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ِعْش عزيزًا أو ُمْت وأنت تقهر عدوك 
في ذكرى الشهداء القادة وانتصار هشام

 وأنت تقهر عدوك 
ْ

 أو ُمت
ً
ِعْش عزيزا

يف الذكــرى الثانيــة الستشــهاد القــادة أيب مهــدي املهنــدس وقاســم ســليامين أخــذ األســر البطــل هشــام أبــو هــّواش قــراراً 
ــه  ــكارس، بإرادت ــِم الوحــش ال ــادم؛ هــذا القــرار انتزعــه هشــام مــن فَ ــه أواخــر الشــهر الق ــال الغاشــم باإلفــراج عن مــن االحت

وصمــوده وتكاتــف املقاومــة الفلســطينية معــه بعــد إرضابــه املتواصــل عــن الطعــام ألكــر مــن 140 يومــاً.

ولقــد شــهدت هــذه األيــام الطويلــة تضامنــاً دوليــاً واســعاً مــن أحــرار العــامل مــع هشــام، وشــهدت يف الوقــت نفســه تشــكيكاً 
مــن بعــض املعلّقــني يف جــدوى هــذه اإلرضابــات التــي خاضهــا الكثــر مــن أبطــال فلســطني وال زالــوا يخوضونهــا حتــى اليــوم، 

مبــن فيهــم هشــام أبــو هــواش.

ومــام ال شــّك فيــه أن انتصــار هشــام يقطــع الشــّك باليقــني، ويؤكــد صوابيــة اإلجــراءات التــي يتخذهــا األرسى األبطــال، ألنهــا 
وحدهــا التــي اســتطاعت كــر جــروت االحتــال، الــذي مل يســمع مــن أي دولــة، وال حتــى مــن الســلطة الفلســطينية، كلمــًة واحــدًة 
تطالبــه - يف الحــّد األدىن - بااللتــزام بالقوانــني الدوليــة يف معاملــة األرسى؛ بينــام اســتطاع املقاومــون األبطــال إلزامــه بإعــادة 

حســاباته يف العديــد مــن القضايــا.

وبالعــودة إىل سياســة اإلرضاب عــن الطعــام نقــول: إن هــذه اإلرضابــات ال تحمــل رســالة شــخصية تخــّص األســر املــرب 
وحــده، لكنهــا إحــدى الوســائل القليلــة املتاحــة مــن أجــل رفــع الصــوت يف وجــه العــامل املنافــق واألخــرس، الــذي يتعامــى عــن 
الجرائــم الوحشــية واالنتهــاكات الجســيمة التــي يرتكبهــا االحتــال الصهيــوين بحــّق الشــعب الفلســطيني، وخاصــة بحــق األرسى 

واملعتقلــني اإلداريــني، وخاصــة منهــم النســاء واألطفــال.

إن صــوت األمعــاء الخاويــة الــذي رفعــه هشــام أبــو هــّواش ال يهــدف فقــط إىل إجبــار االحتــال عــى إلغــاء قــرار االعتقــال 
اإلداري بحّقــه، ولكنــه الصــوت الــذي ميثّــل جميــع هــؤالء األرسى الرشفــاء الذيــن مل يرتكــب أحدهــم أي جرميــة تعاقــب عليهــا 
القوانــني العادلــة، ســوى مقاومــة االحتــال، املقاومــة الرشيفــة التــي يعــرف بهــا العــامل كلـّـه حقــاً مرشوعــاً لجميــع النــاس دفاعــاً 

عــن أرضهــم وكرامتهــم الشــخصية والوطنيــة.

وإّن إرصار االحتــال عــى املزيــد واملزيــد مــن االنتهــاكات الجســيمة بحــّق األرسى الفلســطينيني هــو رســالة تحــٍد صارخــة 
ــع منظــامت حقــوق اإلنســان؛ كــام هــو رســالة اســتهزاء وخــزي يوجههــا العــدو إىل املطبعــني  وواضحــة للمجتمــع الــدويل وجمي
الــذي عميــت عيونهــم وقلوبهــم عــن رؤيــة حقيقــة مــا يجــري يف فلســطني ويف عمــوم منطقتنــا العربيــة واإلســامية، خاصــًة يف 

غــرب آســيا.

إننــا إذ نبتهــج بانتصــار هشــام عــى العــدو الظــامل ال ننــى إخوانــه اآلخريــن مــن األرسى األبطــال الذيــن يواجهون السياســات 
القمعيــة ملصلحــة الســجون الصهيونيــة، والتــي تعــرّض حيــاة الكثــر منهــم لخطــر ماحــق، فضــاً عــن مخالفتهــا لــكل القوانــني 

الدولية.

ــص  ــوا الخصائ ــن امتلك ــدس وقاســم ســليامين، الذي ــدي املهن ــة األبطــال أيب مه ــادة املقاوم ــهاد ق ــرى استش ــي ذك ــام نحي ك
الفكريــة والروحيــة العاليــة، وقدمــوا خــال مســرتهم النضاليــة أعظــم األعــامل يف العديــد مــن الجبهــات، يف مواجهــة االســتكبار 

العاملــي وصنيعتــه الكيــان الصهيــوين.

إّن صفــات املهنــدس وســليامين وأبطــال فلســطني، مبــن فيهــم القــادة العظــامء أمثــال فتحــي الشــقاقي وغــره، ونضالهــم 
الــدؤوب وشــهاداتهم املرشّفــة؛ كل ذلــك يرفعهــم إىل مرتبــة ســامية يضارعــون بهــا جيــل املناضلــني األمميــني الذيــن عرفهــم العــامل 

خــال القــرن العرشيــن.

ومــع كل التقديــر والتبجيــل للعديــد مــن األســامء العظيمــة التــي يحتفــي بهــا أحــرار العــامل كأيقونــات للنضــال العاملــي، فــإن 
املهنــدس وســليامين والشــقاقي، وكذلــك أبــو هــواش وإخوانــه األبطــال ميلكــون أعظــم املؤهــات التــي تجعلهــم أيقونــات عامليــة 

لكفــاح البرشيــة ضــد الطغــاة واملســتكرين.

والشــك يف أن شــبابنا يف الحــارض وأجيالنــا القادمــة هــم بحاجــة إىل التعــرف عــى ســرة هــؤالء العظــامء، لــي تكــون لهــم 
أســوًة يف حياتهــم ويف بنــاء شــخصياتهم، وهــذا مــا يجــب عــى إعامنــا أن يهتــّم بإظهــاره.

رحم الله الشهداء القادة، وحفظ أبطال فلسطني.

محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي 

من أجل فلسطني

3



4

انتــزع األســر هشــام أبــو هــواش 

ــام  ــن الطع ــه ع ــق إرضاب ــه، وعلّ حريت

ــا، بعــد أن توصــل  الــذي دام 141 يوًم

إىل اتفــاق أويل لإلفــراج عنــه. 

