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األسرى... أبطال الحرية

يخــوض أبطــال فلســطني األرسى يف ســجون الكيــان الغاصــب معــارك يوميــة طاحنــة ضــد اإلجــراءات القمعيــة وغــر اإلنســانية 
واملتناقضــة مــع القوانــني الدوليــة التــي تطبّقهــا عليهــم ســلطات الســجون اإلرسائيلية.

ومــا الجولــة الحاليــة إال واحــدة مــن سلســلة مســتمرة مــن املواقــف البطوليــة، املرتافقــة بتضحيــات كبــرة، التــي يؤكــد فيهــا 
األرسى األبطــال عــى حضورهــم الفّعــال يف ســاحة النضــال مــن أجــل تحريــر فلســطني.

ــطني  ــاء فلس ــد أبن ــال اإلداري إىل تحيي ــجن واالعتق ــرة بالس ــكام الجائ ــال األح ــن خ ــعى م ــب يس ــان الغاص ــن كان الكي ول
ــة  ــة الصهيوني ــذه الخط ــل ه ــد فش ــع تؤك ــإن الوقائ ــودة، ف ــر والع ــعبهم يف التحري ــداف ش ــق أه ــة يف تحقي ــاركة الفعال ــن املش ع
ــن  ــة م ــن تســعني يف املئ ــر م ــن اليف - )أن أك ــث حس ــر الباح ــق تقري ــة - وف ــة اإلرسائيلي ــد اإلحصــاءات األمني ــة، إذ تؤك الخبيث
األرسى الفلســطينيني يعــودون إىل مامرســة الفعــل املقــاوم بعــد خروجهــم مــن األرس. وعــى الرغــم مــن كل محــاوالت منظومــات 
ــْرَ إرادة األرسى الفلســطينيني يف أثنــاء فــرتة األرَس، مــن خــال محاولــة عمليــات غســل األدمغــة لــأرسى،  األمــن اإلرسائيليــة كَ
يك يتحــّول األســر إىل شــخص عدمــّي مســلوب اإلرادة، فاقــد لأمــل، ناقــم عــى مبادئــه الوطنيــة التــي آمــن بهــا قبــل األرس... 
وهنــا، تــرز أهميــة الحركــة األســرة التــي اســتطاعت حاميــة األرسى مــن كل مخططــات تفريــغ الــذات، وطنيــاً وإنســانياً، وتحويــل 
الســجن واالعتقــال إىل فرصــة يف إعــادة صياغــة الشــخصية النضاليــة لأســر الفلســطيني وصقلهــا مــن جديــد، مــن خــال عــدد 
مــن الرامــج الرتبويــة والثقافيــة والسياســية، والتــي تراعــي الظــروف النفســية والضغــوط الحياتيــة التــي يعانيهــا األســر داخــل 

االعتقــال(.

كــام يحــاول الكيــان الغاصــب مــن خــال إجراءاتــه العدوانيــة بحــّق األرسى كتــَم الصــوت الفلســطيني الــذي يجــب أن يســمعه 
ــة، بخــاف الصــورة  ــه املناقضــة للحــق والعدال ــال ووحشــيته وطبيعت ــة عــن إجــرام االحت ــل الصــورة الحقيق ــذي ينق ــامل، وال الع

الكاذبــة التــي يســوقها اإلعــام العاملــي، والتــي عمــل عليهــا عــى مــدى عقــود طويلــة مــن الســنني.

وهنــا يــرز دور التضامــن الــدويل مــع األرسى الفلســطينيني، الذيــن ال ميكــن مســاواتهم بــأي ســجني آخــر يف العــامل، مبــن 
فيهــم ســجناء الــرأي الذيــن يســتحقون كل دعــم وتقديــر؛ ألن األســر الفلســطيني هــو شــاهد حــيٌّ عــى فصــول مســتمرة يف جرميــة 

كــرى تضافــرت عــى ارتكابهــا واالســتمرار فيهــا حتــى اليــوم قــوى دوليــة عظمــى.

ــع  ــن الواق ــا م ــِو وجوده ــا، ومح ــوأد صوته ــة ل ــي يســعى االســتعامر والصهيوني ــة الت إّن األســر الفلســطيني هــو صــوت األّم
ــج. ــي املمنه ــر الوح ــل والتدم ــر والقت ــخ، بالتزوي والتاري

وكل الوقائــع تشــهد بــأن املنظــامت الحقوقيــة تتغافــل عــن أوضــاع األرسى الفلســطينيني، إال يف الحــّد األدىن؛ خوفــاً مــن ســلطة 
الصهاينــة يف العــامل، أو مــامألًة لهــم وتآمــراً معهــم ضــد الشــعب الفلســطيني.

كــام يفضــح نضــال األرسى الفلســطينيني، والوقائــع اليوميــة التــي يعيشــونها األكاذيــب الســاذجة التــي يتــّم بهــا تغليــف التطبيــع 
الذليــل الــذي متارســه العديــد مــن الــدول العربيــة واإلســامية مــع الكيــان الغاصــب.

لقــد ســمعنا وال زلنــا نســمع مــن هــذه الــدول عبــارات جوفــاء مخادعــة، مــن قبيــل: »إّن الســام مــع »إرسائيــل« مرهــون بتحقيق 
تقــّدم يف حقــوق الشــعب الفلســطيني«، أو مثــل: »إّن عاقاتنــا مــع »إرسائيــل« لــن تكــون عــى حســاب مصالــح الفلســطينيني، ولــن 

تؤثــر عــى مســتوى دعمنــا لهــم«.

ــان  ــد أبســط نظــرة إىل مــا يجــري عــى أرض الواقــع يف فلســطني، وخاصــة يف ســجون الكي كل هــذه األكاذيــب تســقط عن
الغاصــب.

وبالتايل يجب عى هؤالء املسؤولني أن يتوقفوا عن الكذب، وأال يحاولوا سرت عوراتهم بآالم وعذابات الفلسطينيني.

واملطلــوب مــن أحــرار العــامل أن يتقدمــوا أكــر وأكــر يف دعــم األرسى الفلســطينيني مبختلــف الوســائل، وعــى مختلــف الصعــد 
القانونيــة واإلنســانية وغرهــا، وأال يعتمــدوا أبــداً عــى نوايــا املنظــامت الحقوقيــة، أو ادعــاءات الساســة الغربيــني يف مجــال حقــوق 

اإلنسان.

