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الُمطبعون وحركة التاريخ
ــة  ــا يف هــذه الرحل ــا مريًح ــا األخــرة، لنحجــز مكانً ــوين هــو فرصتن ــان الصهي ــع مــع الكي ــًا التطبي هــل فع

ــة ؟! القرسي

وهــل فعــًا كذلــك أنهــم ســوف يفتحــون لنــا أبــواب الخــرات التــي أغلقوهــا يف وجوهنــا، ويُعيــدوا لنــا كل 
مــا ســلبوه منــا، وأنهــم ســوف ينســون كل األحقــاد التــي يُكنوهــا لنــا يف صدورهــم وتاريخهــم إن طبعنــا وتركنــا 

مقاومتنــا ؟!

أم إن هنــاك زواًجــا فاســًدا تــم بــن كل مــن الخــوف عــى الســلطة والجهــل بالتاريــخ، إن مل أقــل الخيانــة 
للتاريــخ والديــن مًعــا ؟

طبقــة املطبعــن وبغــض النظــر عــن تراتُبياتهــم السياســية أو الثقافيــة، يحاولــون ترويــج بضاعتهــم عــى أنهــا 
ــل بعــد هزميــة األمــة يف أكــر املياديــن ـ حســب زعمهــم ـ وبالتــايل فعــى هــذه األمــة أن تســتفيد  الحــل األمث
مــن هــذه الفرصــة الذهبيــة التــي لــن تتكــرر، لتخــرج مــن مســتنقع الفقــر والتخلــف والجهــل، إىل حيــث الرفــاه 

والســام واالســتقرار.

أســأل هــؤالء املُســارعن يف عدونــا، هــل أنتــم عــى يقــن ببقــاء هــذا الكيــان الصهيــوين إىل األبــد وأنــه لــن 
يــزول ؟ أم هــل ســيبقى داعمــوه كذلــك دون أن تتغــر املعــادالت، وكأنهــا رسمديــة أبديــة ال مجــال للبديــل عنهــا ؟، 
فــإن كنتــم كذلــك فأنتــم تجهلــون التاريــخ اإلنســاين فضــًا عــن تاريخنــا العــريب اإلســامي، إن التاريــخ يُســطر 
لــكل البرشيــة أن املُْســتعمر لــن يبقــى، ولــن يُكتــب لــه االســتمرار طاملــا كانــت هنــاك ُشــعوب تُقاومــه، وأظــّن أن 
ــي الميكــن أن  ــة الت ــة التاريخي ــوم لهــو أكــر شــاهد معــارص عــى هــذه النظري واقــع املقاومــة الفلســطينية الي

تتبــدل أبــًدا.

ــوا  ــا كان ــة مل ــة الجبان ــة االنبطاحي ــذه العقلي ــرون به ــه يفك ــن يدعم ــوين وم ــان الصهي ــو كان الكي ــول ل أق
مضطريــن لفتــح بــاب التطبيــع مــع الــدول العربيــة، ألنــه غــر آبــه بهــم، وال بالقــوة التــي ميلكونهــا، ولكــن هــذا 
الكيــان وداعميــه يعلمــون يقينــا منابــع القــوة عنــد هــذه األمــة، ويدركــون أن عوامــل قيــام هــذه األمــة موجــودة 
يف داخلهــم، وال بــد مــن تحطيــم كل عوامــل اليقظــة لديهــم، والبــّد مــن ربطهــا بعجلــة أعدائهــا ليمكــن قتــل أي 

ــة للمســتكرين املســتعمرين. ــاق مــن التبعي فكــرة للتحــرر واالنعت

ــدرك حــرص هــذا الكيــان عــى توســيع رقعــة التطبيــع بــأرسع وقــت، ونــدرك حجــم  ــا أن نُ ــا ميكنن مــن هن
فرحــه بهــذا التطبيــع والرتويــج لــه، ونــدرك كذلــك إرصار داعمــي هــذا الكيــان عــى أن كل مــن يُريــد التقــرب 
منهــم، أو نيــل رضاهــم، أو شــطب اســمه مــن قوائــم اإلرهــاب، أو بقــاء ملكــه دون قاقــل، فعليــه اإلرساع بتقديــم 

فــروض الطاعــة للوكيــل الحــري يف املنطقــة »إرسائيــل« الكيــان الوظيفــي.

إن أكــر عمليــة تصــدٍّ للتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين، هــي املزيــد مــن املقاومــة، وتوســيع هــذا املحــور، وفضح 
كــذب املطبعــن وجبنهــم وخيانتهــم، وقــراءة التاريــخ بعن العــزّة والكرامــة، ال بعــن األعداء وال بفلســفتهم.

ــى  ــا حت ــًة يف ضامئرن ــا، وســيبقى دم الشــهيد ذم ــار مقاومتن ــقط خي ــن نُس ــع، ول ــن نستســلم ملوجــة التطبي ل
ــه وللمقدســات. ــر ل ننت

ــن  ــَتْخلََف الَِّذيَن ِم ــَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْلَْرِض كََم اْس ــاِت لََيْس الَِح ــوا الصَّ ــْم َوَعِملُ ــوا ِمنكُ ــَن آَمُن ــُه الَِّذي ــَد اللَّ }َوَع
ــور 55(. ــْم{ ( ) ســورة الن ــَىٰ لَُه ــِذي اْرتَ ــُم الَّ ــْم ِديَنُه ــنَّ لَُه ــْم َولَُيَمكَِّن َقْبلِِه

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منسق امللتقى العلميئ العاملي من أجل فلسطني
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حــّذرت الهيئــة اإلســامية العليــا 

بيــت  يف  والدعــاة  العلــامء  وهيئــة 

املقــدس مــن قيــام ســلطات االحتــال 

الصهيــوين مبســح شــامل لســاحات 

معتــرًة  املبــارك،  األقــى  املســجد 

ذلــك متهيــد ملخططــات رهيبــة.

ــام:  ــان له ــان يف بي ــت الهيئت وقال

ــال  ــه ســلطات االحت ــوم ب ــا تق “إن م

يف هــذه األيــام مــن مســح شــامل 

لباحــات املســجد األقــى املبــارك، هو 

ــرض  ــاٌك وف ــى وانته ــتباحة لألق اس

ســيادٍة عليــه دون علــم أو موافقــة مــن 

ــامية”. ــاف اإلس ــرة األوق دائ

واعتــرت الهيئتــان أن هــذا املســح 

الــذي تقــوم بــه ســلطات االحتــال 

يُعــد متهيــًدا لتنفيــذ مخططــات رهيبــة 

تســتهدف وضــع اليــد عــى أجــزاء مــن 

ــارك. املســجد األقــى املب

ــامية  ــة اإلس ــإن الهيئ ــك ف إزاء ذل

والدعــاة يف  العلــامء  العليــا وهيئــة 

ــأيت: ــا ي ــان م ــدس توضح الق

املبــارك  األقــى  املســجد  إن 

ــمل  ــور فيش ــه الس ــا دار علي ــو كل م ه

قبــة  ومســجد  األمامــي  )املســجد 

ــرواين  ــى امل ــة واملص ــرة املرشف الصخ

ومصــى بــاب الرحمــة ومصــى الــراق 

ــة  ــن واألروق ــراق واللواوي ــط ال وحائ

والجــدران  واملمــرات  واملســاطب 

واألبواب الخارجية وسائر املرافق(.

