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ــرار )40/32 ب(،  ــا، الق ــى مــن أعضائه ــة العظم ــم املتحــدة، وباألغلبي ــة لألم ــة العاّم ــدت الجمعي ــام 1977، اعتم ــة ع يف نهاي
الــذي نــّص عــى الطلــب مــن األمــن العــاّم للمنظمــة الدوليــة القيــام بإنشــاء وحــدة خاصــة داخــل األمــم املتحــدة تكــون معنيــة 
ــة للتــرف،  ــاول هــذه الحقــوق غــر القابل ــي تتن بحقــوق الشــعب الفلســطيني، وأن تقــوم هــذه الوحــدة بإعــداد الدراســات الت

باعــراف القــرار.

ــدويل  ــوم ال ــاره الي ــام، باعتب ــن كّل ع ــر م ــن الثاين/نوفم ــوم 29 ترشي ــنوي بي ــال س ــم احتف ــى )تنظي ــرار ع ــّص الق ــا ن ك
ــطيني(. ــعب الفلس ــع الش ــن م للتضام

املفارقــة املثــرة يف اختيــار األمــم املتحــدة ليــوم 11/29 مــن كل عــام للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني أّن ذلــك اليــوم، كــا 
هــو معــروف، قــد شــهد يف عــام 1947 اعتــاد الجمعيــة العامــة لقرارهــا الشــهر رقــم )181( والقــايض بتقســيم فلســطن !

ــت  ــذي وقع ــة ال ــع الضحي ــكيل م ــي أو الش ــف الكالم ــر التعاط ــون ع ــا ال يك ــي يف رأين ــن الحقيق ــإنَّ التضام ــه ف ــاء علي بن
ــه، ولكــن التضامــن الفعــيل يكــون بإلغــاء قــرار التقســيم املشــؤوم، ومعالجــة نتائجــه، والبــدء أوالً بإيقــاف املجــرم  الجرميــة علي
الصهيــوين عــن متابعــة ارتــكاب املزيــد مــن الجرائــم بحــّق الشــعب املظلــوم، الــذي قامــت األمــم املتحــدة بفــرض قــرار التقســيم 
عليــه خالفــاً لرغبتــه التــي أكدتهــا كل لجــان التحقيــق التــي أرســلتها املنظمــة الدوليــة؛ ونجــم عــن هــذا القــرار - مبنــح الصهيونيــة 
اإلذن بإقامــة دولتهــم الغاصبــة عــى أرض فلســطن - مجموعــة كبــرة مــن الفظائــع غــر املســبوقة بحــق الشــعب الفلســطيني، منهــا 
الترشيــد املســتمر حتــى اآلن، وقامئــة طويلــة مــن املجــازر، والحصــار االقتصــادي القاتــل، وســجن ماليــن الفلســطينين خــالل 
الســنوات املاضيــة، ومصــادرة الحقــوق األساســية املنصــوص عليهــا يف الرشائــع الدوليــة، وأولهــا حــق العــودة وحــق تقريــر املصــر، 

وكلهــا حقــوق غــر قابلــة للتــرف بإقــرار األمــم املتحــدة نفســها.

إذن، إّن كل تضامــن ال يعنــي تحريــر كامــل األرض هــو تضامــن مشــكوك فيــه؛ أو هــو تضامــن منقــوص يف أحســن األحــوال، 
ألنــه يغطــي أو ينــى أصــل املشــكلة، ويتشــاغل مبعالجــة األعــراض !

ورغــم ذلــك، يعمــل املؤمنــون بعدالــة القضيــة الفلســطينية، وبحــق العــودة والتحريــر، وبــأن القــدس... كلَّ القــدس هــي عاصمــة 
كل فلســطن؛ يعملــون عــى االســتفادة مــن هــذه املناســبة الســنوية للتذكــر بالحقــوق األساســية التــي يدافــع عنهــا الفلســطينيون، 

وقدمــوا عــر عقــود مــن الســنن آالف األرواح مــن أجلهــا.

ويف هــذا الســياق ينبغــي عــدم االســتهانة بــأي فعــل أو قــول يســاهم يف دعــم هــذه الحقــوق، ومســاندة الشــعب الفلســطيني يف 
ســعيه للوصــول إليهــا؛ وهنــا ميكــن أن يتخــذ التضامــن أشــكاالً عديــدة، تختلــف باختــالف البلــدان والثقافــات والفــرص املتاحــة، 
ولكنهــا يجــب أن تشــرك جميعــاً باالســتناد إىل رؤيــة واضحــة، هــي عــدم االعــراف بــأي إجــراء يحــرم الشــعب الفلســطيني مــن 

أي حــّق مــن حقوقــه، واإلرصار عــى تحريــر كامــل فلســطن.

وميكننا هنا أن نعدد بعض أشكال التضامن، التي يلجئ إليها املتضامنون حول العامل، ومنها:

- املشاركة يف األنشطة اإلنسانية الداعمة، بكل أنواعها: اإلغاثية والصحية والتأهيلية وجمع الترعات وغرها.

- التحدث املستمر عن فلسطن عى وسائل التواصل االجتاعي وغرها من وسائل اإلعالم املتاحة.

- الدعوة لرفض سياسات التوطن وسياسات التطبيع واالعراف بالكيان الغاصب.

- تنظيم التظاهرات والوقفات االحتجاجية أمام السفارات ويف الشوارع والساحات العامة.

- تنظيــم حلقــات النقــاش الحواريــة حــول فلســطن التــي تســاهم يف رشح حقائــق القضيــة الفلســطينية، وتقــدم رؤيــة صحيحــة 
لهــا يف مواجهــة األكاذيــب الصهيونية.

ومن مثار هذه األنشطة التضامنية:

ــي يعيشــونها،  ــم، واملســاهمة يف إنقاذهــم مــن األوضــاع غــر اإلنســانية الت ــود الفلســطينين يف تحســن حياته - دعــم جه
ــة. ــل املخاطــر املتوقع وتقلي

ــالل، وال  ــم االحت ــي بحــق الشــعب الفلســطيني وجرائ ــام العامل ــرأي الع ــة ال ــة، وتوعي ــة الفلســطينية حي ــاء عــى القضي - اإلبق
ــان الغاصــب. ــة الكي مرشوعي

- املحافظــة عــى حــق الفلســطينين بالعــودة إىل كامــل أرضهــم، واســتعادة حقوقهــم، دون ســطوة الكيــان الغاصــب ولــو بعــد 
حــن.

- توعية الشباب حول القضية الفلسطينية واألحداث والتطورات عى املشهد الفلسطيني.

الشيخ محمد أديب ياسرجي
3أمين سر الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

اليوم الدولي للتضامن... حتى تحرير كل فلسطين



4

ــوين  اقتحــم املتطــرف الصهي
الثالثــاء  اليــوم  يهوداغليــك، 
22-11-2022، برفقــة عــرشات 
املســتوطنن املتطرفــن املســجد 
بــاب  مــن  املبــارك،  األقــى 
ــن  ــددة م ــة مش ــة، بحاي املغارب

رشطــة االحتــالل الخاصــة.
األوقــاف  دائــرة  وحســب 
اإلســالمية يف القــدس املحتلــة 
منهــم  مســتوطًنا   177 فــإّن 
و١٢٠  »غليــك«  املتطــرف 
اقتحمــوا  ـا  يهوديّـً طالبًــا 
املســجد األقــى خــالل الفــرة 
جــوالت  ونفــذوا  الصباحيــة، 

باحاتــه. يف  اســتفزازية 
وأشــارت إىل أّن املتطرفــن 
أدوا طقوًســا تلموديــة يف باحات 
األقــى، وتحديــًدا يف الجهــة 
ــت  ــن املســجد، ومنع ــة م الرشقي
اقــراب  االحتــالل  رشطــة 
ــن مســار  ــن م الحــراس واملصل

االقتحامــات.

ــالل  واحتجــزت رشطــة االحت
املوجــودة عــى أبــواب األقــى 
املصلــن  بعــض  هويــات 
ــن  ــة م ــه، وخاص ــن إلي الوافدي
الشــبان والفتيــات قبــل الســاح 

بالدخــول إليــه.
وأُطلقــت دعــوات مقدســية 
لتكثيــف الحشــد والربــاط يف 
للتصــدي  األقــى،  املســجد 
املســتوطنن  القتحامــات 
التــي  االحتــالل  ومخططــات 
القــدس  تهويــد  إىل  تســعى 

واألقــى.

