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سيف القدس.. دالالت وِعَبْر 
السيُف أصدُق أَنباًء ِمَن الُكتُِب ... يف َحّدِه الَحُد بني الِجِد واللِعِب

قلبــت معركــة ســيف القــدس كل املوازيــن التــي كانــت عــى الطاولــة، بــل وعــى األصــح أعــادت ســيف القــدس 
كل األمــور إىل نصابهــا بعــد أن رشدت عــن البوصلــة الدقيقــة يف حلبــة الــراع مــع هــذا الكيــان الغاصــب مــن 
جهــة، ومــع املنبطحــني واملطبلــني واملطبعــني مــن جهــٍة أخــرى وليكــون مــا بعــد ســيف القــدس غــر مــا قبلــه 

عــى كافــة الُصعــد.

فالقــدس مل تعــد أبــًدا عاصمــة للكيــان الصهيــوين، ال يف الفكــر الصهيــوين، وال عنــد املطبعــني ومــن 
يدعمونهــم، بــل أصبحــت هــذه الفكــرة مشــكوكا بهــا عنــد األغلــب الصهيــوين واألورويب واألمريــي، ولــن يتــم 

ــدس. ــل ســيف الق ــاول قب ــا كان يُتن ــوم ك ــد الي ــن بع ــة م ــات الدولي ــدس يف الهيئ ــر الق ــاول أم تن

ــة  ــت معادل ــة، وفرض ــة واإلقليمي ــداث الدولي ــة األح ــطينية إىل واجه ــة الفلس ــدس القضي ــيف الق ــادت س أع
جديــدة يف املنطقــة، مفادهــا أنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك ســاٌم يف املنطقــة، أو أي حلــول سياســية ألي ملــف 
مــن امللفــات قبــل أن تكــون هنــاك رؤيــة عادلــة لقضيــة فلســطني والفلســطينيني، وال ميكــن أن تكــون قضيــة 

فلســطني بعــد اليــوم قضيــة هامشــية كــا ُخطــط لهــا لــدى الكثــر مــن الدوائــر.

إّن نوعيــة هــذه املعركــة، وآليــات إدارتهــا عــى املســتوى الشــعبي والعســكري، هتكــت كل الُحُجــب، ووضعــت 
كل املطبعــني يف املوقــف الحــرج، ســواء أمــام الشــعوب أم األتبــاع، وأظهــرت أن الرهــان عــى التشــبث بإقامــة 
ــة  ــة عبثي ــا عملي ــة، وأنه ــة والعربي ــس، الديني ــكل املقايي ــاٌن خــارس ب ــان الغاصــب ره ــع الكي ــة م ــات طبيعي عاق

بامتيــاز.

ومــن الــدالالت الهامــة ملعركــة ســيف القــدس، أن التنســيق األمنــي مــع الكيــان الصهيــوين، مل يجعــل أصحابــه 
أصحــاب قــوة وإدارة وُحكــم كــا ظنــوا، بــل ثبــت أن القــرار االســراتيجي يف الحــراك الفلســطيني، هــو قــرار 
املقاومــة بــكل متوضعاتهــا، ســواء يف غــزة أم القــدس أ أرايض مثــان وأربعــني، الصــوت الحقيقــي هــو صــوت 

رفــض االســتعار والخضــوع لــه أو ملشــاريعه.

ــه أواًل،  ســيف القــدس أثبتــت أن املقاومــة يف فلســطني طــورت منظومــة دفاعهــا بشــكٍل نوعــي، بفضــل الل
وداعمــي محــور املقاومــة ثانيًــا، واإلرادة الصلبــة للشــعب الفلســطيني، بالرغــم مــن كل محــاوالت تدجينــه تــارًة، 

وخنقــه وتجويعــه تــارًة، وإرعابــه ومحاولــة قتــل إنســانيتة تــارًة أخــرى.

بــل لقــد كان لــكل هــذه العوامــل أثــٌر كبــٌر يف تطويــر أســاليب رفــض الخضــوع واالنكســار، عــى العكــس 
ــت تقاريــر وزارة  ــه، فقــد دلّ ــان الــذي أظهــرت شــبكات إعامــه حجــم اإلنهــاك النفــي الــذي أصاب مــن الكي
الصحــة الصهيونيــة أّن أعــى معــدالت االنتحــار يف هــذا الكيــان كانــت يف مســتوطنات غــاف غــزة، كــا أكــد 
علــاء النفــس الصهاينــة هــذه النتائــج ُمرجعــني أســباب ذلــك إىل معــارك غــزة، وحجــم الصواريــخ التــي وصلــت 

إىل القــدس وتــل أبيــب واملســتوطنات األخــرى.

ــات  ــكل التخصص ــة وب ــن الصهاين ــن املفكري ــر م ــل الكث ــذي جع ــة، وال ــة والدالل ــديد األهمي ــر الش واألم
املعنيــة، يُطالبــون بدراســته، هــو ظاهــرة قــوة االحتــال والصــر لــدى املجتمــع الفلســطيني، دراســة ُمســتفيضة 

ــتقبل. ــة يف املس ــى املواجه ــدرة ع ــم الق ــون لديه ــي يك ــتقصائية، ل واس

مــن هنــا ميكننــا أن نفهــم أهميــة هــذه املعركــة، وكيــف ميكننــا تطويرهــا وبشــكل دائــم. ومعرفــة كل نقــاط 
ضعــف هــذا الكيــان، وكذلــك معرفــة كــم هــي الحاجــة رضوريــة ملحــور املقاومــة، وتوحيــد الجهــود.

نر قريب آخر.. والسام عليكم ورحمة الله.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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حــاس يف  حركــة  رئيــس  بــنّي 

قطــاع غــزة يحيــى الســنوار، أن معركــة 

ــاورة  ــرد من ــت مج ــدس كان ــيف الق س

صغــرة ملــا ميكــن أن يكــون فيــا لــو 

حــاول االحتــال أن ميــس باملســجد 

ــرى. ــرة أخ ــى م األق

ــه  ــاب ل ــنوار يف خط ــاف الس وأض

األربعــاء 26-5-2021: أردنــا إيصــال 

ــا  ــه كفــى لعبً رســالة للعــدو والعــامل أن

بالنــار، وننــذر االحتــال الصهيــوين 

وقادتــه بــأن املســجد األقــى والقدس 

خــٌط أحمــر.

