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ـت فيه عـى »أن الصهيونية هي شـكٌل       يف العـارش مـن ترشيـن الثـاين 1975، أصـدرت الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة قرارهـا رقـم /3379/، والـذي نصَّ

ـلم  مـن أشـكال العنريـة والتمييـز العنـري«. وطالـب القـرار جميـع دول العـامل مبقاومـة األيدولوجيـة الصهيونيـة التـي تشـكل خطـرًا عـى األمـن والسِّ

العامليـن؛ حسـب القرار.

     كان هـذا القـرار هـو إحـدى لحظـات صحـوة الضمـر القليلـة يف تاريـخ األمـم املتحـدة، التـي رسعـان ما تراجعـت عنه بعـد 16 عاماً فقـط، عندما وضع 

الكيـان الصهيـوين والواليـات املتحـدة رشطـاً مسـبقاً عـى املجتمع الـدويل والدول العربيـة للدخول يف مباحثـات مدريد، وهو إلغـاء القـرار /3379/، وهو ما 

تـمَّ فعـاً مبوجـب القـرار األممي رقـم 46/86 يوم 16 كانـون األول 1991 !

ْت عن أن تشكّل خطراً عىل األمن والّسلم العاملي ؟! ولكن هل تخلَّت الصهيونية عن حقيقتها العنرصية املتطرفة ؟ وهل كفَّ

     ال شّك يف أنَّ الجواب تحكيه األيام، وتنطق به الوقائع التي تجري يف كل لحظة ولحظة يف فلسطن، والتي ميتّد أثرها إىل مختلف أنحاء العامل.

     وحديثنـا اليـوم عـن العنريـة والتطـرف يتّصـل بشـكل وثيـق بتلـك الهجمـة املتطرفـة التـي تتجـدد كل فرتة ضد كتـاب الله عـّز وجّل، يف بعـض الدول 

األوربيـة، وآخرهـا تلـك الفعلـة املشـينة التي جرت يف السـويد.

     إنَّ إحـراق نسـخة مـن املصحـف الرشيـف يشـكل صـورة مـن أشـنع صـور التطـرف والعنـف املبني عى الجهـل والعنريـة، وال ميكن أن يعـّر بأي حال 

مـن األحـوال عـن أي موقـف عقاين وال منطقـي، مهام كانـت الذرائع.

     لقـد واجـه الفلسـطينيون أشـد أنـواع العـدوان والجرائـم مـن قبـل الصهيونيـة؛ لكـن مل يفّكـر أحدهـم يومـاً، أو أي عـريب أو مسـلم بإحـراق نسـخة من 

التـوراة أو اإلسـاءة إليهـا بأيـة صـورة؛ وتعرضـت معظـم الـدول اإلسـامية لغـزوات اسـتعامرية باسـم املسـيحية والصليبيـة عـر التاريـخ؛ ومل تصـدر عن أي 

مسـلم أيـة إسـاءة لإلنجيل.

     لكن الصهيونية مل تقّر يوماً يف اإلسـاءة إىل كل مقدسـات املسـلمن، وما االنتهاكات املسـتمرة التي تجري يف املسـجد األقىص ومسـجد إبراهيم الخليل 

عليه السـام وعرشات املسـاجد يف فلسـطن إال منوذج.

     وإذا كان العـامل يّدعـي نبـذ التطـرف والعنريـة حقـاً فعليـه أن ينبـذ أشـنع أشـكال هاتـن اآلفتن؛ أال وهـي الصهيونيـة وكيانها اإلحـايل الغاصب ألرض 

. فلسطن

     إنَّنـا نعتقـد بـكل يقـن أن الصهيونيـة هـي أكـر رابح من انتشـار التطرف والعنـف واإلرهاب يف العامل، وأنهـا أكر داعم لهذه النزعـات املدّمرة، يف الوقت 

نفسـه الـذي تعمـل فيـه عـى إلصـاق تهمـة العنـف واإلرهـاب والتطـرف باألحـرار الذيـن يقاومـون مـن أجـل تحرير أرضهـم واسـتعادة حقوقهـم وضامن 

الحيـاة الكرمية اآلمنة ألنفسـهم وأهلهـم وبادهم.

     إنَّ الفلسطينين يخوضون رصاعاً من أجل التحرر، وهم كام أكدنا مراراً، يواجهون أشنع أشكال االستعامر والعنرية واإلرهاب.

     وعـى العـامل كلـه إذا كان يهتـّم حقـاً مبسـتقبل آمـٍن لإلنسـانية؛ أن يقـف إىل جانـب فلسـطن، وأن يرفـض التطـرف واإلرهـاب ابتداًء من رفـض اإلرهاب 

الصهيـوين؛ وإال فليسـكْت كلُّ دعـاة السـام املزعـوم عن الـراخ، فإمنا هـم ُمراؤون !

الصهيونية والعنصرية والتطرف العالمي
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الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني



ــتيطانية،  ــيدهم االس ــال، ورددوا أناش ــوات االحت ــة ق ــجد، بحامي ــم املس ــال اقتحامه ــال خ االحت

ــي داخــل باحــات املســجد. ــا يســمى »الســجود امللحمــي« الجامع وأدوا م

     وكانــت »منظــامت الهيــكل« أعلنــت عــن نيتهــا تنفيــذ اقتحــام مركــزي للمســجد األقــىص مــع 

بدايــة »شــهر شــباط العــري«، الــذي صــادف يــوم االثنــن 2023-1-23 الجــاري.

     وأضــاف: »كل املشــاريع الصهيونيــة التــي تقــام يف املســجد األقــىص والحفريــات تحــت املســجد، 

هــي تحضــر لبنــاء الهيــكل املزعوم«.

     وأشــار بكــرات إىل أن حكومــة االحتــال تهــدف لفــرض واقــع جديــد داخــل باحــات املســجد 

األقــىص، وتســعى إلنهــاء دور األوقــاف اإلســامية فيــه.

