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باطنهم بغضاء، وظاهرهم حرٌب ! فأيَّ تطبيع تريدون ؟!
قالــوا يف ِحكــم الشــعوب: ليــس مهــاًّ مــا يقولــه أحُدهــم يف وجهــك، وإمنــا املهــم مــا يفعلــه وراء ظهــرك ! وقالــوا أيًضــا: إذا كنــت تســمع 

مــن عــدوك كاًمــا جيــًدا عــن الســام والصداقــة، فعليــك أن تكــون أكــر حــذًرا، ألن هــذا يعنــي أنـّـه يحــّر  ملعركــة جديــدة !

بالنســبة إىل الفلســطينيني، هــم يســمعون يوميًــا كاًمــا واحــًدا مــن االحتــال، مــن حكومتــه وبرملانــه ومســتوطنيه وإعامــه؛ فحــوى هــذا 

الــكام: هــذه األرض ال تتســع لنــا ولكــم مًعــا.

إذا كان هــذا هــو الــكام الــذي يقــال يف وجــوه الفلســطينيني؛ فــا هــي األفعــال التــي يجــب عليهــم أن يتوقعــوا مــن االحتــال أن يقــوم 

بهــا ؟!

تعالــوا لننظــر إىل األفعــال التــي يقومــون بهــا عانيــة، ومــا خفــي أعظــم؛ ولنأخــذ مثــااًل موضــوع قانــون الدولــة القوميــة اليهوديــة، التــي 

قامــت صحيفــة »هاآرتــس« مبعالجــة بعــض تطبيقاتــه يف عددهــا الصــادر يــوم الثاثــاء األول مــن هــذا الشــهر، والتــي تــّم مبقتضاهــا خــال 

األســبوع املــايض تســليم العديــد مــن العقــارات العربيــة يف القــدس إىل بعــض اليهــود، بدعــوى أنهــا كانــت منــذ قــرون ملــكاً لبعــض اليهــود ! 

كــا متــت مصــادرة مســاحات هائلــة مــن أرايض بعــض القــرى العربيــة بدعــوى أنهــا أمــاك دولــة !

إنّهــا حــرب بــكل معنــى الكلمــة، ولهــذه الحــرب امتــدادات خــارج الجغرافيــة الفلســطينية املحتلــة؛ ولهــا أشــكال مختلفــة، يتعامــى عنهــا كثــر 

مــن أبنــاء هــذه األمــة، ألن رؤيتهــا عــى حقيقتهــا قــد تســبب لهــم بعــض اإلحــراج.

ــا، وبصاتــه الواضحــة يف العديــد مــن العمليــات يف العــراق واليمــن هــي  الغــارات التــي يشــنها الكيــان الصهيــوين عــى ســورية أحيانً

جــزء مــن هــذه الحــرب.

سياسة العصا التي تًُسوق بها الواليات املتحدة بعَض األنظمة لتطبيع عاقاتها مع االحتال هي جزء من هذه الحرب أيًضا.

عمليــات االغتيــال التــي ينفذهــا الكيــان الصهيــوين ضــد العلــاء والشــخصيات الوطنيــة يف العديــد مــن الــدول، هــي فصــل قائــم بذاتــه 

مــن فصــول هــذه الحــرب.

ماحقــة الجمعيــات التــي تناهــض العنرصيــة الصهيونيــة، وتدعــو ملقاطعــة منتجــات املســتوطنني، الذيــن تعتربهــم مواثيــق األمــم املتحــدة 

»محتلــني«، هــذه املاحقــة جــزء مــن الحــرب كذلــك.

العقوبــات االقتصاديــة التــي تفرضهــا الواليــات املتحــدة عــى الــدول والجاعــات والشــخصيات غــر الخاضعــة للهيمنــة األمريكيــة، هــي 

أداة مهمــة مــن أدوات تلــك الحــرب.

ــاون مــع كــربى رشكات  ــارصة للحــق الفلســطيني، بالتع ــرض عــى الصفحــات املن ــذي يُف الحصــار اإلعامــي يف الفضــاء االلكــروين، ال

الفضــاء االفــرايض، ويف مقدمتهــا فيســبوك، هــذه الحصــار هــو جــزء هــام مــن الحــرب الرشســة التــي تهــدف إىل تهويــد الفكــر واإلعــام، 

وكتــم األصــوات املناديــة بالحقــوق والعدالــة.

هــذه بعــض تجليــات الحــرب الشــاملة التــي يشــّنها االحتــال عــى مــدار الســاعات واأليــام ضــد كل مــا ميــتُّ إىل املقاومــة بصلــة؛ ثــم يــأيت 

بعــض املغامريــن يف عــامل السياســة ليتحدثــوا عــن الســام واالزدهــار يف ظــل التطبيــع مــن االحتــال !

ــا لكــم هــذه الصداقــة التــي تزعمــون. ولكــن الحــرب مســتمرة، وهــم قــد بــدأوا بهــا، والبــادئ أظلــم. ومــا  حســًنا أيهــا املطبّعــون: هنيئً

الشــك فيــه أن الفلســطينيني مل ولــن يقفــوا مكتــويف األيــدي، ولــن يتنازلــوا عــن ذرة واحــدة مــن أرضهــم وحقوقهــم، وســوف يــأيت اليــوم الــذي 

نــدرك فيــه جميعــاً أّن العاقبــة لألحــرار والرشفــاء واملقاومــني.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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دان املفتــي العــام للقــدس والديــار 

الفلســطينية، الشــيخ محمــد حســني، 

ــل  ــال درج مدخ ــلطات االحت ــدم س ه

ــربة  ــؤدي إىل املق ــربة اليوســفية امل املق

ــذ  ــارك، لتنفي ــى املب ــجد األق يف املس

ــة«  ــة التوراتي ــار الحديق ــط »مس مخط

يف املــكان، يف مشــهد عــدواين واضــح 

ميــس بقدســية املقــربة، ومــا فيهــا مــن 

الشــهداء واألمــوات.

