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مَن المولد إلى المْسَرى... مسيرُة كرامِة واحدة
مولــُد املصطفــى األكــرم صــى اللــه وبــارك عليــه وعــى آلــه وصحبــه مناســبٌة ال تُحــَر بركاتهــا يف يــوم مــن أيــام 

العــام، بــل هــي ســاريٌة عــر الزمــان، مبثوثــٌة نفحاتُهــا يف اإلنســان واملــكان والجــاد والحيــوان.

ــة  ــة واملدين ــّك يف أّن مك ــة، والش ــة الرشيف ــرة النبوي ــز يف املس ــا املمي ــة حضورُه ــاع واألمكن ــض البق ــد كان لبع ولق

ــة،  ــوار الطلعــة النبوي املكرَّمتــن املنوَّرتــن هــا عــى رأس قامئــة هــذه البقــاع املباركــة، حيــث شــهدت األوىل بــزوغ أن

ــامل. ــع شمســها عــى باقــي أرجــاء الع ــر الدعــوة ومطل ــة مســتقرَّ الرســالة وِحْج ــت الثاني وكان

ومــا ال شــك فيــه أّن القــدس الرشيفــة املباركــة هــي ثالثــة هذيــن الحرمــن، ليــس باعتبــار وجــود املســجد األقــى 

فيهــا فحســب، ولكــن لناحيــة اإلرساء واملعــراج، الــذي شــكَّل فتًحــا كبــرًا يف الحيــاة الشــخصية للنبــي املصطفــى »ص« 

أواًل، ومرحلــًة فاصلــة يف تاريــخ رســالته ودعوتــه ثانيـًـا، وحدثـًـا مفصليـًـا يف تاريــخ مدينــة القــدس وحضورهــا املمتــد حتــى 

يومنــا هــذا.

ومــن هنــا ال ميكــن التعامــل مــع القــدس الرشيــف، ومــع كل القضايــا التــي تتصــل بهــا، كــا نتعامــل مــع أي مدينــة 

أخــرى مهــا بلغــت أهميتهــا، وهــذا الحكــم يجــري عــى الــدول وسياســاتها كــا يجــري عــى األفــراد، فســيادة القــدس 

وكرامتهــا هــي جــزء أســايس مــن ســيادة األمــة وكرامتهــا، وال يحــّق ألي كيــان ســيايس أو زعامــة مؤقتــة أن ميــي قــراًرا 

أو يوقــع عــى اتفــاق يؤثــر يف مكانــة القــدس ومــا يلــوذ بهــا، وال ميكــن ألي مســلم أن يدعــي اإلميــان بصاحــب املولــد 

تــه، ثــم يُعــرض عــن القــدس، أو يفكــر يف التنــازل عنهــا أو التفريــط بحقوقهــا. »ص« واالنتــاء إىل أمَّ

ــر أو  ــا عــى ســبيل التخي ــل معه ــن التعام ــٌة كرميــة ال ميك ــْرَبٰ( آي ــَودََّة يِف الُْق ــرًا إاِلَّ الَْم ــِه أَْج ــأَلُُكْم َعلَيْ ــل الَّ أَْس )قُ

االســتحباب فحســب، ولذلــك فــإنَّ مــودَّة النبــي “ص” يف قرابتــه، وألجــل قرابتــه، وتوقــرَه فيهــا هــي مــودٌة واجبــة يف 

عنــق كل مســلم كأشــدِّ مــا يكــون الوجــوب، وحفــُظ كرامــة هــذه القــرب هــي حفــظ لكرامــة النبــي األكــرم »ص«.

ــن  ــوع م ــه »ص« بن ــول الل ــرب رس ــون إىل ق ــلم ينتم ــدة كل مس ــا يف عقي ــة وأهلَه ــا أنَّ مك ــا: ك ــول هن ــن نق ونح

االنتــاء، وكذلــك املدينــة املنــورة وأهلهــا ينتمــون، وأنَّ حفــظ ُحرمــة مكــة واملدينــة وصيانــة كرامــة أهلهــا هــي جــزء مــن 

حفــظ كرامــة الرســول األكــرم »ص«؛ فــإنَّ األقــى والقــدس، وبالتــايل فلســطن كلّهــا والفلســطينين جميًعــا، هــم جــزء 

مــن هــذه القــرب التــي نحــن مأمــورون مبودتهــا وحفــظ كرامتهــا، وال ميكــن لإلنســان أن يجمــع بــن مــودة املصطفــى 

»ص« وتضييــع مــودة وكرامــة فلســطن والفلســطينين.

ــة  ــم للهجم ــال تصديه ــن خ ــرب، م ــذه الق ــًا له ــون مثــن عظي ــم يدفع ــه »ص«، وه ــرب رســول الل ــم ق ــم إنه نع

االســتعارية الوحشــية عليهــم، وصمودهــم وكفاحهــم يف وجــه االحتــال الغاصــب، وتقدميهــم لشــتى أصنــاف التضحيــات 

يف األنفــس واألبنــاء واألزواج واألمــوال فــداء لكرامــة املــرى، التــي هــي كرامــة مكــة املكرمــة وكرامــة املدينــة املنــورة 

دون انفصــال.

ــا يف موقــف األرسى األبطــال، وخاصــة منهــم ماهــر األخــرس ورفاقــه املرضبــن عــن الطعــام عــرٌة ومنــوذج  ولن

لهــؤالء القــرب الذيــن يصونــون كرامتهــم عــن أن يبتذلهــا املحتــل بلقمــة أو ترغيــب أو ترهيــب، وبذلــك يصونــون كرامــة 

ــذه  ــظ ه ــة ويف حف ــذه الصيان ــم يف ه ــن معه ــرار، فلنك ــة كل األح ــلمن وكرام ــة املس ــرب وكرام ــة الع ــطن وكرام فلس

الكرامــة.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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األقــى  املســجد  خطيــب  دعــا 

اإلســامية  الهيئــة  ورئيــس  املبــارك 

عكرمــة  الشــيخ  القــدس  يف  العليــا 

وفلســطينيي  املقدســين  صــري 

يســتطيع  مــن  وكل  املحتــل  الداخــل 

لشــد  األقــى  للمســجد  الوصــول 

الرحــال إليــه اليــوم الجمعــة وكل أيــام 

باملصلــن. وإعــاره  األســبوع، 

وشــدد خطيــب األقــى عــى أنــه 

ال يجــوز هجــران املســجد، ويــزداد 

ــا،  وجــوب إعــاره لألقــرب إليــه مكانيًّ

وهــم أهــل البلــدة القدميــة يف مدينــة 

ــدس. الق

“إن  عكرمــة:  الشــيخ  وقــال 

املقدســين  حــرم  قــد  االحتــال 

وغرهــم مــن دخــول املســجد األقــى 

ــة، بحجــة  ــة املاضي يف األســابيع األربع

فيهــا  كان  التــي  اليهوديــة  األعيــاد 

حزيًنــا”. األقــى 

عــى  أنــه  إىل  صــري  وأشــار 

الفلســطينين أن ينفــروا لألقــى، وأن 

يعمــروه ويرابطــوا فيــه، ســواء مــن 

أهــل القــدس أو مــن خارجهــا، مطالبًــا 

الرحــال  بشــد  فلســطن  أهــل  كل 

لألقــى.

