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اليمكن لألسطورة مواجهة الحقيقة
السالم عليكم

إن الهزمية العسكرية التعني أبًدا نهاية الرصاع، ألن موازين القوى غري ثابتة وبالتايل فإن االنتصار العسكري الينهي 
الرصاع مادام الشعب املقاوم متمسًكا بحقه يف أرضه ومقدساته وهويته وتاريخه، وما دامت الشعوب يف العامل تؤمن بعدالة 

القضية الفلسطينية والرواية الفلسطينية، فإن هزمية الرواية الصهيونية يصبح أمرًا بدهي.

من هنا ميكننا رصد الحراك املحموم للكيان الصهيوين والساعي إىل التشكيك بالهوية الفلسطينية وانتامء هذه الهوية إىل 
أرض فلسطني التاريخية، والعمل عىل استبدال رواية مكان رواية.

ما نشهده اليوم من صلف وكذب وتشويه وتزوير للتاريخ واالجتامع والدين، ليس إال مثرة من مثار الجهود التي بذلها 
املرشوع الصهيوين من قبل العام 1897 وحتى يومنا الحارض، لقد غاص هذا املرشوع يف عمق التاريخ واستحرض من أعامقه كل 

الروايات والحجج والرباهني ليُزّور بها تاريخ أرض فلسطني بكل ما تحوي من ُمقدسات وآثار ولغة ليعزز بذلك أحّقيته املكذوبة 
يف أرض فلسطني وأماكنها املُقدسة.

مل تقترصجهود هذا املرشوع عىل تكريس سياسة العدو االحتاللية والقمعية بحق أهلنا الفلسطينيني أصحاب األرض وسكانها 
األصليني، أو عىل تربير مشاريع االستيطان املُخالفة لكل األعراف والقوانني الدولية، بل سعى هذا املرشوع إىل نرش وترويج 
روايات وُخرافات وأساطري إلقناع الرأي العام بأن اليهود هم أساس الحضارة يف أرض فلسطني، وبالتايل هم أحق بها من 

سكانها الفلسطينيني، وعل الجميع أن منارصتهم وتأيدهم يف مرشوعهم الستعادة مرشوعهم الحضاري.

منذو وقت ُمبْكر رّوجت الحركة الصهيونية ألسطورة حائط املبىك، وأنه هو الجزء املتبقي من هيكل النبي سليامن، ذكر 
الباحث واألكادميي »عبد الفتاح مايض« يف مقالة له تحت عنوان« الرصاع عىل القدس« أن الصهيونية كمرشوع سيايس 

استيطاين إحاليل قامت عىل ُمغالطات دينية وتاريخية، مثل قولهم: “إن اليهود شعب الله املُختار، وأن أرض فلسطني هي الوعد 
اإللهي لهذا الشعب، وأن داود أول من بنى القدس واتخذها عاصمة مللكه”، ولقد خصصت حكومة االحتالل كام أشارت وزارة 

األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، مبلغ 15 مليون دوالر لتعزيز الرواية اليهودية الصهيونية بشأن مدينة القدس يف برنامجها 
لتهويدها.

قال هرتزل يف املؤمتر العام الصهيوين عام 1897: “إذا حصلنا يوًما عىل القدس، وكنت الأزال حيًا وقادًرا عىل القيام بأي 
يشء، فسوف أُزيل كل يشء ليس ُمقدًسا لدى اليهود فيها، وسأدمر اآلثار التي مرت عليها القرون”.

يظهر جليًا وواضًحا من خالل ما مر، أن القراءة اإلرسائيلية الصهيونية التلمودية قراءة عنرصية ذات وجه واحد قامئة عىل 
الحذف والتزوير والشطب واإللغاء واالنتقاء، وُمنطلقة من الفرضية االستعامرية القائلة إنه من أجل تثبيت تاريخ يجب أن ينتهي 

تاريخ.

ولقد دعى بن غوريون بتاريخ 8/متوز/ 1967/ إىل استقدام اليهود إىل القدس الرشقية بأي مثن، وأنه ينبغي توطني عرشات 
اآلالف خالل وقت قصري ولو يف أكواخ، وال يجوز االنتظار إىل حني بناء أحياء ُمنظمة، املهم أن يوجد اليهود وهذا الوجود هو 
العودة الحقيقية إىل صهيون. ويف مقابلة له مع صحيفة فرنسية عام 1969 قال: »القدس عاصمتنا منذ آالف السنني، وهي لنا 

كام أن باريس للفرنسيني ولندن لالنجليز”.

أصبحت هذه الروايات واألساطري هي املُحركة لكل األحزاب اإلرسائيلية دون استثناء، وهي املقياس الذي يحكم كل عالقاتهم 
مع األخر، وهو جواز السفر للمرور إليهم، من هنا ميكننا أن نستشف ملاذا اعرتف الرئيس األمرييك دونالد ترامب بالقدس 

عاصمة للكيان الصهيوين ونقل السفارة األمريكية إىل القدس، وتوج ذلك بإعالن صفقة القرن.

هل سوف نُعيد روايتنا التاريخية والدينية الحقيقية لتكوم هي ُمحرّك واقعنا ؟ أم سنمحي ذاكرتنا وهويتنا وتنترص اسطورة 
الكذب عىل رواية الحق. يقيني بريب أواًل، و بالعلامء واملثقفني والسياسيني واملجاهدين األحرار ثانيًا، بأننا سوف نهزم أسطورتهم 

وكذبهم، وننترص لديننا وتاريخنا وهويتنا.

                                                                           امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني

الشيخ الدكتور عبد الله محمد كتمتو
املنسق العام 
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الدكتور مازن الرشيف

مفّكر تونيس 

خنــدق  يوًمــا  نغــادر  مل  نحــن 

املقاومــة، ومل نركــن للمســاومة عــن 

ــامل عــىل  ــع كل أحــرار الع ــة يُجم قضي

وقدســيّتها. أحقيتهــا 

تلــك  فقــط  فلســطني  فليســت 

وجــذوًرا  تاريًخــا  العربيــة  األرض 

ومنبتًــا وأصــاًل، والتــي اغتصبهــا كيــان 

شــيطاين قتّــل أبناءهــا ورشّد أهلهــا 

فظيعــة  مجــازر  بحقهــم  وارتكــب 

شــنيعة، وال هــي فحســب األرض التــي 

يســقي ثراهــا الشــهداء جيــاًل بعــد 

ــس  ــا كل ذي نف ــن معه ــل، ويتضام جي

حــرة أبيــة تأنــف الضيــم وتــأىب الذلــة.

