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فلسطين أمانة.. والتطبيع ساقط
من الواضح أّن التطبيع هو موضة هذا الوقت لدى بعضهم، أو نغمته املفضلة التي يدعي أصحابها الرباءة والتسامح وأناقة الفكر والسياسة.

لعبة مكشوفة، ويريدون من الناس أن تصدقها وتنخرط فيها بكل رسور.

النــاس الــذي يُفــرض عليهــم الجــوع القانــوين، أي الحاجــة والفقــر باســم العقوبــات الدوليــة، التــي ميســكها بعــض بنــي قومنــا مــن ذنبهــا، ويحولونهــا 

إىل ســوط يجلــدون بــه أبنــاء أمتهــم، بذريعــة أنهــم ينفــذون القانــون.

الناس الذي يُسلّط عليهم الحَذر من املستقبل، والخشية عىل األوالد، والخوف من هجرتهم إىل غري رجعة.

الناس الذين ال مسؤولية وال دور لهم يف إدارة شؤونهم العامة، وتحديد خيارات بلدانهم.

ــن  ــة الذي ــاء الكَذب ــا لألنبي ــوا أيًض ــل وســجن ورسق الحقــوق، وأن يهلل ــر وقت ــّل ودّم ــذي احت ــوين ال ــوا هــذا الصهي ــه عليهــم أن يتقبّل وفــوق هــذا كلّ

ــدة. ــة الجدي ــم مبــا أســموه زوًرا اإلبراهيم يبرشونه

يــن والثقافــة والســياحة واالقتصــاد والسياســة والتنســيق املخابــرايت واملنــاورات العســكرية.. ومــا شــاء  إنهــا كل األبــواب؛ أبــواب الرياضــة والرتبيــة والدِّ

اإلرسائيــي مــن أبــواب؛ ولــه أن يدخــل علينــا مــن كلهــا جميًعــا، وأن يُخرجنــا مــن أنفســنا ومــن آمالنــا وشــخصيتنا، لنــذوب فيــه تطبيًعــا.

املطلوب إذن أن تحاور الصهيوين، بينام تقاتل أخاك.

وأن تختلــق بينــك وبينــه كل املشــرتكات املســتحيلة، بينــام تقطــع كل مشــرتك واقعــي مــع أبنــاء أمتــك، بذريعــة اختــاف املذهــب أو الديــن أو الــرأي أو 

مــا ســوى ذلــك مــن اختافــات كانــت عنــوان غنــى وثــراء.

وأن تتسلح بكل صنوف آالت الدمار تحّسبًا من جارك الذي عشت معه لدهور وأزمان، وأنتجتم معاً حضارة كانت مرشقة ذات أيام.

وأن تشرتي هذه األسلحة من اإلرسائيي نفسه، الذي لن يضّن عليك باملعلومات التي تزيدك توّجساً وعدواة ألخيك.

إنها »األرسلة« ! أرسلة الفكر والفّن والّدين والسياسة وأرسلة الذات؛ فهيا إليها وال تتوقفوا !

هذه هي حقيقة التطبيع ومحتوى اإلبراهيمية الجديدة وال يشء آخر هناك.

لكن القرار ليس هناك، وال هو بيد املفتونني بالتطبيع، الذين يحلمون باملجد من ورائه.

“أرسلــة” اليــوم مصريهــا كتلــك “األرسلــة” التــي حــاول الصهيــوين أن يفرضهــا عــىل بعــض أهلنــا يف فلســطني، الذيــن يســميهم الخطــاب الصهيــوين 

“عــرب 48”، ومثلهــم أهــايل رشق القــدس.

لقــد أمــى االحتــال بــكل مؤسســاته، مــن األمنيــة إىل الرتبويــة، عقــوًدا وهــو يحــاول إخــراج هــؤالء الفلســطينيني مــن هويتهــم وتاريخهــم، وانتــزاع 

الخنــوع والرضــوخ منهــم.

كانــت بطاقتهــم الشــخصية بيــده، وجــواز الســفر والتعليــم وامليــاه وترصيــح العمــل واملــدارس وترميــم البيــت وبنــاء املســاكن؛ بــل وفــرض التجنيــد 

العســكري يف جيشــه الباغــي عــىل بعضهــم.

ــري وميــوت، ويشــّب الصغــري عــىل  ــاً منتظــراً أن يهــرم الكب ــم فلســطينيون، وخطــط طوي ــي يســلخهم عــن كل يشء يذكرهــم بأنه عمــل جاهــداً ل

ــا. ــل« وحده »إرسائي

ثّم ماذا بعد ؟!

كل الدالئل تشري إىل أّن االحتال أنفق ماله وجهد وفكره، واستعمل ترغيبه وقهره؛ لكن كل ذلك سينقلب حرسة عىل املحتلني ثّم يُغلبون !

كل الوقائع تؤكد أن هؤالء الفلسطينيني سيكونون نبًعا ميّد باقي إخوانهم يف سائر فلسطني بوقود االنتفاضة القادمة.

ــرّش بالتحــام هــذا الشــعب ذات يــوم قريــب مــن أجــل حريتــه وكرامتــه،  ــة؛ تُب وأن مــا جــرى قبــل معركــة ســيف القــدس مل يكــن إال جولــة تجريبي

ــة. ــة أمــل الغاصــب، وســقوط أوهــام األرسل وبخيب

وعــىل نفــس املنــوال ستســقط األرسلــة التــي هــي حقيقــة التطبيــع، ولــن ميكنهــم أن يزرعــوا يف عقــول النــاس وأرواحهــم االطمئنــان إىل عــدو مل 

ياقــوا منــه خــرياً أبــداً عــرب التاريــخ.

قــد ينشــغل النــاس إىل حــني مبــا فُــرض عليهــم مــن أزمــات، لكنهــم لــن يكونــوا يوًمــا كــام يريــد املطبعــون والصهاينــة وغريهــم، ولــن يــزول الحــّق 

محمد أديب يارسجيالثابــت مهــام دّجــل املدّجلــون !

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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كشــفت مصــادر صهيونيــة، يــوم 

 1559 أّن   ،2021-12-7 الثاثــاء 

ــى  ــجد األق ــوا املس ــتوطًنا اقتحم مس

خــال األيــام الثامنيــة املاضيــة، تزامًنا 

ــوار العــربي  ــد األن ــا يســمى عي ــع م م

اإلثنــني  انتهــى  الــذي  )حانــوكا( 

ــتوطًنا  ــع 884 مس ــة م ــايض، مقارن امل

ــايض. ــام امل ــجد يف الع ــوا املس اقتحم

ونقلــت القنــاة الصهيونيــة الســابعة، 

اإلرسائيليــة  الهيــكل  عــن جامعــات 

رقــم  ســجل  إنــه  قولهــا،  املتطرفــة 

قيــايس يومــي يف عــدد املقتحمــني 

ــث  ــايض؛ حي ــد امل ــوم األح ــجد ي للمس

 411 االقتحــام  عمليــة  يف  شــارك 

مســتوطًنا.

ــامت  ــم منظ ــدث باس ــال املتح وق

»هــذا  إّن  فرايــد،  عســاف  الهيــكل، 

ــدل  ــني ي ــن املقتحم ــري م ــدد الكب الع

ــديس  عــىل أن الصــاة يف الحــرم الق

قــد ترســخت وأصبحــت جــزءاً مــن 

الحيــاة العامــة يف إرسائيــل« وفــق 

تعبــريه.

وأشــارت القنــاة إىل أن املقتحمــني 

»أدوا صلواتهــم اليوميــة يف الحــرم، 

التــوراة،  وقــرأوا  التســابيح،  وتلــوا 

ــات  ــىل بواب ــموع ع ــاؤوا الش ــام أض ك

األقــى«.

