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القدس هي القضية
ــألة، وإىل  ــذه املس ــدّو له ــم الع ــر إىل تقيي ــه، فلينظ ــره وخالصت ــراع وجوه ــور ال ــي مح ــدس ه ــكُّ يف أنَّ الق ــن يش ــا م إْن كان بينن

ســة، ومحاوالتــه الدامئــة لتهويــد املدينــة، والتــي ينفذهــا بــكل الوســائل والطــرق عــر قواتــه النظاميــة  خطتــه التــي يطبّقهــا يف املدينــة املقدَّ

وقراراتــه البلديــة وعــر اعتــداءات املســتوطنني؛ وعــى كل املســتويات السياســية والعســكرية واالقتصاديــة والدميوغرافيــة وغريهــا.

وال يعنــي هــذا األمــر التقليــَل مــن شــأن أي ذرة مــن تــراب فلســطني، فكلّهــا ســواء يف مســؤوليتنا عــن تحريرهــا وتطهريهــا مــن رجــس 

االحتــالل؛ ولكــن القــدس هــي العــروة الوثقــى التــي تجمــع إليهــا كل هــذه املــدن والقــرى والوديــان والينابيــع والجبــال واألرض والســاء 

يف فلســطني.

فــإذا انحلـّـت هــذه العــروة تشــتت كّل يشء، وتفرقــت األنحــاء عــن بعضهــا، وفقــدت أســاءها وشــخصيتها، وذابــت جميعهــا يف الروايــة 

الصهيونية.

ومهــا حــاول املطبّعــون أن يــرروا جرميتهــم الكــرى يف االعــراف بالكيــان الغاصــب، فلــن يســتطيعوا، ومــن كان منهــم واثقــاً مــن 

اهتــام العــدو بصداقتــه فليجــرّب يوًمــا أن يضــع القــدس يف برنامجــه، أن يرفــع صوتــه ولــو باملطالبــة بالقــدس الرشقيــة التــي تعترهــا 

األمــم املتحــدة نفســها أرًضــا محتلــة؛ وإن كّنــا نحــن ال نفــرق هنــا بــني رشقيــة وغربيــة.

ليجــرّب هــؤالء أن يقولــوا ولــو باللســان: إن القــدس غــري قابلــة للتفــاوض، وإننــا نخــرّي »إرسائيــل« بــني االحتفــاظ بصداقتنــا، وبــني 

متابعــة خططهــا لتهويــد القــدس !

ــات املســتوطنني للمســجد  ــني ســكوتهم عــى اقتحام ــم وب ــات معه ــع العالق ــني تطبي ــا نخريهــم ب ــك: إنن ــن ذل ــل م ــوا أق ــل وليقول ب

ــع ! ــرية التطبي ــن مس ــف ع ــا أن نتوق ــال، وإم ــذه األع ــوا ه ــا أن يوقف ــى، فإّم األق

ماذا سيكون جواب »إرسائيل« لهؤالء األصدقاء عندها ؟

أعتقــد أن الجــواب لــن يكــون يف أحســن األحــوال إال ســخرية بهــؤالء املطبّعــني، وضحكــًة صفــراء مجلجلــة يطلقهــا الصهاينــة اســتهزاًء 

ــه يف  ــد »أصدقائ ــه عن ــه ومنزلت ــر قيمت ــرّب أن يخت ــني وج ــؤالء املطبع ــد ه ــرأ أح ــذا إن تج ــمعون.. ه ــا يس ــتخفافاً مب ــول واس ــن يق مب

إرسائيــل«، الذيــن يّدعــي أنــه يعمــل معهــم ملــّد جســور الّســالم.

إّن الصهاينــة يعلمــون أنهــم إن حصلــوا عــى القــدس فإنهــم بذلــك يصلبــون املســيح حقيقــًة هــذه املــرة، وأنهــم يســتولون عــى اإلرساء 

واملعــراج، وأنهــم بذلــك يجعلــون القــرآن كتابًــا كســائر الكتــب، وأنهــم يحــوزون عــى الحضــارة والتاريــخ؛ وإن مل يســتطيعوا أخــذ القــدس 

اذ األفــاق الذيــن ال صلــة تربطهــم بهــذه األرض، وأنهــم رسيعــاً ســيعودون - هــم أو أبناؤهــم - مــن حيــث جــاؤوا قبــل  فإنهــم ســيبقون ُشــذَّ

ســنني معــدودة.

ــاء هــذه األمــة، مــن مختلــف األديــان والقوميــات واللغــات، مــن كان منهــم يؤمــن بالكرامــة والحــق  ــع أبن وبالتــايل فــإن عــى جمي

والعــدل وباللــه ســبحانه أيضــاً، عليهــم أن يعطــوا للقــدس األهميــة التــي تســتحقها، وأن ال يتهاونــوا يف تأكيــد منزلتهــا ومكانتهــا يف مــكل 

مناســبة وبــكل األســاليب.

وعــى املقاومــني الرشفــاء الذيــن يقفــون يف الخــط األول أمــام العــدو، أن يعلنــوا أن القــدس هــي كل القضيــة، وأّن املســاس بهــا هــو 

الــذي سيشــعل فتيــل املواجهــة الكــرى التــي ال تنتهــي إال بالتحريــر الكامــل بــإذن اللــه.

وأّمــا بالنســبة إىل الفلســطينيني فــإن املطلــوب دعمهــم بــكل األســاليب واألشــكال، ألنهــم يشــكلون الــدرع التــي ال تــزال تحيــط بالقــدس، 

وتــدرء عنهــا املزيــد واملزيــد مــن األخطــار والويــالت.

ومــا صمــود املرابطــني مــن النســاء والرجــال يف األقــى، ومــا متســك أهــايل البلــدات املحيطــة بالقــدس ببيوتهــم ومزارعهــم؛ ومــا 

ــات املتواليــة التــي يفجرهــا الشــباب الفلســطيني يف وجــه قــوات االحتــالل؛ إال دليــل عــى قــوة إميــان هــذا الشــعب بقضيتــه، وأنــه  الهبّ

قــادر عــى أن يحقــق أهدافــه يف تحريــر األرض وتحصيــل الحقــوق، وأنـّـه مســتعٌد ليبــذل كل مــا يســتلزمه ذلــك مــن التضحيــات الِجســام.

وإذ يتوّجــه بعــض املســلمني يف هــذه األيــام إىل مكــة املكرمــة ألداء مناســك الحــّج، فإنّنــا نتطلــع إىل الرحمــن الرحيــم لــي يــأيت قريبًــا 

ذلــك اليــوم الــذي ينــرف فيــه الحجــاج مــن مكــة واملدينــة لــي يدخلــوا املســجد األقــى بــإذن اللــه آمنــني.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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يف كل ذكــرى يهوديــة مزعومــة 

االســتيطان  جاعــات  تســعى 

األقــى  القتحــام  الصهيونيــة 

ــع اقــراب  ــال باملناســبات، وم واالحتف

ذكــرى »خــراب املعبــد« يــوم 8 ذي 

الجاعــات  هــذه  تتحــّر  الحجــة، 

لألقــى.  كبــري  القتحــاٍم 

خيبات صهيونية متتالية

يف أيــار/ مايــو 2021 وخالل شــهر 

رمضــان املبــارك، ُمنيــت الجاعــات 

االســتيطانية بالخيبــة خــالل إحيــاء 

أن  بعــد  العــري«  القــدس  »يــوم 

واملقاومــة  الشــعبية  اإلرادة  فرضــت 

ــار يف  ــا يف االنتص ــطينية كلمته الفلس

معركــة »ســيف القــدس« األخــرية.

