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رمضان... شهر فلسطين
تهديــدات متصاعــدة وخطــرة تتعــرّض لهــا مدينــة القــدس، خصوصــاً مــع مــا يخطــط لــه املســتوطنون مــن 
هجــات عــى املســجد األقــى يف شــهر رمضــان، مســتفيدين مــن الدعــم األمنــي غــر املحــدود، ومــن العمليــات 

الجديــدة التــي أعلنــت الســلطات الصهيونيــة عنهــا أخــراً تحــت اســم »كارس األمــواج«.
وحيــث أنـّـه مــن املؤكــد أن حكومــة العــدو هــي الداعــم األكــر لــكل االعتــداءات عــى الحــرم القــديس عمومــاً، 
ضمــن مخططهــا الشــامل لتهويــد املدينــة املقدســة، التــي أصبحــت مدينــًة أخــرى غــر التــي كانــت، وغــر التــي 

يعتقــد العــامل الحــامل أنهــا ميكــن أن تكــون مدينــًة للجميــع.
وحيــث إّن الجميــع يف العــامل - إال قليــاً مــن األحــرار - ال يأبهــون ملــا يجــري مــن عــدوان وإرهــاب وقتــل 
وتهجــر بحــّق الفلســطينيني، بينــا يتســابقون لإلدانــة والشــجب والتعاطــف يف غرهــا مــن الحــاالت التــي توافــق 

أهواءهــم.
بنــاء عليــه فــا ميكــن أن يّدعــي أيُّ إنســان أّن مســتقبل القــدس ميكــن أن يســر يف اتجــاٍه آخــر غــر اتجــاه 
التهويــد الكامــل؛ إال يف حالــة واحــدة، ليســت هــي حالــة الرشعيــة الدوليــة، وال اتفاقــات التطبيــع الذليلــة... إن 
كان لهــا أي تأثــر أصــاً؛ ولكنهــا الحالــة التــي يصنعهــا أهــل القــدس وفلســطني، وقراراهــم الحاســم املدعــوم 
بأقــوى صمــود وأعظــم التضحيــات بــأن يظلــوا متمســكني مبدينتهــم ووطنهــم كامــاً، وأن يرفضــوا التخــي عــن 
حقوقهــم فيــه، مهــا بــدا للعــني أن املشــهد مختلــف، أو أن قــوة االحتــال هــي التــي تفــرض الواقــع الــذي تريــد.

أّمــا عــن متــادي العــدو يف االعتــاد عــى العنــف لــردع الفلســطينيني، وتوســيعه لدائــرة العقوبــات التــي تطــال 
الفدائيــني املدافعــني عــن حقــوق شــعبهم، لتطــال أقرباءهــم بعــد أن وصلــت إىل هــدم بيوتهــم وترشيــد أهليهــم، 

وأخــراً املطالبــة باعتقــال أم الشــهيد التــي تفتخــر مبــا صنعــه ابنهــا، باعتبــار أنهــا تشــجع بذلــك عــى اإلرهــاب !
أّمــا عــن هــذا التــادي فمــا ال شــكَّ فيــه أنّــه لــن يــؤدي إال إىل مــن مزيــد مــن هــذه العمليــات الفدائيــة، 
وأنَّــه ســوف يدفــع الشــباب الفلســطيني أكــر فأكــر نحــو تصعيــد املواجهــة، ورمبــا تكــون هــذه الكلمــة نصيحــة 
ــة  ــتقراراً، وال نتيج ــه اس ــذي ميارس ــاب ال ــن وراء اإلره ــف ســاماً، وال م ــن وراء العن ــع م ــه، أال يتوق ــدو نفس للع

أخــرى غــر املزيــد واملزيــد مــن اإلقــدام والشــجاعة الفلســطينية، حتــى تحريــر األرض واســتعادة الحقــوق.
وعندمــا يصــل العــدو إىل قــرار بفتــح املجــال للمســتوطنني بتصعيــد هجوماتهــم واعتداءاتهــم عــى املســجد 
األقــى ويف شــهر رمضــان خصوصــاً، فإنّــه بذلــك يقــوم بتاعــب خطــر، يف الظــرف األكــر قابليــة إلحــداث 

انفجــار ال ميكــن ألحــد الســيطرة عليــه.
إنَّ املســاس باألقــى يف شــهر رمضــان هــو تاعــب بظــرف املــكان األقــدس يف ظــرف الزمــان األقــدس؛ 

فهــل يتوقــع العــدو مــن الفلســطينيني ســكوتاً أو انكفــاًء ؟!
غبيٌّ من ينصح القيادة الصهيونية بذلك، ألنها عملية انتحار موصوفة !

لقــد ارتبطــت فلســطني ورمضــان معــاً خــال العديــد مــن املحطــات التاريخيــة املاضيــة الهامــة، التــي ال تــزال 
تُلهــم معظــم الفلســطينيني، ومــن ورائهــم شــعوٌب طويلــة يف أماكــن عريضــة.

ــة املســتقبلية التــي  كــا يرتبــط اســم املســجد األقــى والقــدس مبواقــف وأحــداٍث تشــكل جــزءاً مــن الرؤي
ــرّش يف  ــخ املســتقبي، وعــن مــآالت الــراع بــني الخــر وال ــاس عــن حركــة التاري ــرة مــن الن ــة كب ــا أّم تحمله
العــامل، وبالتــايل ال ميكــن ألحــد أن يزعــم احتاليــة تخــّي األجيــال القادمــة - مــن الفلســطينيني ومــن معظــم 

ــال الحــارضة ميكــن أن تتخــّى. ــا جــدالً أن األجي ــاء هــذه األمــة - عــن فلســطني، حتــى لــو تخيّلن أبن
بنــاء عليــه تشــّكل فلســطني جــزءاً مــن هويــة هــذه الشــعوب التــي تؤمــن بهــا، كــا يشــّكل شــهر رمضــان جــزءاً 

مــن هــذه الهويــة، وال يقتــر عــى كونــه شــهراً للصيــام والعبــادة، مــع أهميــة هــذا الجانــب أيضــاً.
وكلمة الهوية مشتقة كا نعلم من سؤال: من هو ؟

فــإذا ســألت مــن هــو الفلســطيني، ومــن هــو املســلم، ومــن هــو املســيحي العــريب والفلســطيني؛ فــإن الجــواب 
الــذي يقدمــه هــؤالء هــو هويــة كل واحــد منهــم؛ ومــا الشــك فيــه أّن رمضــان وفلســطني واألقــى والقيامــة 

والخليــل وبيــت لحــم هــي جــزء أســايس مــن هويــة هــؤالء جميعــاً دون تفريــق.

