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ة “فتحي الشقاقي” رائد وحدة أمَّ
هــل يكفــي يــوم الســادس والعرشيــن مــن ترشيــن األول لــي تحيــي فيــه هــذه األمــة ذكــرى مفّكــر وفــارٍس وقائــد 

وشــهيد كالدكتــور فتحــي الشــقاقي ؟!

رجــل عــاش وارتحــل كاألنبيــاء؛ ُعمــر قصــر مل يتجــاوز األربعــن إال قليــًا، وجهــاد وســعٌي دؤوب، وبصــرٌة ووعــي 
وذَكَاء، وعبوديــة عميقــة للــه وَزكاء، واهتــاٌم بالخــر يجلبــه لــكل النــاس، ويف الختــام شــهادٌة يُقتـَـل فيهــا عــى يــد أشــقى 

النــاس !

ة، وصوالً إىل األمة األكرب إبراهيم )ع(. ة، كا كان كلُّ مصلح ومجدد أمَّ لقد كان الدكتور فتحي الشقاقي أمَّ

يــة يف شــخصية الشــقاقي هــو عمــل واجــب، تســتفيد منــه  والشــّك يف أنَّ اكتشــاف جوانــب هــذه األمميــة وهــذه األمِّ
أجيــال هــذه األمــة، إذ تتعــرف عــى نــرباس ونــور مــن أنوارهــا، وعــى أســوة صالحــة تهتــدي بــه منهجــاً وعمــاً.

وهــذا االكتشــاف يوجــب علينــا دراســة آثــار الشــقاقي، مــا بــن أعــال منظــورة ونصــوص مكتوبــة، والتــي ال أشــّك يف 
أنهــا ســوف تكشــف لــكل باحــث عــن مســتوى مــا بلــغ إليــه الشــقاقي مــن تقــدم وارتقــاء يف الفكــر والعمــل؛ وأنَّ فتحــي 
الشــقاقي هــو واحــد مــن فريــق التجديــد، الــذي اصطفــى اللــه أفــراده عــى رأس القــرن الخامــس عــرش الهجــري ومــا 
ــى، ومباحظــة أّن  ــوارد يف هــذا املعن ــوّي ال ــر النب ــتفاد مــن األث ــه، لــي يجــددوا لهــذه األمــة أمــر دينهــا؛ كــا يُس حول
التجديــد ال ينحــر يف فــرد واحــد كــا قيــل قدميــاً، وأّن )َمــْن( االســم املوصــول يف قولــه )ص(: )َمــن يجــدد لهــا أمــر 

دينهــا( اســم ينطبــق عــى املفــرد والجمــع، وداللتــه عــى الجمــع يف هــذه الروايــة أوىل مــن داللــة املفــرد.

ــار املصلحــن، الذيــن كانــت للشــقاقي صــات  ــد مــن كب ــع القــرن الخامــس عــرش الهجــري بالعدي وقــد حفــل مطل
ــا. ــد كــا أملحن ــق التجدي ــا فري ــن يشــّكلون يف رأين ــد منهــم، والذي ــة وشــخصية مــع العدي فكري

ــامل  ــون مجــاالت بحــث لدراســة شــخصية الشــقاقي واكتشــاف مع ــي تك ــن املحــاور ل ــدًدا م ــا ع ــي أقــرح هن ولع
ــده، مــن خــال: تجدي

- توضيــح املعنــى الواســع والشــامل ملفهــوم املقاومــة يف فكــر الشــقاقي، وإظهــار دوره يف توضيــح مفهــوم الجهــاد 
بشــكل صحيــح، وأهميــة حركتــه وفكــره يف توجيــه الجهــاد عمليــاً نحــو وجهتــه الصحيحــة »إرسائيــل«.

قاقي ملفهوم الشهادة، باعتبارها منهج فكر وحياة، ال طريقة انتقال إىل اآلخرة فحسب. - رؤية الشِّ

- رؤيتــه لــدور البنــاء الفكــري والعقائــدي يف تكويــن الشــباب املقــاوم، ومســؤولية مكونــات األمــة كافـّـة عــن القضيــة 
ــقاقي، مبــا فيهــا مســؤولية املــرأة. الفلســطينية، يف رؤيــة الشِّ

ــقاقي، بوصفهــا ســمًة أساســية ملوقــف األمــة يف مواجهة املــرشوع الصهيوين،  ــهيد الشِّ - إســامية املقاومــة يف رؤيــة الشَّ
ــقاقي بــن الرؤيــة اإلســامية للــراع، وبــن االنفتــاح عــى كافــة الــرؤى املناهضــة للمــرشوع الصهيوين. وكيــف َجَمــع الشِّ

ــار  ــة، باعتب ــاح ضــد االســتعار بأشــكاله كاف ــي، ويف مســرة الكف ــة التحــرر العامل ــة فلســطن يف حرك -موقــع قضي
فلســطن مركــز الــراع الكــوين بــن متــام الحــق ومتــام الباطــل.

ــا، ومنفتًحــا عــى القضايــا األساســية للعــامل يف مواجهــة  ــقاقي بوصفــه أمنوذًجــا نضاليًــا عامليً - دراســة شــخصية الشِّ
قــوى االســتعار واالســتكبار.

قاقي للثورة اإلسامية يف إيران، ولحركة اإلمام الخميني، ولدورها يف القضية الفلسطينية. هيد الشِّ - رؤية الشَّ

- رؤيــة الشــقاقي لقضيــة »الوحــدة اإلســامية«، وإدراكــه املبكــر ألهميتهــا، وتقديــم الدراســات الفكريــة عنهــا، وبيــان 
أهميــة وحــدة األمــة يف الــراع مــع العــدو الصهيــوين، كــا يف تحقيــق املــرشوع التحــرري والنهضــوي لألمــة.

ــا، عــا فــوق االعتبــارات الضيقــة إىل أُفُــق  ــقاقي مفكــرًا إســاميًا عامًّ ــهيد الشِّ ويف هــذا املوضــوع األخــر يــربز الشَّ
ــا ملفهــوم الوحــدة، بــّن  ــا وواقعيً ــا عمليً اإلســام الواســع، وقــّدم مــن خــال إســهاماته النظريــة وحركتــه العمليــة تعريًف
فيــه أهــم األســس التــي تجتمــع عليهــا األمــة، والقضايــا الكــربى التــي ترتبــط بهــذه الوحــدة يف عرنــا، ويف مقدمتهــا 

قضيــة فلســطن.

إنهــا بعــض الجوانــب التــي تســتحق الدراســة يف شــخصية الشــهيد املجــدد فتحــي الشــقاقي، والتــي ســوف تــربز أمــوًرا 
ال تــزال خفيــًة علينــا، تتعلــق برؤيتــه ومرشوعــه التحريــري والتوحيــدي والحضــاري الشــامل، وهكــذا فليكــن إحيــاء ذكــرى 

مثــل هــذا القائــد العظيــم.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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الجمهوريــة  رئيــس  برعايــة 

ــم  ــيد إبراهي ــة، الس ــامية اإليراني اإلس

-10-20 الثاثــاء  انطلــق  رئيــي، 

2021 املؤمتــر الــدويل الـــ35 للوحــدة 

ــع  ــران م ــة طه ــامية يف العاصم اإلس

الصحيــة. اإلجــراءات  مراعــاة 

العاملــي  املجمــع  أمــن  وقــّدم 

املذاهــب اإلســامية،  بــن  للتقــارب 

عــن  تقريــرًا  شــهرياري،  حميــد 

ــدويل للوحــدة يف  ــل املؤمتــر ال تفاصي

املؤمتــر. افتتــاح  حفــل 

أســبوع  بدايــة  مــع  وبالتزامــن 

بحضــور  املؤمتــر  يعقــد  الوحــدة، 

مجموعــة مــن املفكريــن واملفكريــن 

كلــات  إلقــاء  مــع  اإلســامين 

مفكريــن محليــن وأجانــب ومســؤولن 

عســكرين ووطنيــن وســفراء أجانــب.

العــام  لهــذا  املؤمتــر  وســيبحث 

ــامل  ــه الع ــي تواج ــات الت ــم التحدي أه

اإلســامي، وأهــم العوامــل التــي تهــدد 

محــاور  وســتكون  العاملــي  الســام 

املؤمتــر عبــارة عــن: الحــرب والســام 

العــادل – األخــوة اإلســامية ومكافحــة 

ــة  ــة الديني ــة الفكري اإلرهــاب – الحري

التشــدد  ومواجهــة  االجتهــاد   –

والتعاطــف  التعــاون   – والتكفــر 

واجتنــاب التنــازع – االحــرام املتقابــل 

رعايــة   – االســامية  املذاهــب  بــن 

ــدل  ــن الج ــاع ع ــاف واالمتن أدب الخ

العبثــي واإلســاءة إىل رمــوز اآلخــر.

