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شهيد القدس
قال تعاىل: } َوال تَْحَسَبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرزَقُوَن {. )آل  عمران  169( 

يصطفــي رب العــزة جــل جاللــه لــكل فــرة زمنيــة شــخصيات اســتثنائية ف كل أبعــاد حياتهــا، عــى املســتوى العقــدي 
والفكــري واالجتامعــي والروحــي والعرفــاين، وكأنهــم ُصنعــوا عــى عــن اللــه، ليواجهــوا بهــذا اإلعــداد الربــاين قضايــا 
تخــص القيــم والحــق واإلنســانية، دون أن يكــون لهــم ُحظــوظ نفســية أو ماديــة، فيُعيــدوا توجيــه بوصلــة اإلنســانية حيــث 

يــرىض اللــه ويُحــب.

كأنهــم ُحجــة عــى كل املتقاعســن والخائفــن واملُرتابــن والشــاكن بجــدوى انتصــار الحــق ف زمــن اختــالل موازيــن 
القــوى، وزمــن اتفخــاخ الباطــل واســتكبار أهلــه، وكذلــك ف زمــن غفلــة البرشيــة عــن مكمــن قوتهــا الحقيقــي.

ــن عــى  ــام م ــت شــخًصا ق ــل، رأي ــن قب ــه م ــن أعرف ــرة ومل أك ــٌة عــى مــن طائ ــدس رحل ــع شــهيد الق ــي م جمعتن
كرســيه بتواضــع وســكينة ووقــار، واتجــه إىل مؤخــرة الطائــرة ليتفقــد عــّدة أشــخاص فــرًدا فــرًدا، يُعانقهــم وكأنهــم أفــراد 
عائلــٍة طــال الفــراق بهــم، ورأيــت حجــم الحــب واالحــرام الــذي يُكنــه لــه هــذا الجمــع، ثــم توّجــه بعــد ذلــك إىل املــكان 
املخصــص للوضــوء ثــم للصــالة، إنــه كتلــٌة مــن الخشــوع والتذلــل والعبوديــة بــن يــدي اللــه تعــاىل، وعندمــا أتــّم صالتــه 
ــاء  ــد انته ــت، وعن ــد والنــر والتثبي ــوة والتأيي ــا مصــدر الق ــن أنه ــٍة أيق ــل لجه ــه يدعــو ويتبت ــا يدي ــس بتواضــع رافًع جل
الدعــاء قــام إىل املــكان الــذي غــادره ســابًقا، مل أكــن أعــرف مــن هــذا الشــخص، وال صفتــه وال عملــه، ولكنــي مل أســتطع 

أبــًدا نســيان هــذه الشــخصية.

وصلــُت إىل وجهتــي، وبعــد إنهــاء األمــر الــذي بســببه حــرت ألجلــه، جــاء شــخص ودفــع بــن يــدي دعــوة لتنــاول 
ــذي مل  ــاب ذاك الشــخص ال ــت عــى الب ــد وصــويل للمــكان رأي ــكان املخصــص ألعضــاء املؤمتــر، وعن ــداء خــارج امل الغ
يُغــادر تصــوري وذاكــريت، يســتقبل املدعويــن بنفــس التواضــع والســكينة والوقــار، وبنفــس الحــب واالحــرام لــكل مدعــو، 
عندهــا علمــت مــن هــو هــذا الشــخص، إنــه القائــد الفــذ ف الزمــن الصعــب إنــه الجــرال »قاســم ســليامين«، ال أريــد 
الحديــث عــن حجــم املشــاعر أو نوعهــا التــي غمرتنــي يومهــا، ولكنــي أُريــد الحديــث باختصــار عــن الهــّم الــذي كان 
ــة  ــا، تحــت االحتــالل مــن شــذاذ اآلفــاق وقتل ــد وهــو يــرى القــدس خصوًصــا وفلســطن عموًم ــب هــذا القائ ــِرُ قل يَع

األنبيــاء، ويــرى تقاعــس البعــض عــن القيــام بواجــب تحريرهــا مــن أيــدي هــذه الطغمــة الفاســدة.

ــور  ــكل ص ــراد ب ــداد األف ــن إع ــدأ م ــر ؟ ب ــج للتحري ــع برام ــا أن نض ــف ميكنن ــول كي ــدور ح ــوارات ت ــت كل الح كان
اإلعــداد، إىل كيــف ميكننــا تزويــد املجاهديــن بالعتــاد لتبقــى ُشــعلة املقاومــة ُمضيئــة ؟ وكيــف ميكننــا إربــاك العــدو بأمــور 

مل تكــن ف ُحســبانه ؟

ــس  ــي ولي ــٌم حقيق ــه ه ــم، ألن ــذا اله ــٍد إلدراك ه ــُذل أي ُجه ــاهد أن يب ــن املش ــوب م ــس مطل ــرًا لي ــه ظاه كان هّم
مصطنــع، هــٌم وليــس مهنــة يتقــوت مــن خاللهــا، عندهــا عرفــت رس هــذا االحــرام الــذي يقدمــه لــه مــن حولــه، وأدركــت 

ــل وأثــره ف حياتــه، ثــم أدركــت بعــد ذلــك ملــاذا أســس لــواء القــدس وأطلــق عليــه هــذا االســم. رّس هــذا التبتُ

أقــول ف ذكــرى رُقيــك إىل عــامل الُخلــد، ُمباركــة شــهادتك واستشــهادك، والربكــة ف إخــوٍة لــك عــى نفــس الــدرب، 
واملكانــة العليــا والــرشف الكبــر لعائلتــك، والتأييــد والعهــد مبواصلــة الطريــق لإلمــام القائــد الســيد عــي الخامنئــي ـ دام 

ظلــه ـ ، بحــق إنــك شــهيد القــدس شــهيد القــدس شــهيد القــدس.

السالم عىل الشهداء.. وعليك ياسيد الشهداء

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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أكــد رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليا 

ف القــدس املحتلــة الشــيخ عكرمــة 

صــربي أن عــام 2020 مــن أصعــب 

التــي مــرّت عــى املدينــة  األعــوام 

منــذ احتاللهــا عــام 1967، محــّذًرا ف 

الوقــت ذاتــه مــن خطــورة مــا ينتظــر 

املدينــة ومســجدها ف العــام الجديــد.

وقــال الشــيخ صــربي، ف تريــح 

صحفــي: “الحديــث عــن أحــداث عــام 

ــب،  ــؤمل القل ــع ي 2020م ف رسد رسي

أخــذت  املســتوطنن  فاقتحامــات 

مســار  يعــد  فلــم  خطــرة،  أشــكااًل 

ــة  ــاب املغارب ــن ب ــدًدا م ــام مح االقتح

إىل املنطقــة الرشقيــة والعــودة إىل باب 

ــة  ــة الرشقي ــل شــمل املنطق السلســلة، ب

الطقــوس  إقامــة  وكذلــك  بأرسهــا، 

والتمــّرغ بــاألرض وإعطــاء املحارضات 

الدينيــة وبثّهــا عــى املبــارش إىل يهــود 

ــى  ــة مبن ــز عــى منطق ــامل، والركي الع

هدفًــا  كان  الــذي  الرحمــة،  بــاب 

إلقامــة كنيــس يهــودي فيــه، والذهــاب 

إىل بــاب الغوامنــة ف مســار آخــر 

لســاحات  شــاماًل  االقتحــام  ليكــون 

املســجد األقــى«.

