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حتًما عائدون
يشــّكل يــوم العــودة - 15 أيــار مــن كل عــام - املناســبة املركزيــة بــن العديــد مــن املناســبات التــي تحتفــي بهــا الحملــة 

العامليــة للعــودة إىل فلســطن، وينظـّـم لهــا أعضــاء الحملــة مختلــف أنــواع األنشــطة يف أماكــن انتشــارهم حــول العــامل.

وكانــت الحملــة العامليــة قــد بــادرت منــذ تأسيســها، وبالتوافــق مــع رشكائهــا وأصدقائهــا، عــى نَبْــِذ اســم )يــوم النكبــة(، 
الــذي أطلــق منــذ عــام 1948 عــى يــوم 15 أيــار، لتســمية تلــك الجرميــة الكــرى التــي متثلــت يف تســليم فلســطن رســميًا 
ــك عــى  ــل«؛ وكل ذل ــان املؤقــت وغــر الرشعــي »إرسائي ــام الكي ــة، وإعــان قي ــل القــوى العظمــى إىل الصهاين مــن ِقب
حســاب الشــعب الفلســطيني، الــذي تعــرّض لسلســلة كبــرة مــن الجرائــم واالنتهــاكات التــي ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن، 
مــن قتــل وتدمــر وســجن وترشيــد، حتــى أصبــح معظــم الشــعب الفلســطيني خــارج وطنــه، أو الجئـًـا يف مخيــاٍت داخلــه، 

محروًمــا مــن حــّق العــودة إىل أرضــه وديــاره.

ومــن هنــا كان اختيــار اســم )يــوم العــودة(، حيــث إنَّ يــوم النكبــة صفحــة يجــب أن تطــوى عمليـًـا، ويُنســخ مــن الواقــع 
ــي خلقــت التهجــر والشــتات، فــإن أفضــل  ــة« هــي الت ــك »النكب ــا، ومــا دامــت تل ــب عليه ــٍر أو إجــراء عمــي ترتَّ كلُّ أث

عنــوان إللغائهــا هــو »العــودة«.

إضافــًة لذلــك فــإنَّ »حــّق العــودة« عنــوان يختــر كلَّ الحقــوق الفلســطينية املســلوبة، ويجمــع كلَّ اآلمــال التــي يكافــح 
ــن واســتعادة الحقــوق  ــن وعــودة الاجئ ــزاة الغاصب ــر وإجــاَء الغ ــودة تتضمــن التحري ــا، فالع الفلســطينيون مــن أجله
املاديــة واملعنويــة، والتعويــَض املــاديَّ واملعنــوي عــن األذى الــذي لحــق بهــم، ومحاكمــَة كّل مــن ســاهم يف صنــع الفظائــع 

والجرائــم التــي ارتكبــت بحــّق الشــعب الفلســطيني.

وكــا يف كل عــام، تُطلــق الحملــة العامليــة للعــودة إىل فلســطن شــعاًرا عاًمــا تتمحــور حــول معانيــه أنشــطة يــوم العودة، 
وقــد تــّم التوافــق هــذا العــام عــى اعتــاد شــعار )حتــًا عائــدون(، وإطاقــه اســًا عــى املهرجــان األســايس الــذي قامــت 

الحملــة بتنظيمــه يف الوقــت نفســه، باالشــراك مــا بــن غــزة يف جنــوب فلســطن، والعديســة يف جنــوب لبنان.

ــام فيهــا مهرجــان مشــرك بهــذا الحجــم والحضــور الجاهــري والفعاليــات املتنوعــة،  وهــي املــرّة األوىل التــي يُق
ــطيني  ــعب الفلس ــاء الش ــن أبن ــارك اآلالف م ــان، إذ ش ــه املهرج ــم في ــذي أقي ــكان ال ــان وامل ــز الزم ــة ومتيّ ــع خصوصي م
يف فعاليــات مهرجــان )حتــًا عائــدون( يف كلٍّ مــن غــزة وعديســة جنــوب لبنــان، ووقفــوا جميًعــا عــى حــدود األرايض 

ــة، وهــم يــرددون العهــود ويؤكــدون العــزم عــى العــودة وعــدم التفريــط بالحقــوق. الفلســطينية املحتل

كان املشــهد عظيــًا، مليئـًـا بالعواطــف والدمــوع وخفقــات القلــوب، والكبــار واألطفــال والشــباب الفلســطيني يتســابقون 
للوقــوف عــى بُعــد خطــوات مــن أرضهــم املســلوبة، التــي يراهــا بعضهــم للمــرة األوىل يف حياتــه رَأَي العــن ومــن مســافة 

قريبــة كهــذه.

ــذي  ــار، ال ــوم 21 أي ــه يف ي ــه، تنظيم ــل الجاهــر الفلســطينية مع ــذا املهرجــان ويف تفاع ــة ه ــن أهمي ــا زاد م وم
ــا مــن الذكــرى 22 لتحريــر جنــوب لبنــان، الــذي وقــع يف يــوم 25  يوافــق الذكــرى األوىل ملعركــة ســيف القــدس، وقريبً

ــار 2000. أي

إّن هاتــن املناســبتن تؤكــدان عــى عــّدة معــاٍن، مــن أهمهــا إمكانيــة التحريــر، خاصــة وأن املوقعــن اللَذيــن أقيــم 
ــة  ــل الصهيــوين منهــا بقــوة املقاومــة، وباملثابــرة والتضحي ــّم إخــراج املحت عليهــا املهرجــان هــا موقعــان محــرران، ت

واإلميــان.

ومنهــا أيًضــا أن إنجــاز العــودة أمــٌر غــر بعيــد إذا تابــع الفلســطينيون ومــن معهــم هــذه املســرة، مســرة التعــاون 
والتكامــل فيــا بينهــم.

يف ذكــرى يــوم العــودة وانتصــار ســيف القــدس وتحريــر الجنــوب يجــب أن نتابــع االلتفــاف حــول القــدس، وحــول 
املرابطــن فيهــا، وحــول أهلنــا يف األرايض املحتلــة منــذ 1948، الذيــن أثبتــوا جميًعــا فشــل السياســات الصهيونيــة التــي 
هدفــت إىل عزلهــم عــن انتائهــم الفلســطيني، كــا حاولــت تلــك السياســات نفســها زرع اليــأس مــن إمكانيــة العــودة يف 

نفــوس باقــي أبنــاء الشــعب الفلســطيني.

