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اغتيال الكلمة
ــش  ــد الجي ــى ي ــة ع ــو عاقل ــرين أب ــهيدة ش ــال الش ــة اغتي ــن جرمي ــاً م ــبوعني تقريب ــل أس يف 2022/4/25، أي قب
الصهيــوين، أعلــن مكتــب املدعــي العــاّم يف املحكمــة الجنائيــة الدولية رســمياً عن اســتالمه شــكوى ضــد الكيــان الصهيوين، 
ــون يف فلســطني، والتقاعــس عــن التحقيــق يف  تتهمــه بارتــكاب جرائــم حــرب عــر اســتهداف الصحفيــني الذيــن يعمل

عمليــات القتــل التــي يتعــرض لهــا العاملــون يف وســائل اإلعــالم.

ــني  ــدويل للصحفي ــل شــهر نيســان، كلٌّ مــن االتحــاد ال ــة أوائ ــة الدولي ــة الجنائي ــام املحكم ــدم بالشــكوى أم ــد تق وق
ونقابــة الصحفيــني الفلســطينيني واملركــز الــدويل للعدالــة مــن أجــل الفلســطينيني؛ بالتنســيق مــع محامــني كبــار يف مجــال 

حقــوق اإلنســان مــن مؤسســتي بايندمانــز ودويت ســريت تشــامرز القانونيتــني.

تــّم تقديــم الشــكوى بالنيابــة عــن 4 ضحايــا هــم أحمــد أبــو حســني ويــارس مرتجــى ومعــاذ عامرنــة ونضــال أشــتية، 
ــا  ــع هــؤالء الضحاي ــاء مظاهــرات داخــل قطــاع غــزة؛ وجمي ــني أثن ــل قناصــة إرسائيلي ــوا مــن قب ــوا أو أصيب ــن قتل الذي
كانــوا يرتــدون ســرات مكتوبــاً عليهــا »صحافــة« حينــام أُطلقــت عليهــم النــران، كــام هــو حــال شــرين أبــو عاقلــة عنــد 

اســتهدافها برصــاص القنــاص اإلرسائيــي.

وعــى مبــدأ الجــواب العمــي ال القــويل، فقــد أرســل الكيــان الصهيــوين رّده الواضــح عــى هــذه الشــكوى مــن خــالل 
اســتهداف شــرين وزميلهــا محمــود الســمودي، متجــاوزاً يف إجرامــه كّل الحــدود التــي وقفــت عندهــا حتــى أســوأ األنظمة 

اإلجراميــة واالســتعامرية ســابقاً.

وإذا كان هــذا الــرّد الصهيــوين متوقعــاً بــكل تأكيــد، كــام هــو متوقــع عجــز املؤسســات الدوليــة، مبــا فيهــا املحكمــة 
الجنائيــة، عــن ردع الكيــان الصهيــوين عــن ارتــكاب املزيــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب؛ بَلـْـَه محاســبته 
ومعاقبتــه عــاّم ارتكــب ســابقاً؛ فــإّن هــذا ال يعنــي أبــداً اإلعــراض عــن التوثيــق القانــوين للســجل الصهيــوين اإلجرامــي، 
ــذي قــام عــى العنــف واإلرهــاب والرسقــة والتدمــر،  ــان ال ــكل الوســائل لتعريــف العــامل بحقيقــة هــذا الكي والســعي ب
ــرب  ــة الغ ــا أنظم ــوة فيه ه بعوامــل الق ــي ميــدُّ ــك املقومــات الشــيطانية نفســها، والت وهــو مســتمر يف الوجــود بســبب تل
ــل تغطيتــه لخــر استشــهاد شــرين منوذجــاً  االســتعامري، ويتواطــؤ معــه يف التعميــة عليهــا اإلعــالم العاملــي، الــذي متثّ
ــة نفســه بهــا يف  ــّم اتهــام الضحي ــال فيهــا الجرميــة ضــد مجهــول، إذا مل يت ــي تُح مكــرراً عــن الحــاالت املشــابهة، والت

بعــض الحــاالت !

إنَّ البُنيــة العدوانيــة واإلرهابيــة للكيــان الصهيــوين الغاصــب واملؤقــت ال ميكــن أن تتوافــق مــع الكلمــة املســؤولة، وال 
مــع اإلعــالم الشــفاف، وال مــع القيــم التــي تدافــع عــن حريــة الوصــول إىل مصــادر املعلومــات دون تقييــد؛ ولذلــك يلجــئ 

هــذا الكيــان الغاصــب إىل »القهــر اإلعالمــي«، وإىل إســكات كلِّ فــم ينطــق مبــا يخالــف هــوى الكيــان الغاصــب.

ومنهــج اإلســكات هــذا اعتمــده قبــل الكيــان الصهيــوين - وال زالــوا كذلــك - داعمــوه الكبــار، الذيــن يطــاردون الكلمــة 
الفلســطينية عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي، كــام هــو معلــوم.

ــرآن  ــه الق ــا عن ــا يحدثن ــذا م ــه، وه ــج نفس ــذا املنه ــخ إىل ه ــون عــر التاري ــاة واملجرم ــة يف أن يلجــئ العت وال غراب
ــّق والخــر: ــاة الح ــواه دع ــم أف ــون بأيديه ــم يكتم ــني وه ــاة والظامل ــن محطــة، مصــوراً الطغ ــر م ــم يف أك الكري

)َجاَءتُْهْم رُُسلُُهم ِبالْبَيَِّناِت فَرَدُّوا أَيِْديَُهْم يِف أَفَْواِهِهْم َوقَالُوا إِنَّا كََفرْنَا مِبَا أُرِْسلْتُم ِبِه( إبراهيم:9.

وملــا عجــز أولئــك الظلَمــة عــن إســكات رُســل اللــه ســبحانه، بالتهديــد، لجــؤوا إىل إخراجهــم مــن بالدهــم؛ كــام فعــل 
الصهاينــة ســابقاً ويفعلــون اليــوم مــع كثــر مــن الفلســطينيني، غــر عاملــني أّن العاقبــة يف النهايــة ألهــل الحــّق املدافعــني 

عــن حّقهــم، وأّن األرض ملــن يســتحقها، وليــس للغاصــب فيهــا مــكان:

ــْن أَرِْضَنــا أَْو لَتَُعــوُدنَّ يِف ِملَِّتَنــا؛ فَأَْوَحــٰى إِلَيِْهــْم َربُُّهــْم لَُنْهلَِكــنَّ الظَّالِِمــنَي  )َوقَــاَل الَِّذيــَن كََفــُروا لِرُُســلِِهْم لَُنْخرَِجنَُّكــم مِّ
* َولَُنْســِكَننَُّكُم اأْلَرَْض ِمــن بَْعِدِهــْم( إبراهيــم:14-13.

