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 فلسطين
حقوق وواجبات عابرة للزمان والمكان

الحقــوق املرتبطــة بفلســطني كأرض وكيــان جغــرايف واجتاعــي وســيايس كــا الواجبــات تجاههــا، هــي حقــوق 

ــطني  ــة لفلس ــية الحالي ــدود السياس ــن الح ــون ضم ــا القاطن ــص به ــكان، إذ ال يخت ــان وامل ــرة للزم ــات عاب وواجب

املحتلــة، كــا ال تنحــر بالجيــل الحــايل وإمنــا متتــد لألجيــال القادمــة، وذلــك لعــدة أســباب:

األول: فلســطني أرض إســامية تــم فتحهــا يف زمــن الخليفــة الثــاين عمــر بــن الخطــاب، وقــد أكــدت املصــادر 

التاريخيــة أنــه استشــار اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ع يف الخــروج إىل  بيــت املقــدس فنصحــه بالذهــاب قائــًا: 

)فــإذا قدمــت عليهــم كان األمــر والعافيــة، والصلــح والفتــح إن شــاء اللــه(.

ــذه  ــت ه ــه أصبح ــاء علي ــة، وبن ــدة العمري ــمي بالعه ــق س ــلمني ضمن تواف ــا للمس ــليم مفاتيحه ــم تس ــد ت وق

األرض وفــق املبــاين الفقهيــة التقليديــة أرًضــا موقوفــة لعمــوم املســلمني، »ملــن هــو اليــوم، وملــن يدخل يف اإلســام 

ــه  ــازل عــن هــذه األرض أو يتخــى عــن واجب ــل أن يتن ــق بعــد«، وبذلــك ال ميكــن لجي ــوم، وملــن مل يُخلَ بعــد الي

ــة األوىل للمســلمني. تجاههــا، خاصــة وأنهــا القبل

ــة الفلســطينية بالشــعب الفلســطيني  ــوق تجــاه القضي ــم أن يحــر املســؤوليات والحق ــاين: يحــاول بعضه الث

الصامــد ضمــن الحــدود السياســية الفعليــة لفلســطني املحتلــة، وهــي الحــدود التــي كرســتها اتفاقيــة ســايكس بيكو، 

ورســمتها عــى حجــم الكيــان اإلرسائيــي التــي أرادت زرعــه يف قلــب العــامل العــريب واإلســامي، والحــال أنــه ال 

مرشوعيــة لهــذه االتفاقيــة وال ملــا نتــج عنهــا إال بحكــم األمــر الواقــع، املفــروض أصــًا مــن أعــداء االمــة، وهــي 

حــدود ال تُخــرج فلســطني عــن كونهــا جــزًء مــن كيــان أوســع، هــو مــا نســميه األرض اإلســامية، ولهــذا الكيــان 

ــاد ســاهمت يف تشــكيل حــارض األمــة وشــخصية  ــة، وهــي أبع ــة واملعرفي ــة والبرشي ــة والحضاري ــاده التاريخي أبع

أبنائهــا، وهــو مــا يفــرض واجبــات عليهــم، جميًعــا ويثبــت لهــم حقوقًــا ال ميكــن إلغاؤهــا تجــاه هــذه األرض.

الثالــث: يف اإلطــار اإلنســاين العــام متثــل فلســطني النمــوذج األبــرز لقضايــا العدالــة يف العــامل،  وهــي بهــذا 

االعتبــار عابــرة للزمــان واملــكان أيًضــا، ألن أعظــم مــا يجمــع البــرش ويرفعهــم هــي القيــم األخاقيــة، والعدالة هي 

أســاس تلــك القيــم ورأســها، ومــا دامــت العدالــة غــر متحققــة يف فلســطني بعــودة أهلهــا وتحريــر أرضهــا،  فمــن 

حــق كل إنســان موجــود أو ســيوجد عــى وجــه األرض بــل مــن واجبــه أن يحمــل رايــة هــذه القضيــة، وأن يعمــل 

. ألجلها

املؤمنــون بعدالــة فلســطني لــن يثنيهــم عــن ســعيهم لتحقيــق العدالــة، تزايــد االنتهــاكات الصهيونيــة لإلنســان 

ــون  ــا املتهافت ــي ميتلكه ــوين، أو الت ــان الصهي ــة املرتبطــة بالكي ــن تشــوش رؤيتهــم وســائل الدعاي واملقدســات، ول

للتطبيــع معــه.

والعدالــة إمــا أن تــأيت كاملــة أو ال تتحقــق، واملطالبــون بهــا ال تعنيهــم أنصــاف الحلــول، وال الصفقــات املؤديــة 

ــة  إىل تضيــع الحقــوق؛ أو إعطــاء جــزء مــن مــا هــو مــروق إىل الســارق، وسيســتمرون بالعمــل إلنجازهــا كامل

غــر مجــزوءة إن شــاء اللــه.

الشيخ يوسف عباس
املنّسق العام للحملة العاملية للعودة إىل فلسطني
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حــّذر أمــني املنــر خطيــب املســجد 

صــري  عكرمــة  الشــيخ  األقــى 

ــال  ــلطات االحت ــة لس ــا مبيّت ــن نواي م

لانقضــاض عــى مصــى بــاب الرحمة 

ــجد  ــل املس ــة داخ ــة الرشقي )يف الجه

األقــى( وإغاقــه بالقــوة.

“أن  صــري  الشــيخ  وأوضــح 

عــى  التضييــق  يُواصــل  االحتــال 

املصــى  عــن  إلبعادهــم  املصلــني 

ــرة  ــه م ــاض علي ــن االنقض ــن م ليتمك

ــن  ــذا ل ــى “أن ه ــّدد ع ــرى”، وش أخ

يكــون”.

االســامية  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 

ــري أن  ــيخ ص ــدس الش ــا يف الق العلي

املُصلــني ُمــرون عــى إعــار املصــى 

تضييقــات  رغــم  األقــى  واملســجد 

االحتــال.

