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2022 أقرب للنصر ووعد اآلخرة 

ــّي الوعــي وتدجــن  ــد مــن الوقــت ل ــه املزي ــال، ليتســنى ل ــة زمــن االحت ــا عــى إطال ــوين تاريخيً ــال الصهي راهــن االحت

األجيــال القادمــة لتتعايــش مــع االحتــال، وترتاجــع لــدى هــذا الجيــل القــدرة عــى املقاومــة، ويفضلــون أمنهــم الغــذايئ والشــخيص 

والنفــي عــى حالــة املطــاردة مــن املحتــل، وكانــت مقولــة »اآلبــاء ميوتــون واألبنــاء ينســون« هــي الركيــزة يف كل ِحــراك لهــذا 

االحتــال، ولكــن الواقــع العمــي جــاء عــى عكــس مامتنــى االحتــال، فــا عامــل الزمــن أضعــف جــذوة املقاومــة والجهــاد، وال 

مــوت اآلبــاء كان ســببًا يف تراجــع فكــرة تحريــر األرض واإلنســان واملقدســات مــن دنــس هــذا االحتــال البغيــض، وال كل اتفاقيــات 

الســام والتطبيــع مــع االحتــال جعــل املجاهديــن يشــعرون بالعزلــة وفقــد املعــن والنصــر، بــل العكــس هــو الــذي حــدث.

أبــدع املجاهــدون أســاليب يف املقاومــة مل يكــن االحتــال يحســب حســابها، رغــم كل مــا لديهــم مــن دراســات قدمتهــا لهــم 

ــال  ــة هــي أكــر مث ــات الحارق ــن والدهــس والبالون ــات الطع ــذه الدراســات، وعملي ــة به ــة املعني ــز الدراســات األمني كــرى مراك

عــى إبداعــات املقاومــن، وصناعــة الصواريــخ وتطويرهــا رغــم نـُـدرة وُشــح املــواد هــي دليــل كبــر عــى إرصار املجاهديــن عــى 

التحريــر، وهــي كذلــك دليــل عــى عــدم شــعور املجاهديــن باليــأس والعزلــة، والقامئــة بهــذا الصــدد كبــرة واليتســع املقــام لذكرهــا.

لقــد كــر املقــاوم داخــل األرض املحتلــة كل قوانــن األمــن الصهيــوين، ولعــّل عمليــة هــروب املجاهديــن الســتة مــن ســجنهم 

املُصنــف أمنيًــا بأنــه مــن أكــر ومــن أحــدث الســجون ضبطـًـا وإحكاًمــا، لقــد اســتطاع هــؤالء الســتة أفــراد الهــروب ومتريــغ وجــه 

االحتــال ومنظومتــه األمنيــة بالــرتاب مــا جعــل احتــال يفتــح تحقيًقــا مــع كل جهــة معنيــة بهــذا األمــر، ابتــداًء مــن الــركات 

التــي نّفــذت بنــاء الســجن إىل العنــارص األمنيــة التابعــة للكيــان الصهيــوين، والتــي مهمتهــا ضبــط الســجن بــكل فروعــه.

وبخصــوص مــا راهــن عليــه االحتــال مــن عزلــة املقاومــة وفقــد أنصارهــا، كانــت خيبتــه كبــرة، فقــد كان حجــم التعاطــف 

مــع املقاومــة دوليًــا حجــًا الفتًــا للنظــر، وعمليــة ســيف القــدس لهــي أكــر دليــل عــى حجــم التعاطــف مــن جهــة، وحجــم إرادة 

النــر مــن جهــة أُخــرى، وكل مــن يســتعرض نوعيــة املنارصيــن وأجناســهم، وتوزعهــم الجغــرايف يـُـدرك كــم خــر االحتــال مــن 

املنظــات والــدول والهيــآت اإلنســانية التــي كانــت داعمــة لــه باألمــس، وهــي اليــوم تقــف يف الضفــة األخــرى، وهــذا مــا دفــع 

ــة،  ــدول العربي ــع مــع بعــض ال ــات التطبي ــن اثنــن يف آن واحــد، األول املســارعة إىل إطــاق أكــر عملي ــام بأمري ــال للقي االحت

واملبالغــة يف نــر هــذا اإلنجــاز إعاميـًـا، لتغطيــة الفشــل يف كبــح جــاح املقاومــة وآثارهــا يف املنطقــة والعــامل، أمــا األمــر الثــاين 

الــذي قــام بــه االحتــال، فهــي تلــك الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس الكيــان الصهيــوين إىل الواليــات املتحــدة األمركيــة، والتــي 

طالــب مــن خالهــا باملزيــد مــن الدعــم الــدويل للكيــان، وبــأّن هــذا األمــر إن مل يحصــل فــإن مصالــح الغــرب يف املنطقــة ســتكون 

ُمهــَدَدة، وللحفــاظ عليهــا فــإن املطلــوب هــو الضغــط عــى الــدول لتغيــر موقفهــا مــن املقاومــة داخــل األرض املحتلــة، وينبغــي 

زيــادة الدعــم املــادي واألمنــي للكيــان ليصبــح قــادًرا عــى حايــة املصالــح الغربيــة االســتعارية يف املنطقــة، وحايــة داخلــة مــن 

عمليــات املقاومــة التــي باتــت مربكــة للداخــل الصهيــوين.

أخــرًا.. ســيكون العــام الجديــد أكــر قــّوة للمقاومــة مــن العــام املنــرم، وسيكســب املجاهــدون متضامنــن ُجــدد مــن كل 

القــارات، وســيعاين الكيــان مــن أزمــات كثــرة ليســت بُحســبانه، فلقــد اقــرتب جــًدا الوعــد الحــق الــذي وعدنــا بــه ربنــا }فـَـِإَذا َجــاَء 

ُوا َمــا َعلـَـْوا تَتِْبــرًا{ اآليــة )7( اإلرساء. َوْعــُد اآْلِخــرَِة لِيَُســوُءوا ُوُجوَهُكــْم َولِيَْدُخلـُـوا الَْمْســِجَد كَــَا َدَخلـُـوُه أَوََّل َمــرٍَّة َولِيُتـَـرِّ

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
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حــّذر املختــص يف شــؤون القــدس 

املحامــي خالــد زبارقــة، مــن التبعــات 

الخطــرة لتوصيــة مــا تســمى بـ«لجنــة 

األمــن الداخــي« يف كنيســت االحتال 

بإجــراء تغيــرات أمنيــة داخــل املســجد 

ــجد إىل  ــل املس ــد لتحوي ــى، مته األق

»يهــودي مقــدس”.

