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 رمضان وحالة الرعب التي يعيشها االحتالل
اليســتطيع  ثــم  ومــن  بدقــة،  الواقــع  قــراءة  أبــًدا  يســتطيع  ال  التاريــخ  يقــرأ  ال  مــن 
ومــن  الحــايل،  القائــم  الحــدث  يف  وال  املناســب،  الزمــن  يف  ال  املناســبة  الخطــوة  اتخــاذ 
والتاريــخ. للهويــة  روايتــه  مــع  املتوافقــة  املســتقبل  اســراتيجية  رســم  مقومــات  ميتلــك  ال   ثــم 

ومــن هــذه القــراءات املطلوبــة اليــوم قــراءة قضيــة القــدس، وملــاذا هــذا االهتــام بهــا مــن الجانــب 
ــق  ــا لتتواف ــة عنه ــات املكذوب ــن الرواي ــل م ــم الهائ ــذا الك ــوين كل ه ــذا الصهي ــد ه ــاذا يحش ــوين ؟ ومل الصهي
مــع روايتــه، وتتصــادم مــع روايتنــا ؟ وقامئــة األســئلة تطــول كلــا بحثنــا أكــر، وكلــا حاولنــا بجــد 
ــًا. ــا وك ــوب نوًع ــراك املطل ــا دور الح ــن بعده ــأيت م ــي ي ــة الت ــة الدقيق ــد اإليجاب ــر لنج ــذا األم ــتقصاء ه  اس

املزاعــم  مــن  جملــٍة  عــى   1948 عــام  يف  القــدس  عــى  للحــرب  الصهيونيــة  الروايــة  اشــتملت  لقــد 
املســتقلة  دولتــه  أقــام  لشــعب  قومــي  انبعــاث  لحركــة  تتويًجــا  كان  »إرسائيــل«  دولــة  قيــام  »إّن  منهــا 
مرافقــة  »نتائــج  الفلســطيني  بالشــعب  حــل  مــا  وإن   ، تاريخيــة«  صــات  معهــا  ميلــك  أرض  عــى 
إختيــاري«! »إخــاء  عــن  عبــارة  كان  الفلســطينيني  خــروج  وأن   ، لاســتقال«  اليهــودي   لســعي 

ولقــد ركــزت هــذه الروايــة الصهيونيــة عــى أن العــرب »هــم املبــادرون للحــرب عــام الثانيــة وأربعــون« وأنهــم 
هــم مــن »رفضــوا قــرار التقســيم » ولــذا »كانــت الحــرب محاولــة يائســة مــن اليهــود للدفــاع عــن أنفســهم إزاء 
ــدد  ــا يف الع ــل تفوقً ــرب 1948 »أق ــت يف  ح ــة كان ــوات اليهودي ــم«، وأم الق ــق لوجوده ــريب املطل ــض الع الرف
ــوات  ــق الق ــى عات ــا ع ــا إضافيً ــى عبئً ــذي ألق ــر ال ــو األم ــرب وه ــن للع ــون مؤيدي ــاد« ، و«أن الربيطاني والعت
ــدرات  ــودي يف الق ــز اليه ــل التميّ ــه بفض ــم تحقيق ــزة ت ــر معج ــت بـــ »ن ــرب انته ــذه الح ــة«، وأن ه اليهودي
 األخاقيــة والقتاليــة، والقــوات املذهلــة تحــت رايــة قيــادة خارقــة ومقاتلــني متفوقني يف شــجاعتهم وحكمتهــم..« !

»وكثــر  إيبــان  وأبــا  ديــان  ومــويش  وغولدامائــر  غوريــون  بــن   « مــن  كل  مذكــرات  يقــرأ  ومــن 
صهيونيــة،  بإمــاءات  واملكتوبــة  كلــوب[  ]الفريــق  أمثــال  الربيطانيــة  العســكرية  القيــادات  مــن 
الــذي  أن  أثبتــت  حيــث  العســكرية،  اليهــود  وخصائــص  ســمعة  عــى  املحافظــة  عــى  حرصــت  والتــي 
. وحــده«  اإلنســاين  »العامــل  كان   1948 عــام  القــدس  كامــل  عــى  االســتياء  مــن  اليهــود   منــع 

عــى  الضــوء  إلقــاء  إىل  الحاجــة  تــربز  واملزاعــم  االفــراءات  مــن  الحجــم  هــذا  ومــن  هنــا  مــن 
تشــهدها  التــي  األخــرة  األحــداث  إىل   1967 بالعــام  مــروًرا   1948 العــام  منــُذ  القــدس  عــى  الحــرب 
 هــذه املدينــة بــكل مقدســاتها وســكانها جغرافيًــا ودميغرافيًــا، وملــاذا هــذا التغيــر املمنهــج والرسيــع ؟

ــي  ــال اإلرسائي ــارك الجــاري مــن تخــوف االحت ــام األوىل مــن شــهر رمضــان املب ــوم ويف األي ومــا نشــهده الي
ــى  ــوين يخ ــان الصهي ــى أّن الكي ــل ع ــرب دلي ــو أك ــة له ــة ثالث ــرك انتفاض ــأنه أن يح ــن ش ــراك م ــن أي ح م
وتاريخهــم. عقيدتهــم  القــدس يف  قيمــة  أهلهــا  يعــرف  انتفاضــة  أمــام  املكذوبــة  روايتــه  ســقوطة   مــن 

ــا  ــدة و التاريــخ والجغرافي ــوم أن نخــوض هــذه الحــرب وعــى كل الجبهــات، عــى جبهــة العقي ــا الي ــوب من مطل
والربيــة واألمــن والعســكر، وعــدم االكتفــاء بجبهــة عــن أختهــا، ألن حربهــم علينــا شــاملة وال يجــوز لنــا إال أن 
ــة  ــل، وســتنتر رواي ــة الكــذب والخت ــاك تتصــادم الروايــات، وعندهــا ستســقط رواي ــا شــاملة، وهن تكــون حربن

ــا. ــه أواًل، ومــن التاريــخ الصحيــح بعــد ذلــك ثانيً الحــق املؤيــدة مــن الل

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من 

أجل فلسطني
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هيئات علمائية تدعو إلى وجوب شد 
الرحال لألقصى وحاخامات يقتحمون 

المسجد

العليــا  اإلســامية  الهيئــة  دعــت 
ــدس،  ــت املق ــاة بي ــاء ودع ــة عل وهيئ
-4-5 الثاثــاء  مشــرك،  بيــاٍن  يف 

ــد  ــوب ش ــطينيني إىل وج 2022، الفلس
الرحــال إىل املســجد األقــى املبــارك 

للصــاة والربــاط فيــه.

