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االنتفاضة تكسر التطبيع
ــادئ  ــم واملب ــن القي ــا ب ــون الــراع م ــرز قان ــة، ي ــم النفــس البرشي ــي تحك ــنن الت ــن والسُّ ــن القوان ضم

ــا أن  األخالقيــة مــن جهــة، وبــن املنافــع واملصالــح مــن جهــة أخــرى، وهنــا يتخــذ النــاس مواقفهــم، فهــي إمَّ

تكــون مبنيــة عــى القيــم حتــى لــو اقتــى ذلــك التضحيــة باملصالــح اآلنيــة، وإمــا أن تكــون خاضعــًة للمنافــع 

ــة. ــادئ األخالقي والشــهوات، حتــى لــو تعارضــت مــع املب

والحكيــم املوفَّــق العــادل هــو الــذي يتيــر لــه أن يجمــع يف منطلقاتــه وأعاملــه بــن املبــادئ واملصالــح، أمــا 

األحمــق والجاهــل فهــو مــن يغلـّـب املصلحــة املوهومــة  فيخــر املبــادئ واملصالــح مًعــا.

وعنــد تطبيــق هــذه املعادلــة عــى مــا نشــهده مــن هرولــة نحــو التطبيــع مــع العــدو الصهيــوين، فإننــا نــرى 

ــا  ــة ومــكارم األخــالق، م ــم العدال ــايّن ال ميكــن أن ينســجم مــع قي ــة األوىل أنَّ هــذا الســلوك الخي مــن الناحي

دامــت »إرسائيــل« هــي الكيــان الغاصــب القائــم عــى الباطــل والعــدوان.

أمــا مــن الناحيــة الثانيــة، فــإّن املطبعــن املتخاذلــن يجنــدون وســائل إعالمهــم وأصحــاب األقــالم واأللســنة 

املأجــورة لتريــر التطبيــع، عــى أســاس أنــه يــأيت لتحقيــق مصلحــة شــعوب املنطقــة ورفاههــم.

والجــواب عــى ذلــك واضــح مــن خــالل العــدو نفســه، الــذي أثبتــت كل تجــارب التعامــل معــه أنــه ال ميكــن 

ــة  ــاع االقتصادي ــل يف األوض ــن يتأم ــه. وم ــن حول ــكل م ــداوة ل ــل إال الع ــه ال يحم ــه، وأن ــى إال مصالح أن يرع

ــا. ــدول التــي ســبقت إىل التطبيــع يعــي ذلــك متاًم ــة لل واالجتامعي

ــالم، وليــس أمــراء النفــط  إنَّ الشــعب الفلســطيني املجاهــد هــو األحــُق يف الحديــث عــن قــرار الحــرب والسَّ

عــون اليــوم أنهــم يســعون للســالم  ــن تألفهــم ســاحات الــرف والهــوى وتنكرهــم مياديــن املواجهــات، ثــم يدَّ ممَّ

ألنهــم تعبــوا مــن الحــروب ! 

ــع رغــم أكاذيــب االزدهــار  ــار االنتفاضــة، ورفــض التطبي وقــرار الشــعب الفلســطيني واضــح يف التــزام خي

والرفــاه، وقــد أثبتــت االنتفاضــات املتواليــة لهــذا الشــعب العظيــم أنهــا وحدهــا التــي تضــع الحــّد لَصلــف العــدو 

وبطشــه وعدوانيتــه؛ وهــي انتفاضــات تكــِر كل مــررات التطبيــع، وال شــك أنهــا ســتكر أيًضــا األثــار التــي 

ينتظرهــا العــدو منــه.

ــم  ــل، وه ــد املحت ــة يف ي ــوا إال أدوات ذليل ــم ليس ــن أنه ــح ع ــوم إال إعــالٌن رصي ــن الي ــة املطبّع ــا هرول وم

ــم  ــارة القي ــة إال إىل خس ــوا يف النهاي ــن يصل ــم، ول ــعوبهم وأوطانه ــح ش ــه دون مصال ــق مصالح ــون لتحقي يعمل

واملبــادئ وتضييــع املصالــح مًعــا، وهــذا مــا أكَّــده القــرآن الكريــم عندمــا تحــدث عــن وعــد اللــه بتحقيــق النــر، 

والنــدم الــذي ســيطال أولئــك املســارعن يف االستســالم لــه:

ــرٌَة، َفَعــَى اللــُه أَن  ــا َدائِ ــوَن نَْخــَىٰ أَن تُِصيَبَن ــْم يَُقولُ ــاِرُعوَن ِفيِه ــرٌَض يَُس }َفــَرَى الَِّذيــَن ِف ُقلُوِبِهــم مَّ

ــِهْم نَاِدِمــَن{ املائــدة:52. وا ِف أَنُفِس ــا أََسُّ ــْن ِعنــِدِه َفُيْصِبُحــوا َعــَىٰ َم ــٍر مِّ ــحِ أَْو أَْم ــأِْتَ ِبالَْفْت يَ

الشيخ يوسف عباس
املنسق العام للحملة العاملية للعودة إىل فلسطن
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األقــى  املســجد  خطيــب  قــال 

املبــارك الشــيخ عكرمــة صــري، األحــد 

االحتــالل  منــع  “إن   :2020-9-27

للمقدســين باســتثناء ســكان البلــدة 

القدميــة مــن دخــول املســجد األقــى، 

يتــذرع  االحتــالل  أن  عــى  دليــٌل 

ســيطرته  لفــرض  كورونــا  بجائحــة 

عــى املســجد املبــارك”، مضيًفــا أن 

هــذه اإلجــراءات تتعــارض مــع حريــة 

العبــادات.

البلــدة  أن  إىل  صــري  ولفــت 

القدميــة أصبحــت ســجًنا كبــرًا بهــدف 

ــغ  ــطينين، وتفري ــن الفلس ــا م تفريغه

املســجد األقــى، ووضــع يــد االحتــالل 

ــه. ــتوطنن علي واملس

»إذا  صــري:  الشــيخ  وقــال 

عملنــا مقارنــة بــن عــدد املصلــن 

املقتحمــن  وعــدد  الفلســطينين 

للمســجد مــن املســتوطنن، نجــد أن 

املســتوطنن لهــم أريحيــة ويـُـر وهــذا 

يؤكــد أطــامع اليهــود يف األقــى”.

