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استغرق االحتالل الفرنيس للجزائر 132 سنة بالضبط، قام خاللها الفرنسيون بجهود هائلة لضامن تحويل الجزائر إىل مقاطعة 

فرنسية، واستخدموا كل الوسائل املمكنة، من القوة العسكرية التي قضت عىل عرشات الثورات التي مل تنقطع أبداً، وأهمها ثورة 

األمري عبد القادر الجزائري، إىل القوة االقتصادية والثقافية، التي هدفت إىل جعل الجزائري تابعاً وأسرياً للقيم واملفاهيم والحياة 

الفرنسية.

فشل مرشوع الَفرْنََسة، وعادت الجزائر مستقلة عام 1962، ولكن بعد أن قدمت ما يتجاوز مليوناً من الشهداء، وبعد أن تّم 

تدمري العديد من البلدات واملدن، ونهب ثروات الجزائر دون رحمة، واستغالل أراضيها الشاسعة لتنفيذ التجارب النووية، ودراسة 

آثار أسلحة الدمار الشامل عىل أجساد الجزائريني الحيّة، والذين تّم ربطهم إىل أعمدة ضمن الحقول التي فُّجرت فيها القنابل 

الذرية؛ وال تزال أمكنة إجراء هذه التجارب تنفث اإلشعاعات، وتقوم بقتل الجزائريني حتى اليوم، وتلويث مصادر املياه، دون أن 

تستجيب فرنسا للنداءات الجزائرية املتوالية بالكشف عن خرائط هذه التجارب القاتلة.

يف النهاية خرجت فرنسا من الجزائر مرغمة، بقوة اإلرادة الجزائرية، ورغم معارضة العقول االستعامرية السياسية الفرنسية 

لهذا الخروج، ورغم كل الرش الذي صنعته فرنسا يف الجزائر، وأرادت من خالله تدمري الروحية والهوية الجزائرية.

بالنسبة للصهيونية، فإن »بنغفري« ورشيكه »نتنياهو«، وَمن قبلهام وصوالً إىل مائري وبنغوريون.... كل هؤالء ليسوا إال حفاري 

قبور، مثَلهم يف ذلك َمثل الضباط والقادة العسكريني الفرنسيني يف الجزائر.

نعم. لقد حفر أولئك املجرمون قبوراً كثرية لضحايا ال ميكن إحصاؤهم، من النساء واألطفال والشيوخ والشباب، وعرضوا جامجم 

الثوار الجزائريني يف متاحف التاريخ الطبيعي الفرنسية، وال تزال معروضة حتى اليوم !

لكن القرب األوسع الذي حفروه هو قرب املدنية الفرنسية، وقرب كل قيمة أو فكرة سامية ميكن أن ينسبها الفرنسيون إىل أنفسهم؛ 

ألنهم ارتكبوا يف مقابلها من املوبقات ما ال ميكن غفرانه وال نسيانه، وسوف يأيت اليوم الذي تُحاسب فيه فرنسا عىل ما ارتكبته يف 

كل مستعمراتها السابقة والحالية.

ومام ال شك فيه أن هؤالء املتطرفني الصهاينة، وكل الصهاينة متطرفون؛ لن يستطيعوا سوى أن يعمقوا حفرة القرب الذي 

ستُدفن فيه الصهيونية ومرشوعها االستعامري يف فلسطني، وسوف يدفنون معها كل األساطري التي لّفقوها، واألكاذيب التي 

اخرتعوها ليربروا وجودهم يف هذه األرض املباركة.

يف هذا القرب اللعني سوف تُدفن أسامء كثرية أيضاً، ساهم أصحابها يف زرع هذا الكيان الغاصب واملجرم فوق أشالء املساكني 

واألبرياء، من سايكس إىل بلفور إىل أللنبي وسواهم.

سوف تختفي الصهيونية يوماً ما، ألنها إحدى رشور العامل الكربى، وكل أفعالها اآلمثة تؤكد هذه الطبيعة الرشيرة األصيلة فيها، 

التي ترتوي من دماء الرشفاء وأصحاب الحّق، وتقتل يف كل يوم من يدافع عن حّقه ويتمسك بأرضه.

لقد وصلنا إىل اليوم الخامس من أيام هذه السنة 2023، بينام بلغ عدد الشهداء الفلسطينيني خالل هذه األيام أربعة شهداء، 

دون أن يحّس العامل بسبب يدفعه الستنكار هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وهذا ليس مبستغرب عىل عامل قام عىل 

أسس متطابقة مع أسس املرشوع الصهيوين، وهي أسس مادية انتهازية استعامرية، ال تعرتف بالرشاكة اإلنسانية، وال محل للقيم يف 

منظومتها الفكرية، إال مبقدار ما تخدم مصالحها الخاصة.

الصهيونية رشٌّ مطلق، والرّش يقتل األبرياء، غري أنّه يجعلهم شهداء؛ لكّن الرّش يقتل أصحابه ومن يعمل به، غري أنه يجعلهم 

أمثولة يعترب بها الناس ويرضبون بها األمثال، كم رضب الله بفرعون وجنوده األمثال.

الصهيونية رٌش زاهق، لكن زهوقه وزواله مرهون بتقدم الحّق ومجيء أهله، وهذا ما يفعله الفلسطينيون الثابتون عىل العهد، 

املتمسكون بخيار التحرير: )َوقُْل َجاَء الَْحقُّ َوزََهَق الْبَاِطُل إِنَّ الْبَاِطَل كَاَن زَُهوقًا(
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الشرُّ ال يدّمر إال صاحَبه

الشيخ محمد أديب ياسرجي
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فصائل المقاومة تدعو إلى تصعيد االشتباك مع االحتالل 
دفاًعا عن المسجد األقصى

املقاومــة  فصائــل  أكّــدت 
»بــن  اقتحــام  أّن  الفلســطينية 
ــة  ــة جبان ــري« لألقــى محاول غف
متثــل تصعيــًدا خطــريًا واســتفزازاً 
ملشــاعر شــعبنا الفلســطيني واألمــة 
العربيــة واإلســالمية ينــذر بحــرب 

