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ينــى القــادة العســكريون والسياســيون واألمنيــون الصهاينــة مســألة هامــة جــًدا أال وهــي » أنهــم 
يقاتلــون أهــل أرض متمســكون بعقيدتهــم وأرضهــم وتاريخهــم ومقدســاتهم حتــى النفــس األخري”.

ــه مــن  ــي يظــن أن ــة والت ــه املتطرف ــن غفــري« مــن خــال ترصيحات ويرتكــب هــذا األحمــق »ب
ــي  ــة والت ــة القوي ــكيات الوزاري ــا يف التش ــز مكانً ــن، ليحج ــن املتطرف ــوره م ــد جمه ــا يزي خاله

ــول. ــا أط ــلطة زمًن ــاء يف الس ــا البق ــن خاله ــن م يضم

ــاء والغطرســة بأنهــم ســيكرسون إرادة املقاومــة  يخطــأ الجميــع يف تقديراتهــم املفعمــة  بالكربي
ــام  ــد الع ــم رص ــه يكفيه ــول، أن ــذي نق ــذا ال ــى ه ــاهد ع ــرب ش ــن، وأك ــاد واملجاهدي ــوكة الجه وش
الجــاري 2022 والــذي تفنــن العــدو الصهيــوين بــكل تشــكياته النظاميــة والغــري نظاميــة باســتهداف 

الفلســطيني بأبشــع الجرائــم وأشــدها وحشــية، فــاذا كانــت النتيجــة ؟

 هل استطاعوا أن يكرسوا إرادة الفلسطيني ذكرًا كان أم أنثى ؟ طفًا كان أم كهًا ؟

 وهــل اســتطاعوا أن يجلبــوا املزيــد مــن األمــن لقطعــان مســتوطنيهم، أم جلبــوا لهــم املزيــد مــن 
الخــوف وعــدم األمــن واالســتقرار ؟ وهــل نجحــت نظريتهــم األمنيــة باســتهداف املجاهديــن رغــم 
كل حــاالت الطــوارئ القصــوى التــي اســتخدموا خالهــا كل تكنلوجيــا املراقبــة واملتابعــة ؟ أم فشــلت 

فشــًا ذريًعــا ؟

ــوة، وأن  ــزداد ق ــطينية ت ــة الفلس ــل املقاوم ــانهم: إّن فصائ ــوين بلس ــان الصهي ــادة الكي ــال ق ق
التنافــس عــى املقاومــة بــات العنــوان األكــرب اليــوم، وأن هنــاك تشــكيات مقاومــة جديــدة تظهــر 
ــه عــام  ــام الجــاري 2022 بأن ــك إرادة للمقاومــة غــري مســبوقة، ويصفــون الع عــى الســاحة، ومتل
ــة  ــري ملتحق ــخصيات غ ــن ش ــأيت م ــه ي ــه، كون ــى ضبط ــدرة ع ــل ق ــا واألق ــر عنًف ــات األك املواجه
بــأي تنظيــم، وبالتــايل فــإن القــدرة عــى املتابعــة األمنيــة لهــم هــي صفــر، وهــم مــن أوقــع أكــرب 

ــان املســتوطنين. ــم أو قطع ــة ســواًءا العســكريون منه ــة ضــد الصهاين األهــداف املوجع

ومــن جهــة أخــرى ينتقــد الكثــري مــن األجهــزة األمنيــة الصهيونيــة، وكذلــك قــادة أركان جيشــهم 
عمليــة »كارس األمــواج« التــي مل تــؤد الغــرض منهــا رغــم أنــه مــى عــى إطاقهــا قرابــة العــام، 
ويقولــون: إنــه قــد تضاعفــت عمليــات املقاومــة بــداًل مــن أن تضعــف، وهــذا يحمــل يف طياتــه فشــل 
ــات  ــوا خــال عملي ــن قُتل ــة الذي ــداد الصهاين ــد رصــد أع ــي والعســكري، وخاصــة عن الرصــد األمن

املجاهديــن منــذ العــام 2005 وحتــى العــام 2022.

مــن هنــا ميكننــا معرفــة وفهــم تلــك املقولــة الداعيــة إىل وقــف العنــف تجــاه الفلســطيني، كونهــا 
تزيــد مــن مــن حالــة املقاومــة والغضــب والثــورة التــي ســتقود األمــور إىل حــرب يعلــم الصهيــوين 
أنــه الخــارس األكــرب، هــذه املقولــة ال تحمــل يف طياتهــا الرحمــة بالفلســطينين أبــًدا، ولكنهــا تحمــل 
كل معــاين الخــوف عــى حيــاة الصهاينــة بســبب فعــل املقاومــة والجهــاد وإرصار الفلســطيني عــى 

املــي بهــذا القــرار حتــى النــرص والتحريــر والحريــة لــكل فلســطن.

هــذه هــي الصــورة يف فلســطن عموًمــا، والضفــة والقــدس وغــزة عــى وجــه الخصــوص، وهــي 
التــي تثبــت أن خيــار املقاومــة والجهــاد هــو الخيــار الصحيــح والصــواب والضابــط لبوصلــة الكرامــة 
ــه، ألن مثــن الحريــة هــو األقــل كلفــة مــن مثــن الــذل والهــوان  والحريــة والتحريــر رغــم صعوبت

والســام املوهــوم.
الشيخ الدكتور عبد هللا كتمتو
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جبروتهم يزيد إرادتنا
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خطيب األقصى: تصريحات المتطرف بن غفير عنصرية وتزيد 
من توتر األوضاع

رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث: إجراءات االحتالل لن 
تثنينا عن الرباط في األقصى وحمايته

أكّــد خطيــب املســجد األقــى 
ــربي أّن  ــة ص ــيخ عكرم ــارك الش املب
ترصيحــات رئيــس حــزب »القــوة 
بــن  إيتــار  املتطــرف  اليهوديــة« 
املســتوطنن  بشــأن صــاة  غفــري 
عنرصيــة  األقــى،  املســجد  يف 
ومرفوضــة، الفتـًـا إىل أنـّـه لــن يعــّول 

عليهــا بــأّي يشء.

