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سياسة التطهري العرقي التي اتبعتها الواليات املتحدة بحق أهل األرض يف أمريكا لتجد مكاناً ملرتزقتها 

ومجرميها وشذاذ اآلفاق الذين أتعبوا كل املصلحني، وعجزت كل وسائل اإلصالح عن تقويم سلوكهم، ثم رفع هذا 

املجرم بعد أن ارتكب كل أنواع الجرائم بحق اإلنسان والحيوان والبيئة شعار الحرية والعدالة ليخفي تلك الشخصية 

املسخ وراء تلك األقنعة املزيفة، وميارس بعد كل هذه الجرائم دوراً قذراً يف استعباد واستعامر البالد، ويٌرّحل أهل 

 األرض بسياسة االستعامر اإلحاليل، وهو االستعامر األبشع يف العامل.

اليوم تأيت ربيبة هذه السياسة االستعامرية اإلحاللية  » إرسائيل » لتامرس نفس السياسة اإلحاللية يف زمن 

الحريات، والدميقراطيات، وحقوق اإلنسان، عىل الشعب الفلسطيني الثائر ليسرتد أرضه وكرامته وحريته وضحكة 

أطفاله، وليحرر مقدساته وهويته وتاريخه. إنها متاهي الشخصية والرؤية، ألنهم يف النهاية غزاة ومستعمرون وال 

 أخالقيون .

جندي إرسائييل يتشاجر مع شاب أعزل، وال يحمل أي نوع من األسلحة املادية، وليس مدججاً بأدوات الدفاع عن 

النفس كام هو خصمه الجندي الصهيوين، ماهي املعادلة؟ قتل بدم بارد !!! قمة النذالة والجنب والهزمية الداخلية، 

وتنفيذ ملخططات اإللغاء واإلنهاء والرتنسفري القرسي، من خالل سياسة التخويف والقتل املننهج، ليحل شذاذ آفاق 

 وقتلة قذرون بدل أهل األرض الحقيقيني .

من هنا نقول: ستبقى جنني ونابلس وغزة والقدس يف حالة مقاومة دامئة، ولن ترهبهم غطرسة العدو وماكينته 

العسكرية وال األمنية وال اإلعالمية، وسريى هذا العدو من بسالة شعب فلسطني أكرث مام رآه األمرييك يف فيتنام،، 

وسريجع الكثري من جنوده يعانون من هوس املقاومة ورشاستها، وسنقرأ يف األيام القادمة الكثري من التقارير 

والتحاليل التي تقول: لقد كنا عىل خطأ عندما ظننا أننا سنمكث يف فلسطني بسالم وأمن، وكنا كذلك عىل خطأ 

 عندما ظننا أن احتالل فلسطني مثل احتالل أمريكا، وأن إحالل شذاذ يف فلسطني يشبه إحالل شذاذ يف أمريكا .

ونقول أيضاً لكل األطراف الدولية: عليكم القيام بواجبكم تجاه الشعب الفلسطيني الذي أُخرج من أرضه بغري 

حق، عليكم السعي لعودته  إىل أرضه، لتنقذوا إنسانيتكم وحريتكم وأفراد شعوبكم، ألنكم إن مل تفعلوا ذلك ستأيت 

الصهيونية لداركم من جديد، ولن ميكنكم بعد ذلك من إخراجها كام أخرجتموها باألمس، وستحكم ليس فقط 

باإلقتصاد كام كانت باألمس، ولكنها ستفرض عليكم الهوية الجديدة، والرؤية الجديدة، وستستعبدكم لتثأر لتاريخها 

 املزعوم ، وللمحرقة املكذوبة، ألنهم حاقدون وقتلة وفاسدون .

  هل سنعي ذلك عىل كل املستويات ؟

  أم سننتظر الساعة التي ال رجعة بعدها؟

 التزال الفرصة مواتية للتصحيح واالستدراك، ألن األمر يستحق.

السالم عليكم يا أنصار اإلنسانية.

3

 ياأنصار اإلنسانية

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منســق امللتقــى العلــايئ العاملــي مــن 

أجــل فلســطني
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اإلســالمية  الهيئــة  حــّذرت 
القــدس  لنــرة  املســيحية 
خطــورة  مــن  واملقدســات، 
سياســة  االحتــالل  اســتخدام 
ــن  ــيني ع ــق املقدس ــاد بح اإلبع
األرسى. ســيام  وال  مدينتهــم، 

وأكّــدت الهيئــة يف بيــاٍن لهــا، 
اإلبعــاد  سياســة  اســتئناف  أّن 
بحــق املقدســيني يُشــّكل تصعيــًدا 
التطهــري  نهــج  يف  خطــريًا 

العرقــي والتهجــري القــرسي.
وقالــت إنـّـه انتهــاك للقانــون 
عــىل  يحظــر  الــذي  الــدويل 
ــني إىل  ــاد املواطن ــالل إبع االحت
أرض أخــرى، وعــّدت أي إجــراء 
“جرميــة  القبيــل  هــذا  مــن 

حــرب”.
وبيّنــت الهيئــة أّن “القــرار 
يُعيــد إىل األذهــان  العنــري 
التــي  اإلبعــادات  سياســة 
مارســها االحتــالل بحــق األرسى 
مثانينيــات  يف  الفلســطينيني 

القــرن املــايض”، مؤكــدًة أنّــه 
هــذا  تكريــس  اآلن  “يُحــاول 
النهــج الفــايش مــن جديــد”.