خطيــب األقــى: اقتحام 
إمعــاٌن  للمســجد  “غليــك” 
يســتوجب  العــدوان  يف 

مزيــًدا مــن الربــاط
األقــى،  خطيــب  وعلّــق 
الشــيخ عكرمــة صــري عــى 
االقتحــام بقولــه: إّن »اقتحامات 
االســتفزازية  املســتوطنن 

املتكــررة يقصــد منهــا تثبيــت 
ــجد  ــل املس ــدة داخ ــع جدي وقائ

املبــارك«. األقــى 

اقتحــام  أّن  صــري  وعــّد 
»الكنيســت«  عضــو  املتطــرف 
ــجد  ــك، املس ــودا غلي ــابق يه الس
ــه  ــدواين« وال يعطي ــى »ع األق
األماكــن  هــذه  يف  حــق  أي 

املقدســة.

املرابطــن  بصمــود  وأشــاد 
يف  واملعتكفــن  واملرابطــات 
املســجد املبــارك، معربًــا عــن 
أســفه للصمــت العــريب والــدويل 
ــا يحصــل يف األقــى. تجــاه م

ال  املســتوطنن  أّن  وبــن 
املســجد  اقتحــام  يســتطيعون 
املبــارك دون حراســة مشــددة 
الصهيــوين،  االحتــالل  مــن 
مشــرًا إىل أّن ذلــك تأكيــد عــى 
أن األقــى حقنــا وليــس حقهــم.

شــد  مواصلــة  إىل  ودعــا 
الرحــال إىل املســجد األقــى 
ــه  ــه وحايت ــاع عن ــارك للدف املب

مخططــات  مــن 

يوميًّــا  األقــى  ويتعــرض 
ــة والســبت، لسلســلِة  عــدا الجمع
املســتوطنن،  مــن  اقتحامــات 
عــى فرتــن صباحية ومســائية، 
مخطــط  لفــرض  محاولــة  يف 

تقســيمه زمانيًّــا ومكانيًّــا.

الشيخ عكرمة صبري: اقتحام المتطرف »غليك« لألقصى عمل 
»عدواني«
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دعوات إلحياء »الفجر العظيم« في المسجد اإلبراهيمي يوم 
الجمعة القادم

شــبابية  دعــوات  انطلقــت 
إحيــاء  يف  واملشــاركة  للحشــد 
يــوم  العظيــم  الفجــر  صــالة 

القــادم الجمعــة 
 25-11-2022 الجــاري، يف 
ــة  ــي يف مدين املســجد اإلبراهيم

ــل. الخلي
عــى  الدعــوات  وأكّــدت 
الفجــر  صــالة  إقامــة  رضورة 
تحــت  اإلبراهيمــي،  باملســجد 
عنــوان »فجــر الحشــد العظيم«، 
رًدا عــى التدنيــس ومحــاوالت 
مــا  مــع  بالتزامــن  التهويــد، 
مــن  املســجد  لــه  يتعــرض 

تدنيــس ومحيطــه مــن انتهــاكات 
. طنن للمســتو

ألــف   50 حــواىل  واقتحــم 
الخليــل،  مدينــة  مســتوطن 
ــوا مســاء الســبت 11-19- وأقام

املســجد  ســاحات  يف   ،2022
ــل،  ــف بالخلي ــي الرشي اإلبراهيم
ــم مبــا يســمى  ــن احتفاالته ضم
ــودي،  ــارة اليه ــيدة س ــد الس عي
االحتــالل  يتخــذه  والــذي 

لتنفيــذ  مناســبة  ومســتوطنوه 
ــايل  ــى أه ــداءات ع ــر االعت أك
الخليــل ومحالهــم ومنازلهــم.

ــالل  ــتوطنون خ ــم مس وهاج
الخليــل  مدينــة  اقتحامهــم 
الزاويــة«  »بــاب  مســجدي 
و«الصّديق«، يف شــارع الشــاللة 
ــة، وحطمــوا زجــاج  وســط املدين
قــوات  بحايــة  نوافذهــا 

اإلرسائيــيل. االحتــالل 
وأصيب عــدد مــن املواطنن، 
للمســتوطنن  اعتــداء  إثــر 
يف حــي تــل الرميــدة وســط 
مدينــة الخليــل، واعتقلــت قــوات 
االحتــالل الصهيــوين مواطنــن.

الخليــل  أهــايل  وتصــدى 
العتــداءات املســتوطنن ببســالة، 
»بــاب  شــارعي  يف  وخاصــة 
الزاويــة« و«بــر الســبع« وســط 
الخليــل، ومنعوهــم مــن التادي 
باعتداءاتهــم بــكل مــا أوتــوا من 

قــوة.
»حــاس«  حركــة  وحيّــت 
الذيــن  شــعبنا  وثــوار  أهلنــا 
انتفضــوا طــوال اليــوم، لصــّد 

اعتــداءات املســتوطنن الهمجيــة 
ــي  ــتفزازية الت ــراتهم االس ومس
شــوارع  مــن  عــدًدا  جابــت 
مدينــة الخليــل وأحيائهــا بحايــة 

ــالل. ــوات االحت ق
ــدت الحركــة وقوفهــا إىل  وأكّ
جانــب أهلنــا وأصحــاب البيــوت 
والجرحــى  عليهــا،  املعتــدى 
تقّدمــوا  الذيــن  واملعتقلــن 
ــة  ــن حرم ــاع ع ــوف للدف الصف
لعربــدة  والتصــدي  املدينــة 

وهمجيتهــم. املســتوطنن 
 : لــت قا و

»استبســال أهلنــا يف تــل الرميدة 
ــبع  ــر الس ــهداء وب ــارع الش وش
واســتنفارهم  الزاويــة،  وبــاب 
يبعــث  املدينــة،  عــن  للدفــاع 
ومســتوطنيه،  للعــدو  برســالة 
األرض،  يف  متجــّذرون  بأننــا 
ومســتعدون لحايتهــا والــذود 
عنهــا مهــا بلغــت التضحيــات«.

“الفجــر  حملــة  أّن  يُذكــر 
مــرّة  ألّول  انطلقــت  العظيــم” 
اإلبراهيمــي  املســجد  مــن 
ترشيــن  يف  الخليــل  مبدينــة 
الثاين/نوفمــر 2020، ملواجهــة 
باملســجد  املحدقــة  املخاطــر 
االحتــالل  قــوات  واقتحــام 
وقطعــان املســتوطنن املتكــرر 
لــه، ومحــاوالت تهويــده، وأداء 
الطقــوس التلموديــة فيــه، ومــن 
ثــم انتقلــت إىل املســجد األقى 

املبــارك.
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“التعاون اإلسالمي” تدين إغالق االحتالل للحرم اإلبراهيمي 
في الخليل

مختصون مقدسيون: االحتالل يسعى إلتمام حصار األقصى 
بالمستوطنات

دانــت األمانــة العامــة ملنظمة 
التعــاون اإلســالمي بشــّدة إغالق 
الصهيــوين  االحتــالل  قــوات 
ــة  ــي يف مدين ــرم اإلبراهيم الح
الخليــل أمــام املصلــن ومنــع 
رفــع األذان فيــه، إضافــًة إىل 
االعتــداءات  وتــرة  تصعيــد 
بهــا  تقــوم  التــي  العنريــة 
مجموعــات املســتوطنن بحايــة 
قــوات االحتــالل ضــد املواطنــن 
وممتلكاتهــم  الفلســطينين 
البلــدة  داخــل  ومقدســاتهم 

القدميــة مــن املدينــة.
ــان  ــة، يف بي ــت املنظم وحّمل

 ،2022-11-20 األحــد  لهــا 
تبعــات  االحتــالل  ســلطات 
االعتــداءات  هــذه  اســتمرار 
الشــعب  عــى  الهمجيــة 
واالنتهــاكات  الفلســطيني، 
األماكــن  لحرمــة  املتكــررة 

. ســة ملقد ا

ودعــت “التعــاون اإلســالمي” 
املجتمــع الــدويل إىل التحــرّك 
ــٍد  ــع ح ــل وض ــن أج ــل م العاج
لهــذه املارســات الخطــرة التي 
ــدم  ــر وع ــف والتوت ــذي العن تغ

ــة. ــتقرار يف املنطق االس

تواصــل ســلطات االحتــالل 
ــدس  ــة الق ــوين يف مدين الصهي
ــة  ــا التهويدي ــة مخططاته املحتل
يف رسقــة أرايض املقدســين 
حصــار  وإمتــام  وتهجرهــم، 
ــتوطنات  ــى باملس ــجد األق املس

والحدائــق التوراتيــة.
حــي  لجنــة  رئيــس  وقــال 
وادي الربابــة عبــد الكريــم أبــو 
الوهميــة  القبــور  إّن  اســنينة: 
التــي يزرعهــا االحتــالل عــى 
لتهجــر  تُــزرع  الحــي  أرايض 
املنطقــة  ورسقــة  املقدســين 
التــي تحتــوي عــى 300 دونــم.