اليهــود  وشــدد عــى أن أطــامع 

ســواء  مســتمرة  املقدســة  باملدينــة 

ــواء  ــل، وس ــع أم مل يحص ــل تطبي حص

ــط  ــرن« أم ال، فق ــة الق ــذت »صفق نُف

التطبيــع  اتخــاذ  هــو  يســتجد  مــا 

العــريب ذريعــة لزيــادة األطــامع يف 

املقدســة. املدينــة 

ــن  ــى املطبع ــب األق ــا خطي ودع

القرآنيــة  اآليــات  واســرجاع  لتذكّــر 

تتعلــق  التــي  النبويــة  واألحاديــث 

ومــا  األقــى،  واملســجد  بالقــدس 

ــدس  ــى أن الق ــة ع ــن دالل ــه م تحمل

ــا  ــم، وإمن ــطينين وحده ــت للفلس ليس

هــي لــكل األمــة اإلســالمية، وهــي 

يف  املســلمن  كل  عنــق  يف  أمانــة 

العــامل.

سبســطية  أســاقفة  رئيــس  أكــد 

للــروم األرثوذكــس املطــران عطــا اللــه 

حنــا أن الربــاط يف مدينــة القــدس 

والصمــود والثبــات فيهــا والدفــاع عــن 

مقدســاتها وأوقافهــا إمنــا هــو واجــٌب 

روحــي وإنســاين ووطنــي بالدرجــة 

األوىل.

ــح صحفــي،  ــا، يف تري وقــال حن

االثنــن 21-9-2020: “إن أبنــاء املدينة 

الكرامــة  هــذه  يحملــون  املقدســة 

بهــذا  يقومــوا  أن  الــرشف  وهــذا 

ــم  ــا؛ فه ــعبنا وأمتن ــم ش ــب باس الواج

يقفــون يف الخطــوط األماميــة دفاًعــا 

عــن القــدس ومقدســاتها وأوقافهــا 

واملســتباحة”. املســتهدفة 

ــة  ــة عصيب ــّر مبرحل ــاف: »من وأض

رضورة  عــى  التأكيــد  فيهــا  وجــب 

التالحــم اإلســالمي املســيحي، والتعاون 

بيننــا،  فيــام  الدائــم  والتواصــل 

املقدســات  يســتهدفون  الذيــن  ألن 

الذيــن  ذاتهــم  هــم  اإلســالمية 

املســيحية”. أوقافنــا  يســتهدفون 

ودعــا إىل الوحــدة الوطنيــة، قائــاًل: 

ــا يف  ــام كن ــا ك ــون دوًم »وجــب أن نك

وطنيــة  وحــدة  حالــة  حــن يف  كل 

حتــى وإن اختلفنــا يف وجهــات النظــر 

ال  فاالختــالف  القضايــا،  بعــض  يف 

يفسد للود قضية”.

ملراجعــة  البعــض  حنــا  وطالــب 

ــة  ــه مدين ــا متــر ب ــاباتهم؛ ألن »م حس

ــاوز أي  ــا نتج ــب أن يجعلن ــدس يج الق

خــالف يف تحليــل بعــض القضايــا، وأن 

نكــون موحديــن بالدفــاع عــن القــدس 

ومقدســاتها املســتهدفة واملســتباحة”.

خطيب األقصى: أدعو الُمطبعين للعودة 
إلى اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

حنا: الرباط بالقدس والدفاع عن مقدساتها 
واجب أخالقي ووطني
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عــى الرغــم مــن اإلغــالق الشــامل 

ــة  ــلطات الصهيوني ــه الس ــذي تفرض ال

عــى املســجد األقــى املبــارك بحجــة 

ــا«، ومصادفــة  تفــي فــروس »كورون

للعيــد   2020-9-28 اإلثنــن  يــوم 

ــران«،  ــوم الغف ــمى »ص ــودي املس اليه

ــت مجموعــات مــن املســتوطنن  واصل

األقــى  املســجد  باحــات  اقتحــام 

ــارك. املب

وأفــادت مصــادر مقدســية الثالثــاء 

29-9-2020، أن 29 مســتوطًنا اقتحمــوا 

باحــات املســجد األقــى وأدُّوا طقوًســا 

ــتفزازية. تلمودية واس

وأّمنــت قــوات االحتــالل الصهيوين 

ووفــرت  املســتوطنن،  اقتحامــات 

ــات  ــم باح ــذ دخوله ــة من ــم الحامي له

األقــى مــن بــاب املغاربــة حتــى 

مغادرتــه.

الهيــكل«  »جامعــات  ودعــت 

ــات  ــرة االقتحام ــيع دائ ــوم، لتوس املزع

خــالل  املبــارك  األقــى  للمســجد 

عيــدي »العــرش » و«فرحــة التــوراة«، 

ــى  ــا ع ــا وموظفيه ــتنفرة عنارصه مس

االجتامعــي  التواصــل  صفحــات 

كافــة، ومــن خــالل االتصــال املبــارشة 

النصيــة. والرســائل 

املتطرفــة  الجامعــات  ووزعــت 

ــدة  ــا يف البل االثنــن 28-9-2020، بيانً

ــه  ــو في ــراق تدع ــاحة ال ــة وس القدمي

ــن  ــى املصل ــط ع ــن الضغ ــد م للمزي

اإلســالمية  واألوقــاف  واملرابطــن 

بهــدف قلــب وتغــر الواقع يف املســجد 

األقــى.

الصهيــوين  الرشطــة  وطالبــت 

بتشــديد قبضتهــا والتصــدي للمرابطن 

ــدس،  ــن الق ــم ع ــم وإبعاده ومعاقبته

ــم الصــالة يف  ــن أن مــن حقوقه عادِّي

كل مــا هــو تحــت الســيادة اإلرسائيليــة، 

وفــق زعمهــم.

