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هذا برنامجهم.. فأين برنامجنا
منــذ احتــال القــدس يف العــام 1967 وحتــى اليــوم، مل يدخــر االحتــال جهــًدا الســتكامل الســيطرة عــى القــدس، 

والعمــل عــى تغيــر معاملهــا وهويتهــا، مــن أجــل الوصــول إىل تهويدهــا كليًــا، وقــد اســتخدم مــن أجــل هــذا الهــدف كل 

األســاليب والوســائل، وكان مــن أهــم هــذه الوســائل االســتيطان، كونــه حجــر الزاويــة الرئيــي يف املــروع الصهيــوين.

لقــد ســعت “إرسائيــل” خــال العقــود املاضيــة إىل وضــع مخطــط اســتيطاين يهــدف إىل الســيطرة عــى كامــل مدينــة 

القــدس، وعملــت عــى تحقيــق ذلــك مــن خــال مــا أطلقــت عليــه »توســيع حــدود القــدس رشقـًـا وشــاماًل« وهــذا مــا جعــل 

مــن مســتوطنة »معاليــه أدوميــم« والتــي يقطنهــا حــوايل 35 ألــف مســتوطًنا، وكانت خــارج حــدود القــدس، فأصبحت ضمن 

الحــدود الرقيــة للقــدس، مــا أدى إىل مضاعفــة عــدد املســتوطنيني داخــل حــدود القــدس، وتقليــل عــدد الفلســطينيني، 

ثــم عمــدت السياســة اإلرسائيليــة لتحقيــق غايتهــا إىل مصــادرة األرايض اململوكــة للفلســطينيني، وبذلــك ضمنــت التفــوق 

الدميغــرايف داخــل القــدس !

اخرعــت قــوات االحتــال مــا يُســمى »أمــاك الغائبــني« فوجهــت املســتوطنني إىل رفــع دعــاوى الســرجاع أمــاك 

ــا مــزورة بدقــة عاليــة تثبــت  كانــت لهــم يف ســنوات العرينيــات والثاثنيــات مــن القــرن املــايض، ثــم منحتهــم أوراقً

أنهــم أصحــاب حــق يُريــدون اســرداده، وحصلــوا عــى أحكاًمــا قضائيــة ســيطروا مــن خالهــا عــى أمــاك ملقدســيني 

غائبــني، وكذلــك تــم وضــع اليــد عــى أمــاك ملقدســيني غائبــني بادعــاء أن أصحابهــا غــادروا البلــدة.

وهنــاك طريــق آخــر تــم ســلوكه لتحقيــق هــدف االســتيطان وهــو ترسيــب العقــارات للمســتوطنيني، وذلــك مــن خــال 

ســامرسة يقومــون بــراء العقــار مــن املقدســيني ثــم بيعــه إىل جمعيــات اســتيطانية وبعقــود رســمية، مقابــل مبالــغ ماليــة 

مغريــة، وهــذا مــا حصــل مؤخــرًا مــع قضيــة الكنيســة األرثوذكســية اليونانيــة بالقــدس تحــت زعامــة البطريــرك ثيوفيلــوس 

الثالــث، حيــث أقــدم عــى بيــع ســتة دومنــات يف منطقــة ميــدان الســاعة يف مدينــة يافــا مقابــل مليــون ونصــف دوالر 

ــا قــد أّجــرت ُمعظــم أماكهــا يف  ــك للعقــارات يف القــدس ! وأنه ــاين أكــر مال ــر ث ــاًم أن هــذه الكنيســة تُعت فقــط، عل

القــدس لجهــات إرسائيليــة لفــرات تصــل إىل 99 ســنة! تأمــل..

ــم أن هــذه  ــدس، بزع ــاٍن فلســطينية يف داخــل الق ــال إىل هــدم مب ــد لجــأت ســلطة االحت ويف خطــوة أخــرى، فق

املبــاين مخالفــة وغــر قانونيــة، ثــم تعمــد ســلطة االحتــال إىل رفــض أي طلــب للفلســطينيني مــن أجــل بنــاء منازلهــم أو 

ترميمهــا، وبهــذا يصبــح هــدف االحتــال واضًحــا ال لُبــس فيــه وهــو تهجــر الفلســطينيني مــن منازلهــم إىل خــارج حــدود 

القــدس، وإحــال املســتوطنيني مكانهــم!

واألكــر دهــاًء يف هــذا املــروع االســتيطاين اإلحــايل الصهيــوين، هــو مــا قامــت بــه جمعيــات اســتيطانية بــزرع 

قبــور وهميــة، بحيــث تنتــر هــذه القبوربالتزامــن مــع هــدم املنــازل واملبــاين الفلســطينية، وتهجــر أصحابهــا األصليــني، 

ــة  ــور الوهمي ــد القــدس، فقــد عمــدت ســلطات االحتــال عــى زرع آالف القب ــؤر اســتيطانية، وشــق أنفــاق لتهوي وزرع ب

ــا، متتــد مــن جبــل الطــور رشق األفــى،  يف البلــدة القدميــة مــن القــدس عــى مســاحة مقدارهــا نحــو ثامثائــة دومنً

إىل وادي ســلوان ووادي الربابــة جنــوب غــرب املســجد األقــى، بحيــث أصبحــت هــذه القبــور تطــوق املســجد األقــى 

املبــارك.

والقامئة بهذا الصدد تطول لو أردنا استقصاء القضية.

يف النهاية.. هل ستتحول القدس إىل برنامج عمل لهذه األمة ؟ وهل ستعود القدس إىل صدارة أولوياتنا ؟ أم..

السام للقدس والسام عى القدس

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني

3



4

وللمــرة  قضائيــة،  ســابقٍة  يف 

ــذ احتــال املســجد األقــى  األوىل من

عــام 1967، قضــت محكمــة الصلــح 

املحتلــة  القــدس  يف  الصهيونيــة 

الثاثــاء 5-10-2021 بحــق اليهــود يف 

أداء صــاة »صامتــة« داخــل األقــى.