وأشــار أبــو اســنينة إىل أّن 
هــذه املســاحة الواســعة مرشــحة 
لبنــاء وإقامــة مســتوطنة وبنيــة 
ــدة، إىل  ــتيطانية جدي ــة اس تحتي
ــط  ــة تحي ــق توراتي ــب حدائ جان
األقــى  باملســجد  مبجملهــا 

ــوز. ــة ني ــق حري ــارك، وف املب
ســلوان  أهــايل  أّن  وأكــد 
رفضــوا  الربابــة  وادي  وحــي 
ويرفضــون كل هــذه اإلجــراءات 
ــدف  ــي ته ــة، والت ــر القانوني غ
الفلســطينية  األرايض  لرسقــة 

املقدســية.
ودعــا أبــو اســنينة املقدســين 

للمشــاركة والتصــدي إلجــراءات 
ســلطات االحتــالل ومحــاوالت 
أرايض  عــى  االســتيالء 
ســلوان. بلــدة  يف  املواطنــن 

وذكــر أّن القضيــة اليــوم يف 
وادي الربابــة تحتــاج إىل حملــة 
ــاول  ــث يح ــة، حي ــة كامل إعالمي
ــد  ــع جدي ــرض واق ــالل ف االحت
ــرض  ــه وف ــادر أراضي ــه، وص في
ســيطرته عليهــا بدعــوى أنهــا 
ــق  ــة وحدائ ــق عام أرايض حدائ

ــياحية. س
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الخميس 30 ربيع اآلخر 1444 الموافق ل 24 تشرين الثاني 2022

واجــه 150 فلســطينيًّا مــن 
ــة،  ســكان رشقــي القــدس املحتل
خطــر التهجــر القــرسي بعــد 
إخطــارات إجــالء وزعتهــا قــوات 

ــالل. االحت
صفــا  وكالــة  ووفــق 
الفلســطينية لألنبــاء فقد تســلّمت 
بلــدة  مقدســية يف  عائلــة   30
عــرب الســواحرة جنــوب رشقــي 
إخطــارات  املحتلــة  القــدس 
ــا يف  ــالء  منازله ــة بإخ إرسائيلي
البلــدة؛ بدعــوى أنهــا مملوكــة 
 100 نحــو  منــذ  للمســتوطنن 

عــام.
ــر  ــر التهج ــرت أّن خط وذك
يتهــدد 150 مقدســيًّا يقطنــون 
يف منازلهــم منــذ 60 عاًمــا بــأي 
لحظــة، نتيجــة هــذه اإلخطارات، 
وثيقــة  ميتلكــون  أنهــم  ُرغــم 

ــألرض. ــم ل ــت ملكيته تُثب
تتبــع  بلــدة  والســواحرة 
محافظــة القــدس، وتبعــد عنهــا 
حــوايل 3 كــم، ُســميت بذلــك 
الســواحرة  عــرب  إىل  نســبة 
ــن  ــا م ــا، يحده ــن يقطنونه الذي
الشــال بلــدة أبــو ديــس، وغربـًـا 
)جبــل  الغربيــة  الســواحرة 

املكــر(، ورشقـًـا بلــدة العيزريــة، 
ــرب  ــة وع ــدة العبيدي ــا بل وجنوبً

التعامــرة.
ووفــق منظمــة »عــر عميــم« 
فــإّن  الصهيونيــة،  الحقوقيــة 
أرايض  »دائــرة  مــن  وثيقــة 
إرسائيــل« صــدرت بالثانينيات، 
ــابًقا  ــرى س ــه »ج ــى أن ــدل ع ت
مــن  للتحقــق  فحــص  إجــراء 
ثبــت  والتــي  األرايض،  ملكيــة 
أنهــا اُشــريت مــن فلســطينين، 
ــود أي  ــت وج ــا يثب ــد م وال يوج
وجمعيــة  األرض  بــن  عالقــة 
ــا”. ــا له ــي ملكيته ــة تدع يهودي

أّن  إىل  الجمعيــة  وأشــارت 

العــام«  »القيّــم  يســمى  مــا 
البالغــات  ســلّم  اإلرسائيــيل 
رسي  إجــراء  بعــد  للعائــالت 
»الصلــح«  محكمــة  صدقــت 
القــدس عــى  اإلرسائيليــة يف 

إداريًــا. أمــرًا  منحــه 
ويقــول الباحــث يف »عــر 
إّن  ترســي:  أفيــف  عميــم« 
تجــادل  مــا  كثــرًا  »إرسائيــل 
بــأّن ادعــاءات اإلخــالء ضــد 
ســبيل  عــى   - الفلســطينين 

املثــال يف حــي الشــيخ جــراح 
أكــر  ليســت  ســلوان-  وبلــدة 
مــن )خالفــات عقاريــة( بــن 
منظــات املســتوطنن وعائــالت 

فلســطينية”.
ويضيــف أّن »املــادة الظاهرة 
إلخــالء  ســبب  ال  أنــه  تبــن 
العائــالت، وال لتســجيل املســاحة 
األمــر،  ويل  باســم  املفتوحــة 
واملــادة التــي تــرر ادعــاءات 
ــًدا  ــة عم ــة مخفي ــة اليهودي امللكي
تفعلــه  مــا  قبــل، وهــذا  مــن 
ــرد  ــل ط ــالل ألج ــة االحت حكوم

150 شــخًصا مــن بيوتهــم”.
»صفــا”  وكالــة  ونقلــت 
ــن  ــاع ع ــة الدف ــس لجن عن رئي
أرايض رشق القــدس بســام بحر 

تأكيــده أّن ســلطات االحتــالل 
عــرشات  لتهجــر  تســعى 
العائــالت مــن عــرب الســواحرة 
الحــي  إلقامــة  املدينــة،  رشق 
ــيون«  ــات تس ــتيطاين »كدم االس
ــل  ــس وجب ــو دي ــديت أب ــن بل ب
املكــر مقابــل جــدار الفصــل 

العنــري.
ويوضــح أن االحتــالل يخطط 
يف  اســتيطاين  حــي  إلقامــة 
ــتهدفة يضــم نحــو  ــة املس املنطق

عــى  اســتيطانية  وحــدة   420
أرايض املواطنــن، مــع وجــود 
للمســتوطنن  بنايــات  ثــالث 

ــا. فيه
املصدر: وكالة صفا الفلسطينية

ا مهددون بالتهجير القسري في القدس 150 فلسطينيًّ
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تحذيرات من مخططات احتاللية واستيطانية كبيرة تستهدف 
الخليل

ــون  ــون ومختص ــّذر مراقب ح
مــن  االســتيطان،  بشــؤون 
جــًدا  كبــرة  مخططــات 
الصهيــوين  االحتــالل  يعكــف 
تنفيذهــا  عــى  واملســتوطنون 
ضــد مدينــة الخليــل بالضفــة 

لغربيــة. ا
وقــال مؤســس تجمــع شــباب 
ضــد االســتيطان عيــى عمــرو: 
إّن »هنــاك خطــة تصعيــد كبــرة 
جــًدا مــن االحتــالل ومســتوطنيه 
ــرًا  ــل«، مش ــة الخلي ــق مدين بح
ألــف   30 اقتحــام  أّن  إىل 
مســتوطن الســبت 2022-11-19 
ــورة  ــف ص ــل، يكش ــة الخلي مدين
التنســيق املســبق بــن االحتــالل 
ــم. ــهيل حركته ــتوطنيه لتس ومس

