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ال كرامة وال حياة بدون األقصى
ليســت القــدس مدينــة كســائر املــدن أبــًدا، وليســت مواقعهــا كبقيــة معــامل الدنيــا األثريــة، مهــا كانــت قيمــة تلــك املعــامل 

عظيمــة وفريــدة وال مثيــل لهــا.

ــكل موقــع  ــا أو كأي مســجد آخــر مــن مســاجد العــامل، ألّن ل وليســت معابدهــا املســيحية أو اإلســامية كســائر كنائــس الدني
ومســجد وكنيســة يف القــدس جــذوراً توغــل يف عمــق صلــة األرض بالســاء، وتــورق يف كل أغصــان العاقــة التــي حــاول اإلنســان 

بناءهــا مــع كتــب اللــه تعــاىل ورســاالته.

ها اإلنســان يف رحلــة تســخريه للكائنــات  ناهيــك عــن صلــة القــدس بأصــول املدنيــة اإلنســانية، وبدايــات الطريــق التــي شــقَّ
ــة  ــون ويف البقع ــل الزيت ــا، عــى جب ــد إال هن ــإن الحضــارة مل تول ــايل ف ــة وســائر املوجــودات األخــرى، وبالت ــة والنباتي الحيواني

ــة. ــة والتقني ــا املادي ــة أم يف جوانبه ــة واملعنوي ــه، ســواء يف أبعادهــا الروحي ــة حول املبارك

ــاجد  ــس واملس ــن الكنائ ــه، م ــا حول ــن كل م ــّر ع ــذي يع ــز ال ــو الرم ــى ه ــأن األق ــث ف ــى بالحدي ــّص األق ــا نخ وعندم
والعائــر والتاريــخ والحضــارة واإلنســان، الــذي اســتوطن هــذه األرض منــذ فجــر التاريــخ وســقاها بعــرق جبينــه ودمــاء وريــده.

ــا، وليــس مســجًدا يُذكــر فيــه اســم اللــه فحســب، بــل هــو شــخصيٌة اعتباريــة  فليــس األقــى حجــرًا أو موقًعــا أو بنــاء عاديً
كاملــة الوجــود واألبعــاد، وهــو بشــخصيته هــذه كان ومــا زال حــارًضا يف شــخصيات أبنــاء أمــة طويلــة عريضــة.

أّمــة ارتبطــت بهــذه القبلــة ماديـًـا ومعنويـًـا، منــذ مهــد املســيح يف إحــدى مغاراتهــا ثــّم ارتقائــه إىل الســاء مــن عــى ربواتهــا، 
مــروًرا إىل اإلرساء العظيــم، وتلــك املحطــة الفريــدة التــي اجتمــع فيهــا صفــوة الخلــق مــن الرســل واألنبيــاء ليصلّــوا للــه بإمامــة 
ــون  ــة مره ــة واملادي ــاالت الروحي ــة إىل الك ــراج البرشي ــا، وأن مع ــة هن ــاح القضي ــون أن مفت ــم يعلن ــى، وكأنه ــم املصطف خامته

هــا ومقدارهــا كــا ينبغــي. بإعطــاء هــذه البقعــة حقَّ

وعندمــا نــرى العــدو الصهيــوين املحتــل دائــم الرتكيــز عــى األقــى والقــدس خصوًصــا فأنــه يريــد تدمــري كل هــذه املعــاين 
التــي ميثلهــا األقــى، وألنــه ال يريــد أن يــرتك ألحــد غــريه مكانــاً يف القــدس أبــًدا.

ــاء عــن  ــرشة األســبوعية، أنب ــك أعــداد هــذه الن ــن ذل ــة بشــكل شــبه يومــي، وضم ــع اإلخباري ــرأ يف املواق ــا نق ــرون أنن أال ت
ــا إىل  ــّم ترسيبه ــارات يت ــن عق ــد م ــو جدي ــا ه ــا م ــا دامئً ــه لدين ــدس ؟! وأنّ ــى والق ــى األق ــال ع ــررة لاحت ــداءات متك اعت
املســتوطنني املعتديــن، واقتــاع أهلهــا منهــا ؟ وأّن القــدس قــد أصبحــت مدينــة األنفــاق غــري الرشعيــة بامتيــاز، فــكل مــدة هنــاك 
اكتشــاف لنفــٍق مــا تحــت املســجد األقــى أو حولــه، ينفــذه االحتــال برسيــة ومثابــرة لعلــه يجــد مــا يؤكــد دعــواه الباطلــة يف 
ملكيــة هــذه األرض، وهــو مــا مل يحصــل أبــًدا؛ أو لعــل هــذه األنفــاق تــؤدي إىل املســاهمة يف تدمــري األماكــن املقدســة، وهــو مــا 

ــه العــد يف كل ســاعة. يأمل

ــا هــي  ــوًرا يســمعها؛ والرصخــة هن ــا وغي ــّل حــرًّا ورشيًف ــوان هــذه العــدد مــن النــرشة »رصخــة مــن أجــل األقــى«، لع عن
رصخــة مــن أجــل العدالــة ال لفلســطني وحدهــا، بــل لإلنســانية كلهــا، ألن الظلــم الواقــع عــى فلســطني يجــري عــر أدوات وجهــات 
ــدون يف مشــارق األرض  ــن يظلمــون وينتهكــون ويعت ــا، وألن هــؤالء الظاملــني هــم أنفســهم الذي ودول تشــمل أرجــاء األرض كله

ومغاربهــا، وبالتــايل فــإن اإلثــم كبــري والخطــر داهــم عــى اإلنســانية كلهــا.

ــا، ألن مــرشوع تدمــري األقــى هــو جــزء أســايس مــن  والرصخــة مــن أجــل األقــى هــي رصخــة مــن أجــل أنفســنا جميًع
مــرشوع اســتعباد البرشيــة كلهــا، وتحويــل الجميــع إىل خدمــة الثلــة الطاغيــة القليلــة، التــي ينبغــي أن ترفــل يف النعيــم والــرتف 

عــى حســاب الباقــني مــن البرشيــة، والذيــن هــم األكرثيــة.

