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كــا كان متوقّعــاً، ارتقــى األســر البطــل نــارص أبــو حميّــد شــهيداً، بعــد مســرة كفــاح وصمــود وتضحيــة، واجــه فيهــا 
ــه؛ مــن االحتــال والســجن  ــة، كان كل واحــد منهــا كفيــاً بــأن يرفــع اإلنســان إىل رتبــة الشــهادة عنــد الل تحديــات جّم
والعــذاب واملــرض الُعضــال، ناهيــك عــن غربتــه عــن أهلــه، وبُعــده عــن والدتــه الســبعينية، التــي اســتحقت لقــب »خنســاء 

فلســطني«، لصربهــا وإميانهــا وتضحياتهــا يف ســبيل فلســطني.

استشــهد نــارص، الــذي امتــدت فــرة أرسه األخــرة منــذ عــام 2002 حتــى استشــهاده، وكان يقــي حكــاً مــن أعجــب 
أحــكام الزمــان، يقــي بحبســه مؤبــداً لســبع مــرات، وفوقهــا جميعــاً 50 ســنة إضافيــة، علــاً أّن لنــارص أربعــة أشــقاء 

آخريــن أرسى لــدى الكيــان الغاصــب، وهــم محكومــون مبــا مجموعــه 19 مؤبــداً، و88 عامــاً إضافيــة.

استشــهد نــارص، وهــو الثــاين بعــد أخيــه عبــد املنعــم الــذي استشــهد عــام 1994، يف هــذه العائلــة التــي تتكــون مــن 
ــة لبيــت  ــوم 110 أعــوام، وهــي أكــرب مــدة زمني ــة حتــى الي ــغ مجمــوع مــا قضــوه يف الســجون الصهيوني 10 أشــقاء، بل

واحــد، وأول بيــت فلســطيني يُحكــم عــى 5 مــن أبنائــه بالســجن املؤبــد.

ــم  ــاء األبطــال ووســع زوجاته ــذي وســع كّل هــؤالء األبن ــل ال ــف واملوئ ــي الكه ــة، فه ــة لطفي ــارص، الحاّج ــا أم ن وأّم
وأبناءهــم؛ ربّتهــم صغــاراً حتــى بلغــوا مــا بلغــوا مــن الفتــوة واإلبــاء، ورعتهــم مــع زوجهــا الكفيــف األســر املحــرر الــذي 

نــال الشــهادة أيضــاً يف النهايــة.

ــك  ــال لســنوات عــّدة، وكذل ــة االعتق ــّروا بتجرب ــن م ــا الـــ10 الذي ــع أبنائه ــة األرس مــع جمي ــارص تجرب عاشــت أّم ن
حفيدهــا، إضافــة إىل أنهــا عاينــت هــدم الجيــش الصهيــوين لبيتهــا 5 مــرات، لتقــف يف املــرة األخــرة منهــن وتخاطــب 
الضابــط الصهيــوين الــذي حــاول اســتفزازها قائلــة: )ذهــب األوالد، فلــن أحــزن عــى البيــت، افعــل مــا شــئت، ومهــا 

ــوا أحبــايب، مــا رح تهــّدوا حيــي(. ــوا والدي، وأرست ــوا بيــويت، واغتلت ــوا وهدمت فعلت

استشــهد نــارص أمــام »عــامل حــّر ودميقراطــي« يقاتــل زعــاؤه برشاســة مــن أجــل حقــوق اإلنســان، التــي ال يجــدون 
ــم؛  ــاز عــن بلدانه ــم النخفــاض واردات الغ ــو نحيبه ــني، ويعل ــوق املثلي ــاع عــّا يســمونه حق ــا خــراً مــن الدف مجــاالً له
بينــا تعيــش الــدول املنتجــة للــروات يف ظــام ومعانــاة، وميــوت أطفالهــا مــن وطــأة الــربد يف الشــتاء، أو عــى حواجــز 
ينصبهــا املحتــل بــني مــدن بادهــم وقراهــا، بنــران جنــود ال يســتطيع أحــد أن يســائلهم، فضــاً عــن أن يوّجــه االتهــام 

لهــم أصــاً.

هــذا هــو العــامل الــذي يصيبــه العمــى والصمــم والشــلل أمــام الكيــان الصهيــوين وأفعالــه التــي ال يشــّك عاقــل وال 
منصــف يف أنهــا تُصّنــف تحــت عنــوان جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية.

استشــهد نــارص، وأمثــاُل نــارص يف فلســطني كثــرون، بلــغ عــدد األرسى منهــم الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة 
أو إعاقــات مزعجــة مــا يقــارب 600 أســر !

استشــهد نــارص؛ وال نــارص لــه اليــوم بــني الكبــار، الذيــن ال يفكــرون إال مبــا يزيــد ســطوتهم عــى مقاليــد الحكــم 
وأرزاق العبــاد وثــروات العــامل.

ــاً يف  ــوا يوم ــا كان ــم م ــتكربين؛ لكنه ــني املس ــتضعفني يف أع ــرون، املس ــتضعفني كث ــني املس ــارص ب ــار ن ــّن أنص لك
ــاء ! ــم ضعف حقيقته

ــة  ــروي كل واحــد منهــم حكاي ــن ي ــا، الذي نجــد صفــوة هــؤالء األنصــار يف فلســطني، يف شــبابها ونســائها وأطفاله
فلســطني بأحســَن مــا يــروي اســمه الشــخيص؛ ويقــدم أصغرهــم عمــراً مرافعــة يف الحــّق الفلســطيني كأعظــم مــا يرافــع 
كبــار الحقوقيــني، ويبــذل جميعهــم نفســه وروحــه فــداًءا لحريتهــا، وال يــرىض بــأّن يقــّر للغاصــب بشــرب مــن أرضهــا أو 

حفنــة مــن ترابهــا.

ويف العامل أيضاً أنصار لفلسطني وألم نارص وأبنائها، ولكل األرسى والجرحى واملرشّدين يف فلسطني.

رأينــا مامــح مــن هــؤالء األنصــار عــى مدرجــات ماعــب كأس العــامل، يف صــورة أثبتــت أّن كل النــاس مييــزون مــا 
بــني الحــق والباطــل.

ــل اإلنســان،  ــم أن العواطــف جــزء مــن عق ــا نعل ــاالت؛ لكنن ــامل عواطــف وانفع ــا شــهدناه يف كأس الع ــون م ــد يك ق
وأنهــا هــي التــي تشــكل وقــود الفعــل البــرشي، والبــّد مــن يــوم يتّجــه فيــه هــذا الفعــل صــوب وجهتــه الصحيحــة، انتصــاراً 

للمظلــوم، وردعــاً للظاملــني.