الــدويل  املؤمتــر  ويســتهدف 

الوحــدة  خلــق  اإلســامية  للوحــدة 

وتبــادل  املســلمن  بــن  والتضامــن 

االفــكار بــن العلــاء والباحثــن مــن 

أجــل تقريــب وجهــات نظرهــم العلميــة 

ــة. والثقافي

 514 املؤمتــر  إىل  أرســلت  وقــد 

العلائيــة  النخــب  مــن  مقالــة 

وأســاتذة  والثقافيــة  والسياســية 

االجتاعيــن  والنشــطاء  الجامعــة 

واإلعاميــن مــن إيــران و52 دولــة 

وبســبب  العــامل،  دول  ســائر  مــن 

ــتلقى 360  ــا س ــة كورون ــار جائح انتش

كلمــة مــن مجمــوع الكلــات عــى 

افــرايض. شــكٍل 

رئيــي: األولويــة للقضيــة 
لفلســطينية ا

وأكــد الرئيــس اإليــراين، الســيد 

لــه  إبراهيــم رئيــي، خــال كلمــٍة 

يف افتتــاح املؤمتــر عــى رضورة أن 

تحظــى القضيــة الفلســطينية باألولويــة 

ــا إىل أن  ــامل اإلســامي، الفتً ــدى الع ل

األنظمــة الســلطوية تســعى إىل فــرض 

ــامية  ــات اإلس ــى املجتمع ــا ع هيمنته

ــن املــي يف الوحــدة. ــا م ملنعه

ورأى رئيــي أن »قــدرة اإلســام 

ــت  ــي واجه ــدة الت ــوة الوحي ــي الق ه

نظــام االســتكبار العاملــي بعــد الحــرب 

ــة”. ــة الثاني العاملي

ــي  ــتكبار العامل ــت إىل أن »االس ولف

ــن املســلمن  ــة ب ــّث الفتن ســعى إىل ب

وزرع الجاعــات املتطرفــة وتزويدهــا 

باألســلحة«، مشــرًا إىل أّن »االســتكبار 

العاملــي دعــم الحكومــات الضعيفــة 

يف الــدول اإلســامية لتنفيــذ مصالحــه 

ــوين”. ــان الصهي ــح الكي ومصال

توســيع  رضورة  عــى  وشــدد 

بــن  والثقــايف  اإلعامــي  التعــاون 

ــران  ــا أن طه ــامية، معلًن ــدول اإلس ال

ــدان  ــة البل ــة لكاف ــد الصداق ــد ي »مت

اهتــام  لديهــم  وملــن  اإلســامية، 

املســلمن”. بأمــور 

رئيسي خالل افتتاح المؤتمر الدولي الـ35 للوحدة 
اإلسالمية في طهران: األنظمة السلطوية تسعى 

لمنع الوحدة
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أكّــد ســاحة الســيد عــي خامنئــي، 

»املــؤرش  أّن   ،2021-10-24 األحــد 

هــي  املســلمن  لوحــدة  الرئيــي 

الفلســطينية”. القضيــة 

وقــال الســيد خامنئــي يف كلمــة 

ــر  ــوف مؤمت ــتقباله ضی ــال اس ــه خ ل

الوحــدة اإلســامية الــدويل، بالتزامــن 

ــف:  ــوي الرشي ــد النب ــرى املول ــع ذك م

“إذا اتحــد املســلمون فــإّن القضيــة 

شــكل  بأفضــل  ســتحّل  الفلســطينية 

ممكــن”.

وأشــار إىل أنـّـه “كلــا كنــا جديــن 

ــاء  ــة الفلســطينية إلحي أكــر يف القضي

حــق الشــعب الفلســطيني فإننــا نقــرب 

أكــر مــن وحــدة املســلمن”، الفتًــا 

ــأً  ــأت خط ــدول أخط ــض ال إىل أّن »بع

كبــرًا وأذنبــت يف قضيــة التطبيــع مــع 

ــوين”. ــان الصهي الكي

وشــّدد خامنئــي عــى أّن »التطبيــع 

ــدة  ــّد وح ــوين ض ــان الصهي ــع الكي م

إىل  املطبعــن  داعيًــا  املســلمن«، 

ــر  ــأ الكب ــذا الخط ــن ه ــع ع »الراج

وتعويضــه”.

فريضــة  املســلمني  وحــدة 
مؤكــدة قرأنيــة 

ــي  ــيد خامنئ ــاحة الس ــف س ووص

تاريــخ ميــاد النبــي محمــد األكــرم 

بأنهــا »بدايــة مرحلــة جديــدة يف حيــاة 

البــرش لينعــم اإلنســان فيهــا بنعــم 

ــه”. الل

وأفــاد بــأن ســبب تأكيــد إيــران 

ــاك  ــو أن هن ــلمن ه عــى وحــدة املس

جهــوًدا متواصلــة لبــث الخافــات بــن 

الشــيعة والســنة مــا تــم طــرح قضيــة 

الســنة والشــيعة يف األدب الســيايس 

ــدة ســنوات. ــذ ع األمــريك من

أّن  خامنئــي  الســيد  ورّصح 

ــة  ــن ســيبثون الفتن “املرتزقــة األمركيی

يف العــامل اإلســامي أينــا اســتطاعوا. 

وأفضــل مثــال عــى ذلــك هــو األحداث 

والتــي  أفغانســتان  يف  املأســاوية 

ــا كان  ــجدين بين ــا مس ــر خاله انفج

ــربًا أّن  ــؤدون الصــاة، معت املســلمون ي

“العامــل الرئیي للتفجیــر كان داعش  

التي أعلــن  املجموعــة  نفــس  وهــي 

ــة  ــون براح ــون األمركي الدميقراطي

ــوم ينفــون  أنهــم  أنشــؤوها لكنهــم الي

ــك”. ذل

اللقــاءات  عقــد  اعتــرب  وفيــا 

ــوع  ــول موض ــنوية ح ــات الس والتجمع

الوحــدة غــر كاٍف داعيًــا إىل املناقشــة 

والتخطيــط والتشــجيع وتقســيم العمــل 

مســتمر،  بشــكٍل  املجــال  هــذا  يف 

وقــال إّن “إحــدى الطــرق ملنــع تكــرار 

أفغانســتان  املــآيس يف  هــذه   مثــل 

هــي حضــور مســؤوليها يف املراكــز 

واملســاجد أو تشــجيع اإلخــوة الســّنة 

التجمعــات  يف  املشــاركة  عــى 

املشــركة”.

ورأى الســيد خامنئــي أّن “الهــدف 

املهــم هــو إنشــاء حضــارة إســامية 

جديــدة وأنــه ال يتحقــق إال مــن خــال 

ــنة. ــيعة والس ــد الش توحي

السيد علي خامنئي: إذا اتحد المسلمون فإّن القضية 
الفلسطينية ستحّل بأفضل شكل ممكن
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أكــد األمــن العــام لحركــة الجهــاد 

ــة، أن »نهضــة  ــاد النخال اإلســامي، زي

األّمــة ســتكون مرتبطــة ارتباطًــا وثيًقــا 

بتحريــر القــدس”، مضيًفــا أنّــه “ال 

ــطن وال  ــدس وفلس ــدون الق ــدة ب وح

ــدة«. ــدون الوح ــطن ب ــدس وفلس ق

افتتــاح  خــال  النخالــة  وقــال 

للوحــدة   35 الـــ  الــدويل  املؤمتــر 

»قضيــة  إّن  طهــران،  اإلســامية يف 

القرآنيــة  بأبعادهــا  فلســطن، 

والتاريخيــة والواقعيــة، هــي العــروة 

الوثقــى التــي يجــب أن تستمســك بهــا 

األمــة، وتلتــف حولهــا، هدفـًـا لنهضتهــا، 

لوحدتهــا«. وتتويًجــا 

كــا أدان »كّل االتجاهــات التــي 

اتجــاه تكفــر املخالفــن  تنحــو يف 

موضًحــا  السياســة«،  يف  املســلمن 

أّن »الديــن اإلســامي العظيــم هــو 

الديــن الوحيــد الــذي يســمح ملعارضيــه 

وأن  املســلمن،  بــن  يعيشــوا  بــأن 

ــم  ــم دينه ــون له ــة، ويك ــوا بحري يتمتّع

ومعتقداتهــم”.

الغربيــة  »الهجمــة  أّن  وأضــاف 

مكّونــات  جميــع  تســتهدف  املعاديــة 

الــذي  العاملــي  النظــام  وأن  أمتنــا، 

وعــى  الغربيــة،  األنظمــة  تتحّكــم 

رأســها الواليــات املتحــدة األمركيــة، 

الخطــر  هــو  مفاصلــه،  جميــع  يف 

وحضارتنــا«. أمتنــا  عــى  الداهــم 

أّن  إىل  املقابــل  يف  وأشــار، 

ــرشوع  ــذا امل ــة ه ــة رأس حرب »مواجه

بالكيــان  واملتمثّــل  فلســطن،  يف 

الصهيــوين، ودعــم مقاومــة الشــعب 

الفلســطيني، وحشــد الطاقــات جميعهــا 

املقــدس،  بيــت  تحريــر  اتجــاه  يف 

ــة  ــذه الهجم ــقاط ه ــة بإس ــي الكفيل ه

ــا”. ــاء عليه والقض

ولفــت إىل أن »تحريــر فلســطن 

يفــوق طاقــات فصيــل بعينــه، أو شــعب 

ــل يف  ــذي مل يبخ ــده ال ــطن وح فلس

تقديــم التضحيــات، مــن دمــاء أبنائــه 

وشــبانه، وممتلكاتــه، عــرب الدفــاع عــن 

أرضهــم ومقّدســات األمــة جميعهــا، 

للعــدو،  وهــو يف مشــاغلة مســتمرة 

ــا  ــام، وم ــى 100 ع ــد ع ــا يزي ــذ م من

زال مســتمرًا يف مقاومتــه التــي تحّقــق 

ــة”. ــازات ملموس إنج

ــة  ــا معرك ــول »م ــة بالق وزاد النخال

ــعبنا  ــا ش ــي خاضه ــدس، الت ــيف الق س

دفاًعــا عــن القــدس، إالّ دليــًا إضافيًــا 

عــى قــدرة شــعبنا ومقاومتــه التــي مل 

تتوقــف يوًمــا واحــًدا، عــى امتــداد 

ــا الفلســطينية، عــى مواجهــة  الجغرافي

تتوقــف  ولــن  الصهيــوين،  املــرشوع 

بــإذن اللــه تعــاىل، مــا دام هنــاك أذان 

ــام”. ــاة تُق ــع وص يُرفَ

وشــّدد عــى أّن »االنتصــار النهــايئ 

عــى الكيــان الصهيــوين يحتــاج إىل 

ــا وإســاميًا، وإىل وحــدة  نهضــة، عربيً

ــان املــرشوع  ــة، تواجه إســامية حقيقي

األرض  يســتهدف  الــذي  الصهيــوين 

ــا،  ــة كله ــات واملنطق ــخ واملقدس والتاري

التــي  الغربيــة  بالقــوى  مدعوًمــا 

ــباب  ــه أس ــن ل ــه، وتؤّم ــه ورعت أوجدت

مــن  ومتّكنــه  والقــوة،  االســتمرار 

ــم  ــا واقتصاديًــا، والتحكُّ الســيطرة، أمنيً

يف العاملــن العــريب واإلســامي”.

