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سقوط قيم العم سام
ســعى الغــرب بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة إىل تلميــع صورتــه يف كل العــامل، صــورة القاتــل واملجــرم 
ــواع الــروات التــي  الــذي يفعــل كل يشء مــن أجــل أن يكســب يف ســاحة املــال واألرض والبــر، وكل أن

ــا مطاًعــا، وصاحــب رؤيــة إنســانية شــفوقة، ونصــرًا لــكل املظلومــن . تبقيــه ســيًدا مطلًق

وســّخر كل ماميلــك مــن سياســة وأمــن واقتصــاد وفــن وثقافــة وســينام ومــرح  لخدمــة هــذا املــروع 
الضخــم، والــذي عــّول عليــه الكثــر مــن اآلمــال، فصنــع كــرى الشــبكات اإلعالميــة ليضمــن صناعــة رأي 
ــا، وصنــع أضخــم مشــاريع الســينام يف هوليــود، ليســيطر عــى كل العقــول واألمزجــة،  ــا ومواليً عــام تابًع
ويدفعهــا يف اتجــاه واحــد، هــوأن الغــرب هــو املنطقــة اآلمنــة، وهــو مــن ميلــك قيــم الحريــة ويدافــع عنهــا 
أينــام كانــت، وهــو املُســتعّد دامئــاً للــزّج بنخبــة عنــارصه يف أي منطقــة يف العــامل ليخلـّـص طفــاًل أو امــرأة 
أو حيوانـًـا مــن رضر محــدق بــه ــــ وهــذا مــا شــاهدناه ســابًقا يف أفــالم الكاوبــوي، ومــا نشــاهده اليــوم 
ـــ وكذلــك فعــل الدبلومــايس الغــريب وبدهــاٍء قــل نظــره، حتــى بات  يف أفــالم القــوة الخارقــة يف هوليــودـ 
ــا مــن رضوب العبثيــة، أو الحقــد عــى هــذا  اتهــام الغــريب بــأي صــورة ُمغايــرة للنمطيــة الهليوديــة رضبً

النمــوذج ألنــه منــوذج متقــدم، أو هــو عــداء للعــم ســام .

ــع ذاك  ــد خل ــه ق ــرب ذات ــب، ألن الغ ــا عــى عق ــم رأًس ــك املفاهي ــت كل تل ــوم قلب ــن األحــداث الي ولك
القنــاع الــرّاق الــذي صنعــه بدهــاء، وعــاد إىل عنرصيــة الجنــس والعــرق ولــون البــرة والعينــن، عــاد إىل 
الكاوبــوي القاتــل والســارق لــكل مــا ميلــك اآلخــر مــن أرٍض ومــاٍل ورشٍف وحّريــٍة أعطــاه إياهــا خالقــه.

ــا، ومــا حــدث للعــراق  ــة وســبعن عاًم ــذ أربع ــة بــن مــا يحصــل يف فلســطن من ــٍة قريب ــدى مقارن ل
ــل، وماليــن  ــون قتي ــارب امللي ــه الذيــن تجــاوز عددهــم مــا يُق ــدل الدمــع عــى أبنائ ــا ب ــذي يســيل دًم ال
املرديــن، كل ذلــك ألن العــم ســام كــذب كذبــة أراد مــن خاللهــا أن يســتعمر ويســتثمر ويُّغــر جغرافيتــه، 
ــاٍد  ــايب وُمع ــه إره ــيُصنف بأن ــه س ــا، وإال فإن ــل معه ــة ويتعام ــذه الكذب ــّدق ه ــع أن يص ــى الجمي وكان ع
للســامية، وبــن مــا يحــدث اليــوم يف أوكرانيــا، ســوف نــرى العجــب الُعجــاب، إن عينــي األوكــراين املُهاجــر 
مــن أســباب الحــرب زرقــاوان، وبرتــه بيضــاء، فيجــب الدفــاع عنــه مهــام كلـّـف الثمــن - ونحــن لســنا ضــد 
الدفــاع عــن إنســانية اإلنســان مهــام كان نوعــه أو لونــه أوجنســه - ولكنهــا ازدواجيــة املعايــر لــدى العــم 

ســام، والتــي تتغــّر حيــث تكمــن مصالــح هــذا العــم .

ــد الســيد املســيح وأرض  ــة ؟ أوليســت هــي مه ــا كنيســة القيام ــة الســالم ؟ وفيه ــدس مدين أليســت الق
ــذي وضــع نفســه يف صــدارة الدفــاع عــن  ــه ؟ أليــس مــن الواجــب املفــروض عــى العــم ســام وال دعوت
الحريــات، أن يُدافــع عــن قيــم املســيحية املنتهكــة مــن ِقبَــل الكيــان الصهيــوين ؟ أم أن مصالــح العــم ســام 
اليــوم مختلفــة حــول القــدس وأهلهــا ؟! وهــل قانــون حقــوق اإلنســان ينطبــق عــى أهــل فلســطن اليــوم، 

كــام ينطبــق عــى الشــعب األوكــراين ؟

ــال  ــلحة وامل ــود واألس ــل الجن ــطن وتُرس ــل فلس ــرص أه ــوم أن يُن ــاين الي ــب اإلنس ــن الواج ــس م أولي
ــم  ــم العــم املحــرم قي ــادي بهــا العــم ســام ! أم إّن قي ــي يُن ــة الت ــة والحري ــم العدال ــاد، لتتحقــق قي والعت
ترســمها املصالــح وليــس األخــالق اإلنســانية ؟ األســئلة برســم اإلجابــة لــكل املبهوريــن بحضــارة العــم ســام .

السالم عى أحرار اإلنسانية والقلم.
الشيخ الدكتور عبد هللا كتمتو

منّسق الملتقى العلمائي العالمي من 
أجل فلسطين
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األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد 
ــري، أّن  ــة ص ــيخ عكرم ــارك، الش املب
شــعلة  ســيبقى  جــراح  الشــيخ  حــي 
يف  محــذًرا  فلســطن،  يف  املقاومــة 
ــالل  ــن مســاعي االحت ــه م ــت ذات الوق
لحصــار األقــى مــن جميــع النواحــي.

ترصيحــات  يف  صــري  وشــدد 
صحافيــة عــى أّن حــي الشــيخ جــراح 
ســيبقى شــعلة املقاومــة نظــرًا ألبعــاده 
الجغرافيــة والتاريخيــة ووقوعــه يف 

ــة. ــدس املحتل ــب الق قل

ــالل  ــه إىل أّن مخططــات االحت ونبّ
الشــيخ جــراح وســلوان وجميــع  يف 
املقدســية هــي  املدينــة  األحيــاء يف 
عــى  الخنــاق  إطبــاق  مــن  جــزٌء 
املســجد األقــى، حيــث يســارع بتنفيــذ 
الناحيــة  مــن  التهويديــة  مشــاريعه 
ــراح  ــيخ ج ــجد يف الش ــاملية للمس الش
ــلوان. ــي س ــة يف ح ــة الجنوبي والناحي

ــف  ــري موق ــيخ ص ــتنكر الش واس
ــاه  ــا تج ــطينية وقيادته ــلطة الفلس الس
القــدس، ووصفه بـ«املشــلول سياســيًا”.