أمــا االنتكاســة الثانيــة كانــت إلغــاء 

مســرية األعــالم التهويديــة مرتــني؛ 

طقــوس  فيهــا  الصهاينــة  يــؤدي 

ــى  ــات األق ــة يف باح ــة علني تلمودي

ــا  ــد ألغته ــالم، وق ــا اإلس ــبون فيه ويس

بعــد أول رشــقة  ســلطات االحتــالل 

صواريــخ أطلقتهــا املقاومــة مــن غــزة، 

ــيف  ــة “س ــة معرك ــت فاتح ــي كان والت

القــدس”.

ــدس«  ــيف الق ــة “س ــت معرك وضع

انتكاســة  أمــام  املعبــد  جاعــات 

أخــرى، ففــي أول اختبــار لحكومــة 

ــايل بينــت” أرادت أن تثبــت أنهــا  “نفت

أكــر ميينيــة وتشــدداً مــن حكومــة 

“ نتنياهــو” لذلــك ســمحت مبســرية 

ووفــرت  اإلرسائيليــة«  “األعــالم 

صهيــوين،  جنــدي   2500 الحايــة 

العمــود  بــاب  ســاحة  وأخلــت  كــا 

عنــد املســجد األقــى بالقــوة مــن 

واعتــدت  اعتقلــت  الفلســطينيني، 

عــى أيــة تجمعــات رفعــت األعــالم 

الفلســطينية، وقمعــت تظاهــرات أخرى 

ــة.  ــة الغربي ــدة بالضف يف مناطــق عدي

ــن  ــود م ــاب العم ــرى يف ب ــا ج إن م

عنــٍف وقمــع هــو تعبــرٌي عــن ضعــٍف ال 

قــوة يف بُنيــة حكومــة “بينــت”.

مؤمتــر يف”الكنيســت” لبحــث 
ذي   8 يــوم  األقــى  اقتحــام 

الحجــة

يعقــد »اتحــاد منظــات املعبــد« 

املعبــد« يف حــزب  و«منتــدى جبــل 

مبنــى  يف  مؤمتــراً  »الليكــود« 

ــن  »الكنيســت« يف 13-7-2021، يتضّم

نقطتــني  املؤمتــر  أعــال  جــدول 

املتطرفــني  حشــد  هــا  أساســيتني 

وتشــجيعهم عــى اقتحــام األقــى يف 

ــم جــر  ــة برمي 18-7-2021، واملطالب

املخطّطــات  حســب  املغاربــة  بــاب 

أكــر  يســتوعب  حتــى  الصهيونيــة، 

عــدد ممكــن مــن املقتحمــني يف أثنــاء 

توجههــم إىل املســجد. وســيحر هــذا 

»الكنيســت«  مــن  أعضــاء  املؤمتــر 

وحاخامــات وقــادة »جاعــات املعبــد« 

املتطرفــة.

ــات  ــخصيات وهيئ ــار إىل أن ش يُش

إىل  الفلســطينيني  دعــت  علائيــة 

املســجد األقــى  الرحــال إىل  شــّد 

والتصــدي لالقتحــام يف 8 ذي الحجــة 

ــى  ــداءات ع ــن اعت ــريافقه م ــا س وم

ُحرمــة املســجد.

بهدف استعادة الزخم الصهيوني.. دعوات لتكثيف 
اقتحام المستوطنين في ذكرى »خراب المعبد« 
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األقــى  املســجد  خطيــب  دعــا 

ــاط  ــري، إىل الرب ــة ص ــيخ عكرم الش

يف املســجد األقــى إلعــاره والحفاظ 

ــع املســتوطنني مــن انتهــاك  ــه ومن علي

ــن  ــة م ــام املبارك ــة األي ــه وحرم حرمت

ذي الحجــة.

عــزم  أن  صــري  الشــيخ  وأكــد 

ــا  املســتوطنني اقتحــام األقــى عموًم

هــو انتهــاٌك لحرمتــه، مســتنكرًا مــا 

ــادة  ــارخ وزي ــداء الص ــه بـ”االعت وصف

ــارك  ــى املب ــة األق ــاك حرم يف انته

بتهديــد املســتوطنني اقتحامــه يف أيــام 

ــلمني قبــل يــوم عرفــة  مباركــة للمس

الــذي يعتــر مــن األيــام املرتبطــة 

بالحــج وصيــام املســلمني”.

وعّد صــري تهديدات املســتوطنني 

يف  واملقدســات  الحرمــات  بانتهــاك 

انتهــاكًا  الحجــة،  ذي  مــن  الثامــن 

خطــريًا فيــه اعتــداءان أحدهــا عــى 

ــام  ــى األي ــر ع ــى وآخ ــجد األق املس

ــلمني. ــدي املس ــة ل املقدس

إرصار  “دالالت  إن  وقــال: 

املســتوطنني عــى اقتحــام األقــى 

اإلرسائيليــة  الحكومــة  أن  يؤكــد 

الجديــدة ال تقــل خطــورة وتطرفــا عــن 

الحكومــة الســابقة، فكلهــم معتــدون 

ومجرمون بحق املسلمني”.

ــة  ــل صــري املســؤولية الكامل وحّم

الجديــدة،  االحتــالل  لحكومــة 

واإلســالمية  العربيــة  وللحكومــات 

ــارك  ــى املب ــق األق ــّر بح ــي تق الت

مطالبًــا  اإلســالمية،  واملقدســات 

ــداءات  ــف اعت ــرك لوق ــرورة التح ب

ضــد  متاديــه  ومنــع  االحتــالل 

ملقدســات. ا

بــنّي الباحــث املختــص يف شــؤون 

ــداف  ــص، أّن األه ــاد ابحي ــدس زي الق

املعلنــة للعصابــة اليهوديــة الجديــدة 

ــن أواًل  ــا« تُكم ــد يف أيدين ــل املعب »جب

لفــرض  االتجاهــات  كل  بالعمــل يف 

املســجد  عــى  اليهوديــة  الســيادة 

األقــى بشــكل كامــل، وطــرد األوقاف 

ــل عــى  اإلســالمية مــن املســجد والعم

ــى. ــل األق ــا داخ ــد كل أعاله تجمي

تريــٍح  يف  ابحيــص،  وأضــاف 

ــة  ــأّن عصاب ــبت، ب ــس الس ــي أم صحف

تهــدف  أيدينــا«  يف  املعبــد  »جبــل 

أيًضــا إىل فتــح جميــع أبــواب األقــى 

لليهــود، ودون أي قيــود عــى األوقــات 

أو األيــام، والســاح بحريــة العبــادة 

لهــم، ورفــع علــم االحتــالل داخــل 

املســجد ويف مــكان واضــح.

