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وأعدوا لهم
مــاذا ينتظــُر الكثــُر مّنــا اليــوم مــن عــدٍو تخطـّـى كل الخطــوط الحمــر؟ كل يــوٍم يقتــل بطريقــٍة أبشــع 
مــن التــي قَتــل بهــا يف األمــس، ويعتــدي عــى املقدســات اإلســامية واملســيحية عــى حــٍد ســواء، يدنســها 
يوًمــا،  ويعتــدي عــى رجالهــا يومــاً آخــر، ومينــع أداء الشــعائر يوًمــا،  ويــزّور تاريخهــا ووجودهــا، ويحــّول 

الكثــر منهــا إىل اســطباٍت حيًنــا، وأماكــن للرذيلــة حيًنــا آخــر.

 مــن جانــٍب آخــر يــرب بــكِل املواثيــق الدوليــة عــرض الحائــط، ويتاعــب عــى حقــوق اإلنســان وال 
يرعــوي عــن غيّــه،  وكأنــه هــو الســيد املطلــق الــذي ليــس لــه حــدود،  وال تلزمــه قوانــني دوليــة أو إنســانية، 

ألنـّـه فــوق ذلــك كلــه.

ــة هــذا املســخ  ــوين املســخ، ألن طبيع ــان الصهي ــة ال تجــدي مــع هــذا الكي ــًة حواري ــدو أّن أي عملي ويب
طبيعــة املتمــرد عــى اللــه واإلنســان والرســاالت والرســل، ال يردعــه إال القــوة الضابطــة لســلوكه  الشــيطاين 

والعــدواين. 

املطلــوب مّنــا اليــوم يف حركــِة رصاعنــا مــع هــذا النــوع مــن البــرش،  وهــذه الســات لهــذه الشــخصية 
ــة أليدولوجيــا الظلــم واالســتبداد والقتــل والتزويــر والكــذب، املطلــوب تعريتــه أمــام كل اإلنســانية  الحامل
ــه خطــٌر ليــس عــى العــرب والفلســطينيني فحســب،  ولكنــه خطــر عــى  كل اإلنســانية وكل الرســاالت  ألنّ

الســاوية،  وكل القيــم واألخــاق التــي وصــل إليهــا اإلنســان طيلــة تجربتــه البرشيــة.

املطلــوب اليــوم حشــد كل أصنــاف القــوة املاديــة واملعنويــة والفكريــة واألخاقيــة لتقــف يف وجــه هــذا 
الكيــان الصهيــوين املتمــرد عــى اللــه واإلنســان. 

إّن إشــغال هــذا الكيــان وإفقــاده لتوازنــه هــو مطلــٌب بحــد ذاتــه ومطلــوب العمــل عليــه بــكل الصــور 
لضــان نجاحــه وضانــِة جــدواه. 

ــة،  وكل قــوى املقاومــة بــذل الجهــد لعــزل  ومــن جهــٍة أخــرى مطلــوب مــن كل القــوى اإلنســانية الحيّ
هــذا الكيــان يف كل الســاحات الحيويــة والعلميــة واالجتاعيــة لضــان ســامة البرشيــة مــن رشّه وظلمــه. 

أمــا محــور املقاومــة فيقــع عليــه الجهــد األكــر يف هــذا الخــط الرســايل، كونه املعنــي األكــر،  وصاحب 
الرســالة، وصاحــب األرض،  واملكلـّـف بهــذا العمــل تكليًفــا رشعيًا.

ــه  ــم والبندقيــة وكل قــّوة لتحقيــق قــدِر الل املطلــوب تضامــن القــرآن والســنة والتاريــخ والروايــة والقل
يف األرض.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من 

أجل فلسطني
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خطيب األقصى: مخططات االحتالل في القدس 
ستبقى أحالم.. و“حماس“ تدعو إلفشال سياسة إبعاد 

المرابطين
ــى،  ــجد األق ــب املس ــد خطي أكّ
أّن  صــري،  عكرمــة  الشــيخ 
مخططــات االحتــال يف األقــى 
الشــعب  وأّن  أحــام،  ســتبقى 
الفلســطيني لــن ميكنــه مــن اقتطــاع 

املبــارك. املســجد  مــن  جــزء  أي 

ودعــا صــري لشــد الرحــال إىل 
األقــى يف جمعــة” مرابطــون رغــم 
اإلبعــاد”، والحضــور والربــاط يف 
املســجد بشــكٍل مكثـّـف، مــن ســاعات 
الفجــر، ولغايــة صــاة الظهــر، كــا 
دعــا املرابطــني للوصــول ألقــرب 
نقطــٍة مــن األقــى والصــاة فيهــا، 
لفضــح االحتــال والتأكيــد عــى أنــه 

للمســلمني فقــط.

سياســة  إّن  صــري:  وقــال 
االبعــاد ضــد املقدســيني، تؤكــد عــى 
أطــاع اليهــود يف املســجد األقــى، 
ــني”. ــه مــن املصل ومحــاوالت تفريغ

وأضــاف: أّن “سياســة االبعــاد 
غــر  االحتــال  ميارســها  التــي 
وهــي  العــامل،  دول  يف  موجــود 
إجــراءات عســكرية ظاملــة ال تعطــي 
املســجد”. يف  حــق  أي  االحتــال 

رفــع  “رضورة  عــى  وشــدد 
املعتقلــني  الشــباب  معنويــات 
واملبعديــن عــن األقــى، للتأكيــد 
ــي  ــن تثن ــرارات ل عــى أن هــذه الق
يف  الربــاط  عــن  الفلســطينيني 

وحايتــه”. املســجد 

االعتقــاالت،  »رغــم  وتابــع: 
ــم  ــع العل ــي ويرف ــن يضح ــاك م هن
الفلســطيني مــن األطفــال والشــباب 

عامــل  ألن  يتوقــف  لــن  الــذي 
الجيــل،  هــذا  مــن  زال  الخــوف 
وبــات الطفــل يواجــه املحتــل املدجج 

بالســاح”.

وحــّض خطيــب األقــى عــى 
»التفــاؤل وعــدم اليــأس والثقــة بــأن 
الجيــل الصاعــد ســيحمل الرايــة، 
رغــم االعتقــاالت والبطــش وقلــة 

االمكانيــات”.

وبــنّي أّن االحتــال اعتقــل أكــر 
مــن 1700 مقــديس خــال األشــهر 
األخــرة وأصــاب املئــات، كــا حــّول 
ــدف  ــة عســكرية به ــدس إىل ثكن الق
تفريغهــا مــن الشــباب واملرابطــني.

