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آن األوان
ــجد  ــراق املس ــة إح ــد حادث ــر« بع ــدا مائ ــوين » جول ــان الصهي ــة وزراء الكي ــة، ورئيس ــل« الحديث ــت أم »إرسائي قال

األقــى .. »مل أنــم طيلــة الليــل وتوقعــت أن العــرب ســيأتون نازحــن مــن كل حــدب وصــوب نحــو إرسائيــل، وعندمــا 

ــا أمــام أمــة نامئــة«. ــاح علمــت وأيقنــت أنن بــزغ الصب

وقــال اإلمــام عــي كــرم اللــه وجهــه وريض اللــه عنــه: ىحــن ســكت أهــل الحــق عــن الباطــل، توهــم أهــل الباطــل 

أنهــم عــى حــق » .

وقال الفاروق: »عجبت ألهل الباطل وحرصهم عى باطلهم، وعجبت ألهل الحق وتخاذلهم عن حقهم«.

غريــب هــو موقــف بعــض رجــال السياســة واالقتصــاد واإلعــام، وبعــض رجــال الديــن مــن كل التيــارات الدينيــة، 

ــة،  ــا األمني ــا وأجهزته ــا ووزارة دفاعه ــة وأحزابه ــة الصهيوني ــاه الحكوم ــذي تتبن ــوين، ال ــف والجــروت الصهي ــن الصل م

بــل معظــم شــعبها وتكتاتهــم عــى اختــاف انتامئهــم الدينــي أو الســيايس، ميينيــن أو يســارين، الــكل مجمعــون عــى 

وحشــية ســادية اتجــاه أهــل فلســطن، واتجــاه املســجد األقــى، وكل املقدســات اإلســامية واملســيحية عــى حــد ســواء، 

دون أن يكــون يف أجنــدة حســاباتهم أي قيمــة ألي قــرارات دوليــة، أو ملنظــامت حقوقيــة، أو ملجلــس األمــن، أو لحقــوق 

اإلنســان.

املهــم عندهــم كــام يزعمــون، كيــف يحققــون إرادة الــرب ووعــده، ونبــوءة أنبيائهــم، إنهــا معركــة وجــود، والحــدود هــو 

أمــر يــأيت مثــرة لتلــك املعركــة الوجوديــة.

ــًدا، لتضــع حــًدا ألوهــام أهــل  متــى ســتصحوا هــذه الزمــرة بــكل أطيافهــا، وتقــرر أنهــا لــن تســكت عــن حقهــا أب

الباطــل، ومتــى ســيصبح الحــق عندهــم هــو نقطــة القــوة وُمفجــّر إرادة التحــرر والكرامــة، ليعلــم عنــد ذلــك كل ســيايس 

ــا عليهــم، يحرمهــم أمنهــم واســتقرارهم ونومهــم،  وأمنــي وعســكري وحــزيب صهيــوين أن هــذه األرض ســتصبح كابوًس

ويقــرروا بعدهــا العــودة مــن حيــث أتــوا.

ومتــى ســيقوم األمنــاء عــى نهــج األنبيــاء بواجبهــم وتكليفهــم الرشعــي تجــاه قضايــا أمتهــم، بوصفهــا أمانــة وليســت 

ــا، بالدميقراطيــة حينــاً،  وظيفــة يقتاتــون منهــا، ويســقطون كل الكــذب والدجــل والختــل، الــذي تــم تغليفــه بالديــن حيًن

والواقعيــة حيًنــا آخــر، والقوانــن واللوائــح واالتفاقيــات حيًنــا، متــى ســيجعلون مــن القــرار اإللهــي منهــج حيــاة يُربــون 

أبنــاء األمــة عليــه، ويزرعــون الثقــة يف قلــوب األجيــال بأنــه هــو املخــرج الحقيقــي الوحيــد للخــروج مــن كل أنــواع الــذل 

والتبعيــة واالســتعامر واإللحــاق، وهــو الهويــة الغــر ُمــزورة والتــي تحمــل كل أرقــام الكرامــة.

ــان الينتمــي إىل  ــه كي ــوين بأن ــان الصهي ــة الكي ــر يف تعري ــوم دور كب ــن، مســلمن ومســيحين الي عــى رجــال الدي

الرســاالت الســاموية أبــًدا، وأنــه حركــة إرهابيــة يجــب إدراجهــا عــى قامئــة اإلرهــاب، وأنهــا تُســيئ إىل رســاالت الســامء 

ــاع  ــن كل أتب ــول م ــدم القب ــض وع ــتُقاَبَل بالرف ــاموية س ــاالت الس ــة الرس ــا يف بوتق ــاوالت دمجه ــاء، وأن كل مح جمع

ــه. الرســات الســاموية الرشفــاء واملدافعــن عــن رســاالت الل

علينــا اليــوم تعريــة هــذا الكيــان، دينيًــا، وأخاقيًــا، وإنســانيًا، أمــام كل شــعوب العــامل مــن جهــة، وأمــام كل الهيــأت 

الدوليــة مــن جهــة أخــرى ، وكفانــا خوفًــا مــن إرهابهــم الفكــري ايل مُيارســونه عــى كل مــن يكشــفهم، ويصفونــه بأنــه 

»عــداء للســامية«.

3

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي 

من أجل فلسطني



4

األقــى  املســجد  خطيــب  أفــاد 

املبــارك، الشــيخ عكرمــة صــري، بــأّن 

ســلطات االحتــال ترفــض تعيــن حــرّاس 

جــدد لألقــى مــن قبــل دائــرة األوقــاف 

اإلســامية يف القــدس املحتلــة.

وقــال صــري خــال ترصيحــات 

ــون  ــد أن يك ــال يري ــة إّن “االحت صحافي

األقــى  حــراس  أو  موظفــي  تعيــن 

ــه وأن تقــوم الحكومــة  ــدد مــن خال الُج

األردنيــة بإرســال ملفاتهــم إىل املخابــرات 

أن  تُجيزهم قبــل  يك  اإلرسائيليــة؛ 

يبــارشوا عملهــم”.

وأوضــح صــري أّن »االحتــال يهــدد 

باعتقــال أي موظــف أو حــارس جديــد يف 

األقــى، حــال بــارش عملــه دون أن ميــر 

إليهــا ملفــه وتوافــق عليــه«.

اإلســامية  األوقــاف  أّن  وأضــاف 

االحتــال  يريــده  مــا  رفضــت 

ــراس«،  ــن الح ــف »تعي ــأن مل فرضه بش

وخطــرًا،  ســافرًا  تدخــًا  واعترتــه 

محــذًرا مــن ســعي االحتــال إىل »فــرض 

ســيادته الحقيقيــة عــى األقــى وإنهــاء 

بالقــدس«. اإلســامية  األوقــاف  دور 

كــام أشــار صــري إىل أّن “إرسائيــل 

اعتــرت نفســها وصيّــة عــى األقــى 

ــات«،  ــوع التعيين ــوق األردن يف موض وف

تبقــى  أن  يريــد  االحتــال  أّن  متابعــاً 

قامئًــا  بالقــدس  اإلســامية  األوقــاف 

ــام يكــون هــو املســؤول  شــكليًا فقــط، في

الحقيقــي عــن املســجد األقــى.