ــة،  ــد محاجن وأوضــح املحامــي خال

أّن االتفــاق يقــي باإلفــراج عــن أبــو 

هواش يف 26 شــباط/ فرايــر القادم. 

فصائــل فلســطينية تبــارك ألبــو 

انتصــاره هــواش 

ــر  ــة لألس ــان املقاوم ــت لج وبارك

أبــو هــواش »انتصــاره وانتزاعــه حريته 

الصهيــوين«،  الســجان  براثــن  مــن 

»انتصــار  هــو  انتصــاره  إّن  وقالــت 

للحركــة األســرة يف الســجون”.

ــال املتحــدث باســم  ــه، ق مــن جهت

اللطيــف  عبــد  »حــامس«،  حركــة 

القانــوع، إن » انتصــاًرا جديــًدا يســّجله 

األســر هشــام أبــو هــواش، ليؤكــد 

الفلســطيني  شــعبنا  قــدرة  مجــدًدا 

وأرساه البواســل عــى االنتصــار يف كل 

معركــة يخوضونهــا مــع االحتــال”.

وأضــاف أن » انتصــار أبــو هــواش 

عــى الســجان الصهيــوين هــو امتــداد 

لصمــود شــعبنا الفلســطيني يف مواجهة 

االحتــال الصهيــوين”.

بــدوره، قــال الناطــق العســكري 

باســم رسايــا القــدس، أبــو حمــزة: 

معركــة  تفاصيــل  أدق  نعيــش  كّنــا 

ــب  ــة التأه ــا درج ــواش، ورفعن ــو ه أب

ــا  ــا، وأصابعن ــدى مجاهدين القصــوى ل

ــكل  ــد ل ــّدًدا »العه ــاد«، مج ــى الزن ع

ــنكون  ــم، وس ــن نخذلك ــا ل األرسى أنن

ــا كمقاومــة، يف  ــد حســن ظنكــم بن عن

ــت”. كل وق

املكتــب  مســؤول  أكــد  كــام 

االســامي،  الجهــاد  يف  االعامــي 

داوود شــهاب أّن »الشــعب الفلســطيني 

كلــه انتــر بانتصــار أبــو هــواش، 

واملقاومــة كان لهــا القــول الحاســم يف 

معركتــه”. يف  األســر  انتصــار 

حركــة  يف  القيــادي  أيًضــا، 

»الجهــاد«، خــر عدنــان قــال إّن 

ــيُطلَق  ــواش س ــو ه ــام أب ــر هش »األس

رساحــه خــال وقــت قريــب«، معتــرًا 

أن »انتصــار أبــو هــواش يدخــل كل 

بيــت شــهيد وكل بيــت أســر، ويقّربنــا 

أكــر مــن القــدس واألقــى”.

أّمــا حركــة األحــرار، فقالــت إّن 

ــة اإلرادة  ــاء نتيج ــار ج ــذا االنتص »ه

لألســر  الكبــر  والصمــود  القويــة 

ــا  ــو هــواش، ورســالة مفاده ــام أب هش

أن إرادة أرسانــا أقــوى مــن بطــش 

إىل  داعيــًة  وســجانيه«،  االحتــال 

»اســتمرار الفعاليــات الشــعبية الداعمة 

ــل  ــد العم ــألرسى، وتصعي ــاندة ل واملس

النضــايل لُنرتهــم”.

كذلــك، اعتــرت حركــة املجاهديــن 

األســر  »انتصــار  أن  بيــان  يف 

ــد  ــو هــواش هــو نــر جدي هشــام أب

يُضــاف إىل ســجل انتصــارات الحركــة 

األســرة«، مؤكــدة لــألرسى »أنهــم مــا 

زالــوا يف رأس أولويــات املقاومــة”.

إعــام  وســائل  أّن  إىل  يُشــار 

إرسائيليــة، قالــت إّن “ضغــط حركــة 

“الجهــاد اإلســامي” فعــل فعلــه يف 

ــال  ــد االعتق ــدم متدي ــاق عــى ع االتف

ــرًة إىل أّن  ــواش، مش اإلداري ألبــو ه

ــه  ــد إيقاف ــدم متدي ــى ع ــة ع »املوافق

جــاءت بعــد التهديــدات مــن غــزة 

بالتصعيــد”.

األسير هشام أبو هواش ينتزع حريته.. والفصائل 
الفلسطينية تبارك
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الخميس ٣ جمادى اآلخرة ١٤٤٣ هـ,الموافق لـ 8 يناير 2022

ــى  ــه حت ــذ بدايت شــهد عــام 2021 من

نهايتــه، اعتــداءات وتضييقــات صهيونيــة 

متواصلــة عــى املســجد األقــى املبــارك 

وحراســه، وأفــاد تقريــر فلســطيني بتوثيق 

اقتحــام 34 ألًفا و562 مســتوطًنا للمســجد 

منــذ بدايــة عــام 2021 وحتــى الـــ 30 من 

كانــون األول/ديســمر املــايض.

ــّق  ــال بح ــداءات االحت ــرزت اعت وب

ــال  ــن خ ــه م ــى وموظفي ــرّاس األق ح

للُمقتحمــني،  التصــدي  مــن  منعهــم 

ــال  ــم خ ــاد عنه ــى االبتع ــم ع وإجباره

االســتفزازية. جوالتهــم 

كــام اســتهدف االحتــال الحــراس 

ــاالت مــن  واملوظفــني مــن خــال االعتق

مــكان عملهــم، واســتدعائهم للتحقيــق، 

عــن  وإبعادهــم  منازلهــم،  ومداهمــة 

املســجد األقــى ملــَدٍد تراوحــت مــا بــني 

أســبوع إىل ســتة أشــهر.

عــى  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 

حارًســا   20 مــن  أكــر  العــام  مــدار 

مــن حــراس األقــى، وأبعدتهــم عــن 

املســجد األقــى ملــَدٍد متفاوتــة، يف حــني 

أُصيــب أكــر مــن 15 حارًســا بالرصــاص 

املطاطــي، أثنــاء اقتحــام قــوات االحتــال 

ــر  ــرش األواخ ــى، يف الع ــجد األق للمس

مــن رمضــان األخــر.

وهدمــت آليــات االحتــال الصهيوين، 

يف فرايــر/ شــباط املــايض بنايــة ســكنية 

ــع شــقق ســكنية  ــني تضــم أرب مــن طابق

ــذي  ــان، وال لحــارس األقــى فــادي علي

يواجــه حتــى اليــوم سلســلة مــن املحاكــم 

وبحــق  بحقــه  التعســفية  واإلجــراءات 

عائلتــه التــي باتــت تبــات يف العــراء بعــد 

ــم. هــدم منزله

وخــال هــذا العــام، تعــرّض موظفــو 

لجنــة اإلعــامر ملضايقــاٍت مســتمرة أثنــاء 

صيانتهــم املســجد األقــى املبــارك.

