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لكي الننسى.. ونفهم عمق الصراع
ليــس مســتغربًا عــى الكيــان الصهيــوين شــّدة حرصــه عــى اســتهداف املســجد األقــى وبشــكل يومــي، ألنــه 
عــى يقــن بــأن املســجد األقــى هــو امليــدان األبــرز يف حركــة رصاعــه يف فلســطن خصوًصــا، واملنطقــة والعــامل 

العــريب واإلســامي عموًمــا.

إن مــا اليجــب الشــك فيــه أبــًدا، أو تجاهلــه مطلًقــا، العمــل الــذي تقــوم بــه »منظــات املعبــد« والتــي هي من 
أبــرز أدوات وأذرع االحتــال، والتــي تُنظــم العمليــات اليوميــة القتحــام املســجد األقــى، وتُقيــم الشــعائر التعبديــة 
ــارك، واالســتهدافات  ــًدا يف األقــى املب ــا جدي ــة يف باحــات وســاحات املســجد االقــى، لتفــرض واقًع التلمودي
ــا لهــذه املنظــات يف أداء عملياتهــا التــي تجــاوزت  التــي حصلــت عــى مــدار عــام 2020 أظهــرت تطــوًرا نوعيً
االعتــداء، وإدخــال املســتوطنن، وإقامــة الشــعائر التلموديــة، إىل أن وصلــت إىل تحقيــق اســراتيجية ذات مامــح 
جديــدة، فعــى ســبيل املثــال »بــدأت هــذه املنظــات ــــ منظــات املعبــد ــــ بالدخــول واالنخــراط يف األجهــزة 
ــك  ــخ آذار 2020 لذل ــة هــذه الخطــوة بتاري ــت بداي ــا، وكان ــد مــن أهدافه ــق مزي ــة تحقي ــة بُغي ــة الصهيوني األمني
لتكــون قريبــة وبشــكل دائــم مــن الُســياح، إليصــال الروايــة التلموديــة الصهيونيــة عــن املعبــد والهيــكل ألكــر عــدد 

مــن هــؤالء الُســياح.

ومــن جانــب آخــر، مل تعــد املناســبات الدينيــة وحدهــا ســببًا ف جــذب املســتوطنين القتحــام املســجد األقى، 
ــى  ــجد األق ــاحات املس ــد يف س ــبات للتواج ــتغلون كل املناس ــوا يس ــث بات ــراتيجيًا حي ــوًرا اس ــا تط ــل كان هن ب
ــا لدخــول املســجد األقــى بالتزامــن مــع مــا  ــا كثيًف ــا جديــًدا، ففــي 2020/2/10 كان هنــاك توجًه لفــرض واقًع
ــا موحــًدا، علــًا بــأن هــذه املناســبة  يســمى »يــوم الشــجرة العريــة«، وأقامــوا خــال االقتحــام برنامًجــا احتفاليً

التعــدوا عندهــم يف الســابق ســوى مراســم بــدء املوســم الزراعــي، وتقديــم بكــور الثــار.

وهــذا العمــل إن دل عــى يشء فإمنــا يــدل عــى األنشــطة النوعيــة لهــذه املنظمــة لتفــرض واقًعــا جديــًدا يف 
الزمــان واملــكان.

ــر  ــادرة »الفج ــة مب ــى إقام ــر ع ــرض حظ ــا، لف ــرض كورون ــتغال م ــة باس ــة الفرص ــذه املنظم ــع ه ومل تُضيّ
ــًة،  ــر جاع ــاة الفج ــى، وأداء ص ــجد األق ــف يف املس ــطيني الكثي ــعبي الفلس ــد الش ــة للتواج ــم« الداعي العظي

ــول. ــة تط ــبة، القامئ ــذه املناس ــة ه ــت إقام ــن، ومنع ــى املصل ــر ع ــة الحج ــذه املنظم ــت ه ففرض

ــال  ــنقول لألجي ــل س ــة ؟ وه ــة واالجتاعي ــة والوطني ــباتنا الديني ــُندخل يف مناس ــل س ــة.. »ه ــول يف النهاي أق
القادمــة بــأن القــدس هــي ليســت قضية الفلســطينين وحدهــم ؟ وهل ســوف نُنظـّـر يف ثقافتنا العربية واإلســامية 
بــأن القــدس هــي القبلــة األوىل، ومعــراج املصطفــى محمــد بــن عبــد اللــه ومــكان اســتقباله عنــد عودتــه مــن هــذا 
املعــراج ؟ هــل ســوف نســتحر يف قلوبهــم وأفكارهــم بــأن القــدس واألقــى ســورة يف القــرآن وليســت قضيــة 
سياســية فحســب ؟ وهــل ســوف نُرّســخ يف قلوبهــم بــأن القــدس ســتعود بالوعــد الربــاين وأن االحتــال إىل زوال 
ــك  ــر ســاحاتك وباحات ــدون لنحظــى بــرف تطه ــا عائ ــا وإنن ــذرة عــن تقصرن ــدس مع ــم هــل ســنقول للق ؟ ث

ومراكــز العبــادة فيــك ؟ وكنــس كل قتلــة األنبيــاء عــن ترابــك الطاهــر ؟ أملنــا باللــه وبرفــاء األمــة كبــر.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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ــة مــن املقدســين  أدت أعــداٌد قليل

مــن أهــايل البلــدة القدميــة صــاة 

ــارك  ــة يف املســجد األقــى املب الجمع

29-1-2021، وذلــك لألســبوع الخامس 

عــى التــوايل، بعــد منــع االحتــال 

ــدة الوصــول  ــن مــن خــارج البل املصل

ــاق. ــة االغ ــجد بذريع للمس

الســابقة،  الجمــع  غــرار  وعــى 

انتــرت قــوات االحتــال عــى أبــواب 

األقــى، ومنعــت مــن هــم مــن خــارج 

ــول إىل  ــة الوص ــدة القدمي ــكان البل س

فيــه،  الجمعــة  ألداء صــاة  املســجد 

وطلبــت مــن القادمــن إىل الصــاة 

ــاء. ــم الزرق ــراز هويّاته إب

القدميــة  البلــدة  أســواق  وبــدت 

فارغــة متاًمــا مــن الــزوار والوافديــن 

ــى نتيجــة  للصــاة يف املســجد األق

يفرضهــا  التــي  اإلغــاق  إجــراءات 

املحتلــة،  القــدس  عــى  االحتــال 

بذريعــة منــع انتشــار فــروس كورونــا.