وأضــاف زبارقــة أّن توصيــة اللجنة 

تجســد املعنــى الحقيقــي لشــعار أن 

األقــى يف خطــر شــديد وتصاعــدي، 

ــذا  ــل ه ــًدا يف تحوي ــاك تصعي وأن هن

ــع،  ــى أرض الواق ــل ع ــر إىل فع الخط

وتضييــق الوجــود اإلســامي داخــل 

ــجد. املس

 ،2021-12-27 اإلثنــن  ويــوم 

أعلنــت لجنــة »األمــن الداخــي« خــال 

جلســة عقــدت داخــل »الكنيســت« مــع 

جاعــات »الهيــكل«، أنهــا ســتويص 

ــال يف  ــة أعــال رشطــة االحت مبراقب

ــود  ــح الوج ــا لصال ــى وتطويره األق

لجنــة  عــر  وذلــك  فيــه،  اليهــودي 

لهــذا  »الكنيســت«  يشــكلها  خاصــة 

الغــرض.

إبعــاد  بإنهــاء  اللجنــة  وأوصــت 

األقــى،  عــن  اليهــود  املقتحمــن 

ــي  ــش األمن ــراءات التفتي ــف إج وتخفي

عــى املســتوطنن، وطالبــت بزيــادة 

فــرتات االقتحامــات لتخفيــف الضغــط 

عــى املجموعــات املقتحمــة.

ــن  ــتحدثة م ــة املُس ــتقوم اللجن وس

وجاعــات  »الكنيســت«  أعضــاء 

ــع  ــر الوض ــة وتطوي ــكل« مبناقش »الهي

األمني كل 6 أشهر .

ــة:  ــال زبارق ــك ق ــا عــى ذل وتعقيبً

»واضــح أننــا أمــام حكومــة ميينية أكر 

ــا وجــرأة عــى انتهــاكات حرمــة  تطرفً

الفلســطينية،  والحقــوق  املقدســات 

ومــا  األقــى،  املســجد  وتحديــًدا 

مــن  الكثــر  ذلــك  عــى  ســاعدها 

الداخليــة  واألســباب  الظــروف 

واإلقليميــة”.

ولفــت االنتبــاه إىل أن االحتــال 

يريــد تغيــر الواقــع القائم يف املســجد 

األقــى لصالحــه، كونــه يعتــر أن 

هــذه املرحلــة ذهبيــة ومواتيــة لتحقيــق 

ــع  ــرض وقائ ــه يف ف ــه وأحام مطامع

ــى األرض. ــدة ع ــة جدي تهويدي

االحتــال  ســلطات  أّن  وأوضــح 

تســعى لتهويــد األقــى والحيــز العــام 

ــي  ــودي دين ــز يه ــق حي ــه، وخل بداخل

جديــد يف املســجد املبــارك، متهيــًدا 

لخلــق أجــواء تســمح لــه بهدمــه وبنــاء 

»الهيــكل« املزعــوم مكانــه.

وتابــع قائــًا: »يظــن االحتــال أنــه 

ــكل  ــام ب ــايل للقي ــي مث ــع ذهب يف وض

مخططاتــه يف األقــى، خاصــة يف 

ــة متطرفــة،  ظــل وجــود حكومــة مييني

للســلطة  الرســمي  الصمــت  وحالــة 

ــات  ــع سياس ــي م ــطينية والتاه الفلس

الصمــت  إىل  باإلضافــة  االحتــال، 

الرســمي لألنظمــة العربيــة”.

ونــّوه زبارقــة إىل أن الجاعــات 

اليهوديــة املتطرفــة تســتعمل كــرأس 

حربــة داخــل كيــان االحتــال، مــن 

األقــى،  يف  الواقــع  تغيــر  أجــل 

وأصبــح لهــا تأثرًا سياســيًا قويـًـا داخل 

املجتمــع اإلرسائيــي، الــذي مييــل نحــو 

التطــرف والكراهيــة واإلرهــاب املنظــم 

ــطينين. ــد الفلس ض

زبارقة: احّذر من تغييرات أمنية خطيرة تّمهد لتهويد 
األقصى
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الخميس 19 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 23 كانون األول 2021 

حــّذر نــادي األســر الفلســطيني بــأن 

املعتقــل هشــام أبــو هــواش املــرب مــن 

ــا  ــا حرًج ــا صحيًّ ــه وضًع ــا يواج 135 يوًم

ــه”. يف مستشــفى »اســاف هروفي

وذكــر »نــادي األســر«، يف بيــان 

»االحتــال  أّن   ،2021-12-29 األربعــاء 

ــواش  ــو ه ــب أب ــتجابة ملطل ــض االس يرف

اعتقالــه  بإنهــاء  املتمثــل  عامــا(   40(

اليــوم”. حتّــى  اإلدارّي 

وأبــو هــواش معتقــل منــذ أواخــر 

تريــن األول/ أكتوبــر 2020، ومتــزوج 

وأب لخمســة أطفــال، وتعــرض لاعتقــال 

ــوع  ــغ مجم ــث بل ــرات ســابقاً حي ــدة م ع

 52 منهــا  ســنوات   8 اعتقالــه  ســنوات 

شــهرًا رهــن االعتقــال اإلداري.

الفلســطينين،  عــرات  وشــارك 

مســاء األربعــاء، يف وقفــة يف الخليــل 

دعم وإســناد لألســر أبــو هــواش، ورددوا 

ــه،  ــال وانتهاكات ــددة باالحت ــعارات من ش

ــؤولية الكاملــة عــن  ــاه املس ــن إي محمل

حياة أبو هواش.