األرسى الفلســطينيون وجــٌه مــرشق مــن وجــوه اإلنســانية الرشيفــة والباحثــة عــن الخــر والحــق والعــدل، فلنكــن معهــم ولرنفــع 
الصــوت إىل جانبهــم، فالحريــة لهــم ولــكل شــعبهم األيّب الرشيــف.
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متطرفــون،  مســتوطنون  اقتحــم 
األربعــاء 24-8-2022، املســجد األقىص 
املبــارك، مــن جهــة بــاب املغاربــة، 
بحاميــة مشــددة مــن قــوات االحتــال 

ــوين. الصهي

وذكــرت دائــرة األوقــاف اإلســامية 
بيــان  يف  املحتلــة،  القــدس  يف 
صحــايف، أّن »مجموعــات متتاليــة مــن 
ــاح،  ــذ الصب ــوا من ــتوطنني اقتحم املس
املســجد األقــىص، وتجولــوا يف باحاتــه 
ــات  ــوا رشوح ــتفزازي، وتلق ــكل اس بش

ــوم”. ــكل املزع ــن الهي ع

أن  األوقــاف  وأوضحــت 
ــا  »املســتوطنني املقتحمــني أدوا طقوًس
تلموديــة يف منطقــة بــاب الرحمــة، 
ــتفزاز  ــار اس ــا أث ــىص، م ــي األق رشق

واملصلــني”. الحــراس 

االحتــال  رشطــة  أن  وأكّــدت 
الفلســطينيني  دخــول  عــى  ضيقــت 
والداخــل  القــدس  مــن  الوافديــن 
املحتــل عــام 48 للمســجد األقــىص، 
بواباتــه  عنــد  هوياتهــم  واحتجــزت 

الخارجيــة.

مســتوطنات  الســياق، نرشت  يف 
يف  حســابهن  عــى  صهيونيــات 
انســتغرام، اليــوم األربعاء، صــورا مخلة 
أثنــاء اقتحامهــن األقــىص، يف انتهــاك 
ــة املقدســات اإلســامية،  واضــح لحرم

مــا أثــار غضــب الفلســطينيني.

مواقــع  عــى  النشــطاء  وتــداول 
حالــة  وســط   الصــور،  التواصــل 
ــجد  ــس املس ــى تدني ــتياء ع ــن االس م
األقــىص، ووصــول املســتوطنني لــه، 
وانتهــاك حرمــة املقدســات اإلســامية.

والخــروج  بالتحــرك  وطالبــوا 
مبظاهــرات غصــب يف كل األماكــن، 
نــرة للمســجد األقــىص وملواجهــة 
مخططــات تدنيســه وتهويديــه مــن 
واملشــاركة  اإلرسائيــي،  االحتــال 

الواسعة يف فجر الجمعة القادمة.

ــيون  ــطينيون واملقدس ــف الفلس وكث
مــن دعواتهــم لشــد الرحــال والربــاط 
لصــد  »األقــىص«،  يف  الدائــم 
املتواصلــة،  املســتوطنني  اقتحامــات 
االحتــال  مخططــات  ومواجهــة 

املســجد. بحــق  التهويديــة 

وأكــد الناطــق باســم حركــة حــامس 
ــد حــامدة،  ــدس، محم ــة الق عــن مدين
ــح  ــاس فاض ــات بلب ــول متطرف أّن دخ
إىل املســجد األقــىص املبــارك عمــل 
اســتفزازي مــدان، واعتــداء صــارخ 
ــاٌن  ــادة، وإمع عــى حرمــة أماكــن العب
اإلســامية  الهويــة  اســتهداف  يف 

ــرة للمدينــة املقدســة. الطاه

وقال حــامدة إّن هذه االســتفزازات 
الجديــدة تــأيت يف ظــل حالــة مــن 
عــى  االحتــال  تضييــق  تصاعــد 

حــراس املســجد األقــىص، واســتهدافهم 

باالعتقــاالت واإلبعــاد، ورفضــه لزيــادة 

عددهــم، وهــو مــا يحــدُّ مــن قدرتهــم 

ــر  ــذه الظواه ــل ه ــدي ملث ــى التص ع

داخــل رحــاب األقــىص.

األقــىص  يف  املرابطــني  ودعــا 

إىل  بالقــدس  األوقــاف  ودائــرة 

التكاتــف وتوحيــد الجهــود ملواجهــة 

ومنــع تكــرار مثــل هــذه الظواهــر.

عــى  شــعبنا  أبنــاء  حــّث  كــام 

ــر هــذه الخطــوة  عــدم الســامح بتمري

الدنيئــة، وتعزيــز الربــاط والتواجــد 

الفاعلــة يف  األقــىص واملشــاركة  يف 

حملــة الفجــر العظيــم.

اقتحامات مستمرة.. مستوطنات يظهرن بشكل مخل 
في األقصى
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الخميس 28 محّرم 1444 هــ، الموافق لـ 26 آب  2022

املقــديس،  الباحــث  كشــف 
فخــري أبــو ديــاب، عــن »مخطــط 
مرعــب« بــدأت ســلطات االحتــال 
ــدس  ــة الق ــد مدين ــذه، لتهوي بتنفي
ــجد  ــى املس ــة ع ــيطرة الكامل والس

ــارك. ــىص املب األق
ذيــاب«،  »أبــو  وأوضــح 
أّن  صحافيــة،  تريحــات  يف 
ــر  ــى زرع أك ــل ع ــال يعم االحت
يف  مســتوطن  ألــف   25 مــن 
ويف  األقــىص،  املســجد  محيــط 
البلــدة القدميــة، وخاصــة ســلوان، 

.2030 عــام  بحلــول 
وبــني أن االحتــال يريــد إزالة 
ــجد  ــن املس ــاع األول ع ــط الدف خ
املســتوطنني  وإحــال  األقــىص، 
ــداً لانقضــاض  ــم؛ متهي ــدالً منه ب
عــى املســجد الــذي أصبــح يف 

ــة. ــني العاصف ع
االحتــال  أن  إىل  ونبّــه 
يعمــل عــى مــرشوع »الحــوض 
املقــدس«، الــذي يتضمــن تصفيــة 
املعــامل  مــن   35% مــن  أكــر 

اإلســامية واملســيحية يف القــدس؛ 
لصياغــة تاريــخ جديــد يتوافــق 

التلموديــة. الروايــات  مــع 
فــإن  ذيــاب  أبــو  وحســب 
مــن  يبــدأ  التهويــدي  املــرشوع 
القــدس  شــامل  جــراح  الشــيخ 
إىل ســلوان جنــوب األقــىص عــى 

17500دونــم. مســاحة 
تلــك  مــن  االحتــال  ووســع 
املســاحة املنــوي انتزاعهــا لتتجاوز 
ــدة  ــم مــن أرايض البل 26500 دون
أن  بعــد  ومحيطهــا،  القدميــة 
أضــاف جبــل الزيتــون واملشــارف 
جبــل  إىل  ووصــوالً  والثــوري 
ــو ديــاب”. املكــر، وفــق قــول »أب

املقــديس،  الباحــث  ويــرى 
أن هــذا املــرشوع  مــن أخطــر 
لخنــق  تهــدف  التــي  املشــاريع 
وإبعــاد  األقــىص،  املســجد 

عنــه. املقدســيني 
يســخر  االحتــال  أن  وأكــد 
الوجــه  لتغيــر  اإلمكانيــات  كل 
يف  والحضــاري  التاريخــي 

ــد  ــي قــد تتحــول بع القــدس، »الت
»أورشــليم«  إىل  أعــوام  عــدة 
بعــد إزالــة الشــواهد اإلســامية 
واملســيحية مــن املدينــة«، وفــق 

تعبــره.

