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البالء األعظم

إذا كان هنــاك بحــث بــأن جائحــة كورونــا هــل هــي مــن صنع اإلنســان املســتكرب أم أنهــا ظاهــرة طبيعية، 

فــا يشــك أحــد بــأن الكيــان الصهيــوين الغاصــب هــو مــن صنــع قــوى االســتكبار والظلــم والــر يف هــذا 

العــامل، وهــو يشــكل الوبــاء الحقيقــي والعــدو األكــرب الــذي يتهــدد األّمــة اإلســامية منــذ قرابــة القــرن، 

بــل ويتهــدد البريــة جمعــاء مبــا يحملــه مــن إرادٍة للــر وتنكــٍر للقيــم. 

واملؤســف هــو أن معظــم أبنــاء األمــة ميــرون يف تعاملهــم  مــع هــذا العــدو ؛ بــل والـــ »أشــد عــداوة« كــا 

يف النــص القــرآين،  دون أن يندفعــوا حتــى للتفكــر يف آليــات مواجهــة هــذا الخطــر الكبــر واملحــدق، 

ــن  ــدة م ــاحات جدي ــال مس ــه يف احت ــق طموحات ــوم أن يحق ــاول الي ــي  يح ــدو اإلرسائي ــة وأن الع خاص

األرايض العربيــة واإلســامية، وســلب خراتهــا، عــرب اتفاقيــات الهــوان التــي يربمهــا معــه عــدد مــن الحــكام 

العــرب الضعــاف والجهلــة واملتآمريــن.

  إنه يحاول أن يحقق تحت شعار السام، ما مل يستطع تحقيقه بالدم والنار. 

قــد يكــون عــدم إحســاس الكثــر مــن أبنــاء األمــة بــأمل هــذا البــاء، وعــدم تحركهــم ملعالجته،ناجــم 

عــن الجهــل مبخاطــره، أو اليــأس مــن بُــرءه، غــر أن مــا يجــري اليــوم مــن متــدد صهيــوين عــرب سياســات 

التطبيــع أخــرج املنحــة مــن قلــب املحنــة، وهيــأ األرضيــة مجــدًدا لتشــكيل جبهــة إســامية واعيــة انتصــاًر 

ــا للنهــج العــدواين الصهيــوين. لفلســطني وتصديً

ــن  ــم ع ــع الضي ــلمني األوىل ورف ــة املس ــر قبل ــة بتحري ــة املرهون ــة األم ــتعادة كرام ــل الس ــة تعم  جبه

ــد. ــطيني الصام ــعب الفلس الش

ــق  ــة تث ــامل، وتضــع خطــة متأني ــداد الع ــة فلســطني عــى امت ــح عــى كل املؤمنــني بعدال ــة تنفت جبه

ــوة.  ــن ق ــتطاعت م ــا اس ــه، مب ــة كل معوقات ــل ملواجه ــبابه، وتعم ــدرس أس ــر وت بالن

نعــم ليــس املطلــوب اليــوم لتحقيــق النــر اجــاع األمــة، بــل هــو أمــر غــر مقــدور ، وإّنــا يكفــي 

اجتــاع  ثلــة مؤمنــة صادقــة داعيــة إىل الخــر، تتجــاوز الخافــات املذهبيــة والعقــد الطائفيــة واملصالــح 

الشــخصية، وبذلــك تكــون أمــة صالحــة فاعلــة داخــل األمــة الكبــرة التــي ينخرها اليوم مع شــديد األســف 

ــن  ــه تعــاىل )َولَْتكُ ــه عــز وجــل هــذه األمــة الصادقــة بالفــاح يف قول الضعــف والتــرذم، وقــد وعــد  الل

ــِر َوأُولَِٰئــَك ُهــُم الُْمْفلُِحــوَن(..  ــٌة يَْدُعــوَن إِىَل الَْخــْرِ َويَأُْمــُروَن ِبالَْمْعــُروِف َويَْنَهــْوَن َعــِن الُْمنكَ ــْم أُمَّ نكُ مِّ

ــه  ــه عــز وجــل أن نكــون وإياكــم مــن أفــراد هــذه األمــة الداعيــة للخــر، وأن يجمعنــا الل ونســأل الل

عــى ارض فلســطني  ويف أروقــة بيــت املقــدس - الــذي ال يــزال يتعــرض للتدنيــس الصهيــوين بشــكل يومــي 

- محــرًرا مــن دنــس املحتــل الغاصــب.

                                                                       الشيخ يوسف عباس
املنسق العام للحملة العاملية للعودة إىل فلسطني
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محــاوالت  تتوّقــف  ال 

االحتــال لتغيــر الوضــع القائــم 

التاريخــي يف املســجد األقــى؛ 

االحتــال  ســلطات  تراكــم  إذ 

عــى »اإلنجــازات« الســابقة التــي 

مــن  ملزيــد  لتؤّســس  فرضتهــا 

املســجد. عــى  االعتــداء 

مل تكــن ســلطات االحتــال 

جائحــة  تفــي  إىل  بحاجــة 

املوقــف  تطــورات  أو  كورونــا 

األمريــي وما تبعــه يف ظّل إدارة 

ــى،  ــى األق ــدي ع ــب لتعت ترام

لكّنهــا اســتغلّت الجائحــة والدعم 

التطبيــع  وموجــة  األمريــي 

مــن  مزيــًدا  لتمــّرر  العــريب 

االعتــداءات التــي تعــّزز الوجــود 

وتغيــر  املســجد  يف  اليهــودي 

ــه مبــا يخــدم  ــم في الوضــع القائ

وأهدافــه. االحتــال  روايــة 

ومــن ضمــن هــذه االعتــداءات 

مــا جــرى مؤخــًرا من متديــد مدة 

نشــطاء  نــر  إذ  االقتحامــات؛ 

الهيــكل عــى صفحاتهــم عــى 

االجتاعــي،  التواصــل  مواقــع 

موافقــة  خــرب   ،2020-11-9 يف 

ســلطات االحتــال عــى متديــد 

ــرف  ــا يع ــات يف م ــدة االقتحام م

ــاعة  ــف س ــائية نص ــرة املس بالف

جاعــات  وعــربت  إضافيــة، 

بهــذا  حفاوتهــا  عــن  الهيــكل 

»اإلنجــاز« الــذي تحّقــق »بعــد 

وفــق  املطالبــة«،  مــن  ســنوات 

منشــور عــى صفحــة »طــاب 

الهيــكل”. ألجــل 

يــأيت هــذا الّتمديــد بعدمــا 

كانــت رشطــة االحتــال فرضــت 

عــام 2008 فرتــني لاقتحامــات: 

