
الخميس 2 جمادي األول 1442هـ، الموافق لـ 17 كانون األول 2020 

تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين



الخميس 2 جمادي األول 1442هـ، الموافق لـ 17 كانون األول 2020 
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين  - العدد مئتان وعشرة - 210 -

أقالم وإصدارات
13

14
من الداخل

4 - عمليات تجريف في مقبرة إسالمية تاريخية لبناء حديقة توراتية في القدس

ــرة اليوســفية اإلســالمية  ــار الفلســطينية: تجريــف مقب 5 - مفتــي القــدس والدي
عــدوان وتهويــد للقــدس

5 - صبــري: المقدســات أمانــة فــي عنــق كل مســلم وعلينــا إنقاذهــا مــن أيــدي 
المحتــل

6 - االحتــالل ُيصــدق علــى بنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية.. والهيئــة اإلســالمية 
المســيحية تحــّذر مــن خطــورة المخطــط

7 - االحتالل ُيبعد الشيخ سامي فتيحة عن األقصى

ــن يحصــدوا ســوى  ــه: المطبعــون ل ــع.. وحــزب الل 7 - المغــرب يركــب قطــار التطبي
الخيبــة

ا خالل أسبوعين 8 - “إسرائيل” هدمت 52 منزاًل فلسطينيًّ

8 - واشنطن بوست: 50 ألف سائح “إسرائيلي” زاروا اإلمارات خالل أسبوعين

9 - إندونسيا تنفي تقارير عن خّطة لعالقات مع الكيان الصهيوني

ا يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات ا أوروبيًّ 9 - 40 برلمانيًّ

13 - لماذا ال أرى األبيض ؟

14 – ليس مجتمًعا بل تجمع )2(

أخبار وتحليالت
9 - 4

10-11 -»إسرائيل« تتسّلل إلى جامعاتنا.. مكتبة غير بريئة

مقال
11-10



سقوط قادة.. وعظمة شرفاء
كتبــت منــُذ فــرة قريبــة حــول هــذه الهرولــة املتســارعة نحــو التطبيــع مــع هــذا الكيــان الغاصــب لــأرض 

والحــق والحريــة، وقلــت يومهــا بأننــا ســوف نــرى يف األيــام القادمــة املزيــد مــن هــذه الخطــوات الخيانيــة 

والجبانــة، والتــي إن دلـّـت عــى يشء فإنهــا تــدل عــى ســقوط ُمــرّوع ألنظمــة عربيــة بائســة، ولسياســات يف 

العــامل العــريب طاملــا كانــت تلعــب بورقــة فلســطني خدمــًة للمــروع الصهيوأمريــي.

مل تكــن هــذه املقولــة نابعــة مــن ترسيــٍب إعالمــي أو أمنــي، وكذلــك مل تكــن قــراءة يف فنجــان، أو رؤيــة 

لعــرّاف يقــرأ يف األبــراج، ولكنهــا كانــت قــراءة يف األداء الســيايس االســراتيجي لهــذه األنظمــة، ونظــرة 

معّمقــة يف األجنــدة التــي تعمــل لتحقيقهــا هــذه املنظومــة البائســة والضعيفــة، وهــي معرفــة ليســت ســطحية 

بتفاهــة غايــات هــذه الزعامــات النكــرة يف الزمــن الصعــب، إنهــا رصــٌد لســقوط ورقــة التــوت التــي كانــوا 

يظنــوا أنهــم يســرون عوراتهــم بهــا، ويتالعبــون مبصــر أّمتهــم وشــعوبهم مــن خاللهــا، إنهــا الكفــر البُــواح 

بالعقيــدة والتاريــخ والحــق والكرامــة، وبدمــاء الشــهداء الذيــن طاملــا ضّحــوا بــكل مــا هــو مــادي مــن أجــل 

كل مــا هــو روحــي ومعنــوي وإنســاين.

ــا، هــو هــذه الحالــة مــن الرفــض الشــعبي والقــوى  ــا ويثلــج صدورنــا ويُبلســم جراحن ولكــن مــا يُعزين

السياســية والنقابــات والشــخصيات الريفــة واملرموقــة لعمليــة التطبيــع مــع هــذا الكيــان الشــيطاين، وحالــة 

اإلدانــة لهــذا املــروع، والتــي جعلــت مــن املطبعــني أشــخاًصا نكــرات يف املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، 

وعــرّت هــذا املــروع وأهلــه، ومــا شــهدناه مــن مســرات الرفــض واإلدانــة للتطبيــع وأهلــه يف الكثــر مــن 

العواصــم العربيــة واإلســالمية هــو خــر شــاهد عــل حيويــة هــذه األمــة والتفافهــا حــول قضاياهــا الهامــة 

وعــى رأســها قضيــة فلســطني واألقــى، ومــا تشــهده الســاحة املغربيــة اليــوم ليُبلــور بدقــة هــذا األمــر، 

وخاصــة عنــد معرفتنــا بحالــة التطبيــع الرســمي األقــدم بــني الــدول العربيــة والكيــان الصهيــوين، والــذي 

ــة  ــن يــرى، ال يف املغــرب وال يف غــره مــن العواصــم العربي ــة ول ــر طريقــه إىل الشــعب وقــواه الحي مل ي

واإلســالمية.

ستفشــل كل أنــواع الحــروب النفســية، والحــروب الناعمــة التــي يشــنها أعــداء هــذه األمــة، والتــي تُريــد 

أن تجعــل مــن الخيانــة والتنــازل عــن الحــق قضيــة طبيعيــة وُمستســاغة، طاملــا أن هنــاك ُشفــاء ميلكــون 

قــوة الحــق وال يرهبهــم املظهــر الفرعــوين الــذي يُطــل برأســه وأدواتــه، ولــن يُضعفهــم املشــهد الــذي أريــد 

لهــم أن يشــهدوه لتخــور منهــم القــوة واإلرادة، بــل ســوف يزيدهــم هــذا املشــهد قــّوة إىل قوتهــم، ويقيًنــا 

مضافـًـا إىل يقينهــم بوعــد اللــه لهــم بالنــر والتمكــني، وســرى كل ُمطبــع أنـّـه بــات معــزواًل عــن عقيدتــه 

ووطنــه وشــعبه، بــل حتــى عــن أفــراد قبيلتــه وأرستــه.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني

3



4

يف  فلســطينية  مصــادر  ذكــرت 

تابعــة  جرافــة  أن  املحتلــة،  القــدس 

ــة،  ــة االحتــالل يف القــدس املحتل لبلدي

ــني 2020-12-14،  ــاح اإلثن ــذت صب نف

ــل  ــد مدخ ــدم عن ــف وه ــال تجري أع

ــًدا  ــة، متهي ــفية يف املدين ــرة اليوس مق

»الحديقــة  مســار  مخطــط  لتنفيــذ 

التوراتيــة« اليهوديــة، داخــل املقــرة 

»مقــرة  أيًضــا  عليهــا  يطلــق  التــي 

الشــهداء«.

