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راهــن الكيــان الصهيــوين عــى مقــوالت قالهــا زعــاؤه، ســواًءا العســكريني، أم السياســيني، أم 

األمنيــني، وكان إميانهــم بهــذه املقــوالت قــد بلــغ حــد اليقــني الــذي ال يشــوبه شــك، بــل لقــد وضعــوا 

الكثــر  مــن خططهــم املبنيــة عــى هــذه املقــوالت، وكان مــن بــني هــذه املقــوالت » اآلبــاء ميوتــون 

ــة التــي قالهــا املقبــور شــارون، وكــن يبــدو أن الريــاح تجــري عــى  ــاء ينســون«، هــذه املقول واألبن

غــر مــا تشــتهي الســفن.

ــة  ــدة لحرك ــة جدي ــه تعكــس مرحل ــت هــذا األســبوع، ومــا قبل ــي حدث ــة الت ــات البطولي إن العملي

الــراع مــع هــذا الشــعب الفلســطيني الــذي قلــب املوازيــن والنظريــات، وابتكــر طرقـًـا جديــدة يف 

إفقــاد العــدو توازنــه، وإحبــاط كل نظرياتــه األمنيــة املتفوقــة واملتقدمــة، والــذي فــرض معادلــة رصاع 

جديــدة ذات طبيعــة غــر مســبوقة، ولديهــا دينميكيــة متطــورة ومتغــرة أعجــزت العــدو عــن رصدهــا 

ومالحقتهــا، مــا يعنــي فتــح لــون مــن املقاومــة مل تعهــده سياســة الكيــان مســبًقا.

مواجهــة مــن نقطــة الصفــر، عمليــات طعــن وقتل ودهــس نوعيــة ويف عقر الــدار، ويف مســتوطنة 

تحمــل اســم »أرائيــل« الــذي تحــدث أن األبناء ال ينســون.

كل الشــباب الذيــن نفــذوا هــذه العمليــات هــم مــن مواليــد مــا بعــد عــام /2000/ وكأنهــم يقولــون 

للعــدو الصهيــوين، إننــا  ماضــون يف انتفاضتنــا الفلســطينية يف كل الســاحات، ولــن نتوقــف مهــا 

كانــت شــدة ردة فعلــك اإلجراميــة حتــى تحريــر فلســطني واألقــى، وإزالــة مرشوعــك الصهيــوين 

كلــه 

ــى  ــا إرصًرا ع ــان تزيدن ــة ردع الكي ــول: »إن سياس ــوم يق ــة الي ــة النوعي ــال االنتفاض ــان ح لس

ــد«. ــن جدي ــا م ــق نرن ــم طري ــتمرا وترس ــود واالس الصم

وكذلك تقول للناخب الصهيوين الذي اختار اليمني املتطرف ستدفع مثن اختيارك باهظًا 

وكا سقطت هذه املقولة ستلحق بها كل املقوالت الكيان الواحدة تلو األخرى.

} ويومئذ يفرح املؤمنون بنر الله {

إنــه كيــان أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، ولكــن يجــب أن نكــون عــى يقــني بحقنــا أواًل، وبقدرتنــا 

ــا، وبيقيننــا بنــر ربنــا أواًل وأخــرًا. ثانيً

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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جــددت التحذيــرات املقدســية، 
األحــد 13-11-2022، مــن املخاطــر 
املســجد  تهــدد  التــي  الجديــدة 
األقــى املبــارك، نتيجــة تواصــل 
اقتحامــات املســتوطنني، ومحــاوالت 
يف  تهويديــة  مخططــات  تنفيــذ 

مدينــة القــدس املحتلــة.

شــؤون  يف  املختــص  وقــال 
يف  عــكاري،  مــوىس  القــدس 
تريحــات صحافيــة، إّن »مــا يريده 
ــى، أن  ــجد األق ــة يف املس الصهاين
تصبــح االقتحامــات اعتياديــة لتنفيــذ 

مخططاتهــم”.

بعــد  أنّــه  عــكاري  وأوضــح 
ــان  ــرف يف الكي ــني املتط ــوز اليم ف
الصهيــوين، ســيزداد الوضــع خطــورًة 
ــًدا أّن  ــى، مؤك ــجد األق ــاه املس تج
ــدة ستســعى  ــالل الجدي ــادة االحت قي

ــه. ــدة في ــع جدي ــرض وقائ لف

وأشــار إىل أنـّـه »مــن كان يقتحم 
األخــرة،  اآلونــة  خــالل  األقــى 
حكومــة  يف  وزراء  ســيصبحون 

االحتــالل، وهــذا يعنــي أن السياســة 
القادمــة خطــرة”.

ولفــت إىل أّن الحكومــة اليمينيــة 
املتطرفــة ستســعى بــكل قــوة لجعــل 
ــتدركًا  ــود، مس ــًرا لليه ــى ح األق
ــه: »لكــن شــعبنا سيفشــل هــذه  بقول

ــاعي”. املس

وشــدد عــكاري عــى أّن الشــعب 
خيــار  لديــه  ليــس  الفلســطيني 
للدفــاع عــن أرضه ومقدســاته ســوى 
نتنياهــو  أّن  إىل  منبًهــا  املقاومــة، 
الفلســطيني  الشــعب  عــزل  يريــد 
ــالل  ــن خ ــة م ــه العربي ــن حاضنت ع

التطبيــع. اتفاقيــات 

ال  االحتــالل  أّن  إىل  ولفــت 
الحائــط  بعــرض  يــرب  يــزال 
الدوليــة،  واملواثيــق  القوانــني  كل 
يف  يعيــش  الفلســطيني  والشــعب 
حالــة غليــان كبــرة بســبب انتهاكات 

بحقــه. االحتــالل  وجرائــم 

حــّذرت  ســابق،  وقــٍت  ويف 
املقدســية  والناشــطة  املرابطــة 

زينــة عمــرو مــن تصاعــد وتــرة 

للمســجد  املســتوطنني  اقتحامــات 

املبــارك. األقــى 

الوضــع  إّن  عمــرو:  وقالــت 

يف املســجد األقــى خطــر جــداً 

املســتمرة،  االقتحامــات  إطــار  يف 

اقتحامــات  تزايــد  متوقعــًة 

املســتوطنني لألقــى وتصاعدهــا 

املقبلــة. الفــرة  يف 

ــادم عــى املســجد  ــرى أّن الق وت

ــة  ــار الحكوم ــوأ يف إط ــى أس األق

اليمينيــة املتطرفــة القادمــة، مشــددة 

ــن  ــد م ــكوت يزي ــت والس أن »الصم

هجمــة املســتوطنني عــى املســجد 

ــارك”. ــى املب األق

واقتحمــت مجموعــات كبــرة من 

األحــد2022-11-13،  املســتوطنني، 

ــارك،  ــى املب ــجد األق ــات املس باح

ــالل. ــوات االحت ــة ق بحاي

ومنعــت قــوات االحتــالل حــراس 

الســياح  إلبــاس  مــن  األقــى 

ــا محتشــًا خــالل اقتحاماتهــم  لباًس

للمســجد بلبــاس فاضــح.