ــن  ــراًرا م ــا م ــبق أن حذرن ــد س لق

وأن  والعدوانيــة،  املخططــات  هــذه 

يف  أطامعــه  يُخــِف  مل  االحتــال 

املنطقــة الرشقيــة مــن املســجد األقى 

مبــا يف ذلــك بــاب الرحمــة.

نحّمــل ســلطات االحتال املســؤولية 

الكاملــة عــن أي مــس باألقى.

عــى املســلمن – جميــع املســلمن- 

يتحملــوا  أن  وشــعوبًا  حكومــاٍت 

يف  أمانــة  فاألقــى  املســؤولية 

قهــم. أعنا

نرفــض الحفريــات التــي تقــوم بها 

ســلطات االحتــال بســاحة الــراق، 

ــداًء عــى  ــل اعت ــات مُتث ــذه الحفري فه

الوقــف اإلســامي وهــي تدمــر لآلثــار 

ــه الحضــاري  ــس للوج اإلســامية وطم

اإلســامي يف املنطقــة.

ــنَّ  ٓ أَمۡرِِهۦ َولَِٰك ــَىٰ ــٌب َع ــُه َغالِ )وَٱللَّ

أَكۡثَــَر ٱلنَّــاِس اَل يَعۡلَُمــوَن( – ســورة 

يوســف اآليــة 21

)َوَســيَعۡلَُم ٱلَِّذيــَن ظَلَُمــٓواْ أَيَّ ُمنَقلَٖب 

يَنَقلِبُوَن( – ســورة الشــعراء 227

الهيئة اإلسامية العليا - القدس

هيئة العلامء والدعاة - بيت املقدس

الهيئة اإلسالمية العليا وهيئة العلماء والدعاة في القدس: 
المسح الشامل الذي قامت به سلطات االحتالل 

للمسجد األقصى تمهيد لمخططات رهيبة



5

- 2
14

 - 
شر

 ع
عة

أرب
 و

ان
مئت

د 
عد

 ال
- 

الخميس 1 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 14 كانون الثاني 2021 

االحتــال  آليــات  تواصــل 

الصهيــوين، أعــامل حفريــات بالقــرب 

حائــط الــراق يف القــدس املحتلــة، 

تهويــد  اســتكامل  مــرشوع  ضمــن 

ســاحة الــراق وجنــوب غــرب األقى.

مديــر املســجد األقــى املبــارك 

الشــيخ عمــر الكســواين أكــد أن مــا 

يجــري يف ســاحات املســجد، ومنــع 

الرتميــم، وأعــامل املســاحة اإلرسائيليــة 

تحمــل  مــا  بــكل  جرميــة  بداخلــه، 

الكلمــة مــن معنــى، وينبــئ مبــا يخطط 

ــة. ــة املقدس ــق املدين ــال بح ــه االحت ل

»تفاجــأ  الكســواين:  وقــال 

-1-13 األربعــاء  صبــاح  املقدســيون 

الثامنــة،  الســاعة  وتحديــًدا   ،2021

كامــرات  مــع  املســاحن  بدخــول 

ــود  ــن جن ــة م ــورة وبحراس ــح متط مس

االحتــال«.

وأشــار الكســواين إىل أن االحتــال 

تتعلــق  املســوحات  تلــك  أن  ادعــى 

ــتوطنن  ــن املس ــياحية، لك ــراض س بأغ

أعلنــوا أن هــذه املســوحات تهــدف 

إىل إقامــة الهيــكل املزعــوم، وليــس 

ألغــراض ســياحية.

ــل عامــن  ــم حــذروا قب ــر أنه وذكّ

مــن الحفريــات يف ســاحة الــراق، 

والتــي طالــت التلــة التــي يخــرج منهــا 

املصلــون إىل ســاحات املســجد األقى 

مــن خــال بــاب املغاربــة، واســتبدلت 

بجــرس خشــبي.

ذلــك  »بعــد  الكســواين  وأردف 

تواصلــت معــامل تغيــر ســاحة الــراق، 

ــن  ــف م ــام يتأل ــاء املق ــات البن واآلن ب

مــن  كــم  نعلــم  وال  أربــع طبقــات، 

تحــت األرض«. طبقــة 

االحتــال  قــوات  أن  أكــد  كــام 

ويف الوقــت الــذي متــي بــه بتغيــر 

ــع لجــان اإلعــامر  ــامل القــدس؛ متن مع

أي  إجــراء  مــن  لألوقــاف  التابعــة 

إصاحــات. أو  تعديــات 

ــن  ــواين إىل أن كل م ــار الكس وأش

يــزور األقــى وســاحة الــراق يــدرك 

أن االحتــال يســر نحــو تهويــده، ومــع 

ــاميًا  ــيبقى إس ــجد س ــإن املس ــك ف ذل

ــه  ــدس عن ــل الق ــيدافع أه ــا، وس عربيً

بــكل مــا أوتــوا مــن ســبل.

وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 

اللــه  ضيــف  األردنيــة  الخارجيــة 

الفايــز، يف بيــان، إنــه عــى الســلطات 

الصهيونيــة وقــف األعــامل الجاريــة 

والتقيــد  فــوًرا،  الــراق  ســاحة  يف 

بالتزاماتهــا كقــوة قامئــة باالحتــال 

القــدس. يف 

إىل  االحتــال  الفايــز،  ودعــا 

االلتــزام بالقانــون الــدويل، والتوقــف 

عــن »املســاس بهويــة البلــدة القدميــة 

يف القــدس أو تغيــر طابعهــا«.

وتواصــل آليــات االحتــال منــذ 

بالقــرب  حفريــات  أعــامل  أيــام، 

ــرشوع  ــن م ــراق، ضم ــط ال ــن حائ م

الــراق  ســاحة  تهويــد  اســتكامل 

األقــى. غــرب  وجنــوب 

الكسواني:
ما يجري بحق المسجد األقصى جريمة تهويدية واضحة
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اســتنكر نائــب مديــر عــام األوقاف 

ــا  ــرات م ــح بك ــيخ ناج ــامية الش اإلس

جــرى مــن تنفيــذ مســوحات هندســية 

لطواقــم تابعــة لاحتــال، يف ســاحات 

ــا إىل  وأروقــة املســجد األقــى، الفتً

ــع  ــال يســعى إىل فــرض واق أن االحت

جديــد، والتدخــل يف إدارة األوقــاف 

وشــؤونها باملســجد.