األزهــر يديــن الســامح لليهــود أداء 

»صلــوات يهوديــة« يف األقــى

وأدانــت مؤسســة األزهــر الريــف 

 ،2021-10-8 الجمعــة  مــر،  يف 

ــي،  ــال اإلرسائي ــة لاحت ــرار محكم ق

»صلــوات  أداء  لليهــود  بالســامح 

األقــى. املســجد  يف  يهوديــة« 

وعــّد »األزهــر«، يف بيــان صحفي، 

ــة  ــوين بأحقي ــاء الصهي ــرار القض أّن ق

اليهــود بالصــاة يف املســجد األقــى 

»انتهــاك صــارخ واســتخفاف باملواثيــق 

الدوليــة واألعــراف اإلنســانية«.

وانتقــد »األزهــر« قــرار قضــاء 

فيــه  ورأت  الصهيــوين،  الكيــان 

ــلمني  ــاعر املس ــا ملش ــتفزازًا واضًح »اس

العــامل«. حــول 

ــدويل  ــع ال ــا »األزهــر« املجتم ودع

إىل االضطــاع مبهامــه، واتخــاذ جميــع 

الكيــان  انتهــاكات  اإلجــراءات ضــد 

العبــادة  دور  حــق  يف  الصهيــوين 

الفلســطينية واملســجد األقــى، مطالبــاً 

مبســاندة الشــعب الفلســطيني املظلــوم 

ودعــم نضالــه املــروع نحــو اســتعادة 

املعتــدى  وأرضــه  املغتصبــة  حقوقــه 

ــا. عليه

ــز  ــى« رم ــى أن »األق ــدد ع وش

املحــاوالت  وأن  خالــص،  إســامي 

مبــا  القــدس  لتهويــد  الصهيونيــة 

ــي  ــارك ه ــى املب ــجد األق ــا املس فيه

بالفشــل. عليهــا  محكــوم  محــاوالت 

وختــم البيــان »ســيبقى املســجد 

خالًصــا،  إســاميًّا  حرًمــا  األقــى 

ــال  ــة، واالحت ــدس عربي ــتبقى الق وس

إىل زوال، ولــو بعــد حــني«.

مــن  يحــذر  العــريب  الرملــان 

ــي  ــع التاريخ ــس بالواق ــات امل مخطط

للقــدس والقانــوين 

مــن جهتــه، دعــا الرملــان العــريب، 

املجتمــع   ،2021-10-7 الخميــس 

ــاذ  ــدة إىل »اتخ ــم املتح ــدويل واألم ال

ــة لوقــف  التدابــر واإلجــراءات العاجل

ــوة  ــة للق ــات العدواني ــط السياس مخط

القامئــة باالحتــال اإلرسائيــي، والتــي 

تســتهدف املســاس بالواقــع التاريخــي 

ــدس«. ــة الق ــوين ملدين والقان

ــا  ــث به ــالة بع ــك يف رس ــاء ذل ج

العســومي  عــادل  الرملــان  رئيــس 

املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــني  إىل 

الســامي  املتحــدة  األمــم  ومفــوض 

العــام  واملديــر  االنســان  لحقــوق 

ملنظمــة األمــم املتحــدة للربيــة والعلــم 

والثقافــة )يونســكو(، تعليًقــا عــى قــرار 

لليهــود  الســامح  ســلطات االحتــال 

ــة« يف املســجد  ــوات صامت ــأداء »صل ب

األقــى املبــارك، وفــق بيــان صحفي. 

»القــرار  إّن  العســومي  وقــال 

ــوة  ــم الق ــدى محاك ــن إح ــادر ع الص

ــذي  ــي ال ــال اإلرسائي القامئــة باالحت

حق- بالســامح  وجــه  دون   - يقــي 

ــأداء  ــة ب ــة املتطرف ــات اليهودي للجامع

الصلــوات التلمودية يف باحات املســجد 

األقــى، ليــس لــه أي ســند قانــوين أو 

رشعــي، وميثــل انتهاكًا خطــرًا للقانون 

الــدويل وقــرارات األمــم املتحدة بشــأن 

ــم  ــوين القائ ــي والقان ــع التاريخ الوض

ــدس«. يف الق

يــوم  مــن  الحــق  وقــٍت  ويف 

الســبت 9-10-2021 أصــدرت محكمــة 

االحتــال قــراراً يقــي بإعــادة العمــل 

ــاة يف  ــن الص ــود م ــع اليه ــرار من بق

املســجد األقــى.

تحذيرات من إشعال األوضاع بالقدس.. سابقة قضائية 
تسمح لليهود بالصالة في األقصى
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الخميس 8 ربيع األول 1443هـ، الموافق لـ 14 أكتوبر 2021 

أعلــن خطيــب املســجد األقــى، 

ــلطات  ــري، أّن س ــة ص ــيخ عكرم الش

-10 األحــد  معــه  االحتــال حققــت 

بــاب  يف  الصــاة  حــول   2021-10

الرحمــة، وخطبــه يف املســاجد، مؤكــًدا 

رفــض التوقيــع عــى قــرار إبعــاده عــن 

ــى. األق

تريــح  يف  صــري،  وأشــار 

ــز حــول  صحفــي، إىل أّن التحقيــق تركّ

“بــاب الرحمــة”، وزعمــوا وجــود قــرار 

ــث  ــه، حي ــي« بإغاق ــايئ »إرسائي قض

كان رّده أن هــذا املصــى مفتــوح، وهــو 

ــارك. ــى املب ــجد األق ــن املس ــزء م ج

مخابــرات  أّن  صــري  وأضــاف 

ــول  ــك ح ــه كذل ــت مع ــال حقق االحت

يف  وقــال  املســاجد،  بــني  تنّقلــه 

أخطــب  “أنــا  عليهــم:  رده  معــرض 

ــه،  ــوة إلي ــه يل دع ــجد يوج يف أي مس

ــع  ــرى يق ــاجد األخ ــوايل يف املس وتج

الدينيــة”. وظيفتــي  ضمــن 

الشــيخ  مــع  التحقيــق  واســتمر 

ــز حــول  صــري نحــو 5 ســاعات، تركّ

وجــوده يف املســجد األقــى، حيــث 

زعــم االحتــال أن وجــوده يــؤدي إىل 

توتــر واضطــراب وإخــاٍل باألمــن، 

خطابــات  وخطاباتــه  خطبــه  وأن 

تحريضيــة.