اقتحامــات  مــع  وتزامًنــا 

حرمــة  وانتهــاك  املســتوطنني، 

املســجد، تتواصــل الدعــوات إىل شــد 

الرحــال لألقــى والربــاط فيــه، 

ــة مخططــات  ــه، ومواجه ــاع عن للدف

تهويــده.

تحذيرات من مخاطر جديدة تهدد »األقصى« وتزايد مطامع 
التهويد بالقدس



5

- 2
90

 - 
ون

سع
وت

ن 
ئتا

 م
دد

لع
- ا

الخميس 24 ربيع اآلخر 1444 هــ، الموافق لـ 17 نوفمبر 2022

المقابر الوهمية والحدائق التلمودية تسلب أكثر من 5 آالف 
دونمًا من أراضي القدس

مقدســية  معطيــات  أظهــرت 
أّن الحدائــق التوراتيــة واملقابــر 
ــالل  ــا االحت ــي أقامه ــة الت الوهمي
ــت تســيطر عــى  ــدس، بات يف الق
أكــر مــن 5 آالف دومنــاً مــن 

أرايض املدينــة املحتلــة.
مئــات  االحتــالل  وصــادر 
ــدس،  ــن أرايض الق ــات م الدومن
ــن  ــة، م ــق توراتي ــة 7 حدائ إلقام
املكــر  وجبــل  ســلوان  بلــديت 
وجبــل  العيســاوية  إىل  جنوبًــا، 
ــود  ــااًل، وراس العام ــارف ش املش
وصــواًل  رشقًــا،  الطــور  وبلــدة 

لــرك ســليان غربًــا.
شــؤون  يف  الباحــث  وحــّذر 
ديــاب،  أبــو  فخــري  القــدس 
ــة الدفــاع عــن أرايض  عضــو لجن
مــن متــدد  ســلوان،  وعقــارات 
للســيطرة  االحتــالل  مخططــات 
أرايض  مــن  تبقــى  مــا  عــى 
مثــل  أخــرى  ملناطــق  القــدس 
ــة  ــة الرشقي ــول، والجه وادي ياص
لســلوان وكل األرايض الفارغــة يف 

القدميــة. البلــدة  محيــط 
أن  ديــاب  أبــو  وأوضــح 
يف  التقــدم  يريــد  االحتــالل 
صــوب  التهويديــة،  مشــاريعه 
البلــدة القدميــة واملســجد األقــى 
ــة  ــتهدف أرايض وادي الرباب ويس
ــن  ــطينيني م ــكان الفلس ــع الس ملن

والبنــاء. التمــدد 
وأضــاف أّن االحتــالل يحــاول 
كل يــوم تغيــر املشــهد وفــرض 
ــزورة  ــة م ــة وهوي ــع تهويدي وقائ
ــخ  ــف التاري ــدس وتزيي ــى الق ع

وجود اليهــود يف  إلثبــات 
. ملنطقــة ا

االحتــالل  اســتوىل  وقــد 
عــى  االســتيطانية  والجمعيــات 
عــرشات الدومنــات يف منطقــة 
حلــوة  ووادي  الربابــة  وادي 
وســلوان وراس العامــود وســفح 
ــاريع  ــح مش ــون لصال ــل الزيت جب

تهويديــة.
التوراتيــة«  »الحدائــق  وتعــّد 
ــة  ــاريع التهويدي ــر املش ــن أخط م
عــى القــدس، التــي تســتهدف 
العربيــة  حضارتهــا  طمــس 

اإلســالمية.
وتركــزت الحدائــق يف املحيــط 
املالصــق للمســجد األقــى وســور 
القــدس التاريخــي، وحــول البلــدة 
ــا  ــة عليه ــق املطل ــة واملناط القدمي
مــن الجهــات الجنوبيــة والرشقيــة 

والشــالية.
وبــات محيــط البلــدة القدميــة 
واألقــى محــارًصا بسلســلة مــن 
الحدائــق واملســارات التلموديــة، 
مــن خــالل تغيــر معــامل املنطقــة 
ــف،  ــات والتجري ــال الحفري بأع
وبنــاء مســارات وأرصفــة وممرات 

ومواقف لحافالت السياحة.

مــن  ســلوان  بلــدة  وتعــّد 

تنشــط  التــي  املناطــق  أكــر 

ــة  ــا محاذي ــق، كونه ــا الحدائ فيه

للمســجد األقــى مــن الجهــة 

ــاع  ــط الدف ــكل خ ــة، وتش الجنوبي

عنــه. األول 

ويعمــد االحتــالل إىل زيــادة 

مســاحة حدائقــه عــى حســاب 

للمقدســيني،  املتبقيــة  األرايض 

ــتخداماً  ــائل اس ــر الوس ــي أك وه

ــيني. ــن املقدس ــزع األرايض م لن

الحدائــق  إنشــاء  ويبــدأ 

األرايض  بتحويــل  التوراتيــة 

الفلســطينية إىل ثكنــة عســكرية 

يصعــب دخولهــا عــى املقدســيني، 

وبالتــايل يحقــق االحتــالل هدفــه 

ــكان  ــن امل ــطينيني م ــرد الفلس بط

وتســخره لخدمــة املســتوطنني.

املصدر: موقع القسطل
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االستيطان في بيت لحم..  حصاٌر للمدينة وتغييٌر لمعالمها

االحتــالل  ســلطات  تواصــل 
االســتيطان  لتعزيــز  جهودهــا، 
عــى  لحــم،  بيــت  مدينــة  يف 
حســاب أرايض ومنــازل املواطنــني 

. لفلســطينيني ا

يســلب  و
ــن  ــات م ــات الدومن ــالل مئ االحت
بدعــاوى  الفلســطينيني،  أرايض 
مخططاتــه  لتنفيــذ  واهيــة 
ــات  ــذ عملي ــا ينف ــتيطانية، ك االس
هــدم ملنــازل املواطنــني، مــن أجــل 

. لــك ذ

ــايض،  ــو امل ويف حزيران/يوني
قــرر االحتــالل بنــاء مســتوطنة 
جديــدة عــى أرايض املواطنــني 
ــت لحــم، يقــي  يف محافظــة بي
ــدة  ــاء 560 وحــدة ســكنية جدي ببن
مــن أصــل 952 التــي طرحــت يف 
نقــاش 2020، باإلضافــة إىل مبــاٍن 
أخــرى عــى مســاحة تقــدر بـــ205 
املواطنــني،  أرايض  مــن  دومنــاً 
ــديت  ــني بل ــة ب ــة الواقع يف املنطق

الولجــة وبتــر يف محافظــة بيــت 
لحــم.