النخالة من طهران: ال وحدة بدون القدس وفلسطين وال 
قدس وفلسطين بدون الوحدة
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قــال رئيــس مكتــب العاقــات 
حركــة  يف  واإلســامية  العربيــة 
حــاس، خليــل الحيّــة، إّن “األّمــة 
متتلــك عوامــل الوحــدة ومقّوماتها”.

وأكّــد الحيّــة خــال مشــاركته 
يف املؤمتــر الــدويل الـــ 35 للوحــدة 
اإلســامية يف طهــران، أّن »األّمــة 
اإلســامية اليــوم مدعــوة للوحــدة 
الحقيقيــة، موضًحــا أنّهــا »حاجــة 
ورضورة ملواجهــة التّحديــات الكثــرة 
التــي تعصــف بأّمتنــا يف مشــارق 
مواجهــة  يف  ومغاربهــا،  األرض 
أعدائنــا وخصومنــا واملربّصــن بنــا، 
والذيــن يريــدون أن ينهبــوا ثرواتنــا، 
ويســتهدفوا  شــأفتنا،  ويســتأصلوا 
ــذه  ــة يف ه ــا، خاّص ــا ووحدتن قّوتن
السياســية  واملتغــّرات  الظــروف 

التــي تــدور يف املنطقــة”.

ــة إىل أّن »االحتــال  ولفــت الحيّ
ــد  ــدس، ويزي ــد الق ــن يف تهوي مُيع
مــن محــاوالت تثبيــت األمــر الواقــع 
ــه  يف املســجد األقــى بالصــاة في

ــيمه”. وتقس

وحــّذر أبنــاء األّمــة اإلســامية 
يف  الصــف  توحيــد  “عــدم  مــن 
واالحتــال  التّحديــات  مواجهــة 
اإلرسائيــي”، مضيًفــا: »نخــى أن 
اإلحتــال  ونجــد  يوًمــا  نســتيقظ 
عــى  ســيطروا  قــد  والصهاينــة 
ــا أو هّدمــوه وطــردوا  األقــى متاًم
القــدس،  مدينــة  مــن  املســلمن 
واألقــى  تناديكــم،  فالقــدس 
يســترخكم ويقــول وا إســاماه”.

وخاطــب الحيّــة املشــاركن يف 
ــم  ــوى الظّل ــول إّن »ق ــر بالق املؤمت
واالســتكبار تحــاول بــّث روح الفرقــة 
فينــا والخصــام، وإّن أعداءنــا اليــوم 

وحضارتنــا،  قيمنــا  يســتهدفون 
ورشيعتنــا  ديننــا  ويســتهدفون 
واالتهــام  والتّزويــر  بالتّزييــف 
بالباطــل، ونــرش التّطــرف، وإذكاء 
ــري  ــاب الفك ــراف واإلره روح اإلنح
ــا”. ــا وعقيدتن ــف ألصــول دينن املخال

كــا عــّدد الحيّة 5 ركائــز لتحقيق 
ــح،  ــكل صحي ــامية بش ــدة اإلس الوح
مبقتضاهــا،  العمــل  إىل  داعيًــا 
اإلتفــاق  عوامــل  تعزيــز  وهــي 
واســتيعاب  وتحقيــق  والوحــدة، 
أســباب الخــاف املذهبــي والــراع 
الســيايس املفــي لإلقتتــال ونقــاط 
بواجباتنــا  والقيــام  الخــاف، 
وحايــة  ديننــا  تجــاه  الرشعيــة 
إســامنا، ودعــم املقاومــة وحايتهــا، 
املســتضعفن  بقضايــا  واالهتــام 
أّمتنــا برفــع الظّلــم عنهــم،  مــن 

اليــد  ورفــع  أوطانهــم  بتحريــر 
الثّقيلــة لقــوى اإلســتكبار عنهــم بــكّل 
مــا منلــك مــن أدوات مرشوعــة، 
والتّأكيــد  لقضاياهــم،  وننحــاز 
ــة  ــة والدميوقراطي ــم الحرك ــى قي ع
ــي  ــة الت ــات العاّم ــورية والحريّ الش
كفلهــا اإلســام، ومواجهــة التّطــرف 
ــز روح  ــري، وتعزي ــراف الفك واإلنح
اإلســام الوســطي املعتــدل الــذي 

ــا”. ــة دينن ــو حقيق ه

حركــة  إرصار  الحيــة  وأكّــد 
الفلســطيني  والّشــعب  حــاس 
ــة  ــار وروح املقاوم ــل خي ــى حم »ع
ــة  ــا أّن »وحــدة األّم ــاد«، مبيًن والجه
متــّر مــن خــال توّحدهــا نحــو 
القــّوة  تحريــر فلســطن، وإنهــاء 
ــو  ــة وه ــد األّم ــن جس ــة م الرسطاني
الصهيونيّــة يف فلســطن والقــدس”.

الحّية من طهران: الوحدة اإلسالمية حاجة وضرورة 
لمواجهة الّتحديات الكثيرة



عقــدت رابطــة علــاء اليمــن 
مؤمتــر »الوحــدة اإلســامية الفــرص 
األحــداث  ملناقشــة  والتحديــات«، 
والتطــورات يف اليمــن واملنطقــة.

ــر  ــاركون يف املؤمت ــض املش ورف
ــة  ــة اليمني ــد يف العاصم ــذي عق ال
العــدو  مــع  »التطبيــع  صنعــاء، 
الصهيــوين«، مؤكديــن عــى »حرمــة 
ــوره«. ــكاله وص ــة أش ــع بكاف التطبي

يف  املؤمتــر  أعضــاء  واعتــرب 

ــوين  ــان الصهي ــم أن »الكي ــاٍن له بي
وخاصــًة  األجنبــي  والتواجــد 
التكفريــة  وأدواتــه  األمــريك 
ــر  ــم الخط ــة ه ــة يف املنطق والعميل
القومــي  األمــن  عــى  الحقيقــي 

اإلســامي«.

وطالــب الــدول املطبعــة بــرورة 
عــن  والنهــي  باملعــروف  »األمــر 

ــق«. ــة الح ــدع بكلم ــر والص املنك

االنتصــارات  املؤمتــر  وبــارك 

التــي ٌحِققــت ضــد دول العــدوان 
ــة  ــى أهمي ــدًدا ع ــن، مش ــى اليم ع
ــة والتضليــل  »مقاطعــة قنــوات الفتن
واملناطقيــة  الطائفيــة  والدعــوات 
فتــاوى  وراء  االنجــرار  وعــدم 

التكفــر”.

األمــة  ينقــص  مــا  صــربي: 
الوحــدة هــي  اإلســامية 

املؤمتــر  وخــال مشــاركته يف 
قال أشــار خطيــب املســجد األقــى 

8

مؤتمر علماء اليمن يؤكد على حرمة التطبيع 
مع العدو الصهيوني
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املبــارك، الشــيخ عكرمــة صــربي، إّن 
»قوتنــا بوحدتنــا ومــا ينقــص األمــة 
ــم  اإلســامية هــي الوحــدة ليحرمه
ــل  ــا يحص ــا أّن  »م ــامل«، مضيًف الع
ــؤدي إىل  ــدو ي ــع الع ــع م ــن تطبي م
التفــرق والتمــزق وإضعــاف النســيج 
االجتاعــي  والنســيج  الوحــدوي 

ــامية”. ــا اإلس إلمتن

كــا أشــار صــربي إىل أنهــم 
“أعلنــوا مــراًرا بأنهــم ضــد التطبيــع 
ألّن التطبيــع هــو االنبطــاح وهــو 
ــا  ــن حقوقن ــازل ع ــام والتن االستس
الرشعيــة يف فلســطن”، مطالبًــا  
“جميــع الذيــن طبعــوا مــع العــدو أن 
يراجعــوا عــن هــذه املواقــف املذلــة 

واملخزيــة”.

قاســم لليمنيــن: أنتــم تتصــدون 
دامئًــا لنــرة القضيــة الفلســطينية

األمــن  نائــب  أشــار  بــدوره، 
العــام لحــزب اللــه، الشــيخ نعيــم 
قاســم إىل أنـّـه “عندمــا نــرى علــاء 
الســنة والشــيعة يجتمعــون يف أي 
بقعــة مــن بقــاع األرض وخاصــة يف 
ميننــا العزيــز نجــد أنهــم يؤسســون 
للصــاح وملــا أراده اللــه تعــاىل مــن 

ــة”. ــدة األم وح

الشــعب  قاســم   كــا خاطــب 
تتصــدون  »أنتــم  قائــًا  اليمنــي  
ــطينية  ــة الفلس ــرة القضي ــا لن دامئً
ــف  ــة يف مواق ــرات مليوني يف تظاه
ــتعداد أن  ــة ويف اس ــية صادح سياس
تذهبــوا للقتــال عى أرض فلســطن، 
يف  للمشــاركة  مســتعدون  أنتــم 
مقاومــة فلســطن لتحريــر فلســطن 
وهــذا  الصعبــة  ظروفكــم  رغــم 
ــم«. ــة خياراتك ــى صوابي ــؤرش ع م

العــام  األمــن  نائــب  وتوجــه 
لحــزب اللــه إىل الشــعب اليمنــي 

قائــًا »أيهــا الشــعب اليمنــي العزيــز 
العــامل  كل  أمــام  تتميــزون  لكــم 
بأنكــم تتمســكون باإلســام وجــذوره 
وأصالتــه وتعملــون مــن وحــي الحــق 
واإلســام ووحدتــه«، مضيًفــا أنّــه 
اعتــداء  عــدوان  هنــاك  “اليــوم 
ســعودي أمــريك دويل عــى اليمــن 
قــرار  ســلب  أجــل  مــن  العزيــز 

اليمــن الحــر”.