 وقــال البيــان: »نذكرهــم أّن كل ما 
دار عليــه الســور هــو مــن املســجد ولــه 
ــى  ــجد األق ــة باملس ــكام الخاص األح
للصــاة  هــو  املســجد  وأن  املبــارك، 
الكريــم  القــرآن  وتــاوة  والذكــر 
ــًدا “أن األقــى  ــه«، مؤك ــاط في والرب
ــه مصــى ويشــمل األماكــن  ــارك كلّ املب

ــقوفة”. ــر املس ــقوفة وغ املس

لتكثيــف  الدعــوات  تلــك  وتــأيت 
الربــاط يف املســجد األقــى بالتزامن 
مــع تحضــرات جاعــات »املعبــد« 
ــد  ــعة يف »عي ــات موّس ــذ اقتحام لتنفي
الفصــح اليهــودي«، الــذي يــأيت يف 
إذ  رمضــان،  مــن  الثالــث  األســبوع 
تنــوي تلــك العصابــات تأديــة عــدٍد 
ــجد،  ــة يف املس ــوس اليهودي ــن الطق م
الفصــح«  قربــان  »تقديــم  مثــل 

ــة  ــان« يف صحــن قب ــر دم القرب و«ن
لذلــك تتصاعــد  الصخــرة، وتصديًــا 
يف  والربــاط  لاعتــكاف  الدعــوات 

رحــاب األقــى.

»بروفــة«  يجــرون  حاخامــات 
لعيــد  اســتعداًدا  األقــى  القتحــام 

العــربي الفصــح 

اقتحــم  نفســه،  الســياق  ويف 
حاخامــات  كبــار  مــن  العــرات 
املســتوطنات واملعاهــد الدينيــة املســجد 
األقــى املبــارك، األحــد 2022-4-3 
املحــارضات  مــن  العديــد  وعقــدوا 
لـ«عيــد  »التحضريــة«  والنقاشــات 
ــم يف هــذا  ــربي، ورافقه الفصــح« الع
هــذه  طــاب  مــن  عــدد  االقتحــام 
املعاهــد، وكان مــن أبــرز الحضــور 
»الســنهدرين  مؤســي  مجموعــة 
الجديــد«، التــي تعمــل عــى إعــادة 
إحيــاء ســلطة الحاخامــات القياديــة 
للمجتمــع اليهــودي بإحيــاء »مجلــس 
»الســنهدرين«  املســمى  القضــاة« 

التــورايت. الوصــف  بحســب 

»الســنهدرين  حاخامــات  وأكــد 

»قربــان  أداء  وقــت  أّن  الجديــد« 

ــان ومل  ــد ح ــى ق ــح« يف األق الفص

يعــد يحــول دونــه يشء ودارت كلــات 

جميــع الحضــور حــول التحضــرات 

ــكل«  ــاء الهي ــح« و«بن ــان الفص لـ«قرب

و«قــدوم املســيح املخلــص« ورضورة 

متهيــًدا  للهيــكل«  البــري  »البنــاء 

لقدومــه، وأهميــة الوجــود اليهــودي 

الكبــر يف املســجد األقــى.

ويحــّل »عيــد الفصــح« العــربي 

ــني  ــة ب ــرة الواقع ــام يف الف ــذا الع ه

15 و22 رمضــان، الــذي يوافــق الفــرة 

بــني تاريخــي 16 و2022-4-22.

إىل  أقــرب  كان االقتحــام  وقــد 

»قمــة حاخاميــة« ملتطــريف الصهيونيــة 

الدينيــة يف األقــى، حيــث شــارك فيه 

ــات يتبعهــا عــرات  حاخامــات وهيئ

اآلالف مــن املتطرفــني الصهاينــة عــى 

ــة. ــطني املحتل ــداد فلس امت
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األحــد  مســتوطنون،  اســتوىل 
فنــدق  عــى   ،2022-3-27 املــايض 
بــن  عمــر  ســاحة  يف  »البــراء« 
ــدس  ــل، يف الق ــاب الخلي ــاب/ ب الخط
بحراســة  اقتحامــه  بعــد  القدميــة، 
الرطــة والضبــاط ومنــع املســتأجرين 

فيــه. الوجــود  قــرش«  »عائلــة 

ويقــع فنــدق البــراء يف مــكان 
ــة يف  ــدة القدمي ــن البل ــراتيجي م اس
ــارة النصــارى  ــني ح ــع ب ــدس، ويق الق
ــل قلعــة القــدس،  وحــارة األرمــن مقاب
التجــاري. الســوق  بدايــة   وعنــد 

ــث يطــل عــى بركــة قدميــة جــًدا،  حي
ــة  ــرك مهم ــني 6 ب ــن ب ــة م ــي برك وه
تاريخيًــا مــن أيــام اليبوســيني لتجميــع 
وهــذه  املقدســة،  املدينــة  يف  امليــاه 
الربكــة لهــا عــدة روايــات وقصــص 
تاريخيــة قدميــة تعــود إىل مــا قبــل 3 

آالف ســنة.

