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من المستفيد؟ ومن الخاسر؟
هنــاك هــوٌس إمــارايت بــأن تجعــل مــن نفســها صاحبــة أكــر قــّوة عســكرية وأكــر مركــٍز تجــاري وأكــر منطقــٍة جاذبة 

للســياحة يف الــرق األوســط، وهــذا الهــوُس الجنــوين  كان املــرر األكــر للسياســة اإلماراتيــة تُجــاه حركتهــا يف السياســة 

واالقتصــاد داخليـًـا وخارجيًــا، ولــو كان مثــن هــذه السياســة التخــي عــن كل الثوابــت واملســلاّمت العربيــة واإلســامية.

مــن هنــا ميكننــا قــراءة الحــراك اإلمــارايت املحمــوم تجــاه الكيــان الصهيــوين إلقامــة عاقــاٍت يف السياســة واالقتصاد 

ــا أن نصــف هــذه  ــا وبإمكانن ــى أنن ــوين، حت ــان الصهي ــع بــن العــرب والكي ــة تطبي ــا، يف أكــر عملي واألمــن والتكنولوجي

العمليــة بأنهــا “أخطــر مــن كل ســابقاتها” ســواء مــع مــر أو األردن أو الســلطة الفلســطينية، أو غريهــا مــام هــو موضــوع 

عــى قامئــة االنتظــار.

إّن عمليــة تطبيــع العاقــات بــن اإلمــارات والكيــان الصهيــوين هــو إنجــاٌز إرسائيــي بامتيــاز، وهــذا مــا راهــن عليــه 

رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي األســبق، بنيامــن نتنياهــو، حــن وصــف عمليــات التطبيــع بأنهــا »الجــدار الحديــدي« حيــث 

ســتجعل العــرب يف آخــر املطــاف يُدركــون أّن خيارهــم الوحيــد هــو االعــراف بوجودهــا وقوتهــا وتفوقهــا.

اإلرسائيليــون اليحبــون الُعزلــة يف الــرق األوســط، ويســعون بــكّل قوتهــم إىل كــر هــذا الحاجــز النفــي والجغــرايف 

ــر واألردن  ــع م ــات م ــال العاق ــن خ ــق م ــر مل يتحق ــذا األم ــة، وه ــن املنطق ــع م ــوا جــزء طبي ــرايف، ليصبح والدميغ

والســلطة، والتــي ُوصفــت مــن كل املُحللــن بأنهــا عاقــات ســام غــري دافئــة، فــكان هــذا التحــرّك اإلمــارايت والخليجــي 

هــو العمليــة املفتــاح لــكل العاقــات املســتقبلية للكيــان الصهيــوين يف املنطقــة العربيــة واإلفريقيــة وغريهــا مــن أماكــن 

الطموحــات الصهيونيــة.

شــّكلت عمليــة التطبيــع اإلمــارايت مــع الكيــان الصهيــوين صدمــة كبــرية حتــى ملــن وقــع اتفــاق »إبراهــام« والــذي كان 

ـــ حتــى هــذه الخيانــة مل تكــن كافيــة  يقــي بــأّن مثــن إقامــة عاقــات طبيعيــة مــع “إرسائيــل” هواســتقال الفلســطينينـ 

ــــ فقضــت هــذه العمليــة عــى كل يشء، وتبقــى فلســطن عبــارة عــن ســجن كبــري للفلســطينين.

ــان  ــلطة أم الكي ــر واألردن والس ــابقة م ــام الس ــدات الس ــن معاه ــتفاد م ــن اس ــأل... م ــا أن نس ــا ميكنن ــن هن م

ــا؟ ــام أم ازدادت ترديً ــرات الس ــعوب بثم ــت الش ــل متتّع ــوين؟ وه الصهي

ــة أم ســتكون هــي  ــة واقتصادي ــك أكــر قــوة عســكرية وأمني ــأن متل وهــل ســوف تحصــل اإلمــارات عــى ُمرادهــا ب

مجــرّد بوابــة يدخــل الصهيــوين مــن خالهــا ليستكشــف مراكــز قــوة جديــدة، ومراكــز تســويق جديــدة، ومطابــخ سياســية 

وجبهــة غســيل أدمغــة ومركــز لتزويــر الحقائــق وســط الخليــج وبشــكٍل آمــن.

املطبعــون خــارسون دوًمــا، ألنهــم يراهنــون عــى عدوهــم، والميكــن أبــًدا أن يصبــح العــدو أًخــا ناصًحــا أو ُمنصًفــا أو 

عــاداًل، فالعــدو ال يُغــري جلــده، ولكــن ميكنــه أن يضــع مســاحيق جديــدة تتناســب مــع الــدور الجديــد الــذي يــود مامرســته 

عــى مــرٍح آخــر.

واملطبعــون هــم الذيــن يدخلــون بأرجلهــم إىل غرفــة إعدامهــم، ويضعــون الحبــل عــى رقابهــم، يحســبونة قــادة كــام 

قيــل لهــم، فــإذا مــا تــم شــده فارقــوا الحيــاة، وهنــاك تفــوت فرصــة النــدم أو العــودة.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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ــؤون  ــاف والش ــس األوق ــدد مجل ن

القــدس،  يف  اإلســامية  واملقدســات 

إلــزام  الصهيــوين  االحتــال  بقــرار 

ضمــن  »األقــى«  إدراج  مدارســه، 

رحــات طلبتهــا التعليميــة.

يف  األوقــاف،  مجلــس  وقــال 

بيــاٍن لــه الخميــس 18-11-2021 إّن 

“اســتهداف املســجد األقــى املبــارك، 

مــن الجامعــات اليهوديــة املتطرفــة 

خاصــة  الخطــورة،  مــن  ا  حــدًّ بلــغ 

ــة  ــمى لجن ــام تس ــدر ع ــرار ص أن الق

ــدارس  ــزم امل ــت يل ــم يف الكنيس التعلي

والتعليــم  الربيــة  لــوزارة  التابعــة 

ــى  ــجد األق ــإدراج املس ــة ب اإلرسائيلي

التعليميــة  جوالتهــا  ضمــن  املبــارك 

للطــاب اليهــود، مــن أجــل تعزيــز 

اليهــود  املقتحمــن  عــدد  وزيــادة 

للمســجد األقــى املبــارك، وترســيخ 

فكــرة الهيــكل املزعــوم يف العقــول 

الناشــئة”.

ــاف والشــؤون  ــس األوق ــد مجل وأك

القــدس  يف  اإلســامية  واملقدســات 

ــرم  ــارك/ الح ــى املب ــجد األق أن املس

ــة  ــاحته البالغ ــف مبس ــديس الري الق

وأروقتــه  بســاحاته  دومنًــا   144

ومصلياتــه فــوق األرض وتحــت األرض 

هــو مســجد إســامي خالــص ملــك 

ــمة  ــل القس ــم ال يقب ــلمن وحده للمس

وال الراكــة، وأن ادعــاء غري املســلمن 

بــأن املســجد األقــى املبــارك هــو من 

ــان  ــل، وزور وبهت ــاء باط ــم ادع تراثه

ــع  ــال الوض ــه وإخ ــل اقتحام ــن أج م

التاريخــي والدينــي والقانــوين القائــم 

ــد. ــد بعي ــذ أم ــه من في

وحــّذر املجلــس مــام تقــوم بــه 

ــة املتطرفــة بدعــم  الجامعــات اليهودي

املتطرفــة  اليمينيــة  الحكومــة  مــن 

باملســاس بأقــدس مقدســات املســلمن 

بهــدف  املبــارك،  األقــى  املســجد 

ــا  ــة له ــروب ديني ــة بح ــعال املنطق إش

أول وليــس لهــا آخــر، محمــًا حكومــة 

االحتــال مــن التبعــات كافــة.

