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مآلهم إلى الندامة
بــاغ قــرآين واضــح يحــي حــال املســارعني إىل التطبيــع يف قولــه تعــاىل: }يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا َل تَتَِّخــُذوا 

ــْوَم  ــِدي الَْق ــَه َل يَْه ــْم ۗ إِنَّ اللَّ ــُه ِمْنُه ــْم فَِإنَّ نُك ــم مِّ ــن يَتََولَُّه ــٍض ۚ َوَم ــاُء بَْع ــْم أَْولِيَ ــاَء ۘ بَْعُضُه ــاَرٰى أَْولِيَ ــوَد َوالنََّص الْيَُه

ــرٌَض يَُســارُِعوَن ِفيِهــْم يَُقولـُـوَن نَْخــَىٰ أَن تُِصيبََنــا َدائـِـرٌَة ۚ فََعــَى اللَّــُه  الظَّالِِمــنَي )51( فـَـَرَى الَِّذيــَن يِف قُلُوِبِهــم مَّ

وا يِف أَنُفِســِهْم نَاِدِمــنَي )52({ ســورة املائــدة. ــْن ِعنــِدِه فَيُْصِبُحــوا َعــَىٰ َمــا أََسُّ ــِح أَْو أَْمــٍر مِّ أَن يَــأِْتَ ِبالَْفتْ

فالقــارئ لهــذه اآليــات املباركــة ضمــن ســياقها يشــعر وكأنهــا تتنــزل اليــوم لتحــي حــال أولئــك املهرولــني 

ــدم، وحيــث تحارصهــم  ــد العــدو، ولتؤكــد أّن مآلهــم النهــايئ هــو الندامــة حيــث ل ينفــع الن لوضــع أيديهــم بي

ــنَي(. ــِهْم نَاِدِم وا يِف أَنُفِس ــا أََسُّ ــَىٰ َم ــوا َع ــة؛ )فَيُْصِبُح ــة واملذل العزل

إضافة إىل هذه املآل تبنّي اآليتان الرشيفتان نقاطًا عدة يحسن الوقوف عندها وتأملها، منها:

ــم  ــن يَتََولَُّه ــوا مــن األعــداء )َوَم ــك مــن جســد األمــة ليكون ــم تل ــدو يخرجــون مبوالته ــني للع أن املوال  -1

ــه  ــاركونه مخططات ــة، ويش ــة األم ــه عــى مصلح ــون مصلحت ــدو، يقدم ــن الع ــم جــزء م ــْم(، فه ــُه ِمْنُه ــْم فَِإنَّ نُك مِّ

ــا. ــدو منه ــتحقه الع ــا يس ــة م ــن األم ــتحقوا م ــك اس ــة، وبذل ــة الخبيث ــاريعه العدائي ــه ومش وأهداف

ــا بأنهــم مــن العــدو  ــْم(، ومل يقــل إليهــم، تبييًن ــارُِعوَن ِفيِه النقطــة الســابقة يؤكدهــا قولــه تعــاىل: )يَُس  -2

ــس إل. ــك لي ــم تل ــن حقيقته ــفوا ع ــه كش ــولء ل ــم ال ــم بإعانه ــًا، وأنه أص

ــَىٰ أَن  ــوَن نَْخ ذريعتهــم لتربيــر هــذه املســارعة يف العــدو هــو الخــوف مــن أن تصيبهــم دائــرة )يَُقولُ  -3

تُِصيبََنــا َدائـِـرٌَة(، ولــي يتأكــد أكــر أنهــم مــن العــدو، وأن األمــة منهــم بــراء؛ فهــم كــا نــرى اليــوم يف تربيراتهــم 

ــن، وهــا  ــوا إخوانهــم يف الدي ــرة مــن العــدو، وإمنــا ممــن ينبغــي أن يكون ــع ل يخافــون أن تأتيهــم الدائ للتطبي

هــي أبواقهــم تــردد أن هــذا الحلــف إمنــا هــو للحايــة مــن الخطــر القــادم مــن »العــدو اإليــراين«، ذلــك البلــد 

والشــعب الــذي كان ول يــزال جــزًءا مــن نســيج هــذه األمــة، اختلــط دمــه بدمهــا، وعــى مــدى قــرون قــدم لهــا 

يف مختلــف املجــالت وأخــذ منهــا كذلــك.

النقطــة األخــرة التــي ينبغــي أن نقــف عندهــا هــو النــر املبــني الــذي تبــرش بــه هاتــان اآليتــان: )فََعــَى 

وا يِف أَنُفِســِهْم نَاِدِمــنَي(، وهــو النــر والفتــح  ــْن ِعنــِدِه فَيُْصِبُحــوا َعــَىٰ َمــا أََسُّ ــِح أَْو أَْمــٍر مِّ ــُه أَن يَــأِْتَ ِبالَْفتْ اللَّ

ــوة عــى  ــد يف الق ــن تزاي ــني املقاومــني م ــه عــى املؤمن ــا ميــنُّ ب ــه؛ وم ــد الل ــراه بوع ــًدا؛ ون ــه بعي ــذي يرون ال

ــه. ــا إن شــاء الل مســتوى العــدد والعــدة قريبً

الشيخ يوسف عباس
املنسق العام للحملة العاملية للعودة إىل فلسطني
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تطبيعيــة  اســتفزازية  زيــارة  يف 

املســجد  إىل  إمــارات  وفــد  دخــل 

األقــى املبــارك، مســاء الخميــس 15-

10-2020، بحايــة رشطــة الحتــال 

الصهيــوين، يف حــني اعتقلــت ســلطات 

الحتــال عــدًدا من املقدســيني بســبب 

ــد. ــرد الوف ــم ط محاولته

املســجد  خطيــب  أكــد  بــدوره 

اإلســامية  الهيئــة  ورئيــس  األقــى 

الشــيخ  املحتلــة  القــدس  يف  العليــا 

عكرمــة صــربي أن الزيــارات التطبيعية 

للمســجد املبــارك ل تقــل خطــورة عــن 

اقتحــام املســتوطنني للمســجد واملدينــة 

املقدســة.

وأشــار صــربي إىل أن الزيــارات 

ملدينــة  املطبعــني  لبعــض  األخــرة 

ــة  ــة واضح ــة هــي نتيج ــدس املحتل الق

إفرازاتهــا  وأحــد  التطبيــع  لجرميــة 

العاجلــة. ومخرجاتهــا 

ــد  ــى أن أي وف ــربي ع ــدد ص وش

يصــل القــدس مــن خــال التطبيــع 

ــوم  ــام يق ــن أي اقتح ــل رضًرا ع ل يق

املســجد  لســاحات  املســتوطنون  بــه 

األقــى.