 محمد أديب ياسرجي
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وأصيــب  مســتوطنني،   5 قتــل 
بجــروح،  األقــل  عــى  آخــرون   6
يف   ،2022-3-29 الثاثــاء  مســاء 
ــة شــملت  ــار فدائي ــة إطــاق ن عملي
3 مناطــق متفرقــة مــن يافــا وســط 
ــام 1948،  ــذ ع ــة من فلســطني املحتل
وتشــر األنبــاء الصهيونيــة إىل أن 
ــو  ــن 3 استشــهد أحدهــم وه املنفذي

ــني. ــن جن م

وبهــذا ترتفــع حصيلــة القتــى 
3 عمليــات  11 يف  إىل  الصهاينــة، 
أيــام،   8 خــال  نوعيــة  فدائيــة 
األرايض  داخــل  نفــذت  جميعهــا 

.1948 عــام  منــذ  املحتلــة 

وأفــادت إذاعــة جيــش االحتــال 
أّن مســلًحا عــى دراجــة ناريــة أطلــق 
ــل  ــة داخ ــن متفرق ــار يف 3 أماك الن

بنــي بــراك رشق تــل أبيــب.

وذكــرت وســائل إعــام صهيونية، 
ــار كان عــى دراجــة  ــق الن أّن “مطل
ناريــة، وأطلــق النــار يف شــارع بنــي 
ــل  ــتوطًنا داخ ــل مس ــراك أواًل، وقت ب
ــح  ــه وفت ــل طريق ــم واص ــيارة، ث س
ــراك،  ــي ب ــل يف بن ــى مح ــار ع الن
مــا أدى إىل مقتــل مســتوطنني، ثــم 
الشــارع.  يف  مســتوطًنا آخر  قتــل 
ومــن هنــاك واصــل طريقــه إىل 
رمــات غــان، وأطلــق النــار عــى 
رشطــي إرسائيــي قتلــه قبــل إطــاق 

ــه”. ــه وقتل ــار علي الن

أّن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الشــهيد هــو ضيــاء حارشــة )27 
أســر  وهــو  جنــني،   عاًما( مــن 
مــن  املئــات  وتوافــد  محــرر، 

الفلســطينيني نحــو منــزل عائلتــه.

وأشــارت اإلذاعــة الصهيونيــة إىل 
ــرة  ــوات كب ــة وق ــرة مروحي أن طائ
اشــركت يف ماحقــة املنفــذ، وأن 
قــوات الرشطــة أغلقــت العديــد مــن 

ــوش دان. الطــرق واملناطــق يف غ

مباركة فصائلية وفرحة شعبية

الفلســطينية  الفصائــل  باركــت 
ــب«  ــة الفدائيــة يف »تــل أبي العملي
صهاينــة   5 مقتــل  إىل  أدت  التــي 

وإصابــة آخريــن

اإلســامية  املقاومــة  حركــة 
العمليــة  باركــت  »حــاس« 
ــات  ــدًة أّن كل العملي ــة، مؤك البطولي
البطوليــة التــي ينفذهــا أبنــاء شــعبنا 
مــن  شــر  كّل  يف  الفلســطيني، 
أرضنــا املحتلــة، تــأيت يف ســياق الرَّد 
الطبيعــي واملــرشوع عــى إرهــاب 
االحتــال وجرامئــه املتصاعــدة ضــّد 

ومقدســاتنا. وشــعبنا  أرضنــا 

ــال  ــا االحت ــا حّذرن ــت: إنَّن وقال
ــة تصعيــد انتهاكاتــه  مــراًرا مــن مغبّ
ــن  ــطيني ل ــعبنا الفلس ــه، فش وجرامئ
أمامهــا،  األيــدي  مكتــوف  يبقــى 
وســيتصّدى إلرهابــه بــكّل الوســائل، 
ــل  ــاه وكام ــه وأقص ــيحمي قدس وس
عنهــا  وســيدافع  املحتلــة،  أرضــه 
باملقاومــة الشــاملة، التــي ســتتواصل 
لجــاح  وكبًحــا  لاحتــال،  ردًعــا 
ــا. ــه عــن أرضن ــى رحلي ــه، حتّ عدوان

الجهــاد  حركــة  وباركــت 
اإلســامي العمليــة البطوليــة وقالــت: 
إنهــا »تــأيت ضمــن باكــورة عمليــات 

أبطــال شــعبنا يف عمــق الكيــان«.

االحتــال  أن  إىل  وأشــارت 

يف  ســتكون  العمليــات  أن  اعتقــد 

شــهر رمضــان مــن الضفــة والقــدس 

وغــزة فكانــت املفاجــأة بعمليــات 

املحتــل  الداخــل  مــن  بطوليــة 

)أرايض 48(، تأكيــًدا عــى وحــدة 

والجغرافيــا. الــدم 

الجبهــة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 

أن  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية 

البطوليــة  بــراك  بنــي  »عمليــة 

ــعبنا  ــك ش ــى متس ــد ع ــان جدي بره

الشــاملة«. املقاومــة  بنهــج 

يف  مناطــق  عــدة  وشــهدت 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مســاء 

ــعبية،  ــاالت ش ــة، احتف ــذ العملي تنفي

ابتهاًجــا بالعمليــة الفدائيــة التــي 

نفذهــا البطــل ضيــاء حارشــة قبــل 

استشــهاده.

فلســطينيون  شــبان  ووزع 

وســائقي  املــارة  عــى  الحلويــات 

املركبــات يف أنحــاء متفرقــة مــن 

غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 

عــى  مشــيًا  مســرات  وانطلقــت 

يف  باملركبــات،  وأخــرى  األقــدام، 

ــس  ــه ونابل ــل ورام الل ــني والخلي جن

وطولكــرم. لحــم  وبيــت 

عملية فدائية في يافا.. والفصائل تبارك 
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وشــهدت بلــدة يعبــد »جنــوب 

جنــني« مســرات اتجهت نحــو منزل 

منفــذ العمليــة، األســر املحــرر ضياء 

حارشــة، يف البلــدة، وســط هتافات 

وبقائــد  وباملقاومــة،  بــه  أشــادت 

الضيــف،  القســام محمــد  كتائــب 

العمليــات،  مــن  مبزيــد  وتنــادي 

جنــني  شــهداء  لدمــاء  انتقاًمــا 

ونابلــس، الذيــن ارتقــوا مؤخــرًا عــى 

ــال. ــوات االحت ــد ق ي

إعــام  وســائل  وأفــادت 

الخليــل،  محافظــة  يف  فلســطينية 

انتــرشوا  فلســطينيني  شــبانًا  أّن 

املدينــة  يف  مفــارق  عــّدة  عــى 

ــوا  ــااًل(، ووزع ــول )ش ــدة حلح وببل
ــن  ــني الذي ــى املواطن ــات ع الحلوي

العمليــة. منفــذ  حيــوا 

ــة،  كــا انطلقــت مســرات عفوي
وســط  رشــد  ابــن  دوار  باتجــاه 
مســرة،  يف  للمشــاركة  الخليــل، 
ابتهاجــا بالعمليــة، ودعــا لخيــار 

املقاومــة.