     وشــدد عــى أّن املرابطــن ال يزالــون يدافعــون عــن املســجد األقــىص املبــارك، مبيًنــا أنــه إذا مل 

تتحــرك األمتــان العربيــة واإلســامية نــرًة للمســجد األقــىص املبــارك فــإّن وضــع األقــىص ســوف 

يتغــر جذريًّــا.

     أكّــد خطيــب املســجد األقــىص الشــيخ 

عكرمــة صــري، اإلثنــن 2023-1-23، أّن جــرأة 

قطعــان املســتوطنن عــى رفــع علــم االحتــال 

ــن يعطيهــم أّي  يف باحــات املســجد األقــىص ل

ــراج. حــٍق بشــر يف أرض اإلرساء واملع

     وقــال صــري خــال تريحــاٍت صحافيــة: 

بتدنيــس  املســتوطنن  قطعــان  »جــرأة  إّن 

الصهيــوين  العلــم  برفــع  املبــارك  األقــىص 

يف باحاتــه، مــا كانــت إال بســبب الحاميــة 

العســكرية التــي تقــدم لهــم.

     وأضــاف: »املعتــدي يجــّن أن يفعــل هــذا 

ــٍق  ــم أّي ح ــن يعطيه ــذا ل ــاح، وه ــدون س ب

ــأّي شــر مــن أرض األقــىص«. ب

املســتوطنن،  عــرشات  اقتحــم  حيــث       

ــوه،  ــارك، ودنس ــىص املب ــجد األق ــات املس باح

ــم ــن عل رافع

     قــال رئيــس أكادمييــة األقــىص للوقــف 

ــن -23 ــرتاث الشــيخ ناجــح بكــرات، اإلثن وال

ــت دوًرا  ــعبية مثّل ــة الش 2023-1: إّن الحاضن

مهــاًم للمقاومــة الفلســطينية واملرابطــن يف 

ــارك. ــىص املب ــجد األق املس

     وأكّــد بكــرات يف تريــٍح صحــايف، أّن 

ــرة  ــاكاٍت خط ــرض النته ــدس تتع ــة الق مدين

الصهيونيــة  الحكومــة  جــاءت  أن  منــذ 

املتطرفــة، وأّن هنــاك خطــة صهيونيــة شــاملة 

لتحييــد وخنــق املســجد األقــىص املبــارك.

ــق  ــال يســعى لتحق ــار إىل أّن »االحت      وأش

ــم الصهيــوين يف باحــات املســجد األقــىص  الُحلُ

املبــارك، ويفــرض قيــوًدا داخــل باحاتــه«.

لبنــاء  يســعى  االحتــال  أّن  وأوضــح       

الكنيــس الصهيــوين وهيكلــه املزعــوم، ولنقــل 

الشــمعدان إىل داخــل املســجد األقــىص وقبــة 

الصخــرة.

خطيب األقصى: رفع علم االحتالل في األقصى لن يغير هويته اإلسالمية األصيلة
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بقبول الوجود الصهيوين فيه.

     واقتحــم عــرشات املســتوطنن، صبــاح اإلثنــن 2023-1-23، باحــات املســجد األقــىص املبــارك، 

ودنســوه بانتهــاكات صارخــة.

     واقتحمــت مجموعــات كبــرة متتاليــة للمســتوطنن باحــات املســجد، بينهــم طــاب يهــود، وأدوا 

طقوًســا تلموديــة فيــه، واســتمعوا لرشوحــات عــن “الهيــكل” املزعــوم يف املنطقــة الرشقيــة منه.

     وأشــار الرجبــي إىل أنـّـه يف شــهر ترشيــن الثاين/نوفمــر مــن العــام املــايض تــم تقديــم اســتئناف 

عــى املحكمــة املركزيــة، ودفــع مبلــغ بقيمــة 200 ألــف شــيكل مــن خزينــة الدولــة لتجميــد قــرار 

ــة  ــم رفــض االســتئناف بذريعــة أّن املحكمــة املركزي ــوم ت ــه الي ــا إىل أن ــة شــحادة، الفتً إخــاء عائل

ليــس لهــا عاقــة بهــذه القضايــا.

     وبــن، أنــه اليــوم تــم تقديــم طلــب االســتئناف يف محكمــة االحتــال العليــا، ودفــع مبلــغ 30 

ــر األشــد  ــة يعت ــذي اســتلم القضي ــا، أن القــايض ال ــد القــرار، مردفً ــف شــيكل مــن أجــل تجمي أل

تطرفًــا ومعروفًــا بقراراتــه الســلبية واملتعســفة ضــد أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، »ونتوقــع أال يقــوم 

بإنصافنــا لكــن نحــن بانتظــار القــرار النهــايئ«.

    قــال األكادميــي والباحــث يف شــؤون القــدس 

ــذ  ــوين ينف ــال الصهي ــرو: إّن االحت ــامل عم ج

املســجد  بحــق  واضًحــا  تلموديًــا  مرشوًعــا 

ــارك. ــىص املب األق

    وأكــد عمــرو أّن سياســة االحتــال الصهيــوين 

ــي تســتهدف شــعبنا ومقدســاته أصبحــت  الت

واضحــة.

ــجد  ــون املس ــتوطنن يقتحم ــّن أّن املس     وب

األقــىص تحــت حاميــة قــوات االحتــال بشــكل 

مســتمر، فيــام تشــن الحكومــة الصهيونيــة 

األقــىص  املســجد  عــى  عدوانــاً  املتطرفــة 

ــارك. املب

    وأوضــح أّن االحتــال الصهيــوين يســعى 

املبــارك،  األقــىص  املســجد  عــى  للســيطرة 

ــريب واإلســامي  ــل الع ــض العق ــدف لرتوي ويه

التــي  املقدســية  العائــات  ناشــدت       

ــلوان  ــدة س ــوى، يف بل ــن اله ــي بط ــن ح تقط

الواقعــة جنــويب املســجد األقــىص، املؤسســات 

الفلســطينية والدوليــة للوقــوف والتصــدي 

لقــرار محكمــة االحتــال املركزيــة بإخــاء 

مبنــى يعــود لعائلــة شــحادة بالحــي.

