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من أنهار.. إلى أّمهات العالم
ليســت أنهــار الديــك األّم الفلســطينية األوىل التــي ســتضع مولودهــا يف الســجن، وليــس جنينهــا بــأول طفــل أو طفلــٍة 

فلســطينية تُبــر النــور يف ســجون الظلــم والظلــات.

“أنهــار” وجــٌه مــيء جديــد مــن الوجــوه املرشقــة ألمهــات فلســطني، وحلقــة جديــدة مــن سلســلة نســاء شــجاعات 
وصبــورات، اِســتطعن أن يُثبــن أنفســهن أمــام التحديــات، وتحملــن مبســؤولية ورشف واقتــدار مهــات عديــدة وصعبــة، 
ابتــداء مــن مســؤولية تكويــن أرسة وإنجــاب وتربيــة األوالد، وصــواًل إىل مواجهــة االحتــال واإلرهــاب الصهيــوين، والدفــاع 

عــن األرض واملطالبــة بالحريــة والتحريــر.

ــا عــى لوائــح املنظــات النســوية التــي تّدعــي الدفــاع عــن  ورغــم كل ذلــك »فشــلت« أنهــار يف أن تجــد لهــا مكانً
النســاء والعمــل مــن أجــل متكــني املــرأة !

كا »فشلت« أنهار يف أن تنتزع اعرتاًضا أو غضبًا أو بيانًا من جمعيات حقوق اإلنسان !

ــاّم  ــدول وقــادة العــامل إىل األمــني الع ــار، مــن زعــاء ال ــق املســؤولني الكب وكذلــك »فشــلت« أنهــار يف أن تثــر قل
ــة ! ــة الدولي للمنظم

فشــلت أنهــار فشــًا ال ميكــن أن يُقــال عنــه - يف ميــزان الحقيقــة واإلنســانية - إال أنــه قمــة النجــاح وأقــى درجــات 
التفــوق، وأنهــا حجــزت بذلــك لنفســها مقعــًدا يف قطــار الــرشف الســامي، واســتحقت الدرجــة األوىل يف مراتــب »األمومــة 

املقّدسة«.

فهنيئًا ألنهار.. وبورك مولودها ذكرًا كان أم أنثى، وقُّدست األرض التي تعطي مثل هذه األم العظيمة.

هنيئـًـا ألنهــار أنَّ لهــا أســوة حســنًة يف ســيدة نســاء العاملــني مريــم الصّديقــة الطاهــرة، التــي ملــا حملــت بابنهــا املبــارك 
انتبــذت مــن قومهــا مكانـًـا قصيًّــا، خوفـًـا عــى نفســها وعــى وليدهــا الكريــم.

واليــوم تُْنبَــُذ أنهــار ورفيقاتهــا النســاء - مثــل فــدوى حــادة وإرساء الجعابيــص - يف غيابــة الســجون مــن ِقبــل عــدو 
محتــل غاشــم، ألن هــذا املحتــل يخــاف مــن هــذه املــرأة وأمثالهــا أن يفضحــن إرهابــه وعنريتــه، وأن يكشــفن بطــان 

دولتــه املزيفــة.

هنيئًــا ألنهــار أنهــا ال تجــد صديقــًة حانيــًة تســاندها ســاعة املخــاض، كــا كانــت مريــم يف تلــك الســاعة وحيــدًة وال 
أنيــس وال معــني لهــا.

هنيئًا ألنهار أنها مثل مريم؛ ال تجُد يًدا محبة تعّد لها لقمًة صغرة تستقوي بها عى رضاع مولودها الصغر.

هنيئـًـا ألنهــار ولــكل أمهــات فلســطني، وتعًســا لــكل مــن أعمــى الوهــم والباطــل عيونــه، حتــى وقــع يف حــْأة التطبيــع، 
واســتبدل الــذي هــو باطــل بالحــق الــذي ال مــراء فيــه، والــذّل بــرشف الحيــاة والذكــرى بعــد املــات.

وإنهــا ملناســبٌة يتوّجــه فيهــا اإلنســان إىل نفســه أوالً وقبــل أي إنســان آخــر، ثــم إىل مــن يحبّهــم، ثــّم إىل كل أبنــاء هــذه 
األمــة مــن نســائها ورجالها:

أين نحن من القيام بحّق فلسطني علينا ؟

أيــن نحــن مــن أضعــف اإلميــان يف هــذا املقــام، وهــو أن نُنكــر االحتــال بقلوبنــا، وأن نعلـّـم أطفالنــا أّن أطفــااًل مثلهــم 
يولــدون يف الســجون، ألّن أمهاتهــم رفضــن الظلــم واالحتال.

ــم أبناءنــا الذيــن يروحــون ويجيئــون بأمــان، أن فتيانًــا مثلهــم قتلــوا برصــاص االحتــال الغاشــم بينــا كان  وأن نعلّ
أحدهــم يحمــل »ربطــة الخبــز« ألهلــه، كــا حــدث مــع محمــد العامــي يف مدينــة الخليــل، أو كــا حــدث مــع عمــر أبــو 
النيــل منــذ يومــني، والــذي أصيــب يــوم الســبت املــايض برصــاص االحتــال خــال االحتجاجــات عــى حــدود قطــاع غــزة.

من أنهار الديك إىل كل أمهات العامل، ومن جنينها إىل كل أطفال الدنيا:

هنا فلسطني. هنا الحق واألرض والعدل.

هنا االحتال الذي يجثم بطغيانه فوق كل ذلك، ويحاول أن مينع األنفاس عن شعلة الحرية.

هنــا األمهــات واألطفــال والرجــال والشــباب الــذي مل ولــن يرتكــوا يوًمــا ُحلــم التحريــر، وســوف تكــون لهــم العاقبــة 
بــإذن اللــه.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

3فلسطني
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األقــى  املســجد  خطيــب  قــال 

ورئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا يف 

صــري،  عكرمــة  الشــيخ  القــدس، 

إّن “االنتهــاكات املتكــررة واملتزايــدة 

يف  االحتــال  وقــوات  للمســتوطنني 

أّن  عــى  تؤكــد  األقــى،  باحــات 

االحتــال طامــع يف الســيطرة عــى 

ــة”. ــة وملتوي ــرق مختلف ــى وبط األق

صــري  عكرمــة  الشــيخ  وعــّد 

يف تريــٍح صحفــي، أّن “االحتــال 

ــه  ــرار انتهاكات ــال تك ــن خ ــاول م يُح

نــزع صاحيــة الوقــف اإلســامي عــن 

األقــى”. املســجد  إدارة 

مــن  يجــرى  “مــا  أّن  وأوضــح 

خــال  األقــى  لحرمــة  انتهــاكات 

ــداء  ــو اعت ــتوطنني، ه ــات املس اقتحام

ــاحة  ــر يف س ــن التوت ــد م ــارخ يزي ص

ــلطات  ــا س ــا، محّم ــى ومحيطه األق

االحتــال مســؤولية ذلــك”.