ــارات  وأشــار صــربي إىل أن “الزي

ــًا  ــة وتفصي ــة جمل ــة مرفوض التطبيعي

وعــى كافــة األنظمــة أن ترجــع إىل 

اإلســامية  للروايــة  وتعــود  صوابهــا 

الروايــة  ل  األقــى  املســجد  عــن 

اليهوديــة«، وتابــع »مــن املعيــب أن 

ــة  ــت الحاي ــود تح ــك الوف ــل تل تدخ

الســلوك  هــذا  ويف  الصهيونيــة، 

اعــراف ضمنــي برشعيــة الحتــال 

يف املدينة املقدسة”.

اســتجاب  أن  صــربي  وأكــد 

الوفــود التطبيعيــة مل يُغــر مــن واقــع 

ــال  ــح الحت ــن مين ــدس ول ــة الق مدين

ــدس  ــة الق ــه ملدين ــة باحتال أي رشعي

واملســجد األقــى.

الشــأن  يف  املختــص  وقــال 

املقــديس، زيــاد ابحيــص: »يبــدو أن 

بــني رشطــة  أمنيًــا  توافًقــا  هنــاك 

ــص  ــى تخصي ــارات ع ــال واإلم الحت

فــرة مــا بعــد العــر للمقتحمــني 

اإلماراتيــني”.

ــة  ــح رشط ــص: “تتي ــاف ابحي وأض

ــني  ــال املقتحم ــة إدخ ــال سياس الحت

ــن  ــامية يك تتمك ــوات اإلس ــني الصل ب

ــا  ــرة م ــص ف ــم؛ فتخص ــن حايته م

بعــد الــرشوق وبعــد الظهــر للمتطرفني 

ــا  ــدو أنه ــكل، ويب ــات الهي ــن جاع م

باتــت تخصــص فــرة اقتحــام جديــدة 

ــن  ــني م ــر للمقتحم ــاة الع ــد ص بع

ــارات”. اإلم

ويتوقــع متابعــون للشــأن املقــديس 

ــة  ــة ملدين ــارات التطبيعي ــذه الزي أن ه

األقــى  واقتحــام  املحتلــة  القــدس 

ستســتمر وتتواصــل بســبب اهتــام 

حكومــة الحتــال فيهــا، وتتويجهــا 

املطبعــة،  للــدول  إنجــاز  أنهــا  عــى 

املرحلــة  خــال  الحتــال  وســيعمل 

الغضــب  محاربــة  عــى  القادمــة 

املقــديس مــن تلــك الزيــارات بــكل 

املمكنــة. الوســائل  الطــرق 

صبري: زيارات الُمطّبعين للمسجد األقصى 
كاقتحامات المستوطنين ضرٌر مطلق
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يواصــل األســر ماهــر األخــرس 

ــر  ــيلة الظه ــدة س ــن بل ــا( م )49 عاًم

ــن  ــوح ع ــه املفت ــني، إرضاب ــوب جن جن

ــوايل،  ــى الت ــوم الـــ 88 ع ــام للي الطع

وســط  اإلداري،  لعتقالــه  رفًضــا 

تدهــور شــديد يف حالتــه الصحيــة.

األسى  شــؤون  هيئــة  وذكــرت 

الصحــي  الوضــع  أن  واملحرريــن، 

للغايــة،  خطــر  األخــرس،  لألســر 

ويعــاين حالــة إعيــاء شــديد، ول يقــوى 

عــى الحركــة، كــا تأثــرت حاســتا 

لديــه. والنطــق  الســمع 

تشــنج  حــالت  أن  إىل  وأشــارت 

وهنــاك  األخــرس،  األســر  تصيــب 

ــة  ــاؤه الحيوي ــرض أعض ــية أن تتع خش

عــدم  ظــل  يف  مفاجئــة  لنتكاســة 

حصولــه عــى املحاليــل واملدعــات، 

األمــر الــذي يشــكل خطــرًا حقيقيًــا 

الفــرة  هــذه  بعــد  حياتــه  يهــدد 

اإلرضاب. مــن  الطويلــة 

ودعــت الهيئــة يف بيانها مؤسســات 

الدوليــة  واللجنــة  اإلنســان  حقــوق 

عــى  للضغــط  األحمــر،  للصليــب 

اعتقالــه  إلنهــاء  الحتــال  ســلطات 

ــًا  ــوًرا، محم ــه ف ــراج عن اإلداري واإلف

ســلطات الحتــال املســؤولية كاملــة 

عــن حياتــه.

ــت  ــال، طرح ــة الحت ــت نياب وكان

األخــرس  األســر  عــى  أمــس  أول 

عرًضــا شــفهيًا بنقلــه إىل مستشــفى 

املقاصــد بالقــدس، وأل يجــدد اعتقالــه 

اإلداري بعــد انتهــاء األمــر الحــايل 

ــخ 2020/11/26. ــه بتاري ــراج عن واإلف

إعاميــة  مصــادر  وبحســب 

ســلطات  رفضــت  فقــد  فلســطينية 

إىل  األخــرس  األســر  نقــل  العــدو 

اعتــرب  حيــث  فلســطيني،  مستشــفى 

ــارس  ــدورة ف ــر ق ــادي األس ــس ن رئي

ذلــك الــرد بأنــه ليــس مفاجئًــا، وقــال: 

ــارس  ــذي مي ــال ال ــو الحت ــذا ه »ه

طــوال الوقــت ســاديته تجاهنــا، التــي 

ومنهــا  األسى،  قضايــا  يف  تجلــت 

قضيــة األســر األخــرس الــذي يواجــه 

ــذذ  ــة تتل ــة ســادية وعنري ــوم دول الي

ــه”. ــذاب أُست ــه وع بعذاب

الحتــال  ســلطات  وتحــاول 

األســر  معركــة  عــى  اللتفــاف 

ــًا أن األســر األخــرس  األخــرس، عل

بــاإلرضاب  ملعركتــه  مواصلتــه  أكــد 

ــاء  ــا بإنه ــام مطالبً ــن الطع ــوح ع املفت

ــراج  ــفي وباإلف ــه اإلداري التعس اعتقال

منزلــه. إىل  عنــه  الفــوري 

 27 بتاريــخ  األخــرس  واعتقــل 

ــد  ــه بع ــرى نقل ــو 2020، وج متوز/يولي

اعتقالــه إىل معتقــل »حــوارة« وفيــه 

ــام،  ــوح عــن الطع ــه املفت رشع بإرضاب

ونقــل لحًقــا إىل ســجن »عوفــر«، ثــم 

جــرى تحويلــه إىل العتقــال اإلداري 

ملــدة أربعــة شــهور وثبتــت املحكمــة 

ــا. ــال لحًق ــر العتق أم

ســجن  يف  احتجــازه  واســتمر 

وضعــه  تدهــور  أن  إىل  »عوفــر« 

ــه  ــت، ونقلت ــرور الوق ــع م ــي م الصح

ســجن  إىل  الحتــال  ســجون  إدارة 

ــى  ــا حت ــي فيه ــة«، وبق ــادة الرمل »عي

بدايــة شــهر أيلــول املــايض، إىل أن 

ــث  ــان«، حي ــفى »كاب ــل إىل مستش نق

ــع  ــوم، بوض ــخ الي ــى تاري ــز حت يحتج

صحــي صعــب وخطــر، ويرفــض أخــذ 

املدعــات وإجــراء الفحــوص الطبيــة

األسير األخرس يواصل معركة األمعاء الخاوية لليوم الـ88
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ــع  ــراءات التطبي ــتمرار إج ــع اس م

مــع »إسائيــل« عــى قــدم وســاق، 

ــلمني  ــول إن املس ــراين يق ــد اإلي املرش

وســتهتز  التطبيــع  ذل  يتحّملــو  لــن 

األنظمــة املطبعــة لــدى شــعبها.

