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كلمة العددكلمة العدد
 حي الشيخ جراح 

ـــا امـــام قـــوى  ، بـــل بطوليًّ
ً
ـــا مشـــرفا ـــا وطنًي

ً
ال زال األهـــل فـــي حـــي الشـــيخ جـــراح يســـطرون موقف

االحتـــال االســـرائيلي الخشـــنة و الناعمـــة.
األهـــل متمســـكون ببيوتهـــم وأراضيهـــم، وهـــم بذلـــك إنمـــا يحافظـــون ايًضـــا علـــى إســـامية 

وعروبـــة القـــدس ويســـتحقون كل االحتـــرام علـــى ذلـــك.
ـــي،  ـــام العالم ـــة اإلع ـــى خريط ـــي عل ـــف الح ـــوا مل ـــتطاعوا ان يضع ـــل اس ـــر أن األه ـــت للنظ الف
ـــاء  ـــباب ونس ـــيوخ وش ـــن ش ـــع، م ـــه الجمي ـــاهم في ـــذي س ـــي ال ـــي واإلعام ـــاطهم الميدان ـــر نش عب

ـــال، وأطف
وهذا بحد ذاته مصدر إيحاء وإلهام لكل صاحب قضية.

 النقب 
ر فيهـــا المؤسســـة اإلســـرائيلية 

ّ
يواجـــه أهلنـــا فلســـطينيو النقـــب هجمـــة إســـرائيلية ممنهجـــة، تســـخ

ـــدم  ـــر مصـــادرة األرض وه ـــاك، عب ـــز هن ـــد الحي  لمشـــروع تهوي
ً
ـــة ـــا خدم ـــا وإمكاناته ـــا كله أذرعه

ـــا يحصـــل اآلن  ـــي كم ـــاز القضائ ـــر الجه ـــم عب ـــن أراضيه ـــن ع ـــة المدافعي ـــة ومعاقب ـــوت العربي البي
ـــال ال الحصـــر. ـــى ســـبيل المث ـــع أهـــل العراقيـــب عل م

و تعمـــل المؤسســـة جاهـــدة عبـــر إطـــاق مشـــاريع أســـرلة كالترغيـــب فـــي الخدمـــة فـــي الجيـــش 
اإلســـرائيلي.

إزاء كل ذلك ال بد من توعية الناشئة والعمل على حفظ الهوية واالنتماء.
فوق كل ذلك، فإن مطلب الساعة هو وحدة الصف والموقف، فالوحدة قوة.

 من قتل الشهيد أحمد حجازي
إن قيـــام قســـم التحقيقـــات مـــع رجـــال الشـــرطة "ماحـــش" بإغـــاق ملـــف التحقيـــق فـــي استشـــهاد 
ـــد  ، فق

ً
ـــا ـــا قطع ـــم يكـــن مفاجًئ ـــرة، ل ـــة طم ـــن مدين ـــب التمريـــض أحمـــد حجـــازي اب الشـــاب طال

ـــك  ـــا، وكل ذل ـــة عربًي ـــون الضحي ـــا يك ـــات عندم ـــذه الملف ـــل ه ـــاق مث ـــى إغ ـــادة عل ـــرت الع ج
ـــة. بغطـــاء رســـمي مـــن األجهـــزة القضائي

هنـــا، ال بـــد مـــن التأكيـــد علـــى ضـــرورة متابعـــة الملـــف، وكل ملـــف علـــى شـــاكلته لتعلـــم 
ـــة أن صاحـــب الحـــق لـــن يتنـــازل عنـــه مهمـــا طـــال الزمـــن، وصـــدق 

َ
َتل

َ
المؤسســـة وليعلـــم الق

المثـــل الشـــعبي البســـيط:- مـــا ضـــاع حـــق ولـــه مطالـــب. 
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بقلم البروفيسور  إبراهيم أبو جابر
نائب رئيس حزب الوفاء واإلصالح

المؤّسسة اإلسرائيلّية "دولة بوليسّية"

ُوِســـمت المؤّسســـة اإلســـرائيلّية منـــذ إعانهـــا 
 
ً
ـــة ـــطينّية – دول ـــى األرض الفلس ـــام 48 -عل ع
ـــوال  ـــوم ل ـــت لتق ـــا كان ، إذ م

ً
ـــة  وأمنّي

ً
عســـكرية

اّتباعهـــا نظرّيـــة القـــّوة، وسياســـة الحديـــد 
ـــّي. ـــر العرق ـــار، والتطهي والّن

واليـــوم، بعـــد أكثـــر مـــن ســـبعة عقـــوٍد 
ـــت علـــى إعانهـــا، ال تـــزال حكومـــات 

َ
خل

المؤّسســـة اإلســـرائيلّية تتعامـــل مـــع شـــعبنا 
ـــل  ـــى، ال ب ـــتعائّية األول ـــة االس ـــس العقلّي بنف
ـــا لشـــعبنا الفلســـطيني  ـــائل قمعه ـــّورت وس ط

ــا الفلســـطيني خاّصـــة. ل ولداخلنـ
ُ
كك

"دولـــة  هـــي  اإلســـرائيلّية  المؤّسســـة  إّن 
ـــا  ـــّية كم ـــة البوليس ـــاز، والدول ـــّية" بامتي بوليس
ـــارس  ـــي ُتم ـــة الت ـــي الدول ـــا، ه ـــت علمًي ُعّرف
فيهـــا الحكومـــة –مـــن خـــال األجهـــزة 
ــراءاٍت  ــرطة خاّصة-إجـ ــاز الشـ ــة وجهـ األمنيـ
ـــم مـــن 

ّ
ـــٍة صارمـــٍة ضـــد المجتمـــع، تتحك قمعّي

خالهـــا بالّنواحـــي االجتماعّيـــة والسياســـّية 
الشـــمولّية  ممارســـة  أي  واالقتصادّيـــة، 

ــعب. ــى الشـ ــة علـ ــيطرة االجتماعّيـ والسـ
ـــد تعامـــل الســـلطات اإلســـرائيلّية منـــذ 