الجهــة  االحتــال  واســتهدف 

ــمح  ــى، وس ــجد األق ــن املس ــة م الرشقي

للمســتوطنني بــأداء الصلــوات وطقوســهم 

فيهــا، عــدا عــن قــرار محكمــة االحتــال 

ــم  ــأداء صلواته ــامح ب ــت الس ــي أعلن الت

الصامتــة، واقتحــام املســجد األقــى.

وتعــرّض املســجد األقــى النتهــاكات 

عــّدة خــال عــام 2021، ســواًء أثنــاء 

نفذتهــا  التــي  اليوميــة  االقتحامــات 

ــددة  ــة مش ــتوطنني بحامي ــات املس جامع

أو مــا حصــل  مــن قــوات االحتــال، 

اعتــداءات  مــن  املبــارك  رمضــان  يف 

واقتحامــات شــّنتها القــوات الخاصــة.

نفــذه  الــذي  االقتحــام  وخــال 

االحتــال أواخــر شــهر رمضــان املبــارك، 

ــن  ــر م ــني أك ــوف املصل ــجل يف صف ُس

800 إصابــة، كان معظمهــا يف الــرأس 

ــرة  ــات خط ــاك إصاب ــه، وكان هن والوج

ــراء  ــاق ج ــي، واالختن ــاص املطاط بالرص

ــوع. ــيلة للدم ــاز املس ــل الغ ــاق قناب إط

للمســجد  املقتحمــني  عــدد  أمــا 

األقــى املبــارك مــن بدايــة العــام، فقــد 

بلــغ 34 ألًفــا و562 مســتوطًنا مقارنــًة مــع 

19 ألفــاً عــام 2020 وقرابــة 30 ألفــا يف 

عــام 2019.

كان  االقتحامــات،  وخــال 

ــة،  ــوات تلمودي ــؤدون صل ــتوطنون ي املس

ــال، وينفخــون يف  ــم االحت ــون عل ويرفع

البــوق.

ومــن أبــرز االنتهــاكات بحــق األقى 

االحتــال  إجــراء   ،2021 عــام  خــال 

مل  األقــى  لســاحات  ضوئيًــا  مســًحا 

اللحظــة،  حتــى  منــه  الهــدف  يُعــرف 

وإغــاق أبوابــه باســتمرار، ومنــع املصلني 

ــه. ــروج من ــول أو الخ ــن الدخ م

أكثر من 34 ألف مستوطن اقتحموا األقصى خالل 
2021
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357 شهيًدا منهم 79 طفاًل و69 امرأة في 2021

ألرس  الوطنــي  التجمــع  أصــدر 

اإلحصــايئ  تقريــره  فلســطني  شــهداء 

الســنوي الــذي أكــد فيــه أنـّـه ارتقــى 357 

شــهيًدا يف فلســطني باســتهدافات قــوات 

خــال  املختلفــة  الصهيــوين  االحتــال 

املنــرم.  2021 عــام 

 وقــال األمــني العــام لتجمــع أرس 

الشــهداء محمــد صبيحــات إّن %19 مــن 

الشــهداء هــم مــن النســاء، وهــي النســبة 

ــوين،  ــرام الصهي ــخ اإلج ــى يف تاري األع

ــام 1948. ــطني ع ــال فلس ــذ احت من

كــام أضــاف صبيحــات أّن “نســبة 

الـــ22%،  تجــاوزت  األطفــال  الشــهداء 

ــا ارتفــاع هــذه النســب إىل ســهولة  مرجًع

التعليــامت التــي يتلقاهــا جنــود االحتــال 

فيــام يتعلــق بإطــاق النــار مــن املســتوى 

الســيايس والعســكري اإلرسائيــي، وعــدم 

ــات  ــن عملي ــّد م ــط تح ــود أي ضواب وج

اســتهداف الفلســطينيني”.

املجتمــع  أّن  صبيحــات  وأوضــح 

ــات  ــانية، وجه ــاته اإلنس ــدويل ومؤسس ال

الوطنيــة،  الســلطة  يف  االختصــاص 

وخاصــة وزاريت العــدل والخارجــة، إىل 

ماحقــة االحتــال وجنــوده أمــام املحاكم 

الدوليــة، ومحاســبتهم عــى جرامئهــم، 

ــم ضــد  ــم حــرب، وجرائ ــّد جرائ ــي تُع الت

اإلنســانية.

وفيــام يــي أبــرز مــا ورد يف التقريــر 

اإلحصــايئ الــذي صــدر عــن التّجمــع:

عدد الشهداء الكي 357.

 257شهيًدا من قطاع غزة.

100 شهيًدا من الضفة الغربية.

عــدد الشــهداء األطفــال )أقــل من 18 

عاًمــا( 79، وهــذا العــدد يَُشــكِّل %22 مــن 

العــدد اإلجــاميل للشــهداء هــذا العــام.

ــذا  ــاث 69، وه ــهيدات اإلن ــدد الش ع

العــدد يَُشــكِّل %19 مــن مجمــوع الشــهداء 

خــال هــذا العــام، وهي النســبة الســنوية 

األعــى يف تاريــخ اإلجــرام الصهيــوين.

عدد الشهداء الذكور 288.

أصغــر الشــهداء ِســنَّا )4 شــهداء(، 

ــم: وه

ــة  ــو دي ــد أب ــامة محم ــد س  -  محم

ــخ  ــهد بتاري ــذي استش ــدة( ال ــنة واح )س

2021/5/13، يف جباليــا/ غــزة.

- إبراهيــم محمــد إبراهيــم الرنتيــي 

)ســنة(، واستشــهد بتاريــخ 2021/5/13، 

يف رفح/غزة.

- محمــد زيــن محمــد محمــود العطار 

)ســنة(، واستشــهد بتاريــخ 2021/5/14، 

يف بيــت الهيــا/ غــزة.

-  قــي ســامح فــواز القولق )ســنة(، 

واستشــهد بتاريــخ 2021/5/16، يف غزة.

أمــا أكــر الشــهداء ســنًّا أمــني محمــد 

القولــق )90 عاًمــا( مــن غــزة،  حمــد 

الــذي استشــهد بتاريــخ 2021/5/16.

 27 الشــهداء هــو  متوســط أعــامر 

ســنة.

