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عزُل الكيان
عندمــا تكــون الحــرب بينــك وبــن عــدو جبــار ومتغطــرس، وكــذاب وُمــزّور، وُمتالعــب بالقوانــن الدوليــة مفتوحــة، 
ــن  ــم والعســكر واألم ــاع والتعلي ــة واالجت ــا، يف االقتصــاد والرتبي ــة أيًض ــة مفتوح ــام معرك ــك أم ــي أن ــك يعن ــإن ذل ف
واملعلومــات والعالقــات الدوليــة وغرهــا مــن أنــواع األســلحة الغــر تقليديــة، وال يحــق لــك يف هــذه الحالــة االكتفــاء 

بالســالح العســكري واألمنــي فقــط.

وقــد ننتــر يف ســاحٍة مــا، ويتأخــر النــر يف ســاحة أُخــرى، وال يعنــي ذلــك أبــًدا أننــا يف حالــة هزميــة مســتمرة، 
حتــى وإن كانــت الصــورة الظاهــرة للنــر ليســت واضحــة املعــامل للبعــض، أو أن األرض التــي منلكهــا التــزال يف يــد 
ــاك نــر نوعــي وهــو  ــل هن ــا، ب ــا زوال االحتــالل بالكامــل حاليً ــي دامئً ــع عليهــا، ألن النــر اليعن هــذا العــدو القاب

إفشــال اســرتاتيجية العــدو وتراجــع مرشوعــه يف املنطقــة.

ســقوط أســطورة الجيــش الــذي ال يُقهــر نــر، وســقوط أســطورة الدبابــة الصهيونيــة »املركافــا”  نــر، وانتصــار 
ــٌر غــّر  ــاين ن ــوب اللبن ــى االســرتاتيجي، وانتصــار متــوز يف الجن غــزّة واالنتفاضــة الفلســطينية نــر نوعــي باملعن
معــادالت يف املنطقــة، وإرغــام العــدو الصهيــوين عــى تفكيــك البوابــات اإللكرتونيــة يف القــدس نــر لــه أثــره الكبــر 
يف حركــة الــراع يف القــدس، وأخــرًا وليــس آخــرًا انتصــار »معركــة ســيف القــدس« نــٌر وضــع قواعــد جديــدة يف 
حركــة املقاومــة، وفــرض معادلــة تــوازن الرعــب، وأفقــد العــدو الصهيــوين زمــام التحكــم يف زمــن بــدأ املعركــة أو إنهــاء 

هــذه املعركــة، أو مجريــات هــذه املعركــة.

وهنــاك معركــٌة أُخــرى تــدور بحكمــة وحنكــة بــآن واحــد، وهــي معركــة عــزل الكيــان وإدانتــه دوليًــا، عــى املســتوى 
الشــعبي مــن جهــة، وعــى مســتوى املنظــات الدوليــة واإلنســانية مــن جهــة أُخــرى. وال تقــل عنهــا أبــًدا معركــة املقاطعــة 
للكيــان يف عــدة مجــاالت، منهــا االقتصــادي والتعليــم األكادميــي، وصــواًل إىل املقاطعــة الرياضيــة، والتــي أظهــر الكيــان 
مــدى انزعاجــه منهــا، ومــدى تأثرهــا عــى النفســية الداخليــة ألفــراد مســتوطنيه، وهــذا مــا دعــاه إىل مخاطبــة الكثــر 
ــامية،  ــة للس ــا ُمعادي ــان بأنه ــا الكي ــي وصفه ــاتها األخــرة الت ــن سياس ــا بالرتاجــع ع ــة ومطالبته ــة األوربي ــن األندي م

ومخالفــة للــروح الرياضيــة بزعمــه.

مل يكــن العبــا الجــودو الجزائــري »فتحــي نوريــن« والســوداين »محمــد عبــد الرســول« هــا أول االعبــن العــرب 
الذيــن يرفضــون الخضــوع لقانــون القرعــة األوملبــي، ومل يكونــا أول مــن يرفــض منازلــة اإلرسائليــن، وإن كانــا هــا 
األحــدث تاريخيـًـا، ففــي ماليزيــا رفــض وزيــر الرياضــة املاليــزي اســتقبال الرياضيــن اإلرسائليــن، ألن الكيــان الــذي 

ينتمــون إليــه، كيــان ظــامل ويُقــّر قتــل األبريــاء وتهجرهــم.

والقامئــة تطــول لــو أردنــا الــرد، ولكننــا اليــوم مطلــوب منــا رصــد آثــار هــذه املقاطعــة، ليمكننــا أن نجعــل منهــا 
ســالًحا اســرتاتيجيًا فتــاكًا، يفــكك ُعــرى هــذا الكيــان، ويفضحــه عامليًــا وإنســانيًا، بــل حتــى داخــل مســتوطنيه ليتحولــوا 
إىل ورقــة ضغــط عــى سياســيهم مــن ناحيــة، ويبحثــوا عــن مــكان آخــر آمــن يعيشــون فيــع بعيديــن عــن رفــض املحيــط 

. لهم

يشــعر اإلرسائيــي اليــوم بعمــِق املأســاة، ووحشــية حكومتــه التــي أوصلتهــم بسياســاتها إىل هــذا الخــزي، وأشــعرتهم 
ــة، وأشــعرتهم أيًضــا بحجــم الكرامــة والحريــة التــي ميتلكهــا اآلخــر  بالحــرج لــدى الــدول املُنظمــة لأللعــاب الرياضي
الــذي يُفضــل االنســحاب مــن اللعبــة مهــا كانــت النتيجــة، عــى أن يضــع يــده بيــد الريــايض الصهيــوين، إنــه خــزي 

كبــر.

مــن هنــا ننطلــق لنقــول.. هــل ميكننــا إبــداع أســلحة كثــرة ميكننــا اســتخدامها يف معاركنا مــع هــذا الكيــان املُخادع؟ 
ولهــا مــن األثــر البالــغ يف نفــوس وعقــول وأفــكار هــذا الكيــان ؟  ننتظــر اإلجابــة العمليــة.

السالم عى املُبدعَن األحراْر

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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ــس األوقــاف والشــؤون  ــن مجل أعل

القــدس،  يف  اإلســالمية  واملقدســات 

ــكل  ــا ل ــق شــكاًل ومضمونً رفضــه املطل

مــا يحتويــه »املخطــط الهيــكي املحــي 

ــعى  ــذي يس ــدس« ال ــة الق ــز مدين ملرك

ــذه. ــالل لتنفي االحت

وبــّن املجلــس أن املخطــط أعّدتــه 

مــا يســمى باللجنــة املركزيــة للتخطيــط 

أكتوبــر  األول/  والبنــاء، يف ترشيــن 

ــام 2020. مــن الع

وأضــاف أن »ســلطات االحتــالل 

رصاع  يف  اليــوم  نفســها  وضعــت 

مبــارش مــع الوجــود املقــديس عــر 

وأكرثهــا  املخططــات  أخطــر  أحــد 

تدمــرًا واســتهدافًا ألحــد أهــم املراكــز 

الثقافيــة والحضاريــة والتجاريــة يف 

الســلطان  بشــارع  املتمثــل  املدينــة 

النــارص صــالح الديــن وعمــوم املنطقة 

ــدة القدميــة«. الشــالية املحيطــة بالبل

وأوضــح املجلــس، يف بيــان لــه، 

أن حقيقــة هــذا املخطــط »تهويــدي 

التطويــر  بحجــج  وُمنمــق  ُمغلــف 

التنظيــم«. وإعــادة 

وبــّن أن جوهــر هــذا املخطــط 

ــد  ــرشوع تقيي ــل إال م ــه ال ميث وأهداف

آخــر للبنــاء عــى مــا مســاحته 665 

األوقــاف  دائــرة  متتلــك  دومنــا 

العقــارات  مــن  الكثــر  اإلســالمية 

حدودهــا. داخــل 

وأكــد أّن هــذه املخططــات وغرهــا 

املبــادئ  كل  مــع  وتتعــارض  باطلــة، 

والقوانــن واألعــراف الدوليــة، ويجــب 

رفضهــا وعــدم التعاطــي معهــا، والعمل 

إللغائها ووقفها.