الشــيخ حمــود لليمنيــن: تهتمــون 
بفلســطن وأنتــم محــارصون

رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
االتحــاد الــدويل لعلــاء املقاومــة 
للشــعب  حمــود  ماهــر  الشــيخ 
ــم  ــون بفلســطن وأنت ــي »تهتم اليمن
الحاجــة  أمــّس  ويف  محــارصون 
معكــم«،  يتضامــن  مــن  إىل 
مضيًفا: »أنتــم تشــهدون بصربكــم 
وباحتفاالتكــم برســول اللــه أنكــم 
ــان الســعودية  ــم يف وجــه طغي وقفت
التــي ال تريــد أن تقولــوا اللعنــة عــى 

اليهــود”.

اإلســامية  الوحــدة  قّســوم: 
التطبيــع عــدم  منــا  تطلــب 

أوضــح  نفســه،  الســياق  يف 
املســلمن  العلــاء  جمعيــة  رئيــس 
عبدالــرزاق  الشــيخ  الجزائريــن، 
اإلســامية  »الوحــدة  قّســوم،  أّن  
التــي ننــادي بهــا تتطلــب منــا أيًضــا 
أن ننبــذ أعــداء اإلســام وأن ال نطبع 
ــم  ــون يف خندقه ــم أو أن ال نك معه

أو أن نكــون حلفــاء لهــم”.

العلــاء  جمعيــة  وناشــد رئيس 
كلمتــه  يف  الجزائريــن  املســلمن 
“أبنــاء وبنــات اليمــن وكل املســلمن 
اليمــن  إنقــاذ  عــى  يعملــوا  أن 
وعقيدتــه  شــعبه  بوحــدة  الســعيد 
ــوا كلمــة واحــدة  وصفوفــه وأن يكون

ــا واحــًدا ضــد كل مــن تســول  وصًف
ــدة  ــذه الوح ــاس به ــه املس ــه نفس ل

املقدســة”.

عملــوا  اإلســام  أعــداء  املــا: 
الفتنــة بــذور  لــزرع 

رئيــس  كشــف  جهتــه،  مــن 
الشــيخ  العــراق،  علــاء  جاعــة 
خالــد املــا، أّن »أعــداء اإلســام 
عملــوا لــزرع بــذور الفتنــة بــن 
التــي  الحــروب  وهــذه  املســلمن 
ــاج  أشــعلوها بــن املســلمن هــي نت
التــي  ومؤامراتهــم  مخططاتهــم 

لهــا«. نتصــدى  أن  يجــب 

العامــة عبــد املجيــد الحــويث: آل 
ســعود نبتــة خبيثة

ــة  ــس رابط ــب رئي ــال نائ ــا ق ك
علــاء اليمــن العامــة عبداملجيــد 
املرحلــة  هــذه  »يف  إّن  الحــويث 
الحرجــة مــن تاريــخ األمــة نــرى 
ــوه  ــك الوج ــن تل ــة ع ــف األقنع تكش
نهيــان  وآل  ســعود  آلل  القبيحــة 
ويتجــى زيــف وكــذب تلــك األنظمــة 

العميلــة”.

نبتــة  ســعود  »آل  أن  وأضــاف 
يف  االســتعار  زرعهــا  خبيثــة 
ــت  ــا زرع ــلمة ك ــة املس ــد األم جس

إرسائيــل”.

يشــار إىل أّن االتحــاد العاملــي 
لعلــاء املســلمن، حــرّم بتأييــد مــن 
500 عــامل ميثلــون مختلــف املذاهب 
ومــن عــدة دول الســنة املاضيــة، 
االحتــال  ســلطات  مــع  التطبيــع 
الصهيــوين، أو عقــد اتفاقــات معهــا 
عــى حســاب حــق الفلســطينين يف 
ــن  ــازل ع ــم، أو التن ــتعادة أرضه اس

ــة. ــبات القضي مكتس
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حــّذر املفتي العــام للقــدس والديار 

الفلســطينية، الشــيخ محمــد حســن، 

االحتــال  ســلطات  محــاوالت  مــن 

ــن  ــح املســجد األقــى، م ــر مام تغي

لــه،  املتكــررة  االقتحامــات  خــال 

وترميــم الكنيــس اليهــودي املعــروف 

ــل”. ــر إرسائي ــم “فخ باس

وقــال املفتــي حســن إّن “ســلطات 

االحتــال ويف محاولــٍة خطــرة إلغاق 

قبابــه  ومحــاكاة  األقــى،  فضــاء 

ــم  ــادة ترمي اإلســامية، رشعــت يف إع

كنيــس يهــودي يقــع غــريب املســجد 

ــرًا”. ــد 250 م ــى بع ع

األقــى  »املســجد  أّن  وأضــاف 

ــا  ــدس وأحياءه ــارات الق ــارك وح املب

ــف”،  ــة مل تتوق ــة إرسائيلي تشــهد هجم

يهوديــة  جاعــات  بإعــان  منــدًدا 

متطرفــة عــن مــا يســمى باقتحامــات 

برعايــة  األقــى،  للمســجد  الشــتاء 

»جاعــات الهيــكل«.

عــن  اإلعــان  املفتــي  واســتنكر 

ــاء غــر  ــة املســبقة« عــى البن »املوافق

القانــوين ألكــر مــن 3 آالف وحــدة 

اســتيطانية، عــى أرايض بيــت صفافــا 

ــدس. ــوب الق جن

يســعى  أن االحتــال  وأشــار إىل 

ــا العــرب  ــة القــدس، دعيً ــد مدين لتهوي

حاســم  موقــف  التخــاذ  واملســلمن 

ــه  ــة الشــعب الفلســطيني وحقوق لحاي

املحتــل،  عنريــة  مــن  املرشوعــة 

ــه  ــة ملعاقبت ــراءات العاجل ــاذ اإلج واتخ

عــى اخراقاتــه الســافرة للقوانــن 

الدوليــة وحقــوق اإلنســان.

بأشــد  الرشيــف  األزهــر  أدان 

العبــارات، طــرح االحتــال الصهيــوين 

أراٍض  عــى  لاســتياء  مناقصــات 

ــطينية يف  ــن األرايض الفلس ــدة م جدي

الضفــة الغربيــة.

وعــّد األزهــر يف بيــاٍن لــه الثاثــاء 

املناقصــات  طــرح   ،2021-10-26

جرميــة ترفضهــا كل القوانــن الدولية، 

ــب  ــتفزازية يج ــة واس ــوة عدواني وخط

وقفهــا عــى الفــور ملــا ســيرتب عليهــا 

ــة يف  ــة الدميوغرافي ــر الهوي ــن تغي م

األرايض الفلســطينية.

وناشــد األزهــر العــامل املتحــر 

أن يخــرج مــن صمتــه أمــام هــذه 

اإلجــراءات التــي تعــود بنــا إىل عصــور 

الظــام، والعمــل عــى إنهــاء هــذه 

عقــل  يقرّهــا  ال  التــي  االعتــداءات 

باملنظــات  يَعــجُّ  عــر  يف  يعيــش 

ــن  ــة ع ــف لحظ ــي ال تتوق ــة الت الدولي

املنــاداة بحقــوق اإلنســان، وتضعهــا يف 

ــا ومجــاالت  ــا والتزاماته صــدر وثائقه

ــا. عمله

اإلرسائيليــة  الحكومــة  وكانــت 

بينيــت،  نفتــايل  برئاســة  الحاليــة 

قــد أعلنــت األســبوع املــايض عــن 

نــرش مناقصــات لبنــاء 1300 وحــدة 

اســتيطانية بالضفــة الغربيــة، كانــت قد 

صادقــت عليهــا حكومــة “نتنياهــو«.

األربعــاء  “إرسائيــل”،  صادقــت 

28-10-2021، عــى بنــاء 3144 وحــدة 

ــة  ــة الغربي ــدة، بالضف ــتيطانية جدي اس

املحتلــة، وتعتــرب هــذه هي املــرة األوىل 

التــي تصــادق فيهــا حكومــة االحتــال 

عــى بنــاء وحــدات اســتيطانية جديــدة 

ــع 2021. ــدن، مطل ــب باي ــذ تنصي من

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية: االحتالل 
يهدف لتغيير مالمح األقصى وتهويد القدس

األزهر: طرح المناقصات لالستيالء على أراٍض 
فلسطينية جريمة ترفضها كل القوانين الدولية
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الخميس 5 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 11 تشرين الثاني 2021 

ــت قــوات االحتــال أعــال  تواصل

املقــربة  يف  والتجريــف  التهويــد 

اليوســفية، املاصقــة ألســوار البلــدة 

ــوم  ــة، للي ــدس املحتل ــة يف الق القدمي

ــاء 28- ــوايل )األربع ــى الت ــث ع الثال

10-2021(، رغــم اســتمرار املواقــف 

الرســمية والشــعبية املنــددة.

