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إفساٌد ممنهج
، وهــو الســيد أكــرم زعيــرت: «إرسائيــل  ــ بالشــأن الصهيــو ، والخب قــال أحــد املؤرخــ والسياســي الفلســطيني

ِ بإيضاحهــا». ــ ــ نحــن  نع اســتعانت عــىل اغتصــاب بالدنــا بتزييــف الحقائــق بين

ــا  ــك للع ــوا ذل ــات، وقّدم ــوا كل املقدس ــة وزيف ــة والجغرافي ــق التاريخي ــوا كل الحقائ ــون طمس ــي صهي ــم إّن بن نع
الضائعــة، لذلــك  نجــد مؤسســات غربيــة سياســية تضــع حقوقنــا عــىل طاولــة النقــاش الجــاد لحلهــا ثــم إنصافنــا إال 

عــىل ســبيل التســول والتوســل.

ومــن بــ القضايــا التــى حــاول االحتــالل محوهــا وتزويرهــا ونــزع قدســيها «املســاجد»، إّن مســاجدنا يف فلســط 
تتعــرض يوميـًـا وبشــكٍل ممنهــج لعمليــة محــق وســحق عــىل التــوايل منــذ ســبع عاًمــا عــىل يــد جيــش االحتــالل وقطعــان 
املســتوطن حتــى بــات الخــرب شــبه اليومــي هــو «قــام جيــش االحتــالل وقطعــان املســتوطن باالعتــداء عــىل املســجد 

.«.. الفــال أو املســجد الفــال

ــَر ِفيَهــا ٱْســُمُه َوَســَعى ِيف  ــِه أَن يُْذكَ ــَع َمَســِجَد ٱللَّ ــن مَن ــُم ِممَّ إنهــم ظلمــة بنــّص كتــاب اللــه، قــال تعــاىل: «َوَمــن أَظْلَ
نْيَــا ِخــزٌْي َولَُهــْم يف اآلِخــرَِة َعــَذاٌب َعِظيــٌم»، (البقــرة -  َ لَُهــْم ِيف ٱلدُّ َخرَاِبَهــآ أُْولَِٓئــَك َمــا كَاَن لَُهــم أَن يَْدُخلُوَهــا إِالَّ َخائِِفــ

114). وهــذه اآليــة جــاءت يف ســياق الحديــث عــن اليهــود، واملرشكــ عــىل حــٍد ســواء.

ــة  ــد 1500 مســجد، إنهــم قتل ــا يزي ــا يف مناطــق الـــ 48 فقــط، م ــداء عليه ــّم االعت ــي ت ــغ عــدد املســاجد الت ــد بل لق
ء واملزوريــن للديــن والعقيــدة والتاريــخ وهــي أوصافهــم التــي لــن تتغــ إىل قيــام  األنبيــاء، واملكذبــ برســاالت الســ
ــول،  ــض للخي رات ومراب ّ ــ ــارات وخ ــالل إىل ب ــة االحت ــذ بداي ــط من ــاجد يف فلس ــم املس ــت معظ ــد تحول ــاعة. لق الس

رســة الفاحشــة. ــن مل وأماك

، ولعــل األمــر  إن الــكالم ليعجــز أن يتحــدث ويبــ حجــم مــا أحدثــه أولئــك الكفــرة باللــه ضــد مســاجدنا يف فلســط
يخــرج عــن الغرابــة عندمــا نســمع قاعــدًة مــن قواعدهــم النتنــة، والتــي تبــ نفوســهم وهــي «اهــدم كل قائــم، ولــوث كل 

طاهــر، واحــرق كل أخــرض،  تنفــع يهوديـًـا بفلــٍس واحــد».

ل هــذه الجرائــم ضــد املســاجد واملقدســات فقــد قامــت ســلطات االحتــالل الصهيونيــة بإغــالق  ويف ســياق اســتك
ــة  ر املقدســات اإلســالمية، وصــادرت كل امللفــات التــي توثــق االنتهــاكات الصهيوني مؤسســة األقــىص التــي تعنــى بإعــ
ضــد املقدســات اإلســالمية وأماكــن العبــادة النورانيــة، وكذلــك رسقــت أوراق الطابــو واملســتندات التــي تتعلــق باملقدســات 
هــا، وهــذا الســياق لألحــداث يــدل عــىل أّن اليهــود يريــدون  الدينيــة واملعابــد النرصانيــة وملفــات تتعلــق بالقــدس وغ
طمــس كل الحقائــق ليتــم فيــ بعــد تزويرهــا وكذلــك إخفــاء كل مــا مــن شــأنه فضحهــم أمــام املؤسســات الدوليــة املعنيــة 

باملحافظــة عــىل املقدســات وحريــة األديــان.

إنهــا حلقــٌة جديــدة مــن حلقــات التاريــخ اليهــودي باالعتــداء عــىل األنبيــاء والرســل والرســاالت، وقتــل الحــق والحقيقــة 
ــ وجدت. أين

كــن أن يتحقــق الســالم -وفــق الرؤيــة الصهيونيــة- مــادام  ز: «ال  لقــد قــال رئيــس االحتــالل الصهيــو شــمعون بــ
اإلســالم شــاهرًا ســيفه ولــن نطمــنئ عــىل مســتقبلنا حتــى نغمــد هــذا الســيف لألبــد».

كــن أن تتوقعــه إرسائيــل مــن العــرب  بــدوره، قــال الرئيــس الســابق لجهــاز املوســاد أفرايــم هليســلفي: «أخطــر مــا 
كــن أن يكــون نكتــه ملــا قــد نعيشــه يف املســتقبل يف حــال  أن يتوحــد الديــن مــع التوجهــات القوميــة، إن مــا نعيشــه حاليـًـا 

تواصــل املــّد اإلســالمي يف مواجهــة الدولــة العربيــة..».

ــن  ــمع أن ب ــا نس ــًدا عندم ــتغرب أب ــن نس ــع اآلخــر فل ــم م ــة حياته ــا طريق ــتقون منه ــي يس ــفتهم الت ــذه هــي فلس ه
ــ  ــه شــيئًا غ ــل القــرسي وال أرى في ــد الرتحي ــا أؤي ــة: «أن ــة اليهودي ــة للوكال ــة التنفيذي ع اللجن ــ ــال يف اجت ــون ق غوري

ــي». أخالق

وكذلــك قــال الســفاح مناحيــم بيغــن: «قلوبكــم أيهــا اإلرسائيليــون ال يصــح أن تتــأ وأنتــم تعتلــون عدوكــم وال ينبغــي 
أن تأخذكــم بهــم شــفقة طاملــا أننــا  تقــض عــىل الثقافــة العربيــة والتــي ســوف تقــوم عــىل أنقاضهــا حضارتنــا الخاصــة».