الهيــكل«  »جامعــات  ولفتــت 

ــم  املزعــوم إىل رضورة اســتغالل الدع

الصهيونيــة،  للمواقــف  األمريــي 

والدفــع باتجــاه العديــد مــن املشــاريع 

التهويديــة، وكــررت رسد عــدد مــن 

باملنطقــة  االســتيطانية  املشــاريع 

القدميــة،  البلــدة  مــن  الجنوبيــة 

وحائــط الــراق، والقصــور األمويــة 

املالصقــة لجــدار املســجد األقــى.

»أن  البيــان؛  وفــق  وأكــدت 

اقتحامــات املســجد األقــى ســيجري 

تفعيلهــا والرويــج لهــا بطــرق »مشــوقة 

ــة  ــاح القاع ــد افتت ــر بع ــة أك » وجذاب

وعــرض األفــالم املدمجــة واملدعمــة 

واألفــالم  الصــور  مــن  هائــل  بكــم 

الوثائقيــة التــي تــم إعدادهــا لهــذا 

الهــدف”.

املحتلــة  القــدس  مدينــة  وتشــهد 

ــام  ــدة أي ــذ ع ــدأ من ــاماًل ب ــا ش إغالقً

األعيــاد  بســبب  ألســابيع  ويســتمر 

“كورونــا”. وبــاء  وتفــي  اليهوديــة 

ويســتهدف االحتــالل املقدســين 

وجــه  عــى  منهــم  واملرابطــن 

الخصــوص، مــن خــالل االعتقــاالت 

واإلبعــاد والغرامــات، بهــدف إبعــاد 

األقــى،  املســجد  عــن  املقدســين 

وتركــه لقمــة ســائغة أمــام األطــامع 

نية. االســتيطا

ــة القــدس تصاعــًدا  وشــهدت مدين

يف اقتحامــات املجموعات االســتيطانية 

ــال  ــوى االحتف ــجد األقــى، بدع للمس

باألعيــاد اليهوديــة.

المستوطنون يقتحمون األقصى رغم اإلغالق الشامل
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الكويــت،  منظمــة يف   41 دعــت 

ــم  ــان بالده ــن 21-9-2020، برمل االثن

إىل إقــرار قانــون يجــرم التطبيــع مــع 

ــوين. ــالل الصهي االحت

بيــان  يف  املنظــامت  وقالــت 

أبنــاء  إىل  »نضــّم صوتنــا  مشــرك: 

الشــعب الكويتــي الحــر بدعــوة مجلــس 

األمــة والحكومــة إىل رسعــة إقــرار 

قانــون تجريــم التطبيــع مــع االحتــالل 

اإلرسائيــي”.

الكويتيــة  املنظــامت  وأكــدت 

التطبيــع مــع  لــكل أشــكال  رفضهــا 

التوقيــع  أو  الصهيــوين  االحتــالل 

ــام  ــا مه ــالم معه ــة س ــى أي اتفاقي ع

ــًة: »نرفــض كل  ــت األســباب، مردف كان

ــت  ــر الكوي ــد ج ــي تري ــاوالت الت املح

ــف  ــع املوق ــياً م ــتنقع، متاش ــذا املس له

الرسمي والشعبي الكويتي”.

املرســوم  إىل  البيــان  وتطــرق 

يونيــو/   6 يف  الصــادر  األمــري 

ــوم،  ــتمر إىل الي ــران 1967، واملس حزي

والــذي نــص عــى أن »دولــة الكويــت 

العصابــات  مــع  دفاعيــة  حــرب  يف 

املحتلــة”. فلســطن  يف  الصهيونيــة 

الرئيــس األمريــي دونالــد  وكان 

ترامــب قــد أملــح إىل إمكانيــة أن تطبّــع 

ــل”. ــع »إرسائي ــا م ــت عالقاته الكوي

41 منظمة في الكويت تطالب بقانون 
يجّرم التطبيع مع االحتالل

بحرينــّي  ديــن  عــامل   235 أكــد 

القضيّــة  مــن  الرشعــّي  املوقــف 

الفلســطينيّة، وحــّق الشــعب الفلســطينّي 

ــه  ــل حقوق ــرداد كام ــوم يف اس املظل

يف  وجــاء  اســتثناء،  دون  وأراضيــه 

بيــان أصــدره العلــامء.

بسم الله الرحمن الرحيم

عــى  والســالم  والصــالة 

ــٍد  محمَّ رُســلِه  وخاتــم  خلقــه  خــر 

الطاهريــن. الطيبــن   وآلــه 

أما بعُد:

نُؤكّــُد  أدنــاه  املوقعــون  فنحــن 

عــى أّن مــن متبنَّياتنــا الدينيــة، ومــن 

والعربيّــة،  اإلســالميّة  أّمتنــا  ثوابــت 

أشــكالِه  مبختلــف  تطبيــع-  ال  أن 

ومســتوياته- مــع الكيــان الصهيــويّن 

ــا  ــى موقِفن ــُد ع ــام ونُؤكّ ــب، ك الغاص

الفلســطينيَّة  القضيَّــة  مــن  الرشعــيِّ 

املظلــوم  الفلســطينيِّ  الشــعب  وحــقِّ 

ــه  ــه وأراضي ــل حقوِق ــرداد كام يف اس

دون اســتثناء، كــام ونُؤكّــُد عــى أنَّ 

يجــوز  ال  إســالميٌَّة  أرٌض  القــدس 

ــة  تهويــُد أيِّ شــٍر منهــا، وأنَّ عــى األمَّ

ال  أن  أطيافهــا  مبختلــف  اإلســالميّة 

ــت. ــذه الثواب ــن ه ــرَِّط يف يشٍء م  تُف

العــيِّ  باللــه  اال  قــّوة  وال  وال حــول 

ــل،  ــَم الوكي ــبُنا ونِْع ــو حس ــم وه العظي

العاملــن. للــه ربِّ  والحمــد 

235 من علماء البحرين يعلنون رفضهم للتطبيع



منعت قــوات االحتــالل  الصهيوين، 

العــام  املديــر   ،2020-9-29 الثالثــاء 

ــدًدا  ــرام وع ــو ع ــامل أب ــاف ج لألوق

مــن موظفــي املســجد اإلبراهيمــي، 

مــن دخــول املســجد الرشيــف، دون 

ســابق إنــذار، ودون معرفــة أســباب 

ــع. ــذا املن ه

ــؤون  ــاف والش ــت وزارة األوق وقال

بيــان  يف  اإلســالمية،  واملقدســات 

صحفــي: “إن املنــع اعتــداء صــارخ 

وتعــدٍّ خطــر عــى ممتلــكات وقدســية 

الرشيــف،  اإلبراهيمــي  املســجد 

ــكل  ــلمن، ويش ــاعر املس ــتفزاز ملش واس

للســيطرة  خطــورة وتهديــًدا، وســعيًا 

عى بقية أجزاء املسجد”.

