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لكم خيانتكم، ولنا فلسطين
مــن املعــاين التــي نؤكدهــا دوًمــا، وقــد ذُكــر ذلــك يف مقدمــة العــدد املــايض مــن هــذه النــرة، أنَّــه »تبقــى فلســطني معيــاًرا 

عامليـًـا واضًحــا، َييْــز الصــادق يف تضامنــه وتعاطفــه ودعوتــه إىل العــدل مــن الــكاذب«.

ــام واالســتقرار أيًضــا، ألنــه ال ســاَم وال أمــَن وال  والشــّك يف أنَّ هــذا املعيــار ينطبــق عــى مــن يّدعــي الحــرص عــى السَّ

طأمنينــة للنــاس، يف منطقتنــا عــى األقــل، مــا دامــت حقــوق الشــعب الفلســطيني مهــدورة، وأرُضــه مغتََصبــة، واســتقاله ممنــوع.

ــذي  ــل الفلســطينيني، وال ــع قات ــام، م ــوان السَّ ــاٍت تحــت عن ــلمني يســطّرون اتفاق ــرب واملس ــّكام الع ــض الح ــاُل بع ــا ب ف

ــّوث عليهــم الــراب والهــواء، ويصبّحهــم ويّســيهم باالعتقــال، ومل يــرك  يحارصهــم وينــع عنهــم الغــذاء والــدواء واملــاء، ويل

شــابًّا منهــم وال طفــًا وال امــرأة وال شــيًخا، إال وتعــرّض لــه بالســجن أو األرس أو القتــل عــى بوابــات املعابــر التــي متــزّق أرض 

فلســطني إىل أشــاء.

ــم  ــك باس ــوا ذل ــن ال تفعل ــدون؛ ولك ــا تري ــكم م ــاروا ألنفس ــئتم، واخت ــا ش ــوا م ــول: افعل ــلمني نق ــني واملستس ــؤالء املطبّع له

ــب. ــل والرحي ــا التهلي ــوا مّن ــا، وال تطلب ــرص علين ــوا الح ــب، وال تّدع ــام واألكاذي ــا األوه ــطينيني، وال تبيعون الفلس

قولــوا كــا يكتــب ذبابكــم اإللكــروين، وكــا تقــول صفحــات التواصــل الدائــرة يف فلككــم، وعــّروا عــن كرهكــم لنــا، وعــن 

محبّتكــم للصهيــوين الــذي يقتلنــا.

خــذوا حّريتكــم يف ســبّنا وشــتمنا، والتــرؤ مــن تاريخنــا وديننــا ومقدســاتنا وشــهدائنا والثــكاىل مــن أمهاتنــا واملعّذبــني مــن 

أرسانا.

افعلــوا ذلــك بوضــوح، ألنكــم بذلــك تحققــون االنســجام بــني أقوالكــم وأعالكــم، واتركــوا كلــات الشــفقة فنحــن نعلــم أنهــا 

خدعــة، وال تتصدقــوا علينــا بوعــود االزهــار ألننــا نعــرف أنهــا كذبــة، وصافحــوا عدونــا مبِــلء أكُّفكــم، ألننــا لــن نضــع يدنــا يف 

اليــد التــي تعانــق قاتلنــا.

لقد اخرنا ولكم أن تختاروا.

ــاب؛  اخرنــا فلســطني، ولــن نــرك فلســطني لتُذبــح كالَحَمــل الوديــع الــذي يجــري وراء ُجــزازة العشــب التــي يف يــّد القصَّ

وأنتــم اخرتــم أن تســنُّوا لــه الســكني.

اخرنــا املقاومــة، ونحــن نعلــم أنَّ وراء املقاومــة صــرًا وأن مثنهــا عظيــم؛ وأنتــم اخرتــم الســبيل الــذي تظنــون أنّه ســيوصلكم 

إىل الرفاهيــة واالزدهــار؛ وســوف نــرى مــن يفــرح يف النهايــة.

بــني واملشــتتني يف األرض، الذيــن ينامــون عــى الُحلــم، ويســتيقظون عــى الرجــاء، ويتصبّحــون  اخرنــا أن نكــون مــع املعذَّ

باألمــل، وُيســون عــى التضحيــة، ويتجّرعــون اللقمــة املــرّة، وال يــرون ذلــك إال قليــًا مــا دامــت القــدس راضيــة.

وأنتــم اخرتــم كعكــة صهيــون، املرسوقــة مــن بيادرنــا، واملخّمــرة بدمنــا، واملغلّفــة بعذاباتنــا، وتظنــون أنكــم آكلوهــا هنيئــاً، 

فــا أعجــب شــأنكم !

بنــا هــؤالء الصهاينــة وعرفناهــم أكــر مــا عرَفتهــم أمــم األرض كلهــا، ونحــن نقــول لكــم والتاريــخ يصّدقنــا: لــن  لقــد جرَّ

تأكلــوا مــن بــني أيديهــم إال علقــًا وزقوًمــا، ولــن يعطوكــم إال فتــات مــا يرسقونــه منكــم، ولــن تخرجــوا مــن العمــل معهــم إال 

بالحــرسة والندامــة.

فــا تبيعــوا أنفســكم بالرخيــص، وعــودوا إىل رشــدكم، وعــودوا إىل أّمتكــم قبــل ســاعِة النــدم، وإال فإنـّـه الفــراق بينكــم وبــني 

يــن، ألنَّ ذلــك كلـّـه مــع فلســطني. الــرف واملــروءة والكرامــة والعروبــة والدِّ

ــل  ــة املحت ــة، ونتخــّى عــن مداهن ــع ألّن التطبيــع خيان ــوا لنهجــر التطبي ــًدا نقــول: تعال ــا جدي ــا هجريً وإذ ندخــل اليــوم عاًم

الغاصــب ألنَّ ذلــك خيانــة، ونعــود إىل جانــب فلســطني، فــإن ُعدتــم فأنتــم أهلنــا، وإن أبيتــم قلنــا: لكــم خيانتكــم، ولنــا فلســطني.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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يف  العلــاء  دور  مــن  انطاقًــا 

توعيــة الشــعوب يف مواجهــة األكاذيــب 

ــا  ــي يقّدمه ــة الت ــرات الخادع والتري

وتبيانًــا  واملستســلمون،  املطبّعــون 

ــع  ــع م ــن التطبي ــي م ــف الرع للموق

العــدو الصهيــوين، أفتــى مفتــي القدس 

والديــار الفلســطينية الشــيخ محمــد 

حســني بـ«حرمــة« الصــاة يف املســجد 

األقــى املبــارك أو زيارتهــا، إذا جاءت 

تلــك الصــاة أو الزيــارة عــر االتفــاق 

واصًفــا  اإلرسائيــي”،   – “اإلمــارايت 

االتفــاق التطبيعــي بـ«الخبيــث«، كونــه 

يــر بالقضيــة والثوابــت الفلســطينية، 

ويرعــن االعتــداءات الصهيونيــة.

