
الخميس 17 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 29 نيسان 2021 

تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين



الخميس 17 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 29 نيسان 2021 
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين  - العدد مئتان وتسعة وعشرون - 229 -

أقالم وإصدارات
13

14
من الداخل

4 - باُب العامود.. هّبة المقدسيين في الشهر المبارك

5 - الهيئــة المقدســية لمناهضــة التهجيــر: إصــرار االحتــالل علــى إخــالء الشــيخ 
جــراح حــرٌب علــى المقدســيين

6 - هــل انتهــت معركــة المقدســيين ؟ مخطــط خطيــر ينــوي المســتوطنون 
القيــام بــه فــي شــهر رمضــان 

7 - خطيب األقصى: إخالء الشيخ جراح تطهير عرقي

7 - االحتالل يشرع بتوسعة مستوطنة »بروخين« غرب سلفيت

8 - االحتالل ُيعّذب 3 قاصرين فلسطينيين بوحشية

ــة ألهــل القــدس وبتضامــن الضفــة  ــه يشــيد بالهمــة العالي 9 – الســيد نصرالل
وغــزة

9 – اعتداٌء يطال الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع

13 - نقد أفكار هيكل سليمان الواردة في النص التوراتي

14 - الهجرة المضادة من الكيان ودالالتها

أخبار وتحليالت
9 - 4

10-11 - المنهج التربوي المقاوم

مقال
11 - 10



انتفاضة رمضان في فلسطين
ليــس رمضــان يف أيِّ مــكان كــا رمضــان يف القــدس واملســجد األقــى، وليــس رمضــان الشــعوب كــا يعيــش الفلســطينيون 
رمضــان، إذ تتجــه القلــوب واألنظــار منهــم زيــادًة عــى ســائر األيــام إىل ســاحات الــروح وقبــاب الطهــارة ومــآذن الكرامــة يف 

القــدس الرشيــف، لتجــدد الشــوق والحــّب مقرونًــا بالعهــد عــى العــودة والكفــاح مــن أجلهــا.

ــي  ــا، يف ظــل الدعــم العامل ــا حوله ــدس وم ــن عــى أهــل الق ــا يشــاء مــن قوان ــرض م ــه يســتطيع أن يف ــال أنّ ظــنَّ االحت
ــه ! ــم الل ــن رح ــن إال َم ــم الباق ــكوت معظ ــع، وس ــدول التطبي ــمي ل ــؤ الرس والتواط

وُخيّــل لاحتــال أّن هــؤالء املقدســين الذيــن فــرض عليهــم »هويتــه«، قــد نســوا القــدس أو يأســوا مــن محاولــة اســتعادتها 
ونبــذ االحتــال الغاشــم عنهــا، وأّن األجيــال الجديــدة الشــابّة التــي نشــأت مــن املقدســين هــي أجيــال لهــا طموحاتهــا وأحامهــا 

البعيــدة عــن التحريــر واســتعادة األرض والكرامــة !

ــن  ــتوطنن«، الذي ــاته »املس ــال فريوس ــرش االحت ــي ين ــه، ل ــة ل ــو فرص ــا« ه ــي »كورون ــاء العامل ــال أّن الوب ــم االحت وتوه
يدّربهــم ويوجههــم نحــو األهــداف املحــددة، لــي يحتلــوا بيــوت الفلســطينين يف القــدس خاصــًة، بيتــاً تِلــَو بيــت، وينتزعــوا البلــدة 

مــن أهلهــا وســكانها، معزَّزيــن بدعــم قــوات األمــن، ومؤيَّديــن بقــرارات محكمــة االحتــال الباطلــة.

لكــن املقدســين يف كل عــام وعنــد كل ُمقتــي، يثبتــون للعــامل األخــرس عــن الحــق ولاحتــال العــايت الغاشــم، أن خياالتــه 
رساب، وأّن أوهامــه هبــاء وأن ظنونــه باطــل ال مــكان لــه يف الواقــع والحقيقــة.

وهــا هــي انتفاضــة بــاب العامــود، انتفاضــة العــّز والقــدس يف رمضــان، تــأيت لتثبــت أن الحقيقــة الوحيــدة املســتقرة يف هــذه 
األرض هــي أن القــدس وفلســطن ألهلهــا، وأنّهــم مل يســتكينوا، ولــن ييأســوا، ولــن يعــرف الكلــل وامللــل طريًقــا إىل نفوســهم، حتــى 
ــل، وشــبابًا بعــد كهــول مجاهديــن، إىل تتحــرر األرض مــن رجــس االحتــال وتعــود  هــا، جيــاً بعــد جي ــة القــدس حقَّ يــؤدوا أمان

مســتقلة موّحــدة، ويعــود أهلهــا إليهــا أعــزَّة كراًمــا.

ــن  ــون م ــاذا يعمل ــم م ــل الفه ــون وأه ــر الواع ــون، ويفك ــاذا يرشب ــون وم ــاذا يأكل ــاس م ــض الن ــر بع ــان، يفك يف كل رمض
ــر ! ــدس أك ــر الق ــن تحري ــون م ــف يقرتب ــطينيون كي ــر الفلس ــان يفك ــات، ويف كل رمض الصالح

يف رمضــان يســعى املتصدقــون لــي يقدمــوا أموالهــم ألهــل الحاجــة، ويف كل مــرة يختــار الفلســطينيون أن يتصدقــوا بــأرشف 
وأســمى وأهــّم مــا آتــاه اللــه لإلنســان: )إِنَّ اللــَه اْشــرَتَٰى ِمــَن الُْمْؤِمِنــَن أَنُفَســُهْم َوأَْمَوالَُهــم ِبــأَنَّ لَُهــُم الَْجنَّــَةۚ يَُقاتِلـُـوَن يِف َســِبيِل اللــِه 
وا ِببَيِْعُكــُم الَّــِذي بَايَْعتـُـم  ــا يِف التَّــْوَراِة َواْلِنِجيــِل َوالُْقــرْآِنۚ َوَمــْن أَْوَفٰ ِبَعْهــِدِه ِمــَن اللــِهۚ فَاْســتَبْرِشُ فَيَْقتُلـُـوَن َويُْقتَلـُـوَنۖ َوْعــًدا َعلَيْــِه َحقًّ

ِبــِهۚ َوَذٰلـِـَك ُهــَو الَْفــْوُز الَْعِظيــُم( )التوبة:111(.

انتفاضــة رمضــان التــي تشــهدها القــدس يف هــذه األيــام، والتجــاوب الفلســطيني الحميــم معهــا، يف مختلــف مناطــق األرض 
املحتلــة، وخاصــة يف غــزَّة املحــاَصة، دليــل جديــد عــى حيــاة الشــعب الفلســطيني، وعــى حيويــة شــبابه ونســائه ورجالــه وأطفالــه.