تريــح  يف  بكــرات،  وقــال 

صحفــي: »هــذه األعــامل املمنهجــة 

تقســيم  ملــرشوع  تحضــرًا  تــأيت 

ــا  ــا وإمن ــط زمانيً ــس فق ــى، لي األق

ــا  ــارة مل ــى إش ــا يعط ــا، م ــا أيًض مكانيً

يقــوم بــه االحتــال مــن حفريــات 

قياســات  وأخــذ  املســجد،  أســفل 

. للمســجد

وأضــاف«إن مــا حــدث يشــر إىل 

أن موضــوع فــرض التقســيم الزمــاين 

واملــكاين بــات قريبًــا جــًدا، محــذًرا يف 

الوقــت نفســه مــن خطــورة ذلــك”.

اإلجــراءات  خطــورة  أن  وبــّن 

التحضــر  يف  تكمــن  الصهيونيــة 

املزعــوم  »الهيــكل«  إقامــة  ملــرشوع 

دائــرة  وتغييــب  األقــى،  مــكان 

تغيــر  املشــهد، ويف  األوقــاف عــن 

الوضــع التاريخــي الراهــن، معتــرًا 

زيــادة  يف  إمعانًــا  يشــكل  ذلــك  أن 

رقعتهــا. وتوســيع  االقتحامــات 

االحتــال  اســتغال  »إن  وقــال: 

عــى  والســكوت  كورونــا،  لجائحــة 

انتهاكاتــه ســيضيع قدســنا ومقدســاتنا، 

كونهــا األخطــر علينــا مــن كورونــا، 

يحــدث،  ملــا  االنتبــاه  يجــب  لذلــك 

لوقفهــا”. العاجــل  والتحــرك 

سبســطية  أســاقفة  رئيــس  قــال 

القــدس  يف  األرثوذكــس  للــروم 

ــدام  ــا: “إن إق ــه حن ــا الل املطــران عط

ــتراد  ــى اس ــة ع ــدول العربي ــض ال بع

منتوجــات املســتوطنات املبنيــة عــى 

مــن  ومرسوقــة  مســلوبة  أراض 

منــاف  عمــل  هــو  الفلســطينين 

الدوليــة،  واألعــراف  للقوانــن 

ــم  ــاف للقي ــو من ــذا وذاك ه ــل ه وقب

واألخاقيــة  االنســانية  واألعــراف 

والوطنيــة”.

وأضــاف، يف بيــان صحفــي “هــذه 

الفلســطينين  مــن  مســلوبة  أراض 

يعطــون  منتجاتهــا  يســتوردوا  ومــن 

رشعيــة ملســتوطنات هــي أصــًا فاقــدة 

أليــة رشعيــة، ناهيــك عــن أن هــذا 

يعتــر امعانــا يف التآمــر عــى الشــعب 

الفلســطيني وقضيتــه العادلــة”.

وطالــب املطــران حنــا هــذه الــدول 

بــأن تراجــع حســاباتها وأن متتنــع عــن 

اســتراد منتوجــات املســتوطنات ألن 

هــذا يعتــر تكريًســا لاحتــال وإمعانــا 

ــطيني  ــعب الفلس ــى الش ــر ع يف التآم

وقضيتــه العادلــة .

وأردف املطــران مخاطبًــا الــدول 

ــي تســتورد منتوجــات املســتوطنات  الت

تســتوردوا  أن  هــو  لكــم  “األفضــل 

تــأيت  التــي  الفلســطينية  املنتوجــات 

بعــرق وتعــب أبنــاء شــعبنا وإنكــم مــن 

خــال هــذا تدعمــون هــذا الشــعب 

وتؤازرونــه يف صمــوده وثباتــه ودفــاع 

ــة “. ــه العادل ــن قضيت ع

بكيرات: االحتالل ُيحّضر لتقسيم األقصى زمانًيا ومكانًيا 
في وقت قريب جًدا

المطران حنا: استيراد دول عربية لمنتوجات المستوطنات 
مناف للقيم األخالقية والوطنية
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الخميس 1 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 14 كانون الثاني 2021 

ذكــرت مصــادر إعاميــة عريــة 

االحتــال  حكومــة  أن  رســمية، 

وقبــل  املقبــل،  األســبوع  ســتصادق 

بايــدن  جــو  تنصيــب  مــن  أيــام 

رئيًســا للواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

يف  ســكنية  وحــدة   850 بنــاء  عــى 

املســتوطنات اإلرسائيليــة املقامــة عــى 

الفلســطينين، يف  املواطنــن  أرايض 

املحتلــة. الغربيــة  الضفــة 

العريــة  »كان«  إذاعــة  وقالــت 

الرســمية: »إن الحكومــة ســتوافق عــى 

بنــاء الوحــدات االســتيطانية الجديــدة، 

الضفــة  يف  مســتوطنات  عــدة  يف 

ــدم  ــة إىل ع ــارت اإلذاع ــة، وأش الغربي

املوافقــة النهائيــة عــى هــذه الخطــة«.

الفلســطينية،  الســلطة  واتهمــت 

تســابق  بأنهــا   االحتــال  حكومــة 

الزمــن قبــل رحيــل الرئيــس األمريــي 

دونالــد ترامــب؛ لتنفيــذ أكــر عــدد 

ــات  ــاكات واملخطط ــن االنته ــن م ممك

التوســعية. االســتيطانية 

خدمــة  باســم  املتحــدث  وقــال 

العمــل الخارجي األورويب يف بروكســل 

ــا عــى إعــان حكومــة االحتــال  تعقيبً

إضافيــة  ســكنية  وحــدة   850 بنــاء 

األنشــطة  »إن  املحتلــة:  األرايض  يف 

االســتيطانية مخالفــة للقانــون الــدويل 

العمليــة  وتقــّوض  رشعيــة  وليســت 

الســلمية«.

املســتوطنات  عــدَّ  ترامــب  وكان 

الغربيــة،  الضفــة  يف  الصهيونيــة 

للقوانــن  مخالفــة  وغــر  »قانونيــة 

الدوليــة«، ولقــي هــذا اإلعــان ترحيبًــا 

ــن  ــا م ــال، وغضبً ــب االحت ــن جان م

جانــب الفلســطينين، ودول االتحــاد 

املتحــدة. واألمــم  األورويب، 

استشــهد األســر املقــديس املحــرر 

محمــد عيــادة صــاح الديــن مــن بلــدة 

حزمــا شــامل رشق القــدس املحتلــة، 

نتيجــة  11-1-2021؛  اإلثنــن  مســاء 

اإلهــامل الطبــي يف ســجون االحتــال.

استشــهاد  محــي  مصــدر  وأكــد 

نتيجــة  الديــن،  صــاح  املحــرر 

تداعيــات اإلهــامل الطبــي يف ســجون 

االحتــال.

وبتاريــخ 2020/7/8 أعلنــت إدارة 

ســجون االحتــال عــن إصابــة األســر 

الرسطــان  مبــرض  الديــن  صــاح 

ــد  ــة، بع ــهر قليل ــل أش ــه قب ــرج عن ليف

عرضــه عــى محكمــة خاصــة اتخــذت 

قــرارا باإلفــراج املبكــر عنــه؛ نظــرا 

ــه. ــورة حالت لخط

أن  االحتــال  قــوات  وادعــت 

بالرسطــان  مصــاب  الديــن  صــاح 

منــذ ســنوات، علــاًم أنــه يف بتاريــخ 7 

ــجن  ــم بالّس ــان 2019، وحك إبريل/نيس

لعامــن.

