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المسيحيون الفلسطينيون.. فلسطينيون أوًل 
وأخيًرا

ــام، أصــدر بطاركــة ورؤســاء الكنائــس يف  يف أجــواء احتفــال املســيحيني يف العــامل بذكــرى ميــاد الســيد املســيح عليــه السَّ
مدينــة القــدس بيانًــا تطرّقــوا فيــه إىل أبــرز التحديــات التــي تواجــه املســيحيني يف األرض املقدســة عامــة، ويف مدينــة القــدس 

بشــكل خــاص.

ــاج  ــك للحج ــطينيني، وكذل ــيحيني الفلس ــة للمس ــة الديني ــة بالحري ــية املتعلق ــاط األساس ــض النق ــان بع ــذا البي ــاول ه ــد تن وق
ــامل. ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــني م ــيحيني القادم املس

وطالــب البيــان االحتــال بحايــة “الحريّــة الدينيــة والوصــول إىل األماكــن املقدســة، وضــان عــدم تعــرّض أي مســيحي أو 
مؤسســة كنســيّة لخطــر العنــف أو الرتهيــب أو التهديــد مــن قبــل الجاعــات املتطرفــة”.

ــل  ــن قب ــتمرّة م ــّررة ومس ــات متك ــا لهج ــة، هدفً ــاء األرض املقدس ــع أنح ــيحيون، يف جمي ــح املس ــان: “أصب ــاء يف البي وج
الجاعــات املتطرفــة. فمنــذ عــام 2021، كان هنالــك عــدد ال يُحــى مــن االعتــداءات الجســديّة واللفظيّــة ضــد الكهنــة وغريهــم 
مــن أفــراد اإلكلــريوس، ناهيــك عــن هجــات عــى الكنائــس املســيحية، وتخريــب لألماكــن املقدســة وتدنيســها، وترهيــب مســتمّر 
للمســيحيني املحليــني الذيــن يســعون ببســاطة إىل العبــادة بحريـّـة ومارســة حياتهــم اليوميّــة. يتــم اســتخدام هــذه التكتيــكات مــن 

ــة لدفــع الجاعــة املســيحية للخــروج مــن القــدس واألرض املقدســة”. ــة يف محاولــة منهجيّ قبــل هــذه الجاعــات املتطرفّ

ــن  ــني املســيحيني الفلســطينيني، الذي ــّر عــن رأي املواطن ــدو غــري مع ــاول نقاطــاً هامــة، يب ــه يتن ــان، ورغــم أنَّ إنَّ هــذا البي
عاشــوا بســام وأمــان يف األرايض املباركــة، وكانــت نســبتهم تصــل ألكــر مــن %20 مــن عــدد الســكان يف بدايــات القــرن املــايض، 
إال أّن هــذه النســبة بــدأت بالرتاجــع منــذ االنتــداب الريطــاين - املســيحي حســب الظاهــر والصهيــوين حقيقــًة - إىل أن وصلــت 

نســبتهم اآلن إىل حــوايل %2 فقــط بســبب االنتهــاكات املنظمــة واالعتــداءات اإلجراميــة لاحتــال الصهيــوين.

ــة  ــة العربي ــادات الديني ــض القي ــتطلعنا آراء بع ــد اس ــخصيًا، فق ــا ش ــان موقًف ــن البي ــف م ــذا املوق ــون ه ــل أال يك ــن أج وم
الفلســطينية املســيحية، يف هــذا البيــان، والذيــن أجمعــوا كعادتهــم عــى أّن مطالــب املســيحيني الفلســطينيني تتطابــق متامــاً مــع 
مطالــب املســلمني الفلســطينيني، ألنهــا مطالــب وطنيــة مشــرتكة، يــأيت يف مقدمتهــا مطلــب التحريــر لكامــل األرض الفلســطينية 

ــراب. ــن 000000000000000000000000ذرة ت ــازل ع دون تن

وأشــارت هــذه القيــادات إىل أّن اي خطــاب يصــّور املســيحي الفلســطيني وكأنــه وافــد عــى هــذه األرض أو جاليــة غريبــة عنهــا، 
فهــو خطــاب يحــايك خطــاب االحتــال الصهيــوين، فاملســيحي فلســطيني والفلســطيني عــريب، والعــرب الفلســطينيون مبســلميهم 
ومســيحيييهم ينتمــون إىل أمــة ماجــدة واحــدة، وأن املســيحي الفلســطيني لــن يهلــك وحــده، إن هلــك وال ســمح اللــه؛ ولــن يخلــص 
وحــده، بــل إن الهــاك املرفــوض والخــاص املطلــوب كاهــا مشــرتك مــع إخوانهــم ومواطنيهــم املســلمني، وجميعنــا - مســلمني أو 

مســيحيني - فلســطينيون أواًل وأخــريًا، فلســطينيون حتــى التحريــر واســتعادة املقدســات والحقــوق.

ــا إىل التابعيــة  جديــر بالذكــر أن معظــم القيــادات الدينيــة املســيحية العليــا يف فلســطني هــي قيــادات أجنبيــة، وتنتمــي غالبً
اليونانيــة أو الروســية أو اإليطاليــة، وهــي تســيطر عــى الصفــوف العليــا يف القيــادة الدينيــة مبقتــى اتفاقــات متــت منــذ عهــد 
العثانيــني ومــا بعدهــم؛ وبالتــايل يــرى العديــد مــن القيــادات العربيــة املســيحية الفلســطينية - مبــن فيهــم الدينيــون واملدنيــون - 
أّن هــذه القيــادات الغريبــة ال ميكــن أن تعــّر عــن آالم ومواجــع املســيحيني العــرب، الذيــن يتشــاركون املعانــاة نفســها مــع إخوانهــم 

الفلســطينيني املســلمني.

كــا أبــدى هــؤالء اســتغرابهم مــن الرتكيــز فقــط عــى الحقــوق الدينيــة، يف الوقــت الــذي رسق فيــه االحتــال الصهيــوين 
ــه، أو يف دول الشــتات، وقــد اتفــق معظــم  ــا يف وطن كل الحقــوق اإلنســانية مــن الفلســطينيني جميعــاً، وأصبــح الفلســطيني الجئً
العــامل املنافــق عــى مداهنــة هــذا االحتــال، الــذي يســعى إىل تكريــس كل مــا هــو يف فلســطني باســمه وعــى هويتــه الصهيونيــة 

العنرصيــة.

