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االستيطان في الفكر الصهيوني
السالم عليكم

أسطورة االستيطان يف عقلية اليهود، تستند إىل الرواية التوراتية التي تعّد فلسطني مركزًا لدولة إرسائيل، ومتيت تاريخها منذ 
جالئهم عنها، كام توِقف تاريخ اليهود أنفسهم منذ رحيلهم عنها، رغم أن مجيأهم األول إليها كان بالغزو والحرب، وعىل أنقاض 

استقرار سكانها األصليني، وتحدد هذه الرواية بداية استئناف هذا التاريخ بعودتهم إليها؛ فهو تاريخ مقدس.
 وقد جسدت الحركة الصهيونية يف فلسطني العقيدة التوراتية، عرب مامرساتها العملية باستعامرها االستيطاين يف فلسطني، 

وفق مفهوم تورايت يقيض بعودة الشعب اليهودي إىل أرض امليعاد؛ فتم إقبال  اليهود عىل الهجرة إىل أرض فلسطني، كمهاجرين 
إىل أرض إرسائيل، وعّدوا ذلك حًقا لهم. 

كام قامت األيدلوجية الصهيونية يف فلسفتها الخاصة عىل أساس نفي اآلخر واقتالعه، ال التعايش معه أو القبول بوجوده، 
وعليه، فإن غايتها هي اإلجالء واإلحالل، وتهجري الشعب الفلسطيني لتوطني هؤالء املهاجرين مكانه.

 ولقد واكب االستيطان الصهيوين يف فلسطني منذ البداية ظاهرة التعايل القومي تجاه املواطنني املحليني؛ فساد بينهم الرأي 
القائل: »بأن العريب يحرتم اآلخرين إذا فهم لغة واحدة، هي القوة، فقد ارتبطت الصهيونية باالستيطان باعتباره جزءاً منها، 

وأساساً مهامً يف مرشوعها«، إذ قامت عىل ثالثة أسس متكاملة:
األساس األول:

أن اليهود -رغم انتامئهم للعديد من الدول واملجتمعات- ميثلون قومية واحدة تتميز بصفات عرقية سامية.
األساس الثاين:

أن عالقة اليهود مع الشعوب األخرى تقوم عىل العداء والرصاع، ،وتلخصها ظاهرة معاداة السامية.
األساس الثالث:

إن املشكلة اليهودية ال حل لها إال بإقامة دولة يهودية، وإن هذه الدولة تتمثل يف أرض امليعاد، واالستيطان فيها. وأساس 
ذلك،أن للشعب املختار،أرًضا مختارة، هي فلسطني؛ فاألصل يف استمرار الصهيونية ال يكون إال من خالل استمرار االستيطان يف 

فلسطني.
ورسمت الربامج االستيطانية الصهيونية إلقامة املستوطنات اليهودية عىل األرايض الفلسطينية، تحت تربيرات توراتية دينية 

وتاريخية، مفادها أن هناك حقوقاً تاريخية ودينية يهودية عىل أرض فلسطني، وأن هذه الحقوق هي التي وعد بها الرب الشعب 
اليهودي.

وتطور هذا املفهوم فيام بعد، فجعل إقامة املستوطنات أداة لتعزيز أمن دولة إرسائيل بعد قيامها عام1948م، ولتأكيد ذلك 
يقول عضو الكنيست اإلرسائييل السابق يشعياهو بن فورت يف صحيفة يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية: إن الحقيقة هي، ال صهيونية 

بدون استيطان، وال دولة يهودية بدون إخالء العرب، ومصادرة أرايض وتسييجها.
فاالستيطان اإلرسائييل هو التطبيق العميل للفكر الديني االسرتاتيجي الصهيوين، الذي انتهج فلسفة أساسها االستيالء عىل 

األرض الفلسطينية، بعد طرد سكانها الفلسطينيني بشتى الوسائل بحجج وادعاءات دينية وتاريخية باطلة، وترويج مقولة )أرض بال 
شعب لشعب بال أرض(، فوفدت أعداد كبرية من اليهود من مختلف أنحاء العامل، لتحل محل العرب الفلسطينيني، واتخذت طريق 

العنف وارتكاب املجازر بحق أبناء العديد من القرى، لتهجريهم وحملهم عىل الرحيل؛ بهدف زرع كيان يهودي مغتِصب، غريب 
يف ثقافته وطباعه.

ويتضح مام سبق أن االستيطان عىل األرض الفلسطينية، ميثل حجر الزاوية يف األيديولوجية الصهيونية؛ وذلك لألهمية 
العظمى التي تعلقها الحركة الصهيونية عىل االستيطان،  والتي تكمن يف عدة أغراض دميغرافية وأمنية وسياسية واقتصادية 

ومائية وطائفية؛ فاالستيطان يعمل عىل جلب املزيد من املهاجرين اليهود، وتهجري املواطنني الفلسطينيني، وبالتايل، تهويد األرض 
الفلسطينية، بقلب امليزان الدميغرايف فيها. كام يعني السيطرة عىل املناطق اإلسرتاتيجية واملوارد املائية، باإلضافة إىل السيطرة 

عىل مساحات واسعة من األرايض الزراعية الخصبة.
كام أن االستيطان ميثل خطوة عىل األرض، وورقة ضاغطة ميكن استخدامها يف مراحل املفاوضات املختلفة، إضافة إىل كون 
املستوطنات بؤراً للرصاع ميكن االعتامد عليها إلشعال فتيل املواجهات لالبقاء عىل جاهزية مستمرة لدى الجيش األرسائييل تحسبًا 

ألي طارئ؛ لكون ارسائيل دولة حربية زرعت يف قلب الوطن العريب للحيلولة دون وحدته.
 وبناء عىل ما سبق وضعت املؤسسات الصهيونية ثقلها مبختلف ألوانه مع الدول االستعامرية لتحقيق هذا الهدف. 