وحّمــل صــربي حكومــة االحتال 
املســؤولية الكاملــة عــن تهديــدات 
»بــن غفــري«، مؤكــًدا أّن الشــعب 
الفلســطيني لــن يســمح لــه أو لغــريه 

ــة املســجد األقــى. مبــس حرم

وأشــار إىل أّن خطــورة تهديــدات 
بــن غفــري تزيــد مــن توتــر الوضــع 
األقــى،  املســجد  يف  العــام 
والصــدام مــع املصلــن املســلمن 

املســجد. يف 

ودعــا أهــل القــدس إىل اليقظــة 
املســتوطنن  ملحــاوالت  واالنتبــاه 
االســتفزازية، مشــدًدا عــى عــدم 
إفســاح املجــال لهــم باالعتــداء عــى 

ــى. ــجد األق املس

غفــري  بــن  املتطــرف  وتعّهــد 

األمــن  وزارة  مبنصــب  املُكلّــف 

ــل  ــال، بالعم ــدى االحت ــي ل الداخ

ــا  ــم حاليًّ ــع القائ ــري الوض ــى تغي ع

يف  املســتوطنن  صــاة  بشــأن 

املســجد األقــى، وتعزيــز البــؤر 

الغربيــة،  الضفــة  االســتيطانية يف 

وتغيــري تعليــات فتــح إطــاق النــار 

الفلســطينين. بشــأن 

الهيــكل«  »جاعــات  وتُخطــط 

واســعة  القتحامــات  املزعــوم 

للمســجد األقــى املبــارك، فيــا 

»األنوار/الحانــوكا«  عيــد  يســمى 

اليهــودي، الــذي يبــدأ 18 كانــون 

املقبــل. األول/ديســمرب 

ــى  ــة األق ــس أكادميي ــد رئي أكّ
للوقــف والــراث ناجــح بكــريات، أّن 
كل إجــراءات االحتــال لــن تثنــي 

املقدســين عــن الربــاط يف املســجد 
األقــى وحايتــه.

وقــال بكــريات: »نحــن أمــام 
الصهيــوين  التغــول  يف  تحــول 
املبــارك،  األقــى  للمســجد 
واالحتــال يحــاول فــرض وقائــع 
األقــى”. املســجد  يف  جديــدة 

يهــدف  االحتــال  أّن  وبــّن 
ــوين يف  ــوق الصهي ــار التف إىل إظه
املســجد األقــى، وأّن املتطرفــن 
ــداءات  ــون يف االعت ــة يتغول الصهاين

ــه. بحق

وأوضــح أّن االحتــال يســعى إىل 
وجــود صهيــوين يف املســجد األقى 

خــاٍل مــن الوجــود اإلســامي، فهــو 
ال يريــد مــآذن يف القــدس، ويحــاول 
ــى  ــيطرة ع ــة للس ــور وهمي ــاء قب بن

املســجد األقــى.

ــال يشــن  وشــدد عــى أّن االحت
حربًــا عــى املرابطــن واملصلــن 
ومؤسســات املدينــة املقدســة، مشــريًا 
إىل أّن الــرصاع عــى الســيادة يف 
املســجد األقــى قائــم بــن شــعبنا 

ــال. واالحت

وأضــاف أّن »البيئــة الحاضنــة 
يف القــدس بيئــة مؤثــرة يف الــرصاع 

مــع املحتــل”.
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الخميس7 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 1 كانون األول 2022 م

السيد خامنئي: إيران ستواصل دعم المقاومة في المنطقة

عــي  الســيد  ســاحة  أكّــد 
 ،2022-11-26 الســبت  خامنئــي، 
أّن طهــران ســتعمل عــى اســتمرار 
دعــم املقاومــة يف املنطقــة ولبنــان 

وفلســطن.
ــال  ــي خ ــيد خامنئ ــد الس وأكّ
»أســبوع  مبناســبة  لــه  كلمــٍة 
التعبئــة« يف إيــران، أّن »أفــراد 
)التعبئــة(  الباســيج  قــوات 
بأنفســهم  ضحــوا  املتطوعــن 
مثــريي  مــن  الشــعب  إلنقــاذ 

ــا يف  ــه »لدين ــًفا أنّ الشــغب«، كاش
إيــران املايــن مــن التعبويــن 
ــري  ــن غ ــميًّا واملاي ــن رس املنظم
ــون  ــم فاعل ــميًّا وه ــن رس املنظم
ــه »يف  ــا أنّ ــع«، موضًح يف املجتم
قــوات  وجــود  كان  حقبــة  كل 
التعبئــة يؤكــد أّن الثــورة اإلســامية 

مــا تــزال متجــددة”.
ولفــت، يف الكلمــة التــي ألقاها 
أمــام حشــد مــن عنــارص التعبئــة 

ــي«،  ــام الخمين ــينية اإلم يف »حس
إىل أّن »إيــران تحظــى بأهميــة 
كبــرية المتاكهــا ثــروات كبــرية 
الــرق  بــن  وموقًعــا جغرافيًّــا 
ــل االســتعار  ــك عم ــرب ولذل والغ
ضدهــا«، مشــدًدا عــى أّن »الغرب 
يريــد إســقاط النظــام يف إيــران، 

ــك”. ــن يتمكــن مــن ذل ول
»سياســة  أّن  خامنئــي  وعــّد 
لبنــان  يف  الفاعلــة  إيــران 
ــا  ــت نتيجته ــراق كان وســوريا والع
ــريكا يف هــذه  ــط أم ــل مخط فش
»األعــداء  أّن  مؤكــًدا  البلــدان«، 
اســتهدفوا ســوريا والعــراق ولبنــان 
والصومــال،  والســودان  وليبيــا 
اإلســراتيجي  العمــق  لــرب 
قائــد  أّن  موضًحــا  إليــران«، 
قاســم  الراحــل  القــدس  فيلــق 
ــارز  ــدور الب ــه ال ســلياين »كان ل
يف انتصــار إيــران عــى املــروع 

املنطقــة”. يف  األمــرييك 
وأشــار إىل أّن »قــوات التعبئــة 
ــذي أوجــده  ــت »داعــش« ال واجه

األعــداء وهاجــم املراقــد املقدســة، 
ــال  ــوا أبط ــة دعم ــارص التعبئ وعن
ــا  ــا »أنن ــطن«، معلًن ــان وفلس لبن
ســنواصل دعمنــا لقــوات املقاومــة 
ــان وفلســطن”. ــة ولبن يف املنطق

النــووي  أّن »االتفــاق  وذكــر 
يريــد منــه العــدو منــع إيــران مــن 
ــع  ــريات لنداف ــلحة ومس ــاج أس إنت
ــى  ــدًدا ع ــنا«، مش ــن أنفس ــا ع به
التزاماتنــا  نفذنــا  »عندمــا  أنّــه 
مبوجــب االتفــاق النــووي مل تنفــذ 

ــا”. ــريكا التزاماته أم

مــع  »املشــكلة  أّن  وأوضــح 
أمــريكا ال ميكــن حلهــا بالتفــاوض، 
ــذ  ــوى بأخ ــل س ــنطن ال تقب وواش
ــاز تلــو اآلخــر«، متســائًا:  االمتي
أي مواطــن إيــراين غيــور عــى 
وطنــه مســتعد لتقديــم تنــازالت 

ــران ؟ ــوة إي ــول ق ــريكا ح ألم
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الطويل: األسرى موحدون لمجابهة غطرسة االحتالل بحق 
األسرى والمسرى

حركــة  يف  القيــادي  أكّــد 
حــاس املحــرر جــال الطويــل، 
هجمــة  يواجهــون  األرسى  أّن 
االحتــال املســعورة عــى األرسى 
موقــف،  بوحــدة  واملــرسى 

