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لفلسطني حتى تتحرر؛ وإن جعنا واستشهدنا

رضخ االحتالل لإلرادة الصلبة واملوقف الواثق الذي مثَّله األسري ماهر األخرس، فأمثرت 104 أيام 

من الصيام واإلرضاب عن الطعام إخضاًعا لالحتالل وإقراًرا منه باإلفراج عن ماهر األخرس قبل نهاية 

الشهر الحايل، وكان ذلك انتصاًرا ال ريَب فيه، يقدمه الفلسطينيون عظًة وعربًة لكل من ظنَّ أنَّه ميكن أن 

يحصل عىل سالم مع االحتالل أو مكاسب منه بالتفاوض الذي ترعاه أمريكا وغريها ومن الدول التي هي 

صهيونية مبقداٍر ال يقّل عن صهيونية قادة االحتالل، ورمبا يزيدون !

إنَّ الكيان الصهيوين لن مينح أحًدا صفقًة رابحًة أبًدا، أو فيها اعرتاف بالحّق، ما مل يؤخذ االعرتاف 

بالقوة منه، ألنَّ الباطل ال ميكن أّن يقّر بالحق باختياره، فذلك يعني زواله واضمحالله، إال إن أرغم عىل 

ذلك وانتزع منه انتزاًعا.

يؤكد هذه الحقيقة ماهر األخرس، كام يؤكدها كامل أبو وعر، الذي ارتقى شهيًدا صامًدا ممنوًعا من 

الوصول إىل العالج، وهو أدىن حقوقه اإلنسانية، دون أن يأبه العدو لذلك، أو تهتّم له مؤسسات حقوق 

اإلنسان الكثرية !

كام يؤكد هذه الحقيقة تلك الحملة الشعواء التي شّنها اإلعالم الصهيوين يف العامل ضد القرارات 

السبعة التي صدرت عن الجمعية العامة لألمم املتحدة منذ أيام، عىل الرغم من أنَّ »إرسائيل« لن تلتزم 

بها أصاًل، ومع ذلك الحقوا هذه القرارات إىل حّد التفتيش عن الكلامت والتعابري التي وردت يف ثنايا 

القرارات، كام حصل مع مصطلح »الحرم الرشيف« الذي ورد ملرة واحدة ضمن سياق مقدمة أحد القرارات !

ولو استطاع الصهاينة أن يصدروا قراًرا يرشع اقتحامات املستوطنني للحرم الرشيف، وأن يقوم مجلس 

األمن مبنع األذان يف القدس والخليل، وأن يرّشع لهم تجريف املدينة القدمية ببيوتها ومدارسها وكنائسها 

ومساجدها؛ لو استطاعوا إصدار مثل هذه القرارات لفعلوا، وهم يعملون لذلك بال شّك، وميهدون له 

بفرض واقعٍ يتناسب مع آمالهم، وسينجحون يف إجبار العامل عىل االعرتاف مبزاعمهم، لوال وجود حائٍل 

واحٍد مينعهم، ويعيق تنفيذ مشاريعهم العدوانية الشيطانية، وليس هذا الحائل إال صمود أهل فلسطني، 

وتضحياتهم الكربى يف سبيل الدفاع عن حقوقهم، وتفانيهم يف مواجهة االعتداءات الصهيونية عليهم 

وعىل بالدهم وحقوقهم ومقدساتهم.

وسوف يجد القراء الكرام يف هذا العدد من نرشتنا األسبوعية تغطية ملستجدات هذه االعتداءات، 

كام يطالع بعض أخبار الصمود والكفاح الفلسطيني، ونحن نأمل من وراء تقديم هذه التغطية األسبوعية 

أن تكون حافزًا لإلخوة الكرام ملزيد من املتابعة واالطالع، وأْن يذكّروا َمن حولهم مبا يجري يف فلسطني، 

ويبّينوا حقيقة ما يجري عىل أرضها، ويحافظوا عىل يقني الناس بالحّق وبانتصاره األكيد عىل الباطل 

بإذن الله.

                                                                       محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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مجموعــات  نّفــذت 

اقتحاًمــا  املســتوطنني، 23 

للمســجد األقــى، كــام منعــت 

األذان  رفــع  االحتــالل  ســلطات 

يف املســجد اإلبراهيمــي بالخليــل 

جنــوب الضفــة املحتــل، لنحــو 50 

املــايض. الشــهر  وقًتــا، 

األوقــاف  وزارة  وأوضحــت 

والشــؤون الدينيــة الفلســطينية، 

ــد 2020-11-8،  ــا األح ــان له يف بي

األقــى  املســجد  اقتحامــات  أن 

األعيــاد  خــالل  كثافتهــا  زادت 

اســتباح  حيــث  اليهوديــة، 

والبلــدة  األقــى  املســتوطنون 

القــدس. يف  القدميــة 

وقالــت الــوزارة يف تقريرهــا: 

“إن تلــك االقتحامــات كانــت تتم 

تحــت حاميــة رشطــة االحتــالل 

وعنــارص الوحــدات الخاصــة”.

وشــهد الشــهر املــايض -بحســب 

البيــان- اقتحــام جنــود االحتالل 

ــاب الرحمــة يف املســجد  ملصــىل ب

وتصويــره  املبــارك  األقــى 

االحتــالل  وواصــل  مرتــني، 

حملــة اإلبعــادات واالعتقــاالت 

بحــق موظفــي األوقــاف، ورافقهــا 

ومؤسســات  ملبــاين  اقتحامــات 

دينيــة.

فــإن  التقريــر  وبحســب 

واصلــت  االحتــالل  رشطــة 

أهــايل  عــىل  الخنــاق  تضييــق 

القــدس، وعــزل البلــدة القدميــة 

ــث  ــل، بحي ــا بالكام ــن محيطه ع

ســمحت فقــط لســكانها بالصــالة 

إجــراءات  ضمــن  »األقــى«  بـــ 

صارمــة. وقائيــة 

مــن جهتــه، حــّذر وكيــل وزارة 

ــرب -يف  ــو ال ــام أب ــاف حس األوق

سياســة  مــن  ذاتــه-  التقريــر 

وازديــاد  االقتحامــات،  زيــادة 

والتدخــل  التهويــد،  وتــرية 

وسياســة  »األقــى«،  بشــؤون 

املنتــرشة  والحواجــز  الحصــار 

حولــه.