وناشــد مجلــس األوقــاف شــعبنا 

ــامي  ــريب واإلس ــن الع ــا والعامل وأمتن

ــمية،  ــة الهاش ــف الوصاي ــوا خل أن يقف

والتــي مل تفتــأ يوًمــا تتابــع مثــل هــذه 

وترفضهــا  وتســتنكرها  االنتهــاكات 

ــاكات يف  ــذه االنته ــوأد ه ــا ل وتجرّمه

ــا. ــا ووقفه مهده

العربيــة  أمتينــا  طالــب  كــام 

أن  ومحكومــن  حكاًمــا  واإلســامية 

يســتنكروا مثــل هــذه الجرائــم، ويف 

نفســه أن يحتضنــوا قضيــة  الوقــت 

املســجد األقــى املبــارك، وأن يجعلــوه 

عــى رأس أولوياتهــم؛ ألنــه قضيــة أمــة 

ــل  ــه، والعم ــعب بعين ــة ش ــس قضي ولي

عــى شــد أزر املرابطــن يف قدســهم 

ومســجدهم األقــى املبــارك.

جميــع  األوقــاف  مجلــس  ودعــا 

ــامل لشــد الرحــال  املســلمن حــول الع

للمســجد األقــى املبــارك يف كل وقت 

ــاىل  ــه تع ــا لقول ــه؛ تحقيق ــاة في والص

لَيْــًا  ِبَعبْــِدِه  أرَْسَٰى  ـِذي  الَـّ »ُســبَْحاَن 

ــَن الَْمْســِجِد الَْحــرَاِم إِىَل الَْمْســِجِد  مِّ

ــُه  ــُه لُِنِيَ ــا َحْولَ ــِذي بَاَركَْن ــَى الَّ اأْلَقْ

ــِميُع الْبَِصــرُي”. ِمــْن آيَاتَِنــا إِنَّــُه ُهــَو السَّ

وأقــرّت لجنــة التعليــم يف الكنيســت 

مــدارس  إلــزام  »اإلرسائيــي«، 

ضمــن  األقــى  بــإدراج  االحتــال 

جوالتهــا التعليميــة للتاميــذ اليهــود 

بزعــم أنــه »جبــل الهيــكل”.

ــرار نتيجــة جلســة  ــك الق وجــاء ذل

عقدتهــا اللجنــة، برئاســة السياســية 

»جامعــات  تســمى  فيــام  الناشــطة 

هســكل؛  شــارن  املتطرفــة  الهيــكل« 

وقــد أتاحــت اللجنــة الرملانيــة فرصــة 

املشــاركة يف نقاشــاتها لعــدد مــن هــذه 

الجامعــات.

ــايل:  ــرار كالت ــص الق ــاء ن ــد ج وق

يف  الهيــكل  جبــل  تضمــن  »يجــب 

وزارة  لجــوالت  اإللزاميــة  املواقــع 

والتعليــم”. الربيــة 

تنديد بإدراج األقصى ضمن الرحالت 
التعليمية للطلبة الصهاينة
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الخميس 27 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 2 كانون األول 2021 

أعلنــت وزيــرة الداخليــة الريطانية 

ــل« عــن توجــه بريطــاين  ــي بات »بريت

لتغيــري السياســة تجــاه حركــة املقاومــة 

اإلســامية حــامس، عــر إدراج اســمها 

ضمــن »املنظــامت اإلرهابيــة«.

»هآرتــس«  صحيفــة  وذكــرت 

الريطــاين  الرملــان  أّن  الصهيونيــة 

عــى  املقبــل  األســبوع  ســيصّوت 

»مكافحــة  قوانــن  عــى  تعديــات 

حــامس،  حركــة  لتضــم  اإلرهــاب« 

وســيعّد دعــم الحركــة باألقــوال ورفــع 

ــاطات  ــطائها »نش ــاء نش أعامهــا ولق

رشعيــة«. غــري 

ليــس  إنّــه  »باتــل«:  وقالــت 

الجنــاح  بــن  التفريــق  باإلمــكان 

الســيايس والعســكري للحركــة، مشــّددة 

عــى أّن القــرار يســتند إىل »معلومــات 

واســعة النطــاق، والتــي تدلــل عــى 

قيــام الحركــة بنشــاطات إرهابيــة«، 

حســب وصفهــا.

وأشــار الصحيفــة الصهيونية إىل أّن 

بريطانيــا تحظــر حتــى اآلن النشــاطات 

التــي  »حــامس«  لحركــة  العســكرية 

ــب  ــا العســكري كتائ ــا جناحه ــوم به يق

الشــهيد عــز الديــن القســام.

ــة  ــس حكوم ــه رئي ــه، وّج ــن جهت م

شــكره  بينيــت  نفتــايل  االحتــال 

لريطانيــا عــى قرارهــا، قائــًا: إنـّـه ال 

يوجــد أي فــرق بــن جناحــي حــامس 

الفــرق  وإّن  والعســكري،  الســيايس 

يكمــن فقــط يف »البــدالت الرســمية«.

الريطانيــة  الوزيــرة  وزعمــت 

يشــعرون  بريطانيــا  يف  اليهــود  أّن 

القانــون  أّن  بـ«القلــق«، مشــريًة إىل 

أعــام  رفــع  منــع  يف  سيســهم 

»حــامس« يف اململكــة املتحــدة وإعــادة 

لليهــود. األمــان 

وينــّص تعديــل القانــون الجديــد 

عــى عقوبــات عــدة للمنتمــن لحركــة 

»حــامس« يف بريطانيــا، منهــا الســجن 

لعــدة ســنوات.

حركــة  انتقــدت  جانبهــا،  مــن 

حــامس، مســاء الجمعــة 2021-11-19، 

الحركــة  تصنيــف  بريطانيــا  قــرار 

ـا، ودعــت إىل إدانــة  تنظيــاًم إرهابيًـّ

هــذا القــرار وعــّده اســتمراًرا للعــدوان 

ــة، والــذي  عــى شــعبنا وحقوقــه الثابت

ــام. ــة ع ــن مئ ــر م ــذ أك ــدأ من ب

لهــا:  بيــاٍن  حــامس يف  وقالــت 

بريطانيــا  فــإن  الشــديد  »لألســف 

ــدال مــن  ــم؛ فب تســتمر يف غيّهــا القدي

االعتــذار وتصحيــح خطيئتهــا التاريخية 

ــواء يف  ــطيني، س ــعب الفلس ــق الش بح

وعــد بلفــور املشــؤوم، أو االحتــال 

األرض  ســلّم  الــذي  الريطــاين 

الصهيونيــة،  للحركــة  الفلســطينية 

حســاب  عــى  املعتديــن  تنــارص 

الضحايا«.