ّ
 أك

أواخـــر القـــرن العشـــرين )القـــرن الماضـــي( 
هـــذه  وجـــه  الفلســـطيني  الداخـــل  مـــع 
المؤّسســـة الحقيقـــي، باســـتخدامها العنـــف 
الـــذي وصـــل أحياًنـــا الـــى القتـــل بـــدٍم 
ـــة،  ـــان الطبيعّي ـــوق اإلنس ـــاك حق ـــارٍد، وانته ب
والماحقـــات السياســـّية، والتعـــّدي علـــى 
ـــدّل  ـــا ي ـــك، مّم ـــر ذل ـــات الفـــرد وغي خصوصّي
ــة. ــذه المؤّسسـ ــّية هـ ــى بوليسـ ــوٍح علـ بوضـ

المؤّسســـة  اســـتحدثت  فقـــد  وللعلـــم، 
اإلســـرائيلّية العديـــد مـــن األجهـــزة األمنّيـــة 
والشـــرطّية لمواجهـــة المجتمـــع العربـــي 
فـــي الداخـــل الفلســـطيني منـــذ نهايـــة 
ـــا للشـــّك  ـــدع مكاًن ـــا ال ي ـــرن الماضـــي، مّم الق
، ومـــن هـــذه 

ٌ
فـــي أّنهـــا مؤّسســـة بوليســـّية

األجهـــزة، تلـــك التـــي تقمـــع الجماهيـــر 

العربّيـــة بالضـــرب واالعتقـــال والســـحل 
، ومـــا 

ً
الـــذي لـــم تســـلم منـــه النســـاء أيضـــا

عّنـــا مظاهـــرة َســـعوة/األطرش فـــي الّنقـــب 
 ، "اليّســـام"  هـــي:  والوحـــدات  ببعيـــد، 
ـــام"، ووحـــدة المســـتعربين  ـــار"، و"اليّم و"اليّم
ـــدة  ـــى وح ـــة ال ـــا، إضاف ـــرطة أيض ـــة للش التابع
حـــرس الحـــدود التـــي هـــي أصـــًا جـــزٌء مـــن 
ـــا  ـــاف إليه ـــرائيلي، يض ـــرطة اإلس ـــاز الش جه
جهـــاز الشـــاباك ووحـــدة الســـايبر)الّرصد 

والتجّســـس اإللكترونـــي(.
عانـــى وال يـــزال مجتمعنـــا الكثيـــر مـــن 
السياســـات القمعّيـــة للشـــرطة اإلســـرائيلّية، 
خـــال مســـيرته فـــي الدفـــاع عـــن ثوابتـــه 
وعوامـــل وجـــوده فـــي وطنـــه وأولهـــا المســـجد 
ــات  ــدس والمقّدسـ ــارك، والقـ ــى المبـ األقصـ
اإلســـامّية والمســـيحّية، واألرض والمســـكن، 
 
ً
ـــة ل

ّ
 أّن المؤّسســـة اإلســـرائيلّية الرســـمّية ممث

ّ
إال

ــة واألمـــن الداخلـــي،  فـــي وزارتـــي الداخلّيـ
ـــا خلـــف األجهـــزة الشـــرطّية  ـــا وقالًب تقـــف قلًب
اإلعامـــي  المســـتوى  علـــى  المذكـــورة، 
والتعبـــوي والمالـــي والقانونـــي، والدليـــل 
ــة  ــرائيلية المختّصـ ــلطات اإلسـ ــف السـ موقـ
الداعـــم لهـــذه األجهـــزة ضـــد أي شـــكوى مـــن 

الجمهـــور العربـــي.
حّصنـــت الشـــرطة نفســـها ،عوًضـــا عـــن الدعـــم 
ـــٍة، هـــي "قســـم  ـــٍة ظالم ـــا، بلجن ـــي له الحكوم
التحقيقـــات مـــع أفـــراد الشـــرطة" المســـّماة 
ـــة  ـــة إليهـــا مهّم ـــة "ماحـــش" ، والموكل بالعبرّي
ــرطة  ــال الشـ ــاوزات رجـ ــق فـــي تجـ التحقيـ
ــور،  ــن الجمهـ ــا مـ ــة لهـ ــكاوى المقّدمـ والشـ
ـــام  ـــة ضّدهـــم أم ـــات قانوني ـــح ملف ـــًدا لفت تمهي
 أّنـــه ثبـــت انحصـــار دور هـــذه 

ّ
القضـــاء، إال

ــال  ــن رجـ ــاع عـ ــي الّدفـ ــا فـ ــة عملًيـ لجنـ
ّ
ال

الشـــرطة مـــن الماحقـــات القضائّيـــة، فكـــم 
مـــن قضّيـــة قتـــٍل واعتـــداٍء علـــى األرواح 
والممتلـــكات وانتهـــاٍك لحقـــوق اإلنســـان 

ـــّرأت  ـــرطّية فب ـــر ش ـــد عناص ـــا ض ـــت له ّدم
ُ
ق

ـــم،  ـــى ممارســـة عمله ـــم ال ســـاحتهم ،وأعادته
ومـــا عّنـــا مقتـــل المربـــي يعقـــوب أبـــو 
ــن  ــر الديـ ــه وخيـ ــد طـ ــان ، وال محمـ القيعـ

ــد. ــه( ببعيـ ــم اللـ حمدان)رحمهـ
 إذن نحـــن نواجـــه بصـــدوٍر عاريـــٍة، دفاًعـــا 
ـــا، مؤّسســـة  ـــي وطنن ـــا ف ـــا ووجودن عـــن ثوابتن
بوليســـّية بـــكل معنـــى الكلمـــة، تمـــارس 
ــٍل  ــاِت فصـ ــعبنا سياسـ ــا وشـ ــّد مجتمعنـ ضـ
عنصـــرٍي واضـــٍح أي  "دولـــة أبرتهايـــد"، 
ـــة  ـــي خدم ـــت ف ـــرطة ليس ـــا الش ـــَدت فيه غ
ـــا  ـــق عليه ـــا ينطب ـــال، وإّنم ـــا يق ـــعب كم