ــار  ــة، أش ــات املقاوم ــول إمكان وح

الســنوار، إىل أن املقاومــة الفلســطينية 

مئــات  إطــاق  إمكانيــة  لديهــا 

الواحــدة  الدقيقــة  يف  الصواريــخ 

كلــم. و200   100 مبــدى 

وأكــد رئيــس حركــة حــاس يف 

قطــاع غــزة، أن االحتــال فشــل فشــًا 

ذريًعــا يف القضــاء عــى الصــف األول 

الســيايس والعســكري يف حــاس كــا 

ــوب. ــاح الجن ــة ري خططــوا يف عملي

كانــت  اســتخباراتنا  وأضــاف 

ومنــذ  العــدو  خطــة  عــى  مطلعــة 

اللحظــة األوىل كان مــن املفهــوم أن 

خدعــة. الــري  الدخــول  خطــة 

وأردف: مــا بعــد مايــو 2021 ليــس 

ــوب مــن املقدســيني  ــه، ومطل ــا قبل ك

االســتعداد  أهبــة  عــى  يظلــوا  أن 

ــاع عــن املســجد األقــى، وأن ال  للدف

ــم  ــراح منازله ــيخ ج ــايل الش ــرح أه ي

اطمئنــوا  مضيفــا:  فيهــا.  ورباطهــم 

وراءكــم مقاومــة لــن تخذلكم وســنبذل 

الغايل والنفيس للدفاع عنكم.

إسرتاتيجية نضالية شاملة
الحديــث  »إن  الســنوار:  وقــال 

ــة،  ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــن تش ع

أو اجتــاع هنــا وهنــاك، ال يناســب 

مســتوى املعركــة، ويجــب أن نجلــس 

عــى طاولــة واحــدة لنعيــد ترتيــب 

الفلســطيني«. البيــت 

التحريــر  أن منظمــة  ولفــت إىل 

الفلســطينية مــن غــر حــاس والجهاد 

وقوتهــا العســكرية، ال متثــل ســوى 

ــيايس. ــايف وس ــون ثق صال

وأكــد الســنوار أنــه يجــب علينــا أال 

نســمح لألطــراف الخارجيــة باللعــب 

ــا  ــب علين ــي، ويج ــق الداخ ــى الش ع

ــطيني  ــا الفلس ــب بيتن ــض لرتي أن ننه

ومنظمــة التحريــر، ووضــع إســراتيجة 

ــاملة. ــة ش نضالي

وأضــاف نأمــل أن تســتثمر الحالــة 

الفلســطينية لنخــرج مــن االنقســام، 

ونحــن ســعداء بتحســن االتصــاالت 

ــح  ــن تنج ــلطة، ول ــع الس ــية م السياس

املخططــات األمريكيــة لزيادة الشــقاق.

هبة واحدة
بالشــكر  الســنوار  وتوجــه 

إيــران،  يف  اإلســامية  للجمهوريــة 

الذيــن مل يبخلــوا عنــا باملــال والســاح 

شــعبنا  أبنــاء  ولعظــاء  والخــرات، 

للمقاومــة  يترعــون  الذيــن  وأمتنــا 

بأموالهــم. ويجاهــدون 

ألهلنــا يف  بالتحيــة  توجــه  كــا 

الضفــة، والقــدس، والداخــل املحتــل 

ــى  ــجد األق ــع املس ــم م ــى وقفته ع

يف  وألهلنــا  جــراح،  الشــيخ  وحــي 

الشــتات الذيــن هبــوا هبــة واحــدة 

للجاهــر  وتحيــة  معنــا،  للتضامــن 

التــي تدفّقــت إىل الحــدود لتعــر عــن 

الحبيــب. الوطــن  لهــذا  انتائهــا 

السنوار: سيف القدس مناورة صغيرة لما يمكن أن 
يكون إذا مّس االحتالل باألقصى مجدًدا



اللــه  حــزب  عــام  أمــني  قــال 
يف  اللــه،  نــر  حســن  اللبنــاين 
ــاء 2021-5-25،  ــوم الثاث ــه ي ــة ل كلم
والتحريــر  املقاومــة  عيــد  مبناســبة 
بتنــا مــن اآلن نحتفــل بانتصاريــن يف 
مايــو، 25 مايــو 2000 و21 مايــو 2021 

انتصــار املقاومــة يف غــزة.

وأكــد نــر اللــه أن قــادة حــركات 
املقاومــة الفلســطينية وقــادة أجنحتهــا 
ــوا متألقــني يف املعركــة  العســكرية كان
ــر  ــع آخ ــه كان يتاب ــا أن ــرة، مبيًن األخ
لبنــان  يف  إخوانــه  مــع  التطــورات 

ــه. وخارج

وبحســب نــر اللــه، فــإن مــن 
أهــم نتائــج معركــة ســيف القــدس؛ 
إعــادة الــروح الواحــدة إىل الشــعب 
ــة  ــطني املحتل ــل فلس ــطيني داخ الفلس
ــه  ــامل كل ــعر الع ــث ش ــام 1948، حي ع
أننــا أمــام شــعب واحــد، يتحــرك بــروح 

ونفــس ونبــض وشــعار وهــدف وقضيــة 
ــاة  ــادة الحي ــة إىل إع واحــدة، باإلضاف

للقضيــة الفلســطينية حــول العــامل. 

واألهــم وفًقــا لنــر اللــه، هــو 
الشــباب  جيــل  مــن  ســمعناه  »مــا 
يف الداخــل املحتــل عــام 48 الــذي 
عظيــا  اســراتيجيا  تطــورا  يعتــر 
حــول الهويــة الوطنيــة، وارتفــاع الثقــة 
واإلميــان بخيــار املقاومــة املســلحة 
للتحريــر  ووحيــد  حقيقــي  كطريــق 

والحريــة واســتعادة األرض بعــد بــؤس 
املفاوضــات”. مســار  نتائــج 

وشــدد، عــى أن املــّس باملســجد 
ــى  ــف ع ــن يق ــات ل ــى واملقدس األق
أن  يجــب  بــل  فقــط،  غــزة  حــدود 
باملســجد  املــّس  أن  ملعادلــة  نصــل 
ــكل  ــة، ف ــا إقليمي ــي حربً ــى يعن األق
حــركات املقاومــة ال ميكنهــا أن تتفــرج 
ــيحية يف  ــامية واملس ــات اإلس واملقدس

خطــر.
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الخميس 15 شوال 1442هـ، الموافق لـ 27 أيار 2021 

