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12 13- - من »كامبل بنرمان« إلى »وعد بلفور« المشؤوم مشروع واحد؟!

14 - آثــار عكســية لحجــب »عريــن األســود« عــن منصــات التواصــل.. مــا الــذي 
ُيقلــق »إســرائيل«؟



وفــق إحصائيــة مفّصلــة نرشتهــا وكالــة يونيــوز لألنبــاء، فقــد بلغــت حصيلــة املواجهــات مــا بــن الشــعب الفلســطيني، خــال 
ــة القــدس الرشيــف  الفــرة القصــرة مــا بــن 1-17 ترشيــن األول الحــايل، مــا مجموعــه /956/ عمــاً مقاومــاً، وذلــك يف مدين
ومناطــق الضفــة الغربيــة »جنــن ونابلــس وقلقيليــة ورام واللــه والخليــل«، وقــد أدَّت هــذه األعــال املقاِومــة إىل ارتقــاء 15 شــهيداً، 

وجــرح 354 فلســطينياً آخــر، عــدا عــن الخســائر املاديــة يف البيــوت والســيارات والبنيــة التحتيــة للبلــدات الفلســطينية.

ــن  ــة 42 آخري ــن وإصاب ــقوط عنرصي ــة إىل س ــارت اإلحصائي ــد أش ــة، فق ــب البرشي ــدو الغاص ــائر الع ــد خس ــى صعي ــا ع أّم
مــن قــوات االحتــال، دون الدخــول يف تفاصيــل الخســائر األخــرى للعــدو، وخاصــة عــى صعيــد زعزعــة البنيــة األمنيــة للكيــان 

ــوين. الصهي

ــب رّشاً مــن اســتمرارها، ويحــَذر  تتميّــز هــذه األعــال املقاومــة بالعديــد مــن الخصائــص التــي تجعــل العــدو الصهيــوين يتحسَّ
مــن تطورهــا نحــو انتفاضــة شــعبية شــاملة، وهــو أمــٌر ليــس ببعيــد أبــداً.

من هذه الخصائص:

1 - اإلقــدام والشــجاعة الكاملــة: لــدى الشــباب الفلســطيني يف مواجهــة قــوات االحتــال رغــم عــدم تكافــؤ الوســائل واألعــداد، 
حيــث متّــت معظــم األعــال املقاومــة عــى يــد شــباب بلــغ عددهــم ثاثــة عــى األكــر يف بعــض الحــاالت، وغالبــاً مــا قــام بهــا 

شــاّب منفــرد لوحــده، دون تخطيــط مــع أي فصيــل أو منظمــة أو أي جهــة أخــرى.

2 - الحاضنــة الشــعبية الفلســطينية: التــي دعمــت الشــباب، وســاهمت يف حايتهــم وإنقاذهــم مــن عمليــات االغتيــال الصهيونيــة 
يف العديــد مــن الحــاالت، وســاندت أهــايل الشــهداء يف مواجهــة اإلجــراءات التعســفية الصهيونيــة، وقامــت بصــّد عمليــات اقتحــام 

املخيــات والبلــدات الفلســطينية مــن قبــل الجيــش واملســتوطنن الصهاينــة.

ــة  ــكرات الصهيوني ــى املعس ــوم ع ــة الهج ــوالً إىل محاول ــارة وص ــاء الحج ــرات وإلق ــن التظاه ــة: م ــاليب املقاوم ــوع أس 3 - تن
ــدو. ــود الع ــار مــع جن ــادل إطــاق الن وتب

4 - ارتفــاع وتــرة العمــل املقــاوم: وهــذا مــا يظهــره العــدد الهائــل لهــا /956/خــال 17 يومــاً فقــط، مبعــدل /21/ عمــل يوميــاً، 
رغــم كل اإلجــراءات القمعيــة، وإطــاق النــار بــدون أي حســاب مــن قبــل الجنــود الصهاينــة !

5 - املبــادرة الذاتيــة: للمقاومــن الشــباب وللشــعب الحاضــن؛ فــكل مــا ســبق يتــّم دون إرشاف وال توجيــه مــن قبــل فصائــل 
ــاً. املقاومــة الفلســطينية، التــي يحــاول بعضهــا مســاندة الشــباب الفلســطيني املقــاِوم سياســياً وإعامي

إنَّ هــذا الفعــل الفلســطيني املقــاوم، بصفاتــه وخصائصــه التــي ذكرنــا بعضهــا، يؤكــد أن املواجهــة مــا بــن الشــعب الفلســطيني 
واالحتــال الصهيــوين الغاصــب هــي مواجهــة مســتمرة حتــى فنــاء هــذا الشــعب، أو تحــرره واســتعادة حقوقــه، وليــس هنــاك مــن 

احتــال ثالــث أبــداً !

ــا، مدعــّوة إىل إعــادة حســاباتها يف اســتمرارها يف  ــاً يف أرضن ــه غصب ــي أوجدت ــوين، الت ــان الصهي ــدول الداعمــة للكي وإنَّ ال
جرميتهــا ضــد اإلنســانية وضــد الشــعب الفلســطيني، وقــد تأكّــد للجميــع أّن هــذا الكيــان الغاصــب ال ميكــن أن يســتمر يف البقــاء 
ــام  ــكا والنظ ــا وأمري ــا بريطاني ــي تضعه ــدود الت ــن الح ــاته ع ــرج يف سياس ــه أن يخ ــق، وال ميكن ــريب املطل ــم الغ ــذا الدع ــوال ه ل
العاملــي الغــريب؛ ومــا االتفــاق الــذي رَعتـْـه الواليــات املتحــدة لرســيم الحــدود البحريــة مــع لبنــان إال دليــل عــى الــدور الوظيفــي 
لهــذا الكيــان يف خدمــة املصالــح االســتعارية، حيــث التــزم قــادة العــدو باألوامــر الغربيــة، التــي اضطــرت لهــذا االتفــاق لتأمــن 

إمــدادات الطاقــة، وأجربتهــا املقاومــة عــى مراعــاة املصالــح اللبنانيــة.

ــات أّن  ــد املعطي ــي تؤك ــطيني، والت ــعب الفلس ــى الش ــا ع ــي تفتحه ــرب الت ــذه الح ــدوى ه ــدرس ج ــدول أن ت ــذه ال ــى ه وع
ــا. ــام فيه ــتعدين لاستس ــوا مس ــطينين ليس الفلس

فهل يتابع الغرب سياساته العدوانية حتى فناء آخر فلسطيني ؟! وهو ما لن يكون بإذن الله !

أم يدرك أن الحقَّ غالب، وأنَّ العدوان زائل، وأن الدخول يف السلم والعدل هو الخر لإلنسانية كلّها ؟!

فلسطن تواجه الغاصب، ولن يتنازل أهلها عن حقوقهم العادلة أبداً.

أال ترون أنَّ شبابهم وصغارهم وشيبَهم يشرون املوت شهادًة ؟!!

أال ميثـّـل عــدّي التميمــي وســواه مــن األبطــال أمنوذجــاً يســتحق التأمــل واســتخاص الِعــرَب، ويدعــو العــامل الظــامل للتوبــة عــن 
جرامئــه ؟

ــن صــادق، أّن مثــرة  ــت ويق ــب ثاب ــدان بقل ــود إىل املي ــل تع ، ب ــرُّ ــي ال تف ــا؛ فلســطن الت ــو فلســطن كلُّه ــي ه عــدي التميم
ــه األخــرة ! ــب الشــهيد عــدّي يف وصيت ــده؛ كــا كت ــة مــن بع ــون البندقي ــات مــن الشــباب يحمل استشــهاد شــاّب واحــد هــي مئ

محمد أديب ياسرجي
أمين سر الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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عيل إبراهيم

ــًدا  ــة تصاع ــنوات املاضي ــهدت الس ش
يف نشــاط »منظــات املعبد« االســتيطانيّة 
التــي يقتحــم عنارصُهــا املســجد األقــى 

ويعتــدون عليــه.

هدفًــا  املعبــد«  »منظــات  تحمــل 
بعيــد املــدى يتمثــل بهــدم األقــى كامــًا 
وإقامــة »املعبــد الثالــث« مكانــه، وهدفــاً 
ــرض  ــجد وف ــد املس ــل بتهوي ــا يتمثّ مرحليً
الوجــود اليهــودّي فيــه مــن خــال تكثيــف 
اقتحاماتــه وخاّصــة يف األعيــاد اليهوديــة.