ــة  ــامس أّن مقاوم ــادت ح ــام أف ك

االحتــال، وبــكل الوســائل املتاحــة، مبا 

ــول  ــة املســلحة، حــق مكف ــا املقاوم فيه

للشــعوب تحــت االحتــال يف القانــون 

الــدويل، فاالحتــال هــو اإلرهــاب؛ 

ــن، وتهجريهــم  ــل الســكان األصلي فقت

بالقــوة، وهــدم بيوتهــم وحبســهم هــو 

ــاب. اإلره

مــن  أكــر  حصــار  إّن  وتابعــت 

مليــوين فلســطيني يف قطــاع غــزة، 

معظمهــم مــن األطفــال، ألكــر مــن 15 

عاًمــا هــو اإلرهــاب، بــل جرائــم حــرب 

وجرائــم ضــد اإلنســانية كــام وصفتهــا 

الدوليــة  املنظــامت  مــن  الكثــري 

الحقوقيــة. واملؤسســات 

دعــت  حــامس  أّن  إىل  يشــار 

مقدمتــه  ويف  الــدويل  املجتمــع 

بريطانيــا، الدولــة املؤســس يف عصبــة 

األمــم، واألمــم املتحــدة بعــد ذلــك، 

إىل التوقــف عــن هــذه االزدواجيــة 

ــدويل  ــون ال ــارخ للقان ــاك الص واالنته

الــذي يدعــون حاميتــه وااللتــزام بــه.

بعد إدراج اسمها كمنظمة إرهابية.. حماس:
بريطانيا تستمر في غّيها القديم
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الفلســطينية،  الفصائــل  قالــت 

الشــعب  إّن   2021-11-20 الســبت 

ــاته  ــواه ومؤسس ــع ق ــطيني بجمي الفلس

قــرار  وإدانــة  رفــض  يف  موحــد 

ــة  ــان حرك ــة بإع ــة الريطاني الحكوم

ــددة  ــة، مش ــة إرهابي ــامس« منظم »ح

ــيج  ــن النس ــل م ــزء أصي ــة ج أن الحرك

مــن  أصيــل  ومكــّون  الفلســطيني، 

مكونــات العمــل الوطنــي التحــرري 

الفلســطيني. للشــعب 

الفصائــل، يف مؤمتــٍر  واعتــرت 

ــامع طــارئ  ــة اجت ــد نهاي صحــايف، بع

لهــا يف مكتــب »حــامس« بغــزة، القرار 

الريطــاين توطئــة وضــوًءا أخــر 

ملواصلــة عدوانهــا  االحتــال  لدولــة 

ــطيني. ــعب الفلس ــق الش ــا بح وجرامئه

كــام حــّذرت مــن تداعيــات القرار، 

ــارًشا  ــتعداًء مب ــتهدافًا واس ــه اس وعّدت

لحقــه  وتنّكــرًا  الفلســطيني،  للشــعب 

املــروع يف الكفــاح مــن أجــل التحــرر 

للسياســة  وامتــداًدا  االحتــال،  مــن 

ــع  ــي تض ــة الت ــتعامرية الريطاني االس

التابــع  موضــع  يف  مجــدداً  نفســها 

ــة. ــية وعنري ــة فاش لدول

حريًــا  كان  أنــه  الفصائــل  ورأت 

غالبيــة  موقــف  مراعــاة  بريطانيــا 

الشــعب الريطــاين املعــارض لاحتال 

وجرامئــه، مطالبــة بريطانيــا بالراجــع 

عــن قرارهــا فــوًرا واســتبداله بخطوات 

عمليــة للتكفــري عــن خطئهــا التاريخــي 

املتمثــل بوعــد بلفــور املشــؤوم قبــل 

ــوات األوان. ف

يذكــر أّن الفصائــل دعــو القــوى 

ــن  ــرار واملتضامن ــع األح ــة وجمي الحي

مــع الشــعب الفلســطيني يف العــامل 

أجمــع، ملطالبــة الجمعيــة العامــة لألمــم 

العربيــة  الــدول  وجامعــة  املتحــدة 

وكل  اإلســامي  التعــاون  ومنظمــة 

ــض  ــامل إىل رف ــدل يف الع ــي الع محب

القــرار ومواجهتــه بحــزم.

من جهتهــا، أدانــت وزارة الخارجية 

بريطانيــا  تصنيــف  اللــه،  رام  يف 

لحركــة حــامس »منظمــة إرهابيــة«، 

موضحــًة أّن القــرار جــاء بعــد أســبوع 

مــن مطالبــة رئيــس حكومــة االحتــال 

نفتــايل بنيــت نظــريه الريطــاين بهــذا 

ــر. األم

»يضــع  القــرار  أن  وشــددت 

العراقيــل أمــام فــرص تحقيــق الســام، 

والعقبــات يف طريــق الجهــود املبذولــة 

لتثبيــت التهدئــة وإعــادة إعــامر قطــاع 

غــزة عقــب العــدوان األخــري يف مايــو/ 

أيــار املــايض«.

مــن ناحيتهــا، نــددت إيــران بشــّدة 

لـــ »حــامس« عــى  بريطانيــا  إدراج 

ــة  ــة الحكوم ــاب«، متهم ــة »اإلره قامئ

عــن  الطــرف  بغــّض  الريطانيــة 

الصهيونيــة. الجرائــم 

ــراين  ــة اإلي ــر الخارجي ــال وزي وق

حســن أمريعبــد اللهيــان، يف تغريــدة 

ــا  ــوة بريطاني ــر«: إن »خط ــر »توي ع

يف وصــف حركــة املقاومــة الشــعبية 

حــامس مرفوضــة ومنــّدد بهــا«، مؤكــًدا 

ــعب  ــوق الش ــلب حق ــن س ــه »ال ميك أن

ــق«. ــب الحقائ ــر قل ــطيني ع الفلس

الفصائل والخارجية الفلسطينية وإيران ينددون بقرار 
الحكومة البريطانية بشأن »حماس«
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الخميس 27 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 2 كانون األول 2021 

أدانــت منظمــة التعــاون اإلســامي 

بشــدة الجرائــم التــي متارســها قــوات 

أبنــاء  بحــق  الصهيــوين  االحتــال 

الشــعب الفلســطيني، والتــي كان آخرها 

اإلعــدام امليــداين للطفــل املقــديس 

عمــر أبــو عصــب، مــا يشــكل تصعيــًدا 

ــي  ــف اإلرسائي ــرية العن ــريًا يف وت خط

ــعب  ــى الش ــتمرة ع ــداءات املس واالعت

ــطيني. الفلس

بيــان  يف  املنظمــة،  دانــت  كــام 

 2021-11-19 الجمعــة  عنهــا،  صــدر 

املتعمــد  الطبــي  اإلهــامل  سياســة 

األســري  استشــهاد  إىل  أدت  التــي 

ســامي العمــور يف ســجون االحتــال، 

عــاّدًة أن ذلــك يــأيت نتيجــة لإلهــامل 

الطبــي واملعاملــة الاإنســانية لــألرسى 

الفلسطينين.