وطالبــوا املجتمــع الــدويل ومؤسســات 

عنــد  بالوقــوف  اإلنســان  حقــوق 

مســؤولياتهم والتدخــل الجــدي والعاجــل 

ــاة األســر أبــو هــواش، ومنــع  إلنقــاذ حي

االحتــال مــن االســتمرار يف سياســة 

قتــل األرسى يف ســجونه.

ــام  ــة أم ــاركون يف الوقف ــل املش وحّم

بلديــة دورا جنــوب الخليــل صــور األســر 

»أبــو هــواش«، والفتــات تشــيد بصمــوده 

االحتــال  عــى  الضغــط  إىل  وتدعــو 

إلنهــاء اعتقالــه اإلداري وإطــاق رساحــه.

ــات متجــد  ــون هتاف ــق املتضامن وأطل

صمــود األســر »أبــو هــواش« يف معركــة 

األمعــاء الخاويــة، وتدعــوه إىل مزيــد 

مــن الصمــود، منهــا: »يــا أبــو هــواش يــا 

مغــوار شــد الهمــة وال تنهــار«، »مــن دورا 

ــار«،  ــار بن ــة ون ــة بطلق ــرار طلق ــع الق طل

»يــا هشــام يــا بطــل انــت رمــز املعتقــل”.

ــة:  ــن يف الوقف ــد املتحدث ــال أح وق

ــام  ــه عــن الطع »إّن هشــام دخــل إرضاب

ــو،  ــه 35 كيل ــوم وزن ــو والي ــوزن 89 كيل ب

واآلن مشــلول بالكامــل ال ســمع وال كام«، 

ــال إىل  ــا األرسى يف ســجون االحت داعيً

طــرق جــدران الخــزان، وكــر أنــوف 

إرضابــات  يف  والدخــول  االحتــال، 

ــام. ــرة لهش ــة ن ــة وجاعي فردي

ويعــاين أبــو هــواش، مــن انتكاســات 

يواصــل  حــن  يف  متتاليــة،  صحيــة 

ــه اإلداري.  االحتــال رفــض إلغــاء اعتقال

ودخــل يف غيبوبــٍة الخميــس املــايض، 

وتوقــف قلبــه عــن العمــل، واســتمرت 

الرابعــة مــن  الســاعة  الغيبوبــة حتــى 

.2021-12-25 األحــد  مســاء 

ويشــتي األســر مــن هــزال وضعــف، 

وفقــدان متكــّرر للوعــي، ومــن نقــص 

يف  حــاّدة  وآالم  بالبوتاســيوم،  حــاّد 

ــن  ــوم م ــتطيع الّن ــب، وال يس ــد والقل الكب

شــّدة األوجــاع يف جميــع أنحــاء جســده، 

ويتنّقــل عــى كــريس متحــرّك، باإلضافــة 

ــتمرار. ــؤ باس ــن التقيّ ــه م إىل معانات

االحتــال  ســلطات  وتســتخدم 

االعتقــال اإلداري بشــكل يخالــف القانــون 

ــال  ــر اعتق ــدرت أوام ــد أص ــدويل، فق ال

املجتمــع  فئــات  جميــع  بحــق  إداري 

الفلســطيني املختلفــة مــن نشــطاء حقــوق 

ومحامــن  جامعيــن  وطلبــة  اإلنســان 

وأمهــات. وعــال 

ــال وإدارات  ــلطات االحت ــذرع س وتت

اإلداريــن  املعتقلــن  بــأن  الســجون 

لهــم ملفــات رسيــة ال ميكــن الكشــف 

ــدة  ــل م ــرف املعتق ــا يع ــا، ف ــا مطلق عنه

محكوميتــه وال التهمــة املوجهــة إليــه.

بعد أكثر من 135 يوًما من اإلضراب عن الطعام.. 
انتكاسات صحية خطيرة تداهم جسد األسير هشام 
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مخطط »صهيوني” في “بير هداج” بالنقب يهدد 300 
عائلة

االحتــال  داخليــة  وزيــرة  أعلنــت 

ــارة  ــت شــاكيد، خــال زي ــوين، إيلي الصه

عــن   ،2021-12-28 الثاثــاء  للنقــب، 

ــدة  ــتوطنات جدي ــة 4 مس ــط إلقام مخط

ــب،  ــوب النق ــة« جن ــق »العزازم يف مناط

منهــا مســتوطنة ســيطلق عليهــا اســم 

»نافــه غوريــون« ســتقام عــى قريــة 

»بــر هــداج«.

ــر  ــة يف »ب ــة املحلي واســتنكرت اللجن

هــداج« إعــان شــاكيد إقامة مســتوطنات 

جديــدة يف النقــب، مشــرًة إىل أن الهدف 

مــن إقامــة تلــك املســتوطنات هــو اقتــاع 

وترحيــل العائــات مــن أراضيهــا.

أن  املحليــة  اللجنــة  وأوضحــت 

مســتوطنة »نافــه غوريــون« التــي ســتقام 

عــى أرايض القريــة، ســتكون منوذًجــا 

عن مســتوطنة »حــران« و«أم الحران«، 

الفتــًة إىل أن املســتوطنة ســتقتلع أكــر 

مــن 300 عائلــة مــن أراضيهــا.

ــاع  ــة اقت ــان: »الني ــت يف البي وتابع

وترحيــل مــا يُقــارب 300 عائلــة، وخــراب 

ــده  ــاء بل ــة بن ــا، بذريع ــم وتدمره بيوته

ــن  ــة م ــة خالي ــتوطنن، وكأن القري للمس

ســكانها.. نحــن نرفــض رفًضــا قاطًعــا 

هــذه املســتوطنة وكل مخططــات االقتــاع 

والتهجــر ضــد أهلنــا يف نقبنــا الحبيــب«.