ــار  ــري أن إع ــة ص ــد عكرم وأك

فيــه،  والربــاط  األقــى  املســجد 

هــي الخطــوة األوىل يف الــرد عــى 

انتهــاكات املســتوطنن واعتداءاتهــم 

بحــق املســجد األقــى، واقتحاماتهــم 

اليوميــة املتكــررة.

نظّمــت رابطــة »علــاء فلســطن« 
-10-26 اإلثنــن  غــزة،  قطــاع  يف 

2020، مســرًة؛ تنديــًدا بإســاءة فرنســا 
لإلســام واملســلمن.

املســرة،  يف  املشــاركون  ورفــع 
التــي شــارك فيهــا العديــد مــن العلــاء 
والوجهــاء واملخاتــر، مــن أمــام املركــز 
الثقــايف الفرنــي مبدينة غــزة، الفتاٍت 
نــرًة للنبــي محمــد صــى اللــه عليــه 
ــى  ــاول ع ــددًة بالتط ــلم، ومن ــه س وآل

ــات. ــام واملقدس اإلس

ــس  ــة خانيون ــي محافظ ــال مفت وق
مشــاركته:  خــال  عاشــور،  إحســان 
»إن التطــاول عــى اإلســام والرســول، 
ال يحقــق االســتقرار واألمــن للبــاد 

املســيئة«.

وأكــد عاشــور أن اإلســاءة لألديــان 

عــى  تــدل  »جرميــة  واألنبيــاء 

ــا  ــيئن«، مضيًف ــد املس ــة وحق عنري

مــن  الســلوك  هــذا  اســتمرار  »إن 

شــأنه نــرش الكراهيــة والعنــف بــن 

الشــعوب«.

ودعــا املســلمن إىل »نــرة دينهــم 

ــة  ــائل املرشوع ــاليب والوس ــق األس وف

ــه،  ــام وتعاليم ــأدب اإلس ــة ب واملنضبط

مبــا ال يشــّوه الصــورة الناصعــة للديــن 

الحنيف”.

وطالــب مفتــي املحافظــة مبقاطعــة 
البضائــع الفرنســية؛ ردًّا عــى هــذه 

ــاءة. اإلس

حــول  جــدال  فرنســا  وتشــهد 
مــن  كبــر  قســم  تريحــات 
اإلســام  تســتهدف  السياســين، 
ــم  ــل معل ــة قت ــب حادث ــلمن عق واملس
يف 16 ترشيــن األول/أكتوبــر الجــاري.

صبري: من الواجب إعمار األقصى 
بالمصلين والرباط فيه

رابطة »علماء فلسطين« تنظم مسيرة 
بغزة تنديًدا بإساءة فرنسا لإلسالم
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الخميس 12 ربيع األول 1442هـ، الموافق لـ 29 تشرين األّول 2020 

بــن  العاقــات  تطبيــع  بعــد 

ــس  ــن رئي ــل”، أعل ــودان و”إرسائي الس

حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو 

إرســال  عــن   ،2020-10-25 األحــد 

الســودان  شــحنة طحــن قمــح إىل 

بقيمــة 5 مايــن دوالر، يف تريــح 

يظهــر »العلــو« اإلرسائيــي مــع الدولــة 

الــاءات  صاحبــة  حديثًــا  املطبعــة 

الثــاث ســابًقا.

وقــال نتنياهــو يف تريــح لــه: 

“إننــا نتطلــع إىل ســام دافــئ مــع 

الســودان ونرســل فــوًرا إىل أصدقائنــا 

الجــدد هنــاك طحــن القمــح بقيمــة 5 

مايــن دوالر”.

إرسائيــل  »ســتعمل  وأضــاف 

مــع الواليــات املتحــدة بشــكل وثيــق 

ــال يف  ــة االنتق ــم عملي ــل دع ــن أج م

الســودان”.

ــة  ــر الطاق ــر وزي ــه، ع ــن جانب م

شــتاينتس  يوفــال  اإلرسائيــي 

مــع  التطبيــع  باتفــاق  فرحتــه  عــن 

ــًا: “إن اتفــاق الســام  الخرطــوم، قائ

كان  هائــل،  إنجــاز  الســودان  مــع 

يطمــح لــه رئيــس الــوزراء وعمــل عــى 

ســنوات”. منــذ  إنجــازه 

»قــوى  تحالــف  قــال  وبــدوره، 

بالســودان:  الوطنــي«  اإلجــاع 

»إن الشــعب الســوداين غــر ملــزم 

ــن  ــا جــرى م ــع، وم ــات التطبي باتفاقي

ــال،  ــع االحت ــع م ــاق تطبي ــع اتف توقي

وللموقــف  العــام  للــرأي  تجاهــل 

بــه«. واســتخفاف  الشــعبي، 

الشــعب  أن  التحالــف،  ورأى 

الســوداين الــذي يتــم عزلــه وتهميشــه 

الصفقــات  عــر  منهجيــة،  بطريقــة 

الريــة، غــر ملــزم مبــا ينتهــي إليــه 

ــات. ــن اتفاقي ــون م التطبيعي

االنتقاليــة  الســلطة  أن  وأضــاف 

تتعمــد انتهــاك الوثيقــة الدســتورية، 

ومتــي خطــوات يف اتجــاه التطبيــع، 

والخــروج عــى ثوابــت ومآثــر ســودان 

ــوق  ــم الحق ــاث، يف دع ــاءات الث ال

ــطيني. ــعب الفلس ــة للش املرشوع

الشــعب  أن  التحالــف  وأكــد 

الســوداين ملتــزم مبواقفــه التاريخيــة، 

ويعمــل مــن خــال جبهــة عريضــة 

الشــعب  ودعــم  التطبيــع  ملقاومــة 

الفلســطيني مــن أجــل الحصــول عــى 

كاملــة. املرشوعــة  حقوقــه 

كــا وأدان رئيــس املكتــب الســيايس 

لحركــة املقاومــة اإلســامية »حــاس« 

التطبيــع  اتفــاق  هنيــة  إســاعيل 

ووصفــه  اإلرسائيــي،  الســوداين 

ــذي يعكــس  بـ«الشــطط الســيايس«، ال

طبيعــة االنفصــام النكــد بــن الحــكام 

وتاريخهــا. األمــة  وضمــر 

وأضــاف هنيــة أنــه عــى يقــن أن 

ــي« ال  ــوداين - اإلرسائي ــاق »الس االتف

ــة الشــعب الســوداين،  يعــّر عــن أصال

ومواقفــه التاريخيــة تجــاه القضيــة 

ــطينية. الفلس

وأشــاد هنيــة باألصــوات واملواقــف 

ــي  ــودان والت ــل الس ــن داخ ــّدرة م املق

عــرت عــن رفضهــا للتطبيــع واالتفــاق 

مــع االحتــال، مبــا يؤكــد أن االتفاقات 

ــح يف  ــن تنج ــوين ل ــدو الصهي ــع الع م

ــق  ــة وف ــد رســم خارطــة املنطق أن تُعي

ــوين. املــزاج الصهي

الشعب السوداني غير ُملزم باتفاقيات 
التطبيع مع العدو الصهيوني
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أن  صهاينــة،  مســؤولون  أعلــن 