وحــّذرت مــن عــودة االحتالل 
إىل مامرســة هــذه السياســة مــن 
جديــد ومــا تشــكله مــن مخاطــر 

عــىل الوجــود املقديس.
وتــرى الهيئــة أّن اســتمرار 
االحتــالل  ســلطات  متــادي 
يف مامرســاتها والــرب بــكل 
الدوليــة  والقــرارات  القوانــني 
نتيجــة  هــو  الحائــط،  عــرض 
تســاهل املجتمــع الــدويل وعــدم 

محاســبتها عــىل جرامئهــا.
حقــوق  منظــامت  ودعــت 
اإلنســان إىل رفــع الصــوت عاليًا 
ــاذ  ــم، واتخ ــذه الجرائ ــة ه إلدان
إجــراءات فعالــة لحامية الشــعب 

ــالل. ــت االحت ــطيني تح الفلس
قــرار  الهيئــة،  وأدانــت 
األســري  إبعــاد  االحتــالل 
صــالح  املحامــي  املقــديس 

الحمــوري إىل فرنســا، وســبق 
أن صــّدق مــا يســمى باملستشــار 
القضــايئ ووزيــر القضــاء يف 
ــرار  ــىل ق ــالل، ع ــة االحت حكوم
ســحب الهويــة املقدســية مــن 

الحمــوري. األســري 

ــالل  ــلطات االحت ــل س وتواص
املقدســني  األرسى  اســتهداف 
مــن  سلســلٍة  عــر  املحرريــن 
التــي  التعســفية  اإلجــراءات 
ــل  تهــدف للتضييــق عليهــم والني

مــن إرادتهــم.

املقدســيني  وتســتهدف 
خصوًصــا،  منهــم  واملرابطــني 
مــن خــالل االعتقــاالت واإلبعــاد 
بهــدف  الغرامــات،  وفــرض 
ــجد  ــن املس ــيني ع ــّض املقدس ف
ــائغة  ــة س ــه لقم ــى، وترك األق
االســتيطانية. األطــامع  أمــام 

الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: 
سياسة اإلبعاد بحق المقدسيين تطهيٌر عرقي وتهجيٌر قسري
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نائب المدير العام لدائرة األوقاف اإلسالمية: لن نسكت على 
ما يقوم به االحتالل بحق قلعة القدس

صحيفة صهيونية: عدد مقتحمي المسجد األقصى تضاعف 6 
مّرات في 7 سنوات

حــّذر نائــب املديــر العــام لدائــرة 
ــح  ــيخ ناج ــالمية الش ــاف اإلس األوق
بكــريات، مــن تداعيــات اســتمرار 
ــة  االحتــالل يف املامطلــة بإعــادة قبّ

وهــالل مئذنــة مســجد قلعــة القــدس 

مؤخــرًا،  أزالهــا  التــي  التاريخيــة 
ترميــم  بأعــامل  القيــام  بحّجــة 

للمئذنــة.

تريــٍح  يف  بكــريات  وقــال 
االحتــالل  »ســلطات  صحــايف: 
وهــالل  قبّــة  إعــادة  يف  مُتاطــل 
وتســعى  القــدس،  قلعــة  مئذنــة 
ــا،  ــا وهويته ــر معامله ــس وتزوي لطم
ــم”. ــاء الرتمي ــت غط ــا تح وتهويده

وأضــاف: »منــذ 6 شــهور ونحــن 
ونراقــب  املئذنــة،  قضيــة  نتابــع 
ــا  ــة، وقّدمن ــل القلع ــري داخ ــا يج م
ــلطة  ــمى س ــا تس ــدى م ــا ل اعرتاًض
ــىل  ــني ع ــة والقامئ ــار الصهيوني اآلث
ــاع  ــرورة إرج ــا ب ــا، وطالبن إدارته
ــا  ــا، كونه ــالل إىل مكانه ــة واله القب
شــاهدة عــىل عروبــة القــدس، وتُعــّد 

ــة«. ــآذن باملدين ــل امل ــن أجم م

ــرًا،  ــق مؤخ ــه أطل ــار إىل أنّ وأش
حملــة تحــت عنــوان »أعيــدوا لقلعــة 
القــدس هاللهــا«، ومــا يــزال يواصل 
مســاعيه ألجــل إعادتهــا إىل مكانهــا.

االحتــالل  »ســلطات  أّن  وأكّــد 
ــدس  ــامل الق ــس مع ــىل طم ــل ع تعم

التاريخيــة  ومناراتهــا  ومآذنهــا 

والعربيــة،  اإلســالمية  ومقابرهــا 

وتاريخهــا وهويتهــا الفلســطينية، يف 

ــور  ــس الحض ــطب وطم ــة لش محاول

املدينــة  يف  الشــامخ  املعــامري 

املحتلــة«.

وتابــع: “لــن نســكت عــىل مــا 

قلعــة  بــه االحتــالل بحــق  يقــوم 

بطمــس  نــرىض  ولــن  القــدس، 

عــىل  واالعتــداء  املــآذن،  وتهويــد 

شــواهدها،  وتكســري  القبــور 

وســنبقى نقــاوم ونواجــه املخططــات 

واآلثــار  املعــامل  بحــق  التهويديــة 

اإلســالمية”.

»هآرتــس«  صحيفــة  كشــفت 
الصهيونيــة، يف تقريــر لهــا األحــد 
ــي  ــدد مقتحم 11-12-2022، أّن ع
 6 تضاعــف  األقــى  املســجد 

مــرّات مــن 2015 إىل 2021.

