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قراءة رسالية في الجهاد
ــَودًَّة  ــم مَّ ــَدنَّ أَقَْربَُه ــواْ َولَتَِج ــَن أَْشَكُ ــوَد َوٱلَِّذي ــواْ ٱلْيَُه ــَن َءاَمُن ِّلَِّذي َوًة لل ــَدٰ ــاِس َع ــدَّ ٱلنَّ ــَدنَّ أََش قــال تعــاىل: }لتَِج

ــدة 82. ــتَْكِبُوَن{ املائ ــْم َل يَْس ــا َوأَنَُّه ــَن َورُْهبَانً يِس ــْم ِقسِّ ــأَنَّ ِمْنُه ــَك ِب َٰى لِ ــَرٰ ــا نَ ــٓواْ إِنَّ ــَن قَالُ ــواْ ٱلَِّذي ــَن َءاَمُن ِّلَِّذي لل

ْنُهم  بَْل أَكَْثُُهْم َل يُْؤِمُنوَن{ البقرة 100. َهُدواْ َعْهًدا نَّبََذُهۥ فَِريٌق مِّ وقال عز من قائل: }أَوَكُلََّم َعٰ

كثــرة هــي اآليــات التــي تحدثــت عــن »بنــي إرسائيــل«، ســواء عــن أخالقهــم املرذولــة، أو عقائدهــم الفاســدة، 

أو عــن ُعالقاتهــم بــن بعضهــم البعــض، أو مــع اآلخريــن، أو عــن طرائــق تفكرهــم وحوارهــم مــع اآلخــر.

ومــا نــراه اليــوم ونُشــاهده مــن مكــٍر يف الحــوارات، وتســويٍف يف العهــود، وقتــٍل لآلخــر، ورسقــٍة للحقــوق 

واملمتلــكات، مــا هــو ســوى مصاديــق للبيــان الربــاين الــذي نــزل بحقهــم، والــذي ل ميكــن أن يتخلــف أو يتغــر 

عــى مــّر الزمــان، وإىل يــوم القيامــة، ألنــه كالم اللــه األبــدي األزيل الــذي ل يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ول 

مــن خلفــه }أََل يَْعلَــُم َمــْن َخلَــَق َوُهــَو ٱللَِّطيــُف ٱلَْخِبــُر{ امللــك 14.

مــا يحصــل اليــوم يف حــي الشــيخ جــراح مــن محــاولت اقتــالع وتهجــر ألهلــه، أو هــدم ملنازلهــم وتجريــف 

أرضهــم، وصــوًل لطردهــم وإحــالل بديــٍل صهيــوين عنهــم، هــو الدليــل األكــب عــى خياناتهــم ونكرانهــم للجميــل 

الــذي قّدمــه لهــم أصحــاب األرض األصليــن عندمــا قدمــوا فاريــن مــن اضطهــاد الغــرب لهــم، فوجــدوا األمــن 

واألمــان عــى أنفســهم وأعراضهــم وأموالهــم، ولكنهــم اليــوم تــأىب ِجبلتَّهــم إل أن تظهــر وتطغــى لتــدل عليهــم 

بأنهــم لــن يتغــر وصفهــم الــذي وصفهــم بــه خالقهــم.

ــع معهــم معاهــدة ســالم مــن العــرب، أو غــر العــرب، أو وثيقــة تفاهــم،  ويف مفاوضاتهــم مــع كل مــن وقّ

مبــاذا التــزم الجانــب الصهيــوين اليهــودي تجــاه اآلخــر، إنهــم يأخــذون كل مــا تــم التفــاق بــأن يحصلــوا عليــه، 

فــإذا جــاء وقــت اســتحقاق الطــرف اآلخــر، رأينــا املمطلــة والرتاجــع والتالعــب والتســويف هــو الــذي يتصــّدر 

املشــهد، ليذكرنــا  بقصــة ذبــح البقــرة التــي حدثنــا عنهــا ربنــا يف كتابــه الكريــم، وكيــف جادلــوا رســولهم وتالعبــوا 

لعــل اللــه تعــاىل يرتاجــع عــن طلبــه منهــم.

أليــس هــذا مــا حــدث فيــم التزمــوا بــه مــع كل مــن مــر مبعاهــدة كامــب ديفيــد ؟ وهــو مــا حصــل مــع 

األردن يف معاهــدة وادي عربــه، وهــو مــا حصــل مــع الســلطة الفلســطينية يف أوســلو، وهــو مــا ســيحدث مــع كل 

مــن يــبم اليــوم معاهــدة تطبيــع مــع هــذا الكيــان الصهيــوين.

إّن هــذا الكيــان املوصــوف بهــذه األوصــاف التــي مل تتخلــف يف يــوم مــن األيــام، بــل عــى العكــس فإنهــا 

ــوع مــن يرعــى هــذا  ــة للحــوار، أو أي معاهــدة مهــم كان ن ــه أي لغ ــن تنفــع مع ــب، ل ــكل ذي لُ ــة ل تظهــر جلي

الحــوار أو املعاهــدات، ألّن اللغــة الوحيــدة التــي أثبتــت جدواهــا هــي لغــة املقاومــة والجهــاد بــكل صورهــا، وألنهــا 

هــي اللغــة الوحيــدة التــي تقلقــه وتزعجــه وتقــض مضجعــه، وهــي اللغــة التــي ليتحّمــل آثارهــا عــى مجتمعــه 

الــذي يُحــب الحيــاة ويخــى املــوت.