وقــال املفتــي حســني يف بيــاٍن لــه 

ســلطات  “إن   :2020-11-30 اإلثنــني 

االحتــال تــرص عــى املــي يف غيهــا 

وعدوانهــا ضــد القــدس ومقدســاتها 

بحجــج واهيــة، وهــذا العــدوان يهــدف 

إىل الســيطرة عــى مداخــل املســجد 

أن  إىل  مشــرا  املبــارك،  األقــى 

ــربة  ــل إىل أرض مق ــدرج يوص ــذا ال ه

ــربة  ــداد ملق ــي امت ــي ه ــهداء، الت الش

ــالية”. ــة الش ــن الجه ــفية م اليوس

واعتــرب أن هــذا االعتــداء جــزء 

ال يتجــزأ مــن مسلســل االعتــداءات 

ــامية،  ــات اإلس ــى املقدس ــة ع املمنهج

مؤكــًدا أنهــا بهــذا العــدوان تنتهــك مــا 

دعــت إليــه الرشائــع الســاوية وكفلتــه 

مــن  الدوليــة  واألعــراف  القوانــني 

ــا،  ــا وميتً ــة اإلنســان حيً ضــان لكرام

وهــذه ليســت االعتــداءات األوىل مــن 

ــي يف  ــر، وه ــبقها كث ــل س ــا، ب نوعه

ــل  ــت إىل مراح ــتمر، ووصل ــد مس تزاي

ا ال ميكــن الســكوت عنهــا. خطــرة جــدًّ

ــدويل  ــع ال ــني املجتم ــب حس وطال

دواًل وحكومــات وهيئــات ومنظــات 

لوقــف  التدخــل  بــرورة  مختصــة 

مقدســات  عــى  االعتــداءات  هــذه 

املســلمني ومنــع الســلطات اإلرسائيليــة 

عــى  عدوانهــا  يف  التــادي  مــن 

ــا  ــرش والحجــر والشــجر يف مدينتن الب

املقدســة.

األقــى  املســجد  خطيــب  أكَّــد 

اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  املبــارك، 

العليــا الدكتــور عكرمــة صــربي، أن 

ــوين تواصــل  ــال الصهي ســطات االحت

واملســجد  القــدس  ضــد  انتهاكاتهــا 

وكان  املقدســة،  واألماكــن  األقــى 

إىل  املــؤدي  الــدرج  هــدم  آخرهــا 

طريــق بــاب األســباط املوصــل إىل 

القبلتــني. أوىل 

وبــنّي صــربي أن االحتــال يســعى 

بــكل جهــد إىل تهويــد مدينــة القــدس، 

فهــدم  ومامحهــا،  معاملهــا  وتغيــر 

ــع  ــر طاب ــد تغي ــه يري ــي أن ــدرج يعن ال

املنطقــة ويعتــدي عــى قبــور املســلمني، 

ــرب  ــن الع ــاكًنا م ــرك س ــد يح وال أح

ــلمني. واملس

وأكــد صــربي: »أن الفلســطينيني 

لــو اعتــدوا عــى قــرب إرسائيــي واحــد، 

ــا ولــن تقعــد، أمــا أنهــم  لقامــت الدني

عــى  يعتــدون  االحتــال(  )يقصــد 

ــد شــيئًا  ــور يف فلســطني، يع آالف القب

ــا”. عاديً

وشــدد عــى أن االحتــال لديــه 

مخططــات لتهويــد املدينــة املقدســة 

ــه،  ــذ انتهاكات ويســتغل أي ظــرف لتنفي

ــراءات  ــاذ إج ــن اتخ ــّد م ــال: »ال ب وق

رادعــة ضــد االحتــال، لكــن منــذ 

ــل أي  ــارس ضــد إرسائي ســنوات مل مُي

ــايل  ــني، وبالت ــل املعني ــن قب ــط م ضغ

فــإن جيشــها وســلطاتها تعمــل بأريحيــة 

ــة  ــد ملدين ــة تجــاه مخطــط التهوي كامل

ــدس يف  ــرًا إىل أن الق ــدس«، مش الق

خطــر حقيقــي وأن بيانــات الشــجب 

لوقــف  كافيــة  تعــد  مل  واالســتنكار 

»اإلرسائيليــة«. االنتهــاكات 

المفتي: هدم درج مدخل المقبرة 
اليوسفية مشهد عدواني يمس بقدسيتها

صبري: القدس في خطر حقيقي وبيانات الشجب 
واالستنكار لم تعد كافية
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الخميس 18 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون األول 2020 

اقتحــم 1845 مســتوطًنا، املســجد 

األقــى املبــارك، خال شــهر نوفمرب/ 

ترشيــن الثــاين املنــرصم، وفــق تقريــر 

نــرشه، مركــز القدس لدراســات الشــأن 

اإلرسائيــي والفلســطيني.

عــدد  أن  املركــز،  وأوضــح 

املســتوطنني الذيــن اقتحمــوا األقــى 

خــال ترشيــن الثــاين وصــل 1845 

ــش  ــارص يف جي ــم عن ــتوطًنا، منه مس

االحتــال بلباســهم العســكري، ومــا 

الهيــكل”. بـ«طــاب  يعرفــون 

وأشــار إىل أن عــدد املســتوطنني 

 ،1503 بلــغ  لألقــى  املقتحمــني 

ــكل  ــاب الهي ــن ط ــة إىل 278 م إضاف

املزعــوم، و64 عنــرًصا مــن مخابــرات 

االحتــال.

وبينــت وزارة األوقــاف واملقدســات 

ترصيــٍح  يف  الفلســطينية،  الدينيــة 

موقــع  يف  حســابها  عــى  نرشتــه 

ــت  ــال كان فيســبوك، أن رشطــة االحت

ــة وتأمــني  ــا لحاي ــا أمنيً تفــرض طوقً

املقتحمــني.

وأضافــت الــوزارة، بحســب تقريــر 

صــادر عنهــا؛ بــأن ترشيــن اآلِخــر/

»مهمــة  تطــورات  شــهد  نوفمــرب 

االحتــال  مــدد  حيــث  وخطــرة«، 

ــى  ــجد األق ــات للمس ــرة االقتحام ف

45 دقيقــة إضافيــة، ضمــن خططــه 

عــى  الســيطرة  إلحــكام  التدريجيــة 

»األقــى«.

املســجد  املســتوطنون  ويقتحــم 

األقــى عــى شــكل مجموعــات، طيلــة 

أيــام األســبوع، عــدا الجمعــة والســبت، 

عــى فرتــني، صباحيــة، ومــا بعــد 

الظهــر، بحايــة مــن قــوات االحتــال، 

ويــؤدون طقوًســا اســتفزازية، ويتلقــون 

رشوحــات حــول »الهيــكل« املزعــوم.

طالبــت الهيئــة اإلســامية العليا يف 

ــف  ــال بالتوق ــلطات االحت ــدس س الق

ــق  ــة بح ــا الظامل ــن اعتداءاته ــوًرا ع ف

ــر املســلمني يف فلســطني. مقاب

بيــان،  يف  »الهيئــة«  وقالــت 

ــرات  ــاء 2-12-2020: “إن التغي األربع

املزمــع إقامتهــا مــن حكومــة االحتال، 

والتــي مــن شــأنها تغيــر معــامل مدينــة 

املقــربة  ومنطقــة  عامــة،  القــدس 

الرحمــة،  بــاب  ومقــربة  اليوســفية 

ــة خاصــة،  إضافــة إىل القصــور األموي

هــي إجــراءات تســعى لتغيــر وجــه 

املدينــة الحضاريــة وطمــس معاملهــا 

وإعطائهــا  واإلســامية،  العربيــة 

اليهــودي”. الطابــع 

أن  أكــدت  الخصــوص،  وبهــذا 

ــا  القــدس ســتبقى هــي القــدس؛ ماضيً

وحــارًضا ومســتقبًا ألهلهــا الرشعيــني.