فهــل للرصخــة ِمــن ســامعني ؟! ال شــك يف ذلــك، وال ريــب يف أن ســنن اللــه تعــاىل وكفــاح املظلومــني لــن يســمحا بانتصــار 
املســتكرين.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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اســتيقظ أهــايل بلــدة ســلوان، قبــل 

أســبوعني تقريبـًـا عــى عمليــة ترسيــب 

ثــاث بنايــات ســكنية وقطعــة أرض 

مقدســية، لجمعيــة »عطــريت كوهنيــم« 

االســتيطانية، يف الحــارة الوســطى يف 

ــى يف  ــجد األق ــويب املس ــدة، جن البل

ــة. القــدس املحتل

ولقيــت عمليــة الترسيــب ردود فعــل 

بلــدة ســلوان  مقدســية غاضبــة يف 

ــد  ــث أك ــة، حي ــدس املحتل ــة الق ومدين

علــاء وخطبــاء املســجد األقــى عــى 

ــل جرميــة بشــعة. أن هــذا العم

الشــيخ عكرمــة صــري، خطيــب 

ــع  ــد عــى أن »بي املســجد األقــى، أك

أو  لاحتــال  عقــار  أي  ترسيــب  أو 

لشــخص يُعلــم أنــه ســيرسبه لاحتــال 

ــن«. ــن والوط ــة للدي ــة وخيان جرمي

صــري:  عكرمــة  الشــيخ  وقــال 

“إن كل مــن يبيــع أرضــه أو منزلــه 

لاحتــال أو حتــى لشــخص يعلــم أنــه 

ســيرّسبه لاحتــال فهــو مجــرم خائــن 

ــن«. ــن والدي للوط

ألمــر  »إنــه  صــري  وأضــاف 

ــاس  ــن أن ــمع ع ــٍز أن نس ــزن ومخ مح

عقــارات  يرّسبــون  لهــم  ضمــري  ال 

أجــل  مــن  ومســتوطنيه  لاحتــال 

يبحثــون عنهــا«. املــال  حفنــة مــن 

وشــدد صــري عــى أن »مــن يبيــع 

ــى  ــه الفت ــق علي ــال ينطب أرضــه لاحت

ــي صــدرت عــام 1935م،  ــة الت الرشعي

والوطــن  البــاد  يخونــون  وأنهــم 

ــاد«. ــر العب ومقادي

األرض  »بائــع  أن  إىل  ولفــت 

املســمرس  أو  اليهوديــة  للجاعــات 

لهــا هــو مــارق عــن الديــن تــارك 

للجاعــة«.

بــدوره قــال رئيــس مجلــس أوقــاف 

القــدس اإلســامية، الشــيخ عبدالعظيــم 

ــة:  ــات صحفي ــال ترصيح ــلهب، خ س

“إن مــرسيب العقــارات خانــوا وطنهــم 

الرشعيــة  الفتــوى  ونؤكــد  ودينهــم، 

ــدم  ــم وع ــوب مقاطعته ــة بوج املعروف

ــم”. ــل معه التواص

وفــاة  حصلــت  “إذا  وأضــاف 

وال  يكفــن  وال  يغّســل  ال  ألحدهــم 

يدفــن يف مقابــر املســلمني، وهــي 

ــذ  ــدرت من ــة أص ــة أصيل ــوى رشعي فت

املــايض”. القــرن  ثاثينيــات 

قامــوا  “هــؤالء  قائــًا:  وتابــع 

ــل دراهــم  ــم مقاب ــم ووطنه ــع دينه ببي

ــو يعلمــون  ــة، ول ــا فاني معــدودات ودني

أن املــوت ســيفاجئهم وأن مصريهــم 

معروف ونار جهنم تنتظرهم !”.

أبنــاء  أن  ســلهب  الشــيخ  وأكــد 

صامــدون  والقــدس  فلســطني 

ومرابطــون، وال ميكــن أن يفرطــوا يف 

أرضهــم. وال  أماكهــم 

حصلــت  »إذا  بالقــول:  وأردف 

حادثــة مــن هــذا القبيــل يجــب التعامل 

معهــا حســب املفهــوم الرشعــي لريتــدع 

نــادرة،  شــغات  وهــذه  إنســان،  أي 

ــق  ــا وف ــل معه ــب أن يتعام ــن يج ولك

األحــكام الرشعيــة؛ حتــى ال يتجــرأ 

أحــد عــى تكرارهــا«، مشــدًدا عــى أن 

ــه،  ــن الســكوت علي ــر ال ميك هــذا األم

ــذه. ــه ونب ــل مع ــب التعام ويج

ووّجــه رســالة للفلســطينيني وأهايل 

يف  اللــه  تقــوى  بــرورة  القــدس 

ــارات  ــاك والعق ــة واألم ــد املقدس البل

اإلســامية الفلســطينية.

علماء القدس: بيع أو تسريب أي عقار لالحتالل جريمة 
وخيانة للدين والوطن
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العليــا  اإلســامية  الهيئــة  دعــت 

بالقــدس،  والدعــاة  العلــاء  وهيئــة 

لشــد الرحــال إىل املســجد األقــى 

املبــارك وتكثيــف الربــاط فيــه مــع 

حلــول شــهر رمضــان، والحفــاظ عــى 

ونظافتــه، ومراعــاة  وآدابــه  حرمتــه 

اســتخدام وســائل الوقايــة الازمــة 

للحــد مــن انتشــار وبــاء كورونــا.

ــا  ــان له ــان يف بي ــرت الهيئت وذكّ

هــو  الســور  عليــه  دار  مــا  كل  أن 

مــن املســجد األقــى، وأن املســجد 

ــرآن  ــاوة الق ــر وت ــاة والذك ــو للص ه

مؤكديــن  فيــه،  والربــاط  الكريــم 

أن »األقــى« كلــه مصــى، ويشــمل 

األماكــن املســقوفة وغــري املســقوفة.