ــن  ــال ل ــا أشــار إىل أّن “االحت ك

يتوقــف عــن انتهاكاتــه بــل يتعمــد 

ــًدا  ــلمني”، مؤك ــاعر املس ــتفزاز مش اس

أنـّـه يســتند بذلــك إىل املوقــف الــدويل 

ــع  ــه، واملوقــف العــريب املطب الداعــم ل

ــه”. مع

وشــدد صــري عى أّن “املقدســيني 

ــداءات،  ــذه االعت ــى ه ــكتوا ع ــن يس ل

وهــم يعتمــدون بذلــك عــى أنفســهم”، 

مســتنكرًا بــأن »الســلطة ليــس لهــا 

عاقــة باألمــر بعــد أن حيــدت نفســها 

بتوقيــع اتفاقيــة أوســلو التــي فرضــت 

شــؤون  يف  التدخــل  عــدم  عليهــا 

ــى”. األق

ودعــا املقدســيني لـ«مزيــٍد مــن 

لألقــى،  الرحــال  وشــد  الربــاط 

لتثبيــت  الدعــم  كامــل  وتقديــم 

فلســطني  أنحــاء  مــن  املرابطــني 

ــى  ــم األق ــا عهده ــوا ك كافة ليكون

وشــهامة”. نخــوة  أهــل  دامئــا 

كثافــة  األخــرة  اآلونــة  وتشــهد 

قــوات  إخــاء  وتعمــد  لاقتحامــات 

مــن  الرشقيــة  املنطقــة  االحتــال 

واملرابطــني،  املصلــني  مــن  املســجد 

االســتفزازية  الترفــات  عــن  عــدا 

املســجد  لحرمــة  واالنتهــاكات 

. تــه ومصليا

ــني؛  ــى فرتت ــات ع ــم االقتحام وتت

ــر  ــر ع ــاة الظه ــد ص ــة، وبع صباحي

الغــريب  الجــدار  املغاربــة يف  بــاب 

مــن  ومرافقــة  بحايــة  لألقــى، 

جــوالت  ضمــن  االحتــال،  قــوات 

لتغيــر  تهــدف  دوريــة  اســتفزازية 

ــجد  ــة واملس ــة املقدس ــع يف املدين الواق

املبــارك. األقــى 

ورصــد التقريــر الــدوري الــذي 

لحركــة  اإلعامــي  املكتــب  يصــدره 

“حــاس” يف الضفــة الغربيــة، ارتكاب 

االحتــال )3886( انتهــاكًا خــال شــهر 

ــايض. ــو امل متوز/يولي

ومســتوطنوه  االحتــال  وارتكــب 

العبــادة  دور  عــى  اعتــداء   )22(

واملقدســات، فيــا أبعــد االحتــال )3( 

ــن  ــكن وع ــن الس ــن أماك ــني ع مواطن

ــارك، يف الوقــت  املســجد األقــى املب

 )3387( إىل  الحايــة  قــدم  الــذي 

مســتوطًنا اقتحمــوا األقــى خــال 

الفــرتة. ذات 

ــرة  ــر دائ ــب مدي ــار إىل أّن نائ يش

الشــيخ ناجــح  األوقــاف اإلســامية، 

يُحــاول  “االحتــال  إّن  بكرات،قــال 

ــة  ــه وبســط ســيادته املطلق فــرض قوت

ــر  ــات تغي ــذ عملي ــجد وتنفي ــى املس ع

بالواقــع الدميغــرايف والجغــرايف عــى 

ــة”. املدين

صبري: االحتالل طامع في السيطرة على 
األقصى وبطرٍق مختلفة وملتوية
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الخميس 25 محرم 1443هـ، الموافق لـ 2 أيلول 2021 

التــي  فلســطينية  لجنــة  حــّذرت 

تعنــى باألوقــاف اإلســامية يف مدينــة 

ــام  ــة ع ــطني املحتل ــال فلس ــا ش حيف

ــر؛  ــدي خط ــط تهوي ــن »مخط 48، م

)األبيــض(  الصغــر  املســجد  يهــدد 

ــة«. ــا املحتل ــة حيف ــي يف مدين التاريخ

وقــف  متــويّل  لجنــة  وقالــت 

االســتقال يف حيفــا، يف بيــان اإلثنــني 

ـا  تهويديًـّ مخططًــا  إّن   ،2021-8-30

التخطيــط  لجنــة  اليــوم  ستناقشــه 

والبنــاء يف بلديــة االحتــال بحيفــا، 

ــى عــى أرض  ــة مبن ــدف إىل »إقام يه

ــا مــن 27  املســجد وماصًقــا لــه، مكونً

ــق  ــة طواب ــة إىل أربع ــا، باإلضاف طابًق

يهــدد  الــذي  األمــر  األرض،  تحــت 

املســجد ويــؤدي إىل طمســه«.

الــذي  املخطــط  أّن  وأوضحــت 

»بــن  رشكــة  تأسيســه  إىل  بــادرت 

كيــا لاســتثار« و«متحــف حيفــا« 

مبنــى  إقامــة  يتضمــن  اإلرسائيــي، 

للســكن والفنــادق والتجــارة واملكاتــب، 

بعنــوان  ســكنية  وحــدة   258 وبنــاء 

»عــارة املتحــف - حيفــا«.

وأضافــت اللجنــة أن هــذا املخطــط 

»ســيُقام عــى أرض وقــف مصــادرة 

األبيــض،  الصغــر  املســجد  حــول 

اســتولت عليهــا الســلطات اإلرسائيلية«.

ــض(  ــر )األبي ــد املســجد الصغ ويُع

مــن أقــدم املقدســات يف حيفــا، وكان 

ــة،  ــا يف املدين لســنوات مســجًدا مركزيً

إىل أن ُهــدم جــزء منــه بعــد نكبــة 

ــت  ــال، وأقيم ــادره االحت الـــ67، وص

رشكــة االتصــاالت الســلكية اإلرسائيليــة 

ــزك( عــى جــزء مــن أرضــه، مــا  )بي

ميثــل  الجديــد  املــرشوع  أن  يعنــي 

ــدي  ــه والتع ــاوالت طمس ــتمراًرا ملح اس

ــة. ــق اللجن ــه، وف علي

االحتــال  ســلطات  رشعــت 

اإلرسائيــي، اإلثنــني 30-8-2021، يف 

بنــاء طابــق ثــاٍن يف معســكر عســكري 

إرسائيــي، أقيــم منــذ عقود عــى أرض 

ــات يف  ــل للحاف ــة الخلي ــة بلدي محط

شــارع الشــهداء وســط مدينــة الخليــل.

