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عاقبة الطغيان
ــّق الفلســطينيني،  ــوين بح ــن أن تصــَف اإلجــرام الصهي ــان ميك ــة أخــرى ســوى الطغي ــن كلم ــا م ــان، وم ــه الطغي إنّ
ــٰى(.  ــُه طََغ ــْوَن إِنَّ ــْب إَِلٰ ِفْرَع ــوءاً )اْذَه ــان س ــاذج الطغي ــد من ــة أش ــة، والفرعوني ــة الصهيوني ــا الفرعوني ــا إنّه إال إن قلن

)النازعــات:17(.

والطغيــان تجــاوٌز لحــدود الحــّق، وقــد جمــع الكيــان املؤقــت وغــر الرشعــي مــا بــني تجــاوز حــدود الحــّق وتجــاوز 
حــدود اإلنســانية وحــدود كل القوانــني والرشائــع واآلداب واألخــاق يف إجرامــه.

يقتحــم الصهيــوين بجيشــه وعتــاده مخيــات الفلســطينيني، ويبطــش بــكل مــن يــراه فضــاً عمــن يقــف يف وجــه، 
ــاً لــه بتهمــة مقاومــة الطغيــان. ويســتبيح كل املحرّمــات ليقبــض عــى شــاب أو يعتقــل مطلوب

ــن  ــش م ــة لتنه ــات املفرتس ــق الحيوان ــال، ويطل ــرّوع األطف ــكات، وي ــث باملمتل ــوت، ويعب ــر البي ــك يدّم ــاء ذل ويف أثن
ــهم. ــم وأنفس ــعبهم وأرضه ــة لش ــوا الحري ــم طلب ــوين ألنه ــتهدفهم الصهي ــن يس ــزّل، الذي ــاس الع ــاد الن أجس

إّن دمــاء الشــيخ بســام الســعدي عــى أرض بيتــه، وصورتــه وقــد تعــرّض لعضــات الــكاب املســعورة تحــّدث مــا فيــه 
الكفايــة ملــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد، عــن حقيقــة هــذا الكيــان، وعــن املســتقبل الــذي ينتظــر بادنــا وشــعوبنا يف حــال 

رضيــت بالــذّل واســتكانت إل التطبيــع.

ومــا فعلــه الصهاينــة مــع الشــيخ الســعدي نـَـْزٌر يســر مــا يتعــرض لــه ســائر الفلســطينيني يف كل يــوم، إضافــة إل 
الحصــار والتجويــع وســّد نوافــذ األمــل بالحيــاة أمــام الشــباب.

يف القــدس وحدهــا شــهد الشــهر املــايض 188 حالــة اعتقــال، إضافــة إل 88 إصابــة مختلفــة تعــرّض لهــا 
ــزت عــى اســتهداف املســجد األقــى ومتابعــة مخطــط فــرض  ــي ركّ ــة، الت ــداءات الصهيوني الفلســطينيون بســبب االعت

ــه. ــة علي ــيطرة الصهيوني الس

ــاً  ــهم وضان ــتقراراً لعروش ــب اس ــان الغاص ــع الكي ــم م ــب عاقاته ــون أن يف ترتي ــني يظن ــض املطبّع وإذا كان بع
لحكمهــم، ويزعمــون أن فيهــا منــاء اقتصاديــاً لبادهــم، وأّن الصهيــوين ســيعاملهم عــى مبــدأ االحــرتام وحفــظ الســيادة 

والكرامــة؛ فــإن تاريــخ مــن ســبقهم إل التطبيــع يشــهد بــأن ذلــك وهــٌم كبــر.

ــدأ وال يحــرتم عهــداً وال ميثاقــاً؛ أال  ــاراً ملب ــة ال يــرى غــره، وال يعطــي اعتب ــة، والطاغي ــان الصهيــوين طاغي إن الكي
تكفــي اتفاقيــة أوســلو وكامــب ديفيــد ووادي عربــة املشــؤومة لتؤكــد ذلــك ؟ 

أال يكفي ما يحدث كل يوم عى أرض فلسطني لُبينا صورة املستقبل يف املنظور اإلرسائييل ؟!

لكــن للطغيــان عاقبــًة معروفــة يف التاريــخ، وقــد ســطّرها القــرآن مــن خــال أخبــار األنبيــاء الذيــن واجهوا مســتكبي 
عصورهــم، كــا فعــل إبراهيــم )ع( أمــام النمــرود، وكــا فعــل مــوىس )ع( أمــام فرعــون، الــذي أصبــح اســمه معــادالً 
ملعنــى الطغيــان، والــذي ورثــه الكيــان الصهيــوين يف عرصنــا هــذا، وال شــّك يف أّن عاقبــة هــذا الكيــان ســتكون كعاقبــة 

فرعــون أو أشــدَّ تنكيــاً !

نحــن نصــّدق القــرآن الكريــم، ونكــّذب ونرفــض كل دعايــة ال تتوافــق مــع ُســنن هــذا الكتــاب الحكيــم، وقــد أنبئنــا 
العليــم الخبــر يف محكــم تنزيلــه عــن عاقبــة الطغــاة الظاملــني، وهــي وال ريــَب واقعــٌة باملجرمــني:

ــْم  ــوَدُه فََنبَْذنَاُه ــاُه َوُجُن ــوَن )39( فَأََخْذنَ ــا اَل يُرَْجُع ــْم إِلَيَْن ــوا أَنَُّه ــقِّ َوظَنُّ ــْرِ الَْح ــوُدُه يِف اأْلَرِْض ِبَغ ــَو َوُجُن ــتَْكَبَ ُه )َواْس
وَن )41(  ــاِر َويَــْوَم الِْقيَاَمــِة اَل يُنــرَصُ ــًة يَْدُعــوَن إَِل النَّ ــُة الظَّالِِمــنَي )40( َوَجَعلَْناُهــْم أَِئَّ ــَف كَاَن َعاِقبَ ــْر كَيْ ــمِّ فَانظُ يِف الْيَ

ــَن الَْمْقبُوِحــنَي )42( القصــص. ــِة ُهــم مِّ ــْوَم الِْقيَاَم ــًة َويَ ــا لَْعَن نْيَ ــِذِه الدُّ َوأَتْبَْعَناُهــْم يِف َهٰ

