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ال منهاج تعليمي في القدس غير المنهاج 
الفلسطيني األصيل

ه شعبنا يف القدس: يا أهلنا ويا ج
املعركــة والحــرب عــىل العمليــة التعليميــة واملنهــاج الفلســطيني، تشــتد وتتكثــف مــن قبــل االحتــالل وحكومتهــا ووزارة 
ــة يف القــدس بشــكٍل كامــل، وإزاحــة  ــة التعليمي ــل، هــو الســيطرة عــىل العملي ــل التأوي ــا، والهــدف واضــح وال يقب معارفه
كــن االحتالل،  ا  ــا يعنــي إغــالق املــدارس التابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية، و املنهــاج الفلســطيني منهــا، و

، و»أرسلــة» وعيهــم والســيطرة عــىل الذاكــرة الجمعيــة لهــم. مــن فــرض منهاجهــا عــىل طلبتنــا املقدســي

إّن العــدوان عــىل املنهــاج الفلســطيني يف القــدس، ليــس فقــط خروًجــا ســافرًا عــىل القوانــ واالتفاقيــات الدوليــة 
ــة  ــىل الهوي ــدوان ع ــو ع ــل ه ــا، ب ــا وثقافته ــي ولغته ــا التعليم ــتخدام منهاجه ــة باس ــعوب املحتل ــق للش ــي تعطــي الح الت
ــا والروايــة الفلســطينية، وإزاء هــذا الخطــر الداهــم والجــدي، الــذي  ء والتاريــخ والجغرافي والثقافــة والكينونــة واالنتــ
ل الســيطرة بشــكل كيل عــىل املدينــة عــرب  اإلســتيطان والتهويــد لــألرض واألرسلــة للعقــول الفلســطينية،  يــراد منــه اســتك
ــا وإدارات مدارســنا ومعلميهــا  هــ شــعبنا وأهلن فــإّن القــوى والفعاليــات والشــخصيات املقدســية، يهمهــا أن تؤكــد لج

وطلبتهــا بكافــة مرجعياتهــا التعليميــة مــا يــيل:

ــة  ــا التعليمي ــة مرجعياته ــو عــىل مدارســنا بكاف ــاج التعليمــي الصهي ــق املنه ــا لفــرض وتطبي ــد عــىل رفضن 1- التأكي
(مــدارس اهليــة وخاصــة ومــدارس حكوميــة ومــدارس وزارة الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية ومــدارس الوكالــة)، ملــا يحملــه 
ذلــك مــن مخاطــر حقيقيــة عــىل وعــي طلبتنــا، وتعــدي عــىل قيمهــم وثقافتهــم وكينونتهــم وروايتهــم، والتهديــد بســحب 
ــان الخمســة، يعتــرب حلقــة يف  الرتاخيــص للعديــد مــن املــدارس الخاصــة واألهليــة، املدرســة اإلبراهيميــة ومــدارس اإل
هــذا املــرشوع واملخطــط لتدمــ العمليــة التعليميــة يف القــدس وخلــق أجيــال فلســطينية  تغــرق يف «مســتنقع» الجهــل» 

والتخلــف.

2- نحــن نــرى أّن «حجــر الرحــى» الحلقــة املركزيــة  يف مجابهــة هــذا املــرشوع واملخطــط، هــو اتحــادات لجــان أوليــاء 
األمــور القــدس حيــث ندعــو جميــع إدارات مــدارس القــدس بتشــكيل لجــان أوليــاء مدارســية والحاقهــا باالتحــاد العــام 

القائــم وإن يتــم إســناده بالدعــم ماديـًـا ومعنويـًـا.

3- إّن الشــعار املرفــوع مــن قبــل رئيــس الــوزراء بــأّن هــذا العــام، هــو عــام» الســيادة التعليميــة يف القــدس، يجــب أن 
يرتجــم إىل فعــل حقيقــي يف أرض الواقــع، عــرب نضــال جــاد وحقيقــي ســيايس حقوقــي وقانــو ودبلومــايس وتوعــوي، 
كــن املــدارس  وكذلــك أن يكــون هنــاك دعــم مــادي حقيقــي لقطــاع التعليــم يف مدينــة القــدس، وهــذا الدعــم قــادر أن 
التــي تــدرس املنهــاج الفلســطيني عــىل تلبيــة احتياجــات ومســتلزمات مدرســيها وطلبتهــا، وأن يقــف ســنًدا منيًعــا يف وجــه 
ارســها بلديــة االحتــالل ودائــرة معارفهــا العربيــة  ”طوفــان“ اإلغــراءات املاديــة وسياســية « الرتهيــب والرتغيــب» التــي 
نــع  بحــق املــدارس املقدســية، مــن تعلــم املنهــاج اإلرسائيــيل تثــاب وتغــدق عليهــا األمــوال ومــن تعلــم املنهــاج الفلســطيني 

عنهــا األمــوال وتعاقــب وتهــدد باإلغــالق وســحب الرتاخيــص.

4- العمــل بشــكٍل عاجــل عــىل إقامــة صنــدوق مركــزي لدعــم التعليــم يف القــدس، والعديــد مــن الصناديــق الفرعيــة، 
ــر  ــة التحري ــ يف الســلطة  ومنظم ــب كل العامل ــل مــن روات ــوم عم ــزي باقتطــاع ي ــدوق املرك ــد الصن ــم رف عــىل ان يت

الفلســطينية لصالــح هــذا الصنــدوق .

، تشــرتك فيهــا كل املكونــات واملركبــات واألجســام رســمية   5- رضورة العمــل عــىل صياغــة رؤيــا واســرتاتيجية شــاملت
ــة  ــات وشــخصيات تربوي ــوى وفعالي ــاء وق ــان آب ــور ولج ــاء أم ــ  وأولي ــادات معلم ــم واتح ــة وتعلي ــة ووزارة تربي حكوم
ية،الهــدف منهــا وضــع برامــج وخطــط عمــل وآليــات تنفيذيــة، تكــون جاهــزة ملرحلــة املواجهــة واملجابهــة الشــاملة  واكاد
ــة يف القــدس  وإغــالق املــدارس التــي ترفــض تدريــس املنهــاج اإلرسائيــيل أو تدريــس املنهــاج  ــة التعليمي ــة العملي ألرسل

ــا يعنــي مغــادرة سياســة ردات الفعــل والعمــل بالهمــة وبالقطاعــي واملفــرق. الفلســطيني املحرف،و

