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التهويد والعرابون الجدد
لــي الننــى، ولــي تبقــى الذاكــرة ُمْســتَحِضة لتسلســل األحــداث، ولــي التتــم عمليــات التزويــر والخــداع 
ــة  ــا بالعملي ــدس خصوًص ــا والق ــطني عموًم ــد لفلس ــتيطان والتهوي ــة االس ــت عملي ــني: “ليس ــق قائل ــب ونوث نكت
االرتجاليــة، ولكنهــا عمليــة مدروســة بدقــة وبدهــاء فائقــني، عمــل  الــكل الغــريب لهــا بتفــاوِت األدوار، لتحقيــق 
مصالحــه يف املنطقــة، وعملــت لهــا الحركــة الصهيونيــة ُمســتفيدًة مــن تداخــل مصالــح الغــرب ومصالحهــا، وبــرز 
ذلــك جليًــا يف أواخــر عهــد الخالفــة العثامنيــة التــي كانــت تُســمى يومهــا بالرجــل املريــض، واتفــق يومهــا هــذا 
الــكل الغــريب، والحركــة الصهيونيــة عــى تقســيم تركــة الرجــل املريــض، ولقــد قــام قناصــل الــدول الغربيــة يومهــا 
وتحــت ذرائــع شــتى، بجلــب اليهــود مــن العــامل ومتكينهــم يف فلســطني، ثــم جــاءت بريطانيــا زمــن االنتــداب 
ــة والقويــة إلنشــاء الدولــة  ــة الصلب ــًدا إليجــاد األرضي ــا، متهي ــا ودعــاًم علنيً ــًدا قانونيً ــه بُع لتكمــل الــدور، وتعطي
ــكل  ــح ال ــل عــدة أدوار، وإدارة مصال ــة، التــي ســيكون لهــا ليــس دوًرا واحــداً يف املنطقــة، ب ــة الصهيوني اليهودي
املُْســتَعمر ضمــن شــبكة ُمعقــدة مــن مصالــح الغــرب وحقــده عــى املنطقــة، ومصلحــة يهــود العــامل بــأن يصبــح 

لهــم دولــة يهوديــة نقيــة مــن األغيــار.

الغريــب اليــوم ليــس تفاقــم عمليــة االســتيطان والتهويــد، بــل الغريــب اليــوم مــن هــم قادتــه الُجــدد، إنهــم 
ليــس األمريــي وال الربيطــاين وال الغــريب وال حتــى اليهــودي الصهيــوين، الذيــن كانــوا باألمــس هــم عرّابــون 
التهويــد واالســتيطان، إنهــم اليــوم عربـًـا ينتمــون لهــذه املنطقــة ولرُتاثهــا التاريخــي والدينــي، أرادوا أن يرُتجمــوا 
حركــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين، ليــس يف بالدهــم مــن خــالل التطبيــع الثقــايف والريــايض واالقتصــادي 
ــة املــروع  ــم لتصــل إىل خدم ــع بلدانه ــة للتطبي ــة العملي ــن تجــاوزت الرتجم ــي فحســب، ولك والســيايس واألمن

التهويــدي االســتيطاين إىل أرض فلســطني التاريخيــة.

إنهــم يقومــون اليــوم  مبــا عجــز عــن القيــام بــه غريهــم، إنهــم ينقلــون األمــوال مــن بالدهــم إىل فلســطني 
املُحتلــة عموًمــا، وإىل القــدس عــى وجــه الخصــوص تحــت أنظــار العــامل، دون أي متابعــة لهــذه التحويــالت، ويف 
ــه، ويقومــون بــراء متاجــر  املجــاالت تُــرف، ويؤسســون الــركات املتعــددة األعــامل كذلــك أمــام العــامل كل
وأبنيــة وفنــادق، بزعــم أنهــا مقــار لهــذه الــركات، ثــم يتبــني بعــد ذلــك وبالوثائــق أنهــا بيعــت للوكالــة اليهوديــة، 
ــاز، رمبــا قدمــوا  ــة بامتي ــح القــدس يهودي ــة لتصب ــل اليهودي ــة، أو لــأرس والعوائ ــة التلمودي أو للمراكــز التعليمي
ســلة غذائيــة يف مــكان، ونظفــوا شــارع يف مــكان آخــر، ولكــن اليعــدو ذلــك عــن ذر الرمــاد يف العيــون، ليُعبّــدوا 
ــون،  ــي صهي ــح بن ــد القــدس واســتيطانها لصال ــق أمامهــم ويخدمــوا املــروع الحقيقــي لهــم وهــو تهوي الطري

لــريىض عنهــم ــــ بظنهــم ــــ البيــت األســود ومــن يُديرونــه مــن وراء الكواليــس.

ــأن  ــد، ب ــب والبعي ــخ القري ــوال التاري ــاب رؤوس أم ــني أو أصح ــوا أو مثقف ــادة كان ــون، ق ــي املطبع ــد ن لق
ــن يحفــظ لهــم عــرش وال كــريس، ولكــن املســألة فقــط مســألة  ــًدا، ول ــاء أب ــتْعِمر اليحــرتم الخــدم والضعف املُس

ــس إال. وقــت لي

ســتبقى مقاومــة املــروع االســتيطاين التهويــدي نهًجــا لــكل األحــرار، وســيذهب أصحــاب الــذل إىل مزبلــة 

التاريــخ، وســريتفع صــوت الحريــة والعدالــة والحــق يف ســامء األقــى وســاحاته، وســامء فلســطني كل فلســطني.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد 

املبــارك الشــيخ عكرمــة صــربي أن 

عــى  االحتــالل  ضغــط  اســتمرار 

ــني يف املســجد األقــى ســيولد  املُصل

أمــام  وارد  يشء  كل  وأن  االنفجــار، 

يف  االحتــالل  اعتــداءات  اســتمرار 

القــدس.

وأشــار صــربي إىل أنــه كلــام زادت 

ــيون  ــالل، ازداد املقدس ــة االحت غطرس

عــن  الدفــاع  عــى  وإرصاًرا  قــوة 

ــًدا  ــة، مؤك ــم الرعي األقــى وحقوقه

كــر  عــى  االحتــالل  مراهنــة  أن 

صمــود املقدســيني ســتبوء بالفشــل.

