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ساعات تفصل العامل عن الدخول يف عام جديد، عاٌم هو مجرّد رقم تصاعدي مل يعْد يعني لكثري من الناس ما كان يعنيه 

سابقاً، يوم كان الناس يحلمون ويستبرشون ويأملون بأيام أكرث أماناً وسالماً.

لقد أمر الله سبحانه وتعاىل بالعدل واإلحسان، وإيتاء ذي القرىب الذي يشمل كل تواصل حَسن ما بني اإلنسان وَمن حوله، وكل 

نفع يقّدمه املرء ملن يلوذ به ويقرتب منه، مهام كان نوع القرىب؛ ونهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، ألنها تقطع أوارص اإلنسانية، 

وتسبب الكوارث واملآيس واألحزان.

ولنئ مرّت البرشية بالكثري من األزمات، وشهدت العديد والعديد من الحروب التي أودت بحياة الكثري من األبرياء، لكن كل 

هذه املآيس يف كفة، ويف الكفة األخرى نجد املآيس التي خلّفها االستعامر الغريب يف كل أرجاء العامل، وذلك عىل مدى خمسة 

قرون أو أكرث، منذ االستعامر اإلسباين والربتغايل، ثم الهولندي والبلجييك وغريها، وانتهاًءا بالفرنيس والربيطاين، اللذين ساهام 

يف تصنيع النظام العاملي الذي قادته أمريكا عرب األمم املتحدة الحقاً، والتي كانت أداة لترشيع السيطرة اإلمربيالية عىل الشعوب، 

ومامرسة االستنزاف واالستعباد بطرق جديدة.

هذا النظام العاملي بُنسخه املختلفة، القدمية والجديدة، لعب الدور األكرث خطورة - يف تاريخ اإلنسانية - يف نرش الفحشاء 

واملنكر، ويف مامرسة البغي والعدوان، ويف خلق بؤر التوتر والنزاع بني الناس؛ وهذا ما نجد مصداقه يف رشق األرض ويف غربها، 

ويف إفريقيا املظلومة واملكلومة، ويف فلسطني وبالد الشام، التي تشكل محطة لقاء القارات الثالث أوربا وآسيا وإفريقية، ومكان 

ميالد الحضارة اإلنسانية بكل أبعادها املدنية والعلمية والفكرية واألدبية.

لقد قام هذا النظام العاملي بفرض الكيان الصهيوين بقوته العسكرية، داعامً إياها بالقرارات التي أصدرها عرب األمم 

املتحدة، وال زال حتى يومنا هذا يوفر أسباب االستمرار والبقاء لهذا الكيان الغاصب، مستهيناً... بل ومتجاهالً للتكلفة العالية التي 

تدفعها اإلنسانية كلّها مثناً لبقاء هذا الكيان، وخاصة ما يدفعه الشعب الفلسطيني من دماء وأرواح، وما يتكبّده أبناؤه يف السجون 

واملعتقالت واملدن املحارصَة.

وعندما نقول إّن اإلنسانية كلها تدفع الثمن فليس هذا مبالغة، ألن املرشوع الصهيوين خطر عىل البرشية كلها، باعتباره أداة 

االستعامر العاملي وقاعدته العسكرية الكربى، وهذه األداة متّد أذرعها الخبيثة يف كل مكان، ويف كل أزمة عاملية، وتبيع أسلحتها 

املدمرة والتكنولوجيا الخبيثة حيثام تجد يف ذلك مصلحًة للقوى الشيطانية التي تسعى للسيطرة عىل العامل.

ولذلك نذكَر دوماً بأنَّ أحرار العامل الذي يناوئون الصهيونية واالستعامر والعنرصية؛ ويف مقدمتهم الفلسطينيون الذين 

يواجهون املرشوع الصهيوين بشكل مبارش، هؤالء يدافعون عن العدل والسالم والخري وعن املصالح الحقيقية للبرشية كلها، وال 

يدافعون عن أنفسهم فحسب.

وعندما يطالعنا العام الجديد، كعادته يف سنة، باملزيد من العنف واإلرهاب الصهيوين والقتل والدمار والقوانني العجيبة التي 

ال تراعي أبسط حقوق اإلنسان، وتطال برشورها األحياء واألموات؛ فإننا نزداد يقيناً بوجوب وحدة وتضامن األحرار والرشفاء يف 

العامل، وتشكيل جبهة متامسكة يف مواجهة الظلم واالضطهاد والتمييز الذي ميثل الكيان الصهيوين أسوأ مناذجه عرب التاريخ.

من حق البرشية أن تكون يف أمن وسالم، ومن حق الجميع وخاصة األطفال أن يعيشوا حياة تتوفر فيها أدىن االحتياجات 

املعاشية، عىل األقل، ونحن واثقون بأن خريات األرض تكفي ألكرث من ذلك، ولكن املشكلة هي يف طغاة السياسة واملال، وهم فريق 

واحد، الذين يفرضون الفقر والضنك واألمراض عىل البرشية، يف سبيل تحصيل مقدار أكرب من األرباح، واحتكار ثروات العامل 

ألنفسهم.

من حق البرشية أال يكون فيها استعامر يحتل األرض ويقتل اإلنسان، ولذلك كان الدفاع عن فلسطني دفاعاً عن الحّق العاّم 

لإلنسانية كلّها، وكان دفاع الفلسطينيني عن فلسطني، ليك تبقى واسمها فلسطني؛ دفاعاً عن اإلنسانية كلّها.

كل عام وفلسطني هي فلسطني.
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كّل عام وهي فلسطين

الشيخ محمد أديب ياسرجي
أمين سر الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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خطيب األقصى يشيد بجمعية األقصى في الحفاظ والدفاع 
عن المسجد المبارك

تحذيرات من محاوالت االحتالل فرض وقائع جديدة في 
األقصى

املســجد  وخطيــب  إمــام  أكّــد 
الشــيخ عكرمــة  املبــارك  األقــى 
 ،2022-12-23 الجمعــة  صــربي، 
رضورة نــرصة األقــى، داعيـًـا جميع 
ــل  ــوص أه ــىل الخص ــلمني وع املس
ــن عــىل الوصــول  فلســطني القادري
ــه  ــاط في ــدس للرب ــة الق إىل مدين
املحدقــة  األخطــار  مــن  لحاميتــه 

ــه”. ب

أمســيٍة  خــالل  صــربي  ودعــا 
ــل  ــة داخ ــة الطيب ــية يف مدين مقدس
إىل   1948 عــام  املحتلــة  األرايض 
التعاضــد وتوحيــد املواقــف والوحــدة 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  بــني 

وحقــن الدمــاء.