إىل  تدعــو  ”حــامس“ 
عــن  املبعديــن  مــع  التضامــن 

قــىص أل ا

حركــة  دعــت  أن  وســبق 
واملشــاركة  للحشــد  »حــاس«، 
»مرابطــون  وجمعــة  فجــر  يف 

ــران/  ــوم 17 حزي ــاد« ي ــم اإلبع رغ

يونيــو الجــاري حايــًة لألقــى، 

ــني  ــاد املرابط ــة إبع ــااًل لسياس وإفش

االحتاليــة، وتأكيــًدا عــى املــيض 

يف مســرة الدفــاع عــن القــدس 

للمرابطــني  ودعــًا  واألقــى، 

ــن عــن  ــع املبعدي ــاً م ــا، وتضامن فيه

املبــارك. األقــى 

محــاوالت  »كلَّ  أنَّ  وأكــدت 

االحتــال إلبعــاد شــعبنا عــن القدس 

األقــى  املســجد  يف  والّربــاط 

املبــارك وشــّد الرّحــال إليــه، لــن 

تغييــب دوره ومشــاركته  تفلــح يف 

واملقاومــة  النضــال  مســرة  يف 

الحريّــة،  انتــزاع  حتّــى  الشــاملة، 

األرض  بتحريــر  النــر  وتحقيــق 

والعــودة وإقامــة الدولــة الفلســطينية 

القــدس«.  وعاصمتهــا 
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ــع  ــا لرف ــى و50 منًع ــا لألق 22 اقتحاًم
األذان يف »اإلبراهيمــي« خــال أيــار/ مايــو 

املــايض
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  أفــادت 
 22 وثقــت  أنّهــا  الفلســطينية،  الدينيــة 
قــوات  مــن  األقــى  للمســجد  اقتحاًمــا 
االحتــال واملســتوطنني خــال أيار/مايــو 
ــع األذان يف الحــرم  ــع رف ــا من ــايض، في امل

وقتًــا.  50 اإلبراهيمــي 
تقريرهــا  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
الشــهري، اإلثنــني 13-6-2022، أّن »أكــر 
عــدد لاقتحامــات ُســّجل يف الـــ29 مــن 
املســجد  اقتحــم  حيــُث  املــايض،  الشــهر 
ــتوطن،  ــف و700 مس ــن أل ــر م ــى أك األق
تزامًنــا مــع احتفــال املســتوطنني بذكــرى 
للقــدس، وأدى  احتــال الشــطر الرشقــي 

امللحمــي«. ســجودهم  بعضهــم 
ــال  ــلطات االحت ــر أًن “س ــنّي التقري وب
واصلــت الحفريــات يف اســراحة الحــرم 
اإلبراهيمــي، وال تــزال متــارس التشــويش 
ــاب  ــة الب ــت منطق ــاعاته، واقتحم ــى س ع
الرشقــي، ووضعــت طــاوالت وكــرايس لعقــد 

اجتاعــات لجنودهــا”.
مــن  العــرشات  إصابــة  إىل  وأشــار 
املرابطــني الحارضيــن يف املســجد األقــى، 
املعــدين  االحتــال  ورصــاص  باالختنــاق 

رصــاص  حطــم  فيــا  باملطــاط،  املغلــف 
الديــن  صــاح  منــر  زجــاج  االحتــال 

األيــويب.

تســمى  مــا  مصادقــة  إىل  ولفــت 
ــة  ــى إقام ــا« ع ــة العلي ــة اإلرسائيلي »املحكم
ــد رد االلتاســات  خــط للقطــار الجــوي، بع
التــي قدمــت ضــد املــرشوع، مشــرًا إىل أّن 
ــتيطانية  ــا« االس ــة »الهاف ــمى منظم ــا تس م

ــني  ــرة وتدش ــة الصخ ــك قب ــت إىل تفكي دع
»الهيــكل« املزعــوم، يف ســاحات املســجد 

األقــى.

كــا رصــد التقريــر عــرشات حــاالت 
ــة  ــى، واملضايق ــجد األق ــن املس ــاد ع اإلبع
ــاع  ــن إرج ــني م ــدنة وللمصل ــراس والس للح

ــذل. ــش م وتفتي

انهيــاٌر جــزيّئ يف مبنــى مالصــق 

للحــرم اإلبراهيمــي

للحــرم  ماصــق  مبنــًى  تعــرّض 
اإلبراهيمــي الرشيــف لتصدعــات وانهيــار 
جــزيئ جــرّاء منــع قــوات االحتــال أوقــاف 
ترميــم يف  إجــراء عمليــات  مــن  الخليــل 

ومحيطــه. الحــرم 

وقــال املديــر العــام ألوقــاف الخليــل 

املقابــل  “املبنــى  إّن  الجعــري  نضــال 

تشــققات  فيــه  حدثــت  للحــرم  واملاصــق 

ــن  ــال م ــع االحت ــة ملن ــزيئ نتيج ــار ج وانهي

إعــاره واملبــاين املحيطــة بــه”، محــذًرا مــن 

أّن “هــذه املارســات واالعتــداء عــى الحــرم 

بإقامــة نقــاط لجيــش االحتــال فوقــه تشــكل 

ــه”. ــورة علي خط

“اإلجــراءات  أّن  الجعــري  وأكّــد 

والتدابــر املمكنــة ســتتخذ لوقــف االنتهــاكات 

الخطــرة واملتكــررة مــن االحتــال الصهيوين 

ــأيت ضمــن خطــة  ــي ت بحــق مقدســاتنا، والت

ــراف  ــني واألع ــة للقوان ــة، يف مخالف تهويدي

الدوليــة”.   

انهياٌر جزئّي في مبنى مالصق للحرم اإلبراهيمي
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ــن  ــاع ع ــة الدف ــو هيئ ــا عض دع
واإلســامية،  املســيحية  املقدســات 
األب منويــل مســلم، إىل التمّســك يف 
الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية 

ــوين. ــال الصهي ــام االحت أم
تريحــات  يف  مســلم  وقــال 
 :2022-6-14 الثاثــاء  صحافيــة، 
“مــن حــق شــعبي أن يســتخدم يــده 
للدفــاع عــن قضيتــه، التــي أصبحــت 
ــه  ــة في ــامل ال رشعي ــة يف ع وجودي
وال احــرام للقانــون الــدويل، وال 
أو مجلــس  قــرارات هيئــة األمــم 
ــه  ــت ذات ــذًرا يف الوق ــن”، مح األم
ــايل  ــع االحت ــام للواق ــن االستس م

ــر”. ــه بـ«املري ــذي وصف ال
أن  جرميــة  »أكــر  وتابــع: 
نــرك هــؤالء الفاســدين أحــراًرا، 
وبعضهــم قــادة ومســؤولون، ويُهمــل 
األمنــاء مغلولــني«، مشــدًدا عــى أّن 
“الفلســطينيني هــم أصحــاب الحــق 

والتاريــخ والحضــارة والــراث عــى 
فلســطني.” أرض 

وذكــر مســلم أنـّـه ال أحد يســتطيع 
الفلســطينيني،  إرادة  يوقــف  أن 
»والشــعب يــده مطلقــة، وال أحــد 

يســتطيع غلهــا«.
وتزامًنــا مــع مســرة األعــام 
أوضــح  القــدس،  يف  االســتيطانية 
ــدس،  ــرى يف الق ــا ج ــلم أّن “م مس
عــى  الفلســطينيني  إرصار  يؤكــد 
أن التحريــر تــدق أبوابــه أيديهــم 
ــا أًن “مســرة األعــام  ــط”، مبيًن فق
صــاح  شــارع  يف  الفلســطينية 
الديــن، ورفــع العلــم الفلســطيني يف 
أرجــاء القــدس واألقــى والوطــن، 
ورجــال  وأطفــال  شــباب  ووجــود 
شــوارع  يف  فلســطينيني  ونســاء 

القــدس يعــد انتصــاًرا”.
دقيقــة  “كل  قائــًا:  وأردف 

مقاومــة يف القــدس ملســرة األعــام 
كانــت دقيقــة انتصــار، ورفــع العلــم 
الفلســطيني يف ســاء القــدس أكــر 
أعــام  ملســرة  وهزميــة  انتصــار 
إلرادة  وهزميــة  واألزرق،  األبيــض 
القــوة العســكرية باالســتياء عــى 

القــدس”.