ــت  ــالل، هدم ــوات االحت ــت ق وكان

قبــل عــدة أيــام ســور املقــرة املالصــق 

درجهــا  وأزالــت  األســباط،  لبــاب 

األثــري، إضافــة إىل الــدرج املــؤدي 

ــهداء،  ــرة الش ــن مق ــا م إىل امتداده

ــًدا لجــرف األرض وعمــل حديقــة  متهي

مــكان القبــور املوجــودة، وحــاول عــدٌد 

مــن املواطنــني املوجوديــن يف املــكان 

التصــدي لذلــك، لكــن طواقــم وشطــة 

االحتــالل، منعتهــم مــن االقــراب مــن 

ــكان. امل

ــع مقــرة اليوســفية اإلســالمية  وتق

ــغ مســاحتها نحــو  ــي تبل ــة الت التاريخي

الرقــي  الجانــب  يف  دومنًــا   14

ــدس  ــة بالق ــدة القدمي ــور البل ــن س م

واملســجد األقــى املبــارك.

للعائــالت  قبــوًرا  وتحــوي 

مبدينــة  تعيــش  التــي  الفلســطينية 

ــرة رصح  ــال املق ــع ش ــدس، ويق الق

ــهدوا  ــني استش ــود أردني ــهداء لجن الش

عــام 1967، لذلــك ســميت »مقــرة 

منــع   2014 عــام  ويف  الشــهداء«، 

االحتــالل الدفــن يف جزئهــا الشــايل، 

أردنيــني  لجنــود  قــرًا   20 وأزال 

ــرف  ــا يع ــام 1967، في ــهدوا ع استش

الجنــدي  ونصــب  الشــهداء  مبقــرة 

املجهــول.

وقــال رئيــس لجنــة رعايــة املقابــر 

اإلســالمية يف القــدس، مصطفــى أبــو 

زهــرة، يف بيــان صحفــي: “إن املقــرة 

تحــوي رضيــح الشــهيد، إضافــة إىل 

العديــد مــن القبــور القدميــة والحديثة، 

ــة  ــهداء معرك ــا ش ــم يف ثراه ــا تض ك

 ،1967 حزيران/يونيــو  يف  القــدس 

مــن مدينــة القــدس وجنــوًدا أردنيــني، 

كــا دفــن مقدســيون جنــوب املقــرة”، 

الفتـًـا إىل أن مســاحة املقــرة تبلــغ نحو 

ــايل  ــداد الش ــي االمت ــات، وه 4 دومن

ملقــرة اليوســفية البالــغ مســاحتها نحــو 

25 دومنًــا، والتــي تعرضــت للعديــد 

يف  االحتــالل  أذرع  انتهــاكات  مــن 

ــة األخــرة. اآلون

أّن هــذا  أبــو زهــرة إىل  وأشــار 

االعتــداء الــذي تكــرر قبــل نحــو 3 

ــه ســلطات  ســنوات، تهــدف مــن خالل

االحتــالل إىل إقامــة حدائــق توراتيــة، 

تــم  وهــذا مرفــوض ألنــه باألصــل 

مقــرة،  لتكــون  عليهــا  اليــد  وضــع 

وهــي امتــداد ملقــرة اليوســفية، ونحــن 

ــا«. ــن موتان ــا لدف ــة له بحاج

تكــون  أن  »نرفــض  ويضيــف 

املقــرة متنزًهــا أو حديقــة للغربــاء، 

لآلخريــن،  ومطلــة  للتســكع  ومكانًــا 

وعــى البلديــة أن تجــد حدائــق أخــرى 

ــداء  ــض االعت ــا نرف ــرة، ك ــر املق غ

عليهــا وهــدم الســلم املــؤدي للمســجد 

األقــى املبــارك«.

األوقــاف  مجلــس  أن  يذكــر 

والشــؤون واملقدســات اإلســالمية، أكــد 

ــّد  ــا تُع ــفية وامتداده ــرة اليوس أن مق

ــالمية  ــر اإلس ــرز املقاب ــم وأب ــد أه أح

القــدس. مدينــة  يف 

عمليات تجريف في مقبرة إسالمية تاريخية لبناء 
حديقة توراتية في القدس
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والديــار  القــدس  مفتــي  اعتــر 

الفلســطينية، الشــيخ محمــد حســني، 

ــوين  ــالل الصهي ــوات االحت ــف ق تجري

ــدس  ــالمية بالق ــفية اإلس ــرة اليوس ملق

عدوانًــا وتهويــًدا.

جــاء ذلــك بالتزامــن مــع مواصلــة 

الصهيــوين  االحتــالل  جرافــات 

أعــال الهــدم والتجريــف يف املقــرة 

املحتلــة. القــدس  اليوســفية يف 

“هــذا  القــدس:  مفتــي  وقــال 

تهويــدي  ســياق  يف  يــأيت  عــدوان 

للمدينــة املقدســة، ومحاولــة طمــس 

لهــذه  الحضــاري  والوجــه  التاريــخ 

اإلســالمية”. العربيــة  املدينــة 

وأوضــح »أي عبــث مــن االحتــالل 

املدينــة  هــذه  وحضــارة  بجغرافيــة 

وتاريخهــا مرفــوض متاًمــا مــن كل 

وكل  حــر  عــريب  وكل  الفلســطينيني، 

مســلم وكل أحــرار العــامل«.

اليوســفية  »مقــرة  أن  وأضــاف 

التــي  الرئيســية  املقــرة  مــن  جــزء 

ــن  ــع خــارج الســور، وشــّكلت املداف تق

املقدســة  املدينــة  لســكان  الرئيســية 

منــذ التاريــخ اإلســالمي األول باملدينــة 

وحتــى اليــوم«.

ــم  ــرت طواق ــبوعني، دّم ــل أس وقب

بلديــة االحتــالل الصهيــوين، الــدرج 

املــؤدي إىل املقــرة، والــذي يســتخدمه 

ــا  ــا، وأيًض ــول إليه ــطينيون للوص الفلس

ــة. ــدة القدمي ــجد والبل إىل املس

صــري،  عكرمــة  الشــيخ  أكــد 

ــارك، أن  ــب املســجد األقــى املب خطي

والفلســطينية  اإلســالمية  املقدســات 

وعــى  مســلم،  كل  عنــق  يف  أمانــة 

ملنــع  التحــرّك  واملســلمني  العــرب 

ــي  ــم الت ــالل واعتداءاته ــم االحت جرائ

يرتكبهــا يوميًــا يف الديــار املقدســة.