ــع  ــاف« جمي ــس األوق ــا »مجل ودع

أبنــاء مدينــة القــدس لاللتفــاف حــول 

ومقدســاتهم؛  وأمالكهــم  دائرتهــم 

وإبطالــه  املخطــط  لهــذا  للتصــدي 

وإلغائــه بالطــرق املرشوعــة.

كــا رأى »املجلــس« عــى أن مدينة 

كمدينــة  القانــوين  وضعهــا  القــدس 

تخضــع لقــوة قامئــة باالحتــالل املبنــي 

عــى عنجهيــة القــوة والتــي لــن تعطيــه 

يوًمــا حًقــا يف تغيــر أي وضــع قانــوين 

ــدود  ــرايف يف ح ــيايس أو دميوغ أو س

املنطقــة املحتلــة، وعليــه فــإن هــذه 

ــة وتتعــارض  املخططــات وغرهــا باطل

مــع كل املبــادئ والقوانــن واألعــراف 

وعــدم  رفضهــا  ويجــب  الدوليــة 

إللغائهــا  والعمــل  معهــا  التعاطــي 

ــا. ووقفه

ــوين  ــط الصهي ــار إىل أّن املخط يُش

يشــمل منطقــة تصــل مســاحتها إىل 

ــة  ــدة القدمي ــط بالبل ــا، تحي 655 دومنً

ويحــدد  املحتلــة،  القــدس  رشقــي 

املنطقــة. يف  البنــاء  سياســات 

ويؤثــر املــرشوع عى عــرشات آالف 

الفلســطينين، وبخاّصــة يف شــوارع 

ســليان  والســلطان  الديــن  صــالح 

والزهــراء، وأحيــاء منهــا الشــيخ جــراح 

ووادي الجــوز.

»القلــب  املناطــق  هــذه  وتُعــّد 

ــدس  ــة الق ــوي« ملدين ــاري والحي التج

املحتلــة.

وكانــت اللجنــة املركزيــة للتخطيــط 

قدمــت  قــد  »اإلرسائيليــة«  والبنــاء 

ــد  ــام املــايض، وبع ــة الع املــرشوع نهاي

مــن  اعرتاضــات  سلســلِة  تقديــم 

ــن  ــه، ولك ــطينين أّجلت ــكان الفلس الس

ــهر،  ــذا الش ــه ه ــادت لطرح ــة ع اللجن

ــة  ــى نهاي ــة حت ــكان فرص ــًة الس مانح

الشــهر الجــاري لالعــرتاض عليــه.

»مجلس األوقاف« ُيحذر من مخطط تهويدي 
لمركز مدينة القدس
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األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد 

أن  عــى  صــري  عكرمــة  الشــيخ 

ــة النتصــار املقدســين  ــرى الرابع الذك

ــاب األســباط« أو »معركــة  ــة ب يف »هب

ــالة  ــل رس ــة« متث ــات اإللكرتوني البواب

القــدس  بــأن  لالحتــالل  واضحــة 

وال  وحدهــم  للمســلمن  واألقــى 

تنــازل عــن ذرة تــراب منــه.

ــة صــري: إن  ــال الشــيخ عكرم وق

مقدمتــه  ويف  الفلســطيني  “الشــعب 

كل  حريصــون  املقــدس  بيــت  أهــل 

ــة،  ــذه املدين ــة ه ــى حاي ــرص ع الح

ــالل يف  ــلطات االحت ــدوا لس ــد تص وق

انتفاضتهــم يف بــاب العمــود وحــي 

الشــيخ جــراح”.

وشــدد صــري عــى أن املقدســين 

اعتــداء  ألي  ومتحفــزون  جاهــزون 

يقــوم بــه االحتــالل، مؤكــًدا رفضــه 

ــة  ــن بلدي ــرتح م ــة املق ــط املدين ملخط

لطمــس  يهــدف  والــذي  االحتــالل 

وتراثهــا،  ومعاملهــا  القــدس  هويــة 

العــدواين  باملــرشوع  ذلــك  واصًفــا 

الــذي لــن يُقبــل بــه يف أي حــال مــن 

األحــوال.

ــاركات  ــة واملب ــه صــري التحي ووّج

للشــعب الفلســطيني عامــة واملقدســين 

ــه  ــم تحقيق ــذي ت ــاز ال ــة باإلنج خاص

قبــل 4 أعــوام، الذيــن كــروا مــن 

خالله إرادة االحتالل.

وأردف صــري »ال يوجــد أي حــق 

وإن  األقــى،  املســجد  يف  لليهــود 

مــن  وكثافهــا  االقتحامــات  تســارع 

اليهــود لــن يكســبهم أي حــق يف فيــه”.

ســلطات  صــري  حّمــل  كــا 

وحكومــة  الصهيــوين  االحتــالل 

عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل 

املبــارك  األقــى  لحرمــة  مــّس  أي 

. ســيته وقد

البوابــات  معركــة  أّن  إىل  يُشــار 

اإللكرتونيــة بــدأت يف صبــاح يــوم 

الرابــع عــرش مــن متــوز/ يوليــو 2017، 

االحتــالل  ســلطات  أغلقــت  حينــا 

املســجد األقــى بالكامــل، وَمنعــت 

صــالة  ألداء  دخولــه  مــن  املصلــن 

ــن  ــي األوىل م ــابقة ه ــة يف س الجمع

نوعهــا منــذ احتــالل القــدس عــام 

.1967

ويف 27 مــن متــوز/ يوليــو مــن 

2017، أزال االحتــالل بواباتــه  عــام 

ــام  ــًرا أم ــى منك ــل األق ــن مداخ م

إرادة املقدســين وصمودهــم، يف هبّــة 

أطلــق عليهــا يف حينــه »هبــة بــاب 

األســباط”.

األســباط  بــاب  هبّــة  وشــكلت 

ورفــض البوابــات اإللكرتونيــة عــى 

ــة  ــل أربع ــى قب ــجد األق ــواب املس أب

أعــوام، لحظــات فارقــة يف تاريــخ 

وكــًرا  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 

ــد  ــة لتهوي ــالل الرامي ملخططــات االحت

زمانيًــا  وتقســيمه  األقــى  املســجد 

ومكانيًــا.