يف  حســني  الشــيخ  وأوضــح 

ترصيــح صحفــي أن »حرمــة« الزيــارة 

مرتبطــة  األقــى  يف  والصــاة 

باالتفــاق “اإلمــارايت – اإلرسائيــي”، إذ 

ــن  ــون م ــارة أن تك ــك الزي ال تصــح تل

»بوابــة خبيثــة«، تهــدف للنيــل مــن 

املســجد األقــى املبــارك والقضيــة 

الفلســطينية، مشــرًا إىل انَّ الصاة يف 

األقــى مفتوحــة ومباحــة، ملــن يــأيت 

الفلســطينية  الرعيــة  البوابــة  مــن 

ــذه  ــن ه ــذ م ــع ويتخ ــن يُطبّ ــس مل ولي

الواليــات  إلرضــاء  وســيلة  القضيــة 

اإلرسائيــي. واالحتــال  املتحــدة 

وذكــر أنَّ العلــاء يف بيــت املقــدس 

أفتــوا بحرمــة التعاطــي مــع صفقــة 

األمريكيــة”،   – “اإلرسائيليــة  القــرن 

مبيًنــا أن تلــك الفتــوى املتعلقــة بحرمــة 

الصــاة يف األقــى وفــق الرتوكــول 

الحقــة  اإلرسائيــي”   – “اإلمــارايت 

ــاق  ــون االتف ــرن، ك ــة الق ــوى صفق لفت

الحقــوق  لتجــاوز  يســعى  اإلمــارايت 

عليهــا،  واإلجهــاز  الفلســطينية، 

ــرن،  ــة الق ــداف صفق ــرك يف أه ويش

ــاء األمــة اإلســامية مــن  محــذًرا أبن

ــة  ــك االتفاقي ــوا جــزًءا مــن تل أن يكون

املشــؤومة، أو أن يــزوروا القــدس عــر 

تلــك االتفاقيــة الخبيثــة.

ــي  ــني: “التعاط ــيخ حس ــال الش وق

ــع  ــرام، والتطبي ــرن ح ــة الق ــع صفق م

وكل  الصفقــة،  هــذه  مظاهــر  مــن 

ــوع،  ــو ممن ــا ه ــن خاله ــاء م ــا ج م

وباطــل، وحــرام«.

الــذي  فلســطني،  مفتــي  ودعــا 

يّدعــون حرصهــم عــى »زيــارة املســجد 

ــه«، إىل »العمــل  األقــى والصــاة في

ــوا  ــه، إن كان ــال عن ــة االحت عــى إزال

صادقــني يف دعواهــم«.

وأشــار إىل أنــه يحــرم عــى أي 

ــة  ــع صفق ــا م ــي إيجابيً ــلم التعاط مس

القــرن، كــون الصفقــة تفريــط واضــح 

بالقــدس ألن أحــد بنودهــا أن القــدس 

عاصمــة للكيــان الصهيــوين، مبــا فيهــا 

املقدســات بطبيعــة الحــال«.

القــدس  أهــل  انَّ  إىل  وأشــار 

وفلســطني هــم األوصيــاء بالدرجــة 

األقــى  املســجد  عــى  األوىل 

املســلمني  أنَّ  إىل  الفتًــا  وفلســطني، 

املرابطــني  املصابريــن  الصابريــن 

الوصايــة،  تلــك  يف  رشكاء  هــم 

حــال التزامهــم بالثوابــت الرعيــة 

والدينيــة، قائــًا: “ال وصايــة ألحــد 

عــى املســجد األقــى مــن خــال 

ــة  ــات املشــبوهة، وإمنــا الوصاي الصفق

ملــن يحــرص ويدافــع عــن األقــى 

ــة  ــطينية والوصاي ــة الفلس ــي البواب وه

الهاشــمية«. والرعايــة  األردنيــة 

مفتي القدس:
الصالة في األقصى باتفاق تطبيعي »حرام شرًعا«



حــّذر املفتــي العــام لســلطنة ُعــان 

أحمــد بــن حمــد الخليــي، الســبت 15-

8-2020، مــن املســاومة عــى املســجد 

األقــى، وقــال: “إن تحريــره ومــا 

حولــه مــن أي احتــال واجــب مقــدس 

عــى جميــع األمــة وديــن يف رقابهــا”.

وجــاءت ترصيحــات املفتــي العــام 

لســلطنة عــان يف تغريــدة مطولــة 

نرهــا عــى حســابه يف تويــر، عقــب 

ــع  ــاق التطبي ــان اتف ــن إع ــني م يوم

ــوين. ــال الصهي ــع االحت ــارايت م اإلم

وعــّد الخليــي أنــه إذا مل تســمح 

الظــروف للمســلمني بتحريــر األقــى، 

فليــس لهــم املســاومة عليــه بــأي حــال، 

بــل عليهــم أن يََدُعــوا األمــر للقــدر 

يرفــه  مبــن  اللــه  ليــأيت  اإللهــي، 

ــدث  ــا ح ــب، ك ــذا الواج ــام به بالقي

ذلــك يف الزمــن البعيــد.

ــي  ــذ اإلرساء بالنب ــه من ــال: “إن وق

الكريــم )ص( أصبــح املســجد األقــى 

وجميــع األرض املقدســة معلًا إســاميًا 

بــارزًا، يجــب عــى املســلمني أن يذبــوا 

ــدي  ــن أي ــوه م ــوه ويصون ــه ويحم عن

العابثــني بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة”.

يُشــار إىل أن الخارجيــة العانيــة 

ــد اتفــاق  ــة تأيي ــة املاضي أعلنــت الجمع

وكيــان  اإلمــارات  بــني  التطبيــع 

جــرى  الــذي  الصهيــوين  االحتــال 

أمركيــة. برعايــة 

العراقــي  الدينــي  املرجــع  علّــق 

الجمعــة  الخالــي،  جــواد  الشــيخ 

تطبيــع  موضــوع  عــى   ،2020-8-14

العاقــات مــع الكيــان الصهيــوين مــن 

قبــل بعــض »الحــكام العــرب«، مؤكــًدا 

أنــه ال يكــن ألحــد أن يتاعــب بقضيــة 

فلســطني أو إن يتنــازل عنهــا، فهــي 

كل  وعــى  إيانيــٍة،  رشعيــٍة  قضيــة 

مســلم ان يلتــزم بأمــر اللــه تعــاىل يف 

أداء واجبــه يف هــذه القضيــة.