الفلســطينيون كلهــم صــفٌّ واحــد، ولــن يســتطيع الصهيــوين أن ينتــزع منهــم إميانهــم بعدالــة قضيتــه، وال أن يثنيَهــم 
عــن متابعــة الكفــاح مــن أجــل اســتعادة أرضهــم وحقوقهــم، وال شــّك يف أنهــم حتــًا عائــدون.
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ومرجعيــات  هيئــات  رفضــت 
إســامية يف مدينــة القــدس املحتلــة، 
اإلثنــن 23-5-2022، قــرار محكمــة 
صلــح االحتــال الصهيــوين الســاح 
ليهــود بــأداء الطقــوس التلموديــة 
العلنيــة يف املســجد األقــى املبــارك 

ــم. ــال اقتحاماته خ

بيــاٍن  يف  الهيئــات،  وقالــت 
لهــا إنهــا “ال تعــرف بــأّي قــرار 
أو قانــون عــى املســجد األقــى 
املبــارك ألي محكمــة أو أي جهــة 
ــت”، مشــددًة عــى أّن »املســجد  كان
ــاحته  ــل مس ــارك بكام ــى املب األق

إســامي بقــرار ربــاين”.

وأوضحــت أّن »املســجد األقــى 
 144 البالغــة  مبســاحته  املبــارك 
ومصلياتــه  مســاحته  بــكل  دومنًــا 
وتحتهــا  األرض  فــوق  وأروقتــه 
ــلمن  ــل للمس ــامي كام ــجد إس مس
وال  القســمة  يقبــل  وال  وحدهــم، 
الرشاكــة، وأنــه جــزء مــن عقيــدة كل 

العــامل”. مســلمي 

أوقــاف  “إدارة  أّن  إىل  ولفتــت 
ــى  ــجد األق ــؤون املس ــدس وش الق
القانونيــة  الجهــة  هــي  املبــارك 
بــإدارة  االختصــاص  صاحبــة 
ــف  ــديس الرشي ــرم الق ــؤون الح ش
ــد  ــك عب ــة املل ــا لوصاي ــة تطبيًق كاف
الحســن عــى  بــن  الثــاين  اللــه 
املســجد األقــى وجميــع املقدســات 
اإلســامية واملســيحية يف القــدس 

الرشيــف”.

هــذه  “جميــع  أّن  وأضافــت 
ــد املســجد  ــة لتهوي ــرارات الهادف الق

وغــر  باطلــة  املبــارك  األقــى 
رشعيــة، وتُفــرض بقــوة االحتــال 
ثكنــة  إىل  املســجد  يحــول  الــذي 
عســكرية لتوفــر الحايــة والتغطيــة 
اليوميــة  املتطرفــن  القتحامــات 
واملتكــررة للمســجد األقــى، والتــي 
مــن شــأنها جــر املنطقــة إىل حــرب 

دينيــة ال تحمــد عقباهــا”.

وحــّذرت الهيئــات واملرجعيــات 
اإلســامية يف القــدس الرشيــف مــن 
املســاس الخطــر بالوضــع التاريخي 
والدينــي والقانــوين القائــم قبــل 
الحــرم  املســجد  1967م يف  عــام 

ــف. ــديس الرشي الق

وبيّنــت أّن “الســاح للمتطرفــن 
وأداء  األقــى  باقتحــام  اليهــود 
مــن صــاة  التلموديــة  طقوســهم 
تتخــذه  ومــا  داخلــه،  وانبطــاح 
واتخذتــه ســلطات االحتــال مــن 
إجــراءات بحــق املســجد األقــى 

واألوقــاف اإلســامية، والتــي كان 
ــار  ــال إع ــع أع ــع جمي ــا من آخره
وترميــم وصيانــة مرافــق املســجد 
دائــرة  عمــل  عــى  والتضييــق 
خطــوة  يف  اإلســامية  األوقــاف 
إضافيــة لتنفيــذ مخططاتهــا، لهــا 
ــر عــى  ــي تؤث ــا الخطــرة الت تبعاته
ــل  ــة إرسائي ــل حكوم ــة وتتحم املنطق

تبعاتهــا”.

وشــددت الهيئــات عــى “بطــان 
األثــر  وانعــدام  القــرار،  هــذا 
القانــون  حســب  لــه  القانــوين 
الــدويل الــذي ال يعــرف بســلطة 
القضــاء الصهيــوين عــى األرايض 
الفلســطينية املحتلــة عــام 1967، مبــا 
فيهــا )القــدس الرشقيــة( وجميــع 
واملســيحية  اإلســامية  املقدســات 
ــجد  ــها املس ــى رأس ــدس وع يف الق

املبــارك”. األقــى 

ه يئات إسالمية في القدس: ال نعترف بأي قرار 
صهيوني بشأن األقصى المبارك
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حــّذرت الهيئــة اإلســامية املســيحية 
ــن  ــات، اإلثن ــدس واملقدس ــرة الق لن
24-5-2022، مــن التداعيــات الخطــرة 
لقــرار محكمــة الصلــح الصهيونيــة، 
املقتحمــن  للمســتوطنن  الســاح 
طقــوس  بــأداء  األقــى  للمســجد 

تلموديــة يف باحاتــه.

لهــا  بيــاٍن  الهيئــة يف  ووصفــت 
قــرار املحكمــة بأنّــه يشــكل انتهــاكًا 
ــلمن،  ــات املس ــة مقدس ــا لحرم فاضًح
ــه أو  واســتفزازًا خطــرًا ال ميكــن قبول

ــه. ــكوت عن الس

»القــرار  إّن  الهيئــة  وقالــت 
اإلرسائيــي يشــكل انقابـًـا عــى الوضع 
ــئ  ــى وينش ــجد األق ــم يف املس القائ
وضًعــا جديــًدا ميهــد لرشعنــة الوجــود 

اليهــودي يف املســجد األقــى”.

وأكــدت الهيئــة أًن قــرارات املحاكم 
الصهيونيــة ليــس لهــا أي رشعيــة أو 

ــق  ــرارات تتعل ــدار ق ــة يف إص صاحي
قراراتهــا  وأن  األقــى،  باملســجد 
باطلــة، وليــس لهــا أي أثــر قانــوين، وال 
ــا، وال  ميكــن أن تنشــئ حًقــا؛ ال تاريخيًّ

ــى. ــجد األق ــود يف املس ــا لليه دينيًّ

لــت الهيئــة ســلطات االحتــال  وحمَّ
املســؤولية كاملــة عــن اآلثــار الخطــرة 
املرتبــة عــن تنفيــذ هــذا القــرار ومــا 

يشــكله مــن اســتفزاز ملشــاعر املســلمن 
وهــو مــا قــد يقــود إىل حــرب دينيــة.