أربعة أعوام على االنتصار.. صبري: انتصار هبة باب 
األسباط يؤكد أنه ال تنازل عن ذرة تراب من األقصى
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جديــدة  صهيونيــة  انتهــاكات 

وخطــرة يف املســجد األقــى املبــارك، 

ــة  ــر يف األســابيع املاضي ــا ظه ــا م منه

كإدخــال التــوراة مــن قبل املســتوطنن 

ألول مرّة إىل املســجد األقــى املبارك، 

وتوزيــع قصاصــات ورق عــى األطفــال 

ــالل  ــاه خ ــا رأين ــا م ــن، ومنه املقتحم

ــى  ــام األق ــة كاقتح ــنوات املاضي الس

ــاد اإلســالمية  خــالل املناســبات واألعي

بهــدف تغيــر الواقــع الثابــت للمســجد 

ــا. ــا  وقانونيً تاريخيً

ــرّة  ــوراة ألول م ــال الت دالالت إدخ

ــى يف األق

أن  هــي  االنتهــاكات  هــذه  أوىل 

املســتوطنن اقتحمــوا ســاحات املســجد 

ــبوعن،  ــن أس ــرث م ــل أك ــى، قب األق

التــوراة  مــن  علنيــة  صلــوات  وأدوا 

ــرة،  ــابقٍة خط ــك يف س ــارشًة، وذل مب

يُــؤدون  املُتطرفــون  كان  بعدمــا 

الصلــوات شــفهيًا أو عــر قراءتهــا مــن 

هواتفهــم املحمولــة.

ويف الســابق كان حــرّاس األقــى 

ــن  ــراج املُتطرف ــَة إخ ــون صالحي مَيلك

الكتــب  معهــم  يُدخلــون  الذيــن 

االقتحامــات  خــالل  أمــا  اليهوديــة، 

األخــرة املاضيــة، فقد هــددت الرشطة 

ــة الحــرّاس املُعرتضــن عــى  الصهيوني

ــاد. ــال أواإلبع ــر باالعتق ــذا األم ه

األقــى  املســجد  مديــر  وقــال 

الكســواين،  عمــر  الشــيخ  املبــارك 

يف تريحــات لـــ نــرشة »فلســطن 

يف أســبوع« الصــادرة عــن امللتقــى 

العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطن: 

إّن هــذا األمــر يُعــّد “اســتفزازًا ملشــاعر 

ــن  ــورة ونح ــاء املعم ــلمن يف أنح املس

ننظــر بعــن الخطــورة لهــذه الخطــوة 

ُممنهــج  برنامــج  وفــق  تتــم  التــي 

املبــارك«،  األقــى  بحــق  وُمرمــج 

مضيًفــا: »دائــرة األوقــاف ومديــرة 

املســجد يرفضــان هــذا املوقــف رفًضــا 

قاطًعــا«.

وأشــار الكســواين إىل أّن االحتــالل 

»يُريــد فــرض الواقــع املريــر عــى 

املســجد األقــى بقــّوة الســالح، فرغــم 

عــى  األقــى  حــرّاس  اعــرتاض 

مدير األقصى لـ نشرة »فلسطين في أسبوع«:
تهويد المسجد يتم وفق برنامج ُممنهج وُمبرمج
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الخميس 19 ذو الحجة 1442هـ، الموافق لـ 29 تموز 2021 

إدخــال املســتوطنن للتــوراة معهــم إال 

أن رشطــة االحتــالل هددتهــم بقــّوة 

الســالح، مبيًنــا أن »مــا يتــم بقــّوة 

االحتــالل والســالح ال يُعطــي الرشعيــة 

ــا”. مطلًق

االحتــالل يفــرُض واقًعــا جديــًدا 

ــى ــى األق ع

إدارة  كانــت   2017 عــام  قبــل 

ــع  ــة ومتن ــاب املغارب ــق ب ــى تُغل األق

املســجد  اقتحــام  مــن  املســتوطنن 

خــالل األعيــاد واملناســبات اإلســالمية، 

ــن شــهر رمضــان  ــرش األواخــر م كالع

ــد األضحــى  ــوم عرفــة وعي ــارك وي املب

لكــن  املناســبات،  مــن  وغرهــا 

االحتــالل غــّر الواقــع الثابــت وفــرض 

واقًعــا جديــًدا بعــد انتفاضــة البوابــات 

اإللكرتونيــة.

األقــى  املســجد  مديــر  يبــّن 

الكســواين  عمــر  الشــيخ  املبــارك 

ــذ عــام  ــه »ومن ــاًل: إنّ هــذا األمــر، قائ

البوابــات  انتفاضــة  بعــد  أي   2017

ــاك  ــالل بانته ــام االحت ــة، ق اإللكرتوني

وعمــل  األقــى،  املســجد  ُحرمــة 

عــى تغيــر الواقــع الثابــت ســابًقا، 

والبدايــة كانــت يف يــوم عرفــة، حيــث 

بحايــة  اقتحامــات  هنــاك  كانــت 

رشطــة االحتــالل التــي أطلقــت حينهــا 

القنابــل الصوتيــة والرصــاص املطاطــي 

وفّرغــت املســجد مــن املصلــن رجــااًل 

ونســاًء، كــا ســحلت النســاء وحــارصت 

املصلــن داخــل املســجد، وهــذا األمــر 

يــدّل عــى أن الهــدف الصهيــوين ال 

يتحقــق إال بقــوة االحتــالل والســالح”.

ــأن »تريحــات  ورأى الكســواين ب

رئيــس وزراء االحتــالل نفتــايل بينيــت، 

ــو الحــايل، بشــأن  خــالل حزيران/يولي

حريــة العبــادة يف األقــى تريحات 

نعطــي  ال  ولكنهــا  جــًدا،  خطــر 

املســتوطنن  القتحــام  رشعيــة  أي 

لألقــى”.

رّصح  الحــايل،  الشــهر  وخــالل 

بينيــت أّن لليهــود »الحريـّـة يف العبــادة 

ــذه  ــببت ه ــديس«، وس ــرم الق يف الح

التريحــات موجــة اســتنكار ورفــض 

يف العاملــن العــريب واإلســالمي، كــا 

ــطينية واألردن  ــلطة الفلس ــا الس رفضته

ــمية  ــاج رس ــرة احتج ــه ُمذك ــذي وّج ال

ــن  ــف ع ــالل »بالك ــا االحت ــب فيه طال

واحــرتام  واســتفزازاتها،  انتهاكاتهــا 

ــوين  ــي والقان ــم التاريخ ــع القائ الوض

بينــت  عــّدل  وعندهــا  للمســجد«، 

تريحاتــه، زاعــًا أن َمقصــده هــو 

ــوق  ــوا »بحق ــود أن يتمتع أّن عــى اليه

كــا  األقــى  املســجد  زيــارة« 

املســلمن.

مديــر  تريحــات  ختــام  ويف 

املســجد األقــى املبــارك التــي وجههــا 

أســبوع«،  يف  »فلســطن  نــرشة  لـــ 

املُبــارك  األقــى  »املســجد  قــال: 

ــاصٌّ  ــا، خ ــاحته 144 دومنً ــغ مس والبال

باملســلمن وحدهــم بقــراٍر مــن رّب 

يَقبــُل القســمَة وال يقبــل  العــزّة، وال 

الرشاكــَة مــع أحــد”.

