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المرأة الَمَثل
ــة  ــة الصانع ــون، وهــي املربي ــال، وهــي األم الحن ــة هــي املــرأة يف فلســطني، هــي الزوجــة املث أعجوب
للرجــال، وهــي املجاهــدة، وهــي املرابطــة يف كل ســاحات املســجد األقــى املبــارك، وهــي شــعبة اإلمــداد 
ــة عــى كل برامــج الدوائــر الغربيــة الهادفــة لتمزيــق األرسة، أو لضيــاع  للمجاهديــن، وهــي املــرأة العصيّ
ــز، أو صــورة عــى غــاف لتســويق ســلعة  ــا للغرائ ــك مكانً ــد ذل ــا بع ــم جعله ــاة، ث ــرأة يف الحي ــة امل بوصل

كاســدة.

ــوم العاملــي وســام الــرف ومــن الدرجــة  ــا يف الي ــي نهديه ــرأة يف فلســطني، الت ــم هــذه هــي امل نع
ــا  ــة، ألنه ــوم العاملــي القيمــة الحقيقي ــي تعطــي للوســام وللي ــل هــي الت ــاز، ب ــا تســتحقه بامتي األوىل، ألنه

ــب. ــن األصع ــل يف الزم ــوذج األمث النم

إنهــا الزوجــة الصابــرة عــى ضنــك العيــش يف أشــّد األوقــات والظــروف التــي فرضهــا االحتــال مــن 
جهــة، والغــرب الظــامل واملتشــدق بالعدالــة وحقــوق املــرأة، ومكانــة املــرأة، واملتبــايك عــى ظروفهــا الصعبــة 

يف العــامل، وعــى وجــه الخصــوص يف العــامل اإلســامي مــن جهــٍة أخــرى .

ــو مــن خلــف أســوار الســجون، املتحديــة واملقارعــة يف ســاحة الحــرب  إنهــا املــرأة الــودود الولــود ول
ــة املســلمة. ــة إىل ســحق نظــام األرسة العربي ــد النســل الرامي ــكل مشــاريع تحدي ــة، الرافضــة ل الدميغرافي

هــي األم املربيــة للقيــم يف زمــن االهتــام باملــادة، إنهــا مربيــة املجاهديــن واملرابطــني ذكــوًرا وإناثـًـا، 
الزارعــة يف نفــوس ذريتهــا، أيــن تكمــن قيمــة الفــرد منهــم، وأيــن تكمــن قيمــة الوطــن، ومــا هــو واجبهــم 

نحــو دينهــم ووطنهــم وأرستهــم وإنســانيتهم ومقدســاتهم .

ــى  ــات األق ــاهدونها يف باح ــالية، يش ــة الرس ــا األخاقي ــكل منظومته ــي ل ــال الح ــدوة واملث ــي الق ه
مرابطــة، ويف إمــداد املجاهديــن مســاعدة، ويف معالجــة املصابــني متواجــدة ومتفانيــة، يرونهــا املرتجمــة 

ــة عنهــا . ــر لــه يف ســلوكها وحركتهــا، ألنهــا التــأكل أبــًدا مــن تســويق القيــم وهــي منفصل لــكل مــا تنظّ

املــرأة يف فلســطني أظهــرت عــورة االســتعار بــكل صــوره، يف قوانينــه ومشــاريعه، ويف نظريــات حاية 
املــرأة ونرصتهــا، ويف تحقيــق العدالــة األرسيــة، كشــفت أن الغــرب يكيــل مبكيالــني، فحقــوق املــرأة الغربيــة 
ليســت كحقــوق املــرأة العربيــة واملســلمة، وكشــفت كذلــك كذبــة دميقراطيــة االحتــال الــذي يدعــي احــرتام 
ــل باملــرأة الفلســطينية،  ــواع التعذيــب والتنكي ــة، وهــو الــذي ميــارس أشــّد أن القوانــني واملعاهــدات الدولي

ســواء التــي هــي يف ســجونه، أو التــي تقــاوم مــن أجــل حريتهــا وكرامتهــا ووطنهــا، ومســتقبل أوالدهــا .

ــا أن  ــا مينعه ــي له ــم اإلله ــة والتكري ــة، الكرام ــلعة أو لعب ــردة س ــون مج ــة ألن تك ــرأة الرافض ــا امل إنه
تكــون صــورة عــى منتــج لرتويجــه، أو صــورة عــى غــاف مجلــة لتــزداد كميــة بيعهــا، ثــم يتــم االســتغناء 
عنهــا ورميهــا عــى قارعــة الطريــق، ومــن ثــم البحــث عــن وجــه جديــد ذي مامــح جذابــة لبضائــع وســلع 
جديــدة، إنهــا املــرأة التــي أعــادت لــكل النســاء أنوثتهــا الحقيقيــة، وكرامتهــا ووظيفتهــا التــي ترفعهــا دوًمــا، 

وكلــا طــال عمرهــا متســك بهــا الــكل أكــر .

لــِك منــا يــا معلمــة النســاء العــزّة، كل اإلكبــار والتربيــك، يــا مصنــع الرجولــة والكرامــة واإلبــاء نحــن 
بحاجــة إليــك اليــوم أكــر مــن أي يــوم مــى ألنــك العامــة الفارقــة يف زمــن تزويــر القيــم، إنــك بحــق 

املــرأة العامليــة.

الشيخ الدكتور عبد هللا كتمتو
منّسق الملتقى العلمائي العالمي من 

أجل فلسطين
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املكــرب  جبــل  أهــايل  أدى 
ــة  ــاة الجمع ــم، ص ــون معه واملتضامن
ــدة  ــب البل ــة 4-3-2021 يف ملع املاضي
ــا  ــة؛ رفًض ــدس املحتل ــويب رشق الق جن
لسياســة هــدم املنــازل وتهجــر األهايل 

منهــا.

فقــد  محليــة  مصــادر  وبحســب 
شــهدت ســاحة امللعــب احتشــاد مئــات 
أدوا  معهــم،  واملتضامنــني  األهــايل 
صــاة الجمعــة خلــف خطيــب املســجد 
صــربي،  عكرمــة  الشــيخ  األقــى 
مؤكديــن عــى رفضهــم لسياســة هــدم 
املنــازل وتريــد أصحابهــا منهــا وعدم 

منحهــم الرتاخيــص.

اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
األقــى،  املســجد  وخطيــب  العليــا، 
الشــيخ عكرمــة صــربي يف خطبتــه يف 
القريــة، أن املخططــات يف جبــل املكرب 
هــي ماثلــة وواحــدة للمخططــات يف 
ســلوان والشــيخ جــراح وبقيــة األحيــاء 
القريبــة مــن األقــى، بهــدف تطويــق 
املســجد ومحارصتــه، ألن األقــى هــو 

ــرصاع. ــور ال مح

ــة  ــربي إّن »قري ــيخ ص ــال الش وق
أعناقنــا”،  يف  أمانــة  املكــرب  جبــل 
القريــة  يف  األهــايل  جهــود  مثمًنــا 
لثباتهــم وحفاظهــم عــى هــذا الجبــل، 
مضيًفــا أن هنــاك مخططًــا أمركيًــا 
ــع الفلســطينيني  ــدف لقل ــا يه وصهيونيً
مــن أرضهــم ومتزيــق جبــل املكــرب، 

وتفتيــت نســيجه االجتاعــي.

أن  إىل  صــربي  الشــيخ  وأشــار 

املخططــات التهويديــة موجــودة ســابًقا 

والحًقــا، كــا جــرى يف حــارة الــرف 

وغرهــا مــن املخططــات املرســومة 

ــل عــام 1948. قب

رائــد  املحامــي  قــال  بــدوره، 

ــزء  ــي ج ــوم ه ــاة الي ــر، إّن الص بش

مــن الفعاليــات والحــراك املتواصــل 

ــا  ضــد سياســات هــدم املنــازل، مطالبً

ــدس«. ــازل يف الق ــدم املن ــاء »ه بإنه

ــوم  ــازل الي ــات املن وأضــاف أن مئ

مهــددة بالهــدم يف القــدس بشــكل عام 

حســب قانــون »كامينتــس«، والــذي ال 

ميكــن تأجيــل او تجميــد قــرار الهــدم 

حســب هــذا القــرار، فأكــر مــن 250 

ــذا  ــب ه ــدم حس ــم اله ــزاًل يتهدده من

القانــون خــال العــام الجــاري.

تّجمــع  الصــاة،  انتهــاء  وعقــب 

الهتّافــات  األهــايل والُشــبّان ورددوا 

لسياســات  والرافضــة  التضامنيــة 

الهــدم والتهجــر التــي تشــنها ســلطات 

أنحــاء  االحتــال بحقهــم يف كافــة 

املدينــة املقدســة.

وكان أهــايل بلــدة جبــل املكــرب قــد 

ــب  ــة يف ملع ــاة الجمع ــوا ألداء ص دع

البلــدة، مؤكديــن أنهــم سيســتمرون 

ضــد  االحتجاجيــة  خطواتهــم  يف 

ــاع  ــال، والدف ــة االحت ــات بلدي مارس

عــن أراضيهــم ومنازلهــم بــكل مــا 

ــّوة. ــن ق ــوا م أوت

ويهــدد خطــر الهــدم والتهجــر 

132 منشــأة يف بلــدة جبــل املكــرب، إثــر 

مــروع »الشــارع األمــريك«، وقانــون 

ــذي ينــص عــى تســهل  »كمينتــس«، ال

العربيــة  البيــوت  هــدم  إجــراءات 

ــص. ــدم الرتخي ــة ع بذريع

الشيخ عكرمة صبري من جبل المكبر: المخططات 
األميركية والصهيونية تهدف إلى تطويق المسجد 

األقصى ومحاصرته
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ــال  ــال أع ــلطات االحت ــت س واصل

التهويــد يف املســجد اإلبراهيمــي بالخليل. 

وذكــرت مصــادر محليــة أن االحتــال 

“مضخــة   ،2021-3-6 األحــد  أدخــل 

ــات عــى مدخــل  باطــون” ملوقــع الحفري

املســجد اإلبراهيمــي الرئيــي بجانــب 

ســور القلعــة، متهيــًدا إلقامــة مصعــد 

املســتوطنني. لخدمــة 

ــدأ االحتــال أعــال  ــل أســابيع ب وقب

الخرســانة املســلحة يف ســاحات املســجد 

كهربــايئ  مصعــد  لبنــاء  اإلبراهيمــي 

ــتوطنني  ــام املس ــهيل اقتح ــارات لتس ومس

ــجد. للمس

ومنــع االحتــال خــال عــام 2021 

635 وقتًــا، وأغلــق  رفــع األذان قرابــة 

ــع  ــة، ومن ــاد اليهودي ــام األعي ــجد أي املس

عمليــات الرتميــم واإلصــاح داخلــه عــدة 

ــهور. ش

أجــرت  املاضيــة  األســابيع  وخــال 

يف  حفريــات  االحتــال  ســلطات 

مــن  للمســجد،  الخارجيــة  الســاحات 

ــدة  ــح ثغــور ونقــاط حفــر جدي خــال فت

وضــع  مــع  ترتافــق  بالخيــام،  مغلفــة 

رافعــات، وتحميــل الحجــارة واألتربــة مــن 
الخارجيــة. الســاحات 

ســلطات  رشعــت  قــد  وكانــت 
 ،2021 أغســطس/آب  يف  االحتــال 
ــاحة  ــى مس ــدي ع ــروع تهوي ــذ م بتنفي
ــجد  ــاحات املس ــن س ــع م ــرت مرب 300 م
تركيــب  يشــمل  ومرافقــه،  اإلبراهيمــي 
مصعــد كهربــايئ، لتســهيل اقتحامــات 
 2 تخصيــص  تــم  حيــث  املســتوطنني، 

لتمويلــه. شــيقل  مليــون 

ــدد املــروع االســتيطاين بوضــع  ويه
تاريخيــة  مرافــق  عــى  االحتــال  يــد 
ــاء  ــة البن ــحب صاحي ــجد وس ــرب املس ق

ــل. ــة الخلي ــن بلدي ــط م والتخطي

بينيــت  نفتــايل  حكومــة  وبــدأت 
عمــق  مســتعمرة يف  بنــاء  فــرتة  منــذ 
بحيــث  املدينــة،  يف  القدميــة  البلــدة 
يتــم إنشــاء أكــر مــن ثاثــني وحــدة 
ســكنية اســتعارية يف مجمــع الحافــات 
منــذ  االول  البنــاء  ويعتــرب  القدميــة، 

الزمــن. مــن  عقديــن 

ملدينــة  خلســة  االســتيطان  وتســلل 
الخليــل بدعــم مــن حكومــة االحتــال 

يف العــارش مــن شــهر أيــار/ مايــو 1968 

ــر  ــدق “النه ــتوطًنا يف فن ــكن 73 مس وس

ــم  ــاء بدع ــم البق ــوا نيته ــد”، وأعلن الخال

ــال. ــلطات االحت ــن س م

املســجد  منطقــة  يف  وتوســعوا 

مغــارة  توجــد  حيــث  اإلبراهيمــي، 

تضــم  والتــي  التاريخيــة،  “املاكيفــا” 