كــام لفتــت إىل أن وزيــر »األديان« 

يف حكومــة االحتــال، ماتــان كاهانــا، 

الكنيســت  أعضــاء  مــن  وعــدد 

إضــاءة  »شــاركوا يف  والحاخامــات، 

شــمعات الحانــوكا عــىل أبــواب املســجد 

مــن  عــدد  أعطــى  فيــام  األقــى، 

الحاخامات دروسا من التوراة«.

املســجد  خطيــب  أكــد  بــدوره، 

األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي أّن 

بــدأت  اإلســامية  األوقــاف  دائــرة 

ــىل إدارة  ــا ع ــيطرتها تدريجيً ــد س تفق

املســجد األقــى املبــارك، وخاصــة يف 

املنطقــة الرشقيــة التــي يقــع فيهــا بــاب 

الرحمــة.

وحــّذر الشــيخ صــربي مــن خطــورة 

ــدول  ــًا ال ــى، محم ــع يف األق الوض

ــت عــن  ــا تخل ــة املســؤولية؛ ألنّه العربي

القــدس واألقــى، وشــجعت االحتــال 

عــىل  معــه  التطبيــع  خــال  مــن 

ــه. ــة جرامئ مواصل

يُشــار إىل أّن املســتوطنني يكثفــون 

مــن عمليــات اقتحــام املســجد األقــى 

فيــه،  التلموديــة  الصلــوات  وإقامــة 

الزمــاين  التقســيم  لتطبيــق  ســعياً 

القــديس. الحــرم  يف  واملــكاين 

الزمــاين  بالتقســيم  ويقصــد 

مكانًــا  جعلــه  للمســجد،  واملــكاين 

واليهــود،  للمســلمني  مشــرتكًا  دينيًــا 

وهــو مــا يرفضــه املســلمون بشــّدة، 

بينــام تطالــب جامعــات ومنظــامت 

بتخصيــص  املزعــوم،  »الهيــكل« 

»أوقــات« و«أماكــن«، لليهــود، ألداء 

املســجد. حــرم  داخــل  طقوســهم 

أّن  مــن  الفلســطينيون  ويحــذر 

االحتــال يعمــل عــىل تحقيــق هــذا 

بعــد  التقســيم، تدريجيًــا، وال ســيام 

ــام  ــال يف ع ــة االحت ــررت رشط أن ق

باقتحــام  لليهــود  الســامح   ،2003

األقــى بحراســتها، رغــم احتجاجــات 

اإلســامية. األوقــاف  دائــرة 

37% زيادة في أعداد المستوطنين 
المقتحمين للمسجد األقصى
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الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 

ــة  ــم 50 مؤسس ــى يض ــب ملتق طال

إســامية، يــوم اإلثنــني 2021-12-6، 

عــن  بالتوقــف  العربيــة،  األنظمــة 

»الهرولــة« نحــو التطبيــع مــع االحتال 

الصهيــوين.

ألعــامل  الختامــي  البيــان  ويف 

»ملتقــى مؤسســات العلــامء لنــرصة 

ــد يف  ــذي عق ــطني«، ال ــدس وفلس الق

مدينــة إســطنبول الرتكيــة، لثاثــة أيام، 

مبشــاركة ممثلــني عــن 50 مؤسســة 

مــن 28 دولــة؛ تعاهــدت املؤسســات 

ــذل الجهــود يف ســبيل  الـــ50 عــىل »ب

نــرصة القــدس وفلســطني.”

ودعــا البيــان “األنظمــة العربيــة 

التــي هرولــت لعقــد اتفاقــات التطبيــع 

والتحالفــات العســكرية والسياســية مــع 

ــوين، إىل التوقــف عــن  ــان الصهي الكي

ــا  ــا »رضبً ــادًّا إيّاه ــة”، ع هــذه الهرول

ورســوله  للــه  الخيانــة  رضوب  مــن 

واملؤمنــني”.

ــاء،  ــة جمع ــان: إّن “األم ــال البي وق

ــال  ــد اآلم ــامء، تعق ــا العل ويف مقدمته

فلســطني  أهــل  عــىل  اللــه  بعــد 

البطولــة، يف إبقــاء جــذوة القضيــة 

مشــتعلة، وتؤكــد دعمهــا غــري املحــدود 

لهــذا الشــعب املرابــط البطــل”.

وأضــاف البيان أن »العلــامء واألمة 

املقاومــة  حــول  يلتفــون  اإلســامية 

الباســلة التــي بذلهــا الفلســطينيون يف 

معركــة ســيف القــدس«؛ يف إشــارة إىل 

رد املقاومــة الفلســطينية عــىل العــدوان 

يف  غــزة  عــىل  األخــري  اإلرسائيــي 

ــايض. ــو امل أيار/ماي

األصــوات  البيــان  وصــف  كــام 

التــي ترتفــع بــني الفينــة واألخــرى 

الفلســطينيّة  املقاومــة  مهاجمــة  يف 

ومحاولــة تشــويهها بأنهــا »أصــوات 

»نشــاز«، و«خبيثــة«، و«تخــدم الكيــان 

الّصهيــوين وأذنابــه مــن املرتزقــة”.

االقتحــام  »عمليــات  وأدان 

الصهيونيّــة للمســجد األقى، واالعتداء 

عــىل املقابــر واألوقاف اإلســاميّة« يف 

ــات  ــا »املؤسس ــة، مطالبً ــدس املحتل الق

ــامل  ــدان الع ــة يف بل ــة والحاكم الفاعل

ــف  ــل لوق ــرك العاج ــامي، بالتح اإلس

عمليــة التهويــد والتقســيم الزمــاين 

واملــكاين التــي تعمــل قــوات االحتــال 

الصهيــوين عــىل تكريســها”.

ودعــا البيــان دول العامل اإلســامي 

إىل »إعــداد األجيــال الشــابة وتأهيلهــا 

للمعركــة مــع الكيــان الصهيــوين التــي 

يهدمــون  فاصلــة  معركــة  ســتكون 

الصهيــوين”. الباطــل  خالهــا 

يشــار إىل أّن مــن أبــرز املؤسســات 

املشــاركة »هيئــة علــامء فلســطني«، 

األندونيــي«،  العلــامء  و«مجلــس 

و«هيئــة علــامء املســلمني يف العــراق«، 

و«هيئــة علــامء الســودان«، و«االئتاف 

ــطني«،  ــدس وفلس ــرصة الق ــي لن العامل

و«رابطــة علــامء املســلمني«، و«اتحــاد 

العلــامء واملــدارس اإلســامية- تركيــا«، 

ــوب رشق  ــاة جن ــامء ودع ــة عل و«رابط

آســيا«، و«رابطــة علــامء أهــل الســّنة”.

 50 مؤسسة إسالمية تطالب األنظمة العربية بوقف 
التطبيع
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العــريب  اإلســامي  املؤمتــر  اختتــم 
ــه  ــذي يُقيم ــوي، ال ــع الرتب ــة التطبي ملناهض
ــع  ــة م ــات الرتبوي ــاث والدراس ــز األبح مرك
العاصمــة  يف  العــرب،  املعلّمــني  اتّحــاد 
شــخصيات  بحضــور  بــريوت،  اللبنانيــة 
ــل:  ــدة مث ــن دول ع ــة، م ــية وأكادميي سياس
لبنــان، ســورية، اليمــن، مــرص، الجزائــر، 
املغــرب، تونــس، العــراق، البحريــن، باكســتان 

وإيــران.