ويُعــاين أهــايل حــي الشــيخ جــراح 
بحاميــة  للمســتوطنن  هجمــة  مــن 
التــي  الصهيــوين،  االحتــالل  قــوات 
متــارس قمًعــا متواصاًل بحــق املواطنن 
واملتضامــن معهــم، وتغلــق مداخــل 
للمســتوطنن  تســمح  بينــام  الحــي، 

بحريــة. اســتفزازاتهم  مبامرســة 

يف  العائــالت  عــرات  وتواجــه 
اإلخــالء  خطــر  املقــديس  الحــي 
منازلهــا  مــن  القــري  والتهجــر 
ملصلحــة مشــاريع اســتيطانية، حيــث 
يواصــل املســتوطنون اعتداءاتهــم عــى 

الحــي.

ــدس  ــة الق ــدد مدين ــوم، يته وبالعم

املشــاريع  مــن  كبــر  عــدد  املحتلــة 
أقرتهــا ســلطات  التــي  االســتيطانية 
االحتــالل، فــإىل جانــب مخططــات 
ــارك  التهويــد يف املســجد األقــى املب
ــراح  ــيخ ج ــر والش ــل املك ــاء جب وأحي
ثالثــة  لتنفيــذ  االحتــالل  يســتعد 

خطــرة. اســتيطانية  مخططــات 

يف  للمشــاركة  مقدســية  دعــوات 
ــة  ــة” ضمــن حمل “فجــر األرض املبارك

ــم” ــر العظي “الفج

يف ســياٍق منفصــل، دعــت فعاليات 
شــعبية ونشــطاء مقدســيون ملواصلــة 
املشــاركة يف حملــة “الفجــر العظيــم”، 
ــارس 2022،  ــة، 25 آذار/م ــوم الجمع ي

ــة”. ضمــن “فجــر األرض املبارك

الدعــوات  نصــوص  يف  وجــاء 

التــي انتــرت عــر وســائل التواصــل 

مــن  عــدٌد  وتداولهــا  االجتامعيــة، 

النشــطاء املقدســين، »مــن بــر الســبع 

إىل صفــد ومــن النهــر إىل البحــر، لــن 

نتخــى عــن ذرة مــن أرضنــا«، و«أرض 

ــّود”. ــن تُه ــزة ل ــا ربُّ الع ــَم به أقَس

الشــعبية يف  املشــاركة  وتتواصــل 

ــة  ــذ بداي ــم” من ــر العظي ــة “الفج حمل

العــام الحــايل 2022، إذ تهــدف الحملة 

ــز التواجــد البــري الفلســطيني  لتعزي

والتصــدي  األقــى،  املســجد  يف 

ملخططــات تهويــده وتقســيمه.

خطيب األقصى يحّذر من مساعي االحتالل لحصار 
المسجد من جميع النواحي ودعوات إلحياء »الفجر 

العظيم« 
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أوقــاف  عــام  مديــر  نائــب  أكــد 

أّن  بكــرات،  ناجــح  الشــيخ  القــدس، 

املقدســين ســيقاومون كل خطــوة يحــاول 

االحتــالل فرضهــا عــى أرض الواقــع يف 

القــدس واملســجد األقــى.

إّن شــهر رمضــان  بكــرات  وقــال 

ــرًا  ــا، مش ــا متاًم ــيكون مختلًف ــادم س الق

جهوزيــة  عــى  القــدس  أهــل  أّن  إىل 

عاليــة، لحاميــة مقدســاتهم املهــددة مــن 

قبــل االحتــالل.

وأوضــح أّن املســار املقــديس أخــذ كل 

ــًدا، وأخــذ  االحتياطــات بشــكل واضــح ج

القــرار وأرســل رســائل واضحــة، بــأن 

ــات  ــل بسياس ــن يقب ــديس ل ــع املق املجتم

ــالل. االحت

كــام شــدد بكــرات عــى أّن الشــعب 

ــارع،  ــوض متس ــة نه ــطيني يف حال الفلس

يشــكُل  ذلــك  أن  عــى  يُجمــع  والــكل 

خطــرًا كبــرًا عــى االحتــالل، محــذًرا مــن 

مخططــات االحتــالل لطــرد الفلســطينين 

مــن  وبالــذات  عبادتهــم  أماكــن  مــن 

و  أعيــاده،  يف  ينفــرد  حتــى  القــدس، 

تحريــض املجتمــع اإلرسائيــي النتهــاك 

وأضــاف  عليهــا.  املتعــارف  القواعــد 

ــدى  ــد أن يتع ــالل يري ــرات أن االحت بك

الحمــراء، ويصنــع  الخطــوط  عــى كل 

حالــة مــن القهــر واإلربــاك للمجتمــع 

الفلســطيني. املقــديس 

االســتيطانية  الجمعيــات  وتعمــل 

اليهوديــة عــى تعبئــة عنارصها وحشــدهم 

ــرى عــى املســجد األقــى  ــة الك للهجم

املبــارك يف شــهر رمضــان املقبــل، الــذي 

يتزامــن مــع نيســان العــري ويتخللــه 

ــود. ــاد لليه ــبات وأعي ــس مناس خم

ــال مبــا  ــتوطنون االحتف ــتغل املس ويس

ــرة  ــوم الهج ــم، وي ــبت العظي ــمى الس يس

العاليــة، وعيــد الفصــح الــذي يســتمر 

لســبعة أيــام، ويــوم صيــام البكــر، ويــوم 

ــجد  ــم يف املس ــذ مخططاته ــوا، لتنفي هش

األقــى،  ومــع بدايــة شــهر رمضــان 

املقبــل ســيحاول املســتوطنون اقتحــام 

ــف. ــكل مكث ــه بش ــى، وتدنيس األق

ــم،  ــا يســمى الســبت العظي ــر م ويعت

تجــاه  للمســتوطنن  األوىل  الخطــوة 

األقــى، وســيتعاملون معــه عــى أنــه 

اختبــار ليقظــة املســلمن ورد فعلهــم عــى 

ــجد. ــام املس اقتح

ــإن  ــة ف ــات اليهودي ــب املخطط وحس

ــجد  ــى املس ــة ع ــة املتوقع ــة الثاني الهجم

األقــى يف رمضــان ســتكون يف مــا 

الــذي  العاليــة،  الهجــرة  يــوم  يســمى 

ــود هجــرة  ــّد وق ــق 2022/4/11، ويُع يواف

ــالل  ــود إىل فلســطن ويســتغله االحت اليه

ــام  ــل اقتح ــن أج ــتوطنن م ــحن املس لش

االحتــالل  قــادة  األقــى  ويتخــوف 

ــون شــهر رمضــان  ــون مــن أن يك يتخوف

فرصــة للمقاومــة بــأن تعــود اىل الواجهــة 

ــة كــام حصــل  ــد الكــرة مــرة ثاني وأن تعي

يف ســيف القــدس.