ــود  ــب األقــى، جه ــن خطي ومثّ
الحفــاظ  يف  األقــى  جمعيــة 
وكذلــك  األقــى،  عــن  والدفــاع 
إىل  الحافــالت  يُســريون  الذيــن 
األقــى إلعــامره، مشــريًا إىل أّن 

هــذا هــو الربــاط بعينــه.

مــن جهتــه، أشــار رئيــس الحركــة 
اإلســالمية يف الداخــل الشــيخ جابــر 
األقــى  جمعيــة  أّن  إىل  جابــر، 
أنشــئت مــن أجــل رعايــة شــؤون 
األقــى مــن خــالل تســيري القوافــل 
ــن شــتى  ــا م ــه يوميًّ والحافــالت إلي
ــجد  ــامر املس ــا إىل إع ــالد، داعيً الب

بالصالة واالعتكاف والعبادة.

األقــى  جمعيــة  واســتعرضت 
خــالل األمســية، مشــاريعها كافــة 
قوافــل  مــرشوع  رأســها  وعــىل 
األقــى، عــرب عــرض مــريئ أمــام 

الحارضيــن.

ضمــن  األمســية  هــذه  وتــأيت 
ــي  ــية الت ــيات املقدس مــرشوع األمس
ــة األقــى باســتمرار  تنفذهــا جمعي
بهــدف نقــل واقــع القــدس واألقى 
القــرى  مختلــف  يف  النــاس  إىل 
يف  العــريب  باملجتمــع  والبلــدات 

الداخــل.

القــدس  مركــز  حــّذر 
ــد 2022-12-25،  ــات، األح للدراس
مــن محــاوالت االحتــالل املتواصلة 
لفــرض وقائــع جديــدة يف املســجد 
املقبلــة،  املــّدة  خــالل  األقــى 
والوصــول إىل أهدافــه باســتباحة 

املســجد.

ــدس  ــز الق ــر املرك ــال مدي وق
»ســلطات  إّن  الحمــوري:  زيــاد 
تحــاول  الصهيــوين،  االحتــالل 
املســجد  يف  الواقــع  تغيــري 
األقــى«، مشــريًا إىل أًن الواليات 
ــىل  ــالل ع ــجع االحت ــدة تش املتح
الجرائــم  مــن  املزيــد  مامرســة 
بحــق شــعبنا ومقدســاته، وفــق 

حريــة نيــوز.
مــن  الحمــوري  وحــّذر 
إقامــة  االحتــالل  محــاوالت 
الهيــكل املزعــوم عــىل أنقــاض 
املســجد األقــى املبــارك، مشــريًا 
والجامعــات  االحتــالل  أّن  إىل 
أنشــأت  املتطرفــة  االســتيطانية 
البلــدة  تحــت  كاملــة  مدينــة 

القــدس. يف  القدميــة 

ويف ســياٍق متصــل، قــال عضو 

الهيئــة اإلســالمية بالقــدس محمــد 

“ســلطات  صالــح:  أبــو  ذيــاب 

بــؤر  لبنــاء  تســعى  االحتــالل 

اســتيطانية حــول املســجد األقــى 

لتضييــق الخنــاق عــىل املســجد 

وتغيــري الواقــع”.

أّن  صالــح  أبــو  وأوضــح 

االحتــالل يســعى لفــرض الســيطرة 

عــىل أرايض املقدســيني، ويضيّــق 

عــىل املقدســيني بــكل مــا أويت 

ومخططــات  ومكــر  قــوة  مــن 

اســتيطانية وتهويديــة لالســتيالء 

عــىل أراضيهــم.
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1797 مستوطًنا اقتحموا األقصى في عيد »الحانوكاه«.. 
تعرف إلى أبرز االنتهاكات

اقتحــم 1797 مســتوطًنا صهيونيًّا 
ــارك،  ــى املب ــجد األق ــات املس باح
وذلــك خــالل أيــام مــا يســمى عيــد 
دام  الــذي  العــربي  »الحانــوكاه« 

ــبوًعا. أس

بحاميــة  املســتوطنون  ومتّكــن 
رشطــة االحتــالل الصهيــوين مــن 
داخــل  كبــرية  انتهــاكات  تســجيل 

املبــارك. األقــى  املســجد 

مســتوطنون طقس  أدى  فقــد 
-)االرمتــاء  امللحمــي«  »الســجود 
األقــى(-  باحــات  يف  أرًضــا 

جامعيًّــا، للمــرة الثانيــة منــذ احتالل 
ــة  ــى )1967(، والثاني ــجد األق املس

.2022 العــام  خــالل 

توراتيــة  أدوا صلــوات  كــام 
املســجد  أبــواب  عــىل  جامعيــة 

. ألقــى ا

مقدســية  مصــادر  وأوضحــت 
اســتخدمت  االحتــالل  أّن رشطــة 
بــاب األســباط -أحــد أبــواب املســجد 

األقــى- إلخــراج املتطرفــني للمــرة 
ــد  ــالل املســجد، بع ــذ احت ــة من الثاني
ــة  ــوات توراتي ــم رقصــات وصل أدائه
علنيــة، يف محاولــة الســتخدام هــذا 
البــاب يف حركــة املقتحمــني مــن 
لبــايب  باإلضافــة  األقــى،  وإىل 

ــلة. ــة والسلس املغارب

أداء  االنتهــاكات  شــملت  كــام 
العلنيــة  والصلــوات  الرقصــات 

األقــى  ســاحة  يف  والغنــاء 
طقــس  وتكريــس  الشــاملية، 
الســاحة  يف  امللحمــي«  »الســجود 

. لرشقيــة ا

الهيــكل  جامعــات  ووزّعــت 
ــد  ــة بالعي ــوى الخاص ــة الحل املتطرف
لتشــجيع  املغاربــة،  بــاب  عــىل 

االقتحــام. عــىل  املتطرفــني 

االنتهــاكات أداء  وشــملت 
والطقــوس  والغنــاء  الرقصــات 
التوراتيــة عنــد أبــواب األقــى مــن 
الخــارج كل ليلة، وإشــعال الشــمعدان 
كل  مســاء  يهــودي-  دينــي  -رمــز 
ــمية  ــة الرس ــة الحاخامي ــوم برعاي ي

-قيــادات دينيــة يهوديــة- يف ســاحة 

الــرباق، وبــإرشاف جامعــات الهيكل 

املتطرفــة أمــام بــاب املغاربــة داخــل 

الجــر الخشــبي.

كــام اقتحــم أحــد املتطرفــني 

ــم  ــه العل ــع علي ــص طُب املســجد بقمي

الصهيــوين.