الزحــف  مشــاهد  أن  وأوضــح 

ــظ  ــه يغي ــاط في ــى والرب ــو األق نح

ــل  ــك يــر عــى التنكي ــالل، لذل االحت

أعــداد  تقليــل  بهــدف  باملقدســيني 

املصلــني، الفتـًـا إىل أن االعتــداء األول، 

عــن  الكهربائيــة  األســالك  وقطــع 

مكــربات الصــوت يف األقــى، كانــت 

نتيجــة خشــية االحتــالل مــن حجــم 

املصلــني.

العامــود  بــاب  »منطقــة  وقــال: 

وبــاب الســاهرة وشــارع صــالح الدين، 

مــن املناطــق املهمــة يف القــدس، لذلك 

نجــد أن أكــر املواجهــات التــي تحــدث 

ــي يســعى  ــك املناطــق الت ــون يف تل تك

االحتــالل جاهــدا للســيطرة عليهــا”.

بيــت  أهــل  أن  صــربي  وبــنّي 

ــم يف  ــم وحده ــعرون أنه ــدس يش املق

امليــدان، وهــم يعتمــدون عــى أنفســهم 

األقــى، مطالبــا  عــن  الدفــاع  يف 

ــضورة  ــالمي ب ــريب واإلس ــامل الع الع

ــة تشــري دامئــا نحــو  أن تكــون البوصل

القــدس.

اعتقاالت وإصابات

رمضــان  شــهر  بدايــة  ومنــذ 

املبــارك، تشــهد املدينــة املقدســة هجمة 

صهيونيــة رشســة وممنهجــة، تســتهدف 

ــال  ــة واالعتق املقدســيني، إمــا باملالحق

تــارة، أو باالعتــداء الجســدي بالــضب 

واألعــرية  القنابــل  وإلقــاء  والقمــع 

املطاطيــة يف شــوارع املدينــة وعنــد 

أبوابهــا، ومنــع مــن الجلــوس يف بــاب 

ــرى. ــارًة أخ ــود ت العام

وأدت املواجهــات واالعتــداءات إىل 

إصابــة حــوايل 270 مقدســيًّا، جــراء 

القنابــل  اإلرسائيليــة  القــوات  إلقــاء 

ورش  املطاطيــة،  واألعــرية  الصوتيــة 

امليــاه العادمــة، باإلضافــة العتقــال مــا 

يزيد عن 30 مقدسيًّا.

املنع من السفر 

بعــد ســاعات مــن التريــح الوارد 

أعــاله، ســلّمت مخابــرات االحتــالل 

قــراًرا  صــربي  الشــيخ  الصهيــوين، 

خــارج  الســفر  مــن  يقــي مبنعــه 

ــهر. ــة أش ــدة أربع ــالد مل الب

أن  االحتــالل  لســلطات  وســبق 

اعتقلــت صــربي، عــّدة مــرات، ومنعتــه 

لعــدة أشــهر مــن الدخــول إىل املســجد 

ــى. األق

كان  املــايض،  آذار  مــارس/  ويف 

الشــيخ  لــه  تعــرض  اعتقــال  آخــر 

ــدس  ــة الق ــه مبدين ــن منزل صــربي، م

ــة، لعــدة ســاعات، قبــل اإلفــراج  املحتل

عنــه.

خطيب األقصى: الضغط على المقدسيين سيولد 
االنفجار.. واالحتالل يمنعه من السفر
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الخميس 10 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 22 نيسان 2021 

كشــف الباحــث املختص يف شــؤون 

ــربي عــن وجــود  ــازن الجع ــدس م الق

محــاوالت إماراتيــة لــراء عقــارات 

ومبــاٍن يف القــدس املحتلــة مــن خــالل 

وســطاء فلســطينيني.

وبــنّي الجعــربي أنــه قبــل عــدة 

أشــهر زعــم أشــخاص محســوبون عــى 

اإلمــارات بأنهــم يريــدون مســاعدة 

تجــار البلــدة القدميــة الذيــن تــضروا 

بفعــل إغالقــات كورونــا عــرب رشاء 

ــة. ــم التجاري محاله

الســلوك  أن  الجعــربي  وأكــد 

مــع  تحالفهــا  إىل  يشــري  اإلمــارايت 

“إرسائيــل”، وليــس غريبًــا مــا تقــوم به 

ــارات  ــع العق ــاوالت رشاء وبي ــن مح م

للمســتوطنني.

وقــال الباحــث يف شــؤون القــدس 

التريــب  عمليــة  “إن  الجعــربي: 

األخــرية يف بلــدة ســلوان بالقــدس 

املحتلــة تشــبه إىل حــد بعيــد عمليــة 

التريــب التــي جــرت يف عــام 2014، 

ــي  ــني عملت ــرتك ب ــم املش إذ أن القاس

التريــب هــو العــدد الكبــري للعقــارات 

املربــة”.

ــرى  ــا ج ــربي أن م ــاف الجع وأض

ــطينية  ــكات فلس ــع ممتل ــة بي ــو عملي ه

للمســتوطنني، وقــد تــم التعــرف عــى 

القضيــة،  يف  املتورطــني  األشــخاص 

بعملــه كسمســار  وبعضهــم معــروف 

لصالــح االحتــالل وكانــوا يعملــون مــع 

رشطــة االحتــالل.

خــالل  الجعــربي،  وأوضــح 

اســتضافته يف برنامــج “املســار” الــذي 

ــات  ــدس، أن عملي ــث عــرب شــبكة ق يب

بيــع وتريــب املمتلــكات للمســتوطنني 

ــات اإلجــرام املنظــم ألنهــا  تشــبه عملي

ــم مــن خــالل حلقــات عــدو وعــرب  تت

الجمعيــات  تقــوم  وهميــة،  رشكات 

االســتيطانية بإنشــائها بأســامء أجنبيــة، 

املحتلــة،  فلســطني  وتســجلها خــارج 

لتســهيل  املســتوطنون  ويســتخدمها 

ــع. ــات البي عملي

يتــم  أنــه  إىل  الجعــربي  وأشــار 

إحضــار محامــني أجانــب أو عــرب 

يف  الــركات  هــذه  عــن  كممثلــني 

البلــدة  يف  خاصــة  البيــع،  عمليــات 

القدميــة، التــي تنشــط فيهــا الجمعيات 

االســتيطانية عطــريت كوهنيــم وألعــاد، 

ــن  ــة م ــرق متنوع ــآن لط ــان تلج واللت

أجــل متريــر صفقــات بيــع العقــارات.