ــة أبنائهــا بــني أكــرم الشــهداء،  ــه الصابــرة املحتســبة، ورفــع قدرهــا ومنزل ــب أّم ــه نــارص، وربــط عــى قل رحــم الل
ــات وشــهداء فلســطني. ــع أمه وجمي
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المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية: نرفض رفًضا 
قاطًعا أّي مساٍس باألقصى وقدسية المسجد من قبل 

االحتالل الصهيوني

العــام  املفتــي  أكّــد 
للقدس والديــار الفلســطينية، الشــيخ 
ــة  ــة الجمع ــد حســني، يف خطب محم
ــه: »ال مــكان لغــر  16-12-2022، أنّ
األقــى  املســجد  يف  املســلمني 
املبــارك، وال حــق لغــر املســلمني 
باملســجد، معتمديــن ومرتكزيــن عى 
ــنة  ــى س ــم وع ــاب الكري ــّص الكت ن
النبــي العظيــم صــى اللــه عليــه 
ــلمني  ــا وللمس ــال لن ــذي ق ــلم ال وس
كافــة: ال تشــد الرحــال إال لثاثــة 
مســاجد؛ املســجد الحــرام ومســجدي 

واملســجد األقى”. هــذا 

عــى  حســني  الشــيخ  وشــدد 
أّن القــدس ومقدســاتها هــي مــن 
األمانــات والعهــود التــي ال يخــل بهــا 

املؤمنــون واملســلمون كافّــة.

العــام  املفتــي  وأضــاف 
الفلســطينية: »من  للقدس والديــار 
حــني لحــني يخــرج علينــا هــذا 
املســؤولني  ببعــض  االحتــال 
مــن  وكثــر  فيــه،  الرســميني 

والجمعيــات  املتطرفــة  الجاعــات 
أن  عبثًــا  تحــاول  التــي  املجرمــة 
ــجد  ــًدا يف املس ــا جدي ــرض واقًع تف

األقــى”.

وبــنّي أّن الجاعــات املتطرفــة 
تحــاول جاهــدة التغيــر مــن مكانــة 
ورســالة هــذا املســجد العظيــم، هــذا 
املســجد الــذي ميثــل جــزءاً مــن 
ــامل،  ــذا الع ــلم يف ه ــدة كل مس عقي
ومُيثّــل حضــارة لــكل عــريب ينتســب 
األصيلــة،  الصادقــة  العروبــة  إىل 
هــذا املســجد الــذي ال يكــون بحــال 
ــاميًا  ــجًدا إس ــوال إال مس ــن األح م
للمســلمني وحدهــم ال يشــاركهم فيــه 

أحــد.

»إننــا  حســني:  الشــيخ  وقــال 
نرفــض رفًضــا قاطًعــا أّي مســاٍس 
باملســجد األقــى وقدســية املســجد 
وأعوانــه  االحتــال  قبــل  مــن 
بــأّي  وجاعاتــه  ومســتوطنيه 

ســميت”. األســاء 

العــام  املفتــي  وتابــع 

الفلســطينية،  للقدس والديــار 

الحمــات  تغرنكــم  »ال  قائــًا: 

ومســتوطنيه  لاحتــال  اإلعاميــة 

تلــك الحمــات الظاملــة والجائــرة 

مــن خــال وســائل إعــام االحتــال 

ومــن خــال مــا يـُـرّوج هنــا وهنــاك، 

بــأن حكومــة ميينيــة فاشــية متطرفة 

هــي يف طريقهــا اىل التشــكل، ومتى 

عــن  بعيــدا  االحتــال  هــذا  كان 

العنرصيــة وعــن التطــرف واليمينيــة 

يف أي حكومــات مــن حكوماتــه”.

أيهــا  يرهبنكــم  »ال  وأضــاف: 

املرابطــون وال يغرنكــم مــا يدســه 

اإلعاميــون مــن الســم يف الدســم، 

الذيــن يجيئــون والذيــن ذهبــوا وكل 

وجمعيــات  وعصابــات  حكومــات 

ــة واحــدة لوجهــني ال  االحتــال عمل

يختلفــان”.

العــام  املفتــي  ودعــا 

الفلســطينية  للقدس والديــار 

األقــى  املســجد  يف  املرابطــني 

ــًدا  ــوا ي ــا أن يكون ــدس وأكنافه والق

ــًدا يف  ــًا واح ــًدا وجس ــًدا وجس واح

شــّد الرحــال إىل املســجد األقــى، 

كل  أمــام  عنــه  والــذود  وإعــاره 

ــة. ــات الظامل ــداءات واالقتحام االعت
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هيئة مقدسية: حالة الغليان في الضفة تؤثر على اقتحامات 
المستوطنين لألقصى

ماذا أرادت »إسرائيل« بإبعاد األسير المقدسي الحموري عن 
القدس ؟

ــية  ــة املقدس ــس الهيئ ــد رئي أكّ
ملناهضــة التهويــد نــارص الهدمــي، 
أّن   ،2022-12-17 الســبت  يــوم 
املحتلــة  القــدس  مدينــة  واقــع 
املــيء بالغليــان والتوتــر يؤثــر 
املســتوطنني  اقتحامــات  عــى 

األقــى. للمســجد 

وشــدد الهدمــي يف ترصيــٍح 
»املســجد  أنَّ  عــى  صحــايف 
األقــى ســيبقى ملــًكا خالًصــا 
للمســلمني، ولــن تؤثــر اقتحامــات 
عــى  للمســجد  املســتوطنني 

أّن  إىل  مشــرًا  هويتــه«،  تغيــر 
االقتحامــات تتزامــن مــع األعيــاد 

اليهوديــة.

يُجــرى يف  مــا  أّن  وأضــاف 
الضفــة املحتلــة مــن حالــة غليــان 
اقتحامــات  عــى  تأثــر  لهــا 
األقــى،  للمســجد  املســتوطنني 
والحالــة األمنيــة فيهــا تؤثــر عــى 

املقتحمــني. أعــداد 

انتخابــات  أّن  إىل  ولفــت 
أفــرزت  الصهيونيــة  االحتــال 

مــن  االحتــال  يف  مــا  أســوأ 
وعنرصيــني. فاشــيني 

خــال  املســتوطنون  ويســعى 
مــّدة األعيــاد اليهودية إىل الحشــد 
األقــى،  املســجد  يف  الكبــر 
مــع تكثيــف عمليــات االقتحــام، 
الشــمعدان  إضــاءة  ومحاولــة 
جانــب  إىل  األقــى،  داخــل 
تنفيــذ اســتفزازات داخــل باحــات 
املســجد، وســط دعــوات فلســطينية 
مخططــات  ومواجهــة  للربــاط 

الخطــرة. التهويــد 

االحتــال  ســلطات  حرمــت 

1995، آالف  العــام  الصهيــوين منــذ 

الفلســطينيني مــن اإلقامــة مبدينــة 

املحتلــة. القــدس 

»هآرتــس«  صحيفــة  وأفــادت 

الصهيونيــة بأّن الســلطات - ســلطات 

اإلقامــة  منــح  رفضــت   - االحتــال 

لـــ 13 ألــف فلســطيني مــن ســكان 

القــدس منــذ عــام 1995.

أّن  أيضــاً  الصحيفــة  وأضافــت 

الســلطات - ســلطات االحتــال - تتذرع 

أن مركــز حيــاة هــؤالء الفلســطينيني مل 

يعــد يف القــدس، ولكنــه يف الخــارج أو 

ــة. بالضفــة املحتل

ترحيــل  يف  »هآرتــس«،  ورأت 

املحامــي صالــح الحمــوري مقــديس 

ــد 18- ــوم األح ــا، ي ــل إىل فرنس األص

12-2022 رســالة تحذيــر للفلســطينيني 

مل  إن  أنهــم  املدينــة؛  يف  املقيمــني 

يخضعــوا ويطيعــوا ســلطات االحتــال، 

فســيحرمون مــن اإلقامــة الدامئــة.