6- رضورة أن تكــون الحكومــة جاهــزة بالفعــل وليــس بالشــعار لحضانــة ورعايــة الطواقــم التعليميــة واإلداريــة للمدارس 
رســات االحتــالل باإلغــالق او الفصــل مــن العمل. التــي تطالهــا إجــراءات وم

إّن الشــعار الــذي يجــب أن يرفــع والتعبئــة والتحريــض بــه هــو إنــه ال منهــاج تعليمــي يف مدينــة القــدس  غــ املنهــاج 
الفلســطيني األصيــل وال ســيادة وطنيــة بــدون منهــاج وطنــي.
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األقــىص املســجد خطيــب حّمــل
،2022-8-14 األحد صربي، عكرمة
يحــدث توتــر أي االحتــالل حكومــة
ل أعــ ــا حاليً يحــدث ومــا القــدس، يف

ــة. وعدواني اســتفزازية
ترصيحــاٍت يف صــربي وقــال
تهويدية هنــاك «مخططات إّن صحافيــة
مدينــة عــىل ــة اليهودي ــة الصبغ إلضفــاء
معلومات تــداول يتــم إنّه حيــث القــدس،
خــالل مــن املغاربــة؛ بــاب معــا بتغيــ
ويستند وأثريا تاريخيا املعروفة التلة إزالة
حديدي جرس برتكيب خشــبي؛ ممر عليها
االحتالل مركبــات عــىل يســهل وإســمنتي
األقىص. املســجد إىل الدخول اإلرسائيــيل

وفًقا مخالــف املعا تغيــ أن وأكـّـد
ســلطة ألي يحق ال التي الدولية للقوان

ــالد الب ــا مع ــ بتغي ــوم تق أن ــة محتل
عىل تحافظ أن عليهــا يجــب بــل تحتلهــا،
االحتــالل إّن حيــث الســابق، الوضــع
املســجد ملحــارصة يخطــط اإلرسائيــيل
والجنوبية، لية الشــ الجهة مــن األقــىص

تهويــدي». مخطــط قائــًال: «هــذا
االحتــالل اقتحامــات أّن وأضــاف
األقىص املسجد بحق اإلرسائييل «عدوان

أن لــه» معتــربًا وتدنيــس واســتباحة
متعددة وأشــكاال صورا تأخذ االقتحامــات
ــار“. االنفج ــد يول ــط الضغ ة ــ ألن «ك
األقــىص املســجد مســؤولية أن وأكّــد
ــل ب ــم؛ لوحده ــيون املقدس ــه يتحمل «ال
املقــدس بيــت وأهــل عيــة، ج مســؤولية
عن ويدافعــوا يحافظــوا أن واجبهــم مــن

األقــىص“.  املســجد

وّجــه الشــيخ محمــد حســ خــالل 
ــىص  ــجد األق ــة يف املس ــة الجمع خطب
الشــهداء  ألرواح  املبارك، التحيــة 
خلــف  الرابضــ  واألســود  األبــرار، 
يف  واملرابطــ  االحتــالل،  ســجون 

املســجد األقــىص املبــارك.

األقىص، عــىل  خطيــب  وشــدد 
أّن املســجد أمانــة األجيــال لألجيــال 
، داعيـًـا الشــعب الفلســطيني  واملخلصــ
ألن يكــون عــىل مســتوى حمــل األمانــة، 
لألجيــال  يؤديهــا  حتــى  وصيانتهــا 

ــه. ــر الل ــ أم ــة ك القادم
األقــىص  املســجد  أّن  وأضــاف 
وكرامتنــا،  وعزتنــا  إســالمنا  عنــوان 
ولــن نتخــىل عنــه أو نرتكــه وحيــًدا 
، الذيــن خرجــوا عــن  بوجــه الطامعــ

واإلنســانية. الدينيــة  القيــم  كل 
ألبنــاء  حســ  الشــيخ  وقــال 
األقــىص واملدافعــ عنــه، إّن الشــهادة 
إال  اللــه  نحهــا  ال  ربانيــة  أوســمة 
ملــن اصطفاهــم واختارهــم واتخذهــم 

شــهداء.

ــة األمــة،  وأكــد أن املرابطــ طليع
واألمنــاء عــىل املســجد األقىص حراســة 
ًرا، رغــم تخــاذل األمــة  وســدنة وإعــ
ــاتها  ــا ومقدس ــن أرضه ــاع ع يف الدف

مقدراتهــا وكرامتهــا وعزتهــا. 

الشــهداء  بأمهــات  وأشــاد 
الشــامخات، وحرائــر فلســط اللــوا 
يودعــن أبنائهــن بالزغاريــد، ألنهــم 
ــم  ء وترس ــ ــ األرض والس ر تن ــ أق

والكرامــة. والحريــة  العــز  طريــق 

وأدى أكــ مــن 50 ألــف مصــل 
يف  املاضيــة  الجمعــة  اليــوم  صــالة 
املســجد األقــىص املبــارك، ومــن بعدهــا 
ــهداء. ــىل أرواح الش ــب ع ــالة الغائ ص

خطيب األقصى: القدس أمانة لن نتخلى عنها والشهادة 
أوسمة ربانية

خطيب األقصى يكشف عن مخطط تهويدي يسمح لمركبات 
االحتالل بالدخول إلى المسجد
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املقاومــة  فصائــل  أعلنــت 
اقتحامــات  أّن  الفلســطينية 
األقــىص  للمســجد  االحتــالل 
ــدوان املخطــط  هــي اســتمرار للع
واملــدروس لفــرض وقائــع جديــدة 

فيــه.
ويف بياٍن صــدر اإلثن 8-29-

2022، حــّذرت الفصائل االحتــالل 
ــتمرار  ــة االس ــن مغب ــو م الصهي
شــعبنا،  مشــاعر  اســتفزاز  يف 
مشــددًة عــىل أن املســجد األقــىص 
أرواحنــا  «دونــه  أحمــر  خــط 

ودماؤنــا“.
«هــذا  أن  إىل  وأشــارت 
ممنهــج  عــدوان  هــو  االقتحــام 
تحمــل  جميًعــا  علينــا  يفــرض 
يــة األقــىص  مســؤولياتنا يف ح
والتصــدي ملخططــات االحتــالل 
ــد  ــكال، وخاصــة بتصعي ــكل األش ب
البطوليــة  والعمليــات  املقاومــة 
ســاحات  يف  أشــكالها  ختلــف 