دينيــة يف املنطقــة.
ــة يف  ــل املقاوم ــت فصائ وحّمل
ــاء  ــام اجتــامع لهــا يــوم الثالث خت
غــزة،  قطــاع  يف   2023-1-3
االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن 
العــدوان  يف  إرصاره  تداعيــات 
واملقدســات  شــعبنا  عــىل 
اإلســالمية واملســيحية، وال ســيام 
تســلل املجــرم املتطــرف بــن غفــري 

األقــى. للمســجد 
يف  شــعبنا  أبنــاء  ودعــت 
والداخــل  والضفــة  القــدس 
املحتــل، لشــد الرحــال إىل املســجد 
األقــى وتكثيــف الربــاط فيــه 
التلموديــة  املخططــات  إلفشــال 

. لصهيونيــة ا
كــام دعــت أهلنــا واملقاومــة 

يف الضفــة املحتلــة إىل تصعيــد 
االشــتباك واملواجهــة مــع االحتالل 
عــن  دفاًعــا  الســاحات  كل  يف 

ــى. ــجد األق املس
وقالــت، إننــا »ننظــر بخطــورة 
املســجد  اقتحامــات  الســتمرار 
املتطرفــني  مــن  األقــى 
عــن  تتخــىل  ولــن  الصهاينــة، 

عنــه”. بالدفــاع  دورهــا 
لــن  االحتــالل  أّن  وأكّــدت 
الوقائــع عــىل  يفلــح يف تغيــري 
ــة  ــدس عربي ــتبقى الق األرض، وس
إســالمية ومحــور الــراع مــع 

ــالل  االحت
ودعــت الســلطة الفلســطينية 
األمنــي،  التنســيق  وقــف  إىل 
ورفــع يدهــا عــن املقاومــة يف 
ــا  ــام بواجبه ــة للقي ــة الغربي الضف
ــة شــعبنا ولجــم عــدوان  يف حامي

االحتــالل.
األمــة  قــادة  دعــت  كــام 
للقيــام  وشــعوبها،  وعلامءهــا 
األقــى  تجــاه  مبســؤولياتهم 

ونــرة شــعبنا، ووقــف كل أشــكال 
ضــوًءا  ميثــل  الــذي  التطبيــع 
ــدوان عــىل  أخــرضاً الســتمرار الع

شــعبنا ومقدســاته.

حــامس: اقتحــام بــن غفــري 
ــالل يكشــف  ــوات االحت ــة ق بحامي

ــوف ــب والخ ــة الّرع حال

»حــامس«  حركــة  وأكــدت 
ــي  ــن القوم ــر األم ــلّل وزي أنَّ تس
الفاشــية  االحتــالل  حكومــة  يف 
ــري«  ــن غف ــامر ب ــوين »إيت الصهي
لباحــات املســجد األقــى املبــارك 
بحاميــة وحراســة مشــّددة مــن 
ــدواٌن  ــالل، ع ــش االحت ــّوات جي ق
لــن  يائســة  ومحاولــة  ســافر 
ــدس  ــالمية الق ــخ وإس ــري تاري تغ

واملســجد األقــى املبــارك.

االقتحــام  هــذا  أّن  وبينــت 
ســلوك إجرامــي يكشــف حالــة 
ــها  ــي يعيش ــوف الت ــب والخ الّرع
قــادة االحتــالل يف مواجهــة الحق 
القــدس  الفلســطيني يف مدينــة 

واملســجد األقــى املبــارك.

وشــددت عــىل أنَّ معركتنــا مــع 
هــذا العــدو الصهيــوين وحكومتــه 
الفاشــية املتطرّفــة، دفاًعــا عــن 
أرضنــا وشــعبنا وقدســنا وأقصانــا 
ماضيــة بــكل الوســائل ويف كل 
وســيواصل  الوطــن،  ســاحات 
شــعبنا رباطــه وصمــوده ومقاومته 
االحتــالل  زوال  حتــى  الشــاملة 

والتحريــر والعــودة.
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ــد خطيــب املســجد األقــى  أكّ

الشــيخ عكرمــة صــربي، أّن مــا 

قــام بــه وزيــر األمــن القومــي 

ــن  ــامر ب ــالل املتطــرف »إيت لالحت

للمســجد  اقتحــام  مــن  غفــري« 

ــة. ــدر وجرمي ــو غ ــارك ه املب

اقتحــام  إّن  صــربي  وقــال 

ــد أن  ــى يؤك ــري« لألق ــن غف »ب

رشيكــة  االحتــالل  حكومــة  كل 

بالجرميــة.

وأضــاف أّن حكومــة االحتــالل 
تحــاول الســيطرة عــىل املســجد 
األقــى املبــارك، لرضب الســيادة 
والوصايــة  واإلســالمية  العربيــة 

ــه. ــة علي األردني

اقتحــام  عــىل  تعليقــه  ويف 
مفتــي  أوضــح  غفــري،  بــن 
القــدس الشــيخ محمــد حســني 
القــدس  مدينــة  »اســتهداف  أّن 
ــلطات  ــن س ــى م ــجد األق واملس
ومتواصــل،  مســتمر  االحتــالل 
واضحــة  تطــورات  وهنــاك 
مــن  املزيــد  تجــاه  وملموســة 

الصهــوين ومزيــد مــن  العنــف 
محــاوالت فــرض الواقــع الجديــد 
أو أخــذ زمــام املبــادرة، بــأن يصــل 
ــاف  ــرة األوق ــرد دائ ــر إىل ط األم
اإلســالمية أو نــزع الســيطرة عــىل 

األقــى مــن يدهــا«.

