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هناك معادلة أخرى
)فإّن مع الُعرس يرساً إن مع الُعرس يرساً( الرشح 6-5

وقال ابن عباس عند هذه اآلية: “لن يَغلِب عرٌس يرُسين”.

ــا  ــل لن ــرات وال ِقب ــتعمل الطائ ــا يس ــل: “إن عدون ــون املحت ــوا يُقاتل ــن كان ــار ح ــر املخت ــن لعم ــد املجاهدي ــال أح ق

بالتصــدي لهــا فــاذا نصنــع ؟ فنظــر عمــر املختــار إليــه وقــال: “أيــن تتحــرك هــذه الطائــرات ؟ تحــت الســاء أم فوقهــا؟ 

ــه غــّر  ــا مــن فــوق الســاء، »بهــذة الثقــة بالل ــار نحــن معن ــل تحــت الســاء، فأجــاب عمــر املخت ــه الســائل ب فقــال ل

ــة. املعادل

وقــال: “إننــا نقاتــل يف ســبيل ديننــا وحريتنــا حتــى نطــرد املُحتــل الغــازي أومنــوت نحــن وليــس لنــا أن نختــار غــر 

ذلــك”، وختــم كالمــه فقــال: “ألن كَــرَسَ املدفــع ســيفي فلــن يَْكــرس الباطــل حقــي”.

القضيــة هــي قضيــة إميــان وحــق وليــس وراء ذلــك يشء آخــر، ألن اإلميــان باللــه والحــق والكرامــة والحريــة، هــو 

مــن يعطــي للحيــاة طعــم أخــر.

ــاقطن  ــرة املتس ــرى ك ــا ي ــق عندم ــداد يف األفُ ــأس، أو انس ــن الي ــض يشء م ــب البع ــا يُصي ــذي رمب ــت ال يف الوق

واملُتنازلــن واملطبعــن والواقفــن يف طابــور الــذل ينتظــرون دورهــم، ليكتبــوا ويُســطروا معاهــدات ظنــوا أنهــا تحميهــم 

وتجلــب لهــم الســعادة واالســتقرار، أو تدفــع عنهــم تُهــم يخشــون مــن االتصــاف بهــا، أو متكــن لهــم البقــاء عــى ُعروشــهم 

املهــددة، ويقومــون بــكل ذلــك دومنــا أي خجــل أو وجــل أو احــرام للديــن ولدمــاء الشــهداء وللتاريــخ، ونــرى يف املشــهد 

اآلخــر الثابتــون عــى الحــق واملحافظــون عــى التاريــخ واألرض والكرامــة والحريــة، وقــد أصابهــم الُذعــر مــن حجــم 

هــذا املشــهد حتــى باتــوا يف حــرة مــن أمرهــم، كيــف ميكنهــم أن يُقفــوا هــذا الســقوط وهــذا الــذل، وكيــف ميكنهــم أن 

يبثــوا بهــذه الفئــة املغــرورة واملُنبهــرة بــكالم عدونــا املعســول، قبــل أن يفــوت اآلوان واليكــون للنــدم والتوبــة والصحــوة 

مــكان.

يف هــذا الوقــت، وأمــام هــذا املشــهد نــرى تلــك الفئــة التــي اختــارت طريــق ذات الشــوكة متتلــك معادلــة خاصــة 

يف الزمــن الصعــب، ُرغــم القســوة وقلــة ذات اليــد، ورغــم قلــة النارصيــن مــن البــر، ورغــم خيانــة البعــض، وســقوط 

ــة، والتآمــر  ــزي لبعــض الزعامــات العربي ــذا األداء الســيايس املُخ البعــض، وضعــف البعــض، وبالرغــم مــن رصدهــم له

الخبيــث للزعامــات املســتكربة والظاملــة، نــرى هــذه الفئــة املؤمنــة تُســطر وترجــم معادلتهــا الخاصــة عــى أرض الواقــع 

ولتقــول بلســان حالهــا »ليــس كل واقــع حــق بالباطــل واقــع«،  يســتمدون القــوة مــن ربهــم أواًل، ومــن الرفــاء مــن أمتهــم 

والعــامل اإلنســاين ثانيًــا، معادلــة االنتفاضــة عــى الباطــل وعــدم الخضــوع والــرىض بــه، والُكفــر بــكل مقوالتــه، ليفرضــوا 

عــى عدوهــم معادلــة صعبــة اليســتطيع تحملهــا، وال الصــرب عليهــا، وال القضــاء عليهــا، ألنهــا معادلــة الرعــب التــي طاملــا 

كان يخشــاها ويتآمــر عليهــا، وال يــزال كذلــك.

مــن هــذا املنطلــق، وبهــذا املنطــق يُحــي كل إنســاٍن حــر يــوم التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني املظلــوم، ويعلــن عــن 

تقديــم كل أشــكال الدعــم حتــى النــر والتحــرر مــن كل أنــواع االســتكبار والتبعيــة واالرتهــان.

الشيخ الدكتور عبدالله كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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الخارجيــة  وزارة  رصّحــت 

الفلســطينية عــن وجود تنســيٍق مشــرك 

عــى الصعيــد “األردين – الفلســطيني” 

الرســمي، يف ســبيل حايــة املســجد 

انتهــاكات  مــن  املبــارك  األقــى 

دولــة االحتــالل الصهيــوين املتواصلــة، 

ــه والتنســيق بشــأنه  وهــذا مــا تــم بحث

يف االجتــاع األخــر بــن وزيــري 

واألردنيــة. الفلســطينية  الخارجيــة 

ــا،  ــاٍن له ــوزارة يف بي وأوضحــت ال

تتابــع  أنّهــا   2020/11/23 اإلثنــن، 

باهتــاٍم كبــرٍ عــى كافــِة املســتويات، 

واملتمثــل  الحاصــل،  التصعيــد 

باســتهداف دولــة االحتــالل الصهيوين، 

ــاوِن  عــرب مؤسســاتها الرســمية، وبالتع

ــة،  ــة املتطرف ــات الصهيوني ــع الجمعي م

عــرب  وباحاتــه،  األقــى  للمســجد 

ــة  ــات اليومي ــد ســاعات االقتحام متدي

املتواصلــة، بالتــوازي مــع الدعــوات 

جاعــات  تطلقهــا  التــي  العلنيــة 

ــن  ــد م ــِد املزي ــة لحش ــد الصهيوني املعب

املشــاركن فيهــا، وأداِء طقــوٍس تلمودية 

يف باحــات املســجد األقــى املبــارك، 

ــطينيون  ــه الفلس ــرُض في ــٍت يتع يف وق

ــاِت  ــكاِل العقوب ــعِ أش ــدس ألبش يف الق

ــا  ــن ضمنه ــة، وم ــق العنري والتضيي

إعاقــة وصولهــم إىل املســجد األقــى، 

وســحب  واإلبعــادات،  واالعتقــاالت 

الهويــات.