الشــيخ  عــن  االحتــال  وأفــرج 

عــن  صــادر  قــرار  بعــد  صــري 

عــن  بإبعــاده  االحتــال  مخابــرات 

قابــًا  أســبوًعا  األقــى  املســجد 

شــهور. لعــدة  للتجديــد 

ــا عــى ذلــك، قــال صــري:  وتعقيبً

“حاولــوا أن أوقــع عــى قــرار اإلبعــاد 

ــرار باطــل،  ــو ق ــرار، وه فرفضــت الق

وهــذا يتعــارض مــع حريــة العبــادة 

ومــن حقــي أن أصــي يف األقــى، 

والقــرار تقييــد لحريــة العبــادة، وتدخل 

ــي”. ــة ووظيفت ــؤوين الديني يف ش

وأعتــر الشــيخ صــري أّن قــرارات 

االحتــال وانتهاكاتــه هــي التــي تــؤدي 

ــا أّن  ــر واإلخــال باألمــن، مضيًف للتوت

ــادة ال  ــو عب ــى ه ــا يف األق »وجودن

ــن  ــون م ــر يك ــا التوت ــه، إمن ــر في توت

تدخــل ســلطات االحتــال يف شــؤوننا 

ــة”. الديني

وســبق أن منعــت ســلطات االحتال 

ــن الســفر 4 أشــهر،  الشــيخ صــري م

وتشــكيله  املعــادي  »نشــاطه  بزعــم 

ــال”،  ــان االحت ــن كي ــى أم ــرًا ع خط

كــام اعتقلــه مــرّات عــدة، كان آخرهــا 

ــرض  ــايض، وتع ــارس امل يف 10 آذار/م

لإلبعــاد املتكــرر عــن املســجد األقــى 

ومحيطــه عــدة أشــهر.

حــامس،  حركــة  رئيــس  واتصــل 

عكرمــة  بالشــيخ  هنيــة،  إســامعيل 

ــام  ــه القتح ــن إدانت ــا ع ــري معربً ص

قــوات االحتــال منزلــه، واحتجــازه 

ســاعات. لســت 

وقــال هنيــة إّن »مــا جــرى مــع 

الشــيخ صــري تعــدٍّ عــى واحــدة مــن 

القامــات الكبــرة يف قدســنا وأقصانــا 

عــن  معلًنــا  الكــرام«،  وعلامئنــا 

ــع  ــع جمي ــه وم ــل مع ــه الكام »تضامن

علــامء القــدس واملرابطــني يف املســجد 

األقــى«.

صبري يرفض قرار االحتالل إبعاده عن األقصى..
وهنية يعلن تضامنه الكامل معه
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أّن  مقدســية  مصــادر  أفــادت 
االحتــال الصهيــوين جــرّف جــزء مــن 
ــة  ــب بلدي ــد طل ــفية، بع ــرة اليوس املق
االحتــال يف القــدس، ويشــمل القــرار 
كذلــك الســامح بتحويــل قطعــة األرض 
ــامن  ــل ض ــن أج ــة م ــة عام إىل حديق
ــور  ــتحداث قب ــن اس ــلمني م ــع املس من
ــد  ــا، ضمــن مســاعي تهوي ــدة فيه جدي
القــدس وتغيــر تاريخهــا وجغرافيتهــا.

ــي  ــف الت ــات التجري ــب عملي وعق
نّفذهــا االحتــال، اجتمــع العــرات 
املقــرة،  يف  املدينــة  أهــايل  مــن 
املســتمرّة  باالعتــداءات  منّدديــن 
قــوات  عليهــم  لتعتــدي  لاحتــال، 

بالــرب. االحتــال 

للمقــرة؛  األهــايل  وصــل  كــام 
ــم مل  ــور أمواته ــى أن قب ــوا ع ليطمئن
تُنبَــش، يف حــني اســتدعت ســلطات 
االحتــال الشــاب فــراس األطــرش، 

الرطــة،  مركــز  معــه يف  للتحقيــق 
وهــو كان أحــد املوجوديــن يف املقــرة.

وقــال رئيــس لجنــة رعايــة املقابــر 
اإلســامية يف  باألوقــاف  اإلســامية 
ــو زهــرة  ــى أب القــدس، الحــاج مصطف
إّن “قــوات االحتــال جرفــت قــرًا 
مــن مقــرة الشــهداء التابعــة للمقــرة 
ــد  ــام أح ــرت عظ ــث ظه ــفية حي اليوس
املــوىت، وقــد قمنــا بعــد ذلــك بإخــراج 
الجرافــة التــي قامــت بتجريــف القــر، 
ــه،  ــا كان علي ــه إىل م ــه وإعادت وترميم
ــال  ــوات االحت ــة وق ــا الجراف وأجرن

ــكان”. ــادرة امل عــى مغ

وهدمــت قــوات االحتــال ســور 
املقــرة والــدرج يف املدخــل املــؤدي 
إليهــا مطلــع كانــون األول/ديســمر 
2020، وواصلــت بعدهــا أعــامل الحفــر 
والتجريــف يف مقــرة الشــهداء، والتــي 
ــني  ــن الجيش ــهداء م ــات ش ــم رف تض

العراقــي واألردين، ملصلحــة »مســار 

ــة”. ــة التوراتي الحديق

وتقــع مقــرة اليوســفية شــاميل 

مقــرة بــاب الرحمــة، ومبحــاذاة ســور 

منــذ  وتتعــرض  الرقــي،  القــدس 

ســلطات  مــن  هجمــة  إىل  ســنوات 

إىل  وصلــت  وحفريــات،  االحتــال 

مداميــك أثريــة قريبــة مــن عتبــة بــاب 

األســباط.