ــة اإلنســانية  ــوان حري ــل هــي عن ب

يف هــذا العــرص، إنهــا رمــز لــكل الذين 

قاومــوا محتــاًل يف تاريــخ الكوكــب، 

األمــة  تاريــخ  يف  األبطــال  ولــكل 

اإلســالمية الذيــن واجهــوا الحــروب 

ــرن الحــادي عــرش  ــذ الق ــة من الصليبي

إىل تحولهــا إىل اســتعامر جــاء ليســلب 

ــب  ــرض ويغتص ــك الع ــريات ويهت الخ

ويحــارب  الفــرض  ومينــع  األرض 

الديــن ترصيًحــا ال تلميًحــا، مثــل ذاك 

الجنــود  ينشــده  كان  الــذي  النشــيد 

ســنتي  ليبيــا  غــزو  أثنــاء  الطليــان 

ليبيا  إىل  ذاهب  »أنا  1912م:   1911-

سبيل  يف  دمي  ألبذل  مرسوًرا..  فرًحا 

سحق األمة امللعونة ومحو القرآن.. وإذا 

مت يا أمي فال تبكيني.. وإذا سألك أحد 

عن عدم حدادك فقويل: لقد مات وهو 

. اإلسالم1«  يحارب 

وهــي مقّدســة ألجيــال مــن األنبياء 

والصالحــني والشــهداء الذيــن ســكنوها 

أو مــروا بهــا، وألن فيهــا أول القبلتــني 

لنبــي  التــي كان  الحرمــني،  وثالــث 

اإلنســانية محمــد صــىل اللــه عليــه 

وعــىل آلــه فيهــا موعــد عظيــم، والتــي 

تحتــوي جدرانهــا عــىل صــدى صــوت 

الســيد املســيح عليــه الســالم داعيًــا 

ــذي  ــق ال ــل بالح ــي إرسائي ــرًا بن مذك

غــادروه وبالباطــل الــذي اختــاروه، 

وفيهــا أنفــاس أمــه العظيمــة الصديقــة 

ــذراء. الع

وهــي برهــان للــه عــىل عبــاده: 

ــار  ــوة املس ــم قس ــق رغ ــع الح ــن يتب م

املخاطــر،  وكــرة  الطريــق  ووعــورة 

ومــن يركــن للباطــل ومييــل للظلــم 

طامعــا يف مكســب أو خائًفــا عــىل 

منصــب أو أعمــى هــوى أو متآمــرًا مــع 

عــدو اإلنســان وعــدو آدم وكل تقــي 

خــرّي مــن بنيــه، بــل عــدو اللــه الــذي 

ال يحــب املفســدين.

صفقة القرن

صفقــة القــرن اجتــامع لــكل ذلــك 

ــل  ــن قب ــه م ــّدر الل ــذي ق ــف ال اللفي

القدس وحرية اإلنسان



ــب عليهــم يف  اجتامعــه نفــريًا ملــن كت

ــني. ــاد يف األرض مرت ــاب اإلفس الكت

وكل مــا يجــري مــن حــروب يف 

وأمتنــا  أرضنــا  يف  وفســاد  العــامل 

مرتبــط بتلــك الرشذمــة، ألنــه ال يوجــد 

مفســد إال ولــه بهــم وشــائخ، وال فاســد 

ــم. فانتصــار  ــدق يف أيديه ــو بي إال وه

فلســطني ونــرص القــدس هــو انتصــار 

للبرشيــة كلهــا، وانكســار بنــي صهيــون 

ــه. ــامل كل ــم يف الع هــو انكســار للظل

وجوههــم  مــن  وجــه  التكفــري 

وجــه  وااللحــاد  والشــذوذ  والتعهــري 

يف  املفســدين  رشاذم  وكل  آخــر. 

ــم واالدارة  ــع الحك املناصــب ويف مواق

ــوا  ــم ســواء عرف ــال هــم خــدم له وامل

ذلــك أم كانــوا يف طغيانهــم يعمهــون.

ولكــن عــىل ضفــة األمــل واليقــني 

مــن  وقلــة  الصادقــني  مــن  ثلــة 

الصابريــن يحمــل املشــعل فيهــم القادة 

والصالحــون جيــاًل بعــد جيــل، ويقفــون 

صامديــن بوجــه ريــاح العقــم واليــأس 

وال  أيديهــم  ترتعــش  ال  والخــذالن، 

ترهــب قلوبهــم وال تتخــدر عقولهــم 

إىل  يرقــى  وال  أبصارهــم  تعمــى  وال 

ضامئرهــم  إىل  وال  شــك  أرواحهــم 

صــدأ.

رّشفنــا  الــذي  للــه  فالحمــد 

بالوقــوف معهــم، ننظــر فيهــم رس 

اللــه يف آدم ونفخــة الــروح األوىل، 

وننظــر إىل كل حــر مــن بنــي االنســان 

عــىل اختــالف العــرق واللــون والديــن 

والطائفــة.