وقــال رئيــس اللجنــة املحليــة يف قرية 

بــر هــداج، ســليم الدنفــري: إن إعــان 

أرايض  عــى  مســتوطنة  عــن  شــاكيد 

القريــة ليــس األول، موضًحــا أن املخطــط 

معارضــة  بعــد  ــد  وجمِّ ســابًقا،  ذكــر 

األهــايل واللجنــة.

إىل  »توجهــت  الدنفــري:  وتابــع 

وســنعمل  العــرب،  الكنيســت  أعضــاء 

ونكــرس جهودنــا حتــى مننــع متريــر 

املســتوطنات«. إقامــة  مخطــط 

للجهــود  أن  الدنفــري  وأكــد 

الجاهريــة تأثــرًا كبــرًا عــى منــع 

مخطــط شــاكيد، مشــدًدا عــى أن اللجنــة 

املحليــة يف قريــة بــر هــداج ســتعمل عى 

ــع  ــود الشــعببية ملن ــز جهودهــا والجه تركي

املخطــط.

يف  ســيقام  املخطــط  أن  وأوضــح 

عــى  هــداج«  »بــر  قريــة  منتصــف 

أن  إىل  مشــرًا  دونــم،   2500 مســاحة 

املخطــط سيتســبب برتحيــل أكــر مــن 

ــي  ــاحة الت ــك املس ــكن تل ــة تس 300 عائل

املســتوطنة. عليهــا  ســتقام 

وعــن التصعيــد يف التضييــق عــى 

ســليم  قــال  النقــب،  الفلســطينين يف 

ونتنياهــو  غفــر  »بــن  الدنفــري: 

ــن  ــؤولة ع ــي املس ــة ه ــزاب اليميني واألح

ــب«. ــذي يحــدث يف النق ــد ال كل التصعي

و«بــر هــداج« قريــة فلســطينية تقــع 

إىل الجنــوب مــن صحــراء النقــب يف 

الداخــل املحتــل عــام 1948، تقطنهــا آالف 

التــي  البدويّــة،  الفلســطينية  العائــات 

ــة، ويعتاشــون  تعــّودت عــى الحيــاة الريّ

ــات. ــن خــال رعــي الحيوان م

مســجد  هــداج«  »بــر  قريــة  ويف 

وأربــع مــدارس تعلـّـم مــن الروضــة وحتى 

ــرتف  ــة »اع ــي قري ــة، وه ــة العام الثانوي

ــن  ــام 2003-2004، لك ــال« ع ــا االحت به

منــذ تــويّل املتطــرف »يائــر معيــان« 

منصــب مديــر مــا تســمى »ســلطة تطويــر 

وتوطــن النقــب« شــّن الحــرب عــى 

ــب. ــرى النق ق
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الخميس 19 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 23 كانون األول 2021 

االحتالل يرفض إعطاء المؤسسات الفلسطينية الـ6 أدلة 
وصفها بـ«اإلرهابية«

وصفته بـ »المدافع الصلب 
عن فلسطين«.. حماس تنعى 

األسقف ديسموند توتو
المقاومــة  حركــة  دعــت 
»حمــاس«،  اإلســامية 
 ،26-12-2021 األحــد 
ــا  ــوب إفريقي ــر أســاقفة جن كبي
ــي  ــذي توف ــو، ال ديســموند توت
ــا. ــز 90 عاًم ــر ناه ــن عم ع
بيــان  فــي  الحركــة  وقالــت 
صحفــي: »ننعــى كبير أســاقفة 
المناضــل  إفريقيــا  جنــوب 
ونتقــّدم  توتــو،   ديســموند 
لعائلتــه، ولحكومــة ولشــعب 
الصديــق،  إفريقيــا  جنــوب 
ــه«.  ــاّرة لرحيل ــازي  الح بالتع
خســرت  »لقــد  وأضافــت؛ 
فلســطين كمــا جنــوب إفريقيــا، 
وقامــة  عنيــًدا،  مناضــًا 
عــن  الدفــاع  فــي  كبيــرة 
ومناهضــة  اإلنســان   حقــوق 
ومدافعًــا صلبًــا  العنصريــة، 
عــن القضيــة الفلســطينية، فــي 
العديــد  مــن المحافــل والمنابــر 

الدوليــة«. 
القــس  »ارتقــى  وتابعــت 
ديســموند توتــو، بعــد مشــوار 
النضــال،  مــن  طويــل 
ورفــض الجرائــم  والعنصريــة 
الشــعب  بحــق  اإلســرائيلية 

. » لفلســطيني ا
ســيرة  أن  الحركــة  وأكــدت 

نبراًســا  »ســتبقى  توتــو، 
ــعب  ــه، وش ألنصــاره،  ومحبي
الصديــق،  إفريقيــا  جنــوب 
فــي  آمالــه  تتحقــق  حتــى 
ــال  اإلســرائيلي،  إنهــاء االحت
وأن ينعــم شــعبنا الفلســطيني 

بالحريــة«. 
وأعلنــت الرئاســة فــي جنــوب 
ــن  ــوم، ع ــاح الي ــا، صب أفريقي
البــاد  أســاقفة  كبيــر  وفــاة 
ديســموند توتــو، الحائــز علــى 
ــد  ــام، وأح ــل للس ــزة نوب جائ
مــن  الســابقين  المناضليــن 
أجــل إنهــاء سياســة الفصــل 
اشــتهر  كمــا  العنصــري، 
بتأييــده للقضيــة الفلســطينية.
اكتشــفوا  قــد  األطبــاء  وكان 
بســرطان  توتــو  إصابــة 

ــد  ــر عق ــي أواخ ــتاتا ف البروس
القــرن  مــن  التســعينيات 
المشــفى  ودخــل  الماضــي، 
الســنوات  فــي  مــرات  عــدة 
األخيــرة للعــاج مــن التهابات 

بمرضــه. تتصــل 
ــح  ــو، أصب ــى أن توت ــار إل يُش
أســقفا   ،1976 عــام  فــي 
التابعــة  ليســوتو  بمملكــة 
لجنــوب أفريقيــا، وبعــد ســنتين 
كان أول أســود يتولــى رئاســة 
بجنــوب  الكنائــس  مجلــس 
أفريقيــا، وتزامــن ذلــك مــع 
نشــاطه فــي الحركــة المناديــة 
بحقــوق الســود فــي بــاده.

