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 يوم األسير الفلسطيني .. األسرى أوال  في 

 اّـــتي  يـــ   ـــفب ين  ـــّل ت باللدـــلي   يـــ  
ل
ع راـــت

ش
عمليـــتب دلـــتري بينـــفل طـــين باللدـــليهيين  باّـــم  باعـــ يي ش اـــ 

 
ل
، إ متنهم عميق طأنه طمقم ر  ّل ت بالنتعتر ي  اّفكتـه ينـه  يبجـه عـم ب

ل
ة  باقلتع، فتينفل خفجيب ا ظمين جمب  باضلش

  مهـــت ه  متـــه
ل
 ايجـــه، ،  اـــال أخالقيـــت

ل
ت  جمّـــه اـــر  أكأـــم اـــت أ هـــتم  أنـــتسيم  اـــت ي إق ـــتع نلدـــه  هـــت  عـــت قـــف ،   ج ـــت

 عم هم  بتل بمة  باتجفبة عفف بينفل باللد
ل
 ليهيين  دتءل  رجتال

ر ب اّـــفف هم،  أدق ـــيب ا ـــة عـــم هم، ال آ  مـــيب يـــ  بارـــمت،  ســـيش
ش
خترســـة   قـــفء بف بملحـــفر ت باللدـــليهيين باـــو ت يّل

كته باديتنية  دقللتتهت،  داتالتتهت،  بردلتستتهت،  أنتايبهت بات  اترنـ هت عيـ  اـمل عقـير   هـم دجـترايب دلهيمه،  ادتر حف 

 أنــلت  فنــ  با ــيربب باللدـــليهية 
ل
ب طــه بلحفكــة باديتنـــية باللدــليهية،  ررنــيب جيــمب يــ  بانــأن باللدــلي  ،  اــت اــفش

ـــف باوبديـــة  بوييـــيعية  بنتالعـــيب باّبـــم،  ههـــوب  ـــتر ب ع ـــم خـــف ج ـــأة اتلجش  م )بل ميـــمة  بو،ـــان،  لتنـــع باظـــف ف ا يش

 ة باهبمل بات  لتنيب ي  سليّ هت بالنتلتي

لـتن أحــحت  قضـية بينــف باللدــلي   يـ  لتفــة اّــتقالب باـو ت  دــيحهم اظـد باقيــم   اــفن أف ـمتهم ا يــ  بلحفاــتن 

 اتعـــــّيم قضـــــي هم حيـــــ  لـــــت
ل
 اتاقيـــــق   جـــــفب قلـــــي هم نـــــتر بانـــــين اوهـــــ   باـــــيست الـــــترر ن ر اـــــت

ل
نيب عيـــــو باـــــم بم جدـــــفب

بإلنجـــت بب نــــيبء عيــــو  ــــّيم دادــــين باظــــفف بالعتقــــت   أ  باضــــ ا اافــــفب  عــــت بو  ــــم اــــ هم خت ــــة أحــــحت  بياــــفب  

 بو ا ة  باّتهتب بوتّمرة 

نلاـــة  –غـــ ة  –يـــ  لتفـــة قـــالع باتاـــمل باللدـــلي   )عدـــقالن  نـــف  ّـــتء بل ت  ـــة باتـــ  قترهـــت بي  نلدــلة حـــف   بيا

عظـيم  بينـف  با قـ ن يدـلف طمـمبر باعـبم ادتفـة  –ج يـم  –بالترعـة  –باظتهف ة  –اجم    -بافالة  –كلتر ينت  –بادلع 

 بنتلتيـة باتـ  نـلقع  0222 إيفب  باّـتم  باتتر خ  0221علتئهم  دضحيتتهم،  لتن آخف هوه بلحف   باّتاة إيفب  

دــلف رجــتي باقيــم أنــليرة دتر ايــة ي  بايــيم ّ  باللدــلي   بيقصــ و  لــتن ا ــت ر ر طــتر  يــ  إمللــتء نــتر بوقت اــة اــم  بانــ

ايضـتف  فلدـليهية اتا ـة بنتلتيـةإ ـو  قم دقير بات  قالع بينف ي  طإعالن اّفكة بياّتء بل ت  ة طتامحهم ا،مالر  جم مة

 دتر ا م با ضت   بوض  ء عبم ن يبب باقيم بالي لة   لاة جم مة إ و

ة  قالع باتامل باللدـلي   أ  ربخل ـت إن اـم  هـت ا ـت نميجـة المينـة يـ  حـ  أ اـة باقيـم نيبء ختر   بملحت الب باّمَّ

دـمع باّـتام   يم
ل
 طقضية بينف  فين جمبر باعمع  باهديتن اتامث طـه  ـف خت

ل
 إال أنهت لتنع دقل  ر ات

ل
باللدلي   جور ت

باللدـــلي    حت اـــع حـــ  انـــتلله هـــوب للـــه عـــمب ر ر بوسندـــتب بإل دـــتنية باتـــ  بهتمـــع طتينـــيم  قضـــية أنـــف  فلدـــلين 

 ات تي ات بالهتمتم ات   تنبهت 
ل
 نيبء بوتر ة أ  بوّ ي ة اع بملحت الب بوتهفرة الفب قضية بينف  إعالايت
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بارــمت،  بوّتقـــ ،  با ن بنـــة،  لـــ   ــف ف باّـــ ي،  ااـــت الب باتـــمايم بومــ يم باتـــ  بنـــ همفع إربرة  إ مـــتن بينـــيم 

ايب بوّتقالب  بارمين إ   امبرس،  جتاّتب،  اّتهماللدلي   طتءب طتالن  فتاللدليهييب   ن حيش

إن باقل  عيو قضية بينف  أ  دجتهل ت جفٌم خليم أحمق ينهت طتامرجة بي  و قضية ملبب بّم إ دت ش ااض عـمب  

أل دجــت   أ  إطلــتء أ  إهمــتي أ   دــيتن  لينهــت داظــد طتهتمــتم ا قلــع با ظيــم اــم  لتفــة ف ــتب بانــّ  باللدــلي  ، اــوا 

 يــ  قلــ  بالتهــتم بّــم 
ل
ينـف  فلدــلين تهمــة كليــمة وــت  فدهبهـت     لقــد بولــت   باللدــلي   ر ن حــ  ا ــوه بوّضـلة جــور ت

خت ة  أن باقضية لتنع طاتجة فقا إ   باقلي  ات باضـ ا اـت جتنـ  بادـللة لـش  اـف  جميـع  باتلتهمتب بالعتئلية

ب بولــت دقــمم أحــحت  بانــأن اــت بينــف  ايــم ف ب  وــت أهمــ  هــو  أنــلي بدلتقيــتبقــيي ر بهنــتت ت ا  ــمس كمــت   بينــف  

 طـــوربع  ، هـــوب هـــي باـــمرس باـــول عففـــه بوّفكـــة طأنلدـــ م بّـــم أن بنـــتقفب بافنـــتاة يـــ   جـــمبنهم  
ش
ـــ  إال أنـــع ال دللـــ  حقش

قه بينفل باللدليهاتجفبة  ّل ت باللدلي  ،  هي ات طتل بمة  ب بإليـفب  عـت  أعل ـيبيين ط،حم م،  أاّتئهم، حي مـت سلش

  بالّتم
ل
  افبرب

ل
   حت  بنتزبع حقيق م أ  ايهت بويب باييم اجمرب

ت امتب ي يظ باّمل ت حيتة يدفش باعم ق                         إاش  فإاش

اين أ تم عـ ا هم إ ـ  فهت ا م باّم ،  ايش )اّففـةن  فّـ  جمـت  ،   هـوب  إنهم  هتعف ن عي  بانف ط بافهيلة بات   مطش

رحهــم  باهفباــة باتــ  رفّــ هم لحمــ  بادــالب  ــ  باتــ  
ش
قين يــ  عيــين جال  تقــي ن عيــ  باّــم    ففّــين رر نــ م طهفباــة   اــمش

 جّل هم  تالين عت حيتة بامعة باش عية  حهلين ل  ش  ء انّبهم   س هم 

ــة هــتش  فيــّت أسلــتا ت ا تظــفبب فجــف حف يــ  بارــمين دهرــم باهدــية باللدــليهيتب   لــف ن با يــت   باليحــتب     ش

   بينــــفل  بينــــيمبب  لــــتالين طإرخــــتي أسلــــتا م  سلالتهــــم ع ــــم   ــــترتهم اــــتلم   جــــيه م  دقلــــيل م،  هــــوب اــــت فلدــــلين

داــــفا م ا ـــــه نــــللتب كـــــمين باّــــم  بيكأـــــم  حنــــية اـــــت لــــ  بملحتلـــــين  با ــــ بة عبـــــم باّعــــير  دضـــــتا يب اّ ــــم، دـــــتبّيب 

 نت أن  قــتل م يـــ  باّتمــة، ف ــم ط ــير عيــينهم  هرـــمين خيــيط فجــف فلدــلين   لــمر ن با ـــ   أخلــترهم، ال يدــمايب اّــم

 بوقت م   بودلم باّفبش باللدلي   باول ألحقه  هت بادتقلين،  يّلين ات كبم تء بإل دتن 

م  بياّـتء اـت جم ـم طـتا،حم  باـم برتعن 4891) باهبم  بلحفكة بينيمة  تحلة بام ر بون ير ي  دلجيم بالنتلتية 

اتضـــي يـــ  حيـــتة  ـــّل ت باديتنـــية  إرب اـــم   تاقـــق إنجـــت  بإلفـــفب  عـــ هم بيقصـــ و  نـــتّير بّـــمهت بنتلتيـــةأا ـــتء  بالترغـــة

حيي ة ات خالي دالحم بلممتهيم اـع بينـفل،  دلّيـ  باهنـتستب بلممتهيم ـة بويمبنيـة،  ي ليـ  بالّـ  بانـّر  يـ   ـيبرع 

 باتلتع  إ   دجمّتب باللدليهيين ي  بو تي  مش هوب تاب بمل يمتب،     باقف  بومن 

أنــــيم  4201 تاقــــق إنجــــت  دــــتر خ   بنــــتمبديف  بّقــــم  ــــلقة بايفــــتء اوحــــفبر طــــتإلففب  عــــت  يــــ  ملكــــف   فــــتء بيحــــفبر 

 يــ  باقيــم 02م عــت فلدــلي   بّضــ م أاضــ و اــت    ــ
ل
يّــت م بنتلتيــة باقــمس طتاــمم   ــ  جــفس بينــف  باــول  ــمن  فعتاــت

 هـ  نمدـتهم قضـية أنـف  فلدـلين يـ  ديحيـم بانـّ   ؟كدـف ب قيـمهمي  قيترتهـت أنـف  بلحف ـة باـو ت  يدتهم   با تا ة
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ن انـــم  قيبفــ  جم ـــمة اــت بيحـــفبر خلــت باقضـــلتن د ضــم إ ـــو ايبكـــ  0 هـــ  ناــت عيـــو أطــيب   فـــتء بيحــفبر ) باللدــلي  ؟

 بالمبء بوتجمرة؟

 عيو ايعم اع فجف بلحف ة بآليش  ف  ،  بينلحف ة ي   يم  لقة بايفتء اوحفبرداية ينف  ب
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 .. ملحمة فداءسرى األ

 اّـــتي  يـــ   ـــفب ين  ـــّل ت باللدـــلي   يـــ  
ل
ع راـــت

ش
عمليـــتب دلـــتري بينـــفل طـــين باللدـــليهيين  باّـــم  باعـــ يي ش اـــ 

 
ل
، إ متنهم عميق طأنه طمقم ر  ّل ت بالنتعتر ي  اّفكتـه ينـه  يبجـه عـم ب

ل
ة  باقلتع، فتينفل خفجيب ا ظمين جمب  باضلش

  مهـــت ه  متـــه
ل
 ايجـــه، ،  اـــت  جمّـــه اـــر  أال أخالقيـــت

ل
كأـــم اـــت أ هـــتم  أنـــتسيم  اـــت ي إق ـــتع نلدـــه  هـــت  عـــت قـــف ،   ج ـــت

 عم هم  بتل بمة  باتجفبة عفف بينفل باللد
ل
 ليهيين  دتءل  رجتال

ر ب اّـــفف هم،  أدق ـــيب ا ـــة عـــم هم، ال آ  مـــيب يـــ  بارـــمت،  ســـيش
ش
خترســـة   قـــفء بف بملحـــفر ت باللدـــليهيين باـــو ت يّل

 دقللتتهت،  داتالتتهت،  بردلتستتهت،  أنتايبهت بات  اترنـ هت عيـ  اـمل عقـير   هـم دجـترايب دلهيمه،  ادتر حفكته باديتنية 

 أنــلت  فنــ  با ــيربب باللدـــليهية 
ل
ب طــه بلحفكــة باديتنـــية باللدــليهية،  ررنــيب جيــمب يــ  بانــأن باللدــلي  ،  اــت اــفش

ـــف باوبديـــة  بوييـــيعية  بنتالعـــيب باّبـــم،  ههـــوب  ـــتر ب ع ـــم خـــف ج م )بل ميـــمة    ـــأة اتلجش بو،ـــان،  لتنـــع باظـــف ف ا يش

 ة باهبمل بات  لتنيب ي  سليّ هت بالنتلتي

لـتن أحــحت  قضـية بينــف باللدــلي   يـ  لتفــة اّــتقالب باـو ت  دــيحهم اظـد باقيــم   اــفن أف ـمتهم ا يــ  بلحفاــتن 

 اتعـــــّيم قضـــــي هم حيـــــ  لـــــتنيب عيـــــو باـــــم ب
ل
 اتاقيـــــق   جـــــفب قلـــــي هم نـــــتر بانـــــين اوهـــــ   باـــــيست الـــــترر ن ر اـــــت

ل
م جدـــــفب

بإلنجـــت بب نــــيبء عيــــو  ــــّيم دادــــين باظــــفف بالعتقــــت   أ  باضــــ ا اافــــفب  عــــت بو  ــــم اــــ هم خت ــــة أحــــحت  بياــــفب  

 بو ا ة  باّتهتب بوتّمرة 

نلاـــة  –غـــ ة  –يـــ  لتفـــة قـــالع باتاـــمل باللدـــلي   )عدـــقالن  نـــف  ّـــتء بل ت  ـــة باتـــ  قترهـــت بي  نلدــلة حـــف   بيا

عظـيم  بينـف  با قـ ن يدـلف طمـمبر باعـبم ادتفـة  –ج يـم  –بالترعـة  –باظتهف ة  –اجم    -بافالة  –كلتر ينت  –بادلع 

 بنتلتيـة باتـ  نـلقع  0222 إيفب  باّـتم  باتتر خ  0221علتئهم  دضحيتتهم،  لتن آخف هوه بلحف   باّتاة إيفب  

دــلف رجــتي باقيــم أنــليرة دتر ايــة ي  بايــيم بيقصــ و  لــتن ا ــت ر ر طــتر  يــ  إمللــتء نــتر بوقت اــة اــم  بانــّ  باللدــلي   

ايضـتف  فلدـليهية اتا ـة بنتلتيـةإ ـو  قم دقير بات  قالع بينف ي  طإعالن اّفكة بياّتء بل ت  ة طتامحهم ا،مالر  جم مة