ــع  ــاول الترسي ــال تح ــة االحت بلدي

ــفية ــربة اليوس ــد املق يف تهوي

وقــال رئيــس لجنــة رعايــة املقابــر 

مصطفــى  القــدس،  يف  اإلســامية 

االحتــال  »بلديــة  إّن  زهــرة،  أبــو 

ــؤدي إىل  ــل امل ــت املدخ ــدس أغلق بالق

ــفية  ــربة اليوس ــهداء يف املق رصح الش

ــه  ــت إغاق ــة، وأحكم ــح حديدي بصفائ

مــن الجهــة الغربيــة«.

وأوضــح أبــو زهــرة، أّن »بلديــة 

االحتــال تحــاول الترسيــع يف تهويــد 

ــاد جلســة  ــل انعق املقــربة وطمســها، قب

املقبــل  األســبوع  االحتــال  محكمــة 

لكســب القضيــة«.

بلديــة  طواقــم  أن  إىل  يشــار 

ــف  ــال التجري ــت أع ــال واصل االحت

ــن  ــزاء م ــت أج ــد أن طمس ــع بع والقم

ودمــرت  القبــور،  وشــواهد  املقــربة 

ونبشــت عــددا منهــا األســبوع املنرم.

وتنبــع أهميــة املوقــع الجغــرايف 

للمقــربة بقربهــا مــن ســور القــدس 

أهــم  يعــد  الــذي  األســباط  وبــاب 

القدميــة. البلــدة  مداخــل 

وزارة شــؤون القــدس: مطالبــون 

ــور  ــش قب ــف نب ــوت لوق ــاء الص بإع

املوىت

ــؤون  ــت وزارة ش ــا، قال ــن جهته م

ســلطات  »تجريــف  إّن  القــدس: 

للمقــربة  اإلرسائيــي،  االحتــال 

اليوســفية، وتغيــر أســاء الشــوارع يف 

القــدس، عــدوان عــى تاريــخ وثقافــة 

املدينــة«. وهويــة 

بيــان  يف  الــوزارة  وأضافــت 

ــداء الصــارخ  صحــايف أّن »هــذا االعت

والخطــر عــى حرمــة القبــور باملقــربة 

ــة أو  ــره رشيع ــذي ال تق ــفية، ال اليوس

ديــن، ينــم عــن عــدم احــرام لحرمــة 

املــوىت يف القبــور وملشــاعر املســلمن، 

ــة  ويــأيت يف ســياق الهجمــة اإلرسائيلي

العدوانيــة عــى كل مــا هــو فلســطيني 

ــة«. ــريب يف املدين وع

»العاملــن  أّن  عــى  وشــددت 

العــريب واإلســامي واملجتمــع الــدويل، 

لوقــف  الصــوت  بإعــاء  مطالبــون 

نبــش قبــور املــوىت واالعتــداء الســافر 

عى املقربة«.

بــدوره، قــال املفتــي العــام للقــدس 

والديــار الفلســطينية الشــيخ محمــد 

حســن، اســتهداف االحتــال للمقابــر 

ــأيت  ــة، ي ــدس املحتل ــامية يف الق اإلس

يف إطــار محاوالتــه تغيــر الطابــع 

الجغــرايف والدميغــرايف يف املدينــة.

يُشــار إىل أّن بلديــة االحتــال تنفــذ 

ــذ  ــف باملقــربة من ــر وتجري أعــال حف

عــدة ســنوات، ويف عــام 2014 منعــت 

الدفــن يف جزئهــا الشــايل، وأقدمــت 

عــى إزالــة 20 قــربًا.

إىل  االحتــال  ســلطات  وتســعى 

حديقــة  إىل  القطعــة  هــذه  تحويــل 

مــرشوع  مــن  كجــزء  توراتيــة 

البلــدة  أســوار  حــول  للمســتوطنن 

القدميــة، وتنظيــم مســار للمســتوطنن 

املســلمن  رفــات  عــى  والســياح 

فيهــا. املوجوديــن 

المقبرة اليوسفية في القدس تواصل الصمود في 
وجه تدنيس االحتالل
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االحتــال  ســلطات  قــررت 

تجميــد  الثانيــة  للمــرة  الصهيــوين 

ــر  ــق األس ــال اإلداري بح ــر االعتق أم

الطعــام  عــن  املــرب  الفلســطيني 

كايــد الفســفوس، حســبا أفــادت هيئــة 

واملحرريــن. األرسى  شــؤون 

عــرب  بيــان  الهيئــة، يف  وقالــت 

إّن  »فيســبوك«:  مبوقــع  صفحتهــا 

مبشــفى  يقبــع  الفســفوس  األســر 

وضــع  يف  اإلرسائيــي  »بــرزالي« 

ويواصــل  ومقلــق  خطــر  صحــي 

التــوايل  عــى   113 لليــوم  إرضابــه 

اإلداري. العتقالــه  رفًضــا 

وبينــت أّن قــرار االحتــال تجميــد 

إلغــاءه  يعنــي  ال  اإلداري  االعتقــال 

»لكــن هــو بالحقيقــة إخــاء مســؤولية 

إدارة ســجون االحتــال، واملخابــرات 

األســر  مصــر  عــن  )الشــاباك( 

وحياتــه”. الفســفوس 

يعنــي  القــرار  أّن  إىل  ولفتــت 

ــر  ــر« غ ــفوس إىل »أس ــل الفس تحوي

اإلرسائيــي،  املستشــفى  يف  رســمي 

ــة  ــت حراس ــيبقى تح ــه س ــة أنّ موضح

ــداًل مــن حراســة  »أمــن« املستشــفى ب

الّســجانن.

أفــراد  أن  إىل  الهيئــة  ونّوهــت 

يســتطيعون  وأقاربــه  األســر  عائلــة 

زيارتــه كأي مريــض وفًقــا لقوانــن 

ــه  ــتطيعون نقل ــن ال يس ــفى، لك املستش

مــكان. أي  إىل 

األرسى  شــؤون  هيئــة  وكانــت 

يــوم  بيــان  يف  أكــدت  واملحرريــن 

ــة  ــول الحال ــاء -2 11-2021 وص الثاث

الصحيــة لألســر كايــد الفســفوس إىل 

ــد  ــة، ق ــة وخطــرة للغاي ــة صعب “مرحل

تــؤدي إىل استشــهاده« يف أي لحظــة.

االعتقــال  أمــر  يثبــت  االحتــال 

مقــداد  املــرب  لألســر  اإلداري 

لقواســمي ا

ــي  ــال اإلرسائي ــة االحت ــت نياب ثبت

العســكرية، الخميــس 3-11-2021 أمــر 

االعتقــال اإلداري بحــق األســر مقــداد 

القواســمي املــرب عــن الطعــام منــذ 

)106( أيــام؛ رفًضــا العتقالــه اإلداري.

ــس، يف  ــي جــواد بول ــال املحام وق

تريــح صحــايف: إّن نيابــة االحتــال 

فّعلــت أمــر االعتقــال اإلدارّي بحــق 

ــداد القواســمي، واملحتجــز  األســر مق

مستشــفى  يف  املكثفــة  العنايــة  يف 

»كابــان« اإلرسائيــي.

نيتهــا  االحتــال،  نيابــة  وأبلغــت 

تفعيــل أمــر االعتقــال اإلداري بحــق 

األسر القواسمي.

أرسى ُمربن عن الطعام

 6 يــزال  ال  متصــل،  ســياق  ويف 

مفتوًحــا  إرضابــا  يخوضــون  أرسى 

عــن الطعــام يف ســجون االحتــال 

اإلرسائيــي رفًضــا العتقالهــم اإلداري، 

أقدمهــم الفســفوس، فيــا يخــوض 

إرضابــه  القواســمة  مقــداد  األســر 

ــذ  ــرج من ــاء األع ــام، وع ــذ 106 أي من

89 يوًمــا، وهشــام أبــو هــواش منــذ 80 

ــا. ــذ 25 يوًم ــقر من ــؤي األش ــا، ول يوًم

قــرار  هــو  اإلداري  واالعتقــال 

دون  مــن  عســكري،  بأمــر  حبــس 

توجيــه الئحــة اتهــام، وميتــد لســتة 

للتمديــد. قابلــة  أشــهر 

وبلــغ عــدد األرسى يف الســجون 

الصهيونيــة نحــو 4600، بينهــم 500 

ــر  ــادي األس ــب ن ــل إداري، بحس معتق

الفلســطيني.

االحتالل يجمد االعتقال اإلداري بحق األسير 
الفسفوس.. ويثّبته بحق األسير القواسمي



13

- 2
48

 - 
24

7 
دد

لع
- ا

 

الخميس 5 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 11 تشرين الثاني 2021 

ــا،  ــال العلي ــة االحت رفضــت محكم

اســتئنافًا   ،2021-11-4 الخميــس  

ضــد  الخليــل  بلديــة  بــه  تقّدمــت 

بهــا  يقــوم  التــي  البنــاء  عمليــات 

اإلبراهيمــي. الحــرم  يف  االحتــال 

أّن  االحتــال  ســلطات  واّدعــت 

ــي  ــا ه ــوم به ــي تق ــاء الت ــال البن أع

إىل  الوصــول  »تســهيل«  أجــل  مــن 

الحــرم اإلبراهيمــي، وهــو مــا أخــذت 

تــّر  »ال  واعتربتهــا  املحكمــة،  بــه 

الخــاّص  وبطابعــه  املــكان  بقدســيّة 

كموقــع تــراث عاملــي«.