والقــدس“. الضفــة  ومياديــن 
«االحتــالل   وتابعــت: 
ــه  ــة اقتحامات يتوقــف عــن مواصل
وتدنيســه لألقــىص بــل وتطــور 
املســتوِطنات  بدخــول  عدوانــه 
ــه، ويســعى  شــبه العاريــات لباحات
ــذه  ــىل مناف ــيطرة ع ــكام الس إلح
مــن كل الجهــات لفتــح البــاب 
املســتوطن  لقطعــان  واســعاً 
تهويــده  طريــق  عــىل  لتدنيســه 
الكاملــة  والســيطرة  وتقســيمه 

عليــه“.
يف  شــعبنا  أبنــاء  ودعــت 
القــدس والضفــة والداخــل املحتــل 

املســجد  يف  الربــاط  لتكثيــف 
يــة  ح درع  وتشــكيل  األقــىص، 
لــه يف ِظــل مخططــات االحتــالل 
اقتحامــات  بتنفيــذ  العدوانيــة 
موســعة خــالل األيــام القادمــة 
ــة. ــدات واهي ــع ومعتق ــت ذرائ تح
بــكل  األمــة  دعــت  كــ 
مســؤولياتها  لتحمــل  مكوناتهــا 
األقــىص  عــن  الدفــاع  يف 
ــا واحــًدا للتصــدي  والوقــوف صًف
ــالل عــىل املســتوى  ــدوان االحت لع
والســيايس  الدبلومــايس 
ي،  هــ والج واإلعالمــي 
ــزي  ــع املخ ــف التطبي ــة وق وخاص

االحتــالل. مــع 
لجنــة  األثناء، أدانــت  ويف 
الوطنيــة  للقــوى  املتابعــة 
واإلســالمية مــا قامــت بــه قطعــان 
املســتوطن مــن اقتحــام املســجد 
األســباط؛  بــاب  مــن  األقــىص 
وجيــش  رشطــة  يــة  ح تحــت 
ــذ  ــرّة من ــك ألول م ــالل، وذل االحت

العام 1967.

االنتهــاك  هــذا  أن  وأكــدت 

يف  التســارع  إطــار  يف  يــأ 

ــد عــىل األرض  ــع جدي فــرض واق

لتغيــ الوضــع التاريخي للمســجد 

األقــىص.

هــ شــعبنا  ودعــت اللجنــة ج

ــة  ــدس والضف ــطيني يف الق الفلس

والداخــل املحتــل لشــد الرحــال 

إىل املســجد األقــىص للدفــاع عــن 

حرمتــه، وإلشــعال األرض تحــت 

ــتوطنيه. ــالل ومس ــدام االحت أق

للمجتمــع  تحذيــرًا  ووجهــت 

الــدويل برضورة وقف اســتفزازات 

املســلم  ملشــاعر  االحتــالل 

ووقــف جميــع أشــكال االقتحامات 

للمســجد األقــىص؛ التــي ســتؤدي 

املنطقــة. يف  األوضــاع  لتفجــ 

الخميس 20 محرم 1444 هــ، الموافق لـ 18 آب 2022

إدانات مستمرة القتحامات األقصى وتحذيرات من فرض 
وقائع جديدة فيه
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ــالل، عــن  أعلنــت ســلطات االحت
ــة  ــو» املقام ــتوطنة «غيل ــيع مس توس
ــة  حافظ ــاال  ــت ج ــىل أرايض بي ع
وحــدة   1250 بـــ  لحــم،  بيــت 

جديــدة. اســتيطانية 

اإلســكان  وزارة  وتوّصلــت 
األرايض»  و»ســلطة  الصهيونيــة، 
إىل  صهيونيــة،  عقــارات  ورشكات 
ببنــاء  يقــيض  مشــرتك  اتفــاق 
جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   1250
ــتوطنة  ــة ملس ــدرات الجنوبي يف املنح

«غيلــو“.

القســم  يف  املخطــط  ويشــمل 
إىل  مــن 9  مبنــى،  منــه 27  األول 
مــن  الثــا  والقســم  طابًقــا،   13

املــرشوع 4 أبــراج ســكنية، تضــم كل 
منهــا مــا بــ 20 إىل 24 طابًقــا 
ــي  ــات، الت ــك املرتفع ــة تل ــىل قم ع
تطــل عــىل جبــال جنــوب الضفــة 

الغربيــة.

ــتيطانية  ــة االس ــمى املنطق وستس
غيــال»،  «منحــدرات  بـــ  الجديــدة 
حيــث يــأ املخطــط ضمــن مرشوع 

كبــ يشــمل تطويــر الطــرق والبنيــة 

التحتيــة واملناطــق العامــة، والحدائق 

والتوظيفيــة  التجاريــة  واملناطــق 

جنــوب غــرب األنفــاق التــي تربــط 

االســتيطا  بالتجمــع  القــدس 

«غــوش عتصيــون“.

وّجــه الشــيخ محمــد حســ خــالل 
ــىص  ــجد األق ــة يف املس ــة الجمع خطب
الشــهداء  ألرواح  املبارك، التحيــة 
خلــف  الرابضــ  واألســود  األبــرار، 
يف  واملرابطــ  االحتــالل،  ســجون 

املســجد األقــىص املبــارك.

األقىص، عــىل  خطيــب  وشــدد 
أّن املســجد أمانــة األجيــال لألجيــال 
، داعيـًـا الشــعب الفلســطيني  واملخلصــ
ألن يكــون عــىل مســتوى حمــل األمانــة، 
لألجيــال  يؤديهــا  حتــى  وصيانتهــا 

ــه. ــر الل ــ أم ــة ك القادم
األقــىص  املســجد  أّن  وأضــاف 
وكرامتنــا،  وعزتنــا  إســالمنا  عنــوان 
ولــن نتخــىل عنــه أو نرتكــه وحيــًدا 
، الذيــن خرجــوا عــن  بوجــه الطامعــ

واإلنســانية. الدينيــة  القيــم  كل 
ألبنــاء  حســ  الشــيخ  وقــال 
األقــىص واملدافعــ عنــه، إّن الشــهادة 
إال  اللــه  نحهــا  ال  ربانيــة  أوســمة 
ملــن اصطفاهــم واختارهــم واتخذهــم 

شــهداء.

ــة األمــة،  وأكــد أن املرابطــ طليع
واألمنــاء عــىل املســجد األقىص حراســة 
ًرا، رغــم تخــاذل األمــة  وســدنة وإعــ
ــاتها  ــا ومقدس ــن أرضه ــاع ع يف الدف

مقدراتهــا وكرامتهــا وعزتهــا. 