املنظــات  أعــداد  تنامــي  ومــع 
والحــركات االســتيطانيّة التــي تــرّوج لبنــاء 
ــه،  ــق ب ــرش التعل ــى ن ــل ع ــد« وتعم »املعب
تأّســس عــام 2012 »ائتــاف منظــات 
التنســيقّي  اإلطــار  املعبد«، ليكــون 

ألنشــطتها.

أن  إىل  الدراســات  بعــض  وتُشــر 
ــة بنــرش  ــاك حــواىل 40 مؤسســًة معنيّ هن
فكــرة “املعبــد” تعمــل يف مختلــف األطــر، 
ــا. ــة وغره ــعبية والبحثي ــة والش الجامعي

ــوًل إىل  ــوب« وص ــر القل “تحض
ــاء »املعبــد” بن

ــة لـ«منظــات  ــود الجــذور الفكريّ تع
املعبــد« إىل جاعــة »بريــت هابريونيــم “ 
ــة،  ــة شــبابيّة دينيّ االســتيطانيّة، وهي حرك
أّسســها الحاخــام موشــيه تســفي ســيغال 
عــام 1937، رأت أّن التجديــد القومــّي 
ــة  ــٍة دينيّ يعتمــد عــى إعــادة تأســيس دول

ــد«. ــاء »املعب ــادة بن يهوديّة وإع

ــد   وقــد تجــّددت هــذه األفــكار وأُعي
إحياؤهــا مــع احتــال شــطر القــدس 

الرشقــي عــام 1967.

العديــد  ظهــرت   ،1967 عــام  بعــد 
ــزت  مــن املنظــات االســتيطانيّة التــي ركّ
االســتيطاين يف  الوجــود  تعزيــز  عــى 
املناطــق املحتلــة حديثًــا، مــن أبرزهــا 
منظمــة »غــوش إميونيــم”، التــي أسســها 
الحاخام مــويش ليفنجــر، تحــت شــعار 
ــا  ــل، وفًق ــل، لشــعب إرسائي »أرض إرسائي
لتــوراة إرسائيــل«. ومــع أن هــدف الحركة 
الســيطرة عــى أرايض الفلســطينين )وقد 
أوىل  وكانــت  ذلــك  فعليًــا يف  نجحــت 
املنظــات التــي أّسســت املســتوطنات يف 
الضفــة(، إال أّن العديــد مــن أعضائهــا 

ــادة  ــد« وإع ــاء »املعب ــن ببن ــوا مهتم كان
التوراتيــة”. تأســيس »اململكة 

رشطــة  كشــفت   ،1984 العــام  يف 
االحتــال مخططـًـا لبعــض أعضــاء »غوش 
ــة  ــم« يســتهدف تفجــر مصــى قب إميوني
الصخــرة، فاعتقلــت عــدداً منهــم. أّدى 
ــة  ــة حــول طبيع ذلــك إىل نقاشــاٍت داخليّ
الحركــة وطــرق عملهــا، وهــو مــا أّدى 
يف النهايــة إىل تاشــيها وانتقــال عــدٍد 
مــن كوادرهــا إىل أطــر أخــرى، حاملــن 
ســاعن  ولكــن  ذاتهــا،  األيديولوجيــا 

ــأدوات جديــدة. ــا ب لتحقيقه

هكــذا تحــّول الكثــرون مــن »نشــطاء 
لتدمــر  املبــارش  العمــل  مــن  املعبــد« 
فكــرة  تبنــي  إىل  ومصلياتــه  األقــى 
»الاعنــف« لتحقيــق الوجــود اليهــودي 

يف املســجد تدريجيًــا.

أوىل  بــدأت  ذاتــه،  العــام  ويف 
املؤسســات املعنيــة بنــرش أفــكار »املعبــد« 
بالظهــور، ففيــه أّســس الحاخــام يرسائيــل 
)بالعربيــة:  املعبــد«  »معهــد  أريئيــل 

هاميكــداش(. ماخــون 

ــو  ــمي للمعهد ه ــب املوقع الرس وبحس
ــة،  ــة« غــر ربحي ــة وديني ــة »تعليمي منظم
عــى  القصــر  املــدى  عــى  يعمــل 
نــرش أهميــة »املعبــد« لــدى الجمهــور 
ــى  ــم، وع ــال التعلي ــن خ ــي م اإلرسائي
املــدى الطويــل يهــدف إىل بنــاء »املعبــد« 

يف العــرص الحــايل

ــلو  ــات أوس ــع اتفاقي ــر توقي ــى أث ع
ــت  ــدس«، عمل ــدان الق ــن »فق ــق م والقل
»منظــات املعبــد« عــى تعزيــز وجودهــا، 
ــع  ــد« يف املجتم ــي بـ«املعب ــادة الوع وزي
القطــاع  داخــل  خاّصــًة  اإلرسائيــي، 
لرؤيــة  تطبيــٍق  يف  القومــّي،  الدينــّي 
ــّدم  ــي تُق ــون الت ــودا عتصي املســتوطن يه
التغيــر »مــن أســفل« الهــرم االجتاعــّي، 

ــر ــرب تغي ع

»نحو هدم األقصى«.. ماذا تعرف عن »منظمات المعبد«؟



5

- 2
86

 - 
ون

مان
وث

ة 
ست

 و
ان

مئت
د 

عد
 ال

-

الخميس 24 ربيع1 1444 هــ، الموافق لـ 20 أكتوبر 2022

الــرأي العــام ودفعــه نحــو االهتــام 
أكــر بفكــرة »املعبــد«، وبالتــايل أكــر ســعيًا 
لبنائــه، وتُطلــق املنظــات عــى هــذه العمليــة 
عنــوان  وهــو  القلــوب«،  »تحضــر  اســم 
املعبد«. ومنــذ  »منظــات  لــدى  املرحلــة 
ــا  ــذه املنظــات موقًع ــت ه ــام 2000 حّقق ع
أساســيًا يف التياريــن اليمينيــن الســيايس 
مــع  وثيقــة  عاقــات  ونســجت  والدينــي، 
زيــادة  إىل  أدى  مــا  االحتــال،  ســلطات 
املســجد  اقتحــام  يف  خاّصــًة  نشــاطها، 

األقــى.

»املعبــد« يف  أجنــدات  تصاعــد  ومــع 
دينيًــا  زعيــًا   71 أعــاد  االحتــال،  دولــة 
 2004 أكتوبــر  األول/  ترشيــن  يهوديًــا يف 
تأســيس مجلــٍس قضــايئ دينــّي يُعــرف باســم 
املجلــس  الجديد. يُعــرّف  »الســنهدرين« 
الجديــد نفســه بأنّــه »الربملــان اليهــودّي 
الحاخامــي«، ويركّــز جهــوده عــى إعــادة 
العبــادات واملارســات اليهوديـّـة إىل »املعبــد« 
الحيوانيــة«،  »القرابــن  تقديــم  وخاّصــًة 
والبحــث عــن حيوانــات تناســب »القربــان«. 
وقــد ســاهم هــذا املجلــس فعليّــاً يف التــدرب 
عى الطقــوس التوراتيــة املرتبطــة بـ«املعبــد«، 
ــى  ــجد األق ــن املس ــرب م ــت بالق ــي متّ الت

املاضيــة. خال الســنوات 

أياٍد كثرة.. وأهداف متقاطعة

تركيبــة  أن  إىل  املعطيــات  تشــر 
»منظــات املعبــد« ليســت تقليديــة، فهــي 
املنظــات  غــرار  عــى  هرميــة  ليســت 
ــم  ــا قائ ــر منه ــرى، والكث ــات األخ واملؤسس
ــا،  ــم له ــذب الدع ــيها ج ــدرة مؤسس ــى ق ع
ــم  ــة إىل أن معظ ــادر اإلرسائيلي ــر املص وتُش
مســؤويل املنظــات املتطرفــة مــن حاخامات 
ــرف  ــا يُع ــن م ــس«، ضم ــكناز األرثوذك »اإلش

الدينــي«. »الصهيــوين  بالتيــار 

التيــار  يشــكل  هــؤالء،  جانــب  وإىل 
ــارزة يف  ــارات الب ــرز التي ــي أب القومي-الدين
ــض  ــود بع ــة إىل وج ــات، إضاف ــذه املنظ ه

العلانيــة. العنــارص 

»منظــات  أهــداف  تنــاول  وميكننــا 
ــه  ــا تتضمن ــن، األول م ــن منظوري ــد« م املعب
ــاين املارســات  ــا الث ــم الرســمية، أم أهدافه
ــتهدف  ــي تس ــع الت ــى أرض الواق ــة ع العملي

األقــى ومكوناتــه البرشيــة.

