
الخميس 12 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 16 كانون األول 2021  251
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين



الخميس 12 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 16 كانون األول 2021 
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين  - العدد مئتان وتسعة وأربعون - 249 -

4 - هنيــة فــي الذكــرى الـــ34 النطالقــة حمــاس: مــا زلنــا نتمســك بثوابــت 
الفلســطيني الشــعب 

5 - الجهــاد اإلســالمي: حريصــون علــى شــراكتنا مــع “حمــاس” لحمايــة الثوابــت 
الفلسطينية

6 - رئيسي: التطبيع ال يوفر األمن للدول المطبعة وال لـ«إسرائيل”

6 - رضــوان: اســتقبال اإلمــارات لبينيــت انحــدار قومــي وأخالقــي وتخلــي عــن 
فلســطين

ــا  7 - هيئــة األســرى: 5 أســرى بســجن »عســقالن« ونفحــة« يشــتكون أوضاًع
صحيــة ســيئة

8 - مخطط جديد لبناء مستوطنتين على أراضي الجوالن المحتل

8 - 10695 عماًل مقاوًما في القدس والضفة الغربية منذ بداية العام

9 - برلمــان االحتــالل يصــّدق علــى 3 قوانيــن تســتهدف فلســطينيي الداخــل 
واألســرى

10 - األمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية

13 - مســتوطنون صهاينــة يتدربــون علــى الصــالة اإلســالمية مــن أجــل اقتحــام 

األقصــى وإيــذاء المصلين

14 - “إســرائيل” دولــة األزمــات الوجوديــة فهــل تصبــح مشــهًدا عابــًرا فــي 

التاريــخ !

اإلثنــي  التنــازع  بيــن  اإلســرائيلي  الجيــش  علميــة:  ورقــة   12  -  11

عــي جتما ال ا ج  ما ند ال ا و

األخبار والتحليالت
10 - 4

أقالم وإصدارات 
14-13

نشاطات
الحملة العالمية

12-11



لماذا القدس ؟
مــن ال يقــرأ التاريــخ ال يســتطيع أبــًدا قــراءة الواقــع بدقــة، ومــن ثــم ال يســتطيع اتخــاذ الخطــوة املناســبة ال يف الزمــن 

املناســب، وال يف الحــدث القائــم الحــايل، ومــن ثــم ال ميتلــك مقّومــات رســم اســراتيجية املســتقبل املتوافقــة مــع روايتــه 

ــة والتاريخ. للهوي

ومــن هــذه القــراءات املطلوبــة اليــوم قــراءة قضيــة القــدس، وملــاذا هــذا االهتــام بهــا مــن الجانــب الصهيــوين ؟ 

وملــاذا يحشــد هــذا الصهيــوين كل هــذا الكــم الهائــل مــن الروايــات املكذوبــة عنهــا لتتوافــق مــع روايتــه، وتتصــادم مــع 

روايتنــا ؟ وقامئــة األســئلة تطــول كلــا بحثنــا أكــر، وكلــا حاولنــا بجــد اســتقصاء هــذا األمــر لنجــد إجابــة الدقيقــة التــي 

يــأيت مــن بعدهــا دور الحــراك املطلــوب نوًعــا وكــًا.

ــام  ــا »إّن قي ــة مــن املزاعــم منه ــة للحــرب عــى القــدس يف عــام 1948 عــى جمل ــة الصهيوني ــد اشــتملت الرواي لق

دولــة إرسائيــل كان تتويًجــا لحركــة انبعــاث قومــي لشــعٍب أقــام دولتــه املســتقلة عــى أرض ميلــك معهــا صــات تاريخيــة« 

وإّن مــا حــل بالشــعب الفلســطيني نتائــٌج مرافقــة لســعي اليهــودي لاســتقال، وأن خــروج الفلســطينيني كان عبــارة عــن 

»إخــاٍء إختيــاري« !

ولقــد ركـّـزت هــذه الروايــة الصهيونيــة عــى أّن العــرب »هــم املبــادرون للحــرب عــام 1948 وأنهــم هــم مــن« رفضــوا 

ــق  ــريب املطل ــض الع ــهم إزاء الرف ــن أنفس ــاع ع ــود للدف ــن اليه ــة م ــة يائس ــرب محاول ــت الح ــذا كان ــيم  ول ــرار التقس ق

لوجودهــم”.

ــرب  ــدون للع ــني مؤي ــاد، وأّن الربيطاني ــدد والعت ــا يف الع ــّل تفوقً ــرب 1948 أق ــت يف  ح ــة كان ــوات اليهودي وأن الق

ــا عــى عاتــق القــوات اليهوديــة، وأّن هــذه الحــرب انتهــت بـــ »نــر معجــزة تــم  ــا إضافيً وهــو األمــر الــذي ألقــى عبئً

تحقيقــه بفضــل التميّــز اليهــودي يف القــدرات األخاقيــة والقتاليــة، والقــوات املذهلــة تحــت رايــة قيــادة خارقــة ومقاتلــني 

متفوقــني يف شــجاعتهم وحكمتهــم !”.

ومــن يقــرأ مذكــرات كل مــن »بــن غوريــون وغولدامائــر ومــويش ديــان و أبــا إيبــان« وكثــر من القيــادات العســكرية 

الربيطانيــة أمثــال ]الفريــق كلــوب[ واملكتوبــة بإمــاءات صهيونيــة، والتــي حرصــت عــى املحافظــة عــى ســمعة وخصائــص 

ــل  ــام 1948 كان »العام ــدس ع ــل الق ــى كام ــتياء ع ــن االس ــود م ــع اليه ــذي من ــت أن ال ــث أثبت ــكرية، حي ــود العس اليه

اإلنســاين وحــده«.

مــن هنــا ومــن هــذا الحجــم مــن االفــراءات واملزاعــم تربزالحاجــة إىل إلقــاء الضــوء عــى الحــرب عــى القــدس منــُذ 

ــا  العــام 1948 مــروًرا بالعــام 1967 إىل األحــداث األخــرة التــي تشــهدها هــذه املدينــة بــكل مقدســاتها وســكانها جغرافيً

ودميغرافيـًـا، وملــاذا هــذا التغيــر املمنهــج والرسيــع ؟

مطلــوٌب منــا اليــوم أن نخــوض هــذه الحــرب وعــى كل الجبهــات، عــى جبهــة العقيــدة والتاريــخ والجغرافيــا والربيــة 

واألمــن والعســكر، وعــدم االكتفــاء بجبهــة عــن أختهــا، ألّن حربهــم علينــا شــاملة وال يجــوز لنــا إال أن تكــون حربنــا شــاملة، 

وهنــاك تتصــادم الروايــات، وعندهــا ستســقط روايــة الكــذب والختــل، وســتنتر روايــة الحــق املؤيــدة مــن اللــه أواًل، ومــن 

التاريــخ الصحيــح بعــد ذلــك ثانيًــا.

ولعــّل انعقــاد مؤمتــر “رواّد القــدس”، مبــا حــوى مــن نــوع املشــاركني، وعــدد بلدانهــم، وتحمــل كل مشــارك لنفقــات 

ســفره، ومــا تضّمــن البيــان الختامــي مــن توصيــات عمليــة، يكــون خطــوًة عــى طريــق املقاومــة الواعيــة لحركــة التاريــخ، 

وِحــراك العــدو يف بيــت املقــدس وأكنافــه.