؟ وكــم نحــن بحاجــة ملعرفــة حقائقنــا التاريخيــة وديننــا ووحدتنــا.  ًا هــل الزلنــا بحاجــة ملعرفــة فلســفة عدونــا أكــ أخــ
لعــل ذكــرى ميــالد رســولنا األعظــم تذكرنــا بقيمنــا ووظيفتنــا.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العل العاملي من 
أجل فلسط
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علماء ومفكرون: تصاعد العدوان ضد األقصى يستدعي 
تحرًكا عاجًال من األمة

ــرون،  ــيون ومفك ء وسياس ــ ــد عل أكّ
عــن  الدفــاع  يف  األمــة  «دور  أهميــة 
وخطــورة  املبــارك،  األقــىص  املســجد 
ــر بهــا»، مشــددين عــىل  املرحلــة التــي 
أّن تصاعــد العــدوان الصهيــو بحقــه 

يســتدعي تحــركًا عاجــًال مــن األمــة.

إلكرتونيــة  نــدوٍة  يف  ذلــك  جــاء 
نظمهــا حــزب جبهــة العمــل اإلســالمي يف 
األردن، مســاء األحــد 2-10-2022، تحــت 
عــن  الدفــاع  يف  األمــة  «دور  عنــوان 

املســجد األقــىص املبــارك».

االحتــالل يبحــث عــن صــورة 
نــرص وهميــة

األقــىص  املســجد  خطيــب  ولفــت 
إىل  صــربي،  عكرمــة  الشــيخ  املبــارك، 
أهميــة دور األمــة يف الدفــاع عن املســجد 
األقــىص، مؤكــًدا أّن «األقــىص أمانــة يف 

الفلســطيني  وليــس  الجميــع،  أعنــاق 
وحدهــم».

ودعــا إىل نــرش الروايــة اإلســالمية 
ختلــف اللغــات بهــدف دحــض الكــذب 
الصهيــو حــول قضيــة املســجد األقىص.

أّن  إىل  صــربي  الشــيخ  ولفــت 
«االحتــالل يبحــث عــن صــورة نــرص 
وحوافــز  هدايــا  تقديــم  عــرب  وهميــة 
للمســتوطن مقابــل إدخــال القرابــ 
والنفــخ بالبــوق يف املســجد األقىص، وهي 
محاولــة أيًضــا لتثبيــت الصــورة الوهميــة 

القــدس». عــىل  اليهوديــة  للســيادة 

ــوم نســتمع  وقــال صــربي: «يف كل ي
ــم  ــوا له ــرح ليحقق ــة تط ــاريع عدواني ملش
ــجد  ــىل املس ــم ع ــوا يده ــتقبًال ويضع مس
األقــىص بشــكٍل كامــل»، محمــًال حكومــة 
ــك. ــة عــن ذل ــالل املســؤولية الكامل االحت

ــع ال  ــر واق ــه بالتحري ــد الل وع

ــة محال

العــام  األمــ  قــال  جانبــه،  مــن 

 ، املســلم ء  لعلــ العاملــي  لالتحــاد 

ــد  ــي: إّن «وع ــره داغ ــيل الق ــور ع الدكت

ًا  اللــه بالتحريــر واقــع ال محالــة»، مشــ

املســجد  تحريــر  ســبيل  ”يف  أنّــه  إىل 

األقــىص، يجــب الوصــول إىل مــرشوع 

(عبــاًدا لنــا)، كــ ذكــره اللــه يف القــرآن 

الكريــم.

ــة  ــره داغــي إىل أّن القضي ولفــت الق

 ، ء املســلم األوىل لالتحــاد العاملــي لعلــ

ء،  الــذي يضــم عــرشات اآلالف مــن العل

املســجد  تحريــر  يف  «املســاهمة  هــي 

ــك». ل ــا  ــكل م األقــىص ب
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بــدوره، قــال املفكــر اإلســالمي طــارق 
الســويدان: «بعــض النــاس قــد يظــن 
أن األمــة مخــدرة ومشــغولة بتفاهــات 
ال  هــ  الج تحريــك  أّن  إال  األمــور، 
ــك  ــا تحري ــع، وإ ــك الجمي ــي تحري يعن

ــة». ــة معين فئ

كل  رغــم  «األمــة  أّن  وأضــاف 
، فالتطبيــع  محــاوالت التطبيــع فهــي بخــ
 يتجــاوز مــن هــم يف قمــة الهــرم، 
والشــعوب ترفضــه»، الفتـًـا إىل أّن التطبيع 
ــذا ال  ــع ه ــره 40 ســنة، وم يف مــرص عم

ــه. ــا ل ــرصي رافًض ــعب امل ــزال الش ي

وأشــار الســويدان إىل مــا حــدث مــع 
بعــض املرشــح الكويتيــ املؤيديــن 
ــع مؤخــرًا، حيــث ســقطوا ســقوطًا  للتطبي
ــا يف االنتخابــات، فأكربهــم حصــل  مدويً

عــىل 400 صــوت فقــط.

قيــادة  وجــود  «أهميــة  إىل  ولفــت 
الحركــة  تــرتك  ثــم  الفتيــل  تشــعل 
قائــًال:  وحدهــا»،  تــدور  يــة  ه الج
ــون  ــخًصا يؤمن ــاج إىل 15 ش ــن نحت «نح
ــا، وإذا  ــىل إدارته ــن ع ــة، وقادري بالقضي
اســتطعنا أن نصــل يف أي بلــد حصــل 
يــة  ه ج تعبئــة  إىل  تطبيــع  فيهــا 
لـــ%3.5 فــإن هــذه االتفاقيــات ستســقط 

بســهولة».

عىل األمة أن تستيقظ

ــر اإلســالمي،  ــال املفك ــه، ق مــن جهت
ــىل  ــارخ ع ــداء الص ــل: «االعت ــد نوف أحم
مقدســات األمــة، ينبغــي أن يحشــد األمــة 
ــالل  ــذا االحت ــة ه ــا ملواجه ــكل كوادره ب
ــد». ــدة وإىل األب ــرّة واح ــه م ــا لوج وجه

وأضــاف أّن املبــرشات موجــودة، لكــن 
ــن  ــد م ــتيقظ، وال ب ــة أن تس ــىل األم «ع
ــب  ــف نرت ــرف كي ــاء لنع ــح األخط تصحي
املســلم  فالجنــدي  املســتقبلية،  حركتنــا 

ــل؟». ــو الخل ــن ه ــم، فأي ــرشة منه بع

وشــدد نوفــل عــىل أّن «معرفــة الخلــل 
ــم  ــو األســاس، ث ــن ه ومحاســبة املقرصي

نعــود إىل اإلعــداد للمواجهــة».