ــه،  ــده توازن ــذي يُفق ــان، وال ــذا الكي ــع له ــل املوج ــن العم ــف م ــكالم ونًكثّ ــن ال ــل م ــوم أن نقل ــا الي وظيفتن

ويســتنفده مــن الداخــل، لنفــرض معادلــة رصاٍع جديــدة، ولكنهــا ممتــدة الجــذور يف عقيدتنــا وتاريخنــا وفتوحاتنــا 

ــِه.{ الــروم 4.. ــْرِ اللَّ ــوَن ِبَن ــَرُح الُْمْؤِمُن ــٍذ يَْف }َويَْوَمِئ

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من 

أجل فلسطني
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ــيحية  ــالمية املس ــة اإلس ــّذرت الهيئ ح

لنــرة القــدس واملقدســات مــن املخطــط 

ســلب  يســتهدف  الــذي  الصهيــوين 

ــيحية يف  ــة املس ــع الديني األرايض واملواق

حدائــق  إىل  وتحويلهــا  الزيتــون  جبــل 

توراتيــة.

وقالــت الهيئــة، يف بيــان لهــا اإلثنــن 

الــذي  املخطــط  هــذا  إن   2022-2-21

كُشــف عنــه يشــكل اســتهدافًا خطــرًا 

للوجــود املســيحي مــن ســلطات الحتــالل 

والجمعيــات الســتيطانية التــي تســعى 

عــى  الســتيالء  إىل  الوســائل  بجميــع 

ــة  ــة يف مدين ــارات العربي األرايض والعق

ــدس. الق

وأشــارت الهيئــة إىل أّن هــذا املخطــط 

يتزامــن مــع هجمــة غــر مســبوقة تقودها 

الجمعيــات الســتيطانية وبدعــم حكومــي 

وقضــايئ وأمنــي لالســتيالء عــى األرايض 

والعقــارات الفلســطينية يف الشــيخ جــراح 

وســلوان وبــاب الخليــل والبلــدة القدميــة 

وغرهــا مــن أحيــاء مدينــة القــدس.

حكومــة  أن  الهيئــة  أكــدت  كــم 

الحتــالل أصبحــت تســابق الزمــن يف 

مدينــة  عــن  املزيفــة  روايتهــا  فــرض 

املعــامل  وإزالــة  طمــس  عــب  القــدس 

واملواقــع الدينيــة واألثريــة غــر اليهوديــة 

العربيــة  الهويــة  تغيــر  ومحاولــة 

التاريخيــة للمدينــة املقدســة، وتقويــض 

الوجــود الدميوغــرايف الفلســطيني فيهــا.

مــن  الحتــالل  ســلطات  وحــذرت 

ــا  ــدوان وم ــذا الع ــمدي يف ه ــة الت مغب

ــرة  ــات خط ــن تداعي ــه م ــم عن ــد ينج ق

ســوف تتحمــل مســؤوليتها.

»حمس«: ندين استهداف الكنائس

بدورهــا، أكــدت حركــة »حــمس«، أّن 

اســتهداف الكنائــس واملمتلــكات املســيحية 

املحتلــة، »جرميــة  القــدس  مدينــة  يف 

وتصعيــد خطــر ل ينبغــي الســكوت عنه«.

بيــان  يف  »حــمس«  ودانــت 

»ســلطة  ى  تســمَّ مــا  اســتهداف  لهــا، 

ــس  ــة«، الكنائ ــة اإلرسائيلي ــة والبيئ الطبيع

جبــل  بســفوح  املســيحية  واملمتلــكات 

املحتلــة. القــدس  يف  الزيتــون، 

ــى  ــدوان ع ــة إّن »الع ــت الحرك وقال

ــت،  ــالمية كان ــيحية أو إس ــا، مس ممتلكاتن

يشــكل انتهــاكًا صارًخــا لحقــوق اإلنســان 

ــدت بطــالن  وللقوانــن الدوليــة، التــي أكّ

ــه«. ــدم شعيت ــتيطان وع الس

ــا كان  ــك م ــمس« أن ذل ــرى »ح  وت

ــم  ع ــدويل والدَّ ــت ال ــول الصم ليحصــل ل

املنطقــة  دول  بعــض  وفتــح  األمــريك، 

ــالل  ــا لســتقبال مســؤويل الحت عواصمه

ــه. وقيادات

وتســعى مــا تســمى »ســلطة الطبيعــة 

والحدائــق اإلرسائيليــة«، إىل الســتيالء 

عــى أمــالك للكنائــس املســيحية الرشقيــة 

يف جبــل الزيتــون شقي القــدس املحتلة، 

ملصلحــة توســيع مــا تســمى »الحديقــة 

ــي  ــة، والت ــوار املدين ــول أس ــة« ح الوطني

الســتيطانية  »إلعــاد«  جمعيــة  تســيطر 

عــى قســم كبــر منهــا، متهيــًدا لتطويــق 

البلــدة القدميــة، والســيطرة عــى املناطــق 

ــا. ــة به املحيط

الخطــة  تعــرض  أن  املقــرر  ومــن 

ــة  ــمى »لجن ــا تس ــام م ــة« أم »اإلرسائيلي

التخطيــط والبنــاء املحليــة« يف بلديــة 

موافقــة  عــى  للحصــول  الحتــالل، 

مبدئيــة يف 2 آذار/مــارس املقبــل، وكان 

مــن املقــرر عقــد جلســة الســتمع يف 

ــد  ــم املوع ــم تقدي ــل/ نيســان، فت 10 أبري

لكونــه يصــادف »أحــد الشــعانن«.

“اإلسالمية المسيحية” تحذر من تداعيات االعتداء 
على األمالك المسيحية.. و” »حماس«: االعتداء 

جريمة وتصعيد
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الخميس 23 رجب 1443 هــ، الموافق 24 فبراير 2022

ــة،  ــة صهيوني ــادر إعالمي ــفت مص كش

ــتعد  ــوين تس ــالل الصهي ــة الحت أن حكوم

للمــي قدًمــا يف مــرشوع اســتيطاين 

وصفتــه بـ«غر املســبوق« لتوســيع حديقة 

ــى  ــة، ع ــدس املحتل ــي الق ــة شق تهويدي

حســاب أراض مملوكــة للكنيســة، وتعــد 

مــن األماكــن املقدســة لــدى املســيحين.