)أَلـَـْم تـَـَر كَيْــَف فََعــَل َربُّــَك ِبَعــاٍد )6( إِرََم َذاِت الِْعــَاِد )7( الَِّتــي لـَـْم يُْخلـَـْق ِمثْلَُهــا يِف الِْبــَاِد )8( َوَثـُـوَد الَِّذيــَن َجابـُـوا 
ْخــَر ِبالْــَواِد )9( َوِفْرَعــْوَن ِذي اأْلَْوتـَـاِد )10( الَِّذيــَن طََغــْوا يِف الِْبــَاِد )11( فَأَكْــَرُوا ِفيَهــا الَْفَســاَد )12( فََصــبَّ َعلَيِْهــْم  الصَّ

َربُّــَك َســْوَط َعــَذاٍب )13( إِنَّ َربَّــَك لَِبالِْمرَْصــاِد )14( النازعــات.
الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من 
أجل فلسطني
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األقــى  املســجد  خطيــب  أكّــد 

أّن  صــبي،  عكرمــة  الشــيخ 

الفلســطينيني يف رصاٍع دميوغــرايف 

ــدف إل  ــه يه ــا أن ــال، مبيًن ــع االحت م

الفلســطينيني  الســكان  عــدد  تقليــل 
هــذا  لكســب  املحتلــة،  األرايض  يف 

الــرصاع.

أعــداد  أّن  إل  صــبي  وأشــار 
الفلســطينيني يف تزايــٍد مســتمر، الفتًــا 
ــاف  ــعى إل إضع ــال يس إل أّن االحت
العــرب والفلســطينيني يف الداخــل مــن 

ــة. ــات الداخلي ــة الخاف ــال تغذي خ

وأوضــح أّن االحتــال ينفــذ سياســة 
ــا املجرمــة التــي كانــت تتخــذ  بريطاني
أساًســا  تســد«  »فــرّق  قاعــدة  مــن 

ــا. لجرائه

وأضــاف صــبي: »عــى شــعبنا 

ــا  يف الداخــل املحتــل أن يكــون متيقظً

الخافــات  نشــوب  مــن  متنبًهــا 

الداخليــة التــي يغذيهــا االحتــال«.

وأشــار إل أّن االحتــال يُرّخــص 

لتغذيــة  املواطنــني  بيــد  األســلحة 

الداخــل  يف  الداخــيل،  االقتتــال 

حالــة  هنــاك  أّن  موضًحــا  املحتــل، 

وعــي يشــهدها الشــبان، مــا أفشــل 

االحتــال أيًضــا يف معركــة الوعــي.  

رأي  اســتطاع  أظهــر 
الدوليــة  العفــو  منظمــة  أجرتــه 
»أمنيســتي«، أّن غالبيــة الصهاينــة 
يخشــون رؤيــة العلــم الفلســطيني.

الــذي  االســتطاع  وأظهــر 
-8-2 الثاثــاء  املنظمــة،  نرشتــه 

املســتوطنني،  غالبيــة  أّن   ،2022
املحتلــة  األرايض  يف  املقيمــني 
عــام 48، ينظــرون إل رفــع العلــم 

الفلســطيني نظــرة مختلفــة متاًمــا 
عــن غرهــم.

»أمنيســتي«  تحليــل  وأشــار 
هــي  الفجــوة  »هــذه  أّن  إل 
نتيجــة مبــارشة لحملــة التحريــض 
الرشســة واملســعورة التــي شــّنها 
إعاميــة  ومؤسســات  سياســيون 
ــد  ــة ض ــة مختلف ــات إرسائيلي وجه
والعلــم  الفلســطينيني  العــرب 

الفلســطيني يف الســنة األخــرة، 
لنــزع  تهــدف  كانــت  والتــي 
الرشعيــة عــن الهويــة الفلســطينية 

إليهــا”. واالنتــاء 

نصــف  مــن  أكــر  ويــرى 
العلــم  رفــع  أّن  الصهاينــة 
عــدم  إل  يرمــز  الفلســطيني 
االعــرتاف بوجــود كيــان االحتال.

كــا يــرى %52 مــن الصهاينــة 
ــببه  ــم الفلســطيني س ــع العل أّن رف
عــدم االعــرتاف بكيــان االحتــال، 
و%14.5 منهــم يــرون فيــه دعــًا 

لتنفيــذ عمليــات ضدهــم.

وبــنّي االســتطاع أّن %66 مــن 
الصهاينــة ينســبون لرفــع العلــم 
الفلســطيني صفــات ونوايــا ســلبية 

ا. جــدًّ

خطيب األقصى: الفلسطينيون في صراٍع ديموغرافي 
مع االحتالل الصهيوني

استطالع: غالبية الصهاينة يخافون رؤية العلم الفلسطيني
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الخميس 6 محرم 1444 هـ  الموافق لـ 4 آب 2022    

القدس في تموز.. 88 مصاًبا و188 معتقاًل وإجراءات 
مكّثفة للتهويد

نرشتهــا  معطيــات  أظهــرت 
ــدس«  ــل الق ــون ألج ــة »أوروبي مؤسس
 238 أصابــت  االحتــال  قــوات  أن~ 
مواطًنــا، واعتقلــت 188 آخريــن خــال 
اعتــداءات واســعة نفذتهــا يف القــدس 
ــرصم. ــوز املن ــال يوليو/مت ــة خ املحتل

تقريرهــا  يف  املؤسســة  وقالــت 
انتهــاكات  يوثــق  الــذي  الشــهري 
قــوات  إّن  القــدس:  يف  االحتــال 
يف  انتهاكاتهــا  واصلــت  االحتــال 
تهديــد  محاولــًة  القــدس،  مدينــة 
يف  العــريب  الفلســطيني  الوجــود 
املدينــة عــب إجــراءات تهويديــة ظاملــة.

حصــل  الــذي  التقريــر  ووفــق 
»املركــز الفلســطيني لإلعــام« عــى 
نســخة منــه؛ فــإّن قــوات االحتــال 
ــى  ــة ع ــاكًا موزع ــت )864( انته اقرتف
انتهــاكات حقــوق  مــن  )16( منطًــا 
هــذه  مقدمــة  يف  وجــاء  اإلنســان. 
االنتهــاكات االعتقــاالت بنســبة 21.8 % 
.% 20.8 بنســبة  االقتحامــات  يليهــا 

-حســب  الشــهر  خــال  وبــرز 
التقريــر- مواصلــة قــوات االحتــال 
تهديــد الوجــود الفلســطيني يف مدينــة 

القــدس عــب املــي يف إجــراءات 
إل  مشــرة  لــأرايض،  التســوية 
تســجيل 40 منــزاًل تقطنــه 45 عائلــة 
جــرّاح  الشــيخ  حــّي  يف  فلســطينية 
بأســاء جمعيــات اســتيطانية دون علــم 

أصحابهــا.