ســلطات  املنظمــة  وحّملــت 

املســؤولية  الصهيــوين  االحتــال 

ــم  ــذه الجرائ ــات ه ــن تبع ــة ع الكامل

ــبة،  ــاءلة واملحاس ــتدعي املس ــي تس الت

والهيئــات  املتحــدة  األمــم  مطالبــة 

الدوليــة املعنيــة بتشــكيل لجنــة تحقيــق 

استشــهاد  ظــروف  عــى  للوقــوف 

ــو  ــل أب ــور والطف ــامي العم ــري س األس

ــاة  ــاذ حي ــة للتدخــل إلنق عصــب، داعي

ــن  ــن ع ــطينين املرب األرسى الفلس

الطعــام وضــامن حريتهــم وكرامتهــم

التابعــة  القــدس  لجنــة  أشــادت 

جامعــة  لطلبــة  الوطنــي  لاتحــاد 

الكويــت، بصمود األرسى الفلســطينين 

االحتــال  ضــد  معركتهــم  يف 

لصهيــوين. ا

ومثّنــت لجنــة القــدس، يف منشــور 

عــى حســابها يف »تويــر«، صمــود 

يف  الطعــام  عــن  املــرب  األســري 

128 يوًمــا،  ســجون االحتــال منــذ 

كايــد الفســفوس.

كايــد  وقالــت: »اقــرب األســري 

الفســفوس مــن إمتــام نصــف عــام 

دون طعــام، يــا لصمــود هّمتــك يــا 

بطــل«!

ــة حــقٌّ  ــة: »الحريّ وأوضحــت اللجن

ــاكت عــن  مــن حقــوق األرسى، والس

ــرس«. ــيطاٌن أخ ــق ش الح

ــًة مــن األرسى  ــت أّن أربع كــام بين

بأمعائهــم  ِباملُقاومــة  مســتمّرون 

ــم واســتعادة  ــزاع ُحريته ــة؛ النت الخاوي

حقهــم.

ويواصــل أربعــة أرسى فلســطينين 

رفًضــا  الطعــام؛  عــن  اإلرضاب 

كايــد  وهــم:  اإلداري،  العتقالهــم 

الفســفوس 128 يوًمــا، وهشــام أبــو 

ــاد الهرميــي 58  هــّواش 95 يوًمــا، وعيّ

يوًمــا، ولــؤي األشــقر 40 يوًمــا.

ــة القــدس  الجديــر بالذكــر أّن لجن

التــي أنشــئت عــام 2003 تتبــع لاتحاد 

الوطنــي لطلبــة جامعــة الكويــت، وهــي 

إحــدى اللجــان الطابيــة الناشــطة يف 

دعــم القضيــة الفلســطينية، وتهــدف 

إىل توعيــة الشــباب الجامعــي بهــذه 

ــن  ــزًءا م ــل ج ــه يتحم ــة، وجعل القضي

ــا. املســؤولية تجاهه

»التعاون اإلسالمي« تدين »اإلعدام الميداني« 
الصهيوني بحق الفلسطينيين

لجنة القدس في جامعة الكويت تشيد 
بصمود األسير كايد الفسفوس
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رصــد تقريــر أممــي استشــهاد 3 

فلســطينين برصــاص االحتــال وهــدم 

49 مبنــى فلســطينيًّا يف الضفــة الغربية 

ــن؛  ــة خــال األســبوعن املاضي املحتل

بدعــوى عــدم وجــود ترخيــص بنــاء.

بــن  املــدة  يوثــق  تقريــر  ويف 

الثــاين والخامــس عــر مــن نوفمــر 

تنســيق  مكتــب  أوضــح  الجــاري، 

الشــؤون اإلنســانية باألمــم املتحــدة 

»أوتشــا«،  الفلســطينية  األرايض  يف 

استشــهدوا  فلســطينين  ثاثــة  أن 

ونابلــس، يف  والقــدس  يف طوبــاس 

ــا، منهــم 135  حن أصيــب 190 مواطًن

ــتيطان  ــى االس ــات ع ــال احتجاج خ

نابلــس. محافظــة  يف 

هدم وتهجري

أن  األممــي  التقريــر  وذكــر 

قــوات االحتــال هدمــت 49 مبنــى 

ــة مبــا  ــة الغربي لفلســطينين يف الضف

القــدس. رشقــي  فيهــا 

وحســب أوتشــا؛ فقــد أدت عمليــات 

الهــدم إىل تريــد 38 فلســطينيا، منهم 

ــبل  ــى س ــري ع ــال، والتأث ــاء وأطف نس

الخدمــات  إىل  الوصــول  أو  العيــش 

لنحو 400 آخرين.

ومــن املبــاين التــي ُهدمــت يف 

املنطقــة املصّنفــة )ج( مســجد ومثانيــة 

لكســب  مبنــى  و23  ســكنية  مبــاٍن 

16 مجتمًعــا محليًــا. العيــش يف 

كــام هــدم االحتــال 8 مبــاٍن منهــا 

منــازل ومنشــآت يف رشقــي القــدس.

قــوات  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 

بحــث  عمليــة   65 نفــذت  االحتــال 

ــطينيًا يف  ــت 92 فلس ــال، واعتقل واعتق

ــدد  ــة، وكان الع ــة الغربي ــاء الضف أنح

الخليــل،  العمليــات يف  مــن  األكــر 

ــم. ــت لح ــا بي تليه

اعتداءات املستوطنني

االحتــال  قــوات  جانــب  وإىل 

قالــت أوتشــا: إن املســتوطنن أصابــوا 

20 فلســطينيًّا، كــام أتلفــوا ورسقــوا 

ــون. ــجار الزيت ــرات أش ــول ع محص

)الخليــل(  عذابــة  خلــة  ويف 

نصــب املســتوطنون خيمــًة، ورشــقوا 

وجرحــوا  بالحجــارة،  فلســطينين 

خمســًة منهــم ثاثــة بالرصــاص الحــي.

ويف الحــادث أرضم مســتوطنون 

النــار يف خيمــة فلســطينية وخمــس 

ســيارتا  منهــا  فلســطينية  ســيارات 

إســعاف.

ويف قريتــي بوريــن وبرقــة قضــاء 

يف  فلســطينياً   11 أصيــب  نابلــس 

هجــوم للمســتوطنن، الذيــن نفــذوا 

أيضــاً اعتــداءات عــى أهــايل حــي 

رأس العامــود يف القــدس، واعتــدوا 

عــى ثاثــة رعــاة، منهــم امرأتــان يف 

منطقــة ثعلــة يف الخليــل.

اعتــدى  )نابلــس(  حــوارة  ويف 

مســتوطنون جســدياً عــى مــزارع آخــر 

أثنــاء قطــف الزيتــون، مــا أدى إىل 

إصابتــه وقتــل ثاثــة عجــول.