إخوتنــا  إىل  باعتــزاز  وننظــر 

املســيحيني الصامديــن يف فلســطني 

ومــن حولهــا ومــن كان معهــم يف 

أرجــاء األرض، وننظــر بفخــر إىل أبنــاء 

أمــة اإلســالم الذيــن تغــي يف عروقهم 

ــار  ــر املخت ــيخ عم ــام والش ــاء القس دم

واألخيــار. والشــهداء  األبطــال  وكل 

بــادرة  العاملــي  القــدس  يــوم 

عظيمــة وموعــد ســنوي، ومهــام يكــن 

عاملنــا  ســطح  عــىل  خالفــات  مــن 

العــريب واالســالمي تبلــغ حــد الحــرب 

عاملنــا  يف  حــر  كل  فــإن  والتآمــر، 

االســالمي وكل صاحــب وعــي مســتنري 

يشء  ال  أن  يعلــم  ذيك،  ذرب  وقلــب 

أهــم مــن وحــدة الصــف ملعرفــة العــدو 

ــة  ــه البوصل ــد، ولتوجي ــرتك الواح املش

إىل وجهتهــا الصحيحــة، إىل القــدس 

ــدس  ــر الق ــريًا، ألن يف تحري أواًل وأخ

ــا، ونحــن واثقــون أن  حريــة لنــا جميًع

ــب، وأن يف  ــا قري ــالة فيه ــد الص موع

أفــق الظلمــة والغبــش الشــديد، بشــائر 

ــد. فجــر جدي

ــر  ــك القدي ــد بذل ــذي وع ــس ال ألي

ــد. ــا يري ــال مل الفّع

حســني  بــن  ســيد  1الدكتــور 

العفــاين، زهــرة البســاتني مــن مواقــف 

العفــاين،  دار  والربانيــني،  العلــامء 

ص:31  ،3 ج  القاهــرة، 
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يـُـدرك االحتــالل الصهيــوين أهميــة 

األقــى  املســجد  عــىل  الســيطرة 

ــم  ــىل تنظي ــل ع ــك يعم ــده، لذل وتهوي

ومحاولــة  للمســجد  االقتحامــات 

الســيطرة عــىل إدارتــه مــن خــالل 

يف  “كورونــا”  بفــريوس  التحجــج 

الوقــت الراهــن، أو مــن خــالل تنظيــم 

أو  األقــى  عــن  اإلبعــاد  قــرارات 

باالعتــداء عــىل املصلــني الســلميني.

قــال  املــايض،  األســبوع  مطلــع 

ــا  ــي بثته ــه الت الشــيخ ســليم يف خطبت

دائــرة األوقــاف مبــارشة عــىل مواقــع 

التواصــل: “أيهــا املســلمون يــا أهــل 

بيــت املقــدس يــا أهــل فلســطني برشى 

نزفهــا لكــم، حيــث يف بدايــة األســبوع 

الــذي يــي عيــد الفطــر ســتفتح أبــواب 

ــني  ــتقبال املصل ــى الس ــجد األق املس

الوافديــن إىل املســجد«، مضيًفــا »لــذا 

ــزام  ــا الت ــرة األوقــاف بأهلن تهيــب دائ

ــة  ــامت الطبي ــالمة والتعلي ــد الس قواع

يف  الصلــوات  إلداء  توجههــم  أثنــاء 

املســجد واتبــاع إرشــادات الحــراس 

واملرشــدين، ملراعــاة أمــور الســالمة 

الخاصــة  الســجادة  إحضــار  مــن 

والكاممــة وعــدم االحتــكاك والتباعد”.

يــوم الثالثــاء 26-5-2020 قالــت 

رشطــة  “إن  العربيــة:  »كان«  قنــاة 

االحتــالل وضعــت رشوط لألوقــاف 

لفتــح  املحتلــة  بالقــدس  اإلســالمية 

ــرتة  ــارك يف الف ــى املب ــجد األق املس

ــا تقييــد عــدد املصلــني  املقبلــة ومنه

مصــل   500 إىل  األقــى  باملســجد 

فقط”.

رشطــة  فــإن  القنــاة  وبحســب 

تســليم  أيًضــا  تشــرتط  االحتــالل 

املصلــني هوياتهــم الشــخصية لعنــارص 

رشطــة االحتــالل املتواجديــن عــىل 

األقــى. املســجد  أبــواب 

أبعــدت  متصــل،  ســياٍق  ويف 

ســلطات االحتــالل الثالثــاء، حــارس 

املســجد األقــى حمــزة منــر عــن 

أشــهر. ســتة  املســجد 

وذكــرت مصادر يف القــدس املحتلة 

ــزة  ــلمت حم ــالل س ــلطات االحت أن س

منــر قــرار اإلبعــاد بعــد اســتدعائه 

إىل مركــز تحقيــق القشــلة، وذلــك بعــد 

اعرتاضــه عــىل دخــول أحــد أفــراد 

قبــة  مســجد  إىل  االحتــالل  رشطــة 

الصخــرة.

ــالل منــر  ــت ســلطات االحت واعتقل

يف  عملــه  أثنــاء  املــايض  األســبوع 

ــع  ــد أن من ــرة، بع ــة الصخ ــجد قب مس

اقتحــام  مــن  اإلرسائيليــني  الجنــود 

املســجد مــن بــاب الجنــة لتفتيشــه، 

واقتادتــه إىل مركــز القشــلة يف البلــدة 

القدميــة بالقــدس املحتلــة، وســلمته 

قــراًرا باإلبعــاد عــن األقــى أســبوًعا 

ــوم  ــق الي إىل جانــب اســتدعائه للتحقي

ــرات االحتــالل. لــدى مخاب

االحتــالل  قــوات  أن  إىل  يشــار 

اعتقلــت منــر أكــر مــن مــرة، وأبعدتــه 

ــرات،  ــّدة م ــى ع ــجد األق ــن املس ع

ضمــن سياســة االحتــالل يف تفريــغ 

املرابطــني  مــن  األقــى  املســجد 

ــر مشــاريع  والحــراس مــن أجــل متري

للمســجد  االســتيطانية  االقتحامــات 

األقــى.

االحتالل يضع شروًطا لفتح المسجد 
األقصى ويبعد حارًسا عنه 
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اإلبراهيمــي«،  »املســجد  فتــح 

الخليــل  مبدينتــي  املهــد«  و«كنيســة 

ــام  ــطينيتني، أبوابه ــم الفلس ــت لح وبي

أمــام املصلــني، الثالثــاء 26--5 2020، 

بعــد إغــالق دام نحــو 3 أشــهر، يف 

مكافحــة  إجــراءات  تخفيــف  إطــار 

»كورونــا«.