“املســتوطنون  وتابــع: 
الثائــر،  الشــباب  حــارصوا 
واعتــدوا  الشــوارع،  وأغلقــوا 
املواطنــن  ممتلــكات  عــى 
أّن  إىل  مشــرًا  الخليــل”،  يف 
املواطنــن تصــدوا العتــداءات 

املســتوطنن بحــق ممتلكاتهــم 
ــزم. ــوة وع ــكّل ق ب

ودعــا الســلطة الفلســطينية 
ــة  ــا وحاي ــام بواجباته إىل القي
تطــرف  مــن  املواطنــن 
ــاً  ــة، مطالب املســتوطنن الصهاين
ــم  ــي قائ ــج وطن ــم برنام بتنظي
ــة ملجابهــة  عــى الوحــدة الوطني

االســتيطان.
قــال  ســابق،  وقــٍت  ويف 
الناشــط مفيــد الرشبــايت، أحــد 
يف  الشــهداء  شــارع  ســكان 
الخليــل: إّن العائــالت بذلــت مــا 
بوســعها للدفــاع عــن نفســها، 
لكنهــا كانــت تتوقــع مســاندة 
وأهــايل  فعاليــات  مــن  أكــر 

املدينــة.
اســتباحة  أّن  عــى  وشــدد 
املســتوطنن،  مــن  الخليــل 
يســتدعي تشــكيل لجــان حايــة 
مشــركة  عمليــات  وغرفــة 
ــدة القدميــة  لحايــة أهــايل البل

املســتوطنن. وردع 

مــن جانبــه، ذكــر الباحث يف 
ــالل عــادل شــديد  شــؤون االحت
أّن االحتــالل يتعامــل مــع مدينــة 
توراتيــة  ناحيــة  مــن  الخليــل 
عقائديــة، مبيًنــا أّن االحتــالل 
يخطــط لبنــاء سلســلة اســتيطانية 
مــن املســجد اإلبراهيمــي إىل 
املســجد األقــى وتهجــر أي 

ــا. ــطيني بينه ــود فلس وج

وأضــاف شــديد أّن مــا حــدث 
أمــس يف الخليل يجب أن يشــكل 
ــلطة،  ــادة الس ــة لقي ــة مهم نقط
التــي ال تلقــي بــاالً ملا يجــرى وال 
تكتفــي إال بالشــجب واإلدانــة، 
مشــدداً عــى أن مــا جــرى ليــس 
حدثــاً عفويًــا ومخطــط لــه منــذ 
املســتوطنن  عــدد  ألّن  مــّدة، 
الذيــن اقتحمــوا البلــدة القدميــة 
4 أضعــاف عــدد املســتوطنن يف 

الخليــل.
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إطالق حملة )أطفالنا أحرار( لتسليط الضوء على األسرى 
األطفال في سجون االحتالل

بلدية االحتالل تزيل القبة والهالل من مئذنة مسجد قلعة 
القدس

ــة  ــات العامل ــت املؤسس أطلق
يف مجــال األرسى، األحــد 20-

11-2022، حملــة أطفالنــا أحرار 

لتســليط الضــوء عــى معانــاة 

األرسى األطفــال املعتقلــن يف 
ــالل. ــجون االحت س

 وقــال مكتب إعــالم األرسى: 
ملــّدة  ستســتمر  الحملــة  إّن 
يومــن عــى التــوايل وســيتم 

عــى  الضــوء  تســليط  فيهــا 
يف  األطفــال  األرسى  معانــاة 
ــاكات  ــالل واالنته ــجون االحت س

التــي يتعرضــون لهــا.
الــكل  أّن  اىل  وأشــار 
يف  سيشــارك  الفلســطيني 
املتمثلــة يف  الحملــة  فعاليــات 
وفعاليــاٍت  إعالميــٍة  أنشــطٍة 
بالضفــة  وإلكرونيــة  ميدانيــٍة 

غــزة. وقطــاع  الغربيــة 
ويعتقــل االحتــالل الصهــوين 
يف ســجونه 185 طفاًل فلســطينيًا 

ميــارس بحقهــم أبشــع أنــواع 

والجســدي  النفــي  التعذيــب 

ويــرسق أعارهــم بحجــج واهية 

ــي  ــي وعامل وســط صمــت حقوق

غــر مــرر.

»أطفالنــا  حملــة  وتــأيت 

أحــرار« تزامًنــا مــع يــوم الطفــل 

العاملــي الــذي يحييــه العــامل 

ــاين/ أجمــع يف 20 ترشيــن الث

ــام. ــن كل ع ــر م نوفم

االحتــالل  بلديــة  أقدمــت 
-22 الثالثــاء  الصهيــوين، 

القبــة  إزالــة  عــى   ،2022-11
والهــالل عــن مئذنــة مســجد 
يف  التاريخيــة  القــدس  قلعــة 

البلــدة  غــرب  الخليــل،  بــاب 
القدميــة، بهــدف تهويــد املــكان 

اإلســالمية. املعــامل  وإزالــة 
وأكّــد شــهود عيــان، عــى 
ــاء  ــا اختف ــم اكتشــفوا صباًح أنه
قلعــة  مئذنــة  وهــالل  قبــة 
بهــا  تحيــط  التــي  القــدس، 
ــف  ــذ نص ــم من ــقاالت الرمي س

عــام.

وتقــع قلعــة القــدس قــرب 
أبــواب  أحــد  الخليــل،  بــاب 

البلــدة القدميــة للقــدس، ويعــود 

الفــرات  الحــايل إىل  بناؤهــا 
ــة  ــة والعثاني ــة واململوكي األيوبي
واســتهدفها االحتــالل باملدفعيــة 
ــي 1948  ــان عام ــاص إب والرص

و1967.

»متحــف  يســمى  مــا  وكان 
تاريــخ أورشــليم القــدس« نصــب 
ســقاالت حديديــة حــول املئذنــة 
املــايض،  منــذ حزيران/يونيــو 
بعمليــات  أنّه يقــوم  زاعــًا 

قمــة  تكــون  وتــكاد  ترميــم، 

مئذنــة قلعــة القــدس، األعــى 

حيــث  القدميــة،  البلــدة  يف 

بُنيــت عــام 1310، فــوق مســجد 

ــا يف  ــددت الحًق ــم ج ــة، ث القلع

العثــاين. العهــد 

يُذكــر أنّــه مل يرفــع األذان 

ــذ  ــدس من ــة الق ــة قلع يف مئذن

1967، وذلــك  االحتــالل عــام 

ــدي حــّول  ــن مــرشوع تهوي ضم

وأبطــل  متحــف،  إىل  القلعــة 

الصــالة يف مســجديها اإلثنــن، 

داوود«. »قلعــة  وأســاها 
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األسرى: أكثر من 50 ألف طفل تعّرضوا لالعتقال منذ عام 
1967

األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
ألــف   50 مــن  بأّن أكــر  واملحرريــن، 
طفــل تعرضــوا لالعتقــال عــى يــد قــوات 
ــام 1967. ــذ ع ــوين، من ــالل الصهي االحت

وأوضحــت الهيئــة يف بيــاٍن صحــايف 
ــبة  ــد 20-11-2022، مبناس ــه األح أصدرت
الذكرى الســنوية ليــوم الطفــل العاملي، أّن 
مــن بــن الـــ50 ألــف طفــل، نحــو 20 ألًفا 
تعرّضــوا لالعتقــال منــذ انــدالع انتفاضــة 
األقــى يف 28 أيلــول/ ســبتمر2000، 
ومــن بينهــم )9( آالف طفــل تعرضــوا 
لالعتقــال منــذ هبــة القــدس يف األول 
يُشــكلّون  وهــؤالء   ،2015 أكتوبــر  مــن 
ــالل  ــاالت خ ــايل االعتق ــن إج %20 م
ــم  ــرة منه ــبة كب ــتعرضة، نس ــرة املس الف
كانــوا مــن القــدس املحتلــة، فيــا اعتقلت 
ســلطات االحتــالل نحــو )770( طفــاًل 
منــذ مطلــع العــام الجــاري، منهــم )119( 
طفــاًل تــم اعتقالهــم خــالل شــهر أكتوبــر 

ــدس. ــن الق ــم م ــرم، وغالبيته املن

ــو )160(  ــة إىل أن نح ــارت الهيئ وأش
طفــاًل ال يزالــون يقبعــون يف ســجون 
االحتــالل، موزعــن عــى ســجون )عوفر، 
ومجــدو، والدامــون(، بينهــم ثــالث فتيات 
يقبعــن يف ســجن »الدامــون«، وهــن: 

ــل،  ــا( مــن الخلي ــدات )16 عاًم ــات زي جن
ــدس،  ــن الق ــا( م ــّاد )16 عاًم ــوذ ح ونف
مــن  عاًمــا(   17( القواســمة  وزمــزم 
ــؤالء  ــن ه ــن ب ــد م ــا يوج ــل، في الخلي
ــال  ــال رهــن االعتق ــة أطف ــن أربع املعتقل
ــة  ــة، إضاف ــة أو محاكم اإلداري، دون تهم
ــم  ــوا وه ــن اعتقل ــن مم ــود آخري إىل وج
أطفــال وقــد تجــاوزوا ســن الطفولــة 
وهــم داخــل األرس، ومــا زالــوا أرسى.

