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ال ثورَة.. إال مع فلسطين
تنــا منــاذج عديــدة، ويف تاريــخ األمــم كلهــا قدميـًـا وحديثـًـا منــاذج كثــرية ألنــاس باعــوا ضمريهــم  يف تاريــخ أمَّ
وجعلــوا أنفســهم تَبًَعــا لعدوهــم وأســلموا قيادهــم لــه، يســوقهم حيــث يحققــون لــه مصالحــه وأغراضــه، ويّزيــن لهــم 

الخيانــة ويســّميها بكلــات أخــرى، بهــدف التخفيــف مــن َوقعهــا عليهــم وعــى النــاس.

وال شــّك يف أنَّ الضعــف الــذي متــّر بــه األّمــة، وقــوة املحتــّل وســيطرته عــى مقاليــد األمــور، هــا مــن أهــم 
الدوافــع التــي تحمــل بعــض النــاس عــى التخــّي ومــن ثـَـمَّ ســقوط بعضهــم يف َدرَك الخيانــة، إضافــًة إىل الصفــات 

النفســية للخائــن، ومســتواه الفكــري، ومصالحــه الشــخصية.

ــوين، وهــي متوفــرٌة عــى مســتوى  ــال الصهي ــوم يف رصاع األمــة مــع االحت وكلُّ هــذه العوامــل موجــودة الي
ــه  ــدو لعبت ــب الع ــا يلع ــد، وهن ــكل تأكي ــادة« ب ــة« و »الق ــّمى »النُّخب ــا يس ــتوى م ــا عــى مس ــن ك ــراد العادي األف
املدروســة ليســتميل إليــه مــن هــؤالء بعــض الخائنــن، الذيــن يســتهلكهم ملــدة تطــول أو تقــر، ثــّم يرمــي بهــم 
عندمــا يقــرر انتهــاء الصاحيــة املرجــّوة منهــم، وهــذا مــا ينطبــق عــى كلِّ مــن طبّــع مــع العــدّو الصهيــوين قدميًــا 

ــا. وحديثً

ــا آخــَر هــم الفئــة الغالبــة، وهــم املستمســكون بالعــروة الوثقــى، واملؤمنــون  لكــنَّ يف األمــة ويف أبنائهــا فريًق
ــت(،  ــّق الثاب ــرّي الح ــر ال يغ ــف العاب ــاً، ألنَّ )الضع ــة أحيان ــب األم ــٍف يصي ــبب ضع ــقط بس ــا ال تس ــوق وأنَّه بالحق
كــا قــال أحــد هــؤالء، والواثقــون بقــدرة الشــعوب عــى الوقــوف أمــام الغاصــب وعــى اســتخاص الحقــوق منــه 

ــط. ــر األرض دون تفري وتحري

ــا الحــارض، ولذلــك  ــال هــؤالء، والنمــوذج األوىف تعبــريًا عنهــم يف زمنن والشــعب الفلســطيني املقــاِوم هــو مث
فــإن بإمكاننــا أن منيّــز حقيقــة كل إنســان وكل »قائــد« مــن خــال موقفــه العمــّي مــن القضيــة الفلســطينية، فَمــن 
ــا وصدقــاً فهــو الحــّر وهــو العــادل وهــو الثائــر الحقيقــي؛ ومــن كان مــع أعــداء فلســطن،  كان مــع فلســطن حقًّ

وريض باالستســام والتطبيــع فليــس لــه مــن الــرف يشٌء، وإن ادَّعــى بلســانه الحــرص عــى فلســطن.

وعندمــا نســتحرض »اإلمــام الخمينــي« رحمــه اللــه والثــورَة الشــعبية اإلســامية التــي قادهــا، يف ذكراهــا الثانيــة 
ــا  ــرى فيه ــا ن ــكا؛ فإنن ــب أمري ــة وربي ــل الصهيوني ــف أدَّت إىل ســقوط »الشــاه« عمي واألربعــن هــذا الشــهر، وكي
مثــال الثــورة الحقيقيــة، ألنّهــا رأت نفســها منــذ البدايــة مــع فلســطن، وكان اإلمــام الخمينــي - منــذ مواقفــه املبكــرة 
قبــل عــرات الســنن مــن انتصــار الثــورة اإلســامية - واضًحــا يف الوقــوف الكامــل مــع فلســطن وقضيتهــا، ويف 
ربــط مــآيس إيــران ومشــكاتها مبــا تفعلــه الصهيونيــة وأمريــكا يف املنطقــة كلّهــا وخصوًصــا يف فلســطن، وكان 

طــول حياتــه رصيحــاً يف إعــان أنَّ مــا بــدأ يف إيــران ال ميكــن أن يكتمــل إال بتحريــر فلســطن.

ولذلــك كان قــرار اإلمــام بتحويــل ســفارة الكيــان الصهيــوين يف طهــران إىل مقــّر ألول ســفارة فلســطينية يف 
ــزال مســتمرة  ــي ال ت ــراره بدعــم حــركات املقاومــة دون حــدود، وهــي املســرية الت ــارص، كــا كان ق ــخ املع التاري

وتتنامــى حتــى يومنــا هــذا.

ــذي  ــة ال ــار املقاوم ــد أّن خي ــراين تؤك ــورة اإلســامية والشــعب اإلي ــا الث ــي حققته ــة الت إنَّ اإلنجــازات العظيم
ــد. ــي الوحي ــي واملنطق ــار الواقع ينتهجــه الشــعب الفلســطيني هــو الخي

وأنَّ خيــار التطبيــع واالستســام والتفريــط بالحقــوق هــو جنــوٌن وخيانــٌة موصوفــٌة ولــن يــؤدي إال إىل العــار 

ألصحابــه، الذيــن ســيزولون قبــل الــزوال األكيــد لاحتــال.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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شــهدت مدينــة القــدس املحتلــة، 

الجمعــة 5-2-2021، تشــديدات وقيــود 

للمســجد  املصلــن  وصــول  عــى 

ــادس  ــبوع الس ــارك لألس ــى املب األق

ــد اإلغــاق الشــامل  ــد متدي ــا، بع تواليً

.2021-2-7 األحــد  حتــى 

ونصبــت قــوات االحتــال الحواجز 

عــى مداخــل املدينــة والبلــدة القدميــة 

ــول  ــت وص ــى، وعرقل ــجد األق واملس

املصلــن مــن خــال التوقيــف وتحرير 

ومنعــت  فيهــا،  والتدقيــق  الهويــات 

ــا. ــدة إال القاطنــن فيه دخــول البل

واســتنكر خطيــب املســجد األقــى 

عرقلــة  صــري  عكرمــة  الشــيخ 

ــق  ــن والتضيي ــال وصــول املصل االحت

عــى حراســه لفــرض واقــع جديــد.