األوقــاف  وزارة  وأشــارت 

ــورٍة  ــُر بخط ــا تنظ ــطينية إىل أنّه الفلس

بالغــٍة لهــذا التصعيــد، خاصــًة يف ظــِل 

إلدارة  الراهنــة  االنتقاليــة  املرحلــِة 

ترامــب. الرئيــس 

كــا طالبــت األوقــاف الفلســطينيُة 

املجتمــَع الــدويّل، بــرورة اتخــاذ مــا 

يلــزم مــن إجــراءاٍت لحايِة املقدســاِت 

املســيحية واإلســالمية.

يُتوقــع أن تطــرح ســلطات االحتالل 

ــط  ــد محي ــاءات لتهوي ــوين عط الصهي

املســجد اإلبراهيمــي يف مدينــة الخليــل 

ــد  ــة، بع ــة املحتل ــة الغربي ــوب الضف جن

أن رفضــت التاســات إلقامــة مشــاريع 

ــطينية يف  ــى أراٍض فلس ــتيطانية ع اس

محيــط املــكان.

بنــاء  عــن  الحديــث  ويــدور 

ــن  ــن م ــاّص باملعاق ــّر خ ــد ومم مصع

املســتوطنن مبحــاذاة املســجد؛ لتســهيل 

ــص  ــّم تخصي ــد ت ــه، وق ــة اقتحام عملي

لتمويــل  اآلن  حتــى  شــيكل  مليــوين 

التهويــدي. املــروع 

ويــأيت ذلــك بعــد أن أنهــت مــا 

ــة  ــة االعراضــات« التابع تســمى »لجن

لســلطات االحتــالل تلقــي االعراضــات 

فيــا يتعلــق مبــروع بنــاء مصعــد 

عــى  للمســتوطنن  وممــر وحديقــة 

فلســطينية  ومبلكيــة  وقفيــة  أراض 

اإلبراهيمــي. املســجد  مبحــاذاة 

ومحاولــة  شــكلية،  خطــوة  ويف 

إلضفــاء صفــة قانونيــة عــى املشــاريع 

الســلطات  ناقشــت  االســتيطانية، 

بلديــة  قدمتهــا  التــي  االعراضــات 

ونُظــر  يســارية،  الخليــل ومنظــات 

يفتــح  مــا  جميعــا،  ورفضــت  فيهــا 

البــاب أمــام طــرح عطــاءات للبــدء 
بالبنــاء التهويــدي.

وتــأيت عمليــات التهويــد املتســارعة 
ــر  ــا وزي ــات أصدره ــى تعلي ــاء ع بن
بينيــت”،  “نفتــايل  الســابق  الحــرب 
وتضمنــت توجيهــات برسعــة إنجــاز 
ــذي يشــمل إنشــاء موقــف  املــروع ال
ــدم  ــارات تخ ــد ومس ــيارات ومصع للس

املقتحمــن للمســجد.

األوقاف الفلسطينية: ُننسق مع األردن 
لحمايِة المسجد األقصى

خطة إلطالق مشاريع استيطانية 
بمحيط المسجد اإلبراهيمي
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الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 26 تشرين الثاني 2020 

العظيــم  عبــد  الشــيخ  اســتهجن 

األوقــاف  مجلــس  رئيــس  ســلهب، 

اإلســالمية يف القــدس املحتلــة، مــا 

ــه وســائل إعــالم االحتــالل، عــن  أعلنت

اإلرسائيــي  الــوزراء  رئيــس  زيــارة 

جهــاز  ورئيــس  نتنياهــو  بنيامــن 

وعقدهــا  الســعودية،  الشــاباك 

اجتاًعــا مــع ويل العهــد الســعودي 

رًسا. ســلان  بــن  محمــد 

ــدد ســلهب، يف حــوار صحفــي،  ون

بتطبيــع الــدول العربيــة مــع االحتــالل، 

احتاللــه  اســتمرار  ســياق  يف 

األقــى  املســجد  عــى  واعتداءاتــه 

ــة وكل  ــدس املحتل ــة الق ــارك ومدين املب

الفلســطينية. األرايض 

ــالل  وقــال ســلهب: »رشاســة االحت

املســجد  يف  تتضاعــف  واعتداءاتــه 

نوايــاه  بفعــل  املبــارك،  األقــى 

لتهويــد  الســاعية  امليدانيــة  وأفعالــه 

املدينــة املقدســة مبظهرهــا الحضــاري 

والدميوغــرايف«.

وأكــد أن التطبيــع مــع االحتــالل 

لــن يكتــب لــه النجــاح، وأن املقدســين 

ــم. ــوا عــن ثوابته ــن يتنازل ل

واســتهجن رئيــس مجلــس األوقــاف 

مــا  املحتلــة  القــدس  اإلســالمية يف 

ــارة  ــذه الزي ــن ه ــالل، ع ــه االحت أعلن

املســجد  »ســيظل  ســلهب:  وقــال 

ومحــاوالت  األوىل،  قبلتنــا  األقــى 

بالفشــل«. ســتبوء  املطبعــن 

»كل  ســلان«:  لـ«بــن  وقــال 

محــاوالت التطبيــع ســتبوء بالفشــل، 

ــالل ويتآمــر  يخــرج مــن يخــرج لالحت

مــن يتآمــر معــه؛ لكــن املقدســين 

ــدس وفلســطن  ــأرض الق متمســكون ب

ــف  ــا كل ــم مه ــى مواقفه ــون ع وثابت

ــن«. الثم

ــرة  ــى ق ــجد األق ــاف: »املس وأض

ــا، ودائــرة أوقــاف القــدس هــي  عيونن

التــي ترعــاه، وهــي جــزء ال يتجــزأ من 

والرعايــة  األردنيــة،  األوقــاف  وزارة 

ــي  ــود، وه ــذ عق ــة من ــمية قامئ الهاش

ــة اإلســالمية للمســجد  اســتمرار للرعاي

األقــى يف كل العصــور مــن لــدن 

ــى هــذه اللحظــة،  ــم حت رســولنا الكري

الرعايــة متفــق عليهــا بــن  وهــذه 

جميــع الــدول«، مؤكــداً أن التطبيــع 

ــرس  ــاوالت ك ــل، وكل مح ــيبوء بالفش س

ــح. ــن تنج ــين ل إرادة املقدس

ــة يف  وحــول اإلجــراءات الصهيوني

أن  ســلهب  ذكــر  األقــى،  املســجد 

يضاعفــون  واملســتوطنن  االحتــالل 

واملتطرفــة  العنريــة  اقتحاماتهــم 

ــا  للمســجد األقــى، ويحاولــون ميدانيً

ــى  ــيطرة ع ــات والس ــف االقتحام تكثي

ــه. ــة من ــة الرقي الجه

ونــدد ســلهب بتلــك اإلجــراءات، 

يــوم  كل  األقــى  »املســجد  قائــاًل: 

يتعــرض القتحامات املتطرفــن بحاية 

رشطــة االحتــالل، والتــي اســتولت عى 

ــذ  ــوة من ــه عن ــة ومفاتيح ــاب املغارب ب

حــرب حزيــران 1967م«، مؤكــًدا أن 

ــت  ــوم، أن يثب ــاول كل ي ــالل يح االحت

واملســجد  القــدس  عــى  ســيطرته 

األقــى.

رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس لـ»المطبعين«: 
األقصى قبلتنا األولى ومصيركم الفشل
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األقــى  املســجد  مديــر  حــّذر 

ــن  ــواين م ــر الكس ــيخ عم ــارك الش املب

مخاطــر مــا يخطــط لــه الحاخــام 

املتطــرف »يهــودا غليــك« والجاعــات 

املبــارك،  املســجد  يف  املتطرفــة 

ــي  ــز دين ــه كـ«مرك ــه لتكريس ومحاوالت

التربعــات،  جمــع  عــرب  يهــودي«، 

ومواصلــة انتهاكاتهــم اليوميــة لحرمته.

ــات  ــواين، يف تريح ــال الكس وق

صحفيــة الثالثــاء 24-11-2020: “نحــن 

ننظــر بعــن الخطــورة البالغــة إلطــالق 

املتطــرف غليــك حملــة تربعــات خــالل 

اقتحامــه املســجد األقــى، ونقــول لــه 

رغــم كل االنتهــاكات واملحــاوالت التــي 

ينفذهــا املتطرفــون ســيبقى املســجد 

إســالميا خالصــا لــكل املســلمن فقط”.

وعــدَّ الكســواين أنَّ هــذه التربعــات 

اســتفزاز مشــاعر  أجــل  تــأيت مــن 

ــة،  ــورة كافّ ــاء املعم ــلمن يف أرج املس

ــة  ــؤولية الكامل ــالل املس ــاًل االحت محم

عــا يقــوم بــه املتطــرف »غليــك« 

بشــأن األقــى، وردود الفعــل عــن 

االســتفزازات. هــذه 

وأضــاف الكســواين أنَّ الجاعــات 

ــة األخــرة  ــدت يف اآلون ــة صّع املتطرف

بحــق  وانتهاكاتهــا  اعتداءاتهــا  مــن 

املتواصلــة  ومطالباتهــا  األقــى، 

بتغيــر الواقــع باملســجد.

وأدان الكســواين قــرار االحتــالل 

بتمديــد فــرة اقتحامــات األقــى، 

مســتوطنن  حمــل  إىل  باإلضافــة 

ــوم  ــاء اقتحــام املســجد الي خارطــة أثن

أزالــوا فيهــا قبــة الصخــرة املرفــة 

ووضعــوا مكانهــا مخططًــا »للهيــكل 

املزعــوم”.

وأوضــح أنَّ اســتفزازات املتطرفــن 

األقــى  ضــد  االحتــالل  وعنــارص 

هــذه  أن  يدعــون  فهــم  واضحــة؛ 

االقتحامــات هدفهــا زيــارة املســجد 

ــة  ــت واضح ــم بات ــن نواياه ــط، لك فق

ومكشــوفة ســواء عــرب االقتحامــات 

قبــة  بهــا  ليــس  توزيــع خرائــط  أو 

اليوميــة  االعتــداءات  أو  الصخــرة، 

للمســجد.

االحتــالل  أن  الكســواين  وأكــد 

ــد باملســجد  ــع جدي ــرض واق ــعى لف يس

الزمــاين  التقســيم  عــرب  األقــى، 

واملــكاين، وكذلــك محــاوالت الجاعات 

املتطرفــة اتخــاذ الجهــة الرقيــة مــن 

ــة”. ــة دامئ ــة توراتي ــجد كـ«مدرس املس

الحاخــام  أطلــق  يومــن،  وقبــل 

خــالل  غليــك«  »يهــودا  املتطــرف 

اقتحــام جديــد لألقــى، ويف بــث 

الشــالية  الســاحة  مــن  مبــارش 

الرقيــة، حملــة لجمــع التربعــات مــن 

االنجليكانيــن األمريكيــن، مبناســبة 

عيــد »الحانــوكاه« اليهــودي، وذلــك 

ضمــن محــاوالت املســتوطنن تكريــس 

دينــي  كـ«مركــز  األقــى  املســجد 

يهــودي”.

ــن  ــة م ــأيت إطــالق هــذه الحمل وي

ــا  املســجد األقــى يف إطــار ســعي م

ــوم،  ــكل« املزع ــات الهي يســمى »جاع

ــز  ــى إىل مرك ــجد األق ــل املس لتحوي

روحــي ودينــي ملارســة أنشــطتها منــه.

عــى  الكســواين  الشــيخ  وشــدد 

أنَّ كل هــذه املارســات واالنتهــاكات 

اإلرسائيليــة لألقــى ســوف تتكــرس 

بيــت  أهــل  وربــاط  صمــود  أمــام 

املقــدس وموظفــي األوقــاف اإلســالمية 

الذيــن يحمــون املســجد ويدافعــون 

ــه ضــد كل االقتحامــات والربنامــج  عن

التــي يريــد االحتــالل  واملخططــات 

باألقــى. تحقيقهــا 

الكسواني: مخططات صهيونية لتكريس 
األقصى كـ»مركز ديني يهودي«
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الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 26 تشرين الثاني 2020 

الوضــع  أن  األســر  نــادي  بــّن 

ــوأ  ــو األس ــجون ه ــل الس ــي داخ الطب

ــالل، وإدارة ســجون  ــة االحت ــذ بداي من

قوانــن  بســن  تتفنــن  االحتــالل 

األرسى  لقتــل  إجراميــة  وأســاليب 

زنازينهــم. داخــل 

لــه  بيــان  يف  النــادي،  وأشــار 

الســبت 21-11-2020، إىل عــدم وجــود 

طبيــب اختصــايص يف الســجن، مبيًنــا 

ــام،  ــب ع ــو طبي ــط ه ــود فق أن املوج

ــكنات،  ــوى املس ــالج س ــي أي ع ال يعط

وأحيانـًـا يعطــي ذوي الحــاالت املرضيــة 

ليبقــوا  منومــة  أقراصــا  الحرجــة 

نامئــن، وال يزعجونــه بآالمهــم.