أن  ذيــاب«  »أبــو  وكشــف 
بتنفيــذ  ـا  فعليّـً بــدأ  االحتــال 
ــه رســت  ــال إنّ هــذا املخطــط، وق
التهويــدي  املــرشوع  عطــاءات 
صهيونيــة  مؤسســة   22 عــى 
وأجنبيــة، للبــدء بالعمــل وتغيــر 
الوجــه الحضــاري والتاريخــي يف 

القــدس.

وســبق أن أعلــن االحتــال عــن 
تســوية منطقــة القصــور األمويــة، 
الدولــة،  مبلكيــة  وتســجيلها 
الربابــة  وادي  يحــدث يف  كــام 
والصوانــة وســفوح جبــل الزيتــون، 
يف إطــار تزايــد الحفريــات أســفل 

ــىص. ــجد األق املس

“مخطط مرعب” الستكمال تهويد القدس 
والسيطرة عليها
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االحتــال  ســلطات  قــررت 
األربعــاء2022-8-24،  الصهيــوين، 
إغــاق الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف 
ــة الخليــل أمــام املصلــني  يف مدين
املســلمني، وفتحــه بالكامــل أمــام 
اعتبــاًرا  الصهاينــة،  املســتوطنني 
مــن الســاعة العــارشة مســاء اليــوم 
األربعــاء، ولغايــة العــارشة مــن ليلــة 
يــوم الخميــس 25-8-2022، بذريعــة 

»األعيــاد اليهوديــة«.

وأفــادت األوقــاف اإلســامية يف 
ــة،  ــات صحافي ــل، يف تريح الخلي
أبلغتهــم  االحتــال  ســلطات  أن 
ــا  ــاء م إغــاق الحــرم، بدعــوى إحي

ــول”. ــد »أول أيل ــمى عي يس

مديــر  اســتنكر  جانبــه،  مــن 
ــري،  ــال الجع ــل نض ــاف الخلي أوق
الحــرم  إغــاق  االحتــال  قــرار 
ــة إىل  ــف، إضاف ــي الرشي اإلبراهيم
يف  األذان  رفــع  منــع  اســتمرارها 

العديــد مــن األوقــات.

 « حــامس   « حركــة  وعــّدت 
ــاق  ــوين إغ ــال الصهي ــرار االحت ق
مدينــة  يف  اإلبراهيمــي  املســجد 
الخميــس،  غــًدا  املحتلــة،  الخليــل 
ــم  ــن أداء عبادته ــني م ــع املصلّ ومن
فيــه، مــن أجــل الســامح للمتطرّفــني 
وانتهــاك  باقتحامــه  واملســتوطنني 
عــى  ســافرًا  عدوانًــا  حرمتــه، 
ومقدســاتهم. املســلمني  مســاجد 

إغــاق  الحركــة  عــّدت  كــام 
لحريّــة  صارًخــا  انتهــاكاً  املســجد 
شــعبنا يف مامرســة شــعائره الدينيــة؛ 
يف خــرق فاضــح لــكل األعــراف 
واملواثيــق والرشائــع الســاموية، التــي 
دأب هــذا الكيــان الغاصــب عــى 

االســتهتار بهــا.

وأكــدت أنَّ اســتمرار االحتــال 
ــا  ــتهدف هويتن ــي تس ــه الت يف حرب
الفلســطينية ومقدســاتنا اإلســامية 
تصعيــد  خــال  مــن  واملســيحية، 
عدوانــه يف االســتيطان والتهويــد، 

يف الضفــة والقــدس املحتلــة، لــن 
ــى  ــع ع ــر واق ــرض أم ــح يف ف تفل
األرض أو تغيــر حقائــق التاريــخ.

شــعبنا  إّن  حــامس:  وقالــت 
ــاً  ــه مدافع ــى أرض ــاً ع ــيبقى ثابت س
عــن مقدســاته حتــى انتــزاع حقوقــه 
كافــة، داعيــة جامهــر شــعبنا يف 
الخليــل وعمــوم الضفــة املحتلــة إىل 
ــجد  ــاق املس ــة إغ ــّدي لجرمي التص

اإلبراهيمــي بــكل الوســائل.

ووفــق معطيــات نرشتهــا وزارة 
منــع  اللــه،  رام  يف  األوقــاف 
االحتــال رفــع األذان يف املســجد 
ــهر  ــال ش ــا خ ــي 46 وقتً اإلبراهيم
ليصبــح  املنــرم،  حزيران/يوليــو 
ــا  ــع فيه ــي من ــات الت ــوع األوق مجم
الســبعة  خــال  األذان  االحتــال 
 2022 عــام  مــن  األوىل  أشــهر 

وقتًــا.  338 الجــاري 

االحتالل ُيغلق المسجد اإلبراهيمي لتأمين اقتحام 
المستوطنين.. وحماس: الفعل عدوان سافر لن ُيغّير 

الحقائق
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الخميس 28 محّرم 1444 هــ، الموافق لـ 26 آب  2022

ــعار  ــرة ش ــة األس ــت الحرك أطلق
»موحــدون يف وجــه الّســجان« عــى 
ــد  ــرد« ض ــان والتّم ــراك »العصي ح
قوانــني وإجــراءات إدارة ســجون 
اإلرضاب  إىل  وصــواًل  االحتــال، 

أيلــول  يف  الطعــام  عــن  املفتــوح 
املقبــل يف حــال عــدم االســتجابة 

ــر. ــادي األس ــق ن ــم، وف ملطالبه

وقــال نــادي األســر األربعــاء 
24-8-2022 إّن حالــة مــن التوتــر 
بعــد  النقــب«   « ســجن  تســود 
قمــع  لقــوات  اقتحــام  عمليــات 
االحتــال لعــدد مــن أقســام األرسى.

الّســجن  إدارة  أّن  إىل  وأشــار 
ــن  ــاء ع ــت عــى قطــع الكهرب أقدم
ــي تعرضــت لاقتحــام،  األقســام الت
ــا؛ يف  وفــرض عــزل مضاعــف عليه
محاولــة لفــرض مزيــد مــن التنكيــل 
بحــّق األرسى، ردا عــى خطواتهــم 
النضاليــة التــي رشعــوا بهــا مؤخــرًا.

وقــال نــادي األســر: إّن األرسى 
ــيواصلون  ــال، س ــجون االحت يف س

للفحــص  الخــروج  عــن  االمتنــاع 
ــام. ــات الطع ــاع وجب ــي، وإرج األمن

ــه،  ــان ل ــادي«، يف بي ــنّي »الن وب
تنفيــذ  يف  مســتمرون  األرسى  أن 
لجنــة  أقرتهــا  التــي  خطواتهــم، 
مــن  املشــّكلة  العليــا  الطــوارئ 
الفصائــل كافــة، كخطــوات عصيــان 
ومتــرد عــى قوانــني إدارة الّســجن.

