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أســفرت االنتخابــات الصهيونيــة األخــرة، وهــي الخامســة خــال عامــن فقــط، عــن إعــادة اإلرهــايب نتنياهــو 
إىل صــدارة الكنيســت الصهيــوين، وبالتــايل ســيكون األوفــر حظــاً لتشــكيل الحكومــة الجديــدة.

ــن  ــّد م ــات، فاب ــذه االنتخاب ــرف يف ه ــوين املتط ــن الصهي ــود اليم ــى صع ــز ع ــات تركّ ــت التحلي وإذا كان
ــوين. ــل يف املشــهد الســيايس الصهي ــد التأم ــا عن ــب عــن بالن ــي يجــب أال تغي ــاط الت ــض النق ــد عــى بع التأكي

-1 الصهيونيــة تنظيــم ســيايس عنــري، قــام بالتحالــف مــع الــدول الكــرى منــذ القــرن التاســع عــر وتبــادل 
الخدمــات واملصالــح معهــم حتــى اســتطاعوا إعــان قيــام دولتهــم الغاصبــة عــام 1948؛ وال تــزال هــذه الدولــة 
مســتمرة يف الوجــود بفضــل الدعــم غــر املحــدود، سياســياً وماليــاً وعســكرياً وإعاميــاً، مــن هــذه الــدول نفســها.

وبالتــايل فــإن كل صهيــوين هــو محتــل وغاصــب ومحــارب للشــعب الفلســطيني ولجميــع أبنــاء األمــة اإلســامية 
والعربيــة، ورشيــك يف كل جرميــة وقعــت عــى هــذا الشــعب وال تــزال تقــع يوميــاً حتــى اآلن.

-2 ال فــرق بــن صهيــوين يقتلنــا أمــام الكامــرا، وبــن صهيــوين يقتلنــا يف الخفــاء؛ وال بــن مــن يقتلنــا عــر 
تســميم األرايض واآلبــار، كــا يفعــل املســتوطنون بدعــم مــن حكومــة الكيــان، التــي تــدأب يوميــاً عــى قتــل شــعبنا 

بالقصــف أو االغتيــال عــى الحواجــز أو الحصــار أو غرهــا مــن األســاليب.

بنــاء عليــه، ال داعــي للتخــوف أو التشــاؤم مــن انتخــاب نتنياهــو، أو توّهــم يشء جيــد مــن انتخــاب غــره، 
وهاهــي تريحــات الــكل، فضــاً عــن أفعالهــم، تؤكــد أنهــم قــد يختلفــون يف كل يشء إال يف عدائهــم وإجرامهــم 

بحقنــا.

ــد مــن التطــرف  ــوين نحــو املزي ــع الصهي ــع املجتم ــة يف دف -3 ســاهمت كل الحكومــات واألحــزاب الصهيوني
والعنــف بحــّق الشــعب الفلســطيني، ومل تكــن »اليســارية اإلرسائيليــة« إال غافــاً مؤقتــاً يغطــي مســلّات ال ميكــن 
للصهيــوين أن يكــون صهيونيــاً بدونهــا، ومــن أهمهــا عــدم الســاح بــأي حريــة حقيقيــة أو اســتقال فعــي للشــعب 
ــد نســمع وال أي موقــف معــارض  ــاً يف الفاشــية، ومل نع ــوين قــد ذاب فعلي الفلســطيني؛ وهــا هــو اليســار الصهي

للسياســات الحكوميــة؛ وإمنــا هــو التســابق والتنافــس يف التطــرف والعــداء للفلســطينين.

-4 الســيطرة عــى املســجد األقــى، وهدُمــه وبنــاء الهيــكل املزعــوم مكانــه، هــدٌف يشــرك يف الســعي إليــه 
ى »إرسائيــل«، وهــؤالء الذيــن يقتحمــون املســجد األقــى  كل مــن يؤمــن بهــذا الكيــان الغاصــب اإلحــايل املســمَّ
ــع  ــذا التجم ــل كل ه ــة متثّ ــم عيّن ــل ه ــوين«، ب ــع الصهي ــن يف »املجتم ــم املتطرف ــوا ه ــي، ليس ــبه يوم ــكل ش بش
الحافــل بالتناقضــات، وإذا شــئنا أن نطلــق صفــة التطــرّف فهــي صفــة كل صهيــوين، ألّن الصهيونيــة هــي بذاتهــا 

تطــرف وانحيــاز عــن كل القيــم الصحيحــة.

هــذا املجتمــع - إن صّحــت تســميته مجتمعــاً - يتفــق جميــع أفــراده، رغــم تناقضاتهــم الرهيبــة كــا يقــال، عــى 
أنّــه »ال إرسائيــل بــدون الهيــكل«، وال فــرق إن أثبتــت الحفريــات وجــوده التاريخــي، وهــو مــا مل يحصــل ابــداً، 
أو إن مل تثبــت ذلــك، ألن القــوة بزعمهــم هــي التــي تنفــي أو تثبــت؛ وهــذا مــا ينطبــق عــى وجــود هــذا الكيــان 
بذاتــه، ألنهــم يعملــون كــا يعلــم كل النــاس، أنَّ هــذا الكيــان مل يوجــد مبوجــب الحــّق أو القانــون، ولكــن مبوجــب 

القــوة الفاشــية الفاحشــة والفاجــرة.

ــة  ــاء الجبه -5 االنشــغال األســايس للفلســطينين يجــب أن يركــز عــى املشــهد الفلســطيني، وعــى إعــادة بن
ــي  ــبيل املنطق ــا الس ــا، باعتباره ــة وحايته ــان املقاوم ــاون، واحتض ــك والتع ــو التاس ــا نح ــع به ــة، والدف الداخلي
والعمــي الوحيــد لتحريــر األرض واملقدســات، والحفــاظ عــى الكرامــة، وتحقيــق عــودة الشــعب الفلســطيني إىل 
أرضــه وبــاده، بــل واملحافظــة عــى مــن بقــي مــن هــذا الشــعب داخــل فلســطن، ومنــع الكيــان الصهيــوين مــن 

ــم أو تهجرهــم. إبادته

وعندمــا يلتفــت الشــعب الفلســطيني إىل نفســه، فلــن يــرَّه أحــد بــإذن اللــه، وكل املــؤرشات أن هــذا التحــول 
اإليجــايب قــادم، وهــو قــادم بيــد الجاهــر ال بيــد »القــادة«، واللــه أعلــم.

محمد أديب ياسرجي
أمين سر الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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ــؤون  ــاف والش ــر األوق ــّن وزي ب
الدينيــة الشــيخ حاتــم البكــري أّن 
الصهيــوين ومســتوطنيه  االحتــال 
 24 األقــى  املســجد  اقتحمــوا 
مــرة، ومنــع رفــع األذان يف املســجد 
وأغلقــه  وقتًــا،   73 اإلبراهيمــي 
خمســة أيــام، خــال تريــن األول/ 

أكتوبــر املــايض.

بيــاٍن  يف  البكــري،  وأوضــح 
يكتــِف  مل  االحتــال  أّن  صحــايف 
ــل تعــدى األمــر إىل حــرق  ــك؛ ب بذل
جانــب  مــن  القــرآن  مــن  نســٍخ 
حاويــة  يف  وإلقائهــا  املســتوطنن 
النفايــات، قــرب مســجد قيطــون 

بالخليــل. القدميــة  بالبلــدة 

االحتــال  حايــة  إّن  وقــال 
للمســتوطنن مكنتهــم مــن اســتباحة 
الغفــران«  األقــى عشــية »عيــد 
ــرة، ومارســوا طقوســهم  بأعــداد كب
الدينيــة أمــام بواباتــه ويف ســاحاته 

الســيا املنطقــة الرقيــة.