خــالل  املقتحمــني  مــن  وكان 

أيــام عيــد األنــوار اليهــودي موشــيه 

فيغلــني، وهــو أحــد قــادة جامعــات 

الهيــكل املتطرفــة، وعضــو الكنيســت 

عــن تكتّــل »الصهيونيــة الدينيــة« 

ــت  ــو الكنيس ــل، وعض ــفيجا فوج تس

مــن حــزب الليكــود نيســيم فاتــوري، 

باإلضافــة لقيــادات مــن جامعــة 

ــكل”. ــل الهي ــن أج ــاء م »نس

ســلطات  شــددت  باملقابــل 

االحتــالل الصهيــوين مــن تضييقهــا 

ــملت:  ــلمني، وش ــني املس ــىل املصل ع

ومنــع  لألقــى،  دخولهــم  منــع 

النســاء مــن التجمــع عــىل مصاطــب 

األقــى، وتكثيــف بالغــات اإلبعــاد.

التضييقــات  شــملت  كــام 

ــش  ــية- تفيت ــادر املقدس ــق املص -وف

واحتجــاز  والخارجــني،  الداخلــني 

واعتقــال  الشــخصية،  بطاقاتهــم 

ــد  ــم أح ــني منه ــن املرابط عــدد م

األقــى. حــراس 



6

مجلس “أوقاف القدس” ُيحّذر من عسكرة ساحات المسجد 
األقصى

انطالق مسيرة »الخلود« نحو حاجز قلنديا للمطالبة باسترداد 
جثمان الشهيد ناصر أبو حميد

حــّذر مجلــس األوقاف والشــؤون 
ــدس،  ــالمية يف الق ــات اإلس واملقدس
الثالثــاء 27-12-2022، مــن عســكرة 
ــك  ــى، وذل ــجد األق ــاحات املس س
إثــر كثافــة االقتحامــات الصهيونيــة 

للمســجد.

وقــال املجلــس يف بيــاٍن لــه: 
ــة  ــرية بالغ ــاكات األخ ــع االنته “نتاب
الخطــورة التــي ترتكبهــا ســلطات 
االحتــالل بحــق املســجد األقــى 

املبــارك”.

أبــرز  “مــن  أّن  إىل  وأشــار 
اقتحامــات  تكثيــف  االنتهــاكات 
الشــخصيات السياســية التــي تتبنــى 

أطروحــات املنظــامت املتطرفــة أو 
تلــك التــي متثلهــا وتنتمــي لهــا، 
ــبات  ــتار األعيــاد واملناس وتحــت س

الدينيــة”.

مجموعــات  “اســتغلت  وتابــع: 
االقتحامــات  هــذه  املتطرفــني 
يف  فســاًدا  لتعيــث  السياســية 
املســجد مــن خــالل تنفيــذ طقوســها 
االســتفزازية مــن اســتلقاء ورصاخ 
املســجد  ســاحات  يف  وغنــاء 

املباركــة”.

املســتوطنني  مئــات  وكان 
املســجد  اقتحمــوا  اإلرسائيليــني 
ــبة  ــايض ملناس ــبوع امل ــى األس األق

عيــد األنــوار “الحانــوكاه” اليهــودي.

ــذه  ــت ه ــس: “تزامن ــال املجل وق

االقتحامــات مــع سلســلة اســتفزازات 

ال تتوقــف عنــد عســكرة ســاحات 

حجــج  تحــت  األقــى،  املســجد 

ومزاعــم الرتتيبــات األمنيــة ســامحة 

لقواتهــا بالتنغيــص عــىل املصلــني 

وداخــل  املســجد  بوابــات  عنــد 

ســاحاته وأروقتــه املســتباحة مــن 

ــالل  ــل مجموعــات عســاكر االحت قب

عــىل تعــدد مســمياتها”.

الثالثــاء  يــوم  انطلقــت، 
»مســرية   ،2022-12-27
ــن  ــدة م ــوع حاش ــود« بجم الخل
ــم  ــام مخي ــطينيني من أم الفلس
ــز  ــة اىل حاج ــري متوجه األمع
قلنديــا شــامل القــدس، تضامًنــا 
الشــهداء  األرسى  قضيــة  مــع 
لــدى  جثامينهــم  املحتجــزة 
االحتــالل، بدعــوة مــن عائلــة 
أبــو  نــارص  األســري  الشــهيد 

حميــد.
الشــهداء  أهــايل   وشــارك 
لــدى  جثامينهــم  املحتجــزة 
باملســرية،  االحتــالل  ســلطات 
مطالبــني باإلفــراج عــن جثامني 

لتوديعهــم  وتســليمهم  أبنائهــم 
ــم. ــم ودفنه ــق به ــا يلي مب

 ورفع املشــاركون واملشــاركات 
وصــور  الفلســطينية  األعــالم 
بلغــات  والفتــات  الشــهداء، 
باســرتداد  تطالــب  متعــددة 
جثامــني الشــهداء، كــام رددوا 

الوطنيــة. الشــعارات 
نــارص  األســري  واستشــهد 
ــر  ــن العم ــغ م ــد، البال ــو حمي أب
50 عاًمــا، يف مستشــفى »أســاف 
نتيجــة  الصهيــوين  هروفيــه« 
ــي  ــامل الطبي الت ــة اإله لجرمي
ــالل  ــا إدارة ســجون االحت نفذته
ســنوات  مــدار  عــىل  بحقــه 

اعتقالــه والتــي تســببت بإصابتــه 

ــى استشــهد  ــة حت برطــان الرئ

قبــل أســبوع.

قــّرر  استشــهاده،  وعقــب 

بينــي  االحتــالل  أمــن  وزيــر 

غانتــس احتجــاز جثامن الشــهيد 

األســري نــارص أبــو حميــد وعــدم 

ــك  ــل بذل ــه ليص ــليمه لعائلت تس

عــدد الشــهداء األرسى املحتجــزة 

جثامينهــم إىل 11، فيــام أدانــت 

ــات  ــطينية ومؤسس ــل فلس فصائ

األرسى هــذا القــرار.
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هيئة مقدسية: االستيالء على أرض »الحمرا« خطير وعدوان 
على األقصى والقدس.. وحماس تدين هذه السرقة 

مــن  مقدســية  هيئــة  حــّذرت 
خطــورة اســتيالء املســتوطنني عــىل 
ــني  ــة الع ــرا« يف منطق أرض »الحم
املســجد  جنــوب  ســلوان  ببلــدة 
ــة. ــدس املحتل ــارك بالق األقــى املب

وقــال رئيــس الهيئــة املقدســية 
ــي:  ــارص الهدم ــد ن ــة التهوي ملناهض
إننــا ننظــر بخطــورة شــديدة إىل 
هــذا االســتيالء، ونعتــربه عدوانــاً 
املبــارك  األقــى  املســجد  عــىل 

املقدســة. واملدينــة 

االحتــالل  أّن  الهدمــي  وأكــد 
يســتهدف بلــدة ســلوان بالتهويــد 
املدينــة،  بحــق  سياســاته  ضمــن 
األقــى  املســجد  مــن  لقربهــا 
ــه،  ــة ل ــة الجنوبي ــا الحاضن واعتباره
ولوجــود العديــد مــن األنفــاق التــي 
تــم حفرهــا ابتــداًءا مــن ســلوان 
ودخــواًل إىل أســفل البلــدة القدميــة.