إىل  بيانهــا،  يف  وتطرقــت 

اعتــداءات ســلطات االحتــال عــى 

عــى  املمتــدة  »اليوســفية«  املقــربة 

املجــاورة  الرشقــي،  القــدس  ســور 

ملقــربة بــاب الرحمــة، املاصقــة للســور 

الرشقــي للمســجد األقــى املبــارك 

ــدم  ــة إىل ه ــا، باإلضاف ــش قبوره ونب

الــدرج املــؤدي إىل املقــربة، وكذلــك 

ــع  ــة، ومن ــاب الرحم ــربة ب ــر مبق األم

ــا،  ــم فيه ــن موتاه ــن دف ــلمني م املس

ومــن قبلهــا مقــربة »مأمــن اللــه«، 

وعدتهــا »اعتــداءات باطلــة ومرفوضــة 

واإلنســانية  الدينيــة  املعايــر  بــكل 

والدوليــة”.

العربيــة  الحكومــات  ودعــت 

واإلســامية بتحمــل مســؤولياتها تجــاه 

رأســها  وعــى  ومقدســاتها  القــدس 

املبــارك. األقــى  املســجد 

1845 مستوطًنا اقتحموا األقصى بحماية شرطة االحتالل

»اإلسالمية العليا«
تطالب االحتالل بوقف اعتداءاته بحق مقابر المسلمين
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ــة  ــة عربي ــادر إعامي ــفت مص كش

ــة  ــمى املحكم ــا يس ــن أن م ــاب ع النق

العليــا اإلرسائيليــة رفضــت طلبًــا، قدمه 

ــن 224  ــان ع ــد اإلع ــطينيون ض فلس

ــة«، اســتوىل  ــا »أرايض دول ــا أنه دومنً

مســتوطنة  مــن  مســتوطنون  عليهــا 

ــة  ــع يف منطق ــوب« وتق »كوخــاف يعق

ــدس  ــايل الق ــب« ش ــر عق ــدة »كف بل

ــة. املحتل

»هآرتــس«  صحيفــة  وقالــت 

-12-1 الثاثــاء  الصــادرة  العربيــة 

2020: “إّن قــرار املحكمــة العليــا، مــن 

شــأنه أن يــؤدي إىل رشعنــة البؤرتــني 

ناتيــف  العشــوائيتني  االســتيطانيتني 

هأفــوت وســديه بوعــاز ومبــان يف 

أكــر مــن 20 مســتوطنة”.

عضــو  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 

الـــ »كنيســت« أييليــت شــاكيد، مــن 

املتطــرف  اليمــني  أحــزاب  تحالــف 

ــت  ــد أن أزال ــه »بع ــا إن ــا«، قوله »ميين

ــود، ينبغــي العمــل  ــا القي املحكمــة العلي

لناتيــف  تســوية رسيعــة  أجــل  مــن 

هأفــوت وســديه بوعــاز، وهــذه نهايــة 

جيــدة، لكــن ليــس كل يشء جيــد حتــى 

اآلن. وينبغــي إنهــاء التســوية”.

ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر 

لجنــة  قــرار  “إن  قولهــا:  مطلعــة، 

وأن  خاصــة  نــادر،  االســتئناف 

بيــوت املســتوطنني بُنيــت يف جــزء 

»اإلدارة  قائــد  أنَّ  إال  األرايض.  مــن 

املدنيــة« التابعــة لجيــش االحتــال يف 

الضفــة الغربيــة، رفــض توصيــة لجنــة 

ــرر أن اإلعــان عــن  االســتئنافات، وق

هــذه األرايض أنهــا »أرايض دولــة« 

ــه. يبقــى عــى حال

وثـّـق امللتقــى العلــايئ العاملــي مــن 

ــع  ــرب موق ــاكًا ع ــطني، انته ــل فلس أج

ــع  ــت إدارة املوق ــث قام ــبوك، حي فيس

بحظــر صفحــة امللتقــى العلــايئ مــن 

النــرش ولتعليــق، ملــدة 24 ســاعة بســبب 

منشــور عــن فلســطني، وصنــف امللتقى 

ــاب  ــوان اإلره ــت عن ــوع تح ــذا الن ه

والتعصــب الفكــري.

ووثـّـق مركــز متخصــص يف متابعــة 

ــي«، 29  ــل االجتاع ــبكات التواص »ش

انتهــاكًا مــن إدارات مواقــع التواصــل، 

خــال  الفلســطيني،  املحتــوى  بحــق 

ــايض. ــر امل ــن اآلِخ نوفمرب/ترشي

وقــال مركــز »صــدى سوشــال« 

ــهري:  ــره الش ــمي( يف تقري ــر رس )غ

ــى  ــة ع ــة موزع ــاكات املوثق إن االنته

مــن  انتهــاكًا   21“ التــايل:  النحــو 

ــر، و1  ــبوك، و7 توي ــع فيس إدارة موق

انســتغرام”، ونــدد املركــز برفــض إدارة 

ملطالبتــه  االســتجابة  تويــر  موقــع 

املســتمرة بإعــادة حســابات حذفهــا.

أكتوبــر/ ففــي  املركــز؛  وحســب 

ترشيــن األول املــايض، فقــد اســتهدف 

أكــر مــن 86 حســابًا مــن الحســابات 

معروفــة،  إعاميــة  ووكاالت  املوثقــة 

نشــطاء  حســابات  إىل  باإلضافــة 

ــاك  ــوى انته ــرب، بدع ــطينيني وع فلس
ــة. ــر ورشوط الخدم معاي

وعــام 2018، أعلنــت وزارة القضــاء 
لــدى االحتــال الصهيــوين، أن إدارة 
عــام  اســتجابت  »فيســبوك«  موقــع 
مــن   %  85 مــن  يقــرب  ملــا   2017
طلبــات )تــل أبيــب( إلزالــة وحظــر 
باملحتــوى  خاصــة  بيانــات  وتقديــم 

الفلســطيني عــى موقــع التواصــل.

»العليا اإلسرائيلية«
ُتشرِعن بؤًرا استيطانية شمالي القدس

انتهاكات ضد »المحتوى الفلسطيني« 
في مواقع التواصل
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الخميس 18 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون األول 2020 

قــال الناطــق باســم وزارة الصحــة 

-12-2 القدرة، األربعــاء  بغــزة أرشف 

العنايــة  أرسة  مــن   88% »إن   :2020

ــت  ــغولة يف الوق ــزة مش ــة يف غ املكثف

ــا«. ــرىض كورون ــايل مب الح

تعمــل  القــدرة أن وزارتــه  وأكّــد 

عــى رفــع القــدرة الرسيريــة الســتقبال 

ــات. ــن اإلصاب ــدة م ــاالت املتزاي الح

وقالــت وزارة الصحــة بغــزة، يف 

جهــوًدا  تبــذل  إنهــا  ســابق،  وقــت 

قدراتهــا  لتعزيــز  اســتثنائية 

ــا  ــروس كورون ــي ف ــع تف بالتزامن م

وارتفــاع عــدد األصابــات يف قطــاع 

غــزة.

