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القدس بوصلة الحّق
يف عــام 1969، وبعــد أيــام مــن قيــام الصهاينــة بإحــراق املســجد األقــى يف 21/آب مــن العــام نفســه، تداعــت الدول 
اإلســامية إىل تشــكيل »منظمــة املؤمتــر اإلســامي«، التــي أصبحــت تدعــى فيــا بعــد »منظمــة التعــاون اإلســامي«، وقــد 

أعلــن املؤمتــر التأســييس يف الربــاط مبــادئ الدفــاع عــن رشف وكرامــة املســلمني املتمثلــة يف القــدس وقبــة الصخــرة.

ويف عام 1975 قررت املنظمة إنشاء ما يسّمى »لجنة القدس«، وإسناد رئاستها إىل أحد ملوك الدول اإلسامية.

واليــوم، بعــد كّل تلــك الســنني مــن تأســيس تلــك املنظمــة واللجنــة، ننظــر فــرى موضــوع القــدس غائبــاً عنهــا، حتــى 
عــى مســتوى الكلــات والترصيحــات، وكان آخــر اجتــاع عقدتــه لجنــة القــدس يف العــام 2014، بعــد انقطــاع ملــدة 12 

. ماً عا

ــم  ــة بحك ــح جرمي ــا كادت أن تصب ــة بتحريره ــدس واملطالب ــم الق ــاداة باس ــّر، ألّن املن ــى وأم ــر أده ــل إّن األم ال ب
القانــون، يف كثــر مــن هــذه الــدول التــي لطاملــا اّدعــت الدفــاع عــن القــدس؛ القــدس التــي تقــف وأهلهــا اليــوم يف 
مواجهــة كل أصنــاف اإلرهــاب والعــدوان الصهيــوين، واإلرصار عــى تصعيــد االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا املســتوطنون ضــد 

ــة. املســجد األقــى خصوصــاً، وضــد كل القــدس واملقدســيني، وضــد كل الشــعب الفلســطيني يف األرض املحتل

دعونــا نســتمع مــن فلســطني إىل التحذيــرات التــي يطلقهــا الفلســطينيون تنبيهــاً عــى األخطــار املحدقــة، والتحــركات 
ــو عــر  ــة املســجد األقــى، ول املختلفــة التــي يقــوم بهــا املقدســيون بالتضامــن مــع إخوانهــم يف باقــي املناطــق لحاي

االعتــكاف فيــه خــال شــهر رمضــان، واملرابطــة يف ســاحاته.

ونطالــع عــى الطــرف اآلخــر التحضــرات املحمومــة التــي يعمــل عليهــا الصهاينــة القتحــام املســجد األقــى، وأداء 
الطقــوس التلموديــة يف أرجائــه، مبــا يف ذلــك ذبــح القرابــني ونــر الرمــاد.

ومــن ناحيــة أخــرى تقــوم الســلطات الصهيونيــة بحمــات عســكرية يوميــاً ضــد العديــد مــن املــدن والقــرى واملخيــات 
الفلســطينية، ويف كل صبــاح هنــاك أخبــار جديــدة عــن شــهداء وأرسى يضافــون إىل قامئــة تطــول وتطــول دون اهتــام 

مــن أي منظمــة حقوقيــة أو هيئــة أمميــة.

ومالنــا ولتلــك املنظــات والهيئــات إذا كّنــا منلــك لجنــة القــدس ومنظمــة التعــاون ورابطــة العــامل اإلســامي وجامعــة 
الــدول العربيــة !!

ولكــن األســاَء يف مــكان واألفعــال يف مــكان آخــر، كــا قــال الشــاعر: »ألقــاُب مملكــٍة يف غــر موضعهــا؛ كالهــّر 
يحــي انتفاخــاً صولــَة األســِد«؛ حتــى وصلــت الوقاحــة الصهيونيــة قبــل أيــام قليلــة، إىل درجــة إعــان مــا يســمى وزيــر 
ــزام ببعــض  ــة، إذا قامــت بااللت ــدول العربي ــة ال ــودة ســورية إىل جامع ــوٌح لع ــاب مفت ــوين أّن الب ــان الصهي ــة الكي خارجي

دهــا !!! الــروط التــي حدَّ

إذن ليــس املــروع الرســمي اليــوم - إال مــن رحــم اللــه، وقليــٌل مــا هــم - مــروع القــدس، بــل هــو مــروع االنخــاع 
ــر لــكل واجــب، واإلغضــاء عــن الحقــوق، واملســارعة يف التطبيــع الذليــل مــع العــدو، وبيــع كل  مــن كل مســؤولية، والتنّك

الــرف والكرامــة - حتــى الشــخصية - والحقــوق يف ســوق النخاســة األمريكيــة الصهيونيــة.

ــه  ــا املــروع الفلســطيني فهــو يف مــكان آخــر متامــاً، وهــو مــروع كل أحــرار العــامل وأبنــاء األمــة الرفــاء؛ إنّ أمَّ
ــوات والدعــوات. م التضحيــات وترتفــع الصل هنــاك حيــث تُدفــع األمثــان وتقــدَّ

ــدس، إىل  ــس الق ــر كنائ ــن ســاحات املســجد األقــى، إىل مناب ــني يف املشــهد الفلســطيني، م ــاً متأمل ولننظــر جميع
ــدو  ــا الع ــي ينصبه ــم الشــكلية الت ــك إىل قاعــات املحاك ــب، وكذل ــّم إىل غــزة والنق ــات، ث ــرى واملخي ــة الق شــوارع وأزق

ــال. ــّق األرسى األبط ــه بح ــني إجرام لتقن

يف هــذه املحــات جميعــاً نــرى املــروع الحقيقــي، حيــث يعلــن الفلســطينيون موقفهــم الــذي ال يحتــاج إىل منظــات 
أمميــة وال إىل منابــر دبلوماســية، ويصدحــون بأفعالهــم ودمائهــم قبــل حناجرهــم وكلاتهــم بقرارهــم العتيــد، أن ال تنــازل 

عــن شــر وال عــن ذرة تــراب واحــدة مــن هــذه األرض املباركــة، وأن التحريــر والعــودة هدفنــا األكيــد.

رحمــة اللــه عــى األنفــس الزاكيــة واألرواح الطاهــرة لشــهداء فلســطني، ولــكل رشيــف عمــل من أجل فلســطني؛ وســام 
اللــه عــى أرض ال يريــد لهــا املعتــدي ســاماً، ولكــن كلمــة اللــه هــي العليــا؛ ســام اللــه عــى فلســطني وأهــل فلســطني.
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املقدســيتان  املرابطتــان  حثّــت 
هنــادي حلــواين وخديجــة خويــص، 
الفلســطينيني عــى تكثيــف الربــاط 
يف املســجد األقــى املبــارك لحايتــه 
ــن  ــتوطنني، الذي ــات املس ــن مخطط م
يتحــرون إلدخــال »قربــان الفصــح« 
ــادم،  ــة الق ــاء الجمع ــجد، مس إىل املس

املوافــق 14 رمضــان املبــارك.