ودعمت بريطانيا املرشوع الصهيوين وبذلت كافة جهودها،لتمكني املهاجرين اليهود من السيطرة يف كافة امليادين، وعىل كافة 
املقدرات الفلسطينية.

معظم املعلومات الواردة يف املقدمة مصدرها وكالة وفا 

                                                                           امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني

الشيخ الدكتور عبد الله محمد كتمتو
املنسق العام 
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األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد 

العليــا  اإلســالمية  الهيئــة  ورئيــس 

الشــيخ عكرمــة  القــدس  مدينــة  يف 

صــربي، أن دائــرة األوقــاف اإلســالمية 

بــدأت تفقــد ســيطرتها بشــكل تدريجــي 

ــارك،  ــى املب ــجد األق ــىل إدارة املس ع

وخاًصــة يف املنطقــة الرشقيــة التــي 

ــة. ــاب الرحم ــا ب ــع فيه يق

وحــّذر الشــيخ صــربي يف ترصيــح 

 ،2020-6-22 اإلثنــني  يــوم  صحفــي 

مــن خطــورة الوضــع يف األقــى، 

املســؤولية  العربيــة  الــدول  محمــاًل 

ــدس واألقــى،  ــت عــن الق ــا تخلّ ألنه

خــالل  مــن  االحتــالل  وشــّجعت 

ــة جرامئــه. ــع معــه عــىل مواصل التطبي

وأوضــح صــربي أن االحتــالل كان 

يخطــط لتحويــل بــاب الرحمــة إىل 

كنيــس يهــودي، لكــن إعــادة فتحــه 

قطعــت الطريــق عــىل ذلــك، وهــو 

ــخصيًّا  ــاده ش ــالل إلبع ــع االحت ــا دف م

عــن األقــى، مــع عــرشات املرابطــني 

الــذي أرصوا عــىل إبقــاء مصــىل بــاب 

ــلمني. ــا للمس ــة مفتوًح الرحم

وشــدد رئيــس الهيئــة اإلســالمية 

ــرة  ــب دائ ــن واج ــه م ــىل أن ــا، ع العلي

األوقــاف أن متــارس حقهــا، ومتنــع 

قــوات االحتــالل مــن تجــاوز حدودها، 

ــدوان  ــالل ع ــادًّا أن إجــراءات االحت ع

ســافر عــىل األقــى، وهــي تؤكــد 

ــالل  ــدى االحت ــة ل عــىل األطــامع املبيت

ــجد. ــد املس ض

ونبّــه صــربي أن االحتــالل يرى أن 

الظــروف مواتيــة لــه مــن أجــل تنفيــذ 

ــى،  ــتهدف األق ــي تس ــه الت مخططات

العــريب  العــامل  انشــغال  ظــل  يف 

واإلســالمي يف الرصاعــات الدمويــة 

ــع مــع  ــة إىل التطبي والخالفــات، إضافً

االحتــالل.

األخــرية  األيــام  يف  وتصاعــدت 

عمليــات اقتحــام املســتوطنني للمســجد 

الرشقيــة  الجهــة  وخاصــة  األقــى 

ــة،  ــاب الرحم ــه املحيطــة مبصــىل ب من

ــة،  والــذي يتعــرض النتهــاكات متواصل

وعمليــات تدنيــس، ومنــع املواطنــني 

ــه. ــالة في ــن الص م

اســتنكرت  متصــل،  ســياٍق  ويف 

دائــرة األوقــاف اإلســالمية وشــؤون 

اقتحــام  املبــارك  األقــى  املســجد 

قــوات االحتــالل، يــوم األحــد، مصــىل 

بــاب الرحمــة داخــل املســجد األقــى 

ــس  ــال خم ــم، واعتق ــارك بأحذيته املب

ــل  ــن داخ ــداء عليه ــد االعت ــات بع فتي

املســجد  حــارس  واعتقــال  املصــىل، 

قاعــود  الكريــم  عبــد  األقــى 

ذلــك. عــىل  العرتاضــه 

عــن  األوقــاف  دائــرة  وعــربت 

االنتهــاكات  لهــذه  اســتهجانها 

ــة  ــؤولة الهادف ــري املس ــات غ والترصف

املســجد  داخــل  الوضــع  لتأجيــج 

األقــى مــن خــالل مالحقــة واعتقــال 

وإبعــاد املصلــني وموظفــي وحــراس 

املســجد بهــدف تغيــري الوضــع الدينــي 

القائــم. والقانــوين  والتاريخــي 

املســجد  أن  الدائــرة  وأكــدت 

للمســلمني  هــو  املبــارك  األقــى 

وحدهــم ال يقبــل القســمة وال الرشاكــة، 

ومــن حــق أي مســلم الصــالة والتعبــد 

داخلــه. مــكان  أي  يف 

خطيب األقصى: أوقاف القدس بدأت تفقد 
سيطرتها على المسجد
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املســجد  املســتوطنون  يقتحــم 

ــات  ــؤدون رقص ــارك، وي ــى املب األق

السلســلة  بــاب  أمــام  اســتفزازية 

كــام ويتلقــون رشوحــات مــن أحــد 

طقوســهم  وميارســون  الحاخامــات 

التلموديــة.