فنــدق  االســتياء عــى  حــاس: 
جرميــة بالقــدس  »البــراء« 

إّن  »حــاس«:  حركــة  قالــت 
االســتيطانية  الجاعــات  “اســتياء 
البــراء  فنــدق  عــى  املتطرّفــة 
الصغــر، الواقــع يف ميــدان عمــر بــن 
الخطــاب، واململــوك لبطريركيــة الــّروم 
األرثوذكــس املقدســية، جرميــة جديــدة 
ــال  ــم االحت ــلة جرائ تضــاف إىل سلس
التــي تســتهدف تهويــد مدينــة القــدس 
التاريخيــة. املحتلــة وتغيــر معاملهــا 

ــا  ــاٍن له وعــربت “حــاس”، يف بي
الصهيونيــة  للخطــوة  رفضهــا  عــن 
انتهــاكًا خطــرًا  وعّدتهــا  الجديــدة، 
ــاوية، واألعــراف  لــكّل الرائــع السَّ
واملواثيــق الدوليــة، ومحاولــة يائســة 
ــدس  ــامل الق ــس مع ــح يف طم ــن تفل ل

واملســيحية. اإلســامية  التاريخيــة، 

الشــعب  »حــاس«   ودعــت 
ومكّوناتــه  بأطيافــه  الفلســطيني 
ــوة  ــّدي للخط ــدة للتص ــة إىل الوح كاف
مــن  القــدس  وحايــة  الصهيونيــة، 

والتهويــد. االســتيطان  خطــر 

القــدس  يف  الكنائــس  بطاركــة 
االســتياء  يُدينــون 

ورؤســاء  بطاركــة  دان  بدورهــم، 
ــة اســتياء  الكنائــس يف القــدس املحتل
الجاعــة املتطرفة »عطــرت كوهانيم« 
عى فنــدق »البــراء الصغــرة« وقالوا: 
ــي  ــود الح ــتمرار وج ــد الس ــه تهدي “إن

ــة”. ــيحي يف املدين املس

أّن  البطاركــة،  بيــان  وأضــاف 
االســتياء عــى الفنــدق فعــل اقتحــام 
الجاعــة  وأن  إجرامــي،  وتعــدٍّ 

االســتيطانية املتطرفــة يترفــون كــا 
ــوا فــوق القانــون، دون خــوف  ــو كان ل

مــن العواقــب.

وقــال البيــان إّن: هــذه القضيــة 
ال تتعلــق باملمتلــكات الفرديــة فقــط، 
ــدس،  ــل للق ــع الكام ــق بالطاب ــل تتعل ب
ــون  ــيحي ك ــي املس ــك الح ــا يف ذل مب
ــذي يقــع  ــراء الصغــر« ال ــدق »الب فن
عــى طريــق الحــج ملايــني املســيحيني 

ــام. ــدس كل ع ــزورون الق ــن ي الذي

“الجاعــات  البيــان:  وتابــع 
ــرت  ــل “عط ــة مث ــة اإلرسائيلي املتطرف
كوهانيــم” تســتهدف بالفعــل وتخطــف 
مدينتنــا القدميــة الحبيبــة يف القــدس، 
الرعيــة  غــر  أجندتهــا  وتفــرض 

والخطــرة عــى جميــع األطــراف.

بعد استيالء االحتالل على فندق في القدس.. »حماس« 
وبطاركة الكنائس يدينون الفعل
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سبســطية  أســاقفة  رئيــس  أكــد 
ــه  ــا الل ــران عط ــس، املط ــروم األرثوذك لل
أّن اســتياء   ،2022-4-5 الثاثــاء  حنــا، 
ــي يف  ــار أرثوذك ــى عق ــتوطنني ع املس
منطقــة بــاب الخليــل إمنــا يعتــرب تطــوًرا 
سياســة  إطــار  يف  ينــدرج  دراماتيكيًــا 
ــش  ــاف وتهمي ــة إىل إضع ــة هادف ممنهج
ــدس. ــة الق ــيحي يف مدين ــور املس الحض

وقــال حنــا يف تريحــاٍت صحافيــة 
مــن  الكثــر  ونُهبــت  رُسقــت  »لقــد 
ــا  ــم االســتياء عليه ــا املســيحية وت أوقافن
عنــوة واليــوم يــأيت دور بــاب الخليــل 
ــات  ــة إىل البطريركي ــة املؤدي ــو البواب وه
يف  املقدســة  واألماكــن  والكنائــس 

. القــدس” 

وأضــاف: “إّن اســتياء املســتوطنني 
ــالة  ــي رس ــا ه ــراء إمن ــدق الب ــى فن ع
ــل ســوف  ــذا املسلس ــة وهــي أّن ه واضح

ــم  ــوم يت ــأيت ي ــد ي ــد وق ــتمر ويتصاع يس
فيــه االســتياء عــى عقــارات أخــرى 

ــاك”. هن

وتابــع: “ندعــو الكنائس املســيحية كلها 
للتعــاون مــن أجــل إفشــال هــذا املخطــط 
وندعــو الهيئــات القنصليــة والدبلوماســية 
يف القــدس إىل اتخــاذ إجــراءات هادفــة 
هــذه  وإيقــاف  االنهيــار  هــذا  ملنــع 
ــه  ــطيني كل ــعبنا الفلس ــا ش ــات، أم التعدي
عــن  دفاًعــا  بالتوحــد  مطالــب  فهــو 
الذيــن  فاولئــك  ومقدســاتها،  القــدس 
واملقدســات  األوقــاف  عــى  يعتــدون 
اإلســامية هــم ذاتهــم املعتــدون عــى 

أوقافنــا املســيحية .

تريحاتــه  حنــا  املطــران  وختــم 
قائــًا: كلنــا مســتهدفون وال يســتثنى مــن 
ذلــك أحــد عــى اإلطــاق ووجــب أن 
ــن  ــر م ــدر كب ــن وعــى ق ــون موحدي نك

الحكمــة واملســؤولية والوعــي والدرايــة 

ــة إىل  ــة الهادف إلفشــال املخططــات املبيت

باملدينــة  وارتباطنــا  وجودنــا  أضعــاف 

املقدســة.

االحتــال،  مخابــرات  ســلّمت 
مديــر  نائــب   ،2022-4-3 األحــد 
عــام أوقــاف القــدس الشــيخ ناجــح 
عــن  بإبعــاده  قــراًرا  بكــرات، 

املبــارك. األقــى  املســجد 
ــال  ــرات االحت ــتدعت مخاب واس
قــراًرا  وســلّمته  بكــرات،  الشــيخ 

املســجد  عــن  بإبعــاده  يقــي 
أشــهر.  6 ملــدة  األقــى 

 ويعــّد بكــرات مــن الشــخصيات 
الشــارع  يف  املؤثّــرة  املقدســية 
قبــل  مــن  واملســتهدفة  املقــديس، 

االحتــال.