الفلســطينيني،  عــرشات  وأدى 

صــالة الفجــر، يف املســجد اإلبراهيمــي 

جنــويب  القدميــة  الخليــل  مبدينــة 

إجــراءات  وســط  الغربيــة،  الضفــة 

مشــددة. »إرسائيليــة«  أمنيــة 

أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 

قــوات االحتــالل احتجــزت عــدًدا مــن 

ــكرية،  ــز عس ــت حواج ــني، ونصب املصل

األمنيــة،  إجراءاتهــا  مــن  وشــددت 

ــرق  ــة والط ــات اإللكرتوني ــىل البواب ع

اإلبراهيمــي،  املســجد  إىل  املؤديــة 

ومنعــت املواطنــني مــن الوصــول إليــه 

مصليًــا،   50 بدخــول  إال  تســمح  ومل 

ــني املحتشــدين  ــت طــرد املواطن وحاول

ومنعهــم مــن الصــالة يف الســاحات 

للمســجد. الخارجيــة 

واســتنكر مديــر أوقــاف الخليــل 

إجــراءات  ســنينة،  أبــو  حفظــي 

الحــرم  إلفــراغ  الراميــة  االحتــالل 

مــن املصليــني، وذلــك مــن خــالل 

ــق  ــفية بح ــة والتعس ــراءات القمعي اإلج

املواطنــني، واملتمثلــة بإغــالق البوابــات 

ــة حركــة املواطنــني  اإللكرتونيــة وعرقل

عــىل الحواجــز العســكرية واحتجازهم. 

أن  عــىل  ســنينة  أبــو  وشــدد 

»إجــراءات االحتــالل األمنيــة التــي 

ــول  ــد دخ ــلمني عن ــىل املس ــا ع يفرضه

املســجد، تُعــّد اعتــداًء صارًخــا، وتحديـًـا 

املســلمني«. ملشــاعر  واســتفزازًا 

»يبقــى  ســنينة  أبــو  وأضــاف 

املســجد اإلبراهيمــي عنوانًــا ومعلــاًم 

ــاوالت  ــم كل مح ــا، رغ ــالميًّا خالًص إس

االســتيالء عليــه«، داعيًــا املواطنــني إىل 

التوافــد للمســجد وإقامــة الصلــوات 

ــه. في

ــد،  ــة امله ــا كنيس ــت أيًض ــام فتح ك

مبدينــة بيــت لحــم جنــويب الضفــة 

املصلــني  أمــام  أبوابهــا  الغربيــة، 

أمنيــة  إجــراءات  وســط  والــزوار، 

مشــددة.

ويســيطر االحتــالل الصهيــوين عىل 

البلــدة القدميــة يف مدينــة الخليــل؛ 

اإلبراهيمــي،  املســجد  يقــع  حيــث 

عســكرية  وحواجــز  بوابــات  وتضــع 

عــىل مدخــل املســجد.

ــرب  ــر ح ــر أن وزي ــر بالذك الجدي

ــايل  ــابق نفت ــوين الس ــالل الصهي االحت

بينيــت، صــّدق يف الثالــث مــن الشــهر 

اســتيطاين  مــرشوع  عــىل  الجــاري، 

يف مدينــة الخليــل، يتضمــن االســتيالء 

عــىل أراٍض فلســطينية خاصــة مــن 

ــق  ــة طري ــي، إلقام ــجد اإلبراهيم املس

ميكــن املســتوطنني واملتطرفــني اليهــود 

مــن اقتحامــه، فضــاًل عــن إقامــة 

ــم. ــد له مصع

فتح المسجد اإلبراهيمي وكنيسة المهد..
واالحتالل يعتدي على المصلين
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االحتــالل  حكومــة  رئيــس  أكــد 

ــع  ــن يضيّ ــه ل ــو”، أن ــني نتنياه “بنيام

فرصــة فــرض الســيادة اإلرسائيليّــة 

ــة يف  ــة الغربي ــق يف الضف ــىل مناط ع

متوز/يوليــو املقبــل، واصًفــا فرصــة 

بـــ »الفرصــة التاريخيــة«. »الضــم« 

كتلــة  اجتــامع  خــالل  وجــدد 

تهديداتــه  الكنيســت،  يف  الليكــود 

عــىل  الصهيونيــة  الســيادة  بفــرض 

الغربيــة. الضفــة 

نتنياهــو  جعــل  حديثــه  وخــالل 

مــن قضيــة املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــه، وعّدهــا  ــة أمــام حكومت ــة ملّح قضيّ

ــاد«. ــًذا باالزدي ــًدا آخ »تهدي

رئيــس  قــرر  ذاتــه،  اليــوم  ويف 

بلــورة  نتنياهــو«   « االحتــالل  وزراء 

ــة تصــل  ــة للقــدس بتكلف خطــة تهويدي

إىل مئــات املاليــني مــن الشــواقل.

وجــاء يف تغريــدة لنتنياهــو صبــاح 

اإلثنــني 25-5-2020، عــىل صفحتــه 

ــه  ــدر تعليامت ــه أص ــرت« أن ــىل »توي ع

ــدس  ــة الق ــز مكان ــة لتعزي ــورة خط ببل

ــة تصــل  ــودي بتكلف ــدى الشــعب اليه ل

إىل 200 مليــون شــيقل، )57 مليــون 

ــن  ــم يف زم ــن امله ــال: »م دوالر(، وق

ــلم  ــىل س ــدس ع ــى الق ــا أن تبق كورون

أولوياتنــا«.

بحاميــة  مســتوطنون  اســتوىل 

ــاء  ــوين، الثالث ــالل الصهي ــش االحت جي

بــني  تقــع  أراٍض  26-5-2020، عــىل 

بلــدة ديــر دبــوان وقريــة رمــون، رشق 

رام اللــه.

“ديــر  بلديــة  رئيــس  وأفــاد 

ــوان” منصــور منصــور أن عــرشات  دب

منطقــة  اقتحمــوا  املســتوطنني 

شاســعة  أراض  وهــي  املزيرعــة، 

ــتولوا  ــون، واس ــدة ورم ــني البل ــع ب تق

ــدؤوا  ــا، وب ــا منه ــو 47 دومنً ــىل نح ع

بتجريــف األرايض، بحاميــة مــن جيــش 

االحتــالل.

وأضــاف منصــور، يف بيــان لــه، أن 

ــا،  ــتيالء عليه ــم االس ــي ت األرايض الت

ــوان ورمــون،  ــر دب مملوكــة ألهــايل دي

مشــريًا إىل أن قــوات االحتــالل منعــت 

املواطنــني مــن الوصــول إىل أراضيهم.