وأعلنــت الــوزارة عــن بروتوكــول 

إذ  جديــد لفحــص فــروس كورونــا 

RT_  ــص ــراء فح ــى إج ــيقترص ع س

PCR للمخالطــني واألشــخاص املشــتبه 

عليهــم  تظهــر  والذيــن  إصابتهــم 

أعــراض تتطابــق مــع التعريــف الطبــي 

ملــرىض كوفيــد 19 وأعارهــم تزيــد 

ــا. ــن 50 عاًم ع

األولويــة  أّن  إىل  وأشــارت 

لألشــخاص األكــر عرضــة لحــدوث 

مضاعفــات، الفتـًـة إىل أنهــا زادت عدد 

األرسة املخصصــة لحــاالت كوفيــد - 19 

عموًمــا، وأرسة العنايــة خصوًصــا إذ 

أصبحــت 150 رسيــر وجــاري زيادتهــا 

لتصبــح 200 رسيــر عنايــة.

تعمــل  أنهــا  الــوزارة  وأكــدت 

عــى زيــادة عــدد أفــراد الطواقــم 

ــم  ــع حج ــل م ــة العاملة؛ للتعام الصحي

اإلصابــات باإلضافــة إىل رفــع قــدرات 

ــن  ــد م ــراء املزي ــزي الج ــرب املرك املخت

ــة. ــات اليومي الفحوص

وقــت  يف  الــوزارة،  وأعلنــت 

مــع  التعامــل  آليــة  ســابق، أن 

املخالطــني ملــرىض كورونــا يتــم بعــزل 

ــوم مــن  ــدة 14 ي ــا مل املخالطــني منزليً

حــال  ويف  مخالطــة،  آخــر  تاريــخ 

ــاء  ــط أثن ــى املخال ــراض ع ــور أع ظه

معــه  التعامــل  يتــم  املنــزيل  العــزل 

إذا كان املخالــط مــن فئــة األطفــال 

والشــباب أو األعــار املتوســطة وكانــت 

األعــراض خفيفــة يتــم اســتمرار العــزل 

يف املنــزل مــع إتبــاع االرشــادات.

أّمــا إذا كان املخالــط مــن فئــة 

ــنة( أو  ــن 50 س ــر م ــن )أك ــار الس كب

ــراض  ــت األع ــر وكان ــة الخط ــن فئ م

حقيقيــة يتــم التوجــه إىل أقــرب مركــز 

صحــي لاستشــارة الطبيــة.

وبيّنــت أن تصنيــف الحالــة املشــتبه 

يكــون  كورونــا  بفــروس  إصابتهــا 

ــة،  ــرارة <39 درج ــة الخفيفة:ح لإلصاب

جــاف،  وســعال  الحلــق،  يف  وآالم 

وفقدان حاســتي الشــم والتــذوق، وآالم 

وصــداع،  والعضــات،  املفاصــل  يف 

واســهال أو قــيء.

األعــراض  أن  إىل  وأشــارت 

ــة  ــون صعوب ــرة: تك ــطة والخط املتوس

ــرة يف  ــر مــن 25 م ــس )أك يف التنف

ــب  ــات القل ــة يف دق ــة(، ورسع الدقيق

)أكــر مــن 120 يف الدقيقــة(، وتركيــز 

ــن 94. ــل م ــدم أق ــجني يف ال األكس

غزة: 88% من أسرة العناية المكثفة 
مشغولة بمصابي كورونا
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)بــن  »اللــد«  مطــار  إىل  وصــل 

ــاء 12-1- ــوين، الثاث ــون( الصهي غوري

2020، وفــد حكومــي بحريني، برئاســة 

ــياحة  ــة والس ــارة والصناع ــر التج وزي

ــاين. ــن راشــد الزي ــد ب زاي

ــت هيئــة البــث اإلرسائيليــة:  وقال

اإلقليمــي  التعــاون  وزيــر  “إن 

اإلرسائيــي أوفــر أكونيــس، كان يف 

لــدى  البحرينــي  الوفــد  اســتقبال 

الطائــرة”. ســلم  مــن  هبوطــه 

البحرينــي  الوفــد  أّن  وأضافــت 

االحتــال  وزراء  رئيــس  ســيلتقي 

بنيامــني نتنياهــو، ووزيــر االقتصــاد 

الخارجيــة  ووزيــر  برتــس،  عمــر 

أشــكنازي. غــايب 

ــي  ــد البحرين وأشــارت إىل أنَّ الوف

االقتصاديــة  املرافــق  رؤســاء  يضــم 

ومــدراء رشكات وبنــوك يف البحريــن.

يُشــار إىل أّن هــذه الزيــارة تّعــد 

ــة لوفــٍد حكومــي بحرينــي، بعــد  الثاني

زيــارة وزيــر الخارجيــة البحرينــي عبــد 

اللطيــف الزيــاين إىل الدولــة العربيــة، 

يف 18 ترشيــن اآلِخر/نوفمــرب املــايض 

ــع  ــذ توقي ــارة من ــرصم، يف أول زي املن

ــع العاقــات. اتفــاق تطبي

وافقــت اململكــة العربيــة الســعودية، 

ــق  ــى تحلي ــميا ع ــني، رس ــاء االثن مس

ــا  ــة« يف مجاله ــرات »اإلرسائيلي الطائ

الجــوي خــال رحاتهــا إىل اإلمــارات 

مــع  تطبيعيًّــا  اتفاقــا  وقعــت  التــي 

الكيان الصهيوين.

عــى صعيــٍد تطبيعــي آخــر، أفــادت 

احرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة 

إىل  األوىل  الرحلــة  أن  الصهيونيــة 

 ،2020-12-1 الثاثــاء  نظمــت  ديب 

وســتنطلق مــن مطــار »بــن غوريــون« 

رشق »تــل أبيــب«.

ــة كادت تؤجــل  ــت: »إن الرحل وقال

الســعودي يف  التأخــر  عــى ضــوء 

إعطــاء املوافقــة عــى فتــح املجــال 

الجوي أمام الطائرات اإلرسائيلية«.

املوافقــة  أن  الصحيفــة  وبينــت 

مارســها  ضغوطــات  بعــد  جــاءت 

ــس األمريــي »جــراد  مستشــارو الرئي

عــى  بركوفيتــش«  و«آيف  كوشــر« 

الســعودية. الســلطات 

إنــه  االحتــال،  حكومــة  قالــت 

ــة« يف  ــة »إرسائيلي ــتفتتح أول مدرس س

إمــارة ديب بدولــة اإلمــارات العــام 

املقبــل.