أحمــد  األزهــر  شــيخ  شــدد 

 ،2020-11-8 األحــد  الطّيــب، 

رفضــه لكافــة أشــكال اإلســاءة 

شــكاًل  )ص(  محمــد  للنبــي 

. مضمونًــا و

وقــال يف ترصيــحٍ صحفــي: 

محمــد  لنبينــا  »اإلســاءة 

ــع  ــا، وســوف نتتب مرفوضــة متاًم

مــن يُــيء لنبينــا األكــرم يف 

لــو  حتــى  الدوليــة،  املحاكــم 

ــك  ــه نفعــل ذل ــا كل ــا عمرن قضين

فقــط”. األمــر 

وصــف  رفــض  عــىل  وأكــد، 

وقــال:  باإلســالمي،  اإلرهــاب 

ــة  ــا وقــت وال رفاهي “ليــس لدين

الدخــول يف مصطلحــات ال شــأن 

لنــا بهــا، وعــىل الجميــع وقــف 

هــذا املصطلــح فــوًرا؛ ألنــه يجــرح 

ــول  ــلمني ح ــني املس ــاعر مالي مش

ــامل”. الع

وأردف املُســلمون حــول العــامل 

رافضــون لإلرهــاب الــذي يترصف 

باســم الديــن، ويؤكــدون عــىل 

بــراءة اإلســالم ونبيــه مــن أي 

إرهــاب.. اإلرهابيــون ال ميثلوننــا 

عــن  مســؤولني  لســنا  ونحــن 

ــم. أفعاله

ــا يف األزهــر  وشــدد نحــن هن

قدميًــا وحديًثــا نواجــه اإلرهــاب 

فكــًرا وتعليــاًم، ووضعنــا مقــررات 

ومناهــج جديــدة تبــني للجميــع 

وأن  ُمجرمــون  اإلرهابيــني  أن 

ــم. ــن ترصفاته ــريء م ــالم ب اإلس

مــن  هــل  الطيــب،  وتســاءل 

مبشــاعر  املغامــرة  الحكمــة 

ــة  ــل ورق ــن أج ــرش م ــني الب مالي

مســيئة.. ال أســتطيع أن أتفهــم 

! هــذه  حريــة  أي 

23 اقتحاًما لألقىص ومنع األذان باإلبراهيمي 50 وقًتا

الطّيب: سوف نتتبع من يُيسء للنبي محمد )ص( 

يف املحاكم الدولية



5

- 
2

0
5

 -
ة  

س
م

وخ
ن 

تا
مئ

د 
د

ع
ال

 -
 

الخميس 26 ربيع ىاألول 1442هـ، املوافق لـ 12 ترشين الثاين 2020 

أعلــن األســري ماهــر األخــرس 

الطعــام  عــن  إرضابــه  تعليــق 

الــذي اســتمر لـــ)103( أيــام، بعــد 

ــه  ــالق رساح ــي بإط ــاق يق اتف

يف تاريــخ الســادس والعرشيــن 

/نوفمــرب  الثــاين  ترشيــن  مــن 

2020، عــىل أن يكــون هــذا األمــر 

هــو األمــر األخــري، وســيقي 

اإلفــراج  حتــى  املتبقيــة  املــّدة 

بتلقــي العــالج يف املشــفى.

يف  األســري  نــادي  وقــال 

بيــان صــدر عنــه: “إنــه بعــد 

ــام مــن اإلرضاب البطــويل  103 أي

خاضــه  الــذي  الطعــام  عــن 

األســري املناضــل ماهــر األخــرس، 

الحركــة  قضيــة  أعــاد  والــذي 

ــة  ــاالت اإلداري ــرية واالعتق األس

رافــق  حيــث  الواجهــة،  إىل 

شــعبي  حــراك  اإلرضاب  هــذا 

أماكــن  كافــة  يف  جامهــريي 

الفلســطيني،  شــعبنا  تواجــد 

وعــىل ضــوء التدهــور الخطــري، 

حالــة  شــهدته  الــذي  والحــرج 

الصحيــة،  األخــرس  األســري 

وبعــد أن أوصــدت األبــواب أمــام 

القضــايئ  الجهــاز  يســمى  مــا 

الصهيــوين، ليــامرس دوره بإنهــاء 

هــذا االعتقــال اإلداري الظــامل، 

عــىل  الســجني  إرادة  انتــرصت 

الســّجان”. ظلــم 

ــان: »عــىل ضــوء  وأضــاف البي

توجــه أبنــاء شــعبنا والحركــة 

شــعبنا  وقيــادات  األســرية 

ــة  ــلطة الوطني ــن الس ــود م وبجه

يف  واإلخــوة  الفلســطينية 

لجنــة املتابعــة العليــا للجامهــري 

وأعضــاء  الداخــل  يف  العربيــة 

الكنيســت مــن القامئــة املشــرتكة، 

الصهيونيــة  الجهــات  أمــام 

يقــي  االختصــاص،  صاحبــة 

قبــل  مــن  القطعــي  باإللتــزام 

ــالق  ــة بإط ــلطات اإلرسائيلي الس

األخــرس  ماهــر  األســري  رساح 

واإللتــزام   ،2020/11/26 يــوم 

املؤكــد بعــدم تجديــد اعتقالــه 

املــدة  ســيقي  حيــث  اإلداري، 

املتبقيــة حتــى اإلفــراج بتلقــي 

املشــفى”. يف  العــالج 

ــري  ــرر األس ــالً: »ق ــع قائ وتاب

ماهــر األخــرس إنهــاء إرضابــه 

ــوم  ــن الي ــداًء م ــام ابت ــن الطع ع

 ،2020/11/6 املوافــق  الجمعــة 

ماهــر  األســري  يكــون  وبذلــك 

انتصــاًرا  حقــق  قــد  األخــرس 

كبــريًا عــىل الّســجان واالحتــالل، 

مكمــاًل  انتصــاره  ويــأيت 

حققهــا  ســابقة  إلنتصــارات 

مناضلــون آخــرون يف مواجهــة 

اإلداري  االعتقــال  سياســة 

. ” لتعســفّية ا

الفصائــل  أشــادت  كــام 

الفلســطينية، باالنتصــار الــذي 

ــرس  ــر األخ ــري ماه ــه األس حقق

ــد  ــي بع ــجان اإلرسائي ــىل الس ع

اعتقالــه  بوقــف  قــرار  انتــزاع 

اإلداري.