ومنــذ عــام 1994، يُقّســم االحتــالل 

الحــرم اإلبراهيمــي إىل قســمن، قســم 

باليهــود،  وآخــر  باملســلمن،  خــاص 

إثــر قيــام مســتوطن يهــودي بقتــل 29 

ــر  ــالة الفج ــم ص ــاء تأديته ــلاًم أثن مس

العــام  25 فراير/شــباط مــن  يــوم 

ــه. ذات
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الخميس 14 صفر 1442هـ، الموافق لـ 1 تشرين األّول 2020 

االحتــالل  قــوات  هدمــت 

فلســطينية،  مبــاٍن   506 الصهيــوين 

ــدس  ــة الق ــة ومدين ــة الغربي يف الضف

املحتلتــن، منــذ بدايــة العــام الجــاري؛ 

املرخــص. غــر  البنــاء  بدعــوى 

الشــؤون  تنســيق  مكتــب  وقــال 

املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســانية 

“إن   :2020-9-28 االثنــن  »أوتشــا«، 

مــن املبــاين املهدومــة، 134 مبنــى يف 

املحتلــة”. القــدس  مدينــة 

أن  »أوتشــا«،  تقريــر  يف  وجــاء 

ــى  ــت 22 مبن ــالل هدم ــلطات االحت س

خــالل األســبوعن املاضيــن.

قــوات  صــادرت  أو  وهدمــت 

االحتــالل 22 مبًنــى ميلكــه فلســطينيون 

ــا أدى  ــص«، م ــدم الرخي ــوى »ع بدع

وإلحــاق  فلســطينيًّا   50 تهجــر  إىل 

األرضار بنحو 200 آخرين.

وأضــاف التقريــر األممــي »ُســجلت 

12 عمليــة هــدم، والتــي نُفــذت مثانيــة 

منهــا عــى أيــدي أصحــاب املبــاين 

أنفســهم يف القــدس لتجنــب املزيــد 

ــوم”. ــات والرس ــن الغرام م

األخــرى  العــرشة  املبــاين  أمــا 

املهدمــة التــي وثقتهــا »أوتشــا«، فتقــع 

يف املنطقــة )ج(، التــي تبلــغ نحــو 60% 

مــن مســاحة الضفــة الغربيــة وتقــع 

ــة. ــة الكامل ــيطرة اإلرسائيلي ــت الس تح

حقوقيــة  منظــامت  وتشــتي 

فلســطينية ودوليــة مــن تقييــد ســلطات 

يف  الفلســطيني،  البنــاء  االحتــالل 

ــات  ــه عملي ــذي تتصاعــد في الوقــت ال

االســتيطان بالقــدس والضفــة الغربيــة.

االحتالل هدم 506 مباٍن فلسطينية منذ بداية العام

االحتالل يمنع المدير العام لـ »األوقاف« 
من دخول اإلبراهيمي
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املقاومــة  فصائــل  نظّمــت 

 ،2020-9-29 الثالثــاء  الفلســطينية، 

للتطبيــع  رافضــة  احتجاجيــة  وقفــة 

اإلمــارايت البحرينــي مــع االحتــالل 

. لصهيــوين ا

فصائــل  عــن  ممثلــون  واحتشــد 

املقاومــة بســاحة الجنــدي املجهــول 

ــن شــعارات  ــة غــزة حامل وســط مدين

تؤكــد  وأخــرى  للتطبيــع،  مناهضــة 

كامــل  عــى  بأرضــه  شــعبنا  أحقيــة 

فلســطن. تــراب 

وقــال الناطــق اإلعالمــي باســم 

لجــان املقاومــة محمــد الريــم: “إن 

شــعبنا اليــوم يتعــرض ملؤامــرة التطبيــع 

ــت  ــي وصل ــا، والت ــك بقضيتن ــي تفت الت

برحاهــا إىل حــد ال ميكــن القبــول 

ــه”. ب

ودعــا الريــم منظمــة التحريــر 

املصالحــة  تحقيــق  عــى  للعمــل 

الوطنيــة، وإطــالق العنــان لالنعتــاق 

مــن االحتــالل، وســحب االعــراف بـــ 

ــلو. ــات أوس ــاء اتفاقي ــل« وإلغ »إرسائي

ــض  ــن بع ــر م ــح أن، »التآم وأوض

الــدول العربيــة كالبحريــن واإلمــارات 

ــكريًّا  ــا وعس ــيًّا وأمنيًّ ــف سياس والتحال

مــع العــدو يؤكــد أن هــؤالء أعــداء 

ليســوا لشــعبنا فحســب، بــل ألمتنــا 

العربيــة كلهــا”.

لبنــاء  األوان  »آن  وأضــاف 

تحالفــات جديــدة يكــون عــى رأس 

أولوياتهــا دعــم كل مــن يدعــم شــعبنا 

وحقوقنــا، ونبــذ مــن يتآمــر علينــا؛ 

فهــو عــدو لألمــة والشــهداء والقــدس 

وفلســطن”.

وأكــد الريــم أن جامعــة الــدول 

ــة  ــدي حفن ــة بأي ــت رهين ــة بات العربي

مــن املهرولــن نحــو التطبيــع، يأمترون 

بأمرهــا، وال تقــوى عــى اتخــاذ قــرار 

ــك وجــب  ــع؛ لذل ــة التطبي واضــح بإدان

االنســحاب  التحريــر  منظمــة  عــى 

ــة. ــذه الجامع ــن ه ــوري م الف

وشــدد عــى أن مواجهــة املؤامــرات 

التــي تحــاك ضــد قضيتنــا وشــعبنا مــن 

صفقــة القــرن وقــرار الضم، يســتوجب 

كافة وعــى  املقاومــة  أدوات  تفعيــل 

رأســها املقاومــة املســلحة.