حــذر  الجمعــة  خطبــة  وخــال 

الشــيخ  األقــى،  املســجد  خطيــب 

ــيان  ــن نس ــلمن م ــليم، املس ــد س محم

القــدس واملســجد األقــى املبــارك، 

واملســلمن،  اإلســام  عــزة  بــه  ألن 

ــا بــرورة الربــاط يف املســجد  موصيً

األقــى والتواجــد فيــه، ولفــت إىل أن 

ــاط فيــه مصيبــة. الغفلــة عــن الرب

عــى الرغــم مــن سياســات اإلغاق 

ســلطات  تفرضهــا  التــي  والحصــار 

األقــى،  املســجد  عــى  االحتــال 

تفــيش  بســبب  باإلغــاق  متذرعــًة 

فــروس كورونــا، يواصــل املســتوطنون 

للمســجد  اقتحاماتهــم  الصهاينــة 

املركــز  وبحســب  املبــارك،  األقــى 

ــة  ــبكة الحري ــام وش ــطينية لإلع الفلس

املســتوطنن  عــدد  بلــغ  اإلخباريــة، 

ــارك  املقتحمــن للمســجد األقــى املب

خــال  مســتوطًنا   170 الـــ  حــوايل 

األســبوع.

مــن جهتــه أكــد إمــام وخطيــب 

ورئيــس  املبــارك،  األقــى  املســجد 

الشــيخ  العليــا،  اإلســامية  الهيئــة 

عكرمــة صــري يف تريــٍح صحفــي، 

أّن االحتــال الصهيــوين يســتغل جائحة 

مــن أجــل تنفيــذ مخططــاٍت سياســيٍة، 

ومــن أجــل التضييــق عــى املقدســين 

ــدة القدميــة وخاصــًة يف أيــام  يف البل

الجمعــة.

ــات  وأشــار صــري إىل أن اقتحام

املســتوطنن وجيــش االحتال للمســجد 

األقــى مل تتوقــف، الفتـًـا إىل أن هــذه 

القيــود تفــرض فقــط عــى املقدســين 

ويضيــق عليهــم مــن أجــل تخفيــف 

عــدد املصلــن يف املســجد األقــى.

ــين  ــري املقدس ــيخ ص ــا الش ودع

اىل التوجــه إىل األقــى قــدر اإلمكان 

ــات  ــار التعلي ــن االعتب ــع األخــذ بع م

ــذ  ــة وأخ ــس الكام ــل لب ــة مث الصحي

ــوات ألن  ــد يف الصل ــجادة والتباع الس

ــعة. ــى واس ــاحات األق س

االحتالل يمنع المصلين.. وجماعات المعبد تواصل 
تدنيسها لألقصى رغم اإلغالقات
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ــس  ــري رئي ــة ص ــيخ عكرم ــد الش أك

الهيئــة اإلســامية العليــا وخطيــب املســجد 

يســابق  االحتــال  أن  عــى  األقــى، 

الزمــن مــن أجــل فــرض الســيادة الكاملــة 

عــى مدينــة القــدس املحتلــة واملســجد 

األقــى مــن خــال تزويــر التاريــخ 

وطمــس الوجــود اإلســامي.

موضــوع  أن  إىل  صــري  وأشــار 

الحفريــات يف منطقــة ســاحة الــراق 

كان  قديــم جديــد، وقــال: »االحتــال 

ــار  ــن آث ــث ع ــه للبح ــعى يف حفريات يس

وبــدأت  القديــم،  تاريخهــم  تخــص 

الحفريــات يف القــرن 18 مــن خــال 

ــي  ــار، والت ــة باآلث ــة معني ــات بريطاني جه

كانــت تحــاول أن تتصنــع البحــث عــن 

ــود  ــات وج ــت إثب ــة كان ــن الني ــار ولك آث

القــدس”. يف  يهــودي 

ولفــت صــري إىل أن االحتــال يركــز 

حفرياتــه اآلن يف ســاحة الــراق، والتــي 

أصلهــا حــارة املغاربــة، وأرضهــا وقــف 

إســامي؛ بهــدف طمــس اآلثــار اإلســامية 

بــل وأي أثــر إســامي عــر التاريــخ”.

ــد،  ــذا الح ــد ه ــر عن ومل يقــف األم

بــل إن االحتــال يدمــر كل مــا يجــده 

ــها  ــا ويطمس ــار إســامية وينفيه مــن آث

ــه لانتقــام إثــر  ــة من ويغيبهــا، يف محاول

فشــل مســاعيه بالحصــول عــى أي دليــل 

يثبــت أحقيــة لــه يف املدينــة املقدســة، 

ــى. ــب األق ــد خطي ــا أك ك

يجــد  مل  االحتــال  »إّن  وأضــاف؛ 

بالتاريــخ  عاقــة  لــه  واحــًدا  حجــرًا 

الحفريــات  رغــم  القديــم  العــري 

الضخمــة واملايــن التــي دفعــت لتزويــر 

التاريــخ”.

وكشــف صــري، اإلثنــن 2021-2-1، 

بنايــة  إلقامــة  يخطــط  االحتــال  أن 

»فلورانــس«  بعــارة  تعــرف  ضخمــة 

تتكــون مــن عــدة طوابــق لحجــب الرؤيــة 

عــن املســجد األقــى املبــارك.

وقــال الشــيخ صــري: »إن االحتــال 

مــن  ادعــاء  أي  يحقــق  أن  يســتطع  مل 

وهدفــه  واملــزورة،  الباطلــة  ادعاءاتــه 

طمــس التاريــخ اإلســامي وتدمــر اآلثــار 

يهوديــة،  صبغــة  وإعطــاء  اإلســامية 

بإقامــة مبــاٍن ومشــاريع تغطــي وجــه 

املنطقــة«.

وأضــاف أن االحتــال يركــز حفرياتــه 

ــا  ــّد أرضه ــي تع ــراق، والت ــاحة ال يف س

ــة؛  ــارة املغارب ــا ح ــاميًا وأصله ــا إس وقًف

حيــث وضــع جدرانـًـا إســمنتية واســتنادية؛ 

بالقطــار  يعــرف  مــا  إلقامــة مــروع 

الخفيــف، والــذي يبــدأ مــن جبــل الطــور 

ــراق. ــط ال ــى حائ ــاً وحت رشق

وحســب الشــيخ صــري؛ فــإن منظمــة 

اليونســكو عــّدت أّي إجــراء يقــوم بــه 

االحتــال يف مدينــة القــدس هــو إجــراء 

القــرارات  مــع  يتعــارض  ألنــه  باطــل؛ 

واألعــراف الدوليــة.

صبري: حفريات االحتالل في ساحة البراق تهدف لطمس اآلثار 
اإلسالمية.. واالحتالل يخطط لحجب الرؤية عن األقصى



6

االســامية  الهيئــة  أصــدرت 

املســيحية لنــرة القــدس واملقدســات 

ــق  ــاكات بح ــهري لانته ــا الش تقريره

مدينــة القــدس ومقدســاتها، عــن شــهر 

كانــون الثــاين - ينايــر حيــث واصلــت 

قــوات االحتــال انتهاكهــا للقوانــن 

باســتهدافها  الدوليــة،  واألعــراف 

ــد  ــه مبزي ــى ومصليات ــجد األق للمس

املمنهجــة،  التهويــد  إجــراءات  مــن 

ــتهداف  ــا اس ــأيت يف مقدمته ــي ي والت

املرفــة،  الصخــرة  قبــة  مســجد 

واملصــى  الرحمــة  بــاب  ومصــى 

املــرواين، يف محــاوالت حثيثــة الغــاق 

ــع ترميــم الصخــرة. بــاب الرحمــة ومن

ــال  ــلطات االحت ــت س ــا وواصل ك

يف مدينــة القــدس املحتلــة سياســة 

االعتقــال ضــد ابنــاء القــدس ورموزها، 

ــاء  ــن ابن ــرات م ــت الع ــث اعتقل حي

ــك عــن اصــدار  ــة املقدســة ناهي املدين

العديــد مــن قــرارات االبعــاد بحقهــم.