الشــهداء  بأمهــات  وأشــاد 
الشــامخات، وحرائــر فلســط اللــوا 
يودعــن أبنائهــن بالزغاريــد، ألنهــم 
ــم  ء وترس ــ ــ األرض والس ر تن ــ أق

والكرامــة. والحريــة  العــز  طريــق 

وأدى أكــ مــن 50 ألــف مصــل 
يف  املاضيــة  الجمعــة  اليــوم  صــالة 
املســجد األقــىص املبــارك، ومــن بعدهــا 
ــهداء. ــىل أرواح الش ــب ع ــالة الغائ ص

خطيب األقصى: القدس أمانة لن نتخلى عنها والشهادة 
أوسمة ربانية

االحتالل يعلن عن توسيع مستوطنة «غيلو» بـ1250 وحدة 
استيطانية جديدة
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عــواودة  خليــل  األســ  وّجــه 
 ، ــا ــط والع ــرار فلس ــالة ألح رس
ــام  ــن الطع ــه ع ــه إرضاب ــر تعليق إث
مســاء األربعــاء 31-8-2022، بعــد 

اإلرضاب. مــن  يوًمــا   172

رســالة  يف  عــواودة  وقــال 
ــاىل  ــه تع ــل الل ــن فض ــّورة: «م مص
ــوم،  ــرج الي ــرب الف ــاء خ ــه؛ ج وكرم
ــه يف  ــإذن الل ــي ب ــرج عن ــث يف بحي
2 ترشيــن األول/أكتوبــر، إن شــاء 

اللــه“.

وأضاف: «ســأبقى يف املستشــفى 
عافيتــي،  أســرتد  أن  إىل  للعــالج، 
ــد  ــيش، «وق ــوف وامل ــتطيع الوق وأس
مــن  أخرجنــي  إذ  أحســن  

الســجن“.

وتابــع أن «هــذا النــرص املــؤزر، 
االنتصــارات  لسلســلة  امتــداد 
ء  عظــ حققهــا  التــي  العظيمــة 
الفلســطيني،  الشــعب  ورشفــاء 
ــكل مــن  ــي أوجــه كل الشــكر ل وإنن
، وكل مــن  ، وكل مــن ســاند آزر
وقــف معــي، وكل مــن دعــا يل.. 

شــكرًا لكــم“.

ويف وقــٍت ســابٍق، أكــدت عائلــة 
ــل عــواودة،  األســ الفلســطيني خلي
عــن  إرضابــه  تعليــق  األربعــاء، 
ــا،  ــتمر 172 يوًم ــذي اس ــام ال الطع
ــه  ــراج عن ــاق يقــيض باإلف ــد اتف بع

ــا. ــد 32 يوًم بع

شــؤون  هيئــة  أعلنــت  كــ 
املعتقــل  أّن  واملحرريــن،  األرسى 
إرضابــه  علــق  عــواودة  خليــل 
املفتــوح عــن الطعــام بعــد التوصــل 
إىل اتفــاق مكتــوب يقــيض بتحديــد 
ســقف اعتقالــه اإلداري، واإلفــراج 

عنــه يف الثــا مــن ترشيــن األول/
أكتوبــر املقبــل.

وقالــت الهيئــة يف بيــان لهــا 
إّن ”املعتقــل عــواودة خــاض معركــة 
ــه  ــن لحم ــا م ــدم فداه ــة ق ملحمي
خــ  باألمــس  وصــوره  وحياتــه، 

ــك“. ــىل ذل ــل ع دلي
ــواودة،  ــل ع ــت أّن املعتق وأوضح
إرضابــه  تعليــق  التفــاق  ووفقــا 
ــيبقى  ــا، س ــرارا جوهري ــه ق وإعطائ
هروفيــه»  «آســاف  مستشــفى  يف 
مرجحــًة  اًمــا،  تعافيــه  حتــى 
اإلفــراج عنــه مــن املستشــفى وعــدم 
عودتــه للمعتقــل، ألن حالتــه تتطلــب 

رعايــة ووقتًــا طويــًال للتعــايف.
عــواودة (40  املعتقــل  واســتمر 
غــرب  إذنــا  بلــدة  مــن  عاًمــا) 
ــام  ــن الطع ــه ع ــل، يف إرضاب الخلي
172 يوًمــا رفًضــا العتقالــه اإلداري.

العليــا  املحكمــة  ورفضــت 

الثالثــاء  اإلرسائيــيل،  لالحتــالل 

30-8-2022، اإلفــراج عنــه، رغــم 

ــه مــن وضــع صحــي  ــا وصــل إلي م

ــوى  ــات ال يق ــث ب خطــ جــدا، حي

الحديــث. أو  الحركــة  عــىل 

ــو  ــواودة ه ــل ع ــر أّن املعتق يُذك

أب ألربــع طفــالت، اســتأنف إرضابه 

يف  علّقــه  أن  بعــد  يف 2022-7-2، 

ــن  ــا م ــد 111 يوًم ــابق بع ــت س وق

وعــود  إىل  اســتناًدا  اإلرضاب، 

االحتــالل  أّن  إال  عنــه،  باإلفــراج 

ــر  ــه أم ــده، وأصــدر بحّق ــث بوع نك

ــه  ً أنّ ــ ــهر، عل ــال إداري 4 أش اعتق

.2021-12-27 منــذ  معتقــل 

خليل عواودة ينتصر.. تعليق اإلضراب والحرية في 2 تشرين 
األول/أكتوبر
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 ، يســتعد قرابــة 1200 أســ
للــرشوع صبــاح الخميــس 9-1-

الشــامل  اإلرضاب  يف   2022
ــوج  ــن الف ــام، ضم ــن الطع ع
املرضبــ  لــألرسى  األول 

النتــزاع الحقــوق والكرامــة.
وأفــاد مكتب إعــالم األرسى 
يف ترصيــح صحفــي أن الفــوج 
األول ارتفــع إىل 1200 أســ 
بعــد  اإلرضاب،  ســيخوضون 
أرسى  مــن  مزيــد  م  انضــ

ــون. ــجن رام ــح يف س فت
ة  وأوضــح أن الحركة األســ
ستســلم إدارة الســجون قوائــم 
ــ  ــوج األول املرضب أرسى الف
الســاعة  الطعــام،  عــن 
الخامســة مــن مســاء الخميس.