تفعيل املقاطعة

باملجلــس  الثــاين  النائــب  ودعــا 

لتفعيــل  الترشيعــي حســن خريشــة، 

والعربيــة  الفلســطينية  املقاطعــة 

ــيلة  ــي الوس ــوين؛ فه ــالل الصهي لالحت

التطبيــع. ملحاربــة  األنجــع 

كان  التطبيــع  أن  خريشــة  وأكــد 

االحتــالل  ملامرســة  غطــاء  مبنزلــة 

جرامئــه بحــق شــعبنا؛ فــام يجــري 

ليــس جديــًدا عــى أمتنــا؛ فمنــذ 40 

ــع  ــع م ــالل التطبي ــا ميــارس االحت عام

بعــض الــدول العربيــة مــن خــالل 

باســتثناء  وغرهــا  رسيــة  زيــارات 

دولــة الكويــت.

العربيــة  الرملانــات  وطالــب 

ــال؛  ــداين الفّع ــة للتحــرك املي والصديق

إلفشــال جرميــة التطبيــع والوقــوف 

أيــٍد ووافــق  لــه  يف وجــه كل مــن 

ــا »يجــب رفــض  ــع، مضيًف عــى التطبي

ــراد  ــم األف ــع، وتجري ــاوالت التطبي مح

ــة  ــان مقاوم ــكيل لج ــات، وتش واملؤسس

للتطبيــع.

أطلقــت  الفعاليــة  ختــام  ويف 

تحمــل  بالونــات  املقاومــة  فصائــل 

ــرى  ــع، وأخ ــة للتطبي ــعارات مناهض ش

ــة. تحمــل خارطــة فلســطن التاريخي

وقفة لفصائل المقاومة رفًضا للتطبيع
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األحــد  حقوقــي،  مركــز  طالــب 

للمؤسســات  رســالة  يف   ،2020-9-20

عــى  بالضغــط  الدوليــة،  والهيئــات 

ســلطات االحتــالل الصهيــوين، لحملهــا 

عــى إدخــال األدويــة واألجهــزة الطبيــة 

الرضوريــة إلنقــاذ حيــاة آالف املــرىض 

يف القطــاع، ســيام مســتلزمات مواجهة 

ــا”. ــة »كورون جائح

جــاء ذلــك يف بيــان ملركــز »حاميــة 

لحقــوق اإلنســان« يف مدينــة غــزة، 

ــا عــى مــا أوردتــه وزارة الصحــة  تعقيبً

الفلســطينية والتــي أعلنــت مبوجبــه 

ــا القطــاع  ــة ميــر به عــن أزمــة حقيقي

الحصــار  بفعــل  غــزة  يف  الصحــي 

اإلرسائيــي.

يف  الصحــة  وزارة  وبحســب 

القطــاع؛ فقــد بلغــت نســبة العجــز يف 

حــن  %47، يف  الدوائيــة  األرصــدة 

ــتهلكات  ــز يف املس ــبة العج ــت نس وصل

الطبيــة إىل %33، ونســبة العجــز يف 

ــد  ــراض األش ــة لألم ــتلزمات الطبي املس

ــدم(  ــراض ال خطــورة )الرطــان، وأم

.63%

الواقــع  أن  »الــوزارة«  وبينــت 

الــدوايئ ومســتلزمات الوقايــة الالزمــة 

إال  تكفــي  ال   »19« كوفيــد  ملــرىض 

لشــهر واحــد، وأن العجــز يف مــواد 

ــت إىل 65%. ــري وصل ــص املخ الفح

أن  رســالته  يف  املركــز  وأوضــح 

ســلطات االحتــالل تواصــل التنصــل 

مــن مســؤولياتها وواجباتهــا كســلطة 

األرايض  ســكان  تجــاه  احتــالل 

املحتلــة، وبــن أنهــا ال تــزال متعــن يف 

ــة  ــال األدوي ــى إدخ ــود ع ــرض القي ف

الطبيــة  واألجهــزة  واملســتلزمات 

ــرىض. ــاة آالف امل ــاذ حي ــة إلنق الالزم

امللحــوظ  االرتفــاع  “إن  وقــال: 

ــد  ــروس كوفي ــن بفاي ــدد املصاب يف ع

تهــدد  إنســانية  بكارثــة  ينــذر   »19«

حيــاة حــوايل مليــوين مواطــن يصعــب 

التكهــن بحدودهــا وآثارهــا إذا مل يتــم 

التدخــل فــوًرا وعاجــاًل مــن املؤسســات 

القطــاع  لتزويــد  الــدويل  واملجتمــع 

ــزة  ــن األجه ــة م ــه الرضوري باحتياجات

ــيام  ــة الس ــة الالزم ــتلزمات الطبي واملس

منهــا مبواجهــة جائحــة  يتعلــق  مــا 

كوفيــد 19”.

وطالــب بالضغــط عــى ســلطات 

لقطــاع  حصارهــا  إلنهــاء  االحتــالل 

ــع الســلع  غــزة والســامح بإدخــال جمي

واملــواد واالحتياجــات الالزمــة للقطــاع 

ــا. ــن 14 عاًم ــر م ــذ أك ــارص من املح

ــل ســلطات  ودعــا املركــز إىل تحمي

االحتــالل مســئولياتها تجــاه ســكان 

قطــاع  ســيام  وال  املحتلــة  األرايض 

أجــل  مــن  عليهــا  والضغــط  غــزة 

ــة  ــتلزمات الطبي ــال األدوات واملس إدخ

الســيام مــا يتعلــق منهــا مبواجهــة وبــاء 

.”19 »كوفيــد 

ــة  ــة العاملي ــة الصح ــاب مبنظم وأه

ــة الصحيــة يف فلســطن  متابعــة الحال

عموًمــا ويف قطــاع غــزة خصوًصــا 

ــاء  الســيام يف ســياق تفــي هــذا الوب

ومحدوديــة اإلمكانيــات.