وقــال التقريــر:  إّن حكومــة 

البيــد  يائــري  بقيــادة  االحتــالل 

ــرف  ــت الط ــت غّض ــايل بيني ونفت
الحاخاميــة  الفتــة  إزالــة  عــن 
التــي تحظــر دخــول  اليهوديــة 
األقــى  املســجد  إىل  اليهــود 
ــة،  ــة يهودي ــه ألســباب ديني وباحات
جمعيــات  تعليــق  عــن  وســكتت 
عــىل  تُشــّجع  الفتــات  الهيــكل 
شــعائر  وأداء  املســجد  اقتحــام 

فيــه. يهوديــة 

تواطــؤ  إىل  التقريــر  وأشــار 
القــدس  يف  االحتــالل  رشطــة 
ــكوتها  ــات وس ــذه املجموع ــع ه م

عــىل تعليــق الالفتــة املذكــورة مــن 
جهــة وحشــد قــوات رشطــة كبــرية 

لتأمــني االقتحامــات.

أوردتهــا  ملعطيــات  ووفًقــا 
الصحيفــة الصهيونيــة، ارتفــع عدد 
ــن  ــى م ــجد األق ــي املس مقتحم
5658 عــام 2009 إىل 347798 يف 

ــايض. ــام امل الع

املــايض  العــام  وشــهد 
اقتحامــات  يف  كبــريًا  تصعيــًدا 
مصحوبــًة  األقــى  املســجد 
ــني  ــد املرابط ــرية ض ــة كب بعدواني

األقــى. يف  الفلســطينيني 
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قمع لألسرى في »ريمون« واحتجاجات في »عوفر« وتهديد 
باإلضراب في »حوارة«

ــًة  ــالل حال ــجون االحت ــهد س تش
ــوف  ــب يف صف ــر والغض ــن التوت م
األرسى مــع تصاعــد انتهــاكات إدارة 
الســجون وحــاالت القمــع، وتجاهــل 

ــاة املــرىض. معان

األرسى،  إعــالم  مكتــب  وأفــاد 
اإلثنــني 12-12-2022 بــأّن وحــدات 
ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع 
ــم »1« يف  ــت قس ــالل، اقتحم االحت
ســجن رامــون، وأجــرت عمليــات 
تفتيــش اســتفزازي وتخريــب داخــل 

القســم.

يف  األرسى  أقســام  وتتعــرض 
القتحامــات  رميــون،  ســجون 
ــث  ــع، حي ــوات القم ــن ق ــررة م متك
بُنــي الســجن عــام 2006 إىل جانــب 
ســجن نفحــة الصحــراوي وخصــص 
العاليــة،  األحــكام  ذوي  لــأرسى 

ويحتــوي عــىل زنازيــن للعــزل.

 100 »رامــون«  ســجن  ويبعــد 
ــبع،  ــر الس ــة ب ــن مدين ــرت ع كيلوم

و200 كيلومــرت عــن مدينــة القــدس 
ــجون  ــد الس ــن أش ــد م ــة، ويع املحتل

ــاها. ــة وأقس اإلرسائيلي

قــررت  ذلــك،  مــع  بالتزامــن 
ــجن  ــرية يف س ــة األس ــادة الحرك قي
 ،2022-12-12 اإلثنــني  »عوفــر«، 
اليــوم  الطعــام  وجبتــي  إرجــاع 
ــني  ــريين املريض ــع األس ــا م تضامًن

نــارص أبــو حميــد ووليــد دقــة.

املريــض  األســري  ويُصــارع 
أبــو  نــارص  بالرسطــان  املصــاب 
حميــد، املــرض بجســد منهــك داخــل 
مــا يســمى »عيــادة ســجن الرملــة”.

الصحيــة  الحالــة  ودخلــت 
خطــريًا  منحنــى  نــارص  لأســري 
ــد  ــع، بع ــكل رسي ــم بش ا وتتفاق ــدًّ ج
ــة  ــا الرسطاني ــع للخالي ــار واس انتش
يف كل أنحــاء جســده والتــي تســببت 
لــه بتلــف كامــل بالرئــة اليــرسى، 
عــىل  القــدرة  أفقدهــا  وبالتــايل 

الطبيعيــة. بوظائفهــا  القيــام 

أمــا األســري وليــد دقــة، مــن 

ــل، فأصيــب برسطــان  الداخــل املحت

ــاموي  ــالج كي ــة إىل ع ــدم وبحاج ال

ــويك. ــاع ش ــة نخ وزراع

هــدد  »حــوارة«  ســجن  ويف 

بالــروع  الســجن  إدارة  األرسى 

الطعــام،  عــن  مفتــوح  بــإرضاب 

املعيشــية  بظروفهــم  تنديــًدا 

املأســاوية  االعتقاليــة  وأوضاعهــم 

مركــز  داخــل  يعيشــونها  التــي 

لتوقيــف. ا

ــون  ــم يعان ــح األرسى، أنه وأوض

يــن داخــل »حوارة«، فاألقســام  األمرَّ

تصلــح  ال  فيهــا  يُحتجــزون  التــي 

للعيــش اآلدمــي، عــدا عــن معاناتهــم 

ــا  ــي تتبعه ــع الت مــن سياســة التجوي

إدارة حــوارة بحقهــم، كــام يحرمهــم 

األغطيــة  مــن  أيًضــا  االحتــالل 

التنظيــف،  وأدوات  واملالبــس 

وقــت  فــإن  ذلــك  إىل  باإلضافــة 

ــه  ــن خالل ــمح م ــذي يُس ــورة، ال الف

ــام  ــن األقس ــروج م ــني بالخ للمعتقل

ا. إىل الســاحة، قصــري جــدًّ

إدارة  تســتجب  مل  حــال  ويف 

املعتقــل ملطالــب األرسى بتحســني 

ظروفهــم الحياتيــة، فإنهــم مــرون 

الخطــوة  هــذه  خــوض  عــىل 

بــاإلرضاب. والــروع  التصعيديــة 

ويوجــد يف ســجون االحتــالل 

ــطيني،  ــري فلس ــن 4700 أس ــرث م أك

وشــهد شــهر نوفمــر املــايض )490( 

حالــة اعتقــال منهــم )76( طفــاًل، 

و)12( امــرأة.
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الخميس 21 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 15 كانون األّول 2022م