وأشــارت إىل أّن الحمــوري مواطــن 

ــه خــارج  ــك أمكــن ترحيل فرنــي، لذل

الحــدود، لكــّن املقدســيني اآلخريــن 

مكانتهــم  مــن  ســيحرمون  الذيــن 

ســيتمكنون مــن الرحيــل مــن منازلهــم 

وعائاتهــم إىل الضفــة املحتلــة ورمبــا 

لقطــاع غــزة.

االحتــال،  ســلطات  وأبعــدت 

األســر املقــديس صــاح الحمــوري 

إىل فرنســا، بعــد 9 أشــهر مــن اعتقالــه 

هويتــه  ســحب  وقــررت  ـا،  إداريًـّ

وحرمانــه مــن اإلقامــة يف القــدس، 

بذريعــة »خــرق الــوالء« لـ«إرسائيــل”.
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رئيس قسم القدس في هيئة علماء فلسطين: استمرار 
االحتالل بسياساته العنصرية تجاه األقصى سُيفّجر انتفاضة 

ثالثة

خطيب األقصى: لن نسمح لالحتالل ومستوطنيه أن يفرضوا 
سيطرتهم على المسجد

العاملــي  االتحــاد  عضــو  قــال 

قســم  ورئيــس  املســلمني،  لعلــاء 

ــاء فلســطني  ــة عل ــدس يف هيئ الق

الجاعــات  إّن  نصــار:  مــروح 

رأســها إيتار  وعــى  املتطرفــة، 

بــن غفــر تســعى منــذ تأسيســها 

لهــدم املســجد األقــى املبــارك مــن 

أجــل بناء هيكلهــم املزعــوم، موضًحا 

أّن الحكومــة األخــرة التــي أفرزتهــا 

متطرفــة  الصهيونيــة  االنتخابــات 

وتُعــرّب عــن وجــه الكيــان الحقيقــي.

ــد نصــار خــال ترصيحــاٍت  وأك

صحافيــة إّن اقتحامــات املســتوطنني 

عيدهــم  يف  األقــى  للمســجد 

املزعــوم الــذي يســمى »بالحانــوكاه« 
ليســت غريبــة وجديــدة، بل مســتمرة 

ــة. ــذ فــرة طويل ــة من ومتواصل

الحكومــة  رؤيــة  أّن  وأضــاف؛ 
املتطرفــة القادمــة، قتل الفلســطيني، 
وهــدم  االســتيطان،  واســتمرار 

األقــى. واقتحــام  البيــوت، 

وشــدد نصــار عــى أّن اســتمرار 
املتطرفــة  االحتــال  حكومــة 
بسياســاتها العنرصيــة تجــاه الشــعب 
الفلســطيني ســيفجر انتفاضــة ثالثــة 

يف وجههــا.

املطبعــون  »فلــرى  وتابــع: 
الوجــه الحقيقــي لهــذا االحتــال 

الــذي يرتكــب الجرائــم ويقتحــم 

األقــى«.

ودعــا عضــو االتحــاد العاملــي 

القــدس  أهــل  املســلمني،  لعلــاء 

مارســات  وجــه  يف  للوقــوف 

ســابًقا  فعلــوا  كــا  املســتوطنني 

ــات  ــة والبواب ــاب الرحم ــة ب يف هب

العامــود. وبــاب  اإللكرونيــة، 

ــطني  ــل فلس ــار أه ــب نص وطال

املســجد  يف  واالحتشــاد  بالربــاط 

األقــى املبــارك إلفشــال مخططات 

ــال. االحت

ــى  ــجد األق ــب املس ــد خطي أكّ

ــامية  ــة اإلس ــس الهيئ ــارك ورئي املب

ــربي، أّن  ــة ص ــيخ عكرم ــا الش العلي

ومســتوطنيه  االحتــال  تهديــدات 

ــارك  ــى املب ــجد األق ــام املس اقتح

مبناســبة مــا يســمى »عيــد األنــوار« 

ــة. ــة حديث ــي قدمي ه

وقــال صــربي خــال ترصيحات 

صحافيــة: »لــن نســمح لاحتــال 

الحــاالت  جميــع  يف  ومســتوطنيه 

واملناســبات بــأن يفرضــوا ســيطرتهم 

عى املسجد األقى«.

وأضــاف؛ أّن الفلســطينيني عــى 
اســتعداٍد لصــد أي محــاوالت يقــوم 
بهــا االحتــال ومســتوطنيه للمســاس 

باملســجد األقــى املبــارك.

وتابــع صــربي: “نقــول ألهــل 
فلســطني مــن البحــر إىل النهــر، 
كل مــن يســتطيع أن يــأيت لألقــى 
فليــأت، وإذا ُمنــع فليصــي حيــث 

ــع«. من

إىل  صــربي  الشــيخ  وأشــار 

يف  أمانــة  األقــى  املســجد  أّن 

جميًعــا،  واملســلمني  أعناق العــرب 

ــأنه  ــى ش ــجد األق ــًدا أّن املس مؤك

الحــرام. املســجد  شــأن 

وحــذر خطيــب املســجد األقــى 

املبــارك، مــن األخطــار التــي تعصف 

مؤكــًدا  املحتلــة،  القــدس  مبدينــة 

اســتعداد الشــعب الفلســطيني لصــّد 

ــى  ــجد األق ــى املس ــدواٍن ع أّي ع

ــارك. املب
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النائب المقدسي الُمبعد أحمد عطون: االحتالل يسعى 
القتطاع أجزاء من األقصى لصالح المستوطنين

االحتالل يرفع ميزانية تهويد القدس.. واالستيطان يتضاعف 
بالضفة

املبعــد  املقــديس  النائــب  أكّــد 

ــون،  ــد عط ــه أحم ــًرا إىل رام الل ق

أّن حكومــة االحتــال تســعى لفــرض 

املســجد  عــى  جديــدة  وقائــع 

عقليتهــا  مــع  تتــاىش  األقــى 

والعنرصيــة. اإلقصائيــة 

حديــث  يف  عطــون  وأضــاف 

أّن  شــهاب؛  وكالــة  مــع  خــاص 

األقــى  املســجد  ضــد  »املعركــة 

أنهــا  أو  اللحظــة  وليــدة  ليســت 

الصهيونيــة  بالحكومــة  مرتبطــة 

التــي ســيتم تشــكيلها خــال الفــرة 

القادمــة، إمنــا هنــاك مخطــط كامل 

واســراتيجية لــدى االحتــال يســعى 

األقــى  املســجد  عــى  لفرضهــا 

املبــارك بغــض النظــر عــن َمــن 

سيســتلم ســدة الحكــم ميينيــاً كان أو 

يســاريّاً”.

وأردف: لكــن الخطــورة تــزداد 

شــخصيات  تــأيت  عندمــا  أكــر 

غفــر«  »بــن  مثــل  متطرفــة 

ســدة  العتــاء  و«ســموترتش« 

الحكــم والذيــن يعــربون رصاحــة 

عــن التطــرف واإلرهــاب االحتــايل 

ترصفاتهــم  مــن  يُلمــس  والــذي 

وترصيحاتهــم التــي حملــت تهديــداً 

الفلســطينيني،  لــألرسى  ووعيــداً 

تســهيات  وتضمنــت حديثًــا عــن 

زيــادة  وبالطبــع  النــار  إلطــاق 

التطــرف والهجمــة عــى املســجد 

األقــى.