فلســط تقــود مــرشوع نهضــة 
األمــة

أمــا األمــ العــام لحــزب جبهــة 
العمــل اإلســالمي، مــراد العضايلــة، فقــال: 
إّن «فلســط مــن بحرهــا إىل نهرهــا 
ثائــرة وذاهبــة يف طريــق التحريــر، ومــا 
ــ  ــس ك ــدس لي ــيف الق ــة س ــد معرك بع

ــا». قبله

وأضــاف أّن «فلســط تقــود مــرشوع 
ــر  نهضــة األمــة وتحريرهــا، وليــس تحري

فلسط وحدها».

وتابــع العضايلــة: «إننــا اآلن أمــام 
معادلــة جديــدة تفرضهــا املقاومــة، ولهــذا 
الشــديدة  االقتحامــات  نواجــه  عندمــا 
لألقــىص؛ فنحــن أمــام أيــام تاريخيــة 

ــاء». ــة جمع ــا األم ــارك فيه ــة تش مهم

أصعــب مــا يتعــرض لــه املقــديس 
هــو اإلبعــاد عــن األقــىص

زينــة  املقدســية  املرابطــة  وقالــت 
مــن  ونشــاهده  نــراه  إّن «مــا  عمــرو: 
أكــ  يجعلنــا  األقــىص  يف  انتهــاكات 
رباطنــا،  يف  نســتمر  أن  عــىل  حرًصــا 
ــع  ــات وقم ــن مالحق ــه م ــا نالقي ــم م رغ

واعتقــال». وترهيــب 

ــة  ــّوة إرسائيلي ــاءت ق ــت: «ج وأضاف
كــربى العتقــايل مــن منــزيل، رغــم أنهــم 
قــادرون عــىل اســتدعا عــرب الهاتــف، 
لكنهــم يحاولــون كــرس هــذا الربــاط 

ــب». ــف والرتهي ــرب التخوي ــديس ع املق

مــا  «أصعــب  أّن  عمــرو  وبينــت 
ــن  ــاده ع ــو إبع ــديس ه ــه املق ــرض ل يتع
املســجد األقــىص، ولكــن ذلــك لــن يثنينــا 
ــن  ــاع ع ــًدا يف الدف ــا أب ــن أداء أدوارن ع

املقدســات». 

الخميس 10 ربيع األول 1444 هــ، الموافق لـ 6 تشرين أول 2022

الشعوب ترفض التطبيع
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رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث: خطة االحتالل 
المبرمجة في المسجد األقصى تحتاج إلى خطة مقاومة لها

يــة  أكاد رئيــس  أكّــد 
والــرتاث  للوقــف  األقــىص 
أّن  ات،  بكــ ناجــح  الشــيخ 
يف  االعتداءات املســتمرة 
قبــل  مــن  األقــىص  املســجد 
عــات مســتوطنيه  االحتــالل وج
هــي خطّــة ممنهجــة، تهــدف 
وإنهــاء  قدســيته  مــن  للنيــل 
ــطيني،  ــا الفلس ــود اإلنس الوج
واملدينــة  للمســجد  ري  واملعــ

املقدســة.
أّن  ات  بكــ وأضــاف 
االعتداءات تهــدف  هــذه 
اإلنســا  الوجــود  إلنهــاء 
 ، املقــديس الفلســطيني العــر
ألّن اإلنســان هــو الــذي يعطــي 
املصداقيــة لهــذا الوجــود، حيــث 
ــات األقــىص  يتزاحــم عــىل بواب

إليــه. للوصــول 
االحتــالل  أّن   وأوضــح 
يحــرص عــىل إدخــال مقتحمــ 
ــخ  ــة ونف ــاس يهودي ــجد بلب للمس
إلنهــاء  محاولــة  يف  للبــوق 
قدســية املــكان وتجفيــف الوجود 

 ، ــ ــالل املتطرف ــا وإح اإلنس
مقابــل املنــع واالعتقــال واإلبعاد.

ات إىل أّن خطــة  وأشــار بكــ
االحتــالل املمنهجــة وضعــت مــن 
ري  ــ ــود املع ــاء الوج ــل إنه أج
املقدســة  واملدينــة  للمســجد 
ــرب  ــر يع ــالمي ع ر إس ــ كمع

ــة. ــة املدين ــن هوي ع
ــة  ــذ بداي ــه من ــت إىل أن ولف
ــد  ــون جدي ــاك ل ــام 2022 هن ع
فيهــا  املســجد،  القتحامــات 
ــان قدســيته مــن  ــة المته محاول
خــالل إظهــاره كأي مــكان مثلــه 
ــه  ــل أي مــرسح، ال قدســية ل مث

ــه. ــر ل ــط أحم وال خ
قائــًال:  ات  بكــ وأردف 
األدوار  يوزعــون  «املقتحمــون 
املســجد،  قدســية  مــن  للنيــل 
فيومــا تظهــر واحــدة بلبــاس 
يف  رقــص  ويومــا  فاضــح، 
ــخ  ــذي ينف ــىص، وال ــاحة األق س
يف البــوق كالــذي ترقــص يف 
يف  ترقــص  والــذي  األقــىص، 
األقــىص مثــل املتطرفــة التــي 

العلــم“. وترفــع  تشــتمنا 
يســعى  االحتــالل  أّن   ّ  بــ
ــك لتقديــم روايــة توراتيــة  بذل
غــ  املــكان  بــأن  جديــدة 
مقــدس إســالميًا، تــارة بالرقــص 
ــوق  ــارة بالنفــخ بالب والتعــري وت
أّن  عــىل  مشــدًدا  والســجود، 
الروايــة  عــىل  حــرب  هنــاك 

الفلســطينية. اإلســالمية 

ــم  ــام تقدي ــن أم ــع: «نح تاب
روايــة توراتيــة جديــدة، وإحــالل 
ــة  ــق أبني ــة لخل ــودي ومحاول يه
إلنهــاء  املســجد  محيــط  يف 
أن  لتقديــم  األقــىص،  ر  معــ
ــا  ــة وفيه ــة عاصمــة يهودي املدين
وليســت  يهوديــة  مقدســات 

إســالمية“. مقدســات 

خطــة  أّن  عــىل  وأكّــد 
ــاج إىل  ــة تحت ــالل املربمج االحت
خطــة مقاومــة لهــا، وحاضنــة 
فلســطينية مرابطــة، وحاضنــة 
يف  قويــة  وإســالمية  عربيــة 
ــري يف  ــا يج ــة م ــا لطبيع فهمه

القــدس.