قــال املرشــد اإليــراين الســيد عــي 

خامنئــي، الثاثــاء 20-10-2020: “إن 

الشــعوب املســلمة لــن تتحمــل أبــًدا ُذل 

التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين”.

وأضــاف أنــه »إذا كان األمركيــون 

يظّنــون أنّهــم ســيحلّون قضيــة املنطقــة 

بهــذا النحــو، فهــم واقعــون يف الخطأ، 

فعليهــم أن يعلمــوا أن أّي نظــام يجلــس 

ــان  ــع الكي ــاوض م ــة التف ــف طاول خل

ــه  ــتهتز مكانت ــب، س ــوين الغاص الصهي

بــني شــعبه”.

يــأت ذلــك، فيا تســتمّر إجــراءات 

ــدم  ــى ق ــل« ع ــع »إسائي ــع م التطبي

وســاق. فبعــد توقيــع كل مــن البحريــن 

مــع  »التطبيــع  اتفــاق  واإلمــارات 

إسائيــل” يف واشــنطن يف 15 أيلــول/

ترامــب  بحضــور  املــايض،  ســبتمرب 

ــة. ــة أمركي وبرعاي

أن  عــن  أوســاط  وتتحــدث 

ــتكون  ــا س ــح أنه ــن املرّج ــودان م الس

ــاق  ــتوقع اتف ــي س ــة الت ــة الثالث الدول

ــد  ــك بع ــل”، وذل ــع »إسائي ــع م تطبي

ترحيــب الخرطــوم بإعــان الرئيــس 

ــم  ــع اس ــب رف ــد ترام ــريك دونال األم

ــة  ــدول الراعي الســودان مــن لئحــة ال

لإلرهــاب.

ــد  ــان أحم ــي ســلطنة ُع شــّن مفت

ــا  ــى م ــا ع ــي هجوًم ــد الخلي ــن حم ب

للعــدو«  »التــودد  بظاهــرة  وصفهــا 

ــى  ــل ع ــي تعم ــاوى الت ــاق الفت وإط

ســياق  يف  وذلــك  األمــة،  تطويــع 

ــع مــع  ــة عــى التطبي ــال دول عربي إقب

الصهيــوين. الحتــال 

عــان،  ســلطنة  مفتــي  وقــال 

ــر”،  ــمي يف “توي ــابه الرس ــرب  حس ع

»مثــة   :2020-10-18 األحــد  مســاء 

ظاهــرة ســلبية جديــدة ظهــرت يف 

األمــة؛ وهــي التــودد للعــدو الــذي 

أمرنــا اللــه تعــاىل بعداوتــه، والتباهــي 

مــن غــر اســتحياء ول اســتخفاء«.

تســارع  »قــد  الخليــي  وأضــاف 

ــن  ــة الذي ــوز األم ــض رم ــذا بع إىل ه

كنــا نعدهــم لهــا أوتــاًدا وقاًعــا، فــإذا 

ــم املــرشق،  ــون عــن ماضيه ــم يتخل به

ويرفعــون مــن الشــعارات مــا يقربهــم 

ــاداتهم«. ــى إىل س زلف

وصفهــم  عمــن  يتحــدث  وتابــع 

بـ«رمــوز األمــة«، دون أن يســميهم، 

بأنهــم »يســعون بفتاواهــم الباطلــة 

ــع األمــة  ــزّورة إىل تطوي ودعاياتهــم امل

لهــم؛ لتســلس لهــم قيادهــا وتــرك 

بيدهــم زمامهــا، وتــدع لهــم كل مــا 

بأيديهــم حتــى الخيــط واملخيــط«.

يذكــر أن الخليــي عــّد التطبيــع 

ــوين  ــال الصهي ــارات والحت ــني اإلم ب

بالعــدو  وصفــه  ملــن  اليــد  ومــّد 

الغاصــب، هــو مبنزلــة الخيانــة لألمــة 

ومقدســاتها.

اإلمام الخامنئي:
الشعوب الُمسلمة لن تتحمل أبًدا ذّل التطبيع

مفتي سلطنة ُعمان: »التودد للعدو« باطل
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الخميس 5 ربيع األول 1442هـ، الموافق لـ 22 تشرين األّول 2020 

-10-19 اإلثنــني  يــوم  هبطــت، 

2020 طائــرة إماراتيــة تجاريــة، تابعــة 

لرشكــة »التحــاد« للطــران، يف مطــار 

قــرب  الصهيــوين،  غوريــون  بــني 

األوىل  الرحلــة  أبيــب«، وهــي  »تــل 

مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل 

»إسائيــل«.

ــن  ــوم م ــد ي ــة، بع ــاءت الرحل وج

عــى  والحتــال،  اإلمــارات  اتفــاق 

ــارشة،  ــبوعية مب ــة أس ــني 28 رحل متك

بــني  التطبيــع  اتفاقيــة  أعقــاب  يف 

الطرفــني، املوقعــة الشــهر املــايض.

 ،2020-10-20 الثاثــاء  ويــوم 

وقّــع  الــذي  العــار  اتفــاق  وضمــن 

ــل«،  ــارات و«إسائي ــني اإلم ــرًا ب مؤخ

إماراتيــون  مســؤولون  وقّــع 

وإسائيليــون، أربــع اتفاقيــات للتعــاون 

املشــرك.

والتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا 

ــة  ــران، وحاي ــالت الط ــي يف مج ه

الســتثارات، واإلعفــاء مــن تأشــرات 

والتكنولوجيــا،  الدخــول، والعلــوم 

الــوزراء  رئيــس  مكتــب  بحســب 

اإلسائيــي.

مــن  اإلعفــاء  اتفاقيــة  وتقــي 

ــي  ــادل ملواطن ــاء متب ــرات بإعف التأش

عــى  الحصــول  مــن  الدولتــني 

ــام  ــب اإلع ــول، بحس ــرات الدخ تأش

العــربي.

