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المولد النبوي الشريف.. يوم للوحدة من أجل 
فلسطين

ــه عــى  ــث يحرصــون في ــدى عمــوم املســلمني، حي ــاد الشــعبية ل ــوي الرشيــف واحــًدا مــن أهــم األعي ــد النب ــوم املول ــر ي يعت
إظهــار مــدى حبّهــم لرســولهم األكــرم )ص(، وتقديرهــم لــكّل مــا بَذلــه مــن تضحيــات ومــا قّدمــه يف ســبيل هدايتهــم وســعادتهم 

ــا واآلخــرة. يف الدني

ــة لالحتفــاالت والنشــاطات التــي يقيمهــا  ــة والتلقائي ــاد الشــعبية( فاملقصــود اإلشــارة إىل الطبيعــة العفوي ــت )األعي وعندمــا قل
املســلمون بهــذه املناســبة الحبيبــة.

وقــد الحــظ العديــد مــن الدارســني الغربيــني املوضوعيــني هــذه العالقــة الفريــدة والشــخصية والدافئــة التــي تربــط مــا بــني 
كل مؤمــن وبــني الرســول املصطفــى )ص(، والتــي تشــّكل يف الحقيقــة محــوًرا للحيــاة الخاصــة لــكل واحــد منهــم، حيــث ال يكــون 
رســول اللــه )ص( القــدوة واملثــال فقــط، بــل هــو الحبيــب والصديــق الــذي يأنــس املســلم إليــه، ويناجيــه يف رسّه، ويبثّــه مشــاعر 

الشــوق والحنــني.

ــه(،  ــاب )وأنَّ محمــداً رســوُل الل ــّي األكــرم )ص( كت ومــن أجمــل الكتــب التــي درســت هــذه العالقــة مــا بــني املســلمني والنب
للباحثــة املوســوعية الكبــرة األملانيــة »آنَّــا مــاري شــيميل«، ومنــه نقتبــس هــذا النــص املوجــز: )كــم هــو عميــٌق حــبُّ املســلمني لــه 
ــَط  ــداد األْعــر ! وكــم أحي ــل واســتدعيْت ذكــراه عــى امت ــه ! وكــم حظــَي بالتبجي ــه واطمئنانهــم إلي ! وكــم هــي حــارٌَّة ثقتهــم ب

ــا ومجــًدا ! ســيجُد أنَّ محمــداً يشــّكل حقــاً األســوة واملثــال لــكل مؤمــن مســلم(. باأللقــاب األكــر ألًَق

هــذه الصــورة تنطبــق عــى جميــع املســلمني، يف كافــة أرجــاء األرض، وهــي تشــّكل أرضيــة ال جــدال فيهــا وال ريــَب للوحــدة 
عــى املســتوى الشــعوري والعقــي مــا بــني هــؤالء املؤمنــني، وتؤهــل لالنطــالق نحــو مســاحات أخــرى مــن الوحــدة العمليــة، خاصــة 
وحــدة املوقــف مــن املشــكالت واألزمــات املشــركة التــي تتحــدى حيــاة املســلمني وعمــوم البرشيــة، وكذلــك وحدتهــم يف االلتــزام 

بقضاياهــم الكــرى، وعــى رأســها قضيــة فلســطني.

ــة  ــات الثقافي ــب االختالف ــوا بتذوي ــد، وال أن يقوم ــيايسُّ واح ــان س ــم كي ــون له ــلمني أن يك ــدة املس ــود بوح ــس املقص إذن لي
واالجتامعيــة، وال أن يجتمعــوا عــى اآلراء نفســها يف القضايــا الفقهيــة وبعــض التفاصيــل العقائديــة غــر األساســية، فجميــع هــذه 

ــاد. ــري الفكــر واالجته ــة، ويُ ــة والفكري ــاء الحركــة الحضاري ــل إّن أكرهــا يســهم يف إغن ــة؛ ب االختالفــات أمــور طبيعي

ولكــن املقصــود بالوحــدة أواًل االتفــاق عــى حــدود الدائــرة اإلميانيــة الواســعة، التــي يُعتــر كل مــن دخلهــا مســلاًم، وااللتــزام 
بعــد ذلــك بحقــوق األخــّوة اإلســالمية، كالتعــاون والنصيحــة ونــرة املظلــوم.