ــة ألن  ــلمني كاف ــان املس ــا البي ودع

ــري  ــة خ ــان فاتح ــهر رمض ــوا ش يجعل

بينهــم إلنهــاء كل النزاعــات والقطيعــة 

والعائــات  األفــراد  مســتوى  عــى 

والــدول العربيــة واإلســامية، فرمضان 

ــة. ــامح واملحب ــدة والتس ــهر الوح ش

مراغمة االحتالل

وبدورهــا، دعــت املرابطــة واملعلمــة 

املقدســية خديجــة خويــص للربــاط 

يف األقــى ومصــّى بــاب الرحمــة 

يف رمضــان؛ حيــث ينتظــر املســجد 

املســلمني للربــاط ومراغمــة االحتــال.

ــى  ــى ع ــص: »ال يخف ــت خوي وقال

التــي  الرشســة  الهجمــة  منــا  أحــد 

يتعــرض لهــا املســجد األقــى املبــارك، 

والتــي تســتهدف اإلنســان والبنيــان 

ــدا  ــكان، وتحدي ــر وامل ــجر والحج والش

ــة”. ــاب الرحم مصــى ب

وأضافــت »كان لزامــا علينــا أن 

وأجســادنا  بأرواحنــا  املــكان  نزيّــن 

فيــه  ونرابــط  نعّمــره  وأن  وقلوبنــا، 

ومجهــز  مهيَّــأ  فاملســجد  ونعتكــف، 

الســتقبال املرابطــني ورواد وأحبــاب 

ــة، وال تنســوا أن األقــى  ــاب الرحم ب

عقيــدة وأن بــاب الرحمــة لنــا”.

وكانــت املرابطــة املقدســية هنــادي 

مخططــات  مــن  حــذرت  الحلــواين 

خطــرية تســتهدف املســجد األقــى يف 

شــهر رمضــان املقبــل، داعيــة لــرورة 

ــل  ــات قب ــك املخطط ــد تل ــرك ض التح

ــوات األوان. ف

وأشــارت الحلــواين إىل أن األقــى 

أمــام خطــر داهــم بعــد أن دعــت مــا 

تســمى بجاعــات الهيــكل إىل مؤمتــر 

تحضــريي القتحامــات »يــوم القــدس« 

العري يف 28 رمضان املقبل.

هــذه  أن  إىل  الحلــواين  ولفتــت 

تعــدد  إطــار  يف  تــأيت  الدعــوة 

املســجد  عــى  العــدوان  مســارات 

األقــى املبــارك مــن خــال التقســيم 

ــص  ــع إىل تخصي ــذي يتطل ــاين ال الزم

ــدس يخصــص  ــوم مق ــبت كي ــوم الس ي

فيــه األقــى لليهــود فقــط، والتقســيم 

اقتطــاع  يســتهدف  الــذي  املــكاين 

والســاحة  الرحمــة  بــاب  مصــى 

ومحاولــة  األقــى،  مــن  الرشقيــة 

ــل  ــأداء كام ــا ب ــكل معنويًّ ــيس الهي تأس

يف  اليهوديــة  والعبــادات  الطقــوس 

عــى  خطــوة  باعتبارهــا  األقــى، 

طريــق تأســيس املعبــد املزعــوم ماديًّــا.

املركز الفلسطيني لإلعام 

دعوات لشد الرحال وتكثيف الرباط في األقصى 
في شهر رمضان
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اللــه حنــا،  أكــد املطــران عطــا 

للــروم  سبســطية  أســاقفة  رئيــس 

األرثوذكــس، أن ترسيبــات العقــارات 

تعتــر خيانــة عظمــى،  القــدس  يف 

سياســات  يف  مبــارًشا  وانخراطًــا 

ــامل  ــس مع ــة إىل طم ــال الهادف االحت

املدينــة وتهميــش الحضــور الفلســطيني 

ــا. فيه

وشــدد حنــا يف ترصيــٍح لــه، عــى 

واألرايض يف  العقــارات  أّن ترسيــب 

القــدس لجهــات وجمعيــات اســتيطانية 

ــد، وهــذه ظاهــرة  ــس باألمــر الجدي لي

خطــرية ابتــدأت مــع االحتــال، ولكــن 

ــرية. ــرتة األخ ــا يف الف ازدادت وتريته

مــا  »إّن  حنــا:  املطــران  وقــال 

حــدث مؤخــرًا يف ســلوان ويف غريهــا 

ــتهداف  ــن اس ــًا ع ــن فض ــن األماك م

مقدســاتنا وأوقافنــا هــو عمــل يف غاية 

الخطــورة وال يجــوز االكتفــاء بإصــدار 

بيانــات التنديــد واالســتنكار، بــل وجــب 

ــرة  ــذه الظاه ــاف ه ــى إيق ــل ع العم

الخطــرية، ذلــك ألن كل حبــة تــراب يف 

ــة  ــطني عام ــة ويف فلس ــدس خاص الق

هــي بالنســبة إلينــا جــزء مــن تاريخنــا 

ــا “. ــة وجودن ــا وعراق وتراثن

وتابــع حنــا »يجــب العمــل عــى 

وقــف مثــل هــذه الترسيبــات، ونعتقــد 

بــأّن كل هــذه الترسيبــات ويف ظــل 

ــري  ــة وغ ــري قانوني ــي غ ــال ه االحت

رشعيــة، فمــن رسّب ال يحــق لــه أن 

يفعــل ذلــك ألّن القــدس ليســت ســلعة 

يك تبــاع وتشــرتى”.

األرسى  إعــام  مكتــب  بــنّي 

ســجون  يف  اإلداريــني  األرسى  أن 

االحتــال عقــدوا عزمهــم عــى خــوض 

رفًضــا  والكرامــة  الحريــة  معركــة 

اإلداري. العتقالهــم 

أنــه  اإلداريــون  األرسى  وأفــاد 

ــال  ــد لاعتق ــع ح ــد آن األوان لوض ق

اإلداري التعســفي املســلط عــى رقابنــا.