ــاك  ــإّن هن ــري، ف ــيخ ص ــق الش ووف

نقــص يف الحــراس باملســجد األقــى 

املبــارك؛ بســبب عــدم تعيــن حــراس 

ُجــدد منــذ عــام 2017، بــدال مــن الذيــن 

ــتقالوا أو أحيلــوا للتقاعــد. توفــوا أو اس

ويف ســياٍق متصــل، ذكــر صــري 

أّن معانــاة حــراس األقــى  القدامــى 

ــارس  ــا أن أي ح ــة، مبيًن ــزال متواصل ال ت

يعــرض ترصفــات املقتحمــن الشــاذة 

والتجاوزيــة، يتــم اعتقالــه مــن االحتــال 

ــجد. ــن املس ــاده ع وإبع

ــاك أخطــار  ــام شــدد عــى أّن »هن ك

كبــرة تتهــدد األقــى«، الفتًــا إىل أّن 

االحتــال يتدخــل يف ملــف التعيينــات 

ومينــع الرميــم والصيانــة، بالتزامــن مــع 

صمــت عــريب وغيــاب الضغــط الحقيقــي 

تجاوزاتهــا  أمــام  »إرسائيــل«  عــى 

العدوانيــة.

الجميــع  صــري،  الشــيخ  ودعــا 

وقــال  األقــى.  إلنقــاذ  التحــرك  إىل 

إّن »األقــى أمانــة يف أعنــاق جميــع 

ــب  ــه سيحاس ــامل، وإن الل ــلمن بالع املس

كل مــن يقــرص بحــق القــدس واألقــى”.

خطيب األقصى: االحتالل يرفض تعيين حراس جدد 
للمسجد ويهدد باعتقالهم
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أعلنــت الهيئــة اإلســامية املســيحية 

يــوم  واملقدســات،  القــدس  لنــرصة 

اإلثنــن، أّن »عرقلــة رشطــة االحتــال 

ــن  ا م ــدًّ ــت ح ــاف، بلغ ــل إدارة األوق لعم

التــامدي ال ميكــن قبولــه، ويهــدد بشــكل 

خطــر صاحياتهــا، باعتبارهــا الجهــة 

إدارة  يف  الحرصيــة  املســؤولية  ذات 

األقــى”. وصيانــة  وعــامرة 

وأكــدت الهيئــة يف بيــاٍن لهــا، أّن 

“األوقــاف تســتمد رشعيتهــا القانونيــة 

الوصايــة  مــن  والدينيــة  والسياســية 

اإلســامية  املقدســات  عــى  الهاشــمية 

واملســيحية”.

عمليــات  »عرقلــة  أّن  وأضافــت 

الرميــم داخــل املســجد، واالعتــداءات 

ــون  ــا العامل ــرض له ــي يتع ــتمرة الت املس

ــد  ــة إىل تصاع ــامر، إضاف ــة اإلع يف لجن

موجــة االقتحامــات اليوميــة، ومتكــن 

املســتوطنن مــن مامرســة جميــع أشــكال 

تشــكل  املســجد،  لحرمــة  االنتهــاكات 

مــؤرًشا واضًحــا وخطــرًا عــى األهــداف 

الوضــع  تغيــر  يف  لاحتــال،  املبيتــة 

ــي للمســجد،  التاريخــي والقانــوين والدين

وصــواًل إىل تكريــس التقســيم الزمــاين 

واملــكاين”.

ــال  ــلطات االحت ــة س ــذرت الهيئ وح

مــن مغبّة االســتمرار يف هذه املامرســات، 

ملشــاعر  اســتفزاز  مــن  تشــكله  ومــا 

وتداعيــات  مخاطــر  ومــن  املســلمن، 

ــدة  ــؤوليتها، مؤك ــال مس ــيتحمل االحت س

ــن  ــات ل ــذه املامرس ــاه ه ــت تج أن الصم

ــًا. ــتمر طوي يس

العــريب  العاملــن  ودعــت  كــام 

واإلســامي لــرورة التعامــل بجديــة إزاء 

ورضورة  باألقــى،  املحدقــة  املخاطــر 

ــاذه  ــة إلنق التحــرّك عــى املســتويات كاف

ــه. ــة ب ــار املحدق ــن األخط ــه م وحاميت

حققت ما تســمى بـ”الوحــدة القطرية 

املنظمــة- والجرميــة  الفســاد  ملكافحــة 

ــال  ــة االحت ــة لرشط ــف 433” التابع اله

اإلرسائيــي مــع إمــام املســجد الكبــر يف 

مدينــة اللــد بالداخــل الفلســطيني املحتــل 

ــا(، بزعــم  ــاز )63 عاًم الشــيخ يوســف الب

ــف واإلرهــاب. ــض عــى العن التحري

املدافعــة  مبواقفــه  البــاز  ويُعــرف 

واملنــارصة عــن الحقــوق الفلســطينية يف 

ــة. ــوام طويل ــدار أع ــى م ــد ع الل

وقــال البــاز يف ترصيــح صحــايف: إّن 

ــق  ــة محققــن أرشفــوا عــى التحقي “ثاث

ــاً أّن  ــاعات”، مضيف ــع س ــو أرب ــه لنح مع

“التحريــض وفــق ادعائهــم جــاء مــن 

خــال قــويل يف الخطبــة: إننــا ســنضحي 

املســجد  عــن  نتخــى  ولــن  بأرواحنــا، 

األقــى املبــارك”.

كــام أضــاف: “ُســئلت: أنــت قلــت 

إننــي أنصــح إرسائيــل أن تكــف عدوانهــا 

وإال  املبــارك،  األقــى  املســجد  عــن 

ــت:  ــامل؟، فأجب ســتزول عــن خريطــة الع

مــا زلــت أرّص عــى هــذا الــكام، فأجــاب 

املحقــق: أنــت بذلــك تهــدد دولــة إرسائيــل 

ــا’”. بإزالته

الجديــر بالذكــر أّن النيابــة العامــة 

ــة  ــة املركزي ــال قّدمــت إىل املحكم لاحت

يف اللــد، يــوم 8 متــوز/ يوليــو 2021، 

ــاز. ــد الب ــام ض ــة اته الئح

هيئة مقدسية تحّذر من انتزاع االحتالل صالحيات األوقاف 
في األقصى

االحتالل يحقق مع أبرز أئمة اللد بزعم »التحريض على 
اإلرهاب«
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مستوطنون ينفذون أعمال حفر وتخريب بجانب مدخل 
المسجد اإلبراهيمي

نفــذ مســتوطنون، صبــاح الثاثــاء 

عــى  تخريــب  أعــامل   ،2022-1-11

الرئيــي  اإلبراهيمــي  املســجد  مدخــل 

االحتــال. قــوات  حاميــة  تحــت 

ــل  ــاف الخلي ــة أوق ــت مديري وأوضح

أّن هــذه األعــامل هــي اســتكامٌل ألعــامل 

الحفريــات التــي بــدأت منــذ عــدة أشــهر 

ــة للحــرم لركيــب  يف الســاحات الخارجي

مصعــد لخدمــة املســتوطنن.