يُشــار إىل أن قرابــة 700 أســر يف 

ــرىض،  ــن امل ــم م ــال ه ســجون االحت

مــن  يعانــون   300 قرابــة  ومنهــم 

أمــراض مزمنــة، ومنهــم أكــر مــن 

عــرشة يعانــون مــن الرسطــان.

ــل مركــز فلســطن لدراســات  وحمَّ

ــال املســؤولية  األرسى، ســلطات االحت

عــن استشــهاد األســر املحــرر محمــد 

عايــد صــاح الديــن )20 عاًمــا(، نتيجة 

ــذى  ــه مــن مــرض الرسطــان ال معانات

أصيــب بــه خــال اعتقالــه يف ســجون 

االحتــال.

االحتالل يعتزم المصادقة على بناء 850 وحدة 
استيطانية في الضفة

استشهاد المحّرر المقدسي محمد صالح 
الدين باإلهمال الطبي
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األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 

-1-12 الثاثــاء  صبــاح  واملحرريــن 

2021: “إن إدارة ســجن رميــون أغلقت 

املعتقــل بــكل أقســامه، وذلــك بعــد 

ــروس  ــس بف ــوم أم ــة ي ــجيل إصاب تس

ــم  ــوف األرسى بقس ــن صف ــا ب كورون

باملعتقــل”.  )4(

إدارة  أن  الهيئــة  وأوضحــت 

املصــاب  األســر  نقلــت  »رميــون« 

ــذي  ــل، وال ــذات املعتق إىل قســم )8( ب

يقبــع فيــه حاليــاً أكــر مــن 35 أســرا 

كورونــا. بفــروس  مصابــا 

ــة  ــجيل اإلصاب ــه وبتس ــت أن وأضاف

اإلصابــات  عــدد  يرتفــع  املذكــورة، 

بــن صفــوف  بفــروس »كورونــا«  

األرسى منــذ بدايــة انتشــار الوبــاء إىل 

)191( إصابــة، أغلبهــا ُســجلت مبعتقــل 

»جلبــوع، وأن العــدد مرشــح لازديــاد. 

تقريرهــا  يف  الهيئــة  ونــددت 

واإلجــراءات  الســيئة  بالتدابــر 

الوقائيــة واالحرتازيــة املعدومــة داخــل 

ســجون االحتــال، واســتهتار اإلدارة 

ــن،  ــامة املعتقل ــى س ــاظ ع يف الحف

اإلهــامل  سياســة  أن  عــى  وأكــدت 

املتعمــدة  »اإلرسائيليــة«  والتقصــر 

ــت األرسى  ــن جعل ــي م ــة، ه واملمنهج

هدفــا لفــروس كورونــا ولــكل األوبئــة 

تــودي  التــي  الخطــرة  واألمــراض 

بحياتهــم.

ــل«  ــة إرسائي دعــت »حركــة مقاطع

بـــ  اختصــاًرا  واملعروفــة  العــامل  يف 

 ،2021-1-10 األحــد  أس«،  دي  »يب 

ــال يف 2021،  ــة االحت ــادة عزل إىل زي

ــحب  ــا، وس ــات مقاطعته ــف حم وتكثي

ــات  ــا، وفــرض عقوب االســتثامرات منه

ــا. ــة عليه دولي

تقريــر  يف  الحركــة،  وقالــت 

خــال  إنجازاتهــا  فيــه  اســتعرضت 

2020، نــرش عــى موقعهــا: “إن موجــة 

التطبيــع مــع إرسائيــل الجارفــة تتطلــب 

عــى  حريــص  كل  جهــود  تضافــر 

ــعوب  ــوق ش ــطينية وحق ــة الفلس القضي

العربيــة”. املنطقــة 

رضورة  عــى  الحركــة  وشــددت 

تصعيــد مناهضــة التطبيــع، وتكثيــف 

ــحب  ــال، وس ــة االحت ــات مقاطع حم

االســتثامرات منــه،، وفــرض العقوبــات 

ــه. ــة علي الدولي

عــام   2021 »ليُكــن  وأضافــت 

ــع النظــام  ــع، وتدفي رفــع تكلفــة التطبي

ــة  ــه، ومفاقم ــن جرامئ ــي مث اإلرسائي

عزلتــه عامليــا يف كل املجــاالت”.

العــام  يف  هدفهــا  أن  وأكــدت 

االحتــال  نظــام  »إنهــاء  الجديــد 

واالســتعامر - االســتيطاين اإلرسائيي”، 

ــام  ــا الع ــن إنجازاته ــرًة إىل أن م مش

املــايض، دعــم أكــر مــن 452 منظمــة 

الفلســطيني  للنــداء  بالعــامل  مدنيــة 

الــذي يطالــب األمــم املتحــدة بالتحقيق 

يف الفصــل العنــري اإلرسائيــي.

وخــال الســنوات املاضيــة، حققــت 

»يب دي اس« العديــد مــن اإلنجــازات 

عــى الصعيــد العاملــي، وهــو مــا دفــع 

ــع  ــن متن ــدار قوان ــال إىل إص االحت

نشــطاء الحركــة مــن الدخــول إليهــا.

إغالق معتقل »ريمون« بالكامل بسبب انتشار كورونا

»بي دي أس« تدعو لزيادة عزلة االحتالل في 2021
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الخميس 1 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 14 كانون الثاني 2021 

أشــاد نشــطاء فلســطينيون وعــرب 

أوقفــت  تونــي  طيــاٍر  مبوقــف 

ــد  ــارات بع ــران اإلم ــة ط ــه رشك عمل

ــان  ــة إىل الكي ــاع يف رحل رفضــه اإلق

الصهيــوين.

إعجابًــا  الطيــار  موقــف  ولقــي 

ــا واســًعا مــن النشــطاء الذيــن  وترحيبً

أعلنــوا تضامنهــم معــه إزاء وقفــه عــن 

ــه. عمل

منعــم  ويدعــى  الطيــار  وكتــب 

ــى  ــه ع ــى صفحت ــاع ع ــب الطب صاح

موقــع فيســبوك قبــل إغاقهــا ألســباب 

مجهولــة، الثاثــاء 12-1-2021: “تــم 

طائــرة يف  كقائــد  نشــاطي  تجميــد 

رفــي  بســبب  اإلمــارات  طــران 

املشــاركة يف رحلــة إىل تــل أبيــب.. اللــه 

ــا”. ــت نادًم ــاين لس ــن يرع ــط م فق

»الشــارع  صحيفــة  ونقلــت 

التونــي  الطيــار  عــن  املغــاريب« 

ــه يف  ــل، وأنّ ــن العم ــه ع ــده وقف تأكي

انتظار مثوله أمام »لجنة تأديب”.