ّ
الش

 
ٌ
ـــة  قمعّي

ٌ
ـــا"، مؤّسســـة ـــول "حاميهـــا حراميه الق

ــّن  ــودي، تسـ ــر اليهـ ــا لآلخـ  تماًمـ
ٌ
ــازة منحـ

القوانيـــن العنصرّيـــة، وتحـــارب الوجـــود 
ـــن  ـــرفاء م ـــق الش ـــه ،وتاح ـــي، وتّهمش العرب
ـــاب  ـــب واإلره ـــر الرع ـــا، وتنش ـــادة مجتمعن ق
فـــي صفـــوف المواطنيـــن اآلمنيـــن ،وتهـــدم 
البيـــوت العربّيـــة، وتهّجـــر مـــن تشـــاء 
ـــي  ـــن الّرع ـــّرم أماك ـــي، وتح ـــادر األراض ،وتص

لمواشـــي الفلســـطينيين فـــي النقـــب.
كـــر غيـــٌض مـــن فيـــٍض، فكيـــف 

ُ
ــا ذ إّن مـ

ـــا  ـــدة دفاًع ـــة الموّح ـــن القائم ـــتميتين م بالمس
عـــن بقـــاء واســـتمرارّية هـــذه الحكومـــة 
بشـــعبهم  تبطـــش  التـــي  العنصرّيـــة، 
ومجتمعهـــم فـــي الداخـــل ليـــل نهـــار، 
ــّن قوانيـــن  ــم وتأييـــد سـ ــم دعـ وكيـــف لهـ
عنصرّيـــٍة فاشـــيٍة ضـــّد قومهـــم، ال بـــل 
ويدافعـــون عـــن هـــذه المؤّسســـة بالبـــاع 
 
ً
والـــذراع، ويســـوقون مبـــّرراٍت لهـــم بائســـة
ال قيمـــة لهـــا فـــي أجنـــدة شـــعبنا، فهـــؤالء 
ــن  ــم، ولكـ د ذكرهـ

ّ
ــيخل ــخ سـ ــال التاريـ أخـ

ـــا كنهجهـــم  ـــوا نهًج فـــي صفحـــات مـــن حمل
ـــن  ـــل" ، مّم ـــد الفاش ـــج الجدي ـــّمى "الّنه المس
ال يزالـــون تلوكهـــم األلســـن فـــي المحافـــل 

ــام.   ــائل اإلعـ ــر وسـ ــرات وعبـ والمؤتمـ
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بقلم د. حسن صنع الله

مشروعنا ام مشروعهم؟

إن مشـــروعنا الوطنـــي يعبـــر عـــن تمســـكنا بحقوقنـــا 
التاريخيـــة ومقدســـاتنا، بثوابتنـــا، بروايتنـــا،  وأرضنـــا 
ـــّوق  ـــاول أن يس ـــن يح ـــوم م ـــاك الي ـــا. هن ـــا وعقيدتن بُهويتن
لنـــا المشـــروع الصهيونـــي بذريعـــة الخدمـــات والميزانيـــات، 
وهـــؤالء وعلـــى رأســـهم قيـــادة الموحـــدة يـــرون فـــي التمســـك 
بالمشـــروع الوطنـــي الفلســـطيني عقبـــة كـــؤود يجـــب التخلـــي 
عنهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق مصالـــح خدماتيـــة وتحصيـــل 

ميزانيـــات للحكـــم المحلـــي. 

قلناهـــا وال زلنـــا نرددهـــا أن الكنيســـت تحقـــق مصلحـــة 
ـــذه  ـــي ه ـــرط ف ـــن ينخ ـــردة، وكل م ـــة مج ـــة صهيوني قومي
اللعبـــة يخـــدم المشـــروع الصهيونـــي، وهـــذا المشـــروع ال 
ــن  ــدة وأرض ووطـ ــن وعقيـ ــاب ديـ ــن أصحـ ــا فنحـ يمثلنـ

وروايـــة ومشـــروع وطنـــي وثوابـــث.

ـــطيني وال  ـــكل الفلس ـــن ال ـــزء م ـــم ج ـــئتم أم أبيت ـــن، ش نح
خصوصيـــات تحكمنـــا وال قناعـــات شـــخصية وال تكتيـــكات 
ــي  ــروع الوطنـ ــوع بالمشـ ــق الموضـ ــا يتعلـ ــية عندمـ سياسـ

والثوابـــت واألرض والوطـــن.

الدوِنّيـــة  قمـــة  إن  بـــل  ال  األوهـــام،  وبيـــع  فالعبثيـــة 
واالنحطـــاط السياســـي وعـــدم الواقعيـــة هـــو أن تلقـــي نفســـك 
ــق  ــا يتعلـ ــا فيمـ ــي. أمـ ــروع الصهيونـ ــان المشـ ــي أحضـ فـ
بالخدمـــات والميزانيـــات فـــإن أي رئيـــس ســـلطة محليـــة 
ـــه طـــرق  ـــاءه يمكن كممثـــل جمهـــور خدماتـــي وصاحـــب كف
ــة ألي  ــات وال حاجـ ــل الميزانيـ ــوزارات لتحصيـ ــواب الـ أبـ

واســـطة مـــن أعضـــاء الكنيســـت.

المؤسســـة اإلســـرائيلية التـــي أفشـــلت كل التســـويات 
السياســـية تعتـــرف أنهـــا تديـــر الصـــراع اليـــوم مـــع الجانـــب 
ـــاء  ـــطيني والقض ـــيطنة الفلس ـــاول ش ـــي تح ـــطيني، فه الفلس

ـــت  ـــوي تح ـــن ينض ـــه كل م ـــه، وعلي ـــه وروايت ـــى قضيت عل
ــاعد هـــذه المؤسســـة  ســـقف الكنيســـت اإلســـرائيلي يسـ
ــة  ــة القضيـ ــم تصفيـ ــى تتـ ــراع حتـ ــذا الصـ ــى إدارة هـ علـ

الفلســـطينية إلـــى غيـــر رجعـــة.