الفلســطينية  املقاومــة  أّن  يذكــر 

املــايض  رمضــان  شــهر  يف  خاضــت 

معركــة ســيف القــدس مــع االحتــالل، رًدا 

ــجد  ــر للمس ــام كب ــاريعه باقتح ــى مش ع

األقــى، وكذلــك التطهــر العرقــي لحــي 

ــراح. ــيخ ج الش

بكيرات: المقدسيون سيقاومون االحتالل وجاهزون 
لحماية المقدسات
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قتــل 4 مســتوطنن صهاينــة، يف 
عمليــة دهــس وطعــن بطوليــة نفذها 
شــاب فلســطيني يف مدينــة بــر 

ــوب فلســطن. ــة جن الســبع املحتل

إعــالم  وســائل  وأوضحــت 
 ،2022-3-22 الثالثــاء  صهيونيــة، 
أّن عمليــة الطعــن يف بــر الســبع 
ونتائجهــا »هــي األشــد يف الســنوات 

األخــرة«.

الـــ12«  »القنــاة  ونقلــت 
الصهيونيــة، عــن مصــدٍر ســيايس 
قولــه: »نأمــل أال تكــون عمليــة بــر 
الســبع هــي الفاتحــة ملــا نتوقّعــه يف 
شــهر رمضــان«. وذكــرت »القنــاة 
13« أن »هجــوم بــر الســبع هــو 
الخمــس  الســنوات  يف  األقــى 

األخــرة«.

مــن جهتــه، قــال معلــق الشــؤون 
الـــ12«  »القنــاة  يف  العســكرية 
إنّنــا  دفــوري،  نــر  الصهيونيــة، 
»نتحــدث عــن 8 هجــامت خــالل 
ــة  ــد موج ــذه بالتأكي ــبوعن، وه أس
ــت  ــوم وصل ــم. والي ــامت تتعاظ هج
ــى«. ــي 4 قت ــة، ه ــة فتاك ــع نتيج م

وأضــاف دفــوري »هنــاك نقطــة 
أخــرى يجــب التوقــف عندهــا خالل 
األخــرة،  الفلســطينية  العمليــات 
ســواء يف القــدس أو غرهــا مــن 
املناطــق. كل هــذه الهجــامت نفذهــا 
أشــخاص عــرب يحملــون بطاقــة 

ــة(«. ــاء )إرسائيلي ــة زرق هوي

ــة  ــن عملي ــطينية ع ــل فلس فصائ
بــر الســبع: جرائــم االحتــالل ال 

تَُقابــل إال بالعمليــات البطوليــة

باركــت حركــة »حــامس« العمليــة 
البطوليــة يف بــر الســبع، ورأت أنهــا 

ــم  ــى جرائ ــروع ع ــي وم رد طبيع
مســتوطنيه  ومليشــيات  االحتــالل 

بحــق أبنــاء شــعبنا الصامــد.

ــة  ــامس« أنَّ انتفاض ــدت »ح وأك
ــاب  ــويل إلره ــه البط ــعبنا وتصّدي ش
االحتــالل ومســتوطنيه املتصاعــدة 
ــي  ــة، والت ــا املحتل يف عمــوم أراضين
ــيا  ــكيل ميليش ــا تش ــر معامله كان آخ
متطرّفــة تســتهدف أهلنــا يف النقــب 
املحتــل، ســتتواصل بــكل قــّوة، ردًّا 
لــأرض  وحاميــة  العــدوان  عــى 

واملقدســات.

ــالمي  ــاد اإلس ــة الجه ــا حرك  أم
فشــددت عــى أن العمــل املقــاوم 
هــو الســبيل األنجــع ملواجهــة إرهــاب 
االحتــالل، وأن عمليــة بــر الســبع 
تــأيت يف الســياق الطبيعــي للــرد 

ــوين. ــاب الصهي ــى اإلره ع

بدورهــا، قالــت حركــة املجاهدين 
ــل  ــد فش ــبع تؤك ــر الس ــة ب إّن عملي
وأن  االحتــالل،  أمــن  منظومــة 
دميومــة املقاومــة تؤكــد أن الشــباب 
الفلســطيني يفــرض معــادالت جديدة 
ــة  ــالل، يف حــن أن عملي ــع االحت م

ــى  ــا ع ــأيت رًدا طبيعيً ــبع ت ــر الس ب
ــالل. ــم االحت جرائ

يقــف  االحتــالل  أّن  وأضافــت 
ــي  ــدة ه ــة جدي ــام معادل ــوم أم الي
ــه  ــه، وأن ــى اعتداءات ــل ع ــرد باملث ال
ــات  ــام العملي ــد أم ــن جدي ــل م يفش
معركــة  أن  إىل  الفتــة  البطوليــة، 
لضعــف  أسســت  القــدس  ســيف 

االحتــالل ووحــدة شــعبنا.

يف  املقاومــة  لجــان  وقالــت 
فلســطن إّن عمليــة الطعــن البطولية 
ــد  ــن جدي ــبع ترهن م ــر الس يف ب
ــى  ــل ع ــطيني البط ــعبنا الفلس أن ش
امتــداد فلســطن ســيواصل مقاومته 
ــر  ــرص والتحري ــى الن ــة حت املروع

ــودة. والع

ــر إىل  ــاء شــعبنا الثائ ودعــت أبن
البطوليــة  العمليــات  مــن  املزيــد 
ــع أشــكالها،  ــد املقاومــة بجمي وتصعي
واالشــتباك املفتــوح مــع جنــود العدو 
وقطعــان مســتوطنيه وتحويل األرض 

ــم. ــت أقدامه ــاًم تح جحي

عملية بئر السبع.. كابوس »إسرائيلي« وترحيب 
فلسطيني
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الخميس 21 شعبان 1443 هــ، الموافق لـ 24 اذار 2022

األم  عيــد  حلــول  مــع  بالتزامــن 
يــوم اإلثنــن 21-3-2022، قــال مديــر 
»مركــز فلســطن لدراســات األرسى 
إّن  األشــقر  ريــاض  الفلســطينين«، 
»ســلطات االحتــالل الصهيــوين تواصل 
 10 منهــن  فلســطينية   31 اعتقــال 
أمهــات لديهــن 41 ابًنــا يحرمــون مــن 