وشــهدت ســاحات األقــىص 
املاضيــة  األيــام  خــالل 
وقدســيته،  لحرمتــه  انتهــاكات 
مــن خــالل الرقــص والغنــاء، 
ــخ يف  ــح، والنف ــاس الفاض واللب
ــات  ــن اقتحام ــا م ــوق تزامًن الب

. ملســتوطن ا

ــتوطنون  ــد املس ــرًا تعّم ومؤخ
ــاب  ــربة ب ــوق يف مق ــخ بالب النف
ــرشت  ــّدة، ون ــرّات ع ــة م الرحم
إعالنــات تدعــو أنصارهــا إىل 
والنفــخ  األبــواق  اصطحــاب 
عي يف املســجد  فيهــا بشــكٍل ج
يســمى  مــا  خــالل  األقــىص 

بــرأس الســنة العــربي.
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4426 مستوطًنا اقتحموا المسجد األقصى واالعتداءات 
الصهيونية تطال المساجد

متطرفًــا  مســتوطًنا   4426 اقتحــم 
اقتحمــوا املســجد األقــىص املبــارك خــالل 
ــة  ــق إحصائي ــايض، وف ــبتمرب امل أيلول/س
نرشتهــا شــبكة مختصــة بشــؤون القــدس.

«القســطل»  شــبكة  وأوضحــت 
انتهــاكات  يرصــد  شــهري  تقريــٍر  يف 
ــتوطن أدوا  ــدس، أّن املس ــالل بالق االحت
يف بعــض الحــاالت صلــوات علنيــة داخــل 
يــة وحراســة  املســجد األقــىص، تحــت ح

رشطــة االحتــالل.

ووفــق الشــبكة فــإّن أخطــر هــذه 

ــا  ــد م ــرتة عي ــالل ف ــم خ ــات ت االقتحام
ــة» الــذي  يســمى بـــ «رأس الســنة العربي
أيلول/ســبتمرب   27-26 يومــي  توافــق 
املــايض، وشــارك فيهــا مفــّوض عــام 
رشطــة االحتــالل وأعضــاء يف الكنيســت.

ــبكة  ــت الش ــاالت، وثق ــأن االعتق وبش
ــيًا  ــالل 162 مقدس ــوات االحت ــال ق اعتق
 5 وأصــدرت  املنــرصم،  الشــهر  خــالل 
 ، أحــكام بالســجن الفعــيل بحــق مقدســي

و8 أحــكام بالســجن اإلداري.

االحتــالل  ســلطات  أّن  وذكــرت 

أصــدرت خــالل أيلول/ســبتمرب 17 قــراًرا 
 ، مقدســي بحــق  املنــزيل  بالحبــس 
ــى  ــية مل ــة املقدس ــم الصحفي ــن ضمنه م
قــراًرا   41 الشــبكة  ورصــدت  غوشــة. 
ــدة  ــجد األقــىص والبل ــن املس ــاد ع باإلبع
ــة وبلــدات وأحيــاء مقدســية بحــق  القد

. مقدســي

اعتــداءات صهيونيــة عىل 15 مســجًدا 
يف الضفــة منــذ بدايــة 2022

األوقــاف  وزيــر  قــال  بــدوره، 
إنَّ  البكــري  حاتــم  الدينيــة،  والشــؤون 
15 مســجًدا تعــرّض العتــداءات قــوات 
، منــذ  االحتــالل الصهيــو واملســتوطن

بدايــة العــام الجــاري.

وأوضــح البكــري، يف بيــان صحــايف 
ســياق  يف  تــأ  االنتهــاكات  هــذه  أنَّ 
سياســة احتالليــة ترمــي إىل إتاحــة املجال 
أمــام املســتوطن للعمــل دون أي ضوابط 
أو قيــود، بهــدف الدفــع باملنطقــة إىل 
ــا  ــد نتائجه ــن تحدي ك ــة ال  ــرب ديني ح

ــا. ــة بأرسه عــىل املنطق

رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في 
القدس: التعدي على األقصى هو تعّد على المسلمين 

والمسيحيين

أكّــد رئيس أســاقفة سبســطية للروم 

األرثوذكــس يف القــدس، املطران عطــا 

«االقتحامــات  أّن  حنــا،  اللــه 
لهــا  يتعــرّض  التــي  االســتفزازية 
خــالل  وخاّصــة  األقــىص،  املســجد 
مرفوضــة  اليهوديــة،  األعيــاد  فــرتة 
ــكل  ــًال وهــي اســتفزاز ل ــًة وتفصي جمل

ومكوناتــه“. الفلســطيني  الشــعب 

املســجد  عــىل  «التعــدي  وتابــع: 
املســلم  عــىل  تعــّد  هــو  األقــىص 
عــىل  التعــدي  أن  كــ  واملســيحي 
األوقــاف املســيحية هــو تعــّد عــىل 

.“ واملســلم املســيحي 

أهــل  يقــم  ”إذا   وأضــاف: 
تجــاه  الوطنــي  بواجبهــم  القــدس 
مدينتهــم، فنحــن ال نتوقــع بــأن يقــوم 
عنــا  بالنيابــة  أحــد  الواجــب  بهــذا 
فهــذه قضيتنــا بشــكل مبــارش كــ هــي 
ــطيني  ــعب الفلس ــاء الش ــة كل أبن قضي
ــة كّل  ــون قضي ــرتض أن تك ــن املف وم
األحــرار مــن أبنــاء أمتنــا العربيــة 
يف  املنترشيــن  فلســط  وأصدقــاء 

ومغاربهــا“. األرض  مشــارق 
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املســتوطن  مئــات  اقتحــم 
مــن  متأخــر  وقــٍت  يف   ، املتطرفــ
املســجد   ،2022-10-2 األحــد  ليــل 
مدينــة  يف  الرشيــف  اإلبراهيمــي 
وأقامــوا  الضفــة)،  (جنــوب  الخليــل 
ــتمرت  ــة»، اس ــة وماجن ــة «صاخب حفل
رشب  تخللهــا  اليــوم،  فجــر  حتــى 
ســاحاته  ويف  املســجد  يف  الخمــور 

الخارجيــة.