واقتحــم وزيــر األمــن القومــي 
املتطــرف  نتنياهــو،  يف حكومــة 
إيتــامر بــن غفــري، صبــاح الثالثــاء 
املســجد  ســاحات   ،2023-1-3
األقــى مــن جهــة بــاب املغاربــة، 
وســط حراســة أمنيــة مشــددة مــن 

ــوين. ــالل الصهي ــوات االحت ق

أكّــدت رابطــة برملانيــون ألجــل 
القــدس، أّن اقتحــام وزيــر األمــن 
االحتــالل  حكومــة  يف  القومــي 
إيتــامر  الجديــدة،  الصهيــوين 
األقــى  للمســجد  غفــري،  بــن 

خطــريًا  تطــوًرا  ميثــل  املبــارك 
الوضــع  تغيــري  محــاوالت  يف 
ــم يف  ــوين القائ ــي والقان التاريخ

مدينــة القــدس املحتلــة.

بيــاٍن  الرابطــة يف  وشــددت 
 2022-1-3 الثالثــاء  صحــايف، 
ــا  ــح نواي ــام يوض ــىل أّن االقتح ع
الجديــدة  املتطرفــة  الحكومــة 

ــعب  ــى والش ــجد األق ــاه املس تج
لفــرض  وخططهــا  الفلســطيني، 

األجنــدة التهويديــة عــىل األقــى، 
املســؤولية  االحتــالل  محملــة 

ــتفزازات  ــذه االس ــن ه ــة ع الكامل
تشــعل  قــد  والتــي  ونتائجهــا 
ــراع  ــة ال ــول طبيع ــة وتح املنطق
إىل رصاٍع دينــي وحضــاري ميــّس 
ــارات مــن  ــدة ومقدســات ملي عقي

النــاس.

ــدوان  ــذا الع ــت، أّن ه وأوضح
للتهــاون  مبــارشة  نتيجــة  هــو 
ــاكات  ــدي النته ــدويل يف التص ال
واملواثيــق  للقوانــني  االحتــالل 

املؤسســات  وصمــت  الدوليــة، 

الدوليــة عــىل الخــرق الفاضــح 

لقــرارات الرشعيــة الدوليــة ومنهــا 

قــرارات مجلــس األمــن التــي تُؤكد 

الحفــاظ  رضورة  عــىل  جميعهــا 

ــة. ــة املقدس ــع املدين ــىل وض ع

واملؤسســات  القــوى  وكانــت 

والشــخصيات  والهيئــات 

مــن  حــّذرت  قــد  الفلســطينية 

نوايــا بــن غفــري اقتحــام املســجد 

األقــى، وعــّدوا إقدامــه عــىل 

عــىل  للعــدوان  تصعيــًدا  ذلــك 

ــطينية. ــات الفلس ــعب واملقدس الش
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األزهر ُيدين اقتحام بن غفير للمسجد األقصى

خطيب األقصى: استدعائي للتحقيق لتكميم األفواه وتمرير 
مخطط “بن غفير”

أعــرب األزهــر الرشيــف، الثالثاء 

»للســلوك  إدانتــه  عــن   2023-1-3

اقرتفــه مســؤول  الــذي  الهمجــي 

صهيــوين شــديد التطــرف باقتحــام 

ــارك،  ــى املب ــجد األق ــات املس باح

وســط حراســة غاشــمة تتبــع الكيــان 
مخجــل  مشــهد  يف  الصهيــوين، 
مــن مشــاهد االحتــالل، ليواصــل 
ــه مسلســله اإلجرامــي يف  مــن خالل

تدنيــس املقدســات اإلســالمية”.

ــىل  ــه ع ــر، يف بيان ــدد األزه وش
االســتفزازية  »األفعــال  هــذه  أّن 
ــالل  ــة االحت ــوح بربري ــس بوض تعك
ــعٍ  ــرض واق ــة ف ــوين ومحاول الصهي
وتغيــري  الســالح،  بقــوة  ســيايس 
الهويــة التاريخيــة للقــدس الرشيــف 

واملســجد األقــى املبــارك”.

وأكــد أّن »التاريــخ لــن يغفــر 
وال  لداعميــه  وال  االحتــالل  لهــذا 
الجرائــم  هــذه  عــن  امتــني  الصَّ
مــا اقرتفــوه مــن آثــاٍم ومواقــَف 

أخالقيــة  وغــري  إنســانيَّة  غــري 
تجــاه املقدســات الدينيــة وحقــوق 
األرض  أصحــاب  الفلســطينيني 

العادلــة”. والقضيــة 

كــام طالــب األزهــر، املجتمــع 
الــدويل باتخــاذ مواقــف حاســمة 
لوقــف هــذه الجرائــم املتواصلــة، 
وحاميــة املقدســات الدينيــة مبدينــة 
القــدس وكامــل األرايض الفلســطينية 

ــالل. ــش االحت ــن بط ــة م املحتل

وقــال إّن »التاريــخ ســيذكر بــكل 
اســتياء ورفض هــذه الحقبــة املظلمة 
ــن  ــوم، ول ــا املحت حــني يحــني يومه
ينــى صمــت املجتمــع الــدويل عــىل 
ــىل  ــي ع ــالل اإلرسائي ــم االحت جرائ

مــدار عقــود متواصلــة”.

االحتــالل  ســلطات  أفرجــت 
-1-2 اإلثنــني  مســاء  الصهيــوين، 

املســجد  خطيــب  عــن   ،2023
ــة صــربي،  ــيخ عكرم األقــى، الش
ــاعات. ــدة س ــه ع ــق مع ــد التحقي بع

أن  مقدســية  مصــادر  وذكــرت 
اســتجوبت  االحتــالل  ســلطات 
الشــيخ »صــربي« يف مركــز تحقيــق 
املســكوبية بالقــدس، بعــد أن ســلمته 

صباًحــا اســتدعاًءا للتحقيــق.

وقــال الشــيخ صــربي للمركــز 
»هــذا  لإلعــالم:  الفلســطيني 
نــرشت  بعدمــا  جــاء  االســتدعاء 

ــان  ــىل لس ــة ع ــة الصهيوني الحكوم
ــرية ذات  ــة الخط ــري الوثيق ــن غف ب
ــا  ــن رفضن ــًدا، نح ــرش بن ــد ع األح
ــرية،  ــا خط ــود واعتربناه ــذه البن ه
وأعتقــد أن الطلــب للتحقيــق جــاء 
ــدون  عــىل هــذا األســاس، فهــم يري
هــذا  ومتريــر  األفــواه  تكميــم 

املخطــط«.