وأوضــح أّن هــذه األرض معروفة 
ديــر  ميتلكهــا  »الحمــرا«  بــأرض 
الــروم التابــع للبطريركيــة اليونانيــة، 
قانونيــاَ،  نزاعــاَ  عليهــا  أن  مبيًنــا 

ــد  ــا أح ــث كان يرعاه حي

أبنــاء ســلوان، وتعــود ملكيتهــا 
للديــر.

ــن  ــث م ــاك حدي ــاف: »هن وأض
أبنــاء البلــدة أن هــذه األرض ممكــن 
أن يكــون تــم تريبهــا للمســتوطنني 
ــال  ــر، وهــذا مــا يشــغل ب عــرب الدي
ــني  ــني واملواطن ــن املراقب ــري م الكث

ــة«. ــة املقدس يف املدين

»يذكــر  هــذا  أّن  إىل  وأشــار 
بتريــب العقــارات الــذي جــرى يف 
بــاب الخليــل وفنــدق البــرتا وفنــدق 
تــم  كثــرية  األمربيــال، وعقــارات 

تريبهــا مــن قبــل البطريــرك«.

يتــم  أن  رفــض  عــىل  وشــدد 
ــتوطنني يف  ــك املس ــب أو متلي تري
ــا ويف كل  ــة خصوًص ــدس املحتل الق
ــؤدي  ــذا ي ــربًا أّن »ه ــطني، معت فلس
ــة والتحــدي  ــد مــن املواجه إىل مزي

ــالل”. ــعبنا واالحت ــاء ش ــني أبن ب

واعتــرب أّن ســلطات االحتــالل 
التهويديــة  سياســاتها  يف  ماضيــة 
بغــض النظــر عــن طريقة اســتيالئها 
عــىل العقــارات باالبتــزاز أوالتهديــد 

ــرى. ــة أخ وأي طريق

حــامس تديــن رسقة املســتوطنني 

لـــ »أرض الحمــرا« جنوب األقى

باســم  الناطــق  قــال  بــدوره، 

القــدس  مدينــة  عــن  الحركــة 

ــٍح  ــة محمــد حــامدة يف ترصي املحتل

ــة  صحــايف: »هــذه جرميــة صهيوني

جديــدة، تــأيت يف ســياق مسلســل 

ســكانها،  وطــرد  القــدس  تهويــد 

األقــى«. املســجد  وخنــق 

وأكّــد أّن تلــك الجرميــة، وجرائم 

االحتــالل بحــق مقدســاتنا، ســيقابلها 

املواجهــة  مــن  مبزيــد  شــعبنا 

واألقــى  القــدس  يف  والصمــود 

الــذي ســيبقى إســالميًّا خالًصــا.

ــة  ــدول العربي ــة ال وطالــب جامع

ومنظمــة التعــاون اإلســالمي بتحّمــل 

التاريخيــة يف حاميــة  مســؤوليتها 

املقدســات، ودعــم ربــاط الشــعب 

الفلســطيني الــدرع األول يف حاميــة 

ــلمني األوىل. ــة املس قبل
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احتجاًجا على سياسة اإلهمال الطبي.. أسرى سجن »عوفر« 
يشرعون بخطوات تصعيدية

ا على قانون اإلعدام .. الحركة األسيرة: ال نخشى الشهادة  ردًّ
وجاهزون للمواجهة

األرسى  شــؤون  هيئــة  أعلنــت 
-12-27 الثالثــاء  واملحرريــن، 

»عوفــر«  ســجن  أرسى  أّن   ،2022
ــة،  ــذ خطــوات تصعيدي رشعــوا بتنفي
احتجاًجــا عــىل سياســة اإلهــامل 
متارســه  الــذي  املتعمــد  الطبــي 
ــق األرسى. ــالل بح ــلطات االحت س

بيانهــا،  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
ــاع  ــني بإرج ــوا اإلثن أّن األرسى قام
كافــة  وقاطعــوا  اإلفطــار،  وجبــة 
ــذ  ــاء، ووعــدوا بتنفي ــادات الثالث العي
خطــوات إضافيــة مــا مل تســتجب 
إدارة الســجون ألبســط حقوقهــم يف 

ــوب. ــالج املطل ــي الع تلق

االحتــالل  يواصــل  حــني  يف 
األرسى  ضــد  املمنهجــة  سياســته 

بشــكل عــام واملــرىض منهــم بشــكل 
ــا بشــكٍل  خــاص، بهــدف قتــل أرسان

بطــيء ومبطــن.

واســتعرضت عــدًدا مــن الحــاالت 
ــجن  ــون يف س ــة ألرسى يقبع املرضي
عوفــر، حيــث يعــاين األســري إســالم 
الحجــازي )25 عاًمــا( مــن بيــت 
ــه  ــود ورم يف دماغ ــن وج ــم، م لح
ــاد  ــه ع ــبًقا، لكن ــتئصاله مس ــم اس ت
مجــدًدا، وهــو بحاجــة ماّســة لتلقــي 
ــر،  ــم األم ــع يك ال يتفاق ــالج رسي ع
ــه  ــات يف قدمي ــة إىل إصاب باإلضاف
ــق  ــه، تعي ــاء اعتقال ــا أثن ــرض له تع
ــرية،  ــاً كب ــه آالم ــبب ل ــه، وتس حركت
وهــو بانتظــار أن تجــرى لــه عمليــة 
حــني  يف  الشــظايا،  الســتخراج 
متاطــل عيــادة الســجن بإعطائــه 

ــك. ــداً لذل موع

أمــا األســري خالــد كامــل نوابيــت 

)44 عاًمــا( مــن رام اللــه، فهو يُعاين 

مــن انفجــار يف أحــد صاممــات 

مــن  وكان  اعتقالــه،  قبــل  القلــب 

املفــرتض أن يخضــع لعمليــة جراحية 

بيومــني،  موعدهــا  قبــل  اعتقــل 

وعندمــا وصــل اىل عوفــر أخــذوا 

ــك. ــون يف ذل مياطل

علــام أّن األســري نوابيــت متــزوج 

ولديــه 4 أوالد، وهــذا ســابع اعتقــال 

ــرث  ــه أك ــا مجموع ــى م ــه، إذ أم ل

ــاالت  ــالل االعتق ــنوات خ ــن 7 س م

الســابقة.