يجــدر اإلشــارة إىل أّن اإلمــارات 

أول دولــة تعلــن عــن التطبيــع مــع 

االحتــال الصهيــوين يف موجــة تطبيــعٍ 

ــن  ــى اآلن البحري ــملت حت ــعة، ش واس

والســودان واملغــرب.

ودعــا ناشــطون تونســيون، وزارة 

ــوف  ــرك والوق ــم للتح ــة باده خارجي

ــا  ــاع، بعدم ــار الطب ــر الطي ــى مص ع

نــرشه  عقــب  فجــأًة  حســابه  أُغلــق 

التواصــل  مواقــع  عــى  للتدوينــة 

. عــي الجتام ا

انتشــاًرا  الخــر  هــذا  والقــى 

التواصــل  مواقــع  رواد  بــن  واســًعا 

ــار  ــالة الطي ــت رس ــي، وتناقل االجتامع

التونــي مــع ربطهــا مبواقــف أخــرى 

ــه  ــن صفحت ــت ضم ــا كان ــل إنه ــه قي ل

عــى فيســبوك -قبــل إغاقهــا- ويف 

مقدمــة تلــك املواقــف تضامنــه مــع 

الفلســطينية. القضيــة 

ــارات  ــد اإلم ــة بري ــت مجموع أعلن

إضافــة »إرسائيــل« إىل شــبكة عملياتها 

الدوليــة.

ــه  ــان نقلت وقالــت املجموعــة يف بي

“إنهــا  اإلماراتيــة:  األنبــاء  وكالــة 

بإضافــة  الدوليــة  عملياتهــا  وســعت 

ــث ارتبطــت  ــل إىل شــبكتها، حي إرسائي

ــهيل  ــل لتس ــد إرسائي ــع بري ــة م الرشك

والوجهــات يف  املــدن  إىل  الوصــول 

جميــع أنحائهــا”.

وعــدَّ الرئيــس التنفيــذي لرشكــة 

ــه  ــد الل ــارات عب ــد اإلم ــة بري مجموع

محمــد األرشم، يف البيــان، أن خدمات 

ــع  ــكل يف دف ــهم بش ــة »ستس املجموع

بــن  الواعــدة  التجاريــة  العاقــات 

اإلمــارات وإرسائيــل، وتعزيــز التســامح 

والتواصــل والتبــادل الثقــايف بينهــام”.

)إضافــة  »تشــكل  أن  وبــّن 

ــة  ــة التقدمي ــيًدا للرؤي ــل( تجس إرسائي

لــكا الدولتــن، كــام ســتثمر الرشاكــة 

مــع بريــد إرسائيــل عــن فتــح املجــال 

االبتــكار  وتشــجيع  األفــكار  لتبــادل 

والتعــاون املشــرتك لتطويــر القطــاع”

بعد رفضه القيام برحلة إلى »تل أبيب«..
اإلمارات تجمد عمل طياٍر تونسي

»بريد اإلمارات« يضيف »إسرائيل« إلى شبكة عملياته
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بقلم وليد القططي

كان  إبــادة جامعيــة«،  “التطبيــع 

ــة  ــس الحكوم ــه رئي ــال كتب ــوان مق عن

املغربيــة ســعد الديــن العثــامين، يف 

عاًمــا،   24 قبــل  »الفرقــان«  مجلــة 

ومضمونــه نقــض التطبيــع مــع الكيــان 

الصهيــوين.

اعتــر الكاتــب فيــه أن التطبيــع 

املكــر  عنهــا  تفتّــق  أداة  »أفضــل 

»إقامــة  بهــدف  الصهيــوين«، 

إرسائيــل الكــرى؛ الحلــم املعــروف 

للصهيونيــة«، وأنــه يقــوم عــى باطــل، 

املطــارد  املظلــوم  »يُطالــب  بحيــث 

مبصالحــة الظــامل وإعطائــه مزيــداً 

ــال  ــد يف املق ــازات«، وانتق ــن االمتي م

التطبيــع العــريب الــذي يتــم بينــام 

لفلســطن  احتالــه  العــدو  يواصــل 

وجرامئــه ضــد الشــعب الفلســطيني.

الديــن  ســعد  موقــف  يتغــّر  مل 

العثــامين مــن التطبيــع بعــد أن أصبــح 

بصفتــه  املغربيــة  للحكومــة  رئيًســا 

األمــن العــام لحــزب العدالــة والتنميــة 

ــه  ــن نفس ــرّف ع ــذي ع ــامي، ال اإلس

ــا يســعى  ــا سياســيًا وطنيً بصفتــه »حزبً

انطاقـًـا مــن املرجعيــة اإلســامية ويف 

القامئــة  الدســتورية  امللكيــة  إطــار 

عــى إمــارة املؤمنــن- إىل اإلســهام 

يف بنــاء مغــرب دميوقراطــي حديــث.. 
الحــزب  باســم  بيانًــا  فأصــدر   ،«
يُديــن التطبيــع اإلمــارايت مــع الكيــان 
ُمعتــرًا  شــهور،   4 قبــل  الصهيــوين 
التّطبيــع »دعــاًم للعــدوان عــى الشــعب 
الغتصــاب  ورشعنــة  الفلســطيني 

الفلســطينية”. األرايض 

أنَّ  املوضــوع  يف  والجديــد 
العثــامين مل يكــن يعلــم - كــام يبــدو - 
ــا  ــاد والحاكــم الفعــي له ــك الب أنَّ مل
ــن  ــذي ورث ع ــادس - ال ــد الس - محم
ــر  ــة، يُدبّ ــب الصهاين ــك ح ــده املل وال
مــع األمركيــن والصهاينــة مشــهًدا 
ــه  ــان، تصــل في ــال والبي ــا للمق ُمناقًض
ذروة  إىل  التطبيــع  مسلســل  عقــدة 
إثارتهــا عندمــا يلبــس العثــامين يف 

املشــهد عاممــة التطبيــع.

ســعد  الدكتــور  توقيــع  مشــهد 
الديــن العثــامين عــى اتفاقيــة التطبيع 
الكيــان  ممثــي  مــع  الربــاط  يف 
كان  األمركيــة،  واإلدارة  الصهيــوين 
ــريك  ــس األم ــان الرئي ــبقه إع ــد س ق
دونالــد ترامــب، عــن حقيقــة الصفقــة 
ــص،  ــايل بالرخي ــا الغ ــع فيه ــي يبي الت
ففــي الجــزء األول منهــا »تســتأنف 
اململكــة عاقاتهــا الدبلوماســية مــع 
إرسائيــل«، فضــًا عــن تعزيــز التعــاون 
االقتصــادي والثقــايف بينهــام »مبــا 
يخــدم االســتقرار يف املنطقــة«، والجزء 
ــود  ــراء املوج ــو الصح ــا ه ــاين منه الث
معظمهــا تحــت الســيادة املغربيــة فعاً، 
بإعــان ترامــب اعــرتاف الواليــات 
عــى  املغربيــة  بالســيادة  املتحــدة 
إقامــة  املغربيــة، ورفــض  الصحــراء 
دولــة صحراويــة مســتقلة فيهــا، فظهــر 
ــة  ــام مقايض ــاق وكأنه ــان واالتف اإلع
الصهيــوين  الكيــان  مــع  التطبيــع 