ــال  ــال األطف ــكال اعتق ــت أّن أش وبين
الُقــر ال تختلــف عنهــا عنــد اعتقــال 
البالغــن، وأن غالبيــة األطفــال جــرى 
اعتقالهــم مــن بيوتهــم بعــد اقتحامهــا 
والعبــث مبحتواهــا يف ســاعات الليــل، 
مــن  اعتقالهــم  تــم  آخــرون  فيــا 
إىل  طريقهــم  يف  وهــم  أو  الشــوارع، 
مدارســهم أو حــن العــودة منهــا لبيوتهــم، 
ومــن ثــم يــزج بهــم يف ظــروف احتجــاز 
مــن  األدىن  الحــد  إىل  تفتقــر  قاســية 
الــرشوط اإلنســانية ويتعرضــون لصنــوف 

مختلفــة مــن التعذيــب.

التــي  الشــهادات  أّن  إىل  ولفتــت 
وثقــت مــن املعتقلــن تؤكــد أن جميــع 
األطفــال الذيــن مــّروا بتجربــة االعتقــال 
أو  لشــكل  تعرضــوا  قــد  االحتجــاز،  أو 

أكــر مــن أشــكال التعذيــب الجســدي أو 

النفــي واإليــذاء املعنــوي، أو املعاملــة 

ــد  ــل »أحم ــل الطف ــة، ولع ــية واملهين القاس

ــه  ــرض ل ــا يتع ــال مل ــُر مث ــارصة« خ من

تعذيــب،  مــن  الفلســطينيون  األطفــال 

ــه  ــم ترسيب ــذي ت ــو ال ــع الفيدي وإن مقط

»مــش متذكــر« هــو غيــض مــن فيــض ملــا 

يتعــرض لــه أطفــال فلســطن يف مراكــز 

ــالل. ــة لالحت ــال التابع ــف واالعتق التوقي

واحــدة  أّن  إىل  الهيئــة  وأشــارت 

مــن الفتيــات اللــوايت اعتقلــن خــالل 

ــا  ــد اعتقاله ــهدت بع ــدس استش ــة الق هب

ــاة فاطمــة طقاطقــة  بشــهرين وهــي الفت

)15 عاًمــا( مــن بلــدة بيــت فجــار جنــوب 

بيــت لحــم، والتــي اعتقلــت وهــي مصابــة 

خطــورة  ورغــم  غيبوبــة،  يف  ودخلــت 

وضعهــا الصحــي إال أّن ســلطات االحتالل 

أبقتهــا رهــن االعتقــال ورفضــت اإلفــراج 

ــة  ــة الصحي ــا الرعاي ــدم له ــا، ومل تق عنه

ــا واستشــهدت  ــا أودى بحياته ــة، م الالزم

بتاريــخ 20 مايــو/ أيــار 2017، لتنضــم إىل 

قامئــة شــهداء الحركــة الوطنيــة األســرة. 

االحتــالل  محاكــم  دور  إىل  وتطرقــت 

الظاملــة، التــي ال تراعــي الظــروف التــي 

أو  اعرافاتهــم،  األطفــال  فيهــا  أدىل 

كيفيــة توقيعهــم عــى اإلفــادات املنســوبة 

إليهــم، ودون األخــذ بعــن االعتبــار حجــم 

وقســوة التعذيــب والرهيــب التــي تعــرض 

لهــا هــؤالء األطفــال الُقــر، فتصــدر 

أحكامهــا القاســية بحقهــم، والتــي تكــون 

يف أغلــب األحيــان مقرونــة بغرامــات 

ماليــة، مــا يشــكل عبئًــا إضافيًــا عــى 

األهـــل الذيــن يضطــرون لتدبــر أمورهم 

وتوفرهــا ودفعهــا حرًصــا عــى أطفالهــم.
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الشهيد عز الدين القسام.. 85 عاًما على رحيل مفجر ثورة 
مستمرة

بعــد معركــٍة داميــة وغــر متكافئــة 
مــع االحتــالل الريطــاين يف أحــراش 
“يعبد”، استشــهد الشــيخ عــّز الديــن 
عبــد القــادر مصطفــى يوســف محمــد 
القســام، عــام 1935، وتحــّول منــذ 
ذلــك الحــن إىل علــٍم مــن أعــالم 
الجهــاد واملقاومــة، وازداد اســمه ذيوًعا 
بعــد أن أطلقــت حركــة »حاس« اســمه 
عــى جناحهــا العســكري، الــذي ال يزال 
يقــف حجــر عــرًة أمــام االحتــالل 

ــوين. الصهي
أشــعل »القّســام« مــع 12 مجاهــًدا 
)شــال  جنــن  يف  إســالمية  ثــورًة 
الضفــة املحتلــة(، واشــتعلت معركــة غر 
متكافئــة بينهــم وبــن اإلنجليــز، انتهت 
شــعبان  يف  »القســام«،  باستشــهاد 

ــر 1935. ــق نوفم 1354هـــ املواف
يف بلــدة )جبلــة( الســورية جنــويب 
)الالذقيَّــة( ُولــد »عــز الديــن القســام« 
كان  ألٍب   )1882  - 1299هـــ   ( ســنة 
صاحــب كُتّــاب يعلــم فيــه األطفــال 
ــم  ــة ويَُحِفظُّه ــراءة والكتاب ــادئ الق مب
هــذا  وســط  ويف  الكريــم،  القــرآَن 
ــرآن، ونســائم  ــبع بِعطــِر الق الجــو املَُش
ــن القســام«. ــز الدي ــأ »ع اإلميــان نش

وملـّـا بلَــغ ســّن الصبــا تلقــى تعليمــه 
ــم ذهــب وهــو  ــه، ث ــدايئ يف بلدت االبت

ــه  ــة أخي يف الـــ 14 إىل القاهــرة برفق
»فخــر الديــن« للدراســة باألزهر، وكان 
ــم  ــة لتنظي ــذاك ميــر مبــدة إصالحي آن
عــى  العلــم  فتلقــى  بــه،  الدراســة 
شــيوخه الكبــار، وكان منهــم الشــيخ 
بالجامــع  وظــل  عبــده«،  »محمــد 
ــة. ــهادة العاملي ــال الش ــى ن ــر حت األزه

عارصهــا  التــي  املــّدة  وكانــت 
»القســام« يف مــر، تســلط االحتــالل 
ــت  الريطــاين عــى أرض الكنانــة، وثبّ
ــة  ــه الغربي ــا، ونــرش ثقافت أقدامــه فيه
وقيمــه البعيــدة عــن اإلســالم، وكان 
ــم  ــة فل ــن األم ــف حص ــر الرشي األزه
متتــد إليــه يــد املحتــل، وكان ميــوج 
ــوض  ــة للنه ــوات إصالحي ــذاك بدع آن