ــن  ــون: »نح ــال األرسى اإلداري وق

سياســة  ونرفــض  شــعبنا،  ممثلــو 

ــذا  ــدان، وه ــن األرض واملي ــا ع تغييبن

ــاء  ــة األمع ــا نحــو التحــرك ملعرك دافعن

الخاويــة«.

ــل  ــون، فصائ ودعــا األرسى اإلداري

املقاومــة وأحــرار العــامل إلســنادهم مبا 

ميلكــون وما يســتطيعون، وأال يرتكونهم 

يف امليــدان وحدهــم يف مواجهــة دولــة 

االحتــال وإدارة ســجون االحتــال.

وقــال األرسى اإلداريــون: »عهدكــم 

بنــا أننــا ســنميض حتــى ننتــزع حريتنــا 

مــن براثــني االحتال«.

واالعتقــال اإلداري؛ هــو اعتقــال 

ويحتجــز  محاكمــة،  أو  تهمــة  دون 

االحتــال حاليًــا 450 معتقًا فلســطينيًا 

يف ســجونه تحــت أوامــر االعتقــال 

اإلداري، بينهــم ثــاث معتقــات.

اإلداريــون  معظــم  ويُحتجــز 

عوفــر،  معســكر  حاليًــا يف  الذكــور 

ــريات  ــز األس ــدو، وتُحتج ــب ومج النق

إداريًــا يف  املعتقــات  الفلســطينيات 

ســجن الدامــون، وهــو مخالــف ملــا 

ــة،  ــف الرابع ــة جني ــه اتفاقي نّصــت علي

االعتقــال  أماكــن  وجــود  بوجــوب 

املحتلــة. األرايض  داخــل 

المطران حنا: تسريبات العقارات في القدس 
خيانة عظمى

األسرى اإلداريون يعتزمون خوض معركة الحرية والكرامة
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الخميس 3 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 15 نيسان 2021 

االحتــال  حكومــة  تفــوت  ال 

ربــط  يف  فرصــة  أي  الصهيــوين 

ــدس املحتلــة بشــبكٍة مــن  مدينــة الق

بهــدف  الكــرى،  والطــرق  األنفــاق 

خــرق األحيــاء والتجمعــات الفلســطينية 

ومحارصتهــا بالكامــل إضافــًة لتســهيل 

إىل  ووصولهــم  املســتوطنني  حركــة 

وغــريب  رشق  الواقعــة  املســتوطنات 

املحتلــة. القــدس 

مؤخــرًا، كشــفت )لجنــة التنظيــم 

والبنــاء( لــدى بلديــة االحتــال يف 

القــدس عــن مخطــٍط تهويــدٍي جديــد 

يربــط شــايل مدينــة القــدس ب 4 

أنفــاق جديــدة بــداًل مــن نفــِق واحــد.

إيــداع  عــن  اللجنــة  وأعلنــت 

خارطــة هيكليــة محليــة تتضمــن إقامــة 

4 أنفــاق يف مفــرق مســتوطنة التلــة 

لربــط  القــدس  شــال  الفرنســية، 

شــبكة الطــرق بــني الشــارع االلتفــايف 

)443( الواصــل بــني يافــا املحتلــة »تــل 

االحتــال  مســتوطنات  مــع  أبيــب« 

القــدس املحتلــة،  يف كافــة مناطــق 

واملمتــد باتجــاه مســتوطنات االحتــال 

ــة  ــن خط ــطيني، ضم ــور الفلس يف الغ

توســيع الشــارع رقــم )1(.

ومــع بدايــة العــام 2021، بــدأت 

ــذ عــدد  ــا بتنفي ــال فعليً حكومــة االحت

مــن املشــاريع االســتيطانية والتهويديــة 

التــي صادقــت عليهــا خــال العــام 

2020، بهــدف فــرض واقــع جديــد 

املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  عــى 

عــن  املقدســية  األحيــاء  وفصــل 

بعضهــا، يف مقابــل خدمــة االســتيطان 

واملستوطنني.

االحتــال  حكومــة  رئيــس  وكان 

“بنيامــني نتنياهــو” أعلــن ســابًقا عــن 

مخطــط لبنــاء 3500 وحــدة اســتيطانية 

توســعة  ضمــن  القــدس،  رشقــي 

 ،)E1(املــرشوع االســتيطاين يف منطقــة

يف ظــل تســارع البنــاء االســتيطاين.

شــؤون  يف  الباحــث  ويقــول 

ــٍح  ــاب بترصي ــو دي ــري أب ــدس فخ الق

الصهيــوين  املــرشوع  »إّن  صحفــي: 

يف  املســتوطنات  لربــط  يهــدف 

منطقــة )E1( رشقــي القــدس مثــل 

ــم(،  ــار أدومي ــم(، و)كف ــه أدومي )معالي

مــع  بهــا،  املحيطــة  واملســتوطنات 

املســتوطنات اإلرسائيــي يف القــدس 

والســاحل الفلســطيني بشــكل ســلس 

ورسيــع”.