السام للحقيقة وأهلها 
الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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الســيايس  املكتــب  رئيــس  أكــد 

لحركــة »حــاس«، إســاعيل هنيــة، 

هنــاك  أّن   ،2021-12-14 الثاثــاء 

الحركــة  إضافــة  تكشــف  حقائــق   3

النوعيــة إىل مســرة شــعبنا ومقاومتــه.

لــه  كلمــة  يف  هنيــة،  وقــال 

بالذكــرى الـــ34 النطاقــة حــاس، إّن 

الحقائــق هــي إعــادة االعتبــار للقضيــة 

قضيــَة تحــرر وطنــي واســتعادة شــعبنا 

االعتبــار  وإعادتهــا  املبــادرة،  زمــام 

ــامي،  ــريب واإلس ــا الع ــة ببعده للقضي

خيــاًرا  املقاومــة  بخيــار  وارتقاؤهــا 

لشــعبنا. إســراتيجيًّا 

»أعــادت  حــاس  أّن  وأوضــح 

ــا  ــطني، ودفعته ــة فلس ــار لقضي االعتب

ألعــى ســلم أولويــات شــعوبنا العربيــة 

ــة  ــال االنتفاض ــن خ ــامية، وم واإلس

دفعــت  ســنوات   7 اســتمرت  التــي 

أروقــة  إىل  الفلســطينية  بالقضيــة 

الدوليــة”. املؤسســات 

كــا أشــار إىل أّن شــعبنا »اســتعاد 

ــث إن الشــعب  ــادرة مــن حي ــام املب زم

يف داخــل فلســطني حمــل الســاح، 

وواصــل املســار، وشــكل رافعــة جديــدة 

ــي”. ــَة تحــرر وطن ــه قضي لقضيت

وبــنّي أن حركتــه »أعــادت االعتبــار 

ــريب  ــا الع ــطني يف بُعده ــة فلس لقضي

محــاوالت  هنــاك  ألن  واإلســامي؛ 

بالقصــر  ليــس  وقــت  منــذ  كثــرة 

كقضيــة  فلســطني  قضيــة  لحــر 

للفلســطينيني وحدهــم، وتحييــد العمــق 

واإلســامي”. العــريب 

وتابــع أن حــاس »ومــن خــال 

ــن  ــة م ــول املقاوم ــه يف فص ــا قدمت م

عمليــات  إىل  الســكني  إىل  الحجــر 

الدهــس إىل العمليــات االستشــهادية 

ــخ  ــوة والصواري ــم الق ــاء وتراك إىل بن

وخــوض الحــروب والتصــدي للعــدوان 

الثانيــة،  االنتفاضــة  يف  واملشــاركة 

ــار املقاومــة  شــكلت نقطــة ارتقــاء لخي

خيــاًرا إســراتيجيًّا بعــد أن ظــن الكثــر 

أن املقاومــة وروح الثــورة تشــتت يف 

ــان”. ــداث لبن ــد أح ــاع األرض بع بق

ــا  ــد 34 عاًم ــه “بع ــه إن ــع بقول وتاب

الشــعب  بثوابــت  نتمســك  زلنــا  مــا 

ــط  ــذه األرض ال تفري ــطيني، فه الفلس

فيهــا وال تنــازل عــن أي شــرب مــن 

أن  إىل  مشــراً  الفلســطينية”،  األرض 

وطــن  عــن  يبحثــون  ال  »الاجئــني 

ألرضــه  ســيعود  شــعبنا  ألن  جديــد؛ 

ــا  ــذه أرضن ــًدا. ه ــوم أو غ ــه الي ووطن

عــن  تنــازل  وال  أجيالنــا،  ومســتقبل 

شرٍب من أرض فلسطني”.

وقــال: إن أبنــاء األمــة العربيــة 

واإلســامية يتعرضــون ملحاولــة تزييــف 

القضيــة  عــن  وإبعادهــم  الوعــد 

ــامل  ــا أحــرار الع ــطينية، مخاطبً الفلس

الذيــن »وقفــوا مــع غــزة والقــدس 

ــي  ــف الت وفلســطني.. اســتمروا باملواق

يحرمهــا الضمــر وشــعبنا الفلســطيني؛ 

اإلرسائيليــة،  الروايــة  رضب  عليكــم 

ــوق  ــة حق ــال، وحاي ــة االحت ومقاطع

شــعبنا يف كل مــكان”.

ودان هنيــة مجــدًدا تصنيــف حركــة 

حــاس أنهــا »إرهابيــة«؛ »فالحركــة 

وحركــة  أمــة  ورايــة  شــعب  ضمــر 

التصنيفــات  وهــذه  وطنــي،  تحــرر 

ــتقامة  ــى االس ــد ع ــا وتأكي ــن ترهبن ل

أن  وتأكيــد  للحركــة،  السياســية 

التضامــن والتنامــي الكبــر يف أوروبــا 

تلــك  مثــل  تُوقفــه  لــن  وبريطانيــا 

القــرارات”.

هنية في الذكرى الـ34 النطالقة حماس: ما زلنا 
نتمسك بثوابت الشعب الفلسطيني
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الخميس 12 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 16 كانون األول 2021 

ــامي  ــاد اإلس ــة الجه ــت حرك أعلن

املقاومــة  »حركــة  أّن  فلســطني،  يف 

منــذ  شــّكلت  حــاس  اإلســامية 

انطاقتهــا رافــًدا مهــاًّ للعمــل الوطني 

املقــاوم يف وجــه االحتــال«.

بيــان  يف  الحركــة  وأضافــت 

 ،2021-12-14 الثاثــاء  صحــايف 

الـــ34  الســنوية  الذكــرى  مبناســبة 

حركــة  أّن  »حــاس«،  النطاقــة 

ــة اإلســامية »ســجلت حضــوًرا  املقاوم

متميــزًا يف كل املحطــات، وحافظــت 

عــى موقــف ثابــت يف رصاعنــا املمتــد 

واملفتــوح مــع االحتــال الصهيــوين، 

أكــدت مــن خالــه عــى اســتمرار 

الجهــاد واملقاومــة حتــى تحريــر كل 

. فلســطني«

ــة  ــا بـ«الرشاك ــدت التزامه ــا أك ك

»حــاس«  حركــة  مــع  والتحالــف« 

وقــوى املقاومــة الفلســطينية كافــة، 

»لحايــة الثوابــت والدفــاع عــن شــعبنا 

ــا ومقدســاتنا، ومواجهــة العــدو  وأرضن

ــه  ــة االشــتباك مع ــوين، ومواصل الصهي

يف كل الســاحات وبــكل الوســائل، ويف 

مقدمتهــا العمــل الفــدايئ املســلح«.

وأعربــت الحركــة عــن حرصهــا 

مــع حركــة  العمــل  »مواصلــة  عــى 

ــة،  ــطينية كاف ــوى الفلس ــاس، والق ح

ــيد  ــدة، وتحش ــق الوح ــل تحقي ــن أج م

مقاومــة  يف  الوطنيــة  الطاقــات  كل 

تــراب  كامــل  وتحريــر  االحتــال، 

الاجئــني  وعــودة  املقــدس،  وطننــا 

ــع األرسى  ــر جمي ــم، وتحري إىل دياره

واألســرات«.