ــالته. برس

ــة  ــة( وبداي ــودة إىل )جبل الع
ــاح اإلص

بعــد انتهــاء دراســته باألزهــر عــاد 
»القســام« إىل )جبلــة( ســنة )1903( 
يحمــل ثقافــة إســالمية واســعة، وفكــرًا 
ــا ناضًجــا ونفًســا وثَّابــة،  جديــًدا، ووعيً
تــرى أن العــاملَ ال يكتفــي بالــدرس 
ــة عــن النــاس،  والوعــظ ورفــع الَجهال
ــالح،  ــبل الص ــاَس إىل ُس ــود الن ــل يق ب
ويرتفــع بوعيهــم ومدراكهــم، ويرتقــي 
ــن  ــّر م ــال، ويغ ــدارج الُع ــم إىل م به
ســلوكهم إىل األفضــل، ويدفعهــم إىل 

ــواكل. ــتكانة والت ــض االس رف
والــده  محــلَّ  “القســام”  حــّل 
ـاب، يُعلــم األطفــال مبــادئ  يف الُكتَـّ
والحســاب،  والكتابــة  القــراءة 
ويَُحفظهــم القــرآن الكريــم، ثــم عمــل 
إماًمــا ملســجد )املنصــوري( يف )جبلة(، 
واســتطاع بعلمــه وخطبــه املؤثــرة أن 
يجمــع النــاس حولــه، وقــد امتــدت 
شــهرته إىل املناطــق املجــاورة، ووجــد 
ــه الهــادي املرشــد، وارتبــط  ــاُس في الن
مــن  كثــر  مــع  واســعة  بصداقــات 
النــاس، وكان موضــَع تْقديرِهــم البالــغ 

لعلمــه وصالحــه.

يف ميادين الجهاد
ــن  ــام« ِممَّ ــيخ »القس ــن الش مل يك
ــة  ــرون الحاس ــكالم ويث ــون ال يُطلق
يف النفــوس ويتخلــف عــن الركــب، 
ــل  ــل، ب ــنون العم ــن ال يحس أو كان ِممَّ
ــول  ــن بالق ــاء املجاهدي ــن العل كان م
والعمــل، فحــن هاجــم اإليطاليــون 
ليبيــا قــاد »القســام« مظاهــرًة طافــت 
املجاهديــن  تؤيــد  بلدتــه،  شــوارع 
ــاس إىل التطــوع  ــن، وتدعــو الن الليبي
والجهــاد ضــد اإليطاليــن، ونجــح يف 
متطوًعــا  مائتــن وخمســن  تجنيــد 
مــا  ترعــات  لجمــع  بحملــة  وقــام 
يلزمهــم ويلــزم أرسهــم، لكــن الحملــة 
الصغــرة مل توفَّــق يف التحــرك ملؤازرة 

إخوانهــم املســلمن يف ليبيــا.
يف  الثــورة  اشــتعلت  وحــن 
ســورية ضــد الغــزاة الفرنســين، رفــع 
ــة املقاومــة ضدهــم يف  »القســام« راي
الســاحل الشــايل لســوريا، وكان يف 
ــورة  ــالح يف ث ــوا الس ــن حمل ــة م طليع
جبــال )صهيــون( ســنة )1338-1339هـ 
= 1919-1920( مــع »عمــر البيطــار«، 
ــة  ــة عملي ــورة مدرس ــذه الث ــت ه وكان
وقدراتــه  الشــيخ،  مواهــب  صقلــت 
القياديــة والتنظيميــة، وقــد حكــم عليــه 
الفرنســيون باإلعــدام ألعالــه الباهــرة 
املوجعــة  وخراتــه  مناهضتهــم  يف 
التــي وجههــا لهــم، لكنــه مل يســقط يف 

ــم. أيديه
االنتقال إىل حيفا

بعــد إخفــاق الثــورة يف ســورية 
ونجــاح الفرنســين يف القضــاء عليهــا، 
التجــأ »القســام« إىل )حيفــا( ســنة 
ــم  ــا، ث )1340هـــ - 1921( واســتقر به
ــه،  ــش مع ــه لتعي ــب أرست أرســل يف طل
ــدأ  ــى ب ــاه حت ــتقرت قدم ــا إن اس وم
نشــاطه الدعــوي مــن أول يــوم، فبعــد 
صــالة املغــرب بــدأ درســه الدينــي، 
ــه  ــوب لعلم ــاذ إىل القل ــح يف النف ونج
وإخالصــه وصــدق حديثــه فالتفتــت 
األنظــار إليــه، ثــم مــا لبثــت أن تعلقــت 

ــوس. ــه النف ب
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ويف )حيفــا( عمــل »القســام« مدرًســا 
ــه  ــت نفس ــالمية، ويف الوق ــة اإلس يف املدرس
ــب إىل  ــتقالل(، وانتس ــع )االس ــا لجام خطيبً
ــا( ســنة  ــبان املســلمن يف )حيف ــة الش جمعي
)1926( ثــم مــا لبــث أن أصبــح رئيًســا لهــا، 
وُعــن منــذ ســنة )1929م( مأذونًــا مــن 
لــه كل  أتاحــت  املحكمــة الرشعيــة، وقــد 
ــاس والتعــرف  هــذه األعــال االختــالط بالن
إليهــم، وإقامــة عالقــات وطيــدة معهــم، 
ــاس  ــه الن ــم، وقابل ــة معه ــاء جســور الثق وبن
حبًّــا بحــب وثقــًة بثقــة، وكان الشــيخ املجاهــد 
واتســعت  محبــوه  فــازداد  لذلــك،  أهــالً 

ــاس. ــن الن ــهرته ب ش

يف تلــك األثنــاء كان الخطــر الصهيوين 
يتســع يوًمــا بعــد يــوم، وتــرز خطورتــه دون 
أن يتصــدى لــه أحــد، وكان اإلنجليــز يتولــون 
ــه،  ــن ل ــوين والتمك ــط الصهي ــة املخط حاي
ومل يكــن هنــاك حــل للتصــدي لهــذا الخطــر 
الداهــم ســوى املواجهــة والجهــاد، فلــن 
تُجــدي السياســة مــع قــوم يتخــذون الكــذب 
والنفــاق والحيلــة والدهــاء سياســًة وديًنــا 

ــم. ــول إىل مآربه ــيلًة للوص ووس

وكانــت هــذه السياســة غــر خافيــة عــى 
ــالء  ــذي أدرك بج ــام«، ال ــل »القس ــل مث رج
ــه والتصــدي  أن العــدو الــذي يجــب محاربت
ــزي، وأن الســبيل  ــه هــو االســتعار اإلنجلي ل
املســلحة والجهــاد  الثــورة  إىل ذلــك هــو 
وتعبئــة الجاهــر لتأييــد الثــورة ومســاندتها، 
ــد  ــًدا بع ــه جي ــرف هدف ــام« يع وكان »القس
عــت لديــه خــرات متعــددة، فبــدأ  أن تجمَّ
يُــربَّ  رسي،  ثــوري  تنظيــم  تشــكيل  يف 
ون إعــداًدا عســكريًّا  ــدُّ ــه املجاهــدون ويَُع في

ــا. وإميانيًّ

اإلعداد للثورة عىل املحتل

ــام«  ــن القس ــز الدي ــيخ »ِع ــف الش اتص
واختيــار  التنظيــم  عــى  فائقــة  بقــدرة 
األعضــاء، والقيــادة وســبل اإلمداد والتســليح، 
الجهــادي  الجانــب  ربــط  عــى  والعمــل 
بالجانــب االجتاعــي، فــكان يهتــمُّ بتحســن 
ومكافحــة  ومســاعدتهم،  الفقــراء  أحــوال 
بينهــم،  الوعــي  وتعميــق  بينهــم،  األُميَّــة 
ــا  ــا وخطيبً ــه مدرًس ــك عمل ــى ذل ــاعده ع س
وإماًمــا ومأذونًــا، األمــر الــذي هيَّــأ لــه 
ــح  ــن يصل ــار م ــر واختي ــال بالجاه االتص

منهــم للعمــل معــه يف مناهضــة املحتــل.

الدقيــق  بالتنظيــم  »القســام«  وُعنــي 
ملجاهــدة  أعدهــا  التــي  الرسيــة  للخاليــا 
املتخصصــة،  الوحــدات  فهنــاك  اإلنكليــز؛ 
مثــل وحــدة الدعــوة إىل الثــورة، ووحــدة 
التدريــب  ووحــدة  السياســية،  االتصــاالت 
ــدة  ــالح، ووح ــدة رشاء الس ــكري، ووح العس
التجســس عــى األعــداء، وكانــت نفقــات 
ــراكات  ــى اش ــد ع ــات تعتم ــذه املجموع ه
األعضــاء املؤمنــن بالعمــل ضــد املحتــل 

الغاصــب.