ــرشوع  ــاب أّن امل ــو دي ــح أب ويوض

مســتوطنات  لربــط  أيًضــا  يهــدف 

شــال رشقــي القــدس مثــل: )آدم(، 

ــوب(  ــي يعق ــف( و)النب ــات زئي و )جفع

مــع منطقــة الغــور الفلســطيني املحتــل، 

ألجــل تســهيل وصــول املســتوطنني إىل 

داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948، 

ومناطــق جنــويب وشــايل فلســطني 

ــت. ــر املي ــوب البح ــة، وجن املحتل

ووفــق املخطــط، ســيعمل االحتــال 

ــبكة  ــاق وش ــور وأنف ــة جس ــى إقام ع

طــرق ومواصــات لتكــون حركــة تنقــل 

القــدس  شــطري  بــني  املســتوطنني 

أســهل، كــا أنهــا ستشــكل همــزة وصــل 

مهمــة حتــى ال يتــم إعاقــة هــؤالء 

ــة. ــة مروري ــق أزم ــتوطنني، وخل املس

ــوين  ــرشوع الصهي ــار إىل أن امل يُش

ــد  ــتكال تهوي ــة الس ــن خط ــأيت ضم ي

والســيطرة  املحتلــة  القــدس  مدينــة 

ــا. ــى مــن أراضيه عــى تبقـ

أربعة أنفاق تهويدية جديدة تبتلع القدس وتغتصب 
أراضيها، ما هو هدفها ؟



فلســطيني  حقوقــي  مركــز  أكــد 

متخصص بشــؤون األرسى، أن ســلطات 

االحتــال صعــدت خــال العــام الحايل 

مــن سياســة االعتقــاالت التــي تنفذهــا 

الفلســطينيني، واســتهدفت كل  بحــق 

ــز  ــع الرتكي ــات الشــعب، م ــح وفئ رشائ

ــامية،  ــة واإلس ــادات الوطني ــى القي ع

خاصــًة بعــد اإلعــان عــن تنظيــم 

االنتخابــات الترشيعيــة، مشــريا إىل أنه 

ــال  ــال، خ ــة اعتق ــد )1300( حال رص

ــاري. ــام الج ــن الع ــع األول م الرب

وقــال »مركــز فلســطني لدراســات 

-11 األحــد  بيــان،  يف  األرسى«، 

أضحــت  االعتقــاالت  »إن   :2021-4

اســتنزافًا للشــعب الفلســطيني، وأداة 

ــا  ــأ إليه ــي يلج ــع الت ــن أدوات القم م

عــى  والتأثــري  ملحاربتــه،  االحتــال 

ســاعة  متــر  تــكاد  فــا  مقاومتــه، 

إال وينفــذ االحتــال خالهــا عمليــة 

اعتقــال ألحــد املواطنــني أو أكــرث، ويف 

بعــض األيــام تكــون حــاالت االعتقــال 

بالعــرشات«.

حــاالت  أن  »املركــز«  وبــني 

ــا دون 18  ــال م ــني األطف ــال ب االعتق

ــا، خــال الربــع األول مــن العــام  عاًم

)230( حالــة،  الجــاري، وصلــت إىل 

غالبيتهــم مــن مدينــة القــدس املحتلــة، 

مــرىض  أطفــال  العتقــال  إضافــة 

ــة مســتمرة،  ــة طبي يحتاجــون إىل رعاي

كــا وبلغــت حــاالت االعتقــال بــني 

النســاء )30( حالــة.

االحتــال  قــوات  اقتحمــت 

 ،2021-4-12 اإلثنــني  الصهيــوين، 

باألغــوار  الفوقــا  حمصــة  خربــة 

الشــالية، ورشعــت يف  الفلســطينية 

ــب  ــني وتخري ــاكن املواطن ــش مس تفتي

. تهــا يا محتو

وقــال الناشــط معتــز بشــارات: “إن 

قــوات االحتــال اقتحمــت الخربــة 

وفتّشــت  عســكريتني،  بســيارتني 

يف  وخّربــت  املواطنــني،  مســاكن 

محتوياتهــا”.

ــال  ــارات إىل أن االحت ــت بش ولف

ــّي،  ــبَه يوم ــة ش ــام الخرب ــد اقتح يتعم

ــم. ــق عليه ــاكنيها والتضيي ــاب س وإره

ــال وطواقــم  ــت قــوات االحت وكان

مــا تســمى بـــ«اإلدارة املدنيــة« التابعــة 

ــبوع  ــت األس ــال اقتحم ــش االحت لجي

الخيــام  الخربــة، وصــّورت  املــايض 

ــة. كاف

وإىل جانــب االقتحامــات املتكــررة، 

خربــة  االحتــال  قــوات  هدمــت 

ــال  ــرات خ ــس م ــا خم ــة الفوق حمص

وتهــدد  املــايض،  فرايــر  شــباط/ 

ــري  ــكانها بالتهج ــال س ــلطات االحت س

القــرسي.

الفوقــا  حمصــة  خربــة  وتعــد 

املناطــق  مــن  الشــالية  باألغــوار 

املهمــة التــي يســعى االحتــال لفــرض 

ــبب  ــذي تس ــر ال ــا، األم ــيطرته عليه س

ــد  ــة لســكانها الســيا بع ــاة طويل مبعان

ــال  ــاء خ ــرش إخ ــد ع ــم أح مواجهته

بذريعــة  األخــرية  األربــع  الســنوات 

التدريبــات العســكرية االحتاليــة.

ويتعــرض أهــايل الخربــة يوميًــا 

ملضايقــات تشــمل مصــادرة جراراتهــم 

الزراعيــة ومصــادرة مواشــيهم، ووضــع 

العراقيــل أمــام نقــل امليــاه بالصهاريــج 

ــاكنهم. إىل مس

8

1300 حالة اعتقال منذ بداية 2021

االحتالل يقتحم خربة »حمصة الفوقا«
باألغوار ويخّرب محتوياتها



أفــاد موقــع »واال« الصهيــوين، بأن 

رشكــة Aviv Scientific اإلرسائيليــة، 

ــات  ــاث وعاج ــال األبح ــدة مبج الرائ

طبيــا  مركــزا  افتتحــت  الشــيخوخة، 

ــا يف ديب. ــا له ضخ

ــذي ســيقام  ــز، ال ــّد هــذا املرك ويُع

مربــع،  مــرت   7000 مســاحة  عــى 

 Aviv Scientific املركــز الثــاين لرشكــة

يف العــامل، حيــث افتتحــت الرشكــة 

الصهيونيــة أوىل عياداتهــا يف واليــة 

فلوريــدا األمريكيــة عــام 2020.