غــزة  يف  شــبّان  بــادر  كــا 
املــارة. عــى  الحلويــات  لتوزيــع 

ومســاء األحــد 27-3-2022 قتــل 
صهيونيــان وأصيــب 10 آخــرون، يف 
عمليــة فدائيــة يف الخضــرة داخــل 

فلســطني املحتلــة منــذ عــام 1948.

الثاثــاء  أي  أســبوع  وقبــل 

املــايض 22-3-2022، قتــل 4 صهاينة 

ــة  ــة فدائي وأصيــب آخــرون يف عملي

نفذهــا طعًنــا ودعًســا  الســبع  يف 

األســُر املحــرر محمــد أبــو القيعــان 

مــن قريــة حــورة يف النقــب جنــوب 

ــل  ــام 1948، قب ــة ع فلســطني املحتل

استشــهاده.

انطلقــت مســرات عفويــة يف 

هتافــات  وســط  جنــني،  مدينــة 

يرتــدون  شــبان  ووزع  وتكبــرات، 

عــى  اإلســامي  الجهــاد  عصبــة 

رؤوســهم، الحلويــات عــى املــارة، 

املســرات. يف  املشــاركني  وعــى 
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قــال رئيــس املكتــب الســيايس 
لحركــة »حــاس«، إســاعيل هنيــة، 
إّن العمليــة التــي نفذهــا الشــهيد 
ضيــاء حارشــة يف »تــل أبيــب« 
أعــادت رســم خارطــة الوطــن عشــية 

ذكــرى يــوم األرض.

تريــٍح  يف  هنيــة،  وأكــد 
ــع  ــهيد أوج ــذ الش ــٍب، أّن املنف مقتض
الكيــان بأكملــه، وأعــاد رســم خارطــة 
ــوم األرض  ــرى ي ــية ذك ــن عش الوط
التــي تُحيــي يف الشــعب الفلســطيني 

الربــاط. روح 

ــه  ــهيد وج ــة، أّن الش ــرى هني وي
بهــذه العمليــة البطوليــة رســالة بــأن 
ــاب  ــدي أصح ــون بأي ــتقبل مره املس
ــان أو  األرض الرشعيــني وليــس الكي

مــن يطبــع وينســق معــه.

وقــال هنيــة، إّن شــعبنا الــذي 
ــال  ــؤالء األبط ــه ه ــن رحم ــد م يُول
يف جنــني والنقــب واملثلــث، والذيــن 
ــدس  ــيف الق ــون بس ــوا يلوح ــا زال م
الــذي أشــهرته غــزة يف رمضــان 
أجيــال  بــأّن  يؤكــدون  املــايض، 
أو  االستســام  ترفــض  فلســطني 
ــات. ــت التضحي ــا كان ــط مه التفري

ــلة  ــة الباس ــاف أّن »املقاوم وأض
إلنهــاء  واألخاقيــة  املرشوعــة 
مســتوطناته،  وتفكيــك  االحتــال 
شــعبنا  صــدر  عــن  وإزاحتــه 
األبطــال،  وأرسانــا  ومقدســاتنا 
ــا  رن ــي ُهجِّ ــا الت ــا إىل ديارن وعودتن

منهــا”.

 5 وأصيــب  صهاينــة   5 وقتــل 
نــار  إطــاق  عمليــة  يف  آخــرون 
حارشــة  ضيــاء  الشــهيد  نفذهــا 

يف  بجنــني،  يعبــد  قريبــة  مــن 
يافــا مســاء الثاثــاء 2022-3-29، 
وصفتهــا الفصائــل الفلســطينية بأنها 
ــال،  ــرام االحت ــى إج ــي ع ردٌّ طبيع
ــطيني  ــعب الفلس ــرشوع للش ــٌق م وح
االحتــال  انتهــاكات  مواجهــة  يف 

ومســتوطنيه.

“املجاهديــن”: العــدو ال يفهــم إال 
ــة الحرب لغ

املجاهديــن  »حركــة  قالــت 
الفلســطينية«، إّن نهــج املقاومــة هــو 
خيــار شــعبنا الــذي أثبتتــه دمــاء 
يف  البطوليــة  العمليــات  شــهداء 
بــر الســبع والخضــرة وتــل الربيــع 

املحتلــة.

يف  لهــا  بيــان  يف  وأكــدت، 
ــى  ــوم األرض، ع ــرى الـــ46 لي الذك
الثابــت يف الدفــاع عــن  »الحــق 
ــا  ــدة أنه ــطيني«، مؤك ــعب الفلس الش
ــر  ــى تحري ــد حت ــى العه ــتبقى ع س
ألصحابــه،  الحــق  وإعــادة  األرض 

ــة  ــم إال لغ ــدو ال يفه ــت إن الع وقال

ــرب. ــوة والح الق

ــأرض  ــكها ب ــى متس ــددت ع وش

فلســطني املحتلــة كاملــة، مؤكــًدة أنــه 

»ال بقــاء لهــذا الكيــان املؤقــت عــى 

ترابنــا املقــدس«.

أرض  »فلســطني  أن  وقــررت 

وقــف إســامي ال يجــوز ألحــد مهــا 

ــازل عــن شــر  ــه أن يتن كانــت صفت

ــا«. ــد منه واح

ــا  ــن« رفضه ــددت »املجاهدي وج

األخاقيــة  للجرميــة  املطلــق 

والوطنيــة املتمثلــة يف التطبيــع الذي 

يحــاول االحتــال مــن خالــه عمــل 

ــه الهــش  ــة زائــف لكيان جــدار حاي

ــا. ــى أرضن ــوده ع ــن وج ويرشع

هنية: عملية)تل أبيب( أوجعت االحتالل وأعادت رسم 
خارطة الوطن.. وحركة المجاهدين: نهج المقاومة هو خيار 

شعبنا
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يف الذكــرى الـــ20 لعمليــة »الســور 
الواقــي« التــي نّفذهــا جيــش االحتــال 
يف  املقاومــة  الجتثــاث   2002 عــام 
باجتيــاح  وبــدأت  الغربيــة،  الضفــة 
جنــني، يخــرج الفــدايئ ضياء حارشــة 
مــن بلــدة يعبــد ليعلــن بلغــة الرصــاص 

ــال. ــوار االحت ــم أس تحطي

الحــرب  وزيــر  تفاخــر  باألمــس 
يف  غانتــس«  »بينــي  الصهيــوين 
الذكــرى  بهــذه  خاصــة  احتفاليــة 
باجتثــاث املقاومــة يف عمليــة »الســور 
»بالجــدار  التــي وصفهــا  الواقــي«، 

الفــوالذي”.