مؤرشات خطرية

حــذرت املرابطــة املقدســية خديجــة 

عربــدة  تزايــد  أن  مــن  خويــص، 

ا  االحتــالل يحمــل مــؤرًشا خطــريًا جــدًّ

ــكل  ــى بش ــجد األق ــاك للمس ــا يح مل

الرشقيــة  املنطقــة  وخاصــة  عــام، 

الرحمــة. بــاب  ومحيــط مصــىّل 

اقتحمــوا  االحتــالل  جنــود  وكان 

الرحمــة،  بــاب  مصــىل  بأحذيتهــم 

وحارًســا  فتيــات  خمــس  واعتقلــوا 

االعتــداء  بعــد  األقــى  للمســجد 

 . عليهــم

يف  االحتــالل  مطامــع  وبــدأت 

مصــىل بــاب الرحمــة منــذ احتــالل 

ــة املقدســة عــام 1967، وتُوجــت  املدين

بإصــدار أمــر عســكري عــام 2003 

بإغالقــه بعــد حظــر جمعيــة »لجنــة 

التــي كان لهــا  الــرتاث اإلســالمي« 

مكتــب باملصــىل حتــى مطلــع عــام 

2019 حيــث نجــح املصلــون واملرابطون 

بفتــح مصــىل بــاب الرحمــة بعــد إزالــة 

وضعهــا  التــي  الحديديــة  السالســل 

االحتــالل عــىل بوابــة مؤديــة إليــه، 

بالصــالة  إعــامره  أعــادوا  حيــث 

والربــاط.

باب األسباط مغلق

أغلقــت قــوات االحتــالل األحــد 

21-6-2020 بــاب األســباط يف املســجد 

ســاحة  وأخلــت  املبــارك،  األقــى 

لتأمــني  املواطنــني؛  مــن  الغــزايل 

املــكان. يف  للمســتوطنني  مســرية 

وانتــرشت قــوات االحتــالل بكثافــة 

بالتزامــن  األقــى،  بوابــات  عــىل 

مــع تجــول املســتوطنني يف مســرية 

األعــالم  فيهــا  رفعــوا  تهويديــة، 

»اإلرسائيليــة« قــرب بــاب األســباط، 

وحــول أســوار البلــدة القدميــة بالقدس 

املحتلــة، وفــق مصــادر محليــة.

مــن  املســتوطنون  ويحــاول 

ــع  ــري الواق ــريات تغي ــذه املس ــالل ه خ

اإلســالمي ملدينــة القــدس يف وقــت 

تعمــل فيــه ســلطات االحتــالل عــىل 

ــث بأســوار  ــخ عــرب العب ــف التاري تزيي

حفريــات  وتنفيــذ  املحتلــة  املدينــة 

ضخمــة وشــق أنفــاق أســفل البلــدة 

القدميــة وصــواًل للمســجد األقــى 

الــرباق. وحائــط 

افتتــاح  ومنــذ  أنــه  إىل  يشــار 

مايو/أيــار  نهايــة  األقــى  املســجد 

املــايض، وعــىل مــدى 25 يوًمــا، شــهد 

يف  مســبوق  غــري  تســارًعا  املســجد 

فــرض وقائــع جديــدة تنــدرج وفــق 

خطــة مرســومة مســبًقا ضمــن »صفقــة 

القــرن« التــي نّصــت عــىل اعتبــار 

االحتــالل “راعيـًـا للمقدســات«، إضافــًة 

ــا  ــات متاًم ــغ مســار االقتحام إىل تفري

وإبعــاد  واعتقــال  املقتحمــني  أمــام 

كل مــن يوجــد فيــه مــن املصلــني، 

إىل جانــب منــع توثيــق االقتحامــات 

إعالميًــا.

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى 
واالحتالل يغلق باب األسباط
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للهيئــة  العــام  األمــني  أوضــح 

ــدس  ــرصة الق ــيحية لن ــالمية املس اإلس

أن هنــاك  واملقدســات حنــا عيــى 

مخططًــا إرسائيليًــا يهــدف لتحويــل 

مدينــة القــدس املحتلــة خــالل األعــوام 

املقبلــة إىل مدينــة يهوديــة مركزيــة.

ســلطات  أن  عيــى،  وذكــر 

االحتــالل تواصــل إجــراءات تهويــد 

تحويلــه  عــرب  األقــى  للمســجد 

ملتحــف مــن خــالل أعــامل الحفــر 

تحتــه، إضافــة لطــرح مناقصــات لبنــاء 

املزيــد مــن الوحــدات االســتيطانية يف 

املحتلــة. القــدس  أحيــاء  مختلــف 

االنتهــاكات  أن  عيــى  وعــّد 

للممتلــكات  الجســيمة  »اإلرسائيليــة« 

والثقافيــة  والدينيــة  التاريخيــة 

الــرتاث  عــىل  اعتــداء  القــدس  يف 

ــدٍّ  ــة، وتع ــاري للمدين ــايف والحض الثق

صــارٌخ عــىل قواعــد القانــون الــدويل 

الدوليــة. الرشعيــة  وقــرارات 

وأضــاف عيــى »قواعــد القانــون 

الــدويل التــي تتمحــور بشــأن االحتالل 

ــلطات  ــّول س ــدس ال تخ ــكري للق العس

محــدودة  بســلطات  إال  االحتــالل 

ــم  ــا مــن إدارة اإلقلي مــن أجــل متكينه

الخاضــع لهــا، وذلــك يعنــي ضمنيــاً 

أو  ترشيعيــة  إجــراءات  أي  بطــالن 

إداريــة تجريهــا ســلطات االحتــالل 

اإلقليــم  يف  الواقــع  األمــر  لتغيــري 

بطبيعــة  ينطبــق  مــا  وهــو  املحتــل، 

الحــال عــىل الوضــع يف القــدس«.