وأفــادت بــأّن أعــامل الحفــر تجــري 

رغــم أن املســجد اإلبراهيمــي مــدرج عــى 

الئحــة الــراث العاملــي ملنظمــة اليونســكو، 

ــن  ــكل القوان ــاوز ل ــك تج ــرًة أن ذل مش

والقــرارات األمميــة والقانونيــة.

كبــرة  رافعــة  االحتــال،  وجلــب 

ــن  ــه م ــذي تعبئ ــم ال ــاس الطم ــع أكي لرف

ســاحات املســجد الخارجيــة، والتــي هــي 

مغطــاة بخيمــة وضعــت قبــل أســبوع عــى 

ــة. ــجد يف املنطق ــل املس مدخ

يُذكــر أن أعــامل الحفــر والتنقيــب 

اإلرسائيليــة، مــا زالــت مســتمرة حتــى 

ــة. ــاحات الخارجي ــة يف الس ــذه اللحظ ه

ويســعى االحتــال إلفــراغ املســجد 

مــن املصلــن، مــن خــال اإلجــراءات 

املصلــن،  بحــق  والتعســفية  القمعيــة 

وإغــاق البوابــات اإللكرونيــة، ومنــع 

حركــة  وعرقلــة  فيــه،  األذان  إقامــة 

العســكرية  الحواجــز  عــى  املواطنــن 

واحتجازهــم.

 ويهــدد املــرشوع االســتيطاين بوضــع 

تاريخيــة  مرافــق  عــى  االحتــال  يــد 

ــاء  ــة البن ــرب املســجد، وســحب صاحي ق

والتخطيــط مــن بلديــة الخليــل.

ــر  ــبابية، الجامه ــراكات ش ــت ح دع

الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة والقــدس 

والداخــل الفلســطيني املحتــل عــام 1948، 

إىل املشــاركة الواســعة يف صــاة “الفجــر 

ــة  ــى، الجمع ــجد األق ــم” يف املس العظي

ــة، 14 كانــون الثاين/ينايــر. املقبل

وجــاء يف الدعــوة نــداء لشــد الرحــال 

ــة مــن عــام  ــة الثاني لصــاة فجــر الجمع

2022 يف داخــل باحــات املســجد األقــى 

املبــارك، تحــت شــعار “حــراس األقــى”، 

“لنكــن لألقــى حراســا ولنعمــره يف 

صــاة الفجــر العظيــم”.

العظيــم”  الفجــر  “نــداء  ويــأيت 

بــن  الروحــي  الرابــط  عــى  تأكيــًدا 

الفلســطينين واملســجد األقــى املبــارك، 

برفــض  لاحتــال  رســالة  وإليصــال 

)الســلب  والضــم  التهويــد  مخططــات 

والنهــب(.

وانطلقــت حملــة “الفجــر العظيــم” 

املســجد  مــن  املــايض  العــام  مطلــع 

اإلبراهيمــي يف الخليــل لينضــم إليهــا 

املســجد األقــى ومســاجد كثــرة يف 

العــامل  وعــدة دول يف  وغــزة  الضفــة 

فيهــا  وشــارك  واإلســامي،  العــريب 

أجــل  مــن  العاملــي  العلــاميئ  امللتقــى 

 . فلســطن

دعوات إلحياء »الفجر العظيم« في األقصى الجمعة 
القادمة
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الخميس 10 جمادى اآلخرة ١٤٤٣ هـ,الموافق لـ 13 يناير 2022

)ناصر فلسطين( األسير أبوحميد في حالة حرجة أشبه 
بالموت السريري

إّن  األرسى  إعــام  مكتــب  أعلــن 
ا طــرأ عــى الوضــع  تدهــوًرا خطــرًا جــدًّ
ــد )49  ــو حمي ــارص أب الصحــي لألســر ن
ــه  ــرام الل ــري ب ــم األمع ــن مخي ــا( م عاًم

واملصــاب بالرسطــان.

ويتفاقــم الوضــع الصحــي لألســر 
ــد« بتســارع، ووصــف »إعــام  ــو حمي »أب
األرسى« حالتــه بـ«املــوت الرسيــري«، وال 
ــس  ــزة التنف ــت أجه ــا تح ــزال موضوًع ي

االصطناعــي.

تدهــور  مــن  عــاىن  األســر  وكان 
خطــر عــى صحتــه مؤخــرًا، وقــد تأخــر 
ــه ملستشــفى »بــرزالي«،  االحتــال يف نقل
ــام، بعــد  ــل عــرشة أي ــه قب ــل إلي ــث نُق حي
مامطلــة وإهــامل طبــي متعمــد بحّقــه 

ــة. ــهور املاضي ــدار الش ــى م ع

يذكــر أن الوضــع الّصحــي لألســر 
ــذ  ــدأ بالتدهــور بوضــوح من ــد ب ــو حمي أب
شــهر آب/ أغســطس 2021، حيــث بــدأ 
ــن  ــاين مــن آالم يف صــدره إىل أن تب يع
ــت  ــة، ومتّ ــى الرئ ــورم ع ــاب ب ــه مص بأن

إزالتــه وإزالــة قرابــة 10 ســم مــن محيــط 
الــورم، ليعــاد نقلــه إىل ســجن »عســقان« 
قبــل متاثلــه للّشــفاء، األمــر الــذي وصــل 
بــه هــذه املرحلــة الخطــرة، والحًقــا وبعــد 
إقــرار األطبــاء بــرورة أخــذ العــاج 
ملامطلــة  مجــدًدا  تعــرض  الكيــاموي 

ــدة. متعم

واألســر مــن مخيــم األمعــري يف رام 
اللــه، وهــو مــن بــن خمســة أشــقاء حكــم 
عليهــم االحتــال بالّســجن ملــدى الحيــاة، 
وكان االحتــال اعتقــل أربعــة منهــم عــام 
ورشيــف  ونــارص  نــرص  وهــم:   2002
ــام  ــقيقهم إس ــل ش ــام اعتق ــد، في ومحم
عــام 2018، ولهــم شــقيق شــهيد وهــو 
ــة  ــام أّن بقي ــد، ك ــو حمي ــم أب ــد املنع عب
وحرمــت  لاعتقــال،  تعرّضــت  العائلــة 
والدتهــم مــن زيارتهــم لســنوات، وفقــدوا 
ــام  ــم، ك والدهــم خــال ســنوات اعتقاله
وتعــرض منــزل العائلــة للهــدم خمــس 

ــام 2019. ــا ع ــرات، كان آخره م

املقاومــة  حركــة  حــّذرت  بدورهــا، 
الثاثــاء  يــوم  »حــامس«،  اإلســامية 

11-1-2022، االحتــال الصهيــوين مــن 

ــي  ــامل الطبّ ــة اإله ــتمرار يف سياس االس

ــد  ــو حمي ــارص أب ــج ضــد األســر ن املُمنه

وكل األرسى، مؤكــدة أن »شــعبنا وكل قــواه 

ــة لــن تبقــى مكتوفــة األيــدي أمــام  الحيّ

ــم«. هــذه الجرائ

ترصيحــاٍت  يف  »حــامس«  وقالــت 

صحافيــة »نعــّر عــن دعمنــا الكامــل 

ــو  ــارص أب ــر ن ــة لألس ــاندتنا املطلق ومس

حميــد، وعائلتــه املجاهــدة الصابــرة، وكل 

األرسى الــذي يخوضــون معــارك األمعــاء 

ــّجان  ــم للس ــون تحّديه ــة، ويواصل الخاوي

الصهيــوين«.