االحتالل يعترف بقتله الطفلة جنى زكارنة في جنين

منذ بداية 2022.. استشهاد 61 طفاًل برصاص االحتالل 
واعتقال 811 آخرين
قتلهــم  فلســطينيًا  طفــاًل   61
ــع  ــذ مطل ــوين من ــالل الصهي االحت
ــم 44  ــاري 2022، منه ــام الج الع
طفــاًل يف الضفــة الغربيــة املحتلــة 
و17 خــالل العــدوان الصهيــوين 

ــزة. ــاع غ ــىل قط ــري ع األخ

املســاءلة يف  برنامــج  مديــر 
عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة 
قطيــش  أبــو  عايــد  األطفــال 
قــال: “استشــهاد الطفلــة جنــى 
ــن  ــهداء م ــدد الش ــع ع ــة رف زكارن
مطلــع  منــذ   61 إىل  األطفــال 
العــام الجــاري، وأن اســتهدافها 
أن  دون  األطفــال  واســتهداف 

يشــكلوا أي تهديــد هــو إمعــان يف 
القتــل، وذلــك ألّن غيــاب املســاءلة 
ــكالن  ــاب يش ــن العق ــالت م واإلف
ــالل  ــود االحت ــراً لجن ــوًءا أخ ض

القتــل”. ملواصلــة 

أّن  قطيــش  أبــو  وأوضــح 
ســنويًا  تقــّدم  العامليــة  الحركــة 
املمثلــة  مكتــب  إىل  تقريــرًا 
الخاصــة لأمــني العــام لأمــم 
املتحــدة املعنيــة باألطفــال والنــزاع 
 2015 عــام  وقــال: يف  املســلح، 
طالبنــا بإدراج جيــش االحتالل يف 
الالئحــة الســوداء وكانــت توصيــة 
ــة،  ــام باملوافق ــني الع ــة األم ممثل

إال أّن ضغوطــات مــن “إرسائيــل” 
والواليــات املتحــدة حالــت دون 
يف  االحتــالل  قــوة  تضمــني 

الســوداء. الالئحــة 

وتابــع: »حّذرنــا عــىل مــدار 10 
ــني  ســنوات مــن اســتهداف املدني
ووثقنــا  األطفــال،  وخاصــة 
ــوق الـــ6  ــالل للحق ــاك االحت انته
ــد  ــويه، وتجني ــل والتش ــي: القت وه
ــية  ــداءات الجنس ــال، واالعت األطف
واالغتصــاب، واختطــاف األطفــال، 
املؤسســات  عــىل  واالعتــداءات 
وصــول  ومنــع  التعليميــة، 

اإلنســانية”. املســاعدات 

االحتــالل  جيــش  أقــّر 

ــني 2022-12-12،  الصهيوين، اإلثن

مبســؤوليته عــن قتــل الشــهيدة 

الطفلــة جنــى زكارنــة )16 عاًمــا(، 
األحــد. يــوم  يف جنــني 

جيــش  حــاول  أن  وبعــد 
االحتــالل التهــرّب مــن مســؤوليته 
عــن قتــل الطفلــة، أعلــن يف بيــاٍن 
ــق األويل  ــة التحقي ــه ونتيج ــه أنّ ل
تعرّضــت  زكارنــة  الطفلــة  فــإّن 
لطلــٍق نــاري مــن قنــاص بالخطــأ 
-وفــق زعمــه- زاعــاًم أّن القنــاص 
كان يطلــق النــار تجــاه املســلحني.

واستشــهدت الطفلــة زكارنــة، 
بعدمــا اســتهدفها قنــاص صهيوين 
بخمســة أعــرية ناريــة، أصابهــا 

ــارشة. ــها مب ــا يف رأس أحده

الفلســطيني  املركــز  وذكــر 
بيــاٍن  -يف  اإلنســان  لحقــوق 
لــه- أنّــه بعــد انســحاب قــوات 
بحــواىل  مــن جنــني  االحتــالل 
نصــف ســاعة، عــرث عــىل الطفلــة 
عســاف  عصــام  مجــدي  جنــى 
وحولهــا  هامــدة  جثــة  زكارنــة، 
دمــاء عــىل ســطح منــزل عائلتهــا، 
املكــّون مــن طابــق واحــد، وتبــني 
نــاري يف  بعيــار  مصابــة  أنهــا 
أنهــا  األهــايل  وقــدر  رأســها، 
رصاصــة أطلقهــا أحــد قناصــة 
قــوات االحتــالل الذيــن كانــوا 
ــة  ــن األبني ــدد م ــزون يف ع يتمرك

الســكنية. 
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االحتالل يسلب 398 دونمًا من أراضي جينصافوط في 
قلقيلية

والدة األسير المقدسي ناصر أبو حميد تتمكن من احتضانه

االحتــالل  ســلطات  قــررت 
أرايض  مــن  دومنًــا   398 ســلب 
ــة جينصافــوط  املواطنــني يف قري
رشق قلقيليــة، وتحويــل ملكيتهــا 

ملــا يســمى »أرايض دولــة”.