نعــم. قــد يغتــال املجــرُم صاحــَب الكلمــة، لكــن املقتــول شــهيد، وهــو بــاٍق بضــامن اللــه الــذي منــح الحيــاة الخالــدة 
للشــهداء؛ وأمــا القاتــل فســوف يبــوء بالخــزي يف الدنيــا قبــل اآلخــرة، ولــن يغنــَي عنــه مالــه ومــا كســب، وســتبقى كلمــة 

الحــّق عصيــًة عــى االغتيــال.
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الصحــة  وزارة  أعلنــت 

ــاء 11- ــاح األربع الفلســطينية، صب

ــاة  5-2022، استشــهاد مراســلة قن

عاقلــة،  أبــو  شــرين  الجزيــرة 

برصــاص  بإصابتهــا  متأثــرًة 

ــاء  ــرأس، أثن ــوين حــي يف ال صهي

تغطيتهــا اقتحــام االحتــالل ملخيــم 

الغربيــة. الضفــة  يف  جنــني 

االحتــالل  قــوات  وأصابــت 

عــي  الفلســطيني  الصحــايف 

يف  حــي  برصــاص  الســمودي 

لظهــر. ا

الجريــح  الصحــايف  وروى 

جرميــة  تفاصيــل  الســمودي 

االحتــالل يف مخيــم جنــني، قائاًل: 

»مل يكــن بقربنــا أي مقاومــني 

ــا  ــالل لن ــتهداف االحت ــالل اس خ

جنــني”. مخيــم  يف 

الجزيــرة«  »شــبكة  وعلّقــت 

اإلعالميــة يف بيــان عى استشــهاد 

مراســلتها أبــو عاقلــة، وقالــت: 

»يف جرميــة قتــل مفجعــة متعمــدة 

واألعــراف  القوانــني  تخــرق 

الدوليــة، أقدمــت قــوات االحتــالل 

عــى  بــارد  وبــدم  الصهيــوين 

اغتيــال مراســلتنا”.

وأضــاف البيــان: »نديــن هــذه 

يــراد  التــي  البشــعة  الجرميــة 

ــن  ــالم م ــع اإلع ــا من ــن خالله م

أداء رســالته، ونحّمــل الحكومــة 

االحتــالل  وقــوات  اإلرسائيليــة 

ــة  ــة الراحل ــل الزميل مســؤولية مقت

شــرين”.

اإلعالمــي  املكتــب  ودان 

يف  الفلســطينية  للحكومــة 

غــزة »جرميــة االحتــالل بقتــل 

ــو  ــة الشــهيدة شــرين أب الصحافي

عاقلــة«، وعّدهــا »جرميــة مكتملــة 

ــة  ــام لسلســلة طويل األركان، واختت

مــن االعتــداءات طالــت الشــهيدة 

ســابقاً، مــن الحجــز ومنعهــا مــن 

ــة”. ــرض لإلصاب ــة إىل التع التغطي

أّن »الجرميــة  املكتــب  وأكــد 

تؤكــد الســلوك اإلجرامــي للمحتــل، 

كل  الحائــط  بعــرض  ورضبــه 

ــي تضمــن للصحــايف  ــق الت املواثي

تغطيــة إعالميــة مــن دون عوائــق، 

ومل يكــن جنــود االحتــالل ليصلــوا 

ــرام  ــن اإلج ــتوى م ــذا املس إىل ه

لــوال قناعتهــم بأنّهــم يفلتــون مــن 

ــاب”. ــبة والعق املحاس

جامهــر  وشــاركت  هــذا 

يف  الفلســطينيني،  مــن  غفــرة 

ــة  موكــب وداع الشــهيدة أبــو عاقل

باتجــاه كنيســة باتجــاه كنيســة دير 

الالتــني يف جنــني، قبــل مواراتهــا 

ــة  ــوم الجمع ــدس ي ــرى يف الق ال

.2022-5-13

استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة بنيران االحتالل 
الصهيوني
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الخميس 13شوال 1443 هــ، الموافق لـ 12 أيار 2022

تنديد فلسطيني رسمي وشعبي باغتيال الصحافية أبو 
عاقلة

الفلســطينية  الرئاســة  دانــت 

ــالل  ــوات االحت ــال ق جرميــة اغتي

للصحافية شــرين أبــو عاقلــة يف 

مخيــم جنــني، محّملــًة حكومــة 

االحتــالل املســؤولية.

الحكومــة  علّقــت  بدورهــا، 

جرميــة  عــى  الفلســطينية 

ــه  ــان إنّ ــت يف بي ــال، وقال االغتي

ــة يف  ــى الصحاف ــود ع ــوم أس »ي

العــامل وعــى كل إنســان حــر، 

بفقــدان شــرين أبــو عاقلــة، التي 

شــكلت مبهنيتهــا العاليــة ذاكــرة 

بنقــل  وســاهمت  كامــل،  جيــل 

الروايــة الفلســطينية إىل العــامل 

ــب  ــت يف قل ــالص، وكان ــكل إخ ب

ــا”. ــدار 25 عاًم ــى م ــدث ع الح

»أيقونــة  الحكومــة  ونعــت 

الصحافــة الوطنيــة أبــو عاقلــة، 

برصــاص جنــود االحتــالل، خــالل 

الصحــايف  بواجبهــا  قيامهــا 

لتوثيــق الجرائــم املروعــة التــي 

االحتــالل”. جنــود  يرتكبهــا 

وزارة  جانبهــا، وصفــت  مــن 

جرميــة  الفلســطيية  الخارجيــة 

برصــاص  عاقلــة  أبــو  اغتيــال 

»جرميــة  بأنّهــا  االحتــالل 

ــة  ــت الجنائي ــة لصم ــدام ضحي إع

الدوليــة”.

ــان  ــة يف البي ــت الخارجي ودان

»الجرميــة  العبــارات  بأشــد 

الصادمــة والبشــعة«، التــي أدت 

إىل استشــهاد أبــو عاقلــة، وإصابــة 

الصحــايف عــي الســمودي.

بشــدة  البيــان  دان  كذلــك، 

الــذي  الوحــي  »االقتحــام 

ــاح  ــالل صب ــوات االحت ــه ق ارتكبت

اليــوم يف مدينــة جنــني ومخيمهــا 

أّن  معتــرًة  القتــل«،  بهــدف 

ــداد  ــة امت ــة املركب ــذه الجرمي »ه

امليدانيــة  االعدامــات  لجرائــم 

شــعبنا  أبنــاء  ضــد  املتواصلــة 

وضــد الصحافيــني بشــكل خــاص، 

يف محاولــة صهيونيــة ممنهجــة 

الحقيقــة،  صــوت  إلســكات 

ــالل  ــم االحت ــة عــى جرائ وللتغطي

ومســتوطنيه”.

ــة الفلســطيية  وحّملــت الخارجي

ــايل  ــالل نفت ــة االحت ــس حكوم رئي

الكاملــة  »املســؤولية  بينــت 

واملبــارشة عــن هــذه الجرميــة 

الشــهيدة  أّن  معتــرًة  البشــعة«، 

»ضحيــة  هــي  عاقلــة  أبــو 

ــة اإلحتــالل  مبــارشة إلرهــاب دول

بعقليــة  تتــرف  التــي  املنظــم 

وهــي  الصهيونيــة،  العصابــات 

ضحيــة ازدواجيــة املعايــر الدوليــة 

للجنائيــة  املريــب  والصمــت 

الدوليــة”.

ــة الفلســطينية  ودعــت الخارجي

ــة  ــة والحقوقي املنظــامت الصحافي

ــق  ــة إىل »توثي ــانية املختص واإلنس

ــًدا  ــراء، متهي ــة النك ــذه الجرمي ه

لرفعهــا للمحاكــم الدوليــة، ويف 

ــة”. ــة الدولي ــا الجنائي مقدمته

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني 

القتــل  أّن  جهتــه،  مــن  اعتــر، 

أبــو عاقلــة  املتعمــد للصحافيــة 

»جرميــة حــرب مبوجــب القوانــني 

الدوليــة، تســتوجب العقــاب”.

ورأى املكتــب اإلعالمــي لحركــة 

أبــو  اســتهداف  أّن  »حــامس« 

عاقلــة هــو »إعــدام ميــداين عــن 

ــتكون  ــا س ــبق اإلرصار، ودماؤه س

لعنــة عــى االحتــالل«، معتــرًا 

أنّهــا »جرميــة مركبــة يجــب أن 

يف  االحتــالل  عليهــا  يحاســب 

املحافــل الدوليــة”.