ــل  ــة، إن »ت ــت اإلذاعــة العربي وقال

عــى  ســتوقعان  وأبوظبــي  أبيــب« 

اتفــاق لإلعفــاء املتبــادل مــن تأشــرات 

ــفر. الس

اإلمــارات  »ســتصبح  وأضافــت: 

بذلــك أول دولــة عربيــة ل يطلــب مــن 

ــرة  ــى تأش ــول ع ــني الحص اإلسائيلي

دخــول إليهــا أو جــواز ســفر أجنبــي«.

ــة الســتثار  أمــا يف مجــال اتفاقي

تأســيس  أمريــي،  مســؤول  أعلــن 

ــة  ــة، برشاك ــدوق »أبراهــام« للتنمي صن

“إماراتيــة - إسائيليــة”، ويكــون مقــرّه 

القــدس املحتلــة، لتنفيــذ اســتثارات 

ــددة. ــة متع ــالت تنموي يف مج

جــاء ذلــك، عــى لســان آدم بونــر، 

الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة األمريكية 

للتعــاون املــايل، خــال كلمــة لــه عــى 

ــات  ــع رزمــة اتفاقي هامــش حفــل توقي

بــني أبوظبــي و«تــل أبيــب”.

صنــدوق  أن  »بونــر«  وذكــر 

ــره يف  ــيكون مق ــذي س ــام« ال »أبراه

برأســال  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 

تنفيــذ  يســتهدف  دولر،  مليــارات   3

الــرشق  منطقــة  يف  اســتثارات 

األوســط وشــال إفريقيــا مثــل املغرب.

وقــدم مســاعد وزيــر الخارجيــة 

اإلمــارات عمــر غبــاش، رســالة إىل 

الخارجيــة اإلسائيــي غــايب  وزيــر 

ســفارة  بفتــح  يطالــب  أشــكنازي 

أبيــب«. »تــل  يف  لإلمــارات 

وكان غبــاش وصــل إىل »إسائيــل« 

-الثاثــاء- ضمــن وفــد مــن بــاده، 

خارجيــة  وزيــر  رســالة  يف  وجــاء 

ــه بــن زايــد، التــي  ــد الل اإلمــارات، عب

أنــه »مل  ســلمها غبــاش ألشــكنازي، 

يتبــق يل ســوى أن أقــدر الجهــود التــي 

ــني  ــاون ب ــع التع ــا مــن أجــل دف تبذله

ــك  ــة بدعم ــة كامل ــدّي ثق ــا، ول دولتين

ــو  ــب وأب ــل أبي ــفارات يف ت ــح الس لفت

ــن«. ــا ميك ــأسع م ــي ب ظب

اتفاقيات إماراتية تطبيعية مع االحتالل.. 
وطلب رسمي لفتح سفارة في »تل أبيب«
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األورومتوســطي  املرصــد  أعــرب 

لحقــوق اإلنســان، األربعــاء -21 10-

2020، عــن بالــغ قلقــه إزاء خطــط 

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــل« ودول »إسائي

ــتثاري  ــدوق اس ــاء صن ــدة؛ إلنش املتح

نقــاط  »تحديــث«  مــن  ســيمكن 

ــي  ــش )الحواجــز( العســكرية الت التفتي

يف  اإلسائيليــة  الســلطات  تقيمهــا 

املحتلــة. الفلســطينية  األرايض 

األورومتوســطي  املرصــد  وقــال 

-ومقــره جنيــف يف بيــان صحفــي-

ــارات  ــة اإلم ــى حكوم ــب ع ــه يج : إن

مــع  صفقــات  أي  عــن  المتنــاع 

ــاكات  ــهم يف انته ــد تس ــل« ق »إسائي

حقــوق اإلنســان ضــد الفلســطينيني أو 

ــك  ــف تل ــا بوق ــا إياه ــجعها، مطالبً تش

الصفقــات عــى الفــور.

ــان  ــي إع ــد الحقوق ــع املرص وتاب

متويــل  ملؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس 

»آدم  األمريكيــة  الدوليــة  التنميــة 

بوهلــر«، أمــس الثاثــاء، أن حكومــات 

و«إسائيــل«  املتحــدة  الوليــات 

صندوقًــا  ستنشــئ  واإلمــارات 

اســتثاريًّا بقيمــة 3 مليــارات دولر، 

يُطلــق عليــه اســم »صنــدوق أبراهــام«، 

يهــدف إىل تعزيــز الســتثار الخــاص 

ــطينية  ــل« واألرايض الفلس يف »إسائي

املحتلــة وأماكــن أخــرى يف الــرشق 

أفريقيــا. األوســط وشــال 

عــى  فــإن  »بوهلــر«؛  وبحســب 

رأس أولويــات هــذا الصنــدوق تطويــر 

األمنيــة  التفتيــش  نقــاط  وتحديــث 

األرايض  يف  املنتــرشة  اإلسائيليــة 

الفلسطينية املحتلة.

األورومتوســطي  املرصــد  وحــذر 

مــن أن متويــل مــا يســمى بـ«تحديــث« 

يف  اإلسائيليــة  التفتيــش  نقــاط 

يف  سيســهم  الفلســطينية  األرايض 

إخفــاء أهدافهــا التضييقيــة وتأثراتهــا 

الســلبية عــى الفلســطينيني لجعلهــا 

لرســيخ  ودعمهــا  دامئــة  حقيقــة 

الحتــال.

 700 مــن  أكــر  ـا  حاليًـّ ويوجــد 

ــع  ــة« يف جمي نقطــة تفتيــش »إسائيلي

أنحــاء الضفــة الغربيــة.

املــايض  أيلول/ســبتمرب  وخــال 

ــطي  ــد األورومتوس ــق املرص ــط، وث فق

إقامــة »إسائيــل« 300 نقطــة تفتيــش 

ــة. ــارة إضافي طي

التفتيــش  نقــاط  وتفــرض 

»اإلسائيليــة« قيــوًدا مشــددة عــى 

الضفــة  يف  الفلســطينيني  حركــة 

. بيــة لغر ا

ــل«  ــم »إسائي ــس مزاع ــى عك وع

أن  يبــدو  األمــن،  اعتبــارات  بشــأن 

ــش هــذه موجــودة فقــط  نقــاط التفتي

ملصلحــة املســتوطنات اإلسائيليــة التــي 

ــون  ــب القان ــة مبوج ــر قانوني ــد غ تع

الــدويل.