الخليــل  بلديــة  رئيــس  واســتنكر 

ــع  ــات التوس ــنينة عملي ــو س ــر أب تيس

االحتــال. معســكر  يف  الجديــدة 

تواصــل  »البلديــة  إّن  وقــال 

جهودهــا مــن خــال اللجنــة القانونيــة 

التــي كلفتهــا مبتابعــة قضيــة بنــاء 

ــى أرض  ــال ع ــش االحت ــكر لجي معس

محطــة بلديــة الخليــل للحافــات، التــي 

اســتوىل االحتــال عليهــا منــذ عقــود؛ 

ــى أرايض  ــتياء ع ــة االس ــف عملي لوق

الخليــل والهادفــة إىل تهويــد قلــب 

ــتيطانية  ــؤر االس ــمني الب ــة، وتس املدين

وتوســعتها عــى حســابها”.

لــن  البلديــة  أّن  إىل  لفــت  كــا 

تقــف مكتوفــة األيــدي أمــام هــذه 

االنتهــاكات، كاشــًفا عــن مخاطبتهــا 

املؤسســات  كل  رســمية  برســائل 

والقنصليــات  الدوليــة  الحقوقيــة 

البلــدة  أّن  ســيا  وال  واملمثليــات، 

القدميــة مســجلة عــى الئحــة الــرتاث 

العاملــي.

ا في حيفا مخطط تهويدي يستهدف مسجًدا تاريخيًّ

توسع استيطاني على حساب محطة 
الحافالت وسط الخليل
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ــدس  ــؤون الق ــص يف ش ــد املخت أك

ســعي حكومــة  ديــاب  أبــو  فخــري 

بينيــت  نفتــايل  برئاســة  االحتــال 

حثيثًــا، للدفــع نحــو تنفيــذ مخطــط 

مســاحة  عــى  االســتيطاين   ”E1“

أرايض رشقــي  مــن  دومنًــا   12,443

املحتلــة. القــدس 

دفــع  أّن  ديــاب  أبــو  وأوضــح 

لتنفيــذ  مجــدًدا  االحتــال  حكومــة 

املــرشوع يــأيت بعــد يومــني مــن لقــاء 

ــايل بينيــت  رئيــس وزراء االحتــال نفت

مــع الرئيــس األمريــي جــو بايــدن 

مــن  بطلــب  وكذلــك  واشــنطن،  يف 

للتخطيــط”. األعــى  »املجلــس 

ولفــت إىل أّن االحتــال خصــص 

ــع  ــط لوض ــيكل فق ــون ش ــو 26 ملي نح

وإجــراء  والتصاميــم  املخططــات 

املســح الهنــديس الخــاص باملــرشوع 

االســتيطاين.

املــرشوع  أّن  أضــاف  كــا 

ــمى  ــا يس ــن م ــأيت ضم ــتيطاين ي االس

مــرشوع »القــدس الكــرى«، ويهــدف 

إىل ربــط مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« 

مبدينــة القــدس داخــل جــدار الفصــل 

التجمعــات  ومحــارصة  العنــري، 

البدويــة البالــغ عددهــا 7 آالف نســمة، 

والذيــن يقطنــون يف البوابــة الرشقيــة 

للقــدس.

إىل  املــرشوع ســيؤدي  أّن  وبــنّي 

الســيطرة عــى املزيــد مــن األرايض 

ــة  ــايل الضف ــل ش ــطينية، وفص الفلس

ــا،  ــا نهائيًّ ــة عــن جنوبه ــة املحتل الغربي

وقطــع التواصــل بينهــا، وفصلهــا عــن 

املدينــة،  أيًضــا، ومحــارصة  القــدس 

وتغيــر الوجــه الجغــرايف والحضــاري 

للمنطقــة املســتهدفة.

وبحســب أبــو ديــاب؛ فــإن املرشوع 

االســتيطاين يتضمــن بنــاء نحــو 4 آالف 

وحــدة اســتيطانية وفنــادق ومناطــق 

ــزء  ــن الج ــد م ــياحية متت ــة وس صناعي

الرشقــي للقــدس حتــى البحــر امليــت، 

باإلضافــة إلقامــة شــوارع وفاصــل مــن 

ــكام  ــة وإح ــل الضف ــتوطنات لفص املس

الحساســة،  املنطقــة  عــى  الســيطرة 

والتــي تعــد أكــر حيويــة.

ضوء أخرض

التــي  الدوليــة  املعارضــة  ورغــم 

القاهــا املــرشوع االســتيطاين يف عهــد 

رئيــس وزراء االحتــال الســابق بنيامني 

نتنياهــو، إال أن حكومة »بينيت« تســعى 

للدفــع نحــو تنفيــذه، حيــث أعطــى 

ــط  ــس التخطي ــر »ملجل ــوء األخ الض

والبنــاء« ألجــل ذلــك، كــا يقــول أبــو 

ديــاب.

دولــة   16 قدمــت  أن  وســبق 

أوروبيــة مذكــرة احتجــاج إىل وزارة 

الخارجيــة اإلرسائيليــة، عــّرت فيهــا 

إقامــة  مــن  الكبــر  قلقهــا  عــن 

املــرشوع االســتيطاين “E1”، مؤكــدًة 

ــة،  ــة الحساس ــذه املنطق ــاء به أن »البن

ســيقّوض إمكانيــة التفــاوض عــى حــّل 

الدولتــني، وســيعيق التواصــل بالنســبة 

الفلســطينية”. الدولــة  إىل 

يُشــار إىل أّن هــذا املــرشوع الــذي 

يُعــد مــن أخطــر املشــاريع اإلرسائيليــة 

-وفًقــا ألبــو ديــاب- يُشــكل بدايــة الضم 

 )C( الفعــي ملناطــق )الســلب والنهــب(

ــت«  ــد إرصار »بيني ــا يؤك ــوار، م واألغ

عــى إنهــاء مــرشوع إقامــة الدولــة 

ــدس. ــا الق الفلســطينية وعاصمته

املصدر: وكالة صفا

مساٍع صهيونية للبدء بتنفيذ مشروع »E1« االستيطاني 
الخطير شرقي القدس
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الخميس 25 محرم 1443هـ، الموافق لـ 2 أيلول 2021 

مختصــة  مؤسســات  طالبــت 
-8-31 الثاثــاء  األرسى،  بشــؤون 

عــن  الفــوري  باإلفــراج   ،2021
األرسى الفلســطينيني املــرىض وعــى 
رأســهم أنهــار الديــك التــي ســتضع 
مولودهــا خــال أيــام داخل ســجون 

االحتــال.