أكّــدت لجنــة الطــوارئ الوطنيــة 
ــة  ــة الوطني ــن الحرك ــة ع ــا املنبثق العلي
األســرية أّن األرسى الفلســطينيني مل 
ــن  ــهادة يف ميادي ــوت والش ــوا امل يخش
جاهزيتهــا  عــىل  مشــددًة  القتــال، 

ــالل. ــع االحت ــة م ــرب مفتوح لح

وأضافــت اللجنــة، يف بيــاٍن لهــا 
ــا عــىل االتفــاق بــني املتطرفــني  تعقيبً
ــول  ــو ح ــني نتنياه ــري وبنيام ــن غف ب
إقــرار مــا يســمى »قانــون إعــدام 
يخشــوه  لــن  األرسى  إّن  األرسى«: 
ــجون  ــل س ــة داخ ــن املواجه يف ميادي

أرادوهــا  وإن  االحتــالل،  ومعتقــالت 
ــركان  ــا، وب ــن له ــة فنح ــا مفتوح حربً
هــذا  وجــه  يف  ســينفجر  الحريــة 

املحتــل الــذي طغــى وتجــرب”.

وتابعــت: “يــا شــعبنا العظيــم نحــن 
وإياكــم عــىل موعــٍد مــع فجــر الحريــة 

اآليت ال محالــة بــإذن اللــه”.

يــوم  مــن  ســابٍق،  وقــٍت  ويف 
وزارة  24-12-2022، حــّذرت  الســبت 
مــن  غــزة،  يف  واملحرريــن  األرسى 
ــدى  ــات ل ــوات والتوجه ــورة األص خط
ببــدء  املتطرفــة،  االحتــالل  حكومــة 
الرتويــج ملــا يســمى »قانــون اإلعــدام« 

الفلســطينيني. األرسى  بحــّق 



9

- 2
96

 - 
ون

سع
وت

ة 
ست

 و
ان

مئت
د 

عد
 ال

-

الخميس 6 جمادى اآلخرة 1444هجري،الموافق ل 29 كانون األّول 2022م

بطريركية الروم األرثوذكس تدين اقتحام المستوطنين إلحدى 
أراضيها بالقدس

زكريا الزبيدي يقرر التبرع بنخاعه العظمي إلنقاذ حياة األسير 
المريض وليد دقة

الــروم  بطريركيــة  اســتنكرت 
الثالثــاء  القــدس،  األرثوذكــس يف 
ــوين  ــام الصهي 27-12-2022، االقتح
ألرض لهــا يف بلــدة ســلوان جنــويب 

القــدس  يف  األقــى  املســجد 

املحتلــة.

بيــاٍن  البطريركيــة يف  وقالــت 
لهــا: إّن مجموعــة صهيونيــة متطرفة 
يف  للبطريركيــة  أرًضــا  اقتحمــت 
ــدة  ــوب البل ــوة بســلوان جن وادي حل
القدميــة يف القــدس، دون أي وجــه 
ــا  ــمح له ــايئ يس ــرار قض ــق أو ق ح

األرض”. اقتحــام 

واســتهجنت »عمليــة االقتحــام 

ــوات رشطــة  ــة ق ــي متــت بحامي الت
ــة«. ــدود صهاين ــرس ح وح

األرض  »قطعــة  أّن  وأضافــت 
ــراء(،  ــة بـــ)أرض الحم هــذه املعروف
تبلــغ مســاحتها خمســة دومنــات، 
وقــد أّجرتهــا منــذ أوائــل القــرن 
ــا  ــي م ــمرين الت ــة س ــايض لعائل امل
زالــت تزرعهــا إىل يومنــا هــذا”.

ــة  ــة أّن »عملي ــّدت البطريركي وع
ــىل  ــح ع ــدٍّ واض ــذه تع ــام ه االقتح
ــكها  ــىل “متس ــددًة ع ــا”، مش أمالكه
وممتلكاتهــا  حقوقهــا  بجميــع 
ووقفياتهــا، وأنهــا لــن تدخــر أي 
ــاع  ــا والدف ــل حاميته ــن أج ــد م جه
عنهــا، ولــن ترتاجــع قيــد أمنلــة 
ــوق  ــن الحق ــع ع ــا املداف ــن نهجه ع

األرثوذكســية”.

مــن  مجموعــة  وكانــت 
قــد  املتطرفــني  املســتوطنني 
عــرص  بعــد  األرض،  اقتحمــت 
الثالثــاء، بحاميــة رشطــة االحتــالل، 
األرض،  تســييج  عــىل  وأقدمــت 
ــات  ــدالع مواجه ــه ان ــفر عن ــا أس م
واألهــايل  االحتــالل  جنــود  بــني 
الفلســطينيني، أصيــب خاللهــا عــدد 
مــن الســكان واعتُقــل 5 آخــرون.

اقتحــام  أّن  إىل  يُشــار 
وتســييجها  لــألرض  املســتوطنني 
ــد الجامعــات  ــأيت يف إطــار تصعي ي
االســتيطانية يف القــدس املحتلــة من 
ــكات  ــىل ممتل ــتيالء ع ــة االس محاول

وعقاراتهــم. الفلســطينيني 

يف خطــوٍة تؤكــد متانــة العالقة 

يف  الفلســطينيني  األرسى  بــني 

ووقوفهــم  االحتــالل،  ســجون 

البعــض  بعضهــم  جانــب  إىل 

ــاة التــي وضعتهــم بهــا  يف املأس

ــرر األســري  ــالل، ق ســلطات االحت

زكريــا الزبيــدي، التــربع بنخاعــه 

العظمــي لألســري املريــض املصاب 

ــة. ــد دق ــان ولي بالرط

ــة شــؤون األرسى  ــرت هيئ وذك

ــا  ــن محاميه ــاًل ع ــن، نق واملحرري

األســري  بــأن  عجــوة،  كريــم 

ــتعجاًل  ــاً مس ــدم طلب ــدي، ق الزبي

إلدارة ســجون االحتــالل للتــربع 

بنخاعــه العظمــي لألســري املريــض 

ــة. ــد دق املصــاب بالرطــان ولي

ــو واحــد  ــدي ه واألســري الزبي

الفلســطينيني  األرسى  مــن 

عمليــة  وشــارك يف  املعروفــني، 

الهــروب مــن النفــق الــذي حفــره 

األرسى يف “ســجن جلبــوع” يف 

ــام  ــن الع ــبتمرب م ــهر أيلول/س ش

املــايض، فيــام األســري وليــد دقــة، 

ــل  ــم تص ــدة حك ــي م ــذي يق ال

إىل 39 عاًمــا.