قــدر   2019 عــام  أواخــر  ويف 

للتجــارة  املتحــدة  األمــم  مؤمتــر 

ألحقــه  الــذي  الــرر  والتنميــة 

بالقتصــاد  اإلسائيــي  الحتــال 

ــي 2017-2000  ــني عام ــطيني ب الفلس

دولر. مليــار   48 بنحــو 

الناعــوق  أحمــد  وقــال 

املرصــد  لــدى  الحمــات  مســؤول 

ــش  ــاط التفتي ــطي: “إن نق األورومتوس

والحواجــز اإلسائيليــة هــي رمــز للقمع 

والضطهــاد ضــد الفلســطينيني، ومــن 

األحــرى تفكيكهــا وليــس الســتثار يف 

تطويرهــا، فالقفــص املذّهــب يبقــى 

املطــاف”. نهايــة  يف  قفًصــا 

استنكار حقوقي الستثمار اإلمارات في 
تطوير حواجز صهيونية
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فلســطني  ملركــز  تقريــر  أظهــر 

لدراســات األسى عــن إصــدار محاكم 

ــراًرا  ــال العســكرية نحــو 880 ق الحت

ــذ  ــطينيني من ــق أسى فلس ــا بح إداريً

ــاري. ــام الج ــة الع بداي

املحاكــم  “إن  املركــز:  وقــال 

العســكرية اإلسائيليــة مل تتوقــف عــن 

اإلداري،  العتقــال  أوامــر  إصــدار 

وذلــك بتعليــات مــن املخابــرات التــي 

تتحكــم يف تفاصيــل هــذا امللــف”.

أصبــح  الحتــال  أن  وأضــاف 

ســيًفا  اإلداري  العتقــال  يســتخدم 

الفلســطينيني،  رقــاب  عــى  مســلطًا 

للتنكيــل  ينتهجــه  جاعيًــا  وعقابًــا 

بالنشــطاء والقــادة واألسى املحرريــن 

والنــواب دون مــربر أو مســوغ قانوين.

وأشــار إىل أن الحتــال ل يــزال 

أســرًا   )380( ســجونه  يف  يعتقــل 

محــررون  أسى  غالبيتهــم  إداريًــا، 

داخــل  مختلفــة  فــرات  قضــوا 

مــرة  اعتقالهــم  وأعيــد  الســجون، 

لفــرات  ملعظمهــم  وجــدد  أخــرى، 

أخــرى، ومــن بينهــم نــواب يف املجلــس 

الفلســطيني. الترشيعــي 

اإلســامية  الرابطــة  اســتنكرت 

الجهــاد  لحركــة  الطــايب  اإلطــار 

وبشــدة،  فلســطني  يف  اإلســامي 

قــرار   ،2020-10-22 الخميــس 

ســلطات الحتــال حظــر كتلــة القطــب 

ــايب  ــار الط ــي اإلط ــايب التقدم الط

للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني، 

ــة«  ــر مرشوع ــة غ ــا »منظم واعتباره

املحتلــة. بالضفــة 

بيــاٍن  يف  الرابطــة  واعتــربت 

ــه  ــدو كون ــرار ل يع ــذا الق ــا أّن »ه له

جانــب  مــن  متواصلــة  قرصنــة 

ــايب  ــل الط ــتهدف العم ــال، تس الحت

ــرًة إىل أّن  ــايل«، ُمش ــوي والنض التوع

»هــذه الخطــوة لــن تنجــح يف مســعاها 

ــود  ــط دور وجه ــة وتثبي ــي لعرقل الرام

األطــر الطابيــة«.

ــا،  ــة يف بيانه ــت الرابط ــا نّوه ك

إىل أّن »أعداءنــا واملُطبعــون الجــدد، ل 

ــي  ــروق لهــم األصــوات والجهــود الت ي

ــي تحــاك يف  تتصــدى للمؤامــرات الت

الخفــاء لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، 

ــباب،  ــة الش ــي وعزمي ــتهداف وع واس

باعتبارهــم العمــود الفقــري لثورتنــا 

ــتهدفون  ــم يس ــك نجده ــة، لذل املبارك

دسائســهم  يكشــف  صــوت  كل 

اللعينــة«. ومخططاتهــم 

ــرارات  ــذه الق ــارت إىل أّن »ه وأش

لــن تثنــي القطــب الطــايب التقدمــي، 

للقــوى  الطابيــة  األطــر  وكافــة 

ــن  ــامية، ع ــة واإلس ــل الوطني والفصائ

مواصلــة دورهــا، وتأديــة رســالتها«، 

ــا  ــؤرش أنه ــذا م ــى أّن »ه ــددًة ع مش

تســر يف التجــاه الصحيــح«.

ودعــت يف ختــام بيانهــا »الرفــاق 

ــي  ــايب التقدم ــب الط ــة القط يف كتل

إلعــاء الهمــة ومواصلــة الجهــود«، 

مؤكديــن »أننــا وكل األحــرار معهــم«.

تقرير: 880 قراًرا إدارًيا صدر بحق أسرى منذ بداية العام

الرابطة اإلسالمية: قرارات االحتالل لن تثني القطب 
الطالبي عن مواصلة دوره وتأدية رسالته





يف  األعــى  اإلفتــاء  مجلــس  أدان 

فلســطني، الزيــارات التــي تقــوم بهــا 

جاعــات مــن املطبعــني مــع ســلطات 

ــال إىل ســاحات املســجد األقــى  الحت

املبــارك، والصــاة فيــه، تحــت حايــة 

رشطــة الحتــال، ومبرافقــة موظفــني 

مــن الخارجيــة الصهيونيــة.

صحفــي  بيــان  يف  املجلــس  وعــّد 

ــة  ــته الـــ88، برئاس ــب جلس ــاء، عق األربع

والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي 

اإلفتــاء  مجلــس  رئيــس  الفلســطينية، 

األعــى، الشــيخ محمــد حســني، أن هــذه 

عــن  تختلــف  ل  التطبيعيــة  الزيــارات 

ــال  ــود الحت ــررة لجن ــات املتك القتحام

ومســتوطنيه، الذيــن يدنســون ســاحات 

املســجد األقــى تحــت حايــة جنــود 

الحتــال.