الســيايس  املكتــب  رئيــس  ابــنّي 

لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة أن غزة 

انتفضــت لتنــر القــدس، وتدافــع عن 

ــى  ــجد األق ــام يف املس ــى اإلس حم

املبــارك، ولرفــع هــذه اليــد اآلمثــة 

ــيخ  ــن الش ــا، وع ــنا وأقصان ــن قدس ع

ــود. ــاب العام ــن ب ــراح وع ج

ــة يف كلمــة مبناســبة  وأضــاف هني

انتصــار املقاومــة يف معركــة ســيف 

القــدس، الجمعــة 21-5-2021: »أزف 

الــذي  العظيــم  النــر  هــذا  لكــم 

ســجلته املقاومــة الباســلة، هــذا النــر 

اإللهــي االســراتيجي املركــب يف هــذه 

املرحلــة مــن مراحــل الــراع مــع 

ــوين«. ــدو الصهي الع

وأردف قائــًا: »هــذا النــر صنعه 

والتــف حولــه  الفلســطيني،  الشــعب 

أبنــاء األمــة، هــذا النــر الــذي تنــزل 

ــه  ــه وألطاف ــه وتوفيق ــا بفضــل الل علين

»هــذا  متابًعــا  ومقاومتنــا«،  بشــعبنا 

ــن  ــهداء، م ــاء الش ــع بدم ــر ُصن الن

ــعبنا«. ــاء ش ــن أبن ــة، وم ــادة املقاوم ق

واســتكمل قائــًا: »هــذا النــر 

ــى  ــة وع ــل املقاوم ــأداء فصائ ــع ب ُصن

وغرهــا  القســام،  كتائــب  رأســها 

الغرفــة  يف  املقاومــة  فصائــل  مــن 

. املشــركة« 

»فصائــل  أن  إىل  هنيــة  وأشــار 

الغرفــة املشــركة وقفــوا صًفــا واحــًدا، 

موجعــة  رضبــات  العــدو  ورضبــوا 

قاســية ســترك آثــاًرا عــى عميقــة 

عــى هــذا الكيــان وعــى مجتمعــه 

ــة والعســكرية،  وعــى مؤسســاته األمني

ــذا األرض  ــى ه ــتقبله ع ــى مس ــل ع ب

املباركــة«.

هنية: النصر صنعه الشعب الفلسطيني والمقاومة

نصر الله: المّس بالمسجد األقصى يعني حرًبا إقليمية
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الجهــاد  حركــة  عــام  أمــني  هّنــأ 
قائــد  إىل  النخالــة  زيــاد  اإلســامي 
ــي،  ــورة اإلســامية الســيد عــي خامنئ الث
ــه  ــطيني ومقاومت ــعبنا الفلس ــار ش »بانتص
واســتكباره«. الصهيــوين  العــدّو  عــى 

ــد  ــالة إىل قائ ــة يف رس ــال النخال وق
الثــورة اإلســامية اإلمــام الخامنئــي: »إّن 
رعايتكــم، ودعمكــم الدائــم واملســتمّر، 
لــه  املســتويات، كان  كّل  واملبــني عــى 
الــدور األكــر واألبــرز فيــا أنجزه شــعبنا 
الفلســطينّي، يف معركتــه معركــة ســيف 
ــكّل  ــدوه ب ــا مجاه ــي خاضه ــدس، الت الق
قــّوة واقتــدار، وبــكّل شــجاعة واستبســال، 
ــدّو.  ــه الع ــذي ميلك ــّوة ال رغــم فــارق الق
يكــن  مل  وانتصــاره  شــعبنا  إّن صمــود 
ممكًنــا، لــوال تأييــد اللــه ســبحانه وتعــاىل، 
األمــر الــذي جعــل القليــل كثــرًا، وجعــل 
الذيــن يخافــون أن يتخطّفهــم النــاس 

ــداء. ــني األع ــرًا يف أع كث

اللحظــات  هــذه  »يف  أن  وأضــاف 
ســاحتكم  مــن  أتقــّدم  التاريخيّــة، 
وعركــم، بالتقديــر العــايل لإلخــوة يف 
ــا عــى  ــوا معن ــن تابع ــدس، الذي ــّوة الق ق
ــا  ــوا كّل م ــة، وقّدم ــنوات طويل ــدار س م
ميلكــون مــن خــرة ومســاعدة، بإخــاٍص 
قــّل نظــره، حتـّـى وصلنــا إىل هــذا اليــوم 

العزيــز. وهنــا مــن واجبــي ذكــر الشــهيد 

العزيــز والحبيــب القائــد املبــارك الحــاج 

قاســم ســلياين، صاحــب املقــام العــايل 

ــوره يف  ــا حض ــذي افتقدن ــهادته، وال بش

ــة«. هــذه اللحظــات التاريخيّ

ــي، يف رســالته  ــأ اإلمــام الخامنئ وهن

ــل  ــلها قب ــي أرس ــطيني الت ــعب الفلس للش

ــام، بانتصــار املقاومــة الفلســطينية يف  أي

حــرب الـــ11 يوًمــا مــع االحتــال، قائــًا: 

»إن هــذا الكيــان الرّشيــر ســيَضعف أكــر 

فأكــر«.

جرائــم  »اســتمرار  أن  إىل  وأشــار 

االحتــال وطلبــه وقــَف إطــاق النــار 

لــه«، مضيًفــا أن »جهوزيــة  هزميتــان 

ــوة  ــتعراض ق ــطينيني، واس ــبّان الفلس الش

الفصائــل الجهاديــة، ســيجعان فلســطني 

ــوى«. أق

مــن جهتــه، أرســل رئيــس املكتــب 

الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة 

ــاء املــايض 18-5-2021 رســالة إىل  الثاث

األوضــاع  فيهــا  خامنئــي رشح  الســيد 

وطبيعــة الجرائــم الوحشــية التــي يرتكبهــا 

والضفــة  غــزة  الصهيــوين يف  الكيــان 

الغربيــة والقــدس املحتلــة، وتحديــًدا حــي 

مارســاته  إىل  إضافــة  جــراح  الشــيخ 

العدائيــة يف املناطــق املحتلــة عــام 1948، 

إىل  مــن خــال رســالته  هنيــة  ودعــا 

ــدان اإلســامية ضــد  ــيد البل رضورة تحش

الكيــان الصهيــوين الغاصــب لــألرايض 

الفلســطينية.

يُشــار إىل أن وقــف إطــاق النــار، 

بــني املقاومــة الفلســطينية واالحتــال، 

ــاعة  ــام الس ــذ، يف مت ــز التنفي ــل حيّ دخ

ــد  ــة، بع ــوم الجمع ــر الي ــن فج ــة م الثاني

ــوين  ــدوان الصهي ــدء الع ــن ب ــا م 11 يوًم

ــزة. ــاع غ ــى قط ع

النخالة إلى قائد الثورة اإلسالمية اإلمام الخامنئي: 
إليران الدور األكبر في معركة »سيف القدس«
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الخميس 15 شوال 1442هـ، الموافق لـ 27 أيار 2021 

الهزميــة القاســية التــي لحقــت 

القــدس  يف  الصهيــوين  باالحتــال 

وغــزة، وانخــراط الضفــة والداخــل 

يف املواجهــة، وإجبــاره عــى الخضــوع 

قــادة  أكــد  كــا  للفلســطينيني، 

وجاعــات  وسياســيون  عســكريون 

اســتيطانية، دفعتــه إىل محاولــة تحقيق 

»إنجــاز« معنــوي يف املســجد األقــى.