املؤسســات  كّل  »حــامس«  ودعــت 

ــة  ــانية الدولي ــات اإلنس ــة والهيئ الحقوقي

ــع  ــادة، تنســجم م ــة وج ــة حقيقي إىل وقف

ــن  ــادئ وقوان ــن مب ــه م ــا تعلن ــة م طبيع

إنســانية تجــرّم االنتهــاكات ضــد األرسى
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-1-12 األربعــاء  فجــر  استشــهد 
2022، املســن عمــر عبــد املجيــد أســعد 
ــامل  ــا ش ــه جلجلي ــا( يف قري )80 عاًم
مدينــة رام اللــه، وســط الضفــة الغربية 
املحتلــة، وذلــك بعــد احتجــازه مــن قبل 
جنــود االحتــال، وتقييــده وتعصيــب 
ــه،  ــداء علي ــه واالعت ــل ب ــه، والتنكي عيني
وتركــه ملقــى عــى األرض حتــى فــارق 

ــاة. الحي

البلــدي  املجلــس  رئيــس  وقــال 
يف قريــة جلجليــا، فــؤاد فطّــوم، إّن 
»املســن أســعد، استشــهد إثــر احتجــازه 
جيــش  قبــل  مــن  عليــه  واالعتــداء 
ــت  ــي اقتحم ــي الت ــال اإلرسائي االحت
عقــب  املســن  واحتجــزت  القريــة، 
وتقييــد  بالــرب،  عليــه  االعتــداء 

يديــه”.

ــة  ــوات اإلرسائيلي ــح أّن »الق وأوض
انســحبت، وتركــت املســن أســعد ملقــى 
عــى األرض داخــل منــزل قيد اإلنشــاء، 
ــاة«، مشــراً إىل أّن  ــارق الحي ــث ف حي
ــاج  ــن للع ــوا املس ــة نقل ــايل القري »أه
بــرام  الطبــي  فلســطن  مجمــع  يف 
ــفى  ــل إىل املستش ــه وص ــر أن ــه، غ الل

ــاء. ــب األطب ــدة«، بحس ــة هام جث

الفصائــل: ملحاســبة االحتــال عــى 
ــق  ــا بح ــي ارتكبه ــرب الت ــة الح جرمي

املسن 

دانــت حركــة الجهــاد اإلســامي 
يف فلســطن جرميــة تعذيــب وإعــدام 
املســن، معتــرًة أّن مــا جــرى »جرميــة 
ــة، مــام  ــه الكلم ــا تحمل ــكل م حــرب، ب
يتوجــب محاســبة االحتــال املجــرم 
عليهــا، تضــاف إىل ســجل جرامئــه 
املتواصلــة، لــن ميكــن أن متــر مــن 

حجــم  يناســب  وعقــاب  رد  دون 

ووحشــيتها”. بشــاعتها 

بدورهــا، رأت حركــة “حــامس” أّن 

ارتقــاء املســن الحــاج عمــر عبــد املجيد 

أســعد شــهيًدا يف قريــة جلجليــا شــامل 

رام اللــه بعــد االعتــداء عليــه والتنكيــل 

بــه جرميــة بشــعة تتطلــب تصعيــد 

املواجهــة بــكل أشــكالها مــع االحتــال 

املجــرم يف كل مناطــق الضفــة الغربيــة 

وأرجائهــا.

املقاومــة  لجــان  نعــت  كذلــك، 

الشــهيد،  جهتهــا  مــن  الفلســطينية 

ــية  ــذه الجرميــة فاش ــرت أّن »ه واعت

ترتقــي لجرائــم الحــرب ضد االنســانية 

وتواصــل لاجــرام الصهيــوين بحــق كل 

مكونــات الشــعب الفلســطيني”.

ورأت اللجــان أّن هــذه الجرميــة 

األمنــي  التنســيق  »وقــف  تســتدعي 

املخــزي وماحقــة املقاومــن، وتصعيــد 

وجــه  أشــكالها يف  بكافــة  املقاومــة 

ــاط  ــة نق ــى كاف ــوين ع ــدو الصهي الع

االشــتباك يف الضفــة والقــدس”.

مــن  قالــت  املجاهديــن  حركــة 

ــن   ــهيد املس ــاء الش ــا، إّن » ارتق جهته

إثــر احتجــازه واالعتــداء عليــه بوحشــية 

مــن قبــل جنــود االحتــال جرميــة 

ــجل  ــاف إىل س ــدة تض ــة جدي صهيوني

ــي لــن  ــم العــدو بحــق شــعبنا الت جرائ

ــرام”.  ــرور الك ــر م مت

قّيدوه وتركوه على األرض.. استشهاد مسّن بعد 
تنكيل جنود االحتالل به
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أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة 

الجهــاد اإلســامي الفلســطينية، خالــد 

البطــش، أن »اعتقــال جهــاز الشــاباك 

واتخاذهــم  لــذوي األرسى،  الصهيــوين 

عــى  للضغــط  وابتزازهــم  كرهائــن، 

ــح«. ــم ووق ــة منظ ــاب دول ــم، إره أبنائه

ودعــا البطــش يف ترصيــٍح صحــايف، 

ــوق  ــات حق ــاء 11-1-2022، مؤسس الثاث

اإلنســان واألمــم املتحــدة وكل املعنيــن 

بالتدخــل إلطــاق رساح والــدة األســرين 

ــث جــرادات دون تأخــر. عمــر وغي

تبقــى  أن  يُعقــل  »ال  إنــه  وقــال 

األخــت عطــاف جــرادات يف الســجون 

ــا ملــزاج ضابــط شــاباك  ــة، رهًن الصهيوني

مجــرم«.

وحّمــل القيــادي البطــش االحتــال 

بهــا،  املســاس  أو  ســامتها  مســؤولية 

مشــدًدا عــى رضورة وقــف سياســة اتخاذ 

ذوي األرسى كرهائــن حــن الطلــب.