يجــري  ومســائية  صباحّيــة 

الّتوقيــت  حســب  تعديلهــا 

لتكريــس  والشــتوي،  الصيفــي 

حّيــز زمنــي خــاص باملســتوطنني 

ــه  ــة يف أثنائ ــم الرط ــر له توّف

ليتّمــوا  والدعــم  الحايــة 

جوالتهــم يف األقــى مــن دون 

»تشــويش«. أو  »مضايقــات« 

ثــّم تطــّورت هــذه الخطــوة 

الوجــود  عــى  التضييــق  إىل 

اإلســامي يف املســجد بالتزامــن 

عمــدت  إذ  االقتحامــات،  مــع 

ــام 2014  ــال يف ع ــة االحت رشط

إىل فــرض إبعاد جاعــي صباحي 

للنســاء فباتــت متنــع قرابــة 500 

طالبــة مــن طالبــات مصاطــب 

ــن الدخــول إىل املســجد. ــم م العل

وعملــت الرطــة عــى توفر 

ــتوطنني يف  ــة للمس ــة مريح بيئ

الســنوات التــي تلــت عــرب إبعــاد 

وحظــر  واملرابطــات  املرابطــني 

مصاطــب العلــم، وقــرارات بإبعــاد 

القــدس  أبنــاء  مــن  العــرات 

املحتــل  الفلســطيني  والداخــل 

مــن  ومنعهــم  األقــى  عــن 

ــّدد. ــّدد وتج ــرات مت ــه ف دخول

ــة مــن املواقــف  وصــدرت جمل

الوقــت  متديــد  عــى  تعليًقــا 

املخّصــص لاقتحامــات، فدانــت 

ــات  ــة اقتحام ــة األردني الخارجي

حايــة  تحــت  املتطرفــني 

مبــا  اإلرسائيليــة  الرطــة 

القائــم  للوضــع  »انتهــاك  هــي 

ــون  ــي وللقان ــوين والتاريخ القان

الــدويل«.

أمــا الخارجيــة الفلســطينية 

فــرة  متديــد  “إّن  فقالــت: 

خطــر  »تصعيــد  االقتحامــات 

يف العــدوان اإلرسائيــي الرســمي 

القــدس”. تهويــد  إىل  الهــادف 

نيســاين،  تــوم  أّن  والافــت 

لـ«مؤسســة  التنفيــذي  املديــر 

تــراث جبــل الهيــكل« رّد عــى 

متوّعــًدا  التريحــات  هــذه 

باملزيــد مــن التهويــد يف األقى؛ 

إذ قــال: “إّن األمــر لــن يقتــر 

عــى متديــد الوقــت املخّصــص 

الحــرم  إىل  اليهــود  لدخــول 

ــى  ــل ع ــا نعم ــل إنّن ــديس، ب الق

تنســيق إقامــة صــاة مشــركة 

هنــاك بــني اليهــود ومســلمني 

مــع  التــي طّبعــت  الــدول  مــن 

إرسائيــل”.

االحتالل يُصّعد عدوانه ضّد األقىص..

وجامعات الهيكل تستقوي بـ«التطبيع«



العــام  املديــر  نائــب  قــال 

ــامية يف  ــاف اإلس ــرة األوق لدائ

القــدس املحتلــة الشــيخ ناجــح 

رشطــة  قــرار  “إن  بكــرات: 

االحتــال متديــد فــرة اقتحــام 

املســتوطنني لألقــى 45 دقيقــة 

ــد  ــة، ومُيه ــر للغاي ــة خط إضافي

الزمــاين  التقســيم  لفــرض 

. للمســجد”

يف  بكــرات  وحــذر 

مــن  صحفيــة،  تريحــات 

خطــورة املرحلــة املقبلــة عــى 

االحتــال  “إن  وقــال:  املســجد، 

لتهويــد  يُخطــط  اإلرسائيــي 

ــا،  ــارك متاًم ــى املب ــجد األق املس

وفــرض وقائــع جديــدة فيــه”.

يســعى  االحتــال  أن  ويــرى 

لفــرض وقائــع جديدة، مســتهدًفا 

مــن  والزمــان،  اإلنســان  بذلــك 

خال طــرد الوجــود الفلســطيني 

ــة”. ــاوى واهي ــت دع تح

رســالة  بكــرات  ووجــه 

لاحتــال قــال فيهــا: “إن املســجد 

ــى  ــمة ع ــل القس ــى ال يقب األق

يخضــع  أن  ميكــن  وال  اثنــني، 

ألي تقســيم زمــاين وال مــكاين، 

وســيبقى للمســلمني وحدهــم”.

ونّبــه بكرات إىل أن ســلطات 

االحتــال مــددت قبــل حــوايل 

ثــاث ســنوات، مــّدة االقتحــام 

لنصــف ســاعة إضافيــة خــال 

الفــرة الصباحيــة، واليــوم زادتها 

املســائية،  املــّدة  يف  دقيقــة   45

هــذا  عــاًدا  الســياحة،  بذريعــة 

“إرسائيليــة”  خطــة  األمــر 

لتقســيم  وممنهجــة  ُمربمجــة 

ومكانيًّــا،  زمانيًّــا  األقــى 

وهدمــه. ولتهويــده 
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للقــدس  العــام  املفتــي  قــال 

ــب  ــطينية وخطي ــار الفلس والدي

املســجد األقــى املبــارك، الشــيخ 

دائــرة  »إن  حســني:  محمــد 

األوقــاف اإلســامية الحظــت يف 

ــة  ــادي رشط ــرة مت ــة األخ اآلون

االحتــال يف فتــح بــاب املغاربــة 

املســتوطنني«. أمــام اقتحامــات 

إىل  حســني  املفتــي  وأشــار 

صــادرت  االحتــال  ســلطات  أن 

منــذ  املغاربــة  بــاب  مفاتيــح 

 ،6719 عــام  القــدس  احتــال 

مضيًفــا »إن حاخامــات وأعضــاء 

اقتحامــات  يقــودون  كنيســت 

املســتوطنني للمســجد األقــى، 

بهــدف فــرض التقســيم الزمــاين 

املســجد«. عــى 

وتابــع »هنــاك دعــوات مــن 

الجاعــات الصهيونيــة تطالــب 

ــة  ــح كاف ــال بفت ــة االحت حكوم

بوابــات املســجد األقــى أمــام 

وهــو  املســتوطنني  اقتحامــات 

تقســيم زمــاين للمســجد«.

املحــاوالت  كل  أن  وأكــد 

يف  القائــم  الوضــع  لتغيــر 

املســجد األقــى ســتبوء بالفشــل 

كــا فشــلت الخطــوات الســابقة، 

واملقدســيون قــادرون عــى وقــف 

ــدث يف  ــا ح ــاوالت ك ــك املح تل

فتــح بــاب الرحمــة عــام 2019.