اقتحمــت قــوات كبــرة مــن رشطــة 

االحتــال املســجد األقــى، لتأمــني 

اقتحــام عــدد مــن املســتوطنني، عــى 

واعتــدت  املــايض،  األســبوع  مــدار 

ــت عــدًدا مــن  عــى املرابطــني واعتقل

ــاف. ــي األوق موظف

ــا  ــي تعــرض له مشــاهد اإلذالل الت

عنــارص رشطــة االحتــال يف املســجد، 

املقاومــة  االنتصــار  إعــان  عقــب 

املاضيــة،  الجمعــة  فجــر  غــزة،  يف 

أحدثــت غضبـًـا واســًعا بــني الجاعــات 

االســتيطانية، التــي اتهمــت نتنياهــو 

ــا  ــد منعه ــطينيني، بع ــوع للفلس بالخض

مــن اقتحــام املســجد أليــام خــال 

ــرب. الح

األقــى  املســجد  خطيــب 

صــري،  عكرمــة  الشــيخ  املبــارك 

ــوين  ــال الصهي ــاح االحت ــنّي أن س ب

ــى  ــجد األق ــتوطنينباقتحام املس للمس

هــو محاولــة إلثبــات عــدم هزميتــه يف 

الحــرب عــى قطــاع غــزة.

خــال  صــري  الشــيخ  وقــال 

تريحــات لــه: “ســلطات االحتــال 

ــات،  ــد مــن خــال هــذه االقتحام تري

التــي متّــت بحراســة قــوات كبــرة 

ــا  ــات عــدم هزميته ــن الرشطــة، إثب م

عــى  شــنتها  التــي  الحــرب  يف 

غــزة”، محمــًا االحتــال مســؤولية 

ــذي ســينجم عــن اســتئناف  ــر ال التوت

االقتحامــات، مؤكــًدا أن »االقتحامــات 

األخــرة  األيــام  يف  حصلــت  التــي 

تؤكــد عــى أطــاع االحتــال باملســجد 

األقــى”.

يتفــق الباحــث يف شــؤون القــدس، 

االحتــال  أن  مــع  بحيــص،  زيــاد 

الهزميــة  صــورة  تخفيــف  يحــاول 

باقتحامــه لألقــى، صبــاح اليــوم، 

وأوضــح: »يحــاول االحتــال أن يقــول 

لنــا بأنــه عــاد للمربــع األول وكأن شــيئًا 

مل يكــن؛ وعلينــا أن ال منــرر هــذه 

الحــرب النفســية الصهيونيــة بحــال 

مــن األحــوال”.

ــال  ــه االحت ــا يفعل ــف: كل م ويضي

لــن يغــر مــن حقيقــة أن خوفــه مــن 

ــعبية،  ــات الش ــة والهب ــات الفردي العملي

يشــكل  بــات  غــزة،  يف  واملقـــاومة 

تفكــره  معادلــة ردع ثاثيــة تحكــم 

القــدس. يف  وقراراتــه  وخياراتــه 

االقتحامــات  عهــد  أن  واعتــر 

»بقلــب قــوي« حســب وصفــه، لحســم 

مصــر األقــى، »انتهــى عهدهــا«، 

وأضــاف »اليــوم بعــد رمضــان ومعركــة 

االقتحــام  يــأيت  القــدس،  ســيف 

وحتــى  املكتســبات  عــى  للحفــاظ 

الراجعــات  مــن  املزيــد  تفــرض  ال 

الصهيونيــة”.

مــن جانبــه، قــال الناشــط واألســر 

املحــرر، عيــى نجيــب: »إن روايــة 

االنتصــار قامئــة، مشــرًا إىل أن املعركة 

األخــرة »أسســت لحالــة يف حســابات 

واملســجد  القــدس  بــأن  االحتــال 

فلســطيني  كل  قلــب  يف  األقــى 

مــن  يومــاً  تخــرج  ولــن  ومســلم، 

حســاباتهم«.

االحتالل يحاول التخفيف من آثار الهزيمة باقتحام األقصى



دعــت منظــات صهيونيــة متطرّفــة 

لهــدم املســجد األقــى ونقــل اإلرشاف 

عليــه مــن األردن إىل “إرسائيــل”.

الفلســطينية  الخارجيــة  وأدانــت 

ــي  ــوات الت ــك “الدع ــا تل ــان له يف بي

ــوم،  ــكل املزع ــات الهي ــا جاع أطلقته

وطالبــت بنقــل الوصايــة عــى األقــى 

إىل وزارة األديــان اليهوديــة، وهدمــه”.

الخارجيــة  وزارة  وحّملــت 

واملغربــني، االحتــال املســؤولية كاملــة 

عــن دعــوات تلــك املنظــات ونتائجهــا 

وعــن اعتداءاتهــا االســتفزازية ضــد 

القــدس ومقدســاتها وأهلهــا، وطالبــت 

العاملــني العــريب واإلســامي واملجتمــع 

ــك الدعــوات  الــدويل بالتعامــل مــع تل

ــة  ــورة، خاص ــة والخط ــى الجدي مبنته

ــى  ــجد االق ــه املس ــرض ل ــا يتع أن م

ــاء  وحــي الشــيخ جــراح وســلوان وأحي

القــدس وبلدتهــا القدميــة يــأيت وفقــا 

لتلــك املنظــات جــزًء مــن مــا تســميه 

»حــرب الســيادة« عــى القــدس يف 

املدينــة  مســتقبل  لحســم  محاولــة 

ــح  ــد ولصال ــب واح ــن جان ــة م املقدس

االحتــال.

ــا  كــا تــرشف عــى األقــى حاليًّ

دائــرة أوقــاف القــدس التابعــة لــوزارة 

ــون  ــة، مبوجــب القان ــاف األردني األوق

الــدويل، حيــث يُعــد األردن آخر ســلطة 

محليــة مرشفــة عــى مقدســات املدينــة 

قبــل االحتــال الصهيــوين.

ــكل”  ــات الهي ــار إىل أّن “جاع يش

تكتُّــل يطلــق عــى عــدد مــن املنظــات 

والدينيــة  القوميــة  والحــركات 

مدينــة  تســتهدف  التــي  الصهيونيــة 

القــدس وخاصــة املســجد األقــى، 

ــكل ســليان”  ــا يســمى “هي ــة م وإقام

مكانــه. املزعــوم 

الشــيخ  ُعــان  مفتــي  وّجــه 

أحمــد بــن حمــد الخليــي، التهنئــة 

ــا  ــد انتصاره ــة الفلســطينية بع للمقاوم

االحتــال  جيــش  مــع  املواجهــة  يف 

لصهيــوين. ا

ــتقبلت  ــد اس ــه: »لق ــال يف بيان وق

األمــة اإلســامية والرشفــاء يف العــامل 

نبــأ  وارتيــاح  رسور  بــكل  اإلنســاين 

انتصــار الحــق عــى الباطــل، وظهــور 

ــب  ــار كتائ ــم واندح ــى الظل ــدل ع الع

اإلســامية  املقاومــة  بنجــاح  البغــي، 

الباســلة يف دحــر الصهيونيــة الظاملة«.