 دتر ا م با ضت   بوض  ء عبم ن يبب باقيم بالي لة   لاة جم مة إ و

ة  اللدـلي   أ  ربخل ـت إن اـم  هـت ا ـت نميجـة المينـة يـ  حـ  أ اـة باقيـم نيبء ختر  قالع باتامل ب بملحت الب باّمَّ

دـمع باّـتام   يم
ل
 طقضية بينف  فين جمبر باعمع  باهديتن اتامث طـه  ـف خت

ل
 إال أنهت لتنع دقل  ر ات

ل
باللدلي   جور ت

 اـــع حـــ  انـــتلله هـــوب للـــه عـــمب ر ر بوسندـــتب بإل دـــتنية باتـــ  بهتمـــع طتينـــيم باللدـــلي    حت قضـــية أنـــف  فلدـــلين 

 ات تي ات بالهتمتم ات   تنبهت 
ل
 نيبء بوتر ة أ  بوّ ي ة اع بملحت الب بوتهفرة الفب قضية بينف  إعالايت
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بارــمت،  بوّتقـــ ،  با ن بنـــة،  لـــ   ــف ف باّـــ ي،  ااـــت الب باتـــمايم بومــ يم باتـــ  بنـــ همفع إربرة  إ مـــتن بينـــيم 

ايب بوّتقالب  بارمين إ   امبرس،  جتاّتب،  اّتهماللدلي   طتءب طتالن  فتاللدليهييب   ن حيش

إن باقل  عيو قضية بينف  أ  دجتهل ت جفٌم خليم أحمق ينهت طتامرجة بي  و قضية ملبب بّم إ دت ش ااض عـمب  

دــيتن لينهــت داظــد طتهتمــتم ا قلــع با ظيــم اــم  لتفــة ف ــتب بانــّ  باللدــلي  ، اــوا  أل دجــت   أ  إطلــتء أ  إهمــتي أ   

 يــ  قلــ  بالتهــتم بّــم 
ل
ينـف  فلدــلين تهمــة كليــمة وــت  فدهبهـت     لقــد بولــت   باللدــلي   ر ن حــ  ا ــوه بوّضـلة جــور ت

خت ة  أن باقضية لتنع طاتجة فقا إ   باقلي  ات باضـ ا اـت جتنـ  بادـللة لـش  اـف  جميـع  باتلتهمتب بالعتئلية

ب بولــت دقــمم أحــحت  بانــأن اــت بينــف  ايــم ف ب  وــت أهمــ  هــو  يأنــل بدلتقيــتبكمــت  قــيي ر بهنــتت ت ا  ــمس  بينــف  

 طـــوربع  ، هـــوب هـــي باـــمرس باـــول عففـــه بوّفكـــة طأنلدـــ م بّـــم أن بنـــتقفب بافنـــتاة يـــ   جـــمبنهم  
ش
ـــ  إال أنـــع ال دللـــ  حقش

قه بينفل باللدليهيين ط،حم م،  أاّتئهم، حي مـت اتجفبة  ّل ت باللدلي  ،  هي ات طتل بمة  ب بإليـفب  عـت  يبأعل ـسلش

  بالّتم
ل
  افبرب

ل
   حت  بنتزبع حقيق م أ  ايهت بويب باييم اجمرب

ت امتب ي يظ باّمل ت حيتة يدفش باعم ق                         إاش  فإاش

اين أ تم عـ ا هم إ ـ  )اّففـةن  فّـ  جمـت  ،   هـوب  فهت ا م باّم ،  ايش إنهم  هتعف ن عي  بانف ط بافهيلة بات   مطش

رحهــم  باهفباــة باتــ  رفّــ هم لحمــ  بادــالب  ــ  باتــ   تقــي  
ش
قين يــ  عيــين جال ن عيــ  باّــم    ففّــين رر نــ م طهفباــة   اــمش

 جّل هم  تالين عت حيتة بامعة باش عية  حهلين ل  ش  ء انّبهم   س هم 

ــة يــ  بارــمين دهرــم باهدــية باللدــليهيتب   لــف ن با يــت   باليحــتب  هــتش  فيــّت أسلــتا ت ا تظــفبب فجــف حف   ش

   بينــــفل  بينــــيمبب  لــــتالين طإرخــــتي أسلــــتا م  سلالتهــــم ع ــــم   ــــترتهم اــــتلم   جــــيه م  دقلــــيل م،  هــــوب اــــت فلدــــلين

داــــفا م ا ـــــه نــــللتب كـــــمين باّــــم  بيكأـــــم  حنــــية اـــــت لــــ  بملحتلـــــين  با ــــ بة عبـــــم باّعــــير  دضـــــتا يب اّ ــــم، دـــــتبّيب 

ر عيــينهم  هرـــمين خيــيط فجــف فلدــلين   لــمر ن با ـــ   أخلــترهم، ال يدــمايب اّــم نت أن  قــتل م يـــ  باّتمــة، ف ــم ط ــي 

 بوقت م   بودلم باّفبش باللدلي   باول ألحقه  هت بادتقلين،  يّلين ات كبم تء بإل دتن 

اـت جم ـم طـتا،حم  باـمم  بياّـتء  برتعن 4891) باهبم  بلحفكة بينيمة  تحلة بام ر بون ير ي  دلجيم بالنتلتية 

اتضـــي يـــ  حيـــتة  ـــّل ت باديتنـــية  إرب اـــم   تاقـــق إنجـــت  بإلفـــفب  عـــ هم بيقصـــ و  نـــتّير بّـــمهت بنتلتيـــةأا ـــتء  بالترغـــة

حيي ة ات خالي دالحم بلممتهيم اـع بينـفل،  دلّيـ  باهنـتستب بلممتهيم ـة بويمبنيـة،  ي ليـ  بالّـ  بانـّر  يـ   ـيبرع 

   بو تي  مش هوب باتلتع  إ   دجمّتب باللدليهيين يتاب بمل يمتب،     باقف  بومن 

 إنجـــــت   حقـــــق  ـــــّل ت باللدــــــلي   
ل
 دتر ايـــــ ب

ل
  بنــــــتمبديجي ت

ل
أنــــــيم  4201بّقـــــم  ــــــلقة بايفـــــتء اوحـــــفبر طــــــتإلففب  عـــــت  ت

 يـ  باقيــم  02فلدـلي   بّضـ م أاضـ و اـت    ــم عـت 
ل
بإليـفب  بانـتا  عــت بالّـتم يـ  لتفـة طتنــميالب  بينـف    أسلـق عتاـت
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يدـــتهم يـــ    بنتلتيـــة باقـــمس   تا ـــةباللدـــليهية با النتلتيـــةب إنـــ تر   ـــم طتاـــمم   ـــ  جـــفس بينـــف  باـــول  ـــمنباّـــم   ف

  ه  نمدتهم قضية أنف  فلدلين ي  ديحيم بانّ  باللدلي  ؟ ؟قيترتهت أنف  بلحف ة باو ت  تافر ن باييم

عيــو ايعـــم اــع فجــف بلحف ـــة  بل ت  ـــة،  بينــف   بياّــتء بينــيم باللدـــلي    يــ  اّــتر دايــة ينــف  بلحف ــة يـــ   ــيم 

 آليش ب
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 قصة صمود ..األسرى

ت لتن 
َّ
نعر  بينم ي   باللدلي   بانّ  ات بحتالي ا يمه فدتن يط تء   م ق  باللدلي   عيو سيي بوم باتتر خو

خــي  غمــتر دجفبــة بينــف طدــ  افبرتهــت  قدــيتهت  بدــ  اتّ هــت كــوا  وــت دامــ  اــت اّــت ش باتاــمل  باعــمير  بلملــم،  يــ  

 اــت دجفبــة باقيــم حتــو غــمب أرقــتم ، حتينبادــ يبب باقليلــة بل ــيب   حيــ  بالنتلتيــ
ل
 بينــف  يــ  اــم  ــ طم فلدــلي   دقف لــت

طـــتآلالف يـــ   ـــتو قـــالع بينـــف بوت ـــتافة عيـــو ســـيي بير  باللدـــليهية  باتـــ  د ب ـــمب أعـــمبرهت  دينـــّع ادـــتحتتهت طت ر ـــتر 

 بو مدلين ا وه بوفحلة بافحيلة بات  بيدّع اد  فلدلي   اقمبم  

 ي  ملهت ال  دجفبة بينف طعير  تد
ل
 عيو ات خت   بينيمو ات تقضة أحيتنت

ل
 دام  بنللتعتب خت ة ار  ن ال

هــوه باتجفبــة بلحتفلــة  دــيتن هــوب بلمــ ء با ــتم اــت دــتر خ حيتدــه حيــ   ــير بوّتنــتة بمل تللــة  باضــيق بودــيلف  حفاــتن 

دــــتم ف هـــت     اـــع لحظــــتب باعــــمير ّــــ ي  با أاــــيبن باّـــوب  با لجــــ    بلمدـــمل بينــــيمبلحف ـــة خت ــــة دلـــ  با،حظــــتب باتـــ  يم

هجـ و كـوا  ينـه اـين جم ـم اـت بلحيـتة   باتضفع إ و هللا يّت و طالظ باّق   با ل  ي  هـوه با،حظـتب بمل يلـة    جـ ٌء ال  م

   فــــف ب بلممتعـــة بادــــيم بآلاــــف با ـــت     حيــــ  ال ادــــتن الـــوبب  بينــــت يــــ  هــــوب 
ل
  بحــــمب

ل
دمتـــز  أر بب بارــــم تء  دتال ــــق قللـــت

 بينيم خالي ملا  طفبحة نلدية  بنتقفبر ربخي  يربء ج ء ات بايبج  دجته بام ت  بايست  بانّ   باقتر     ينّف 

بارــمت،  بوّتقـــ ،  با ن بنـــة،  لـــ   ــف ف باّـــ ي،  ااـــت الب باتـــمايم بومــ يم باتـــ  بنـــ همفع إربرة  إ مـــتن بينـــيم 

ايب بوّتقالب  بارمين إ  ب طتالن  فتاللدليهييباللدلي   طتء امبرس،  جتاّتب،  اّتهم يّليم ا تب،  ااي  ن حيش

  اجتمــع فلدــلي   حيــيل اتاــم  ربء بلمــمربن بوّتمــة بافسلــة،  داــع  ــم  با ــحفبء،  يــ  باّــفبء، 
ش
ــة،  ههــوب ينــد أايش

ر  ـــّل ت طـــتل بمبب،  بالتقـــتب،  دـــه هـــي باـــول   ش  داـــع بل يـــتم باتـــ  ال دقـــش اـــت حـــفش  ال دـــفر بابـــمر،  هـــوب )بملمتمـــعن طدـــ  قيش

يــ   ــفب ر ه باّتفيــة،  يــ  ر حــه بو  ــم اــت باعــالطة  بويبج ــة طــين بارــمين،  بوّــتقالب،  اّدــهفبب بينــف،  بــين   اــيش 

ــت بل دــتئف بالليلــة   اففــي   باــفر س، أاش
ل
   دــتءل  أسلــتال

ل
باللدــليهيين دهت ــ  يــ  لــ  بيحــيبي طاــف   باللدــليهيين رجــتال

 فإنهت يف لة ال طمش ات رفّ ت 

يـ  ي  كـمين باّـم   دـتء فلدـليهيتب  اـمن يـ  با نـت  ت بّـم بعتقـتا ت  هـتش حيباـ ،  اـت أنجلـ هم يّرنـين اّ ـت 

يــ  كــمين  اّـتقالب باعــ ت  ة  اــفم بارــم تء ت اــت رر ــة أسلــتا ت  أفـفبر أنــفهت   أا ــتب حـفا با نـت  ت.  ه ــت  أسلــتي

  لعــــ  طيــــ ه
ل
تن هم  ضــــّين  جتجــــت برهــــم ين كــــمش م   لفيــــين علــــ هم دلــــتري باهــــالم عبــــم )بإلنتمفــــينن  يــــ  اــــت وــــ  أ ــــمل   ش

 كمـــت 
ل
ـــة دلترنـــ م إلملالا ـــم  دالـــيم كبم ـــتئهم دمتاـــت اّـــتقالب )أ  ـــلتزن بام مقفبسيـــة دـــتم يّف ـــة بينـــفل  بينـــيمبب طتمش

فكم طأن بلمنمبيحمث ي  كمت )
ش
ع طأنهـت بياف هية )لتربهددشن بات  لتنع ام فة ارمت )أطي غف  ن  ـفشح أطي غف  ن.  أملك

ـه إ ـ  كـمت  ي ي  بارمت،  عففـع أنـه )إنـفبئيي ن  ملاـ  باشـ   رخـ  باّـفبن  ديجش باتقع ملبب  يم بش   غف    تجيش
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)أطــــي غف ــــ ن اتقــــم م بل بــــمبب باتــــ  بكمدــــ ع يــــ  باتّتاــــ  اــــع باللدــــليهيين ا،حلــــتء بياــــف هيين ايللقيهــــت عيــــ  بارــــم تء 

  بينفل باّفبقيين. 

 كيتنــه حيـ   قــمم ر حـه  نلدــه هلــة ه أ  باقلــ  ع ــه أ   دـيتنه  ر ره يــ  ط ـتء اجتمّــه ال  مهــت دجـت    بينـيمر    ر

لل تء  باعّير فّيـو أكتتفـه  ف ـو بملمتمـع   اقـق إنجت بدـه  سميحتدـه يـ  باتاـفر  بلحيـتة بلحـفة باهف مـة    أل اجتمـع أ  ا

    بـــو تباتز يـــفـــفر   هـــف هـــوب باـــم ر يدـــتهم طم  ـــم اـــت 
ل
 حـــيي اّعـــما  غـــ باتضـــلي  اوبدـــه أ ال

ل
 مب بارـــمت  باقيـــم نـــيبرب

 وّت ش بالمبء  باتلت ش   بينيم  
ل
 اتطتت

ل
 را ب

 المت يمبب باديتنية ين أنلت  بالعتقتي  باقيم نيتنـية    بـتا ظف إ ـو حـتي  فلدلين أنف  قضية 
ل
خضّع ر ات

 لتقــتب أ نــلي   ب ــ لت  باقــتهفة؟.كــميه ت باللدــلي   يــ   بقــع بات يــمبب باديتنــية بايــيم    كيــت ي ــم  بينــيم بّــم بد

اـت غـ ة  با همئــة  بال رـحت  بب بّـم اـسدمفبب  ـفم بانـيخ  باّقلـة؟.  بّـم حـيبربب باقـتهفة   ـي  باتلـتهم؟.  بّـم قـفبر 

 ؟.بوّل ة  غيمهت

ررجـــع قضـــية أنـــف  فلدـــلين عيـــو جـــم ي باتلـــت   بإلنـــفبئيي    
م
باللدـــلي  ،  اـــم  مـــ ش بولـــت   باللدـــلي    –أ

ا  الـظ اـه عيـو بيقـ  اـتء بايجـه،  يّ ـمب إنـفبئي  قلـ  باتيقيـع يـ  باقـتهفة عيـو بإلفـفب  عـت خمدـة سفح ت كم
ش
لل  ا،

آالف كمين فلدلي   فير باتيقيـع  اـم دـتس إنـفبئي   أطقـع قضـية بينـف  عيـو جـم ي بالطتـزب  باديتاـ  ، دفبل ـت طتيقيـع 

فبا قضـي هم طقضـية  جـير عمـالء االحـتالي  يـف رة باّلـي يّ مبب دترة  بنف ط طقتئهم ي  ا ـتسق بلحهـم باـوبيش دـترة  بـ