غطرســته. ملجابهــة  ويعــدون 

وعــرّب القيــادي الطويــل -يف 
ترصيحــات عقــب اإلفــراج عنه- 
ــراج  ــبية باإلف ــه النس ــن فرحت ع
عنــه مــن ســجون االحتــال، 

ــه. ــه وأحباب ــه بأهل ولقائ

وقــال: »لكننــي تركــت خلفــي 
ــا  ــا وتؤججه ــاًرا مشــتعلة أججه ن
ترصيحــات املدعــو بــن غفــري، 
ــدام  ــدد األرسى باإلع ــذي يه ال
ــع  ــم إىل الوض ــاً أن يعيده فض
بدايــة  فيــه يف  كانــوا  الــذي 

ــام 1967”. ــال ع االحت

بــن  يكتــف  “مل  وأضــاف 
يف  النــاس  يُعــدم  أن  غفــري 
وعــى  والطرقــات  الشــوارع 
الحواجــز، ويريــد أن يعدمهــم 
بــن جــدران الســجون، هــذا 

اإلعــدام  أشــكال  مــن  شــكل 
بــن غفــري”. بــه  يهــدد 

وأوضــح أن االعتقــال اإلداري 
ــل إداري،  ــال اآلن 800 معتق يط
وكبــار  ونســاء  أشــبال  بينهــم 
غضــون  ويف  ومــرىض،  ســن 
ــال  ــدر االحت ــة أص ــهر قليل أش
أكــر مــن 1610 أوامــر اعتــزال 

إداري.

»الهجمــة  أّن  عــى  وشــدد 
كــا  األرسى  عــى  املســعورة 
عــى املــرسى، يواجههــا األرسى 
بوحــدة موقــف وإعــداد مــن 
ــية  ــذه السياس ــة ه ــل مجابه أج
العــدوان  وهــذا  املتغطرســة 
االحتــال  هــذا  يف  املتجــذر 

الغاصــب”.

األرسى  أّن  إىل  وأشــار 
أن  الجهــات  كل  يطالبــون 
ــة،  ــم العادل ــف قضيته ــف خل تق
حتــى يُــرد العــدوان ويتوقــف 
اســتهدافهم  عــن  املجرمــون 

واملــرسى. لــأرسى 

وأفرجــت ســلطات االحتــال، 

 ،2022-11-28 اإلثنــن  مســاء 

عــن القيــادي يف حركــة حــاس 

 60( الطويــل  جــال  الشــيخ 

البــرية،  مدينــة  مــن  عاًمــا( 

18 شــهرًا يف  قــى  أن  بعــد 

ســجن  يف  اإلداري  االعتقــال 

الصحــراوي. النقــب 

واعتقلــت قــوات صهيونيــة 

خاصــة الطويــل يف حزيــران/

ــه  ــام منزل ــن أم ــو2021، م يوني

مبدينــة البــرية، بعــد اإلفــراج 

 ،2021 آذار/مــارس  يف  عنــه 

 8 دام  إداري  اعتقــال  عقــب 

أشــهر.

مــا  الطويــل  وأمــى 

ــجون  ــا يف س ــه 17 عاًم مجموع

االحتــال خــال مــا يزيــد عــى 

14 اعتقــااًل منــذ عــام 1989، 

ــه  ــال زوجت ــا اعتقــل االحت ك

ــد  ــا بع ــرج عنه ــام 2010، وأف ع

األرس. عــام يف  قضــاء 

ابنتــه  االحتــال  واعتقــل 

بــرى )29 عاًمــا( إداريـًـا، حيث 

رشع الطويــل خــال اعتقالــه 

ــا  ــام رفًض ــن الطع ــإرضاب ع ب

ــال ابنتــه. العتق
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الخميس7 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 1 كانون األول 2022 م

حــّذر مجلــس قــروي مســافر 
يطــا جنــوب مدينــة الخليــل، من 
يهــدد عــرات  واقــع خطــري 
أرايض  مــن  الدومنــات  آالف 
االحتــال  يخطــط  املســافر، 
الفلســطينين  وطــرد  لســلبها 

ــا. منه
وقــال رئيــس املجلــس نضــال 
يونــس: إّن نحــو 60 ألــف دومنــاً 
يطــا  مســافر  أرايض  مــن 
يهــدد االحتــال واملســتوطنون 
وتهجــري  عليهــا  باالســتياء 

ســكانها.
وأوضــح يونــس، يف ترصيــح 
صحــايف، أنَّ االحتــال صنــف 
أرايض  مــن  دومنــاً  ألــف   35
إطــاق  مســاحَة  املســافر 
نــار، وأصــدر قــرارات بطــرد 
حــن  يف  منهــا،  املواطنــن 
ــتياء  ــتوطنون االس ــاول املس يح
عــى 25 ألــف دومنــاً أخــرى.

هدم املدارس
وأخطــرت ســلطات االحتــال 
بهــدم   2022-11-28 اإلثنــن 

مدرســة خشــم الكــرم يف البادية 
البدويــة رشقــي يطا.

ــاعة  ــال 96 س ــل االحت وأمه
متهيــًدا  املدرســة  إلخــاء 
لهدمهــا، بعــد 5 أيــام فقــط مــن 
هــدم مدرســة إصفــي األساســية 

املختلطــة، مبســافر يطــا.
إنَّ  يونــس:  نضــال  وقــال 
املدرســة تقــع داخــل مخطــط 
ــا  ــادة يف يط ــرب النج ــة ع قري
ــدد ســكانها 450  ــغ ع ــي يبل والت

مواطًنــا.
ــاف أنَّ 33 طالبًــا مــن  وأض
الرابــع  حتــى  األول  الصــف 

ــم يف  ــون تعليمه ــدايئ يتلق االبت
املدرســة التــي أنشــئت بدايــة 
العــام الــدرايس بتمويــل مــن 

أوروبيــة. دول 

مخاطر ومعيقات
ــه رئيــس مجلــس املســافر  ونبَّ
خشــم  مدرســة  هــدم  أنَّ  إىل 
معانــاة  مــن  ســيزيد  الكــرم 

ســيضطرون  الذيــن  األطفــال 
كيلومــرات   3 مســافة  للســري 
يف الوديــان والطــرق الوعــرة 
للوصــول ملدرســة الكعابنــة التــي 

ــم. ــرب له ــّد األق تع

ســلوك  أنَّ  مــن  وحــّذر 
ــة  ــرة مليئ ــرق خط ــال لط األطف
الشــتاء  فصــل  يف  بالســيول 
يف  ا  جــدًّ الحــارة  واألجــواء 
ــم خاصــة  ــدد حياته ــف يه الصي
مــع منــع االحتــال لشــق الطــرق 
التــي تخــدم الفلســطينين يف 

املنطقــة.