ــة حــي بطــن الهــوى  ــال مســؤول لجن      وق

زهــر الرجبــي: إّن عائلــة شــحادة هــي واحــدة 

مــن ضمــن 87 منــزاًل لديهــم أمــر باإلخــاء يف 

ــون  ــة تتك ــرًا إىل أّن العائل ــوى، مش ــن اله بط

ــا  مــن خمســة إخــوة متزوجــن ويســكن فيه

أكــر مــن 30 شــخًصا.

     وحــذر الرجبــي، الســبت 21-1-2023، 

مــن خطــورة هــذا األمــر املســتمر منــذ عــام 

ــرد  ــخص للط ــو 700 ش ــرض نح 2015، إذ يتع

والترشيــد بفعــل أوامــر اإلخــاء الصــادرة 

عــن االحتــال الصهيــوين، مطالبًــا الجهــات 

ــع  ــوف م ــطيني بالوق ــكل الفلس ــة وال املختص

ــاندتهم. ــوى ومس ــن اله ــايل بط أه

تحذيرات من تسارع مشروع االحتالل »التلمودي« في المسجد األقصى

مسـؤول لجنـة حي بطن الهوى: 700 مقدسـي في حي بطن الهـوى مهددون بالطرد 
والتشريد
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تضخيــم  لصالــح  االحتــال  حكومــة 

ــتتصاعد يف  املســتوطنات، وهــذه السياســة س

ظــل حكومــة املســتوطنن الفاشــية الحاليــة« 

وفــق تعبــره.

ــع قاســم أّن »الجامهــر الفلســطينية       وتاب

التــي صاحــب األرض واملــكان«.

 2010 آذار/مــارس  يف  أنــه  إىل  يُشــار       

صــدر أول قــرار عــام تســمى »اإلدارة املدنيــة 

ــة املنشــآت يف الخــان  ــة« بهــدم كاف اإلرسائيلي

األحمــر، ولجــأ الســكان إىل محاكــم االحتــال 

ــدار الســنوات  ــرار عــى م ــامس ضــد الق لالت

ــة. املاضي

     ومتثــل قريــة الخان األحمــر البوابة الرشقية 

للقــدس املحتلة، وإفشــال املخطط االســتيطاين 

فيهــا يعنــي إفشــال مخطــط االحتال لتقســيم 

الضفــة الغربيــة لكانتونــات، كــام تفيــد هيئــة 

مقاومــة الجدار واالســتيطان.

أعضـاء من الكنيسـت يقتحمـون منطقة قـرب »الخان األحمـر« والفلسـطينيون يتصّدون 
لهم

6

الصهيــوين،  االحتــال  قــوات  أقّدمــت       

اإلثنــن 2023-1-23، عــى هــدم غرفــة زراعية 

ــن  ــص ب ــو الحم ــة أب ــود إىل عائل يف أراٍض تع

ــع »الخــان األحمــر« يف  بلــدة العيســوية وتجمُّ

ــة. ــدس املحتل الق

     وســط حضــوٍر مكثَّــف لألعام الفلســطينية 

ــان  ــة »الخ ــايل إىل قري ــرشات األه ــد ع وتواف

إعــاٍم  وســائل  أعلنــت  بعدمــا  األحمــر«، 

صهيونيــة عــن مخطــٍط ألعضــاٍء يف الكنيســت 

مــن حــزب »الليكــود« الصهيــوين القتحــام 

رئيــس  عــى  الضغــط  بهــدف  القريــة 

حكومتهــم بنيامــن نتنياهــو للعمــل عــى 

وهدمهــا. إِخائهــا 

     ويــأيت اقتحــام أعضــاء مــن الكنيســت 

ــام  ــة أم ــة اإلرسائيلي ــم رد الحكوم ــل تقدي قب

ــة  ــاء القري ــة إخ ــى قضي ــا ع ــة العلي املحكم

مــن عدمــه يف األول مــن الشــهر املقبــل.

     ويقــود عضــو الكنيســت عــن حــزب 

»الليكــود« داين دانــون، الــذي قــدم طلبــاً 

ــدم الخــان  ــا به ــرار املحكمــة العلي ــل ق لتفعي

ــة. ــت للقري ــاء الكنيس ــام أعض ــر، اقتح األحم

ــر  ــب وزي ــة، طل      وخــال الســاعات املاضي

األمــن القومــي يف حكومــة االحتــال املتطــرف 

ــون  ــرض القان ــون ف ــر أن يك ــن غف ــامر ب إيت

ــاوي. ــة« بالتس ــر القانوني ــاين »غ ــى املب ع

الحكومــة  جلســة  يف  غفــر،  بــن  وعــرض 

احتجاًجــا عــى إخــاء بــؤرة اســتيطانية أقامهــا 

جوريــش  قريــة  أرايض  عــى  مســتوطنون 

ــم  ــا اس ــوا عليه ــس، وأطلق ــوب رشق نابل جن

»أور حاييــم« )نــور الحيــاة(، املبــاين التــي 

الغربيــة،  الضفــة  يف  الفلســطينيون  بناهــا 

ــا أن يتــم هدمهــا عــى  الشــهر املــايض، مطالبً

ــا إىل إخــاء بلــدة الخــان  وجــه الرسعــة، داعيً

األحمــر الفلســطينية فــوًرا.

     األرض فلســطينية وال ميكــن لاحتــال 

طــرد الفلســطينيني منهــا

ــه، أكــد املتحــدث باســم حركــة       مــن جهت

ــال  ــان االحت ــم، أّن »إع ــازم قاس ــامس،  ح ح

ــه ترحيــل أهــايل الخــان األحمــر بالقــدس  نيّت

هــو أمــر ليــس جديــداً ويــأيت ضمــن سياســة 

التطهــر العرقــي التــي تأسســت عليهــا الفكرة 

الصهيونيــة، ومارســتها كل حكومــات االحتــال 

ــة«. املتعاقب

     وأضــاف أّن »ترحيــل املواطــن صاحــب 

الحــق يف األرض سياســة عنريــة متارســها 



قاسية ومأساوية.