االحتــال  ســلطات  ألغــت  كــا 
القــدس،  يف  مــدارس   6 تراخيــص 
الكتــب  يف  »التحريــض  بدعــوى 
االحتــال  كيــان  عــى  املدرســية 

. لغاصــب” ا

حــادث   )48( التقريــر  ووثــق 
إطــاق نــار واعتــداء مبــارًشا مــن 
قــوات االحتــال يف أحيــاء القــدس 
ــا،  ــة 88 مواطًن ــة، أدت إل إصاب املحتل
منهــم نســاء وأطفــال، فضــًا عــن 
تعــرّض أكــر مــن 26 آخريــن للــرب 
ــر  ــب أك ــا أصي ــارش، ك ــل املب والتنكي
مــن 150 بحــاالت اختنــاق يف حــوادث 
مختلفــة خاصــة يف ســلوان والعيســوية.

عمليــة   )180( التقريــر  ورصــد 
القــدس،  وأحيــاء  لبلــدات  اقتحــام 
االحتــال  قــوات  خالهــا  اعتقلــت 
188 مواطًنــا منهــم نســاء وأطفــال، 

ومواطنــة،  مواطنــا   22 واســتدعت 
وفرضــت الحبــس املنــزيل عــى 21 

آخريــن.

كــا نفــذت قــوات االحتــال )16( 
عمليــة هــدم وســلّمت نحــو )94( قــراًرا 
عــدم  بدعــوى  بالهــدم،  وإخطــاًرا 

ــص. الرتخي

وأشــار التقريــر إل ســعي االحتال 
ــة  لفــرض تغيــر دميوغــرايف يف مدين
القــدس، وأنــه يوظــف مــن أجــل ذلــك 
جميــع أذرعــه الحكوميــة والسياســية 
واألمنيــة، ومــن جهــة أخــرى، يطلــق يد 
ــتيطانية  ــم االس ــتوطنني وجمعياته املس
للســيطرة عــى أكــب عــدد ممكــن مــن 

ــة. ــكات يف املدين املمتل

ورصــد التقريــر 10 قــرارات تكرس 
االســتيطان، كــا تشــمل مخططــات 
ــرى  ــذي تج ــة ال ــاب املغارب ــيع ب لتوس
للمســجد  االقتحامــات  عــادة  منــه 
ــاء 1446 وحــدة  ــارك، وبن األقــى املب
مســتوطنة  يف  جديــدة  اســتيطانية 

»القنــاة الســفلية”.

قــراًرا   )15( التقريــر  ورصــد 
ــاد عــن  ــاد، نصفهــا قــرارات إبع باإلبع
املســجد األقــى والبلــدة القدميــة، 
وتراوحــت مــدد اإلبعــاد مــن أســبوعني 

إل ســتة أشــهر.

ووثقــت »أوروبيــون ألجــل القدس« 
املســتوطنون،  نفذهــا  اعتــداء   )13(
اقتحــام  عمليــة   18 لذلــك  يُضــاف 
نفذهــا املســتوطنون للمســجد األقــى.

يف  مســتوطًنا   3265 وشــارك 
اقتحــام املســجد األقــى، الــذي تكــرر 
عــى مــدار 18 يوًمــا، حســب التقريــر.
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20 عشيرة عراقية توقع وثيقة عهد بالعمل على تحرير 
فلسطين.. وحماس تثّمن الموقف

أصيــل،  عــرويب  مشــهٍد  يف 

يُعــّب عــن أصالــة الشــعوب العربيــة 

والعــراق، 20 عشــرة عراقيــة توقــع 

فيهــا  تجــدد  عهــد  وثيقــة  عــى 

دعمهــا للشــعب الفلســطيني حتــى 

التحريــر.

خــال  جــاء  الوثيقــة  توقيــع 
زيــارة شــيوخ العشــائر، الســبت 30-

دولــة  مقر ســفارة  إل   ،2022-7
ولقــاء  العــراق  لــدى  فلســطني 
الســفر الفلســطيني أحمــد عقــل.

»عشــائر  أّن  »الشــيوخ«  وأكــد 
العــراق ســتبقى عــى عهد فلســطني، 
وتحافــظ عــى حقهــا وحقيقتهــا، 
وتعمــل عــى تحريرهــا وخاصهــا 

ــال”. ــن االحت م

الوثيقــة:  العشــائر يف  وقالــت 
العــراق  عشــائر  شــيوخ  »نحــن 
العظيــم، نقســم باللــه جلــت قدرتــه، 
ونقســم بــوردة حنــاء دمــاء الشــهداء، 
أن نبقــى عــى عهــد ووعــد فلســطني 
رسة العــرب وغــرة الكــون، أقــرب 

نقطــة بــني الســاء واألرض«. 

“حماس” تثمن توقيع 20 عشيرة عراقية على وثيقة 
دعم للشعب الفلسطيني

حركــة  ثّنــت  بدورهــا، 
عشــرة   20 توقيــع  »حــاس« 
عراقيــة »وثيقــة العهــد«، التــي 
جــددوا خالهــا دعمهــم لفلســطني 

. وشــعبها

ودعــت الحركــة، يف ترصيــٍح 
ــاد  ــمها جه ــق باس ــب للناط مقتض
والفعاليــات  القــوى  كل  طــه، 
مــن  املزيــد  لتوفــر  العربيــة 
الدعــم لقضيــة األمــة املركزيــة 

االحتــال. دحــر  حتــى 

ورأت يف الخطــوة تعبــرًا عــن 
أصالــة وعروبــة الشــعب العراقــي، 

وتجديــًدا للتأكيــد عــى مواقفــه 
ــة لفلســطني. الداعم

أبــرز  مــن  العــراق  ويُعــّد 
محاربــة  يف  العربيــة  الــدول 
كان  حيــث  وتجرميــه،  التطبيــع 
قــد  العراقــي  مجلس النــواب 
أقــر يف 26 أيار/مايــو املــايض، 
ــع  مقــرتح قانــون »تجريــم التطبي
مــع الكيــان الصهيــوين«، بإجــاع 

الحارضيــن. جميــع 

وأفــاد بيــان للدائــرة اإلعاميــة 
يف املجلــس، بــأّن »مجلــس النــواب 
صــّوت خــال جلســته املنعقــدة يف 