وأشــارت إىل أنــه »يف ظــال هــذه 

ــات  ــتذكر املحط ــة؛ نس ــرى املبارك الذك

ــلة  ــارك الباس ــارزة، واملع ــة الب الجهادي

التــي خاضتهــا املقاومــة، ويف مقدمتها 

القــدس،  ورسايــا  القســام  كتائــب 

وبجانبهــا األذرع العســكرية للمقاومــة 

ــي قدمــت شــاالً مــن  الفلســطينية الت

شــهداء  عــى  ونرحــم  التضحيــات، 

هــذه املســرة املباركــة مــن الثبــات 

ــة«. ــاد واملقاوم ــود والجه والصم

حركــة  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 

ــن  حــاس، انطلقــت عــام 1987، وأعل

ــني  ــد ياس ــيخ أحم ــها الش ــن تأسيس ع

ــة يف  ــاحنة اإلرسائيلي ــادث الش ــد ح بع

6 كانــون األول/ديســمرب مــن العــام 

 4 أّدت إىل استشــهاد  نفســه، والتــي 

ــن. ــة آخري ــطينيني وإصاب ــال فلس ع

وجــاء إعــان الشــيخ ياســني عــن 

تأســيس »حــاس« بعــد اجتــاع عقــده 

7 مــن كــوادر وكبــار قــادة العمــل 

فلســطني  يف  اإلســامي  الدعــوي 

آنــذاك، وكان هــذا االجتــاع إيذانًــا 

بانطــاق الحركــة، وبدايــة الــرشارة 

ــامي  ــري اإلس ــل الجاه األوىل للعم

ــذي أخــذ مراحــل  ــال، وال ضــد االحت

ــا. ــورة الحًق متط

الجهاد اإلسالمي: حريصون على شراكتنا مع “حماس” 
لحماية الثوابت الفلسطينية
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رئيسي: التطبيع ال يوفر األمن للدول المطبعة وال 
لـ”إسرائيل”

رضوان: استقبال اإلمارات لبينيت انحدار قومي 
وأخالقي وتخلي عن فلسطين

اإليــراين،  الرئيــس  انتقــد 

إبراهيــم رئيــي، الســبت 12-11-

2021، تطبيــع العاقــات بــني بعــض 

دول املنطقــة و”إرسائيــل”، معتــربًا 

ــذه  ــن له ــر األم ــع ال يوف أّن »التطبي

للنظــام الصهيــوين”. الــدول وال 

ســفراء  مــع  اجتــاع  وخــال 

ــدول  ــران يف ال ــات إي ــاء بعث ورؤس

املجــاورة، أوضــح رئيــي أّن »هــذه 

الــدول تحــاول تطبيــع عاقاتهــا مــع 

الصهاينــة مــن جهــة وتجعــل الكيــان 

حدودنــا  مــن  قريبــة  الصهيــوين 

ــى  ــدًدا ع ــرى«، مش ــة أخ ــن جه م

أّن “وجــود الكيــان الصهيــوين يف 

ــن  ــا ل ــة قــرب حدودن ــدول املطبع ال

ــد”. ــح أح ــون لصال يك

وأكــد رئيــي أن عاقــة طهــران 

مــع دول الجــوار مــن أجــل مواجهــة 

هــي  مفعولهــا،  وإبطــال  الحظــر 

حركة اســراتيجية بالنســبة لسياســتنا 

الخارجيــة وليســت تكتيكيــة”، مشــرًا 

ــدول  ــد الخــر ل ــران تري إىل أن »إي

املنطقــة والتعامــل معهــا يف مختلــف 

املجــاالت سيســهم يف تعزيــز األمــن 

واالســتقرار يف املنطقــة”.

وصــف القيــادي يف حركــة »حاس«، 

إســاعيل رضــوان، اســتقبال اإلمــارات 

ــت،  ــايل بيني ــال نفت ــس وزراء االحت لرئي

ــا،  ــا وأخاقيًّ ــل »انحــداًرا قوميًّ ــا متث بأنه

ــا عــن فلســطني، ومشــاركة للكيــان  وتخليً

شــعبنا  عــى  العــدوان  يف  الصهيــوين 

ــاتنا”. ومقدس

تريحــات  يف  رضــوان  وأدان 

 2021-12-14 الثاثــاء  صحافيــة 

للمجــرم  »اســتقبال حكومــة اإلمــارات 

ــم  ــب جرائ ــذي ارتك ــت؛ ال ــفاح بين والس

اإلنســانية”. ضــد  وجرائــم  حــرب 

ــارة »تتزامــن  كــا أشــار إىل أّن الزي

ــاب  ــل واإلره ــات القت ــد عملي ــع تصاع م

الصهيــوين بحــق شــعبنا، وتعاظــم عمليات 

ومخططاتــه  أرضنــا،  يف  االســتيطان 

التهويديــة يف القــدس املحتلــة”.

وقــال رضــوان إّن »التطبيــع املتســارع 

ــز  ــا لتعزي ــارات، وخطواته ــة اإلم لحكوم

عاقاتهــا املختلفــة مــع املحتــل الغاصــب، 

وخيانــة  لشــعبنا،  غــادرة  طعنــة  ميثــل 

ــة  ــي الرشعي ــن يعط ــة، ول ــة واألم للقضي

ــطني”. ــى أرض فلس لاحتــال ع

وكان بينيــت، قــد وصــل إىل أبوظبــي، 

يف أول زيــارة مــن نوعهــا لإلمــارات، 

األحــد 12-12-2021؛ حيــث اســتقبله ويل 

ــد آل  ــن زاي ــد ب ــارايت، محم ــد اإلم العه

ــني. ــان، اإلثن نهي

اإلماراتيــة؛  األنبــاء  وكالــة  ووفــق 

فقــد بحــث بــن زايــد وبينيــت »مســارات 

تنميتهــا  وفــرص  الثنــايئ،  التعــاون 

االســتثارية  الجوانــب  مختلــف  يف 

والتنمويــة،  والتجاريــة  واالقتصاديــة 

وذلــك يف إطــار مــا يســمى بـ«اتفــاق 

وقعــه  الــذي  اإلبراهيمــي«  الســام 

املــايض. العــام  الطرفــان 
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الخميس 12 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 16 كانون األول 2021 

هيئة األسرى: 5 أسرى في سجن »عسقالن ونفحة«
يشتكون أوضاًعا صحية سيئة

األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 

أّن   ،2021-12-13 اإلثنــني  واملحرريــن 

»عســقان«  بســجني  يقبعــون  أرسى   5

و«نفحــة«، يشــتكون أوضاًعــا صحيــة غاية 

يف الســوء وبحاجــة ماســة لرعايــة طبيــة 

لحاالتهــم.