ــوات  ــت ق ــك، هدم ــار ذل ويف إط

املاصــق  املقــرة  ســور  االحتــال 

درجهــا  وأزالــت  األســباط،  لبــاب 

األثــري أيًضــا، إضافــة للــدرج املــؤدي 

ــهداء،  ــرة الش ــن مق ــا م إىل امتداده

تنفيــًذا ملجموعــة مخططــات إرسائيليــة 

ــة. ــّدة طويل ــذ م ــدت من ــة أع متداخل

»مؤسســة  أدانــت  بدورهــا، 

بشــدة،  القــدس«،  ألجــل  أوروبيــون 

عــى  الســلطات اإلرسائيليــة  إقــدام 

ــت  ــرة، وقال ــن املق ــف أجــزاء م تجري

إّن »عمليــة التجريــف تــأيت يف ســياٍق 

مســبوق  غــر  إرسائيــي  تصعيــد 

الواقــع يف  األمــر  تغيــر  يســتهدف 

األقــى«. املســجد 

يذكــر أنّــه يف العــام 2014 منــع 

االحتــال الدفــن يف جزئهــا الشــاميل، 

ــود  ــرًا لجن ــة 20 ق ــى إزال ــدم ع وأق

 1967 العــام  استشــهدوا  أردنيــني 

فيــام يعــرف مبقــرة الشــهداء ونصــب 

الجنــدي املجهــول.

وتعــّد املقــرة أحــد أهــم وأبــرز 

املقابــر اإلســامية يف مدينــة القــدس، 

وتعمــل بلديــة االحتــال منــذ مــّدة 

املقــرة  محــارصة  عــى  طويلــة 

التهويديــة  باملشــاريع  وإحاطتهــا 

التلموديــة. والحدائــق  واملســارات 

االحتالل يجّرف جزًء من المقبرة اليوسفية.. تعّرف عليها
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الخميس 8 ربيع األول 1443هـ، الموافق لـ 14 أكتوبر 2021 

ــني 10-11- أعــاد مقدســيون، اإلثن

2021، دفــن رفــات األمــوات التــي 

ــال  ــد، خ ــوم األح ــال ي ــها االحت نبش

عمليــات التجريــف والحفــر يف املقــرة 

ــفية. اليوس

أّن  صحافيــة  مصــادر  وأفــادت 

الجنــازة  صــاة  أدّوا  »املتظاهريــن 

ــم  ــوات، ث ــهداء واألم ــات الش ــى رف ع

الفاتحــة”. بدفنهــا، وقــراءة  قامــوا 

املســجد  مديــر  اســتنكر  كــام 

األقــى املبــارك، عمــر الكســواين، 

هــذا االنتهــاك الصــارخ بحــق األمــوات 

الذيــن فتــت عظامهــم، وحمــل حكومــة 

االحتــال كامــل املســؤولية.

وقــال الكســواين يف تريحــات 

امليــت  عظــم  »كــرس  إّن  صحافيــة 

ــة  ــل كــرس عظــم الحــي، وإن كرام مث

ومــن  الحــي،  كرامــة  مثــل  امليــت 

واجبنــا الدفــاع عــن مقابرنــا وأمواتنــا، 

ــال  ــداء يســجل عــى االحت وهــذا اعت

بأخاقــه وتعاملــه مــع أمواتنــا«.

وطالــب الكســواين بوجــود »وقفــة 

عربيــة وإســامية إىل جانــب األوقــاف 

ــر؛  ــة املقاب اإلســامية وإىل جانــب لجن

رفــات  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

الشــهداء واألمــوات الذيــن ارتقــوا قبــل 

ــة«. ــذه املنطق ــال يف ه ــود االحت وج

انتــرت  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 

ــة  ــٍة يف منطق ــال بكثاف ــوات االحت ق

املقــرة اليوســفية، وأحــرت معهــا 

كل  لقمــع  العادمــة  امليــاه  ســيارة 

ألفعالهــا. املعارضــني 

أســر يف   400 مــن  أكــر  بــدأ 

ســجون االحتــال كافــة مــن أرسى 

الجهــاد اإلســامي، يف إرضاٍب مفتــوٍح 

ــاء 13- ــوم األربع ــذ ي ــام من عــن الطع

10-2021، رفًضــا لإلجــراءات العقابيــة 

ــا. ــة بإلغائه ــم، واملطالب بحقه

األرسى  شــؤون  هيئــة  وقالــت 

إّن »األرسى ســيرعون  واملحرريــن، 

ــة  ــة عام ــة واحتجاجي بخطــوات نضالي

تحقيــق  حتــى  كافــة  الســجون  يف 

مطالبهــم”.

وأفــاد األرسى، األحــد املــايض 10-

تصعيديــة  خطــوات  بــدء   ،2021-10

إجــراءات عقابيــة  بإلغــاء  للمطالبــة 

ــرار 6 أرسى  ــب ف ــم عق ــت عليه فرض

الشهر املايض.

ــن أرسى الجبهــة الشــعبية يف  وأعل

ــاد  ــم أرسى الجه ــايف، دع ــاٍن صح بي

هجمــة  وقــف  حتــى  الســبل  بــكل 

مــن  عــدًدا  وأن  عليهــم،  االحتــال 

ــاإلرضاب  ــيلتحقون ب ــة س أرسى الجبه

مســاندة لهــم.

وتــأيت خطــوات األرسى التصعيدية 

للمطالبــة بإعــادة أرسى حركــة الجهــاد 

اإلســامي إىل غرفهــم، وذلــك بعــد 

التنظيــامت  غــرف  عــى  توزيعهــم 

ــجون. ــرى بالس األخ

أرسى   6 هــروب  عمليــة  وبعــد 

ــايض،  ــهر امل ــوع الش ــجن جلب ــن س م

ــال إجــراءات  فرضــت ســلطات االحت

ــت  ــاد، متثل ــق أرسى الجه ــفية بح تعس

ــم عــى  ــم وتوزيعه ــن غرفه ــم م بنقله

ــرى. ــامت األخ ــرف التنظي غ

وحــّذر عضــو املكتــب الســيايس 

جباريــن،  زاهــر  حــامس  لحركــة 

االحتــال مــن عواقــب موقفــه املتعنــت 

ــات  ــة األرسى والعقوب ــوص قضي بخص

املفروضــة عليهــم.