يوســف  عطــاف  أّن  إىل  يُشــار 

ــيلة  ــدة الس ــن بل ــا( م ــرادات )49 عاًم ج

الحارثيــة يف جنــن، والــدة األســرين 

ــا  ــن يتهمه ــرادات، اللذي ــث ج ــر وغي عم

عمليــة  بتنفيــذ  الصهيــوين  االحتــال 

إطــاق النــار قــرب مســتوطنة »حومــش« 

شــاميل غــريب مدينــة نابلــس يف الضفــة 

ــة.  ــة املحتل الغربي

ويجــدر ذكــره، أّن »الشــاباك« جهــاز 

ويخضــع  اإلرسائيــي،  العــام  األمــن 

االحتــال،  حكومــة  لرئيــس  مبــارشة 

للكيــان. الداخليــة  بالشــؤون  ويعنــى 

ومثقفــون  وكتــاب  أدبــاء  أعلــن 
»مهرجــان  مقاطعــة  خليجيــون 
طــران اإلمــارات لــآداب«، املقــرر 
انطاقــه شــباط/فراير املقبــل؛ بســبب 
ــد  ــوين ديفي ــب الصهي ــاركة الكات »مش
غروســامن ضمــن أنشــطة املهرجــان«، 
ــد  ــج ض ــاف الخلي ــادرة »ائت ــا ملب وفًق

التطبيــع”.

ومثّــن االئتــاف، يف منشــور عــى 
ــاء  ــر«، الثاث ــع »توي ــابه يف موق حس
11-1-2022، قــرار األدبــاء والكتــاب 
وحياهــم  الخليجيــن،  واملثقفــن 
مــن  باالنســحاب  »مبادرتهــم  عــى 
مبشــاركة  علمهــم  بعــد  املهرجــان، 
يف  غروســامن  اإلرسائيــي  الكاتــب 

املهرجــان”.

بالتــزام  االئتــاف  وأشــاد 
املقاطعــن بـ«املوقــف الشــعبي العــريب 
وثوابتهــا  العربيــة  األّمــة  ومبصالــح 
القوميــة والوطنيــة«، مناشــًدا بقيــة 
»إلغــاء  واملشــاركات  املشــاركن 
مشــاركتهم بهــذه الفعاليــة التطبيعيــة”.

»الــروايئ  أن  االئتــاف  وأوضــح 
الصهيــوين ديفيــد غروســامن، مــن 
العنــرصي  الفصــل  نظــام  مؤيــدي 
ويناهــض  املحتلــة،  فلســطن  يف 
ــطينين،  ــن الفلس ــودة لاجئ ــق الع ح
اإلرسائيــي  العــدوان  عــن  ويدافــع 

.”2006 عــام  لبنــان  عــى 

الكويتيــة  اإلعاميــة  وقالــت 
ســعدية مفــرح، يف تغريــدة نرشتهــا 
عــى حســابها يف موقــع »تويــر«: 

طــران  مهرجــان  يف  »سيشــارك 

ســتقام  الــذي  لــآداب،  اإلمــارات 

فعالياتــه يف فرايــر املقبــل، كاتــب 

ــوين، إىل  ــان الصهي ــن الكي ــر م أو أك

جانــب الضيــوف العــرب، كــام هــو 

واضــح مــن برنامــج املهرجــان املعلــن، 

يعــرف  ال  ملــن  مبكــر  تنبيــه  وهــذا 

منهــم”.

مقاطعــة  »حركــة  واســتهجنت 

ــي  ــة، »إرصار منظّم ــل« الكويتي إرسائي

املهرجــان عــى إقحــام كاتــب صهيوين 

واملبدعــن  الكتّــاب  عــرشات  بــن 

العــرب”.

البطش: اتخاذ ذوي األسرى رهائن لدى االحتالل إرهاٌب 
منّظم

أدباء خليجيون يقاطعون مهرجاًنا باإلمارات الستضافته 
ا صهيونًيا روائيًّ
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صحــراء النقــب منطقــة صحراويــة 
لدولــة  الجنــوب  أقــى  يف  تقــع 
فلســطن، وتشــكل مــا نســبته 40% 
التاريخيــة،  فلســطن  مســاحة  مــن 
وتعــد جغرافيــا جــزًءا مــن شــبه جزيــرة 
ســيناء، وتبلــغ مســاحة النقــب 14 ألــف 
كيلومــر مربــع، وتقطنهــا الكثــر مــن 
القبائــل والعشــائر العربيــة وترتبــط 
ســيناء  بقبائــل  اجتامعيًــا  ارتباطًــا 
واألردن،  العربيــة  الجزيــرة  وشــبه 
وتغطــي النقــب مســاحات واســعة مــن 

الخــراء. الزراعيــة  األرايض 

ويبلــغ تعــداد البــدو يف منطقــة 
أي  نســمة  ألــف   300 نحــو  النقــب 
نصــف عــدد ســكان النقــب الــكي، 
وحــوايل ثلــث عــدد ســكان منطقــة 
الجنــوب اإلداريــة البالــغ عــدد ســكانها 
تقديــرات  بحســب  نســمة  مليــون 

.2014 عــام  االحتــال  ســلطات 

مــع قــدوم االحتــال الصهيــوين 
عــام 1948 أجــر االحتــال قرابــة 
الرحيــل  بــدوي عــى  ألــف  الـــ100 
مــن منطقــة النقــب أو مــا يعــرف 
»بــر الســبع«، وتحــول أغلبهــم إىل 
جزيــرة  وشــبه  األردن  يف  الجئــن 
ســيناء وقطــاع غــزة، ومناطــق الضفــة 
الغربيــة، خصوًصــا مناطــق الخليــل 
واألغــوار والقــدس، ومنحــت الســلطات 
كيانهــا  جنســية  البــدو  اإلرسائيليــة 
ــى 13  ــم ع ــرف مبلكيته ــا مل تع لكنه
مليــون دونــم ومل تعــرف بنحــو 35 

ــة. قري

االحتــال  ســلطات  واســتطاعت 
ــبع  ــم يف س ــو %56 منه ــارصة نح مح
ــم، رغــم افتقارهــا  ــا له ــدات أقامته بل

للبنيــة التحتيــة مــن صحــة وطــرق 
وتعليــم وكهربــاء ومــاء وغرهــا، فيــام 
يعيــش الباقــي نحــو %44 يف قــرى 
التاريخيــة  أرضهــم  فــوق  متناثــرة 
تصفهــا ســلطات االحتــال بأنهــا »غــر 

ــا”. ــرف به ــر مع ــة« أو »غ رشعي

املنطقــة  تهويــد  عمليــة  وبلغــت 
أوجهــا يف مــا ســمي »الخطــة القوميــة 
ــر النقــب« املقــرة  االســراتيجية لتطوي
مــن الحكومــة اإلرسائيليــة عــام 2005 
زيــادة  يف  الخطــة  هــذه  وتتلخــص 
إىل  يصلــون  بحيــث  اليهــود  عــدد 
ــد  ــى أال يزي ــمة، ع ــون نس ــة امللي قراب

ــمة. ــف نس ــى الـــ200 أل ــرب ع الع

واســتهدف االحتــال قــرى النقــب 
مــن  والحرمــان  واإلهــامل  بالهــدم 
رش  وسياســة  األساســية  الخدمــات 
املزروعــات، حيــث ســلمت أوامــر هــدم 
ــر  يف الســنوات الخمــس األخــرة ألك
مــن 16 ألــف منــزل، وهــدم االحتــال 
ــزاًل  ــن 10,769 من ــر م ــب أك يف النق