وقــال: “رغــم جائحة كورونــا إال أن 

ــا  ــاحاته م ــتوطنن لس ــات املس اقتحام

ــم  ــت يت ــس الوق ــتمرة، وبنف ــت مس زال

ــن  ــلمن والواصل ــى املس ــق ع التضيي

للمســجد”.

عموًمــا  الفلســطينين  داعيًــا 

ــال  ــد الرح ــا بش ــين خصوًص واملقدس

ــه؛  ــود في ــى والوج ــجد األق إىل املس

ــل  ــل قب ــذي حص ــاب ال ــض الغي لتعوي

6 أســابيع بعــد انفــراج نســبي وتخفيــف 

والقيــود. اإلجــراءات 

األقــى  املســجد  أن  وأكــد 

للمســلمن وحدهــم، وجميــع مــا يقــوم 

ــراق  ــال باطــل، وســاحة ال ــه االحت ب

وقــف إســامي، مبيًنــا »نرفــض مــا 

تقــوم فيــه ســلطات االحتــال مــن 

ــري الواقــع االســامي يف  ــة لتغي محاول

ســاحة الــراق”.

ــا  ــن أرشك، وتعس ــا مل ــل “تعًس وأكم

ــن  ــا مل ــال، وتعًس ــع االحت ــع م ــن طب مل

ــب  ــرى بالترسي ــة الك ــب الخطيئ ارتك

شــفاعة  فــا  العقــارات،  وبيــع 

للمخلصــن  فالشــفاعة  للمتنكريــن 

وأوطانهــم”. لدينهــم 

ــال، مســاء  ــدت ســلطات االحت أبع

أمــس اإلثنــن 8-2-2021، رئيــس لجنــة 

بالقــدس  اإلســامية  املقابــر  رعايــة 

املحتلــة املهنــدس مصطفــى أبــو زهــرة، 

عــن املســجد األقى والبلــدة القدميــة 

ــا. ــدس لخمســة عــر يوًم يف الق

ــت  ــال اعتقل ــوات االحت ــت ق وكان

بــاب  يف  توقيفــه  بعــد  زهــرة  أبــو 

املســجد  أبــواب  )مــن  الغوامنــة 

األقــى الرئيســية(، وتكبيلــه واقتيــاده 

إىل أحــد مراكــز التوقيــف يف املدينــة، 

ســاعات،  عــدة  للتحقيــق  وأخضعتــه 

قبــل أن تفــرج عنــه بــرط إبعــاده عن 

املســجد األقــى والبلــدة القدميــة.

كــا أبعــدت ســلطات االحتــال 

الناشــطة املقدســية فاطمــة خــرض )63 

ــا شــال  ــت حنين ــدة بي ــن بل ــا( م عاًم

القــدس املحتلــة، عــن البلــدة القدميــة 

ــارك 6 أشــهر. واملســجد األقــى املب

ــت  ــال اعتقل ــوات االحت ــت ق وكان

املقدســية خــرض يف 21 كانــون ثــاين/ 

ينايــر املنــرم عقــب اقتحــام منزلهــا 

ــا. ــدة بيــت حنين وتفتيشــه يف بل

أصعــب  أحــد  اإلبعــاد  ويشــكل 

التــي يتخذهــا االحتــال  القــرارات 

بحــق املقدســين، وياحــق كل فــرد 

مقــديس بقــرارات اإلبعــاد الظاملــة عن 

األقــى أو البلــدة القدميــة أو عــن 

ــاد  ــال اإلبع ــتخدم االحت ــة، ويس املدين

سياســَة عقــاٍب يطبقهــا حســب مزاجــه 

ــة وقهــر املقدســين. ــغ املدين لتفري

خطيب األقصى: ُتعًسا للمطبعين ومسّربي العقارات

االحتالل ُيبعد رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية 
ومقدسية عن األقصى والبلدة القديمة
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الخميس 29 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 11 شباط 2021 

كشــفت مصــادر إعاميــة صهيونية، 

عــن وجــود مخطــط لبلديــة االحتــال 

ــاريع  ــة مش ــة إلقام ــدس املحتل يف الق

توســعة يف مســتوطنة »بســغات زئيــف« 

شــال املدينــة.

وبحســب اإلعــام العــري، يــرف 

عــى املــروع االســتيطاين الجديــد 

بلديــة االحتــال يف القــدس، حيــث 

ــاقل. ــون ش ــه 350 ملي ــتبلغ تكلفت س

ويشــمل املــروع بنــاء 900 وحــدة 

ومجمعــات  جديــدة،  اســتيطانية 

لربــط  حديــد  وســكة  تجاريــة، 

»بســجات زئيــف« بالقطــار اإلرسائيــي 

املحتلــة. القــدس  غــرب 

مســتوطنة  االحتــال  وأقــام 

أرايض  عــى  زئيــف«  »بســغات 

فلســطينية محتلــة عــام 1967، وأجــرى 

عليهــا توســعات كبــرية لتفصــل املدينــة 

عــن عــدة قــرى محيطــة بهــا.

وقبــل أســابيع قليلــة، كشــف النقاب 

عــن مخطــط إلقامــة متنــزه كبــري يف 

مســتوطنة »بســغات زئيــف« شــايل 

ــاحة  ــى مس ــد ع ــة، ميت ــدس املحتل الق

مقــاول  اختيــار  تــم  إذ  دومنــا،   17

ــة  ــذ املــروع تحــت إرشاف رشك لتنفي

»موريــا« التابعــة لبلديــة االحتــال يف 

ــدس. الق

ــروع  ــذا امل ــة ه ــرت أن تكلف وذك

بحــوايل 14 مليــون شــيكل، تقدمهــا 

مــا تســمى وزارة اإلســكان اإلرسائيليــة 

و«بلدية القدس”.

إن  القــدس  بلديــة  قالــت  فيــا 

»بســغات  لســكان  مطلــوب  املتنــزه 

يكــون  أن  املفــرض  ومــن  زئيــف«، 

املتنــزه الوحيــد من نوعه ومســاحته يف 

جميــع منطقــة شــال املدينة ويســتطيع 

ــن يف  ــع املحيط ــه جمي ــتفادة من االس

ــي  ــية، النب ــة الفرنس ــل التل ــة مث املنطق

يعقــوب و«رمــات اشــكول”.