ــار إىل أّن األســري املريــض  يُش

ــفى  ــرًا إىل مستش ــل مؤخ ــة نق دق

“بــرزالي” الصهيــوين، إثــر تراجــع 

حالتــه الصحيــة، ومكــث فيــه عــدة 

االحتــالل  أطبــاء  وأبلغــه  أيــام، 

ــان  ــن رسط ــاين م ــه يع ــا أن حينه

بعــد  “اللوكيميــا”  الــدم  يف 

التشــخيص األويل الــذي أجــري 

ــني بعــد عــّدة أيــام أّن  ــه، ليتب ل

هنــاك تشــخيًصا آخــر لحالتــه.
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المفتي العام لسلطنة عمان: ساءنا مشهد الكارثة التي حّلت 
بغزة العزيزة من تدفق المياه الجارفة

جبهة مغربية تشيد بتظاهرات حاشدة رفًضا للتطبيع مع كيان 
االحتالل

علّــق املفتــي العــام لســلطنة عــامن 
الخليــي،   حمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ 
كارثــة  عــىل   2022-12-25 األحــد 
ــَق  ــوين مناط ــالل الصهي ــراق االحت إغ

ــزة. ــاع غ ــن قط ــعة م واس

ســلطات االحتالل  وكانــت 
ــاه  ــرات مي ــد فتحــت مم ــوين ق الصهي

األمطــار، مــا تســبّب يف غــرق عــرشات 
املنــازل وأراٍض زراعيــة رشقــي قطــاع 

ــزة. غ

وتعليًقــا عــىل ذلــك، قال الشــيخ 
الخليــي: »لقــد ســاءنا مشــهد الكارثــة 
التــي حلّــت بغــزة العزيــزة مــن تدفــق 
مســاكن  ودخولهــا  الجارفــة  امليــاه 
وعــىل  عليهــم  وتأثريهــا  املواطنــني 

ممتلكاتهــم”.

اللــه  ندعــو  إذ  »وإنــا  وأضــاف: 
ويحفظهــم  بهــم  يلطــف  أن  تعــاىل 
ويقيهــم  الكــوارث  مــن  ويحميهــم 
امللــامت لنهيــب ونناشــد إخواننــا جميعاً 
أن يهبــوا إىل إنقــاذ غــزة وأهلهــا برفــع 
معاناتهــم مبــا يقدمونــه لهــم مــن 
العــون الســخي، فــإن ذلــك مــام يجــب 

عىل كل مسلم لكل مسلم”.

وتابــع: »لقــد قــرن اللــه تعــاىل 
بــني اإلميــان واإلنفــاق، فقــد ذكــر 
ســبحانه اإلنفــاق بعــد اإلميــان يف آيــة 
الــرب وقــال يف ســورة الحديــد: ))آمنــوا 
ــم  ــام جعلك ــوا م ــوله وأنفق ــه ورس بالل
مســتخلفني فيــه فالذيــن آمنــوا منكــم 

ــري((”. ــر كب ــم أج ــوا له وأنفق

وأكمــل بقولــه: “نناشــد إخواننــا 
يهبــوا  أن  مــكان  كل  يف  املســلمني 
لهــذا الواجــب، وأن يســارعوا إىل رفــع 

املعانــاة عــن املنكوبــني”.

وناشــد الــدول اإلســالمية كلّهــا، 
بهــذا  القيــام  اإلنســاين،  واملجتمــع 
الواجــب اإلنســاين، مختتــامً: »واللــه ال 

ــالً”. ــن عم ــن أحس ــر م ــع أج يضي

املغربيــة  الجبهــة  أشــادت 

التطبيــع،  لدعــم فلســطني وضــد 

التــي  الحاشــدة  بالتظاهــرات 

ــا  ــة رفًض ــة مغربي ــهدتها 30 مدين ش

للتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين، 

وتأكيــًدا للتضامــن مــع فلســطني.

وعــرّبت الجبهــة عــن شــكرها 

ــوم  ــكل مــن ســاهم يف إنجــاح الي ل

مــع  الثامــن  التضامنــي  الوطنــي 

النجــاح  هــذا  وعــّدت  فلســطني، 

مزاعــم  عــىل  جــواٍب  خــري 

والصهاينــة  املطبعــني  وادعــاءات 

بخصــوص موقــف الشــعب املغــريب 

ــان الغاصــب  ــع مــع الكي مــن التطبي

فلســطني. ألرض 

املغربيــة  الجبهــة  وأشــادت 

الشــعب  فئــات  كل  باســتمرار 

املغــريب، أطفــااًل وشــبابًا ونســاًءا 

ــا  ورجــااًل، ويف كل املناطــق، بيقظته

ودعمهــا للقضيــة العادلــة للشــعب 

عالقــة  ألّي  ورفضهــا  الفلســطيني 

الصهاينــة. املجرمــني  مــع 

اســتجابة  أّن  عــىل  وشــددت 

واآلالف  املــدن  مــن  العــرشات 

ــداء  ــات لن ــني واملواطن ــن املواطن م

الســكرتارية الوطنيــة للجبهــة رســالة 

املغــريب  للنظــام  شــعبية واضحــة 

ــازل عــن  ــع، أال تن ــاة التطبي وكل دع

وســن  التطبيــع  إســقاط  مطلــب 

ــه  ــكاله وأنواع ــرم كل أش ــون يج قان

باالحتضــان  واعتزازهــا  ببالدنــا؛ 

ــه  ــذي تحظــى ب ــد ال الشــعبي املتزاي

الجبهــة املغربيــة لدعــم فلســطني 

األوســاط  كل  يف  التطبيــع  وضــد 

املغربيــة. الشــعبية 
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الخميس 6 جمادى اآلخرة 1444هجري،الموافق ل 29 كانون األّول 2022م

معاناة سنديانة فلسطين )لطيفة أبو حميد - أم ناصر(، تجددت 
بعد استشهاد ابنها ناصر قبل أيام، إذ قدمت لفلسطين عّدة 

شباب ما بين أسيٍر أو شهـيد على طريق الحق وتحرير.
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الخميس 6 جمادى اآلخرة 1444هجري،الموافق ل 29 كانون األّول 2022م

كتاب »اضطهاد المجتمع المدني الفلسطيني: العنف 
المعرفي، اإلسكات، وإطار الفصل العنصري”

مؤسســة  عــن  حديثًــا  صــدر 
كتــاب  الفلســطينية،  الدراســات 
“اضطهــاد املجتمــع املدين الفلســطيني: 
وإطــار  اإلســكات  املعــريف،  العنــف 
الفصــل العنــرصي”، باللغــة اإلنكليزيــة، 
للباحثــني رانيــا محــارب وإليزابيــث 
وبــريس  بــاور  وســوزان  رغيبــي 

كالنــيس.