ء لفتيــان فلســطن، التــي رآهــا العــامل يف صورهــم بأثنــاء اعتقــال جنــود االحتــال لهــم، وكيــف  والــرؤوس والنــوايص الشــاَّ
يســريون وهــم ُعــزَّل مــن الســاح، ولكــن باعتــداد وكرامــة تنطــق بهــا الصــورة دون الحاجــة إىل اللغــات، وإصار هــؤالء الشــباب 
عــى اقتحــام الخطــر دفاعــاً عــن القــدس واألقــى، ومواجهتهــم ألعتــى األســلحة بقطعــة حجــر؛ كل هــذا دليــل عــى أنهــم قــد 
اختــاروا املوقــف بــكل وعــي وإصار، وأنهــم مل يأتــوا بالصدفــة هنــا، ومل يدفعهــم أحــٌد ليقفــوا هــذا املوقــف، بــل انبعثــوا مــن نــداء 

الــروح وباعــث األمــل واليقــن بالحــق وأنــه ســوف ينتــر.

انتفاضــة رمضــان يف القــدس رســالة إىل كل الصامئــن والقامئــن، أنَّ رمضــان يف أبهــى صــوره وأقربهــا إىل الصيــام الحــق 
تجــُده يف العمــل لفلســطن، وأّن خيــارات االستســام والتطبيــع ســاقطة اليــوم مــع ســقوط أوهــام االحتــال.

انتفاضة رمضان يف القدس رسالة تنطق أّن القدس أقرب وأقرب وأقرب.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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الغاقــات  مــن  عامــن  بعــد 

املتكــررة للمســجد األقــى املبــارك 

بحجــة انتشــار فــريوس كورونــا، وبعــد 

كــر االحتــال وإزالــة حواجــزه، ليــل 

العامــود  بــاب  أمــس، مــن محيــط 

مبدينــة القــدس املحتلــة، دعــا نشــطاء 

مقدســيون الســتمرار الهبّــة الشــعبية 

والتهويــد  الهــدم  عمليــات  لوقــف 

واالســتياء عــى املنــازل يف أحيــاء 

القــدس وخاّصــة الشــيخ جــراح.

نَتــج عــن املواجهــات مــع االحتــال 

املاضيــة،  األيــام  خــال  الصهيــوين 

ــة  ــديس، وإصاب ــو 100 مق ــال نح اعتق

ملــاذا  نســأل  وهنــا  آخريــن،   750

اســتهدف العــدو بــاب العامــود وماهي 

ــة. ــذه الهبّ ــج ه ــباب ونتائ ــي أس ه

ملاذا باب العامود ؟ 

يف الـــ 16 عــرش مــن نيســان أغلــق 

االحتــال ســاحة بــاب العامــود ونصــب 

الحواجــز فيهــا، وذلــك ألهــداف عــّدة 

وهــي:

إعاقــة وصــول األهــايل القادمــن 

ــة  ــة الغربي ــن أرايض الـــ 48 والضف م

للصــاة يف املســجد األقــى املبــارك.

املدخــل  العامــود   بــاب  يُعتــر 

وللمســجد  القدميــة  للبلــدة  الرئيــس 

األقــى. 

لــدى  مهمــة  تجّمــع  نقطــة 

الفلســطينين بعــد صــاة الرتاويــح، 

ــداد  ــع ألع ــاحة تتس ــن مس ــا م ــا فيه مل

طقــوس  فيهــا  فيحــدث  كبــرية، 

ودينيــة. وتراثيــة  اجتاعيــة 

ــاً ُمهــاً  ــاب العامــود َمعل يُعتــر ب

يســعى  التــي  القــدس  معــامل  مــن 

لتهويــده. االحتــال 

أسباب هّبة باب العامود 

االحتــال  سياســات  رفــض 

املقدســات  تطــال  التــي  التهويديــة 

والســيا  الفلســطينية،  والكرامــة 

املبــارك. األقــى  املســجد 

دعــوات منظمــة »الهافــا« للتجمــع 

بالقــرب مــن بــاب العامــود لحــرق 

ــم. ــرب وإيذائه الع

قطــع األســاك عــن املــآذن بســبب 

ــد  ــمى بعي ــة مبــا يُس ــال  الصهاين احتف

يف  يُقــام  وهو عيــد  االســتقال؛ 

ــل”  ــام دولة “إرسائي ــرى إعــان قي ذك

ــتقال،  ــة االس ــة، واعتاد وثيق املزعوم

عــى  الريطــاين  ونهاية االنتــداب 

ــطن. فلس

نتائج هّبة باب العامود

إثبــات وجــود الشــباب الفلســطيني 

يف القــدس لفــرض إرادتــه واالنتفــاض 

ــي  ــة الت عــى كل الجــراءات االحتالي

متــت آخــر عامــن، والســيا يف عهــد 

الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب.

ــية  ــة املقدس ــر الهبّ ــة تصدي إمكاني

والقــرى  املــدن  إىل  املحتــل  ضــد 

 . لفلســطينية ا

ــت رســالة  للمطبعــن العــرب  وجّه

أن مــا حصــل للمســتوطنن ليــس ببعيد 

عنكــم والســيا إذا قررتــم يف املــرّات 

األقــى  املســجد  اقتحــام  القادمــة 

ــام املــايض.  ــارك، كــا حصــل الع املب

املبــارك  رمضــان  شــهر  طــوى 

أســبوعن مــن أيامــه، حملــوا يف طياته 

ــن  ــة ع ــل والتضحي ــامل التكاف أروع مع

املقدســات، حيــث اســتطاع الشــباب 

الفلســطيني أن يعيــدوا توجيــه البوصلــة 

نحــو القــدس وفلســطن كِل فلســطن

باُب العامود.. هّبة المقدسيين في الشهر المبارك
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الخميس 17 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 29 نيسان 2021 

املقدســية  الهيئــة  رئيــس  أكــد 

الهدمــي  نــاص  التهجــري  ملناهضــة 

تفريــغ  عــى  االحتــال  إصار  أن 

ــار  ــدرج يف إط ــراح ين ــيخ ج ــي الش ح

عــى  الحــرب  يف  املعلنــة  سياســته 

ــدس  ــة الق ــديس يف مدين ــود املق الوج

رغــم وجــود كل الثباتــات والوثائــق 

ــيخ  ــايل الش ــا األردن أله ــي زودته الت

جــراح. 

وقــال الهدمــي: “إن املطّلعــن عــى 

قضيــة الشــيخ جــراح يؤكــدون أنهــا 

ــا  ــس له ــاز، ولي ــية بامتي ــة سياس قضي

ــال  ــة؛ فاالحت ــوع امللكي ــة مبوض عاق

إثبــات  يســتطيعوا  مل  واملســتوطنون 

ــأوراق  ــتعانوا ب ــأرض، واس ــم ل ملكيته

ــي”. ــى الح ــيطرة ع ــزورة للس م

أن  عــى  الهدمــي  وشــدد 

املقدســين يرفضــون سياســة التهجــري، 

وال ميلكــون ســوى أجســادهم العاريــة 

ــم  ــال؛ فه ــات االحت ــة مخطط ملواجه

ــم  ــرك منازله ــى ت ــوت ع ــون امل يفضل

للمســتوطنن. 

الفلســطينية  »القيــادة  وقــال: 

)الســلطة( عليهــا مســؤولية الحفــاظ 

ــة داخــل  ــروح الثوري عــى اســتمرار ال

ــذه  ــحب ه ــل وس ــديس، ب ــارع املق الش

الــروح وامتدادهــا للضفــة الغربيــة؛ 

حتــى يعــَي االحتــال أن مارســاته 

ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــة بح الجرامي

ــف  ــعبية والتكات ــات الش ــتواجه بالهبّ س

والوحــدة«.