االســتدعاء  »هــذا  وأضــاف: 
غــري قانــوين وغــري مــربر، ويهــدف 
ملنــع املعارضــة لتلــك الوثيقــة، لكننــا 
إميانيًّــا  موقًفــا  موقفنــا  نعتــرب 
ــق  ــو متعل ــري، وه ــرتاتيجيًّا مل يتغ اس
بحقنــا الرشعــي الدينــي يف املســجد 

األقــى املبــارك، ونرفــض قطًعــا 

أي مــس يلحــق املســجد األقــى 

املبــارك«.

الصهيــوين  اإلعــالم  ونــرش 

مؤخــراً وثيقــة تتضمــن 11 بنــًدا، 

تكشــف حجــم الخطــر الــذي يهــدد 

األقــى، وقــال الشــيخ عكرمــة: »إن 

كل بنــد فيهــا أخطــر مــن الــذي 

ــه، هــذا مخطــط رهيــب يهــدف  قبل

املســجد  عــىل  الكاملــة  للســيطرة 

األقــى، وســحب صالحيــات دائــرة 

إدارة  عــن  اإلســالمية  األوقــاف 

شــؤون املســجد«.
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الخميس 13جمادى اآلخرة 1444هجري،الموافق ل 5 كانون الثاني 2023م

الحموري: 2022 العام األسوأ من حيث انتهاكات االحتالل بحق 
القدس وأهلها

هيئة األسرى: أكثر من 40 أسيًرا في مركز توقيف عتصيون

القــدس  مركــز  مديــر  أكــد 
ــاد  ــة زي ــة واالجتامعي للحقــوق القانوني
الحمــوري، األحــد 1-1-2023، أّن عــام 
2022 هــو األســوأ مقارنــة باألعــوام 
انتهــاكات  حيــث  مــن  الســابقة 

وأهلهــا. القــدس  بحــق  االحتــالل 

ــى:  ــاة األق ــوري لقن ــال الحم وق
إّن »االحتــالل يزيــد كل عــام تصعيــده 
ــى  ــجد األق ــاه املس ــرب تج ــكل أك بش

واملقدســيني”.

وأشــار إىل أّن الدعــم األمــرييك 
تعزيــز  يف  الرئيــس  العامــل  هــو 
االعتــداءات الصهيونيــة يف القــدس.

االحتــالل  همجيــة  تصاعــدت 
القــدس  مدينــة  يف  واملســتوطنني 
املحتلــة خــالل عــام 2022، وكثّفــت 
ــة  ــوم املتطرف ــكل املزع ــات الهي جامع
األقــى. املســجد  اقتحــام  دعــوات 

شــؤون  يف  املتخصــص  وكان 
قــال  قــد  نجيــب،  زكريــا  القــدس 
مــن  أكــر  نفــذوا  املســتوطنني  إن 
األقــى  للمســجد  اقتحاًمــا   250

ــارك خــالل 2022، يف عــام مــيء  املب

باألحــداث املأســاوية عــىل األقــى 

القــدس. ومدينــة 

وأشــار نجيــب إىل أن االحتالل نفذ 

أكــر مــن 1000 عمليــة اعتقــال بحــق 

املرابطــني واملقدســيني يف القــدس، 

لهــدم  يهــدف  أّن االحتــالل  مؤكــًدا 

املبــارك  األقــى  املســجد  وتهويــد 

ويســعى  املزعــوم،  الهيــكل  وبنــاء 

يف الوقــت ذاتــه لطــرد املقدســيني 

والســيطرة عــىل مدينــة القــدس، الفتًــا 

الجديــدة  االحتــالل  أّن حكومــة  إىل 

ــا. ــة وتطرفً ــر عنري ــّد األك تُع

األرسى  شــؤون  هيئــة  كشــفت 
ــني 2-1-2023، أّن  ــن، اإلثن واملحرري
مركــز توقيــف عتصيــون يُعــاين مــن 
ــه  ــث يوجــد في اكتظــاظ شــديد، حي
ــف  ــن مختل ــريًا م ــن 40 أس ــر م أك
مناطــق الضفــة، بســبب عــدم وجــود 

ــر. متســع يف ســجن عوف

بيــاٍن  يف  الهيئــة  وقالــت 
ــد  ــون أش ــايف: إّن األرسى يُعان صح
معانــاة يف مركــز توقيــف عتصيــون، 
املعيشــة  األوضــاع  ســوء  بســبب 
ــر أي  ــدم توف ــارس، وع ــربد الق وال
وســائل تدفئــة، والغــرف عبــارة عــن 
بركســات حديديــة وســاحة مكشــوفة 

مســقوفة بســياج حديــدي ال تقــي 
مــن الشــتاء والــربد القــارس.

األرسى  »أرجــع  وأضافــت: 
وجبــة الغــداء يــوم الســبت ورفضــوا 
أوضــاع  بســبب  للفــورة،  الخــروج 
مركــز التوقيــف الســيئة، حيــث ذكــر 
رام  مــن  جرابعــة  أمــني  األســري 
ــذ 3  ــام من ــاول الطع ــه ال يتن ــه أن الل
أيــام، بســبب ســوء األغذيــة املقدمــة 

لــألرسى”.

ــع  ــون، يق ــف عتصي ــز توقي ومرك
ــل  ــم والخلي ــت لح ــي بي ــني مدينت ب
عــىل أعــىل منطقــة ملســتوطنة غــوش 
عتصيــون، وميتــد عــىل مســاحة ٣ 

دومنــات يف منطقــة خاليــة وواســعة 
النطــاق.