أكــر األشــهر دمويــة، كان أيار/مايــو 

ــه  ــغ عــدد الشــهداء خال ــث بل 2021، حي

286 شــهيًدا وشــهيدة.
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السيد خامنئي: الشهيد سليماني بات يهدد أعداءه في 
شهادته أكثر مما كان يهددهم في حياته

للثــورة  األعــى  القائــد  تحــّدث 

عــي  الســيد  إيــران،  يف  اإلســامية 

خامنئــي، يــوم الســبت 1-1-2022، خــال 

ــليامين  ــم س ــهيد قاس ــتقباله أرسة الش اس

ــنوية  ــرى الس ــاء الذك ــة إحي ــاء لجن وأعض

الثانيــة الغتيالــه، عــن القيــم واملبــادئ 

التــي حملهــا ســليامين طــوال حياتــه، 

ــخصيات  ــر الش ــه »أك ــت من ــي جعل والت

والعــامل  إيــران  يف  ومتيــزًا  وطنيــًة 

اإلســامي”.

للثــورة  األعــى  القائــد  وقــال 

ــع مؤخــرًا  ــه يطال ــران إنّ اإلســامية يف إي

كتابًــا يتنــاول ســرة الشــهيد ســليامين 

ــل  ــاء الراح ــد أصدق ــه أح ــة، ألّف األخاقي

الــذي  »ســليامين  وعنوانــه  القدامــى، 

أعرفــه كــام يبــدو يل”.

مســائل  أورد  الكتــاب  أّن  وأضــاف 

ــاء  ــر أّن »األطب ــة تذك ــا حادث ــة، بينه الفت

أرادوا إجــراء عمليــة جراحيــة لحفيــد أحــد 

ــك،  ــد ذل ــاء ســليامين الشــهداء. عن أصدق

ذهــب الشــهيد ســليامين إىل املستشــفى 

ــة”. ــي العملي ــى تنته ــر حت وانتظ

ــه  ــت ل ــل قال ــدة الطف ــع أّن »وال وتاب

إّن العمليــة انتهــت، فاذهــب يــا حــاج 

لتتابــع أعاملــك، فأجــاب: كا، فجــدُّ هــذا 

الطفــل استشــهد عوًضــا منــي، لذلــك 

ــى  ــه.. وانتظــر حت ــا من ــا عوًض أنتظــُر هن

ــأن  ــا اط ــه، وعندم ــُل وعي ــتعاد الطف اس

ــل”. ــه رح علي

وعلّــق الســيد خامنئــي عــى هــذه 

الحادثــة، التــي أوردهــا الكتــاب، بالقــول: 

“كان هــذا ســلوكه مــع عائلــة الشــهيد، 

لكــن ســلوكه مــع املفســدين واألرشار كان 

ــد يشء  ــل البل ــر. يف داخ ــو آخ ــى نح ع

ــوة.  ــر ق ــد أظه ــر.. فلق ــه يشء آخ وخارج

والحركــة والشــدة اللتــان أظهرهــام جعلتــا 

ــا نفســيته تتدمــر”. العــدو يتقهقــر، وجعلت

أّن  خامنئــي  الســيد  اعتــر  كــام 

ــدوًة لشــباب  ــح ق الشــهید ســليامين »أصب

ــّول إىل  ــامي، وتح ــامل اإلس ــة والع املنطق

ــذات  ــة بال ــل والثق ــد روح األم ــز يجّس رم

االنتصــار«،  و  والصمــود  والشــجاعة 

موضًحــا أّن »ســليامين بــات يهــدد أعداءه 

يف شــهادته أكــر مــام كان يهددهــم يف 

ــه”. حيات

أنّــه  الســيد خامنئــي عــى  وشــّدد 

»بركــة دمــاء الشــهيد ســليامين، فــإّن 

األمركيــني هربــوا مــن أفغانســتان، کــام 

بالخــروج  يتظاهــروا  أن  إىل  اضطــروا 

ــون عــن دور  ــث يتحدث ــراق، بحي مــن الع

استشــاري فيــه. وعــى األخــوة العراقيــني 

ــذكاء”. ــر ب ــة األم متابع

الشــهيد  »قتلــة  أّن  أيًضــا  واعتــر 

ســليامين، كرامــب ومــن معــه، سينســاهم 

التاريــخ، وســيُدفنون يف مزبلتــه، بعــد 

ــوا جزاءهــم جــرّاء الجرميــة التــي  أن يلَق

اقرفوهــا”.
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ال متــّر ذكــرى استشــهاد الحــاج 

قاســم ســليامين عــى غــزة، مــن دون 

وقفــة وتحيّــة. الشــهيد الــذي نقــل 

ــتضَعفة، إىل  ــة مس ــن ُعصب ــة م املقاوم

وتبــادر يف  املعــادالت،  تصنــع  قــّوة 

ــتذكره  ــية، اس ــع السياس ــرض الوقائ ف

مهيــب،  تأبــني  بحفــل  القطــاع 

ــد يف  ــف القائ ــه مواق ــتُعيدت خال اس

والسياســية  اإلنســانية  األزمــات  كّل 

التــي عاشــها الســّكان هنــاك، وكان 

“الفيلــق” فيهــا حــارًضا بشــعار: “نحــن 

خدمتكــم”. يف 

بحضــور جمــع كبــر مــن قيــادات 

والشــخصيات  الفلســطينية  الفصائــل 

ــة  ــت “اللجن ــة، أحي ــة واملجتمعي الثقافي

ــي”،  ــدس العامل ــوم الق ــطينية لي الفلس

قائــد  الستشــهاد  الثانيــة  الذكــرى 

ــوري  ــرس الث ــدس” يف الح ــق الق “فيل

ســليامين،  قاســم  الحــاج  اإليــراين، 

ــوان  ــة بعن ــع حملــة دولي بالتزامــن م

“نحــن قاســم”، تُشــارك فيهــا فاعليات 

ــة. ــور املقاوم ــف دول مح ــن مختل م

ــة  ــارز يف حرك ــادي الب ــال القي وق

“لقــد  الزهــار:  محمــود  “حــامس”، 

دعــم  مــَن  أّول  قاســم  الحــاج  كان 

ــام  ــزة ع ــطينية يف غ ــة الفلس الحكوم

ــه  ــا ل ــه وقلن ــا إلي ــا ذهبن 2006، عندم

ــاًرا، وال  ــا حص ــرض علين ــامل ف إن الع

نســتطيع دفــع رواتــب املوظّفــني يف 

كونــوا  ســليامين:  فأجــاب  القطــاع، 

ــم  ــب تنتظرك ــوال الروات ــني، أم مطمئّن

ــرة”. ــاب الطائ ــى ب ع

قاســم  هــو  َمــن  أْدراكــم  »مــا 

ســليامين؟« تســاءل الزهــار، مجيبًــا 

ــخصيات  ــن الش ــو “م ــهيد ه ــأّن الش ب

النــادرة التــي صنعــت تاريًخــا مخالًفــا 

الواليــات  تشــتهيه  الــذي  للســياق 
ــى  ــق ع ــد أطل ــة، لق ــدة األمركي املتح
وجــدان  يف  جامًعــا  اســاًم  جيشــه 
األمــة، لقــد أســامه فيلــق القــدس، 
ــه كانــت تضــع القــدس  ألن كّل خطوات

عينيهــا”. نصــب 

املكتــب  رئيــس  ذكّــر  بــدوره، 
الســيايس لحركــة “حــامس”، إســامعيل 
هنيــة، يف تريحــات صحافيــة، أن 
ــة  ــد املقاوم ــاء قواع ــة األوىل لبن “اللِبن
يف غــزة مــن الصواريــخ واألنفــاق 
ومضــاّدات الــدروع، مّولتهــا إيــران 
مضيفــاً  دوالر”،  مليــون   70 مببلــغ 
أن “إيــران مل تطلــب يوًمــا موقًفــا 
ــم  ــي ال تدع ــامس، وه ــة ح ــن حرك م
إّنــا  فقــط،  الشــيعية  الحــركات 
املقاومــة بــرف النظــر عــن انتامئهــا 

املذهبــي”.