ــات  ــطيني خدمـ ــل الفلسـ ــق للداخـ ــد أن يحقـ ــن يريـ مـ
ـــل  ـــة، ال ب ـــة الدول ـــراف بيهودي ـــا اعت ـــع ثمنه ـــات دف وميزاني
تشـــارك القائمـــة الموحـــدة  فـــي صناعـــة القـــرار كونهـــا 
جـــزء مـــن حكومـــة االئتـــاف الصهيونـــي ســـواء صـــوت 
ــتهدف  ــون يسـ ــروع قانـ ــد أي مشـ ــع أو ضـ ــا مـ أعضاؤهـ
الوجـــود الفلســـطيني، لذلـــك الموحـــدة شـــريكة فـــي تمريـــر 
ـــراءة  ـــي الق ـــم شـــمل العائـــات الفلســـطينية ف ـــع ل ـــون من قان
ـــب  ـــي ُترتك ـــة الت ـــم الصهيوني ـــي الجرائ ـــريكة ف ـــى وش األول
ـــع. ـــن المواق ـــا م ـــب وغيرهم ـــدس والنق ـــي الق ـــا ف بحـــق أهلن

ــة  ــن المؤسسـ  عـ
ً
ــا ــدة مدافعـ ــس الموحـ ــح رئيـ ــد أصبـ لقـ

اإلســـرائيلية ومشـــروعها الصهيونـــي عندمـــا رد علـــى تقريـــر 
منظمـــة " أمنســـتي"، نافًيـــا ومعارًضـــا اعتبـــار المؤسســـة 
ـــار  ـــده لمس ـــم تأيي ـــري"، ث ـــل عنص ـــة فص ـــرائيلية" دول اإلس

التطبيـــع بـــكل وضـــوح وصراحـــة.

ـــن  ـــى كل م ـــوة عل ـــه اآلن وبق ـــرح نفس ـــذي يط ـــؤال ال والس
دعـــم الموحـــدة ومشـــروع الكنيســـت هـــل أنتـــم راضـــون 
ــه  ــت اليـ ــذي وصلـ ــي الـ ــاط السياسـ ــذا االنحطـ ــن هـ عـ
ــن  ــن عـ ــن والمنافحيـ ــالتي للمدافعيـ ــا رسـ ــدة. أّمـ الموحـ
ـــن ال يجـــدون  ـــات رئيســـها، والذي مشـــروع الموحـــدة وقناع
ألنفســـهم مـــن وســـيلة دفـــاع ســـوى اتهـــام اآلخريـــن بأنهـــم 
ــطيني  ــعبنا الفلسـ ــم إن شـ ــول لهـ ــانئون، أقـ ــون وشـ كارهـ
ـــوا  ـــاص ليس ـــكل خ ـــطيني بش ـــا الفلس ـــام وداخلن ـــكل ع بش

 ُيســـاق...
ً
قطيعـــا
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إسم الشاهدة:شفيقة علي سليمان السلوت"أم محمد"
العمر:71 سنة

البلد األصلي:أسدود
السكن الحالي:خان يونس/حي األمل

تصف الحاجة شفيقة قريتها فتقول ))أسدود بلد كبيرة تحّدها بيت دّراس وبرقة من 
الشرق، ومن الجنوب حمامة والمجدل.

ّنا في اآلبار. زَّ
َ
وفي هديك األيام- تقصد عام -1948 حصدنا الحصيدة وَدَرسنا وخ

 مقبرة موجودة في غربها، 
ً
وكان في البلد بئر مياه وبئر أبو زينة، وكان في البلد أيضا

والسوق في الشرق. ويأتي أهالي بطانة وبيت دراس، وحمامة والمجدل إليه. وفي البلد 
كان فيه قهوة ُتسمى قهوة"غبن". وأقرب كوبانية للبلد كانت على أرض بيت دراس 
 قريبة وكلهم لليهود.وكانت 

ً
وكانت تحد أرضنا وكان إسمها "تعبيا"، وكوبانية برقة أيضا

 كنا نروح 
ً
بيارة اليهودي سركوف تحت أرضنا وبيارة اليهودي ماير تحد أرضنا وأيضا

نتعالج في كوبانية"تعبيا"((.
الطيارات  أيامها  ))كانت  وتقول:  حرب1948  أيام  عن  محمد  أم  الحاجة  وتتحدث 
كنا  بيهاجموا  كانوا  ولما  الكبيرة(،  القيازين)القنابل  وترمي  رؤوسنا  فوق  من  بتضرب 

بنقاومهم وكنت بأحمل الجّرة وبأسقي إللي بيقاوموا اليهود وال دار إال كان فيها ساح.
وفي دارنا إحنا، كان ألبوي بارودة ولزلمتي وألخوي بارودة وما طلعنا من البلد إال عندما 

 وباعونا بعدها((.
ً
جاء الجيش المصري، وما طالت فترة وجودهم إال أسبوعا

 25 إلى 
ً
وتضيف أم محمد:) ) قبل ما طلعنا مات" ذيب أبو ردينة" وكان عمره تقريبا

30 سنة و" محمد أبوجنادة" ماتوا من الطخ وشفناهم بعينينا ودفناهم في البلد((.
اليهود  هاجمونا  بعدها  اإلنجليزمن"الكنب"  رحل  أن  محمد:))ما  أم  الحاجة  وتتابع 
واستمرت المقاومة أسبوعين أو شهر، ونزلنا من أسدود على حمامة، والمصريون كانوا 
هُربوا...إجروا...وحرمونا من خيرنا وما أخذنا معنا حتى بجنيه واسُتهدفت 

ُ
بيقولوا لنا...أ

بيوت كثيرة من قصف الطيارات، وتركنا حبوبنا في اآلبار وبقرنا وطلعنا. وكانت عندي 
بنت عندها أسبوع كانت نايمة ونسيتها في السرير، وزوجي خاطر على حاله والطخ 
إلى جباليا وقعدنا فيها  انتقلنا  عليه وراح جابها.ومكثنا في حمامة ليلة واحدة وبعدها 

