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فلسطين بين الشقاقي وبلفور

خــال أســبوع واحــد مــرّت فلســطني بالذكــرى 105 ملــا يســّمى وعــد بلفــور، يف 2 ترشيــن الثــاين 1917؛ والذكــرى 27 
الرتقــاء املعلـّـم القائــد الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي يف 26 ترشيــن األول 1995.

مــا بــني بلفــور الســيايس الــذي ميثـّـل إمرباطوريــة ونهجــاً اســتعامرياً؛ وبــني الشــقاقي ابــن األرض والحضــارة واملفّكــر 
والشــهيد، تقبــع قصــة فلســطني.

ــة، وبــني مــن يعمــل ضمــن  ــاح السياســية والعســكرية واملالي ــح واملكاســب واألرب ــرة املصال بــني مــن يتحــرك يف دائ
ــه. ــة بحيات ــاء وخدمــة اإلنســان والدفــاع عــن الفقــر واملســتضَعف؛ إىل درجــة التضحي ــرة اإلصــاح والبن دائ

ــا  ــا، وليــس لربيطاني ــدول الكــربى يف وقته ــح االســتعامرية لل كان وعــد بلفــور نتيجــة لتقاطــع مجموعــة مــن املصال
فقــط، وعــى رأســها الواليــات املتحــدة التــي كان للحاشــية املقربــة مــن رئيســها »ولســن« وللرئيــس شــخصياً دوٌر أســايس 
ــارة  ــة بعــد عــدة محــاوالت، كــام قــام بلفــور بزي ــّم التوصــل إىل الصيغــة النهائي جــداً يف صياغــة حــروف الوعــد إىل ت

خاصــة للواليــات املتحــدة كان أحــد بنــود أعاملهــا الرئيســة مناقشــة الوعــد املقــرح.
وال ننــى دور فرنســا وروســيا القيرصيــة، وحتــى الفاتيــكان الــذي تــّم اســتمزاج رأيــه يف الفكــرة، كــام تشــر إىل ذلــك 

مذكــرات بلفــور ووايزمــان وســوكولوف وســايكس وغرهــم مــن عــرّايب وعــد بلفور.
ــة لشــؤون  ــة امللكي ــد جــورج« يف »اللجن ــع اســتعامري«: )إن »لوي ــل واق ــه »إرسائي ــول مكســيم رودنســون يف كتاب يق
فلســطني« عــام 1936 رصح بقولــه: »إنَّ الصهاينــة قــد وعدونــا وعــداً قاطعــاً بــأن الحلفــاء إذا التزمــوا مبنحهم التســهيات 
ــة مشــاعر اليهــود وإمكاناتهــم لدعــم  ــون جهدهــم لتعبئ إلقامــة وطــن قومــي يهــودي لهــم يف فلســطني؛ فســوف يبذل
ــه... ولقــد وفــوا بوعدهــم«. وقبــل دخــول الواليــات املتحــدة الحــرب، وقبــل التوقيــع عــى  قضيــة الحلفــاء يف العــامل كل
املــرشوع النهــايئ لوعــد بلفــور، كان اإلنجليــز يأملــون أن يعبــئ اليهــوُد الجامهــَر األمريكيــة لخلــق منــاخ مائــم ملســاهمة 

أمريــكا يف الحــرب، يف فــرة كان الحلفــاء فيهــا يعانــون الخســائر الفادحــة(.
ــا  ــغ به ــي صي ــني األســباب الت ــن ب ــس: )وم ــدة هآرت ــه يف جري ــري، يف مقالت ــول شــلومو أفي ــذا الصــدد يق ويف ه
الترصيــح برســالة إىل اللــورد روتشــيلد، كان اعتبــار أن عاقــات عائلــة روتشــيلد مــع رجــال رأس املــال اليهــود يف نيويــورك 

ستســاعد يف هــذه املهمــة(.
ــا مــن دوافعــه تكشــفه لنــا اآلثــار والنتائــج التــي خلّفهــا هــذا  هــذا جانــب مــن حقيقــة هــذا الوعــد، ومــا خفــي عّن
ــا،  ــة شاســعة مــن عاملن ــاة شــعوب منطق ــرة لحي ــة ومدّم ــج كارثي ــة نتائ ــى الكلم ــكل معن ــت ب ــي كان الوعــد املشــؤوم، والت
وخاصــة منهــا الشــعب الفلســطيني الــذي تلّقــى الرضبــات املبــارشة وال زال يدفــع حتــى اليــوم مــن دمــاء شــبابه ومســتقبل 

أبنائــه األمثــان الفادحــة للمطامــع االســتعامرية التــي أراد وعــد بلفــور التعبــر عنهــا.
عــى الطــرف املقابــل تــربز صــورة ابــن األرض، الــكادح، والــوادع، والحّســاس، والفّنــان الجميــل بشــاعريته وروحيتــه 
املتألقــة وصفــاء قلبــه، واملثابــر الــدؤوب يف خدمــة النــاس، واملثقــف العاملــي واملفّكــر، والثائــر املقــدام، والقائــد، وأخــراً 

الشــهيد املضّحــي... فتحــي الشــقاقي !
ــاً لرفــع  هــذا اإلنســان الــذي دفــع حياتــه دقيقــًة فدقيقــة، منــذ وعــى نفَســه وأمتــه والعــامل مــن حولــه؛ دفعهــا مثن
الظلــم الــذي أوقعــه وعــد بلفــور وســواه مــن إجــراءات قامــت بهــا الحركــة الصهيونيــة وحلفاؤهــا مــن الــدول الكــربى.

وهــو الــذي كان يعلــم حقيقــة املــرشوع االســتعامري الــذي كان يواجهــه، وامتداداتــه الخبيثــة التــي تقتــل كالرسطــان 
كل الجســم، وإن أصــاب عضــوا واحــداً منــه فقــط.