وفــق  و2019،   2009 األعــوام  بــن 

غــر  للقــرى  اإلقليمــي  املجلــس 

بهــا. املعــرف 

الحكومــة  رصــدت  ومؤخــرًا 

الصهيونيــة ميزانيــة قيمتهــا 25 مليــون 

مخطــط  تنفيــذ  يف  للــرشوع  دوالر 

ــدة،  ــة جدي ــة 100 مزرع ــي بإقام يق

إضافــة إىل 41 مزرعــة فرديــة أقامهــا 

اليهــود بشــكل غــر قانــوين، عــى 

النقــب،  يف  الفلســطينين  أرايض 

 80 مقدارهــا  مســاحة  وســتخصص 

لــكل عائلــة يهوديــة  دومنًــا مجانًــا 

باملنطقــة. االســتيطان  عــى  توافــق 

ســلطات  تواصــل  واليــوم، 

االحتــال، هجمتهــا اإلرهابيــة عــى 

مناطــق النقــب املحتــل الراميــة لســلب 

عليهــا  يقيــم  التــي  األرض  باقــي 

الفلســطينيون، وال ســيام منطقــة عــرب 

املحتلــة. الصحــراء  يف  األطــرش 

بئر السبع “النقب”.. تعاني التهميش والتهجير وعدم 
اعتراف االحتالل بقراها.. تعّرف عليها
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112 شهيًدا عداد القتل يحصد المزيد عاًما بعد عام

هذا الرقم هو عدد األرواح التي أُزِهقت يف األرايض املحتلة عام 1948، برصاص الجرمية والعنف، خال عام 

.2021

إنّه حامم الدم الذي يزداد اتساًعا ويأكل من وجودنا ومستقبلنا. عام 2020 كانوا 100 قتيٍل، كان حينها »رقاًم 

قياسيًا”، لكن عداد القتل يحصد املزيد عاًما بعد عام.
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مركــز الزيتونــة للدراســات ينرش 

االســراتيجي  التقريــر  خاصــات 

ــن ــن املاضي ــطيني للعام الفلس

عقــد مركــز الزيتونــة للدراســات 

واالستشــارات صبــاح الثاثــاء 1-11-

ــان،  ــا يف لبن ــرًا صحفيًّ 2022، مؤمت

الســتعراض أبــرز النتائــج وخاصات 

ــطيني  ــراتيجي الفلس ــر االس التقري

الــذي يغطــي ســنتي 2020–2021 

املســتقبلية  املســارات  والســتعراض 

ــن. ــة للســنتن القادمت املتوقع

التقريــر  محــرر  واســتعرض 

االســراتيجي ومديــر عــام مركــز 

الزيتونــة محســن محمــد صالــح، 

هــذه النتائــج بحضــور مجموعــة 

يف  واملتخصصــن  الخــراء  مــن 

الفلســطيني. الشــأن 

أّن  صالــح  محمــد  وأوضــح 

ــا أساســيًّا  ــدُّ مرجًع ــر يُع هــذا التقري

العلميــة  الفلســطينية  للدراســات 

الشــاملة واملتخصصــة، والــذي متكن 

 2021–2005 الفــرة  تغطيــة  مــن 
عــى مــدى17 عاًمــا حتــى اآلن.

الوضع الداخي الفلسطيني

ــة  ــتمرار أزم ــر اس ــظ التقري الح
الفلســطيني،  الوطنــي  املــرشوع 
وغيــاب الرنامــج الوطنــي الــذي 
يضبــط الثوابــت ويديــر املرحلــة. 
مكانــة  تدهــور  اســتمرار  ورصــد 
ومؤسســاتها،  التحريــر  منظمــة 
الســلطة  تــآكل  واســتمرار 

. لفلســطينية ا

وأشــار إىل حالــة اإلحبــاط التــي 
أصابــت الشــارع الفلســطيني نتيجــة 
تعطــل االنتخابــات، وتعــرُّ عمليــة 
ــطيني،  ــت الفلس ــب البي ــادة ترتي إع
بالقيــادة  الثقــة  تراجــع  مــع 
بحســب  الحاليــة  الفلســطينية 

العــام. الــرأي  اســتطاعات 

ــة  ــر اســتمرار أزم ــع التقري وتوق
واملؤسســات  الوطنــي  املــرشوع 
ــت  ــا ظل ــطينية، طامل ــمية الفلس الرس
العقليــة نفســها تقودهــا، وازديــاد 
والشــعبية  الفصائليــة  الضغــوط 
باتجــاه تشــكيل قيــادة فلســطينية 

انتقاليــة.

ث عــن فــرٍص معقولــة  وتحــدَّ
لتشــكيل جبهــة أو اصطفــاف وطنــي 
فلســطيني داعــم لخــط املقاومــة، 
بنــاء  إعــادة  باتجــاه  وضاغــط 
الفلســطينية  الرســمية  املؤسســات 
عــى أســس متثيليــة حقيقيــة يف 

والخــارج. الداخــل 

املؤرشات السكانية

عــدد  أن  التقريــر  أوضــح 

ــا  ــغ نحــو 14 مليونً الفلســطينين يبل

نصفهــم تقريبـًـا يف الخــارج 50.2%، 

فلســطن  يف  يقيمــون  ونصفهــم 

.)49.8%( التاريخيــة 

وبــن أن أكــر مــن ثاثــة أربــاع 

ــرب  ــون ق ــارج يقيم ــطينيي الخ فلس

ــا يف األردن. فلســطن، وخصوًص

الشــعب  الجئــي  أن  إىل  ونبّــه 

عــن  نســبتهم  تزيــد  الفلســطيني 

معظمهــم   )67% )نحــو  الثلثــن 

ــام يقيــم  ــارج، بين ــون يف الخ يقيم

نحــو 2.4 مليونًــا داخــل فلســطن 

الضفــة  وخصوًصــا  التاريخيــة 

والقطــاع.

وأشــار إىل أن أعــداد الشــعب 

الفلســطيني يف فلســطن التاريخيــة 

هــذه  اليهــود  أعــداد  ســتتجاوز 

الســنة 2022 لتصــل إىل نحــو 7.1 

ــم  ــتزيد أعداده ــمة، وس ــون نس ملي

عــن أعــداد اليهــود بنحــو 300 ألــف 

ــة 2026. ــنن نهاي ــس س ــد خم بع

املــؤرشات االقتصاديــة للضفــة 

ــع  ــر واق ــتعرض التقري ــاع اس والقط

االقتصــاد الفلســطيني يف الضفــة 

االحتــال  وهيمنــة  والقطــاع، 

أن  إىل  ونبــه  عليــه،  الصهيــوين 

املحــي الناتــج 

.