بعــد ســاعات فقــط جــاء الــرد مــن 
ــاء حارشــة  ــدايئ ضي ــني الف ــن جن اب

الــذي كان طفــاً يف الســابعة مــن 
قلــب  ليــرب   ،2002 عــام  عمــره 
ــارع  ــة يف ش ــة بطولي ــب بعملي ــل أبي ت
ــة  ــع نظري ــي«، واض ــف جابوتنس »زئي
العســكرية  يف  الفــوالذي«  »الجــدار 

الصهيونيــة.

ال تصالح.. ال تساوم

ــا(،  ــن )27 عاًم ــة اب ــاء حارش ضي
مــن ســكان قريــة يعبــد قضــاء جنــني 
تصــدر صفحتــه عــى الفيــس بــوك 
ــاء  ــبَّ لِق ــن أَح ــف »م ــث الرشي الحدي

ــاءه”. ــه لِق ــبَّ الل ــه أََح الل

والشــهيد حارشــة أســر محــرر 
ســبق أن اعتقلــه االحتــال عــام 2013 
ــاق  ــد إط ــاح، وبع ــازة الس ــة حي بتهم
رساحــه عــاد للنشــاط مــع فصائــل 

ــة. املقاوم

ــاء،  ــب اللق ــات ح ــب كل وإىل جان
ــي،  ــد الحلب ــهيد مهن ــورة الش ــرى ص ت
أوائــل شــهداء انتفاضــة القــدس وثــورة 

الســكاكني عــام 2015 حتــى أطلــق 
عــى نفســه »أبــا مهنــد”.

ومل يســُكن يوًمــا الشــهيد حارشــة، 
ومل يثنــه االعتقــال عــن مواصلــة درب 
الشــهداء، فــكان شــعاره »ال تصالــح.. ال 
تســاوم«، فهــو مل يصالــح عــدوه يومــا 

ومل يســاومه.

ــذ  ــد إعــان اســم الشــهيد منف وبع
عفويــة  مســرات  خرجــت  العمليــة، 
ــاالً  ــني احتف ــد قضــاء جن ــدة يعب يف بل
ــد  ــة مبزي ــب، وللمطالب ــل أبي ــة ت بعملي

ــة. ــات املقاوم ــن عملي م

الحلــوى وســط  ووزع مواطنــون 
بالعمليــة  احتفــاًء  جنــني  مدينــة 
البطوليــة، وشــهدت مــآذن مســاجد 
ــة جنــني التكبــرات  ــد ومدين ــدة يعب بل

بالعمليــة. االحتفــاء  وأجــواء 

وتعــد هــذه العمليــة الثالثــة خــال 
8 أيــام، والثانيــة خــال 48 ســاعة، 
تصاعــًدا  فلســطني  أنحــاء  وتشــهد 
ــاق  ــمل إط ــة، تش ــات املقاوم يف عملي
الرصــاص ورشــق بالزجاجــات الحارقة 

جرامئهــم  عــى  ردًّا  والحجــارة، 

ــدم  ــد واله ــات التهوي ــة وعملي املتواصل

للفلســطينيني. واملاحقــة 

بتصاعــد  التوقعــات  وتتواصــل 

عمليــات املقاومــة الفلســطينية، مــع 

زيــادة اعتــداءات االحتــال الصهيــوين 

ــة،  يف الضفــة الغربيــة والقــدس املحتل

خاصــة مــع اقــراب شــهر رمضــان 

بتوتــر  االحتــال  لــدى  وتوقعــات 

األوضــاع األمنيــة يف املنطقــة.

دوري  فلســطيني  تقريــر  ورصــد 

ــا يف أعــال املقاومــة  ارتفاًعــا ملحوظً

ضــد االحتــال يف الضفــة الغربيــة 

والقــدس املحتلــة خــال شــباط/فراير 

املــايض، تنوعــت بــني عمليــات إطــاق 

ورشــق  مســلحة  واشــتباكات  نــار 

بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة.

املصدر: حرية نيوز

في ذكرى »السور الواقي«.. عملية تل أبيب تحطم 
»جدار االحتالل الفوالذي«
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حّمــل خطيــب املســجد األقــى، 
االحتــال  صــري،  عكرمــة  الشــيخ 
قــراره  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
باقتحــام  للمســتوطنني  بالســاح 
املســجد األقــى كاملعتــاد خــال شــهر 

رمضــان.
ــري يف  ــة ص ــيخ عكرم ــال الش وق
الســبت  لــه،  صحافيــة  تريحــات 
ســيكون  االحتــال  إّن   ،2022-3-26
األوضــاع يف  تفجــر  مســؤواًل عــن 
ــة. ــاع األمني ــي األوض ــدس، وتداع الق

ــع  ــل م ــاف أّن كل يشء محتم وأض
اســتمرار االحتــال حاية املســتوطنني 
املقتحمــني لألقــى، مشــرًا إىل أّن 
ــهر  ــى يف ش ــام االق ــتمرار اقتح اس
رمضــان يتناقــض مــع ادعــاء االحتــال 
وعــدم  التهدئــة  إىل  يســعى  بأنــه 

ــف. العن
واتهــم صــري االحتــال مبحاولــة 
العــام،  والــرأي  النــاس  خــداع 
التــي  الــدول  مــن  الرشعيــة  ألخــذ 
يتواصــل معهــا، مؤكــًدا أّن اقتحــام 

وخاصــة  عليــه  واالعتــداء  األقــى 
يف رمضــان، يهــدف لتغيــر الوضــع 
ــيادة  ــرض الس ــجد، وف ــم يف املس القائ

“اإلرسائيليــة” عليــه.
ــا  ــة القــدس حاليً وأوضــح أّن مدين
عبــارة عــن ثكنــة عســكرية، األمــر 
الــذي يــؤدي إىل التوتــر بشــكٍل عــام.