وعــّد الهدمي أن التكاتــف والوحدة 

أن  مبينــا  للمقدســين،  أهــم ســاح 

التكاتــف ال يكــون ملواجهــة مخططــات 

أجــل  مــن  بــل  فحســب؛  االحتــال 

ــى األرض  ــز وجــود املقدســن ع تعزي

والحفــاظ عليهــا؛ ألن االحتــال ياحــق 

حياتهــم  تفاصيــل  يف  الفلســطينين 

لجبارهــم عــى تــرك املدينة املقدســة. 

يتجــاوز  »االحتــال  وأضــاف 

االهتــام باالنتخابــات؛ ألن تطلعاتــه 

تهــدف للســيادة الفعليــة عــى القــدس، 

عــى  املقــديس  الوجــود  ويســتهدف 

ــين  ــلب املقدس ــال س ــن خ األرض م

حقهــم يف العبــادة والحركــة والتنقل«. 

صمــت  الهدمــي  واســتنكر 

واملجتمــع  الحقوقيــة  املؤسســات 

الــدويل، مردفـًـا: »املؤسســات الحقوقية 

واملجتمــع الــدويل تظهــر عندمــا تكــون 

القضيــة داخليــة، وحينــا يكــون املجرم 

ــم التغــايض عــن كل  هــو االحتــال يت

ــات،  ــك املؤسس ــى تل ــاته، وتعم مارس

وال تقــوم بوظيفتهــا«، متابًعــا: “كــا 

ــل  ــود لتجمي ــدويل موج ــع ال أن املجتم

صــورة االحتــال والدفــاع عنــه، لذلــك 

ــم”.  ــل عليه ــن التعوي ــا ميك ف

فلســطينية  عائلــة   28 وتواجــه 

ــاء  ــر الخ ــراح«، خط ــيخ ج يف »الش

القــري مــن منازلهــا يف الثــاين مــن 

ــا وتعــّد هــذه الحالــة  أيار/مايــو، ك

الثانيــة لتلــك للعائــات، بعــد تهجريهم 

واملــدن  البلــدات  منازلهــم يف  مــن 

والقــرى الفلســطينية خــال النكبــة، 

والنــكار املســتمر لحقهــم.

الهيئة المقدسية لمناهضة التهجير: إصرار االحتالل على 
إخالء الشيخ جراح حرٌب على المقدسيين
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أزالــت رشطــة االحتــال، مســاء 

حواجزهــا   ،2021-4-25 األحــد 

ــكل  ــا ش ــو م ــود، وه ــاب العام ــن ب م

نقطــة تحــول وانتصــار يف مواجهــة 

الذيــن  االحتــال،  مــع  املقدســين 

واجهــوا هــذا التغيــري عــى مــدار أيــام 

وليــال دون كلــل أو ملــل، لكــن معركــة 

املقدســين مــع االحتــال مل تنتــه بعــد.

ودعــت مــا تســمى بـ”جاعــات 

املعبــد”، املنظــات الشــبابية واملــدارس 

تحضــريي  مؤمتــر  إىل  الدينيــة 

اقتحــاٍم  تنظيــم”  كيفيــة  لـ”تــدارس 

القــدس”،  يــوم  يف  اليهــود  “آلالف 

الــذي ســيوافق هــذا يــوم الثنــن 

ــن  ــو م ــار/ ماي ــهر أي ــن ش ــارش م الع

هــذا العــام بالتقويــم امليــادي والـــ28 

مــن رمضــان 1442 بالتقويــم الهجري.

األوىل  املــرة  هــذه  وكانــت 

مؤمتــر  إىل  فيهــا  يُدعــى  التــي 

القتحــام  الحجــم  بهــذا  تحضــريي 

ــد أن  ــا يؤك ــو م ــى، وه ــجد األق املس

املســتوطنن يســعون إىل جعــل يــوم 

الـــ28 رمضــان القــادم عامــة فارقــة 

ــى  ــجد األق ــى املس ــم ع يف عدوانه

املبــارك.

-وفــق  املؤمتــر  يف  وتحــدث 

دعــوة اتحــاد منظــات املعبــد- كل 

أريئيــل  يرائيــل  الحاخــام  مــن؛ 

املعبــد”،  “معهــد  ورئيــس  مؤســس 

والحاخــام مناحيــم ماكوفــر املديــر 

ــد” وأحــد أكــر  الســابق لـ”معهــد املعب

الحاخامــات اشــتغاالً بالتأليــف عــن 

“املعبــد” املزعــوم والحاجــة إىل إحيائــه 

ــر  ــكان املســجد األقــى، والوزي يف م

الســابق أوري أريئيــل، عــراب التقســيم 

الزمــاين واالقتحامــات عــى املســتوى 

الحكومــي، إذ كان ممثــًا عضويـًـا لتلك 

الجاعــات يف حكومــة االحتــال عــى 

مــدى ســت ســنوات، تــوىل خالهــا 

ثــم  واالســتيطان”  “البنــاء  حقيبتــي 

ــي 2019-2013. ــن عام ــة” ب “الزراع

وأكــدت “جاعــات املعبــد” يف تلك 

الدعــوة عــى أن هــذا املؤمتــر مبثابــة 

ــق اســتعادة  ــة عــى طري “خطــوة مهم

مقدســنا”، و”عــى طريــق عــودة شــعب 

إرسائيــل إىل جبــل املعبــد”.

يف  املختــص  الباحــث  يقــول 

ابحيــص:  زيــاد  القــدس،  دراســات 

إطــار  تــأيت يف  الدعــوة  “إن هــذه 

تعــدد مســارات العــدوان عــى املســجد 

األقــى، بالتقســيم الزمــاين الــذي 

يــوم  تخصيــص  إىل  اليــوم  يتطلــع 

ــه  ــص في ــدس يخص ــوم مق ــبت كي الس

والتقســيم  فقــط،  لليهــود  األقــى 

اقتطــاع  يســتهدف  الــذي  املــكاين 

والســاحة  الرحمــة  بــاب  مصــى 

ومحاولــة  األقــى،  مــن  الرشقيــة 

تأســيس الهيــكل املزعــوم معنويـًـا بــأداء 

ــة  ــادات اليهودي ــوس والعب ــل الطق كام

ــى  ــوة ع ــا خط ــى، باعتباره يف األق

املزعــوم  “املعبــد”  تأســيس  طريــق 

ماديًــا”.

املعبــد”  “جاعــات  أن  ويضيــف 

تُحــاول يف هــذه األيــام االســتفادة من 

ــات  ــبته يف االنتخاب ــذي كس ــم ال الزخ

أكــر  مــن  ســبعة  بفــوز  األخــرية 

ــا مبقاعــد يف الكنيســت،  قادتهــا تطرفً

ــا  ــا ومؤيديه ــن مناصيه ــو 17 م ونح

الدامئــن.