فــإّن  األول،  باملنظــور  يتعلــق  فيــا 
املنظــات االســتيطانية تحمــل مجموعــة مــن 

املعبــد  بالتايل: »بنــاء  تتلخــص  األهــداف 
األســايس  الهــدف  هــو  وهــذا  الثالــث«، 
ــد  ــة »تجدي ــد«، حرك ــد »املعب ــن: معه ــكل م ل
املعبــد«، وصنــدوق »خزانــة املعبــد«، ومنظمــة 

ــد«. ــل املعب ــاء ألج »نس

ــه ملركــز  “الرويــج لفكــرة املعبــد وتحويل
ثقــايف إرسائيــي”: تعمــل عــى تحقيــق هــذا 
ــل  ــون بجب ــل “املؤمن ــات مث ــدف مؤسس اله

ــور”. ــد”، و”هــار هم املعب

ــل  ــود يف جب ــادة لليه ــوق العب ــح حق “من
املعبد”، وتعمــل عليــه حركــة “حقــوق اإلنســان 
ــة  ــل املعبد”. “دراســة القوانــن الديني يف جب
ــة”:  ــد” وخدمــات التضحي الخاصــة بـــ “املعب
ــد  ــل معه ــه مؤسســات مث ــل عــى تحقيق تعم
“الدراســات املعبديــة” يف “متســبيه يريشــو”.

ــتخدم  ــت تس ــي كان ــاء األدوات الت “إنش
يف الطقــوس اليهوديــة الخاصــة بـــ “املعبــد”: 
وتقــوم عليــه مؤسســات مثــل معهــد “املعبــد” 
- موطــن للحرفيــن العربيــن، “ماخــون 

ــت”. ــي هباي معاي

أمــا وفــق املنظــور الثــاين، أي عــى 
صعيــد االعتــداءات التــي تجــري عــى واقــع 
املســجد األقــى بواســطة هــذه املنظــات، 
اليهــودي  الوجــود  تثبيــت  أبرزهــا:  فــإّن 
ــه بشــكٍل شــبه  داخــل األقــى عــرب اقتحام
يومــي، وحشــد أعــداد كبــرة مــن املقتحمــن 
بالتزامــن مــع األعيــاد واملناســبات اليهوديــة.

الســعي إىل تقســيم األقــى، والســيطرة 
عــى جــزء مــن ســاحاته، ومحاولــة اقتحــام 

املســجد مــن أبــواب غــر بــاب املغاربــة.

العلنيــة  اليهوديــة  الطقــوس  وفــرض 
ــة  ــوس املتعلق ــذ الطق ــجد، وتنفي ــل املس داخ
بـــ “املعبــد«، وخاصــة تلــك املرتبطــة بأعيــاد 
ــة محــددة، عــى غــرار اإلعــان عــن  يهودي
نيــة تقديــم »قرابــن الفصــح« يف شــهر 

.2022 نيســان/أبريل 

حكومــة  مــع  واحــدة«  “إيــد 
ل حتــا ل ا

منظــات  كونهــا  مــن  الرغــم  عــى 
ــن  ــل ب ــّط الفاص ــة، إال أّن الخ ــر حكومي غ
نشــاطها وبــن سياســات ســلطات االحتــال 
الرســميّة يــكاد يكــون منعدًمــا. فقــد نجحــت 
ــن  ــنوات م ــدار س ــى م ــات ع ــذه املنظ ه
العمــل يف فــرض أجنداتهــا عــى الحكومــات 
ــف أذرع  ــى مختل ــة، وع ــة املتعاقب اإلرسائيلي
ــة، إىل  ــاء، إىل الرشط ــن القض ــال، م االحت

الــوزارات الحكوميــة، وغرهــا.

ــع  ــن جم ــدا ع ــل، ع ــد التموي عــى صعي
ــإّن  ــتوطنن، ف ــور املس ــن جمه ــات م التربع
ــن  ــل م ــى متوي ــل ع ــات تحص ــذه املنظ ه
عــام  ففــي  رســمية،  إرسائيليــة  جهــاٍت 
ــب  ــس« أن نائ ــة »هآرت 2015 كشــفت صحيف
وزيــر األمــن اإلرسائيــي يف حينــه تــربّع 
ــد«. ــد املعب ــيكل إىل »معه ــف ش ــغ 50 أل مببل

ــإّن  ــيايس، ف ــم الس ــد الدع ــى صعي وع
اقتحــام املســجد األقــى بــات واحــًدا مــن 
جمهــور  لــدى  االنتخــايب  الجــذب  أدوات 
واســع مــن املســتوطنن، وهــو مــا جعــل عدًدا 
اإلرسائيليــة  السياســيّة  الشــخصيات  مــن 
ــرص  ــد«، وتح ــات املعب ــع »منظ ــى م تتاه
ــة  ــاركة الفاعل ــجد، واملش ــام املس ــى اقتح ع
ودعــم  املنظــات،  تلــك  مؤمتــرات  يف 

أطروحاتهــا.

فقــد  األمنــي،  الدعــم  وعــى صعيــد 
متتــن  عــى  املعبــد«  »منظــات  عملــت 
ــت  ــال، وحرص ــة االحت ــع رشط ــا م عاقاته
كبــار يف  عاقات مــع ضبــاط  عى نســج 
رشطــة القــدس، وقــد انتهــت هــذه الجهــود 
ــه عاقــة »تكامــل  إىل مــا ميكــن وصفــه بأنّ

وتفاهــم« بــن الطرفــن.

تطــور  اســتعراض  ميكــن  ال  ختاًمــا، 
ــرور  ــن دون امل ــد« م ــات املعب ــل »منظ عم
ــنوات  ــه يف الس ــتطاعت تحقيق ــا اس ــى م ع
املاضيــة، وتحقيقهــا قفــزات إن يف أعــداد 
مقتحمــي املســجد األقــى، أو يف حجــم 
االســتجابة السياســية واألمنيــة والقانونيــة 
ــتطاعت  ــا اس ــد أنه ــا يؤك ــا، م ــع أطروحته م
إحــداث اخــراق نوعــي يف البنيــة املجتمعيــة 

ــواء. ــٍد س ــى ح ــة ع ــية اإلرسائيلي والسياس

وهــو مــا متظهــر يف قدرتهــم عــى 
تطويــر أدواتهــم، إن يف ســياق االعتــداء 
ــى  ــوا ع ــد عمل ــى، فق ــجد األق ــى املس ع
ثــم  زمانيًــا،  األقــى  تقســيم  ترســيخ 
ــا، وصــواًل إىل فــرض  حاولــوا تقســيمه مكانيً
الطقــوس اليهوديــة داخــل املســجد األقــى، 
ــام،  ــذا الع ــرش ه ــد الع ــهدنا يف عي ــا ش ك
ــياق  ــا الس ــا. أم ــا وكثافته ــدة أدائه ــع ح ورف
الثــاين فهــي متثيلهــا عــى الســاحة السياســية 
يف  العــب  إىل  وتحولهــا  اإلرسائيليــة، 
انتخابــات “الكنيســت” وترجيــح كفــة ائتــاف 
لألحــزاب يكــون داعــًا لهــا وألجنداتهــا.

املصدر: موقع مرتاس
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ــن 17- ــس مســتوطنون، اإلثن دنّ
اإلبراهيمــي  املســجد   ،2022-10
ــا  ــًا غنائيًّ ــوا حف ــل، وأقام يف الخلي
داخلــه، بحايــة مشــددة مــن قــوات 

ــوين. ــال الصهي االحت

وقــال مديــر املســجد اإلبراهيمي 
غســان الرجبــي، إّن “املســتوطنن 
اقتحمــوا املســجد برفقــة االحتــال، 
وأدخلــوا آالت موســيقية ومكــربات 
غنائيًّــا  حفــًا  ونظمــوا  صــوت، 
اســتمر حتــى ســاعات فجــر الثاثــاء 
18-10-2022، يف انتهــاك فاضــح 

ــادة”. ــدور العب ل

»يــأيت  الرجبــي:  وأضــاف 
ــذي  ــت ال ــام يف الوق ــذه االقتح ه
بإدخــال  للفلســطينين  يســمح  ال 
الرضوريــة  املســجد  مســتلزمات 
للصيانــة والرميــم، وال يســمح حتــى 
ــم إال  ــن بإدخــال كامراته لإلعامي

بتنســيق مســبق مــع االحتــال”.