مطالب وحقوق

ســكان  أن  يونــس  وأكــد 
إال  أمامهــم  ليــس  املنطقــة 
الصمــود وإفشــال مخططــات 
سيشــكل  الــذي  االحتــال 
ــدة  ــل أجن ــدة تحم ــة جدي حكوم

االســتيطانية. الجمعيــات 

الجهــود  بتنســيق  وطالــب 
وتعزيــز  املســافر،  لحايــة 
صمــود ســكانها والحفــاظ عــى 
ــن  ــعة م ــاحات الواس ــذه املس ه

الضفــة. أرايض 

وشــدد عــى رضورة أن تضــع 
الحكومــة يف الضفــة عــى رأس 
ــا دعــم ســكان مســافر  أولوياته
املســتويات  كل  عــى  يطــا 

وخاصــة إقتصاديًــا ومعيشــيًا.

ا خطيًرا يهددها “مسافر يطا” تشتكي واقًعا احتالليًّ
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198 منظمة تطالب “الجنائية الدولية” بالتحقيق في جرائم 
االحتالل ضد الفلسطينيين

المغرب: وقفة شعبية تضامًنا مع فلسطين ورفًضا للتطبيع

ــطينية  ــة فلس ــت 198 منظم طالب
ودوليــة، املدعــي العــام للمحكمــة 
خــان،  كريــم  الدوليــة  الجنائيــة 
ورئيــس جمعيــة الــدول األطــراف يف 
ــيلفيا  ــة س ــة الدولي ــة الجنائي املحكم
فرينانديــز دي غورمنــدي، بالتحقيــق 
ــا  ــي ترتكبه ــم الحــرب الت يف جرائ
»إرسائيــل« ضــد املجتمــع املــدين 

ــطيني. ــعب الفلس والش

مذكــرة  يف  املنظــات  ودعــت 
إىل  الدوليــة،  للجنائيــة  رفعتهــا 
اإلدانــة العلنيــة لتصنيــف »إرسائيــل« 
املــدين  املجتمــع  ملنظــات 
وكذلــك  كـ«إرهــاب«،  الفلســطينية 
دعــوة »إرسائيــل« إىل الراجــع عــن 

قرارهــا، وفــق وكالــة وفــا.

وطالبــت بــإدراج الجرائــم التــي 
ارتكبتهــا »إرسائيــل« خــال هجومها 
ــربر  ــري امل ــكري غ ــا( العس )عدوانه
عــى قطــاع غــزة يف آب/أغســطس 
2022 يف التحقيــق الجــاري بالوضع 

يف فلســطن.

وشــددت عــى رضورة ترسيــع 
فلســطن،  يف  بالوضــع  التحقيــق 
اإلنســانية  الجرائــم ضــد  ليشــمل 
مثــل الفصــل العنــرصي واالضطهــاد، 
ــتباقية  ــات اس ــدار بيان ــك إص وكذل
ملنــع املارســات الصهيونيــة التــي 
قــد تســهم يف اســتمرار الجرائــم 
ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، 
مؤكــدًة أن جميــع الجرائــم املرتكبــة 
ذلــك  يف  مبــا  فلســطن،  يف 

الفلســطينية  املنظــات  اضطهــاد 
كعمــل غــري إنســاين تعــّد مــن جرائم 
ــانية،  ــد اإلنس ــرصي ض ــل العن الفص
ويجــب التحقيــق فيهــا مــن الجنائيــة 
الدوليــة، عمــا باملــادة 9 مــن نظــام 

رومــا األســايس.

التدابــري  باتخــاذ  وطالبــت 
ــة  ــة والي ــار مارس ــبة، يف إط املناس
ــة الدوليــة مبوجــب  املحكمــة الجنائي
نظــام رومــا األســايس، ملنــع وردع 
العنــرصي،  الفصــل  مارســات 
ــكاب  ــن ارت ــة ع ــوات الصهيوني والق
الحــرب  جرائــم  مــن  املزيــد 
ضــد  اإلنســانية  ضــد  والجرائــم 

الفلســطيني. الشــعب 

تظاهــر العــرات مــن مناهــي 
التطبيــع يف املغــرب، الثاثــاء 29-

الربملــان  مقــر  أمــام   ،2022-11
وقفــٍة  يف  الربــاط،  بالعاصمــة 
شــعبية دعــًا لفلســطن، وإدانــًة 
ــة،  ــع والصهيوني ــكل أشــكال التطبي ل
ورفًضــا للمصادقــة عــى قوانــن 
تهــّم التعــاون االقتصــادي والتجاري 

مــع العــدو الصهيــوين.

وقــال الكاتــب العــام لـ«املرصــد 
ــز  ــع« عزي ــة التطبي ــريب ملناهض املغ
هنــاوي، يف ترصيحــاٍت صحافيــة 
إّن الوقفــة االحتجاجيــة تــأيت يف 
ســياٍق عــام يتعلــق بالفعاليــات التــي 
ســنة،  كل  العــامل  أحــرار  يقيمهــا 

ــطيني،  ــعب الفلس ــع الش ــا م تضامًن
املســتوى  عــى  خــاص  وآخــر 
ثوابــت  تأكيــد  لتجديــد  الوطنــي، 
ــار  ــة باعتب ــريب املُتمثل ــعب املغ الش
القضيــة الفلســطينية قضيــة وطنيــة.

أنــه »حينــا  وتابــع موضًحــا، 
تلــك  عــى  نائبًــا   167 يصــادق 
القوانــن التطبيعيــة مقابــل معارضــة 
عليــه  كان  ملــا  خافًــا  نائبًــا،   15
ــم  ــث ت ــام 2013، حي ــر يف الع األم
تجميــد والتآمــر عــى مقــرح قانون 
ــل  ــد حص ــع، كان ق ــم التطبي لتجري
ــل  ــة متث ــل نيابي ــة 5 كت ــى موافق ع
ــواب،  ــس الن %90 مــن تشــكيلة مجل
فــإّن ذلــك يطــرح ســؤااًل كبــريًا عــن 

الرعيــة الشــعبية للربملــان الحــايل، 

الــذي يبــدو أنــه يجــيء بــه لتمريــر 

ــن«. ــذه القوان ــل ه مث

وكان مجلــس النــواب املغــريب 

أقــّر يف 21 مــن تريــن الثــاين/

قانونــن  باألغلبيــة  نوفمــرب، 

تطبيعيــن األول يتعلــق يف مجــال 

النقــل الجــوي، والثــاين بالتعــاون 

االقتصــادي والتجــاري بــن املغــرب 

و”إرسائيــل”، والــذي ينــّص عــى 

املعــارض  يف  املشــاركة  تيســري 

ــة  ــة والتظاهــرات االقتصادي التجاري

التــي تعقــد يف البلديــن.
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الخميس7 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 1 كانون األول 2022 م

حماس في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني: نثّمن كل المواقف الداعمة لقضيتنا العادلة

املقاومــة  حركــة  مثّنــت 
اإلســامية »حــاس«، الثاثاء 29-

ــن  ــف كل الداعم 11-2022، مواق
لنضــال شــعبنا ومقاومتــه ضــد 

الغاشــم،  الصهيــوين  االحتــال 

داعيــًة إىل مزيــد مــن التفاعــل 
بــكل  واإلســناد  والتضامــن 
والتحــرك  املتاحــة،  الوســائل 
املســتدام لفضــح جرائــم االحتــال 
ــا  ــن أرضن ــه ع ــى زوال ــه حت وعزل
ومقدســاتنا اإلســامية واملســيحية.

