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لكي ال ننسى
مــن أصعــب الصعوبــات أن يبــُذل الفــرد منــا ُجهــًدا يف رشح البديهيــات، ســواء كانــت تلــك علميــة أو 

تاريخيــة أو اجتامعيــة، فنجــد هــذا الفــرد يتحمــل مــن مشــاق تقريــب املفاهيــم ملــن يســتهدفهم بخطابــه، 

مــاال يجــده مــن مشــقٍة حــن يتحــدث ويــرح أعقــد املســائل الفكريــة والعقديــة بــل حتــى مســائل مــا وراء 

الكــون.

ــاج يف  ــت تحت ــا بات ــري، إذ إنه ــامر الفك ــذا املض ــت ه ــد دخل ــا ق ــدس وأحقيته ــة الق ــدو أّن قضي ويب

ـــ لتعــود  ـــ رغــم بداهيتهــاـ  اســتحضارها يف وجــدان الشــعوب العربيــة واإلســامية، إىل الكثــر مــن الجهــدـ 

ــذا  ــر يف ه ــدى الكث ــي ل ــل الجمع ــامي، وإىل العق ــريب واإلس ــدان الع ــيتها يف الوج ــا وقدس إىل مكانته

الزمــن الصعــب، وال ســيام يف ظــل التداعيــات التــي متــر بهــا كل مــن األمتــن العربيــة واإلســامية، ويف 

ظــل التطبيــع املجنــون واملحمــوم مــن ِقبــل البعــض العــريب واملســلم.

ــر فنقــول هــل نــي هــؤالء كنيســة القيامــة ومهــد الســيد املســيح ؟ ودعوتــه إىل العــدل  مــن هنــا نُذكّ

والحــب والتســامح ؟ وحرصــه عــى عــدم االعتــداء عــى اآلخــر، ســواء يف مالــه أو بدنــه أو أهلــه ؟ أم إّن 

الســيد املســيح ال عاقــة لــه بالقــدس وكنيســة القيامــة وبيــت لحــم ؟ وهــل الســيد املســيح هــو ابــن هــذه 

األرض أم وافــًدا إليهــا مــن بريطانيــا أو فرنســا أو إيطاليــا أو أمــركا، بعينــاه الزرقــاوان وشــعره األشــقر 

وبرتــه البيضــاء الدالــة عــل ُغربتــه عــن أرض فلســطن ؟ فــإن كان الجــواب أّن فلســطن والقــدس وبيــت 

لحــم هــي مهــده ومــكان والدتــه ودعوتــه، فعليهــم واجــب تطهــر هــذا املقــدس ممــن يدنســه وينــر فيــه 

الرذيلــة، ويرسقــه لينســبه إليــه زوًرا وبهتانًــا.

ونقــول مــن جهــة أُخــرى هــل نــي الطــرف الثــاين يف معادلــة الــراع مــع الصهيونيــة معــراج نبيهــم 

ــه ؟ أم نســوا  ــة ب ــه لهــم بالعناي ــا رســول الل ــاء ؟ أم نــي هــؤالء املســجد األقــى ووصاي ــه باألنبي وصات

الفتــح اإلســامي لــه ؟ أم نــي هــؤالء قبــور صحابــة رســولهم املوجــودة عــى ثــرى القــدس وفلســطن ؟ 

أم إنهــم ال يعتقــدوا بوجــود قبــة الصخــرة وال وجــود معــراج للنبــي محمــد وال لحائــط الــراق ؟ أم إنهــم مل 

ميُــر عليهــم مــا تعاهــد عليــه خليفــة املســلمن عمــر مــع رأس هــرم الكنيســة يف القــدس ؟ أم إنهــم يشــكّون 

ــاالت  ــخ والرس ــة يف التاري ــة العريق ــذه األم ــبهم إىل ه ــى بنس ــل حت ــم، ب ــم وعروبته ــم ودينه يف تاريخه

الســاموية ؟

ــد إرادة الخــروج مــن  قــد تُصــاب األمــة يف فــرة مــن الزمــن بالهزميــة، ولكــن ليــس ُمــرر لهــا عن

الهزميــة أن ترفــض أو تبــدل هويتهــا وتاريخهــا وتتنــازل عــن مقدســاتها، وتزعــم أنهــا تُريــد رمــي األثقــال 

التــي تُعيــق تقدمهــا وحريتهــا املنشــودة.

إّن مــا يفعلــه املتغافــل عــن املقدســات ومــا يُحــاك لهــا مــن الصهاينــة وأعوانهــم وأذنابهــم، ومــا يقــوم 

ــع اليــوم هــو الهزميــة بعينهــا مــن دون شــك أو ريــب، وهــو الخســارة للديــن والتاريــخ  بــه دعــاة التطبي

واألوطــان واملقدســات، وليــس أبــًدا إنقاذهــا، إنــه الذهــاب إىل التيــه واملجهــول الــذي ال رجعــة منــه أبــًدا، 

هــل وضحــت هــذه البديهيــات أم لبــس بعــد ؟

3

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منســق امللتقــى العلــايئ العاملــي مــن 
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وجهــات  مؤسســات  كشــفت 
ظهــرت  جديــدة  تشــققات  مســؤولة 
ــة  ــى، نتيج ــجد األق ــة املس يف أرضي
ــة أســفله،  حفريــات االحتــال املتواصل

مــا يهــدد املســجد وأساســاته.

وظهــرت التشــققات يف املنطقــة 
مــن  بالقــرب  لألقــى،  الغريبــة 
املتحــف اإلســامي، وبــاب املغاربــة 
وصــواًل  الــراق  لحائــط  املاصــق 

األمويــة. القصــور  ملنطقــة 

وقــال مجلــس األوقــاف والشــؤون 
مدينــة  يف  اإلســامية،  واملقدســات 
ــه يتابــع »بخطــورة بالغــة«  القــدس: إنّ
الحفريــات التــي تُجريهــا الســلطات 
املســجد  محيــط  يف  الصهيونيــة 

األقــى.