ــي إفشــال كل  ــوين يعن ــان الصهي ــاء الكي ــأن بق ــا يقــول: )إنَّ الوحــدة عــى فلســطني هــي وحــدة الوعــي ب ومــن هن
مشــاريع النهضــة، وأن الوحــدة حــول فلســطني هــي وحــدة التاريــخ مــع القــرآن، وهــي إعــادة صياغــة للجغرافيــة السياســية 
ــه... ويف  ــة كل ــرشوع النهض ــدة م ــي وح ــا... ه ــو قَدره ــة نح ــني املتقدم ــدة املاي ــي وح ــف، وه ــى الرشي ــاه األق باتج
القــدِس جوهــِر ومركــز الــرصاع الكــوين. اليــوم تتحــدد مامــح املعركــة الفاصلــة... إن رّساً مــا ميكــن تقّصيــه يف القــرآن 
والتاريــخ والواقــع، يجعــل مــن بيــت املقــدس والجهــاد يف أكنافــه مركــزاً للمــرشوع االســتعامري متجســداً أيضــاً وموحــداً 

يف فلســطني عــرب الحالــة اإلرسائيليــة(.
ــن زوال،  ــني م ــد املرشوع ــّد ألح ــه، والب ــقاقي وأمثال ــرشوع الش ــني م ــور وب ــرشوع بلف ــني م ــطني، ب ــي فلس ــذه ه ه

ــون ! ــب ينقلب ــوا أي منقل ــذي ظلم ــيعلم ال ــا س وعنده

 محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من 

أجل فلسطني
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بكيرات: ماكينة االحتالل ال تتوقف عن أسرلة التعليم 
وتغيير المعالم في القدس

حــّذر نائــب املديــر العــام 
يف  اإلســامية  لألوقــاف 
أكادمييــة  ورئيــس  القــدس 
والــراث  للعلــوم  األقــى 
بكــرات،  ناجــح  الشــيخ 
29-10-2022، مــن  الســبت 
مخاطــر انتهــاكات االحتــال 
املتواصلــة ضــد املقدســيني 
واملقدســات اإلســامية مبــا 
األقــى  املســجد  فيهــا 

املبــارك.
»نحــن  بكــرات:  وقــال 
خطــرة  معركــة  أمــام 
جــًدا تســتنزف منــا األرض 
أّن  إىل  مشــرًا  والجهــد«، 
ــف  ــال ال تتوق ــة االحت ماكين
والوجــود  التعليــم  ألرسلــة 
والرؤيــة البرصيــة للمدينــة 

املقدســية.
وتابــع: »االحتــال يحــاول 
ــدة  ــة جدي ــة برصي ــق رؤي خل
ــج  ــتيطان، للروي ــاء االس وبن
للدولــة  عاصمــة  للقــدس 

مســتعرًضا  اليهوديــة«، 
يف  االحتــال  “انتهــاكات 
مدينــة القــدس خــال العــام 

الجــاري”.
هــذه  أّن  وأوضــح 
االنتهــاكات ميكــن تلخيصهــا 
أساســية،  مســارات   3 يف 
األول: يتعلــق بأرسلــة التعليــم، 
والثــاين بزيــادة االعتقــاالت، 
وتــرة  بارتفــاع  والثالــث 

االســتيطانية. املشــاريع 
ــنّي بكــرات أّن املســار  وب
يف  التعليــم  يشــمل  األول 
تتعــدد  والــذي  القــدس، 
مرجعياتــه مــا بــني بلديــة 
واألوقــاف،  االحتــال، 
واملــدارس الخاصــة، منبًّهــا 
يحــاول  االحتــال  أن  إىل 
فــرض املنهــاج اإلرسائيــي، 
لكــن هنــاك تصــدٍّ فلســطيني 

املحــاوالت. لهــذه 
“ميكننــا  قائــًا:  وأردف 
القــول إن التعليــم يف القدس 

ــة، رغــم  ــد أمين مــا زال يف ي
كل محــاوالت االحتــال يف 

ــدد”. ــذا الص ه
املســار  أّن  إىل  وأشــار 
الثــاين يتعلــق باالعتقــاالت، 
وتحديــًدا االعتقــال اإلداري 
الــذي يُرتكــز عــى االعتقــال 
جانــب  إىل  تهمــة،  دون 
التــي  اإلبعــاد  سياســة 
تطــول النشــطاء املقدســيني، 
إلفســاح  أساًســا  والهادفــة 
املســتوطنني  أمــام  املجــال 
املتطرفــني القتحــام األقــى 
وفــرض مخططــات تهويديــة 

ســاحاته. داخــل 
إىل  بكــرات  وتطــرّق 
خطــط االســتيطان املتصاعدة 
أّن  مؤكــًدا  القــدس،  يف 
املشــاريع االســتيطانية تجعلنــا 
ــًدا  ــرة ج ــة خط ــام معرك أم
تســتنزف منــا األرض والجهد، 
ــة  ــق املدين ــاول خن ــي تح وه
املقدســة وخلــق واقــع جديــد.

اعتــداءات  أن  وذكّــر 
القــدس ال  املســتوطنني يف 
وتشــمل  تحــى،  وال  تعــّد 
االعتــداء عــى األطفــال، إىل 
جانــب ســكب القاممــة أمــام 
منــازل املقدســيني يف البلــدة 

القدميــة.
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الخميس 9 ربيع اآلخر 1444 هــ، الموافق لـ 3 نوفمبر 2022

مسّلم: وال كرامة وال حّرية وال قدس وال وطن لنا تحت 
العزوة الصهيونية

قــال عضــو الهيئــة اإلســامية 
املســيحية لنــرصة املقدســات، األب 
-10-28 الجمعــة  مســلم،  مانويــل 

2022 إّن “الشــباب املقاومــني حملــة 
ــون  ــال، يبث الســاح يف وجــه االحت
العــودة  وحــق  األمــان  روح  فينــا 

وتحريــر كامــل أرضنــا”.

ــد مســلم أّن “جنــني ونابلــس  وأكّ
تقاتــل معتديــن محتلــني يهــّددون 
احتــال  وأن  بالكامــل،  الوجــود 
ــاب”. ــو اإلره ــات ه األرض واملقدس

وشــدد عــى أنــه »ال أمــن لنــا وال 
حاميــة وال حقــوق وال تطــّور وال منــّو 
ــة وال  ــة وال رحم ــام وال عدال وال س
كرامــة وال حّريــة وال قــدس وال وطن 

لنــا تحــت العــزوة الصهيونيــة”.

وجههــا  رســالٍة  يف  وأضــاف 
لــوزراء الخارجيــة العــرب، املقــرر 
اجتامعهــم يف القمــة العربيــة التــي 
تســتضيفها الجزائــر: »أمــن إرسائيــل 
يتدهــور  الــذي  هــو  واحتالهــا 

د يــا أهلنــا العــرب، وأنتــم عنــا  ويَُهــدَّ
غافلــون بوعــي وإدراك”.