املــايض،  آب/أغســطس  ويف 
االحتــالل  ســلطات  أعلنــت 
مســتوطنة  توســيع  الصهيــوين 
أرايض  عــى  املقامــة  »غيلــو« 
بيــت جــاال مبحافظــة بيــت لحــم، 
1250 وحــدة  بنــاء  مــن خــالل 
اســتيطانية جديــدة، يف املنحدرات 
»غيلــو”. ملســتوطنة  الجنوبيــة 

ويســعى االحتــالل مــن خــالل 
ــه االســتيطانية لحصــار  مخططات
محافظــة بيــت لحم باملســتوطنات، 
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يفصــل 
بلــدات املحافظــة وهــذا جــزٌء مــن 
مخطــط عــزل هــذه البلــدات وفــق 

نظــام »الكانتونــات”.

ــل  ــداث تواص ــعى إلح ــا يس ك
املســتوطنات  بــني  جغــرايف 
القامئــة يف محافظتــي بيــت لحــم 

والقــدس.

وصبــاح اإلثنــني 2022-11-14، 

ــا  ــدة املني ــون يف بل تفاجــأ املواطن

رشق بيــت لحــم، باقتحــام قــوات 

كبــرة مــن جيــش االحتــالل للبلــدة 

برفقــة آليــات ضخمــة لهــدم 3 

ــاه. ــات وبــر مي بناي

وحــارصت قــوة كبــرة مــن 

جيــش االحتــالل املنطقــة، كــا 

منعــت املواطنــني والصحافيــني 

مــن الوصــول إليهــا حتــى انتهــاء 

نفذتهــا  التــي  الهــدم  عمليــة 

معــدات ثقيلــة.

املهدمــة  البنايــات  وتحتــوي 

للســكن  جاهــزة  شــقق   6 عــى 

فيهــا، للمواطــن عبــد ربــه كوازبــة 

ــعر  ــدة س ــن بل ــم م ــه، وه وأبنائ

الخليــل،  يف 

ألــف   52 دفــع  منهــم  وطلبــت 

شــيكل )15 ألــف دوالر( مقابــل 

نّفــذت  التــي  املعــدات  إيجــار 

الهــدم. عمليــة 

وتتعــرض منطقــة املنيــا لهجمــة 

ــازل  ــدم املن ــل به اســتيطانية، تتمث

بهــدف  الزراعيــة،  والغــرف 

التضييــق عــى املواطنــني وحملهــم 

ــا. ــل منه ــى الرحي ع

ألــف   666 أّن حــواىل  يُذكــر 

يف  حاليًــا  يعيشــون  مســتوطن 

ــرة،  أكــر مــن 145 مســتوطنة كب

ــوائية  ــتيطانية عش ــؤرة اس و140 ب

بالضفــة والقــدس املحتلــة.
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الخميس 24 ربيع اآلخر 1444 هــ، الموافق لـ 17 نوفمبر 2022

سلطات االحتالل تشرع ببناء جسر تهويدي يخترق سلوان

االحتالل يجرف مساحات من األراضي الزراعية غرب سلفيت

االحتــالل  بلديــة  رشعــت 
املحتلــة  القــدس  يف  الصهيونيــة 
بالعمــل فعليًــا، عــى بنــاء أطــول 
ــي  ــوق أرايض ح ــدي ف ــر تهوي ج
ســلوان  بلــدة  يف  الربابــة  وادي 
جنــوب املســجد األقــى املبــارك.

ــر،  ــغ طــول الجــر 200 م ويبل
ــلوان  ــرب س ــال غ ــوق ش ــر ف ومي

القدميــة  القــدس  بــني  ويربــط 
ومــا يســمى »جبــل صهيــون« وحــي 
الثــوري، وتقــدر تكلفتــه بنحــو 20 

ــيكل. ــون ش ملي

مؤسســات  املــرشوع  وينفــذ 
ــالل، تضــم وزارة  ــة لالحت عــدة تابع
شــؤون القــدس، ووزارة الســياحة، 
وســلطة تطويــر القــدس، وبلديــة 

االحتــالل، ورشكــة موريــا التابعــة 
للبلديــة، وجمعيــة إلعــاد االســتيطانية.

األخــرة  الســنوات  وشــهدت 
ملنطقــة  مكثفــة  تهويــد  عمليــات 
ــم  ــلوان، وأقي ــدة س ــرب بل شــال غ
جــدار  التهويــد  مشــاريع  خــالل 
ــوري. ــرب حــي الث ــزه ق تســلق ومتن

يُشــار إىل أّن ســلطات االحتــالل 
يف  التهويــد  مخططــات  تواصــل 
ــا مــع  مدينــة القــدس املحتلــة، تزامًن
ارتفــاع وتــرة االقتحامــات املتكــررة 
املســجد  لباحــات  للمســتوطنني 
األقــى املبــارك بحايــة مــن جيش 

ــالل. االحت

أفــادت مصــادر محليــة، اإلثنــني 

14-11-2022، بــأن قــوات االحتــالل 

ــجار  ــات أش ــت مئ ــوين اقتلع الصهي

الزيتــون، كــا جرفــت مســاحات 

بلــدة  الزراعيــة يف  مــن األرايض 

ــلفيت  ــرب س ــان غ ــي حس ــراوة بن ق

ــة. ــدس املحتل بالق

القــوات  أّن  املصــادر  وذكــرت 

ــجرة  ــْي ش ــارب ألف ــا يق ــت م اقتلع

بنــي  قــراوة  بلــدة  يف  زيتــون 

ــا  ــت 150 دومنً ــا وجرف ــان، ك حس

ــة املســتصلحة  مــن األرايض الزراعي

السالســل  وهدمــت  باملنطقــة، 

فيهــا. الحجريــة 

املدججــة  القــوات  وأغلقــت 

إىل  املؤديــة  الطــرق  بالســالح 

ــول  ــت دخ ــراوة، ومنع ــدة ق رشق بل

إليهــا. املزارعــني 

االســتيالء  االحتــالل  ويُحــاول 

قــرواة  بلــدة  يف  األرايض  عــى 

ــا »أرايض  ــاء أنه ــان بادع ــي حس بن

دولــة«، بهــدف التوســع االســتيطاين.