»إرسائيــل  صحيفــة  كشــفت 
اليــوم« الصهيــوين، عــن مخطــط 
اســتيطاين يهــدف إلقامــة »حديقــة 
وطنيــة« عــى مســاحة واســعة بــني 
القــدس والبحــر امليــت، موضحــًة 
أّن هــذه خطــة أوليــة تهــدف لتغيــر 

وجهــة  وجعلهــا  املنطقــة  معــامل 
للمتنزهــني مــن املســتوطنني.

االســتيطانية  الحديقــة  وتبــدأ 
مــن مســتوطنة »كوخــاف هشــاحر« 
غربـًـا، وتصــل إىل رشقــي مســتوطنة 
وبحســب  عتصيــون”.  »غــوش 

ــواىل  ــة ح ــتضم الحديق ــط س املخط
نصــف املســاحة املطلــة عــى البحــر 

ــت. املي

يســعى  الصحيفــة،  وبحســب 
القامئــون عــى املخطــط لتجــاوز 
والبــدء  السياســية  اإلشــكاليات 
األرض  عــى  عمليــة  مبارســات 
يوميــة  اقتحامــات  تنفيــذ  عــر 
مــن  وغرهــا  للمســتوطنني 

ت. طا لنشــا ا

ــبكة  ــاء ش ــط إنش ــمل املخط ويش
مطاعــم متنقلــة ومجمــع فندقــي 
يف الشــال امليــت البحــر ومركــز 

معلومــات. 

األب مسّلم يدعو للتمسك بالدفاع عن قضية 
الفلسطينيين أمام االحتالل

مخطط صهيوني إلقامة منتزه استيطاني على مساحة 
مليون دونم في الضفة
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األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
واملحرريــن، إّن »ســلطات االحتــال 
مطلــع  منــذ  اعتقلــت  الصهيــوين 
طفــًا   450 الجــاري  العــام 
فلســطينيًّا، منهــم 353 طفــًا مــن 
القــدس ويشــكلون الغالبيــة العظمــى 
ومــا نســبته %78,4 مــن إجــايل 
الذيــن  الفلســطينيني  األطفــال 
العــام. هــذا  لاعتقــال  تعرضــوا 

وأضافــت الهيئــة يف تقريــر لهــا، 
إّن ســلطات   ،2022-6-14 الثاثــاء 
تحتجــز يف  زالــت  مــا  االحتــال 
 170 قرابــة  ومعتقاتهــا  ســجونها 
طفــًا، إضافــة إىل عــرشات آخريــن 
تجــاوزوا ســن الطفولــة وهــم داخــل 
أحمــد  األســر  أبرزهــم  األرس، 

منــارصة.
وأشــارت إىل أّن االحتــال جعــل 
ــاذ األول  ــال امل ــال األطف ــن اعتق م
وألطــول فــرة ممكنــة، دون مراعــاة 
طفولتهــم  وبــراءة  ســنهم  لصغــر 
ــانية، ودون  ــم الجس ــف بنيته وضع
أن يوفــر لهــم الحــد األدىن مــن 
ــانية،  ــية واإلنس ــم األساس احتياجاته
بخــاف مــا تنــص عليــه االتفاقيــات 
ــًدا  ــة لحقــوق اإلنســان وتحدي الدولي

ــل. ــوق الطف ــة حق اتفاقي
وأكــدت أّن ســلطات االحتــال مل 
ــا  ــة الدني تحــرم القواعــد النموذجي
ــطينيني  ــال الفلس ــة األطف يف معامل
االعتقــال  مراكــز  يف  املحتجزيــن 
والتوقيــف، التــي تهــدف إىل تشــويه 

ــتقبلهم. ــر مس ــم وتدم واقعه
ــد  ــال يتعم ــت إىل أّن االحت ولفت
منازلهــم  مــن  األطفــال  اعتقــال 
ليــًا، وترويعهــم وترهيبهــم، وأحيانـًـا 
يتــم اعتقالهــم وهــم يلعبــون يف 
الشــوارع، أو وهــم يف طريقهــم إىل 
ــم يف الســجون  ــزج به ــدارس، وي امل

واملعتقــات، ويحتجزهــم يف ظــروف 
أبســط  مــن  ويحرمهــم  ســيئة 
يف  كالحــق  األساســية،  حقوقهــم 
العــاج ومواصلــة التعليــم واملحاكمــة 

العادلــة وغرهــا.
االحتــال  أّن  الهيئــة  وبيّنــت 
ــرادي  ــزل االنف ــال للع ــرض األطف يع
ولصنــوف مختلفــة مــن التعذيــب 
فتُنتــزع  والنفــي،  الجســدي 
ــت  ــوة وتح ــم بالق ــات منه االعراف

والتهديــد. التعذيــب  وطــأة 
وذكــرت أن ســلطات االحتــال 
بحــق  املاليــة  الغرامــات  تفــرض 
ــأن  ــزم ب ــكاد نج ــث ن ــال؛ حي األطف
صــدرت  التــي  األحــكام  جميــع 
بحقهــم ال ســيا أطفــال القــدس، 
تكــون مقرونــة بفــرض غرامــات 
عبئًــا  يشــكل  مــا  باهظــة،  ماليــة 
الذيــن  األهــل  عــى  اقتصاديًــا 
يضطــرون لدفعهــا، حرًصــا عــى 
ــتمرار  ــا الس ــر وتجنبً ــم الُق أبنائه

الســجن. يف  بقائهــم 
اختــاف  عــى  والســجون 

مســمياتها، ليســت ســوى مســلًخا 

الرعــب  لبــث  وأماكــن  لألطفــال 

وتدمــر  نفوســهم  يف  والخــوف 

سياســة  إطــار  يف  مســتقبلهم 

وممنهجــة،  ثابتــة  إرسائيليــة 

ــة  ــع الطفول ــويه واق ــدف إىل تش ته

مســتقبلها. وتدمــر  الفلســطينية 

ــة األرسى مؤسســات  ودعــت هيئ

ــاص  ــدويل ذات االختص ــع ال املجتم

إىل  اإلنســان،  وحقــوق  باألطفــال 

تحّمــل مســؤولياتها والعمــل عــى  

ــطني  ــال فلس ــة ألطف ــر الحاي توف

عامــة، وأطفــال القــدس خاصــة، 

ووقــف اســتهدافهم.