بوطــن  »املعرفــني  وأردف: 
ــاهمون  ــطني يس ــال يف فلس لاحت
داعيًــا  األمــة«،  تهديــد  يف 
إزالــة  إىل  للنظــر  “املجتمعــني 
االحتــال، واملســاعدة يف انتخــاب 
صناديــق  يف  وطنــي  مجلــس 

االقــراع”.
ــة  وتشــهد مناطــق الضفــة الغربي
تصاعــًدا يف عمليــات املقاومــة ضــد 
االحتــال ومســتوطنيه، والتصــدي 
القتحامــات االحتــال اليوميــة يف 
املواجهــات واالشــتباكات املســلحة، 
واســتهداف الحواجــز بإطــاق النــار 

ــع. ــة الصن ــوات محلي والعب

االحتالل يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

يف  االحتــال  ســلطات  قــررت 
لبنــاء  مخطــط  إيــداع  القــدس، 
يف  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   135
مســتوطنة »معالــوت الدفنــا« بحــي 
القــدس املحتلــة. الشــيخ جــراح يف 

االحتــال  بلديــة  وزرعــت 
»القبــور  االســتيطانية  والجمعيــات 
ــلوان وأرايض  ــة« يف أرايض س الوهمي
»الســلودحا«  اإلســامية  األوقــاف 
قــرب  األقــى،  املســجد  جنــوب 

القصور األموية مبارشة.

فــإّن  االحتــال  قــرار  ووفــق 
ــكك  ــاور الس ــى مح ــع ع ــط يق املخط
املعتمــد  للخــط  الخفيفــة  الحديديــة 
ــط )األزرق  ــط املخط ــرض( والخ )األخ
ــع. ــر مرب ــاحة 2110 م ــح( مبس الفات

ــن 5  ــم م ــّى قائ وســيتم هــدم مبن
ــن  ــداًل م ــدة، وب ــمُّ 26 وح ــق يض طواب
ذلــك إنشــاء مبنــًى جديــد مــن 12 
طابًقــا و135 وحــدة اســتيطانية وكنيــس 

يهــودي وموقف ســيارات تحــت األرض 

والتجــارة  املبنــى  الســتخدام ســكان 

املمــرات  بنظــام  يتصــل  ومســار 

ــكك  ــل بالس ــي ويتص ــود يف الح املوج

الحديديــة الخفيفــة.

ــا«  ــوت دفن ــّد مســتوطنة »معال وتُع

القــدس،  رشق  مســتوطنات  مــن 

وأُقيمــت عــى أراٍض مســلوبة عــام 

دومنًــا.  389 بنحــو   1968

ــنوات الـــ  ــا خــال الس ــم فيه وأُقي

اســتيطانية،  وحــدة   1184 األوىل   10

هــا مســتوطنة »شــموئيل هانــوي«  يحدُّ

ــيخ  ــرة - الش ــة الذخ ــرب، وتل ــن الغ م

ومســتوطنة  الــرشق،  مــن  جــراح 

الشــامل،  مــن  إشــكول«  »رامــات 

مــن  هبــرا«  »أرزي  ومســتوطنة 

الجنــوب.
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ا استشهدوا في  منظمة حقوقية: 29 طفاًل فلسطينيًّ
الضفة الغربية منذ مطلع 2022

ــاع  ــة للدف ــة العاملي ــت الحرك قال
ــة  ــال – فلســطني )منظم عــن األطف
الفرعــي  مقرهــا  أهليــة  حقوقيــة 
قــوات  مواصلــة  إّن  نابلــس(:  يف 
اســتهداف  الصهيــوين  االحتــال 
ــن  ــفر ع ــطينيني أس ــال الفلس األطف
ــة عــدد منهــم، يف  استشــهاد وإصاب

مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة.

تقريــٍر  يف  الحركــة،  ووثقــت 
استشــهاد   ،2022-10-26 األربعــاء 
29 طفــًا مــن قــوات االحتــال يف 
ــي  ــا رشق ــة، مبــا فيه ــة الغربي الضف
القــدس، منــذ بدايــة العــام الجــاري 

ــوم. ــخ الي ــى تاري وحت

مــن   10“ أّن  إىل  وأشــارت 
مــن  هــم  الشــهداء  األطفــال 
محافظــة جنــني )شــامل الضفــة(”.

وأوضحــت »الحركــة العامليــة« أّن 
جميــع األطفــال استشــهدوا جــراء 
يف  الحــي  بالرصــاص  إصابتهــم 
ــدل عــى أن  ــا؛ مــا ي أطرافهــم العلي
ــد  ــم كان بقص ــار صوبه ــاق الن إط

ــل. القت

التــي  »املعطيــات  وقالــت: 

ــدان تشــر إىل أن  ــا مــن املي تجمعه
قــوات االحتــال تســتهدف األجــزاء 
ــج،  ــد بشــكل ممنه ــن الجس ــا م العلي
ــرك  ــد ت ــل أو بقص ــد القت ــا بقص إم
االســتخدام  وأن  دامئــة،  عاهــة 

ــدة”. ــو القاع ــوة ه ــرط للق املف

ولفتــت إىل أّن »قــوات االحتــال 
أطلقــت مــا أســمته عمليــة )كارس 
آذار/مــارس   31 يف  األمــواج( 
املــايض، إذ كثفــت مــن عمليــات 
املــدن  يف  واالعتقــال  االقتحــام 
الغربيــة  بالضفــة  الفلســطينية 
جنــني  مدينــة  خاصــة  املحتلــة، 

. ” ومخيمهــا

وذكــرت أّن العمليــات التــي أدت 
إىل استشــهاد أطفــال فلســطينيني 
اللــه  ورام  جنــني،  يف  تركــزت 
لحــم  وبيــت  )وســطًا(،  والبــرة 
إىل  )شــاماًل(،  ونابلــس  )جنوبًــا(، 

املحتلــة. القــدس  جانــب 

الحقوقيــة  املنظمــة  وأكّــدت 
مهنيــة  تحقيقــات  »فتــح  وجــوب 
حــوادث  يف  ومحايــدة  وشــفافة 
تتناقــض  بطريقــة  النــار  إطــاق 

أو  الدوليــة  ســواء  املعايــر،  مــع 

جنــود  ومحاســبة  الصهيونيــة، 

يســتهدفون  الذيــن  االحتــال 

أجســاد  مــن  العليــا  األجــزاء 

األطفــال”. خاصــة  املتظاهريــن، 

»غيــاب  أّن  عــى  وشــددت 

محاســبة ومســاءلة قــوات االحتــال 

األطفــال  بحــق  جرامئهــا  عــى 

ســتميض  فإنهــا  الفلســطينيني، 

يف اســتهدافهم بقصــد القتــل، أو 

االعتقــال”. أو  اإلصابــة، 

»يســتغل  االحتــال  أّن  وبيّنــت 

ــي  ــاب الت ــن العق ــات م ــة اإلف حال

يتمتــع بهــا، األمــر الــذي يتطلــب من 

ــراءات  ــاذ إج ــدويل اتخ ــع ال املجتم

عاجلــة مــن أجــل معاقبــة جميــع 

الصهيونيــة«. الجرائــم  مرتكبــي 

الفلســطينيني  األطفــال  وآخــر 

الشــهداء هــو الطفــل عــادل داود 

)14 عاًمــا(، واستشــهد يف نابلــس 

متأثــرًا برصاصــة أصيــب بهــا يف 

رأســه، أطلقهــا عليــه أحــد جنــود 

األول/ ترشيــن   8 يف  االحتــال، 

الجــاري، خــال وجــوده  أكتوبــر 

ــا  ــي، م ــل األمن ــدار الفص ــرب ج ق

أّدى إىل تهتـّـك يف جمجمتــه ونزيــٍف 

حــاد.
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هيئة األسرى: تكدس بأعداد المعتقلين داخل سجن 
»عتصيون« وسط ظروف معيشية قاسية