وطالــب أصحــاب األرايض التــي 

ــط  ــي تحي ــا، والت ــتيالء عليه ــم االس ت

بهــا، بتســجيل أســامئهم للتوجــه إىل 

الجهــات الحقوقيــة والرســمية للتصدي 

للمســتوطنني، وإعادتهــا ألصحابهــا.

أخطــرت  منفصــل،  ســياق  ويف 

قــوات االحتــالل بهــدم 10 آبــار لجمــع 

املياه يف بلدة الزاوية، غرب سلفيت.

وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات 

هــدم  إخطــارات  ســلّمت  االحتــالل 

آلبــار يف املنطقــة الغربيــة مــن البلــدة، 

للمواطنــني: ماهــر قــادوس، ومنــري 

شــمالوي، وربحــي أبــو نبعــة، وعدنــان 

حمــودة،  ونظــام  حمــدان،  عــي 

وهــارون موقــدي، وجــامل مصلــح، 

وراجــي شــقور، وشــحادة دحبــور.

نتنياهو: »الضم« فرصة تاريخية. وخطة تهويدية للقدس

مستوطنون يستولون على أراٍض في رام الله.. 
واالحتالل يخطر بهدم 10 آبار



9

- 1
81

 - 
ون

مان
وث

د 
اح

وو
ة 

مئ
د 

عد
 ال

- 

الخميس 5 شوال 1441هـ، الموافق لـ 28 أيار 2020 

األرسى  أن  األســري  نــادي  أفــاد 

يواجهــون  االحتــالل  ســجون  يف 

ــرّاء  ــا، ج ــا مضاعًف ــام حرمانً ــذا الع ه

االحتــالل  ســجون  إدارة  اســتمرار 

بوقــف زيــارات عائالتهــم، مــع انتشــار 

مــارس  آذار/  منــذ  »كورونــا«  وبــاء 

املــايض.

ــان  ــري، يف بي ــادي األس ــح ن وأوض

ورغــم  االحتــالل  ســلطات  أن  لــه، 

لــألرسى  الســامح  عــن  أعلنتــه  مــا 

وقــف  مــع  بعائالتهــم،  باالتصــال 

ــوط  ــد ضغ ــذي جــاء بع ــارات، وال الزي

مــن املؤسســات الحقوقيــة، إال أنهــا 

مــن  غالبيتهــم  حرمــان  واصلــت 

ــا ويف  ــام أنه ــال، عل ــم يف االتص حقه

الظــروف االعتياديــة، تحــرم مئــات 

العائــالت مــن زيــارة أبنائهــم األرسى، 

بدعــاوى أمنيــة.