واشــتهر توتــو بتأييــده للنضال 
الســلمي، ومعارضتــه سياســة 
التمييــز العنصــري )أبرتهايد( 
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ــامية  ــة اإلس ــة املقاوم ــت حرك دع

»حــاس«، األحــد 26-12-2021، كبــر 

ديســموند  إفريقيــا  أســاقفة جنــوب 

ــر ناهــز  ــويف عــن عم ــذي ت ــو، ال توت

ــا. 90 عاًم

وقالــت الحركــة يف بيــان صحفــي: 

»ننعــى كبــر أســاقفة جنــوب إفريقيــا 

ونتقــّدم  توتــو،  املناضــل  ديســموند 

جنــوب  ولشــعب  ولحكومــة  لعائلتــه، 

ــارّة  ــازي  الح ــق، بالتع ــا الصدي إفريقي

ــه«.  لرحيل

وأضافــت؛ »لقــد خــرت فلســطن 

كــا جنــوب إفريقيــا، مناضــًا عنيــًدا، 

وقامــة كبــرة يف الدفــاع عــن  حقــوق 

العنريــة،  ومناهضــة  اإلنســان 

القضيــة  عــن  صلبًــا  ومدافًعــا 

الفلســطينية، يف العديــد  مــن املحافــل 

الدوليــة«.  واملنابــر 

وتابعــت »ارتقــى القــس ديســموند 

مــن  طويــل  مشــوار  بعــد  توتــو، 

النضــال، ورفــض الجرائــم  والعنريــة 

اإلرسائيليــة بحق الشــعب الفلســطيني«.

ــو،  ــرة توت ــة أن س ــدت الحرك وأك

ــه،  ــاره،  ومحبي ــا ألنص ــتبقى نراًس »س

الصديــق،  إفريقيــا  جنــوب  وشــعب 

إنهــاء  يف  آمالــه  تتحقــق  حتــى 

االحتــال  اإلرسائيــي، وأن ينعــم شــعبنا 

بالحريــة«.  الفلســطيني 

جنــوب  يف  الرئاســة  وأعلنــت 

أفريقيــا، صبــاح اليــوم، عــن وفــاة 

كبــر أســاقفة البــاد ديســموند توتــو، 

الحائــز عــى جائــزة نوبــل للســام، 

وأحــد املناضلــن الســابقن مــن أجــل 

إنهــاء سياســة الفصــل العنــري، كــا 

اشــتهر بتأييــده للقضيــة الفلســطينية.

اكتشــفوا  قــد  األطبــاء  وكان 

إصابــة توتــو برطــان الروســتاتا يف 

ــرن  ــد التســعينيات مــن الق أواخــر عق

ــرات  ــايض، ودخــل املشــفى عــدة م امل

مــن  للعــاج  األخــرة  الســنوات  يف 

التهابــات تتصــل مبرضــه.

يف  أصبــح  توتــو،  أن  إىل  يُشــار 

عــام 1976، أســقفا مبملكــة ليســوتو 

التابعــة لجنــوب أفريقيــا، وبعــد ســنتن 

ــس  ــوىل رئاســة مجل كان أول أســود يت

الكنائــس بجنــوب أفريقيــا، وتزامــن 

ذلــك مــع نشــاطه يف الحركــة املناديــة 

بحقــوق الســود يف بــاده.

للنضــال  بتأييــده  توتــو  واشــتهر 

ــز  ــة التميي ــه سياس ــلمي، ومعارضت الس

جنــوب  يف  )أبرتهايــد(  العنــري 

ــده  ــا بتأيي ــتهر أيًض ــا اش ــا. ك أفريقي

ــرى أن  ــكان ي ــطينية، ف ــة الفلس للقضي

ــد  ــن أن يول ــي ال ميك ــف اإلرسائي العن

والعنــف  الكراهيــة  مــن  املزيــد  إال 

املتبــادل.

»سياســة  إّن  قــال:   ،2002 ويف 

سياســة  إال  تضاهيهــا  ال  إرسائيــل 

التمييــز العنــري التــي كانــت ســائدة 

يف بــاده ضــد الســود«.

وصفته بـ »المدافع الصلب عن فلسطين«.. حماس 
تنعى األسقف ديسموند توتو
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الخميس 19 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 23 كانون األول 2021 

أعلــن عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة 

يف  املدنيــة  الشــؤون  وزيــر  »فتــح« 

الشــيخ، أن  اللــه، حســن  حكومــة رام 

ــى  ــاس، التق ــود عب ــلطة محم ــس الس رئي

بوزيــر الحــرب اإلرسائيــي بينــي غانتــس.

عــى  تغريــدة  يف  الشــيخ  وقــال 

حســابه يف موقــع »تويــرت«، إّن االجتــاع 

»تنــاول أهميــة خلــق أفــق ســيايس يــؤدي 

إىل حــل ســيايس وفــق قــرارات الرعيــة 

امليدانيــة  األوضــاع  وكذلــك  الدوليــة، 

املتوتــرة بســبب مارســات املســتوطنن«.

تنــاول  االجتــاع  أّن  وأضــاف 

أيًضــا »العديــد مــن القضايــا األمنيــة 

واإلنســانية«. واالقتصاديــة 

مــن جهتــه، أصــدر مكتــب »غانتــس« 

»وزيــر  إّن  فيــه،  قــال  بيانًــا صحفيًــا 

ــة رئيــس الســلطة  الدفــاع اســتضاف الليل

الفلســطينية أبــو مــازن يف منزلــه يف 

االثنــان  ناقــش  حيــث  هاعــن،  روش 

القضايــا األمنيــة واملدنيــة«. مختلــف 

»االجتــاع  أّن  البيــان  وأوضــح 

ــث  ــا، حي ــاعتن ونصًف ــة س ــتمر قراب اس

ــوي  ــه ين ــلطة أن ــس الس ــس رئي ــغ غانت أبل

ــة«. ــاء الثق ــز إجــراءات بن ــة تعزي مواصل

أكّــد عــى  أّن »غانتــس«  وأضــاف 

ــز التنســيق  ــام املشــرتك يف تعزي »االهت

االســتقرار  عــى  والحفــاظ  األمنــي، 

ــى  ــف« ع ــاب والعن ــع اإلره ــي، ومن األمن

حــد تعبــره.