مقدسيون يعيدون دفن رفات األموات في المقبرة 
اليوسفية بعد أن تسبب االحتالل بنشبها

أكثر من 400 أسير يبدأون إضراًبا عن الطعام
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»الســابعة«  القنــاة  وقالــت 

»كارتــا«  رشكــة  إّن  الصهيونيــة 

هــذه  ســتبني  العقاريــة  اإلرسائيليــة 

ــا  ــتتضمن مروًع ــي س ــدات والت الوح

أّن  إىل  مشــرًة  باملــكان،  ـا  تجاريًـّ

التكلفــة ســتصل إىل مئــات املايــني 

مــن الشــواكل )الــدوالر= 3.2 شــيكل(.

القنــاة عــن رئيــس  نقلــت  كــام 

»كارتــا«  مجموعــة  إدارة  مجلــس 

ــع  ــذا موق ــه: »ه ــامن، قول ــاي ني أميش

ســكني شــهر للغايــة، عــى الخــط 

األزرق للســكك الحديديــة الخفيفة، يف 

واحــدة مــن أعــى النقــاط يف املدينــة 

مــع إطالــة خابــة عــى القــدس، 

املشــاريع  أكــر  مــن  يجعلــه  مــام 

االســراتيجية«.

وأشــار إىل أن هذا املــروع، ينضم 

إىل عــدد مــن املشــاريع األخــرى التــي 

ــة عــى محــور الســكك  تقودهــا الرك

الحديديــة الخفيفــة، إىل جانــب العديد 

مــن مشــاريع البنــاء يف املدينــة، والتــي 

آالف  الخطــة  حســب  عددهــا  يبلــغ 

ــكنية )االســتيطانية(. الوحــدات الس

الــدويل بأغلبيــة  ويعــّد املجتمــع 

ســاحقة أن املســتوطنات يف الضفــة 

ــذا  ــتند ه ــة، ويس ــر رشعي ــة غ الغربي

التــي  الرابعــة،  اتفاقيــة جنيــف  إىل 

نقــل  مــن  االحتــال  ســلطة  متنــع 

مســتوطنني إرسائيليــني إىل األرايض 

املحتلــة.

االحتــال  حكومــة  وضعــت 

أعــداد  ملضاعفــة  خطــة  الصهيــوين 

الســوري  الجــوالن  يف  املســتوطنني 

آالف  بنــاء  خــال  مــن  املحتــل، 

وتقديــم  االســتيطانية  الوحــدات 

تســهيات ومزايــا تحفيزيــة، بهــدف 

ــل« عــى هــذه  ــز ســيادة »إرسائي تعزي

 ،1967 عــام  منــذ  املحتلــة  األرايض 

االحتــال. إعــام  وفــق 

وقــال موقــع »كيبا« الصهيــوين، إّن 

“وزارة البنــاء واإلســكان اإلرسائيليــة، 

ـا عــى الرويــج لخطــة  تعكــف حاليًـّ

عــدد  مبضاعفــة  تقــي  حكوميــة 

ــس اإلقليمــي االســتيطاين  ســكان املجل

ومســتوطنة  الجــوالن  ملرتفعــات 

كترسيــن، بحيــث تســوق 7 آالف وحــدة 

اســتيطانية جديــدة يف املنطقــة بحلــول 
عــام 2026”.

ــوايل 4  ــتبنى ح ــة، س ــا للخط ووفًق
ــنوات  ــتيطانية يف الس ــدة اس آالف وح
يف  الريفيــة  املناطــق  يف  القادمــة 
مجلــس الجــوالن اإلقليمي االســتيطاين، 
يف  املســتوطنني  عــدد  ومضاعفــة 
التجمعــات الريفيــة إىل مثانيــة آالف 
أجــل  مــن  اســتيطانية  عائلــة  و400 
تعزيــز وتطويــر املســتوطنات القامئــة.

حكومــة  رئيــس  أعلــن  كــام 
ــا  ــت، عــن نواي ــايل بيني ــال، نفت االحت
يف  جديدتــني  مســتوطنتني  إلقامــة 
الجــوالن الســوري املحتــل، خــال املّدة 
املقبلــة، يــوم اإلثنــني 2021-10-11.

مــن جهتهــا، أدانــت ســورية بأشــد 

وزراء  رئيــس  تريحــات  العبــارات 

كيــان االحتــال الصهيــوين بخصــوص 

زيــادة عــدد املســتوطنني الصهاينــة يف 

ــّل«. ــوري املحت ــوالن الس الج

وكان الرئيــس األمــريك الســابق 

آذار/ يف  اعــرف  ترامــب،  دونالــد 

بســيادة  رســميًّا   2019 مــارس 

ــوالن  ــات الج ــى مرتفع ــل« ع »إرسائي

ســورية مــن  املحتلــة 

كشفت وسائل إعالم صهيونية، اإلثنين 2021-10-11، 
عن مخطٍط لبناء 104 وحدات استيطانية في مستوطنة 

»جيلو« جنوبي القدس المحتلة.

خطة صهيونية لمضاعفة أعداد المستوطنين في الجوالن.. 
وسورية تدين



9

- 2
46

 - 
ون

بع
وأر

ة 
ست

 و
ان

مئت
د 

عد
 ال

- 

الخميس 8 ربيع األول 1443هـ، الموافق لـ 14 أكتوبر 2021 

تطبيعــي  إمــارايت  وفــٌد  اقتحــم 

وعنــارص  االحتــال  رشطــة  برفقــة 

األقــى،  املســجد  ســاحات  جيشــه 

وأفــادت  11-10-2021ـ  اإلثنــني 

ــن  ــد دخــل م ــة أّن الوف مصــادر محلي

»بــاب حطــة«، ورشع يف جولــة يف 

ســاحات »األقــى«، وخــرج مــن بــاب 

ــش  ــن جي ــارص م ــة عن ــباط برفق األس

االحتــال.

منفصــل،  تطبيعــي  ســياٍق  ويف 

شــهدت البحريــن، يــوم اإلثنــني أيًضــا، 

أول حفــل زواج يهــودي عــى أراضيهــا 

منــذ أكــر مــن 50 عاًمــا، وذلــك بعــد 

ــع العاقــات مــع  نحــو عــام مــن تطبي

ــوين. ــال الصهي االحت

أوف  »تاميــز  موقــع  وبحســب 

ــم  ــل«، فــإّن حفــل الزفــاف أقي إرسائي

بفنــدق ريتــز كارلتــون يف املنامــة، 

»عامــة  يعتــر  الحــدث  إّن  وقــال 

ــة  ــة يف الدول ــة اليهودي فارقــة« للجالي

الخليجيــة.