وشــخصيات  هيئــات  دعــت 

 ،2021-2-11 الخميــس  مقدســية، 

ــم يف  ــر العظي ــة الفج ــاء حمل إىل إحي

املســجد األقــى املبــارك، وأداء صــاة 

»األقــى«. يف  الجمعــة  فجــر 

الحملــة، جمــوع  وحــّث منظمــو 

»شــد  إىل  واملصلــن،  املقدســين 

األقــى  املســجد  إىل  الرحــال 

ــطن  ــاجد فلس ــري ملس ــارك«، والنف املب

صــاة  ألداء  الجمعــة  فجــر  كافــة 

الفجــر باملســاجد، وتكثيــف الدعــاء 

لرفــع الوبــاء ودفــع البــاء، ضمــن 

فعاليــات الفجــر العظيــم التــي كانــت 

قــد بــدأت فعالياتــه قبــل انتشــار وبــاء 

»كورونــا«.

ــة،  ــى الحمل ــون ع ــب القامئ وطال

بــأن يكــون »فجــر الجمعــة إيذانًــا 

بعــودة تلــك الفعاليــات، ولتكــن منطلقــاً 

اللتــزام املســاجد وارتيادهــا، والحــرص 

ــا  ــوات فيه ــى أداء الصل ــاظ ع والحف

ــات«. ــكل األوق ب

ــم«  ــر العظي ــة »الفج ــت حمل وكان

قــد انطلقــت مــن املســجد اإلبراهيمــي 

األول/  كانــون  يف  الخليــل  مبدينــة 

ــًدا عــى إســامية  ديســمر 2019، تأكي

األطــاع  مــن  وحايتــه  املســجد، 

املســجد  إىل  وانتقلــت  اإلرسائيليــة، 

ــاين/  ــون الث ــارك يف كان ــى املب األق

الحملــة  توّســعت  ثــم   ،2020 ينايــر 

ــامية،  ــة وإس ــدة دول عربي ــمل ع لتش

مــع  ناشــطون  خالهــا  تضامــن 

حملتــي الفجــر العظيــم يف املســجد 

األقــى  واملســجد  اإلبراهيمــي 

املبــارك، لكــن املبــادرة توقفــت بســبب 

وباء«كورونــا«. انتشــار 

مخطط صهيوني لتوسعة »بسغات زئيف« 
شمال القدس المحتلة

دعوات مقدسية
إلحياء حملة »الفجر العظيم« في األقصى
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ــطيني،  ــري الفلس ــادي األس ــل ن حّم

املســؤولية  االحتــال  ســجون  إدارة 

أميــن  األســري  حيــاة  عــن  الكاملــة 

القــدس،  مــن  عاًمــا(   54( ســدر 

بعــد نقلــه مــن مستشــفى »أســاف 

ســجن  إىل  الصهيــوين،  هروفيــه« 

»عيــادة الرملــة«، رغــم حاجتــه املّاســة 

للبقــاء يف املستشــفى، حيــث يواجــه 

وضًعــا صحيـًـا صعبـًـا جــرّاء مضاعفــات 

إصابتــه بـ«كورونــا”.

وقــال نــادي األســري يف بيــان لــه: 

نقــل األســري ســدر إىل ســجن  “إن 

الــذي ال تتوفــر فيهــا أدىن  الرملــة 

الازمــة،  الصحيــة  الرعايــة  رشوط 

يُشــكل جــزًءا مــن سياســة اإلهــال 

ــا إدارة  ــي تُنفذه ــدة، الت ــي املتعم الطب

ســجون االحتــال بحــّق األرسى، حيــث 

التنكيليــة  السياســات  أبــرز  تُشــكل 

املمنهجــة املارســة بحّقهــم.

ــال  ــجون االحت ــّن أن إدارة س وب

يف  إصابتــه  بدايــة  يف  الصهيــوين، 

تراجــع  وجــرّاء  »رميــون«  ســجن 

ــفى  ــه إىل مستش ــي نقلت ــه الصح وضع

»ســوروكا«، ورغــم حاجتــه البقــاء فيهــا 

ــه إىل  ــت بنقل ــا قام ــه، إال أنه يف حين

ــبب  ــا تس ــة«، م ــادة الرمل ــجن »عي س

براجــع إضــايف عــى وضعــه الصحــي، 

ــاف  ــفى »أس ــدًدا إىل مستش ــل مج ونُق

ــه  ــوم نقل ــه«، إىل أن قــررت الي هروفي

مجــدًدا إىل ســجن »الرملــة« رغــم مــا 

ــه. يواجه

جهــات  األســري  نــادي  وطالــب 

االختصــاص وعــى رأســها الصليــب 

الحقيقــي  بالــدور  بالقيــام  األحمــر 

والــازم يف متابعــة أوضــاع األرسى 

الصحيــة، ال ســيا يف ظــل انتشــار 

الوبــاء.

معتقــل  ســدر  األســري  أن  يذكــر 

بالّســجن  26 عاًمــا، ومحكــوم  منــذ 

مــدى الحيــاة، وهــو مــن أقــدم األرسى 

االحتــال،  ســجون  يف  املقدســين 

ويُعــاين مــن مشــاكل صحيــة وأمــراض، 

االعتقاليــة  الظــروف  جــرّاء  نتجــت 

القاســية التــي تعــرض لهــا عــى مــدار 

ــٍق  ــرض لتحقي ــة، وتع ــنوات املاضي الس

أشــهر  خمســة  ملــدة  اســتمر  قــاٍس 

يف مركــز تحقيــق »املســكوبية« بعــد 

اعتقالــه، ورفــض االحتــال اإلفــراج 

عنــه عــام 2011، خــال صفقــة »وفــاء 

األحــرار«، علــًا أنــه متــزوج ولــه ابــن 

وحيــد اســمه )محمــد(، وحينــا اعتقــل 

ــهر. ــدة أش ــر ع ــن العم ــغ م كان يبل

كــا ودخــل األســري محمود يوســف 

منــر الخطيــب مــن قريــة أم الخلجــان 

غــرب جنــن، األربعــاء 2021-2-10، 

عامــه الـــ12 يف ســجون االحتــال.

وذكــر مديــر نــادي األســري يف 

األســري  أن  ســمور،  منتــر  جنــن 

مــدى  بالســجن  محكــوم  الخطيــب 

الحيــاة، وتحــرم ســلطات االحتــال 

ــه. ــن زيارت ــه م ــراد أرست ــم أف معظ

نادي األسير ُيحّمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسير 
المريض سدر..

واألسير الخطيب يدخل عامه الـ12 في السجون
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الخميس 29 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 11 شباط 2021 

الســيايس  املكتــب  رئيــس  قــال 

لحركــة املقاومــة اإلســامية »حــاس« 

ــة  ــه منفتح ــة، إن حركت ــاعيل هني إس

ــام  ــاء االنقس ــامل إلنه ــوار ش ــى ح ع

وإجــراء  الداخــي،  البيــت  وترتيــب 

برنامــج  عــى  والتوافــق  انتخابــات، 

ســيايس.