ــجد  ــام املس ــم اقتح ــه ت ــا أن مضيًف

دينيــة  شــخصيات  مــن  األقــى 

ــة، ف إشــارة منــه إىل  وسياســية وأمني

توافــق املســتوى الســيايس واألمنــي 

املســجد  تهويــد  عــى  والدينــي 

األقــى، ليكــون هــذا التهويــد األقرب 

ــاء  ــر وبن ــم الخط ــق مخططه إىل تطبي

الهيــكل املزعــوم.

املســجد  محيــط  أن  إىل  وأشــار 

األقــى يتعــرّض إىل تهويــد مل يســبق 

لــه مثيــل، فــام يجــري ف املقــربة 

اليوســفية ف املنطقــة الرشقيــة وهــدم 

ــالل  ــّول االحت ــد تغ ــهداء، يؤك ــور ش قب

ف القــدس ومحيــط املســجد األقــى، 

فتلــك املقــربة مقامــة عــى أرض وقــف 

إســالمية، وهــذا تغيــر للواقــع بهــدف 

وكذلــك  اليهوديــة  الصبغــة  تجســيد 

املبــاين الجديــدة ف ســاحة الــرباق 

وبنــاء الكنــس اليهوديــة حــول املســجد 

األقــى، وإدخــال الشــمعدان بالقــرب 

مــن أبــواب املســجد ومحاولتهم إشــعال 

أنــواره داخــل ســاحات املســجد، فهــذه 

ــي  ــابق، وه ــن ف الس ــر مل تك املظاه

مــؤرش خطــر عــى اســتمرار االحتــالل 

مخططــات  لتنفيــذ  انتهاكاتــه  ف 

ــوم. ــكل املزع ــات الهي جامع

وحــّذر أمــن املنــرب مــن الصمــت 

ــالل  ــّوالت، فاالحت ــذه التغ ــام كل ه أم

يعمــل ليــل نهــار حتــى يســتطيع تغيــر 

الصبغــة اإلســالمية ف مدينــة القــدس، 

الفتًــا إىل أنــه مــع إعــالن منظمــة 

األقــى  املســجد  أن  اليونســكو 

ــالل  ــلمن، كان رد االحت ــا للمس خالًص

بزيــادة االقتحــام والســامح بالطقــوس 

الشــعائر  وإقامــة  فيــه  التلموديــة 

الهيــكل  أدوات  إلدخــال  والتحضــر 

وتشــديد  ســاحاته،  إىل  املزعــوم 

اإلجــراءات األمنيــة عــى املســلمن.

ــد  ــام جدي ــام ع ــن أم ــع “نح وتاب

تنفيــذ  إىل  فيــه  االحتــالل  يحــّر 

مــا تبّقــى مــن مخططــات خطــرة، 

ف ظــل الوضــع االقليمــي والعاملــي 

ــتغل  ــالل يس ــا، فاالحت ــة كورون وجائح

أجندتــه  لفــرض  األوضــاع  هــذه 

الخبيثــة، واملطلــوب داخليًــا وعربيًــا 

وإســالميًا اإلرساع ف حشــد الطاقــات، 

فاالحتــالل يخــى الوحــدة والقــوة”.

صبري يحّذر من خطورة ما ينتظر المسجد 
األقصى خالل عام 2021
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اإلثنين 20 جمادي األول 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون الثاني 2021 

أكــد رئيــس االتحــاد العاملــي لعلــامء 

املســلمن، أحمــد الريســوين أن “علــامء 

املســلمن ف عمومهــم يقفــون مــع 

كامــل الحقــوق الفلســطينية، ويقومــون 

بتوعيــة املســلمن بحقائقهــا وأهميتهــا، 

وبوجــوب الدعــم والنــرة للشــعب 

الفلســطيني بــكل الوســائل املمكنــة، 

ــة  ــدس ف مقدم ــة الق ــون قضي ويجعل

ــة”. ــم الدامئ اهتامماته

حــوار  ف  الريســوين  ولفــت 

العاملــي  االتحــاد  أن  إىل  صحفــي، 

لعلــامء املســلمن، بكونــه أكــرب منظمــة 

إقامــة  عــن  يتوقــف  ال  للعلــامء، 

املؤمتــرات واألنشــطة املســاندة للقضيــة 

الفلســطينية لتوعيــة املســلمن، “بــل 

ال يــزال ملتزًمــا بإبطــال وتفنيــد كل 

ــن  ــايخ التابع ــن واملش ــامل املطبع أع

لهــم مــن تحريــف وتضليــل؛ بغيــة 

باســم  التطبيــع  جرميــة  تســويغ 

اإلســالم”.

الريســوين أن “العلــامء  وأوضــح 

الحــق  كلمــة  قــول  إال  ميلكــون  ال 

ــن،  ــت وح ــاس ف كل وق ــا للن وبيانه

ــال  ــم ســلطة وال م ــس له ــايل، لي وبالت

ــة  ــى حري ــية، وحت ــب سياس وال مناص

ــع ف  ــق أو املن ــرض للتضيي ــة تتع الكلم

عــدد مــن البلــدان اإلســالمية”.

تحريم التطبيع

وبالنظــر إىل الحالــة التــي وصلــت 

ــة  ــة بإقام ــدول العربي ــض ال ــا بع إليه

عالقــات وطيــدة مــع حكومــة االحتالل 

أن  “الريســوين”  ذكــر  الصهيــوين، 

ــق  ــات ووثائ االتحــاد أصــدر عــدة بيان

تتضمــن البيــان العلمــي لحكــم الــرشع 

أنهــا  و”هــو  الخطــوات،  هــذه  ف 

محرمــة وباطلــة، لكونهــا تشــكل خذالنًا 

للشــعب الفلســطيني الشــقيق وتواطــؤًا 

وتنــازالً  لــه،  خلفيًّــا  وغــدًرا  ضــده، 

ــل،  ــى املحت ــجد األق ــن املس ــا ع فعليًّ

إىل جانــب تشــجيع االحتــالل عــى 

األرايض  اغتصــاب  ف  االســتمرار 

العــدوان”. والتــامدي ف  املحتلــة 

بعــض  عــى  رده  معــرض  وف 

االحتــالل،  مــع  املطبعــن  تربيــرات 

والزعــم بــأن “التطبيــع مــع إرسائيــل” 