عضــوي  اقتحــام  إىل  وأشــار 

ــك«،  ــودا غلي ــابق »يه ــت الس الكنيس
يف  املســلمن  قبــور  و«ترومــان« 
ونفخهــم  الرحمــة،  بــاب  مقــرة 
البــوق مــع مســتوطنن آخريــن، يف 
حــن أدى عــدٌد منهــم »الســجود 
املســجد  أبــواب  عــى  امللحمــي« 

األقــى.

ولفــت إىل أنَّ االحتــال عــزل 
املــايض،  أكتوبــر  خــال  وأغلــق 
كافــة،  القــدس  مدينــة  شــوارع 
وحــْول  القدميــة  البلــدة  وخاصــة 
حيــاة  محــواًل  األقــى،  املســجد 
وســط  جحيــم،  إىل  املواطنــن 
املســتوطنن  لســوائب  ســاحه 
بحريــة الحركــة يف مســراتهم التــي 
وســاحة  القدميــة  البلــدة  جابــت 
ــن  ــن »القراب ــراق حامل ــط ال حائ
النباتيــة« الخاصــة بـ«عيــد الغفران« 

التــورايت.

كــا اعتــدت قــوات االحتــال 
ــم إىل  ــال توجهه ــن خ ــى املصل ع
األقــى، عــدا عــن تســيرهم طائرة 

ملراقبــة املــكان، واقتحــام املصــى 

القبــي وإخــراج عــدٍد مــن املعتكفن 

املرابطــن  ومنــع  بالقــوة،  منــه 

القادمــن مــن الداخــل املحتــل مــن 

ــة. ــدة القدمي ــول البل دخ

وخــال »أيــام عيــد العــرش«، 

اســتباح مئــات املســتوطنن املســجد 

ــود  ــديدات وقي ــط تش ــى، وس األق

عــى دخــول املصلــن، وكان مــن 

املقحمــن عضــو الكنيســت املتطــرف 

ــر”. ــن غف ــار ب »ايت

وذكــرت وزارة األوقــاف أّن آالف 

املســتوطنن اســتباحوا خال ترين 

ــي  ــجد اإلبراهيم ــر، املس األول/أكتوب

الريــف يف مدينــة الخليــل، وأقاموا 

أروقتــه،  داخــل  موســيقيًّا  حفــًا 

وحولــوا محيطــه والشــوارع املوصلــة 

وســط  عســكرية  ثكنــة  إىل  إليــه 

ــات  ــود وآلي ــن جن ــات م ــار املئ انتش

وإغــاق  املنطقــة،  يف  االحتــال 

ــجد. ــة للمس ــل املؤدي املداخ

ولفتــت إىل أن اعتــداء االحتــال 

عــى املقابــر، كاملقــرة اإلســامية 

ــة  ــود أمني ــام وف ــل، واقتح يف الخلي

اإلبراهيمــي  املســجد  إرسائيليــة 

وســط حايــة مشــددة، فضــًا عــن 

ــى  ــتوطنن ع ــان املس ــداء قطع اعت

زاويــة »الشــيخ كنفــوش« وعــدٍد مــن 

التــي رسقــوا  الوقفيــة،  األمــاك 

محتوياتهــا.

24 اقتحاًما لألقصى و73 منًعا لألذان في اإلبراهيمي في 
تشرين األول/أكتوبر
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الخميس 16 ربيع اآلخر  1444 هــ، الموافق لـ10 نوفمبر 2022

نشطاء يكشفون عن إجراءات تهويدية خطيرة بحق القدس 
واألقصى

أفاد مكتب إعالم األسرى، الثالثاء 8-11-2022، بأّن أسرى 
سجن عوفر قّرروا عدم الخروج 

ــن  ــيون ع ــطاء مقدس ــف نش كش
تهويديــة  وإجــراءات  مخططــات 
جديــدة وخطــرة، ينفذهــا االحتــال 
القــدس  مدينــة  يف  الصهيــوين 

املحتلــة وبحــق املســجد األقــى.

وقــال الباحث يف شــؤون القدس 
ــا  ــال م ــنينة: »االحت ــو س ــعيب أب ش
زال مســتمرًّا يف انتهاكاته وإجراءاته 
ــارك”،  ــد املســجد األقــى املب لتهوي
تهويــد  “يحــاول  أنــه  موضًحــا 

املســجد،  يف  الرقيــة  املنطقــة 
مــن أجــل تجهيــز مــكان صــاة 

للمســتوطنن”.

أّن  إىل  ســنينة  أبــو  وأشــار 
ــى  ــتوطنن لألق ــات املس “اقتحام
تجــري بحايــة رشطــة االحتــال 
ــى أّن  ــدًدا ع ــا”، مش ــام ناظره وأم
“االحتــال يريــد أن يفرض الســيادة 
عــى املســجد األقــى بــكل الطــرق 

والســبل.”

ــوًرا  ــال زرع قب ــر أن االحت وذك
وهميــة يف مناطــق مختلفــة باملدينــة 

املقدســة، مــن أجــل إثبــات أحقيتهــم 
االحتــال  أّن  مضيًفــا  األرض،  يف 
ــل  ــن أج ــة، م ــور الوهمي ــزرع القب ي
مطامــع سياســية والســيطرة عــى 

ــدس. ــر يف الق ــاحة أك مس

املســتوطنون  ويواصــل 
األقــى  للمســجد  اقتحاماتهــم 
قــوات  مــن  مشــددة  بحايــة 
االحتــال، وســط دعــوات فلســطينية 
الحشــد  ومقدســية لاســتمرار يف 
والربــاط باملســجد، وذلــك ضمــن 

العظيــم. الفجــر  حملــة 

اعتــداء  عــى  احتجاًجــا 
ــررون  ــر يق ــجانن.. أرسى عوف الس
عــدم الخــروج إىل املحاكــم غــًدا

األربعــاء  يــوم  املحاكــم  إىل 
9-11-2022، احتجاًجــا عــى اعتــداء 
الســّجانن عــى 3 أرسى داخــل أحــد 
ــل  ــص للنق ــجن )املخص ــام الس أقس

ــزل  ــم إىل الع ــم( ونقله ــن املحاك ب
االنفــرادي.

بعــد  الخطــوة  هــذه  وجــاءت 
الصهاينــة  الســجانون  اعتــدى  أن 
املعتقلــن  مــن  مجموعــة  عــى 
ــة  داخــل غــرف االنتظــار يف محكم

العســكرية. »عوفــر” 

وبحســب نــادي األســر، فــإّن 
مجموعــة مــن الســجانن قامــوا 

بــرش املعتقلــن بالغــاز.

وأشــار النادي إىل أّن األرسى يف 
ســجن عوفــر، مّمــن ينتمــون إىل كل 
ــة  ــاذ مجموع ــرروا اتخ ــل، ق الفصائ
مــن الخطــوات االحتجاجيــة، رفضــاً 

لاعتــداء عــى املعتقلــن.