لألطفــال  ورق  قصاصــات 

ملُقتحمــن ا

أي  املاضيــة  االقتحامــات  خــالل 

قبــل أســبوعن، قــام حاخــام متطــرف 

بتوزيــع قصاصــات ورق عــى األطفــال 

املُقتحمــن خــالل الجولــة االقتحاميــة، 

ــوس  ــق الطق ــورايت يُطاب ــٍس ت يف طق

حائــط  عنــد  يوميًــا  تــؤدى  التــي 

ــراق. ال

وضمــن  املســتوطنن  أن  ويذكــر 

طقوســهم التوراتيــة يودعــون أمنياتهــم 

ثقــوب  يف  ورق  عــى  املَكتوبــة 

أداء الصلــوات  بعــد  الــراق  حائــط 

ــم  ــوزّع عليه ــت اآلن ت ــا، وأصبح عليه

ــى  ــجد األق ــل املس ــات داخ القصاص

املبــارك.



الفلســطينين،  عــرشات  شــارك 

ــٍة أمــام  ــاء 27-7-2021، يف وقف الثالث

للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مكتــب 

وســط  البــرة  مدينــة  يف  األحمــر، 

الضفــة الغربيــة، دعــًا لـــ 15 معتقــاًل 

ــجون  ــام يف الس ــن الطع ــن ع مرضب

الصهيونيــة.

الوقفــات،  املشــاركون يف  ورفــع 

تُعنــى  لهــا مؤسســات  دعــت  التــي 

بشــؤون األرسى، صــور املرضبــن عــن 

الطعــام، والفتــات تطالــب باإلفــراج 

ــم. عنه

ويواصــل 15 معتقــاًل يف ســجون 

إرضابهــم  الصهيــوين،  االحتــالل 

املفتــوح عــن الطعــام، أقدمهــم ســامل 

ــن  ــرضب ع ــل، امل ــن الخلي ــدات م زي

الطعــام لليــوم الـــ16، رفًضــا العتقالــه 

األســر  نــادي  بحســب  اإلداري، 

الفلسطيني.

الوقفــة،  يف  املشــاركون  ونــدد 

بحــق  الصهيونيــة  باملارســات 

املعتقلــن، ورددوا شــعارات مطالبــة 

بتدخــل دويل لإلفــراج عــن املرضبــن.

وقــال رئيــس نــادي األســر قــدورة 

عــن  اإلرضاب  »معركــة  إن  فــارس: 

اإلداري  لالعتقــال  رفًضــا  الطعــام 

متصاعــدة، ولــن تغلــق إال بإحــداث 

صــدع يف هــذا القانــون”.

ــٍح صحــايف عــى  ولفــت يف تري

ســلطات  أن  إىل  الوقفــة،  هامــش 

ــاألرسى املرضبــن  ــكل ب ــالل »تن االحت

إرضابهــم،  وكــر  إرادتهــم،  لكــر 

واالعتــداء  االنفــرادي،  العــزل  عــر 

عليهــم”.

عــدد  يصــل  أن  فــارس  وتوقّــع 

رفًضــا  الطعــام  عــن  املرضبــن 

األســبوعن  يف  اإلداري،  لالعتقــال 

العــرشات. إىل  القادمــن، 

ــع  ــراك واس ــاك ح ــال: إن »هن وق

للبــدء  اإلداريــن  األرسى  بــن 

ــد يشــارك  ــي، ق ــإرضاب شــبه جاع ب

بكــر  مطالبــن  العــرشات،  فيــه 

اإلداري”. االعتقــال  سياســة 

يذكــر أّن االعتقــال اإلداري هــو 

ــوين، مــن  ــس بأمــر عســكري صهي حب

وميتــد  اتهــام،  الئحــة  توجيــه  دون 

لســتة أشــهر، قابلــة للتمديــد.

املعتقلــن  عــدد  ويقــّدر 

االحتــالل  ســجون  الفلســطينين يف 

حتــى 30 يونيو/حزيــران املــايض بنحو 

4850 أســرًا، بينهــم 41 أســرة، و 225 

طفــاًل، و540 معتقــال إداريًــا، وفــق 

مؤسســات مختصــة بشــؤون األرسى.

8

فلسطينيون ُيطالبون باإلفراج عن أكثر من 15 أسيًرا 
ُمضرًبا عن الطعام

»االيسسكو« تدرج 4 مواقع فلسطينية 
ضمن قائمة التراث

العــامل  منظمــة  أدرجــت 

والثقافــة  للرتبيــة  اإلســالمي 

والعلــوم »ايسيســكو«، أربعــة مواقــع 

فلســطينية ضمــن قامئــة الــرتاث 

لهــا. التابعــة 

واملواقــع األربعــة هــي: قــر 

هشــام يف مدينــة أريحــا، وقــرى 

الغربيــة،  الضفــة  يف  الكــرايس 

وخربــة البالخيــة يف غــزة، ومدينــة 

وضواحيهــا. القدميــة  نابلــس 

التعــاون  ُمنظمــة  وســّجلت 

والثقافــة  للرتبيــة  اإلســالمي 

ــن  ــايض، موقع ــام امل ــوم، الع والعل

القامئــة،  فلســطينين عــى هــذه 

ــل  ــة يف الخلي ــدة القدمي ــا: البل وه

الزيتــون  أرض  فلســطن  وموقــع 

والعنــب/ املشــهد الثقــايف للمدرجات 

القــدس. جنــوب  الزراعيــة 



9

- 2
40

 - 
ون

بع
وأر

ن 
ئتا

 م
دد

لع
- ا

 

الخميس 19 ذو الحجة 1442هـ، الموافق لـ 29 تموز 2021 

يف  ليســت  الحقيقيــة  البطولــة 

ــك  ــم ل ــبها الحك ــة يحتس نقطــة إضافي

يف لعبــة أوملبيــة، بــل هــي الثبــات عــى 

موقــٍف مبــديّئ محــّق ولــو كان العــامل 

كلّــه – مبــن فيهــم االتحــاد العاملــّي 

لرياضــة أفنيــت شــبابك يف احرتافهــا 

ــّدك. – ض

البطولــة هــي الثبــات والتحــّدي 

ــر مــن فرصــة  ــو جــرّدك هــذا األم ول

أوملبيــاد  يف  ذهبيــة  ميداليــة  نيــل 

ــات  ــن تبع ــك م ــا لذل ــع م ــو، م طوكي

ماديّــة ومعنويــة  وفــرص ومكاســب 

ضخمــة.

ــن  ــول ال، ح ــي أن تق ــة ه البطول

تتنــازل  أن  منــك  املطلــوب  يكــون 

الصهيــوين  اللــويب  ســطوة  أمــام 

العامليــة،  الرياضــة  سياســات  عــى 

وشــعبك  أهلــك  لحقــوق  وتتنّكــر 

ــدادك.  ــك وأج ــك آبائ ــى تضحيات وتن

بطــل  نوريــن  فتحــي  الجزائــري 

ــا. ــّل نظره ــدارة ق ــن ج ــي وع حقيق

-22 املــايض  الخميــس  مســاء 

الجــودو  العــب  أعلــن   ،2021-7

الجزائــري فتحــي نوريــن، انســحابه 

مــن أوملبيــاد طوكيــو 2020، بعدمــا 

القرعــة يف مواجهــة  أوقعــه مســار 

العــب »إرسائيــي« يف حــال تأهلــه إىل 

الــدور املقبــل.