بلــدة  مــن  أرسى   3 وتعــرّض 
للتعذيــب  اللــه  رام  رشق  ســلواد 
اعتقــال  أثنــاء  الشــديد  والــرضب 
حيــث  لهــم،  االحتــالل  جنــود 
ــم  ــكالب البوليســية، وت ــم ال هاجمته
رضبهــم بالســالح عــىل جميــع أنحاء 
جســدهم، كــام قــام الجنــود بتفتيــش 
بيوتهــم وتكســري محتوياتهــا، ثــم 
تكبيــل أيديهــم وتعصيــب أعينهــم، 
واقتادوهــم مشــيًا يف الــربد الشــديد 
قرابــة الســاعتني لحــني الوصــول 

إىل معتقــل عوفــر.
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السيد نصر الله: التعّرض لألقصى والمقدسات يمكن أن ُيفّجر 
الوضع في المنطقة

المطران عطالله حنا: كلمة االستسالم ليست موجودة في 
قاموسنا

حــّذر األمــني العــام لحــزب اللــه 
ــاء  ــه، الثالث ــر الل ــن ن ــيد حس الس
3-1-2023 مــن أن التعرض للمســجد 
اإلســالمية  واملقدســات  األقــى 
وبيــت  فلســطني  يف  واملســيحية 
ــل  ــع داخ ــر الوض ــن يفّج ــدس ل املق
يُفّجــر  قــد  بــل  فقــط  فلســطني 

املنطقــة بكاملهــا.

ــالل  ــة االحت ــام يخص حكوم وفي
الســيد  رأى  الجديــدة،  الصهيــوين 
مــن  »خليــط  أنّهــا  اللــه  نــر 
ومتطرفــني  ومجرمــني  فاســدين 
»هــذا  أّن  إىل  الفتًــا  ومجانــني«، 
الخليــط مــن املجانــني يف الحكومــة 
ــة  ــل يف نهاي ــا يعّج ــة رمب الصهيوني

هــذا الكيــان املوقــت”.

وبشــأن اقتحــام وزيــر األمــن 

بــن  إيتــامر  لالحتــالل  القومــي 

غفــري، املســجد األقــى، ضّم الســيد 

نــر اللــه »صــوت املقاومــة يف 

ــطينيني«،  ــوات الفلس ــان إىل أص لبن

مؤكــًدا أّن »التعــرض للمقدســات لــن 

ــط،  يفجــر الوضــع يف فلســطني فق

ــا”. ــة أيًض ــل يف كل املنطق ب

ــزب  ــام لح ــني الع ــح األم وأوض

أّي  تقبــل  لــن  املقاومــة  أّن  اللــه 

يف  االشــتباك  قواعــد  يف  تغيــريٍ 

لبنــان، واإلرسائيليــون يعرفــون أننــا 

كنــا جاهزيــن للذهــاب إىل أبعــد 

مــكان عنــد ترســيم الحــدود”.

اعتــرب رئيــس أســاقفة سبســطية 
القــدس  يف  األرثوذكــس  للــروم 
الثالثــاء  حنــا،  عطاللــه  املطــران 
3-1-2023، أّن مــا حــدث اليــوم يف 
األقــى مــن اقتحــام اســتفزازي 
ــة  ــتمرار لسياس ــو اس ــري ه ــن غف ل
»إرسائيــل« يف التقســيم الزمــاين 

واملــكاين.

ــٍح صحــايف  ــال خــالل تري وق
إّن »االقتحامــات واالعتــداءات عــىل 
واملســيحية  اإلســالمية  األوقــاف 
ــالل”. ــايش لالحت ــه الف ــر الوج تظه

وأوضــح رئيس أســاقفة سبســطية 
القــدس،  يف  األرثوذكــس  للــروم 
ــة  ــل مــن أهمي ــه: »نحــن ال نقل بقول
بيانــات اإلدانــات العربيــة لكنهــا لــن 

ــال”. ــرن باألفع ــي إذاً مل تق تكف

وأضــاف: »نحــن مدركــون أن 
االحتــالل وداعميــه هدفهــم هــو 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية ورسقــة 
القــدس”، مشــدًدا عــىل أّن كلمــة 
يف  موجــودة  ليســت  االستســالم 

قاموســنا.
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“مبادرون ألجل فلسطين” في الكويت يكّرم مناهضي 
التطبيع مع الكيان الصهيوني

هنية: االعتداءات المتكررة على األقصى خطيرة وال يمكن 
السكوت عنها

نظّــم تجّمــع “مبــادرون ألجــل 
الحفــل  الكويــت،  يف  فلســطني” 
للمبادريــن  الثــاين  التكرميــي 
ــني  ــات الداعم ــراد والجه ــن األف م
للقضيــة الفلســطينية للعــام 2022.

أصحــاب  التجّمــع  ويكــرّم 

ــات  ــراد واملؤسس ــن األف ــف، م املواق
املجــاالت،  مختلــف  يف  الكويتيّــة 
الذيــن أعلنــوا مقاطعتهــم للكيــان 
ــم  ــن رفضه ــرّبوا ع ــويّن، وع الصهي
التطبيعيّــة،  والفعاليــات  للمشــاريع 
ــطينيّة. ــة الفلس ــع القضيّ ــوا م ووقف

أّن  عــىل  الحضــور  وأجمــع 
“فلســطني قضيــة األّمــة العربيّــة 
ــا  ــأنًا داخليًّ ــت ش ــالميّة، وليس واإلس
أو أحزابًــا أو حــركات، إمّنــا شــأن 

أّمــة”.

فيلــم  عــرض  الحفــل  وتخلّــل 
التــامس”  “خــط  بعنــوان  قصــري 
محمــد  الفلســطيني  للمخــرج 
حقيقيّــة  قصــة  يــروي  صفــوري، 
ــرج  ــة، وخ ــارص النكب ــطينّي ع لفلس

أرضهــا  ومــن  فلســطني  مــن 

بتقديــم  الحفــل  ليُختتــم  مرغــاًم، 

ــة عــىل شــكل خريطــة  دروع تذكاريّ

. فلســطني

ــل  ــادرون ألج ــع “مب ــق تجّم ينبث

مــن  مجموعــة  عــن  فلســطني” 

املجتمــع  ومؤسســات  جمعيــات 

أطلــق  تطوعيــة،  وفــرق  املــدين، 

للتأكيــد   ،2022 يف حزيران/يونيــو 

عــىل موقــف الكويــت الثابــت تجــاه 

الكويتيّــني  وتكريــم  فلســطني، 

الذيــن نــارصوا القضيّــة الفلســطينيّة 

للتطبيــع. املناهضــة  مبواقفهــم 

الســيايس  املكتــب  رئيــس  دعــا 
هنيــة  إســامعيل  »حــامس«  لحركــة 
والزعــامء  القــادة  إىل  مذكــرة  يف 
إىل  واملســلمني،  العــرب  واملســؤولني 
عمليــة  وبخطــوات  عاجــل  تحــرك 
هــذه  ووقــف  األقــى،  إلنقــاذ 
العدوانيــة  واملخططــات  املامرســات 

املتطرفــة.