االنتهــاكات بحــق املســجد االقىص 
ــدة القدمية: والبل

رشطــة  يف  عنــارص  منعــت 

االحتــال، طواقــم اللجنــة، مــن إكــال 

أعــال ترميــم الرخــام والدعامــات 

الداخليــة يف مصــى قبــة الصخــرة 

داهمــت  وقــد  األقــى،  داخــل 

قــوات االحتــال املصــى، وأوقفــت 

ــال  ــاد يف ح ــال واإلبع ــال باالعتق الع

اســتمرارهم بالعمــل، جديــر بالذكــر أن 

ســلطات االحتــال تقايــض »األوقــاف 

اإلســاميّة« منــذ عامــن، للســاح لهــا 

بعــض مرافــق »األقــى«،  برميــم 

مقابــل إعــادة إغــاق مصــى بــاب 

ال  بشــكٍل  اســتخدامه  أو  الرحمــة، 

يجعلــه مفتوًحــا أمــام املصلــن”.

ــم  ــال، طواق ــة االحت ــت رشط منع

اللجنــة مــن تنفيــذ أعــال الصيانــة يف 

جميــع أنحــاء األقــى، وقــد جــاء املنــع 

عــى خلفيــة محــاوالت طواقــم اللجنــة 

إصــاح تــّرب للميــاه مــن ســطح 

ــر  ــٌل خط ــو عط ــي، وه ــى القب املص

خاصــة يف األجــواء الشــتوية التــي 

تعيشــها املناطــق املحتلــة، وإمكانيــة 

تــرر املصــى بشــكٍل أكــر يف حــال 

اإلسالمية المسيحية:
االحتالل يمعن بانتهاك حرمة األقصى ويمنع ترميم قبة 

الصخرة خالل كانون الثاني 2021
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الخميس 22 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 4 شباط 2021 

ــرب. ــتمرار الت اس

ــم  ــال طواق ــة االحت ــت رشط منع

لدائــرة  التابعــة  اإلعــار  لجنــة 

األوقــاف اإلســامية يف القــدس، مــن 

ــم داخــل  ــة وترمي ــذ أعــال صيان تنفي

املــرواين. املصــى 

أخــذ مســاحون وُمصــورون بحاية 

قــوات االحتــال قياســاٍت هندســية 

ــٍح  ــوا مبس ــى، وقام ــات األق يف باح

وتصويــٍر ثــايث األبعــاد لهــذه املنطقــة 

أجهــزة  مســتخدمن  املســجد،  مــن 

ــع  ــع من ــن م ــورة، بالتزام وأدوات متط

املصلــن واملرابطــن مــن االقــراب 

ــال. ــن الع م

منعــت ســلطات االحتــال لجنــة 

مــن  األقــى  املســجد  اإلعــار يف 

إصــاح وترميــم تشــققات يف مصطبــة 

ــة  ــة الرقي ــة« يف الجه ــاب الرحم »ب

ــباط  ــاب األس ــق ب ــى طري ــن األق م

ــة. ــاب الرحم ــة اىل ب املؤدي

 جرائم االستيطان والتهويد:

املحليــة  »اللجنــة  صادقــت 

للتخطيــط والبنــاء« يف بلديــة االحتال 

القــدس، عــى مخطــٍط إلنشــاء  يف 

ــتيطاين  ــري« االس ــال زم ــزه »ناح متن

عــى أراٍض تابعــة لبيــت حنينــا وحزمــا 

ويقــع  أخــرى،  أراٍض  مــن  وأجــزاء 

مســتوطنتي  مــن  بالقــرب  املتنــزه 

ــوب«،  ــي يعق ــف« و«نيف ــغات زئي »بس

املتنــزه  أن  إىل  متخصصــون  وأشــار 

سيســمح لســلطات االحتــال الســيطرة 

ــلطات  ــات، وأن س ــات الدومن ــى مئ ع

االحتــال طمســت بالقــرب مــن موقــع 

املتنــزه آثــاًرا إســامية أمويــة وعباســية 

وعثانيــة، وبحســب متابعــن يــأيت 

املــروع لتهويــد هــذه املنطقــة، وإزال 

ــة  ــار، بذريع ــامل وآث ــن مع ــا م ــا فيه م

حايــة الطبيعــة.

صادقــت »اللجنة املحليــة للتخطيط 

والبنــاء« يف بلديــة االحتــال، عــى 

مخطــٍط اســتيطايٍن يقــي بتوســعة 

مبنــى الســفارة األمريكيــة يف القــدس 

عريــة  صحــف  وكشــفت  املحتلــة، 

باحــة  توســيع  يشــمل  املخطــط  أّن 

ــا«  ــؤرة »أرنون ــة يف ب ــفارة القامئ الس

إىل  مســاحتها  لتصــل  االســتيطانية، 

50000 مــر مربــع، وتتضمــن الخطــة 

ــة ألمــن الســفارة،  ــة إضافي إقامــة أبني

ــة. ــات مختلف ــاء تحصين ــة إىل بن إضاف

كشــفت وســائل إعــام عريــة عــن 

ــدة  ــاء 850 وح ــال لبن ــط االحت مخط

اســتيطانية جديــدة يف الضفــة الغربيــة 

والقــدس املحتلتــن.

قدمــت »جاعــات املعبــد« مقرًحــا 

لألوقــاف يقــي بتفكيــك مصــى قبــة 

ــوم  ــد« املزع ــة »املعب ــرة، وإقام الصخ

مكانــه، وأشــارت مصــادر مقدســية أن 

الطلــب يظهــر نيــة أذرع االحتــال رفع 

حجــم اســتهدافها لألقــى ومحيطــه.

»عطــروت  جمعيــة  قدمــت 

املتطرفــة  االســتيطانية  كوهانيــم« 

مفتــي  قــر  لتحويــل  مخطــط 

أمــن  الحــاج  األســبق  فلســطن 

جــراح  الشــيخ  حــي  يف  الحســيني 

كنيــس  إىل  املحتلــة  القــدس  وســط 

يهــودي، ومضاعفــة عــدد الوحــدات 

ــن  ــر م ــط الق ــتيطانية يف محي االس

اســتيطانية. وحــدة   56 إىل   28

جرائم الهدم والتجريف:

هدمــت جرافــات االحتــال منــزاًل 

يف بلــدة النبــي صمؤيــل شــال غــرب 

ــن  ــاء م ــة البن ــة، بذريع ــدس املحتل الق

ــص. دون ترخي

أزالــت قــوات االحتــال عــدًدا مــن 

املســاكن قــرب بلــدة بيــت إكســا شــال 

غــرب القــدس املحتلــة.