طاقــا  ديب  يف  املركــز  ويَضــم 

مــن  أطبــاء  بينهــم  فــرد   100 مــن 

تخصصــات متعــددة، كــا أنــه »يعتــر 

املركــز األكــر يف العــامل لعــاج خايــا 

ــع. ــق املوق ــط«، وف الضغ

 »24 »إرسائيــل  موقــع  ووفــق 

فــإن »افتتــاح املركــز الطبــي يرمــز 

التعــاون  مــن  جديــدة  فــرتة  إىل 

ــال  ــل يف مج ــارات وإرسائي ــني اإلم ب

ــا  ــاال عملي الطــب املتطــور، ويشــكل مث

لتطبيــق »اتفاقيــات أبراهــام« وتطبيــع 

البلديــن«. بــني  العاقــات 
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الدميقراطــي  الحــزب  صــّوت 

مــرشوع  لصالــح  الجديــد،  الكنــدي 

قــرار يطالــب بتعديــل لوائــح سياســاته 

منتجــات  ملقاطعــة  الدعــوة  لتشــمل 

غــري  اإلرسائيليــة  املســتوطنات 

ــة وحظــر تجــارة األســلحة مــع  الرشعي

»إرسائيــل”.

ــي،  ــان صحف ــال الحــزب يف بي وق

األحــد 11-4-2021، إّن مــرشوع القرار 

فلســطينيون  نشــطاء  قّدمــه  الــذي 

ويهــود، جــاء بعــد ســنوات مــن مطالبة 

الحــزب  عنــارص  مــن  الكثرييــن 

ــرصاع  ــن ال ــح م ــف واض ــاذ موق باتخ

واإلرسائيــي. الفلســطيني 

وقالــت آمــي كشــك وهــي أحــد 

ــزب  ــر الح ــيني ملؤمت ــني الرئيس املنظم

الكنــدي الجديــد: “إّن  الدميقراطــي 

ــة  ــاء نتيج ــرار ج ــرشوع الق ــاد م اعت

الدعــم غــري املســبوق الــذي تلقــاه 

الشــعبية«،  القاعــدة  مــن  الحــزب 

اتخــذه  الــذي  املوقــف  إن  مضيفــة 

بشــعبية  فقــط  يحظــى  ال  الحــزب 

ــتوى أعضــاء الحــزب  ــرية عــى مس كب

يحظــى  بــل  الجديــد،  الدميقراطــي 

بدعــم الغالبيــة العظمــى مــن الحركــة 

واملواطنــني  الكنديــة،  العاليــة 

عموًمــا”. الكنديــني 

ــتطاًعا  ــإّن اس ــان ف ــب البي وبحس

 EKOS Research مركــز  أجــراه 

الكنــدي لأبحــاث عــام2017، أكّــد 

ــدون أّن  ــني يعتق ــن الكندي أّن %78 م

الدعــوة الفلســطينية ملقاطعــة االحتــال 

ــل  ــك يف ظ ــة، وذل ــي منطقي اإلرسائي

املســتمرة  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات 

لحقــوق اإلنســان.

الحزب الديمقراطي الكندي الجديد يتبنى مقاطعة 
منتجات المستوطنات الصهيونية

شركة علمية »إسرائيلية« تفتتح مركًزا ضخًما 
في دبي
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معركــة مخيــم جنــني، هــي واحــدٌة 

التــي خاضتهــا  املعــارك  مــن أشــّد 

ــال  ــد االحت ــطينية ض ــل الفلس الفصائ

ــة. ــة الثاني ــام االنتفاض ــوين أي الصهي

عمليــة  عقــب  جــاءت  املعركــة 

ــان  ــة إب ــة فدائي ــر عملي ــا« أك »نتاني

االنتفاضــة حيــث أحدثــت زلــزااًل لــدى 

قــادة االحتــال.

عــى إثــر هــذه العملية أطلــق رئيس 

شــارون«،  »أرئيــل  االحتــال  وزراء 

عمليــة »الــدرع الواقــي« والتــي بــدأت 

يف التاســع والعرشيــن مــن شــهر آذار 

عــام الـــ 2002 والهادفــة للقضــاء عــى 

املقاومــة الفلســطينية.

تلــك  يف  جنــني  مخيــم  شــهد 

ــا  ــت فيه ــة قدم ــًة بطولي ــرتة معرك الف

صــور  أروع  الفلســطينية  الفصائــل 

والوحــدة. املقاومــة 

ــام  ــان ع ــن نيس ــني الـــ 3 و9 م ب

االحتــال  قــوات  أقدمــت   2002

الصهيــوين عــى اقتحــام مخيــم جنــني 

بقــوات معــززة باملشــاة مــع أكــرث مــن 

60 دبابــة.

اعتمــد املقاومــون يف هــذه املعركــة 

داخــل  املفخخــة  الكائــن  سياســة 

البيــوت واألزقــة وكانــوا يســتدرجون 

العــدو  اعــرتف  االحتــال،  قــوات 

مبقتــل 26 جنديـًـا صهيونيًــا فيــا فــاق 

ــا. ــح الـــ 50 جنديً ــدد الصحي الع

مــن أبــرز قــادة معركــة مخيــم 

حنــني: الشــهيد محمــود طوالبــة امللقب 

بصانِــُع األحزمــة الناســفة، والشــهيد 

يوســف ريحــان »أبــو جنــدل«، إضافــًة 

للشــهيد الشــيخ ريــاض بديــر، ومحمــود 

ــاد العامــر. ــوة، وزي ــو حل أب

ارتكــب االحتــال جرائــم بشــعًة 

خــال املعــارك واســتخدم املدنيــني 

املجــازر  وارتكــب  برشيــة  دروًعــا 

الجاعيــة.

مل يســتطع االحتــال إنهــاء املعركــة 

إال بعــد تســوية جــزٍء كبــري مــن املخيــم 

بــاألرض وبعــد نفــاذ ذخــرية املقاومني، 

حيــث ارتقــى خــال هــذه املعركــة 58 

شــهيًدا ودمــر االحتــال 455 منــزاًل 

بشــكٍل كامــل.

فيــا عجــز االحتــال عــن تحقيــق 

ــو  ــارون« وه ــه »ش ــذي أعلن ــه ال هدف

إنهــاء حالــة املقاومــة الفلســطينية غــري 

ــة،  ــد خســائر عســكرية وبرشي ــه تكب أن

ومتــّرغ أنــف املحتــل بالــرتاب.