األرسى  شــؤون  هيئــة  أكــدت 
 2022-11-1 الثاثــاء  واملحرريــن، 
جاكلــني  محاميتهــا  عــن  نقــًا 
اكتظاظًــا  بــأن هنــاك  الفرارجــة، 
وتكــدس بأعــداد األرسى واملعتقلــني 
مركــز  داخــل  حاليًــا  املحتجزيــن 

بلــغ  حيــث  »عتصيــون«،  توقيــف 
أســرًا(.  35( عددهــم 

وأوضحــت الهيئــة إىل أن معظــم 
األرسى الذيــن تــم اعتقالهــم مؤخرًا، 
يوًمــا  قضــوا  بأنهــم  ذكــروا  قــد 
أو يومــني يف معســكرات للجيــش 

ومراكــز الرشطــة قبــل نقلهــم إىل 
ــون«. ــف »عتصي ــز توقي مرك

“ســلطات  الهيئــة:  وقالــت 
املعتقلــني  زج  تعمــدت  االحتــال 
أقســام  داخــل  كبــرة  بأعــداد 
عتصيــون ضيقــة املســاحة، بحجــة أن 
هــؤالء األرسى ال يوجــد لهــم متســع 
محاولــة  عوفــر،  أقســام  داخــل 
إرهاقهــم جســديًا ونفســيًا  بذلــك 
ــح  ــام ال تصل ــم بأقس ــرب احتجازه ع

اآلدمــي”. للعيــش 
غالبيــة  بــأّن  الهيئــة  ولفتــت 
اعتقالهــم  يجــري  الذيــن  األرسى 
مــن منازلهــم يتعرضــون للتنكيــل 
ومتــارس  كــام  املــربح،  والــرضب 
والتوقيــف  التحقيــق  مراكــز 

االحتالل يستولي على 616 دونًما جنوب نابلس
االحتــال  ســلطات  قــررّت 
الصهيــوين، اإلثنــني 2022-10-31، 
ــا ألراٍض  ــى 616 دومنً ــتياء ع االس
الضفــة  شــامل  نابلــس  جنــوب 

املحتلــة. الغربيــة 

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان 
شــامل الضفــة غســان دغلــس: إن 
ســلطات االحتــال أصــدرت أمــرًا 
عســكريًا باالســتياء عــى نحــو 616 
ــا مــن أرايض بلــدات قريــوت،  دومنً

والســاوية، واللــن الرشقيــة؛ لتوســيع 
نفــوذ وهيكليــة مســتوطنة »عيــي«.

وتُعــّد مســتوطنة »عيــي« واحــدة 
مــن كــربى املســتوطنات يف الضفــة 
حســاب  عــى  وتتمــدد  الغربيــة، 
إىل  لتصــل  الفلســطينيني،  أرايض 
مســتوطنة »شــيلو«؛ لتحقيــق الهــدف 
املســتوطنات  ربــط  خــال  مــن 

ببعضهــا«.
ــدء إنشــاء مســتوطنة  ــر أن ب يذك

»عيــي« كان بعــدد مــن البيــوت 

لتصبــح  توســعت  ثــم  تلــة،  فــوق 

الضفــة. مســتوطنات  كــربى 

ويف وقــت ســابٍق اليــوم، جرفــت 

الصهيــوين،  االحتــال  قــوات 

منطقــة  يف  الفلســطينيني  أرايض 

ــوب  ــا جن ــاء رشق يط ــني البيض الع

التوســع  الخليــل، ملصلحــة  مدينــة 

االســتيطاين.

ــة »الســام  ــات حرك ــر بيان وتُش

وجــود  إىل  الحقوقيــة،  اآلن« 

و145  مســتوطن  ألــف   666 نحــو 

بــؤرة  و140  كبــرة  مســتوطنة 

اســتيطانية عشــوائية غــر مرخصــة 

بالضفــة  االحتــال  حكومــة  مــن 

والقــدس. الغربيــة 
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فلســطيني،  استشــهد 
 ،2022-11-2 األربعــاء 
فيعمليــة دهــس غــرب رام 
الغربيــة  بالضفــة  اللــه 

. ملحتلــة ا

وأفــادت وســائل إعــام 
ُمــــنّفذ  بــأّن  فلســطينية 
عـــملية الدهـــس والطـــعن 
عــور  بيــت  حاجــز  عــى 
حابــس  هــو  العســكري 
ــان  عبدالحفيــظ يوســف ريــ
ــت  ــدة بي ــن بل ــا م )54( عاًم

دقــو.

فيــام قالــت وســائل إعام 
مســتوطًنا  إّن  صهيونيــة 
أصيــب بجــراح خطــرة يف 
وعــادت  الدهــس،  عمليــة 
لتؤكّــد أن املصــاب ضابــط 

االحتــال. جيــش  يف 

وأفــاد اإلعــام الصهيونيــة 
بــأّن جنــود االحتــال أطلقــوا 
ــا أدى  ــذ، م ــى املنف ــار ع الن

إىل استشــهاده.

اإلعــام  بحســب 
»منفــذ  فــإّن  الصهيــوين، 
ــن  ــرج م ــس خ ــة الده عملي
طعــن  وحــاول  ســيارته 
الحــارس الــذي أصيــب يف 
يتمكــن  أن  قبــل  العمليــة 

األخــر الــذي كان مســلّحاً 
مــن إطــاق النــار عليــه”.