8

نحو 40 أسيًرا يواجهون العزل االنفرادي بسجون االحتالل

»هيئة األسرى« توثق شهادات مقدسيين تعرضوا للضرب 
المبرح من االحتالل لدى اعتقالهم

إدارة  أّن  األســر،  نــادي  بــنّي 
ـا  ســجون االحتــالل تعــزل انفراديّـً
أســرًا،   )40( نحــو  ســجونها  يف 
وهــي النســبة األعــى يف أعــداد 
ــذ أكــر مــن  ــا من املعزولــني انفراديًّ

ســنوات.  10

وأوضــح نــادي األســر يف بيان 
ــني 14-11-2022، أّن  ــايف اإلثن صح
أقــدم األرسى املعزولــني هــو األســر 
محمــد جــران خليــل )39 عاًمــا( 
مــن املزرعــة الغربيــة، وتجــاوزت 
ــن  ــر م ــه أك ــنوات عزل ــوع س مجم
ــجن  ــوم بالّس ــو محك ــا، وه 15 عاًم

ــام  ــذ ع ــل من ــاة، ومعتق ــدى الحي م
.2006

العــزل  سياســة  أّن  وبــنّي 
يف  مســتويات  تتخــذ  املمنهجــة، 
بنيــة الّســجن، إال أّن أخطــر هــذه 
املســتويات هــو العــزل االنفــرادي 
الــذي يُشــّكل إحــدى أقــى وأخطــر 
تُنّفذهــا  التــي  االنتهــاكات  أنــواع 
ــي تهــدف مــن  ــجون، والت إدارة الّس
جســديًّا  األســر  تصفيــة  خاللهــا 
احتجــازه  خــالل  مــن  ونفســيًّا، 
لفــرات طويلــة منفــرًدا، وعزلــه يف 
ــي،  ــش اآلدم ــح للعي ــن ال تصل زنازي

)معتمــة، وضيقــة، وقــذرة، ومتســخة، 

وتنبعــث مــن جدرانهــا الرطوبــة، 

ــرش  ــم، وتنت ــام أريض قدي ــا ح فيه

الحــرشات(. فيهــا 

خــالل  األســر  نــادي  وتابــع 

شــعوره  األســر  يفقــد  العــزل 

بالزمــن، وال يســمح لــه بالخــروج 

إىل »الفــورة« )مــكان االســراحة( 

بــل  األرسى،  رفاقــه  جانــب  إىل 

يخــرج إىل ســاحة الّســجن »الفــورة« 

وحيــًدا.

األرسى  شــؤون  هيئــة  وثّقــت 
واملحرريــن، عــر محاميتهــا هبــة 
مصالحــة، شــهادات شــابني تعرضــوا 
ــل قــوات  ــل مــن قب للــرب والتنكي

ــم. ــدى اعتقاله ــالل ل االحت

ــا،  ــان له ــة يف بي ــت الهيئ وقال
الفتــى  إّن   :2022-11-13 األحــد 
 16( الهــوى  أبــو  ســامر  محمــد 
عاًمــا( مــن حــي الطــور يف القدس، 
اعتقلتــه قــوة كبــرة مــن املخابــرات 
والرشطــة بعــد دهــم منزلــه الســاعة 
بيتــه  وفتشــوا  فجــرًا،  الخامســة 
عــى  رأًســا  محتوياتــه  وقلبــوا 
ــجن  ــرف س ــادوه إىل غ ــب ليقت عق
املســكوبية غــريب القــدس، وبقــي 
 ،2022-5-26 ويف  يوًمــا،   19 فيــه 

حكــم عليــه بالســجن الفعــي 15 
شــهرًا، ونقــل إىل ســجن الدامــون » 
قســم األشــبال” حيــث مــا زال يقبــع 

ــاك. هن

األســر  حــال  أوضحــت  كــا 
ــا( مــن  ــاد أعــور )17 عاًم قســام إي
بلــدة العيســوية الــذي اعتقلتــه قــوة 
مــن الجيــش واملخابــرات بعــد دهــم 
منزلــه الســاعة الرابعــة، وقــام عــدد 
مــن رجــال الرشطــة واملخابــرات 
انتــرشوا  حيــث  البيــت،  باقتحــام 
فيــه وفتشــوه ثــم اعتقلــوا قســام 
ــل  ــى مدخ ــه، وع ــزاع جوال ــد انت بع
البيــت عصبــوا عينيــه وقيــدوا يديــه 
بالســتيكية  مبرابــط  الخلــف  إىل 
وشــدوها بقــوة، ثــم أدخلــوه لســيارة 
ــرب،  ــه بال ــدوا علي ــة واعت الرشط

املســكوبية،  ذلــك إىل  بعــد  ونقــل 
وحقــق معــه حتــى ســاعات العــر 
وتــم  املحكمــة  اىل  نقــل  وبعدهــا 
متديــد توقيفــه، ليقتــادوه بعــد ذلــك 
إىل ســجن الدامــون قســم األشــبال 

ــاك . ــع هن ــا زال يقب ــث م حي

األرسى  شــؤون  هيئــة  ودانــت 
الهمجيــة  االعتــداءات  واملحرريــن 
ــرض  ــي يتع ــررة الت ــة املتك اإلجرامي
عمليــات  خــالل  الشــبان  لهــا 
قبــل  مــن  واقتيادهــم  اعتقالهــم 

االحتــالل. جيــش 

األســلوب  هــذا  أّن  وأضافــت 
ــق  ــع املواثي ــل م ــكل كام ــاىف بش يتن
واملعاهــدات الدوليــة التــي تكفــل 

اإلنســان. حقــوق 
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الخميس 24 ربيع اآلخر 1444 هــ، الموافق لـ 17 نوفمبر 2022

مقتل 3 مستوطنين وإصابة اثنين بعملية طعن قرب سلفيت 
واستشهاد المنفذ

نائب كويتي: القضية الفلسطينية تجمع الشعوب وتذيب 
الفوارق

وأصيــب  مســتوطنني   3 قتــل 
صبــاح  بجــراح،  آخــران  اثنــان 
15-11-2022، يف عمليــة  الثالثــاء 
مقــاوم  نفذهــا  ودهــس  طعــن 

ــل«  ــتوطنة »أريي ــطيني، يف مس فلس

قــرب ســلفيت، فيــا استشــهد املنفــذ 
الحًقــا.

وأشــارت مصــادر صحافيــة أّن 
النــار  أطلقــت  االحتــالل  قــوات 
ــل  ــن داخ ــة الطع ــذ عملي ــى منف ع
مســتوطنة أرييــل، قــرب ســلفيت.