وأوضــح أن عمليــة الفحــص الطبــي 

الســجن تجــرى مــن خلــف  داخــل 

ــر  ــن األس ــل ب ــدي يفص ــباك حدي ش

هــذه  واصفــاً  والطبيــب،  املريــض 

الطريقــة بـ«الشــاذة يف املعاينــة الطبية 

ــة  ــن واألنظم ــة القوان ــة لكاف واملخالف

نقابــات  عــن  الصــادرة  واألصــول 

األطبــاء، والتــي ال متّكــن الطبيــب مــن 

ــي”. ــا ينبغ ــة ك ــخيص الحال تش

ــر: “إن األرسى  ــادي األس ــال ن وق

بأنهــا  الطبيــة  العيــادة  يصفــون 

ــادة صوريــة وجــدت فقــط إلشــهاد  عي

املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة وخاصة 

األحمــر عــى وجودهــا ال  الصليــب 

أكــر؛ فالعيــادة موجــودة والطبيــب 

موجــود والعــالج واالختصــاص مفقــود، 

محتجــز  للعــالج  املطلــوب  والــدواء 

ــر”. ــعار آخ ــى إش حت

التــي  األدويــة  أن  عــى  وشــدد 

يحتاجهــا األرسى وغــر متوفــرة يف 

الســجن ال يســمح بإدخالهــا ســوى عــن 

ــر. ــب األحم طريــق الصلي

املاطلــة  إىل  النــادي  ونبّــه 

إدارة  تســتخدمها  الــذي  واملســايرة 

وأنــات  آهــات  إلســكات  الســجن 

تتعهــد  حيــث  واملــرىض؛  الجرحــى 

املصــاب  أو  املريــض  بنقــل  اإلدارة 

الفحوصــات  إلجــراء  للمستشــفى 

إىل  ذلــك  يحتــاج  وقــد  الالزمــة، 

ــض إىل  ــل املري ــل، وإذا نُق ــت طوي وق

املستشــفى فإنــه ال يحصــل عــى نتائــج 

ــالزم. ــالج ال ــي الع ــص ودون تلق الفح

الســجون  إدارة  أن  وبــن 

للمــرىض  الالزمــة  األدويــة  تحتجــز 

ــى  ــألرسى؛ ورًدا ع ــايب ل ــراء عق كإج

الوضــع  بتحســن  احتجاجاتهــم 

. لصحــي ا

وقــال النــادي: إن األرسى املــرىض 

واملصابــن اشــتكوا مــن تأثــر أجهــزة 

التشــويش التــي ركبــت يف الســجن 

ــألرسى. عــى الوضــع الصحــي ل

تلــك  تشــغيل  أن  األرسى  وأفــاد 

األجهــزة يتــم بوتــرة عاليــة جــًدا، 

وتؤثــر عــى جميــع األرسى وتــؤدي إىل 

إصابتهــم بصــداع ودوار شــديدين.

وقــال النــادي: “إن انتشــار الغبــار 

ــن  ــد م ــل تزي ــربد يف ســاعات اللي وال

الصحيــة  األوضــاع  وســوء  تفاقــم 

يعانــون  الذيــن  الســيا  لــألرسى 

ــظايا يف  ــاص وش ــات برص ــن إصاب م

ــة  ــن يحتاجــون لتدفئ األطــراف، والذي

ــادات  ــتخدام ك ــة واس ــن اإلصاب أماك

باســتمرار”. ســاخنة 

نادي األسير: الوضع الطبي في السجون 
هو األسوأ منذ بداية االحتالل
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الرافــض  الحــراك  ســياق  يف 

الصهيــوين«،   - »العــريب  للتطبيــع 

»لبنانيــون  وضمــن فعاليــات حملــة 

ــرة  ــة ن ــت هيئ ــع«، نظّم ــد التطبي ض

وطنيًــا  لقــاًءا  لبنــان،  يف  األقــى 

 ،zoom ضــد التطبيــع، عــرب منصــة

مبشــاركة شــخصياٍت وطنيــٍة وإعالميــة 

رئيــس  ملشــاركة  إضافــًة  وسياســية، 

املســلمن  لعلــاء  العاملــي  االتحــاد 

الريســوين. أحمــد  الدكتــور 

ــة  ضــّم اللقــاء 19 شــخصية إعالمي

مختلــف  مــن  وإســالمية  وسياســية 

ُســبل  وتنــاول  والتيــارات،  املذاهــب 

القــرن،  صفقــة  تداعيــات  مواجهــة 

وعمليــات التطبيــع تحــت الضغــوط 

املبــارشة. األمركيــة 

ألقــى  قرآنيــة،  تــالوٍة  وبعــد 

األقــى يف  نــرة  هيئــة  مســؤول 

أكــد  كلمــًة  مــوىس  محمــود  لبنــان 

العنــوان  هــي  فلســطن  »أن  فيهــا 

الجامــع ملختلــف الرائــح يف لبنــان«، 

ــا »نحــن نســعى إىل إغــالق أي  مضيًف

ــة  ــع وصفق ــول التطبي ــق بقب ــاب يتعل ب

القــرن”.

ــاد  ــس االتح ــال رئي ــه ق ــن جهت م

الدكتــور  املســلمن  لعلــاء  العاملــي 

أحمــد الريســوين: »إن لبنــان كلـّـه ضــد 

التطبيــع، وهــذا اللقــاء هــو منــوذج 

ــي  ــان اإلرسائي للموقــف الرافــض للكي

مــن أصلــه، والشــكر للبنــان عــى هــذا 

املوقــف«، مؤكــًدا أن »الشــعوب لــن 

ــل هــو الشــعب  ــع، والدلي ــل بالتطبي تقب

وغرهــم،  واملــري،  الفلســطيني، 

ونحــن نعــرب عــن ضمــر الشــعوب 

الرافــض للتطبيــع”.

بشــارة  الســابق  الوزيــر  وألقــى 

ــة  ــا أن »مقاطع ــد فيه ــة أك مرهــج كلم

مهــم  شــأن  الصهيــوين  االحتــالل 

للغايــة، وإذا مــا تــم االلتــزام بهــا 

ميكــن أن تفــي إىل نتائــج مهمــة 

عــى مســتوى الــراع مــع الكيــان 

لبنانيون ضد التطبيع.. بمشاركِة كوكبٍة من الشخصيات 
الدينية والسياسية واإلعالمية
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أمــركا  لهثــت  ولذلــك  الصهيــوين، 