حركــة  نعــت  بدورهــا، 
اإلســامية  املقاومــة 
»حــامس« شــهيد فلســطني 
ــد الحفيــظ ريــان  حبــاس عب
ــت  ــدة بي ــن بل ــا( م )54 عاًم
عمليتــه  وباركــت  دقــو، 

. لبطوليــة ا

الشــعب  أبنــاء  ودعــت 
مواصلــة  إىل  الفلســطيني 
كافــة  وتفعيــل  االســتنفار 
الشــاملة  املقاومــة  أدوات 
يف  آمالــه  تحقيــق  حتّــى 
مردفــًة  والعــودة،  الحريــة 
لغــة  إال  يفهــم  ال  »عدونــا 
القــوة، ومــا ضــاع حــق وراءه 

لــب«. مطا

الجهــاد  حركــة  وأكــدت 
»العمليــة  أّن  اإلســامي، 
إرصار  تثبــت  الشــجاعة 
مقاومــة  عــى  شــعبنا 
برســالة  وتبعــث  االحتــال 
الرفــض مــن شــعبنا العظيــم 
كبــاره وصغــاره يف ذكــرى 
ــأن  ــؤوم، ب ــور املش ــد بلف وع
هــذه األرض ســتبقى مهــوى 
الــرصاع  وبوصلــة  الفــؤاد 
يــد  حتــى تحريرهــا عــى 

ســيوفون  الذيــن  رجالهــا 
حتــاًم«. املقاومــة  بوعــد 

آخــر،  ســياق  ويف 
االحتــال،  قــوات  شــّنت 
 ،2022-11-2 األربعــاء 
ــة اعتقــاالت يف مناطــق  حمل
متفرّقــة مــن الضفــة الغربيــة 
والقــدس املحتلتــني، حيــث 
اعتقلــت مــا ال يقــل عــن 10 
مواطنــني فلســطينيني بعــد 
وتفتيشــها  منازلهــم  دهــم 

مبحتوياتهــا. والعبــث 

اعتقلــت  طولكــرم،  ويف 
أرشف  االحتــال  قــوات 
ــو ســاري،  ــال، وحســن أب طب

مــن مخيــم نــور شــمس.

اعتقــت  ســلفيت،  ومــن 
األســر  إرسائيليــة  قــّوة 
املحــرر حمــزة بوزيــة، ونــور 
األســعد، من كفــل حــارس. 
فيــام اعتقــل مجاهــد حمدان 

ــس. ــوب نابل ــا جن ــن بيت م

واعتقلــت قــوات االحتــال 
أميــن الســمهوري مــن مخيم 
عقبــة جــرب يف أريحــا، ومــن 
ــت  ــامل بي ــدة ش ــم عاي مخي
لحــم اعتقلــت الجريــح أمــر 

عليــان وإبراهيــم عليــان.

إصابة ضابط صهيوني في عملية دهس في الضفة الغربية 
المحتلة
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وناشــطون  أكادمييــون  جــدد 
رفضهــم  عــى  التأكيــد  كويتيــون 
وآثــاره  املشــؤوم  بلفــور”  لـ”وعــد 
ــة  املرتبــة عليــه، داعــني إىل مواصل
إقامــة الفعاليــات التضامنيــة مــع 

العادلــة. الفلســطينية  القضيــة 

جــاء ذلــك خــال نــدوة بعنــوان 
“وعــد بلفــور.. قــدر واقــع أم واقــع 
زائــل؟”، نظمهــا ملتقــى القــدس، 
ــدس يف  ــل الق ــباب ألج ــة ش ورابط
 ،2022-11-1 الثاثــاء  الكويــت، 
يف الجمعيــة الثقافيــة االجتامعيــة 
 105 مــرور  مبناســبة  النســائية، 
أعــوام عــى “وعــد بلفــور”، بحضــور 
ــة  ــخصيات األكادميي ــن الش ــدد م ع
ــة  ــطة يف القضي ــة والناش واإلعامي

الفلســطينية.

ــي  ــي واإلعام ــح األكادمي وأوض
تكــرار  أن  الســند  عــي  الكويتــي 
الحديــث عــن “وعــد بلفــور” واجــب 
ــا، يف ظــل الحمــات املمنهجــة  علين
لــرصف أنظــار العــامل عــن القضايــا 
قضيــة  رأســها  وعــى  املهمــة، 

فلســطني.

أهميــة  إىل  الســند  ولفــت 
النــدوات  هــذه  مثــل  اســتغال 
الشــعوب،  لتوعيــة  والفعاليــات 

خصوًصــا يف ظــل الهرولــة نحــو 
حتــى  الوعــي،  وتضليــل  التطبيــع 
ــا  ــاس مشــغولني يف قضاي يبقــى الن
ســخيفة، يتــم تضخيمهــا للتغطيــة 

عــى القضايــا املصريــة.

جذوة األمل

ترصيحــاٍت  يف  الســند  وقــال 
“وعــد  صــدور  منــذ  صحافيــة: 
بلفــور” ونضــال الشــعب الفلســطيني 
مل يتوقــف، مضيفــاً أن هــذا النضــال 
ــت  ــا زال ــي م ــل الت ــذوة األم ــو ج ه
ــامل  ــعوب الع ــت ش ــا زال ــة، وم باقي
الشــعب  عــى  تراهــن  الحــر 
ــي  ــذي يحي ــد ال ــطيني الصام الفلس
يف األمــة وشــعوبها األمــل باالنتصار 

املســلوبة. األرايض  واســتعادة 

عــن  الحديــث  أن  إىل  وأشــار 
ــور” املشــؤوم  ــار “وعــد بلف ــة آث إزال
يجــب أن يكــون باألســلوب ذاتــه 
الــذي جــاء بــه، مــن حيــث التخطيط 
والتنســيق وتضافــر الجهــود، وتحديد 
الهــدف، ووجــود مقاومــة بالســاح.

وأكــد الســند موقــف الكويــت 
رفــض  تجــاه  الثابــت  الرســمي 
التطبيــع بكافة أشــكاله مــع االحتال 

الصهيــوين، مشــرًا إىل أنــه انعــكاس 
ــي. ــعب الكويت ــرأي الش ل

جاســم  األكادميــي  وقــال 
ــور”  ــد بلف ــة “وع ــزاع: إن قضي الج
أكــرب مــن البعــد الزمنــي، وهــي 
ــدة  ــة بعي ــات زمني ــارة عــن تراتبي عب
شــكلت عــى شــكل حقــب وخطــوات 

أفــرزت هــذا الوعــد.

رضورة  إىل  الجــزاع،   وأشــار 
النجــاح  عوامــل  عــن  البحــث 
الحرجــة التــي تطبق يف علــم اإلدارة 
ــض  ــرشوع مناه ــن أي م ــي متّك الت
والصهيونيــة  االســتعامرية  للقــوى 

مــن الســيطرة عــى األمــر.

بــني  مــن  أن  الجــزاع  وذكــر 
عوامــل النجــاح ملناهضــة أي مرشوع 
اســتعامري توفــر معلومــات حقيقية 
ــات  ــات وتحالف ــذه املعلوم وإدارة له
ــامل  ــك لل ــة وتحري ــوى فاعل ــع ق م

ــع. الناف

مــن جانبــه، شــكر رئيس منســقية 
املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي الخارج 
ــع  ــت بجمي ــة الكوي ــو حنين ــادر أب ن
والشــعبية  الرســمية  مؤسســاتها 
ــم  ــم يف دع ــل والدائ ــا الفاع لدوره
القضيــة الفلســطينية وحقوق شــعبها.