مركز الزيتونة للدراسات ينشر خالصات التقرير 
االستراتيجي الفلسطيني للعامين الماضيين
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 25 بنحــو  يزيــد  اإلرسائيــي 
ــطيني يف  ــه الفلس ــن مثيل ــا ع ضعًف
ســنة 2021، كــام يزيــد دخــل الفــرد 
ــطيني  ــه الفلس ــن مثيل ــي ع اإلرسائي
بنحــو 15 ضعًفــا، مــام يؤكــد بشــاعة 
ــه بحــق  ــال، وبشــاعة إجراءات االحت
فلســطن وشــعبها. وأوضــح أن 84% 
ــلطة تذهــب إىل  ــن صــادرات الس م
تســتورد  بينــام  االحتــال،  دولــة 
الســلطة %55 مــن وارداتهــا مــن 

ــها ــال نفس ــة االحت دول

وأشــار التقريــر إىل أن معظــم 
أساًســا  تعتمــد  الســلطة  إيــرادات 
بهــا؛  تتحكــم  ال  مصــادر  عــى 
مــن   80% مــن  أكــر  جــاءت  إذ 
إيــرادات املقاصــة التــي يجمعهــا 
االحتــال اإلرسائيــي واملســاعدات 

الدوليــة.

املعانــاة  إىل  التقريــر  ونبّــه 
الهائلــة لقطــاع غــزة تحــت الحصــار 
15 عاًمــا، والصمــود  عــى مــدى 
البطــويل ألهلهــا، واملواجهــة القويــة 

الصهيــوين. للعــدوان 

العدوان واملقاومة

فصــًا  التقريــر  وأفــرد 
للعــدوان الصهيــوين عــى الشــعب 
الفلســطيني، وللمقاومــة الفلســطينية 

مواجهتــه. يف 

وقــّدم تقاريــر إحصائيــة عــن 
عمليــات املقاومــة يف ســنتي 2020-

ــداد الشــهداء والجرحــى  2021، وأع
ــات  ــطينين، واإلصاب واألرسى الفلس

ــي. ــب اإلرسائي يف الجان

ــه إىل اعــراف اإلرسائيليــن  ونبّ
ســنة  للمقاومــة  عمليــة   1,513 بـــ 
2020، ومبــا مجموعــه 4,386 عمليــة 

ال  نســبة  وجــود  مــع   2021 ســنة 
ــرة،  ــات املؤث ــن العملي ــا م ــأس به ب
العمليــات  باقــي  اتخــذت  بينــام 
شــكل القنابــل الحارقــة واملواجهــات 
ــا؛  ــارة وغره ــق الحج ــعبية كرش الش
هــذا مــع بــروز قــوة املقاومــة بــروزًا 
ســيف  معركــة  يف  مســبوق  غــر 

القــدس يف أيــار/ مايــو 2021.

املشهد اإلرسائيي

ناقــش الفصــل الخامــس مــن 
التقريــر االســراتيجي الفلســطيني 
املشــهد اإلرسائيــي مبــا يف ذلــك 
واملــؤرشات  الداخليــة  األوضــاع 
ــة والعســكرية. الســكانية واالقتصادي

ــه إىل أن املجتمــع الصهيــوين  ونبّ
يســر يف اتجاهــات أكــر تطرفًــا 
التيــارات  وأّن  ـا،  وقوميًـّ دينيًّــا 
اليمينيــة تهيمــن عــى نظــام الحكــم 

واملشــهد الســيايس اإلرسائيــي.

والحــظ التقريــر حالــة االرتبــاك 
والــا اســتقرار التــي عاشــها النظام 
الســيايس اإلرسائيــي الــذي نفــذ 
ــدى  ــى م ــة ع ــات عام ــع انتخاب أرب
وصعوبــة   ،)2021-2019( عامــن 
وأن  مســتقرة،  حكومــات  تشــكيل 
الحكومــة الحاليــة غــر متجانســة 
ومهــددة بالســقوط يف أي لحظــة.

وأشــار إىل اتجــاه نظــام الحكــم 
اإلرسائيــي إىل مزيــد مــن »قَْوننــة« 
الهويــة اليهوديــة الصهيونيــة للكيــان 
اإلرسائيــي، والقيــام مبزيــد مــن 
القــدس  يف  التهويــد  إجــراءات 

وباقــي الضفــة الغربيــة.

واإلســامية  العربيــة  األوضــاع 
والدوليــة

االســراتيجي  التقريــر  ناقــش 
قضيــة  كاملــة  فصــول  ثاثــة  يف 
ــا.  ــا وإســاميًا ودوليً فلســطن عربيً

للعــامل  واســعة  مســاحة  وأفــرد 

الطــوق:  دول  وخصوًصــا  العــريب 

ولبنــان،  وســورية  واألردن  مــرص 

ــطيني. ــأن الفلس ــع الش ــا م وتفاعله

ملــف  تطــورات  واســتعرض 

التطبيــع، وإقامــة كلٍّ مــن اإلمــارات 

والســودان  واملغــرب  والبحريــن 

ــود  ــل«، ووج ــع »إرسائي ــات م عاق

عاقــات مــع دول أخــرى مل يتــم 

اآلن. حتــى  ترســيمها 

والحــظ التقريــر الــدور املــرصي 

العربيــة  اإلدارة  يف  املركــزي 

ورعايتهــا  الفلســطيني،  للملــف 

للقــاءات املصالحــة، وترتيــب البيــت 

. لفلســطيني ا

تراجــع  التقريــر  ــح  ورجَّ

االندفاعــة العربيــة نحــو التطبيــع 

يف ضــوء الرفــض الشــعبي. وناقــش 

مــن  اإلســامي  العــامل  مواقــف 

ــل  ــطن، ودرس بالتفصي ــة فلس قضي

واإليــراين.  الــريك  النموذَجــن 

وأشــار التقريــر إىل أن إيــران 

املقاومــة  لخــط  دعمهــا  واصلــت 

ماليًّــا وعســكريًّا وإعاميًّــا، وهــو مــا 

ــة،  ــوى املقاوم ــر ق ــّل تقدي كان مح

برفــض  التزامهــا  واصلــت  كــام 

اإلرسائيــي،  بالكيــان  االعــراف 

وهــو موقــف مــن املرجــح أن تتابعــه 

كــام  املنظــور.  املــدى  يف  إيــران 

االســراتيجي  التقريــر  اســتعرض 

ــة  ــدويل وقضي ــل الوضــع ال بالتفصي

فلســطن.
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د. مصطفى يوسف اللداوي
وتحطــم  ســقوط  حادثــة  تكشــف 
املروحيــة العســكرية اإلرسائيليــة قبالــة 
شــواطئ حيفــا، وإصابــة ومقتــل طاقمهــا، 
ــادت  ــي س ــوف الت ــب والخ ــة الرع وحال
الشــعبية اإلرسائيليــة شــامل  األوســاط 
الطــوارئ  وحالــة  املحتلــة،  فلســطن 
الحكومــة  أعلنتهــا  التــي  القصــوى 
مدينــة  ومستشــفيات  الجيــش  وقيــادة 
حيفــا، أن الكيــان الصهيــوين، حكومــًة 
وجيًشــا وشــعبًا، كيــاٌن ال يســتطيع احتــامل 
ــامت، وال  ــد املل الصدمــات، أو الصــر عن
يســتطيع الصمــود أمــام املفاجئــات، أو 
الثبــات يف مواجهــة الصعــاب والتصــدي 
للتحديــات، ســواء كانــت كــوارث طبيعيــة، 
ــراء  ــكرية، أو ج ــاٍت عس ــة صدام أو نتيج
أخطــاء تقنيــة أو حــوادث عرضيــة، أو 
ــة، التــي  بســبب عمليــات املقاومــة النوعي
تحــدث يف صفوفــه إصابــاٍت مبــارشة 
كبــرة  أعــداًدا  وتخلــف  وخطــرة، 
مــن القتــى والجرحــى مــن املدنيــن 