ومــن أهــّم تجليــات هــذه الوحــدة االهتــامم بأمــور املســلمني، ومــا يصيبهــم مــن مشــكالت، بــل إنَّ هــذه القضايــا والتحديــات 
قــد تشــّكل عوامــل إضافيــة لتمتــني الوحــدة، وتعميــق التواصــل اإليجــايّب والتعــاون البّنــاء فيــام بــني املســلمني؛ وفيــام بينهــم وبــني 

كل أحــرار العــامل مــن جهــة ثانيــة.

ومــاّم الشــّك فيــه أن قضيــة فلســطني هــي مــن أكــر عوامــل الوحــدة فيــام بــني املســلمني، بعــد اجتامعهــم عــى كتــاب ربّهــم 
والــوالء لرســوله املصطفــى )ص(، وهــي تُتيــح للعــامل اإلســالمي فرصــًة للتنســيق بــني مناطقــه ودولــه املختلفــة، وتحقيــق املناعــة يف 
مواجهــة املــرشوع الصهيــوين، الــذي ال يســعى الحتــالل أرض وإقامــة دولــة أو كيــان ســيايس فحســب، بــل هــو مــرشوع ذو منظومــة 
قيميــة وفكريــة تتناقــض مــع أساســيات القيــم القرآنيــة التــي تبّجــل التعــاون واملحبــة بــني النــاس، وتدعــو إىل اإليثــار واإلنفــاق يف 

ســبيل اللــه والدفــاع عــن املســتضعفني.

ــه )ص( يف أكمــل مصــداق، ويف مقدمتهــا  املــرشوع الصهيــوين مــرشوع مناقــض لألخــالق املحمديــة التــي ميثّلهــا رســول الل
الرحمــة للعاملــني، ألن املــرشوع الصهيــوين ال يحمــل إال العــدوان والخــراب ورسقــة مــوارد الشــعوب، والقتــل وســفك الدمــاء لــكل 

مــن يعــارض هــذا اإلجــرام.

ــا أنصــاره وأحبابــه،  يف ذكــرى مولــد النبــّي املصطفــى )ص( وأســبوع الوحــدة اإلســالمية يقــف املســجد األقــى اليــوم مناديً
ــرًا مبــا ميثّلــه هــذا املســجد واألرض املباركــة حولــه لجميــع املســلمني، ومبــا يربطــه بكتــاب ربّهــم وســرة محمــد رســول اللــه  مذكّ
ــا إىل مواجهــة االنتهــاكات الصهيونيــة، ومــؤازرة هــذا الشــعب الفلســطيني الــذي يقــّدم شــبابه ونســاؤه ورجالــه أكــر  )ص(؛ داعيً

التضحيــات، حتــى تحريــر األرض واســتعادة الحقــوق.
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أكّــد رئيــس مجلــس األوقــاف 
القــدس  مدينــة  يف  اإلســالمية 
العظيــم  عبــد  الشــيخ  املحتلــة، 
ســلهب، أّن اقتحامــات املســتوطنني، 
ــارك  ــى املب ــجد األق ــات املس لباح
هــي  االحتــالل،  جنــود  بحاميــة 
رســالة تحــٍد ســافر للمســلمني يف 

مقدســاتهم. أقــدس 

تريحــاٍت  يف  ســلهب  وقــال 
اقتحامــات  “اســتمرار  صحافيــة: 
املســجد  لباحــات  املســتوطنني 

بشــؤم  ينــذر  املبــارك،  األقــى 
االحتــالل  ســلطات  تتحمــل  كبــر 
الصهيــوين نتائجــه، فاالعتــداء عــى 
عقائــد األخريــن ال ميكــن الســكوت 

ــه”. عن

وشــدد عــى أّن املســجد األقــى 
وأروقتــه  ســاحاته  بــكل  املبــارك 
ســواء تحــت األرض أو فوقهــا، ليــس 
املســلمني،  لكافــة  وإمنــا  لليهــود 
ــة  ــا متارســه حكوم مشــرًا إىل أّن م
االحتــالل الصهيــوين ومســتوطنيها 