أن  أكــد  حســني  املفتــي 

القبلــة  هــو  األقــى  املســجد 

األوىل للمســلمني وال يوجــد أي 

فلســطيني يقبــل بــأن يــرى أوىل 

القبلتــني مكانـًـا ينتهــك مــن قبل 

داعًيــا  الصهيونيــة،  الجاعــات 

مــن  لليقظــة  املســلمني  كافــة 

باألقــى. املحــدق  الخطــر 

مفتي القدس: كل املحاوالت لتغيري الوضع القائم يف 

املسجد األقىص ستبوء بالفشل

بكريات: متديد فرتة اقتحام املستوطنني لألقىص 

ميهد لتقسيمه



نشــاطه  خلفيــة  عــى 

الرافضــة  وخطبــه  الدعــوي 

لنــر الرســوم املســيئة للنبــي 

محمــد )ص(، أصــدرت ســلطات 

االحتــال الصهيــوين يف القــدس 

الشــيخ  بإبعــاد  قــراًرا  املحتلــة، 

املســجد  عــن  عمــرة  عصــام 

أشــهر. ســتة  األقــى 

ــية أن  ــادر مقدس ــادت مص وأف

ســلطات االحتــال أبعدت الشــيخ 

عــى  األقــى،  عــن  عمــرة 

ــر  ــة لن ــه الرافض ــة خطب خلفي

ــد  ــي محم ــيئة للنب ــوم املس الرس

عمــرة،  عصــام  والشــيخ  )ص(، 

مــن أبــرز وجهــاء القــدس ورجال 

اإلصــاح يف املدينــة، وســبق أن 

تعــرض لاعتقــال مــن االحتــال.

ويف حزيــران / يونيــو مــن 

االحتــال  أبعــد  املــايض  العــام 

األقــى  املســجد  عــن  عمــرة 

أســبوعني.

ويــأيت إبعــاد املقــديس عمــرة 

»إرسائيليــة«  هجمــة  ضمــن 

تصاعــدت يف اآلونــة األخــرة 

املســجد  موظفــي  باســتهداف 

وخاصــة  املبــارك  األقــى 

األوقــاف  لدائــرة  التابعــني 

والحــراس. اإلســامية 

قــوات  اعتقلــت  أن  وســبق 

االحتــال، وزيــر شــؤون القــدس 

ــد  ــدس خال ــابق املهن ــة الس املحتل

اســتدعائه  بعــد  عرفــة،  أبــو 

مخابراتهــا،  لــدى  للتحقيــق 

ســلطات  أبعــدت  أيــام  وقبــل 

ــاف  ــر أوق ــب مدي ــال نائ االحت

ــرات  ــح بك ــيخ ناج ــدس الش الق

املســجد  القدميــة  البلــدة  عــن 

املؤديــة  الطــرق  وكل  األقــى 

ــت  ــا تعرض ــهر، ك ــه لـــ 6 أش إلي

الرعــي  التعليــم  مديريــة 

والوعــظ واإلرشــاد قــرب بــاب 

السلســلة لاقتحــام والتفتيــش 

االحتــال. مــن 

6

يف  الريــف  األزهــر  أدان 

مــر، بــدء االحتــال الصهيــوين 

بنــاء  يف  التوســع  خطــوات 

املســتوطنات بالقــدس املحتلــة، 

معتــربا ذلــك “إرهابًــا صهيونًيــا”.

بيــان  يف  األزهــر  وطالــب 

 ،2020-11-16 اإلثنــني  صــدر 

“املجتمــع الــدويل باتخــاذ موقــف 

االســتيطان  لوقــف  حاســم 

األرايض  عــى  الصهيــوين 

. ” لفلســطينية ا

“عــزم  بشــدة   واســتنكر 

الكيــان الصهيــوين الغاصــب بنــاء 

جديــدة،  اســتيطانية  وحــدات 

وطــرح عطــاءات إلنشــاء 1257 

جديــدة   وحــدة  اســتيطانية 

بهــدف  املحتلــة؛  القــدس  يف 

تغيــر الواقــع الســكاين والعبــث 

بالهويــة  الفلســطينية”.

بـ”وقفــة  األزهــر  وطالــب 

اإلرهــاب  ملواجهــة  حاســمة 

عــى  يوجــب  مــا  الصهيــوين؛ 

القيــام  الــدويل  املجتمــع 

القانونيــة  مبســؤولياتهم 

تلــك  تجــاه  واألخاقيــة 

التــي  الجائــرة   اإلجــراءات 

الدوليــة  بالقــرارات  تــرب 

الحائــط”. عــرض 

بشــكل  ورفــض  أدان  كــا 

ــة  ــرارات الباطل قاطــع “هــذه الق

التــي تشــكل انتهــاكًا واخراًقــا 

لقــرارات  الرعيــة  صارًخــا 

 الدوليــة، وتســعى لتغيــر الهوية 

األرايض  عــى  الدميوغرافيــة 

الفلســطينية واســتكال مسلســل 

اغتصــاب أرض دولــة فلســطني”.

التأكيــد  األزهــر  وجــدد 

عــى “الدعــم الكامــل للشــعب 

ونضالــه  املظلــوم  الفلســطيني 

مــن أجــل تحريــر  أرضــه  املحتلــة 

عليهــا”،  املعتــدى  ومقدســاتنا 

ذاتــه. البيــان  حســب 

األزهر يستنكر توسع االستيطان الصهيوين بالقدس ويصفه بـ 

“اإلرهاب الصهيوين”

بسبب نشاطه الدعوي.. االحتالل يُبعد الشيخ عصام 

عمرية عن األقىص 6 أشهر



األورويب،  االتحــاد  جــدد 

موقفــه   ،2020-11-15 األحــد 

املســتوطنات  رشعيــة  بعــدم 

قانونيــة  غــر  باعتبارهــا 

الــدويل. القانــون  مبوجــب 

األورويب،  االتحــاد  وأعــرب 

األعــى  ممثلــه  لســان  عــى 

والسياســة  الخارجيــة  للشــؤون 

ــن  ــل، ع ــب بوري ــة جوزي األمني

ــلطات  ــرار س ــغ إزاء ق ــه البال قلق

طرحــت  الصهيــوين  االحتــال 

وحــدات  لبنــاء  عطــاءات 

بــني  جديــدة  اســتيطانية 

مدينتــي القــدس املحتلــة وبيــت 

لحــم.

بيــان  يف  بوريــل،  وقــال 

صحفــي: »إننــي قلــق للغايــة مــن 

قــرار الســلطات اإلرسائيليــة فتح 

بــاب تقديــم العطــاءات لبنــاء 

ملســتوطنة  ســكنية  وحــدات 

ــدس  ــني الق ــل، ب ــدة بالكام جدي

وبيــت لحــم يف الضفــة الغربيــة 

املحتلــة، وأي بنــاء للمســتوطنات 

رضر  إلحــاق  يف  سيتســبب 

ــة  ــام دول ــاالت قي ــيم باحت جس

للحيــاة  قابلــة  فلســطينية 

ومتصلــة جغرافًيــا، وعــى نطــاق 

أوســع، مبــا يتــاىش مــع املعايــر 

املتفــق عليهــا دولًيــا”.