خــالل  صــري،  الشــيخ  وقــال 

ــوم  ــرى الي ــا ج ــي: “م ــٍح صحف تري

وأمــس مــن هــدم أجــزاء مــن املقــرة 

هــو  الشــهداء  ومقــرة  اليوســفية 

ــن  ــبوع م ــل أس ــل قب ــا حص ــداٌد مل امت

هــدم الــدرج املــؤدي إىل املقــرة وهــذا 

ــات  ــه بحرم ــالل ال يأب ــي أن االحت يعن

ملشــاعرهم«،  يكــرث  وال  املســلمني 

كرامــة  لهــم  األمــوات  أن  مؤكــًدا 

ــن  ــث أن يف الدي ــاء، حي ــة األحي كحري

ــي  ــا الح ــة ك ــت كرام ــالمي للمي اإلس

ــا. متاًم

ــوين  ــالل الصهي وأضــاف، أن االحت

ــرة يف هــدم  ــة كث ــه ســوابق إجرامي ل

املســجد األقى واملقدســات اإلســالمية 

والفلســطينية، مبيًنــا أن هــذه العمليــات 

معــامل  لطمــس  تهــدف  اإلجراميــة 

ــطني. ــدس وفلس ــة الق مدين

أن  صــري،  الشــيخ  وأوضــح 

اعتــداء االحتــالل عــى املعــامل واآلثــار 

الدينيــة املقدســة، جرميــة كــرى بحــق 

ــلمني  ــق املس ــطيني وبح ــعب الفلس الش

ــة. ــالمي كاف ــامل اإلس يف الع

ــه،  ــري تريح ــيخ ص ــم الش وخت

واملســلمني  العــرب  مبناشــدة جميــع 

فلســطني  أرض  إلنقــاذ  بالتحــرك 

اإلســالمية. ومقدســاتها 

مفتي القدس والديار الفلسطينية:
تجريف مقبرة اليوسفية اإلسالمية عدوان وتهويد للقدس

صبري: المقدسات أمانة في عنق كل مسلم 
وعلينا إنقاذها من أيدي المحتل
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االحتــالل  بلديــة  صدقــت 

الصهيــوين يف مدينــة القــدس املحتلــة 

الوحــدات  آالف  لبنــاء  خطــة  عــى 

االســتيطانية وأبــراج خاصــة بالوظائــف 

اإلداريــة والفنيــة واملكتبيــة يف املنطقــة 

صفافــا  بيــت  أرايض  مــن  املمتــدة 

ــة  ــة الصناعي ــة واملنطق واملالحــة والبقع

قريــة  حتــى  »تلبيــوت«  الجديــدة 

الولجــة.

االســتيطاين  للمخطــط  ووفًقــا 

»لجنــة  تســمى  مــا  قدمتــه  الــذي 

ــوم  ــة ي ــاء« يف البلدي ــط والبن التخطي

ــايض 11-12-2020، ســيتم  ــة امل الجمع

اســتيطانية. وحــدة   8300 بنــاء 

وحســب املخطــط، فــإن الوحــدات 

ســتكون  الجديــدة  االســتيطانية 

والصناعــة،  الســكن،  ألغــراض 

املدنيــة،  حــدود  وســتغر  والتجــارة، 

الصناعيــة  املنطقــة  حــدود  ويوســع 

تلبيــوت”.  « الجديــدة 

االســتيطانية  الخطــة  وتهــدف 

بحســب مــا أفــادت ســلطات االحتــالل 

إىل اســتكال مــا وصفتــه بـ«الثــورة 

ــول عــام 2040«، حيــث  ــة بحل العمراني

إىل  الصناعيــة  املنطقــة  ســتتحول 

ســكنية وتجاريــة ومنطقــة ترفيــه وتنــزه 

مالهــي  ومدينــة  أفــراح  وقاعــات 

وأبــراج تجاريــة وســكنية.

ــم الــروع يف  ــرر أن يت ومــن املق

تنفيــذ املخطــط بحلول عــام 2021 عى 

أن تســتمر األعــال حتــى عــام 2040، 

مجموعــة  تنفيــذ  املخطــط  ويشــمل 

ــق  ــل الحدائ ــة مث ــن العام ــن األماك م

والســاحات  الداخليــة  والحدائــق 

والشــوارع وســوق، وشــوارع مظللــة 

ومناطــق  للدراجــات  ممــرات  بهــا 

واســراحة. جلــوس 

اإلســالمية  الهيئــة  دانــت  كــا 

املســيحية لنــرة القــدس واملقدســات، 

الضخمــة. االســتيطانية  الخطــة 

بيــان  يف  الهيئــة،  وحــذرت 

املخطــط  هــذا  خطــورة  مــن  لهــا، 

االســتيطاين الــذي يهــدف إىل القضــاء 

ــة  ــطيني يف املدين ــود الفلس ــى الوج ع

عمليــة  أن  إىل  مشــرًة  املقدســة، 

االســتيطان يف الضفــة الغربيــة مبــا 

بشــكل  تتزايــد  القــدس،  فيهــا شق 

ــات  ــث إن حكوم ــع، حي ــم ال ينقط دائ

نتنياهــو املتعاقبــة عملــت وتعمــل عــى 

زيــادة االســتيطان وطــرح مشــاريع 

كثــرة إلقامــة آالف مــن الوحــدات 

الجديــدة. االســتيطانية 

للهيئــة  العــام  األمــني  وقــال 

الدكتــور حنــا عيــى: “إن الحكومــة 

املــي  عــى  ُمــرّة  اإلرسائيليــة 

االســتيطانية،  سياســاتها  يف  قدًمــا 

مســتغلة الصمــت الــدويل، والتطبيــع 

املجــاين«، مطالبًــا املجتمــع الــدويل 

ــط  ــوري والعاجــل للضغ بالتدخــل الف

ــالل “لوقــف هــذا  عــى حكومــة االحت

الجنــون االســتيطاين الــذي يقــي 

لتحقيــق  حقيقيــة  فرصــة  أي  عــى 

إلنهــاء  والشــامل  العــادل  الســالم 

االحتــالل وإقامــة الدولــة الفلســطينية 

املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرقيــة 

.”1967 حــدود  عــى 

ــذا  ــورة ه ــى أن خط ــد د. عي وأك

املــروع الضخــم تكمــن أيًضــا يف 

ســنوات  مــدى  عــى  اســتمراريته 

طويلــة.

االحتالل ُيصدق على بناء آالف الوحدات االستيطانية.. 
والهيئة اإلسالمية المسيحية تحّذر من خطورة المخطط
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الخميس 2 جمادي األول 1442هـ، الموافق لـ 17 كانون األول 2020 

أصــدرت قــوات االحتــالل، الثالثــاء 

الشــيخ  بإبعــاد  15-12-2020، قــراًرا 

ــن املســجد األقــى  ســامي فتيحــة ع

ســتة أشــهر.

أن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 

قــرار اإلبعــاد جــاء بعــد اعتقــال الشــيخ 

ــاب األســباط يف  ــة ب مــن أمــام منطق

مدينــة القــدس املحتلــة، ومــن ثــم 

اقتيــاده إىل أحــد مراكــز التوقيــف.