وقــال هنيــة يف املذكــرة التفصيليــة 
حــول سياســة ومامرســات الحكومــة 
الصهيونيــة الجديــدة تجــاه املســجد 
للســيطرة  ومخططاتهــا  األقــى 
التامــة عليــه: »نــود أن نضــع أمامكــم 
خطــرًا داهــاًم يهــدد مقدســاتنا عامــة 
ــها املســجد  ــىل رأس ــطني، وع يف فلس

األقــى املبــارك، مــع تــويل الحكومــة 
املتطرفــة  اليمينيــة  الصهيونيــة 
أعاملهــا، حيــث رفعــت هــذه الحكومــة 
ــامر  ــام »إيت ــا باقتح ــتوى تصعيده مس
ــي«  ــن القوم ــر األم ــري« »وزي ــن غف ب
دينيــة  بدوافــع  األقــى  املســجد 
لتريحــات  وإطالقــه  وسياســية، 
االحتــالل  نيــة  تُظهــر  عنريــة، 
بحكومتــه املتطرفــة، ملــا يســمى فــرض 

الســيادة عــىل املســجد األقــى.

ــري  ــور خط ــذا تط ــاف »إن ه وأض
ال ميكــن الســكوت عنــه وال القبــول بــه 
أبــًدا، و ينــذر بتفجــر مواجهــة جديــدة 
بارتداداتهــا  ســتلقي  فلســطني،  يف 

ــة”. ــىل املنطق ــارشة ع املب

أنــه  إىل  الحركــة  رئيــس  وأشــار 
ومنــذ اليــوم األول الحتــالل مدينــة 
بــدأ االحتــالل   1967 القــدس عــام 
يف مشــاريعه للســيطرة عــىل األقــى 
واملقدســات، غــري أن مــا يجــري اليــوم 
أمــر مختلــف متاًمــا؛ يهــدف إىل يشء 
غفــري«  »بــن  عنــه  أفصــح  واحــد، 
داخــل املســجد األقــى، وهــو فــرض 
تقســيم املســجد األقــى، وتحويلــه إىل 
ــة للســيطرة  أمــر واقــع، كمقدمــة عملي
عليــه، وهــو مــا ال ميكــن أن يســمح 
ــا، ومعهــم  ــا مطلًق ــه شــعبنا ومقاومتن ب

ــا. ــة وأحراره ــري األم جامه
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خالل حلقة نقاش عقدها مركز الزيتونة.. خبراء يتوقعون تصاعد 
عناصر التفجير والمواجهة في فلسطين بـ2023

توقَّعــت حلقــة نقــاش عقدهــا مركز 
واالستشــارات،  للدراســات  الزيتونــة 
األربعــاء 4-1-2023 مبشــاركة عــرشات 
الشــأن  يف  واملتخصصــني  الخــرباء 
الفلســطيني، تصاعــد عنــارص التفجــري 
واملواجهــة خــالل ســنة 2023، خصوًصا 

ــدس. يف الق

وعــزز ســيناريو التصعيــد تزايــد 
ــاوم يف  ــل املق ــار العم ــامالت انتش احت
الضفــة املحتلــة، وعــدم اســتبعاد دخول 
عســكرية  مواجهــة  غــزة يف  قطــاع 
شــديدة ضــّد االحتــالل؛ خصوًصــا مــع 
تشــكيل الحكومــة األكــر تطرفًــا دينيًــا 
وقوميًــا يف تاريــخ الكيــان الصهيــوين، 
عدوانهــا  تصعيــد  واحتــامالت 
والشــعب  واملقدســات  األرض  عــىل 
ــد  ــج التهوي ــل برام ــطيني، وتفعي الفلس

واالســتيطان.

ــي  ــة، الت ــذه الحلق ــت يف ه وقُّدم
أدارهــا محســن محمــد صالــح، املديــر 
العــام ملركــز الزيتونــة، أربــع أوراق 
عمــل، ناقشــت التوقعــات املســتقبلية 
أوالهــا  وكانــت   ،2023 ســنة  خــالل 
لســاري عــرايب حــول الوضــع الداخــي 
الفلســطيني، أمــا الثانيــة فكانــت لزيــاد 
ابحيــص حــول القــدس واملقدســات، 

ــوح  ــل املبح ــة وائ ــة الثالث ــّدم الورق وق
الفلســطينية، وقــّدم  املقاومــة  حــول 
مهنــد مصطفــى الورقــة الرابعــة حــول 

ــوين. ــان الصهي الكي

وشــارك مجموعــة مــن الخــرباء 
أوراق  مناقشــة  يف  واملتخصصــني 
مقدمــوا  يقــدم  أن  قبــل  العمــل، 
الحلقــة ردودهــم  نهايــة  األوراق يف 

تهــم. وتوضيحا

اإلطار الداخيل الفلسطيني

وخلصــت هــذه الحلقــة إىل أنــه يف 
اإلطــار الداخــي الفلســطيني، فإنــه 
ــذي  ــة ال ــاق املصالح ــن اتف ــم م بالرغ
 ،2022/10/13 وقــع يف الجزائــر يف 
ــادة  ــادة منظمــة التحريــر وقي فــإّن قي
الســلطة ليســت يف وارد إنفــاذ االتفــاق 
وإجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة مــا مل 

ــد نفســها. تضمــن إعــادة تجدي

ملف القدس املحتلة

أمــا يف ملــف القــدس فقــد توقَّعت 
حلقــة النقــاش أن يكــون ملــف القــدس 
ملًفــا مركزيًا ســاخًنا خــالل 2023، وقد 
يكــون عنــر تفجــري وتصعيــد بســبب 

األكــر  االحتــالل  حكومــة  تشــكيل 

تطرفًــا يف تاريــخ الكيــان، ومــا يقابلــه 

مــن اتســاع دائــرة التحــدي واملقاومــة 

لــدى الشــعب الفلســطيني.