الجهــاد  حركــة  وقالــت 

ــوب:  ــح مكت ــالمي يف ترصي اإلس

بعــد  األخــرس  األســري  “إن 

103 أيــام مــن معركــة الكرامــة 

والصمــود واصــل خاللهــا إرضابــه 

بعزميــة  الطعــام  عــن  املفتــوح 

جــربوت  متحديًــا  وبســالة 

وإرهابهــم”. الســجانني 

ــا  ــة يف بيانه ــت الحرك وأضاف

البطــل إرضاب  املجاهــد  »أنهــى 

إىل  يُضــاف  إنجــاًزا  ليســجل 

األســرية،  الحركــة  إنجــازات 

وذلــك عــىل الرغــم مــن شــّدة 

فــرتة  كابدهــا  التــي  املعانــاة 

الطعــام”. عــن  إرضابــه 

إرادة األسري ماهر األخرس تنترص عىل الّسجان
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الثالثــاء  -مســاء  استشــهد 

املريــض  األســري   2020--11-10

بالرسطــان، كــامل أبــو وعــر، يف 

الصهيــوين. االحتــالل  ســجون 

ــالم األرسى:  ــب إع ــال مكت وق

ــة  ــالل بإصاب ــتهتار االحت “إن اس

كورونــا  بفــريوس  وعــر  أبــو 

ــوع،  ــن ســجن جلب ــه م ــاء نقل أثن

وتعافيــه يف وقــت الحــق، يؤكــد 

تعرضــه لسياســة املــوت البطــيء 

التــي متارســها إدارة الســجون”.

وعــاىن الشــهيد أبــو وعــر يف 

ــات  ــن مضاعف ــرية م ــام األخ األي

طــرأت عــىل حالتــه الصحيــة، 

الرقبــة  يف  حــادة  وأوجــاع 

والــرأس، وهــزال عــام، كــام فقــد 

الكثــري مــن وزنــه.

االحتــالل  تجاهــل  وقــد 

املطالبــة  املناشــدات  جميــع 

ــه  ــبب وضع ــه بس ــالق رساح بإط

الصعــب. الصحــي 

وقبــل حــوايل ثالثــة أســابيع 

إىل  وعــر  أبــو  األســري  نُقــل 

هروفيــة«،  »أســاف  مستشــفى 

وهنــاك خضــع لعمليــة لوضــع 

للتغذيــة  مخصــص  أنبــوب 

يدَخــل عــرب فتحــة جراحيــة يف 

املعــدة.

وكشــف عــن إصابــة األســري 

يف  بالرسطــان  وعــر  أبــو 

ــام  ــة الع ــق نهاي ــرة والحل الحنج

خضــع  وقــد   ،2019 املــايض 

لجلســات العــالج اإلشــعاعي بعــد 

ــن إدارة  ــود م ــي مقص ــامل طب إه

ــالل. ــجون االحت س

وكان األســري قبــل استشــهاده 

ســجن  »عيــادة  تســمى  فيــام 

الرملــة« أو مــا يســميها األرسى 

ــة  ــروف اعتقالي ــلخ«، يف ظ »املس

قاســية وغــري إنســانية.

 46( وعــر  أبــو  والشــهيد 

قباطيــة  بلــدة  مــن  عاًمــا( 

جنــوب جنــني، ومعتقــل منــذ 

عــام 2003 ومحكــوم بالســجن 6 

مؤبــدات و50 عاًمــا، وكان واحــًدا 

املصابــني  األرسى  عــرشات  مــن 

مختلفــة،  رسطانيــة  بأمــراض 

يرتفــع  وعــر  أبــو  وباستشــهاد 

عــدد شــهداء الحركــة األســرية 

.226 إىل 

يف  األرسى  عــدد  ويبلــغ 

ســجون االحتــالل قرابــة 4700، 

منهــم 41 فتــاة، ونحــو 160 طفــاًل 

قــارًصا، ومنهــم 541 محكومــون 

اللــه  عبــد  كاألســري  باملؤبــد 

ــم  ــىل حك ــب أع ــويث صاح الربغ

ــدد  ــغ ع ــدا، ويبل ــه 67 مؤب ومدت

.400 املعتقلــني إداريًّــا نحــو 

وتشــري اإلحصائيــات إىل أن 

عــدد األرسى املــرىض يف ســجون 

ــم  ــاوز )1800(، منه ــالل تج االحت

ُقرابــة )700( بحاجــة إىل تدخــل 

عالجــي عاجــل، ومنهــم مصابــون 

األرسى  وعــرشات  بالرسطــان، 

إعاقــات  مــن  يعانــون  الذيــن 

مختلفــة.

حركــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 

املقاومــة اإلســالمية »حــامس«: 

كــامل  األســري  استشــهاد  “إن 

ــالل  ــجون االحت ــر يف س ــو وع أب

نتيجــة اإلهــامل الطبــي املتعمــد، 

ــادية  ــل وس ــرام املحت ــس إج يعك

الصهيــوين”. الســجان 

األسري املريض كامل أبو وعر شهيًدا يف سجون االحتالل
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الخميس 26 ربيع ىاألول 1442هـ، املوافق لـ 12 ترشين الثاين 2020 

جــدد األمــني العــام لحــزب 

نرصاللــه،  حســن  الســيد  اللــه 

ذكــرى  يف  خطابــه  خــالل 

مناســبة »يــوم الشــهيد” تأكيــده 

أن »املقاومــة ال تدخــل يف مســألة 

ــة  ــة وبحري ــدود بري ــيم ح ترس

مــع االحتــالل ألنهــا مســؤولية 

الدولــة”.

التطبيع وترسم الحدود

أن  إىل  اللــه  نــرص  وأشــار 

التــي  هــي  اللبنانيــة  »الدولــة 

وتــالل  شــبعا  مــزارع  اعتــربت 

قريــة  مــن  وجــزًءا  كفرشــوبا 

الغجــر تحــت االحتــالل«، مضيًفــا 

اقتصــار  »أكدنــا ســابًقا رضورة 

عــىل  الحــدود  ترســيم  قضيــة 

املوضــوع التقنــي فقــط”. ولفــت 

األخــرية  اآلونــة  »يف  أنــه  إىل 

خــاص  أمــرييك  اهتــامم  ظهــر 

ــع  ــدود م ــيم الح ــة ترس يف قضي

اإلرسائيــي”. الجانــب 

الســيد نــرص اللــه شــدد عــىل 

لرتســيم  هــي  املفاوضــات  أن 

ألي  وليــس  فقــط  الحــدود 

ــا »حــاول  مقدمــة أخــرى، موضًح

البعــض ربــط قضيــة ترســيم 

ــع  ــة للتطبي ــه بداي ــدود بأن الح

مــع إرسائيــل وهــذا كالم ال قيمــة 

ــه«. ل

عــن  الحديــث  أن  ورأى 

توجــه حــزب اللــه للتطبيــع مــع 

ــب  ــرد أكاذي ــو مج ــل« ه »إرسائي

منــا  يســتحق  وال  وتزويــر 

مــن  الهــدف  أن  النفــي، مؤكــًدا 

عــىل  التغطيــة  الحديــث  هــذا 

التطبيــع الــذي تقــوم بــه دول 

االحتــالل”. مــع  عربيــة 

قــال  ذاتــه،  الســياق  ويف 

الســيد نــرص اللــه »لدينــا الثقــة 

الرئيــس  إدارة  يف  الكاملــة 

ــاين ميشــال عــون وحرصــه  اللبن

عــىل تحصيــل حقــوق لبنــان يف 

ــا  ــف ترســيم الحــدود«، مضيًف مل

»اختلفنــا مــع رئيــس الجمهوريــة 

املفــاوض  الوفــد  عــىل طبيعــة 

عــىل ترســيم الحــدود”.