وبــنّي أن املســجد األقــى للمســلمني 

وحدهــم، وزيارتــه مرّحــب بهــا ملــن شــد 

الرحــال إليــه مبــا ل ينــزع الرشعيــة 

العربيــة واإلســامية عنــه، وليــس مــن 

ــال،  ــلطات الحت ــع س ــع م ــال التطبي خ

محــذًرا مــن التبعــات الخطــرة لزيــارات 

الخــذلن هــذه وانعكاســاتها الســلبية عــى 

ــة  ــارك، وحرم أمــن املســجد األقــى املب

ــه. ــني يف أكناف املرابط

ويف الســياق ذاتــه، ندد املجلــس بعزل 

وحرمــان  األقــى،  واملســجد  القــدس 

إليهــا،  الوصــول  مــن  املصلــني  آلف 

موضًحــا أن ســلطات الحتــال تســتغل 

جائحــة كورونــا مــن أجــل تفريــغ املســجد 

األقــى للســيطرة عليــه، وتســهيل اقتحام 

محمــًا  لــه،  املتطرفــني  املســتوطنني 

الحتــال عواقــب هــذا التخطيــط، الــذي 

يهــدف للمــس باملســجد األقــى املبــارك، 

ــه. ــوم مكان ــكل املزع ــة الهي وإقام

ــس  ــتنكر املجل ــر؛ اس ــب آخ ــن جان م

آلف  بنــاء  الحتــال  ســلطات  قــرار 

األرايض  عــى  الســتيطانية  الوحــدات 

الفلســطينية، يف محاولــة منهــا لفــرض 

ــد األرايض  ــع، وتهوي ــر الواق سياســة األم

ســكانها  مــن  وإفراغهــا  الفلســطينية، 

ضمــن  األصليــني،  الفلســطينيني 

كامــل  يســتهدف  إحــايل  مــرشوع 

األرايض الفلســطينية، وتقطيــع أوصــال 

مدينــة  فيهــا  مبــا  الفلســطينية  املــدن 

ــا  ــا عــن امتداده ــدس، ليتســنى عزله الق

لتهويدهــا  محاولــة  يف  الفلســطيني، 

بالكامــل.

وعــى الصعيــد ذاتــه، شــجب املجلــس 

واملســلمني  العــرب  بعــض  اســتعداد 

الســتيطاين  املخطــط  يف  لاســتثار 

ــن  ــعة م ــزاء واس ــد أج ــد لتهوي ــذي يُع ال

وادي  منهــا  التــي  املقدســية،  األحيــاء 

ــرب  ــرارة، ع ــراح وامل ــيخ ج ــوز والش الج

ملركــز  منهــا  شاســعة  مناطــق  تحويــل 

اســتثاري اســتيطاين يف مــرشوع يعــرف 

ــيليكون”. الس بـــ”وادي 

ــو إل  ــا ه ــرشوع م ــذا امل ــد أن ه وأك

تجســيد لصفقــة القــرن عــى أرض الواقع، 

ــع إرصار الفلســطينيني  ــارض م ــي تتع الت

حقوقهــم  عــن  التنــازل  رفــض  عــى 

ــاتهم،. ــم ومقدس ــن أرضه ــة وع املرشوع

ــل  حمَّ بــاألسى،  يتعلــق  وفيــا 

املســؤولية  الحتــال  ســلطات  املجلــس 

ــن  ــة، الذي ــاة األسى كاف ــة عــن حي كامل

يتعرضــون ألبشــع أنــواع التنكيــل والقمــع 

ــارض  ــم، مبــا يتع ــداء عــى حريته والعت

ــني  ــة والقوان ــع الساويــــــ ــع الرشائ م

ــاة  ــدد حي ــا يته ــا إىل م ــة، منبًه الدوليـــ

األســر البطــل ماهــر األخــرس املــرب 

ــا. ــذ )88( يوًم ــام من ــن الطع ع

والهيئــات  املنظــات  وطالــب 

الحقوقيــة الدوليــة ومؤسســات حقــوق 

الرسيــع  بالتدخــل  العامليــة،  اإلنســان 

وإنقــاذ  عنهــم،  لإلفــراج  والفــوري 

ظلــم  مواجهــة  إىل  ودعــا  حياتهــم، 

ــوق  ــط حق ــك أبس ــذي ينته ــال ال الحت

األسى املكفولــة يف القوانــني والتفاقات 

الدوليــة. والقــرارات 
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اإلفتاء: زيارات المطبعين لألقصى ال تختلف عن 
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وبــاردة،  باهتــة  املراســم  كانــت 

ــا  ــيئًا م ــة، وكأن ش ــًدا وكئيب ــمية ج رس

)األمــريك  الثاثــة  يقلــق األطــراف 

الذيــن  والبحرينــي(  واإلسائيــي 

أمــس. املنامــة  يف  اجتمعــوا 

ــع  ــون توقي ــون يأمل كان اإلسائيلي

ــك  ــرار تل ــى غ ــة«، ع ــدة كامل »معاه

املُوقّعــة مــع الجانــب اإلمــارات، يف 

املــايض،  ســبتمرب  أيلــول/  منتصــف 

بيــد أن الجانــب البحرينــي، لــدواٍع مل 

يوضحهــا علًنــا، فَّضــل توقيــع مذكــرات 

ــر  ــو أم ــة، وه ــذه املرحل ــم يف ه تفاه

مــن  قَلّــل  لكنــه  تَّفهمــه أصدقــاؤه، 

ــن  ــة م ــّل رتب ــرات أق ــوتهم؛ فاملذكّ نش

املعاهــدات  مــن  القانونيــة  الناحيــة 

تقرّهــا  مــا  عــادة  التــي  الدوليــة، 

البلــدان،  يف  الترشيعيــة  املؤسســات 

وتــودَع يف األمــم املتحــدة، لعــّل الوفــد 

ــات  ــدار الصعوب ــدرك مق ــي ي اإلسائي

التــي تواجــه حكومــة املنامــة يف إقنــاع 

املــوايل  البحرينــي،  العــام  الــرأي 

واملعــارض، املعــادي لاحتــال واملؤيّــد 

للفلســطينيني، بجــدوى إقامــة عاقــات 

مــع مغتصبــي األرض العربيــة.

والصحــايف  الرســمي  فالوفــد 

ــة، تفاجــأ  ــربي، الواصــل إىل املنام الع

الرســمية  البحرينيــة  الصحــف  بــأن 

األربــع ووكالــة األنبــاء الرســمية مل 

كــا  الرحــاب،  بكلــات  تســتقبله 

ــت وســائل اإلعــام  ــك، خل ــع. كذل تَوقّ

ــى  ــة حت ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس الت

مــن اإلشــارة إىل مــا يوصــف بأنــه 

زيــارة »تاريخيــة« يقــوم بهــا وفــد 

الخليجيــة  للعاصمــة  »إسائيــي« 

الصغــرة.