ــو،  ــس هــو نجــل هــدى نون والعري

لــدى  الســابقة  البحريــن  ســفرة 

الواليــات املتحــدة، وهــي عضــو يف 

البحريــن. يف  اليهوديــة  الجاليــة 

ــر  ــابها ع ــر حس ــو ع ــت نون وقال

ــاف  ــل الزف ــر”: “كان حف ــع “توي موق

ــده كل أم«.  ضخــاًم وهــذا مــا تري

ــم داود نونــو  بــدوره اعتــر إبراهي

رئيــس الطائفــة اليهوديــة يف البحرين، 

ــة  ــة مهم ــكل لحظ ــرس ش ــذا الع أّن ه

ــودي  ــع اليه ــة، واملجتم ــة اليهودي للعائل

ــة. ــن واملنطق يف البحري

لــدى  الطاقــة  وزيــرة  وقعــت 

ــرار،  ــن اله ــي كاري ــال اإلرسائي االحت

ــد  ــري األردين محم ــاه وال ــر املي ووزي

تســمح  مشــركة  اتفاقيــة  النجــار، 

بزيــادة إمــدادات امليــاه مــن االحتــال 

مــر  مليــون   50 بحــوايل  لــألردن 

مكعــب يف الســنة، وذلــك الثاثــاء 12-

 .2021-10

عــن  أردنيــة،  وكاالت  ونقلــت 

مصــادر رســمية يف وزارة امليــاه والري، 

ــة  ــة األردني ــة املختص ــان الفني أن اللج

-اإلرسائيليــة عملــت عــى توقيــع اتفاق 

كميــات  مبوجبــه  األردن  »يشــري 

ــة  ــار اتفاقي ــارج إط ــة خ ــاه إضافي مي

ــات املنصــوص عليهــا  الســام والكمي

باالتفاقيــة”.

ــل  ــران لحضــور حف ــع الوزي واجتم

التوقيــع عــى االتفــاق بحضــور ســفر 

االحتــال يف األردن، وســفر األردن 

ــال. ــدى االحت ل

وبحســب »معاهــدة الســام« بــني 

األخــرة  تلتــزم  واالحتــال  األردن 

مــر  مليــون   35 بـــ  األردن  بتزويــد 

مكعــب ســنويًا، إضافــة إىل مــا يخــزن 

ــتاء،  ــل الش ــا يف فص ــرة طري يف بح

وهــي كميــة تتفــاوت ســنويًا حســب 

الهطــول املطــري

ــري األردين  ــاه وال ــر املي وكان وزي

محمــد النجــار، قــد قــال ســابًقا ملوقــع 

عرضــت  »إرسائيــل  إّن  »اململكــة«: 

ــاه  ــن املي ــات م ــى األردن رشاء كمي ع

قــد تصــل إىل 50 مليــون مــر مكعــب 

مــن بحــرة طريــا، بعــد تقديــم طلــب 

ــب”. ــر مكع ــني م ــراء 8 ماي ل

وفٌد إماراتي تطبيعي يقتحم األقصى وأول حفل زفاف 
يهودي في البحرين منذ أكثر من 50 عاًما

األردن يوقع اتفاًقا لشراء مياه إضافية من »إسرائيل«
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األسيرة المقدسية الجريحة إسراء رياض جميل جعابيص
)37 عاًما( من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

دخلت عامها االعتقالي السابع توالًيا داخل سجون االحتالل.
وتعاني األسيرة جعابيص كثيًرا من ألم الجروح والحروق، 
وهي بحاجة إلجراء عدة عمليات جراحية مستعجلة، إال أن 

إدارة السجون تماطل في تقديم العالج الالزم لها.
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أكثر من 9 آالف شجرة دمرها االحتالل بالضفة العام الماضي
اللجنة الدولية للصليب األحمر، تؤكد أّن قوات االحتالل دمرت أكثر من 

9,300 شجرة  في الضفة المحتلة، خالل عام 2020 الماضي، في 

حين دعت إلى تمكين المزارعين الفلسطينيين من الوصول اآلمن 
إلى حقول الزيتون الخاصة بهم في الضفة الغربية، وذلك في الوقت 

المناسب والكافي خالل موسم قطف الزيتون.
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بقلم السيد بركة

وماذا بعد؟!

وأي خاصــات ميكــن الخــروج 

ــوم واآلن؟! ــا الي به

املراقبــة  مــن  مســتوى  أي 

يكتشــف  األمــم  )للعبــة  واملتابعــة 

أو  العامليــة  البنيــة  أن  املراقــب 

الدوليــة للنظــام العاملــي تتصــدع 

وعــى  الهيمنــة  بنيــة  وأن  بقــوة، 

رأســها أمــركا والصهاينــة وقبضتهــا 

تضعــف وتراجــع مبــا ال يــدع مجــااًل 

للشــك يف ذلــك، وهــذا مــا يعــّر 

ــرب  ــا الغ ــركا ومعه ــل أم ــه فش عن

يف تحقيــق منــوذج نجــاح واحــد 

يف أي ســاحة مــن ســاحات املنازلــة 

واالشــتباك املشــار إليهــا أو غرهــا، 

اذن مل تعــد أمــركا هــي أمــركا 

التــي كانــت، ومل تعــد إرسائيــل هــي 

إرسائيــل التــي كانــت، واملواجهــة 

املقاومــة  ومحــور  إيــران  مــع 

ــة  ــا يف فلســطني التاريخي وتطوراته

ــار  ــة ويف البح ــة العربي ويف املنطق

واملحيطــات أكــر دليــل عــى ذلــك.