وأشــار إىل أّن اإلثنــني واألربعاء، 
أياًمــا  ســتكون  أســبوع،  كل  مــن 
مركزيــة لتنفيــذ الخطــوات النضاليــة 
ــع  ــي مطل ــى أن تنته ــة، ع التمهيدي
أيلــول املقبــل بــإرضاب مفتــوح عــن 
ــه الفصائــل يف  الطعــام، تُشــارك في

ــة. الســجون كاف

ــوة  ــر أّن خط ــادي األس ــنّي ن وب
ــف  ــة مبوق ــتكون مرهون اإلرضاب س
اســتمرت  إن  الســجون،  إدارة 
بقرارهــا فــرض جملــة إجــراءات 

ال. أم  األرسى  عــى  التضييــق 

ورشعــت لجنــة الطــوارئ داخــل 
ــايض  ــني امل ــال اإلثن ــجون االحت س
خطواتهــا  أوىل  يف   ،2022-8-22

ــع  ــات الطعــام يف جمي بإرجــاع وجب
ورفــض  واملعتقــات،  الســجون 
اســتام أي مــواد غذائيــة مــن إدارة 

الســجون.

خطــوات  أوىل  هــذه  وتُعــّد 
تدريجيًّــا  ســتصل  والتــي  األرسى، 
إىل اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام؛ 
احتجاجــا عــى تراجــع إدارة ســجون 
االحتــال عــن التفاهــامت التــي 
مــارس  آذار/  يف  معهــم  حصلــت 
املــايض، والتــي عــى إثرهــا أوقــف 

آنــذاك. حراكهــم  األرسى 

األســر  نــادي  ذلك، عقــد  إىل 
املحامــني  ونقابــة  الفلســطيني، 
لبحــث  اجتامًعــا  الفلســطينيني، 
ــة يف  ــات الراهن ــن التحدي ــة م جمل
متابعــة قضايــا األرسى واملعتقلــني 
يف ســجون االحتــال اإلرسائيــّي، 
املســتمر  التعــاون  تعزيــز  وســبل 
مــع النقابــة، تحديــًدا عــى الصعيــد 
العــريب والــدويّل يف دعــم وإســناد 

األرسى.

وتوقــف املجتمعــون عنــد سلســلٍة 
ومنهــا  املســتجدة،  القضايــا  مــن 
قضيــة التعويضــات التــي تحــاول 
ســلطات االحتــال متريرهــا مــن 
رغــم  وذلــك  املحاكــم،  خــال 
ــا،  ــام برفضه ــّي الع ــف الوطن املواق
واإلجــامع عــى آثارهــا الخطــرة يف 
ســياق العمــل النضــايّل الفلســطينّي، 
مبوقــف  الرفــض  هــذا  وتعزيــز 
عــام وشــامل مــن النقابــة- الجســم 

الجامــع للمحامــني.

موحدون في وجه الّسجان.. 
شعار األسرى بمعركة انتزاع الحقوق
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أهــايل  مقدســية  هيئــة  دعــت 
ــف  ــدة وتكات ــدس إىل الوح ــة الق مدين
االحتــال  هجمــة  ملواجهــة  الجهــود 
ــم يف  ــد التعلي ــة لتهوي ــة الرامي الرشس

مــدارس القــدس املحتلــة.

املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
ملناهضــة التهويــد نــارص الهدمــي، يف 
ــة، أّن وحــدة أهــل  تريحــات صحافي
مدينــة القــدس وتكاتفهــم يف وجــه 
ــة، هــي  مخططــات االحتــال التهويدي
العنــر األســاس لوقــف هــذه الهجمــة 

ــة. الرشس

أهــايل  أن  الهدمــي  وأوضــح 
بتهويــد  املهــددة  القــدس واملــدارس 
التعليــم فيهــا، تنــادوا لوجــوب تشــكيل 
لجنــة طــوارئ تعــرتض عى مامرســات 
االحتــال والتعبــر عــن رفــض أوليــاء 
أمــور الطــاب أي تدخــل مــن ســلطات 

ــاج. ــال باملنه االحت

ــال  ــع االحت ــة م ــال: إّن املعرك وق
ــل  ــدرة أه ــي ق ــال يع ــة، واالحت طويل
والصمــود،  الصــر  عــى  القــدس 
مضيًفــا أن »مســاعي االحتــال لتهويــد 
التعليــم مل تتوقــف ولــن تتوقــف حتــى 
يصــل االحتــال إىل مبتغــاه أو نتخلــص 

ــه”. ــإذن الل ــه ب من

األمريــي  االعــرتاف  أّن  وبــني 
ــال  ــة االحت ــة لحكوم ــدس عاصم بالق
عــام 2017، أعطاهــا هامًشــا أوســع 
التغيــر  وفــق  أهلهــا  ضــد  للعمــل 
القــدس،  مدينــة  لواقــع  القانــوين 
الواقــع،  هــذا  تغيــر  عــى  فعملــت 
ــون،  ــرض القان ــا تف ــاس أنه ــى أس ع
مــا جعلهــا تتــامدى باتجــاه الهــدم 

املــدارس. وباتجــاه 

ــال  ــة االحت ــرى دول ــاف: »ت وأض

أنهــا صاحبــة الســيادة يف القــدس، وال 
ــم  ــم أن تعل ــى الدع ــة تتلق يجــوز ألقلي
أبناءهــا كراهيــة االحتــال والعمــل من 
ــة  ــكار الرواي ــه، وإن ــص من ــل التخل أج

ــة بحقهــا يف أرضهــا”. الصهيوني

يكّ  يتعمــد  االحتــال  أن  وأكــد 
القــدس  يف  الفلســطيني  الوعــي 
ــي  ــدارس، الت ــد امل ــى تهوي ــل ع والعم
رأى فيهــا تهديــدا دامئــا ومســتقبليا 
ــرف  ــل يع ــاء جي ــال إنش ــن خ ــه، م ل
الروايــة الفلســطينية الصحيحــة ويعمــل 

عــى مقاومــة االحتــال.

تهديد وابتزاز

وأشــار الهدمــي إىل أنــه منــذ نحــو 
15 عاًمــا عمــل االحتــال عــى تقديــم 
بعــض  ملــدراء  معونــات  ســامه  مــا 
املــدارس ومالكيهــا وخصوصــا املــدارس 
الخاصــة، وبعــد ســنوات أصبحــت هــذه 
ــة  ــن ميزاني ــا م ــزًءا أساًس ــوال ج األم

ــرًا. ــه كث ــدارس، وتعتمــد علي هــذه امل

وتابــع: »جــاء اليــوم الذي اســتطاع 
املــدراس  هــذه  ابتــزاز  االحتــال 
ــذي  ــم ال ــذا الدع ــا بقطــع ه وتهديده

تنصــع  مل  إذا  مرشوطــا،  يكــن  مل 

وتســتجب لطلباتــه بتغيــر املنهــاج”.