ــة  ــيخ فتيح ــرض الش ــبق أن تع وس

ــم  ــن ث ــالل، وم ــن االحت ــال م لالعتق

ــر  ــى ألك ــجد األق ــن املس ــاده ع إبع

ــه  ــه في ــة رباط ــى خلفي ــرة؛ ع ــن م م

وحضــوره الدائــم يف أروقتــه.

ويســتهدف االحتــالل املقدســيني 

واإلبعــاد  االعتقــاالت  خــالل  مــن 

عــن  إبعادهــم  بهــدف  والغرامــات، 

املســجد األقــى، وتركــه لقمــة ســائغة 

كــا  االســتيطانية،  األطــاع  أمــام 

ــى  ــراس األق ــي وح ــتهدف موظف يس

باالعتقــال واإلبعــاد والتضييــق؛ بهــدف 

ثنيهــم عــن دورهــم يف حايــة املســجد 

ــه. وتأمين

القــدس  مدينــة  وشــهدت 

تصاعــًدا يف اقتحامــات املجموعــات 

األقــى،  للمســجد  االســتيطانية 

ــاد اليهوديــة،  بدعــوى االحتفــال باألعي

ــوة  ــات وادي حل ــز معلوم ــد مرك ورص

خــالل النصــف األول مــن العــام 2020 

نحــو 236 قــرار إبعــاد، منهــا 206 عــن 

عــن  قــراًرا  و24  األقــى،  املســجد 

القــدس القدميــة، و6 عــن القــدس.

اإلســالمية  الهيئــة  رئيــس  وعــّد 

املحتلــة،  القــدس  مدينــة  العليــا يف 

الشــيخ  األقــى،  املســجد  خطيــب 

اإلبعــاد  سياســة  صــري  عكرمــة 

ــة  ــر قانوني ــى غ ــجد األق ــن املس ع

ــة  ــارض مــع حري وغــر إنســانية، وتتع

ــا يتعــارض مــع  العبــادة، وأمــرًا عدوانيً

ــة. ــني الدولي ــادة والقوان ــة العب حري

يتوجــه وفــد “أمريــي - إرسائيــي” 

إىل املغــرب األســبوع املقبــل، يف إطــار 

بــني  العالقــات  تطبيــع  محادثــات 

ــوين. ــان الصهي ــرب والكي املغ

وذكــرت القنــاة الســابعة الصهيونية 

القومــي،  األمــن  مجلــس  رئيــس  أن 

مئــر بــن شــبات، ســيرأس الوفــد 

التــي  الزيــارة  خــالل  الصهيــوين 

سيشــارك فيهــا أيًضــا مستشــار الرئيــس 

صهــره  ترامــب  دونالــد  األمريــي 

جاريــد كوشــر.

وأعلنــت املغــرب، الخميــس املــايض 

ــع  ــى تطبي ــا ع 10-12-2020، موافقته

العالقــات مــع »إرسائيــل«، ويف مقابــل 

اعــراف ترامــب بالســيادة املغربيــة 

ليصبــح  الغربيــة،  الصحــراء  عــى 

عربيــة  دولــة  رابــع  بذلــك  املغــرب 

ــل«  ــع »إرسائي ــداَء م ــا الع ــي جانبً تنّح

ــة. ــة املاضي ــهر األربع ــالل األش خ

اتفــاق  إعــالن  عــى  وتعليًقــا 

و”إرسائيــل”  املغــرب  بــني  التطبيــع 

قــال حــزب اللــه اللبنــاين يف بيــان 

لــه: “إن خضــوع املطبعــني لسياســة 

االبتــزاز األمريكيــة طمًعــا مبكاســب 

أو إلغــاء عقوبــات، لــن تحصــد ســوى 

والوهــم”. الخيبــة 

ــع  ــالن التطبي ــان »إع وأضاف البي

يأيت يف ســياق الســقوط املتتــايل الذي 

ــًذا  ــة، تنفي ــدول العربي ــض ال ــه بع بدأت

ــة يف  ــة واإلرسائيلي ــات األمريكي للرغب

ــة  ــطينية وتصفي ــة الفلس ــطب القضي ش

ــا«. مفاعيله

ــوع  ــه أن »خض ــزب الل ــر ح واعت

االبتــزاز  لسياســة  األنظمــة  هــذه 

يف  طمًعــا  والصهيونيــة،  األمريكيــة 

إلغــاء  أو  هنــا  مكاســب  تحقيــق 

عقوبــات هنــاك، ليســت ســوى أوهــام 

ورساب لــن يجنــي املطبعــون منهــا 

شــيئًا وسيكتشــفون رسيًعــا أنهــم مل 

الخيبــة”. إال  يحصــدوا 

االحتالل ُيبعد الشيخ سامي فتيحة عن األقصى

المغرب يركب قطار التطبيع.. وحزب الله: 
المطبعون لن يحصدوا سوى الخيبة
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اليــوم  املتحــدة،  األمــم  أعلنــت 

الســلطات  أن   ،)12-11( الجمعــة 

 52 وصــادرت  هدمــت  الصهيونيــة 

بالضفــة  أســبوعني  خــالل  منــزاًل 

والقــدس. الغربيــة 

أصــدره  تقريــر  يف  ذلــك  جــاء 

اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 

»أوتشــا”. املتحــدة  لأمــم  التابــع 

وأفــاد التقريــر بـ«هــدم ومصــادرة 

ــطينيني،  ــزاًل للفلس ــل لـــ 52 من إرسائي

بدعــوى عــدم إصــدار تراخيــص البنــاء 

ــالل”. ــي تصدرهــا ســلطات االحت الت

هــدم  »عمليــات  أن  وأضــاف 

املنــازل أدت إىل تهجــر 67 شــخًصا 

ــن،  ــو 860 آخري ــاق األرضار بنح وإلح

خــالل الفــرة بــني 24 نوفمر/تريــن 

ــمر/كانون أول  ثــان املــايض و7 ديس

الجــاري”.

»عمليــات  أن  التقريــر  وأوضــح 

الهــدم واملصــادرة شــملت 49 منــزاًل 

يف الضفة الغربية و3 يف القدس”.

حقوقيــة  مؤسســات  وتقــول 

فلســطينية ودوليــة وإرسائيليــة: “إن تــل 

ــص  ــدد تراخي ــض ع ــد خف ــب تتعم أبي

البنــاء املمنوحــة لفلســطينيني بالقــدس 

والضفــة الغربيــة.