أشــار  كــا  الثالــث،  والهــدف 

زيــاد ابحيــص، يكمــن يف إلغــاء كل 

متارســها  التــي  الضبــط  سياســات 

نشــطاء  عــى  االحتــالل  رشطــة 

»جاعــات املعبــد« املتطرفــة، والســاح 

ــجد،  ــة يف املس ــرف بحري ــم بالت له

الصهاينــة  املتطرفــني  أّن  موضًحــا 

ــه  ــلوا في ــا فش ــض م ــون لتعوي يُخطط

رمضــان.  28 يــوم  باقتحــام 

رضورة  إىل  ابحيــص  ودعــا 

خــالل  مــن  للمواجهــة  االســتعداد 

التحضــري لــكل عنــارص الردع، مشــدًدا 

عــى أن التجربــة أثبتــت أن االعتــكاف 

الطريقــة األنجــع يف مواجهــة  هــو 

وإفشــالها. االقتحامــات 

صبري: أدعو لحماية األقصى من المستوطنين 
باإلعمار والرباط

ابحيص: أدعو لتحضر كل عناصر الردع في القدس دفاعًا 
عن المسجد األقصى
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أبــو  الغضنفــر  األســري  انتــر 

ــطني«،  ــاء فلس ــة عل ــذرت »رابط عح

ــة،  مــن دعــوات للمســتوطنني الصهاين

املبــارك  األقــى  املســجد  القتحــام 

ــوم األحــد 18 متــوز/ ــرية ي بأعــداد كب

ــو الجــاري. يولي

نســيم  الرابطــة  رئيــس  وقــال 

ــت  ــكل كان ــات الهي ياســني: إن “جاع

ترقــب هــالل ذي الحجــة لتطمــن 

ــوم  ــه ي ــر ل ــذي تح ــا ال أن عدوانه

األحــد 18 متوز/يوليــو، ســيكون بعيــًدا 

عــن يــوم عرفــة ويــوم عيــد األضحــى 

أفشــل  أن  بعــد  خصوًصــا  املبــارك، 

املرابطــون اقتحامهــا املركــزي الســابق 

يــوم 28 رمضــان”.

املتطرفــون  »يخطــط  وتابــع 

ــميها  ــي تس ــرى الت ــة يف الذك الصهاين

الهيــكل(  خــراب  )ذكــرى  التــوراة 

ــاين هــدم فيهــا،  ــد الث وتزعــم أن املعب

لتعويــض مــا فشــلوا فيــه يــوم 28 

رمضــان باقتحــام املســجد األقــى 

الجاعيــة  الطقــوس  وأداء  املبــارك 

العلنيــة فيــه، واســتعراض ســيادتهم 

ــة وأداء  ــع األعــالم الصهيوني ــه برف علي

فيــه”. الصهيــوين  النشــيد 

رضورة  عــى  ياســني،  وشــدد 

االســتعداد ملواجهــة هــذا االقتحــام، 

والتفكــري يف خيــارات إفشــاله، مشــريًا 

ــكاف  ــت أن االعت ــة أثبت إىل أن التجرب

يف املســجد هــي الطريقــة األنجــع يف 

ــة االقتحامــات وإفشــالها. مواجه

ودعــا إىل أن يكــون اعتــكاف ليلــة 

8 ذي الحجــة أحــد أبــرز الخيــارات 

ــردع  ــارص ال ــة، وتحضــري كل عن املمكن

ــا عــن األقــى. يف القــدس دفاًع

ــا الشــعب الفلســطيني يف  ــا دع ك

الضفــة الغربيــة والقــدس واألرايض 

ــة عــام 1948، إىل شــد الرحــال  املحتل

والتواجــد  األقــى،  املســجد  إىل 

بكثافــة وبأعــداد كبــرية مــن املرابطــني 

ــه. ــكاف في واالعت

علــاء  »رابطــة  رئيــس  وطالــب 

بحشــد  األمــة  علــاء  فلســطني« 

الفلســطيني  الشــعب  مــع  التضامــن 

ــرات  واملســجد األقــى، وفضــح مؤام

األقــى. املســجد  تجــاه  االحتــالل 

العربيــة  الشــعوب  دعــا  كــا 

القــدس  مــع  للتضامــن  واإلســالمية 

مواجهــة  يف  األقــى  واملســجد 

ــة  ــاكات الصهيوني ــات واالنته االقتحام

األقــى. املســجد  بحــق  املتواصلــة 

الــذي  الوقــت  يف  ذلــك  يــأيت 

أعلنــت مــا تســمى »جاعــات الهيــكل« 

إلحيــاء  اســتعدادها  االســتيطانية، 

ــد 18  ــكل«، األح ــراب الهي ــرى »خ ذك

عــر  وذلــك  الجــاري،  متوز/يوليــو 

واســعة  جاعيــة  اقتحامــات  تنفيــذ 

وأداء  املبــارك،  األقــى  للمســجد 

طقــوس علنيــة يف باحاتــه، وتنظيــم 

مســرية اســتفزازية يف البلــدة القدميــة 

بالقــدس املحتلــة.

كبــريًا  اقتحاًمــا  أن  إىل  يشــار 

كانــت تخطــط لتنفيــذه الجاعــات 

املــايض  رمضــان  يف  االســتيطانية 

ــف  ــد الكثي ــبب التواج ــل؛ بس ــد أفش ق

األقــى،  املســجد  يف  للفلســطينيني 

وقــد انتهــى إىل اشــتباكات واســعة 

ــل  ــدن الداخ ــة وم ــدس والضف يف الق

املحتــل، وكذلــك مواجهــة مبــارشة بــني 

يف  واملقاومــة  الصهيــوين  االحتــالل 

غــزة اســتمرت 11 يوًمــا.

علماء فلسطين تحّذر من اقتحام 
األقصى وتدعو إلفشاله



7

- 2
39

 - 
ون

الث
وث

ة 
سع

وت
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا
 

الخميس 5 ذو الحجة 1442هـ، الموافق لـ 15 تموز 2021 

املقاومــة  فصائــل  اســتنكرت 

اإلماراتيــة  الخطــوة  الفلســطينية، 

املوغلــة يف التطبيــع، وهــي افتتــاح 

ــب«. ــل أبي ــفارتها يف »ت ــارات س اإلم

أن  حــاس  حركــة  واعتــرت 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  »افتتــاح 

الصهيــوين،  الكيــان  لــدى  ســفارتها 

ــق  ــرى بح ــة الك ــى الخطيئ إرصار ع

شــعبنا الفلســطيني وكل شــعوب املنطقة 

الرافضــة متاًمــا لــكل أشــكال التعامــل 

والتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين”.

مــن  »األخطــر  أن  إىل  ولفتــت 

ذلــك أن يــأيت هــذا التــرف مــن 

ــد عــدوان  ــة بع ــة اإلمــارات العربي دول

شــعبنا  عــى  إرهــايب  صهيــوين 

املجــازر  فيــه  ارتكبــت  ومقدســاته، 

ودمــرت  العــزل،  املدنيــني  بحــق 

ــت  ــاكنيها تح ــوق رؤوس س ــوت ف البي

مــا  أجمــع،  العــامل  وبــر  ســمع 

مُيثّــل انحــداًرا خطــريًا يف السياســة 

ــس  ــأنه لي ــن ش ــذي م ــة، وال اإلماراتي

فقــط إعطــاء غطــاء رســمي للعــدو 

الصهيــوين الرتــكاب جرامئــه بحــق 

ــل يشــجعه عــى  شــعبنا الفلســطيني، ب

واســتكال  منهــا،  املزيــد  ارتــكاب 

العنريــة  التهويديــة  مشــاريعه 

املتطرفــة”.

وأضافــت حــاس »ندعــو اإلمارات 

ــي الخاطــئ،  ــب املســار التطبيع لتصوي

مبــا مُيليــه الواجــب الدينــي والقومــي 

ــاه  ــة تج ــى دول املنطق ــي ع واألخالق

فلســطني وشــعبها ومقدســاتها، وإنهــاء 

مــع  والتطبيــع  التعامــل  أشــكال  كل 

االحتالل”.