واعتُقــل بكــرات عــّدة مــرات 
مــن قبــل االحتــال، وأُبعــد عــن 
 26 مــن  أكــر  األقــى  املســجد 
مــرة، ملــدد تــراوح مــا بــني أســبوع 

6 شــهور. إىل 

وخــال الشــهر املــايض أصــدرت 
 18 أصــدرت  االحتــال  ســلطات 
قــرار إبعــاد ملواطنــني عــن املســجد 

ــة. ــدة القدمي ــى والبل األق

ويــأيت إبعــاد الشــيخ بكــرات 
ــة تصاعــدت  ضمــن هجمــة صهيوني
باســتهداف  األخــرة  اآلونــة  يف 
املرابطــني  وخاصــة  املقدســيني 
األقــى  املســجد  يف  والعاملــني 

املبــارك.

المطران حنا: استيالء المستوطنين على فندق البتراء في 
القدس مخطط إلضعاف الحضور المسيحي

سلطات االحتالل تبعد الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد 
األقصى
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الخميس 6 رمضان 1443 هـ,الموافق ل 8 نيسان 2022

األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
 ،2022-4-4 اإلثنــني  واملحرريــن، 
أن عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري 
ــال  ــلطات االحت ــا س ــي أصدرته الت
اإلرسائيــي خــال شــهر آذار/ مارس 
ــا 107  ــرًا، منه ــغ 195 أم ــايض بل امل

جديــدة والباقــي تجديــدات.
قــد  اإلداريــون  األرسى  وكان 
اتخــذوا مطلــع كانــون الثــاين/ ينايــر 
يتمثــل  جاعيًــا  موقًفــا  املــايض 
بإعــان املقاطعــة الشــاملة والنهائيــة 
املتعلقــة  القضــاء  إجــراءات  لــكل 

اإلداري. باالعتقــال 
واالعتقــال اإلداري يكــون دون 
تهمــة أو محاكمــة، ودون الســاح 
ــواد  ــة امل ــه مبعاين ــل أو ملحامي للمعتق
ــة، يف خــرق واضــح  الخاصــة باألدل
ورصيــح لبنــود القانــون الــدويل 

اإلنســاين، لتكــون »إرسائيــل« الجهة 
ــارس  ــي مت ــامل الت ــدة يف الع الوحي

ــة. ــذه السياس ه
االحتــال  ســلطات  وتتــذرع 
وإدارات املعتقــات بــأّن املعتقلــني 
اإلداريــني لهــم ملفــات رسيــة ال 
ــا  ــا، ف ــا مطلًق ــف عنه ــن الكش ميك
ــه وال  يعــرف املعتقــل مــدة محكوميت

التهمــة املوجهــة إليــه.
اإلداري  املعتقــل  ويتعــرض 
ــن  ــر م ــال أك ــدة االعتق ــد م لتجدي
ــتة أو  ــهر أو س ــة أش ــدة ثاث ــرة مل م
مثانيــة، وقــد تصــل أحيانـًـا إىل ســنة 
كاملــة، ووصلــت يف بعــض الحــاالت 
إىل ســبع ســنوات كــا يف حالــة 

املناضــل عــي الجــّال.
ومــن الجدير ذكــره، أن نحو 500 
معتقــل إداري يواصلــون مقاطعتهــم 

ملحاكــم االحتــال اإلرسائيــي تحــت 

شــعار »قرارنــا حريــة«، لليــوم الـ94 

عــى التــوايل، يف إطــار مواجهتهــم 

لسياســة االعتقــال اإلداري.

األرسى  مركــز  مديــر  أفــاد 
للدراســات، رأفــت حمدونــة بــأّن 
ترتكــب  االحتــال  »ســلطات 
عــرات االنتهــاكات بحــق املعتقلــني 
النفــي  كالتعذيــب  األطفــال، 
بنيــات  واســتغال  والجســدي، 
والركيــز  الضعيفــة،  أجســادهم 
ــل،  ــد والتنكي ــب والتهدي عــى التعذي

بالــكاب”. أحيانًــا  والرويــع 
وقــال حمدونــة قــي تريحــات 
الطفــل  يــوم  مبناســبة  صحافيــة 
 ،2022-4-5 الثاثــاء  الفلســطيني، 
ــة  ــجون اإلرسائيلي ــلطات الس إّن »س
غــر  وســائل  اســتخدام  تتعمــد 
ــداع،  ــال، كالخ ــع األطف ــة م مروع
واملعاملــة  الكاذبــة،  والوعــود 

الردعيــة  واملحاكــم  القاســية، 
الجائــرة،  والقوانــني  العســكرية، 
املاليــة،  بالغرامــات  والعقــاب 
واســتخدام  االنفــرادي،  والعــزل 
ال  أماكــن  يف  واالحتجــاز  القــوة، 
تليــق بهــم وبأعارهــم، والتفتيشــات 

االســتفزازية”.
»املعتقلــني  أّن  إىل  وأشــار 
فقــدان  مــن  يعانــون  األطفــال 
والثقافيــة  الصحيــة  العنايــة 
ــدين  ــود مرش ــدم وج ــية، وع والنفس
واحتجازهــم  الســجن،  داخــل 
بالقــرب مــن أرسى جنائيــني يهــود 
يف كثــر مــن األحــوال، والتخويــف 
االعتقــال،  أثنــاء  بهــم  والتنكيــل 
إىل  تهــدف  ممنهجــة  بأســاليب 

تدمــر الطفولــة الفلســطينية، وتلحق 
بهــا الكثــر مــن اآلثــار الصحيــة 
والنفســية والجســدية واالجتاعيــة”.