أوف  »تاميــز  صحيفــة  وادعــت 

ــام، أن هــذه الخطــوة  ــل أي ــل« قب إرسائي

لــن تجــرد مالــي األرايض مــن ملكيتهــم، 

اإلرسائيليــة  الحكومــة  ســتمنح  لكنهــا 

ــة  ــكات خاص ــى ممتل ــلطة ع ــض الس بع

تعــود للفلســطينين والكنيســة، مــم دفــع 

مســؤويل الكنيســة والجمعــات الحقوقيــة 

إىل وصــف اإلجــراء بأنــه »تهديــد للوجــود 

املســيحي يف األرض املقدســة«.

املــرشوع  معــاريض  أن  وأضافــت 

ــط  ــى الرواب ــا ع ــوء أيًض ــلطون الض يس

التــي  الحكوميــة  الهيئــة  التــي تربــط 

اليهوديــة  بالجمعــات  الخطــة  تقــدم 

الســتيطانية، والتــي تعمــل بدورهــا عــى 

ترســيخ الوجــود اليهــودي يف مناطــق 

ذلــك حــي  القــدس، مبــا يف  شقــي 

ــا، وفــق  »الشــيخ جــراح« املضطــرب أمنيًّ

تعبرهــا.

»تعتقــد  الصحيفــة:  وتابعــت 

مجموعــات حقوقيــة أن التوســيع املخطط 

اســرتاتيجية  مــن  جــزء  هــو  للمنتــزه؛ 

قوميــة أكــب لتطويــق البلــدة القدميــة 

ــن خــالل الســيطرة عــى  ــدس، م يف الق

الرشقيــة«. للقــدس  املجــاورة  املناطــق 

وأوضحــت، أن الخطــة التــي أعطيــت 

الرقــم )101-674788( ستشــهد توســيع 

ــدس  ــوار الق ــى »أس ــة تدع ــدود حديق ح

الوطنيــة« لتشــمل جــزًءا كبــرًا مــن جبــل 

»الزيتــون« )املطــل عــى البلــدة القدميــة 

أجــزاء  جانــب  إىل  املحتلــة(  بالقــدس 

إضافيــة أخــرى مــن املنطقــة. 

كــم أشــارت الصحيفــة إىل أنــه مــن 

ــة  ــام لجن ــة أم ــرض الخط ــرر أن تُع املق

التخطيــط والبنــاء املحليــة التابعــة للبلديــة 

ــى  ــول ع ــدس، للحص ــة يف الق اإلرسائيلي

آذار/مــارس   2 يف  مبدئيــة  موافقــة 

ــد  ــرر عق ــن املق ــد أن كان م ــادم، بع الق

نيســان/أبريل   10 الســتمع يف  جلســة 

ــادم. الق

وقالــت إّن التقــدم بخطــة توســيع 

ــط  ــاء وس ــودي، ج ــي اليه ــزه الوطن املنت

توتــر متزايــد يف العالقــات بــن الحكومة 

اإلرسائيليــة وبــن قــادة الكنيســة، الذيــن 

مــن  مهــددة  مجتمعاتهــم  إّن  قالــوا 

الجمعــات الصهيونيــة.

ــة )مل  ــادة يف الكنيس ــن ق ــت ع ونقل

ــي،  ــراء وح ــذا إج ــم »ه ــمهم( قوله تس

ــى  ــًدا ع ــاًشا ومتعم ــا مب ــكل هجوًم يش

املســيحين يف األرض املقدســة، وعــى 

ــة  ــة املضمون ــم القدمي ــس وحقوقه الكنائ

ــتار  ــت س ــدس، تح ــة الق ــا يف مدين دوليً

حميــة املســاحات الخــراء«.

قــادة  أن  إىل  الصحيفــة  ولفتــت 

الكنيســة وجهــوا رســائل بهــذا الخصــوص 

وإيطاليــا  وتركيــا  فرنســا  قناصــل  إىل 

املتحــدة  واململكــة  وإســبانيا  واليونــان 

يف  القــدس،  يف  والســويد  وبلجيــكا 

محاولــة واضحــة لحشــد الدعــم الــدويل 

ملعارضتهــم.

ــايض،  ــون األول/ديســمب امل ويف كان

ــس يف  ــاء الكنائ ــة ورؤس ــدر البطارك أص

ــه مــن  ــا مشــرتكًا حــذروا في القــدس بيانً

ــا  ــات املســيحية أصبحــت هدفً أن املجتمع

لـ«الجمعــات اليهوديــة املتطرفــة« يف 

ــن  ــم م ــعى لطرده ــي تس ــل« الت »إرسائي

ــدس. الق

مخطط صهيوني غير مسبوق يهدد الوجود المسيحي 
في القدس المحتلة
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مجلس اإلفتاء في فلسطين: ما يجري في حي الشيخ 
جراح تطهير عرقي بقوة السالح

ــا  ــى إّن م ــاء األع ــس اإلفت ــال مجل ق
جــراح، شق  الشــيخ  حــي  يجــري يف 
ــي  ــر عرق ــة تطه ــدس املحتل ــة الق مدين

ــالح. ــوة الس بق

جــاء ذلــك خــالل جلســة عقدهــا 
 ،2022-2-17 الخميــس  املجلــس 
ــار  ــدس والدي ــام للق ــي الع ــة املفت برئاس
اإلفتــاء  مجلــس  رئيــس  الفلســطينية، 

حســن. محمــد  الشــيخ  األعــى 

وتــرة  بتصاعــد  املجلــس  ونــدد 
ــن  ــى املواطن ــة ع ــداءات الصهيوني العت
ــدس  ــة الق ــراح مبدين ــيخ ج ــي الش يف ح
املحلتــة، ومــن ضمنهــا قيــام املســتوطنن 
الحتــالل  قــوات  بحميــة  املتطرفــن 
الصهيــوين بإلقــاء الحجــارة تجــاه منــازل 
ورش  والســتفزاز،  والشــتم  املواطنــن، 
غــاز الفلفــل، والتجــول يف شــوارع الحي، 
رافعــن األعــالم الصهيونيــة، والرقــص 
بهــا يف حلقــات، وإغــالق شــوارع الحــي 
وأزقتــه، وتفريــق املتواجديــن فيــه بامليــاه 

الصوتيــة،  والقنابــل  الخيالــة،  وفــرق 
ــن  ــرد الصحفي ــة، وط ــرة املطاطي واألع
هــذه  لتغطيــة  الدخــول  مــن  ومنعهــم 

العتــداءات.