نتنياهــو،  بنيامــن  الــوزراء  رئيــس 

ــفر إىل  ــن الس ــه م ــع وزراء حكومت من

املرتقبــة. زيارتــه  قبــل  أبوظبــي 

ــاري  ــا« اإلخب ــع »وال ــاد موق وأف

أن   ،2020-10-26 اإلثنــن  العــري، 

عــدًدا مــن الــوزراء تواصلوا مــع مكتب 

اهتامهــم  عــن  وأبلغــوه  نتنياهــو، 

بزيــارة اإلمــارات لعقــد اجتاعــات 

ــن  ــاون ب ــز التع ــم، لتعزي ــع نظرائه م

ــض. ــه رف ــن، إال أن الجانب

أن  أنفســهم  املســؤولن  وأوضــح 

نتنياهــو مهتــم بــأن يكــون أول ســيايس 

بعــد  اإلمــارات  يــزور  »إرسائيــي« 

توقيــع اتفاقيــة الســام، وعندهــا فقــط 

اآلخريــن  الحكومــة  لــوزراء  يســمح 

بالســفر إىل هنــاك للقــاء نظرائهــم.

جديــدة،  تطبيعيــة  خطــوة  ويف 

هيــوم«  »يرائيــل  صحيفــة  قالــت 

ــن 10-26- ــادر اإلثن ــا الص يف عدده

2020: »إن وفــًدا مــن دولــة اإلمــارات 

زار البــاد مؤخــرًا، لبحــث إمكانيــة 

تدشــن مــرشوع ممــر بحــري، يربــط 

إيــات مبدينــة جــدة الســاحلية القريبة 

ــة«. ــة املكرم ــن مك م

»وفًقــا  الصحيفــة  وأضافــت 

للخطــة، التــي قدمهــا مديــر مينــاء 

ومالــك  غولــر،  جدعــون  )إيــات( 

ــفن  ــو س ــوغ، سرتس ــلومي ف ــاء ش املين

ــن  ــات«، وميك ــاء »إي ــركاب يف مين ال

للمســافرين االنتقــال مــن »إيــات« 

إىل مدينــة جــدة مبــارشة عــر البحــر، 

عــى بعــد حــوايل 70 كيلومــرت مــن 

ــة«. مك

إيــات  مينــاء  مديــر  وبحســب 

ــال  ــاء خ ــم إدارة املين ــافر طاق »سيس

األيــام املقبلــة إىل اإلمــارات؛ لعقــد 

جلســة بحــث تفاصيــل املــرشوع«.

مديــر  السياق، كشــف  ويف 

مستشــفى »هداســا« الصهيــوين، زئيــف 

روتشــتاين، عــن مفاوضــات إلقامــة 

بدولــة  ديب  يف  للمستشــفى  فــرع 

اإلمــارات.

وقالــت هيئــة البــث الصهيونيــة، 

»يجــري   :2020-10-26 اإلثنــن 

مــع  محادثــات  هداســا  مستشــفى 

مســؤولن يف دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة حــول إنشــاء فــرع للمستشــفى 

ديب«. يف 

وذكــر روتشــتاين لهيئــة البــث، أنــه 

وأجــرى  املــايض  األســبوع  ديب  زار 

محادثــات مــع مســؤولن يف اإلمــارات 

حــول املــرشوع.

ــة  وقــال: »هــذا اقــرتاح هــو مبنزل

ثــورة؛ تأســيس مستشــفى هداســا كقــوة 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  طبيــة يف 

ــدة«. املتح

أنــه  إىل  البــث  هيئــة  وأشــارت 

ــن خــال مســؤولن  ــم االتصــال م »ت

ويتــم  أمريكيــن،  أعــال  ورجــال 

وهيــاكل ضخمــة  ميزانيــات  تقديــم 

ــكيل  ــيتم تش ــا »س ــفى«، مضيًف للمستش

ــل«. ــص التفاصي ــة وفح ــق لدراس فري

واســتناًدا إىل هيئــة البــث؛ فــإن 

هداســا »يعــاين مــن أزمــة ميزانيــة 

حــادة تفاقمــت خــال جائحــة كورونــا، 

رواتــب  دفــع  الصعــب  مــن  وبــات 

موظفيــه«.

واإلمــارات  »إرسائيــل«  وكانــت 

العاقــات  لتطبيــع  اتفاقًــا  وقعتــا 

املــايض،  أيلــول  ســبتمر/  منتصــف 

ومنــذ ذلــك الحــن تــم توقيــع عــرشات 

ــات والتفاهــات يف مجــاالت  االتفاقي

االقتصــاد والطــران والبنــوك والنقــل 

البحــري والســينا.

نتنياهو يمنع وزراء حكومته من السفر ألبوظبي.. 
ومشفى “إسرائيلي” بدبي وخط بحري بين 

“إيالت” وجدة
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الخميس 12 ربيع األول 1442هـ، الموافق لـ 29 تشرين األّول 2020 

ــرس،  ــر األخ ــر ماه ــل األس يواص

ــوم  ــام للي ــن الطع ــوح ع ــه املفت إرضاب

عــى  احتجاًجــا  التــوايل  عــى   94

اعتقالــه اإلداري، وســط تدهــور خطر 

ــة. ــه الصحي ــى حالت ع

ــة  ــي لهيئ ــار اإلعام ــال املستش وق

حســن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون 

عبــد ربــه يف تريحــات صحفيــة: 

“إن املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة ســتعقد 

جلســًة اليــوم للنظــر يف طلــب محاميي 

ــه إىل مستشــفى  األســر األخــرس لنقل

املقاصــد يف القــدس أو مشــفى جامعــة 

ــس”. ــة يف نابل ــاح الوطني النج

وحــول الوضــع الصحــي لألســر 

األخــرس، قــال عبــد ربــه: »إن الوضــع 

خطــر  األخــرس  لألســر  الصحــي 

ــاإلرضاب لـــ  ــتمراره ب ــة، وأن اس للغاي

ــاًرا عــى  ــا إىل اآلن ســيرتك آث 94 يوًم

ــه«. ــوال حيات ــة ط ــه الحيوي أعضائ

مــن  األســر  »يُعــاين  وأضــاف 

ــاٍء واجهــاٍد شــديدين، وبــدأ يشــعر  إعي

ــة آلالم جســدية،  ــه، إضاف ــأمل يف قلب ب

ــذوق،  ــه حاســتا الشــم وال وتأثّــرت لدي

وقــد يتعــرض النتكاســة مفاجئــة يف 

ــة، نظــرًا لنقــص  ــه الحيوي أحــد أعضائ

نســبة األمــاح والســوائل لديــه، وال 

يــزال يرفــض الحصــول عــى املحاليــل 

واملدعــات”.