موقع القسطل

هل انتهت معركة المقدسيين ؟ مخطط خطير ينوي 
المستوطنون القيام به في شهر رمضان 
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الخميس 17 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 29 نيسان 2021 

صــري،  عكرمــة  الشــيخ  أكــد 

ورئيــس  األقــى  املســجد  خطيــب 

ــدس،  ــا يف الق ــامية العلي ــة الس الهيئ

ــين  ــع املقدس ــل م ــال يتعام أن االحت

بسياســة األرض املحروقــة والتطهــري 

عــى  إصاره  خــال  مــن  العرقــي 

إخــاء حــي الشــيخ جــراح مطلــع أيــار/

ــو القــادم. ماي

وقــال خطيــب األقــى: »ال يوجــد 

حــق للمســتوطنن، وال يحــق لســلطات 

ــوت  ــا أن تخــي بي ــال ومحاكمه االحت

حــي الشــيخ جــراح”.

وأشــار صــري إىل أن االحتــال 

ال يســري عــى قوانــن عادلــة، بــل 

ــة  ــوع ملكي ــوض يف موض ــب الخ يتجن

األرض؛ ألن املســتوطنن غــري قادريــن 

عــى إثبــات ملكيتهــم لهــا، مؤكــًدا 

ــدف  ــا يه ــال قانونيً ــب االحت أن تاع

لوضــع يــده عــى مســاحات واســعة 

ــا،  ــة متاًم ــد املدين ــدس؛ لتهوي ــن الق م

وتغيري الواقع الدميغرايف فيها.

ســيرتتب  مــا  أن  صــري  وعــّد 

عــى الخــاء هــو قضيــة إنســانية 

ــدويل  ــع ال ــا املجتم ــة، مطالبً اجتاعي

ــوق النســان بــرورة  ومؤسســات حق

ــال  ــات االحت ــف مارس ــل لوق التدخ

الظاملــة.

فلســطينية  عائلــة   28 وتواجــه 

يف »الشــيخ جــراح« خطــر الخــاء 

القــري مــن منازلهــا الــذي يبــدأ 

ــاين  ــال يف الث ــط االحت ــب مخط حس

مــن أيار/مايــو املقبــل.

ــري  ــاء الق ــات الخ ــّد عملي وتع

ــك  ــري لتل ــري ق ــاين تهج ــة ث الحالي

مــن  تهجريهــم  بعــد  للعائــات، 

منازلهــم يف البلــدات واملــدن والقــرى 

الفلســطينية خــال النكبــة، والنــكار 

لحقهــم. املســتمر 

االحتــال  قــوات  رشّعــت 

الصهيــوين، الثنــن 26-4-2021، يف 

تجريــف أرايض املواطنــن يف بلــدة 

بروقــن غــرب ســلفيت، بهــدف توســعة 

»بروخــن”. مســتوطنة 

بروقــن  بلديــة  رئيــس  وقــال 

أربــع  “إن  الرحمــن:  عبــد  مــروان 

منــذ  رشعــت  لاحتــال  جرافــات 

ــف  ــاح يف أعــال توســعة وتجري الصب

البلــدة  مــن  الشــالية  املنطقــة  يف 

ملصلحة املستوطنة املذكورة”.

»بروخــن«  أن مســتوطنة  يذكــر 

كفــر  بلــديت  أرايض  عــى  أقيمــت 

الديــك وبروقــن عــام 1999، ويواصل 

فيهــا  التوســعة  أعــال  االحتــال 

باســتمرار.

خطيب األقصى: إخالء الشيخ جراح تطهير عرقي

االحتالل يشرع بتوسعة مستوطنة 
»بروخين« غرب سلفيت



األرسى  »شــؤون  هيئــة  كشــفت 

واملحرريــن«، النقــاب عــن أن االحتال 

قاصيــن  ثاثــة  عــّذب  الصهيــوين 

فلســطينين، واســتخدم معهــم أســاليب 

ــعة”. ــية وبش ــل »قاس ــرق تنكي وط

تقريــر،  يف  الهيئــة  ونــرشت 

الثنــن 26-4-2021، شــهادات جديــدة 

لثاثــة فتيــة تعرضــوا للتعذيــب خــال 

اعتقالهــم.

ونقلــت عــن األســري مالــك أبــو 

مخيــم  مــن  عاًمــا(،   16( هشــهش 

الفلســطينين  لاجئــن  »الفــّوار« 

الغربيــة  الضفــة  )جنــوب  بالخليــل 

ــال هاجمــه  ــش االحت ــة(، أن جي املحتل

وطرحهــم  أصدقائــه  مــن  واثنــن 

عليهــم  انهالــوا  ثــم  »ومــن  أرًضــا، 

وحشــية”. بطريقــة  بالــرب 

قيّــد  »بعدهــا  الهيئــة  وتابعــت 

االحتــال أيديهــم وعصــب أعينهــم، 

ــش،  ــب للجي ــكر قري ــم إىل معس ونقله

والهانــة  الــرب  مــن  يســلموا  مل 

املســبات”. بأقــذر  والشــتم 

ــال  ــود االحت وأضافــت »تعمــد جن

وركلهــم  رؤوســهم،  عــى  الدعــس 

زّجهــم  بعــد  وفيــا  بطونهــم،  يف 

العســكري  الجيــب  داخــل  الجنــود 

ــال(،  ــّدو )ش ــل مج ــم إىل معتق لينقله

مل  بالجيــب  وجودهــم  وطــوال 

ــن  ــًة ع ــال لحظ ــود االحت ــف جن يتوق

صفعهــم ورضبهــم بأرجلهــم وأيديهــم 

منهــم”. والســخرية 

كــا نقلــت الهيئــة شــهادة القــاص 

لــؤي جبــور )16 عاًمــا(، مــن بلــدة 

»ســامل« قضــاء مدينــة نابلــس )شــال 

الضفــة(، والــذي أفــاد بتوقيفــه داخــل 

بلــدة »كفــر قاســم« )شــال فلســطن 

املحتلــة عــام 1948( لعــدم حيازتــه 

ــول. ــح دخ تري

جنــود  »هاجمــه  وأضافــت 

االحتــال، وانهالــوا عليــه بالــرب 

املــرّح بأيديهــم وأرجلهــم وبأعقــاب 

بنادقهــم، ومــن شــدة الــرب أُصيــب 

بفمــه  وكدمــات  برضــوض  الفتــى 

وجبينــه”.

األرسى  شــؤون  هيئــة  ونقلــت 

شــهادة للقــاص محمــد القــاق )17 

بلــدة »كفــل حــارس«  عاًمــا(، مــن 

)شــال(. ســلفيت  قضــاء 

وقالــت: »اقتحمــت قــوات االحتال 

مــكان عملــه، وأطلقــوا النــار يف الجــو، 

ــن  ــز، وم ــن يف املخب ــددوا العامل وه

ثــم رضبــه أحــد الجنــود وصفعــه عــدة 

مــرات، قبــل اقتيــاده للخــارج بعــد 

ــه  ــه، وزج ــد يدي ــه وتقيي ــب عيني تعصي

الجنــود بالجيــب العســكري ونقلــوه 

إىل مســتوطنة )ياكــري(، حيــث احتجــز 

املســتوطنة  يف  املعســكرات  بأحــد 

طويلــة”. لســاعات 

االحتــال  أن  الهيئــة  وأوضحــت 

»يتبــع أســاليب وطرقًــا تنكيليــة قاســية 

ــطينين  ــن الفلس ــق املعتقل ــعة بح وبش

ــم”. ــال منه ــيا األطف والس

الجســدي  التعذيــب  أن  وذكــرت 

يتــم  باملعتقلــن  والتنكيــل  والنفــي 

وأثنــاء  اعتقالهــم،  عمليــة  خــال 

اســتجوابهم أيًضــا يف أقبيــة التحقيــق.