وبــّن املجلــس أن هــذا العــدوان هــو 
الســكان  عمليــة تطهــر عرقــي بحــق 
ــم  ــتوطنن مكانه ــالل املس ــن إلح األصلي
منــه  أهلــه  وإخــالء  الســالح،  بقــوة 
اســتكمل لتهويــد مدينــة القــدس املحتلــة، 
مــن خــالل مخططــات الســيطرة الكاملــة 
عــى العقــارات وآلف الدومنــات وتهجــر 

الفلســطينين. آلف 

وحــّذر مــن اســتمرار تلــك العتداءات 
التــي تؤجــج الــراع يف املنطقــة برمتهــا، 
مثمًنــا شــجاعة أهــايل حــي الشــيخ جــراح 
وصمودهــم يف وجه الغطرســة الحتاللية، 
كلهــم  األحــرار  وقــوف  إىل  داعيًــا 
ــالل  ــات الحت ــة مخطط ــم ملواجه بجانبه
يف املدينــة املقدســة التــي يســعى مــن 

ــاكنيها. ــن س ــا م ــا لتفريغه ورائه

باســتمرار  املجلــس  نــدد  كــم 

ــات  ــق املقدس ــة بح ــاكات الصهيوني النته

ســلطات  حيــث صادقــت  الفلســطينية، 

مليــون   35 تخصيــص  عــى  الحتــالل 

تحــت  الــباق،  ســاحة  لتهويــد  دولر 

مســّمى »التطويــر«، يف الوقــت الــذي 

ــات املســجد األقــى  ــه مصلي شــهدت في

املبــارك تدفــق ميــاه األمطــار بســبب 

منــع الحتــالل أعــمل الرّتميــم فيــه، 

ــراس  ــى ح ــداء ع ــه بالعت ــام شطت وقي

مــن  واملنــع  العتقــال  عــب  املســجد، 

العمــل واإلبعــاد، خاصــة يف ظــل تصاعــد 

اقتحامــات املســتوطنن شــبه اليوميــة 

طقــوس  أداء  ومحاولتهــم  للمســجد، 

اقتحــام  وكذلــك  تلموديــة،  وصلــوات 

واألمــن  الخارجيــة  لجنــة  يف  أعضــاء 

البملانيــة، املســجد اإلبراهيمــي يف مدينة 

الخليــل وقيامهــم بجولــة يف املســجد، 

وبنــاء مصعــد لتســهيل عمليــات اقتحامــه 

ــن املســتوطنن. ــب م ــدد أك ــل ع ــن قب م
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الخميس 23 رجب 1443 هــ، الموافق 24 فبراير 2022

بكيرات: االحتالل صرف منذ عام 1967 30 مليار دوالر على 
المباني المعمارية لخلق رؤية بصرية يهودية

األقــى  أكادمييــة  رئيــس  أعلــن 

للوقــف والــرتاث، الشــيخ ناجــح بكــرات، 

أّن القــدس تســر نحــو »معركــة مفصلية«، 

مؤكــًدا أن الحتــالل الصهيوين مل يســتطع 

ــة  ــدس املحتل ــدة القدميــة بالق ــم البل حس

ــود املقدســين. ــام صم ــا أم دميوغرافيً

وأوضــح بكــرات خــالل كلمــة لــه يف 

فعاليــات  ضمــن   2022-2-23 األربعــاء 

أســبوع  فعاليــات  مــن  الثالــث  اليــوم 

منصــورة  قضيــة  القــدس  أن  القــدس، 

وهــي  منصــور،  فهــو  نرهــا  ومــن 

األبديــة  الفلســطيني  الشــعب  عاصمــة 

وهــي روح األمــة وبوابــة األنبيــاء إىل 

الســمء.

ولفــت إىل أّن القــدس تتعــرض لحرب 

ــن  ــالل تكوي ــاول الحت ــث يح ــاين، حي مب

رؤيــة بريــة ومشــاهد جديــدة ل تظهــر 

خاللهــا قبــة ول مئذنــة ول بيــوت وقفيــة 

ــس مســيحية. إســالمية ول كنائ

وأشــار إىل وجــود رصاع عــى الحســم 

املعــمري، موضًحــا أن زعــمء الســتيطان 

يف الكيــان العنــري هــم مــن يرســمون 

الخطــط ويرشفــون عــى تنفيذهــا لتهويــد 

املدينــة املقدســة.

مل  “الحتــالل  إّن  بكــرات  وقــال 

يف  املعــمري  الوجــود  حســم  يســتطع 

يزالــون  مــا  القــدس  وأهــل  القــدس، 

ــريب،  ــمري ع ــع مع ــى واق ــون ع يحافظ

ــا  ــا زلن ــة، وم ــاء مهمش ــود أحي ــم وج رغ

العربيــة«. والبيــوت  املــآذن  نشــاهد 

يف  الــراع  أّن  عــى  شــدد  كــم 

ــود  ــى الوج ــس ع ــراح لي ــيخ ج ــي الش ح

يريــد  فـ«الحتــالل  فقــط،  اإلنســاين 

ــم  ــن ث ــوت للمتطرف ــة البي ــل ملكي تحوي

هدمهــا وإنشــاء أبــراج وبــؤر اســتيطانية، 

ثــم  األرض  عــى  يســتولون  أول  فهــم 

ينطلقون يف البنيان«.