مــن جهتــه، قــال الناطــق اإلعالمي 

باســم حركــة الجهــاد اإلســالمي طــارق 

ســلمي: “سيســجل التاريــخ أنــه يف 

الوقــت الــذي تتســارع فيــه جرائــم 

االحتــالل يف القــدس، وهــدم املنــازل، 

واقتحــام املســجد األقــى، كان حــكام 

اإلمــارات يفتتحــون ســفارة لهــم لــدى 

ــالل”. االحت

كانــت  »رمبــا  ســلمي  وأضــاف 

عــى  أقيمــت  قــد  الســفارة  هــذه 

لعائلــة  أرض  أو  منــزل  أنقــاض 

ــرت أو أبيــدت خــالل  ــطينية هج فلس

نكبــة 1948«، مؤكــًدا »ســيبقى التطبيــع 

والتحالــف مــع العــدو خيانــة وجرميــة 

مهــا حاولــت أبــواق التزويــر إشــاعة 

حــاول  ومهــا  التطبيــع،  مــررات 

الحقيقــة”. إخفــاء  املطبعــون 

يف الســياق نفســه، قــال عضــو 

ــاس  ــح، عب ــة لحركــة فت ــة املركزي اللجن

خائــن،  زايــد  بــن  »محمــد  زيك: 

ويجــب طــرد اإلمــارات مــن الجامعــة 

العربية”.

ووصفــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

ــاح  ــا، افتت ــاٍن له ــالل بي ــطني، خ فلس

يف  جديــد  »ســقوٌط  بأنــه  الســفارة 

ــة”. ــِل الخيان وح

اإلمــارايت  »النظــام  إن  وقالــت 

يُــّر عــى املُــّي يف هــذا املســار 

الخيــاين رغــم حالــة الرفــض العــريب 

لــه«، مشــريًة إىل أن »الخليــج العــريب 

والتدخــالت  للوجــود  َمرتعــاً  أصبــح 

الصهيونيــة يف جميــع املجــاالت”.

وأوضحــت الجبهــة بــأن »العــدو 

الصهيــوين هــو من ســيجني مثــار هذه 

العالقــات مــع اإلمــارات وغريهــا«، 

الرفــض  جبهــة  لـ«توســيع  داعيــًة 

وُمحــارصة  التطبيعيــة  للعالقــات 

ســفارات االحتــالل والضغــط لطــرِد 

الســفراء منهــا”.

ــفارة  ــاح الس ــر افتت ــك إث ــأيت ذل ي

اإلماراتيــة يف الكيــان املحتــل، األربعاء 

14-7-2021، بحضــور رئيــس االحتــالل 

اإلرسائيــي إســحاق هرتســوغ.

فصائل فلسطينية: افتتاح اإلمارات 
سفارتها في »إسرائيل« خطيئة كبرى



ناشــدت عائلــة األســري الفلســطيني 

الــدويل  املجتمــع  حريبــات  إيــاد 

واإلنســانية  الحقوقيــة  واملؤسســات 

عــى  الحفــاظ  واملحليــة،  الدوليــة 

حيــاة ابنهــم بإبقائــه يف مستشــفى 

»ســوروكا« الصهيــوين، وعــدم نقلــه 

“تدهــورت  بعــد  الرملــة  ســجن  إىل 

ــد  ــه ق ــة أن ــة إىل درج ــه الصحي حالت

لحظــة”. أي  يف  يستشــهد 

مناشــدة  يف  العائلــة  وأعلنــت 

لدعــم  إلكرونيــة  حملــة  انطــالق 

األســري إيــاد حريبــات تحــت وســم 

.#Saveeyadانقذوا_اياد_حريبــات و#

معاناة األسري إياد حريبات

يعــاين األســري حريبــات، البالــغ 

ــرة  ــالل الف ــا، خ ــر 39 عاًم ــن العم م

األخــرية يف ســجن الرملــة مــن حــر 

البــول. تعمــدت ســلطة الســجن إهالــه 

وعــدم تقديــم العــالج الصحــي الــالزم 

ــة  ــه الصحي ــى اســتفحلت حالت ــه، حت ل

ــه إىل  ــجن لنقل ــر إدارة الس ــا اضط م

ــادة الســجن. عي

ــالج  ــجن الع ــادة الس ــدم عي مل تق

قــام  إذ  حريبــات،  لألســري  الــالزم 

ملســاعدته  أنبــوب  بزراعــة  األطبــاء 

ــه  ــرد عودت ــول. مبج ــراج الب ــى إخ ع

ــادة للســجن، تعــرض األســري  مــن العي

حريبــات ملضاعفــات خطــرية، منهــا 

الروســتاتا. تضخــم 

مــن  أيــام  خمســة  بعــد  ونقــل 

املعانــاة إىل مستشــفى ســوروكا، حيــث 

ــاع  ــفى إخض ــاء يف املستش ــرر األطب ق

األســري لعمليــة جراحيــة الســتئصال 

حزيران/يونيــو   21 يف  الروســتاتا 

.2021

خــالل العمليــة طــرأ تدهــوًرا عــى 

صحــة األســري حريبــات أدى إىل فشــل 

ووصلــه  جســمه  أعضــاء  عمــل  يف 

ــس. ــزة التنف بأجه

اآلن  حريبــات  األســري  ويواجــه 

بنــادي  دفــع  مــا  حقيقيًــا،  خطــرًا 

تحميــل  إىل  الفلســطيني  األســري 

ــة  ــالل املســؤولية الكامل ســلطات االحت

عــن حياتــه.

كــا تعــرض األســري حريبــات منــذ 

اعتقالــه عــام 2002 لسياســة اإلهــال 

ــل البطــيء، مبــا  ــي املتعمــد والقت الطب

والتــي  ممنهجــة،  أدوات  مــن  فيهــا 

شــّكلت يف الســنوات األخــرية الســبب 

مجموعــة  استشــهاد  يف  الرئيــي 

ــري  ــى األس ــرىض. ق ــن األرسى امل م

ــة  ــة للغاي ــهر صعب ــة أش ــات ثالث حريب

ــه  ــد اعتقال ــق القــايس، عن مــن التحقي

 ،2002 حزيران/يونيــو   21 يف 

ــرات  ــرشات امل ــه ع ــة إىل عزل باإلضاف

ــول  ــت أط ــال، كان ــرة االعتق ــالل ف خ

فــرة عــزل تعــرض لهــا كانــت يف 

عــام 2017، وبلغــت ســتة أشــهر، وكان 

حينهــا مريضــاً.

ــرض األســري  ــام 2014، تع ويف الع

ــة،  ــات قمعي ــات إىل سلســلة عملي حريب

تضّمنــت محــاوالت انتقاميــة باملــرض، 

ــات  ــري حريب ــد األس ــن جس ــني ُحق ح

مبــادة مجهولــة، يف محاولــة الغتيالــه 

وقتلــه، مــا أدى لشــلل يف يــده اليــرى 

يف  عــام  وضعــف  اليمنــى  وقدمــه 

يســتخدم  األســري  وأصبــح  الجســم، 

ــرك. ــريس املتح ــره الك ــى إث ع

اعتنــاء  بفضــل  أنــه  إىل  يُشــار 

تحســن  طــرأ  بــه،  األرسى  زمالئــه 

ــات  ــة األســري حريب ــف عــى حرك طفي

وعــاد للوقــوف واملــي لفــرة قصــرية 

عــى قدميــه وتحريــك يــده، ولكــن 

ســلطات االحتــالل مل ترتــِض هــذا 

ــه للــرب  ــف، وعرضت التحســن الطفي

والقمــع والــرش بالغــاز الســام مــا أدى 

ــه بحــروق يف الجســم ومــرض  إلصابت

ــه رعشــة يف جســمه،  ــي ســبب ل عصب

يف  وصعوبــة  النطــق،  يف  ومشــاكل 

ــا يف الذاكــرة،  ــا مؤقتً الحركــة، وفقدانً

حتــى أنــه مل يتعــرف يف حينــه إىل 

والدتــه وإخوتــه خــالل الزيــارات.