تتمثّــل  الخطــوات  أّن  وأوضــح 
باالمتنــاع عــن الخــروج إىل املحاكــم 
غــًدا، وأّن أي اعتــداء ســيتعرضون 
ــّرروا  ــا ق ــه. ك ــرد علي ــيتم ال ــه س ل
ــت  ــم إاّل إذا مت ــول غرفه ــدم دخ ع
إعــادة املعتقلــن الذيــن تعرضــوا 
ــد  ــك بع ــم، وذل ــداء إىل غرفه لاعت
ــب  ــزل عق ــم إىل الع ــرى نقله أن ج

ــم. ــداء عليه االعت
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1800 أمر اعتقال إداري منذ مطلع 2022 الجاري

نادي األسير: نحو 6000 حالة اعتقال ُسجلت منذ مطلع العام 
الجاري

االحتــال  ســلطات  أصــدرت 

اعتقــال  أمــر   1800 الصهيــوين 

إداري بحــق عــدد مــن األرسى، منــذ 

.2022 الجــاري  العــام  مطلــع 

وقــال مركــز فلســطن لدراســات 
إّن   ،2022-11-6 األحــد  األرسى 
ــرار  ــر 997 ق ــك األوام ــن تل ــن ب م
لفــرات  إداري  اعتقــال  تجديــد 
أخــرى متتــد مــا بــن شــهرين إىل 6 
أشــهر، ووصلــت إىل 5 مــرات لبعــض 

األرسى.

وبــن »مركــز فلســطن« أّن 799 
ـا صــدر بحــق أرسي  قــراًرا إداريًـّ
أرسى  غالبيتهــم  األوىل،  للمــرّة 
مــرة  اعتقالهــم  أعيــد  محــررون 

أخــرى.

األرسى  أعــداد  أّن  وأكــد 
بشــكل  تباًعــا  ارتفعــت  اإلداريــن 
ــل  ــر تصاعــد تحوي ملحــوظ عــى إث
حيــث  اإلداري،  لاعتقــال  األرسى 

وصلــت األعــداد لـ 800 أســر، منهم 
4 مــن نــواب املجلــس التريعــي، 
وأســرتان هــا »بــرى الطويــل 
ــدن« إضافــة إىل  ورشوق محمــد الب

قارصيــن.  4

ــال  ــو اعتق ــال اإلداري ه واالعتق
وبــدون  محــددة  تهمــة  بــدون 
يُنفــذه االحتــال بحــق  محاكمــة، 
مختلــف فئــات وأطيــاف الشــعب 
الفلســطيني لــزج أكــر عــدد ممكــن 
الســجون  داخــل  املواطنــن  مــن 
واملعتقــات، متذرًعــا مبــا يســمى 
»بامللــف واألدلــة الرسيــة«، بحيــث ال 
ــاع  ــه االط ــل ومحامي ــمح للمعتق يُس

ــا. عليه

ــادي األســر الفلســطيني  ــال ن ق
إّن نحــو 6000 حالــة اعتقال ُســجلت 
منــذ مطلــع العــام الجــاري عــى يــد 
ــن  ــّي، م ــال اإلرسائي ــوات االحت ق
و739  النســاء،  مــن   141 بينهــم 
 1829 االحتــال  وأصــدر  طفــًا، 
أمــر اعتقــال إدارّي، وُســجلت أعــى 
القــدس،  يف  االعتقــال  حــاالت 

ــة. ــو 2700 حال ــت نح وبلغ

وأكّــد نــادي األســر، أّن هــذا 
العــام هــو األشــد تنكيــًا باملعتقلــن، 
وعائاتهــم مقارنــة مــع الّســنوات 
مــع  خاّصــة  املاضيــة،  القليلــة 
اســتمرار تنفيــذ عمليــات االعدامــات 
امليدانيــة، وتصاعــد أعــداد الجرحــى 

املعتقلــن، ســواء مــن تــم اعتقالهــم 
بعــد إطــاق الّنــار عليهــم مبــارشة، 
أو مــن جــرى اعتقالهــم بعــد فــرات 

مــن إصابتهــم.

ولفــت نــادي األســر أّن تصاعــد 
أعــداد الجرحــى يف الّســجون، أدى 
الحــاالت  أعــداد  يف  ارتفــاع  إىل 
ــاج إىل  ــي تحت ــة الت ــة الصعب املرضي
ــزال  ــا ي ــة، وم ــة حثيث ــة صحي متابع
مخاطــر  يواجهــون  منهــم  عــدد 

ــم. ــى حياته ــة ع حقيق

وبــن نــادي األســر أّن هــذه 
عاليــة  كثافــة  رافقهــا  املعطيــات، 
مــن حيــث االنتهــاكات التــي امتــدت 
والحًقــا  االعتقــال،  لحظــة  منــذ 

ــف،  ــق والتّوقي ــز التّحقي داخــل مراك

ــجون. ــن إىل الّس ــد نقــل املعتقل وبع

ويؤكّــد نــادي األســر مجــدًدا 

اإلدارّي،  االعتقــال  عمليــات  أن 

ــة هــي  ــات الراهّن مــن حيــث املعطي

الّســنوات  مــع  مقارنــة  األخطــر 

القليلــة املاضيــة، وكانــت أعــى نســبة 

يف أوامــر االعتقــال اإلدارّي خــال 

شــهر آب/ أغســطس 2022، حيــث 

بلغــت 272 أمــر، حيــث وصــل عــدد 

ســجون  يف  اإلداريــن  املعتقلــن 

تريــن  نهايــة  حتــى  االحتــال 

األول/أكتوبــر إىل أكــر مــن 820.
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أعلــن التحالــف الدويل ألســطول 
ــه  ــن 7-11-2022، أنّ ــة، اإلثن الحري
ــة  ــعبية دولي ــات ش ــع منظ ــرر م ق
الحصــار  كــرس  جهــود  اســتئناف 
عــن قطــاع غــزة، مبــا ذلــك تســير 

ــة. ــفن البحري الس

جــاء ذلــك خــال اجتــاع عقــده 
ــة  ــة الريطاني ــف يف العاصم التحال
للعــام  خطتــه  ملناقشــة  »لنــدن« 
2023 الراميــة ملعــاودة جهــود كــرس 

ــزة. ــن غ ــار ع الحص

املشــاركون ناقشــوا ســبل التعاون 
مــع جميــع املنظــات الشــعبية املعنية 
ــن  ــطينية، وم ــوق الفلس ــم الحق بدع
ضمنهــا حــق الشــعب الفلســطيني 
ــم،  ــن وإىل وطنه ــة م ــة الحرك بحري
ــز عــى تحــدي الحصــار  مــع الركي
ــوين  ــوين غــر القان البحــري الصهي
وغــر اإلنســاين عــى قطــاع غــزة.

وقــال القامئــون عــى التحالــف: 
برعايــة  ُعقــد  الــذي  “االجتــاع 
ــا،  ــطيني يف بريطاني ــدى الفلس املنت
التحالــف  عــن  ممثلــون  حــره 
والرنويــج  الســويد  يف  الــدويل 
وإيطاليــا  وإســبانيا  وفرنســا 
ــدا  ــا وكن ــا وتركي ــدا وماليزي ونيوزيلن
والواليــات املتحــدة وجنــوب أفريقيا، 

باإلضافــة إىل اللجنــة الدوليــة لكــرس 
الحصــار عــن غــزة”.