ووزعــت ســلطات االحتــالل 
املســؤول  مــن  موقًعــا  إعالنــاً 
عــام يســمى بأمــالك الحكومــة 
اإلرسائيليــة يف الضفــة املحتلــة، 
التــي  األرايض  بســلب  يقــي 
مرفقــة  خرائــط  يف  أوضحهــا 

العســكري. باإلعــالن 

وتقــع األرايض املســتهدفة يف 

منطقــة القرنــه وخلــة دجــة وجبــل 
الرسيــج وخلــة البالع وراس بشــري 

والعــاروض وواد الخانــق.

جيــش  أصــدر  أن  وســبق 
االحتــالل أوامــر مامثلــة لســلب 
ــني  ــن أرايض املواطن ــاحات م مس
جرفــت  كــام  جينصافــوط،  يف 
ــن 100  ــرث م ــالل أك ــات االحت آلي
ــتوطنة  ــيع مس ــح توس ــاً لصال دومن
»عامنوئيــل« الجامثة عــىل أرايض 

القريــة.

ورشعــت ســلطات االحتــالل 
مفــرتق  بتوســعة  مؤخــرًا 

»جينصافــوط – الفنــدق”، الواقــع 

نابلــس،  قلقيليــة–  شــارع  عــىل 

عــىل حســاب أرايض املواطنــني 

عليهــا. االســتيالء  ســيتم  التــي 

وتــأيت هــذه األعــامل تلبيــًة 

ــالل  ــن خ ــتوطنني م ــب املس ملطال

إنشــاء جــزر الســري الفاصلــة التــي 

تؤمــن ذهابهــم وإيابهــم من وإىل 

ــًة  ــة، إضاف ــتوطنات الصهيوني املس

مراقبــة  كامــريات  وضــع  إىل 

عاليــة الدقــة يف املنطقــة.

متّكنــت عائلــة األســري املقديس 
املصــاب  حميــد  أبــو  نــارص 
بالرسطــان، والــذي يواجــه وضًعــا 
ــا حرًجــا جــًدا، مــن زيارتــه،  صحيً
ــادة  ــني 12-12-2022، يف عي اإلثن
ســجن الرملــة، حيــث اســتمرت 
لـــ45 دقيقــة، بحضــور  الزيــارة 

األحمــر،  الصليــب  مــن  طاقــم 
ــا  ــه يف نهايته ــت والدت ــد متكن وق

مــن احتضانــه.

يف  األســري  نــادي  وأوضــح 
بيــاٍن لــه، أنّــه جــرى إحضــار 
وتحــدث  رسيــر،  عــىل  نــارص 
بكلــامت محــدودة مــع عائلتــه، 

وكانــت ترافقــه أنبوبة األوكســجني 
طــوال الوقــت.

وبحســب شــقيقه ناجــي، فــإّن 
منــه  تصــدر  كانــت  الكلــامت 
بشــكٍل ُمتقطــع، ومــن الواضــح أنّه 
أصبــح لديــه مشــكلة بالذاكــرة، 
كــام أّن الــورم بــارز مــن صــدره، 

ــي. ــكل عظم ــبه بهي ــده أش وجس

وكانــت إدارة ســجون االحتــالل 
نقلــت أبــو حميــد يــوم األحــد 11-

ــاف  ــفى »أس 12-2022 إىل مستش
ــاع يف درجــة  ــد ارتف ــه« بع هروفي
دقــات  يف  وهبــوط  حرارتــه، 
إىل  مســاًءا  وأعادتــه  القلــب، 
ســجن الرملــة، إىل جانــب األرسى 

ــرىض. امل
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الســيايس  املكتــب  رئيــس  حــدد 
هنيــة،  إســامعيل  حــامس  لحركــة 
عاًمــا   35 بعــد  لحركتــه  أولويــات 

. نطالقتهــا ال

متلفــزة  كلمــة  يف  هنيــة  وقــال 
ــة  ــة حرك ــرى الـــ 35 النطالق يف الذك
حــامس، تابعهــا: املرحلــة القادمــة هــي 
ــع  ــل م ــة األم ــر، ومرحل ــة تحري مرحل
العمــل، ومرحلــة إنجــاز املــروع عــىل 
ــط  ــع التخب ــة م ــطني املبارك أرض فلس

ــالل. ــه االحت ــذي يعيش ال

يف  تواجــه  حــامس  أّن  وأوضــح 
تحديــات،  عــّدة  االنطالقــة  ذكــرى 
وتحريــر  القــدس،  حاميــة  أهمهــا: 
ــزة،  ــىل غ ــار ع ــرس الحص األرسى، وك
يف  شــعبنا  هويــة  عــىل  والحفــاظ 
الداخــل، والحفــاظ عــىل حــق العــودة.

األولويات

وأفصــح هنيــة عن أولويــات حركته، 
وأوالهــا: أن قضيتنــا الفلســطينية كلٌّ ال 

يتجــزأ عــىل مســتوى األرض والثوابــت 

مشــاريع  بــكل  نقبــل  وال  والحقــوق، 

حســاب  عــىل  والتســوية  التصفيــة 

حقــوق شــعبنا الفلســطيني.