وذكــر املجلــس أن ســلطة اآلثــار 
الصهيونيــة وجمعيــة إلعــاد االســتيطانية 
تجريــان منــذ مــّدٍة »حفريــات مريبــة 
املســجد  محيــط  يف  وغامضــة« 
الجهتــن  مــن  خاصــة  األقــى، 
الجنوبيــة والغربيــة املاصقــة لألســاس 
منطقتــي  يف  للمســجد،  الخارجــي 

حائــط الــراق والقصــور األمويــة.

وأضــاف: »نرصــد منــذ مــدة قيــام 
مجموعــة مــن العــامل وباســتخدام 
أيضــا الجرافــات وآالت الحفــر الكبــرة 
العمــل بعجلــة مريبــة يف ســاحة حائــط 
الــراق ويف منطقــة القصــور األمويــة، 
لألساســات  املاصقــة  املنطقــة  يف 
ــارك”. ــجد األقــى املب ــفلية للمس الس

ووفقــا للمجلــس؛ فــإّن األعــامل 
ــوب  ــل ثق ــة وعم ــغ األترب شــملت تفري
الجنــويب  للســور  محاذيــة  بجــدران 
يف  للممــرات  وتفريــغ  للمســجد، 
محاولــة إلخفــاء مــا يقومــون بــه مــن 

حفريات.

وأكّــد أن املراقبــن رصــدوا عمليات 
ــارة  ــهر لحج ــذ أش ــتمر من ــر مس تكس
أثريــة مهمــة، حيــث يتــم تحويلهــا 
لحجــارة صغــرة بهــدف إخفــاء أثرهــا، 
ــب  ــم يذه ــا طم ــى أنه ــا ع وإخراجه
للقاممــة، وذلــك مــن عــامل حفريــات 

ــتيطانية. ــات اس ــن لجمعي تابع

وحــّذر مجلــس األوقــاف والشــؤون 
واملقدســات اإلســامية »من االســتمرار 
املعــامل  وتغيــر  والتخريــب  بالعبــث 
املواقــع  لهــذه  والدينيــة  التاريخيــة 

التاريخيــة الوقفيــة”.

ــامس«:  ــة »ح ــت حرك ــا قال بدوره
ــط  ــة يف محي ــات الصهيوني إّن الحفري

»تهديــًدا  تُعــّد  األقــى  املســجد 
مبــارًشا ألساســات وجــدران املســجد«، 

املحتلــة. القــدس  مدينــة  يف 

وأضافــت أّن »الحفريــات محاولــة 
القــدس  مدينــة  معــامل  لطمــس 
محملــًة   والتاريخيــة«،  اإلســامية 
عــن  كاملــًة  املســؤولية  االحتــال 
ــاكات الخطــرة. ــك االنته ــات تل تداعي

ــدول  ــة ال ــامس« جامع ــت »ح ودع
ــامي  ــاون اإلس ــة التع ــة ومنظم العربي
واألردن »إىل التحــرّك العاجــل لوقــف 
تلــك املخططــات االســتعامرية الخبيثــة، 
األقــى  واملســجد  للقــدس  حاميــًة 
وقبلــة  الكريــم  الرســول  مــرسى 

األوىل”. املســلمن 

حفريات لالحتالل تهدد قواعد األقصى ودعوات للتصدي 
لجرائم التهويد
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الصهيــوين  االحتــال  يســتمر 

مــن  الغربيــة  املنطقــة  يف  بحفرياتــه 

األصــوات  وتتعــاىل  األقــى،  املســجد 

املقدســية املطالبــة بخطّــة إســراتيجية أو 

ملواجهــة لوقــف الحفريــات التــي تشــكل 

األقــى. للمســجد  تهديــًدا 

املقدســية  الهيئــة  رئيــس 

االحتــال  التهويــد:  ملناهضــة 

يســعى إىل إيجــاد أي أثــر يثبــت 

يتــه روا

املقدســية  الهيئــة  طالب رئيــس 

الهدمــي،  نــارص  التهويــد،  ملناهضــة 

ــون  ــرورة أن يك ــد 26-6-2022، ب األح

ملواجهــة  إســراتيجية  خطــة  لدينــا 

االحتــال واســتثامر الــدور الشــعبي«، 

مشــدًدا عــى أهميــة الــدور الرســمي يف 

ــع  ــال، لوض ــع االحت ــات م ــف العاق وق

ــدس  ــرة يف الق ــاكات الخط ــد لانته ح

واألقــى.

ــعى إىل  ــال يس ــار إىل أّن االحت وأش

إيجــاد أي أثــر يثبــت روايتــه وحديثــه 

يف  لليهــود  التاريخــي  الوجــود  عــن 

ــه إىل  ــت ذات ــرًا يف الوق ــطن، مش فلس

أن االحتــال مل يفلــح يف هــذه املســاعي، 

لذلــك يحــاول طمــس األدلــة التــي تثبــت 

ويحــاول  الصهيونيــة،  الروايــة  عكــس 

ــه. ــع روايت ــجم م ــا لتنس تزويره

ومنــذ أيــام عــّدة تُواصــل آليــات 

االحتــال أعــامل الحفريــات يف منطقــة 

للّســور  املُحاذيــة  األمويــة«،  »القصــور 

الجنــويب للمســجد األقــى املُبــارك.

ويــرى الهدمــي أّن االحتــال بــدأ 

ــى  ــجد األق ــى املس ــيطرته ع ــد س يفق

ترسيــع  عــى  يعمــل  لذلــك  املبــارك، 

هــذه املعركــة، ويريــد أن يــرى مصليــات 

األقــى تتهــاوى، ويريــد أن مينــع دائــرة 

ــذه  ــم ه ــن ترمي ــامية م ــاف اإلس األوق

ــا. ــات وعامرته املصلي

ــابق  ــال تس ــلطات االحت ــع: »س وتاب

ــجد  ــط املس ــى محي ــيطرة ع ــن للس الزم

ــون التســوية«  األقــى مــن خــال »قان

ــة«. ــدس املحتل يف الق

الشــعبي  بالــدور  الهدمــي  وأشــاد 

ســواء للمقدســين أو أهل الداخــل املحتل 

ونجاحــه  الغربيــة،  الضفــة  أهــايل  أو 

األقــى،  املســجد  عــن  الدفــاع  يف 

وهنــاك  يكفــي،  ال  »لكنــه  مســتدركًا: 

ــب أن  ــامي يج ــريب وإس ــمي ع دور رس

ــة  ــه تأثــره يف مواجه يتحــرك ويكــون ل

االحتــال«.