ــة  ــح املقاوم ــوم لصال ــم محس ــريًا، وأّن خياره ــطينيني أواًل وأخ ــيبقون فلس ــم س ــطينيون أنه ــيحيون الفلس ــد املس ــا يؤك ختاًم
ــل. ــع الذلي ــن وال التطبي ــاء املغروري ــات الزع ــوم وال صفق ــام املزع ــات الس ــال وال اتفاق ــريه االحت ــر، ال يغ والتحري

الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من 
أجل فلسطني
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الســيايس  املكتــب  رئيــس  أعلــن 

ــة أّن  ــة »حــاس« إســاعيل هني لحرك

صفقــة القــرن واإلعــان األمــرييك عــدَّ 

القــدس عاصمــة لاحتــال اإلرسائيــي 

»ومنزّقــه  أقدامنــا،  تحــت  قــراٌر 

وهتافاتنــا،  وبنادقنــا  بصواريخنــا 

واألقــى«. القــدس  وبالربــاط يف 

ــاركته يف  ــال مش ــة خ ــال هني وق

ــادي  ــدويل الح ــي ال ــر األكادمي املؤمت

والعرشيــن لدراســات بيــت املقــدس 

يف إســطنبول عــر تطبيــق »زووم«، 

إّن »القــدس تشــّكل محــور الــرصاع 

الصهيــوين،  العــدو  مــع  الشــامل 

وعنــوان وحــدة وتوحيــد األمــة«، عــادًّا 

طريــق  هــي  الشــاملة  املقاومــة  أن 

التحريــر، مشــدًدا أن حركتــه باتــت 

ــرصاع. ــرب مــن حســم ال ــوم أق الي

ــاط تشــّكل  ــع نق وأشــار إىل أّن أرب

اإلطــار املعــريف يف ســياق الــرصاع 

املقدســات،  وحايــة  العــدو  مــع 

وهــي: التأكيــد مجــدًدا أن القضيــة 

الفلســطينية قضيــة أمــة وليــس شــعب، 

وترســيخ الوعــي أن العــدو الصهيــوين 

وأن  لألمــة،  املركــزي  العــدو  هــو 

إىل  الــرصاع،  محــور  هــي  القــدس 

جانــب تعزيــز املقاومــة الشــاملة خيــاًرا 

للتحريــر. إســرتاتيجيًّا 

الفلســطيني  »الشــعب  أن  وتابــع 

الثــورة،  تلــو  الثــورة  فّجــر  الــذي 

لهــو  االنتفاضــة،  تلــو  واالنتفاضــة 

قــادٌر عــى االســتمرار والصمــود حتــى 

العمليــة  عــادًّا  والتحريــر«،  النــرص 

ــال  ــد أبط ــا أح ــي نفذه ــة الت البطولي

تأكيــد  الخميــس-  -أمــس  الضفــة 

أن خيــار املقاومــة الشــاملة، وعــى 

هــي  العســكرية،  املقاومــة  رأســها 

الخيــار اإلســرتاتيجي إلنجــاز مــرشوع 

التحريــر وإنهــاء االحتال االســتيطاين 

اإلحــايل عــن أرض فلســطني.

ــر  ــذا املؤمت ــة إىل أن ه ــه هني ونبّ

نتائــج  نتفيــأ ظــال  ونحــن  ينعقــد 

ظــل  ويف  القــدس،  ســيف  معركــة 

العســكرية  القــدس«  »درع  منــاورة 

التــي نفذتهــا كتائــب القســام، ويف 

ظــل زحــف اآلالف مــن املقدســيني 

يف  الجمعــة  اليــوم  فجــر  لصــاة 

األقــى، مشــّدًدا عــى أنــه أصبــح 

للقــدس ســيٌف يحميهــا، ودرٌع تصونهــا، 

حاضنــة  وأمــة  مرابطــة،  وجاهــري 

وداعمــة.

ويف محــور آخــر اســتعرض رئيــس 

الــرصاع  لحســم  املطلــوب  الحركــة 

قائــًا:  العــدو،  مــع  الحضــاري 

»أواًل يجــب أن تخــوض األمــة هــذا 

مدياتــه،  بــكل  الشــامل  االشــتباك 

ــا محــارصة  ــايل، ثالثً ــاد امل ــا الجه ثانيً

ــامل،  ــام الع ــه أم ــاءة وجه ــدو وإس الع

ــدس  ــة الق ــد عــى محوري ــا التأكي رابًع

ووحدتهــا، خامًســا العلــم ســاًحا مهــا 

سادًســا  املعركــة،  يف  وإســرتاتيجيًا 

مضــادة  إعاميــة  إســرتاتيجيات 

للحقائــق«. االحتــال  لتزييــف 

ــة مضــادة  ودعــا إىل خطــة إعامي

اإلعاميــة  اإلســرتاتيجيات  ملواجهــة 

ــري  ــف الوعــي وتغي ــي تحــاول تزيي الت

ــة. ــن الحقيق ــا ع ــق وحرفه الحقائ

هنية: صفقة القرن وإعالن القدس عاصمة لـ 
»إسرائيل« أصبح تحت أقدامنا
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الخميس 19 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 23 كانون األول 2021 

ــوين  ــت محكمــة االحتــال الصهي أّجل

-12-22 األربعــاء  املحتلــة،  القــدس  يف 

2021، محاكمــة حــارس املســجد األقــى 

الشــهر  مــن   28 حتــى  عليــان  فــادي 

ــايل. الح

ــال املقــديس  ــوات االحت ــت ق واعتقل

بعــد   ،2021-12-21 الثاثــاء  عليــان، 

االعتــداء عليــه لحظــة خروجــه مــن بــاب 

ــى. ــجد األق ــواب املس ــد أب ــة أح حط

وســبق أن تعــرّض حــارس األقــى 

ــن  ــاد ع ــال واإلبع ــان لاعتق ــادي علي ف

تعطيــل  بدعــوى  األقــى  املســجد 

اقتحامــات املســتوطنني واالحتجــاج عــى 

تدنيــس جنــود االحتــال للمصليــات.

كــا هدمــت آليــات االحتــال يف 

شــباط/فراير املــايض بنايــة ســكنية مــن 

طابقــني تضــم أربــع شــقق ســكنية لفــادي 

بلــدة  مدخــل  قــرب  وعائلتــه  عليــان 

العيســاوية يف القــدس املحتلــة، بعــد أقــل 

ــا. ــار بهدمه ــن اإلخط ــاعة م ــن 24 س م

ــان، يف ترصيحــات  وأكــد فــادي علي

ــاء  ــه ج ــدم منزل ــابقة، أّن ه ــة س صحفي

ــدف  ــال به ــرات االحت ــن مخاب ــرار م بق

األقــى  املســجد  بحــراس  التنكيــل 

واملقدســيني لتهجريهــم مــن املدينــة.