وأكــد عيــى أن »الســيادة الفعليــة 

االحتــالل  ســلطات  تفرضهــا  التــي 

عــىل القــدس بالقــوة العســكرية بحكــم 

الرشعيــة  تكســبها  ال  الواقــع  األمــر 

ــا«. ــدويل له ــع ال بســبب رفــض املجتم

وتابــع »التنظيــم الــدويل يحــرّم 

ــعية أو  ــراض توس ــوة ألغ ــتعامل الق اس

ــن  ــة م ــيادة القومي ــق الس كأداة لتحقي

ــيلة  ــالل أو كوس ــلطات االحت ــب س جان

ــم«. ــاب اإلقلي الكتس

ــى أن »سياســة الضــم  ــرى عي وي

التــي نفذتهــا ســلطات االحتــالل تجــاه 

املنفــردة  بإرادتهــا  القــدس  مدينــة 

باطلــة؛ ألنهــا ترتبــت عــىل إجــراء غــري 

مــرشوع يف القانــون الــدويل، وهــو 

ــا »أنــه يرتتــب  اســتعامل القــوة«، مبيًن

مســؤولية  االحتــالل  ســلطات  عــىل 

ــت  ــة بإعــادة الحــال إىل مــا كان املدين

ــر  ــى األم ــض إذا اقت ــه، والتعوي علي

ــك«. ذل

عــىل  يرتتــب  عيــى  ووفــق 

جنائيــة  مســؤولية  أيًضــا  االحتــالل 

االنتهــاكات  مرتكبــي  ومحاســبة 

ودعــوة  أوىل،  جهــة  مــن  الجســمية 

املجتمــع الــدويل لبــذل جهــوده يف 

ســلطات  إدراج  ملحاولــة  التصــدي 

ــا  ــدس يف قامئته ــع الق ــالل موق االحت

التمهيديــة األثريــة لتســجيله كموقــع 

الــرتاث  قامئــة  عــىل  »إرسائيــيل« 

العاملــي.

مخطط صهيوني لتحويل القدس لمدينة يهودية مركزية
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الخميس 4 ذو القعدة 1441هـ، الموافق لـ 25 حزيران 2020 

ــوم  ــتوطنات، ي ــادة املس ــر ق تظاه

مكتــب  قبالــة   ،2020-6-21 األحــد 

نتنياهــو، مطالبــني بترسيــع تطبيــق 

أي  تقديــم  دون  »الضــم«  خطــة 

تنــازل حتــى لــو كان مجــرد »املوافقــة 

املبدئيــة« عــىل التفــاوض بشــأن إقامــة 

دولــة فلســطينية.

ــس االســتيطاين  ــس املجل ــا رئي ودع

نتنياهــو  بنيامــني  الحيــاين،  دافيــد 

إىل عــدم الرضــوخ لليســار، عــىل حــد 

تعبــريه، وإىل فــرض الســيادة األســبوع 

الجــاري، وفــق مــا أوردتــه وســائل 

ــة. ــالم عربي إع

وشــدد املجلــس، يف بيــان أصــدره، 

الوســائل  كل  سيســتخدم  أنــه  عــىل 

ــة فلســطينية،  ــة دول ــع إقام ــة ملن املتاح

الفتـًـا إىل أن هــذه هــي أيــام مصرييــة 

ــم  ــامرة« )االس ــودا والس ــتقبل »يه ملس

وغــور  الغربيــة(  للضفــة  اليهــودي 

األردن.