ــوا  ــتوطنن نظم ــح أن املس وأوض
رقصــات  تخللــه  ـا  غنائيًـّ حفــاً 
ويف  املســجد  داخــل  »تلموديــة« 
باحاتــه احتفــااًل باألعيــاد اليهوديــة، 
وفرضــت قــوات االحتــال إجــراءات 
محيــط  يف  مشــددة  عســكرية 
ــة  ــة الجنوبي ــي«، واملنطق »اإلبراهيم
لتأمــن االحتفــاالت  مــن املدينــة 

االســتيطانية.

املارســات  هــذه  أّن  وعــّد 
االحتاليــة تنــدرج ضمــن سياســة 
وســعيه  االســتيطانية،  االحتــال 
عــى  الكاملــة  الهيمنــة  لفــرض 
والبلــدة  اإلبراهيمــي،  املســجد 

الخليــل. مبدينــة  القدميــة 

إغــاق  وجــود  إىل  وأشــار 

ثــاين/  ترشيــن   19 يف  للمســجد 
ــد  ــا يســمى »عي ــة م نوفمــرب، بذريع

ســارة« اليهــودي.

غنائيًّــا  احتفــااًل  أن  يُذكــر 
ــتوطنن  ــات املس ــه مئ ــًا نظم ماث
ترشيــن  شــهر  مــن  الثالــث  يف 
داخــل  الجــاري،  األول/أكتوبــر 
انتهــاك  املســجد اإلبراهيمــي، يف 
ــة  ــادة، وخصوصي ــدور العب فاضــح ل

ملســلمن. ا

االحتــال  قــوات  وكانــت 
ــام  ــجد أم ــاق املس ــن إغ ــت ع أعلن
ــام  ــال أم ــح املج ــطينين، لفس الفلس
املســتوطنن القتحامــه كامــاً، يف 

اليهوديــة.  »األعيــاد« 

ومنــذ بدايــة احتال عــام 1967، 
ــاعي  ــال مس ــلطات االحت ــدأت س ب
وعقــب  املســجد،  عــى  الســيطرة 
املجــزرة التــي ارتكبهــا اإلرهــايب 
 1994 عــام  غولدشــتاين  بــاروخ 
ــال قســًا مــن املســجد  ــح االحت من
األعيــاد  وخــال  للمســتوطنن، 
اليهوديــة يغلــق بالكامــل، ويســمح 
لهــم بإقامــة الحفــات والعربــدة 

ــه. في

الراقــص  الغنــايئ  الحفــل 
جديــدة” “جرميــة 

بــدوره، قــال القيــادي يف حركــة 
إّن  مــرداوي”  “محمــود  حــاس 
الحفــل الغنــايئ الراقــص، الــذي 
املســجد  يف  املســتوطنون  نظّمــه 
جديــدة،  جرميــة  اإلبراهيمــي 
يهــدف إلحــكام الهيمنــة الصهيونيــة 
ــة يف  ــدة القدمي ــجد والبل ــى املس ع

الخليــل.

هــذا  أّن  إىل  مــرداوي  ونبــه 
الثانيــة  للمــرة  يحــدث  االنتهــاك 
خــال أســبوعن، مؤكــًدا أّن شــعبنا 
مخططــات  بتمريــر  يســمح  لــن 
املقدســة  األماكــن  يف  االحتــال 
ــك  ــيواجه ذل ــل س ــرام، ب ــرور الك م
بتصعيــد املقاومــة واســتهداف قــوات 
املســتوطنن  وقطعــان  االحتــال 

بــكّل الوســائل.

يف  االســتمرار  أّن  إىل  ولفــت 
املدينــة  يف  املســلمن  اســتفزاز 
املقدســة  مبشــاعرهم  واملســاس 
ومحــاوالت تزييــف التاريــخ وطمــس 
املعــامل اإلســامية؛ ســيولّد موجــًة 
مــن الغضــب قــد يعــرف العــدو 
ــر  ــتطيع تقدي ــن يس ــه ل ــا لكن بدايته
ــأس  ــه يعــرف ب ــا، خاصــة وأن نهايته

األبطــال. ورجالهــا  الخليــل 

ا في المسجد اإلبراهيمي..  مستوطنون يقيمون حفًل غنائيًّ
وحماس تحذر
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الخميس 24 ربيع1 1444 هــ، الموافق لـ 20 أكتوبر 2022

الســيايس  املكتــب  رئيــس  أكّــد 
لحركــة املقاومــة اإلســامية »حــاس«، 
األرسى  قضيــة  أّن  هنيــة،  إســاعيل 
كانــت ومــا زالــت وســتبقى عــى رأس 
أولويــات حــاس وأجنــدة املقاومــة 

الفلســطينية.

وقــال هنيــة يف كلمــة مقتضبــة 
ــاء 10-18- ــاة األقــى الثاث ــا قن بثته

2022: إننــا نعاهــد أرسانــا يف هــذه 
الذكــرى باســم شــعبنا واملقاومــة أن 
منــي عــى الطريــق لنحقــق مجــدًدا 
صفقــة جديــدة، ولنفــرض مــن جديــد 
إرادة شــعبنا وأمتنــا عــى هــذا املحتــل.

ــم رصاع  ــن يف خض ــاف: نح وأض
اإلرادات  ورصاع  الكــربى،  املشــاريع 
مــع هــذا املحتــل، لكــن إرادتنــا أقــوى، 
وشــعبنا تجــددت فيــه روح الصمــود 

ــة. واملقاوم

شــعبنا مصمــم  أن  عــى  وشــدد 
األرسى  جانــب  إىل  الوقــوف  عــى 
املقدســات  وكل  واألقــى  والقــدس 
ليتحــرروا مــن أغــال هــذا القيــد 
ــائم  ــمون نس ــودوا يتنس ــض، وليع البغي
الحريــة مــن جديــد، مردفًــا: هــذا 
ــاء  ــد الرشف ــد وعه ــم وع ــه ث ــد الل وع
وعهــد املقاومــة وحــاس والقســام.

وأكــد هنيــة أننــا أمــام محطــة 
االنتصــار  محطــات  مــن  عظيمــة 
التــي حققتهــا املقاومــة ويف مقدمتهــا 
ــام،  ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش كتائ
مشــرًا إىل أن وفــاء األحــرار كانــت 
محطــة مــن محطــات املعركــة املفتوحــة 
لتحريــر  واالحتــال  املقاومــة  بــن 
مــن  الكثــر  ســبقها  وقــد  األرسى، 
املحــاوالت واإلنجــازات عــى طريــق 

الصهاينــة. أرس 

الســيايس  املكتــب  رئيــس  وقــال 
وفــاء  »صفقــة  »حــاس«:  لحركــة 
تاريخيــة  محطــة  كانــت  األحــرار 
وغــزة  وحــاس  املقاومــة  خاضتهــا 

العــزة عــى مــدار خمســة أعــوام وهــي 
تحتفــظ بشــاليط، وتنتــرص يف معركــة 
األمنــي واالســتخبارايت، ويف  العقــل 
التضحيــات  رغــم  الصمــود  معركــة 
هــذا  عــى  دفعــت  التــي  الكبــرة 

الطريــق”.

وأضــاف أّن “صفقــة وفــاء األحــرار 
ومحطــة  وعظيمــة  مرشقــة  كانــت 
مكونــات  كل  لهــا  فرحــت  انتصــار 
ــرى  ــن ن ــامل، ونح ــرار الع ــة وأح األم
مــن  يخرجــون  وأســراتنا  أرسانــا 

الزنازيــن يعانقــون الحريــة، ويســرون 
ــتأنفون  ــل ويس ــن، ب ــات الوط يف طرق
ــرشوع  ــادة م ــادي يف قي ــم القي دوره

ــودة”. ــر والع ــة والتحري املقاوم

وأوضــح هنيــة أّن هــذه الذكــرى 
ــام وشــعبنا منتفــض  ــن هــذا الع تتزام
يف أرجــاء الوطن، وخاصــة يف القدس 
وضفــة اإلبــاء، وشــال الضفــة عريــن 
القســام، ونابلــس،  األســود، وجنــن 
ومخيــم شــعفاط املخيــم الــذي يحــي 
قصــة الصمــود والبطولــة والتمســك 

ــودة. ــق الع بح

وأكــد أّن هــذه االنتفاضــة املتجــددة 
املتصاعــدة املتعاظمــة يف كل أرجــاء 
لــروح ســيف  امتــداد  الضفــة هــي 
أبــًدا إال  يُغمــد  لــن  الــذي  القــدس 

واملــرسى. األرسى  بتحريــر 

ــة  ــى أّن االنتفاض ــة ع ــدد هني وش
ــل  ــل وراء جي ــة جي ــة املتواصل واملقاوم
ــي  ــث الذهب ــذا املثل ــا به ــق التزاًم ينطل
التــي تــدور حولــه قصــة الــرصاع، 

وهــي: القــدس، واألرسى، والعــودة.