ونبّــه إىل أّن االحتــال اســتهدف 

اللحظــة  منــذ  القــدس  يف  التعليــم 

األوىل الحتالهــا، وعمــل عــى تهويــده 

الصحيــح،  اتجاهــه  عــن  وحرفــه 

مؤكــًدا أّن »أهــل القــدس وقفــوا منــذ 

ــة  ــذه الهجم ــك الحــني يف وجــه ه ذل

الرشســة، ومنعــوه مــن فــرض املناهــج 

ــة”. ــل املدين ــى أه ــة ع الصهيوني

أثــر  االحتــال  »رأى  وأضــاف: 

الفلســطيني  الشــعب  عــى  التعليــم 

عمومــا وعــى أهــل مدينــة القــدس 

هــذا  أن  كيــف  ورأى  خصوصــا، 

املنهــاج عــى مــا فيــه مــن نقــص؛ 

ــة  ــة الوطني ــه حافــظ عــى الهوي إال أنّ

الفلســطينية، وورث الروايــة الوطنيــة 

مــن جيــل إىل جيــل محافظــا عــى 

توجــه الشــعب باالنعتــاق مــن االحتال 

منــه”. والتخلــص 

هيئة مقدسية تدعو لمواجهة تهويد التعليم في 
القدس المحتلة
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الخميس 28 محّرم 1444 هــ، الموافق لـ 26 آب  2022

شــددت تونــس عــى التزامهــا 
بأحــكام ومبــادئ املقاطعــة العربيــة 
لاحتــال الصهيــوين، ردًّا عــى مــا 
ــة  ــع إخباري ــر ومواق ــه تقاري تتداول
حــول إجــراء مبــادالت تجاريــة بــني 

ــني. الطرف

وقالــت وزارة التجــارة وتنميــة 
بيــان،  يف  التونســية،  الصــادرات 
إن   ،2022-8-24 األربعــاء  اليــوم 
ــادئ  ــة بأحــكام ومب ــا »ملتزم باده
إطــار  يف  العربيــة  املقاطعــة 
عــى  الصلــة  ذات  االتفاقيــات 
ــة«. ــدول العربي ــة ال ــتوى جامع مس

وأضافــت أن ذلــك يــأيت »خافـًـا 
ملــا تتداولــه بعــض التقاريــر واملواقع 
مبــادالت  وجــود  عــن  اإلخباريــة 
ــة التونســية  ــني الجمهوري ــة ب تجاري

ــوين«. ــان الصهي والكي

وأوضحــت أنــه »تــم تثبيــت عدم 
تطبيــق اتفاقية غــات )GATT( إزاء 
)إرسائيــل(، عمــاً بأحــكام املــادة 
35 مــن هــذه االتفاقيــة، وذلــك منــذ 
انضــامم بادنــا إليهــا عــام 1990«.

أنهــا  إىل  الــوزارة،  وأشــارت 
الهيــاكل  مــع  بالتنســيق  »تعمــل 
ــت  ــا التزم ــس م ــى تكري ــة ع املعني
ــا عــى املســتوى اإلقليمــي  ــه بادن ب

املوضــوع«. هــذا  يف  والــدويل 

»تتبــادل  أنهــا  وأوضحــت 
ــع  املعلومــات واإلخطــارات مــع جمي
الهيــاكل بشــأن الســلع اإلرسائيلية، أو 
الســلع األجنبيــة التــي بهــا مدخــات 
ــرب إىل  ــد تت ــل«، ق ــن »إرسائي م

الســوق التونســية”.

وبيّنــت أنــه »يتــم حظــر التعامــل 
النقــل  ووســائل  الــرشكات  مــع 

األجنبيــة التــي يثبــت خرقهــا ملبــادئ 
ــرار  ــل بق ــة إلرسائي وأحــكام املقاطع
مــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة 

ــوزاري«. ــتوى ال ــى املس ع

ولفتــت الــوزارة، إىل أنــه يتــم 
منشــأ  ذات  منتوجــات  تصديــر 
تونــي إىل مختلــف بلــدان العــامل، 
التجــارة  وصيــغ  آليــات  ضمــن 
تجــارة  رشكات  تقتنيهــا  الدوليــة، 
دوليــة وتتــوىل فيــام بعــد إعــادة 
تصديرهــا كليًّــا أو بصفــة جزئيــة 
إىل بلــدان أخــرى، يحــدث أن يكــون 
مــن بينهــا )إرسائيــل(«، كــام قالــت.

إخباريــة  مواقــع  وتداولــت 
املــايض،  األســبوع  ونشــطاء، 
تبــادل  إحصائيــات تتحــدث عــن 
واالحتــال  تونــس  بــني  تجــاري 

. ين لصهيــو ا

تونس تؤكد التزامها بالمقاطعة العربية لالحتالل 
الصهيوني
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ــكا  قــال االتحــاد الفلســطيني ألمري
ــة )أوبــال(، إّن جرميــة إحــراق  الاتيني
ــن مُتحــى  ــارك، ل املســجد األقــىص املب
ــداً أن  ــطينية، مؤك ــرة الفلس ــن الذاك م
»مخططــات االحتــال باالســتياء عــى 

املقدســات لــن متــر”.

ــوم  ــان الي ــاد يف بي ــاف االتح وأض
ــرى  ــاء 23-8-2022، مبناســبة ذك الثاث
إحــراق املســجد األقــىص أن »شــعبنا 
ــه الباســلة  الفلســطيني يواصــل مقاومت

منــذ عــرشات الســنني، متســلًحا بعدالــة 
ــا   ــي«، مطالبً ــه التاريخ ــه، وحق قضيت
ــة بـ«التدخــل لوقــف  املؤسســات الدولي
انتهــاكات االحتــال املتواصلــة بحــق 

ــىص”. ــيني واألق املقدس

ســمعان  »أوبــال«  رئيــس  وقــال 
خــوري، إن »إحــراق املســجد األقــىص 
ــل  ــودي ميث ــرف يه ــد متط ــى ي كان ع
حقيقــة االحتــال ومنظومتــه اإلجرامية 

ــني”. ــكانه املتطرف وس

وأضــاف خــوري أّن »الخطــر تجــاه 
مســتمرًّا،  زال  مــا  األقــىص  املســجد 
ويــزداد مــع اقتحامــات املســتوطنني 
ــة  ــجد، وحامي ــة للمس ــتمرة واليومي املس
للمقتحمــني  االحتــال  رشطــة 

الصهاينــة”.

االحتــال  »اعتــداءات  أن  وبــني 
واملســتوطنني عــى املصلني واملقدســات 
اإلســامية واملســيحية؛ تكشــف وجــه 
ــة  ــه العرقي ــال البشــع، وعنريت االحت

ــة”. والديني

الفلســطينيني  خــوري  وطالــب 
بـ«دعــم  تواجدهــم  أماكــن  كل  يف 
ربــاط املقدســيني وثباتهــم يف وجــه 
املســتمرة«،  االحتــال  مخططــات 

املقاومــة هــو  أن »اســتمرار  مؤكــًدا 
االحتــال”. لــردع  الســبيل 

يف  الفلســطينية  الجاليــة  أدانــت 
تشــيي، األربعــاء24-8-2022، إغــاق 
قــوات االحتــال الصهيــوين مؤسســات 
فلســطينية تعمــل يف مجــال حقــوق 
ــة. ــة املحتل ــة الغربي ــان يف الضف اإلنس

ــطينية  ــة الفلس ــر الجالي ــدَّ مدي وع
يف تشــيي، ماهــر بشــارة، أن ذلــك 
ــد  ــو أح ــل ه ــزاًل، ب ــا منع ــس حدثً »لي
ــكات  ــال إس ــلطات االحت ــاوالت س مح
املؤسســات التــي توثــق جرامئهــا بحــق 

ــا. ــطيني يوميًّ ــعب الفلس الش

تريحــات  يف  بشــارة،  وقــال 
وضًعــا  نواجــه  »نحــن  صحافيــة: 

خطــرًا يف إســكات املدافعــني عــن 
حقــوق اإلنســان، وال يقتــر األمــر 
ــد  ــل ميت ــط؛ ب ــطينيني فق ــى الفلس ع

الــدويل”. للمجتمــع 

ويــرى أن مهاجمــة قــوات االحتال 
واقتحامهــا مكاتــب املنظــامت املعروفــة 
ــت  ــة؛ هدف ــان يف الضف ــوق اإلنس لحق
لرقــة أجهــزة الكمبيوتــر والوثائــق 
جرائــم  بســجات  تحتفــظ  التــي 

االحتــال.