أّن  عــى  حلــواين  وشــددت 
االعتــكاف يف املســجد األقــى ربــاط، 
مضيفــًة: “ال عــذر ملــن تــرك األقــى 
وأحســنوا  فاعمــروه  ربــاط،  بــا 
الربــاط فيــه، واحمــوه مــن مخططــات 

املســتوطنني”.

وتابعــت: »رابطــوا يف معتكفكــم، 
ــة  ــوا أمان ــم، واحم ــن حقك ــوا ع ودافع
ــداُء  ــا ن ــوٌم إن نادان ــن ق ــم... نح نبيّك
وجاعــات،  فــرادى  لبينــا  األقــى 

ــراس«. ــدرع وامل ــه ال ــا ل فكّن

ونبّهــت إىل أن جاعــات »الهيــكل« 
املزعــوم عازمــة عــى إدخــال »قربــان 
مثــن،  بــأي  األقــى  إىل  الفصــح« 
ــن  ــة مل ــأة مالي ــا مبكاف ــرت إعانً ون
املســجد  إىل  إدخالــه  مــن  يتمكــن 
 14 القــادم  الجمعــة  يــوم  األقــى 

رمضــان.

الهيــكل«  »جاعــات  أّن  يذكــر 
نــرت عــى مختلــف منصاتهــا إعانًــا 
يدعــو املســتوطنني إىل املبــادرة الفردية 
لتقديــم »قربــان الفصــح« يف املســجد 
األقــى، واعــدًة مــن يتمكــن مــن 
ذلــك مبكافــأة ماليــة مقدارهــا عــرة 
آالف شــيكل »حــوايل 3,100 دوالر«، 
دون  »الســخل«  يدخــل  مــن  ومنــح 
ذبحــه مبكافــأة تعويضيــة قدرهــا 800 
يحــاول  ومــن  دوالر«،   250« شــيكل 

ــأة مقدارهــا 400 شــيكل  ويفشــل مكاف
دوالر«.  125«

بدورهــا، شــددت املرابطة املقدســية 
خديجــة خويــص، عــى أن الربــاط 
األقــى  املســجد  يف  واالعتــكاف 
املبــارك، جدواهــا مســتمرة، وهــا 
ــة األقــى مــن  ــل لحاي الســبيل األمث
قبــل  وذلــك  وانتهــاك،  تدنيــس  أي 
أيــام مــن اعتــزام املســتوطنني إدخــال 

»قربــان الفصــح« إىل األقــى.

ــم  ــن ننع ــا »ل ــص: إنن ــت خوي وقال
ــى  ــه أق ــى نهب ــى حت ــركات األق ب
ــا،  ــا ورباطن ــا وجهادن ــا وجهدن طاقاتن
أموالنــا،  وأزىك  أوقاتنــا،  وأفضــل 
وأطهــر قلوبنــا«، داعيــة إىل الحشــد 
واالعتــكاف  الربــاط  أجــل  مــن 

املخططــات  إلفشــال  باألقــى، 

. نية الســتيطا ا

وكانــت “جاعــات الهيــكل” نفــذت 

محــاكاة لتقديــم القربــان ماصقــة 

األقــى  للمســجد  الجنــويب  للســور 

أّن  إال   2022-4-11 اإلثنــني  املبــارك، 

قــد  ونشــطائها  حاخاماتهــا  معظــم 

باتــوا مقتنعــني بــأّن الوقــت قــد حــان 

لتقديــم القربــان يف األقــى بعــد 

ــر  ــة ع ــن املحاول ــة م ــرة الطويل املس

املحكمــة منــذ 2010، واإلحيــاء العمــي 

لطقــوس القربــان يف أماكــن عــّدة 

حــول األقــى منــذ 2014.

دعوات لتكثيف الرباط في األقصى لحمايته.. وجماعات 
الهيكل عازمة على ذبح القرابين داخل المسجد
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الخميس 13رمضان 1443 هــ، الموافق لـ 14 نيسان 2022

االحتــال  ســلطات  ســلّمت 
 ،2022-4-12 الثاثــاء  الصهيــوين، 
ــارك،  ــى املب ــجد األق ــب املس خطي
قــراًرا  صــري،  عكرمــة  الشــيخ 
ــع  ــل م ــن التواص ــه م ــي مبنع يق
شــخصيات مــن الداخــل الفلســطيني 

املحتــل.

وقــال صــري يف ترصيحــاٍت 
ــراًرا  ــلمه ق ــه س ــة إّن محامي صحافي
عســكريًا صــادًرا عــن مــا يســمى 
ــال،  ــة الوســطى لاحت ــد املنطق قائ
ــع  ــل م ــن التواص ــه م ــي مبنع يق
مثــاين شــخصيات، وعــى رأســهم 
وكــال  صــاح  رائــد  الشــيخان 
ــامية  ــة اإلس ــن الحرك ــب، م الخطي

الفلســطيني. الداخــل  يف 

ــن  ــدف م ــري أّن اله ــنّي ص وب
نشــاطه،  »تقليــص  القــرار  هــذا 
ــل  ــني الداخ ــا ب ــل م ــدم التواص وع
ووصفــه  والقــدس«،  الفلســطيني 
املــرر  وغــر  الظــامل  بـ«القــرار 
ــه »ال  ــًدا أن وغــر الحضــاري«، مؤك

ــذه  ــع ه ــامل تتب ــة يف الع يوجــد دول
االحتــال«. إال  السياســة 

طــرق  أّن  إىل  صــري  وأشــار 
ــددة،  ــام متع التواصــل يف هــذه األي
والقــرار العســكري ال يحــول دون 

التواصــل.

»األوقــاف«  صــري: 
تجاوبــت مــع رفــض االحتــال 
ــى« ــكاف بـ«األق ــة االعت إقام

أعلــن خطيــب املســجد األقــى، 
ــرة  ــري، أّن دائ ــة ص ــيخ عكرم الش
مبدينــة  اإلســامية«  »األوقــاف 
رفــض  مــع  تجاوبــت  القــدس 
الصهيــوين  االحتــال  ســلطات 
األقــى  يف  االعتــكاف  إقامــة 
ــة مــن شــهر  ــة الثاني خــال العري
يف  وحــرصه  املبــارك،  رمضــان 

األواخــر. العــر 

ــاٍت  ــري يف ترصيح ــف ص وكش
صحافيــة، عــن مشــاورات جاريــة 
يف  العلائيــة  املكونــات  بــني 
هــذا  لبحــث  األقــى،  املســجد 
ــدء  ــى رضورة ب ــد ع ــف والتأكي املل

اآلن. مــن  االعتــكاف 

لــه  يخطــط  مــا  أّن  وأكــد 
»األقــى«،  القتحــام  االحتــال 
ــه مــا يحــاك  ــاط يحمي ــاج لرب يحت
لــه مــن مؤامــرات، موضًحــا أّن مــا 
ــات االســتيطانية  ــه »العصاب ــروج ل ت
تشــر ملكيــدة كبــرة بحــق املســجد”.