األقــى:  املســجد  مديــر 

“مريبــة” االحتــال  حفريــات 

املســجد  مديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 

األقــى املبــارك الشــيخ عمــر الكســواين، 

رصــد حفريــات صهيونيــة جديــدة يف 

املاصقــة  األمويــة  القصــور  منطقــة 

للمســجد األقــى املبــارك.

وبــنَّ الكســواين أن هــذه الحفريــات 

مســتمرة منــذ 5 ســنوات، ودلــل عــى 

ذلــك بســقوط حجــر يف الســور الجنــويب 

لســاحة  املاصــق  األقــى  للمســجد 

ــطن. ــه فلس ــا نقلت ــق م ــراق، وف ال

وأشــار إىل أّن مــا تســمى »ســلطة 

ــتولت  ــال اس ــة االحت ــار« يف حكوم اآلث

األوقــاف  دائــرة  تتمكــن  ومل  عليــه، 

ــه  ــول علي ــن الحص ــة م ــؤون الديني والش

ذلــك  واصًفــا  مكانــه،  إىل  إلعادتــه 

بـ«الفعــل املريــب«.

وأكــد أن االحتــال أخــرج كميــات 

كبــرة مــن األتربــة مــن الجهــة الغربيــة 

للقصــور األمويــة، وعندمــا يجــد حجــارة 

تلــك  مــع  ويخرجهــا  يكرّسهــا  كبــرة 

املنطقــة ذاتهــا محــاواًل  األتربــة مــن 

اإلســامية  املعــامل  تغيــر يف  إحــداث 

ــاك. هن

وأوضــح أن االحتــال مــن خــال 

عمليــات الحفــر يســعى إىل وضــع موطــئ 

ــم  ــكل يعل ــن ال ــة، لك ــه يف املنطق ــدم ل ق

األمويــة  والقصــور  الــراق  ســاحة  أن 

هــي أرض وقــف إســامي تابعــة للمســجد 

ــارك. ــى املب األق

ــة  ــامل املريب ــذه األع ــه إىل أّن ه ونبّ
ــو  ــل ه ــال يتحم ــا االحت ــوم به ــي يق الت
مســؤوليتها كاملــة ضاربـًـا ُعــرض الحائط 
بقــرارات اليونســكو واألمــم املتحــدة، ونبَّه 
إىل أن حفريــات االحتــال تشــكل خطــرًا 
عــى أساســات املســجد األقــى وخاصــة 
الجهتــْن الغربيــة والجنوبيــة من املســجد 
د الكســواين عــى  األقــى املبــارك. وشــدَّ
رضورة العمــل مــن أجــل وقــف حفريــات 
ــه  ــى ويف محيط ــفل األق ــال أس االحت

ا مــن أساســاته. والقريبــة جــدًّ

حفريات األقصى.. محاوالت صهيونية لفرض وقائع 
جديدة وشخصات إسالمية تحّذر 
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خطيــب األقــى: أحــّذر من 
اســتفراد االحتال باملســجد

خطيــب  حــّذر  ناحيتــه،  مــن 
الشــيخ عكرمــة  األقــى  املســجد 
صــري، مــن اســتفراد االحتــال 
باملســجد األقــى املبــارك بالقــدس 
ــه بصمــت. ــذ مؤامرات ــة، وتنفي املحتل

تريــح  يف  صــري،  وقــال 
صحــايف: إّن االحتــال اآلن اســتفرد 
مؤامراتــه  ويُجــري  باألقــى، 
بصمــت يف إطــار انشــغال املســلمن 

ــه. عن

ودعــا صــري ملراقبــة مــا يحصل 
ــاء عــى  ــب، والبق باألقــى مــن كث
ــدر،  ــبًا ألي غ ــتعداد تحس ــة االس أهب
واالنشــغال  الوهــن  مــن  محــذًرا 

ــه. عن

مــن  يحــذر  بكــرات 
لتغيــر  تهويديــة  حفريــات 
الغربيــة  الجنوبيــة  املعــامل 

قــى لأل

نائــب  حــّذر  جانبــه،  مــن 
ــامية  ــاف اإلس ــام لألوق ــر الع املدي
بكــرات،  ناجــح  القــدس،  يف 
ينفذهــا  تهويديــة  حفريــات  مــن 
ــة  ــر املعــامل الجنوبي ــال، لتغي االحت

لألقــى. الغربيــة 

وقــال بكــرات، يف تريــٍح لــه، 
إّن االحتــال   2022-6-27 اإلثنــن 
ــي  ــول إن املناطــق الت يحــاول أن يق
ــا يف  ــات به ــذ الحفري ــرع بتنفي ي
محيــط األقــى، هــي مناطــق تابعــة 

لــه.

التــي  املناطــق  كل  أن  وبــّن 
يحــاول االحتــال تغيــر أســامئها 
ال  ووقــف،  أثريــة  مناطــق  هــي 
ميكــن أن تكــون ملــًكا لاحتــال.

وبــّن أن مــا يقــوم بــه االحتــال 
مــن تغيــر وتزويــر مللكيــات أرايض 
يف محيــط األقــى باطــل ومخالــف 
التفاقيــة جنيــف وللقوانــن الصادرة 

عــن مجلــس األمــن.

وأكــد أن مدينــة القــدس والبلــدة 
ــن  ــزأ م ــزء ال يتج ــي ج ــة ه القدمي

األرايض الفلســطينية.