ــاب ســعي »إرسائيــل«  يناقــش الكت
ــاج  ــن إنت ــود م ــمعة عق ــويه س إىل تش
املعرفــة الفلســطينية املناهضــة للفصــل 
التحــّرر  أجــل  ومــن  العنــرصي، 
تربيرهــا  تواصــل  كــام  الوطنــي، 
لإلضطهــاد ذاتــه الــذي يعمــل املجتمــع 
املــدين الفلســطيني عــىل تحّديــه، وهــي 
تكــرّس ذلــك مــن خــالل قوانينهــا 
ــىل  ــا ع ــة وتضييقه ــاتها املمنهج وسياس
وتضليلهــا  الحقوقيــة  املنظومــات 

اإلعالمــي.

اإلرسائيــي،  االحتــالل  ويســعى 
ــاج  ــن إنت ــود م ــمعة عق ــويه س إىل تش
املعرفــة الفلســطينية املناهضــة للفصــل 
والنشــاط،  والتعبئــة،  العنــرصي، 
التحريــر  أجــل  مــن  والدعــوة 
االضطهــاد  وتربيــر  الفلســطيني، 
ذاتــه الــذي يعمــل املجتمــع املــدين 

تحديــه. عــىل  الفلســطيني 

الدوليــة  الحركــة  يف  وهكــذا، 
العنــرصي  الفصــل  ضــد  املتناميــة 
الــروري  مــن  يبقــى  الصهيــوين، 
ــدين  ــع امل ــل املجتم ــم الدعــم لعم تقدي
الفلســطيني، ورفــض التصنيفــات التــي 
ســلطات  قبــل  مــن  لهــا  أســاس  ال 
ــتوى  ــع مس ــوين، ورف ــالل الصهي االحت
ــل  ــن قب ــة م ــاج املعرف ــربات وإنت الخ
ــن هــم املتــررون  الفلســطينيني الذي

العنــرصي  الفصــل  مــن  األوائــل 

الصهيــوين.

جــزًءا  الدراســة  هــذه  وتعتــرب 

مــن السلســلة التعاونيــة ل مناهضــة 

الفصــل العنــرصي والتمييــز العنــرصي 

)AARDi( والتــي تهــدف إىل الكشــف 

لكيــان  املنهجيــة  العنرصيــة  عــن 

الصهيــوين. العنــرصي  الفصــل 

املؤلفون 

رانيــة محــارب: باحثــة حاصلــة عىل 

ــاث،  ــدي لألبح ــس األيرلن ــة املجل منح

وطالبــة دكتــوراه يف املركــز اإليرلنــدي 

ــدا  ــة أيرلن ــان يف جامع ــوق اإلنس لحق

ــواي. ــة يف غال الوطني

إليزابيــث رغيبــي: باحثــة يف معهــد 

القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان 

ــس. ومقــره تون

 حصلــت عــىل درجــة املاجســتري 

يف دراســات الــرشق األوســط مــن 

جامعــة كولومبيــا يف مدينــة نيويــورك، 

وشــهادة البكالوريــوس يف الحكومــة 

ــاون. ــورج ت ــة ج ــن جامع م

قســم  رئيســة  بــاور:  ســوزان 

البحــوث القانونيــة وعضــو يف مؤسســة 

العامليــة. الحقــوق 

بــريس كالنــيس: باحثــة دكتــوراه 

األيرلنــدي،  البحــوث  مجلــس  يف 

وطالبــة دكتــوراه يف املركــز اإليرلنــدي 

ــدا  ــة أيرلن ــان يف جامع ــوق اإلنس لحق

الوطنيــة يف غالــواي.
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هل تنجز حكومة نتنياهو المتطرفة وعودها؟

بقلم أسامة سعد

انشــغل املجتمــع الفلســطيني خــالل املــدة 
املاضيــة كثــريًا بقضيــة تشــكيل الحكومــة 
ــي شــعور  ــدة، ولقــد انتابن ــة الجدي اإلرسائيلي
عميــق بــأن كل مــن يتابــع الشــأن اإلرسائيــي 
ــأال يســتطيع نتنياهــو  ــة جامحــة ب ــه رغب لدي
أكــرث  عّدوهــا  التــي  الحكومــة  تشــكيل 
الحكومــات تطرفًــا يف تاريــخ “إرسائيــل” 
يف  البعــض  أرسف  لقــد  بــل  القصــري، 
ــني  ــة املناوئ ــة الصهاين ــث الساس ــل حدي نق
لنتنياهــو بشــأن فســاد أعضــاء الحكومــة 
ــم  ــدت ضده ــي رُص ــا الت ــدة والقضاي الجدي
نقــل  وكذلــك  اإلرسائيليــة،  املحاكــم  يف 
ــة  ــاط الصهاين ــض الضب ــوف بع ــون خ املحلل
ــدة،  ــو الحكومــة الجدي ــان مــن غل عــىل الكي
وتحدثــوا عــن رســالة أرســلها هــؤالء الضباط 
الكبــار للمحكمــة اإلرسائيليــة العليــا يطلبــون 
فيهــا تــدارك األمــر بصفتهــا الجــدار األخــري 
ــم تحــدث البعــض  ــان، ث ــاظ عــىل الكي للحف
بشــأن تحفــظ اإلدارة األمريكيــة عــىل بعــض 
الشــخصيات التــي ستتشــكل منهــا الحكومــة.

رمبــا يعــذر املــرء املحللــني والخــرباء 
عــىل هــذا االنجــراف الشــديد نحــو االنســياق 
ــوين،  ــة التفكــري الصهي الالشــعوري يف طبيع
للسياســة  الشــديد  التأثــري  بســبب  وذلــك 
الصهيونيــة يف األحــداث التــي تجــري عــىل 
األرض الفلســطينية، ولكــن يبــدو أننــا ننــى 
يف غــامر هــذه الزوبعــة أن الشــعوب املحتلــة 
ــط أن  ــبانها ق ــوارد حس ــن ب ــة مل يك املقاوم
تراهــن عــىل سياســات الحكومــات القامئــة 
ــا عــىل  باالحتــالل، وإمنــا كان تركيزهــا دامئً
املقاومــة التــي تجــرب االحتــالل عــىل الرحيــل 

ــا كانــت الحكومــة التــي تحكــم، وال أظــن  أيًّ
ــي  ــك الت ــواء تل ــة س ــة صهيوني أن أي حكوم
ــراود  ــد ي ــارية ق ــة أو يس ــا مييني ــي أنه تّدع
الفلســطيني  الشــعب  منــح  فكــرة  خيالهــا 
حقــه كنــوع مــن تــرف الفكــر الســيايس 
الــذي قــد يخطــر ببــال زعامئهــا دون أن 
هــي  والصلبــة  العنيــدة  املقاومــة  تكــون 
ــن، وهــذا  ــك مضطري ــم إىل ذل ــي تدفعه الت
ــي  ــعوب الت ــارب كل الش ــه تج ــا ب ــا تخربن م