إّن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
مســتوطن نظمــوا حفــًال غنائيـًـا داخل 

املســجد، وأدوا رقصــات «تلموديــة»، 
ــة». ــاد اليهودي ــاًال بـ»األعي احتف

قــوات  أّن  املصــادر  وأضافــت 
االحتــالل فرضــت إجــراءات عســكرية 
ــة  ــط املســجد واملنطق مشــددة يف محي
الجنوبيــة مــن مدينــة الخليــل، لتأمــ 

. احتفــاالت املســتوطن
املســجد  مديــر  أوضــح  بــدوره، 
أّن  الرجبــي،  غســان  اإلبراهيمــي، 
اقتحــام  نــت  أمَّ االحتــالل  «قــوات 
مئــات املســتوطن الذيــن قدمــوا مــن 

ــة  ــة الغربي ــتوطنات الضف ــف مس مختل
ــع إغــالق  عــرب حافــالت، بالتزامــن م

كامــل للمســجد».

أقامــوا  «املســتوطن  وأردف: 
الحفــل املوســيقي الصاخــب بالتزامــن 
الديــن  وشــتم  الخمــور،  رشب  مــع 
محمــد  األكــرم  والنبــي  اإلســالمي 
وشــتم العــرب، وأدوا رقصات مســتفزة، 
ــة». ــا بذيئ ــه ألفاظً ــا في ــاء عنرصي وغن

ّ أنــه «جــرى إغــالق املســجد  ــ وب
منــذ  كامــل-  -بشــكٍل  اإلبراهيمــي 
الســاعة 10:00 مســاء (19:00 بتوقيــت 
غرينتــش) الســبت املــايض، واســتمر 
ــرًا  ــاعة 02:30 فج ــى الس ــالق حت اإلغ
يــوم  غرينتــش)  بتوقيــت   23:30)

.«2022-4-3 اإلثنــ 

الفلســطينية  األوقــاف  أّن  يُذكــر 
ســّجلت 64 وقتـًـا ُمنــع فيــه رفــع األذان 
يف املســجد اإلبراهيمــي، خــالل شــهر 

ــايض. ــبتمرب امل أيلول/س

مستوطنون يقيمون حفلة «ماجنة» في المسجد 

يصرخ من األلم.. نقل األسير أبو حميد للمستشفى

أكّــد ناجــي أبــو حميــد، شــقيق 
األســ املريــض بالرسطــان نارص 
ــه  ــل أخي ــّم نق ــه ت ــد، أنّ ــو حمي أب
بشــكٍل عاجــل إىل املستشــفى بعــد 

تدهــوٍر حــادٍّ يف وضعــه الصحــي.
ونقــل مكتــب إعــالم األرسى 
عــن أبــو حميــد، أّن شــقيقه نــارص 
«أســاف  مستشــفى  إىل  نقــل 
ســجن  إىل  األقــرب  هروفيــه» 
العائلــة  تلقــت  حيــث  الرملــة، 
األســ  شــقيقه  مــن  اتصــاًال 
محمــد عــرب الهاتــف العمومــي 
ــك. ــم بذل ــة أخربه ــجن الرمل بس

محمــد  األســ  أّن  وأوضــح 
ــن  ــرصخ م ــارص ي ــأن ن ــم ب أبلغه
الصــدر  يف  وأوجاعــه   ، األ

والعمــود الفقــري والــرأس وأرجاء 
إظهــار  بعــد  وذلــك  جســده، 
ة أن مــرض  الفحوصــات األخــ
ــاء  ــرش يف أنح ــد انت ــان ق الرسط

جســده كافــة.

ــه  ــارة عائلت ــة زي وحــول إمكاني
لــه يف املستشــفى، قــال ناجــي 
باألعيــاد  يتــذرع  االحتــالل  إّن 
اليهوديــة وعــدم إمكانيــة إصــدار 

تصاريــح للعائلــة.
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نعــت الفصائل الفلســطينية الشــهيدين 
خالــد الدبــاس وباســل البصبــوص اللذين 
ارتقيــا برصــاص قــوات االحتــالل، قــرب 
ــه، فجــر  ل رام الل ــزون شــ ــم الجل مخي
اإلثنــ 3-10-2022، وأكّــدت أن «جرائــم 

االحتــالل لــن توقــف املقاومــة».

ــة اغتيــال بصبــوص  س“: جر ”حــ
ــر دون عقــاب وعنــرب لــن 

س» يف بيــاٍن  عــّدت حركــة «حــ
لهــا عمليــة االغتيــال الجبانــة أنهــا تعكــس 
حالــة الهلــع التــي يعيشــها االحتــالل بعــد 
نــى بــه منظومته  ُ الفشــل اليومــي الــذي 
األمنيــة يف أنحــاء الضفــة والقــدس بفعــل 

تصاعــد عمليــات املقاومــة».

الصهيونيــة  ــة  «الجر وأردفــت: 
كــن فصلهــا عــ يتعــرض  اليــوم ال 
ت  ومداهــ جرائــم  مــن  شــعبنا  لــه 
واعتقــاالت، وتصعيــد لالســتيطان، وتهويد 
املبــارك». األقــىص  واملســجد  للقــدس 

س» عــىل أّن هــذه  وشــددت «حــ
املوقــف  وحــدة  «تتطلــب  الجرائــم 
ــاملة  ــة الش ــل املقاوم ــطيني، وتفعي الفلس
ــه  للتصــدي لجرائــم االحتــالل ومخططات

األرض». عــىل 

وأضافــت: ”نرســل بتحيــة الثــورة إىل 
ــراح  ــم الج ــن رغ ــعبنا الصامدي ــاء ش أبن
األبطــال  مقاومينــا  وإىل  والتضحيــات، 
الذيــن أحالــوا ليــل االحتــالل إىل كابوس، 
املنتفضــ ثــأًرا لدمــاء الشــهداء ونــرصًة 

للمســجد األقــىص“.

الجهــاد اإلســالمي: يــد املقاوم 
طويلــة وستحاســب االحتالل

ونعــت حركــة الجهــاد اإلســالمي عــىل 
لســان الناطق باســمها يف الضفــة الغربية 
املحتلــة، طــارق عــز الديــن، شــهيدي 
مخيــم الجلــزون، باســل بصبــوص وخالــد 

ــان  ــذا الكي ــىل أنَّ «ه ــددة ع ــرب، مش عن
املســخ وجنــوده ومســتوطنيه، لــن ينعمــوا 
حتــى  عــىل أرضنــا  واألمــان  بالراحــة 

ــا». ــم عنه رحيله

ترصيــٍح  يف  الديــن،  عــز  وأكــد 
ــة إعــدام الشــاب  مكتــوب أنَّ «جر
ــا  ــرد عليه ــتوجب ال ــرب تس ــوص وعن بصب
ــة  ــذه الجر ــًال إّن «ه ــوة»، قائ ــكل ق ب
ــلة  ــة يف سلس ــة متصل ــد حلق ــراء تع النك
يتحمــل  التــي  الجرائــم  مــن  ة  كبــ
عنهــا». الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل 

وأردف: «نحيــي الســواعد الضاربــة 
االحتــالل  تالحــق  التــي  الضفــة،  يف 
عــن  ونعــرب  مــكان،  كل  يف  وتطــارده 
اعتزازنــا بــكل مقــاوم حــر يحمــل ســالحه 

وينطلــق إىل ســاحة الوغــى».