وأضــاف: »أهنــئ املقاومــة واألمــة 

العتيــد،  النــر  بهــذا  اإلســامية 

وجميــع الرشفــاء يف العــامل الذيــن 

ــوا عــى أنفســهم  ــة وأب ســاندوا القضي

أن ينســاقوا خلــف الدعايــات املضللــة«.

ودعــا الخليــي املســلمني يف العــامل 

القضيــة  هــذه  وراء  »يقفــوا  أن  إىل 

العادلــة وجميــع قضاياهــم، واســتخدام 

واملعنويــة  املاديــة  مواهبهــم  جميــع 

كل  ومواجهــة  القضيــة  تعزيــز  يف 

ــم  ــود التفاه ــم ليس ــذ كل ظل ــق ونب ح

والوئــام«.

ــة  ــال معرك ــه خ ــيخ وج وكان الش

»ســيف القــدس« عــدة رســائل داعمــة 

قبــل  واعتــر  والقــدس،  لفلســطني 

أصابــة  أثبتــت  »املقاومــة  أيــام، أن 

معدنهــا، وصابــة عقيدتهــا، وشــدة 

للمطبعــني  إشــارة  ويف  عزميتهــا«، 

ــاقطني  ــُف املتس ــني زي ــا تب ــال: »ك ق

الذيــن باعــوا ضمرهــم، وهــان عليهــم 

فتمرَّغــوا  أمتهــم،  وكرامــة  ديُنهــم 

يف أوحــال الــذل بخنوعهــم للعــدو 

املحتــل«.
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تحذيرات من تداعيات دعوات المستوطنين لهدم 
المسجد األقصى 

مفتي ُعمان يهنئ المقاومة بانتصارها في معركة 
»سيف القدس«



الصهيــوين  االحتــال  يواصــل 

فلســطيني  هــو  مــا  كل  اســتهداف 

ــرًا،  ــدس، ومؤخ ــة الق ــة يف مدين خاص

ــال بتهجــر 800  ــوات االحت ــدد ق تته

فلســطيني مــن حــّي باطــن الهــوى يف 

ســلوان بالقــدس املحتلــة، بالتهجــر 

القــري مــن منازلهــم وأراضيهــم، 

بالتزامــن مــع مخططــات إرسائيليــة 

مشــابهة لتهجــر نحــو 500 فلســطينّي 

مــن حــّي الشــيخ جــراح باإلضافــة إىل 

أحيــاء أخــرى مهــددة بالتهجــر ومنهــا 

ــول يف  ــي واد ياص ــتان وح ــّي البس ح

ــلوان. س

القــدس  شــؤون  وزيــر  وحــذر 

فــادي الهدمــي، مــن مغبــة إقــدام 

ــر  ــة تهج ــذ حمل ــى تنفي ــال ع االحت

وتطهــر عرقــي جديــدة تطــال مئــات 

ــوى  ــن اله ــي بط ــطينيني يف ح الفلس

ببلــدة ســلوان.

ــر  ــن أن التهج ــي م ــذر الهدم وح

القــري يتهــدد 86 عائلــة يزيــد عــدد 

أفرادهــا عــن 700 شــخص، قســم كبر 

منهــم مــن األطفــال والنســاء، وإحــال 

مســتوطنني إرسائيليــني مكانهم.

ــة  ــل لعملي ــط إرسائي ــال: »تخط وق

تهجــر عرقــي واســعة بحــي بطــن 

الهــوى بهــدف تهويــد بلــدة ســلوان 

ــا  ــي وضعته ــات الت ــار املخطط يف إط

جاعــات اســتيطانية إرسائيليــة بدعــم 

ــة  ــة اإلرسائيلي ــزة الحكومي ــن األجه م

املجتمــع  املختلفــة«. مضيًفــا: »عــى 

الــدويل رسعــة التحــرك ملنــع اإلخــاء 

الفلســطينية  للعائــات  القــري 

باملســتوطنني«. واســتبدالها 

ليــس  أنــه  إىل  الهدمــي  وأشــار 

ببعيــد عــن حــي بطــن الهــوى، يتهــدد 

ــزل يقطنهــا  الهــدم أكــر مــن 100 من

البســتان  حــي  يف  فلســطينيا   1550

بســلوان.

 ،2021-5-26 األربعــاء  ويــوم 

أرجــأت محكمــة االحتــال »املركزيــة« 

ــة تهجــر  ــت يف قضي ــدس، الب يف الق

ــوى يف  ــن اله ــي بط ــن ح ــات م عائ

بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى 

ــارك. املب

ــدت  ــورة عق ــة املذك ــت املحكم وكان

الجلســة للنظــر يف قــرارات تهجــر 6 

ــن أصــل 86 يف حــي  شــقق ســكنية م

ــوى يف ســلوان. بطــن اله

ــن  ــاع ع ــة الدف ــس لجن ــال رئي وق

أرايض وعقــارات ســلوان، الباحــث يف 

ــاب:  ــو ذي ــري أب ــدس فخ ــؤون الق ش

»إن األحــداث التــي جــرت يف حــي 

متكــن  دون  حالــت  جــراح،  الشــيخ 

ــح  ــرار لصال ــدار ق ــن إص ــة م املحكم

املســتوطنني«.

ــازل  ــاء املن ــرار إخ ــاف أن ق وأض

هــو قــرار ســيايس وليــس قضــايئ، 

ســيبقون  املتضامنــني  أن  مؤكــًدا 

الهــوى  بطــن  حــي  متواجديــن يف 

األهــايل. صمــود  لدعــم 
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800 فلسطيني مهددون بالتهجير القسري في حّي 
باطن الهوى بسلوان
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الصهيــوين  االحتــال  فــرض 

مؤخــرًا، قــراًرا يقــي بقطــع التأمــني 

األرسى  مــن  عــدد  عــن  الصحــي 

املقدســيني  املحرريــن  واألرسى 

إقامتهــم  عــدم  بزعــم  وعائاتهــم، 

املحتلــة. القــدس  مدينــة  داخــل 

ــذ  ــني األرسى املتخ ــن ب ــرف م وع

بحقهــم هــذا اإلجــراء؛ نــارص أبــو 

رامــي  الجعبــة،  ماجــد  خضــر، 

الفاخــوري، محمــد أبــو صبيــح، روحــي 

كلغــايص.

ــو  ــارص أب ــال األســر املحــرر ن وق

إنــه  خضــر يف تريــح صحفــي، 

ــق  ــن طري ــه ع ــف تأمين ــف توقي اكتش

الصدفــة، حينــا كان ذاهبًــا للعــاج 

يف إحــدى املراكــز الطبيــة يف القــدس 

تأمينــه  بوقــف  ليتفاجــأ  املحتلــة، 

ــم  ــى الرغ ــه، ع ــو وزوجت ــي ه الصح

منهــم  ماليــة  مبالــغ  اقتطــاع  مــن 

لصالــح هــذا التأمــني.