مًعــا. والعســكرين 
خســائر  تحمــل  يســتطيع  ال  وألنــه 
ــل  ــى تقب ــوى ع ــة، وال يق ــة حقيقي برشي
نتائــج املواجهــات العســكرية الضاريــة، 
املبــارشة  املواجهــات  كل  يتجنــب  فهــو 
التــي مــن املحتمــل أن تلحــق بــه خســائر 
ويرفــض  وموجعــة،  كبــرة  برشيــة 
اجتياحــاٍت  أو  حــروٍب  خــوض  دامئــاً 
مضطــرًا  فيهــا  يكــون  واســعٍة،  بريــٍة 
إىل اســتخدام ســاح املشــاة، ولــو كان 
ــة  ــة ناري ــوي، وبكثاف ــاٍء ج ــا بغط مدعوًم
ــة،  ــات واملدفعي ــاح الدباب ــن س ــة م عالي
ويحــرص عــى تجنبهــا رغــم حاجتــه 

ــه  ــه وخرائ ــار ضباط ــان كب ــا، وإع إليه
املتكــرر، أنــه ال حــل ملشــكلة صواريــخ 
العســكرية  قواتهــا  وتنامــي  املقاومــة 
واألمنيــة، إال باجتيــاٍح بــرٍي واســع، إال 
ــص  ــي يخل ــات الت ــم كل التوصي ــه رغ أن
إليهــا، فإنــه ال يســتطيع خــوض غــامر 
هــذه التجربــة، ألنهــا ســتكون قاســيًة 
ــه ســيوجع »خصمــه«  ــو أن ــه، ول جــًدا علي
املقــاوم  »خصمــه«  ولكــن  وســيؤذيه، 
ــن  ــة م ــة العالي ــذه الكلف ــاً له ــٌز دوم جاه

والنضــال. املقاومــة  رضيبــة 
كــام تخــى الحكومــة اإلرسائيليــة 
الكيــان مــن أي  وقيــادة أركان جيــش 
ومناهــض  معــارض  شــعبي  حــراٍك 
ــة، مبــا يشــبه »حــراك  ــم الحربي لعملياته
كثــراً،  منــه  عانــوا  الــذي  األمهــات« 
اتخــاذ  إىل  والجيــش  الحكومــة  ودفــع 
الغضبــة  لتجنــب  اضطراريــة  قــراراٍت 
فعاليــات  إطــار  وتوســع  الجامهريــة 
»حــراك األمهــات«، ومــن املتوقــع عــودة 
ــٍة وقويــٍة يف  هــذا الحــراك بصــورٍة فاعل
ظــل ســقوط عــدد كبــر مــن القتــى 
ــم أرسى  ــقوط بعضه ــن، أو س اإلرسائيلي
الــذي  األمــر  وهــو  املقاومــة،  بأيــدي 
بــات مؤكــداً وفــق مختلــف القــراءات 
العســكرية واألمنيــة اإلرسائيليــة، يف ظــل 
ــف  ــى مختل ــة ع ــدرات املقاوم ــي ق تنام
الجبهــات ويف كل املســتويات القتاليــة.

ــان  ــدرة الكي ــر يف عــدم ق ومــام يؤث
أي  أعبــاء  تحمــل  عــى  الصهيــوين 
تغــر  هــو  قادمــة،  حقيقيــة  مواجهــة 
الركيبــة  وتبــدل  اليهوديــة،  األجيــال 
الســكانية، وغيــاب األجيــال العقائديــة 
القدميــة، التــي آمنــت باملــرشوع اليهــودي 
إىل  وهاجــرت  أجلــه،  مــن  وضحــت 
»أرض  فلســطن،  املوعــودة«  »األرض 
األجــداد والعســل واملــن والســلوى«، إذ 
أصبحــت األجيــال الجديــدة أكــر حرًصــا 
عــى الحيــاة، وأشــد نفــوًرا مــن الحــرب، 
ــة  ــة العام ــون عــن التضحي ــا تك ــد م وأبع
ــات  ــة والغاي ــداف القومي ــبيل األه يف س

الدينيــة.
املفاهيــم  غيــاب  جانــب  وإىل 
العقائديــة ورجالهــا، فقــد ظهــرت أجيــاٌل 
الحيــاة  عــن  تبحــث  جديــدة  يهوديــة 
العرصيــة الهادئــة الوادعــة، البعيــدة عــن 

املخاطــرة واملغامــرة، واملتطلعــة إىل املتعــة 

التطــور  والترسيــة واســتخدام وســائل 

الحديثــة، التــي ســهلت الحيــاة وجملتهــا، 

ــة  ــبات الفطري ــك باملكتس ــت التمس وجعل

أهــم بكثــر مــن الحفــاظ عــى الثوابــت 

ــزة  ــذه املي ــر ه ــة، وتظه ــة والعقدي القومي

بوضــوح مــن خــال موجــات الســفر 

الكبــرة التــي يشــهدها الكيــان الصهيوين 

يف ظــل الحــروب واملواجهــات والقاقــل 

ــة. األمني

هــذا الكيــان اللقيــط كيــاٌن مســٌخ 

ــر  ــٌن غ ــايٌئ هج ــٌف، فسيفس ــٌش ضعي ه

منســجٍم، رسعــان مــا يســقط ويهــوي، 

ويتهشــم  وينكــرس  ويتشــظى،  ويتمــزق 

عنــد أي محنــة كبــرة تواجهــه، أو يف 

ظــل أم مواجهــة حقيقيــة تخوضهــا ضــده 

املقاومــة العربيــة عــى اختافها، إذا شــعر 

أن الكلفــة باهظــة والتضحيــات كبــرة، 

والخســائر املتوقعــة أكــر مــن قدرتــه عى 

ــا أن تكــون  احتاملهــا، ولهــذا ينبغــي دوًم

كلفــة احتالــه عاليــة، ورضيبــة اغتصابــه 

ــا  ــه علين ــة عدوان ــرة، وعاقب ــألرض كب ل

ــا  ــتقراًرا، حينه ــااًل واس ــا وم ــة، دًم موجع

لــن يكــون لــه وجــوٌد وســيتفكك، وســينهار 

مــن داخلــه ويرحــل مســتوطنوه وينتهــي.

مخترص عن املصدر: د. مصطفى يوسف اللداوي

»إسرائيل« كياٌن ضعيٌف أماَم الِمحِن هٌش عند الِفتِن



موقعها: 
تقع باتجاه الجنوب الغريب من القدس وتبعد عنها 24 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

تبلــغ مســاحتها 2,1 ألــف دومنـًـا، بلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 46 نســمة، 49 نســمة عــام 

1931، ارتفــع إىل 60 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 

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

ال مستعمرات صهيونية عى أرايض القرية.

سفلة

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