أجــرت محاكــم االحتــال املقديس 

ــم شــاهن عــى هــدم جــزء مــن  حات

ــدة  ــود ببل ــي رأس العام ــه يف ح منزل

بذريعــة  املحتلــة،  بالقــدس  ســلوان 

البنــاء مــن دون ترخيــص، مــا أدى إىل 

ــراد. ــن 5 أف ــة م ــد األرسة املكون تري

 هدمــت جرافــات االحتــال ســوًرا 

قــرب مدخــل بلــدة عناتــا شــال رشق 

القــدس املحتلــة.

االحتــال،  جرافــات  هدمــت 

عناتــا  بلــدة  يف  وأســوار  منشــآت 

شــال رشق القــدس املحتلــة، ووزعــت 

إخطــارات هــدم أخــرى بذريعــة البنــاء 

ترخيــص. مــن دون 

هدمــت ســلطات االحتــال، مزرعة 

لربيــة الخيــول يف بلــدة عناتــا شــال 

ــغ  ــاحة تبل ــة، مبس ــدس املحتل رشق الق

أكــر مــن 200 مــر مربــع، يف منطقــة 

ــة  ــا لعائل ــود ملكيته ــايت، تع ــرج العن م

النتشــة.

أخطــرت بلديــة االحتــال مقدســيًا 

يف جبــل املكــر، لهــدم منزلــه بذريعــة 

البنــاء مــن دون ترخيــص، وأمهلتــه 

ــه،  ــل هدم ــزل قب ــا إلخــاء املن 21 يوًم

ويتكــون املنــزل مــن طبقــة واحــدة، وال 

تتجــاوز مســاحته 80 مــرًا، يقيــم فيــه 

ــه وأحفــاده. ــه وأبنائ مــع زوجت

االحتــال  ســلطات  أجــرت 

ــه، يف حــي  ــيًا عــى هــدم منزل مقدس

رأس العمــود ببلــدة ســلوان، بذريعــة 

ترخيــص. دون  مــن  البنــاء 
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االحتــال  ســلطات  تواصــل 

صارمــة  قيــود  فــرض  الصهيــوين 

وســط  االبراهيمــي،  املســجد  عــى 

لضفــة  ا ب  جنو لخليل  ا ينة  مد

الغربية املحتلــة، مانعــًة أهــل الخليــل مــن 

تهويــده.  إىل  ســاعيًة  إليــه،  الوصــول 

-1-29 الجمعة املاضيــة  ففي صــاة 

اإلبراهيمي عرقلــت  يف املســجد   ،2021

قــوات االحتــال وصول الفلســطينين إىل 

ــوى  ــمح س ــي، ومل تس ــجد اإلبراهيم املس

ــا  ــي، و15 مصليً ــجد اإلبراهيم ــر املس ملدي

اإلبراهيمــي،  املســجد  موظفــي  مــن 

ــوايل. ــى الت ــاين ع ــبوع الث لألس

ــع األذان  ــال رف ــت قوات االحت ومنع

يف اإلبراهيمــي 54 وقتًــا خــال شــهر 

ــرم. ــار املن أي

ــس ســدنته  ــر الحــرم ورئي وقــال مدي

الشــيخ حفظــي أبــو ســنينة: “إن االحتــال 

ــهر  ــال ش ــا خ ــع األذان 54 وقتً ــع رف من

أيــار املنــرم، واعتــر هــذه اإلجــراءات 

ــادة التــي كفلتهــا  ــا عــى حريــة العب تعدي

والقوانــن  الســاوية  الرائــع  كافــة 

ــة”. الدولي

ــال  ــر، أن قوات االحت ــر بالذك الجدي

منعــت األســبوع املــايض لجنــة إعــار 

ــم  ــال الرمي ــتكال أع ــن اس ــل م الخلي

اإلبراهيمــي،  يف الحــرم  والصيانــة 

والتــي تشــمل أعــال صيانــة وترميــم 

ــدران،  ــاء الج ــرم، وط ــطح الح ــى س ع

وتنظيــف الحجــر بالشــيد، والنقوشــات 

عــدم  بادعــاء  التاريخيــة،  اإلســامية 

حيازتهــم عــى تريــح خــاص بذلــك 

مــن حكومــة االحتــال.

األرسى  شــؤون  هيئــة  بيّنــت 

واملحرريــن أن 200 أســرًا يف ســجون 

االحتــال أصيبــوا بفــروس »كورونــا« 

منــذ مطلــع العــام الجــاري، مــا يرفــع 

عــدد اإلصابــات اإلجــايل إىل 340

إصابــة، تركــزت معظمهــا يف ســجني 

»رميــون« و«النقــب”.

حســن  الهيئــة  مستشــار  وأفــاد 

عبــد ربــه، أن خمســة أرسى نقلــوا إىل 

املستشــفيات الصهيونيــة وعيادة ســجن 

حالتهــم  تدهــور  بســبب  »الرملــة« 

اإلصابــة  مــن مضاعفــات  الصحيــة 

بكورونــا.

ربــه، يف تريــح  عبــد  وأشــار 

القلــق  صحفــي، إىل أن حالــة مــن 

وذويهــم،  األرسى  صفــوف  تســود 

ــار  ــارات، يف إط ــاع الزي ــبب انقط بس

ــن  ــدد م ــة لع ــة الصحي ــور الحال تده

الطبــي  اإلهــال  نتيجــة  األرسى، 

ــال. ــجون االحت ــن إدارة س ــد م املتعم

وأضــاف عبــد ربه أن إدارة ســجون 

االحتــال مــا زالــت مســتمرة بعــزل 

ــوب  ــل الجاغ ــم: وائ ــة أرسى، وه أربع

ــذ 210 ــدو« من ــجن »مج ــزل س يف ع

ــا  ــذ 82 يوًم ــدوى حــادة من ــام، وف أي

الدامــون، وعمــر  معتقــل  عــزل  يف 

خــرواط منــذ أكــر مــن 47 يوًمــا، 

واألســرة نــوال الفتيحــة يف معتقــل 

ــبوع. ــن أس ــر م ــذ أكق ــون من الدام

االحتالل ُيحاصر المسجد اإلبراهيمي ويمنع رفع األذان

200 أسير أصيبوا بـ“كورونا“ منذ بدء العام الجاري
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الخميس 22 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 4 شباط 2021 

بــأن  عريــة  صحيفــة  ذكــرت 

مــن  أبيــب«  »تــل  تســود  مخــاوف 

ــدة،  ــة الجدي انســحاب اإلدارة األمريكي

تــم  التــي  التطبيــع  اتفاقــات  مــن 

برعايــة  عربيــة  دول  مــع  توقيعهــا 

الســابقة. األمريكيــة  اإلدارة 

»معاريــف«  صحيفــة  ونقلــت 

ــت  ــم البي ــة باس ــن املتحدث ــة ع العري

»إن  قولهــا:  ســايك  جــن  األبيــض 

مراجعــة  ســتجري  بايــدن  إدارة 

ــدة يف  ــات املتح ــة الوالي ــة لسياس كامل

وســتنتقل  اإلبراهيميــة،  االتفاقــات 

املســؤولية عــن االتفاقــات إىل وزارة 

الخارجيــة«.