18 عاًما على ذكرى معركة مخيم جنين
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مــن  التاســع  ليــل  منتصــف  يف 

1948، هاجمــت  نيســان/إبريل عــام 

العصابــات الصهيونيــة غــدًرا قريــَة 

غــرب  الواقعــة  ياســني«،  »ديــر 

ــاور  ــن مح ــة، م ــدس املحتل ــة الق مدين

عــدة، مســتغلني غيــاب رجــال القريــة 

الذيــن خرجــوا للمشــاركة يف »معركــة 

القســطل«، وآخريــن ذهبــوا للقــدس 

عبــد  القائــد  تشــييع  يف  للمشــاركة 

الحســيني. القــادر 

منظمتــان  املجــزرَة  ارتكبــت 

هــا  صهيونيتــان  عســكريتان 

ليحــي«،  و«شــترين  »اإلرجــون«، 

الليلــة  تلــك  العصابــات يف  وبــدأت 

ــكري  ــا العس ــل عتاده ــة وبكام مجتمع

تلــو  واحــًدا  القريــة  بيــوت  بنســف 

ــن  ــرى مب ــوت أخ ــراق بي ــر، وإح اآلخ

فيهــا.

حاولــت النســاء واألطفــال الخــروج 

ــا كان  ــاة، ف ــا للنج ــة طلب ــن القري م

أن  إال  الصهيونيــة  عصابــات  مــن 

ســارعت بحصــد مــن وقــع يف مرمــى 

القريــة  متشــيط  وتــم  أســلحتهم، 

ــاة  ــد الحي ــع مــن بقــي عــى قي وتجمي

وأطلقــوا عليهــم الرصــاص.

ارتقــى خال املجــزرة 360 شــهيًدا، 

كــا ورد بشــهادة منــدوب الصليــب 

ــه، يف  ــور جــاك دو ريني األحمــر الدكت

ــه. حين

ــة،  ــر القري ــث يف ب ــت الجث وألقي

ــامل  ــاء مع ــكام إلخف ــه بإح ــق باب وأُغل

أفــراد  جمــع  حــني  يف  الجرميــة، 

الهاجانــاه الذيــن احتلــوا القريــة جثثـًـا 

ــل  ــا لتضلي ــة وفجروه ــرى يف عناي أخ

ــاء  ــة ولإليح ــات الدولي ــدويب الهيئ من

بــأن الضحايــا لقــوا حتفهــم خــال 

صدامــات مســلحة.

وكانــت هــذه املذبحــة، وغريهــا 

مــن أعــال اإلرهــاب والتنكيــل، إحدى 

الوســائل التــي انتهجتهــا املنظــات 

ــغ فلســطني  ــة املســلحة لتفري الصهيوني

اإلبــادة  طريــق  عــن  ســكانها  مــن 

ــرد. والط

ــّل  ــي تح ــر ياســني، الت ــة دي مذبح

ذكراهــا يــوم التاســع مــن إبريــل/ 

تنفيــذ  يف  أساســيًا  ركًنــا  نيســان، 

خطــة التطهــري العرقــي يف فلســطني، 

ملــا  املذابــح  مــن  وغريهــا  ولوالهــا 

تســّنى إقامــة الكيــان الصهيــوين..

73 عاًما على مجزرة دير ياسين.. ولن ننسى
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مكتــب اإلحصــاء المركــزي “اإلســرائيلي” يكشــف 
فلســطين  ألرض  اليهــود  المحتليــن  عــدد  عــن 
 361 و  مالييــن   7 عددهــم  بلــغ  حيــث  التاريخيــة، 
المحتلــة  األراضــي  يســكن  حيــن  فــي  ألًفــا، 
فلســطيني. ألــف   966 و  مليــوٌن  1948م  عــام 
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أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 

واالستشــارات كتابًــا جديــًدا بعنــوان 

الدينيــة  الصهيونيــة  تيــارات  »دور 

ــل«  ــية يف »إرسائي ــاة السياس يف الحي

دور  ويتنــاول   .»2019–2000

عــى  وأثرهــا  الدينيــة  الصهيونيــة 

ــية يف  ــة والسياس ــوالت االجتاعي التح

اإلرسائيــي. املجتمــع 

ــة  ــى 145 صفح ــاب ع ــع الكت ويق

ــه رســالة  مــن القطــع املتوســط، وأصل

ــة،  ــات اإلرسائيلي ــتري يف الدراس ماجس

يف جامعــة القــدس بفلســطني املحتلــة 

ــنة 2019. يف س

إىل  كتابــه  يف  الكاتــب  يســعى 

تبيــان انعــكاس ســيطرة الصهيونيــة 

تــآكل نظــام الحكــم  الدينيــة عــى 

مســتقبلها،  وتحديــد  »إرسائيــل«  يف 

وإظهــار حجــم الضعــف الــذي أصــاب 

األحــزاب العلانيــة والحريديــة نتيجــة 

منــو هــذا التيــار، باإلضافــة إىل إبــراز 

حجــم النفــوذ الــذي تؤديــه الصهيونيــة 

الدينيــة يف السياســة، وصناعــة القــرار 

ــي تغطيهــا الدراســة. يف الفــرتة الت

ثاثــة  عــى  الكتــاب  ويشــتمل 

فصــول، باإلضافــة إىل االســتنتاجات 

والتوصيــات.

وقــد اســتعرض الباحــث يف فصلــه 

الدينيــة،  الصهيونيــة  حقيقــة  األول 

وأساســها الدينــي والفكــري؛ باعتبارهــا 

ــم  ــى الرغ ــرية، ع ــة كب ــة روحاني حرك

ــدي  ــار الحري ــا عــن التي مــن اختافه

املجتمــع  يف  بــرزت  األرثوذكــي، 

اإلرسائيــي كثــريًا خــال مثانينيــات 

القــرن العرشيــن، وتحديــًدا بعــد ســنة 

األساســية  مبادئهــا  وُوضعــت   ،1982

ــادة  ــات والق ــار الحاخام ــد كب ــى ي ع

السياســيني.