ــا  ــن نواي وحــّذر الشــيخ صــري م
ســيئة تحملهــا التحــركات واالتصــاالت 
التــي يجريهــا االحتــال مــع عــدد مــن 
الــدول بينهــا الواليــات املتحــدة، بهدف 
محــارصة املقدســيني ومنعهــم مــن أي 

حــراك خــال رمضــان.
ــة  ــهده املنطق ــا تش ــه إىل أّن م ونبّ
لتهدئــة  مريبــة  تحــركات  هــي 
االحتــال  اســتمرار  مــع  األوضــاع، 
توقــف  دون  مخططاتــه  تنفيــذ  يف 
واقتحــام املســجد األقــى بكثافــة.

ــى أّن  ــى ع ــب األق ــدد خطي وش
الشــعب حينــا ينتفــض ويعــرض عــى 
ــد  ــر أح ــن يستش ــاته ل ــس مقدس تدني

ــن يســتطيع أحــد إيقافــه. ول

القــدس  أهــل  أّن  إىل  وأشــار 

والداخــل املحتــل يتواجــدون بشــكل 

ينتظــروا  ولــن  املســجد  يف  دائــم 

لحايتــه. دعــوات 

ــة،  ــاة “كان” الصهيوني ــر أن قن يذك

قــد أفــادت بــأّن جلســة مناقشــات 

ُعقــدت بــني رشطــة االحتــال ومــا 

يســمى بـ”مجلــس األمــن القومــي”، 

املرحلــة  هــذه  يف  تقــرر  حيــث 

باقتحــام  للمســتوطنني  الســاح 

املســجد األقــى كاملعتــاد خــال شــهر 

رمضــان.

وأضافــت أّن جلســة أخــرى ســتُعقد 

ملناقشــة  القــادم  األســبوع  خــال 

األمــر مــرّة ثانيــة بقيــادة رئيــس وزراء 

االحتــال، الفتــًة إىل أنــه ســيتم البــّت 

ــايئ. ــكٍل نه ــات بش ــأن االقتحام بش

خطيب األقصى: قرار االحتالل السماح للمستوطنين 
باقتحام األقصى في رمضان سيفجر األوضاع
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الخميس 28 شعبان 1443 هــ، الموافق لـ 31 نيسان 2022

ــد  ــن العدي ــات م ــواىل التوقع تت

مــن املراقبــني بــأّن األوضــاع يف 

ستشــهد  املحتلــة  القــدس  مدينــة 

مزيــًدا مــن الســخونة يف األيــام 

ــة، وأن االعتــداء عــى املســجد  املقبل

الــذي  الصاعــق  ميثــل  األقــى 

األحــداث. ســيفجر 

أمنــاء  هيئــة  عضــو  وقــال 

ذيــاب،  أبــو  فخــري  األقــى، 

إّن  صحافيــة:  تريحــات  يف 

ــد  ــر يري ــن غف ــار ب ــرف ايت املتط

ــى  ــام األق ــدس واقتح ــعال الق إش

الفلســطينيني،  مشــاعر  واســتفزاز 

وهــو األمــر الــذي ســيؤدي إىل ردة 

فعــل مــن املقدســيني، يف إشــارة إىل 

ــام  ــه اقتح ــر عزم ــن غف ــان ب إع

.2022-3-31 الخميــس  األقــى، 

ــو ذيــاب أّن ســلطات  وأوضــح أب

غفــر  بــن  تســتعمل  االحتــال 
املقــديس  الشــارع  نبــض  لجــّس 
مل  اللحظــة  وحتــى  والفلســطيني، 
ــه  ــض اقتحام ــول أو رف ــّرح بقب ت
ــادم. ــس الق ــوّي الخمي لألقــى املن

التــادي يف  أّن  عــى  وشــدد 
ســتؤدي  املســتوطنني  اســتفزازات 
وســتكون  األوضــاع،  اشــتعال  إىل 
املواجهــة يف رمضــان القــادم أشــد 
مــا شــهده العــام املــايض، وســتجر 

ــر. ــر كب ــة إىل أم املنطق

بالقــدس  املســاس  العــاروري: 
األوضــاع ســيفّجر  واألقــى 

رئيــس  نائــب  أكــد  أّن  وســبق 
ــاس،  ــة ح ــيايس لحرك ــب الس املكت
الحركــة  أّن  العــاروري،  صالــح 
ــال  ــة لاحت ــالة قاطع ــت رس أوصل
بالقــدس  املســاس  أّن  الصهيــوين 
ــني  ــع املصل ــى، ومن ــجد األق واملس

مــن دخولــه، أو االعتــداء عليهــم 

ــاع. ــيفجر األوض ــجد، س ــل املس داخ

وأوضــح العــاروري أّن االحتــال 

أمــام امتحــان القــدس واملســجد 

األقــى، إذا منــع املصلــني مــن 

شــهر  يف  والصــاة  الدخــول 

رمضــان أو اعتــدى عليهــم فــإن 

األمــور. ذلــك ســيفجر 

وذكــر العــاروري أّن عملية ســيف 

القــدس كشــفت جوانب إســراتيجية 

ــا  ــة أنه ــدو، خاص ــى الع ــرة ع خط

ــه املجتمعــي،  ــه يفقــد أمن كشــفت أن

ــل  ــعبنا يف الداخ ــض ش ــث انتف حي

ــدس وغــزة. ــا يف الق مســاندًة ألهلن

وتابــع: »إذا اندلعــت معركــة مــع 

االحتــال فــإن الضفــة ســتنفجر 

ــل  ــد العم ــل عــى الصعي ــكل كام بش

ــاوم”. ــعبي واملق الش

وأردف قائــًا: »لعــّل مواجهــة 

ــال تكــون أوســع  قادمــة مــع االحت

وتشــكل  ورســميًا،  شــعبيًا  نطاقًــا 

انعطافــة يف تاريــخ الــراع مــع 

االحتــال«.

الشــعب  انتفاضــة  أن  ورأى 

املحتــل  الداخــل  يف  الفلســطيني 

أصبحــت هاجًســا خطــرًا لاحتــال، 

منبّهــا إىل أّن العمليــات األخــرة يف 

الخضــرة وبــر الســبع أكــدت أن 

ــد يف كل  ــطيني موّح ــعب الفلس الش

أماكنــه ضــد االحتــال.

مع اقتراب رمضان.. القدس على صفيٍح ساخن 
واألقصى صاعق التفجير
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قامــت مجموعــة مــن مســتوطني 
جمعيــة »عطــرت كوهنيــم«، األحــد 

ــزء  ــى ج ــتياء ع 27-3-2022، باالس
مــن فنــدق البــراء يف بــاب الخليــل، 

بالبلدة القدمية بالقدس املحتلة.