»املنظــات  حمدونــة  ودعــا 
بالطفــل، إىل  الخاصــة  الحقوقيــة 
متابعــة أوضــاع املعتقلــني القارصين 
ــاع  ــة، وس ــات الصهيوني يف املعتق
شــهاداتهم، ومحاســبة دولة االحتال 
عــى جرامئهــا بحقهــم، وإلزامهــا 
ــدات  ــق واملعاه ــات واملواثي باالتفاقي

والقــرارات الدوليــة لحايتهــم”.
إحصــاءات  أّن  إىل  يشــار 
فلســطينية بيّنــت استشــهاد 78 طفــًا 
االحتــال  برصــاص  فلســطينيًا، 
ــايض  ــام امل ــال الع ــوين، خ الصهي

.2021

شؤون األسرى: االحتالل أصدر 195 أمر اعتقال إداري خالل 
آذار/مارس

في يوم الطفل العالمي.. االحتالل يستخدم أساليب 
وحشية ضد األطفال األسرى
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لجاعــة  العــام  املراقــب  أكــد 
»اإلخــوان املســلمني« يف األردن، عبــد 
الحميــد الذنيبــات، أّن »الحركة اإلســامية 
ســتنهض بواجبهــا، وتقــوم بدورهــا يف 
مواجهــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين 
شــعبنا  وتحصــني  تداعياتــه،  واحتــواء 
اخــراق  مــن  األمــة  وشــعوب  األردين 

وثقافتهــا”. ووعيهــا  فكرهــا 

وأِســَف الذنيبــات يف كلمــة لــه، خال 
حفــل اإلفطــار الســنوي الــذي أقامتــه 
ــاء 4-5- ــة اإلســامية، مســاء الثاث الحرك

الرســمية  املؤسســات  »الندفــاع   ،2022
ــال”. ــع االحت ــع م ــو التطبي ــة نح األردني

وقــال الذنيبــات: “اندفعنــا خــال 
الشــهور املاضيــة يف مشــاريع التطبيــع 

مــع االحتــال عــرب اتفاقيــة تبــادل املــاء 
ــادة  ــن ق ــدد م ــس ع ــا دنّ ــاء، ك والكهرب
الطهــور،  األردن  أرض  املحتــل  الكيــان 
سياســاتهم  فيــه  يواصلــون  وقــت  يف 
ــا يف  االســتيطانية، وجرامئهــم بحــق أهلن
فلســطني، وميعنــون يف اســتهداف مدينــة 
القــدس واملســجد األقــى باقتحامــات ال 

ــف”. تتوق

ــات أن »معركــة ســيف  وبــنّي الذنيب
خاضهــا  التــي  البطوليــة  القــدس 
ــن األرض  ــا ع ــطيني دفاًع ــعب الفلس الش
ومقدســات األمــة، شــّكلت منعطًفــا مهــًا 
الصهيــوين،  الكيــان  مــع  الــراع  يف 
ــاتنا”. ــس ملقدس ــا، واملدنّ ــب ألرضن الغاص

ــات البطوليــة  ــار إىل أّن »العملي وأش

الداخــل  شــهدها  التــي  األخــرة 

ويف   1948 عــام  املحتــل  الفلســطيني 

ــة،  ــام املاضي ــال األي ــة خ ــة الغربي الضف

تعــرّب عــن وحــدة الشــعب الفلســطيني 

يف مختلــف مواقــع وجــوده عــى برنامــج 

املقاومــة”.

ــزب  ــام لح ــني الع ــال األم ــدوره، ق ب

جبهــة العمــل اإلســامي، مــراد العضايلــة: 

ــة  ــة فاصل ــوم معرك إّن »األمــة تنتظــر الي

وتاريخيــة مــع الكيــان الصهيــوين، ولذلــك 

تتعجــل القيــادة الصهيونيــة بلقــاءات مــن 

ــة  ــة، وهــي تســتجدي التهدئ أجــل التهدئ

ــن  ــزل، وم ــن الشــعب الفلســطيني األع م

ــه”. مقاومت

أظهــر تقريــر استشــهاد 34 فلســطينيًّا 

يف  الصهيــوين  االحتــال  برصــاص 

والقــدس  الضفــة  مناطــق  مختلــف 

املحتلتــني، خــال الربــع األول مــن العــام 

.2022 الجــاري 

وقــال التقريــر الصــادر عــن التجمــع 

الوطنــي ألرس شــهداء فلســطني، الثاثــاء 

خمســة  الشــهداء  مــن  إّن   :2022-4-5

ــا. ــن 18 عاًم ــل ع ــم تق ــال أعاره أطف

األشــهر  أكــر  أّن  التقريــر  وبــنّي 

ــى  ــث ارتق ــايض حي ــو آذار امل ــة ه دموي

أّن  يؤكّــد  مــا  الشــهداء،  عــدد  نصــف 

إرهــاب االحتــال آخــٌذ يف التصاعــد ضــد 

أبنــاء الشــعب الفلســطيني.

كــا أوضــح التقريــر أّن من الشــهداء 

االحتــال  باعتــداءات  ارتقــوا  الذيــن 

ــا  ــا فيه ــة، مب ــات الضف ــن محافظ 30 م

القــدس، و4 مــن أرايض العــام 1948، 

وأصغرهــم الطفــل محمــد رزق صــاح 

)14عاًمــا( مــن بلــدة الخــر جنــوب 

-2-23 بتاريــخ  واستشــهد  لحــم  بيــت 

.2022

علماء من األردن: سننهض بواجبنا في مواجهة التطبيع مع 
االحتالل

ا برصاص االحتالل في الربع األول من  34 شهيًدا فلسطينيًّ
2022
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الخميس 6 رمضان 1443 هـ,الموافق ل 8 نيسان 2022

انسحب العب املنتخب 

يف  األول  ليــس  املوقــف  وهــذا 
ــحب  ــي إذ انس ــب الكويت ــرة الاع مس
ــارزة  ــامل للمب ــة الع ــن بطول ــابًقا م س

ــة  ــدا عــام 2019 رفًضــا ملنازل يف هولن
العــب صهيــوين وســط احتفــاء شــعبي 

مبواقفــه الرافضــة للتطبيــع.