     وبــّن نــادي األســر أّن أقــدم األرسى املعزولــن هــو األســر محمــد جــران خليــل )39 عاًمــا( مــن 

ــا، وهــو  ــه أكــر مــن 15 عاًم ــذي تجــاوزت مجمــوع ســنوات عزل ــه، وال ــة/ رام الل املزرعــة الغربي

محكــوم بالّســجن مــدى الحيــاة، ومعتقــل منــذ عــام 2006.

     كــام تُشــّكل قضيــة األســر املقــديس أحمــد منــارصة )21 عاًمــا(، الشــاهد األبــرز عــى جرميــة 

العــزل االنفــرادي؛ حيــث تواصــل إدارة الّســجون رغــم وضعــه النفــّي والصحــّي الــذي يعــاين منــه؛ 

عزلــه منــذ ترشيــن األول/ أكتوبــر عــام 2021، يف زنازيــن ســجن »عســقان«.
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وهناك قام أطباء االحتال بإعطائه حقنة أفقدته ومنذ ذلك الوقت يستخدم عكازات للسر، ويف 

كثر من األحيان يفقد التوازن ويسقط أرضاً لعدم قدرته عى السيطرة عى قدميه.

     وأضافــت أنـّـه خــال عمليــة النقــل األخــرة، نفــذت إدارة الســجون حمــات تفتيــش اســتفزازية 

مهينــة ومذلــة بحــق األســر حســان ورفاقــه األرسى اآلخريــن، تخللهــا تخريــب ملقتنياتهــم 

وتحطيمهــا وقلبهــا رأًســا عــى عقــب، كــام تعمــدوا التعامــل معهــم بأســلوب قــاٍس دون رحمــة، 

ــة بالوضــع الصحــي الصعــب لألســر. غــر مكرتث

ــطينّي: إّن إدارة  ــر الفلس ــادي األس ــال ن      ق

ســجون االحتــال، تواصــل عــزل )40( أســرًا يف 

الزنازيــن بظــروف قاســية وصعبــة، )7( منهــم 

ونفســية صعبــة  أوضاًعــا صحيــة  يُعانــون 

ــم. ــع اســتمرار عزله ــم م ا، تتفاق جــدًّ

     ولفــت نــادي األســر إىل أّن أعــداد األرسى 

املعزولــن شــهدت ارتفاًعــا ملحوظًــا، بعــد 

أيلــول/ ســبتمر 2021 بعــد عمليــة )نفــق 

الحّريّــة( البطوليــة، وهــذا العــدد هــو األعــى 

ــة مــع الســنوات الـــ 10 التــي مضــت. مقارن

     وتنتهــج أجهــزة االحتــال مبســتوياتها 

ــتهداف  ــرة؛ الس ــة الخط ــذه الّسياس ــة، ه كاف

ــى  ــيًّا، فع ــديًّا ونفس ــم جس األرسى، وتصفيته

ــن، تصاعــدت الحــاالت  مــدار العامــن املاضي

الّنفســية املُحتجــزة داخــل زنازيــن العــزل 

التــي  األرسى  محــاوالت  ورغــم  االنفــرادّي، 

متــت للتدخــل يف ســبيل إنهــاء عزلهــم، إال 

ــروف  ــم بظ ــت عزله ــجون واصل أّن إدارة الّس

     أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، 

بــأّن إدارة ســجون االحتــال أقدمــت عــى 

حســان،  عــي  املريــض  باألســر  التنكيــل 

ــة،  ــه الصحي ــم حالت ــه وتفاق ــببت بإرهاق وتس

خــال عمليــة نقلــه التعســفي.

ــن -23 ــا، اإلثن ــة يف بيانه      وأوضحــت الهيئ

2023-1، أّن إدارة ســجون االحتــال نفــذت 

قبــل أيــام عمليــة نقــل اســتفزازية لعــدد مــن 

األرسى يف عــدة ســجون، وكان مــن بينهــا نقــل 

عــرشات األرسى مــن معتقــل هداريــم إىل 

»نفحــة«، واألســر حســان كان مــن بــن الذيــن 

ــوا إىل معتقــل »نفحــة«. نُقل

     وقالــت إّن األســر حســان يشــتيك مــن 

مشــاكل صحيــة يف رجليــه عقــب تعرضــه 

لخطــأ طبــي داخــل ســجون االحتــال، فخــال 

عــام 2014 أُصيــب أُصيــب بــآالم أســفل ظهــره 

ونقــل حينهــا إىل مستشفى«أســاف هروفيــه«، 

القــدرة عــى الحركــة، وســببت لــه صعوبــة يف 

االحتالل ُينكل باألسير علي حسان ويفاقم حالته الصحية



ــل  ــا واســتمراريتها مقاب ــارص قّوته أمــاك وعن

فتــات مــن األمــوال التــي ال يعــرف مصرهــا«.

     يف حــن تشــر الوثائــق الرســمية مــن 

ــي 150  ــة ه ــة البطريركي ــام 2020 أن حص ع

وحــدة ســكنية فقــط مــن أصــل 3500 يف 

ــا 50، أي أن  املخططــات، يف حــن باعــت منه

مــا تبقــى للبطريركيــة هــي 100 وحــدة مــن 

أصــل 3500.

     وقالــت: إّن »ثيوفيلــوس ومــا يجســده بــات 

ــة  ــا لاســتيطان والتصفي ــزًا للفســاد، وذراًع رم

ــدس،  ــية يف الق ــاف الكنس ــى األوق ــة ع العام

وخصوًصــا يف فلســطن التاريخيــة«.

ــن رشيــف       وطالبــت »كل فــرد ورجــل دي

ــل  ــة، بتحم ــة ووطني ــة دولي ــة ومؤسس وهيئ

ــة،  ــة والديني ــانية والوطني ــؤولياتهم اإلنس مس

بأخــذ دورهــم املطلــوب مبحاســبة الفاســد 

ــدة  ــن س ــم ع ــه وإبعاده ــوس وزبانيت ثيوفيل

البطريركيــة«.
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»الحقيقة األرثوذكسية«: مشاريع ثيوفيلوس ال تصب إال بمصلحة االستيطان

ــية:  ــة األرثوذكس ــة الحقيق ــت مجموع      قال

ــوس  ــرك ثيوفيل ــه البطري ــوم ب ــا يق إّن »كل م

مصلحــة  يف  إال  يصــب  ال  مشــاريع  مــن 

ويــرب  الصهيــوين،  واملــرشوع  االســتيطان 

الحلــم الفلســطيني واقتصــاده املتواضــع«.