مــن  أن  األســري  نــادي  وذكــر 

األرسى قرابــة 180 طفــاًل موزعــني 

و«مجــدو«،  »عوفــر«،  عــىل 

االحتــالل  يحرمهــم  و«الدامــون« 

العيــد،  مــن مشــاركة عائالتهــم يف 

ــا، وهــن مــن 39  إىل جانــب 16 أمًّ

أســرية يرســفن يف ســجن »الدامــون«، 

ــن  ــك حرمانه ــالل كذل ــل االحت ويواص

ــن. ــن، وأبنائه ــن عائالته م

وهــم  أســريًا   26 أن  إىل  وأشــار 

قبــل  املعتقلــون  القدامــى  األرسى 

توقيــع اتفاقيــة أوســلو، محرومــون منذ 

قرابــة أربعــة عقــود مــن عائالتهــم 

ومنهــم مــن فقــد والديــه أو أحدهــام، 

ــنوات األرس،  ــالل س ــم خ ــقاء له أو أش

أقدمهــم كريــم يونــس، وماهــر يونــس، 

ــام 1983. ــذ ع ــالن من املعتق

وأكــد أن ســلطات االحتــالل تواصل 

تنفيــذ  الجــاري  العــام  منــذ مطلــع 

سياســة العــزل االنفــرادي بحــق عــدد 

مــن األرسى، منهــم عمــر خــرواط، 

ــايت،  ــم القواســمة، وأميــن الرشب وحات

ــع  ــا م ــون عــزال مضاعف ــن يواجه الذي

وقــف زيــارات املحامــني التــي تُشــكل 

املعــزول  لألســري  الوحيــدة  الوســيلة 

ــه. ــع عائلت ــل م ــا للتواص انفرادي

وبــني أن عــدد األرسى يف ســجون 

ــان 2020،  ــة نيس ــى نهاي ــالل حت االحت

بلــغ قرابــة 4700 أســري/ة يقبعــون يف 

ســجون االحتــالل، يف حــني بلــغ عــدد 

541 أســريا، منهــم  املؤبــدات  أرسى 

ــه الربغــويث صاحــب  ــد الل األســري عب

ــًدا. ــه 67 مؤب أعــىل حكــم ومدت

نائــل  األســري  أن  إىل  وأشــار 

الربغــويث يقــي أطــول فــرتة اعتقــال 

مــا  األســرية،  الحركــة  تاريــخ  يف 

ــا 34  ــى منه ــا، ق ــا 40 عاًم مجموعه

ــام 2011  ــرر ع ــة، وتح ــا متواصل عاًم

.2014 عــام  اعتقالــه  أُعيــد  أن  إىل 

وأضــاف نــادي األســري أن عــدد 

املعتقلــني اإلداريــني وصــل لنحــو 400 

معتقــل، وبلــغ عــدد األرسى املــرىض 

ــة  ــم 300 حال ــري، منه ــة 700 أس قراب

مرضيــة مزمنــة بحاجــة لعالج مســتمر، 

و10 عــىل األقــل مصابــون بالرسطــان 

منهــم  متفاوتــة،  بدرجــات  وبــأورام 

األســري فــؤاد الشــوبيك )81 عاًمــا(، 

ــنًّا. ــرب األرسى س ــو أك وه

4700 أسير يواجهون هذا العام حرماًنا مضاعًفا





أقامــت الحملــة العامليــة للعــودة 

إىل فلســطني عــّدة لقــاءات إلكرتونيــة 

ــدس  ــوم الق ــودة وي ــوم الع ــاًءا لي إحي

ــي. العامل

اللقــاء األول جــاء تحــت عنــوان 

»دور الشــباب الفلســطيني يف الخــارج 

يف ترســيخ حتميــة العــودة”، مبشــاركة 

ــامل.  ــن 10 دول حــول الع شــباب م

عنــوان:  تحــت  الثــاين  اللقــاء 

“اللقــاء املغــاريب الداعــم لحــق العــودة 

اىل فلســطني”، مبشــاركة رئيــس جمعية 

العلــامء املســلمني الجزائريــني الدكتــور 

ــام  ــق الع ــوم، واملنّس ــرزاق قس ــد ال عب

لدعــم  واإلســالمي  العــريب  للتجمــع 

خيــار املقاومــة الدكتــور إدريــس هاين، 

ورئيــس حــزب الرفــاه األســتاذ محمــد 

ولــد فــال، إضافــًة إىل الناطق الرســمي 

باســم التيــار الشــعبي األســتاذ محســن 

النبــايت، ورئيــس التجمــع الليبــي للبنــاء 

ــة،  ــن اجديري ــر ب ــد عم ــتاذ محم األس

وشــخصيات أكادمييــة مــن الجزائــر 

واملغــرب وتونــس وليبيــا وموريتانيــا، 

ــات  ــد العالق ــىل توطي ــدوا ع ــث أك حي

ودعــم الشــعب الفلســطيني يف نضالــه 

ــاريع  ــوين واملش ــالل الصهي ــد االحت ض

الســاعية للتطبيــع مــع الكيــان املحتــل. 

اللقــاء الثالــث جــاء تحــت عنــوان: 

للقــدس  انتصــاًرا  فلســطني  »مــن 

اللقــاء  يف  شــارك  العــودة”،  وحــق 

لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو 

الجهــاد اإلســالمي الشــيخ نافــذ عــزّام، 

القيــادي يف حركــة املقاومــة اإلســالمية 

ــوان،  ــامعيل رض ــور إس ــامس الدكت ح

ــة  ــعبية العاملية لعدال ــة الش ــس الهيئ رئي

وســالم القــدس األب مانويل مســلم، 

املنّســق العــامل للحملــة العامليــة للعــودة 

ــاس،  ــف عبّ ــيخ يوس ــطني الش إىل فلس

الناطــق باســم لجــان املقاومــة الشــعبية 

األســتاذ محمــد الربيــم، عضــو اللجنــة 

الشــعبية هاين  للجبهــة  املركزيــة 

يف  غــزّة  ســاحة  مســؤول  الثوابتــة، 

حركــة املجاهديــن الفلســطينية الدكتــور 

ــودة. ــو ع ــل أب نائ

وقــد عــرّب املشــاركون خــالل الندوة 

عــن تضامنهــم مــع الحــق الفلســطيني 

ودعمهــم للشــعب الفلســطيني بوجــه 

كافــة املؤامــرات التــي تعــرّض لهــا 

تنديدهــم  عــن  وكذلــك  يــزال،  وال 

مبواقــف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

وحقــوق  االحتــالل  يخــص  فيــام 

الفلســطينيني. 
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الخميس 5 شوال 1441هـ، الموافق لـ 28 أيار 2020 

ــل  ــن أج ــاء م ــة نس ــت جمعي نظّم

القــدس، عضــو الحملــة العامليــة للعــودة 

متتاليتــني  ندوتــنِي  فلســطني،  إىل 

مفتــاح  »القــدس  فعاليــات  ضمــن 

العــودة«، مبشــاركٍة مــن شــخصيات 

إســالمية وعربيــة، إعالميــة وأكادمييــة.

“اللقــاء  بعنــوان  األوىل  النــدوة 

التضامنــي مــع فلســطني، ضــد التطبيع 

الســيايس والثقــايف واإلعالمــي مــع 

 15 الصهيــوين” عقــدت يف  الكيــان 

أيــار مبشــاركٍة واســعة مــن شــخصيات 

التونســية  النائــب  أبرزهــا  عربيــة 

الســابقة مباركــة براهمــي، الدكتــور 

الدكتــور  الشــيخ  ســكرية،  عبدامللــك 

الفلســطيني  الفنــان  زهــري الجعيــد، 

فايــز الحســني، الدكتــورة رقيــة شــبي 

مــن ســورية، الدكتــور أحمــد ويحــامن 

ــرب. ــن املغ م

ــة يف  ــدوة الثاني ــدت الن ــام عق في

يــوم القــدس العاملــي بعنــوان “القــدس 

ــودة”. ــاح الع مفت

الحملة العالمية تنّظم عّدة لقاءات 
بمناسبة يومي العودة والقدس

نساء من أجل القدس تنّظم عّدة ندوات إلكترونية 
بمناسبة يومي العودة والقدس
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يعيــش ســكان املضــارب البدويــة 

ــرشق  ــيق -إىل ال ــة وادي الس يف منطق

ــددة  ــة متج ــه- نكب ــة رام الل ــن مدين م

بســبب خطــر تهجريهــم مــن مســاكنهم 

االحتــالل  إطــار إرصار حكومــة  يف 

عــىل  االســتيطانية  واملجموعــات 

االســتيالء عــىل املنطقــة وتهويدهــا.

إخطارات بالهدم

وخــالل األســبوع األخــري تلقــى 

ســكان وادي الســيق أكــر مــن 24 

إخطــاًرا بهــدم املنــازل والخيــام وبيوت 

الصفيــح التــي يســكنونها، وأمهلهــم 

ــة  ــام إلخــالء املنطق ــالل عــدة أي االحت

ــن  ــا م ــد عليه ــع الي ــم وض ــل أن يت قب

االحتــالل واملســتوطنني.

مســؤول تجمــع أبــو الســيق أبــو 

ــن  ــر م ــال: »إّن أك ــة ق ــار الكعابن بش

للســكان  ســلمت  هــدم  إخطــار   24

ــام  ــام األخــرية وخاصــة يف أي يف األي

ــارات  ــذه اإلخط ــأّن ه ــاًم ب ــد، عل العي

ــق  ــوام«، وف ــدة أع ــذ ع ــف من مل تتوق

ــوز. ــة ني حري

ــك الخطــوات  ــة أن تل ــرى كعابن وي

ــي  ــم الت ــراءات الض ــن إج ــأيت ضم ت

لفرضهــا  االحتــالل  حكومــة  تســعى 

ضمــن خطــط ســتنفذ يف املســتقبل.