ــا  ــوم  حاليًّ ــايك: »نق ــت س وأضاف

األســلحة  مبيعــات  بعــض  بفحــص 

املتفــق عليهــا للتأكــد مــن أنهــا تحقــق 

وبذلــك  اإلســراتيجية،  أهدافهــا 

ــن  ــة م ــة كامل ــا مراجع ــنجري أيًض س

سياســتنا يف االتفاقيــات اإلبراهيميــة«.

وأعلنــت الواليــات املتحــدة برئاســة 

جــو بايــدن، عن تغير شــامل للسياســة 

األمركيــة يف الــرق األوســط تتضمن 

لــدول  العســكري  للدعــم  مراجعــة 

الخليــج واســتئناف الحــوار مــع إيــران.

مؤقتًــا،  بايــدن،  إدارة  وقــررت 

للمملكــة  األســلحة  مبيعــات  وقــف 

العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 

صفقــات  تُراجــع  حيــث  املتحــدة، 

أســلحة بقيمــة مليــارات الــدوالرات 

وافــق عليهــا الرئيــس الســابق، دونالــد 

ترامــب.

يشــار إىل أن رئيــس بعثــة االحتــال 

الصهيــوين يف أبوظبــي كشــف عــن 

لدولــة  يهــودي،  ألــف   130 زيــارة 

اإلمــارات، منــذ توقيــع اتفــاق التطبيــع، 

منتصــف أيلول/ســبتمر املــايض.

-2-1 اإلثنــن  كوســوفو،  وقّعــت 

2021، اتفاقـًـا رســميًا لتطبيــع العاقات 

مــع االحتــال، خــال حفــل رســمي 

افــرايض، مبشــاركة وزيــر خارجيــة 

ــه  ــكنازي، ونظرت ــايب أش ــال غ االحت

هارادينــاج  مليــزا  كوســوفو،  يف 

ســتوبا.

حــره  الــذي  االتفــاق  وشــمل 

لغــرب  الخــاص  األمريــي  املبعــوث 

ــو باملــر، مذكــرة إلقامــة  البلقــان، ماثي

ومذكرتــن  دبلوماســية،  عاقــات 

الســيايس  بالتشــاور  خاصتــن 

االقتصــادي. والتعــاون 

ــال،  ــة االحت ــر خارجي ــال وزي وق

لــه:  كلمــة  يف  أشــكنازي  غــايب 

»نحــن نصنــع التاريــخ مــن خــال 

التوقيــع عــى اتفــاق إلقامــة عاقــات 

ــات  ــا شــكره للوالي ــية«، مقدًم دبلوماس

املتحــدة األمريكيــة عــى الــدور الــذي 

دفــع عمليــة  أجــل  مــن  بــه  تقــوم 

ــام. الس

ــى  ــق ع ــه واف ــكينازي أن ــد أش وأك

»طلــب كوســوفو الرســمي بفتح ســفارة 

ــا يف القدس«.  له

وحــّذر االتحــاد األورويب كوســوفو 

مــن إقامــة ســفارة يف القــدس خافًــا 

ملوقــف االتحــاد، وتوقعــوا منهــا العمــل 

تعريــض  وعــدم  معهــم،  بالتنســيق 

ــر. ــة للخط ــوفو األوروبي ــة كوس هوي

مخاوف صهيونية من انسحاب اإلدارة 
األمريكية من اتفاقيات التطبيع

كوسوفو تعلن تطبيع العالقات مع االحتالل..
واالتحاد األوروبي يحّذر من إقامة سفارة في القدس
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أطلــق مدونــون عــر منصــات 

حملــًة  االجتاعــي،  التواصــل 

ــليط الضــوء  ــدف إىل تس ــًة، ته رقمي

قــوات  واعتقــال  ماحقــة  عــى 

لعــدٍد مــن  االحتــال اإلرسائيليــة 

ــطينين يف األرايض  النشــطاء الفلس

 ،1948 عــام  املحتلــة  الفلســطينية 

جهــاٍت  مــع  »التخابــر  بتهمــة 

أجانــب«. وعمــاء  خارجيــة، 

التــي حملــت  الحملــة،  وتــأيت 

عــى  رًدا  #متواصلــون،  هاشــتاج 

النشــطاء  مــن  عــدد  اعتقــال 

ــم  ــطينين، وأبرزه ــن الفلس واملدون

ــن  ــوش، يف الـــ26 م ــو غ ــد أب مهن

بدعــوى  ينايــر،  الثــاين/  كانــون 

تواصلــه مــع »أقــارب لــه يف الضفــة 

الوطــن  أنحــاء  وباقــي  الغربيــة 

مدونــن  وماحقــة  العــريب«، 

الضفــة  داخــل  –حتــى  آخريــن 

ــة. ــس التهم ــدس- بنف ــة والق الغربي

وشــهدت الحملة مشــاركًة واســعًة 

فلســطينين  نشــطاء  قبــل  مــن 

وعــرب، شــاركوا بالتغريــد تأكيــًدا 

عــى االمتــداد الفلســطيني والعــريب 

ــام  ــل، أم ــل املحت ــطينيي الداخ لفلس

االحتــال  ســلطات  محــاوالت 

ــن  ــًدا ع ــن التواصل »بعي ــم ع عزله

ــموح  ــاين، واملس ــع املج ــار التطبي إط

رســميًا«.

متواصلون رغم االحتالل
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ــَى  ــزََل َع ــِذي أَنْ ــِه الَّ ــُد لِلَّ )الَْحْم

ــف 1 ــاَب( الكه ــِدِه الِْكتَ َعبْ

والصــاة والســام عــى قائــد 

املرســلن  وإمــام  املجاهديــن 

املســجد  مــن  املــرى  صاحــب 

األقــى  املســجد  إىل  الحــرام 

ــى  ــى وع ــدرة املنته ــراج إىل س واملع

آلــه الطاهريــن وصحبــه املجاهديــن 

وخلفائــه الفاتحــن وعــى مــن ســار 

عــى نهجهــم مــن العلــاء العاملــن 

واألمئــة املهتديــن إىل يــوم الديــن .