يف  حــاس  حركــة  وأكّــدت 
بيــان صحــايف يف اليــوم العاملــي 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
التاريخيــة  فلســطن  أرض  أن 
هــي  بحرهــا  إىل  نهرهــا  مــن 
ويف  خالصــة،  فلســطينية  أرض 
القلــب منهــا القــدس واملســجد 
ــة وال  ــارك، وال رشعي ــى املب األق
ســيادة فيهــا لاحتــال الصهيــوين 

الغاصــب.
وقالــت الحركــة: »إنَّ مســؤولية 
التحريــر الشــامل ألرضهــا ليســت 

فحســب،  فلســطينية  مســؤولية 
فيهــا  تشــرك  مســؤولية  وإمنــا 
أمتنــا العربيــة واإلســامية وأحــرار 
وأخطــر  أطــول  إلنهــاء  العــامل، 

احتــال بغيــض«.
جرائــم  كل  أّن  وأوضحــت 
ــعبنا  ــق ش ــال بح ــازر االحت ومج
ــة  ــا مــن قــرارات ظامل ــا رافقه وم
لتقســيم أرض فلســطن التاريخية، 
إالّ أنَّ ذلــك كلـّـه مل يُفلح يف تغييب 
ــود  ــذوة الصم ــاد ج ــا وإخ صوته

أبنائهــا،  نفــوس  يف  واملقاومــة 
وصــوت األحــرار يف الدفــاع عنهــا 
واالنتصــار لهــا والتضامــن معهــا.

وأشــارت إىل أّن اليــوم العاملــي 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
ظــل  يف  العــام  هــذا  يــأيت 
ــطن  ــّب فلس ــة بح ــواء املفعم األج
واالنتصــار لشــعبها، التــي صنعتهــا 
واإلســامية  العربيــة  الشــعوب 
مونديــال  يف  العــامل  وأحــرار 
ــة  ــة القطري ــر 2022 بالعاصم قط
الدوحــة، والتــي أظهــرت تعلّــق 
الشــعوب بفلســطن، ورفضهــا لكل 
أشــكال التطبيــع مــع هــذا الكيــان 
والــذي مــا  املجــرم  الصهيــوين 
ــداه بدمــاء شــعبنا  ــت تقطــر ي زال

وأمتنــا العربيــة واإلســامية.
اعتــاد  أنَّ  إىل  ولفتــت 
ــدة  ــم املتح ــة لأم ــة العام الجمعي
ــا  ــام، يوًم ــن كّل ع ــوم 29-11 م ي
الشــعب  مــع  للتضامــن  عامليًــا 

مجــّدًدا  يذكّرهــا  الفلســطيني، 
ــع  ــي تق ــة الت ــؤولية التاريخي باملس
مؤسســات  وكل  عاتقهــا  عــى 
األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل، 
بــرورة دعم الشــعب الفلســطيني 
يف نضالــه إلنهــاء االحتــال وحّقه 

يف العــودة وتقريــر املصــري.

شــعبنا  جاهــري  وحيّــت 
والصابــرة  الثابتــة  الفلســطيني، 
وجودهــا  أماكــن  واملرابطــة يف 
مزيــد  إىل  ودعتهــا  كافــة، 
والتعاضــد،  التاحــم  مــن 
مواجهــة  املقاومــة يف  وتصعيــد 
االحتــال ومشــاريعه التهويديــة 
طريــق  عــى  واالســتيطانية 
التحريــر والعــودة وإقامــة الدولــة 
ــا  ــتقلة وعاصمته ــطينية املس الفلس

القــدس.
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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. 
األزهر ُيجدد دعمه لنضال استعادة األراضي المغتصبة

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رئيس 
تيار الحكمة: نجدد موقف العراق الثابت من قضيته العادلة

جــدد األزهــر الريــف دعمــه 
نضالــه  يف  الفلســطيني  للشــعب 
الســتعادة األرايض املحتلــة، انطاقًــا 
يف  التاريخــي  األزهــر  دور  مــن 
دعــم القضيــة الفلســطينية، مبناســبة 
حلــول أســوأ ذكــرى يف التاريــخ 
الحديــث »ذكــرى تقســيم فلســطن« 
التــي تــأيت بالتزامــن مــع اليــوم 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي 
الفلســطيني، يف الـــ29 مــن تريــن 

الثاين/نوفمــرب مــن كل عــام.

أعــرب  املناســبة،  هــذه  ويف 
ــكّل  ــل ل ــه الكام ــن رفض ــر ع األزه

ــري  ــاعيَة لتغي ــد السَّ محــاوالت التهوي
للدولــة  الدميوغرافيــة  الهويــة 
ــى  ــا تبق ــاب م ــطينية، واغتص الفلس
مــن أراضيهــا، األمــر الــذي يكشــف 
الوجــه الدمــوي والحقيقــي لهــذا 
الغاشــم،  الصهيــوين  االحتــال 
العــريب  العــامل  أّن  مؤكــًدا 
مذابــح  ينــى  لــن  واإلســامي 
يف  وجرامئــه  الصهيــوين  الكيــان 
حــق الشــعب الفلســطينين، التــي 
ذاكــرة  مــن  مُتحــى  أن  ال ميكــن 
اإلنســانية مهــا حــاول املغتصــب 
تشــويه التاريــخ أو تزييــف حقائقــه.

وطالــب األزهــر املجتمــع الــدويل 
املنصفــن  وكل  املعنيَّــة  والهيئــات 
ــوف إىل  ــامل بالوق ــاء يف الع والعق
ــم  ــب الشــعب الفلســطيني، ودع جان
نضالــه املــروع يف وجــه االحتــال 
اإلرهابيــة،  ومارســاته  الظــامل 
بــأرسه  العــامل  أّن  عــى  مشــدًدا 
يتحمــل املســؤولية الكاملــة إلنهــاء 
ــم  ــوين الغاش ــال الصهي ــذا االحت ه
عــى أرض فلســطن املباركــة، ورَدِّ 
الحقــوق إىل أصحابهــا ومحاكمــة 
املحتــل الغاصــب عــى جرامئــه ضــد 

الفلســطينين واإلنســانية.