وأضــاف أولويتنــا الثانيــة: هــي 

ــدو،  ــع الع ــراع م ــور ال ــدس مح الق

وهــي التــي تجمــع كل معــامل هــذا 

العاصمــة  متثــل  فهــي  الــراع؛ 

والعقيــدة والقبلــة والعنــوان الجامــع 

وأمتنــا. لشــعبنا  واملوحــد 

فهــي  الثالثــة  األولويــة  أمــا 

شــعاًرا  ليســت  واملقاومــة  املقاومــة، 

ــدر شــعب  ــل هــي ق ــاًرا، ب وليســت خي

بــكل  ونواجــه  نقــاوم  فلســطيني، 

األشــكال وكل الطــرق عــىل امتــداد 

قولــه. وفــق  الوطــن،  هــذا 

ــي  ــة: ه ــة الرابع ــر أن األولوي وذك

ــتوياتها  ــة مبس ــدة الوطني ــاز الوح إنج

املتعــددة؛ االتفــاق عــىل برنامــج وطنــي 

القياديــة  املرجعيــة  وبنــاء  ســيايس، 

املوحــدة للشــعب الفلســطيني، واالتفــاق 

كفاحيــة  نضاليــة  إســرتاتيجية  عــىل 

ــالل. ــد االحت ض

وبــنّي أّن األولويــة الخامســة: هــي 

ــات  ــىل كل مكون ــاح ع ــتمرار االنفت اس

واإلســالمية،  العربيــة  ودولنــا  األمــة 

وقــال: أريــد أن أركــز عــىل أن حــامس 

منفتحــة عــىل الجميــع، وهــي مســتعدة 

لحمــة  إلعــادة  جــرًسا  تكــون  ألن 

ــى  ــة األق ــرغ لحامي ــة، وألن نتف األم

ــة. ــدس املحتل ــتعادة الق واس

واألولويــة السادســة وفــق هنيــة: 

التخطيــط  عــن  نتــواىن  لــن  “أننــا 

وأقــول  أرسانــا،  لتحريــر  والعمــل 

ألرسانــا: أنتــم أهــل البطولــة والفــداء، 

وإن الحركــة وكتائــب القســام مصممــة 

وأن  مرفــة،  صفقــة  إنجــاز  عــىل 

ــك  ــف ذل ــام كل ــد مه ــذا القي ــرس ه نك

ــن”. ــن مث م

لحكومــة  رســالة  هنيــة  ووجــه 

“إذا  قائــاًل:  القادمــة،  االحتــالل 

اعتقــدت الحكومــة الصهيونيــة القادمة 

ــا  ــذ مخططاته ــىل تنفي ــادرة ع ــا ق أنه

يف القــدس والضفــة فهــي واهمــة، 

وإن الضفــة املحتلــة ســوف تتحــول إىل 

نــار ولهيــب يف وجــه املحتــل”.

وخاطــب الصهاينــة: »ال تعتقدوا أّن 

الطريــق مفــروش لكــم بالــورود، نحــن 

شــعب متمــرس ومقــاوم وثائــر وجبــار، 

ــابقة  ــات س ــا حكوم ــا وقرن ــام دفّن وك

ســندفن وســنقر هــذه الحكومــة عــىل 

طريــق إزالــة كل هــذا الكيــان”.

في كلمته في ذكرى انطالقة حماس.. هنية: هناك أولويات 
للحركة والمرحلة القادمة هي مرحلة التحرير
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الذكرى السنوية الرابعة الستشهاد البطل أشرف نعالوة
 وافق يوم 12 كانون أول/ديسمر، الذكرى الرابعة الرتقاء الشهيد أرشف وليد نعالوة، برصاص قوات

االحتالل بعد اشتباٍك ُمسلح مع االحتالل يف مخيم عسكر الجديد رشق مدينة نابلس

 وكان الشهيد البطل أرشف نعالوة نفّذ بتاريخ 7-10-2018، عملية إطالق نار أّدت ملقتل صهيونيني

.وأصيب ثالث بجراح خطرية، يف محيط مغتصبة »أرئيل« قرب مدينة سلفيت شاميل الضفة الغربية
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ما الذي يقلق الكيان اإلسرائيلي؟

بقلم عصام شاور
االحتــالل  جيــش  متــادى 
الشــعب  ضــد  جرامئــه  يف 
الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة، 
والجرحــى  الشــهداء  أعــداد 
كبــري،  تصاعــد  يف  واألرسى 
صهيونيــة  مخططــات  هنــاك 
ــق  ــىل مناط ــة ع ــيطرة التام للس
وإفراغهــا  باالســتيطان  »يس« 
الفلســطينيني،  الســكان  مــن 
وذلــك بهــدم البيــوت والتضييــق 
ومصــادرة األرايض، وغــري ذلــك 
مــن  التــي  االنتهــاكات  مــن 
ــق هــدف اإلحــالل  شــأنها تحقي
الــذي متارســه قــوات االحتــالل 
ــطينية  ــع األرايض الفلس يف جمي

املحتلــة منــذ عــام 1948.
اللــه  رام  يف  الحكومــة 
التريحــات  تصــدر  كعادتهــا 
تتعــدى  ال  التــي  والتهديــدات 
مطالبــة املجتمــع الــدويل بحامية 
الشــعب الفلســطيني واالنضــامم 
إىل منظــامت دوليــة جديــدة، 
ــار  ــن انفج ــذر م ــا تح ــام أنه ك

الســيطرة. وفقــدان  األوضــاع 
الســلطة  رئاســة  مؤسســة 
بلــورت سياســتها القادمــة يف 
أو  الجرائــم  اســتمرار  حــال 
تشــكيل حكومــة متطرفــة، وذلــك 
الشــعبية  املقاومــة  بتوســيع 
الســلمية ومبحاربــة االحتــالل 
الروايــة  تأكيــد  خــالل  مــن 
املجتمــع  إلقنــاع  الفلســطينية 
الــدويل مبســاندة الســلطة يف 