وتعــّد هــذه املــرة الثالثــة التــي 

ينســحب فيهــا العــب كويتــي قبــل 
ــة  ــذ بداي ــوين من ــة العــب صهي مواجه
التنــس  العــب  أولهــم  وكان  العــام، 
ــر  ــن العم ــغ م ــويض، البال ــد الع محم
14 عامــاً، والــذي انســحب مــن الــدور 
نصــف النهــايئ مــن البطولــة الدوليــة 

يف  للمحرفــني 

كــا يســر معظــم الاعبــني العرب 
نفــس  عــى  األلعــاب  مختلــف  يف 
مواجهــة  عــن  وميتنعــون  الطريــق، 
العبــني مــن صهيــوين رفًضــا للتطبيــع، 
ــه،  ودعــا للشــعب الفلســطيني وقضيت
وتعــرض عــدد منهــم لعقوبــات قاســية 

ــة. وظامل

االحتالل يخطط لبناء جدار فصل عنصري لعزل أم الفحم 
وبلدات المثلث

انسحاب العب المنتخب الكويتي للمبارزة محمد الفضلي 
رفًضا لمواجهة العب صهيوني

جيــش  أركان  رئيــس  وافــق 

االحتــال، أفيــف كوخــايف، مقــرح 

يطالــب بــاإلرساع يف بنــاء جــدار فصل 

عنــري جديــد يف منطقة ســامل رشق 

ــل،  ــم، يف الداخــل املحت ــدة أم الفح بل

ميتــد حتــى حــدود مدينــة القــدس.

ــإّن  ــة ف ــة الصهيوني وحســب اإلذاع

ومشــابه  إســمنتيًا،  ســيكون  الجــدار 

ــة،  ــة الغربي ــييده يف الضف ــم تش ــا ت مل

ــى. ــة األق ــال انتفاض خ

ــدأ  ــذي ب ــرب جــدار الفصــل ال ويعت

ــة  ــة الغربي ــال الضف ــامل ش ــة س بقري

أول مقطــع بنــي يف املرحلــة األوىل 

ــدي. ــروع التهوي ــذا امل ــن ه م

ــى  ــة حت ــدار إىل مدين ــل الج ويص

كفــر قاســم جنــوب قلقيليــة، وقــد 

ــم  ــة أم الفح ــذا املقطــع مدين شــمل ه

ــل  ــا وص ــة، ك ــطني املحتل ــل فلس داخ

كفــر  رشقــي  الكانــا  مســتعمرة  إىل 

ــم. قاس

وأقيــم الجــدار أيًضــا بــني قريتــي 

ــغ  ــة، وبل ــة الغربي ــة وباق ــة الرقي باق

ــم. طــول هــذا املقطــع حــوايل 128كل

إلحــاق  إىل  الجــدار  وســيؤدي 

الــرر بعــدد مــن أهــايل مناطــق 

ــة  ــة عــام 1948 الواقع فلســطني املحتل

ــر«  ــط »األخ ــمى الخ ــا يس ــرب م غ

ــة للســور العنــري،  ــي، املتاخم الوهم

الفحــم  أم  وبلــدة  املثلــث  يف قــرى 

وغرهــا.

املصدر: موقع مدينة القدس
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و”إرسائيــل”،  اإلمــارات  وقعــت 
تفاهــم  مذكــرة   ،2022-4-4 اإلثنــني 
النقــل  مجــال  يف  التعــاون  بشــأن 
ــز  ــربات، وتعزي ــادل الخ ــري، وتب البح

اإلســراتجية. الراكــة 
ــة  ــاء اإلماراتي ــة األنب ــرت وكال وذك
ــت يف  ــي وقع ــرة الت الرســمية أن املذك
اإلمــارات، تــأيت للمســاهمة يف تعزيــز 
الدولتــني،  بــني  املشــركة  املصالــح 
ــاق أبراهــام”  ــك عــى ضــوء »اتف وذل
املوقــع بــني البلديــن، حســب تعبرهــا.

وقالــت الوكالــة: إّن املذكــرة ترمــي 
إىل »تلبيــة احتياجــات النقــل البحــري 
الــدويل، واالســتفادة الكاملــة والفعالــة 
مــن األســطول البحــري واملوانــئ لــكا 
البلديــن، وضــان الســامة البحريــة”.

»مذكــرة  إن  املزروعــي:  وقــال 
الجانبــان  وقعهــا  التــي  التفاهــم 
تعزيــز  الطرفــني يف  رغبــة  تعكــس 

التعــاون يف مجــال  آفــاق  وتوســيع 
البلديــن  وإرادة  البحــري،  النقــل 
يف تعزيــز نطــاق الراكــة الثنائيــة 
وتعميقهــا، خاصــة يف املجــاالت املهمــة 

ــة  والتــي تســهم بتعزيــز مســرة التنمي

بحســب  البلديــن«،  يف  املســتدامة 

تعبــره.

ــي املغــريب  كشــف املكتــب الوطن
ــام  ــال الع ــعى خ ــه يس ــياحة أن للس
اســتقطاب  إىل   ،2022 الجــاري 
مــا يقــرب مــن 200 ألــف زائــر 
صهيــوين مــن خــال رفــع عــدد 
الرحــات الجويــة املبــارشة بــني تــل 
أبيــب ومراكــش إىل 8 رحــات يف 
األســبوع، عــى أن يرتفــع العــدد مــع 
الســنوات القليلــة املقبلــة، وفــق قنــاة 

الصهيونيــة.  ”i24“

وكان وفــد مــن املكتــب الوطنــي 
للســياحة، الــذي شــارك يف معــرض 
ــدويل  ــياحة املتوســطي ال ســوق الس

يف »تــل أبيــب”، يومي 29 و30 آذار/ 
مــارس املنــرم، قــد عقــد لقــاءات 
تُعــّد  التــي  »اركيــا«  رشكــة  مــع 
ــة  ــة متخصص ــة صهيوني ــث رشك ثال
ــال«  ــد »إل ع ــوي بع ــل الج يف النق
مناقشــة  بهــدف  و«يرسائــر«، 
جويــة  خطــوط  إطــاق  إمكانيــة 

ــرب. ــال واملغ ــني االحت ــدة ب جدي

وبحســب القنــاة، تحدثــت تقارير 
مايــني   8 حــواىل  أن  ســياحية 
صهيــوين يســافرون خــارج االحتال 
ــة،  ــات الســياحية الدولي نحــو الوجه
وبالتــايل فــإن املغــرب يراهــن عــى 

ــع  ــم م ــدد منه ــرب ع ــتقطاب أك اس
وجــود حــوايل مليــون صهيــوين مــن 
أصــول مغربيــة ترغــب يف إحيــاء 