وأضــاف أّن »الحتــالل رصف منــذ 

عــام 1967 30 مليــار دولر عــى املبــاين 

ــة  ــة يهودي ــة بري ــق رؤي ــة لخل املعمري

صمــود  أمــام  ينجــح  ومل  املدينــة،  يف 

املقدســين«.

ــدس  ــدة القدميــة يف الق ــب البل واعت

ــا  ــخ، لحتوائه ــة التاري ــة هــي خزان املحتل

والســبل  واألربطــة  واملبــاين  العــمرة 

والبوائــك واملســجد األقــى، والتناغــم 

اإلســالمي املســيحي.

وحــول الوجــود اإلنســاين يف املدينــة 

ــل  ــى أه ــا ع ــالل حربً ــن الحت ــد ش فق

أن  مشــرًا  بكــرات،  وفــق  القــدس، 
البلــدة  تفريــغ  عــى  يعمــل  الحتــالل 
مبحاربــة  اقتصادهــا  مــن  القدميــة 
التجــار، وتفريغهــا مــن التعليــم عــب 
وشــبحهم  الطــالب  عــى  التنغيــص 
إىل  البلــدة  أبــواب  وتحويــل  وقمعهــم، 

للرشطــة. ومغافــر  وروضــات  كنــس 

وأكــد بكــرات عــى أنّــه “إذا خرسنــا 
قضيــة  خرسنــا  القــدس  عاصمتنــا 
فلســطن، لذلــك يجــب أن نخصــص لهــا 
وقتًــا وجهــًدا مدروًســا«، مشــدًدا عــى أن 
القــدس تســر نحــو معركــة مفصليــة »إمــا 

أن نكــون أو ل نكــون«.
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فرضــت إدارة ســجون الحتــالل 

عقوبــات جمعيــة عــى األرسى يف 

ســجن نفحــة، ضمــن حملتهــا املســعورة 

ــم  ــتفراد به ــة لالس ــم يف محاول ضده

عــن  فضــاًل  اإلنجــازات،  وســحب 

سياســة اإلهــمل الطبــي والعتقــال 

اإلداري.

إدارة  إّن  األســر  نــادي  وقــال 

ــت  ــراوي فرض ــة« الصح ــجن »نفح س

متثلــت   ،)10( قســم  يف  عقوبــات 

ــا«  ــارة و«الكانتين ــن الزي ــان م بالحرم

وســحب األجهــزة الكهربائيــة كافــة.

نّكلــت  القمــع  قــوات  وكانــت 

يــوم   )10( قســم  يف  بــاألرسى 

واعتــدت   ،2022-2-22 اإلثنــن 

ــع  ــم ألرب ــّرب، واحتجزته ــم بال عليه

ســاعات يف ســاحة الّســجن »الفــورة«، 

ــم  ــالل إرجاعه ــم خ ــتأنفت رضبه واس

املــاء  عنهــم  قطعــت  كــم  للقســم، 

والكهربــاء.

ــؤون األرسى  ــة بش ــت املختص وقال

بــرشى الطويــل إّن األوضــاع يف توتــر 

شــديد، واألرسى يســتعدون ألي تصعيد 

مــن إدارة ســجن نفحــة.

ــالل  ــل إىل أن الحت ــت الطوي ولفت

عــزل عــدًدا مــن األرسى إىل جهــة 

مجهولــة ل تعــرف حتــى اللحظــة، وأن 

مــا تســمى مبصلحــة الســجون تراجعت 

عــن التفاقــات التــي أبرمتهــا مــع 

األرسى يف األســابيع األخــرة.

الســجون  إدارة  أن  إىل  وأشــارت 

والتضييــق  األرسى  خنــق  تحــاول 

عليهــم بــكل الوســائل، مشــددة عــى أن 

ــد وفــق  ــة نحــو التصعي األوضــاع ذاهب

الحتــملت. كل 

أرسى »عوفر« يقررون التصعيد

يف الســياق ذاتــه، قــرر األرسى 

ــر« تنفيــذ خطــوات  يف ســجن »عوف

احتجاجيــة رفًضــا لجملــة العقوبــات 

الحتــالل،  ســلطات  فرضتهــا  التــي 

ــو 900  ــاء 23-2-2022، عــى نح الثالث

ــر. أس

وقــال »نــادي األســر« الفلســطيني 

يف بيــان: إّن »خطــوات األرسى تتمثــل 

الزنازيــن،  إىل  ممثليهــم  بخــروج 

وإخــالء مســؤوليتهم مــن أي تداعيــات 

ــا«. ــد تحــدث لحًق ق

أن  األســر«،  »نــادي  وأوضــح 

مديــر ســجن »عوفــر« توجــه لألرسى، 

و«طلــب منهــم إخــراج النفايــات مــن 

العقوبــات  إلغــاء  مقابــل  األقســام، 

الزيــارة  مــن  بحرمانهــم  واملتمثلــة 

إىل  إضافــة  شــهر،  ملــدة  والكانتينــا 

أســر«. كل  عــى  ماليــة  غرامــات 

وذكــر النــادي أن »األرسى رفضــوا 

وأبلغــوه  الســجن،  مديــر  مطالــب 

بخطواتهــم الحتجاجيــة اإلضافيــة«.

أّن  األســر«  »نــادي  وأوضــح 

»هــذا اإلجــراء النتقامــي، مــا هــو إل 

محاولــة لثنــي األرسى عــن الســتمرار 

يف خطواتهــم النضاليــة املســتمرة منــذ 

18 يوًمــا«.