حركــة  قالــت  بدورهــا، 

إّن  الفلســطينية  املجاهديــن 

»جرميــة  عاقلــة  أبــو  اغتيــال 

حــرب، ويجــب مالحقــة االحتــالل 

مامرســاته  عــى  ومحاســبته 

ميــة”. اإلجرا

وقــال رئيــس أســاقفة سبســطية 

القــدس  يف  األرثوذكــس  للــروم 

ــا:  ــه حن ــة املطــران عطــا الل املحتل

ــة  ــن الجرمي ــون م ــا مصدوم “كلن

ــراء  النك
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للصحافيــني  الــدويل  االتحــاد 
يتعّهــد بإحالــة قضيــة أبــو عاقلــة إىل 

ــة ــة الدولي الجنائي

الــدويل  االتحــاد  تعهــد 
للصحافيــني بإحالــة قضية استشــهاد 
مراســلة  الفلســطينية  الصحافيــة 
ــة،  قنــاة الجزيــرة شــرين أبــو عاقل
الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة  إىل 
ــتهداف  ــى االس ــوء ع ــليط الض لتس
ــطينيني. ــني الفلس ــج للصحافي املمنه

جــاء ذلــك يف بيــان لالتحــاد 
اإللكــروين،  موقعــه  عــى  نُــرش 
عاقلــة  أبــو  باستشــهاد  للتنديــد 
يف  االحتــالل  قــوات  برصــاص 
الغربيــة  بالضفــة  جنــني  مخيــم 

املحتلــة.

ــام  ــني ع ــن أم ــان ع ــل البي ونق
قولــه:  بيالنجــر  أنتــوين  االتحــاد 
ــو األخــرى  »بينــام تظهــر واحــدة تل
ــة  ــذه الجرمي ــة له ــل الكامل التفاصي
املروعــة، فــإن شــهادات الصحافيني 
ــت،  ــا قُتل ــا عندم ــوا معه ــن كان الذي
تشــر إىل أنــه اســتهداف متعمــد 
ومنهجــي«، مشــّدًدا عــى أن أبــو 
املرافقــني  والصحافيــني  عاقلــة 
»ســرات  يرتــدون  كانــوا  لهــا 
وخــوذ الصحافيــني« ورغــم ذلــك 
قناصــة  قبــل  مــن  اســتهدفت 

صهاينــة.

مفوضيــة حقــوق اإلنســان تعليًقــا 
ــالت  ــة: اإلف ــو عاقل ــال أب ــى اغتي ع

من العقاب يجب أن ينتهي

قالــت مفوضيــة حقــوق اإلنســان 

التابعــة لألمــم املتحــدة، رًدا عــى 

الفلســطينية  الصحافيــة  اغتيــال 

ــعى  ــا “تس ــة، إنه ــو عاقل ــرين أب ش

ــهادها”. ــة استش ــن حقيق ــق م للتحق

»نحــن  املفوضيــة  وذكــرت 

مرّوعــون ملقتــل الصحافيــة شــرين 

ــة  ــا لعملي ــاء تغطيته ــة أثن ــو عاقل أب

جنــني”. يف  إرسائيليــة  عســكرية 

مســتقٍل  بتحقيــٍق  وطالبــت 

مكاتبهــا  أّن  مؤكّــدًة  وشــفاف، 

للتثبّــت  األرض  عــى  موجــودة 

مــن الحقائــق. ورأت املفوضيــة أّن 

أن  يجــب  العقــاب  مــن  اإلفــالت 

. ينتهــي

اليمنيــني  اإلعالميــني  اتحــاد 

ــة  ــال الصحافي ــة اغتي ــدد بجرمي ين

شــرين أبــو عاقلــة

اإلعالميــني  اتحــاد  دان 
ــة بحــق  ــم املتواصل ــني الجرائ اليمني
الفلســطينيني، ودعــا إىل مراجعــة 
مــع  اإلعالمــي  للتعاطــي  شــاملة 

الصهيــوين. االحتــالل 

ــاٍن صــدر  وقــال االتحــاد، يف بي
تضامنيــة يف  وقفــة  خــالل  عنــه 
اغتيــال  بجرميــة  تنديــًدا  صنعــاء 
ــس  ــه »يئ ــة، إنّ ــو عاقل ــة أب الصحافي
مبكيالــني  الكيــل  سياســة  مــن 
الــدويل  املجتمــع  ينتهجهــا  التــي 
ــه  تجــاه الشــعب الفلســطيني وقضيت

العادلــة”.

»اغتيــال  أّن  االتحــاد  ورأى 
ــرة شــرين  ــاة الجزي ــة يف قن الزميل
مراســل  وإصابــة  عاقلــة،  أبــو 
عــي  الزميــل  القــدس  صحيفــة 
للعــدو  بشــعة  جرميــة  ســمودي، 
الجرائــم  إىل  تضــاف  الصهيــوين 

الفلســطيني”. الشــعب  بحــق 

اتحادات ومفوضيات صحافية تدين جريمة االحتالل باغتيال 
الصحافية شيرين أبو عاقلة
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الخميس 13شوال 1443 هــ، الموافق لـ 12 أيار 2022

هنية: أبو عاقلة الشهيدة الشاهدة على أفظع احتالل 
عرفه التاريخ

ــب الســيايس  ــس املكت ــف رئي هات
لحركــة »حــامس«، إســامعيل هنيــة، 
مديــر مكتــب الجزيــرة يف فلســطني 
وليــد العمــري، معزيًــا باستشــهاد 

ــة. ــو عاقل ــة شــرين أب الصحافي

تريــح  يف  هنيــة،  وقــال 
ــة، أضحــت  ــو عاقل صحــايف، إّن »أب
حياتهــا  يف  الشــاهدة  الشــهيدة 
ــالل  ــع احت ــى أفظ ــهادها ع واستش

املعــارص«. التاريــخ  عرفــه 

وأضــاف أنهــا »ســتظل محفــورة 
ــوار  ــيواصل املش ــل س ــرة جي يف ذاك
أرض  عــن  املحتــل  دحــر  حتــى 

فلســطني«.

ــامس«  ــة »ح ــس حرك ــدد رئي وش
مــن  الحقيقــة  “حــراس  أّن  عــى 
فلســطني  وصحافيــي  إعالميــي 
ســيواصلون املشــوار والطريــق الــذي 
ــن ســبقها  ــه شــرين وَم ســارت علي
الصحافيــة  الحركــة  شــهداء  مــن 
الفلســطينية«، مؤكديــن، أن »صوتنــا 

ــم«. ــن رصاصك ــوى م أق

ينعــى  اللــه  حــزب 
الصحافيــة أبــو عاقلــة ويشــيد 
جرائــم  فضــح  يف  بجهودهــا 

ل حتــا ال ا

لبنــان،  يف  اللــه  حــزب  دان 
ــو  ــرين أب ــة ش ــهاد الصحافي استش
ــا يف  ــرًا إىل أّن اغتياله ــة، مش عاقل
قلــب الحــدث يؤكــد »الــدور الرئييس 
ــون يف  ــه اإلعالمي ــع ب ــذي يضطل ال

فضــح االعتــداءات اإلرسائيليــة«.

اللــه  حــزب  بيــان  وطالــب 

املنظــامت اإلعالميــة الدوليــة واألمم 
 املتحــدة والجهــات الحقوقيــة بإدانــة 

»إرسائيــل« يف املحافــل الدوليــة.