ويرقــد األســر األخرس يف مشــفى 

ــزال  ــث ال ت ــوين، حي ــان« الصهي »كاب

ــدم  ــى ع ــر ع ــال ت ــلطات االحت س

ــه  ــردي وضع ــم ت ــه، رغ ــاق رساح إط

الصحــي ترديًــا خطــرًا، حيــث بــات ال 

ــاين مــن آالم  ــة ويع ــدر عــى الحرك يق

ــرة. كب

املســجد  يف  لنشــاطه  نتيجــًة 

األقــى املبــارك وإرصاره عــى فضــح 

جرائــم االحتــال الصهيــوين، اعتقلــت 

قــوات االحتــال نائــب مديــر عــام 

دائــرة أوقــاف القــدس ناجــح بكــرات.

األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 

االحتــال  قــوات  أن  اإلســامية، 

ــى  ــم مبن ــب ده ــرات، عق ــت بك اعتقل

مديريــة التعليــم الرشعــي والوعــظ 

يف  السلســلة  بــاب  قــرب  واإلرشــاد 

القدميــة. القــدس 

وســبق أن اعتقلــت قــوات االحتال 

مــرات  »بكــرات«  الشــيخ  وأبعــدت 

االحتــال  قــوات  وتســمح  عديــدة، 

ــا للمســتوطنن باقتحــام املســجد  يوميًّ

باحاتــه،  يف  والتجــول  األقــى 

ومارســات  تلموديــة  صلــوات  وأداء 

عــى  تضيّــق  اســتفزازية، يف حــن 

املواطنــن الفلســطينين عــى بواباتــه، 

واإلبعــاد  باالعتقــال  وتســتهدفهم 

وتهديدهــم. هوياتهــم  ومصــادرة 

انتــرشت  منفصــل،  ســياٍق  ويف 

دعــوات مقدســية لشــد الرحــال إىل 

املســجد األقــى املبــارك والربــاط 

ــل 2020/10/29م؛  ــس املقب ــه، الخمي في

الرشيــف،  النبــوي  املولــد  مبناســبة 

وانتصــاًرا وحبًّــا للرســول الكريــم صــى 

ــلم. ــه س ــه وآل ــه علي الل

وتضمنــت الدعــوات حثًّــا عــى شــد 

ــن  ــكل م ــى ل ــجد األق ــال للمس الرح

يســتطيع الوصــول إليــه والربــاط فيــه، 

وقالــت الدعــوات: »يف مولــد منقــذ 

لبرشيــة.. لتكــن هنالــك بدايــة جديــد، 

ــة«. شــدوا الرحــال، واعقــدوا الني

رغم تعّنت االحتالل.. 
94 يوًما على إضراب األسير ماهر األخرس

االحتالل يعتقل نائب مدير دائرة األوقاف في القدس.. 
ودعوات لشد الرحال لألقصى



8

ــث  ــال للعب ــلطات االحت ــتعد س تس

يف بــرج قلعــة بــاب الخليــل، أحــد أهــم 

معــامل البلــدة القدميــة يف القــدس 

تهويــدي  مــرشوع  ضمــن  املحتلــة، 

ــة. ــامية العتيق ــامل اإلس ــر املع لتغي

ورصــدت مــا تســمى بســلطة اآلثــار 

ــة  ــذ عملي ــون لتنفي ــة 40 ملي الصهيوني

ــن  ــزًءا م ــة؛ ج ــامل” ضخم ــر مع “تغي

يف  التاريــخ  لتزويــر  أوســع  خطــة 

القدس. 

التهويــدي  املــرشوع  وســينفذ 

 Clore« مؤسســة  مــن  مببــادرة 

Israel”، وبدعــم مــن بلديــة االحتــال 

يف القــدس والحكومــة اإلرسائيليــة. 

الجهــة  يف  القلعــة  بــرج  ويقــع 

للبلــدة القدميــة،  الشــالية الغربيــة 

ــّد مــن أهــم  ــل، ويع ــاب الخلي داخــل ب

ــه  ــق علي ــدس، ويطل ــة الق ــامل مدين مع

ــل أو  ــاب الخلي ــة ب ــة أو قلع اســم القلع

قلعــة القــدس. 

وكان الــرج يســتخدم قدميًــا جــزًءا 

مــن التحصينــات الضخمــة املتمثلــة 

بثاثــة أبــراج ضخمــة لتحصــن مدخل 

القدس. 

ــاء  ــي بن ــوم ه ــكلها الي ــة بش والقلع

مملــويك للنــارص محمــد بــن قــاوون، 

بإضافــات وترميــات عثانيــة، أمــا 

بــاب الخليــل فهــو املدخــل الغــريب 

ومبنــي  القدميــة،  للبلــدة  الرئيــس 

بشــكل زاويــة قامئــة؛ للحيلولــة دون 

ــن.  ــداء واملقتحم ــول األع دخ

تهويد سور القدس

عملــت  القــدس  احتــال  ومنــذ 

ــط الحــي  ــال عــى رب ســلطات االحت

اليهــودي بالجــزء الغــريب مــن املدينــة 

بــاب  عــى  الســيطرة  خــال  مــن 

الخليــل، وبعــد هزميــة عــام 1967م 

ــعة يف  ــات شاس ــال حفري ــذ االحت نف

ــامي،  ــخ اإلس ــر التاري ــة لتزوي املنطق

حيــث حــول القلعــة ومســجدها إىل 

ــة داود«.  ــف »قلع ــاه متح ــف س متح

وتتعــرض أســوار القــدس لعمليــات 

حجارتهــا  ورسقــة  مســتمرة  تهويــد 

ترميــم  أعــال  بدعــوى  التاريخيــة 

لتغيــر  االحتــال  مشــاريع  ضمــن 

أحيائهــا  وأســاء  القــدس  معــامل 

وشــوارعها. 

وســبق أن اتهــم الشــيخ عكرمــة 

صــري رئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا 

يف القــدس ســلطات االحتــال بالعمــل 

ــة  ــة املقدس ــخ املدين ــد تاري ــى تهوي ع

مــن خــال تثبيــت نقــوش لنجمــة داود 

وغرهــا  املزعــوم  للهيــكل  ونقــوش 

ــات  ــوق بواب ــة ف ــوز اليهودي ــن الرم م

ــة. ــدس القدمي الق

ولفــت خطيــب املســجد األقــى 

ــن  ــث ع ــاول البح ــال ح إىل أن االحت

آثــار يهوديــة فلــم يجــد حجــرًا واحــًدا 

لــه عاقــة بــه، مشــرًا إىل أنــه يف 

ــط  ــاحة حائ ــر يف س ــام 1967 حف الع

الــراق عــى عمــق مــا يزيــد عــى 

عــرشة أمتــار، ومل يعــروا يف أساســات 

ــة.  الســور ســوى حجــارة روماني

ويحيــط ســور القــدس باملدينــة 

ــو  ــاحة نح ــى مس ــدة ع ــة املمت القدمي

 3.8 وطولــه  واحــد  مربــع  كيلومــرت 

ــه  ــار، ول ــو 10 أمت ــه نح ــم، وارتفاع كل

15 بابــا.

مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل 
في أسوار القدس
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الخميس 12 ربيع األول 1442هـ، الموافق لـ 29 تشرين األّول 2020 

صّدقــت حكومــة االحتــال اإلثنــن 

ببنــاء  البــدء  عــى   2020-10-26

وحــدات اســتيطانية رشق مســتوطنة 

ــدة  »نوكاديــم« املقامــة عــى أرايض بل

تقــوع رشق محافظــة بيــت لحــم.

وقــال مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة 

الجــدار واالســتيطان يف بيــت لحــم 

ــال صــّدق  ــة: “إن االحت حســن بريجي

عــى البــدء ببنــاء وحــدات اســتيطانية 

رشق مســتوطنة نوكاديــم املقامــة عــى 

أرايض بلــدة تقــوع وقريــة بيــت تعمــر 

املجــاورة”.

ــال  ــّدق خ ــال ص ــر أن االحت يذك

آالف  بنــاء  عــى  املاضيــة  األســابيع 

الوحــدات االســتيطانية عــى أرايض 

املواطنــن يف محافظــة بيــت لحــم.

خمــس  تقــوع  ببلــدة  ويحيــط 

يف  منهــا  ثــاث  مســتوطنات، 

للبلــدة،  الشــايل الرشقــي  الطــرف 

ومســتوطنتان يف الطــرف الجنــويب 

للبلــدة.

ــدة تقــوع ضمــن مخطــط  وتقــع بل

»إيE2( ”2(، وهــو مــرشوع اســتيطاين 

»قديــم جديــد« لعــزل مدينــة بيــت 

لهــا،  الجنــويب  الريــف  عــن  لحــم 

ــة،  ــة الغربي ــوب الضف ــك عــن جن وكذل

»إفــرات«  مســتوطنة  بربــط  وذلــك 

ــت لحــم، مبســتوطنة  ــوب غــرب بي جن

»تقــوع« جنــوب رشق بيــت لحــم عــن 

ــام”. ــات عيت ــتوطنة »جفع ــق مس طري

وعــام 2004 أعلنــت مناطق شاســعة 

مــن البلــدة »أرايض دولــة«، مبعنــى 

أنــه مينــع عــى أحــد اســتخدامها، 

ولكــن أصبــح التناقــض واضًحــا عندمــا 

ــأن  ــام 2016، ب ــرار ع ــذا الق ــت ه ثب

ــتخدامها،  ــم اس ــق له ــتوطنن يح املس

ــطينين. ــى الفلس ــك ع ــع ذل ومين

ويبتلــع املخطــط االســتيطاين 1182 

دومنًــا، وأعلــن االحتــال عــن بنــاء 

2500 وحــدة اســتيطانية يف املوقــع، 

ــا. ــت لحــم متاًم ــزل بي ــن أجــل ع م

أســفها  عــن  الكويــت،  أعربــت 

ــوين  ــال الصهي ــتمرار االحت ــال اس حي

ــعب  ــد الش ــة ض ــاته العدوانی يف سیاس

عــن  الرتاجــع  وعــدم  الفلســطیني، 

الضفــة  يف  األرايض  ضــم  خطــط 

املحتلــة. الغربيــة 

ــدوب  ــة من ــال كلم ــك خ ــاء ذل ج

الكویــت الدائــم لــدى األمــم املتحــدة، 

ــس  ــة مجل ــور العتیبــي، يف جلس منص

ــدويل. ــن ال األم

وقــال العتيبــي: »مــع األســف، ويف 

ــا،  ــارش لوجودن ــد املب ظــل ھــذا التھدی

القامئــة  القــوة  إرسائیــل  تســتمر 

العدوانیــة  سیاســاتھا  باالحتــال يف 

ضــد الشــعب الفلســطیني، وتواصــل 

تذكیرنــا بأنھــا مل ترتاجــع عــن خطــط 

ضــم األرايض يف الضفــة الغربیــة”.

ــد  ــات تؤك ــذه السیاس ــاف »ھ وأض

إليــه  تســعى  مــا  أن  أخــرى  مــرة 

ــل ھــو تكریــس االحتــال عــر  إرسائی

مواصلــة أنشــطتھا وسیاســاتھا غیــر 

القانونیــة يف توســیع وبنــاء وإقامــة 

وضــم  االســتیطانیة  الوحــدات  آالف 

األرايض”. 

وتابــع »التقاریــر األممیــة الصــادرة 

مؤخــرًا أكــدت ارتفــاع عــدد األنشــطة 

ــة، مبــا  االســتیطانیة يف الضفــة الغربی

يف ذلــك القــدس الرشقیــة، بعــد أن 

األخــرض  الضــوء  الحكومــة  أعطــت 

لبنــاء آالف مــن الوحــدات االســتیطانیة 

ــة”. ــر القانونی ــدة غی الجدی

ــي  ــت األمم ــدوب الكوي ــدد من وش

عــى أن »ھــذه األفعــال تســاھم يف 

ــة  ــطینیین إلقام ــة الفلس ــايش فرص ت

متصلــة  مســتقلة  فلســطینیة  دولــة 

وذات  واالســتمرار  للحیــاة  وقابلــة 

مســتقلة”. ســیادة 

ــك  ــى متس ــد ع ــدد التأكی ــا ج ك

ــؤدي  ــا ی ــام، مب ــة بالس ــدول العربی ال

إىل حصــول الشــعب الفلســطیني عــى 

كامــل حقوقــه السیاســیة املرشوعــة، 

ــا  ــتقلة وعاصمتهھ ــه املس ــة دولت وإقام

ــف. ــدس الرشی الق

االحتالل يصّدق على بناء وحدات استيطانية 
شرق بيت لحم

الكويت تدين استمرار االحتالل بسياسته العدوانية





نظّمــت الحملــة العامليــة للعــودة 
ــاء 10-28- ــس األربع ــطن أم إىل فلس

ــة  ــة مهج ــع مؤسس ــاون م 2020، بالتع
ــة  ــة تضامني ــطينية وقف ــدس الفلس الق
مــع األســر الفلســطيني املــرضب عــن 
الطعــام منــذ 95 يوًمــا ماهــر األخــرس 

ــروت. يف ب

األســر  مــع  التضامنيــة  الوقفــة 
األخــرس جــاءت يف إطــار فعاليــات 
فيهــا  وشــاركت  الحملــة  نظمتهــا 
جمعيــات مدنيــة وناشــطون حقوقيــون 
أنحــاء  مختلــف  مــن  وصحافيــون 
العــامل عــى مــدى عــدة أيــام، تخلّلهــا 
دعــوات إىل وقفــات تضامنيــة مــع 
ماهــر وإىل املشــاركة يف اإلرضاب عــن 
ــاء  ــس األربع ــد أم ــوم واح ــام لي الطع
ــم  ــف الداع ــدة املوق ــن وح ــا ع إعانً

لقضيــة األســر ماهــر.