نرصًة للقضية الفلسطينية

وكان نوريــن أبلــغ وســائل اإلعــالم 

للقضيــة  مســاندته  أن  جزائريــة 

مواجهــة  مــن  متنعــه  الفلســطينية 

بوتبــول. توهــار  »اإلرسائيــي« 

وقــال نورين، يف تريحــات لقناة 

البــالد املحليــة: إن »موقفــي ثابــت مــن 

القضيــة الفلســطينية، وأرفــض التطبيــع 

وإن كلفنــي ذلــك الغيــاب عــن األلعــاب 

األوملبيــة. ســيعوضنا اللــه«.

وتعــّد هــذه املــرة الرابعــة التــي 

ينســحب فيهــا البطــل الجزائــري أمــام 

منافــس مــن الكيــان الصهيــوين، إذ 

مــن  الثالــث  الــدور  مــن  انســحب 

عــام  يف  للجــودو  العــامل  بطولــة 

2019، التــي أقيمــت يف اليابــان أيًضــا 

لتفــادي مواجهــة الالعــب نفســه.

ونوريــن مــن أشــهر املصارعــن 

يف الجزائــر وأفريقيــا، إذ ســبق لــه 

البطــوالت،  مــن  مبجموعــة  الفــوز 

ــة وزن  ــا يف فئ ــة أفريقي ــا بطول أبرزه

.2018 عــام  كيلوغراًمــا يف   73

والســبت املــايض، قــرر االتحــاد 

البطــل  إيقــاف  للجــودو  الــدويل 

ومدربــه  نوريــن  فتحــي  الجزائــري 

ــو،  ــاد طوكي عقــب انســحابه مــن أوملبي

بدعــوى أنهــا يخالفــا فلســفة االتحــاد 

الــدويل للجــودو.

املكتــب  عضــو  قــال  بــدوره، 

ــالمية  ــة اإلس ــة املقاوم ــيايس لحرك الس

»حــاس« ســامي أبــو زهــري: »ننظــر 

بتقديــر كبــر ملوقــف البطــل الجزائري 

ــن  ــحب م ــذي انس ــن، ال ــي نوري فتح

ــاركة يف  ــا للمش ــو رفًض ــاد طوكي أوملبي

ــي«. ــب إرسائي ــع الع ــاراة م مب

ــّر  ــف يُع ــذا املوق ــاف أن »ه وأض

األصيــل  الجزائــري  املوقــف  عــن 

والثابــت مــن القضيــة الفلســطينية«.

الجزائري فتحي نورين بطٌل من أجل فلسطين
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محمــد  البطــل  الســودان  ابــن 

ــحب  ــه وانس ــال كلمت ــول ق ــد الرس عب

ــي«  ــب »اإلرسائي ــة الالع ــن مواجه م

ــة يف  ــة املُقام ــاب األوملبي ــالل األلع خ

لفلســطن. وفــاًء  طوكيــو2020، 

ورغــم تطبيــع الحكومــة الســودانية 

ــد مل  ــالل إال أّن محم ــان االحت ــع كي م

يعبــأ للضغــوط التــي ُمورســت وســوف 

ــق،  ــوت الح ــح ص ــه ورج ــارس علي مُت

ــالل  ــاين خ ــريب الث ــك الع ــون بذل ليك

ــاًل،  ــراًرا ماث ــذ ق ــذي يتخ ــبوع ال أس

الجزائــري  ذلــك  إىل  ســبقه  حيــث 

ــن. ــي نوري فتح

ــا  ــي يقدمه ــات الت ــذه التضحي وه

أوملبيــاد  خــالل  العــرب  الالعبــون 

ــعوب  ــض الش ــى رف ــل ع ــو، تدل طوكي

مــع  التطبيــع  لقــرارات  العربيــة 

تتخذهــا حكومــات  التــي  االحتــالل 

ــودان  ــا الس ــن بينه ــدان، وم ــك البل تل

ــالل  ــا خ ــا تطبيعيً ــت اتفاقً ــي وقّع الت

األشــهر املاضيــة، منضمــًة بذلــك لــكل 

ــن. ــرب والبحري ــارات واملغ ــن اإلم م

ــادت وســائل إعــالم إن العــب  وأف

مــن  انســحب  الســوداين  الجــودو 

مواجهــة نظــرة اإلرسائيــي توهــار 

املبــارات  يف   ،73 وزن  يف  بوتبــول، 

التــي كانــت مقــررة، اإلثنــن 7-26-

.2021

هــذه  أن  فلســطينيون  رأى  كــا 

دعــم  إطــار  يف  تــأيت  القــرارات 

ــاءت يف  ــا ج ــيا وأنه ــم، ال س قضيته

مواقــف  ُمثمنــن  دوليــة،  محافــل 

ــة للتطبيــع  ــعوب العربيــة الرافض الش

مــع العــدو مبختلــف أشــكاله، حتــى لــو 

كان ذلــك رياضيًــا.

التواصــل  منصــات  وعجــت 

التغريــدات  مــن  بعــدد  االجتاعــي 

عبــد  الالعــب  لقــرارات  املؤيــدة 

الرســول، مؤكديــن عــى عمــق العالقــة 

ــعوب  ــطينية والش ــة الفلس ــن القضي ب

العربيــة.

وأعربــت اللجنــة األوملبيــة الدوليــة، 

الثالثــاء 27-7-2021، عــن »انزعاجها« 

مــن انســحاب العبــن اثنــن مــن 

منافســات الجــودو بأوملبيــاد طوكيــو 

2020 لتجنــب مالقــاة العــب صهيــوين.

وقــال املســؤول البــارز باللجنــة 

األوملبيــة الدوليــة جيمــس ماكليــود، 

ــة  ــة: إن »اللجن يف تريحــات صحافي

ســتتخذ إجــراء« حــال حــدوث »انتهاك 

صــارخ للميثــاق األوملبــي«.

ومل تصــدر أي ردود رســمية مــن 

الجهــات الســودانية، ومل تُعلّــق عــى 

ــر. األم

قــرار  أن  ســودانيون  أكــد  كــا 

هــو  الرســول  عبــد  مواطنهــم 

الــذي  املــرشف  الحقيقــي  »املوقــف 

ــوداين،  ــارع الس ــض الش ــن نب ــر ع يع

ــا  ــطينية«، في ــة الفلس ــارص للقضي املن

ــودو  ــة الج ــى العب ــرون ع ــى آخ »متن

ــاذ  ــاين باتخ ــاين القحط ــعودية ته الس

ــر  ــة أك ــه صفع ــل لتوجي ــف ماث موق

إلرسائيــل«.