االحتــال،  رشطــة  ومنعــت 
عــرات   ،2022-4-9 الســبت 
املصلــني مــن دخــول »األقــى« 
ــٍة  ــح، يف محاول ــاة الراوي ــد ص بع
تســهيًا  االعتــكاف  مــن  ملنعهــم 
ــة  ــتوطنني الصباحي ــات املس القتحام
للمســجد، وعليــه قــررت »األوقــاف« 
إخــراج املعتكفــني مــن املســجد، بعــد 

صــاة العشــاء.

صــري  الشــيخ  ويتعــرض 
قــوات  مــن  مســتمرة  ملضايقــات 
االحتــال، تتمثــل يف إبعــاده عــن 
املســجد األقــى ومنعــه مــن دخولــه 
باســتمرار، باإلضافــة إىل حرمانــه 

كثــرة. أحيــان  الســفر يف  مــن 

االحتالل يسلم الشيخ صبري قراًرا بمنع التواصل مع 
شخصيات في الداخل
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والشــؤون  األوقــاف  وزارة  دعــت 
ــاء 2022-4-12،  ــزة، الثاث ــة يف غ الديني
ــل  ــل املحت ــطينيي الداخ ــيني وفلس املقدس
الرحــال  شــد  إىل  الغربيــة،  والضفــة 
واالعتــكاف يف املســجد األقــى املبــارك 
بأعــداد كبــرة، طــوال أيام شــهر رمضان، 
يف إطــار االقتحامــات املســتمرة للمســجد 
ــة املســتوطنني  ــارك، ومحاول األقــى املب
تنفيــذ مخطــط ذبــح القرابــني بســاحاته.

أّن  بيــان،  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
ــل  ــرة »كفي ــداد كب ــني بأع ــود املعتكف وج
بكــر محــاوالت العــدو الصهيــوين تنفيــذ 

ــد«. ــع جدي ــرض واق ــه، و ف مخططات

الخطــوات  هــذه  مثــل  أّن  وبيّنــت 
العــرب  ملشــاعر  اســتفزازًا  »متثــل 
واملســلمني«، مطالبــًة الشــعب الفلســطيني 
بالقيــام بأوســع  يف الوطــن والشــتات 
ــدس  ــات دعــم وإســناد ألهــايل الق فعالي

والضفة.

ووجهــت الــوزارة الخطبــاَء والوعــاظ 

عــى مســتوى محافظــات قطــاع غــزة 
»لشــحذ الهمــم، وتبيــان أهميــة وقداســة 
املســجد األقــى، وســبل الوصــول لطريق 

ــر فلســطني«. النــرص وتحري

وتشــهد مدينــة القــدس املحتلــة خــال 
ــات وتشــديدات  ــة تضييق ــاد اليهودي األعي
عــى الفلســطينيني مــن رشطــة االحتــال، 
ــة  ــوارع املدين ــاق لش ــادًة إغ ــا ع يتخلله
وبلداتهــا ومداخلهــا، ونصــب للحواجــز 

ــش  ــات تفتي ــة إىل عملي ــكرية، إضاف العس

وحركــة  املقدســيني  عــى  وتضييــق 

تنقلهــم، بهــدف تأمــني الحايــة الكاملــة 

ــة. ــعائرهم التلمودي ــتوطنني ألداء ش للمس

ويحــل »عيــد الفصــح« العــري هــذا 

العــام متقاطًعــا مــع األســبوع الثالــث 

مــن شــهر رمضــان املبــارك، مــن 22-16 

نيســان/أبريل الجــاري.

الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني  أكــد 
-4-10 األحــد  النخالــة،  زيــاد  اإلســامي، 

2022، أّن املقاومــة لــن تســمح لاحتــال 
الصهيــوين باالســتفراد مبدينــة جنــني يف 

الغربيــة. الضفــة 

وقــال النخالــة، خــال حــوار متلفــز بثته 
ــزًا  ــًا ممي ــار: إن »جنــني تضــم فع ــاة املن قن

ــى. إن  ــب األق ــدس وكتائ ــا الق ــن رساي م
وحــدة املقاومــة مطلوبــة ومهمــة«، مبيًنــا أّن 
ــدرة  ــدت ق ــرة أك ــة األخ ــات البطولي العملي
اإلنســان الفلســطيني عــى مواجهــة االحتال 

ــكل شــجاعة. ب

وأشــار إىل أّن مــا يجــرى مــن عمليــات 
يف األرايض الفلســطينية ليــس رد فعــل عــى 

مارســات االحتــال إمنــا هــو واجــب عــى 

كل فلســطيني.

مقبلــون  الفلســطينيني  أن  ورأى 

عــى معركــة يف شــهر رمضــان، مشــّدًدا 

بعقيدتهــم  أقويــاء  الفلســطينيني  أن  عــى 

ــال  ــوة االحت ــم ق ــال: رغ ــم، وق ومجاهديه

الفلســطينية. اإلرادة  أمــام  ضعيًفــا  يبقــى 

لديــه  الفلســطيني  النخالــة:  وتابــع 

املقاومــة،  مســرة  يف  واســعة  خيــارات 

ويســتطيع أن يفعــل أشــياء كثــرة، والعمليــات 

أّن  االستشــهادية خــر دليــل، مشــرًا إىل 

قــرار غــزة يف الــرد عــى جرائــم االحتــال 

مــروك لقــوى املقاومــة.

“أوقاف غزة” تدعو لالعتكاف في “األقصى” إلحباط 
“ذبح القرابين”

النخالة: المقاومة لن تسمح لالحتالل 
باالستفراد بمدينة جنين
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الخميس 13رمضان 1443 هــ، الموافق لـ 14 نيسان 2022

املقاومــة  فصائــل  أكــدت 
مــع  املعركــة  أّن  الفلســطينية 
ــاملة يف  ــة وش ــال مفتوح االحت
ولــن  فلســطني،  ســاحات  كل 
تســتطيع آلــة البطــش واإلجــرام 
اإلرسائيليــة ثنــي عزميــَة شــعِبنا 
العــن مــي عــى نهــج املقاومــة 
خيــاًرا وحيــًدا للتحريــر والعودة.