دراســات أكادمييــة متنوعــة يف جلســات 
املؤمتــر األربعــة

وتنــاول املؤمتــر يف جلســاته األربعــة 
جــاءت  األوىل  متخّصصــة،  دراســات 
الرتبويــة  تحــت عنــوان »دور املؤسســات 
التطبيــع  مناهضــة  يف  واألكادمييــة 
ــت  ــة تناول ــا مداخل ــت فيه ــوي«، قّدم الرتب
»مخاطــر التطبيــع الرتبــوي عــرب املؤسســات 
الرتبويــة واألكادمييــة ودورهــا يف مناهضــة 
ذلــك« للدكتــور جــال فــريوز مــن البحرين، 
وتاهــا مداخلــة ثانيــة بعنــوان »التطبيــع 
يف التعليــم » دراســة لحالــة املناهــج يف 
حســن  أبــو  الدكتــور  قّدمهــا  باكســتان« 

باحــث يف  وهــو  باكســتان  مــن  بخــاري 
ــال الــدويل  القانــون الجنــايئ يف مركــز إقب
لألبحــاث. وأدار الجلســة الدكتــور عبــاس 
للجمهوريــة  الثقــايف  املستشــار  خاميــار 

لبنــان. يف  اإلســامية 

ــوان  ــت بعن ــة، فكان ــة الثاني ــا الجلس أم
ــة،  ــة والتعليمي ــج الرتبوي ــع يف املناه »التطبي
فيهــا  قّدمــت  واملناهضــة«،  الواقــع  بــني 
مناهــج  يف  »التطبيــع  تناولــت  مداخلــة 
التعليــم العربيــة: املظاهــر وســبل املقاومــة«، 
ــن  ــول م ــن جل ــزريش ب ــور ه ــا الدكت قّدمه
ــر، وهــو مســؤول تخّصــص دراســات  الجزائ
عليــا يف كلّيــة العلــوم االجتامعية واإلنســانية.

كــام حصلــت مداخلــة ثانيــة بعنــوان 
قّدمهــا  التعليــم«  يف  التطبيــع  »مخاطــر 
الدكتــور كــامل مغيــث مــن مــرص، وهــو 
باحــث يف شــعبة البحــوث السياســية يف 
املركــز القومــي للبحــوث الرتبويــة. أدارت 
الجلســة الدكتــورة لــور أيب خليــل األمينــة 
العاّمــة للتجّمــع األكادميــي يف لبنــان لدعــم 

فلســطني.

ــوان »دور  ــت عن ــة تناول ــة الثالث والجلس

التطبيــع  مناهضــة  يف  العلمــي  البحــث 
الرتبــوي«، واملداخلــة األوىل كانــت »التطبيــع 
والعلمــي  الفكــري  اإلطــار  داخــل  مــن 
اإلرسائيــي  العــريب  الــرصاع  والرتبــوي: 
ونهايــة الدولــة القوميــة«، تقّدمهــا الدكتــورة 
ــار مــن املغــرب، وهــي باحثــة  خديجــة الصبّ
اآلداب  كليّــة  يف  وأســتاذة  الفلســفة  يف 

اإلنســانية. والعلــوم 

الثانيــة  املداخلــة  تناولــت  وبعدهــا، 
والرتبــوي  العلمــي  البحــث  »دور  بعنــوان 
يف مناهضــة التطبيــع«، للدكتــور مصــّدق 
ــة  ــس الفرق ــس، وهــو رئي ــن تون ــدي م الُجلي
الحضــارات  حــوار  مركــز  يف  البحثيــة 
واألديــان املقارنــة. إدارة الجلســة للدكتــور 
مصطفــى الزغبــي، وهــو أســتاذ جامعــي 

وقانــوين. أكادميــي  وباحــث 

ــوان  ــت عن ــت تح ــات، كان ــر الجلس وآخ
التطبيــع  مناهضــة  يف  اإلعــام  »دور 
األوىل  املداخلــة  تســتعرض  الرتبــوي«، 
»أدبيــات التطبيــع الرتبــوي يف اإلعــام، 
يف  االجتامعــي  التواصــل  وســائل  ودور 
ــد  ــايض عب ــا الق ــوي«، يقّدمه ــع الرتب التطبي

المؤتمر اإلسالمي العربي لمناهضة التطبيع التربوي: 
هدف التطبيع التربوي اختراق جميع حصوننا الثقافية 

والتربوية والفكرية
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الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 

الوهــاب املحبــي مــن اليمــن، وهــو أســتاذ 
محــارض وكاتــب وباحــث قانوين. وتســتعرض 
ــع  ــة »دور اإلعــام يف التطبي ــة الثاني املداخل
ــن  ــي م ــدر الربزنج ــور حي ــوي« للدكت الرتب
وباحــث  محــارض  أســتاذ  وهــو  العــراق 
ــور  ــة للدكت ــي. إدارة الجلس ــيايس وأكادمي س
خلــف املفتــاح مــن ســوريا، وهــو مديــر عــام 

مؤّسســة القــدس الدوليــة.

قصــري: مــا دام هنــاك غيــارى فــا 
خــوف عــىل فلســطني والقــدس

العــام  املديــر  قــال  املؤمتــر  وخــال 
الرتبويــة،  والدراســات  االبحــاث  ملركــز 
ــاًدا  ــعيًا ج ــاك س ــري، إّن »هن ــه قص ــد الل عب
ــا«،  ــي أجيالن ــي وع ــني ل ــل املطبع ــن قب م
مضيًفــا أّن »التطبيــع الرتبــوي يســتهدف 
ــة  ــب قضي ــم لتغيي ــئة ووجدانه ــول الناش عق
ــة وأوىل  ــة مركزي ــدس كقضي ــطني والق فلس
ــخ الــرصاع  ــب تاري للعــرب واملســلمني، وتغيي
ــة  العــريب اإلرسائيــي عــن الربامــج التعليمي

والرتبويــة”.

الرتبــوي  »التطبيــع  أّن  قصــري  ورأى 
يهــدف إىل اخــرتاق جميــع حصوننــا الثقافية 
والرتبويــة والفكريــة مــن أجــل اجتثــاث 
لاحتــال  والرافضــة  املقاومــة  ثقافتنــا 
ــل”. ــوان للمحت ــذل واله ــة ال ــال ثقاف وإح

ــائل  ــم ووس ــاب العل ــري أصح ــا قص ودع
بالقضيــة  يؤمــن  مــن  وكل  اإلعــام 
املســؤولية  »يتحّملــوا  أن  إىل  الفلســطينية 
ــك  ــع، ألن ذل ــواع التطبي ــر ان ــة أخط ملواجه
“أننــا  كبــرية«، موضحــاً  يســتلزم جهــوًدا 
ــة  ــاريع التطبيعي ــال املش ــىل إفش ــادرون ع ق
التــي تســتهدف األمــة يف عقــول أبنائهــا 
ــن كل  ــتفادة م ــال االس ــن خ ــا، م وتاريخه

الرتبويــة”. الســاحات  يف  العاملــني 

كــام أشــار إىل إّن »تجربــة الشــعوب 
ــع  ــل عــىل أّن التطبي ــة هــي خــري دلي العربي
مــع  تــم  لــو  حتــى  مرفوًضــا،  ســيبقى 
الحكومــات، ففــي املقابــل هنــاك رفــض 
قاطــع لــه عــىل املســتوى الشــعبي، وهــذا مــا 

يغيــظ العــدو”.

وختــم قصــري قائــًا إنــه »مــا دام هناك 
غيــارى متكاتفــون، ال خــوف عــىل فلســطني 
والقــدس، ولــن يســتطيعوا تحقيــق أهدافهــم 

مــن وراء هــذا التطبيــع”.

ســبيًا  يصلــح  ال  الجهــل  املرتــى: 
انتصــاًرا ينتــج  وال  للمقاومــة 

بــدوره، أكــد وزيــر الثقافــة اللبنــاين 
الحقيقــي  »التطبيــع  أّن  املرتــى  محمــد 
الــذي ندعــو إىل تطبيقــه يكــون بإعــادة 
األمــور إىل طبيعتهــا، أي باجتثــاث االحتــال 
الحقــوق«،  واســرتجاع  األرض  وتحريــر 
أنــه  االحتــال  يف  »األخطــر  أّن  معتــربًا 
وتــراث  تاريــخ  بــل  األرض  يســتهدف  ال 

الشــعوب”.