وشــارك يف االجتــاع ممثلــون 
املؤسســات  مــن  عــدد  عــن 
التضامنيــة مــع فلســطن أبرزهــا 
ــة  ــامات، والرابط ــن االبتس ــال م أمي
وحملــة  بريطانيــا،  يف  اإلســامية 
التضامــن الريطانيــة مــع فلســطن، 
الشــعبي  املؤمتــر  إىل  باإلضافــة 

الخــارج. لفلســطينيي 

تفعيل الجهود

رئيــس  بــراوي  زاهــر  وقــال 
اللجنــة الدوليــة لكــرس الحصــار عــن 
غــزة، العضــو املؤســس يف أســطول 
الحريــة: “التحالــف ســيعاود نشــاطه 

وفعالياتــه التضامنيــة الراميــة لكــرس 
ــك  ــا يف ذل ــزة، مب ــن غ ــار ع الحص

تســير ســفن كــرس الحصــار”.

ــف  ــراوي إىل أن “توق ــار ب وأش
املــّدة  خــال  التضامنيــة  الســفن 
جائحــة  إىل  مــرده  كان  املاضيــة 

كورونــا”.

ــة  ــة الدولي وشــدد عــى أّن اللجن
يف  األعضــاء  املنظــات  وبقيــة 
ــع  ــود، وتوس ــتُفّعل الجه ــف س التحال

املنظــات  مــع  التعــاون  شــبكة 
ــوق  ــة للحق ــة الداعم الشــعبية الدولي
الفلســطينية مــن أجــل إنهــاء جرميــة 

الحصــار.

وأضــاف بــراوي أن خطــة كــرس 
-التــي  القادمــة  للمــّدة  الحصــار 
ســتتضمن  التحالــف-  اعتمدهــا 
دون  غــزة،  إىل  اإلبحــار  معــاودة 

تحديــد موعــد لذلــك.

ــم  ــد أّن الخطــة تشــمل تنظي وأك
حمــات إعاميــة وسياســية وشــعبية 
إلعــادة موضــوع الحصــار لصــدارة 
يف  والرســمي  الشــعبي  االهتــام 
العــامل، وللتعريــف باملعانــاة التــي 
يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني 
يف غــزة، مــع الركيــز عــى معانــاة 

ــن  ــباب الذي ــال والش ــة األطف رشيح
ــيات  ــن أساس ــار م ــم الحص يحرمه

ــة. ــاة الكرمي الحي

وكان تحالــف »أســطول الحريــة« 
قــد نظــم عــدة رحــات بحريــة 
لكــرس الحصــار عــن القطــاع، مــن 
خــال ســفن اتجهــت مــن عــدة 
تصــدت  حيــث  أوروبيــة،  موانــئ 
لهــا قــوات االحتــال الصهيــوين، 

وحالــت دون وصولهــا إىل غــزة.

»مــايف  ســفينة  أبرزهــا  وكان 

لهجــوم  تعرضــت  التــي  مرمــرة« 
البحريــة  القــوات  مــن  وحــي 
واستشــهد   2010 عــام  الصهيــوين 
املتضامنــن  مــن   10 خالهــا 

األتــراك.

“أسطول الحرية” يقرر استئناف جهود كسر حصار غزة
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مؤسسات كويتية تطلق حملة إعالمية لمشروع قانون مناهض 
للتطبيع

نظّمــت مؤسســات املجتمــع املــدين 
الكويتيــة نــدوة حواريــة يف جمعيــة 
املحامــن مبناســبة مــرور 105 أعــوام 
عــى “وعــد بلفــور” بعنــوان “الكويــت 
لــن تطبــع”، أطلقــت مــن خالهــا، 
قانــون  ملــروع  إعاميــة  حملــة 

للتطبيــع. مناهــض 

أن  النــدوة  املشــاركون يف  وأكّــد 
“وعــد بلفــور” جرميــة نكــراء ال تســقط 
بالتقــادم، وأن موقــف الكويــت مــا 
زال ثابتـًـا تجــاه دعــم قضيــة فلســطن 
عــى  موقعــن  التطبيــع،  ورفــض 
اقــراح بتعديــل بعــض أحــكام القانــون 
شــأن  يف   1964 لســنة   )21( رقــم 
ــل”. ــة “إرسائي ــون املوحــد ملقاطع القان

التطبيــع مــع العــدو الصهيوين 
جرميــة يف القانــون الكويتي

عبــد  واملحامــي  الكاتــب  وقــال 
العزيــز القطــان: رســالتنا إىل الحكومة 
ــرة  ــل الجرميــة الكب ــة بتعدي الريطاني
النكــراء يف قضيــة االعــراف بالدولــة 
القوميــة ملــا يســمى بـ”إرسائيــل” العدو 

ــوين. الصهي

“وعــد  أّن  القطــان،  وأضــاف 
للتاريــخ،  وتزويــر  جرميــة  بلفــور” 

أّن كل املواثيــق الدوليــة  مشــرًا إىل 
التــي أقــرت أو فرضــت مــا يســمى 
ــل” كأمــر واقــع تســقط أمــام  “إرسائي

الحقيقــة.

ــا زال  ــت م ــف الكوي ــد أن موق وأك
ــة الفلســطينية كــا  ــا تجــاه القضي ثابتً
والخمســينيات  األربعينيــات  يف  كان 
والســتينيات، مشــرًا إىل أّن التطبيــع 

ــي. ــون الكويت ــة بالقان جرمي

ــون  ــن القان ــورة م ــخة مط نس
ملكافحــة األمنــاط الجديــدة مــن 

التطبيــع

ــامة  ــب أس ــد النائ ــه، أك ــن جانب م
بكافــة  الكويــت  أّن  الشــاهن 
مســتوياتها السياســية والشــعبية لــن 
ــا  ــوين، الفتً ــان الصهي ــع الكي ــع م تطب
إىل أّن جمعيــات النفــع العــام “زودتنــا 
لتحديــث وتطويــر  قانــون  مبســودة 

التطبيــع”. مناهضــة  قانــون 

الكويــت  بــأّن  الشــاهن  ونــوه 
لديهــا قانــون يجــرم بوضــوح التطبيــع 
مــع الكيــان الصهيــوين، وهــو القانــون 
لســنة  “إرسائيــل”  ملقاطعــة  املوحــد 
ــا إىل أنــه قانــون معد مــن  1964، الفتً
مــن  والكويــت  العربيــة،  الجامعــة 

ــه يف  ــه وأدخلت ــي أخــذت ب ــدول الت ال

ــة. ــا املحلي تريعاته

ــاك نســخة مطــورة  وأوضــح أن هن

األمنــاط  ملكافحــة  القانــون  مــن 

ســتعرض  التطبيــع  مــن  الجديــدة 

قريبًــا. األمــة  عى مجلــس 

ــة  ــى أن قضي ــاهن ع ــدد الش وش

خــاف  ال  إجــاع  محــل  فلســطن 

رضورة  مؤكــًدا  الكويــت،  يف  عليهــا 

ــى  ــبة حت ــا يف كل مناس ــد عليه التأكي

ــدان  ــي والوج ــارضة يف الوع ــل ح تظ

وننقلهــا مــن جيــل إىل جيــل ومــن 

ــة  ــدول العربي ــف ال ــت إىل مختل الكوي

واإلســامية.