 دترة اتا ة
ل
   يف رة يف  قي  بوقت اة  جمع نالح ت دترة رببّة ع هم أ ال

 طلف ق باتلت   باديتا     بينف   إ و هوه با،حظة ام  امث أل إنجت  اقضية 
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 األسرىملحمة 

   م ر بالنتمبديف با   نف  بي 

 اّـــتي  يـــ   ـــفب ين  ـــّل ت باللدـــلي   يـــ  
ل
ع راـــت

ش
عمليـــتب دلـــتري بينـــفل طـــين باللدـــليهيين  باّـــم  باعـــ يي ش اـــ 

 
ل
، إ متنهم عميق طأنه طمقم ر  ّل ت بالنتعتر ي  اّفكتـه ينـه  يبجـه عـم ب

ل
ة  باقلتع، فتينفل خفجيب ا ظمين جمب  باضلش

  مهـــت ه  متـــ
ل
 ايجـــه، هال أخالقيـــت

ل
،  اـــت  جمّـــه اـــر  أكأـــم اـــت أ هـــتم  أنـــتسيم  اـــت ي إق ـــتع نلدـــه  هـــت  عـــت قـــف ،   ج ـــت

 عم هم  بتل بمة  باتجفبة عفف بينفل باللد
ل
 ليهيين  دتءل  رجتال

ر ب اّـــفف هم،  أدق ـــيب ا ـــة عـــم هم، ال آ  مـــيب يـــ  بارـــمت،  ســـيش
ش
خترســـة   قـــفء بف بملحـــفر ت باللدـــليهيين باـــو ت يّل

تر حفكته باديتنية  دقللتتهت،  داتالتتهت،  بردلتستتهت،  أنتايبهت بات  اترنـ هت عيـ  اـمل عقـير   هـم دجـترايب دلهيمه،  اد

 أنــلت  فنــ  با ــيربب باللدـــليهية 
ل
ب طــه بلحفكــة باديتنـــية باللدــليهية،  ررنــيب جيــمب يــ  بانــأن باللدــلي  ،  اــت اــفش

ـــف  باوبديـــة  بوييـــيعية  بنتالعـــيب باّبـــم،  ههـــوب  ـــتر ب ع ـــم ـــأة اتلجش خـــف ج م )بل ميـــمة  بو،ـــان،  لتنـــع باظـــف ف ا يش

 ة باهبمل بات  لتنيب ي  سليّ هت بالنتلتي

لـتن أحــحت  قضـية بينــف باللدــلي   يـ  لتفــة اّــتقالب باـو ت  دــيحهم اظـد باقيــم   اــفن أف ـمتهم ا يــ  بلحفاــتن 

 اتعـــــّيم قضـــــي هم ح
ل
 اتاقيـــــق   جـــــفب قلـــــي هم نـــــتر بانـــــين اوهـــــ   باـــــيست الـــــترر ن ر اـــــت

ل
يـــــ  لـــــتنيب عيـــــو باـــــم بم جدـــــفب

بإلنجـــت بب نــــيبء عيــــو  ــــّيم دادــــين باظــــفف بالعتقــــت   أ  باضــــ ا اافــــفب  عــــت بو  ــــم اــــ هم خت ــــة أحــــحت  بياــــفب  

 بو ا ة  باّتهتب بوتّمرة 

نلاـــة  –غـــ ة  –يـــ  لتفـــة قـــالع باتاـــمل باللدـــلي   )عدـــقالن  نـــف  ّـــتء بل ت  ـــة باتـــ  قترهـــت بي  نلدــلة حـــف   بيا

عظـيم  بينـف  با قـ ن يدـلف طمـمبر باعـبم ادتفـة  –ج يـم  –بالترعـة  –باظتهف ة  –اجم    -بافالة  –كلتر ينت  –ادلع ب

 بنتلتيـة باتـ  نـلقع  0222 إيفب  باّـتم  باتتر خ  0221علتئهم  دضحيتتهم،  لتن آخف هوه بلحف   باّتاة إيفب  

دــلف رجــتي باقيــم أنــليرة دتر ايــة ي  بايــيم   بانــّ  باللدــلي   بيقصــ و  لــتن ا ــت ر ر طــتر  يــ  إمللــتء نــتر بوقت اــة اــم

ايضـتف  فلدـليهية اتا ـة بنتلتيـةإ ـو  قم دقير بات  قالع بينف ي  طإعالن اّفكة بياّتء بل ت  ة طتامحهم ا،مالر  جم مة

 دتر ا م با ضت   بوض  ء عبم ن يبب باقيم بالي لة   لاة جم مة إ و

ة  ختر  قالع باتامل باللدـلي   أ  ربخل ـت إن اـم  هـت ا ـت نميجـة المينـة يـ  حـ  أ اـة باقيـم نيبء  بملحت الب باّمَّ

دـمع باّـتام   يم
ل
 طقضية بينف  فين جمبر باعمع  باهديتن اتامث طـه  ـف خت

ل
 إال أنهت لتنع دقل  ر ات

ل
باللدلي   جور ت

نـــيم باللدـــلي    حت اـــع حـــ  انـــتلله هـــوب للـــه عـــمب ر ر بوسندـــتب بإل دـــتنية باتـــ  بهتمـــع طتي  قضـــية أنـــف  فلدـــلين 

 ات تي ات بالهتمتم ات   تنبهت 
ل
 نيبء بوتر ة أ  بوّ ي ة اع بملحت الب بوتهفرة الفب قضية بينف  إعالايت
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 ي   يم بينيم باللدلي  

  
ل
 بينف  أ ال

بارــمت،  بوّتقـــ ،  با ن بنـــة،  لـــ   ــف ف باّـــ ي،  ااـــت الب باتـــمايم بومــ يم باتـــ  بنـــ همفع إربرة  إ مـــتن بينـــيم 

ايب بوّتقالب  بارمين إ   امبرس،  جتاّتب،  اّتهماللدلي   طتءب طتالن  فتاللدليهييب   ن حيش

بي  و قضية ملبب بّم إ دت ش ااض عـمب  إن باقل  عيو قضية بينف  أ  دجتهل ت جفٌم خليم أحمق ينهت طتامرجة 

لينهــت داظــد طتهتمــتم ا قلــع با ظيــم اــم  لتفــة ف ــتب بانــّ  باللدــلي  ، اــوا  أل دجــت   أ  إطلــتء أ  إهمــتي أ   دــيتن 

 يــ  قلــ  بالتهــتم بّــم 
ل
ينـف  فلدــلين تهمــة كليــمة وــت  فدهبهـت     لقــد بولــت   باللدــلي   ر ن حــ  ا ــوه بوّضـلة جــور ت

خت ة  أن باقضية لتنع طاتجة فقا إ   باقلي  ات باضـ ا اـت جتنـ  بادـللة لـش  اـف  جميـع  ب بالعتئليةباتلتهمت

ب بولــت دقــمم أحــحت  بانــأن اــت بينــف  ايــم ف ب  وــت أهمــ  هــو  أنــلي بدلتقيــتبكمــت  قــيي ر بهنــتت ت ا  ــمس  بينــف  

 طـــوربع  ، هـــوب هـــي باـــمرس باـــول عففـــه أنـــع ال دللـــ  حبوّفكـــة طأنلدـــ م بّـــم أن بنـــتقفب بافنـــتاة يـــ   جـــمبنهم  
ش
ـــ  إال قش

قه بينفل باللدليهيين ط،حم م،  أاّتئهم، حي مـت اتجفبة  ّل ت باللدلي  ،  هي ات طتل بمة  ب بإليـفب  عـت  أعل ـيبسلش

  بالّتم
ل
  افبرب

ل
   حت  بنتزبع حقيق م أ  ايهت بويب باييم اجمرب

ت حيتة يدفش باعم ق                        ت امتب ي يظ باّمل فإاش   إاش

اين أ تم عـ ا هم إ ـ  )اّففـةن  فّـ  جمـت  ،   هـوب  فهت ا م باّم ،  ايش إنهم  هتعف ن عي  بانف ط بافهيلة بات   مطش

رحهــم  باهفباــة باتــ  رفّــ هم لحمــ  بادــالب  ــ  باتــ  
ش
قين يــ  عيــين جال  تقــي ن عيــ  باّــم    ففّــين رر نــ م طهفباــة   اــمش

 ة بامعة باش عية  حهلين ل  ش  ء انّبهم   س هم جّل هم  تالين عت حيت

ــة يــ  بارــمين دهرــم باهدــية باللدــليهيتب   لــف ن با يــت   باليحــتب  هــتش  فيــّت أسلــتا ت ا تظــفبب فجــف حف   ش

   بينــــفل  بينــــيمبب  لــــتالين طإرخــــتي أسلــــتا م  سلالتهــــم ع ــــم   ــــترتهم اــــتلم   جــــيه م  دقلــــيل م،  هــــوب اــــت فلدــــلين

كـــــمين باّــــم  بيكأـــــم  حنــــية اـــــت لــــ  بملحتلـــــين  با ــــ بة عبـــــم باّعــــير  دضـــــتا يب اّ ــــم، دـــــتبّيب  داــــفا م ا ـــــه نــــللتب

أخلــترهم، ال يدــمايب اّــم نت أن  قــتل م يـــ  باّتمــة، ف ــم ط ــير عيــينهم  هرـــمين خيــيط فجــف فلدــلين   لــمر ن با ـــ   

 وقت م   ببودلم باّفبش باللدلي   باول ألحقه  هت بادتقلين،  يّلين ات كبم تء بإل دتن 

اـت جم ـم طـتا،حم  باـمم  بياّـتء  برتعن 4891) باهبم  بلحفكة بينيمة  تحلة بام ر بون ير ي  دلجيم بالنتلتية 

اتضـــي يـــ  حيـــتة  ـــّل ت باديتنـــية  إرب اـــم   تاقـــق إنجـــت  بإلفـــفب  عـــ هم بيقصـــ و  نـــتّير بّـــمهت بنتلتيـــةأا ـــتء  بالترغـــة

 دلّيـ  باهنـتستب بلممتهيم ـة بويمبنيـة،  ي ليـ  بالّـ  بانـّر  يـ   ـيبرع  حيي ة ات خالي دالحم بلممتهيم اـع بينـفل،

 مش هوب باتلتع  إ   دجمّتب باللدليهيين ي  بو تي  تاب بمل يمتب،     باقف  بومن 
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أنـيم فلدـلي   بّضـ م أاضـ و اـت  4201إنجت  دـتر خ   بنـتمبديف  بّقـم  ـلقة بايفـتء اوحـفبر طـتإلففب  عـت  داقق

 يـــ  باقيـــم  02   ـــم عـــت 
ل
 ـــ  جـــفس بإليـــفب  بانـــتا  عـــت بالّـــتم يـــ  لتفـــة طتنـــميالب باّـــم   ف بينـــف   بايـــيم  للـــق  عتاـــت

 هـ   ؟يدـتهم يـ  قيترتهـت أنـف  بلحف ـة باـو ت  تاـفر ن بايـيم فلدـليهية اتا ـة النتلتيةطتامم اقماة  بينف  باول  من

 نمدتهم قضية أنف  فلدلين ي  ديحيم بانّ  باللدلي  ؟

 بياّــتءاّفكــة  يــ   ــالي بنتعــتر بربرة بيحــفبر خلــت باقضــلتن  يــ   بينــيم باللدــلي  نــف  بلحف ــة يــ   ــيم دايــة ي 

 بل ت  ة، 

 عيو ايعم اع فجف بلحف ة بآليش   بينف  

 
ل
  يدأاين  اتو هي    ق  عج و أن  دين قف لت
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 قفز فوق جدار النسيانرى األس

 ااعـيرة طقلـف  تهفة حم  ة ي   بقع با نـف   طـ ام  هت بارمت  بارمتن  
ل
 ـتهفة قم مـة اتجـمرة  اـم دهـت  ياـت

بي ا ـــة    أنـــلت  بارـــمت عيـــو اـــمبر باتـــتر خ اتّـــمرة ات يعـــة    بالعتقـــتي أ  إقلـــيم    إنمـــت  ـــتهفة قتئمـــة يـــ  لـــ  بويبقـــع   

باديتاـــــ   هـــــي بيطـــــف  يـــــ  عتو ـــــت بوّت ـــــف بلحـــــم   امـــــت  فكـــــي  ـــــّير باه يـــــم ت بدـــــيلفة بام هتتدير ـــــة رغـــــم لـــــ   خـــــترف 

ات  م ل  أ  حهم   بام مقفبسية  هتتف ت بوفدلع   فيبقع بلحتي ي    عت بوقتي، فتارمين انفعة أطيب هت النتقلتي ل 

 ر ن إملن ادلق حتو هتت  تعفنت  

 غ َّ ات داع بادمت بب  فين بيريين

 بّيين بمل بم ت

 ل م إ دتٍن ام  ت تهمة دمش  

   مش   اّ ت أات كمين..

 نعل ت ي  ربخ  بارمت

 ختر  بارمت كمين..
ٌ
  نعت

 باللدلي  : بينيم

ــت لــتن 
َّ
 بانــّ   اــت بحــتالي ا يــمه فدــتن يط ــتءاــت بنــملمبر إ ــو نــيبه  باللدــلي   عيــو ســيي بوــم   م قــ  باتــتر خو

نعـــر  بينـــم يـــ  خـــي  غمـــتر دجفبـــة بينـــف طدـــ  افبرتهـــت  قدـــيتهت  بدـــ  اتّ هـــت كـــوا  وـــت دامـــ  اـــت اّـــت ش  باللدـــلي  

 اــت دتينباتاــمل  باعــمير  بلملــم،  يــ  بادــ يبب باقليلــة بل ــيب   حيــ  بالنتلتيــ
ل
جفبــة ، حيــ  اــم  ــ طم فلدــلي   دقف لــت

طـتآلالف يــ   ـتو قـالع بينـف بوت ــتافة عيـو سـيي بير  باللدــليهية  باتـ  د ب ـمب أعــمبرهت  بينـف  باقيـم حتـو غـمب أرقــتم 

  دينّع ادتحتتهت طت ر تر بو مدلين ا وه بوفحلة بافحيلة بات  بيدّع اد  فلدلي   اقمبم  

 ي  ملهت بال  دجف د
ل
 عيو ات خت   بينيمة بينف طعير  تو ات تقضة أحيتنت

ل
 دام  بنللتعتب خت ة ار  ن ال

هــوه باتجفبــة بلحتفلــة  دــيتن هــوب بلمــ ء با ــتم اــت دــتر خ حيتدــه حيــ   ــير بوّتنــتة بمل تللــة  باضــيق بودــيلف  حفاــتن 

دـتم ف هـت  أاـيبن باّـوب  با لجـ    بلمدـمل   اـع لحظـتب باعـمير  باتضـفع إ ـو  بينـيمبلحف ة خت ة دلـ  با،حظـتب باتـ  يم

هجـ و كـوا  ينـه اـين جم ـم اـت بلحيـتة دمتـز  أر بب  هللا يّت و طالظ باّق   با ل  ي  هـوه با،حظـتب بمل يلـة    جـ ٌء ال  م

   فــف ب بلممتعــة بادــيم بآلاــف با ــت     حيــ  ال ادــتن الــوبب  بينــت يــ  هــوب باقــتر     ينــّف 
ل
  بحــمب