االرسائيــي،  االحتــالل  ويفــرض 

عــى قطــاع غــزة حصــاًرا مشــدًدا منــذ 

ــر  ــع املعاب ــق جمي ــث يُغل ــا، حي 14 عاًم

ــزة  ــل غ ــي تص ــة الت ــذ الحدودي واملناف

أو  مــر  عــر  الخارجــي  بالعــامل 

عــام  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 

1948، باســتثناء فتحهــا جزئيًّــا لدخــول 

بعــض البضائــع واملســافرين.

مركز حقوقي يطالب بتزويد غزة 
بمستلزمات مواجهة »كورونا«
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لماذا »مسلمون ومسيحيون في مواجهة التطبيع« ؟

قد يتساءل بعضهم عن الحكمة من تقديم هذا العنوان »مسلمون ومسيحيون 
في مواجهة التطبيع« في هذه المرحلة من معركة تحرير فلسطين من رجس 

الصهيونية المعتدية، وهذه بعض األفكار في اإلجابة عن هذا السؤال.



11

- 1
99

 1
98

 - 
ص

خا
د 

عد
 - 

الخميس 14 صفر 1442هـ، الموافق لـ 1 تشرين األّول 2020 

1- يحــاول االحتــالل الصهيــوين، 

وحلفــاؤه واملتعاونــون معــه اســتغالل 

الدينيــة،  والقضايــا  املفاهيــم 

لرويــج التطبيــع، وتجميــل هدفــه 

القبيــح الــذي ال يعنــي إال تنــازل 

حقوقهــم  عــن  الفلســطينين 

املرشوعــة لصالــح املعتــدي الغاشــم.

يف  ومســيحيون  و“مســلمون 

ــد أن  ــوان يفي ــع” عن مواجهــة التطبي

يــن يقــوم عــى العــدل واإلنصاف  الدِّ

ــه، ومــا مل  وإعطــاء كلِّ ذي حــّق حقَّ

ــث  ــإنَّ الحدي ــٌط ف ــاك قس ــْن هن يك

عــن التعــاون والســالم والتســامح 

هــو خدعــٌة لتمكــن الظــامل وأكل 

ــاس. ــوق الن حق

ــالل دوراً رئيســياً  ــب االحت 2- يلع

يف نــرش الفــن وزعزعــة االســتقرار 

عــى  القامئــة  النزاعــات  ونــرش 

ذرائــع طائفيــة بــن شــعوب املنطقة، 

ــم،  ــبباً يف إضعافه ــك س ــون ذل ليك

ولجــوء املغرضــن لالســتقواء بدولــة 

ــالل عــى إخوانهــم يف بعــض  االحت

دول الجــوار، كــام كان يحــدث أيــام 

كان  الــذي  الصليبــي،  االحتــالل 

يدعــم أمــراء املاملــك عــى بعضهــم 

ــه. ــًة ملصالح خدم

يحمل “مســلمون ومســيحيون يف 

ــة  ــالة واضح ــع” رس ــة التطبي مواجه

انبعثــت  التــي  األرض  هــذه  بــأنَّ 

الكــرام  األنبيــاء  رســاالت  منهــا 

ســتبقى موئــالً لالطمئنــان، والحيــاة 

اآلمنــة مــا بــن النــاس، عــى تنــوع 

أديانهــم وأعراقهــم وثقافاتهــم، وأنَّ 

ــي  ــذي ينبغ ــرّش ال ــو ال ــالل ه االحت

يف  يتوحــدوا  أن  الجميــع  عــى 

مواجهتــه.

ــراغ  ــالل إىل إف ــعى االحت 3- يس

محتواهــا  مــن  فلســطن  قضيــة 

ــا إىل  ــي، وتحويله ــي والِقيَم األخالق

نــزاع يحتمــل كل وجهــات النظــر، 

ــح  حــول الحــدود السياســية واملصال

االقتصاديــة، وإغفــال قضايــا الحــّق 

والعــدل يف الــراع.

ومســيحيون  “مســلمون  يؤكــد 

رفــض  أنَّ  التطبيــع”  مواجهــة  يف 

األحــرار  وجميــع  الفلســطينين 

ــى  ــم ع ــض قائ ــو رف ــالل ه لالحت

هــو  االحتــالل  هــذا  أنَّ  حقيقــة 

مــن  ذرة  أي  ميلــك  ال  عــدوان 

تقــوم  ال  القضيــة  وأنَّ  الرشعيــة، 

عــى تبايــن يف اآلراء بــن أشــخاص 

تحتمــل  مســائل  يف  طبيعيــن، 

ــل  ــول، ب ــاف الحل ــة أو أنص املصالح

هــي قضيــة حــق أو باطــل وعــدل أو 

عبوديــة. أو  وحريــة  ظلــم 

عــى  االحتــالل  يحــرص   -4

تصويــر القضيــة بأنهــا نــزاع مــا 

بينــه وبــن فئــة قليلــة محــدودة مــن 

النــاس، هــم الفلســطينيون، أو حتــى 

بعــض الفلســطينين وليــس جميعهم، 

ــل  ــب لتدّخ ــى وال موج ــه ال معن وأنَّ

العــرب وال املســلمن وال غرهــم وال 

أّي جهــة أخــرى يف العــامل يف هــذا 

النــزاع، وهــو يرمــي مــن وراء ذلــك 

الحــق  بأصحــاب  يســتفرد  أن  إىل 

بســطوته   - يفــرض  وأن  واألرض، 

العســكرية وقوتــه العدوانيــة - الحــلَّ 

ــة، دون  ــذه القضي ــده له ــذي يري ال

وال  عــادل  قانــون  ألي  مراعــاة 

ــرة. ــة ُمعتَ لرشيع

يف  ومســيحيون  “مســلمون 

مواجهــة التطبيــع” عنــوان يــدّل عى 

عامليــة القضيــة، وعــى أنهــا مســألة 

للحــدود  وعابــرة  األثــر،  ــة  عامَّ

ــه  ــة، وأنَّ ــن الديني ــة والعناوي القومي

ــّل  ــد ح ــامل إىل تأيي ــَع الع ــا مل يس م

منصــف لهــا، يراعــي مبــادئ الحــّق 

الرشائــع  أقرّتهــا  التــي  والعــدل 

القوانــن  بهــا  ونــادت  الســاموية 

البرشيــة، فــإنَّ مســتقبل البرشيــة 

كلهــا يف خطــر، وأنَّ أمــن اإلنســانية 

ــاء. ــٌم وادع ــالم وْه د، وأنَّ الس ــدَّ مه

الهــدف  “التطبيــع”  ميثــل   -5

الصهيــوين  لالحتــالل  األســايس 

باعتبــاره  املرحلــة،  هــذه  يف 

الباطلــة  دولتــه  لفــرض  مدخــالً 

كدولــة طبيعيــة بــن أمــم األرض، 

وااللتفــاف عــى الشــعب الفلســطيني 

مــن خــالل تحقيــق الســالم عــى 

ــالً أي  ــهد أص ــدة مل تش ــات بعي جبه

قتــال عليهــا.