يُشــار إىل أّن االحتــال اعتقــل 

العــام املنــرم 1300 طفــل وطفلــة، 

وهــذا شــّكل زيــادة تصــل إىل قرابــة 

%140 عــا ســجل خــال العــام 

ــبقه 2020.  ــذي س ال

هيئة شؤون األسرى والمحررين: االحتالل اعتقل 450 
طفاًل منذ مطلع 2022
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ــة »هيومــن رايتــس  دانــت منظّم
ووتــش« الحقوقيــة الدوليــة، الثاثــاء 
الحصــار  اســتمرار   ،2022-6-14
ــاع  ــى قط ــروض ع ــوين املف الصهي

غــزة.
وقالــت املنظّمــة: إّن »الحصــار 
عــى غــزة جــزء مــن جرميتــني 
الفصــل  وهــا  اإلنســانية،  ضــد 
العنــري، واالضطهــاد ضــد مايني 

الفلســطينيني”.
ــة، يف  ــة الدولي ــت املنظّم وأضاف
تقريــٍر مبناســبة مــرور 15 عاًمــا 
عــى تشــديد الحصــار، أن »اإلغــاق 
ــر  ــرم أك ــزة يح ــى غ ــروض ع املف
ــمة مــن الســكان  ــويَن نس ــن ملي م
مــن فــرص تحســني حياتهــم، ســواء 
بالســفر ألغــراض التجــارة الخارجية 
أو الدراســة أو العــاج أو لغرهــا 

ــرص”. ــن الف م
اإلغــاق  حالــة  أّن  وأوضحــت 
»دّمــرت االقتصــاد بغــزة، وســاهمت 
يف تشــتيت الشــعب”، متابعــًة أنّــه 
»بســبب سياســات اإلغــاق، فقــد 
الكثــر مــن الفلســطينيني فرصــا 
مهمــة للتقــدم، غــر متوفــرة يف 

ــزة”. غ
متنــع  “إرسائيــل”  أّن  وذكــرت 
ضيقــة،  باســتثناءات   ،2007 منــذ 
غــزة  مغــادرة  مــن  الفلســطينيني 
ــرز”،  ــون “إي ــت حان ــر بي ــر مع ع
كــا متنــع الســلطات الفلســطينية 
مــن تشــغيل مطــار أو مينــاء بحــري 

يف غــزة.
املنظّمــة فــإّن عــدد  وبحســب 
ــادرون  ــوا يغ ــن كان ــخاص الذي األش
قطــاع غــزة، عــر معــر »إيــرز« 
ــام 2000، حــواىل  ــغ يف ع ــا بل يوميًّ
26 ألــف شــخص، لينخفــض مــن 
370 2019، إىل حــواىل  إىل   2015

فلســطينيًا، بســبب اإلغــاق.
ســلطات  أن  املنظّمــة  وأكــدت 

فصــل  سياســة  تضــع  االحتــال 
رســمية بــني غــزة والضفــة الغربيــة، 
ــة عــى  ــة اإلجــاع الدولي رغــم حال
األرض  مــن  الجزأيــن  هذيــن  أن 
الفلســطينية املحتلــة، يشــكان وحــدة 

ــدة. ــة واح إقليمي
بإنهــاء  »إرسائيــل«  وطالبــت 
و«الســاح  اإلغــاق،  حالــة 
مــن  التنقــل  بحريــة  للمواطنــني 
وإىل القطــاع، واالكتفــاء -بأقــى 
الفــردي  بالفحــص  الحــاالت- 
ألغــراض  الجســدي  والتفتيــش 

أمنيــة”.
االحتــال  املنظّمــة  وحّملــت 
الســكان  رعايــة  عــن  »املســؤولية 
بغــزة وتزويــد الســكان بالحقــوق 
ــدويل  ــون ال ــق القان ــة، وف والحاي
ــال  ــلطة احت ــا س ــاين، بصفته اإلنس
تتمتــع بســيطرة كبــرة عــى جوانــب 

الحيــاة يف غــزة”.
بدورهــا، أشــادت حركــة املقاومــة 

بيــان  يف  »حــاس«،  اإلســامية 

حــازم  باســمها،  الناطــق  أصــدره 

قاســم، بتقريــر املنظمــة الدوليــة.

ودعــا »قاســم« املجتمــع الــدويل 

واألمــم املتحــدة إىل »الوقــوف عنــد 

مســؤولياتهم القانونيــة واإلنســانية 

ــل  تجــاه الشــعب الفلســطيني، والعم

الظــامل  الحصــار  إنهــاء  عــى 

املفــروض عــى غــزَّة، وتســهيل حركة 

تنقــل وســفر الفلســطينيني بحريَّــة”.

 ،2007 حزيران/يونيــو   14 ويف 

حصارهــا  »إرسائيــل«  شــددت 

املفــروض عــى قطــاع غــزة؛ مــا 

تســبب بــردي األوضــاع املعيشــية 

ألكــر مــن مليــوين فلســطينّي. 

”هيومن رايتس ووتش“: حصار غزة جزء من جريمتي 
الفصل العنصري واالضطهاد
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الخميس 16 ذو القعدة 1443 هـ,الموافق ل  16 يونيو / حزيران 2022

األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
واملحرريــن، األربعــاء 2022-6-15، 
إّن ســلطات االحتــال تحتجــز يف 
مــا يســمى »عيــادة ســجن الرملــة«، 
17 أســرًا مريًضــا، يف ظــل ظــروف 
ألدىن  وافتقــار  صعبــة،  صحيــة 

املقومــات الطبيــة الازمــة لهــم.
ــني  ــن ب ــة أّن م ــت الهيئ وأضاف
يف  املحتجــزة  املرضيــة  الحــاالت 
»عيــادة ســجن الرملــة« ، األســر 
ــام  ــن الطع ــرب ع ــان امل ــد ري رائ
لليــوم الــــ70 عــى التــوايل، رفًضــا 
العتقالــه اإلداري؛ وهــو يعــاين آالًمــا 
يف الــرأس واملفاصــل وضغطًــا يف 
عيونــه، ويشــتيك مــن إرهــاق شــديد 
ــتطيع  ــتمر، وال يس ــؤ بشــكل مس وتقي
املــي ويتنقــل عــى كــريس متحرك، 
ــزال مســتمرًا يف رفضــه تلقــي  وال ي

ــات. ــن املدع ــوع م أي ن
الديــن  نــور  األســر  ويعــاين 
ــة جنــني وجــود  ــوع، مــن مدين جرب
فتحــة يف ظهــره مل تلتئــم حتــى 
الــدم  كميــة  يف  وانخفاًضــا  اآلن، 

ووجــود  والفيتامينــات،  بالجســم 
الجــرح. مــكان  حــادة  التهابــات 

أّمــا األســر جــال زيــد مــن 
مدينــة رام اللــه، فيعــاين مشــاكل 
ــرات  ــيلها 3 م ــع لغس ــكى ويخض بال
باألســبوع، وقــد توقــف عــن غســيل 
ــه  ــد اعتقال ــم بتمدي ــذ عل ــكى من ال