يــأيت ف إطــار حفــظ مصالــح الدولــة 

والشــعوب، أجــاب الريســوين: “الحكام 

املطبعــون إمنــا يطبعــون خوفًــا وطمًعا، 

وحفظـًـا ملصالحهــم ومصالــح أنظمتهم، 

ــق بعضهــم بأوهــام ووعــود  ورمبــا تعل

كاذبــة رسعــان مــا تتبخــر ويظهــر 

ــف”. ــا مجــرد خــداع وزي أنه

ــن  ــألوا ع ــائالً: “اس ــاف متس وأض

حققــوا  مــاذا  القدامــى..  املطبعــن 

لشــعوبهم ؟ ومــاذا حققــوا للقضيــة 

ونعيشــه  نــراه  مــا  ؟  الفلســطينية 

تطبيعيــة  كل خطــوة  أنهــم ف  هــو 

ويتنازلــون  الــوراء  إىل  يتقهقــرون 

فأكــر”. أكــر  ويستســلمون 

ضعف األنظمة

“معظــم  أن  الريســوين،  ويــرى 

األنظمــة العربيــة الحاكمــة تعــاين مــن 

هشاشــة النظــام وهشاشــة العظــام؛ 

وهــذا يرجــع إىل ضعــف املرشوعيــة أو 

عدمهــا، وإىل التبعيــة املزمنــة للخــارج، 

ــتبداد، وكل  ــاد واالس ــي الفس وإىل تف

ــق الفجــوة  ــدث ويوســع ويعم هــذا يُح

فيــزدادون  شــعوبهم،  وبــن  بينهــم 

الخارجيــة  الحاميــة  عــى  تعويــاًل 

أمريكيــة،  أحضانهــا..  ف  واالرمتــاء 

صهيونيــة، فرنســية وروســية وغرهــا”.

الريسوني: الحّكام ُيطبعون خوًفا وطمًعا وحفًظا على 
مصالحهم ومصالح أنظمتهم
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فلســطن  علــامء  هيئــة  دانــت 

إقامــة حفــل غنــايئ ماجــن ف مســجد 

ومقــام النبــي مــوىس بــن القــدس 

وأريحــا ف الضفــة الغربيــة.

الصــادر  للهيئــة،  بيــان  وعــّد 

االعتــداء  أن   ،2020-12-28 اإلثنــن 

جرميــة أخالقيــة ورشعيــة تتناغــم مــع 

ــاجدنا. ــق مس ــتوطنن بح ــم املس جرائ

الســلطة  الهيئــة  وحملــت 

وتطالبهــا  املســؤولية،  الفلســطينية 

مبالحقــة املســؤولن عــن هــذا الحفــل 

لــه. واملنفذيــن 

وتســود حالــة مــن الغضــب العــارم 

تنظيــم  إثــر  الفلســطيني  الشــارع 

حفــاًل  وفتيــات  شــبان  مجموعــة 

ــي  ــام النب ــجد ومق ــل مس ــا داخ ماجن

مــوىس شــهد معاقــرة خمــور وبــّث 

أغــاٍن صاخبــة، مّدعــن أنّهــم حصلــوا 

ــن وزارة الســياحة  ــص« م عــى »ترخي

واآلثــار.

وأدانــت فصائــل عديــدة »التدنيــس 

طالــت  التــي  املشــينة«  واألفعــال 

ــًة إىل  ــري، داعي ــام األث ــجد واملق املس

ــل  محاســبة املســؤولن عــن هــذا الفع

املشــن، ووضــع حــٍد ألي تجــاوزات 

مــن شــأنها املــس بحرمــات بيــوت 

اللــه عــز وجــل ودور العبــادة، مشــيدة 

بالــدور الشــعبي ف التصــدي لهــذه 

الجرميــة.

ــام  ــخ مق ــر أن تاري ــر بالذك الجدي

ــد صــالح  ــود إىل عه ــي مــوىس يع النب

الديــن األيــويب، وال يوجــد لهــذا املبنــى 

عالقــة تاريخيــة بالنبــي مــوىس، إذ أن 

ــا أن النبــي مــوىس قــد  الثابــت تاريخيً

تــوف ودفــن ف التيــه، ومل يدخــل 

ــطن. فلس

بــدأت »اللجنــة املحليــة للتنظيــم 

والبنــاء« ف بلديــة االحتــالل بالقــدس 

العمــل عــى تنفيــذ املرحلــة الثانيــة من 

ــك  ــف«، وذل ــار الخفي ــرشوع »القط م

ف مســعى خطــر لتقطيــع األحيــاء 

ــا. ــن بعضه ــا ع ــية وفصله املقدس

ويــأيت هــذا املــرشوع التهويــدي 

مخطــط  ضمــن  األوىل،  بالدرجــة 

يســتهدف  وخطــر  كبــر  صهيــوين 

تهويــد القــدس بكاملهــا، وفــرض أمــر 

واقــع بقــوة احتاللــه، ومحاولــة لتغيــر 

ــا  ــريب ووجهه ــالمي والع ــا اإلس طابعه

الحضــاري.

وحســب بلديــة االحتــالل، يعتــرب 

املــرشوع مــن أهــم املشــاريع التــي 

الخاصــة  املواصــالت  شــبكة  تربــط 

بالقــدس بكافــة أرجــاء كيــان االحتــالل 

ــر«. ــف والكب ــن »الخفي عــرب القطاري

ويتضمــن املــرشوع ثالثــة مراحــل: 

ــرش  ــل ع ــا قب ــاء منه ــم االنته األوىل ت

منطقــة  مــن  تبــدأ  وهــي  ســنوات، 

شــعفاط حتــى الجــزء الغــريب مــن 

القــدس بالقــرب مــن »عــن كارم«، 

ــدأ  ــرشوع تب ــن امل ــة م ــة الثاني واملرحل

ومســتوطنة  العيســوية  بلــدة  مــن 

الجامعــة  الفرنســية« وقــرب  »التلــة 

ــريب مــن  ــة، وصــواًل للجــزء الغ العربي

القــدس مــروًرا ف منطقــة »تلبيــوت« 

الصناعيــة إىل بيــت صفافــا وحتــى 

غــرب  جنــوب  »جيلــو«  مســتوطنة 

املدينــة.