أن  إىل  بكــرات  وأشــار 
الحفريــات الصهيونيــة يف محيــط 
األقــى مســتمرة منذ عــام 67 لغاية 
اليــوم كانــت تســتهدف بالدرجــة 
األوىل محيــط املســجد األقــى مــن 
الجهــات الثــاث الغربيــة والجنوبيــة 

والرقيــة.

االســتهداف  »كان  وأضــاف: 
ــت   ــام هدم ــراق حين ــط ال يف حائ
حــارة املغاربــة ثــم بــدأت الحفريــات 
ــول إىل  ــرًا للوص ــق 15 م ــى عم ع
ــه الوصــول  ــج عن األساســات، مــا نت

ــريب«. ــق الغ ــمى النف ــا يس إىل م
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الخميس 30 ذو القعدة 1443 هــ، الموافق لـ 30حزيران/ يونيو 2022

أكّــدت »لجنــة التوجيــه العليــا 
جنــويب  النقــب«،  يف  للعــرب 
ــس  ــا تدني ــة، رفضه ــطن املحتل فلس
وانتهــاك حرمــة مســجد بــر الســبع 

الكبــر.

ــرب  ــا للع ــه العلي ــة التوجي و«لجن
يف النقــب« تأسســت يف 18 أيلــول/ 
ســبتمر 2011 مببــادرة مــن القيــادة 
ــة  ــا »لجن ــب، وتبنته ــة يف النق املحلي
ــة  ــر العربي ــا للجامه ــة العلي املتابع
الجامهــري«،  النضــال  لتعزيــز 
»برافــر«  ملخطــط  »للتصــدي 
التــي  الســلطوية  واملخططــات 
تســتهدف النقــب وتعزيــز صمودهــم 
االعــراف  وانتــزاع  األرض  عــى 
بقراهــم وحقهــم يف العيــش بكرامــة 

عــى أرض اآلبــاء واألجــداد”.

ــة  ــال وقف ــة، خ ــددت اللجن وش
ــجد،  ــام املس ــا أم ــة نظمته احتجاجي
مســاء أيــام اإلثنــن مــن شــهري 
ــا  ــران ومتــوز، عــى »معارضته حزي
ــل راقــص يف  ــم حف الشــديدة لتنظي
حولتــه  الــذي  املســجد  ســاحات 
الســلطات اإلرسائيليــة إىل متحــف 

ــود”. ــل عق قب

الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
شــعارات منــددة »بتدنيــس وانتهــاك 
حرمــة املســجد«، ورددوا هتافــات 
ــه«  ــة إىل »إعــادة املســجد ألهل داعي

ــل. ــب املحت يف النق

ــن  ــدد م ــة ع ــارك يف الوقف وش
ــس  ــم رئي ــية، منه ــادات السياس القي
»لجنــة املتابعــة للجامهــر العربيــة«، 
»لجنــة  ورئيــس  بركــة،  محمــد 
التوجيــه العليــا للعــرب يف النقــب«، 

ــة. ــة الزبارق جمع

و«لجنــة املتابعــة العليــا للجامهر 
ــان  ــل« هــي »كي ــة يف إرسائي العربي
عــام  أقيــم  حــزيب،  ال  ســيايس 
ــل  ــز العم ــدف شــمل وتركي 1982 به
الفلســطينين  للعــرب  الســيايس 

والتنســيق بــن مؤسســاته.

رؤســاء  اللجنــة  يف  ويشــارك 
ــاء  ــرب، وأعض ــة الع ــطات املحلي الس
األحــزاب  مــن  العــرب  الكنيســت 
العربيــة،  القضايــا  متثــل  التــي 
سياســية  أحــزاب  عــن  وممثلــون 
وتنظيــامت عربيــة غــر برملانيــة، 

الرســمي. املوقــع  وفــق 

وقــال بركــة: إن »املحكمــة العليــا 

الصهيونيــة رفضــت االعــراف بحــق 

قبــل  مســجدهم  عــى  املســلمن 

ــبع  ــر الس ــة ب ــت بلدي ــوام، وحول أع

املســجد إىل متحــف”.

وأضــاف: أنــه »يجــري يف هــذه 

األيــام تنظيــم حفــات راقصــة وبيــع 

مروبــات روحيــة يف فنــاء املســجد، 

كــام حولــت البلديــة الســاحة الخلفية 

للمســجد إىل مبولــة للــكاب”.

ــة بــر الســبع،  وأوضــح أّن »بلدي

ــاحات  ــات واملس ــك القاع ــي متل الت

إال  تجــد  مل  العامــة،  واملتنزهــات 

ــة  ــا املاجن ــم فعالياته ــجد لتنظي املس

يف  إمعانًــا  والبذيئــة،  واملرفوضــة 

ــلمن  ــد األذى للمس ــة وتعم العنري

وللمســجد وللعقيــدة واملقدســات”.

ــس  ــة بـ«وقــف تدني ــب برك وطال

املســلمن،  إىل  وإعادتــه  املســجد 

مشــرًا إىل أن »20 ألــف مواطــن 

عــريب يقطنــون مدينــة بــر الســبع”.