»إن  الخالــي:  الشــيخ  وقــال 

التــي  التنــازل  أو  التطبيــع  مشــاريع 

ــؤدي إىل  ــن ت ــاك ل ــا وهن ــري هن تج

نتيجــة، ومــن يعمــل عــى التطبيــع 

ويتحــدث عــن الهولوكوســت اليهــودي 

الــذي  الهولوكوســت  وينــى  مثــًا، 

الفلســطيني،  الشــعب  بحــق  يجــري 

ــل  ــع عم ــوا أن التطبي ــم أن يفهم عليه

خاطــئ وإثــم كبــر، فإنــه يغطــي عــى 

املحتلــني وأعالهــم”. جرائــم 

أن  عــى  ســاحته  وأكــد  كــا 

ــم يف  ــن معه ــطينيني واملجاهدي الفلس

ــق يف  ــاب الح ــم أصح ــة ه ــذه األم ه

رفــض مشــاريع التســوية؛ التــي تحــاول 

أن تُنــي النــاس قضيــة فلســطني.

وتابــع الشــيخ الخالــي، قائــًا: 

“إن أرض فلســطني هــي أرض لــكل 

املســلمني، وكلهــا مقدســة يف كل شــر 

مــن أماكنهــا، لذلــك ال يحــق ألحــد أن 

يتحــدث عــن التنــازل عــن أي أرض 

ــد”. فيهــا ال مــن قريــب وال مــن بعي
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بعد التطبيع اإلماراتي..
مفتي ُعمان: ال تساوموا على األقصى

المرجع الخالصي يدعو المطبعين إلى التوبة 
والعودة إلى موقف األمة
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ــادع  ــام( الخ ــة )السَّ ــول اتفاقي ح

ــول: أق

ــارات  ــة اإلم ــنَي دول ــدَث ب ــا ح م

العربيــة وبــني حــكام الكيــان الغاصــب 

ــع و)ســام(  ــة تطبي ــم مــن اتفاقي األثي

وعروبًــة  رشًعــا  مرفــوٌض  أمــر 

وإنســانيًة، وأكــُر دليــل عــى ذلــك 

ــة  ــات الغربي ــة الحكوم ــجيُع ومبارك تش

املتصهينــة مــن أمريــكا إىل فرنســا 

املنظــات  ســائر  إىل  بريطانيــا  إىل 

ــض  ــك رف ــة، وكذل ــة املتصهين العنرصي

بــكل  املظلــوم  الفلســطيني  الشــعب 

لهــذه  ومنظاتــه  وأحزابــه  تجلياتــه 

ــائر  ــطينيني س ــع الفلس ــة، وم االتفاقي

واملســلمة  العربيــة  الشــعوب  قــوى 

ــا  ــانيتها وتاريخه ــا وإنس ــة لدينه الوفي

ورشفهــا وبادهــا.

مــع  اتفاقيــٌة  هــي  وباختصــار: 

حكمهــا  الباطــل.  لصالــح  الباطــل 

الرعــي: الحرمــة والنهــي، وفاعلوهــا 

آمثــون حتــًا، وبغــض النظــر عــن 

ــي ال  ــا والت ــي يقدمونه ــرات الت التري

ــة، ومــا  متــتُّ إىل منطــق العدالــة بصل

قولنــا هــذا إال موقــف يجــب أن نتخــذه 

مــن خــال موقعنــا ومســؤوليتنا، أال 

هــل بلغنــا ؟ اللهــم فاشــهد.

ــا شــباب األمــة عــى  ــم ي ــا أنت وأم

ــامي: ــريب واإلس ــامل الع ــداد الع امت

ــم  ــني أن قضيتك ــَم اليق ــوا عل اعلم

األوىل اليــوم هــي فلســطني، وهــي 

ــّدى  ــد تب ــاز، وق ــانيٌة بامتي ــٌة إنس قضي

: أحدها  طرفاهــا بشــكٍل واضــٍح وبـَـنّيٌ

واآلخــر  مغتِصــب،  ســارق  ظــامل 

مظلــوٌم معتــَدى عليــه مغتَصــب، وهــذا 

الوضــوح دعمتــه دراســات وبحــوٌث 

تاريخيــة وسياســية محليــة وعامليــة، 

رشقية وغربية.

وال  تنســوها  ال  عليكــم  فباللــه 

ــود  ــن جه ــوا ع ــا، وال تغفل ــوا عنه تعدل

بُذلــت مــن أجلهــا،  أحــرار رشفــاء 

ومنهــم مــن قــى نحبــه ومنهــم مــن 

ينتظــر، وأظــن بــل ويغلــب عــى ظنــي 

معيــاراً  أضحــت  القضيــة  هــذه  أن 

ــن  ــد م ــه املفس ــن خال ــه م ــز الل ليمي

املصلــح، فكونــوا مــع املصلــح الســاعي 

إىل إعــادة الحقــوق إىل أربابهــا يف 

هــذه البقعــة الجغرافيــة )املقدســة( 

املصلِــح  كان  ولــو  حتــى  فلســطني، 

والحــق  ُمســتضَعًفا،  ضعيًفــا  اليــوم 

يبدلــه ضغــٌف  يغــّره وال  الثابــت ال 

عابــر.

والسام عى دعاة السام العادل 

واألمني والويف.

الشيخ الدكتور محمود عكام
مفتي مدينة حلب السورية

قــال األب منويــل مســلم، رئيــس 

الهيئــة الشــعبية العامليــة لعدالــة وســام 

اللــه،  القــدس مدينــة  القــدس: “إن 

عنهــا،  يتخــى  أن  ألحــد  يجــوز  وال 

وكل املطبعــني غربــاء ألنهــم بــدون 

القــدس”.

نــره  ترصيــح  يف  ذلــك  جــاء 

األب مســلم عــر صفحتــه عــى موقــع 

مســاء  اإلعــان،  بعــد  »فيســبوك«، 

اتفــاق  عــن   ،2020-8-13 الخميــس 

لتطبيــع العاقــات رســميًا بــني الكيــان 

واإلمــارات. الصهيــوين 

ــون  ــا املطبع ــلم: »أيه ــاف مس وأض

تحــت  املنبطحــون  املتخاذلــون 

“إرسائيــل”.. القــدس ليــس فضــات 

ــا” ــة ألعدائن ــى غنيم ــم لتُلق عواصمك

المفتي الدكتور محمود عّكام:
التطبيع مرفوٌض شرًعا وعروبة وإنسانية

األب مسّلم: المطبعون غرباء ألنهم بدون القدس
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أكّــدت رابطــة علــاء فلســطني، أن 

ــة  ــة رشعي ــارات مخالف ــه اإلم ــا فعلت م

واضحــة تفــي إىل مــواالة الكافريــن، 

وهــي دليــل واضــح عــى عمــق العاقــة 

بــني  املتينــة  الحميميــة  األخويــة 

القيادتــني الصهيونيــة واإلمارتيــة.