وبحســب الباحــث الجعــربي، فــإن 

يف  الوهميــة  الــركات  اســتخدام 

عمليــات تريــب العقــارات يهــدف 

املتورطــني  الســامرسة  مســاعدة  إىل 

يف قضايــا التريــب يف إقنــاع البائــع 

هــذا  لكــن  وخداعــه،  الفلســطيني 

األســلوب معــروف وميكــن الحــذر منــه 

ــه. ــاوق مع وعــدم التس

املربــني  أن  الجعــربي  وكشــف 

عمليــة  يف  تورطــوا  الذيــن  الثالثــة 

التريــب األخــرية بســلوان معروفــون 

لــدى املقدســيني بــأن لهــم مــاٍض يف 

التريــب والتعامــل مــع االحتــالل، 

وبعضهــم خــدم يف ســلك الرطــة، 

الــذي كشــف موقــع  املحامــي  أمــا 

“القســطل” عــن اســمه فهــو معــروف 

أيًضــا بتســهيل عمليــات التريــب.

املصدر: موقع القسطل

باحث مقدسي يكشف عن محاولة إماراتية 
لشراء محال تجارية بالقدس
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ــامل  ــالل أع ــلطات االحت ــدأت س ب

اســتيطاين جديــد عــى  بنــاء حــي 

يف  لحــم  بيــت  محافظــة  أرايض 

الغربيــة. الضفــة 

وذكــر موقــع »كيبــا« الصهيــوين أن 

ــتيطاين  ــي اس ــن ح ــدور ع ــث ي الحدي

يف مســتوطنة »ايفــي« جنــويب رشق 

تجمــع مســتوطنات »غــوش عتصيــون« 

يف  األول  ويُعــد  لحــم،  بيــت  قــرب 

ــام 1999. ــذ الع ــتوطنة من املس

املرحلــة  أن  إىل  املوقــع  وأشــار 

األوىل مــن املــروع تتضمــن ببنــاء 61 

وحــدة اســتيطانية، ويف املرحلــة الثانية 

اســتيطانية  وحــدة   35 بنــاء  ســيتم 

ــه. ــي ذات ــرى يف الح أخ

وقــال رئيــس تجمــع مســتوطنات 

»غــوش عتصيــون« شــلومو نيئــامن: 

“إنــه حــان الوقــت لتعزيــز االســتيطان 

ــون”. ــوش عتصي ــع »غ ــعة تجم وتوس

مــن  مجموعــات  وكانــت 

قــوات  حاميــة  وتحــت  املســتوطنني 

ــام يف  ــل أي ــالل، قــد رشعــت قب االحت

أعــامل تجريــف أرايض يف منطقــة 

»الخــامر« ببلــدة بتــري غــرب بيــت 

لحــم.

اآلونــة  يف  املســتوطنون  ورشع 

األخــرية يف اســتهداف منطقــة الخــامر 

لهجمــة  تتعــرض  حيــث  البلــدة،  يف 

يف  متثلــت  متســارعة،  اســتيطانية 

نصــب بيــوت متنقلــة وخيــام، قبــل أن 

يتصدى املواطنون ويزيلوها.

وتعــود بدايــة االســتيطان يف بيــت 

لحــم إىل عقــد الســتينيات مــن القــرن 

الســابق بعــد احتــالل الضفــة الغربيــة 

مبــارشة.

االحتــالل  ســلطات  تواصــل 

مــن  الدومنــات  مئــات  مصــادرة 

مســتوطنة  لتوســعة  ســلفيت  أرايض 

الوحــدات  عــرات  وبنــاء  »أرئيــل« 

االســتيطانية الجديــدة عــى حســاب 

املواطنــني. أرايض 

وأفــاد املــزارع محمــود الرمــال، 

املســتهدفة  األرايض  أصحــاب  أحــد 

االحتــالل  أن  االســتيطاين،  بالتوســع 

يزيــد  مــا  صــادروا  ومســتوطنيه 

ــيع  ــل توس ــن أج ــم م ــى 5000 دون ع

ــني  ــة أرايض املواطن املســتوطنة، ورسق

املحاذيــة لهــا.

وأشــار الرمــال إىل أن االحتــالل 

عــى  التضييــق  عمليــات  يواصــل 

بعمليــات  واملزارعــني  املواطنــني 

وإعاقــة  واملصــادرة،  التجريــف 

ألراضيهــم. وصولهــم 

املتخصــص  أوضــح  جانبــه  مــن 

يف شــؤون االســتيطان، أرشف زهــد، 

اســتهدافًا  يســتهدف  االحتــالل  أن 

لســلفيت،  الشــاملية  املنطقــة  مركّــزًا 

ــن  ــات م ــات الدومن ــادر مئ ــي ص والت

ــاريع  ــذه املش ــا أن ه ــا، مضيًف أراضيه

املخطــط  تــأيت ضمــن  االســتيطانية 

ــه بتوســعة  ــو ناخبي ــد نتنياه ــذي وع ال

وبنــاء بــؤر جديــدة يف املنطقــة.

تجمًعــا   18 ســلفيت  يف  ويوجــد 

فلســطينيًا مقابــل 24 مســتوطنة مــا 

ــبة  ــغ نس ــة، وتبل ــكنية وصناعي ــني س ب

األرايض املخصصــة للبنــاء الفلســطيني 

فقــط   6% حــوايل  املحافظــة  يف 

ــل 9%  ــة، مقاب ــاحة اإلجاملي ــن املس م

املســتوطنني. ملصلحــة 

االحتالل يبدأ ببناء حي استيطاني في بيت لحم

االستيطان يشّوه محافظة سلفيت الفلسطينية
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الخميس 10 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 22 نيسان 2021 

أكــد مركــز فلســطني لدراســات 

فلســطيني  أســري   4500 أن  األرسى 

ــكل  ــالل يحتاجــون ل يف ســجون االحت

ــن  ــاندة والتضام ــم واملس ــكال الدع أش

مــا  ســياق  يف  والــدويل  العــريب 

يتعرضــون لــه مــن ظــروف قاهــرة 

وانتهــاكات جســيمة تُعــرّض حياتهــم 

للخطــر الشــديد.