وأشــارت املداخــالت إىل منحنــى 

متعــرج يف التدافــع بــني االحتــالل 

وبــني املدافعــني عــن القــدس، وأن 

املنجــزات  بعــض  حّقــق  االحتــالل 

والحقائــق عــىل األرض مــن خــالل 

ــم  ــدس وحس ــة الق ــاء معرك ــعيه إلنه س

رمــوز  فــرضب  ملصلحتــه،  هويتهــا 

الوجــود الســيايس الفلســطيني، وتبّنــى 

وســعى  كــربى،  تهويــد  مشــاريع 

لفــرض الطقــوس التوراتيــة، باإلضافــة 

منــازل  هــدم  حمــالت  توســيع  إىل 

ــم. املقدســيني والســيطرة عــىل أمالكه

املقاومة

توقّعــت  املقاومــة  إطــار  ويف 

ــة  ــكيل الحكوم ــع تش ــاش م ــة النق حلق

وتبنيهــا  تطرفًــا  األكــر  الصهيونيــة 

الشــعب  ضــّد  عدوانيًــا  برنامًجــا 

الفلســطيني، تصاعــد خيــارات التوجــه 

نحــو العمــل املقــاوم وازديــاد احتامالت 

لخــوض  غــزة  يف  املقاومــة  دخــول 

ــام تتزايــد فــرص  معركــة جديــدة، ك

تصاعــد العمــل املقــاوم يف الضفــة 

املحتلــة، يف الوقــت الــذي ســتزداد 

فيــه رشاســة االحتــالل يف محاولــة 

الفلســطيني. الشــعب  إرادة  قمــع 
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دور االقتصاد في المؤامرة على فلسطين

األخــرية،  اآلونــة  يف  صــدر 
كتــاب   ،2023-1-3 الثالثــاء  يــوم 
الغاصــب  الصهيــوين  “االقتصــاد 
األســري”  الفلســطيني  واالقتصــاد 

النجــار. الســيد  أحمــد  للكاتــب 

ــادي إىل  ــث االقتص ــري الباح يش
أّن االقتصــاد أّدى دوًرا بالــغ األهمية 
فلســطني  اغتصــاب  مؤامــرة  يف 
ــوين،  ــان الصهي ــن أســس الكي وتكوي
ســواًءا قبــل حــرب عــام 1948 أو 

ــا. بعده

االقتصــاد  بنــاء  بــدأ  وقــد 
بأمــوال  فلســطني  يف  الصهيــوين 
تــم  الذيــن  الصهاينــة  اليهــود 

تهجريهــم إىل فلســطني، وباألمــوال 
ــة  ــة الصهيوني ــا املنظم ــي وفرته الت
مــن  اليهوديــة  والوكالــة  العامليــة 
يف  وبخاصــة  اليهــود،  تربعــات 
ــداب  ــاء االنت ــدة، أثن ــات املتح الوالي
الربيطــاين عــىل فلســطني، ومــن 
واألصــول  األرايض  مصــادرة 
ــوع  ــاء خض ــة أثن ــطينية العام الفلس
الربيطــاين. لالنتــداب  فلســطني 

ــق  ــاء بتدفُّ ــك البن ــزز ذل ــام تع ك
والعينيــة  املاليــة  املســاعدات 
الصهيــوين  الكيــان  تلقاهــا  التــي 
املتحــدة  والواليــات  أوروبــا  مــن 
إىل  ينتقــل  أن  قبــل  األمريكيــة، 
مرحلــة جديــدة بعــد تأســيس الكيــان 

اســتوىل   1948 عــام  الصهيــوين 

الكيــان خاللهــا عــىل كميــات هائلــة 

ــة  ــطينية الخاص ــول الفلس ــن األص م

والعامــة بعــد طــرد أصحــاب األرض 

وترشيدهــم.

يوفّــر الكتــاب قاعــدة بيانــات 

لتطــور  علميًــا  وتحليــاًل  شــاملة 

االقتصاديــن الفلســطيني والصهيوين 

حتــى العــام 2022.

ــد األكذوبــة  ــدأ الكاتــب بتفني ويب

بيــع  أســطورة  عــن  الصهيونيــة 

الفلســطينيني أرضهــم، ويرصــد وضع 

املُحــارَص  الفلســطيني  االقتصــاد 

االســتعامرية  الوصايــة  تحــت 

ــة،  ــة الصهيوني ــة والغطرس الربيطاني

ويطــرح أيًضــا املســارات املمكنــة 

الراهنــة. الظــروف  يف  لتطــوره 

الــذي  الكتــاب  يرصــد  كــام 

مراحــل  صفحــة   240 عــىل  يقــع 

ــان  ــوين املُع تطــور االقتصــاد الصهي

ودور  الهيمنــة،  إىل  والطامــح 

ــة  املســاعدات املاليــة والعينيــة الهائل

االســتمرار. رشوط  منحــه  يف 

للقضيــة  حــٍل  أي  أّن  ويؤكــد   

ــاًرا  ــااًل جبّ ــب نض ــطينية يتطل الفلس

يف  اســتثناء  بــال  الوســائل  بــكل 

أجــل  مــن  الوجــودي  الــراع 

اســتيالد الحــق مــن أضلع املســتحيل.
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بقلم وليد الهوديل