ــوب  ــر املرغ ــوف غ ــظ الضي ولح

فيهــم شــعبيًا، أيًضــا، أن »تلفزيــون 

حــّي  بــّث  نقــل  تَجّنــب  البحريــن« 

األمــريك  الوفديــن  لوصــول 

البحريــن  مطــار  إىل  واإلسائيــي 

الــدويل، عــى مــن رحلــة خاصــة 

آتيــة مــن تــل أبيــب. وزادت حــرة 

َعلِمــوا  ملّــا  واألمركيــني  العربيــني 

حفــل  نقــل  تفــادى  التلفزيــون  أن 

توقيــع ســبع مذكّــرات يف مجــالت 

وزراعيــة  واقتصاديــة  دبلوماســية 

ــن  ــني مديري ــارشة، ب ــواء مب ــى اله ع

إسائيليــني ووزراء بحرينيــني، برعايــة 

ســتيفن  األمــريك  الخزانــة  وزيــر 

ــاعات  ــّت س ــاب س ــني، يف أعق منوتش

اللمســات  لوضــع  املفاوضــات  مــن 

األخــرة عــى التفاقــات، التــي أُعلنــت 

مبوجبهــا إقامــة عاقــة دبلوماســية 

الحتــال. وكيــان  البحريــن  بــني 

الســفراء  تبــادل  أن  يبــدو  لكــن 

لــن يســتغرق وقتًــا طويــًا، ورمّبــا 

العــام  مــن  األوىل  الشــهور  تشــهد 

ــدة يف  ــفارتني، واح ــاح س ــل افتت املقب

تــل أبيــب، وأخــرى يف املنامــة تحتــاج 

ــد  ــل، فق ــّددة. وبالفع ــة مش إىل حراس

تَقــّدم وزيــر الخارجيــة اإلسائيــي، 

ــس  ــاب أم ــذي غ ــكنازي، ال ــي أش غاي

عــن حفــل التوقيــع، بطلــب رســمي 

لفتــح ســفارة إسائيليــة يف الجــزر 

البحرينيــة.

القومــي  األمــن  مستشــار 

ــذي  ــن شــبات، ال ــر ب ــي، مئ اإلسائي

ــرد  ــّدث مبج ــربي، تَح ــد الع رأس الوف

نزولــه إىل أرض املطــار البحرينــي عــن 

ــعبني،  ــني الش ــات ب ــع إىل عاق التطلّ

ــه  وليــس فقــط بــني الحكومتــني، ولعلّ

البــاد  أمــى يف  أن  بعــد   - يعــي 

نحــو ســّت ســاعات - تعقيــدات ذلــك، 

متوقعــة،  شــعبية  مقاطعــة  ظــّل  يف 

تاجــر  أّي  بحــّق  شــاملة،  وســتكون 

بضائــع  يســتورد  أعــال  رجــل  أو 

أن  ويُتوقــع  الحتــال،  كيــان  مــن 

ــى  ــال، حت ــال األع ــة رج ــع غالبي ميتن

القريبــون مــن القــر، عــن املخاطــرة 

بإبــراز تبادلهــم التجــاري مــع الطــرف 

الصهيــوين املنبــوذ بحرينيًــا.

غيــاب  ملحوظًــا  بــدا  وقــد 

األمنــي  التعــاون  عــن  الحديــث 

والتنســيق الســتخباري والتعــاون يف 

ــاب  ــيرباين يف خط ــن الس ــال األم مج

اإلسائيليــني  الرســميني  املتحّدثــني 

خــال  والبحرينيــني  واألمركيــني 

حفــل التوقيــع أمــس، عــى الرغــم مــن 

إسائيــل فَّضلــت أن ترســل مستشــارها 

وفدهــا  لــرأس  القومــي  لألمــن 

املتحّدثــون  تَجّنــب  كــا  املفــاوض، 

ميــي  فيــا  إيــران،  إىل  اإلشــارة 

انشــاء  يف  علًنــا  الثاثــة  األطــراف 

ــران.  ــد طه ــه ض ــكري ُموّج ــف عس حل

ــاون  ــد أن جوهــر التع ــك، يُعتق ــع ذل م

يكــون  لــن  العــربي   - البحرينــي 

ــا، وســينصّب عــى  ــا، بــل أمنيً اقتصاديً

مواجهــة إيــران والقــوى املقاومــة التي 

يراهــا األطــراف الثاثــة معاديــة.

عن جريدة األخبار

احتفالية »باردة« بالتطبيع البحريني:
آل خليفة يخشون شعبهم
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للدكتــور  الكتــاب  هــذا  يتنــاول 

املــري عبــد الوهــاب املســري أبحاثًا 

ومقــالت وتحليــات متنوعــة لكثــر 

مــن األحــداث والظواهــر والنصــوص 

اليهوديــة والصهيونيــة.

يقــع  الــذي  الكتــاب  يتقــى 

عــى 574 صفحــة، نشــأة الســتعار 

بلفــور  وعــد  منــذ  الســتيطاين 

ــذي جــاء نتيجــة للفائــض الســلعي  وال

ــوف  ــودي وخ ــرشي اليه ــض الب والفائ

اإلنجليــز عــى تهديــد أمــن مجتمعهــم 

ويتابــع التطــورات الدميغرافيــة لليهــود 

بالقــرن  مــرورا  العربانيــني  منــذ 

ــة  ــة الثاني ــى األلفي ــرش وحت ــع ع التاس

بقلــق  اليهــود  فيهــا  يشــعر  والتــي 

ــكانية«  ــطينية الس ــة الفلس ــن »القنبل م

ومــن نقصــان عــدد اليهــود بســبب 

مــا يســميه الصهاينــة الهولوكوســت 

الزيجــات  عــن  تعبــرا  الصامــت 

والندمــاج. املختلطــة 

يــيء فصــل )رصاع املصطلحــات 

واملفاهيــم( متركــز اإلنســان الغــريب 

األنانيــة،  مبصطلحاتــه  ذاتــه  حــول 

عــر  هــو  الكتشــافات«  »فعــر 

و»الحــروب  الحمــر  الهنــود  إبــادة 

الصليبيــة« كانــت حمــات عســكرية 

دمويــة طامعــة تتخفــى تحــت شــعارات 

دينيــة و»املنظمــة الصهيونيــة العامليــة« 

ليســت عامليــة لعدم وجودهــا يف أمركا 

الاتينيــة وأفريقيــا ســوى باســتثناءات 

ــع  ــتوطنة« تقني ــح »املس ــة، ومصطل قليل

ــة«. ــح »املســتعمرة غــر الرشعي ملصطل

تشــويه  »اإلرهــاب«  ومصطلــح 

ومصطلحــات  املقاومــة  ملصطلــح 

إطــاق  و»وقــف  العنــف«  »إيقــاف 

تحمــل  النفــس«  و»ضبــط  النــار« 

تصنــف  فهــي  محــددة  تحيــزات 

املقاومــة والجيــش الصهيــوين وكأنهــا 

حــول  يحاربــان  متكافئــان  جيشــان 

قطعــة »ارض متنــازع عليهــا«. كــا أن 

ــة  ــات زائف ــروج ملصطلح ــة ت الصهيوني

ــة  ــل »الشــعب اليهــودي« و»العبقري مث

اليهــودي«. و»التاريــخ  اليهوديــة« 

ــعب  ــة )الش ــث خراف ــف الباح يكش

املجتمــع  بقيــام  الواحــد  اليهــودي( 

اإلسائيــي عى مجموعتــني متنافرتني 

)الشــكناز(  الغربيــني  اليهــود  هــا 

)الســفارد(  الرشقيــني  واليهــود 

يهــود  مــن  هامشــية  ومجموعــات 

وجورجيــا  داغســتان  ويهــود  الهنــد 

والعربانيــني الســود والفاشــاه الذيــن 

ــز  ــبب متيي ــة بس ــة عميق ــون أزم يعيش

املجتمــع الصهيــوين لهــم إىل درجــة 

الجرميــة املنظمــة مثــل فقــد يهــود 

مابــني  يف  طفــا   1033 لـــ  اليمــن 

1949 و1952 دون أن تســفر  أعــوام 

التحقيقــات املتواصلــة عــن نتيجــة .