ــون  ــرتح قان ــى مق ــو، ع أيار/ماي

الكيــان  مــع  التطبيــع  تجريــم 

ــوين«. الصهي

التواصــل  القانــون  ويجــرّم 

مــع الكيــان الصهيــوين، أو إقامــة 

عاقــات سياســية أو اقتصاديــة 

معــه،  ثقافيــة  أو  عســكرية  أو 

ــات  ــى املؤسس ــات ع ــرًا عقوب مق

تقيــم عاقــات  التــي  واألفــراد 

ــا إل  ــال، يصــل بعضه ــع االحت م

اإلعــدام. 
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كشــف معهــد األبحــاث التطبيقيــة أريــج، 
أّن ســلطات االحتــال صّدقــت عــى مخطــط 
ــتيطاين  ــي اس ــاء ح ــد إلنش ــتيطاين جدي اس
ــل مناشــيه« عــى  ــع ملســتوطنة »ت ــد يتب جدي
يعبــد  بلــديت  يف  الفلســطينية  األرايض 

ــني. ــني يف جن وعان

باالســتياء  يقــي  الجديــد  املخطــط 
وحــدات   107 لبنــاء  دومنًــا   87 عــى 
اســتيطانية جديــدة يف الحــي الجديــد يف 
الحــوض رقــم 2 مــن أرايض يعبــد والحــوض 
رقــم 6 مــن أرايض قريــة عانــني يف املنطقــة 

ــاح. ــة ص ــة بخل املعروف

الجديــد  االســتيطاين  وينّص املخطــط 

عــى تغيــر تصنيــف األرايض الفلســطينية 

مــن مســاحة عامــة مفتوحــة  املســتهدفة 

مــن  ســكنية  منطقــة  إل  زراعيــة  وأرض 

ــف  ــب التصني ــة بحس ــة األول والثاني الدرج

مفتوحــة  مناطــق  إل  إضافــًة  الصهــوين، 

ــا  ــا يحيطه ــع م ــبكها م ــة تش ــق داخلي وطري

مــن مســتوطنات يف املنطقــة.

املخطــط  أّن  أريــج،  معهــد  وأضــاف 

جغرافيًــا  يرتبــط  الجديــد  االســتيطاين 

ــلطات  ــت س ــابق كان ــتيطاين س ــط اس مبخط

شــهر  يف  عليــه  قــت  صدَّ قــد  االحتــال 

لبنــاء   2019 العــام  مــن  شــباط/فباير 

 79( املســتوطنة  يف  اســتيطانية  وحــدات 

وحــدة اســتيطانية( عــى مــا مســاحته 91 

دومنًــا مــن األرايض الفلســطينية التــي تتبــع 

يعبــد.   بلــدة  ألرايض 

أجرتــه  رأي  اســتطاع  أظهــر 

ــتي«، أّن  ــة »أمنيس ــو الدولي ــة العف منظم

ــم  ــة العل ــون رؤي ــة يخش ــة الصهاين غالبي

. لفلســطيني ا

نرشتــه  الــذي  االســتطاع  وأظهــر 

ــة  ــاء 2-8-2022، أّن غالبي ــة، الثاث املنظم

األرايض  يف  املقيمــني  املســتوطنني، 

رفــع  إل  ينظــرون   ،48 عــام  املحتلــة 
ــا  ــم الفلســطيني نظــرة مختلفــة متاًم العل

عــن غرهــم.

أّن  إل  »أمنيســتي«  تحليــل  وأشــار 
مبــارشة  نتيجــة  هــي  الفجــوة  »هــذه 
لحملــة التحريــض الرشســة واملســعورة 
ومؤسســات  سياســيون  شــّنها  التــي 
إعاميــة وجهــات إرسائيليــة مختلفــة ضــد 

ــم الفلســطيني  العــرب الفلســطينيني والعل

يف الســنة األخــرة، والتــي كانــت تهــدف 

لنــزع الرشعيــة عــن الهويــة الفلســطينية 

ــا”. ــاء إليه واالنت

ــة  ــف الصهاين ــن نص ــر م ــرى أك وي

العلــم الفلســطيني يرمــز إل  أّن رفــع 

عــدم االعــرتاف بوجــود كيــان االحتــال.

كــا يــرى %52 مــن الصهاينــة أّن 

عــدم  ســببه  الفلســطيني  العلــم  رفــع 

و14.5%  االحتــال،  بكيــان  االعــرتاف 

منهــم يــرون فيــه دعــًا لتنفيــذ عمليــات 

ضدهــم.

مــن   66% أّن  االســتطاع  وبــنّي 

العلــم  لرفــع  ينســبون  الصهاينــة 

ا.  الفلســطيني صفــات ونوايــا ســلبية جــدًّ

االحتالل يصدق على إنشاء حي استيطاني جديد غرب 
جنين

االحتالل ُيصّدق على تسريع إقامة منطقة صناعية 
ومعبر جديد مع األردن

- 2
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الخميس 6 محرم 1444 هـ  الموافق لـ 4 آب 2022    
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الضمــر  مؤسســة  أكّــدت 
األســر  أن  اإلنســان  لحقــوق 
عاًمــا(،   40( عــواودة  خليــل 
املــرب عــن الطعــام منــذ 141 
املــوت،  خطــر  يواجــه  يوًمــا، 
املســئولية  االحتــال  محملــة 

عــن حياتــه. الكاملــة 

وقالــت املؤسســة يف ترصيــح 
ــورٍة  ــر بخط ــا تنظ ــايف إنه صح
املجتمــع  صمــت  إل  بالغــة 
الــدويل تجــاه األرسى واملعتقلني 
يف ســجون االحتــال وتكــرر 
مطالبتهــا لــه بالتحــرك الفــوري 
ــن  ــم م ــاذ حياته ــل إلنق والعاج
بطــش االحتــال ووقــف سياســة 

اإلداري. االعتقــال 

وكانــت قــوات االحتــال قــد 
اعتقلــت عــواودة بتاريــخ 27-

لاعتقــال  وحولتــه   ،2021-12
لــه  توجــه  أن  بــدون  اإلداري 
ــابقا  ــل س ــا اعتق ــام، ك أي اته
يف معتقــات االحتــال عــدة 
مــرات، حيــث كان قــد أرضب 
ملــدة 111 يوًمــا، وعلــق إرضابــه 
أســبوًعا فقــط وعــاد لــإلرضاب 
ــن  ــجن م ــل إدارة الس ــد تنص بع
إيجــاد حــل لقضيتــه وتجديــد 
 4 ملــدة  لــه  اإلداري  االعتقــال 
أشــهر، وهــو التجديــد الثــاين له 
ــة الحرجــة. ــه الصحي رغــم حالت

ويُعــاين عــواودة مــن أوجــاع 
يف  وآالم  املفاصــل،  يف  حــادة 
وعــدم  قــوي  وُدوار  الــرأس 
وضــوح يف الرؤيــة، وال يســتطيع 

املــي، ويتنقــل عــى كــريس 
متحــرك.