أيهــا  معكــم  إننــا  هنيــة  وقــال 
األرسى، مــا زلنــا نخــوض معركــة وفــاء 
ــاألرسى  ــظ ب ــام تحتف ــرار، والقس األح
الصهاينــة، مؤكــًدا أنهــا معركــة ممتــدة 
ــا  ــن والجغرافي ــرة للزم ــة عاب ومفتوح
االنصيــاع  العــدو  عــى  لنفــرض 

لــرشوط املقاومــة.

يف  لــألرسى  بالتحيــة  وتوّجــه 

ســجون االحتــال الذيــن يرابطــون يف 
هــذه املواقــع وهــذه الخنــادق رضيبــة 
أجــل  مــن  ومقاومتهــم  لجهادهــم 
تحريــر أرضهــم ومقدســاتهم وشــعبهم 
لفلســطن  املحتلــن  الغــزاة  مــن 

املباركــة.

رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس«: قضية األسرى 
على رأس أولوياتنا وماضون لصفقة تحريرهم
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األمين العام لحركة الجهاد اإلسلمي: على االحتلل »أال ينسى مقاومتنا«

)28( أسيرة ُيواجهن أوضاًعا صعبة في سجن »الدامون«

لحركــة  العــام  األمــن  أكّــد 
الجهــاد اإلســامي يف فلســطن “ 

زيــاد النخالــة” ، الثاثــاء 10-18-
الضفــة  يجــري يف  مــا  أّن   2022

ــة  ــوص يف مدين ــه الخص ــى وج وع
القــدس املحتلــة ونابلــس وجنــن 
للشــعب  »تحــٍد  شــعفاط  ومخيــم 

ومقاومتــه”. الفلســطيني 

ترصيــٍح  يف  النخالــة  وقــال 
وحركــة  “املقاومــة  إّن  صحــايف، 
الجهــاد لــن تتخــى عــن مســؤولياتها 

وواجباتهــا”.

وحركــة  املقاومــة  وأضــاف: 
كلــا  حــارضة  ســتكون  الجهــاد 
اقتضــت الــرضورة ذلــك، فوحــدة 
ــه هــي مــن أوجــب  شــعبنا ومقاومت
الواجبــات اآلن، مؤكــًدا أنّــه عــى 
مقاومتنــا«. ينــى  »أال  االحتــال 

األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
ــن 2022-10-17:  ــن، اإلثن واملحرري
إّن االحتــال يحتجــز داخــل معتقــل 
منهــن  أســرة،   28 »الدامــون« 
اإلداري  االعتقــال  قيــد  أســرتان 
ــية  ــا قاس ــن أوضاًع ــة، يواجه وطفل
ــف املســتويات اإلنســانية  عــى مختل

واملعيشية والصحية.

ــة، أّن مــن بــن  وأوضحــت الهيئ
ــوذ  ــارص نف ــرة الق ــات األس املعتق
حــاد )15 عاًمــا( مــن حــي الشــيخ 
املحتلــة،  القــدس  مبدينــة  جــراح 
واعتقلهــا جيــش االحتــال نهايــة 
ــام املــايض، وهــي عــى مقاعــد  الع

ــة. الدراس

وأضافــت أنــه رغــم صغــر ســن 
ــا مل تســلم  ــة »حــاد« إال أنه املعتقل
مــن الــرضب واالعتــداء والتنكيــل 
والشــتم بألفــاظ نابيــة خــال عمليــة 
ــت  ــا زال ــتجوابها، وم ــا واس اعتقاله
يصــدر  ومل  اآلن،  حتــى  موقوفــة 
حكــم بحقهــا، علــًا أن لديهــا جلســة 

ــاري. ــهر الج ــة الش محكم

أســرتان  املعتقــل  يف  وتقبــع 
وهــا  اإلداري،  االعتقــال  رهــن 
تقــوع،  بلــدة  مــن  البــدن  رشوق 
وبــرشى الطويــل مــن مدينــة رام 
مــن  االحتــال  ويحرمهــا  اللــه، 
حريتهــا، دون توجيــه تهــم محــددة 
بحقهــا، وجــددت محاكــم االحتال 
أوامــر االعتقــال اإلداري بحقهــا 

عــدة مــرات ولفــرات مختلفــة.



9

- 2
86

 - 
ون

مان
وث

ة 
ست

 و
ان

مئت
د 

عد
 ال

-

الخميس 24 ربيع1 1444 هــ، الموافق لـ 20 أكتوبر 2022

رغم وضعه الصحي والنفسي.. 
عاٌم كامل على عزل األسير المقدسي أحمد مناصرة

قــال نــادي األســر الفلســطيني، 
“عاًمــا  إّن   :2022-10-18 الثاثــاء 
كامــًا مــر عى قيام إدارة الســجون، 
بعــزل األســر أحمــد منــارصة يف 
ــى  ــرادي، وع ــزل االنف ــن الع زنازي
مــدار عــام واجــه األســر منــارصة 
قاهــرة  ونفســية  صحيــة  ظروفًــا 
وصعبــة، ســاهمت يف تفاقــم وضعه، 
وجــرى نقلــه عدة مــرات إىل أقســام 
العــزل يف عــدة ســجون، آخرهــا كان 
ــث  ــقان( حي ــجن )عس ــزل س إىل ع
يقبــع اليــوم، ويـُـرص االحتــال رغــم 
ــن وضــع صحــّي  ــه م ــا وصــل إلي م
يف  االســتمرار  صعــب،  ونفــّي 

ــزل«. ــه، وع اعتقال

ــه،  ــاٍن ل ــادي يف بي ــح الن  وأوض
الفــرة،  هــذه  مــدار  »عــى  أنّــه 
تصاعــدت املطالبــات باإلفــراج عــن 
أحمــد املعتقــل منــذ عــام 2015، إىل 
جانــب حملــة دوليــة انطلقــت بشــأن 
قضيتــه، ورافــق ذلــك جهــد قانــويّن 
بذلــه الطاقــم القانــويّن الخــاص 
بقضيتــه، ممثــًا باملحامــي خالــد 

زبارقــة وذلــك يف محاولــة الســتنفاد 
تنقــذ  أن  ميكــن  التــي  املســارات 
ــه،  ــراج عن ــؤدي إىل اإلف ــد، وت أحم
ــم  ــرز مــا صــدر عــن محاك وكان أب
هــو  قضيتــه،  بشــأن  االحتــال 
ــاز  ــن الجه ــة م ــة مختص ــرار لجن ق
القضــايئ لاحتــال بتصنيــف ملــف 

ــاب«. ــف إره ــد “كمل أحم

هــذا  فــرض  النــادي:  وتابــع 
إلمكانيــة  إضافيًــا  عائًقــا  القــرار 
اإلفراجــات  لجنــة  إىل  التوجــه 
ــرف  ــا تع ــدة( أو م ــي امل ــر )ثلث املبك
محــاوالت  ســبيل  يف  “بشــليش”، 
املحــاوالت  وآخــر  عنــه،  اإلفــراج 
التــي تقــدم بــه طاقــم الدفــاع عنــه 
هــو اســتئناف مشــرك مــع مؤسســة 
ــال،  ــا لاحت ــة، للمحكمــة العلي عدال
لكونــه  “التصنيــف”  بنــد  إللغــاء 
“القانــون”، وهــذه  يتعــارض مــع 
محاولــة جديــدة مــن أجــل إحــداث 
ملحاميــه  للســاح  اخــراق  أي 
ــة اإلفــراج املبكــر،  بالتوجــه إىل لجن
ومــا يــزال أحمــد يواجــه تدهــوًرا يف 

ــّي، ورغــم  ــّي والنف وضعــه الصح

ــة واضحــة عــن  ــر طبيّ وجــود تقاري

ــا  ــن كافيً ــك مل يك ــه، إال أّن ذل حالت

حتّــى يكــون يف أحضــان عائلتــه.