بعــد  املطالبــات  جــاءت 
االحتــال  محكمــة  أرجــأت  أّن 
اإلرسائيــي العســكرية يف »عوفــر«، 
األربعــاء 1-9-2021، البــت يف طلــب 
إخــاء ســبيل األســرة الحامــل أنهــار 
الديــك بكفالــة، حتــى األحــد املقبــل 

.2021 /9 /5

ــك )26  ــار الدي ــار إىل أن أنه يُش
عاًمــا( مــن قريــة كفــر نعمــة غــرب 
ــعة  ــة التاس ــتكون الحال ــه، س رام الل
التــي تضــع مولودهــا يف ســجون 
االحتــال إن مل يُفــرج عنهــا رسيًعــا 
ــا آالم املخــاض يف أي  وقــد تداهمه

لحظــة.

ودعــت مؤسســات األرسى خــال 
ــة  ــة الدولي ــر اللجن ــام مق ــة أم وقف
للصليــب األحمــر مبدينــة البــرة يف 
الضفــة الغربيــة اليوم، الفلســطينيني 
ملســاندة األرسى كافــة والوقــوف إىل 
ــن  ــرة التضام ــيع دائ ــم وتوس جانبه
ــر  ــة الخط ــعبي نتيج ــراك الش والح
ــل سياســة  ــه بفع ــذي يتعرضــون ل ال
ــل  ــد مــن قب ــي املتعم اإلهــال الطب

ــال. إدارة ســجون االحت

وأرســلت أنهــار قبــل أيــام رســالة 
إىل أهلهــا تشــكو أملهــا وخوفهــا مــن 
الــوالدة مكبلــة ووحيــدة يف الســجن 
عمليــة  إجــراء  إىل  تحتــاج  وقــد 
ــة  ــة عالي ــدرت رصخ ــة وأص قيري
ــل  ــجن تحم ــن الس ــالتها م ــر رس ع

املجتمــع الــدويل املســؤولية أمــام 
وضعهــا الاإنســاين، وهــي الرســالة 
إلكرتونيــة  حملــة  فّجــرت  التــي 
ــار  ــذوا أنه ــم )أنق ــت وس ــرى تح ك
ــا. ــا والتضامــن معه ــك( لدعمه الدي

كــا أن أنهــار ســتكون أمــام 
ســيناريوهني فيــا بعــد الــوالدة إمــا 
أن تحتفــظ بابنهــا كأصغــر أســر 
وإمــا أن تخرجــه خارج الســجن وكا 
األمريــن ُمــر. ويقبــع يف ســجون 
ــم 600  ــرًا بينه ــال 4850 أس االحت
مــرىض و43 أســرة بينهــن 11 أّمــا.

ــرة  ــت وزي ــة، قال ــال الوقف وخ
شــؤون املــرأة الفلســطينية، آمــال 
حمــد، إن األســرة أنهــار عنــوان 
للمــرأة الفلســطينية التــي تحــدت 
املحتــل وناضلــت مــن أجــل الوطــن 
مطالبــة كافــة املؤسســات الحقوقيــة 
ــة  ــى حكوم ــط ع ــانية بالضغ واإلنس
االحتــال لإلفــراج عنهــا حتــى تضــع 
ــن  ــة اليدي ــة ال مكبّل ــا بحّري مولوده

ــني. والقدم

الهيئــة  رئيــس  أوضــح  بــدوره 
األرسى  شــؤون  ملتابعــة  العليــا 
أن  شــومان،  أمــني  واملحرريــن، 
األرسى يعانــون مــن أوضــاع كارثيــة 
األســرة  خاصــة  انســانية  وغــر 
أنهــار الديــك التــي ســتضع مولودها 
ــون”  ــام يف ســجن “الدام خــال أي
وهــي مقيــدة اليديــن والقدمــني.

 ،2021-9-2 الخميــس  ومســاء 
هنــاك  أن  األرسى  هيئــة  أكّــدت 
قــراًرا باإلفــراج عــن األســرة أنهــار 
الديــك بكفالــة ماليــة قيمتهــا 40 
ــة  ــة الجري ــع اإلقام ــيكل م ــف ش أل

يف منــزل عائلتهــا.

ــالة  ــلت رس ــار أرس ــر أّن أنه يذك

مــن داخــل املعتقــل، جــاء فيهــا: 
مــش  بشــكل  لجوليــا  »اشــتقت 
عليهــا  واجعنــي  قلبــي  طبيعــي.. 
ــي..  ــا لقلب ــا وأضمه ــي أحضنه ونف
ــي ال ميكــن أن  الوجــع الــي يف قلب
يكتــب يف ســطور، شــو أعمــل إذا 
ــا  ــم وتكلبشــت وأن ــد عنك ــدت بعي ول
ــوالدة  ــو ال ــني ش ــوا عارف ــد وإنت أول
القيريــة بــره ! كيــف بالســجن 
وأنــا مكلبــش لحــايل... آآخ يــا رب 
طمعــان يف رحمتــك... أنــا كثــر 
يف  حــادة  آالم  وصابنــي  تعبانــة 
الحــوض ووجــع قــوي يف اجــري 

نتيجــة النــوم عــى “الــرش”.

االحتالل يواصل إجرامه ويرفض اإلفراج 
عن األسيرة الحامل أنهار الديك



املُربــني  األرسى  عــدد  ارتفــع 

عــن الطعــام يف ســجون االحتــال إىل 

ــو  ــادي أب ــر ش ــام األس ــد انض 7، بع

ــدة  ــم عاي ــن مخي ــا( م ــر )37 عاًم عك

يف بيــت لحــم، لــإلرضاب منــذ 6 أيــام، 

ــم اإلداري. ــا العتقاله رفًض

وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى 

يــوم  لهــا،  بيــان  يف  واملحرريــن، 

قــوات  أّن   ،2021-8-31 الثاثــاء 

ــخ  ــر بتاري ــو عك ــت أب ــال اعتقل االحت

أمــر  بحقــه  وصــدر   ،2020/10/9

اعتقــال إداري، وُجــدد مــرة أخــرى، 

وتحتجــزه حاليًــا داخــل زنازيــن معتقــل 

»عوفــر”.