معتقــات  إدارة  وتتعمــد 
االحتــال نقل عواودة باســتمرار 
إل املستشــفيات املدنيــة، بدعوى 
إجــراء فحوصــات طبيــة لــه، 
يعــود دون  لكــن يف كل مــرة 
ــه مل يصــل  ــة أن ــا، بذريع إجرائه

الخطــورة. مرحلــة  إل 

وأشــارت مؤسســة الضمــر 
أّن  إل  اإلنســان  لحقــوق 
الــذي  اإلداري  االعتقــال 
تســتخدمه قــوات االحتــال هــو 
يســمح  قانــوين  غــر  إجــراء 
لفــرتة  فلســطينيني  بتوقيــف 
توجيــه  دون  محــددة،  غــر 
اســتناًدا  بــل  معينــة،  تهمــة 
بنــاًء  رسيــة،  معلومــات  إل 
ــادر مــن زعيــم  ــى أمــر ص ع
مبوجــب  صهيــوين  عســكري 
صاحياتــه املخولــة لــه وفقــا 
لأمــر العســكري رقــم )1651(، 
الاحقــة  العســكرية  واألوامــر 

التــي كان آخرهــا تخويــل قائــد 
إصــدار  العســكري  املنطقــة 

اإلداري. باالعتقــال  قــرارات 

املجتمــع  الضمــر  وحّملــت 
الــدويل مســئولياته األخاقيــة 
ــطينيني  ــاه الفلس ــة تج والقانوني
ــات  ــات واالتفاقي ــا لالتزام وفًق
اللجنــة  وطالبــت  الدوليــة، 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
وإجــراء  العاجــل  بالتدخــل 
ــد  ــع مزي ــارات املســتمرة ملن الزي
ــي  ــع الصح ــور الوض ــن تده م

عــواودة. لأســر 

منظــات  ناشــدت  كــا 
ومدافعــي  املــدين  املجتمــع 
وأحــرار  اإلنســان  حقــوق 
حمــات  لتفعيــل  العــامل، 
التضامــن الــدويل مــع املعتقلــني 
الفلســطينيني، والضغــط عــى 
حكوماتهــم مــن أجــل إجبــار 
ــرتام  ــى اح ــال ع ــة االحت دول
الــدويل،  القانــون  قواعــد 

الدوليــة. العدالــة  وقواعــد 

مؤسسة حقوقية: األسير خليل عواودة ُيواجه خطر الموت
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ــات دينيــة إســامية  رفضــت مرجعي

يف القــدس املحتلــة، الثاثــاء 2022-8-2، 

ميينيــة  يهوديــة  منظــات  محــاوالت 

متطرفــة تضــم كبــار الحاخامــات يف 

ــة االحتــال الصهيــوين فــرض واقــع  دول

األقى واملطالبــة  يف املســجد  جديــد 

ــى  ــوم ع ــكل” املزع ــاء “الهي ــه لبن بإزالت

أنقاضــه.

وحّملــت تلــك املرجعيــات ســلطات 

عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــال 

تداعيــات مــا تطلقــه تلــك الجاعــات 

ــى، أو  ــدم األق ــواء به ــواٍت س ــن دع م

ــة  ــة التاريخي ــن التل ــا تبقــى م إزالــة م

ــى  ــجد األق ــات املس ــط باح ــي ترب الت

الــباق. ســاحة  يف  بامتدادهــا 

ــات  ــن املرجعي ــل م ــأيت ردود الفع وت

ــن  ــه م ــم تداول ــا يت ــل م ــة، يف ظ الديني

يف  األقــى  القتحامــات  التحضــر 

ذكــرى “خــراب الهيــكل” املزعــوم. وتقــف 

الحاخــام  “بيــت  منظمــة  ذلــك  وراء 

إرث  بإحيــاء  املعنيــة  كــوك”،  أبراهــام 

ــد  ــذي يع ــة ال ــة الديني ــس الصهيوني مؤس

املســجد  اعتــب  معــارص  حاخــام  أول 

األقــى هيــكاً يهوديــاً ودعــا إل إزالتــه؛ 

ومنظمــة “قلــب املدينــة” املعنيــة بتطويــر 

ــدس. ودعــت  ــودي غــرب الق ــز اليه املرك

يناقــش  مؤمتــر  عقــد  إل  املنظمتــان 

إحيــاء “الهيكل الثالــث” وتحديــد موقعــه، 

ــكل”،  ــد الهي ــع “معه ــاون م ــك بالتع وذل

املؤسســة الروحيــة األم لجاعــات الهيــكل 

املتطرفــة.

وعقــد املؤمتــر يف الســاعة السادســة 

مــن مســاء األربعــاء 3-8-2022، وتحــدث 

ــل مؤســس  ــل آريئي ــه الحاخــام إرسائي في

معهــد الهيــكل عــن “الهيــكل يف اإلرث 

قــّدم  كــوك”. كــا  الدينــي ألبراهــام 

الحاخــام إليشــا وولفســون، رئيــس حلقــة 

ــا  ــا تعريفيً ــة عرًض ــكل” الديني ــل الهي “جب

للمســجد األقــى محــاواًل تحديــد مواقــع 

ــكل. ــة للهي ــرة املزعوم ــامل املندث املع

واملؤمتــر الــذي يعقــد برعايــة بلديــة 

االحتــال يف القــدس يــأيت يف إطــار 

ــرة  ــل نظ ــكل لتحوي ــات الهي ــعي جاع س

املجتمــع الصهيــوين لأقــى باعتبــاره 

هيــكًا قائًــا، وتشــجيع االنخــراط يف 

اقتحامــه ويف أداء الطقــوس التوراتيــة 

ــود. ــن الوج ــه م ــعي إل إزالت ــه، والس في

ويف تعليقــه عــى مــا أعلنتــه تلــك 

املنظــات املتطرفــة بهذا الخصــوص، قال 

ــا بالقــدس  ــة اإلســامية العلي رئيــس الهيئ

ترصيــح  يف  صــبي،  عكرمــة  الشــيخ 

ــٌض عــى  ــوات تحري ــذه الدع ــه، إّن “ه ل

أخطــاًرا  طياتهــا  يف  وتحمــل  العنــف، 

كبــرة عــى املســجد األقــى خاّصــة 

األســبوع  واســعة  القتحامــاٍت  الدعــوة 

ــا يســمونه “خــراب  ــرى م ــادم يف ذك الق

الهيــكل” الــذي يُصــادف التاســع مــن 

ــم العــبي. ــق التقوي الشــهر الجــاري وف

مجلــس  رئيــس  دعــا  بــدوره، 

ــيخ  ــدس الش ــامية يف الق ــاف اإلس األوق

ــني العربيــة  ــلهب األمت ــد العظيــم س عب

مســؤولياتها،  تحمــل  إل  واإلســامية 

تصــّب  الدعــوات  “هــذه  إّن  قائــًا: 

ــار، وســتؤدي إل نتائــج  الزيــت عــى الن

ال تحمــد عقباهــا، وموقــف األوقــاف بهذا 

الخصــوص واضــح متاًمــا، لــن نســمح لهم 

بتمريــر مــا يخططــون لــه ومــا يحاولــون 

فرضــه ســواء بدعواتهــم لهــدم األقــى 

أو هــدم تلــة املغاربــة التاريخيــة”.