مســجد  قاعــة  يف  املجتمعــون 
الفرقــان يف مخيّــم بــرج الراجنــة 
ضاحيــة  يف  الفلســطينين  لاجئــن 
عــن  عــّروا  الجنوبيــة  بــروت 
ــت  ــات ألقي ــم مــن خــال كل تضامنه

باملناســبة.

ألمــن  بكلمــة  الوقفــة  افتتحــت 

إىل  للعــودة  العامليــة  الحملــة  رّس 
فلســطن الدكتــور عبــد امللــك ســكرية، 
ــذي شــّدد عــى أّن ماهــر األخــرس  ال
ــة  ــة العربي ــة األم ــوم معرك يخــوض الي
ــة  ــال وموج ــه االحت ــامية بوج واإلس
ــط  ــس فق ــال، ولي ــع االحت ــع م التطبي
اإلداري  االعتقــال  إنهــاء  معركــة 

الظــامل.

وأشــار ســكريّة إىل كــون العمــل 
البطــويل الــذي يقــوم بــه ماهــر اليــوم 
هــو فعــل نضــال باللحــم الحــّي يواجــه 
ــّل ليقــول  ــه األســر الســّجان واملحت في
ــة  ــال واجب ــة االحت ــامل أّن مواجه للع
ــروف، وأّن  ــت الظ ــا كان ــة مه وممكن
ماهــر ســّجل اســمه يف الئحــة البطولــة 
ــم  ــون مصره ــا املطبّع ــرشف بين وال

ــخ. ــة التاري إىل مزبل

واألســرة  الحقوقيــة  الناشــطة 
املحــررة كفــاح عفيفــي ألقــت كلمــة 
لفتــت فيهــا إىل أهميــة التضامــن مــع 
ماهــر يف معركتــه اليــوم، وأّن كفاحــه 
اليــوم بوجــه االعتقــال اإلداري هــو 
ــًا  ــن 350 معتق ــر م ــن أك ــة ع بالنياب
تحــت عنــوان اإلعتقــال اإلداري الــا-

ــال  ــاء لاعتق ــو غط ــذي ه ــاين ال إنس

محاكمــة  أو  تهمــة  أي  دون  املفتــوح 

قانــون يف  يقبلــه أي  وهــو مــا ال 

العــامل.

حبيــب،  أرشف  أم  الحاجــة  أّمــا 

القــدس  مهجــة  مؤسســة  ممثلــة 

ــت إىل  ــد أضاف ــهداء واألرسى، فق للش

ــة إىل األرسى  ــن والتحي ــوة التضام دع

الصامديــن نــداًء وّجهتــه إىل نســاء 

ــة  ــات الحقوقي ــامل والجمعي ــة والع األم

املــرأة  حقــوق  إطــار  يف  العاملــة 

والطفــل أن ينظــروا إىل معانــاة زوجــة 

ــي  ــه الت ــرس وابنت ــر األخ ــر ماه األس

ــا  ــة والده ــن رؤي ــا الســجان م مينعه

ــع  ــو يف وض ــفى وه ــراش املش ــى ف ع

ــرج. ــي ح صّح

مقابــات  الوقفــة  تخلّــل  كــا 

صحفيــة مــع عــدد مــن الناشــطن 

الذيــن حــرضوا للتضامــن وإعــان 

ــف  ــن موق ــّرت ع ــة ع ــف، وكلم املوق

مخيّــات اللجــوء املوّحــد خلــف قضيــة 

أن  تســتحّق  التــي  األســرة  الحركــة 

ــوا  ــا ويدع ــطينيون خلفه ــد الفلس يتوّح

ــا. ــية جانبً ــات السياس ــع الخاف جمي
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حــّذر الباحــث يف شــؤون القــدس 

زيــاد ابحيــص، مــن خطــورة ما يســمى 

ــن  ــة ب ــام« املُوقع ــة أبراه بـــ »اتفاقي

االحتــال »اإلرسائيــي« واإلمــارات، 

تعريــف  إعــادة  إىل  تهــدف  التــي 

أنــه صاحــب ســلطة،  املحتــل عــى 

كــا ســترشعن اســتياءه عــى املســجد 

األقــى.

“اتفاقية أبراهام”

تريحــات  يف  ابحيــص  وقــال 

اتفاقيــة  خطــورة  إن  صحفيــة: 

تــأيت  كونهــا  تكمــن يف  “أبراهــام” 

ــة  ــام األمريكي ــة الس ــى خط ــاًء ع بن

املســمى بـــ )صفقــة القــرن( املزعومــة.