وتعتقــل الســلطات الصهيونيــة نحــو 

ــم  ــجونها، منه ــطيني يف س 4400 فلس

يف  طفــًا،   155 ونحــو  ســيدة،   39

ــا  ــن إداريًّ ــدد املعتقل ــارب ع ــن يق ح

350، حســب مؤسســات معنيــة بشــؤون 

األرسى.
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نــرش نشــطاء بحرينيــون صــوًرا 

»الجمعيــة  مقــر  طــال  العتــداٍء 

البحرينيــة ملقاومــة التطبيــع مــع العــدو 

ــر  ــث ك ــة، حي ــوين« يف اململك الصهي

مجهولــون إحــدى نوافــذ الجمعيــة بعــد 

رميهــا بزجاجــة.

ــف  ــيايس يوس ــط الس ــال الناش وق

الخاجــة: “إن مقــر الجمعيــة البحرينيــة 

ملقاومــة التطبيــع مــع العــدو الصهيــوين 

يتعــرض لهجــوم مــن نفــوس مريضــة 

وأيــاٍد راجفــة تعتقــد بأنهــا بفعلهــا 

املشــن الجبــان تســتطيع أن ترهــب 

ــن بنضــال الشــعب الفلســطيني  املؤمن

والرافضــن  لقضيتــه  واملناصيــن 

العــدو  مــع  والعــار  الــذل  ملشــاريع 

املغتصــب”.

أحمــد  الناشــط  كتــب  كــا 

ــرت«:  ــى »توي ــابه ع ــر حس ــرة ع الغ

»املتصهينــون يف البحريــن يعتــدون 

عــى مقــر الجمعيــة البحرينيــة ملقاومــة 

التطبيــع مــع العــدو الصهيــوين”.

بــدوره، اعتــر الصحــايف رضــا 

املوســوي: “أن االعتــداء عــى مقــر 

ــع  ــة التطبي ــة ملقاوم ــة البحريني الجمعي

عمــل  هــو  الصهيــوين  العــدو  مــع 

ــوب  ــب، واملطل ــن ومعي ــتنكر ومش مس

الــرشوع  املختصــة  الجهــات  مــن 

برعــة يف التحقيــق الجــدي والكشــف 

التــرف  هــذا  وراء  يقــف  عمــن 

املــدان”.

ــاق  ــن اتف ــة البحري ــت حكوم ووقّع

تطبيــع العاقــات مــع كيــان االحتــال 

ــن  ــوين يف 25 أيلول/ســبتمر م الصهي

ــايض 2020. ــام امل الع
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الخميس 17 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 29 نيسان 2021  

حيــا األمــن العــام لـ«حــزب الله«، 

ــة  ــل مدين ــه، أه ــن نرالل ــيد حس الس

قــوات  ملواجهتهــم  املحتلــة  القــدس 

واملســتوطنن  الصهيــوين  االحتــال 

ــة. ــة عالي ــكل هم ــن ب املتطرف

ــال  ــه خ ــر الل ــيد ن ــاد الس وأش

كلمــة لــه خــال حديثــه الرمضــاين 

األســبوعي مســاء األربعــاء2021-4-28، 

القــدس  ألهــل  العاليــة  بالهّمــة 

املتواجديــن  لشــبابها  وخصــوص 

ــدو  ــود الع ــون جن ــاحات ويواجه بالس

بالســاح. املدججــن 

وأشــار الســيد نراللــه إىل تضامن 

أهــل الضفــة املحتلــة وقطــاع غــزة مــع 

اهلهــم وذويهــم ابنــاء القــدس املحتلــة 

ــى  ــزة ع ــاع غ ــول قط ــًدا ان دخ مؤك

املســألة لفــرض معــادالت.

ــور  ــن االم ــا م ــذه كله ــال: »ه وق

بالعنايــة  تحظــى  ان  يجــب  التــي 

أيــام  بعــد  موضًحــا  املناســبة«، 

ســنتحدث عــن ذلــك بالتفصيــل يف 

العاملــي. القــدس  يــوم 

السيد نصرالله يشيد بالهمة العالية ألهل القدس 
وبتضامن الضفة وغزة

اعتداٌء يطال الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع
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ــوي املقــاوم موضــوع  املنهــج الرتب

الوقــت  مــن  الكثــري  إىل  يحتــاج 

ــه بإســهاب. ــه وجوانب لبحــث كل فقرات

ــداً  ــب متهي ــّررت أن أكت ــك، ق ]1[ لذل

الرتبــوي  املنهــج  لهــذا  كمقدمــة 

املقــاوم، لعلّنــي أقــدر أن أتوســع أكــر 

مســتقبلية.]2[ نــدوات  فأكــر يف 

مــع أن الظــروف التــي عصفــت 

بنــا يف املــرشق العــريب كانــت أليمــة، 

مــا زلنــا بحاجــة إىل منهــج تربــوي 

مقــاوم معــّدل حســب الظــروف التــي 

املــرشوع  وخاصــة  نفســها،  فرضــت 

إىل  الهــادف  التكفــريي  الصهيــوين 

العربيــة  املقاومــة  عــى  القضــاء 

ــة.  ــطينية خاص ــة الفلس ــة واملقاوم عام

ــث جــاءت أمــم الكــون بأســاطيلها  حي

ومرتزقتهــا ولكــن خــط املقاومــة ال 

ــة  ــه يرفــض الّذل ــه األســاطيل ألن تخيف

والتطبيــع  واالنبطــاح  واالستســام 

والخضــوع للتهديــد والوعيــد.

للمنهــج  تعريــف  مدخــل  هــذا 

ــد النظــر عــى  ــاوم ويعي ــوي املق الرتب

ضــوء األحــداث األخــرية والخطــرية 

الجتاعــي  الصــاح  مفهــوم  إىل 

الدولــة  بأمــن  املــّس  عــن  بعيــداً 

الوطــن.]3[ وســامة 

إن التقاعــس العــريب والتآمــر عــى 

ســورية واملقاومــة مــن دول الخليــج 

يدفعنــا  اليمــن،  باســتثناء  عمومــا 

ــوي  ــج ترب ــر يف منه ــادة النظ إىل إع

ــي  ــدو الداخ ــة الع ــّدد بدقّ ــاوم يح مق

اخــرتاق  كل  والخارجي،]4[ ويرصــد 

معــادي ملحــور املقاومــة عامــة ولقضية 

ــة. ــطن خاص فلس

عــى هــذا املنهــج الرتبــوي املقــاوم 

أن يتــاىش مــع اختبــارات الوقــت 

والزمــن لــي نكــون ســباقن يف رصــد 

تحــركات العــدو عــى كل األصعــدة 

ومحاوالتــه الخــرتاق صفوفنــا وبلبلتنــا 

ــا. ــّد عزميتن وه

مقــاوم  فلســطيني  كراهــب  أنــا 

املخيــم  أرضيــة  أن  ارتأيــت  وثائــر، 

لهــذا  جــداً  مامئــة  الفلســطيني 

بســبب  املقــاوم،  الرتبــوي  املنهــج 

ــري  ــاوالت تهج ــان ومح ــر والحرم الفق

الاجئــن املرمجــة لــي يتنازلــوا عــن 

حــق العــودة.]5[ إن ســورية دفعــت 

مثنــا باهظــا بســبب متســكها بالقضيــة 

الفلســطينية، وفلســطن بقيــت حــرّة 

نضاليــة شــعبية دميقراطيــة جهاديــة 

تحريريــة ال تؤمــن ســوى بثــورة حتــى 

النــر، والنــر آٍت مــع فتــح قريــب.