كذلــك خــرب املســتوطنون حــوايل 

ــاد  ــوا حص ــون، ورسق ــجرة زيت 120 ش

العــرات مــن األشــجار األخــرى.

بنابلــس  حــوادث  عــدة  ويف 

آبــار  املســتوطنون  خــرّب  والخليــل 

ــة وكامــريات  ــج املتنقل ــاه والصهاري املي

الســكنية. واملبــاين  املراقبــة 

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعام

تقرير أممي: استشهاد 3 فلسطينيين
وهدم 49 مبنى في الضفة خالل أسبوعين
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الخميس 27 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق لـ 2 كانون األول 2021 

استشــهد فلســطيني، صبــاح األحــد 

رشطــة  برصــاص   ،2021-11-21

تنفيــذه  بعــد  الصهيــوين،  االحتــال 

ــفرت  ــن، أس ــار وطع ــاق ن ــة اط عملي

عــن إصابــة 3 مــن عنــارص رشطــة 

ــتوطنن،  ــن للمس ــل أم ــال ورج االحت

يف منطقــة »بــاب السلســلة« بالقــدس 

القدميــة، حيــث أعلــن الحًقــا عــن 

ــل أحــد عنــارص االحتــال متأثــرا  مقت

بإصابتــه الحرجــة بالــرأس.

وأفــادت وســائل إعــام صهيونيــة، 

ــات  ــل اإلرسائيــي يف الثاثيني أن القتي

ــام إذا  ــدد في ــر، دون أن تح ــن العم م

كان مــن عنــارص الرطــة اإلرسائيليــة 

أو ينتمــي ألمــن املســتوطنن.

»كان«  إذاعــة  اّن  إىل  يشــار 

الصهيونيــة الرســمية كانــت قــد كشــفت 

ــزي  ــر ب ــوم، تنك ــذ الهج ــن أّن منف ع

ــن. يهــودي متدي

وأكــدت أّن املنفــذ فتــح النــار مــن 

ســاح رشــاش مــن نــوع »كارلــو« 

ــع محــي(، عــى  )ســاح رشــاش تصني

حيــث  املســتوطنن  مــن  مجموعــة 

ــى  ــوا ع ــروح نقل ــم بج ــب 4 منه أصي

إثرهــا اىل املستشــفى ووصفت حالــة 

اآلخريــن  وحالــة  بحرجــة  أحدهــم 

متوســطة. إىل  بالخطــرية 

االحتــال  رشطــة  علقــت  كــام 

لســاحات  املســتوطنن  اقتحامــات 

الحــرم مــن جهــة »بــاب املغاربــة«، 

وقامــت بإخــاء عــدد مــن املقتحمــن 

ــاًم  ــة، عل ــاب املغارب ــن ب ــم م بإخراجه

تقــوم  املســتوطنن  مجموعــات  أن 

مبغــادرة ســاحات الحــرم بعــد االنتهــاء 

مــن اقتحــام األقــى، مــن جهــة بــاب 

السلســلة الذي شــهد االشــتباك املســلح.

»الســابعة«  القنــاة  قالــت  كــام 

الصهيونيــة، أّن مــن بــن الجرحــى 

الحاخــام املتطــرف أهــارون يهــودا 

بــن طوفــا، حيــث نُقــل إىل مشــفى 

ــب  ــد أن أصي ــوين بع »هداســا« الصهي

بجــروح خطــري.

زفّــت  حــامس  حركــة  أّن  يُذكــر 

ــود  ــادي محم ــيخ ف ــهيد الش ــا الش ابنه

أبــو شــخيدم، القيــادي يف الحركــة 

ــة  ــذ عملي ــذي نف ــم شــعفاط، وال مبخي

بــاب السلســلة يف القــدس املحتلــة.

يشــار إىل أّن أعــداد كبــري مــن 

قــوات االحتــال الصهيــوين، اقتحمــت 

منفــذ  منــزل   ،2021-11-21 األحــد 

عمليــة »بــاب السلســلة« الشــهيد فــادي 

أبــو شــخيدم يف مخيــم »شــعفاط« يف 

ــقيقه. ــت ش ــة، واعتقل ــدس املحتل الق

جميــع الحقــوق محفوظــة - املركــز 

الفلســطيني لإلعاممنــزل منفــذ عمليــة 

ــو  ــادي أب ــهيد ف ــلة« الش ــاب السلس »ب

يف  »شــعفاط«  مخيــم  يف  شــخيدم 

شــقيقه  واعتقلــت  املحتلــة،  القــدس 

طابــه. واســتعدت 

ــاد  ــة الجه ــت حرك ــا قال مــن جهته

ــد 21- ــا، األح ــان له ــامي يف بي اإلس

11-2021 إّن »هــذه العمليــة ردٌّ طبيعــي 

املســتوطنن  إرهــاب  تصاعــد  عــى 

وجنــود االحتــال، وإمعــان حكومــة 

وسياســات  عدوانهــا  يف  االحتــال 

ــا  ــال أهلن ــي تط ــري الت ــدم والتهج اله

يف القــدس«.

االحتــال  الحركــة  حّملــت  كــام 

سياســاته«،  عــن  املســؤولية  »كامــل 

مضيفــة: »واهــٌم مــن يظــن أن الشــعب 

ــات  ــام سياس ــتلم أم ــطيني سيس الفلس

الــذي  اإلرهــاب  وقــوة  االحتــال 

الصهاينــة«. ميارســه 

العمليــة  أّن »هــذه  وأشــارت إىل 

ــة  ــوة وحيوي ــى ق ــل ع ــة، تدل البطولي

املقاومــة، ومتســك الشــعب الفلســطيني 

ردع  عــى  قــادر  كنهــج  باملقاومــة؛ 

االحتــال وكــر عنجهيتــه«.

عملية بطولية بالقدس..
شهيد وقتيل صهيوني و4 إصابات
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االحتــال  قــوات  اعتقلــت 

الصهيــوين، األحد 21-11-2021، شــابًّا 

ــة  ــن محافظ ــا( م ــطينيًّا )18 عاًم فلس

مســتوطًنا  طعنــه  بعــد  طوبــاس، 

ــة. ــا املحتل ــة ياف ــا« يف مدين »إرسائيليًّ

وذكــرت قــوات االحتــال، يف بيــان 

ــطينيًّا  ــابًّا فلس ــت ش ــا “اعتقل ــا، أنه له

ــب  ــى قري ــا يف مبن ــل تريًح ال يحم

مــن املــكان الــذي شــهد عمليــة طعــن 

ــا”. ــي« يف ياف »إرسائي

مصــادر  قالــت  جهتهــا،  مــن 

فلســطينية الحًقــا إّن “منفــذ عمليــة 

ــد  ــاب محم ــو الش ــا ه ــن يف ياف الطع

ــون  ــدة طم ــن بل ــودة م ــي ع ــاء بن ع

ــال  ــاس، وأن االحت ــة طوب غــرب مدين

اســتدعى والــده الحًقــا”.

يف حــن أعلنــت قــوات االحتــال 

التحقيــق يف  إىل  عــودة  بنــي  نقــل 

أبيــب  تــل  منطقــة  تحقيــق  مركــز 

املحتلــة.