االحتــال  أن  بشــارة،  وأكــد 
ــن  ــني ع ــد املدافع ــوين “يضطه الصهي
حقــوق اإلنســان، ويقتــل مــن ينــددون 

بهــذه االنتهــاكات ويظهرونهــا للعــامل”، 

الصحفيــة  “اســتهداف  أن  إىل  الفتًــا 

ــن  ــًدا ع ــس بعي ــة لي ــو عاقل شــرين أب

ــك”. ذل

وطالــب مديــر الجاليــة الفلســطيني 

يف تشــيي بتقديــم دولــة االحتــال 

الدوليــة، ومعاقبتهــا عــى  للمحاكــم 

انتهــاك حقــوق اإلنســان، وارتكابهــا 

انتهــاكات ممنهجــة للقانــون اإلنســاين 

ــدويل، مــن خــال مامرســاتها ضــد  ال

أبنــاء الشــعب الفلســطيني.

فلسطينيو أمريكا الالتينية: جريمة إحراق األقصى لن 
تمحى من الذاكرة

فلسطينيو تشيلي: »إسرائيل« تحاول إسكات المؤسسات 
التي توثق جرائمها
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بقلم ملى خاطر

ــة  ــة وكاتب ــية وإعالمي ــة سياس محلل
يف مجــايل األدب والسياســة مــن مواليــد 

ــطني املحتلة ــه يف فلس ــة رام الل مدين

يف  مؤخــرًا  جــرى  الــذي  اللقــاء 
والجهــاد  حــامس  حركتــي  بــني  غــزة 
ــا يف الحالــة  ليــس حدثًــا فريــًدا أو غريبً
الفلســطينية، فالحركتــان هنــاك تشــكان 
وتديــران  الفاعلــة،  املقاومــة  قاعــدة 
مرشوعهــا مبــا يلبــي حاجــات التطــور 
عــى  الحفــاظ  جانــب  إىل  والتقــدم 
مقدراتهــا وصــون مكتســباتها، حتــى مــع 
متيّــز حــامس بكونهــا الجهــة الحاكمــة يف 
ــة مســار املقاومــة  ــا راعي غــزة، مــع كونه
ــا،  وصاحبــة الثقــل فيــه عســكريًا وميداني
وعــى صعيــد األداء واإلمكانــات، وهــو مــا 
يجعــل مســؤولياتها أضخــم وأوســع، وكــذا 
مبادراتهــا الحتــواء ومعالجــة أي ثغــرة 
ــات داخــل  ــان أو العاق ــل يف البني أو خل

ــة. ــكياته املختلف ــاوم بتش ــف املق الص

وعــى هــذا فــإن اللقــاءات املســتمرة 
ــًدا  ــاد تحدي ــامس والجه ــي ح ــني حركت ب
هــي الوضــع الطبيعــي واإلجــراء التلقــايئ 
الــذي تتطلبــه وحــدة حــال الحركتــني عى 
ــان يجمعهــام  ــد، فالحركت أكــر مــن صعي
املختلفــة  وسياســاتهام  واحــد،  خنــدق 
تــكاد تكــون متطابقــة عــى صعيــد الهويــة 

الفكريــة واملواقــف السياســية واملســار 
املقــاوم، أي أنهــام متضيــان يف مســار 

ــد. ــدف واح ــو ه ــد ونح واح

لكــّن ما جعــل اللقــاء والبيــان الصادر 
ــر  ــور األخ ــو التط ــا ه ــا الفتً ــه حدثً عن
املواجهــة  وحــدث  غــزة،  جبهــة  عــى 
ــى  ــدس رًدا ع ــا الق ــه رساي ــذي خاضت ال
ــا  ــا ت ــا العســكرية، وم اســتهداف قيادته
ذلــك مــن محــاوالت أطــراف مشــبوهة أو 
متحاملــة عديــدة لإليقــاع بــني الحركتــني 
ــكان  ــنات، ف ــام باملاس ــغال جمهوره وإش
اللقــاء والبيــان مبنزلــة تأكيــد للمؤكــد 
االهتــامم،  لبوصلــة  ضبــط  وإعــادة 
وتذكــر بــأن مــا بــني الحركتــني مــن 
مشــرتك  عمــل  ومســاحات  توافقــات 
كبــرة وواســعة، إىل الدرجــة التــي توجــب 
والتســامي  الشــكلية  التباينــات  انتفــاء 
عليهــا والرتكيــز يف كل مــا مــن شــأنه أن 
ــطني  ــة يف فلس ــرشوع املقاوم ــن م يحّص
ــول  ــه، ويح ــدم ب ــض ويتق ــه وينه ويخدم
التحريــش  ومحــاوالت  االحتــال  بــني 
بــني أصحــاب القضيــة الواحــدة ومتريــر 
روايتــه التــي يرمــي عرهــا إلحــداث 
الشــقاق والنــزاع داخــل الصــف املقــاوم، 
بعــد أن فشــل يف خلخلــة قناعــة الجمهــور 
الفلســطيني بجــدوى خيــار املقاومــة، بــل 
شــهد كيــف حظــي هــذا الخيــار بالتفــاف 
عــى  ومباركتــه،  الفلســطيني  الشــارع 

حســاب خيــار التســوية والتنســيق األمنــي، 
الــذي يتهــاوى شــعبيًا مــع مــرور الوقــت.

باســم  الناطــق  مســارعة  ولعــّل 
األجهــزة األمنيــة يف الضفــة إىل إدانــة 
مــن  جملــة  وتلفيــق  الحركتــني  بيــان 
األكاذيــب والتعابــر الرثّــة يف معــرض 
الــرد عليــه يشــر إىل مــدى انزعــاج 
ــام بــني  ــة الوئ ــدة مــن حال أطــراف عدي
الحركتــني، ملــا يرتتــب عليهــا مــن متتــني 
ــد  ــه، بع ــت ألولويات ــاوم وتثبي ــف املق للص
أن راهــن االحتــال وأدواتــه املختلفــة 
عــى إمكانيــة إحــداث وقيعــة يف أوســاط 
ــم  ــن عدوه ــغلهم ع ــة تش ــور املقاوم جمه
ــاد أدواتــه  ــن التنبــه إلفس ــايس وع األس

وجرائــم أذنابــه.