ــة  ــٍم عاملي ــة أم ــة لعب يف مواجه

ال ترحــم البــد مــن اللعــب بطريقــة 

مــا  كل  عــن  ومختلفــة  جديــدة 

العــب  مــن  البــّد  أقصــد  ســبق، 

ــاملة  ــة ش ــة أممي ــك رؤي ــي ميل أمم

عــى  املعركــة  لخــوض  ومســتعد 

مــرسح أممــي، وحــارض ملواجهــة 

)إعاميــة،  األمميــة  األبعــاد  كل 

واقتصاديــة..(  عســكرية  ثقافيــة، 

هــذا الاعــب اليــوم موجــود وتعــوه 

اســمه “محــور طهــران القــدس” أو 

محــور املقاومــة أو محــور االمــة، 

ــه فلســطني وعــى رأســه  رأس حربت

ويف القلــب منــه “طهــران الثــورة”.

ــب  ــر أّن الاع ــد يف األم والجدي

هــذه املــرة ال ميثــل قطــرًا بعينــه 

رغــم قيامــه بــدوره الوطنــي املحــي 

بــكل جــدارة واقتــدار إال انــه يف 

الوقــت ذاتــه ميثــل أمــة وميثــل 

محور األمة ومستقبل لعبة األمم )2(



13

- 2
46

 - 
ون

بع
وأر

ة 
ست

 و
ان

مئت
د 

عد
 ال

- 

الخميس 8 ربيع األول 1443هـ، الموافق لـ 14 أكتوبر 2021 

االنســانية مًعــا يف آن واحــد.

ــوذج التحــرري رغــم  أي أن النم

وطنيتــه الباهــرة إال أنــه ال يــرى 

نــًرا إال مــن خــال منــوذج األمــة 

األمــة  وقــدارت  وطاقــة  وجهــد 

ــة. ــة األم وجبه

بوضــوح أكــر النمــوذج الجديــد 

ال يــرى نــًرا إال مــن خــال أمميــة 

تحرريــة تأخذنــا عــر انتصاراتنــا 

وقيــم  ومثــل  عــامل جديــد  عــى 

جديــدة لنجــد أنفســنا أمــام أمــم 

ــود  ــو موج ــام ه ــة ع ــدة مختلف متح

ونظــام عاملــي جديــد مختلــف عــام 

ــة. ــى اللحظ ــود حت ــو موج ه

تحــرًرا  أكــر  عــامل  وحتــاًم 

واســتقااًل وأكــر عــداًل وإنســانية 

أّن  وكــام  اآلن،  عليــه  هــو  مــام 

بنيــة الهيمنــة تتصــدع فــإن بنيــة 

ــك  ــم وتتامس ــد تتعاظ الاعب الجدي

بلحظــة. لحظــة 

التاميــز  مــن  البــّد  لذلــك 

ــوَن(  ــا الُْمْجرُِم ــْوَم أَيَُّه ــاُزوا الْيَ )واْمتَ

»يــس –59”، نعــم البــّد مــن معايــر 

جديــدة تجعلنــا نعــرف ونحــدد العدو 

النــارص  والــويل  الصديــق  مــن 

مــن الخائــن الغــادر ألن املعركــة 

اصبحــت جديــة أكــر مــن أي وقــت 

مــى فــا وقــت للوقــت، والخطــر 

ــة  كل الخطــر مــن املواقــف الضبابي

هكــذا  الن  الرماديــة،  والقيــادات 

ــاج  ــة األمــم بجــد« تحت ــة »لعب معرك

ــن  ــامء الكبارالذي ــن الزع ــاذج م من

ــي  ــم وتنحن ــعوبهم وأمته ــون ش ميثل

ــد  ــاع مج ــم صن ــة ألنه ــم البري له

لإلنســانية وهــم يســتعيدون مجــد 

الصغــار  أمــا  وأمتهــم،  شــعوبهم 

الذيــن ال يشــبهون شــعوبهم يف يشء 

ــن  ــم والذي ــبهوا أمته ــك أن يش ناهي

هــم يف حقيقتهم معجبــون بالنموذج 

الصهيــوين،  الغــريب  األمــريك 

ومســتعدون يف أعامقهــم للحــرب 

ــة  ــة والعدال ــل الحري ــه ميث ــه ألن مع

واملســاواة، وبالتــايل غايــة طموحهــم 

هــؤالء الصغــار أن يعرفــوا بهــم وأن 

ــم  ــم، ويحفظــوا له يكرســوا رشعيته

ــنار  ــار والش ــة بالع ــم املجلل وظيفته

ألنهــم اختــاروا جبهــة الشــيطان، ومل 

ــة الرحمــن  ــرح صدورهــم لجبه تن

ــة األحــرار األحــرار والرجــال  –جبه

ــال. الرج

ــر  ــال ال الح ــبيل املث ــى س وع

وأي  حــر  أي  ينتظــره  الــذي  مــا 

عزيــز مهــام كان دينــه ومعتقــده 

ــلامن  ــن س ــاس وب ــال: عب ــن أمث م

ــد  ــرب محم ــك املغ ــد ومل ــن زاي وب

ــاحتني  ــام يف الس ــادس وأمثاله الس

واإلســامية. العربيــة 

ــّد  ــز والب ــن التامي ــّد م ــم الب نع

مــن اليقظــة والحــذر الشــديدين 

أن  علينــا  شــعوبنا  حــق  مــن  ألن 

نعجــل بالفــرج وبالنــر املبــني، وأن 

نعفيهــم مــن املعــارك نعــم البــّد مــن 

التاميــز والبــّد مــن اليقظــة والحــذر 

الشــديدين ألن مــن حــق شــعوبنا 

علينــا أن نعجــل بالفــرج والنــر 

املبــني، وأن نعفيهــم مــن املعــارك 

املزيــد  إال  التــي ال حصــاد منهــا 

مــن الحصــار واهــدار الكرامــات 

وتوســيع دائــرة االذالل وأن نُشــفي 

ــم  ــظ  قلوبه ــب غي ــم ونُذِه صدوره

بالنتائــج املراكمــة لصالــح حســم 

وجبهــة  الحــق  لصالــح  الــراع 

وجبهــة  فلســطني  وجبهــة  الحــق 

العدالــة  عــن  الباحثــة  االنســاينة 

لانســان مطلــق إنســان.