املقاومة تنقل للمرة األوىل 
»إرسائيل« من موقع الهجوم 

إىل موقع الدفاع

الحديــث  »جــرى  وتابــع: 

اإلرسائيليــة  املنــاورة  خــالل 

جاهزيــة  عــن  األخــرية 

ــان  ــا يف لبن ــل م ــة لعم إرسائيلي

أو الجــوالن«، معتــربًا أن املقاومــة 

يف لبنــان تنقــل للمــرة األوىل 

»إرسائيــل« مــن موقــع الهجــوم 

ــا إىل أن  ــاع، الفًت ــع الدف إىل موق

“إرسائيــل تتوجــس مــن الهجــوم 

ــداين  ــا املي ــان وطموحه ــىل لبن ع

إىل  انتقلــت  وقــد  محــدود 

ــا أن  ــي”، موضًح ــري الدفاع التفك

يتحــدث  اإلرسائيــي  »الجيــش 

وهنــاك  جاهزيــة  أزمــة  عــن 

النفــي  الجانــب  يف  خلــل 

ــة”. ــه الربي ــدى قوات ــوي ل واملعن

البحريــة  »القــوة  أن  ورأى 

أعجــز  ســتكون  اإلرسائيليــة 

إنجــاز خــالل  أي  تقديــم  عــن 

“كل  قائــاًل  مقبلــة«،  حــرب  أي 

الحــروب أثبتــت أن ســالح الجــو 

ــم  ــىل حس ــادر ع ــري ق ــده غ وح

انتصــار”. وإنجــاز  معركــة 

ــه أن  وكشــف الســيد نــرص الل

يف  كانــت  لبنــان  يف  املقاومــة 

ــن  ــة بالتزام ــتنفار تاّم ــة اس حال

مــع إجــراء املنــاورة اإلرسائيليــة، 

ــل يف  ــرت إرسائي ــا »إذا فك مضيًف

فيســكون  حامقــة  أي  ارتــكاب 

ــا”. ــا رسيًع ردن

نرص الله: ربط قضية ترسيم الحدود بأنه بداية للتطبيع 

مع إرسائيل كالم ال قيمة له



اإلســالمي  املفكــر  دعــا 
الســويدان،  طــارق  الكويتــي 
ــة  ــرشكات العربي ــة ال إىل مقاطع
ــان الصهيــوين  ــع الكي ــة م املتعاون
جــراء  الخســائر  »لتتكبــد 

. ” لتطبيــع ا

جــاء ذلــك يف نــدوة نظمتهــا 
ملقاومــة  اإلماراتيــة  الرابطــة 
حكوميــة(،  )غــري  التطبيــع 
 ،2020-11-9 اإلثنــني  مســاء 
مقاطعــة  »رضورة  بعنــوان 
الصهيــوين  الكيــان  منتجــات 
وداعميهــم« عــرب تقنيــة »فيديو 

. ” كونفرنــس

عــىل  الســويدان  وشــدد 

الــرشكات  مقاطعــة  »أهميــة 

ــع  ــي تطب ــات الت ــس الحكوم ولي

ــب،  ــوين فحس ــان الصهي ــع الكي م

التطبيــع  أن  لهــم  لنثبــت 

تدمريهــم”. يف  سيتســبب 

ــعوب  ــت الش ــع »إذا قاطع وتاب

العربيــة تلــك الــرشكات يعنــي 

 300 لـــ  خســارة )قــوة رشائيــة( 

مليــون عــريب، بعــد ذلــك لــن 

أن  مؤكــدا  التطبيــع«،  ينفعهــم 

مُجملهــا  يف  اإلســالمية  األمــة 

التطبيــع. ترفــض 

»نحــن  الســويدان  وأضــاف 

املســتمر  بالتذكــري  مطالبــون 

وجمــع قوائــم الــرشكات املطبعــة 

إرسائيــل(  مــع  عالقــة  )تقيــم 

القــدرة  منلــك   )..( ملقاطعتهــا 

جاديــن  كنــا  إذا  التأثــري  عــىل 

إســالمية”. كأمــة 

الكويتــي  الداعيــة  ولفــت 

منصــات  اســتخدام  أهميــة  إىل 

العربيــة  التواصــل االجتامعــي 

يف التوعيــة بــرورة املقاطعــة، 

ا إياهــا »الســالح األقــوى يف  عــادًّ

يــد رافــي التطبيــع”.
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ــي  ــاد العامل ــس االتح ــد رئي أك

الدكتــور  املســلمني،  لعلــامء 

نــرصة  أن  الريســوين  أحمــد 

ودعمــه،  الفلســطيني  الشــعب 

ــع  ــاده املــرشوع، بجمي ودعــم جه

األشــكال املمكنــة، واجــٌب رشعــي 

عــىل جميــع املســلمني، وهــو َديــن 

عــىل األحــرار والرشفــاء مــن كل 

األديــان والقوميــات واالتجاهات.