وأشــاد أبــو حنينــة، مببــادرات 
الشــعب الكويتــي الدامئــة يف رفــض 
ــة  ــب املصلحــة الوطني ــع وتغلي التطبي
واألخاقيــة والرشعيــة عــى املصالــح 

الشــخصية.

ــة  ــه بوجــود حاضن وأشــار إىل أن
مثــل الكويــت والجزائــر ســتكون 

القضيــة الفلســطينية بخــر.

املصدر: مجلة املجتمع

أكاديميون كويتيون: النضال الفلسطيني جذوة األمل 
الباقية الستعادة األرض المسلوبة
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اقتحامات وطقوس توراتية وقّمة حاخامية.. ما أبرز 
االعتداءات على األقصى في تشرين األول/أكتوبر؟

شــهد شــهر ترشيــن األول/
احتفــال  املنــرصم  أكتوبــر 
املســتوطنني بعيــدي »الغفــران« 
ــبتان  ــت املناس ــرش«، وكان و«الع
محطتــني لتصعيــد العــدوان عى 
الطقــوس  ومامرســة  املســجد 
التوراتيــة فيــه وعنــد أبوابــه، 
الرحمــة  بــاب  مقــربة  ويف 
ــة لجــداره الرشقــي مــن  املحاذي

الخــارج.
واقتحــم األقــى يف ترشين 
األول/أكتوبــر 8174 مســتوطًنا، 
القســطل  توثيــق شــبكة  وفــق 
ــة  ــم قراب الفلســطينية، مــن بينه
يف  شــاركوا  مســتوطن   5000
االقتحامــات عــى مــدى أســبوع 

ــرش”. »الع
ويف ســياق العــدوان عــى 

األوقــاف ودورهــا يف األقــى، 
االحتــال  ســلطات  ســلّمت 
املســجد  حارســات  رئيســة 
األقــى زينــات أبــو صبيــح، 
قــراًرا بإبعادهــا عــن املســجد 

مداخلــه. وجميــع 

ــة يف  ــوس التوراتي الطق
األقــى ومحطيــه برعايــة 

رســمية
مــا  املســتوطنون  اســتغّل 
يســمى بعيــدي الغفــران والعرش 
مامرســة  وتــرة  لتصعيــد 
الطقــوس التوراتيــة يف األقــى 
»عيــد  شــهد  محيطــه،  ويف 
العــرش العــربي« هــذا العــام 
إدخــال »القرابــني النباتيــة« إىل 

األقــى يومــي 11/10 و16/10، 
املســتوطنون  قــّدم  حيــث 
الطقــوس املصاحبــة للقربان يف 
املنطقــة الرشقيــة مــن األقــى.

إدخــال  مــع  وبالتزامــن 
إىل  النباتيــة«  »القرابــني 
 ،2022-10-16 يــوم  األقــى 
املســتوطنني  عــرشات  اســتباح 
ــة  ــة املحاذي ــاب الرحم ــربة ب مق
لســور األقــى الرشقــي مــن 
الخــارج، ونفخــوا البــوق وقدموا 
مقرونــة  النباتيــة«  »القرابــني 
ــوق  ــخ الب ــوات. وتكــرر نف بالصل
عضــو  وشــارك  مــرة،  غــر 
“الكنيســت” ســمحا رومتــان يف 

املقــربة. البــوق يف  نفــخ 
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التــورايت  التوبــة  لبــاس  وكان 
ســيام  ال  األقــى،  يف  حــارًضا 
فيــام  يف اقتحامات “الغفــران«، 
أّدى مســتوطنون طقــس »الســجود 
ــاب  ــد ب ــجد وعن ــي« يف املس امللحم
السلســلة غــر مــرة عــى مــرأى مــن 

رشطــة االحتــال.

أدى  متصــل،  ســياق  ويف 
مســتوطن الصــاة بشــال )طاليــت(، 
بــاب  يف محيــط مصــى ومبنــى 
ــارص  ــة، عــى مــرأى مــن عن الرحم

االحتــال. قــوات 

املســتوى  مــن  دعــم  ويف 
ــل  ــة، حم ــوس التوراتي ــي للطق األمن
ــجد  ــال يف املس ــوات االحت ــد ق قائ
وعّمــم  نباتيــة،  قرابــني  األقــى 
التواصــل  مواقــع  عــى  صورتــه 
ــتوطنني أن  ــا للمس ــي معلًن االجتامع
حمــل القرابــني النباتيــة عنــد أبــواب 

األقــى أصبــح قانونيًــا.

القانــوين  الدعــم  ســياق  ويف 
ألداء الطقــوس التوراتيــة، رفضــت 
ــال  ــة لاحت ــح التابع ــة الصل محكم
بإبعــاد  االحتــال  رشطــة  طلــب 
املســتوطنني مــن نشــطاء »جامعــات 
اإلســامي  الحــي  عــن  املعبــد« 
ــة  ــربة الرحم ــن مق ــام، وم بشــكل ع
وذلــك  بشــكل خــاص،  اإلســامية 
مــن  بالشــوفار  نفخهــم  لتكــرار 

هنــاك.

»هآرتــس«  صحيفــة  وقالــت 
الصهيونيــة إّن قــايض املحكمــة ألــزم 
ــف  ــع مصاري ــال بدف ــة االحت رشط
املحكمــة بقيمــة 2000 شــيكل. وهــذه 
ــا  ــي ترفــض فيه ــرة الخامســة الت امل
مــن  مامثلــة  مطالــب  املحكمــة 
ــع تصاعــد األوضــاع يف  الرشطــة ملن

ــدس. الق

االحتــال،  رشطــة  وبحســب 
جــرى اعتقــال العديــد مــن نشــطاء 
ــم  ــال نفخه ــد« خ ــات املعب »جامع
املحيطــة  املنطقــة  مــن  البــوق 
مــن  وخاصــة  األقــى  باملســجد 

الرحمــة. بــاب  مقــربة 

قمة حاخامية يف األقى

عقــدت »جامعــات املعبــد« يف 
الحاخاميــة  القمــة   ،2022-10-13
الثانيــة يف تاريــخ املســجد األقــى، 
برعايــة عضــو »الكنيســت« املتطــرف 
يــوم تــوف كالفــون، وبحاميــة معززة 

ومشــددة مــن قــوات االحتــال.