ــر لهــا، إىل  ــة يف تقري وأشــارت الهيئ

أّن ســلطات االحتــال مبختلــف الســجون 

مُتعــن يف تنفيــذ سياســة اإلهــال الطبــي 

عمــًدا بحــق األرسى، ومتاطــل بتشــخيص 

األحيــان  مــن  كثــر  »ويف  حاالتهــم، 

تحــاول إدارة الســجون تضليــل األرسى 

ــراض،  ــن أم ــم م ــا يُصيبه ــم مب وخداعه

الطبيــة  األخطــاء  ارتــكاب  عــن  عــدا 

ــد  ــؤدي إىل تزاي ــذي ي ــر ال ــم، األم بحقه

املحتجزيــن  املــرىض  األرسى  أعــداد 

أوضاعهــم  وتفاقــم  الســجون،  داخــل 

ــر”. ــد آخ ــا بع ــة يوًم الصحي

تقريــر  رصــد  الســياق  هــذا  ويف 

الهيئــة حالــة األســر املريــض مــوىس 

ــذي  ــرم، وال ــة طولك ــن مدين ــان م صوف

يعــاين مــن مشــاكل صحيــة عديــدة، فهــو 

والصــدر  باملفاصــل  آالم  مــن  يشــتيك 

بالعمــود  ومشــاكل  بالظهــر  وديســكات 

والقدمــني،  باليديــن  وآالم  الفقــري، 

ــا،  »ويتنــاول صوفــات 15 حبــة دواء يوميًّ

وأدويــة  مســكنات  عــن  عبــارة  وهــي 

ــاين  ــي يع ــة الت ــاكل الصحي ــرى للمش أخ

منهــا، باإلضافــة لنوعــني مــن البخاخــات 

ملشــكلة األزمــة التــي يعــاين منهــا، ورغــم 

ظروفــه الصحيــة القاســية، إال أن إدارة 

احتجــازه  تواصــل  االحتــال  ســجون 

داخــل زنازيــن معتقــل »عســقان« بــدون 

أي مــربر يســتدعي لذلــك”.

أّن  األرسى  شــؤون  هيئــة  وتابعــت 

»األســر محمــد زواهــرة مــن بيــت لحــم، 

الربوســتات  يف  مشــاكل  مــن  يعــاين 

تُســبب لــه آالمــا حــادة، وقــد بــدأت 
لديــه هــذه املشــاكل بعــد خوضــه إرضاب 
الحريــة والكرامــة خــال عــام 2017، 
عــى  لعرضــه  ماســة  بحاجــة  وهــو 
ــة  ــه الصحي ــم حالت ــص لتقيي ــب مخت طبي
ــن  ــه، لك ــازم لوضع ــاج ال ــده بالع وتزوي
ــه  إدارة ســجون االحتــال متاطــل بتحويل
لتلقــي العــاج، علــًا بــأن األســر نقل يف 
اآلونــة األخــرة مــن معتقــل »جلبــوع« إىل 

»عســقان”.

أمــا عــن األســر ماهــر عيبــات مــن 
ــه  ــة إن ــت الهيئ ــت لحــم، قال محافظــة بي
ــو  ــقان«، »فه ــل »عس ــا مبعتق ــع أيًض يقب
ــة  ــوب األنفي ــاكل بالجي ــن مش ــتيك م يش
وضيــق بالتنفــس، وهــو بحاجــة ماســة 
ــن  ــة، لك ــوب األنفي ــة بالجي ــراء عملي إلج
ــيئة  ــه الس ــرث لحالت ــل ال تك إدارة املعتق
بخضوعــه  املتكــررة  مطالباتــه  رغــم 

للعمليــة”.

ــني  ــن حالت ــة ع ــر الهيئ وكشــف تقري
مرضيتــني مبعتقــل »نفحــة«، إحداهــا 

مــن  مصطفــى  متيــم  األســر  حالــة 
مــن  يعــاين  والــذي  نابلــس،  مدينــة 
ــة يف اإلخــراج،  ــاء وصعوب مشــاكل باألمع
ــا  ــه ضيق ــبب ل ــة تُس ــه بأزم ــن إصابت وم
ــه الصحــي  ــة إىل أن وضع ــس، الفت بالتنف
الرطوبــة داخــل  يــزداد ســوًءا بســبب 
ــه  ــار تحويل ــو بانتظ ــجن، وه ــرف الس غ
لعرضــه عــى طبيــب مختــص وإجــراء 
اللحظــة  لغايــة  لكــن  منظــار،  فحــص 

بتحويلــه. املعتقــل  إدارة  متاطــل 

فيــا قالــت إّن األســر أميــن جعيــم 
مــن مدينــة طولكــرم يشــتيك مــن إصابتــه 
والــذي  اليــرسى،  بالعــني  بانحــراف 
ــق قــاس،  ــد تعرضــه لتحقي ــه بع ــب ب أُصي
ويعــاين مــن مشــاكل حــادة باألســنان 

ــة. واللث

وأشــارت إىل أّن األســر جعيــم خضــع 
ــراء  ــة إلج ــات طبي ــّدة لفحوص ــرات ع م
العمليــة يف العــني، ويف كل مــرة يخضــع 
للفحــص الطبــي تتعمــد إدارة الســجون 
تأجيــل موعــد العمليــة ونقلــه ملعتقــل آخــر.
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ذكــرت صحيفــة »هآرتــس« الصهيونية 
نفتــايل  االحتــال  حكومــة  رئيــس  أّن 
بينيــت، بصــدد تقديــم مخطــط لبنــاء 
الجــوالن  يف  جديدتــني  مســتوطنتني 
الســوري املحتــل؛ بهــدف زيــادة عــدد 
العــام  املنطقــة حتــى  املســتوطنني يف 
2025؛ مــن خــال إقامــة »لجنــة خاصــة« 
واســعة الصاحيــات، ال تضــم ممثلــني 

عــن »الجمهــور”.

وينــدرج مخطــط بينيــت تحــت إطــار 
ســلطات  عليهــا  تعمــل  شــاملة  خطــة 
ــو  ــجيع من ــمى »تش ــت مس ــال تح االحت
دميوغــرايف ثابــت« يف هضبــة الجــوالن 
املحتلــة، ســتطرح قريبًــا عــى حكومــة 
االحتــال اإلرسائيــي مــن أجــل التصديــق 

ــا. عليه

ــاء 12  ــط بن ــذا املخط ــمل ه ــا يش ك
ــل يف  ــى األق ــتيطانية ع ــدة اس ــف وح أل
ــق  ــني أطل ــني اللت ــتوطنتني الجديدت املس
»اســيف«  مؤقتــان  اســان  عليهــا 
ــة إىل آالف الوحــدات  ــار«، باإلضاف و«مت
مســتوطنة  يف  الجديــدة  االســتيطانية 

مشــاريع  وبنــاء  الحاليــة،  »كترسيــن« 
ــذ أعــال  ــة ومناطــق تشــغيل وتنفي زراعي
ــة  ــاريع متعلق ــر مش ــعة وتطوي ــاء واس بن

بالطاقــة الشمســية.

الهــدف  فــإّن  الصحيفــة،  ووفــق 
زيــادة  هــو  املخطــط  لهــذا  األســايس 
ــل،  ــوالن املحت ــتوطنني يف الج ــدد املس ع
وترســيخ الوجــود اليهــودي فيهــا؛ إذ يبلــغ 
ــا، موزعــني  ــوم نحــو 22 ألًف ــم الي عدده
عــى 32 مســتوطنة صغــرة تحــت مســمى 
الجــوالن«، ويهــدف  إقليمــي  »مجلــس 
ــتوطنني بـــ  ــدد املس ــادة ع ــط لزي املخط

%50 مــع حلــول العــام 2025، ومضاعفتــه 

حتــى نهايــة العقــد الحــايل.