أوســلو. اتفاقيــة  تطبيــق 
أعتقــد أن كيــان االحتــالل 
ــة  ــد باملقاوم ــه التهدي ــن يردع ل
ــد  ــي مل نع الشــعبية الســلمية الت
ــع،  ــىل أرض الواق ــا ع ــمع به نس
إذا  جفــن  لهــا  يــرف  ولــن 
ــل  ــات، ب ــة الرواي ــت معرك اندلع
العكــس متاًمــا ســيكون  عــىل 

مطمئًنــا. االحتــالل 
االحتــالل الصهيــوين ال يــويل 
أّي اهتــامم للرســائل التــي تأتيــه 
مــن رشيكــه يف عملية التســوية، 
ــه  ــل مع ــادر عــىل التعام ــه ق ألن
ــات  ــالل الوالي ــن خ ــا أو م ذاتيًّ
ــع  ــي متن ــة الت ــدة األمريكي املتح
الســلطة مــن التحــرك دوليًّــا، 
املحاكــم  باتجــاه  وخاصــة 
الدوليــة، ولكــن هــذا ال يعنــي 
أو  مطمئنــة  “إرسائيــل”  أن 
ــش أســوأ  ــي تعي ــة، فه غــري قلق
حاالتهــا ألســباب متعــددة، منهــا:

يشــكله  الــذي  الخطــر 
بنيامــني نتنياهــو عــىل اســتقرار 
الصهــوين  الكيــان  وأمــن 
مــن  اإلفــالت  إىل  ســعيه  يف 
واالتهامــات  الفســاد  قضايــا 

ــه  ــه، إذ إن ــي تالحق ــددة الت املتع
أحــدث اضطرابــات يف الجيــش 
اإلرسائيــيل ويف القضــاء عــىل 
ينــذر  مــا  املســتويات،  جميــع 
املبكــر  الداخــيل  باالنهيــار 
تحذيــرات  حســب  للكيــان 
أكــرث مــن مســؤول صهيــوين 
وخاصــة  جهــة،  مــن  وأكــرث 

. منهــا ألمنية  ا

قلقــة  “إرسائيــل”  أن  كــام 
أعــامل  تصاعــد  مــن  ا  جــدًّ
املقاومــة داخــل الضفــة الغربية، 
التــي فشــل االحتــالل يف كبحهــا 
عــىل الرغــم مــام اقرتفتــه مــن 
جرائــم يف ســبيل ذلــك، وكأنهــا 
ــىل  ــت ع ــب الزي ــا تص بجرامئه
النــار وال تعمــل عــىل إخامدهــا.

أمــا القلــق األكــر فيــأيت من 
قطــاع غــزة، إذ إّن كل الرســائل 
واإلشــارات التــي تصــدر عــن 
غــزة توحــي بــأّن ســاعة الصفــر 
اقرتبــت، إذ أكــدت “حــامس” 
بإشــارات  ســتبعث  بأنهــا 
الصهيــوين  العــدو  إىل  ثوريــة 
وقــد  انطالقتهــا،  ذكــرى  يف 
ــدت أنهــا لــن تــرتك القــدس  أكّ
ومقدســاتنا مســتباحة مــن قبــل 
قطعــان املســتوطنني والجيــش 
عــن  وســتدافع  واملتطرفــني 

الفلســطينية. القضيــة 
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إصدار “محو النكبة ودعم الفصل العنصري: إنكار الفظائع في 
اإلعالم األميركي”

ــات  ــدرت مؤسســة الدراس أص
بعنــوان:  إصــداًرا  الفلســطينية، 
الفصــل  ودعــم  النكبــة،  »محــو 
يف  الفظائــع  إنــكار  العنــري: 
باللغــة  األمــرييك«،  اإلعــالم 
ــزء  ــدار ج ــذا اإلص ــة، ه اإلنكليزي
ــا  ــق القضاي ــلة »يف عم ــن سلس م

الراهنــة«.

يُســلّط الكاتــب جريــج شــوباك 
الضــوء عــىل مشــكلة أساســية يف 
وســائل  يف  فلســطني  تحريــف 

ــة. ــالم األمريكي اإلع

ويتطــرق اإلصــدار إىل اإلنــكار 
اإلعــالم  وســائل  عنــد  املمنهــج 

ــو  ــايس وه ــدث أس ــة لح األمريكي
ــة«  ــة الفلســطينية، أو »الكارث النكب
التــي هّجــرت مــا ال يقــل عــن 750 
ألــف فلســطيني مــن أراضيهــم يف 
1948 ورسقــة ممتلكاتهــم  عــام 
ــان  ــة الكي ــن إقام ــن م ــام مّك ، م
الصهيــوين بقــوة الســالح وبغطــاٍء 

دويل. 

أّن  كيــف  شــوباك،  وأوضــح 
التغطيــة اإلعالميــة تــكاد تكــون 
خاليــة مــن الســياق التاريخــي 
للوضــع الفلســطيني كــام هــو عليــه 
اليــوم ويوضــح كيــف يدعــم هــذا 
ــياق  ــاب الس ــع وغي ــكار الفظي اإلن

العنريــة  الهيــاكل  التاريخــي 
للفصــل العنــري يف فلســطني 

ــة. املحتل

الدراســات  مؤسســة  وقالــت 
ــة  ــذه الدراس ــّد ه ــطينية: تع الفلس
سلســلتنا  مــن  جــزًءا  أيًضــا 
ــل  ــة الفص ــع مناهض ــة م التعاوني
العنــري  والتمييــز  العنــري 
)AARDi( والتــي نهــدف فيهــا 
إىل زيــادة الكشــف عــن العنرية 
املنهجيــة لدولــة الفصــل العنــري 

الصهيونيــة.