ــر  ــز فلســطني يف تقري ــال مرك وق

األســري  يــوم  ذكــرى  مبناســبة  لــه 

الفلســطيني الــذى يصــادف الســابع 

مســاندة  “إن  نيســان:  مــن  عــر 

األرسى هــي واجــب وطنــي وأخالقــي 

وإنســاين ودينــي، وليــس منَّــًة مــن 

ــت  ــي قدم ــة الت ــذه الفئ ــى ه ــد ع أح

الغــايل والنفيــس مــن أجــل حريــة 

شــعبنا وكرامتــه واســتعاده مقدســاته”.

الباحــث ريــاض األشــقر -مديــر 

املركــز- عــّد الســابع عــر مــن نيســان 

هــو اليــوم وطنــي للوفــاء لــأرسى 

لتكرميهــم  ويوًمــا  وتضحياتهــم، 

وذويهــم،  بجانبهــم  والوقــوف 

لنرتهــم  الجهــود،  لتوحيــد  يومــاً 

ــة،  ــم بالحري ــم حقه ــاندتهم ودع ومس

يوًمــا للوفــاء لشــهدائهم الذيــن ارتقــوا 

ــرية  ــك املس ــالل تل ــان خ ــف القضب خل

ــة. املرف

وأشــار األشــقر إىل أن االحتــالل 

ــارب  ــا يق ــام 1967 م ــذ ع ــل من اعتق

مليــون فلســطيني، أي أن أكــر مــن 

%25 مــن الفلســطينيني يف األرايض 

املحتلــة ذاقــوا مــرارة االعتقــال، وهــذه 

االعتقــاالت مل متيــز بــني طفــل أو 

بــني عجــوز طاعــن يف  أو  امــرأة، 

ــري. ــاب صغ ــن وش الس

ســلطات  أن  األشــقر  وأضــاف 

 )4500( تعتقــل  تــزال  ال  االحتــالل 

و140  ســيدة،   40 منهــم  فلســطيني 

املجلــس  نــواب  مــن  و10  طفــالً، 

التريعــي الفلســطيني، و543 صــدرت 

ــرة  ــد مل ــجن املؤب ــكام بالس ــم أح بحقه

واحــدة أو ملــرات عديــدة، يف حــني 

يعتقــل االحتــالل 440 تحــت قانــون 

التعســفي. اإلداري  االعتقــال 

واســتطرد أن 700 أســري يعانــون 

مــن أمــراض مختلفــة وعــدد منهــم 

يعــاىن من أمــراض خطــرية كالرطان 

والفشــل الكلــوي واإلعاقــات، يف حــني 

الذيــن  األرسى  عمــداء  عــدد  بلــغ 

ــا يف  ــى 20 عاًم ــد ع ــا يزي ــوا م أمض

ســجون االحتــالل 62  أســريًا، ويعــّد 

ــن أرايض  ــس« م ــم يون ــري »كري األس

الفلســطينيني  األرسى  عميــد   48 الـــ 

وأقدمهــم؛ حيــث إنــه معتقــل منــذ مــا 

ــري  ــك األس ــا، كذل ــى 36 عاًم ــد ع يزي

»نائــل الربغــويت« أمــى 41 عاًمــا 

ــال. ــرتىت اعتق ــى ف ع

وكشــف أن األرسى يتعرضــون لــكل 

ــق  ــب والتضيي ــل والتعذي ــكال التنكي أش

ــا  ــن أبرزه ــي م ــجون والت ــل الس داخ

ــة  ــب املحرم ــائل التعذي ــتخدام وس اس

ــق،  ــم خــالل فــرتة التحقي ــا بحقه دوليًّ

التعذيــب  اســتخدام  فيهــم  مبــا 

العســكري املميــت، وحرمــان األرسى 

جامعيًــا  كان  ســواء  الزيــارة،  مــن 

إىل  املنــع  يصــل  وأحيانًــا  فرديًــا  أو 

ســنوات.

4500 أسير فلسطيني يحتاجون لكل 
أشكال الدعم والمساندة



ذكــر تقريــر أممــي أّن ســلطات 

هدمــت  قــد  الصهيــوين  االحتــالل 

وصــادرت 20 مبًنــى ميلكه فلســطينيون 

ــة،  يف الضفــة الغربيــة والقــدس املحتل

خــالل  الرتخيــص،  عــدم  بحجــة 

إىل  أدى  مــا  املاضيــني  األســبوعني 

تهجــري 13 مواطنــاً فلســطينياً وإلحــاق 

األرضار بُســبل عيــش نحــو 90 آخريــن.

وبحســب مكتــب األمــم املتحــدة 

لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف األرض 

يف  )أوتشــا(  املحتلــة  الفلســطينية 

تقريــره الــدوري )حاميــة املدنيــني( 

 30 بــني  الفــرتة مــا  يُغطــي  الــذي 

ــان/أبريل 2021،  ــارس و12 نيس آذار/م

أّن 10 مبــاٍن هدمــت يف 8 تجمعــات 

حيــث  )ج(،  املنطقــة  يف  ســكانية 

ــدم عــن  ــات اله أســفرت إحــدى عملي

تهجــري 7 مواطنــني يف منطقــة ظهــرة 

النــدى يف محافظــة بيــت لحــم.

يطــا،  رشق  سوســيا  خربــة  ويف 

االحتــالل  صــادر  الخليــل،  وجنــوب 

إنســانية  كمســاعدة  مــت  قُدِّ خيمــًة 

ألهــايل الخربــة، ويف القــدس املحتلــة 

أُجــربت أرسة مقدســية تضــم 6 أفــراد 

عــى هــدم منزلهــا يف بلــدة جبــل 

ــالل  ــات االحت ــت جراف ــرّب، وهدم املك

أصحابهــا  كان  مبــاٍن   6 اإلرسائيــي 

يســتخدمونها يف تأمــني ســبل عيشــهم 

يف العيســاوية.