أما بعد:

الكيــان  مــع  العاقــة  فــإن   

املحتــل  الغاصــب ألرض فلســطن 

لبيــت املقــدس وأكنافــه حــرام ال 

تجــوز بحــال، وذلــك ملــا يــي:

 أن حقيقــة هــذا التطبيــع هــو 

للصهاينــة  كامــل  مســاندة ودعــم 

الغاصبــن عــى كل مــا يقومــون 
ــر وال  ــل وتدم ــن حصــار وقت ــه م ب
ــح:  ــة، فالصل ــح بصل ــت إىل الصل مي
هــو وقــف للقتــال ملصلحــة املســلمن 
ينقضــه  ومل  العــدو  اســتقام  مــا 
بعــدوان أو غــدر، قــال تعــاىل: )َوإِن 
ــلِْم فَاْجَنــْح لََهــا( األنفــال  َجَنُحــوا لِلسَّ
ــه  ــور فواقع ــع املذك ــا التطبي 61، أم
مــواالة ومــوادة وتحالــف مــع العــدو 
ــة  ــه يف مجــاالت مختلف ــاون مع وتع

ــلمن . ــام واملس ــد اإلس ض

للعــدو  اعــراف  التطبيــع  أَن 
بــأرض فلســطن، واعــراف لهــم 
وهــو  القــدس  يف  بأحقيتهــم 
ــت  ــى بي ــيطرة ع ــم بالس ــرار له إق
املقــدس وبأنــه ال حــق للفلســطينين 
ــلمن- يف  ــائر املس ــن س ــًا ع -فض
ــر  ــن أك ــد م ــا يع ــذه األرض، ك ه
ــة  ــود الصهاين ــز وج ــائل لتعزي الوس

ومدهــم بأســباب القــوة االقتصاديــة 
والعســكرية والسياســية وهــذا واقــع 

ال ينكــره إال مكابــر.

أن العــدو إذا احتــل بلــًدا مــن 
بــاد املســلمن فالجهــاد إلخــراج 
ــن،  ــرض ع ــح ف ــل يصب ــذا املحت ه
ــداد  ــاد وإع ــذا الجه ــتعداد له واالس
ــخ  ــا، وتاري ــح فرًض ــه يصب ــوة ل الق
لفلســطن  الصهاينــة  احتــال 
ــذ وعــد بلفــور الصــادر  معــروف من
بجعــل  نوفمــر1917،   2 يف: 
فلســطن وطًنــا قوميــا لليهــود  وقــد 
الوعــد  بهــذا  الريطانيــون  وّف 
فســاعدوا اليهــود عــى االســتياء 
وإخــراج  بالقــوة  فلســطن  عــى 
أهلهــا مــن ديارهــم، فالواجــب هــو 
األرض  مــن  إلخراجهــم  الجهــاد 
ــم . ــع معه ــا ال التطبي ــي احتلوه الت

ــل  ــدو املحت ــع الع ــع م أن التطبي

فتوى موريتانية تحّرم التطبيع مع العدو الصهوني
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ــه  يعنــي إقــرار الغاصــب عــى غصب
يــده  تحــت  لــه مبــا  واالعــراف 
ــاء  ــن البق ــدي م ومتكــن هــذا املعت
عــى عدوانــه وال يجــوز بحــال مــن 
األحــوال االعــراف لليهــود املحتلــن 
بشــر مــن أرض فلســطن فهــذا 
ولرســوله  للــه  خيانــة  االعــراف 
وللمؤمنــن، وقــد قــال اللــه عــز 
وجــل: )يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اَل 
َوتَُخونُــوا  َوالرَُّســوَل  ـَه  اللّـَ تَُخونُــوا 
ــال  ــوَن( األنف ــْم تَْعلَُم ــْم َوأَنتُ أََمانَاتُِك

.27

يــروج  الــذي  العــدو  هــذا  أن 
املســلمن  قاتــل  معــه  للتطبيــع 
ــم  ــم ورشّده ــن دياره ــم م وأخرجه
وقــام بنحــو مائــة مذبحــة، والتطبيــع 
بنــص  محرمــة  لــه  مــواالة  معــه 
ــُم  ــز: )الَّ يَْنَهاكُ ــه ع ــال الل ــرآن ق الق
ــْم يِف  ــْم يَُقاتِلُوكُ ــَن لَ ــِن الَِّذي ــُه َع اللَّ
ــن ِديَارِكُــْم  يــِن َولَــْم يُْخرُِجوكُــم مِّ الدِّ
إِلَيِْهــْم ۚ إِنَّ  أَن تََرُّوُهــْم َوتُْقِســطُوا 
اللَّــَه يُِحــبُّ الُْمْقِســِطَن( املمتحنــة 8.

ــل مســتمر  ــدو املحت  أن هــذا الع
لــألرايض  واغتصابــه  يف عدوانــه 
فهــو  املغصوبــة  رقعتــه  وتوســيع 
رسطــان يف  بــاد املســلمن يتمــدد 
ــة  ــه معاون ــع مع ــتمرار، والتطبي باس
لــه عــى اإلثــم والعــدوان ومظاهــرة 
لــه ومــواالة لــه مــن دون املؤمنــن، 
وقــد قــال اللــه عــز وجــل: )ال يتخــذ 
املؤمنــون الكافريــن أولياء مــن دون 
ذلــك  يفعــل  املؤمنن ومــن 
أن  إال  فليس من اللــه يف يشء 
ــه  ــم الل ــم تقاة  ويحذرك ــوا منه تتق
نفســه وإىل اللــه املصــر( آل عمــران 

.28

العــدو  هــذا  مــع  والتطبيــع   
ــن  ــلمن الذي ــا املس ــذالن إلخوانن خ
األمريــن  العــدو  هــذا  يذيقهــم 
ويحارصهــم، وأقــرب مثــال عــى 
ــذا  ــا ه ــي يحارصه ــزة الت ــك: غ ذل
الغــذاء  وصــول  ومينــع  العــدو 
والــدواء إليهــا ،  والنبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم يقــول: )املســلم أخــو 
وال  يخذلــه  وال  يظلمــه  ال  املســلم 

مســلم. رواه  يحقــره( 

ــذا التطبيــع الــذي يــروَُّج  أن ه
ــل  ــدو املحت ــب بالع ــي الرحي ــه يعن ل
الــذي أخرجنــا مــن ديارنــا وظاهــر 
اســتقبال  ويعنــي  إخراجنــا  عــى 
وتكرميهــم  الحربيــن  وفودهــم 
والركــون إليهــم وقــد قــال اللــه عــز 
وجــل: )واَل تَرْكَُنــوا إىَِل الَِّذيــَن ظَلَُموا 
ــن ُدوِن  ــا لَُكم مِّ ــاُر َوَم ــُكُم النَّ فَتََمسَّ
تُنــَرُوَن(  اَل  ثُــمَّ  اللَِّه ِمْن أَْولِيَــاَء 