املــايض،  نيســان/أبريل  ويف 

رفضــت املحكمــة ذاتهــا طلبًــا مــن 

بلديــة الخليــل لتجميــد قــرار ترخيــص 

وبنــاء مصعــد كهربــايئ داخــل الحــرم 

الرشيــف. اإلبراهيمــي 

ــة قــد تقدمــوا  وكان محامــو البلدي

فــور  االحتــال  ملحكمــة  باســتئناف 

صــدور قــرار مبنــح الرخيــص للبنــاء، 

ــايض. ــام امل الع

وأكــد رئيــس بلديــة الخليــل، تيســر 

ــة تنظــر  ــا، أّن البلدي ــو ســنينة، حينه أب

بخطــورة إىل تبعــات هــذا القــرار عــى 

أن  عــى  مشــدًدا  بأكملهــا،  املنطقــة 

البلديــة ومــن خــال محاميهــا ماضيــة 

يف معركتهــا القانونيــة ضــد القــرار 

الفلســطيني  اإلرث  بحــق  املجحــف 

اإلســامي.

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعام

ــادي األســر  الفلســطيني،  ــن ن أعل

ســجون  يف  يقبعــن  أســرة   34 أّن 

االحتــال الصهيــوين، منهــّن 8 أّمهــات 

و7 جريحــات ومريضــات.

ولفــت البيــان الصــادر عــن النادي 

الثاثــاء 26-10-2021، مبناســبة اليــوم 

الوطنــي للمــرأة الفلســطينية إىل أّن 

»املــرأة مــا زالــت رشيكــة يف الّنضــال، 

وتشــهد عــى ذلــك الّســجون، التــي 

املناضــات،  األســرات  فيهــا  تقبــع 

الخطــوات  جميــع  يف  ويشــاركن 

إدارة  ضــّد  واالحتجاجيــة  الّنضاليــة 

الّســجون، وكان آخرهــا مشــاركتهّن يف 

اإلرضاب االحتجاجــي ضــّد الّسياســات 

املفروضــة عــى األرسى«.

ــق  ــد والتّوثي ــد دراســات الرّص وتفي

بــأّن ســلطات االحتــال اعتقلــت أكــر 

فلســطينية  امــرأة  ألــف   )16( مــن 

ــت أول أســرة  ــام 1967، وكان ــذ الع من

يف تاريــخ الثــورة الفلســطينية هــي 

األســرة فاطمــة برنــاوي مــن القــدس، 

والتــي اعتقلــت عــام 1967، وُحكــم 

ــا  ــرج عنه ــد، وأُف ــجن املؤبّ ــا بالّس عليه

عــام 1977.

وأكّــد نــادي األســر أّن ســلطات 

حقــوق  انتهــاك  تواصــل  االحتــال 

األســرات الفلســطينيات يف ســجون 

ــة  ــة مناهض ــا التفاقي ــال، خافً االحت

ــي حظــرت  ــام 1987، والت ــب لع التعذي

خافًــا  اإلنســانية،  غــر  املعاملــة 

النموذجيــة  املتّحــدة  األمــم  لقواعــد 

ملعاملــة الســجناء لعــام 1955.

يذكــر أّن منظــات حقوق اإلنســان 

أشــارت مــرّات عــّدة إىل أّن األســرات 

يعشــن خــال مراحــل االعتقــال ظروفًا 

ــّن  ــا حقوقه ال إنســانية، ال تراعــى فيه

والّنفســية  الجســدية  الّســامة  يف 

والخصوصيــة، إذ يحتجــزن يف ظــروف 

خالهــا  يتعرّضــن  صعبــة،  معيشــية 

لاعتــداء الجســدي واإلهــال الطبــي، 

مــن  االحتــال  ســلطات  وتحرمهــن 

أبســط حقوقهــن اليوميــة، كحقهــّن يف 

ــًة  ــاة جاع ــرض أداء الص ــع لغ التجّم

انتهــاك  إىل  إضافــة  الّدراســة،  أو 

الكامــرات يف  خصوصيتهــن بــزرع 

ســاحات املعتقــل، مــا يضطــر بعضهــّن 

ــى  ــاس الرشعــي حتّ ــزام بالّلب إىل االلت

ــة. ــة الرياض ــاء مارس أثن

محكمة إسرائيلية تجيز للمستوطنين تغيير معالم الحرم 
اإلبراهيمي في الخليل

نادي األسير: 34 أسيرة يقبعن في سجون االحتالل تحت 
ظروف ال إنسانية
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ــامي،  ــاد اإلس ــة الجه ــدت حرك أكّ

أّن اغتيــال مؤسســها فتحــي الشــقاقي، 

وتطويــر  العمــل  نحــو  دافًعــا  كان 

القتاليــة  قدراتهــا  وتعزيــز  الحركــة 

والعســكرية، ومتتــن بنيتهــا التنظيميــة، 

الجاهريــة  قاعدتهــا  وتوســيع 

والشــعبية التــي متتــد اليــوم يف كل 

الســاحات.

للحركــة،  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 

مبناســبة   ،2021-10-26 الثاثــاء 

الغتيــال   26 الـــ  الســنوية  الذكــرى 

قي. لشــقا ا

“كل  أّن  إىل  البيــان  وأشــار 

ــا  ــرت به ــي م ــل الت ــات واملراح املحط

الحركــة أكــدت أنهــا حركــة راســخة 

الجبــال”. وثبــات  رســوخ  ثابتــة 

مبناقــب  الحركــة  وأشــادت 

رفــع  إنّــه  قالــت  الــذي  الشــقاقي، 

القضيــة املركزيــة  شــعار )فلســطن 

وعملــه،  وفكــره  وحيويتــه  لألمــة(، 

وســعيه الــدؤوب مــن أجــل تحقيــق 

مصالــح أبنــاء شــعبه، مؤكــًدة أنّــه كان 

ــة  ــل لخدم ــم الفع ــة ودائ ــم الحرك دائ

قضايــا شــعبه وأبنــاء أمتــه.

وأضافــت إّن »الفكــر الــذي أســس 

ــه الشــقاقي، مل يــزل حــارًضا، يكــرب  ل

ويرعــرع، ولــن توقفــه كل املؤامــرات، 

االحتــال  زوال  حتــى  مــاٍض  وهــو 

عــن فلســطن كل فلســطن، وحتــى 

تعــود للفلســطينين ديارهــم املســلوبة، 

وصابــة  قــوة  ازديــاد  ظــل  يف 

جناحهــا العســكري يف وجــه االحتــال 

اإلرسائيي”.

تركــه  الــذي  األثــر  حــامس: 
الشــقاقي يؤكــد عجــز االغتيــال 

ــعبنا ــورة ش ــف ث ــن وق ع

مــن جانبــه، قــال املتحــدث باســم 

إّن  قاســم:  حــازم  حــاس،  حركــة 

»األثــر الــذي تركــه مؤســس حركــة 

الجهــاد اإلســامي فتحــي الشــقاقي 

يؤكــد عجــز االغتيــال عــن وقــف ثــورة 

شــعبنا أو كــرس إرادة مقاومتــه«.

تريــٍح  يف  قاســم،  وأضــاف 

ــهاد  ــرى الـــ 26 الستش ــايف بالذك صح

الشــقاقي إّن »بصــات فكــره وجهــاده 

يف  حــارضة  تبقــى  وتضحياتــه 

ــد  ــل ض ــعبنا املتواص ــاد ش ــوار جه مش

االحتــال«.

ــه  ــقاقي ونضال ــر الش ــّد أن فك وع

ــل رافعــة حقيقيــة للحركــة الوطنيــة  مثّ

تأجيــج  يف  ســاهمت  الفلســطينية، 

وشــّكلت  املحتــل،  ضــد  املقاومــة 

ــعب  ــوري للش ــل الث ــًدا للفع ــا جدي دفًع

الفلســطيني، لتؤكــد مــن جديــدة قــدرة 

ــًدا  ــيف، مؤك ــة الس ــى هزمي ــدم ع ال

ــة  ــار املقاوم ــدة مس ــراتيجية وح »إس

امليــدان«. والرشاكــة يف 

ــن  ــي م ــاد اإلرسائي ــن املوس ومتك

ترشيــن   26 يف  الشــقاقي  اغتيــال 

األول/ أكتوبــر مــن العــام 1995 يف 

جزيــرة مالطــا خــال عودتــه مــن 

الرئيــس  لقــاء  عقــب  ليبيــا  زيــارة 

ــع  ــذايف م ــر الق ــبق معم ــي األس الليب

ــل الفلســطينية مــن أجــل  وفــد الفصائ

حــل مشــكلة الفلســطينين العالقــن 

عــى الحــدود املريــة الليبيــة آنــذاك.

الجهاد اإلسالمي: اغتيال الشقاقي حفزنا لتطوير 
قدراتنا العسكرية.. وحماس: فكره ونضاله مّثل رافعة 

 حقيقية للحركة الوطنية الفلسطينية
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الخميس 5 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 11 تشرين الثاني 2021 

ــرب 2021  ــاين/ نوفم ــن الث 2 ترشي

ــد 104  ــور بع ــان بلف ــرى إع – يف ذك

ــال. ــى االحت ــنوات ع س

ــن  ــاين م ــوم الث ــذا الي ــل ه يف مث

ــة  عــام 1917، كان إعــان بلفــور بداي

لعمليــة اســتعار مــن قبــل املنظمــة 

الصهيونيــة مبوافقــة القــوة اإلمربياليــة 

ــة. الربيطاني

ــا مــن  وعــد بلفــور كان تعهــًدا علنيً

ــة  ــا يف إقام ــان هدفه ــا إلع بريطاني

ــودي« يف  »وطــن قومــي للشــعب اليه

فلســطن

إنــه يــوم لتذكــر العــامل كيــف 

ــال أرض  ــة احت ــة صهيوني ــدأت حرك ب

ذات ســيادة بشــكل غــر قانــوين دون 

أي اعتبــار لحقــوق الســكان األصليــن، 

وحتــى اليــوم مــا زالــت تنتهــك جميــع 

كل  وتتجاهــل  الدوليــة  القوانــن 

ــدة. ــم املتح ــرارات األم ق

رشعيــة  غــر  دولــة  إنشــاء  إن 

تســمى إرسائيــل يف عــام 1948، والتي 

تطــورت إىل نظــام فصــل عنــري 

وباتــت تصــور نفســها عــى أنهــا املالك 

الرشعــي ملــا يســمى كذبـًـا بـــ “أرض با 

شــعب” لـــ “شــعب بــا أرض”، هــو يوم 

أســود بالنســبة للمجتمــع الدويل.