وســيمتد طــول »القطــار الخفيــف« 

ــافة 22  ــى مس ــة ع ــه الثاني ف مرحلت

ــى  ــة ع ــتقام 47 محط ــر، وس ــو م كيل

طــول مســار مــا يســمى بـ«الخــط 

مــع  ســيلتقي  بحيــث  األخــر«، 

املســتوطنن  لنقــل  العــادي  القطــار 

مــن القــدس إىل الســاحل الفلســطن

»علماء فلسطين« تدين حفاًل ماجًنا أقيم في 
مقام النبي موسى بأريحا

بدء العمل بالمرحلة الثانية لمشروع القطار التهويدي 
في القدس المحتلة
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اإلثنين 20 جمادي األول 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون الثاني 2021 

أكــد مركــز فلســطن لدراســات 

االحتــالل  »ســلطات  أن  األرسى 

ــالت  ــام 2020 حم ــالل الع ــت خ واصل

االعتقــال التعســفية بحــق أبنــاء شــعبنا 

والتــي أصبحــت جــزء مــن العقــاب 

الجامعــي للشــعب الفلســطيني«، حيــث 

ــال،  ــة اعتق ــز )4700( حال ــد املرك رص

بينهــم )550( طفــل، و)118( امــرأة 

ــاة. وفت

واعتــرب مركــز فلســطن عام 2020 

هــو األســوأ صحيًــا عــى االرسى، حيث 

تعرضــت حيــاة  االرسى لخطــر شــديد 

ــالمتهم  ــالل بس ــتهتار االحت ــة اس نتيج

كورونــا  فــروس  وصــول  وتســهيل 

للســجون، حيــث أصيــب 140 اســرًا 

حتــى نهايــة العــام ويتوقــع ارتفــاع 

هــذه األعــداد نتيجــة عــدم تطبيــق 

ــل  ــن قب ــة م ــة والوقاي ــائل الحامي وس

ادارة الســجون، كذلــك اصيــب العديــد 

مــن االرسى خــالل العــام بأمــراض 

ــة. ــات القلبي ــان والجلط الرسط

 حاالت االعتقال

االعتقــال  حــاالت  توزيــع  وعــن 

خــالل العــام 2020 بــنَّ »األشــقر« 

بــان مدينــة القــدس حصلــت عــى 

االعتقــاالت  مــن  االكــرب  النصيــب 

 )2000( بواقــع   2020 العــام  خــالل 

ــواىل 42%  ــكلت ح ــال، وش ــة اعتق حال

مــن إجــاميل االعتقــاالت التــي جــرت 

الفلســطينية،  األرايض  انحــاء  كل  ف 

وتلتهــا مدينــة الخليــل بواقــع )700( 

حالــة اعتقــال. ومــن قطــاع غــزة )88( 

حالــة اعتقــال والباقــي موزعــن عــى 

ــة. ــة املحتل ــة الغربي ــدن الضف م

بينــام بلغــت حــاالت االعتقــال بــن 

األطفــال )550( حالــة اعتقــال، بينهــم 

مركز فلسطين:
 4700 حالة اعتقال خالل 2020 بينهم 550 طفل و 118 

سيدة واستشهاد 4 أسرى وإصابة 140 أسيًرا بكورونا
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52 مل تتجــاوز أعامرهــم الرابعــة عرش، 

أصغرهــم الطفــل »ماجــد أبــو ســعدة« 

ــة،  ــوس رشق قلقيلي 7 ســنوات مــن جي

ــد اطــالق  ــال بع ــل 10 أطف ــام اعتق في

النــار عليهــم  وإصابتهــم بجــروح.

ووصلــت حــاالت االعتقــال بــن 

 )118(  2020 العــام  خــالل  النســاء 

حالــة اعتقــال بينهم )11( فتــاة قارص، 

بينهــن مســنات، وناشــطات وصحفيــات 

وطالبــات جامعيــات، ومرابطــات ف 

ــى. ــجد األق املس

حــاالت   )9( رصــد  تــم  كذلــك 

لنــواب مــن  العــام  اعتقــال خــالل 

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني، ومــن 

ــة  ــات الخاص ــرىض وذوى االحتياج امل

مــن  يعــاين  بعضهــم  حالــة،   )145(

منهــم  وجســدية،  نفســية  إعاقــات 

املواطــن »محفــوظ نصــارصة« مــن 

محافظــة نابلــس وهــو يعــاىن مــن 

»الــرع”. مــرض 

استشهاد 4 أرسى

عــام  أن  اىل  »األشــقر«  وأشــار 

2020  شــهد ارتفــاع قامئــة شــهداء 

مــن   )226( اىل  األســرة  الحركــة 

شــهداء   4 بارتقــاء  وذلــك  الشــهداء 

نتيجــة اإلهــامل الطبــي املتعمــد وال 

تــزال جثامينهــم محتجــزة ويرفــض 

االحتــالل تســليمها اىل ذويهــم لدفنهــا، 

وهــم األســر »نــور رشــاد الربغــويث« 

ــر«  ــه، واألس ــن رام الل ــا(، م )23 عاًم

ــا(   ــى« )75 عاًم ــل الغراب ــعدى خلي س

ــاع  ــجاعية بقط ــي الش ــكان ح ــن س م

غــزة، واألســر »داود طلعــت الخطيب« 

41 عاًمــا مــن ســكان مدينــة بيــت 

ــة األســرة  لحــم، وآخــر شــهداء الحرك

»كــامل  األســر  هــو  العــام  خــالل 

نجيــب أبــو وعــر« 46 عاًمــا مــن جنن 

ــال،  ــد 17 عــام ونصــف مــن االعتق بع

ــد،  ــجن املؤب ــامً بالّس ــى حك وكان يق

وأصيــب خــالل ف الســنوات االخــرة 

برسطــان الحلــق واألوتــار الصوتيــة 

ــدم،  ــح ال ــرّس صفائ ــة إىل تك باإلضاف

وارتقــى شــهيداً ف نوفمــرب .

القرارات اإلدارية

وأكــد األشــقر محاكــم االحتــالل 

ــة  ــر اداري ــدار اوام ــن اص ــدت م صع

حيــث   ،2020 خــالل  األرسى  بحــق 

أصــدر االحتــالل خاللهــا )1100( قرار 

إداري مــا بــن جديــد وتجديــد، مقابــل 

العــام  خــالل  ادارى  قــرار   )1022(

2019، مــام يشــكل ارتفــاع بنســبة 8 % 

ــة. ــر االداري ــدار االوام ف اص

خطر كورونا  

ــوأ  ــه األس ــام بان ــقر الع ــد االش وعَّ

متيــز  حيــث  االرسى،  عــى  صحيًــا 

ــاة االرسى  ــد ملعان ــه جدي ــة وج بإضاف

ف ســجون االحتــالل، وهــو جائحــه 

ســجون  دخلــت  والتــي  كورونــا 

االحتــالل نتيجــة اســتهتار االحتــالل 

بحيــاة األرسى وعــدم تطبيــق اجراءات 

ــائل  ــر وس ــة او توف ــة والوقاي الحامي

التنظيــف واملعقــامت لــأرسى .

تلــك  االحتــالل  اســتغل  فيــام 

مــن  العديــد  فــرض  ف  الجائحــة 

اإلجــراءات القاســية عــى األرسى مــن 

بينهــا وقــف زيــارات األهــل بشــكل 

ــارات املحامــن، ومل  كامــل ووقــف زي

يوفــر لهــم بديــالً عنهــا باالتصــال 

عــى ذويهــم، كذلــك منــع  تلفونيــاً 

عــرشات األصنــاف مــن كنتن الســجن 

لهــا عالقــة باملنظفــات واملعقــامت.