الوطنيــة  الوحــدة  ومثّنــت 
»التــي يســطرها املقاومــون عى 

أرض امليــدان يف جنــني”.
املقاومــة  فصائــل  وقالــت 
ــاٍن صحــايف  الفلســطينية، يف بي
 ،2022-4-12 الثاثــاء  لهــا، 
األبطــال  الشــهداء  »دمــاء  أن 
وجرائــم  هــدًرا،  تذهــب  لــن 
اإلعــدام  ســيا  ال  االحتــال، 
بــدم بــارد، ســتواجه بتصعيــد 

املواجهة يف كل امليادين”.
»العمليــة  أّن  إىل  ونبّهــت 
ــا الشــهيد  ــي نفذه ــة الت البطولي
ــة  ــت هشاش ــازم فضح ــد ح رع
ــة«،  ــه األمني ــف قوت ــان وزي الكي
مشــددًة عــى أّن »والــد الشــهيد 
ــة يف تحــدي  ــح أيقون رعــد أصب
وكيانهــم  االحتــال  جيــش 

املزعــوم”.
االحتــال  وحــّذرت 
واملســتوطنني مــن اإلقــدام عــى 
تنفيــذ اقتحــام املســجد األقــى 
فيــا  فيــه  والذبــح  وتدنيســه 
يســمى بعيــد الفصــح، مؤكــدًة أّن 
»قيــادة العــدو تتحمــل املســؤولية 
هــذه  تداعيــات  عــن  كاملــة 
ــرة”. ــة الخط ــوة التهويدي الخط

عقــد  عقــب  ذلــك  جــاء 

»فصائــل املقاومــة الفلســطينية« 

ــاع  ــدوري، يف قط ــا ال اجتاعه

غــزة، وناقشــت فيــه املســتجدات 

عــى الســاحة الفلســطينية.

أن  إىل  النظــر  ولفتــت 

املنــددة  واملواقــف  اإلدانــات 

يف  البطوليــة  بالعمليــات 

األرايض الفلســطينية املحتلــة »ال 

ــة  ــي األم ــن إرادة ووع ــر ع تع

الحــرة”. وشــعوبها 

وتوجهــت »املقاومــة« بالتحية 

لــأرسى واألســرات يف ســجون 

ــن  ــا »ل ــدًة أنّه ــال«، مؤك االحت

يخوضــون  وحدهــم  تركهــم 

يف  والتحــدي  اإلرادة  معركــة 

مواجهــة الهجمــة الرســة التــي 

ــجون  ــة الس ــنها إدارة مصلح تش

يتحمــل  والعــدو  ضدهــم، 

املســؤولية كاملــًة عــن حياتهــم”.

ــع  ــي م ــن التعاط ــذرت م وح

بعــض الترصيحــات املشــبوهة 

واملفركــة التــي تســتهدف قيــادة 

املقاومــة »التــي تــم الرويــج 

لهــا يف اآلونــة االخــرة، ونؤكــد 

ــى  ــات تتاه ــذه الترصيح أن ه

مــع مصالــح االحتــال، وتخــدم 

ــة”. ــه الخبيث أهداف

فصائل المقاومة: المعركة مع االحتالل مفتوحة 
وشاملة في كل فلسطين
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صــادرة  معطيــات  أظهــرت 
عــن »مركــز فلســطني لدراســات 
 ،2022-4-12 اإلثنــني  األرسى«، 
يف  اإلداريــني  األرسى  أعــداد  أن 
يف  ارتفعــت  االحتــال  ســجون 
األســابيع األخــرة، ووصلــت إىل مــا 
يزيــد عــى 535 أســرًا إداريًّــا، منهم 
أســرتان وثاثــة أطفــال وخمســة 
الفلســطيني،  الرملــان  يف  نــّواب 

بالرطــان. ومــرىض 

وأوضــح مديــر املركــز ريــاض 
األشــقر، يف بيــان صحــايف، أنــه 
رغــم مقاطعــة األرسى اإلداريــني 
ــام، إال أن  ــة الع ــذ بداي ــم من للمحاك
ســلطات االحتــال صّعــدت مــن 
اللجــوء إىل إصــدار األوامــر اإلدارية 

بحــق األرسى الفلســطينيني.

وأشــار إىل أّن ســلطات االحتــال 
ــر  ــى 400 أم ــد ع ــا يزي ــدرت م أص
ومتديــد،  جديــد  بــني  مــا  إداري 
العــام  مــن  األول  الربــع  خــال 
ــذي رفــع أعــداد  الجــاري، األمــر ال

.535 إىل  اإلداريــني  األرسى 

وتوقّــع األشــقر ارتفــاع أعــداد 
األرسى اإلداريــني أكــر خــال املّدة 
القادمــة، نتيجــة تكثيــف ســلطات 
ــني  ــال ب ــات االعتق ــال لعملي االحت
تصاعــد  ملواجهــة  الفلســطينيني؛ 
الضفــة  يف  املقاومــة  عمليــات 

املحتلتــني. والقــدس  الغربيــة 

وأشــار إىل أّن عــدًدا كبــرًا مــن 
األرسى الذيــن اعتقلــوا ال يزالــون 
والتحقيــق  لاســتجواب  يخضعــون 
والتوقيــف، ويُنتظــُر أن يحــوَّل عــدد 

ــال اإلداري  ــا إىل االعتق ــم أيًض منه
ــة. ــام القادم ــال األي خ

األرسى  مــن  أّن  وأوضــح 
اإلداريــني الصحفيــة بــرى الطويــل 
مــن البــرة )وســط الضفــة الغربيــة 
املحتلــة(، ورشوق محمــد البــدن مــن 
ــاد  ــان أع ــت لحــم، وهــا محررت بي
االحتــال اعتقالهــا، إضافــة إىل 
ثاثــة أطفــال قارصيــن أحدهــم 
الطفلــة املريضــة أمــل نخلــة مــن 
رام اللــه، والتــي جــدد لهــا االعتقــال 
ــم  ــة رغ ــرات متتالي ــع م اإلداري أرب
ظروفهــا الصحيــة الصعبــة وإصابتها 

ــادر. ــرض ن مب

ــة  ــال خمس ــل االحت ــك يعتق كذل
مــن نــواب املجلــس التريعــي تحــت 
قانــون اإلداري التعســفي، وجميعهــم 
متعــددة،  اعتقالهــم مــرات  أعيــد 
نظًــًر  اإلداري  لاعتقــال  وحولــوا 
ألن اعتقالهــم ســيايس دون أدلــة 
ــديس  ــب املق ــم النائ ــة، وأبرزه إدان
محمــد أبــو طــر، والــذي أمــى مــا 

يقــارب 35 عاًمــا خلــف القضبــان 

ــرًا  ــزءا كب ــال اإلداري ج كان االعتق

يوســف،  حســن  والنائــب  منهــا، 

والــذي مــا يــكاد يتحــرر ألشــهر 

ــرى. ــرة أخ ــه م ــاد اعتقال ــى يع حت

ــال  ــو اعتق ــال اإلداري ه واالعتق

بــا تهمــة أو محاكمة، ودون الســاح 

ــواد  ــة امل ــه مبعاين ــل أو ملحامي للمعتق

ــة، يف خــرق واضــح  الخاصــة باألدل

ورصيــح لبنــود القانــون الــدويل 

اإلنســاين.