الحمــراء  داود  نجمــة  وأعلنــت 
ــة  ــتوطنني وإصاب ــل 3 مس ــن مقت ع
بعــد طعنهــم يف  آخريــن،  اثنــني 
محطــة وقــود داخــل املســتوطنة، 
حرجــة  بحالــة  مســتوطن  منهــم 

ا. ــدًّ ج

ــذ  ــالل منف ــش االحت ــارد جي وط
العمليــة وأطلــق النــار عليــه مــا أدى 

ــهاده. الستش

الصحــة  وزارة  وقالــت 
شــال  شــهيد  إّن  الفلســطينية: 
ــراد  ــد م ــاب محم ــو الش ــلفيت ه س
مــن  عاًمــا(   18( صــوف  ســامي 

حــارس. قريــة 

الغربيــة  الضفــة  وشــهدت 

ــا  ــا ونوعيًّ والقــدس تصاعــًدا ملحوظً

يف أعــال املقاومــة خــالل شــهر 

املــايض. األول  أكتوبر/ترشيــن 

معلومــات  مركــز  وســّجل 

ــاًل  ــى- )1999( عم ــطني - معط فلس

مقاوًمــا، مبــا يعــادل ضعــف مــا تــم 

ــبتمر  ــهر أيلول/س ــالل ش ــده خ رص

املــايض.

قــال عضــو الهيئــة التنفيذيــة 

ــدس،  ــل الق ــون ألج ــة برملاني لرابط

والنائــب يف مجلــس األمــة الكويتــي، 

“القضيــة  إّن  الشــاهني  أســامة 

ــوارق  ــع الف ــب جمي ــطينية تذي الفلس

واملذهبيــة  والدينيــة  السياســية 

ــالمية  ــة واإلس ــعوب العربي ــني الش ب

والعــامل، وهــي مرجعيــة للشــعوب 
العربيــة، وآخــر الروابــط التــي تجمع 

ــرًا إىل أن  ــا”، مش ــعوب ببعضه الش
ــع  ــة م ــكة ومتفاعل ــعوب متمس “الش

القضيــة رغــم تراجــع بعــض الحــكام 
ــا”. ــن دعمه ع

وأشــار الشــاهني خــالل مداخلته 
يف نــدوة نظمها املنتدى الفلســطيني 
يف بريطانيــا، إىل أنَّ “الرابطة تعمل 
عــى دعم وإبــراز املواقــف الرافضة 
ــة  ــة لنقــل الســفارة الريطاني ألي ني

إىل القــدس”.

وأكــد أّن “املوقــف الريطــاين 
اإلرسائيــي،  لالحتــالل  منحــاز 

محاولــة  عــى  العمــل  ويجــب 

ــا أن “هنــاك تقصــرًا  تغيــره”، مبيًن

ـا يف التأثــر عــى عواصــم  عربيّـً

القضيــة  لصالــح  القــرار  صناعــة 

. لفلســطينية” ا

“إيصــال  عــى رضورة  وشــدد 

القضيــة  يؤيــد  مــن  أن  رســالة 

بدعــم  ســيحظى  الفلســطينية 

الروايــة  عكــس  عــى  الشــعوب، 

يدعــم  مــن  أن  تــروج  التــي 

فلســطني يخــر يف االنتخابــات، 

ــم  ــويب الداع ــتخدمها الل ــي يس والت

لالحتــالل للتأثــر يف املرشــحني يف 

الرملانيــة”. االنتخابــات 
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»الموقف سالح«.. إشادة بالعب تنس لبناني بعد انسحابه 
ا لمواجهة صهيوني

ً
من بطولة دولية رفض

أشــاد ناشــطون لبنانيــون وعــرب ببطــل 

كــرة التنــس اللبنــاين الــدويل محمــد عطايــا بعــد 

ــة،  ــرص الدولي ــة ق ــايئ بطول ــن نه ــحابه م انس

رفًضــا ملواجهــة العــب صهيــوين ورفًضــا للتطبيع.

أّن  ومغــردون  لبنانيــة  جهــات  واعتــرت 

ــًرا  ــحاب ن ــذا االنس ــق به ــا حق ــب عطاي الالع

ــني  ــة، واصف ــة اللبناني ــان والرياض ــًدا للبن جدي

دعــوات  مــع  والبطــويل  باملــرشّف  موقفــه 

ــتمرار  ــالل واالس ــع االحت ــاط م ــة أي نش ملقاطع

يف نبــذه.

حّيــت  اإلســامي  العمــل  جبهــة 

يــا  عطا

يف  اإلســالمي  العمــل  جبهــة  أشــادت 

ــة  ــان والرياض ــد للبن ــٍر جدي ــق ن لبنان بتحقي

كــرة  بطــل  انســحب  حــني  وذلــك  اللبنانيــة 

نهايــة  محمــد عطايــا يف  اللبنــاين  املــرب 

ــه  ــا من ــا ورفًض ــة اعراًض ــة قــرص الدولي بطول

ملواجهــة العــب صهيــوين غاصــب لفلســطني 

ــع  ــكال التطبي ــن أش ــكٍل م ــا أّي ش ــة، رافًض األبي

ــه. ــا مع ــو رياضيً ول

ــا  ــا بـــ »البطــل عطاي ــاٍن له ونّوهــت يف بي

العــرب  األبطــال  مــن  لغــره  انضــم  الــذي 

القاطــع  رفضهــم  أعلنــوا  الذيــن  واملســلمني 

للتطبيــع وعــدم مواجهــة الالعبــني الصهاينــة 

ــدو مــن أنهــم يدعمــون  يف رســالة واضحــة للع

القضيــة الفلســطينية املحّقــة وعــدم الرضــوخ لــه 

وعــدم الســاح لــه باســتغالل أي مناســبة ينســّل 

ــع  ــض التطبي ــز رف ــراق حاج ــاواًل اخ ــا مح منه

ــه«. ــاوم مع ــعبي املق الش

وتوّجهــت إىل »كل الرشفــاء واألحــرار يف 

عاملنــا العــريب واإلســالمي ومنهــم الالعبــون 

للحكومــات  وأســوة  قــدوة  ليكونــوا  األبطــال 

والــدول املطبّعــة مــع العــدو الصهيــوين ويقطعــوا 

ــه«. ــارشة مع ــر املب ــارشة وغ ــالت املب كل الص

ــال  ــف واألفع ــذه املواق ــارت إىل أّن »ه وأش

ــوح مــع  ــة الــراع املفت ــة تصــّب يف خان املرشّف

العــدو ومواجهتــه بشــتى الوســائل، وتصــّب أيًضــا 

ــطينية  ــة الفلس ــم القضي ــة دع ــة ومصلح يف خان

ونــرة الشــعب الفلســطيني«.