وكانــت القمــة الحاخاميــة األوىل 
-4-3 يف  األقــى  يف  عقــدت 

2022، يف إطــار التحضــر لعــدوان 
»الفصــح العــربي« الــذي تزامــن 
حينهــا مــع األســبوع الثالــث مــن 

ــهر رمضــان. ش

وشــارك يف القمــة الحاخاميــة 
ــو  ــاؤول بوخيك ــام ش ــن الحاخ كل م
حاخــام مســتوطنة كوخــاف ياكــوف 
املحتلــة،  القــدس  رشق  شــامل 
رئيــس  ويلــك  شــلومو  والحاخــام 
مدرســة »حجــر التــوراة« الدينية يف 
ــلوش  ــودا َش ــام يه ــدس، والحاخ الق
ــات  ــار حاخام ــد كب ــا أح ــن نتاني م
املؤسســة  الجديــد«،  »الســنهدرين 
الحاخاميــة األساســية لـــ »جامعــات 
ــو،  ــام دورون دانين ــد«، والحاخ املعب
النيكــري،  ديفيــد  والحاخــام 
والحاخــام رفائيــل دلويــا، وعــدد 
ــب  ــات، إىل جان ــن الحاخام ــر م آخ
عــن  الســابق  »الكنيســت«  عضــو 
ــرف  ــام املتط ــود الحاخ ــزب الليك ح

موشــيه فيغلــني.

وأتباعهــم  الحاخامــات  وأدى 

تلموديــة  وشــعائر  »صلــوات« 

واســتعرضوا  علنيــة  جامعيــة 

الســاحة  يف  بالصــور  اجتامعهــم 

باتــت  التــي  لألقــى،  الرشقيــة 

بهــا  يســتفرد  التــي  الســاحة 

فيهــا  ويســتعرضون  املقتحمــون 

كل  يف  وصلواتهــم  طقوســهم 

اقتحــام، يف تغييــب كامــل لألوقــاف 

األردنيــة وحــراس املســجد األقــى.

ــلوش  ــودا َش ــام يه ــرّب الحاخ وع

كنــا  »لقــد  قائــًا:  ســعادته  عــن 

صلــوات  وأدينــا  كبــرة،  بأعــداد 

الصبــاح والصــاة املضافــة، وبــركات 

الكهنــة جامعــًة وبصــوٍت عــاٍل، مــن 

مقاطعــة”. دون 

كالفــون،  تــوف  يــوم  ولعــب 

عضــو »الكنيســت« عــن حــزب ميينــا 

املشــارك يف االئتــاف الحاكــم، دور 

»الراعــي الرســمي« لهــذه القمــة، 

ــا  ــى م ــال ع ــة االحت ــكر رشط فش

ــهيات«،  ــة وتس ــن »حامي ــه م قدمت

ــة  ــام قب ــة أم ــورة تذكاري ــذ ص وأخ

الصخــرة مــع الحاخــام شمشــون 

»اتحــاد جامعــات  رئيــس  إلبــاوم 

املعبــد«، وتحــدث إىل الصحفيــني 

قائــًا: »محــاوالت أعدائنا لــن تعطل 

مامرســتنا لســيادتنا، ولحقوقنــا عــى 

أرضنــا« يف إشــارة إىل صــاة اليهود 

باعتبارهــا  األقــى  املســجد  يف 

»حًقــا يهوديًــا« يتمســك بــه كالفــون 

ــة  ــوات العلني ــذي شــارك يف الصل ال

ــون. ــا املقتحم ــي أداه الت

 املصدر: موقع مدينة القدس
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105 أعوام على »وعد بلفور« المشؤوم.. من ال يملك 
لمن ال يستحق

عــى  مــرت  أعــوام   105
وعــد »بلفــور« املشــؤوم، الــذي 
بريطانيــا  مبوجبــه  منحــت 
الحــق لليهــود يف إقامــة وطــن 
قومــي لهــم يف فلســطني، بناًء 
عــى املقولــة املزيفــة »أرض 
بــا شــعب لشــعب بــا أرض«.

الذكــرى  هــذه  وتحــل 
املشــؤومة، وال يــزال الشــعب 
الفلســطيني يعــاين مــن ويات 
وســلب  والتهجــر  االقتــاع 
الضــم  ومخططــات  األرض 
ــف  ــي مل تتوق ــتيطان الت واالس
يف كافــة األرايض الفلســطينية 
املحتلــة، باإلضافــة الســتمرار 
والتعذيــب  القتــل  جرائــم 

والحصــار.  وتــأيت أيًضــا يف 
ــبوقة  ــر مس ــات غ ــل تحدي ظ
الفلســطينية  القضيــة  تواجــه 
ألجــل تصفيتهــا، ويف ســياق 
هرولــة بعــض األنظمــة العربية 
نحــو التطبيــع مــع »إرسائيــل«.

اليــوم  هــذا  مثــل  ففــي 
مــن العــام 1917، بعــث وزيــر 
تلــك  خارجيــة بريطانيــا يف 
ــور،  ــس بلف ــر جيم ــرة، آرث الف
ليونيــل  اللــورد  إىل  برســالة 
ــامء  ــد زع ــيلد أح ــر روتش وال
آنــذاك،  الصهيونيــة  الحركــة 
باســم  بعــد  فيــام  لتُعــرف 

بلفــور«. »وعــد 

الرســالة  نــص  وجــاء يف 

إن »حكومــة صاحــب الجالــة 
إىل  العطــف  بعــني  تنظــر 
تأســيس وطــن قومــي للشــعب 
فلســطني،  يف  اليهــودي 
جهدهــا  عظيــم  وســتبذل 
لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة«.

يُفهــم  وتابعــت »عــى أن 
جليـًـا أنــه لــن يــؤىت بعمــل مــن 
شــأنه أن يُنتقــص مــن الحقوق 
ــع  ــي تتمت ــة الت ــة والديني املدني
ــة  ــف غــر اليهودي ــا الطوائ به
ــطني وال  ــة اآلن يف فلس املقيم
ــوق أو الوضــع الســيايس  الحق
الــذي يتمتــع بــه اليهــود يف 