ــا  ــان له ــة، يف بي ــت الرابط وأضاف

مبزيــٍد  تابعنــا   :2020-8-15 الســبت 

مــا  واألســف  واألىس  الحــرسة  مــن 

ــي يفــرض  ــارات الت ــة اإلم ــه دول فعلت

أن تكــون دولــة عربيــة شــقيقة وتدعــم 

الديــن  وترعــى  وحقوقــه  الشــعب 

داره  عقــر  يف  العظيــم  اإلســامي 

وفلســطني  األقــى  وهــو  ومهــده، 

واملنــر”. املحــر  أرض 

هــذه  بــأن  »نفاجــأ  وأضافــت 

ــا للصــاة،  الدولــة تفتتــح كنيًســا يهوديً

وتتآمــر عــى األقــى وعــى فلســطني، 

وتضــع يدهــا بيــد األنجــاس واملجرمني 

بذلــك،  وتتباهــى  القــردة،  أحفــاد 

الشــعب  بعقــول  تســتخف  وكذلــك 

ــى  ــارايت ع ــعب اإلم ــطيني والش الفلس

ــي،  ــاز تاريخ ــوى إنج ــواء بدع ــد س ح

وكل هــذه ســخافات ال تقنــع طفــًا 

صغــرًا”.

ــارات  ــه اإلم ــا فعلت ــت: إن »م وقال

ــعب  ــر الش ــن يف ظه ــرّد طع ــس مج لي

ــى  ــاء ع ــو انكف ــا ه ــطيني، وإمن الفلس

ــرة  ــاء عــى مؤامــرة كب ــذات، وانكف ال

ــل،  ــذ زمــن طوي ــا من اتضحــت خيوطه

األرض  عــى  عيانًــا  أصبحــت  واآلن 

ــديد”. ــف الش ولألس

لعلــاء  العاملــي  االتحــاد  نــدد 

املســلمني باتفــاق تطبيــع العاقــات 

بــني اإلمــارات والكيــان الصهيــوين، 

الواليــات  فيــه  توســطت  والــذي 

املتحــدة، ووصفــه بأنــه خيانــة عظمــى.

وقــال االتحــاد يف بيــان لــه الجمعة 

14-8-2020: “إن االتفــاق بــني رئيــس 

الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو، 

بــن  أبــو ظبــي محمــد  وويل عهــد 

ــرى  ــأة ك ــى ومكاف ــة عظم ــد خيان زاي

ــدس  ــة بالق ــني الصهاين ــم املحتل لجرائ

ــطينيني”. ــق الفلس ــف وبح الري

وأضــاف أن االتفــاق الــذي تضّمــن 

مــن  أجــزاء  ضــم  إرسائيــل  تعليــق 

اعــراف  مبثابــة  الغربيــة،  الضفــة 

بســط  يف  إرسائيــل  بحــق  ضمنــي 

ســيادتها عــى الضفــة املحتلــة.

وناشــد اتحــاد علــاء املســلمني 

لهــا  يكــون  بــأن  اإلســاميَة  األمــَة 

موقــف حاســم بالرفــض مــا اعترهــا 

العمــل  عــى  وبالحفــاظ  تنــازالت، 

وحقــوق  األوىل  املســلمني  لقضيــة 

خطــة  خــال  مــن  الفلســطينيني 

تيجية. إســرا

كــا دعــا الفلســطينيني إىل توحيــد 

للحفــاظ عــى قضيتهــم،  جهودهــم 

واملفكريــن  العلــاء  جميــع  وطالــب 

ــاه  ــم تج ــام بواجبه ــيني بالقي والسياس

القضيــة الفلســطينية.

لعلــاء  العاملــي  االتحــاد  وشــدد 

املســلمني عــى أن األمــة ال تضعــف 

الخيانــات،  هــذه  مبثــل  عزيتهــا 

البيــان. يف  ورد  حســبا 

رابطة علماء فلسطين:
تطبيع اإلمارات مؤامرة ومخالفة شرعية كبيرة

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
تطبيع اإلمارات مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى
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عــن  اإلمــارات  إعــان  بعــد 

ــدو  ــع الع ــح م ــي والوق ــا العلن تطبيعه

ــاء  ــن عل ــدد م ــذ ع ــوين، اتخ الصهي

برفــض  اإلســامية مواقفهــم  األمــة 

ــني  ــام”، مبين ــاق “الس ــمي اتف ــا س م

تجــاه  الرعيــة  املســؤولية  حــدود 

أمانــة  باعتبارهــا  فلســطني،  قضيــة 

ــا، أو  ومســؤولية ال يجــوز التخــّي عنه

أهلهــا. نــرصة  التفريــط يف 

ــال عــى  ــع يشــجع االحت التطبي
ــطينيني ــل بالفلس التنكي

أكــد   ،2020-8-15 الســبت  يــوم 

الشــيخ عكرمــة صري، خطيب املســجد 

مشــاركته  خــال  املبــارك،  األقــى 

ــة  ــة العاملي ــاق الحمل ــر »إط يف مؤمت

انحــراف  أن  بوصلتــي«  فلســطني 

البوصلــة عــن األقــى وتطبيــع الــدول 

ــى  ــجعه ع ــال يُش ــع االحت ــة م العربي

ــرد  ــه ينف ــه، وتجعل ــادي باعتداءات الت

بالفلســطينيني دون رادٍع يدفعــه إىل 

ــة. ــه العدواني ــن مخططات ــع ع الراج

وقــال الشــيخ صــري: »مل نتفاجــأ 

ــال،  ــارات واالحت ــني اإلم ــاق ب باالتف

ــة  ــع قامئ ــرق التطبي ــاالت وط فاالتص

ــا”. ــذ 50 عاًم ــدم وســاق من عــى ق

وأكــد الشــيخ صــري أن فلســطني 

ســتبقى فــوق الطاولــة ولــن نســمح 

ــدة  ــة وعقي ــا أمان ــا، ألنه ــر عليه بالتآم

ثابتــة وليســت مجــرد جغرافيــا وتاريــخ.