ــب  ــر الكات ــاين، ذك ــه الث ويف فصل

وســائل الصهيونيــة الدينيــة يف الصعود 

داخــل الدولــة، ففــي ظــّل حكومــة 

نتنياهــو  بنيامــني  برئاســة  اليمــني 

)2015–2019( مثــًا، أصبــح وجودهــم 

يف مراكــز القــوى املهيمنــة بــارزًا، مــن 

ضبــاٍط يف األلويــة القتاليــة النخبويــة، 

إىل قضــاٍة ميســكون بنحــو ثلــث تركيبة 

كــا  اإلرسائيليــة،  العليــا  املحكمــة 

ــائل  ــية يف وس ــب رئيس ــغلون مناص يش

ــا. ــام وغريه اإلع

الثالــث  الفصــل  الكاتــب  وأفــرد 

ألثــر وصــول تيــار الصهيونيــة الدينيــة 

املتدينــون  اســتطاع  حيــث  للســلطة، 

الحصــول عــى مزيــد مــن االمتيــازات، 

املؤسســاتية بشــكل  وعــززوا قوتهــم 

يفــوق حجمهــم االجتاعي والســيايس، 

بحصولهــم عــى حقائــب وزاريــة كبرية 

ــاء. ــم والقض كالتعلي

وختــم ســعيد بشــارات كتابــه بعــدة 

رضورة  بينهــا  مــن  كان  توصيــات، 

بنــاء اســرتاتيجية تتعامــل مــع هــذا 

املســتجد الــذي يحــاول تصفيــة القضية 

الفلســطينية، والــذي يُعــّد مانًعــا كبــريًا 

م ســيايس يف  أمــام إحــراز أي تقــدُّ

الحــارض واملســتقبل.

دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية 
في »إسرائيل« 2000–2019
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األورومتوســطي  املرصــد  أدان 

قــرار  بشــدة،  اإلنســان،  لحقــوق 

مــع  للتعــاون  الرافــض  »إرسائيــل« 

بعــد  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة 

إعانهــا فتــح تحقيــق يف جرائــم حرب 

الفلســطينية  األرايض  يف  محتملــة 

.1967 عــام  منــذ  املحتلــة 

بيــان  األورومتوســطي، يف  ورأى 

ــم  ــي«، ناج ــرار »اإلرسائي ــه، أن الق ل

عــن إدراك الســلطات »اإلرسائيليــة« 

باقــرتاف جيشــها انتهــاكات قــد ترقــى 

لجرائــم حــرب وجرائــم ضد اإلنســانية، 

ــدم  ــا بع ــذي يفــرس محاوالته األمــر ال

دوليــة؛  تحقيقــات  أي  مــع  التعــاون 

ــاءلة. ــب املس ــدف تجن به

االحتــال  حكومــة  رئيــس  وكان 

»بنيامــني نتنياهــو« قــال -الخميــس 

أن  تعــد  إرسائيــل  “إن   :2021--4-8

ــة  ــك صاحي ــة ال متل ــة الدولي الجنائي

للــرشوع يف تحقيــق ضدهــا، وبالتــايل 

ــا”. ــاون معه ــن تتع ــي ل فه

ــال  ــنّي املرصــد أن قــرار االحت وب

جــاء بعــد أن أصــدرت املدعيــة العامــة 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــراراً يــوم 

3 مــارس/آذار 2021، ببــدء التحقيــق 

رســميًّا يف الجرائــم املدعــى بارتكابهــا 

يف األرض الفلســطينية املحتلــة، منــذ 

13 يونيو/حزيــران 2014، وهــو أمــر 

ــا  ــتبه به ــل« مش ــأن »إرسائي ــيض ب يق

ــم حــرب. باقــرتاف جرائ

االدعــاء  بخــاف  أنــه  وأكــد 

»اإلرسائيــي« بعــدم صاحيــة املحكمة، 

التمهيديــة  الدائــرة  أكــدت  فقــد 

 22 يف  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 

يناير/كانــون اآلِخــر 2021، اختصاصها 

للحكــم فقــط عــى نطــاق االختصــاص 

اإلقليمــي للمحكمــة يف حالــة دولــة 

ــمح  ــذي س ــرار ال ــو الق ــطني، وه فلس

ــرب  ــم الح ــات يف جرائ ــدء التحقيق بب

املحتملــة، عــى اعتبــار أّن فلســطني 

هــي طــرف يف نظــام رومــا األســايس 

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

وطالــب املرصــد األورومتوســطي 

لحقــوق اإلنســان املحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة بالبــدء يف التحقيقــات وعــدم 

الرضــوخ ألي ضغوطــات سياســية أو 

الســاح لأطــراف املتورطــة بالتهــرب 

بــرورة  مطالبًــا  املســؤولية،  مــن 

العدالــة  لتحقيــق  آليــات  إيجــاد 

لضحايــا االنتهــاكات ومســاءلة مرتكبي 

الجرائم.

دول  األورومتوســطي  ودعــا 

تحقيــق  لدعــم  األورويب  االتحــاد 

حايــة  وضــان  الدوليــة  الجنائيــة 

ــع  ــطاء املجتم ــهود ونش ــني والش املحام

املــدين املنخرطــني يف التحقيــق وجمــع 

إىل  مشــريًا  الصلــة،  ذات  املعلومــات 

برملانيــون  فيهــا  كشــف  ترصيحــات 

أوروبيــون عــن ماحقــة املدافعــني 

ــون  ــن يعمل ــان مم ــوق اإلنس ــن حق ع

عــى القضيــة.

األورويب  الرملــان  عضــو  وكان 

بعــض  “إن  قــال:  بينيــدا«  »مانــو 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان تلقــوا 

عــى  بالقتــل يف الهــاي  تهديــدات 

خلفيــة عملهــم عــى امللــف”.

املركز الفلسطيني لإلعام

»األورومتوسطي« يدين رفض االحتالل التعاون 
مع الجنائية الدولية



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 20 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا 22700 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 1214 نســمة، 1534 

نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 2100 عــام 1945.

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

- أقام االحتال الصهيوين عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف محسيا« 1950.

دير إبان

الخميس 3 رمضان 1442هـ، الموافق لـ 15 نيسان 2021 
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