إىل  التجمــع  مســؤول  وأشــار 

املســتوطنني  مــن  املنطقــة  اقتحــام 

جنــود  وبحاميــة  الجرافــات  برفقــة 

االحتــالل، وتنفيذهــم أعــامل تجريــف 

والخيــام. املنــازل  مــن  بالقــرب 

تهجري وتهميش

واســتنكر كعابنــة ضعــف التضامــن 

وانعدامــه مــن جميــع الجهــات ويف 

مقدمتها حكومة اشتية.

ــا  ــون خوف ــكان يعيش ــال: »الس وق

داعمــة  سياســة  أي  لغيــاب  حقيقيــا 

أن  فتمنينــا  للصمــود،  وحافــز  لهــم 

مؤسســة  أو  شــخصية  أي  تصلنــا 

حكوميــة فلســطينية لتقــف معنــا، واآلن 

االحتــالل  ملواجهــة  لوحدنــا  نــرتك 

وإجراءاتــه”.

املنطقــة  ســكان  أحــد  ويتحــدث 

العيــد  »قبــل  قائــاًل:  معاناتــه  عــن 

تســلمت أربعــة إنــذارات، ويف يــوم 

خراطيــم  وأخــذوا  جــاؤوا  العيــد 

ــقاية  ــة لس ــواض املخصص ــاه واألح املي

ــي  ــدم بيت ــرت به ــام أخط ــام، ك األغن

الثالثــة”. للمــرة 

ويضيــف املواطــن: »يف كل مــرة 

ــنعيد  ــد، وس ــن جدي ــود م ــون نع يهدم

املــكان، فنحــن  البنــاء فلــن تــرتك 

ــتوطنني  ــمح للمس ــن نس ــدون، ول صام

بــؤرة  ويقيمــوا  مكاننــا  يحلــوا  بــأن 

اســتيطانية”.

أطامع استيطانية

ــة  ــة القانوني ــدس للحامي ــز الق مرك

ــة يف وادي  ــف املنطق ــة مل ــد متابع أك

ــام  ــك الع ــذ ذل ــن1996، ومن ــيق م الس

يتلقــى الســكان إخطــارات، بدعــوى 

رغــم  وجودهــم مبنطقــة عســكرية، 

إثبــات أنهــا خــارج منطقــة الرمايــة 

للتدريبــات. املخصصــة 

وأشــار املركــز إىل أن اإلدارة املدنية 

ــدأت يف العامــني  ــالل ب ــة لالحت التابع

األخرييــن، ومــن بــاب تفريــغ األغــوار، 

الضغــط مــن أجــل تــرك املنطقــة كــام 

حصــل بأعــامل التجريــف الخطــرية 

التــي تهــدف إىل إيقــاع املضايقــات 

وبالتــايل  املعنيــة  الــروح  وقتــل 

ــدًدا. ــرة مج ــىل الهج ــم ع إرغامه

وجــود  إىل  املركــز  أشــار  كــام 

لســلطة  مســبوق  غــري  نشــاط 

اإلدارة املدنيــة تزامًنــا مــع مخطــط 

ــم  ــة الض ــي لسياس ــة اإلرسائي الحكوم

تقــي  والتــي  تنفيذهــا،  املنــوي 

ــن أرايض  ــعة م ــاحات واس ــم مس بض

الزراعيــة. وخاصــة  املواطنــني 

املركز الفلسطيني لإلعالم

وادي السيق.. تهميٌش فتهويٌد َفَضّم
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الخميس 5 شوال 1441هـ، الموافق لـ 28 أيار 2020 

كتــاب القــدس يف الــرصاع العــريب 

– الصهيــوين، للكاتــب الدكتــور محمــد 

ــىل  ــاب ع ــع الكت ــة، يق ــوض الهزامي ع

488 صفحــة.

التهويديــة  األحــداث  تــزال  ال 

تتواصــل، مــع إطاللــة كل يــوم، يــزداد 

ــة هــذه، كان  ــي والحال ــا، فإنن عنفوانه

مــن الصعــب عــّي أن أتخــىل عــن 

ــا،  ــواًل وتأليًف ــدس ق ــن الق ــث ع الحدي

وخاصــة 

وتدلــت  شمســه  دنــت  والعمــر 

بصــك  مدينتــي  فهــي  للمغيــب، 

ــا،  ــىل أرضه ــو مل أدرج ع ــالم، ول اإلس

ــا،  ــة يف حاراته ــع الصبي ــب م ومل ألع

ومل تكــن يل ذكــرى يف أزقتهــا، ولكــن 

كلــام قــرأت بالتنزيــل قــول الــرب 

الجليــل: )ُســبَْحاَن الَّــِذي أرَْسَى ِبَعبِْدِه(، 

العاطفــة،  وجاشــت  العــربة  رقــت 

التاريــخ  كتــب  إىل  عندهــا  فاهــرع 

ألجــد يف بطونهــا وصفحاتهــا املطويــة، 

أن صاحــب اإلرساء ومطيتــه يومهــا 

الــرباق )ص( رشفهــا برحلــة، وإنهــا 

والفــاروق  قبلــة،  للمســلمني  كانــت 

ــالم  ــات اإلس ــدة، وراي ــا العه ــطر له س

ــا  ــفوح جباله ــا وس ــىل روابيه ــت ع رف

ــم  ــا، وخي ــان أراضيه ــان ودي ويف قيع

الظــالم عــىل جنباتهــا يــوم خــف وهــج 

العقيــدة مــن صــدور أهلهــا، فأجتاحهــا 

اإلفرنــج، حتــى حررهــا صانــع حطــني 

امللحمــة، ويف ليلــة أخــرى غــاب فيهــا 

وعــي األمــة، ورحــل فيهــا الضمــري 

العاملــي يف إجــازة مفتوحــة، حطــت 

رحــال الغربــاء مــرة أخــرى فيهــا، 

ــة  ــني أشــد مئ ــا بالصليبي ــت نكبته وكان

ــن  ــل م ــود، فه ــا باليه ــن نكبته ــرة م م

شاك يف عودتها ولو طال الغيابر ؟!