كايــد  األســر  يُواصــل  كــا 

ــة  ــدة دورا مبحافظ ــن بل ــفوس م الفس

ــوم  ــام للي ــه عــن الطع ــل، إرضاب الخلي

األســر  بلــغ  فيــا  تواليًــا،  الـــ)48( 

ــه  ــل يوم ــن الخلي ــمة م ــداد القواس مق

الـــ)40( مــن اإلرضاب، واألســر أحمــد 

لحــم  بيــت  مدينــة  مــن  حامــرة 

ــا  ــا، في ــوم الـــ)32( تواليً مــرب للي

دخــل األســر املهنــدس عــاء األعــرج 

ــه الـــ)23(  ــرم يوم ــة طولك ــن مدين م

اإلرضاب. مــن 

ــواش  ــو ه ــام أب ــر هش ــا األس في

إرضابــه  الخليــل  مــن  عاًمــا(   40(

إىل  إضافــة  تواليًــا،  الـــ)15(  لليــوم 

األســر رايــق صــادق بشــارات مــن 

ــع  ــه التاس ــل يوم ــذي دخ ــاس ال طوب

اإلرضاب. يف 
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ارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام إلى 7

شركة »سايبر« التي يديرها رئيس سابق لـ»موساد« 
تبدأ عملها باإلمارات

بــدأت رشكــة »إكــس إم ســاير«، 
املوســاد  رئيــس  يرأســها  التــي 
الســابق متــر بــاردو، بالعمــل يف 
دولــة اإلمــارات، حيــث تبيــع برامــج 
ســاير مــن تطويرهــا لحايــة البنية 
ــات  ــط ومؤسس ــاز والنف ــة للغ التحتي
ماليــة، وفــق مــا ذكــرت صحيفــة 

»غلوبــس«.

أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
يف  وقّعــت،  الصهيونيــة  الرشكــة 
أبراهــام«  »اتفاقيــات  أعقــاب 
لتطبيــع العاقــات بــني اإلمــارات 
ــل«، عــى  ــن وبــني »إرسائي والبحري
ــباير  ــة »س ــع رشك ــاون م ــاق تع اتف
سولوشــنز« مــن ديب، التــي تديرهــا 
ومتثــل  هنــود،  خــراء  مجموعــة 
رشكات ســاير إرسائيليــة أخــرى، 

منهــا »ســاير آرك« و«تشــيكبوينت«.

وأضافــت الصحيفــة أن »إكــس 

الرشكــة  مــع  تتعــاون  إم ســاير« 

»رفائيــل«  اإلرسائيليــة  الحكوميــة 

ــع  ــلحة( ومجم ــر األس ــلطة تطوي )س

مــن  »رفائيــل«  أقامتهــا  رشكات 

أجــل »التوقيــع عــى عقــود مــع 

رشكات يف الخليــج يف مجــال البنيــة 

وتشــمل  والنفــط،  للغــاز  التحتيــة 

بنيــة  ورشكات  الكهربــاء  رشكــة 

تحتيــة للطاقــة ورشكات إرسائيليــة 

إكــس  وترافيــك  ووتربــول،  مثــل 

وريديبلــو«.

»ســباير  ستســاعد  كــا 

املرحلــة،  هــذه  يف  سولوشــنز«، 

ــة يف االخــرتاق  الــرشكات اإلرسائيلي

إىل دول موقعــة عــى »اتفاقيــات 
اإلمــارات  أي  فقــط،  أبراهــام« 

والبحريــن.

ــاير« يف  ــس إم س ــط »إك وتنش
ســوق اختبــارات اخــرتاق تهديــدات 
ســاير، وتعمــل مــن أجــل رصــد 
نقــاط ضعــف يف بنيــة تحتيــة بالغــة 

ــا. ــر منه ــة والتحذي األهمي
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الخميس 25 محرم 1443هـ، الموافق لـ 2 أيلول 2021 

حّملــت مؤسســة »القــدس الدولية«، 

ــل  ــؤولية تدخ ــة، مس ــة األردني الحكوم

االحتــال املســتمر يف أعــال الرتميــم 

باملســجد األقــى، وآخرهــا رشوعــه 

ــاب  ــد »ب ــم الجــر الخشــبي عن برتمي

املغاربــة« يف الســور الغــريّب لألقــى.

يف  الدوليــة«،  »القــدس  وقالــت 

إّن   :2021-8-31 الثاثــاء  لهــا  بيــان 

“ســكوت األردن عــن تدخــل االحتــال 

التــي  املســتمر يف أعــال الرتميــم 

تقــوم بهــا دائــرة األوقــاف اإلســامية، 

وصــواًل إىل منعهــا إال بإذنــه االحتــال، 

أدى إىل هــذا التــادي الــذي جعــل 

االحتــال ال يكــرتث مبوقــف األردن 

ــة  ــرّي يف صيان ــق الح ــب الح صاح

املســجد وترميمــه”.

وعــّدت أن »صمــت األردن عــن 

انتــزاع حــّق الرتميــم والبنــاء والصيانــة 

منــه يف املســجد األقــى، مقدمــة 

املســجد  شــؤون  بــإدارة  للتفريــط 

ورعايتــه”.

ويف هــذا الســياق ذكـّـرت »القــدس 

ــدور األردين عــام 2014،  ــة« بال الدولي

ــك منحــدر  ــال تفكي ــا أراد االحت حين

ســيحل  وكان  جزئيًّــا  بُنــي  خشــبي 

محــل الجــر؛ إال أن الضغــط األردين 

تصعيــد  مــع  بالتزامــن  الشــديد، 

وجــه  يف  مؤثــر  شــعبي  فلســطيني 

االحتــال، حــال دون ذلــك.

ــى  ــل ع ــذا دلي ــدت أّن »ه ــا أك ك

ــتند  ــازم واملس أّن املوقــف األردين الح

ــوي وحــده  ــل الفلســطيني الق إىل الفع

ــه  ــال ومنع ــم االحت ــى لج ــادر ع الق

ــة  ــوق األردن يف رعاي ــلب حق ــن س م

جميــع شــؤون األقــى بــا تدخــل 

ــال”. ــن االحت م

وشــددت »القــدس الدوليــة« يف 

ــا  ــوم به ــي يق ــال الت ــا، أن األع بيانه

الخشــبي  الجــر  عنــد  االحتــال 

بذريعــة ترميمــه »اعتــداء ســافر عــى 

حرمــة املســجد األقى، ال يقــل خطورة 

والحفريــات،  االقتحامــات،  عــن 

ــه  ــداءات عــى حراســه وموظفي واالعت

وبنيانــه”. ورّواده 

الفلســطينية،  الســلطة  ودعــت 

واألردن، ومنظمــة التعــاون اإلســامي، 

ــل  ــداء يف املحاف ــذا االعت ــارة ه إىل إث

ــام 2007؛  ــل يف ع ــا حص ــة ك الدولي

وإجبــار االحتــال عــى الرتاجــع.