قبــور األنبيــاء، وهــي جــزء مــن املســجد؛ 

حكومــة  أقــرت   ،1968 عــام  ويف 

االحتــال بنــاء مدرســة دينيــة يف الخليــل، 

التهويــد  دعــاة  وتجلــب  لتســتقطب 

واالســتعار، وحولــت جــزًءا مــن املســجد 

ــدا  ــة صــاة” متهي ــي إىل “غرف اإلبراهيم

وجــواره. املســجد  عــى  للســيطرة 

ويف أيلــول / ســبتمرب من عــام 1968، 

ســمحت ســلطات االحتــال للمســتعمرين 

الصهاينــة بإقامــة كنيــس مقابــل املســجد 

اإلبراهيمــي. وتعــد هــذه الخطــوة األوىل 

ــل  ــودي داخ ــرايف يه ــع جغ ــق واق يف خل

مدخــًا  فتحــت  كــا  املدينــة،  مركــز 

وطريًقــا جديــًدا إىل املســجد اإلبراهيمــي، 

ــول  ــكرية ح ــة عس ــاط مراقب ــت نق وأقام

ــة. املنطق

االحتالل يواصل عمليات التهويد في المسجد 
اإلبراهيمي في الخليل
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نظمــت مجموعة مقدســية مســاء 
الثاثــاء 8-3-2022، وقفــة تضامنيــة 
يف  الفلســطينيات  األســرات  مــع 
ســجون االحتــال، مبناســبة يــوم 
املــرأة يف منطقــة بــاب العامــود 
بالبلــدة القدميــة يف مدينــة القــدس 

ــة. املحتل

هتافــات،  الناشــطات  ورددت 
مّجــدن فيهــا األســرات، ودعــون 
لتحريرهــن مــن ســجون االحتــال. 
ــة  ــية هب ــطة املقدس ــت الناش وتحدث
دويــك عــن الفعاليــة بقولهــا: “اليــوم 
ــة  ــا فعالي ــرأة عملن ــوم امل مبناســبة ي
عبــارة  وعليهــا  الزهــور  توزيــع 
ــطينية  ــرأة فلس ــم ام ــة واس تحفيزي

للتعريــف عنهــا”.

تــم  أنــه  دويــك  وأوضحــت 
النــاس  عــى  بطاقــات  توزيــع 
يحملــن أســاء وصــور ماجــدات 
ــات يف  ــن بص فلســطينيات كان له
النضــال الفلســطيني ويف مقدمتهــن 
االحتــال،  ســجون  األســرات يف 
ــرة  ــن األس ــورة رشح ع ويف كل ص
املناضلــة وحديــث  أو  الشــهيدة  أو 

مقتضــب عــن بطوالتهــن.

اعتقلــت  متصــل،  ســياق  ويف 
قــوات االحتــال شــابًا مــن منطقــة 
بــاب العامــود بالقدس املحتلة مســاء 
اليــوم ونقلتــه إىل جهــة مجهولــة. 
ويف اليــوم العاملــي للمــرأة، أعربــت 
اعتزازهــا  عــن  حــاس  حركــة 
تنــا والعامل،  باملــرأة يف فلســطني وأمَّ
لدورهــّن يف الحفــاظ عــى الثوابــت 
واملبــادئ والُهويــة، والّدفــاع عــن 

ــات. ــراف واملقدس ــم واألع القي

ودعــت حركــة حــاس جاهــر 
ــامية  ــة واإلس ــا العربي تن ــعبنا وأمَّ ش

وأحــرار العــامل إىل تفعيــل التضامــن 
ــطينية؛  ــرأة الفلس ــع امل ــوف م والوق
ــهداء  ــا للش ــا وبنتً ــة وأختً ــا وزوج أمًّ
واملُبعديــن،  والجرحــى  واألرسى 
الحيــاة  يف  حقوقهــّن  وإيائهــّن 

الحــرّة والعيــش الكريــم.

ــى  ــم ع ــة: »نرتّح ــت الحرك وقال
أرواح شــهيدات فلســطني، ونــربق 
بتحيَّــة اإلكبــار لألســرات املاجــدات 
الســّجان،  ظلــم  تحّديهــّن  يف 
والفخــر  اإلكبــار  تحيَّــة  ــه  ونوجِّ
األقــى  املســجد  للمرابطــات يف 
مــدن  يف  واملنتفضــات  املبــارك، 
وقــرى الضفــة املحتلــة، وبحرائــر 
فلســطني يف الداخــل والشــتات ويف 
مخيــات اللجــوء؛ اللّــوايت يواصلــن 
ــّن،  ــّن وتضحيته ــّن وصربه صموده
رغــم الظلــم والحصــار والعــدوان 
والتضييــق واإلبعــاد الــذي يتعرّضــن 

ــال«. ــل االحت ــه بفع ل

وأشــارت حــاس إىل أّن جرائــم 
ــرأة الفلســطينية،  ــال بحــّق امل االحت
يف قطــاع غــزّة والضفــة الغربيــة 
مــن  املحتــل؛  والداخــل  والقــدس 

الحصــار واألرس واإلبعــاد والتهجــر 
يجــب  واالضطهــاد  والتعذيــب 
قــادة  يجــرّم  بحيــث  تتوقــف،  أن 

عليهــا. ويحاكمــون  االحتــال، 

وأضــاف بيــان الحركــة » كــا 
أنَّ معانــاة املــرأة الفلســطينية يف 
ــن  ــا م ــوء، وحرمانه ــات اللّج مخي
أبســط الحقــوق، هــو انتهــاك صــارخ 
ــة،  ــق الدولي ــني واملواثي ــكّل القوان ل
حقوقهــّن  لهــّن  تضمــن  التــي 

املروعــة«.

عــى  حــاس  حركــة  وأكــدت 
أن »اســتمرار انتهــاكات االحتــال 
الصهيــوين ضــّد أســراتنا املاجــدات 
ــه جرميــة  داخــل ســجونه، ومواصلت
االعتقــال اإلداري بحّقهــن، لــن تفلح 
وصمودهــّن،  إرادتهــّن  كــر  يف 
واجبهــنَّ  أداء  عــن  تثنيهــنَّ  ولــن 
يف مواجهــة االحتــال وســّجانيه، 
ونؤكّــد أنَّ شــعبنا ومقاومتــه الباســلة 
ــّن،  ــنَّ ولتضحياته ــة له ــتبقى وفيّ س
وأنَّ قضيــة تحريرهــّن يف مقّدمــة 

أولوياتهــا”.