يف  ومســيحيون  “مســلمون 

إعــالن  هــو  التطبيــع”  مواجهــة 

ــه  ــل، وأنَّ ــع باط ــأنَّ التطبي ــح ب رصي

وأركان  اإلميــان  لحقيقــة  خيانــة 

بــن  األديــان ومبــادئ اإلحســان 

بالحــّق  التمســك  وأنَّ  النــاس، 

ــت  ــام بلغ ــن، مه ــكل املؤمن ــٌج ل منه

وأّن  والصعوبــات،  التحديــات 

ــرة  ــه بن ــد الل ــٌل بوع ــن كام اليق

وأّن فلســطن ألهلهــا  املظلومــن، 

الغاصبــن. للمعتديــن  وليســت 



12

قبــل 20 عاًمــا، وبحاميــة ألفــي 

ــم  ــالح، اقتح ــج بالس ــدي مدج جن

“اإلرسائيليــة”  املعارضــة  زعيــم 

آنــذاك أرييــل شــارون باحــات 

املســجد األقــى، فامتــأل املســجد 

باملصلــن الُعــزل، الذيــن اســتعانوا 

واألحجــار  والكــرايس  باألحذيــة 

لصد االقتحــام االســتفزازي، وكان 

الثمــن مجــزرة ثالثــة يف األقــى، 

أشــعلت رشارة انتفاضــة فلســطينية 

ــدت  ــنوات، وامت ــس س ــت خم دام

ــة. ــطن املحتل ــل فلس إىل كام

باســم  االنتفاضــة  ســميت 

الثانيــة،  األقــى  انتفاضــة 

 4412 استشــهاد  عــن  وأســفرت 

ــة أكــر مــن 48  فلســطينيًا وإصاب

ألًفــا.

أمــا املجــزرة التــي حدثــت يف 

املســجد األقــى يوم 28 ســبتمر/

مجــزرة  فســميت   ،2000 أيلــول 

املجــزرة  بعــد  الثالثــة  األقــى 

األوىل عــام 1990، والثانيــة )هبــة 

ــام 1996. ــق( ع النف

20 عاًما على مجزرة األقصى



13

- 1
99

 1
98

 - 
ص

خا
د 

عد
 - 

الخميس 14 صفر 1442هـ، الموافق لـ 1 تشرين األّول 2020 

ــاب  ــذا الكت ــف يف ه ــاول املؤل يُح

تســليط الضــوء عــى ذاك اإلرث املريئ 

واملســموع الغنــي واملميــز لفلســطن 

ــه  ــاظ علي ــاهمة يف الحف ــدف املس به

ــرة  ــق الذاك ــة، وتوثي ــائل الحديث بالوس

ــا  دة دوًم ــدَّ ــطينية امله ــة الفلس الجامعي

يف ظــل األوضــاع السياســية واملعيشــية 

ــطيني. ــعب الفلس ــة للش الصعب

ويتنــاول الكتــاب هــذا املوضــوع 

مــن ثالثــة أبــواب هــي: تاريــخ نشــوء 

تلــك املــواد املرئيــة واملســموعة، ثــم 

أماكــن وجــود املجموعــات املتناثــرة 

العــامل  أرشــيفات  يف  واملتشــتتة 

وكيفيــة الوصــول إليهــا، وأخــرًا بعــض 

ــا يف  ــول به ــة املعم ــيات التقني األساس

الحديثــة  الرقميــة  األرشــفة  مجــال 

ليســاعد يف إرشــاد العاملــن يف هــذا 

املجــال يف العــامل العــريب.

وباإلضافــة إىل البحــث املوضوعــي 

ــة،  ــوم األرشــفة الرقمي ــي عــى عل املبن

بعــض  إىل  أيًضــا  الكتــاب  يتطــرق 

املتعلقــة  الجوهريــة  القضايــا 

واملتعمــدة  الدامئــة  باملحــاوالت 

مــن جانــب املؤسســات اإلرسائيليــة 

الفلســطينية  الثقافيــة  إلخفاءالهويــة 

للشــعب  الجامعيــة  الذاكــرة  ومحــو 

عليهــا. والهيمنــة  الفلســطيني 

بأســلوب  يناقــش  وبالتــايل 

وفقــدان  نهــب  قضيــة  موضوعــي 

املجموعــات املرئيــة واملســموعة مــن 

بــروت عقــب االجتيــاح اإلرسائيــي 

ــة  ــة ثقافي ســنة 1982؛ وهــي ذات قيم

كانــت  إذ  جــًدا،  مميــزة  وتاريخيــة 

ــج النضــايل  ــت يف ظــل النه ــد أُنِتَج ق

منــذ  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة 

انطالقتهــا.