بداية أعامل الجهاد

تُــْؤيت  اإلعــداد  عمليــات  وبــدأت 
ــة  ــااًل بُطولي ــة أع ــهدت املنطق ــا؛ فش مثاره
عظيمــة، وشــهدت يف أوائــل ســنة )1354 
هـــ - 1935( جنــن ونابلــس وطولكــرم ســيالً 
اإلنجليــز،  الضبــاط  صيــد  عمليــات  مــن 
ونســف القطــارات والهجــوم عــى معســكرات 
ــع  ــن م ــِل املتعاون ــاين، وقت ــش الريط الجي
ــم يف  ــات تت ــذه العملي ــت ه ــز، وكان اإلنجلي
ــة  ــة غاي ــرات متعاقب ــالم، ويف ف ــح الظ جن
يف الدقــة والتنظيــم والرسيــة، األمــر الــذي 
أقلــق القــوات اإلنجليزيــة، وبــث يف قلوبهــم 
ــك أن  ــر ذل ــن أث ــب، وكان م ــزع والرع الف
ــت  ــاس، وقوي ــن الن ــة ب رست روح الحاس
أعــداد  ازدادت  أن  بعــد  الجهــاد  فكــرة 
ــاة  ــطن، ومحاب ــن إىل فلس ــود املهاجري اليه
الســلطات الريطانيــة لهــم، ومســاعدتهم 

عــى التمكــن واالســتمرار.

“القسام” يُعلن الثورة

ــه  ــز مــا يقــوم ب ومل يخــَف عــى اإلنكلي
للجهــاد  الرجــال  إعــداد  مــن  »القســام« 
ــداث  ــن األح ــًدا ع ــس بعي ــه لي ــدس، وأن املق
فراقبــت  تشــهدها،  البــالد  بــدأت  التــي 
تحركاتــه وضيَّقــت عليــه، فلم يجد »القســام« 
ــل، وأن  ــى املحت ــورة ع ــالن الث ــن إع ا م ــدًّ بُ
يكــون هــو عــى رأس املجاهديــن فاتفــق 
مــع أحــد عــرش مجاهــًدا عــى الخــروج إىل 
ــورة  ــوا الث ــن، وأعلن ــد( يف جن أحــراش )يعب
عــى اإلنجليــز، واالســتعداد للعمــل الجهــادي، 
املناطــق املجــاورة عــى  وتشــجيع أهــايل 

ــورة. الث

لكــن ســلطات اإلنكليــز كشــفت أمــر 
»القســام« وعرفــت مكانــه مــن جواسيســها، 
اتســاع  قبــل  الثــورة  قمــع  إىل  فســارعت 

شــعبان  مــن   18( يف  فأرســلت  نطاقهــا، 

الثاين/نوفمــر  ترشيــن   15  - هـــ   1354

معــارك  ووقعــت  عســكرية  قــوات   )1935

عنيفــة بــن املجاهديــن واإلنكليــز اســتمرت 

ــة  ــائر فادح ــداء خس ــا األع ــد فيه ــا تكب أياًم

ــه  ــن مع ــام« وم ــئ »القس يف األرواح، وفوج

تُحارصهــم يف  اإلنجليزيــة  القــوات  بــأن 

)22 شــعبان 1354 هـــ - 19 ترشيــن الثــاين/

نوفمــر 1935( وتقطــع ســبل االتصــال بينهم 

ــاورة. ــرى املج ــن الق وب

غــر  معركــة  بعــد  استشــهاده 

فئــة متكا

ورجالــه  »القســام«  أمــام  يكــن  مل 

ــن،  ــالم امله ــا االستس ــارات؛ إم ــوى 3 خي س

أو  أخــرى،  ملواجهــة  اســتعداًدا  الفــرار  أو 

ي للعــدو مهــا كانــت التضحيــات  التصــدِّ

ــن  ــام« وم ــار »القس ــؤ، واخت ــدم التكاف وع

ــر  ــت غ ــو كان ــة ول ــول يف معرك ــه الدخ مع

ســّت  رهيبــة  معركــة  ودارت  متكافئــة، 

والقــوات  املؤمــن  النفــر  بــن  ســاعات 

املحتلــة، قُِتــل فيهــا مــن اإلنجليــز أكــر مــن 

15، واستشــهد الشــيخ »القســام« مــع اثنــن 

مــن رفاقــه يف )23 شــعبان 1354 هـــ - 20 

-مبــن  األحيــاء  واعتقــل   )1936 نوفمــر 

مــوا للمحاكمــة التــي  فيهــم املجروحــون- وقُدِّ

حكمــت عليهــم بالســجن ملــدة تــراوح بــن 

عامــن و15عاًمــا.

ــا  ــطن كله ــادث فلس ــاب الح ــد أص وق

)حيفــا(  أهــايل  والحــزن، وخــرج  بــاألمل 

ووفــود مــن مختلــف أنحــاء البــالد يشــيعون 

ــة، وتحــول »القســام«  ــازة الشــهداء املهيب جن

إىل رمــز للجهــاد والنضــال، وصــارت تجــدد 

واالعتــزاز  التضحيــة  معنــى  النفــوس  يف 

ــة. بالبطول

ــمه  ــاس” اس ــة “ح ــت حرك ــد أطلق وق

عــى جناحهــا العســكري باســم » كتائــب 

ــي تواجــه  ــن القســام« الت الشــهيد عــز الدي

ــهادية،  ــا االستش ــوين بعملياته ــل الصهي املحت

ــا  ــي تطلقه ــخ الت ــى الصواري ــق ع ــا أطل ك

كتائــب القســام عــى املغتصبــات الصهيونيــة.

املصدر: موقع القسام
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هل تفلح »إسرائيل« عبر مواقع التواصل في تجميل وجهها 
العدواني؟

ــوين  ــالم الصهي ــة اإلع معادل
املوجــه للعــامل الخارجــي تــالزم 
التــي  الضحيــة  دور  متثيــل 
أن  رغــم  لإلرهــاب  تتعــرض 
ــم الحــرب،  ســجلها دســم بجرائ
الــدويل  للقانــون  وانتهاكاتهــا 
واإلنســاين تنــوء بحملها ســاحات 

القضــاء والعدالــة الدوليــة.
اإلعالميــة  الدبلوماســية 
تســعى  التــي  الرســمية  غــر 
»إرسائيــل« مــن خاللهــا لتجميل 
الحقيقــي،  العــدواين  وجههــا 
محتــوى  لتوزيــع  تهــدف 
ــود  ــام جه ــا، أم ــايب« عنه »إيج
إعالميــة يف اإلنرنــت كشــفت 
الحقيقــي. »إرسائيــل«  وجــه 

خارجيــة  وزارة  وافتتحــت 
االحتــالل مــا أســمتها »حاضنــة 
يتــم مــن خاللــه  املؤثريــن«، 
تدريــب شــبان إرسائيليــن لهــم 
حســابات مبواقــع »تيــك تــوك« 
و«يوتيــوب«،  و«إنســتغرام« 
ــن  ويحــوزون عــى آالف املتابع
عــن  محتــوى  إنشــاء  عــى 
عــى  لتوزيعــه  »إرسائيــل« 

االجتاعيــة. الشــبكات 

وجــاءت خطــوة  االحتــالل 
وزيــر  نائــب  مــن  مببــادرة 
يف  رول«  »عيــدان  الخارجيــة 
ظــل تراجــع صــورة االحتــالل 
العاملــي،  العــام  الــرأي  لــدى 
ــم حــرب،  ــب جرائ ــا ترتك ه وعدِّ
وتنفــذ نظــام فصــل عنــري 
ملواجهــة  الفلســطينين،  ضــد 
مدونــون  يبذلــه  نشــاط 
يف  وأنصارهــم  فلســطينيون 
ــي. ــل االجتاع ــبكات التواص ش

رضوري تجميــل 
وتفــوق  هيمنــة  رغــم 
املجــاالت  يف  »إرسائيــل« 
والسياســية  العســكرية 
القنــاع  أن  إال  واإلعالميــة، 
ســقط عــن وجههــا الحقيقــي 
وهــي متــارس جرائــم حــرب 
ــق  ــانية بح ــد اإلنس ــم ض وجرائ
الفلســطينين أرضت بصورتهــا 

والقانونيــة. األخالقيــة 
الخارجيــة  وزارة  وتوجــه 
اإلرسائيليــة شــبان إرسائيليــن 
للنــرش حــول قضايــا تتخطــى 
واألمنيــة،  السياســية  القضايــا 
وتتنــاول محتــوى يف الكوميديــا 
والرياضــة  والســياحة 

والطعــام واملوســيقى الخــاص 
بـ«إرسائيــل«، وقــد تــم عقد أول 
ــل  ــوزارة قب ــر ال ــاع يف مق اجت
ــم  ــوى مالئ أســابيع إلنشــاء محت

للخــارج.