الحركــة  أّن  إىل  وأشــار 
ة ســتعلن غــدا الخميــس  األســ
ء قيــادة  يف بيــان رســمي أســ
اإلرضاب الشــامل، مــن جميــع 

ــطينية. ــل الفلس الفصائ
مكتــب  مديــر  وأهــاب 
إعــالم األرسى أحمــد القــدرة، 

بجميــع أحــرار شــعبنا والعــا 
البواســل  أرسانــا  مســاندة 
معركــة  ســيخوضون  الذيــن 
ضــد  الشــامل  اإلرضاب 

الســجان. إجــراءات 
وقــال القــدرة: إّن األرسى 
يف  مســاندة  لــكل  بحاجــة 
ــى نخفــف  ــة؛ حت األماكــن كاف
ــام معاناتهــم خــالل  عليهــم أي

اإلرضاب. معركــة 
أرسانــا  أّن  وأضــاف 
تهــم صلبــة قويــة لــن  عز
وهــم  الســجان،  يكرسهــا 
انهــم بقضيتهم  منتــرصون بإ

شــعبهم. أبنــاء  وبدعــم 
يصّعــد  أن  املقــرر  ومــن 
خطواتهــم  مــن  األرسى، 
ــة  ــة، بدخــول الدفع االحتجاجي
الشــامل  اإلرضاب  يف  األوىل 
عــن الطعــام، مــع اســتمرار 
التنظيميــة،  الهيئــات  حــل 
عــىل  التمــرد  حالــة  وإبقــاء 

الســجان. قوانــ 
الطــوارئ  لجنــة  وأكــدت 

داخــل  العليــا  الوطنيــة 
ــالل، أّن األرسى  ــجون االحت س
يخوضــون معركتهــم موحديــن 
ــادة  ــجان بقي ــة الس يف مواجه
ثــل فصائــل الشــعب  ــة  وطني

لفلســطيني. ا
أّن  إىل  اللجنــة  وأشــارت 
ــدها األرسى  الوحــدة التــي جسَّ
داخل الســجون يجــب أن تنتقل 
وتؤســس لوحــدة خــارج قــالع 
األرس، الفتــًة إىل أّن الوحــدة 
إن  تحققهــا  كــن  الوطنيــة 
الحقيقيــة  اإلرادة  توفــرت 
ــراف. ــع األط ــن جمي ــك م لذل

ودعــت الــكل الفلســطيني 
ــكل  ــالل ب ــط عــىل االحت للضغ
األدوات واإلمكانيــات املتاحــة 
ملطالــب  يســتجيب  حتــى 

األرسى.
ة  ــ ــة األس ــت الحرك وأطلق
وجــه  يف  «موحــدون  شــعار 
حــراك  عــىل  الّســجان» 
ضــد  والتّمــرد»  «العصيــان 
إدارة  وإجــراءات  قوانــ 
ســجون االحتــالل، وصــوًال إىل 
اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام 
االســتجابة  عــدم  حــال  يف 

لبهــم. ملطا
ورشعــت لجنــة الطــوارئ 
االحتــالل  ســجون  داخــل 
ــايض 2022-8-29،  ــ امل اإلثن
بإرجــاع  خطواتهــا  أوىل  يف 
جميــع  يف  الطعــام  وجبــات 
الســجون واملعتقــالت، ورفــض 
اســتالم أي مــواد غذائيــة مــن 

الســجون. إدارة 

1200 أسير يبدؤون الخميس معركة األمعاء الخاوية
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النبــي  بلــدة  أهــايل  دعــا 
ل غــرب مدينــة  صموئيــل، شــ
ــة  ــالة الجمع ــة ص ــدس؛ إلقام الق
مســجد  يف   2022-9-2 القادمــة 
الوقفــة  يف  واملشــاركة  البلــدة، 
ت املســتوطن  الرافضــة لهجــ

االحتــالل. وانتهــاكات 
وناشــد أهــايل القريــة الجميــع 
النبــي  إىل  التوجــه  بــرضورة 
لهجمــة  للتصــدي  صموئيــل، 
ســكانها  يــة  وح  ، املســتوطن

املســتمرة. اعتداءاتهــم  مــن 
دعــوات  املســتوطنون  ووجــه 
ــل  ــي صموئي ــة النب ــام قري القتح
القــادم،  الجمعــة  ومســجدها 
ة تصــل إىل  والحشــد بأعــداٍد كبــ

مســتوطن. آالف   10
وتواصــل ســلطات االحتــالل 
اعتداءاتهــم  واملســتوطنون 
بحــق  املمنهجــة  رســاتهم  وم
ل  القريــة التــي تعــا مــن اإلهــ
ــالل  ــة االحت ــن بلدي ــش م والتهمي
ومــن  الفلســطينية،  والســلطة 
ــاة  ــات الحي ــط مقوم ــدام أبس انع
أصبــح  حتــى  فيهــا،  اإلنســانية 
ــة  ــا «القري ــون عليه ســكانها يُطلق

الســجينة“. املنســية 
وينظــم ســكان النبــي صموئيــل 
احتجاجيــة  وقفــة  جمعــة،  كل 
االعتصــام  خيمــة  يف  أســبوعية 
أرايض  عــىل  أُقيمــت  التــي 
القريــة، للمطالبــة بوقــف الحصار 

عليهــم. التضييــق  وسياســة 
وتتعــرض القرية لهجمة رشســة 

مســتمرة مــن قــوات االحتــالل 
تنكيــل  وعمليــات   ، واملســتوطن
ســكانها،  عــىل  خانــق  وتضييــق 
بفعــل الحواجــز العســكرية، ومنــع 
وإىل  مــن  والدخــول  الخــروج 
القريــة، باإلضافــة إىل االعتقــاالت 

ومالحقــة الشــبان.

القريــة  مســجد  وتعــرّض 
اعتــداءات  لسلســلة  الوحيــد 
الحــرق  يف  ثلــت  إرسائيليــة 
شــائكة  بأســالك  وإحاطتــه 
ات مراقبــة، ومنــع رفــع  وكامــ
ــوت. ــربات الص ــع مك اآلذان، وخل

االحتــالل  ســلطات  وأغلقــت 
املســجد،  مــن  الثــا  الطابــق 
ــث  ــق الثال ــم الطاب ــت ترمي ومنع
ــه  إلبقائــه مهجــوًرا، بهــدف تحويل
وســياحي  أثــري  «مــكان  إىل 

وطنيــة“. وحديقــة 

بــدوره، قــال الناطــق باســم 

س عــن مدينــة القدس  حركــة حــ

مخطــط  إن  دة،  حــ محمــد 

اقتحــام قريــة النبــي صموئيــل 

تســتدعي  ــة  جر ومســجدها 

إلرهــاب  والتصــدي  يتهــا  ح

. ملســتوطن ا

وبــ أّن املخطــط اإلرهــا 

ــة  القتحــام آالف املســتوطن قري

ــدس  ــر الق ــل غ ــي صموئي النب

ة  املحتلــة، الجمعــة القادمــة، جر

ــد  ــل التهوي ــن مسلس ــدة ضم جدي

. ــي ــ املقدس وتهج

يســتدعي  األمــر  أّن  وأكــد 

اســتنفار أهــل القريــة الصامديــن 

وكل مــن يســتطيع الوصــول إليهــا، 

لقطعــان  والتصــدي  يتهــا  لح

املســتوطن بــكل قــوة.