متتــاز هــذه الدراســة بأنهــا واحــدة 

تعالــج  التــي  الدراســات  أوىل  مــن 

املــريئ  الفلســطيني  اإلرث  موضــوع 

واملســموع ال مــن الخلفيــة السياســية أو 

ــايف  ــراك الثق ــاج والح ــة للنت التاريخي

املنظــور  مــن  وإمنــا  الفلســطيني، 

األرشــيف  لعلــوم  والعمــي  العلمــي 

الحديثــة؛ وهــي بذلــك متهــد الطريــق 

أمــام دراســات الحقــة أكــر موضوعية 

ــا. وتعمًق

يُذكــر أن شــموط ُولـِـد يف بــروت، 

وأمــى طفولتــه فيها يف ظــّل الحراك 

يف  الفلســطيني  والثقــايف  الوطنــي 

ــم  ــات ث ــل الثامنيني ــبعينيات وأوائ الس

انتقــل إىل أملانيــا، حيــث درس هندســة 

ــج  الصــوت والتســجيل املوســيقي، وأنت

العديــد مــن التســجيالت املوســيقية 

لفنانــن كبــار عامليــن وعــرب. ثــم 

تخصــص يف مجــال األرشــفة الرقميــة 

وحــاز  واملســموع  املــريئ  لــإرث 

الدكتــوراه يف هــذا املجــال مــن جامعة 

بادربــورن األملانيــة املتخصصــة بــاإلرث 

الثقــايف وبتقنيــة املعلومــات الرقميــة.

اإلرث الفلسطيني المرئي والمسموع..
نشأته وتشتته والحفاظ الرقمي عليه
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إن أروقــة وســاحات املســجد األقــى 

املبــارك تزخــر بكنــوز علميــة تاريخيــة 

ــام تســتقطب  ــوم مــن األي كانــت يف ي

ــم مــن شــتى  ــر مــن طــالب العل الكث

ــم و املعرفــة. ــاً للعل بــالد املعمــورة طلب

 لذلــك شــيّدت لهــم مــدارس راقيــة يف 

ــور  ــل س ــع داخ ــون تق ــكل واملضم الش

املســجد األقى املبــارك، أغلبهــا إن مل 

تكــون جميعهــا أوقــاف خاصــة لطلبــة 

العلــم أســامئها وتواريخهــا تشــهد عــى 

عراقتهــا، فبعضهــا حملــت أســامء مــن 

أوقفهــا أو أنشــأها.

املدرســة  املــدارس  هــذه  ومــن 

الســلطانية أواملدرســة األرشفيــة، التــي 

بناهــا األمــر حســن الظاهــري باســم 

1470م(   / هـــ   875( الظاهــر  امللــك 

الســلطانية. يومئــذ تدعــى  وكانــت 

ومل  الظاهــر  امللــك  تــويف  وملــا 

يكــن بناؤهــا قــد تــم، أكمــل امللــك 

ــه:  ــاء، ونســبت إلي األرشف قايتباي البن

فســميت األرشفيــة، ورتــب لهــا مشــايخ 

ــم  وفقهــاء ومدرســن يدرســون التعالي

الصوفيــة.

 880 قايتباي القدس عــام   زار  وملــا 

هـــ /1475 م،  ورأى املدرســة مل تعجبــه 

فأمــر بهدمهــا،  وأعــاد بناءهــا مضيفــا 

ــتخدم  ــد اس ــر، وق ــض العامئ ــه بع إلي

القاهــرة  مــن  مهندًســا  بناءهــا  يف 

وتــوىل عامرتهــا القــايض فخــر الديــن 

بــن نســيبة الخرجــي، فجــاءت آيــة يف 

االبــداع، حتــى أن مجــر الديــن الــذي 

ــا  ــال: “إنه ــا ق ــف قبته ــا ووص وصفه

ــرم  ــة الح ــة يف منطق ــرة الثالث الجوه

األقــى  الصخرة وقبــة  بعد قبــة 

ــي(”. ــى القب )املص

ــة مــن املســجد  ــة الغربي تقــع يف الجه

بن املدرســة  املبــارك  االقــى 

ومئذنة بــاب  شــاماًل  العثامنيــة 

. بًا جنو لسلســلة  ا

واملدرســة قســامن: قســم داخل املســجد 

واآلخــر خارجــه،  املبــارك،  األقــى 

ــن:  ــن طابق ــارة ع ــه عب ــذي داخل وال

األول كان مصــى الحنابلــة يف املســجد 

األقــى املبــارك، ويســتخدم جــزء منــه 

اآلن كمقــر لقســم املخطوطــات التابــع 

ملكتبــة املســجد االقــى.

والجــزء األكــر منــه هــو مقــر ثانويــة 

وفيهــا  للبنــات،  الرشعيــة  األقــى 

ــض  ــي، وبع ــيخ الخلي ــر الش ــا ق أيًض

األجــزاء الصغــرة التــي تســتخدم دوًرا 

ــاين فمتهــدم  ــق الث للســكن. أمــا الطاب

الســقف وهــو مســجد املدرســة ويرجــع 

لزلــزال ســنة  الجــزء  انهــدام هــذا 

1346هـ.

ــث  ــاء، حي ــل البن ــة جمي ــى املدرس مبن

صفــوف  عــى  عنــارصه  اشــتملت 

الحجــارة املشــهرة )امللونــة باللونــن 

ــازت بغناهــا  األحمــر واألبيــض( وامت

والزخرفيــة. املعامريــة  بالعنــارص 

وإنــك لتقــرأ عــى الجــدار الباقــي 

مــن جدرانهــا الكلــامت اآلتيــة منقوشــة 

بالنســخ اململــويك الجميــل وبأحــرف 

ــة  ــذه املدرس ــاء ه ــر بإنش ــرة: »أم كب

امللــك  الســلطان  موالنــا  األرشفيــة 

عــز  قايتبــاي  النــر  أبــو  األرشف 

نــره بتاريــخ مســتهل شــهر ربيــع 

األول ســنة خمــس وســبعن ومثــان 

مئــة وذلــك يف أيــام موالنــا املعــز 

محمــد  ســيدي  النــارصي  األرشف 

الخازنــدار ناظــر الحرمــن الرشيفــن 

ــأنه”. ــه ش ــم الل عظ

المدرسة السلطانية أوالمدرسة األشرفية



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من عكا وتبعد عنها 27 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 33800 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1931 حــوايل 865 نســمة 

وعــام 1945 حوايل 1250 نســمة.

االحتالل الصهيوين: 
- دّمر االحتالل الصهيوين القرية بالكامل وهّجر أهالها عام 1948 .

- أقام االحتالل عى أرايض القرية املسلوبة مستوطنة »موشاف إيلكوس” عام 1949. 
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