خضــر:”إن  أبــو  وأضــاف 

أن  مــدركًا  يتخبــط  بــدأ  االحتــال 

ــذر  ــه وصــل إىل نقطــة تن الــراع مع

ــؤال  ــى الس ــاب ع ــح الب ــر وتفت بالكث

ــى  ــوده ع ــة وج ــول رشعي ــزي ح املرك

أرضنا الفلسطينية.

ــإن عــدد  ــو خضــر، ف وبحســب أب

ــو  ــه ه ــت من ــم التثب ــذي ت األرسى ال

10 تــم قطــع التأمــني الصحــي عنهــم، 

مبــا ال ميكنهــم مــن العــاج يف مدينــة 

القــدس املحتلــة، بحجــة عــدم اإلقامــة 

والتواجــد داخــل القــدس.

األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 

واملحرريــن، اإلثنــني 24-5-2021، إن 

الصهيــوين  االحتــال  ســجون  إدارة 

تتــادى يف انتهــاك حقــوق األرسى 

واملعتقلــني والســيا املــرىض منهــم، 

خاصــة القابعــني داخــل مــا يســمى 

الرملــة”. »مشــفى 

أن  بيــان  يف  الهيئــة  وذكــرت 

تتعمــد  االحتــال  ســجون  إدارة 

ــة،  ــة الصعب ــم الصحي ــال أوضاعه إه

ــاع عــن تقديــم العــاج الــازم  واالمتن

ــكنات  ــم املس ــاء بإعطائه ــم، واالكتف له

واملنومــات بــدون إعطائهــم العــاج 

املناســب.

املــرىض  األرسى  أنَّ  وبيَّنــت 

»مشــفى  داخــل  حاليًّــا  القابعــني 

الشــاويش،  خالــد  هــم:  الرملــة«، 

رداد،  معتصــم  موقــدة،  منصــور 

ناهــض األقــرع، صالــح صالــح، نضــال 

ــور  ــليم، ن ــو س ــم أب ــور، ناظ ــو عاه أب

محمــود  ســواركة،  عــاد  بيطــاوي، 

ــر  ــي، وعام ــد مرع ــة، ومحم ــو عيش أب

برقــان. الرحمــن  وعبــد  الخطيــب، 

يعانــون  جميعهــم  أن  وأوضحــت 

مــن مشــاكل صحيــة حرجــة، وبحاجــة 

لتدخــات عاجيــة إلنقــاذ حياتهــم، 

لكــن إدارة »الرملــة« ال تكــرث لذلــك، 

 وال تكــرت لهــم رغم خطــورة حاالتهم.

الحــاالت  أنَّ  إىل  الهيئــة  ولفتــت 

املرضيــة القابعــة داخــل مــا يســمى 

األصعــب  هــي  الرملــة«  »مشــفى 

املصابــون  فهنــاك  الســجون،  يف 

واملصابــون  واملعاقــون،  بالرصــاص، 

ــذ  ــة من ــة، وأورام خبيث ــراض مزمن بأم

ســنوات، ويوجــد يف ســجون االحتــال 

أكــر مــن 600 أســر مريــض.

بحجة أنهم ال يسكنون القدس.. االحتالل يقطع التأمين 
الصحي عن عدد من األسرى المحررين المقدسيين

هيئة األسرى: انتهاكات طبية متواصلة بحق مرضى 
»مشفى الرملة«
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مرونة الحرب العسكرية، وعنف سلطة االستسالم
بقلم الشيخ د. محمد باقر كجك –  بيروت

ســألني بعــض األصدقــاء، أنــه ملــاذا 

ــًرا  ــطني ن ــر يف فلس ــرُت الن اعت

ــا مــن الطــراز الرفيــع؟ ثقافيً

هــذا  عــن  االجابــة  الواقــع،  يف 

الســؤال يحتــاُج لــيء مــن التوضيــح.. 

ــب. ــن يح مل

ســأبدأ أواًل، مع العنــف الكولونيايل، 

االســتعار بوجهه العســكري املبارش يف 

شــقه األقــى الــذي يســتهدف احتال 

ارض، واالســتيطان فيهــا، ومارســة 

إرضاًرا  األكــر  الجســدي  االقصــاء 

بأهــل األرض املســتعَمرة، وكذلــك تنويع 

)فــرض  الثقافيــة  الســيطرة  أدوات 

اللغــة، الديــن ومنــع الطقــوس الدينيــة، 

تغيــر أســاء املــدن والقــرى والطعــام 

والثيــاب، اســتاب املوســيقى والفنــون 

فــرض  إىل  إضافــة  واآلداب..ألــخ(، 

ــب  ــد ترتي ــد يعي ــادي جدي ــق اقتص نس

منطــق تقســيم العمــل مــن جديــد وفــق 

بــروز جاعــة قــوة عســكرية سياســية 

اقتصاديــة جديــدة تســتغل الســكان 

األصليــني وغرهــم اقتصاديــاً بالدرجة 

األوىل ثــم تتشــظى تأثــرات ذلــك يف 

العاقــات االجتاعيــة والسياســية الــخ.

العنــف  أن  ومــع  ذلــك،  ومــع 

الكولونيــايل هــو جســديٌّ وبــارٌز وقاٍس 

ومدمــٌر، ويعتمــد عــى مفاتيــح ســلطة 

مبــارشة وغــر تفاوضيــة، وغــر منتمية 

ــي هــي  ــة املســتعَمر: يعن ــة الثقافي للبيئ

ال تســتخدم عــى ســبيل املثــال، طقوس 

ــة. الهب

الهبــُة، تعتمــد عــى البــذل والبــذل 

املقابلــة، يف منطــق  الهبــة  املقابــل، 

ــَت  ــنْي. أن ــني املتبادل ــري ب ــادل ج تب

ــد  ــٍف ال ب ــي يف موق ــي، فتضعن تعطين

ــتمر  ــذا تس ــل. وهك ــك باألفض أن أبادل

دوائــر الهبــة.. وتكــُر املْونــُة والســلطة 

ــا. ــل بينن ــف املتقاب ــوع والعن والخض

ال  يبــادل،  ال  املســتعِمر،  ولكــن، 

ــلب  ــَك الّس ــك شــيئًا. يأخــذ. ويهب يعطي

ــأيت املســتعمر عــى أعــى  ــص. ي والنق

هــرم الســطوة، بقــوة الســاح واحتــال 

التســبيب باملــوت لــك، ثــم يأخــذ منــك 

دون توقــف.