وتــأيت عمليــة الطعــن البطوليــة 

يف مدينــة يافــا املحتلــة، بعــد ســاعات 

مــن عمليــة إطــاق نــار أســفرت عــن 

منهــم   3 وإصابــة  مســتوطن  مقتــل 

رشطيــان »إرسائيليــان«، يف منطقــة 

ــة،  ــدس القدمي ــلة يف الق ــاب السلس ب

ــد الشــيخ  ــي نفذهــا الشــهيد القائ والت

ــن  ــا( م ــخيدم )42 عاًم ــو ش ــادي أب ف

ــعفاط. ــم ش مخي

يشــار إىل أّن القتيــل يف عمليــة 

ــة هــو إلياهــو كاي )26  القــدس املحتل

عاًمــا( مــن مســتوطنة »موديعــن«، 

حائــط  باحــة  يف  مرشــًدا  ويعمــل 

ــان  ــرًا إىل الكي ــر مؤخ ــراق، وهاج ال

الصهيــوين مــن جنــوب أفريقيــا.

افتتحــت رشكــة »البيــت سيســتمز« 

ــا  ــة لألســلحة املتطــورة، فرًع الصهيوني

ــز  ــن أجــل تعزي ــارات »م ــا يف اإلم له

ــن«،  ــن البلدي ــد ب ــل األم ــاون طوي تع

ــه الركــة. بحســب مــا أعلنت

املُصّنعــة  الركــة،  وقالــت 

املســرّية  العســكرية  للطائــرات 

وأنظمــة  »هريميــس«  طــراز  مــن 

ــتدير  ــا س ــة: إنه ــتطاع كهروضوئي اس

ــة  ــول التكنولوجي ــيق الحل ــات تنس عملي

للمســتخدمن، وســتقود نقــل تكنولوجيا 

املحليــن. للــركاء 

ــة، ران  ــس الرك ــب رئي ــال نائ وق

كريــل، إّن »اإلمــارات تعــّد ودول أخرى 

يف املنطقــة أســواقًا جديــدة مهمــة 

ــه “نعتقــد  ــاً أنّ ألنظمــة البيــت”، مضيف

ــدة  ــة جي ــا يف مكان ــا تضعن أّن منتجاتن

يف  والفــرص  االحتياجــات  لتلبيــة 

املنطقــة”.

زيــارة  مــع  اإلعــان  ويتزامــن 

جيــش  يف  الجــو  ســاح  مســؤول 

االحتــال عميــكام نوركــن، اإلمــارات 

ألول مــرة نهايــة األســبوع لحضــور 

للطــريان. ديب  معــرض 

الجويــة  القــوات  قائــد  زار  و 

نــارص  إبراهيــم  اللــواء  اإلماراتيــة، 

نهايــة  »إرسائيــل«  العلــوي،  محمــد 

تريــن األول/ أكتوبــر املــايض، يف 

الجــوي  التدريــب  فعاليــات  إطــار 

األزرق”. »العلــم 

يجــدر بالذكــر أنّــه مــن املقــرر 

أن يــزور وزيــر الحــرب يف حكومــة 

الحــرب  أركان  ورئيــس  االحتــال 

األســبق، بينــي غانتــس، ديب مطلــع 

جنــاح  »أول  الفتتــاح  األســبوع؛ 

تجــاري  معــرض  يف  إرسائيــي« 

اإلمــارات،  يف  العســكرية  للصناعــة 

مكتبــه. أعلــن  مــا  وفــق 

االحتالل يعتقل منّفذ عملية الطعن 
في يافا ويستدعي والده

شركة أسلحة إسرائيلية تفتح فرًعا في اإلمارات
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 ”شباب أي حدا زعلتو حقو علّي وبتمنى يسامحني 
واتذكروني بالخير شباب”

آخــر كلمات الفتى عمر أبو عصب 16 عاًما
منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة.
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ــودة  ــة للع ــة العاملي أطلقــت الحمل

العديــد  مبشــاركة  فلســطن  إىل 

مــن أعضائهــا، مبــادرة تضامنيــة 

ــال  ــطينين األبط ــع األرسى الفلس م

املربــن عــن الطعــام يف ســجون 

االحتــال اإلرسائيــي.

يف  انطلقــت  التــي  املبــادرة 

9-11-2021، تســعى لنــر صــورة 

اإلرضاب عــن الطعــام حــول العــامل 

الشــعبي  التفاعــل  ورفــع مســتوى 

األرسى  نضــال  مــع  والحقوقــي 

الفلســطينين الــذي وصــل إىل نقطة 

بــات فيهــا خطــر املــوت يحــدق بــكّل 

الســتة املربــن. األرسى 

»يــوم إرضاب  عنــوان  وتحــت 

ــة  ــت الحمل ــام« دع ــن الطع دويّل ع

البلــدان  مختلــف  يف  الناشــطن 

لــإلرضاب عــن الطعام أمــام مقرات 

ــدويل،  ــر ال ــب األحم ــة الصلي منظم

وغريهــا مــن مؤسســات حقوقيــة أو 

إنســانية متوفـّـرة، للضغــط عــل هــذه 

املنظــامت للتحــرّك مــن اجــل فضــح 

ــة  ــر جرمي ــال ع ــانية االحت ال إنس

االعتقــال اإلداري التعســفي الــذي 

ــطينين. ــق الفلس ــها بح ميارس

رفــع  اإلرضاب  وخــال 

»جائعــون  شــعارات  املشــاركون 

هــذا  أّن  عــن  وعــّروا  للحريــة« 

اإلرضاب الرمــزي لــه قيمــة واقعيــة 

يف أن يســتحر الناشــط البعيــد 

بعًضــا مــن أمل املعانــاة الــذي يعيشــه 

األبطــال. األرسى  هــؤالء 

كــام عــّر آخــرون عــن كــون 

هــذا اإلرضاب وســيلة منهــم لتقديــم 

وليــس  األرسى  لهــؤالء  مــا  شــيئًا 

عــى  والتفــّرج  الوقــوف  فقــط 

نضالهــم ضــّد االحتــال املســتبّد، 

والناشــطن  الصحافيــن  داعــن 

أن  يهمــه  مــن  وكّل  الحقوقيــن 

العدالــة  لقضايــا  منــارًصا  يكــون 

ــانية أن يشــارك يف اإلرضاب  واإلنس

ــطينين  ــاند األرسى الفلس ــى يس حت

معتقاتهــم. يف 

وأعلــن بعــض املتضامنــن أمــس 

أنّهــم ســيرعون يف إرضاب مفتــوح 

أمــام مقــّر الصليــب األحمــر يف 

إىل  األرسى  مــع  تضامًنــا  مدنهــم 

ــم. ــن تحّرره ح

تحــّث  الحملــة  أّن  يذكــر 

الناشــطن والناشــطات يف جميــع 

يف  للمشــاركة  العــامل  أنحــاء 

التضامــن مــع األرسى الفلســطينين 

وإرســال صورتهــم مــن أمــام مراكــز 

ــب األحمــر  األمــم املتحــدة او الصلي

ــارة  ــع عب ــة م ــة حقوقي أو أي منظم

ــة. #جائعون_للحري

األحــد  يــوم  مســاء  وحتــى 

أرسى   4 يواصــل   2021-11-21

املفتــوح  إرضابهــم  فلســطينين 

ــال  ــام يف ســجون االحت عــن الطع

رفًضــا العتقالهــم اإلداري، وســط 

تحذيــرات مــن خطــورة وضعهــم 

الصحــي.