تطبيــع  سيســتغل  االحتــال 
اإلمــارات لاعتــداء عــى األقىص

املســجد  خطيــب  أوضــح  بــدوره 

عمــر  الشــيخ  املبــارك  األقــى 

حــال  هــو  التطبيــع  أن  الكســواين، 

تتمكــن  مل  التــي  العربيــة  الــدول 

ــن  ــن م ــدس ومل تتمك ــرصة الق ــن ن م

الوقــوف بجانــب القضيــة الفلســطينية 

بدعــوى أنهــا تخــّص الفلســطينيني.

أن  الكســواين  الشــيخ  وبــنّي 

ســلطات االحتــال الصهيــوين ستســتغل 

اتفــاق العــار مــع النظام اإلمــارايت يف 

ــدي  هضــم حقــوق الفلســطينيني والتع

عــى الســيادة يف األقــى، مضيًفــا 

ــارات  ــني اإلم ــاق ب ــذا االتف ــر له ننظ

واالحتــال الصهيــوين بعــني الخطــورة.

وأثــار االتفــاق اإلمــارايت األمريــي 

ــة  ــع العاقــات مــع دول القــايض بتطبي

االحتــال، ردود أفعــال شــعبية ورســمية 

مســتهجنة ومســتنكرة لهــذا االتفــاق 

االحتــال  جرائــم  مــع  املتزامــن 

وإجــراءات الضــم األخــرة وصفقــة 

ــرن. الق

هــي  اإلمــارات  أن  إىل  يُشــار 

ــع  ــي توق ــة الت ــة الثالث ــة العربي الدول

اتفــاق ســام مــع االحتــال بعــد مــرص 

)عــام 1979( واألردن )عــام 1994(.

اتفــاق  عــن  اإلعــان  وجــاء 

التطبيــع بــني »تــل أبيــب« وأبــو ظبــي 

ومســؤولني  نتنياهــو  ترصيــح  بعــد 

آخريــن يف أكــر مــن مناســبة بوجــود 

تقــارب مــع اإلمــارات ومــع دول عربيــة 

أخــرى.

علماء األقصى يرفضون التطبيع اإلماراتي 
ويصفونه بالخطر
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اليمــن  علــاء  رابطــة  أصــدرت 

ــع  ــارايت م ــع اإلم ــة التطبي ــا إلدان بيانً

ــوين وأهــم مــا جــاء يف  ــدو الصهي الع

ــان:  البي

بسم الله الرحمن الرحيم 

أَيَُّهــا  )يَــا  القائــل:  اللــه  الحمــد 

الْيَُهــوَد  تَتَِّخــُذوا  اَل  آَمُنــوا  الَِّذيــَن 

أَْولِيَــاُء  بَْعُضُهــْم  أَْولِيَــاَء  َوالنََّصــاَرى 

بَْعــٍض َوَمــْن يَتََولَُّهــْم ِمْنُكــْم فَِإنَّــُه ِمْنُهــْم 

ــنَي(  ــْوَم الظَّالِِم ــِدي الَْق ــَه اَل يَْه إِنَّ اللَّ

املائــدة 51، والصــاة والســام عــى 

ــن  ــه الطاهري ــد وعــى آل ســيدنا محم

وريض اللــه عــن صحبــه املنتجبــني 

ــد: وبع

اليمــن  علــاء  رابطــة  فــإن 

ــدو  ــع الع ــارايت م ــع اإلم ــن التطبي تدي

الصهيــوين وتؤكــد إنــه مل يكــن مفاجئًا 

وال غريبًــا فاإلمــارات تعمــل جهــاًرا 

ــوين ومل  ــدو الصهي ــح الع ــاًرا لصال نه

ــذا  ــي له ــس األمري يكــن إعــان الرئي

تتويًجــا  إال  رســمي  بشــكل  التطبيــع 

ملواقــف اإلمــارات الخيانيــة وانخراطها  

الكامــل كــرأس حربــة يف املــروع 

األمريــي الصهيــوين الــذي يطعــن 

ــا  ــف عاقاته ــال توظي ــن خ ــة م األم

يف  أدواتهــا  كل  وربــط  وأموالهــا 

املنطقــة كاملجلــس االنتقــايل الســوداين 

يف  الجنــويب  االنتقــايل  واملجلــس 

اليمــن بالكيــان الصهيــوين وتطبيــع 

العاقــات معــه.

يجــددون  إذ   اليمــن  علــاء  إن 

ــع  ــق ألي تطبي ــم القاطــع واملطل رفضه

ــدو  ــع الع ــكال م ــن األش ــكل م ــأي ش ب

أن  تأكيدهــم  يكــررون  الصهيــوين 

ــوله  ــه ولرس ــة لل ــو خيان ــع ه أي تطبي

اإلســامية. ولألمــة  ولفلســطني 

البحــوث  مجلــس  اســتنكر 

ــاء  ــة يف دار االفت ــات الرعي والدراس

املخــزي  اإلمــارايت  العمــل  الليبيــة 

املعــادي لألمــة، داعيًــا املســلمني كافــة 

إىل مقاطعــة اإلمــارات بشــكٍل كامل يف 

ــة. ــية واالقتصادي ــاالت السياس كل املج

ــدر  ــان ص ــس يف بي ــب املجل وطال

اإلمــارات  مبعاملــة  املســلمني  عنــه، 

ــا  ــوين واعتباره ــدو الصهي ــة الع معامل

ــعى يف  ــا تس ــلمني، ألنه ــة للمس معادي

ــث الفرقــة  ــار املســلمني، وب خــراب دي

ــم. بينه

حــكام  “إن  البيــان:  وقــال 

اإلمــارات مــا زالــوا يثبتــون مــن خــال 

أحضــان  يف  املرمتيــة  سياســاتهم 

لإلســام،  معاداتهــم  الصهاينــة، 

جعلــوا  بــأن  ألعدائــه،  وخدمتهــم 

ــوين”. ــان الصهي ــا للكي ــهم حراس أنفس

وأضــاف أن فعلتهــم هــذه غــدر 

وخيانــة لألمــة ومقدســاتها، وخدمــة 

مجانيــة لعدوهــا، وهــذا مــا دأبــت 

العــداء  عليــه الدولــة املارقــة، مــن 

املعلــن ملقاومــة املحتــل.