إدارة  »ســلوك  أّن  إىل  وأشــار 

ــة  ــات الراهن ــع املعطي ــجون وجمي الس

ــة يف  ــا ماضي ــد أنّه ــوم، تؤك ــى الي حت

تصعيدهــا وخطتهــا الهادفــة إىل ســلب 

منجزاتهــم«. األرسى 

عقوبات جماعية على أسرى نفحة.. وإدارة “عوفر” 
تضّيق عليهم
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الخميس 23 رجب 1443 هــ، الموافق 24 فبراير 2022

حــّذرت حركــة الجهــاد اإلســالمي يف 

فلســطن، ســلطات الحتــالل الصهيــوين 

بــاألرسى  الســتفراد  »محــاولت  مــن 

ــم«. ــداء عليه والعت

يف  اإلســالمي«  »الجهــاد  وأكــدت 

األرسى  جانــب  إىل  »وقوفهــا  بيــان، 

يف ســجون الحتــالل، ومتابعــة كافــة 

الســجون«. داخــل  التطــورات 

الشــعب  قــوى  أن  عــى  وشــددت 

الفلســطيني وفصائلــه، »لــن تســمح للعــدو 

باملســاس بــاألرسى وانتهــاك حقوقهــم، أو 

ــم«. ــى كرامته ــداء ع ــة العت محاول

مــا  اإلســالمي«  »الجهــاد  وأدانــت 

»ترتكبــه إدارة ســجن النقــب ومديرهــا 

ــاألرسى  ــس ب ــداءات مت ــن اعت ــرم م املج

وحقوقهــم«.

و«شعــت ســلطات ســجن النقــب 

ــة بحــق األرسى  ــذ إجــراءات عدواني بتنفي

يف ســجن النقــب، بهــدف التضييــق عــى 

عليهــم«،  والضغــط  وقمعهــم  األرسى 

ــان. ــا للبي وفًق

وتســود ســجون الحتــالل حــالت 

ــطينين  ــن األرسى الفلس ــديد ب ــر ش توت

ــر فــرض األخــرة  وســلطات الســجون إث

إجــراءات تنكيليــة بحــق األرسى، وتقليــص 

مــدة الفــورة، وتخفيــض عــدد األرسى 

ــاحات. ــون إىل الس ــذي يخرج ال

حركــة  يف  القيــادي  أفــاد 

حــمس، شــاكر عــمرة، بــأّن حملــة 

الفجــر العظيــم التــي تعــّم مســاجد 

الروحــي  الرتابــط  تؤكــد  فلســطن 

ــى  ــجد األق ــطينين واملس ــن الفلس ب

املبــارك.

دعــوة  أّن  عــى  عــمرة  وأكــد 

ــطن  ــاء فلس ــم يف أرج ــر العظي الفج

تؤكــد أن املســجد األقــى إســالمي 

وميثــل  القســمة،  يقبــل  ل  خالــص 

ــط  ــوز التفري ــلمن ول يج ــدة املس عقي

فيــه أو التنــازل عنــه.

وأشــار عــمرة إىل أن الدعــوات 

ــأيت  ــم ت ــر العظي ــة الفج ــاء حمل إلحي

إىل  الفلســطينين  وتحفيــز  لتذكــر 

شــد الرحــال إىل القــدس الرشيــف 

األقــى. واملســجد 

ــأيت  ــوات ت ــاف أّن »الدع ــم أض ك

بالتزامــن مــع النتهــاكات العتــداءات 

املتواصلــة التــي ميارســها الحتــالل 

يف املدينــة املقدســة وعمليــات اقتحــام 

وتهويــد للمســجد األقــى، ووقوفًــا 

ــا أهــايل حــي الشــيخ جــراح  مــع أهلن

ــر«. ــاعي التهج ومس

وأطلــق نشــطاء دعــوات إلحيــاء 

صــالة »الفجــر العظيــم« يف كافــة 

عنــوان  تحــت  فلســطن،  مســاجد 

»فجــر الشــهداء«، أبرزهــا يف املســجد 

األقــى واملســجد اإلبراهيمــي، ويف 

نابلــس وجنــن وطولكــرم وقلقيليــة 

ــزة. ــاع غ ــم وقط ــت لح وبي

للفجــر  الحشــد  دعــوات  وتــأيت 

لــه  يتعــرض  مــا  ظــل  يف  العظيــم 

املســجدين األقــى واإلبراهيمــي مــن 

عمليــات اقتحــام وتهويــد، وتصــدي 

أهــايل حــي الشــيخ جــراح لالعتــداءات 

ومســاعي التهجــر.

انتقلــت  التــي  الحملــة  ووجــدت 

مــن مدينــة الخليــل للمســجد األقــى 

ــرا  ــاًل كب ــوم 10-1-2022، إقب فجــر ي

مــن املواطنــن يف مســاجد الضفــة 

والقــدس كافــة، كــم أنهــا انتقلــت إىل 

دول إســالمية تضامًنــا مــع القضيــة 

الفلســطينية.

“الجهاد” تحذر االحتالل من المساس باألسرى

الفجر العظيم تعّم فلسطين وتؤكد أنه ال تفريط 
بالمقدسات
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ولجــان  مؤسســات  عــدة  أصــدرت 