وشــدد املــرتىض يف كلمــٍة لــه خــال 
ــىل  ــم ع ــد العزائ ــىل رضورة »عق ــر ع املؤمت
ــخصيتنا  ــراز ش ــة إلب ــورة إيجابي ــل بص العم
القوميــة، وإيضــاح حقيقتنــا الحضاريــة التــي 
تفضــح االحتــال«، مشــريًا إىل أّن »الوجدان 
ينبــض وحناجــره  قلبــه  يــزال  العــريب ال 
ــف لفلســطني وهــو بخــاف الحكومــات  تهت
املطبعــة، ال زال مؤمنــا باســرتجاع االرض 

ــق”. والح

واعتــرب أنّــه »واجــب علينــا أّن ننــرش 
املزيــد مــن الوعــي الرتبــوي والقانــوين 
لتبقــى األجيــال أمينــة عــىل قضيــة لــن 
ــا إىل  ــي«، الفتً ــار الحتم ــي إال باالنتص تنته
أّن »الجهــل ال يصلــح ســبيًا للمقاومــة وال 
ــاح فعــال يف  ــاًرا، واملعرفــة س ــج انتص ينت
مقارعــة االحتــال، مــا يكســب مؤمتركــم 

أهميــة قصــوى”.

مكّحــل: يجــب مقاومــة التطبيــع الرتبوي 
هوادة  با 

العــام  األمــني  توقــف  جهتــه،  مــن 
التحــاد املعلّمــني العــرب الدكتــور هشــام 
مكّحــل عنــد أهميــة انعقــاد هــذا املؤمتــر يف 
الوقــت الــذي راحــت أنظمــة التطبيــع تبالــغ 
ــو  ــدو الصهي ــاب الع ــىل اعت ــا ع يف ارمتائه
أمــرييك، بــكل ذل ونذالــة، دون وازع مــن 

ــري. ديــن أو رادع مــن ضم

واعتــرب مكّحــل أنَّ التطبيــع مرفــوض 
ــواء أكان  ــه س ــكل مجاالت ــًا ب ــًة وتفصي جمل
أم  دبلوماســيًا  أم  اقتصاديًــا  أم  سياســيًا 
ســواه، وال بــّد مــن مجابهتــه، مؤكــًدا وجــوب 
مقاومــة التطبيــع الرتبــوي بــا هــوادة، بــكل 
املقاومــة:  املنظومــة  وأطــراف  األســاليب 
ــات  ــدارس والجامع ــال األرسة، وامل ــن خ م

واملعاهــد والكلّيــات.

وأضــاف أّن »اســتهداف عقــول أجيالنــا 
ــم  ــن كل القي ــة م ــل األدمغ ــة لغس يف محاول
بالغــث  ووحشــوها  واملواهــب،  واملعــارف 
مــن األفــكار وسفاســف األمــور، وإّن معركــة 

املناهــج دائــرة اآلن يف األرض املحتلــة وال 

ــة«. ــدس املحتل ــيّام يف الق س

ــني  ــاد املعلّم ــام التح ــني الع د األم ــدَّ وش

العــرب عــىل أهميّــة تنظيــم ورش عمــل لــكل 

ــاء  ــب انته ــر عق ــاور املؤمت ــن مح ــور م مح

أعاملــه يك يكــون لــكل منهــا مخرجــات 

يف  لتفعيلهــا  بهــا  العمــل  يتــم  محــّددة 

ــا إىل  ــل مربمجــة وواضحــة، داعيً ــة عم خطّ

ــوق  ــاق حق ــل إحق ــن أج ــود م ــر الجه تضاف

ــم، بوصفــه الركيــزة األساســية يف هــذه  املعلّ

املجابهــة.

ولفــت إىل »رضورة إرشاك االتحــادات 

ــدور  ــذا ال ــة يف ه ــة العربي ــعبية واملهني الش

ــة  ال ســياّم إذا مــا اســتخدمنا ســاح املقاطع

ــع  ــل م ــز العم ــع تعزي ــه، م ــّد من ــذي ال ب ال

مــن  األخــرى،  العربيــة  الشــعبية  القــوى 

واإلســامية  القوميــة  املؤمتــرات  خــال 

والنقابــات”. واألحــزاب 

وختــم مكّحــل برســالة للمطبعــني قائــًا: 

ــر..  ــرون يف كاٍم عاب ــيادكم عاب ــم وأس »أنت

فأنتــم جميًعــا إىل زوال، ولــن يطــول الزمان، 

فالنــرص آٍت ال ريــب فيــه.. فهــو مشــيئة اللــه 

وحتميــة  وحّقــه،  لشــعب  وإرادة  ووعــده، 

ــه”. ــخ ومنطق التاري

“الجمعيــة  رئيــس  رأى  حانبــه،  مــن 

ــة  ــع” وعضــو “حمل ــة التطبي ــة ملقاوم اللبناني

مقاطعــة داعمــي إرسائيــل”، عبــد امللــك 

ــن  ــة م ــا تكرميي ــلّم درًع ــذي تس ــكرية، ال س

وزيــر الثقافــة اللبنــاين محمــد مرتــى، 

ــع  ــة وضــع التطبي أّن “أّول خطــوة هــي عملي

تحــت املجهــر ودراســته بعمــق، لنعــرف أيــن 

ــة أو  ــم خطّ ــّم تنظي ــه، يت ــاًء علي ــل. وبن وص

مواجهــة”. اســرتاتيجية 

إطــار  يف  املؤمتــر  ســكرية  ووضــع 

“عصــف ذهنــي، لنعــرف كيــف نصــل إىل 

ــة  ــس حمل ــكرية رئي ــتذكر س ــاب”، واس الط

ــس،  ــة املناضــل الراحــل ســامح إدري املقاطع

يف  “املقاومــني”  تحفيــز  عــىل  مشــّدًدا 

الحملــة عــىل متابعــة نشــاطهم.

املصدر: امللتقى العلاميئ + موقع العهد
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ــي  ــجد اإلبراهيم ــر املس ــّذر مدي ح

يف مدينــة الخليــل، الشــيخ حفظــي أبــو 

 ،2021-12-8 األربعــاء  يــوم  ســنينة، 

مــن خطــورة منــع قــوات االحتــال 

صيانــة  أعــامل  إجــراء  الصهيــوين 

حيــاة  عــىل  املســجد  يف  رضوريــة 

املصلــني والــزوار.

وجــاء هــذا التحذيــر بعدمــا منعــت 

قــوات االحتــال، لجنــة إعــامر الخليــل 

مــن دخول املســجد اإلبراهيمــي إلجراء 

أعــامل ترميــم وصيانــة »للرثيــات« يف 

مصــىل اإلســحاقية داخــل املســجد.

عــدم  أّن  إىل  ســنية  أبــو  ونبّــه 

إجــراء صيانــة للرثيــات »يشــكل خطــرًا 

ــزوار  ــني وال ــاة املصل شــديًدا عــىل حي

الشــتاء  خاصــة مــع قــدوم موســم 

األمطــار«. وتســاقط 

ونبّــه إىل أن إحــدى »الرثيــات« 

ســقطت مؤخــرا يف داخــل الحــرم، 

ولحســن الحــظ كان املســجد فارًغــا 

لحظتهــا مــن املصلــني والــزوار.