لجان فلسطينية تطالب بوقف االنتهاكات واالحتفاالت 
الغنائية في مسجد بئر السبع الكبير في النقب 
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تعمــل ســلطات االحتــال الصهيــوين، 

مــن خــال وزارة القضــاء، عــى تهويــد 

ــة  ــن األرايض يف مدين ــعة م ــاحات واس مس

القــدس املحتلــة، عــن طريــق تســجيل ملكيــة 

مناطــق واســعة يف املدينــة، تشــمل مســاحات 

واملســجد  القدميــة  البلــدة  محيــط  يف 

ــود. ــخاص يه ــم أش ــى، باس األق

جــاء ذلــك بحســب مــا أفــادت صحيفــة 

»هآرتــس«، يف تقريــر أوردتــه عــر موقعهــا 

 ،2022-6-26 األحــد  مســاء  اإللكــروين، 

وأفــادت بــأّن إجــراءات التســجيل بــدأت 

األســبوع املــايض، وتشــمل األرايض الواقعــة 

ــة« حــول  ــة القومي ــن مخطــط »الحديق ضم

املســجد  جنــوب  القدميــة  البلــدة  أســوار 

ــى. األق

ــجيل  ــراءات التس ــر أّن إج ــر التقري وذك

ــا  ــد خصصته ــت ق ــة كان ــد عــى ميزاني تعتم

أنــه  زعمــت  ملــا  االحتــال  حكومــة 

لـ«تقليــص الفجــوات وتحســن نوعيــة حيــاة 

الفلســطينين املقيمــن يف القــدس«، ولكــن 

أساًســا  التســجيل  يُســتخدم  الواقــع  يف 

ــرًة  ــة، مش ــة يهودي ــجيل األرايض مبلكي لتس

ــاون  ــن التع ــون م ــين يتخوف إىل أّن املقدس

مــع املســؤولن يف وزارة القضــاء التابعــة 

لحكومــة االحتــال.

األرايض  تســجيل  إّن  التقريــر  وقــال 

التــي تقــع ضمــن مخطــط الحديقــة األثريــة 

يف القــدس، قــد يــؤدي إىل اعــراض مجلس 

ــامية  ــات اإلس ــؤون واملقدس ــاف والش األوق

يف القــدس والجانبــن األردين والفلســطيني 

عــى هــذا اإلجــراء الــذي يســتهدف العديــد 

مــن األرايض التــي يســعى االحتــال إىل 

ــة. تهويدهــا يف القــدس املحتل

ولفــت التقريــر إىل أّن مســؤول تســجيل 

األرايض يف القــدس، دافيــد روتنــرغ، رشع 

بإجــراءات تســجيل العديــد مــن املقاطــع 

ــجيلها(  ــة لتس ــتمنح أولوي ــي س ــق الت )املناط

ــب  ــن، عق ــن املاضي ــدس يف العام يف الق

ــذا الشــأن يف  ــي يف ه ــرار حكوم صــدور ق

ــام 2018. الع

وأوضــح التقريــر أنَّ هــذا اإلجــراء لقــي 

معارضــة واســعة مــن جمعيــات حقوقيــة 

كونــه يســتهدف أرايض مبلكيــة يهوديــة أو 

مبلكيــة »القيــم )الــويص/ حــارس( عــى 

أمــاك الغائبــن« والتــي تشــمل مقاطــع 

اســتيطانية  وأحيــاء  مشــاريع  تتضمــن 

مســتقبلية مخطــط لهــا.

ووفًقــا للصحيفــة، فــإن عمليــة التســجيل 

ــرّاح يف  ــيخ ج ــي الش ــا يف ح ــت تقريب انته

ــم تســجيل  ــه »ت ــت إن ــة، وقال ــدس املحتل الق

جميــع األرايض تقريبًــا باســم مــاك يهــود«. 

تســتهدف  العمليــة  أن  التقريــر  وأوضــح 

كذلــك مســاحات يف منطقــة التلــة الفرنســية؛ 

حيــث مــن املخطــط أن يبنــى حي اســتيطاين 

جديــد يســمى »غفعــات هشــاكيد« يف جنــوب 

القــدس.

ــة  ــد منطق ــة التهوي ــتهدف عملي ــام تس ك

تقــع بــن مســتوطنة »هارحومــا« وبلــدة 

املســتوطنة  مــن  بالقــرب  باهــر،  صــور 

ــة  ــجلة مبلكي ــلومو« مس ــار ش ــة »ه الحريدي

ــة  ــة إىل منطق ــاك«، باإلضاف ــارس األم »ح

بهــا حــي  يقــام  أن  املقــرر  مــن  أخــرى 

اســتيطاين جديــد يف مســتوطنة »عطــروت« 

شــاميل مدينــة القــدس املحتلــة، مســجلة 

كذلــك باســم »حــارس األمــاك”.

عمليــة  أّن  إىل  »هآرتــس«  وأشــارت 

ــدس  ــألرايض يف الق ــة ل ــجيل التهويدي التس

تتــم مبيزانيــة كانــت تهــدف يف األصــل 

ــي  ــكان رشق ــل لس ــتقبل أفض ــق مس إىل »خل

القــدس«، كــام جــاء يف منشــورات وزارة 

االحتــال  حكومــة  يف  القــدس  شــؤون 

الصهيــوين.

وكانــت حكومــة االحتــال قــد صادقــت 

ــة  ــى خط ــر، ع ــب التقري ــام 2018، بحس ع

ــي  ــوات« يف رشق ــص الفج ــية لـ«تقلي خمس

القــدس املحتلــة، وكجــزء مــن القــرار، الــذي 

ــيكل،  ــاري ش ــن ملي ــر م ــه أك ــت ميزانيت بلغ

خصصــت ميزانيــات ملجموعــة متنوعــة مــن 

ــوزارات. ال

القضــاء  وزيــرة  مــن  وبضغوطــات 

الــوزارة  تلقــت  شــاكيد،  أييليــت  حينهــا، 

ميزانيــة إلنشــاء نظــام لتســجيل األرايض 

املحتلــة. املدينــة  رشق 

ــام 1967، مل  ــة ع ــال املدين ــذ احت ومن

ــلطات االحتــال ملكيــة األرايض  ــجل س تس

يف رشقــي القــدس، وحتــى يومنــا هــذا أكــر 

مــن %90 مــن األرايض يف رشق القــدس، 

غــر منظمــة أو مســجلة مبلكيــة أحــد يف 

ــة. ــاء الصهيوني ــجات وزارة القض س

االحتالل الصهيوني يشرع بتهويد مساحات واسعة 
حول األقصى
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الخميس 30 ذو القعدة 1443 هــ، الموافق لـ 30حزيران/ يونيو 2022

االحتــال  ســلطات  صدقــت 

عــى  األخــرة  اآلونــة  يف  الصهيــوين، 

يســتهدف  جديــد  اســتيطاين  مخطــط 

األرايض الفلســطينية يف ســلفيت وقلقيليــة 

شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة مــن أجــل 

إقامــة مســتوطنة صناعيــة جديــدة، وفــق 

مــا كشــفه معهــد األبحــاث التطبيقيــة 

»أريــج”.