العب سوداني ينسحب من منافسات الجودو رفًضا 
لمنافسة العب »إسرائيلي” في أولمبياد طوكيو
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27 متــوز/ الثالثــاء  يــوم  وافــق 

يوليــو 2021، الذكــرى الرابعــة النتصار 

املقدســين يف »هبــة بــاب األســباط«، 

البوابــات  بـ«هبــة  يعــرف  مــا  أو 

ــالل  ــر االحت ــا أُج ــة«، بعدم اإللكرتوني

الصهيــوين عــى إزالــة البوابــات التــي 

وضعهــا عــى أبــواب املســجد األقــى 

ــارك. املب

إزالة البوابات اإللكرتونية

 ،2017 عــام  متوز/يوليــو  ففــي 

أزالــت ســلطات االحتــالل البوابــات 

عــى  وضعتهــا  التــي  اإللكرتونيــة 

ــواب األقــى، أمــام صمــود وإرادة  أب

املقدســين الذيــن أفشــلوا املخطــط 

باملســجد  لالســتفراد  الصهيــوين 

عليــه. واالنقضــاض  املبــارك، 

وحينهــا فتحــت ســلطات االحتــالل 

أبــواب األقــى باســتثناء بــاب حطــة 

ــين  ــا، إال أن املقدس ــي مغلًق ــذي بق ال

أرصوا أال يدخلــوا املســجد إال منــه، 

ورضــخ االحتــالل لثباتهــم وصمودهــم 

مكريــن  خاللــه  مــن  ودخلــوا 

منتريــن.

أحداث الهّبة

وجــاء قــرار إغــالق األقــى، بعــد 

عمليــة إطــالق نــار داخــل املســجد، 

مدينــة  مــن  شــبان  ثالثــة  نفذهــا 

عــن  أســفرت  املحتلــة،  الفحــم  أم 

مــن  اثنــن  ومقتــل  استشــهادهم، 

عنــارص رشطــة االحتــالل وإصابــة 

آخــر.

واملؤسســات  املقدســيون  ورفــض 

ــوة  ــة، الخط ــة كاف ــات الديني واملرجعي

ــات  ــا املواجه ــدأ بعده ــة؛ لتب الصهيوني

واالعتصامــات والتجمعــات الكبــرة، 

ــجد  ــواب املس ــى أب ــوات ع وأداء الصل

ويف الشــوارع املحيطــة، وخاصــة بــاب 

ــك  ــة لتل ــح أيقون ــذي أصب األســباط، ال

ــة. الهبّ

انتصار المقدسيين في معركة »البوابات اإللكترونية«
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معرفتنــا  إىل  تضيفــه  الــذي  مــا 

هــذه القضيــة الجديــدة املتعلقــة مبــا 

ــي  يســمى برنامــج »بيغاســوس« اإلرسائي

للتجســس، والفضيحــة التــي أثــرت حولــه 

مــن قبــل بعــض الصحــف الغربيــة ؟

يف رأينــا ال جديــَد إال تأكيــد مــا هــو 

إخفــاء  معــروف ومؤكَّــد، وإن حاولــوا 

األدلــة عليــه، واألمثلــة التــي تشــر إليــه؛ 

وهــذا القديــم الجديــد هــو أن وجــود 

ــاد  ــط بالفس ــان الغاصــب مرتب ــذا الكي ه

ــب  ــل، والتخري ــة والقت ــاد، والرق واإلفس

ــرام. واإلج

ــّد  ــث الب ــل االسرتســال يف الحدي وقب

الفضيحــة  هــذه  أن  إىل  التنبيــه  مــن 

ــة«،  ــة مرمج ــون »فضيح ــد تك ــها ق نفس

وهــذا  وعنايــة،  بإتقــان  ومدروســة 

هــو الراجــح واللــه أعلــم، وأنَّ جهــاز 

مخابــراٍت مــا لدولــة »كــرى«، أو أجهــزة 

يكــون  قــد  دولــة  مــن  ألكــرث  تابعــة 

»املوســاد« نفســه منهــا؛ تقــف وراء نــرش 

هــذه املعلومــات واألســاء لغايــٍة غــر 

ــد. ــكل تأكي ــة ب نزيه

ــا  ومهــا يكــن األمــر، فــإّن مــا يعنين

ــد  ــه، ونتأك ــم ونتفّق ــم ونتفّه ــو أن نتعل ه

دون تــردد وال شــّك أن الفســاد واإلفســاد، 

وترويــج  وأجهزتــه،  الــرّش  وصناعــة 

الخبائــث بــن النــاس، هــي طبيعــة أصيلة 

يف هــذا الكيــان، وال ميكــن اجتثــاث هــذه 

الخصلــة منــه، كــا ال ميكــن إصــالح 

ــب. الذئ

ــه كل  ــب أن يعيَ ــر يج ــٌر آخ ــة أم ومثّ

أولئــك الذيــن يراهنــون عــى إقامــة 

عالقــات طبيعيــة مــع الكيــان الصهيــوين، 

هــي  الحاقــة  كلَّ  الحاقــة  أنَّ  وهــو 

يف أن يظــّن اإلنســان أن هــذا الكيــان 

ــاًل  ــرى تعام ــة أخ ــع أي دول ــيتعامل م س

ولكلمــة  للثقــة  مــكان  فيــه  طبيعيًــا، 

الــرشف، أو احــرتام للعهــود واملواثيــق؛ 

وعــى مــن ميّنــي نفســه بعالقــات طبيعيــة 

مــع املحتــل والغاصــب واملفســد أن يراجــع 

ــد  ــذ كامــب ديفي ــان من مســرة هــذا الكي

هــذه  أن  مــن  ليتأكــد  اليــوم،  وحتــى 

ــات  ــن إال بواب ــة مل تك ــات الذليل االتفاقي

جديــدة نَِفــذ منهــا العــدو إىل تلــك الــدول 

ــيًة وأذًى ! ــاداً وجاسوس ــا فس ــث فيه ليعي

إنهــا  يقــال  التــي  الــدول  ولتلــك 

نقــول:  »بيغاســوس«  برنامــج  اشــرتت 

هــل أنتــم واثقــون مــن أن »إرسائيــل« ال 

ــالل  ــن خ ــة م ــم ؟ وخاص ــس عليك تتجس

ــا،  ــذي اشــرتيتموه منه ــج ال هــذا الرنام

ــى  ــم وع ــطته عليك ــس بواس ــث تتجس حي

مــن تتجسســون أنتــم عليــه ! وهــذا أمــر 

ــه إال  ــل عن ــل، وال يتغاف ــاج إىل دلي ال يحت

ــرور ؟ ــق مغ أحم

تكونــوا  أن  أنتــم  تتوقعــون  هــل 

مبنــأى عــن تجســس هــذا الكيــان الــذي 

مل يتــوّرع عــن التجســس عــى أربــاب 

ــا أكــرث  ــات املتحــدة، وم ــه يف الوالي نعمت

ــم  ــا املحاك ــي أثبتته ــا التجســس الت قضاي

األمريكيــة ضــد »إرسائيــل«، ثــم قــام 

أخبارهــا  بطــّي  األمريكيــون  الرؤســاء 

ــا للفضائــح، ومــا قضيــة الجاســوس  تجّنبً

»جوناثــان بــوالرد« ببعيــدة عــن الجميــع.