وأضــاف أن االتحــاد األورويب 

ــراًرا  ــراًرا وتك ــل« م ــا »إرسائي دع

»األنشــطة«  جميــع  إنهــاء  إىل 

مبيًنــا  االســتيطانية،  والبــؤر 

ينبغــي عــى حكومــة “إرسائيــل” 

ــاء هــذه  ــار واملســؤولية وإلغ إظه

هــذا  يف  الســلبية  القــرارات 

والحســاس. الحــرج  الوقــت 

7

- 
2

0
6

 -
ة  

ست
و

ن 
تا

مئ
د 

د
ع

ال
 -

 

الخميس 4 ربيع اآلخر 1442هـ، املوافق لـ 19 ترشين الثاين 2020 

إعاميــة  مصــادر  كشــفت 

صهيونيــة النقــاب، عــن خطــة 

وضعتهــا وزارة النقــل واملواصــات 

لشــق  االحتــال  حكومــة  يف 

مزيــد من الشــوارع االســتيطانية 

املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 

وتحديــث شــوارع أخــرى خدمــة 

ربــط  بهــدف  للمســتوطنني، 

ــة  ــع دول ــا م ــتوطنات ببعضه املس

عمليــات  وتحســني  االحتــال 

التنقــل واألمــان وجــودة الحيــاة.

»ميكــور  صحيفــة  وأفــادت 

ريشــون« الصهيونيــة، يف عددهــا 

 ،2020-11-16 اإلثنــني  الصــادر 

أن مســؤواًل لــدى االحتــال يف 

»مل  قــال:  االســتيطان،  ملــف 

تكــن هنــاك خطــة، وال يوجــد 

اآلن  يجــري  ولكــن  تخطيــط، 

الرئيســية  للخطــة  الرويــج 

والســامرة  يهــودا  يف  للنقــل 

)الضفــة الغربيــة(، بتكلفــة 2.3 

مليــار شــيكل )676 مليــون دوالر( 

ربــط  بهــدف  ســنوات،   5 ملــدة 

املحيــط باملركــز، وتشــمل شــق 

ــول  ــر أخــرى، وحل طــرق وتطوي

الخطــرة«. للمفرقــات 

عــن  الكشــف  »تــم  وأضــاف 

املخطــط خــال اجتــاع عقدتــه 

وزيــرة املواصــات مــري ريغيف، 

مــع قــادة املســتوطنني يف الضفــة 

ــايض«. ــة، األســبوع امل الغربي

ــس »يشــع«  ــال رئيــس مجل وق

ــاين«:  ــد الحي ــتيطاين »دافي االس

»لــو تــم تنفيــذ الخطــة قبــل 

مليــون  لــكان  10ســنوات، 

يهــودا  يف  يعيشــون  إرسائيــي 

الغربيــة(  )الضفــة  والســامرة 

اليــوم«.

تربــط  الخطــة  أن  وأوضــح 

الدولــة،  ببقيــة  املســتوطنات 

الصهيونيــة  الســيادة  وتجعــل 

فعليــة«.  عليهــا 

االحتالل يرصد 700 مليون دوالر لشق طرق 

استيطانية ضمن الضفة

االتحاد األورويب يجدد موقفه بعدم رشعية املستوطنات



وضــع مســتوطنون بحايــة 

الصهيــوين،  االحتــال  جيــش 

ــمعدانًا«  األربعاء 18-11-2020، »ش

الحــرم  ســطح  عــى  كبــرًا 

اإلبراهيمــي يف مدينــة الخليــل.

الحــرم  مديــر  وأفــاد 

االبراهيمــي حفظــي أبــو ســنينة، 

أن املســتوطنني وضعوا الشــمعدان 

عــى ســطح الحــرم، إلحيــاء أحــد 

اليهوديــة. األعيــاد 

هــذا  ســنينة«  »أبــو  وعــّد 

العمــل اعتــداًءا صارًخــا، وتعــد 

ملشــاعر  واســتفزاًزا  خطــر، 

الحــرم  أن  مؤكــًدا  املســلمني، 
إســامي  مســجد  اإلبراهيمــي 

باملســلمني. خــاص 

ــع األذان  ــع االحتــال رف ومين
ــرات  ــي ع ــرم اإلبراهيم يف الح

عــدم  بحجــة  شــهريًا،  املــرات 
الذيــن  املســتوطنني،  إزعــاج 
ــن  ــر م ــم كب ــى قس ــتولوا ع اس
الحــرم  مجــزرة  املســجد عقــب 

.1994 عــام  اإلبراهيمــي 
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 - بقلــم األب منويــل مســلم 

رئيــس الهيئــة الشــعبية العامليــة 

ــدس ــام الق ــة وس لعدال

“عليــَك أن تعــوي مــع الذئــاب 

إْن كنــَت تريــد الركــض معهــم” ) 

مثــل فرنــي(.

ــض  ــر، ال أرك ــد غضنف ــا أس أن

ــاب  ــاب بــل أواجــه الذئ مــع الذئ

الراكضــة نحــوي وأزأر عليهــا مــن 

عرينــي. عرينــي كل فلســطني 

عرينــي،  يف  الذيــن  وكل 

ــي  ــاب الت ــون رشاســة الذئ مقاوم

أرضنــا،  يف  خرافنــا  تهاجــم 

ولــي ال ينفــرد الذئــب بخــروف 

ويفتــك بــه، ثــم يبحــث عــن 

خــروف جديــد، أظــل أنــا ســاهرا، 

ولــه باملرصــاد.

أرتهــب  ولــن  أصمــت  لــن 
أمــام ذئــب يعــوي أو يركــض مــع 

خــرايف. ياحــق  الذئــاب 

مــع  املطّبعــني  الذئــاب  كل 
واملفاوضــني  الصهيــوين  الكيــان 
واملنســقني واملتآمريــن وعمــاء 
أمامهــم  أصمــت  لــن  الذئــاب 
ــرات  ــرِد الف ــري يَ ــل زئ ــل أجع ب
وأقــاوم  وتطــوان،  والنيــل 
الداخــل عرينــي ومهاجــع شــعبي 
ــا. ــا أو مســتعمًرا أو غازيً أكان لصًّ

ــع  ــن أطّب ــلم ول ــن أستس ــا ل أن
ــرن  ــة الق ــى صفق ــع ع ــن أوّق ول
كــا يحلــم ترامــب ونتنياهــو. 
أنــا لــن أقبــل حــّل الدولتــني. 
حقــوق أهــي ثابتــة ولــن أفاوض 
عــى حقــوق أهــي يف العــودة أو 

حقــوق أرساي يف الحريــة.