8

تدهور حالة األسير إياد حريبات 
وإطالق حملة إلكترونية دعًما له
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الخميس 5 ذو الحجة 1442هـ، الموافق لـ 15 تموز 2021 

مــن  مجموعــة  اقتحمــت 

املســتوطنني، الخميــس  2021-7-15، 

جنــوب  ســلوان  بلــدة  يف  عقــاًرا 

ــة،  املســجد األقــى يف القــدس املحتل

ــوات  ــني ق ــات ب ــدالع مواجه وســط ان

والشــبان. االحتــالل 

أن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 

ــدة لعقــار  ــة تريــب جدي ــاك عملي هن

يف حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان 

ملصلحــة املســتوطنني، وأشــارت إىل أن 

العقــار عبــارة عــن أرض زراعيــة تضــم 

حــي  داخــل  للمســتوطنني  غرفتــني 

وادي حلــوة.

قــوات  أن  املصــادر  وأوضحــت 

ــط  ــي وس ــرشت يف الح ــالل انت االحت

والشــبان،  القــوات  بــني  مواجهــات 

ــاز  ــالل غ ــوات االحت ــا ق ــت خالله رّش

الفلفــل يف وجــوه الشــبان.

ــتولوا يف  ــتوطنني اس ــر أن مس يذك

بدايــة الشــهر الجــاري، عــى بنايــة 

ســكنية يف حــي وادي حلــوة ببلــدة 

ــار  ــك العق ــا مال ــا رّسبه ســلوان، بعدم

عطعــوط«،  أحمــد  وليــد  »املدعــو 

ملصلحــة جمعيــة »إلعــاد« االســتيطانية.

وعقــدت لجنــة الدفــاع عــن أرايض 

ســلوان، األســبوع املــايض، اجتاًعــا 

ــا  ــت به ــي تقدم ــادرة الت ــة املب ملناقش

أهــايل  حــث  يف  القراعــني  عائلــة 

عــى  املحتلــة،  القــدس  يف  ســلوان 

وقــف منازلهــم وقــف ُذّري حتــى تبقى 

ــراد عائالتهــم. ألف

حينــه  يف  املجتمعــون  وناقــش 

اآلليــات الواجــب اتخاذهــا إلنجــاح 

هــذه الوســيلة التــي ســتمنع وتحــّد 

مــن عمليــات التريــب التــي تتــم يف 

تجمــع مؤسســات  بحضــور  ســلوان، 

ــني. ــة القراع ــس عائل ــلوان ومجل س

ســلوان  يف  أحيــاء   6 ويتهــدد 

ــا، بدعــوى  خطــر هــدم منازلهــم متاًم

بإخالئهــا  أو  ترخيــص،  دون  البنــاء 

الجمعيــات  وطــرد ســكانها ملصلحــة 

االســتيطانية.

الجــدار  مقاومــة  هيئــة  قالــت 

واالســتيطان يف بيــت لحــم، إن مــا 

ــتيطاين  ــل االس ــس التكت ــمى »مجل يس

»غــوش  مســتوطنة  مجمــع  يف 

عصيــون«، أصــدر قــراًرا ببنــاء مئــات 

الوحــدات االســتيطانية عــى أراٍض يف 

ــم. ــت لح بي

ــة يف  ــب الهيئ ــر مكت ــح مدي وأوض

بيــت لحــم حســن بريجيــة، أن املجلــس 

ــاء 510  املذكــور أقــر بوضــع خطــة لبن

منهــا يف   400 اســتيطانية،  وحــدات 

مســتوطنة »مجــدال عــوز« املقامــة 

عــى أرايض بلــدة بيــت فجــار جنوبًــا، 

»أيب  مســتوطنة  يف  وحــدات  و110 

ــدة  ــى أرايض بل ــة ع ــل« الجامث هناح

ــا. ــان رشق كيس

يُذكــر أن مناطــق عــّدة يف محافظة 

بيــت لحــم تتعــرض لهجمــة اســتيطانية 

ــة  ــوت متنقل ــل بنصــب بي رشســة، تتمث

عليهــا،  واالســتيالء  أراض  وتجريــف 

ــع املزارعــني مــن  وهــدم مســاكن ومن

ــم. ــول إىل أراضيه الوص

تسريب جديد لعقار بسلوان ومواجهات 
مع االحتالل ومستوطنيه

خّطة »إسرائيلية« لبناء 510 وحدات استيطانية جنوب 
بيت لحم وشرقها
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وقـّـع رئيــس الهيئــة الشــعبية العاملية 

ــل  ــدس األب مانوي ــالم الق ــة وس لعدال

مســلّم، كتابــه »حديــث أم قشــعم«، 

ــل يف  ــالل حف ــالص«، خ ــم الخ و«عل

ــة رام  ــايل مدين ــت« ش ــدة »بريزي بل

اللــه )وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة(، 

ــيحي. ــالمي ومس ــي إس ــور دين بحض

جــاء ذلــك يف حفــل رعتــه الهيئــة 

اإلســالمية العليــا يف القــدس، األربعــاء 

.2021-7-14

رئيــس  أشــاد  الحفــل،  وخــالل 

ــدس  ــا يف الق ــالمية العلي ــة اإلس الهيئ

ــلّم« يف  ــدور »مس ــري، ب ــة ص عكرم

واملقدســات  القــدس  عــن  الدفــاع 

واملســيحية. اإلســالمية 

ــه  ــا الل ــري: »عاهدن ــاف ص وأض

ــة  ــى يف حاي ــى الخط ــي ع أن من

ــة”. ــات عاّم ــدس واملقدس الق

فيــا أكــد الســفري الــريك، أحمــد 

بــالده  موقــف  عــى  دميــري،  رضــا 

ــاًل:  ــطينية، قائ ــة الفلس ــم للقضي الداع

»لــن تنعــم تركيــا بالســالم مــا دام 

الشــعب الفلســطيني ال يعيــش بســالم”.

قيــادي  هــو  »مســلّم«  واألب 

ــة  ــه الوطني ــروف مبواقف ــيحي مع مس

املقاومــة  مــع  ووقوفــه  والوحدويــة 

االحتــالل  وتجريــم  الفلســطينية، 

بجرامئــه ضــد الشــعب الفلســطيني، 

يف  مواقــع  عــّدة  تَقلّــد  أن  وســبق 

أنشــطته  إىل  إضافــًة  الكنيســة، 

املجتمعيــة والدينيــة، ومنهــا تأســيس 

املســيحي. اإلســالمي  املنتــدى 

رشكــة  ديب  رشطــة  اختــارت 

 Aerobotics األتوماتيكيــة  املُحلّقــات 

اإلرسائيليــة، بهــدف حايــة املدينــة، 

الطــوارئ،  لدعــوات  واالســتجابة 

ــة،  ــتجابة رد الرشط ــّدة اس ــص م وتقلي

بحســب موقــع “إرسائيــل ديفينــس” 

.2021-7-16 الخميــس  الصهيــوين، 

ــوًرا  ــة ف ــذه الرشك ــار ه ــاء اختی ج

»أبراهــام«  توقيع اتفاقيــات  بعــد 

التطبيعيــة بــني اإلمــارات و«إرسائيل”، 

واملوقّعــة يف أيلــول/ ســبتمر 2020، 

املُنظّــم  للدمــج  اختبــار  كحالــة 

للُمحلّقات يف النشاطات األمنية.

ســيتم  فإنّــه  املوقــع،  وبحســب 

عــرض حالــة االختبــار للعــامل بــأرسه، 

اعتبــاًرا مــن ترشيــن األول/أكتوبــر 

مــن هــذا العــام، معتــرًا أن هــذه 

الطريقــة ســتُغرّي نظريــة عمــل األجهزة 

األمنيــة يف جميــع أنحــاء العــامل، و«ال 

مزيــد مــن إرســال الدوريــات غــري 

الروريــة لقــّوات األمــن، بــل إطــالق 

ــة  ــة رسيع ــات أتوماتيكي أســطول ُمحلّق

وفّعالــة إىل أي مــكان برعــة وبتكلفــة 

منخفضــة”.