وطالبــت الهيئــة الــدول العربيــة 
يف  مســؤولياتها  تحمــل  واإلســامية 
مواجهــة هــذا العــدوان والتــادي غــر 
املســبوق، والقيــام بواجبهــا الدينــي يف 
الدفــاع عــن املســجد األقــى وصــون 

ــاميته. إس

ــة حــاس، أّن املســجد  ــدت حرك أكّ
األقــى حــقٌّ خالــٌص للمســلمن، وأنهــا 
ــة  ــه وإقام ــاك حرمت ــمح بانته ــن تس ل
كلّــف  فيــه مهــا  تلموديــة  طقــوس 

ــن. الثم

وقالــت حــاس يف بيــاٍن صحــايفٍّ، 
ى  األحــد 22-5-2022: إّن قــرار ما يســمَّ
ــاح  »محكمــة الصلــح« الصهيونيــة السَّ
ــة مبارســة طقوســهم  ــود الصهاين لليه
اقتحاماتهــم  خــال  التلموديــة، 
املســتفزّة لباحــات املســجد األقــى 
ــكّل  ــاوٌز ل ــار، وتج ــٌب بالن ــارك، لع املب

ــر. ــوط الحم الخط

وشــددت عــى أّن القــرار »تصعيــٌد 
االحتــال  قــادة  يتحّمــل  خطــٌر 
تداعياتــه التــي ســتكون وبــاالً عليهــم، 
قطعــان  وعــى  حكومتهــم  وعــى 
ــاً  ــم جميع ــرتّد عليه ــتوطنيهم، وس مس
مبزيــد مــن املقاومــة والتصــّدي، حتّــى 
ــة”. ــم التهويدي ــاح مخططاته ــح ج كب

وجــّددت التأكيــد أنَّ كلَّ شــٍر مــن 
املســجد األقــى املبــارك هــو حــقٌّ 
ــيبقى، وال  ــلمن، كان وس ــٌص للمس خال

ــطيني. ــعبنا الفلس ــه إال لش ــيادة في س

االحتــال  يُفلــح  “لــن  وقالــت: 
وجاعاتــه  مســتوطنيه  وقطعــان 
املتطرّفــة يف فــرض واقــع جديــد عــى 
واإلرهــاب،  بالقــّوة  املباركــة  أرضــه 
ــاء  ــدس، وأبن ــا يف الق وســيتصّدى أهلن
لهــذه  عاّمــة  الفلســطيني  شــعبنا 
ــن  ــالة، ول ــّوة وبس ــكّل ق ــات ب املخطط

الثمــن”. بهــا مهــا كان  نســمح 

االحتــال  محكمــة  وســمحت 
ــة  ــة القــدس املحتل الصهيــوين يف مدين
ــة  ــوس تلمودي ــأداء طق ــتوطنن ب للمس
ــارك. يف باحــات املســجد األقــى املب

الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: 
السماح لليهود بالصالة في األقصى خطير وغير مقبول

حماس: السماح للصهاينة بممارسة طقوسهم 
التلمودية في األقصى “لعٌب بالنار”
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وصــف خطيــب املســجد األقــى 
املبــارك، الشــيخ عكرمــة صــري، 
ينــوي  التــي  األعــام  مســرة 
تنفيذهــا يف محيــط  املســتوطنون 
يــوم  بالقــدس  القدميــة  البلــدة 
األحــد القــادم 29-5-2022، محاولــة 
ــي  ــي من ــل الت ــة الفش ــم حال لرمي
ــرة. ــة األخ ــال يف اآلون ــا االحت به

وأوضــح صــري أّن االحتــال 
يحــاول متريــر مســرة األعــام لــرد 
اعتبــاره، بعــد أن فشــل عــدة مــرات 
خــال الفــرة املاضيــة، محــذًرا مــن 
وصــول مســرة املســتوطنن يــوم 
ــار  ــى، إلظه ــجد األق ــد للمس األح

ــه. ــيادتهم علي س

األقــى  خطيــب  أكــد  كــا 
االحتــال  محكمــة  ســاح  أّن 
طقــوس  بــأداء  للمســتوطنن 
تلموديــة خــال اقتحامــات املســجد، 
ــد عــى  قــرار باطــل وعــدوان وتأكي
طمــع االحتــال بــه ومحاولتــه تغيــر 

واقعه تدريجيًّا.

أصــدرت  ســابق،  وقــٍت  ويف 
القــدس،  يف  لاحتــال  محكمــة 
قــراًرا يقيض بالّســاح للمســتوطنن 
ــا  ــا فيه ــة مب ــوس تلمودي ــأداء طق ب
ــف«  ــوع املخف ــوات وأداء »الرك الصل
عانيــة، أثنــاء اقتحامهــم لألقــى، 
فعــل  ردود  أثــار  الــذي  األمــر 

غاضبــة. فلســطينية 

وبــدأ كبــار حاخامــات االحتــال، 
ــجد  ــام املس ــوات اقتح ــد لدع بالحش
القــدس«  »يــوم  يف  األقــى 
األحــد  يوافــق  الــذي  العــري، 
القــادم 29 أيــار/ مايــو الجــاري.

دعــوة  حاخامــات  وأصــدر 
موحــدة القتحــام املســجد األقــى، 
وه اقتحاًمــا مفصليًــا، وذلــك  وعــدُّ
القتحامــات  مشــابهة  خطــوة  يف 
»الفصــح العــري«، والتــي تزامنــت 
ــايض. ــة شــهر رمضــان امل ــع بداي م

قــد  حــاس  حركــة  وكانــت 

ارتــكاب  مــن  االحتــال  حــّذرت 

أزمتــه  تصديــر  أو  الحاقــات، 

السياســية الداخليــة، ونشــّد عــى 

أيــدي أبنــاء شــعبنا لتكثيــف الّربــاط 

األقــى،  املســجد  يف  واالحتشــاد 

املزعومــة،  املســرة  يــوم  خاصــة 

تحقيــق  مــن  املســتوطنن  ومنــع 

األقــى،  تدنيــس  مــن  مآربهــم 

ــة واإلســامية  ــدول العربي وندعــو ال

إىل تحّمــل مســؤوليتها يف حايــة 

املســجد األقــى، والتحــرّك لوقــف 

العــدوان الصهيــوين واســتفزازات 

املســتوطنن.

وأكــد عضــو املكتــب الســيايس 

نــارص  هــارون  حــاس،  لحركــة 

تســير  عــى  اإلرصار  أن  الديــن، 

مســرة األعــام يف القــدس، »صــب 

للزيــت عــى النــار يتحمــل االحتــال 

تداعياتــه”.

االحتــال  إرصار  أن  وأوضــح 

ــاح  ــى الس ــة ع ــه املتغطرس وقيادت

لقطعان املســتوطنن بتســير مســرة 

األعــام يف القــدس املحتلــة، والتــي 

تقــّرر أن متــّر مــن بــاب العمــود 

نحــو حائــط الــراق عــر الحــّي 

ــت عــى  اإلســامي، هــو صــبٌّ للزي

ــه  ــال وحكومت ــل االحت ــار، يتحّم الّن

املتطرّفــة تداعياتــه كافــة.

خطيب األقصى: مسيرة األعالم في القدس محاولة من 
االحتالل لترميم فشله



7

- 2
66

 - 
ون

ست
 و

نة
ما

وث
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا
 

الخميس 25 شوال1443 هــ، الموافق لـ 26 مايو 2022

دعــا عضــو الهيئــة اإلســامية 

املســيحية لنــرة املقدســات، األب 

مــدين  لعصيــاٍن  مســلّم،  منويــل 

يف القــدس املحتلــة، يــوم األحــد 

املقبــل 29-5-2022 لحايــة املســجد 

األقــى املبــارك مــن مخططــات 

ــتوطنون  ــوي املس ــي ين ــام الت االقتح

تنفيذهــا.