ــم. ــرى أرسه ذك

ويُعــّد القطــاع الســياحي مــن 
يف  مســاهمة  القطاعــات  أبــرز 
االقتصــاد الوطنــي املغــريب، ويأمــل 
الفاعلــون يف هــذا القطــاع التعــايف 
برسعــة مــن تداعيــات وبــاء كورونــا 
ــة  ــدود، خاص ــاق الح ــرارات إغ وق
بعــد عــودة حركــة النقــل الجــوي 

ــة. ــدان العاملي ــني البل ب

اإلمارات و«إسرائيل« توقعان مذكرة تعاون في مجال 
النقل البحري

المغرب يقرر رفع عدد الرحالت الجوية مع االحتالل
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تسهيالت التماسيح.. ماذا يريد االحتالل من تسهيالته 
المزعومة ؟

بقلم نارص نارص

ــم  ــي الغاش ــال اإلرسائي االحت
ويقتلهــم  الفلســطينيني  يهاجــم 
عــى  ويعتــدي  كــا يف جنــني 
حرياتهــم االساســية يف القــدس 
ــطني دون  ــائر فلس ــى وس واالق
رمضــان  مبواعيــد  عاقــة  اي 
وغــره ،ثــم يقــدم تســهيات يرجو 
ــف  ــط ويخف ــا أن يضب مــن خاله
الفلســطينيني  فعــل  ردود  مــن 
يقتــل  إجراءاتــه  املقاِومــة ضــد 
ضحيتــه ثــم يعطيهــا تســهيات 
ــل  ــن أج ــهيات م ــاح ،تس كالتمس
ضــان اســتمرار قتلــه وتعذيبــه 
ــك  ــن ذل ــى م ــطينيني وأده للفلس
ــددة  ــوم بإجــراء اتصــاالت متع يق
مــع قــوى اقليميــة كمــر واألردن 
وغرهــا للتدخــل لتهدئــة األوضــاع 
وبشــكل أدق لضــان ردود فعــل 
اســتمرار  عــى  جــًدا  محــدودة 
وقمعــه  واســتيطانه  احتالــه 

. للفلســطينيني  

ال ينبغــي أن يركــز الخطــاب 
موضــوع  عــى  الفلســطيني 
التســهيات هــل ؟ وكيــف ؟ وملــاذا 
املفــرض  مــن  بــل  ؟  ومتــى 
الركيــز عــى جذريــة  يتــم  ان 
الرفــض لاحتــال ولاســتيطان 
أيـًـا كانــت أشــكاله وأنواعــه وتأكيد 
مقاومــة  الفلســطينيني يف  حــق 
ــاه  ــي االنتب ــال ،وينبغ ــذا االحت ه
ــذي  ــق ال للخطــر الجــذري والعمي
تواجهــه القــدس هــذه األيــام ،وما 
نرتــه صحيفــة هآرتــس 4/4 حول 
تعاظــم تهويــد رشق القــدس وليس 

فقــط غربهــا بهــدوء وصمــت ومــا 
ــذا  ــى ه ــًدا ع ــًا واح ذاك اإل دلي
الدائــم فمعظــم قــادة  الخطــر 
وزعــاء االحتــال ومــن بينهــم 
شــخصيات مجتمــع مــدين واعــام 
ــال  ــة احت ــاع كلم ــون س ال يحب
اإل قليــاً لــذر الرمــاد يف العيــون، 
ــيح  ــهيات التاس ــدف تس ــد ته ق
هــذه عــدا عن كونهــا أداة لتســهيل 
بــل  الفلســطينيني  اســتيعاب 
وبعــض االرسائيليــني لاحتــال 
الغاشــم اىل متريــر مخططــات 
ــر حســون  ــفها ن ــي كش ــك الت كتل
ومايــا دينــي شــانو يف هآرتــس 
»تهويــد القــدس« واألهــم تراجــع 
الداخــي  االرسائيــي  االهتــام 
واألهــم ألوســاط األمريــكان، وقــد 
أكــدت “هآرتــس” بــأّن القــدس 
ــاء  ــل البن ــر يف ظ ــتمر بالتغي تس
واالســتيطان يف مــا وراء الخــط 
ابــو  جبــل  يف  كــا  األخــر  
ــلومو«  ــة ش ــم »وعطــروت وتل غني
قــوة  لتزايــد  إضافــة  وغرهــا، 

الجمعيــات االســتيطانية .

هكــذا يبــدو جليًــا  بــأن مــا 
ــهيات  ــن تس ــال م ــه االحت يزعم
للفلســطينني مبناســبة رمضــان مــا 
هــو اىل حقــوق انســانية أساســية 
وأوليــة وهــي حقــوق مروطــة 
خاضعــة ملــزاج االحتــال وهــي 
تخــدم ليس فقــط التمســاح املحتل 
املجــرم حيــث تســاعده يف هضــم 
لــه بتربيــر  ضحايــاه والســاح 
سياســاته لــدى بعــض مواطنيــه 
ــن  ــد أدىن م ــون بح ــن يتمتع الذي
اإلنســانية، بــل قــد تســمح لــه 

ــه  ــض وجه هــذه التســهيات لتبيي

ــام العاملــي  ــرأي الع األســود يف ال

األيــام  هــذه  يتعاطــف  الــذي 

أوكرانيــا،  يف  الضحايــا  مــع 

ــة  ــن فضيح ــا م ــف عبئً ــا تخف ك

للحكومــات  املعايــر  ازدواجيــة 

بــني  مــا  وإرسائيــل،  الغربيــة 

ــن أو  ــا للدي ــة وفًق ــٍة وضحي ضحي

العــرق او اللــون او الجنــس .