أكّــد رئيــس تيــار الحكمــة 
الوطنــي العراقــي الســيد عــار 
-11-29 الثاثــاء  الحكيــم، 

2022، دعمــه ملواقــف الشــعب 
داعيًــا  النضاليــة،  الفلســطيني 

القــوى السياســية الفلســطينية 
ونبــذ  والتكاتــف  الوحــدة  إىل 

الفرقــة.

بيــاٍن  يف  الحكيــم،  وقــال 
إنّــه »يف  صــدر عــن مكتبــه 
اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 
الصابــر  الفلســطيني  الشــعب 
ــت  ــراق الثاب ــف الع ــدد موق نج

العادلــة”. مــن قضيتــه 

ولفــت الحكيــم إىل “دعمــه 
للشــعب  النضاليــة  للمواقــف 
الفلســطيني املقــاوم، الســيا وأّن 
ــا  ــع م هــذه املناســبة تتزامــن م
تشــهده مدينــة القــدس وغــزة 
والعديــد مــن املــدن الفلســطينية 

مــن تطــورات أمنيــة خطــرية 

مدعــاة لوقفــة دوليــة شــاملة 

الســيا مــن املنظمــة األمميــة 

واملنظــات الدوليــة الحقوقيــة 

واإلنســانية، ألن تنتــرص لظامــة 

وتوقــف  الفلســطيني  الشــعب 

ــه وســلب  مخطــط قضــم أراضي

حقوقــه وانتهــاك حرمتــه”.

القــوى  أّن  »كــا  وتابــع: 

السياســية الفلســطينية مدعــوة 

ونبــذ  والتكاتــف  الوحــدة  إىل 

الفرقــة”.
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الخميس7 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 1 كانون األول 2022 م

هيئة علماء فلسطين: نطالب أبناء األمة اإلسالمية واألحرار 
بالضغط إلنهاء االحتالل

البرلمان الكويتي يؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني

ــاء فلســطن،  ــة عل ــت هيئ طالب

ــة  ــاء األم ــاء 29-11-2022، أبن الثاث

اإلســامية بــأن ينهضــوا وأن يتحملوا 

ــم  ــوا صوته ــؤولياتهم، وأن يرفع مس

ــا للضغــط عــى صنــاع القــرار،  عاليً

لبــذل كل مــا هــو مطلــوب مــن جهــد 

هــذا  إلنهــاء  ومواقــف  وقــرارات 

ــايل. ــتيطاين اإلحت ــتعار االس االس

وقالــت الهيئــة يف بيــاٍن لهــا 

ــن  ــي للتضام ــوم العامل ــبة الي مبناس

مــع الشــعب الفلســطيني: نطالــب 

يتجــاوز  بــأن  الــدويل  املجتمــع 

التضامــن مــع شــعبنا بالشــعارات 
األفعــال،  إىل  الرنانــة  والكلــات 
ــم  ــال للمحاك ــادة االحت ــم ق وتقدي
الدوليــة، ورفــع الحصانــة عنهــم، 
ــذي  ــدود، ال ــم الامح ــف الدع ووق
مــا يــزال يشــجع عــى ارتــكاب أفظع 
والتريــد  القتــل  مــن  الجرائــم، 
وهــدم البيــوت واقتــاع األشــجار 

املقــدرات. ورسقــة 

ــا  ــعوب أمتن ــة لش ــت التحي ووجه
العربيــة واإلســامية وأحــرار العــامل 
التــي تقــف مــع شــعبنا الفلســطيني، 
اليــوم  هــذا  مــن  جعلــت  والتــي 
ــا للتضامــن معــه لتذكــري  يوًمــا عامليً
ــة الفلســطينية  ــة القضي العــامل بعدال
وبجرائــم العــدو الغاصــب وانتهاكاته 

بحــق شــعبنا ومقدســاته.

42 عضــًوا يف مجلــس  أصــدر 
ــاء 29- ــا الثاث ــي بيانً ــة الكويت األم

ــي  ــوم العامل ــبة الي 11-2022، مبناس
ــع الشــعب الفلســطيني،  للتضامــن م

أعلنــوا مــن خالــه عــن تجديــد 
تأكيدهــم دعــم الشــعب الفلســطيني 
ومقاومتــه املروعــة، وعــن رفضهــم 
التطبيــع مــع الكيــان املحتــل، داعــن 
الصهيونيــة،  الجرائــم  فضــح  إىل 
املحاكــم  يف  مقرفيهــا  وماحقــة 

الجنائيــة الدوليــة.

ــوم  ــا كان الي ــان: »مل ــال البي وق
ــرب  ــن الثاين/نوفم ــق 29 تري املواف

يوافــق اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 

الشــعب الفلســطيني، بقــرار الجمعيــة 
ــت  ــا كان العامــة لأمــم املتحــدة، ومل
ودعــم  املحتلــة  فلســطن  نــرصة 
وكفاحهــم  الفلســطينين  جهــاد 
املغصــوب،  وحقهــم  املــروع 
الرســمية  الكويــت  ثوابــت  أحــد 
والشــعبية الراســخة والدامئــة« ويف 
االحتــال  اســتمرار جرائم  ظــل 
ــايب  ــرصي واإلره ــوين - العن الصهي
- تجــاه اإلنســان الفلســطيني، وتجــاه 
ومقاومــة  واملقدســات،  األرض 
يف  مســتمرة  الفلســطيني  الشــعب 

كل مــكان، فــإن أعضــاء الربملــان 
ــم  ــم دع ــددون تأكيده ــي يج الكويت
الفلســطينين،  وربــاط  »جهــاد 

املروعــة”. ومقاومتهــم 

ــم  ــواب يف بيانه ــد الن ــك أك كذل
الكيــان  مــع  “التطبيــع  رفضهــم 
املحتــل”، داعــن الحكومــة الكويتيــة 
العربيــة  الحكومــات  وعمــوم 
ــاح  ــات وكف ــم ثب ــلمة إىل »دع واملس
وفضــح  الفلســطيني،  الشــعب 
ومحاكمــة  الصهيونيــة،  الجرائــم 
املحاكــم  يف  مقرفيهــا  وماحقــة 

الدوليــة”. واملحافــل  الجنائيــة 
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شهداء في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الحملة العالمية تشارك بفعالية بمناسبة اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني عند الحدود مع فلسطين 

المحتلة 

ــن آل  ــاً م ــقيقان مع ــهد ش استش
الرميــاوي  يف رام اللــه برصــاص 
حيــث  الغاصــب،  الكيــان  قــوات 
ــال  ــن ش ــر ع ــدة كف ــل بل كان أه
ــوا مداخــل  ــد أغلق ــة ق غــريب املدين
البلــدة ملنــع الجنــود مــن اقتحامهــا، 
ومــا لبــث جنــود الكيــان أن أطلقــوا  
الشــباب  عــى  الحــّي  الرصــاص 
العــزّل، فأصابــوا الشــقيقن جــواد 