ــه »بعــد  ــان، أنَّ      وأضافــت املجموعــة يف بي

األخــر  الخــط  األوقــاف داخــل  ترسيــب 

الدومنــات،  وخارجــه، والتــي شــملت آالف 

اإلرسائيليــة  واملواقــع  الصحافــة  تطالعنــا 

باســم  القــدس  يف  جديــد  قديــم  مبــرشوع 

ــر  )تلبيــوت هحدشــاة( وهــو محــاٍذ ألرض دي

مــار إليــاس، والجديــد يف هــذا املــرشوع هــو 

الــدور األقــذر مــن ســابقاته للبطركيــة يف 

املــرشوع«.

     وتابعــت »بعــد أن كانــت البطريركيــة 

هــي املرسبــة لــألرض التــي تبنــى عليهــا 

املســتوطنات، تتحــول يف هــذا املــرشوع إىل 

ــتوطنة  ــذه املس ــة ه ــذي إلقام ــذراع التنفي ال

البنــاء  لخرائــط  املبــادرة  فهــي  املقرتحــة، 

املقدمــة لبلديــة االحتــال يف القــدس لتخفــي 

ــة  ــة واألجنبي ــع الــرشكات اليهودي أســامء جمي

املنفــذة واملالكــة للجــزء األكــر يف املــرشوع«.

     وأكــدت أنَّ هــذا املــرشوع االســتيطاين 

املقــام يف األرايض املحتلــة عــام 1967 ســياقي 

حتــاًم معارضــة وشــجبًا مــن معظــم دول 

األوروبيــة  الســوق  دول  وأهمهــا  العــامل، 

     املعارضــة إلقامــة كل مســتوطنة يف هــذه 

املناطــق.

     وأوضحــت أنــه مــن املؤكــد أنَّ وضــع اســم 

البطريركيــة يــأيت يف محاولــة إلظهــار املــرشوع 

عــى أنــه مــرشوع غــر إرسائيــي، وأن الجهــة 

التــي تقــوم بــه محســوبة عــى الشــعب 

ــطيني. الفلس

الوثائــق  وبحســب  أنــه  إىل  وأشــارت       

الرســمية، فصاحبــا املــرشوع الحقيقيــان هــام 

رشكــة »بريكــت جفعــات تلبيــوت هحدشــاة« 

ــاين  ــة »دي ــل، ورشك ــان املحت ــجلة يف الكي املس

ــا. ــجلة يف مالط ــز« املس هولدنج

     ويســتحوذ املــرشوع عــى 140 دومنـًـا و600 

مــرت مربــع مــن أمــاك البطريركيــة التــي 

ــن. ــن املذكورت ــا للرشكت ــرى تحكره ج

     ولفتــت مجموعــة الحقيقة إىل أن التخطيط 

ــة  ــدم يشــمل 3500 وحــدة ســكنية وثاث املق

فنــادق ومرافقهــا مــن حدائــق وقاعــات وبــرك 

ســباحة ومتاجــر ترتبــط بالســياحة بســعة 

ــط تشــييد  ــام يشــمل التخطي ــة، ك 1300 غرف

مبــان عامــة منهــا دينيــة لليهــود فقــط، وهــي 

5 كُنــس ومغتســل لليهــود املتدينــن.

املــرشوع  »هــذا  أنَّ  عــى  وشــددت       

ــاط  ــزال ارتب ــد ُه ــرّة أخــرى يؤك االســتيطاين م

ويؤكــد  وبطموحاتــه،  بشــعبها  البطريركيــة 

لتصفيــة  يتوقــف  الــذي ال  كذلــك ســعيها 



     قــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة 

الجهــاد اإلســامي الشــيخ نافــذ عــزام، الثاثــاء 

األقــىص  املســجد  اقتحــام  إّن   :24-1-2023

ــدي  ــو التع ــن التطــور ه ــد ولك ــس بالجدي لي

عــى املســجد األقــىص خاصــة مــع وجــود 

ــال. ــان االحت ــة كي ــن يف حكوم ــاة املتطرف عت

     وأكّــد عــزّام خــال تريحــات إلذاعــة 

ــارك كان يف  ــىص املب ــجد األق ــدس، أّن املس الق

قلــب املواجهــة بــن الفلســطينين وكيــان 

ــدرك  ــال ي ــك واالحت ــيظل كذل ــال، وس االحت

الكبــرة  املبــارك  األقــىص  املســجد  رمزيــة 

ديننــا،  ويف  واإلســامي  العــريب  التاريــخ  يف 

ــريب  ــكل ع ــىص ل ــة األق ــدى رمزي ــون م ويدرك

مســلم. وكل 

     وقــال الشــيخ عــزام: »نتيجــة لهــذه الرمزية 

للمســجد األقــىص املبــارك حــاول االحتــال 

طمــس هــذه الرمزيــة والهويــة مــرة مــن 

خــال االقتحــام، ومــرة مــن خــال الحفريــات 

التعليميــة يف قطــاع غــزة، فيــام ألحقــت أرضاًرا كليــة وجزئيــة بـــ )571( منشــأة تعليميــة، شــملت 

)538( مدرســة، واعتقــل )143( طالبًــا وطالبــة يف مجــال الرتبيــة خــال نفــس الفــرتة.

      وذكــر أن املــدارس يف مدينــة القــدس تشــهد إجــراءات عقابيــة بســبب رفــض تدريــس املنهــاج 

الصهيــوين، فيــام يعــاين الطلبــة يف بقيــة مــدن الضفــة مــن الحواجــز اإلرسائيليــة التــي تحــول دون 

وصولهــم إىل مقاعــد الدراســة.