وُختــم البيــان بــأن اســتعاء الكياِن 

بــزواٍل؛  آذٌن  األرض  يف  الصهيــويّن 

ــف. ــذي ال يتخل ــه ال ــُد الل ــه وع ألن

بيان رابطة علماء اليمن بشأن تطبيع اإلمارات 
مع العدو الصهيوني

دار االفتاء الليبية تدعو المسلمين إلى 
مقاطعة اإلمارات
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العاملــي  العلــايئ  امللتقــى  إنَّ 
ــّم  ــذي يض ــطني، ال ــل فلس ــن أج م
العلميــة  الشــخصيات  مئــات 
ــامل،  ــن معظــم دول الع ــة، م والديني
ومــن كافــة املذاهــب اإلســامية؛ 
الذيــن يتابعــون تطــورات األحــداث 
املتصلــة بقضيتنــا املركزيــة الجامعــة، 
منهــا  وخاصــًة  فلســطني،  قضيــة 
ــع«، وبعــد  ــف مــا يســّمى »التطبي مل
ــّمي  ــاع عــى اإلعــان عــّا ُس االطّ
ــام« بــني  زوراً باســم »اتفاقيــة السَّ
دولــة اإلمــارات والكيــان الصهيــوين 

الغاصــب.

وانطاقًــا مــن مســؤولية العلــاء 
والوطنيــة،  واألخاقيــة  الدينيــة 
أمــام اللــه ســبحانه وتعــاىل، وأمــام 

العدالــة  إىل  املتطلّعــة  الشــعوب 

والكرامــة، وبنــاًء عــى:

يكــن  ال  مشــكلة  أّي  حــّل  أنَّ 

أن يتــمَّ إال بعــد تعريفهــا تعريًفــا 

صحيًحــا، وأّن أصــل املشــكلة وســبَب 

ــاق  ــرور يف فلســطني هــو اخت ال

اإلحــايّل  االســتيطايّن  الكيــان 

»إرسائيــل«، عــى حســاب تهجــر 

ــزاِع  ــه، وانت ــن أرض ــل م ــعٍب كام ش

حّقــه يف تقريــر مصــره.

وأنَّ ديننــا اإلســامي الحنيــف، 

وجميــع الرائــع الســاوية واملبــادئ 

الحــقَّ  لإلنســان  تكفــل  العادلــة، 

ووطنــه  هويّتــه  عــن  الدفــاع  يف 

وكرامتــه.

ونظــرًا إلرصار »إرسائيــل« عــى 

العنرصيــة،  سياســاتها  مواصلــة 

وعــى فــرض إرادتهــا مبنطــق القــوة 

واإلرهــاب.

ــام، الــذي هــو هــدٌف  وألنَّ السَّ

إيــاين، ال يكــن أن ينتــر دون 

العــدل  وإقامــة  الحــقِّ  إحقــاق 

واملجــرم. املعتــدي  ومحاســبة 

واتفاقيــات  »التطبيــع«  وألنَّ 

االستســام الجوفــاء هــي ُمــَاألٌة 

للغاصــب والظــامل، وخــذالٌن للحــّق، 

وتغيــٌر للحقائــق والوقائــع، وتســاهم 

التاريخيــة،  الحقائــق  تشــويه  يف 

الباطــل  عــى  عيــة  الرَّ وإضفــاء 

واملعتــدي.

إعالٌن صادر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

طبيُع واالستْسالُم خَيانٌة وَجريمٌة،  التَّ
ا ا وإنَسانيًّ ا وَوطنيًّ دينيًّ
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الخميس 1 محرم 1441هـ، الموافق لـ 20 آب 2020 

الــرع  قواعــد  إىل  واســتناداً 
ــم  ــرآن الكري ــوم الق ــم، ومفه الحكي
ــذي خاطــب املؤمنــني  ومنطوقــه، ال

ــال: فق

ِبأَنَُّهــْم  يَُقاتَلُــوَن  لِلَِّذيــَن  أُِذَن 
َعــَىٰ نرَْصِِهــْم  اللــَه  َوإِنَّ   ۚ ظُلُِمــوا 
ِمــن  أُْخرُِجــوا  الَِّذيــَن   * لََقِديــٌر 
ِديَارِِهــم ِبَغــْرِ َحــقٍّ إاِلَّ أَن يَُقولُــوا 
ــاَس  ــِه النَّ ــُع الل ــْواَل َدفْ ــُه. َولَ ــا الل َربَُّن
َمــْت َصَواِمــُع  بَْعَضُهــم ِببَْعــٍض لَُّهدِّ
يُْذكَــُر  َوَمَســاِجُد  َوَصلَــَواٌت  َوِبيَــٌع 
ــرُصَنَّ  ــرًا، َولَيَن ــِه كَِث ــُم الل ــا اْس ِفيَه
ــِويٌّ  ــَه لََق ــرُصُُه، إِنَّ الل ــن يَن ــُه َم الل

الحــج:40-39.  َعِزيــٌز

ــُه  ــُم الل ــا: الَّ يَْنَهاكُ ــال أيًض وق
يــِن  َعــِن الَِّذيــَن لـَـْم يَُقاتِلُوكُــْم يِف الدِّ
أَن  ِديَارِكُــْم  ــن  مِّ يُْخرُِجوكُــم  َولَــْم 
ــَه  ــْم؛ إِنَّ الل ــطُوا إِلَيِْه ــْم َوتُْقِس تََرُّوُه
َــا يَْنَهاكُــُم  يُِحــبُّ الُْمْقِســِطنَي * إمِنَّ
يــِن  اللــُه َعــِن الَِّذيــَن قَاتَلُوكُــْم يِف الدِّ
ــُروا  ــْم َوظَاَه ــن ِديَارِكُ ــم مِّ َوأَْخرَُجوكُ
ــن  ــْم؛ َوَم ــْم أَن تََولَّْوُه ــَىٰ إِْخرَاِجُك َع
 يَتََولَُّهــْم فَأُولَِٰئــَك ُهــُم الظَّالُِمــوَن

املمتحنــة:9-8.

ــف  ــان املوق ــرورة بي ــرًا ل ونظ
بوضــوح  يجــري،  مــّا  الرعــي 
وكشــف  وموضوعيــة،  ومســؤولية 
زيــف التريــرات الخادعــة التــي 
واملستســلمون،  املطبّعــون  يقدّمهــا 
العلــايئ  امللتقــى  أعضــاء  فــإّن 
العاملــي مــن أجــل فلســطني، يعلنــون 

ــي: ــا ي م

الكيــان  مــع  التطبيــع  إّن 
الصهيــوين، بكافــة أشــكاله الثقافيــة 
واالقتصاديــة  والرياضيــة  والفنيــة 
عمــٌل  هــو  وغرهــا،  والسياســية 

اإلجــرام  مــع  يتاهــى  إجرامــيٌّ 
ــٌة  ــه خيان ــايل فإنّ ــوين، وبالت الصهي
ــة،  ــس الديني ــٌة باملقايي ــٌة، ورذيل وطني
ويحــرُم عــى املؤمنــني الدخــول يف 
أّي نشــاط أو فعاليــة تطبيعيــة، مهــا 
ــق  ــا ينطب ــذا م ــباب؛ وه ــت األس كان
مــن بــاٍب أوىل عــى مــا يســّمى 
املحتــل  مــع  ــام  السَّ اتفاقيــات 
الغاصــب، الســابقة منهــا والاحقــة.