ل
بارــم تء  دتال ــق قللــت

 بخي  يربء ج ء ات بايبج  دجته بام ت  بايست  بانّ   بينيم خالي ملا  طفبحة نلدية  بنتقفبر ر
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بارــمت،  بوّتقـــ ،  با ن بنـــة،  لـــ   ــف ف باّـــ ي،  ااـــت الب باتـــمايم بومــ يم باتـــ  بنـــ همفع إربرة  إ مـــتن بينـــيم 

اــــيب بوّـــتقالب  بارــــمين إ ـــ  اــــمبرس،  جتاّـــتب،  اّتهــــم يّلـــيم ا ــــتب،  باللدـــلي   طـــتءب طتالنــــ  فتاللدـــليهيين حيش

  اجتمــع فلدــلي   حيــيل اتاــم  ربء بلمــمربن بوّتمــة بافسلــة،  داــع  ــم  با ــحفبء،  يــ   ا
ش
ــة،  ههــوب ينــد اــي أايش

ر  ــــّل ت طــــتل بمبب،  دــــه هــــي باــــول   ش باّــــفبء،  داــــع بل يــــتم باتــــ  ال دقــــش اــــت حــــفش  ال دــــفر بابــــمر،  هــــوب )بملمتمــــعن طدــــ  قيش

اـــت باعـــالطة  بويبج ـــة طـــين بارـــمين،  بوّـــتقالب،  اّدـــهفبب  بالتقـــتب،  اـــيش يـــ   ـــفب ر ه باّتفيـــة،  يـــ  ر حـــه بو  ـــم 

ـت بل دـتئف   اففي   بافر س، أاش
ل
   دتءل  أسلتال

ل
بينف،  بين باللدليهيين دهت   ي  ل  بيحيبي طاف   باللدليهيين رجتال

 بالليلة فإنهت يف لة ال طمش ات رفّ ت 

يـ  تقـتا ت  هـتش حيباـ ،  اـت أنجلـ هم يّرنـين اّ ـت ي  كـمين باّـم   دـتء فلدـليهيتب  اـمن يـ  با نـت  ت بّـم بع

  أا ـــــــــــــــــــــــــــــــــتب حـــــــــــــــــــــــــــــــــفات اـــــــــــــــــــــــــــــــــت رر ـــــــــــــــــــــــــــــــــة أسلـــــــــــــــــــــــــــــــــتا ت  أفـــــــــــــــــــــــــــــــــفبر أنـــــــــــــــــــــــــــــــــفهت  با نـــــــــــــــــــــــــــــــــت  ت.  ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  أسلـــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  لع  طي هم   لفيـين 
ل
تن هم  ضّين  جتجت برهم ين كمش ي  كمين  اّتقالب باع ت  ة  افم بارم تء ات و  أ مل   ش

ــة دلترنــ م علــ هم دلــتري باهــالم عبــم )بإلنتمفــينن  يــ  اّــت قالب )أ  ــلتزن بام مقفبسيــة دــتم يّف ــة بينــفل  بينــيمبب طتمش

 كمـت حــمث يــ  كــمت )
ل
ــفكم طــأن بلمنـمبيإلملالا ـم  دالــيم كبم ــتئهم دمتاــت

ش
بياف هيــة )لتربهدــدشن باتــ  لتنــع  أطـي غف ــ ن.  أملك

ي يـ  بارـمت،  عف  فـع أنـه )إنـفبئيي ن  ملاـ  ام فة ارمت )أطي غف ـ ن  ـفشحع طأنهـت باتقـع ملبب  ـيم بشـ   غف ـ   تجـيش

ــه إ ـ  كــمت )أطــي غف ـ ن اتقــم م بل بـمبب باتــ  بكمدــ ع يـ  باتّتاــ  اـع باللدــليهيين ا،حلــتء  باشـ   رخــ  باّـفبن  ديجش

 بياف هيين ايللقيهت عي  بارم تء  بينفل باّفبقيين. 

حيـ   قــمم ر حـه  نلدــه هلــة   كيتنــهال  مهــت دجـت  ه أ  باقلــ  ع ــه أ   دـيتنه  ر ره يــ  ط ـتء اجتمّــه  بينـيمر    ر

لل تء  باعّير فّيـو أكتتفـه  ف ـو بملمتمـع   اقـق إنجت بدـه  سميحتدـه يـ  باتاـفر  بلحيـتة بلحـفة باهف مـة    أل اجتمـع أ  ا

    بـــوا  غـــ
ل
 حـــيي اّعـــمفـــفر   هـــف هـــوب باـــم ر يدـــتهم طم  ـــم اـــت باتز ـــت  باتضـــلي  اوبدـــه أ ال

ل
 مب بارـــمت  باقيـــم نـــيبرب

 ات بينيم  
ل
 وّت ش بالمبء  باتلت ش  را ب

ل
 طتت

ّتق   بات يم باديتا    
م
 بو

 المت يمبب باديتنية ين أنلت  بالعتقتي  باقيم نيتنـية    بـتا ظف إ ـو حـتي  فلدلين أنف  قضية 
ل
خضّع ر ات

 فة؟.كــميه ت باللدــلي   يــ   بقــع بات يــمبب باديتنــية بايــيم    كيــت ي ــم  بينــيم بّــم بدلتقــتب أ نــلي   ب ــ لت  باقــته

بإل رــحت  اـــت غــ ة  با همئـــة  بّــم اـــسدمفبب  ــفم بانـــيخ  باّقلــة؟.  بّـــم حــيبربب باقـــتهفة   ــي  باتلـــتهم؟.  بّــم قـــفبر 

 ؟.بادتطقة

ررجـــع قضـــية أنـــف  فلدـــلين عيـــو جـــم ي باتلـــت   بإلنـــفبئيي    
م
باللدـــلي  ،  اـــم  مـــ ش بولـــت   باللدـــلي    –أ

ا  الـظ اـه عيـو بيقـ  اـتء بايجـ
ش
ه،  يّ ـمب إنـفبئي  قلـ  باتيقيـع يـ  باقـتهفة عيـو بإلفـفب  عـت خمدـة سفح ت كملل  ا،

آالف كمين فلدلي   فير باتيقيـع  اـم دـتس إنـفبئي   أطقـع قضـية بينـف  عيـو جـم ي بالطتـزب  باديتاـ  ، دفبل ـت طتيقيـع 
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ي  يـف رة باّلـي يّ مبب دترة  بنف ط طقتئهم ي  ا ـتسق بلحهـم باـوبيش دـترة  بـفبا قضـي هم طقضـية  جـير عمـالء االحـتال

 دترة اتا ة
ل
   يف رة يف  قي  بوقت اة  جمع نالح ت دترة رببّة ع هم أ ال

 طلف ق باتلت   باديتا     بينف   إ و هوه با،حظة ام  امث أل إنجت  اقضية 

  ر ر بانّ  باللدلي     نف  بي 

دـــه  د يعـــع هـــوه بملحـــت الب اـــت بانـــّ  باللدـــلي   طدتفـــة ديج ت بينـــف  اـــم د ّـــمم ااـــت الب باتجـــت   اـــع قضـــية 

حيــــ   بينـــف   يّـــمرب حيـــ  بالعتعـــتاتب  باليـــفبطتب    بودــــيمبب إيـــتفة إ ـــو ااـــت الب باّمـــ  با ــــيرل الســـالن نـــفبب 

  بالنمفتع طافبرة  أجترب حمتس دجديم هوب بام ر، 
ل
ي  أربئه ربمت ايجـير سليّـة قيتر ـة ا قلـة اـت قيـتربب  لـيبرر  نتطقت

امــت  ــد  طتعــ  قلــق  رحمــه هللا  أحمــم  تنــين بانــ يم  عيــو رأنــ م بانــيخ   راــ  بايقــعيــ بلحفكــة خلــت جــمبر باهدــيتن

 اات اــة بإلفــفب  عــت 
ل
عبــم عمليــتب عدــهف ة ا هــت خلــت بانــفسش بإلنــفبئيي   دــيم  بينــف  كليــم  رفــع هــوه بلحفكــة اــفبرب

قـــف  باتلـــة  02رقـــم  ديايـــمبني  سلـــ  بإلفـــفب  عـــت بانـــيخ  تنـــين اقتطـــ  إســـالن نـــفبحه،  كـــوا  اات اـــة خلـــت بالـــت 

ن يـــ  خال ـــت عـــ  باـــم ت باقدـــتم باـــتهف نـــف ر  اامـــم با  ـــمل  همـــت عضــي بالف دــية يـــ  باقـــمس حيـــ  بنمنـــ م عيـــو إافهــت 

   اات اـــة بلحفكـــة بودـــت اة عيـــو ج ـــة بلم ـــمل ب ـــالن بلم ـــتب باّدـــهفل لحمـــتس  إ ـــتطة باّضـــي با تاـــ   ـــالب ع مـــتن 

دـمتن  بولتالـة كتفة عيو ج ته،  خلـت بلم ـمل نتخنـين  ام يّأم بلحدياة بإلنفبئيلي 99نّم ن باول بختلت عتم 

طــتإلففب  عــت بانــيخ  تنــين  يــحترة  ر فب ــش  عليــم  اجميعــة اــت اّتقيــ  لتفــة بالدجتهــتب باللدــليهية    قــم دــم هــوب 

 اوهــمبف، اــم بلحــمث ب
ل
ــم باتلــت   باديتاــ   ااققــت ّم ّــم أن لــتر غلــتر باهدــيتن يّلــي قضــية بينــف  باللدــليهيين  اــم ي

 نظيـم 
ل
 ال تنيـت

ل
جتء بإلفـفب  عـت بانـيخ أحمـم  تنـين بّـم اات اـة بغتيـتي ختاـم انـّ  يـ  عمـتن  بإلفـفب  عـت نـتين اّـتقال

نــع  ــلقة بإلفــفب  عــت بينــف  بالل ــتنيين طلف ــق باقــية اــم لت انــتّلة  بينــف  قضــية طقيــع ج ــة ج ــمل إنــفبئيي   اهــت 

 اتمكي رنتاة جم مة ي  بايجمبن باللدلي   الترهت أن بينف  ات  افجيب ر ن ديفف يـ ا قـيل عيـو حدياـة إنـفبئي  

   هــت  ــ  حدياــة أ وــفب
ل
  ــور طتلــتقم  يــ  إســتر دلتهمــتب امــت بنــد  ا ب ــ  دسكــم ملاــ  عبــم إففبج ــت عــت عــمر ااــم ر جــمب

ف  بايـيم ه ـت  فف ـة امي ــة اافـفب  عـت  ـف اة هتاـة اـت بينــ   ه بوّضـلة  إطقتئهـت بالتيـ  باـول قـم  لجــف لـ  شـ  ء هـم

ت  فاي بإلحتالي بّم انف ط بوقت اة لتالة 4222 ملا  عبم حدت إربرة الت  تايا باول اض و عيو أنفه 
ل
   يم  و

 باقل  عيو جمبر باهديتن     نف  بي  

 اّـــتي  يـــ   ـــفب ين  ـــّل ت باللدـــلي   يـــ  عمليـــتب دلـــتري بي 
ل
ع راـــت

ش
نـــفل طـــين باللدـــليهيين  باّـــم  باعـــ يي ش اـــ 

 
ل
، إ متنهم عميق طأنه طمقم ر  ّل ت بالنتعتر ي  اّفكتـه ينـه  يبجـه عـم ب

ل
ة  باقلتع، فتينفل خفجيب ا ظمين جمب باضلش

ر  أكأـــم اــت أ هـــتم  أنــتسيم  اـــت ي إق ـــتع  مهــت ه  متـــه ينــه عيـــ  طتســ ،  ينـــه يّـــت ش اــت يـــّت أخال ــ ،  اـــت  جمّــه اـــ

 ايجـــــــــه،  بـــــــــتل بمة  باتجفبـــــــــة عـــــــــفف بينـــــــــفل باللدـــــــــ
ل
 عـــــــــم هم  نلدـــــــــه  هـــــــــت  عـــــــــت قـــــــــف ،   ج ـــــــــت

ل
 ليهيين  دـــــــــتءل  رجـــــــــتال

ر ب اّـــفف هم،  أدق ـــيب ا ـــة عـــم هم،  قـــفأ ب خترســـة دلهيـــمه، أال  مـــيب يـــ  بارـــمت،  ســـيش
ش
ف بملحـــفر ت باللدـــليهيين باـــو ت يّل
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ية  دقللتتهـــت،  داتالتتهـــت،  بردلتستتهـــت،  أنـــتايبهت باتـــ  اترنـــ هت عيـــ  اـــمل عقـــير   هـــم دجـــترايب يـــ   ادـــتر حفكتـــه باديتنـــ

 أنــــلت  فنــــ  با ــــيربب باللدــــليهية 
ل
ب طــــه بلحفكــــة باديتنــــية باللدــــليهية،  ررنــــيب جيــــمب بانــــأن باللدــــلي  ،  اــــت اــــفش

ـــف باوبديـــة  بوييـــيعية  بنتالعـــيب باّبـــم،  ههـــوب  ـــتر ب ع ـــم خـــف ج م )بل ميـــم  ـــأة اتلجش ة  بو،ـــان،  لتنـــع باظـــف ف ا يش

 ة باهبمل بات  لتنيب ي  سليّ هت بالنتلتي

لـتن أحــحت  قضـية بينــف باللدــلي   يـ  لتفــة اّــتقالب باـو ت  دــيحهم اظـد باقيــم   اــفن أف ـمتهم ا يــ  بلحفاــتن 

 اتعـــــّيم قضـــــي هم حيـــــ  لـــــتنيب عيـــــو باـــــ
ل
 اتاقيـــــق   جـــــفب قلـــــي هم نـــــتر بانـــــين اوهـــــ   باـــــيست الـــــترر ن ر اـــــت

ل
م بم جدـــــفب

بإلنجـــت بب نــــيبء عيــــو  ــــّيم دادــــين باظــــفف بالعتقــــت   أ  باضــــ ا اافــــفب  عــــت بو  ــــم اــــ هم خت ــــة أحــــحت  بياــــفب  

 بو ا ة  باّتهتب بوتّمرة 

نلاـــة  –غـــ ة  –يـــ  لتفـــة قـــالع باتاـــمل باللدـــلي   )عدـــقالن  نـــف  ّـــتء بل ت  ـــة باتـــ  قترهـــت بي  نلدــلة حـــف   بيا

عظـيم  بينـف  با قـ ن يدـلف طمـمبر باعـبم ادتفـة  –ج يـم  –بالترعـة  –باظتهف ة  –اجم    -بافالة  –كلتر ينت  –بادلع 

 باتـ  نـلقع إنتلتيـة  0222 إيفب  باّـتم  باتتر خ  0221علتئهم  دضحيتتهم،  لتن آخف هوه بلحف   باّتاة إيفب  

دــلف رجــتي باقيــم أنــليرة دتر ايــة ي  بايــيم   بيقصــ و  لــتن ا ــت ر ر طــتر  يــ  إمللــتء نــتر بوقت اــة اــم  بانــّ  باللدــلي 

دــتر ا م  ايضــتف  ــلاة جم ــمة إ ــو إ ــو إنتلتيــة فلدــليهية اتا ــة قــم دقــير باتــ  قــالع بينــف طتاــمحهم ا،مــالر يــ   جم ــمة