ــالل  ــلطات االحت ــدرت س ــام أص ك

أوامــر بوقــف العمــل فيــام ال يقــل عــن 

32 مبًنــى ســكني وزراعــي وطريــق يف 

ــة  ــر، يف محافظ ــراس األحم ــة ال خرب

طوباس، خالل األسبوعني املاضيني.

اعتقاالت وتقييد حرية

وخــالل ذات الفــرتة نفــذت قــوات 

ــال  ــة بحــث واعتق ــالل 154 عملي االحت

يف  فلســطينيًا  مواطًنــا   167 طالــت 

الغربيــة،  الضفــة  أنحــاء  مختلــف 

أعــى  اللــه  رام  محافظــة  وســجلت 

ــع 43  ــات بواق ــذه العملي ــن ه ــدد م ع

عمليــة دهــم واعتقــال، وتلتهــا القــدس 

ب 27 عمليــة دهــم واعتقــال، والخليــل 

ــال. ــم واعتق ــة ده ــع 23 عملي بواق

 52 االحتــالل  قــوات  وأصابــت 

ــف أنحــاء  فلســطينيًا بجــروح يف مختل

الضفــة الغربيــة، والقــدس املحتلــة، 

منهــم 23 مواطًنــا أصيبــوا خــالل 4 

عمليــات بحــث واعتقــال يف ســلوان 

الخليــل،  يف  العــروب  ومخيمــْي 

ــا، ويف  ــرب يف أريح ــة ج ــم عقب ومخي

. بلــس نا ينة  مد

اثنتــني  22 آخــرون يف  وأصيــَب 

مــن الفعاليــات الشــعبية األســبوعية 

عــى النشــاط االســتيطاين يف قريتــْي 

كفــر قــدوم غــرب قلقيليــة، وبيــت 

دجــن رشق نابلــس.

مــن  يبلغــان  فتيــان،  وأصيــب 

العمــر 13 عاًمــا، بجــروٍح يف حادثتــني 

ــث  ــل، حي ــة الخلي ــني يف مدين منفصلت

ــة  ــل رصاص ــه بفع ــام عين ــَد أحده فق

معدنيــة مغلفــة باملطــاط أطلقهــا جنــود 

االحتــالل..
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أوتشا: االحتالل هدم وصادر 20 مبًنى 
واعتقل 167 مواطًنا فلسطينًيا



ــالت  ــيري الرح ــرب لتس ــتعد املغ تس

الكيــان  مــع  املبــارشة  الجويــة 

فيــام  رمضــان،  بعــد  الصهيــوين 

يؤكــد الصهاينــة أن اتفــاق التطبيــع 

أو اســتئناف العالقــات يغــري بشــكل 

جــذري الوضــع الســيايس يف املنطقــة.

وقــال عبــد الرحيــم بيــوض، مديــر 

مكتــب اإلتصــال املغــريب يف تــل أبيب: 

“إنــه ســيتم العمــل عــى تســيري رحالت 

ــان  ــرب والكي ــني املغ ــارشة ب ــة مب جوي

رمضــان،  شــهر  بعــد  الصهيــوين، 

وهــو التريــح الــذي أدىل بــه عقــب 

لقــاء مــع وزيــر التعــاون اإلقليمــي 

ــص  ــس، خص ــري أكوني ــوين أوف الصهي

والتعــاون  الســالم  اتفــاق  ملناقشــة 

ــرًا”. ــني مؤخ ــني الطرف ــع ب املوق

وأكــر مــن ذلــك أضاف بيــوض أن 

اتفــاق التطبيــع أســعد الشــعب املغــريب 

ــوين، يف  ــان الصهي ــب الكي ــذي يح ال

تكذيــب واضــح للخرجــات اإلحتجاجيــة 

التــي قــام بهــا املغاربــة وجمعيــات 

رفًضــا  البــالد  شــوارع  يف  مغربيــة 

ــن  ــض م ــن الرف ــري ع ــع والتعب للتطبي

رفــع دعــوى قضائيــة ضــد  خــالل 

الحكومة املغربية لهذا السبب.

أمــا الطــرف الصهيــوين فقــد شــّدد 

عــى أهميــة االتفــاق الــذي مــن شــأنه 

“تغيــري الوضــع الســيايس يف املنطقــة 

ــا  ــدة متاًم ــق أجــواء جدي ــا ويخل جذريً

يف الــرق األوســط”.
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الخميس 10 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 22 نيسان 2021 

ــوزراء  ــيادة وال ــا الس ــّدق مجلس ص

 ،2021-4-19 اإلثنــني  بالســودان، 

ــون  ــي قان ــا« عــى مــروع يلغ »نهائيًّ

مقاطعــة »إرسائيــل« القائــم منــذ عــام 

.1958

جــاء ذلــك يف اجتــامع مشــرتك 

الســيادة والــوزراء، بحســب  ملجلــس 

تغريــدة لوزيــر العــدل الســوداين نــر 

ــرت. ــى توي ــاري ع ــد الب ــن عب الدي

ــل  ــا قب ــاري: »أجزن ــد الب ــال عب وق

قليــل يف اجتــامع مشــرتك ملجلــي 

قانــون  مــروع  والــوزراء  الســيادة 

إلغــاء قانــون مقاطعــة إرسائيــل”.