ــعب  ــة للش ــلّم يف كلم ــال مس وق

الفلســطينيون  »أيهــا  الفلســطيني: 

أغلقــوا القــدس بأجســادكم، وليصعــد 

إليهــا مليــون فلســطيني، وليجلــس 

والطــرق  الســاحات  يف  الشــعب 

ــا تدخــل  ــوا مكانً ــواب، وال ترك واألب

ــدس”. ــة إىل الق ــة صهيوني ــه منل من

رضورة  عــى  مســلّم  وشــدد 
عــدم الســاح للمســتوطنن بدخــول 
املســجد األقــى، وتدنيــس األرض 
املقدســة، مضيًفــا: “يــوم القــدس 
يــوم الوطــن وشــعبه، ولتكــن الدمــاء 
فــداًء ألرض القــدس التــي إن بقيــت 

ــا”. ــت فنين ــا وإن فني بقين

قــد  حــاس  حركــة  وكانــت 
ى »محكمــة  أكــدت أن قــرار مــا يســمَّ
ــاح  السَّ الصهيونيــة  الصلــح« 
للمســتوطنن مبارســة طقوســهم 
اقتحاماتهــم  خــال  التلموديــة، 
املســتفزّة لباحــات املســجد األقــى، 

لعــٌب بالنــار، وتجــاوٌز لــكّل الخطوط 

الحمــر، وتصعيــٌد خطــٌر يتحّمــل 

ــه. ــال تداعيات ــادة االحت ق

منويل مسّلم يدعو لعصيان مدني في القدس األحد 
المقبل لحماية األقصى

اإلبراهيمــي  املســجد  مديــر  قــال 

الرجبــي،  غســان  الخليــل،  مدينــة  يف 

ــات  ــر املخطط ــه “أخط ــجد يواج إّن املس

التهويديــة”.

وأوضــح الرجبــي أّن قــوات االحتــال 

رشعــت منــذ ســاعات الصبــاح األوىل 

يف هــدم درجــات البــاب الغــريب للحــرم 

بهــدف تركيــب مــا يُعــرف بـ”املصعــد 

الكهربــايئ” وهــو مــا يعنــي ضيــاع 3 

ــجد. ــاحة املس ــن مس ــات م دومن

وأضــاف أّن األمــر “يتعلــق بأكر قرار 

اإلبراهيمــي  الحــرم  لتهديــد  احتــايل 

ــة  ــة الخاص ــاحات الخارجي ــاد املس وإفس

ــامي”. ــاري اإلس ــكله املع ــجد وش باملس

أن  فلســطينية  مصــادر  وكشــفت 

بصــورة  رشعــت  االحتــال  ســلطات 

عمليــة، يف قــّص أجــزاء مــن َدَرج الحــرم 

ــرشوع  ــتكااًل مل ــل اس ــي بالخلي اإلبراهيم

الكهربــايئ” وتهويــد  تركيــب “املصعــد 

اإلبراهيمــي. الحــرم 

وقالــت املصــادر إّن “اآلليــات الثقيلــة 

بــارشت بحراســة مشــددة مــن قــوات 

االحتــال عمليــات الحفــر عــى بعــد 100 

مــر تقريبًــا، يف الســاحات الخارجيــة 

الغربيــة للمســجد اإلبراهيمــي لركيــب 

ــايئ”. ــد الكهرب املصع

ــة  ــم حرك ــق باس ــال الناط ــدوره، ق ب

القانــوع،  اللطيــف  عبــد  »حــاس«، 

اإلثنــن 23-5-2022: إّن »هــدم االحتــال 

ــجد  ــي للمس ــدرج التاريخ ــن ال ــزاء م أج

اإلبراهيمــي، جرميــة تهويديــة جديــدة 

اإلســامية  ومعاملنــا  مقدســاتنا  ضــّد 

التاريخيــة«.

تريــح  يف  القانــوع،  وبــّن 

صحــايف، أّن هــذه الجرميــة تســتهدف 

الكاملــة  االحتاليــة  الســيطرة  لبســط 

عــى املســجد اإلبراهيمــي، يف انتهــاك 

صــارخ لــكّل القيــم واألعــراف والقوانــن 

الدوليــة.

االحتالل يهدم أجزاء من درج المسجد اإلبراهيمي.. 
و”حماس” تدين الجريمة التهويدية
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“حماس” و”الجهاد” تستنكران األحكام الجائرة بحق 
أبطال عملية »نفق الحرية«

الجهــاد  حركــة  اســتنكرت 
اإلســامي يف فلســطن، األحــد 22-

بحــق  الجائــر  »الحكــم   ،2022-5
الحريــة«،  »نفــق  عمليــة  أرسى 

لهــم. واملســاعدين 

ــان  ــة«، عــى لس ــت »الحرك وقال
عــن  باســمها  الرســمي  املتحــدث 
الضفــة الغربيــة، طــارق عــز الديــن: 
إّن هــذا الحكــم يــأيت يف ســياق 
ــد  ــتمر ض ــوين املس ــرام الصهي اإلج
صلــف  يواجهــون  الذيــن  األرسى 

وعنجهيتــه. الســجان 

أّن »هــذه  الديــن   وأكــد عــز 
إرادة  مــن  تنــال  لــن  األحــكام 
ــتحيل،  ــوا املس ــن صنع ــال الذي األبط
املنظومــة  بإميانهــم  وحطمــوا 
الصهيونيــة، والتــي تجلـّـت يف عمليــة 
»نفــق الحريــة«، بقيــادة املجاهــد 
الكبــر محمــود العارضــة وإخوانــه«.

أبطــال  محاكمــة  “حــاس”: 
“نفــق الحريــة” لــن ترمــم فشــل 

االحتــال

إن  »حــاس«:  حركــة  قالــت 
ــة  ــال عملي ــال ألبط ــة االحت محاكم
ــم  ــد ترمي ــن تعي ــة« ل ــق الحري »نف
صــورة فشــله التــي نجــح أولئــك 
األبطــال يف إظهارهــا، ولــن تضمــن 
ــي  ــة الت ــه املعنوي ــتعادة روح ــه اس ل

ــوم. ــد ي ــا بع ــز يوم تهت

ــا،  ــان له ــة يف بي ــدت الحرك وأك
مســاء اليــوم األحــد، أن الحكــم عى 
ــح يف  ــن ينج ــة ل ــق الحري أرسى نف
كــر إرادة األرسى األبطــال الذيــن 

ــة تحررهــم. يؤمنــون بحتمي

وأشــارت إىل أن »أبطــال نفــق 
عظيمــة  صــورة  أرســوا  الحريــة 
ال  التــي  الفلســطينية،  لــإرادة 
تنكــر، وال تستســلم، وال تتوقف عن 
محاولــة تحقيــق غاياتهــا العظمــى«، 
الفلســطينين  أن  إىل  الفتــًة 

ــف املقاومــة وأبطالهــا  موحــدون خل

وقضاياهــم. أطيافهــم  بــكل 

وشــددت »حــاس« أن محاكمــة 

اليــوم لــن تؤثــر أبــداً يف معنويــات 

أبطــال نفــق الحريــة، مؤكــدًة أن 

ــه  ــكل مقاومت ــطيني ب ــعب الفلس الش

أجــل  مــن  قــوة  بــكل  ســيعملون 

تحريرهــم.