املناعمــة،  وائــل  ويؤكــد 
ــالم يف  ــة واإلع ــتاذ الصحاف أس
الجامعــة اإلســالمية يف غــزة، أن 
»إرسائيــل« تتعاقــد بشــكل دائــم 
عامــة  عالقــات  رشكات  مــع 
وإعــالم يف الواليــات املتحــدة 
ــرش  ــة لن ــة ودول أوروبي األمركي
ــا  ــورة احتالله ــل ص ــواد تجّم م
ــالل  ــم احت ــا جرائ ــد ارتكابه بع
لـ«املركــز  رصيحة.ويضيــف 
الفلســطيني لإلعــالم«: »ارتكــب 
للقانــون  مخالفــات  االحتــالل 
الدويل واإلنســاين بحــق املدنين 
ــوهت  ــطينية، فتش واألرض الفلس
صورتهــا، وخرجــت تظاهــرات 
ــدن  ــطينين يف م ــدة للفلس مؤي
تســعى  لــذا  وعربيــة؛  عامليــة 
فضــاء  يف  لتحســن صورتهــا 
اإلنرنــت”.وال يُعــّد هــذا الجهــد 
هــو األول مــن نوعــه، فقد ســبق 
»إرسائيــل«  خارجيــة  ودفعــت 
مبالــغ طائلــة لحمــالت عالقــات 
وســائل  يف  وإعالنــات  عامــة 
وصــف  عــى  ركــزت  إعــالم 
ــريب  ــامل الغ ــل« يف الع »إرسائي
والعــريب أنهــا دولــة تتعــرض 
بذلــك  وتقصــد  لإلرهــاب، 

املقاومــة الفلســطينية. 
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عامــر،  مشــر  ويقــول 
واملهتــم  الســيايس  املحلــل 
ــدويل، إن  ــالم ال ــال اإلع مبج
ماكينــة  متلــك  »إرسائيــل« 
ــت مــن  ــة دأب ــة ودعائي إعالمي
ســنوات طويلــة بشــكل ممنهــج 
صــورة  لتجميــل  ومســتمر 
ــام  ــرأي الع ــام ال ــا أم احتالله

الــدويل.

واقع وتضليل
الروايــة  وســيطرت 
الصهيونيــة  اإلعالميــة 
لعــرشات الســنن عــى قناعــة 
ووعــي املجتمــع الغــريب بأنهــا 
تتعــرض لإلرهاب الفلســطيني، 
لكــن فضــاء مواقــع التواصــل 
االجتاعــي نجــح يف إزاحــة 
مهمــة يف هــذه القناعــة حــن 
نقــل مــا يجــري عــن واقــع 

االحتــالل للعــامل. 
وحقــق املحتــوى املنــارص 
ــا مهــاًّ يف  للفلســطينين تقدمًّ
وســائل اإلعــالم الغربيــة، جراء 
ــالل  ــاكات االحت ــم وانته جرائ
عــى  األخــرة  الحــروب  يف 
ــن  ــت املدني ــي طال غــزة، والت
واألطفــال والنســاء، إىل جانــب 
تزايــد االنتهــاكات يف القــدس 
وتزايــد  الغربيــة،  والضفــة 
عــن  الحقوقيــة  التقاريــر 
العنــري  الفصــل  حقيقــة 

ضــد الشــعب الفلســطيني.
ويــرى املناعمــة، أن الواقــع 
يف األرايض الفلســطينية نقلتــه 
ــي  ــل االجتاع ــع التواص مواق

يجــري  مــا  أن  موضحــًة 
ــة  ــم الصهيوني ــس للمزاع معاك
وهــي تنقــل جرائــم االحتــالل 
ــة  ــًة مــن الصــورة الذهني معّدل
»إرسائيــل«  صنعتهــا  التــي 
ســنوات طويلــة يف قناعــات 
الغربيــة  والــدول  الشــعوب 

والعربيــة.
واســتفادت مواقــع التواصل 
ــة مــن عــدم وجــود  االجتاعي
ــوى  ــة عــى محت ســلطة حقيقي
ــات  ــات والجه ــرش للحكوم الن
الرســمية يف الخــارج، فحققت 
تأثــرًا وقناعــات جديــدة حول 
حقيقــة االحتــالل حتــى بــدأت 
هويتهــا  تفقــد  »إرسائيــل« 

ــادة. ــة املعت اإلعالمي
ويقــول املناعمــة، إّن توقيت 
ــة  ــة الصهيوني ــة اإلعالمي الحمل
قبــل  بــدأت  جهــوًدا  يجــدد 
صورتهــا،  لتجميــل  عقديــن 
لكــن املجتمــع الغــريب بــات 
ــى  ــري ع ــا يج ــر إدراكًا مل أك
تحــركات  ورافقتــه  األرض، 
ضــد  ومنظــات  شــعبية 
االحتــالل. تدعــم  حكومــات 

يف  »إرسائيــل«  وتحتــاج 
هــذه املرحلــة مــن الــراع 
جهــوًدا إعالميــة أكــر مــن 
لتســتعيد  مــى  وقــٍت  أي 
روايتهــا املتهاويــة يف اإلعــالم، 
والتأثــر مجــدًدا يف الــرأي 
والعاملــي،  الــدويل  العــام 
وهــي تجابــه جهــوًدا إعالميــة 
فلســطينية وأخــرى منــارصة 

الفلســطينية. للقضيــة 

ويشــر املحلــل عامــر، أّن 
التواصــل  مواقــع  محتــوى 
زيــف  كشــف  االجتاعيــة 
تفوقــت  التــي  »إرسائيــل« 
تاريخيًــا يف معركــة الوعــي 
ــم  ــة، وأّن امله والصــورة والكلم
ــرش  ــم ن ــتقباًل، تنظي اآلن ومس
وآخــر  فلســطيني  محتــوى 

لالحتــالل. مناهــض 

ــب الســيايس  ــع: الجان ويتاب
املعركــة،  هــذه  يف  مهــم 
التطبيــع  زمــن  يف  خاصــًة 
املقاطعــة  وحمــالت  العــريب 
املتصاعــدة،  لـ«إرسائيــل« 
التســوية،  أفــق  وانســداد 
الفلســطينين  وافتقــاد 
ــي  ــاب إعالم ــم لخط وأنصاره
وســيايس موّحــد لتعزيــز دعــم 

فلســطن.  قضيــة 

اإلمكانــات  فــارق  ورغــم 
التــي  والتكنولوجيــة  املاديــة 
تتفــوق فيهــا »إرسائيــل« عــى 
املحتــوى الفلســطيني ومحتوى 
ــع  ــن م ــن واملتضامن املنارصي
قضايــا فلســطن، إال أّن قطــار 
النــرش يف مواقــع التواصــل 
كبــح  ميكــن  ال  االجتاعــي 
جاحــه، ألّن االحتــالل مُيارس 
عدوانـًـا مســتمرًّا ومكثًفــا يتفــق 
ــى  ــل: »الشــمس ال تغطّ مــع مث

ــال”. بغرب



موقعها: 
تقع إىل الجنوب من حيفا وتبعد عنها 19 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــوايل 7100 دومنًــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922حــواىل 134 

وعــام 1931 حــواىل 210 نســمة وعــام 1945 حــواىل 210 نســمة.

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

ــة، وهــي: بــرازون التــي تأسســت ســنة 1954،  ــة عــّدة عــى أرايض القري مثــة مســتعمرات صهيوني

وغــان نــر التــي تأسســت يف ســنة 1987.

المزار )الشيخ يحيى(
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