وتســاءل عــن هــدف االحتــال من 

ــاب الرحمــة”  ــأن “مصــى ب االدعــاء ب

ــا  ــو افرتضن ــال: “ل ــى ؟ وق ــر مص غ

أنــه غــر مصــى أليــس هــو جــزء مــن 

األقــى، وال يحــق لاحتــال مــد يــده 

عليــه، مضيًفــا “لــن نُفــرط بشــر وذرة 

تــراب مــن األقــى”.

كــا وأطلــق نشــطاء مقدســيون 

األقــى  املســجد  إلعــار  دعــوات 

ــع  ــا م ــه تزامًن ــاة في ــد والص والتواج

وفتــح  الســرتداد  الثانيــة  الذكــرى 

الرحمــة. بــاب  مصــى 

مــع  النشــطاء  دعــوات  وتــأيت 

املجموعــات  اقتحامــات  تصاعــد 

االســتيطانية لســاحات املســجد األقى 

وارتفــاع وتــرة األعــال التهويديــة يف 

املدينــة املقدســة.

وكتبــت املرابطــة املقدســية هنــادي 

ــدس  ــعب الق ــة: »إىل ش ــواين قائل الحل

مل  الــذي  الشــعب  ذلــك  العظيــم، 

يُحكــم إال للــه وحــده، ومل يركــع إال 

للــه وحــده، ومل يُســلم إىل لديــن اللــه، 

أيهــا الشــعب الــذي إذا قــال فعــل، 

شــر  يبقــى  ال  يومكــم..  هــو  غــًدا 

ــم  ــا قائ مــن ســاحة الرحمــة إال وعليه

وذاكــر وســاجد ! رابطــوا فيهــا، فواللــه 

ــم  ــم يغبطــون قدرتك ــن غرك إن كثري

عــى دخولــه وإعــاره، فــأدوا واجبكم، 

ــم،  ــوا نرك ــم، واحم ــوا عقيدتك واحم

واللــه معكــم«.

وأغلقــت قــوات االحتــال عــام 

ــوى  ــة بدع ــاب الرحم ــى ب 2003 مص

الــرتاث  لجنــة  مــن  اســتخدامه 

اإلســامي ألنشــطة سياســية، وبقــي 

.2009 عــام  حتــى  مغلقــا  املســجد 

وضعــت   2019/2/16 وبتاريــخ 

قــوات االحتــال مــن بــاب إحــكام 

ــاب الرحمــة،  الســيطرة عــى مصــى ب

الحديــدي  البــاب  عــى  أقفــاال 

ــار حفيظــة  ــذي أث ــر ال الخارجــي األم

املقدســيني.

وبعــد يومــني فقــط مــن وضــع 

األقفــال خلــع الشــباب املقــديس البــاب 

بإقفالــه، لتندلــع إثــر ذلــك مواجهــات 

مــع قــوات االحتــال التــي قمعــت 

ــيني بعنــف. املقدس

خطيب األقصى يحّذر من إغالق باب الرحمة بالقوة.. 
ودعوات إلعمار المسجد
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أعلنــت دائــرة األوقــاف اإلســامية 

يف القــدس املحتلــة عــن فتــح املســجد 

ــني، يف  ــام املصل ــارك أم ــى املب األق

شــهر رمضــان القــادم، الــذي يبــدأ 

ــل. ــان املقب ــف إبريل/نيس منتص

القــدس  أوقــاف  وأوضحــت 

املديريــات  وجهوزيــة  اســتعدادية 

ــجد  ــة يف املس ــة كاف ــام الحيوي واألقس

حيــث  الفضيــل؛  الشــهر  الســتقبال 

ســتفتح أبواب املســجد األقــى املبارك 

املصلــني. لجميــع 

ــاء  ــوم أبن ــاف عم ــدت األوق وناش

ــة رضورة  ــدس واملناطــق كاف ــت املق بي

املبــادرة والحصــول عــى اللقاحــات 

املتوفــرة ضــد فــروس كورونــا بوقــت 

مبكــر قبــل شــهر رمضــان املبــارك، 

أعــداد  مــن  اإلمــكان  قــدر  للحــد 

اإلصابــات داخــل مجتمعنــا.

األقــى  املســجد  مديــر  وقــال 

األربعــاء  الكســواين،  عمــر  الشــيخ 

أبــواب  فتــح  عــن   :2021-2-24

املســجد األقــى أمــام املصلــني يف 

شــهر رمضــان املبــارك ألداء صــاة 

ــًدا  ــة، مؤك ــًة كامل ــح، وفــق خطّ الرتاوي

أنــه قــّد تــم وضــع خطــٍة للربــاط يف 

املســجد األقــى، مــع االلتــزام بكافــة 

اإلجــراءات الوقائيــة، يف ظــل تصاعــد 

ــة لتغيــر الوضــع  املحــاوالت اإلرسائيلي

ــارك،  ــم يف املســجد األقــى املب القائ

واســتمرار اقتحــام جاعــات املعبــد 

للمســجد األقــى.

وأضــاف الكســواين، يف تريــح 

صحفــي »هنــاك تضييــق واضــح عــى 

املصلــني يف املســجد األقــى مــن 

أوقــات  خاصــة يف  االحتــال  قبــل 

كل  ورغــم  اليوميــة،  االقتحامــات 

ــاك مــن  ــال فــإن هن إجــراءات االحت

يتواجــد يف األقــى لحايتــه رغــم 

أنــف االحتــال وسياســاته العدوانيــة«.

ــة  ــى ومدين ــجد األق ــهد املس وش

القــدس شــهر رمضــان املــايض إغاقــا 

يف كل أيامــه إال مــن موظفــي وحراس 

املســجد األقــى الذيــن كانــوا يحيــون 

لياليــه ويقيمــون الصــاة فيــه وحدهم.