االحتــال  محكمــة  وحكمــت 

النــارصة،  مدينــة  يف  الصهيــوين 

ســنوات،   5 بالســجن  األحــد، 

ــى  ــيكل، ع ــة 5000 ش ــة مالي وغرام

ــود  ــة، ومحم ــد العارض األرسى محم

العارضــة، ويعقــوب قــادري، وأيهــم 

انفيعــات،  ومناضــل  كممجــي، 

حفــر  بتهمــة  الزبيــدي،  وزكريــا 

الحريــة«. »نفــق 

وحكمــت كذلــك عــى مســاعدي 

بالســجن  الحريــة«  »نفــق  أرسى 

4 ســنوات وغرامــة 2000 شــيكل، 

وإيــاد  بكــر،  أبــو  محمــد  وهــم: 

جــرادات، وعــي أبــو بكــر، ومحمــود 

رشيــم، وقــي مرعــي.

يف  الـــ6،  األرسى  ومتكــن 

ســبتمر  أيلــول/  مــن  الســادس 

املــايض، مــن انتــزاع حريتهــم مــن 

»جلبــوع«،  ســجن  يف  زنزانتهــم 

مــدى  عــى  حفــروه  نفــق  عــر 

أشــهر، لكــن أُعيــد اعتقالهــم خــال 

أســبوعن.
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الخميس 25 شوال1443 هــ، الموافق لـ 26 مايو 2022

حّذرت من دعوات المستوطنين لهدم قبة الصخرة.. فصائل 
المقاومة: سيفجر بركان غضب

املقاومــة  فصائــل  حــّذرت 
الفلســطينية، االحتــال الصهيــوين 
تطلقهــا  التــي  الدعــوات  مــن 
قبــة  لهــدم  اســتيطانية  جاعــات 

. لصخــرة ا

املقاومــة، يف  وأكــدت فصائــل 
اجتــاٍع لهــا الثاثــاء 2022-5-24، 
ســتفجر  املســتوطنن  دعــوات  أن 
بــركان غضــب فلســطيني وعــريب 
وإســامي يزلــزل أركان االحتــال.

ودعــت فصائــل املقاومــة، شــعبنا 
العــام  والنفــر  الزحــف  لتكثيــف 
دفاًعــا عــن األقــى واملقدســات، 
وشــد  العامــة  التعبئــة  ورضورة 
الرحــال إلفشــال هــذه املؤامــرات 

الخبيثــة.

وقالــت يف بيــاٍن لها، إّن »ســاح 
للجاعــات  االحتــال  حكومــة 
مبارســة  املتطرفــة  الصهيونيــة 
طقــوس وخزعبــات تلموديــة داخــل 

تصعيــد خطــر  األقــى  املســجد 
ــا  ــا وقيمن ــا عــى مبادئن ــل عدوانً ميث
ــا«. ــعبنا وأمتن ــاعر ش ــتفزازًا ملش واس

ــدس  ــيف الق ــات إىل أّن “س وأش
مــا زال مشــهرًا ولــن يغمــد إال برحيل 
املقاومــة  االحتــال، ومــا رســخته 
خــال املعركــة مــن معــادالت أبرزهــا 
معادلــة غــزة القــدس ووحدة الشــعب 
والوطــن يف مواجهــة االحتــال ال 

ميكــن الراجــع عنهــا”.

علــاء  جاعــة  أمــر  أكّــد 
فضــل  باكســتان،  يف  اإلســام 
أفشــلت  الجاعــة  أّن  الرحمــن، 
مؤامــرة لاعــراف بــ«إرسائيــل«، 
ــاد. ــض يف الب ــا البع ــو له كان يدع

وأضــاف فضــل الرحمــن أنّــه 
األقــى  املســجد  عندما تعــرض 
يــد  واالنتهــاكات عــى  للهجــات 

الصهاينــة، نظمــت جمعيــة علــاء 
اإلســام بباكســتان احتجاًجــا ضخــًا 

ــي. ــة كرات يف مدين

مدينــة  مؤمتــر  وتابــع يف 
ــن  ــدس الحرم ــم »تق ــاور باس بیش
ــويب معــن يف  الرشيفــن«: »كان ل
باكســتان آنــذاك يتحــدث عن وجوب 
االعــراف بإرسائيــل والتطبيــع معها، 

لكــن احتجــاج كراتــي الضخــم يف 

ورفــع الصــوت ضــد أيديولوجيــة 

أدى  باكســتان،  يف  اللــويب  ذلــك 

ــنة  ــكات ألس ــرة وإس ــال املؤام إلفش

ــل  ــد االعــراف بارسائي كل مــن يري

والتطبيــع معهــا”.

ــوم  ــن: “الي ــل الرحم ــع فض وتاب

عــاد عمــاء ذلــك اللــويب اليهــودي 

الرســول  روضــة  إىل  باإلســاءة 

ــا أن  األكــرم محمــد، وكان مــن حقن

نجتمــع ونتحــد لنعــارض تلــك القــوى 

مل  الجهــل(  )أبــو  بــأن  ونبلغهــم 

يتجــرأ عــى اإلســاءة إىل الحرمــن 

ــرون يف  ــم تفك ــو أنت ــن، ول الرشيف

نــوع مــن املجازفــة،  ارتــكاب أي 

االســتعداد  أهبّــة  عــى  فإننــا 

ملواجهتكــم«.

أمير جمعية علماء اإلسالم في باكستان: أفشلنا مؤامرة 
لالعتراف بـ)إسرائيل(
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الكويتــي  الاعــب  انســحب 
ــد 2022-5-22،  ــرج، األح ــارص الف ن
ــو  ــة )ajptour( للجوجيتس ــن بطول م
)رياضــة قتاليــة( يف هنغاريــا؛ رفًضا 

ــوين. ــب صهي ملواجهــة الع

وكان الفــرج قــد مثــل بــاده يف 
الدوليــة،  البطــوالت  مــن  العديــد 
وحقــق املركــز الثــاين يف بطولــة 
لرياضــة  املفتوحــة  مانشســر 
ــت يف آذار/ ــي أقيم ــتو الت الجوجيس