رؤيتهــن، ويفتقــدون إىل حنانهــن.
ــه »مبناســبة  وأوضــح »األشــقر« أن
عيــد األم، هنــاك عــدد مــن األســرات 
ــاالً  ــن أطف ــن خلفه ــطينيات ترك الفلس
عــدة  أعامرهــم  تتجــاوز  ال  رّضًعــا 
حــن  يف  االعتقــال،  حــن  أشــهر 
يحــرم االحتــالل بعــض األســرات مــن 

ــة”. ــّدًة طويل ــارة م الزي
عــى  مثــااًل  »األشــقر«  ورضب 
ــامدة،  ــدوى ح ــطينية ف ــرة الفلس األس
ــة  ــي »اعتقلهــا االحتــالل مــن مدين الت
يتجــاوز  ومل   2017 عــام  القــدس 

عمــر ابنتهــا مريــم 4 أشــهر، وهــي أم 
ــجن  ــة بالس ــال، ومحكوم ــة أطف لخمس
ــن  ــغ م ــا يبل ــر أبنائه 10 ســنوات، وأك

ــا”. ــر 11 عاًم العم
وناشــد األشــقر املنظــامت التــي 
ــات  ــان واملؤسس ــوق اإلنس ــادي بحق تن
ــا املــرأة، »التدخــل  ــى بقضاي ــي تعن الت
العاجــل لوضــع حــد ملعانــاة األســرات 
املتفاقمــة، وتطبيــق اتفاقيــة جنيــف 

واألســرات  األرسى  عــى  الرابعــة 
الذيــن تــزداد أوضاعهــم قســاوة يوًمــا 

ــره. ــد تعب ــى ح ــوم«، ع ــد ي بع
ــا و150  ــالل 16 ألًف ــل االحت واعتق
احتاللــه  منــذ  فلســطينية  امــرأة 
فلســطن، ويوجــد حاليًــا 31 ســيدة يف 
ــر  ــروف غ ــالل، يف ظ ــجون االحت س
إنســانية، وفقــا ملديــر مركــز فلســطن 

األرسى. لدراســات 

ــة  ــن جمهوري ــون م ــض أكادميي رف
تشــيي يف أمريــكا الجنوبيــة، الرســالة 
مجلــس  أصدرهــا  التــي  التضامنيــة 
جامعــة تشــيي، حــول الحــرب الروســية 
ــى  ــا »ال ترق ــن أنه ــة، مؤكدي األوكراني
إىل معايــر مؤسســة تعــزز التفكــر 

ــاق«. ــوع اآلف ــدي وتن النق
بيــان حمــل توقيــع  وأعلنــوا يف 
»أكادمييــون مــن أجــل فلســطن«، 
ــامل  ــعوب الع ــع ش ــع جمي ــم م تضامنه
التــي تعــاين مــن االحتــالل العســكري 

والعقــاب الجامعــي.
تلقتــه  الــذي  البيــان  وأضــاف 
»قــدس بــرس«، اليــوم االثنــن، أن 
ــذا  ــببها ه ــي يس ــن الت ــة الالجئ »أزم

الــرصاع )الحــرب األوكرانيــة( مؤســفة 
لكــن  إدانتنــا،  كل  وتســتحق  للغايــة، 
ــا  ــببت به ــي تس ــن الت ــات الالجئ أزم
والــدول  فلســطن  يف  الرصاعــات 
يف  بهــا،  االهتــامم  يجــب  العربيــة 
وقــت مل نــَر بيانًــا مشــابًها صــادًرا 

عــن مجلــس الجامعــة«.
وأشــار البيــان إىل أن »ملوقــف دول 
ــات املتحــدة،  االتحــاد األورويب والوالي
معايــر مزدوجــة فيــام يتعلــق بواجــب 
ــة  ــة مقاوم ــن ورشعي مســاعدة الالجئ
الشــعوب املحتلــة؛ حيــث هنــاك تقييــم 
وثنــاء للمقاومــة األوكرانيــة عــى أنهــا 
رشعيــة، بينــام يتعاملــون مــع مقاومــة 
ــة  ــن فئ ــل الفلســطيني ضم شــعوب مث

ــاب«. اإلره

وختــم البيــان بقولــه: »رأينــا كيــف 

أن روســيا وأوكرانيــا وحلــف شــامل 

األطلــي قــد عهــدت إىل إرسائيــل 

يشــكل  مــا  وهــو  الوســيط،  بــدور 

التاريــخ،  مفارقــات  أعظــم  إحــدى 

باعتبــار أن هــذه الدولــة تشــكلت مــن 

اســتعامر وتطهــر عرقــي لفلســطن 

وشــعبها.. وهــو مــا أكدتــه تقاريــر 

ــة  ــش« و«منظم ــس ووت ــن رايت »هيوم

العفــو الدوليــة«.

في عيد األم.. االحتالل يواصل اعتقال 10 أمهات في 
سجونه

أكاديميون يرفضون ازدواجية »جامعة تشيلي« 
بالتعامل مع فلسطين وأوكرانيا
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أوضــح رئيــس املكتــب الســيايس 
لحركــة املقاومــة اإلســالمية »حــامس«، 
ــة، أّن »الشــيخ املؤســس  إســامعيل هني
بحياتــه  ســطّر  ياســن  أحمــد 
ــد  ــة، فجّس ــة جهادي ــهاده ملحم واستش
يف حياتــه عظمــة البنــاء، واختتمهــا 

الشــهادة”. بروعــة 
وبــّن هنيــة يف بيــان صحــايف، 
ــبة  ــاء 22-3-2022، مبناس ــوم الثالث الي
مؤســس  18 الستشــهاد  الـــ  الذكــرى 
حركــة »حــامس« أحمــد ياســن، أّن 
ــاد  ــواء املقاومــة والجه الشــيخ »رفــع ل
املســتند إىل عقيــدة وإميــان ومنهــج 
ــا  ــاًل ربانيًّ ــا جي ــد، مؤسًس ــوي فري ترب
ومــى  والبندقيــة،  القــرآن  حمــل 
يقــارع املحتــل يف كل ميــدان وجبهــة”.

وأكــد أّن »حــامس اليــوم أكــر 
عنفوانـًـا وتحديـًـا لهــذا املحتــل، وتــزداد 
تجــذًرا وعطــاًء ومضــاء، وتعاهــد اللــه 
ــه، درب  عــى املــي عــى الــدرب ذات
الجهــاد واملقاومــة والتضحيــة والفــداء، 
وإننــا عــى يقــن أننــا أقــرب مــا نكون 

ــر”. ــوم النــرص والتحري إىل ي

ياســن  »الشــيخ  أن  وأضــاف 
عــاش حامــالً هــم القــدس واألقــى، 
وبحــول اللــه وقوتــه اليــوم للقــدس 
ســيف ُمــرع ســلّته املقاومــة، لــن 
ــيخنا أن  ــق لش ــه، وُح ــإذن الل ــد ب يغم
يفخــر بأبنائــه وتالمذتــه وجنــوده”.