والكيــان الصهيــوين ملحاربــة جهــود 

بحاجــة  »نحــن  املقاطعــة«، مضيًفــا 

إىل تفعيــل املقاطعــة مــع االحتــالل 

يف وقــت تتداعــى فيــه دول عربيــة 

ــات  ــل إدان ــع، يف مقاب ــة للتطبي مختلف

لالحتــالل”. دوليــة 

للحملــة  العــام  املنّســق  وتحــّدث 

ــيخ  ــطن الش ــودة إىل فلس ــة للع العاملي

»لبنــان  فقــال:  عبــاس،  يوســف 

ــه قصــة، فقــد  كفلســطن، كل بيــت في

قــدم لبنــان الكثــر يف مواجهــة العــدو 

انتصــارات  حقــق  وقــد  الصهيــوين، 

إحســاس  لألمــة  أعــادت  كــربى 

الكرامــة، شــعب لبنــان ســيقدم يف 

ــى  ــًدا حت ــا رائ ــع منوذًج ــة التطبي معرك

النــر”. تحقيــق 

وأضــاف عبــاس، »إن معركتنــا مــع 

هــذا العــدو واعتبــار التطبيــع معــه 

خيانــة ال تســتند إىل الرؤيــة السياســية 

فقــط، بــل إىل ثوابت رشعية راســخة«، 

مبيًنــا أن »محــاوالت علــاء الســالطن 

ــع  ــة لتري التالعــب باألحــكام الرعي

ــا عليهــم”. التطبيــع ســرتد خزيً

ــة  ــاس إىل »تأســيس جبه ودعــا عب

ــات  ــاوز الخالف إســالمية عريضــة تتج

األمــة  تحديــات  ملواجهــة  والعقــد 

ومحــاوالت تصفيــة فلســطن”.

بــدوره قــال نقيــب أطبــاء طرابلــس 

الدكتــور ســليم أيب صالــح: »إن لبنــان 

لــن يوقــع عــى التطبيــع مــع االحتــالل 

اإلرسائيــي، وشــعارنا: ال ســالم مــع 

ــان مغتصــب لفلســطن”. كي

أوقــاف  دائــرة  رئيــس  وتحــدث 

ــكر  ــدة فش ــك جدي ــيخ مال ــكار الش ع

ــال: »نحــن  ــة نــرة األقــى، وق هيئ

ليــس لنــا أن نغــر أحــكام اللــه يف 

قضيــة فلســطن، فهــي قضيــة عقديــة 

ــرف  ــى الع ــة ع ــت مبني ــة، وليس رشعي

ــم”. ــر الحك ــّر تغ ــذي إذا تغ ال

يف  القــدس  لجنــة  رئيــس  أمــا 

املســلمن  لعلــاء  العاملــي  االتحــاد 

أن  فــرأى  العمــري،  أحمــد  الشــيخ 

وجــود  وال  غريبــة،  كلمــة  »التطبيــع 

ــود  ــح والعق ــات الصل ــا يف مصطلح له

وبــاء  التطبيــع  أن  مبيًنــا  والعهــود، 

الــذل  ومعــدن  اعتقــادي،  ونفــاق 

الخيانــة”. ولــّب  والهــوان، 

ــب والصحــايف  ــة للكات ــت كلم وكان

قاســم قصــر، جــاء فيهــا: »ال اعــراف 

بالعــدو مبــا أنــه يســتمر يف اغتصــاب 

نعــزز  أن  ويجــب  فلســطن،  أرض 

ــاث  ــرب األبح ــا ع ــف قانونيً ــذا املوق ه

إىل  والتطبيــع ســيؤدي  والدراســات، 

ــعوب”. ــراق الش اخ

وقــال مفتــي عــكار زيــد بــكار 

إىل  اليــوم  بحاجــة  »نحــن  زكريــا: 

تأكيــد أهميــة فلســطن التــي هــي 

ــن  ــد م ــية، وال ب ــة هامش ــت قضي ليس

جهــود متنوعــة إلحيــاء قيمــة فلســطن 

ال  وفلســطن  األجيــال.  قلــوب  يف 

تحتمــل أي تنــازل، وندعــو إىل مقاطعــة 

كل مــا لــه عالقــة بالصهاينــة”.

النجــاة  جمعيــة  رئيســة  وألقــت 

االجتاعيــة يف لبنــان الدكتــورة ختــام 

الحــج شــحادة كلمــة اعتــربت فيهــا 

ــوين  ــان الصهي ــع الكي ــع م أن »التطبي

معنــاه أن تتعامــل معــه بشــكل طبيعــي، 

أي أن نعــرف بــه كدولــة، والدولــة 

والشــعب  األرض  هــي  التعريــف  يف 

والســيادة، وهــذا يعنــي االعــراف بــأن 

ــان  ــل الكي ــة ب ــت محتل ــطن ليس فلس

هــو صاحــب األرض”.

أمــا رئيــس هيئــة العلــاء املســلمن 

محمــد  الدكتــور  الشــيخ  لبنــان  يف 

لبنــان  كان  »لقــد  فقــال:  الشــايت، 

االحتــالل  قــاوم  مــن  طليعــة  يف 

انطلقــت  أرضــه  ومــن  الصهيــوين، 

أرضــه  وعــى  الفدائيــن،  حمــالت 

ــات  ــن مخي ــز، وم ــم الع ــت مالح كتب

البطولــة،  مالحــم  ســطرت  لبنــان 

ونحــن يف هيئــة العلــاء املســلمن 

األمــة،  لقضايــا  منحازيــن  ســنبقى 

فلســطن”. رأســها  وعــى 

ــؤول  ــت للمس ــرة كان ــة األخ الكلم

يف  اإلســالمية  للجاعــة  الســيايس 

ــود  ــام حم ــور بس ــان الدكت ــوب لبن جن

الــذي قــال: »مهــا حاولــوا تزيــن 

خيانــة  فهــو  التطبيــع  مصطلــح 

رصيحــة. لقــد نهانــا اللــه عــن أن 

ونركــن  املحتلــن  املعتديــن  نتــوىل 

واجــب  فلســطن  فتحريــر  إليهــم، 

إىل  قــادر، مشــرًا  مســلم  كل  عــى 

ــر  ــة إىل ن ــّس الحاج ــوم بأم ــا الي أنن

الوعــي بحقيقــة جرميــة التطبيــع”.

كــا ألقــى كٌل مــن رئيــس جامعــة 

طرابلــس الدكتــور رأفــت محمــد رشــيد 

االئتــالف  ملنّســق  إضافــًة  ميقــايت، 

سبســبي،  غســان  اللبنــاين  النقــايب 

واملديــر العــام ملركــز األبــرار الربــوي 

ــي،  ــد الرسوج ــور ولي ــاع الدكت يف البق

ــالف الشــبايب والطــاليب  ــس االئت ورئي

إيهــاب  وفلســطن  القــدس  لنــرة 

ســعد  اإلعالمــي  والداعيــة  نافــع 

إســكندراين كلــاٍت عديــدة أكــدوا فيها 

عــى أن فلســطن عنــوان للكرامــة 

وأن الشــعوب العربيــة كافّــة ترفــض 

ــب ــان الغاص ــع الكي ــع م التطبي
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قالــت املنظمــة العربيــة لحقــوق 

ــا تراقــب  ــا: »إنه اإلنســان يف بريطاني

التــي  االســتثارية  املشــاريع  بدقــة 

تقيمهــا اإلمــارات يف املســتوطنات ويف 

مدينــة القــدس املحتلــة يف انتهــاك 

اإلنســاين  الــدويل  للقانــون  صــارخ 

اتفاقيــات  الخصــوص  وجــه  وعــى 

جنيــف التــي تعتــرب االســتيطان جرميــة 

ــرب”. ح

لهــا  بيــان  املنظمــة، يف  وبينــت 

تعكــف  أنهــا   ،2020-11-23 اإلثنــن 

عــى توثيــق جميــع هــذه األنشــطة غــر 

املســبوقة مــن دول عربيــة لتقديم ملف 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ملالحقــة 

ومحاســبة قــادة إماراتيــن ورجــال 

أعــال منخرطــن يف أعــال مختلفــة 

يف املســتوطنات ويف القــدس.