كــا شــدد عليــان عــى أن منزلــه 

ــجد  ــهداء واملس ــن دم الش ــى م ــس أغ لي

ــني يف  ــيبقون مرابط ــم س األقــى، وأنه

القدس. 

الجديــر بالذكــر أن قــرارات االحتال 

األوقــاف  دائــرة  قــرار  عقــب  تــأيت 

ــا  ــني 50 موظًف ــامية تعي ــؤون اإلس والش

ــني  ــل، وتعي ــام املقب ــا لألقــى الع حراًس

ــايل ــت الح ــم يف الوق ــاً منه 14 موظف

محكمة الحتالل تؤجل محاكمة حارس المسجد األقصى 
فادي عليان

آلف المغاربة يتبرأون من قرار التطبيع
ــة،  ــدن املغربي ــرشات امل ــهدت ع ش
األربعــاء 22-12-2021، منهــا العاصمــة 
يف  املغاربــة  آالف  خــروج  الربــاط، 
مســريات احتجاجيــة مناهضــة للتطبيــع 
مــع االحتــال الصهيــوين، يف الذكــرى 
الســنوية األوىل لتوقيــع اتفــاق التطبيع.

وجــاءت املســريات اســتجابة للنــداء 
الــذي أطلقتــه »الجبهــة املغربيــة لدعــم 
فلســطني وضــد التطبيــع«، تحت شــعار 
إســقاط  حتــى  متواصلــة  »معركتنــا 
اتفاقيتــي التطبيــع والتعــاون العســكري 
لهــذا  رفضــا  وذلــك  الخيانيتــني«، 

التطبيــع الــذي وصفــوه بـــ »املشــؤوم«.

انخرطــت  التــي  املــدن  وبلغــت 

باالحتجاجــات نحــو 40 مدينــة، ضمــت 

رشائــح مجتمعيــة متنوعــة، رافضــة 

لقــرار التطبيــع، التــي حــارصت قــوات 

األمــن بعضهــا، كــا منعــت عــدًدا مــن 

الوقفــات، واعتقلــت وهاجمــت آخرين، 

بحســب مــا ظهــر خــال البــث املبــارش 

للمســريات، مــن عــدة صفحــات عــى 

مواقــع التواصــل االجتاعــي ألحــزاب 

سياســية وأفــراد.

كانــون   22 يف  أنــه  إىل  يشــار 

املغــرب  وقــع   ،2020 أول/ديســمر 

ــدة  ــات املتح ــع الوالي ــا م ــا ثاثيً اتفاقً

الصهيــوين،  واالحتــال  األمريكيــة 

بــني  العاقــات  باســتئناف  يقــي 

الربــاط و«تــل أبيــب«، يف الوقــت 

الــذي اعرتفــت فيــه اإلدارة األمريكيــة 

دونالــد  الســابق  الرئيــس  بقيــادة 

ــم  ــى إقلي ــرب ع ــيادة املغ ــب بس ترام

الصحــراء املتنــازع عليــه مــع جبهــة 

»البوليســاريو«.
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المرابطة هنادي الحلواني تعود إلى األقصى بعد إبعاد 
6 أشهر

غضٌب في األوساط »اإلسرائيلية« بعد بيان قادة 
الكنائس في القدس المحتلة

عــادت املرابطــة املقدســية هنــادي 

ــارك،  ــواين إىل املســجد األقــى املب الحل

اليــوم الجمعــة، بعــد إبعادهــا عنــه قــًرا 

 6 مــن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي 

ــهر. أش

وقالــت الحلــواين عقــب عودتهــا إىل 

ــّي  ــّن ع ــذي م ــه ال ــد لل األقــى: »الحم

ــذي أذن  ــه ال ــد لل ــي، الحم ــرّد يل روح ف

ــاد”. ــد طــول إبع ــودِة والجــِر بع يل بالع

وأضافــت أنّــه »منــذ ســاعات الفجــر 

ــى  ــد أن انته ــى بع ــُت لألق األوىل مضي

إبعــاد ظــامل آخــر”.

يف  يشء  »كّل  أن  إىل  نبّهــت  كــا 

األقــى يختلــف عــن ســواه! حتــى لقــاء 

األحبــة فيــه يختلــف، وحتــى الســجود 

عــى ثــراه مختلــف!”.

وأشــارت إىل أّن »اليــوم، ألول مــرة 

منــذ أعــوام، أصــي صــاة الجمعــة داخــل 

الســاحات ال عــى األبــواب”.

يومــاً  »كان  إّن  بقولهــا  وتابعــت 

فريــدة  عــودًة  وكانــت  حقــاً،  مختلفــاً 

ــن  ــك، وكل م ــا كذل ــن جعله ــكر كّل م أش

هديتــه  حامــاً  عــوديت  بانتظــار  كان 

وشــوقه”.

الثاين/نوفمــر  ترشيــن   24 ويف 

ــال  ــرات االحت ــتدعت مخاب ــايض، اس امل

ــة  ــب املرابط ــواين إىل جان ــة الحل املرابط

ــق. ــص للتحقي ــة خوي خديج

االحتــال  ســلطات  وتاحــق 

املســجد  يف  واملرابطــات  املرابطــني 

عنــه،  واإلبعــاد  باالعتقــال  األقــى 

ــبوع  ــن أس ــاد م ــرارات اإلبع ــاوت ق وتتف

للتمديــد. قابلــة  أشــهر   6 إىل 

األوســاط  يف  الغضــب  ســاد 

الرســمية »اإلرسائيليــة« بعــد البيــان 

يف  الكنائــس  قــادة  أصــدره  الــذي 

املــايض  األســبوع  املحتلــة  القــدس 

محذريــن خالــه مــن تهديــد الوجــود 

املســيحي يف األرايض املقدســة مــن 

قبــل جاعــات »إرسائيليــة« متطرفــة.

ــة  وأشــار املتحــدث باســم الخارجي

»اإلرسائيليــة« ليــور هايــات، يف بيــاٍن 

مــا  أّن  إىل  “تويــرت”  منصــة  عــر 

ــواردة يف  أســاها بـــ »االتهامــات« ال

ــا  ــاس له ــة »ال أس ــادة الكنيس ــان ق بي

ــيحي يف  ــع املس ــة املجتم ــوه حقيق وتش

“إرسائيــل”.