في يوم المرأة العالمي.. وقفة بباب العامود نصرة 
لألسيرات
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الخميس 8 شعبان 1443 هــ، الموافق لـ 11 اذار 2022 

مخطط صهيوني جديد للتدخل في عمل الجامعات 
الفلسطينية

»هآرتــس«  صحيفــة  كشــفت 
 ،2022-3-8 الثاثــاء  الصهيونيــة، 
للتدخــل  صهيــوين  مخطــط  عــن 
يف عمــل الجامعــات الفلســطينية، 
املحارضيــن  توظيــف  يطــول 
والطلبــة  فلســطني،  خــارج  مــن 
ــات  ــني يف الجامع ــب الدارس األجان

. لفلســطينية ا

ــش  ــة أن جي ــت الصحيف وأوضح
االحتــال »وضــع نهًجــا صارًمــا« 
ــن  ــف املحارضي ــق بتوظي ــا يتعل في
يف  للتدريــس  الخــارج  مــن 
بالضفــة  الفلســطينية  الجامعــات 
الغربيــة، حيــث ســتقترص التعيينــات 
تشــهد  التــي  التخصصــات  عــى 

التعليمــي. الــكادر  يف  نقًصــا 

ــات  ــك التعلي ــت أن مــن تل وبيّن
أن يكــون املحــارضون والباحثــون 
مــن األســاتذة البارزيــن الحاصلــني 
عــى  الدكتــوراه  درجــة  عــى 
ــرب  ــك ع ــم ذل ــيتم تقدي ــل، وس األق
بلــد  يف  اإلرسائيليــة  القنصليــات 

م الطلــب. مقــدِّ

عــدد  تحديــد  تــم  كــا 

ســيحصلون  الذيــن  املحارضيــن 
ــق الحصــة  عــى تأشــرة دخــول وف
ــال،  ــلطات االحت ــا س ــي تحدده الت
والتــي تصــل حاليـًـا إىل 100 شــخص 
عــى األكــر، باإلضافــة إىل تحديــد 
األجانــب  الطلبــة  عــدد  حصــة 
ــم بالدراســة يف  ــن سيســمح له الذي
الجامعــات الفلســطينية، بحيــث ال 

تتجــاوز الـــ150 فقــط.

أنــه  الصحيفــة  وأضافــت 
»سيســمح الجيــش اإلرسائيــي بتقييد 
الجامعــات  يف  الدراســية  املــواد 
للطلبــة  املفتوحــة  الفلســطينية 
األجانــب، وســيُطلب مــن كل طالــب 
ــل  ــب التمثي ــع مكت ــة م إجــراء مقابل
األســايس”. بلــده  يف  اإلرسائيــي 

وتابعــت: »كــا يجــب أن تتضمن 
وثائــق الطلبــة واملحارضيــن، دعــوة 
رســمية مــن الســلطة الفلســطينية، 
عــى أن تكــون التأشــرات األساســية 
صالحــة لعــاٍم واحــد قابــل للتمديــد، 
ــى  ــد األق ــد الح ــم تحدي ــث ت حي
ملــّدة التدريــس التــي يُســمح بهــا 
ــن بخمــس ســنوات غــر  للمحارضي

ــة يف  ــك اإلقام ــة، مبــا يف ذل متتالي
أول  بعــد  أشــهر  لتســعة  الخــارج 
27 شــهرًا مــن التدريــس، والحــد 
األقــى لدراســة الطلبــة هــو أربــع 

ــني”. ــنوات للخريج س

ــه  ــول إن ــس« بالق ــت »هآرت وعلّق
يحــرتم  أن  املفــرتض  مــن  »كان 
اإلجــراء الجديــد حــق الفلســطينيني 
وفًقــا  العمــل،  يف  ومؤسســاتهم 
الختيارهــم واحتياجاتهــم يف تطويــر 
والتجاريــة  االقتصاديــة  العاقــات 
واألكادمييــة مــع الــدول األخــرى، 
ــخ  ــه رس ــح أن ــد اتض ــك فق ــع ذل وم
تدخــل  وفاقــم  الصــارم،  النهــج 
الحيــاة  يف  اإلرسائيــي  الجيــش 
للفلســطينيني”. واألرسيــة  املدنيــة 

مشــرتك  ســابق  تقريــر  وكان 
و«الحــق«  »عدالــة«  ملنظمتــي 
ــت يف  ــة برزي ــني، وجامع الحقوقيت
ــلطات  ــد أن س ــة، أك ــة الغربي الضف
ــح  ــال ترفــض إصــدار تصاري االحت
عمــل لألكادمييــني األجانــب الذيــن 
ــات الفلســطينية  ــون يف الجامع يعمل
ــد  ــة، وتصّع ــة املحتل ــة الغربي بالضف
يف سياســتها القاســية يف منحهــم 
ــى  ــم ع ــدف إجباره ــرات به التأش
ــة يف  ــال املاطل ــن خ ــادرة، م املغ
تجديــد تأشــرات اإلقامــة، أو عــدم 

تجديدهــا.

يذكــر أن وصــول األكادمييــني 
األجانــب إىل األرايض الفلســطينية 
املحتلــة، يتــم مــن خــال معابــر 
حدوديــة تســيطر عليهــا ســلطات 
ــن  ــدد م ــوين، وتح ــال الصهي االحت

ــه. ــن عدم ــرور م ــه بامل ــمح ل يس
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أكــدت اللجنــة العليــا ملتابعة شــؤون 
ــني 3-7- ــطني، اإلثن ــس يف فلس الكنائ

ــس  ــال تعك ــداءات االحت 2022 أن اعت
منهجيــة »األبارتهايــد«، ومــدى تفــي 

العنرصيــة يف »إرسائيــل”.
لهــا  بيــان  يف  اللجنــة  وأدانــت 
ــاد  ــر رق ــى دي ــتوطنني ع ــداء املس اعت
أن  مؤكــدًة  القــدس،  يف  العــذراء 
ســاكًنا  يحــرك  ال  الــدويل  املجتمــع 
أمــام انتهــاك املقدســات اإلســامية 

فلســطني. يف  واملســيحية 
االعتــداء  هــذا  أن  إىل  وأشــارت 
مــن  سلســلة  هــو  بــل  األول  ليــس 
جرائــم االحتــال ومســتوطنيه، مضيفــًة 
أن عــدم وجــود رادع لهــذه الهجــات 
ــررة تســبب يف تنامــي املنظــات  املتك

االســتيطانية املتطرفــة.
ــى  ــع ع ــامل أجم ــت أن الع وأوضح
درايــة كاملــة مبــا تتعــرض لــه دور 

ــداءات  ــن اعت ــادة يف فلســطني م العب
»إرسائيليــة«، لكنــه مــا يــزال يقــف 
صامتـًـا أمــام هــذه االنتهــاكات لحقــوق 
اإلنســان يف مارســة شــعائره الدينيــة 

ــد. دون أي تهدي
اإلقليميــة  املنظــات  وطالبــت 
والدوليــة املختصــة مبا فيها املؤسســات 
ــل  ــة العم ــيحية، برع ــامية واملس اإلس
وأن  للمقدســات،  الحايــة  لتوفــر 

يتحمــل املجتمــع الــدويل مســؤولياته 
يف حايــة شــعبنا ومقدســاته.