اإلصــدار  أّن  إىل  وأشــارت 
يحلــل إحــدى املشــكالت األساســية 
للتمثيــالت اإلعالميــة لفلســطني، 
ــار  ــم مس ــاعد يف رس ــك يس وبذل
ــرث  ــة أك ــل تغطي ــن أج ــام م لأم

ــا. ــداًل وتوازنً ع

الكاتــب جريــج شــوباك يف 
ســطور

الخطــأ:  مؤلف القصــة  هــو 
واإلعــالم،  وإرسائيــل  فلســطني 
الدكتــوراه  درجــة  عــىل  حصــل 
ويقــوم  األدبيــة  الدراســات  يف 
اإلعالميــة  الدراســات  بتدريــس 

تورنتــو. يف  جيلــف  بجامعــة 

ــة  ــه يف مجموع ــرت روايات ظه
األدبيــة،  املجــالت  مــن  واســعة 
ويكتــب بانتظــام تحليــل السياســة 
ــن  ــة م ــة متنوع ــالم ملجموع واإلع
املنافــذ مبــا يف ذلك االنتفاضــة 

اإللكرتونيــة.
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محــاوالت  كافــة  رغــم 
مُيارســها  التــي  »الــردع« 
مــع  الصهيــوين  االحتــالل 
ــل، إال  ــل املحت ــطينيي الداخ فلس
ال  الصهيونيــة  التخوفــات  أّن 
تــزال تــراوح مكانهــا مــن اندالع 
املــدن  يف  مقاومــة  أعــامل 

.48 عــام  املحتلــة 
ــي تُشــري  ــات الت ومــن املعطي
لـــ  االحتــالل  محــاوالت  إىل 
»الردع« األحــكام التــي باتــت 
محاكــم االحتــالل تصدرهــا بحق 
شــاركوا  الذيــن  الفلســطينيني 
يف هبّــة الكرامة، وقد أظهــرت 
التقاريــر الصهيونيــة فشــل هــذه 
ــري إىل أّن  ــث تُش ــة، بحي السياس
هنــاك تخوفــات مــن انــدالع 
أعــامل مقاومــة عــىل غــرار تلــك 
التــي جــرت قبــل أكــرث مــن عام 
ونصــف واعتقــل عــىل إثرهــا 
أكــرث مــن 2000 فلســطيني مــن 

ــل. ــل املحت ــدن الداخ م
ويف مقابــل كل تلــك األحــكام 
العــرات،  وغريهــا  العاليــة 

يؤكــد أهــايل الداخــل املحتــل 
يف كّل مــرّة أّن هــذه األحــكام 
منهــم  لالنتقــام  إال  هــي  مــا 
ومحاولــة إلســكاتهم وتلقينهــم 
درًســا بالصمــت والســكوت حتــى 
ــا  ــة، وهــو م ــم هوي ــون له ال تك

ــه. ــىل رفض ــددوا ع ش
ــري  ــك، تش ــوء كل ذل ويف ض
ــة، إىل قــرع  ــر الصهيوني التقاري
املؤسســة األمنيــة لــدى االحتــالل 
امتــداد  مــن  اإلنــذار  جــرس 
املقاومــة  وأعــامل  املواجهــات 
الغربيــة والقــدس  يف الضفــة 
ــل،  ــل املحت ــني إىل الداخ املحتلت
وقالــت القنــاة 14 الصهيونيــة 
يف تقريــٍر ســابق لهــا: إّن قــوات 
الحتــامل  تســتعد  االحتــالل 
حــدوث مواجهــات عنيفــة يف 
ــة يف الداخــل  تظاهــرات محتمل
املحتــل وخاصــة يف منطقتــي أم 

ــا. ــم وحيف الفح
األول/أكتوبــر  ويف تريــن 
»كان«  قنــاة  قالــت  املــايض،  
الصهيونيــة: إن قــوات االحتــالل 

تخــى مــن انتقــال عمليــات 

إطــالق النــار مــن شــامل الضفة 

الداخــل  إىل  املحتلــة  الغربيــة 

وســط  املحتــل،  الفلســطيني 

ــام  وجــود خشــية كبــرية مــن قي

خاليــا املقاومــة التــي تنشــط 

يف شــامل الضفــة خاصــة يف 

جنــني ونابلــس، بتنفيــذ عمليــات 

ــدث  ــام ح ــة ك ــدن املحتل يف امل

ــهر. ــّدة أش ــل ع قب

ــة،  ــاة الصهيوني وبحســب القن

كبــرية  توجــد حلــوٌل  فإنّــه ال 

ــد، وســيتم  ــة هــذا التهدي ملواجه

يجــري  كــام  معــه  التعامــل 

التعامــل مــع تهديــد عمليــات 

طريــق  عــن  وذلــك  الطعــن، 

ــالل  ــوات االحت ــداد ق ــادة أع زي

تحســبًا  املناطــق  مختلــف  يف 

مــن محاولــة تنفيــذ عمليــات 

مقاومــة.



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرقي من حيفا وتبعد عنها 13 كم.

مساحتها وعدد سكانها:

ــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 19  بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 4500 دومنً

نســمة وعــام 1945 حــواىل 340 نســمة، وارتفــع يف عــام 1948 إىل 394 نســمة.

االحتالل الصهيوين: 
ــام  ــا يف الع ــادرت أراضيه ــا وص ــاًل، ورشّدت أهله ــريًا كام ــة تدم ــالل القري ــلطات االحت ــرت س دّم

.1948

مل تُقم مستوطنات صهيونية عىل أرض القرية، إال أّن املستعمرات املحيطة بأرايض القرية

وال سيام مستوطنتي “يسعور” و«فرود”، تستعمل أرايض الدامون للزراعة.

خربة الدامون

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