االحتــال  حكومــة  وكانــت 

اإلرسائيــي، أقامــت يف العــام 2004 

ــني ســاحة  ــا ب ــبيًا يصــل م جــًرا خش

ــراق واملســجد األقــى، يســتخدمه  ال

املســجد  إىل  للوصــول  املســتوطنون 

ــك  ــم، وذل ــال اقتحاماته ــى خ األق

بعــد تدمــر تلــة املغاربــة التــي كانــت 

ــط  ــني للرب ــك الح ــى ذل ــتخدم حت تس

مــا بــني الســاحة واملســجد.

»أوقــاف  دائــرة  أن  إىل  يُشــار 

القــدس«، التابعــة لــوزارة األوقــاف 

اإلســامية  والشــؤون  واملقدســات 

عــى  الرســمي  املــرشف  األردنيــة، 

املســجد األقــى وأوقــاف القــدس، 

مبوجــب القانــون الــدويل، الــذي يعــد 

األردن آخــر ســلطة محليــة مرشفــة 

ــا  ــل أن تحتله ــك املقدســات قب عــى تل

»إرسائيــل”.

القدس الدولية تحّمل األردن مسؤولية ترميم االحتالل 
الجسر الخشبي باألقصى
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طالبــة الهندســة المعمارية فــي الجامعة األردنيــة، لينة الحوراني، 
تنســحب مــن مشــروع عالمــي طرحتــه جامعــة )جــون هوبكنــز( 
فــي الواليــات المتحــدة، إليجــاد حلــول للمــدن للتعافــي مــن آثــار 
وبــاء “كورونــا” علــى الصعيــد االقتصــادي، والبيئــي، والحضــري، 

وغيــره.

ممثــل  بيــن  رســمي  اجتمــاع  أول  فــي  الحورانــي  وعلمــت 
عّمــان  االردنيــة  العاصمــة  أّن  المســابقة،  أمانة عمان وممثــل 
ســتتنافس مــع االحتــالل عــن الشــرق األوســط، وهــو مــا رفضتــه 

الحورانــي. الطالبــة 
وقالــت: »إن منافســتي مــع مــن أصارعــه علــى الوجــود فــي األصــل 

إثبــات لوجــوده، وهــذا مرفــوض”.
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الخميس 25 محرم 1443هـ، الموافق لـ 2 أيلول 2021 

عــن  الدفــاع  هيئــة  نــرشت 

رابطًــا  وشــاح،  فــداء  الدكتــورة 

ــا ملســاندتها والتضامــن معهــا  إلكرتونيً

عــر التــرع لتغطيــة تكاليــف الدعــوى 

إدارة  التــي رفعتهــا ضــد  القضائيــة 

طردتهــا  التــي  فينكــس  مستشــفى 

بســبب موقفهــا التضامّنــي مــع شــعبها 

! لفلســطيني! ا

ســابق،  وقــٍت  يف  دعــت  وقــد 

ــودة إىل فلســطني  ــة للع ــة العاملي الحمل

أعضائهــا وأحــرار العــامل للتضامــن 

مــع الدكتــورة فــداء نــرًة لعدالــِة 

أمــام  معهــا  والوقــوف  قضيّتهــا، 

إنســاين  الغــر  املستشــفى  تــرّف 

بفصلهــا مــن عملهــا.

مخترص قصة د. فداء وشاح:

 ،2021 يونيــو  حزيــران/   23 يف 

ــورة فــداء وشــاح بشــكل  ــردت الدكت طُ

غــر قانــوين مــن مستشــفى فينيكــس 

للعدالــة  منــارصة  لكونهــا  لألطفــال 

االجتاعيــة وقامــت بالتحــدث عــن 

مظلوميــة الشــعب الفلســطيني. بصفتها 

ــأت يف  ــدت ونش ــطينية ول ــرأة فلس ام

غــزة، شــهدت الدكتــورة وشــاح بعينهــا 

واملعانــاة  والتدمــر  املــوت  قصــص 

ــد مــن أفــراد  التــي تعــرّض لهــا العدي

ــا. عائلته

يف عــام 2019، انضمــت الدكتــورة 

وشــاح إىل مستشــفى فينكــس لألطفــال 

مجــال  يف  كاختصاصيــة   )PCH(

تصويــر األشــعة لألطفــال. خــال فــرتة 

ــرىض  ــن م ــد م ــدم أح ــا، مل يتق عمله

أو زمــاء الدكتــورة وشــاح بشــكوى 

ضدهــا. مل تنــس الدكتــورة وشــاح أبــًدا 

مــا الــذي جعلهــا تريــد أن تصبــح 

طبيبــة واســتخدمت مــا حققتــه للدفــاع 

ــوق اإلنســان. عــن حق

الدكتــورة  املستشــفى  ودعمــت 

عندمــا  املســعى  هــذا  يف  وشــاح 

ــن  ــاء آخري ــا وألطب ــورة له ــرشت ص ن

 Black Lives Matter دعمــوا حركــة

مــن خــال حركــة “املعاطــف البيضــاء 

تضامًنــا مــع حيــاة الســود”.

التــي  األخــرة  الفظائــع  خــال 

ارتُكبــت بحــق ســكان غــزة، شــعرت 

مضطــرة  بأنّهــا  وشــاح  الدكتــورة 

للتحــّدث علًنــا ضــّد الجرائــم املعــرتف 

بهــا دوليـًـا والتــي ترتكــب بحــق عائلتها 

الشــخصية  الكبــرة. عــى صفحتهــا 

عــى الفيســبوك، انتقــدت د. وشــاح 

ضــّد  اإلرسائيليــة  الحكومــة  جرائــم 

املدنيــني يف غــزة، وهــو مــا أقــرّت بــه 

منظــات دوليــة وأمميــة عديــدة.

ــاح  ــورة وش ــرد الدكت ــّم ط ــن ت ولك

بحّجــة أنهــا تطرّقــت إىل ترفــات 

الشــعب اليهــودي كشــعب يهــودي.

قــّدم  املــايض،  األســبوع  يف 

محامــو د. وشــاح شــكوى إىل لجنــة 

د.  وتُعــاين  العمــل،  فــرص  تكافــؤ 

وشــاح مــن عــبء مــايل كبــر بســبب 

هــذه الدعــوى، ولكّنهــا مصممــة عــى 

االســتمرار يف خــوض املعركــة القانونية 

ــا الشــخيص  ــط لتســرتّد حّقه ــس فق لي

ماديـًـا ومعنويـًـا، بــل مــن أجــل أن تتأكد 

ــر  ــطيني آخ ــرد أّي فلس ــدم ط ــن ع م

ــط  ــل” فق ــر لـــ »إرسائي ــد آخ أو منتق

ملجــرّد أنّــه قــرر التحــدث عــن حقــوق 

اإلنســان يف فلســطني.