ولفــت عطــون إىل أّن الخطــر 

الــذي يتهــدد املســجد األقــى غــر 

ــوار أو يف أي  ــد األن مقتــرص يف عي

مواســم يهوديــة أخــرى، فالخطــورة 

عــى األقــى موجــودة عــى مــدار 

العــام وهــي ســعي االحتــال لفــرض 

حقيقــي  ومــكاين  زمــاين  تقســيم 

عــى األرض.

ــى  ــجد األق ــب املس ــد خطي أكّ

ــامية  ــة اإلس ــس الهيئ ــارك ورئي املب

ــربي، أّن  ــة ص ــيخ عكرم ــا الش العلي

ومســتوطنيه  االحتــال  تهديــدات 

ــارك  ــى املب ــجد األق ــام املس اقتح

مبناســبة مــا يســمى »عيــد األنــوار« 

ــة. ــة حديث ــي قدمي ه

وقــال صــربي خــال ترصيحات 

صحافيــة: »لــن نســمح لاحتــال 

الحــاالت  جميــع  يف  ومســتوطنيه 

واملناســبات بــأن يفرضــوا ســيطرتهم 

ــى«. ــجد األق ــى املس ع

وأضــاف؛ أّن الفلســطينيني عــى 
اســتعداٍد لصــد أي محــاوالت يقــوم 
بهــا االحتــال ومســتوطنيه للمســاس 

باملســجد األقــى املبــارك.

وتابــع صــربي: “نقــول ألهــل 
فلســطني مــن البحــر إىل النهــر، 
كل مــن يســتطيع أن يــأيت لألقــى 
فليــأت، وإذا ُمنــع فليصــي حيــث 

ــع«. من

إىل  صــربي  الشــيخ  وأشــار 

يف  أمانــة  األقــى  املســجد  أّن 

جميًعــا،  واملســلمني  أعناق العــرب 

ــأنه  ــى ش ــجد األق ــًدا أّن املس مؤك

الحــرام. املســجد  شــأن 

وحــذر خطيــب املســجد األقــى 

املبــارك، مــن األخطــار التــي تعصف 

مؤكــًدا  املحتلــة،  القــدس  مبدينــة 

اســتعداد الشــعب الفلســطيني لصــّد 

ــى  ــجد األق ــى املس ــدواٍن ع أّي ع

ــارك. املب
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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد اإلبراهيمي لالحتفال 
”بـعيد األنوار”

“عرين األسود” تستهدف بالنار مستوطنة “براخا” شرق 
نابلس

املســتوطنني،  مئــات  اقتحــم 
املســجد   ،2022-12-19 االثنــني 
الخليــل  وســط  اإلبراهيمــي 
بالتزامــن مــع إغاقــه كامًا أمــام 
ــا  ــال مب ــة االحتف ــني، بذريع املصل
يســمى عيــد األنــوار »الحانــوكاه” 

اليهــودي.

أوقــاف  مديــر  وأفــاد 
الخليــل نضــال الجعــربي بــأّن: 
املســتوطنني  مــن  أعداًدا كبــرة 
اإلبراهيمــي  املســجد  اقتحمــت 
بحجــة  شــمعدانًا  وأوقــدوا 

األنــوار«. بـ«عيــد  االحتفــال 

ــال  ــوات االحت ــاف أّن ق وأض
تواصــل انتهــاك حرمــة املســجد 
وتغيــر معاملــه التاريخيــة، وتعمــل 
ــات  ــهيل اقتحام عــى تأمــني وتس
بنــاء  خــال  مــن  املســتوطنني 
ــر  ــذي يغ ــايئ ال ــد الكهرب املصع
مــن معــامل املســجد التاريخيــة 

ــع األذان  ــب من ــة، إىل جان واألثري

يف أوقــات عديــدة.

األقــى  املســجدان  ويشــهد 

ــعة  ــات واس ــي، اقتحام واإلبراهيم

ــة  ــتوطنني وبحاي ــل املس ــن قب م

قــوات االحتــال بذريعــة االحتفال 

ــوار«. ــد »األن بعي

يهوديــة  جاعــات  وكانــت 

متطرفــة دعت القتحام املســجدين 

ــذي  ــور، وال ــد املذك ــبة العي مبناس

بــدأ يف الـــ 18 مــن كانــون األول/

ــة  ديســمرب املــايض، ويســتمر لغاي

الـــ 26 مــن الشــهر الجــاري.

»عريــن  مجموعــات  أعلنــت 
اســتهداف  عــن  األســود« 
مســتوطنة »براخــا« املقامــة عــى 
جبــل جرزيــم جنــويب رشق نابلــس 
ــات  ــع وبصلي ــة الصن ــوة محلي بعب

مــن الرصــاص عــرص الثاثــاء 
.2022-12-20

العريــن  مجموعــة  وقالــت 
يف بيــاٍن مقتضــب: »إذا صمــت 
ثــت بنادقنــا، فلــن  الجميــع تحدَّ
بالراحــة  صهيــون  بنــو  ينعــم 
واألمــان وأم نــارص أبــو حميــد 
مطــارًدا،  ابنهــا  عــى  تبــي 
شــهيًدا”. ثــم  أســرًا  جريًحــا، 

وأضافــت »فيــا لــواء الجــوالين 
انتــرش بالجبــال والســهول واكمــن 
لنــا إن اســتطعت، فأعــني العريــن 

ــي  ــات تب ــاك أمه ــام وهن ــن تن ل

عــى فلــذات أكبادهــا، وســرى 

َمــن ســيحارص َمــن”.

األرسى  وزارة  وقالــت 

غــزة  قطــاع  يف  واملحرريــن 

مُياطــل  االحتــال  أّن  الثاثــاء: 

حتــى اآلن يف التعاطــي بإيجابيــة 

مــع الطلبــات املقدمــة مــن كل 

األطــراف لتســليم جثــان األســر 

الشــهيد نــارص أبــو حميــد إىل 

ذويــه.
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الخميس 28 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 22 كانون األّول 2022م

استشهاد األسير ناصر أبو حمّيد بسبب اإلهمال الطبي من 
قبل االحتالل

املريــض  األســر  استشــهد 
ــر  ــد، فج ــو حمي ــارص أب ــان ن بالرط
الثاثــاء 20-12-2022، يف مستشــفى 
»أســاف هروفيــه« بالقــرب مــن مدينــة 
ــال  ــة اإله ــبب جرمي ــد املحتلة، بس الل
البطــيء«  »القتــل  املتعمــد  الطبــي 

داخــل ســجون االحتــال.

وأعلنــت عائلــة أبــو حميــد نبــأ 
»بقلــوب  وقالــت:  ابنهــا،  استشــهاد 
مرفوعــة  وبهامــات  األمل،  يعترصهــا 

ــأ  ــد نب ــو حمي ــة أب ــم يف عائل ــزف لك ن
ــا الغــايل القائــد الكبــر  استشــهاد ابنن
ــذي  ــار ال ــا الب ــطني، وابنه ــد فلس أس
صعــدت روحــه لباريهــا فجــر هــذا 
حــرّة  روحــه  تكــون  وبهــذا  اليــوم، 
ــدى  ــرًا ل ــده أس ــى جس ــة، ويبق طليق
ــه  ــو الوج ــذي ه ــم ال ــال الغاش االحت

اآلخــر للنازيــة«.