 با ضت   بوض  ء عبم ن يبب باقيم بالي لة 

ة  ا ـت نميجـة المينـة يـ  حـ  أ اـة باقيـم  نيبء ختر  قالع باتامل باللدـلي   أ  ربخل ـت إن اـم  هـت بملحت الب باّمَّ

دـمع باّـتام   يم
ل
 طقضية بينف  فين جمبر باعمع  باهديتن اتامث طـه  ـف خت

ل
 إال أنهت لتنع دقل  ر ات

ل
باللدلي   جور ت

 قضية أنف  فلدلين 

  هــــوب للــــه عــــمب ر ر بوسندــــتب بإل دــــتنية باتــــ  بهتمــــع طتينــــيم باللدــــلي    حت اــــع حــــ  انــــتلله نــــيبء بوتر ــــة أ

 ات تي ات بالهتمتم ات   تنبهت 
ل
 بوّ ي ة اع بملحت الب بوتهفرة الفب قضية بينف  إعالايت

  
ل
 بينف  أ ال

بارــمت،  بوّتقـــ ،  با ن بنـــة،  لـــ   ــف ف باّـــ ي،  ااـــت الب باتـــمايم بومــ يم باتـــ  بنـــ همفع إربرة  إ مـــتن بينـــيم 

ايب بوّتقال    ب  بارمين إ   امبرس،  جتاّتب،  اّتهمباللدلي   طتءب طتالن  فتاللدليهيين حيش

إن باقل  عيو قضية بينف  أ  دجتهل ت جفٌم خليم أحمق ينهت طتامرجة بي  و قضية ملبب بّم إ دت ش ااض عـمب  

لينهــت داظــد طتهتمــتم ا قلــع با ظيــم اــم  لتفــة ف ــتب بانــّ  باللدــلي  ، اــوا  أل دجــت   أ  إطلــتء أ  إهمــتي أ   دــيتن 

 يــ  قلــ  بالتهــتم بّــم  ينـف  فلدــلين
ل
تهمــة كليــمة وــت  فدهبهـت     لقــد بولــت   باللدــلي   ر ن حــ  ا ــوه بوّضـلة جــور ت

خت ة  أن باقضية لتنع طاتجة فقا إ   باقلي  ات باضـ ا اـت جتنـ  بادـللة لـش  اـف  جميـع  باتلتهمتب بالعتئلية
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بولــت دقــمم أحــحت  بانــأن اــت بينــف  ايــم ف ب  وــت أهمــ  هــمب   كمــت  قــيي ر بهنــتت ت ا  ــمس إدلتقيــتب أنــلي بينــف  

 طـــوربع  ، هـــوب هـــي باـــمرس باـــول عففـــه بوّفكـــة طأنلدـــ م بّـــم أن بنـــتقفب بافنـــتاة يـــ   جـــمبنهم  
ش
ـــ  إال أنـــع ال دللـــ  حقش

قه بينفل باللدليهيين ط،حم م،  أاّتئهم، حي مـت اتجفبة  ّل ت باللدلي  ،  هي ات طتل بمة  ب بإليـفب  عـت  أعل ـيبسلش

  ّتمبال
ل
   حت  بنتزبع حقيق م أ  ايهت بويب افبرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتب ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيظ باّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتة يدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفش باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ق                         إاش  فإاش

اـــين أ ـــتم عـــ ا هم إ ـــ  )اّففـــةن  فّـــ  جمـــت  ،   هـــوب  فهت ا ـــم باّـــم ،  ايش إنهـــم  هتعـــف ن عيـــ  بانـــف ط بافهيلـــة باتـــ   ـــمطش

رحهــم  باهفباــة باتــ  رفّــ هم لحمــ  بادــالب  ــ  باتــ   تقــي ن عيــ  باّــم    ففّــين رر نــ م طهفباــ
ش
قين يــ  عيــين جال ة   اــمش

 جّل هم  تالين عت حيتة بامعة باش عية  حهلين ل  ش  ء انّبهم   س هم 

ــة يــ  بارــمين دهرــم باهدــية باللدــليهيتب   لــف ن با يــت   باليحــتب  هــتش  فيــّت أسلــتا ت ا تظــفبب فجــف حف   ش

تالين طإرخــــتي أسلــــتا م  سلالتهــــم ع ــــم   ــــترتهم اــــتلم   جــــيه م  دقلــــيل م،  هــــوب اــــت    بينــــفل  بينــــيمبب  لــــفلدــــلين

داــــفا م ا ـــــه نــــللتب كـــــمين باّــــم  بيكأـــــم  حنــــية اـــــت لــــ  بملحتلـــــين  با ــــ بة عبـــــم باّعــــير  دضـــــتا يب اّ ــــم، دـــــتبّيب 

  لــمر ن با ـــ   أخلــترهم، ال يدــمايب اّــم نت أن  قــتل م يـــ  باّتمــة، ف ــم ط ــير عيــينهم  هرـــمين خيــيط فجــف فلدــلين 

 بوقت م   بودلم باّفبش باللدلي   باول ألحقه  هت بادتقلين،  يّلين ات كبم تء بإل دتن 

اـت جم ـم طـتا،حم  باـمم  بياّـتء  برتعن 4891بلحفكة بينيمة  تحلة بام ر بون ير ي  دلجيم بالنتلتية باهبمل )

اتضـــي يـــ  حيـــتة  ـــّل ت باديتنـــية  قـــق إنجـــت  بإلفـــفب  عـــ همإرب اـــم   تا أا ـــتء إنتلتيـــة بيقصـــ و  نـــتّير بّـــمهت بالترغـــة

حيي ة ات خالي دالحم بلممتهيم اـع بينـفل،  دلّيـ  باهنـتستب بلممتهيم ـة بويمبنيـة،  ي ليـ  بالّـ  بانـّر  يـ   ـيبرع 

 بومن  باقفل  بمل يمتب،  امش هوب باتلتع  إ   دجمّتب باللدليهيين ي  بو تي   

 النتلتيـةطتاـمم اقماـة  تإلففب  عت عمر ات بينف ؟  ه  جـفس بينـف  باـول  ـمننم جا  لقة  تايا ط ف  

  ه  نمدتهم قضية أنف  فلدلين ي  ديحيم بانّ  باللدلي  ؟ فلدليهية اتا ة؟

 داية ينف  بلحف ة ي   يم بينيم  نات عيو ايعم اع فجف بلحف ة بآليش 
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 وفاء وفداء .. األسرى 

 باللدلي  : بينيم

ت لتن 
َّ
نعر  بينم ي   باللدلي   بانّ  ات بحتالي ا يمه فدتن يط تء   م ق  باللدلي   عيو سيي بوم باتتر خو

خــي  غمــتر دجفبــة بينــف طدــ  افبرتهــت  قدــيتهت  بدــ  اتّ هــت كــوا  وــت دامــ  اــت اّــت ش باتاــمل  باعــمير  بلملــم،  يــ  

 اــت دجفبــة باقيــم حتــو غــمب أرقــتم تين  حيــ  بالنتلتيــبادــ يبب باقليلــة بل ــيب 
ل
 بينــف  ، حيــ  اــم  ــ طم فلدــلي   دقف لــت

طـــتآلالف يـــ   ـــتو قـــالع بينـــف بوت ـــتافة عيـــو ســـيي بير  باللدـــليهية  باتـــ  د ب ـــمب أعـــمبرهت  دينـــّع ادـــتحتتهت طت ر ـــتر 

 بو مدلين ا وه بوفحلة بافحيلة بات  بيدّع اد  فلدلي   اقمبم  

 ي  ملهت  ال د
ل
 عيو ات خت   بينيمدجفبة بينف طعير  تو ات تقضة أحيتنت

ل
 دام  بنللتعتب خت ة ار  ن ال

هــوه باتجفبــة بلحتفلــة  دــيتن هــوب بلمــ ء با ــتم اــت دــتر خ حيتدــه حيــ   ــير بوّتنــتة بمل تللــة  باضــيق بودــيلف  حفاــتن 

دــــتم ف هـــت     اـــع لحظــــتب باعــــمير  باّــــ ي    با لجــــ    بلمدـــملأاــــيبن باّـــوب بينــــيمبلحف ـــة خت ــــة دلـــ  با،حظــــتب باتـــ  يم

هجـ و كـوا  ينـه اـين جم ـم اـت بلحيـتة   باتضفع إ و هللا يّت و طالظ باّق   با ل  ي  هـوه با،حظـتب بمل يلـة    جـ ٌء ال  م

   فــــف ب بلممتعـــة بادــــيم بآلاــــف با ـــت     حيــــ  ال ادــــتن الـــوبب  بينــــت يــــ 
ل
  بحــــمب

ل
هــــوب  دمتـــز  أر بب بارــــم تء  دتال ــــق قللـــت

 باقتر     ينّف بينيم خالي ملا  طفبحة نلدية  بنتقفبر ربخي  يربء ج ء ات بايبج  دجته بام ت  بايست  بانّ   

بارــمت،  بوّتقـــ ،  با ن بنـــة،  لـــ   ــف ف باّـــ ي،  ااـــت الب باتـــمايم بومــ يم باتـــ  بنـــ همفع إربرة  إ مـــتن بينـــيم 

ايب بب طتالن  فتاللدليهييباللدلي   طتء وّتقالب  بارمين إ   امبرس،  جتاّتب،  اّتهم يّليم ا تب،  ااي ن حيش

  اجتمــع فلدــلي   حيــيل اتاــم  ربء بلمــمربن بوّتمــة بافسلــة،  داــع  ــم  با ــحفبء،  يــ  باّــفبء، 
ش
ــة،  ههــوب ينــد أايش

ر  ـــّل ت طـــتل دـــه هـــي باـــول   ش  بمبب،  بالتقـــتب،  داـــع بل يـــتم باتـــ  ال دقـــش اـــت حـــفش  ال دـــفر بابـــمر،  هـــوب )بملمتمـــعن طدـــ  قيش

 اــيش يــ   ــفب ر ه باّتفيــة،  يــ  ر حــه بو  ــم اــت باعــالطة  بويبج ــة طــين بارــمين،  بوّــتقالب،  اّدــهفبب بينــف،  بــين 

ــت بل دــتئف بالليلــة   اففــي   باــفر س، أاش
ل
   دــتءل  أسلــتال

ل
باللدــليهيين دهت ــ  يــ  لــ  بيحــيبي طاــف   باللدــليهيين رجــتال

 فّ ت فإنهت يف لة ال طمش ات ر

يـ  ي  كـمين باّـم   دـتء فلدـليهيتب  اـمن يـ  با نـت  ت بّـم بعتقـتا ت  هـتش حيباـ ،  اـت أنجلـ هم يّرنـين اّ ـت 

يــ  كــمين  اّـتقالب باعــ ت  ة  اــفم بارــم تء ت اــت رر ــة أسلــتا ت  أفـفبر أنــفهت   أا ــتب حـفا با نـت  ت.  ه ــت  أسلــتي

  ل
ل
تن هم  ضــــّين  جتجــــت برهــــم ين كــــمش عــــ  طيــــ هم   لفيــــين علــــ هم دلــــتري باهــــالم عبــــم )بإلنتمفــــينن  يــــ  اــــت وــــ  أ ــــمل   ش

 كمـــت 
ل
ـــة دلترنـــ م إلملالا ـــم  دالـــيم كبم ـــتئهم دمتاـــت اّـــتقالب )أ  ـــلتزن بام مقفبسيـــة دـــتم يّف ـــة بينـــفل  بينـــيمبب طتمش

فكم طأن بلمنمبيحمث ي  كمت )
ش
 ن  ـفشحع طأنهـت بياف هية )لتربهددشن بات  لتنع ام فة ارمت )أطي غف  أطي غف  ن.  أملك

ـه إ ـ  كـمت  ي ي  بارمت،  عففـع أنـه )إنـفبئيي ن  ملاـ  باشـ   رخـ  باّـفبن  ديجش باتقع ملبب  يم بش   غف    تجيش
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)أطــــي غف ــــ ن اتقــــم م بل بــــمبب باتــــ  بكمدــــ ع يــــ  باتّتاــــ  اــــع باللدــــليهيين ا،حلــــتء بياــــف هيين ايللقيهــــت عيــــ  بارــــم تء 

  بينفل باّفبقيين. 

 كيتنــه حيـ   قــمم ر حـه  نلدــه هلــة ت دجـت  ه أ  باقلــ  ع ــه أ   دـيتنه  ر ره يــ  ط ـتء اجتمّــه ال  مهــ بينـيمر    ر

لل تء  باعّير فّيـو أكتتفـه  ف ـو بملمتمـع   اقـق إنجت بدـه  سميحتدـه يـ  باتاـفر  بلحيـتة بلحـفة باهف مـة    أل اجتمـع أ  ا

  تباتز يـــفـــفر   هـــف هـــوب باـــم ر يدـــتهم طم  ـــم اـــت 
ل
 حـــيي اّعـــم    بـــوا  غـــ باتضـــلي  اوبدـــه أ ال

ل
 مب بارـــمت  باقيـــم نـــيبرب

 وّت ش بالمبء  باتلت ش   بينيم  
ل
 اتطتت

ل
 را ب

  بات يم باديتا     نيمبي 

 المت يمبب باديتنية ين أنلت  بالعتقتي  باقيم نيتنـية    بـتا ظف إ ـو حـتي  فلدلين أنف  قضية 
ل
خضّع ر ات

 بايــيم    كيــت ي ــم  بينــيم بّــم بدلتقــتب أ نــلي   ب ــ لت  باقــتهفة؟. كــميه ت باللدــلي   يــ   بقــع بات يــمبب باديتنــية

اـت غـ ة  با همئــة  بال رـحت  بب بّـم اـسدمفبب  ـفم بانـيخ  باّقلـة؟.  بّـم حـيبربب باقـتهفة   ـي  باتلـتهم؟.  بّـم قـفبر 

 ؟.بوّل ة  غيمهت

ررجـــع قضـــية أنـــف  فلدـــلين عيـــو جـــم ي باتلـــت   بإلنـــفبئيي    
م
 مـــ ش بولـــت   باللدـــلي    باللدـــلي  ،  اـــم –أ

ا  الـظ اـه عيـو بيقـ  اـتء بايجـه،  يّ ـمب إنـفبئي  قلـ  باتيقيـع يـ  باقـتهفة عيـو بإلفـفب  عـت خمدـة 
ش
سفح ت كملل  ا،

آالف كمين فلدلي   فير باتيقيـع  اـم دـتس إنـفبئي   أطقـع قضـية بينـف  عيـو جـم ي بالطتـزب  باديتاـ  ، دفبل ـت طتيقيـع 

هم ي  ا ـتسق بلحهـم باـوبيش دـترة  بـفبا قضـي هم طقضـية  جـير عمـالء االحـتالي  يـف رة باّلـي يّ مبب دترة  بنف ط طقتئ

 دترة اتا ة
ل
   يف رة يف  قي  بوقت اة  جمع نالح ت دترة رببّة ع هم أ ال

 طلف ق باتلت   باديتا     بينف   إ و هوه با،حظة ام  امث أل إنجت  اقضية 

  ر ر بانّ  باللدلي     نف  بي 

اـــت بانـــّ  باللدـــلي   طدتفـــة ديج تدـــه  د يعـــع هـــوه بملحـــت الب  بينـــف  د ّـــمم ااـــت الب باتجـــت   اـــع قضـــية اـــم 