ــي  ــح صحف ــة يف تري ــد هني وأك

اإلثنــن 8-2-2021 أن »حــوار القاهــرة 

هــو تتويــج ملســار فاعــل بــدأ منــذ 

شــهور، عملنــا فيــه مــع اإلخــوة يف 

حركــة فتــح وجميــع الفصائــل، وتخللــه 

ــات  ــون وتفاه ــاء العام ــاع األمن اجت

ــة  ــة الراهن ــري أن املحط ــطنبول، غ إس

ــث  ــن حي ــتثنائية م ــة اس تكتســب أهمي

ــوار،  ــدات الح ــت وأجن ــكان والتوقي امل

إجــراء  عــى  االتفــاق  فيهــا  مبــا 

يشــارك  ونزيهــة  حــرة  انتخابــات 

ــل  ــطيني يف الداخ ــعبنا الفلس ــا ش فيه

والخــارج«.

ــة  ــن يف حرك ــة »نح ــاف هني وأض

حــاس منفتحــون عــى حــوار شــامل 

يفــي إىل ترتيــب بيتنــا الداخــي، 

وينهــي االنقســام، ويؤســس لنظــام 

مبــدأ  أســاس  عــى  يقــوم  ســيايس 

السياســية،  والتعدديــة  الراكــة، 

ويفتــح  شــعبنا،  إرادة  واحــرام 

البــاب أمــام إعــادة بنــاء املرجعيــة 

القياديــة املتمثلــة مبنظمــة التحريــر 

الوطنــي  املجلــس  انتخابــات  عــر 

الفلســطيني، ويعيــد االعتبــار للمــروع 

ــى  ــق ع ــطيني، والتواف ــي الفلس الوطن

محــاوالت  أمــام  ســيايس  برنامــج 

تصفية القضية الفلسطينية«.

وأشــار إىل أن وفــد الحركة برئاســة 

نائــب رئيــس املكتــب الســيايس للحركــة 

األخ صالــح العــاروري، ويضــم قيــادات 

بقــرار  متســلح  وفــد  هــو  مركزيــة، 

وإرادة واضحــة مــن أجــل العمــل عــى 

التوصــل التفــاق وطنــي وازن، نتمكــن 

ــدة،  ــة جدي ــه تدشــن مرحل ــن خال م

ــة يف مســرية شــعبنا عــى  ــة نوعي ونقل

التحريــر  مــروع  إنجــاز  طريــق 

ــودة. والع

وتابــع »إننــا نــدرك أننــا نجتــاز 

مرحلــة هــي األخطــر عــى قضيتنــا 

ــدس واألرض  ــة يف الق ــا، خاص وثوابتن

وحــق العــودة، ولذلــك فعلينــا مســؤولية 

ــا«. ــر منه ــات ال مف ــركة وواجب مش

الســيايس  املكتــب  رئيــس  وحيّــا 

ــادات الفصائــل املشــاركن  لحاس، قي

ــل  ــا إياهــم إىل تحم يف الحــوار، داعيً

ــا  ــاذ كل م ــة، واتخ ــؤولية التاريخي املس

يلــزم لنعــر مًعــا هــذه املرحلــة، ونتفرغ 

للقضايــا الوطنيــة، وأن نصمــم مشــهًدا 

ــة  ــات التريعي ــا عــر االنتخاب حضاريًّ

ــس  ــي، تعك ــس الوطن ــية واملجل والرئاس

الباســلة،  ومقاومتــه  شــعبنا  عظمــة 

وشــهدائنا  الجســام،  وتضحياتــه 

ــال. ــا األبط ــا وأرسان وجرحان

وأكــد اســتعداد حركتــه يف غــزة 

املطلوبــة،  اإلجــراءات  كل  التخــاذ 

ــاح  ــل إنج ــن أج ــات م ــون الحري وص

مــا  »وهــذا  القادمــة،  االنتخابــات 

نتطلــع إليــه أيًضــا يف الضفــة مــن 

اإلخــوة يف الســلطة، وكذلــك تأمــن 

القــدس«. يف  االنتخابــات 

هنية: حوار القاهرة محطة هامة إلنهاء االنقسام 
وترتيب البيت الداخلي
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»نيويوركــر«  مجلــة  موقــع  ســلّط 

ســتحكم  التــي  العاقــة  عــى  الضــوء 

اإلدارة األمريكيــة الجديــدة برئيــس وزراء 

ــو. ــن نتنياه ــوين بنيام ــال الصهي االحت

ــا مل  ــه رمب ــة: إن ــر املجل ــال تقري وق

ــه  ــل، لكن ــدن بإرسائي ــت إعجــاب باي يخف

مل يســارع باالتصــال هاتفيًــا مــع نتنياهــو 

ومل تضيــع إدارتــه أي وقــت حيــث أعــادت 

ــا  ــي قطعته ــطينين الت ــاعدات للفلس املس

الوطنيــة  الســلطة  عــن  ترامــب  إدارة 

للنــزاع  الدولتــن  حــل  عــى  وأكــدت 

ــت  ــذي حاول ــي- الفلســطيني وال اإلرسائي

»صفقــة القــرن« التــي كتبهــا أمريكيــون 

ــه. ــودي إنهائ ــتيطان اليه ــون االس يدعم

ــة أن تكــون  ــك تســتبعد املجل ومــع ذل

ــات  ــن املفاوض ــدة م ــة جدي ــاك جول هن

رأس  عــى  الفلســطينية   - اإلرسائيليــة 

عــى  بايــدن  ويركــز  بايــدن،  أجنــدة 

تفــاوض  التــي  االتفاقيــة  إىل  العــودة 

عنهــا  وتخــى  أوبامــا  بــاراك  عليهــا 

ترامــب مــع إيــران.

ــع  ــة: “إن صفقــات التطبي تقــول املجل

ــاء يف  ــو للبق ــة نتنياه ــة لخط ــر مهم تعت

كان  آب/أغســطس  فبحلــول  الســلطة، 

يســعى لجولــة انتخابيــة جديــدة يفــوز 

وتكــون  الكنيســت  يف  وبغالبيــة  فيهــا 

ــة  ــن املاحق ــة م ــه الحصان ــتعدة ملنح مس

ــا قدمــت للمحاكــم  ــة ضــد قضاي القانوني

 ،2019 نوفمــر  الثــاين/  تريــن  يف 

ــب يف  ــارة ترام ــن بخس ــه خم ــدو أن ويب

االنتخابــات وفقدانــه بالتــايل راعيًــا لــه”.

ــس  ــيمرمان، مؤس ــك ش ــول هرني ويق

ومجلــس  اإلرسائيليــة  التجــارة  غرفــة 

ــدى  ــن ل ــه مل يك ــي: “إن ــاون الخليج التع

نتنياهــو يشء غــري التطبيــع لــي يقدمــه 

يف حماتــه االنتخابيــة”.