هــو  املقــاوم  الرتبــوي  املنهــج 

مســؤولية كل مقــاوم عــريب رشيــف 

رشيــف. عــريب  غــري  مقــاوم  وكل 

ــن  ــراء واملحروم ــج الفق ــه منه ]6[ إن

الحقيقيــة  للمعرفــة  يتوقــون  الذيــن 

املنبعثــة مــن دروب اآلالم والحرمــان 

والخــاص ونــور القيامــة مــن أقــى 

األرض. أقــى  إىل  القــدس 

إنــه منهــج تربــوي مقــاوم يتســاءل 

عــن خيانــة جيــش النقــاذ الــذي ســلّم 

ــدة  ــدو الصهيوين،]7[ الغ ــطن للع فلس

ــا  ــْت يف مرشقن ــي ُزرَِع ــة الت الرطاني

العــريب.

املقــاوم  الرتبــوي  املنهــج  هــذا 

يطمــح ناظــرا إىل العــاء وعازمــا عــى 

املقــاوم  تطبيــع.  دون  مــن  التغيــري 

ــاة  ــُه يف معان ــري يُْدِخلَ ــرف أن التغي يع

شــاقة وطويلة]8[ ولكــن مقاومتــه هــي 

أفضــل من الوضــع املهــرتىء املفروض 

عليــه مــن الشــيطان األكــر أمــريكا 

بإيحــاء الشــيطانة الزانيــة إرسائيــل 

املرتبّعــة عــى عــروش امللــوك والــدول 

ــة. ــبكاتها العنكبوتي ــوط ش بخي

ــدو  ــة الع ــاوم ال يستســلم لهيمن املق

والثقافيــة،  والرتبويــة  العاميــة 

وال  يســايرها،  وال  فيهــا،  يــذوب  وال 

يتعــاون  وال  يفلســفها،  وال  يجاملهــا، 

ــن  ــع مفروض.]9[ م ــا واق ــا وكأنه معه

يفعــل هــذا الــيء يكــون مــن ضعــاف 

المنهج التربوي المقاوم



النفــوس ويجهــل بــأن هــذا الكيــان هو 

أوهــن مــن بيــت العنكبــوت لهشاشــته. 

ــوض. ــع مرف ــدو واق الع

لــي  حصــاًرا  يفــرض  العــدو 

الهجــرة  عــى  املقاومــن  يُْجــِر 

ــأ  ــون يف ملج ــذا يصبح ــفر وهك والس

رحمتــه التــي هــي ليســت ســوى قمــع 

الحقيقيــة  للحريــة  واســتبداد وقتــل 

]10 الطبيعيــة.]

املنهــج الرتبــوي املقــاوم يســاعد 

املقــاوم عــى متييــز أدوات ســاحه 

لــي ال يســتعمل ســاح العــدو عــن 

ــدو.  ــخرية الع ــة س ــع فريس ــل ويق جه

ــارن،  ــرأ، يق ــل، يق ــز، يحلّ ــاوم مييّ املق

ــا،  ــع الزواي ــن جمي ــور م ــن األم ميتح

والخفايــا وجميــع  الخبايــا  ويكشــف 

أن  املقــاوم  عــى  وألغازهــا.  األرسار 

ــدو  ــن ع ــز ب ــي مييّ ــداً ل ــب جي يحس

وصديــق. عليــه أن ال يســتورد أو يقتبس 

خــداع  حالــة  يف  إال  العــدو  أدوات 

العــدو لــي يقــع هــذا العــدو يف الفــخ 

الــذي نصبــه لغــريه كــا حــدث عندمــا 

هاجمــت قــوة صهيونيــة مقــرّاً للجبهــة 

الشــعبية لتحريــر فلســطن القيــادة 

بانتصــار  العمليــة  وانتهــت  العامــة 

ســاحق للفدائيــن الفلســطينين بعدمــا 

ــذ  ــل تنفي ــدو قب ــط الع ــفوا مخط اكتش

ــة. العملي

املقــاوم مييّــز مــا ليــس لــه عاقــة 

عــن  غريــب  هــو  ومــا  أرضنــا  يف 

عاداتنــا وِقيَِمنا.]11[ املقــاوم الحقيقــي 

ال يــرىض عــى الوضــع العــريب املطبّــع 

والخائــن والنــايئ بنفســه كشــيطان 

ــودة  ــو الع ــاوم ه ــوح املق ــرس. طم أخ

ــا  ــة بقضيته ــب العروب إىل فلســطن قل

ــر  ــاوم ال يتأث ــة. املق ــة واملركزي املقدس

بعــداء العــامل لــه ألنــه يعــرف انحيــاز 

ــه  ــدو وإعام ــري الع ــدول لتأث ــك ال تل

املرشوعــة  الغــري  حقوقــه  وترويــج 

ــة. ــري الصحيح والغ

نحــن بحاجــة إىل ثــورة أصيلة، ثورة 

ــا  ــا وأدبياتن ــا وفكرن ــة أرضن ــن طبيع م

صاط  يف  مباركــة  ثــورة  وتراثنــا، 

قويم،]12[ ثــورة  وإميــان  مســتقيم 

عربيــة مرشقيــة قياميــة فــوق األديــان 

ألنهــا حــق، ومــن قــاوم الحــق صعــه.

املنهــج  إن  آخــرًا،  وليــس  أخــريًا 

ــح يف  ــر وينج ــاوم يزده ــوي املق الرتب

ــى  ــًرا ع ــق ن ــة ويحق ــورية القوي س

النتصــارات  شــاهدنا  كــا  العــدو 

وىّل  الهزائــم  زمــن  ألن  العديــدة، 

وابتــدأ زمــن النتصــارات. “إرسائيــل” 

ســقطت وسيســقط العمــاء واملطبّعــن 

ــدس  ــو الق ــائرون نح ــن س ــا. نح معه

ــور القيامــة ســوف يفيــض عــى  ألن ن

مســيحين  واملــرشق  فلســطن  كل 

ومســلمن.

عاشت سورية وعاشت فلسطن.

األب الراهب األرثوذكي العكاوي 
الجليي الفلسطيني أنطونيوس حنانيا
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الخميس 17 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 29 نيسان 2021  

الهوامش:

]1[ إن رسعة األحداث والتطورات تستدعي انتباها دقيقا لسري األمور وتقييم وقعها عى املجتمع.