ــة  ــم خارجي ــدث باس ــى املتح وأدع

املســيحيني  »الســكان  أّن  االحتــال 

يف إرسائيــل، مبــا يف ذلــك يف القــد، 

للديــن  الكاملــة  بالحريــة  يتمتعــون 

والعبــادة، وعددهــم يتزايــد باســتمرار، 

الفريــد  النســيج  مــن  جــزء  وهــم 

“اإلرسائيــي”. للمجتمــع 

الخارجيــة  أّن  بالذكــر  الجديــر 

»اإلرسائيليــة« اعتــرت أّن بيــان قــادة 

الكنيســة يف القــدس مثــري للغضــب 

ــم  ــر إىل صمته ــاص »بالنظ ــكل خ بش

ــف  ــن الطوائ ــد م ــة العدي ــأن محن بش

املســيحية يف الــرشق األوســط التــي 

تعــاين مــن التمييــز واالضطهــاد”.
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الخميس 19 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 23 كانون األول 2021 

“إسرائيل” تدفع بمخططات بناء استيطاني واسع في 
القدس المحتلة

يف  األســريات  يقمــع  االحتــال 
الدامــون وينــزع الحجــاب عــن عــدد 

منهــن

عــى  مطلعــة  مصــادر  أفــادت 
ــع يف  ــوات القم ــريات أّن ق ــاع األس أوض
ســجن الدامــون اعتــدت عــى األســريات 

والســحل. بالــرب 

األســريات  إحــدى  أن  وأوضحــت 
أغمــي عليهــا مــن الــرب الوحــي، 
كــا نــزع جنــود االحتــال الحجــاب عــن 
عــدد مــن األســريات أثنــاء اعتــداء قــوات 
ــّن. ــن رقابه ــحلهّن م ــّن وس ــع عليه القم

ــجون  ــادر أن إدارة الس ــرت املص وذك
ــدان،  ــى قع ــة من ــرية القيادي ــت األس عزل
يف وقــت متنــع األســريات من االســتحام 

منــذ ثاثــة أيــام، وفــق حريــة نيــوز.

ويف تطــوٍر الحــٍق، أكــد مكتــب إعــام 
األرسى أن الهيئــة القياديــة العليــا ألرسى 
ــع  ــوار م ــاب الح ــق ب ــت غل ــاس أعلن ح
إدارة ســجون االحتــال بعــد االعتــداء 
ســجن  يف  األســريات  عــى  الســافر 

الدامــون.

إعــام  مكتــب  ذكــر  أن  وســبق 
ــة مــن التوتــر ال تــزال  األرسى، بــأن حال
قامئــة يف ســجون االحتــال عــى خلفيــة 
الهجمــة التــي تشــنها إدارة الســجون عــى 

األســريات.

وأشــار إىل أن إدارة ســجون االحتــال 
تواصــل عــزل ممثلــة األســريات مــرح 
منــذ  دويــات  رشوق  واألســرية  باكــري 
ــراءات  ــلة إج ــار سلس ــام؛ يف إط ــدة أي ع

ــريات. ــى األس ــة ع تضييقي

والهيئــة  األســرية  الحركــة  وكانــت 
العليــا ألرسى حــاس دعــت  القياديــة 
ــال؛  ــجون االحت ــل س ــام داخ ــري الع للنف
عــى  املمنهجــة  للهجمــة  للتصــدي 

األسريات.

العليــا  القياديــة  الهيئــة  وحّملــت 

ألرسى حــاس إدارة ســجون االحتــال 

مســؤولية مــا يجــرى بحــق األســريات 

ــؤولية  ــي املس ــا تخ ــدة أنه واألرسى، مؤك

ــدث  ــن أن يح ــل ممك ــن أي عم ــة ع كامل

داخــل الســجون.

أنــه ال ميكــن  عــى  كــا شــددت 

عــى  اعتــداء  أي  عــى  الســكوت 

األســريات، وال ميكــن أن نســمح إلدارة 

بهــن. باالســتفراد  االحتــال  ســجون 

زاهــر  أكــد  ســابق،  ترصيــح  ويف 

الشــهداء  مكتــب  -مســؤول  جباريــن 

واألرسى والجرحــى يف حركــة حــاس- 

باهتــام  تتابــع  الحركــة  قيــادة  أّن 

ــجون  ــل س ــريات داخ ــاع األس ــغ أوض بال

الســجون  إدارة  ومحاولــة  االحتــال 

عليهــن. واالعتــداء  بهــن  االســتفراد 

“املســاس  إّن  جباريــن  وقــال 

تبعــات  لــه  ســيكون  باألســريات 

وارتــدادات، وإننــا نســعى وبشــكل حثيــث 

ــال  ــع االحت ــى من ــل ع ــل، ونعم ومتواص

واألســريات  بــاألرسى  االســتفراد  مــن 

الســجون”. داخــل 

الغضــب  حالــة  وتصاعــدت 

ــداء  ــد االعت ــني األرسى بع ــان ب واالحتض

بالــرب مــن جنــود وحــدة »الناحشــون« 

عــى األســرية القــارص التــي اعتقلــت 

قبــل أيــام عــى خلفيــة عمليــة طعــن يف 

حــي الشــيخ، وتعتقــل قــوات االحتــال 

ــم 40  ــطيني، منه ــجونها 4600 فلس يف س

ســيدة.
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عــى  مطلعــة  مصــادر  أفــادت 

أوضــاع األســريات أّن قــوات القمــع 

عــى  اعتــدت  الدامــون  ســجن  يف 

والســحل. بالــرب  األســريات 

وأوضحــت أن إحــدى األســريات 

ــا مــن الــرب الوحــي،  أغمــي عليه

ــاب  ــال الحج ــود االحت ــزع جن ــا ن ك

أثنــاء  األســريات  مــن  عــدد  عــن 

اعتــداء قــوات القمــع عليهــّن وســحلهّن 

ــّن. ــن رقابه م

وذكــرت املصادر أن إدارة الســجون 

عزلــت األســرية القياديــة منــى قعــدان، 

مــن  األســريات  متنــع  وقــت  يف 

االســتحام منــذ ثاثــة أيــام، وفــق 

ــوز. ــة ني حري

أكــد مكتــب  ويف تطــوٍر الحــٍق، 

القياديــة  الهيئــة  أن  األرسى  إعــام 

العليــا ألرسى حــاس أعلنــت غلــق باب 

الحــوار مــع إدارة ســجون االحتــال 

بعــد االعتــداء الســافر عــى األســريات 

يف ســجن الدامــون.

إعــام  مكتــب  ذكــر  أن  وســبق 

األرسى، بــأن حالــة مــن التوتــر ال 

تــزال قامئــة يف ســجون االحتــال 

عــى خلفيــة الهجمــة التــي تشــنها إدارة 

الســجون عــى األســريات.