ــدس  ــام للق ــي الع ــا املفت ــدوره، دع ب

محمــد  الشــيخ  الفلســطينية  والديــار 

حســني املقدســيني إل “تكثيــف الربــاط 

وشــد  وإعــاره  األقــى  املســجد  يف 

إليــه يف كل األوقــات”. الرحــال 

ــرد  ــاط هــو ال قــال حســني إّن »الرب

األنجــع عــى هــذه الدعــوات واملحــاوالت 

ــة  ــق مبضاعف االســتفزازية؛ ســواء مــا تعلّ

أو  لأقــى،  اليوميــة  االقتحامــات 

الدعــوات لهــدم املســجد”.

رفٌض فلسطيني لمحاوالت منظمات يهودية متطرفة 
فرض واقع جديد في األقصى
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التزامهــا  الكويــت،  جــددت 
الصهيــوين  االحتــال  مبقاطعــة 
ــه. ــة مع ــرشكات املطبع ــه، وال ومنتجات

جــاء ذلــك خــال اجتــاع ملؤمتــر 
اإلقليميــة  املكاتــب  اتصــال  ضبــاط 
ملقاطعــة »إرسائيــل«، مســاء األحــد 31-

7-2022، يف القاهــرة.

الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
يف  الكويــت  ممثــل  عــن  )كونــا(، 
االجتــاع، مشــاري الجاراللــه، قوله: إّن 
»أي بضائــع تكــون عليهــا شــبهة بأنهــا 
ــورة،  ــع رشكات محظ ــة، أو تتب إرسائيلي
بشــأنها  الازمــة  اإلجــراءات  تتخــذ 
ــر  ــات مدي ــا لتوجيه ــا، وفًق ومصادرته
الكويتيــة،  للجــارك  العامــة  اإلدارة 

وتوصيــات مكاتــب املقاطعــة”.

)الباحــث  الجاراللــه  وأضــاف 
مقاطعــة  مكتــب  يف  القانــوين 
»إرسائيــل« يف اإلدارة العامة للجارك 
ــى  ــر أثن ــس املؤمت ــة(، أّن »رئي الكويتي
ــل(  ــة )إرسائي ــب مقاطع عــى دور مكت
ــط  ــن »أنش ــه م ــًدا أن ــت«، مؤك بالكوي
املكاتــب التــي تتعامــل مــع األمانــة 

العربيــة”. الــدول  لجامعــة  العامــة 

وشــدد عــى أّن »قوانــني املقاطعــة 
تشــكل أداة ضغــط عــى إرسائيــل«، 
ــب  ــة اســتمرار مكات مشــرًا إل »أهمي
املقاطعــة العربيــة يف تنفيــذ القــرارات 
عــن  تصــدر  التــي  والتوصيــات 

املؤمتــر”.

عــدًدا  ناقــش  »املؤمتــر  أّن  وزاد 
ــا حظــر بعــض  مــن املوضوعــات، منه
الــرشكات التــي تنطبــق عليهــا قوانــني 

ورشوط املقاطعــة اإلرسائيليــة”.

وأوضــح أًن »ثــة رشكــة واحــدة 

بشــاحنات  االحتــال  جيــش  تــزود 
ــاك  ــن هن ــن مل تك ــواد، لك ــض امل وبع
وثيقــة قاطعــة يف هــذا املوضــوع«، 

مؤكــًدا أنــه ســيتحقق مــن ذلــك.

تُعــّد  الكويتــي  القانــون  ووفــق 
»إرسائيــل دولــة معاديــة، ويحظــر عى 
األشــخاص الطبيعيــني واالعتباريــني 
مــع  صفقــات  أو  اتفاقــات،  عقــد 
هيئــات أو أشــخاص مقيمــني فيهــا أو 
ــون  ــا بجنســيتهم، أو يعمل منتمــني إليه

أو ملصلحتهــا”. لحســابها 

مــن  أردنيــة  رياضيــة  انســحاب 
رفًضــا  للتايكوانــدو  العــامل  بطولــة 

»إرسائيليــة« ملواجهــة 

األردين  املنتخــب  نجمــة  رفضــت 
الدهامشــة،  ميــر  للتايكوانــدو، 
30-7-2022، مواجهــة العبــة  األحــد 
»إرسائيليــة« يف بطولــة العــامل املقامــة 

حاليًــا يف بلغاريــا.

وانســحبت نجمــة املنتخــب الوطنــي 
ــر  ــئني مي ــدو للناش األردين للتايكوان
ــان  ــن الكي ــة م ــام العب ــة أم الدهامش

ــامل. ــة الع ــوين يف بطول الصهي

وقــررت الدهامشــة عــدم مواجهــة 
منافســتها يف مبــاراة تحديــد امليداليــة 
منهــا  رفًضــا  للناشــئني؛  البونزيــة 

ــوين. ــال الصهي ــرتاف باالحت االع

ــد  ــة بع ــحاب الدهامش ــأيت انس وي
شــهرين عــى انســحاب العــب املنتخب 
الزمــر،  إيــاس  للمبــارزة  األردين 
بعدمــا أوقعتــه القرعــة يف مواجهــة 
ــة  ــة عاملي ــيل« يف بطول العــب »إرسائي

للناشــئني أقيمــت يف اإلمــارات.