الشــعبية  الــردود  ســياق  يف 

ــار  ــدم عق ــة ه ــى جرمي ــمية ع والرس

عائلــة عليــان، يف العيســاوية، أعلــن 

رئيــس  حنــا،  اللــه  عطــا  املطــران 

ــروم األرثوذكــس،  اســاقفة سبســطية لل

ــة  ــه مــع عائل يف القــدس، عــن تضامن

عليــان، التــي تــم ترشيدهــا وهــدم 

منزلهــا، وأصبحــت بــني ليلــة وضحاهــا 

الســاء. وتلتحــف  االرض  تفــرتش 

ــٍح  ــا، يف تري ــران حن ــنّي املط وب

صحفــي اليــوم األربعــاء، 24 شــباط 

2021، أّن قــرار هــدم هــذه البنايــة 

ــراٌر  ــو » ق ــاوية، ه ــكنية يف العيس الس

ــلطات  ــاً أّن س ــدي »، عل ــيايس وكي س

االحتــال قــد هدمــت منــذ مطلــع 

عــام 2004 حتــى نهايــة العــام املــايض 

1097 منــزالً رشق القــدس، فيــا هــدم 

املقدســيون ذاتيــا قرابــة 235 منــزالً 

لتجنــب  الفــرتة  نفــس  يف  وعقــاراً 

يفرضهــا  جــدا  باهظــة  غرامــات 

االحتــال عليهــم.

هــدم  قــرارات  إّن  حنــا:  وقــال 

منــازل املقدســيني، والتــي كان آخرهــا 

مــا تعرضــت لــه عائلــة عليــان يف 

خطــرًا  تطــوراً  يعتــر  العيســاوية، 

ودراماتيكيــاً، وعمــل إجرامــي بــكل مــا 

تعنيــه الكلمــة مــن معــاين ».

ودعــا املطــران عطــا اللــه إلطــاق 

ــدس،  ــة الق ــانيٍة، يف مدين ــادرٍة إنس مب

 ، وطنيــٌة  مؤسســاٌت  فيهــا  تشــارك 

وشــخصياٌت اعتباريــٌة ودينيــة، بهــدف 

مــؤازرة هــذه العائــات والوقــوف اىل 

ــدم  ــن يُه ــا: » م ــاف حن ــا، وأض جانبه

اىل  فقــط  يحتــاج  ال  ويــرشد  بيتــه 

ــتنكار وتضامــن،  ــجب واس ــات ش بيان

بــل هنالــك خطــوات انســانية يجــب ان 

ــدس  ــة الق ــا يف مدين ــا جميع ــوم به نق

بهــدف مــؤازرة هــؤالء عمليــا ودعمهــم 

ــم يف هــذه الظــروف  والتضامــن معه

ــا ». ــرون به ــي مي ــة الت الصعب

األوقاف:
األقصى سيبقى مفتوًحا خالل شهر رمضان المبارك

المطران عطا الله حنا يؤكد تضامنه مع عائلة 
عليان في القدس
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ــث  ــال الباح ــلطات االحت ــدت س أبع

 65( عمــرو  جــال  الدكتــور  املقــديس 

عاًمــا( عــن املســجد األقــى املبــارك 10 

أيــام قابلــة للتمديــد بعــد احتجــازه لــدى 

ــكوبية. ــرات املس مخاب

وقــال رضــوان عمــرو نجــل الدكتــور 

جــال يف تريــح صحفــي: “إن التحقيق 

مــع والــده تركــز بدعــوى التحريــض 

القــدس  قضايــا  حــول  اإلعــام  يف 

واالســتيطان وخاصــة بــاب الرحمــة”.

وكانــت قــوة مــن مخابــرات االحتــال 

ــس  ــاء أم ــت مس ــة اقتحم ــوات خاص وق

يف  عمــرو  منــزل   2021-2-12 األحــد 

ــة  ــدة ســلوان يف محاول ــوري ببل حــي الث

العتقالــه، لكنــه مل يكــن متواجــًدا يف 

املنــزل حيــث تركــت لــه اســتدعاًء فوريًّــا.

ــر  ــرو يف نوفم ــة عم ــت عائل وتعرّض

املــايض القتحــام منزلهــا واعتقــال ابنهــا 

لقســم  رئيًســا  يعمــل  الــذي  رضــوان 

املخطوطــات يف األقــى قبــل أن تبعــده 

ــهر. ــتة أش ــجد لس ــن املس ع

االحتــال  قــوات  صــادرت  كــا 

أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الحمولــة 

ــزل  ــة مــن األوراق والكتــب مــن املن وكمي

قبــل اعتقــال رضــوان.

النشــطاء املقدســيني  وعمــرو مــن 

جرائــم  فضــح  عــى  يعملــون  الذيــن 

االحتــال يف القــدس، وخاصــة بحــق 

ــرو  ــة عم ــا أن زين ــى، ك ــجد األق املس

يف  ومرابطــة  مدرســة  رضــوان(  )أم 

األقــى.

ــش  ــن جي ــرة م ــّوة كب ــت ق اقتحم

ــة  ــني 22-2-2021 خرب ــال اإلثن االحت

حمصــة الفوقــا يف األغــوار الشــالية، 

وفرضــت عليهــا حصــاًرا، كــا أعلنتهــا 

منطقــة عســكرية مغلقــة.

يف  الحقوقــي  الناشــط  وأفــاد 

ــة أن  األغــوار الشــالية عــارف دراغم

ــاكن  ــت مس ــال هدم ــات االحت جراف

املواطنــني يف خربــة حمصــة للمــرة 

الســابعة تواليــا، بعــد أن فرضــت عليهــا 

واملنافــذ  الطــرق  وأغلقــت  حصــاًرا، 

ــا. ــة إليه املؤدي

قــوات  أن  إىل  دراغمــة  ولفــت 

بعمليــات تصويــر  قامــت  االحتــال 

ــم  ــرًا بدع ــت مؤخ ــي أقيم ــام الت للخي

مــن مؤسســات دوليــة، إليــواء الســكان 

بعد هدم خيامهم عدة مرات.