وقالــت مســؤولة الفنــدق، بســمة 
باملســتوطنني  »تفاجأنــا  قــرش: 
الفنــدق  مــن  جانبًــا  يقتحمــون 
فجــر  االحتــال،  قــوات  بحايــة 
رشطــة  أّن  إىل  ُمشــرًة  اليــوم«، 
عمــر  نجليهــا  اعتقلــت  االحتــال 
وإبراهيــم، واملحامــي مدحــت ديبــة، 
ــع  ــا م ــا، تزامًن ــى زوجه ــدوا ع واعت

الفنــدق. املســتوطنني  اقتحــام 

متلكــه  الفنــدق  أّن  إىل  يُشــار 
ــي  ــس، الت ــروم األرثوذك ــة ال بطركي
باعتهــا اإلدارة القدميــة عــام 2004، 
يف حــني هــي مســتأجرة محميــة 
ــل  ــا نبي ــن والده ــار ع ــت اإليج ورث

ــرش. ــي ق ــد املعط عب

االحتــال،  حكومــة  صّدقــت 
إقامــة  عــى   ،2022-3-27 األحــد 
4 مســتوطنات جديــدة يف النقــب 
الفلســطيني  الداخــل  يف  املحتــل 

.48 عــام  املحتــل 
وجــاء تصديــق حكومــة االحتال، 
بحســب مــا نقلــه موقــع »عــرب 48« 
خــال اجتاعهــا األســبوعي، حيــث 
 5 عــى  تصــّدق  أن  املتوقــع  مــن 

ــا. مســتوطنات أخــرى أوليًّ
وقالــت وزيــرة داخليــة االحتال، 
املســتوطنات  إّن  شــاكيد:  اييليــت 
الجديــدة ســتمنح قــوة مهّمــة لتعزيــز 
االســتيطان يف النقــب، وهــي خطــوة 
أي يشء  مــن  أكــر  مهّمة تعكــس 
ــة  ــة- اجتاعي آخــر سياســة تخطيطي
ــز املناطــق  متنوعــة تســعى إىل تعزي
الواقعــة خــارج وســط إرسائيــل«، 

وفق زعمها.
وادعــى وزيــر البنــاء الصهيــوين، 
»زئيــف إلكــني«، أن »دفــع إقامــة 
النقــب  املســتوطنات الجديــدة يف 
هــو حلــم االســتيطان الصهيــوين، 

وســيحرك انتقــال ســكان مــن وســط 

وســيعزز  جنوبهــا،  إىل  إرسائيــل 

ــكان يف  ــن الس ــب وأم اقتصــاد النق

ــا«. ــة كله املنطق

جمعية استيطانية تستولي على جزء من فندق بالقدس 
المحتلة

االحتالل يصّدق على إقامة 4 مستوطنات في النقب
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الخميس 28 شعبان 1443 هــ، الموافق لـ 31 نيسان 2022

أحرونــوت  يديعــوت  صحيفــة  قالــت 

 3 إّن   ،2022-3-27 األحــد  الصهيونيــة، 

تحديــات تواجــه منظومــة األمــن الصهيونيــة 

ــع أن  ــذي يُتوق ــان ال ــول شــهر رمض ــع حل م

يبــدأ أول أيامــه األســبوع املقبــل.

هنــاك  فــإّن  الصحيفــة،  وبحســب 

األمــن  أجهــزة  لــدى  حقيقيــة  مخــاوف 

األوضــاع يف  تشــهد  أن  مــن  اإلرسائيليــة 

ــا مــن  ــًدا ميدانيً األرايض الفلســطينية، تصعي

ــا. ــة أو غره ــات فردي ــلة عملي خــال سلس

ــدي األول  ــإّن التح ــة، ف ــا للصحيف ووفًق

الــذي  رمضــان  شــهر  فــرة  يف  يتمثــل 

نهايــة  األرض  يــوم  إحيــاء  مــع  يتزامــن 

ــوم األســر الفلســطيني  الشــهر الجــاري، وي

يف أبريــل/ نيســان املقبــل، ويــوم النكبــة، 

جانــب  إىل  العــودة،  مســرات  وذكــرى 

الذكــرى األوىل لعمليــة “حــارس األســوار/ 

ســيف القــدس” التــي وقعــت العــام املــايض.

وادعــت الصحيفــة، أّن حــاس تبــذل 

ــدوء  ــن واله ــة األم ــا لزعزع ــارى جهده قص

يف الضفــة الغربيــة والقــدس، بينــا تحافــظ 

ــزة. ــاع غ ــا يف قط عليه

التحــدي  الراهــن”  “الوضــع  وميثــل 

 – الصهيونيــة  للمنظومــة  بالنســبة  الثــاين 

ــل يف  ــذي يتمث ــة – وال ــول الصحيف ــا تق ك

الظــروف املحيطــة باقتحامــات املســتوطنني 

لشــهر  واالســتعدادات  األقــى،  للمســجد 

ــود،  ــاب العم ــاحة ب ــة س ــان يف منطق رمض

وإمكانيــة وضــع حواجــز للرشطــة اإلرسائيليــة 

مــا قــد يثــر بعــض الحساســيات التــي قــد 

ــرات حــاس مــن  تتطــور ملواجهــات، وتحذي

مثــل هــذه اإلجــراءات التــي تنتهــك الوضــع 

ــن. الراه

وتــرى الصحيفــة أن التحــدي الثالــث 

ــاؤل،  ــو للتف ــبب يدع ــه س ــت إن ــذي قال وال

هــو أزمــة انتشــار فــروس كورونــا التــي 

ــطيني  ــور الفلس ــع الجمه ــدم متت أدت إىل ع

بشــهر رمضــان لعامــني كــا كان معتــاًدا 

مســبًقا، مشــرًة إىل تحســن املــؤرش الوبــايئ 

يف مناطــق الســلطة مــا يعنــي إمكانيــة عــودة 

وأن  رمضــان، خاصــة  بشــهر  احتفاالتهــم 

األوضــاع يف غــزة هادئــة، وأزمــة الشــيخ 

ــا، وال يوجــد “تحريــض  جــراح مجمــدة مؤقتً

ــى. ــدث باألق ــاه أي ح ــر” تج كب

إعالم صهيوني: 3 تحديات تواجه االحتالل مع حلول شهر 
رمضان
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إحيــاًء ليــوم األرض يف 30 آذار/
مــارس 2022، تنظّــم الحملــة العاملية 
للعــودة إىل فلســطني مجموعــة مــن 
مبشــاركة  والفعاليــات  النشــاطات 
أعضائهــا املنترشيــن يف أنحــاء دول 

العــامل.
وســتكون الفعاليــات هــذا العــام 
فلســطني”  »اســمها  تحــت شــعار 
مبســمى  اإلميــان  مــن  انطاقًــا 

عــى  وتاكيــًدا  األصــي  فلســطني 
حدودهــا التاريخيــة مــن النهــر إىل 
ــات  ــع مارس ــا لجمي ــر، ورفًض البح
الكيــان الغاصــب الهادفــة لتغيــر 

وهويتهــا. مامحهــا 
ويف هــذه املناســبة تطلــق الحملة 
ــة »اســمها فلســطني«،  ــة وثيق العاملي
العــامل  أحــرار  جميــع  وتدعــو 
واملتضامنــني مع الشــعب الفلســطيني 

ــا بأســائهم 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  كــا 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــم ع صفحاته
االجتاعــي مــع اســتخدام وســم 
#اسمها_فلســطني وذلــك يف 29 و 

.2022 مــارس  آذار   30

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

االحتــال.