ــرب  باالعــرتاف األمــريك بســيادة املغ
ــراء. ــى الصح ع

هــذا املشــهد التطبيعــي ينســجم مع 
ــريب يف  ــي املغ ــام املل ــات النظ توّجه
ــان  ــع الكي ــة م ــات طبيعي ــة عاق إقام
الصهيــوين، والتــي مل تنقطــع يوًمــا 
ــة  ــع الهرول ــق م ــة، ويتواف رًسا وعاني
العربيــة املوجهــة أمركيًــا باتجــاه حجز 
الخلفيــة  الصفــوف  يف  مقاعدهــم 
ــور  ــد مح ــريك ض ــف الصهيو-أم للحل
ــب يف  ــيء الغري ــن ال ــة، ولك املقاوم
ــة  ــس الحكوم ــع رئي ــو توقي ــهد ه املش
املغربيــة ســعد الديــن العثــامين ممثــًا 
عــن املغــرب، ووجــه الغرابــة فيــه هــو 
ــة  ــزب العدال ــام لح ــن الع ــه األم كون
ــة اإلســامي التوجــه، واملنتمــي  والتنمي

ــلمن. ــوان املس ــار اإلخ إىل تي

مضمــون الغرابــة هــو التناقــض 
ــامين  ــن العث ــعد الدي ــا كان س ــن م ب
فعلــه  ومــا  التطبيــع  عــن  يكتبــه 
توقيــع،  مــن  التطبيــع  مشــهد  يف 
الفكريــة  املبــادئ  بــن  والتناقــض 
ــا  ــف السياســية الرافضــة قطعيً واملواق
للتطبيــع والخطــاب الســيايس الراســخ 
يُعــرف  مــا  أو  اإلســامية  للحركــة 
يتعلّــق  مــا  يف  الســيايس  باإلســام 
بالقضيــة الفلســطينية، لكونهــا القضيــة 
اإلســامية،  لألمــة  واملركزيــة  األوىل 
فروعهــا  أحــد  عــر  ومشــاركتها 
ــع،  ــر التطبي ــر بتمري ــع والتري بالتوقي
وُمخالفــة مشــهد التطبيــع لــكل أدبيــات 
وأفــكار اإلســام الحــريك الثابتــة التــي 
ــا غــر رشعــي  تعتــر »إرسائيــل« كيانً
ــة،  ــامية ُمغتصب ــى أرض إس ــا ع ُمقاًم
وال ميكــن االعــرتاف بهــا والتعايــش 
ــر  ــاد لتحري ــا، وأنَّ الجه ــع معه والتطبي
اإلســامية  الثوابــت  مــن  فلســطن 

الّتطبيع المغربّي.. الحرام بنكهة إسالمّية
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ــة  ــاورة واملقايض ــع للمن ــي ال تخض الت
أو  الصغــرة  السياســية  والحســابات 

الكبــرة.

العدالــة  حــزب  وجــد  ولذلــك، 
والتنميــة صعوبــة كبــرة يف متريــر 
اتفاقيــة  العــام عــى  أمينــه  توقيــع 
التوقيــع، فقــام باســتدعاء كل مفــردات 
اللغــة السياســية لتريــره والهــروب من 
ــع،  ــر التطبي ــاركة يف متري ــات املش تبع
اســتحقاقات وجــوده  كأحــد أخطــر 
يف الســلطة، وأحــد أســوأ متطلبــات 

محافظتــه عــى رئاســة الحكومــة.

والتنميــة  العدالــة  حــزب  بيــان 
اإلســامي املدافــع عــن مشــاركة أمينــه 
العــام يف التطبيــع ممثــًا عــن املغــرب، 
لرشعنــة  دينيــة  فتــوى  يتضمــن  مل 
ومل  أحيانًــا،  يحــدث  كــام  التطبيــع، 
يســتند إىل ســابقة تاريخيــة مــن العهــد 
ــاً  ــدث أحيان ــام يح ــامي األول، ك اإلس
ــررات  ــى م ــز ع ــه ارتك ــرى، ولكن أُخ
سياســية تنــدرج تحــت إطــار فقــه 
ــح املُرســلة يف أحــكام السياســة  املصال
رؤيــة  إىل  تســتند  التــي  الرشعيــة، 
»أمــر املؤمنــن« للمصلحــة، فــرأى 
ــع  ــن - يف التطبي ــك - أمــر املؤمن املل
مصلحــة يتــم مــن خالهــا »تعزيــز 
ــد  ــراء« بع ــى الصح ــرب ع ــيادة املغ س
االعــرتاف األمــريك بســيادتها عليهــا، 
ورأى يف ذلــك مثًنــا مناســبًا للتضحيــة 

بفلســطن.

ورأى حــزب العدالــة والتنميــة تأييد 
الحفــاظ  يف  مصلحــة  امللــك  قــرار 
واســتقرارها،  البــاد  وحــدة  عــى 
ــة  ــس الحكوم ــم رئي ــال »دع ــن خ م
املغربيــة واألمــن العــام للحــزب ســعد 
الديــن العثــامين يف إطــار مســؤولياته 
ــه  ــا يقتضي ــة، وم ــية والحكومي السياس
للعاهــل  وإســناد  دعــم  مــن  ذلــك 

املغــريب محمــد الســادس”.

وإضافــًة إىل بيــان الحــزب، شــارك 
العــام  األمــن  التريــر  حفلــة  يف 
الســابق لــه عبــد اإللــه بنكــران، ُمعترًا 
ــا  ــة ُعلي ــع مصلح ــى التطبي ــع ع التوقي
للمغــرب، وأنَّ البديــل هــو الخــروج من 
ــب أن  ــر املناس ــن غ ــلطة، وأن »م الس
يقــف الحــزب الــذي يــرتأس الحكومــة 
ــا  ــة هن ــة«، والدول ــرارات الدول ضــد ق
تعنــي امللــك، والتطبيــع هــو الســبيل 
لرضــاه وللبقــاء يف الســلطة. ولتمريــر 
ــد مــن اســتدعاء  ــع، ال ب مشــهد التطبي

ــر. خطــاب التري

خطــاب التريــر لــه أكــر مــن 
وجــه عــى املســتوى الســيايس الفكــري 
الفقهــي، ولكــن أساســه  الدينــي  أو 
النفــي إلضفــاء الرشعيــة  التريــر 
واملصداقيــة واألخاقيــة عــى املواقــف 
املبــادئ  مــع  املتناقضــة  الجديــدة 
والثوابــت، بتوظيــف ميكانــزم التريــر 
ــر  ــف غ ــي ملواق ــبب منطق ــاد س إليج
منطقيــة ومــررات مقبولــة ألفعــال 
ــة، وهــذا التريــر النفــي  غــر مقبول
السياســيون  إليــه  يلجــأ  مــا  كثــرًا 
لتريــر مواقفهــم وأفعالهــم أو ملواقــف 

وأفعــال رؤســائهم.