وأضافــت املنظمــة أنــه »بتاريــخ 

إنشــاء  عــن  أعلــن   2020-10-20

ــن  ــام” لالســتثار وم ــدوق “أبراه صن

خــالل هــذا الصنــدوق، ســتخّصص 

الدوليــة  التنميــة  متويــل  مؤسســة 

األمريكيــة واإلمــارات العربيــة املتحــدة 

و«إرسائيــل« أكــر مــن 3 مليــارات 

االســتثار  مبــادرات  يف  دوالر 

القطــاع  يقودهــا  التــي  والتنميــة 

الخــاص »لتعزيــز التعــاون االقتصــادي 

الــرق  يف  واالزدهــار  اإلقليمــي 

وخارجــه”. األوســط 

ــب  ــه و«بحس ــة أنّ ــت املنظم وأضاف

تــّم  فقــد  إرسائيليــن؛  مســؤولن 

التوصــل التفاقــات هائلــة بن ســلطات 

ــن  ــارات م ــوين واإلم ــالل الصهي االحت

شــأنها تعزيــز التعــاون التجــاري بــن 

ــش  ــاط التفتي ــث نق ــن، وتحدي الطرف

ــح  ــة، وفت ــة الغربي العســكرية يف الضف

مكاتــب مــن مختلــف الفعاليــات التــي 

ــة اإلمــارات”. متثــل االحتــالل يف دول

ــارات  ــة إىل أن اإلم ــت املنظم ولفت

إرسائيــل  مقاطعــة  قانــون  ألغــت 

الصــادر عــام 1972 مبوجــب مرســوم 

رئــايس صــدر عــن الشــيخ خليفــة بــن 

زايــد رئيــس دولــة اإلمــارات نهايــة 

آب املــايض، يســمح بعقــد اتفاقيــات 

تجاريــة أو ماليــة مــع هيئــات أو أفــراد 

مقيمــن يف »إرسائيــل« أو يحملــون 

ــابها يف أي  ــون لحس ــيتها أو يعمل جنس

ــاء أي  ــرار اإللغ ــرض ق ــكان، ومل يف م

ــا. ــاء مطلًق ــد ج ــود؛ فق قي

ســلطات  أن  املنظمــة  وذكــرت 

بهــذا  ســعادتها  أبــدت  االحتــالل 

التعــاون غــر املــروط، الــذي يصــب 

يف مصلحــة دعــم االســتيطان وتصفيــة 

ــون  ــرق القان ــطينية وخ ــة الفلس القضي

ــان  ــب أوفــر جندمل ــث كت ــدويل؛ حي ال

لإلعــالم  نتنياهــو  باســم  املتحــدث 

ــن  ــن إرسائيلي ــريب أّن ».. مزارع الع

ــم  ــر محاصيله ــن تصدي ــيتمكنون م س

ــس  ــال رئي ــدوره ق ــارات«، وب إىل اإلم

الضفــة  يف  املســتوطنات  مجلــس 

الغربيــة يــويس دغــان: »اقتصــاد قــوي 

ومســتقر يســاوي اســتيطانًا قويًــا”.

تلــك  مثــل  أن  املنظمــة  وأكــدت 

االتفاقيــات تكــرّس االحتــالل، وتســاعد 

عــى تفاقم معاناة الشــعب الفلســطيني 

الــذي تحرمــه ســلطات االحتــالل مــن 

ــة مــن  ــه يف إدارة مــوارده الطبيعي حّق

ــن  ــه والحــد م خــالل مصــادرة أراضي

ــن  ــة الســلع والخدمــات ب ــة حرك حري

املناطــق الفلســطينية مــن جهــة، وبينهــا 

وبــن العــامل الخارجــي مــن جهــة 

أخــرى.

مبادراٌت إماراتية لتكريس االحتالل في القدس
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العالمــة  إىل  ُوّجــه  اســتفتاٍء  يف 

الشــيخ محمــد الحســن آل كاشــف 

الغطــاء، يف ثالثينــات القــرن املــايض، 

حــول العمــل الواجــب تجــاه فلســطن، 

العمــل  )قضيــُة  اللــه:  رحمــه  قــال 

منوطــٌة إىل كّل عــريب، بــل كلِّ إنســان 

ــعوره،  ــه وش ــْن َغْرَت ــدِّ ِم ــدار الح مبق

ــن  ــانية؛ فم ــن اإلنس ــه م ــغ حظّ ومبل

ــدُم الحــيُّ  ــه ال كان يجــري يف عروق

الريــف فــال ريــَب إنَّ رشَف عنــره 

اللحــوق  إىل  ويدفعــه  بــه  يَهيــُب 

بإخوانــه يف فلســطن.. وال ينتظــر أن 

تأتيَــه فتــوى املفتــي.. بــل فُتُوَّته تســبق 

الفتــوى وتُعرّفــه بواجبــه، بوحــي مــن 

ضمــره ورشف وجدانــه(.