كان آرثــر بلفور حينهــا هو املتحدث 

ــل  ــا نق ــدة، عندم ــة املتح ــم اململك باس

تعّهــد مجلــس الــوزراء الربيطــاين إىل 

ــة،  ــة الصهيوني ــم املنظم ــايلد زعي روتش

ــارشة عــى املــرشوع  ــذي وافــق مب وال

ــة. ــة كامل ــوين موافق الصهي

القــرار  لهــذا  إدانتنــا  نكــرر 

التاريخــي الرشيــر لحكومــة اململكــة 

املتحــدة التــي يجــب أن تصــدر إعانـًـا 

ــأن  ــطينين ب ــراف للفلس علنيًــا باالع

اململكــة املتحــدة هــي الســبب األصــي 

ملــا يعانيــه الفلســطينيون اليــوم.

ندعــو املجتمــع الــدويل بــأرسه إىل 

ــك  ــل تفكي ــن أج ــط م ــة الضغ مواصل

ــع  ــة والراج ــر الرشعي ــل« غ »إرسائي

ــادح. ــي الف ــأ التاريخ ــن الخط ع

اململكــة املتحــدة مســؤولة بالكامــل 

عــن الفظائــع التــي ارتكبــت وعــن 

مــن  الفلســطينين  تجريــد  عمليــة 

إنســانيتهم التــي تجــري بشــكل مســتمّر 

يف فلســطن.

تُظهــر  مل  هــذا،  يومنــا  حتــى 

اململكــة املتحــدة أّي نــدم عــى الخطيئة 

التاريخيــة التــي ارتكبتهــا.

صنــع  مــن  »إرسائيــل«  كانــت 

إعــان  وشــّكل  املتحــدة،  اململكــة 

بلفــور – التــي ال تــزال »إرسائيــل« 

ــربًرا  ــية – م ــه األساس ــظ بوثيقت تحتف

ملواصلــة جرائــم اإلبــادة الجاعيــة 

ــامل  ــرت للع ــطينين، فأظه ــد الفلس ض

كيــف ميكــن لقــوة إمربياليــة أن تقــّرر 

خريطــة العــامل.

الحــق  بدعــم  التزامنــا  إن 

تحّفــظ.  أّي  فيــه  ليــس  الفلســطيني 

نحــن نشــارك الحركــة الدوليــة للتأكيــد 

الوحيــد  الحــّل  بــأّن  موقفنــا  عــى 

ــم  ــادة رس ــطن وإع ــر فلس ــو تحري ه

كانــت  كــا  الفلســطينية  الخارطــة 

األصليــة. حدودهــا 

موقــف  ونعــارض  نديــن  إننــا 

ــا  ــتمر يف دعمه ــدة املس ــة املتح اململك

لـ«إرسائيــل« إىل يومنــا هــذا ونطالبهــا 

موقفهــا. مبراجعــة 

املوقعون:

الشيخ أحمد أوانج – رئيس مجلس 

MANAR إدارة

داتو ويرا الشيخ عبد الغني شمس 

الدين – رئيس مجلس إدارة التجمع 

االسيوي التحاد العلاء املسلمن

الشيخ محمد عزمي عبد الحميد – 

رئيس منظمة آسيان

د. محمد فوزي زكريا – رئيس لجنة 

حملة تحرير االقى

سيد شيخ األتاس – أمن عام 

السكرتارية الفلسطينية يف ماليزيا

بيان صحافي ألعضاء الملتقى في ماليزيا:
ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى مواصلة الضغط من 

أجل تفكيك “إسرائيل”
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 ليــس غريبًــا أن يُتَّهــم األحــرار 

ِقبــل  مــن  باإلرهــاب  والرشفــاء 

املجرمــن ضــدَّ اإلنســانية، وال أن تقــوم 

بتصنيــف  الصهيونيــة  الحــرب  وزارة 

املدنيّــة  واملؤسســات  املنظــات 

الفلســطينية التاليــة: )مؤسســة الضمــر 

اإلنســان،  وحقــوق  األســر  لرعايــة 

الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفــال 

– فلســطن، مؤسســة الحــق، اتحــاد 

لجــان العمــل الزراعــي، اتحــاد لجــان 

املــرأة العربيــة، مركــز بيســان للبحــوث 

واإلمنــاء( كمنظــات إرهابيــة معاديــة، 

وخاصــة بعــد الــدور الهــام الــذي تقوم 

بــه تلــك املنظــات واملؤسســات يف 

أداء واجبهــا تجــاه الشــعب الفلســطيني 

بقطاعاتــه املختلفــة.

إنَّ هــذا القــرار غــر املنفصــل عــن 

سياســات الكيــان الغاصــب القمعيــة 

واملنظــات  اإلنســان  حريّــة  بحــِق 

املدنيــة، والعاملــة يف مجــاالت حقــوق 

يــأيت  الزراعــي،  واإلمنــاء  اإلنســان 

يف ســياق تحــرّك أوســع يقــوم بــه 

ــد  ــة، ض ــه اإلجراميّ ــال وأجهزت االحت

ــة والفلســطينية  قــوى التضامــن األمميّ

ــطيني  ــعب الفلس ــال الش ــة لنض الداعم

وحقوقــه الرشعيــة.

ــوين  ــرب الصهي ــر الح ــرار وزي وق

بتصنيــف مؤسســات تنمويــة وحقوقيــة 

كمنظــات  وطنيّــة  واجتاعيــة 

العــدوان  أشــكال  أحــد  »إرهابيــة«، 

الوجــود  عــى  املســعورة  والحــرب 

ــاد  ــايب اعت ــلوك إره ــطيني، وس الفلس

عليــه االحتــال »اإلرسائيــي« منــذ 

العربيّــة  لــألرض  ورسقتــه  تأسيســه 

لفلســطينية. وا

وإذ يعتــرب التضامن مــع »املنظات 

املدنيّــة الفلســطينية« أمــرًا بدهيًّــا ومن 

أساســيات التضامــن مع عموم الشــعب 

الفلســطيني ونضالــه املــرشوع، فــإنَّ 

ــودة إىل فلســطن  ــة للع ــة العاملي الحمل

تدعــو جميــع املنظــات واملؤسســات 

والجمعيــات املؤيــدة للحــّق الفلســطيني 

الجهــود  تنســيق  مــن  املزيــد  إىل 

الصهيونيــة،  اإلجــرام  آلــة  ملواجهــة 

ــم،  ــع اآلث ــات التطبي ــع موج ــًة م خاص

واإلعتــداءات اإلجراميّــة اإلرسائيليــة 

املســتمرّة، ومنهــا الحملــة الهمجيــة ضد 

األرسى األبطــال يف ســجون االحتال، 

إضافــة إىل الحمــات اإلعاميــة التــي 

تــرّوج لألكاذيــب الصهيونيــة.

املؤسســات  هــذه  تصنيــف   إّن 

وســاٌم  هــو  »إرهابيــة«  كمنظــات 

أنهــا  يقــن  عــى  ونحــن  ورشف، 

بقضيّــة  ــًكا  ومتسُّ صمــوًدا  ســتزداد 

ــل  ــتمرار العم ــة، واس ــطن العادل فلس

ــعب  ــودة الش ــة وع ــق حري ــى طري ع

فلســطن. كل  إىل  الفلســطينّي 

 الحملة العاملية للعودة إىل فلسطن

٢٣ ترشين األّول/أكتوبر ٢٠٢١

ا على  بيان الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين.. ردًّ
تصنيف عدد من المنظمات المدنية الفلسطينية 

كمنظمات »إرهابية«
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الخميس 5 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 11 تشرين الثاني 2021 

مؤسســة  عــن  حديثًــا  صــدر 

كتــاب  الفلســطينية  الدراســات 

يف  قضايــا  الفلســطينية:  »املدينــة 

التحــوالت الحريــة« مــن تحريــر 

وســليم  املالــي  مجــدي  الباحثــن 

ــة  ــاً وباحث ــاهمة 21 باحث ــاري ومس مت

ــدي  ــم: مج ــة، وه ــا وأكادميي وأكادميي

ــادة؛  ــد زي ــي؛ ســليم متــاري؛ خال املال

ــاع؛ أحمــد  راســم خايــي؛ عــادل من

ــرايك؛  ــزا ت ــي؛ لي ــت الزعب ــارة؛ هم أم

جــاد ثابــت؛ عبــد الحافــظ أبــو رسيــة؛ 

جــاك برســكيان؛ خلدون بشــارة؛ ســليم 

أبــو ظاهــر؛ فرانشيســكو أموروســو؛ 

ــز  ــو دومينغي ــور؛ أتشاتش ــاودة منص ج

دي أوالزابــال؛ نرسيــن مــزاوي؛ باســل 

ــان؛ أحمــد حنيطــي؛ شــراز نــر؛  ري

ــودة. ــام حم وئ

 438 عــى  يقــع  الــذي  الكتــاب 

صفحــة مــن القطــع املتوســط، طُبع يف 

بروت/لبنــان، ويف رام الله/فلســطن، 

يعالــج مجموعــة مــن القضايــا ذات 

شــهدتها  التــي  بالتحــّوالت  العاقــة 

ــة القــرن  ــذ نهاي املــدن الفلســطينية من

ــى اآلن. ــرش حت ــع ع التاس

إبــراز  يف  جميعهــا  وتشــرك 

أهميــة العوامــل التاريخيــة والسياســية، 

وتحديــًدا دور االســتعار اإلرسائيــي 

املــدن  تشــويه  يف  الكولونيــايل، 

ــا،  الفلســطينية وحجــز تطورهــا تاريخيً

ويف   ،48 مناطــق  يف  وتهويدهــا 

مدينــة القــدس، مــن خــال سياســات 

املدينــة  إلنتــاج  ومســاٍع  ممنهجــة 

الفلســطينية كغيتــو يف الداخــل املحتــل 

الضفــة  كــا يف   ،1948 ســنة  منــذ 

الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ ســنة 1967.