ــات  ــره املئ ــذي ح ــني ال ــل التأب حف
مــن املواطنــني، تضّمــن أيًضــا فقــرات 

املنظّمــون  كــرّم  إذ  وفنيــة،  ثقافيــة 

الفائزيــن يف مســابقة “شــهيد القدس” 

ــرض  ــاح املع ــّم افتت ــام ت ــة، في القرآني

والــذي  التشــكيلية،  للفنــون  الفّنــي 

حمــل عنــوان “يــوم املقاومــة العاملــي”، 

وُعرضــت فيــه لوحــات فّنيــة ملشــاركني 

مــن تســع دول، هــي: الجزائــر وســوريا 

وروســيا  والعــراق  واألردن  ولبنــان 

ــطني. ــس وفلس ــران وتون وإي

“روايس  مؤّسســة  وأشــارت 

املُنظِّمــة  الجهــة  وهــي  فلســطني”، 

املقاومــة  “يــوم  أن  إىل  للمعــرض، 

العاملــي للفنــون التشــكيلية” يجمع نخبة 

ــخون  ــن يرّس ــامل، الذي ــاين الع ــن فّن م

ــاين يف  ــق اإلنس ــم الح ــم دع بلوحاته

ــار  ــّم اختي ــد ت ــال، وق ــة االحت مقاوم

يــوم الثالــث مــن كانــون الثاين/ينايــر 

مــن كّل عــام لاحتفــاء بــه.

املصدر: صحيفة األخبار

غّزة تستذكر “شهيد القدس”: جميله ال ُينسى
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الخميس ٣ جمادى اآلخرة ١٤٤٣ هـ,الموافق لـ 8 يناير 2022

أعلــن رئيــس املكتــب الســيايس لحركة 
حركتــه  إّن  هنيــة،  إســامعيل  حــامس، 
ســتجر »االحتــال اإلرسائيــي« عــى 
»أرسى  منهــم  األرسى  لتبــادل  صفقــة 

جلبــوع«.

وأكــد هنيــة أنَّــه لــدى كتائب القســام، 
ــامس«، 4  ــة »ح ــكري لحرك ــاح العس الجن
ــع  ــال: »إذا مل تقتن ــني، وق أرسى إرسائيلي
ــا يف  ــا عــر أذرعن ــل ســنزيد غلتن إرسائي

كل مــكان«، حســب تعبــره.

ــة وجــود  ويف ســياق آخــر، نفــى هني
انقســامات أو انشــقاقات داخــل حركــة 
حــامس، مؤكــدا أن الــكل ملتــزم بقــرارات 

الحركــة.

عــى  يطلــق  جلبــوع«  و«أرسى 

األرسى األبطــال الســتة الذيــن متكنــوا 

مــن انتــزاع حريتهــم مــن ســجن جلبــوع 

الصهيــوين شــديد التحصــني، قبــل أشــهر، 

ــوات  ــي ق ــل أن تلق ــق أريض، قب ــر نف ع

االحتــال القبــض عليهــم تباعــا بعــد 

ــبوعني. ــدت ألس ــاردة امت ــة مط عملي

وتحتفــظ كتائــب “القســام” بـــ4 مــن 

جنــود االحتــال لديهــا، اثنــان منهــم 

أرستهــام خــال العــدوان عى قطــاع غزة 

عــام 2014، وآخــران أرسا يف ظــروف 

غــر معروفــة بعــد الحــرب، وتشــرط 

اإلفــراج عــن عــرشات املحرريــن مــن 

“وفــاء األحــرار” املعــاد اعتقالهــم، للبــدء 

يف مفاوضــات صفقــة جديــدة.                       

ــابعة،  ــة الس ــاة الصهيوني ــرت القن ذك

أّن   ،122022--31 الجمعــة  اليــوم 

متطرفــة،  ميينيــة  صهيونيــة  منظــامت 

ــال يف  ــة االحت ــالة إىل بلدي ــت رس وجه

القــدس املحتلــة، مطالبــة بهــدم القبــة 

الذهبيــة يف أحــد مســاجد بلــدة بيــت 

صفافــا، جنــوب رشق القــدس املحتلــة.

»إن  جمعيــة  إّن  القنــاة:  وقالــت 

شــئت« اليمينيــة، ومعهــا منظــامت ميينيــة 

ــة  ــة، للمطالب ــت إىل البلدي ــرى، توجه أخ

بـ«هــدم القبــة فــوًرا، حتــى ال تصبــح 

ــح  ــى ال تصب ــا، وحت ــا رشيًف املنطقــة حرًم

القــدس كمكــة املكرمــة«.

ممثلــني  »املســلمني،  أّن  وادعــت 

بالشــيخني رائــد صــاح وعكرمــة صــري، 

ــة  ــة واملدين ــدس كمك ــل الق ــدون جع يري

ــث ال  ــة، حي ــث القداس ــن حي ــورة، م املن

ــا”. يســمح لغــر املســلمني بالدخــول إليه

ــة  ــال يف مدين ــة االحت ــت بلدي وكان

يف  أخطــرت  قــد  املحتلــة،  القــدس 

منتصــف الشــهر الجــاري، بهــدم قبــة 

مســجد الرحمــن يف قريــة بيــت صفافــا، 

الــذي رُّمــم مؤخــرًا.

وكان مختــار بيــت صفافــا، محمــد 

عليــان، قــد قــال يف تريحــات إعاميــة 

ســابقة: إّن املســجد املســتهدف بتهديــدات 

واحــد  واملســتوطنني،  االحتــال  بلديــة 

مــن أربعــة مســاجد يف بيــت صفافــا، 

وهــو القائــم يف شــارع التوحيــد بالبلــدة، 

وعمــره أكــر مــن عمــر الدولــة العريــة.