ــام،  القسَّ الديــن  عــّز  والشــيخ 

ــت علينــا ذكــرى استشــهاده  الــذي حلّ

املبــارك يف 19 مــن هــذا الشــهر، 

الــذي  الوصــف  لهــذا  حــيٌّ  مثــاٌل 

قرأنــاه يف الفتــوى، ففتــوة الشــيخ 

عــّز الديــن وضمــره ورشف وجدانــه 

ــه لرتحــل مــن مــكان إىل مــكان  دفََع

بحثــاً عــن موطــن الواجــب، فلــم يجد 

ــا أعظــم مــن العمــل لفلســطن،  واجبً

فنــذَر لهــا علمــه وفكــره ونشــاطه 

ــا. ــى أرضه ــهيًدا ع ــى ش ــى ق حت

رحــل عــّز الديــن، لكــنَّ عزَّة نفســه 

تربــة فلســطن،  بقيــْت ومنَــت يف 

ــزّة أصــاًل، وهــي  ــي هــي أرض الع الت

التــي تــرب اليــوم أعظــم األمثلة يف 

الــرف والكرامــة، ال نســتثني مــن 

ــا،  ــا وال كهوله ــا أحــًدا، ال أطفالَه أهله

وال نســاءها وال شــبابها، وال الجرحــى 

ــعادة  ــون بس ــن مَيُْض وال األرسى، الذي

ورضــا يف كفاحهــم وتضحياتهــم مــن 

أجــل أرضهــم وحقوقهــم ومقدســاتهم 

ــم. ــتقبل أبنائه ومس

ــك  ــاح وتل ــذا الكف ــى ه ــاء ع وبن

قلنــا ورّددنــا  العظيمــة  التضحيــات 

بثقــة ويقــن: إّن كل الصفقــات التــي 

ــطن  ــة فلس ــة قضي ــدف إىل تصفي ته

ــا  ــن تنجــح مه ــاٌت خــارسة، ول صفق

ــوى  ــكا أو كل ق ــا أمري ــت وراءه وقف

األرض، مــن قــرار التقســيم الــذي 

ــدم يف  ــئ ق ــة موط ــى للصهيوني أعط

أرضنــا، إىل صفقــة القــرن التــي تريــد 

أن تجعلهــم ســادة املنطقــة وأصحــاب 

ــطن. ــن يف فلس ــّق الوحيدي الح

وإذا كان التطبيــع يرمي إىل تثبيط 

ــن رفــض  ــة ع ــة يف جســم األم املناع

الكيــان الرسطــاين الغاصــب، فإننــا 

ــازل  ــا تن ــه مه ــا أن ــن أيًض ــى يق ع

ــالم  ــات س ــوا اتفاق ــون أو وقع املطبّع

ــك إىل زوال  ــكلُّ ذل ــالل، ف ــع االحت م

بفضــل الشــعب الفلســطيني وصمــوده 

ــه. وتضحيات

الصهيــوين  الكيــان  ينعــم  ولــن 

باالطمئنــان إىل دوام احتاللــه ولــو 

أعطــاه العــامل كلّــه العهــود بذلــك، 

ــا  ــح الدني ــيئًا إذا رب ــتفيد ش ــن يس ول

كلَّهــا وخــرَس الفلســطينين، وكيــف 

فلســطن  مــودَة  الصهيــوينُّ  يربــح 

ــامل ؟! ــم والظ ــدي والغاش ــو املعت وه

ــودة  ــذه امل ــم أّن ه ــا نعل ــن هن م

املطبّعــن  بــن  مــا  فيهــا  املبالــغ 

الصهيــوين  الكيــان  وبــن  الجــدد 

ليســت إال دليــاًل عــى انســالخ هــؤالء 

املتخاذلــن مــن األمــة، بــل وعــى 

عداوتهــم لهــا، وعــى تجــّذر العالقــة 

فيــا بينهــم وبــن االحتــالل - يف 

ــّد أعظــم  ــايض والحــارض - إىل ح امل

مــا يبــدو. وال يخطــر بالبــال وصــٌف 

ــي(  ــودي الوظيف ــُة )اليه ــم إال صف له

ــد  ــا العالمــة املرحــوم عب ــي أطلقه الت

ــدّل عــى  ــاب املســري، وهــي ت الوه

عنــر أو إنســان غــر يهــودي حســب 

ــه  ــودي، ولكن ــدي لليه ــف التقلي التعري

ــه  ــة من ــف املطلوب ــكل الوظائ ــوم ب يق

ــن  ــوين، ولك ــروع الصهي ــة امل لخدم

تحــت أســاء إســالمية أو مســيحية أو 

علانيــة، وباســم الثقافــة أو التســامح 

أو املصلحــة أو الســيادة الوطنيــة !

واعــن  نكــون  أن  وعلينــا 

مــن  متعــددة  ألشــكال  ومســتعدين 

ــي، يف صــورة  ــودي الوظيف ــذا اليه ه

ــاء  ــن وأدب ــن ومثقفــن وإعالمي مفت

مــع  الســالم  ميجــدون  وشــعراء 

الغاصــب، ويبحثــون إلجرامــه عــن 

مــربرات، يف الوقــت نفســه الــذي 

يدينــون فيــه املقاومــن، وينكــرون 

حقوقهــم،  الفلســطينين  عــى 

والتســليم،  التنــازل  إىل  ويدعونهــم 

املبــن. وهــذا هــو اإلفــك 

)إِنَّ الَِّذيــَن َجــاُءوا ِباإْلِفْــِك ُعْصبَــٌة 

نُكــْم، اَل تَْحَســبُوُه رَشًّا لَُّكــم؛ بَــْل ُهــَو  مِّ

ــا اكْتََســَب  ْنُهــم مَّ َخــْرٌ لَُّكــْم. لـِـُكلِّ اْمــِرٍئ مِّ

ٰ كـِـرْبَُه ِمْنُهــْم لـَـُه  ِمــَن اإْلِثـْـِم، َوالَّــِذي تـَـَوىلَّ

ــور 11. ــٌم( الن ــَذاٌب َعِظي َع

محمد أديب يارسجي

أمن رس امللتقى العلايئ العاملي من 

أجل فلسطن

فلسطين معيار الشرف والضمير
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قــال رســول اللــه “ص”: )مــن رأى 

منكــم منكــرًا، فليغــرّه بيــده، فــإْن 

ــتطع  ــإْن مل يس ــانه، ف ــتطع فبلس مل يس

ــان(. ــف اإلمي ــك أضع ــه، وذل فبقلب

#كلنا_فلســطن،  شــعار  تحــت 

ــي مــن  ــايئ العامل ــى العل ــي امللتق يُحي

أجــل فلســطن، يــوم التضامــن العاملــي 

مــع الشــعب الفلســطيني، الــذي أعلنتــه 

األمــم املتحــدة يف الـــ 29 مــن تريــن 

ــام. ــن كل ع ــرب م ــاين / نوفم الث

امللتقــى  يُنظّــم  املناســبة  وبهــذه 

هــذا العــام مجموعــًة مــن النشــاطات 

مبشــاركة  اإللكرونيــة  والفعاليــات 

أعضائــه املنتريــن يف أنحــاء العــامل.

ســيقوم العلــاء والخطبــاء أعضــاء 

وهــم  صورهــم  بإرســال  امللتقــى 

أو  الفلســطينية،  الكوفيــة  يرتــدون 

ــر  ــم ن ــطن، ليت ــم فلس ــون عل يرفع

ــل  ــع التواص ــى مواق ــور ع ــذه الص ه

ــة  ــى، مرفق ــة للملتق ــي التابع االجتاع

ــا  ــرب عــن تضامنن ــرة تع بجملــة قص

لالحتــالل  وإنكارنــا  فلســطن،  مــع 

وجرامئــه.