اإلداري ملــدة ثاثــة أشــهر.
إدارة  أّن  إىل  الهيئــة  وتشــر 
ــة« يقبــع فيهــا  »عيــادة ســجن الرمل
األرسى الذيــن يعانــون األمــراض 
املزمنــة شــديدة الخطــورة، كمــرىض 
واملقعديــن،  والقلــب،  الرسطــان، 
املــرىض  ألمــر  تكــرث  ال  فيــا 
املســكنات،  بإعطائهــم  وتكتفــي 
األرسى  جانــب  إىل  يوجــد  حيــث 
ــاعدتهم  ــرون ملس ــرىض أرسى آخ امل

اليوميــة. باحتياجاتهــم 
ملوقــع  لهــا  وبتريــٍح خــاص 
الظــروف  القــدس، حــول  مدينــة 
التــي ميــر بهــا األســر املقــديس 
رائــد ريــان، قالــت أمــاين الرساحنة، 
ــادي األســر  مســؤولة اإلعــام يف ن

الفلســطيني: »بالنســبة لألســر ريان 
فقــد تــم نقلــه بتاريــخ 23 أيــار 
ــادة  ــر( إىل )عي ــن )عوف ــن زنازي م
ســجن الرملــة(، وهــو بوضــع صحــي 
خطــر، وكل األعــراض التــي ميكــن 
أن تظهــر عــى أســر بعــد أكــر 
ــى  ــن اإلرضاب ع ــاً م ــن 70 يوم م

ــه”. ــرت علي ــام ظه الطع

وأضافــت رساحنــة: »بعــد اليــوم 
الـــ 70 مــن اإلرضاب عــى الطعــام 
ــد  ــر رائ ــع األس ــف وض ــإّن تصني ف
الخطــورة”،  “شــديد  هــو  ريــان 
ــان  ــر ري ــر أّن األس ــر بالذك والجدي
ــن  ــه ع ــن إرضاب ــط م ــاين فق ال يع
الطعــام، يــل يعــاين يف ذات الوقــت 
مــن إجــراءات تعســفية احتاليــة 
بظــروف  والوضــع  ضاغطــة، 
ســيئة بقصــد إحــداث أكــر رضر 
ــراره  ــن ق ــه ع ــن بجســده، وثني ممك

بــاإلرضاب عــن الطعــام”.  

17 أسيًرا يحتجزهم االحتالل في »عيادة سجن الرملة« 
بوضع صحي صعب
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ــال  ــداءات االحت ــدت اعت تصاع
الصهيــوين وجرامئــه ضــد مدينــة 
العــام  خــال  وأهلهــا  القــدس 
متســارعة،  بوتــرة  الجــاري، 
ــد  ــات التهوي ــي مخطط ــط تنام وس
املقدســات  بحــق  واالســتيطان 
اإلســامية، وعــى رأســها املســجد 

املبــارك. األقــى 
االحتــال  انتهــاكات  وطالــت 
حيــاة  يف  مختلفــة  مناحــي 
املقدســيني، منهــا محاربــة املرابطني 
الفلســطينيني يف املســجد األقــى، 
ومحاولــة إبعادهــم عنــه، لاســتفراد 
املســتوطنني  تنفيــذ  أثنــاء  بــه 
القتحاماتهــم املتكــررة، أو أدائهــم 

التلموديــة. الطقــوس 
وخــال العــام الجــاري، أصدرت 
ســلطات االحتال أكر مــن 42 قرار 
إبعــاد عــن املســجد األقــى ومدينــة 
القدس، واســتهدفت عمليــات اإلبعاد 
الناشــطني املقدســيني واملدافعــني 

عــن األقــى.

قرارات اإلبعاد
ــاد،  ــرارات اإلبع ــر ق ــت آخ وكان
أبعــد  حينــا  املــايض،  الخميــس 
االحتــال املرابطــة املقدســية هنادي 
األقــى  املســجد  عــن  حلــواين 
ألســبوع؛ متهيــًدا لتســليمها قــرار 
ــهر. ــتة أش ــل إىل س ــد يص ــد ق متدي
وإمعانًــا يف االنتهــاكات، أبعــدت 
قــوات االحتــال، أســرين محرريــن 
ــجونه،  ــن س ــا م ــراج عنه ــد اإلف بع
املقــديس  األســر  أبعــدت  حيــث 
ــبوع،  ــا ألس ــم إىل أريح ــة علق معاوي
عقــب اإلفــراج عنــه بعــد أن أمــىض 

ــا. ســت ســنوات ونصًف
ــال  ــوات االحت ــدت ق ــا وأبع ك
فــراوي  محمــد  املحــرر  األســر 
ــدة القدميــة ألســبوع، بعــد  عــن البل
اإلفــراج عنــه بيومــني مــن ســجونها، 

والتي أمىض فيها مثاين سنوات.

العقاب الجامعي
التــي  السياســة  وتواصلــت 
تنتهجهــا حكومــة االحتــال واملتمثلــة 
ــاب الجاعــي ضــد أهــايل  يف العق
خمســة  استشــهد  فقــد  القــدس، 
ــود  ــل جن مقدســيني برصــاص وقناب
منهــم   ،2022 خــال  االحتــال 
عاقلــة،  أبــو  شــرين  الصحفيــة 
تغطيتهــا  خــال  ارتقــت  والتــي 
اإلعاميــة القتحــام جيــش االحتــال 
منطقــة جنــني بالضفــة الغربيــة.
العدائيــة  مارســتها  وضمــن 
واالنتقاميــة، نفــذت قــوات االحتال 
اعتــداءات عــدة بحــق املقدســيني 
التجــار  والحقــت  وممتلكاتهــم، 
االقتصــادي،  الوضــع  ومفاقمــة 
بفــرض غرامــات ورضائــب باهظــة، 
ــم،  ــم وجيوبه ألجــل اســتنزاف عمله
الرحيــل  عــى  إجبارهــم  بهــدف 

وتهجرهــم مــن القــدس.
وتراجعــت الحركــة التجاريــة يف 
بالقــدس، جــراء  القدميــة  البلــدة 
ــا  ــي يقيمه ــكرية الت ــز العس الحواج

جيــش االحتــال، ملنــع أهــايل الضفة 
ــة  ــل، لعرقل ــل املحت ــة والداخ الغربي

ــدة. وصولهــم إىل البل
وعــى صعيــد التهجــر القــرسي، 
ــال سياســات  فرضــت قــوات االحت
خانقــة ســعيًا يف تهجــر املقدســيني، 
ونفــذت ســلطات االحتــال وبلديتهــا 
واســتياء  هــدم  عمليــة   60 نحــو 
ــازل  ــآت ومن ــكات ومنش ــى املمتل ع
العــام  بدايــة  منــذ  ملقدســيني 

ــاري. الج
وشــّنت قــوات االحتــال حمــات 
ــيني  ــت املقدس ــعة طال ــال واس اعتق
القتحامــات  تصديهــم  خــال 
املســتوطنني لألقــى واعتــداءات 
املصلــني  عــى  االحتــال  جيــش 

املســجد. يف  واملرابطــني 
اعتــداءات  تنــوع  وأمــام 
االحتــال يف القــدس مــا بــني القتل 
واالعتقــاالت،  واإلبعــاد  والتضييــق 
ــق  ظــل املقدســيون متمســكني بطري
عــن  دفاعــا  والصمــود؛  التحــدي 