املقاومــة  قــوى  بــني  الوحــدة  إن 
لقياداتهــا  واألداء  الخطــاب  وضبــط 
وجمهورهــا بــات أولويــة فلســطينية مهمة، 
ــن  ــكل املنضوي ــرة ل ــؤولية كب ــي مس وه
ــه  ــي التنب ــج، ينبغ ــذا املنه ــواء ه ــت ل تح
ــة  ــًدا عــن الرغب ــا، بعي ــامم به ــا واالهت له
بتســجيل النقــاط الذاتيــة أو التــاميش مــع 
محــاوالت املســاس بهــذا الفصيــل أو ذاك 
مــن فصائــل املقاومــة الفاعلــة، ألن النيــل 
مــن أي فصيــل فاعــل يعــّد نيــًا مــن كل 
مــرشوع املقاومــة، فكــرًة ومنهًجــا وخيــاًرا.

الحثيثــة  الحمــات  ظــل  ويف 
املقاومــة،  مــرشوع  ضــد  واملتصاعــدة 
ــدة،  ــوس واح ــن ق ــه ع ــى ب ــا يُرم وكل م
يصبــح مــن الواجــب أن يتقــدم االهتــامم 
بالتمكــني لهــذا املنهــج عــى كل املكاســب 
املســميات  يتجــاوز  وأن  الجانبيــة، 
الفصائليــة لصالــح الفكــرة العامــة، التــي 
ــا  ــة وقواه ــور املقاوم ــا جمه ــع عليه اجتم
الحيــة، وقدمــوا ألجلهــا تضحيــات جليلــة، 
تســتحق الصــون، بالتامســك وانتظــام 
الصــف وثباتــه، مــع الحــذر واالنتبــاه 
نواياهــم،  ولحقيقــة  أعدائــه  ألهــداف 
ــاول  ــه مع ــحذ لخلخلت ــر تُش ــاء الكب فالبن
كبــرة، مثلــام أن الــذود عنــه يحتــاج 

همــاًم متينــة وعقــواًل كبــرة.

تــأيت  العــزم  أهــل  قــدر  )وعــى 
ئــُم( لعزا ا

املصدر: فلسطني

حماس والجهاد وحدة حال ومسار
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أصــدر قســم التاريــخ العســكري 
يف كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام 
ــهادة”  والشَّ الجهــاد  “توأمــا  كتــاب 
الجهاديــة  الســرة  يــروي  الــذي 
أبــو  ــد  محمَّ القســاميني:  للقائديــن 

ـار. لة، ورائــد العطَـّ شــامَّ

نــرشه  الــذي  الكتــاب  وعــرض 
موقــع القســام اإللكــرتوين تفاصيــل 
العمــل العســكري والجهــادي للقائدين، 
ــاق  ــة األنف ــر يف معرك ــام الكب ودوره
منــذ باكورتهــا ليكــون لهــام فضــل 

الســبق وعظيــم العطــاء.

كــام تنــاول دورهــام الجهــادي يف 
العمــل عــى نجــدة األرسى وتحريرهــم 
الصهيــوين  العــدو  ســجون  مــن 
ــدد  ــة الوهــم املتب ــض، عــر عملي البغي

ــرار. ــاء األح ــة وف وصفق

نظمتــه،  حفــل  يف  ذلــك  جــاء 
األحــد 21-8-2022، كتائــب القســام 
ــويب قطــاع غــزة،  ــة رفــح جن يف مدين
يف الذكــرى الثامنــة الستشــهاد العطــار 
جانــب  إىل  حــره  شــاملة،  وأبــو 
ــادة  ــن ق ــدد م ــهيدين، ع ــي الش عائلت
القســام والرشطــة، ووجهــاء ومخاتــر 

العشائر وحشد من املواطنني.

حــامس  يف  القيــادي  وقــال 
»توأمــا  كتــاب  إّن  بريــك،  منصــور 
الســرة  يضــم  والشــهادة«  الجهــاد 
العطــرة لشــهيدي الوطــن العطــار وأبــو 
شــاملة وتاريخهــام الجهــادي املــرشف، 
ــا بكتهــم،  مشــرًا إىل أّن فلســطني كله
ســيام أنهــم مرغــوا أنــف االحتــال يف 

ــع. ــد املواق عدي

النواة األوىل

وقــال يف تريحــات صحافيــة: 
ــواة القســام األوىل  ــن ن “الشــهيدان م
تطويــر  واضحــة يف  بصمــة  ولهــام 
األداء العســكري لكتائــب القســام مــن 
حيــث اإلعــداد والتصنيــع والتدريــب 
بصمــة  لهــام  وكانــت  والتســليح، 
واضحــة يف العمليــات الفارقــة بتاريــخ 
شــعبنا، خاصــة عمليــة الوهــم املتبــدد، 
مــن  ثلــة  تحريــر  إىل  آلــت  والتــي 

أرسانــا األبطــال”.

ســرة  »الكتــاب  بريــك:  وتابــع 
أعاملهــم  وأثــر  الشــهيدين،  لحيــاة 
عــى  ســواء  والجهاديــة،  البطوليــة 

عــى  أو  القســام  كتائــب  مســتوى 
ككل،  الفلســطينية  القضيــة  مســتوى 
للباحثــني عــن  وهــو ميثــل مرجــع 
ــاة  ــن والدع ــرتهام، وزاد للمجاهدي س
يســتمدون منــه الهمــة والبــذل والعطاء 

والجهــاد يف ســبيل اللــه تعــاىل«.

ــه، أكــد متحــدث باســم  مــن ناحيت
اإلعــام العســكري لكتائــب الشــهيد 
رســالته  أّن  القســام،  الديــن  عــز 
هــي  ســتظّل  العســكري-  -اإلعــام 
ألمجــاِد  والتأريــُخ  الوعــي،  صناعــُة 
الشــهداء، وإبــراُز الصــورِة املرشِّفــِة 
كتائــب  لجهــاد  الفريــد  والنمــوذج 
الفلســطينية،  واملقاومــة  القســام 
بشــهدائها الســابقني للجنــان، وأبطالهــا 

الذيــن ال يزالــون عــى العهــد.

ــر  ــه: »األث وأضــاف خــال كلمــة ل
ــدة  ــة الفري ــم واملدرســة الجهادي العظي
خليــل  أبــو  القائــدان  خلّفهــا  التــي 
ــِريٌّ  ــه- لح ــام الل ــن – رحمه ــو أمي وأب
أن تــدرَّس لأجيــال يف فلســطني ويف 

ــامية«. ــة واإلس ــة العربي ــوع األم رب

ــة عــن الشــهداء  وأوضــح أن الكتاب
ــًا  ــا قلي ــى دوًم ــم يبق ــث عنه والحدي
أن  ميكــن  وال  ومحــدوًدا،  وناقًصــا 
يفــي بعظيــم قْدرهــم وُســموِّ مكانتهــم، 
ــم  ــة ألن ترُتج ــُس اللُّغ ــُع قوامي وال تتس
ال  كيــف  الرّجلــني،  هذيــن  تضحيــَة 
زاويــٍة  كل  يف  حــارضٌة  وبصامتُهــام 

وشــارٍع يف رفــح والجنــوب.