“وعــد بلفــور” مصيبــة حلــت 

حــول  املســلمني  جميــع  عــى 

العامل  

القضيــة  يف  الناشــط  وقــال 

ــد  ــراروة: “وع ــد الط ــطينية راش الفلس

بلفــور” مصيبــة حلــت عــى جميــع 

كان  ألنــه  العــامل؛  حــول  املســلمن 

عبــارة عــن رسقــة املنــازل واألرض 

املمتلــكات،  وكل  والحريــة  والــروح 

كافــة  ســتقدم  الكويــت  أّن  مؤكــًدا 

ــطن. ــة لفلس ــم واملقاوم ــكال الدع أش

ووافــق مجلــس األمــة الكويتــي، 

عــى   ،1964 أيار/مايــو   31 يف 

ــل”  ــة “إرسائي ــد ملقاطع ــون املوح القان

يف أعقــاب املرســوم الصــادر يف 26 

ــت  ــر الكوي ــن أم ــو 1957، ع أيار/ماي

الســامل  عبداللــه  الشــيخ  الراحــل 

الصبــاح، الــذي يفــرض عقوبــات عــى 

مــن يتعامــل ماليًــا مــع “إرسائيــل”.
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الخميس 16 ربيع اآلخر  1444 هــ، الموافق لـ10 نوفمبر 2022

انسحاب شركات عربية من معرض بحريني رفًضا للتطبيع

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب الالعب العراقي من بطولة 
العالم للشباب رفًضا للتطبيع

انســحبت رشكــة طــران الســام 
العانيــة مــن املشــاركة يف معــرض 
فيــا  للطــران،  الــدويل  البحريــن 
الكويتــي  التمويــل«  »بيــت  شــطب 
شــعاره مــن قامئــة رعــاة املعــرض، 
صهيونيــة. رشكات  مشــاركة  بســبب 

الصهيونيــة  الــركات  وتشــارك 
الــدويل  املعــرض  يف  األوىل  للمــرة 

عامــن. كل  يقــام  الــذي 

العــاين  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
بيــان  يف  أكــد  البوســعيدي،  بــدر 

ــاده  ــايض، أن ب ــو امل أصــدره أيار/ماي
تعقــد  أو  عاقــات  يف  تدخــل  لــن 
»إرسائيــل«،  مــع  تطبيــع  اتفاقــات 
للقضيــة  عادلــة  تســوية  إىل  داعيًــا 

. لفلســطينية ا

وأفــادت مجموعــة »عانيــون ضــد 
ــع« عــر حســابها يف تويــر أّن  التطبي
اســم عــان أزيــل مــن موقــع املعــرض 

بعــد انســحاب الركــة العانيــة.

كــا اســتنكرت مجموعــات خليجيــة 
رشكات  مشــاركة  التطبيــع  تعــارض 
عســكرية وأمنيــة صهيونيــة يف معــرض 
البحريــن الجــوي، املقــرر عقــده يف 9 

ــر. ــن الثاين/نوفم تري

الخليجــي ضــد  التحالــف  وأكــد 

ــة  ــع، مشــاركة 4 رشكات صهيوني التطبي

هــذه  أنَّ  موضًحــا  املعــرض،  يف 

أنتجــت طائــرات حربيــة  الــركات 

وأســلحة مختلفــة لجيــش االحتــال من 

أجــل هــدم منــازل الفلســطينين وقتــل 

العــرات مــن املدنيــن يف غــزة.

البحريــن  مــن  كل  ووقعــت 

والســودان  واملغــرب  واإلمــارات 

الكيــان  مــع  تطبيــع  اتفاقيــات 

.2020 العــام  منــذ  الصهيــوين 

ــة املقاطعــة ومناهضــة  رحبــت حمل

التطبيــع بانســحاب العــب املنتخــب 

العراقــي عــي البــازي مــن بطولــة 

العــامل للشــباب الجاريــة يف أبــو ظبــي 

بعــد وصولــه ملبــاراة املركــز الثالــث يف 

البطولــة، عــى إثــر وقــوع قرعتــه مــع 

ــوين. العــب صهي

ــا أّن  ــان له ــة يف بي ــدت الحمل وأك

موافقــة دولــة اإلمــارات عــى مشــاركة 

ــة،  ــن البطول ــوين ضم ــب الصهي الاع

ــأيت يف  ــي ي ــب العراق ــه لاع ومقابلت

إطــار تطبيــع العاقــات املرفــوض مــع 

االحتــال الصهيــوين لتحســن صورتــه 

جرامئــه  عــى  والتغطيــة  البشــعة، 

لسياســات  ومارســته  املتواصلــة، 

عنريــة ضــد شــعبنا الفلســطيني.

انســحاب  أّن  الحملــة  وأضافــت 

انتصــار  هــو  العراقــي  الاعــب 

كل  مواجهــة  يف  العربيــة  للشــعوب 

يف  وخطــوة  التطبيــع،  محــاوالت 

االنتصــار  نحــو  الصحيــح  االتجــاه 

الفلســطيني. الشــعب  لحقــوق 

هــذا  أّن  الحملــة  واعتــرت 

الواجــب  ضمــن  يــأيت  االنســحاب 

عــى  االحتــال  مبقاطعــة  العــريب 

يف  تــأيت  وكذلــك  كافــة،  األصعــدة 

املســاندة  العربيــة  الجهــود  ســياق 

يف  الفلســطيني  الشــعب  لنضــال 

الحصــول عــى حقوقــه، واالحتفــاظ 

للحريــة. وصــواًل  بكرامتــه 

ــات  ــع املنظ ــة جمي ــت الحمل ودع

واألنديــة واملحافــل الرياضيــة العربيــة 

يف  االســتمرار  إىل  واإلســامية 

املقاطعــة الرياضيــة وتوســيعها وصــواًل 

لنبــذ الكيــان الصهيــوين وعزلــه.
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الحفل الختامي لفعاليات جائزة فلسطين 
العالمية لآلداب لعام ٢٠٢٢

ــاين  ــة اللبن ــر الثقاف ــة وزي برعاي
القــايض محمــد املرتــى نظّمــت 
األمانــة العامــة لجائــزة فلســطن 
والجمعيــة اللبنانية للفنون -رســاالت- 
ــزة  ــات جائ ــي لفعالي ــل الختام الحف
لعــام  لــآداب  العامليــة  فلســطن 
 ٢ األربعــاء  مســاء  وذلــك   ٢٠٢٢
٢٠٢٢، يف  الثاين/نوفمــر  تريــن 
مــرسح رســاالت- املركــز الثقــايف 
العاصمــة  يف  الغبــري  لبلديــة 

بــروت. اللبنانيــة 

افتُِتــح الحفــل بتــاوة للقــرآن 
الكريــم، بعدهــا النشــيد الوطنــي 
والفلســطيني،  واإليــراين  اللبنــاين 
ثــم تــّم عــرض تقريــر مفّصــل حــول 

الجائــزة.

ــن  ــدءاً م ــّدة ب ــات ع ــا كل وتلته

رئيــس مجلــس سياســات الجائــزة 
كانــت  ثــم  نيــي،  ميثــم  الســيد 
الكلمــة لراعــي الحفــل معــايل وزيــر 
ــى  ــد املرت ــايض محم ــة الق الثقاف
القــدس  إىل  رســالة  وّجــه  الــذي 
قائــًا: “مــن هنــا مــن رســاالت، 
مكتوبــة  رســالًة  باإلميــان  نرســل 
بالعــزم العــريب الفصيــح؛ يــا قــدس 

إننــا قادمــون”.