ــاء  ــد أبن ــه: »نعاه ــت عائلت وأضاف
ــا  ــون ك ــى أّن نك ــر، ع ــعبنا الصاب ش
ــعبنا،  ــرب ش ــن، بص ــا صابري ــا دامئً كّن

أقويــاء مســتمدين قوتنــا، وعزميتنــا 
مــن تضحيــات شــهدائنا األبــرار وإننــا 
لــن نتقبــل العــزاء بابننــا القائــد إال أّن 
ــائر  ــه س ــر ومع ــده الطاه ــرر جس يتح
ــزة  ــام املحتج ــهداء العظ ــني الش جثام

ــايش«. ــال الف ــدى االحت ل

وأكــدت عــى »أننــا ســنظل بحالــة 
ــد  ــرر جس ــتمرة إىل أن يتح ــداد مس ح
ــني  ــائر جثام ــه س ــر ومع ــا الطاه ابنن
شــهدائنا األبــرار املحتجــزة يف مقابــر 

ــدو«. ــات الع ــل ثاج ــام، وداخ األرق

ــو  ــدة األســر نــارص أب ــت وال وقال
حميــد عقــب استشــهاده: »الشــهادة 
ــارة  ــارص ويف آخــر زي ــة ن ــت أمني كان
ــدي  ــا مــرشوع شــهادة وب ــال أن ــه، ق ل
أروح عنــد أخــوي الشــهيد عبــد املنعــم 

وكل الشــهداء«.

حميــد  أبــو  األســر  وتعــرض 
)القتــل  الطبــي  اإلهــال  لجرميــة 
ــدأ  ــنوات، وب ــدار س ــى م ــيء( ع البط
وضعــه الصحــي يف تراجــع واضــح 

يف شــهر آب/ أغســطس مــن العــام 
الكشــف  تــم  حينــه  ويف  املــايض، 
ــة  ــه برطــان الرئ املتأخــر عــن إصابت
يف  الّســجون  إدارة  ماطلــة  جــرّاء 
أن  إىل  لــه،  طبيــة  فحــوص  إجــراء 
وصــل إىل مــا وصــل إليــه اليــوم مــن 

مرحلــة صحيــة حرجــة جــًدا.

لســجن  حميــد  أبــو  وأعيــد 
ــر  ــفاء، األم ــه للّش ــقان قبل متاثل عس
املرحلــة  هــذه  بــه  وصــل  الــذي 
الخطــرة، والحقــا وبعــد إقــرار األطباء 
الكيــاوي  العــاج  أخــذ  بــرورة 
متعمــدة. ملاطلــة  مجــدًدا  تعــرض 

مخيــم  مــن  نــارص  واألســر 
األمعــري يف رام اللــه، وهــو مــن بــني 
خمســة أشــقاء حكــم عليهــم االحتــال 
بالّســجن ملــدى الحيــاة، وكان االحتــال 
2002 وهــم:  منهــم عــام   4 اعتقــل 
نــرص ونــارص ورشيــف ومحمــد، فيــا 

ــام 2018.  ــاد ع ــقيقهم جه ــل ش اعتق

وســاد توتــر واســتنفار كبــر داخــل 
جميــع ســجون االحتــال بعــد اإلعــان 
املريــض  األســر  استشــهاد  عــن 

ــد. ــو حمي ــارص أب ــان ن بالرط

وأفــاد مكتــب إعــام األرسى أّن 
عــى  والطــرق  التكبــرات  أصــوات 
الســجون  جــدران  تهــز  األبــواب 
احتجاًجــا عــى جرميــة اغتيــال األســر 
ــا  ــد، موضًح ــو حمي ــارص أب ــهيد ن الش
ــام مــع  ــة أي ــوا الحــداد ثاث أنهــم أعلن

إرجــاع وجبــات الطعــام.

أبــو  نــارص  وباستشــهاد األســر 
حميــد يرتفــع عــدد شــهداء الحركــة 
األســرة يف ســجون االحتــال إىل 232 

ــام 1967. ــذ ع ــهيدا من ش



10

فلسطين: األسرى في سجون االحتالل يطالبون بإنقاذهم 
من “اإلهمال الطبي”

الفلســطينيون  طالــب األرسى 
ــوين،  ــال الصه ــجون االحت يف س
الشــعب   ،2022-12-20 الثاثــاء 
بالعمــل  السياســية  وفصائلــه 
وإنقاذهــم  تحريرهــم،  عــى 
مــن “اإلهــال الطبــي” الــذي 

لــه. يتعرضــون 

جــاء ذلــك يف بيــان صــادر 
عــن “الحركــة الوطنيــة األســرة”، 
نقلــه نــادي األســر الفلســطيني 
إثــر استشــهاد األســر نــارص أبــو 
ــرض  ــه مب ــراً بإصابت ــد، متأث حمي

ــة. ــان الرئ رسط

شــعبنا  “إىل  البيــان:  وقــال 
وفصائــل املقاومــة )..( آن األوان 
األرس  مــن  أبنائكــم  لتحريــر 
يتفنــن  يــد عــدو مجــرم  عــى 
واإلهــال  العــذاب  يف صنــوف 

ألبنائكــم”. الطبــي 

يكفــي  “أال  األرسى:  وتســاءل 
الشــهداء يف  مــن  العــدد  هــذا 

يلتقــط  حتــى  األرسى  صفــوف 
الجميــع الرســالة الواجــب القيــام 

بهــا لتحريرنــا؟”.

وقالــوا يف بيانهــم: “إّن أبــو 
اإلهــال  نتيجــة  ارتقــى  حميــد 
الســعي  يف  والتقصــر  الطبــي 

لتحريــره”.

ســلطات  إىل  رســالتهم  ويف 
ــوف  ــال األرسى: “س ــال ق االحت
تدفعــون مثــن إجرامكــم قريبًــا 

وعاجــًا وليــس آجــًا”.

ــل  ــة القت ــوا أّن: “سياس وأضاف
املمنهــج التــي ترتكبونهــا بحقنــا مل 
ولــن تضعــف مــن عزميتنــا يوًمــا، 
داخــل  مقاومتنــا  توقــف  ولــن 

ــه”. ــجن وخارج الس

-12-20 الثاثــاء  وصبــاح 
شــؤون  هيئــة  أعلنــت   ،2022
ــر  ــة التحري ــة ملنظم األرسى التابع
األســر  “استشــهاد  الفلســطينية 
داخــل  عاًمــا(   50( حميــد  أبــو 

هروفيــه  أســاف  مستشــفى 
اإلهــال  نتيجــة  الصهيــوين، 
ــه  ــن نقل ــد ســاعات م ــي” بع الطب
غيبوبــة. دخولــه يف  إثــر  إليــه 

ووفــق نــادي األســر يرتفــع 
“عــدد الشــهداء داخــل ســجون 
عــام  منــذ   233 إىل  االحتــال 
1967، منهــم 74 شــهيًدا ارتقــوا 
نتيجــة اإلهــال الطبــي/ القتــل 

البطــيء”.