)22 عامــاً( وظافر )21 عاماً( بشــكل 
ــا  ــوض ك ــدر والح ــارش يف الص مب
ــطينية.  ــة الفلس ــادت وزارة الصح  أف
عــن  كفــر  بلــدة  تــودّع  فاليــوم 
أبويــن  تــركا  وقــد  الشــقيقن 
وحيديــن بحــزن وأىس ال ينضــب، 
وكانــت قــد جمعتهــم صــورة واحــدة 
اسشــهادهم. مــن  أيــام   قبــل 

استشــهد  الخليــل  مدينــة  ويف 

أخليــل  مفيــد  املحــرر  األســري 
)42 عامــاً( برصاصــة يف الــرأس 
ــدة  ــان بل ــود الكي ــام جن ــد اقتح بع
بيــت أمــر شــال الخليــل، وقــد 
لهــم.  التصــدي  الشــبان   حــاول 
أبناءهــا  الغربيــة  الضفــة  تــودّع 
عددهــم  يزيــد  الذيــن  الشــهداء 
يومــاً بعــد يــوم، حيــث يصــم العــامل 
أذنيــه عــا يحــدث يف فلســطن.

العامليــة  الحملــة  شــاركت 

يف  فلســطن  إىل  للعــودة 

نظّمــه  الــذي  املهرجــان 

يف  العــاّم  العــايل  االتحــاد 

ــال  ــات ع ــاد نقاب ــان، واتح لبن

فلســطن فــرع لبنــان، مبناســبة 

اليــوم العاملــي للتضامــن مــع 

تحــت  الفلســطيني،  الشــعب 

قضيتــي. فلســطن   عنــوان: 

بلديــة  يف  املهرجــان  أقيــم 

جنــوب  يف  املحــررة  عديســة 

وقفــة  تضّمــن  وقــد  لبنــان، 

الفلســطيني  العلــم  رفــع  مــع 

ــع شــال  ــان م عــى حــدود لبن

الجــدار  مبحــاذاة  فلســطن، 

الصهيــوين، ثــم قــام املشــاركون 

ــودة  ــة شــهداء الع ــارة حديق بزي

ــة  ــة العاملي ــا الحمل ــي أقامته الت

ــة  ــودة إىل فلســطن عــى تلّ للع

حيــث  عديســة،  يف  العويضــة 

اطّلعــوا عــى أعــال اإلنشــاءات 

ــي  ــة، والت ــا الحمل ــي تنفذه الت

تهــدف إىل تحويــل الحديقــة إىل 

مركــز ثقــايف واجتاعــي بيئــي 

العــودة. بقضيــة   متخصــص 

يف  املحطــات  ثالثــة  وكانــت 

اتحــاد بلديــات جبــل عامــل، 

مــن  العديــد  ألقيــت  حيــث 

الكلــات، ومــن بينهــا رســائل 

مــن بعــض اتحــادات العــال 

ــة،  ــكا الاتيني ــان وأمري يف اليون

اتحــادات  كلمــة  إىل  إضافــة 

ــان وفلســطن وكلمــة  عــال لبن

إىل  للعــودة  العامليــة  الحملــة 

. فلســطن



13

- 2
92

ن- 
عو

س
وت

ن 
ثنا

وإ
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا

الخميس7 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 1 كانون األول 2022 م

كتاب »أوهام في العمل الفلسطيني«

أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 
النســخة  بــريوت  يف  واالستشــارات 
اإلنجليزيــة مــن كتــاب »أوهــام يف 
العمــل الفلســطيني«، يف 63 صفحــة 
مــن القطــع املتوســط، لأســتاذ الدكتور 
ــاب  ــح يشــري الكت محســن محمــد صال
ومفاهيــم  أدبيــات  هنــاك  أن  إىل 
الفلســطينية  الســاحة  يف  منتــرة 
والعلميــة  واإلعاميــة  السياســية 
والثقافيــة، تُــرّوج لــرؤى وتصــورات 
ــن  ــاً م ــا رضب ــا أو تنفيذه ــدو تبنيه يب
ــاس  ــى أس ــتندة ع ــري املس ــام غ األوه
العلميــة  القــراءة  التجــارب وال  مــن 
ــاب  ــك، جــاء هــذا الكت ــة. ولذل املنهجي
لكشــف هــذه األوهــام، ومــا قد تَتَســبَّب 

بــه مــن أخطــاء يف الفهــم، وســوء 
البوصلــة،  وضيــاع يف  التقديــر،  يف 
واملــآالت،  املســارات  يف  ومــآزق 
ــع  ــرار، وتضيي ــة الق ــٍل يف صناع وفش
واإلمكانــات. والجهــود   لأوقــات 

األوهــام،  هــذه  عــن  الحديــث 
مختــرصة،  مكثفــة  بطريقــة  جــاء 
ووضــع  املعــامل،  تحديــد  تســتهدف 
وضبــط  الحــروف  عــى  النقــاط 
واملســارات. واملصطلحــات   املفاهيــم 

الوصــول  الكتيّــب  هــذا  اســتهدف 
املهتمــن  مــن  رشيحــة  أوســع  إىل 
ــاء  ــطيني، فج ــأن الفلس ــن للش واملتابع

بلغــة ســهلة، ومل يســتغرق يف الــروح 
ــادة  ــن أن امل ــم م ــل. وبالرغ والتفاصي
املكتوبــة تســتند إىل األســس العلميــة 
املنهجيــة واملوضوعيــة، وإىل املعلومــات 
املقاليــة مل  أن طبيعتهــا  إال  املوثقــة، 
ــوص.  ــي للنص ــق العلم ــغلها بالتوثي تش
غــري أنهــا يف الوقــت نفســه خاصــات 
مســتندة إىل مئــات الدراســات والكتب، 
ــث  ــن البح ــنوات م ــرات الس وإىل ع
الفلســطيني. الشــأن  يف   واالنشــغال 

ومــن أبــرز األوهــام التــي تناولهــا 
»الرعيــة  عــى  االعتــاد  الكتيّــب؛ 
الدوليــة« يف التّخلــص مــن االحتــال، 
ــتقلة يف  ــطينية مس ــة فلس ــة دول وإقام
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن 
خــال مســار التســوية الســلمية »حــلُّ 
الدولتــن«، وحــّل »الدولــة الواحــدة«، 
والجمــع بــن الســلطة ببنيتهــا الحاليــة 
تحــت  املســلحة  املقاومــة  وبــن 
ــطيني  ــرار فلس ــة ق ــال، وصناع االحت
وقيــادة  االحتــال،  تحــت  مســتقل 
متنازلــة  بقيــادة  الوطنــي  املــروع 
تحــرم  ال  بقيــادة  أو  الوطــن  عــن 
ــطن  ــر فلس ــي، وتحري ــل املؤس العم
دون مقاومــة مســلحة أو دون مــروع 
 نهضــوي وحــدوي وبعيــداً عن اإلســام.