ــالل. ــد االحت ــت ض ناضل

مــا  بــكل  الجديــدة  نتنياهــو  حكومــة 
يرفعــه أعضاؤهــا مــن شــعارات عنرصيــة 
ــتيطانية تتوجــه بوضــوح نحــو  وخطــط اس
الصــدام الحتمــي مــع املقاومــة التــي خاضت 
الصهيونيــة  الحكومــة  مــع  قاســية  حربًــا 
الســابقة مــن أجــل الدفــاع عــن القــدس 
ــع ضــد  والتصــدي ملامرســة الغطرســة والقم
أبنــاء شــعبنا يف الضفــة الغربيــة ومدينــة 

ــوص. ــه الخص ــىل وج ــدس ع الق

الصــدام الحتمــي بــني املقاومــة واملحتــل 
هــو العالقــة الطبيعيــة بــني املتضــادات، 
ــا مــا بقــي  ــذي ســيبقى قامئً وهــو األمــر ال
ــع  ــع ورف ــادة القم ــح أن زي ــالل، صحي االحت
تصاعــد  إىل  ســيؤديان  االعتــداء  وتــرية 
يُعــد  أن  ذلــك  يعنــي  ال  ولكــن  املقاومــة، 
الصــدام بحــد ذاتــه أمــرًا طارئًا بــني املقاومة 
واالحتــالل، وعليــه فإننــي أجــزم بــأن حكومة 
نتنياهــو الجديــدة تــدرك هــذه الحقيقــة 
جيــًدا، وخــري مــن يــدرك هــذه املعادلــة هــو 
ــدة  ــوال م ــًدا ط ــعى جاه ــذي س ــها ال رئيس
ــخ  ــول يف تاري ــي األط ــابقة -وه ــه الس حكم
رؤســاء وزراء العــدو- للحفــاظ عــىل التــوازن 
ــو  ــى ل ــالل حت ــة واالحت ــني املقاوم ــم ب القائ
أمــر  مثــاًل  ذلــك  ســبيل  ــا، ويف  كان هشًّ
جهــاز أمنــه بنقــل األمــوال القطريــة مبــارشة 
ــليمها  ــرز لتس ــرب إي ــد إىل مع ــن مطــار الل م
ــا صاحــب هــذه  ــم م ــزة رغ ــة يف غ للحكوم
ــالل  ــوات االحت ــكل إذالل لق ــن ش ــة م الحرك
التــي تســلم املــال مرغمــة وهــي تعلــم جيــًدا 
أن جــزًءا منــه يذهــب إىل جهــات غــري تلــك 

ــا. ــق عليه ــي اتُّف الت

ال أقــول إن نتنياهــو ســيامرس سياســته 
ــا  ــوازن، ولكنه ــىل الت ــاظ ع ــابقة بالحف الس
الوســيلة املثــىل لبقائــه يف الحكــم أطــول 

الواليــات  أن  ذلــك  ومــرد  ممكنــة،  مــدة 
ــون  ــة يرغب ــدول املطبع ــم وال املتحــدة واإلقلي
يف تهدئــة املنطقــة لتمريــر مخططهــم للرشق 
األوســط الــذي يتعامــل مــع “إرسائيــل” عــىل 

ــة. ــي يف املنطق ــو طبيع ــا عض أنه

وعــىل الرغــم مــن عــدم الرضــا املعلــن 
مــن اإلدارة األمريكيــة عــن توجهــات بعــض 
أعضــاء حكومــة نتنياهــو العنرصيــة املتطرفــة 
فــإن موقــف الواليــات املتحــدة لــن يختلــف 
الســابقة عنــد أي صــدام  عــن مواقفهــا 
يحــدث بــني املقاومــة وحكومــة نتنياهــو 
املتطرفــة، وســرتفع الواليــات املتحــدة شــعار 
»مــن حــق إرسائيــل أن تدافــع عــن نفســها«، 
خــالل  مــن  جاهــدة  ستســعى  أنهــا  إال 
الوســطاء الحتــواء النــزاع يف أضيــق صــورة 

ــرة. ــل يف كل م ــت تفع ــام كان ــة ك ممكن

ــعى  ــدام سيس ــذا الص ــدوث ه ــى ح وحت
جاهــًدا ابــن غفــري وســموتريتش إىل فــرض 
ــا عــىل  ــن تحقيقه ــي ميك ــع الت ــض الوقائ بع
أدراج  شــعاراتهم  بقيــة  وســتذهب  األرض، 
الريــاح كــام ذهبــت شــعارات ليربمــان قبــل 
ــن  ــص م ــاره بالتخل ــد أنص ــام وع ــك حين ذل
الســيد إســامعيل هنيــة خــالل 48 ســاعة 
الصهيونيــة،  الدفــاع  وزارة  تســلم  مــا  إذا 
ــا فشــله الــذي حــاول تحميلــه  ثــم ظهــر جليً
ــه  ــو منع ــأن نتنياه ــك ب ــاًل ذل ــو معل لنتنياه

ــده. ــق وع ــن تحقي م

قيــام  منــذ  الصهيونيــة  السياســة 
ــىل  ــة ع ــي قامئ ــري، فه ــان ال تتغ ــة الكي دول
ــك  ــطيني، ناهي ــعب الفلس ــود الش ــكار وج إن
باالعــرتاف بحقوقــه، ويف ســبيل الصعــود 
ــون  ــة يرفع ــة الصهاين ــيايس كان الساس الس
ولقــد  العــرب،  العنرصيــة ضــد  شــعارات 
النيــل  مــن  إن “إرسائيــل”  قالــوا ســابًقا 
ــث  ــا حي ــان: حدودن ــال دي ــرات، وق إىل الف
ــىل  ــدث ع ــذي يح ــن ال ــا، ولك ــل جنودن تص
األرض أن الكيــان يف حالــة تراجــع رغــم 
يعزفهــا  التــي  النشــاز  العنرصيــة  نغمــة 
ــون  ــد يجمع ــة، ق ــة الصهيوني ــرار السياس أغ
األصــوات عــىل أنغــام العنرصيــة والتطــرف، 
ولكنهــم ســيصتطدمون بحائــط صــد عظيــم 
أفشــل عتــاة الفكــر الصهيــوين الذين أسســوا 
ــم. ــطيني العظي ــعب الفلس ــو الش ــم، ه كيانه



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من حيفا وتبعد عنها 25 كم. 

مساحتها وعدد سكانها:
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 10100 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 135 

نســمة، وارتفــع إىل 163 نســمة عــام 1931، وارتفــع إىل 380 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين:
دّمرت سلطات االحتالل القرية تدمريًا كاماًل ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها يف العام 1948.

أقام االحتالل عىل أرايض القرية مستعمرة “رَموت ِمَنِشيه” يف العام 1948.

دالية الروحة

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