الفوقــا  حمصــة  خربــة  وتعــّد 

املناطــق  مــن  الشــالية  باألغــوار 

املهمــة التــي يســعى االحتــال لفــرض 

ــبب  ــذي تس ــر ال ــا، األم ــيطرته عليه س

ــد  ــيا بع ــة الس ــاة طويل ــا مبعان ألهاله

ــال  ــاء خ ــرش إخ ــد ع ــم أح مواجهته

بذريعــة  األخــرة  األربــع  الســنوات 

االحتاليــة. العســكرية  التدريبــات 

ويتعــرض أهــايل الخربــة يوميًــا 

ملضايقــات تشــمل مصــادرة جراراتهــم 

الزراعيــة، ومصــادرة مواشــيهم، ووضع 

العراقيــل أمــام نقــل امليــاه بالصهاريــج 

إىل مســاكنهم، كــا ويســعى االحتــال 

ــررة  ــدم املتك ــات اله ــال عملي ــن خ م

مــن  قريًــا  الســكان  تهجــر  إىل 

بنــاء  لصالــح  بالكامــل،  املنطقــة 

الخاصــة  واملعســكرات  املســتوطنات 

التدريبــات  جانــب  إىل  بالجيــش، 

العســكرية فيهــا..

االحتالل ُيبعد الباحث جمال عمرو عن المسجد األقصى

االحتالل يهدم خربة حمصة في األغوار الشمالية 
ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة
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الخميس 13 رجب 1442هـ، الموافق لـ 25 شباط 2021 

طالبــت املنســقة اإلنســانية لــألرايض 

هاســتينغز،  لــني  املحتلــة،  الفلســطينية 

األربعــاء 24-2-2021، ســلطات االحتــال 

لجميــع  الفــوري  بالوقــف  الصهيــوين 

منــازل  تطــال  التــي  الهــدم  عمليــات 

بالضفــة  وممتلكاتهــم  الفلســطينيني 

املحتلــة. بالغربيــة 

ــان  ــة يف بي ــؤولة األممي ــت املس وقال

»َحْمصــة  تجّمــع  زيارتهــا  عقــب  لهــا، 

الغربيــة:  الضفــة  شــايل  البقيعــة«، 

»هدمــت الســلطات اإلرسائيليــة منــازل 

وممتلــكات األرس التــي تســكن هنــاك، 

ــع  ــذ مطل ــرات، من ــس م ــا خم أو صادرته

شــباط/فراير”. شــهر 

ــام  ــع الخي ــودرت جمي ــت »ص وأضاف

وأعــاف  امليــاه  وخزانــات  واملــؤن 

املــوايش، عــى الرغــم مــن الدعــوات 

ــدويل  ــع ال ــا املجتم ــي أطلقه ــررة الت املتك

ــون  ــا للقان ــراءات وفًق ــذه اإلج ــف ه لوق

الــدويل”.

أن  مــن  هاســتينغز  وحــّذرت 

ــط  ــه الضغ ــارَس في ــي مي ــاع الت »األوض

عــى التجمعــات لانتقــال منهــا، تنطــوي 

عــى خطــر حقيقــي بالرتحيــل القــري”.

الصهيونيــة  اإلجــراءات  أن  وبيّنــت 

ضــد تجمــع »َحْمصــة البقيعــة«، تتواصــل 

ســبل  اســتنفدوا  الســكان  أن  رغــم 

اإلجــراءات  خــال  مــن  االنتصــاف 

القانونية املحلية.

ــه  ــارت إىل أن ــدد، أش ــذا الص ويف ه

ــي  ــه ينبغ ــدويل، فإن ــون ال وبحســب القان

عــى الســلطات الصهيونيــة أن توقــف 

ــي  ــة الت ــدم اإلضافي ــات اله ــع عملي جمي

ــم  ــازل الفلســطينيني وممتلكاته تطــال من

ــور.. ــى الف ع

االحتــال  قــوات  جرّفــت 

 ،2021-2-23 الثاثــاء  الصهيــوين، 

ــني يف  ــن أرايض املواطن ــاحات م مس

ــو ديــس جنــوب رشق القــدس  ــدة أب بل

املحتلــة.

ــن  ــاع ع ــة الدف ــس لجن ــال رئي وق

أرايض أبــو ديــس بســام بحــر: “إن 

أعــال  نفــذت  االحتــال  قــوات 

تجريــف يف املنطقــة الرشقيــة مــن 

كيــدار،  مســتوطنة  قــرب  البلــدة 

ديــس”. أبــو  مــن  ملواطنــني 

املنطقــة  أرايض  أن  وأضــاف 

تقــدر بـــ 1500 دومنًــا مينــع االحتــال 

أو  فيهــا  العمــل  مــن  أصحابهــا 

اســتصاحها، وتقــع ضمــن املخطــط 

املعــروف  القــدس  االســتيطاين رشق 

.)E 1( باسم

وأشــار إىل إعطــاء نتنياهــو خــال 

األخــر  الضــوء  الفائــت  األســبوع 

للــرشوع يف تنفيــذ أخطــر مــرشوع 

ــذي  ــة، وال ــذه املنطق ــتيطاين يف ه اس

ســبق وأن القــي اعرتاضــات دوليــة 

ــذه فصــل  واســعة؛ ألن مــن شــأن تنفي

شــال الضفــة الغربيــة عــن جنوبهــا.

األمم المتحدة تطالب »إسرائيل« بالوقف الفوري 
لهدم منازل الفلسطينيين

االحتالل يستولي على 1500 دونًما من أراضي 
أبو ديس جنوب القدس
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األرسى  شــؤون  هيئــة  أعربــت 

ــن  ــد 21-2-2021، ع ــن، األح واملحرري

قلقهــا مــن تصاعــد وتــرة االنتهــاكات 

ــجون  ــا إدارة س ــي تنتهجه ــة الت الطبي

املــرىض  األرسى  بحــق  االحتــال 

والجرحــى.

وأكــدت الهيئــة، يف بيــان صحفــي، 

تتعمــد  االحتــال  ســجون  إدارة  أن 

اســتهداف األرسى بإهــال أوضاعهــم 

ــا،  الصحيــة وعــدم التعامــل معهــا جديًّ

كــا أنهــا تكتفــي بإعطــاء األدويــة 

عــاج  تقديــم  دون  لــآالم  املســكنة 

حقيقــي لحاالتهــم.