بــادئ ذي بــدء، بــن غفــري 
مل يــدرس التاريــخ ال قريبــه وال 
بعيــده، مل يــدرس مــاذا مثّلــت 
ــىل  ــى ع ــجد األق ــدس واملس الق
وجــه التحديــد للعــرب واملســلمني، 
رســول  صــىل  ملــاذا  يــدرس  مل 
وســلم  عليــه  اللــه  صــىل  اللــه 
األقــى،  املســجد  باألنبيــاء يف 
ــلمون  ــح املس ــاذا فت ــدرك مل ومل ي
القــدس أيــام عمــر، وبالتأكيــد مل 
ــه مل  ــة أو أن ــدة العمري ــرأ العه يق
ــد  ــرأ بع ــا، ومل يق ــا بتاتً ــمع به يس
ــني،  ــد الصليبي ــدس بي ســقوط الق
ــن  ــدس ع ــاب الق ــل غي ــاذا مثّ وم
ــّد  ــف ُع ــالمية، وكي ــة اإلس الحاضن
ــتنهض كل  ــريًا اس ــا كب ــذا تحّديً ه
ــة، وكان  ــة يف األم ــوى الكامن الق
لذلــك األثــر العظيــم يف تحريرهــا 
ــرأ  ــني، ومل يق ــدي الصليبي مــن أي
بــن غفــري عــن ثــورة الــرباق، ومل 
يقــرأ عــن تداعيــات األحــداث بعد 
إحراقهــم األقــى عــام 1969، 
ومل يســمع بتداعيــات مجزرتهــم 
ومل   ،1990 عــام  األقــى  يف 

تلــت  التــي  األحــداث  يتابــع 
اقتحــام شــارون لألقــى وتفجــر 
ــري  ــن غف ــام 2000، ب األوضــاع ع
ــه،  ال يعــرف وال يقــرأ ويصــّم أذني
ويعمــي بــره، وال يــرى إال أن 
يكــرر الصلــف والغطرســة مبــا 
يجــّر عليهــم مــا ال تحمــد عقبــاه.

بــن غفــري ال يقــرأ إال أســاطري 
ــرار،  ــا وال ق ــاس له ــة ال أس قدمي
وال يقــرأ إال إن هنــاك قــوة متلــك 
إنفــاذ مــا يتفتّــق عــن عقليتــه 
الفــّذة، هــذه العقليــة التــي متلــك 
أن تتــرف مبــا يحلــو لهــا، وعــىل 
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــوة الدول ق
أن تنّفــذ مــا يريــده، وهــو اآلن 
ينتقــل إىل دائــرة صنــع القــرار 
ــن الوصــول  ــه م ــذي مينع ــام ال ف

ــد. ــا يري إىل كّل م

ــاك  ــرى أن هن ــري ال ي ــن غف ب
شــعبًا فلســطينيًا موجــوًدا عــىل 
عريقــة  جــذور  ولــه  أرضــه، 
لــه  وأن  األرض،  بهــذه  تربطــه 
ال  ومســتقباًل،  وواقًعــا  تاريًخــا 
يــرى أبــًدا يف الفلســطيني إال أنــه 
ــد عــىل هــذه األرض، ال يحــق  زائ
ــم  ــا وإن بقــي منه ــاء فيه ــه البق ل
أيــاٍد  أو  وعبيــد  خــدم  فإنهــم 
عاملــة مينــون عليهــم أن شــّغلوهم 
فرصــة  لهــم  وأتاحــوا  عندهــم 

البقــاء أحيــاء.

ــه عــىل الضفــة  بــن غفــري عين
االســتيطان  حجــم  وتضخيــم 
ــه فحســب  ــس دأب ــا، وهــذا لي فيه
وإمنــا دأب التشــكيالت الحكوميــة 

ــن  ــري، ولك ــن غف ــبقت ب ــي س الت

الطريقــة،  يف  قليــاًل  يختلفــون 

ــىل  ــدرة ع ــة، والق ــة الوقاح ودرج

ــايل  ــح، وبالت ــا القبي ــاء وجهه إخف

فرضهــا  بعــد  عامليًــا  تســويقها 

بالقــوة عــىل الفلســطينيني.

ــري واضــح ومكشــوف،  ــن غف ب

منــذر حــرب ومســّعر نارهــا، وهذا 

دليــل عــىل الطبيعــة الصهيونيــة 

التــي رضيــت لنفســها أن تســتوطن 

وطــَن غريِهــا، هــو صــورة واضحة 

التطهــري  جرميــة  ارتكبــوا  ملــن 

والقــرى  املــدن  ملئــات  العرقــي 

وهّجــروا  فقتلــوا  الفلســطينية 

أهلهــا منهــا وتركوهــا خاويــة عــىل 

عروشــها أو بنــوا مدنهــم وقراهــم 

ــا. ــىل أنقاضه ع

ــن غفــري يســري عــىل خطــى  ب

وأنزلــوا  املجــازر،  ارتكبــوا  مــن 

عــىل شــعبنا كّل أحقادهم الســوداء 

وعدوانهــم املــّر وســامونا ســوء 

ــذاب. الع

ــمع  ــَر ومل يس ــري مل ي ــن غف ب

ــش  ــرّف وتوّح ــن تط ــة كّل م عاقب

وظلــم وتجــرّب، ال يقــرأ الواقــع 

بطريقــة صحيحــة، وال يــرى أن 

ــه  الشــعب الفلســطيني ال ميــّر علي

العــدوان بســالم، بــل مــا يــزال 

ــرّد القــايس، ومــا تــزال  ــك ال ميتل

هنــاك نــار عظيمــة تحــت الرمــاد.



موقعها: 
 تقع إىل الجنوب من حيفا عىل بعد 25 كم منها.

مساحتها وعدد سكانها:
تبلــغ مســـاحة أراضيهــا امللســوبة حواىل 14200 دومنًا، وبلـــغ عـــدد ســـكانها عـــام 1939 حواىل 923 

نســمة وعــام 1945 حــواىل 1250 نســمة.

االحتالل الصهيوين:
دّمرت سلطات االحتالل القرية تدمريًا كاماًل ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها يف العام 1948.

أقــام االحتــالل عــىل أرايض القريــة مســتعمرة أفيئيل يف العــام 1949، ومســتوطنة »موشــاف عامــي 

كام” يف العــام 1950.

السنديانة

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