أعلــن وزيــر الخارجيــة الصهيــوين 

التبــادل  حجــم  إن  البيــد،  يائــر 

ودولــة  »إرسائيــل«  بــن  التجــاري 

دوالر. املليــار  تجــاوز  اإلمــارات 

وقــال إّن »الخطــوة املقبلــة لتعزيــز 

إيجــاد  هــي  االقتصــادي،  التعــاون 

ــة  ــات لتوســيع االســتثارات املتبادل آلي

ــة  ــركات التكنولوجي ــتوى ال ــى مس ع

ــطة«. ــرة واملتوس الصغ

هنــاك  أّن  »البيــد«  وأضــاف 

إلقامــة  حاليــا  تجــرى  مفاوضــات 

منطقــة تجــارة حــرة بــن البلديــن.

ولفــت إىل أنــه تجــري مفاوضــات 

مــع اإلمــارات لتوســيع االســتثارات 

الــركات  مســتوى  عــى  املتبادلــة 

التكنولوجية.

ــل«  ــد« إىل أن »إرسائي ــن »البي وب

حلــف  يف  تشــاركان  واإلمــارات 

يقــف  األوســط  الــرق  يف  جديــد 

ضــد التطــرف الــذي تقــوده إيــران 

يف  جــاء  مــا  بحســب  وحلفاؤهــا، 

ــج  ــة »خلي ــه صحيف ــا مع ــة أجرته مقابل

ديب. يف  الصــادرة  تاميــز« 

عباس يلتقي وزير الحرب الصهيوني في منزله

مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين 
اإلمارات وكيان االحتالل
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المياه في غزة

%3 هذه النسبة نسبة عطش، نسبة املياه التي يصلح رشبها يف قطاع غزة، حيث معدل توفر مياه الرب النظيفة من األدىن 

يف العامل  %97 ما يربه الناس ُمكرهن سموٌم متخفية بهيئة ماء، فالقطاع الذي يتكئ عى البحر املتوسط تترب %20 من 

مخلّفات الرف الصحّي إىل مياهه الجوفية بسبب الحصار الصهيوين.
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الخميس 19 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 23 كانون األول 2021 

»الحملة العالمية« تفتح باب الترشيح إلى »ذهبية القدس«

ــا للرياضين األبطــال الذين  تكرميً

ــال  ــان االحت ــع كي ــع م رفضــوا التطبي

ــاب والبطــوالت  ــوا خســارة األلق وفضل

أطلقــت  االحتــال،  مصافحــة  عــى 

ــودة إىل فلســطن  ــة للع ــة العاملي الحمل

»امللتقــى الــدويل لتكريــم الرياضيــن 

شــعار  تحــت  للتطبيــع«  املناهضــن 

ــدس«. ــة الق »ذهبي

وهــو حفــٌل لتكريــم الرياضيــن 

ــة  ــن انســحبوا مــن بطــوالٍت عامليّ الذي

العبــن  وجــوِد  بســبِب  وإقليميــة 

»إرسائيليــن«، ردًّا عــى نهــج التطبيــع 

مفتوحــة  حــرب  إىل  تحــّول  الــذي 

تســتهدف أصــول القضيــة الفلســطينية، 

والتــي تســعى لفتــِح أبــواب مجتمعاتنــا 

ــي  ــويه الوع ــوم بتش ــدو ليق ــام الع أم

والعبــث بعقــول الشــباب؛ فــإنَّ مواجهة 

التطبيــع أصبحــت دفاًعــا مبــارًشا عــن 

الكرامــة والســيادة الوطنيــة، فضــًا 

عــن كونهــا دفاًعــا عــن فلســطن، 

ــاوم. ــعبها املق ــع ش ــا م وتضامًن

الحملــة  أطلقــت  عليــه  وبنــاء 

ــة،  ــك املواجه ــاًء لتل ــادرة إحي هــذه املب

والرياضيــن  لّاعبــن  وتكرميًــا 

رضيبــة  دفعــوا  الذيــن  األبطــال 

مواقفهــم وانســحابهم إمــا بالعــزِل من 

مباريــاٍت دوليّــة أو عــدم حصولهــم 

مهّمــة. وجوائــز  ميداليــات  عــى 

العامليــة  الحملــة  تفتتــح  لذلــك 

للعــودة إىل فلســطن بــاب التقــدم 

املناهضــن  الرياضيــن  وترشــيح 

“ذهبيــة  ونيــل  للتكريــم  للتطبيــع 

القــدس”.

ــن  ــام الرياضي ــوح أم ــاب مفت الب

لتقديــم  الرياضــة  وجمهــور 

قاطــع  مشــارك  لــكل  ترشــيحاتهم 

خــال بطولــة دوليــة رســمية، عــى أن 

تنطبــق عليهــم الــروط املذكــورة وأن 

تكــون املبــاراة التــي انســحب الاعــب 

ــا يف األعــوام 2021/2020/2019.  منه

كــا يقفــل بــاب التقديــم يف األســبوع 

األول مــن شــهر كانــون الثــاين/ ينايــر 

.2022

إلرســال االقرتاحــات أو الرتشــح 

ــى: ــل ع التواص

0096181828926

returntopalestine2017@gmail.com
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ــودة  ــة للع ــة العامل ــتقبلت الحمل اس