الداخــي  األمــن  وزيــر  اتفــق 

ووزيــر  أوحانــا،  أمــري  الصهيــوين 

الداخليــة املغــريب عبــد الــوايف لفتيت، 

عــى بحــث تطويــر التعــاون يف مجــال 

األمــن الداخــي بــن البلديــن.

الســفري  بأعــال  القائــم  وكتــب 

ديفيــد  الربــاط  يف  الصهيــوين 

غوفريــن يف تغريــدة عــى حســابه يف 

»تويــر«: »تبــادل الوزيــران خــال 

ــل  ــن أج ــارة، م ــوات الزي ــة دع املكامل

األمــن  التعــاون يف مجــال  تطويــر 

الداخــي، كــا اتفقــا أن يجتمعــا قريبــا 

)إرسائيــل(«. يف  أو  املغــرب،  يف 

يشــار إىل أنــه يف العــارش مــن 

كانــون األول/ديســمر املــايض، أعلنــت 

اســتئناف  واملغــرب،  أبيــب«  »تــل 

العاقــات الدبلوماســية بــن الطرفن، 

التــي توقفــت يف العــام 2000.

ويف 22 مــن الشــهر ذاتــه، وقــع 

ــن  ــعد الدي ــريب س ــوزراء املغ ــس ال رئي

مشــرك«  »إعــان  عــى  العثــاين، 

بــن املغــرب واالحتــال الصهيــوين 

ــارة  ــات املتحــدة، خــال أول زي والوالي

أمريــي  إرسائيــي  رســمي  لوفــد 

الربــاط. املغربيــة  للعاصمــة 

نيويوركر: التطبيع لن ينقذ نتنياهو

تكريًسا التفاق العار.. اتفاق “صهيوني مغربي” 
على تطوير التعاون األمني
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الخميس 29 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 11 شباط 2021 

دعــا االتحــاد األورويب، ســلطات 

االحتــال، إىل وقــف هــدم ومصــادرة 

منــازل الفلســطينين، وتســهيل وصــول 

ــات  ــانية إىل املجتمع ــاعدات اإلنس املس

ــرضرة. ــطينية املت الفلس

وقــال املتحــدث باســم السياســة 

ــر  ــة بي ــة األوروبي ــة للمفوضي الخارجي

ســتانو، يف بيــان، نــر عــره صفحتــه 

عــى تويــر: »نعــّر عــن معارضتنــا 

االســتيطان  لسياســة  الحازمــة 

املتخــذة  واإلجــراءات  »اإلرسائيليــة« 

النقــل  كعمليــات  الســياق،  هــذا  يف 

القــرسي، واإلخــاء، وهــدم ومصــادرة 

املنــازل”.

ــدم  ــات اله ــد عملي ــاف »تؤك وأض

االتجــاه  هــذه  النطــاق  الواســعة 

ــدم  ــادرة واله ــات املص ــف لعملي املؤس

التــي شــوهدت طــوال العــام املــايض، 

وقــد اســتمرت عــى الرغــم مــن تفيش 

وبــاء كوفيــد 19”.

العمليــات  تلــك  أن  إىل  وأشــار 

 60 حــوايل  نــزوح  عــن  أســفرت 

فلســطينيًّا، منهــم 35 منهــم أطفــاال، 

ــة  ــذ أن صــادرت القــوات اإلرسائيلي من

وهدمــت 46 مبنــى متلكــه عائــات 

ــا  ــة الفوق ــة همس ــطينية يف منطق فلس

األردن. غــور  شــال  يف 

عــى   التأكيــد  املتحــدث  وجــدد 

موقــف االتحــاد األورويب بعــدِّ تلــك 

مبوجــب  قانونيــة  »غــري  األفعــال 

هــا عائًقــا أمــام  القانــون الــدويل وبعدِّ

حــل الدولتــن القابــل للحيــاة”.

كــا أكــد عــى دعــوة االتحــاد 

التوســع  عمليــات  »وقــف  األورويب، 

ــك  ــا يف ذل ــتمر ، مب ــتيطاين املس االس

الحساســة”. واملناطــق  القــدس  يف 

تطبيــع  أن  الحوثيــون،  اعتــر 

العاقــات مــع االحتــال الصهيــوين 

»ســقوط أخاقــي«، بعــد تلميحــات 

الجنــويب  االنتقــايل  املجلــس  مــن 

ــع. ــة التطبي ــا بإمكاني ــوم إماراتي املدع

لحــج  وقــال محافــظ محافظــة 

ــن  ــب، املع ــد جري ــن أحم ــوب اليم جن

ــن: »إن تريحــات  ــل الحوثي مــن قب

ــل  ــويب ال متث ــايل الجن ــس االنتق املجل

وإمنــا  الجنوبيــة  املحافظــات  أبنــاء 

ــي  ــدى الســقوط األخاق ــر عــن م تع

والقيمــي لتلــك األدوات التــي ال متثــل 

إال نفســها”.

االنتقــايل  املجلــس  رئيــس  وكان 

عيــدروس  اليمــن  يف  الجنــويب 

مــع  »التطبيــع  إن:  قــال  الزبيــدي، 

واردة  مســألة  اإلرسائيــي  االحتــال 

ــة  ــة وعاصم ــا دول ــون لدين ــا تك عندم

العــريب”. الجنــوب  تخــص 

أبنــاء  »متســك  جريــب  وأكــد 

بالقضيــة  الجنوبيــة  املحافظــات 

جانــب  إىل  ووقوفهــم  الفلســطينية 

مواجهــة  يف  الفلســطيني  الشــعب 

إىل  مشــريًا  الصهيونيــة«،  الغطرســة 

ــع  ــة م ــاز املتواطئ ــوات النش أن »األص

موجــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين 

املحتــل  صنعهــا  أدوات  قبــل  مــن 

ــوب”. ــاء الجن ــل أبن ــارايت ال متث اإلم

االتحاد األوروبي يطالب بوقف سياسة 
االستيطان وهدم المنازل

الحوثيون: التطبيع مع االحتالل سقوط أخالقي
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ــامية  ــورة اإلس ــار الث ــد انتص بع
اإلمــام  أعلــن   ،1979 إيــران  يف 
أن  بأشــهر،  بعدهــا  الخمينــي 
شــهر  مــن  األخــرية  »الجمعــة 
ــا  ــا عامليً ــي يوًم ــارك ه رمضــان املب
ــه  ــال عبارت ــف«، وق ــدس الري للق
ــة: »يــوم القــدس يــوم حيــاة  الجميل

اإلســام”.