عــن  الريســوين  وتحــدث 

الشــعب  نــرصة  يف  األمــة  دور 

مؤمتــر  خــالل  الفلســطيني، 

التطبيــع  أمانــة..  »القــدس 

خيانــة«، الــذي يعقــده االئتــالف 

القــدس  لنــرصة  العاملــي 

. فلســطني و

أشــار  التطبيــع  وعــن 

بعــض  أن  إىل  الريســوين 

العــرب  عــىل  املحســوبني 

واملســلمني اصطــّف تحــت العباءة 

خادًمــا  ليصبــح  الصهيونيــة، 

أننــا  عــىل  مشــدًدا  ملرشوعــه، 

وليــس  للســالم،  كارهــني  لســنا 

بالســالم،  مّنــا  أوىل  املطبعــون 

ــذي  ــون ال ــس، املطبع ــىل العك وع

عــىل  االحتــالل  يشــجعون 

االســتمرار بجرامئــه، وبالقتــل 

ليــس  والتطبيــع  واالنتهــاكات، 

خدمــة للســالم، الســالم يكــون 

الحقــوق  أهــل  باســتعادة 

. قهــم حقو

قضيــة  أن  الريســوين  وأكــد 

واملســجد  والقــدس  فلســطني 

وال  جميًعــا،  قضيتنــا  األقــى 

يجــوز رشًعــا، وال إنســانًيا، تــرك 

الفلســطينيني وحدهــم يواجهون 

هــذه الغطرســة الصهيونيــة، ال 

بــّد أن منّدهــم مبــا نســتطيع، 

اســتعمل  ولــو  كثــري،  وهــو 

املســلمون ُعــرش قدراتهــم لكانــوا 

حــرروا فلســطني مــن أول ســنة.

ــا  ــىل أنن ــوين ع ــدد الريس وش

فلســطني،  تقســيم  نقبــل  ال 

ــا؛  ــول رشًع ــري مقب ــيم غ فالتقس

فهــو رسقــة ونهــب وعــدوان.

الريسوين: ال يجوز رشًعا وال إنسانًيا ترك 

الفلسطينيني وحدهم

السويدان: أدعو ملقاطعة الرشكات العربية 

املتعاونة مع »إرسائيل«
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اللوائيــة  »اللجنــة  أودعــت 
القــدس  يف  اإلرسائيليــة« 
املحتلــة، مخططًــا يحدد سياســات 
مدينــة  مركــز  يف  »التنظيــم« 
القــدس، لســنوات طويلــة قادمة، 

عليــه. لالعــرتاض  وطرحتــه 

شــؤون  يف  الخبــري  وكشــف 
القــدس  يف  والبنــاء  التنظيــم 
أن  جبــارة،  مهنــد  املحامــي 
ــق عليــه »مــرشوع  املخطــط يطل
مركــز املدينــة رشق«، ويتضمــن 
يف  التغيــريات  مــن  الكثــري 

املدينــة.

وأوضــح جبــارة أن املخطــط 
يبــدأ مــن املــرصارة عــىل الشــارع 
بشــوارع  مــروًرا  واحــد،  رقــم 
وصــالح  ســليامن  الســلطان 
واألصفهــاين  والزهــراء  الديــن 
بــن  عثــامن  وشــارع  والرشــيد 
عفــان يف واد الجــوز، وصــواًل إىل 
منطقــة الشــيخ جــراح وفنــدق 
ــداًدا  ــوين«، وامت ــكان كول »األمري
عــىل الشــارع رقــم واحــد الفاصل 
بــني شــطري املدينــة الرشقــي 

والغــريب.

ســلطات  أن  جبــارة  وأفــاد 
األيــام  يف  وضعــت  االحتــالل 
اإلشــارات  عــرشات  األخــرية 
الخــراء عــىل أعمــدة اإلنــارة 
ــملها  ــي سيش ــة الت يف ذات املنطق
املخطــط »لتعطــي الســكان فرصة 

املــرشوع”. عــىل  االعــرتاض 

ــة  ــارة إىل أن اللجن وأشــار جب
حتــى  فرصــة  الســكان  منحــت 
شــهر  مــن  والعرشيــن  الثالــث 
ــرتاض  ــل لالع ــون األول املقب كان
أن  إىل  الفًتــا  املــرشوع،  عــىل 
مــن  الكثــري  يتضمــن  املــرشوع 
التغيــريات يف املدينــة مبــا يف 
صــالح  شــارع  تحويــل  ذلــك 

للمشــاة. لشــارع  الديــن 

املخطــط  أن  جبــارة  وبــنّي 
تفصيــي عملــت عليــه بلديــة 
ــا، ويؤثــر  االحتــالل منــذ 20 عاًم
عملًيــا عــىل 300 ألــف شــخص 
رشق القــدس، ومــع ذلــك فقــد 
التشــاور  دون  البلديــة  أعدتــه 
املحــال  وأصحــاب  الســكان  مــع 

التجاريــة يف الشــوارع واألحيــاء 
التــي يشــملها املخطــط.

يف  للنظــر  »جبــارة«  ودعــا 
للمخطــط  الكاملــة  التفاصيــل 
ــني،  ــرباء ومهندس ــالل خ ــن خ م
ــه. ــة كل تفاصيل ــل معرف ــن أج م

رضورة  عــىل  جبــارة  وأكــد 
أصحــاب  مــن  العديــد  تقديــم 
املنطقــة  التجاريــة يف  املصالــح 
عــىل  اعرتاضــات  والســكان 
املــرشوع ضمــن املهلــة الزمنيــة 
املحــددة لغــرض إعاقــة املصادقــة 
ــن  ــيته م ــن خش ــا ع ــه، معربً علي
تغيــري  إىل  املخطــط  يــؤدي  أن 

املدينــة. ومعــامل  مالمــح 

حــّذر  ســابق  وقــت  ويف 
اإلســالمية  الهيئــة  رئيــس 
وخطيــب  القــدس  يف  العليــا 
ــة  املســجد األقــى الشــيخ عكرم
صــربي مــن محــاوالت االحتــالل 
عــىل  للســيطرة  واملســتوطنني 
األقــى  يف  محــددة  مواقــع 
ووضــع اليــد عليهــا مــن قبــل 

الصهيــوين.. االحتــالل 

مخطط صهيوين جديد يغرّي معامل رشق القدس



ــت  ــة ليس ــوة تطبيعي يف خط

بجديــدة.. كشــفت قنــاة »كان« 

الصهيونية، أن وفًدا من مســؤويل 

ــامل  ــة ش ــتوطنات الصهيوني املس

ــل  ــة وص ــة املحتل ــة الغربي الضف

إىل اإلمــارات لعقــد اجتامعــات 

ــع رجــال أعــامل إماراتيــني يف  م

واملبيــدات  الزراعــة  مجــاالت 

والبالســتيك.

وأوضــح املوقــع اإللكــرتوين 

ــه  ــذي يرتأس ــد ال ــاة أن الوف للقن

مســتوطنات  مجلــس  رئيــس 

)الســامرة( يــويس داغــان ســيعقد 

سلســلة اجتامعــات مــع رجــال 

األعــامل يف مجــاالت عــدة.