.2020 مــارس 

الرياضيــة  املشــاركات  وتشــهد 
الدوليــة،  البطــوالت  يف  الكويتيــة 

انســحابات أمام الاعبــن الصهاينة، 

»دعــًا للقضيــة الفلســطينية وحقــوق 

شــعبها املرشوعــة، ورفًضــا للتطبيــع«، 

ــن. ــن ومغردي ــب مراقب بحس

ــون الكويتــي؛ تُعــّد  ــق القان ووف

»إرسائيــل دولــة معاديــة، ويحظــر 

الطبيعيــن  األشــخاص  عــى 

أو  اتفاقــات  عقــد  واالعتباريــن 

صفقــات مــع هيئــات أو أشــخاص 

إليهــا  أو منتمــن  مقيمــن فيهــا، 

ــابها أو  ــون لحس ــيتهم، أو يعمل بجنس

. » ملصلحتهــا

الباراملبيــة  اللجنــة  أعلنــت 
األحــد2022-5-22،  الكويتيــة، 
انســحاب الاعبــة خلــود املطــري 
ــة،  ــٍة صهيوني ــة مــع العب مــن مواجه

يف بطولــة دوليــة لســاح املبــارزة 

عــى الكــرايس املتحركــة، املقامــة يف 

ــد. تايلن

الكويتيــة،  اللجنــة  وقالــت 

يف  حســابها  عــر  تغريــدة  يف 

الاعبــة  »انســحاب  إّن  »تويــر«، 

ــة، جــاء  ــود املطــري مــن البطول خل

الكيــان  العبــة  مواجهــة  لرفضهــا 

. لصهيــوين” ا

الاعبــة  انســحاب  وســبق 

املطــري، رفــض العــب املنتخــب 

الرياضيــة  املشــاركات  وتشــهد 

الدوليــة،  البطــوالت  يف  الكويتيــة 

الاعبــن  أمــام  انســحابات 

للقضيــة  »دعــًا  اإلرسائيليــن، 

شــعبها  وحقــوق  الفلســطينية 

ــق  ــع«، وف ــا للتطبي ــة، ورفًض املرشوع

ومغرديــن. مراقبــن 

العٌب كويتي يرفض مواجهة العٍب صهيوني في بطولة 
قتالية في هنغاريا

انسحاب العبة كويتية من بطولة دولية في تايلند 
رفًضا لمواجهة صهيونية
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ــه،  ــزب الل ــام لح ــن الع ــال األم ق
الســيد حســن نــر اللــه، األربعــاء 

يعــرف  أن  »يجــب  إنّــه   ،2022-5-25

ــرّض  ــذي تع ــد اإلذالل ال ــل الجدي الجي
ومــا  الحواجــز  عــى  األهــايل  لــه 
عانــوه يف ســجون االحتــال وانتهاكــه 
ألبســط حقــوق اإلنســان وعدوانيتــه 

وعنريتــه«.

ــة  ــد املقاوم ــه، يف عي ــٍة ل ويف كلم
اللــه  والتحريــر، أكــد الســيد نــر 
إرسائيــل  عــى  االنتصــار  »يــوم  أّن 
أيــام  مــن  يــوم  هــو  والتحريــر 
ــع  ــك إىل جمي ــا بالتري ــه«، متوجًه الل
ــعيد،  ــوم الس ــذا الي ــن، يف ه املنارصي
ــعر  ــا ش ــي م ــعادة ه ــا أّن »الس مضيًف
ــادوا إىل قراهــم  ــن ع ــاس الذي ــه الن ب

وبلداتهــم«.

وشــكر الســيد نــر اللــه الجرحــى 
عــى مــا قّدمــوه ولــألرسى الذيــن 
تحملــوا ســنوات طــوال يف ســجون 
ــن  ــن الذي ــا املجاهدي ــال، وأيًض االحت
»أفنــوا زهــرة شــبابهم يف ســاحات 

الجهــاد، واألهــل الصامديــن الصابرين 
يف قراهــم ويف كل القــرى اللبنانيــة”.

ــة  ــذه املقاوم ــه: ه ــر الل ــيد ن الس
ــورون ــون وتتص ــا تتوقع ــوى م أق

اللــه إىل أّن  لفــت الســيد نــر 
»هــذه املقاومــة التــي انتــرت يف 
ــام  ــّل االنقس ــت يف ظ ــام 2000 قاتل ع
إجــاع  هنــاك  يكــن  ومل  اللبنــاين، 
أّن  مضيًفــا  املقاومــة،  حــول  لبنــاين 
كانــت  اإلعاميــة  الوســائل  »بعــض 
يف  عنــف  جــوالت  هنــاك  تقــول 
الجنــوب، وكان تســمي شــهداء املقاومــة 

بالقتــى”.

الجــادة  »املقاومــة  أّن  وتابــع 
والقويــة هــي التــي تجــر العــدو عــى 
إرســال رســائل التطمــن«، مشــرًا إىل 
أّن »االختــاف والســجال عــى املقاومة 
قديــم وهــو قائــم ويســتمر وكل طــرف 

ــه”. ــي لدي ــج الت ــتخدم الحج اس

ولفــت الســيد نــر اللــه إىل أّن 
»مــن يــرد االقتنــاع فســيقتنع ومــن 
ال يريــد فلــن يقتنــع ولكــن ســيكون 
ــذا  ــل وه ــى الت ــد وع ــع وض ــاك م هن
ــرًا إىل أّن  ــود«، مش ــع املوج ــو الواق ه
»األمــور وصلــت ببعــض األشــخاص 

للســؤال مــن كلّفكــم بقتــال العــدو؟ 

يف وقــٍت كان بلدنــا محتــًا ورجالــه 

ونســاؤه يف الســجون، ونحــن نســأله 

ــا  ــا عــن وطنن ــل، نحــن دافعن يف املقاب

ــم؟”. ــاذا فعلت ــم م وأنت

األمــن العــام لحــزب اللــه أكــد أّن 

ــون  »هــذه املقاومــة أقــوى مــا تتوقع

وتتصــورون وهــي أقــوى مــن أي زمــن 

مــى ومعنوياتهــا عاليــة«، مشــرًا إىل 

أّن »الدولــة ذاهبــة إىل االنهيــار ويجــب 

حــّل مشــاكلها االقتصاديــة حتــى تبقــى  

ليطلــب أحدهــم تســليمها الســاح”.

مســاٍس  أي  اللــه:  نــر  الســيد 

املنطقــة ســيفّجر  األقــى  باملســجد 

يف  األخــرة  األحــداث  وعــن 

ــه إىل  األقــى، أشــار الســيد نــر الل

أّن »أي مســاس باألقــى ســيؤدي إىل 

انفجــار كبــر يف املنطقــة«،  مؤكــًدا أنّه 

ــاه«. ــد عقب ــا ال تُحم ــيؤدي إىل  م »س

وأشــار الســيد نــر اللــه إىل أّن 

ــا  ــذت خياره ــطينية أخ ــة الفلس املقاوم

باملســجد  مســاس  أي  عــى  بالــرد 

األقــى”.