الصهيــوين  االحتــال  وحّمــل 

املصلــني  أرواح  عــن  املســؤولية 

املســلمني ممــن يأتــون للصــاة يف 

ذاتــه  الوقــت  يف  داعيًــا  املســجد، 

الرســمية  الفلســطينية  الجهــات 

واملســلمني يف كل العــامل الغيوريــن 

عــىل املســاجد، إىل أن يأخــذوا دورهــم 

ــجد  ــى أوال واملس ــجد األق ــاه املس تج

ثانيًــا. اإلبراهيمــي 

وشــدد أبــو ســنينة عــىل رضورة 

املســجد  أروقــة  يف  املرابطــة 

ــىل  ــة ع ــت الفرص ــي؛ لتفوي اإلبراهيم

إســاميًّا  املســجد  لكــون  املحتــل؛ 

خالًصــا إىل أن يــرث اللــه األرض ومــن 

ــا. عليه

االحتــال  محكمــة  وكانــت 

ــان/أبريل  ــت يف نيس ــي رفض اإلرسائي

املــايض، طلبًــا فلســطينيًّا بتجميــد بنــاء 

يف  للمســتوطنني  كهربــايئ  مصعــد 

اإلبراهيمــي. املســجد 

ويســعى االحتــال إلفــراغ املســجد 

مــن املصلــني، مــن خــال اإلجــراءات 

القمعيــة والتعســفية بحــق املصلــني، 

ــع  ــة ومن ــات االلكرتوني ــاق البواب وإغ

حركــة  وعرقلــة  فيــه  األذان  إقامــة 

ــكرية  ــز العس ــىل الحواج ــني ع املواطن

واحتجازهــم.

ــل  ــال قب ــلطات االحت ــت س ورشع

أشــهر، يف تنفيــذ مــرشوع تهويــدي 

مربــع  مــرت   300 مســاحة  عــىل 

اإلبراهيمــي  املســجد  ســاحات  مــن 

مصعــد  تركيــب  يشــمل  ومرافقــه، 

اقتحامــات  لتســهيل  كهربــايئ، 

تخصيــص  تــم  حيــث  املســتوطنني، 

لتمويلــه. شــيقل  مليــويْن 

االســتيطاين  املــرشوع  ويهــدد 

بوضــع يــد االحتــال عــىل مرافــق 

وســحب  املســجد  قــرب  تاريخيــة 

صاحيــة البنــاء والتخطيــط مــن بلديــة 

الخليــل.

كيــان  رئيــس  أّن  إىل  يُشــار 

االحتــال إســحق هرتســوغ، اقتحــم 

يف 28 ترشيــن الثاين/نوفمــرب املــايض 

ــط  ــل، وس ــي بالخلي ــجد اإلبراهيم املس

ــا  إجــراءات عســكرية مشــددة، فرضته

ــدة القدميــة. ــال يف البل ــوات االحت ق

تحذيرات من خطورة منع االحتالل الصهيوني 
صيانة المسجد اإلبراهيمي
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الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 

لعلــامء  العاملــي  االتحــاد  اعتــرب 

ــض  ــه بع ــدم علي ــا تٌق ــلمني، أّن م املس

“تحالفــات  مــن  العربيــة  الــدول 

االحتــال  مــع  عمليــة”  وخطــوات 

ومحــرم  ُمــدان  “عمــٌل  الصهيــوين 

رشًعــا”.

جــاء ذلــك يف بيــان، يحمــل توقيــع 

األمــني العــام لاتحــاد الشــيخ الدكتــور 

عــي القــره داغــي.

االتحــاد  “يؤكــد  البيــان:  وقــال 

بعــض  عليــه  تقــدم  مــا  أن  عــىل 

ــن  ــرب م ــارات واملغ ــل اإلم ــدول مث ال

ــات والخطــوات  االنغــامس يف التحالف

العمليــة مــع الكيــان الصهيــوين املحتــل 

ــة  ــاً وخيان ــرم رشع ــدان ومح ــل م عم

للعهــد العمــري، والصاحــي، ولحقــوق 

الشــعب الفلســطيني”.

أســبوعني  قبــل  املغــرب،  ووقــع 

الكيــان  مــع  اتفاقيتــني  تقريبــاً 

عســكرية،  مجــاالت  يف  الصهيــوين 

الدفــاع  لوزيــر  زيــارة  خــال 

للبــاد. غانتــس  بينــي  الصهيــوين، 

مــع  االحتــال  أبــرم  كذلــك 

اإلمــارات اتفاقيــات عــّدة يف مجــاالت 

ــع  ــة لتطبي ــع اتفاقي ــذ توقي ــة من مختلف

العاقــات بــني الجانبــني يف واشــنطن 

منتصــف أيلول/ســبتمرب 2020.

املقاومــة  حركــة  اســتنكرت 

ــاد  ــع االتح ــامس« توقي ــامية »ح اإلس

»هورايــزون  اتفاقيــة  األورويب 

ــم إىل  ــل« لتنض ــع »إرسائي ــوورب« م ي

أكــرب برنامــج بحــث علمــي يف العــامل.

ترصيــح  يف  الحركــة،  وقالــت 

 :2021-12-8 األربعــاء   صحفــي، 

إنــه رغــم اســتثناء الضفــة الغربيــة 

ــل  ــوري املحت ــوالن الس ــدس والج والق

ــة  ــذه االتفاقي ــد ه ــج، تُع ــن الربنام م

تشــجيًعا لاحتــال عــىل االســتمرار 

لتطويــر  العلميــة  األبحــاث  يف 

الــرشكات التابعــة لجيــش االحتــال، 

لتزويــده بأحــدث األســلحة املســتخدمة 

شــعبنا  ضــد  الجرائــم  ارتــكاب  يف 

اتفاقيــة  غــرار  عــىل  الفلســطيني، 

شــكلت  التــي   2020 هورايــزون 

األورويب  لاتحــاد  مدويــة  فضيحــة 

ــم  ــرشكات تقي ــة ل ــم االتفاقي ــرب دع ع

تابعــة  ورشكات  املســتوطنات،  يف 

االحتــال. لجيــش 

ــات  ــك االتفاقي ــل تل وأكــدت أن مث

ــة واإلفــات  ــال بالحصان ــعر االحت تُش

مــن العقــاب عــىل جرامئــه املتواصلــة، 

وتحــرره مــن أي ضغــط دويل قــد 

ــزام  ــىل االلت ــاره ع ــه إلجب ــارس علي مُي

واالعــرتاف  الدوليــة  باالتفاقيــات 

بحقــوق الفلســطينيني.

ــاد األورويب  ــامس االتح ــت ح ودع

لاســتقرار  دعمــه  يّدعــي  الــذي 

والقانــون الــدويل وحــق الفلســطينيني 

يف دولتهــم املســتقلة إىل إعــادة تقييــم 

ــال. ــة االحت ــع دول ــه م عاقت

كل  عــىل  بالضغــط  وطالبتــه 

ــتجابة  ــكل األدوات لاس ــتويات وب املس

إلنهــاء  الداعيــة  الدوليــة  للجهــود 

االحتــال، ورفــع الحصــار واالعــرتاف 

ــة. بحقــوق الشــعب الفلســطيني األصيل

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعام

علماء المسلمين: انغماس دول عربية بتحالفات مع العدو 
الصهيوني حراٌم شرًعا

“حماس” تدين توقيع االتحاد األوروبي اتفاقية للبحث 
العلمي مع االحتالل
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34 عاًما واالنتفاضة مستمرة

وافــق يــوم الثامــن مــن كانــون األول/ ديســمرب للعــام ٢٠٢١، الذكــرى الـــ34 لانتفاضــة الفلســطينيّة الشــعبية األوىل التــي 

عرفــت بـــ »انتفاضــة الحجــارة«، التــي انطلقــت عــام 1987، واســتمرّت ســنوات عــّدة.

ــال  ــخ النض ــة يف تاري ــة مفصلي ــت مرحل ــطينية، ومثلّ ــة الفلس ــة الثوري ــكيِل الهوي ــارة« يف تش ــة الحج ــاهمت »انتفاض س

الفلســطيني يف العــرص الحديــث.

وارتقى خال هذه االنتفاضة 1162 شهيًدا فلسطينيًّا، منهم حوايل 241 طفًا، فيام أصيب نحو 90 ألًفا آخرين.