اىل فلســطن وفــًدا تونســيًا برئاســة 

النائــب الســابق يف الرملــان التونــي 

عضــو  براهمــي،  مباركــة  الحاجــة 

ــودة اىل فلســطن،  ــة للع ــة العامل الحمل

يف العاصمــة بــروت، وذلــك مســاء 

اإلثنــن 27 كانــون األول/نوفمــر مــن 

ــاري. ــام الج الع

ضــّم الوفــد باإلضافــة إىل الحاجــة 

مباركــة براهمــي، رئيســة مركز الشــهيد 

محمــد براهمــي للســلم والتضامــن، 

التونســيات  النســاء  13 ضيفــة مــن 

ــد  ــهيد محم ــز الش ــطات يف مرك الناش

ــن. ــلم والتضام ــي للس براهم

وقــام الدكتــور عبــد امللــك ســكرية 

أمــن رس الحملــة العامليــة للعــودة اىل 

ــة  ــوف بالحمل ــف الضي فلســطن بتعري

ــوزع  ــطتها وت ــها وبأنش ــخ تأسيس وتاري

األعضــاء حــول العــامل.

آخــر  عــن  الحديــث  تــم  كــا 

املســتجدات عــى الســاحة الفلســطينية، 

ــة دور  ــز عــى أهمي ــة اىل الرتكي إضاف

املؤسســات املدنيــة واملنظــات االهليــة 

يف دعــم نضــال الشــعب الفلســطيني، 

القضيــة  حضــور  عــى  واملحافظــة 

العربيــة  الفلســطينية يف املجتمعــات 

واإلســامية كقضيــة مركزيــة.

أثنــاء الزيــارة اســتعرض الوفــد 

قضيــة  عــن  نشــاطاته  مــن  عــدًدا 

مناقشــة  عــن  فضــًا  فلســطن، 

وأعضائهــا  الحملــة  مــع  تجربتــه 

الفلســطينية،  املناســبات  إحيــاء  يف 

مؤكــًدا عــى موقــف الشــعب التونــي 

التاريخــي والثابــت اتجــاه القضيــة 

ــك  ــد بتمس ــدًدا العه ــطينية، ومج الفلس

ــاع  ــطن والدف ــي بفلس ــعب التون الش

عــن شــعبها.

مركز الشهيد محمد براهمي للحملة العالمية: الشعب 
التونسي لن يتخلى عن فلسطين
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الخميس 19 جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 23 كانون األول 2021 

عقــدت مؤسســة القــدس الدوليــة يف 
 2021/12/29 األربعــاء  يــوم  فلســطن 
يف مدينــة غــزة مؤمترهــا العلمــي الـــ15 
تحــت عنــوان: »ظــال ســيف القــدس 
عــى القضيــة الفلســطينية«، وبحضــور 

ــن. ــن واألكادميي ــن املهتم ــدد م ع

عنــوان  حملــت  األوىل  الجلســة 
األدوار  القــدس  ســيف  »معركــة 
واملواقــف«، أمــا الجلســة الثانيــة للمؤمتــر 
“القــدس واملشــاريع  تناولــت موضــوع 
األخــرة  الجلســة  ويف  الصهيونيــة”، 
ــد  ــور أحم ــتها الدكت ــي ترأس ــر الت للمؤمت
حــاد تناولــت “معركــة ســيف القــدس يف 

االعــام”.

ــة  ــت املهندس ــر ألق ــة املؤمت ويف نهاي
منــى ســكيك التوصيــات التــي توصــل 
والتــي  واملؤمتــرون  الباحثــون  إليهــا 
ــايل: ــت كالت متخضــت عــن املؤمتــر وكان

ــة  ــدس التاريخي ــى أن الق ــد ع التأكي
ــارك ومقدســاتها  مبســجدها األقــى املب
هــي  واملســيحية  اإلســامية  ومعاملهــا 
والشــعب  لفلســطن  األبديــة  العاصمــة 
ــا. ــا وبلداته ــع أحياءه ــطيني وجمي الفلس

تعزيــز الوحــدة الوطنيــة بــن فصائــل 
ــيق لتفعيــل  ــطينية والتنس املقاومــة الفلس
والرادعــة  الفاعلــة  املقاومــة  آليــات 
لاحتــال الصهيــوين يف القــدس وســائر 

ــطن. فلس

امليدانيــة  األحــداث  مــع  التفاعــل 
ــلطات  ــع س ــى من ــل ع ــدس والعم يف الق
ــجد  ــا واملس ــتفراد به ــن االس ــال م االحت

األقــى املبــارك.

ــكرية  ــة العس ــائل املقاوم ــر وس تطوي
وخارجهــا  فلســطن  يف  والشــعبية 
وتفعيلهــا يف نــرة القــدس واملســجد 
األقــى وأهلهــا املرابطــن، ومطالبــة 
الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة 

بوقف التنسيق األمني.

تفعيــل دور التجمعــات الفلســطينية 

املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  داخــل 

منــذ العــام 1948 واألرايض املحتلــة منــذ 

ــوء  ــن اللج ــة أماك ــام 1967 ويف كاف الع

والشــتات.

الكيــان  مــع  التطبيــع  تجريــم 

أرضاره  مــن  والتحذيــر  الصهيــوين 

الفلســطينية. القضيــة  عــى  وأخطــاره 

ــال  ــلطات االحت ــة س ــة سياس مواجه

ــة  ــل عــى محــو هوي ــوين يف العم الصهي

القــدس العربيــة واإلســامية وصبغتهــا 

ــا. ــخ فيه ــر التاري ــودي وتزوي ــع يه بطاب

املقدســين  دعــم مشــاريع صمــود 

االســتيطان  ومواجهــة  أرضهــم  عــى 

ــم  ــل لدع ــة عم ــع خط ــدس، ووض يف الق

املناطــق األكــر اســتهدفًا يف القــدس.

دعــم تواجــد املؤسســات الفلســطينية 

برســالتها  للقيــام  القــدس  مدينــة  يف 

ــرة  ــيع دائ ــا، وتوس ــدس وأهله ــة للق خدم

خدماتهــا وتواصلهــا مــع املواطنــن.