يف أســفله، ومــرة مــن خــال التحكــم يف املصلــن الذيــن يدخلــون األقــىص، موضحــاً أن جميــع هــذه 

ــذا  ــة به ــة واإلســامية غائب ــة العربي ــت األم ــا بقي ــال وطامل ــا يوجــد االحت األمــور مل تتوقــف طامل

الشــكل«.

ــدم  ــث ق ــم، حي ــا لديه ــوا أغــى م ــراع قّدم ــدار ســنوات ال      وأضــاف أّن الفلســطينن عــى م

الشــعب الفلســطيني أغــى مــا لديــه، عــرشات اآلالف مــن الشــهداء ومئــات اآلالف مــن الجرحــى 

ومئــات اآلالف مــن األرسى وهــدم البيــوت والحــروب التــي تشــن والتــي رّوعــت أجيــااًل بأكملهــا، 

وبالرغــم مــن كل ذلــك الشــعب الفلســطيني قــام بواجبــه.
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     صــادف يــوم 24 كانــون الثاين/ينايــر اليــوم 

الــدويل للتعليــم الــذي أقرتــه الجمعيــة العامة 

ــمر  ــون األول/ ديس ــدة يف 3 كان ــم املتح لألم

2018، والــذي أكــدت مــن خالــه أن التعليــم 

ــون  ــيادة القان ــز س ــه لتعزي ــى عن رشط ال غن

ــاء املجتمعــات  ــوق اإلنســان وبن واحــرتام حق

ــوع  ــى الج ــاء ع ــاعد يف القض ــتقرة، ويس املس

والفقــر، ويســهم يف تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة.

إّن  قــال:  اإلنســان  لحقــوق  امليــزان  مركــز 

الفلســطينية  األرايض  يف  التعليــم  يف  الحــق 

ــلطات  ــل س ــن قب ــي م ــكل منهج ــك بش ينته

االحتــال، التــي تؤثــر سياســاتها العنريــة 

تجــاه الفلســطينين عــى املكونــات األساســية 

التعليميــة. للعمليــة 

     وأضــاف املركــز يف بيــاٍن صحــايف، أنــه منــذ 

ــال )1،383(  ــوات االحت ــت ق ــام 2008 قتل ع

باملؤسســات  امللتحقــن  مــن  فلســطينيًا 
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ــُج عنهــا إعــداد هــذه الخطــة،  متخصصــٍة ينت

تبنــي جمــع مبلــغ عاجــٍل قيمتُــه ثاثــوَن 

ألــف دوالٍر أمريــيكٍّ لــزوم تقديــم الدعــم 

الــروري للمصابــن والجرحــى مــن املرابطــن 

ــن  دي واملرابطــات يف املســجِد األقــىص، وللمهدَّ

ــن  ــم، وللراســخن يف ميادي بالطــرد مــن بيوته

ــُة أهــل  ــدِس، وحاج ــود يف الق ــاط والصم الرب

ــرٍ، ولكــن هــذا  ــك بكث ــن ذل ــرُ م ــدس أك الق

املبلــغ هــو العاجــُل املُلــحُّ اآلن بعــد تواصلنــا 

ــدس. ــا يف الق ــع إخوانن م

وتدعـو  األقصـى  علـى  مسـبوقة  غيـر  اعتـداءات  مـن  الدوليـة: تحـّذر  القـدس  مؤسسـة 
لهـا للتصـدي  جمعـي  لجهـد 

ــر«  ــد نحــو التحري ــًدا بي ــوان »ي      تحــت عن

القــدس  لنــرة  الدامئــة  الهيئــة  نظّمــت 

ــع مؤسســة  ــاون م ــان، بالتع وفلســطن يف لبن

القــدس الدوليــة مؤمتــرًا ضــّم املئــات مــن 

للقضيــة  والعاملــن  والعلــامء،  الدعــاة 

الفلســطينية، وذلــك يــوم األحــد 22-1-2023.

     وقــال مديــر مؤسســة القــدس الدوليــة 

ياســن حّمــود يف كلمتــه إىل ممثي املؤسســات 

والهيئــات اللبنانيــِة والفلســطينيَّة: اســمحوا يل 

أْن أذكِّــر بــدور العلــامء يف الدفــاِع عــن قدســنا 

ــا عــرٌة مرشِّفــة يف ســرة الشــيخ  ــا، ولن وأقصان

املفتــي محمــد أمــن الحســيني، واملجلــس 

ــز  ــيخ ع ــطن، والش ــى يف فلس ــامي األع اإلس

الديــن القســام، والهيئــة اإلســامية العليــا، 

ولجنــة الدفــاع عــن الــراق الرشيــف، والشــيخ 

ــام  ــض أن تق ــذي رف ــد الســائح ال ــد الحمي عب

األقــىص  املســجِد  يف  األذاُن  ويرفــع  الصــاُة 

بوجــود جنــود االحتــال فيــه بعــد احتالــه يف 

ــه الشــهرة:  ــال كلمتَ ــو 1967 وق حزيران/يوني

»ال صــاة تحــت الحــراب«،

ــجد  ــاع إدارة املس ــى إرج ــة ع ــر الصهاين وأج

ــلمن. للمس

     واســتعرض حّمــود يف كلمتــه أبــرز األخطــار 

ــار  ــىص، وأش ــدس واملســجد األق ــة بالق املحدق

القــدس  يتهــددان  خطريــن  أبــرز  أّن  إىل 

ــاء  ــُة إخ ــايل، محاول ــت الح ــة، يف الوق املحتل

تجمــع الخــان األحمــر رشق القــدس، ومحاولــة 

إخــاء وهــدم حــي الشــيخ جــراح.

ــود،  ــن حّم ــّدم ياس ــه، ق ــة كلمت       ويف نهاي

لنــرة  العمليــة  املقرتحــات  مــن  عــدًدا 

إطــاُق  بــن:  تراوحــت  والقــدس،  األقــىص 

ــِة  ــات الداعي ــن الجه خطــة عمــل مشــرتكة ب

واملشــاركة يف هــذا املؤمتــِر، تشــمُل قــراءًة 

القــدس واألقــىص وقضيــة  لواقــع  معمقــًة 

فلســطن، ومســارات عمــٍل فاعلــة، وهــذا 

ميكــُن أْن يحصــل عــر عقــد ورشــة عمــٍل 
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خاله خال الفرتة 1966-1948.