ســجون  إدارة  أن  إىل  وأشــار 

ممثلــة  عــزل  تواصــل  االحتــال 

واألســرية  باكــري  مــرح  األســريات 

رشوق دويــات منــذ عــدة أيــام؛ يف 

إطــار سلســلة إجــراءات تضييقيــة عــى 

األسريات.

ــة  ــرية والهيئ ــة األس ــت الحرك وكان

حــاس  ألرسى  العليــا  القياديــة 

دعــت للنفــري العــام داخــل ســجون 

االحتــال؛ للتصــدي للهجمــة املمنهجــة 

عــى األســريات.

وحّملــت الهيئــة القياديــة العليــا 

ألرسى حــاس إدارة ســجون االحتــال 

مســؤولية مــا يجــرى بحــق األســريات 

واألرسى، مؤكــدة أنهــا تخي املســؤولية 

كاملــة عــن أي عمــل ممكــن أن يحــدث 

داخــل الســجون.

ــن  ــه ال ميك ــى أن ــددت ع ــا ش ك

عــى  اعتــداء  أي  عــى  الســكوت 

األســريات، وال ميكــن أن نســمح إلدارة 

ســجون االحتــال باالســتفراد بهــن.

ويف ترصيــح ســابق، أكــد زاهــر 

جباريــن -مســؤول مكتــب الشــهداء 

واألرسى والجرحــى يف حركــة حاس- 

أّن قيــادة الحركــة تتابــع باهتــام بالــغ 

ســجون  داخــل  األســريات  أوضــاع 

الســجون  إدارة  ومحاولــة  االحتــال 

االســتفراد بهــن واالعتــداء عليهــن.

“املســاس  إّن  جباريــن  وقــال 

تبعــات  لــه  ســيكون  باألســريات 

وبشــكل  نســعى  وإننــا  وارتــدادات، 

ــع  ــى من ــل ع ــل، ونعم ــث ومتواص حثي

االحتــال مــن االســتفراد بــاألرسى 

الســجون”. داخــل  واألســريات 

الغضــب  حالــة  وتصاعــدت 

بعــد  األرسى  بــني  واالحتضــان 

ــود وحــدة  ــداء بالــرب مــن جن االعت

ــارص  ــرية الق ــى األس ــون« ع »الناحش

التــي اعتقلــت قبــل أيــام عــى خلفيــة 

عمليــة طعــن يف حــي الشــيخ، وتعتقــل 

قــوات االحتــال يف ســجونها 4600 

ســيدة.  40 منهــم  فلســطيني، 

الحتالل يقمع األسيرات في الدامون وينزع الحجاب 
عن عدد منهن
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الخميس 19 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 23 كانون األول 2021 

دانــت الحركــة النســائية اإلســامية 

ــريات يف  ــه األس ــرض ل ــا تتع ــاس، م ح

ممنهــج  قمــعٍ  مــن  االحتــال  ســجون 

وتغــّوٍل واضــٍح ومقصــود يهــدف إىل املس 

ــوان الكرامــة”. بـ«أيقونــات النضــال وعن

وقــال بيــان للحركــة النســائية إنــه 

خــال متابعــة مــا يــرد مــن أخبــاٍر مؤملــة 

ومحاِمــي  الســجون  مــن  ومســتنَكرة 

ــاٍم  ــن اقتح ــاء ع ــت األنب ــريات توال األس

مــن  املــايض  الثاثــاء  منــذ  متكــرٍر 

وحــدات القمــع لغرف وأقســام األســريات 

يف ســجن الدامــون حيــث اعتــدوا عليهــن 

ــرح. ــرب امل بال

ــة  ــوى الوطني ــة كل الق ــت الحرك ودع

والفصائــل ومنظــات املجتمــع املــدين 

التــي تُعنــى بحقــوق املــرأة حــول العــامل 

ومنظــات حقــوق اإلنســان للوقــوف عند 

مســؤولياتهم يف الضغــط عــى االحتــال 

ــبته  ــدويل ومحاس ــون ال ــه للقان وإخضاع

عــى جرامئــه.

ــائية  ــة النس ــان الحرك ــب بي ــا طال ك

جاهــري شــعبنا لتفعيــل قضيــة األســريات 

وقويــة  فاعلــة  إســناد  حالــة  وتشــكيل 

يف  وأرسانــا  أســرياتنا  معانــاة  إلنهــاء 

ــكل  ــوة ب ــط بق ــال، والضغ ســجون االحت

ــاة. ــذه املعان ــاء ه ــة إلنه ــبل املتاح الس

شــددت الحركــة، يف بيــان لهــا 

 2021-12-21 الثاثــاء  أصدرتــه 

أن »عمليــة الــرد األويل التــي قــام 

لــن  املبحــوح  يوســف  البطــل  بهــا 

ــتجب إدارة  ــا مل تس ــرية م ــون األخ تك

الســجون ملطالبنــا ومطالــب األســريات، 

ــة  ــة كاف ــام وتلبي ــن إىل األقس وإعادته

لهــن”. املطالــب 

وأكــد يف البيــان عــى نقــاط عــّدة 

وهــي:

إن أســرياتنا خــطٌّ أحمــر، واملســاس 

بهــن ســيؤدي لتفجــري األوضــاع داخــل 

الســجون وخارجهــا.

 إن عمليــة الــرد األويل التــي قــام 

بهــا البطــل يوســف املبحــوح لــن تكــون 

األخــرية مــا مل تســتجب إدارة الســجون 

ملطالبنــا ومطالــب األســريات.

البطــل  شــعبنا  جاهــري  ندعــو 
جمعــة  القادمــة  الجمعــة  العتبــار 
األســريات تحــت شــعار »األســريات 

أحمــر”. خــط 

الحيــة  وقوانــا  فصائلنــا  ندعــو 
وقــوى املقاومــة للــرد بالشــكل املناســب 
ومــا يائــم مــا تــم مــن اعتــداء عــى 
ــد  األســريات يف ســجن الدامــون؛ وبع
ذلــك االعتــداء عــى األرسى يف ســجن 

نفحــة.

الحقوقيــة  املؤسســات  ندعــو 
وذات االختصــاص إىل العمــل الجــاد 
ملعرفــة مصــري أرسانــا يف قســم 12 
نفحــة، وكذلــك مصــري البطــل يوســف 

املبحــوح.

نعاهــد شــعبنا وأســرياتنا أن نبقــى 
األوفيــاء لهــذه القضيــة التــي هــي 

أقــدس قضيــة يف نظرنــا.