ــات  ــارة وزجاج ــق حج ــة رش ــرة، و520 عملي ــف تظاه ــهدت 43 أل ــة ش ــنوات االنتفاض ــإن س ــال، ف ــات لاحت ــق معطي ووف

ــال. ــود االحت ــتوطنني وجن ــداف للمس ــد أه ــطينيًّا ض ــلًحا فلس ــا مس ــة إىل 940 هجوًم ــة، إضاف حارق
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الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 

الذكرى الثامنة لتأسيس الحملة العالمية للعودة إلى 
فلسطين: تجربة رائدة في خدمة القضية

للعــودة  العامليــة  الحملــة  تحيــي 

الذكــرى  العــام  فلســطني هــذا  اىل 

تصــادف  والتــي  لتأسيســها  الثامنــة 

ــع الشــعب  ــي للتضامــن م ــوم العامل الي

الفلســطيني يف 29 ترشيــن الثــاين/ 

نوفمــرب املــايض.

ويف بيانهــا املوجــه إىل األعضــاء 

يف ذكــرى التأســيس الثامنــة، توّجهــت 

الحملــة بشــخص منســقها العام يوســف 

ــي إىل  ــق اإلداري والفن ــاس والفري عب

جميــع األعضــاء الناشــطني يف خدمــة 

أصدقــاء  وإىل  الفلســطينية  القضيــة 

الحملــة مــن شــخصيات ومنظــامت 

“بجزيــل  ورســمية  مدنيــة  وهيئــات 

الشــكر عــىل التعــاون البّنــاء خــال 

إىل  متطلّعــني  املاضيــة  الســنوات 

ــم  ــن مقرتحاتك ــة م ــتفادة الدامئ االس

العدالــة  تحقيــق  حتــى  وأفكاركــم 

ــة  ــتعادة كاف ــطني واس ــىل أرض فلس ع

الحقــوق املرشوعــة لشــعبها الصامــد”.

وأشــارت الحملــة يف بيانهــا إىل 

التــي  الرائــدة  النضاليــة  التجربــة 

وفريقهــا  الحملــة  أعضــاء  خاضهــا 

املاضيــة  الثامنيــة  الســنوات  خــال 

األصدقــاء  مختلــف  مــع  بالتعــاون 

عــرشات  يف  لفلســطني  واملحبــني 

ــا  ــل “تجليً ــا متثّ ــدة أنّه ــدان، مؤكّ البل

ألعظــم القيــم اإلنســانية وهــي الســعي 

الظلــم  ومواجهــة  العــدل  لتحقيــق 

أهلــه”. إىل  الحــق  وإعــادة 

ــة  ــة عــىل أّن التجرب ــدت الحمل وأكّ

التــي خاضتهــا “تدفعنــا إىل مزيــد 

ــرتك  ــل املش ــات العم ــر آلي ــن تطوي م

ملــا أظهرتــه مــن أهميــة التنســيق بــني 

يف  فلســطني  أجــل  مــن  العاملــني 

تحقيــق تأثــري أوســع ضمــن دائــرة 

ــة”. ــرث فعالي ــكل أك ــرب وبش أك

إىل  للعــودة  العامليــة  الحملــة 

مفتوحــة  “رابطــة  وهــي  فلســطني 

الُعضويــة لكافــة املُؤسســات َواملُنظامت 

والناشــطني املُهتمــني بقضية فلســطني 

واملُؤمنــني بعدالتهــا، مبختلَــِف ألوانهــم 

الفكريــة وأُطُرِهــم االجتامعيــة”، بــدأت 

مببــادرة   2013 العــام  منــذ  عملهــا 

مــن مجموعــة ناشــطني وناشــطات 

ــات،  ــيات والخلفي ــف الجنس ــن مختل م

ــو  ــة نح ــه البوصل ــادة توجي ــدف إع به

القضيــة األم فلســطني.

مــن  العامليــة  الحملــة  واتخــذت 

ــوص  ــطني، املنص ــودة إىل فلس حّق الع

ــم  ــدة رق ــم املتح ــرار األم ــه يف ق علي

“وجــوب  فيــه  تقــرر  والــذي   194

وقــت  أقــرب  يف  بالعــودة  الســامح 

ممكــن لاجئــني الراغبــني يف العــودة 

مــع  بســام  والعيــش  ديارهــم  إىل 

جريانهــم ووجــوب دفــع تعويضــات 

ــا  ــل الســلطات املســؤولة” هدفً مــن قب

مرشوًعــا ليكــون يف رأِس أْولويّاتهــا 

وأهدافهــا ولتنضــوي ضمنــه كّل جهــود 

ــن والدعــم واملســاندة للشــعب  التضام

الفلســطيني.

وتْســعى الحملــة العامليــة للعــودة 

إىل فلســطني لتوظيــف كافــة الطاقــات 

والعاقــات يف خدمــة هــذا الهــدف 

اإلنســاين عــرب أعضائهــا املؤسســني 

واملنتســبني الذيــن يتوزعــون عــىل مــا 

يزيــد عــن 80 بلــًدا حــول العــامل، 

الحــدث  مســتجدات  مــع  يتفاعلــون 

ويُنظمــون  وتداعياتــه  الفلســطيني 

ــه  ــة بتغطيت ــطة الكفيل ــج واألنش الربام

ويعملــون  وجامهرييًــا،  إعاميًــا 

لتوعيــة الــرأي العــام العاملــي؛ مــن 

ــري  ــا يج ــة م ــف بحقيق ــال التعري خ

االنتهــاكات  وإبــراز  فلســطني،  يف 

املســتمرة بحــق الشــعب الفلســطيني 

ومقدســاته. وأرضــه 



12

العامليــة  الحملــة  أعضــاء  أحيــا 

للعــودة إىل فلســطني يف جمهوريــة 

العاملــي  اليــوم  مناســبة  زميبابــوي 

للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، 

ــن  ــرّبت ع ــة ع ــات تضامني ــرب فعالي ع

ــا  ــر للجغرافي ــاط اإلنســاين العاب االرتب

واللغــة والعــرق والثقافــة بــني الشــعبني 

والفلســطيني. الزميبابــوي 

تضامــن  عــن  وتعبــريًا 

الزميبابويــني مــع القضيــة الفلســطينية 

ــطيني،  ــّق الفلس ــم للح ــة وتذكره املحق

نصــب ناشــطون مــن “املجلــس األعــىل 

زميبابــوي”  يف  اإلســامية  للشــؤون 

الفتــة طرقيــة تشــري إىل املســافة بــني 

القــدس  العاصمــة هــراري ومدينــة 

 ”km  7,861“ تبلــغ  والتــي  املحتلــة 

وذلــك بحضــور رئيــس املجلــس األعــىل 

الشــيخ اســامعيل الــداه.

األعــىل  “املجلــس  عقــد  كــام 

زميبابــوي”  يف  اإلســامية  للشــؤون 

“فلســطني  بعنــوان  ثقافيــة  نــدوًة 

حرضهــا  القضيــة”  ومركزيــة 

وفعاليــات  أكادمييــة  شــخصيات 

ومدرســني  طــاب  مــن  اجتامعيــة 

مــن مدينــة هــراري يف زميبابــوي، 

تحــّدث فيهــا متضامنــون مــع فلســطني 

ــة الشــعب  وشــعبها عــن مــدى مظلومي

االحتــال،  رشعيــة  وال  الفلســطيني 

ــعب  ــع الش ــن م ــن رضورة التضام وع

ــة  ــر القضي الفلســطيني املحــارص وتذكّ

الفلســطينية ودعــم الحــّق الفلســطيني 

مبــا أمكــن.

ــوم العاملــي للتضامــن  مبناســبة الي

“مؤسســة  نظّمــت  فلســطني،  مــع 

فلســطني باكســتان” مســرية دراجــات 

ــوم  ــع فلســطني ي ــة للتضامــن م هوائي

األحــد 28 نوفمــرب 2021 يف مدينــة 

كراتــي.