ــان  ــة الكي ــرّف يف مواجه ــف م موق

الصهيــوين

ــة عــن عضــو  ــت وســائل إعــالم لبناني ونقل

ــح  ــال صل ــب ين ــة النائ ــباب والرياض ــة الش لجن

الئحــة  إىل  انضــم  عطايــا  “الالعــب  قولــه 

ــا  ــا مرشفً ــجاًل موقًف ــة، مس ــة عالي ــرشف برتب ال

جديــًدا يف مواجهــة الكيــان الصهيــوين”.

إىل  عطايــا  محمــد  »انضــم  وأضــاف 

ــة كبــرة مــن األبطــال الرافضــني للتطبيــع  قافل

والداعمــني للقضيــة الفلســطينية”، وهنــأ “عطايــا 

ــف  ــن موق ــر ع ــذي يع ــف وال ــذا املوق ــى ه ع

ــت  ــا الثاب ــو موقفن ــرار، وه ــني األح كل اللبناني

الرافــض لــكل أشــكال التطبيــع، وهــو تأكيــد 

أيًضــا لوقوفنــا الدائــم مــع قضيتنــا املركزيــة األم 

ــت وستســتمر، فلســطني”. ــت ومــا زال ــي كان الت

ــني  ــني اللبناني ــن الالعب ــدد م ــحب ع وانس

والعــرب مــن بطــوالت عامليــة عديــدة ومتنوعــة، 

ــا  ــوا ترحيبً ــالل، ونال ــع االحت ــع م ــا للتطبي رفًض

ــعة. ــادًة واس وإش
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3 أعوام على اغتيال القائد بسرايا القدس بهاء أبو العطا
-11-12 الســبت  وافــق 

ــال  ــرى الثالثة الغتي 2022، الذك
ــادي  ــوين القي ــالل الصهي االحت
القــدس  رسايــا  يف  البــارز 
لحركــة  العســكرية  الجنــاح 
الشــهيد  اإلســالمي،  الجهــاد 
ــو ســليم«. ــو العطــا »أب بهــاء أب

ــاء  ــوم الثالث ــاح ي ــي صب فف
الثاين/نوفمــر  ترشيــن   12
طائــرات  اغتالــت   ،2019
ــا  ــو العط ــادي أب ــالل القي االحت
استشــهاده  إىل  أدى  مــا 
وزوجتــه بعــد اســتهداف منزلــه 
يف حــي الشــجاعية رشق مدينــة 

غــزة.

وعــى الفــور، رّدت رسايــا 
القــدس بقصــف املســتوطنات 
ــخ،  ــات الصواري ــة مبئ الصهيوني
ــأن  ــالل ب ــا االحت ــرف حينه اع
الصواريــخ شــلت الحركــة يف 

ــة. ــطني املحتل ــي فلس ثلث

أبــو  بهــاء  الشــهيد  ويُعــّد 
ــن كان  ــادة الذي العطــا مــن الق
اإلرشاف  يف  بــارز  دوٌر  لهــم 
مــن  العديــد  تنفيــذ  عــى 
التــي  الجهاديــة  العمليــات 
ــدو  ــد الع ــة ض ــا املقاوم خاضته

لصهيــوين. ا

القائــد  الشــهيد  وأصبــح 
ــالل  ــان االحت ــدى كي ــا ل مصنًف
كواحــد مــن أبــرز املطلوبــني 
ــم  ــتوى اإلقلي ــى مس ــرًا ع مؤخ
نطــاق  عــى  وليــس  بأكملــه، 

القطاع.

املياد والنشأة

ســليم  بهــاء  الشــهيد  ولــد 
ــو العطــا يف حــي الشــجاعية  أب
مبدينــة غــزة يف 1977-11-25، 
ــدة. ــة ومجاه ــة عريق ــن عائل م

ــليم«  ــو س ــهيد »أب درس الش
يف مــدارس الشــجاعية، وأنهــى 
واصــل  الثانويــة،  املرحلــة 
ــم  ــة ودرس عل ــرته الجامعي مس

االجتــاع.

الشــهيد متــزوج ولــه خمســة 
ــا،  ــليم 19عاًم ــم )س ــاء، وه أبن
ــاعيل  ــا، وإس ــد 18 عاًم ومحم
15 عاًمــا، وفاطمــة 14 عاًمــا، 

ــوام(. ــان 10 أع ولي

 كان الشــهيد القائــد »أبــا 
ــاه  ــه تج ــا بواجب ــليم« ملتزًم س
ــه، واتصــف بالكــرم  ــه ووطن دين
حــب  يف  مولًعــا  والجــود، 

واملقاومــة. الجهــاد 

مشواره الجهادي

التحــق الشــهيد »أبــو ســليم« 
الجهــاد  حركــة  صفــوف  يف 

اإلســالمي منــذ بدايــة العــام 

العمــل  يف  وتــدرج   ،1990

ــد  ــح قائ ــى أصب ــي حت التنظيم

برايــا  الشــالية  املنطقــة 

العســكري  الجنــاح  القــدس 

لحركــة الجهــاد اإلســالمي يف 

فلســطني. قــاد جــوالت التصعيد 

والحــروب عــى قطــاع غــزة 

ــد يف  ــم القائ ــكان نع بنفســه، ف

ــود. ــه للجن ــم املوج ــدان ونع املي

تعــرّض لـ3 محــاوالت اغتيال 

ــالل  ــام 2014 خ ــا ع كان آخره

العــدوان عــى غــزة.

العطــا  أبــو  وتعــرض   

لالعتقــال عــى يــد أجهــزة أمــن 

مــرات  الفلســطينية  الســلطة 

نشــاطاته  خلفيــة  عــى  عــّدة 

ــدس. ــا الق ــكرية يف رساي العس
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في حجارة السجيل.. ُقصفت »تل أبيب« وُحّطمت معادالتها 
الوهمية

تخوضهــا  معركــة  كل  مــع 
دفاًعــا  الفلســطينية  املقاومــة 
ــعبنا ومقدســاته، تفــرض  عــن ش
نتــاج  هــي  جديــدة  معــادالت 
اإلعــداد  مــن  طويلــة  ســنوات 
وقدمــت  والتدريــب،  والتجهيــز 
ــد  ــك العدي ــبيل ذل ــة يف س املقاوم
الكثــر  وبذلــت  الشــهداء،  مــن 
مــن الجهــد والوقــت خطــوة عــى 

فلســطني. تحريــر  طريــق 

وقــال املوقــع الرســمي لحركــة 
العــدو  فــرض  »زمــن  حــاس: 
ملعادالتــه ورشوطــه عــى املقاومــة 

وىل إىل غــر رجعــة، ففــي معركــة 
متــض  مل  الســجيل(  )حجــارة 
بضــع ســاعات فقــط عــى اغتيــال 
االحتــالل قائــد أركان املقاومــة 
يف  الجعــري  أحمــد  الشــهيد 
الرابــع عــرش مــن ترشيــن الثــاين/

رد  جــاء  حتــى   2012 نوفمــر 
كتائــب القســام مــا يــراه العــدو ال 
مــا يســمعه، وعــى غــر مــا يتوقــع 

ويســتعد”.