عــدًدا  األرسى  هيئــة  ورصــدت 

مــن الحــاالت املرضيــة الصعبــة يف 

حالــة  ومنهــا  االحتــال،  معتقــات 

ــن  ــا( م ــر )49 عاًم األســر جــال عم

مدينــة الخليــل، الــذي يعــاين مــن 

والــكى،  الكبــد  يف  رسطــاين  ورم 

ومــن مشــاكل يف املعــدة واألمعــاء، 

ــا  ــاب، ك ــاكل يف األعص ــرا مش ومؤخ

يعــاين أيضــا مــن مشــاكل يف األســنان، 

ــة  ــة حثيث ــة ومراقب وهــو بحاجــة ملتابع

لحالتــه، لكــن إدارة ســجن »نفحــة« ال 

تكــرتث لحالــه وتهمــل عاجــه.

وأشــارت إىل أن األســر معــزوز 

بشــارت )45 عاًمــا(، مــن قريــة طمــون 

يف محافظــة طوبــاس، يشــتيك مــن 

آالم حــادة يف الظهــر، وال يســتطيع 

املــي ألكــر مــن 5 دقائــق متواصلــة، 

ــاء  نتيجــة لتعرضــه للــرب املــرح أثن

اســتجوابه، وهــو بحاجــة ماســة إلجراء 

ــة. ــة جراحي عملي

إبراهيــم  األســر  أن  وبينــت 

بلــدة  مــن  عامــا(   42( غنيــات 

مــن  يشــتيك  الخليــل،  صوريــف يف 

انســداد يف الرشايــني وضعــف بعضلــة 

القلــب، ومــن املقــرر إجــراء عمليــة 

القلــب،  »بطاريــة« يف  لزراعــة  لــه 

لكــن إدارة »رميــون« متاطــل بتحويلــه 

ــذ  ــاج من ــي الع ــة وتلق ــراء العملي إلج

حــوايل ســنة تقريبــا، علــا بــأن حالتــه 

العمليــة  إجــراء  تســتدعي  الصحيــة 

ممكــن. وقــت  بــأرسع 

أن  إىل  األرسى  هيئــة  ولفتــت 

األســر حســام أبــو حســني )30 عامــا( 

ــل  ــع مبعتق ــل، ويقب ــة الخلي ــن مدين م

ــاكل  ــدة مش ــن ع ــاين م ــر«، يع »عوف

بالثاســيميا،  فهــو مصــاب  صحيــة، 

ــات،  ــه أجــرى عــدة عملي ــل اعتقال وقب

والطحــال  الــكى  اســتئصال  وتــم 

ــرارة، ويشــتيك أيضــا مــن تضخــم  وامل

ــة  ــة ملتابع ــة ماس ــو بحاج ــد، وه بالكب

طبيــة خاصــة، وإىل تلقــي وحــدات من 

الــدم بــني مــّدة وأخــرى بســبب وضعــه 

الصحــي.

كانــون  ينايــر/  نهايــة  وحتــى 

األرسى  عــدد  بلــغ  املــايض،  اآلِخــر 

االحتــال  بســجون  الفلســطينيني 

 37 منهــم  4500؛  نحــو  الصهيــوين، 

فتــاة، و140 مــن األطفــال القارصيــن، 

حســب تقديــرات هيئــة شــؤون األرسى 

الفلســطينية. واملحرريــن 

هيئة شؤون األسرى: تصاعد االنتهاكات بحق األسرى 
المرضى في سجون االحتالل
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الخميس 13 رجب 1442هـ، الموافق لـ 25 شباط 2021 

أنهــى املؤمتــر العــريب العــام 

ــه  ــع« أعال ــد التطبي ــدون ض »متح

تطبيــق  عــر  انعقــدت  التــي 

»الــزوم« اإللكــرتوين عــى مــدى 

فرايــر  شــباط/   21 و   20 يومــي 

الجــاري، وحــره 528 مشــاركًا مــن 

معظــم األقطــار العربيــة، ودعــت 

الثــاث  العربيــة  اليــه املؤمتــرات 

ــريب، املؤمتــر  )املؤمتــر القومــي الع

القومي/اإلســامي، املؤمتــر العــام 

ومؤسســة  العربيــة(،  لألحــزاب 

ــة  ــة العربي ــة، والجبه ــدس الدولي الق

التقدميــة، واللقــاء اليســاري العريب.

التــي  الجلســة  يف  وتحــدث 

خالــد  املؤمتــر  رئيــس  ترأســها 

ــام  ــق الع ــرب( املنس ــفياين )املغ الس

اإلســامي  القومــي/  للمؤمتــر 

ــة  ــركات املقاوم ــادة ح ــن ق ــدد م ع

واألحــزاب واملؤمتــرات واالتحــادات 

الدينيــة،  واملؤسســات واملرجعيــات 

وهيئــات  واملســيحية،  اإلســامية 

تكامــل  يف  التطبيــع،  مناهضــة 

ــف  ــوان الطي ــم أل ــني معظ ــز ب مميّ

والســيايس  والفكــري  العقائــدي 

الفاعلــة يف معظــم أقطــار األمــة 

ــج. ــط اىل الخلي ــن املحي ــة م العربي

الجلسة األوىل
يف الجلســة األوىل كانــت كلــات 

لعــدد مــن قــادة املقاومــة واألحزاب، 

ــا  ــة شــدّدوا فيه الفلســطينية والعربي

عــى اعتبــار التطبيــع الــذي أقدمــت 

العربيــة  الحكومــات  بعــض  عليــه 

طعنــة يف ظهــر الشــعب الفلســطيني 

واألمــة العربيــة ونضالهــا مــن أجــل 

ــوق. ــر األرض واســتعادة الحق تحري

أوراق عمل
والثالثــة  الثانيــة  الجلســة  يف 

التــي ترأســها عضــو األمانــة العامــة 

للمؤمتــر القومــي العــريب محمــد 

عرضــت  )األردن(  البشــر  أحمــد 

التاليــة: األوراق 

التطبيــع: املواجهــة والتحــدي.. 