العالقــات  دائــرة  وتقّدمــت 

مــن  اللــه  حــزب  يف  اإلعالميــة 
ــازي  ــّر التع ــرة« بـ«أح ــاة »الجزي قن
مراســلتها. باستشــهاد  واملواســاة« 

ــة أّن  وأكــدت العالقــات االعالمي
ــو  ــة أب ــة املقاوم ــهيدة اإلعالمي »الش
ــة  ــا يف تغطي ــر يوًم ــة مل تتأخ عاقل
الصهيــوين ضــد  وقائــع  اإلجــرام 

الشــعب الفلســطيني«.

العراقــي  الشــعبي  الحشــد 
يديــن اغتيــال الصحافيــة أبــو 

ــة عاقل

ودان الحشــد الشعبي يف العراق، 
عاقلة برصــاص  أبــو  اغتيــال 
يف  جنــني  مخيــم  يف  االحتــالل 

املحتلــة. الغربيــة  الضفــة 

البيــان:  يف  »الحشــد«  وقــال 

»أمــام صمــت دويل عــى جرائــم 
ــا،  ــطني وأهله ــق فلس ــالل بح االحت
يف  الغاشــم  العــدوان  واســتمرار 
ــم جنــني الصمــود، تناهــى إىل  مخي
ــة  ــهاد الصحافي ــأ استش ــامع نب األس
عاقلــة  أبــو  شــرين  واملراســلة 
ــرة  ــجاعة واملثاب ــطني الش ــة فلس ابن
والســبّاقة إىل الدفــاع عــن قضيتهــا، 
منــذ بــدء مســرتها بالعمــل قبــل 
لحظــة  حتــى  ونصــف،  عقديــن 
ــا؛  ــراب موطنه ــوق ت ــهادها ف استش
والتضحيــة  الفــداء  موطــن 

والشــهادة”.

وتابــع بيــان الحشــد الشــعبي: 
»نؤكــد يف كلامتنــا هــذه متســكنا 
الــذي  والثبــات  الحقيقــة  بنهــج 
كانــت شــرين أبــو عاقلــة الشــهيدة 
ــا  ــا عاليً ــه وصوتً ــن رائدات ــدة م رائ
ــا  ــد ارتقائه ــى بع ــيبقى حت ــه، س في
ــدر مــن ســالح  ــوم برصــاص الغ الي

املحتــل املغتصــب والزائــل”.
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ســجن  أســرات  أرســلت 

»الدامــون« الصهيــوين، الخميــس 

12-5-2022، رســالة تعزيــة باغتيــال 

ــو  ــرين أب ــة ش ــالل الصحافي االحت

عاقلــة مبخيــم جنــني.

ــت  ــي وصل ــالة الت ــت الرس وقال

األرسى  شــؤون  هيئــة  عــر 

واملحرريــن، »نتقــدم نحن األســرات 

يف ســجن الدامــون بتعازينــا الحــارة 

ــة وإىل  إىل الشــعب الفلســطيني كاف

وألهلهــا  خاصــة  الصحافــة  أرسة 

وعائلتهــا، نتمنــى أن يتغمــد الشــهيدة 

شــرين أبــو عاقلــة بواســع رحمتــه، 

ــا الصــر  ــا وزمالءه ــم أهله وأن يله

والســلوان”.

الشــفاء  األســرات  ومتنــت 

العاجــل والســالمة التامــة للصحفــي 

عــي الســمودي جــراء إصابتــه مــن 

الحاقــد”. االحتــالل 

اســتهداف  األســرات  وعــّدت 

اســتهدافًا  شــرين  الصحافيــة 

لقضايــا  وللمؤازريــن  للحقيقــة 

ــا  ــا قضاي الشــعب الفلســطيني، ومنه

الحركــة األســرة التــي يأخــذ اإلعالم 

تجاههــا. حقيقيًّــا  دوًرا 

وشــددت عــى رضورة أال ميــر 

استشــهاد اإلعالميــة، ونعــت أوســاط 

صحافيــة ورســمية وفصائليــة أبــو 

عاقلــة، عــادَّة ذلــك جرميــة اغتيــال 

ــة مــن أجــل إرهــاب  متعمــدة ومركب

ــة،  ــل الحقيق ــدم نق ــني وع الصحافي

داعيــة إىل محاســبة االحتــالل يف 

ــة. ــل الدولي املحاف

أبــرز  أبــو عاقلــة مــن  وتعــّد 

الوجــوه اإلعالميــة الفلســطينية، فقــد 

شــهدت اقتحامــات االحتــالل لجميع 

محافظــات الضفــة خــالل انتفاضــة 

ــل  ــس الراح ــار الرئي ــى وحص األق

ــة  ــداث انتفاض ــات، وأح ــارس عرف ي

القــدس، وتغطيتهــا ألحــداث املســجد 

األقــى خــالل الســنوات األخــرة، 

ــدس«. ــة »ســيف الق ومعرك

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر: 

صدمنــا خــر مقتــل أبــو عاقلة

ــة  ــة الدولي ــت اللجن بدورهــا، قال

للصليــب األحمــر يف بيــاٍن: “لقــد 

صدمنــا خــر مقتــل شــرين أبــو 

ــداث”. ــا لألح ــاء تغطيته ــة أثن عاقل

»مبوجــب  البيــان:  وتابــع 

ــع  ــاين، يتمت ــدويل اإلنس ــون ال القان

اإلعالميــون العاملــون يف مناطــق 

ــوق  ــس الحق النزاعــات املســلحة بنف

والحاميــة التــي يتمتــع بهــا أي مدين 

آخــر، املزيــد عــن القانــون الــدويل 

الصحافيــني  وحاميــة  اإلنســاين 

ــا”. هن

األسيرات يبعثن برسالة تعزية باغتيال الصحافية أبو عاقلة.. 
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الخميس 13شوال 1443 هــ، الموافق لـ 12 أيار 2022

دانــت دول عــدة يف بيانــات 
رســمية الجرميــة التــي ارتكبهــا 
جيــش االحتــالل الصهيــوين والتي 
أســفرت عن استشــهاد الصحافيــة 
شــرين أبــو عاقلــة يف مخيــم 
ــي  ــايف ع ــة الصح ــني، وإصاب جن

ــمودي. الس
الصهيــوين  الكيــان  اليمــن: 
االتفاقــات  فــوق  نفســه  يــرى 

الدوليــة
أكــدت وزارة الخارجيــة اليمنية 
ــوين  ــان الصهي ــاٍن أّن »الكي يف بي
ــع  ــرى نفســه فــوق كافــة الرشائ ي

ــة”. واالتفاقــات الدولي
واعتــرت أّن عمليــة اغتيــال 
أبــو عاقلــة« أحــد أشــكال مامرســة 
التصفيــات والقتــل خــارج القانون 
الــذي ميارســه الكيــان الصهيــوين 
بشــكل شــبه يومــي بحــق املدنيــني 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني 
أمــام املجتمــع الــدويل، مــن دون 
أي رد فعــل ملثــل تلــك املامرســات 

ــية”. الوحش
يف  الخارجيــة  وزارة  ودعــت 
إحالــة  يف  اإلرساع  إىل  بيانهــا 
نطــاق  خــارج  القتــل  ملــف 
القانــون الــذي ميارســه االحتــالل 
الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  إىل 
ملعاقبــة مرتكبيــه، مطالبــًة املجتمــع 
الــدويل بالتفاعــل مــع مــا يجــري 

املحتلــة. األرايض  يف 
مــر: الجرميــة تعــٍد ســافر 
عــى حريــة الصحافــة واإلعــام

بــدوره، أكــد الســفر أحمــد 
الرســمي  املتحــدث  حافــظ، 
ــة،  ــة املري ــم وزارة الخارجي باس