يُشــار إىل أّن منظومــة املُحلّقــات 

يتــم   ،Aerobotics لرشكــة  التابعــة 

تطويرهــا وإنتاجهــا يف »إرسائيــل«، 

عمليــة  تجــارب  راكمــت  أن  وســبق 

وســنغافورة  أســراليا  يف  ُمهّمــة 

األمريكيــة. املتحــدة  والواليــات 

بحضور ديني إسالمي ومسيحي.. 
األب مانويل مسّلم يوّقع كتابيه

موقع صهيوني: طائرات مسّيرة »إسرائيلية« 
للحماية في دبي
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الخميس 5 ذو الحجة 1442هـ، الموافق لـ 15 تموز 2021 

تسريب العقارات خيانة 

مصطلح يطلق على استيالء المستوطنين 
الصهاينة على العقارات والمنازل الفلسطينية 

في القدس عبر العديد من الطرق.

يوم الجمعة 16-7-2021 استولى مستوطنون 
صهاينة على قطعة أرض وغرفتين سكنّيتين في 

حّي وادي حلوة ببلدة سلوان.
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الدكتــورة ليــى نقــوال - أســتاذة 

الجامعــة  يف  الدوليــة  العالقــات 

نيــة للبنا ا

يطــرح عدد مــن املفّكريــن والُكتّاب 

والسياســيني، مســألَة انهيار »إرسائيل« 

مــن الداخــل، وأّن ال حاجــة إىل تكبُّدها 

هزميــًة عســكرية مــن الخــارج، ألّن مــا 

ــة، ســواء  ــن مشــكالت داخلي ــه م تعاني

ــة،  ــة أو دميغرافي ــة أو عقائدي اجتاعي

باإلضافــة إىل التطــورات املتالحقــة، 

وخصوًصــا منــذ حــرب متوز/يوليــو 

تراجــع  يف  ســاهمت  والتــي   ،2006

لديهــم  بــأن  اإلرسائيليــني  قناعــة 

الجيــش األقــوى يف العــامل، بحيــث 

خوفًــا،  وأكــر  تفــاؤاًل  أقــل  باتــوا 

وتراجعــت ثقتهم بجيشــهم الــذي »كان 

ال يُقَهــر«.. هــذه العوامــل وغريهــا، 

ــل«  ــد أن »إرسائي ــض يعتق ــت البع جعل

قــد تنهــار مــن الداخــل، األمــر الــذي 

ــة. ــداً يف املنطق ــاً جدي ــس واقع يؤس

بــّد  الفرضيــة، ال  ملناقشــة هــذه 

تعانيــه  مــا  اكتشــاف  مــن محاولــة 

مــن مشــكالت،  داخليًــا  »إرسائيــل« 

وإذا كانــت ســتؤدي فعــالً إىل انهيارهــا 

ــل. ــن الداخ م

ككيــان  »إرسائيــل«،  تعــاين 

اســتيطاين، عــدَة مشــكالت، قــد يكــون 

أبرزهــا مــا يــي:

الدينيــة  االنقســامات  أواًل، 

والِعرقيــة واملجتمعيــة 

تــؤّدي الدميغرافيــا عامــاًل حاســًا 

يف االنقســامات الداخليــة. فالعنريــة 

التــي يعانيهــا الفلســطينيون العــرب 

منهــا  يَْســلَم  ال  »إرسائيــل«،  داخــَل 

اليهــود أنفســهم، وخصوًصــا أولئــك 

القادمــني مــن دول أفريقيــا ومــن دول 

العــامل الثالــث، أو أولئــك امللوَّنــني مــن 

ــني  ــرون مواطن ــن يُعت ــود، والذي اليه

أقــلَّ شــأناً مــن اليهــود القادمــني مــن 

أوروبــا وأمــريكا، وأصحــاب البــرشة 

البيضــاء.

للســكان  املتباينــة  األصــول  إن 

مختلًفــا  يهــودي  كلَّ  تجعــل  اليهــود 

ــه  ــدر اختالف ــر بق ــودي اآلخ ــن اليه ع

الثقافــات  د  فتتعــدَّ العــريب،  عــن 

واملارســات والطقــوس الدينيــة، عــى 

نحــٍو يجعــل »اليهوديــة« أقــرَب إىل أن 

تكــون مزيًجــا مــن العقائــد بــداًل مــن 

أن تكــون عقيــدة واحــدة.

ويف ظل انتشــار الفســاد والزبائنية 

ــة،  ــة واالجتاعي ــكالت االقتصادي واملش

عــى  الشــعبوي  اليمــني  وســيطرة 

»إرسائيــل«،  يف  واملجتمــع  الســلطة 

يشــعر عــدد مــن اإلرسائيليــني بانعــدام 

الفــرص، وانعــدام األمــن والرغبــة يف 

الهجــرة. كــا تتقلَّــص مســاحة الحريــة 

والتعبــري عــن الــرأي وحريــة املعتقــد، 

اليهــود  أن  مفــاده  اعتقــاد  ويســود 

ــة”. ــتغلّون »الدول ــني يس املتديِّن

االفتخــار  شــعور  تراجــع  ثانيًــا، 

الوطنــي

س«  ارتبطــت فكــرة »الدفــاع املقــدَّ

الجيــش  بـ«َعظََمــة  األرض  عــن 

اإلرسائيــي« لــدى املهاجريــن األوائــل. 

ولهــذا، كان الجيــش يخــّرج النخبــة 

العســكرية  فالخدمــة  السياســية. 

ــاء  ــة واالرتق ــبيل إىل النخب ــت الس كان

الســيايس.

ــان، كان  ــيس الكي ــات تأس يف بداي

التطــّوع يف صفــوف قــوات النخبــة 

ــّن  ــة، لك ــال املرموق ــن األع ــر م يُعت

ــات  ــرية، وب ــورة كب ــرّي بص ــع تغ الوض

إحــدى  الدينيــة  بالعقيــدة  التــذّرع 

ــة  ــن الخدم ــرُّب م ــع للته ــرز الذرائ أب

العســكرية.

يف  الخدمــة  رفــض  يُعتــر  ال 

الجيــش، أو التهــرُّب منهــا، ظاهــرًة 

جديــدة يف »إرسائيــل«، فلقــد ارتفعــت 

يف  فيــه  يخدمــون  ال  َمــن  نســبة 

ــة عــى نحــو  األعــوام األربعــني الفائت

متســارع. وبينــا بلغــت عــام 1980 

ــام  ــت إىل %32 ع ــة %12، ارتفع قراب

.2020

ــكرية  ــة العس ــن الخدم ــرُّب م الته

ــع  ــع كـ«املجتم ــيطاً يف مجتم ــس بس لي

عــن  النظــر  فبغــّض  اإلرسائيــي«. 