-11-8 األحــد  وصلــت  كــام 
2020، الرحلــة التجاريــة األوىل 
إىل  الصهيــوين  الكيــان  مــن 
باألجــواء  مــروًرا  اإلمــارات، 
لتطبيــع  تدشــيًنا  الســعودية؛ 

الجانبــني. بــني  العالقــات 

الســابعة  القنــاة  وذكــرت 
الصهيونيــة أن الرحلــة التجاريــة 
األوىل انطلقــت مــن مطــار »بــن 
غوريــون«، وهــي لرشكــة »فــالي 
الرحلــة رشكــة  ديب«، ونظّمــت 
ورجــل  األمريكيــة  »ســابا« 
إفرايــم  اليهــودي  األعــامل 

. كميــرس

رجــل   170 الرحلــة  وضمــت 

إرسائيلًيــا،  وســائًحا  أعــامل 
واســتغرقت ثــالث ســاعات مــن 
مــروًرا  ديب  إىل  أبيــب«  »تــل 

الســعودية. باألجــواء 

مجموعــات  رشعــت 

األحــد2020-11-8،  اســتيطانية، 

اســتيطانية  بــؤرة  بنــاء  يف 

منطقــة  أرايض  عــىل  جديــدة 

ــرشق  ــة إىل ال ــني الواقع رأس الت

اللــه. رام  مدينــة  مــن 

أن  عيــان  شــهود  وأفــاد 

يف  رشعــوا  املســتوطنني 

أعــامل تجريــف ووضــع بعــض 

الخيــام؛ متهيــدا إلقامــة بــؤرة 

. نية ســتيطا ا

تجمــع  هــو  التــني«  و«رأس 

بــه  يوجــد  رعــوي  ســكاين 

مدرســة ابتدائيــة تواجــه خطــر 

الهــدم مــن ســلطات االحتــالل.

قبــل  املدرســة  وافتتحــت 

ــام  ــع الع قرابــة شــهرين مــع مطل

بتمويــل  الجديــد،  الــدرايس 
لكــن  األورويب،  االتحــاد  مــن 
بهدمهــا  أخطــر  االحتــالل 

الرتخيــص. عــدم  بدعــوى 

ــدوي  ــع الب ــكن يف التجم ويس
أكــر  منــذ  إرشــيدات  عشــرية 
ــة  ــة واقع ــا يف منطق ــن 40 عاًم م
ــك  ــر مال ــرى املغــري وكف ــني ق ب
ــامل رشق  ــالح ش ــو ف ــة أب وخرب

مدينــة رام اللــه.

وحســب ترصيحــات ســابقة 
أبــو  الحــاج  العشــرية  ملختــار 
ــاول  ــالل يح ــإن االحت ــالمة، ف س
ــني  ــة، ويب ــن املنطق ــم م ترحيله
ــالل  ــوات االحت ــو ســالمة أن ق أب
ثالثــة  حــوايل  منــذ  بــدأت 
أعــوام بتســليم أهــايل التجمــع 
إخطــارات بهــدم مســاكنهم، التــي 

ال تعــدو كونهــا خياًمــا أو مســاكن 
حيــث  بالصفيــح،  مســقوفة 
تعيــش يف رأس التــني 50 عائلــة، 
مــن مثانيــة  منهــا  كل  تتكــون 

أفــراد عــىل األقــل.

10

املستوطنون يرشعون ببناء بؤرة استيطانية رشق رام الله

رحالت تجارية وتعاون متبادل بني اإلمارات و »إرسائيل«
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ــم  ــة لألم ــة العامَّ ــرَّت الجمعي أق
املتحــدة، بتاريــخ 4 ترشيــن الثــاين 
تخــّص  قــرارات  ســبعة   ،2020
فلســطني واالحتــالل اإلرسائيــي 
العربيــة  األرايض  ولبعــض  لهــا 
عناويــن  جــاءت  وقــد  األخــرى، 

هــذه القــرارات كــام يــي:

األمــم  وكالــة  عمليــات   -1
املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــني 
األدىن. الــرشق  يف  الفلســطينيني 

الالجئــني  ممتلــكات   -2
ــطينيني واإليــرادات اآلتيــة  الفلس

. منهــا

إىل  املســاعدة  تقديــم   -3
الفلســطينيني. الالجئــني 

الخاصــة  اللجنــة  أعــامل   -4
املعنيــة بالتحقيــق يف املامرســات 
اإلرسائيليــة التــي متــّس حقــوق 
الفلســطيني  للشــعب  اإلنســان 
يف  العــرب  الســكان  مــن  وغــريه 

املحتلــة. األرايض 

اإلرسائيليــة  املامرســات   -5
اإلنســان  حقــوق  متــّس  التــي 
األرض  يف  الفلســطيني  للشــعب 
فيهــا  مبــا  املحتلــة،  الفلســطينية 

الرشقيــة. القــدس 

6- املســتوطنات اإلرسائيليــة يف 
األرض الفلســطينية املحتلــة، مبــا 
ــة، والجــوالن  ــا القــدس الرشقي فيه

الســوري املحتــل.

7- الجوالن السوري املحتل.

ورغــم أّن هــذه القــرارات تعتــرب 
قــرارات غــري ملزمــة، وال ترقــى 
الصــادرة  القــرارات  مســتوى  إىل 
عــن مجلــس األمــن كــام هــو معلــوم، 
القــرارات  بعــض  تضمــني  ورغــم 
ــن  ــي تدي ــرات الت ــن الفق ــد م العدي

فــإن  الفلســطينية،  املقاومــة 
ــا  ــنَّت عليه ــة ش ــر الصهيوني الدوائ
مجمــل  تناولــت  كبــرية،  حملــة 
هــذه القــرارات عموًمــا، مــع الرتكيز 
عــىل بعــض املســائل أو التفصيــالت 

الصغــرية فيهــا بشــكل خــاص.