ــود 113. ه

بــاد  فتــح  يعنــي  التطبيــع 
الذيــن  اليهــود  أمــام  املســلمن 
فيهــم:  وجــل  عــز  اللــه  قــال 
فََســاًدا َواللَُّه  )َويَْســَعْوَن يِف اأْلَرِْض 
 .64 املائــدة  الُْمْفِســِديَن(  يُِحــبُّ  اَل 
ــوا،  فهــم ينــرون الفســاد أينــا حل
ويحاربــون اإلســام أينــا كانــوا، 
ويدبــرون املؤامــرات واالغتيــاالت 
ــن  ــداوة للذي ــاس ع ــد الن ــم أش وه
آمنــوا قــال اللــه عــز وجــل: )لَتَِجــَدنَّ 
ــوا  ــَن آَمُن ِّلَِّذي ــَداَوًة ل� ــاِس َع ــدَّ النَّ أََش
الْيَُهــوَد َوالَِّذيــَن أرَْشَكـُـوا( املائــدة 82. 
وقــد أرانــا اللــه عــز وجــل  يف هــذا 
ــود  العــر مــن عــداوة هــؤالء اليه
مــا يتطابــق مــع مــا جــاء يف القــرآن 
كــا قــال اللــه عــز وجــل: )َســرُنِيِهْم 

ــِهْم َحتَّ ــاِق َويِف أَنُْفِس آيَاتَِنا يِف اآْلفَ

ــت  ( فصل ــقُّ ــُه الَْح ــْم أَنَّ َ لَُه ــنَّ ٰى يَتَبَ

.53

لــه  يــروج  الــذي  التطبيــع  أن 

ــن  ــرار الغاصب ــي إق ــون يعن املروج

املســجد  تدنيــس  عــى  املحتلــن 

األوىل  املســلمن  قبلــة  األقــى 

وتلويــث األرض املباركة أرض األنبياء 

ومهبــط الرســاالت وأرض الجهــاد 

وفســوقهم  بفجورهــم  والربــاط 

ــال  ــد ق ــادهم وق ــم وإفس وجرامئه

ـِذي  اللــه عــز وجــل: )ُســبَْحاَن الّـَ

َن الَْمْســِجِد  لَيًْا مِّ ِبَعبْــِدِه  أرَْسَٰى 

الَْحــرَاِم إىَِل الَْمْســِجِد اأْلَقـْـَى الَِّذي 

ـُه  بَاَركَْنــا َحْولَــُه لرُِنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا إِنّـَ

ــِميُع الْبَِصــُر( اإلرساء 1. ُهــَو السَّ

والخاصة:

أن التطبيــع مــع هــؤالء الصهاينــة 

املحتلــن إقــرار لهــم عى االســتمرار 

ــلٍّ  ــلمن، وتخ ــاد املس ــال ب يف احت

ــاون مــع  عــن فريضــة الجهــاد، وتع

ــا  ــن ديارن ــا م ــا وأخرجن ــن قاتلن م

ــو -يف  ــا، وه ــى إخراجن ــر ع وظاه

نفســه- خــذالن إلخواننــا  الوقــت 

املســلمن يف فلســطن، وانضــام 

املحاربــن،  العــدو  صفــوف  إىل 

ــون إىل الظاملــن وهــو تشــجيع  ورك

ــن  ــه م ــون ب ــا يقوم ــى م ــود ع لليه

تدنيــس  عــى  وموافقــٌة  إفســاد، 

األرض  وتلويــث  األقــى  املســجد 

املباركــة؛ فهــذا التطبيــع حــرام مــن 

أعظــم املحرمــات .

ــامل  ــا ع ــوى مئت ــع الفت ــد وقّ وق

موريتــايّن

نواكشوط، يف ٣١-١-٢٠٢١
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أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 

كتابــه  بــروت  يف  واالستشــارات 

إرسائيــل يف  “دور  بعنــوان  الجديــد 

العــريب”. الوطــن  تفتيــت 

يقــع الكتــاب عــى 196 صفحــة 

يناقــش  املتوســط،  القطــع  مــن 

نوفــل،  ســعيد  أحمــد  الروفيســور 

ــوم السياســية، دور  املتخصــص يف العل

الكيــان اإلرسائيــي يف إضعــاف العــامل 

تفتيتــه. ويف  العــريب 

املــروع  يثبــت أن نجــاح  وهــو 

الصهيــوين يف فلســطن واســتمراره، 

مرتبــط ببقــاء مــا حولــه مــن بــاد 

ــة، وأن  ــة مختلف ــة ممزق ــة ضعيف عربي

ووحدتهــم  واملســلمن  العــرب  قــوة 

وتقدمهــم يعنــي إضعــاف هــذا الكيــان 

الغاصــب وزوالــه.

يقــدم املؤلــف دراســته بشــكل علمي 

ــي  ــان اإلرسائي ــًدا أن الكي ــق، مؤك موثّ

الفلســطينين  ال ميثــل خطــرًا عــى 

وحدهــم، وإمنــا يســتهدف عنــارص 

ــايل  ــة، وبالت ــة يف األم ــوة والنهض الق

ــوا  ــلمن أن يتحّمل ــرب واملس ــى الع فع

مســؤولياتهم يف مواجهــة هــذا الكيــان.

ــف  ــن تألي ــاب، م ــذا الكت ــاول ه ح

يثبــت  أن  نوفــل،  ســعيد  أحمــد  د. 

ــة  ــة موثق ــة أكادميي ــال دراس ــن خ م

خطــورة املــروع الصهيــوين، وأنهــا 

األمــن  لتمــّس  فلســطن  تتعــدى 

وأن  العربيــة،  للبلــدان  القومــي 

املــروع الصهيــوين غــر معنــي فقــط 

بإنشــاء دولــة يهوديــة يف فلســطن، 

ــامل  ــاف الع ــا بإضع ــى أيًض ــا يُعن وإمن

العــريب ومتزيقــه وتجزئتــه وإبقائــه يف 

دائــرة التبعيــة والتخلــف.

ينقســم الكتــاب إىل أربعــة فصــول، 

ــع  ــن املطام ــل األول ع ــدث الفص يتح

الصهيونيــة يف متزيــق العــامل العــريب، 

ــتعارية  ــح االس ــا باملصال ــو يربطه وه

يف  اليهــود  توحيــد  إن  إذ  الغربيــة، 

البقــاء، ال  دولــة واحــدة ومضمونــة 

يتحقــق إال بتمزيــق املحيــط العــريب 

واإلســامي يف دويــات مجــزأة.

والوحــدة  الصهيــوين  املــروع 

لعربيــة ا

الخلفيــات  إىل  املؤلــف  ويعــود 

الصهيــوين يف  للمــروع  التاريخيــة 

فلســطن ويربــط ذلــك بالخلفيــات 

واإلســراتيجية  والثقافيــة  الدينيــة 

وخصوًصــا  الغربيــة  والسياســية 

والريطانيــة. الفرنســية 

ــف يف الفصــل  ــش املؤل ــا ويناق ك

الثالــث موقــف الحركــة الصهيونيــة 

العربيــة.  الوحــدة  مــن  وإرسائيــل 

ــم  ــوين القائ ــر الصهي ــر أن الفك ويذك

ــرى  ــل الك ــة إرسائي ــاء دول ــى إنش ع

ــة يســتلزم  ــة النقي ــة اليهودي ذات الهوي

بقاءهــا األقــوى واملتفــوق حضاريًــا 

ــف  ــادة تعري ــة، ويســتلزم إع يف املنطق

العربيــة، وتقديــم مــروع  املنطقــة 

الوحــدة العربيــة باعتبــاره مروًعــا 

يســتهدف إبــادة غــر العــرب عــى 

الشــعوب  تســكنها  التــي  األرايض 

العربيــة.