الحركة النسائية تدين النتهاكات الصارخة بحق األسيرات

الحركة األسيرة: أسيراتنا خط أحمر
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ــدس  ــى الق ــام مللتق ــن املنســق الع أعل

يف الكويــت، جهــاد جــرادات، أّن امللتقــى 

الطيــف  ألــوان  »توحيــد  إىل  يهــدف 

ــع  ــايف للمجتم ــيايس والثق ــري والس الفك

الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  الكويتــي 

ــدس”. ــة الق ــها قضي ــى رأس وع

ترصيــح  يف  جــرادات  وأشــار 

صحافيــة، إىل أّن دور امللتقــى ينصــب 

جهــود  وتوجيــه  الطاقــات  »حشــد  يف 

ــة الكويــت،  املواطنــني واملقيمــني يف دول

ــة  ــات الثقافي ــم الفعالي ــال تنظي ــن خ م

واألنشــطة  االجتاعيــة  والرامــج 

التنمويــة”. واملبــادرات  التوعويــة 

وبــنّي أّن امللتقــى يســعى إىل »بــث 

الوعــي اإلعامــي وتعزيــز التواصــل بــني 

أبنــاء الشــعبني الكويتــي والفلســطيني، 

والقيمــي  اإلنســاين  الجانــب  وإبــراز 

للكويــت تجــاه القضيــة الفلســطينية”.

وشــدد عــى حــرص امللتقــى عــى 

ــارة  »تحقيــق األمــان املجتمعــي وعــدم إث

أن  إىل  مشــريًا  طائفيــة«،  نعــرات  أي 

ــات  ــن التحدي ــد م ــه العدي ــى »واج امللتق

كان أبرزهــا نقــص الطاقــات البرشيــة 

الدعــم  وضعــف  العاملــة،  املتخصصــة 

املــايل”.

وأوضــح جــرادات أن ملتقــى القــدس 

»واجهــة ثقافيــة اجتاعيــة توعويــة يعمــل 

ــع  ــيق م ــام 2015 بالتنس ــه ع ــذ تأسيس من

جمعيــات النفــع العــام واللجــان الشــعبية 

ــع  ــى جمي ــت ع ــة الكوي ــة يف دول واملهني

املستويات الرسمية واألهلية”.

يشــار إىل أن »مواقــف دولــة الكويــت 

بشــأن القضيــة الفلســطينية، وتأكيدهــا 

ــض  ــت ورف ــا الثاب ــى دعمه ــل ع املتواص

التطبيــع، مثــل أحــد أهــم ركائــز السياســة 

الكويتيــة ومواقفهــا الواضحــة«، وفًقــا 

ــرادات. لج

دانــت مجموعــة »شــباب قطــر ضــد 

التطبيــع« مشــاركة العبــي كــرة قــدم 

عــرب، يف مبــاراة اســتعراضية أقيمــت 

عــى  الدوحــة،  القطريــة  بالعاصمــة 

بــني  العــرب،  هامــش منافســات كأس 

فريقــي »أســاطري العــرب« و«أســاطري 

املــدرب اإلرسائيــي  العــامل«، بحضــور 

»أفــرام غرانــت« يف صفــوف الفريــق 

املنافــس.

وأكــدت املجموعــة الشــبابية يف بيــاٍن 

املبــاراة احتضــان  صحــايف أن »هــذه 

وقبــول لاحتــال اإلرسائيــي يف محيطنــا 

ــني  ــاركة الاعب ــتنكرة »مش ــريب«، مس الع

يف  املنظمــة  والجهــة  والصحافيــني 

ــع  ــع م ــي ترســخ للتطبي ــاراة الت ــذه املب ه

ــم«. ــن ميثله ــال وكل م االحت

ــا نــرى هــذه  وقالــت املجموعــة: »إنن

يف  املشــاركني  بجميــع  ــا  زجًّ املبــاراة 

محفــل تطبيعــي بامتيــاز«.

وأشــار إىل أّن »املشــاركة يف هــذا 

ــد  ــقطة ال ب ــل س ــي، متث ــل التطبيع املحف

ــداً  ــا«، مؤك ــذار عنه ــن الرتاجــع واالعت م

ــادئ  ــم ومب ــى قي ــارخ ع ــدٍّ ص ــا »تع أنه

للقضيــة  الداعــم  القطــري  الشــعب 

الفلســطينية، وكل العــرب املشــاركني يف 

البطولــة«.

ــاه  ــمئزاز تج ــن »االش ــّرت ع ــا ع ك

ــذه  ــاركة يف ه ــى املش ــق ع ــن واف كل م

ــا  ــه »بين ــة«، موضحــة أن ــاراة املخزي املب

يقــاوم الفلســطينيون االحتــال وأســلحته 

الوحشــية، يرقــص هــؤالء الاعبــون فــوق 

ــذه  ــاركتهم يف ه ــا مبش ــة وجراحه القضي

ــة«. اللعب

التطبيــع«،  ضــد  قطــر  و«شــباب 

ــل  ــة، تعم ــري حكومي ــبابية غ ــة ش مجموع

عــى رصــد محــاوالت التطبيــع يف الــدول 

العربيــة وســبل مقاومتهــا، وتعمــل ضمــن 

»إرسائيــل«  مقاطعــة  »حركــة  أهــداف 

ــا. ــتثارات منه ــحب االس وس

ملتقى القدس بالكويت .. تعزيز الوعي واحتضان للقضية 
الفلسطينية

قطريون يدينون مشاركة عربية بمباراة استعراضية بحضور 
صهيوني
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يوم غضب جماهيري نصرة لألسرى

فعاليات وطنية وشعبية وفصائل فلسطينية تدعو إىل عدِّ الجمعة القادمة يوم غضب جاهريي عارم 

نرصة لألسريات واألرسى، الذين يتعرضون لحملة قمع رشسة من إدارة سجون االحتال.
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يف  مســيحيون  قــادة  حــّذر 

مجتمعاتهــم  أّن  مــن  فلســطني، 

مهــددة بالطــرد، مــن قبــل الجاعــات 

الحفــاظ  إىل  داعــني  االســتيطانية، 

ــة. ــة املقدس ــم يف املدين ــى وجوده ع

وقــال حــارس األرايض املقدســة 

وحــارس  الكاثوليكيــة  بالكنيســة 

يف  املســيحية  املقدســة  األماكــن 

فلســطني، األب فرانشيســكو باتون، يف 

مقــال لــه بصحيفــة »ديــي تليغــراف« 

مزعــزع  »وجودنــا  الريطانيــة: 

خطــر”. يف  ومســتقبلنا 

ــنوات  ــه يف الس ــون أنّ ــح بات وأوض

العديــد  حيــاة  أصبحــت  األخــرية، 

بســبب  تطــاق  ال  املســيحيني  مــن 

الراديكاليــة  الصهيونيــة  الجاعــات 

املتطرفــة. األيديولوجيــات  ذات 

كا أشــار إىل أّن »هــدف االحتال 

هــو تفريــغ البلــدة القدميــة يف القدس 

مــن الوجــود املســيحي«، مشــدًدا عــى 

ــه »جــرى تخريــب وتدنيــس مواقــع  أن

ــكاب  ــس وارت ــا كنائ ــا فيه ــة مب مقدس

جرائــم ضــد قساوســة ورهبــان”.