واســتدرك بالقــول: «ليعلــم االحتــالل 
أنَّ شــعبنا كلــه مقاومــة، ولــن ترهبــه 
رســة  هــذه الجرائــم، ولــن تثنيــه عــن م

ــة وإرصاًرا عــىل  حقــه، بــل ســتزيدنا عز
مواصلــة هذا الــدرب املبــارك».

جرائــم االحتــالل لــن تنجــح يف 
ــاف املقاومة إيق

مــن جانبهــا، قالــت الجبهــة الشــعبية 
إّن «اســتمرار الشــباب الفلســطيني يف 
ــدي  ــن يف التص ــاحات الوط ــف س مختل
 ، الصهيــو االحتــالل  رســات  مل
قضيتهــم  بعدالــة  انهــم  إ مــن  نابــٌع 
باملقاومــة  التمّســك  عــىل  وإرصارهــم 
واالنتفاضــة، نهًجــا وأســلوبًا يف ســبيل 
غــ  الوطنيــة  الحقــوق  إىل  الوصــول 

للمســاومة“. القابلــة 

وشــددت الجبهــة يف بيانهــا عــىل أّن 
«جرائــم االحتــالل التــي تــزداد يوًمــا بعد 
يــوم لــن تنجــح يف وقــف مقاومــة شــعبنا 
أرضنــا  عــىل  االحتــالل  اســتمر  طاملــا 

ــعبنا“. ــوق ش ــوَّل عــىل حق وتغ

الفصائل تنعى شهيدي رام الله: جرائم االحتالل لن توقف 
تصاعد المقاومة
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الحملة العالمية ترفع الفتات طرقية في العاصمة اللبنانية 

وت  ــ ــار ب ــق مط ــىل طري ع
الــدويل، رفعــت الحملــة العامليــة 
الفتــات  فلســط  إىل  للعــودة 
تعــّرب  صــوًرا  حملــت  طرقيــة، 
مــن  بــدءاً  كل انتفاضــة  عــن 
ــنة 1987،  ــارة س انتفاضــة الحج
مــروًرا بانتفاضــة األقــىص ســنة 
يف  القــدس  فانتفاضــة   ،2000
العــام 2015 وصــوًال إىل عــام 
2022 يف إشــارة إىل اســتمرارها 
#االنتفاضــة_ بشــعار  ربطًــا 

ــة  ــه الحمل ــذي أطلقت مســتمرة ال
لهــذا العــام، للتأكيــد عــىل أّن 
تخمــد  لــن  شــعلة  االنتفاضــة 

ــودة. ــق الع ــى تحقي حت

الحملــة  ّرس  أمــ  وقــال 
 ، العامليــة للعــودة إىل فلســط
يف  ســكريّة،  امللــك  عبــد 

ــرص  ــة: تح ــاٍت صحافي ترصيح
ــطة  ــون نش ــىل أن تك ــة ع الحمل
ــت  ــام، وإن كان ــدار الع ــىل م ع
ــّم  ــية يت ــبات رئيس ــاك مناس هن
إحياؤهــا يف موعدهــا، أبرزهــا: 
«يــوم العــودة» (ذكــرى نكبــة 
1948)، «يوم األرض» و«أســبوع 
أّن 28  (خصوًصــا  االنتفاضــة» 
انتفاضــة  ذكــرى  هــو  أيلــول 

األقــىص).

أشــار  الســياق،  هــذا  يف 
«أســبوع  أّن  إىل  ســكريّة 
باختصــار  هــو  االنتفاضــة» 
األجيــال  لــكّل  ”تحيّــة 
الفلســطينية التــي شــاركت يف 
كل االنتفاضــات، منــذ مئــة عــام 
لغايــة اليــوم.. ولــكّل الشــهداء 

واألرسى“. والجرحــى 

وشــدد عــىل أّن االنتفاضــات 
ثـّـل ”جــرس العــودة، كــ أنّهــا 
تحــرّك أوســع وأكــرب رشيحــة 
الفلســطيني  الشــعب  مــن 
ءات  االنتــ اختــالف  عــىل 
العمريــة..  والفئــات  واملناطــق 
متعاقبــة  ألجيــال  تحيــة  هــي 
ــن  ــرن م ، لق ــطيني ــن الفلس م
التــي  الصهيونيــة  مواجهــة 
ومقاومــة  ر..  االســتع صنعهــا 
أرشس وأعتــى عــدوان إمربيــايل 
فلســط  عــىل  صهيــو  ــــ 

ككل“. املنطقــة  وشــعوب 
ــبوع  ــر أّن أس ــر بالذك الجدي
االتفاضــة يحتفــي باالنتفاضــات 
الحجــارة،  (انتفاضــة  الثــالث 
وتحييــه  القــدس)،  األقــىص، 
ــن  ــ م ــة يف أك ــة العاملي الحمل

. 70 دولــة حــول العــا
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«إرسائيــل  صحيفــة  ذكــرت 
الثالثــاء  الصهيونيــة،  اليــوم» 
ــالل  ــش االحت 4-10-2022، أّن جي
عــدم  مــن  يُعــا   ، الصهيــو
األرايض  يف  للعمــل  الجهوزيــة 

املحتلــة. الفلســطينية 

فــإّن  الصحيفــة   وبحســب 
نتنياهــو  الدولــة»،  «مراقــب 
ن، أكّــد يف «تقريــٍر عاجــل  انجلــ
، أّن الجيــش غــ جاهــز  وخطــ
املناطــق  يف  ملعركــة  لوجســتيًا 

. « لفلســطينية ا

أّن  إىل  تقريــره  يف   وأشــار 
ــا  جيــش االحتــالل غــ جاهــز 
يكفــي مــن الناحيــة اللوجســتية 
منطقــة  يف  القتــال  ملواصلــة 
ــع  ــب مواض ــة، عق ــة الغربي الضف
رشوط  يف  جــًدا  ة  خطــ خلــل 
حيــاة جنــود االحتيــاط يف الجبهــة 