وينقــل عــن اإلمــام الخمينــي 
ــر  ــدون تحري ــم تري ــه: »إذا كنت قول
القــدس، فــا تدعــوا الحكومــات 
ــي  ــعوب ه ــرر، فالش ــي تق ــي الت ه
ــا  ــد له ــور، وال ب ــب أن تث ــي يج الت

رس  إن  االنتصــار،  رس  تفهــم  أن 
ــهادة،  ــى الش ــو أن تتمن ــار ه االنتص
املاديــة  للحيــاة  وزنًــا  تقيــم  وال 
ــو  ــرس ه ــذا ال ــة، فه ــا الزائل والدني
الــذي يدفــع الشــعوب إىل األمــام”.

ــامية  ــورة اإلس ــار الث ــد انتص بع
تأسســت العاقــة بــن الثــورة يف 
إيــران وحركــة فتــح، وجــرى أول 
ــارس  ــع ي ــي م ــام الخمين ــاء لإلم لق
عرفــات يف العــراق، ومتّخــض عــن 
معســكرات  إقامــة  العاقــة  تلــك 
عــام  اإليــراين  للشــباب  تدريــب 
1969، وباألخــص الذيــن تولــوا فيا 

بعــد قيــادة حرس الثــورة اإلســامية، 

كــا قدمــت حركــة فتــح أســلحة إىل 

ــا. ــران يف بدايته ــورة يف إي الث

يف  الثــورة  انتصــار  وبعــد 

أول  الرئيــس عرفــات  كان  إيــران 

لقــاًء  فعقــد  للتهنئــة،  الواصلــن 

ــذي  ــي، ال ــًا مــع اإلمــام الخمين مه

ــامية  ــورة اإلس ــران الث ــد أن »إي أك

ــورة  ــم ث ــًدا يف دع ــر جه ــن تدخ ل

وشــعبها”. فلســطن 

املصدر: امليادين

يوم القدس يوم حياة اإلسالم
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ملى خاطر 

كاتبة وناشطة سياسية

قبــل ثاثــة أيــام صــدر قــرار 

األوىل  التمهيديــة  الدائــرة  عــن 

يف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة يف 

الهــاي، يقــي بــأن للمحكمــة واليــة 

ــطينية  ــى األرايض الفلس ــة ع قضائي

يعنــي  مــا  1967م،  عــام  املحتلــة 

ــد  ــق ض ــح تحقي ــا يف فت اختصاصه

االحتــال يف ارتكابــه جرائــم حــرب 

يف هــذه املناطــق.

احتفــت  الفلســطينية  الســلطة 

ـا،  قانونيًـّ نــًرا  وعّدتــه  بالقــرار 

رحبــت  الفلســطينية  والفصائــل 

ــال  ــة االحت ــس حكوم ــا رئي ــه، أم ب

نتنياهــو فاتهــم املحكمــة مبعــاداة 

الســامية وازدواجيــة املعايــري، ورصح 

املحكمــة  باســم  الناطــق  الحًقــا 

اإلرسائيــي  الكيــان  أن  الجنائيــة 

ــة  ــع املحكم ــاون م ــزم بالتع ــري مل غ

لكونــه غــري منضــم إىل نظــام رومــا 

األســايس للمحكمــة، يف حــن حــّذر 

كــون  مــن  قانونيــون  مختصــون 

ــة  ــة الدولي قــرارات املحكمــة الجنائي

تكــون  قــد  بفلســطن  املتعلقــة 

إمكانيــة  مــع  حّديــن،  ذا  ســاًحا 

إدانــة املقاومــة الفلســطينية وقادتهــا 

أيًضــا.

ــتطيع  ــات ال نس ــذه املعطي ــع ه م

تجاهــل أهميــة القــرار، لكونــه خــرج 

الضغــط  عوامــل  متجــاوزًا  للنــور 

املختلفــة،  واألمريكيــة  الصهيونيــة 

التــي  الصافــة  تلــك  ومتجاهــًا 

االحتــال  حكومــة  بهــا  تتعامــل 

دوليــة  قــرارات  مــع  الصهيــوين 

يف  األهــم  الســؤال  لكــن  كهــذه، 

هــل  هــو:  القــرار  تقييــم  إطــار 

االحتــال  محاســبة  إىل  ســيفي 

بعــد التحقيــق يف جرامئــه؟ وهــل 

ســينجح يف جلــب مجرمــي الحــرب 

الجنائيــة  املحكمــة  إىل  الصهاينــة 

الدوليــة؟ ولعــّل اإلجابــة معروفــة 

قياًســا عــى قــرارات دوليــة ســابقة 

مل تفلــح يف التحــول إىل خطــوات 

عــى  االحتــال  تحاســب  عمليــة 

جرامئــه املختلفــة، أو تلزمــه بالكــف 

عــن املزيــد منهــا.

2004م صــدر قــرار  يف عــام 

محكمــة العــدل الدوليــة يف الهــاي، 

جــدار  رشعيــة  بعــدم  القــايض 

االســتيطاين  العنــري  الفصــل 

الــذي رشع االحتــال يف إنشــائه 

ذلــك  ومــع  2002م،  عــام  منــذ 

ــا  ــاء الجــدار وظــل قامئً اســتكمل بن

قــرار  كان  ثــم  اللحظــة،  حتــى 

جولدســتون الــذي أدان االحتــال 

الصهيــوين عــى جرامئــه يف حــرب 

ــور  ــزة، دون أن تتط ــى غ 2008م ع

اإلدانــة إىل محاســبة مــن أي نــوع، 

االحتــال  جرائــم  تكــررت  ثــم 

2012م  حــريب  يف  وتضاعفــت 

و2014م يف غــزة، وظلــت الضفــة 

الغربيــة رهينــة رسطــان االســتيطان 

املتصاعــد، وصــواًل إىل خطــة الضــم 

لنحــو %30 مــن مســاحة الضفــة 

الغربيــة، التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ 

ـا منــذ مــدة، مــع مجاهــرة  عمليًـّ

االحتــال بعزمــه عــى املــي فيهــا 

منهيًــا إمكانيــة قيــام دولة فلســطينية 

عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة 

1967م. عــام 

هــذه  تبــدو  أخــرى:  بعبــارة 

جوهرهــا  يف  الدوليــة  القــرارات 

ــي  ــات الت ــابهة للتوصي ــا مش ومآالته

تصدرهــا منظــات حقــوق اإلنســان 

بشــأن االنتهــاكات التــي متارســها 

العــامل،  يف  الحاكمــة  األنظمــة 

يف حــن تبقــى حــرًا عــى ورق، 

تســليط  يف  فائدتهــا  وتتلخــص 

الضــوء عــى الحــاالت املنتهكــة، مــا 

بالدرجــة  يتيــح خدمتهــا إعاميًّــا 

القــرارات  هــذه  أن  أي  األوىل، 

ســتظل خطــوة ناقصــة مــا مل يرتــب 

عليهــا إجــراءات عمليــة مبحاســبة 

ــم، أو  ــال عــى جرامئه ــادة االحت ق

إلزامهــم وقفهــا، أو حملهــم عــى 

ــل  ــا عــى أق ــا دوليًّ التفكــري بعواقبه

تقديــر.