ــب  ــر والنائ ــة، الوزي ــة متكامل مقارب

ــان( ــان )لبن ــام نع ــابق د. عص الس

التطبيــع: الواقــع واملواجهــة عــى 

ــر شــفيق  املســتوى الســيايس، أ. من

)فلســطني( الكاتــب واملفكر واملنســق 

العــام للمؤمتــر القومــي/ اإلســامي 

ســابًقا.

واملواجهــة  الواقــع  التطبيــع: 

ــم:  ــادي تقدي ــتوى االقتص ــى املس ع

د. زيــاد حافــظ )لبنــان( الكاتــب 

واالقتصــادي واألمــني العام الســابق 

للمؤمتــر القومــي العــريب.

الجلسة الرابعة
ــها  ــة فرتأس ــة الرابع ــا الجلس أم

)لبنــان(  عبــاس  محمــد  العميــد 

ــور أمــني  ــد الدكت ــدم العمي ــث ق حي

التطبيــع:   « حــول  ورقــة  حطيــط 

الواقــع واملواجهــة عــى املســتوى 

والعســكري. األمنــي 

انعقــدت  الثــاين  اليــوم  يف 

الجلســة الخامســة برئاســة أمــني 

العــرب  املحامــني  اتحــاد  عــام 

الســابق عمــر زيــن، وقــدم فيهــا 

نقيــب املحامــني األســبق يف املغــرب 

عبــد الرحيــم الجامعــي ورقــة حــول 

التطبيــع: الواقــع واملواجهــة عــى 

والحقوقــي. القانــوين  املســتوى 

وجــرى نقــاش قانوين مســتفيض 

القانونيــة  املعركــة  جوانــب  حــول 

الحــرب  وجرائــم  التطبيــع  ضــد 

ــة  ــدت الجلس ــا انعق ــة، ك الصهيوني

السادســة برئاســة لونــا أبــو ســويرح 

دراســات  ملركــز  العامــة  املديــرة 

الوحــدة العربيــة.

الجلسة الختامية

وتــرأس الجلســة الختاميــة رئيــس 

املؤمتــر خالــد الســفياين ومديــرة 

املؤمتــر رحــاب مكحل املديــرة العامة 

ــل  ــدويل للتواص ــريب ال ــز الع للمرك

والتضامــن، حيــث تــم االتفــاق عــى 

يتضمــن  ختامــي  بيــان  إصــدار 

التوصيــات واالقرتاحــات املقدمــة 

ــت  ــاركني تح ــن املش يف األوراق وم

عنــوان »إعــان األمــة »متحــدون 

ــع”. ــد التطبي ض

مؤتمر »متحدون ضد التطبيع« 
ينهى أعماله باالنتصار لفلسطين
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من هو أنيس النقاش

عــام  بــروت  النقــاش يف  ولــد 

1951، وشــارك منــذ صغــره يف حركات 

ــرة  ــرج يف تظاه ــث خ ــة، حي احتجاجي

الجزائريــة  املناضلــة  مــع  تضامنيــة 

ــرد. ــة بوح جميل

عــام 1964، انتســب رًسا إىل حركــة 

فتــح وأّســس »خليــة املقاصــد”.

عــن  النقــاش  أنيــس  أرضب 

تخــاذل  عــى  »احتجاًجــا  الطعــام 

ــرت  دمَّ عندمــا  والعــرب«،  الدولــة 

ــة األســطول  ــدوس إرسائيلي قــوة كومان

اللبنــاين يف مطــار بروت عــام 1969.

»بعــد  العســكري،  نشــاطه  بــدأ 

قيــام  بســبب  املخيــات  انتفاضــة 

ــة مباحقــة الفدائيــني”. الشــعبة الثاني

يف  انتظــم   1973 حــرب  خــال 

أطلقــت  التــي  األوىل  املجموعــات 

املســتوطنات. عــى  الصواريــخ 

الدور النضايل ألنيس النقاش

شــارك النقــاش يف الكثــر مــن 

العمليــات الفدائيــة وروى قصصهــا، 

ــة  ــع مجموع ــا، م ــة فيين ــا عمليّ وأبرزه

الشــعبية  الجبهــة  يف  حــداد  وديــع 

هدفــت  التــي  فلســطني،  لتحريــر 

»لتأديــب بعــض األنظمــة عــى دعمهــا 

لبنــان”. اليمينيــة يف  القــوى 

عــارض التــورط يف الحــرب األهلية 

ــا 13  ــوم انطاقته ــب يف ي ــي أصي الت

نيســان/أبريل 1975. 

تأسيس بوادر املقاومة اللبنانية

ــان  ــي للبن ــاح اإلرسائي ــد االجتي عن

عــام  1978، انتقــل أنيــس النقــاش 

التصــدي  يف  مشــاركًا  الجنــوب  إىل 

للعــدوان.

قــرر تــرك »فتــح« وتأســيس فصيل 

ظلــوا  الفتحاويــني  ولكــن  لبنــاين، 

يعترونــه واحــًدا منهــم رغــم انفصالــه 

رسيّتــني  وتأسيســه  الحركــة،  عــن 

ــل،  ــت جبي ــني يف كفرشــوبا وبن لبنانيت

ــادة  ــن قي ــزًءا م ــا ج ــح أفراده أصب

ــة. ــاد مغني ــل ع ــا، مث ــة الحًق املقاوم

التنســيق  يف  هــام  دور  لــه  كان 

بــني قيــادة الثــورة الفلســطينية وقيــادة 

ــة. ــورة اإليراني الث

يف  النقــاش  أنيــس  يــرتدد  مل 

 ،1980 عــام  باريــس  إىل  الذهــاب 

اإليــراين  الــوزراء  رئيــس  الغتيــال 

األســبق شــهبور بختيــار، فيــا نجــا 

بأعجوبــة. األخــر 

ُحكــم باملؤبــد لكنــه ُســجن ملــدة 

ــة  ــد محاول ــا بع ــنوات يف فرنس 10 س

اغتيــال بختيــار يف باريــس، وهــو آخــر 

رئيــس وزراء يف عهــد شــاه إيــران 

پهلــوي، وأفــرج عــن  محمــد رضــا 

النقــاش عــام 1990.