وأضــاف أّن لجنــة املســاجد رّممتــه 

ــد  ــا تهدي ــرم، ووصلن ــام املن ــال الع خ

»شــفهي« مــن بلديــة االحتــال بهــدم 

القبــة الذهبيــة للمســجد، ملجــرد أنهــا 

تقدميهــم  بعــد  للمســتوطنني،  تــرق  مل 

شــكاوى بذلــك، ومطالبتهــم مبحاســبة 

املســؤولني عــن ترميــم املســجد.

عــى  صفافــا  بيــت  قريــة  وتقــع 

مســافة ســتة كيلومــرات جنــوب رشق 

القــدس املحتلــة، وتحيــط بها املســتوطنات 

مــن جميــع الجهــات، واســتولت ســلطات 

الدونــات  مئــات  عــى  االحتــال 

شــوارع  شــق  ملصلحــة  أراضيهــا  مــن 

ــا  ــا، وعزلته ــت أوصاله ــتيطانية، قطع اس

عــن محيطهــا.

هنية: سُنجبر االحتالل على صفقة لتبادل األسرى منهم 
أسرى جلبوع

ألسباب زائفة.. منظمات صهيونية تطالب بهدم قبة مسجد 
بيت صفافا بالقدس
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أعلنــت وزارة شــؤون القــدس إن 

ــال  ــادق خ ــوين، ص ــال الصهي االحت

العــام 2021، عــى بنــاء أكــر مــن 

12 ألــف وحــدة اســتيطانية، وهــدم 

أكــر مــن 177 مبنــى ســكنيًّا، وأصــدر 

قــرارات بهــدم 200 منــزل يف القــدس 

ــة. املحتل

تقريــر  يف  الــوزارة  وأضافــت 

أصدرتــه، حــول االنتهــاكات الصهيونيــة 

ــام 2021، أن  ــدس ع ــة الق يف محافظ

ــيًّا،  ــت 13 مقدس ــال قتل ــوات االحت ق

واعتقلــت أكــر مــن 2784 آخريــن، 

وأصــدرت أكــر مــن 490 قــرار إبعــاد، 

ــه. ــام ذات ــال الع خ

وأشــارت إىل أن االحتــال صعــد 
مــن مامرســاته ضــد املقدســيني طــوال 
العــام 2021، لكــن ذروة هــذا التصعيــد 
ــام  ــو حين ــار/ ماي ــهر أي كانــت يف ش
حــّول املدينــة املقدســة، خاصــة بلدتهــا 
حــرب  ســاحة  ومحيطهــا،  القدميــة 

ــة”. مفتوح

وأضافــت أّن »رغــم أن التطــورات 
يف املدينــة اســتقطبت اهتامًمــا دوليًّــا، 
مل  الدوليــة  املواقــف  سلســلة  أن  إال 
تنجــح يف كبــح جــامح االحتــال الــذي 
ــرش والحجــر  ــد ضــد الحجــر والب صع

ــة”. ــوات باملدين ــى األم وحت

حــني  يف  أنــه  عــى  وشــددت 

مشــاريع  االحتــال  بلديــة  أقــرّت 

اســتيطانية ضخمــة مبــوازاة تصعيدهــا 

ــازل، فــإن املحاكــم  قــرارات هــدم املن

ــر  ــوء األخ ــت الض ــة أعط اإلرسائيلي

لهــدم وإخــاء عــرشات املنــازل.

االحتــال  ســلطات  أن  وذكــرت 

ســّجلت أرقــام اعتقــال قياســية طالــت 

ــم  ــر منه ــات املقدســيني، قســم كب مئ

مــن األطفــال والنســاء، بالتزامــن مــع 

ــن  ــاد ع ــرارات اإلبع ــات ق ــدار مئ إص

القدميــة  والبلــدة  األقــى  املســجد 

واملدينــة عامــة.

الصهيونيــة  الرشكــة  كشــفت 
للصناعــات األمنيــة »إلبيــت سيســتمز/ 
مليــون   53 قيمتــه  عطــاًء  معرخــوت« 
ــاح  ــرات س ــه طائ ــتزّود مبوجب دوالر، س
ــة تعتمــد  الجــو اإلمــارايت بأنظمــة دفاعي
 DIRCM طــراز  مــن  الليــزر،  عــى 
وأنظمــة قتاليــة إلكرونيــة جويــة أخــرى.

وبحســب مــا كشــفت عنه صحيفــة »ذا 
ماركــر« االقتصاديــة الصهيونيــة؛ فســيتم 
تزويــد اإلمــارات بالعتــاد املطلــوب خــال 

خمســة أعــوام وفًقــا لاتفاقيــة.

الصهيونيــة  الصحيفــة  وانفــردت 
بالكشــف عــن مخطــط أعّدتــه »إلبيــت«، 
ــش  ــد املــدى مــع الجي ــاون بعي ــرام تع إلب
اإلمــارايت، وقــد أنشــأت لهــذه الغايــة 
ــا  ــت عليه ــا أطلق ــة له ــة خاصــة تابع رشك

»إلبيــت اإلمــارات«.

ــذي  ــاء ال ــة أن العط ــّدت الصحيف وع

األّول  االخــراق  هــو  »إلبيــت«  نالتــه 

الــذي تحققــه الرشكــة اإلرسائيليــة يف 

ــد  ــح بع ــذي فُت ــر ال ــي الكب الســوق األمن

ــع.  ــات التطبي اتفاقي

االحتالل صّدقت على بناء 12 ألف وحدة استيطانية 
بالقدس خالل 2021

شركة صهيونية ستزّود اإلمارات بأنظمة دفاعية
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الخميس ٣ جمادى اآلخرة ١٤٤٣ هـ,الموافق لـ 8 يناير 2022

26 عاًما على استشهاد مهندس القسام األول 
يحيى عياش

وافق يوم األربعاء 5-1-2022 الذكرى السنوية الـ26 الستشهاد مهندس كتائب الشهيد عز الدين القسام األول يحيى 

عياش »أبو الراء«.

واحتل »املهندس« مكانًا بارزًا وأصبح ظاهرًة ورمزًا من رموز القضية الفلسطينية وتاريخها الحديث؛ ملا بذله من 

جهود هائلة، وما أحدثه من نقلة نوعية يف صفوف املقاومة.