صمــود  ودعــم  املرابطــات  نــرة 

ــة  ــة الوســائل املادي ــرأة املقدســية بكاف امل

يف  واإلعاميــة،  والقانونيــة  واملعنويــة 

الصهيــوين. االحتــال  وجــه 

اإلعاميــة  املنابــر  مــن  االســتفادة 

ــة  وشــبكات التواصــل االجتاعــي املختلف

ــال  ــات االحت ــاكات ومارس ــح انته لفض

ــاتها. ــا ومقدس ــدس وأهله ــد الق ض

املخصصــة  باألبحــاث  االهتــام 

ــة  ــن الناحي ــية م ــة املقدس ــة الحال لدراس

واالقتصاديــة  والســكانية  السياســية 

ــرار  ــد صاحــب الق ــاول ي ــا يف متن وجعله

. لفلســطيني ا

مطالبــة املنظــات الدوليــة العمــل 

عــى حايــة مقدســاتها يف مقدمتهــا 

وشــعبنا يف  املبــارك  األقــى  املســجد 

أحيــاء وبلــدات مدينــة القــدس.

العربيــة  الــدول  جامعــة  مطالبــة 

بتفعيــل  اإلســامي  التعــاون  ومنظمــة 

صناديــق دعــم القــدس ومشــاريع صمــود 

املرابطــن. أهلهــا 

القدس الدولية في فلسطين تعقد مؤتمرها العلمي الـ15 
تحت عنوان “ظالل سيف القدس على القضية الفلسطينية”
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3 حــاالت  قنــاة صهيونيــة: 

انتحــار لضباط يف الـ “موســاد” 

ــام ــة الع ــذ بداي من

 »12« القنــاة  كشــفت 

-12-25 الســبت  الصهيونيــة، 

مــن   3 إقــدام  عــن   ،2021

االســتخبارات  جهــاز  ضبــاط 

الخارجيــة اإلرسائيليــة، املعــروف 

بـــ »موســاد« عى االنتحــار، منذ 

الجــاري. العــام  بدايــة 

ــة،  ــاة الصهيوني ــرت القن وذك

يف تقريرهــا، أّن أول املنتحريــن 

»موســاد«،  الـــ  ضبــاط  مــن 

ــك  ــابرا، وذل ــون ش ــى أيال يُدع

الجهــاز  رئيــس  واليــة  خــال 

الســابق يــويس كوهــن، والــذي 

اســتمرت رئاســته للجهــاز حتــى 

.2021 متوز/يوليــو 

شــابرا،  أن  إىل  وأشــارت 

انتقــل إىل املوســاد مــن الوحــدة 

»8200« التابعــة لاســتخبارات 

العســكرية “أمــان” واملســؤولة 

اإللكــرتوين  التجســس  عــن 

اإللكرتونيــة  الحــرب  وقيــادة 

الشــفرات. وفــك 

شــهادة  الضابــط  وُمنــح 

ــاد«، يف  ــن الـــ »موس ــر م تقدي

ــال  ــده ق ــن وال ــام 2019، لك ع

للقنــاة إنــه »كان يشــعر بأنــه 

يعيــش يف تنافــر بــن حالتــه 

املرمــوق  ومنصبــه  النفســية 

املســؤولية  مــن  والكثــر 

والتقديــر«.

ويضيــف أنّــه »كان أيالــون 

نفــي  طبيــب  إىل  يذهــب 

ــه  ــى نفقت ــبوع ع ــرة يف األس م

ــاك  ــن هن ــل م ــة، وينتق الخاص

إىل املوســاد، ويقــوم مبهامــه يف 

كل مــن إرسائيــل والخــارج«.

وبحســب القنــاة، فقــد أقــدم 

يف  االنتحــار  عــى  شــابرا، 

دون   ،2020 آذار/مــارس   26

تفاصيــل عــى  تكشــف أي  أن 

انتحــاره. مابســات 

وأوضحــت القنــاة أن وفــاة 

أيالــون، كانــت األوىل مــن بــن 

ــت  ــار حدث ــاالت انتح ــاث ح ث

كوهــن  يــويس  عهــد  خــال 

ــس لـــ »موســاد«. كرئي

ثاثــة  بعــد  إنــه  وبيّنــت 

أشــهر، انتحــر ضابــط آخــر مــن 

الجهــاز  الـــ »موســاد« داخــل 

أشــهر،  تســعة  وبعــد  نفســه، 

داخــل  أيًضــا  ثالــث  انتحــر 

مزيــد  دون  الجهــاز،  أروقــة 

عــن أســباب ومابســات حالتــي 

االنتحــار.

املنظومــة  »يف  وأضافــت، 

أدركــوا  بإرسائيــل  العســكرية 

أن  األخــرة  الســنوات  خــال 

املقاتلــن الذيــن يضغطــون عــى 

ــاعدة  ــون إىل مس ــاد يحتاج الزن

اآلن  الوقــت  حــان  نفســية. 

إلدراك أنــه حتــى أولئــك الذيــن 

ــح  يضغطــون عــى لوحــة املفاتي

تحصــد  التــي  األنشــطة  يف 

األرواح يحتاجــون إىل شــخص 

يرعاهــم«.

وينســب لجهاز الـ »موســاد«، 

والــذي يعمــل خــارج األرايض 

الفلســطينية املحتلــة، الكثــر مــن 

الهجــات وعمليــات االغتيــال 

حــول العــامل.

قناة صهيونية: 3 حاالت انتحار لضباط 
في الـ “موساد” منذ بداية العام



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 31 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

ــام 1922  حــوايل 205 نســمة، 271  ــد ســكانها ع ــغ ع ــا، وبل ــا 5000 دومنً ــغ مســاحة أراضيه تبل

ــام 1945. ــع إىل 340 ع ــام 1931، ارتف ــمة ع نس

االحتالل الصهيوين: 

عام 1948 هدم االحتال الصهيوين القرية ورشّد سكانها.

أقام االحتال الصهيوين عى أراضيها مستوطنة »كيبوتس تسورعة« عام 1948.

صرعة

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