التجاريــة  الرحــالت  بــدء  منــذ 

ــهدت  ــل«، ش ــارات و«إرسائي ــني اإلم ب

تقدًمــا  ديب  يف  الســياحة  حركــة 

املاضيــني؛  األســبوعني  ملحوظًــا يف 

حيــث ميكــن ســاع اللغــة العريــة 

يف جميــع األســواق واملراكــز التجاريــة 

ــة  ــا لصحيف ــواطئ يف ديب«، وفًق والش

األمريكيــة. بوســت«  »واشــنطن 

ــا،  ــة يف تقريره ــارت الصحيف وأش

تجاهــل  إىل   ،2020-12-15 الثالثــاء 

إرسائيــي  ألــف   50 مــن  أكــر 

مخــاوف اإلصابــة بفــروس »كورونــا«، 

عمليــات  وقــوع  مــن  والتحذيــر 

خــالل  اإلمــارات  بزيــارة  إرهابيــة، 

األســبوعني املاضيــني، فيــا يتوقــع 

اإلرسائيليــون  الســياحة  مســؤولو 

ــخص  ــف ش ــن 70 أل ــر م ــول أك وص

لالحتفــال  الثانيــة  األيــام  خــالل 

ــوكا(  ــوار« )حان ــد األن مبــا يســمى »عي

اليهــودي.

األمريكيــة،  الصحيفــة  وبحســب 

فقــد أكــد إرسائيليــون زاروا ديب، أنهــم 

ــا عــى عكــس  مل يجــدوا صداًمــا ثقافيًّ

ومــر،  األردن  يف  وجــدوه  الــذي 

ــني  ــني العربيت مشــرين إىل أن الدولت

اللتــني تربطهــا عالقــات رســمية مــع 

ــة، ولكــن  ــذ فــرة طويل ــل« من »إرسائي

ليــس عالقــات وديــة بشــكل خــاص.

قــد  ديب  يف  خليفــة  بــرج  وكان 

املــايض،  الخميــس  مســاء  أيُضء 

احتفــااًل بــأول ليلــة مــن »حانــوكا« يف 

ــن  ــو األول م ــدث ه ــارات، يف ح اإلم

ــام. ــاق أبراه ــع اتف ــذ توقي ــه من نوع

ا خالل أسبوعين »إسرائيل« هدمت 52 منزاًل فلسطينيًّ

واشنطن بوست: 50 ألف سائح »إسرائيلي« 
زاروا اإلمارات خالل أسبوعين
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نفــت وزارة الخارجيــة اإلندونيســية 

تقاريــر  تداولتهــا  التــي  األنبــاَء 

صحافيــة مؤخــرًا، حــول خطــة تطبيــع 

مفرضــة بــني إندونيســيا و«إرسائيــل”.

ورّصح املتحــدث الرســمي باســم 

وزارة الخارجيــة اإلندونيســية تيوكــو 

 ”Berita satu“ فايزشــاه بحســب موقع

أن هنــاك أمــران ميكننــي أن أقولهــا 

هنــا؛ أواًل، مل تكــن وزارة الخارجيــة 

عــى اإلطــالق عــى اتصــال بإرسائيــل، 

ــا  ــا ملهامه ــوزارة يف أدائه ــا إن ال وثانيً

بواليــة  التزاًمــا  فلســطني،  تدعــم 

ــتور”. الدس

وذكــرت صحيفــة »يرسائيــل هيوم« 

الصهيونيــة أن مســؤولني كباًرا يف دولة 

إســالمية كبــرة ليــس لهــا عالقــات 

دبلوماســية مــع »إرسائيل« وصلــوا قبل 

أســبوعني إىل تــل أبيــب، واجتمعــوا مع 

ممثلــني إرسائيليــني، مشــرًة إىل أن 

ــة املســلمة وهــي )آســيوية(  وفــد الدول

ــك  ــم ذل ــاري زعي ــر مستش ــه كب ترأّس

البلد.

خلفيــة  “إن  الصحيفــة:  وقالــت 

الزيــارة هــي إمكانيــة تطبيــع العالقات 

ــع دول  ــرى م ــا ج ــني، ك ــني الجانب ب

أخــرى يف األشــهر األخــرة”، وأضافت 

ــرسي حظــر  ــة ي ــه يف هــذه املرحل “أن

ــر  ــى ن ــية ع ــة وسياس ــباب أمني ألس

ــة”. اســم الدول

وحســب الصحيفــة؛ فــإن املباحثــات 

مــع هــذه الدولــة اإلســالمية هــي جــزء 

مــن سلســلة مــن اتفاقيــات »إرسائيــل« 

للتطبيــع مــع دول عربيــة وإســالمية 

التــي بــدأت خــالل األســابيع األخــرة.

وكانــت الدولــة األوىل التــي أعلنــت 

ــة  ــي دول ــل« ه ــع »إرسائي ــع م التطبي

ــا  ــن، والحًق اإلمــارات، وبعدهــا البحري

الســودان، ليدخــل املغــرب األســبوع 

املــايض ويعلــن عــن تطبيــع العالقــات 

ــل«. ــع »إرسائي م

الرملــان  يف  عضــًوا   40 وقّــع 

األورويب، الثالثــاء 16-12-2020، عــى 

رســالة تطالــب مبنــع دخــول منتجــات 

االتحــاد  أســواق  إىل  املســتوطنات 

األورويب.

ــة  ــاوب يف البعث ــال الســفر املن وق

الفلســطينية لــدى االتحــاد األورويب 

عــادل عطيــة يف تريحــات صحفيــة: 

“إن الرســالة التــي وقــع عليهــا 40 

إىل  رفعــت  أورويب  برملــان  عضــو 

لشــؤون  األورويب  االتحــاد  مفــوض 

دومروفيســي،  فالديــس  التجــارة 

األورويب  القانــون  بتطبيــق  تطالــب 

وقانــون منظمــة التجــارة العامليــة مبنــع 

دخــول  مــن  املســتوطنات  منتجــات 

األورويب”. االتحــاد  أســواق 

وأضــاف، إنهــا متثــل جميــع الكتــل 

ــا  ــان األورويب، ك السياســية يف الرمل

ــن  ــة م ــا 14 دول ــون عليه ــل املوقع ميث

ــاد. ــاء يف االتح ــدول األعض ال

إندونسيا تنفي تقارير عن خّطة لعالقات مع الكيان الصهيوني

ا يوقعون رسالة تطالب بمنع  ا أوروبيًّ 40 برلمانيًّ
دخول بضائع المستوطنات
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بقلم عي فواز

منــذ بضعــة شــهور، أعلنــت” 
املكتبــة الوطنيــة اإلرسائيليــة” عــن 
ــن  ــر م ــد، أك ــد جدي مــروع رائ
2500 كتــاب ومخطوطــة نــادرة 
ــة  ــات العربي ــا باللغ ــيكون متاًح س
والركيــة والفارســية خــالل ثــالث 

ــنوات. س

صحيفة “تاميــز أوف إرسائيل” 
ــف  ــا صح ــر، ومعه ــت بالخ احتف
عريــة وأخــرى غربيــة، الصحــف 
عــى  خــاص  بشــكل  ركّــزت 
هــذه القطــع »النــادرة«، وعــى 
ــني  ــذاب باحث ــا« يف اجت »أهميته
إســالميني ويف »توحيــد الســاعني 
الخــالف  رغــم  املعرفــة  إىل 

الســيايّس”.