»املقاومــة  أّن  إىل  هنيــة  وأشــار 
يحملهــا  معادالتهــا،  تفــرض  اليــوم 
غــزة  يف  شــعبنا  أبنــاء  ويحميهــا 
والقــدس والضفــة والداخــل املحتــل 
ــا يف  ــواًء خفاقً ــا ل ــام 48، ويرفعونه ع
املنــايف والشــتات، ليمضــوا يف تناســق 
وتكامــل، ويعملــون لفجــر جديــد”.

ــي  ــزة الت ــة إىل أن »غ ــت هني ولف
عــاش فيهــا الياســن، متثــل اليــوم 
ملحمــة بطولــة وفــداء ووفــاء لثوابــت 
ــيخنا:  ــول لش ــطينية، تق ــة الفلس القضي

ــرس”. ــر الغ ــع وأمث ــح البي رب
والقــدس  غــزة  »نــرى  وأردف: 
وغــزة  القــدس،  ســيف  معركــة  يف 
والالجئــن يف مســرات العــودة وكــر 
وغرفــة  واملقاومــة  وغــزة  الحصــار، 

غــزة  وكذلــك  املشــركة،  العمليــات 
والـــ48 وتشــكيل اللجنــة الوطنيــة لدعم 
وغــزة  املحتــل،  الداخــل  يف  أهلنــا 
واألرسى يف صفقــة وفــاء األحــرار.. 
ونحــن عــى موعــد جديــد مــع صفقــة 

أخــرى”.

حــامس  »أن  إىل  هنيــة  ونبــه 
ــا يف ســجون  تتابــع مــا يجــري ألرسان
عــن  املعلومــات  وتــوارد  االحتــالل، 
مفتــوح؛  إرضاب  لخــوض  توجههــم 
ــاة  ــة يف حي ــم العادل ــق مطالبه لتحقي

املعتقــالت”. داخــل  إنســانية 

يُشــار إىل أن طائــرات االحتــالل 
اغتالــت الشــيخ ياســن يف 22 آذار/

مــن  خروجــه  بعــد   ،2004 مــارس 
صــالة الفجــر يف مســجد »املجمــع 
ــة  ــرة يف مدين ــي الص ــالمي« بح اإلس
مــن  تســعة  معــه  واستشــهد  غــزة، 

املصلــن.

هنية: الشيخ أحمد ياسين عاش حاماًل هّم القدس 
واألقصى
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ــوم  ــاء العراقية، ي ــدت دار االفت عق
)أهــل  مؤمتــر   ،2022-3-12 الســبت 
الســنة مبــادئ إســالمية ووطنيــة ثابتــة 
ال تطبيــع وال تقســيم( يف العاصمــة 

ــداد. ــة بغ العراقي

املؤمتــر  يف  املشــاركون  العلــامء 
أكــدوا وحــدة املوقــف وأمانــة التاريــخ 
ــذ  ــن من ــوس العراقي ــخه يف نف الراس

ــطن. ــة فلس ــاه قضي ــود تج عق

التطبيــع  رفــض  العلــامء  وأعلــن 
أقاليــم  إنشــاء  ورفــض  والتقســيم، 
مؤكديــن  العــراق،  وحــدة  لتمزيــق 

بقــوة. لذلــك  تصديهــم 

أّي  التــرأ  عــى  وشــددوا  كــام 

طــرٍف عراقــي يدعــو للتطبيــع مــع 

الصهيــوين. العــدو 

يُشــار إىل أن العــراق يؤكــد رفــض 

ويدعــم  »إرسائيــل«  مــع  التطبيــع 

ــتوين  ــى املس ــطينية ع ــة الفلس القضي

والشــعبي. الســيايس 

إســطنبول  مدينــة  احتضنــت 
والســبت  الجمعــة  يومــي  الركيــة، 
لقــاءات ومباحثــات  18و2022-3-19 
ــر  ــن أك ــلاًم م ــا مس ً ــع 350 عامل تجم
مــن 40 دولــة، للتشــاور حــول مســتقبل 
القــدس واملســجد األقــى. مدينــة 

ــالل  ــر خ ــالل املؤمت ــه خ يف كلمت
الــدورة الثالثــة ملؤمتــر منــر األقــى 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الدويل، أكــد 
جاهــد  اللــه  عبــد  األقــى،  منــر 
العــام  النفــر  أهميــة  دينش، عــى 
مــن أجــل الدفــاع عــن قضيــة القــدس 
ــدس إىل  ــن يف الق ــل املناضل ــن قب م
جانــب مــن يعمــل ألجــل القــدس مــن 

ــارج. الخ

وأوضــح دينــش أّن األمة اإلســالمية 

تــدرك مســؤوليتها تجــاه قضية األقى 
كان  وإن  العــامل،  أنحــاء  جميــع  يف 
ــم مــع  ــوا عــى عاتقه املقدســيون حمل
نســائهم وأبنائهــم وأموالهــم مســؤولية 

ــوط األوىل. ــال يف الخط النض

وعــر عــن تحــره قائــاًل: “نحــن 
القــدس”،  لــذة  مــن  محرومــن 
هــذا  أن  أعتقــد  “لكــن  مســتطرًدا: 
الرنامــج ســيكون نقطــة تحــول يف 
أن  نــدرك  ونحــن  القــدس،  تاريــخ 
القــدس ســتفتح يف وقــت قريــب”.

مــن جهتــه، قــال رئيــس “مجموعــة 
الركيــة  الرملانيــة  الصداقــة 
ــب  ــوران: “يج ــن ت ــطينية”، حس الفلس
أن نكــون متوافقــن ومتحديــن للدفاع 
عــن املســجد األقــى”، متمنيــاً أن 

“نكــون حارضيــن فتــح القــدس”.