حيــــ   بينـــف  نـــفبب  إلســـالن يّـــمرب حيـــ  بالعتعـــتاتب  باليـــفبطتب    بودــــيمبب إيـــتفة إ ـــو ااـــت الب باّمـــ  با ــــيرل 

  بالنـمفتع طاـفبرة   دجديم هوب باـم ر،كوا  أجترب حمتس  نجحع طتاتيت   لقة أحمم جبم  ،  قم
ل
يـ  أربئـه ربمـت  نـتطقت

 بانـ يم  عيـو رأنـ م بانـيخ اـ  بايقـعيـ  مل ايجير سليّة قيتر ة ا قلة ات قيتربب  ليبرر بلحفكة خلت جمبر باهديتن

 اات اـــة بإلفـــفب  عـــت  رحمـــه هللا  أحمـــم  تنـــين
ل
عبـــم عمليـــتب  بينـــف  امـــت  ـــد  طتعـــ  قلـــق كليـــم  رفـــع هـــوه بلحفكـــة اـــفبرب

خلت بانفسش بإلنفبئيي   ديم ديايـمبني  سلـ  بإلفـفب  عـت بانـيخ  تنـين اقتطـ  إسـالن نـفبحه،  كـوا   عدهف ة ا هت

اـــتهف نــف ر  اامـــم با  ـــمل قــف  باتلـــة بالف دـــية يــ  باقـــمس حيــ  بنمنـــ م عيـــو إافهــت  02اات اــة خلـــت بالــت  رقـــم 

با تاـــ   ـــالب ع مـــتن    اات اـــة ن يـــ  خال ـــت عـــ  باـــم ت باقدـــتم بلم ـــتب باّدـــهفل لحمـــتس  إ ـــتطة باّضـــي ب همـــت عضـــي 



 تقدير موقف )مستقبل االنتخابات املحلية |||||

 

 (  21صفحة رقم )  داء  وف وفاء  ألسرى اسلسلة مقاالت:  |||||

 

ة عيـــو ج تـــه،  اـــم يّأـــم بلحدياـــة بإلنـــفبئيلي 99بلحفكـــة بودـــت اة عيـــو ج ـــة بلم ـــمل ب ـــالن نـــّم ن باـــول بختلـــت عـــتم 

دمتن  بولتالة طتإلففب  عت بانيخ  تنين  يحترة  ر فب ـش  عليـم  اجميعـة اـت اّتقيـ  كتف خلت بلم مل نتخنين 

ـم لتفة بالدجتهتب باللدليهية    ّم  قم دم هـوب بلحـمث بّـم أن لـتر غلـتر باهدـيتن يّلـي قضـية بينـف  باللدـليهيين  اـم ي

 اوهمبف، ام جتء بإلففب  عت بانيخ أحمم  تنين بّـم اات اـة بغتيـتي ختاـم انـّ  يـ  عمـتن 
ل
باتلت   باديتا   ااققت

 نظيـــم ج ــــة ج ـــمل إنــــفبئيي   اهـــت 
ل
 ال تنيــــت

ل
اــــم لتنـــع  ــــلقة  انـــتّلة  نــــف  بي قضـــية طقيــــع  بإلفـــفب  عـــت نــــتين اّـــتقال

بإلففب  عت بينف  بالل ـتنيين طلف ـق باقـية اتمكـي رنـتاة جم ـمة يـ  بايجـمبن باللدـلي   الترهـت أن بينـف  اـت  افجـيب 

   ـــور طتلـــتقم هـــمه بوّضـــلة  إطقتئهـــت بالتيـــ  باـــول قـــم  لجـــف لـــ  شـــ  ء  امـــت دـــيفف يـــ ا قـــيل عيـــو حدياـــة إنـــفبئي  ر ن 

الـــت  ـــتايا باـــول  ـــللة حهيمـــة إربرة  ف   ملاـــ  عبـــماافـــفب  عـــت  ـــف اة هتاـــة اـــت بينـــ ةبايـــيم يّقـــم  ـــلقة دتر ايـــ  

   اض و عيو أنفه 
ل
 انـف ط بوقت اـة طهدـلة دعـ  إ ـو  راـي بإلحـتاليخمـ  نـ يبب  نعـت دقف لـت

ل
اـت  ـف ط  %82أخيـمب

  باعلقة بات  دم إسالق ت ي  با،حظة بي  و ينف  تايا

فـتئق باف عـة  لحظـة إنـتمبديجية فترقـة حيـ  يدـلف ا،حمـة عـ    فـتء   ـمي    لقة بايفتء اوحفبر حمث دتر خ 

دفنــــيخ طفنــــتاط  إ ــــو لحظت ــــت باتتر ايــــة بوضــــر ة دــــم ر ــــم االــــتب هتاــــة اّــــ  أهم ــــت 0222فم ــــو دلم ــــم باــــيهم يــــ   ينيــــي 

 بلحلـت  عيـو  ـتايا هـوه بالتـمة  هوب بإلنجت  بيا   غيم بودلين ي  باّعف بلحم   يـ  بينـف   بوقت اة  دأكيم جم بهت،

بالي لة، عال ة عيو داقق ملا  ي ي افة عيو بر  فلدليهية، اع دضحية فلدليهية عتايـة فـأكأم اـت االاـة آالف  ـ يم 

فلدـلي   يــ  قلــتع غــ ة فقــا ا ــو أنــف  ــتايا  رغــم ملاــ  اــت دفبجــع بانــّ  باللدــلي   عــت أل اــت التالــه، اــع ح هــة 

أنيم إ و أهل م ات  ـتو بيرب ـ   باللدـليهية  4201 دام  لقة بايفتء  تو خضع بلمالر دلت يية عتاية   بم سي   ح

 بلمـــيالن عـــال ة عيـــو باضـــلة با فبيـــة  قلـــتع غـــ ة، كمـــت  ـــملع أنـــف  اـــت لتفـــة فعـــتئ  باّمـــ   19 ا هـــت باقـــمس  عـــف  

 اف ب  حمة  س ية دقيم عيو أنتس اـت بإل  ـتر  دقـمم فيـه حمـتس
ل
 يـ  باّمـ  باـيس    بايس   باللدلي   دجديمب

ل
نميملجـت

بيقصــ و  بنتلتيــةيــ   بعتقلــيب   ّــم ربمــت بّــض راــي  بوقت اــة باــو ت ، اــع دلرــيض بارــمين اــت باهدــتء  بيسلــتيباعــترن

اـت  للـق نـفبح م  اهـت  علـتس بادـيم   اف بن بابمغـييش  أحمـم نـّمبب  إطـفبهيم حتاـم علمب هلل ا هم حدت نالاة   

 عنـفبب آخـف ت عيـو   ا هم  اي   باد يبر  ر ح  انـت و 0222ي  باو ت بعتقليب قل  باّتم ي  بوقتط  عمر كليم ات بافا

اـــــت غـــــ ة  404اادـــــيم اسبـــــم اـــــ هم  022أنـــــيمة اـــــ هم  01أنـــــيم   122 اـــــف   أ ـــــتم   فـــــق باعـــــلقة بّـــــم رأس بولـــــف  عـــــ هم

و     اف  إ و باضـلة عـال ة عيـات باضلة إ و بل تر   بالت 12ات باضلة  نيللق نفبح م ي  غ ة    444نيافجين إا هت 

 كـــوا  بينـــيم اـــت  19طتإليـــتفة إ ـــو باّـــمر بافاـــ ل باقليـــ  اـــت عـــف   باقـــمس إ ـــو اـــت باقـــمس جل ـــم نـــيّير 12بإلفـــفب  

لف  عت  بلميالن     بّم   ف ت 222 هوب بادر تر ي  تاقق عبم باينتسة بوعف ة بينليع باقترم عيو أن  م
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   م ر بالنتمبديف با   نف  بي  

 اّـــتي  يـــ   ـــفب ين  ـــّل ت باللدـــلي   يـــ  
ل
ع راـــت

ش
عمليـــتب دلـــتري بينـــفل طـــين باللدـــليهيين  باّـــم  باعـــ يي ش اـــ 

 
ل
، إ متنهم عميق طأنه طمقم ر  ّل ت بالنتعتر ي  اّفكتـه ينـه  يبجـه عـم ب

ل
ة  باقلتع، فتينفل خفجيب ا ظمين جمب  باضلش

  مهـــت ه  متـــه
ل
 ايجـــه، ،  اـــت  جمّـــه اـــر  أكأـــم اـــت أ  ال أخالقيـــت

ل
هـــتم  أنـــتسيم  اـــت ي إق ـــتع نلدـــه  هـــت  عـــت قـــف ،   ج ـــت

 عم هم  بتل بمة  باتجفبة عفف بينفل باللد
ل
 ليهيين  دتءل  رجتال

ر ب اّـــفف هم،  أدق ـــيب ا ـــة عـــم هم، ال آ  مـــيب يـــ  بارـــمت،  ســـيش
ش
خترســـة   قـــفء بف بملحـــفر ت باللدـــليهيين باـــو ت يّل

،  داتالتتهت،  بردلتستتهت،  أنتايبهت بات  اترنـ هت عيـ  اـمل عقـير   هـم دجـترايب دلهيمه،  ادتر حفكته باديتنية  دقللتتهت

 أنــلت  فنــ  با ــيربب باللدـــليهية 
ل
ب طــه بلحفكــة باديتنـــية باللدــليهية،  ررنــيب جيــمب يــ  بانــأن باللدــلي  ،  اــت اــفش

ـــف باوبديـــة  بوييـــيعية  بنتالعـــيب باّبـــم،  ههـــوب  ـــتر ب ع ـــم خـــف ج م )بل ميـــمة  بو،ـــان،    ـــأة اتلجش لتنـــع باظـــف ف ا يش

 ة باهبمل بات  لتنيب ي  سليّ هت بالنتلتي

لـتن أحــحت  قضـية بينــف باللدــلي   يـ  لتفــة اّــتقالب باـو ت  دــيحهم اظـد باقيــم   اــفن أف ـمتهم ا يــ  بلحفاــتن 

 ا
ل
 اتعـــــّيم قضـــــي هم حيـــــ  لـــــتنيب عيـــــو باـــــم بم جدـــــفب

ل
تاقيـــــق   جـــــفب قلـــــي هم نـــــتر بانـــــين اوهـــــ   باـــــيست الـــــترر ن ر اـــــت

بإلنجـــت بب نــــيبء عيــــو  ــــّيم دادــــين باظــــفف بالعتقــــت   أ  باضــــ ا اافــــفب  عــــت بو  ــــم اــــ هم خت ــــة أحــــحت  بياــــفب  

 بو ا ة  باّتهتب بوتّمرة 

نلاـــة  –غـــ ة  –يـــ  لتفـــة قـــالع باتاـــمل باللدـــلي   )عدـــقالن  نـــف  ّـــتء بل ت  ـــة باتـــ  قترهـــت بي  نلدــلة حـــف   بيا

عظـيم  بينـف  با قـ ن يدـلف طمـمبر باعـبم ادتفـة  –ج يـم  –بالترعـة  –باظتهف ة  –اجم    -بافالة  –كلتر ينت  –بادلع 

 بنتلتيـة باتـ  نـلقع  0222 إيفب  باّـتم  باتتر خ  0221علتئهم  دضحيتتهم،  لتن آخف هوه بلحف   باّتاة إيفب  

دــلف رجــتي باقيــم أنــليرة دتر ايــة ي  بايــيم بيقصــ و  لــتن ا ــت ر ر طــتر  يــ  إمللــتء نــتر بوقت اــة اــم  بانــّ  باللدــلي   

ايضـتف  فلدـليهية اتا ـة بنتلتيـةإ ـو  قم دقير بات  قالع بينف ي  طإعالن اّفكة بياّتء بل ت  ة طتامحهم ا،مالر  جم مة

 دتر ا م با ضت   بوض  ء عبم ن يبب باقيم بالي لة   لاة جم مة إ و

ة  أ  ربخل ـت إن اـم  هـت ا ـت نميجـة المينـة يـ  حـ  أ اـة باقيـم نيبء ختر  قالع باتامل باللدـلي    بملحت الب باّمَّ

دـمع باّـتام   يم
ل
 طقضية بينف  فين جمبر باعمع  باهديتن اتامث طـه  ـف خت

ل
 إال أنهت لتنع دقل  ر ات

ل
باللدلي   جور ت

تلله هـــوب للـــه عـــمب ر ر بوسندـــتب بإل دـــتنية باتـــ  بهتمـــع طتينـــيم باللدـــلي    حت اـــع حـــ  انـــ قضـــية أنـــف  فلدـــلين 

 ات تي ات بالهتمتم ات   تنبهت 
ل
 نيبء بوتر ة أ  بوّ ي ة اع بملحت الب بوتهفرة الفب قضية بينف  إعالايت
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ل
 بينف  أ ال

بارــمت،  بوّتقـــ ،  با ن بنـــة،  لـــ   ــف ف باّـــ ي،  ااـــت الب باتـــمايم بومــ يم باتـــ  بنـــ همفع إربرة  إ مـــتن بينـــيم 

ايب بوّتقالب  بارمين إ   امبرس،  جتاّتب،  اّتهمهيياللدلي   طتءب طتالن  فتاللدليب   ن حيش

إن باقل  عيو قضية بينف  أ  دجتهل ت جفٌم خليم أحمق ينهت طتامرجة بي  و قضية ملبب بّم إ دت ش ااض عـمب  

   دــيتن لينهــت داظــد طتهتمــتم ا قلــع با ظيــم اــم  لتفــة ف ــتب بانــّ  باللدــلي  ، اــوا  أل دجــت   أ  إطلــتء أ  إهمــتي أ

 يــ  قلــ  بالتهــتم بّــم 
ل
ينـف  فلدــلين تهمــة كليــمة وــت  فدهبهـت     لقــد بولــت   باللدــلي   ر ن حــ  ا ــوه بوّضـلة جــور ت

خت ة  أن باقضية لتنع طاتجة فقا إ   باقلي  ات باضـ ا اـت جتنـ  بادـللة لـش  اـف  جميـع  باتلتهمتب بالعتئلية

ب بولــت دقــمم أحــحت  بانــأن اــت بينــف  ايــم ف ب  وــت أهمــ  هــو  أنــلي بدلتقيــتبكمــت  قــيي ر بهنــتت ت ا  ــمس  بينــف  

 طـــوربع  ، هـــوب هـــي باـــمرس باـــول عففـــه بوّفكـــة طأنلدـــ م بّـــم أن بنـــتقفب بافنـــتاة يـــ   جـــمبنهم  
ش
ـــ  إال أنـــع ال دللـــ  حقش

قه بينفل باللدليهيين ط،حم م،  أاّتئهم، حي مـت اتجفبة  ّل ت باللدلي  ،  هي ات طتل بمة  ب بإليـفب  عـت  عل ـيبأسلش

  بالّتم
ل
  افبرب

ل
   حت  بنتزبع حقيق م أ  ايهت بويب باييم اجمرب

ت امتب ي يظ باّمل ت حيتة يدفش باعم ق                         إاش  فإاش

اين أ تم عـ ا هم إ ـ  )اّففـةن  فّـ  جمـت  ،   هـوب  فهت ا م باّم ،  ايش إنهم  هتعف ن عي  بانف ط بافهيلة بات   مطش