ومقدســاتهم.  أرضهــم 

عام 2022.. األكثر عدائية وإجراًما من االحتالل ضد القدس 
وأهلها
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الخميس 16 ذو القعدة 1443 هـ,الموافق ل  16 يونيو / حزيران 2022

قضــت محكمــة “صلــح« االحتــال 
 ،2022-6-14 الثاثــاء  الرملــة،  يف 
ــغ  ــاز، البال ــف الب ــيخ يوس ــجن الش بس
ــجد  ــام املس ــا، إم ــر 64 عاًم ــن العم م
ــد، 20  ــة الل ــر يف مدين ــري الكب العم
إدانتــه  شــهرًا، وذلــك عــى خلفيــة 
متطــرف  عــى  »االعتــداء  مبزاعــم 
يهــودي« عــام 2018، كــا فرضــت 
ــدة 17  ــس مل ــاز الحب املحكمــة عــى الب
ــع 20  ــذ، ودف ــف التنفي ــع وق ــهرًا م ش
ألــف )شــيكل( كتعويــض للمســتوطن 
الــذي زعــم انــه جــرى االعتــداء عليــه 
ماليــة«  دفــع »مخالفــة  إىل جانــب 

بقيمــة 10 آالف )شــيكل(.
وكانــت محكمــة الصلــح يف الرملــة 
ــاز بامللــف الــذي تعــود  قــد أدانــت الب
أبريــل  نيســان/   3 ليــوم  مابســاته 
العامــة  النيابــة  قدمــت  إذ   ،2018
الئحــة اتهــام ضــد البــاز، نســبت إليــه 

يهــودي”  مواطــن  عــى  “االعتــداء 
مــن اللــد، وهــو عضــو ناشــط يف 
البــاز  أن  اّدعــى  “الليكــود”،  حــزب 
لــه بــأرضار  ّهشــم وجهــه وتســبب 
مزمنــة يف عينــه اليمنــى مــا أثــر عــى 
ــوبة  ــم املنس ــاز الته ــر الب ــره. وأنك ب
ــاع عــن  ــام بالدف ــه “ق ــال إن ــه، وق إلي
نفســه أمــام هــذا الشــخص الــذي 
ــاق  ــام بإغ ــه، وق ــداء علي ــدأ باالعت ب
الشــارع املــؤدي للحــي الــذي يســكنه”.

يشــار إىل أّن الشــيخ يوســف البــاز 
رهــن االعتقــال منــذ يــوم 30 نيســان/ 
أبريــل املــايض، يف ملــف آخــر تتهمــه 
فيــه النيابــة الصهيونيــة بـــ »التحريض 
ــال  ــده ألع ــن وتأيي ــوات األم ــى ق ع
أعقــاب  يف  بالنظــام«،  اإلخــال 
ــارك  ــى املب ــجد األق ــات املس اقتحام
املقــرر  ومــن  املحتلــة،  القــدس  يف 
يف هــذا امللــف أن تصــدر املحكمــة 

ــة  ــة العام ــب النياب ــأن طل ــا بش قراره
»اإلرسائيليــة” متديــد اعتقــال البــاز 
اإلجــراءات  مــن  االنتهــاء  لغايــة 
ــا،  ــة تعقده ــده يف جلس ــة ض القضائي

يــوم 22 حزيــران/ يونيــو املقبــل.

طالبــت دولــة الكويــت، الثاثــاء 
14-6-2022، مجلــس األمــم املتحــدة 
موقــف  باتخــاذ  اإلنســان،  لحقــوق 
واضــح ورصيــح إلدانــة االنتهــاكات 

املتكــررة التــي ترتكبهــا »إرسائيــل«، 
ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني.

وأعــرب املنــدوب الكويتــي الدائــم 
واملنظــات  املتحــدة  األمــم  لــدى 
الدوليــة، جــال الغنيــم، عن »اســتنكار 
بــاده الشــديد للسياســة التــي تتعامــل 
بهــا “إرسائيــل” مــع الهيئــات الدوليــة 
وخاصــة  املتحــدة،  لألمــم  التابعــة 
آليــات حقــوق اإلنســان يف األرايض 
تتســم  والتــي  املحتلــة،  الفلســطينية 
ــة ســر أعــال  ــاون وعرقل ــدم التع بع
هــذه الهيئــات، وكأنهــا فــوق القانــون 

ــدويل”. ال
أمــام  ألقاهــا،  كلمــة  يف  وقــال 
األمــم  ملجلــس  الخمســني  الــدورة 
املتحــدة لحقــوق اإلنســان: إّن »الكويت 

بحايــة  الــدويل  املجتمــع  تطالــب 
ــد  ــوف عن ــطيني، والوق ــعب الفلس الش
ــادئ  ــرام مب ــان اح ــؤولياته؛ لض مس
لحقــوق  الــدويل  القانــون  وأحــكام 
اإلنســان، والقانــون الــدويل اإلنســاين 
األرض  فــوق  االنطبــاق  الواجــب 
الفلســطينية املحتلــة، مبــا فيهــا رشقــي 

القــدس”.

وأضــاف الغنيــم أن دولــة الكويــت 
»تشــاطر املجتمــع الــدويل قلقــه حيــال 
هــذه االنتهــاكات الخطــرة، وتدعــو 
إىل ضــان املســاءلة عــن العديــد مــن 
الباغــات املتعلقــة باالســتخدام املفرط 
للقــوة مــن القــوات اإلرسائيليــة يف 

ــة”.  ــطينية املحتل األرض الفلس

االحتالل يحكم على الشيخ يوسف الباز بالسجن لمدة 20 
شهًرا

الكويت تطالب بموقف دولي واضح إلدانة االنتهاكات 
الصهيونية المتكررة
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منتدى اإلعالميين الفلسطينيين يدين فتح مكتب لقناة 
صهيونية في المغرب

اإلعاميــني  منتــدى  دان 
قنــاة  افتتــاح  الفلســطينيني 
“i24news” اإلرسائيليــة مكتبــني 
ــة مؤخــرًا،  ــة املغربي ــا يف اململك له
حفــل  خــال  ذلــك  وإعانهــا 
أقيــم يف موقــع شــالة األثــري 
يف الربــاط حســب مقطــع فيديــو 
ــر”. ــه عــر حســابها يف »توي بثت

ــه:  ــاٍن ل ــدى يف بي ــال املنت وق
املكتــب  بافتتــاح  “الســاح  إّن 
األصيــل  املوقــف  مــع  يتناقــض 
واإلســامية  العربيــة  للشــعوب 
كيــان  مــع  للتطبيــع  الرافضــة 
ــال اإلرهــايب، فضــاً عــا  االحت
ــوق  ــر لحق ــن تنك ــك م ــكله ذل يش
أرضــه  يف  الفلســطيني  الشــعب 
لســجل  وتجاهــل  ومقدســاته، 
االحتــال الحافــل بالجرائــم بحــق 
ــيا  ــطينيني الس ــني الفلس الصحفي
الصحفيتــني  باغتيــال  جرميتــه 
وغفــران  عاقلــة  أبــو  شــرين 

وراســنة”.