كــا تكمــن خطــورة االتفاقيــة - 

ــي  ــا الت ــص - يف بنوده ــب ابحي بحس

النهائيــة  الســيادة  أن  عــى  ترتكــز 

األقــى  املســجد  عــى  والرشعيــة 

هــي للكيــان الصهيــوين، كــا اقتــر 

تعريــف املســجد األقــى )وهو مســجد 

ــم  ــلمن وحده ــص للمس ــامي خال إس

دون غرهــم، مبســاحته املعروفــة 144 

دومنــاً(، عــى »املســجد القبــي« )ذا 

القبــة الرصاصيــة( فقــط هــو املقــدس 

الســاحات  بقيــة  أمــا  االســامي، 

ــي  ــدارس فه ــاب وامل ــب والقب واملصاط

مفتوحــة  أخــرى«  دينيــة  »أماكــن 

ــان عــى رأســهم اليهــود. ــع األدي لجمي

كــا تحمــل بنــود االتفاقيــة كذلــك 

»تقييــد صــاة املســلمن بــرشط أن 

تكــون فقــط للســلمين منهــم، الذيــن 

بقيــة  أمــا  الصــاة،  لهــم  سيســمح 

ــرشط”. ــذا ال ــم ه ــا عليه ــات م الديان

ورأى الباحــث يف شــؤون القــدس، 

دخــول  »ســيقيد  البنــد  هــذا  أن 

لســلطات  يحــق  بحيــث  املســلمن، 

ــة  ــة نوعي ــي، مراقب ــال اإلرسائي االحت

ســلوك املســلمن يف املســجد األقــى، 

إبعادهــم  موضــوع  يصبــح  وهنــا 

رأت  إذا  اعتقالهــم  وكذلــك  رشعــي، 

ــك”. ــة رضورة ذل ــلطات اإلرسائيلي الس

زيارة املطبعن لألقى

ــب  ــه يج ــى أن ــص ع ــدد ابحي وش

وأي  والســودان  البحريــن  تعلــم  أن 

ــع  ــات تطبي ــة عاق ــر بإقام ــة تفك دول

مــع االحتــال، وينــوون زيــارة املســجد 

نفــس  »ســياقون  بأنهــم  األقــى 

التطبيعــي  اإلمــارات  وفــد  مصــر 

األقــى”. زار ســاحات  عندمــا 

وأجــر مصلــون فلســطينيون، وفــًدا 

إماراتيـًـا تطبيعيًــا عــى مغــادرة املســجد 

األقــى، بعدمــا دخلــوه تحــت حراســة 

رشطــة االحتــال اإلرسائيــي، مبيًنــا 

أن االحتــال ياحــق كل مــن يقــف يف 

وجــه هــذه االقتحامــات التــي ينفذهــا 

ــون. ــون الخليجي املطبع

ــارات  وشــدد عــى أن »خطــورة زي

املطبعــن تكمــن مــن كونهــم مســلمون 

وعــرب ويدخلــون املســجد األقــى 

بدعــوى الصــاة فيــه تحــت ســلطة 

ــا ومــن  ــة، وحايته الرشطــة اإلرسائيلي

بوابتهــا، بــل إن مســألة تأمــن دخولهم 

يصبــح مــن مســؤوليتها، وهــذا مــا 

ــيون”. ــه املقدس يرفض

الوفــد  زيــارة  أن  إىل  وأشــار 

التطبيعــي اإلمــارايت، تســبب باعتقــال 

ــم  خمســة شــبان مقدســين العرتاضه

املســجد  اإلماراتيــن  دخــول  عــى 

ــة،  ــة صهيوني ــارك بحاي ــى املب األق

وألنهــم أقدمــوا عــى تصويرهــم خال 

تجولهــم وصاتهــم وأثنــاء طردهــم”.

ابحيص: اتفاقات التطبيع تشرعن استيالء 
االحتالل على األقصى
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الرحمــن  عبــد  للكاتــب  كتــاٌب 

والتــي  مقدمتــه  يف  جــاء  بــدوي، 

أســاها بـ«أســطورة محمد يف أوروبا.. 

ــاء الباطــل  عــرشة قــرون مــن اإلدع

واالفــرتاء”، عــن رحلــة الظُّلــم والجــور 

يُعلِــن  حيــث  الخلــق،  لِســرة أرشف 

ــق  ــن املطب ــل األوربي ــن جه ــه م غضبَ

بتفاصيــل ِســرة الرســول، وقــد امتأَلت 

ُعقولهــم بأســاطر وأوهــام وخزعبات 

وإْن  ــة،  الصحَّ مــن  لهــا  أســاَس  ال 

ــت بشــكل  ــة بســيطة ُرِوي وجــدت حادث

فهــي  الســرة،  كتــب  يف  موثــوق 

تتحــوَّل عــى أيديهــم إىل أشــياء ال 

قهــا عقــل، وكلُّهــا تتَّفــق - اللهــم إال  يُصدِّ

مــن املُنِصفــن منهــم، وهــم قلَّــة عــى 

كلِّ حــال - عــى إلصــاق كلِّ نقيصــة 

فضيلــٍة  كلَّ  ونــزع  الخاتــم،  بالنبــي 

عنــه؛ ليغــدو يف النهايــة مجــرَّد قاطــع 

ــهواين،  ــر، أو ش ــص خط ــق، أو ل طري

ــادة يف دمــه إىل  ــد تجــري القي أو قائ

ــوس. ــدِّ اله ح

ـراز  وألنَّ ُمفكِّرنــا مــن ذلــك الطِـّ

ــه  ــذي يحــرتم املصــادر املوثقــة، فإنَّ ال

يُــورِد مصــادره هنــا وهنــاك، ويُحــاِول 

دالئــل  إيجــاد   - اإلمــكان  بقــدر   -

ــا العقــل، ويســرَتِيح لهــا  ــة يقبَلُه منطقيَّ

ــا -  ــو - وإْن كان موضوعيًّ ــب، وه القل

يف النهايــة مســلم يتحــرَّك بداِفــعٍ مــن 

املوضــوع  وإًذا  واعتقــاده،  مشــاعره 

ــة  ــَب للنَّزاه ــٍث كُِت ــرَّد بح ــاَوُز مج يتج

ــة فحســب !  العلمي

ــا كلُّ  ــان يعرفه ــان صغرت معلومت

مســلم، أىت األوربيــون لــي يبنــوا عــى 

أساســها فريــًة عظيمــة ضلَّلــت الغــرب 

لقــرون وقــرون !

ــْس عــى هــذا كثــرًا؛ فالكتــاب  وِق

والحكايــات  بالقصــص  يزَخــُر 

العلــاء  تفنَّــن  والتــي  واألســاطر، 

تأليفهــا  يف  واملفكِّــرون  والرهبــان 

ــة  العامَّ تخــدع  حتــى  وتدبيجهــا 

ســواء. حــدٍّ  عــى  ــة  والخاصَّ

والقصــص  األســاطر  بعــض  إنَّ 

ث أنَّ »محمــًدا« مجــرَّد  املفــرتاة تتحــدَّ

ـه أراد أْن  منشــق عــن الكنيســة، وأنَـّ

ـم  تعلَـّ ـه  وأنَـّ ــرًا،  ُمظفَّ قائــًدا  يكــون 

ــر األرواح،  ــات، وتحض ــم واللغ التنجي

وأنَّــه حــرَّم الخمــر ألنَّ أصحابــه قتلــوا 

»بحــرى الراهــب« - معلمــه وأســتاذه 

– بســيفه.

ــاطر  ــم يف أس ــيطان دوٌر مه وللش

الحقيقــي  امللهــم  فهــو  األوربيــن؛ 

»مونتكــروس«،  يقــول  كــا  للنبــي، 

وهــو راهــٌب دومانيــي، فهــو - أي: 

ــى  ــد ع ــعر بالحق ــد ش ــيطان - ق الش

نتيجــًة  البيزنطــي،  »هركليــس« 

النتصاراتــه املتواليــة عــى الفــرس، 

ــة  ــض الهراطق ــًدا« لبع ــى »محم فأعط

ــي يُعلِّمــوه؛  ــود والنصــارى ل مــن اليه

فالنبــي  وبالتــايل  أميًّــا،  كان  حيــث 

صنيعــة الشــيطان ذاتــه.

ــد  وميــي »بــدوي« كالفــارس يُفنِّ

هــذا وذاك - مبــا آتــاه اللــه مــن علــٍم 

ــن،  ــاوى الغربي ــًدا دع ــرة - مفن وبص

النِّقــاط  بعــض  تنــاُول  يف  ويــرشع 

ــح الكثــر مــن  ــة، والتــي تُوضِّ املهمَّ

األمــور.