]2[ أعني بذلك ندوات تأخذ بعن العتبار كل الزوايا الرتبوية لتكون شمولية هادفة لبناء النسان الكامل.

ــة  ــادي كــا شــاهدنا جنســيات األمــم اآلتي ــا ملــرشوع دويل مع ــون عمي ــه يك ــدم وطن ــورة إصــاح ويه ــم عــن ث ]3[ مــن يتكل
ــا. ــة قوته لســورية لزعزع

]4[ هذا يتطلب إعادة النظريف العاقات العربية العربية بعدما تآمر العرب عى سورية كا تآمروا عى فلسطن.

]5[ ألن قضية فلسطن مركزية، خدمة املخيم الفلسطيني أكر تحٍد للعدو الصهيوين وحلفائه.

]6[ لقــد أثبتــت الجمهوريــة الســامية اليرانيــة والتــي هــي فارســية، أنهــا ُمْفِضلـَـة عــى فلســطن بســبب تقواهــا وقــد تخطــت 
بلدانــا عربيــة مــن حيــث أمانتهــا للقــدس.

]7[ خيانة العرب تستدعي دراسة ما حصل لي تنكشف خيوط املؤامرة كاملة.

]8[ هذا ما كلف سورية مثنا باهظا لعدم تخليها عن القضية الفلسطينية ونضالها الرشيف.

]9[ هذا يستدعي علا وثقافة عالية ملعرفة فكر العدو.

]10[ يف هــذه الحالــة، يقــع املقــاوم بــن اختيــاره للســفر والــذي هــو أرس يف قوانــن األنطمــة الغريبــة أو البقــاء يف الفقــر 
والحرمــان داخــل املخيــم أســريا والجئــا يف بــاد الخيانــة العربيــة.

]11[ كم هو عدد العادات واألزياء الغريبة التي اخرتقت مجتمعنا العريب مطيحة بعاداتنا وأزيائنا؟

ــة إمنــا  ــة. املســيحيون ليســوا أقليّ ]12[ التعــاون املســيحي الســامي رضوري جــًدا يف فلســطن حتــى ولــو كان املســيحيون قلّ
قلــة بســبب هجرتهــم.
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  المدير السابق للدعوة واإلرشاد في المسجد األقصى

عالم دين من األزهر الشريف

ُه  المسجد األقصى المبارك أمانٌة في أعناقكم أيها العلماء والدعاة والله تعالى يقول: )َوِإْذ َأَخَذ اللَّ

اِس..( آل عمران 187، فأمانٌة في أعناقكم أن ُتوجهوا الناس  ُه ِللنَّ ُننَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلُتَبيِّ ِميَثاَق الَّ

من خالل الخطب والدروس بأن هنالك مسجدًا ُيستباح وأرٌض تغتصب وشعٌب ُيباد ونساٌء ترّمل 

في هذه األرض المقدسة التي هي أمانٌة في أعناق المسلمين وأحرار العالم. 

انتصاُر هّبة باب العامود رسالٌة للعالم كّله أن األرض أرضنا والمسجد مسجدنا وال حّق لمغتصٍب بأن 

يتصرف في أمالكنا.

الشيخ رائد دعنا

الشيخ الدكتور جواد رياض
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الخميس 17 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 29 نيسان 2021 

ــط  ــع املتوس ــن القط ــاٌب م ــو كت ه

يقــع عــى 42 صفحــة، نرشتــه مؤسســة 

مــن   ،2018 عــام  الدوليــة  القــدس 

الحديــث  التاريــخ  أســتاذ  إعــداد 

ــزة  ــامية بغ ــة الس ــاص بالجامع واملع

د. زكريــا إبراهيــم الســنوار.

بيــت  مكانــة  يتنــاول  الكتــاب 

الفكــر  يف  و«الهيــكل«  املقــدس 

التناقضــات  يــدرس  كــا  التــورايت، 

التوارتيــة  النصــوص  يف  الــواردة 

ــليان  ــاه س ــذي بن ــكل« ال حــول »الهي

عليــه الســام، إضافــًة إىل التوقــف 

عنــد أبــرز أقــوال علــاء األثــار حــول 

»الهيــكل”.

ويوضــح الكتــاب ادعــاء اليهــود 

حــول وجــود أثــار لهــم يف مدينــة 

ــكل كان  ــم أن الهي ــدس، واعتقاده الق

ــد الفكــر  ــا التناقــض عن فيهــا، موضًح

القــدس،  مكانــة  حــول  اليهــودي 

ــان  ــاب: “للقــدس مكانت وجــاء يف الكت

متناقضتــان عنــد اليهــود؛ إحداهــا 

ــود  ــامل، وأن اليه ــز الع ــي مرك ــا ه أنه

كانــوا يحجــون إليهــا ثــاث مــرات كل 

عــام، وهــي املدينــة التــي ســيفيض 

منهــا الخــري مــن الســاء، أمــا املكانــة 

الثانيــة للقــدس عنــد اليهــود، فهــي 

مدينــة ملعونــة، وعاصيــة، يذكــر ســفر 

عــزرا: “ليعلــم امللــك أن اليهــود الذيــن 

ــوا  ــد أت ــا، ق ــدك إلين ــن عن ــدوا م صع

إىل أورشــليم، ويبنــون املدينــة العاصيــة 

ــَة”. الرَِّديَّ

وبــّن الكتــاب أنــه ال يوجــد اتفــاق 

عــى ســبب بنــاء الهيــكل، فتــارة يعــود 

لبراهيــم، وأخــرى ليعقــوب، وثالثــة 

وبالنســبة  الســام،  عليهــم  لــداود 

أن  الكتــاب  أوضــح  الهيــكل،  ملوقــع 

ــل آلخــر  ــدل مــن جب ــون تب جبــل صهي

ــم  ــد ورد اس ــث، فق ــر الحدي يف الع

ــد  ــع عن ــل يق ــى جب ــدل ع ــون لي صهي

الطــرف الجنــويب للتــال الجنوبيــة 

الرشقيــة للقــدس، وهــو يف املنطقــة 

اليهــودي  املــؤرخ  ســاها  التــي 

يوســفيوس، باســم املدينــة الســفى، 

وصفــت  فقــد  ذاتــه  الوقــت  ويف 

التــوراة صهيــون بأنــه مــكان عــاٍل 

وبــارز، فكيــف ميكــن لــيء أن يكــون 

عاليًــا، ويوصــف بأنــه »ســفي« ؟

ــوراة أورد يف  ــاب أن الت ــد الكت وأك

ــي  ــا بن ــكل إمن ــدة أن الهي ــع ع مواض

ــوم  عنــد عــن املــاء يف القــدس، ومعل

أن عــن املــاء الوحيــدة يف القــدس 

هــي عــن جيحــون، وقــد ظهــر ذلــك 

ــري. ــا يف املزام جليً

فــإذا علمنــا أن عــن جيحــون تقــع 

القــدس،  مــن  الســفى  املنطقــة  يف 

املســجد  مــكان  عــن  بعيــدة  وأنهــا 

قبــة  مســجد  فيــه  مبــا  األقــى 

الصخــرة، وأن منطقــة املســجد األقى 

ــًدا، تبــن  ال يوجــد فيهــا عــن مــاء أب

أن الهيــكل مل يكــن مطلًقــا يف منطقــة 

إىل  رجعنــا  وإذا  األقــى،  املســجد 

النصــوص التوراتيــة اتضــح أن الهيــكل 

بُنــي عــى بيــدر، وأرض املســجد ليســت 

ــة. ــوة جبلي ــي رب ــل ه ــك ب كذل

نقد أفكار هيكل سليمان الواردة في النص التوراتي
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الميكننــا أبــًدا وبــأي شــكٍل مــن 

اليهوديــة  الهجــرة  قــراءة  األشــكال 

ـ  ـــ مــن الكيــان إىل خارجــهـ  املعاكســةـ 

كقراءتنــا ألي نــوع مــن أنــواع الهجــرة 

ألي مجتمــع مــن املجتمعــات يف العامل 

كلــه، ألنهــا مختلفــة كل االختــاف عــن 

كل الهجــرات، وإن بــدت يف ظواهرهــا 

متشــابهة.