)الهويــة  خرافــة  يكشــف  كــا 

ــة  ــا الصهيوني ــي روجته ــة( الت اليهودي

»الداروينيــة« والتــي تواجــه صعوبــات 

وصهــر  اليهــودي  تعريــف  يف 

ــة  املجموعــات غــر املتجانســة يف دول

أوىل بــأن تســمى )دولــة اليهــود( ل 

األصــي  فالوطــن  يهوديــة(  )دولــة 

إليــه.  ل  منــه  يهاجــر  الــذي  هــو 

الشــخصية  الباحــث خرافــة  يفضــح 

اليهوديــة التــي يزعــم متتعهــا بالفــرادة 

والخصوصيــة وقامئــة عــى فضائــل 

تســبغ عليهــا حســب الجمهــور مثــل 

)حــب الســام، الشــجاعة، العفــة..(.

اســتغال  إىل  الكاتــب  ويتطــرق 

املناصــب لتحســني الوضــع، واســتغال 

املجنــدات جنســيًا، واإلباحية، والشــذوذ 

ــي،  ــف الداخ ــار العن ــي، وانتش الجن

فإحــدى  الفقــر  نســبة  وارتفــاع 

ــن  ــدا م ــدت أن واح ــات وج اإلحصائي

كل أربعــة إسائيليــني يعيــش تحــت 

ــن  ــع أحــد املفكري ــا دف ــر م خــط الفق

الصعــب  “مــن  القــول:  إىل  اليهــود 

ــانًا يف  ــا وإنس ــرد يهوديً ــون الف أن يك

الوقــت نفســه”.

ــب  ــن الصع ــه م ــث أن ــد الباح يؤك

مســتقلة(  يهوديــة  )ثقافــة  تلفيــق 

بتأســيس متحــف أو أكلــة فافل شــعبية 

مقتبــس  فلســطيني  فاحــة  زي  أو 

اإلسائيــي. الطــران  ملضيفــات 

الصهيونية وخيوط العنكبوت
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المدرسة األسعردية
إحــداى مــدارس املســجد األقــى 

املبــارك، وهــي آخــر املــدارس الواقعــة 

للمســجد  الشــايل  الــرواق  داخــل 

األقــى عــى ميــني الســائر مــن جهــة 

الــرشق، بعــد املدرســة امللكيــة ويحدهــا 

ــي  ــة )الت ــة الصخري ــرب التل ــن الغ م

ــة(. ــا املدرســة العمري ــع فوقه تق

وهــي شــال غــرب قبــة الصخــرة، 

أوقفهــا وبناهــا مجــد الديــن عبــد 

الغنــي بــن ســيف الديــن أيب بكــر 

 770 عــام  األســعردي،  يوســف 

هجــري/1368م، وكان تاجــرًا كبــرًا 

باســمه. فُعرفــت  بالخواجــة،  يُلقــب 

خانقــاه  باســم  أيًضــا  وســميت   

للذكــر  غرفًــا  تضــم  كانــت  ألنهــا 

وللصوفيــة، ومتتــاز املدرســة األســعردية 

بجــال زخارفهــا الداخليــة والخارجيــة 

واجهتهــا  ويف  امللونــة  وحجارتهــا 

القبليــة محــراب بــارز خــارج الجــدار.

مــن  املدرســة  هــذه  وتتكــون 

يتوســطها  البنــاء،  مــن  طابقــني 

الشــكل.  مربــع  مكشــوف  صحــن 

ويُصعــد إليهــا مــن داخــل الحــرم 

درجــات  عــدة  بوســاطة  الرشيــف، 

عــى  مفتوحــة  قاعــة  عــى  تــؤدي 

الصحــن، ويتــم الوصــول منهــا إىل 

املكشــوف. املربــع  الصحــن 

مــن  عــدد  بالصحــن  ويحيــط   

املداخــل  ذات  الصغــرة  الخلــوات 

ــوة  ــح يف الخل ــد رضي ــودة، ويوج املعق

الصحــن  مــن  الغربيــة  الشــالية 

الكبــرة  القاعــة  ولعــل  املكشــوف، 

ــة عــى ســاحة الحــرم الشــالية،  املطل

هــي أجمــل مــا يف هــذه املدرســة.

األوىل  القاعــة  خلــف  وتقــع 

املكشــوف،  الصحــن  املفتوحــة عــى 

ــن  ــون م ــاء يتك ــن بن ــارة ع ــي عب وه

قاعــة مســتطيلة الشــكل. وقــد أقيمــت 

ــي  ــة، تنته ــة مروحي ــة أقبي ــا ثاث عليه

مــن الخــارج بثــاث قبــاب صغــرة 

الشــكل، ذات حجــم واحــد، ويف هــذه 

القاعــة محــراب جميــل الشــكل، يف 

منتصــف الواجهــة الجنوبيــة منهــا

ويتكــون مــن حنيــة تزيــن أعاهــا 

مجموعــة مقرنصــات بديعــة، ولهــذه 

القاعــة ثاثــة شــبابيك تطــل عــى 

ــف. ــى الرشي ــجد األق ــاحات املس س

ــى  ــامي األع ــس اإلس ــام املجل وق

الربيطــاين  اإلحتــال  عهــد  يف 

ــا دار  ــم أنشــؤوا فيه ــن ث ــا، م برميمه

كتــب املســجد األقــى عــام )1345 

هجــري/1927م(، وذلــك قبــل تحولهــا 

إىل دار لســكنى آل البيطــار حاليًــا.



موقعها: 
تقع إىل الغرب من عكا وتبعد عنها 20 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 12400 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 224 نســمة 

ارتفــع إىل 325 نســمة عــام 1931 وإىل 400 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- دّمر الحتال الصهيوين القرية بالكامل وهّجر أهلها عام 1948.

- أقام الحتال عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف مطاع« عام 1950.

عالر

الخميس 5 ربيع األول 1442هـ، الموافق لـ 22 تشرين األّول 2020 
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