وكشــَف  التطبيــع،  مقاومــَة  إّن 
الخنــوع  اتفاقيــات  زيــف 
وجــه  يف  والوقــوَف  واالستســام، 
أعــاٌل  هــي  الصهيــوين،  املــّد 
ــرُض  ــي ف ــل ه ــرورٌة، ب ــة م صالح
ألنهــا  مســتطيع،  كّل  عــى  عــني 
تصــبُّ يف خدمــة مبــادئ العــدل 
ــي  ــي، وه ــام الحقيق ــر والّس والخ
جــزء مــن فريضــة األمــر باملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر، وإحقــاق الحــّق 

الباطــل. وتغيــر 

الشــعب  صمــود  دعــم  إنَّ 
ومعنويــاً،  ماّديــاً  الفلســطيني، 
ــر  ُهجِّ والعمــل عــى عــودة مــن 
منهــم إىل أرضــه، وفــّك الحصــار 
عــن املحارصيــن منهــم، هــو واجــٌب 

وإنســايّن. ووطنــيٌّ  دينــيٌّ 

ســبق  مــا  ببيــان  االلتــزام  إنَّ 
مــن عــى املنابــر الدينيــة، هــو جــزء 
ــهم  ــا يُس ــاء، مب ــات العل ــن واجب م
ــق  ــر الحقائ ــدل ون ــة الع يف إقام

ــاس. ــني الن ــا ب ــي في والوع

أبنــاء  نخاطــب  الختــام  ويف 
الشــعب الفلســطيني العزيــز، الصابر 

واملقــاوم، قائلــني:

ــم  ــن يزيدك ــري ل ــا يج إنَّ كلَّ م
ويزيدنــا إال متّســًكا بالحــّق الــذي 

ــًة  ــطني، وثق ــة فلس ــّى يف قضي يتج

بانتصــار املظلومــني، ويقينــاً بالفــوز 

ــني،  ــاَده املؤمن ــُه عب ــَد الل ــذي وع ال

ــني: ــه املب ــم كتاب يف محك

قُلُوِبِهــم  يِف  الَِّذيــَن  فَــَرَى 

ِفيِهــْم يَُقولُــوَن  ــرٌَض يَُســارُِعوَن  مَّ

نَْخــَىٰ أَن تُِصيبََنــا َدائِــرٌَة؛ فََعــَى 

ــْن  ــٍر مِّ ــِح أَْو أَْم ــأيِْتَ ِبالَْفتْ ــُه أَن يَ الل

وا يِف  ِعنــِدِه فَيُْصِبُحــوا َعــَىٰ َمــا أرََسُّ

ــَن  ــوُل الَِّذي ــنَي * َويَُق ــِهْم نَاِدِم أَنُفِس

ــِه  ــُموا ِبالل ــؤاَُلِء الَِّذيــَن أَقَْس ــوا أََهٰ آَمُن

َجْهــَد أَْيَانِِهــْم إِنَُّهــْم لََمَعُكــْم‘ َحِبطـَـْت 

 * يــَن  َخارِسِ فَأَْصبَُحــوا  أَْعَالُُهــْم 

ــدَّ  َ ــن يَرْت ــوا َم ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه يَ

ِمنُكــْم َعــن ِديِنــِه فََســْوَف يـَـأيِْت اللــُه 

ــَى  ــٍة َع ــُه أَِذلَّ ــْم َويُِحبُّونَ ــْوٍم يُِحبُُّه ِبَق

الَْكاِفِريــَن  أَِعــزٍَّة َعــَى  الُْمْؤِمِنــنَي 

َواَل  اللــِه  َســِبيِل  يِف  يَُجاِهــُدوَن 

ــُل  ــَك فَْض ــٍم، َذٰلِ ــَة اَلئِ ــوَن لَْوَم يََخافُ

اللــِه يُؤْتِيــِه َمــن يََشــاُء، َواللــُه َواِســٌع 

املائــدة:54-52.  َعلِيــٌم

والحمد لله رّب العاملني

الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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ملســار  مراقــب  ألي  يكــن  ال 

الصهيونيــة أن  العاقــات اإلماراتيــة 

زوًرا  ســّمي  مــا  بإعــان  يتفاجــئ 

اإلمــارت  بــني  الســام«  »اتفــاق 

ــة  ــوين الغاصــب برعاي ــان الصهي والكي

ــدو  ــان ال يع ــذا اإلع ــة، ألّن ه أمريكي

ــٌم  ــو قائ ــا ه ــض م ــا ببع ــه اعرافً كونَ

ــن  ــَي مــا مل يُعل يف الواقــع، ومــا خف

ــًة  ــا شــّك أشــّد خيان ــُد هــو ب ــه بع عن

وأعظــم خطــرًا.

 ومــن الواضــح أن هــذه الخطوة ال 

ــد  تشــكل نهايــة املســار، بــل هــي متهي

يضــم  إرسائيــي«  »عــريب  لحلــف 

ــتلبة  ــة مس ــة العربي ــن األنظم ــدًدا م ع

بهــدف  للخيانــة،  واملســتعدة  اإلرادة 

ــل  ــل رضــا الراعــي األمــريك والعم ني

وفرضهــا  القــرن،  صفقــة  لتطبيــق 

ــراه عــى الفلســطينيني وغرهــم  باإلك

ــة  ــوق املروع ــكني بالحق ــن املتمس م

للشــعب الفلســطيني. 

بــدأ  الــذي  اإلعــان  هــذا  إّن 

التســويق لــه منــذ أســابيع يؤكــد زيــف 

املطبعــون  يرتديهــا  التــي  األقنعــة 

العــرب، ويكشــف حقيقــة النفــاق الــذي 

يارســونه مــع فلســطني، وهــو وإن 

كان خيانــة عظمــى لألّمــة وقيمهــا، إال 

أنــه ســيؤدي يف نهايــة املطــاف إىل 

ــاوم  ــطيني املق ــعب الفلس ــص الش تخلي

مــن كل املخّذلــني واملثبطــني، ويصــون 

رشف القــدس وطهارتهــا مــن أن ينــال 

إال  تحريرهــا  يف  املســاهمة  كرامــَة 

الرفــاء واملخلصــون.