.« ويف لــواء «كفــ

ــٍة  ــب جول ــر عق وصــدر التقري
ن  انجلــ بهــا  قــام  مفاجئــة 
التدريــب  قاعــدة  يف  وطاقمــه 
» الواقعة يف غور  اللوائية لـ»كفــ

 « «يكــ اســتحكام  ويف  األردن، 
و»خــالل  الضفــة،  يف  الــذي 
الــرشوط  فحصــت  الزيــارة 
يف  التحتيــة  والبنــى  املعيشــية 
االحتيــاط  كتيبــة  ويف  اللــواء 
عملياتٍيــا  تشــغيٍال  نفــذت  التــي 
يف االســتحكام وكذلــك جوانــب 

والغــذاء». الطبيــة  العنايــة 
«ظهــرت  أنّــه  إىل  ولفــت 
يف  أساًســا  الخلــل  مواضــع 
مــات واملطبــخ  املراحيــض، الح
وطــرح  «بــالس»  معســكر  يف 
الجنــود مشــاكل عديــدة مشــددين 
يف  املكيفــات  أعطــال  عــىل 
املســاكن، ويف الجانــب الطبــي، 
ــّر أســابيع أحيانــا حيــت يلتقــي 
ــب، ومــن اللحظــة  ــود بالطبي الجن
التــي يرفعــون فيهــا الطلــب وحتى 
ــة  ــاكلهم الطبي ــواب ملش ــي الج تلق

ــّر أحيانًــا أشــهر عديــدة».
وأوضــح التقريــر، أّن «الجنــود 
ــة  ــذاء الالزم ــة الغ ــون كمي ال يتلق
لهــم  يكونــوا مؤهلــ ملواجهــة 
أّن  كــ  الجســدية،  التحديــات 
حالــة النظافــة الشــخصية ونظافــة 
الغــذاء ليســت باملســتوى الواجــب 
ــّس أحيانـًـا بصحــة الجنود،  مــ 
كــ أنّــه ال يتــم اســتغالل الوقــت 
بشــكل صحيــح لتأهيــل الجنــود، 
اللوجســتية  الجوانــب  أّن  كــ 
ً ال بــأس بــه مــن  تشــغل قســ

ــت». الوق
وأثنــاء حديــث املراقــب مــع 
يف  االحتيــاط  وجنــود  قــادة 
أّن  كشــف   ،« «يكــ اســتحكام 

«الكتيبــة تُعــا مــن نقــٍص يف 

العتــاد وال ســي يف وســائل قتالية 

معينــة وباملركبــات املختصــة، كــ 

ّ أّن العديــد مــن املركبــات يف  تبــ

ــل  ــة لتعط ــة، إضاف ــة معطل الكتيب

العديــد مــن األســلحة الخفيفــة، 

فــإّن  الجاهزيــة،  جوانــب  ويف 

ــه  ــم تركيب ــ ت ــاز إخطــار مع جه

لكنــه  معطــًال،  كان  املنطقــة  يف 

ــع  ــرح املوضــوع م ــد ط ــح بع أصل

الجيــش». محافــل 

ن، عــىل رضورة  وشــدد انجلــ

ــىل إصــالح  ــش ع ــل الجي أن «يعم

كل هــذه املالحظــات، وأن يُحّســن 

للمقاتلــ  اللوجســتي  الغــالف 

يف النظامــي ويف االحتيــاط يف 

ــل  ــبب يجع ــد س ــق، وال يوج املناط

جنــود االحتيــاط ال يتلقــون غــذاء 

مناســبًا يف األســبوع األول مــن 

تشــغيلهم يف ظــل تكثيــف عمليــا 

ــوات». للق

تقرير صهيوني: جيش االحتالل غير جاهز لوجستًيا للقتال 
في المناطق الفلسطينية
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شــهدت زيــارة أربعينيــة اإلمــام 
الحســ (عليــه الســالم) يف الطريــق 
ــطينيًا  ــا فلس ــالء، موكبً ــة كرب إىل مدين
األقــىص»،  نــداء  «موكــب  بعنــوان 

ــوايل. ــىل الت ــة ع ــنة الثاني للس
وقــد القــت هــذه الخطــوة تفاعــًال 
ًا أظهــر مــدى التضامــن مــع  كبــ
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، 
وشــهد املــكان عرًضــا فنيًــا لصــور 
والفصائــل  االنتفاضــات  شــهداء 
ــخصيات  ــب ش ــطينية، وزار املوك الفلس

ــة. فاعل

موكب ”نداء األقصى“ في مسيرة األربعين.. نمشي إلى 
اإلمام الحسين وعيننا على األقصى

األقــىص»  «نــداء  موكــب 
ــن يحتضــن  ــق الزائري عــىل طري

دولًيــا قرآنًيــا  محفــًال 
القــرآ  التبليــغ  مركــز  نظّــم 
ــة الحســينية املقدســة  الــدويل يف العتب
ــداء  ــب ن ــه موك ــا احتضن ــًال قرآنيً محف
ء  ــ ــة مــن العل األقــىص  بحضــور نخب
ومشــاركة عــدد مــن القــراء والحفــاظ.

وعــن برنامــج املحفــل، قــال مديــر 
مركــز التبليــغ القــرآ الــدويل األســتاذ 
العــراق  ”يشــهد  املنصــوري:  منتظــر 
هــا يف  ــّل نظ ــام ظاهــرة ق هــذه األي
ة أربعــ اإلمام  العــا أال وهــي مســ
شــاركة  الســالم)  (عليــه  الحســ 

املاليــ مــن مختلــف بقــاع األرض، 
لــذا ومــن منطلــق رســالته التبليغيــة 
ــرآ  ــغ الق ــز التبلي ــم مرك ــة نظّ الدولي
ــل  ــة أه ــع جامع ــاون م ــدويل وبالتع ال
البيــت (عليهــم الســالم) محفــًال قرآنيــاً 

ــداء األقــىص“. ــب ن ــه موك احتضن
ــرآ  ــل الق ــح املحف وأضــاف: ”افتت
بتــالوة القــارئ الــدويل الدكتــور رافــع 
ــد  ــور حمي ــة للدكت ــه كلم ــري تلت العام
ــت  ــل البي ــة أه ــس جامع ــدي رئي النج
(عليهــم الســالم) بعدهــا كانــت تــالوة 
ــ  ــو في ــن الش ــيد حس ــارئ الس للق
األقــىص  نــداء  موكــب  ملمثــل  كان 
كلمــة ألقاهــا الشــيخ الدكتــور عبــد 
ــ  ــى العل ــق امللتق ــو منس ــه كتْمتّ الل
تلتهــا  فلســط  أجــل  مــن  العاملــي 
البهــاديل  منتظــر  للحافــظ  تــالوة 
ــز  ــة ملرك ــة التابع أحــد املواهــب القرآني
كان  فيــ  الــدويل  القــرآ  التبليــغ 
ختــام املحفــل بتــالوة للقــارئ الــدويل 