الصحافيــة  بحــق  الجرميــة  أن 
ــا  ــة عمله ــالل تأدي ــطينية خ الفلس
تُعــد »انتهــاكًا صارًخــا للقانــون 
الــدويل اإلنســاين، وتعديًــا ســافرًا 
ــالم  ــة واإلع ــة الصحاف ــى حري ع

والحــق يف التعبــر”.
ــو  ــة أب ــل الصحافي األردن: قت

ــة جرميــة بشــعة عاقل
ووصــف رئيــس الــوزراء ووزير 
ــني يف  ــة وشــؤون املغرب الخارجي
ــة  ــدي، جرمي ــن الصف األردن، أمي
الفلســطينية  الصحافيــة  قتــل 
شــرين أبــو عاقلــة يف جنــني 

ــعة”. ــة بـ«البش املحتل
وأكّــد الصفــدي رضورة إطــالق 
تحقيــٍق حقيقــٍي وشــفاٍف وفــوري 
مرتكبــي  محاســبة  إىل  يُفــي 
ــالق  ــة إط ــة وجرمي ــذه الجرمي ه
النــار عــى الصحــايف الفلســطيني 
عــي الســمودي يف جنــني املحتلــة 

أيًضــا.
يــرب  االحتــالل  لبنــان: 
املواثيــق  بــكل  الحائــط  عــرض 

والقوانني الدولية

كذلــك، قــال الرئيــس اللبنــاين 

»استشــهاد  أن  عــون  ميشــال 

عاقلــة  أبــو  شــرين  اإلعالميــة 

برصــاص الغــدر الصهيــوين وهــي 

ــد  ــايف يؤك ــا الصح ــارس عمله مت

ــالل  ــذا االحت ــدة أن ه ــرة جدي م

الوحــي يــرب عــرض الحائــط 

بــكل املواثيــق والقوانــني الدولية”.

الصهيــوين  الكيــان  إيــران: 

لدرجــة  الحقائــق  نــرش  يخــى 

الصحافيــني قتــل 

مــن جهتــه، لفــت املتحــدث 

ــة،  ــة اإليراني باســم وزارة الخارجي

أنّــه  إىل  زاده،  خطيــب  ســعيد 

»عــى عكــس مزاعــم آلــة الدعايــة 

ــان  ــإّن الكي ــة ف ــة الكاذب الصهيوني

الصهيــوين يخــى نــرش الحقائــق 

لدرجــة قتــل الصحافيــني”.

تنديد دولي باغتيال الصحافية أبو عاقلة: جريمة بشعة 
واعتداء على حرية اإلعالم
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زاده،  خطيــب  وطالــب 
ومحافــل  الدوليــة  املنظــامت 
واتحــادات  اإلنســان  حقــوق 
اإلعــالم الدوليــة، بإجــراء تحقيق 
مســتقل يف استشــهاد شــرين 
أبــو عاقلــة ومحاســبة الكيــان 

جرميتــه. عــى  الصهيــوين 
»اقــراح  أّن  إىل  وأشــار 
إلجــراء  الصهيــوين  الكيــان 
تحقيــق  يف جرميــة االســتهداف 
املتعمــد للصحافيــة شــرين أبــو 
وهــروٌب  تهــرّب  هــو  عاقلــة 
لألمــام، ويفتقــر ألّي مصداقية”.

املجتمــع  عــى  الكويــت: 
الــدويل فتــح تحقيــق ملســاءلة 

الجرميــة هــذه  مرتكبــي 
وأيًضــا، اعتــرت الخارجيــة 
اإلعالميــة  »اغتيــال  الكويتيــة 
جرميــة  عاقلــة  أبــو  شــرين 
نكــراء تتحمــل ســلطات االحتالل 
مســؤوليتها كاملة، وعــى املجتمع 
الــدويل فتــح تحقيــق ملســاءلة 
مرتكبــي هــذه الجرميــة البشــعة 
العدالــة  أمــام  ومالحقتهــم 

الدوليــة”.
تديــن  إفريقيــا  جنــوب 
جرميــة قتــل الصحافيــة شــرين 

أبــو عاقلــة
افريقيــا،  جنــوب  ودانــت 
بأشــد العبــارات جرميــة قتــل 
أبــو عاقلــة، عــى يــد االحتــالل، 
أثنــاء قيامهــا مبهمــة يف جنــني.

ــرة  ــام لدائ ــر الع ــال املدي وق
والتعــاون  الدوليــة  العالقــات 
أن  »يبــدو  دانجــر:  زيــن 
يف  الصحفيــني  اســتهداف 
مناطــق  ويف  املحتلــة  األرايض 
أوكرانيــا  مثــل  الــراع 
مــن  جــزء  هــو  وأفغانســتان 
منــط إســكات الصحافــة الحــرة، 

ــون  ــارخ للقان ــاك ص ــو انته وه
الــدويل«.

برازيليــة  برملانيــة  جبهــة 
تصــف »أبــو عاقلــة« بالبطلــة 
»إرسائيــل« ملحاســبة  وتدعــو 

الرملانيــة  »الجبهــة  دانــت 
الرازيليــة لدعــم حقوق الشــعب 
العاصمــة  يف  الفلســطيني«، 
ــتهداف  ــا، اس ــة برازيلي الرازيلي
أبــو عاقلــة، برصــاص قــوات 
تغطيتهــا  خــالل  االحتــالل، 
ــامل  ــني، ش ــم جن ــام مخي اقتح
ووصفتهــا  الغربيــة،  الضفــة 

ــة«. بـ«البطل
وقالــت الجبهــة، يف بيــان، 
القــرن  يف  يجــوز  »ال  لهــا: 
وجــود  والعرشيــن  الحــادي 
وأنظمــة  اســتعامرية  أنظمــة 
سياســة  ذات  عنــري  فصــل 
العرقــي«. للتطهــر  واضحــة 

ــة  ــكا الالتيني ــطينيو أمري فلس
ــة« ــو عاقل ــال »أب ــددون باغتي ين

الفلســطيني  االتحــاد  دان 
يف أمريــكا الالتينيــة )أوبــال( 
اســتهداف أبــو عاقلــة، برصــاص 
قــوات االحتــالل. وقــال: »نديــن 
ــي  ــعة الت ــة البش ــدة الجرمي بش
يف  االحتــالل  جيــش  ارتكبهــا 
ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــل ابن قت
ــة،  الصحافيــة شــرين أبــو عاقل
التــي كانــت تقــوم بعملهــا املهني 
ــه األحــداث،  والشــجاع يف تغطي
بعــد هجــوم قــوات االحتــالل 
ــد«. ــني الصام ــم جن ــى مخي ع

وأضــاف أن »جرميــة الحــرب 
جيــش  عليهــا  أقــدم  التــي 
االحتــالل تــدل عــى وحشــيته 
وإجرامــه بحــق املدنيــني، ومنهم 
ــون  ــن ميارس ــون الذي الصحافي
اإلعالميــة يف فضــح  مهنتهــم 

وإظهــار  االحتــالل،  إجــرام 

العاملــي«. للــرأي  الحقيقــة 

يف  فلســطينية  منظــامت 

ــدن إىل  ــو إدراة باي ــركا تدع أم

إدانــة »إرسائيــل« الغتيالهــا أبــو 

ــة عاقل

دانــت العديــد مــن املنظــامت 

اإلســالمية يف الواليــات املتحــدة 

الصحافيــة  اغتيــال  األمركيــة 

ــة  الفلســطينية شــرين أبــو عاقل

ــي  ــة الت ــة الصحافي رغــم العالم

ــا  ــا بواجبه ــاء قيامه ــا أثن ترتديه

ــامل. ــة إىل الع ــل الحقيق لنق

ــلمون  ــة »املس ــت منظم وقّدم

أجــل  مــن  األمركيــون 

فلســطني«، يف بيــان، تعازيهــا 

عاقلــة،  أبــو  الشــهيدة  ألرسة 

قطــاع  يف  العاملــني  ولجميــع 

اإلعــالم.