بيــان صــادر عــن وزارة  ووفــق 

»الشــتات«، فــإن هــذه الخطــوة تــأيت 

وضــع  لتعزيــز  الســعي  إطــار  »يف 

الجاليــة »اإلرسائيليــة« يف اإلمــارات 

التطبيعــي«. يف أعقــاب االتفــاق 

ــه مــن املتوقــع  ــان، فإن ــا للبي ووفًق

أن يلتحــق 200 تلميــذ باملدرســة يف 

ــة  ــداد الجالي ــد أع ــات بتزاي ــل توقع ظ

»اإلرسائيليــة«.

الخطــوة  هــذه  تنفيــذ  وســيتم 

مــن خــال املنظمــة املتحــدة، التــي 

تعمــل نيابــة عــن وزارة الشــتات لنــرش 

التعليــم »اإلرسائيــي« يف جميــع أنحــاء 

ــامل. الع

املــايض،  يونيــو   / ويف حزيــران 

ذكــرت وســائل إعــام عربيــة أنــه تــم 

ــا  ــة تعمــل يوميًّ ــاح مدرســة تلمودي افتت

لتدريــس تعاليــم التــوراة لـــ40 طالبًا.

وفد حكومي بحريني يزور »إسرائيل«.. والسعودية 
ا تفتح المجال الجوي أمام الطائرات »اإلسرائيلية« رسميًّ

افتتاح أول مدرسة صهيونية في دبي العام المقبل
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الخميس 18 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون األول 2020 

ــرة  ــي لك ــاد اإلرسائي ــن »االتح أعل

أنــه   ،2020-12-1 الثاثــاء  القــدم«، 

ســيوقع اتفاقيــة تعــاون مــع نظــره 

ــذا  ــن ه ــت الحــق م ــارايت يف وق اإلم

3 أشــهر مــن  بعــد  الشــهر، وذلــك 

توقيــع اإلمــارات و«إرسائيــل« اتفاقيــة 

لتطبيــع العاقــات.

ــرب  ــي« ع ــاد اإلرسائي وأورد »االتح

حســابه الرســمي عــى موقــع التواصــل 

رئيــس  أن  »تويــر«  االجتاعــي 

االتحــاد، أوريــن حســون، والرئيــس 

كامــر،  روتــم  لاتحــاد،  التنفيــذي 

كانــون   14 يف  ديب  إىل  ســيتوجهان 

الجــاري. األول/ديســمرب 

سيشــهد  »الحــدث  أن  وأضــاف 

أيًضــا حضــور رئيــس االتحــاد الــدويل 

لكــرة القــدم »فيفــا« جيــاين إنفانتينــو، 

ــدة«،  ــوة الرائ ــذه الخط ــاد ه ــذي ق ال

ــه. ــب وصف حس

التطبيــع  اتفــاق  توقيــع  ومنــذ 

بــني »إرسائيــل« واإلمــارات، كانــت 

ــي  ــاالت الت ــرز املج ــن أب ــة م الرياض

مختلفــة؛  اتفاقيــات  توقيــع  شــهدت 

منهــا اتفاقيــة تعــاون بــني رابطتــي 

ــي«،  ــني اإلمــارايت و »اإلرسائي الدوري

كــا وجــه نــادي العــني اإلمــارايت 

حيفــا«  »مــكايب  لنــادي  الدعــوة 

أبــو ظبــي،  لقــاء ودي يف  لخــوض 

باإلضافــة النتقــال الاعــب اإلرسائيــي 

النــرص  نــادي  إىل  ســبع  ضيــاء 

اإلمــارايت، كــا يســعى رجــال أعــال 

نــادي  أســهم يف  لــرشاء  إمارتيــون 

اإلرسائيــي”. القــدس  »بيتــار 

ــات  ــطني لدراس ــز فلس ــّذر مرك ح

األرسى مــن الخطــورة الحقيقيــة عــى 

ســجون  يف  املــرىض  األرسى  حيــاة 

االحتــال يف ظــل اســتمرار سياســة 

ــم. ــي بحقه ــال الطب اإله

ــقر  ــاض األش ــث ري ــف الباح ووص

املــرىض  األرسى  املركــز،  مديــر 

يف  الصعبــة  األمــراض  أصحــاب 

ســجون االحتــال وعددهــم مــا يزيــد 

عــن 150 اســراً، بأنهــم »شــهداء مــع 

ــون  ــم يعان ــث أنه ــذ« حي ــف التنفي وق

ــة  ــرة للغاي ــة خط ــروف صحي ــن ظ م

االحتــال  اســتهتار  اســتمرار  مــع 

بحياتهــم.

مــا  هنــاك  أن  االشــقر  وأوضــح 

700 أســر مريــض يف  يزيــد عــن 

 )150( منهــم  االحتــال،  ســجون 

ــرة  ــراض خط ــن أم ــون م ــر يعان أس

ــكى،  ــا الرسطــان، والفشــل ال مبــا فيه

ــات  ــور العض ــب، وضم ــراض القل وأم

مــن  وغرهــا  الرشايــني،  وانســداد 

األمــراض.

وكشــف األشــقر أن العديــد مــن 

االرسى تدهــورت صحتهــم يف األشــهر 

منهــم  ملحــوظ،  بشــكل  األخــرة 

ــن  ــو م ــور، وه ــال أبوعاه ــر نض األس

ــة يف ســجون  أخطــر الحــاالت املرضي

ــال. االحت

وبــنّي األشــقر أن األســر املريــض 

يحتــاج إىل ســنوات ليتمكــن مــن إجراء 

فحــص مخــربي أو صــورة أشــعة، وقــد 

أدى التأخــر املتعمــد يف إجــراء بعــض 

إىل  الطبيــة  والتحاليــل  الفحوصــات 

اســتفحال املــرض يف أجســاد بعــض 

األرسى.

ضمن التطبيع الرياضي ..
اتفاق بين اتحادي الكرة بإسرائيل واإلمارات

مركز فلسطين: األسرى المرضى في سجون 
االحتالل شهداء مع وقف التنفيذ
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الخميس 18 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون األول 2020 

التــي  اإلعاميــة  الحملــة  لقيــت 

نظّمتهــا الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

الثــاين- ترشيــن   29 يف  فلســطني 

ليــوم  املوافــق  املــايض،  نوفمــرب 

الشــعب  مــع  العاملــي  التضامــن 

األمــم  أقرّتــه  الــذي  الفلســطيني 

أيًضــا  يصــادف  والــذي  املتحــدة 

الحملــة،  لتأســيس  الثامنــة  الذكــرى 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــرًا ع ــا كب رواًج

ــن  ــطني م ــن آالف الناش ــي م اإلعام

الخمــس. القــارات 

ــة التــي جــاءت هــذه الســنة  الحمل

تحــت شــعار #كلنا_فلســطني القــت 

الناشــطني  آالف  قبــل  مــن  تفاعــًا 

املهتمــني بالقضيــة الفلســطينية مــن 

ــن  ــيا م ــامل ال س ــدان الع ــف بل مختل

دول املغــرب والجزائــر ومــرص وتونــس 

ــات  ــا والوالي ــتان وتركي ــد وباكس والهن

والســويد  وبولنــدا  وكنــدا  املتحــدة 

الاتينيــة ولبنــان وســورية  وأمــركا 

ــاق  ــا.. إذ ف ــة وغره ــطني املحتل وفلس

عــدد التغريــدات عــى هاشــتاغ كلنــا_

فلســطني مبختلــف اللغات الـــ100 ألف 

تغريــدة عــى تويــر وحقــق تفاعــات 

تفاعــل  مايــني   7 إىل  وصلــت 

وإعجــاب.