ــة  ــت حرك ــرى نظم ــة أخ ــن جه م

ضباطــا  تضــم  )والتــي  »أمنيــني« 

االحتــالل(،  جيــش  يف  متقاعديــن 

مســرية يف مناطــق الضفــة الغربيــة 

مــن  عــدد  زيــارة  تخللهــا  املحتلــة، 

بقــادة  واالجتــامع  املســتوطنات، 

خطــة  دعــم  بهــدف  املســتوطنني، 

الضــم “اإلرسائيليــة” عــىل أجــزاء مــن 

األردن. وغــور  الغربيــة  الضفــة 

الحركــة،  قــادة  أحــد  وقــال 

ــي: »يف  ــري أفيف ــرال أم ــى الج ويدع

أن  منــذ  املاضيــة  األربعــة  األشــهر 

ــة  أنشــأنا حركــة )أمنيــني( وعــىل خلفي

الســيادة، انضــم أكــر مــن ألــف مــن 

واملقاتلــني  والقــادة  الضبــاط  كبــار 

ــادة  ــم ق ــة منه ــش إىل الحرك يف الجي

مناطــق وقــادة يف ســالح الجــو، وقادة 

وحــدات ســابقون، ومــن املخابــرات 

قضيــة  لتعزيــز  الرشطــة؛  وأفــراد 

الســيادة اإلرسائيليــة عــىل املســتوطنات 

األردن”. وغــور 

ويف وقــت ســابق، أفــادت صحيفــة 

ــس  ــة أن رئي ــوم« العربي ــل هي »يرسائي

الــوزراء بالتنــاوب بينــي غانتــس يدعــم 

ــن 30%  ــل م ــىل أق ــيادة ع ــرض الس ف

يف  عليهــا  املنصــوص  األرايض  مــن 

صفقــة القــرن، وإذا متــت بغــور األردن 

ــع األردن. فســتتخذ بالتنســيق م

قــادة  دعــا  نتنياهــو  وكان 

ــاء ســابق،  ــة، يف لق مســتوطنات الضف

إىل دعــم مخطــط ضــم املســتوطنات، 

القــرن«  »صفقــة  مــن  انطالقًــا 

املزعومــة التــي تتضمــن إقامــة »دولــة 

. ” فلســطينية

وكان نتنياهــو أعلــن يف أكــر مــن 

ــرشوع  ــزم ال ــه تعت ــبة أن حكومت مناس

يف عمليــة الضــم، التــي ستشــمل 30% 

ــع  ــة، مطل ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس م

ــل. الشــهر املقب

قادة المستوطنات يطالبون بتسريع 
»الضم« دون أي تنازل
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ــة  ــالم صهيوني ــائل إع ــفت وس كش

حكومــة  رئيــس  أن  عــن  النقــاب، 

خــرّي  نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــالل 

رشيكــه يف االئتــالف رئيــس حــزب 

ــي  ــان(، بين ــول الف ــض )كاح أزرق أبي

ــس، إمــا باملوافقــة عــىل مخطــط  غانت

ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة وغور 

ــة”، أو  ــيادة “اإلرسائيلي األردن إىل الس

ــة. ــات رابع ــراء انتخاب إج

وقالــت صحيفــة »يرسائيــل هيــوم« 

-22 اإلثنــني  الصــادرة،  الصهيونيــة 

6-2020: “إن أســبوًعا حرًجــا ينتظــر 

إرسائيــل، ليــس فقط بالنســبة للمرشوع 

االســتيطاين، ولكــن للنظــام الســيايس، 

خاصــًة إذا طالــب األمريكيــون بتعــاون 

ــامح  ــرشط للس ــض، ك ــزب أزرق أبي ح

مببــادرة الســيادة، فســتصبح الحكومــة 

عــىل الفــور أشــبه بطنجــرة مضغوطة«، 

وفــق الصحيفــة.

ــه »خــالل  ــة، أن ــت الصحيف وأضاف

املفاوضــات لتشــكيل حكومــة الوحــدة، 

علــم  عندمــا  نتنياهــو،  فوجــئ 

مبعارضــة غانتــس وغــايب أشــكنازي 

القويــة، لخطــة الضــم، وهــو مــا دعــاه 

ــب دعــم أمريــي لتنفيذهــا، لكــن  لطل

ــامع  ــود إج ــرتطون وج ــكان يش األمري

عــىل  اإلرسائيليــة  الحكومــة  داخــل 

الخطــة”.

ــإن  ــوم«، ف ــل هي وبحســب »يرسائي

نتنياهــو أكــد رشط املوافقــة عــىل تأييد 

ــة  ــيادة اإلرسائيلي ــرض الس ــرشوع ف م

ال  أنــه  مبينــا  الغربيــة،  الضفــة  يف 

يوجــد حــل وســط بــني األمريــن، وأنــه 

ــإن  ــه، ف ــىل مواقف ــس ع إذا أرص غانت

ذلــك يعنــي الذهــاب إىل انتخابــات 

ــدة. جدي

ونبّهــت الصحيفــة إىل أنــه عــىل 

يتمتــع  نتنياهــو،  أن  مــن  الرغــم 

بأغلبيــة مضمونــة يف الحكومــة، حتــى 

ــض، إال أن  ــت أزرق وأبي ــدون تصوي ب

عوامــل أخــرى غــري متوقعــة ميكــن أن 

تعرقــل خطــة الضــم، ليــس األمريكيــني 

فقــط، ولكــن مــن اليمــني اإلرسائيــيل، 

بعــد أن أملــح وزيــر الداخليــة مــن 

ــي،  ــه درع ــي، أريي ــاس الدين ــزب ش ح

إىل أن مثــل هــذه الخطــوة تحتــاج إىل 

دعــم غانتــس وأشــكنازي وزمالئــه يف 

ــزب. الح

وأكــدت الصحيفــة، أن »نتنياهــو 

ــيادة،  ــة الس ــق خطّ ــم عــىل تطبي مصم

ــح  ــد أصب ــه، فلق ــة حيات ــا مهم ويعده

ــل”. ــوزراء يف إرسائي ــس لل ــول رئي أط

“اإلرسائيليــة”  الحكومــة  وتعتــزم 

األردن،  غــور  ضــم  إجــراءات  بــدء 

يف  الغربيــة  بالضفــة  واملســتوطنات 

األول مــن متــوز/ يوليــو املقبــل، وتشــري 

التقديــرات الفلســطينية، إىل أن الضــم 

ــن 30  ــر م ــوين ســيصل إىل أك الصهي

ــة. ــاحة الضف ــن مس ــة م باملائ

نتنياهو لغانتس: إما »الضم« أو انتخابات رابعة
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الخميس 4 ذو القعدة 1441هـ، الموافق لـ 25 حزيران 2020 

نظّمــت رابطــة علــامء فلســطني 

احتجاجيــة  وقفــة  غــزة  قطــاع  يف 

األحــد 21-6-2020، رفًضــا ملخططــات 

االحتــالل ضــم أراض بالضفــة الغربية.