الديــن  فقهــاء  لجــوء  كان  وقــد 
ــا  إىل ذلــك أكــر، فأنتجــوا تراثًــا فقهيً
ــا أخضعــوا فيــه النــص الدينــي  تريريً
عصورهــم،  يف  الســيايس  للواقــع 
ــا  ــح الحــكام قدميً لينســجم مــع مصال
كتــب  امتــألت  ولذلــك،  وحديثًــا. 
الــرتاث بفقــه يرشعــن االســتبداد لــدرء 
»الفســاد«، ويبيــح االستســام باســم 
»الســام«، ويفتــي بجــواز التطبيــع 

مثنــاً لألوهــام.

خطــاب التريــر الدينــي والفكــري 
مــع  التطبيــع  لتمريــر  والســيايس 
ــدٍو  ــوين هــو ســقوط م ــان الصهي الكي
مهــام  فيــه،  املشــاركن  ملصداقيــة 

والفكريــة  الدينيــة  كانــت هوياتهــم 

والسياســية، وال ســيام إذا كان التطبيــع 

وهــو  اإلســامية،  بالحركــة  يتعلــق 

خطيئــة كــرى ال مُيكــن تريرهــا أو 

مــن  العديــد  وتســتدعي  متريرهــا، 

ــتفهام والتعّجــب التــي  عامــات االس

هــل  مثــل:  بعضهــا،  طــرح  ميكــن 

الســلطة  يف  البقــاء  عــى  الحــرص 

ــة  ــتحق التضحي ــه يس ــد ذات ــدف بح ه

؟!  اإلســامية  الحركــة  مبصداقيــة 

ــة  ــة وهمي وهــل تحقيــق مصلحــة وطني

األمــة  بقضيــة  التضحيــة  يســتحق 

ــول  ــل الحص ــطن( ؟! وه األوىل )فلس

عــى رساب الرشعيــة الدوليــة مثنــه 

املشــاركة يف خطيئــة التطبيــع ؟! وهــل 

بدعــة فصــل الســيايس عــن الدعــوي 

وجــه آخــر للمبــدأ العلــامين املرفــوض 

إســامياً )فصــل السياســة عــن الدين؟!

ــي  ــرورة« الت ــت »ال ــل تحّول وه

الــرورة  إىل  التطبيــع  ســّوغت 

أو  الحــزب  مصلحــة  عــى  املعتِمــدة 

ــة  ــداًل مــن املصلحــة الرشعي ــة ب الحرك

املعتِمــدة عــى مصلحــة األمــة والشــعب 

؟! وهــل الفتــوى الدينيــة ومــا بُنــَي 

ــف  ــة ومواق ــادئ فكري ــن مب ــا م عليه

سياســية تتغــّر بتغــّر الزمــان واملــكان 

ــل  ــكام ؟! وه ــب والح ــر املناص أم بتغ

ــن دون  ــة م ــة الرشعي ــت السياس تحّول

ــة سياســية  ــة إىل انتهازي ــط ديني ضواب

ــري  ــاس فك ــي وإف ــاط أخاق وانحط

؟! وهــل جعــل فقــه املصلحــة إســاميي 

ــم األدوار،  ــة تقاس ــون لعب ــرب يلعب املغ

فيكــون قــرار التّطبيــع للملــك، وتوقيــع 

التطبيــع للعثــامين، وتريــر التوقيــع 

للدعــوة،  التطبيــع  ورفــض  للحــزب، 

ــزًا عــن  ــع املغــريب ُمتمي ليكــون التطبي

التطبيــع العــريب بإبــداٍع جديــد يُقــَدُم 

ــامية. ــة إس ــرام بنكه ــه الح في
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»بنيامــن  كتــاب  يكــون  قــد 

أهــم  الاحــل«  عقيــدة  نتنياهــو.. 

مرجــع لتقييــم تجربــة رئيــس وزراء 

ــو،  ــن نتنياه ــايل بنيام ــال الح االحت

فقــد نجــح املؤلــف الباحث الفلســطيني 

أنطــوان شــلحت يف تقديــم قــراءة 

متكاملــة ملســرته السياســية وخياراتــه، 

ــه  ــا ترك ــة، وم ــه األيديولوجي ومرجعيات

ويرتكــه مــن بصــامت عــى مشــهد 

االحتــال اإلرسائيــي، ومــا يُعــر عنــه 

مــن توجــه نحــو اليمــن، مبــا يشــمل 

انحيــازه لسياســة الصــدام والتوســع 

عــى صعيــد العاقــة مــع الفلســطينين.

»الجــرف  انتهــاء عــدوان  فبعــد 

يوًمــا   50 اســتمر  الــذي  الصامــد« 

عــام 2014 عــى قطــاع غــزة، شــهدت 

»إرسائيــل« جــداًل حــاًدا بشــأن مقاربــة 

باملســألة  يتعلــق  مــا  يف  نتنياهــو 

ومبســتقبل  جهــة،  مــن  الفلســطينية 

»إرسائيــل« مــن جهــة أخــرى.

كان أبــرز مــن بــدأ هــذا الســجال 

هــو املــؤرخ يحيعــام فايتــس املحــارض 

ــا،  ــة حيف ــخ يف جامع ــم التاري يف قس

»بنيامــن  هنــاك  أن  رأى  الــذي 

ــذي  ــًدا، وهــو ال نتنياهــو واحــًدا ووحي

كرئيــس  أدائــه  مجمــل  وراء  يقــف 

مــدار  عــى  اإلرسائيليــة  للحكومــة 

أن  عــى  وشــدد  الثــاث،  والياتــه 

هدفــه واحــد ال يتغــر وهــو البقــاء 

يف الســلطة، وهــو أول رئيــس حكومــة 

ــاء يف  ــر البق ــل يعت ــخ إرسائي يف تاري

ــه  ــس لدي ــيًا، ولي ــا أساس ــلطة هدفً الس

أي هــدف آخــر يتخطــى البقــاء يف 

كريس الحكم”.

ــال  ــن خ ــجاله م ــدأ س ــس ب فايت

نتنياهــو  »ســقوط  بعنــوان  مقــال 

اَري  الســيايس  للمحلــل  الثــاين« 

شــافيط نــرشه يف صحيقــة »هاَرتــس« 

عــام 2014 يعتــر فيــه أن »هنــاك 

نســختن مــن نتنياهــو: نتنياهــو يف 

التســعينيات،  خــال  األوىل  واليتــه 

»زعيــم شــاب، متعجــرف، أيديولوجــي 

ومســتعد للمواجهــة«. وهنــاك نتنياهــو 

الثــاين يف واليتيــه الثانيــة والثالثــة، 

ــذر”. ــاميت وح ــيب، براغ ــج، أش »ناض

ــي  ــة الت ــس أن الفرضي ــرى فايت وي

ليســت  املقــال  هــذا  إليهــا  يســتند 

ــو أول  ــاك نتنياه ــس هن ــة. فلي صحيح

ونتنياهــو ثــان، هنــاك نتنياهــو واحــد، 

والفــارق هــو فقــط يف الوســائل وليس 

يف الهــدف. والهــدف واحــد ال يتغــر: 

ــلطة. ــاء يف الس البق

بنيامــن  أن  فايتــس  ويوضــح 

نتنياهــو هــو رئيــس الحكومــة األول 

ــاء يف  ــر البق ــذي يعت ــا ال يف تاريخن

ــه  ــس لدي ــياً، ولي ــاً أساس ــلطة هدف الس

هــدف آخــر يتخطــى البقــاء يف الحكم، 

مثلــام كانــت خطــة االنفصــال بالنســبة 

ألريئيــل شــارون، وهــدف املحافظــة 

ــدى  ــة« ل ــل الكامل ــى »أرض إرسائي ع

يتســحاق شــامر.