أنــا لــن أقبــل أن يحــارصين 

االحتــال يف غــزة وأرفــض بنــاء 

الســدود والحواجــز الحديديــة 

بينــي  واملائيــة  واالســمنتية 

وبــني أهــي العــرب.

أنــا لســت إرهابًيــا بــل أقــاوم، 

ــا  ــي. أن ــاب يف وطن ألدوس اإلره

لســت دجاجــة مهمتهــا البيــض 

للمســتعمر أنــا نــر ال التقــط 

النمــل بــل أجابــه املعتديــن عــى 

ــرايف. خ

أنــا ابــن القــدس لــن اســتكني 

قبــل تحطيــم حواجــز الوحــوش 

الوصــول  مــن  متنعنــي  التــي 

اىل األقــى والقيامــة، ســتهرب 

الذئــاب وهــي تعــوي أمــام أســود 

فلســطني.

ستهرب الذئاب وهي تعوي أمام أسود فلسطني

مستوطنون يضعون »شمعدانًا« عىل سطح 

الحرم االبراهيمي بالخليل



زار وزيــر الخارجيــة البحرينــي 

ــاين  ــد الزي ــن راش ــف ب ــد اللطي عب

الكيــان الصهيــوين األربعــاء 11-18-

ــع  ــذ التوقي ــارٍة من 2020، يف أول زي

عــى إعــان تطبيــع العاقــات بــني 

البلديــن الشــهر املــايض.

ورافــق الوزيــر البحرينــي وفــد 

أمريــي برئاســة مبعــوث الســام 

آيف بركوفيتــش.

ــد  ــن حم ــك البحري ــرب مل واعت

ــع  ــة، أن تطبي ــى آل خليف ــن عي ب

إرسائيــل  مــع  العاقــات  بــاده 

ــع  ــاهم يف دف ــي يس ــاز تاريخ »إنج

يف  واالســتقرار  الســام  عمليــة 

األوســط«. الــرق 

»يديعــوت  صحيفــة  وكشــفت 

أحرونــوت« الصهيونيــة، أن رئيــس 

وزراء االحتــال بنيامــني نتنياهــو 

يخطــط لزيــارة اإلمــارات، منتصــف 

الشــهر املقبــل.

ــارات  ــارة لإلم ــذه الزي ــّد ه وتع

حــال  يف  نتنياهــو،  جانــب  مــن 

وفًقــا  نوعهــا  مــن  األوىل  متــت، 

زيــارة  إن  مضيفــًة  للصحيفــة، 

ــوة  ــأيت بدع ــارات، ت ــو لإلم نتنياه

مــن ويل العهــد اإلمــارايت محمــد 

بــن زايــد.

»يديعــوت  وبحســب 

وزراء  رئيــس  فــإن  أحرونــوت«؛ 

االحتــال سيســافر لإلمــارات عــى 

مــن طائــرة جديــدة، أطلــق عليهــا 

ــيجرى  ــون«، وس ــاح صهي ــم »جن اس

الجــو يف دولــة  لســاح  تســليمها 

جميــع  إنهــاء  بعــد  االحتــال، 

التجريبيــة. الجويــة  الرحــات 

يُشــار إىل أن صحيفــة »إرسائيــل 

ــايض،  ــول امل ــوم«، كشــفت يف أيل الي

أن نتنياهــو زار اإلمــارات رّساً، قبــل 

عامــني، والتقــى مــع بــن زايــد.
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جندملــان،  أوفــر  قــال 

ــة  ــس حكوم ــم رئي ــدث باس املتح

نتنياهــو:  بنيامــني  االحتــال 

إن رشكــة »أجركســكو« ســتقيم 

اإلمــارات، وســتزود  مــزارع يف 

بتقنيــات إرسائيليــة متطــورة.

والركــة املذكــورة هــي رشكــة 

خاصــة متخصصــة يف تصديــر 

املنتجــة  الزراعيــة  املنتجــات 

لــدى االحتــال.

وبــدأت الخــروات والفواكــه 

يف  بالتدفــق  “اإلرسائيليــة” 

ــدة  ــل ع ــة قب ــواق اإلماراتي األس

ــام. أي

ــان يف  ــر جندمل ــرض أوف وع

حســابه عــى »تويــر«، صــوًرا 

اإلمــارات  يف  األســواق  ألحــد 

ــة  ــات زراعي ــه منتج ــرض في تع

إرسائيليــة.

وأفخــر  »أفضــل  وأضــاف: 

والخــروات  الفواكــه 

يف  حالًيــا  تبــاع  اإلرسائيليــة، 

اإلماراتيــة،  واألســواق  املتاجــر 

عــى  التوقيــع  تــم  أن  بعــد 

مزارعــني  متكّــن  اتفاقيــة 

تصديــر  مــن  إرسائيليــني 

اإلمــارات«. إىل  محاصيلهــم 

ــي  ــروات الت ــه والخ والفواك

لإلمــارات،  االحتــال  يصدرهــا 

املســتوطنات  مــزارع  تنتجهــا 

ومرتفعــات  الغربيــة  بالضفــة 
املحتــل. الســوري  الجــوالن 

ووقعــت اإلمــارات والبحريــن، 
يف 15 ســبتمرب/ أيلــول املــايض، 
كامــل  تطبيــع  اتفاقيتــي 
يف  االحتــال،  مــع  للعاقــات 
الفلســطينيون  عّدهــا  خطــوة 
وخيانــة  الظهــر  يف  »طعنــة 

الفلســطينية”. للقضيــة 

رشكة صهيونية تستعد إلقامة مزارع يف اإلمارات

وزير الخارجية البحريني يف “إرسائيل”.. 

ونتنياهو يخطط لزيارة اإلمارات



يف ســياق عملــه عــى توثيــق 
املكانيــة  الذاكــرة  وحفــظ 
ــق  ــطني، يُطل ــة لفلس واالجتاعي
»مركــز دراســات أرض فلســطني« 
يف  األمركيــة  »الجامعــة  يف 
بــروت« سلســلة مــن املحــارضات 
االفراضّيــة يف الربيــع املقبــل.