ــد  ــون، هــم: كاي واألرسى املرب

 130( منــذ  الفســفوس املرب 

ــذ  ــواش من ــو ه ــام أب ــا(، وهش يوًم

ــذ  ــي من ــاد الهرمي ــا(، وعي )97 يوًم

ــؤي األشــقر مــرب  ــا(، ول )60 يوًم

منــذ )42 يوًمــا(.

الحملة العالمية تطلق مبادرة 
تضامنية تحت عنوان #جائعون للحرية
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مؤسســة  عــن  مؤخــرًا  صــدر 
كتــاب  الفلســطينية،  الدراســات 
الفلســطينية  الطابيــة  »الحركــة 
ــزة«  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي يف الضف
هــو  حنيطــي،  أحمــد  للباحــث 
الجــزء 12 مــن سلســلة »القضيــة 
الفلســطينية.. آفــاق املســتقبل«، التــي 
ــذ  ــات من ــة الدراس ــا مؤسس تصدره

.2013 ســنة 

يــأيت الكتــاب عــى شــكل دراســة 
تتنــاول الحركــة الطابية الفلســطينية 
ــزة،  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي يف الضف
ــار  ــا، باعتب ــلبية إزاءه ــرة الس والنظ
أنّهــا ال تقــوم بالــدور املتوقــع منهــا، 
الطابيــة  الحركــة  مقارنــة  فتتــم 
ــال  ــت خ ــي كان ــك الت ــة بتل الحالي
مــن  والثامنينيــات  الســبعينيات 
باتحــاد  وأيًضــا  املــايض،  القــرن 
طلبــة فلســطن ونشــاطه الــدويل 
تشــكيل  يف  وخصوًصــا  وفعاليتــه، 
الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة 

الحديثــة.

الكتــاب الــذي يقــع عــى 216 
ــه الكاتــب تراُجــع  صفحــة، ربــط في
الحركــة الطابيــة براُجــع األحــزاب 
الوطنيــة  والحركــة  السياســية 

الفلســطينية بصــورة عامــة.

ــول  ــاب إىل 7 فص ــم الكت وينقس
ــدأ فيهــا الكاتــب بوضــع  رئيســية، يب
القــارئ يف اإلطــار النظــري، ثــم 
الحركــة  الثــاين  الفصــل  يعــرض 
الضفــة  الفلســطينية يف  الطابيــة 
الغربيــة قبــل أوســلو؛ بعدهــا ينتقــل 

يف الفصــل الثالــث إىل دور الحركــة 

خــال فــرة التســعينيات.

يركــز  الرابــع  الفصــل  ويف 

ــنة 2000،  ــد س ــا بع ــة م ــى مرحل ع

ســتة  إىل  الفصــل  هــذا  وينقســم 

الباحــث،  فيهــا  يتحــدث  مداخــل 

ــا:  ــة؛ ثانيً ــة املوضوعي أواًل: عــن البيئ

عــن الحركــة الطابيــة ومقاومــة 

االنقســام  عــن  ثالثــا:  االحتــال؛ 

الطابيــة؛  والحركــة  الفلســطيني 

رابًعــا: عــن الحركــة الطابيــة وعوملة 

ــة  ــن الحرك ــا: ع ــات؛ خامًس الجامع

التعليــم؛  وخصخصــة  الطابيــة 

الوضــع  عــن  وأًخــريا:  سادًســا 

الطابيــة. للحركــة  الدميقراطــي 

مــن  الخامــس  الفصــل  أمــا 

الحركــة  وضــع  فيتنــاول  الكتــاب 

الطابيــة يف جامعــة بريزيــت؛ ويف 

الفصــل الســادس ينتقــل الباحــث 

الحركــة  يف  املــرأة  وضــع  إىل 

الطابيــة؛ والفصــل الســابع يتضمــن 

ــة يف  ــة الطابي ــدور الحرك ــا ل عرًض

قطــاع غــزة عــر 5 مداخــل، أواًل: 

الحركــة الطابيــة قبــل االنقســام 

ســنة 2007؛ ثانيـًـا: الحركــة الطابيــة 

بعــد االنقســام ســنة 2007؛ ثالثًــا: 

ــام  ــامد نظ ــل اعت ــن أج ــراكات م ح

ــكرتاريا  ــا: س ــبي؛ رابًع ــل النس التمثي

األطــر الطابيــة؛ خامًســا: الطالبــات 

قطــاع  يف  الطابيــة  الحركــة  يف 

غــزة. ويقــدم الباحــث يف نهايــة 

»نحــو  بعنــوان  خامتــة  الكتــاب 

تعزيــز الحركــة الطابيــة”.

أحمــد  الكاتــب  أّن  يذكــر 

يف  متخصــص  باحــث  الحنيطــي، 

درجــة  حائــز  والبــدو،  األغــوار 

ــن  ــامع م ــم االجت ــتري يف عل ماجس

جامعــة بريزيــت، مهتــم بدراســة 

والثقافيــة  االجتامعيــة  املســائل 

الفلســطينية، تركــز دراســاته عــى 

املهمشــة. الفلســطينية  املناطــق 

صدر حديًثا.. كتاب الحركة الطالبية الفلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة
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بّسام أبو رشيف

أمــام  بينيــت  لخطــاب  اســتمعتم  هــل 
املتحــدة؟ لألمــم  العموميــة  الجمعيــة 

أن  عليــه  لبينيــت  يســتمع  مل  مــن 
جيــًدا  لــه  ليســتمع  للتســجيات  يعــود 
ــه  ــاين من ــذي تع ــداء ال ــى يكتشــف ال حت
بينيــت أن  “إرسائيــل” والــذي يحــاول 
ــوة  ــي بالق ــر التباه ــت مظاه ــه تح يخفي
إرعــاب  ومحاولــة   املبطــن  والتهديــد 
ــد تتــرف مبــا  ــل ق ــأن إرسائي ــرب ب الغ
فقــط  وليــس  الغــرب  مصالــح  يهــدد 

املنطقــة. مصالــح شــعوب 

عــادًة  اإلرسائيليــون  القــادة  يلجــأ 
عندمــا تصــل خافاتهــم مــع حلفائهــم يف 
ــن  ــاء الذي ــؤالء الحلف ــة ه ــرب، خاص الغ
والســاح  باملــال  “إرسائيــل”  يــزودون 

ووســائل القــوة والتغــوق.