وقــال رئيــس رابطة علامء فلســطني 

ــو راس يف مؤمتــر صحفــي  مــروان أب

ــوي  ــة: “إن أخطــر مــا ين خــالل الوقف

ــن  ــزء م ــم ج ــو ض ــه ه ــالل فعل االحت

األرايض الفلســطينية لكيانــه الغاصــب، 

حيــث ال يكتفــي باحتاللهــا وإمنــا يريــد 

ــيادته  ــت س ــح تح ــث تصب ــا، بحي ضمه

ــرة”. ــه الجائ ــة وقوانين املزعوم

كل  »فلســطني  أن  عــىل  وشــدد 

نهرهــا  إىل  بحرهــا  مــن  فلســطني 

ــا هــي أرض  ــن شــاملها إىل جنوبه وم

ليــس  إســالمية  عربيــة  فلســطينية 

لليهــود والصهاينــة أي حــق فيهــا”.

إىل  الفلســطيني  الشــعب  ودعــا 

النفــري العــام ضــد إجــراءات االحتــالل 

والثــورة عليــه بــكل الســبل املمكنــة.

وطالــب املقاومــة بــكل أطيافها إىل 

أخــذ زمــام الجامهــري والتصــدي لهــذا 

املحتــل بــكل مــا متلــك مــن إمكانيــات 

ومــا يتوفــر لهــا مــن وســائل.

برملــاين  ألــف  مــن  أكــر  وقّــع 

فيهــا  يعارضــون  رســالة  أورويب، 

ــوين  ــان الصهي ــط الكي ــدة« مخط »بش

لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة 

املحتلــة.

ــدٌد  ويف ســياٍق متصــل، تظاهــر ع

مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية، أمــام 

مقــر الســفارة األمريكيــة يف العاصمــة 

ــم  ــة الض ــد سياس ــني، ض ــة برل األملاني

ــة. الصهيوني

وشــارك يف التظاهــرة التــي نظمت 

بدعــوة مــن االتحــاد العــام للجاليــات 

أوروبــا، عــدد مــن  الفلســطينية يف 

منــارصي القضيــة الفلســطينية مــن 

ــني. ــان واألوروبي األمل

ورفعــوا خــالل التظاهــرة أعــالم 

فلســطني والفتــات تعــرب عــن رفضهــم 

رئيــس  ولخطــة  االحتــالل،  لسياســة 

ــو  ــني نتنياه ــوين بنيام ــوزراء الصهي ال

األغــوار  منطقــة  بضــم  الخاصــة 

ــة. ــة املحتل وأجــزاء مــن الضفــة الغربي

اإلداريــة  الهيئــة  عضــو  وأكــد 

رئيــس  للجاليــات،  العــام  لالتحــاد 

حجــو،  ثائــر  الفلســطيني،  املجلــس 

قيــادة  الفلســطيني  الشــعب  رفــض 

والسياســات  لإلجــراءات  وشــعبًا 

رضورة  عــىل  مشــدًدا  الصهيونيــة، 

ــد  ــاء االنقســام الفلســطيني، وتوحي إنه

كل الجهــود الفلســطينية يف مواجهــة 

االحتــالل.

ــاد  ــاين واالتح ــان األمل ــا الربمل ودع

ــىل  ــط ع ــرك والضغ األورويب إىل التح

االحتــالل للعــودة عــن هــذه الخطــوات 

االحتالليــة، وفــرض عقوبــات عــىل 

»إرسائيــل« يف حــال أقدمــت عــىل 

ــك. ذل

وقفة احتجاجية لعلماء فلسطين بغزة 
رفًضا لمخطط الضم

ألف برلماني أوروبي ضد الضم وتظاهرة في برلين
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ادة العلماء نداٌء وبياٌن إلى السَّ

حول الجريمة المستمرة »صفقة القرن«وآخر فصولها: 
»خطة الضّم«

ادة العلماء الكرام: السَّ
ته العدوانية لضّم األراضي في الضفة  يعتزم العدّو في بداية الشهر القادم تنفيذ خطَّ

الغربية وغور األردن، وذلك برعاية أمريكية مباشرة، ومباركة واضحة من بعض الدول العربية، التي 
تغّلف تعاونها مع العدّو بتبريرات ُيراد منها خداُع الناس وامتصاُص غضبهم في مواجهة ما يجري.