     وعــرض الفصــل الرابــع »التطهــر العرقــي 

ــذ  ــايل من ــوين اإلح ــع الصهي ــة التوس يف مرحل

العرقــي  التطهــر  مامرســات   ،»…1967-

وبدايــة   ،1967 يونيــو  حزيــران/  حــرب  يف 

ــة وقطــاع  ــة الغربي ــوين للضف ــال الصهي االحت

ضــّد  العرقــي  التطهــر  ومامرســات  غــزة، 

 ،1993-1968 الفــرتة  خــال  الفلســطينين 

وبعــد اتفاقيــات »الســام«.

حالــة  دراســة  الكتــاب  تضّمــن  كــام       

ــين  ــّد املقدس ــي ض ــر العرق ــوان »التطه بعن

يف التجمعــات الفلســطينية الواقعــة خلــف 

بعنــوان  أخــرى  حالــة  ودراســة  الجــدار«، 

ــي  ــر عرق ــذ تطه ــن: تنفي ــاء األم ــت غط »تح

ــو وســط  متواصــل ضــّد الفلســطينين: مواطن

مدينــة الخليــل«.

     يــأيت هــذا الكتــاب إســهاماً يف توضيــح 

الطبيعــة العدوانيــة لهذا االحتال، وتشـــخيص 

واقعــه، واستكشـــاف مخاطــره، وتثبيتاً لعـــدم 

قدرتـــه عــى التعايـــش الســـلمي، وميلـــه 

ــش،  ــرف والتوحـ ــن التطـ ــد مـ ــتمر ملزي املس

بطريقــــة ولغــة ســــهلة متّكــن الجميــع مــن 

االســتفادة منــه، وباســــتخدام املخططــات 

التوضيحيــــة والصــــور األرشيفية والخرائــــط 

ــكار. ــيط األف ــح وتبس لتوضيــ

     قــّدم الكتــاب د. نهــاد محمد الشــيخ خليل، 

ــامية  ــي واملحــارض يف الجامعــة اإلس األكادمي

بغــزة قســم التاريــخ، الــذي رأى أن إســهام 

الشــباب يف بنــاء الرسديــات الكــرى املتعلقــة 

بالقضيــة الوطنيــة للشــعب الفلســطيني هــو 

أكــر مــا يبعــث األمــل يف النفــوس، خصوصــاً 

يف ظــّل حالــة اإلحبــاط التــي تعيشــها رشائــح 

ــات  ــوط والتحدي ــاس، والضغ ــن الن ــعة م واس

ــاء الشــعب  ــال عــى أبن ــا االحت ــي يفرضه الت

الفلســطيني.

     إّن التطهــر العرقــي ال يعنــي إبادة شـــعب 

بالكامـــل، وإمنا اســـتخدام العنـــف العسـكري 

ــص  ــل تقليـ ــن أجـ ــج مـ والبروقراطــي املمنه

نســـبة الفلســطينين قـــدر املســتطاع داخـــل 

ــة والنكســة  ــي النكب األرايض الفلســطينية. فف

)1948 و1967(، ارتكــب االحتــال اإلرسائيــي 

أعنـف أشـكال التطهـر العرقـي ضـّد الشـعب 

الفلســـطيني، ومــا زال حتــى يومنــا هــذا، وهو 

مــا نتـــج عنــه ترشيــد قرابــة نصــف مجمــوع 

الشــعب الفلســطيني، تشــتتوا يف مخيــامت 

اللجــوء وشــتى بقــاع األرض.

     تنــاول الفصــل األول مــن الكتــاب »متهيــد 

مفاهيمــي لاســتعامر والتطهــر العرقــي يف 

االســتعامر  مفهــوم  الفلســطيني«،  الســياق 

ــتعامرية  ــة االس ــف الحال ــام، ووّص ــكل ع بش

يف فلســطن، وموقــف القانــون الــدويل منهــا، 

ورشح مفهــوم التطهــر العرقــي يف الســياق 

الفلســطيني.