الكويت: ملتزمون بمقاطعة االحتالل ومنتجاته والشركات 
المطبعة معه

قطريون يدينون مشاركة عربية بمباراة استعراضية بحضور صهيوني
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بقلم عدنان أبو عامر

مــع تزايــد املخاطــر األمنيــة 
ــال،  ــة االحت ــى دول ــة ع الخارجي
مــا  اإلرسائيليــون  يتحّســس 
داخليــة،  تهديــدات  يعتبونهــا 
مــع  اجتمعــت  مــا  إذا  كفيلــة 
التحديــات الخارجيــة أن تــؤدي 
إل أفــول الدولــة، ووضــع حــد 
ــك  ــا، مســتلهمني بذل ــا، ونهايته له
ــة  ــك اإلرسائيلي ــل للمال ــا حص م
ــم  ــة، التــي مل يت يف قــرون ماضي
ــن  ــد، ولك ــوم واح ــا يف ي تدمره
خطــوة تلــو األخــرى، ولذلــك فــإّن 
بصــورة  جــرت  التفــكك  عمليــة 
تدريجيــة، ســواء بالقــوة الخارجية 
لعمليــات  نتيجــة  أو  املعاديــة، 

داخليــة، أو االثنــني مًعــا.

اإلرسائيليــة  املحافــل  ترصــد 
مــا تعتبهــا جملــة مــن العمليــات 
الخارجيــة والداخليــة يف املجــاالت 
ــة،  ــة واألمني ــية واالجتاعي السياس
ظروفًــا  جميعهــا  خلقــت  التــي 
ــداء  ــة لأع ــر ماءم ــغيلية أك تش
اليهوديــة،  املالــك  لقضــم 
ــت إل  ــرور الوق ــع م ــا م وتحويله

هــذه  أن  اعتبــار  عــى  أشــاء، 
بهــذه  أدت  مجتمعــة  العمليــات 
ضيــاع  إل  اليهوديــة  املالــك 
أحجــار  وتقويــض  االتجــاه، 
بالهويــة  واإلرضار  األســاس، 
ــا، مــن خــال نشــوء  ــة له اليهودي
والتطــرف  الفئويــة  ظواهــر 

الداخليــة.

االســتعراض  يتزامــن 
باملالــك  حــّل  ملــا  اإلرسائيــيل 
ــع  ــابقة م ــرون س ــة يف ق اليهودي
مــا تعيشــه دولــة االحتــال يف 
الســنوات والعقــود األخــرة، حيــث 
الداخليــة  الضغــوط  مارســت 
والخارجيــة تأثرهــا عــى قيادتهــا 
ــدة،  ــف معق ــرار ملواق ــى االنج ع
ــان،  ــض األحي ــام يف بع واالستس
واالنســحابات مــن بعــض األرايض 
ــل  ــة قب التــي أقامــت عليهــا الدول

أكــر مــن ســبعني عاًمــا.

تهديــد آخــر قــد يعجــل بتكــرار 
مرحلــة »الســبي« التــي عاشــها 
ــكك  ــل يف تف ــابقا، يتمث ــود س اليه
وخلــق  اإلرسائيــيل،  املجتمــع 
ــة،  ــن والدول ــني الدي ــال ب االنفص
ــن  ــل« دون دي ــم أن »إرسائي بزع
تكــون دولــة لجميــع مواطنيهــا، 
لكنهــا خاليــة مــن قيمهــا اليهودية، 
ــح  ــهل أن تصب ــن الس ــيكون م وس
البــاد،  كيانًــا مرتبــًكا مثــل كل 
والنتيجــة أن تصبــح دولــة ضعيفــة، 
وخاليــة مــن املحتــوى، وتشــهد 
مزيــًدا مــن االســتقطاب الداخــيل.

فضــًا عــن العوامــل الداخليــة 
ــال  ــة االحت ــكك دول ــة تف إلمكاني
الســطور  فــإن  داخلهــا،  مــن 

الســابقة ال تنتقــص مــن املخاطــر 
ــة مبواجهــة مــع  الخارجيــة، املتمثل
الفلســطينيني والعــرب، واســتغال 
مــا يعتبونــه ضعفهــا وســذاجتها، 
مــن خــال إبــرام املزيــد مــن 
واالتفاقــات  املؤقتــة  الرتتيبــات 
»الوهميــة«، واعتــاد إســرتاتيجية 
والدخــول  املتدحرجــة،  املراحــل 
يف حالــة مــن حــرب االســتنزاف، 
واتبــاع سياســة »خطــوة بخطــوة«، 

ــطني. ــر فلس ــدا لتحري متهي

ــم  ــون وه ــي اإلرسائيلي ال يخف
يتحدثــون عــن املخاطــر املحدقــة 
ــرة  ــى ظاه ــم ع ــة تركيزه بالدول
تــآكل املبــادئ التــي قامــت عليهــا 
إل  وصــواًل  االحتــال،  دولــة 
ــة بتدمــر  ــة املتمثل الخطــة النهائي
ــة  ــس يف رضب ــا، لي ــة ذاته الدول
واحــدة ســاحقة، كــا تــم تجربتهــا 
دون نجــاح كبــر، بــل تنفيذهــا 
عــى مراحــل، شــيئًا فشــيئًا، حتــى 
ينفصــل املجتمــع اليهــودي عــن 
الداخــل، ومل يعــد قــادًرا عــى 
والضغــوط  التحديــات  تحمــل 

الخارجيــة.

فهنــاك  ذلــك،  عــن  فضــا 
يف  التجنيــد  معــدالت  تراجــع 
الجيــش، والتخفيــض التدريجــي 
لدراســة التــوراة، والتقليــل مــن 
ــعب  ــخ ش ــس »تاري ــاحة تدري مس
إغفــال  يعنــي  مــا  إرسائيــل«، 
ــو  ــود، وه ــة لليه ــول الثقافي األص
عــن  خطــورة  يقــل  ال  ســلوك 
ــة  املخاطــر اإلســرتاتيجية الخارجي

التــي قــد تــر بالدولــة. 

استعادة إسرائيلية الفتة لمراحل »النفي والسبي”
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ــورة  ــة، ن ــة الكويتي ــدرت الكاتب أص
اإلبراهيــم، أول كتــاب قصــي مصــور 
مخصــص لأطفــال باللغــة اإلنجليزيــة، 

يتنــاول قضيــة فلســطني.

يف  »اإلبراهيــم«،  وقالــت 
ترصيحــات صحافيــة، الثاثــاء 8-2-

ــأيت  ــاب ي 2022: إّن إصــدار هــذا الكت
»إميانـًـا بأهميــة غرس قيمنا اإلســامية 
يف نفــوس أبنائنــا األطفــال، والتمســك 
بقضايانــا العربيــة املصريــة املشــرتكة، 
وانطاقـًـا مــن موقــف الكويــت الثابــت 

ــطينية”. ــة الفلس ــاه القضي تج

مكتــوب  اإلصــدار  أّن  وبيّنــت 
باللغــة اإلنجليزيــة ليصــل إل العامليــة، 
وهــو ضمــن سلســلة قصصيــة مصــورة 

موجهــة لأطفــال.