املشــرتك  االجتــامع  ويجيــز 

ملجلــي الســيادة والــوزراء االنتقاليــني 

تشــكيل  عــدم  ظــل  يف  القوانــني 

املجلــس التريعــي االنتقــايل حتــى 

اآلن، وبالتــايل فــإن إجــازة مــروع 

إىل  تحتــاج  وال  نهائيــة،  القانــون 

تصديــق مــن أي جهــة أخــرى، وبذلــك 

ــا. أصبــح إلغــاء قانــون املقاطعــة نهائيًّ

مقاطعــة  قانــون  ويحظــر 

أن  شــخص  أي  »عــى  »إرسائيــل«، 

يعقــد بالــذات أو الوســاطة )التفويض( 

ــات أو  ــع هيئ ــوع م ــن أي ن ــا م اتفاق

أو  إرسائيــل  يف  مقيمــني  أشــخاص 

ــم  ــم أنه ــخاص يعل ــات أو أش ــع هيئ م

ينتمــون بجنســيتهم إىل إرسائيــل أو 

ــون  ــون لحســابها”، ويعاقــب القان يعمل

ــع  ــنوات م ــر س ــجن ع ــه بالس مخالف

ــة. غرامــة مالي

األول  تريــن  أكتوبــر/   23 ويف 

2020، أعلــن الســودان تطبيــع عالقتــه 

ــوى سياســية  ــّن ق ــل«، لك ــع »إرسائي م

القاطــع  رفضهــا  أعلنــت  عديــدة 

للتطبيــع، منهــا أحــزاب مشــاركة يف 

الحاكــم. االئتــالف 

السودان تلغي رسمًيا قانون »مقاطعة إسرائيل«

رحالت جوية بين كيان االحتالل والمغرب.. 
واتفاق التطبيع أسعد الشعب !
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ــام  ــذا الع ــطينيون ه ــي الفلس يحي

شــهر رمضــان الكريــم يف ظــروف 

لعلهــا تكــون األصعــب منــذ النكســة 

الفلســطينية عــام 67.

رمضــان  شــهر  شــّكل  فلطاملــا 

املســلمني  التحــاد  مناســبة  املبــارك 

شــعائر  مــن  انطالقًــا  وتوّحدهــم 

إىل  وصــواًل  والصلــوات  الصــوم 

االتحــاد يف الشــعارات والتوجهــات، 

فكانــت القــدس والقضيــة الفلســطينية 

هــي الحــارضة يف صيــام املســلمني 

مــن حيــث كانــوا يف هــذا العــامل.

التكافــل  قيــم  شــّكلت  ولطاملــا 

تــربز  التــي  االجتامعــي  والتعاضــد 

رمضــان  شــهر  يف  خــاص  بشــكل 

آالم  لتذكّــر  مناســبة  املبــارك 

وبــالد  فلســطني  يف  الفلســطينيني 

ــزء  ــص ج ــامت، وتخصي ــوء واملخيّ اللج

مــن  لهــم  واملســاندة  الدعــم  مــن 

اإلســالمية،  البــالد  أقطــار  مختلــف 

فكانــت صناديــق املســاعدات الغذائيــة 

ترســل بالطائــرات والــرّب ال ســيام مــن 

بلــدان الخليــج وعــرب البلــدان العربيــة، 

وكانــت الذبائــح واألضاحــي يف العيــد 

فلســطني. إىل  ترســل 

وشــّكل إعــالن الجمعــة األخــرية 

مــن شــهر رمضــان املبــارك كيــوٍم 

عاملــّي للقــدس وتبّنيــه مــن قبــل أكــرب 

املرجعيــات الدينيــة اإلســالمية مناســبة 

أكــرب لربــط شــهر رمضــان بفلســطني 

ــى. ــجد األق واملس

عــى  قــاٍس  عــاٌم   2021

لفلســطينيني  ا

ولكــّن العــام 2020-2021 الحــايل، 

كان قاســيًا عــى الفلســطينيني بشــكل 

خــاص، فباإلضافــة ملــا جلبــه معــه 

تبعــات  مــن  كورونــا  وبــاء  انتشــار 

صحيــة ونفســية واقتصاديــة واجتامعية 

فــإّن  جميعــاً،  األرض  أهــل  عــى 

الشــعب املحــارص واملهــّدد بالقصــف 

كان  الحواجــز  عــى  والقتــل  واألرس 

أكــرب وأصعــب،  الوبــاء عليــه  وقــع 

خاصــة مــع مــا ترافــق مــن إجــراءات 

والال-إنســانية  اإلجراميــة  االحتــالل 

تجــاه الفلســطينيني يف تقنــني الــدواء 

ــات.  ــوالً إىل اللقاح ــيجني وص واألوكس

ــد  ــن الوحي ــا مل يك ــاء كورون ــّن وب ولك

ــاء  ــعبها، فوب ــطني وش ــذي آذى فلس ال

التطبيــع العــريب الــذي دخــل العواصم 

الرســمية  القــرار  ودوائــر  العربيــة 

فتــك بــكّل القيــم العربيــة واإلســالمية 

ــي  ــق املشــرتكة الت واملعاهــدات واملواثي

أكّدتهــا الجامعــة العربيــة منــذ النكبــة 

شهر رمضان في فلسطين:
صمود وتحدٍّ في اإلحياءات والشعائر



وإىل يومنا هذا.

ــن رّس  ــع م ــّول التطبي ــا تح فعندم

إىل مبــارزة إعالميــة، وجــرت محاولــة 

ــمية  ــر الرس ــن الدوائ ــع م ــل التطبي نق

واألنظمــة السياســية املســقطة عــى 

شــعوبها مببــاركات املخابــرات العامليــة 

إىل الشــعوب العربيــة عــرب اإلعــالم 

املأجــور واملتصهــني، بــدأ الفلســطينيون 

ــرة  ــل ألّول م ــرًا يحص ــعرون خط يستش

ــح  ــوم أصب ــراع الي ــة؛ فال ــذ النكب من

ــن  ــة م ــعوب العربي ــف الش ــول موق ح

االحتــالل،  مــع  الرســمي  التطبيــع 

واســتعدادها للصمــود مقابــل الرتهيــب 

والرتغيــب الــذي تعتمــده الســلطات 

الكــربى  العامليــة  والــدول  املحليــة 

الصهيــوين  لالحتــالل  الراعيــة 

وللتطبيــع معــه.