الفــارق  بقولــه:  نقاشــه  ويكمــل 

فقــط  هــو  نتنياهــو  واليتــي  بــن 

فيهــا  يحافــظ  التــي  الطريقــة  يف 

األوىل  واليتــه  ففــي  الحكــم.  عــى 

ــوات  ــن الخط ــة م ــلة طويل ــذ سلس اتخ

بانهيــار رسيــع لحكمــه يف  تســببت 

ــد  ــرس بع ــا خ ــو 1999، عندم أيار/ماي

ثــاث ســنوات بالضبــط عــى انتخابــه 

ــاراك. يف  ــود ب ــام إيه ــات أم االنتخاب

أيلول/ســبتمر 1996 قــرر افتتــاح نفــق 

- وكان هــذا مبثابــة  املبــى  حائــط 

خطــوة قاتلــة تســببت باضطرابــات 

ــو 60  ــا ونح ــل 16 جنديً وأدت إىل مقت

فلســطينيًا، وأثــارت شــكوكاً كبــرة لــدى 

الجمهــور يف مــدى اتزانــه.

املصدر: امليادين

كيف يقود نتنياهو »إسرائيل« إلى أجلها
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هل سيبقى الكيان الصهيوني ويحتفل قادته 
بالذكرى المئة لتأسيسه ؟

يبــدو أننــا َمْعرَش العــرب املعارصين 

بتنــا المنلــك الرويــة يف أمورنــا، وكأننــا 

ــة  ــينتهي بنهاي ــخ س ــأن التاري ــن ب نوق

أحدنــا، وعليــه أن ينهــي كل امللفــات 

قبــل موتــه ! وكأننــا نظــن أن التاريــخ 

هــو تاريــخ أفــراد وليــس تاريــخ برشية 

ــر يف  ــا نفك ــاالت، ف ــارات ورس وحض

لــه.  النخطــط  وبالتــايل  املســتقبل، 

ويذكــرين حالنــا اليــوم مبــا كان يقولــه 

ــة  ــة الثاني ــاء الحــرب العاملي األملــان أثن

ــاة  ــاك حي متســائلن: هــل ســتكون هن

بعــد هــذه الحــرب ؟

هــذه الكلــامت التــي أبــدأ بهــا 

ــدت  ــه، قص ــن داخل ــا م ــراءة عدون ق

ــث يف  ــا أن نرتي ــب علين ــا يج ــا أنن به

ــا  إصــدار األحــكام عــى حركــة جهادن

ومقاومتنــا لهــذا العــدو، وننتظــر نهايــة 

املشــهد األخــر مــن هــذه املعركــة، وال 

نكــون مثــل ذلــك الشــخص الــذي دخل 

إىل مرسحيــة وشــاهد الفصــل األول 

منهــا ثــم خــرج بعــده مبــارشة ليحكــم 

عــى هــذا العمــل هــل هــو ناجــح عــى 

ــو  ــرة، ول ــص واألداء والفك ــتوى الن مس

أعطــى نفســه الفرصــة ليشــاهد الفصل 

متناقضــة  أحكامــه  لكانــت  األخــر 

ــاً عــن ســابقتها. متام

يف الذكــرى الســبعن لقيــام دولــة 

ــان الصهيــوين، وخــال االحتفــال  الكي

بنيامــن  الــوزراء  بهــا قــام رئيــس 

نتنياهــو ليلقــي كلمتــه بهــذه املناســبة، 

»أن  الخطــاب  ذاك  يف  ورد  ومــام 

أقــى أمنياتــه بــأن يحتفــل بالذكــرى 

املائــة لتأســيس هــذا الكيــان”، إنــه 

ــان والقــدرة عــى  يشــك يف بقــاء الكي

ــرى ويرصــد  االســتمرار يف ظــل مــا ي

مــن صمــود املقاومــة، وتطــور حركتهــا، 

ــأن  ــك ب ــد كذل ــا، ويرص ــع رؤيته وتوس

تاريــخ هــذه األمــة مل يســجل أبــًدا بــأن 

ــا، أو اســتعامر  ــاك عــدًوا بقــي فيه هن

ــه ليــس  ألغــى هويتهــا، وهــو يوقــن أن

األقــوى وال األرشس مــن كل الغــزاة 

الذيــن ســبقوه، مــن هنــا نقــول إن 

ــدر  ــد لنص ــأت بع ــر مل ي ــهد األخ املش

ــكام. األح

ــن  ــرة م ــة الهج ــد لحرك إن الراص

ــذل  ــدرك مــن غــر ب ــان، ليُ وإىل الكي

مزيــًدا مــن الجهــد، أن هنــاك ازديــاًدا 

مــن  الهــروب  حجــم  يف  ملحوظًــا 

ــد أي  ــان إىل الخــارج وخاصــة عن الكي

ــدل  ــام ي ــة، م ــد للمقاوم ــة تصعي عملي

ــأن هــذه  ــدة ب عــى تراجــع عــن العقي

األرض هــي األرض املوعــودة، وأنهــا 

أرض الســمن والعســل، وهنــا نقــف 

ــاء  ــتحق البق ــذي يس ــن ال ــول: »م لنق

ــن جــواز  ــوم ع ؟« شــعب يبحــث كل ي

ســفر ليغــادر إىل أي مــكان ليعيــش 

يبــذل  شــعب  أم  واســتقرار،  بهــدوء 

املــال والــدم والراحــة للدفــاع عــن 

أرضــه ودينــه وحــق عودتــه ؟

ــر  ــوم أك ــن الي ــا ُمطالب ــن أنن أظ

مــن أي وقــت ســابق بأن منتلــك الصر 

ملفاتنــا  إنهــاء  يف  التــرسع  وعــدم 

بصــورٍة ننقــذ بهــا عدونــا بــدل أنفســنا، 

وعلينــا كذلــك عــدم االنبهــار ببهلوانيــة 

الحقيقــة  ألن  االســتعراضية،  عدونــا 

هــي غــر هــذا الســحر الــذي ســحروا 

بــه األعــن، علينــا البقــاء حتــى املشــهد 

ــة الحــق. األخــر، لُنشــاهد قيام
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