يلجؤون إىل سياسة التهديد املبطّن:

ألعــداء  ليــس  املبطــن  التهديــد 
هــو  الواضــح  فالتهديــد  “إرسائيــل” 
ألعــداء “إرسائيــل” كــام يحددهــا القــادة 
اإلرسائيليــون بــل إن التهديــد املبطــن 
اإلرسائيليــون  القــادة  يوجــه  الــذي 
ــؤالء  ــة ه ــل” خاص ــاء “إرسائي ــو لحلف ه
الحلفــاء الذيــن يــزودون “إرسائيــل” مباء 
الحيــاة وإكســريها اي باملــال والســاح 
ونتائــج االبحــاث املتطــورة التــي تتباهــى 
ــا  ــي اخرعته ــي الت ــا ه ــل” بأنه “إرسائي
بينــام هــي التــي إمــا رسقتهــا أو أعطيــت 
األمريكيــة  الــركات  قبــل  مــن  لهــا 

األحول( ميلكهــا  يف )أغلــب  التــي 
ــد  ــى تزوي ــون ع ــون يوافق ــود أمريكي يه
“إرسائيل”بأرسارهــم مجانًــا مــن أجــل 
للحركــة  كقاعــدة  “إرسائيــل”  دعــم 

الصهيونيــة.

ترفــات  أيًضــا  يتتبــع  والــذي 
اإلرسائيليــن يعلــم أّن لهجــة التهديــد هذه 
بالتحــرك األحــادي مــن قبــل “إرسائيــل” 
ذات القــوة التــي تصــل إىل مســاوة قــوة 
الغــرب خاصــة الواليــات املتحــدة، الــذي 
يتتبــع يــرى أن “إرسائيــل” تلجــأ لهــذا 
التهديــد عندما تشــعر أن التأييــد اليهودي 
ــد  ــي ق ــوين العامل ــى الصهي ــي وحت العامل
بــدأ يفــر أي بــدأت تخــف حرارتــه وبــدأ 
ــة  ــادة الحرك ــري لق ــس الكب ــف التحم يخ
الصهيونيــة ومليونريــة اليهــود يف العــامل 
ــعية يف  ــل” التوس ــج “إرسائي ــم برام لدع
ــام  ــة ك ــة الرقي ــة والضف ــة الغربي الضف
ــة. ــة الصهيوني ــدى الحرك ــو مخطــط ل ه

الواضحــة  اإلفــرازات  أن  شــك  وال 
ملثــل هــذا التحــول قــد بــدات تظهــر يف 
ــة  ــدة وخاص ــن زب ــارة ع ــي عب ــٍر ه أط
ومحصلــة تلــك العاقــة الداعمــة مــن قبل 
اللــويب الصهيــوين لـ”إرسائيــل” ومن قبل 
الصهاينــة األمريكيــن لـ«إرسائيــل” ومــن 
املليونرييــن االمريكيــن  اليهــود  قبــل 

لـ«إرسائيل”

الــذي  املوقــف  أّن  يعنــي  وهــذا 
الكونغــرس  نــواب  مــن  عــدد  اتخــذه 
“إرسائيــل”  إعطــاء  تجــاه  األمــرييك 
مليــار دوالر لتطويــر القبــة الحديديــة، 
أو  املحــذر  أو  الرافــض  املوقــف  هــذا 
املؤخــر لدفــع هــذا املبلــغ هــو نتيجــة 
هــذا الــردد الــذي بــدأ يســتري يف 
صفــوف املؤيديــن لـ«إرسائيــل” داخــل 
األمريكية )الجمهــوري  األحــزاب  أطــر 
الــرأي  صعيــد  والدميقراطي( وعــى 
العــام األمــرييك بشــكٍل عــام وحتــى عــى 
ــة  ــة أو اليهودي ــات الصهيوني ــد الهيئ صعي

املتحــدة. الواليــات  يف  األمريكيــة 

االنفــراد  هــذا  أن  املاحــظ  إذن 

ــن  ــي أو املبط ــد العلن ــي بالتهدي اإلرسائي

لقــوى حليفــة لـ«إرسائيــل” بأنهــا تترف 

ــد  ــرف ق ــذا الت ــادي وأن ه ــكٍل أح بش

يجــر هــذه الــدول ملواجهــات ســاخنة 

ــروف  ــذه الظ ــه يف ه ــى عن ــي يف غن ه

ــذات، هــذا التــرف اإلرسائيــي هــو  بال

نتيجــة شــعور قــادة “إرسائيــل” بالضعــف 

وبتــآكِل مؤسســاتها أو بازديــاد الراعات 

ــادات الحــزب الواحــد  ــن قي ــة ب الداخلي

أو بــن قيــادات اإلتــاف الحاكــم يف 

“إرسائيــل”.

أن غانتــس كان رصيًحــا  وال شــّك 

جــًدا يف لقائــه كــام ذكرنــا يف مقــال 

عبــاس،  محمــود  الرئيــس  مــع  ســابق 

ــا  ــف إيدولوجيً ــا نختل ــه إنن ــال ل ــد ق فلق

ــل” ال توافــق ولــن توافــق  أي أن “إرسائي

عــى إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 

عبــاس  محمــود  الرئيــس  يطــرح  كــام 

ــة  ويفكر “وهــو مخطــىء” أن إقامــة دول

فلســطينية مســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

ــد  ــايس يعتم ــاط دبلوم ــن بنش ــٌر ممك أم

ــأ  ــدة، الخط ــات املتح ــف الوالي ــى موق ع

ــا  ــازن هن ــو م ــه أب ــذي يرتكب ــري ال الكب

دقيقــة  لحســابات  اللجــوء  عــدم  هــو 

واالســتفادة مــن دروس الســابق والتجارب 

الســابقة يف الــف مفاوضــة ومفاوضــة 

الفلســطينين  بــن  اآلن  حتــى  متــت 

ــواء  ــة س ــم املختلف ــن بجهاته واإلرسائيلي

حــزب العمــل أو الليكــود أو كادميــا أو 

ســميه مــا شــئت واآلن بينيــت الخــادم 

األمــن لنتنياهــو وســارة زوجــة نتنياهــو 

يُحــاول أن يصنــع مــن نفســه بطــًا، بطــل 

واطــاق  القــرارات  باتخــاذ  االنفــراد 

ألعــداء  واملبطنــة  العلنيــة  التهديــدات 

“إرسائيــل” وحلفائهــا يف آٍن واحــد.

يتبع

لماذا لو كنت إسرائيلًيا لحزمت حقائبي 
ورحلت فوًرا لألسباب التالية؟ )1(



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 4 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــمة، 429  ــوايل 245 نس ــام 1922 ح ــكانها ع ــد س ــغ ع ــا، وبل ــا 2900 دومنً ــاحة أراضيه ــغ مس تبل

ــام 1945. ــع إىل 610 ع ــام 1931، ارتف ــمة ع نس

االحتالل الصهيوين: 
- عــام 1948 ارتكــب االحتــال يف القريــة مجــزرة، ووقــع ضحيتهــا 250 فلســطينيًا، بينهــم أطفــال 

ونســاء وشــيوخ، نظمتهــا عصابــة »أرجــون« وعصابة »شــترين«.

- أقام االحتال الصهيوين عى أرايض القرية مستوطنة )جبعات شاؤول( عام 1950. 

دير ياسين
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