العربيــة  الشــعوب  كانــت  وإن 

بأغلبيتهــا  موقفهــا  عــى  صامــدة 

العظمــى ضــّد االحتــالل ومــع الشــعب 

ــرب  ــوق الع ــطيني وحق ــريب الفلس الع

ــإّن  ــدس، ف ــطني والق ــاً يف فلس جميع

الــذي  الضخــم  اإلعالمــي  العمــل 

ــدان  ــزة الحكــم يف البل ــه أجه ــوم ب تق

املطبّعــة مرعــٌب ويثــري القلــق بالنســبة 

أجيالنــا  ينتظــر  الــذي  للمســتقبل 

مــن  موقفهــا  بخصــوص  العربيــة 

الفلســطينية. القضيــة 

الفلســطينيون  اليــوم  يُحيــي 

أجــواء  ديارهــم  يف  الصامــدون 

ــود  ــن الصم ــد م ــان مبزي ــهر رمض ش

والثبــات، يظهــر يف عاداتهم الراســخة 

الواضحــة. ومواقفهــم 

فمــن أجمــل العــادات الفلســطينية 

ــارات  ــي اإلفط ــة ه ــدس املحتل يف الق

يف باحــات األقــى تثبيتًــا لهويتــه 

يحيــي  حيــث  العربيــة،  اإلســالمية 

الفلســطينيون بــاآلالف هــذه الســّنة 

ــي  ــة، والت ــنوية املبارك ــطينية الس الفلس

والتفــاؤل  للبــرى  ســببًا  أصبحــت 

ــأّن يف هــذا الزمــن الصعــب مــن ال  ب

ــه  ــكه بأرضــه وهويت ــا يف متّس زال ثابتً

ــوده. وصم

ويضــاف إىل اإلحيــاءات الجامعيــة 

مشــارفه  عــى  أو  األقــى  يف 

التعاضــد الداخــي بــني أبنــاء الشــعب 

ــوات  ــى الصل ــطيني واإلرصار ع الفلس

جامعــة يف وجــه تضييقــات االحتــالل 

وسياســاته العنريــة واإلجراميــة.

مــن اإلحيــاءات الجامعيــة لإلفطار 

يف األقــى هــذا العام

ورغــم كّل التطبيــع الرســمي، فــإّن 

الشــعوب العربيــة ال زالــت تــرى يف 

ــا  ــر قضاي ــبًة لذك ــان مناس ــهر رمض ش

وعــى  جمعــاء،  اإلســالمية  األمــة 

رأســها قضيــة فلســطني وحــّق الشــعب 

والعيــش  العــودة  يف  الفلســطيني 

وأرض  أرضــه  يف  وحريــة  بكرامــة 

أجــداده.
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ــور  ــف الدكت ــن تألي ــاب م ــو كت ه

ريــاض حمــودة ياســني، يتنــاول تشــكَُّل 

القــدس  ملدينــة  الســيايّس  التاريــخ 

عــرب العصــور املتالحقــة، منــذ العــر 

الكنعــايّن وصــواًل إىل عرنــا الحــايل.

ــة وخامتــة و8  ــون مــن مقدم ويتك

فصــول، اعتنــى املؤلــف بحواشــيها، 

علميــة  بصــورة  املعلومــات  وثــق  إذ 

ــق  ــادر ووثائ ــتعيًنا مبص ــة، مس ومنهجي

أوليــة ومرجعيــة.

»أنــه  الكتــاب:  مؤلــف  ويقــول 

القــدس  ملدينــة  التاريخــي  التطــور 

والــدالالت  السياســية  الناحيــة  مــن 

السياســية لكثــري مــن الحــوادث املهمــة 

التــي مــرت عــى املدينــة، إنّاألبعــاد 

القــدس عــرب  السياســية يف تاريــخ 

العصــور املتالحقــة،مل يتــم دراســتها 

محايــد«. ســياٍق موضوعــٍي  يف 

اســتعراض  الكتــاب يف  ويتوســع 

الــدوِل  عهــد  يف  القــدس  تاريــخ 

الفتــِح  منــذ  املتعاقبــة،  اإلســالميِّة 

االحتــالل  حتــى  لهــا  اإلســالمّي 

ــرز  ــرًا أب ــام 1917، ذاك ــايّن ع الربيط

القــدس،  شــهدتها  التــي  األحــداث 

بهــا. املســلمني  اهتــامم  ومالمــح 

 كــام ســلّط املؤلــف يف الكتــاب 

الضــوء عــى ســقوط القــدس بيــد 

الصليبيّــني، وجهــود تحريرهــا التــي 

األيــويّب  الصالحــّي  بالفتــح  تُوِّجــت 

م. هـــ/1187   583 عــام 

املرحلــة  عنــد  املؤلــف  ويتوقــف 

تحــت  القــدس  فيهــا  وقعــت  التــي 

الحــرب  بعــد  بريطانيــا  ســيطرة 

العامليــة األوىل حتــى تأســيس كيــان 

االحتــالل يف أيار/مايــو 1948، ويــرِبز 

اســتيالء  تســهيل  يف  بريطانيــا  دور 

اليهــود عــى أرايض القــدس، ودعمهــا 

للعصابــات الصهيونيّــة.

الــدور  عــى  املؤلــف  ويعــرِّج 

األرديّن يف القــدس يف قــراءة سياســية 

ــي 1948  ــني عام ــة، وال ســياّم ب تحليلي

و1967، مركــزًا عــى املســجد األقــى، 

ــي  ــذي يعن ــم ال ومفهــوم الوضــع القائ

ــى،  ــالمية لأق ــة اإلدارة اإلس حري

مبيًنــا ســعي االحتــالل إىل نســِف هــذا 

املفهــوم، وفــرض ســيطرته الكاملــة 

ــجد. ــى املس ع

ــة  ــة تاريخي ــاب إحاط ــّدم الكت ويق

سياســية للقــدس يف القانــون الــدويّل، 

ــادرة  ــرارات الص ــرز الق ــتعرًضا أب مس

عــن املنظــامت الدوليــة حــول القــدس، 

ــات هــذه القــرارات. وحيثي

الكتــاب  فصــول  املؤلــف  وختــم 

بالحديــث عــن القــدس بــني مشــاريع 

التســوية واملواقــف الدوليــة وعــرض 

يف  للمدينــة  املســتقبلية  للطروحــات 

ــم. ــع القائ ــوى والواق ــوازن الق ــل ت ظ

بأنــه  الكتــاب  أهميــة  وتعــود 

التاريــخ  منظــم  بشــكٍل  يســتعرض 

الســيايس للقــدس، مســتعيًنا باملصــادر 

العلميــة ذات الصلــة، بأســلوٍب، يــرتاوح 

بــني العمــق والتبســيط، مســتخدًما لغــة 

انســيابية ذات طابــع علمــي.