الرئيــس  املنظمــة  ودعــت 

األمــريك جــو بايــدن إىل »إدانة 

إرسائيــل لقتلهــا الصحافيــة أبــو 

ــذه  ــي ه ــم مرتكب ــة، وتقدي عاقل

أمــام  العدالــة  إىل  الجرميــة 

مشــرًة  األمركيــة«،  املحاكــم 

»باملحاكــم  ثقتهــا  عــدم  إىل 

تعاقــب  ال  التــي  الصهيونيــة 

الذيــن  الصهاينــة  املجرمــني 

الفلســطينيني”. يقتلــون 
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أكــد عضــو الهيئــة اإلســالمية 
املســيحية لنــرة املقدســات، األب 
ــالل  ــش االحت ــلم، أّن جي ــل مس منوي
الصهيــوين تعمــد اغتيــال الصحافيــة 
عاقلــة  أبــو  شــرين  الفلســطينية 
مخيــم  القتحــام  تغطيتهــا  أثنــاء 

ــني. جن

مخاطبًــا  مســلم  األب  وقــال 
املحتلــني الذيــن يختلقــون مــررات 
ــل  ــة قت ــن جرمي ــل م ــة للتنص واهي
»أنتــم  عاقلــة:  أبــو  الصحافيــة 
القتلــة املجرمــون أيهــا الصهاينــة، 
وعليكــم دم شــرين ودمــاء زمالئهــا 
إىل  البدايــة  مــن  الصحفيــني 

النهايــة”.

االحتــالل  جنــود  أنَّ  وأضــاف 

تعّمــدوا قتلهــا »ليعطــوا أنفســهم ثقــة 

ــون يف كل  ــم املهزوم ــهم، وه بأنفس

صــدام”.

واالحــرام  التعــازي  وقــدم 

للصحافيــني،  واالعتــزاز  والفخــر 

وإقدامهــم  »شــجاعتهم  ومثّــن 

الحقيقــة  نقــل  عــى  وإرصارهــم 

يف األرض املقدســة التــي تدنســت 

العصابــات  هــذه  أمثــال  بوجــود 

عليهــا”. الصهيونيــة 

األب مسلم: االحتالل اغتال »شيرين« لشعوره بالهزيمة 
أمام المقاومة

أقــّر مجلــس النــواب العراقــي 
-11 األربعــاء  األوىل،  بالقــراءة 

لحظــر  قانــون  مــرشوع   ،2022-5
»إرسائيــل”. مــع  التطبيــع 

وقــال املكتــب اإلعالمــي للرملــان 
لوكالــة األنبــاء العراقيــة إّن »مجلــس 
النــواب أنهــى القــراءة األوىل ملقرح 
وإقامــة  التطبيــع  حظــر  قانــون 
ــوين،  ــان الصهي ــع الكي ــات م العالق

ــة”. ــة القانوني ــّدم مــن اللجن واملق

وأوضــح أّن القانــون يهــدف إىل 
»الحفــاظ عــى املبــادئ الوطنيــة 
ــراق،  ــانية يف الع ــالمية واإلنس واإلس

مــع  التطبيــع  خطــورة  إىل  نظــراً 
أو  املحتــل  الصهيــوين  الكيــان 
ــة  ــر أو إقام ــه أو التخاب ــج ل الروي

أي عالقــة معــه”.

القانــون  وأضــاف: »يســتهدف 
مــن  كل  أمــام  الطريــق  قطــع 
ــواع  ــن أن ــوع م ــة أي ن ــد إقام يري
العالقــات مــع الكيــان الصهيــوين 
املحتــل، ووضــع عقــاب رادع بحقــه، 
والحفــاظ عــى وحــدة الصــف بــني 

أبنــاء الشــعب”.

القوانــني  مشــاريع  وتخضــع 
لثــالث قــراءات يف مجلــس النــواب 

عــى  التصويــت  قبــل  العراقــي 

نافــذة. قوانــني  لتصبــح  بنودهــا 

وال يُقيــم العــراق أي عالقــات 

مــع »إرسائيــل«، وترفــض غالبيــة 

القــوى السياســية العراقيــة التطبيــع 

ــا. معه

ومــن أصــل 22 دولــة عربيــة، 

ــة  ــات علني ــط عالق ــم 6 دول فق تقي

مــع »إرسائيــل«، هــي مــر واألردن 

واملغــرب  والبحريــن  واإلمــارات 

والســودان.

البرلمان العراقي يقر القراءة األولى لمقترح قانون حظر 
التطبيع مع »إسرائيل«
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11/5/2022  

 �سم هللا الرحمن الرحيم

 ش��ين أبو عاقلة، شهيدة الغدر الصهيو�ي

ھ ع�� تحطيم �ل القوان�ن  لها، وتصميَم   ھ ال�ي ال مثيَل �� �ل موقف يثبت الكيان الصهيو�ي وحشيتَ 

الوصول   سبيل   �� األخالقية،   أل والقيم 
ُ
جر�مة وما  اإل�سانية،  غ��  اإلعالمية    هدافھ  املراسلة  اغتيال 

 
ٌ
ال�ي يرتك��ا    دة من سلسلة طو�لة من ا�جرائم املتعمَّ   الفلسطينية الشهيدة "ش��ين أبو عاقلة" إال حلقة

 مسبق و�غطية سياسية الحقة من قاد��م.   حر�ٍض ا�جنود الصهاينة �� حّق اإلعالم وال�حافة بت 

 بحّق ال�حفي�ن، منذ بداية  652إنَّ / 
ً
 موثقا

ً
اليوم العاملي للتضامن  " وح�ى    2021/ اعتداء  صهيونيا

الفلسطي�ي  ال�حفي     26��    " مع 
َ
حقيقة تؤكد  نفسھ،  العام  من  للكيان    أيلول  اإلجرامية  الطبيعة 

وتحار��ا   العاملي،  اإلعالم  وسائل  معظم  ع��ا  تتعامى  ال�ي  ا�حقيقة  و��  التواصل  الغاصب،  مواقع 

 االجتما�� ال�ي �سارع إ�� إغالق وحظر �ل الصفحات واملنشورات ال�ي تف�ح اإلجرام الصهيو�ي. 

ع�� حجم العدوان األك��    اإلعالمكما يدّل هذا العدد الهائل من االن��ا�ات الصهيونية ضد حر�ة  

   ون والذي يواجهھ الفلسطينياملرتكب ضد الشعب الفلسطي�ي،  
ً
بثبات و�جاعة ال نظ�� لهما،   يوميا

 وت�حيات جسيمة، �� سبيل حفظ ا�حقوق وتحر�ر األرض وتحقيق العودة. 

العاملية للعودة إ�� فلسط�ن، إذ تن�� الشهيدة اإلعالمية ش��ين أبو عاقلة، فإ��ا ترجو الشفاء  إنَّ ا�حملة  

 لل�حفي الفلسطي�ي ع�� السمودي الذي أصيب خالل االقتحام الصهيو�ي الوح��ي �خيم جن�ن. 