الجــوالن  أهــايل  عــدد  أّن  يذكــر 

الســوري املحتــل بلــغ نحــو 21 ألــف نســمة 

يقطنــون يف القــرى الســورية األربــع التي 

بقيــت بعــد احتــال الهضبــة )مجــدل 

شــمس، بقعاثــا، عــني قنيــا ومســعدة(، 

ويواجهــون مخططــات االحتــال املتتاليــة 

وتهويدهــا  أراضيهــم  عــى  للســيطرة 

ــوة. بالق

أظهــرت معطيــاٌت جديــدة ارتفاًعــا 

العمــل  ونــوع  حجــم  يف  ملموًســا 

املقــاوم تجــاه االحتــال الصهيــوين يف 

ــة. ــة الغربي ــة، والضف ــدس املحتل الق

نــرشه  تقريــٍر  يف  ذلــك  وجــاء 

املقاومــة  لحركــة  اإلعامــي  املكتــب 

الضفــة  يف  حــاس  اإلســامية  

 ،2021-12-14 الثاثــاء  الغربيــة، 

ورصــد التقريــر 10695 عمــًا مقاوًمــا 

منــذ بدايــة العــام يف الضفــة الغربيــة 

والقــدس املحتلــة، منهــا 174 عمليــة 

نــار واشــتباك مســلح، و53  إطــاق 

ــفة  ــوات الناس ــاء للعب ــة زرع وإلق عملي

ــوين. ــال الصهي ــواع تجــاه االحت واألك

ــت  ــد ارتفع ــر، فق ــب التقري وبحس

عمليــات الطعــن مــن 27 يف العــام 

2020، إىل 38 عمليــة يف العــام 2021، 

ــن 11 إىل 19. ــس م ــات الده وعملي

وعــن خســائر االحتــال الصهيوين، 

أشــار التقريــر إىل مقتــل 4 إرسائيليــني 

وجــرح 435 آخرين.

مخطط جديد لبناء مستوطنتين على أراضي الجوالن 
المحتل

10695 عماًل مقاوًما في القدس والضفة الغربية 
منذ بداية العام



9

- 2
49

 - 
ون

بع
وأر

ة 
سع

وت
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا
 

الخميس 12 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 16 كانون األول 2021 

صــّدق برملــان االحتــال اإلرسائيي 

 ،2021-12-14 الثاثــاء  »كنيســت«، 

تســتهدف مبــارشة  3 قوانــني  عــى 

فلســطينيي الداخــل املحتــل واألرسى 

يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي.

لتعزيــز  كنيســت قانونًا  وأقــر 

اإلرسائيليــة  الســجون  »مصلحــة« 

بالجنــود؛ بهــدف تضييــق الخنــاق عــى 

غرهــم  دون  الفلســطينيني  األرسى 

ــع  ــا أورده موق ــق م ــن الســجناء، وف م

بأخبــار  )املتخصــص    »48 »عــرب 

املحتــل(. الفلســطيني  الداخــل 

الثــاين  القانــون  أّن  حــني  يف 

ــال  ــش االحت ــح لجي ــّرر، يتي ــذي ُم ال

ــة  ــدات للرشط ــال وح ــي إرس اإلرسائي

ــل  ــن أج ــا م ــن لتعزيزه ــوات األم وق

»أهــداف أمنيــة قوميــة”.

-بحســب  الثالــث  القانــون  أمــا 

املصــدر ذاتــه- فيتيــح للرشطــة والجيش 

اقتحــام منــازل الفلســطينيني بالداخــل 

ــة  ــات كامل ــم الصاحي ــل، ومنحه املحت

مــن  أمــر  أي  دون  تفتيشــها،  يف 

املحكمــة.

ــر  ــل أك ــطينيو الداخ ــّكل فلس ويُش

ــدود  ــكان ح ــن س ــة م ــن 20 يف املئ م

يزيــد  الذيــن  الصهيــوين،  الكيــان 

نســمة،  مايــني   9 عــى  عددهــم 

ــلطات  ــن س ــدرت ع ــات ص ــق بيان وف

االحتــال.

ــم  ــة لألم ــة العام ــدت الجمعي اعتم

ــة  ــة بالقضي ــرارات متعلق املتحــدة، 5 ق

الفلســطينية بأغلبيــة ســاحقة، وعــى 

رأســها القــرار املعنــي بالدعــم لاجئــي 

فلســطني، الــذي يشــمل واليــة أونــروا، 

حيــث حــاز عــى دعــم 164 دولــة، يف 

حــني صوتــت ضــده »إرسائيــل« فقــط، 

وامتنعــت عــن التصويــت 10 دول منهــا 

الواليــات املتحــدة.

املعنــي  الثــاين  القــرار  وحصــل 

وتشــغيل  غــوث  وكالــة  بعمليــات 

الاجئــني الفلســطينيني “أونــروا” عــى 

أغلبيــة 162 دولــة، واعــراض 5 دول 

ــا، وجــزر املارشــال،  ــدا، ماكرونيزي )كن

والواليــات املتحــدة، وكيــان االحتــال(، 

ــواي،  ــان وأورغ ــاع 6 دول )زامبي وامتن

ــرون،  ــراليا، والكام ــاال، وأس وغواتي

وروانــدا(.

ــاص  ــث الخ ــرار الثال وحصــل الق

الفلســطينيني  الاجئــني  مبمتلــكات 

ــد  ــى تأيي ــا ع ــة منه ــرادات اآلتي واإلي

159 دولــة واعــراض 5 دول )كنــدا، 

املارشــال،  وجــزر  االحتــال،  كيــان 

ونــاورو، والواليــات املتحــدة(، وامتنــاع 

8 عــن التصويــت، يف حــني حصــل 

ــتوطنات  ــع الخــاص باملس ــرار الراب الق

الفلســطينية  األرض  يف  اإلرسائيليــة 

املحتلــة، مبــا فيهــا رشقــّي القــدس 

والجــوالن الســوري املحتــل، عــى تأييــد 

146 دولــة واعــراض 7 دول )كنــدا، 

ــا،  ــال، ليبري ــان االحت ــا، كي وهنغاري

وماكيونيزيــا،  املارشــال،  وجــزر 

والواليــات املتحــدة( وامتنــاع 20 دولــة 

عــن التصويــت.

الخــاص  الخامــس  القــرار  أمــا 

املعنيــة  الخاصــة  اللجنــة  بأعــال 

ــة  ــات اإلرسائيلي ــق يف املارس بالتحقي

ــعب  ــان للش ــوق اإلنس ــس حق ــي مت الت

الســكان  مــن  وغــره  الفلســطيني 

ــل  ــة، فحص ــرب يف األرايض املحتل الع

واعــراض  دولــة،   80 تأييــد  عــى 

عــن  دولــة   73 وامتنــاع  دولــة،   18

التصويــت.