أسبوعين ثم خان يونس وأعطونا خيام وعشنا فيها((.
وعن الرجوع إلى البلد قالت أم محمد )) زلمتي من الناس اللي كانوا بيتسللوا وكنت أروح 
 وراح جابه وراح عمي، وكان زلمتي يروح 

ً
معه نحضر َحّب.وكنا ناسيين عجًا مذبوحا

عاليهود يسرق منهم ويعود وسرق بارودتين وحصان.
اليهود  وكان  الَحّب ألوالدهم  إحضار  يحاولوا  وكانوا  رجعوا  وما  راحوا  ناس  هناك  ولكن 

بيطوخوهم.
وفيه بنت ظلت في أسدود من أهل بيت دراس إسمها" تحفة أبو شّمالة" كان عمرها 10 

سنوات وكانوا بيقولوا أن اليهود خطفوها((.

إعداد: هيئة التحرير
المصدر:جرح النكبة

شاهد على النكبة
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المولد والنشأة
 
ً
ولد عمر بن المختار بن عمر المنفي عام 1862 في قرية جنزور )منطقة الجبل األخضر ببرقة( شرقي ليبيا ألسرة تنتمي إلى قبيلة "المنفة". توفي والده حاّجا

بمكة، فتولى الشيخ حسين الغرياني )شيخ زاوية جنزور السنوسية( رعايته بوصية من أبيه، فأدخله مدرسة القرآن الكريم بالزاوية.

الدراسة والتكوين
التحق عمر المختار بمعهد واحة الجغبوب التي كانت آنذاك عاصمة للدعوة السنوسية شرقي ليبيا، فدرس فيه -مدة ثماني سنوات- العلوم الشرعية من فقه وحديث 

وتفسير.
 
ً
وقد تميز بثقافة دينية عميقة وبشخصية قيادية عززتها نشأته في الصحراء حيث خبر القبائل وحروبها، وتعلم وسائل فض الخصومات البدوية، كما أصبح ماهرا

بمسالك الصحراء.

التوجه الفكري
تربى عمر المختار منذ صغره على مبادئ الدعوة السنوسية ذات المنزع العلمي الجهادي، وهو القائل في والئه لها: "إن قيمتي في بادي -إذا ما كانت لي قيمة 

أنا وأمثالي- مستمدة من السنوسية".
 

المسار الجهادي
شارك عمر المختار أثناء وجوده في تشاد في المعارك التي خاضتها كتائب السنوسية 1902-1899 ضد الفرنسيين الذين احتلوا المنطقة، وكانت ال تزال وقتذاك 

ضمن األراضي الليبية.

وفي سنة 1908 ُدعي للمشاركة في المعارك بين السنوسيين والقوات البريطانية على الحدود الليبية المصرية.
 منها، وبدأت السفن الحربية تقصف مدن الساحل الليبي.

ً
وفي 29 سبتمبر/أيلول 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية التي كانت ليبيا حينذاك جزءا

يومها سارع عمر المختار بالعودة إلى "زاوية القصور" لتنظيم حركة الجهاد ضد الغزاة اإليطاليين، فشارك في معركة الساوي أواخر 1911.
وتولى قيادة "المجلس األعلى" للعمليات الجهادية الذى أدار أعظم المعارك في التاريخ الليبي مع المحتلين اإليطاليين، خاصة بعد انسحاب األتراك من الباد 

1912 بموجب معاهدة لوزان التي تخلوا فيها إليطاليا عن ليبيا.
وقد ألحق المجاهدون - بقيادة عمر المختار- بالغزاة هزائم مريرة، فقتلوا مئات الضباط والجنود، وخاضوا مئات المعارك في حرب استمرت عشرين سنة.

ولما انسحب السنوسيون من ليبيا إلى مصر 1922، ظلت الحرب قائمة بقيادته، وعندما حاصره المحتلون سنة 1926 في الجبل األخضر لجأ إلى حرب العصابات 
فأجبرهم على طلب مفاوضته سنة 1929، لكنه رفض مطالبهم بوقف القتال والخروج من الباد واستأنف قتالهم.

 في يد اإليطاليين.
ً
وفي إحدى المعارك سنة 1931 وبعد يومين من القتال المستميت وقع عمر المختار أسيرا

وقد سجل التاريخ كلماته األخيرة قبيل إعدامه)في بنغازي، وأمام آالف الليبيين، صباح يوم 16/9/1931( عندما قال للضابط اإليطالي الذي كان يحقق معه: "نحن 
ال نستسلم.. ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم واألجيال التي تليه، أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي".

بتصرف عن: الجزيرة

عمر المختار
 

مجاهد ليبي قاوم الغزو اإليطالي لباده فقاد ضده مئات المعارك ما بين -1911
لقبه   .

ً
شنقا بإعدامه  قضت  محاكمة صورية  له  وعقدوا  اإليطاليون  َسَرُه 

َ
أ  ،1931

نظام  ثورتهم على  في  وبطولته  دوره  واستلهموا  المجاهدين"،  بـ"شيخ  الليبيون 
القذافي 2011، كما ضّمنوا َعلمه األسود ذا النجمة والهال في علم الدولة بعد 

نجاح الثورة.

إعداد هيئة التحرير

شخصية العدد
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أقوال صهيونيةأقوال صهيونية

بنيامين زئيف تئودور هرتصل )1860-1904(

"إذا لم يتواجد عدو للشعب اليهودي، فمن المفروض خلق هذا العدو، 
ألّن من شأن السام أن يفتت الشعب اليهودي".