دعوات إلقامة صالة الجمعة في «النبي صموئيل» 
للتصدي لهجمات المستوطنين
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يف  الصحــة  وزارة  قالــت 
ــاء 8-31- ــزة، األربع ــاع غ قط

مريًضــا    1922 إّن   ،2022
إىل  الوصــول  مــن  يتمكنــوا 
ــة يف  ــفيات التخصصي املستش
والداخــل  والقــدس  الضفــة 
يف  املحتــل،  الفلســطيني 
جــراء  املناســب،  الوقــت 
وعــدم  االحتــالل،  طلــة  م

لهــم. تصاريــح  إصــدار 
يف  «الصحــة»،  وأضافــت 
ــر صحــايف رافــق فعاليــة  مؤ
ــد  ــزة» عن ــرىض غ ــذوا م «أنق
مــرىض  إن  «إيــرز»،  معــرب 
القلــب  وأمــراض  الرسطــان 
ًا قاســيًا جرّاء  يواجهــون مصــ
ــح  ــدار تصاري ــر يف إص التأخ
املغــادرة مــن االحتــالل، التــي 
ــرض  ــة تع ــهر طويل ــد ألش ت
املــرىض  مــن  عــدد  بســببها 
العــام  بدايــة  منــذ  للوفــاة 

الجــاري.
ــوزارة أن مــرىض  ــت ال وبيّن

الفشــل الكلــوي يعيشــون واقًعــا 
ــا قاســيًا جــراء  إنســانيا وصحي
ــة،  ــديد يف األدوي ــص الش النق
مــا قــد يعرضهــم إىل فقــر 
الــدم الشــديد الــذي يــؤدي 
بهــم إىل الوفــاة عــىل مقصلــة 

ــار. الحص
وأكــدت «الصحــة»، أن 371

ــزة  ــاع غ ــادروا قط ــا غ مريًض
، «وهــو  للعــالج دون مرافقــ
العــدد األعــىل منــذ نيســان 
فقــد  مــن  ومنهــم  املــايض، 
ظــروف  يف  وحيــًدا  حياتــه 

غــ إنســانية».
اســتمرار  إّن  وقالــت 
حــرم  الصهيــو  الحصــار 
مــن  غــزة  قطــاع  مــرىض 
جــراء  العالجيــة  حقوقهــم 
األدويــة  مــن   %  40 نقــص 
مــن   % و32  األساســية، 
و60% الطبيــة،  املســتهلكات 

مــن لــوازن املختــربات وبنــوك 
الــدم.

ــًدا  ــدًدا متزاي ــت، أّن ع وبين
مــن املــرىض املحولــ للعــالج 
يف الداخــل املحتــل يتعرضــون 
والتحقيــق  للمضايقــات، 
مــن االحتــالل دون مراعــاة 
ــية. ــة القاس ــم الصحي لظروفه

عــن  الصحــة،  وكشــفت 
اســتمرار االحتــالل الصهيــو 
يف منــع وعرقلــة إدخــال 21

جهــاز أشــعة تشــخيصية إىل 
غــزة،  قطــاع  مستشــفيات 
نــع إدخــال قطــع الغيــار  و
الالزمــة إلصــالح 87 جهــازًا 
طبيــا متعطًال يف املستشــفيات، 

منهــا 12 جهــاز أشــعة.
االحتــالل  وحملــت 
ــاة  ــة عــن حي املســؤولية الكامل
القــوة  كونــه  غــزة  مــرىض 
وفــق  باالحتــالل  ــة  القا

الــدويل. القانــون 
الصحــة  وزارة  وطالبــت 
املؤسســات الدوليــة واإلنســانية 
والحقوقيــة، اليــوم وأكــ مــن 
أي وقــت مــىض، للضغــط عــىل 
الحصــار  إلنهــاء  االحتــالل 

ــزة. عــىل غ
ذات  الجهــات  ودعــت 
إىل  لإلنصــات  العالقــة 
ــزة  ــرىض غ ــاع م ــات وأوج أنَّ
عهم  أســ تنــادي  التــي 

. تهم ليا مســئو و

”صحة غزة“: 1922 مريضًا حرمهم االحتالل من العالج
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ات  ــ ــار التحض يف إط
”أســبوع  إلحيــاء 
22 بــ  االنتفاضــة“، 

أيلــول و28 منــه مــن كل 
الحملــة  رفعــت  عــام، 
إىل  للعــودة  العامليــة 
عــىل  الفتــات  فلســط 
وت  بــ مطــار  طريــق 
صــوًرا  حملــت  الــدويل، 
تعــّرب عــن كل انتفاضــة 
انتفاضــة  مــن  بــدًءا 

 ،1987 عــام  الحجــارة 
مــروًرا بانتفاضــة األقــىص 
فانتفاضــة   ،2000 عــام 
 ،2015 عــام  القــدس 
عــام 2022،  إىل  وصــوًال 
يف إشــارة إىل اســتمرارها، 
ــا بشــعار االنتفاضــة  وربطً
أطلقتــه  الــذي  مســتمرة 
العــام،  لهــذا  الحملــة 
”االنتفاضــة  أّن  للتأكيــد 
شــعلة لــن تخمــد حتــى 

تحقيق العودة“.