ــرى«. ــدان األخ البل
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وصــدر الوعــد وتعــداد اليهــود 
يف فلســطني ال يزيــد عــن 5% 
مــن مجمــوع عــدد الســكان، وقــد 
أرســلت الرســالة قبــل أن يحتــل 
فلســطني.  الربيطــاين  الجيــش 
للقضيــة  املنــارصون  ويطلــق 
ــن ال  ــارة »وعــد م الفلســطينية عب
ــم  ــن ال يســتحق« لوصفه ــك مل ميل
»بلفــور«  وعــد  وكان  الوعــد. 
للغــرب  األوىل  الخطــوة  مبثابــة 
عــى طريــق إقامــة كيــان لليهــود 
عــى أرض فلســطني، اســتجابة مع 
ــة عــى  ــة العاملي ــات الصهيوني رغب
ــذه  ــذر يف ه ــعب متج ــاب ش حس
ــذ آالف الســنني. وجــاء  األرض من
ــد مفاوضــات اســتمرت  الوعــد بع
الحكومــة  بــني  ســنوات  ثــاث 
ــود  ــة، واليه ــن جه ــة م الربيطاني
الربيطانيــني واملنظمــة الصهيونيــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م العاملي

تلــك  واســتطاع مــن خــال 
إقنــاع  الصهاينــة  املفاوضــات، 
ــق  ــى تحقي ــم ع ــا بقدرته بريطاني
ــاظ عــى  أهــداف األخــرة والحف
وفــور  املنطقــة،  يف  مصالحهــا 
دول  ســارعت  الوعــد  إعــان 
أمريــكا  رأســها  وعــى  أوروبــا، 
وفرنســا وإيطاليــا بإعــان التأييــد 

ــه. ل

ــنة  ــل س ــان/ أبري ويف 25 نيس
األعــى  املجلــس  وافــق   ،1920
لقــوات الحلفــاء يف مؤمتــر ســان 
رميــو عــى أن يعهــد إىل بريطانيــا 
وأن  فلســطني،  باالنتــداب عــى 
موضــع  »بلفــور«  وعــد  يوضــع 
التنفيــذ حســب مــا ورد يف املــادة 

ــداب. ــك االنت ــن ص ــة م الثاني

عــام  يوليــو  24 متــوز/  ويف 

1922 وافــق مجلــس عصبــة األمــم 
ــداب  ــرشوع االنت ــى م ــدة ع املتح
التنفيــذ يف  الــذي دخــل حيــز 
ــا  ــك ميكنن ــول 1923، وبذل 29 أيل
القــول إن وعــد بلفــور كان وعــًدا 
ــب.  ــا فحس ــس بريطاني ــا ولي غربيً
العــرب  أفعــال  ردود  واختلفــت 
تجــاه الترصيــح بــني الدهشــة، 
واالســتنكار، والغضــب، وبهــدف 
امتصــاص حالــة الســخط والغضب 
العــرب بهــا وعــد  التــي قابــل 
بلفــور، حيــث أرســلت بريطانيــا 
حســني،  الرشيــف  إىل  رســالة 
بواســطة الكولونيــل باســت، تؤكــد 
ــا  ــة أنه ــة الربيطاني ــا الحكوم فيه
ــن تســمح باالســتيطان اليهــودي  ل
ــق  ــا يتف ــدر م ــطني إال بق يف فلس
العــرب،  الســكان  مصلحــة  مــع 
االقتصاديــة  الناحيتــني  مــن 

والسياســية.

إىل  أوامرهــا  أصــدرت  كــام 
الربيطانيــة  العســكرية  اإلدارة 
ــع  ــطني، أن تطي ــة يف فلس الحاكم
التــي  اليهوديــة  اللجنــة  أوامــر 
وصلــت إىل فلســطني يف ذلــك 
ــن  ــم وايزم ــة حايي ــت برئاس الوق
خليفــة »هرتــزل«، وكذلــك عملــت 
ــن  ــل املهاجري ــل قواف ــى تحوي ع
روســيا  مــن  القادمــني  اليهــود 
ــطني،  ــة إىل فلس ــا الرشقي وأوروب
واملســاعدة  الحاميــة  ووفــرت 

لهــم. الازمتــني 

ــم  ــطيني فل ــعب الفلس ــا الش أم
والقــرارات  للوعــود  يستســلم 
العمليــة  والوقائــع  الربيطانيــة 
ــدأت تفــرض عــى األرض  ــي ب الت
الصهيونيــة  الحركــة  قبــل  مــن 
ــاض  ــل خ ــلحة، ب ــا املس وعصاباته
ثــورات متاحقــة، كان أولهــا ثــورة 

تلتهــا  ثــم   ،1929 الــرباق عــام 
ــن  ــود م ــن اليه ــورة 1936. ومتك ث
اســتغال تلــك القصاصــة الصادرة 
عــن آرثــر بلفــور املعــروف بقربــه 
مــن الحركــة الصهيونيــة، ومــن ثم 
ــة  ــداب، وقــرار الجمعي صــك االنت
القــايض   ،1947 عــام  العامــة 
ليحققــوا  فلســطني  بتقســيم 
حلمهــم بإقامــة »إرسائيــل« يف 
ــام  ــار ع ــن أي ــرش م ــس ع الخام
الكيــان  هــذا  وليحظــى   ،1948

بعضويــة

األمــم املتحــدة بضغــط الــدول 
الكــربى. ويف عــام 1948 ســلّمت 
بريطانيــا فلســطني، عــرب الســامح 
لـــ »منظــامت صهيونيــة مســلحة« 
ــطينية  ــى أراٍض فلس ــيطرة ع بالس
أســموه  مــا  عليهــا  أقامــوا 
دولــة »إرسائيــل«، فيــام عــرف 
ــت  ــة«، ووقع ــطينيا بـــ »النكب فلس
فلســطني  أربــاع  ثاثــة  حينهــا 
تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة، يف 
الضفــة  األردن  حكمــت  حــني 
الغربيــة ووقــع قطــاع غــزة تحــت 

الســلطة املرصيــة.

ــة،  وعــى مــدار العقــود املاضي
الفلســطينية  املســتويات  طالبــت 
الحكومــة  والشــعبية  الرســمية 
اعتــذار  بتقديــم  الربيطانيــة 
رســمي عــن الكارثــة التــي لحقــت 
بهــم جــرّاء »وعــد بلفــور«، إال أن 

األخــرة ترفــض ذلــك.

واملجــازر  املــآيس  كل  ورغــم 
الفلســطينيني  أن  إال  والتهجــر، 
أثبتــوا متســكهم بأرضهــم وحقهــم 
فيهــا، رافضــني االعــراف بالوعد 

ــة. ــه الكارثي ــؤوم ونتائج املش
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كبارة
موقعها: 

تقع إىل الجنوب من حيفا وتبعد عنها 33 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 4300 دونــم، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 110 نســمة، وعــام 1931 حــواىل 

572 نســمة، وعــام 1945 حــواىل 120 نســمة.

االحتالل الصهيوين: 
أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »معيان تسفي« يف سنة 1938.

أُنشئت عى أراضيها مستعمرتان أُخريان هام »معفان ميخائيل« و »بيت حنانيا« يف سنتي 1949 و 1950 عى التوايل.
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