النقب ليس وحيًدا
أبناء الوفاء واإلصالح يشاركون صباح األحد الموافق 2022-1-30 في المظاهرة الوحدوية، بدعوة من 

لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء ولجنة التوجيه العليا لقضايا عرب النقب.
على  احتجاًجا  وذلك  القدس،  مدينة  اإلسرائيلية في  الحكومة  رئيس  مكتب  قبالة  المظاهرة  أقيمت   

الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على اإلنسان واألرض والبنيان في النقب.
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بقلم د.حسن صنع الله

المصالحة الخليجية أسبابها 
توقيتها وانعكاساتها

)1(
قرار صك االنتداب الصادر عن عصبة األمم في مؤتمر 

سان ريمو في إيطاليا 1921/22
 عن وضع الباد في أحوال سياسية وإدارية وإقتصادية، تضمن إنشاء الوطن 

ً
  "تكون الدولة الُمنَتدبة مسؤولة

 
ً
 لما جاء في بيانه في دبياجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة

ً
القومي اليهودي وفقا

 عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين".
ً
أيضا

زاوية تعنى 
بالتاريخ والتراث الفلسطيني فلسطينيات

قرارات األمم المتحدة 
بما يخص فلسطين

يحررها أ.سامي حلمي 
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ال تقلقل
طريق املجاهدين

عقبة القادسية

وادي الربابة

راس العمود

شعار هآريوت

شعار ها براخيم

وادي هنوم

معاليه هزتيم

 النقب ليس وحيًدا
الوفاء واإلصالح يشارك، ظهيرة السبت 2022-1-22، في اجتماع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 

و"لجنة التوجيه العليا لعرب النقب" على أرض قرية سعوة، حيث تقررت عدة خطوات نضالية .
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التاريخ أحداث شهر  كانون الثاني
1/1/1948 الجامعة العربية تشكل جيش اإلنقاذ يف سنة النكبة 1948

1/1/1965 انطالقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

4/1/2005 مجزرة بيت الهيا ارتقى فيها 8 شهداء

5/1/1948 مجزرة فندق سمرياميس يف القدس ارتقى فيها 19 شهيدا

6/1/1938 قوات االنتداب الربيطانية ترتكب مجزرة يف قرية عتيل بحق النساء واألطفال وتنتهك حرمة املساجد وتمزق 
املصاحف

6/1/1973  الدورة الحادية عرشة للمجلس الوطني الفلسطيني – القاهرة
ظهور فكرة تشكيل املجلس املركزي

6/1/1992 قرار مجلس األمن رقم 726 بإدانة اإلبعاد وإعادة املبعدين الفلسطينيني من مرج الزهور

6/1/2009 مجزرة مدرسة الفاخورة يف جباليا ارتقى فيها 42 شهيدا

7/1
من كل عام

يوم الشهيد الفلسطيني، إحياء وتكريم ذكرى شهداء فلسطني

7/1/1948 مجزرة بوابة يافا يف القدس ارتقى فيها 18 شهيدا

8/1/1948 مجزرة الرسايا العربية يف يافا ارتقى فيها 70 شهيدا

مجلس األمن الدويل يتبنى القرار رقم 1860 الداعي إىل وقف فوري إلطالق النار يف قطاع غزة؛ يليه انسحاب كامل  8/1/2009
للقوات اإلرسائيلية؛ وذلك إليقاف الحرب اإلرسائيلية عىل القطاع.

9/1/2005 انتخابات الرئاسة للسلطة الفلسطينية والتي بموجبها فاز محمود عباس بالرئاسة

14/1/1991 اغتيال القادة الثالثة " أبو إياد – أبو الهول – أبو محمد " عىل يد املوساد االرسائييل

15/1/1921 نقل اإلرشاف عىل فلسطني من وزارة الخارجية الربيطانية إىل وزارة املستعمرات

15/1/1997 توقيع بروتوكول الخليل مع حكومة الليكود

15/1/2017 انعقاد مؤتمر باريس للسالم يف باريس حيث شاركت فيه 70 دولة وكان يهدف استئناف املفاوضات بني السلطة 
الفلسطينية والجانب اإلرسائييل، عىل أساس حل الدولتني

16/1/1948 مجزرة عمارة املغربي يف حيفا ارتقى فيها 31 شهيدا

18/1/1974 التوقيع عىل اتفاقية فصل القوات املرصية واإلرسائيلية بعد حرب العام 1973

19/1/1948 وقوع مجزرة  صفد عىل يد العصابات الصهيونية.

20/1/1996 انتخاب يارس عرفات رئيًسا للسلطة الوطنية الفلسطينية وانتخاب املجلس الترشيعي الفلسطيني األول

21/1/1988 يتسحاك رابني وزير الحرب اإلرسائييل يعلن عن سياسة تكسري العظام ملواجهة االنتفاضة

25/1/1935 انعقد مؤتمر علماء فلسطني األول برئاسة الحاج أمني الحسيني يف مدينة القدس

25/1/1948 وصول أول فوج من جيش اإلنقاذ بقيادة  فوزي القاوقجي إىل فلسطني

25/1/2006 االنتخابات الترشيعية الفلسطينية الثانية

26/1/2009 مجزرة حي الزيتون يف غزة ارتقى فيها 13 شهيدا

27/1/1919 انعقاد املؤتمر الفلسطيني األول والذي اعترُبت  فلسطني من خالله جزءاً من سوريا.

28/1/1948 مجزرة شارع عباس يف حيفا ارتقى فيها 20 شهيدا

31/1/1949 أهل فلسطني يعقدون مؤتمر القدس ويعلنون أن القدس مدينة عربية

31/1/1949 تقلد  دافيد بن غوريون رئاسة الحكومة اإلرسائيلية األوىل

التاريخ أحداث شهر  شباط
2/2/1955 مجزرة غزة االوىل ارتقى فيها 39 شهيدا

2/2/1988 سلطات االحتالل اإلرسائييل تغلق املدارس والجامعات الفلسطينية يف أعقاب اندالع االنتفاضة الفلسطينية األوىل

3/2/1969 انتخاب يارس عرفات رئيساً للجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفلسطينية

7/2/1799 بدء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت الحتالل فلسطني

7/2/1939 فتتاح مؤتمر املائدة املستديرة يف لندن بني وفود من الدول العربية ووفد يهودي حول مستقبل أرض فلسطني

7/2/1983 لجنة كاهان للتحقيق يف مجازر صربا وشاتيال تقدم تقريرها وتتهم أرئيل شارون باملسؤولية عن املجازر، وعىل أثر ذلك 
يستقيل شارون من وزارة الحرب لكنه يبقى يف الحكومة.