إنَّ الشــعب الفلســطيني الصامــد 

ومعــه كل العاملــني مــن أجــل تحريــر 

يؤمنــون  فلســطني  تــراب  كامــل 

إيانــاً راســخاً أنَّ مســرتهم واصلــٌة 

إىل نهايتهــا التــي يرجونهــا، وأنَّهــم 

قــاب قوســني أو أدىن مــن تحقيــق 

لدفــع  مســتعدون  وهــم  أهدافهــم، 

الثمــن مــن بــذل الغــايل والنفيــس 

لقــاء ذلــك، ومــا هــذا التســارع يف 

إعــان الخيانــات إال محــاوالت إلنقــاذ 

هــذا الكيــان املتهالــك.

ــات  ــن الخيان ــل م ــذا املسلس إن ه

ــازل عــن الحقــوق، يفــرض عــى  والتن

ــة  ــون وثقاف ــن كل ل ــامل م ــرار الع أح

وديــن، أن يعمقــوا تحالفهــم وتضامنهم 

الفلســطينية  القضيــة  مــع  العمــي 

ــة العامليــة  العادلــة، وســنعمل يف الحمل

بالتعــاون  فلســطني،  إىل  للعــودة 

وأصدقائهــا  الحملــة  أعضــاء  مــع 

للتحــرك ثقافيًــا وإعاميًــا وشــعبيًا  يف 

مواجهــة مفاعيــل هــذه االتفاقيــات، 

ــعب  ــوق الش ــط حق ــاىس أبس ــي تتن الت

ــل  ــذي يتحم ــد، وال ــطيني الصام الفلس

منــذ قــرن مــى وحتــى اليــوم أكــر 

مــن  الحديــث  العــرص  َعرفــه  مــا 

ــب  ــن الغري ــر م ــدوان وتآم ــم وع ظل

والقريــب.

للخائنــني  نقــول:  النهايــة  ويف 

وأهلهــا  ولفلســطني  أرادوا،  مــا 

رشف التمســك بالحقــوق، ومقاومــة 

االحتــال، والنــرص األكيــد بهزيــة 

ــل  ــر كام ــوين، وتحري ــروع الصهي امل

اللــه. شــاء  إن  املباركــة،  األرض 

بيان الحملة العالمية
حول إعالن االتفاق اإلماراتي الصهيوني

بسم الله الرحمن الرحيم
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مستغلًة األزمات التي تعصف بالواقع العربي، تطلع علينا اإلمارات العربية بإعالن التوصل إلى اتفاق مع العدو 

الصهيوني، برعاية الواليات المتحدة األمريكية.

وبينما تدعي اإلمارات أنَّ هذا االتفاق سيوقف خّطة الضّم اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية في الضفة وغور األردن، فإّن 

التجارب السابقة تكّذب ذلك، وتؤكد أنَّ التطبيع مع العدو يحمل أخطاًرا محققة، منها:

أنَّ التطبيع يساهم في تشويه الحقائق، ويساعد العدو على الغزو النفسي لعقول أبناء األمة، ويشّجعه على تثبيت 

دعاويه الباطلة في مقابل إلغاء مشروعية حقوقنا العادلة.

أنَّ التطبيع واتفاقيات السالم السابقة، وبعكس االدعاء اإلماراتي، ساهمت في إقدام العدو على المزيد من عمليات 

 قضم األراضي، وبناء المستوطنات، وفرض المزيد من الحصار على الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

وقد صّرح رئيس وزراء العدو عقب اإلعالن اإلماراتي مباشرة، أن خطة الضّم لم ُتلَغ، وهي باقية على الطاولة على حّد تعبيره، 

وليس هناك إال تجميد مؤقت لها.

أنَّ هذه الخطوات التطبيعية سوف تساهم في تشجيع العديد من الدول العربية األخرى، وخاصة تلك التي ال تملك حدوًدا 

مباشرة مع فلسطين المحتلة، إلعالن مثل هذه االتفاقيات المخزية، خاصة مع وجود ضغط أمريكي في هذا االتجاه، وتبني 

بعض الدول العربية الكبرى لهذا المسار.

رضا زيدان – صحفي

التطبيع وتشويه الحقائق



تتابعــون  أنكــم  يف  شــّك  ال 

القضيــة  األحــداث  مســتجدات 

العــدوان  وآخرهــا  الفلســطينية، 

ــام  ــال األي ــزة خ ــى غ ــوين ع الصهي

املاضيــة، الــذي يشــكل جوابـًـا صهيونيًــا 

واضًحــا عــى األكاذيــب التــي أوردتهــا 

ــى  ــا ع ــر تهافته ــدول لتري ــض ال بع

التطبيــع واالستســام للعــدو الغاصــب، 

كــا فعلــت دولــة اإلمــارات أخــرًا.

يف هــذه األحــوال تتأكــد أهميــة 

ــة  ــاء، ويف مقدم ــوط بالعل ــدور املن ال

ذلــك تأكيــد الثوابــت املتعلقــة بالقضيــة 

التمســك  ووجــوب  الفلســطينية، 

واملقدســات،  والحقــوق  بــاألرض 

وحرمــة التفريــط بهــا ومــا يــؤدي إىل 

متكــني الغاصــب وتغلّبــه عــى إخواننــا 

ــم  ــاٍب أوىل تحري ــن ب ــني، وم املظلوم

التطبيــع واالستســام للعــدو بذريعــة 

فيــا  التنبيــه  أهميــة  مــع  ــام،  السَّ

يخــى مــن خطــوات تطبيعيــة الحقــٍة 

إىل أن مــن أن يفــرط بالقبلــة األوىل ال 

ــة الثانيــة  يكــن أن يؤمتــن عــى القبل

والحرمــني الريفــني.

العلــاء  ــادة  السَّ مــن  نأمــل 

عــى  يؤكــدوا  أن  الجمعــة  وخطبــاء 

ــب  ــم بواج ــا منه ــاين، قياًم ــذه املع ه

مصالــح  عــى  والحــرص  االهتــام 

ــؤولية  ــم مبس ــا منه ــلمني، والتزاًم املس

ــة -  ــاب كلم ــاء أرب ــة - ألّن العل الكلم

ــاىل. ــبحانه وتع ــّق س ــام الح أم

قــال رســوُل اللــه »ص«: )َمــن رَأَى 

ــْم  ــِدِه، فــإْن لَ ُْه بيَ ِمنُكــم ُمْنَكــرًا فَلْيَُغــرِّ

يَْســتَِطْع فَِبلِســانِِه، فــإْن لَــْم يَْســتَِطْع 

ــاِن(. ــُف اإلي ــَك أْضَع ــِه، وذل فَِبَقلِْب

مع التقدير
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