كان  بينــا  أنــه  باتــون  وكتــب 

املســيحيون يشــكلون %20 مــن ســكان 

القــدس، فــإن نســبتهم اليــوم تبلــغ 

أقــل مــن %2 ووجــه نــداء إىل العــامل 

للحصــول عــى الدعــم »حتــى نتمكــن 

عــى  الحفــاظ  يف  االســتمرار  مــن 

التنــوع الــري لهــذه األرض املقدســة”.

وجــاءت مزيــد مــن التحذيــرات 

كانرتبــري  أســاقفة  رئيــس  مــن 

ــال  ــي يف مق الريطــاين جاســن ويلب

مشــرتك كتبــه مــع رئيــس أســاقفة 

القــدس األنجليــكاين حســام نعــوم، 

نُــرش يف صحيفــة »صنــدي تاميــز« 

الريطانيــة.

دفعهــا  مــا  إّن  االثنــان  وقــال 

لكتابــة املقــال هــو البيــان الــذي صــدر 

األســبوع املــايض عــن كنائــس القــدس، 

والــذي وصفــه ويلبــي، بأنّــه »بيــان 

ــاء  ــة ورؤس ــن بطارك ــبوق م ــري مس غ

ــتقبل  ــول مس ــدس ح ــس يف الق الكنائ

املســيحيني يف األرايض املقدســة”.

ــوم  ــي ونع ــب ويلب ــا، كت يف مقاله

أّن هنــاك »محاولــة منســقة لرتويــع 

املســيحيني وطردهــم”.

وحــذر بيــان األســبوع املــايض، 

ــن  ــة ع ــدس نياب ــية الق ــه أبرش أصدرت

يف  الكنائــس  ورؤســاء  البطاركــة 

املدينــة، مــن »التهديــد الحــايل للوجود 

املقدســة”. األرايض  يف  املســيحي 

يُشــار إىل أّن االحتــال ال يفرّق يف 

ــلمني  ــني املســيحيني واملس ــه ب انتهاكات

ــع  ــًا متن ــزة مث ــي غ يف فلســطني، فف

»إرسائيــل« الكثــري مــن املســيحيني 

أعيــاد  يف  واملشــاركة  الســفر  مــن 

ــدس،  ــة والق ــة الغربي ــاد يف الضف املي

إذ تتحكــم يف أعــداد وأعــار مــن 

يســمح لهــم بالخــروج مــن القطــاع 

ــام. ــا يف كل ع ــيحيني ك ــن املس م

العــرب  الفلســطينيون  ويؤكــد 

املســار  وحــدة  عــى  املســيحيون 

واملصــري بــني جميــع الفلســطينيني، 

وعــى تطلعهــم جميًعــا لتحريــر أرضهم 

حقوقهــم  واســرتجاع  ومقدســاتهم 

املروقــة.

قادة مسيحيون: وجودنا في القدس مهدد بفعل الجماعات 
الستيطانية
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االحتــال  عنــارص  تابعــت 

اقتحاماتهــا شــبه اليوميــة للمســجد 

القــراءة  وتســلط  املبــارك،  األقــى 

املنظــات  تأســيس  عــى  الضــوء 

اليهوديــة املتطرفــة لوحــدة مســتعربني، 

يحــاول عنارصهــا اقتحــام األقــى 

اإلســامي.  باللبــاس  متنكريــن 

والثقــايف  الدينــي  التهويــد 

ن لعمــرا ا و

ــا  ــال اقتحاماته ــع أذرع االحت تتاب

األقــى،  للمســجد  اليوميــة  شــبه 

األقــى  اقتحــم   12/15 ففــي 

ــوات  ــة ق ــتوطنني بحاي ــرشات املس ع

االحتــال، وأدى املقتحمــون طقوًســا 

ــى  ــاحات األق ــة يف س ــة علني يهودي

الرشقيــة. ويف 12/20 اقتحــم األقــى 

85 مســتوطًنا، وأدوا طقوًســا يهوديــة 

علنيــة يف باحــات املســجد. ويف 12/21 

ــن  ــتوطًنا، م اقتحــم األقــى 160 مس

رشطــة  مــن  عنــارص   110 بينهــم 

االحتــال، و15 عنــرًصا مــن مخابــرات 

االحتــال، وبحســب مصــادر مقدســية 

عــن  رشوحــاٍت  املقتحمــون  تلقــى 

»املعبد«.

 3 اعتقــال  اليــوم  هــذا  وشــهد 

ــال مــن داخــل املســجد األقــى،  أطف

ــطيني  ــم الفلس ــم العل ــر رفعه ــى أث ع

قــرب مصــى قبــة الصخــرة، وبحســب 

شــهود عيــان اعتــدت قــوات االحتــال 

ــان  ــادي علي ــى ف ــارس األق ــى ح ع

عنــد بــاب حطــة أحــد أبــواب األقــى، 

ثــم اقتادتــه إىل أحــد مراكــز التحقيــق.

باقتحــام  متصــل  ســياق   ويف 

وســائل  عرضــت  األقــى،  املســجد 

إعــام عريــة تقريــرًا حــول محــاوالت 

مســتوطنني اقتحــام املســجد األقــى 

ــاس اإلســامي، يف ســياق إنشــاء  باللب

ــام  ــوم باقتح ــتعربني« تق ــدة »مس وح

أوقــات  خــارج  األقــى  املســجد 

ــبه اليوميــة، وتهــدف  االقتحامــات ش

ــة،  ــوات اليهودي الوحــدة إىل أداء الصل

وبحســب التقريــر تطلــق املجموعــة 

أي  لهــار«  »حوزريــم  نفســها  عــى 

ــها  ــد«، ورئيس ــل املعب ــودة إىل جب »الع

املتطــرف رفائيــل موريــس أحــد قــادة 

»منظــات املعبــد«، وبحســب التقريــر 

ــى  ــام األق ــة يف اقتح ــلت املنظم فش

يف عــدة مــرات، ولكنهــا نجحــت مــرة 

واحدة فقط.