اإلداري  املعتقــل  ويتعــرض 

ــن  ــر م ــال أك ــدة االعتق ــد م لتجدي

أو  ســتة،  أو  أشــهر،  لثاثــة  مــرة 

مثانيــة، وقــد تصــل أحيانـًـا إىل ســنة 

كاملــة، ووصلــت يف بعــض الحــاالت 

إىل ســبع ســنوات، كــا يف حالــة 

املناضــل عــي الجــّال.

ا منهم أسيرتان و3 أطفال في  535 معتقال إداريًّ
سجون االحتالل
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األســر«  »نــادي  أكــد 
قــوات  أّن  الفلســطيني، 
ــت  ــوين، اعتقل ــال الصهي االحت
منــذ مطلــع العــام الجــاري نحــو 
200 فلســطيني مــن محافظــة 
ــة  جنــني )شــال الضفــة الغربي
شــهر  يف  نصفهــم  املحتلــة(، 

املنــرصم. آذار/مــارس 
وأضــاف »نــادي األســر«، 
يف بيــان صحايف، الســبت 4-9-

2022،  أّن »عمليــات االعتقــال 
تركــزت يف عــدد مــن البلــدات، 
جنــني،  مخيــم  إىل  إضافــة 
وتراوحــت أعــار املعتقلــني مــا 

بــني 18 - 35 عاًمــا”.
وأشــارت إىل تعــرّض غالبيــة 
التّنكيــل  ألســاليب  املعتقلــني 
التــي تتعمــد ســلطات  كافــة، 

تنفيذهــا مبنهجيــة،  االحتــال 
والتــي رافقهــا عمليــات إطــاق 

ــان. ــن األحي ــر م ــار يف كث ن
ويقبــع يف ســجون االحتــال، 
نحــو أربعــة آالف و500 أســر 
عــى  موزعــني  فلســطيني، 
ومركــز  ومعتقــًا  ســجًنا   23
ويعانــون  إرسائيــي،  توقيــف 
مــن انتهــاكات عديــدة، وفــق 
بشــؤون  معنيــة  مؤسســات 

األرسى.
أرسى  زيــارة  منــع  واعــد: 
جنــني عقوبــة جاعيــة وســلوك 

انتقامــي
أفــادت جمعيــة واعد لأرسى 
بــأّن منــع االحتــال أهايل أرسى 
مدينــة جنني مــن زيــارة أبنائهم 
داخــل الســجون عقوبــة جاعية 

وســلوك انتقامــي، وتعبــر عــن 
ــت  ــذي وصل ــط ال ــدى التخب م
الصهيونيــة  الحكومــة  إليــه 
أبطــال  مواجهــة  املجرمــة يف 

ــم. املخي

وبينــت الجمعيــة، يف بيــان 
أن   ،2022-4-10 األحــد  لهــا 
»هــذا القــرار فيــه نقــل للمعركــة 
والحركــة  الســجون،  لداخــل 
األســرة لــن تصمــت عــى هــذه 

السياســة الحمقــاء”.
ــة  ــات الدولي ــت املؤسس ودع
هــذه  مــن  موقفهــا  لبيــان 
الخطــوة التــي تتناقــض مجــدًدا 
القانــون  قواعــد  أبســط  مــع 
الــدويل اإلنســاين وحــق األســر 

يف زيــارة دوريــة لذويــه.

نادي األسير: 200 معتقل من جنين منذ مطلع العام 
الجاري
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املبــارك  األقــى  املســجد 
بظــروٍف  العــام  هــذا  ميــّر 
اســتثنائية ومارســات صهيونيــة 
إجراميــة غــر مســبوقة ترمــي 
لتهويــده وثبيــت مارســة الشــعائر 
أن  ولــَك  التلموديّــة يف رحابــه، 
تتخيّــل خطــورة تداعــي حاخامــات 
املســجد  يف  للّقــاء  الصهاينــة 
والرتيــب  للتخطيــط  االقــى 
واملرتقــب. املتصاعــد  لعدوانهــم 

مــن  االســتثنائيّة  املرحلــة  إّن 
تســتوجب  الّصهيــويّن  العــدوان 
حــراكًا إســتثنائيًا واســتنفاًرا فاعــًا 
داخــل  جميًعــا  املســلمني  مــن 

وخارجهــا. فلســطني 

يف  ألهلنــا  نقــول  وإنّنــا 
العــدوان  هــذا  إّن  فلســطني: 
ــا  ــا وتحديً ــا دامئً يســتوجب اعتكافً
التــي  الصهيونيــة  لإلمــاءات 
متنــع فتــح املســجد األقــى ليــًا 

لإلعتــكاف فيــه، ولذلــك فإننــا 
ال  فلســطني  يف  أهلنــا  ننــادي 
ــة  ــا املحتلّ ــعبنا يف أرضن ــيا ش س
عــام 1948م إىل إعــار األقــى 
واالعتــكاف فيــه طــوال العــام.

وهنــا ال بــّد مــن التّأكيــد أن 
االعتــكاف يف املســجد االقــى 
اعتــكاٍف  مجــرد  ليــس  اليــوم 
ــاٌد  ــاٌط وجه ــل هــو رب ، ب شــعائريٍّ
وإعــاًء  املقدســات  عــن  وذوٌد 
لكلمــة اللــه تعــاىل ودحــٌر لعــدوان 
فهــو  وبهــذا  أيًضــا،  املعتديــن 
أفضــل مــن أي عمــل مبــا يف ذلك 
الحــرام  املســجد  االعتــكاف يف 
ــا  ــه رضبً ــوي بوصف ــجد النب واملس
والجهــاد  الربــاط  رضوب  مــن 
ــا شــعائريًا فحســب. وليــس اعتكافً

أمتنــا  وأبنــاء  أهلنــا  وأمــا 
فلســطني  خــارج  اإلســاميّة 
فالواجبــات عليهــم كبــرٌة وعظيمة 

األردنيــة  الحكومــة  أولهــا عــى 

عــى  املرفــة  األوقــاف  ووزارة 

بــأن  املبــارك  األقــى  املســجد 

لإلمــاءات  رفضهــا  تعلــَن 

املســجد  بإغــاق  الصهيونيــة 

ــك  ــدر بذل ــارك وتص ــى املب األق

عبــادة  مقــر  فهــذا  قرارهــا، 

املســلمني، ونحــن يف شــهر العبادة 

وشــهر الشــعائر والقــرآن والصيام، 

واألقــى هــو مــن أعظم مســاجد 

املســلمني قاطبــة، وهــذه مهمــة 

شــؤون  ترعــى  التــي  األوقــاف 

أاّل  وينبغــي  األقــى،  املســجد 

تستســلم لإلمــاءات الصهيونيــة.