وبــّن تقريــر »أريــج« أّن املخطــط 

ــد يقــي بســلب 320  االســتيطاين الجدي

ــة  ــن يف قلقيلي ــن أرايض أمات ــا م دومنً

بواقــع 174 دومنًــا، يف الحــوض رقــم 

ــو  ــل أب ــم جب ــة باس ــع املعروف 2 يف املواق

الســويد، وديــر أبــو قطيــش وخلــة الفهيت 

ــرش. ــو ك وزرع أب

 156 بســلب  القــرار  يقــي  كــام 

و4 يف   3 رقــم  الحوضــن  دومنًــا، يف 

ــًدا  ــلفيت وتحدي ــتيا يف س ــر اس ــدة دي بل

يف منطقتــي )عقبــة جــردا واملســحيل( 

مــن أجــل توســيع املنطقــة الصناعيــة 

أّن  إىل  مشــرًا  املنطقــة،  يف  القامئــة 

األرايض الفلســطينية املســتهدفة باملخطط 

ــتوطنة  ــط مس ــد تتوس ــتيطاين الجدي االس

»عامنوئيــل« العمرانيــة )التــي أقيمــت 

ــة التابعــة  عــام 1981( واملنطقــة الصناعي

لهــا والتــي أنشــئت عــام 1985.

يف  املرفقــة  الخرائــط،  وتظهــر 

التقريــر، التــي نرتهــا ســلطات االحتال 

عــام 2007 بوضــوح مســار جــدار العــزل 

يهــدد  حيــث  املنطقــة  يف  العنــري 

مــن  الدومنــات  آالف  وعــزل  برسقــة 

الفلســطينية. األرايض 

أن  »أريــج«  تقريــر  أظهــر  كــام 

األرايض الفلســطينية املســتهدفة باملخطط 

تقــع ضمــن مــا يصنفــه االحتــال مبناطق 

ــتوطنة  ــة ملس ــتوطنات« التابع ــوذ املس »نف

تبلــغ  والتــي  الصهيونيــة،  »عامنوئيــل« 

ــا، منهــا املســتوطنة العمرانيــة  3392 دومنً

القامئــة واملنطقــة الصناعيــة إىل الشــامل 

مفتوحــة  ومســاحات  منهــا  الرقــي 

وشاســعة تتوســط املســتوطنة واملنطقــة 

ــأنها  ــن ش ــي م ــة، والت ــة القامئ الصناعي

مســتقبلية  توســعية  مناطــق  تكــون  أن 

ــا. ــا يتبعه ــتوطنة وم للمس

ســلطات  أّن  التقريــر،   وأوضــح 

االحتــال تخطــط إلقامــة مســتوطنات 

صناعيــة أخــرى يف جميــع أرجــاء الضفــة 

أوامــر  خــال  مــن  املحتلــة  الغربيــة 

عســكرية أصدرتهــا يف أعــوام ســابقة 

لكــن مل يصــدق عليهــا نهائيًّــا، بــل تصــدق 

ســلطات االحتــال تدريجيــا عليهــا والبــدء 

تنفيذهــا. يف 

ــر 35 مســتوطنة  وتشــمل هــذه األوام

مبجمــل  جديــدة  صهيونيــة  صناعيــة 

ــا لتضــاف لقامئــة  مســاحة 25,073 دومنً

يف  القامئــة  الصناعيــة  املســتوطنات 

 23 والبالغــة  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 

 19381 مســتوطنة )عــى مــا مســاحته 

دومنًــا(.

الكشف عن مخطط لمستوطنة صناعية صهيونية جديدة 
في الضفة الغربية
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قــال األمــن العــام لحركــة الجهــاد 
اإلســامي يف فلســطن، زيــاد النخالة: 
إّن فلســطن متثــل نقطــة التقــاء لــكل 
يف  والقــوى  واألحــزاب  التيــارات 
مهــام  واإلســامي،  العــريب  العــامل 

ــا. ــا وخلفياته ــت ألوانه كان

وأكــد »النخالــة«، يف كلمــة لــه 
املؤمتــر  يف   2022-6-25 الســبت 
القومــي اإلســامي املنعقــد يف بروت، 
أّن الشــعب الفلســطيني يخــوض ملحمة 
تاريخيــة عــى امتــداد فلســطن، رغــم 
كل مــا يحيــط بــه مــن ظــروف صعبــة 

ــدة. ومعق

وشــدد عى أن االحتال مل يســتطع 
أن يكرس إرادة الشــعب الفلســطيني يف 
داخــل فلســطن، »فقام بعمليــة التفاف 
كــرى ملحارصتــه مــن الخــارج، وقطــع 
ــعوب  ــع ش ــه م ــل عن ــن التواص رشاي

أمتنــا العربيــة واإلســامية«، يف إشــارة 

إىل اتفاقيــات التطبيــع.

وقــال النخالــة: »يغفــل النظــام 

العــريب عــن دور الشــعب الفلســطيني 

يوًمــا  تتوقــف  مل  التــي  ومقاومتــه 

واحــًدا، وينفتــح أكــر فأكــر عــى 

املجــاالت”. كل  يف  العــدو 

ــة  ــازات املقاوم ــار إىل أّن إنج وأش

مل تعــد تخفــى عــى أحــد، مضيًفــا 

ــي 2000  ــه عام ــزب الل ــار ح أّن انتص

املحــارصة  غــزة  وانتصــار  و2006 

التــي صــّدت أربعــة عدوانــات ومــا 

بينهــا، وأثبتــت قدرتهــا عــى الصمــود 

الغربيــة  الضفــة  إىل  واملواجهــة، 

مقاومــًة  تهــدأ  ال  التــي  والقــدس 

وأرسى. وشــهداء 

ــة الدفــاع عــن  أشــاد عضــو هيئ
واإلســامية،  املســيحية  املقدســات 
بتضحيــات  مســلم،  منويــل  األب 
شــعبنا الفلســطيني مــن أجــل الدفاع 
وعــودة  ومقدســاته  أرضــه  عــن 

الجئيــه.