بحســب  املجموعــة،  تتميّــز 
املســؤولني عــن املــروع، بتغطيتها 
اإلســالمية  التخصصــات  بعــض 
الرئيســية والتقاليــد األدبيــة، هــذه 

املخطوطــات تعــود، بحســب موقــع 
ــة،  ــونيان” األمركي ــة “سميثس مجل
ــرن  ــني الق ــدة ب ــرة املمت إىل الف
التاســع والقــرن العريــن، املكتبــة 
زعمــت أن محتوياتهــا ُجمعــت مــن 
مكتبــات ملكيــة مملوكيــة ومغوليــة 

ــة. وعثاني

تتعــّزز خطــورة هــذه املشــاريع 
ضــوء  يف  والبحثيــة  العلميــة 
املســتجدات السياســية يف املنطقة، 
اتفاقيــات  ترافــق  مــا  غالبًــا 
ــان  ــني الكي ــتجدة ب ــع املس التطبي
الصهيــوين وبعــض الــدول العربيــة 
واإلســالمية مــع تفاهــات وتعاون 
والــراث  الثقافــة  مياديــن  يف 

والبحــث العلمــي.

ليــس هــذا أخطــر مــا يف األمر 
ــوي  ــة تحت ــا أنَّ املكتب ــا علمن إذا م
اليــوم أكــر مــن 150 ألــف مجلــد 
أكــر مــن  بينهــا  عــريب، مــن 
300 مصحــف نــادر يعــود بعضهــا 
ميــالدي.  التاســع  القــرن  إىل 
ــا  ــة إىل م ــف، إضاف ــذه املصاح ه
تكتنــزه املكتبــة الصهيونيــة مــن 
مراجــع إســالمية نــادرة ومرسوقة، 
ــث يف  ــروز الحدي ــع ب ــاوق م تتس
الفــرة األخــرة عــن مســارات 
ــا  ــري تصنيعه ــدة يج ــة جدي روحي
ومــن  املنطقــة،  يف  وإعدادهــا 

ضمنهــا »الديــن اإلبراهيمــي”.

إال  ليــس  »الديــن«  هــذا 
بوابــات  مــن  »شعيــة«  بوابــة 
عنــه  التعبــر  يجــري  التطبيــع، 

داخــل  أحيانــاً  مــوارب  بشــكل 
الحديــث عــن  الخليــج.  أنظمــة 
العمومــة« أصبــح دارًجــا  »أوالد 
عــى لســان املطبّعــني اإلماراتيــني 
متهيــد  وســبقه  والبحرينيــني، 
عــى  الســعودية  يف  »شعــي« 
لســان املفتــي وإمــام الحــرم املي 
ــود. ــع اليه ــح م ــواز الصل ــن ج ع

خطورة املوقف

ــل  ــف املتمث ــة املوق ــم أهمي رغ
باســتيالء االحتــالل عــى هــذا 
املخــزون الثقــايف والــرايث، فــإنَّ 
خطورتــه تتعــّزز يف ضــوء إتاحتــه 
اإلنرنــت  شــبكة  عــى  رقميًــا 
ملرجعيتــه  الرويــج  مبــوازاة 
ــة.  ــة العربي ــة باللغ ــة البحثي العلمي
محــرك البحــث »غوغــل« بــات 
يقــرح اســم »املكتبــة الوطنيــة 
اإلرسائيليــة« عنــد البحــث عــن 
الكتــب واملراجــع يف عــدد مــن 
ــة  ــة الصهيوني ــات. املكتب التخّصص
كانــت أطلقــت يف العــام 2012 
مــن  للعديــد  رقمنــة  مــروع 
العربيــة  واملخطوطــات  الكتــب 
ــه االتحــاد األورويب. ــادرة، مّول الن

موقــع  إىل  الدخــول  مبجــرد 
تجــد  العربيــة،  باللغــة  املكتبــة 
رســالة ترحيــب ودعــوة للمشــاركة 
يف  بريئــاً  يبــدو  اســتبيان  يف 
الظاهــر، حيــث يؤكّــد أّن »اإلجابــة 
عــن هــذه األســئلة تســاعد يف 
تطويــر األدوات الرقميــة باللغــة 
ــى  ــى ع ــن ال يخف ــة«، ولك العربي

»إسرائيل« تتسّلل إلى جامعاتنا.. مكتبة غير بريئة
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هــذه  مثــل  أن  املتخصصــني 
البيانــات مــن شــأنها أن تقــدم 
حــول  وقيّمــة  مهمــة  معلومــات 
شيحــة نخبويــة مــن دول عربيــة 
ضوئهــا  يف  يســهل  وإســالمية، 
اتخــاذ قــرارات تطبيعيــة أو بالحــد 
وافيــة  معرفــة  امتــالك  األدىن 
يف  املطروحــة  املواضيــع  حــول 
ــني  ــاط الباحث ــتبيان يف أوس االس

العــرب.

الشــهر املــايض أثــار األكادميي 
ــد خطــورة  املــري عاطــف معتم
ــه يف  هــذا املوضــوع عــى صفحت
“فايســبوك”، يقــول معتمــد إنــه 
وجــد بــني الكتــب الحديثــة يف 
اإلرسائيليــة«  الوطنيــة  »املكتبــة 
التــي  مؤلفاتــه  مــن  عنوانــني 
وبــروت  القاهــرة  يف  صــدرت 

قبــل 10 ســنوات.

ــة  ــة اإلرسائيلي ــرى أن املكتب وي
أحــد  هــي  بالعربيــة  الناطقــة 
التــي  جــًدا  الناجحــة  األســلحة 
للوصــول  »إرسائيــل«  تتبناهــا 
ــه األم،  ــريب بلغت ــور الع إىل الجمه
ــض  ــت البع ــا دفع ــات رمب وبخدم
املضمــر  النفــي  االمتنــان  إىل 
األكــر أثــرًا واألطــول اســتدامًة 

مــن االمتنــان املعلــن.

ويقــول إنــه حني تتطــور املكتبة 
بالعربيــة،  الناطقــة  الصهيونيــة 
ــة  ــب الحديث ــح مصــدًرا للكت وتصب
للفهرســة  ومرجًعــا  والقدميــة، 
واألرشــفة العربيــة، فإنهــا بهــذا 
الباحثــني  خدمــات  إىل  تتســلل 

ــدون  ــن يج ــرب الذي ــراء الع والق
ــات  ــات املكتب ــكاليات يف خدم إش

العربيــة.

كيــف حصلــت املكتبــة عــى 
؟ املقتنيــات  هــذه 

اإلســالم  مجموعــة  أمينــة 
راحيــل  الصهيونيــة  املكتبــة  يف 
ــدأت  ــة ب ــول إن املكتب ــس تق أوكلي
ــر  ــذ أك ــة من ــواد العربي ــع امل تجم

مــن 90 عاًمــا.