كل  يف  األمــة  أبنــاء  أّمــا 

مــكان فأقــّل الواجبــات عليهــم 

أن يدعمــوا أهلنــا املرابطــني يف 

ــدس  ــت املق ــارك وبي ــى املب األق

ــات  ــم أســباب الثب وأن يوفــروا له

املقدســة. املدينــة  هــذه   يف 

وأقــول بوضــوح: إّن دعــم أهــل 

بيــت املقــدس بــل ودعــم كل أهــل 

فلســطني ليســت مســالة اختياريــة، 

وليســت مســالة تــرع وتفّضــل بــل 

ــه مــن  هــو أمــٌر واجــٌب يُقتطــع ل

املــال كل مــا تحتــاج إليــه الّنفــس 

وعــزّة وكرامــة هــذا الّديــن.

فتوى “هيئة علماء فلسطين” في الواجب الشرعي على 
أهل فلسطين واألمة اإلسالمية تجاه مخططات االحتالل 

القتحام للمسجد األقصى
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ــن  ــو َم ــارك ه األقــى املب

ِمــن  جــزءا  القــرآن  جعــل 

الحضــارة املســيحية، وكنيســة 

جعلــت  َمــن  هــي  القيامــة 

اإلنجيــل جــزًءا ِمــن الحضــارة 

اندمجــت  لذلــك  اإلســامية؛ 

حضــارة  يف  الحضارتــان 

واحــد. لشــعب  واحــدة 

رشفــاء  كلنــا  ســنموت 

ــول  ــرأس ح ــي ال ــاء رافع أقوي

األقــى والقيامــة، ولــن نســلّم 

والقيامــة  األقــى  مفاتيــح 

. ينــة للصها

إن أهــم درس نســتقيه مــن 

صابــة القــدس واألقــى هــو 

ــعب إذا أراد  ــوة يف الش أن الق

ــاَة والقــدَس واألقــى. الحي

إىل  الصهاينــة  وصــوُل 

هدفهــم وهــو األقــى املبارك 

والصــاة يف ربوعــه وثرثــرات 

الفصــح  قربــان  تقديــم 

اليهــودي يف ســاحاته يعنــي  

عليــه  للســيطرة  مراوغتهــم 

لبنــاء  هدمــه  أو  واســتماكه 

مكانــه. املزعــوم  هيكلهــم 

ــم  ــن وقاحته ــا ع إذا صمتن

فــا يحــق لنــا أن نقاومهــم 

يف املســتقبل، لذلــك: )يف حــّد 

األقــى، الحــدُّ مــا بــني الجــّد 

ــب(. واللع

األقــى  أنــا  ســأحمي 

القيامــة. ســيحمي  ومحمــد 

يف  والقيامــة  األقــى 

القــدس لهــا ظــل، ويف ظلها 

نفــرش وننــام.

وإن خلــع االحتــال أبوابها 

عــى  منويــل  أنــا  ســأقف 

ــد  ــف محم ــى ويق ــاب األق ب

لنصــّد  القيامــة  بــاب  عــى 

ــم  ــتوطنني ورائحته ــَح  املس ري

إىل  والدخــول  العبــور  ِمــن 

اْستَْشــَهدُت  وإن  َمْقِدِســها؛ 

ــذي يلعــب  ــدي ال ــاك فحفي هن

ســيرع  األســباط  بــاب  يف 

ليغلــق البــاب مــكاين.

ــوٍت  ــى بص ــم األق يناديك

بُــّح، وعيــون ذارفــات  وقــد 

دموعــا ســخينة: »أنــا أقصاكــم 

ــاي”. ــوا أقص ــا تكون ف

األب مسّلم: لن نسّلم مفاتيح األقصى والقيامة للصهاينة
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بعــد مســرة حافلــة بالعطــاء، ورحلــة 
ــن  ــل دؤوب م ــزات، وعم ــة باملنج ــر غني عم
ــامل،  ــني يف الع ــطني وكل املظلوم ــل فلس أج
تــويف يف بــروت، مســاء اإلثنــني 11 نيســان 

ــاق ــدر دق ــور حي الدكت
أوائــل  مــن  الكبــر  الفقيــد  يعتــر 
التعبــوي،  اإلســامي  للعمــل  املؤسســني 
ــة يف  ــات الصحي ــم الخدم وســاهم يف تقدي
العديــد مــن الــدول التــي تعرضــت للحــروب، 
كــا ســاهم يف تحقيــق ورعايــة العديــد مــن 
املشــاريع اإلنســانية والخدميــة والصحيــة، 
ومــن ذلــك تأســيس مستشــفى الشــيخ راغــب 
حــرب الجامعــي يف النبطيــة، ومستشــفى 

الرســول األعظــم يف بــروت.
حمــل الدكتــور حيــدر دقــاق فلســطني 
يف قلبــه وعقلــه وعملــه، وتنّقــل بــني العديــد 
ــن  ــل التضام ــاً لتفعي ــامل داعي ــن دول الع م
الــدويل معهــا، وقــام باملشــاركة يف تأســيس 
العديــد مــن الجمعيــات املدنيــة، التــي تهتــم 

ــة الفلســطينية. ــب القضي ــف جوان مبختل

كانــت للدكتــور حيــدر دقــاق يــٌد مباركة 
يف إطــاق فكــرة مســرات العــودة الشــعبية 
مبســاهمته  ذلــك  وتــّوج  فلســطني،  إىل 
الفاعلــة يف تأســيس الحملــة العامليــة للعــودة 
إىل فلســطني، التــي ظــّل الفقيــد العظيــم 
ركنــاً أساســياً فيهــا، وشــارك بتفــاٍن وإخاص 
يف يف تطويــر وتفعيــل حضورهــا عى ســاحة 
التضامــن مــع فلســطني، وظــّل يتابــع أنشــطة 
الحملــة وهــو عــى رسيــر املستشــفى، مقدمــاً 

النصيحــة والتشــجيع واألفــكار الخّاقــة.
ــة  ــاق بحتمي ــدر دق ــور حي ــن الدكت آم
العــودة، وكان يشــجع دومــاً عــى رضورة 
متابعــة العمــل بــكل إيجابيــة وتفــاؤل، مؤكــداً 
أّن الــرصاع مــع العــدو الصهيــوين ممتــٌد 
عــى كل الســاحات، وخاصــة يف املياديــن 
الفكريــة والثقافيــة واإلعاميــة، وأّن حاصــل 
ــي  ــاط الت ــدد النق ــٌط بع ــرصاع مرتب ــذا ال ه
يراكمهــا ويســّجلها كل فريــق، وبالتــايل ال 
يجــوز أن نهمــل أي نقطــة مهــا كانــت، وأن 
نعمــل عــى تســجيلها حتــى نقــرب أكــر مــن 