مــن  حميــد،  أبــو  والشــهيد 
ــه،  ــرب رام الل ــري ق ــم األمع مخي

بالســجن  وحكــم   2002 أرس يف 
ــرات  ــاة( 7 م ــدى الحي ــد )م املؤب
بتهمــة  إضافيــة،  عاًمــا  و50 
»كتائــب  تأســيس  يف  املشــاركة 

األقــى«. شــهداء 

إضافــة إىل أبــو حميــد، تواصل 
»إرسائيــل« اعتقال 4 من أشــقائه، 
يقضــون أحكاًمــا بالســجن املؤبــد، 
الخامــس برصــاص  قتــل  فيــا 
جيــش االحتــال يف العــام 1994، 
وهــدم منــزل العائلــة عــّدة مــرات.

يف  “إرسائيــل”  وتعتقــل 
ــم  ســجونها 4700 فلســطيني، بينه
أكــر مــن 600 أســر مريــض، 
بالرطــان  24 منهــم مصابــون 
بدرجــات متفاوتــة، وفــق نــادي 

الفلســطيني. األســر 
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الخميس 28 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 22 كانون األّول 2022م

علماء األمة: العمل على تحرير فلسطين والقدس 
واجب شرعي على كل مسلم

جــدد العلــاء املشــاركون يف امللتقــى 
الــدويل الثــاين ملؤسســات العلــاء يف 
األّمــة اإلســاميّة مــن أجــل فلســطني، 
االثنــني 19-20-2022، العهــد عــى العمــل 
ــة  بأقــى الطاقــة والوســع خدمــة لقضيّ
املرابطــني  ألهلهــا  ونــرصة  فلســطني 
ــا  ــن أّن فلســطني كلّه ــن، مؤكدي املجاهدي
املســلمني  حــّق  وهــي  إســاميّة  أرٌض 

ــا. جميًع

والتقــت يف هــذا املؤمتــر 70 مــن 
مؤّسســات علــاء األّمــة للتباحث املشــرك 
ــا  ــطني وم ــة فلس ــتجدات قضيّ ــول مس ح
تُعانيــه مــن عــدوان صهيــويّن متجــدد 
ومتصاعــد، ومــا يحيــق بالقــدس واملســجد 
األقــى مــن مكائــد ومكــر صهيــوين 

ــمّي. ــذالن رس ــؤ دويل وخ وتواط

ــم الختامــي  ــاء يف بيانه وشــدد العل
ــارك حــّق  عــى: أّن املســجد األقــى املب

خالــص للمســلمني وحدهــم بــكّل أجزائــه 
ــس  ــه، ولي ــه وتحت ــه، ومــن فوق وتفصيات
لغــر املســلمني فيــه حــّق أبــًدا، مؤكديــن 
فلســطني  تحريــِر  عــى  العمــل  أّن 
املبــارك  األقــى  واملســجد  والقــدس 
والــّذود عنهــا، ومواجهــة املؤامــرات التــي 
تحــاك ضّدهــا، والتّصــّدي للمكائــد التــي 
تربّــُص بهــا، واجــٌب رشعــّي عــى كّل 
وتخّصصــه  موقعــه  بحســب  كلٌّ  مســلٍم 

وقدرتــه.

الطريــق  أّن  إىل  العلــاء  وأشــار 
إىل تحريــر فلســطني وتطهرهــا مــن 
ــبيل  ــاد يف س ــو الجه ــني ه ــس املحتلّ دن
محذريــن  أشــكاله،  بــكّل  تعــاىل  اللــه 
األمــة اإلســاميّة حّكاًمــا وشــعوبًا مــن 
وأبنــاء  أهلنــا  نــرصة  عــن  التّقاعــس 
شــعبنا الفلســطينّي يف مواجهــة اإلجــرام 

وخذالنهــم. الّصهيــوين 

علــاء األمــة: ندعــو لتعزيــز 
وحــدة الصــف الفلســطيني

الّصهيــويّن  “اإلجــرام  أّن  وأكــدوا 
دينهــا  يف  كلهــا  األمــة  يســتهدف 
خــذالن  وأّن  ومقّدســاتها،  وعقيدتهــا 
عــن  والتقاعــس  فلســطني  يف  أهلنــا 
ــدة  ــة الجدي ــة الّصهيونيّ ــة الجرمي مواجه

ــا والخــزي يف  ــذر بالخــذالن يف الّدني ين
اآلخــرة”.

فصائــل  الختامــي  البيــان  ودعــا 
ــدة  ــز وح ــطينيّة إىل تعزي ــة الفلس املقاوم
صّفهــا ومتاســكها، مشــددين عــى وجــوب 
التفــاف األّمــة حــول املقاومــة الفلســطينيّة 
الكيــان  مــع  حربهــا  يف  ودعمهــا 
الّصهيــويّن، بــكّل الوســائل املمكنــة املاديـّـة 

واملعنويّــة.

ــض  ــة بع ــاء أّن هرول ــد العل ــا أكّ ك
الكيــان  مــع  التطبيــع  إىل  األنظمــة 
الصهيــويّن وتجريــم املقاومــة وداعميهــا، 
الّصهيونيّــة  للجرائــم  مســاندة  هــو 

واألقــى  القــدس  بحــق  املتصاعــدة 

والّضفــة الغربيّــة وغــزّة وســائر فلســطني، 

ملراجعــة  املطبعــني  هــؤالء  داعــني 

تعــاىل،  اللــه  إىل  والتوبــة  مواقفهــم 

يف  الحيّــة  شــعوبهم  مــع  وااللتفــاف 

الّصهيــوين. الكيــان  مواجهــة 

ودعــا العلــاء املوقعــون عــى البيــان، 

عمــوم مؤسســات علــاء األّمة إىل تنســيق 

جهودهــا والتواصــل الحثيــث فيــا بينهــا 

واالتفــاق عــى منهجيّــة عمــل موّحــدة 

ومتناســقة  مشــركة  وبرامــج  وآليــات 

الّصهيــويّن  اإلجــرام  ملواجهــة  ومكثّفــة 

ــد. املتصاع

ودعــاة  علــاء  جميــع  ندعــو 

وخطبــاء األمــة اإلســامّية ملواجهــة 

ــب ــان الغاص الكي

التّعــاون  منظمــة  العلــاء  وطالــب 

ــامل  ــاف يف الع ــامّي ووزارات األوق اإلس

العاجــل عــى  التحــرّك  اإلســامي إىل 

ــات  ــع الجه ــل م ــة، والعم ــتويات كافّ املس

الرّســميّة والّدوليّــة إليقــاف هــذا اإلجــرام 

ــا  الّصهيــويّن املمنهــج يف فلســطني عموًم

األقــى  املســجد  يســتهدف  والــذي 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــارك ع املب

وطالــب العلــاء جميــع علــاء ودعــاة 

ســيّا  ال  ـ  اإلســاميّة  األمــة  وخطبــاء 

علــاء وخطبــاء املســجد الحــرام واملســجد 

املســجد  شــقيَقي  الرشيــف  النبــوّي 

ــم  ــد طاقاته ــارك ـ إىل حش ــى املب األق

واســتنفار جهودهــم لبيــان مــا يجــب عى 

ــب. ــان الغاص ــذا الكي ــة ه ــة ملواجه األّم
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 ﷽ 

َما ( ۡؤِمُنوَن ٱِإنَّ
ُ ۡ
ِذ ٱ مل

َّ
 بِ   َن یل

۟
ِ ٱَءاَمُنوا

َّ
ۡم  �

َ
مَّ ل

ُ
 یَ َوَرُسوِلِھ ث

۟
اُبوا

َ
ۡمَو   ۡرت

َ
 ِبأ

۟
َهُدوا

ٰ
نُفِسِهۡم   ِلِهۡم ا َوَجـ

َ
ۚ ٱ ِل یَسبِ  ِ�� َوأ ِ

َّ
�  

َك ُهُم  ى�
ٰۤ
ـ
َ
۟ول

ُ
وَن ٱأ

ُ
ِدق

ٰ
ـ  15ا�ُحُجَراِت:). لصَّ

 

علن اليوم عن نبأ  
ُ
ضاف إ�� ال�جل اإلجرامي للكيان الصهيو�ي الغاصب، أ

ُ
�� جر�مة جديدة نكراء، ت

 استشهاد األس�� البطل ناصر أبو حمّيد رحمھ هللا. 