ــذا العــزوف  ــي تُعطــى له األســباب الت

عــن التجنيــد، فــإن النتائــج كارثيــة 

أُنشــئت  »إرسائيــل«  ألن  ببســاطة، 

وأن  واألمــن،  القــوة  فكــريَت  عــى 

ــرب  ــة«، وأن الح ــو الدول ــش ه »الجي

التــي يخوضهــا هــؤالء هــي »دفــاٌع 

ــش  ــّمي »جي ــك، ُس ــس« )لذل ــن النف ع

اإلرسائيــي«(. الدفــاع 

األيديولوجيــة  تَــأَكُّل  ثالثًــا، 

الصهيونيــة: »مــا بعــد الصهيونيــة« يف 

الجديــدة” »الصهيونيــة  مقابــل 

هــي  الجديــدة«  “الصهيونيــة 

ــا  ــا وقوميً ــة، ميينيً ــة متطرِّف أيديولوجي

ــد  ــل« بع ــرت يف »إرسائي ــا. ظه ودينيً

حــرب األيــام الســتة عــام 1967. يعتــر 

ــن  ــازل ع ــدد« أن التن ــة الج »الصهاين

األرض هــو خطيئــة كــرى، ويجــب 

ــع  ــالل جمي ــتيطان واحت ــام باالس القي

األرايض الفلســطينية، متهيــًدا للوصــول 

انهيار »إسرائيل« من الداخل: الفرضية واالحتماالت



13

- 2
39

 - 
ون

الث
وث

ة 
سع

وت
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا
 

الخميس 5 ذو الحجة 1442هـ، الموافق لـ 15 تموز 2021 

ويعــرّف  الكــرى«.  »إرسائيــل  إىل 

ــح  ــاع، أوري رام، مصطل ــامل االجت ع

ــه  ــه »توجُّ ــدة« بأن ــة الجدي »الصهيوني

ســيايس ثقــايف إقصــايئ، قومــي، بــل 

عنــري، وُمعــاٍد للدميقراطيــة« يف 

»إرسائيــل”.

بعــد  »مــا  مصطلــُح  دخــل 

الصهيونيــة« الخطــاَب اإلرسائيــي بعــد 

 .1993 عــام  رام  أوري  كتــاب  نــرش 

ــأن  ــه ب ــن أصحاب ــح يؤم ــو مصطل وه

الصهيونيــة قامــت مبــا عليهــا مــن 

ــايل،  ــل«، وبالت ــة إرسائي ــيس »دول تأس

أن  يجــب  الصهيونيــة  بعــد  مــا 

يشــهد تأســيس »دولــة دميقراطيــة«، 

تكــون  أن  جــدوى  عــن  متســائلني 

»إرسائيــل« دولــة يهوديــة بــدالً مــن أن 

تصبــح دولــة لــكل مواطنيهــا. وينتقدون 

تقــوم  التــي  العنريــة  السياســات 

ــة، والتشــجيَع  بهــا الســلطات اإلرسائيلي

والدعــَم اللََّذيــن يلقاهــا املســتوطنون 

يــّرون  هــؤالء،  رأي  يف  الذيــن، 

ــة  ــة، كدول ــل« وســمعتها الدولي »إرسائي

فصــل عنــري.

هــل  وغريهــا،  املشــكالت  هــذه 

ميكــن أن تــؤدي إىل انهيــار »إرسائيل« 

ــل ؟ ــن الداخ م

إن الجيــوب االســتيطانية، والتــي 

ــة  ــالد املحتل ــم غرســها عــادة يف الب يت

ــوة  ــا إىل ق ــاج دامئً ــتعَمرة، تحت أو املس

عاتيــة لتُبقيَهــا يف قيد الحيــاة. وظاهرة 

االســتعار االســتيطاين ليســت جديــدة، 

خــالل  األوروبيــون  مارســها  فلقــد 

ــم،  ــا بينه ــتعاري يف م ــس االس التناف

وخصوصــاً خــالل القــرن التاســع عــرش 

ــن. ــرن العرشي ــات الق وبداي

وبهــدف تريــف الفائــض البرشي 

يف أوروبــا، واخراق الســكان األصليني 

ــة، قامــت  للســيطرة عــى األرض املحتل

فــرة  خــالل  األوروبيــة،  الجيــوش 

االســتعار، بتطبيــق سياســة االســتعار 

الجيــوش  )تُحّقــق  االســتيطاين 

األوروبيــة الســيطرة العســكرية عــى 

ــوم بتوطــني الســكان  ــم تق ــا، ث ــد م بل

األوروبيــني فيــه(.

اختــالف  مــن  الرَّغــم  وعــى 

ــتعار  ــن االس ــدي ع ــتعار التقلي االس

االســتيطاين، فــإنَّ الشــكلني ترافقــا 

خــالل تلــك الفــرة، فشــّكال وحــدة 

ــة مــن السياســات االســتعارية  متكامل

األوروبيــة. الجيــوش تحمي املســتوطن، 

ســكانية  قاعــدة  يشــّكل  واملســتوطن 

للجيــوش، ويؤّمــن لهــا ظهــريًا يخــرق 

ــي  ــة، ويُنه مجموعــات الســكان األصلي

مترُّدهــا أو يقــي عليهــا.

أن  كيــف  نفهــم  هنــا،  مــن 

عامــة،  بصــورة  الغربيــة،  الشــعوب 

ال تجــد يف احتــالل فلســطني مــن 

اليهــود، وطــرد  جانــب املســتوطنني 

الفلســطينيني منهــا وإبادتهــم، أمــرًا 

ُمِشــيًنا ومثــريًا لإلدانــة. فهــذا بالضبــط 

املتحــدة  الواليــات  يف  حــدث  مــا 

ــتوطنون  ــل املس ــني وص ــة، ح األمريكي

األوروبيــون إىل تلــك البــالد، وطــردوا 

الســكان األصليــني منهــا وأبادوهــم.

“إرسائيــل« ال تختلــف عــن هــذا 

تــّم  الــذي  االســتعاري،  النمــط 

تأسيســه ليَُحــّل املســألة اليهوديــة التــي 

ــص  ــّم التخل ــا، فت ــؤّرق أوروب ــت ت كان

الداخليــة  األوروبيــة  املشــكلة  مــن 

األوســط.  الــرشق  إىل  بتصديرهــا 

ــذا  ــّكل ه ــة: يش ــة التالي ــت املعادل وكان

ــة  ــدًة متقدم ــتيطاين قاع ــان االس الكي

يف  الــرشق،  يف  الغربيــة  للمصالــح 

م إليــه الغــرب الدعــم،  مقابــل أن يقــدِّ

ــا وعســكريًا، وكلَّ مقوِّمــات القــوة  ماليً

للمحافظــة عــى نفســه. معادلــة »رابــح 

ــح«، والخــارس هــم أهــل األرض  – راب

األصليــون.

مــن هنــا، نفهــم الهواجــس األمنيــة 

ــودي يف  ــع اليه ــدى املجتم ــة ل الدامئ

»إرسائيــل«، إذ إن كل نزعــة اســتيطانية 

تحتــاج إىل أن تفــرض نفســها بقــوة 

ويــدرك  اآلخريــن.  عــى  الســالح 

املســتوطن  أن  متاًمــا  اإلرسائيليــون 

اإلرسائيــي لــن يقــدر عــى البقــاء 

واالســتمرار مــن دون الدعــم الغــريب، 

ــه نشــأ،  وخصوًصــا األمــرييك. ومبــا أن

ــن  ــاع ع ــة للدف ــة وظيفي ــا، كدول أساًس

املصالــح الغربيــة يف املنطقــة، فــإن 

داعميــه،  عــى  عــبء  إىل  تحّولــه 

املنــوط  الوظيفــي  الــدور  وفقدانَــه 

اســتمرار  حوافــز  ســيقلّصان  بــه، 

الدعــم، وخصوًصــا الدعــم الحــايل 

والالمــرشوط. والالمحــدود 

صمــود  مقّومــات  إّن  وعليــه، 

»املجتمــع اإلرسائيــي« ال تنبــع مــن 

فهــو  الخــارج،  مــن  بــل  الداخــل 

مدعــوم، ماليًــا وعســكريًا وسياســيًا، 

ــذا،  ــات املتحــدة والغــرب. ل مــن الوالي

فــإن انهيــاره مــن الداخــل يحتــاج إىل 

تخــي الواليــات املتحــدة عنــه، إّمــا 

بســبب انشــغالها الداخــي بذاتهــا، وإّما 

بســبب متــرُّد اإلرسائيليــني عليهــا، وإّما 

ــي  ــرى، الت ــباب األُخ ــن األس ــبب م لس

قــد ال تكــون منظــورة للعيــان اليــوم.
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ليست عقيدة.. بل انتهازية
للحركــة  األوىل  البدايــات  منــُذ 