االحتــال  أن  إىل  يشــار 
واملســتوطنون اســتهدفوا ديــر رقــاد 
العــذراء بالقــدس مــراٍت عــدة بــأدوات 
ــي  ــة إىل رم ــارة، إضاف ــة وحج زجاجي
القامــة يف بســتانه، مــا أدى لتخريــب 

ممتلكاتــه. بعــض 

ــات  ــطني لدراس ــز »فلس ــد مرك أك

االحتــال  ســلطات  أن  األرسى«، 

ــاري  ــام الج ــة الع ــذ بداي ــدت من صع

مــن حمــات التنكيــل واالعتقــال بحــق 

لفلســطينيني. ا

ورصــد املركــز يف بيــاٍن أصــدره 

عــن  يزيــد  مــا   ،2022-3-5 الســبت 

ألــف حالــة اعتقــال منهــا 130 طفــًا، 

و22 ســيدة.

وأوضــح أن »االحتــال زاد عمليات 

االقتحــام واالعتقــال يف مــدن وقــرى 

الضفــة الغربيــة والقــدس، يف محاولــة 

لوقــف تصاعــد املقاومــة والتصــدي 

القتحامــات املــدن التــي تنامــت خــال 

ــت  ــث وصل ــني، بحي ــهرين املاضي الش

حــاالت االعتقــال يف بعــض األيــام إىل 

ــة«. 50 حال

ــدس  ــة الق ــاف أن »مدين ــا أض ك

احتلــت النســبة األعــى يف عمليــات 

االعتقــال، حيــث وصلــت إىل أكــر مــن 

ــث حــاالت  ــل ثل ــة، وهــي متث 380 حال

األرايض  جــرت يف  التــي  االعتقــال 

ــام«. ــة الع ــذ بداي ــطينية من الفلس

وأشــار إىل »اعتقــال 11 فلســطينيًا 

مــن غــزة، منهــم أربعــة بعــد اجتيازهــم 

الســلك الفاصــل جنــوب القطــاع خــال 

مــن  وســبعة  منفصلــني،  حادثــني 

الصياديــن  أفــرج عنهــم بعــد ســاعات 

ــق«. ــن التحقي م

ولفــت إىل أن »االعتقــاالت األخرة 

طالــت أطفــااًل ال تتجــاوز أعارهــم 11 

عاًمــا منهــم طفــل مقــديس يعــاين مــن 

ــري  ــود الفق ــب والعم ــراض يف القل أم

بعــد االعتــداء عليــه بالــرب«.

ومنذ بدايــة العــام الجــاري، تشــهد 

ــر  ــن التوت ــة م ــال حال ــجون االحت س

ــات  ــد عقوب ــة تصاع ــان، نتيج واالحتق

االحتــال والتضييقــات املســتمرة بحــق 

األرسى.

شؤون الكنائس: اعتداءات االحتالل على الكنائس 
تعكس منهجية »األبارتهايد«

مركز حقوقي: تسجيل 1000 اعتقال لدى االحتالل 
منذ بداية العام 2022
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الخميس 8 شعبان 1443 هــ، الموافق لـ 11 اذار 2022 

أشــاد النائــب اإليرلنــدي، ريتشــارد 
ــطينية،  ــة الفلس ــت، باملقاوم ــد باري بوي
للشــعب  إلهــام  »مصــدر  معتربهــا 
اإليرلنــدي الــذي لــن يدخــر جهــًدا يف 

ــطيني”. ــعب الفلس ــم الش دع
اتصــال  خــال  باريــت،  وأكــد 
األول  النائــب  مــن  تلقــاه  هاتفــي 
لرئيــس املجلــس التريعــي الفلســطيني 
 ،2022-3-6 األحــد  بحــر،  أحمــد 
»تضامنــه مــع الشــعب الفلســطيني يف 
غــزة الــذي يعــاين مــن الحصــار”.

ــا  ــدي م ــب اإليرلن ــتهجن النائ واس
»يحــدث يف فلســطني مــن احتــال 
ــوة  ــود الق ــار وج ــم دويل، يف إط وظل
وحلفائهــا  األمركيــة  االســتعارية 
اإلرسائيــي”،  لاحتــال  الداعمــني 
ضــد  الجهــود  »مواصلــة  مؤكــًدا 
اإلرسائيــي  االحتــال  انتهــاكات 

العنرصيــة”. وجرامئــه 
متــداول  فيديــو  مقطــع  وأظهــر 
بويــد  ريتشــارد  اإليرلنــدي،  للنائــب 
حــزب  إىل  ينتمــي  الــذي  باريــت، 

وهــو   ،»People before profit«
ازدواجيــة  بســبب  الغــرب  يهاجــم 
»سياســات  عــن  ويتكلــم  املعايــر، 
»االستنســابية«،  الــدويل  املجتمــع 
خصوًصــا بعــد الحــرب الروســية عــى 

أوكرانيــا«.

ــدويل  ــع ال ــد أن »املجتم ــر بوي وذك

الرئيــس  عــى  العقوبــات  فــرض 

الــرويس يف غضــون خمســة أيــام، 

ــى  ــات ع ــرض العقوب ــني مل يف يف ح

يحتــل  الــذي  الصهيــوين  االحتــال 

الســنوات،  عــرات  منــذ  فلســطني 

تحــت زعــم أنهــا غــر فعالــة«.

للحــزب  العــام  املرشــد  أعلــن 
اإلســامي املاليــزي، الشــيخ هاشــم 
جاســني، أن مســؤولية تحريــر املســجد 
الشــعب  يف  تنحــرص  ال  األقــى 
الفلســطيني فقــط، وإمنــا هو مســؤولية 

كل املســلمني يف أنحــاء العــامل.
ــن  ــه »ميك ــه إنّ ــة ل ــال يف كلم وق
ــن أجــل هــذا  ــة م ــود مختلف ــذل جه ب
األمــر منهــا: جمــع املســاعدات املاليــة 
يف  هنــاك  إخواننــا  إىل  وتوصيلهــا 

فلســطني املحتلــة.