اإلعاميــني  منتــدى  ورأى 
ــب  ــاح مكات ــطينيني أّن افتت الفلس
لقنــاة “i24news” اإلرسائيليــة يف 
ــا عــى  املغــرب يشــكل انقابــا فجًّ
املنشــود  الدعــم واملنــارصة  دور 
الفلســطيني،  الشــعب  لحقــوق 
وميثــل انحيــازا ســافرا إىل جانــب 
االحتــال اإلرسائيــيل الذي يســعى 
جاهــًدا لتبيــض ســجله اإلجرامــي 

ــوي. الدم

وقــال: “يــأيت فتــح مكاتــب 
للقنــاة اإلرسائيليــة خدمــة مجانيــة 
لاحتــال وكضــوء أخــر ملواصلة 
ــرش  ــق الب ــه بح ــه وجرامئ انتهاكات
األرايض  يف  والحجــر  والشــجر 

ــة”. ــطينية املحتل الفلس

وأشــاد مبوقــف الصحافيــني 
عــن  عــروا  الذيــن  املغاربــة 
للقنــاة  مكاتــب  لفتــح  رفضهــم 
اإلرسائيليــة يف الربــاط يف بيــان 
العــرشات منهــم،  حمــل توقيــع 
وكان أبرزهــم، أبــو بكــر الجامعي، 

وعــيل أنــوزال، وهاجــر الريســوين، 

فتــح  عــّدوا  إذ  بكــور،  وحنــان 

اإلرسائيليــة  للقنــاة  مكاتــب 

»خطــوة اســتفزاز ملشــاعر املغاربــة 

ــطني”. ــم يف فلس ــة قلوبه املرتبط

اإلعاميــني  منتــدى  وجــدد 

املطلــق  “رفضــه  الفلســطينيني 

لــكل صــور التطبيــع اإلعامــي 

مــع االحتــال اإلرسائيــيل، مطالبــا 

ــة  ــادات الصحفي ــات واالتح النقاب

إجــراءات  اتخــاذ  بــرورة 

يتجــرأ  مــن  كل  بحــق  عمليــة 

عــى تجميــل صــورة االحتــال 

اإلرسائيــيل البشــع الــذي ولــغ يف 

دمــاء األبريــاء ومــازال يرتكــب 

بحــق  الجرائــم  تلــو  الجرائــم 

شــعبنا الفلســطيني األعــزل إال مــن 

إرادتــه وإميانــه بحقــه”.

ودعــا “وســائل اإلعــام العربية 

ــع  ــاوالت التطبي ــدي ملح إىل التص

مــع االحتــال، ومواجهــة ذلــك 

ــظ كل  ــر لف ــة ع ــإرصار وعزمي ب

مــن تســول لــه نفســه االصطفــاف 

ــة  ــة العربي ــدو األم ــب ع إىل جان

براقــة  مبســميات  واإلســامية 

والتيــه،  الوهــم  يف  وغارقــة 

وبعيــدة كل البعــد عــن حقــوق 

الفلســطيني”.  الشــعب 
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ــذي  ــاب ال ــذا الكت ــراوح ه ي
يقــع عــى 189 صفحــة بــني 
املوضوعــي التحلييل والشــخيص 
معركــة  معنــى  عــن  ليبحــث 
ــر،  ــى الن ــني، ومعن ــم جن مخي

ومعنــى الهزميــة.

ــوف  ــعى إىل الوق ــه، يس وعلي
لحظــة تأمــل عــن قــرب شــديد 
ــا  ــا ومكانيً ــة، تاريخيً ــن املعرك م
ــة عــن األســئلة  ــا، لإلجاب وروحيً
ــرون  ــل املنت ــاذا فع ــة: م التالي
فعــل  ومــاذا  بالنــر؟ 
وكيــف  بالهزميــة؟  املهزومــون 
اســتطاع الفلســطينيون املزاوجــة 
بــني فهــم تجربــة مخيــم جنــني 
« من  كـــ »ملحمــة صمــود وتصــدٍّ
ناحيــة كونهــم قــد انتــروا، 
»مجــزرة«  كـــ  فهمهــا  وبــني 
الخســائر  حجــم  حيــث  مــن 
والتضحيــات؟ ولـِـَم بالغ املبالغون 
ــة  ــاركوا يف املعرك ــن مل يش الذي
يف الكتابــة عنهــا عــن بعــد؟ ولَِم 

زهــد الزاهــدون الذيــن خاضــوا 
غارهــا يف الكتابــة عنهــا؟

يســتمد هــذا الكتــاب أهميتــه 
القصــوى مــن ثاثــة عنــارص 
أساســية: أولهــا أنــه يَُعــدُّ تاريًخــا 
لصيًقــا بالحــدث نفســه نظــرًا 
املقــاوم  أن  خصوصيــة  إىل 
أنــه  وثانيهــا  الكاتــب.  صــار 
ــة  ــنّي مــدى النقــص يف عملي يب
ــن تجــارب  ــر م اســتخاص الع
كهــذه عــى املســتويني الرســمي 

والشــعبي.

تاريــخ  تدويــن  أن  وثالثهــا 
بالتحليــل  مشــفوع  تفصيــيل 
ــايف  الســيايس والعســكري والثق
مــن  جنــني  مخيــم  ملعركــة 
شــأنه أن يعــزز ثقافــة املقاومــة 
يف ظــل االحتــال الصهيــوين 
قناعــة  ظــل  ويف  املتواصــل، 
البعــض باســتنفاد خيــار املقاومة 

املســلحة.

تعريٌف بالكاتب

عيــى  مصطفــى  جــال 
دكتــوراه  درجــة  حويل، حائــز 
مــن  الدوليــة  العاقــات  يف 
وماجســتر  القاهــرة،  جامعــة 
العربيــة  الدراســات  يف 
املعــارصة مــن جامعــة برزيــت، 
االقتصــاد  يف  وبكالوريــوس 
والعلــوم السياســية مــن الجامعة 
ــوم  ــتاذاً للعل ــل أس ــة. يعم األردني
السياســية والعاقات الدولية يف 
ــة يف  ــة األمركي الجامعــة العربي
جنــني، وهــو عضــو يف مجلــس 

أمنائهــا.

انتخــب عضــًوا يف املجلــس 
ســنة  الفلســطيني  الترشيعــي 
ــس  2006، وهــو عضــو يف املجل
ويف  الفلســطيني،  الوطنــي 
املجلــس الثــوري لحركــة »فتــح«. 

اعتُقــل مــرّات عــّدة. 