الصهيونيــة، ومــن بعدهــا عنــد تأســيس 

اليــوم،  وإىل  الصهيــوين،  الكيــان 

يبــذل الكيــان الصهيــوين، والحركــة 

كبــرية  جهــوًدا  العامليــة  الصهيونيــة 

ومنظومتــه  اســراتيجيته  لرســيخ 

الفكريــة عــى كل الُصعــد، ســواء عــى 

ــاص،  ــوين الخ ــل الصهي ــد الداخ صعي

أو عــى الصعيــد الخارجــي العــريب 

أو الغــريب العــام، ومــن بــني هــذه 

ــي  ــة الت ــراتيجية الهام ــا االس القضاي

يَســعى هــذا الكيــان لتثبيتهــا، تلــك 

الفــرد  بــأن  تقــول  التــي  القاعــدة 

ــة كبــرية يف الفكــر  ــه أهمي اليهــودي ل

الصهيــوين، وأنــه عــى اســتعداد أن 

يدفــع الكثــري مــن أجــل هــذا العنــر، 

نوعيــة،  قيمتــه  العنــر  هــذا  وأن 

ــن  ــرد م ــه ف ــع أن ــرَدا م ــب ط وتتناس

ــه املختــار، ولهــذا لــو  أفــراد شــعب الل

ــى  ــألرس ع ــرّض ل ــرد تع ــذا الف أن ه

ســبيل املثــال، أو لــو تــم احتجــاز جثته، 

ــا  ــة لديه ــادة الصهيوني فــإن هــذه القي

مــن اإلرادة القويــة والصلبــة أن تبــادل 

ــال حياتــه أو يف  ــريف ح هــذا العن

ــه أو بعــض أعضــاء جســده  ــة موت حال

ــن األرسى  ــري م ــدد الكب ــة، بالع املتبقي

األحيــاء أو الشــهداء، وهــي تُريــد مــن 

وراء ذلــك أن تــزرع يف فكــر اآلخــر أن 

قيمــة أفرادهــا عاليــة جــًدا. هــل هــذا 

صحيــح ؟ أم إنهــا دعــوى عاريــة عــن 

الحقيقــي  العمــي  الصحــة والواقــع 

وليــس املُدعــى يكذبهــا بــل ينســفها 

ــا ؟ ــن جذوره م

البعيــد،  املــايض  يقــرأ  مــن  إّن 

أو الحــارض القريــب بدقــة، وبعيــًدا 

عــن الحــراك الظاهــري لهــذا الكيــان 

ــا،  ــك متاًم ــس ذل ــد عك ــوين يج الصهي

فهــذه الركــة الصهيونيــة وهــذا الكيــان 

الــذي نتــج عــن هــذه الحركــة هــو 

العنــر  عــى  اعتــدى  مــن  أكــر 

اليهــودي يف العــامل، وهــو مــن جعــل 

هــذا العنــر مجــرد أرقــام وعــدد 

ذاتــه االنتهازيــة اإلشــكنازية،  لبنــاء 

ــه  ــروي عطش ــا، ي ــيًدا مطاًع ــى س ليبق

للقيــادة والســيادة والســلطة واملــال، 

العنــر  وكرامــة  وحريــة  دم  مــن 

اليهــودي يف العــامل.

ذلــك  عــى  األمثلــة  ولنــرب 

القاطعــة  األدلــة  مبثابــة  لتكــون 

ــع يف  ــي النق ــا، ول ــدق قولن ــى ص ع

فكــر التجنــي عــى اآلخــر أو عــدم 

مــن  املثــال  وســيكون  املصداقيــة، 

ــر  ــكل مخت ــث، وبش ــم والحدي القدي

تطــول. القامئــة  ألن 

الصهيونيــة  ُدعــاة  اســتغل  لقــد 

قضيــة اإلبــادة الجاعيــة لليهــود عــى 

ــر” كــا يدعــون، واســتفادوا  ــد “هتل ي

ــي نشــأت بــني  ــة الرعــب الت مــن حال

األمــر  هــذا  عــى  وأسســوا  اليهــود 

يتواجــد  منطقــة  كل  يف  عصابــات 

فيهــا اليهــود، وعندمــا يــأيت األمــر 

بــرورة  الصهيونيــة  املنظمــة  مــن 

هجــرة اليهــود إىل فلســطني الســتكال 

مهمــة  كانــت  االســتيطان،  مــرشوع 

هــذه العصابــات إيجــاد حالــة مــن 

الرعــب عنــد اليهــود، لتصبــح الهجــرة 

إىل فلســطني هــي الهــروب اآلمــن 

حــدث  مــا  وهــذا  ولذويهــم،  لهــم 

ــا  ــرب وغريه ــر واملغ ــن م يف كل م

أوروبــا  أو  العربيــة  البــالد  مــن 

الرشقيــة حــًرا، وهنــا نقــول أيــن 

ــي  ــودي الت ــر اليه ــذا العن ــة ه قيم

ــة  ــوين والحرك ــان الصهي ــا الكي يدعيه

الصهيونيــة العامليــة ؟ إّن األمــر اليعــدو 

ــازًا سياســيًا وحســب. ــون إال انه أن يك

جــًدا،  الحديــث  الثــاين  واملثــال 

ــالل  ــو” خ ــه “نتنياه ــام ب ــا ق ــو م ه

والتــي  األخــرية  االنتخابيــة  العمليــة 

ــتخدم  ــد اس ــة، فلق ــا يف النهاي خره

لــدى  اإلرسائيليــني  األرسى  ورقــة 

ــات  ــطينية يف االنتخاب ــة الفلس املقاوم

ليملــك مــن خاللهــا صناديــق االقــراع 

وحســب، ومل يكــن ينظــر أبــًدا إىل آالم 

ذوي األرسى اإلرسائيليــني إال مــن أنها 

ســتعطيه أصــوات أكــر كلــا لعــب 

الصهيــوين،  املواطــن  عــى مشــاعر 

ــة  ــة األنتخابي ــن العملي ــرج م ــد خ ولق

إىل  صهيــوين  أســري  أي  يُعيــد  ومل 

ــلتها  ــد أفش ــة ق ــذا الورق ــه، ألن ه أهل

املقاومــة بصالبــة موقفهــا، وهنــا تــرز 

الفكــرة االنتهازيــة التــي هــي موضــوع 

مقالتنــا بــأن العنــر الصهيــوين ليــس 

إال ورقــة يلعــب بهــا الناخــب ليحظــى 

بالوصــول إىل كــريس الســادة فحســب.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من 
أجل فلسطني



موقعها: 
تقع إىل الغرب من القدس عى بعد 28 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
صــادر االحتــالل الصهيــوين أرايض القريــة التــي تبلــغ مســاحتها املســلوبة 2.2 ألــف دونــم ، وبلــغ 

عــدد ســكانها عــام 1931م حــوايل 186 نســمة، ارتفــع إىل 260 عــام 1945م.

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

- أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنة »عشتاعول« عام 1948. 

عسلين

الخميس 5 ذو الحجة 1442هـ، الموافق لـ 15 تموز 2021 
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