دفاع عن محمد )ص( ضد المنتقصين من قدره
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لماذا اإلساءة لرسول الله )ص( ؟
هــذا الديــن بنقــاءه وصفاء رســالته 
ورحمــة  وغــرة  وصــدق  وأهدافــه، 
أهــل  مــن  جعــل  رســالته،  صاحــب 
العقــل والعلــم واإلنصــاف، معجبــن 
ومقّدريــن لهــذه الرســالة وصاحبهــا 
)ص(، وقالــوا وهــم يف حالــة الصــدق 
مــع الــذات والعلــم واإلنصــاف أقــوااًل 
ــدًة  ــتبقى خال ــي )ص( س ــق النب يف ح
الرســالة  مكانــة  عــى  وشــاهدة 
ــل ناقــي  ــر بفع ــن تتغ والرســول، ول
ــول  ــة، يق ــم واملوضوعي اإلنســانية والعل
الفيلســوف اإلنجليــزي تومــاس كارينــا: 
“لقــد أصبــح مــن العــار عــى أي فــرد 
ــر، أن  ــذا الع ــاء ه ــن أبن ــدن م متم
يُصغــي إىل مــا يدعيــه بعــض الجّهــال 
الحاقديــن، مــن أن دين اإلســام كذب 
ــا أن  ! وإن محمــد ليــس نبــي، إن علين
نُحــارب كل مــا يشــاع مــن مثــل هــذه 

ــة”. ــخيفة واملخجل ــوال الس األق

كارل  األملــاين  العــامل  ويقــول 
هرنــش بكــر: “لقــد أخطــأ مــن قــال 
أن نبــي العــرب دجــااًل وســاحرًا، ألنــه 
ــًدا  ــامي، إن محم ــداه الس ــم مب مل يفه
حــري  ومبــداه  بالتقديــر،  جديــر 
ــل  ــم قب ــا أن نحك ــس لن ــاع،  ولي باالتب
ــم، وأن محمــدا خــر رجــل إىل  أن نعل

العــامل بديــن الهــدى والكــال”.

ويقــول الكاتــب اإلنجليــزي برنــارد 
شــو : “إن العــامل أحــوج مــا يكــون إىل 
ــي  ــذا النب ــد، ه ــر محم ــل يف تفك رج
موضــع  دامئًــا  دينــه  وضــع  الــذي 
أقــوى  فإنــه  واإلجــال،  االحــرتام 
ــات،  ــع الديان ــم جمي ــى هض ــن ع دي
ــو  ــه ل ــد ويف رأي أن ــود األب ــًدا خل خال
ــق يف  ــوم، لوف ــامل الي ــر الع ــوىل أم ت
ــامة  ــن الس ــا يؤم ــكاتنا، مب ــل مش ح
ــا . ــرش إليه ــو الب ــي يرن ــعادة الت والس

ــد،  ــوال املزي ــن األق ــوق م ــن أس ل
ألن املقــام اليتســع لكــرة تلــك األقوال، 
ــي أقــول طاملــا هــذا لســان أهــل  ولكن
العلــم منهــم، ورأي أهل العقــل واملنطق 
ــى  ــرب ع ــذه الح ــاذا ه ــم، فل عنده

ــوم ؟ رســولنا األعظــم الي

الفكــر  انتكاســكة يف  هــل هــي 
ــا ان  ــاف، أم ــق واإلنص ــم واملنط والعل

؟  األكّمــة  وراء  هنــاك يشء 

ــة الغضــب التــي  حــن نرصــد حال
ــه بســبب  ــامل اإلســامي كل ســادت الع
محمــد  إىل  اإلســاءات  بــل  اإلســاءة 
بــن عبــد اللــه )ص( وإىل رســالته، 
تريحــات  بالتــوازي  نرصــد  ثــم 
ــن  ــرب الذي ــادة الغ ــن ق ــن م املوتوري
الحريــات،  عــن  الدفــاع  يدعــون 
ــد  ــة، ال نج ــن إىل الدميقراطي والداع
بــن ســطور أعــام هــم تريحاتهــم 
ســوى اإلشــارة إىل عــودة الحــروب 
الهمجيــة،  إىل  والعــودة  الصليبيــة، 
وإىل  اإلرهــاب الفكــري والعســكري 
والثقــايف، والتــي تنــذر بأمــر ال تحمــد 
ــكل منجــزات  ــه الســقوط ل ــاه، أقل عقب
ــواًل إىل  ــة، وص ــات والدميقراطي الحري
حــروب تدمــر هــذا الكوكــب الــذي 
بنــاه العقــاء مــن البــرش عــر تاريــخ 

اإلنســانية عــى امتدادهــا .

الرســمي  الخطــاب  لقــدكان 
املســؤولن  بعــض  عــن  الصــادر 
العاقــات  إىل  يســئ  الفرنســين 
املســلمن  مــع  والغربيــة  الفرنســية 
والعــرب، بــل أقــول مــع كل مجتمــع 
الرمــوز  إنســانيته، ويحــرتم  يحــرتم 
الديانــات  اصحــاب  لــكل  الدينيــة 

. قاطبــة  الســاوية 

إننــا كمســلمن نُديــن كل عمــل من 
شــأنه الســخرية مــن الرســل أجمعــن 

عليهــم الصــاة والســام .

إن تريــر اإلهانــة للرمــوز الدينيــة 

ــا  ــت م ــاوية تح ــات الس ــكل الديان ل

يســمى حريــة التعبــر والــرأي هــو 

وتفصيــًا،  جملــة  مرفــوٌض  أمــٌر 

وهنــا ميكننــا أن نقــول لــكل هــذه 

الفئــة هــل ميكنكــم تحــت ظــل حريــة 

ــة  ــدوا محرق ــرأي أن تنتق ــر وال التعب

مــن  متلكــون  وهــل  ؟  الهولوكســت 

الــرأي والجــرأة أن تتناولــوا قضيــة 

يتخذهــا  التــي  الســامية  معــاداة 

ــعوب ؟  ــة الش ــاًحا ملعاقب ــة س الصهاين

ــم األلســنة وتطــر  ــاذا تخــرس منك ومل

عنكــم حريــة الــرأي والتعبــر عندهــا ؟ 

أم أن هنــاك أمــرًا آخــر يُحــرّك الــرأي 

والحريــة والثقافــة ؟

هــل بــإرصار الرئيــس الفرنــي 

عــى االســتمرار دعــم الرســوم املســيئة 

بــاده  يخــدم  )ص(  محمــد  للنبــي 

أيخــدم  والدميقراطيــة،  والحريــات 

العمــل  هــذا  وهــل  ؟  أخــرى  جهــة 

االنعزاليــة  يُحــارب  عنــه  الصــادر 

يغذيهــا؟  أم  والعنــف  والتطــرف 

العمــل ؟ وملصلحــة مــن هــذا 

ويف الختــام.. ســيبقى رســول اللــه 

ــا  ــانية ألنه ــانية كل اإلنس ــوَل اإلنس رس

اليــوم أحــوج مــا تكــون إليــه وإىل 

ــه، وســيذهب  ــه وأخاق رســالته ورحمت

ــخ . ــة التاري ــدوه إىل مزبل منتق

الشيخ الدكتور عبدالله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من 

أجل فلسطني



موقعها: 
تقع إىل الشال الرشقي من عكا وتبعد عنها 17 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 16900 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 632 نســمة 

ارتفــع إىل 796 نســمة عــام 1931 وإىل حــوايل 1130 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- أزال االحتال الصهيوين القرية بالكامل عام 1948.

- أقام االحتال عى أراضيها املسلوبة مستوطنة »موشاف حوسن« عام 1949.

سحماتا

الخميس 12 ربيع األول 1442هـ، الموافق لـ 29 تشرين األّول 2020 
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