 UNWATCH وقــد شــنَّ موقــع
ــم  ــامل األم ــد أع ــص يف رص املتخص
وتحليلهــا  وقراراتهــا،  املتحــدة 
واملعــروف  عليهــا،  والتعليــق 
شــنَّ  الصهيونيــة،  بتوجهاتــه 
ا عــىل هــذه القــرارات  ــا حــادًّ هجوًم
عــىل  منهــا  وخاصــة  األمميــة، 
القــرارات املتعلقــة بوكالــة غــوث 
ــطينيني  ــني الفلس ــغيل الالجئ وتش
»األونــروا«، التــي وصفهــا املوقــع 
تعليًقــا  خصــص  كــام  بالفاســدة، 
أحــد  اســتخدام  حــول  منفــرًدا 
القــرارات لتعبري »الحــرم الرشيف« 
يف أحــد بنــوده، والــذي ورد بلفظه 
اإلنكليزيــة  النســخة  العــريب يف 
مــن القــرار أيًضــا، وقــد زعــم املوقــع 
أنَّ هــذا االســتخدام ميثــل تجاهــاًل 
لحقــوق غــري املســلمني يف املنطقــة 

ها »جبــل الهيــكل”. التــي ســامَّ

الصهيونيــة  املتابعــة  هــذه  إنَّ 
املتعلقــة  القــرارات  لتفاصيــل 
ة أمــور،  باالحتــالل تــؤرش إىل عــدَّ

منهــا:

1- أهميــة التدقيق يف اســتخدام 
وعــدم  واملصطلحــات،  املفاهيــم 
كلمــة  أي  متريــر  يف  التســامح 
لطبيعــة  رؤيتنــا  مــع  تتناقــض 
الــرصاع يف فلســطني، وقــد وَعــى 
ولذلــك  األهميــة،  هــذه  عدونــا 
نــال مصطلــح »الحــرم الرشيــف« 
ــا خاًصــا وكبــريًا مــن الهجــوم  نصيًب
ــوم  ــم الهج ــادل حج ــوين، يع الصهي

ــّم عــىل مجمــوع القــرارات  ــذي ت ال

ــارة »الحــرم  الســابقة، رغــم أّن العب

الرشيــف«، مل تــرد إال مــرة واحــدة، 

ــا يف  ــرار، وإمن ــّص الق ــس يف ن ولي

املقدمــة والحيثّيــات التــي دعــت 

إىل اتخــاذ القــرار الــذي أرشنــا إليــه 

ــك  ــع ذل ــبق، وم ــام س ــم /5/ في برق

أثــار ذلــك التعبــري غضًبــا صهيونًيــا 

ــا. عارًم

ــة  ــارة املتضّمن ــاءت العب ــد ج وق

يــي:  كــام  القــرار  مقدمــة  يف 

إزاء  القلــق  بالــُغ  يســاورها  )وإذ 

يف  املشــهودين  والعنــف  التوتــر 

اآلونــة األخــرية، يف جميــع األرض 

فيهــا  مبــا  املحتلــة،  الفلســطينية 

القــدس الرشقيــة، مبــا يف ذلــك 

فيــام يتعلــق باألماكــن املقدســة يف 

القــدس، ومنهــا الحــرم الرشيــف، 

ــت  ــي وقع ــائر الت ــف للخس وإذ تأس

األبريــاء(. املدنيــني  صفــوف  يف 

الحــرم  منطقــة  أهميــة   -2

العــدو  إىل  بالنســبة  الرشيــف 

يفــرس  مــا  وهــذا  الصهيــوين، 

ــرم،  ــىل الح ــررة ع ــه املتك اعتداءات

واقتحامــات املســتوطنني لــه، حيــث 

لــن يقنــع االحتــالل بأقــل مــن هدم 

املســجد األقــى وتحويــل منطقــة 

الحــرم إىل مــكان إلقامــة الهيــكل 

املزعــوم.

وهــذا مــا يؤكــد املوقــع بالــغ 

األهميــة للحــرم القــديس الرشيــف، 

اإلســالمية  املقدســات  ولجميــع 

واملســيحية يف فلســطني، وأهميــة 

العنايــة بــكل التفاصيــل املتعلقــة 

بهــا، حتــى تحريرهــا بــإذن اللــه 

مــن رجــس االحتــالل.

هيئة التحرير.

حزمة قرارات أممية تقرع رأس االحتالل.. وغضب صهيوين 

من مصطلح »الحرم الرشيف«



ــات  ــة الدراس ــن مؤسس ــدر ع ص

كتــاب،  العــام  هــذا  الفلســطينية 

ــار:  ــتوطن، والحص ــريوس، املس »الف

ــث  ــا« للباح ــن الكورون ــزة يف زم غ

غســان  الفلســطيني  والطبيــب 

ســليامن أبــو ســتة، املديــر املشــارك 

لربنامــج طــب النزاعــات يف معهــد 

الصحــة العامليــة التابــع للجامعــة 

بــريوت. األمريكيــة يف 

يشــري الكاتــب إىل أن جائحــة 

كضغــوط  عملــت   »19  – »كوفيــد 

حــددت هيــاكل القــوة والتدرجــات 

الوطنــي  املســتوى  عــىل  داخلهــا 

وفــوق الوطنــي.

حديًثــا  صــدر  الــذي  الكتــاب 

الدراســات  »مؤسســات  عــن 

أن  إىل  يســتند  الفلســطينية«، 

الفرنســيني  الفيلســوفني  مقولــة 

مــع  تعامــل  الــذي  باديــو  آالن 

أحداثًــا  بوصفهــا  األوبئــة 

اجتامعيــة، أو ميشــيل فوكــو الــذي 

قاربهــا كأزمــات ضمــن محــارضات 

و1974   1973 عامــْي  بــني  ألقاهــا 

يف »كوليــج دي فرانــس«، حيــث مل 

ــا  ــًدا جرثومًي ــون تهدي ــن الطاع يك

وسياســًيا. ثقافًيــا  مرًضــا  بــل 

أن  إىل  ســتة  أبــو  يشــري 

املؤرخــني اكتشــفوا الطــرق التــي 

والحجــر  األوبئــة  بهــا  عــززت 

أقامــت  أو  تحــدت،  أو  الصحــي، 

وعالقــات  االقتصاديــة  العالقــات 

ــة  ــد دراس ــىل األرض، فعن ــوة ع الق

ــبانية يف  ــزا اإلس ــة اإلنفلون جائح

جنــوب أفريقيــا التــي تفّشــت بعــد 

عــودة جنــود ســود مــن معــارك عىل 

ــرب  ــالل الح ــية خ ــة الفرنس الجبه

التقطــوا  حيــث  األوىل،  العامليــة 

الرجــوع،  رحلــة  خــالل  املــرض 

انتشــار  البيــض  اســتغل  وحينهــا 

ــز  ــات التميي ــني سياس ــرض لتقن امل

تــم  حيــث  العنــرصي،  والفصــل 

ــة  ــاحة األرايض املمنوح ــد مس تقيي

ــة  ــذه التجرب ــت ه ــود، وأصبح للس

فيــام بعــد نذيــًرا لعمليــات اإلخــالء 

املســتقبلية وتكريــس نظــام الفصل 

العنــرصي.