رحهــم  باهفباــة باتــ  رفّــ هم لحمــ  بادــالب  ــ  باتــ   ت
ش
قين يــ  عيــين جال قــي ن عيــ  باّــم    ففّــين رر نــ م طهفباــة   اــمش

 جّل هم  تالين عت حيتة بامعة باش عية  حهلين ل  ش  ء انّبهم   س هم 

ــة حف  يــ  بارــمين دهرــم باهدــية باللدــليهيتب   لــف ن با يــت   باليحــتب  هــتش  فيــّت أسلــتا ت ا تظــفبب فجــف  ش

   بينــــفل  بينــــيمبب  لــــتالين طإرخــــتي أسلــــتا م  سلالتهــــم ع ــــم   ــــترتهم اــــتلم   جــــيه م  دقلــــيل م،  هــــوب اــــت فلدــــلين

داــــفا م ا ـــــه نــــللتب كـــــمين باّــــم  بيكأـــــم  حنــــية اـــــت لــــ  بملحتلـــــين  با ــــ بة عبـــــم باّعــــير  دضـــــتا يب اّ ــــم، دـــــتبّيب 

ط ــير عيــينهم  هرـــمين خيــيط فجــف فلدــلين   لــمر ن با ـــ   أخلــترهم، ال يدــمايب اّــم نت أن  قــتل م يـــ  باّتمــة، ف ــم 

 بوقت م   بودلم باّفبش باللدلي   باول ألحقه  هت بادتقلين،  يّلين ات كبم تء بإل دتن 

اـت جم ـم طـتا،حم  باـمم  بياّـتء  برتعن 4891) باهبم  بلحفكة بينيمة  تحلة بام ر بون ير ي  دلجيم بالنتلتية 

اتضـــي يـــ  حيـــتة  ـــّل ت باديتنـــية  إرب اـــم   تاقـــق إنجـــت  بإلفـــفب  عـــ هم بيقصـــ و  نـــتّير بّـــمهت تيـــةبنتلأا ـــتء  بالترغـــة

حيي ة ات خالي دالحم بلممتهيم اـع بينـفل،  دلّيـ  باهنـتستب بلممتهيم ـة بويمبنيـة،  ي ليـ  بالّـ  بانـّر  يـ   ـيبرع 

 ن ي  بو تي  مش هوب باتلتع  إ   دجمّتب باللدليهييتاب بمل يمتب،     باقف  بومن 

أنـــيم فلدــلي   بّضـــ م  4201بايــيم  تاقــق إنجـــت  دــتر خ   بنـــتمبديف  بّقــم  ـــلقة بايفــتء اوحــفبر طـــتإلففب  عــت  

 يـ  باقيــم  02أاضـ و اــت    ـم عــت 
ل
 ــ  بإليـفب  بانــتا  عــت بالّـتم يــ  لتفــة طتنـميالب باّــم   ف بينــف   بايــيم  للـق  عتاــت



 تقدير موقف )مستقبل االنتخابات املحلية |||||

 

 (  21صفحة رقم )  داء  وف وفاء  ألسرى اسلسلة مقاالت:  |||||

 

 ؟يدتهم ي  قيترتهت أنف  بلحف ة باو ت  تافر ن بايـيم فلدليهية اتا ة لتيةالنتطتامم اقماة  جفس بينف  باول  من

  ه  نمدتهم قضية أنف  فلدلين ي  ديحيم بانّ  باللدلي  ؟

عيــو ايعــم اــع  بل ت  ــة،  بينــف   بياّــتءدايــة ينــف  بلحف ــة يــ   ــيم  ــلقة بايفــتء اوحــفبر  يــ   ــيم إعــالن اّفكــة 

 فجف بلحف ة بآليش 

 
 مك ورمحة هللا وبراكته...والسالم علي

 



 تقدير موقف )مستقبل االنتخابات املحلية |||||

 

 (  22صفحة رقم )  داء  وف وفاء  ألسرى اسلسلة مقاالت:  |||||

 

 

 األحراروفاء  يوم األسير الفلسطيني..في 

اـــت بانـــّ  باللدـــلي   طدتفـــة ديج تدـــه  د يعـــع هـــوه بملحـــت الب  بينـــف  اـــم د ّـــمم ااـــت الب باتجـــت   اـــع قضـــية 

حيــــ   بينـــف  نـــفبب  إلســـالن يّـــمرب حيـــ  بالعتعـــتاتب  باليـــفبطتب    بودــــيمبب إيـــتفة إ ـــو ااـــت الب باّمـــ  با ــــيرل 

  بالنـمفتع طاـفبرة  دجديم هوب باـم ر، كوا  أجترب حمتس  نجحع طتاتيت   لقة أحمم جبم  ،  قم
ل
يـ  أربئـه ربمـت  نـتطقت

 بانـ يم  عيـو رأنـ م بانـيخ اـ  بايقـعيـ  مل ايجير سليّة قيتر ة ا قلة ات قيتربب  ليبرر بلحفكة خلت جمبر باهديتن

 اات اـــة بإلفـــفب  عـــت  رحمـــه هللا  أحمـــم  تنـــين
ل
ليـــتب عبـــم عم بينـــف  امـــت  ـــد  طتعـــ  قلـــق كليـــم  رفـــع هـــوه بلحفكـــة اـــفبرب

عدهف ة ا هت خلت بانفسش بإلنفبئيي   ديم ديايـمبني  سلـ  بإلفـفب  عـت بانـيخ  تنـين اقتطـ  إسـالن نـفبحه،  كـوا  

اـــتهف نــف ر  اامـــم با  ـــمل قــف  باتلـــة بالف دـــية يــ  باقـــمس حيــ  بنمنـــ م عيـــو إافهــت  02اات اــة خلـــت بالــت  رقـــم 

تس  إ ـــتطة باّضـــي با تاـــ   ـــالب ع مـــتن    اات اـــة ن يـــ  خال ـــت عـــ  باـــم ت باقدـــتم بلم ـــتب باّدـــهفل لحمـــب همـــت عضـــي 

ة عيـــو ج تـــه،  اـــم يّأـــم بلحدياـــة بإلنـــفبئيلي 99بلحفكـــة بودـــت اة عيـــو ج ـــة بلم ـــمل ب ـــالن نـــّم ن باـــول بختلـــت عـــتم 

دمتن  بولتالة طتإلففب  عت بانيخ  تنين  يحترة  ر فب ـش  عليـم  اجميعـة اـت اّتقيـ  كتف خلت بلم مل نتخنين 

ـم لتفة بالدجته ّم تب باللدليهية    قم دم هـوب بلحـمث بّـم أن لـتر غلـتر باهدـيتن يّلـي قضـية بينـف  باللدـليهيين  اـم ي

 اوهمبف، ام جتء بإلففب  عت بانيخ أحمم  تنين بّـم اات اـة بغتيـتي ختاـم انـّ  يـ  عمـتن 
ل
باتلت   باديتا   ااققت

 نظيـــم ج ــــة ج ـــمل إنــــفبئيي    
ل
 ال تنيــــت

ل
اــــم لتنـــع  ــــلقة  انـــتّلة  بينــــف  قضـــية طقيــــع اهـــت  بإلفـــفب  عـــت نــــتين اّـــتقال

بإلففب  عت بينف  بالل ـتنيين طلف ـق باقـية اتمكـي رنـتاة جم ـمة يـ  بايجـمبن باللدـلي   الترهـت أن بينـف  اـت  افجـيب 

   ـــور طتلـــتقم هـــمه بوّضـــلة  إطقتئهـــت بالتيـــ  باـــول قـــم  لجـــف لـــ  شـــ  ء  امـــت دـــيفف يـــ ا قـــيل عيـــو حدياـــة إنـــفبئي  ر ن 

الـــت  ـــتايا باـــول  ـــللة حهيمـــة إربرة  ف   ملاـــ  عبـــماافـــفب  عـــت  ـــف اة هتاـــة اـــت بينـــ بايـــيم يّقـــم  ـــلقة دتر ايـــة  

   اض و عيو أنفه 
ل
 انـف ط بوقت اـة طهدـلة دعـ  إ ـو  راـي بإلحـتاليخمـ  نـ يبب  نعـت دقف لـت

ل
اـت  ـف ط  %82أخيـمب

  باعلقة بات  دم إسالق ت ي  با،حظة بي  و ينف  تايا

ة عــ  مــحــمث دــتر خ  فــتئق باف عـة  لحظــة إنــتمبديجية فترقــة حيــ  يدــلف ا،حل نمــيمل  اميــز فــتء اوحــفبر ـلقة باي 

دفنـيخ  إ و لحظت ت باتتر اية بوضر ة دم ر ـم االـتب هتاـة اّـ  أهم ـت 0222  فتء   مي  فم و دلم م بايهم ي   ينيي 

ي  باّعف بلحم   ي  بينف  بلحلت  عيو  ـتايا هـوه  هوب بإلنجت  بيا   غيم بودلين    طفنتاط بوقت اة  دأكيم جم بهت،

بالتمة بالي لة، عال ة عيو داقق ملا  ي ي افة عيو بر  فلدليهية، اع دضـحية فلدـليهية عتايـة فـأكأم اـت االاـة آالف 

 ــ يم فلدــلي   يــ  قلــتع غــ ة فقــا ا ــو أنــف  ــتايا  رغــم ملاــ  اــت دفبجــع بانــّ  باللدــلي   عــت أل اــت التالــه، اــع 

أنـــيم إ ـــو أهل ـــم اـــت  ـــتو بيرب ـــ    4201 حملـــع ـــلقة بايفـــتء  دلت يـــية عتايـــة   ـــبم سي ـــ  حتـــو خضـــع بلمـــالر ح هـــة 

 بلميالن عال ة عيو باضلة با فبية  قلتع غ ة، كمت  ملع أنف  ات لتفـة فعـتئ   19باللدليهية  ا هت باقمس  عف  



 تقدير موقف )مستقبل االنتخابات املحلية |||||

 

 (  26صفحة رقم )  داء  وف وفاء  ألسرى اسلسلة مقاالت:  |||||

 

 اف ب  حـمة  س يـة دقـيم عيـو أنـتس 
ل
 يـ  باّمـ  باّم  بايس   باللدلي   دجديمب

ل
اـت بإل  ـتر  دقـمم فيـه حمـتس نميملجـت

 بنتلتيـــةيـــ   بعتقلــيب   ّــم ربمـــت بّــض راـــي  بوقت اــة باـــو ت ، اــع دلرـــيض بارــمين اـــت باهدــتء  بيسلـــتيباــيس   باعـــترن

اــــت  للـــــق  علــــتس بادــــيم   اــــف بن بابمغــــييش  أحمـــــم نــــّمبب  إطــــفبهيم حتاــــم علــــمب هللبيقصــــ و  اــــ هم حدــــت نــــالاة   

 اـت ن   ا هم  اي   باد يبر  ر ح  انت و 0222بوقتط  عمر كليم ات بافاي  باو ت بعتقليب قل  باّتم ي  نفبح م  اهت 

اادـيم اسبـم  022أنـيمة اـ هم  01أنـيم   122 اـف   أ ـتم   فـق باعـلقة بّـم  عنفبب آخف ت عيـو رأس بولـف  عـ هم فق ت

ات باضلة إ و بل تر   بالت    اف  إ ـو  12غ ة    ات باضلة  نيللق نفبح م ي  444ات غ ة نيافجين إا هت  404ا هم 

 19طتإليـــتفة إ ـــو باّـــمر بافاـــ ل باقليـــ  اـــت عـــف   باقـــمس إ ـــو اـــت باقـــمس جل ـــم نـــيّير 12و بإلفـــفب  باضـــلة عـــال ة عيـــ

ـة أنـف  بإلحـتالي اـم  بوق هـوب بادـر تر ي   كوا  بينيم ات بلمـيالن
َّ
 طـإملن هللا يّـت و بّـم أن  برب غل

ل
ت اـة نـرتهفر قف لـت

 امت   نفنت طت ييض بارمين بند  لتا  

 (18" )هود: بِقَرِيبٍ الصُّبْحُ أَلَيْسَ ۚ  إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ "
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 (  22صفحة رقم )  داء  وف وفاء  ألسرى اسلسلة مقاالت:  |||||

 

 

 

 األحرار لألحراروفاء 

اـــت بانـــّ  باللدـــلي   طدتفـــة ديج تدـــه  د يعـــع هـــوه بملحـــت الب  بينـــف  اـــم د ّـــمم ااـــت الب باتجـــت   اـــع قضـــية 

حيــــ   بينـــف  نـــفبب  إلســـالن يّـــمرب حيـــ  بالعتعـــتاتب  باليـــفبطتب    بودــــيمبب إيـــتفة إ ـــو ااـــت الب باّمـــ  با ــــيرل 

  بالنـمفتع طاـفبرة  يم هوب باـم ر، دجدكوا  أجترب حمتس  نجحع طتاتيت   لقة أحمم جبم  ،  قم
ل
يـ  أربئـه ربمـت  نـتطقت

 بانـ يم  عيـو رأنـ م بانـيخ اـ  بايقـعيـ  مل ايجير سليّة قيتر ة ا قلة ات قيتربب  ليبرر بلحفكة خلت جمبر باهديتن

 اات اـــة بإلفـــفب  عـــت  رحمـــه هللا  أحمـــم  تنـــين
ل
ب عبـــم عمليـــت بينـــف  امـــت  ـــد  طتعـــ  قلـــق كليـــم  رفـــع هـــوه بلحفكـــة اـــفبرب

عدهف ة ا هت خلت بانفسش بإلنفبئيي   ديم ديايـمبني  سلـ  بإلفـفب  عـت بانـيخ  تنـين اقتطـ  إسـالن نـفبحه،  كـوا  

اــتهف نــف ر  اامــم با  ــمل قــف  باتلــة بالف دــية يــ  باقــمس حيــ  بنمنــ م عيــو إافهــت  ن02)اات اــة خلــت بالــت  رقــم 

س  إ ـــتطة باّضـــي با تاـــ   ـــالب ع مـــتن    اات اـــة ن يـــ  خال ـــت عـــ  باـــم ت باقدـــتم بلم ـــتب باّدـــهفل لحمـــتب همـــت عضـــي 

ة عيـو ج تـه،  اـم يّأـم بلحدياـة بإلنـفبئيلي م4899بلحفكة بودت اة عيو ج ـة بلم ـمل ب ـالن نـّم ن باـول بختلـت عـتم 

دمتن  بولتالة طتإلففب  عت بانيخ  تنين  يحترة  ر فب ـش  عليـم  اجميعـة اـت اّتقيـ  كتف خلت بلم مل نتخنين 

ـم لتفة بالدج ّم تهتب باللدليهية    قم دم هـوب بلحـمث بّـم أن لـتر غلـتر باهدـيتن يّلـي قضـية بينـف  باللدـليهيين  اـم ي

 اوهمبف، ام جتء بإلففب  عت بانيخ أحمم  تنين بّـم اات اـة بغتيـتي ختاـم انـّ  يـ  عمـتن 
ل
باتلت   باديتا   ااققت

 نظيـــم ج ــــة ج ـــمل إنــــفبئيي 
ل
 ال تنيــــت

ل
اــــم لتنـــع  ــــلقة  انـــتّلة  بينــــف  قضـــية طقيــــع  اهـــت   بإلفـــفب  عـــت نــــتين اّـــتقال

بإلففب  عت بينف  بالل ـتنيين طلف ـق باقـية اتمكـي رنـتاة جم ـمة يـ  بايجـمبن باللدـلي   الترهـت أن بينـف  اـت  افجـيب 