وقــال الســيد نــر اللــه إّن »العــدو 

داخليًــا  انقســاًما  ويعــاين  مــأزوم 

ــف  ــذا الضع ــاً  به ــن يوم ــاًدا ومل يك ح

»حكومــة  عــى  مشــدًدا  والوهــن«، 

نتائجهــا  بخطــوة  تقــوم  أال  العــدو 

ــت”. ــان املؤق ــة عــى وجــود الكي كارثي

السيد نصر الله في ذكرى انتصار أيار: أي مساس بالمسجد 
األقصى سيفّجر المنطقة



12

ــودة  ــة للع ــة العاملي ــت الحمل نظّم
ــبت 2022-5-21،  ــطن، الس إىل فلس
ــة  ــدة عديس ــن بل ــا يف كّل م مهرجانً
غــزة  وقطــاع  لبنــان،  جنــوب  يف 
احتفــااًل  املحتلــة،  فلســطن  يف 
عنــوان  تحــت  أيــار  بانتصــارات 

عائــدون”. “حتــًا 

مبناســبتي  جــاء  االحتفــال 
تحريــر جنــوب لبنــان عــام 2000 
حــن حــررت املقاومــة يف لبنــان 
معظــم أراضيهــا التــي احتلّهــا العــدّو 
الصهيــوين منــذ عــام 1978، والثــاين 
عــام 2021 حــن أُحــرز انتصــار 
التــي  القــدس”  “ســيف  معركــة 
ــة الفلســطينية  ــا املقاوم فرضــت فيه
االحتــال  مــع  جديــدة  معادلــة 

الصهيــوين.

املنّســق العام لـ«الحملــة العاملية”: 
ســيف القــدس جعلتنــا أقــرب إىل 
النــر أكــر مــن أي وقــت مــى

للحملــة  العــام  املنّســق  وقــال 
العامليــة للعــودة إىل فلســطن، الشــيخ 
افتتــاح  خــال  عبــاس،  يوســف 
الفعاليــات مــن لبنــان إّن “معركــة 
ســيف القــدس فــرزت حلــف القــدس 

وحلفــاء فلســطن الحقيقيــن”.

“املهرجــان  عبــاس  وأضــاف 
واحــٌد يف مكانــن لتّأكيــد وحــدة 
الســاحات وأّن تحريــر الجنــوب عــام 
االنتصــارات  لزمــن  أّســس   2000
وآخرهــا انتصــار ســيف القــدس”.

ــي  ــاس عــى أننا “نلتق وشــدد عب
اليــوم يف جنوبــن محرريــن يف 

فلســطن ولبنــان، لنوجــه تحيــة دعم 
إلخواننــا املرابطــن يف فلســطن، 
نســتمد  منكــم  أننــا  لهــم  ونقــول 

العزميــة”.

ــة  ــاس: »هــذه املعرك وأضــاف عب
جعلتنــا أقــرب إىل النــر أكــر مــن 
ــرة  ــلت مس ــى، وأفش ــت م أي وق
ــذه  ــت ه ــن، وأثبت ــع واملطبع التطبي
أن  ميكنــه  إنســان  كل  أن  املعركــة 
يســاهم بصناعــة االنتصــارات يف 

فلســطن«.

وشــدد عــى أّن شــعوب األمــة 
تســعى لتحقيــق العدالــة، ولــن نقبــل 
أن تتجــزأ هــذه العدالــة، ولــن نقبــل 
أنصــاف الحلــول »فإننــا سنســعى 
ونطالــب ونقــدم مــا نســتطيع لتحرير 

كل ذرة تــراب مــن فلســطن«.

ــدس هــي  ــاس أّن »الق ــر عب وذك
لهــا  والــوالء  ومحورنــا،  وجهتنــا 
والتضحيــة مــن أجلهــا، مؤكــًدا أن 
هــذا الحلــف هــو حلــف مفتــوح لــكل 
ــاق  ــع لالتح ــو الجمي ــاس، وندع الن

ــه«. ب

ليســت  فلســطن  الهنــدي: 
وحدهــا اليــوم يف ظــل وجــود محور 

املقاومــة

املكتــب  عضــو  أكّــد  بــدوره، 
ــة “حــاس”، ســهيل  الســيايس لحرك
الهنــدي، مــن قطــاع غــزّة املحــارص، 
أّن “فلســطن ليســت وحدهــا اليــوم 
مقاومــة  محــور  وجــود  ظــل  يف 
أّن  مضيًفــا  تركهــا”،  بعــدم  تعهــد 
ــا أال  “املقاومــة تراكــم القــوة وعهدن

نــرك املقدســات اســتعداًدا للمعركــة 

الفاصلــة”.

ــل  ــدي إىل أّن “برمي ــار الهن وأش

ــل  ــه املحت ــيتفجر يف وج ــارود س الب

الزنــاد”،  عــى  أيديهــا  واملقاومــة 

ــى  ــن تن ــة ل ــاً إىل أّن “املقاوم الفت

دمــاء الشــهداء وســتواصل الطريــق، 

الصهيــوين  العــدو  وســتخرج 

يجــّر ذيــول الخــزي والعــار مــن 

فلســطن”.

ــّد  ــا “نع ــدي عــى أنن وشــدد الهن

ــت األرض  ــوق وتح ــل ف ــّدة ونعم الع

بــكل إمكانياتنــا وســنواجه االحتــال 

مضيًفــا:  أرضنــا”،  مــن  ونقتلعــه 

“ســنصي يف املســجد األقــى عــا 

قريــب محرريــن وســتلتقي الجمــوع 

مــن كل مناطــق فلســطن ودولنــا 

ــة”. العربي

حــب اللــه: نســعى اليــوم لوحــدة 

محــور املقاومــة بــكل فصائلــه

وقــال مســؤول امللــف الفلســطيني 

ــه،  ــب الل ــن ح ــه، حس ــزب الل يف ح

اليــوم  إنّنــا “نســعى  لبنــان،  مــن 

لوحــدة محــور املقاومــة بــكل فصائله 

والثالــث  الثــاين  النــر  ليتحقــق 

ــكل  ــا ل ــًرا مبيًن ــون ن ــع وليك والراب

فلســطن”.

ــم كل  ــه: “رغ ــب الل ــاف ح وأض

الصعــاب عليكــم أيهــا الفلســطينيون 

ــا  أن تتمســكوا بحــق العــودة، وبدورن

علينــا دعــم األرسى والعمــل عــى 

تحريرهــم بــأي شــكٍل من األشــكال”.

الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين تعقد مهرجان »حتًما 
عائدون« بين جنوب لبنان وغزة
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ــوين  ــال الصهي ــي: االحت القطط
ــي ــش مــأزق ســيايس وأمن يعي

عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد 
ــذه  ــي، “ه ــد القطط ــامي، ولي اإلس
ــعب  ــدة الش ــاج إىل وح ــة تحت املرحل
الفلســطيني ووحــدة الشــعب العــريب 
حــول القضيــة الفلســطينية واملقاومة 
هــي الخيــار األكــر واقعيــة لتحريــر 

فلســطن”.