ــاين »التطهــر العرقــي       وبحــث الفصــل الث

ــة  ــة تأســيس دول ضــّد الفلســطينين يف مرحل

االحتــال 1947-1949، قــرار التقســيم 181، 

الــذي صــدر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم 

بتقســيم  وقــى   ،1947 ســنة  املتحــدة 

فلســطن إىل دولتــن واحــدة للفلســطينين 

وأخــرى لليهــود، ومــا رافقــه مــن حمــات 

للتطهــر العرقــي خــال الفــرتة ترشيــن الثــاين/ 

ــام  ــل 1948. ك ــان/ أبري ــر 1947 – نيس نوفم

عــرض الخطــة دال التــي وضعتهــا القــوات 

الصهيونيــة لتطهــر فلســطن عرقيــاً خــال 

الفــرتة 1948/4/1–1949/5/14، والتــي تقــي 

بتوســـيع »الدولـــة اليهوديـــة« إىل أبعـــد مـن 

حـــدود التقســـيم، مـــن خال نســـف وحـرق 

وتدميـــر القرى العربيـــة وطـــرد الفلسـطينين 

إىل خـــارج الحـــدود، أي الحصـول عـى »دولـة 

يهوديـــة« عــى أكــر مســاحة مــن األرض 

وبأقــل عــدد مــن الفلســطينين. كــام تحــّدث 

عــن حــرب 1948 وإعــان إقامــة »الدولــة 

وعمليــات   ،1948/5/14 يف  اليهوديــة« 

النهــب والرسقــة بعدهــا التــي مّســت مئــات 

ــي  ــازر الت ــطينية، واملج ــرى الفلس ــدن والق امل

والتــي  الفلســطيني،  الشــعب  اســتهدفت 

ــزرة. ــن مج ــا الثاث ــاوز عدده تج

     وتنــاول الفصــل الثالــث »التطهــر العرقــي 

الرســمي  الصهيــوين  اإلرهــاب  مرحلــة  يف 

اإلنــكار   ،1967-1949 الدولــة«  »إرهــاب 

الصهيــوين واّدعــاء طهــارة ســاحه مــن جرميــة 

التطهــر العرقــي، وتهويــد الخريطــة الحضارية 

والجغرافيــة لفلســطن، مــن خــال تهويــد 

ممتلــكات الفلســطينين املرسوقــة، ومســح 

القــرى الفلســطينية، وكتابــة تاريــخ إرسائيــي 

واملواقــع  املعــامل  أســامء  وتهويــد  مزيّــف، 

ــة الفلســطينية. كــام تطــرق الفصــل  الجغرافي

إىل الحكــم العســكري الصهيــوين لفلســطينيي 

مــن  العرقــي  التطهــر  ومامرســات   ،1948



     تعاظم قّوة »حزب الله«

     ويف تقريــر معهــد دراســات األمــن القومــي 

تعاظــم  إىل  الباحثــون  لفــت  اإلرسائيــي، 

»حــزب اللــه« عــى الحــدود اللبنانيــة، بســبب 

ــوريا  ــل« يف س ــوب إىل »إرسائي ــاط املنس النش

ــراين. ضــد التموضــع اإلي

اإلرسائيــي  التريحــات  هــذه  وتــأيت       

فيــام  وإيــران،  اللــه  حــزب  مــن  القلقــة 

تتصاعــد االنقســامات السياســية يف »إرسائيل« 

تبــادل  واملعارضــة يف ظــل  الحكومــة  بــن 

لاتهامــات باملســؤولية عــن انــدالع حــرب 

تظاهــرات  »إرسائيــل«  تشــهد  إذ  داخليــة، 

بنيامــن  حكومــة  ضــد  املســتوطنن  آلالف 

نتنياهــو.

     كشــفت التقديــرات االســرتاتيجية التــي 

القومــي  األمــن  دراســات  معهــد  قّدمهــا 

التهديــد   ،23-1-2023 اإلثنــن  اإلرسائيــي، 

العــام  إلحاًحــا عــى »إرسائيــل« يف  األكــر 

.2023

     ووفــق وســائل إعــام صهيونيــة، فــإّن 

يُعتــر  الفلســطينية،  الســاحة  يف  التصعيــد 

التهديــد األكــر لـ »تــل أبيب« يف العــام الحايل، 

مضيفــًة أّن »الســاحة الفلســطينية عرفــت 

بأنّهــا أكــر الســاحات القابلــة لانفجــار.

     وأشــار معهــد دراســات األمــن القومــي إىل 

ــتمرّت يف  ــطينية اس ــة الفلس ــلطة الرئاس أّن س

ــى األرض، وال  ــيطرة ع ــدان الس ــف وفق الضع

ســيام يف شــامل الضفــة الغربيــة، مــع اســتمرار 

ــس محمــود  ــد الرئي ــة عه ــن نهاي ــث ع الحدي

عليــه  متفــق  وريــث  وجــود  دون  عبــاس 

ــال منظــم للســلطة. ــة النتق ــدون آلي وب

يف  الســلطوي  »الفــراغ  بــأّن  وأفــادت       

أفــق  غيــاب  إىل جانــب  الســلطة  مناطــق 

ــات ومجموعــات  ســيايس، حــرّك موجــة عملي

مســلحة مثــل »عريــن األســود«، خصوصــاً 
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بالتزامــن مــع توســع املــرشوع االســتيطاين يف 

ــودا والســامرة«، أي »يه

     وبحســب املعهــد، فــإّن التهديــد املركــزي 

واألول بأهميتــه وخطورتــه االســرتاتيجية، هــو 

الخطــر مــن املســاس بالعاقــات مــع الواليــات 

املتحــدة األمركيــة.

     إيران أخطر تهديد خارجي

     كذلــك، أشــار باحثــو معهــد دراســات 

ــى  ــم ع ــي يف تعليقه ــي اإلرسائي ــن القوم األم

تهديــد  »أخطــر  أّن  إىل  اإليــراين  املوضــوع 

خارجــي ُمحتمــل ضــد إرسائيــل هــو إيــران«.

     ولفــت الباحثــون إىل أّن الرنامــج النــووي 

اإليــراين يف أخطــر حاالتــه عــى اإلطــاق، إذ أن 

»إيــران تفصلهــا مســافة قصــرة مــن أن تصبــح 

دولــة نوويــة«.

ــب  ــران إىل جان ــاركة إي ــوا أّن »مش      وزعم

ــرب  ــة الغ ــق عدواني ــا تُعّم ــيا يف أوكراني روس

تخلــق  أخــرى  ناحيــة  مــن  لكــن  إليــران، 

إليــران شــبكة أمــان أمــام العقوبــات الغربيــة 

التــي تزيــد أمــن طهــران ضــد هجــوم غــريب«.



15

طــبــعـــون

موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الجنوب الشرقي من حيفا على بعد 18 كم.

نشـأت القريـة فـوق قمـة تـل على ارتفـاع 175 مترًا فوق سـطح البحـر، في الطرف الشـمالي الغربـي لمرج ابن 
عامـر، ويمـرّ بشـرقها وادي أبـو دوشـق رافـد وادي المصـرارة، أحد روافـد نهر المقطـع وتكثر اآلبـار والينابيع 
فـي أراضـي القريـة، منهـا عيـن الميتـة فـي الشـرق، وعين سـدر الخزينـة )مجموعـة ينابيـع( وعين أبو دوشـق، 

وبيـر طبعـون وبيـار قصاقـص في جنوبهـا الشـرقي، وعين الخشـبة في جنوبهـا الغربي.
وبلــغ عــدد ســكانها عام 1922 حوالى 151 نسمة، وعام 1931 حوالى 229 نسمة، وعام 1945 حوالى 370 

نسمة.

دمرت سلطات االحتالل القرية تدميرًا كاماًل وشرّدت أهلها وصادرت أراضيها في العام 1948.

أقام االحتالل على أراضي القرية مستوطنة »قريات نفعون«.