تقول زوجة الشهيد عياش »ام الراء«: نشعر أن أبو الراء ال يزال يعيش بيننا، ورغم مرور 26 عاًما عى استشهاده، 

فذكراه موجوده بكل ثانية وكل يوم بيننا، وبكل موقف يف حياتنا، خال مرورنا بالشارع واستحضار الناس له، ويف 

نظري ألوالدي وحركاتهم يف صاتهم وابتسامتهم التي تشبه حركات والدهم، كل ذلك يجعل ذكراه موجوده يف كل وقت 

ما غابت أبًدا«.
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تطلــق الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

فلســطني تقويــم “فلســطني أقــرب” 

ــع عــى صفحــات  ــام 2022. إذ تتاب للع

ــن  ــة ع ــاهد مختلف ــم مش ــذا التقوي ه

العــام  خــال  الفلســطينية  القضيــة 

ــة  املــايض، وهــي مشــاهد تثبــت حيوي

هــذه القضيــة، وازديــاد مســتوى الوعي 

بهــا لــدى شــعوب العــامل، وتــرز دور 

ــرار  ــؤولية أح ــي ومس ــن العامل التضام

ــة الــراع  ــف بحقيق األرض يف التعري

ــة  ــل الرواي ــان الغاصــب، ونق ــع الكي م

الفلســطينية إىل العــامل. كــام توفــر 

خاصيــة املناســبات الفلســطينية املهمــة 

ــة. ــتوى القضي ــى مس ع

أطلــق اســم »فلســطني أقــرب« ألّن 

فلســطني تبــدو كل يــوم أقــرب وأقــرب 

إىل أهلهــا، الذيــن يؤمنــون بحتميــة 

ــوق، وفلســطني  ــودة وقدســية الحق الع

أقــرب إىل كل األحــرار الذيــن يؤمنــون 

بعدالــة قضيتهــا، والذيــن يحملــون مًعــا 

ــن  ــزم ال ميك ــوة وع ــر بق ــة التحري راي

أن يهزمــه جــروت وإجــرام الكيــان 

الغاصــب وكل املتآمريــن معــه ضــد 

ــطني .                             ــة وفلس ــان والعدال اإلنس

تقويم )فلسطين أقرب( لعام 2022
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الخميس ٣ جمادى اآلخرة ١٤٤٣ هـ,الموافق لـ 8 يناير 2022

الشــعب  اخــراع  كتــاب  يعتــر 

اليهــودي، للمؤلــف الروفســور شــلومو 

ســاند، وترجمــة ســعيد عيــاش واحــًدا 

مــن أكــر الدراســات املثــرة إن مل يكــن 

األكــر إثــارة يف تاريــخ اليهــود التــي رأت 

ــرة. ــرش األخ ــنوات الع ــال الس ــور خ الن

ويقــوم ســاند فيــه برحلــة نبــش متتــد 

ــوراء.  ــنوات إىل ال ــدار آالف الس ــى م ع

وكانــت حصيلتهــا النهائيــة طــرح مســهب 

ــوم  ــن يعيشــون الي ــود الذي ــت أن اليه يثب

ــن  ــرى م ــن أخ ــل” ويف أماك يف “إرسائي

أحفــاد  اإلطــاق  عــى  ليســوا  العــامل 

يف  عــاش  الــذي  العتيــق«  »الشــعب 

»مملكــة يهــودا« إبــان فــرة »الهيــكل 

الثــاين«.

ويقــول ســاند: »كانــت هنــاك فــرات 

ــأن  ــا أحــد ب ــال فيه ــا ق ــا إذا م يف أوروب

جميــع اليهــود ينتمــون إىل شــعب ذي 

أصــل غــر يهــودي فــإن مثــل هــذا 

ــامية.  ــوًرا بالاس ــخص كان يُنعــت ف الش

أمــا اليــوم فــإذا مــا تجــرأ أحــد مــا 

ــوًدا  ــرون يه ــن يعت ــول إن الذي ــى الق ع

ــًدا شــعبًا أو  يف العــامل )...( مل يشــكلوا أب

قوميــة، وإنهــم ليســوا كذلــك حتــى اآلن، 

فإننــا نجــده يوصــم يف الحــال بكراهيــة 

إرسائيــل”.

وهــو يــرى أّن وصــف اليهــود كشــعب 

مــرشد ومعــزول مــن املنفيــني الذيــن 

»عاشــوا يف تنقــل وترحــال عــى امتــداد 

األيــام والقــارات ووصلــوا إىل أقــايص 

الدنيــا ويف نهايــة املطــاف اســتداروا مــع 

ظهــور الحركــة الصهيونيــة يك يعــودوا 

ــه«  ــذي رشدوا من ــم ال ــا إىل وطنه جامعيً

ــة. ــة« فاقع ــة قومي ــو إالّ »خراف ــا ه م

كــام رشح أنـّـه »لقــد تلقفــت إنجــازات 

الجديــدة،  اإلرسائيليــة  اآلثــار  علــوم 

وأضفــت لذلــك تحليــًا ألبحــاث تاريخيــة 

مــع  ســوية  ودمجتهــا  منســية  قدميــة 

األمــة  بحــث  يف  عريــة  نظريــات 

لقوميــة”. وا

واعتــر ســاند أنــه رمبا مل يكشــف أي 

جديــد يف هــذا الكتــاب، ومــع ذلــك فقــد 

ــها  ــرى تهميش ــواد ج ــن م ــار ع أزال الغب

مل  نقــدي  بشــكل  املعلومــات  ونظمــت 

يســبق وفًقــا ملعرفتــي”، ويضيــف أنّــه قــد 

اتهمنــي املؤرخــون الصهاينــة بــأين منكــر 

ــودي. ــعب اليه الش

ورغــم أن نيتهــم غــر الرشيفــة مــن 

ــر  ــي التذك ــح ه ــذا املصطل ــتعامل ه اس

بالجــرم القبيــح املســمى »إنــكار املحرقــة« 

فــا بــد يل مــن االعــراف بأنهــم كانــوا 

عــى حــق. فعــى الرغــم مــن أن مصطلــح 

»شــعب« فضفــاض، وغــر واضــح جــًدا، 

ــن  ــد بأنــه كان يف أي زم إال إين ال أعتق

مــى شــعب يهــودي واحــد مثلــام مل 

ــاك شــعب مســلم واحــد. يكــن هن

اختراع الشعب اليهودي
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 - صيــام  الحميــد  عبــد  بقلــم 
الــرشق  دراســات  مبركــز  محــارض 
بنيوجــريس رتغــرز  بجامعــة   األوســط 

صلــب،  أســايس  مبــدأ  مــن  لننطلــق 
أو  تحريفــه  أو  تأويلــه  نقبــل  ال 
مرفــوض  التطبيــع  عليــه:  املســاومة 
 ومــدان، بغــض النظــر عّمــن ميارســه.