وجبهتهــا  أمــركا  الخاصــة/ 

ومحــور  أفــول،  وإىل  تصــدع  يف 

يــزداد  األمــة(  )محــور  املقاومــة 

قــوة ومتاســكا وهيبــة ونفــوًذا وهــو 

يراكــم القــوة واالنتصــارات وهــو 

يف صعــود الفــت وملــن يريــد أن 

يســمع ويــرى وإعــادة الحســابات 

مفتوحــة ومطلوبــة مــن الجميــع، 

ــه ودوره  ــان موقع ــذ كل انس يك يأخ

الطبيعــي، مهــام كان حجمــه ونوعــه 

املجــد  اعــادة  يف  املســاهمة  يف 

والعــزة والكرامــة لفلســطني ولألمــة 

ولإلنســانية حتــى ال يجــد الواحــد 

ــب يف  ــع الح ــو يض ــه وه ــا نفس من

طاحونــة األعــداء وهــو ال يــدري.

بــه  اختــم  مــا  أفضــل  ولعــل 

للتعبــر عــن الاعــب الجديــد الــذي 

ــة  ــح األم ــة ولصال ــم األم ــب باس يلع

ب  املثــل الرائــع “مــا ينفــع الــرسِّ

حتــام ينفــع النحلــة”.

ومــا ينفــع األمــة حتــام ينفــع 

أوطاننــا، وكل نجــاح أصيــل حقيقــي 

هنــا وهنــاك هــو نجــاح لنــا ولألمــة 

ــاء. جمع

والسام عى من اتبع الحقيق.
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حسن الرشيدي

“مســتقبل إرسائيــل ســيكون إمــا 

ســيئًا أو ســيئًا للغايــة«

ــا  ــا ألقــاه عربيً هــذا ليــس تريًح

أو مســلاًم مــن بــاب التمنيــات أو حتــى 

اســتقراء املســتقبل أو مــردًدا نبــوءة 

ــس أحــد  ــح رئي ــه تري ــة، ولكن متداول

اإلرسائيليــة  األمــن  أجهــزة  أخطــر 

وهــو رئيــس جهــاز األمــن الداخــي 

اإلرسائيــي الســابق كارمــي غيلــون، يف 

مقابلــة أجرتهــا معــه ونرتهــا صحيفــة 

هآرتــس الصهيونيــة، والرجــل يعــر عن 

هواجــس مقلقــة تتعلــق بوجــود ومصر 

يــزداد  حيــث  الصهيــوين،  الكيــان 

األمنيــة  املؤسســات  داخــل  الجــدل 

واســتتبعتها  والسياســية،  الفكريــة 

يف  ومؤمتــرات  ومقــاالت  أبحــاث 

ــا يف  ــة بحث ــث اإلرسائيلي ــز البح مراك

ــان. ــذا الكي ــتقبل ه مس

املســتقبل  ســؤال  تصاعــد  ولقــد 

عــى الســاحة الداخليــة الصهيونيــة، 

ســواء عــى ســاحة األجهــزة التنفيذيــة 

أو الفكريــة هــذه األيــام.. خاصــة بعــد 

املــأزق الــذي وجــد الكيــان الصهيــوين 

نفســه فيــه، وهــو يــرى أن الســاح 

الــذي ميتلكــه والــذي يتفــوق بــه عــى 

جيــوش املنطقــة غــر قــادر عى حســم 

الفلســطينية،  املقاومــة  مــع  معركتــه 

هــذه الفصائــل املســلحة والتــي تدافــع 

ــة أرض  ــارص يف قطع ــعب مح ــن ش ع

صغــرة، ولكــن تلــك املقاومة بأســلحتها 

ــتطاعت أن  ــها اس ــا بنفس ــي طورته الت

اليهــود  وتجــر  مطاراتــه،  تحــارص 

عــى املكــوث يف بيوتهــم بصواريخهــا 

املصنعــة محليــا وليســت املصنوعــة يف 

كــرى مصانــع الســاح العامليــة.

ليســت  الكيــان  ســقوط  وفكــرة 

املفكريــن  مــن  فعــدد  جديــدة، 

ــقوط،  ــذا الس ــوا ه ــني توقع الصهيوني

اليهــودي  الروفيســور  أولهــم  وكان 

أعلنهــا  حــني  ليبوفيتــش  يشــعياهو 

رصاحــة مبــارشة بعــد حــرب 1967 

ــام  ــرب األي ــا ح ــون عليه ــي يطلق والت

اليــوم  يف  الرجــل:  فيقــول  الســتة، 

ــل إذا مل  ــة إرسائي الســابع، ســتبدأ نهاي

. تســتيقظ

ــذه التريحــات  ولكــن أقــوى ه

الســابق،  الــوزراء  رئيــس  قالــه  مــا 

بنيامــني نتنياهــو، يف احتفــال عيــد 

العــرش عنــد اليهــود عــام 2017 عندما 

ــد  ــل عي ــغ إرسائي ــأجتهد لتبل ــال: “س ق

ميادهــا املئــة، لكــن هــذا ليــس بديهيًا، 

ــة  ــر دول ــه مل تعم ــا أن ــخ يعلمن فالتاري

ــني  ــن مثان ــر م ــودي أك ــعب اليه للش

ــة الحشــمونائيم”. ســنة وهــي دول

ويف حديــث لرئيــس جهــاز املوســاد 

اإلرسائيليــة  االســتخبارات  وكالــة 

األســبق، أفراييــم هليفــي، يف الذكــرى 

الـــ 70 للنكبــة يقــول فيــه: نحــن عــى 

أبــواب كارثــة! إنــه ظــام مــا قبــل 

الهاويــة.

كل هــؤالء الــذي يتوقعون الســقوط 

ــودة  ــوءات موج ــق نب ــن طري ــس ع لي

يف كتــب أو نقــًا عــن مدعــني للغيــب 

ــع  ــق للواق ــن نتيجــة اســتقراء عمي ولك

الصهيــوين واكتشــاف حجــم األزمــة 

التــي ميــر بهــا الكيــان.

هل للكيان الصهيوني مستقبل؟ )1(



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرقي من حيفا وعى بعد 5 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا 9200 دومنًــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 407 نســمة، ارتفــع 

إىل 412 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- أزال االحتال القرية و استوىل عى أراضيها بالكامل عام 1948.

- قّسم االحتال أراضيها بني حيفا ومستوطنة “نيشر”. 

بلد الشيخ
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