ــطينيني أن  ــن للفلس ــاذا ميك م

ــف  ــك ؟ وكي ــراء ذل ــوا إزاء ج يفعل

ميكــن لهــم أن يواجهــوا تســهيات 

التاســيح واملؤامــرة عــى القــدس 

ــطني  ــة وفلس ــة أرايض الضف وكاف

القيــادة  خضــوع  ظــل  ،يف 

الرســمية لهــذه املؤامــرة وموقــف 

عــريب ضعيــف للغايــة بالتأكيــد 

ــد  ــو املزي ــد ه ــل الوحي ــإّن الح ف

مــن الرفــض وعــدم الخضــوع 

واالســتمرار باملقاومــة املروعــة 

واإلنســانية بكافــة أشــكالها، وال 

يعنــي ذلــك رفــض التســهيات 

ــود  ــز صم ــتخدامها لتعزي ــل اس ب

الفلســطينيني  مقاومــة  وثبــات 

النيــل  أو  إضعافهــا  وليــس 

الشــعب  وانطاقــة  عــزم  مــن 

الفلســطيني املتجــدد هــذي األيــام 

كــا يخطــط االحتــال ويســعى 

. باســتمرار  
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غزة

يف ذكــرى يــوم األرض، مؤسســة 

الحملــة  عضــو  فلســطني  روايس 

ــة  ــطني ونقاب ــودة إىل فلس ــة للع العاملي

تفتتحــان  الفلســطينيني  املهندســني 

»عبــق  املركزيــة  الثقافيــة  الفعاليــة 

األرض«.

وتضمنــت الفعاليــة زراعــة أشــجار 

الزيتــون يف إشــارة لرمزيــة شــجرة 

الزيتــون وتاريخهــا املتجذر يف األرض، 

الــراث  معــرض  الفتتــاح  إضافــة 

الشــعبي الــذي اشــتمل عــى مطــرزات 

ومنقوشــات صنعــت بأيــدي فلســطينية، 

فضــًا عــن إقامــة معــرض فنــي دويل 

ملجموعــة مــن الفنانــني، عــرب لوحــات 

ــب مختلفــة مــن  ــة تناولــت جوان فني

ــال  ــرة النض ــطينية ومس ــاة الفلس الحي

ــع الحــارضون عــى  ــي. كــا وقّ الوطن

وثيقــة “اســمها فلســطني” التــي دعــت 

باكستان

أقامت مؤسســة فلســطني باكســتان 

PLF عضــو الحملــة العامليــة للعودة إىل 

ــة كراتــي مؤمتــرًا  فلســطني يف مدين

ــا مــع فلســطني إحيــاًء لذكــرى  تضامنيً

بحضورعــدد   ،46 الــــ  األرض  يــوم 

مــن الشــخصيات الدينيــة والثقافيــة 

ــية. والسياس

فرنسا

بالتعــاون مع الحملــة العاملية للعودة 

الشــخصيات  مئــات  فلســطني،  إىل 

والجمعيــات الفلســطينية باإلضافــة إىل 

ــة وفرنســية وأحــزاب  ــات مغاربي جمعي

ــية، يقيمــون اعتصاًمــا  ــارية فرنس يس

ــع الشــعب الفلســطيني يف  ــا م تضامنيً

باريــس،  وســط  الجمهوريــة  ســاحة 

ــوِم  ــرى الـــ 46 لي ــاًء للذك ــك إحي وذل

األرض.

الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين تحيي ذكرى يوم 
األرض
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تونس

إحيــاًء لذكــرى يــوم األرض الـــ 46 

نظّمــت الشــبكة التونســية للتصــدي 

تضامنيــة  وقفــة  التطبيــع،  ملنظومــة 

العامليــة  الحملــة  أعضــاء  مبشــاركة 

للعــودة إىل فلســطني، تخللهــا رفــع 

األعــام الفلســطينية وإلقــاء العديــد 

مــن الكلــات دعــًا ومســاندًة للشــعب 

الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، وتنديــًدا 

مبارســات الكيــان الغاصــب، مؤكديــن 

عــى املوقــف الشــعب التونــي بتجريم 

ــا. ــا قاطًع ــه رفًض ــع ورفض التطبي

املغرب

أحيــا فريــق منظمــة البيــت العــريب 

»عضــو الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

فلســطني« يف مدينــة طنجــة املغربيّــة، 

ذكــرى يــوم األرض الـ 46 عــرب التوقيع 

عــى وثيقــة #اسمها_فلســطني.

املكتــب  رئيــس  رّصح  وقــد 

التنفيــذي للمنظمــة األســتاذ محمــد 

ــوم  ــرى ي ــدت ذك ــم مــربوك: »ُخلّ كري

وبنــاء  العهــد  تجديــد  بآليــة  األرض 

الوعــي بــني مختلــف الفئــات العمريــة 

عــى حقيقــة أن فلســطني قضيــة ال 

تَُخــان وأن عــدو أمتنــا واحــد”. 

بلجيكا 

 - »شــارلوروا  فريــق  أحيــا 

فلســطني« أعضــاء الحملــة العامليــة 

بلجيــكا،  يف  فلســطني  إىل  للعــودة 

الذكــرى الـــ 46 ليــوم األرض يف وقفــٍة 

الفلســطيني  الشــعب  مــع  تضامنيــة 

مبدينــة »شــارلوروا البلجيكيــة«، حيــث 

وضعــوا خيمــة أطلقــو عليهــا شــعار 

»اســمها فلســطني«، ووزعوا منشــورات 

ــة  ــوم األرض، إضاف ــن ي ــات ع وملصق

إىل رفــع األعــام الفلســطينية وتوزيــع 

التمــر الفلســطيني.



موقعها: 
تقع إىل الشال الغريب من القدس وتبعد عنها 1 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
ــي  ــا حــي »م ــع عــى أراضيه ــة يق ــدس الغربي ــن ضواحــي الق ــم، وهــي اآلن م ــلوبة 12000 دون ــا املس ــت مســاحة أراضيه بلغ
تفتــواح« مــن أحيــاء القــدس، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 1451 نســمة، 1893 نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 2550 

ــام 1945. ع

االحتالل الصهيوين: 

ــا  ــة احتله ــة عربي ــي أول قري ــا وه ــادر أراضيه ــكانها، وص ــة ورشّد س ــوين القري ــال الصهي ــدم االحت ــام 1948 ه ع
ــة. الصهاين

ــملت  ــي ش ــربى، والت ــادرة الك ــن املص ــا” ضم ــن أرايض “لفت ــعة م ــاحات واس ــال مس ــادر االحت ــام 1968 ص ويف ع
ــت”. ــات هتحموش ــكول”، و”جعف ــات أش ــوت”، و”رام ــتوطنات “رام ــا مس ــم عليه ــا، ليقي )3245( دومنً

لفتا
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