تغيري قواعد االشتباك

صبّــت املقاومــة نــار صواريخها 
تغــّر  يف  أبيــب«،  »تــل  عــى 

جــذري لقواعــد االشــتباك، وفرض 

معــادالت جديــدة كان العــامل كلــه 

شــاهداً عليهــا، فهــي املــرة األوىل 

يف تاريــخ الــراع مــع االحتــالل 

الصهيــوين التــي تُقصــف فيهــا 

ســيادة  عاصمــة  أبيــب«  »تــل 

االحتــالل املزعومــة.

حجــارة  معركــة  وخــالل 

ــتمرت مثانيــة  ــجيل التــي اس الس

أيــام، كشــفت كتائــب القســام عــن 

  M75 صــاروخ 
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ــب«  ــل أبي ــه »ت ــت ب ــذي قُصف ال
القائــد  بالشــهيد  تيمنــاً  وســمته 
ــذي  ــة، وال ــم املقادم ــر إبراهي املفك

بلــغ مــداه 75 كيلــو مــرًا.

اغتيــال  عــى  الــرد  نوعيــة 
الجعــري ورسعتــه أصابــت قــادة 
واعرفــت  بالذهــول،  العــدو 
اســتخباراته بفشــلها يف امتالكهــا 
ــذي  أي معلومــات عــن الصــاروخ ال
صنعتــه القســام محليًّــا، وقصفــت 
بــه »تــل أبيــب« بشــكل غــر متوقــع 

املعــادالت فــرض 

وبعــد قصــف »تــل أبيــب« يف 
مســار  اتضــح  الســجيل،  حجــارة 
املعادلــة جولــة بعــد أخــرى، وجــرت 
تحــت  املدينــة  تكــون  أن  العــادة 
كل  يف  الصواريــخ  نــران  وطــأة 
مــع  املقاومــة  تخوضهــا  مواجهــة 

االحتــالل.

ويف صيــف عــام 2014، وخــالل 
ــت  ــول« أعلن ــف املأك ــة »العص معرك
القســام ألول مــرة عــن قصــف »تــل 
 J80 أبيــب« بصواريــخ مــن طــراز
“محليــة الصنــع« الــذي أســمته تيمًنا 
ــري،  ــد الجع ــد أحم ــهيد القائ بالش
وتحــدت العــدو مــن اعــراض هــذا 

ــخ. ــل مــن الصواري الجي

جديــدة،  معادلــة  فــرض  ويف 
الســاعة  القســام  كتائــب  حــددت 
لقصــف  موعــًدا  مســاًء  التاســعة 
»تــل أبيــب« وتحــدت االحتــالل مــن 
اعــراض صواريخهــا، ودعــت يف 
الوقــت ذاتــه وســائل اإلعــالم إىل 
رصــد صواريخهــا يف ســاء »تــل 
التاســعة  الســاعة  وعنــد  أبيــب”. 

مســاًء انهمــرت الصواريــخ عــى »تل 
أبيــب« أمــام بــث شاشــات التلفــاز، 
دون أن تتمكــن منظومــات االحتــالل 
حجــم  لتتضــح  اعراضهــا،  مــن 
املعادلــة التــي ســطرتها املقاومــة، 
والفشــل الكبــر الــذي ُمنــي بهــا 

االحتــالل. مراكمــة اإلنجــازات

راكمــت املقاومــة بعــد معركــة 
اإلنجــازات،  املأكــول«  »العصــف 
وطــورت  معادالتهــا،  وعــززت 
قدراتهــا التــي شــهدت قفــزة نوعيــة 
يف األداء مقدمــة خطــوة إضافيــة 
يف الــراع مــع العــدو عــر تثبيــت 
قواعــد اشــتباك جديــدة عــى طريق 

التحريــر والعــودة.

وخــالل جــوالت املواجهــة مــع 
ــام  ــدت القس ــام 2019، أك ــدو ع الع
العمــق  مــدن  بــأن  معادلتهــا 
الصهيــوين ســتبقى تحــت نرانهــا 
ــه  ــل جرامئ ــالل يواص ــا دام االحت م
وانتهاكاتــه ضــد شــعبنا، فقصفــت 
»تــل  شــال  »هشــارون«  مدينــة 

أبيــب« بعــدة صواريــخ.

ــداء  ــى اعت ــف ردًّا ع ــاء القص ج
وحــدات القمــع الصهيونيــة عــى 
ســجن  يف  الفلســطينيني  األرسى 
النقــب عــام 2019، كــا كشــفت 
»القســام« عــن ذلــك خــالل برنامــج 
مــا خفــي أعظــم يف ترشيــن الثاين/

نوفمــر عــام 2021.

ويف معركــة ســيف القــدس يف 
أيار/مايــو 2021، كان لـ«تــل أبيــب« 
النصيــب األكــر مــن الربــات، 
مــن  ســاعتني  مــن  أقــل  فبعــد 
يف  ســكني  بــرج  أول  اســتهداف 
غــزة، وجهــت كتائــب القســام أكــر 

رضبــة صاروخيــة ثقيلــة تتعــرض 

لهــا »تــل أبيــب« يف تاريــخ الــراع، 

فقصفــت املدينــة وضواحيهــا بـــ 130 

صاروًخــا.

وخــالل هــذ االســتهداف، الــذي 

ــالل  ــة لالحت ــر املقاوم ــبقه تحذي س

بــأن أي اســتهداف لألبــراج ســيكون 

الــرد قصــف »تــل أبيــب«، ثبتــت 

القســام معادلــة جديــدة،  كتائــب 

وهــي القصــف بالقصــف، وتوعــدت 

أبيــب«  »تــل  باســتهداف  بالــرد 

ــة  ــالل أي حاق ــكاب االحت عــى ارت

ــكني يف  ــزل س ــتهداف أي من أو اس

ــزة. غ

الفلســطينية  املقاومــة  رضبــت 

يف  الصهيونيــة  األمنيــة  املنظومــة 

يف  االحتــالل  يعــد  فلــم  مقتــل، 

مأمــن يف مــدن العمــق ذات األهمية 

الكبــرة  واالقتصاديــة  السياســية 

لالحتــالل. بالنســبة 

نــٌد  أنهــا  املقاومــة  أثبتــت 

لالحتــالل، وقــادرة عــى طــرده مــن 

أرضنــا عــر فرضهــا للكثــر مــن 

املعــادالت الصعبــة، فالتاريــخ ســجل 

ــدو  ــع الع ــا م وألول مــرة يف رصاعن

الصهيــوين، ويف 3 معــارك مختلفــة، 

ــل  ــف »ت ــن قص ــة م ــن املقاوم متك

أبيــب« وتدمــر نظريــة أمــن العمــق 

ــا  ــى به ــا تغن ــي طامل ــوين الت الصهي

االحتــالل، ليصبــح قــرار قصــف »تل 

ــن  ــة م ــى املقاوم ــهل ع ــب« أس أبي

ــاء. ــة امل رشب
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د طريقه لتشكيل الحكومة أغلبية نتنياهو ال تعبِّ