ــر  ــال مدي ــه، ق ــياق نفس ويف الس

الســيد  برليــس،  فريق ARC لواليــة 

محمــد عزيــز شــمس الديــن، رغــم 

ــر  ــج يف نظ ــذا الربنام ــل ه ــة مث ضآل

البعــض، إال أن لــه معنــًى كبــرًا يف 

ــلمني األوىل  ــة املس ــر قبل ــبيل تحري س

ــة. ــة الصهاين ــن قبض م

المرشد العام للحزب اإلسالمي الماليزي: مسؤولية 
تحرير المسجد األقصى تقع على عاتق المسلمين 

جميًعا

نائب ايرلندي: 70 عاًما بال عقوبات على االحتالل 
الصهيوني
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األحــد  كويتــي،  العــب  قــرر 
ســباق  مــن  االنســحاب   ،2022-3-6
يف  مائيــة(  )رياضــة  »املوتوســرف« 
بطولــة أبوظبــي الدوليــة؛ تجنبــا ملواجهــة 

»صهيــوين«. العــب 

وأعلــن الاعــب عبــد الــرزاق البغــي، 
يف مقطــع مصــور نــر عــى مواقــع 
مــن  انســحابه  االجتاعــي،  التواصــل 

ــارشة مــع  ــة املب ــة »بســبب املواجه البطول
ــع:  ــوين«، وتاب ــان الصهي ــن الكي العــب م
مــع  وأبــًدا  دامئًــا  نحــن  »ككويتيــني 

الفلســطينية”. القضيــة 

ــا لتنســيقية  ــة العلي وقــال عضــو الهيئ
يف  والتطبيــع  الصهيونيــة  مناهضــة 
ــحاب  ــايع: إن »انس ــارق الش ــت، ط الكوي
البغــي موقــف يســطر يف ســجل التاريــخ 

بحروٍف من ذهب«، عى حد تعبره.

تنســيقية  أشــادت  جهتهــا،  مــن 
ــف  ــع، مبوق ــة والتطبي ــة الصهيوني مقاوم
ــربة  ــي، مع ــرزاق البغ ــد ال ــايض عب الري
عــن اعتزازهــا مبوقــف دولــة الكويــت 
املبــديئ يف دعــم فلســطني املحتلــة، ونبــذ 
دولــة االحتــال عــرب رفــض التطبيــع يف 

ــة. ــل الدولي ــع املحاف جمي

الرياضيــني  جميــع  البيــان  ودعــا 
ــذ  ــة لنب واملشــاركني يف املنافســات الدولي
االحتــال وممثليــه، ومقاطعــة املحافــل 

ــه. ــة ل ــة الداعم الدولي

البغــي،  الاعــب  انســحاب  وســبق 
انســحاب العــب املنتخــب الكويتــي للتنــس 
ــر  ــون األول/يناي ــد العــويض يف كان محم
املــايض، مــن نصــف نهــايئ البطولــة 

 14 ســن  تحــت  للمحرتفــني،  الدوليــة 
عاًمــا، والتــي أقيمــت يف إمــارة 

األكادمييــة  »الحملــة  أعلنــت 

الدوليــة ملناهضــة االحتــال والضــم«، 

الثاثــاء 8-3-2022، عــن تشــكيل حملة 

للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني يف 

موريتانيــا.

ــة  ــام لـــ »الحمل ــني الع ــد األم وأك

األكادمييــة الدوليــة ملناهضــة االحتــال 

ــة  والضــم«، رمــزي عــودة، عــى أهمي

املنظــات  تبذلــه  الــذي  الجهــد 

الحقوقيــة واألكادمييــة املوريتانيــة، يف 

دعــم الحــق الفلســطيني يف أرضــه، 

ويف مناهضــة التطبيــع واألبارتهايــد 

)الفصــل العنــرصي(.

ترصيحــات  يف  عــودة،  ولفــت 

صحافيــة، إىل رضورة التنســيق بــني 

الدوليــة، وبــني  الحملــة األكادمييــة 

مناهضــة  يف  املوريتانيــة،  الحملــة 

وانتهاكاتــه  الصهيــوين  االحتــال 

املتعــددة. العنرصيــة 

وقالــت الحملــة يف بيــان لهــا إنهــا 

»ســتعمل بــكل جهــد ومثابــرة عــى 

تدعيــم املعرفــة املقاومــة للمــروع 

ــن  ــة التضام ــز حمل ــوين، وتعزي الصهي

ــطيني”. ــعب الفلس ــع الش ــاين م املوريت

األكادمييــة  »الحملــة  وأســس 

ــم«  ــال والض ــة االحت ــة ملناهض الدولي

مــع بدايــات العــام 2020، أكادمييــون 

ــعت  ــطينية، وتوس ــات الفلس يف الجامع

لتشــمل نظراءهــم يف الوطــن العــريب 

والعديــد مــن املنارصيــن حــول العــامل.

العب كويتي ينسحب من بطولة رياضية باإلمارات تجنبا 
لمواجهة »صهيوني”

اإلعالن عن تشكيل حملة موريتانية للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني
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دعــا مصــارع الجــودو الجزائــري، 

إيقــاف  إىل  نوريــن،  فتحــي  البطــل 

العقوبــة املســلطة عليــه بســبب رفضــه 

مواجهــة العــب صهيــوين يف األلعــاب 

ــة األخــرة، عــى ضــوء العقوبــات  األوملبي

ــبب  ــيا بس ــد روس ــة ض ــة الدولي الرياضي

أوكرانيــا. تدخلهــا يف 

للجــودو  الــدويل  االتحــاد  وســلط 

عقوبــة عــى الاعــب الجزائــري ومدربــه 

عــن  بإيقافهــا  يخلــف  بــن  عــار 

مارســة أي نشــاط ريــايض لـــ 10 أعوام، 

مواجهــة  مــن  نوريــن  انســحاب  بعــد 

ــاد  ــول، يف أوملبي ــي، توهــار بوتب اإلرسائي

طوكيــو الصيــف املــايض.

»الــروق  قنــاة  مــع  مقابلــة  ويف 

إن  نوريــن:  قــال  الجزائريــة،  نيــوز« 

“الحجــة التــي متــت عقوبتــه اســتناًدا 

ــط السياســة  إليهــا، ســقطت اآلن بعــد خل

ــا وزيــر الرياضــة يف  والرياضــة«، مطالبً

القــرار. بالتدخــل والطعــن يف  بــاده 

»هنــاك  نوريــن:  فتحــي  وقــال 

تناقــض ونفــاق مــن االتحــادات الدوليــة، 

بخلطهــا السياســة مــع الرياضــة، ودعمهــا 

ألوكرانيــا مبعاقبــة الرياضيــني الــروس”.

ــر  ــق األم ــا يتعل ــه »حين ــاف أن وأض

والعــرب  املســلمني  تخــص  بقضايــا 

يطبقــون عليــك القوانــني، وعندمــا يتعلــق 

ــذه  ــة له ــون أهمي ــة، ال يول ــدول أوروبي ب

القوانــني”.