ــن تجاهــل  ــن اســتيائه م ــّر ع وع
ــال  ــذي يط ــم ال ــة الظل ــوى الدولي الق
الفلســطينيون، والتعامــل بازدواجيــة، 
مشــراً إىل أنــه ميكــن اســتخدام هــذه 
ــى  ــوى ع ــك الق ــح تل ــة لفض العنرصي

ــدويل. ــتوى ال املس

منظميــه،  املؤمتر، وفــق  يُهــدف 
إىل تأهيــل رمــوز مقدســية متخصصــة 
وصناعــة  املجــاالت،  مختلــف  يف 
قــادرة  وثقافيــة  فكريــة  مرجعيــات 
الفلســطينية  القضيــة  رشح  عــى 
حاضنــة  وبنــاء  أبعادهــا،  مبختلــف 
املقدســية. العلــوم  ملختلــف  معرفيــة 

مئات العلماء يؤكدون أهمية الوحدة للدفاع عن 
القدس واألقصى

دار اإلفتاء العراقية تتبرأ من أي طرف عراقي يدعو 
للتطبيع
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بقلم ماجد الزبدة

ــرة  ــة ع ــرى الثامن ــوم الذك ــق الي يواف

الستشــهاد الشــيخ أحمــد ياســن، مؤســس 

حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، ذلــك 

الرجــل القعيــد الــذي قــّدر اللــه لــه أن 

ــم  ــتنهض هم ــطن، فيس ــا يف أرض فلس يحي

ــا،  ــات أبنائه ــر طاق ــائها، ويفج ــا ونس رجاله

ــًة عــى كل  ويكــون بجســده الضعيــف حجَّ

ــم الدعــم  صاحــب واجــب تباطــأ عــن تقدي

ــدس وفلســطن،  ــود الق ــز صم ــالزم لتعزي ال

ــطيني  ــعب الفلس ــرصة الش ــن ن ــاذل ع أو تخ

ــكري يف  ــالل عس ــى احت ــه أعت ــن يواج الذي

ــث. ــخ الحدي التاري

الثــاين  اإلثنــن  يــوم  صبيحــة  ففــي 

للعــام  مــارس  شــهر  مــن  والعريــن 

ألفــن وأربعــة، ارتكــب طــران االحتــالل 

ــيخ  ــال الش ــعة باغتي ــة بش ــوين جرمي الصهي

أحمــد ياســن، الــذي ملــع اســمه يف أقــايص 

املعمــورة، لرتقــي شــهيًدا كــام متّنــى يف 

مقولتــه املشــهورة: »أمــي أن يــرىض اللــه 

مــن  اإلســالمية  األرض  وتطهــر  عنــي.. 

االغتصــاب«، ليُصبــح مــن كان يف حياتــه 

ــه  رمــزًا لنضــال الشــعب الفلســطيني وصالبت

أيقونــًة  ومقاومتــه،  االحتــالل  تحــدي  يف 

أرضــه  عــن  دفاًعــا  والفــداء  للتضحيــة 

السليبة، ومقدساته املباركة.

أســمى  هــي  الشــهيد  الشــيخ  ســرة 

مــن أن تَُســطِّرها مقالــة هنــا أو كلــامت 

ــن  ــة م ــات مرق ــي صفح ــاك، فه ــاء هن رث

ــذ  ــل من ــطيني املتواص ــال الفلس ــرة النض س

ــر يف  ــي تع ــن، وه ــن الزم ــى م ــرن م ق

ــعب  ــف الش ــن مواق ــان ع ــن األحي ــر م كث

ــن  ــر م ــيخ أك ــّر الش ــد ع ــطيني، فق الفلس

مــرة عــن موقــف الفلســطينين مــن اليهــود 

ا أننــا كفلســطينين  كأتبــاع ديانــة، مؤكــدًّ

ــا  ــوًدا، وإمن ــم يه ــة كونه ــادي الصهاين ال نع

ــا، ورشّدوا  ــوا أرضن ــم اغتصب ــم ألنه »نعاديه

شــعبنا«.

كان يتمتــع الشــيخ بالــذكاء الشــديد وقوة 

الذاكــرة، وروى ُمِعــد دراســة »ثقافــة اإلمــام 

ــه  ــأن الشــيخ رحم ــد ياســن« ب الشــهيد أحم

ــايل عــام 1980م  ــه اجتمــع يف إحــدى لي الل

بأكــر مــن مائــة وعريــن شــابًّا يف مســجد 

املجمــع اإلســالمي، وبعــد أن عــرّف كلٌّ منهــم 

باســمه وطبيعــة عملــه وحالتــه االجتامعية، مل 

ــامء  ــع األس ــرص جمي ــم ح ــد منه ــتطع أح يس

ــد  ــم كل واح ــر اس ــذي ذك ــيخ ال ــوى الش س

ــة،  ــه االجتامعي ــه، وحالت ــة عمل منهــم، وطبيع

يف داللــة عــى نباهتــه ودقــة املالحظــة التــي 

كان يتمتــع بهــا.

العالقــات  تعزيــز  يف  الشــيخ  نجــح 

السياســية لحركــة حــامس بشــكل كبــر خــالل 

جولتــه الخارجيــة عــام 1998م، لطاملــا كانــت 

رمزيــة الشــيخ وتحريضــه الفلســطينين عــى 

مقاومــة االحتــالل، ومشــاركته يف تشــكيل 

التضييــق  يف  ســببًا  العســكرية،  الخاليــا 

ــرة،  ــن م ــر م ــه أك ــه واعتقال ــه ومالحقت علي

ــرة  ــنة 2003م بطائ ــه س ــة اغتيال ــم محاول ث

ــن  ــخ م ــة صواري ــتهدافه بثالث ــم اس F16، ث

صــالة  أدائــه  بعــد  صهيونيــة  مروحيــات 

الفجــر، وبــإرشاف مبــارش مــن رئيــس وزراء 

االحتــالل آرئيــل شــارون، لرتقــي شــهيًدا 

فــوق كرســيه املتحــرك برفقــة عــدٍد مــن 

مرافقيــه، يف مجــزرة هــزّت فلســطن غضبًــا 

ــالل. ــم االحت ــد جرائ ض

ــيخ  ــرة الش ــتذكر س ــن نس ــوم ونح والي

الشــهيد الــذي بــدأ مســرة البنــاء مبجموعــة 

بهــا  دعويــة، وأخــرى جهاديــة يســتنهض 

االحتــالل،  ملقارعــة  الفلســطيني  الشــعب 

نشــاهد بــأّم أعيننــا تركتــه الجهاديــة، يف 

األلــوف،  عــرات  أعــداده  بلغــت  جيــش 

األرض  لتحريــر  العــدة  يعــدون  وهــم 

والقــدس التــي بــّر الشــيخ بتحريرهــا ولــو 

ــداد  ــط وإع ــا تخطي ــرى أيًض ــن، ون ــد ح بع

أتباعــه املقاِومــن لتحريــر كافــة األرسى 

ــاًم  ــالل رغ ــجون االحت ــن س ــطينين م الفلس

عــن إرادة املحتــل، وهــو الــذي بــر الشــعب 

الفلســطينين بقولــه يف أحــد األيــام: »بدنــا 

يقصــد  عنهــم«  غصبًــا  يروحــوا  أوالدنــا 

ــاع الشــيخ ينجحــون  ــن، وهــا هــم أتب املحتل

قبــل عقــد مــن الزمــان بتحريــر أكــر مــن 

ألــف أســر فلســطيني، ويعــدون العــدة لعقــد 

ــا  ــن خالله ــال م ــدة ين ــادل جدي ــة تب صفق

آالف األرسى الفلســطينين حريتهــم ُرغــاًم 

عــن إرادة االحتــالل.