ولفــت النــادي إىل أنّــه »مــن 

ــن  ــخ الـــ7 م ــى تاري ــرض وحتّ املف

ــل، أن  ــرب املقب ــن الثاين/نوفم ترشي

ــتئناف  ــى االس ــاك رًدا ع ــون هن يك

الدفــاع  طاقــم  بــه  تقــدم  التــي 

للمحكمــة العليــا«.

وشــّدد النــادي، عــى أّن “أحمــد 

مــن  بــن مجموعــة  مــن  واحــد 

األرسى الذيــن يعانــون مــن أوضــاع 

إدارة  وتواصــل  صعبــة،  نفســية 

العــزل  يف  احتجازهــم  الّســجون 

قاهــرة  ظــروف  يف  االنفــرادي 

أوضاعهــم،  تفاقــم  إىل  أدت 

ــم األرسى،  ــاوالت رفاقه ــم مح ورغ

إلنهــاء  الحقوقيــة  واملؤسســات 

عزلهــم أو إيجــاد ســبيل لإلفــراج 

يواصــل  االحتــال  أّن  إال  عنهــم 

ــن  ــم يف زنازي ــم واحتجازه اعتقاله

ظــروف  يف  االنفــرادي  العــزل 

وصعبــة«. قاهــرة 

ويُشــار إىل أّن الحــاالت التــي 

ومشــاكل  أمــراض  مــن  تعــاين 

ــجون  ــل س ــد داخ ــية يف تصاع نفس

السياســات  جــرّاء  االحتــال، 

التنكيليــة والقمعيــة التــي يتعــرض 

ــزل  ــة الع ــا سياس ــا األرسى، ومنه له

التــي تشــّكل أبــرز هــذه السياســات 

وأخطرهــا.
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االتحاد العالمي لعلماء المسلمين: النهوض بواجب الدفاع عن األقصى 
إلنقاذه “فريضة شرعية”

شيخ األزهر »أحمد الطيب » يستلم نسخًة من مصحف المسجد األقصى

لعلــاء  العاملــي  االتحــاد  دعــا 
 ،2022-10-18 الثاثــاء  املســلمن، 
األمــة اإلســامية إىل القيــام بواجبها 

ــى. ــجد األق ــو املس نح

وأكّــد االتحــاد عــى أّن “املســجد 
األقــى هويــة األمــة ومــن عقيدتها 
بواجــب  النهــوض  فــإن  لذلــك 
إلنقــاذه  األقــى  عــن  الدفــاع 
النكــوص  وأن  رشعيــة،  فريضــة 
ــن  ــاألة للمحتل ــواالة وامل ــه، وامل عن
تعــاىل  للــه  خيانــة  الصهاينــة 

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــوله ص ولرس

جمعــاء”. ولألمــة 

مــن  أنّــه  إىل  االتحــاد  ولفــت 

ــا  ــكل م ــى ب ــاذ األق ــب إنق “الواج

والجــاه  واملــال،  بالنفــس  لديكــم 

مــن  وإن  والسياســة،  والســلطان 

قــرّص يف ذلــك ليحمــل إمثـًـا مبيًنــا، 

ــم  ــاىل، ث ــه تع ــام الل ــؤولية أم ومس

أمــام األمــة واألجيــال الاحقــة”.

تســلّم شــيخ األزهــر الرشيــف 
نســخة  أول  الطيــب«،  »أحمــد 
املســجد  مصحــف  مــن  مطبوعــة 
اللقــاء  خــال  املبــارك،  األقــى 
قضــاة  بقــايض  جمعــه  الــذي 
األزهــر  مشــيخة  يف  فلســطن 

القاهــرة. املرصيــة  بالعاصمــة 

وتُعــّد هــذه النســخة األوىل التــي 
يتــم إعدادهــا مــن مصحــف املســجد 
عــى  العمــل  واســتغرق  األقــى، 
إعدادهــا مــا يزيــد عــن 6 ســنوات، 
عــن  يصــدر  مصحــف  أول  وهــو 

ــطن. فلس

ــب  ــيخ الطي ــاش الش ــع الهب وأطل

عــى خطــورة مــا يقــوم بــه االحتال 

واملســجد  القــدس  يف  الصهيــوين 

ــم  ــداءات وجرائ ــن اعت ــى، م األق

يوميــة بحــق املصلــن واالقتحامــات 

املســتمرة لباحــات املســجد األقــى 

ــر  ــكل كب ــا بش ــي زادت وترته والت

ضمــن  املاضيــة  األيــام  خــال 

»األعيــاد اليهوديــة«.

املحــاوالت  أّن  الهبــاش  ولفــت 

ــوس  ــة طق ــملت إقام ــة ش الصهيوني

أبــواب  عــى  تلموديــة  وشــعائر 

املســجد أو يف محيطــه داخــل البلــدة 

القدميــة مبدينــة القــدس، ضمــن 

مخططــات التهويــد التــي تســتهدف 

ــديس  ــرم الق ــة والح ــة املقدس املدين

التقســيم  إىل  وصــواًل  الرشيــف، 

الزمــاين واملــكاين للحــرم.
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استشهاد عدي التميمي في عملية فدائية..
 واندالع مواجهات واسعة في الضفة الغربية

ــدي  ــطيني ع ــاب الفلس ــهد الش استش
ــة  ــة فدائي ــذه عملي ــال تنفي ــي، خ التميم
ــل  ــى مدخ ــوين ع ــال الصهي ــد االحت ض
مســتوطنة “معاليــه أدوميــم”، بعــد عمليــة 
أوىل قبــل أكــر مــن أســبوع عــى حاجــز 

شــعفاط.

نفــذت  يوًمــا،   12 مــدار  وعــى 
دهــم  عمليــات  االحتــال،  قــوات 
وتفتيــش وحصــار مطبــق عــى مخيــم 
ــن  ــا ع ــاورة بحثً ــدات املج ــعفاط والبل ش
ــا. ــك قواته ــذي أرب ــي ال ــارد التميم  املط

ــد  ــار عن ــة إطــاق ن ــذ التميمــي عملي ونّف
حاجــز شــعفاط مبدينــة القــدس املحتلــة، 
ــب  ــة وأصي ــدة صهيوني ــا مجن ــت فيه قتل

آخــرون.

ــض  ــة تنتف ــعة.. الضف ــات واس مواجه
ــي ــهاد التميم ــا الستش غضبً

ــات  ــس، مواجه ــل الخمي ــت، لي اندلع
يف  الصهيــوين  االحتــال  قــوات  مــع 
الغربيــة  الضفــة  مــن  واســعة  أرجــاء 
ــدي  ــاب ع ــهاد الش ــب استش ــة عق املحتل

التميمــي.

بانــدالع  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مواجهــات عــى  املدخــل الشــايل ملدينــة 
ــدة  ــعبية حاش ــرة ش ــب تظاه ــرة، عق الب
ــعبنا. ــق ش ــال بح ــم االحت ــددة بجرائ من

وانطلقــت التظاهــرة مــن وســط رام 
ــواًل  ــة، وص ــوارع املدين ــت ش ــه، وجاب الل
إىل حاجــز االحتــال املقــام عــى أرايض 
ــة  ــد املدخــل الشــايل ملدين املواطنــن عن

ــرة. الب

ــوات  ــة أن ق ــادر محلي ــادت مص وأف
فــور  التظاهــرة  قمعــت  االحتــال 
وصولهــا إىل املدخــل الشــايل ملدينــة 
ــات،  ــدالع مواجه ــا أدى إىل ان ــرة، م الب
أطلــق خالهــا جنــود االحتــال الرصــاص 
ــيل  ــام املس ــاز الس ــوت والغ ــل الص وقناب
للدمــوع صــوب املواطنــن، دون أن يبلــغ 

ــات. ــوع إصاب ــن وق ع

تظاهــرة  خرجــت  نابلــس  ويف 
لدعــوة  اســتجابة  العــرشات  مبشــاركة 
األســود. عريــن  مجموعــات  أطلقتهــا 

ــدس  ــة والق ــامل يف الضف إرضاب ش
ــي ــهيد التميم حــداًدا عــى روح الش

وعــّم اإلرضاب الشــامل مــدن الضفــة 
يف   ،2022-10-20 الخميــس  والقــدس، 
كافــة مناحــي الحيــاة تلبيــًة لدعــوات 
وجهتهــا حركــة »فتــح« وقــوى وفعاليــات 
روح  عــى  حــداًدا  وشــبابية،  وطنيــة 

الشــهيد عــدي التميمــي.