التطبيــع يلحــق أكــر الــرر بالشــعب 
ومــن  العادلــة،  وقضيتــه  الفلســطيني 
يحــاول التغطــي بالقضيــة الفلســطينية، 
الكيــان  مــع  عاقاتــه  أن  ويدعــي 
عــى  إيجابيــا  ســتنعكس  الصهيــوين 
الشــعب الفلســطيني نقــول لــه: بضاعتــك 
يشــريها. مــن  تجــد  ولــن   كاســدة 

ال  الفلســطيني  الشــعب  غالبيــة 
ــة  ــع باســم القضي ــل أن يتحــدث مطب تقب
الفلســطينية ويــرر لقاءاتــه مــع مغتصبــي 
بحكايــة  العربيــني  والــرشف  األرض 
للقضيــة. ســيايس  حــل  عــن   البحــث 

الفلســطينية  القضيــة  اتركــوا 
يف  عنهــا  يدافعــون  الذيــن  للرشفــاء 
والعــامل. العــريب  والوطــن   فلســطني 

ــوين  ــان الصهي ــع الكي ــاون م إن التع
وعقــد اتفاقيــات معــه وهــو يشــن حــرب 
ــه  ــعب الفلســطيني، يجعل ــى الش ــادة ع إب
يوغــل أكــر يف الــدم الفلســطيني، ويجعل 
أمــر اســرداد الحقــوق الثابتــة وغــر 
 القابلــة للتــرف، أمــرًا بعيــد املنــال.

آخــر  مســاًرا  هنــاك  أن  ونؤكــد 
تتبعــه الحكومــات، وهــو نقــل التطبيــع 
ــواء  ــاس، س ــكام إىل الن ــور الح ــن قص م
الرهيــب،  أو  الرغيــب  طريــق  عــن 
مــن  أخطــر  أن هــذا هــو  رأينــا  ويف 
ــع محــاوالت  ــا نتاب ــع الرســمي. إنن التطبي
بعــض األنظمــة، التــي تحــاول أن تســوق 
إرسائيــل وكأنهــا دولــة عاديــة ممكــن 
املســتويات،  كل  عــى  معهــا  التعامــل 
ــات. ــض الخاف ــاك بع ــو أن هن ــى ل  حت

وال يعتقــدن أحــد أننــا سنســكت عــن هــذه 
ــرون يف  ــاء كث ــيظل رشف ــاوالت، س املح
ــق  ــن الح ــون ع ــريب، يدافع ــن الع الوط
ويتصــدون لانحــراف ويعلنــون أنهــم لــن 
ــن  ــطينية، ول ــة الفلس ــن القضي ــوا ع يتخل
يقبلــوا التعامــل مــع هــذا الكيــان املــارق.

جــرت  األخــرة  املــدة  يف 
للكيــان  كــرى  اخراقــات  أربعــة 
الصهيــوين يف أربــع دول عربيــة هــي 
ومــر. واألردن  واإلمــارات   املغــرب 

تلــك  مــن  األخطــر  أن  رأينــا  يف 
املامرســات الرســمية هــو العمــل عــى 
ــل  ــعوب، مث ــان والش ــني الكي ــبيك ب التش
مشــاركة ملكتــي جــامل البحريــن واملغرب 
يف مســابقة الجــامل التــي أقيمــت يف 
مدينــة »أم الــررشاش« املحتلــة، بينــام 
ــان املشــاركة،  ــة جــامل اليون رفضــت ملك
جنــوب  جــامل  ملكــة  بهــا  ولحقــت 
 افريقيــا، والعديــد مــن الــدول اإلســامية.

واألخطــر أن يرســل الجــرال الليبــي 
بــركات  لنيــل  صــدام  ابنــه  املنشــق 
مرشــحا  ودعمــه  الصهيــوين  الكيــان 
لرئاســة ليبيــا. وقــد تكــون تلــك الخطــوة 
ــني. ــر اإلقليمي ــاء حف ــن حلف ــاء م  بإيح

هــذا يعنــي أن الكيــان الصهيــوين 
أصبــح عامــا فاعا فيمن يصل إىل ســدة 
الحكــم يف بعــض أرجــاء الوطــن العــريب. 
واألخطــر مــن هــذا أن يقــوم مخــرج 
مــري ومنتــج أردين وممثلــون أردنيــون 
وفلســطينيون بعمــل فيلــم »أمــرة« يــيء 
 لكرامــة األرسى الفلســطينيني وعائاتهــم.

ــة  الصــورة املرشقــة للجامهــر العربي
الوطــن  طــول  يف  رأينــاه  مــا  هــي 
العــريب وعرضــه ضــد التطبيــع. ففــي 
حاشــدة  مظاهــرات  خرجــت  املغــرب 
االتفــاق  توقيــع  بعــد  مدينــة   27 يف 
التعتيــم عــى  تــم  العســكري،  األمنــي 
 غالبيتهــا الســاحقة، وكأنهــا مل تحــدث.

ومــا يزيدنــا ثقــة يف جامهــر أمتنــا مــا 
»كأس  ألعــاب  افتتــاح  عنــد  شــاهدناه 
العــرب« يف الدوحــة وبــدأت األناشــيد 
الوطنيــة تعــزف لكل الــدول العربيــة تباعا 
يف ظــل صمــت شــامل. ولكــن عندمــا جاء 
الــدور عــى النشــيد الوطنــي الفلســطيني 
مصفًقــا. الجمهــور  وقــف   »فــدايئ« 

ــت  ــد انطلق ــرة« فق ــم »األم ــا فيل أم
ــت  ــم وتعال ــة ضــد الفيل ــة إلكروني عاصف
القــوى الضاغطة لســحب الفيلــم، وبالفعل 
 تــم ســحبه واالعتــذار لــألرسى األبطــال.

تراقــب  متيقظــة  جامهــر 
وتحاســب وال يظنــن أحــد أن التطبيــع 
املحصنــة  الجامهــر  هــذه  ســيخرق 
الوطنيــة. بكرامتهــا   واملتمســكة 

التطبيــع  أن  الحــكام  ليعــرف 
شــعبية،  قواعــد  لــه  ليــس  الرســمي 
ــام  ــا مه ــة ســيظل حي ــذه األم ــر ه فضم
يشــوهه. أن  العــريب  النظــام   حــاول 

املطبعــون ال مــكان لهــم يف هــذه 
الشــعوب  هــذه  يف  وثقتنــا  األمــة، 
عــى  تســاوم  لــن  التــي  العريقــة 
ومســتقبلها. وتاريخهــا   كرامتهــا 

هــذا املــارد يتملمــل اآلن وســيعود إلطــاق 
مــن  وعــارشة  ورابعــة  ثالثــة  موجــة 
االحتجاجــات، إىل أن يحقــق االنتصــار 
عــى »العابريــن يف كام عابر« وحامتهم 
ــرب. ــاد الع ــن ب ــم م ــني معه  واملتصالح

 

االختراق اإلسرائيلي للوطن العربي مستمٌر رغم رفض 
 الشعوب



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 12 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

تبلــغ مســاحتها 3,8 ألــف دونــم، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922  حــواىل 329 نســمة، و381 نســمة 

عــام 1931، كــام ارتفــع إىل 450 عــام 1945.        

االحتالل الصهيوين: 

عام 1948 هدم االحتال الصهيوين القرية ورشّد سكانها، وصادر أراضيها.

أقام االحتال الصهيوين عى أراضيها مستوطنة »موشاف بيكورا« عام 1949. 

صرعة

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