الهوائيــة  الدراجــات  مســرية 

ــة “شــار فيصــل”  انطلقــت مــن حضان

كراتــي  يف  الصحافــة  نــادي  إىل 

ــادة  ــباب وق ــن الش ــات م ــور املئ بحض

ــة وممثــي  األحــزاب السياســية والديني

املجتمــع املــدين.

كــام شــارك يف املســرية أعضــاء 

ســيف  الباكســتاين  األمــة  مجلــس 

الرحمــن محســود، عضو مجلس الســند 

ــابق يف  ــو س ــار، عض ــد الغف ــال عب ب

الجمعيــة الوطنيــة فــاروق ســتار، عضو 

ســابق يف مجلــس الســند محفــوظ يــار 

خــان، الرائــد )متقاعــد( قمــر عبــاس، 

ــة إرسار  ــة والتنمي ــزب العدال ــم ح زعي

عبــايس، زعيــم حــزب عوامــي الوطنــي 

يونــس بونــريي، وزعيــم جامعــة علــامء 

اإلســام )JUI-F( موالنــا عمــر صادق، 

وزعيــم الرابطة اإلســامية الباكســتانية 

حمــداين،  عــي  أزهــر  بــري  نــواز 

ورئيــس حــزب عمــوم باكســتان مطلــب 

االجتامعــي  والزعيــم  قــادري،  أوان 

واألمــني  ســادوزاي،  بشــري  البــارز 

العــام ملؤسســة فلســطني يف باكســتان، 

كــام شــارك يف املســرية د. صابــر أبــو 

ــا  ــق الربامــج قاســم رض مريــم منّس

ــان. ــلامن خ ــاهني وس ــا ش وألفين

“المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في زيمبابوي” 
يتضامن مع الشعب الفلسطيني

مسيرة دراجات في كراتشي  باكستان في يوم 
التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني
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الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 

ــى  ــجد األق ــب املس ــدر خطي أص

ورئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا يف 

القــدس الشــيخ عكرمــة صــربي كتابــه 

»محطــات مــن ســرييت وجــواليت«، 

الــرتاث  متحــف  يف  أيــام  قبــل 

الطفــل  دار  مبؤسســة  الفلســطيني 

املحتلــة. بالقــدس  العــريب 

مواقــف  الكتــاب  وثّــق  حيــث 

صعبــة وتجــارب تاريخيــة مــّر بهــا 

هــذا الرجــل، وإرصاره، باملقابــل، عــىل 

الثبــات. مجابهتهــا مبزيــد مــن 

خــال  صــربي  الشــيخ  ولفــت 

هــذا  إصــداره  ســبب  إىل  الحفــل 

الكتــاب بقولــه: »يف الحقيقــة أن هــذا 

املطلــب كان مــن أصدقــاء كــرث يل، 

فقالــوا يل حياتــك حافلــة وزاخــرة 

التوثيــق..؟«. أيــن 

ــداث  ــاك اح ــًا هن ــاف: »فع وأض

ــة  ــي وخاص ــن قب ــة م ــن موثق مل تك

الجــوالت خــارج فلســطني، فعمــدت 

تجميعــه،  أمكــن  مــا  تجميــع  عــىل 

ولخصتــه مبحطــات، كل محطــة تحمــل 

معــاين ومواقــف كثــرية”.

ولــد الشــيخ صــربي عــام 1938 

يف مدينــة قلقيليــة شــاميل الضفــة 

املــدريس  تعليمــه  وتلقــى  الغربيــة، 

ــس، وحصــل عــىل شــهادة  ــة نابل مبدين

ــة يف  ــة الرشيع ــن كلي ــوس م البكالوري

جامعــة بغــداد عــام 1963.

وشــمل الكتــاب ســتة أقســام، حيــث 

ــة،  ضــم القســم األول النشــأة والطفول

والقســم الثــاين املحطــات والســرية 

والقســم  محــوًرا،   12 يف  الذاتيــة 

الثالــث املؤمتــرات والنــدوات التــي 

ــث  ــطني، حي ــارج فلس ــا خ ــارك فيه ش

نقــل مــن خالهــا مــا يجــري مــن 

ويف  عامــة  فلســطني  يف  أحــداث 

القــدس واملســجد األقــى خاصــة.

أمــا القســم الرابع فضم مشــاركات 

ــع  ــة املجام ــربي يف عضوي ــيخ ص الش

الفقهيــة والهيئــات الدوليــة، علــام أنــه 

ــاول  ــا، وتن ــدد منه ــني لع ــن املؤسس م

ــن  ــات م ــس مقتطف ــم الخام يف القس

ــبوعية  ــاالت األس ــة واملق ــب الجمع خط

يف موضوعــات ومجــاالت متنوعــة، 

وتضمــن القســم الســادس واألخــري 

ــة  ــور عكرم ــني للدكت ــهادات العارف ش

وعلــامء  أكادمييــني  مــن  صــربي 

وأصدقــاء.

وخصــص ملحــق خــاص ضمــن 

الكتــاب بشــأن هبّــة األقــى والبوابات 

الرحمــة،  بــاب  وهبــة  اإللكرتونيــة، 

ــن  ــيخ صــربي ع ــادات الش وحــول إبع

وضــّم  املبــارك،  األقــى  املســجد 

صــوًرا لكافــة مراحــل حياتــه.

دفعهــا  التــي  األمثــان  وعــن 

ــاه  ــه تج ــات مواقف الشــيخ صــربي لثب

ــال يف  ــى، ق ــجد األق ــدس واملس الق

ــدم  ــه »مل ين ــة إن ــات صحافي ترصيح

يوًمــا عــىل أي منهــا ســواء عــادت 

عليــه بالنفــع أو الــرضر«.

وبســبب مواقفــه، أحيــل صــربي 

ــد  ــىل ي ــا ع ــرات إحداه ــد 3 م للتقاع

مــن  الفلســطينية، ومرتــان  الســلطة 

الحكومــة األردنيــة. باإلضافــة لإلبعــاد 

املتكــرر عــن األقــى، واالعتقــاالت 

الســفر  مــن  واملنــع  واالســتجوابات 

بأوامــر ســلطات االحتــال.

“محطات من سيرتي وجوالتي”.. كتاٌب لخطيب األقصى 
الشيخ عكرمة صبري يوّثق مواقف صعبة وتجارب تاريخية
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بّسام أبو رشيف

نحــن نــرى أّن “إرسائيــل” هــي عــىل وشــك 

ــا اىل  ــني قادته ــاف ب ــرصاع والخ ــل ال ان يص

ــي  ــرة األوىل الت ــذه هــي امل نقطــة التفجــري وه

ــور  ــاف بالظه ــذا الخ ــرصاع وه ــذا ال ــدأ ه يب

اىل الســطح مــن خــال الخافــات يف املؤسســة 

ــدل  ــام ي ــتخباراتية، م ــة واالس ــكرية واألمني العس

داللــة واضحــة عــىل أّن األزمــة التــي تعــاين 

منهــا “إرسائيــل” مل تعــد أزمــة عابــرة ومل تعــد 

أزمــة مواقــف وأهــواء شــخصية او فســاد حاكــم 

كنتنياهــو وزوجتــه أم ال، أصبحــت تعــرب بوضــوح 

عــىل ان األزمــة اإلرسائيليــة أزمــة تكمــن يف 

ــان وأســباب وجــوده واســرتاتيجيته  ــة الكي هيكلي

وآفــاق تلــك االســرتاتيجية ومســتقبل “إرسائيــل”.