ــف  ــتذكر كي ــوال نس ــذه األح يف ه

واجــه ســيدنا بــالل بــن ربــاح همجيــَة 

ــٍت  ــده، يف وق ــش لوح ــتكربي قري مس

عــن  عاجزيــن  املســلمون  فيــه  كان 

بثباتــه  اســتطاع  لكنــه  مســاعدته، 

ــه،  ــه ومتســكه القاطــع بحّق عــىل إميان

ــت  ــني، وظلّ ــربوت الظامل ــزم ج أن يه

كلمتــه »أَحــٌد، أَحــد« تــدوي يف مســامع 

ــخ رمــزاً ليقــني أصحــاب الحــّق  التاري

ــم. وثباته

ولــو أّن »بــالل« ريَض أن يدخــل 

يف مفاوضــات وحلــول وســطى مــع 

ــاب  ــَع ترح ــكان موض ــل ل ــل الباط أه

عــىل  يفــاوض  كيــف  لكــْن  منهــم، 

ــة  ــم يف مدرس ــذي تعلّ ــو ال ــه وه حّق

ــن  ــذي أعل املصطفــى األكــرم »ص« ال

ــو وضعــوا الشــمَس يف  ــه ل يومــاً: )والل

ــَر يف يســاري، عــىل أن  ــي، والقم ميين

ــى  ــه؛ حت ــا تركتُ ــر م ــذا األم ــرك ه أت

ــه(. ــك في ــه، أو أهل ــره الل يُظه

ــُة  ــم طليع ــوم ه ــطينيون الي والفلس

أهــل الحــق، القابضــون عــىل جمــر 

الصمــود يف وجــه الطغيــان األمريــي 

والعــدوان الصهيــوين اللَذيــن يطــاالن 

ــة. كلَّ األم

ــالل  ــم ب ــوم ه ــطينيون الي والفلس

ــد«،  ــٌد، أَح ــداء »أَح الزمــان، ورافعــو ن

عــن  اليــوم  عاجــزون  نحــن  فهــل 

مســاندتهم ولــو بالكلمــة، والكلمــُة هــي 

ــاُن ؟! ــون اإلمي ــر حص آخ

ــا  ــامء، ي ــا العل ــم أيه ــوا نداءك ارفع

رّواد األمــة والّدالّــون عــىل املحّجــة 

ــن  ــي َم ــاة الت ــفينة النج ــاء وس البيض

ــا  ــاق به ــن اللح ــف ع ــا وتخلّ زاغ عنه

ــة  ــي الراي ــطني ه ــك، وفلس ــو هال فه

ــود هــذه الســفينة. ــة عــىل عم املرفوع

أجــل  مــن  نداءكــم  ارفعــوا 

فلســطني، فليــس لنــا حّجــة تشــفُع لنــا 

إن تركناهــا لقمــًة ســائغة يف فــم عــدّو 

ــش يقضمهــا لقمــًة مــن بعــد  متوحِّ

لقمــة.

يا أمناء العلم:

بــني  مــا  القامئــة  الرشاكــة  إّن 

األمريكيــة  واإلمربياليــة  العنرصيــة 

ــة املتوحشــة  ــة العدواني أوالً، والصهيوني

ــني  ــني الخائن ــم املطبّع ــاً، وربائبه ثاني

ــعى  ــاً، يس ــاً مدنّس ــّكل ثالوث ــرياً، تش أخ

»صفقــة  يســمى  مــا  متريــر  إىل 

القــرن« عــرب تقســيمها إىل مراحــل 

صغــرية، ينّفذهــا وفــق وتــرية مدروســة 

الحــرّة،  األفعــال  ردود  الســتيعاب 

وتقســيط غضــب أبنــاء األمــة عــىل 

برهــة  بعــد  فال يشــعرون  أجــزاء، 

ليســت بعيــدًة إال وقــد ضــاَع مــا بقــي 

مــن فلســطني، ووصلــت أفــواج العــدو 

لتتحكــم  األخــرى  ديارنــا  عقــر  إىل 

بــكل حياتنــا، ورأينــا ســياحهم يرتــدون 

ــاً ويصــّورون أنفســهم يف  ــاً عربي لباس

ــع  ــف، م ــوي الرشي ــجد النب ــة املس باح

َعلَــم الكيــان الصهيــوين، كــام فعــل 
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الخميس 4 ذو القعدة 1441هـ، الموافق لـ 25 حزيران 2020 

ــة. ــدة قريب ــذ م ــة من ــد الصهاين أح

ــة  ــامء واألمئ ــادة العل ــا الس أيه
والخطبــاء:

نرفــع  مل  إن  منابرنــا  نَفــُع  مــا 

ــرّق،  ــي تجمــع وال تف ــة الت ــا الكلم عليه

وتؤلــف وال تشــتت، وتنــرش الوعــي بني 

املؤمنــني بحقيقــة قضاياهــم املصريية، 

وتعرّفهــم بعدّوهــم األكــرب الــذي يريــد 

أن يغتالهــم ويــدوَس كرامتهــم، ومينــح 

ــخ  ــة للتاري ــة مطلق ــّك ملكي ــه ص لنفس

والحــارض واملســتقبل، انطالقــاً مــن 

ســيطرته عــىل القــدس وفلســطني ومــا 

ــا ؟! فيه

ــن  ــي م ــاميئ العامل ــى العل إنَّ امللتق

أجــل فلســطني يأمــل مــن الســادة 

العلــامء والخطبــاء أن يكونــوا عــىل 

مســتوى التكليــف املنــوط بهــم، وأن 

يــؤّدوا رســالة الحــّق، ويرفعــوا الصــوت 

ــطني. ــل فلس ــن أج م

مــا  أخــى  أن  واثقــني  وكونــوا 

يخشــاه عدّونــا هــو َغضبــة النــاس 

ــرّصح  ــا ت ــذا م ــق، وه ــل الح ــن أج م

الدراســات  ومراكــز  ُصُحفــه  بــه 

االســرتاتيجية التابعــة لــه ومســؤولو 

ــد أن  حكومتــه املجرمــة، وكلُّ ذلــك يؤكّ

ــىل  ــادرٌة ع ــعوبَنا ق ــم أن ش ــدّو يعل الع

إســقاط مشــاريعه العدوانيــة املســتمرة، 

إذن فلينهــض املســتضعفون يف مشــارق 

ــع  ــروا مــا يصن ــا، ليدّم األرض ومغاربه

ــوا يعرشــون. ــا كان ــة العــرص وم فراعن

ــُد اآْلِخــرَِة لِيَُســوُءوا  ــِإَذا َجــاَء َوْع )فَ

كَــاَم  الَْمْســِجَد  َولِيَْدُخلُــوا  ُوُجوَهُكــْم 

ُوا َمــا َعلَــْوا  َدَخلُــوُه أَوََّل َمــرٍَّة َولِيُتَــربِّ

تَتِْبــريًا(.

امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني

2020/6/22
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للمسجد أربع مآذن وهي:
املئذنــة  املغاربــة/  بــاب  مئذنــة 

يــة ر لفخا ا

 وهــي أول مئذنــة يف املســجد، وتقــع 
عــىل الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة مــن 
مــن  قريبــة  وهــي  األقــى،  املســجد 
باب املغاربــة، وتحديــًدا فــوق الطــرف 
الشــاميل الغــريب لجامــع النســاء، بناًءا 
اململــويك  الســلطان  مــن  أوامــر  عــىل 

الجــني.

الطــراز  عــىل  املئذنــة  بنــاء  وتــم 
ــدة  ــود قاع ــع وج ــدي، م ــوري التقلي الس
إىل  مقســوم  وعامــود،  الشــكل  مربعــة 
ثالثــة طوابــق ويقــع فــوق الطابقــني 
األولــني رشفــة املــؤذن، وتحيــط الرشفــة 
ــة  ــا إىل قب ــي بدوره ــة تنته ــة مربع غرف

بالرصــاص. مغطــاة  حجريــة 

مئذنة باب الغوامنة
تعــد املئذنــة الثانيــة يف املســجد، وقــد 
بناهــا القــايض رشف الديــن الخليــيل، 
بنــاًءا عــىل أوامــر مــن  وهــي أيضــاً 

الســلطان اململــويك الجــني.

وتقــع يف الركــن الشــاميل الغــريب 
ــرب  ــف بالق ــديس الرشي ــرم الق ــن الح م
ــتة  ــن س ــون م ــة، وتتك ــاب الغوامن من ب
ــة يف الحــرم  ــق، وهــي أطــول مئذن طواب

ــديس. الق

وبــرج املئذنــة مصنــوع مــن الحجــر، 
ــىل  ــع ع ــي تق ــبية الت ــة الخش ــوه القب تعل
رشفــة املــؤذن، واملئذنــة تنقســم إىل عــدة 
خــارج  يقــع  أما الدرج فهــو  طوابــق، 
ــح  ــه يصب ــاين، ولكن ــني األول والث الطابق
عــىل شــكل لولبــي داخــل الطابــق الثالــث 

حتى يصل إىل رشفة املؤذن.

مئذنة باب السلسلة
تعترباملئذنــة الثالثــة يف املســجد، بنــاء 
ــز  ــن تنك ــر األمــري ســيف الدي عــىل أوام
الســلطان النارص  عهــد  يف  اململــويك، 
محمــد بــن قالوون وذلــك وفــق مــا جــاء 

ــة. بالنقــش املوجــود يف قاعــدة املئذن

وتقــع مئذنــة بــاب السلســلة عــىل 
ــى  ــجد األق ــن املس ــة م ــدود الغربي الح
أيًضــا  باب السلسلة وتســمى  شــامل 
هــو  الــربج  ومبنــى  املحكمــة،  مبنــارة 
مربــع الشــكل ومصنــوع بالكامــل مــن 

الحجــارة. 

وكان التقليــد املتبــع رفــع اآلذان  مــن 
اإلشــارة  إلعطــاء  أواًل  املئذنــة  هــذه 
جميــع  يف  األخــرى  املســاجد  ملــؤذين 
ــا. ــذو حذوه ــىل أن تح ــدس  ع أنحاء الق

)مئذنــة  األســباط  بــاب  مئذنــة 
) حيــة لصال ا

تعترب املئذنة الرابعة للمسجد

مبئذنــة  أيًضــا  تســمى  أنهــا  كــام 
يف  واقعــة  لكونهــا  الصالحيــة 
الصالحية، وتقــع  جهة املدرســة 
الشــاملية  الجهــة  يف  املئذنــة  هــذه 
بني بــاب  الرشيــف،  القــديس  للحــرم 
ــا  ــم بناؤه ــد ت ــباط، وق ــاب األس حطة وب

بأمــر مــن األمــري ســيف الديــن قطلوبغــا 
الرشيفــني يف  الحرمــني  وهو ناظــر 
عهــد الســلطان اململــويك األرشف شــعبان، 
وذلــك وفًقــا للنقــش التــذكاري الــذي كان 

موجــوداً عليهــا.

ــر  ــرج حج ــي ب ــباط ه ــة األس ومئذن
ــرج  ــدأ ب ــة، ويب ــت مربع ــطواين وليس أس
ــتطيلة،  ــدة مس ــن قاع ــوًدا م ــة صع املئذن
ويضيــق فــوق رشفــة املــؤذن، وقــد أعيــد 
وادي  وقوع زلــزال  بعــد  القبــة  بنــاء 

.1927 عــام  األردن 

ــه ال وجــود  ــر أن ــر بالذك ومــن الجدي
للــآذن يف الجــزء الرشقــي مــن املســجد 

ــارك. األقــى املب

مآذن المسجد األقصى المبارك



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من مدينة طولكرم عىل بعد 17 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحتها حــوايل 19700 دومنًــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 271 نســمة وعــام 

1931 حــوايل 559 نســمة ارتفــع إىل 740 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتالل الصهيوين القرية وهّجر أهلها بالكامل عام 1948.

ــت بشوشــوع«  ــالث مســتوطنات وهــي: »بي ــة ث ــوين عــىل أرايض القري ــالل الصهي ــى االحت - بن

ــري«. ــتوطنة »كونت ــل يزحــاق«، ومس ــتوطنة »ت ومس

غابة كفر صور
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