ــا لنضــال مــن  كان الســجن مرًح

ــات  ــة إرضاب ــذ ثاث ــر، إذ نّف ــوع آخ ن

ــا،  ــا 130 يوًم ــام، دام آخره ــن الطع ع

ــرار  ــموله بق ــدم ش ــى ع ــا ع احتجاًج

ــمل  ــا ال يش ــا إفراًج ــام، رافًض ــو ع عف

ــه. رفاق

متوز/يوليــو   27 يف  عنــه  أفــرج 

1990، بقــرار عفــو وقّعــه فرانســوا 

ميــرتان.

بفــروس  إصابتــه  بعــد  تــويف 

كورونــا يــوم اإلثنــني 2021-2-22.

وداًعا أنيس فلسطين 
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الخميس 13 رجب 1442هـ، الموافق لـ 25 شباط 2021 

أصدر مركــز الزيتونة للدراســات 

ــة  ــة للباحث واالستشــارات ورقــة علمي

شــايل  جــر  إلهــام  الدكتــورة 

ــي  ــع اإلرسائي ــة التطبي ــول تجرب ح

املوريتــاين، ومــا تــاه مــن انقطــاع، 

ــه. ــتقبلية لعودت ــاالت املس واالحت

فقــد أعلنــت اإلدارة األمريكيــة 

واألخــرى  الفينــة  بــني  الســابقة 

ــة إىل قطــار  ــود دول عربي عــن صع
التطبيــع الــذي أعلنــت عنــه يف آب/ 
أغســطس 2020، واســتمر ذلــك حتى 
يف األيــام األخــرة عــى رحيلها، ومل 
ــو يــوم مــن كانــون األول/  يكــد يخل
يكــون  أن  دون  املــايض  ديســمر 
للرئيــس دونالــد ترمــب تغريــدة عــن 
احتاليــة توقيــع اتفاقــات تطبيــع 
جديــدة عــى غــرار اتفــاق أبراهــام 

مــع اإلمــارات، ومــن ثــم البحريــن، 

ــودان. ــك الس وكذل

وتــرى الباحثــة أن اتفــاق إعــادة 

اململكــة  مــع  العاقــات  تطبيــع 

املغربيــة لــن يكــون االتفــاق األخــر، 

مــع حالــة الســقوط العــريب املــدوي 

التــي  األمريكيــة  اإلدارة  أمــام 

ــد،  ــوف والتهدي ــإدارة الخ ــمت ب اتس

ورقة علمية:
مخاطر إلعادة نسج العالقات الموريتانية - اإلسرائيلية
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واملقايضــة االقتصاديــة، واالبتــزاز 
الدولــة  ســتكون  فهــل  الســيايس، 
ــتكون  ــان، أم س ــلطنة ُع ــة س املقبل

دولــة موريتانيــا، أم غرهــا !

وتقــول الباحثــة: إنــه قــد يعتقــد 
الكثــرون أن موريتانيــا كانــت يف 
مؤخــرة املشــهد األســايس وحركــة 
الاعبــني الرئيســني فيــا يتعلــق 
العــريب-  الــراع  فعــل  بــردود 
أنهــا  الحقيقــة  لكــن  اإلرسائيــي، 
ــب املنطقــة، وشــكلت  ــت يف قل كان
بــؤرة االســتهداف اإلرسائيــي بصورة 
األوىل  الســنوات  منــذ  مخططــة 
إلقامتهــا، ووضعتهــا عــى قامئــة 
السياســية؛  أجندتهــا  أولويــات 
متهيــداً الخــرتاق القــارة اإلفريقيــة، 
ذات  ورشكاتهــا  أجهزتهــا  وبثــت 
فيهــا،  املتعــددة  الجنســيات 
مبوقــع  موريتانيــا  متتعــت  حيــث 
ــرب  ــدول املغ ــبة ل إســرتاتيجي بالنس
السياســية  الناحيــة  مــن  العــريب 
ــة، خصوًصــا مــع امتاكهــا  واإلقليمي
ملوانــئ مهمــة، وثــروات طبيعيــة ذات 
أهميــة بالغــة لاقتصــاد اإلرسائيــي.

وســلّطت الورقــة الضــوء عــى 
دولــة  بــني  التطبيــع  مــؤرشات 
وقدمــت  و«إرسائيــل«،  موريتانيــا 
ــات  ــخ العاق ــة لتاري ــة مراجع الورق
وبحثــت  اإلرسائيــي،  املوريتانيــة- 
يف مجــاالت التطبيــع املوريتــاين- 
العاقــة  أن  فعــّدت  اإلرسائيــي؛ 
اتخــذت طابــع التحالــف أكــر منهــا 
تطبيــع عاقــات بــني دول متحاربــة، 
موريتانيــا  قطــع  إىل  ونبهــت 
يف  »إرسائيــل«  مــع  لعاقاتهــا 
آذار مــارس 2010، بعــد أن كانــت 
الشــعبي  جمدتهــا تحــت الضغــط 

يف الســنة الســابقة بعــد العــدوان 
اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة.

كــا بحثــت الدكتــورة شــايل 
املوريتانيــة-  العاقــة  يف مســتقبل 
عودتهــا،  واحتــاالت  اإلرسائيليــة 
ــي شــهدتها  يف ضــوء التحــوالت الت
الجديــدة،  األمريكيــة  اإلدارة 

ســيناريوهات: ثاثــة  ووضعــت 

بالتطبيــع،  القبــول  ســيناريو   
ــة هــذا الســيناريو  وعــدت أن فرضي
عمــق  أســاس  عــى  تنطلــق 
التطبيــع الســابق بــني الطرفــني، 
املســتوى  عــى  ذلــك  كان  ســواء 
الدبلومــايس الكامــل، أم التعــاون 
جانــب  إىل  الشــامل،  االقتصــادي 
التنســيق األمنــي، ووجــود ســفارة 
نواكشــوط. يف  مغلقــة   إرسائيليــة 