يحصــل هــذا يف ظــل تنامــي لحشــد غــري 

متوقــع بتصاعــده وتكاثفــه وامتداداتــه عــىل 

صعيــد الضفــة الغربيــة املحتلــة، إذ ازداد التوتــر 

اإلرسائيــي وازداد القتــل بالرصــاص الحــي مــن 

ــة  ــوات الخاص ــون والق ــود االرسائيلي ــل الجن قب

واالســتخبارات  واملخابــرات  األمــن  وقــوات 

ــة  عــىل الفلســطينيني املدنيــني يف شــامل الضف

ــًدا. ــدس تحدي ــطها والق ــا ووس ــة وجنوبه الغربي

املقاطعــة  اضطــرت  االزديــادة  هــذه 

يديــن  علًنــا  مــرة  ألول  بيــان  إصــدار  عــىل 

فيــه عمليــات القتــل التــي متارســها القــوات 

اإلرسائيليــة االحتاليــة يف الضفــة الغربيــة ، 

ــاص  ــباب برص ــن الش ــة م ــهاد خمس ــد استش بع

ــق عليهــم  ــذي أطل الجيــش اإلرسائيــي الحــي ال

جزافًــا وظلــاًم وكراهيــة، أصــدرت املقاطعــة 

ــا يديــن ذلــك، ويطالــب بوقــف ذلــك فــوًرا  بيانً

ــن  ــة ع ــة مختلف ــه نوعي ــك ل ــور ال ش ــذا تط وه

السياســة الســابقة التــي التزمــت الصمــت تجــاه 

ــي  ــيق األمن ــاه التنس ــة واتج ــم اإلرسائيلي الجرائ

بــني الســلطة الفلســطينية واملخابــرات والقــوات 

األمنيــة والعســكرية اإلرسائيليــة.

تجــري هــذه الرصاعــات والتوتــرات داخــل 

اللحظــات  الحاكمــة يف  وأطرهــا  “إرسائيــل” 

ــامت  ــار ونغ ــه أوت ــد في ــام قلنا( تتصاع التي )ك

ــة واملتســعة واملرتابطــة  ــة الشــعبية املتصل املقاوم

بــني منطقــة ومنطقــة أخــرى يف الضفــة الغربية 

الــيء  أخــرى،  ومحافظــة  محافظــة  وبــني 

الــذي يذكرنــا باأليــام التــي ســبقت إعــان 

شــمولية االنتفاضــة األوىل بحيــث أن املظاهــرات 

التــي كانــت تنطلــق يف نابلــس هــذا اليــوم، 

لتنطلــق يف اليــوم التــايل مظاهــرة يف الخليــل، 

ــزة،  ــرة يف غ ــث مظاه ــوم الثال ــق يف الي لتنطل

ــا  وهكــذا إىل أن توحــدت هــذه املظاهــرات زمنيً

ومكانيًــا بحيــث أصبحــت تشــمل كل القطــاع وكل 

الضفــة يف كل وقــت يف وجــه قــوات االحتــال 

ــة. اإلرسائيلي

إننــا ننتظــر مثــل هــذا التصاعــد والتامّســك 

ــعبية  ــطينية الش حتــى تصبــح االنتفاضــة الفلس

عــىل  وممتــدة  مســتمرة  لاحتــال  املواجهــة 

ــزة  ــن غ ــطيني ويف كل م ــرتاب الفلس ــل ال كام

ــدس  ــة الق ــة يف مدين ــة وخاص ــة الغربي والضف

ــى  ــربى او العظم ــل” الك ــميها “إرسائي ــي تس الت

ــث الضفــة  ــل ثل ــدة والتــي متث أو القــدس الجدي

الغربيــة حســب حســابات “إرسائيــل” ســوف 

متتــد وتتســع هــذه االنتفاضــة بحيــث تجــد 

ــة نفســها  ــة العســكرية واألمني القــوات اإلرسائيلي

أمــام خــط مواجهــة ميتــد مــن اقــى الشــامل 

إىل أقــى الجنــوب، خاّصــة يف نقــاط املحــاور 

والحواجــز والنقــاط التــي تتفــرع عنهــا الطــرق 

النظيفــة واملضــاءة نحــو املســتوطنات يف الضفــة 

ــة. الغربي

وهــذا  االمتــداد  وهــذا  التصعيــد  هــذا 

بــكل  يعنــي  ومكانيًــا ســوف  زمنيًــا  التناغــم 

وضــوح: )انتقــال الحصــار مــن حصــار ارسائيــي 

عــىل الشــعب الفلســطيني اىل حصــار فلســطيني 

االرسائيــي(. لإلحتــال 

االســرتاتيجية لــدى محــور املقاومــة واضحة 

كل الوضــوح، إذ كــام قــال الســيد حســن نــرص 

ــرًا لألقــى  ــدس تحري ــة الق ــد قضي ــه مل تع الل

وحاميــة ألهــل القــدس ومنًعــا لتهويدهــا، مل 

ــت  ــل أصبح ــط، ب ــطينية فق ــؤولية فلس ــد مس تع

الدفــاع  ان  أي  املقاومــة  محــور  مســؤولية 

ــاء  ــني وإحي ــث الحرم ــني وثال ــن أوىل القبلت ع

القــدس العربيــة وأهلهــا العــرب وعــدم الســامح 

ــؤولية  ــم، أصبحــت مس ــم وهــدم بيوته بتهجريه

فلســطينية ولكــن مدعومــة بــكل الدعــم مــن 

ــام. ــكل ع ــة بش ــور املقاوم ــل مح ــل فصائ قب

االســرتاتيجية،  يف  الثانيــة  النقطــة  أمــا 

ــي  ــة، الت ــور املقاوم ــة، مح ــرتاتيجية املقاوم اس

اســرتاتيجية  غيــاب  ظــل  اتباعهــا يف  يجــب 

الســليمة  القنــوات  إيجــاد  فهــي  إرسائيليــة 

واملحســوبة لهــذا الدعــم مــن قبــل فصائــل 

املقاومــة املختلفــة، وفصائــل املقاومة الفلســطينية 

ــن  ــد م ــطينية الب ــة فلس ــدود عربي ــك ح ، فهنال

تطويــر  أجــل  مــن  واســتخدامها  اســتعاملها 

قــوات وقــوى املقاومــة الفلســطينية، إذ ال متطــر 

الســامء ســاًحا، وال ذخــرية ، بــل عــىل املقاومــة 

أن تســتنبط وتجــد ســبل ووســائل التســلح حتــى 

تصبــح يف أقــل تقديــر قــادرة عــىل الدفــاع عــن 

املدنيــني يف قراهــم وعــن الدفــاع عــن أهــايل 

القــرى واملخيــامت عندمــا تهاجمهــم “إرسائيــل”.

ــًا واحــًدا  ــة، يشــكل هــذا عام هــذه املعادل

ــوًرا  ــر ف ــل أخ ــه عام ــاف ل ــب ان يض ــا يج منه

ــة  ــور املقاوم ــل مح ــني فصائ ــة ب ــو ان العاق ه

الفلســطينية  املقاومــة  وفصائــل  عــام  بشــكل 

ليســت عاقــة ذات اتجــاه واحــد، بــل يجــب أن 

تكــون عاقــة ذات اتجاهــني، أي هنالــك دور 

للمقاومــة الفلســطينية تلعبــه إلغنــاء وتصعيــد 

ــة يف  ــعوب يف املنطق ــداء الش ــد أع ــال ض النض

ــور  ــل مح ــام ان لفصائ ــا ك ــرى متاًم ــن أخ أماك

املقاومــة دوًرا يف مقاومــة االحتــال اإلرسائيــي 

ــطينية. ــة الفلس ــاًم للمقاوم دع

لماذا لو كنت إسرائيلًيا لحزمت حقائبي 
ورحلت فوًرا لألسباب التالية؟ )2(



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

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا 5900 دومنـًـا، وبلــغ عــد ســكانها، عــام 1922 حــوايل 18 نســمة، 47 نســمة 

عــام 1931، ارتفــع إىل 60 نســمة عــام 1945.

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

-أقام االحتال عىل أرايض القرية مستوطنة »موشاف نيس هاريم«.

دير الهوى

الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 
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