وأّما أنتم أيها األصدقاء:

دعــوا العــامل ينشــغل اليــوم بالضجــة 

برنامــج  حــول  »املشــبوهة«  املثــارة 

نحــن  ننشــغل  ودعونــا  »بيغاســوس«، 

أجــل  مــن  العمــل  ونتابــع  بواجباتنــا، 

قضايانــا، ونحــدد أولوياتنــا وعــى رأســها:

ــا  ــك في ــّف والتاس 1- وحــدة الص

بيننــا، ألجــل فلســطن، وألجــل الخــر 

لبالدنــا وشــعوبنا واإلنســانية كلهــا.

2- الحــذر كّل الحــذر مــن أي دعــوة 

ــن  ــة بعناوي ــوف األم ــن صف ــق ب للتفري

طائفيــة أو مذهبيــة أو غرهــا، وهــذا 

األمــر جــزء مــن صيانــة وحــدة الصــّف، 

ــرة. ــه الكب ــه لخطورت ــد علي ــا نؤك لكنن

3- دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني 

ــا،  ــا ومعنويً ــة، ماديً بــكل األســاليب املمكن

وعــدم التهــاون يف ذلــك، ولــو بشــّق 

ــة. كلم

4- نــرش حقائــق القضيــة الفلســطينية 

اللغــات،  وبــكل  املختلفــة،  باألســاليب 

العربيــة  الــدول  ألبنــاء  وخاصــة 

واإلســالمية، ومواجهــة االفــرتاء اإلعالمــي 

الصهيــوين.

5- التأكيــد عــى تعريــف فلســطن 

كــا يراهــا الشــعب الفلســطيني وكل أبنــاء 

األمــة، وعــدم املوافقــة عــى اقتطــاع أي 

جــزء مــن أراضيهــا مهــا كان صغــرًا.

6- تعريــف العــامل بجرائــم االحتــالل 

ــل  ــوين، إضافــة إىل كشــف األباطي الصهي

واألســاطر التــي تــذرع بهــا مــع الغــرب 

إلقامــة دولتــه العنريــة.

7- رفــض كل أشــكال التطبيــع مــع 

يف  دورهــا  عــى  والتأكيــد  االحتــالل، 

متكــن العــدو، واندفاعــه نحــو مزيــد 

مــن اإلجــرام بحــق الشــعب الفلســطيني.

محمد أديب يارسجي

أمني رس الحملة العاملية للعودة إىل 

فلسطني

اسم َيعني اإلفساد
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الخميس 19 ذو الحجة 1442هـ، الموافق لـ 29 تموز 2021 

إىل  للعــودة  العامليــة  الحملــة 

تهنئــة إىل  توّجــه رســالَة  فلســطن، 

ــي  ــايض األوملب ــري البطــل الري الجزائ

ــن  ــحب م ــذي انس ــن، ال ــي نوري فتح

ــه  ــا أوقع ــو 2020، بعدم ــاد طوكي أوملبي

مواجهــة العــب  الُقرعــة يف  مســار 

»إرسائيــي«.

الّسالم عليكم ورحمة الله

يُســعدنا يف الحملــة العامليــة للعــودة 

ــب إليكــم باســم  إىل فلســطن، أن نكت

أعضائنــا واملؤسســات الرشيكــة لنــا، 

أكــرث مــن مثانــن  واملنترشيــن يف 

دولــة يف العــامل، لنهنئكــم بفوزكــم 

الســاحق واالنتصــار العظيــم الــذي 

األوملبيــة  األلعــاب  يف  حققتمــوه 

الحاليــة يف اليابــان.

ال  الحقيقيــن  الرياضيــن  إّن 

بامليداليــات  الفــوز  يحرصــون عــى 

إىل  يتطلعــون  وال  فقــط،  الذهبيــة 

تحطيــم األرقــام القياســية فَحســب؛ 

الفــوز  إىل  أوالً  يتطلعــون  ولكنهــم 

باملواقــف العظيمــة، واكتســاب رشف 

الوقــوف إىل جانــب القضايــا العادلــة، 

الظاملــة  القواعــد  تحطيــم  وإىل 

ــا  ــرض علين ــي تف ــة الت ــر املنطقي وغ

االشــرتاك مــع القتلــة واملعتديــن يف 

شــعارات  تحمــل  رياضيــة  مبــاراة 

اإلنســاين. والســالم  األخــوة 

إننــا نبــارك لكــم هــذا املوقــف 

ــدة  ــه يف ع ــم ب ــذي التزمت ــل ال األصي

مناســبات هامــة، ورفعتــم بــه رايــة 

ــعوب  ــة للش ــا العادل ــطن والقضاي فلس

واملضطهــدة. املظلومــة 

كــا نشــكركم وجميــع مــن ســاندكم 

ووقــف معكــم التخــاذ هــذا القــرار 

العقوبــات  رغــم  والشــجاع،  الهــاّم 

املحتملــة التــي ميكــن أن تتعرضــوا لهــا 

نتيجــة لذلــك، ونشــكر خاصــة مدربكــم 

املحــرتم وأعضــاء البعثــة الرياضيــة 

الجزائريــة إىل األوملبيــاد.

الدائــم  التفــوق  لكــم  راجــن 

املرشّفــة،  الرياضيــة  مســرتكم  يف 

وللجزائــر الحبيبــة وشــعبها العزيــز أن 

يحفظهــم اللــه ويحقــق لهــم األمــن 

واالزدهــار. والتقــدم 

الحملة العالمية ُتهنئ البطل الرياضي
األولمبي فتحي نورين



14

هجمٌة إسرائيليٌة مرتدٌة والتفافٌة منعكسٌة
الغربيــة  الحكومــات  بعــض  رأت 
وغرهــا، أن تأييــد الكيــان الصهيــوين 
يتناقــض مــع القيــم واألخــالق، ويتعــارض 
يف  ويتســبب  والفضيلــة،  العدالــة  مــع 
فكريــة،  وتناقضــاٍت  نفســية  أزمــاٍت 
ويحــدث رصاعــاٍت مجتمعيــة، فاملواطنون 
وغرهــم  واألمريكيــون  األوروبيــون 
أصبحــوا يــرون مل يكونــوا يــرون، وباتــت 
اإلرسائيليــون  يفعلــه  عــا  معلوماتهــم 
بالشــعب الفلســطيني دقيقــة وموثوقــة، 
ومل يعــودوا أرسى اإلعــالم الصهيــوين، 
ــن،  ــالم املؤدلج ــة اإلع ــة دهاقن وال رهين
الذيــن ســخروا قدراتهــم ومؤسســاتهم 
لخدمــة املــرشوع الصهيــوين عــى حســاب 

ــعوب املنطقــة. حقــوق ش

ــر،  ــت للنظ ــر الالف ــذا التغي ــام ه أم
والــذي رأينــاه يف الترشيعــات األوروبيــة 
ــود«،  ــض »اليه ــة لتعوي ــدة الرافض الجدي
لــذوي  األمــوال  دفــع  يف  واالســتمرار 
ويف  النازيــة،  املحرقــة  مــن  الناجــن 
الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة  سياســة 
اآلخــذة يف توجيــه اللــوم والنقــد للحكومة 
ــا  ــة، فهــي ال تــرتدد يف تحميله اإلرسائيلي
بخطــواٍت  للقيــام  ودفعهــا  املســؤولية، 
مــن شــأنها تخفيــف االحتقــان، وتنشــيط 
االقتصــاد، والتخفيــف عــن املواطنــن 
الفلســطينين يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
عــى  االعتــداء  عــن  والكــف  غــزة، 
ــم  ــق عليه ــم، والتضيي ــم وممتلكاته حياته
ومصــادرة  ومســاجدهم،  مســاكنهم  يف 
أرضهــم وبنــاء وتوســيع املســتوطنات عــى 

حســاب حقوقهــم.