عــر اقتحــام املســجد األقــى فيــام 
يشء  اليهوديــة،  باألعيــاد  يســمى 

ــر. خط

»املســتوطنون  ســلهب:  وتابــع 
يف  حــرٍب  إشــعال  يريــدون 
تــذر«.  وال  تبقــي  املنطقــة »ال 
االحتــالل  مواصلــة  وحّذر مــن 
سياســة  يف  واملســتوطنني 
املســجد  أن  مؤكــًدا  االقتحامــات، 

أحمــر«. »خــط  األقــى 

واكــد رئيــس مجلــس األوقــاف 
املحتلــة،  القــدس  يف  اإلســالمية 
بهــا  تقــوم  التــي  الحفريــات  أّن 
قــوات االحتــالل طالــت كل بقعــة 
ــدد  ــت ته ــة وبات ــة املقدس يف املدين
أنــه  إىل  األقــى، الفتًــا  املســجد 
حتــى اللحظــة ال يوجــد معلومــات 
ــت  ــذي صول ــكان ال ــة حــول امل دقيق

الحفريــات. إليــه 

ــى،  ــجد األق ــب املس ــد خطي أكّ
مــا  أّن  صــري،  عكرمــة  الشــيخ 
ــتباحة  ــات، واس ــن اقتحام ــري م يج
ــة  ــاد اليهودي ــالل األعي ــى خ لألق
ــك  ــا إىل أّن ذل ــدة، الفتً ــت جدي ليس
يعنــي أّن اليهــود طامعــون باألقــى 

ــه. ــيادة علي ــرض الس وف
وأشــار صــري يف تريحــات 
-11 الثالثــاء  يــوم  صحافيــة، 

أعــداد  تزايــد  أّن  إىل   2022-10
األقــى  القتحــام  املســتوطنني 
ــود  ــن جن ــددة م ــة مش ــط حراس وس

الحــق  يعطيهــم  ال  االحتــالل، 
. ملســجد با

وقــال: »الشــعوب تُحــب األقــى 
ــب  ــن يج ــة، ولك ــورة ومضغوط ومقه
عــى  للضغــط  بدورهــا  تقــوم  أن 
دولهــا لدفــع االحتــالل للراجــع عــام 
ــا: »ال  ــى«، مضيًف ــه باألق ــوم ب يق
يوجــد أي ضغــط عــى االحتــالل 
مــا  بــكل حريــة وســهولة  وينفــذ 
ــه لكســب أصــوات الشــارع  ــوا ل يحل

الصهيــوين”.

وتوّجــه خطيــب املســجد األقى، 
واملرابطــات  للمرابطــني  بالشــكر 
الذيــن اســتطاعوا الدخــول لألقــى 
يف  بالكبــرات  صوتهــم  وإعــالء 
وجــه املســتوطنني وجنــود االحتــالل.

املســتوطنني،  مئــات  واقتحــم 
ــى،  ــجد األق ــاء، املس ــاح الثالث صب
متتاليــة  مجموعــات  شــكل  عــى 
وســط دعــوات لتكثيــف االقتحامــات 
املقبلــة  واأليــام  الســاعات  خــالل 
عشــية مــا يســمى »عيــد العــرش 

اليهــودي”.

رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس: 
المستوطنون يريدون إشعال حرٍب »ال تبقي وال تذر”

خطيب األقصى: اقتحام المسجد خالل األعياد اليهودية 
محاولة لفرض السيادة عليه
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أكّــد رئيــس أكادمييــة األقــى 

ناجــح  الشــيخ  والــراث  للوقــف 

االحتــالل  حكومــة  أّن  بكــرات 

الصهيــوين فشــلت يف زيــادة أعــداد 

املقتحمــني للمســجد األقــى يف مــا 
يســمى »عيــد العــرش اليهــودي«.

وقــال بكــرات إّن »مــا نشــاهده 
هــو  اقتحامــات  مــن  اليــوم 
ــرشوع  ــة امل ــة يف نهاي ــة يائس محاول
االحتــاليل، ومدينــة القــدس املحتلــة 
ــعب  ــوة للش ــام وق ــدر إله ــي مص ه

الفلســطيني«.
يســتغل  االحتــالل  أّن  وأضــاف 
ــادر  ــه ق ــات أن ــاول إثب ــاد ويح األعي
باألقــى  املشــهد  تغــر  عــى 
املبــارك، مشــراً إىل أّن االحتــالل 
املســاس  تبعــات  خطــر  يــدرك 
باملســجد األقــى املبــارك، ولــوال 
وتقليــل  الخاصــة  القــوات  وجــود 
ــع دخــول مــا  أعــداد املرابطــني ومن