كورونــا  جائحــة  انتشــار  ومنــذ 

املناشــدات  مــن  العديــد  أطلقــت 

ــة لالحتــالل ومــن بينهــا األمــم  الدولي

عــن  اإلفــراج  أجــل  مــن  املتحــدة 

هــذا  مــن  تــرراً  األكــر  الفئــات 

الفلســطينين،  األرسى  بــن  املــرض 

واملــرىض  واألطفــال  النســاء  وهــى 

ــالل  ــى االحت ــن، ومل يتعاط ــار الس وكب

مــع هــذه املناشــدات، ورفــض اإلفــراج 

ــه  ــم أن ــطيني، رغ ــر فلس ــن أي أس ع

أطلــق رساح املئــات مــن الجنائيــن 

اليهــود ف إطــار مكافحــة  انتشــار 

فــروس كورونــا، مــام يدلــل عــى 

مــدى عنريــة االحتــالل ف التعامــل 

. األرسى   مــع 

عــدد  بلــغ  العــام  نهايــة   حتــى 

بفــروس  أصيبــوا  الذيــن  االرسى 

ف  غالبيتهــم  أســرًا   140 كورونــا 

بينهــم  مــن  كان   ، جلبــوع  ســجن 

ــام  ــارصه« 17 ع ــد من ــالن »أحم الطف

مــن القــدس واملحكــوم بالســجن 9 

أعــوام، والطفــل »محمــود الغليــظ« 

ــم  ــزون وت ــم الجل ــن مخي ــام م 16 ع

اطــالق رساحــه بعــد 40 يوًمــا مــن 

. ماليّــة  بكفالــٍة  االعتقــال 

أحكام املؤبد

كــام واصلــت محاكــم االحتــالل 

خــالل العــام 2020 إصــدار أحــكام 

األرسى  بحــق  املؤبــد  بالســجن 

 )5( أصــدرت  حيــث  الفلســطينين، 

أحــكام جديــدة بالســجن املؤبــد بحــق 

فلســطينين. أرسى 

وكالة قدس نت 
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اإلثنين 20 جمادي األول 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون الثاني 2021 

التعــاون  لجنــة  رئيــس  أكــد 

الربملــان  ف  الــدويل  الربملــاين 

رابطــة  رئيــس  ونائــب  اإلندونيــي 

ــور  ــدس« الدكت ــون ألجــل الق »برملاني

ــت  ــل« ضغط ــي زون، أن »إرسائي فض

إلرغامهــا  إندونيســيا  عــى  كثــرًا 

ــام  ــا، بين ــات معه ــع العالق ــى تطبي ع

عرضــت الواليــات املتحــدة مليــاري 

األوضــاع  لتحســن  أمريــي  دوالر 

ذلــك. مقابــل  االقتصاديــة 

نــدوة  خــالل  زون،  وأضــاف 

-28 اإلثنــن  الرابطــة،  نظمتهــا 

تطبــع  ال  »ملــاذا  بعنــوان   ،2020-12

ــل ؟«،  إندونيســيا عالقاتهــا مــع إرسائي

ــزداد  ــطينية ي ــة الفلس ــع القضي أن وض

ســوًءا بفعــل انحيــاز الواليــات املتحــدة 

األعمــى لـ«إرسائيــل« وتجاهلها لحقوق 

الشــعب الفلســطيني، موضًحــا أن إدارة 

ــدول  ــد ترامــب ضغطــت عــى ال دونال

ــات  ــد اتفاقي ــالمية لعق ــة واإلس العربي

التطبيــع.

اإلندونيــي  الرئيــس  أن  وأكــد 

ووزيــر الخارجيــة والربملــان رفــض 

ــع العالقــات مــع  بوضــوح، فكــرة تطبي

»إرسائيــل«، مشــرًا إىل أن التطبيــع 

ــل«  ــدا لـ«إرسائي ــيًّا مفي ــيكون سياس س

فقــط، وســيعد نــًرا ســاحقا لهــا، 

ونكســة لحقــوق الشــعب الفلســطيني 

وللعدالــة الدوليــة.

ــاون ف  ــة التع ــس لجن ــدد رئي وش

ــن  ــه م ــى أن ــي، ع ــان اإلندوني الربمل

املســتحيل أن تطبــع جاكرتــا العالقــات 

ــًدا أن  ــوين، مؤك ــالل الصهي ــع االحت م

ــت  ــتعامرية احتل ــة اس ــل« دول »إرسائي

ــا  ــع معه ــطينية، والتطبي األرايض الفلس

سيكون منافيًا للدستور اإلندونيي.

اتفاقيــات  أن  إىل  زون  ولفــت 

ــل«  ــع األخــرة شــجعت »إرسائي التطبي

ــق  ــا بح ــتمرار ف انتهاكاته ــى االس ع

الشــعب الفلســطيني وزادت مــن وتــرة 

البنــاء االســتيطاين ف الضفــة الغربيــة 

املجتمــع  داعيًــا  املحتلــة،  والقــدس 

ــتيطاين  ــاء االس ــدي للبن ــدويل للتص ال

الدوليــة  القــرارات  يقــوض  الــذي 

ــن. ــل الدولت ــار ح وخي

بــأن تصحــح  أملــه  عــن  وعــرّب 

بقيــادة  الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة 

الرئيــس املنتخــب جــو بايدن القــرارات 

الخاطئــة التــي اتخذهــا دونالــد ترمــب 

بحــق القضيــة الفلســطينية، مطالبًــا 

ــام  ــا أم ــون عائًق ــأن ال تك ــنطن ب واش

التــي  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق 

كفلتهــا القوانــن الدوليــة.

القنــوات  عــرب  »ســنعمل  وتابــع 

ــية  ــة اإلندونيس ــع الحكوم ــة م الربملاني

إلقنــاع دول منظمــة العــامل اإلســالمي، 

إدارة  أحدثتــه  الــذي  الفــراغ  مــلء 

املســاعدات  قطــع  حينــام  ترامــب، 

وتشــغيل  وكالــة غــوث  عــن  املاليــة 

الالجئــن الفلســطينين )األونــروا(”.

ودعــا النائــب، املجتمــع الــدويل 

الفلســطينية  بالدولــة  لالعــراف 

ودعمهــا ف املحافــل الدوليــة، وتعزيــز 

مقاطعــة االحتــالل سياســيًّا واقتصاديًّا، 

عــرب الربملانــات ومنظــامت املجتمــع 

املــدين، معــربًا عــن قلقــه مــن تطبيــع 

مــع  عالقاتهــا  اإلســالمية  الــدول 

االحتــالل، ومــن خطــره عــى الحقــوق 

الفلســطينية.

املصدر: القدس العريب.

إندونيسيا: مستحيل أن تطّبع بالدنا مع »إسرائيل«
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بالذخــرة الحيــة عــرب الــرب والبحر 

والجــو، شــهد قطاع غــزة، الثالثــاء 29-

12-2020، انطــالق منــاورات عســكرية 

نفذتهــا  نوعهــا،  مــن  األوىل  هــي 

ــل املقاومــة«  »الغرفــة املشــركة لفصائ

الشــديد«،  »الركــن  اســم  تحــت 

مبشــاركة 12 جناًحــا عســكريًّا.