”أســبوع  ويحتفــي 
االنتفاضــة“ باالنتفاضــات 
(انتفاضــة  الثــالث 
انتفاضــة  الحجــارة، 
انتفاضــة  األقــىص، 
القــدس)، وتحييــه الحملــة 
إىل  للعــودة  العامليــة 
فلســط يف أكــ مــن 
. العــا حــول  دولــة   70

الحملة العالمية ترفع الفتات طرقية في بيروت بمناسبة 
أسبوع االنتفاضة 
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الــدويل“  األقــىص  نــداء  ــر  ”مؤ
النهضــة  ”مبــادئ  عنــوان:  تحــت 
ــدس  ــر الق ــا يف تحري ــينية ودوره الحس

الفلســطيني“ الشــعب  وثــورة 

بالتعــاون بــ العديــد مــن الجهــات 
واملؤسســات الفاعلــة ومــن بينهــا األمانــة 
ــة، ودار  ــينية املقدس ــة الحس ــة للعتب العام
اإلفتــاء العراقيــة والحملــة العامليــة للعودة 

. ــط إىل فلس

لعقــد  بــدأ  التنــازيل  العــّد 
ــر ”نــداء األقــىص الــدويل“ مؤ

نظــرًا ألهميــة التعــاون والتضامــن 
بالقضيــة  املؤمنــ  بــ  الــدويل 
الفلســطينية وأحــرار العــا مــن أجــل 
ومســاندة  العدالــة،  مبــادئ  تحقيــق 
الشــعوب املظلومــة، ويف مقدمتها الشــعب 
الفلســطيني، الــذي يتعــرض ألبشــع أنــواع 
الظلــم واســتالب الحقــوق، خاصــة يف 

مدينــة القــدس الرشيــف.

ثّلــه ثــورُة اإلمــام  وباعتبــار مــا 
وشــهادتُه  (ع)  عــيل  بــن  الحســ 
عــن  الدفــاع  يف  رائــٍد  ــوذج  مــن 
، وبــذل التضحيــات يف  الحــّق والخــ
لحقــوق  واالنتصــار  اإلصــالح،  ســبيل 

. ملســتضعف ا

يعقد يف مدينة كربالء املقدسة:

الــدويل“  األقــىص  نــداء  ــر  ”مؤ

تحــت عنــوان:

”مبــادئ النهضــة الحســينية ودورهــا 
الشــعب  وثــورة  القــدس  تحريــر  يف 

لفلســطيني“ ا

 | أيلــول 2022  بتاريــخ 7-5  وذلــك 
1444 صفــر   10-8

ــر  ل املؤ يتضمــن جــدول أعــ
محــاور عديــدة، هــي:

الحســينية  النهضــة  مبــادئ 
يشــمل  الــذي  الفلســطينية:  والقضيــة 
ــة  ــادئ النهض ــا: مب ــع، منه ــدة مواضي ع
هــا يف دعــم حــركات  الحســينية وتأث
ــورة  ــا الث ــة منه ــة، وخاص ــرر العاملي التح
ت  الفلســطينية، باإلضافــة إىل رؤيــة وكل
رمــوز املقاومــة الفلســطينية عــن اإلمــام 
الحســ ”ع“، إىل جانــب تســليط الضــوء 
عــىل االعتــداءات الصهيونيــة عــىل مقــام 
اإلمــام الحســ ”ع“ ومقامــات أهــل 

. البيــت يف فلســط

ــطيني:  ــع الفلس ــن الواق ــهادات م ش
ــة  ــهادات حيّ ــا لش ــن عرًض ــذي يتضم ال
عــن واقــع الشــعب الفلســطيني تحــت 
محــررون،  أرسى  يقدمهــا  االحتــالل، 
وعوائــل الشــهداء، وجرحــى فلســطينيون.

ــي  ــعب العراق ــي للش ــدور التاريخ ال
يف الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية: 
ء واملفكريــن يف ذلــك،  وجهــود العلــ
ــر  املؤ يف  العــراق  ملشــاركة  إضافــة 
مــع   ،1931 القــدس  يف  اإلســالمي 
اإلشــارة إىل حضــور القضيــة الفلســطينية 
يف الثقافــة واألدب والصحافــة العراقيــة، 
ــن  ــهداء م ــن والش ــف باملجاهدي والتعري

. الشــعب العراقــي يف فلســط

الخطــاب الفكــري والثقــايف وقضيــة 
ء  العلــ مســؤولية  ويتنــاول   : فلســط
التوعيــة  يف  واملثقفــ  واملفكريــن 
أحــرار  ودور  الفلســطينية،  بالقضيــة 

العــا يف الدفــاع عــن القضايــا العادلــة 

الفلســطينية والقضيــة 

ــر الضــوء عــىل  كــ يُســلّط املؤ

الســبل العمليــة للتصــدي ملــرشوع التطبيع 

والثقــايف،  الفكــري  املســتوى  عــىل 

وتحديــد طــرق االســتفادة مــن املناســبات 

زيــارة  ومنهــا  يــة  ه والج الدينيــة 

األربعــ لتعزيــز الرتابــط والتضامــن 

بــ أحــرار العــا وخدمــة القضيــة 

فلســط والقضايــا العادلــة.

ر املشاركون يف املؤ

شــخصيات  ــر  املؤ يف  تشــارك 

دولــة  حــوايل 60  مــن  بــارزة،  دوليــة 

ــون  ــون عاّم ء ومفت ــ ، وعل ــا حــول الع

للعديــد مــن الــدول اإلســالمية، وأيقونــات 

مــن  ومناضلــون  وعامليــة،  فلســطينية 

وأوربــا  وإفريقيــة  الالتينيــة  أمريــكا 

وآســيا.

ــالء  ــر يف محافظــة كرب ــد املؤ يُعق

ــة  ــة العام ــوة مــن: األمان ــراق، بدع – الع

للعتبــة الحســينية، ودار اإلفتــاء العراقيــة، 

ــز  ــة، ومرك ــت الخاّص ــل البي ــة أه وجامع

ــس  ــوث، ومجل ــات والبح ــالء للدراس كرب

ء الربــاط املحمــدي، ومؤسســة نــداء  علــ

األقــىص، وامللتقــى العلــ العاملــي مــن 

، والحملــة العامليــة للعــودة  أجــل فلســط

. إىل فلســط

العتبــة  كربــالء.  مدينــة  املــكان: 

األوصيــاء  ســيد  ومدينــة  الحســينية 

ئريــن. للزا

 10-8  |  2022 أيلــول   7-5 الزمــان: 

1444 صفــر 

”مؤتمر نداء األقصى الدولي“ تحت عنوان: ”مبادئ 
النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب 

الفلسطيني“
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ــة،  ــالم صهيوني ــائل إع ــدت وس أكَّ
أي «عمليــة  أّن  الثالثــاء2022-8-30، 
اعتقــال ملطلــوب فلســطيني تحّولــت 
مــع  عنيــف  اشــتباك  إىل  روتينيــاً 
ــوات  ــة، تفــرض عــىل الق ان دقيق ــ ن
اإلرسائيليــة اســتخدام الصواريــخ ضــد 