لذلــك مثــة رضورة لاقتصــاد 

يف االحتفــاء بهــذا القــرار، ولعــل 

عن قرار المحكمة الجنائية الدولية

- 2
18

 - 
شر

 ع
ية

مان
وث

ن 
ئتا

 م
دد

لع
- ا

 

الخميس 29 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 11 شباط 2021 



12

تعبــري »انتصــار« يبــدو مبالًغــا فيــه، 

ــا  ــق عندم ــار يتحق ــك أن االنتص ذل

ــال  ــام االحت ــردع، وإرغ ــل ال يتحّص

اإلرهابيــة  سياســاته  وقــف  عــى 

املختلفــة، ســواء تعلقــت بــاألرض أم 

ــا. ــان عليه باإلنس

ــة  ــرار نهاي ــون الق ــي أال يك ينبغ

املــراد، هــو خطــوة إيجابيــة صغــرية 

القانونيــة  املعركــة  ســياق  يف 

ــاز  ــامل ومنح ــام دويل ظ ــن نظ ضم

إســناد  يلــزم  إمنــا  لاحتــال، 

الخطــوة مبزيــد مــن الجهــد يف 

إعــادة  إطــار  اإلطــار، ويف  هــذا 

االعتبــار ألصــل القضيــة الفلســطينية 

وحقيقــة االحتــال فيهــا، مــع عــدم 

املحتــل  ردع  أن  حقيقــة  إغفــال 

وكــّف يــد إرهابــه وعدوانــه ومتــدده 

مــن  تــأيت  إمنــا  االســتيطاين 

ــا عــى صعيــد  الجهــد املبــذول وطنيًّ

مقاومتــه ومكافحــة سياســاته، وقبــل 

ذلــك الدفــاع عــن حــق الشــعوب 

املحتلــة يف مقاومــة محتلهــا بجميــع 

الوســائل، وعــدم قبــول أي مســاومة 

عنــه  للتخــي  الحــق،  هــذا  عــى 

أو اإلذعــان لتجرميــه، مهــا كان 

الثمــن
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وأســباب  “جــذور  كتــاب  تنــاول 

ــل” يف فكــر  ــاز الغــريب إلرسائي االنحي

املســريي” للكاتب  الوهــاب  عبــد 

املغــريب الحســن بودميــع االنحيــاَز 

ــروع  ــل« يف امل ــريب لــــ »إرسائي الغ

املســريي،  الوهــاب  لعبــد  الفكــري 

ــان  ــث يف بي ــوض الباح ــل أن يخ وقب

ــاز ومظاهــره وجــذوره؛  مفهــوم االنحي

ــح  توضِّ مبقدمــة  الكتــاَب  يســتهل 

ــه؛  ــه ومنهج ــاب ودوافَع ــوع الكت موض

ــوين  ــاً جــذور نشــأة الفكــر الصهي مبين

وتبنــي الغــرب لــه، وهــو محــل نقــاش 

بــن الدارســن.

ــرة  ــأة الفك ــط نش ــن يرب ــاك م فهن

الَعَقديّــة  باملنطلقــات  الصهيونيــة 

مــن  وهنــاك  األولــن،  لُدعاتهــا 

يرجعهــا إىل ظهــور النزعــة اإلمرياليــة 

الفلســفية  والتيــارات  االســتعارية 

والقوميــة يف الغــرب، وهنــاك مــن 

لليهــود  »العــداء  بظاهــرة  يربطهــا 

تاريخهــم  عــر  لــه  تعرضــوا  ومــا 

ــة  ــاد«، وبالرغب ــوف االضطه ــن صن م

العارمــة لــدى اليهــودي يف العــودة 

إىل فلســطن، تحــت قيــادة املســيح 

املنتظَــر. اليهــودي 

الحديثــة  الصهيونيــة  رواد  لكــن 

)يهــوذا القلعــي، وتســيفي هــريش، وليو 

بنســكر( تخلــوا عــن فكــرة انتظــار 

املخلــص بعــد اعتقادهــم أن خاصهــم 

وطنهــم  يعّدونــه  مــا  »اســتعادة  يف 

ــك عــى  ــس ذل ــد انعك التاريخــي«، وق

تفســري االنحيــاز الغريب لــــ »إرسائيل« 

ــوين،  ــروع الصهي ــق للم ــه املطل وتبني

حيــث رأى بعــض الدارســن يف دعــم 

ــة،  ــوى الغربي ــٌة للق ــل« مصلح »إرسائي

ــويب  ــوة الل ــك إىل ق ــم ذل وعــزا بعضه

الصهيــوين يف الغــرب وآخــرون رأوا أنَّ 

ــي  ــة الت ــتانتية التنبُّؤي ــد الروتس العقائ

اليهــودي  التجمــع  رضورة  تتضمــن 

يف فلســطن هــي الباعــث عــى هــذا 

للكيــان  املطلــق  الغــريب  االنحيــاز 

ــل. املحت

ويُعــد املفكــر عبد الوهاب املســريي 

ــوا  ــن كرس ــن الذي ــرز الباحث ــد أب أح

العقيــدة  دراســة  جهــًدا عظيــًا يف 

ــوين  ــر الصهي ــح الفك ــة وتري اليهودي

ــوعة  ــا )موس ــة، أبرزه ــه القيم يف كتب

اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، جعلتــه 

واملهتمــن  الباحثــن  لــكل  مرجًعــا 

بالديانــة اليهوديــة والفكــر الصهيــوين.

مفهوم االنحياز

لــــ  االنحيــاز  مصطلــح  يُســتعمل 

دولــة  حايــة  مبعنــى  »إرسائيــل« 

الكيــان الصهيــوين وضــان بقائهــا 

اقتصاديــاً،  ودعمهــا  واســتمرارها، 

وتأييدهــا  عســكرياً،  وتقويتهــا 

.» دبلوماســيًا

ــن  ــري ع ــريي، للتعب ــتعمل املس ويس

دعــم  قبيــل  مــن  تعبــريات  ذلــك، 

وحايــة  إرسائيــل  وتأييــد  إرسائيــل 

ــا  ــة( و)ضــان بقائه ــة الصهيوني الدول

واســتمرارها وهــذه العبــارة األخــرية 

أكــر اعتــاًدا لديــه.