  �� تجري  ال�ي  للمواجهة  ا�حقيقية  الصورة  نقل  ملتا�عة  ا�جهود  تضافر  إ��  ا�حملة  تدعو  كما 

 ط�ن، ب�ن شعب حّر يدافع عن حر�تھ وكرامتھ، و��ن معتٍد غاصب ال أخالق وال رادع لھ. فلس

 الرحمة للشهيدة ش��ين أبو عاقلة، وا�حر�ة لشعب فلسط�ن. 

 ا�حملة العاملية للعودة إ�� فلسط�ن
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عبيــدات راســم   بقلــم: 
االحتــال مل يكتــِف بقتــل الشــهيدة شــرين 
ــكِل  ــاول ب ــل ح ــارد، ب ــدٍم ب ــة ب ــو عاقل أب
الطــرِق والوســائل، أن مينــع إقامــة جنــازة 
لشــرين يف بلدهــا التــي تربــت وترعرعــت 
فيــه، ووقفــت فيهــا إىل جانــب شــعبها، 
تنقــل صــوًرا وحقائــق عــن معاناتهــم ومــا 
ــل  ــع وتنكي ــم وقم ــن ظل ــه م ــون ل يتعرض
ويف  العامــود  بــاب  ســاحة  يف  ومتييــز، 
األقــى والقيامــة وأحيــاء البســتان وبطــن 
نقلتهــا  صــور  جــراح،  والشــيخ  الهــوى 
أطــال  عــى  يقفــون  ألطفــال  شــرين 
كتبهــم  عــن  يبحثــون  أو  منازلهــم،  ركام 
ــن  ــم ب ــا العابه ــية وبقاي ــم املدرس ودفاتره
ــا  ــي دمرته ــازل الت ــك املن ــاض تل ركام أنق
صــور  االحتــال،  وجرافــات  بلــدوزرات 
ملعانــاة أمهــات وزوجــات وأهــايل أرسى، 
صــور طــرد وتهجــر وقهــر وأمل ومعانــاة، 
ــه دول  ــم في ــامل، املتحك ــامل الظ ــق الع يغل
االســتكبار العاملــي، ويف املقدمــة منــه أمركا 
ــم  ــه ويص ــتعامري عيون ــرب االس ودول الغ
ــة«  ــا »دول ــه عــن ســامعها، ألن مرتكبه أذان
االحتــال اإلرسائيــي، التــي يجــب أن تبقــى 
ــا  ــرع جرامئه ــدويل، ت ــون ال ــوق القان ف

أو  تــدان  وال  الفلســطيني  شــعبنا  بحــق 
تتخــذ بحقهــا أي عقوبــات تلزمهــا باحــرام 
الرعيــة الدوليــة وقراراتهــا، جعلــوا منهــا 
وفرغــوا  و«متفرعنــة«،  طاغيــة  دولــة 
الــدويل  والقانــون  الدوليــة  الرعيــة 
اإلنســاين مــن مضامينهــا وأوجــدوا لهــا 
ــق،  ــة يف التطبي ــة وانتقائي ــر مزدوج معاي
يبيعوننــا  وهــم  عاًمــا  وســبعن  أربعــة 
األوهــام والكــذب والخــداع والتضليــل عــن 
ــت  ــا البي ــة، بأنه ــة الزائف ــة الدولي الرعي
تلــك  شــعبنا  وليكتشــف  للمظلومــن، 
الفريــة والكذبــة الكبــرة، التــي مــا زال 
ــادة  ــن قي ــن م ــض الحامل ــا بع ــك به يتمس
غيبوبتهــم  بــأن  يبــدو  والذيــن  شــعبنا، 
الواقــع  عــن  وانفصالهــم  السياســية 
ســيطول.. نعــم هــي رشعيــة يفصلونهــا عى 
مقاســات خدمــة مصالحهــم وأهدافهــم، 
الشــعوب  عــى  لـ«الــدوس«  يلتفتــوا  وال 
املهــم مصالحهــم  وحقوقهــا ومصرهــا، 
 74 ذلــك،  غــر  يشء  وال  ومشــاريعهم 
عاًمــا ومئــات القــرارات التــي صــدرت عــن 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة والعــرات 
مثلهــا صــدرت عــن مجلــس األمــن الدويل، 
تنتهــك  ألنهــا  االحتــال،  دولــة  بحــق 

مــن  بــأي  تلتــزم  وال  الــدويل  القانــون 
قــرارات الرعيــة الدوليــة، وال بتطبيــق 
شــعبنا  قضيــة  يخــص  فيــام  منهــا  أي 
ــح  ــا مل تفل ــه، 74 عاًم ــطيني وحقوق الفلس
»زحزحــة«  يف  الدوليــة  الرعيــة  تلــك 
منــع  أو  مســتوطنة،  يف  واحــدة  طوبــة 
ــمعه  ــا نس ــط م ــطيني، فق ــت فلس ــدم بي ه
ــب،  ــع عت ــات رف ــدويل بيان ــع ال ــن املجتم م
مــن شــجب واســتنكار وإدانــات خجولــة، 
ــل  ــب، ولع ــة الجان ــات آحادي ــق وترف وقل
آخرهــا التحــدي الصــارخ مــن حكومــة 
االحتــال لــكل املجتمــع الــدويل باإلعــان 
عــن إقامــة 4000 وحــدة اســتيطانية يف 
 4000 وتهجــر  طــرد  الغربيــة،  الضفــة 
فلســطيني، بعــد هــدم قراهــم اإلثنتــي عر 
ــع  ــة املجتم ــل، ولغ ــا -الخلي ــافر يط يف مس
الــدويل وقــوى االســتكبار والظلــم العاملــي، 
ــر  ــة، تعب ــطوانة املروخ ــس األس ــي نف ه
واســتنكار،  وشــجب  ورفــض  قلــق  عــن 
عجــات  تحــت  يتــاىش  مــا  رسعــان 
التــي  االحتــال،  وبلــدوزرات  جرافــات 
 تفــرض الوقائــع عــى األرض الفلســطينية.

وبالعــودة لجنــازة الشــهيد شــرين التي كان 
جثامنهــا مســجًى يف املستشــفى الفرنــي 
يف الشــيخ جــراح بالقــدس، تلــك الشــهيدة 
ــكل الطــرق طمــس  ــل ب ــي حــاول املحت الت
الحقيقــة والتنصــل مــن املســؤولية عــن 
قتلهــا، وكالعــادة اختلــق الروايــات الكاذبــة 
ــت  ــة كان ــق واألدل ــن الحقائ ــة، ولك واملضلل
أقــوى مــن كل كــذب وزيــف روايــة املحتــل، 
الــذي بــدى مربــكًا ومتناقًضــا يف رواياتــه 
ــر  ــييع األخ ــس كان التش ــه.. باألم وبيانات
ــث أرّص  ــدس، حي ــة الق ــرين يف مدين لش
ســواعد  مقدمتهــم  ويف  القــدس  أهــل 
املنتمــن  األوفيــاء،  وشــاباتها  شــبانها 
خــط  بــأّن  واملؤمنــن  وقضيــة  لوطــن 
ونهــج وخيــار املســاومات واملفاوضــات، لــن 
ــق بشــرين  ــازة تلي ميكنهــم مــن عمــل جن
ــايص«   ــا »مخ ــدس ي ــا الق ــدس، إنه يف الق
التــي تخليتهــم عنهــا  التطبيــع  عربــان 
عنهــا. البوصلــة  اتجــاه   وحرفتهــم 

ملخص عن املصدر: وكالة وطن لألنباء

لن يسقط التابوت
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الكتاب العالمة محمد قجة 