مخترص عن املصدر: فلسطني أون الين

في ظالل الذكرى الثامنة عشرة الستشهاد الياسين
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إحيــاًء ليــوم األرض يف 30 آذار/ 
مــارس 2022، تنظّــم الحملــة العاملية 
للعــودة إىل فلســطن مجموعــة مــن 
مبشــاركة  والفعاليــات  النشــاطات 
أعضائهــا املنتريــن يف أنحــاء دول 

العــامل.

وســتكون الفعاليــات هــذا العــام 
فلســطن”  »اســمها  تحــت شــعار 

مبســمى  اإلميــان  مــن  انطالقًــا 
عــى  وتاكيــًدا  األصــي  فلســطن 
حدودهــا التاريخيــة مــن النهــر إىل 
ــات  ــع مامرس ــا لجمي ــر، ورفًض البح
الكيــان الغاصــب الهادفــة لتغيــر 

مالمحهــا وهويتهــا.

ويف هــذه املناســبة تطلــق الحملة 
ــة »اســمها فلســطن«،  ــة وثيق العاملي

العــامل  أحــرار  جميــع  وتدعــو 
واملتضامنــن مع الشــعب الفلســطيني 
ــا بأســامئهم عــر  ــع عليه إىل التوقي
رابــٍط  إلكــرويّن، رفًضــا ألي تغيــر 
يف اســمها وهويتهــا، وأي تقســيم 
لتحريرهــا  وســعيًا  لجغرافيتهــا، 
باعتبــار  إليهــا،  أهلهــا  وعــودة 
وغــر  غاصبًــا  كيانًــا  »إرسائيــل« 
رشعــي، وال يجــوز التطبيــع معــه. 
عــى  ومشــاركتها  وتحميلهــا  كــام 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــم ع صفحاته
االجتامعــي مــع اســتخدام وســم 
 29 يف  وذلــك  #اسمها_فلســطن 

.2022 آذار/مــارس  و30 

هــذا وأصــدرت الحملــة أيًضــا 
لالســتيطان  اســتنكاريًا  بيانًــا 
أدانــت  فلســطن،  يف  الصهيــوين 
االســتيطان،  عمليــات  كافــة  فيــه 
ــة  ــة إلزال ــات الدولي ــت املؤسس ودع
هــذه االجــراءات الباطلــة ومحاســبة 
ــه  ــت علي ــان الغاصــب كــام نّص الكي
ــة  ــن والجمعي ــاس األم ــرارات مج ق
وأكــدت  املتحــدة،  لأمــم  العامــة 
مــع  التضامــن  رضورة  عــى 
الشــعب الفلســطيني ضــد اجــراءات 
الرحيــل واإلعتقــال التــي يقــوم بهــا 

االحتــالل.

العامليــة  الحملــة  تَعــرض  كــام 
ــائل  ــر وس ــيل« ع ــم »إىل ريتش فيل
اإلعــالم املختلفــة، والــذي يــروي 
ويحيــي ســرَة املتضامنــة الدوليّــة 
ــي  ــوري«، الت ــيل ك ــهيدة »ريتش الش
دهســتها جرافــة عســكرية صهيونيــة 
يف رفــح ١٦ آذار/مــارس ٢٠٠٣ أثنــاء 
ــطينّي كان  ــٍت فلس ــن بي ــا ع دفاعه

ــدم. ــا لله معرًض

“اسمها فلسطين« فعالياٌت عالمّية إلحياء يوم األرض 
الفلسطينّي.
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الخميس 21 شعبان 1443 هــ، الموافق لـ 24 اذار 2022

ــهر  ــرة يف ش ــة األخ ــدر يف اآلون ص
هــي  “فلســطن  كتــاب  آذار/مــارس، 
رامــون  اإلســباين،  للكاتــب  فلســطن” 
كازانوفــا، الــذي يتنــاول جرائــم االحتــالل 
الفلســطينية  األرايض  يف  الصهيــوين 

املحتلــة.

الكتــاب الــذي يقــع عــى 467 صفحة، 
ضــّم جميــع مقــاالت الكاتــب التــي تتعلــق 
ــام 2015  ــذ الع ــطينية من ــة الفلس بالقضي

وحتــى عــام 2022.

ــت يف  ــي جمع ــاالت الت ــت املق وتناول
الكتــاب، جرائــم االحتــالل الصهيــوين 

يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، ومــن 
العنــرصي،  الفصــل  جــدار  ضمنهــا 
ــدوان األخــر  وحصــار قطــاع غــزة، والع
وتعذيــب  اإلداري،  واالعتقــال  عليــه، 
ــم،  ــن أرضه األرسى، وتهجــر الســكان م
ــااًل،  ــراح مث ــيخ ج ــا الش ــتيالء عليه واالس

الفلســطينية. األرايض  مــن  وغرهــا 

كــام تحــّدث الكاتــب يف كتابــه، عــن 
املواقــف الدوليــة والقــرارات األممية ذات 
الصلــة، وعــن عــدم التــزام االحتــالل 
ــل  ــة الكي ــك سياس ــا، وكذل ــوين به الصهي
مبكيالــن مــن املجتمــع الــدويل فيــام 

ودور  الفلســطينية،  بالحقــوق  يتعلــق 

اللــويب الصهيــوين يف ذلــك.

االحتــالل  فضــح  الكتــاب  هــدف 

ين لصهيــو ا

توقيــع  خــالل  للكاتــب  كلمــٍة  ويف 

»كوملبتنــي«  جامعــة  يف  كتابــة 

يــوم  مدريــد،  اإلســبانية  بالعاصمــة 

الســبت 12-3-2022، قــال كازانوفــا إّن 

ــح  ــو فض ــاب ه ــذا الكت ــدار ه ــبب إص س

ــار  ــوين وأعوانــه وإظه االحتــالل الصهي

ــي  ــعبها، الت ــطن وش ــة فلس ــة قضي عدال

ورث حبهــا عــن عائلتــه.

ــك: »رًدا  ــأيت إصــداره كذل وأضــاف ي

ــالم  ــه اإلع ــذي ميارس ــل ال ــى التضلي ع

كدولــة  إرسائيــل  وتقديــم  اإلســباين 

دميقراطيــة«.