قــرار  نوريــن،  فتحــي  ووصــف 

ــر  ــه بـــ10 ســنوات، بالقــرار الجائ معاقبت

الشــباب  وزيــر  مطالبًــا  والظــامل، 

عقوبتــه. يف  بالطعــن  والرياضــة 

وقــال إّن »الحجــة التــي عوقبــت بهــا 

مل تعــد موجــودة؛ فهــم اآلن يدخلــون 

السياســة يف الرياضــة، وهــذه فرصــة 

إلحيــاء قضيتــي؛ ألنــه مل تبــق لديهــم 

حجــة إلبقــاء عقوبتــي، وإن شــاء اللــه 

ســيطعن وزيــر الشــباب والرياضــة يف 

القــرار”.

ويف وقــت ســابق، ســلطت هيئــات 

رياضيــة دوليــة سلســلة عقوبــات ضــد 

روســيا بســبب حربهــا يف أوكرانيــا حيــث 

ُجــرّدت ســان بطرســبورغ مــن اســتضافة 

أبطــال أوروبــا يف كــرة  نهــايئ دوري 

القــدم ملصلحــة باريــس، يف حــني تحــوم 

ــروم  ــة غازب ــر رعاي ــول مص ــكوك ح ش

لاتحــاد األورويب لكــرة القــدم »يويفــا«، 

ــنويًا. ــورو س ــون ي ــني ملي ــّدرة بأربع املق

ــربى  ــيا الك ــزة روس ــت جائ ــا ألغي ك

اللجنــة  وفرضــت  واحــد،  للفورمــوال 

األوملبيــة الدوليــة حظــرًا عــى رفــع العلــم 

الــرويس وعــزف النشــيد الوطنــي.

وقــرر االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم 

ــال  ــات موندي ــن تصفي ــيا م ــطب روس ش

ــابقة  ــة أي مس ــدم إقام ــر 2022، وع قط

لعبــة  قــررت  كــا  روســيا،  دوليــة يف 

»فيفــا« اإللكرتونيــة إزالــة منتخــب روســيا 

ــاري. ــام الج ــخة الع ــن نس ــا م وأنديته

االتحــاد  ألغــى  ذلــك،  وبجانــب 

الــدويل للســباحة بطولــة العــامل للناشــئني 

التــي كان مــن املقــرر إقامتهــا يف مدينــة 

ــل. كازان الروســية يف آب/أغســطس املقب

ــم  ــن ت ــي نوري ــل فتح ــر أن البط يذك

ــني  ــن الرياضي ــة م ــع مجموع ــه م تكرمي

مــن قبــل الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

فلســطني، خــال  امللتقــى الــدويل لتكريم 

الرياضيــني املناهضــني للتطبيــع، املنعقــد 

ــى   ــاين وحت ــون الث ــني كان ــروت ب يف ب

ــت  ــايل 2022 تح ــام الح ــن الع ــباط م ش

ــدس”. ــة الق ــعار “ذهبي ش

البطل الجزائري فتحي نورين: هناك تناقض ونفاق من 
االتحادات الدولية بخلطها السياسة مع الرياضة
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عــام  العلــاء  منتــدى  أصــدر 
2020 كتابـًـا بعنــوان صفقــة القــرن.. 
املنطلقــات واآلثــار )رؤيــة رشعيــة(، 
الكتــاب مــن تأليــف د. ســهام داوي.

الفلســطينية  القضيــة  وعرفــت 
خطــط  املــايض  القــرن  منــذ 
ومشــاريع تســوية طرحتهــا اإلدارات 
األمريكيــة املتعاقبــة، غــر أّن مــا 
بــــ »صفقــة القرن« التــي  يعــرف 
خــرج بهــا الرئيــس )دونالــد ترامــب( 
عــى العــامل تُعتــرب األســوأ عــى 
اإلطــاق، باعتبارهــا بعيــدة كّل البعد 
عــن نيّــة التســوية، ومميّعــة للقضيــة 
يف  اخترصتهــا  التــي  الفلســطينية 
حلــواًل  تســتدعي  معيشــية  أزمــة 
اقتصاديــة بالدرجــة األوىل، بتمويــل 
عــريب، ورعايــة أمريكيــة، مــع العمل 
االحتــال  لدولــة  التمكــني  عــى 
ــرتاتيجيا  ــا واس يف املنطقــة جغرافي
مــن أجــل الوصــول إىل التطبيــع 

ــار  ــى تي ــاء ع ــا والقض ــل معه الكام
تحقيــق  يعرقــل  الــذي  املقاطعــة 
األحــام الصهيونيــة االســتيطانية يف 

فلســطني.

أســباب عديــدة دفعــت )منتــدى 
ــوع  ــذا املوض ــرض له ــاء( للتع العل

ــا: ــث، منه بالبح

للقضيــة  املتجــّدد  االســتهداف 
تجريدهــا  ومحاولــة  الفلســطينية، 

التاريخيــة. مــن صبغتهــا 

األبعــاد االســرتاتيجية للصفقــة 
يف ثوبهــا الجديــد الاّعــب عــى 
ــرق  ــة ال ــار يف منطق ــر االزده وت

األوســط.

األمريكيــة  القــرارات  شــناعة 
الجــوالن،  بضــّم  الرصيحــة 
عاصمــة  بالقــدس  واالعــرتاف 
ــل  ــك بنق ــيد ذل ــع تجس ــل م إلرسائي
الســفارة األمركيــة مــن “تــل أبيــب” 

إليهــا، وإعطــاء ضانــات للكيــان 
والتوّســع. للتمركــز  الصهيــوين 

طــّي الصفقــة مللــف الاجئــني 
حــّق  مــن  بتجريدهــم  التاريخــي 
العــودة، وإلحاقهــم بالــدول التــي 
ــراءات  ــا بإغ ــى أراضيه ــون ع يعيش

ــة. مادي

ويهــدف املنتــدى مــن خــال 
إىل: الدراســة  هــذه 

القضيــة  خدمــة  يف  اإلســهام 
محــور  باعتبارهــا  الفلســطينية، 

اإلســامية. األمــة  اهتــام 

الكتابــات  إثــراء  يف  اإلســهام 
التوثيقيــة بخصــوص تطــّور األطــاع 

الصهيونيــة.

عــن  اللّثــام  إماطــة  محاولــة 
ــذه  ــن ه ــر املنتظــرة م حــدود التأث
املنطقــة  صعيــد  عــى  الصفقــة 

بــأرسه. والعــامل 

ــم  ــتنهاض الهم ــاركة يف اس املش
للدفــاع عــن القضيــة، واالنحيــاز 
إىل صّفهــا، والضغــط عــى الحــكام 
أولويــات  مــن  لجعلهــا  العــرب 

القضايــا التــي يحملــون هّمهــا.