مــع  اللقــاءات  ســُتفتتح 
األكادميــي الفلســطيني ســلان 
أبــو ســتة، مؤّســس »هيئــة أرض 
أكادمييــة  )جمعّيــة  فلســطني« 
بجمــع  مختّصــة  بريطانيــا  يف 
املعلومــات عــن فلســطني، مقابــل 
تغييبهــا عــن الكثــر مــن املراجــع 

الغربّيــة(. واملكتبــات 

ال تبتعــد مهّمــة الجمعّيــة عّا 
ــه  ــّتة يف مؤلفات ــو س ــه أب ــام ب ق
بتوثيقــه  األكادميــي،  وعملــه 
ــألرض الفلســطينية  ــي ل التفصي
منــذ مــا قبــل النكبة، وصــوالً إىل 
ــاد  ــهدتها الب ــي ش ــّوالت الت التح
ضمــن ســياق الــراع اإلرسائيــي، 

ــاين. ــداب الربيط ــه االنت وقبل

املحــارضة التــي تقــام عنــد 
ــني 16  ــاء اإلثن ــن مس ــة م الخامس
تريــن الثــاين )نوفمــرب(، تحمل 
ــوان اســتعادة فلســطني: 2000  عن
 )Mapping( ــط ــن التخطي ــام م ع
حصيلــة  اللقــاء  ســيتضّمن 
العمــل  يف  ســتة  أبــو  تجربــة 
الفلســطينية  الخرائــط  عــى 
األصلّيــة، وتجميعهــا، والتوثيــق 
ألبعادهــا البريــة والطبيعيــة 
والتاريخيــة يف كتــب موســوعّية 
مثــل »أطلــس طريــق العــودة« 
فلســطني  و»أطلــس   ،)2016(
)2010(، و»أطلــس   »1966  -  1917

الــذي   »1977  -  1971 فلســطني 

صــدر هــذه الســنة.

ــودة«،  ــق الع ــس طري يف »أطل

رســم املــؤّرخ الفلســطيني طريــق 

بكتابتــه  الخاّصــة  عودتــه 

ســرة ذاتيــة لفلســطني. ســرة 

وأماكنهــا  قراهــا  تســتحر 

وحياتــه يف بلــدة بــر الســبع 

قبيــل  ســنوات  عــر  طــوال 

النكبــة، والهجــرات التــي تلــت 

ــطني  ــس فلس ــا »أطل ــتات. أم الش

فحــوى   ،)2010(  »1966  -  1917

تحتفــظ  لفلســطني،  خرائــط 

بــكل تضاريســها قبــل عــام 1948، 

فضــًا عــن املعلومــات التاريخيــة 

والدميوغرافيــة،  والجغرافيــة 

واألحــداث التــي أّدت إىل تهجــر 

أحــدث  يف  الفلســطينيني. 

فلســطني  »أطلــس  مؤلّفاتــه 

أبــو  اســتكمل   ،»1977  -  1971

األرشــيف  يف  النبــش  ســتة 

مــن  متصديًــا  االســتعاري، 
وخرائــط  لرديــات  خالــه 
ــطني«  ــاف فلس ــدوق استكش »صن
ــًحا  ــرى مس ــذي أج ــاين ال الربيط
شــامًا لــألرايض الفلســطينية يف 
ســبعينيات القــرن التاســع عــر.

ــات  ــاء واملعلوم ــل األخط مقاب
ــف  ــفها املؤلّ ــي يكش ــة الت املغلوط
يحفــظ  الخرائــط،  تلــك  يف 
الكتــاب أيًضــا خرائــط لفلســطني 
مل تُنــر مــن قبــل، باإلضافــة 
إىل بعــض املعلومــات عــن أســاء 
القــرى األصليــة، قبــل االحتــال 

الصهيــوين.

التفصيــي  االشــتغال  بهــذا 
وتجميعهــا  الخرائــط  عــى 
وإعــادة رســمها طــوال عقــود، 
يعيــد أبــو ســتة إحيــاء مــا غّيبته 
املكتبــات العامليــة والغربيــة عــن 

فلســطني.

املصدر: جريدة األخبار 

10

سلامن أبو ستة يستعيد فلسطني وخرائطها املنهوبة
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ال يــكاد يخلــو يــوم مــن خــرب 

جديــد عــن القــدس واملســجد األقى، 

ــا عــن اعتــداء جديــد مــن وحــوش  إمَّ

ــا عــن محــاوالٍت مــن  املســتوطنني، وإمَّ

حكومــة االحتــال لتغيــر الوضــع 

ســة واملســجد  القانــوين للمدينــة املقدَّ

القــرارات  عــرب  ــا  وإمَّ األقــى، 

ــني  ــيني والقامئ ــع املقدس ــة ملن املتوالي

مــن  الريــف  الحــرم  إدارة  عــى 

الوصــول إليــه.

ــا  ــه دامئً ــا نقول ــد م ــك يؤكّ كلُّ ذل

األقــى  واملســجد  القــدس  أنَّ  مــن 

ــم  ــراع القائ ــوُر ال ــا مح ــذات ه بال

يف أرض فلســطني، وذلــك ألكــر مــن 

ــار. اعتب

إنَّ املــروع الصهيــوين اليهــودي 

لهــدم املســجد األقــى وإقامــة مــا 

ــه هــو  ــاين« مكان ــكل الث ى »الهي يســمَّ

ــارات،  ــك االعتب ــن تل ــط م ــد فق واح

ولكنــه يشــر إىل عدة معــاٍن مختلفة، 

منهــا إعــان االنتصــار اليهــودي عــى 

املســيحية التــي تعتربهــا اليهوديــة 

التلموديــة خصــًا أبديًــا لهــا، كــا 

املســيح  الســيد  شــخص  يف  تــرى 

ــام عــدًوا أساســًيا، ألنّــه  عليــه السَّ

يفضــح كــذب دعــوى املســيح اليهــودي 

اليهــود  ينتظــره  الــذي  املزعــوم، 

حتــى اليــوم؛ وإذا انتــرت اليهوديــة 

التلموديــة عــى املســيحية فهــذا يعني 

ــام. ــى اإلس ــا ع ــاً انتصاره حك

يطمــح  آخــر،  اعتبــار  ويف 

اســتيائهم  خــال  مــن  الصهاينــة 

وإعانهــا  واألقــى،  القــدس  عــى 

عاصمــة لهــم باعــراف العــامل، إىل 

إعــان انتصــار رؤيتهــم التوراتيــة 

منــذ  البريــة  وملســرة  للتاريــخ 

ــواًل إىل  ــوم، وص ــى الي ــن وحت التكوي

التمهيــد ملــروع »نهايــة التاريــخ« 

مــع  املزعومــة  مبعاركهــم  املرتبطــة 

األمــم األخــرى، مثــل »هرمجــدون« 

وغرهــا.