معركة مخيم جنين الكبرى 2002: التاريخ الحي
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للخطــر  الســيايس  البعــد 
ين لصهيــو ا

حــاول هرتــزل أن يلعــب عــى جميــع 
الحبــال السياســية املمكنــة، فاتصــل بكافة 
القــوى السياســية الفاعلــة أواخــر القــرن 
املــايض، ومنهــا الدولــة العثانيــة، محاوالً 
انتــزاع وعــد بالســاح لليهــود بإقامــة 
دولــة لهــم يف فلســطني. وحينــا زار 
ــدس  ــامل( الق ــاين )ويله ــور األمل اإلمراط
طليعــة  يف  هرتــزل  كان   1898 عــام 
مســتقبليه، وكان الرهــان الصهيــوين عــى 
أنَّ أملانيــا هــي القــوة التــي ميكــن أن 

ــيايس. ــم الس ــود حلمه ــق لليه تحق

وعندمــا جــاء حاييــم وايزمــان إىل 
ــة لعــب الورقــة  رئاســة الحركــة الصهيوني
الريطانيــة بعــد رجــوح كفــة الحلفــاء 
ــم إعــان  ــة األوىل، وت يف الحــرب العاملي
وعــد بلفــور الــذي يعتــر النقطــة الثانيــة 
ــني  ــوين، وب ــر الصهي ــد املؤمت ــة بع الهام
الحدثــني عــرشون ســنة متاًمــا. وقــد 
أعطــت بريطانيــا ثاثــة وعــود حــول 
فلســطني متثــل أولهــا بوعدهــا للرشيــف 
حســني عــى أّن فلســطني ســتكون جــزءاً 
ــاين  ــتقلة، والث ــة املس ــه العربي ــن مملكت م
ــأن  ــو ب ــة ســايكس بيك مــن خــال اتفاقي
دوليــة،  إدارة  تحــت  فلســطني  تكــون 
الــذي  الوعــد  لليهــود، وهــو  والثالــث 

صدقــت بــه وكذبــت بالوعديــن اآلخريــن.

“بــن  الصهيــوين  الزعيــم  ولعــب 
غوريــون” الورقــة األمريكيــة بعــد صعــود 
ــات املتحــدة خــال الحــاب  نجــم الوالي
العامليــة الثانيــة ومــا بعدهــا، وإّن الزعاء 
الصهاينــة ال يخفــون أنَّ الدولــة اليهوديــة 
ــات  ــراتيجي للوالي ــود اس ــي وج ــا ه إمن
ــة يف الــرشق األوســط. املتحــدة األمريكي

بعــده  ومــن  يؤكــد،  وايزمــن  وكان 
بــن غوريــون، أن فلســطني يجــب أن 
تتســع لـــ 15 مليــون يهــودي موزعــني يف 
ــود  ــن يه ــأيت م ــا ي ــدار م ــامل، ومبق الع
ــا  ــع حدوده ــب أن تتس ــطني يج إىل فلس
إىل  األردن  تتجــاوز  أن  ميكــن  بحيــث 
ــع  ــة، وكل مناب ــق املدين ــد دمش خــط حدي
ــع الليطــاين،  ــده ومناب ــر األردن ورواف نه
بــل إن حلــم إرسائيــل الكــرى يصــل إىل 
النيــل والفــرات الســتيعاب العــدد األقــى 
الشــتات  يف  املوزعــني  اليهــود  مــن 
ــة  ــة الصهيوني ــزال الزعام ــي. وال ت العامل
ــة  ترفــض فكــرة الحــدود الواضحــة لدول
ــة أنَّ  ــن بوقاح ــو يعل ــل”، ونتنياه “إرسائي
حــدود إرسائيــل هــي حيــث يصــل أي 

مســتوطن يهــودي.

ثانيــة يعتــر “الحلــم  ومــن جهــة 
مــن  العربيــة  األرض  أنَّ  الصهيــوين” 
مــرسح  هــي  الخليــج  إىل  املحيــط 
ــوين، ويجــب أن  ــوذ الســيايس الصهي للنف
ــكك  ــف والتف ــن الضع ــة م ــى يف حال تبق
لتســمح  القــرار  وســطحية  والتــرشذم 
وفــرض  بالهيمنــة  الصهيــوين  للنفــوذ 

قراراتــه بشــكل فــظ ومهــني.

قــام اإلدعــاء الصهيــوين عــى أن 
فلســطني أرض بــا شــعب وأن اليهــود 
شــعب بــا أرض، وبالتــايل ميــارس اليهود 
بالعــودة  املزعــوم  التاريخــي  حقهــم 
الضغوطــات  كل  ورغــم  وطنهــم.  إىل 
واغتصابهــا  األرايض  رشاء  ومارســات 
ــت  ــي كان بكافــة الطــرق فــإن األرض الت
بحــوزة اليهــود عــام 1947 تعــادل ســبعة 

فلســطني. وجــاء  مــن مســاحة  باملئــة 

ــام 1930:  ــة لع ــة الريطاني ــر اللجن تقري

خاصــًة  أرضــاً  أصبحــت  األرض  )إنَّ 

ــريب  ــن للع ــا ميك ــد أرض ــود ومل تع باليه

أن يجنــي منهــا أي فائــدة اآلن أو يف 

املســتقبل(.

قيامهــا،  منــذ  “إرسائيــل”  تلعــب 

وبالتعــاون مــع القــوى العامليــة التــي 

االســتيطانية  الدولــة  دور  تســاندها، 

التــي تعتمــد عــى التفــوق العســكري 

ــة املحافظــة عــى  واالســراتيجي ومحاول

مراكــز  مــع  بالتنســيق  التفــوق  هــذا 

ــات  ــة الوالي ــتعاري وبخاص ــم االس الدع

هــذا  ولضــان  األمريكيــة.  املتحــدة 

التفــوق واســتمراره تلجــأ إرسائيــل ومعهــا 

ــك أقطــار الوطــن  ــك القــوى إىل تفكي تل

ــا،  العــريب وترســيخ الفكــر اإلقليمــي فيه

والطائفيــة  العرقيــة  النزاعــات  وإثــارة 

بهــدف اســتنزاف تلــك األقطــار وإلهائهــا 

بقضايــا هامشــية وداخليــة.

وإننــا نجــد أصابــع إرسائيــل بصــورة 

مبــارشة أو غــر مبــارشة يف كل األحــداث 

لبنــان، وحــرب  الداميــة واملؤســفة يف 

الخليــج األوىل والثانيــة، واحتــال العــراق 

الســودان،  يف  والتمــرد  وأفغانســتان، 

ومحاولــة  والجزائــر،  مــر  ومتاعــب 

وباكســتان  إيــران  لــرب  االمتــداد 

كقوتــني إســاميتني قــد تشــكان خطــرًا 

والتنســيق  اإلرسائيــيل.  الوجــود  عــى 

ــرب يف  ــة للع ــة املعادي ــوى املحلي ــع الق م

الجاحــد،  أرتريــا  ونظــام  مــكان،  كل 

واخــراق الصــف العــريب باالتفاقيــات 

ــة  ــات العربي ــة، واالســتفراد بالجبه الثنائي

واحــدة بعــد أخــرى: اتفــاق كامــب ديفيد، 

اتفــاق أوســلو، اتفــاق وادي عربــة. 

الخلفية التاريخية للحركة الصهيونية (2)



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من مدينة حيفا وتبعد عنها 25 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 9000 دونــم، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 120 نســمة، ارتفــع إىل 720 عــام 

.1945

االحتالل الصهيوين: 

عام 1948 بعد االحتال دمرت سلطات االحتال القرية تدمرًا كامًا ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها.

أبو شوشة

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