اإلعــام  باســم  املتحــدث  وأكــد 
الشــهيدين  التوأمــني  أن  العســكري 
وصاروًخــا  صلبًــا،  جيًشــا  أصبحــا 
مرعبًــا للعــدو، وســرة عطــرة لأجيــال، 
ومســرًة مباركــًة مــن جهــاٍد ال يتوقــف، 
ومقاومــٍة ال تنكــر؛ حتــى يضــَع أبنــاُء 
عــى  أقدامهــم  الشــهيدين  وإخــوُة 
ُمحــرًرا  األقــىص،  املســجِد  عتبــاِت 

مطهــرًا مــن دنــس الغاصبــني.

“القسام« ُتشهر كتاب »توأما الجهاد والشهادة”
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»هآرتــس«  صحيفــة  كشــفت 
ــني  ــا، اإلثن ــة يف افتتاحيته الصهيوني
وزارة  مــن  فــرق  أن   ،2022-8-22
األمــن متشــط أرشــيفات يف أنحــاء 
»إرسائيــل« وتُخفــي وثائــق تاريخيــة 
الفــرق نقلــت إىل خزنــات وثائــَق 
تتصــل باملــرشوع النــووي اإلرسائيي 
والعاقــات الخارجيــة لـ«إرسائيــل«.

وتقــول الصحيفــة، إن »مئــات 
الوثائــق مــع أدلــة عــى النكبــة، 
بينهــا إفــادات ألويــة يف الجيــش 
مدنيــني  قتــل  عــن  الصهيونيــة 
وتدمــر قــرى، وتوثيــق لطــرد، بــدت 
ــة إلخفــاء  ــة منهجي كجــزٍء مــن عملي

أدلــة عــى النكبــة«.

ــن  ــوا م ــن وقف ــت أن »م وأضاف
وراء العمليــة هــم عنــارص جهــاز 
»ملــامب« )املســؤول عــن األمــن يف 
املؤسســة األمنيــة(، وهــو جهــاز رسي 

ــني«. ــه رسي ــه وميزانيت عمل

وتبــنّي مــن التحقيــق، بحســب 
الجهــاز  عنــارص  أّن  الصحيفــة، 
صاحيــة  أي  دون  مــن  »عملــوا 

جــزٍء  يف  أنهــم  حتــى  قانونيــة، 
ــت  ــق كان ــوا وثائ مــن الحــاالت أخف
ســمحت  قــد  العســكرية  الرقابــة 
بنرشهــا قبــاً، بــل وحتــى أنهــم 
نقلــوا أحيانــاً إىل خزنــات وثائــق 

مضمونهــا نُــرش عــى املــأ«.

وبعــد الكشــف، رئيســة اللجنــة 
األمــن  وزارة  لشــؤون  الفرعيــة 
الكنيســت  وعضــو  ووحداتهــا، 
ــدت  ــس(، عق ــن )مرت ــال روزي ميخ
ــات  ــلة جلس ــر سلس ــام األخ يف الع
يف املوضــوع تبــني فيهــا أن ممثــي 
الدولــة وصلــوا بالفعل إىل أرشــيفات 
وخزنــوا وثائــق ليــس عليهــا حصانــة، 
ــا  ــل عــى إخفائه ــامب« عم وأن »مل

مــن دون أي صاحيــة.

وأكــدت الصحيفــة الصهيونيــة أن 
ــة  ــة الخارجي ــس لجن ــن ورئي »روزي
ــن  ــت رام ب ــو الكنيس ــن، عض واألم
ــف  ــا كش ــد(، طلب ــش عتي ــاراك )ي ب
الوثائــق التــي أُخفيــت، لكــن ممثــي 

ــوا«. ــن عارض وزارة األم

ــوية  ــت تس ــة، »تحقق ويف النهاي

الدولــة  خازنــة  مبوجبهــا  تقــوم 
األرشــيفات  إىل  كتــاب  بإرســال 
وطلــب فحــص مــا إذا كان باإلمــكان 
نــرش الوثائــق بالتنســيق مــع أرشــيف 

الدولــة«.

»مؤخــرًا  لـ«هآرتــس«،  ووفقــاً 
رويت  الدولــة،  خازنــة  أرســلت 
سلســلة  إىل  كتابًــا  أبروموفيتــش، 
العامــة  األرشــيفات  مــن  مقلصــة 
ــر  ــب تقدي ــات بحس ــني مئ ــن ب – م
ــك،  ــوب لوزبي ــابق، يعق ــازن الس الخ
التــي مّشــطها عنــارص »ملــامب« – 
مــع طلــب نقــل الوثائــق لفحصهــا«، 
ــاه  ــوة يف االتج ــا »خط ــرًة أنه معت
الصحيــح لكنهــا صغــرة جــًدا وتعــّر 

ــوية«. ــن تس ــر م ــان أك ــن إذع ع

كانــت  »إذا  أّن  إىل  وأشــارت 
ــد اعرتفــت يف الجلســات  ــة ق الدول
دون  مــن  أُخفيــت  الوثائــق  أن 
صاحيــة، فلــامذا عــدم اإلرصار عى 
كشــفها فــوًرا؟ وبــأي صاحيــة تقــول 
اآلن الدولــة لأرشــيفات بــأن عليهــا 
للمعاينــة، يف حــني  املــواد  جلــب 
أن الدولــة مل يكــن لهــا صاحيــة 

إخفائهــا يف املقــام األول؟«.

وشــددت عــى رضورة أن »تقــوم 
ــادة  ــن الع ــص م ــل« بالتخل »إرسائي
ــا  ــها معه ــت نفس ــي كيّف ــة الت امللتوي
إلخفــاء ماضيهــا عــن الجمهــور«، 
ويجــب إخــراج هــذه املــواد مــن 
ــن  ــه »م ــرًة أن ــوًرا، معت ــات ف الخزن
تاريــخ  يعــرف  أن  الجمهــور  حــق 
ــا  ــا، وأيًض ــش فيه ــي يعي ــة الت الدول
ــة يف  ــل لطاف ــب أق ــاف جوان اكتش

ماضيهــا«.

»هآرتــس« الصهيونيــة: “إســرائيل” تخفــي وثائــق تاريخية  
توثــق قتــل مدنييــن فــي النكبة 



موقعها: 
تقع إىل الجنوب من حيفا وعى بعد 25 كم.

مساحتها وعدد سكانها:

تبلــغ مســاحتها أراضيهــا املســلوبة حــواىل 18000 ألــف دونــم، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 

1046 نســمة، وارتفــع إىل  1429 نســمة عــام 1931، وإىل 2170 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
دّمرت سلطات االحتال القرية تدمرًا كامًا ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها عام 1948.

أقام االحتال عى أراضيها مستوطنة »موشاف عني إيااله« عام 1949.

عين غزال

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