بقلم: عدنان أبو عامر

يف  ســائًدا  كان  مــا  بعكــس 
ــالن  ــت إع ــي تل ــام األوىل الت األي
نتائــج االنتخابــات األخــرة عقــب 
حصــول نتنياهــو ومعســكر اليمــني 
عــى 64 عضــو كنيســت، يؤّمنــون 
كفيلــة  برملانيــة  أمــان  شــبكة 
بتشــكيل حكومتــه السادســة، فــإن 
املعطيــات التــي ظهــرت يف األيــام 
عقبــات  عــن  كشــفت  املاضيــة 
هــذا  تحقــق  دون  تحــول  كأداء 
الحلــم بســبب الخالفــات املتزايــدة 
بــني أعضــاء االئتــالف الحكومــي 

ــل. املحتم

هــذا يعنــي أن نتنياهــو الــذي 
لــه  تؤّمــن  أن  مخطئًــا  توقــع 
أغلبيتــه الرملانيــة املريحــة تشــكيل 
ــات يواجــه  حكومتــه بأريحيــة، ب
ــه  ــات تصيب ــا وتحدي ــة قضاي جمل
ــه  بالصــداع، وهــو مــا كشــفت عن
املبكــرة  االئتالفيــة  املفاوضــات 
مــع رشكائــه الفاشــيني، مــا ينبــئ 
بإمكانيــة حــدوث تصــادم مبــارش 
بينهــم، خاصــة يف ضــوء املطالــب 

التــي ال يــرددون يف إعالنهــا، 
ســواء تــويل إيتــار بــن غفــر 
وســعي  الداخــي،  األمــن  وزارة 
لتنصيبــه  ســموتريتش  بيتســلئيل 
ــام  ــع الحاخ ــرًا للحــرب، وتطل وزي
أرييــه درعــي لنيــل حقيبــة املاليــة.

تشــر هــذه املطالــب إىل أن 
اشــراك قــوى اليمــني االئتــاليف 
ال  مشــركة،  سياســية  رؤى  يف 
كل  الحزبيــة،  خالفاتهــا  يلغــي 
ــا  ــث تطلعه ــن حي ــدة، م ــى ح ع
وأفضــل  أكــر  لنيــل  األحــادي 
الحكومــة  الوزاريــة يف  املواقــع 
ــة  ــوب جمل ــي نش ــا يعن ــة، م املقبل
ــات يف  ــررة، وتباين ــات متك رصاع
ــتكون  ــة س ــية وأمني ــا سياس قضاي
وأن  خاصــة  الجــدل،  قلــب  يف 
املوعــود  ائتالفــه  يف  نتنياهــو 
ليــس لديــه مــن يســتطيع تســويقه 
يف املجتمــع الــدويل، مثــل تســيبي 
ويائــر  بــاراك  وإيهــود  ليفنــي 

البيــد وبينــي غانتــس.

الخالفــات  ذروة  أن  صحيــح 
تتمثــل يف تنصيــب ابــن غفــر 
وزيــرًا لألمــن الداخــي يف ضــوء 
ــة  ــل محلي ــاره مــن ردود فع ــا أث م
وإقليميــة ودوليــة، لكــن الخطــورة 
عــى نتنياهــو أن تنصيبــه ال ميثــل 
تهديــًدا خارجيًــا، بــل داخليًــا أيًضا 
اقتحامــات  مســألة  يضــع  ألنــه 
املســجد األقــى عــى صــدارة 
أجندتــه السياســية، مــا ســيعني 
نشــوب صــدام مــع األرثوذكــس 
املتطرفــني الذيــن يــرون يف هــذه 

للرشيعــة  خيانــة  االقتحامــات 

اليهوديــة.

بــل  فحســب،  ذلــك  ليــس 

املســألة  تصــل  الخالفــات  إّن 

نتنياهــو  ومســاعي  القانونيــة، 

يلغــي  فرنــي  قانــون  لســن 

يف  محاكمتــه،  رجعــي  بأثــر 

ــر  ــب ســموتريش بتغي حــني يطال

جرميــة االحتيــال وخيانــة األمانــة، 

أمــا حــزب الليكــود فيعتــزم توســيع 

وهــذه  الرنويجــي،  القانــون 

بظاللهــا  تلقــي  ثــالث  مســائل 

ــني  ــالف ب ــقة الخ ــادة ش ــى زي ع

املحتملــني. الــرشكاء 

ــادر  ــو الق ــإّن نتنياه ــرًا ف أخ

ــا فيــا  دامئــاً عــى تدويــر الزواي

يف  رشكائــه  بتنصيــب  يتعلــق 

مواقــع وزاريــة، قــد ال يســتطيع 

هــذه املــرة القيــام بــذات الــدور، 

خاصــة بعــد أن تلقــى ســموتريتش 

دعــم الحاخامــات لــإرصار عــى 

وصــف  رغــم  الحــرب،  حقيبــة 

الجــرنال املرمــوق عامــوس غلعــاد 

يعنــي  بأنــه  تعيينــه  إلمكانيــة 

الوقــت  ويف  قوميــة«،  »كارثــة 

قــادة  مــن  عــدد  رؤيــة  ذاتــه 

ــويل  ــود ألنفســهم األجــدر بت الليك

هــذا املنصــب الحســاس، رغــم 

»ســيد  نفســه  يعــد  نتنياهــو  أّن 

األمــن«، بغــض النظــر عــن هويــة 

الوزيــر القــادم!



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من حيفا وتبعد عنها 30 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــوايل 10900 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922حــواىل 571 

وعــام 1931 حــواىل 657 نســمة وعــام 1945 حــواىل 920 نســمة.

االحتال الصهيوين: 
دّمرت سلطات االحتالل القرية تدمرًا كاماًل ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها عام 1948.

ال يوجد مستوطنات صهيونيّة عى أرايض القرية.

الكفرين

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