ــال بحــق  ــداءات االحت وحــول اعت

املدينــة  يف  اإلســامية  املقدســات 

املحتلــة، ففــي 12/16 أعلــن مختــار 

ــن  ــاه م ــد تلق ــن تهدي ــا ع ــت صفاف بي

قبــل بلديــة االحتــال لهــدم القبــة 

ــدة،  ــن يف البل ــجد الرحم ــة ملس الذهبي

ــة  ــي البلدي ــد بســبب تلق ــأيت التهدي وي

شــكاوى مــن املســتوطنني وانزعاجهــم 

ــة، وبحســب املصــادر  مــن مظهــر القب

ــس  ــض امل ــدة ترف ــات البل ــإن فعالي ف

ــل  ــن قب ــة م ــجد، وأن أي محاول باملس

ــيتم  ــجد س ــتهداف املس االحتــال الس

ــة. ــائل املتاح ــكل الوس ــا ب مواجهته

املصدر: موقع مدينة القدس

الحتالل يستمر بالتهويد الديني والعمراني في المسجد 
األقصى



14

محــرر  أســري   - الــزرو  نــواف 

فلســطيني صحفــي  وكاتــب 

املتعلقــة  العناويــن  هــذه  فــكل 

بهواجــس الوجــود واملصــري واملســتقبل 

ــدة  ــى األجن ــل ع ــذت تتفاع ــي أخ الت

الصهيونيــة واليهوديــة بقــوة متزايــدة،  

أو  تهويــًا  أو  مبالغــة  فيهــا  ليــس 

ــة، فــألول  ــا.. وإمنــا هــي حقيقي تزييًف

مــرة يف تاريخهــا مل تعــد تلــك الدولــة 

الجــدار  بذلــك  محاطــة  العريــة 

الفــوالذي الــذي ال يخــرتق وال يتحطم، 

واملؤسســة  القيــادات  تعــد  مل  كــا 

قــادت  التــي  اإلرسائيليــة  األمنيــة 

حــروب »إرسائيــل” عــى مــدى العقــود 

ــني،  ــة اإلرسائيلي ــى  بثق ــة تحظ املاضي

كــا مل تعــد “إرسائيــل” تشــكل مــاًذا 

آمًنــا حصيًنــا مصانـًـا ليهــود العــامل، بــل 

ــني  ــن اإلرسائيلي ــن %70م ــر م إن أك

ــورة  ــم بص ــدام ثقته ــن انع ــون ع يعرب

ــل” السياســية  ــة بصــورة “إرسائي مطلق

ذلــك  أركان  وكذلــك  االمنيــة،   –

املجتمــع الصهيــوين، أخــذوا بجموعهم  

ــد  ــق متزاي ــاءلون  بقل ــون ويتس يتحدث

عــن مســتقبل “إرسائيــل” ومســتقبل 

املــرشوع الصهيــوين، بــل ومســتقبل 

الشــعب اليهــودي أيًضــا، االمــر الــذي 

يجعــل مــن وجــود “إرسائيــل”  مفتوًحــا 

اســتفهام  ويضــع عامــات  للجــدل، 

يف  عابــرا  مشــهدا  اعتبارهــا  حــول 

التاريــخ كــا كانــت دويــات اليهــود-

ــابقا !. ــة- س املزعوم

املخــرم  اليهــودي  التســعيني 

اوري افنريي-تــويف منــذ مــدة قريبــة- 

أحــد اركان معســكر الســام اإلرسائيي 

املتفــكك يعــزز هــذا الجــدل الوجــودي 

الصهيونيــة  الدولــة  مســتقبل  حــول 

ــز  ــع مرك ــاء م ــاءل يف لق ــا يتس حين

ــًا:  ــة قائ ــات االرسائيلي ــدار للدراس م

هــل ســيكتب لهــذه الدولــة البقــاء؟ 

ــرور 100  ــد م ــا بع ــتكون هن ــل س وه

ــرا،  ــا عاب ــتكون حدث ــا س ــام؟ أم إنه ع

ــخ؟. ــن التاري ــة” م ــرّد “ومض مج

وصــواًل إىل  ترصيحــات نتنياهــو 

يف هــذا الصــدد التــي تســتحق الرتكيز 

عليهــا، فقــد مــن أي مخاطــر وجوديــة 

ــى  ــدد ع ــل”، وش ــه “إرسائي ــد تواج ق

ــة  ــى أهب ــة ع ــون الدول رضورة أن تك

تهــدد  التــي  للتهديــدات  االســتعداد 

ــود  ــة عق ــد ثاث ــنى بع ــا، ليتس وجوده

املئــة-:  ميادهــا  بيــوم   االحتفــال 

ــة  ــا أن “مملك 2017/10/10 –”، مضيًف

ــا،  ــط 80 عاًم ــت فق ــمونائيم نج الحش

وأنــه يعمــل عــى ضــان أن دولــة 

إرسائيــل ســوف تنجــح هــذه املــرة 

والوصــول إىل 100 ســنة”.

فحينــا يشــتعل الجــدل الوجــودي 

ــم  ــى أجنداته ــتقبي ع ــريي املس املص

االســرتاتيجية واليوميــة وعــى مختلــف 

السياســية،  األمنيــة،  املســتويات 

وحينــا  واالعاميــة،  االكادمييــة، 

ــل”،  ــاء “زوال إرسائي ــد عــدد أنبي يتزاي

نهايتهــا،  حــول  نبوءاتهــم  وتتكامــل 

ــل  ــة وتتغلغ ــدو حقيقي ــألة تغ ــإن املس ف

مســالة  وتبقــى  وعيهــم  صميــم  يف 

ــرب  ــطينيني والع ــن للفلس ــت، وميك وق

الحتميــة  النهايــة  بهــذه  يعجلــوا  أن 

للدولــة الصهيونيــة، أن هــم تحملــوا 

والعروبيــة،  التاريخيــة  مســؤولياتهم 

وان هــم تكاملــوا معــا ومــع العــامل 

ــة يف  ــّوة حقيقي ــكلوا ق ــامي، ليش اإلس

مواجهــة تلــك الدولــة التــي يجــب 

أن تصبــح مشــهًدا عابــرًا يف تاريــخ 

املنطقــة !.

“إسرائيل” دولة األزمات الوجودية فهل 
تصبح مشهًدا عابًرا في التاريخ ! )2(



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 15 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا 10,7 ألــف دومنـًـا، وبلــغ عــد ســكانها عــام 1922 حــوايل 372 نســمة، 470 

نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 560 عــام 1945.

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

أقام االحتال الصهيوين عى أراضيها مستوطنة »موشاف شورش« عام 1948.

ساريس
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