اســتهجن  ذاتــه،  الســياق  ويف 

األخــرة  التطبيــع  عمليــات  كازانوفــا، 

ــرام  ــدم اح ــار ع ــالل، يف إط ــع االحت م

األخــرة باالتفاقيــات واملعاهــدات املوقعــة 

والقــرارات الدوليــة الخاصــة بالقضيــة 

لفلســطينية. ا

االحتــالل  مــع  التطبيــع  أن  وأكــد 

ــا  ــوين »يشــجعه عــى املــي قدًم الصهي

ــطيني”،  ــعب الفلس ــى الش ــه ع يف عدوان

مــورًدا يف نهايــة كتابــه عبــارة قــال فيهــا: 

“تعــال لنقــرأ ولنــرصخ مًعــا.. عاشــت 

ــرة”. ــطن ح فلس

اإلســباين  الكاتــب  أّن  إىل  يُشــار 

كازانوفــا، عضــو يف اللجنــة األوروبيــة 

ملنــارصة  األورويب  للتحالــف  اإلســبانية 

العديــد  يف  شــارك  قــد  األرسى، 

العديــد مــن  وألقــى  املؤمتــرات،  مــن 

بقضيــة األرسى،  الخاصــة  املحــارضات 

هــي  »فلســطن  كتابــه  يُعــد  كــام 

فلســطن« الكتــاب الثالــث عــن القضيــة 

. لفلســطينية ا

كتاب »فلسطين هي فلسطين«
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الصهيــوين  الكاتــب  يقــول 
أّن  الحظــت  جولدبــرغ«  »شــاي 
نســبة العــرب املوالــن لـ«إرسائيــل« 
منطقيــة،  غــر  بصــورٍة  تتضخــم 
ــح  ــودي أن أوض ــي كيه ــن واجب وم
نقطــًة هامــة هــي: »عندمــا تخــون، 
ــآراء  ــعبك ب ــاء ش ــريب، أبن ــت كع أن
ــة ، فنحــن نحبــك  عنرصيــة صهيوني
مبــارشًة، لكــن حبًــا كحبنــا للــكالب.. 
صحيــح أننــا نكــره العــرب، لكننــا 
ويف عمقنــا الداخــي نحــرم أولئــك 
الذيــن متســكوا مبــا لديهــم مــن قيم 
ــا  ــك أيه ــذا ميكن ــر.. وله ــة وفك ولغ
العــريب أن تختــار بــن أن تكــون 
كلبًــا محبوبـًـا، أو كلبـًـا مكروًهــا لكنــه 

محــرم«.

ــعبها  ــل« ش ــت »إرسائي ــذا ربّ هك
ــود  ــرأ التلم ــن يق ــار، إّن كل م املخت
بعمــق ووعــي حــر، ســيقف عــى 
هــذه الثقافــة التلموديــة املبثوثــة 
الــذي  الكتــاب  هــذا  طيــات  يف 
يُعــد بأنــه الشــارح لكتابهــم املقــدس، 

عليــه،  أوالدهــم  يُربــون  والــذي 
عندمــا  معهــم  يحملونــه  والــذي 
يصبحــون قــادة جيــش، أو أمــن، أو 
زعــامء سياســين، أو رؤســاء أحزاب، 

أو رجــال ديــن.

ــة  ــي ال اســتغرب هــذه الثقاف إنن
لبنــي صهيــون أبــًدا، ولكــن غرابتــي 
تكمــن عنــد رؤيتــي لبعــض العــرب، 
ولبعــض املســلمن، ولدعــاة الحريــة 
اإلنســان  وحقــوق  والدميقراطيــة 
يف هــذا العــامل، كيــف يوالونهــم 
بنــي  عقيــدة  يتناســون  وكيــف  ؟ 
ــرف  ــون الط ــف يغض ــون، وكي صهي
عــن تصنيفهــم لهــم بأنهــم حيوانات 
ــف  ــل«، وكي ــي »إرسائي ــخرة لبن مس
والتجربــة  املعرفــة  كل  يرمــون 
والخــرة بهــذا النــوع مــن البــر ؟ 
الذيــن أفســدوا يف األرض ومارســوا 
الرديئــة،  األخــالق  أنــواع  كل 
ــانية. ــن اإلنس ــة ع ــة العاري والسياس

هــل يظــن العــريب واملســلم أنهــم 
ــه إن هــو ألقــى  ســوف يرضــون عن

رايــة املطالبــة بالحــق املُْغتَصــب ؟ أم 

أنهــم ســوف يحرمونــه وال يصنفــوه 

تصنيــف الحيوانــات املســّخرة لخدمة 

بنــي صهيــون ؟ أم إنه يظــن أّن هذه 

ــة هــي  ــة التلمودي الروايــات التوراتي

مجــرّد تاريــخ قــد أفــل، وهــم اليــوم 

غــر أجدادهــم الحاقديــن عــى كل 

األديــان والرســل والرســاالت، وهــذه 

الروايــات ليــس لهــا شــأٌن بصناعــة 

ــم،  ــة لديه ــم والثقاف ــة والتعلي الربي

ــي  ــك، أو يبن ــن ذل ــن يظ ــئ م يُخط

ــاٍر  ــرأي الع ــذا ال ــق ه ــه وف عالقات

عــن الصحــة يف الواقــع املُشــاهد 

ألســنة  عــى  واملرصــود  يوميًــا، 

والعســكرين  الدينيــن  قادتهــم 

واألمنيــن، بــل عــى لســان كتابهــم 

ــم. ومواطنيه

نقــول:  أن  ميكننــا  هنــا  مــن 

هــذا  مــع  تطبيــع  عمليــة  أي  إّن 

الكيــان، وبــأي صــورٍة أو ناحيــة مــن 

ــا هــي إال جــواز ســفر  النواحــي، م

ــن  ــر بالدي ــة واالنتحــار والكف للخيان

ــادة  ــي امل ــانية، وه ــخ واإلنس والتاري

التــي تُذيــب ومتحــو كل حــٍق، وتبطل 

أي دعــوى ألّي مؤسســة بأنهــا معنيــٌة 

بحقــوق البريــة املظلومــة واملنهكــة 

ــه. ــون كل ــذا الك يف ه
الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

ــن  ــي م ــايئ العامل ــى العل ــق امللتق منس

ــطني ــل فلس أج

حتى األعداء اليحبون الخونة



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 10 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة 14000 دومنًــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 43 نســمة، 

59 نســمة عــام 1931ارتفــع إىل 90 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
ــة  ــة ورشّد ســكانها، وصــادر أراضيهــا وهــي أول قري ــوين القري ــالل الصهي عــام 1948 هــدم االحت

ــة. ــة احتلهــا الصهاين عربي

ــام  ــبون« ع ــرت تس ــت »مف ــيون« وأصبح ــوز تس ــتوطنة »ماع ــا مس ــى أراضيه ــالل ع ــام االحت أق

.1951

القسطل
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