وحــركات متضامنــة مــع فلســطن يف 

أمريــكا الالتينيــة، عريضــة تدعــو ملقاطعة 

ــرر  ــالم« املق ــد س ــودو »غران ــة الج بطول

ــب”. ــل أبي ــا يف »ت عقده

ــل توجــه  ــك العريضــة قبي وجــاءت تل

ــي للمشــاركة يف  ــق الجــودو الفنزوي فري

البطولــة، املقــرر عقدهــا مــن 17 إىل 19 

ــون  ــب املوقع ــث خاط ــباط/فباير، حي ش

الــرأَي العــام الــدويل ووزيــر الشــباب 

البوليفاريــة  فنزويــال  يف  والرياضــة 

»مرفــن مالدونــادو« بعــدم الســمح 

ــاركة. ــق باملش للفري

ــن  ــد م ــة العدي ــى العريض ــع ع ووقّ

ــن  ــزاب والفنان ــادة األح ــن وق البملاني

والبازيــل،  تشــيي،  مــن  والناشــطن 

والســلفادور،  وكلومبيــا،  وفنزويــال، 

وهنــدوراس،  والبــرو،  واألرجنتــن، 

وبوليفيــا. واملكســيك، 

وجــاء يف العريضــة التــي نرشتهــا 

“فلســطن  فلســطينية:  إعــالن  وســائل 

ــم فــرض  شــعب ســاٍم.. يف عــام 1948 ت

نظــام اســتعمري عــى فلســطن يســمى 

ــتعمري  ــام الس ــرض النظ ــل.. يف إرسائي

نفســه عــى أســاس اإلبــادة الجمعيــة 

ضــد الســكان الفلســطينين األصليــن 

الفلســطيني  الشــعب  ويواصــل  اليــوم، 

نضالــه ضــد هــذه املفارقــة الســتعمرية”.

وقــد جــددت العريضــة التأكيــد أن 

ــس  ــة للرئي ــجاعة والعميق ــانية الش »اإلنس

الفنزويــي الراحــل هوغــو تشــافيز كانــت 

دامئًــا مــا تديــن النظــام الســتعمري 

فظائــع  مــن  يرتكبــه  ملــا  اإلرسائيــي 

ووحشــية ضــد الشــعب الفلســطيني”.

العريضــة »أل ميــوت إرث  ومتّنــت 

هوغــو  األســبق  الفنزويــي  الرئيــس 

الشــعب  عدالــة  أجــل  مــن  تشــافيز 

الفلســطيني، الــذي مــا يــزال يــرخ 

ــامل”. ــع أنحــاء الع بصــوت عــاٍل يف جمي

وقــال رئيــس التحــاد الفلســطيني 

البحــر  ومنطقــة  الالتينيــة  ألمريــكا 

الكاريبــي- كوبــالك، رفائييــل مــري: 

ــد  إّن »هــذه العريضــة ليســت األوىل، فق

قمنــا بالعديــد مــن اإلجــراءات التــي 

ألننــا  اإلرسائيليــة،  السياســات  ترفــض 

ــة  ــاطات الرياضي ــن النش ــم أن كالً م نعل

والثقافيــة واألكادمييــة اإلرسائيليــة تخــدم 

ذلــك البلــد لتصويــره كدولــة طبيعيــة، 

ــع،  ــك يف الواق ــس كذل ــه لي ــن أن يف ح

ــمل  ــض أع ــة لتبيي ــه ني ــذا كل ــف ه وخل

ــن  ــب م ــكري ومغتص ــي وعس ــام قمع نظ

ــره. ــد تعب ــى ح ــف«، ع ــالل العن خ

قطــع  أعلنــت  فنزويــال  أن  يذكــر 

ــل«،  ــع »إرسائي ــات الدبلوماســية م العالق

وأغلقــت الســفارة الصهيونيــة يف العاصمة 

عــى  احتجاًجــا  كاراكاس  الفنزويليــة 

ــزة  ــاع غ ــى قط ــي ع ــدوان اإلرسائي الع

نهايــة العــام 2008.

وكان الرئيــس الفنزويــي نيكــولس 

مــادورو رصح يف كانــون األول/ديســمب 

املــايض، خــالل مقابلــة تلفزيونيــة »ل 

أحــد يف العــامل يجــرؤ عــى مطالبتنــا 

بالتخــي عــن فلســطن، ول ميكــن أن 

ــة”. ــذه الكلم ــل ه نقب

توقيع عريضة في أمريكا الالتينية لمقاطعة بطولة الجودو 
في »تل أبيب«
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الخميس 23 رجب 1443 هــ، الموافق 24 فبراير 2022

االحتالل يعتدي على الشاب المقدسي محمد العجلوني 
من ذوي االحتياجات الخاصة
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الخميس 23 رجب 1443 هــ، الموافق 24 فبراير 2022

أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 

والستشــارات يف بــروت كتابـًـا جديــًدا 

يســلّط الضــوء عــى الســلوك األمريــي 

تجــاه القضيــة الفلســطينية يف عهــد 

ــاب هــو اإلصــدار  ترامــب، وهــذا الكت

سلســلة  مــن  والعــرشون  التاســع 

ــوم قســم  ــي يق ــر معلومــات، الت تقاري

األرشــيف واملعلومــات مبركــز الزيتونــة 

للتنزيــل  متوفــر  وهــو  بإعدادهــا؛ 

اإللكــرتوين  املوقــع  عــى  املجــاين 

ــة. ــز الزيتون ملرك

ــع يف  ــذي يق ــاب ال ــرض الكت ويع

املتوســط،  القطــع  مــن  صفحــة   64

مواقــف إدارة ترامــب مــن القضايــا 

مــع  بالــراع  املتعلقــة  املركزيــة 

الحتــالل الصهيــوين كاملوقــف مــن 

الغربيــة،  الضفــة  يف  الســتيطان 

ــدود  ــة والح ــدس املحتل ــا الق ــا فيه مب

والالجئــن الفلســطينن ومــرشوع حــل 

ــن إطــالق  ــم يتحــدث ع ــن، ك الدولت

ــمى  ــا يُس ــرشوع م ــة مل اإلدارة األمركي

ــرن”. ــة الق بـ”صفق

ثــم يتنــاول اإلجــراءات والعقوبــات 

األمركيــة ضــّد الســلطة الفلســطينية 

ومنظمــة التحريــر كوقــف املســاعدات 

معهــا،  العالقــات  وقطــع  للســلطة 

ــر يف  ــة التحري ــب منظم ــالق مكت وإغ

واشــنطن، وطــرد الســفر الفلســطيني 

ــاك. هن

وقــف  عــن  التقريــر  ويتحــدث 

لوكالــة  األمركيــة  املســاعدات 

ــا،  ــاء دوره ــة إلنه ــروا، يف محاول األون

ــطيني،  ــئ الفلس ــف الالج ــر تعري وتغي

ــوا  ــن أُخرج ــن الذي ــره بالالجئ وح

دون   ،1948 ســنة  فلســطن  مــن 

العــرتاف بأبنائهــم وذرياتهــم. كــم 

يتنــاول املوقــف األمــريك املنحــاز مــع 

الحتــالل الصهيــوين ضــّد املقاومــة 

الفلســطينية بكافــة أشــكالها العســكرية 

الــدور  التقريــر  ويبــن  والشــعبية. 