ب�ل فخر    -  إ�� العالم اإلسالمي وأحرار العالم  �إنَّ امللتقى العلمائي العاملي من أجل فلسط�ن، ين�َ 

العائلة الشر�فة    سليلارتقاء هذا الشهيد الرمز املقاوم،    -واع��از و�سليم لقضاء هللا سبحانھ و�عا��  

واإلباء  األبية،   والكرامة  الصمود  رمز  حمّيد،  أبو  لطفّية  ا�حاّجة  ا�جليلة  املعطاء  السّيدة  وابن 

 ء، حفظها هللا ور�ط ع�� قل��ا الصابر ا�حتسب. الفلسطي�ي، وأيقونة النسا

وحيث يتا�ع الكيان الصهيو�ي اإلجرامي ارت�اب ا�جازر الشنيعة بحّق أبناء الشعب الفلسطي�ي، دون  

خوف وال رادع من الدول الك��ى ال�ي تتشّدق بحقوق اإل�سان حيثما تجُد مص�حَ��ا فقط، وتتعامى عن  

و�فر�قي آسيا   �� املستضَعفة  الشعوب  سائر  حقوق  وعن  فلسط�ن،   �� املسفوحة  وأـمر��ا  ا�حقوق  ة 

يجد من واجبھ متا�عة تذك�� األحرار والشرفاء،   امللتقى العلمائي العاملي من أجل فلسط�نالالتينية؛ فإنَّ  

فهم هللا ��ا �� األمر باملعروف والن�ي  
ّ
والعلماء ورجال الّدين �ش�ل خاص، بواج��م ومسؤوليا��م ال�ي �ل

 عن املظلوم�
ً
 ن.عن املنكر والصدع ب�لمة ا�حّق دفاعا

إ�� سنديانة فلسط�ن ا�حاّجة لطفّية أبو حمّيد، ال�ي كما يتقّدم امللتقى العلمائي بخالص التعز�ة  

 من دروس العزة واإليمان، سائل�ن هللا �عا�� أن يمّدها بالقوة والعافية،  
ً
 جديدا

ً
�علمنا �� �ل موقف درسا

 وقد تحررت فلسط�ن من د�س االحتالل.  وأن يجمع بي��ا و��ن أبنا��ا األسرى األبطال وهم �� خ�� وعافية،

ا إليھ راجعون  ا � و�نَّ  .رحم هللا شهداء فلسط�ن، و�ارك �� شبا��ا و�سا��ا وأطفالها وشيوخها، و�نَّ
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الخميس 28 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 22 كانون األّول 2022م

“المغيبات: النساء والمدن الفلسطينية حتى 1948”.. كتاب 
يرسم مالمح مسيرة التمّدن في فلسطين

مؤسســة  عــن  حديثًــا  صــدر 

الدراســات الفلســطينية، يف فرعيهــا 

ــات:  ــاب “املغيب ــه، كت ــروت ورام الل ب

النســاء واملــدن الفلســطينية حتــى ســنة 

1948”، مــن تأليــف الباحثــة الدكتــورة 

منــار حســن، مــن بلــدة املشــهد داخــل 

أرايض 48، وترجمــة عــاء حليحــل.

باملــدن  الكتــاب  هــذا  يُعنــى 

ــت،  ــم ُغيّب ــت ث ــي كان ــطينية الت الفلس

وهــو لــن يكــون األول الــذي كُتــب 

ويُكتــب عــن خراب املجتمع الفلســطيني 

وتدمــره، إالّ أن وظيفــة املدينــة كُمحفز 

مولــد للحيــاة الحضاريــة مل تُــرَبز إىل 

ــك  ــباب ذل ــن أس ــب، وم ــا يج اآلن ك

التــي  املنظمــة  األرشــيفات  اندثــار 

ــا. ــل منه ــا النه ميكنن

الدراســات  مؤسســة  تقــول 

ــدور  ــول ص ــا ح ــطينية، يف بيانه الفلس

ــاب األرشــيفات يشــّكل  ــاب، إّن غي الكت

ــذي  جــزءاً ال ينفصــل عــن الخــراب ال

ــطيني  ــع الفلس ــو املجتم ــِف مبح مل يكت

ــا. ــل مبحــو تاريخــه أيًض فحســب، ب

الدراســات  ملؤسســة  وطبًقــا 

الفلســطينية، “يُشــّكل الكتــاب مرشوعــاً 

إلعــادة اســتحضار املدينــة الفلســطينية 

مــن األساســات وحتــى الســقف. وتقول 

إنــه يف ظــل غيــاب األرشــيفات، فــإّن 

عــرب  مــرَّ  ذلــك  فعــل  إىل  الســبيل 

القطــع األثريــة، واألغــراض، والقصص 

ــاءات  ــة، واللق ــر الذاتي ــورة، والس املأث

ــوا  ــخاص عاش ــع أش ــت م ــي أجري الت

ســنة  قبــل  الفلســطينية  املدينــة  يف 

1948، وكلهــم بطبيعــة الحــال فــوق 

جيــل الســبعني”.

يف خضم عملية التّمدن

عشــية  أنّــه،  املؤسســة  وتســتذكر 

املجتمــع  كان   ،1948 عــام  النكبــة 

الفلســطيني يف خضــم عمليــة متديــن، 

منوهــة أنــه قــد كان بــني %35 و40% 

يف  العــرب  الســكان  مجمــوع  مــن 

فلســطني يعيشــون يف املدن، فتوســعت 

ــوى  ــك املحت ــة، وكذل األماكــن الحري

ــرة. ــورة كب ــري بص الح

يف  الدراســات  مؤسســة  وتتابــع 

ــات  ــط والعاق ــذت الرواب ــا: “أخ بيانه

النمــو  يف  الجديــدة  االجتاعيــة 

ــو  ــع من ــب م ــاً إىل جن ــكل، جنب والتش

ظواهــر ثقافيــة مل تكــن معروفــة مــن 

قبــل، وكانــت بعــض املــدن الفلســطينية 

وحيفــا،  ويافــا  كالقــدس  الرئيســية، 

األكــر أهميــة يف هــذا اإلطــار”.