ميلــك  القــدس  يفتــح  مــن  إنَّ 

القائــم  التاريــخ، والــراع  مفاتيــح 

اليــوم عــى القــدس ليــس رصاًعــا 

عــى الجغرافيــة واملــوارد والســلطة 

فحســب، بــل هــو رصاع بــني الرؤيــة 

ــر  ــي تف ــة الت ــة العنري الصهيوني

حركــة التاريخ وفــق أســاطر التوراة، 

ــة العلميــة املســتندة إىل  وبــني الرؤي

املعطيــات اآلثاريــة والحضاريــة؛ كــا 

حصــل عــى ســبيل املثــال منــذ أيــام 

ــت  ــي كان ــة الت ــة الصهيوني ــع البعث م

»الحــّي  يســّمى  مــا  أســفل  تنّقــب 

اليهــودي« يف القــدس الريــف، بحًثــا 

عــن دالئــل عــى االســتيطان اليهودي 

بالبعثــة  وإذ  القدميــة،  املدينــة  يف 

تكتشــف آثــاًرا إســامية يف الطبقــات 

ــب. ــتهدفها بالتنقي ــت تس ــي كان الت

ورغــم قــوة الحقائــق العلميــة، إال 

أنَّ الصهيونيــة تــرى أّن ســطوة القــوى 

العســكرية واالقتصاديــة واإلعاميــة 

وأن  الحقائــق،  تغّيــب  أن  ميكــن 

تفــرض أمــًرا واقًعــا يســلّم بــه النــاس 

يفــّر  مــا  وهــذا  أو طمعــاً،  خوًفــا 

مــع  بالتعــاون   - االحتــال  متابعــة 

حليفــه األمريــي ورشكائــه اآلخريــن 

- تنفيــذ مخططاتــه الراميــة لتهويــد 

بنــود  وفــرض  املقدســة،  املدينــة 

»صفقــة القــرن« بالقــوة، وضمــن هــذه 

البنــوِد القــراراُت األمريكيــة املتعلقــة 

باملدينــة املقدســة ومنهــا االعــراف 

بهــا عاصمــة للكيان الصهيــوين؛ وضمن 

ــوات  ــدرج الخط ــات تن ــذه املخطط ه

والخيانيــة  الفاحشــة  التطبيعيــة 

التــي أقدمــت عليهــا بعــض الــدول 

العربيــة، ونحــن نصفهــا بالفاحشــة 

ألنهــا تجــاوزت يف وقاحتهــا الوقاحــة 

يف  مثــًا  يظهــر  كــا  الصهيونيــة، 

اإلعــان الــذي نرتــه أخــرًا رشكــة 

طــران »االتحــاد« اإلماراتيــة، والــذي 

تــرّوج فيــه لرحاتهــا نحــو فلســطني 

املحتلــة، وقــد ضــّم اإلعــان عــدًدا 

مــن األكاذيــب، ومــن أشــّدها وقاحــًة 

الدعــوة إىل زيــارة »الهيــكل الثــاين« !

وقاحــة  عــى  آخــر  ومثــال 

خدمــة  يف  واندراجهــم  املطّبعــني 

املــروع الصهيــوين، املقــال البائــس 

عــكاظ  صحيفــة  نرتــه  الــذي 

فيــه  تكــرر  والــذي  الســعودية، 

الصحيفــة دعــاوى الكاتــب املــري 

يوســف زيــدان أّن املســجد األقــى 

املذكــور يف القــرآن الكريــم ليــس هــو 

املســجد املعــروف يف القــدس الريف، 

كــا ســبق واّدعــى الصهيــوين مردخاي 

كيــدار.

ــاه مــن أنَّ  ــا قلن ــا ســبق يؤكــد م م

القــدس واألقــى ترســم مســتقبل 

ــدو إىل  ــع الع ــا يدف ــذا م ــراع، وه ال

القتــال عليهــا ولــو كانــت املعركــة مــن 

أجــل كلمــة، كــا حصــل مــع قــرار 

املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

ــايض. ــدد امل ــه الع ــا عن ــذي تحّدثن ال

األمــة  يدفــع  مــا  أيًضــا  وهــذا 

مــع  الوقــوف  إىل  العــامل  وأحــرار 

تضحياتهــم  يف  الفلســطينيني 

العظيمــة وصمودهــم البطــويل الــذي 

هــو العامــل األســايس والنهــايئ يف 

ــن  ــي ل ــة، الت ــتقبل املدين ــد مس تحدي

تكــون إال ألهلهــا الرفــاء األبطــال.

محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلايئ العاملي من 

أجل فلسطني

القدس واألقىص محور الرصاع



القــدس  مؤسســة  أصــدرت 

الدوليــة كتــاب “التكويــن الســيايّس 

والتاريخــّي ملدينــة القــدس” مــن 

تأليــف الدكتــور ريــاض حمــودة 

فيــه  يتنــاول  الــذي  ياســني، 

تشــكَُّل التاريــخ الســيايّس ملدينــة 

ــة،  ــور املتاحق ــرب العص ــدس ع الق

ــواًل إىل  ــايّن وص ــر الكنع ــذ الع من

الحــايل. عرنــا 

يف  الكتــاب  مؤلــف  يغــوص 

تاريــخ القــدس القديــم، والســيا 

قبــل  الرابــع  األلــف  نهايــة  مــع 

حضــور  مامــح  لرســم  امليــاد، 

لفلســطني  الكنعانيــة  الشــخصية 

والقــدس.

األقــوام  يســتعرض  ثــّم 

والشــعوب التــي ســكنت القــدس، 

مبّيًنــا أّن العنــر العــريّب الكنعــايّن 

مــدار  عــى  ثابًتــا  عامــًا  بقــي 

العصــور التــي شــهدت فيهــا القــدس 

واملحتلّــني، يف  الغــزاِة  تنوًعــا يف 

حــني كان الحكــم اليهــودّي للقــدس 

طارئـًـا وقصــرًا مل يــدم ســوى نحــو 

70 عاًمــا.

يف  املؤلــف  ويســتفيض 

الحضاريّــة  اللوحــة  اســتعراض 

ــدس  ــا الق ــت به ــي ازدان ــزة الت املمي

اإلســامّيِة  الــدوِل  عهــد  يف 

املتعاقبــة، منــذ الفتــحِ اإلســامّي 

الربيطــايّن  االحتــال  حتــى  لهــا 

عــام 1917، ذاكــًرا أبــرز األحــداث 

املقّدســة،  املدينــة  شــهدتها  التــي 

بهــا. املســلمني  واهتــام 

عــى  الضــوء  املؤلــف  وســلّط 

ــني،  ــد الصليبّي ــدس بي ــقوط الق س

تُوِّجــت  التــي  وجهــود تحريرهــا 

األيــويّب عــام  الصاحــّي  بالفتــح 

م. هـــ/1187   583

ويتوقــف املؤلــف عنــد املرحلــة 

ــت  ــدس تح ــا الق ــت فيه ــي وقع الت

الحــرب  بعــد  بريطانيــا  ســيطرة 

تأســيس  حتــى  األوىل  العامليــة 

أيار/مايــو  يف  االحتــال  كيــان 

يف  بريطانيــا  دور  ويــرِبز   ،1948

عــى  اليهــود  اســتياء  تســهيل 

أرايض القــدس، ودعمهــا للعصابــات 

الصهيونّيــة.