تفاصيــل  رشح  تــّم  وبعدهــا 
الجائــزة وتأسيســها مــع كلمــة مديــر 
محســن  الدكتــور  الجائــزة  عــام 
ــرة  ــك الفق ــد ذل ــون بع ــز. لتك بروي
ألنشــودة  حــي  أداٍء  عــر  الفنيــة 
-زهــرة املدائــن- مــع األســتاذ أحمــد 
ــرا  ــورال أوركس ــه ك ــداين يرافق هم

الحريــة. شــمس 

بتوزيــع  الحفــل  اختُِتــم  كــا 

ــن  ــن ب ــزًا م ــى ١٢ فائ ــز ع الجوائ

األربــع:  الفئــات  عــن  املرشــحن 

القصــرة،  القصــة  األطفــال،  أدب 

والذكريــات. الروايــة، 

املشاركون:

مجموعــة  الحفــل  يف  شــارك 

ــية  ــخصيات السياس ــن الش ــرة م كب

واإلعاميــة  والثقافيــة  واألدبيــة 

ــة الفلســطينية، مــن  الداعمــة للقضي

أســراليا،  أمــركا،  أبرزهــا:  دول 

ــران،  ــيا، إي ــا، أندونيس ــا، تركي فرنس

ــس،  ــا، تون ــوب أفريقي ــنغال، جن الس

الجزائــر، وغرهــا مــن الــدول.

مــن أبــرز الحضــور: املناضلــة 

ــابق يف  ــط الس ــد، الضاب ــى خال لي

يف  والخبــر  األمــريك  الجيــش 

الحــرب النفســية وكشــف الفســاد 

ســكوت بينيــت، والناشــط الســيايس 

للقضيــة  واملؤيــد  واالجتاعــي 

الفلســطينية كيمــي ســيبا، ورئيــس 

الدكتــور  العــرب  الكتــاب  اتحــاد 

اتحــاد  رئيــس  الحــوراين،  محمــد 

الكتــاب الجزائريــن الدكتور يوســف 

ــف  ــث ومؤلّ ــم والباح ــقرة، والعالِ ش

ــة نحــو رشق  ــاب “محــور املقاوم كت

ــم  ــور تي ــتقل” الروفيس ــط مس أوس

أندرســون.
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قصاصوا األثر.. الوحدة األهم بجيش االحتالل.. ماذا تعرف 
عنها؟

بــن  األثــر  قصــايص  وحــدة  تــرز 
الوحــدات العســكرية يف جيــش االحتــال 
الخاصــة  العمليــات  يســتخدمها يف  التــي 
أو  املقاومــن،  تحــرك  مســارات  لتتبــع 
عنــد انتــزاع أرسى حريتهــم مــن ســجون 

االحتــال.

ــة أفــراد  وتنتقــي قــوات االحتــال بعناي
هــذه الوحــدة الذيــن يفــرض أن تتوفــر 
لديهــم القــدرة بنظــرة واحــدة قــراءة ســطح 
األرض ملعرفــة مــن مــّر مــن هنــا، وأيــن 

ــكان. ــر امل ــى ع ــه، ومت اتج

ســلوك  تحليــل  للقصــاص  وميكــن 
الشــخص الــذي عــر املــكان وتخمــن طــرق 
ــن  ــه، م ــة أمام ــارات املتاح ــه، والخي اختبائ
خــال تحليلــه لآثــار التــي خلّفهــا، وميكنــه 
التمييــز بــن متســلل عــادّي واملقاومــن 
حقــل  متييــز  ميكنــه  كــا  الفلســطينين، 
ــرة  ــر إىل صخ ــرد النظ ــفة مبج ــوات ناس عب
توجــد يف غــر مكانها الطبيعــي، أو باختاف 

ــور. ــي الصخ ــن باق ــا ع لونه

الفكرة والتأسيس

أسســت »إرسائيــل« وحــدة قصــايص 
األثــر أو »وحــدة غششــايم« كــا تعــرف 
أصحــاب  وكان   ،1970 عــام  بالعريــة يف 
فكــرة تأسيســها اثنــن مــن الضبــاط البــدو 
وهــا: عبــد املجيــد املزاريــب، والــذي انضــم 
إىل جيــش االحتــال يف أثنــاء حــرب العــام 
ــوين،  ــوس يرك ــمه إىل عام ــّر اس 1948، وغ
ثــم وصــل لرتبــة مقــدم وقائــد الوحــدة 
224، وحســن الهيــب، وهــو أول ضابــط 

ــد تطوعــه  ــد، بع ــة عقي ــدوي يصــل إىل رتب ب
ــتينيات  ــال يف س ــش االحت ــوف جي يف صف
القــرن املــايض، حيــث انتقــل ليعمــل بوظيفــة 
ــالية«، أي يف  ــة الش ــر املنطق ــاص أث »قص

ــة والســورية. الحــدود اللبناني

يف حديــث خــاص لـ«املركــز الفلســطيني 
الشــأن  يف  الخبــر  قــال  لإلعــام« 
اإلرسائيــي، جــال رمانــة: تضــم وحــدة 
5 رسيــات، وتتشــكل كل  األثــر  قصــايص 
رسيــة مــن 50 إىل 250 عنــًرا، ويركــز 
عملهــا يف املناطــق الحدوديــة مــع األردن 
ــة لقطــاع  ــان وســوريا، باإلضاف ومــر ولبن

ــزة. غ

ــة  ــى )االنتفاض ــة األق ــال انتفاض وخ
محــاوالت  ومــع   ،2000 عــام  الثانيــة( 
املقاومــن الفلســطينين التســلل إىل الداخــل 
املحتــل وتنفيــذ العمليــات االستشــهادية، بــرز 
دور وحــدة قصــايص األثــر، مــن خــال 
ــات االســتطاع والكشــف عــن  ــا بعملي قيامه

ــة. ــر واملراقب األث

ــرًا  ــر دوًرا كب ــوا األث ــب قصاص ــا لع ك
يف محاربــة حفــر األنفــاق مــن قطــاع غــزة 
إىل مــر، ويف عــام 2004 قتــل 5 منهــم 
ــا  ــي نفذته ــم« الت ــاق الجحي ــة »أنف يف عملي

ــح. ــر رف ــة الفلســطينية عــى مع املقاوم

ــي،  ــأن اإلرسائي ــر يف الش ويشــر الخب
ــن  ــد مــن القصاصــن الذي إىل وجــود العدي
يعملــون يف أجهــزة أمــن االحتــال املختلفــة، 
ــة إىل  ــرات، باإلضاف ــة، واملخاب ــل: الرط مث
ــي ال  ــول« والت ــى »مرع ــة تدع ــدة خاص وح

تتبــع مبــارشة إىل وحــدة قصــايص األثــر 

ــة. البدوي

كلمــة  »مرعــول«  أن  رمانــة  ويوضــح 

بعضهــم  لكــن  »امللثــم«،  معناهــا  عريــة 

يعيدهــا ألصــل عــريب يختــر جملــة: »ممــر 

وتأسســت  الجبــال«،  يف  الضيــق  الرعــاة 

بعــد أرس مقاومــن فلســطينين  الوحــدة 

يف  الخليــل  منطقــة  يف  مســتوطنن   3

 60 مــن  وتتكــون   ،2014 حزيران/يونيــو 

ــم  ــش االحتياطــي غالبيته ــن الجي ــًرا م عن

يف  مختصــون  وهــم  اإلرسائيليــن،  مــن 

علــوم اآلثــار والجيولوجيــا وامليــاه والنباتــات، 

أو مــن املزارعــن املتمرســن، وجــزء منهــم 

ومهندســون،  الســياحين،  األدالء  مــن 

باإلضافــة إىل قصــايص أثــر بــدو.