ــامية  ــة واإلس ــوى الوطني ــت الق وكان
يف القــدس املحتلــة، أعلنــت أّن اليــوم 
ــى  ــاري ع ــداد وإرضاب تج ــوم ح ــو ي ه
ــًة إىل  روح الشــهيد عــدي التميمــي، داعي
ــات الســوداء عــى املؤسســات  ــع الراي رف
واملنــازل، ووقفــة حــداد يف كافــة املدارس 
التعليميــة، ودعــت أن يكــون اليــوم نفــر 

ــة. ــاء العاصم ــام يف كل أرج ع
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من »كامبل بنرمان« إلى »وعد بلفور« المشؤوم مشروع واحد؟!

بقلم رشحبيل الغريب

كيــان  إنشــاء  دعــوة  تكــن  مل 
يهــودي أو وطــن قومــي لليهــود عى 
ــوءة  ــا لنب ــطينية تحقيًق األرض الفلس
توراتيــة كــا يزعــم اليهــود، ومل يكن 
مــا نشــاهده اليوم مــن رسقة األرض 
مخططــات  وتنفيــذ  الفلســطينية 
ــاك  ــا وهن ــة هن ــة أو تطبيعي احتالي
مجــرد صدفــة، بــل إن الهــدف مــن 

ذلــك هــو تنفيــذ غايــات اســتعارية 
انطاقــاً مــن أخطــر مؤامــرة عرفهــا 
التاريــخ الحتــال فلســطن وتدمــر 
املنطقــة وتجهيلهــا والقضــاء عــى 

ــا. مقّدراته

اليــوم هــو مثــار  نعيشــه  مــا 
إليــه  دعــا  الــذي   1907 مؤمتــر 
وزراء  رئيــس  برنمــان،  كامبــل 
ســبع  بحضــور  آنــذاك  بريطانيــا 

ــس  ــر أس ــذا املؤمت ــة، ه دول أوروبي

الحتــال فلســطن أواًل ثــم لتقســيم 

املنطقــة العربيــة ثانيــاً، مؤمتــٌر كان 

بدعــوة رسيــة مــن حــزب املحافظن 

إيجــاد  بهــدف  الربيطانيــن 

آليــة تحافــظ عــى تفــوق الــدول 

االســتعارية ومكاســبها عــى أطــول 

أمــد ممكــن.
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يف  املجتمعــن  عيــون  كانــت 
املؤمتــر شــاخصة عــى مقومــات 
النهضــة التــي ميتلكهــا العــرب مــن 
الخليــج إىل املحيــط كمنطقــة تـُـرشف 
عــى أوروبــا مــن الشــال وعــى 
ــبه  ــى ش ــوب وع ــن الجن ــا م أفريقي
القــارة الهنديــة وآســيا أيًضــا، وفيهــا 
مــن املــوارد مــا يحتاجــه الغــرب 
وتســتطيع أن تخنــق العــامل كلــه مــن 
خــال مضيــق هرمــز وبــاب املنــدب 
جبــل  ومضيــق  الســويس  وقنــاة 
طــارق، والهــدف هــو الســيطرة عــى 
ــاء  ــا والقض ــة وإضعافه ــذه املنطق ه
فيهــا وحرمانهــا  االســتقرار  عــى 
مــا  نعــي  وحتــى  النهضــة.  مــن 
ــا،  ــوم يف منطقتن ــدث الي ــذي يح ال
والشــعب الفلســطيني يعيــش الذكــرى 
ــؤوم،  ــور املش ــد بلف الــــ) 103( لوع
قــرر الغــرب يف مؤمتره آنــذاك زرع 
ــًا  ــة متمث ــب يف املنطق ــم غري جس
مــن  بشــكل خــاص،  »بإرسائيــل« 
ــق ثــاث أهــداف: أّولهــا  أجــل تحقي
فصــل املــرشق العــريب عــن املغــرب 
والؤه  يكــون  أن  وثانيهــا  العــريب، 
ــة  ــل املنطق ــا أن يجع ــرب، وثالثه للغ
فالتــوازن  تــوازن،  ال  حالــة  يف 
ــتقرار  ــد االس ــر يولّ ــر املؤمت ــا أق ك
واالســتقرار يولّــد النهضــة لألمــة، 
وهــذا مــا ال تريــده بريطانيــا ومــن 
اصطــّف يف صفهــا، فــكان خلــق 
هــو  األمــة  نهضــة  متنــع  أجــواء 
برنمــان  كامبــل  ملؤمتــر  الهــدف 
الصهيونيــة  الحركــة  التقطــت 
العامليــة نتائــج هــذا املؤمتــر وتوّجــه 
وايزمــان  حاييــم  بقيــادة  اليهــود 
يكــون  أن  وتعّهــد  بريطانيــا،  إىل 
ــم  ــو الجس ــوين« ه ــان الصهي »الكي
كــا  املنطقــة،  الغريــب يف هــذه 
تعهــد بالحفــاظ عــى الــوالء للغــرب 
العربيــة..  األمــة  نهضــة  وتعطيــل 
وقــال وايزمــان الــذي لعــب دوًرا 

كبــرًا يف اســتصدار وعــد بلفور بكل 
ــم  ــا لك ــم أن والءن وضــوح: »نعاهدك
ــا،  ــن بــرشط أال تركون ــرب« لك »للغ
يجــب إعطاؤنــا كل مــا نطلبــه منكــم، 
ــة  ــل نهض ــو تعطي ــد ه ــا دور واح لن
األمــة«. وافقــت بريطانيا واســتُصدر 
الشــعب  زال  وال  املشــؤوم  الوعــد 
الفلســطيني يجنــي نتائــج كارثيــة 
والقتــل  والظلــم  االحتــال  مــن 
ــة عــى الشــعب  ــدة الصهيوني والعرب
بريطانيــا  خلقــت  الفلســطيني. 
ــة،  ــًدا للمنطق ــكًا جدي ــا ش مبؤمتره
رســمته بشــكل عميــق لنصــل إىل 
ــٌة عربيــة مقســمة  هــذه اللحظــة، أّم
ومرهلــة بقيــادات وزعامــات ترعــى 
ــة وتحــرص عــى  ــح الصهيوني مصال
إقامــة عاقــات معهــا، والســيطرة 
عــى األرض الفلســطينية، وغــرٌب ال 
ــل بهزميــة املــرشوع الصهيــوين،  يقب
بــن  عقــد  هــو  اآلن  نــراه  فــا 
الصهيونيــة العامليــة والغــرب وعنوان 
فلســطن  احتــال  العقــد  هــذا 
ــا يف  ــة وجعله ــة األم ــل نهض وتعطي

حالــة الاتــوازن.

ــرازات  ــم إف ــد أه ــن أح ــا ع أم
هــذا املؤمتــر، فوعــد بلفــور مل يكــن 
مجــرد وعــد، بــل مّهــد ورشعــن 
اإلجراميــة  وعصاباتــه  لاحتــال 
ــات  ــال مارس ــن خ ــة م الصهيوني
الشــعب  بحــق  والقتــل  الظلــم 
الفلســطيني وال زال يعاين حتى اآلن، 
ــل الوجــه  ــد ال ميث ــل هــذا الوع فمث
القبيــح لحكومــة بريطانيــا فحســب، 
ــعب  ــداء لش ــم والع ــس للظل ــل أس ب
بأكملــه مــن قبــل دول الغــرب التــي 
ســاندت املــرشوع الصهيــوين وعــى 
رأســها أمــركا التــي تجســدت فيهــا 

العقليــة االســتعارية.

أمــا ونحــن نعيــش هــذه الذكــرى 
ــور،  ــد بلف ــؤومة الـــ)103( لوع املش
فقــد هــرول العــرب للتطبيع مــع هذا 

ــال  ــة االحت ــب » دول ــم الغري الجس

الصهيــوين« الــذي أنشــأته بريطانيــا 

والغــرب يف تعبــر وانعــكاس واضــح 

النحطــاط األداء الســيايس لألنظمــة 

والتــي  طبّعــت  التــي  العربيــة 

ــان  ــعودية وُع ــع كالس ــوي التطبي تن

ــدول. ــن ال ــا م ــرب وغره واملغ

خانــت األنظمــة العربيــة القضيــة 

فلســطن  وباعــت  الفلســطينية 

ــعٍ  ــن واق ــزأ م ــزًءا ال يتج ــت ج وكان

األهــداف  مــع  متناغــم  جديــد 

هدفهــا  اإلرسائيليــة،  األمركيــة 

تثبيــت أنظمــة دكتاتوريــة وتغيــرٍ 

االحتــال«  »دولــة  يعتــرب  لواقــعٍ 

دولــة طبيعيــة مــن املنطقــة. 