ــد  ــة يف عق ــإدارة األمركي ــزي ل املرك

الكيــان  بــن  التطبيــع  اتفاقيــات 

ــة. ــة العربي ــض األنظم ــوين وبع الصهي

سلســلة  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 

»تقريــر معلومــات« التــي تصــدر عــن 

قســم األرشــيف واملعلومــات، هــي مــن 

إشاف أ. د. محســن محمــد صالــح، 

بينــم يتــوىل د. باســم جــالل القاســم 

إدارة التحريــر.  

مركز الزيتونة يصدر كتاًبا بعنوان: السلوك األميركي تجاه 
القضية الفلسطينية في عهد ترامب
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بقلم رأفت مرة

انتــمء اإلنســان الفلســطيني 
دينــي  انتــمء  هــو  لفلســطن 
واإلنســان  وأخالقــي،  ووطنــي 
الحتــالل  يقــاوم  الفلســطيني 
بشــتى الوســائل، وقــد عمــل عــى 
تطويــر وســائل املقاومــة واملواجهة 
ــة. ــل النكب ــذ مــا قب مــع العــدو من

ومــع أهميــة املقاومــة املســلحة، 
هنــاك املقاومــة املدنيــة التــي أبدع 
اســتخدامها  يف  الفلســطينيون 
مثــل  كبــرة،  نتائــج  وحققــوا 
ــاع  ــات واملســرات والمتن اإلرضاب

ــخ. ــام، ال ــن الطع ع

ــطينيون  ــر الفلس ــرا ابتك ومؤخ
أســلوب الحشــد الكبــر لتأديــة 
صــالة الفجــر جمعــة يف مســاجد 
ــاع  ــرة للدف ــت الفك ــدس، وكان الق
عــن القــدس واملســجد األقــى 

ــارك. املب

أن  الفلســطينيون  واســتطاع 

يف  للصــالة  اآللف  يحشــدوا 
عــدة  يف  األقــى،  املســجد 
أوقــات، يف إرادة تحــد لالحتــالل، 
حيــث أكــدوا عــى هويــة القــدس 

وعــى النتــمء لهــا.

“الفجــر  الصــالة  هــذه 
الفلســطينين  دفعــت  العظيــم” 
يف مــدن عــدة لنقــل التجربــة، 
فانضمــت لهــا مســاجد الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة ووصلــت 

لبنــان. إىل 

“الفجــر  صــالة  وحققــت 
ضــد  كبــرة  نتائــج  العظيــم” 
الــذي  اإلرسائيــي  الحتــالل 
ــا  ــق، وعّده ــوف والقل ــعر بالخ ش
نهضــة وطنيــة فلســطينية، وانتــمء 
بالثوابــت،  ومتســًكا  عقائديــا، 
وإعالنًــا سياســيًا لهويــة األرض 
واملقدســات، كــم عدهــا رفًضــا 
شــعبية  وانتفاضــة  لالحتــالل 
بشــكل متجــدد، متثــل تهديــدا لــه 
حافظــة  الفلســطينية  وللســلطة 

أمنــه.

اليــوم عــادت حملــة صــالة 

تتجــدد،  العظيــم”  “الفجــر 

وانضمــت لهــا مســاجد القــدس 

والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

للمجتمــع  مفتوحــة  والدعــوة 

ــم  ــان يك ينض ــطيني يف لبن الفلس

مجــددا للحملــة ويشــارك فيهــا 

املخيــمت  يف  املســاجد،  كل  يف 

يف  الفلســطينية  والتجمعــات 

لبنــان.

هــذا النضــمم هــو تأكيد عى 

متســك الالجئن الفلســطينين يف 

لبنــان بــاألرض والهويــة والقــدس 

واملســجد األقــى. وهــو تأكيــد 

عــى تضامــن أهلنــا يف لبنــان مــع 

جهــود أهلنــا يف القــدس والضفــة 

وغــزة يف مقاومــة الحتــالل.

كــم أنّــه دفــاع قــوي عــن 

ــة القــدس واملســجد األقــى  هوي

وتأكيــد عــى وحــدة شــعبنا يف 

الداخــل والخــارج ووحــدة هدفنــا 

يف التحريــر والعــودة.

إنهــا دعــوة لجميــع املجتمعــات 

وباقــي  لبنــان  يف  الفلســطينية 

الــدول لالنضــمم لحملــة “الفجــر 

ــل  ــرة العم ــيع دائ ــم” وتوس العظي

إضعــاف  مــن  املزيــد  نحــو 

اإلرسائيــي. الحتــالل 

الفجر العظيم.. صالة ومساجد تتحدى االحتالل



موقعها: 
تقع عى بعد 36 كم غرب مدينة القدس.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة 403 دومنًــا فقــط، بلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 305 

نســمة، 253 نســمة عــام 1931، انخفــض إىل 250 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 

عام 1948 هدم الحتالل الصهيوين القرية وشّد سكانها، وصادر أراضيها.

أقام الحتالل عى أراضيها مستوطنة »موشاف ناحام«.

عرتوف

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