.“ الدكتــور ســعيد رحــ
نظّمــت  متصــل،  صعيــد  عــىل 
مستشــارية الشــؤون القرآنيــة يف العتبة 
ء  للعلــ ملتقــًى  املقدســة  الحســينية 
ّ خاللــه مستشــار  احتضنــه املوكــب بــ
القرآنيــة  للشــؤون  العــام  األمــ 
الشــيخ حســن املنصــوري أطــر الوحــدة 

ــ نفحــات  ــي تجتمــع ب اإلســالمية الت
اإلمــام  وطريــق  الكريــم  القــرآن 
ًا إىل  الحســ (عليــه الســالم) مشــ
ــة  ــه العتب ــذي قّدمت ــرآ ال ــدور الق ال
الحســينية املقدســة يف ترســيخ هــذا 
املفهــوم عــرب رســالتها التبليغيــة يف 

عــدد مــن دول العــا اإلســالمي.
ء  فيــ تســلّم عــدد مــن العلــ
الدينيــة  والشــخصيات  الحارضيــن 
يــة نُســًخا مــن اإلصــدارات  واألكاد
القــرآ  التبليــغ  ملركــز  اإلعالميــة 
ــه مــن  ــا تــم تقد الــدويل ُمشــيدين 
ــة يف املجــاالت  مشــاريع وبرامــج نوعي

. ــا ــف دول الع ــد مختل ــة عن القرآني

- 2
84

 - 
ون
بع
وأر

ة 
اني
ثم
 و
ان
مئت

د 
عد
 ال

-

الخميس 10 ربيع األول 1444 هــ، الموافق لـ 6 تشرين أول 2022



14

يف  القــدس  قــوة  قائــد  زار 
حــرس الثــورة اإليــرا العميــد 
، موكــب نــداء  عيل قــاآ إســ
األقــىص، وأثنــى عــىل الجهــود 
ــب وخاصــة يف  ــة يف املوك املبذول

املعــرض الفّنــي.

العالقــة  إىل  قــاآ  وأشــار 
ــة  ــع القضي ــي تجم ــانية الت اإلنس

الحســينية  بالثــورة  الفلســطينية 
املباركــة.

قاســم  الشــهيد  ابنــة  زارت 
، موكــب  ، زينــب ســلي ســلي
نــداء األقــىص إضافــًة إىل املعــرض 
خــالل  وقالــت  للموكــب،  املرافــق 
ــىل  ــل ع ــة: «العم ــات صحافي ترصيح
طريــق  عــىل  الفلســطينية  القضيــة 
األربعــ لــه بــركاٌت خاصــة يف هــذه 

املواجهــة“.

زار قائد قوة القدس في حرس الثورة اإليراني العميد 
إسماعيل قاآني، موكب نداء األقصى، وأثنى على الجهود 

المبذولة في الموكب وخاصة في المعرض الفّني.

العلويــة  العتبــة  مــن  وفــد  زار 

ــداء األقــىص عــىل  املقدســة موكــب ن

طريــق النجــف كربــالء وتخلــل اللقــاء 

زيــارة معــرض املوكــب وزيــارة لجامعة 

ــة  أهــل البيــت برئاســة رئيــس الجامع

ــة. ــؤون القانوني ــاره يف الش ومستش

زار وفــد مــن العتبــة العلويــة املقدســة موكــب نــداء 
األقــىص عــىل طريــق النجــف كربــالء وتخلــل اللقــاء زيــارة 
معــرض املوكــب وزيــارة لجامعــة أهــل البيــت برئاســة رئيــس 

ــة. ــاره يف الشــؤون القانوني ــة ومستش الجامع

ة بنــي حســن يف العــراق ملوكــب  زيــارة وفــد مــن عشــ

ــداء األقىص. ن
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ــطاء  ــة نش ــا مجموع ة نظّمه ــ مس
وإســالمية  عربيــة  دول  عــّدة  مــن 
واتّجهــوا نحــو موكــب «نــداء األقىص» 
ومناديــن  بلدانهــم  أعــالم  رافعــ 
بشــعارات داعمــة للقضيّــة الفلســطينية.

عــيل  الشــيخ  حة  ســ زيــارة 
بشــ الّنجفــي نجــل املرجــع الدينــي 
الشــيخ بشــ النجفــي ملوكــب «نــداء 
النجــف- طريــق  عــىل  األقــىص» 

كربالء.

النائــب مانــدال مانديــال حفيــد 

املناضــل مانديــال يف معــرض نــداء 

األقــىص عــىل طريــق النجف-كربــالء

الشــيخ  زيببابــوي  مفتــي 
عيل الــدوا عــىل اليمــ ومفتــي  إســ
ــ آدو عــىل  ــد أم ــيخ محم ــا الش غان
اليســار يف معــرض نــداء االقــىص 

عــىل طريــق النجــف كربــالء.

زار املرجــع الدينــي الســيد هــادي 
مــدريس موكب نــداء األقــىص، وقــال 
خــالل الزيــارة: «إن اإلمــام الحســ 
يخيــف  قــربه  يف  الســالم  عليــه 

ــهم“. ــىل عروش ــ ع الظامل

زيــارة ســعادة النائــب يف الربملان 
وقــد  وي  املســل فــراس  العراقــي 
جــال يف املعــرض مــع أحــد الشــباب 
غــزّة  قطــاع  مــن  الفلســطيني 
ــن  ــه ع ــب وحّدث ــارك يف املوك املش
ــطينية  ــة الفلس ــرض وعــن القضي املع
ّســك  التــي أكــد ســعادة الّنائــب 
الشــعب العراقــي والربملــان العراقــي 

ــة. ــانية محّق ــة إنس ــا كقضي به

م حمــود رئيس  زيــارة الشــيخ هــ

ــب  ــي ملوك ــالمي العراق ــس اإلس املجل

نــداء األقــىص وجــال يف املوكــب مــع 

ــوه  ــن حّدث الشــباب الفلســطيني الذي

وقــد  الفلســطينية  القضيّــة  عــن 

ــة  ــم للقضي ــم الدائ ــىل الدع ــد ع أك

الفلســطينية.
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