مــا أفــرزه مؤمتــر كامبــل برنمان 

أســس لســيناريو أبعــد مــن املؤمتــر 

ذاتــه، ال زال يتكّشــف بــدًءا مــن 

بلفــور املشــؤوم مــروًرا بـ«صفقــة 

ــس  ــا الرئي ــن عنه ــي أعل القــرن« الت

ــتكمل  ــد ترامــب لتُس األمــريك دونال

ــل  ــوين املتمث إقامــة املــرشوع الصهي

خدمــًة  لليهــود  قومــي  بوطــن 

للمصالــح الغربيــة، لكــن بــكل تأكيــد، 

هــذا الواقــع لــن يــدوم طويــًا أمــام 

صمــود الشــعب الفلســطيني ومتســّكه 

بأرضــه واســراتيجية مقاومتــه التــي 

ــًدا  ــًدا ووع ــها عه ــى نفس ــذت ع أخ

بتحريــر األرض املحتلــة وإســقاط 

بلفــور ومــا تبعهــا مــن مشــاريع 

تصفويــة للقضيــة الفلســطينية.

 ســتبقى فلســطن حــرة أبيــة 

زوال. إىل  حتــاً  واالحتــال 
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آثار عكسية لحجب »عرين األسود« عن منصات التواصل.. ما الذي ُيقلق 
»إسرائيل«؟

ــة،  ــام صهيوني ــائل إع ــرت وس ذك
أّن »إغــاق حســاب عريــن األســود 
ــك  ــع التواصــل االجتاعــي تي يف موق
تــوك نجــح يف إحــداث تأثــر معاكــس، 
أي زيــادة التعاطــف مــع املجموعــة، 
وذلــك يف شــبكة تلغــرام، حيــث يــكاد 
يكــون مــن املســتحيل تقييــد املحتــوى”.

وأشــار موقــع »وااله« الصهيــوين 
كبــرًا  قلًقــا  »يثــُر  ذلــك  أّن  إىل 
وســط جهــات يف املؤسســة األمنيــة 

.“ والعســكرية  

وأضــاف: »مــرّت أيــام قليلــة عــى 
إغــاق صفحــة تيــك تــوك  التابعــة 
ــي تتخــذ  ــن األســود الت ــة عري ملجموع
ــة  ــع إزال ــا، وم ــراً له ــس مق ــن نابل م
صفحتهــا مــن الشــبكة االجتاعيــة، 
إىل  األســود  عريــن  أعضــاء  انتقــل 
تأجيــج النشــطاء مــن خــال شــبكة 

تلغــرام املشــفرة”.

»عريــن  مجموعــة  أّن  يُذكــر 
األســود« نفــت الحًقــا امتاكهــا أي 
حســابات يف تطبيــق »تيــك تــوك”.

أمنيــن  مســؤولن  وبحســب 
التواصــل  شــبكات  يف  متخصصــن 
املتابعــن  االجتاعــي، »قفــز عــدد 
ــاة  ــاح قن ــذ افتت ــوم واحــد من خــال ي
ــف  ــا إىل 60 أل ــن 40 ألًف ــة م املجموع
 3 بعــد  أنّــه  إىل  مشــرين  متابــع«، 

أيــام عــى إغــاق حســاب تيــك تــوك 
للمجموعــة، »يتابــع حســاب تلغــرام 
الجديــد أكــر مــن 129 ألــف متصّفــح، 

ــزداد كل بضــع ســاعات”. ــدد ي والع

ــادر أنّــه »يف هــذه  وأكّــدت املص
املرحلــة، ال توجــد صــورة كاملــة لهويــة 
املتابعــن، وليــس واضًحــا متامــاً عــدد 
مناطــق  مــن  منهــم  الفلســطينين 
ســكان  ومــن  الفلســطينية،  الســلطة 
ــيطينيو الـــ 48، أو  ــزة، وفلس ــاع غ قط
عــرب مــن جميــع أنحــاء العــامل«، 
مقلــق  املنحــى  »هــذا  أّن  مؤكّديــن 

للغايــة”.

ــع »وااله«  ــر موق ــياق، ذك ويف الس
اســتجابوا  الفلســطينين  »مئــات  أّن 
ــر  ــن ظه ــداء تضام ــة لن ــة املاضي الليل
لـــعرين  التابعــة  تلغــرام  قنــاة  يف 
ــن  ــن املتابع ــب م ــث طُل ــود، حي األس
الصعــود إىل أســطح املنــازل ليرصخــوا 
“اللــه أكــرب”، وفتــح النــران نحــو 

قــوات الجيــش اإلرسائيــي”.

املؤسســة  يف  مصــادر  وبحســب 
»مــن  إنّــه  ف   والعســكرية  األمنيــة 
الســابق ألوانــه تحديــد عــدد املتابعــن 
يف تلغــرام، وكــم مــن بــن الذيــن 
ــوا عــن دعمهــم لعريــن األســود،  أعرب
ســاح  لحمــل  اســتعداد  عــى  هــم 
وتنفيــذ هجــات، وكــم منهــم يعــرّبون 

عــن تضامنهــم فقــط”.

ــية  ــإّن »الخش ــادر، ف ــا للمص ووفًق
هــي مــن اتســاع التظاهــرات عــى 
أخــرى،  مــدن  إىل  املنــازل  أســطح 
إلهــام  إىل  ســيؤدي  الــذي  األمــر 
ومحــاكاة الهجــات يف مناطــق أخــرى 

خــارج الضفــة”.

ولفتــت إىل أنـّـه »يف هــذه املرحلــة، 
ال تنجــح املؤسســة األمنيــة والعســكرية 
يف الحــد مــن أنشــطة عريــن األســود 

يف تلغــرام”.

»تقديــر  أّن  املصــادر  وذكــرت 
الجهــات األمنيــة هــو أّن املســلحن 
ــن  ــاعدة م ــون مس ــة يتلق يف املجموع
شــبان فلســطينين مــن الضفــة ومــن 
يف  أخــرى،  وأماكــن  غــزة  قطــاع 
إنتــاج مقاطــع فيديــو وصــور ورســائل 
التواصــل  مواقــع  عــى  وتوزيعهــا 
ــل  ــورة تجع ــة متط ــي بطريق االجتاع
مــن الصعــب تتبــع مديــري املحتــوى”.

»تلغــرام«  تطبيــق  أّن  إىل  يُشــار 
بإغــاق  إرسائيليًــا  طلبًــا  رفــض 
ــن األســود«  ــة »عري حســابات مجموع
الفلســطينية املســلحة الناشــطة بالضفــة 
ــل  ــب إرسائي ــربًا أّن »طل ــة، معت الغربي
وذلــك  التعبــر«،  لحريــة  انتهــاك 
رشكــة  اســتجابت  كانــت  أن  بعــد 
للطلــب اإلرسائيــي، مغلقــًة  »ميتــا« 
»فيســبوك«  يف  املجموعــة  مواقــع 

و«إنســتغرام”.

األســود«  »عريــن  اســم  وبــرز 
ــة  ــى خلفي ــرة، ع ــام األخ ــال األي خ
إطــاق  عمليــات  عنارصهــا  تنفيــذ 
نــار ضــد قــوات االحتــال اإلرسائيــي 
يف  املجموعــة  وظهــرت  بالضفــة، 
ــول/  ــع أيل ــس شــايل الضفــة مطل نابل
ســبتمرب املــايض عــرب عــرض عســكري 
لعنارصهــا املنتمــن ملختلــف الفصائــل 

الفلســطينية.



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من حيفا عى بعد 23,5 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
ــام  ــغ عــدد ســكانها 86 نســمة يف الع ــا املســلوبة حــواىل 14.000 دومنــاً، وبل ــغ مســاحة أراضيه تبل

ــام 1945. ــمة يف الع ــواىل 410 نس 1931، وح

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

أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »يوكنعام« 1935. 

يف سنة 1950 أُنشئت ضاحية “يوكنعام ِعليت” امتداًدا للمستوطنة.

قيرة وقامون
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