تضامًنا مع د. وشاح وحرية التعبير والتضامن مع 
فلسطين: دعوى ضّد مستشفى فينيكس – أريزونا
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وّجهــت الحملــة العامليــة للعــودة 

ــن  ــايئ م ــى العل ــطني وامللتق إىل فلس

أجــل فلســطني، اســتفتاًء إىل عــدٍد مــن 

الســادة املفتــني والفقهــاء مــن مختلــف 

ويتعلــق  اإلســامي،  العــامل  أنحــاء 

االســتفتاء مبــرشوع “ســاند” لدعــم 

وترميــم القطــاع الزراعــي يف غــزة 

ــام  ــل إم ــد أرس ــطني، وق ــوم فلس وعم

وخطيــب املســجد األقــى املبــارك، 

الشــيخ الدكتــور عكرمــة ســعيد صري، 

جوابــاً عــى االســتفتاء، وجــاء الجــواب 

كاآليت:

امللتقــى  يف  الكــرام  اإلخــوة 

العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطني 

اللــه. حفظهــم 

الســام عليكــم ورحمــة اللــه تعــاىل 

وبركاته.

املوضــوع: فتــوى رشعيــة/ اإلجابــة 

عن سؤالني.

ــاة  الحمــد للــه رّب العاملــني، والصَّ

ــد  ــا محّم والســام عــى ســيّدنا وحبيبن

آلــه  وعــى  األمــني،  األمــّي  النبــّي 

ــّر  ــه الغ لــني، وصحابت الطاهريــن املبجَّ

تبعهــم  وَمــن  لــني،  املحجَّ امليامــني 

ــم واســنَّ  ــَج نهَجه ــم ونَه وخطــا دربَه

يــوم  إىل  أثرهــم  واقتفــى  ُســنَّتهم 

ــد: ــا بع ــن. أّم ي الدِّ

ــني  ــؤالني املرفق ــارة إىل الس باإلش

ــة: مــع هــذه الورق

ــه،  1 - يُعــّد الســؤاالن املرفقــان طيّ

ــزءاً ال  ــة ج ــذه الورق ــع ه ــان م واملثبّت

ــة. يتجــزأ مــن اإلجاب

2 - اإلجابــة عــن الســؤال األول، 

الزراعيــة.  املشــاريع  دعــم  بشــأن 

التوفيــق: وباللــه  فأقــول 

املشــاريع  أصحــاب  دعــم  إّن 

ــإّن  ــب، ف ــٌر واج ــرة أم ــة املدمَّ الزراعي

رســولنا الكريــم واألكــرم محّمــًدا صــى 

اللــه عليــه وســلم يقــول:

ــًة  ــٍن كُرب ــن مؤم ــس ع ــن نفَّ أ- )َم

ِمــن كُــرَب الدنيــا نّفــس اللــُه عنــه 

القيامــة(.  يــوم  كُــرَب  ِمــن  كُربــًة 

ــذي  ــو داود والرتم ــلم وأب ــه مس أخرج

ــل  ــن ماجــه، عــن الصحــايب الجلي واب

أيب هريــرة ريض اللــه عنــه.

كالبُنيــان  للمؤمــن  )املؤمــُن  ب- 

أخرجــه  بعضــاً(.  بعُضهــم  يشــدُّ 

الصحــايب  عــن  ومســلم،  البخــاري 

األشــعري ريض  مــوىس  الجليــل أيب 

اللــه عنــه.

ــم  ــنَي يف تراُحمه ــرى املؤمن ج- )ت

وتواّدهــم وتعاطفهــم كمثَل الجَســد، إذا 

ــه ســائُر  ــى ل ــه عضــٌو تداَع اشــتَك من

ــى(. متفــٌق عليه،  ــهر والحمَّ الجســد بالسَّ

إمام وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري 
يرسل جواًبا حول استفتاء دعم القطاع الزراعي في غزة 

وعموم فلسطين
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الخميس 25 محرم 1443هـ، الموافق لـ 2 أيلول 2021 

ــن  ــان ب ــل النع ــايب الجلي ــن الصح ع

ــٍة:  ــا. ويف رواي ــه عنه ــر ريض الل بش

ــى واحــد. ــني(. واملعن ــُل املؤمن )َمثَ

ــر  ــؤال اآلخ ــن الس ــة ع 3 - اإلجاب

بشــأن تقديــم جــزٍء مــن أمــوال الــزكاة 

للمزارعــني املترريــن. فأقــول وباللــه 

التوفيــق:

يجــوز رشعــاً تقديــُم جــزء مــن 

أمــوال الــزكاة للمزارعــني املتّرريــن، 

ــرشت  ــم وانت ــت أعاله ــن توقّف والذي

ــاً  ــم رشع ــم؛ فإنَّه ــا بينه ــة في البطال

يأخــذون حكــم »غــر القادريــن عــى 

العمــل«، وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام 

النــووي يف كتابــه “املجمــوع يف الفقــه 

الشــافعي”، ج6 ص191، مــا نصــه: »إذا 

ــْت  مل يجــد الَكُســوب َمــن يَســتعملُه حلَّ

ــراد بـــ  ــه عاجــز«، وامل ــزكاة، ألنّ ــه ال ل

»الكســوب« أي الشــخص القــوّي الــذي 

ــن  ــد م ــه مل يج ــل ولكّن ــتطيع العم يس

يســتعمله، أي أصبــح عاطــاً عــن العمل 

ألي ســبب مــن األســباب، حينئــٍذ يجــوز 

أن نعطيــه مــن مــال الــزكاة.

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــٍة أخــرى 

فــإّن املزارعــني أيضــاً أصبحــوا يف 

حيــث  واملســاكني،  الفقــراء  حكــم 

فقــدوا مصــادَر رزقهــم بســبب تدمــر 

ــة؛  ــم الخاصــة بالزراع ــم وأدواته آالته

فيجــوز إعطاؤهــم مــن الــزكاة، وبهــذا 

ــق. ــه التوفي ــي، وبالل أفت

صــدرت هــذه الفتــوى يــوم الســبت 

13 محــرم الحــرام 1443 هـــ، وفــق 

م.  2021/8/21

التوقيع

أمني املنر

إمام وخطيب املسجد األقى املبارك

رئيس الهيئة اإلسامية العليا، رئيس 

هيئة العلاء والدعاة - القدس



14

الهجرة المضادة.. دالالت
األبنــاء  العقيــدة..  يف  تراُجــع 

اآلبــاء  اليُشــبهون 

الميكننــا أبــًدا وبــأي شــكل مــن 

اليهوديــة  الهجــرة  قــراءة  األشــكال 

ـ  ـــ مــن الكيــان إىل خارجــهـ  املعاكســةـ 

كقراءتنــا ألّي نــوٍع مــن أنــواِع الهجــرِة 

ألّي مجتمــعٍ مــن املجتمعــات يف العامل 

كلـّـه، ألنّهــا مختلفــة كل االختــاف عــن 

كل الهجــرات، وإن بـَـدت يف ظواهرهــا 

متشــابهة.