فهــي ليســت مجــرد نوًعــا مــن 

ــن  ــا ع ــٍد بحثً ــو بل ــرك نح ــواع التح أن

لتأمــن  أو  أفضــل،  عيــش  طريقــة 

ــر  ــا آخ ــى، أو مكانً ــل أع ــتوى دخ مس

ــى  ــول ع ــر الحص ــذا املهاج ــمح له يس

يف  يفتقــده  أعــى  علمــي  مســتوى 

بــاده املتخلفــة عــن ركــب الدراســات 

العلميــة العليــا واملتقدمــة، وهــي أيًضــا 

ليســت مــن أجــل إشــباع النهــم العلمــي 

ــذي  ــكان ال ــد امل ــذي يفق ــر ال للمهاج

ــه نهمــه ويطــور شــخصيته  ــارس في مُي

العلميــة ويُحقــق ذاتــه العلميــة مــن 

خــال هــذه الهجــرة مــن الوطــن األم، 

كل ذلــك الينطبــق عموًمــا عــى الهجرة 

ــة. ــة املعاكس اليهودي

نحــن النطلــق عــى كل الصــور 

اآلنفــة الذكــر بأنهــا هجــرة معاكســة أو 

مضــادة مهــا اختلفــت أســبابها لــدى 

ــن  ــر ع ــض النظ ــا، وبغ ــراد جميًع األف

ــرون  ــم يُهاج ــا، ألنه ــم وأحواله بلدانه

ــر  ــم، وينتظ ــكن داخله ــم تس وأوطانه

ــود  ــده ليع ــاع بل ــرّي أوض ــم تغ كل منه

لوطنــه مــع كل خراتــه وأرزاقــه ليكمــل 

ــده  ــي بل ــاءه وأجــداده، وليبن مســرية آب

ضمــن رؤيــا يــرى فيهــا مصلحــة بلــده 

وُمســتقبلها، هــذه التســمية »الهجــرة 

املعاكســة« التنطبــق إال عــى اليهــود 

ــد  ــل ق ــم باألص ــن ه ــة، الذي الصهاين

هاجــروا إليهــا طالبــن لــكل مــا يطلبــه 

أي ُمهاجــر، ولســبب آخــر أيًضــا وهــو 

ــي  ــم ــــ ه ــذه األرض ــــ بزعمه أن ه

أرض  وهــي  لهــم،  اللهــي  الوعــد 

الســمن والعســل، وهــي أرض اآلبــاء 

واألجــداد الذيــن عانــوا مــن كل أنــواع 

الترشيــد واالضطهــاد وقــد آن لهــم 

العــذاب  رحــات  بعــد  يســتقروا  أن 

الطويلــة التــي عانــوا منهــا، لذلــك 

ودالالت  أبعــاد  ذات  هجــرة  فهــي 

ــرة  ــا تراجــع بالفك ــا، إنه ــة متاًم مختلف

ترجــع  إنهــا  واالنتــاء،  واملفهــوم 

االســرتاتيجة واأليدلوجيــا مًعــا، إنهــا 

ــة األرض  ــة عــى تحــّول يف نظري دالل

ــن. ــخ والدي ــة، والتاري والوطــن والًهويّ

هــذا ليــس تكهــن أو مبالغــة، أو 

رغبــة مــن شــخص ســلب هــؤالء أرضــه 

وآمالــه،  تاريخــه  ورسقــوا  ووطنــه، 

ولكنهــا دراســات جــاءت عــى الســنتهم 

التــي  للتحديــات  دراســاتهم  ويف 

تواجــه كيانهــم الغاصــب، لقــد كشــفت 

الُجــُدد  املُهاجريــن  اســتيعاب  وزارة 

ــتن  ــرى الس ــية الذك ــل عش يف إرسائي

مــن  الصهيــوين  الكيــان  لتأســيس 

ــة الواســعة لعــادة أكــر  خــال الحمل

عــدد ممكــن مــن الرسائليــن الذيــن 

غــادروا الكيــان وأقامــوا يف بلــدان 

الغــرب وبلــغ عددهــم / 700/ ألــف 

نســمة، وأشــارت الــوزارة اآلنفــة الذكــر 

إقناعهــم  يف  صعوبــة  تجــد  بأنهــا 

أنهــا  رغــم  الكيــان،  إىل  بالعــودة 

ــوزارة حــوايل / 140/  رصــدت هــذه ال

مليــون شــيكل لهــذه العمليــة التــي كان 

شــعارها » لنعــد إىل أرض الوطــن«.

أعــده  الــذي  البحــث  ولقدأثــار 

كولــج«  يونيــون  »هيــرو  معهــد 

»كاليفورنيــا  جامعــة  مــع  بالتعــاون 

ــل،  ــديًدا يف إرسائي ــا ش ــس« قلًق ديفين

ألنــه بــن أنــه كلــا كان عمــر الشــاب 

اليهــودي املُقيــم يف أوروبــا أصغــر، 

باالنتــاء  الشــعور  نســبة  تراجعــت 

ــبة  ــارت النس ــا، وأش ــل ورؤيته لرسائي

يف  املقيمــن  اليهــود  مــن   52% أن 

أمريــكا غــري مبالــن مبــا يحصــل يف 

إرسائيــل.

الحديــث بهــذا األمــر يطــول، ولكن 

ميكننــا أن نحصــل عــى نتيجــة دقيقــة 

ــن  ــان إىل زوال، ألن م ــذا الكي ــأن ه ب

ــه  ــه يُغادرون ــون بالهجــرة إلي هــم معني

بــدل البقــاء والحايــة لــه.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل 

فلسطن

الهجرة المضادة من الكيان ودالالتها



موقعها: 
تقع باالتجاه الجنويب الغريب من القدس وتبعد عنها 12 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــمة، 47  ــوايل 18 نس ــام 1922م ح ــكانها ع ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــا 5900 دومنً ــاحة أراضيه ــغ مس تبل

ــام 1945م. ــع إىل 60 ع ــام 1931م، ارتف ــمة ع نس

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتال الصهيوين القرية ورشّد سكانها وصادر أراضيها عام 1948.

- أقام االحتال عى أراضيها مستوطنة »موشاف نيس هاريم«.

دير الهوى

الخميس 17 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 29 نيسان 2021 
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