»القــدس  اختــر  حينــام 
الرشيــف« ليكــون عاصمــة الثقافــة 
ــك  ــن ذل ــام 2009 مل يك ــة ع العربي
بدًعــا وال ترفًــا، فالقــدس مدينــة 
الفضائــل التــي متتــد عميًقــا يف 
الفضائــل  تلــك  التاريــخ،  جــذور 
شــعوب  عليهــا  أجمعــت  التــي 
ــا كل  ــان الســاموية، ومــن قبله األدي
ــا  ــر تاريخه ــدس ع ــكن الق ــن س م

العريــق. القديــم 

القــدس  وقــد حظيــت مدينــة 
والباحثــني  املؤرخــني  باهتــامم 
والشــعراء،  واألدبــاء  واآلثاريــني 

ــوا يف  ــن كتب ــامم م ــب اهت إىل جان
العلــوم الدينيــة حــول القــدس، ومــا 
ــر  ــدس« ع ــل الق ــب يف »فضائ كت

ــض. ــالمي العري ــخ اإلس التاري

ومدينــة القــدس، واحــدة مــن 
ــا  أكــر مــدن العــامل ذكــرًا واهتامًم
عــى مــدى آالف الســنني، وواحــدة 
مــن أكــر مــدن العــامل إشــكالية 
ورصاعــاً بــني عنــارص الديانــات 

الســاموية .

ــم  ــات قائ ــذه الراع ــض ه وبع
عــى  أو  أســطورية،  أســس  عــى 
مزاعــم كاذبــة. ولكــن تلك األســاطر 
حــروب  رافقتهــا  املزاعــم  وتلــك 

وغــزوات، دفعــت مدينــة القــدس 

وتهجــرًا  وخرابًــا  دمــاًرا  مثنهــا 

وقتــاًل وســلب أراض وممتلــكات .

مدينــة  نــرى  فإننــا  ولهــذا 

القــدس ماثلــة يف آداب الشــعوب، 

ــارزة يف  ــات املؤرخــني، وب ويف كتاب

األســاطر التــي أدت إىل حــروب 

أوروبــا  ســمتها  التــي  الفرنجــة 

هــي  كــام  الصليبيــة،  الحــروب 

بــارزة يف األســاطر املؤسســة لقيــام 

الكيــان الصهيــوين، ومــن أفضــل 

مــن تحــدث عــن أســاطر الحــروب 

شــاكر  الدكتــور  هــو  الصليبيــة 

مصطفــى املفكــر العــريب الســوري، 

رحمــه اللــه. بينــام يعتــر املفكــر 

ــن  ــارودي« م ــه غ ــيس »روجي الفرن

أفضــل مــن تحــدث عــن األســاطر 

املختلفــة،  كتاباتــه  الصهيونيــة يف 

مــام أدى إىل عزلــه والتضييــق عليــه، 

القضائيــة  باألحــكام  ومالحقتــه 

الجائــرة .

آالف  املمتــد  القــدس  وتاريــخ 

ــر الحضــارات  الســنني عــرف بواك

البرشيــة يف املــرشق العــريب وبــالد 

ــن. ولهــذا كان مــن  مــا بــني النهري

الحضــارات  نــرى  أن  الطبيعــي 

فلســطني  يف  متــر  املتتابعــة 

وفراعنــة  كاليبوســيني  والقــدس، 

واإلخمينيــني  واآلشــوريني  مــر 

الحديثــة  دولتهــم  يف  والبابليــني 

وصــوالً  والبيزنطيــني،  والرومــان 

إىل الفتــح العــريب اإلســالمي ملدينــة 

. القــدس 

كتاب القدس في عيون الشعراء
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ومــن يومهــا غــدت مدينة 
القــدس دّرة املدن اإلســامية 
ــدة،  ــوب واألفئ ــوى القل ومه
وهــي أوىل القبلتــن قبــل 
ــة  ــاة إىل مك ــه الص أن تتج
وهــي  وكعبتهــا  املكرمــة 
ــة  ــد مك ــن بع ــث الحرم ثال
املنــورة  واملدينــة  املكرمــة 
املرفــة  الكعبــة  حيــث 
ولهــذا  النبــوي.  واملســجد 
ــرى  ــي أن ن ــن الطبيع كان م
ــا  ــع به ــامم الواس ــذا االهت ه
املؤرخــن والرحالــة  لــدى 
والفقهــاء  والجغرافيــن 
والشــعراء  واملحدثــن 
املســلمن  فئــات  وســائر 
ــم  ــاف اهتامماته ــى اخت ع
.وقــد متكــن املســلمون مــن 
الصليبــي  الغــزو  إخــراج 
ــروب  ــن الح ــن م ــد قرن بع
واســتنزاف  والــراع 
الطاقــات. وســوف يتمكنــون 
ــدس  ــت املق ــر بي ــن تحري م
ــق  ــذا منط ــرى، وه ــرة أخ م

. التاريــخ 

هــذا  يف  أردت  وقــد 
ــض  ــتئناس ببع ــاب االس الكت
مــا قدمــه الشــعر العــريب 
القــدس،  مدينــة  حــول 
وتوظيــف هــذا الشــعر يف 
فصــول بحســب املوضوعــات 

الشــعراء،  تناولهــا  التــي 
ــات  ــك املوضوع ــت تل وأدرج
هــي:  فصــول  خمســة  يف 
محطــات  األول:  الفصــل 

ألمل ا

اتهــام  الثــاين:  الفصــل 
الــذات

الثالــث:  الفصــل 
الهمــم اســتنهاض 

الفصــل الرابــع: التفــاؤل 
باملســتقبل

الخامــس:  الفصــل 
القــدس فضائــل 

والشــعر الــذي اخرتــه، 
مل يكــن عــى ســبيل إحصــاء 
كل مــا كُتــب حــول القــدس، 
ــدات  ــاج إىل مجل ــذا يحت فه
الصفحــات.  آالف  وإىل 
أتتبــع  أن  آثــرت  ولكننــي 
املراحــل الزمنيــة املرتبطــة 
مبــا تعرضــت لــه القــدس 
ومجــازر.  احتــال  مــن 
ســواء أكان ذلــك يف مرحلــة 
»الحــروب  ســمي  مــا 
الصليبيــة«. أو يف االحتــال 
االســتيطاين الصهيــوين يف 

الحديــث. العــر 

النصــوص  واخــرت 
تواكــب  التــي  الشــعرية 
هــذه املراحــل مــن خــال 
التــي  الخمســة  الفصــول 

ــاب. ــذا الكت ــا ه ــم فيه ينتظ

طبيعيــة  مــن  وكان 

تغطــي  أن  املوضــوع 

املختــارة  النصــوص 

الفــرات الزنكيــة واأليوبيــة 

مائتــي  خــال  واململوكيــة 

ســنة من الحــروب الصليبية 

1098-1291م. ومــا قاســته 

البــاد وبخاصــة بــاد الشــام 

مــن ويــات ودمــار ومذابــح 

عــى يــد جيــوش همجيــة 

حاقــدة تنطلــق مــن حضارة 

بدائيــة. متخلفــة 

اختيــار  تــّم  كــام 

الشــعر  مــن  النصــوص 

العــريب الحديــث لتواكــب 

ــة العربيــة يف  مراحــل النكب

فلســطن منــذ مطلــع القرن 

العريــن وتدفــق املهاجرين 

اليهــود برعايــة بريطانيــة 

تّجســدت يف وعــد »بلفــور« 

وزيــر خارجيــة بريطانيــا، 

انهيــار  مــع  تزامــن  يف 

ــام  ــة واقتس ــة العثامني الدول

ــن  ــراق ب ــام والع ــاد الش ب

يف  وفرنســا  بريطانيــا 

ــو«  ــايكس –بيك ــة »س اتفاقي

الذكــر. ســيئة 
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