وأضــاف: يقــوم قصاصــوا األثــر بالعديد 

املعلومــات  جمــع  مثــل:  املهــات،  مــن 

ــة اكتشــاف املعلومــات مــن  ــة، ومحاول الخفي

األرض، والبحــث عــن ســارقي الســاح مــن 

معســكرات جيــش االحتــال، وهــي العمليــات 

التــي كانــت تكــر يف معســكرات منطقــة 

جنــوب فلســطن، ويف املناطــق ذات الطبيعــة 

املخــدرات  تهريــب  ومحاربــة  البدويــة، 

شــبه  مــن  ســيا  ال  والبــر،  واألســلحة 

جزيــرة ســيناء، وتعتمــد الوحــدة عــى خــرة 

األرض،  عــى  األثــر  تتبــع  يف  عنارصهــا 

ــاس  ــن كاللب ــات املطاردي ــث يف متعلق والبح

والطعــام.

اتجاهــات  القصــاص  يحــدد  وتابــع: 

ــواد  ــتخدام امل ــت اس ــن، ووق ــي املطاردي م

التــي يجــرى البحــث عنهــا، ويقــوم بالتحليــل 

وتقديــر  واألدوات،  للمعلومــات  امليــداين 

ــن  ــة م ــق معين ــر مناط ــرور ع ــة امل إمكاني

ــه. عدم

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعالم
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القرار الوطني المستقّل.. لماذا؟

بقلم: منري شفيق

حــول  الحــوار  يُطــرح  عندمــا 
شــعار، أو مبــدأ “القــرار الفلســطيني 
املســتقّل”، ال بــّد مــن أن يُســأل: ملاذا 
هــذا الشــعار اآلن؟ وملـَـن هــو ُموّجه؟ 
القــرار  يُطبّــق  أن  يُــراد  هــل  أو 
ــذا  ــك ألن ه ــه؟  وذل ــة ب يف العاق
الشــعار قُتــل بحثـًـا منــذ الســبعينيات، 
ــي  ــة يف التعاط ــة طويل ــة تجرب ومث
ــن كان  ــه، عــى مســتوى ضــّد َم مع
موجًهــا، وأليـّـة أغــراض، أو أهــداف، 

ــى. ــة انته ــة نهاي وإىل أيّ

هــذه  عــن  اإلجابــة  لنؤّجــل 
ــا، ولنتنــاول املوضــوع  األســئلة، مؤقّتً
مــن  بعيــًدا  ومبدئيًــا،  تجريديًــا، 
التطبيــق العمــي اآليت بعــد التجريــد 

األّويل.

ال أحــد، فــرًدا أو تنظيــًا، يف 
املــايض والحــارض، إاّل ويقبــل مببــدأ 
ــى  ــتقل، حت ــطيني املس ــرار الفلس الق
خــارج  بتنظيــم  مرتبطًــا  كان  لــو 
الســاحة الفلســطينية، أكان عربيًــا 
أم دوليًــا، أو أكان تنظيمــه حركــة 
شــعبية، أم حاكــًا يف دولــة عربيــة، 

ــة. ــر عربي أو غ

ــة القــرار  ــي مقول لهــذا فــإن تبّن

مــن حيــث  املســتقل،  الفلســطيني 
أو  ألحــد،  حكــرًا  ليــس  املبــدأ، 
ــي  ــوى الت مســتنَكرًا مــن أحــد. فالق
الفلســطينية  القضيــة  يف  تتدخــل 
ــة  ــة العاق ــّدد طبيع ــا تتع ــرة، ك كث
الفلســطينية بهــا، كــا تتعــّدد طبيعــة 
ــة  ــة بالقضي ــّوة خارجي ــة كل ق عاق
الفلســطينية بكلمــة، ال أحــد يقــول 
ــتقالية، أو  ــده االس ــل يُفق إّن التدّخ

ــة. ــي التبعي يعن

مبــدأ  يُذكــر  أن  يجــب  وهنــا 
وإســامي،  وعــريب  فلســطيني 
مــع  بآخــر،  أو  بشــكل  يتناقــض 
ــتقل،  ــطيني املس ــرار الفلس ــدأ الق مب
حــّل  إىل  اتجهنــا  إذا  خصوًصــا، 
تقريــر  أو  الفلســطينية،  القضيــة 
املبــدأ  هــذا  فلســطن.  مصــر 
ــا مــن جانــب الحركــة  مقــّرر تاريخيً
-1920 الفلســطينية  الوطنيــة 

1964، ومكــرّس يف ميثــاق 1964، 
وكل  فتــح،  حركــة  منطلقــات  ويف 
“قضيــة  مبــدأ:  وهــو  الفصائــل. 
فلســطن قضيــة فلســطينية وعربيــة 
وإســامية”، ويــرى البعــض أنّهــا 

وعربيــة”. “فلســطينية 

ــؤولية  ــرض املس ــدأ يف ــذا املب ه
تقريــر  يف  واإلســامية  العربيــة 

مصــر فلســطن، مــا يشــارك مبــدأ 

وال  املســتقل،  الفلســطيني  القــرار 

ــتقل  ــرار الفلســطيني املس ــمح للق يس

أن يســتقّل بتقريــر مصــر فلســطن، 

ــًا مــن  ــه تحريرهــا كام إاّل إذا أمكن

النهــر إىل البحــر، ومــن الناقــورة 

إىل أم الــررشاش.

الذهــاب  فــإن  هنــا  ومــن 

بالقــرار الفلســطيني إىل أن يقبــل 

بحــّل الدولتــن، أو يعــرف بالكيــان 

الصهيــوين، يناقــض مبدأ اســتقاله. 

كــا أن هــذا االســتقال بالقــرار 

مقيّــد فلســطينيًا مــن خــال األجيــال 

ــر  ــه تقري ــز ل ــي ال تجي ــة الت القادم

بتحريرهــا  إاّل  فلســطن،  مصــر 

ــاً. كام

عــى  اإلرصار  فــإن  لهــذا 

املســتقّل،  الفلســطيني  القــرار 

ــتُخدم يف  ــول، إذا اس ــوم ومدغ ملغ

االعــراف بالكيــان الصهيــوين، أو 

ــت  ــت مــن ثواب التخــّي عــن أّي ثاب

و1968.  1964 امليثاقــن 

العــريب  التدخــل  أن  عــى 

األنظمــة  ِقبَــل  مــن  واإلســامي، 

للقــرار  يســمح  ال  والشــعوب، 

الفلســطيني املســتقّل، أن يبنــي جداًرا 

يف وجــه هــذا التدخل، تحــت حّجته. 