8/2/2007 توقيع اتفاق مكة املكرمة بني حركتي فتح وحماس

11/2/1985 اتفاق عمان بني منظمة التحرير الفلسطينية واألردن

12/2/1997 الرئيس يارس عرفات يؤدى القسم كأول رئيس منتخب للشعب الفلسطيني

14/2/1948 مجزرة سعسع ارتقى فيها 60 شهيدا

18/2/1980 افتتاح السفارة اإلرسائيلية بالقاهرة.

20/2/1948 مجزرة بناية السالم يف القدس ارتقى فيها 14 شهيدا

21/2/2002 مجزرة رفح ارتقى فيها 10 شهداء

22/2/1969 تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني.

24/2/1949 اتفاقية الهدنة بني الجانبني املرص واإلرسائييل يف جزيرة رودس.

25/2/1965 مؤتمر الصحفيني العرب األول املنعقد يف الكويت يدعوإىل تمكني الفلسطينيني من أداء دورهم الطليعي يف معركة العودة.

25/2/1980 وفاة أحمد الشقريي مؤسس وأول رئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية

25/2/1994 وقوع مجزرة املسجد اإلبراهيمي  يف مدينة الخليل بحق املصلني أثناء صالة الفجر يوم الجمعة من شهر رمضان عىل يد 
املستوطن اإلرهابي باروخ غولدشتاين .

27/2/1948 مجزرة زرنوقة ارتقى فيها 27 شهيدا

28/2/1955 شّن جيش االحتالل اإلرسائييل هجوماً عىل قطاع غزة أسفر عن استشهاد 38 عربيا وجرح عدد مماثل.

إعداد: أ.سامي حلمي
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 أوقافنا ليست مشاًعا
أبناء الوفاء واإلصالح يشاركون ظهيرة الجمعة الموافق 2022-2-11 في الوقفة االحتجاجية في بلد 
الشيخ)نيشر( إثر االعتداء الغاشم على مقبرة القسام، وذلك بدعوة من هيئة متولي وقف االستقالل- 

حيفا.  11-2-2022
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وا عصاباتكم اإلرهابية عن بلداتنا
ّ

ف
ُ
ك

في  للحزب  المحلي  الفرع  ومسؤول  واإلصالح  الوفاء  حزب  رئيس  نائب  جابر  أبو  إبراهيم  البروفيسور 
ذت فيه عصابات 

ّ
نف المدينة والذي  الجنوبي الشرقي من  زيارة تفقدية للحي  مدينة كفرقاسم في 

“تدفيع الثمن” اإلسرائيلية اإلرهابية، فجراالثنين الموافق 2022-2-7، هجوًما، حيث اعتدت على عدد من 
السيارات بثقب إطاراتها وقامت بكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب.
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 أوقافنا ليست مشاًعا
أبناء وأصدقاء الوفاء واإلصالح في زيارة لخيمة االعتصام في مقبرة القسام- بلد الشيخ- حيفا، مساء 
في  اإلستقالل  وقف  متولي  هيئة  ممثل  الوفد  استقبال  في  وكان   ،   22-1-2022 الموافق  الجمعة 
مدينة حيفا الشيخ فؤاد أبوقمير ولفيف من أبناء حيفا االكارم ، الذين نرفع لهم التحية على موقفهم 

المشرف، ونقدم جزيل الشكر والتقدير  على حسن االستقبال والضيافة.
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أهلنا في  النقب  َعِصّيون على األسرلة

إننا في حزب الوفاء واالصاح-فرع النقب- نشجب وندين بشدة ما أقدمت عليه إحدى مدارس قرية السيد في النقب باإلشتراك مع الجيش االسرائيلي من 
استغال َبِشع لطاب عرب من القرية دون السن القانونية في فعالية عسكرية خاصة بالشبيبة في مستوطنة "سديه بوكر" في الجنوب، ال بل نستهجن ما 

ورد في وسائل اإلعام على لسان مدير المدرسة: "نريدهم أن يصبحوا طيارين وضباط بحرية".
وإننا في هذا السياق لنتساءل:أين دور األهل وأولياء األمور مما حصل؟ .

وإن الحزب أيضا ليشجب في ذات السياق فعالية الشرطة ووحدة الشبيبة للتطوع في الشرطة"شحكيم " في إحدى مدارس مدينة رهط للتربية الخاصة لما 
 على هؤالء الشباب الصغار واستفادة من عدم تمييزهم ومعرفتهم بأهداف ذلك.

ً
يشكل تعديا

ة والوطنية، إننا نؤكد في الختام على عروبة وفلسطينية أهلنا في النقب، ونتوجه لألهالي هناك بأخذ دورهم الكامل في التربية على التمسك بثوابتنا الِقَيميَّ
إلفشال كل مشاريع األسرلة واالنساخ عن مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني. 

حزب الوفاء واإلصاح
فرع النقب

األربعاء 23-2-2022

قرار بائس للمتطرفة "شكيد"
إننا في حزب الوفاء واإلصاح نستنكر وندين بشدة قرار وزيرة الداخلية اإلسرائيلية المتطرفة أييلت شكيد بمنع #الشيخ_ رائد_صاح رئيس لجنة إفشاء 

السام القطرية المنبثقة عن لجنة المتابعة من السفر خارج الباد لغاية 13/ آذار القادم، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر وفق نص القرار البائس.

يندرج هذا القرار المرفوص والُمدان في خانة الماحقة السياسية لقيادات الداخل عموًما وللشيخ رائد صاح خصوًصا، في مسعى للتضييق على َحَملة راية 
الثوابت الِقَيمية والوطنية.

ومن نافلة القول التأكيد أن عرب االئتاف يتحملون المسؤولية عن كل بشاعات هذه الحكومة.