ــذي  ــا ال ــم مؤلفه وأهــدت اإلبراهي
 ”If Stars Could Talk“ جــاء بعنــوان
)إذا كان بإمــكان النجــوم التحــدث( 
داعيــة  الفلســطيني،  الشــعب  إل 

ــاب.  ــرة الكت ــم فك ــا إل دع متابعيه

ــورة  ــة، ن ــة الكويتي ــدرت الكاتب أص

اإلبراهيــم، أول كتــاب قصــي مصــور 

مخصــص لأطفــال باللغــة اإلنجليزيــة، 

يتنــاول قضيــة فلســطني.

يف  »اإلبراهيــم«،  وقالــت 

ترصيحــات صحافيــة، الثاثــاء 8-2-

ــأيت  ــاب ي 2022: إّن إصــدار هــذا الكت

»إميانـًـا بأهميــة غرس قيمنا اإلســامية 

يف نفــوس أبنائنــا األطفــال، والتمســك 

بقضايانــا العربيــة املصريــة املشــرتكة، 

وانطاقـًـا مــن موقــف الكويــت الثابــت 

تجــاه القضيــة الفلســطينية”. 

مكتــوب  اإلصــدار  أّن  وبيّنــت 

باللغــة اإلنجليزيــة ليصــل إل العامليــة، 

وهــو ضمــن سلســلة قصصيــة مصــورة 

موجهــة لأطفــال.

ــذي  ــا ال ــم مؤلفه وأهــدت اإلبراهي

 ”If Stars Could Talk“ جــاء بعنــوان

)إذا كان بإمــكان النجــوم التحــدث( 

داعيــة  الفلســطيني،  الشــعب  إل 

متابعيهــا إل دعــم فكــرة الكتــاب.

دار نشر برازيلية تترجم مؤلفات الروائي الفلسطيني غسان 
كنفاني

إصدار أول كتاب مصور لألطفال عن فلسطين باللغة 
اإلنجليزية
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الــرصاع  لحركــة  املتابــع  إّن 
املحمــوم بــني األحــزاب داخــل 
إل  يصــل  الصهيــوين،  الكيــان 
أال  وثابتــة،  واضحــٍة  نتيجــٍة 
تكتــل  وكل  حــزٍب  كل  أّن  وهــي 
يســعى وكهــدف اســرتاتيجي إل 
يف  الغالبيــة  عــى  االســتحواذ 
ليتمكــن  اإلرسائيــيل،  الكنيســت 
ــه  ــكيِل حكومت ــن تش ــك م ــد ذل بع
والتــي  يراهــا،  التــي  بالصــورة 
ــي  ــع الت ــه املناف ــق ل ــايل تحق بالت

يتمناهــا.

ــة  ــن دالل ــاك م ــت هن وإن كان
فإنّهــا تــدل عــى حالــِة العجــز 
الســيايس التــي يعيشــها الكيــان 
مســتوى  عــى  الصهيــوين، 
األحــزاب، وعــى املســتوى الشــعبي 
املطالــب حكومــة بــأن تحميــه مــن 
لــه  وتضمــن  املقاومــة،  نــران 
ــا  ــدوه به ــي وع ــاه الت ــاة الرف حي
عندمــا أّغــروه بالهجــرة إل أرض 

الســمن والعســل.

مل يَعــد هــذا املهاجــر مــن بلده 
األصــيل إل فلســطني مقتنًعــا بهذا 
ــت عجــزه عــن  ــذي أثب ــان ال الكي
الدفــاع املهاجريــن، أو عــن الكيان 
املزعــوم، وال ســيا عندمــا رأى 
بــأّم عينيــه انهيــار منظومــة القبــة 
القــدس   معركــة  يف  الحديديــة 
ومل  املقاومــة،  صواريــخ  أمــام 
يَعــد يقتنــع بــأّن هــذه البقعــة مــن 
األرض هــي املكان الصالــح للحياة 
فهــو  وهــدوء،  وســام  بأمــن 
الــذي عــاش حيــاة الرعــب داخــل 
املنــازل تــارًة، وداخــل املاجــئ 
ــذي شــاهد  ــرى، وهــو ال ــارًة أُخ ت
بــأّم عينــه كيــف يســعى قــادة 
أحزابــه السياســية ، وقــادة جيشــه 
الخــاص  املبعــوث  خــال  مــن 
لأمــم املتحــدة للحصــول عــى 
هدنــة ضمــن فــرتة يتــم التوافــق 
ــا إل  ــول بعده ــم الوص ــا، ث عليه

ــد. ــل األم ــام طوي س

لنــا  يــي  األمــر  هــذا  إّن 

بحجــم األزمــات التــي يعيشــها 

داخليًــا،  الصهيــوين  الكيــان 

ــا عســكرية  ــا أمــام جغرافي ويضعن

وعقائديــة،  وثقافيــة  وأمنيــة 

ــذا  ــع ه ــا م ــة رصاعن ــِن حرك لن

ــق  ــدة ووف ــا الجدي ــدو بصورته الع

ــة، ولنســتثمر كل  ــا الراهن معطياته

ــة  ــون عتب ــة لتك ــات املقاوم نجاح

الــرصاع مــن جديــد..

ــرأ كل  ــرى لنق ــٍة أخ ــن جه وم

عمليــات التطبيــع قــراءة صحيحــة 

وواضحــة بأنّهــا عمليــة هــروب 

لأحزاب السياســية داخــل الكيان، 

ــذي فشــل  ــوين ال ــش الصهي وللجي

يف حايــة مهاجريــه، هــروب إل 

األمــام ليقنعــوا املهاجــر بأنهــم 

اســتطاعوا مــن خــال التطبيــع 

أن يضمنــوا لــه املزيــد مــن األمــن 

وحريــة  االقتصــادي  والرفــاه 

مــا  أكــب  فضــاٍء  الحركــة يف 

ــه. ــدوه ب وع

هــذه  مــن  ســنجعل  هــل 

؟ جديــًدا  ســاًحا  املعطيــات 

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّســق امللتقــى العلــايئ العاملــي 

مــن أجــل فلســطني

تهافٌت داخلي 



موقعها: 
تقع إل الجنوب الرشقي من حيفا وعى بعد 5 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوال  تبلــغ مســاحتها أراضيهــا املســلوبة حــوال 9200 دومنً

407 نســمة، وارتفــع إل 412 نســمة عــام 1945.

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

قّسم االحتال أراضيها بني حيفا ومستوطنة »نيشر«.

بلد الشيخ

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