برلمان االحتالل يصّدق على 3 قوانين تستهدف 
فلسطينيي الداخل واألسرى

األمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالقضية 
الفلسطينية
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19 ألًفا

19 ألًفا

هــذا الرقــم هــو تعــداد بــرش، تعــداد أطفــاٍل عرفــوا ســجون االحتــال قبــل أن يبلغــوا 18 مــن عمرهــم، قبــل أن يبلــغ بعضهــم 

ــارشة حتى. الع

هــذا الرقــم تعــداد األطفــال الذيــن أيقظــوا ليــًا مــن نومهــم ليجــدوا أنفســهم محاطــني بكتيبــة جيــش وأســلحة ومقيّديــن يف 

غــرف التحقيــق والســجن واملحاكــم، منــذ أيلول/ســبتمرب 2000 حتــى ترشيــن األول/ نوفمــرب 2021.
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الخميس 12 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 16 كانون األول 2021 

ورقة علمية: الجيش اإلسرائيلي بين التنازع اإلثني 
واالندماج االجتماعي

للدراســات  الزيتونــة  مركــز  أصــدر 

يف اآلونــة األخــرة، ورقــة علميــة بعنــوان 

الجيــش اإلرسائيــي بــني التنــازع اإلثنــي 

ــاج االجتاعــي مــن إعــداد األســتاذ  واالندم

الدكتــور وليــد عبــد الحــي.

مقدمة:

ــد  ــي Ethnicity أح ــدد اإلثن ــكل التع يش

ــات  ــب املجتمع ــني أغل ــركة ب ــات املش الس

ــات  ــل« والوالي ــكاد »إرسائي ــتيطانية، وت االس

ــا  ــر وضوًح ــوذج األك ــان النم ــدة متث املتح

اإلرسائيــي  فاملجتمــع  الجانــب،  هــذا  يف 

أصولهــا  تنتمــي يف  إثنيــات  مــن  مكــون 

التاريخيــة إىل أكــر مــن 100 دولــة، ناهيــك 

عــن التناقــض االســراتيجي مــع املجتمــع 

يف  الفلســطيني  املجتمــع  وهــو  األصــي؛ 

ــذه. ــا ه حالتن

وتشــكل اإلثنيــة أحــد معضــات بنــاء 

الدولــة وتحديــد هويتهــا مــن ناحيــة، وبنــاء 

التاســك أو التضامــن املجتمعــي مــن ناحيــة 

ــة،  ــة للدول ــة الثقافي ــد الهوي ــرى، فتحدي أخ

الربيطانيــة،  املوســوعة  لتعريــف  طبًقــا 

يواجــه يف حالــة الدولــة االســتيطانية مشــكلة 

ــة  ــركة« والهوي ــة املش ــني »الهوي ــازع ب التن

الخصوصيــة )لــكل تنــوع إثنــي(. أمــا يف 

ــكلة  ــدو املش ــع االســتيطاين، فتب ــة املجتم حال

يف كيفيــة التوفيــق بــني منظومــات متباينــة 

أو متباينــة يف  لغويًــا  أو  أو عرقيًــا  دينيًــا 

منظوماتهــا القيميــة والفنيــة وأمنــاط حياتها.

 Emile وتشــّكل نظريــة إميــل دوركهايــم

العمــل،  بتقســيم  الخاصــة   Durkheim

النظريــة التــي نــرى أنهــا األكــر تعبــرًا 

ــع،  ــاء املجتم ــة وبن ــاء الدول ــكلة بن ــن مش ع

أو  التضامــن  دوركهايــم  يقســم  حيــث 

الــوالء االجتاعــي إىل منطــني: التضامــن 

اآليل Mechanical؛ القائــم عــى الروابــط 

يــن  والدِّ والعــرق  اللغــة  مثــل  التقليديــة، 

إلــخ،  الحيــاة..  ومنــط  واللــون  والثقافــة 

وهنــاك التضامــن العضــوي Organic؛ وهــو 

ــي  ــط الوظيف ــن الراب ــج ع ــن النات التضام

Functional واملصلحــي. ويــرى دوركهايــم 

يف اســتنتاجاته النهائيــة أنــه كلــا تطــور 

املجتمــع وظيفيًــا كلــا تراجــع التضامــن 

الدولــة هــي  اآليل، وعليــه تصبــح مهمــة 

تطويــر التضامــن العضــوي عــى حســاب 

ــور التســاؤل: مــا هــي أدوات  ــا يث اآليل، وهن

العضــوي؟ التضامــن  تطويــر 

ولإلجابــة عــن هــذا التســاؤل، تســتخدم 

الــدول عــدًدا مــن األدوات إليجــاد التجانــس 

األدوات؛  هــذه  بــني  ومــن  والتضامــن، 

املؤسســات العســكرية، ولعــل »إرسائيــل« هــي 

ــا  ــذا م ــال، وه ــذا املج ــرز يف ه ــة األب الدول

ــه. ــاءة علي ــنحاول اإلض س

لوظيفــة  اإلرسائيــي  املنظــور  أواًل: 

االجتاعــي: التكامــل  يف  الجيــش 

هــذا  يف  اإلرسائيــي  املنظــور  يقــوم 

أســاس: عــى  الجانــب 

تعزيــز فكــرة املخاطــر األمنيــة عــى 

الدولــة واملجتمــع لتعزيــز التضامــن بــني 

أفــراد املجتمــع، ولكنــه يعمــق باملقابل مشــاعر 

ــة  ــة، باإلضاف ــة العربي ــة تجــاه األقلي الكراهي

إىل أن جــزءاً مهــًا مــن النخبــة الفكريــة 

الشــعور  حــدة  أن  إىل  متيــل  اإلرسائيليــة 

ــني  ــل اإلرسائيلي ــن قب ــي م ــر الخارج بالخط

تراجعــت منــذ ســنة 2009، وهــو مــا يضعــف 

ــة. ــذه اآللي ه

ارتفــاع معــدل اإلنفــاق العســكري إىل 
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“إرسائيــل”،  يف  املحــي  الناتــج  إجــايل 

عــى  اإلنفــاق  مســتويات  عــى  ينعكــس 

التعليــم والصحــة والخدمــات األخــرى التــي 

هــي مصــدر شــكوى األقليــات الفقــرة، وهــو 

مــا يوِجــد شــعوًرا بعــدم التضامــن مــن قبــل 

ــكرية. ــة العس ــع املؤسس ــات م ــذه األقلي ه

األكادمييــة  الدوائــر  نقــاش يف  مثــة 

ــكرية  ــة العس ــول دور املؤسس ــة ح اإلرسائيلي

ــاف  ــز أو إضع ــش يف تعزي ــاق بالجي وااللتح

أن  يــرى  مــن  فهنــاك  القوميــة.  النزعــة 

ــي  ــعور القوم ــزز الش ــكرية تع ــة العس الخدم

وبالتــايل توِجــد نزعــة الحساســية تجــاه 

ــرى  ــن ي ــاك م ــع، وهن ــات يف املجتم األقلي

يقــود إىل تطويــر  بالجيــش  أن االلتحــاق 

ــرام  ــزز “االح ــايل يع ــركة، وبالت ــم مش قي

يف  الفرعيــة  الثقافــات  بــني  املتبــادل” 