كــا أن النظــام املوريتــاين أُرغــم 
عــى قطــع العاقــات الديبلوماســية 
ــة ضاغطــة،  ــة وعربي ــة داخلي يف بيئ
ويســتند هــذا الســيناريو إىل وجــود 
ــن  ــة م ــية واقتصادي ــات سياس مغري
الواليــات املتحــدة األمريكيــة للنظام، 
ضغــوط  مــن  جــرى  ملــا  وفقــاً 
وللمملكــة  للســودان  وإغــراءات 
يفــرتض  لذلــك  كذلــك،  املغربيــة 
ــى  ــب ع ــه يصع ــيناريو أن ــذا الس ه
ــام  ــود أم ــاين الصم ــام املوريت النظ
إىل  باإلضافــة  اإلغــراءات،  هــذه 
أدوات الضغــط األمريكيــة خصوًصــا 
يف ملــف حقــوق اإلنســان املوريتاين 
ــق  ــكان وف ــتخدمه األمري ــذي يس ال

هواهــم.

الخافــت،  التطبيــع  ســيناريو 
ــع الخافــت  ويســتند ســيناريو التطبي
عــى خشــية مــن الضغــوط الشــعبية 

الداخليــة القويــة املعارضــة للتطبيــع 

الســيايس  النظــام  خشــية  ومــن 

انقــاب  حــدوث  مــن  الحــايل 

عــدم  مــع  خصوًصــا  عســكري، 

يف  الســيايس  النظــام  اســتقرار 

الســنوات  مــدار  عــى  موريتانيــا 

االنقابــات  وتعــدد  املاضيــة، 

والتــي  متــواٍل،  بشــكل  العســكرية 

انقابًــا   15 نحــو  عددهــا  وصــل 

عســكريًا، لذلــك قــد تكــون العاقــة 

بــني موريتانيــا و«إرسائيــل« متعــرة 

ومتذبذبــة.

القاطــع  الرفــض  ســيناريو 

للتطبيــع، وهــو ســيناريو تراجعــت 

قوتــه يف هــذه األيــام يف إطــار 

ــطينية  ــة الفلس ــم القضي ــع دع تراج

مــن األنظمــة العربيــة؛ فلــم تعــد 

القضيــة الفلســطينية قضيــة مركزيــة 

لــدى العديــد منهــا؛ ومــع رغبــة إدارة 

ــجيع  ــدن بتش ــيك باي ــس األمري الرئي

مســار التطبيــع العــريب، وإن بوتــرة 

ــب. ــن إدارة ترام ــل م أق

وختمــت الباحثــة أن مثــة مخاطر 

إلعــادة نســج العاقــات املوريتانيــة- 

ــع اإلدارة  ــد م ــن جدي ــة م اإلرسائيلي

ــا وأن  ــدة، خصوًص ــة الجدي األمريكي

هنــاك مســاعي إرسائيليــة جّديــة 

إلعــادة فتــح الســفارة اإلرسائيليــة 

يف نواكشــوط ومزاولــة عملهــا، غــر 

ــاوم  ــل املق ــورات يف العم أن أي تط

يف فلســطني، مــع تصعيــد الفعاليات 

املعارضــة  املوريتانيــة  الشــعبية 

للتطبيــع التــي أثبتــت قوتهــا، ســتقف 

ــع. ــار التطبي ــام مس ــزًا أم حاج
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الخميس 13 رجب 1442هـ، الموافق لـ 25 شباط 2021 

الحملة العالمية تعزي جمهور فلسطين في الوطن 
العربي والعالم برحيل المناضل أنيس النقاش
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الذكرى الـ 27 لمجزرة الحرم اإلبراهيمي
صــادف قبــل أيــام الذكــرى الـــ 

27 ملجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي التي 

نّفذهــا املجــرم العنــري الصهيــوين 

بــاروخ غولــد شــتاين.

ــرة  ــة األخ ــوم الجمع ــة ي صبيح

املبــارك عــام  يف شــهر رمضــان 

املوافــق ٢٥-٢-١٩٩٤  للهجــرة،   ١٤١٤

ــاة  ــاء أداء الص ــك أثن ــاد، وذل للمي

فجــر الجمعــة، واملصلّــون ســاجدون 

فتــح هــذا املجــرم النــار عليهــم 

ــني  ــة عنريّ ــة صهاين ــع مجموع م

مصليًــا،   ٢٩ واستشــهد  مجرمــني، 

بعــد  املصلّــني،  مــن   ١٥٠ وجــرح 

ــان  ــّوات كي ــت ق ــار قام ــاق الن إط

بــاب  بإغــاق  الصهيــوين  العــدّو 

املســجد وتــرك الجرحــى ينزفــون 

لســاعات.

ــات  ــت الوالي ــزرة، قام ــد املج بع

ــان  ــك الكي ــة رشي ــدة األمريكيّ املتّح

بالضغــط  الصهيــوين يف جرامئــه 

صهيوأمريــيك  مــرشوع  وتســويق 

انتهــى إلقامــة جــدار يف الحــرم 

اإلبراهيمــي يقســمه قســمنْي: قســم 

ال يــزال مســجداً للمســلمني، والقســم 

الثــاين حّولــوه إىل كنيــس يهــودي.



موقعها: 
تقع إىل الغرب من القدس وتبعد 28 كم عنها، وكانت تتبع لقضاء الرملة حتى عام 1931.

مساحتها وعدد سكانها: 
ســلب االحتــال الصهيــوين أراضيهــا البالغــة3500 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1931 حــوايل 

164 نســمة، ارتفــع إىل 190 عــام 1945.

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

- اليــوم تغطــي األعشــاب القريــة وتتخللهــا بقايــا املنــازل املدمــرة وركام املصاطــب، كــا ويقــع 

إىل الشــال الغــريب مــن املوقــع أطــال مقــرة، وتغطــي البســاتني هضبتــني إىل الغــرب مــن 

ــوز والزيتــون. املوقــع، ويفصــل بينهــا واد وينبــت عليهــا شــجر الخــروب والتــني والل

جرش
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