الدوليــة  املنظــات  أخــذت  كــا 
اإلنســان  حقــوق  مجــال  يف  العاملــة 
تهاجــم الحكومــة اإلرسائيليــة وتطالــب 
بإدانتهــا ومحاكمتهــا، وباتــت الجرائــم 
اإلرسائيليــة وحروبهــم عــى الفلســطينين 
أمــام القضــاء الــدويل، وعمــدت محكمــة 
الجنايــات الدوليــة إىل إعــداد امللفــات 
لبــدء  متهيــداً  الجرائــم  وتصنيــف 
ــة  ــاٍت رســمية ضــد الحكوم ــه اتهام توجي

اإلرسائيليــة، وضــد مســؤولن حاليــن 
وســابقن فيهــا ويف مؤسســة الجيــش 

واملخابــرات.

التجاريــة  الــرشكات  تتأخــر  ومل 
الدوليــة الكــرى، والــوكاالت والهيئــات 
ــه  ــة يف توجي ــة والرياضي ــة والفني العلمي
وحكومتهــم،  اإلرسائيليــن  إىل  النقــد 
ــوين  ــان الصهي ــت الكي ــن قاطع ــا م فمنه
وامتنعــت عــن زيارتــه، ومنهــا مــن أعلنــت 
ــة يف  ــتوطنات اإلرسائيلي ــا للمس مقاطعته
القــدس والضفــة الغربيــة، وتوقفهــا عــن 
التعامــل معهــا بيًعــا ورشاًء، واتجــه بعضهــا 
إىل فســخ العقــود املوقعــة مــع جهــاٍت 
والتحلــل  وشــعبية،  رســمية  إرسائيليــة 
كانــت  التــي  الســابقة  الــرشوط  مــن 
تحكــم عملهــم وتنظــم عالقاتهــم، وتقيــد 

مبادالتهــم التجاريــة معهــم.

ــد  ــايض فق ــتوى الري ــى املس ــا ع أم
امتنعــت أنديــة دوليــة كبــرة عــن إجــراء 
أو  الصهيــوين،  الكيــان  يف  مباريــاٍت 
يف  الرياضيــة  فرقهــم  مــع  املشــاركة 
ــة ســواء كانــت كــرة  عقــد مباريــات دولي
قــدم، أو أي أنشــطة رياضيــة أخــرى، 
ــر  ــن أك ــه م ــون أن ــده اإلرسائيلي ــا ع م
الفــرتة  يف  يتلقونهــا  التــي  الصفعــات 
األخــرة، عنــد امتنــاع نــادي برشــلونة 
األســباين عــن تنظيــم مبــاراة مــع فريــق 
للطلــب  اســتجابًة  اإلرسائيــي،  بيتــار 
جاعــات  عنــد  ونــزواًل  الفلســطيني، 
الضغــط واملنظــات العاملــة ضمــن حملــة 
الصهيــوين للكيــان  الدوليــة  املقاطعــة 

مشــاهر  امتنــاع  عــن  فضــاًل   ،PDS
ــن  ــاركة اإلرسائيلي ــن مش ــن ع الرياضي

أنشــطتهم أو التعــاون معهــم.

أمــام مــا ســبق وغــره مــا مل يعلــن 
ــه  ــم يشــعرون ب ــون ولكنه ــه اإلرسائيلي عن
ــداد  ــدأوا يف اإلع ــره، ب ــون مخاط ويدرك
لهجمــٍة عكســيٍة وخطــوة ارتداديــة منظمــة 
ومدروســة لتــدارك مــا يحــدث، والتصدي 
ــل  ــتهدفهم، والعم ــي تس ــات الت للمخطط
ــرة  ــذه الظاه ــي ه ــن تنام ــد م ــى الح ع

التــي تقلقهــم، فأخــذوا ينظمــون رحــالٍت 

وشــخصياٍت  لســفراء  وجــوالٍت  دوليــٍة 

املســتوطنات  لزيــارة  مرموقــة،  دوليــٍة 

اإلرسائيليــة التــي تــرضرت نتيجــة قصــف 

ــوف عــى  ــا، والوق ــة له ــخ املقاوم صواري

ــف  ــا يف مختل ــم عنه ــار الناج ــار الدم آث

ــة«. ــدن »اإلرسائيلي امل

جــوالٍت  تنظيــم  إىل  عمــدوا  كــا 

وأوروبيــن  ألمريكيــن  مقصــودٍة 

للوقــوف عــى حــال القبــة الفوالذيــة، 

والتعــرف عــى مــدى الحاجــة اإلرسائيليــة 

وزيــادة  لتطويرهــا  الشــأن،  هــذا  يف 

فضــاًل  انتشــارها،  وتوســيع  بطارياتهــا 

عــن حاجتهــم إىل املزيــد مــن الصواريــخ 

التــي فقــدوا الكثــر منهــا يف الجولــة 

القتاليــة األخــرة، التــي اســتنزفت قبتهــم 

واســتهلكت صورايخهــم، وكشــفت عــن 

مــدى العيــب والعجــز الناشــئ فيهــا.

ال نســتخف بهــذا التغيــر ونهملــه، 

ــرح  ــه ونف ــرت ب ــه ال نغ ــت نفس ويف الوق

ــا  ــن أدواتن ــى ع ــه ونتخ ــن إلي ــه، ونرك ل

ووســائلنا، ونطمــن إليــه ونســلم لــه، بــل 

ينبغــي البنــاء عــى هــذا املتغــر الجديــد 

واالســتفادة منــه وتطويــره، والعمــل عــى 

الــدول  مــن  املزيــد  وإقنــاع  توســيعه 

إلعــادة قــراءة وتقييــم عالقاتهــا مــع 

ــا  ــاٌح لن ــو مت ــا ه ــوين، ف ــان الصهي الكي

يف هــذه املرحلــة مــا كان متاًحــا لنــا 

مــن قبــل، وإن كان هــو محنــة لــدى 

العــدو الصهيــوين فإنــه ينبغــي أن يكــون 

منحــًة لنــا وفرصــًة، فلنحســن اســتغاللها، 

ولنفعــل أدواتهــا، ولنطــور وســائلها، عــى 

قاعــدة اإلميــان بتظافــر الجهــود وانتهــاز 

الفــرص، وتكامــل الــكل، وحاجتنــا إىل 

مــع  التاريخيــة  معركتنــا  يف  الجميــع 

العــدو الصهيــوين.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من القدس وعى بعد 20 كم عنها.

مساحتها وعدد سكانها: 
صــادر االحتــالل الصهيــوين أرايض القريــة التــي تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 5500 دومنًــا، 

وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 25 نســمة، ارتفــع إىل 40 عــام 1945.

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

- ال يوجد مستوطنات صهيونية عى أرايض القرية.
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