كل  أّن  عــى  مســلم  وشــدد 
نحــو  يتحــّول  أن  يجــب  رصاعنــا 
مدنهــم  إىل  الاجئــن  عــودة 

وحقولهــم. وقراهــم 

ــودة كان  ــل الع ــن أج ــال: »م وق
ودمــاء  املقاومــن  رصــاص  كل 
الشــباب والصبايــا، وكان الشــهداء 

واألرامــل”. واليتامــى  والســجناء 

وأضــاف: »ِمــن أجــل العــودة 

كانــت كل دمــوع األمهــات وزفــرات 

اآلبــاء وأنــن األطفــال وعذابــات 

والشــقاء  والحرمــان  الســجون 

والعطــش”. والجــوع 

ــا  وأشــار إىل أن »َمــن ســاوم من

عــى ذرّة تــراب، أو حجــر مــن بيــت 

ــة  ــال، أو نقط ــه االحت ــئ هدم الج

دم مــن شــهيد، أو رصخــة ألَــٍم مــن 

جريــح أو ســجن، يســتحق فقــط 

وال  ســامنا  يســتحق  ال  عدالتنــا، 

ــا”. ــا وال عفون صلحن

النخالة: انتصار حزب الله وانتصار غزة المحاصرة أثبتتا 
قدرة المقاومة على الصمود والمواجهة

األب مسّلم: دماء الشهداء ورصاص المقاومين سبيل 
العودة إلى فلسطين
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الخميس 30 ذو القعدة 1443 هــ، الموافق لـ 30حزيران/ يونيو 2022

مــن  العديــد  مــن  بدعــوٍة 
الفلســطينية،  الوطنيــة  القــوى 
اللبنانيــة  العاصمــة  يف  أُقيــم 
 ،2022-6-29 األربعــاء  بــروت، 
ــل  ــف املناض ــي للمثق ــل تكرمي حف

مبناســبة  بنــات،  نــزار  الشــهيد 
ــه. ــنوية األوىل لرحيل ــرى الس الذك

وتضّمــن الحفــل حضــور كبــر 
لوســائل اإلعــام التــي نقلــت عدًدا 
مــن الكلــامت لشــخصياٍت رســمية 

ــل  ــم الحف ــام واختت ــة، ك واعتباري
لعائلــة  تكرمييــة  درٍع  بتقديــم 
األســتاذ  بأخيــه  ممثلــة  الشــهيد 
األســتاذ  وعّمــه  بنــات،  غســان 

ســميح بنــات.

احتفال تكريمي لشهيد الكلمة نزار بنات في ذكرى سنويته 
األولى
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الخميس 30 ذو القعدة 1443 هــ، الموافق لـ 30حزيران/ يونيو 2022

أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 

بعنــوان  جديــًدا  كتابًــا  واالستشــارات 

“أوهــام يف العمــل الفلســطيني”، والــذي 

القطــع  مــن  صفحــة   63 عــى  يقــع 

محســن  الدكتــور  لألســتاذ  املتوســط، 

محمــد صالــح.

ويشــر الكتــاب إىل أّن هنــاك أدبيات 

ومفاهيــم منترة يف الســاحة الفلســطينية 

السياســية واإلعاميــة والعلميــة والثقافية، 

تُــرّوج لــرؤى وتصــورات يبــدو تبنيهــا 

أو تنفيذهــا رضبًــا مــن األوهــام غــر 

املســتندة عــى أســاس مــن التجــارب وال 

ــك، جــاء  ــة. ولذل ــة املنهجي القــراءة العلمي

هــذا الكتــاب لكشــف هــذه األوهــام، ومــا 

ــه مــن أخطــاء يف الفهــم،  ــبَّب ب قــد تَتَس

وســوء يف التقديــر، وضيــاع يف البوصلــة، 

ومــآزق يف املســارات واملــآالت، وفشــٍل 

يف صناعــة القــرار، وتضييــع لألوقــات 

والجهــود واإلمكانــات.

ــاء  ــام، ج ــذه األوه ــن ه ــث ع الحدي

تســتهدف  مختــرة،  مكثفــة  بطريقــة 

تحديــد املعــامل، ووضــع النقــاط عــى 

الحــروف وضبــط املفاهيــم واملصطلحــات 

واملســارات.

اســتهدف هــذا الكتيّــب الوصــول إىل 

أوســع رشيحــة مــن املهتمــن واملتابعــن 

ــهلة،  ــة س ــاء بلغ ــطيني، فج ــأن الفلس للش

والتفاصيــل.  الــروح  يســتغرق يف  ومل 

املكتوبــة  املــادة  أن  مــن  وبالرغــم 

املنهجيــة  العلميــة  األســس  إىل  تســتند 

املوثقــة،  املعلومــات  وإىل  واملوضوعيــة، 

تشــغلها  مل  املقاليــة  طبيعتهــا  أّن  إال 

ــا  ــر أنه ــوص. غ ــي للنص ــق العلم بالتوثي

يف الوقــت نفســه خاصــات مســتندة إىل 

مئــات الدراســات والكتــب، وإىل عــرات 

البحــث واالنشــغال يف  الســنوات مــن 

الشــأن الفلســطيني.