وضــّم الكتــاب أبــواب عــّدة كان 

ــا: أوله

ــة يف  ــة والديني التحــوالت التاريخي

ــاب  ــذا الب ــم ه ــدس، ويض ــة الق مدين

ــني: فصل

الفصــل األول: التحــوالت يف 
ــدس. ــة الق ــي ملدين ــد التاريخ البع

ــاين: التحــوالت يف  الفصــل الث

ــة القــدس. البعــد الدينــي ملدين

ــح  ــن الفت ــث ع ــًة إىل الحدي إضاف

اإلســالمي ملدينــة القــدس، وســقوط 

ــدس  ــني، والق ــد الصليبي ــدس يف ي الق

يف التخطيــط الصهيــوين.

القدس في الصراع العربي – الصهيوني
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إذا دخلــت قبــة بــٍخ بٍخ شــامل غرب 

ــى،  ــجد األق ــرة يف املس ــة الصخف قب

وتأملــت محرابهــا البديــع ونوافذهــا 

أن  تتوقــع  لــن  املضيئــة،  الثامنيــة 

مغــارة بحجــم غرفــة القبــة تقــع أســفل 

ــواح  قدميــك أغلقــت بإحــكام بســتة أل

ــامر  ــة إع ــب لجن ــا مكت ــبية، يعلوه خش

كــام  وســتندهش  األقــى،  املســجد 

ُدهــش الكثــريون مــن رواد األقــى أن 

ــا محفــوًرا بالصخــر أســفل  معلــاًم أثريً

ــيئًا ! ــه ش ــم عن األرض ال تعل

بــٍخ  أو  األرواح  مغــارة  تتــوارى 

ــر  ــني، وال تتوف ــار املصل ــن أنظ ــٍخ ع ب

صورهــا يف محــركات البحــث عــىل 

يف  وحتى ذكرهــا  اإلنرتنــت،  شــبكة 

الكتــب شــحيح مقتضــب، كــام أن لجنــة 

إعــامر املســجد األقــى تغلقهــا أمــام 

ــع. الجمي

بــخ  بــخ  قبــة  العثامنيــون  بنــى 

عــروج  مــكان  مــن  الربكــة  لنيــل 

ــه ســلم،  ــه وآل ــه علي الرســول صــىل الل

وتُعلل صعوبــة فتحهــا والوصــول إليهــا 

بســبب اســتعامل القبــة املقامــة أعالهــا 

مكتبًــا للجنــة اإلعــامر.

واإلرشــاد  الوعــظ  مديــر  كان 

ــريات  ــح بك ــى ناج ــجد األق يف املس

ــوا  ــظ ونزل ــم الح ــن حالفه ــد الذي أح

ــول  ــام 1981، يق ــارة األرواح ع إىل مغ

بكــريات عندمــا نــزل للمغــارة لتنظيفها: 

“كانــت مظلمــة جــًدا يف البدايــة، لكــن 

نــوًرا بــدأ يتســلل رويــًدا مــن كــّوة يف 

الســقف، شــعرت بالســكينة وإيحــاءات 

وصفهــا،  ميكــن  ال  جمــة  إميانيــة 

ــّروا  ــن م ــاء الذي ــا األنبي ــت حينه تخيل

ــه”. ــوا في ــى وصل ــىل األق ع

يتــم  األرواح  مغــارة  إىل  النــزول 

درجــة   12 إىل  تقــود  فتحــة  عــرب 

ــىل  ــط ع ــارة فق ــوي املغ ــة تحت حجري

محــراب عثــامين يف طــرف جزئهــا 

كّوتــني  إىل  باإلضافــة  الجنــويب، 

)فتحتــني(، واحــدة باتجــاه الشــامل 

وهــي ظاهــرة عــىل الســطح حتــى 

ــد  ــت بع ــة أغلق ــرى جنوبي ــوم، وأخ الي

ــة، وتقــدر مســاحة  تبليــط محيــط القب

مربــع. مبئة مــرت  املغــارة 

عــدة  بأســامء  القبــة  وســّميت 

ــة مصــىل الخــرض، ومســجد  ــا: قب منه

ــٍخ  ــٍخ ب ــة، وب ــة املحمدي ــي، والزاوي النب

)اســم فعــل للمــدح واإلعجــاب والرضــا 

ــة(. ــّرر للمبالغ ــيء، ويك ب

أحــد أبــرز أســامء القبــة هــي »قبة 

العــامل  نســبة إىل  الخليــي«  الشــيخ 

ــد  ــدس يف العه ــي الق ــوف ومفت املتص

العثــامين محمــد الخليــي الــذي درّس 

يف القبــة وأوقــف أمالكــه عليهــا عــام 

1726م.

وعــن ذلــك ذكــر الشــيخ مصطفــى 

كتابــه  يف  الصديقــي  البكــري 

»النصيحــة الســنيّة« أنــه زار الشــيخ 

بــخ  بــخ  بقبــة  خلوتــه  الخليــي يف 

وصــىل خلفــه ملــا يتمتــع بــه مــن جميــل 

ــل يف  ــراءة وتكمي ــن ق ــات وحس الصف

صالتــه.

ومــن الــرضوري ترميــم مغــارة 

تركهــا  وعــدم  واســتصالحها  األرواح 

ــا  ــا ألنه ــف به ــب التعري ــة، ويج مهمل

جــزء مهــم ال يتجــزأ مــن املســجد 

ــه. ــه وفوق ــت أرض ــا تح ــى مب األق

مغارة األرواح



موقعها: 
 تقع إىل الشامل الرشقي من جنني وتبعد عنها 20 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة 6300 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 364 نســمة 

وعــام 1931 حــوايل 429 نســمة ارتفــع إىل 570 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- احتّل العدو الصهيوين أرايض القرية عام 1948.

- أقام االحتالل غريب القرية مستعمرة “نوريت”.

- ويف وقت الحق بنى االحتالل مستعمرة “هوهاغيم” إىل الشامل من نوريت.
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