وذلــك حــن يُخالــف الحــّق العــريب 

واإلســامي يف فلســطن، ثــم حــن 

ــا مــن مارســة املســؤولية يف  مينعه

لتحريــر فلســطن. العمــل 
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فعندمــا تحرّكــت مــر وســورية 
ومتطوعــون عــرب لتحرير فلســطن 
مــن الفرنجــة، زمــن صــاح الديــن 
قطــز،  امللــك  زمــن  أو  األيــويب، 
والظاهــر بيــرس لتحريرهــا مــن 
ــرًدا  ــطيني، ف ــا كان لفلس ــول، م املغ
أو جاعــة، أن يقــول ال، أو حتــى 
ــرار  ــوع الق ــه. فموض ــأل رأي أن يُس
يُســتخدم  املســتقل مل  الفلســطيني 
الذهــاب إىل حــّل  إاّل يف مرحلــة 
بالعــدّو  واالعــراف  الدولتــن، 

الصهيــوين.

ــى  ــرّد ع ــريب وال ــاف الع فالخ
الــرّد  1965، كان  م. ت. ف. عــام 
عليهــا بالذهــاب إىل إعــان إطاق 
الرصاصــة األوىل واملقاومــة، وليــس 
االســتقال بالقــرار. ألن أخــذ القرار 
العــريب  الدعــم  إىل  بحاجــة  كان 
)بعــض الــدول العربيــة: ســورية(. 
انطاقــة  مــع  يُطــرح  مل  ولهــذا 
ــدأت  ــرح عندمــا ب ــورة. وإمنــا طُ الث
ــح،  ــادة فت ــا قي م. ت. ف، وخصوًص
تطــرح الحــل املرحــي )أّول الطريــق 
تفتــح  وراحــت  الدولتــن(.  لحــّل 
خطوطـًـا رّسيـّـة مــع أمريــكا وأوربــا، 

ــة. ــزاب صهيوني ــراد وأح وأف

وهنــا بــدأ العــراق خصوصــاً، 
ــف  ــح، لوق ــادة فت ــى قي ــط ع يضغ
هــذه االتصــاالت، وهنــا بــدأت نغمــة 
ــع  ــتقّل تُرف ــطيني املس ــرار الفلس الق
للــرّد عــى هــذا التدّخــل، وليــس 
عــى املتدّخلــن اآلخريــن. ولكــن 
الخطــوط  تلــك  أصبحــت  عندمــا 
سياســات متجهــة بقــّوة إىل التســوية 
)وصــواًل إىل أوســلو( تحــّول القــرار 
ــورية،  ــّد س ــتقل ض ــطيني املس الفلس
وضغوطهــا لعــدم االنجــراف مــع 

ــات. ــذه السياس ه

التجربــة  دلّــت  باختصــار 
القــرار  لشــعار  التاريخيــة، 
الفلســطيني املســتقل، أنــه موّجــه 
ضــد الــدول العربيــة التــي تعــارض 
بقــرار  ف.  ت.  م.  قيــادة  انفــراد 
القضيــة املركزيــة، والخــروج عــن 
يف  املســلّح،  والكفــاح  الثوابــت 
ــرار  ــذا كان الق ــاف. وله ــة املط نهاي
يُســتخدم ضــد ســورية، التــي كانــت 
الدولــة األكــر نفــوذاً، يف معارضــة 
نحــو  ف.  ت.  م.  قيــادة  مســار 
ــاق  ــت إىل اتف ــي أوصل ــوية الت التس

أوســلو.

القــرار  شــعار  فــإن  وبذلــك، 
يُســتخدم  املســتقل مل  الفلســطيني 
لذاتــه، ومل يكــن مثّــة حاجــة، أو 
ــك، وإمنــا اســتُخدم  ــكان، إىل ذل إم
الراجعــات  خدمــة  يف  دامئًــا 
والتنــازالت، وليــس العكــس. فيــا 
كان خــّط التوّجــه نحــو املقاومــة، 
ــب  ــوية، يطال ــاريع التس ــض مش ورف
ــة واإلســامية، بدعــم  ــدول العربي ال
وبالتدخــل  الفلســطيني  الشــعب 
للوقــوف ضــّد مشــاريع التســوية، 
ــه نحــو الصلــح مــع العــدو،  وكّل توجُّ
القضيــة  مــن  اليديــن  غســل  أو 

لفلســطينية. ا

إحيــاء  يُــراد  عندمــا  ولهــذا 
هــذا الشعارواســتخدامه اآلن، يحــّق 
التســاؤل: ملــاذا يف هــذه املرحلــة 
التــي تتصاعــد فيهــا املقاومــة يف 
القــدس والضفــة الغربيــة، وبعــد 
ــة  ــدس، واالنتفاض ــيف الق ــرب س ح
يف مناطــق الـــ48 والقــدس والضفة. 
ثــم االنتفاضــة املســلحة يف هــذه 
ــرار  ــعار الق ــع ش ــف يُرف ــام؟ كي األي
هــذه  يف  املســتقل  الفلســطيني 
املرحلــة التــي رفــع فيهــا البعــض 
“فلســطن ليســت قضيتــي”، وذهــب 

ــع، وقــّل النصــر  بعضهــا إىل التطبي

واملغيــث؟! مــا يعنــي أنــه شــعار 

بالنســبة  وأوانــه  مكانــه  يف غــر 

إىل كّل دولــة عربيــة تخلّــت عــن 

القضيــة الفلســطينية، فيــا املطلــوب 

تــرك  وليــس  اإليجــايب،  التدخــل 

ــرار  ــع بالق الشــعب الفلســطيني يتمتّ

الفلســطيني املســتقّل.

طبًعــا الذيــن يطرحــون شــعار 

القــرار الفلســطيني املســتقل هــذا 

مــا  يقصــدون  املرحلــة  هــذه  يف 

ــل  ــن الفصائ ــف ب ــن تحال ــام م ق

الفلســطينية، وحــاس والجهــاد مــن 

جهــة، ومحــور املقاومــة وإيــران من 

جهــة أخــرى. ولذلــك، عليهــم أن 

يثبتــوا: كيــف أّدى هــذا التحالف إىل 

فقــدان قيــادة املقاومــة الســتقالها، 

ــد  فيــا ســمح هــذا التحالــف باملزي

واتخــاذ  املقاومــة،  تصعيــد  مــن 

العــدو  ضــّد  هجوميــة  قــرارات 

الصهيــوين؟ وذلــك مثــًا، بصــورة 

خاصــة، قــرار حــرب ســيف القــدس، 

“وحــدة  حــرب  خــوض  وقــرار 

القــراران  وهــذان  الســاحات”. 

ــع بأعــى درجــات  اتُّخــذا عــر التمتّ

االســتقالية.

ــوا أن مــا يصــل  ــم أن يثبت وعليه

ودعــم  ســاح  مــن  املقاومــة  إىل 

مــايل، هــل جعلهــا أقــوى، أْم تابعــًة 

وغــر مســتقلّة القــرار؟  ثــم مــا هــو 

ــوب  ــتقل” املطل ــد املس ــرار “العتي الق

مبــا  املقيّــدة  وهــي  تتخــذه،  أن 

ــاذه؟ ــن اتخ ــا م مينعه



موقعها: 
تقع إىل الجنوب من حيفا وتبعد عنها 26 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
ــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 156  تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 6800 دومنً

نســمة، وعــام 1931 حــواىل 215 نســمة، وعــام 1945 حــواىل 340 نســمة.

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

أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف هبونيم«.
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