أمــرًا  يبادلــك  املســتعمر، 

يأخــُذ  رمــزٌي.  واحــًدا، وهــو شــأن 

)واالنســان  الثقافيــة  شــخصيتك 

إمكانيــة  ثقايف(.ويعطيــك،  كائــن 

ســبيل  بيولوجيًــا يف  “حيًــا”  البقــاء 

تحقيــق أهــداف املســتعمر وحاجاتــه 

الــخ. “الجســدية”واالقتصادية 

إال أن عنفــه هــذا يعــدُّ مرنــاً يف 

ــية. ــر وحش ــف أك ــال عن قب

مُيــارس املســتعمر العنــف الجســدي 

لوقــت طويــل، كمعــر رضور ملارســة 

عنــف ثقــايف طويــل املــدى بشــكل 

ثابــت وفعــال. لقــد مــارس املســتعمرون 

األســبان ذلــك يف املكســيك، وفنزويــا 

األمركيــون  واملســتعمرون  وبوليفيــا، 

للهنــود  األصليــة  البــاد  يف  ذلــك 

الحمــر )تســمية هنــود الحمــر هــي 

تســمية عنفيــة اســتعارية(، وغرهــم.. 

والتطهــر  والتصفيــات  املجــازر 

العرقــي والجســدي الــذي تــم، كان 

معــراً يف نهايــة األمــر، إىل تحقيــق 

حالــة استســاٍم طويلــة األمــد عنــد 

ــام  ــل للمســتعِمر القي املســتعَمرين، تكف

االجتاعيــة  التنشــئة  آليــات  وعــر 

الرســاميل  وضــخ  العمــل  وتقســيم 

يطــّوع  أن  بــه،  الخاصــة  الثقافيــة 

النــاس األصليــني ويجعلهــم تابعــني 

ــات  ــايف كمجموع ــش الثق ــى الهام ع

مستســلمة او ردة فعــل عــى املســتعِمر.

العنــف  هــو  الحقيقــي،  العنــف 

الــذات  “ميحــو”  ألنــه  الثقــايف. 

مينعهــا  كيانهــا.  يســلبها  املســتعَمرة. 

ــة،  ــاف، واملعرف ــادرة، واالكتش ــّق املب ح

وتحديــد  واإلبــداع،  والحيــاة، 

احتياجاتهــا والوصــول إىل أهدافهــا 

إلــخ.

ــة  ــتعمر إىل مارس ــاد املس ــإذا ع ف

ــرّش،  ــٌر مب ــو أم ــدي، فه ــف الجس العن

ــه مل يســتطع عــر  ــدل عــى أن ــه ي ألن

ــايف،  ــف الثق ــايف، والعن ــع الثق التطبي

الثقــايف  الرأســال  يفلــس  أن 

ــتطيع  ــن يس ــايل، ل ــتعَمرين. وبالت للمس

ــوة “شــخصياتهم  ــم بالق أن يأخــذ منه

أمــراً  الهبــة  تصبــح  الثقافيــة”. 

مســتحياً. فيعــود للعنــف الجســدي، 

يك يضــع املســتعَمرين أمــام حقيقــة 

املــوت  مقابــل  الحيــاة:  إعطائهــم 

الجســدي. املرحلــة البســيطة األوليــة 

مــن رشيعــة الغــاب.

العنــف  إىل  املســتعمر  عــاد  إذا 

ــه  ــذا بحــد ذات الجســدي األقــى، فه

للمســتعَمر..  ونجاًحــا  إنجــازًا  يعــد 
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هنــاك أمــٌر جيــد حصــل، وخربــط 

املســتعمر. عــن  الســطوة  خريطــة 

العنف األكر وحشية

لكــن، العنــف األكــر وحشــية، هــو 

عنــف جاعــة ســطوة االستســام.

االستســام  جاعــة  تــأيت 

للمســتعمر، يف املرحلــة التاليــة بعــد 

الجســدي  العنــف  أمــام  الخســارة 

للمســتعِمر، ومــن بــاب تحويلهــا إىل 

جاعــة وظيفيــٍة يف خدمــة الرأســال 

إحــكام  يف  للمســتعِمر  الثقــايف 

قبضتــه عــى البــاد والعبــاد، تــأيت 

هــذه الجاعــة إىل مارســة ســطوٍة 

أصيلــة. غــر  بديلــة  “رمزيــة” 

يأتيــان  والســلطة،  الســطوة، 

نتيجــة ســيادة أمنــاط مــن العنــف، 

وديناميكيــة  البطــل،  كأســطورة 

وثنائيــة  القاتل/الضحيــة،  إســتغال 

الجســد/العقل، وأســطورة الكاوبــوي، 

وأســطورة الفرديــة التنافســية، ونظريــة 

ــدوان  ــطورة الع ــري، وأس ــف الفط العن

الصناعــي  واملجمــع  الذكــوري، 

التكنولوجيــة  والحتميــة  العســكري، 

املدمــرة(،  التكنولوجيــا  )خاصــة 

وأســاطر دينيــة، وإخضــاع النســاء، 

عــى  العقانيــة  تفــوق  وأســطورة 

العاطفــة واإلبــداع، وأســطورة نخبويــة 

البرشي..الــخ الجنــس 

ــه،  ــف، تنتجــه الجاعــة، تنظم العن

يبيدهــا،  ال  يك  تفاقمــه  مــن  متنــع 

تديــره يك يبقيهــا حيــة، ومنتجــًة. تولّــد 

ــل  ــف أيضــاً، يف مقاب ــة الاعن الجاع

العنــف، ألن “التحــر” يقتــي “منــع 

يقــول  كــا  العنــف”  يف  االفــراط 

فرويــد.. فتوجهــه ضــد “املجرمــني” 

ــي”. ــر الرشع ــف غ “والعن

يقــوم املســتعِمر، بتحويــل مهمــة 

ــف الجســدي والســيايس  مارســة العن

إىل  املســتعَمرة،  الجاعــة  عــى 

ــاء  ــن أبن ــة م ــدة وهجين ــة مولّ مجموع

الجاعــة املســتعَمرة أنفســهم. هــذه 

الجاعــة، تجلــس عــى هــرم الســطوة 

والســلطة والعنــف: دون تــدّرج مــن 

طبيعــة الحيــاة االجتاعيــة الخاصــة 

بالجاعــة.

“الســطوة”،  املســتعمر  “يهبهــا” 

ــل: أن  ــل”. املقاب ــا “املقاب ــب منه ويطل

ــذه املجموعــة “استســام”  تضمــن ه

الجاعــة املســتعَمرة الدائــم.