ــطني. ــر فلس ــدس وتحري ــودة والق الع

ــودة  ــة للع ــة العاملي ــدرت الحمل ــد أص وق
الفقيــد  فيــه  نعــت  بيانــاً  فلســطني  إىل 

الكبــر؛ جــاء فيــه:

بسم الله الرحمن الرحيم

أَو  ٱللَّــِه  َســِبیِل  ِفــی  ُقِتلُتــم  }َولَــن 

ــاَّ  ــرࣱ مِّ ــٌة َخی ــِه َوَرحَم ــَن ٱللَّ ــرَةࣱ مِّ ــم لََمغِف ُمتُّ

} َن یَجَمُعــو

إىل  للعــودة  العامليــة  الحملــة  تنعــى 
فلســطني أحــد أركانهــا املؤسســني، والعاملني 
وتحريــر  العــودة  أجــل  مــن  الصادقــني 

فلســطني، الدكتــور حيــدر دقــاق.

لقــد حمــل الفقيــد الكبــُر فلســطنَي يف 
قلبــه، ومتحــور حولهــا يف عملــه، واتســع 
حتــى طــوى بــني جوانحــه آمــال هــذه األمــة، 

ــا. وعايــش آالمه

ــه  ــاق حيات ــدر دق ــور حي ــى الدكت أم
مقدامــاً شــجاعاً، فلــم يتخلــف عــن أي موقــع 
ــه فلســطني، ومل يكــن يف خــال  ــادي إلي تن
ذلــك كلّــه، كــا يشــهد عارفــوه، يــرى لذاتــه 
ــل كان  ــب مدحــاً وال أجــراً، ب فضــاً وال يطل
ــل  ــن العم ــد م ــه مبزي ــة لنفس ــم املطالب دائ

ــدؤوب. ــص وال املخل

لقــد شــكلت مســرة الدكتــور حيــدر 
دقــاق منوذجــاً نــادراً لإلنســان املقــاوم، 
ــة  ــاء وروحاني ــة العظ ــني هم ــا ب ــع فيه جم
والحــّق  للخــر  حياتــه  فعــاش  الشــهداء، 

واإلنســان. وفلســطني 

رحــل نصــر العــودة وحامــل لوائهــا 
الدكتــور حيــدر دقــاق، ليتحــول إىل مصاّف 
بأخــاق  دنيــاه  أمــى  أن  بعــد  الخلــود 
وأعــال الشــهداء، فحــق لــه أن يكــون مثــاالً 
ــل  ــن أج ــني م ــكل املناضل ــة ل ــدوة صالح وق
ــة  ــرا تشــكل الحمل ــاً كب ــاركاً إرث فلســطني، ت
ــم  ــض أه ــطني بع ــودة إىل فلس ــة للع العاملي

ــه. أركان

عهدنــا مــن بعــده أن نعمــل للحفــاظ 
ــكل  ــل ب ــة العم ــراث، ومتابع ــذا امل ــى ه ع
وتحريــر  العــودة  تحقيــق  حتــى  اجتهــاد، 
املســجد األقــى والقــدس وكل فلســطني.

وإىل أهلــه ومحبيــه وأعضــاء الحملــة 
العامليــة للعــودة إىل فلســطني نقــدم أحــّر 
التعــازي يف هــذا املصــاب الجلــل، وإنــا للــه 

ــون. ــه لراجع ــا إلي وإن

 رحل شهيُد العودة.. شهيُد فلسطين وحبيُبها
 الدكتور حيدر دقماق
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أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 
واالستشــارات ورقــة علميــة بحثــت يف 
اآلثــار القانونيــة املرتبــة عــى وراثــة 
إرسائيــل«  لـ«دولــة  فلســطني  دولــة 
مبوجــب القانــون الــدويل، وخصوًصــا 
كانــت  التــي  واملعاهــدات  االتفاقيــات 
»دولــة إرسائيــل« طرفًــا فيهــا، وذلــك 
بحكــم أن فلســطني أصبحــت صاحبــة 
الســيادة عــى اإلقليــم -حينهــا- الــذي 

زالــت عنــه »إرسائيــل”

كــا قدمــت الدراســة عرًضــا موجــزًا 
مبوضــوع  املرتبطــة  القضايــا  ألهــم 
املختلفــة  والحــاالت  الــدويل  التــوارث 
ــدات يف  ــث املعاه ــم توري ــوارث وحك للت
ــق  ــا بتطبي ــا، متبوًع ــن أنواعه ــوع م كل ن
ذلــك عــى الحالــة يف فلســطني بعــد 

»إرسائيــل”. زوال 

الدكتــور  الورقــة  معــّد  وأشــار 

ســعيد الدهشــان أن موضــوع التــوارث 
ــدة  ــات املعق ــن املوضوع ــو م ــدويل ه ال
ــا  ــرد فيه ــي ت ــدويل، والت ــون ال يف القان
الــدويل،  الفقــه  يف  بيّنــة  اختافــات 
وهــي  الدوليــة،  املارســة  يف  وكذلــك 
تشــكِّل تحديًــا أمــام املجتمــع الــدويل 
ــا وضبطهــا يف قواعــد واضحــة،  لتنظيمه
ــة  ــا لخاف ــة فيين ــرار أن اتفاقي ــع اإلق وم
أرســت  قــد  املعاهــدات  يف  الــدول 
األســاس لذلــك، لكنهــا اتفاقيــة ال تحظــى 
بقبــول إال عــدد قليــل مــن الــدول، وهــي 

تحتــاج لتطويــر وتعاقــد دويل أوســع.

وأكَّــد الباحــث أن زوال »إرسائيــل« 
ــى  ــيادتها ع ــطني لس ــة فلس ــط دول وبس
ــا  ــا قانونيً ــيوجد وضًع ــم الـــ 48  س إقلي
موضوعــات  أن  كــا  ومعقــًدا،  فريــًدا 
قــد  فلســطني  يف  الــدويل  التــوارث 
توجــد إشــكاليات قانونيــة مــع الــدول 

األخــرى األطــراف يف املعاهــدات، وإن 
ــي  ــع املعاهــدات الت دراســة مســبقة لجمي
ــا  ــيعطي وقتً ــل« س ــا »إرسائي ــارك به تش
ــدة  ــن كل واح ــف م ــد املوق ــا لتحدي كافيً
ــة  ــول املقرح ــم الحل ــك تقدي ــا، وكذل منه
أو اإلجــراءات املطلوبــة وفًقــا لــكل حالــة.