الناحيــة  مــن  أنــه  إىل  ونّوهــت 

الدميوغرافيــة بــرزت عمليــة التحــرُّ 

املرفــأ،  مدينتــي  عــرب  مــرّت  التــي 

يافــا وحيفــا، بصــورة خاصــة ووصلــت 

يتعلــق  أبعــاد كبــرة، ال يف مــا  إىل 

فلســطني  العمرانيــة يف  بالتطــورات 

ــل أيًضــا يف مــا  ــة فحســب، ب التاريخي

يتعلــق بالــرشق األوســط بأكملــه.

ينقســم هــذا الكتــاب إىل أربعــة 

فصــول رئيســية، هــي:

املدينــة  يف  الجنــدري  الخطــاب 

يف  النســائية  النهضــة  الفلســطينية، 

ــزي  ــاء يف حي ــري، النس ــز الح الحي

مــن  والثقافة، وظواهــر  الرفيــه 

االقتصــادي. الحيــز 

 يُشــار إىل أّن الدكتــورة منار حســن 

هــي باحثــة متخصصــة بعلــم االجتــاع 

الحــري، والجنــدر، واالســتعار، ومــا 

بعــد االســتعار، واملجتمــع الفلســطيني 

يف الداخــل املحتــل.
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فلسطين في المونديال

ــال رأي للمفكــر الفلســطيني  مق

األســتاذ منــر شــفيق

ــر يف  ــريب الكب ــع الع ــذا التجم ه

امتــداد  وعــى  املونديــال،  ماعــب 

البــاد العربيــة كافــة، تحّشــد مــن 

بــه  وإذا  املونديــال،  مشــاهدة  أجــل 

يتحــّول عفويًــا إىل شــاهد عــى وجــود 

أّمــة عربيــة تتمّســك بقضية فلســطني، 

وراح يــأيت يف كل مبــاراة شــارك فيهــا 

فريــق عــريب، مبــا مل يخطــر ببــال 

مــا  املونديــال  يحــدث يف  أن  أحــد 

ــدث. ح

ــان  ــلوا الكي ــاه مراس ــا تلق ــًا، م مث

الصهيــوين مــن صدمــات مقاطعــة، 

اســمه  بــيء  االعــراف  وعــدم 

“إرسائيــل”، وإمنــا بفلســطني، مــن 

جانــب كل مــن حاولــوا مقابلتهــم مــن 

ــرب. ع

وهكــذا كانــت هــذه أول صدمــة 

الصهيوين وظاهــرة  يتلقاها الكيــان 

التطبيــع، رغــم أنهــم رمــزوا كثــرًا 

املســتقبل  ســمة  بأن “التطبيع” هــو 

العــريب القــادم.

الثانيــة  الصدمــة  جــاءت  ثــم   

ونزولــه  الفلســطيني  العلــم  بارتفــاع 

لرفــرف يف امللعــب، حتــى وصلنــا إىل 

شــبه إجاع عــى القــول بــأن املونديال 

ــال،  ــا افتع ــا وب ــا، وعفويً ــّول عمليً تح

لفلســطني وعدالتها  إىل مونديــال 

ــاميًا،  ــا وإس ــا عربيً ــا، ومركزيته عامليً

ــا. ــا عامليً وتأييده

ــّجل أواًل،  ــب أن يُس ــد يج ــذا البُع ه

ــن  ــاين، ع ــد الث ــه البع ــازل ل ــد تن وق

ــا، وإمنــا عــن  ــا وال تواضًع أواًل، ال كرًم

ــه  ــن دم ــه، وم ــطني من ــب ألّن فلس ح

ــه. ولحم

البُعد الثاين

البعــد الثــاين جــاء مــن خــال 

الفــرق  لــكل  عــام  عــريب  انحيــاز 

ــال. ــي شــاركت يف املوندي ــة الت العربي

 وقــد أخــذ هــذا االنحيــاز يتصاعد، 

ــاز  ــع كل إنج ــى م ــه األع ــذ تجلي ويأخ

راح يحققــه الفريــق املغــريب املدهــش، 

هزميــة  إنــزال  إىل  وصــل  والــذي 

ــل  ــى البط ــد أب ــال، وق ــق الربتغ بفري

ــه يف دور  ــدو، وهــو يدخــل مكان رونال

ــة. األربع

الجاهــر  راقــب مواقــف  مــن 

حضــور  يف  املشــاركة  العربيــة 

ــر  ــف الجاه ــع مواق ــال، وتاب املوندي

العربيــة عــى املســتوى العــريب، يجدها 

ــق  ــريب الفري ــق املغ ــت الفري ــد جعل ق

العــريب لألمــة العربيــة. وكان هــذا 

ســيحدث، بنــاًءا عــى مــا شــاهدنا، مــع 

أي فريــق عــريب آخــر، لــو كان مكانــه، 

ــا،  ــا، أم مرصيً أكان تونســيًا أم جزائريً

أم عراقيًــا، أم خليجيًــا.

يف  رصخ  حــدث  الــذي  هــذا 

ــن  ــه م ــمعت كلات ــع “وأس آذان الجمي

عربيــة  مثة أّمــة  أن  صمــم”؛  بــه 

مــن  وأىب  شــاء،  مــن  واحدة شــاء 

ــذا  ــر ه ــا حــدث غ أىب، وال تفســر مل

التفســر.

حــاول  مــن  عبثًــا  ذهــب  لقــد 

ــد  ــراز كل مــا يبع تفســر الظاهــرة بإب

عربيــة،  أّمــة  وجــود  عــى  داللتهــا 

ــم  ــى الرغ ــة، ع ــة جامع ــة عربي وهويّ

وهويّــات  تجزئــة  مــن  يســود  مــا 

فرعيــة ذهبــت الجاهــر مــن خالهــا 

املونديــال. لحضــور 

عــربت  الجاهــر  أن  صحيــح 

عاطفيًــا عــن تلــك الحقيقــة، ولكــن 

بــأّي حــق وبــأي علــم ميكــن أن يــربز 

مــا بــدا مــن عواطــف، ســواء مــا ســمّي 

ــت أو  ــن الكب ــرج م ــذي خ ــرح ال بالف

مــن القمــع، أو مــا شــئت مــن أســباب؟ 

ــة أو العواطــف ال توجــد مــن  فالعاطف

دون الوعــي والعقــل والوجــود األصــي 

لإلنســان، بــل هــي جــزء مــن عقانيــة 

ــن. ــي محددي ووع

أيّــة  يقــرأ  مــن  يخطــئ  ولهــذا 

الــذي  العقــل  عــن  بعيــًدا  عاطفــة 

ــّدد العواطــف إزاء حــدث  يحملهــا، فتع

معــني، أو قــل مــا حــدث يف املونديال، 

وتعــّدد  العقــول،  تعــّدد  عــى  دليــل 

نفســه. اآلن  الوعــي يف 

 لقراءة املقال كاما من املصدر

/https://arabi21.com/story/1480784



موقعها: 

تقع إىل الجنوب الرشقي من حيفا وتبعد عنها 35 كم.

مساحتها وعدد سكانها:

بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 3600 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1931 حــواىل 451 

نســمة وارتفــع إىل 640 نســمة عــام 1945.

مساحتها وعدد سكانها:

دّمرت سلطات االحتال القرية تدمرًا كامًا ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها يف العام 1948.

أقام االحتال الصهيوين مستعمرة “ها-يوغف” غريب القرية يف العام 1949.

خربة لد

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