ــر  ــد مؤمت ــاورات بع ــت املن وانطلق

ــة،  ــركة للمقاوم ــة املش ــي للغرف صحف

صاروخيــة  رشــقات  مــع  بالتزامــن 

صــوب  املقاومــة  أطلقتهــا  تجريبيــة 

البحــر، الــذي أْخلتــه املقاومــة مــن 

ــاعات  ــذ س ــن من ــن واملرتادي الصيادي

للمنــاورة  األجــواء  لتهيئــة  الفجــر؛ 

املوســعة.

القطــاع  ســامء  ف  وحلّقــت 

ــي  ــار، الت ــّرة دون طي ــرات املس الطائ

وترصــد  لتتابــع  املقاومــة؛  أطلقتهــا 

غرفــة  وتــزود  املنــاورة،  تطــورات 

ف  امليدانيــة؛  بالتحــركات  عملياتهــا 

حــدث يــكاد يكــون غــر مســبوق بهــذا 

والعلنيــة. الحجــم 

تحت راية العلم الفلسطيني

وعــى امتــداد ســاعات الصبــاح 

العلــم  رايــة  وتحــت  واملســاء، 

الفلســطيني، وف أرجــاء مختلفــة مــن 

القطــاع، ووفــق خطــة مرســومة، نفذت 

ألويــة املقاومــة ووحداتهــا املختلفــة 

منــاورات وفــق تخصصاتهــا عــرب الــرب 

مواجهــة  لتحــايك  والبحــر؛  والجــو 

شــاملة مــع االحتــالل الصهيــوين.

الفلســطيني  »املركــز  وتابــع 

لإلعــالم« منــاورات نفذتهــا الوحــدات 

واأللويــة املختلفــة التــي انخرطــت مــن 

األجنحــة العســكرية املختلفــة ف عمــل 

ميــداين اســتثنايئ مشــرك، تحــايك 

مواجهــة واســعة مــع االحتــالل، مركــزة 

ــب الدفاعــي ف التصــدي  عــى الجان

الربيــة،  التوغــالت  مــع  والتعامــل 

واإلنــزال البحــري، والقصــف، وغرهــا 

ــة. ــدوان املتوقع ــكال الع ــن أش م

وجابــت الوحــدات البحريــة عــرض 

ــن  ــع، ف ح ــارب رسي ــرب ق ــر ع البح

نفــذت الضفــادع البرشيــة عمليــات 

غطــس لالســتطالع واملراقبــة، ونفــذت 

عــى الشــاطئ عمليــة تحــايك التصــدي 

ــالل،  ــدم مــن قــوات االحت ــة تق ملحاول

ــون ف تفجــر  ــا نجــح املقاوم وخالله

ــود. ــوات وأرس أحــد الجن عب

وحتــى  واآلخــر  الحــن  وبــن 

ســاعات املســاء كانــت تنطلق الرشــقات 

الصاروخيــة مبديــات وأحجــام مختلفــة 

تجــاه البحــر، مــا يعكــس قــوة وســيطرة 

الوحــدات  أداء  ف  نوعيًّــا  وتطــوًرا 

الصاروخيــة.

الفاعــل  الحضــور  بــرز  كــام 

متيــزت  التــي  القنــص  لوحــدات 

والتمويــة،  اإلخفــاء  مبالبــس 

األســلحة  مــن  املختلفــة  والنوعيــات 

النارية الخاصة بالقنص.

مصيدة الدبابات

»تــل  محــررة  رمــال  وفــوق 

ــذت  ــزة، نف ــاع غ ــط قط ــف« وس قطي

املقاومــة منــاورة عســكرية دفاعيــة 

تحــايك التصــّدي لرتــل مــن الدبابــات 

ــود  ــن الجن ــدد م ــة وأرس ع اإلرسائيلي

عــن  والدفــاع  املقاومــة،  يــد  عــى 

جنــود  هاجمهــا  ســكنية  منطقــة 

االحتــالل.

ــررة  ــة مح ــارات عنيف ــزّت انفج ه

ــف«، وســمع صــوت إطــالق  ــل قطي »ت

للــدروع ف  وقذائــف مضــادة  نــار 

بــارود  رائحــة  وفاحــت  املــكان، 

محمولــة فــوق غيمــة مــن الدخــان 

الحيــة  بالذخــرة  تدريــب  ضمــن 

ف منــاورة »الركــن الشــديد« التــي 

ــاع  ــركة ف قط ــة املش ــا الغرف أطلقته

ــزة. غ

أكــر مــن 70 مقاتــاًل مــن أجنحــة 

ف  انتــرشوا  العســكرية  املقاومــة 

ســاحتن للميــدان نصفهــم تصــّدى 

ــات تقدمــت ألحــد  ــن الدباب ــل م لرت

مناطــق قطــاع غــزة، وآخــرون انشــغلوا 

مبواجهــة العــدو الــذي هاجــم منطقــة 

ــكنية. س

املركز الفلسطيني لإلعالم

الركن الشديد..
أكبر مناورة للمقاومة بغزة تحاكي مواجهة شاملة



بعــد مــرور حــوايل شــهر عــى 

التجاريــة  الجويــة  الرحــالت  بــدء 

بــن »إرسائيــل« واإلمــارات، بــدأت 

تراكــم شــكاوى مــن أبــو ظبــي وديب 

ــياح  ــض الس ــدام بع ــرة إق ــد بظاه تفي

أغــراض  عــى رسقــة  اإلرسائيليــن 

وممتلــكات مــن الغــرف الفندقيــة.

ــا،  ــرة رسيًع ــذه الظاه ــفت ه وتكش

وذلــك رغــم مبــادرة خارجيــة االحتــالل 

تضمــن  ســلوك«  »مذكــرة  بإصــدار 

ــموح  ــور واملس ــول »املحظ ــامت ح تعلي

ــول  ــن ح ــادات لإلرسائيلي ــه«، وإرش ب

إىل  الســفر  عنــد  التــرف  كيفيــة 

اإلمــارات والنــزول ف فنادقهــا.

دولــة  مــن  الشــكاوى  تــرد  مل 

اإلمــارات رســميًّا، لكنهــا أتــت بالــذات 

ورشكات  اليهــود  املســؤولن  مــن 

نقــل  حيــث  الصهيونيــة،  الســياحة 

املوقــع اإللكــروين لصحيفــة »يديعــوت 

أحرونــوت« عــن رجل أعــامل إرسائيي 

ــياحة،  ــارة والس ــال التج ــل ف مج يعم

ــنوات  ــذ س ــارات من ــه: »أزور اإلم قول

طويلــة ضمــن أعــاميل التجاريــة التــي 

أقــوم بهــا، وقــد صدمــت مــام شــهدت 

ــياح  ــض الس ــج بع ــات ونه ــن ترف م

اإلرسائيليــن”.