املســاومات  بواقــع  الوعــي 
الرخيصــة  والتنــازالت  الخسيســة، 
النفــوس يف  التــي وقــع ضعــاف 
مســتنقعها عــى حســاب قضيــة أمــة.

املواجهــة  ســبل  إىل  التوجيــه 
عــى  النكبــة  لهــذه  الروريــة 
الدينيــة،  األصعــدة:  مختلــف 
ــة،  ــة، والقانوني ــية، والفكري والسياس

واإلعاميــة.

صفقة القرن .. المنطلقات واآلثار )رؤية شرعية(
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د. عدنان أبو عامر
االحتــال  دولــة  أن  صحيــح 
الدائــرة  بالحــرب  ســعيدة  ليســت 
بــني روســيا وأوكرانيــا، عــى اعتبــار 
أن لهــا مصالــح مــع طرفيهــا، وهــو 
مــا عــرب عنــه الحــراك الدبلومــايس 
اإلرسائيــي بــني موســكو وكييــف، 
ورغبتهــا التــي مل تخطئهــا العــني 
بوضــع حــد لهــذه الحــرب قبيــل 

وصولهــا إىل خــط الــا رجعــة.
ــال  ــه دأب االحت يف الوقــت ذات
»املنحــة  اســتخاص  عــى  جيــًدا 
ــل  ــا، وتحوي ــة« يواجهه مــن أي محن
»الخطــر إىل فرصــة«، وهــو مــا 
ــات  ــتنفار الجه ــا يف اس ــح جليًّ اتض
ــة مبوضــوع  ــة ذات العاق اإلرسائيلي
ــرات اليهوديــة، لفتــح أبــواب  الهج
ــن  ــام املهاجري ــة أم ــطني املحتل فلس

اليهــود األوكرانيــني.
ــي  ــرة األوىل الت ــا ليســت امل لعله
أزمــات  االحتــال  فيهــا  يســتغل 
ــرات  ــز الهج ــة لتعزي ــة ودولي إقليمي
ــداد  ــادة أع ــة زي ــة، ومحاول اليهودي

اليهــود املحتلــني داخــل فلســطني 
لألذهــان  يعيــد  مــا  املحتلــة، 
بدايــات  يف  اليهوديــة  الهجــرات 
إنشــاء املــروع الصهيــوين، ومــا 
إنشــاء  وبدايــة  بســنوات،  قبلــه 

اليهــودي. الييشــوف 
يــأيت هــذا االســتنفار اإلرسائيــي 
ووزارة  اليهوديــة  الوكالــة  مــن 
لتوظيــف  واالســتيعاب  الهجــرة 
مجــاراة  يف  األوكرانيــة  الحــرب 
ــب  ــد يصي ــذي ق ــق ال التحــول العمي
واملخــاوف  الدميوغرافيــة،  البنيــة 
املبالــغ  أو  الحقيقيــة  اإلرسائيليــة، 
فيهــا، مــن تراجــع األغلبيــة اليهوديــة 
ملصلحــة  القادمــة  الســنوات  يف 
السياســات  رغــم  الفلســطينيني، 
ــاء  ــف إلبق ــي ال تتوق ــة الت االحتالي
راجحــة  الدميوغرافيــة  الكفــة 

اليهــود. ملصلحــة 
إىل  التطــورات  هــذه  تعيدنــا 
فيهــا  اســتغلت  ســابقة  عقــود 
الحركــة الصهيونيــة تطــورات عامليــة 
ــا شــهدته  ــًا م ــا مث ــة، ومنه وإقليمي

الحركــة  ظهــور  عشــية  أوروبــا 
النازيــة يف أملانيــا، واملزاعــم عــن 
ــل  ــا، ب ــود فيه ــاد اليه ــد اضطه تزاي
إن هنــاك مــا كشــفه بعــض الكتــاب 
اليهــود مــن أمثــال )ألفــرد ليلينتــال( 
اتصلــوا  الصهاينــة  أن  بالحديــث 
بالنازيــني، وشــجعوهم عــى تلــك 
إقامــة  يســوغوا  حتــى  السياســة، 
ــى  ــظ ع ــض التحف ــع بع ــة، م الدول
مــا قــد يــرد يف هــذا الســياق، لكنــه 
اســتدالل ميكــن االســتفادة منــه.

األزمــة  أدت  آخــر  تطــور  يف 
ــا  ــهدتها أوروب ــي ش ــة الت االقتصادي
القــرن  مــن  األول  النصــف  يف 
للحــرب  هيــأت  التــي  العريــن 
العامليــة الثانيــة إىل هجــرة كثــر 
مــن اليهــود إىل فلســطني، حتــى 
إن %90 منهــم شــملوا عــدًدا كبــرًا 
مــن أصحــاب املهــن الحــرة والعــال 
املهــرة املختصــني، اســتعداًدا مــن 
الصهيونيــة لوضــع أســس إعــان 
فلســطني  أنقــاض  عــى  دولتهــم 
لــه  يســعى  مــا  وهــو  املحتلــة، 
االحتــال اليــوم باالســتفادة مــن 
»الكفــاءات« املهنيــة التــي ميتــاز 
بهــا املهاجــرون اليهــود األوكرانيــون.

أن  ـا  جليًـّ يتضــح  ســبق  مــا 
اليهوديــة،  الهجــرة  موجــات 
ومنهــا األوكرانيــة املتوقعــة، وفــق 
ذات  االحتاليــة  الجهــات  تقديــر 
مبــارشة  تســاهم  االختصــاص؛ 
للميــزان  القــري  التغيــر  يف 
اليهــود  ملصلحــة  الدميوغــرايف 
ــا  ــة، ك ــطني املحتل ــى أرض فلس ع
ســاهمت ســابًقا يف تغيــر جغــرايف/ 
ســيايس بإقامــة دولــة االحتــال يف 
1948، ثــم ســيطرتها عــى مــا تبقــى 
مــن فلســطني وأراٍض عربيــة أخــرى 

.1967 عــام 

هكذا يستفيد االحتالل من حرب أوكرانيا لتعزيز الهجرة 
اليهودية



موقعها: 
تقع إىل الغرب من القدس وتبعد عنها 8 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 15,3 ألــف دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 

1735 نســمة، 2637 نســمة عــام 1931 مبــا فيهــم ســكان عــني رواس وعــني الخنــدق، ارتفــع إىل 

3180 عــام 1945.

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

ــني  ــتوطنة )ع ــة إىل مس ــا باإلضاف ــفى هداس ــة ومش ــة جامع ــى أرايض القري ــال ع ــام االحت أق

ــام 1953. ــم( ع كري

عين كارم

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