العامليــة  الحملــة  تَعــرض  كــا 
ــائل  ــر وس ــيل« ع ــم »إىل ريتش فيل
اإلعــام 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. ــاً لله معرض

رابط الوثيقة

https://itsname.topalestine.org

)اسمها فلسطين( فعالياٌت عالمّية إلحياء يوم األرض 
الفلسطينّي.
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الخميس 28 شعبان 1443 هــ، الموافق لـ 31 نيسان 2022

أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 
بعنــوان  جديــًدا  كتابًــا  واالستشــارات 
التغلغــل  الفاوســتية:  »الصفقــات 
آســيا  جمهوريــات  يف  اإلرسائيــي 
ــع عــى 220 صفحــة مــن  الوســطى«، يق
القطــع املتوســط، وهــو يف األصــل رســالة 
دكتــوراه يف العلــوم السياســية والعاقــات 
آســيوية،  دراســات  تخصــص  الدوليــة، 
ــد بلعيشــة درجــة  ــب محم ــا الكات ــال به ن
الدكتــوراه مــن جامعــة الجزائــر ســنة 

.2021

ــه  ــاب كون ــة موضــوع الكت ــع أهمي تنب
يعمــل عــى تفســر مكانــة آســيا الوســطى 
الصهيونيــة،  االســراتيجي  الفكــر  يف 
نحوهــا  “إرسائيــل”  توجــه  وفهــم 
نظــرًا ملــا متلكــه مــن موقــع متفــرد، 
إضافــة  الطبيعيــة،  بالــروات  ولغناهــا 
الجمهوريــات  وهــذه  تقاربهــا  أن  إىل 
ذات األغلبيــة املســلمة يكــر التصلّــب 
ــود  ــض وج ــام يرف ــرة أن اإلس ــى فك ع

“إرسائيــل” وال يعــرف بهــا

بعــد التمهيــد، أفــرد الفصــل األول 
الحديــث عــن األهميــة الجيو-اســراتيجية 

ــة ملنطقــة آســيا الوســطى.  والجيو-بوليتكي
ــة  ــت حديث ــطى ليس ــيا الوس ــة آس فمكان
ــا الظــروف املســتجدة يف  ــة فرضته طارئ
ــاردة،  ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــا بع ــرة م ف
ــد مــن  ــم، املمت ــر” القدي ــق الحري و”طري
تحــّول  املتوســط،  البحــر  إىل  الصــني 
ــرول  ــل الب ــوط نق ــم لخط ــر مه إىل مم

ــاز. ــب الغ وأنابي

ملنطقــة  االســراتيجية  األهميــة  إّن 
ــّد  ــا تُع ــل يف كونه ــطى، تتمث ــيا الوس آس
ــن  ــة م ــن مجموع ــة م ــيا وقريب ــب آس قل
ــية،  ــات السياس ــة والتكت ــل الجغرافي الكت
تُعــّد  كــا أن منطقــة آســيا الوســطى 
ســوقًا تجاريًــا مهــًا، حيــث إن أغلــب 
ــار  دولهــا قــد نالــت اســتقالها بعــد انهي
ــوقاً  ــا س ــا جعله ــوفييتي، م ــاد الس االتح

متعطشــة لاســتثارات املختلفــة.

التاليــة  الثــاث  الفصــول  أمــا 
فتناولــت بلــدان آســية الوســطى الخمــس: 
ــتان، وطاجيكستان،  كازاخستان، وأوزباكس
عــى  كل  وتركانســتان  وقرغيزســتان، 
االســراتيجي؛  وضعهــا  مبينــة  حــدة، 

وبُعدهــا  الجيو-سياســية  مكانتهــا 

الجيــو- وأهميتهــا  األنروبولوجــي، 

ــع  ــة م ــد العاق ــب بُع ــية، إىل جان سياس

والثقــايف. االقتصــادي  البعــد  الكيــان 

ويف الفصــل الخامــس تنــاول الكاتــب 

الدوليــة  االســراتيجية  االنعكاســات 

ــوين يف آســيا  ــة للتواجــد الصهي واإلقليمي

ــات املتحــدة  الوســطى، مشــرًا إىل الوالي

التــي يصــب يف مصلحتهــا هــذا التواجــد، 

وإيــران،  والصــني،  لروســيا  خافــاً 

ــا. ــى تركي ــره ع ــى أث ــا ع ومعرًج

الســادس  الفصــل  تنــاول يف  كــا 

ــات  ــي للجمهوري ــكي اإلرسائي املنظــور ال

مراحــل  يف  فّصــل  حيــث  الخمــس، 

وركائــزه  اإلرسائيــي  االخــراق 

االقتصاديــة، والسياســية، واالســتخباراتية، 

عوامــل  ذكــر  مــع  هــذا،  والعســكربة. 