قبــل  مــا  منــذ  يعنــي  هــذا 
ثالثينيــات القــرن املنــرم، أي 
قبــل نشــوء كيــان االحتــالل رســميًا 
ــل، لكــن  ــن عــى األق بنحــو عقدي
نفســه:  يطــرح  الــذي  الســؤال 
ــة عــى هــذه  ــت املكتب كيــف حصل
؟  والنــادرة  النفيســة  املقتنيــات 

ومــن أيــن جمعتهــا ؟

هنــا، يــرز تناقــض يف كالم 
أمينــة املكتبــة بــني حديــث مصــّور 
»يوتيــوب«  موقــع  يف  منشــور 
مقــال  منقــول ضمــن  وحديــث 
نرتــه مجلــة “جويــش كرونيــكل” 
األســبوعية، وهــي أقــدم صحيفــة 
تــروي  العــامل.  يف  يهوديــة 
روايــة  املقــال  يف  أوكليــس 
بــأي  مدعمــة  وغــر  مزعومــة 
ــّور،  ــث املص ــات. ويف الحدي إثبات
تزعــم أن املخطوطــات التــي تعــود 
إىل املجموعــة األخــرة تــرّع بهــا 
أبراهــام  يدعــى  يهــودي  رجــل 
هــذا   .)1951-1877( يهــودا 
االّدعــاء ينســجم مــع مــا جــاء يف 
بيــان املكتبــة، والــذي يعــرّف عــن 

يهــودا بكونــه باحثــاً موســوعياً 

اهتــم  القــدس،  يف  مولــوداً 

اإلســالمية  املخطوطــات  بجمــع 

والنصــوص اليهوديــة العربيــة مــن 

الوســطى. العصــور 

لكــن املقــال يف املجلــة املذكورة 

ــن  ــل م ــودا انتق ــر إىل أنَّ يه يش

وانتهــى  أوروبــا،  إىل  القــدس 

بالدراســة مــع يهــودي مجــري 

ــذي  ــر، ال ــحاق غولدزايه ــو إس ه

ــني يف  ــار املتخصص ــد كب كان أح

اللغــة العربيــة واإلســالم. وعندمــا 

العــام  يف  غولدزايهــر  تــويف 

1921، بحســب املقــال، كانــت لديه 

مجموعــات  أهــم  مــن  واحــدة 

ــل  ــة، فه ــب العربي ــالم والكت اإلس

تعــود املجموعــات إىل يهــودا أو 

؟ غولدزايهــر  إىل 

يف  تفصيــاًل  هــذا  يبــدو 

ضــوء مــا ســيأيت الحًقــا، يبــدو 

ــة  ــاع الحرك ــاول إقن ــودا ح أن يه

مجموعــة  باقتنــاء  الصهيونيــة 

تقــول  مــا  وفــق  غولدزايهــر، 

يوكليــس، كانــت حجتــه آنــذاك 

ــة لجــذب  ــك املجموع اســتغالل تل

ــن  ــرب الذي ــود والع ــاء اليه »العل

يجلســون مًعــا كإخــوة يف الحكمــة 

تقــول  املعرفــة«،  يف  وأصدقــاء 

أوكليــس إن كلــات يهــودا تنطبــق 

عــى توجهــات املكتبــة يف املرحلــة 

الحاليــة.

املصدر: موقع امليادين
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األرسى  شــؤون  هيئــة  نظّمــت 
مقــر  يف  الفلســطينيني  واملحرريــن 
ــاذا  ــاب »مل ــالق كت ــاًل إلط ــة، حف الهيئ
ال أرى األبيــض ؟ محطــات اآلالم يف 
راتــب  لأســر  الظــالم”،  عيــادات 
ــو  ــارس أب ــر ي ــم األس ــات، تقدي حريب
ــر  ــة التحري ــر، مــن منشــورات حرك بك
الوطنــي الفلســطيني فتــح، دار األمــني 
ــطني. ــه فلس ــع، رام الل ــر والتوزي للن

ــن  ــلة م ــارة عــن سلس ــاب عب والكت
تــروي  التــي  الحقيقيــة  القصــص 
عيــون  يف  واملعانــاة  األمل  محطــات 
ــا  ــل م ــني داخ ــرىض القابع األرسى امل

يســمى »مشــفى الرملــة”.

أربعــة ســنوات قضاهــا كاتــب هــذه 
املــرىض  يخــدم  متطوًعــا  القصــص 
الرملــة،  ســجن  عيــادة  يف  األرسى 
ــج،  ــر املمنه ــدى القه ــجل م ــث يُس حي
املعتقلــني،  الجرحــى  إذالل  وتعمــد 
للمــوت  وعمــًدا  قصــًدا  وتركهــم 

الطبيــة. والتجــارب 

وهــذا  متنــوع،  املعتقــالت  أدب 
اإلصــدار الخــاص بالجرحــى واملــرىض 
مــن املعتقلــني، والخــارج مــن عيــادات 
الظــالم، أول توثيــق لســلوك االحتــالل 
كمؤسســة، مــع الجرحــى واملــرىض مــن 

ــني. املعتقل

الســؤال  عــى  الكاتــب  ويجيــب 
ــاب،  ــوان الكت الــذي طرحــه خــالل عن
لبــاس  يف  األبيــض  أرى  ال  ملــاذا 
ــاء واملمرضــني وشاشــف األرسة  األطب
يف العيــادة واملســمى مستشــفى وحتــى  
وســيارات نقــل املــرىض مل تكــن بيضاء 
أو مخصصــة لنقــل املــرىض ؟، ويجيــب 
ــالل ســوداء،  ــوب االحت ــب ألن قل الكات
وعقولهــم ســوداء، ومارســاتهم أكــر 

ســواًدا وحقــًدا.