ويُفــرد مبحثـًـا خاًصــا حــول أهميــة 

الكيــان  مــع  الــراع  يف  فلســطن 

اإلرسائيــي، كــا يُفــرد مبحثًــا آخــر 

للتطبيــع  العــريب  الرفــض  حــول 

اتســاع  إىل  ويشــر  إرسائيــل،  مــع 

حمــات مقاطعــة البضائــع اإلرسائيليــة 

إرسائيــل  فشــل  وإىل  واألمركيــة، 

والشــعوب  املجتمعــات  اخــراق  يف 

العربيــة”.

دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي
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«إسرائيل» تتفكك من الداخل
ــي  ــٌر أمن ــدث خب ــا يتح عندم

ــم يف  ــٌب مه ــو كات ــوين، وه صهي

الكيــان الصهيــوين، فــا يصــح 

للمتابــع العاقل أن يتجاهل شــهادة  

هــذا  بهــا  يُــديل  أهميــة،  ذات 

ــاع الطــوىل  الشــخص صاحــب الب

مبعرفــة الفكــر الصهيــوين األمنــي 

بامتيــاز.

يف  ميلــان«  »يــويس  كتــب 

بتاريــخ  »هآرتــس«  صحيفــة 

2020/10/18 مقــااًل تحــت عنــوان 

ــل،  ــن الداخ ــكك م ــل تتف »إرسائي

لكنهــا لــن تُهــزم مثــل الصليبين«، 

حــاول هــذا الكاتــب يف بدايــة 

مقالــه أن ينفــي كل أوجــه التشــابه 

يف  الصهيــوين  الوجــود  بــن 

فلســطن يف هــذه اآلونــة، مــع 

الوجــود الصليبــي يف فلســطن 

قدميًــا، والنهايــة للصليبيــن يف 

فلســطن يف معركــة »حطــن«، 

ــة  ــة يف ذهني ــة املاثل ــي القضي وه

العربيــة  األوســاط  كل  وعقليــة 

ــن  ــون م ــي يوقن واإلســامية، والت

ــوين  ــان الصهي ــأن الكي ــا ب خاله

زال  كــا  حتــًا،  يــزول  ســوف 

الصليبيــون عــن فلســطن.

ــود  ــن وج ــب ع ــدث الكات يتح

هــذه  يســتحرون  صهاينــة 

ــرون  ــم، ويع ــة يف ذهنيته املقارن

وكتاباتهــم،  أشــعارهم  عنهــا يف 

ــة  ــاعرة الصهيوني ــر إىل الش ويُش

»داليــا رابيكوفيتــش« التــي كتبــت 

قصيــدة بعنــوان »حطــن« والتــي 

تقــول يف نهايتهــا »مل تكــن لديهم 

مملكــة، ومل تكــن لديهــم حيــاة 

الصليبيــون  كان  كــم  قــدس،  أو 

متوحشــن وســاذجن، لقــد نهبــوا 

يشء. كل 

إنها تشــر من خــال قصيدتها 

التطابــق  حــد  إىل  التاثــل  إىل 

ــة، وأن  ــه والصهيوني ــن الصليبي ب

ــطن،  ــة  يف فلس ــة الصهيوني نهاي

ــة  ــة الصليبي ــابه لنهاي ــيكون مش س

ــدس. ــطن والق يف فلس

بــأن  ُمعرفًــا  يضيــف  ثــم 

ــن الطرفــن،  ــة ب ــة مغري “املقارن

مــن  ُغــزاة  كانــوا  فالصليبيــون 

أوروبــا، ُمحّملــن بفكــر دينــي، 

واحتلــوا البــاد »فلســطن« بقــوة 

الســاح، وأقامــوا مالــك مســلحة، 

ــة يف العمــق  وشــكلوا ثقافــة غربي

اإلســامي، لكنهــم وجــدوا صعوبــة 

يف االندمــاج يف محيطهــم، ومــن 

ثــم أُنهكــوا مــرة تلــو األخــرى يف 

ــاب  ــوا يف أعق ــم َضُعف ــارك، ث مع

انقســامات ورصاعــات داخليــة، 

وانتهــى  قواهــم  خــارت  حتــى 

ــم. حكمه

ــذا  ــر إىل ه ــب يُش وكأن الكات

ــر  ــذي يظه ــي، ال ــّوف الداخ الخ

كُتــاب  لســان  عــى  يــوم  كل 

ــل عــى لســان  ــاء، ب ــعراء وأُدب وُش

بعــض أفــراد تجمعاتهــم بشــتى 

ــوف  ــذا الخ ــة، ه ــم اإلثني خلفياته

املُتمثــل يف »الخطــر الداخــي« 

بنــى  التــي  الفكــرة  وتراجــع 

االحتــال وجــوده عليهــا، والشــك 

يف كثــر مــن األمــور التــي كانــت 

ُمقّدســات باألمــس.

املقــال  صاحــب  ويُقــّدم 

حيــث  خطــرة  اعرافــاٍت 

ــة  ــكك كدول ــل تتف ــول: “إرسائي يق

وكمجتمــع، االنقســام، الكراهيــة، 

قيــم  مــن  املتزايــد  االشــمئزاز 

الليراليــة، االنقســامات السياســية 

بــن  والوســط،  اليمــن  بــن 

بــن  واملتدينيــن،  العلانيــن 

الرقيــن واإلشــكيناز، كل ذلــك 

يُهــدد النســيج الدقيــق للوجــود، 

ثــم يُضيــف، االحتــال والقمــع 

للشــعب الفلســطيني، وتداعياتــه 

الدميقراطيــة  عــى  الخطــرة 

واملجتمــع.

وكأن »حطــن« تُلـّـوح يف عمــق 

ــان  ــة الكي ــه، ونهاي ــره ووجدان فك

ــه يخــاف  ــه ولكن ــة يف عيني متجلي

أن يراهــا اآلخــر، والزمــن القــادم 

هــو مــن ســيتكلم بــأن حطــن 

ــة. ــة ال محال قادم

يف النهايــة نقــول: هــل ســنفهم 

ُســنن التاريــخ بعمــق عقــدي ال 

يــردد ؟ ونعــي كذلــك أنهــم أوهن 

مــن بيــت العنكبــوت ؟



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من مدينة القدس وتبعد عنها 15 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 8800 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 504 نســمة، 

و606 نســمة عــام 1931، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1945 حــوايل 540 نســمة.

االحتالل الصهيوين: 
- هدمت سلطات االحتال الصهيوين القرية عام 1948.

- أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنتي »نيس حاريم« و«بارجيوريا«.

بيت عطاب

الخميس 22 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 4 شباط 2021 
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