ــة التــي جــاءت هــذه الســنة  الحمل

تحــت شــعار #كلنا_فلســطني القــت 

الناشــطني  آالف  قبــل  مــن  تفاعــًا 

املهتمــني بالقضيــة الفلســطينية مــن 

ــامل ــدان الع ــف بل مختل

العــام  هــذا  الحملــة  ومتحــورت 

التضامنيــة  الرســائل  إرســال  حــول 

مــن صــور ألعــام فلســطني التــي 

ــاحات  ــا يف مختلــف الس ــرى رفعه ج

العامــة حــول العــامل وعــى الســيارات 

وبــني طــاب املــدارس والجامعــات، 

وتصويــر مقاطــع الفيديــو التــي تعــرّب 

ــة  ــن قضي ــخصية م ــف الش ــن املواق ع

فلســطني وحــّق الشــعب الفلســطيني 

ــة. ــه املحتل يف أرض

وتخلـّـل الحملــة هــذا العــام مواقف 

كثــرة أدانــت التطبيــع العــريب مــع 

االحتــال واســتغربت الهرولــة التــي 

ــرب  ــام الع ــارعة الحج ــرت يف مس ظه

ــى التطبيــع مــع الكيــان  للتهافــت ع

الصهيــوين بشــكل غــر مســبوق يف أّي 

ــع بــني بلديــن عدّويــن. معاهــدة تطبي

شــارك يف الحملــة هــذه الســنة 

اإلعاميــني  مــن  كبــر  حشــد 

قــادة  مــن  املؤثــرة  والشــخصيات 

ومثقفــني  ومفكريــن  سياســيني 

اجتاعيــني  وناشــطني  وفنانــني 

العــامل،  مــن  الــدول  مختلــف  مــن 

كــا اشــركت يف الحملــة عــرشات 

ــي  ــة الت ــات واملؤسســات الدولي الجمعي

تدعــم فلســطني وتديــن االحتــال  

منهــا حركــة عــال بــا أرض الربازيلية 

اليهوديــة  كارتــا  ناطــوري  وحركــة 

املعاديــة للصهيونية ومؤسســة فلســطني 

باكســتان واملرصــد الــدويل ملقاومــة 

التطبيــع وجمعيــات أصدقــاء فلســطني 

ــامل  ــن دول الع ــد م ــرشة يف العدي املنت

ــر  ــا الكث ــا وغره وال ســيا يف أوروب

مــن املؤسســات اإلعاميــة والجمعيــات 

ــة. املدني

ــة فلســطني  ــرب التذكــر بقضي ويعت

مــا ميكــن  أهــّم  مــن  ومظلوميتهــا 

ــل أقــّل الواجــب،  ــوم، ب ــه الي ــام ب القي

والقهــر  الظلــم  لرفــع  الســعي  يف 

والحرمــان عــن الشــعب الفلســطيني 

الحصــار  مــن  يعــاين  زال  الــذي ال 

والتجويــع والتنكيــل والتمييــز العنرصي 

بينــا يبقــى القســم األكــرب منــه مهّجرًا 

الغربــة  دول  يقيــم يف  أرضــه  مــن 

القرسيــة عــن وطنــه ووطــن آبائــه 

وأجــداده. وتــأيت الذكــرى هــذه العــام 

يف الوقــت الــذي تشــهد فيــه فلســطني 

لثوابتهــا  وقضيتهــا تشــويهاً متعّمــداً 

كّل  قلــب  يف  وقدســيتها  ومعانيهــا 

إنســاٍن عربيًّــا كان أم غــر عــريب، 

ومــن مختلــف الجنســيات واألعــراق 

والطبقــات  واملذاهــب  واألديــان 

االجتاعيــة.

نشاطات الحملة العالمية في يوم التضامن 
العالمي #كلنا_فلسطين
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عــى رغــم الهــدوء الظاهــري يف 

ــا، تتواصــل الجهــود  قطــاع غــزة حاليً

اإلرسائيليــة  واالســتخبارية  األمنيــة 

ــطينية. ــة الفلس ــّد املقاوم ض

تُتابــع فيــه  ويف الوقــت الــذي 

مخابــرات العــدو تجنيــد عمــاء جــدد، 

ُمســتغلًّة األوضــاع االقتصاديــة الصعبة 

ــة  ــزة األمني ــّزز األجه ــاع، تُع يف القط

ــتويني  ــى املس ــا ع ــة جهوده للمقاوم

ــي. ــي والتقن األمن

تــروي مصــادر أمنيــة، يف حديــث 

هــذه  مــن  جــزًءا  »األخبــار«،  إىل 

املعركــة، كاشــفة أن املقاومــة أحبطــت 

قبــل مــّدة محاولــة إرسائيليــة جديــدة 

ــا  ــبكة اتصاالته ــن ش ــزء م ــل ج لتعطي

ــال  ــن اعتق ــت م ــد متّكن ــزة، وق يف غ

شــخصني عــى عاقــة بتلــك الحادثــة.

ــع  ــه م ــها أن ــادر نفس ــنّي املص وتُب

واألمنيــة  التقنيــة  القــدرات  تطــّور 

لــدى أجهــزة أمــن املقاومــة، بــات 

العمــل األمنــي لاحتــال أكــر صعوبة 

داخــل القطاع، لكــن الوحــدات التقنية 

جديــًدا  إرسائيليًــا  تطويــرًا  كشــفت 

ــدو  ــأ الع ــل؛ إذ لج ــائل التواص يف وس

إىل أســاليب مبتكــرة للتواصــل مــع 

عمائــه عــرب تطبيقــات مزيّفــة تحمــل 

واجهــات تُشــبه تطبيقــات شــهرة مثــل 

الهواتــف  عــى  ــب  تُنصَّ »يوتيــوب« 

اتّصــال  خاصيــة  وتوفّــر  الحديثــة 

املخابــرات  ضبــاط  بــني  مشــّفر 

وعمــاء االحتــال.