هــذا اإلصــدار، تذكــر لنــا ولأمــة 
يف  واألحــرار  واإلســالمية  العربيــة 
العــامل، أن هــذا االحتــالل إن مل يقلــع 
ــى،  ــن فلســطني ويصف ــن جــذوره م م
ــيكون  ــا س ــد فين ــر أي واح ــإن مص ف
ــهد يف  ــاش أو استش ــل ع ــل أي بط مث

ــالم. ــادات الظ عي

كــا ويوثــق هــذا اإلصــدار تجربــة 
الشــهيد جعفــر عــوض مــن مدينــة 
بيــت أمــر الخليــل، واألســر املقعــد 
منصــور موقــدة مــن بلــدة الزاويــة 
ســلفيت، ورصاخ خالــد الشــاويش مــن 
والطفــل  طوبــاس،  الفارعــة  مخيــم 
الخليــل  مــن دورا  الراونــه  جــالل 
وبــر قدمه، والشــبالن عمــر الرمياوي 
وأيهــم الصبــاح وأســطورة تحديهــا 
لإلصابــة، ووصــف أســامة زيــادات 
ــث  ــم آلالم الجرحــى حي ــي نعي ــن بن م
قــال: )يف مستشــفى ســجن الرملــة 

ــا واآلم  ــون أوجاًع ــرىض يحمل أرسى م

ال يســتطيع الوطــن العــريب بأكملــه 

أن يتحملــه(، وتجربــة األســر أميــن 

الكــرد مــن كفــر عقــب مــع قــوات 

ــدوح  ــكات مم ــون(، ون ــجون )نحش الس

ــلل  ــر الش ــف قه ــن دورا، وكي ــرو م عم

وانتــر عليــه، وتجربة الشــهيد ســامي 

أبــو ديــاك مــن ســيلة الظهــر قبــل 

ــايح  ــام الس ــهاد بس ــهاده، واستش استش

ــال  ــبب اإله ــس بس ــة نابل ــن مدين م

ــم  ــع معتص ــاء م ــي، ورصاع األمع الطب

ويــرسد  طولكــرم،  صيــدا  مــن  رداد 

الكاتــب قامئــة مــن الجرحــى واملــرض 

يف عيــادات الظــالم.

يقــول الكاتــب يف ختــام كتابــه: 

»عشــت يف مستشــفى أو مســلخ الرملــة 

ــون األبيــض ولــو ملــرة  دون أن أرى الل

ــدة”. واح

لماذا ال أرى األبيض ؟
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ــات  ــك الحلق ــة تل ــت بدق تابع

التــي أرســلها يل بعــض اإلخــوة 

عــر مواقــع التواصــل االجتاعي، 

إرســالها  عنــد  يل  قــال  والتــي 

ضغــط  هنــاك  ســيكون  رمبــا 

عــى اإلدرات املتحكمــة مبواقــع 

التواصــل لحــذف هــذه الحلقــات 

كونهــا تلقــي الضــوء عــى املجتمــع 

الصهيــوين مــن الداخــل، وتســلط 

وعــدم  هشاشــته  عــى  الضــوء 

هــذه  أن  وخاّصــة  ترابطــه، 

الداخــل  مــن  تــأيت  الحلقــات 

مــن  وليــس  ذاتــه،  الصهيــوين 

ــان. ــذا الكي ــارب له ــارج املُح الخ

مــن  حيّــة  شــهادات  إنهــا 

ــالٍد  ــن ب ــتجالبهم م ــم اس ــود ت يه

شــتى منهــا عربيــة وغــر عربيــة، 

امليعــاد  أرض  بأنهــا  ووعدوهــم 

اإللهــي، أرض الســمن والعســل، 

ــتقرار  ــود واالس ــل املنش أرض األم

والحريــة واملســاواة والدميقراطيــة 

يف  بهــا  حلمــوا  طاملــا  التــي 

ــكونها،  ــوا يس ــي كان ــان الت األوط

أفــواه  مــن  شــهادات  إنهــا 

ــاء  ــز واإلقص ــن التميي ــني م املتأمل

والتهميــش، رغــم أنهــم مــن أتبــاع 

نفــس الديانــة، وهــي الرجمــة 

الحقيقيــة لثقافــة التجميــع مــن 

أجــل االســتيطان كونــه الســالح 

ملصارعــة  األقــوى  الدميغــرايف 

ومقارعــة أهــل األرض األصليــني، 

الســكان  طــرد  إىل  للوصــول 

بشــتات  واســتبدالهم  األصليــني 

ــامل إلقامــة  ــتجلب مــن كل الع ُمْس

ــر االســتعاري  ــان يخــدم الفك كي

لبــاس  لبــس  الــذي  الصهيــوين 

يف  مؤثــرة  أداة  ليكــون  الديــن 

لــكل  الجمعــي  الدينــي  العقــل 

يهــود العــامل.

يقــول  مثــااًل..  اليمــن  يهــود 

ــة إيــايب »إيــي« التــي  كبــر عائل

وصلــت إىل أرض امليعــاد ـ كــا 

التاســع  القــرن  يف  ـ  يزعمــون 

لنعمــل  هنــا  “وصلنــا  عــر: 

الغربيــني  اليهــود  مــزارع  يف 

يعاملوننــا  كانــوا  »اإلشــكيناز« 

بكريــاء وكأننــا حــرات وثعابــني 

دخــل  وكان  وقــاذورات،  وقمــل 

القــرش  اليتعــدى  منــا  الفــرد 

مثــل  كنــا  اليــوم،  يف  ونصــف 

العامــل التيالنــدي الــذي يــأيت 

والخدمــة،  الســخرة  ألعــال 

ــكنونا يف  ــون أن يُس ــوا يحاول وكان

ــي  ــدن ل ــس يف امل ــراف ولي األط

نبقــى يف معــزل يكمــن ضبطــه”.

ــرب،  ــود املغ ــاين يه ــا الث مثالن

يقول “شــلومو دودو”: “كنا ســعداء 

باألســف  وأشــعر  املغــرب،  يف 

متنيــت  وكــم  املغــرب،  ملغــادرة 

ــن  ــت م ــرب ورأي ــا زرت املغ عندم

يســكن يف منــزيل كــم متنيــت لــو 

ــزل  ــدي املــال ألشــري هــذا املن ل

وأعــود إليــه، إننــي أشــعر بــأن 

اليهــودي املغــريب أقــرب إيّل مــن 

اليهــودي اإلشــكينازي املتعجــرف”.

املغــريب  اليهــودي  ويقــول 

“لقــد  أبراجيــل«:  »رؤفــني 

والــداي  كان  لقــد  خدعونــا.. 

مخبولــني عندمــا قــرروا أن يأتــوا 

ــكل  ــة ب ــا كارث ــل ! إنه إىل إرسائي

الكلمــة”. تعنيــه  مــا 

؟  الدميقراطيــة  أيــن  أخــرًا 

وأيــن حقــوق اإلنســان ؟ وأيــن 

املســاواة ؟ إنهــا كذبــة كبــرة إنهــا 

وحســب. الصهيونيــة 

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل فلسطني



موقعها: 
تقع القريتان إىل الشال الرقي من عكا وتبعدان عنها 4 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا 5300 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 422 نســمة وعــام 

1931 حــوايل 522 نســمة وارتفــع إىل 610 نســمة عــام 1945.

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

- أقام االحتالل عى أرايض قرية النهر مستوطنة بن عامي.

ــة بعــض املنشــآت العامــة  ــل، ولكــن مثّ ــة الت ــة عــى أرايض قري - ال يوجــد مســتعمرات صهيوني

ــاه »ميكــوروت« بالقــرب مــن املوقــع. ــة املي ــة لرك التابع

النهر والتل

الخميس 2 جمادي األول 1442هـ، الموافق لـ 17 كانون األول 2020 
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