ــاءة  ــة البن ــوذج “الوطني ــاد من ــع وإيج املجتم

”Constructive Patriotism

وتقــارن دراســة ميدانيــة عــى عينــة 

ــن  ــابقني وم ــني الس ــود اإلرسائيلي ــن الجن م

ــوا  ــن مل يلتحق ــا، مم ــدارس العلي ــاب امل ط

مشــاعر  بــني  الفــروق  بالجيــش،  بعــد 

اإلحســاس بالخطــر وتعزيــز قيــم القــوة 

ــة: ــج التالي ــل للنتائ ــني، وتص ــدى الرشيحت ل

ــق  ــتوى القل ــاس مس ــم 1: قي ــدول رق ج

مقارنــة  املجتمــع اإلرسائيــي،  األمنــي يف 

ــدين والعســكري باســتخدام منــوذج  ــني امل ب

ليكــرت Likert Scale )6 درجــات(

توجهــه  1 يف  رقــم  الجــدول  ويشــر 

العــام إىل مــا يــي:

مل  مــن  بــني  القلــق  مشــاعر  إّن   1-

يخدمــوا يف الجيــش أعــى منهــا لــدى مــن 

خاضــوا التجربــة العســكرية، وهــو مــا يوحــي 

تعزيــز  يف  بالجيــش  االلتحــاق  دور  بــأن 

األمنــي”  “القلــق  إىل  اســتناًدا  التضامــن 

ــة  ــن الحقيق ــج، لك ــذه النتائ ــع ه ــق م ال يتس

هــي أن معــدل الشــعور بالقلــق األمنــي لــدى 

الرغــم  عــى   ،50% يتجــاوز  الرشيحتــني 

مــن أن املعــدل لــدى املدنيــني أعــى، وهــي 

ــامل. ــة دول الع ــن بقي ــة ع ــة مختلف نتيج

مــع  قضــوا  الذيــن  الجنــود  إّن   2-

بعضهــم 3 ســنوات ومبعــدل خمســة أيــام يف 

األســبوع، كانــوا أميــل للتســامح مــع الثقافات 

ــا  ــكرية، بين ــة العس ــال الخدم ــرى خ األخ

تؤكــد تريحــات منســوبة لضبــاط كبــار يف 

ــة  ــر “الداخلي ــكرية أن املخاط ــة العس املؤسس

تلــك  مــن  األخطــر  هــي  املجتمــع”  يف 

الناتجــة عــن التهديــد الوجــودي للدولــة 

ولعــل رفــض بعــض الوحــدات أو األفــراد 

بعــض  إخــاء  يف  املشــاركة  العســكريني 

الغربيــة  الضفــة  املواقــع االســتيطانية يف 

مــؤرش عــى إشــكالية العاقــة بــني املتدينــني 

يف املؤسســة العســكرية والســلطة الحكوميــة، 

ــي. ــازع اإلثن ــر التن ــد مظاه كأح

-3 عــدم جاذبيــة العمــل يف الجيــش 

اإلرسائيليــة  التقاريــر  تشــر  للشــباب: 

ــاق  ــكرية وااللتح ــة العس ــمية أن الخدم الرس

بالجيــش مل تعــد مصــدر جــذب للشــباب 

اإلرسائيــي، وهــو أمــر يضعــف مــن دور 

الجيــش يف تأهيــل هــؤالء الشــباب ملزيــد 

مــن االندمــاج يف املجتمــع، فقــد تبــني مــن 

التقاريــر الرســمية مــا يــي:

الجيــش  يف  الرجــال  مــن   47.9% أ . 

خدمتهــم  فــرات  يكملــوا  مل  اإلرسائيــي 

العســكرية.

بالوحــدات  االلتحــاق  نســبة  أن  ب. 

الســنوات  خــال  الشــباب  بــني  القتاليــة 

الثــاث 2015-2018 انخفضــت مــن 81% 

.65% إىل 

الطبيــة  األعــذار  تقديــم  تزايــد  ج. 

والنفســية(. )الجســدية 

د. تزايــد نســبة عــدم التســجيل لالتحاق 

بالجيــش، فقــد ارتفعــت مــن %25 ســنة 

2007 لتصــل إىل %32.9 ســنة 2020.

ــة  ــة البحثي ــراءة الورق ــن ق ــد ميك للمزي

إمــا عــن طريــق موقــع مركــز الزيتونــة 

العلــايئ  امللتقــى  موقــع  أو  للدراســات 

العاملــي مــن أجــل فلســطني.
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الخميس 12 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 16 كانون األول 2021 

اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  حــّذر 

العليــا وخطيب املســجد األقىص الشــيخ 

عكرمــة صــربي، مــن األســاليب التــي 

ــجد  ــام املس ــتوطنون القتح ــا املس يتبعه

ــا  ــربًا بأنه ــيلة، معت ــأي وس ــىص ب األق

أســاليب التوائيــة اســتفزازية.

قــد  صهيونيــة  قنــاة  وكانــت 

نــرشت تقريــرًا عــن مجموعــة مــن 

املســتوطنني، يتدربــون عــى كيفيــة 

مثــل  ويلبســون  املســلمني،  صــاة 

ويتجهــزون  اإلســامي،  لباســهم 

ــن  ــىص متنكري ــجد األق ــام املس القتح

بهــذا اللبــاس ألداء صلواتهــم التلمودية 

بحريــة.

يف  صــربي  الشــيخ  وقــال 

“هــذه  إّن  صحافيــة  تريحــات 

األســاليب يُقصــد منهــا إحــراج حــراس 

املســجد األقــىص الذيــن مل ينتبهــوا 

إىل هــذه الحيلــة. علــًا بــأن الحــراس 

املســتوطنني  مــن  العديــد  مُيســكون 

واقتحــام  التســلل  يُحاولــون  الذيــن 

خلســة”. األقــىص  املســجد 

مبابــس  “التنّكــر  أّن  وأضــاف 

ــة  ــار ُمحتمل ــر إىل أخط ــامية يُش إس

أن  حيــث  األقــىص  املســجد  يف 

املســتوطنني  مــن  املتنّكريــن  هــؤالء 

األقــىص  يف  األذى  يوقعــون  قــد 

. ملســلمني” وا

كــا أشــار إىل أنــه »عــى حــراس 

ــلمني  ــني املس ــىص واملصل ــجد األق املس

أن يكونــوا يف يقظــة دامئــة لكشــف 

ــن”. ــؤالء املعتدي ه

“دور  إىل  كذلــك  صــربي  ونبّــه 

ــة، وقــال إن  األوقــاف يف هــذه املرحل

دورهــا مهــم وحســاس، وينبغــي عليهــا 

ــمح  ــور وأن ال تس ــام األم ــذ زم أن تأخ

لرشطــة االحتــال بالتدخــل يف شــؤون 

املســجد األقــىص”.

مــن جانبــه، أوضــح أحــد العاملــني 

تــم رفــع  أنّــه  يف دائــرة األوقــاف 

ــاط  ــة يف أوس ــب واليقظ ــة التأّه درج

ــبًا ألي  ــىص تحّس ــجد األق ــراس املس ح

محاولــة مــن قبــل هــؤالء املســتوطنني.

أمســكوا  الحــرّاس  أّن  وأضــاف 

الذيــن  املســتوطنني  مــن  العــرشات 

واقتحــام  التســلل  يُحاولــون  كانــوا 

الفــرات  خــال  األقــىص،  املســجد 

املاضيــة، حيــث أن خــربة الحــرّاس 

مســتوطن  أي  كشــف  مــن  مُتّكنهــم 

ــامي. ــزي إس ــر ب ــو كان يتنّك ــى ل حت

وقــال إّن الحــراس عــى يقظــة 

عاليــة، ولكــن تــم رفــع حالــة التأّهــب 

هــؤالء  إيقــاع  لعــدم  أكــرب،  بشــكل 

املســتوطنني األذى مبســجدنا واملصلــني 

ــه. في

قــد  صهيونيــة  قنــاة  أن  يذكــر 

نــرشت مؤخــرًا تقريــرًا عــن مجموعــة 

مــن املســتوطنني، يتدربــون ويتجهزون 

ــن  ــىص متنكري ــجد األق ــام املس القتح

صلواتهــم  ألداء  إســامية  بأزيــاء 

التلموديــة بحريــة.