بالتــوازي، تتحّســب املقاومــة لنيــة 

ــة يف غــزة  ــذ أعــال أمني ــدو تنفي الع

تهــدف إىل اإلرضار بقــدرات املقاومــة 

التــي  كتلــك  ومهندســيها،  وقادتهــا 

خالهــا  وجــرى   2019 يف  حدثــت 

كشــف قــوة عســكرية دخلــت متخّفيــة 

ومهاجمتهــا.

االســتعدادات  هــذه  تــأيت 

والتنبيهــات بعــد ورود إشــارات أمنيــة 

إىل إمكانيــة تنفيــذ عمــل أمنــي جــرّاء 

عجــز التحــرّكات العســكرية املحدودة، 

ــيايس  ــتوى الس ــق املس ــك يك يحّق وذل

صــورة االنتصــار مــن دون أن يجلــب 

ــة. ــن املقاوم ــًعا م ردًّا واس

بعــد  تَعــّززت  التقديــرات  هــذه 

متّكــن أجهــزة أمــن املقاومــة مــن 

لــزرع  محــاوالت  وإحبــاط  كشــف 

أجهــزة تجّســس عــى عــدد مــن قــادة 

شــخصيات  إىل  إضافــة  املقاومــة، 

عاملــة يف تطويــر قدراتهــا العســكرية 

والفنيــة، وهــي محــاوالت اســتغلّت 

مبتابعــة  االنشــغال  العــدو  أجهــزة 

فــروس  بفعــل  الوبائيــة  الحالــة 

لتنفيذهــا. املســتجّد  كورونــا 

ويعــود آخــر كشــف للمقاومــة عــن 

عمليــة أمنيــة إىل مطلــع آب/ أغســطس 

املــايض، حــني متّكــن الجهــاز األمنــي 

لـ»رسايــا القــدس«، الــذراع العســكرية 

لحركــة »الجهــاد اإلســامي«، مــن 

يف  مَتثّلــت  معّقــدة  عمليــة  تنفيــذ 

ــن  ــزة أم ــرب وأطــول اخــراق ألجه أك

ــنوات  ــع س ــدار أرب ــى م ــال ع االحت

ــق  ــة، مَتّكنــت خالهــا مــن توثي متتالي

ــني  ــاط إرسائيلي ــال ّضب ــل اتص مراح

مزدوجــني،  فلســطينيني  ومجّنديــن 

وقــد َحّقــق ذلــك فائــدة كبــرة يف 

ــد العمــاء. ــرات يف تجني ــد الثغ تحدي

وزارة  أعلنــت  بشــهر،  وقبلهــا 

الداخليــة »اعتقــال خليــة تخريبيــة 

ُموّجهــة مــن االحتــال خــال قيامهــا 

ــت  ــا نقل ــة«، في ــّد املقاوم ــل ض بعم

األجهــزة  كشــف  آنــذاك  مصــادر 

ــرات  ــرًا ملخاب ــا خط ــة »مخطّطً األمني

ــع  ــا تتب ــاء خاي ــت غط ــال تح االحت

ــات  ــه رضب لداعــش يهــدف إىل توجي

املنظومتــني  إىل  خطــرة  أمنيــة 

الحكوميــة والعســكرية يف غــزة«.

املصدر: األخبار 

إسرائيل تبحث عن »إنجاز« أمني:
اشتداد الحرب االستخبارية مع المقاومة
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الخميس 18 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون األول 2020 

التحليــي  الخطــاب  يف  شــاع 
تَــرب  الصهيونيــة  أنَّ  العــريب، 
بجذورهــا يف )التــوراة ( و )التلمــود 
ــة  ــد أنَّ مث ــة، وأعتق ــد الديني ( والتقالي
خلــًا أساســيًا هنــا؛ فالصهيونيــة - كــا 
ــنيِّ يف هــذه الدراســة -  نحــاول أْن نب
ــا  ــم أضيفــت له ــة، ثُ ذات جــذور غربي
ديباجــات يهوديــة، والجانــب اليهــودي 
يف الصهيونيــة مهمتــه تجميــل الصــورة 
ــه عــى حشــد الجاهــر  بســبب قدرت

ــة. ــرة الصهيوني لفك

ــي  ــل التصنيف ــذا الخل ــد أدَّى ه وق
إىل خطــأ االفراضــات التــي تبــدأ بهــا 
كثــٌر مــن البحــوث يف العــامل العــريب، 
د - بطبيعــة الحــال - املجال  وهــذا يحــدِّ
الــذي ترصــده هــذه البحــوث، وطريقة 
تصنيــف املعلومــات، والنتائــج التــي 
يصــل إليهــا الباحــث؛ فهــي يف معظــم 
ــان ليــس لهــا قيمــة تفســرية أو  األحي
ــل؛  ــذا الخل ــاج ه ــة، ولع ــة عالي تنبُّؤي
كتبنــا هــذه الدراســة التــي تتنــاول 

هــذه املشــكلة.

الثــورة  ظــل  يف  اليهــود  تجــارة 
الغربيــة الرأســالية 

ــة  ظــلَّ أعضــاء الجاعــات اليهودي
يف وضــع مســتِقر، يَقومــون بوظائفهــم 
املختلفــة، إىل أْن ظَهــرت الرأســالية 

ــة. الغربي

الــذي كان   - اليهــود  َوْضــع  كان 
مســتقرًا داخــل املجتمــع اإلقطاعــي 
الثابــت - قــد اهتــز، ولَــم تَُعــد األمــور 
دة املعــامل كــا كانــت ِمــن قبــل؛  محــدَّ
الجاعــات  أعضــاء  كان  أْن  فبَعــد 
ــة؛  ــة يشــتغلون بالتجــارة الدولي اليهودي
التجــار  ِمــن  اتحــادات  ظهــرت 

الدوليــني املســيحيني، وقــد متتعــت 
ــة؛ مــا  هــذه االتحــادات بدعــم الدول
أَضعــف ِمــن قبضــة التجــار اليهــود 
عــى التجــارة الدوليــة، واضطرّهــم إىل 

ــة. ــارة الداخلي ــتغال بالتج االش

ــة  ــارة بدائي ــة تج ــارة اليهودي التج
التجــاري  املــال  رأس  عــى  )تعتمــد 
الربــوي(، أمــا الرأســايل الجديــد؛ 
العمليــة  وســط  يف  يقــف  فإنــه 
املخاطــر،  يأخــذ  ذاتهــا،  اإلنتاجيــة 
ـف كل أموالــه يف رشاء املــواد  ويوظِـّ
عليهــا  الــازم  واإلنفــاق  الخــام، 

ســلع. إىل  لتحويلهــا 

ــُمطْلَقة: مــا هــي ؟ ومــا  ــة الـ الدول
الصهيــوين  الفكــر  يف  اســتخدامها 

؟ والغــريب 

ِمــن األفــكار املحوريــة يف التشــكيل 
الحضــاري الغــريب الحديــث: فكــرة 
)الدولــة املطلقــة ( وهــي الدولــة التــي 
النهائيــة،  املرجعيــة  نفســها  تَعتــرب 
رشعيــة؛  أي  إىل  تحتــاج  ال  والتــي 

ــة،  وبالتــايل فــإنَّ مصلحــة هــذه الدول

هــي القيمــة املطلقــة التــي تتفــرع 

عنهــا كل القيــم األخــرى. 