فهــي ليســت مّجــرد نوًعــا مــن 

ــن  ــا ع ــٍد بحثً ــو بل ــرك نح ــواع التح أن

لتأمــني  أو  أفضــل،  عيــش  طريقــة 

ــر  ــا آخ ــى، أو مكانً ــل أع ــتوى دخ مس

ــى  ــول ع ــر الحص ــذا املهاج ــمح له يس

يف  يفتقــده  أعــى  علمــي  مســتوى 

بــاده املتخلفــة عــن ركــب الدراســات 

العلميــة العليــا واملتقدمــة، وهــي أيًضــا 

ليســت مــن أجــل إشــباع النهــم العلمــي 

ــذي  ــكان ال ــد امل ــذي يفق ــر ال للمهاج

ــه نهمــه ويطــور شــخصيته  ــارس في مُي

العلميــة ويُحقــق ذاتــه العلميــة مــن 

خــال هــذه الهجــرة مــن الوطــن األم، 

كل ذلــك الينطبــق عموًمــا عــى الهجرة 

ــة. ــة املعاكس اليهودي

نحــن النطلــق عــى كل الصــور 

اآلنفــة الذكــر بأنهــا هجــرة معاكســة أو 

مضــادة مهــا اختلفــت أســبابها لــدى 

ــن  ــر ع ــض النظ ــا، وبغ ــراد جميًع األف

ــرون  ــم يُهاج ــا، ألنه ــم وأحواله بلدانه

ــر  ــم، وينتظ ــكن داخله ــم تس وأوطانه

ــود  ــده ليع ــاع بل ــّر أوض ــم تغ كل منه

لوطنــه مــع كل خراتــه وأرزاقــه ليكمــل 

ــده  ــي بل ــاءه وأجــداده، وليبن مســرة آب

ضمــن رؤيــا يــرى فيهــا مصلحــة بلــده 

وُمســتقبلها، هــذه التســمية »الهجــرة 

املعاكســة« التنطبــق إال عــى اليهــود 

ــد  ــل ق ــم باألص ــن ه ــة، الذي الصهاين

هاجــروا إليهــا طالبــني لــكل مــا يطلبــه 

أي ُمهاجــر، ولســبب آخــر أيًضــا وهــو 

ــي  ــم ــــ ه ــذه األرض ــــ بزعمه أن ه

أرض  وهــي  لهــم،  اإللهــي  الوعــد 

الســمن والعســل، وهــي أرض اآلبــاء 

واألجــداد الذيــن عانــوا مــن كل أنــواع 

الترشيــد واالضطهــاد وقــد آن لهــم 

العــذاب  رحــات  بعــد  يســتقروا  أن 

الطويلــة التــي عانــوا منهــا، لذلــك 

ودالالت  أبعــاد  ذات  هجــرة  فهــي 

ــرة  ــا تراجــع بالفك ــا، إنه ــة متاًم مختلف

تراجــع  إنهــا  واالنتــاء،  واملفهــوم 

االســرتاتيجة واأليدلوجيــا مًعــا، إنهــا 

ــة األرض  ــة عــى تحــّول يف نظري دالل

ــن. ــخ والدي ــة، والتاري والوطــن والًهويّ

هــذا ليــس تّكهــن أو مبالغــة، أو 

رغبــة مــن شــخص ســلب هــؤالء أرضــه 

وآمالــه،  تاريخــه  ورسقــوا  ووطنــه، 

ولكنهــا دراســات جــاءت عــى الســنتهم 

التــي  للتحديــات  دراســاتهم  ويف 

تواجــه كيانهــم الغاصــب، لقــد كشــفت 

الُجــُدد  املُهاجريــن  اســتيعاب  وزارة 

ــتني  ــرى الس ــية الذك ــل عش يف إرسائي

مــن  الصهيــوين  الكيــان  لتأســيس 

ــة الواســعة إلعــادة أكــر  خــال الحمل

عــدد ممكــن مــن اإلرسائليــني الذيــن 

غــادروا الكيــان وأقامــوا يف بلــدان 

الغــرب وبلــغ عددهــم / 700/ ألــف 

نســمة، وأشــارت الــوزارة اآلنفــة الذكــر 

إقناعهــم  يف  صعوبــة  تجــد  بأنهــا 

أنهــا  رغــم  الكيــان،  إىل  بالعــودة 

ــوزارة حــوايل / 140/  رصــدت هــذه ال

مليــون شــيكل لهــذه العمليــة التــي كان 

شــعارها »لنعــد إىل أرض الوطــن«.

ــده  ــذي أع ــث ال ــار البح ــد أث ولق

كولــج«  يونيــون  »هيــرو  معهــد 

»كاليفورنيــا  جامعــة  مــع  بالتعــاون 

ديفينــس« قلًقــا شــديًدا يف “إرسائيــل”، 

ألنــه بــني أنــه كلــا كان عمــر الشــاب 

اليهــودي املُقيــم يف أوروبــا أصغــر، 

باالنتــاء  الشــعور  نســبة  تراجعــت 

لـ«إرسائيــل” ورؤيتها، وأشــارت النســبة 

يف  املقيمــني  اليهــود  مــن   52% أن 

أمريــكا غــر مبالــني مبــا يحصــل يف 

“إرسائيــل”.

الحديــث بهــذا األمــر يطــول، ولكن 

ميكننــا أن نحصــل عــى نتيجــة دقيقــة 

ــن  ــان إىل زوال، ألّن م ــذا الكي ــأن ه ب

ــه  ــه يُغادرون ــون بالهجــرة إلي هــم معني

بــدل البقــاء والحايــة لــه.

ــطينية  ــال الفلس ــس األجي ــى عك ع

ــّد  ــم أش ــاء يف معظمه ــة، األبن املتاحق

ــة  ــن ســبقهم، وأكــر معرف ــة مم صاب

يُســاعُده  ومــن  اْســتْعَمرُهم،  مبــن 

ويُشــد أزره، وهــم الذيــن يُبدعــون كل 

ــًدا. ــا جدي ــوم فًن ي

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل 

فلسطني



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من القدس وتبعد عنها 5 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا مســاحة أراضيهــا املســلوبة 5700 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 

حــوايل 1038 نســمة، 1410 نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 1940 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتال الصهيوين القرية ورشّد أهلها عام 1948.

- أقام االحتال عى أراضيها مستوطنة “موشاف مناحات” عام 1949م.

المالحة

الخميس 25 محرم 1443هـ، الموافق لـ 2 أيلول 2021 
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