ــكل  ــو ش ــار ه ــح أن الحص ويوّض

منخفضــة  الحــرب  أشــكال  مــن 

الضغــط  أســاس  عــىل  الشــدة 

ــة  ــة ديناميكي ــو عملي ــتمر، وه املس

ومامرســتها  شــدتها  يف  تتغــرّي 

شــهريًا ويومًيــا، مــن خــالل تعديــل 

التــي  العازلــة«  »املنطقــة  عمــق 

متتــد عــىل طــول املحيــط الداخــي 

ــة  ــدود البحري ــري الح ــزة وبتغي لغ

لغــزة، حيــث ميكــن تصعيــد العنــف 

املــكاين للحصــار، والــذي يــؤدي إىل 

الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  شــّل 

ــة. ــات الطبي ــا الخدم ومنه

أن  إىل  ســتة  أبــو  ويلفــت 

اإلرسائيليــني  املســؤولني  هــدف 

مــن الحصــار هــو إبقــاء اقتصــاد 

االنهيــار«،  شــفا  »عــىل  غــزة 

ــامل  ــول الع ــد دخ ــّم تقيي ــث ت حي

الفلســطينيني مــن الضفــة وغــزة 

بعــد انتشــار الجائحــة، غــىل جانــب 

ــن  ــايئ م ــن الوب ــر أدوات األم تطوي

للفــريوس. االســتجابة  أجــل 

محاولــة  عنــد  أنــه  ويــرى 

التنبــؤ بسياســات »إرسائيــل« أثنــاء 

ــه إىل  ــاء، التــي تهــدف لتحويل الوب

فرصــة، إذ فرضــت قيــوًدا صارمــة 

عــىل تســليم مجموعــات فحــص 

الفــريوس إىل قطــاع غــزة.
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حــارٌة عريقــة أصيلــة تــروي 

عــريب  كل  يعيشــها  حكايــة 

وفلســطيني ومســلم كلام مــى فيها 

ذهابًــا وإيايًبــا بطريقه إىل املســجد 

للحكايــة  مثــال  هــي  األقــى، 

ــارز  ــال ب ــا مث ــي أيًض ــية وه املقدس

للتحــوالت التــي شــهدتها املدينــة 

ــذ أن  ــة من ــن وخاص ــر الزم ــىل م ع

حــط بهــا االنتــداب الربيطــاين.

الحــارة الســعدية إحدى حــارات 

البلــدة القدميــة ملدينــة القــدس يف 

الحــي اإلســالمي، وهــي مــن الحارات 

كبــري  عــدد  بوجــود  املتميــزة 

والشــهداء  األوليــاء  مقامــات  مــن 

أســوارها  داخــل  وتقــع  املُســلمني، 

والعامــود،  الســاهرة  بــايب  بــني 

األقــى  املســجد  مــن  وبالقــرب 

املبــارك، يحدهــا مــن الشــامل ســور 

الســلطان  أنشــأه  الــذي  القــدس 

العثــامين ســليامن القانــوين رحمــه 

ــيخ  ــا الش ــرشق عقبت ــن ال ــه، وم الل

ــة  ــن منطق ــطامي ضم ــداد والبس ش

ــُزل  ــة، ومــن الجنــوب النَّ بــاب َحطَّ

النمســاوي، ومــن الغــرب ســويقة 

ــود. ــاب العام ب

ــغ مســاحة الحــارة الســعدية  تبل

تســمى  وكانــت  دومنًــا،  خمســون 

أيًضــا بحــارة األكــراد نســبة لألكــرد 

الذيــن قدمــوا مــع الســلطان صــالح 

أقامــوا  والذيــن  األيــويب  الديــن 

فيهــا، وتســمى أيًضــا حــارة املشــارقة 

نســبة للمســيحيني الذيــن ســكنوها 

ــي. ــالل الصليب ــالل االحت خ

هــذه  مييــز  مــا  أهــم  ولعــل 

الحــارة كــرة الكنــوز الرائعــة التــي 

فيها من اآلثار اإلسالمية، ومنها:

مسجد املئذنة الحمراء:

ــي  ــامرات الت ــم الع ــن أه ــو م وه

ــامين. ــد العث ــت يف العه بني

وفيها َدير راهبات صهيون:

كبــريًا،  ديــًرا  يضــم  الــذي 

ــة. ــريًا وِبرك ــا صغ ــة ومتحًف وكنيس

وفيها الزاوية الهندية:

التــي ســميت بهــذا االســم نســبة 

بابــا  الهنــدي  الصــويف  للعــامل 

فريــد شــكركنج الــذي قــِدم ملدينــة 

عــام،   800 نحــو  قبــل  القــدس 

لت الزاويــة كوقــف هنــدي  وُســجِّ

إســالمي خــريي.

املدرســة  فيهــا  وكذلــك 

: حيــة لصال ا

التــي قــام بإنشــائها الســلطان 

كمجمــع  األيــويب  الديــن  صــالح 

علمــي تخــرج منــه الكثــري مــن 

القــدس.  يف  العلــامء 

وفيها الزاوية املولوية:

املؤيــدون  فيهــا  يقيــم  والتــي 

لهــذه الطريقــة حيــث دخلــت هــذه 

ــل  الطريقــة بيــت املقــدس يف أوائ

الحكــم العثــامين )925هـ(.

الحنابلة أومســجد  ومســجد 

ريحــان: الشــيخ 

يعــود  أثــري  مســجد  وهــو 

تاريخــه إىل العــرص العثــامين يف 

 . فلســطني

 وفيها مسجد الشيخ لولو:

ــود،  ــاب العم ــويقة ب ــع يف س يق

وتحديــًدا عــىل يســار الداخــل مــن 

الطريــق  أول  ويف  البــاب،  هــذا 

املتجهــة إىل حــارة الســعدية، وذلــك 

تاريخًيــا  عــرف  مجمــع  ضمــن 

بالزاويــة اللؤلؤيــة املنســوبة إىل 

ــازي. ــؤ غ ــن لؤل ــدر الدي ــا ب واقفه

ومسجد ومقام الشيخ ميك:

يقــع يف بــاب الســاهرة، عــىل 

ميــني الداخــل إىل مدينــة القــدس 

القدميــة مــن البــاب املذكــور تجــاه 

يقابــل  حيــث  األقــى،  املســجد 

القادســية. مدرســة 

الحارة السعدية يف القدس



موقعها: 
تقع إىل الشامل الرشقي من عكا وتبعد عنها 15,5كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 42500 دومنـًـا، بلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 

427 نســمة ارتفــع إىل 470 نســمة عــام 1931 وإىل حــوايل 690 نســمة عــام 1945. 

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

ــام  ــارة« ع ــري هيش ــاف ن ــتوطنة »موش ــة مس ــىل أرايض القري ــالل ع ــام االحت - أق

 .1950

الغابسية
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