يختلــف  ال  الصهيــوين  والفكــر 

عــن الفكــر الغــريب إال يف التفاصيــل؛ 

فالدولــة اليهوديــة هــي اإلطــار الــذي 

ــه. ــن خال ــوذ م ــعب املنب ــيَْعرُب الش س

الفكــر  يف  الدولــة  وتكتســب 

ــرة  ــة أخــرى، هــي فك ــوين دالل الصهي

ــد أدرك  ــة؛ فق ــة الغربي ــة الراعي الدول

ــة  ــود - يف مرحل ــة - مــن اليه الصهاين

)هرتــزل(، أنــه لــن يتــأتَّ لهــم تحقيــق 

مرشوعهــم القومــي، إال مــن داخــل 

مــرشوع اســتعاري غــريب، وِمــن هنــا 

كان البحــث عــن دولــة غربيــة عظمــى، 

تقــوم بعمليــة نقــل اليهــود وتوطينهــم، 

ــاع  ــم، والدف ــدم له وتأمــني موطــئ ق

عنهــم ضــد الســكان األصليــني، بحيــث 

تكــون الدولــة اليهوديــة الجديــدة دولــة 

ــوالء. ــرب بال ــن للغ ــة تدي عميل

الصهيونية والحضارة الغربية 
للدكتور عبد الوهاب المسيري
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الصهيونية و»إسرائيل« من الداخل
اعــرف عــدّوك شــعاٌر تــم إطاقه 

مــن ِقبــل أشــخاص خاضــوا تجــارب 

ــم  كثــرة يف مقارعــة الباطــل والظل

ــارب  ــذه التج ــتبداد، وبعــد ه واالس

ــة  ــوا إىل هــذه القاعــدة الذهبي وصل

»اعــرف عــدوك« ألنــك كلــا عرفت 

ــه، ومــا هــي  هــذا العــدو مــن داخل

ــاءه،  ــباب بق ــوده وأس ــات وج مقوم

ومــا هــو الفكر الــذي يجعلــه منطلًقا 

لحركتــه، كلــا عرفــت بعــد ذلــك 

كيــف تتصــدى لهــذا العــدو بــأدوات 

ــه،  ــرصاع مع ــة ال ــع حرك ــب م تتناس

ووفّــرت الكثــر مــن الوقــت والجهد 

واملــال والعتــاد، وكســبت الكثــر مــن 

ــه. ــة علي االنتصــارات النوعي

مــن هــذا املنطلــق جــاءت فكــرة 

هــذا امللــف الجديــد »مــن الداخــل” 

»فلســطني  النــرشة  هــذه  يف 

بالققضيــة  املعنيــة  أســبوع«  يف 

التطــورات  وبــكل  الفلســطينية 

هــذا  وليُســاهم  بهــا،  املحدقــة 

ــذا  ــريف به ــر مع ــاء فك ــف يف بن املل

ــتكرب، والــذي  ــتعمر واملُس العــدو املُس

يســتخدم كل أنــواع الكــذب والخــداع 

والتزويــر والقتــل والتهجــر، ليُفي 

هــذا الوعــي والفكــر املعــريف بهــذا 

ــدة  ــاليب جدي ــكار أس ــدو إىل ابت الع

ــا  ــرصاع نوًع ــة ال ــع حرك ــب م تتناس

وكــًا، لتحقيــق النــرص املوعــود.

مــن  كل  عرفنــا  كلــا  ألننــا 

الدميُغرافيــا اليهوديــة، والنبــوءات 

الصهيونيــة، وقضيــة العنــف عنــد 

الهيــكل  وحقيقــة  الكيــان،  هــذا 

ــن  ــل مــن أي املزعــوم، وقــوة إرسائي

تــأيت، ومــا هــي طبيعــة العاقــة 

بــني أمريــكا وإرسائيــل ؟ ومــا هــي 

كذلــك طبيعــة العاقــة بــني إرسائيل 

والغــرب ؟ ومــا هــو رس هــذا الدعــم 

ــكا والغــرب  ــل أمري النوعــي مــن ِقبَ

لهــذا الكيــان ؟ وكلــا عرفنــا كذلــك 

األزمــات التــي يعــاين منهــا التجمــع 

اليهــودي الصهيــوين يف الداخــل، 

ــني  ــات ب ــة الرصاع ــي طبيع ــا ه وم

مكونــات هــذا التجمــع، ســواء عــى 

مســتوى األحــزاب أو عــى مســتوى 

ــي،  ــتوى الدين ــى املس ــي، أو ع اإلتن

هــذا  مقاومــة  اســتطعنا  كلــا 

املــرشوع الصهيــوين االســتعاري.

يُســدد  أن  تعــاىل  باللــه  أملنــا 

ويُنــر  والطريــق،  الهــدف  لنــا 

لنــا الــدرب، ويفتــح لنــا مغاليــق 

الحقائــق، ويُعيننــا عــى أداء هــذا 

ــى  ــي ع ــف الرشع ــب والتكلي الواج

أحســن وجــه، وبأمانــة الحقيقــة، 

لُنســاهم يف معرفــة الحــق ونرصتــه، 

ألننــا نُريــد أن نــدور مــع الحق حيث 

واالســتكبار  الظلــم  ونُحــارب  دار، 

حيــث ُوجــد، ونســتعيد كل مــا ُســلب 

ــاء. ــانية جمع ــن اإلنس ــا وم من

موعدنــا يف العــدد القــادم بــإذن 

اللــه تعــاىل.. وآخــر دعونــا أن الحمد 

ــه رب العاملني. لل

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل فلسطني



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من عكا وتبعد عنها 10 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
اســتوىل االحتــال عــى أراضيهــا البالغــة مســاحتها 5900 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 

حــوايل 442 نســمة، وارتفــع إىل 543 نســمة عــام 1931 وإىل حــوايل 770 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- احتّل الكيان الصهيوين القرية عام 1948.

- أقــام االحتــال عــدة مســتوطنات عــى أرايض ميعــار، ففــي عام 1953 أســس مســتعمرة ســيجب 

)SEGEV(، والتــي تحّولــت عــام 1983 إىل عتصمــون، ومســتوطنة ياعــد عــام 1974 يف الجهــة 

الشــالية الرشقيــة، ومنــوف عــام1980.  

ميعار

الخميس 18 ربيع اآلخر 1442هـ، الموافق لـ 4 كانون األول 2020 
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