ويف ســياق تحديــد املصطلــح يرح 

ــاز  ــد الوهــاب املســريي عاقة انحي عب

الغــرب لــــ »إرسائيل«، مشــريًا إىل أنها 

قامئــة بــن راٍع إمريــايل قــوي ودولــة 

وظيفيــة عميلــة لــه؛ تقــوم عــى التــزام 

املســتوطنن بالعمــل داخــل مســتوطَنهم 

لحســاب مصالــح الحضــارة الغربيــة 

عــى أن يلتــزم الراعــي اإلمريــايل 

ــكريًا،  ــل عس ــتوطن العمي ــة املس بحاي

ــا. ودعمــه اقتصاديً

املســريي  عنــد  فالصهيونيــة 

“ظاهــرة غربيــة اســتعارية اســتيطانية 

إحاليــة” و”الواليــات املتحــدة هــي 

الرّاعــي اإلمريــايل للدولــة الصهيونيــة 

تدعمها ومتّولهــا  التــي  الوظيفيــة 

واســتمرارها”. بقاءهــا  وتضمــن 

لماذا ينحاز الغرب إلى »إسرائيل« ؟
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الصراع الداخلي

هنــاك جهــود كبــرية وغــري 

ــا  ــول بأنه ــا أن نق ــة، وميكنن عادي

نوعيــة، يبذلهــا قــادة االحتــال 

مــن أجــل عــدم ظهــور الخافــات 

الداخليــة إىل الخــارج، خوفـًـا عــى 

ــوف  ــح مكش ــن أن يصب ــان م الكي

ســواء  أعــداءه،  لــدى  العــورة 

كانــوا مــن الداخــل أو الخــارج، 

ولكــن ميكــن للمراقــب الحصيــف 

ــن الداخــل أن  ــة إن كان م وخاّص

يــدرك حجــم الراعــات الداخلية 

يف هــذا الكيــان، والتــي مل تقــف 

عنــد جانــب معــن، بــل تركــت 

آثارهــا عــى معظــم حركــة الحيــاة 

ــة  ــة والثقافي السياســية واالجتاعي

والحزبيــة، وغريهــا مــن مجريــات 

الحيــاة داخــل الكيــان الصهيــوين.

الخافــات  هــذه  مــن 

يواجههــا  التــي  والتحديــات 

يف  ســنبقى  هــل  هــو  الكيــان، 

شــّقت  الــذي  القديــم  النهــج 

طريقــه الحركــة الصهيونيــة، أم 

الواقــع  مــع  نتعامــل  أن  علينــا 

ســواء املحــي منــه أو الــدويل، 

وعنــد هــذه القضيــة ميكننــا أن 

ــي  ــرية الت ــات الكب ــد الخاف نرص

تظهــر عــى الســطح بــن كل مــن 

ــن  ــن اليم ــار، وب ــن واليس اليم

ــب  ــركات واملذاه ــوين والح الصهي

الدينيــة اليهوديــة املتواجــدة يف 

الصهيــوين. الداخــل 

كان اليســار الصهيــوين عــى 

ــن أن  ــذر م ــى ح ــه ع ــّر تاريخ م

البــاد،  عــى  اليمــن  يُســيطر 

بينهــا  الحــزيب  الــراع  وكان 

عنــد  ــــ  يــزال  ــــ وال  اليتوقــف 

ألحدهــا  ميكــن  فرصــة  أي 

أو  اآلخــر،  مواقــف  يصــادر  أن 

ــس  ــه لي ــرى أن ــرار ي ــاء أي ق إلغ

يف مصلحتــه، وميكننــا أن نفهــم 

هــذا األمــر لــو عدنــا لتحليــل 

القــرار الــذي أصــدره مؤســس 

والحركــة  الصهيونيــة  الدولــة 

العاليــة اليهوديــة »دافيــد بــن 

ــا أصــدر أوامــره  ــون« عندم غوري

ألتباعــه بقصــف وإغــراق الســفينة 

ــاء  ــي رســت يف مين ــا« الت »ألطلين

تــل أبيــب ! يعــود ســبب هــذا 

ــي  ــون والت القــرار مــن بــن غوري

ــا /930/  ــى متنه ــل ع ــت تحم كان

شــابًا يهوديًــا قادمــن مــن أوربــا 

»إتســل«  منظمــة  إىل  ينتمــون 

»مناحيــم  يتزعمهــا  كان  التــي 

كل  يحملــون  وكانــوا  بيغــن«، 

ــد  ــا، ولق ــريب يومه ــم الح عتاده

ــا«  ــة »الهاغان ــوا منظم ــذ مقاتل نّف

ــوين األمــر  ــة لليســار الصهي التابع

كل  وإغــراق  الســفينة  بقصــف 

ــاح  ــر والس ــن الب ــا م ــن فيه م

عــن  البحــث  وعنــد  والعتــاد، 

قائــد  دعــت  التــي  األســباب 

غوريون«أجــاب  بــن   « الحــزب 

ُمرًّحــا بقولــه« لــو وصلــت هــذه 

املجموعــة إىل داخــل البــاد الختل 

ــا الســيطرة  تــوازن القــوى وخرسن

عــى الحكــم«، هــذا الــراع بــن 

ــزال مســتمرًا  اليمــن واليســار الي

حتــى الســاعة، وميكننــا أن نــدرك 

ــن  ــراع ب ــا لل ــد رصدن ــك عن ذل

»نتنياهــو« واألحــزاب املعارضــة 

منهــم  كل  يصفــي  وكيــف  لــه، 

حســاباته مــع اآلخــر، ومبــا يصــف 

ــة  ــم اآلخــر، واألكــر غراب كل منه

ذمــم  منهــم  كل  يشــري  كيــف 

األحــزاب األخــرى.

ــا أن ال نُدخــل أنفســنا يف  علين

ســاحة االنبهــار بالصــورة التــي 

ــول  ــذا الدخ ــا، ألن ه ــلوها لن يرس

عــن  أبصارنــا  يعمــي  ســوف 

الطريــق املوصــل لنرنــا.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلايئ العاملي من 

أجل فلسطن



موقعها: 
تقع عى بعد 20 كم إىل الغرب من مدينة القدس

مساحتها وعدد سكانها: 
ــام 1922 حــوايل 1367  ــغ عــدد ســكانها ع ــا، وبل ــا املســلوبة 16300 دومنً ــغ مســاحة أراضيه تبل

ــام 1945. ــمة ع ــمة، و2400 نس ــام 1931 1920 نس ــمة، ويف ع نس

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتال الصهيوين القرية بالكامل ورشّد أهلها عام 1948.

- أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف بيت ميئري« عام 1950. 

بيت محسير

الخميس 29 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 11 شباط 2021 
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