مؤسســة  عــن  حديثًــا  صــدر 

كتــاب  الفلســطينية  الدراســات 

ــعبية الفلســطينية تحــت  ــة الش “املقاوم

االحتــالل: قــراءة نقديــة وتحليليــة”، 

العــزة. وعــالء  طــرب  لينــدا  تأليــف 

ــاب عــى 103 صفحــات،  يقــع الكت

التاريخــي  الســياق  عــى  ويــيء 

انتفاضيــة  تجــارب  أنتــج  الــذي 

فلســطينية، وفهــم العوامــل والعالقــات 

املاديــة التــي ســاهمت يف تشــكل هــذه 

ــدى  ــا وم ــح أهميته ــارب، وتوضي التج

ارتباطهــا بواقــع اليــوم وإمــكان إعــادة 

ــا. ــار إليه االعتب

لفهــم  الكتــاب   يســعى  كذلــك 

واالمكانــات  املعوقــة  العنــارص 

الكامنــة  والطاقــات  املســتقبلية 

ــطن  ــعبية يف فلس ــة ش ــوء مقاوم لنش

مفاهيــم  إىل  االعتبــار  تعيــد  اليــوم 

التحــرر الوطنــي بأبعادهــا الثقافيــة 

واالجتاعيــة.

وبالتــايل، يحــاول هــذا الكتــاب 

للــايض  تحليليــة  قــراءة  تقديــم 

يســاهم  كــا  وللحــارض  القريــب 

الكتــاب يف النقــاش بشــأن أيــن نحــن 

اآلن مــن فلســطن جغرافيًــا وتاريًخــا ؟

املؤلفان:

ـ لينــدا طــرب، أكادمييــة فلســطينية، 

الدراســات  مؤسســة  يف  وزميلــة 

تورنتــو  جامعــة  يف  النســوية 

)كنــدا(، وزميلــة يف مركــز دراســات 

زيــت. بــر  جامعــة  يف   التنميــة 

ـ عــالء العــزة، أكادميــي فلســطيني، 

يف  الثقافيــة  األنروبولوجيــا  أســتاذ 

ــت. ــر زي ــة ب جامع

الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين ُيشارك 
في إحياء يوم التضامن تحت شعار #كلنا_فلسطين

صدور كتاب »المقاومة الشعبية الفلسطينية 
تحت االحتالل: قراءة نقدية وتحليلية«
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متحف اآلثار اإلسالمّية في المسجد األقصى
يعــّد متحــف اآلثــار اإلســالميّة مــن 
املعــامل الرئيســيّة املهّمــة يف املســجد 
األقــى املبــارك، ومن رمــوز الحضارة 
وقــد  الرائعــة،  وفنونهــا  اإلســالميّة 
ــس اإلســالمّي  ــرار مــن املجل أنشــئ بق
بهــدف حفــظ   ،1923 عــام  األعــى 
ــدس  ــالميّة يف الق ــار اإلس ــراز اآلث وإب

الريــف.

يضــّم املتحــف العديــد مــن القطــع 
األثريـّـة والفّنيّــة التــي تعــرّب عــن كنــوز 
الحضــارة اإلســالميّة، وهــو يقــع يف 
الزاويــة الجنوبيّــة الغربيّــة مــن ســاحة 
املســجد األقــى، تطّلعــون عــى جــزء 
الجولــة  هــذه  يف  محتوياتــه  مــن 

ــّورة. املص

القناديل

قبــل إنارتــه بالكهربــاء عــام 1931، 
كان املســجد األقــى يضــاء بواســطة 
عــرة آالف مــن القناديــل واألرسجــة، 
ــد  ــت بع ــا الزي ــع فيه ــي كان يوض الت
اســتخراجه مــن بــر الزيــت املوجــودة 
أســفل القبّــة النحويّــة بالقــرب مــن 

ــاب السلســلة. ب

مدفع رمضان
يعــود تاريــخ مدفــع رمضــان يف 
ــر  ــع ع ــرن التاس ــدس للق ــة الق مدين
العثانيّــون  كان  حيــث  امليــالدّي، 

فلســطن. يحكمــون 

الجرار الفّخاريّة

ــة بحجميهــا  تعــود الجــرار الفخاريّ
الكبــر والصغــر إىل فــرات إســالميّة 
فلســطن،  عــى  تعاقبــت  مختلفــة 
وكانــت تســتخدم لحفــظ املــاء وتخزين 

ــت. الزي

مل تكــن الجــرار األداة الوحيــدة 
لتخزيــن امليــاه والزيــت، إذ اســتُْخِدَمْت 
واألواين  الجلديّــة  الِقــرب  حينهــا 

الزجاجيّــة. واألباريــق 

املخطوطات

يضــّم املتحــف اإلســالمي مجموعــة 

والوثائــق  املصاحــف  مــن  نــادرة 

املصاحــف  عــدد  يبلــغ  اململوكيّــة. 

الريفــة فيــه 266 مصحًفــا. أقــدم 

مكتــوب  مصحــف  املصاحــف  هــذه 

القــرن  إىل  يعــود  الكــويّف  بالخــّط 

ــف  ــا مصح ــرة، وأضخمه ــع للهج الراب

مملــويكّ للســلطان برســباي، أوقفــه 

الوثائــق  أّمــا  الصخــرة.  قبّــة  عــى 

حــوايل  عددهــا  فيبلــغ  اململوكيّــة 

1000 وثيقــة تتعلّــق بشــؤون الحيــاة 

واالقتصاديّــة. االجتاعيّــة 

األختام

مجموعــة األختــام يف املتحــف ذات 

كتابــات ودالئــل مهّمــة، معظمهــا أختام 

ــة  ــة. مثّ ســلطانيّة مــن الفــرة العثانيّ

ختــم ملخطّــط للمســجد األقــى وقبّــة 

الصخــرة، وأختــام ألســاء املالئكــة 

ــه الحســنى. وأســاء الل

مــن  طقــم  الصــورة  يف  يظهــر 

قطــع؛  ســّت  مــن  يتكــّون  الفّضــة 

مبخريــن وشــمعدانن وحاِمــَيْ عطور، 

ــد  ــايّن محّم ــلطان العث ــه الس ــربّع ب ت

خــان الثــاين البنتــه عديلــة. 

املصدر: هبة أصالن



موقعها: 
تقع إىل الرق من عكا، وعى حدود قضاءها وتبعد عن صفد 15كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ  مســاحة األرايض التابعــة لكفــر عنــان 5.827 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 

179 نســمة ارتفــع إىل 246 نســمة عــام 1931 وإىل حــوايل 360 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
-طرد االحتالل الصهيوين أهايل القرية ودّمرها بالكامل عام 1949.

ــا محطــة تجــارب  ــى عليه ــا” وبن ــار حناني ــة مســتوطنة “كف ــالل عــى أرايض القري ــام االحت -أق

ــة. زراعي

كفر عنان

الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 26 تشرين الثاني 2020 
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