تسجيل املغادرة

ورسد رجــل األعــامل الصهيــوين 

تفاصيــل ظاهــرة رسقة بعــض مقتنيات 

ــن  ــارات، م ــادق باإلم ــكات الفن وممتل

وموثًقــا  شــاهًدا  كان  كونــه  خــالل 

ــاًل:  ــادق، قائ ــد الفن ــل ف أح ــا حص مل

ــدق  ــت إىل الفن ــايض وصل ــهر امل »الش

فيــه،  أقيــم  كنــت  الــذي  العــادي 

عندمــا  والخجــل  بالرعــب  وشــعرت 

ــن  ــدق إرسائيلي ــو الفن ــدت ف به وج

تُفتــح حقائبهــم قبــل تســجيل املغــادرة، 

ــة  ــا عــن األشــياء املرسوق ويُبحــث فيه

مــن الغــرف”.

وأوضــح رجــل األعــامل الصهيــوين 

وقــد  املوظفــن  طواقــم  رأى  أنــه 

ــياح  ــض الس ــب بع ــن حقائ ــوا م أخرج

تفتيشــهم  تــم  ممــن  اإلرسائيليــن 

ــور  ــم العث ــات، كــام ت املناشــف والغالي

ف حقيبــة امــرأة إرسائيليــة أخــرى 

ال  األضــواء،  متعــدد  مصبــاح  عــى 

يتعــدى ســعره بضعــة دوالرات.

سياحة البغاء

وقبــل ذلــك كشــفت وســائل إعــالم 

ــه الســياح  ــة النقــاب عــن توّج صهيوني

ــا  ــي وصفته ــن إىل ديب الت اإلرسائيلي

ف  والدعــارة  البغــاء  بـ«عاصمــة 

العــامل”.

ــة  ــادة الرشط ــرات قي ــر تقدي وتش

مــن  أعضــاء  أن  إىل  الصهيونيــة 

ــل  ــن ت ــة م ــات الجرميــة املنظم عصاب

أبيــب ومركــز البــالد، ضالعــون ف 

إدارة نــوادي البغــاء والدعــارة ف ديب 

إىل جانــب رشكاء محليــن.

اإلرسائيليــة؛  الرشطــة  وبحســب 

نشــاط  عــن  يــدور  الحديــث  فــإن 

ــة  ــة املنظم ــات الجرمي ــاون لعصاب وتع

مــن البلديــن، عــرب رشكات وهميــة 

تــروج لبيــع رزم الســياحية واالســتجامم 

اإلمــارات  إىل  »إرسائيــل«  مــن 

تحديــًدا، وتشــمل الرزمــة اإلقامــة 4 

ــغ  ــول مببل ــرة دخ ــال ف ديب وتأش لي

ــغ تكاليــف  1200 دوالر، وال يشــمل املبل

نــوادي الدعــارة والبغــاء التــي قــد 

تصــل إىل مــا بــن ألــف وألفــي دوالر 

للفــرد.

الجزيرة
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التطبيع السياحي مع اإلمارات..
الصهاينة يسرقون ممتلكات الفنادق وُيمارسون البغاء
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اإلثنين 20 جمادي األول 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون الثاني 2021 

ــدو  ــح الع ــع.. أيصب ــب »التطبي كتيّ

اللــدود صديقــاً حميــاًم !«، للكاتــب 

عــادل الراجحــي، يقــع عــى 30 صفحة 

ــر. ــع الكب ــن القط م

مقدمــة  ف  الكاتــب  يقــول 

التطبيــع  لفــظ  »اشــتق  كتابــه: 

الكلمــة  مــن   )Normalization(

اإلنكليزيــة )Normal( مبعنــى العــادي 

وف  عليــه،  املتعــارف  أو  املعتــاد  أو 

مختــار الصحــاح )الطبــع هــو الســجية 

جبــل عليهــا اإلنســان(، وال توجــد مــادة 

ألنهــا  العربيــة  املعاجــم  ف  تطبيــع 

مأخــوذ  الحــايل  فاملعنــى  محدثــة، 

مــن ترجمــة هــذه الكلمــة عــن لفظــة 

ــًة  ــرًا خاص ــا أخ ــم تداوله ــة ت إنكليزي

بعــد اتفاقيــات كامــب ديفيــد، لكــن 

كلمــة  مــن  املعنــى  تصــور  ميكــن 

ــو  ــه )ه ــدأ أن ــث املب ــن حي ــع م التطبي

العــودة باألشــياء إىل ســابق عهدهــا 

وطبيعتهــا(«.

عناويــن،  عــّدة  الكاتــب  ويــورد 

وهــي:

حقيقة التطبيع مع اليهود

إســراتيجية اليهــود وخططهــم ف 

التطبيــع

مراحل التطبيع

اتفاقيــات  بنــود  مــن  منــاذج 

التطبيــع الســابقة بــن العــرب والكيــان 

الصهيــوين

من وسائل التطبيع

من فعاليات التطبيع

من آثار التطبيع

وعــن حقيقــة التطبيــع مــع اليهــود 

يقــول الكاتــب: »أنــه يشــمل )كل اتفــاق 

تبــادل  أو  رســمي  غــر  أو  رســمي 

تجــاري أو ثقــاف أو تعــاون اقتصــادي 

غــر  أو  رســمين  إرسائيليــن  مــع 

رســمين( ويهــدف إىل )إعــادة صياغــة 

العقــل والوعــي العــريب واإلســالمي 

بحيــث يتــم تجريــده مــن عقيدتــه 

وتاريخــه ومحــو ذاكرتــه خاصــة فيــام 

صياغتهــا  وإعــادة  باليهــود،  يتعلــق 

بشــكل يقبــل ويــرىض مبــا يفرضــه 

غــر  االستســالم  ومآلــه:  اليهــود( 

ــراف  ــع واالع ــر الواق ــرشوط لأم امل

ــان الصهيــوين الغاصــب لــأرض  بالكي

كدولــة ذات رشعيــة، وتحويــل عالقــات 

الــراع بينهــا وبــن البلــدان العربيــة 

طبيعيــة  عالقــات  إىل  واإلســالمية 

وتحويــل آليــات الــراع إىل آليــات 

ــع. تطبي

املقصــود  أن  يتضــح  وبذلــك 

وليــس  دائــم  ســالم  هــو  بالتطبيــع 

عبــارة عــن هدنــة مؤقتــة ومســاملة 

يركــن إليهــا املســلمون لضعفهــم ف 

زمــن معــن، وأخطــر مــا ف التطبيــع 

ف  أنــه  هــو  إقــراره  يــراد  الــذي 

حقيقتــه صــورة مــن صــور الــوالء، 

ــويل،  ــي إىل الت ــن أن ينته ــذي ميك ال

والــوالء والتــويل ال يجــوز إال للمســلم«.