أّن  إىل  القططــي  وأشــار 
“االحتــال الصهيــوين يعيــش مــأزق 
وجيــش  كبــر  وأمنــي  ســيايس 
نــر  أي  يحّقــق  لــن  االحتــال 

العربيــة”. أمتنــا  عــى  مقبــل 

رئيــس  أكّــد  ناحيتــه،  مــن 
الشــيخ  املقاومــة،  علــاء  اتحــاد 
ــًا  ماهــر حمــود، يف مهرجــان “حت
ــان  ــان أّن “الكي ــن لبن ــدون”، م عائ
مضيًفــا  انهيــار”،  إىل  الصهيــوين 
هــذه  تخفــوا  “ال  لإرسائيليــن: 
أنتــم  جمهوركــم،  عــن  الحقيقــة 

الهاويــة”. نحــو  تســرون 

ــة الشــعبية  ــال مســؤول الجبه وق
لتحريــر فلســطن يف لبنــان، مروان 
عبــد العــال، خــال املهرجــان: »مــن 
ــعب  ــة الش ــر أو هزمي ــتحيل ك املس
هــذا  ســينتر  بــل  الفلســطيني، 
مــن  »كل  أّن  مضيًفــا  الشــعب«، 
وجدانــه  مــن  فلســطن  يُســقط 

سيسقط”.

املشــرك  الرنامــج  وتضّمــن 

ــن  ــؤولن م ــات مس ــب كل إىل جان

املقاومــة يف لبنــان وغــزة إزاحــة 

الســتار عــن نُُصــب “مفتــاح العــودة” 

يف كل مــن لبنــان وغــزة، باإلضافــة 

إىل مســرة ألكــر مــن 60 خيّــااًل 

إىل  كفــركا  قريــة  مــن  انطلقــوا 

عديســة جنــوب لبنــان، حيــث توقفوا 

القــدس”  “بوابــة  جداريــة  عنــد 

وألقــوا بيانـًـا توجهــوا فيــه إىل خيّالة 

ــان  ــم ببي ــن رّدوا بدوره ــزة، الذي غ

أكــدوا فيــه “التــزام قضيــة فلســطن 

ــا”. ــى تحريره ــل ع والعم
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علــاء  قمــة  مؤمتــر  يــويص 
املســلمن الــذي انعقــد يف ماليزيــا، 
قبــل أيــام، تحــت عنــوان “الوحــدة 
ــي: ــا ي ــى” مب ــر األق ــاس لتحري أس

–الدعــوة إىل تبنــي مــرشوع ثقايف 
وأديب حــول القدس.

تهتــم  عليــا  لجنــة  –تشــكيل 
ــات  ــركات والتوجه ــع الح ــل م بالتواص
اإلســامية والوطنيــة بغــرض توحيدهــا 

الثوابــت. عــى 
تقديــم  عــى  الشــباب  –حــث 
وأعــال  برامــج  وابتــكار  مبــادرات 
مبدعــة لخدمــة القــدس وفلســطن.

–إنشــاء وكالــة دوليــة لدعــم قضيــة 
بيــت املقــدس والقضيــة الفلســطينية.

إىل  اإلســامية  األمــة  –دعــوة 
ــدس  ــل الق ــرة داخ ــاف كب ــاء أوق إنش

الرشيــف.
إىل  والباحثــن  العلــاء  –دعــوة 
بزيــارة  الخاصــة  الفتــوى  مراجعــة 

األقــى. املســجد 
مختلــف  يف  النســاء  –دعــوة 
املجــاالت للقيــام بدورهــن العظيــم يف 

األقــى. خدمــة 
–دعــوة علــاء القانــون والحقــوق 

يف العــامل لنــرة القضيــة مــن خــال 
يف  املحتلــن  ضــد  الدعــاوى  رفــع 

ــم. ــوا عقابه ــة لينال ــم الدولي املحاك
ــة  ــم والربي ــوة وزارات التعلي –دع
واألوقــاف إىل وضــع كل مــا يتعلــق 
والقضيــة  واألقــى  بالقــدس 
املــدارس  مناهــج  يف  الفلســطينية 
وبرامجهــا. واملعاهــد  والجامعــات 

–املســاهمة يف تخفيــف البطالــة 
والفقــر يف القــدس وفلســطن مــن 
ــتفادة  ــة واالس ــج التنموي ــال الرام خ
مــن العمــل بنظــام )أونايــن( لتشــغيل 
العديــد مــن الشــباب يف الوظائــف 

ــت. ــق اإلنرن ــن طري ع
الجبهــة  إحيــاء  إىل  –الدعــوة 
العامليــة إلنقــاذ القــدس، والتــي أنشــئت 
مــن قبــل كبــار علــاء اإلســام يف 
ــد  عــام 1967 بعــد ســقوط القــدس بي

الصهاينــة.
عامليــة  علائيــة  لجنــة  –تشــكيل 
تختــص باإلصــاح، ومل شــمل االمــة 
ــا،  ــن مكوناته ــب ب ــامية والتقري اإلس
وأحزابهــا، ومذاهبهــا، وتشــجيعها عــى 
العمــل املشــرك والتعــاون يف القضايــا 

ــة. ــرى لألم ــة الك املصري
املكانــة  إعطــاء  إىل  –الدعــوة 

الائقــة للمؤسســات الدينيــة وعلائهــا 
حتــى تكــون قــادرة عــى أداء دورهــا.

بــاألرسة  القصــوى  –العنايــة 
املســلمة وحايتهــا مــن الضيــاع، ومــن 
ــة  ــكك ومخالف ــل والتف ــات التحل موجب

الفطــرة.

السياســات  نبــذ  إىل  –الدعــوة 
ــار  ــية يف األقط ــة والسياس االصطدامي
إليقــاف كافــة أشــكال النزاعــات بــن 
ــاد. ــوار ج ــدء بح ــة والب ــات األم مكون

حرمــة  عــى  املؤمتــر  –يؤكــد 
ــع أشــكاله ويحــذر مــن  ــع بجمي التطبي
األمــة  وحــدة  عــى  آثــاره  خطــورة 

تها. ومقدســا

–تبنــي نــرش جميــع االنتهــاكات 
التــي يقــوم بهــا العــدو الصهيــوين 

املقدســات. عــى 

ــاء  ــي لعل ــاد العامل ــف االتح –تكلي
ــاء  ــة عل ــع هيئ ــاون م ــلمن بالتع املس
ــة  ــة املؤسســات العلائي فلســطن وبقي
ثوابــت  يتضمــن  ميثــاق  بإصــدار 
يســع  ال  التــي  الفلســطينية  القضيــة 

املســلم جهلهــا.

توصيات مؤتمر قمة علماء المسلمين الذي انعقد في 
ماليزيا
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موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من القدس وتبعد عنها 10 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة 17600 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 910 نســمة، 

1206 نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 1650 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
ــة  ــة ورشّد ســكانها، وصــادر أراضيهــا وهــي أول قري ــوين القري ــال الصهي عــام 1948 هــدم االحت

ــة. ــة احتلهــا الصهاين عربي

أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة “موشاف عامي نداف”.

المالحة

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