عملّيــة،  خــربة  واقــع  ومــن 

ج املؤلــف عى  واطــاع معــريفّ، يعــرِّ

الــدور األرديّن يف القدس يف قراءة 

ــف  ــّدم املؤل ــة، وق ــية تحليلي سياس

إحاطــة تاريخيــة سياســية للقــدس 

مســتعرًضا  الــدويّل،  القانــون  يف 

عــن  الصــادرة  القــرارات  أبــرز 

ــدس،  ــول الق ــة ح ــات الدولي املنظ

ــم  ــرارات، وخت ــذه الق ــات ه وحيثي

ــث  ــاب بالحدي ــول الكت ــف فص املؤل

عــن القــدس بــني مشــاريع التســوية 

واملواقــف الدوليــة.

عــام  مديــر  للكتــاب  قــّدم 

مؤسســة القــدس الدوليــة األســتاذ 

ــذه  ــال: “ه ــذي ق ــود ال ــني حم ياس

الدراســة التاريخّيــة التــي تؤكــد 

لنــا  وتكشــف  املدينــة،  هويــة 

اجتاعّيــة  أو  سياســّية  جوانــب 

ــا مــن الــرف  وفكريــة ليســت رضبً

الفكــري، أو جنوًحــا نحــو التطويــر 

هــي  بــل  فحســب،  األكادميــّي 

الــراع  إطــار  ملّحــة يف  حاجــة 

“اإلرسائيــي”،  االحتــال  مــع 

الــذي يســعى – بــكل مــا لديــه مــن 

تاريــخ  تزويــر  إىل   – إمكانيــات 

ــد  ــى تهوي ــل ع ــا يعم ــة، ك املدين

ســكانها. وطــرد  واقعهــا 
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تقــع سبســطية عــى بعــد 12 

ــن  ــريب م كيلومــرًا إىل الشــال الغ

ــة  ــع بإطال ــس، وتتمت ــة نابل مدين

تظهــر  خــاب  ومشــهد  جميلــة 

ــة،  ــة الخصب ــه األرايض الزراعي في

املســيحية  التقاليــد  وتشــر 

واإلســامية إىل وجــود قــرب يوحنــا 

عليــه  يحيــى  )النبــي  املعمــدان 

البلــدة. يف  الســام( 

األثريــة  التنقيبــات  أظهــرت 

العديــدة التــي نفــذت يف املوقــع 

ــأن  ــن ب ــرن العري ــع الق ــذ مطل من

تعــود  األثريــة  الدالئــل  أقــدم 

 3200( املبكــر  الربونــزي  للعــر 

ق.م(، وكشــف عــن قســم مــن معــامل 

مدينــة العــر الحديــدي الثــاين 

)الــذي يعــود للقــرن التاســع والثامن 

عــى  واشــتملت  امليــاد(،  قبــل 

»األكروبوليــس«،  العليــا  املدينــة 

األســوار  عــن  كذلــك  وكشــف 

املحيطــة باملوقــع. تحتــوي املنطقــة 

املســورة عــى مجمــع القــر امللــي 

أبــرز  ومــن  مركزيــة،  وســاحة 

القــر  الرئيســية يف  املكتشــفات 

ــة  هــو العثــور عــى زخــارف عاجي

منحوتــة.

عاصمــة  سبســطية  كانــت 

خــال  مهمــة  وإداريــة  سياســية 

العــر الحديــدي )حــوايل 538-900 

ق.م(، حيــث وقعــت املدينــة عــام 

722 ق.م تحت ســيطرة اآلشــوريني، 

الفــاريس  الحكــم  تحــت  والحًقــا 

ق.م(.  332-538( عــام 

بعــد خضــوع سبســطية للحكــم 

 324 حتــى  ق.م   63( الرومــاين 

مــن  جــزًءا  املدينــة  أصبحــت  م(، 

ســورية. مقاطعــة 

الرومانيــة  الفــرة  خــال 

مــروع  تنفيــذ  املدينــة  شــهدت 

بنــايئ ضخــم، والــذي احتــوى عــى 

ــة،  ــة الغربي ــة، والبواب ــور املدين س

ــى  ــم ع ــذي أقي ــد ال ــارع املعم والش

إمتــداده 600 عمــود، باإلضافــة إىل 

والســاحة  »الســوق«،  البازيليــكا 

العامــة، واملــرح، ومعبــد اغســطس، 

ــايض،  ــب الري ــوري، وامللع ــد ك ومعب

ــر. ــة، واملقاب ــاة املائي والقن

خــال  سبســطية  أصبحــت 

م(   636-324( البيزنطيــة  الفــرة 

بوجــود  مرتبطًــا  أســقفيًّا  مركــزًا 

)النبــي  املعمــدان  يوحنــا  قــرب 

فأقيمــت  الســام(.  عليــه  يحيــى 

ــع إىل  ــا تق ــتني، إحداه ــا كنيس فيه

ــري.  ــع األث ــة املوق ــن تل ــوب م الجن

بلــدة  األخــرى يف  بنيــت  بينــا 

سبســطية الحديثــة، وخــال الفرة 

انشــئت  )1099-1187م(  الصليبيــة 

ــا،  كاتدرائيــة ضخمــة فــوق أنقاضه

حــول قســم منهــا إىل مســجد يف 

)1187م1225-(،  األيوبيــة  الفــرة 

وعــرف باســم مســجد النبــي يحيــى 

)عليــه الســام(، ثــم بنــي يف العــام 

1892 م مســجد عثــاين عى القســم 

ــذي  ــة، وال ــن الكاتدرائي ــي م الرق

ــذا. ــا ه ــي يومن ــا حت ــزال قامئً الي

ــة  ــطية اململوكي ــت سبس احتفظ

باســمها  والحديثــة  والعثانيــة 

الرومــاين القديــم، وتعتــرب البلــدة 

نقطــة جــذب ســياحية رئيســية 

سبسطية الفلسطينية.. بقعة أثرية فريدة



موقعها: 
تقع إىل الشال الرقي من عكا وتبعد عنها 15 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 47400 دونـًـا، بلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 

553 نســمة ارتفــع إىل 728 نســمة عــام 1931 وإىل حــوايل 1530 نســمة عــام 1945.

االحتال الصهيوين: 
- قام االحتال بالسيطرة عى القرية وتدمرها بالكامل عام 1948.

ــة املســلوبة مســتوطنة »كيبوتــس  ــام االحتــال الصهيــوين عــى أرايض القري - أق

كابــري« عــام 1949، وعــّدة مســتعمرات أخــرى. 

الكابري
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