ــاىل:  ــه تع ــب بقول ــهد الكات ويستش

تَتَِّخــُذوا  اَل  آَمُنــوا  الَِّذيــَن  أَيَُّهــا  »يَــا 

ــوَن إِلَيِْهــم  ــاء تُلُْق ــْم أَْولِيَ َعــُدوِّي َوَعُدوَّكُ

ــَن  ِبالَْمــَودَِّة َوقَــْد كََفــُروا مِبَــا َجاءكُــم مِّ

ــْم أَن  ــوَل َوإِيَّاكُ ــوَن الرَُّس ــقِّ يُْخرُِج الَْح

ــْم  ــْم َخرَْجتُ ــْم إِن كُنتُ ــِه َربُِّك ــوا ِباللَّ تُْؤِمُن

ــايِت  ــاء َمرَْض ــِبيِي َوابِْتَغ ــاداً ِف َس ِجَه

وَن إِلَيِْهــم ِبالَْمــَودَِّة َوأَنَــا أَْعلَــُم  تُــرِسُّ

ــُه  ــْم َوَمــن يَْفَعلْ ــْم َوَمــا أَْعلَنتُ ــا أَْخَفيْتُ مِبَ

ــِبيِل«  السَّ َســَواء  َضــلَّ  فََقــْد  ِمنُكــْم 

.)1 )املمتحنــة: 

التطبيع.. أيصبح العدو اللدود صديقًا حميًما !



14

ابراهام بورغ يتصالح مع نفسه بتعرية »إسرائيل«
تــربّأ مــن صهيونيّتــه واعتــرب دولتــه 

ــتعامرية ومجتمــع أمــوات«  »قــوة اس

اليهوديــة  الوكالــة  تفكيــك  واقــرح 

ــة. ــة النووي والقنبل

دعــا الرئيــس األســبق للكنيســت 

بــورغ  أبراهــام  اليهوديــة  وللوكالــة 

وإلغــاء  العــودة،  قانــون  إلغــاء  إىل 

ــة  ــة يهودي ــا دول ــل بأنه تعريــف إرسائي

ــح  ــا، ونص ــاح نهايته ــك مفت ــون ذل لك

ــي باســتصدار جــواز ســفر  كل إرسائي

الذريــة،  القنبلــة  وبتفكيــك  أجنبــي، 

معلًنــا أنــه مل يعــد صهيونيًــا.

ــع  ــة م ــالل مقابل ــورغ، خ ــار ب وأش

ــدور  ــبة ص ــس« مبناس ــة »هآرت صحيف

كتابــه الجديــد »االنتصــار عــى هتلر«، 

إىل أنــه مل يعــد يعتــرب نفســه صهيونيًــا، 

وأنــه »يجــب إبقــاء )تيــودور( هرتســل 

خلفنــا«، باعتبــاره مؤلــف كتــاب »دولــة 

اليهــود«، ومؤســس الحركــة الصهيونية.

ودعــا بــورغ إىل البــدء ف النقــاش 

ــح  ــذي يتي ــودة« ال ــون الع ــول »قان ح

ــرة إىل  ــامل الهج ــودي ف الع ــكل يه ل

مواطنــة  عــى  والحصــول  إرسائيــل 

فيهــا، معتــربًا أنــه »قانــون لحاميــة 

الــذات، وهــو صــورة مــرآة لهتلــر« 

ــاف ان  ــا. وأض ــازي ألملاني ــم الن الزعي

طــالق  إىل  يــؤدي  العــودة  “قانــون 

وبيننــا  الشــتات  يهــود  وبــن  بيننــا 

وبــن العــرب”.

الوكالــة  تفكيــك  بــورغ  واقــرح 

اقرحــت  “لقــد  وقــال:  اليهوديــة، 

ــة  ــة اليهودي ــا للوكال عندمــا كنــت رئيًس

ــة  ــة اليهودي ــن الوكال ــمها م ــر اس تغي

ــة  ــة اليهودي ــل إىل الوكال ألرض إرسائي

أن  ويجــب  اإلرسائيــي،  للمجتمــع 

ــل، مبــن  ــي إرسائي ــكل مواطن ــي ب تعتن

ــرب”. ــم الع فيه

األخــرة  األيــام  ف  “أننــا  ورأى 

ــا  ــة عندن ــة، والصهيوني ــة العاملي لليهودي

هــي دامئــاً كارثيــة”. وعــرّف بــورغ 

ــودي  ــم يه ــه “إنســان ث نفســه عــى أن

العامــل  أن  وأشــعر  إرسائيــي،  ثــم 

اإلرسائيــي مجحــف بحــق العاملــن 

ــة ال  ــإن اإلرسائيلي ــك ف ــن. ولذل اآلخري

تكفينــي وأنــا مرغــم عــى العــودة إىل 

مــكاين اليهــودي”.

وشــدد بــورغ عــى أن إرسائيــل 

تعتمــد عــى القــوة فحســب، وهــي قــوة 

اســتعامرية، وقــال: “انظــر إىل حــرب 

لبنــان )الثانيــة(، لقــد عــاد الشــعب 

ــاك إنجــازات  ــت هن ــة وكان مــن املعرك

معينــة وإخفاقــات معينــة وكنــت أتوقــع 

مــن املســؤولن وحتــى مــن اليمــن أن 

ــش  ــا مينحــون الجي ــه عندم ــوا أن يدرك

تفويًضــا لالنتصــار فإنــه ال ينتــر 

وأن القــوة ليســت الحــل. لكــن بعــد 

ذلــك جــاء دور غــزة ومــا هــو الحــوار 

حيــال غــزة ؟ أن ندخــل إىل هنــاك وأن 

منحوهــم، ويبــدو أنهــم )ف إرسائيــل( 

مل يســتوعبوا شــيئًا”.

ــو جــزء  ــالل ه وأضــاف أن “االحت

صغــر مــن املوضــوع، فإرسائيــل هــي 

األكــرب،  والخــوف  خائــف  مجتمــع 

الخــوف القديــم هــو ســتة ماليــن 

ــة”. ــم ف املحرق ــت إبادته ــودي متّ يه

وتابــع بــورغ أن املجتمــع اإلرسائيي 

هــو أنــاس “معاقــون نفســيًا وينتابهــم 

الرعــب والخــوف ويســتخدمون القــوة 

نفســيًا  رضًرا  لنــا  ســبب  هتلــر  ألن 

اإلرسائيليــن  أن  معتــربًا  عميًقــا”، 

دون  مــن  إرسائيــل  ف  يختنقــون 

الــروح، “أصبحنــا أمواتـًـا، رغــم أنــه مل 

ــوات”. ــا أم ــد، لكنن ــا أح يبلغن

األخبار



موقعها: 
تقع إىل الشامل الرشقي من عكا عى بعد 43 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1945 حــوايل  تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــوايل 34100 دومنً

688 نســمة .

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

- بنى االحتالل الصهيوين عى أرايض القرية مستعمرة “شاغر يشوف” عام 1940.
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