ــا  ــي تناوله ــام الت ــرز األوه ــن أب وم

الكتيّــب االعتــامد عى “الرعيــة الدولية” 

يف التّخلــص مــن االحتــال، وإقامــة دولة 

ــة  ــة الغربي ــتقلة يف الضف ــطينية مس فلس

وقطــاع غــزة مــن خــال مســار التســوية 

الســلمية “حــلُّ الدولتــن”، وحــّل “الدولــة 

الواحــدة”، والجمــع بــن الســلطة ببنيتهــا 

ــت  ــلحة تح ــة املس ــن املقاوم ــة وب الحالي

فلســطيني  قــرار  وصناعــة  االحتــال، 

مســتقل تحــت االحتــال، وقيــادة املروع 

الوطنــي بقيــادة متنازلــة عــن الوطــن 

أو بقيــادة ال تحــرم العمــل املؤســي، 

وتحريــر فلســطن دون مقاومــة مســلحة 

أو دون مــروع نهضــوي وحــدوي وبعيًدا 

عــن اإلســام.

وألّن أصــل هــذا الكتيّــب سلســلة مــن 

ــت 15 وهــاًم، نـُـرت عى  8 مقــاالت، ضمَّ

موقــع عــريب 21 يف أوقــاٍت مختلفــة، يف 

النصــف الثــاين مــن ســنة 2021، ومل 

يكــن الهــدف األصــي يف البدايــة نرهــا 

ــر  ــب بتحري ــام الكات ــد ق ــب؛ فق يف كتي

النصــوص، وإضافــة بعــض املعلومــات 

ــد  ــاف، بع ــام أض ــة، ك ــة والروري املهم

ذلــك، وهــاًم آخــر إىل األوهــام التــي تــم 

نرهــا، ليصبــح مجموعهــا 16 وهــاًم، 

ــام،  ــم األوه ــب ترقي ــادة ترتي ــام بإع وق

تسلســل  يف  مجتمعــة  قراءتهــا  ليتــم 

ــكان. ــدر اإلم ــي ق ــي منطق منهج

أوهام في العمل الفلسطيني
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بقلم املؤرخ والباحث السوري - 
محمد قّجة

البعد االجتامعي والثقايف 
للخطر الصهيوين

ذات يوم، قال مويش دايان: 
)إننا ال نحسب حسابًا للعرب، ألنهم 

شعب ال يقرأ(.

ــى  ــل” ع ــة “إرسائي ــوم سياس تق
العــريب  للمواطــن  صــورة  رســم 
ــف إرهــايب عــدواين.  كإنســان متخل
ــتند إىل تراكــم  ــورة تس ــذه الص وه
تاريخــي أورويب يعتمــد الكراهيــة 
ــة  ــورة مغرض ــم ص ــي، وتقدي والتجن
مشــوهة عــن العــريب وعــن التاريــخ 

اإلســامي.

هــي  إمّنــا  الصــورة  وهــذه 

القــرار  صنــع  ملراكــز  انعــكاس 
اإلعامــي يف العــامل الغــريب الــذي 
يســيطر فيــه اليهــود عــى الصحافــة 
ــون ودور  ــام والتلفزي ــزة اإلع وأجه
تلــك  عــى  ويفرضــون  النــر، 
والثقافيــة  اإلعاميــة  املؤسســات 
ــود  ــأّن اليه ــاًم ب ــم، عل ــة نظره وجه
ال يشــكلون إال أقــل مــن %2 مــن 
ــات املتحــدة ويف  الســكان يف الوالي

فرنســا.

هــذه  عــى  الصــارخ  واملثــال 
الســيطرة كتــاب املفكــر الفرنــي 
األســاطر  حــول  “غــارودي” 
يســتطع  مل  والــذي  اإلرسائيليــة، 
ــا بفضــل  ــا أو غره ــره يف فرنس ن

املنظــم. اليهــودي  الضغــط 

إّن بــؤرة االهتــامم الصهيونيــة 
ــة ترمــي إىل مــا  باملجتمعــات العربي

ــي: ي

ــة والثوابــت  ــى الفكري رضب البن
األخاقيــة، وتشــويه القيــم اإلنســانية 

يف تلــك املجتمعــات.

ــى  ــرص ع ــة، والح ــة الثق زعزع
تافهــة ســطحية ال  إنشــاء أجيــال 

تهتــم بقضايــا وطنهــا.

عــدم الســامح بتدريــس التاريــخ 
العــرب،  األعــام  وســر  العــريب 
االتفاقيــات  يف  ذلــك  وحظــر 
أوســلو،  ديفيــد،  كامــب  الثنائيــة: 

عربــة. وادي 

املخــدرات  تجــارة  تشــجيع 
وبخاصــة  وإدمانهــا،  وانتشــارها 
بــن فئــات الشــباب يف املجتمعــات 
ــة(. ــج خاص ــر والخلي ــة )م العربي

الحــرص عــى نــر اإلباحيــة 
والخاعــة عــن طريــق اســتخدام 
ــارص  ــة، وعن أجهــزة اإلعــام املختلف

املوســاد )مــر، األردن(.

يف  املرمــج  الثقــايف  الغــزو 
نطــاق التطبيــع الثقــايف والعوملــة 
الثقافيــة، وإلغــاء الشــخصية املحليــة 
األمريــي  النمــوذج  نطــاق  يف 

العاملــي.

القــرار  مراكــز  إىل  التســلل 
ــات  ــي يف املؤسس ــايف واإلعام الثق
العربيــة، بالخديعــة واملكــر والرشــوة 
والضغــط، ورصف هــذا القــرار عــن 

ــليم. ــاره الس مس

تشــجيع الفســاد االجتامعــي؛ من 
رشــوة وانحــال وانحــراف وجرمية.

الخلفية التاريخية للحركة الصهيونية )4(



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرقي من مدينة حيفا وتبعد عنها 27 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

ــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل  ــا، وبل بلغــت مســاحتها أراضيهــا املســلوبة حــواىل 22100 دومنً

ــع إىل 1411 عــام 1945. ــع إىل 1029 نســمة يف عــام 1931، كــام ارتف 787 نســمة ارتف

االحتال الصهيوين: 

دمرت سلطات االحتال القرية تدمرًا كامًا ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها عام 1948.

أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف إيل ياكيم« عام 1949.

أم الزينات

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