ــه؛  ــن خال ــه م ــدف إلي ــا يه ــه وم تقارب

مــن تخطــي للحواجــز اإلقليميــة، وتقــارب 

مــن العــامل اإلســامي، وتعويــض عــن 

وتطويــق  األمريــي،  الدعــم  تراجــع 

التطبيــع. بتطبيــق  والبــدء  إيــران، 

وأوجــز الكاتــب يف خامتــة كتابــه 

اإلرسائيــي  لاهتــام  أبعــاد  خمســة 

بُعــد  الوســطى؛  آســيا  بجمهوريــات 

ــيا  ــن روس ــرب م ــه التق ــح ل ــرايف يتي جغ

ــل  ــران، ودور الوكي ــا وإي ــني وتركي والص

حيــث “إرسائيــل” هــي موضــع قــدم 

ــة  وقاعــدة ألمــركا عــى الحــدود الصيني

ــد  ــة، وبُع ــة واإليراني ــية واألفغاني والروس

الطاقــة،  مبصــادر  لغناهــا  اقتصــادي 

ــا متثلــه مــن ســوق  وبُعــد عســكري مب

اإلرسائيــي. الحــريب  لإلنتــاج 

املصدر: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

الصفقات الفاوستية: التغلغل اإلسرائيلي في جمهوريات 
آسيا الوسطى
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نوعــاً  باتــت  الناعمــة  الحــرب  إّن 
مــن األســلحة املعتمــدة يف الــراع 
تغيــر  عــى  تعمــل  ألنهــا  العاملــي، 
قناعــات اآلخريــن، مــا يــؤدي إىل 
إىل  العــدو  صفــوف  مــن  انتقالهــم 
ــأنه  ــن ش ــذا م ــة، وه ــوف املقاوم صف
العــام  الــرأي  يف  تحــول  يتــم  أّن 
خاصــة،  العــدو  صفــوف  داخــل 
ــام. ــكٍل ع ــدويل بش ــام ال ــرأي الع  وال

رصــد  ميكننــا  املنطلــق  هــذا  مــن 
ــود،  ــار يه ــاء آث ــة لعل ــة الفكري الحرك
ومؤرخــني جــدد، وعلــاء ديــن، كــون 
ــر يف  ــع التأث ــدرون مواق ــؤالء يتص ه
ــا  ــوين، وم ــودي والصهي ــع اليه املجتم
يكتبونــه، أو يقولونــه، أو ميارســونه، 
النســيج  يف  كبــر  أثــر  لــه  يكــون 
عــى  القائــم  الصهيــوين  الفكــري 
تتهــاوى  التــي  واملزاعــم  األســاطر 
 أمــام أي مراجعــة أو قــراءة نقديــة.

مــن  املثــال  ســبيل  وعــى  هنــاك 
ــاد  ــن أرض امليع ــكام ع ــول: »إّن ال يق
ــض  ــم ومح ــي إال مزاع ــكل ماه والهي
خرافــة«، مــن هــؤالء عضــو الكنيســت 
الــذي  أفــري«  »أوري  الصهيــوين 

أســس حركــًة أطلــق عليهــا اســم » كتلــة 
الســام« ومــا قالــه: »التحدثــوين 
ــا«. ــت إرهابيً ــا كن ــاب، فأن ــن اإلره  ع

النقــدي  املوقــف  يقــل عنــه يف  وال 
للكاتــب الصهيــوين  »جدعــون ليفــي«  
ــياق  ــول يف س ــذي يق ــام 1953 وال ع
عمــى  »هنــاك  والنقــاش:  التحليــل 
املحتلــني  الصهاينــة  عنــد  أخاقــي 
»الكيــان  إّن  مضيًفــا  لفلســطني«، 
الصهيــوين يُعتــر دولــة عنيفــة وُمتحللة 
حقــوق  وتتجاهــل  القيــود،  كل  مــن 
ــدة«. ــم املتح ــرارات األم ــان، وق  اإلنس

مــن  فهــو  الثالــث  شــاهدنا  أمــا 
بابيــه«  »إيــان  الُجــُدد  املؤرخــني 
وهــو مــن مواليــد فلســطني يف العــام 
1945 ومــا قالــه بتاريــخ ٥-٣-٢٠١٥ إّن 
»احتــال فلســطني هــو أفظــع احتــال 
ــه«. ــن إنهائ ــد م ــخ، والبً ــه التاري  عرف

أمــا رجــال الديــن ومبــا ميتلكونــه 
ــل  ــام »يرائي ــو الحاخ ــر فه ــن تأث م
ــد وايــس«، وهــو مــن املتشــددين  ديفي
»الحريديــم«،  لطائفــة  التابعــني 
واملنتمــي لحركــة »ناطــوري كارتــا« 
والــذي اليقــف ال للعلــم وال للنشــيد 

اإلرسائيــي، ويرفــض هــو وجاعتــه 

 الخدمــة يف صفــوف جيــش العــدو.

املتصهــني  خاطــب  الــذي  وهــو 

أّن  إعانــه  يــوم  ترامــب«  »دونالــد 

القــدس عاصمــة الكيــان الصهيــوين 

ــا  ــم كيانً ــت تدع ــه: »أن ــة« بقول األبدي

العربيــة«. األرض  عــى   دخيــًا 

ــودي  ــوت اليه ــة »الص ــرًا، ُمنظم وأخ

مــن أجــل الســام«، وهــي منظمــة 

حقوقيــة ناشــطة يف الواليــات املتحــدة 

األمركيــة، ومقرهــا يف مدينــة أُكانــد 

بواليــة كاليفورنيــا، وقــد تأسســت عــام 

1996 وتختــّص هــذه املنظمــة بالقضيــة 

العــريب  وبالــراع  الفلســطينية، 

ناقــدة  مواقــف  ولهــا  اإلرسائيــي، 

الكيــان  حكومــة  ملارســات  وبشــدة 

الصهيــوين يف انتهاك حقوق اإلنســان، 

وهــذه املنظمــة تطــرح و تدعــم بقــوة 

للفلســطينيني،  العــودة  حــق  قضيــة 

املقاطعــة. مشــاريع  كل   وتدعــم 

هــل ميكننــا خــال حركــة رصاعنــا مــع 

ــدو أن نلتقــط هــذه األســلحة  هــذا الع

الناعمــة الســتعالها يف نهــج مقاومتنــا 

ــرة  ــتيعاب كل ظاه ــا اس ــل ميكنن ؟ وه

فكريــة أو اجتاعيــة قــد ابتعــدت عــن 

العــدو، ال بــل باتــت ضــده ؟ هــذا بــاٌب 

ــاص،  ــوع خ ــن ن ــود م ــاج إىل جن يحت

ميتلكــون بيانــات بهــذا الصــدد، ومــن 

الســاح  إىل  يُحّولونهــا  ذلــك  بعــد 

ــى. األم
الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

ــن  ــي م ــايئ العامل ــى العل ــق امللتق منس

ــطني ــل فلس أج

 تحّول في الرأي العام



موقعها: 
تقع عى موقع كسالون وإىل الغرب من القدس، وتبعد عنها 16كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 8000 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 233 

نســمة، 299 نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 280 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 

ــة  ــة ورشّد ســكانها، وصــادر أراضيهــا وهــي أول قري ــوين القري ــال الصهي عــام 1948 هــدم االحت

ــة. ــة احتلهــا الصهاين عربي

أقام االحتال عى أراضيها مستوطنة “موشاف كسالون” عام 1952.

كسال
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