ســطوة  جاعــة  هــي  هكــذا 

االستســام. جاعــة وظيفيــة محــدودة، 

يف  فــادح  تكوينــي  بعجــٍز  مصابــة 

ــارج  ــش خ ــى العي ــدرة ع ــا الق فقدانه

الصيــاد. شــباك 

تجــد جاعــة ســطوة االستســام 

حــادة  رضورات  أمــام  نفســها 

تريــرات  خلــق  رضورة  ومســتجدة: 

االستســام، تجميــل االستســام، تطبيــع 

ــة،  ــام ثقاف ــل االستس ــام، جع االستس

الرويــج  االستســام،  بدائــل  محــو 

لاعنــف كحــل أصيــل ملواجهــة العنــف، 

ــى  ــاوض ع ــن األرض، التف ــازل ع التن

يشء  كل  الثقافيــة..  والرمــوز  اللغــة 

يبقــي هــذه الجاعــة يف ســدة ســطوة 

ــة. ــع والهب ــاح للبي ــو مت ــام، ه االستس

جاعــة ســطوة اإلستســام، متارس 

ــا:  ــى جاعته ــف ع ــواع العن ــع أن أبش

الخيانــة. وتريــر الخيانــة. وتجميــل 

قتــٍل  مــرشوع  والخيانــة  الخيانــة. 

لــه طابــع رشعــي: ألن الــذي يقــوم 

ــك. ــك وفي ــو من ــا، ه ــوَك ثقافيً مبح

يتبع



14

ماليزيــا،  يف  املجتمعــون  نحــن 

يف  النــار  إطــاق  وقــف  أّن  نؤكّــد 

غــزّة إمّنــا مُيثـّـل نهايــة مرحلــة العنــف 

الــذي اعتــاد الكيــان الصهيــوين عــى 

مارســته دون حســيب أو رقيــب.

الفلســطينيون  التحريــر  مقاتلــو 

بشــكٍل  والغزّاويّــون  عــاّم  بشــكل 

ــوا مســتعّدين  خــاّص بحاجــة ألن يكون

ــن  ــًدا م ــال مزي ــّن االحت ــال ش الحت

الهجــات ألّن الصهاينــة مل يفــوا يوًمــا 

بوعودهــم.

املقاتلــني  أن  نــرى  نحــن 

الفلســطينيني قــادرون عــى الثبــات 

ــا  ــم مســتعدون للمخاطــرة انطاقً ألنه

مــن رصيــح القــرآن الكريــم: )وأعــدوا 

ــن  ــوة وم ــن ق ــتطعتم م ــا اس ــم م له

ــه  ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو الل

ال  دونهــم  مــن  وآخريــن  وعدوكــم 

ــوا  ــا تنفق ــم وم ــه يعلمه ــم الل تعلمونه

مــن يشء يف ســبيل اللــه يــوف إليكــم 

وأنتــم ال تظلمــون(. )األنفــال اآليــة 

.)60

ونحــن مبوجــب مــا ســبق نعتــر أّن 

ــى  ــة األوىل ع ــع بالدرج ــؤولية تق املس

عاتــق نخــب األمــة والســيا

العلامء:
 عــى علــاء اإلســام أن يتقدمــوا 

لتثقيــف النــاس لتوضيــح مســؤولية كّل 

مســلم يف إعــاء كلمــة الحــّق والعــدل 

ونبــذ االســتبداد للدفــاع عن فلســطني.

ــاء أن يغتنمــوا الفرصــة  عــى العل

يف فضــاء املســجد لنقــل املعلومــات 

والوعــي عــى نطــاق واســع حــول 

النضال من أجل تحرير فلسطني.

عــى العلــاء والدعــاة أن يتحــدوا 

الفلســطينية.  القضيــة  يف  دامئًــا 

كــا يجــب وبشــكل رضوري وضــع 

كّل االعتبــارات الطائفيــة مــن أجــل 

فلســطني. تحريــر 

الديــن  رجــال  يكــون  أن  يجــب 

املحليــون مســتعدين لبنــاء شــبكات مــع 

رجــال الديــن يف جميــع أنحــاء العــامل 

ــطينية. ــة الفلس ــوت القضي ــاء ص إلع

إىل  والنخــب  العلــاء  يحتــاج 

مناســبني  وتحليــل  فهــم  تقديــم 

للقضيــة الفلســطينية للمجتمــع املــدين.

إعــداد  إىل  العلــاء  يحتــاج 

أنفســهم واالطّــاع عــى املعلومــات 

الصحيحــة لفهــم القضيــة الفلســطينية 

ــروف  ــع الظ ــجاًما م ــر انس ــكل أك بش

الدوليــة. السياســية 

ــا متابعــة  يجــب عــى العلــاء دامئً

الخطابــات والنقاشــات املختلفــة عــى 

املســتويني اإلقليمــي والــدويل حتــى 

يكــون لهــم موقــف أوضــح عــن قضيــة 

فلســطني.

نداء إىل حكومة ماليزيا:
يجــب اتخــاذ موقــف مــع حــّل 

إىل  العــودة  أي  الواحــدة،  الدولــة 

ــة ورفــض  ــة الفلســطينية الرشعي الدول

حــل الدولتــني.

اتخــاذ خطــوات عمليــة لتشــكيل 

تحالــف بــني الــدول اإلســامية وغــر 

ــتعادة  ــم واس ــة ودع ــامية لحاي اإلس

ــل”  حقــوق فلســطني وإعــان “إرسائي

فصــل  ودولــة  رشعيــة  غــر  دولــة 

عنــري.

لتطبيــع  محاولــة  أي  رفــض 

“إرسائيــل”. مــع  العاقــات 

دعــم خيــار التوّجــه نحــو املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق يف جرائــم 

الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية.

الفــوري  التنفيــذ  عــى  الحــّث 

لكافــة قــرارات األمــم املتحــدة ذات 

الفلســطينية. بالقضيــة  الصلــة 

منظمــة  أعضــاء  جميــع  حــث 

قطــع  عــى  اإلســامي  املؤمتــر 

العاقــات ومقاطعــة “إرسائيــل” يف 

ــادي  ــاون االقتص ــاالت التع ــع مج جمي

والفعاليــات  والربــوي  واالجتاعــي 

واملؤمتــرات. الرياضيــة 

ــاون  ــة وتع ــات اقتصادي ــاء عاق بن

ــا. ــني فلســطني وماليزي تجــاري ب

بيان إعالمي صادر عن علماء ونخب ماليزيا أصدقاء 
الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من القدس وتبعد عنها 19 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922م حــوايل 339 نســمة،  تبلــغ مســاحة أراضيهــا  8,3 ألــف دومنً

ــع إىل 620 عــام 1945م. 488 نســمة عــام 1931م، ارتف

االحتالل الصهيوين: 
- هدَم االحتال الصهيوين القرية ورشّد سكانها وصادر أراضيها عام 1948.

ــة مســتوطنة »تســور هداســا«  - أقــام االحتــال الصهيــوين عــى جــزء كبــر مــن أرايض القري

ــل. ــان الصهيــوين املحت وتعتــر مــن أكــر املســتوطنات يف الكي

رأس أبو عمار

الخميس 15 شوال 1442هـ، الموافق لـ 27 أيار 2021 
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