املنــازل“.
ــق الشــؤون العربيــة يف  وقــال معلّ
نوعــم  الصهيونيــة،  الـــ13»  «القنــاة 
ــّول إىل  ــدث تح ــذا الح ــط، إّن «ه بنع
ــة  ــا أّن املؤسس ــت»، مضيًف ــهد ثاب مش
األمنيــة تــدرك أّن «عمليــة اعتقــال 
اشــتباك  مــع  مرتافقــة   ، مســلح
وتبــادل إطــالق النــار، تحّولــت إىل 
أمــر روتينــي، وأّن أي تنفيــذ لعمليــة 
ــور  ــتنتهي بالص ــ س ــال مطلوب اعتق
منــزل  لقصــف  شــاهدناها  التــي 
يف نابلــس تحّصــن فيــه مطلوبــون 

فلســطينيون“.
الصهيــو  املعلّــق  وأضــاف 
رأيــي،  بحســب  الصــور،  «هــذه  أّن 
دراماتيكيــة، ليــس ألن األمــر يتعلــق 
بســبب  ــا  وإ خطريــن،  ســلَّح 
تصاعــد الجــرأة يف الجــوار، مع إطالق 

.“ قناصــ ان  ونــ دقيقــة،  نــار 
ولفــت إىل أنـّـه «عندما تــرى جنديًا 

يطلــق صاروًخــا مــن عــىل الكتــف يف 
مــن  ه  تدمــ ويتــّم  منــزل،  اتجــاه 
ان فيــه، وتــرى  الداخــل، وتشــتعل النــ
ــارج،  ــن الخ ــك م ــّورون ذل ــف يص كي
كنــك أّال تســأل عــ كانــت عليــه  ال 
ا  ــ ــك الكام ــن أمس ــو أن َم ــال ل الح

ــاص؟“. ــالح قن ــكاً بس كان ممس
الضفــة  يل  ”شــ أن  وتابــع: 

.“ تحــدٍّ ســاحة  باتــت  الغربيــة 
الفلســطيني  جيــد 
أمــٌر  نابلــس  يف  للمواجهــات 

خطــ
ــة  ــالم صهيوني ــائل إع ــت وس ولفت
إىل أّن االعتقــاالت يف الضفــة، والتــي 
ــى وقــت قريــب  «بســيطة،  كانــت حت
ــًة أّن  ــًدا»، مضيف ــدة ج ــت معق أصبح
ة، التــي  «التغطيــة اإلعالميــة الكبــ
ــبة إىل  ــر بالنس ــب األم ــا، تصّع ترافقه

ــل“. إرسائي
ــق الشــؤون الفلســطينية  وقــال معلّ
يف «القنــاة الـــ12»، اوهــاد حمــو، إّن 
ــان  ــاد اإلســالمي تُْولِي س والجه «حــ
، فمركــز املواجهــات،  ً نابلــس دوًرا مهــ
ة يف  الــذي كان يف األشــهر األخــ
، انتقــل إىل نابلــس، ونحــن نــرى  جنــ

ة“. ــق يف األســابيع األخــ هــذا يتحّق

وأشــار املعلــق اإلرسائيــيل إىل أّن 
يّز الليــايل  ُ التــي  األمــور،  «أحــد 
ة، هــو أن االعتقــاالت التــي  األخــ
كانــت حتــى إىل وقــت قريــب بســيطة، 
املســلحون  جــًدا.  معقــدة  أصبحــت 
ــال  ــون القت ــوا يفّضل ــطينيون بات الفلس

ــار“. ــالق الن وإط

الجانــب  «رسديــة  أّن  وتابــع 
مهــم.  عامــل  أيًضــا،  الفلســطيني، 
ًا أّن الشــبان، مثــالً يف  نســمع كثــ
ة  نابلــس، قاتلــوا حتــى الطلقــة األخــ
تهــم، كل هــذا يتزامــن  ونفــاد ذخ
ــد  ة، تعّق ــ ــة كب مــع احتفــاالت إعالمي
ًا  األمــر بالنســبة إىل إرسائيــل»، مشــ
ونحــن  نابلــس،  بــروز  إىل «حقيقــة 
نراهــا مركــز العنــف. والحقيقــة أن 
يحاولــون  الفلســطيني  املطلوبــ 
تعظيــم أنفســهم، مــن خــالل عــدم 
تســليم أنفســهم، والقتــال حتــى مــوت 
بعضهــم، أو اعتقــال بعضهــم اآلخــر“.

وأكّــد املعلــق اإلرسائيــيل أّن مــا 
عــىل  مــرًة  مضاعــف،  «خطــر  ورد 
كهــذه  وعمليــة   ، التكتيــ املســتوى 
ــة حــدث  ــد، ومــرة ثاني كــن أن تتعق
كــن أن يُدلــل نوًعــا مــا  اســرتاتيجي، 
ــاه  ــّب يف اتج ــي ته ــواء الت ــىل األج ع

ليــس جيــًدا يف الضفــة“.

ولفــت موقــع «يديعــوت أحرونوت» 
الصهيــو إىل أنّــه، بحســب معطيــات 
ــوز/ «الشــاباك»، كان هنــاك، يف 

يوليــو، زيــادة يف عــدد عمليــات إطالق 
النــار. ففــي حزيران/يونيــو، وقعــت 
ــوز/ 11 عمليــة إطــالق نــار. ويف 
يوليــو، وقعــت 15 عمليــة إطــالق نــار.

املصدر: امليادين

إعالم إسرائيلي: االعتقاالت في الضفة باتت معّقدة.. 
االشتباكات مشهد ثابت
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موقعها: 
تقع هاتان القريتان إىل الجنوب الرشقي من حيفا وتبعدان عنها 25 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
ًــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 393 نســمة، وارتفــع إىل  1429  تبلــغ مســاحتها أراضيهــا املســلوبة حــواىل 7900 دو

نســمة عــام 616، وإىل 1130 نســمة عــام 1945.

 : االحتالل الصهيو
ًا كامًال ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها عام 1948. دّمرت سلطات االحتالل القرية تدم

ــر طريــق حيفــا - مجــدو،  اليــوم، تتبعــ بقايــا املنــازل عــىل منحــدر إحــدى التــالل، ويصعــب تحديــد موقــع القريــة الــذي 
ــا لكــرة القــدم. ــا إرسائيليً ويشــغل جــزًءا منــه ملعبً

الغبية والنغنغية

الخميس 6 صفر 1444 هــ، الموافق لـ 1 أيلول 2022
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