وذكــر التقريــر أّن محــاوالت هــذه 

املجموعــة فشــلت يف كثــر مــن املرّات 

يف حــني أن إحداهــا قــد نجحــت، 

ومتكــن أحدهــم مــن اقتحــام املســجد 

األقــىص دون قُــدرة الحــراس عــى 

ــذي  ــاس ال ــبب اللب ــه، بس ــاك ب اإلمس

تنّكــر بــه، حيــث يُشــبه لبــاس املســلمني 

ــا. متاًم

مستوطنون صهاينة يتدربون على الصالة اإلسالمية من 
أجل اقتحام األقصى وإيذاء المصلين
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محــرر  أســر   - الــزرو  نــواف 

فلســطيني صحفــي  وكاتــب 

مســألة “زوال ارسائيــل” عى أجندة 

الجــدل الصهيــوين عانيــة ورصيحــة، 

ــة  ــك، فاملتابع ــد ذل ــتغربن أح ــا يس ف

ــة –  ــل الدول ــات  داخ ــة للتفاع الحثيث

ــة  ــة الفكري املجتمــع واملؤسســات األمني

اإلعاميــة  األكادمييــة  السياســية 

ــرتيجيًا  ــداًل اس ــر ج ــة، تظه اإلرسائيلي

مســتقبل  حــول  متســًعا  حقيقيًــا 

ــة، وإن  ــة الصهيوني ــل” والحرك “إرسائي

كان هــذا الجــدل يعــود يف بداياتــه 

إىل مــا قبــل وخــال وبعــد النكبــة، 

حيــث تســاءل اآلبــاء املؤسســون آنــذاك 

ورشوط  “إرسائيــل”  مســتقبل  حــول 

بقائهــا، ويعــود كذلــك إىل مــا بعــد 

احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

ــث  ــام 1967، حي ــيناء والجــوالن ع وس

كتــب الربوفيســور اليهــودي املناهــض 

لـ«إرسائيــل” يشــعياهو ليبوفيتــش مرة: 

ــادس  ــق لس ــابع، الاح ــوم الس “يف الي

نهايــة  ســتبدأ  الحــرب،  تلــك  أيــام 

إرسائيــل إذا مل تســتيقظ”.

ــمة  ــونية الغاش ــل” الشمش و”إرسائي

مل تســتيقظ باملعنــى الــذي ذهــب اليــه 

ــت أبعــد  ــل متــادت وذهب ليبوفيتــش، ب

ــر  ــا يف  سياســات التطه ــد عميًق وأبع

واالســتيطان،  والتوســع  العرقــي 

ويف سياســات الغــاء اآلخــر بالقــوة 

الغاشــمة، مــا أجــج عمليًــا الــراع 

كــرّس  ومــا  بداياتــه،  إىل  وأعــاده 

راســخة  عربيــة  وقناعــات  مفاهيــم 

ــان الــراع  وجــودي واســراتيجي. ب

ــون إىل  ــم يجمع ــن جهته ــوا م فبات

ــل  ــل تقات ــى “أن إرسائي ــر ع ــد كب ح

عــى وجودهــا واســتمرارها”، مــا يثــر 

القلــق الوجــودي لديهــم  كلــا واجهــت 

تلــك الدولة مأزقًــا أو أزمــة معينــة، 

ــل” إىل مــا ميكــن أن  فتحولــت إرسائي

ــة”،  ــات الوجودي ــة األزم ــميه “دول نس

ــم إىل  ــن لديه ــة العناوي ــت كاف وتحول

ارتباطًــا  ترتبــط  وجوديــة  عناويــن 

ــتقبلها. ــا ومس ــا ووجوده ــا بأمنه جدليً

ولذلــك نتابــع هواجــس الوجــود 

الجــدل  أجنــدة  عــى  تتفاعــل 

ونتابــع  بقــوة،  الصهيوين-اليهــودي 

تحــت  “إرسائيــل”  أصبحــت  كيــف 

ــق وأســئلة املصــر القــادم،  وطــأة القل

ذلــك  يف  وتنبؤاتهــم  وأدبياتهــم 

متزايــدة، فهاهــو ابراهــام بــورغ رئيس 

الكنيســت ســابقا يف مقدمــة الذيــن 

يتنبــؤون بـــ”أن إرسائيل غيتــو صهيوين 

يحمــل بــذور زوالــه يف ذاته-”بعــد 

ــك  ــس”، وكذل ــق هآرت ــوين”- ملح صهي

“ب.ميخائيــل”  املعــروف  الكاتــب 

“نهايــة  عــن  يديعــوت  يف  يكتــب 

األفــق”،  يف  تلــوح  إرسائيــل  دولــة 

وكاتــب إرسائيــي ثالــث يتحــدث عــن 

ــع  ــة” وراب ــار الصهيوني ــراب انهي “اق

يقــول: إن “إرسائيــل وجــود مفتــوح 

للجــدل- ناحــوم برنيــاع – يديعــوت 

احرونــوت”، وخامــس يتســاءل: هــل 

تكــون  أن  اليهــود”  “دولــة  أوشــكت 

“مشــهًدا عابــرًا- ابراهــام تــروش- 

العــامل  شــكك  بينــا  معاريــف-”، 

الصهيــوين الحائــز عــى جائــزة نوبــل 

أومــان”  “إرسائيــل  االقتصــاد،  يف 

باســتمرار وجــود الدولــة العربيــة عــى 

ــدًدا  ــرًا إىل أّن “ع ــد، مش ــدى البعي امل

كبــرًا، وأكــر مــا ينبغــي مــن اليهــود 

موجــودون  هــم  ملــاذا  يدركــون  ال 

هنــا”، مضيًفــا “إذا مل نــدرك ملــاذا 

نحــن موجــودون هنــا، وأن “إرسائيــل” 

ليســت مجــرد مــكان للســكن فيــه، 

فإننــا لــن نبقــى”، بينــا تنبــأت وكالــة 

اإلمركيــة  املركزيــة  االســتخبارات 

ــل”  ــراتيجي لـــ »إرسائي ــف االس الحلي

مــن جهتهــا بــزوال “إرسائيــل”، مؤكــدة 

أّن انهيــار “إرسائيــل” خــال 20 عاًمــا 

ــه”. ــر من ــوم وال مف ــٌر محت ــة أم املقبل

“إسرائيل” دولة األزمات الوجودية فهل 
تصبح مشهًدا عابًرا في التاريخ !



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

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا 8,3 ألــف دومنًــا، وبلــغ عــد ســكانها عــام 1922 حــوايل 339 نســمة، 488 

نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 620 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
عام 1948 هدم االحتال الصهيوين القرية ورشّد سكانها.

أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة “تسور هداسا”.

رأس أبو عمار

الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 
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