كتاب التكوين السياسي والتاريخي لمدينة القدس
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ــوان،  ــذا العن ــدي ه ــن عن ــس م لي

ولكنــه هــو ذلــك اإلحســاس الــذي 

يُــالزم أكــر مــن جهــة داخــل الكيــان 

الصهيــوين، وهــو قاســٌم مشــرتك بــني 

واملواطنيــني  والسياســيني  املثقفــني 

واملحللــني  والكتــاب  العاديــني، 

السياســيني، الــكل مســكون مــن داخلــه 

بســؤال »هــل ســنبقى ؟ وهــل ســيبقى 

هــذا الكيــان وكــم مــن الوقــت املتبقــي 

ــا ؟”. لن

أشــهر  أحــد  موريــس”  “بينــي 

وجــوه حركــة املؤرخــني الُجــُدد ، قــال 

أجرتــه  الــذي  الحــوار  خــالل  مــن 

معــه صحيفــة هآرتــس اإلرسائيليــة، يف 

ــل  ــرص إرسائي ــه عــن فُ ــرض حديث مع

يف البقــاء كدولــة يهودية قــال: »ال أرى 

لنــا مخرًجــا«، وهنــا ميكننــا القــول من 

خــالل تحليــل الخــرب، مــا هــو الخــوف 

ــني  ــكن اإلعالمي ــذي يس ــد ال ــن الغ م

واملواطنيــني عــى حــد ســواء، والــذي 

اســتدعى مقــدم الربنامــج ومــن يقــف 

وراء التقديــم، ومــا هــو الجــواب الــذي 

يُريــدون أن يكــون ســببًا يف هــدوء 

ــم ؟ ــهم وقلوبه نفوس

ويُضيــف يف ســياق آخــر »إرسائيــل 

ــة،  ــة يهودي ــها دول ــوا نفس ــزال تدع الت

لكــن ُحكمنــا لشــعب ُمحتــل بــال حقــوق 

يف  يــُدوم  أن  مُيكــن  وضًعــا  ليــس 

ــا أن  ــن، وم ــادي والعري ــرن الح الق

ــا  ــى لن ــن يتبق ــوق فل ــم حق ــح له تصب

ــاء  ــأن بق ــني ب ــى يق ــم ع ــة«، إنه دول

ــاء،  ــن املغلوطــة هــو ســبب البق املوازي

وليــس الحــق الــذي يدعــوه، أو الوعــود 

املكذوبــة التــي يتدارســونها هــي ســبب 

ــم. بقائه

ــة  ــتقبل مبقارب ــترف املس ــم يس ث

ـ  املــكان  “هــذا  فيقــول:  واقعيــة 

رشق  كدولــة  ســيرتدى  ـ  إرسائيــل 

ــف  ــة، العن ــة عربي ــطية ذات أغلبي أوس

بــني املكونــات داخــل الدولــة ســيزيد، 

ــني،  ــودة الالجئ ــيطالبون بع ــرب س الع

واليهــود ســيظلون أقليــة مضطهــدة 

أو مذبوحــة، وكل مــن يســتطيع مــن 

اليهــود ســيهرب إىل أمريــكا والغــرب« 

ــرّب  ــف يُع ــؤرخ كي ــذا امل ــرى ه ــا ن وهن

عــن عــدم القــرة عــى البقــاء مــن 

ــامء  ــة، وعــى عــدم الشــعور باالنت جه

للمــكان مــن جهــة أُخــرى، وأيــن هــي 

الوجــة الحقيقيــة لــدى األغلبيــة ؟

ــق  ــن األف ــس ع ــف موري ــم يُضي ث

لدولــة  املرَُتقــب  لإلنهيــار  الزمنــي 

الفلســطينيني  “إن  فيقــول:  إرسائيــل 

زاويــة  مــن  يشء  كل  إىل  ينظــرون 

أن  ويــرون  األمــد،  واســعة وطويلــة 

ســبعة  أو  ســتة  أو  خمســة  هنــاك 

ماليــني يهــودي هنــا يف هــذه اللحظة، 

يُحيطهــم املاليــني مــن العــرب، وليــس 

مثــة مــا يدعوهــم لالستســالم، ألن 

الدولــة اليهوديــة الميكــن أن تــدوم، 

واالنتصــار ســيكون حليفهــم حتــاًم، 

يف غضــون خمســني ســنة ســينترون 

علينــا«، هــذا الهاجــس الدميغــرايف 

ــاعرهم،  ــكن مش ــم، ويس ــذي يُرعبه ال

ــم  ــني بأنه ــم إىل اليق ــا يدفعه ــو م ه

ــم. ــى دولته ــن تبق ــوا، ول ــن يبق ل

أقــول يف النهايــة.. ليــت املطبعــني 

ــط  ــم فق ــوين لديه ــان الصهي ــع الكي م

ــوا  ــة، ليعرف ــر بدق ــراءة اآلخ ــة ق ثقاف

قدرهــم ومكانتهــم ودورهــم يف إنقــاذ 

البريــة مــن املفســدين يف األرض، 

ــا. ــا ال أذنابً ــوا رؤوًس وليصبح

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني

»إسرائيل« ستهزم نفسها



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 4 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 245 نســمة، 429  ــا، وبل ــا 2900 دومنً ــغ مســاحة أراضيه تبل

ــام 1945. ــع إىل 610 ع ــام 1931، ارتف ــمة ع نس

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتالل الصهيوين القرية وشتت سكانها وصادر أراضيها عام 1948.

- ارتكبــت العصابــات الصهيونيــة بأهــايل القريــة مجــزرة يف 9 نيســان 1948، وقــع ضحيتهــا 250 

شــخًصا، بينهــم أطفــال ونســاء وشــيوخ.

- أقام االحتالل عى أراضيها مستوطنة »جبعات شاؤول« عام 1950. 

دير ياسين
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