ــن  ــب سلســلة م وألن أصــل هــذا الكتيّ
ــت خمســة عــر  مثانيــة مقــاالت، ضمَّ
وهــاً، نُــرت عــى موقــع عــريب 
21 يف أوقــات مختلفــة، يف النصــف 
يكــن  2021، ومل  مــن ســنة  الثــاين 
ــا  ــة نره ــي يف البداي ــدف األص اله
يف كتيــب؛ فقــد قــام الكاتــب بتحريــر 
النصــوص، وإضافــة بعــض املعلومــات 
أضــاف،  كــا  والروريــة،  املهمــة 
ــام  ــر إىل األوه ــاً آخ ــك، وه ــد ذل بع
ــا  ــح مجموعه ــا، ليصب ــم نره ــي ت الت
بإعــادة  وقــام  وهــاً،  عــر  ســتة 
ترتيــب ترقيــم األوهــام، ليتــم قراءتهــا 
مجتمعــة يف تسلســل منهجــي منطقــي 

ــكان. ــدر اإلم ق
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أرض المونديال.. فرصة لليوم العالمي للتضامن

ــوم  ــة للي ــال.. فرص أرض املوندي
ــن ــي للتضام العامل

للتضامــن مــع  العاملــي  اليــوم 
الفلســطيني: الشــعب 

ــة عــام 1977، اعتمــدت  يف نهاي
الجمعيــة العاّمــة لأمــم املتحــدة، 
نــّص  الــذي  ب(،   40/32( القــرار 
عــى الطلــب مــن األمــن العــاّم 
للمنظمــة الدوليــة القيــام بإنشــاء 
وحــدة خاصــة داخــل األمــم املتحــدة 
الشــعب  بحقــوق  معنيــة  تكــون 
القــرار  نــّص  كــا  الفلســطيني، 
عــى )تنظيــم احتفــال ســنوي بيــوم 
مــن  الثاين/نوفمــرب  تريــن   29
ــدويل  ــوم ال ــاره الي ــام، باعتب كّل ع
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني(.

وعــى  اليــوم،  هــذا  يشــهد 
مســتوى العــامل، أنشــطة مختلفــة 
فلســطن  قضيــة  مــع  للتضامــن 
ــه  ــل ب ــطيني، وتحتف ــعب الفلس والش
األمــم املتحــدة يف مقرّاتهــا، وينظـّـم 
الفلســطينية  بالقضيــة  املهتمــون 
والحقوقيــون نــدوات ومظاهــرات 
الفلســطيني  الشــعب  حــّق  تدعــم 

إىل  والعــودة  حقوقــه  باســتعادة 
أرضــه.

املونديال فرصة ال تعّوض !

ترافــق ذكــرى اليــوم العاملــي 
ــطيني  ــعب الفلس ــع الش ــن م للتضام
عاملــي  حــدث  مــع  العــام  هــذا 
 2022 ا، هــو مونديــال  مهــم جــدًّ
ــون أن  ــع محلل ــد توقّ ــر، وق يف قط
أكــر مــن 3 مليــارات إنســان حــول 
ــال خــال  ــيتابعون املوندي ــامل س الع
هــذا الشــهر. وقــد تابعنــا يف األيــام 
املاضيــة مظاهــر مختلفــة للتضامــن، 
ومنهــا حمــل أعام فلســطن وتنظيم 
املســريات وتوزيــع شــارات فلســطن 
املنتخبــات  مشــّجعي  قبــل  مــن 
تســبّب  الــذي  األمــر  املختلفــة، 
بخيبــة أمــل لإلعــام الصهيــوين، 
ــن  ــا م ــلوه رفًض ــه مراس ــذي واج ال
العــامل،  لــكأس  املتابعــن  قبــل 
إىل حــد دخــول بعــض املشــجعن 
يف مشــاّداٍت كاميــة مــع أولئــك 
املراســلن، ورفــع الكوفيــة واألعــام 
ــع  ــريات م ــام الكام ــطينية أم الفلس

ــرّا  ــل ب ــن “إرسائي رصخــات املواطن
ــرّا”. ب

العفويــة  املظاهــر  هــذه 
جــدوى  عــدم  تؤكــد  والصادقــة 
الكيــان  مــع  الرســمي  التطبيــع 
لســان  عــى  ورد  كــا  الغاصــب، 
ــض  ــة، ورف أحــد املراســلن الصهاين
الشــعوب القبــول بوجــود الصهيــوين 

. بينهــم

ومــا دمنــا قــد أصبحنــا عــى 
بُعــد أيــام فقــط مــن اليــوم العاملــي 
ــع الشــعب الفلســطيني،  للتضامــن م
ــد مــن  فليكــن عــى اســتعداد للمزي
املســتوى  التضامــن عــى  أعــال 
اإلعامــي وحتــى عــى أرض الواقــع 

ــا. أيًض

ال بــّد أن يكــون املونديــال ضمــن 
ــام  ــه يق ــًة وأن ــدث، خاص ــذا الح ه
يف دولــة عربيــة، وبــن حشــٍد كبــريٍ 
املحبّــة  العربيــة  الجاهــري  مــن 
لفلســطن، وأن يســمع أكــر مــن 
قضيــة  عــن  إنســان  مليــارات   3
مــا  إىل  يتعرّفــوا  وأن  فلســطن، 
يعانيــه الشــعب الفلســطيني. البــّد أن 
ــاآلالف  ــم الفلســطيني ب يحــر العل
املســريات  ويف  املدرجــات،  عــى 
خــارج املاعــب، وأن تقــام نشــاطات 
ــّق  ــى ح ــز ع ــة تركّ ــة وإعامي ثقافي
ووطنــه،  أرضــه  يف  الفلســطيني 
ــذا  ــة ه ــى حقيق ــاس ع ــرّف الن وتع
ــن  ــه م ــا ارتكب ــب وم ــان الغاص الكي
جرائــٍم ضــد اإلنســانية، وامتناعــه 
وال يــزال ميتنــع عــن تطبيق قــرارات 

ــدة. ــم املتح األم



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرقي من حيفا وتبعد عنها 37 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
أنشــئت القريــة يف جبــل الكرمــل عــى ارتفــاع 235 مــرًا فــوق ســطح البحــر. يف ســفح يطــل عــى 

الجنــوب، وبلــغ عــدد ســكانها 94 نســمة مــن العــرب عــام 1922، وانخفــض إىل 62 نســمة عــام 1931، 

ثــم ارتفــع إىل 70 نســمة عــام 1937.

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

ــتوطنة  ــز )مس ــوا كيبوت ــن، وأسس ــض االقطاعي ــن بع ــة م ــذه القري ــتوطنون أرايض ه ــاع املس ابت

زراعيــة وعســكرية( اســمها “عــن هاشــوفت” يف العــام 1937 عــى بعــد أقــل مــن كيلومــر واحــد 

ــة. ــرب مــن القري إىل الغ

جعارة

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