الدراســات  هــذه  كل  وتتنــاول 

عــدة محــاور مهمــة تتعلــق بتطــور 

ــادة  ــا، وإع ــطينية تاريخيً ــدن الفلس امل

ــوالت  ــكاين، والتح ــا امل ــكيل تنظيمه تش

ــا املورفولوجــي  التــي أصابــت تركيبه

العوملــة  وتأثــر  والدميوغــرايف، 

ــكل  ــة يف التش ــات النيوليربالي والسياس

واألثــر  فيهــا،  الجديــد  الطبقــي 

املتســارع  للتحــرُّ  االجتاعــي 

شــهدته  الــذي  العمــراين  والتوســع 

مــدن مــا بعــد اتفــاق أوســلو عــى 

وحــدات الركيــب االجتاعــي داخلهــا، 

ــات  ــي، وآلي ــا الريف ــا مبحيطه وعاقته

مقاومــة  مدينيــة  حــركات  تبلــور 

الُهويــة  تعزيــز  يف  ودورهــا  فيهــا، 

عامــة،  بصــورة  والثقافيــة  الوطنيــة 

ــة  ــاطات الثقافي ــابك النش ــل وتش وتنقُّ

أُخــرى  والسياســية مــن مدينــة إىل 

ــارصة ورام  ــا إىل الن ــا وياف ــن حيف )م

اللــه(.

وأخــرًا، بالرغــم مــن نــزوع العديد 

مــن هــذه الدراســات يف هــذا الكتــاب 

ــطينية  ــة الفلس ــور املدين ــد تط إىل رص

ــعب  ــود الش ــن وج ــا ع ــا دفاًع تاريخيً

الفلســطيني وعــن هويتــه، ولدحــض 

ــا شــعب  ــوين »أرض ب االدعــاء الصهي

ــان  ــا أرض« مــن خــال تبي لشــعب ب

مــدى ازدهــار املجتمــع الفلســطيني 

وتطــوره الحــدايث، نجــد أن هنــاك 

أيًضــا بعــض الدراســات التــي تطرقــت 

املدينــة،  يف  الســلبية  الجوانــب  إىل 

»أمــراض  بـــ  يعــرف  أصبــح  مــا  أو 

التخطيــط  ســوء  مثــل  التمــدن«، 

الحــاد  االجتاعــي  واالســتقطاب 

ــة.  ــاء املرفه ــر واألحي ــاء الفق ــن أحي ب

ــات إىل أن  ــذه الدراس ــر ه ــث تش حي

املشــكات اليوميــة واملصريــة التــي 

أضحــت ســمة بــارزة للمدينــة العربيــة، 

هــي محصلــة فــوىض عارمــة، ومدينــة 

ــون  ــمنت، ومواطن ــل االس ــة داخ معتقل

ــة«، إذ أصبــح املواطــن  يعانــون »املدين

يف بناهــا فاعــاً وضحيــة يف آن.

املصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

+ امليادين

المدينة الفلسطينية.. قضايا في التحوالت الحضرية
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هل للكيان الصهيوني مستقبل؟ )2(
حسن الرشيدي

الكارثــة  هــي  مــا  ولكــن 

التــي يستشــعرها هــؤالء الساســة 

؟ يــن ملفكر ا و

ــة يف فكــر مؤســس  كانــت الدول

الصهيونيــة العامليــة تيــودور هرتــزل 

خاصــة مــا ورد يف كتابــه الدولــة 

ــول  ــاء يف بروتوك ــا ج ــة وم اليهودي

يف  األول  الصهيــوين  املؤمتــر 

ــازل بســويرسا عــام 1898 بالنــص  ب

وطــن  إىل  الصهيونيــة  »تهــدف 

فلســطن  يف  اليهــودي  للشــعب 

وقانــوين«  علنــي  بشــكل  مكفــواًل 

كانــت الجهــود اليهوديــة منصبــة 

عــى تأســيس الدولــة وتذليــل جميــع 

الصعوبــات التــي ميكــن أن تواجهها، 

ومل يكــن يخطــر ببــال املؤسســن 

بعــد  ظهــرت  التــي  الصعوبــات 

التأســيس، فالفكــرة هــو أن تقــوم 

دولــة خالصــة لليهــود وال هنــاك أي 

اعتبــار للســكان األصليــن بــل رفض 

البدايــة  يف  لوجودهــم،  وإلغــاء 

الصهيونيــة  املؤسســات  قامــت 

جميــع  مــن  اليهــود  باســتقدام 

ــم يف أرض  ــامل وتجميعه ــاء الع أنح

ــات  ــت العصاب ــم رشع ــطن، ث فلس

الصهيونيــة بطــرد الفلســطينين مــن 

أراضيهــم وتوطــن اليهــود مكانهــم.

االجتــاع  علــاء  ويفــرّق 

مــن  نوعــن  بــن  والسياســة 

عليــه  ويطلــق  األول  االســتعار: 

ــذي  ــو ال ــويل وه ــتعار املروب االس

يف  االســتعاري  باملركــز  يرتبــط 

انتقــال  يتضمــن  وال  األم،  البلــد 

ــة  ــكان لإلقام ــن الس ــر م ــدد كب ع

ويتميــز  املســتعمرة  يف  الدامئــة 

ــتعارية  ــلطة اس ــرب س ــيطرة ع بالس

بغــرض إقامــة إمرباطوريــة، كــا 

ــزي  ــتعار اإلنجلي ــال االس ــت ح كان

الهنــد. يف 

أمــا النــوع الثــاين فيطلــق عليــه 

االســتعار االســتيطاين، وهــو عبــارة 

عــن انتقــال املســتعمرين بأعــداد 

كبــرة للســكن الدائــم يف املســتعمرة 

وتأســيس وطــن عــى طــراز الوطــن 

األم.

يتــم  الحالــة  هــذه  ويف 

طــرق:  ثاثــة  عــرب  االســتيطان 

اســتيطان  أو  مختلــط  اســتيطان 

نقــي. اســتيطان  أو  زراعــي 

األولــن  النوعــن  حالــة  يف 

يركــز عــى اســتيطان األرض فقــط، 

وبعدهــا إمــا اســتغال اليــد العاملــة 

املســتوطنة  حالــة  )يف  املحليــة 

املختلطــة( أو اســتراد اليــد العاملــة 

الزراعيــة(.  املســتوطنة  )يف حالــة 

أمــا الحالــة الثالثــة وهــي التــي 

ــان الصهيــوين فهــو مــا  ميثلهــا الكي

وهــو  النقــي،  باالســتعار  يعــرف 

الــذي يقــوم عــى اســتيطان األرض 

ــك  ــى ذل ــب ع ــا، ويرت ــل مع والعم

الســكان  لوجــود  وإلغــاء  رفــض 

الكيــان  رفــع  لذلــك  األصليــن، 

الصهيــوين شــعار )أرض بــا شــعب 

لشــعب بــا أرض( ليــربر لنفســه 

التــي  العرقــي  التطهــر  حمــات 

ــة  ــات الصهيوني ــا العصاب ــت به قام

ــاه. ــترن والهاجان ــة ش ــل عصاب مث

ــة أشــبه  ــة الصهيوني ــت الحال كان

ألمريــكا  الربيطــاين  باالســتعار 

ســكانها  مــن  أرضهــا  وتفريــغ 

عليهــم  أطلــق  الذيــن  األصليــن 

الحمــر. الهنــود  مســمى 

ــن  وظــل هــذا هــدف الصهيوني

يف فلســطن أي الحفــاظ عــى دولة 

يســيطر عليهــا اليهــود حتــى ولــو 

تبقــى بهــا القليل مــن الفلســطينين، 

فيهــا  الفلســطينيون  يظــل  ولكــن 

ــة. ــة الثاني ــن الدرج ــون م مواطن

ولكــن حــدث تطــوران أثــرا عــى 

التفكــر الصهيــوين:

التطــور األول: هــو االنتفاضــة 

الفلســطينية األوىل عــام 1987.

هــو  الثــاين:  التطــور 

لصالــح  الســكاين  النمــو  انقــاب 

ــداد  ــت أع ــى بات ــطينين، حت الفلس

الفلســطينين عــى أرايض فلســطن 

ــود  ــدد اليه ــن ع ــرب م ــة أك التاريخي

يف آخــر إحصــاء صهيــوين صدر يف 

ــون األول/ ديســمرب عــام 2020،  كان

هــذا غــر مايــن الفلســطينين 

خــارج  الاجئــن  مخيــات  يف 

فلســطن.



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

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحتها 22700 دومنـًـا، وبلــغ عــد ســكانها عــام 1922 حــوايل 1214 نســمة، و1534 نســمة 

عــام 1931، كــا ارتفــع إىل 2100 عــام 1945.

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

- أقام االحتال عى أراضيها مستوطنة “موشاف محسيا” عام 1950. 

دير إبان

الخميس 5 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 11 تشرين الثاني 2021 
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