حزب الوفاء واإلصاح
في الداخل الفلسطيني

اإلثنين 14-2-2022

القائمة الموحدة...إلى أين؟

 أن يصل بنا 
ً
س الباء وبداية االنزالق إال أننا لم نكن نتوقع في أشد الكوابيس سوداوية

ُ
إننا في حزب الوفاء واإلصاح إذ نؤكد أن دخول الكنيست هو أ

الوضع أن تصبح قائمة عربية، وفي هذه الحالة القائمة الموحدة شريكة في االئتاف الحكومي اإلسرائيلي، تشاركه مسؤولية الويات التي يوقعها 
صباح مساء على شعبنا الفلسطيني.

ألمح الدكتور منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة وبعد المغالطات التي أدلى بها حول العهدة العمرية أنه ستكون تصريحات أخرى قادمة من 
شأنها أن تكون مثار نقاش وجدل) ونحن لسنا في صدد سردها كلها، فالمقام ال يتسع لذلك( إلى أن وصل إلى تصريحه المشؤوم والذي من خاله 

اعترف ب" يهودية الدولة" بنبرة متحدية للمشاعر الفلسطينية والعربية واإلسامية.
تصريح" يهودية الدولة" المشؤوم كان هو العنوان لما تبعه من تمرير قانون منع لم شمل العائات الفلسطينية في القراءة األولى، ثم ها هو رئيس 
القائمة الموحدة يتقمص شخصية الناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية ليرد على تقرير منظمة " أمنستي"، نافًيا ومعارًضا اعتبار المؤسسة اإلسرائيلية" 

دولة فصل عنصري"، ثم يؤكد تأييده لمسار التطبيع بكل وضوح وصراحة.
إن النهج الجديد" هو شق للصف الوطني )والميدان خير شاهد( ، وانحراف واضح عن بوصلة الثوابت الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

سؤالنا لقيادات القائمة الموحدة: أما آن أوان المراجعة؟!.

حزب الوفاء واإلصاح
في الداخل الفلسطيني
  األحد13-2-2022 

 بي�انات وتعقيب�ات
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هدم البيت في الناصرة ُمستنكر وُمدان
يعلن حزب الوفاء واإلصاح- فرع الناصرة عن شجبه واستنكاره الشديدين لاعتداء العنصري على بيت األخ عاطف ابو جابر حيث قامت أذرع المؤسسة 

اإلسرائيلية الظالمة، وفي منتصف الليلة قبل الفائتة، كخفافيش الظام، بهدم بيته المكون من 3 طبقات.
 وإننا في حزب للوفاء واالصاح إذ نقف بجانب " آل أبو جابر"، فإننا نعتبر هذا العمل الجبان اعتداًء على كافة أهالي الناصرة. فنحن أمام سابقه خطيرة، 

حيث أن األخ عاطف أبو جابر يملك رخصة بناء وكافة "المتطلبات القانونية".

  علينا جميًعا التحلي بالنفس الطويل وبالعزيمة واإلرادة الحديدية أمام غطرسة المؤسسة اإلسرائيلية التي باتت منظمات عالمية تصنفها على أنها" دولة فصل 
عنصري" .

حزب الوفاء واإلصاح
فرع الناصرة

الخميس 10-2-2022

المؤسسة  اإلسرائيلية" دولة فصل عنصري بامتياز"
إننا في حزب الوفاء واإلصاح-فرع كفرقاسم نستهجن تصريح الوزير في حكومة االئتاف العيسوي فريج الذي نفى اعتبار المؤسسة اإلسرائيلية " دولة فصل 
دت في تقريرها األخير الخاص بالممارسات اإلسرائيلية العنصرية والفاشية 

ّ
عنصري") أبارتهايد(، في رده على تقرير منظمة العفو الدولية " أمنستي" التي أك

ضد شعبناالفلسطيني. 
إننا نتساءل عن فحوى وقانونية اإلرهاب االسرائيلي سواء من قبل الجيش أو قطعان المستوطنين وغيرهما من أجهزة سلطوية الذي ُيمارس ضد أبناء شعبنا 

الفلسطيني في الداخل الفلسطيني  والنقب على وجه الخصوص حالًيا واألراضي الفلسطينية المحتلة األخرى.
لقد تناسى الوزير فريج قانون القومية العنصري والجرح القسماوي الدامي ، وجدار الفصل العنصري ، وغزة المحاصرة منذ عام 2007  وغير ذلك كثير.

نثمن  أخيرا تقرير منظمة العفو الدولية ونؤكد على أننا أصحاب هذه األرض األصليين وسنبقى منزرعين فيها رافضين كل السياسات العنصرية للمؤسسة 
اإلسرائيلية. 

حزب الوفاء واإلصاح
فرع كفر قاسم

االربعاء 2-2-2022

الهند تحارب ُمْسِلميها
إننا في حزب الوفاء واإلصاح نستنكر وندين بشدة الجرائم التي يرتكبها الهندوس بحق المسلمين في الهند، وذلك بدعم وغطاء من زعيمهم 

ورئيس وزرائهم الهندوسي المتطرف ناريندرا مودي زعيم حزب الشعب)بهاراتيا جاناتا(.
 وال طفًا- قد تستفحل في ظل انشغال العالم في األزمة الروسية األوكرانية.

ً
 وال امرأة

ً
إن الوحشية الهندوسية تجاه المسلمين- والتي لم تستثِن شيخا

لذلك فعلى األمة المسلمة ،بما تملكه من أوراق ضغط كبيرة، واجب نصرة مسلمي الهند، بل هو واجب أحرار العالم ومنظمات حقوق اإلنسان 
 أن يعملوا على رفع هذا الظلم وهذه الوحشية، التي ال مبرر لها سوى التعصب الهندوسي األعمى.

ً
الدولية أيضا

حزب الوفاء واإلصاح
في الداخل الفلسطيني
الخميس 24-2-2022
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تصفحوا املوقع الرسمي 
حلزب الوفاء واالصالح االن
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