ــرث  ــان أن ت ــور الدهش ــح الدكت ورّج
دولــة فلســطني االتفاقيــات اإلقليميــة مثل 
اتفاقيــة ترســيم الحــدود عــن »إرسائيــل« 
وكذلــك  واألردن،  مــرص  مــن  كل  مــع 
اتفاقيــات تقاســم املناطــق االقتصاديــة 
رشقــي البحــر األبيــض املتوســط مــع 
ــة  ــرور واملاح ــّق امل ــك ح ــان، وكذل اليون
ــاه  ــم مي ــك تقاس ــة، وكذل ــج العقب يف خلي
وكذلــك  األردن،  ونهــر  امليــت  البحــر 
األحمــر  البحــر  البحريــة يف  الحــدود 
االتفاقيــات  ســرث  وكذلــك  وهكــذا. 
التحالــف  االتفاقيــات  أمــا  الشــارعة، 
فلــن يتــّم فيهــا تــوارث لالتزامــات وفًقــا 

للمعاهــدات.

لجنــة  بتشــكيل  الدراســة  وأوصــت 
وقــت  مــن  تعمــل  قانونيــني  خــراء 
مبكــر عــى دراســة جميــع االتفاقيــات 
واملعاهــدات واملنظــات التــي انضمــت 
لهــا »إرسائيــل«، ورفــع التوصيــات بشــأن 

كل واحــدة منهــا.

جهــة  الدراســة  أوصــت  كــا 
ــطيني  ــراف الفلس ــاء االع ــر بإلغ التحري
بـ«إرسائيــل«، إن مل يكــن حــدث قبــل بدء 
ــار  ــال اآلث ــي وإبط ــر، لنف ــرب التحري ح
القانونيــة التــي ترتــب عليــه، والعمــل 
عــى تجهيــز صيغــة اإلعــان الفلســطيني 
الفلســطينية  الســيادة  ببســط  الخــاص 
عــى إقليــم أرايض الـــ 48، بعــد عمليــات 
التحريــر، والــذي مــن املفــرض أن يحدد 
فيــه الطبيعــة القانونيــة وأســانيد الســيادة 

الفلســطينية عــى اإلقليــم.

ورقة تبحث بالتوارث الدولي للمعاهدات في فلسطين 
في حال زوال »إسرائيل«
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العنــوان  هــذا  تحــت 
نــرت صحيفــة »هآرتــس« 
ــب  ــاالً للكات ــة مق الصهيوني
شــبيت«  »آري  الصهيــوين 
أننــا  يبــدو  فيــه:  يقــول 
نواجــه أصعــب شــعب عرفــه 
معهــم  حــل  وال  التاريــخ، 
ســوى االعــراف بحقوقهــم 

االحتــال.. وإنهــاء 
مقالــه  »شــبيت«  بــدأ 
بالقــول:  يبــدو أننــا اجتزنــا 
نقطــة الــا عــودة ، وميكــن 
بإمــكان  يعــد  مل  أنــه 
»إرسائيــل«  إنهــاء االحتال 
ووقــف االســتيطان وتحقيــق 
مل  أنــه  ويبــدو  الســام، 
إعــادة  باإلمــكان  يعــد 
ــة وإنقــاذ  إصــاح الصهيوني
وتقســيم  الدميقراطيــة 

النــاس.
كان  إًذا  وأضــاف: 
ال  فإنــه  كذلــك،  الوضــع 
هــذه  يف  للعيــش  طعــم 
البــاد، وليــس هنــاك طعــم 
ــس«، وال  ــة يف »هآرت للكتاب
طعــم لقراءتهــا يجــب فعــل 
مــا اقرحــه »روغــل ألفــر«  
قبــل عامــني، وهــو مغــادرة 

البــاد.
ــة«  ــت »اإلرسائيلي إذا كان
عامــًا  ليســتا  واليهوديــة 

وإذا  الهويــة،  يف  حيويًــا 
ســفر  جــواز  هنــاك  كان 
أجنبــي لــدى كل مواطــن 
ــط  ــس فق ــي« ، لي »إرسائي
بــل  التقنــي،  باملعنــى 
أيًضــا،  النفــيس  باملعنــى 
ــب  ــر. يج ــى األم ــد انته فق
توديــع األصدقــاء واالنتقــال 
أو  فرانسيســكو  ســان  إىل 

باريــس. أو  برلــني 
مــن  هنــاك،  مــن 
املتطرفــة  القوميــة  بــاد 
أو  الجديــدة،  األملانيــة 
املتطرفــة  القوميــة  بــاد 
ــدة، يجــب  ــة الجدي األمركي
النظــر بهــدوء ومشــاهدة 
تلفــظ  وهــي  »إرسائيــل« 
يجــب  األخــرة.  أنفاســها 
ــوات  ــاث خط ــو ث أن نخط
إىل الــوراء، لنشــاهد الدولــة 

تغــرق. وهــي  اليهوديــة 
أضــع  الكاتــب:  وتابــع 
ــو  ــني نتنياه ــي يف ع اصبع
والنازيــني  وليرمــان 
مــن  ألوقظهــم  الجــدد، 
أن  الصهيــوين،  هذيانهــم 
ــدن  ــنر وباي ــب وكوش ترام
ــاري  ــا وهي ــاراك أوبام وب
كلينتــون ليســوا هــم الذيــن 

االحتــال. ســينهون 
ــدة  ــم املتح ــت األم وليس

األورويب  واالتحــاد 
ســيوقفان  اللــذان  هــا 
االســتيطان. القــوة الوحيــدة 
القــادرة عــى  العــامل  يف 
مــن  »إرسائيــل«  إنقــاذ 
نفســها، هــم »اإلرسائيليون« 
بابتــداع  وذلــك  أنفســهم، 
جديــدة،  سياســية  لغــة 
وبــأن  بالواقــع،  تعــرف 
متجــذرون  الفلســطينيني 
وأحــّث  األرض.  هــذه  يف 
عــى البحــث عــن الطريــق 
الثالــث مــن أجــل البقــاء 
هنــا  الحيــاة  قيــد  عــى 

املــوت. وعــدم 

أّن  الكاتــب  ويؤكــد 
أن  منــذ  »اإلرسائيليــني« 
 ، فلســطني  إىل  جــاؤوا 
حصيلــة  أنهــم  يدركــون 
الحركــة  ابتدعتهــا  كذبــة 
اســتخدمت  الصهيونيــة، 
يف  املكــر  كل  خالهــا 
الشــخصية اليهوديــة عــر 

لتاريــخ. ا

»اإلرسائيليــون«  يــدرك 
يف  لهــم  مســتقبل  ال  أن 
ليســت  فهــي  فلســطني، 
كــا  شــعب  بــا  أرًضــا 

كذبــوا.

»إسرائيل« تلفظ أنفاسها األخيرة



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من القدس وتبعد عنها 5 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة 5700 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 1038  نســمة، 

1410 نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 1940 نســمة عــام 1945.

االحتال 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 مناحات« عام 1949.

المالحة

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