   ـــور طتلـــتقم هـــمه بوّضـــلة  إطقتئهـــت بالتيـــ  باـــول قـــم  لجـــف لـــ  شـــ  ء  امـــت دـــيفف يـــ ا قـــيل عيـــو حدياـــة إنـــفبئي  ر ن 

الــت  ــتايا باـــول  ــللة حهيمــة إربرة  ف   ملاــ  عبــماافــفب  عــت  ــف اة هتاــة اــت بينــ  ــلقة دتر ايــة ملكــف  بايــيم   

   اض و عيو أنفه 
ل
 انف ط بوقت اة طهدلة دع  إ و  راي بإلحتاليخم  ن يبب  نعت دقف لت

ل
اـت  ـف ط  ن%82)أخيمب

  باعلقة بات  دم إسالق ت ي  با،حظة بي  و ينف  تايا

حــمث دــتر خ  فــتئق باف عـة  لحظــة إنــتمبديجية فترقــة حيــ  يدــلف ا،حمــة عــ  ل نمــيمل  اميــز ايفــتء اوحــفبر ـلقة ب

 باتتر ايـــة بوضـــر ة دـــم ر ـــم االـــتب هتاـــة اّـــ  أهم ـــت لحظ هـــتإ ـــو  م0222  فـــتء   ـــمي  فم ـــو دلم ـــم باـــيهم يـــ   ينيـــي 

لين يـــ  باّعـــف بلحـــم   يـــ  بينـــف  بلحلـــت  عيـــو هـــوب بإلنجـــت  بيا ـــ  غيـــم بودـــ   دفنـــيخ طفنـــتاط بوقت اـــة  دأكيـــم جـــم بهت،

 ــتايا هــوه بالتــمة بالي لــة، عــال ة عيــو داقــق ملاــ  ي ي اــفة عيــو بر  فلدــليهية، اــع دضــحية فلدــليهية عتايــة فــأكأم 

ات االاة آالف   يم فلدلي   ي  قلتع غ ة فقا ا و أنف  تايا  رغم ملا  ات دفبجـع بانـّ  باللدـلي   عـت أل اـت 

أنـيم إ ـو أهل ـم اـت  ـتو  ن4201) حملـع لقة بايفتء  هة دلت يية عتاية   بم سي   حتو خضع بلمالر التاله، اع ح 

 بلمــيالن عــال ة عيــو باضــلة با فبيــة  قلــتع غــ ة، كمــت  ــملع أنــف  اــت  ن19)بيرب ــ   باللدــليهية  ا هــت باقــمس  عــف  
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 اـــف ب  حـــمة  س يـــة دقـــيم عيـــ
ل
و أنـــتس اـــت بإل  ـــتر  دقـــمم فيـــه حمـــتس لتفـــة فعـــتئ  باّمـــ  باـــيس   باللدـــلي   دجدـــيمب

 يـــ  باّمــــ  باـــيس   باعــــترن
ل
   ّـــم ربمــــت بّـــض راــــي  بوقت اـــة باــــو ت ، اـــع دلرـــيض بارــــمين اـــت باهدــــتء  بيسلـــتينميملجـــت

 علــتس   اــف بن بابمغــييش  أحمــم نــّمبب  إطــفبهيم حتاــم علــمب هللبيقصــ و  اــ هم حدــت نــالاة    بنتلتيــةيــ   بعتقلــيب

 اــ هم  ايــ   بادــ يبر  م0222يــ  بوقتطــ  عــمر كليــم اــت بافاــي  باــو ت بعتقلــيب قلــ  باّــتم  اهــت اــت  للــق نــفبح م بادــيم 

اادــيم  ن022)أنـيمة اــ هم  ن01)أنــيم   ن122) خــف    فــق باعـلقة  عنـفبب آخــف ت عيــو رأس بولـف  عــ هم  ر حـ  انــت و

اـــت باضـــلة إ ـــو بل ـــتر   بالـــت    ن12)  نـــفبح م يـــ  غـــ ة  أسلـــق اـــت باضـــلة   ن444)إا هـــت   خـــف اـــت غـــ ة  ن404)اسبـــم اـــ هم 

طتإليتفة إ ـو باّـمر بافاـ ل باقليـ  اـت  باقمس إ و ات باقمس جل م نيّير ن12) عت و بإلففب  اف  إ و باضلة عال ة عي

ــة أنــف  بإلحـــتالي  هــوب بادــر تر ي   كــوا  بينــيم اــت بلمــيالن ن19)عــف  
َّ
 طــإملن هللا يّــت و بّــم أن  برب غل

ل
نـــرتهفر قف لــت

 بوقت اة امت   نفنت طت ييض بارمين بند  لتا  ام  
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 .. الحرية موعدنااألسرى 

 ااعيرة طقلف 
ل
ام  هت بارمت  بارمتن  تهفة حم  ة ي   بقع با نف   ط   تهفة قم مة اتجمرة  ام دهت  يات

أ  إقليم    إنمت  تهفة قتئمة ي  ل  بويبقع  بي ا ة    أنلت  بارمت عيو امبر باتتر خ اتّمرة  ات يعة    بالعتقتي 

ي  عتو ت بوّت ف بلحم   امت  فكي  ّير باه يم ت بديلفة بام هتتدير ة رغم ل   خترف  باديتا   هي بيطف  

بام مقفبسية  هتتف ت بوفدلع   فيبقع بلحتي ي    عت بوقتي، فتارمين انفعة أطيب هت النتقلتي ل  ات  م ل  أ  حهم  

  ر ن إملن ادلق حتو هتت  تعفنت  

 

  غ َّ ات داع بادمت بب  فين بيريين

  بّيين بمل بم ت

  ل م إ دتٍن ام  ت تهمة دمش  

    مش   اّ ت أات كمين..

  نعل ت ي  ربخ  بارمت

 ختر  بارمت كمين..
ٌ
   نعت

 

  األسير الفلسطيني:

ت لتن باتتر خ باللدلي   عيو سيي بوم   م ق  ات بنملمبر إ و نيبه،  ات بحتالي ا يمه فدتن يط تء بانّ  
َّ
و

نم ي  خي  غمتر دجفبة بينف طد  افبرتهت  قديتهت،  بد  اتّ هت كوا ، وت دام  ات اّت ش باللدلي   نعر  بي 

باتامل  باعمير  بلملم  با لتب  باتامل،  ي  باد يبب باقليلة بل يب   حي  بالنتلتيتين، حي  ام   طم فلدلي   

 ات دجفبة باقيم حتو غمب أرقتم بينف  طتآلالف ي   تو قالع بي 
ل
نف بوت تافة عيو سيي بير  باللدليهية  بات  دقف لت

  د ب مب أعمبرهت  دينّع ادتحتتهت طت ر تر بو مدلين ا وه بوفحلة بافحيلة بات  بيدّع اد  فلدلي   اقمبم  

 

 عيو ات خت  هوه 
ل
 ي  ملهت بينيم،  دام  بنللتعتب خت ة ار  ن ال

ل
دال  دجفبة بينف طعير  تو ات تقضة أحيتنت

بلحتفلة  ديتن هوب بلم ء با تم ات دتر خ حيتده، حي   ير بوّتنتة بمل تللة،  باضيق بوديلف،  حفاتن  باتجفبة

دتم ف هت بينيم أايبن باّوب  با لج    بلمدمل   اع لحظتب باعمير  باتضفع إ و  بلحف ة خت ة دل  با،حظتب بات  يم

هج و كوا  ينه اين جم م ات بلحيتة دمتز  أر بب هللا يّت و طالظ باّق   با ل  ي  هوه با،حظتب بمل يلة     ج ٌء ال  م

   فف ب بلممتعة باديم بآلاف با ت     حي  ال ادتن الوبب  بينت ي  هوب باقتر     ينّف 
ل
  بحمب

ل
بارم تء،  دتال ق قللت

     بينيم خالي ملا  طفبحة نلدية،  بنتقفبر ربخي  يربء ج ء ات بايبج  دجته بام ت  بايست  بانّ
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بارمت،  بوّتق ،  با ن بنة،  ل   ف ف باّ ي،  اات الب باتمايم بوم يم بات  بن همفع إربرة  إ متن بينيم 

ايب بوّتقالب  بارمين إ و امبرس،  جتاّتب،  اّتهم يّليم ا تب،  باللدلي   طتءب طتالن ، فتاللدليهيين حيش

  اجتمع فلدلي   حييل اتام 
ش
ة،  ههوب يند  ربء بلممربن بوّتمة بافسلة،  داع  م  با حفبء،  ي   ااي أايش

ر  ّل ت طتل بمبب،  ده هي باول   ش باّفبء،  داع بل يتم بات  ال دقش ات حفش  ال دفر بابمر،  هوب )بملمتمعن طد  قيش

اّدهفبب  بالتقتب،  ايش ي   فب ر ه باّتفية،  ي  ر حه بو  م ات باعالطة  بويبج ة طين بارمين،  بوّتقالب،   

ت بل دتئف   اففي   بافر س، أاش
ل
   دتءل  أسلتال

ل
بينف،  بين باللدليهيين دهت   ي  ل  بيحيبي طاف   باللدليهيين رجتال

  بالليلة فإنهت يف لة ال طمش ات رفّ ت 

 

ة دلترن م إلملالا م،  داليم كبم تئ  كمت ي  اّتقالب )أ  لتزن بام مقفبسية دتم يّف ة بينف   بينيمبب طتمش
ل
هم دمتات

فكم طأن بلمنمبي بياف هية )لتربهددشن بات  لتنع ام فة ارمت )أطي غف  ن  فشحع طأنهت 
ش
حمث ي  كمت )أطي غف  ن.  أملك

ه إ و كمت  ي ي  بارمت،  عففع أنه )إنفبئيي ن  ملا  باش   رخ  باّفبن  ديجش باتقع ملبب  يم بش   غف    تجيش

د ع ي  باتّتا  اع باللدليهيين ا،حللتء بياف هيين ايللقيهت عيو بارم تء )أطي غف  ن اتقم م بل بمبب بات  بكم

   بينف  باّفبقيين.

 

 ر ر بينيم ال  مهت دجت  ه أ  باقل  ع ه أ   ديتنه، ر ره ي  ط تء اجتمّه  كيتنه حي   قمم ر حه  نلده هلة الل تء 

  ه ي  باتافر  بلحيتة بلحفة باهف مة   باعّير، فّيو أكتتفه  ف و بملمتمع   اقق إنجت بده  سميحتد

 

عتقل والتغير السياس ي..
ُ
  امل

 المت يمبب باديتنية ين أنلت  بالعتقتي  باقيم نيتنية    بتا ظف إ و حتي 
ل
قضية أنف  فلدلين خضّع ر ات

ت  باقتهفة؟. كميه ت باللدلي   ي   بقع بات يمبب باديتنية باييم    كيت ي م  بينيم بّم بدلتقتب أ نلي   ب  ل

 بّم اسدمفبب  فم بانيخ  باّقلة  أنتطيار ؟.  بّم حيبربب باقتهفة   ي  باتلتهم؟.  بّم قفبر بال رحت  ات غ ة 

   با همئة  اديمة بالنقدتم باللدلي  ؟.

 

ررجع قضية أنف  فلدلين عيو جم ي باتلت   بإلنفبئيي  
م
باللدلي  ،  ام  م ش بولت   باللدلي   سفح ت  –أ

لل  ا،ا  الظ اه عيو بيق  اتء بايجه،  يّ مب )إنفبئي ن قل  باتيقيع ي  باقتهفة طتإلففب  عت خمدة آالف كم

كمين فلدلي   فير باتيقيع  ام دتس )إنفبئي ن  أطقع قضية بينف  عيو جم ي بالطتزب  باديتا  ، دفبل ت طتيقيع 

بفبا قضي هم طقضية  جير عمالء االحتالي،  يف رة يّ مبب دترة  بنف ط طقتئهم ي  ا تسق بلحهم باوبيش دترة،   
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 دترة اتا ة،  يف رة يف  قي  بوقت اة  جمع نالح ت دترة رببّة 
ل
  باّلي ع هم أ ال

 

   إ و هوه با،حظة ام  امث أل إنجت  اقضية بينف  طلف ق باتلت   باديتا    

 

  األسرى ودور الشعب الفلسطيني..

قضية بينف  ات بانّ  باللدلي   طدتفة ديج تده،  د يعع هوه بملحت الب  يّمرب ام د ّمم اات الب باتجت   اع 

حي  بالعتعتاتب  بإليفبطتب    بوديمبب إيتفة إ و اات الب باّم  با يرل إلسالن نفبب بينف ، حي  أجترب 

قيتربب  ليبرر بلحفكة  حمتس دجديم هوب بام ر،  بالنمفتع الّم  طافبرة،  ملا  ربمت ايجير سليّة قيتر ة ا قلة ات

 ملحت اة بإلففب  عت بينف  عبم عمليتب 
ل
خلت جمبر باهديتن امت  د  طتع  قلق كليم،  رفع هوه بلحفكة افبرب

  عدهف ة ا هت خلت بانفسش بإلنفبئيي   ديم ديايمبني،  سل  بإلففب  عت بانيخ  تنين اقتط  إسالن نفبحه 

 

تلة بالف دية ي  باقمس، حي  بنمن م عيو إافهت اتهف نف ر  اامم قف  با 02 كوا  اات اة خلت بالت  رقم 

با  مل  همت عضيبن ي  خال ت ع  بام ت باقدتم بلم تب باّدهفل لحمتس،  إ تطة باّضي با تا   الب ع متن   

عيو  ،  ام يّأم بلحدياة بإلنفبئيلية99 اات اة بلحفكة بودت اة عيو ج ة بلم مل ب الن نّم ن باول بختلت عتم 

ج ته،  خلت بلم مل نتخنين فتكدمتن  بولتالة طتإلففب  عت بانيخ  تنين  يحترة  ر فب ش  عليم  اجميعة ات 

  اّتقي  لتفة بالدجتهتب باللدليهية  
 

 
ل
م باتلت   باديتا   ااققت ّم  قم دم هوب بلحمث بّم أن لتر غلتر باهديتن يّلي قضية بينف  باللدليهيين،  ام ي

 اوهمبف، ام 
ل
جتء بإلففب  عت بانيخ أحمم  تنين بّم اات اة بغتيتي ختام انّ  ي  عمتن،  بإلففب  عت نتين اّتقال

 نظيم ج ة ج مل إنفبئيي   اهت طقيع قضية بينف  انتّلة 
ل
 ال تنيت

 

أن  ام لتنع  لقة بإلففب  عت بينف  بالل تنيين طلف ق باقية اتمكي رنتاة جم مة ي  بايجمبن باللدلي   الترهت

بينف  ات  افجيب ر ن ديفف ي ا قيل عيو حدياة )إنفبئي ن    هت    حدياة نتهيتهي دسكم ملا  عبم يّ  هت 

بالنميلت ش ملا    باييم ه ت  فف ة امي ة ااففب  عت  ف اة هتاة ات بينف ،  ملا  عبم حدت إربرة الت  لقة 

 باّ
ل
 ج ئيت

ل
ت  فاي بالحتالي بّم انف ط دلتري بيحفبر ) تايان  لتن اقماة ملا  د ليوب

َّ
تم بوت    اعلقة بيحفبر،  و

 بوقت اة لتالة 

 