دون الـــ50 عاًمــا لألقــى مــا نجــح 
ــه. ــام باحات ــن اقتح ــتوطنني م املس

يدافعــون  »املقدســيون  وأردف: 
بشــتى  األقــى  املســجد  عــن 
مخططــات  إلفشــال  الوســائل 
محــاوالت  كل  ورغــم  االحتــالل، 
القمــع واإلبعــاد إال أنهــم تجــذروا 
وأثبتــوا أنهــم ال يتخلــوا عــن حاميــة 
املقدســات ونســجل شــكرنا وتقديرنــا 

لهــم«.

الربــاط  وجــوب  إىل  ودعــا 
الدائــم يف املســجد األقــى الســيام 
بـ«األعيــاد  تســمى  مــا  ظــل  يف 
األمــة  وتوجيــه وعــي  اليهوديــة«، 

نحــو املســجد األقــى املبــارك.

حبيــب  الدكتــور  الشــيخ  أكّــد 
االتحــاد  رئيــس  الجفــري  ســامل 
ــني  ــلمني، اإلثن ــامء املس ــي لعل العامل
االتحــاد  موقــف   ،2022  10-10
العاملــي لعلــامء املســلمني الثابــت 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، التــي 
األوىل،  املســلمني  قضيــة  يُعدهــا 
ــطني  ــعب فلس ــرة ش ــاً أن ن مضيف
ــم  ــن الدع ــاح م ــو مت ــا ه ــع م بجمي
املــادي واملعنــوي فريضــة رشعيــة 
ورضورة إنســانية وواجــب الوقــت.

وشــدد الجفــري خــالل زيــارة 
فلســطني  علــامء  هيئــة  مقــر 
مدينــة  يف  الكائــن  الخــارج،  يف 

رضورة  عــى  الركيــة  إســطنبول 
تفعيــل دور العلــامء ومؤسســاتهم يف 
جميــع أنحــاء العــامل لنــرة القضيــة 
الجميــع  يقــوم  وأن  الفلســطينية، 
وبيــان  واإلســناد  الدعــم  بواجــب 
الحكــم الرشعــي الواضــح والريــح 
يف تحريــم وتجريــم التطبيــع مــع 
العــدو الصـهـــيوين وبنــاء العالقــات 
اإلجــرام  ظــل  يف  الدبلوماســية 
املتكــررة  واالقتحامــات  املتواصــل 
ــالل  ــه االحت ــوم ب ــا يق لألقــى، وم
مــن تغيــر معــامل القــدس وتهويدها 
ــق عــى ســكانها وإجبارهــم  والتضيي

عــى هــدم بيوتهــم.

بكيرات: حكومة االحتالل فشلت في زيادة أعداد 
المقتحمين لألقصى

رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يؤكد ضرورة 
تفعيل دور العلماء ومؤسساتهم لنصرة القضية 

الفلسطينية
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العلامئيــة  نظّمت املؤسســات 
يف  القــدس  ألجــل  والعاملــة 
فلســطني وخارجهــا، األحــد 10-9-

2022، تظاهــرة إلكرونيــة علامئية 
بعنوان )علــامء  غــزة  يف قطــاع 
وشــارك  القــدس(،  ألجــل 
فلســطني  مــن  فيها علــامء 

وخارجهــا.
االفتتاحــي  اللقــاء  ويف 
للتظاهــرة رّحــب رئيــس رابطــة 
علــامء فلســطني نســيم ياســني 
بالعلــامء الحضــور، واملؤسســات 
العاملــة ألجــل القــدس، وتوجــه 
بالشــكر علــامء غزة املشــاركني يف 
التظاهــرة وهيئــة علــامء فلســطني 
وغرهــا مــن املؤسســات العلامئيــة 
يف الخــارج، الذيــن شــاركوا يف 
ملدينــة  نــرة  التظاهــرة  هــذه 

القــدس واملســجد األقــى.
خــالل  ياســني  وأكّــد 
بوصلــة  القــدس  التظاهــرة أّن 
أفئــدة  مهــوى  وأنهــا  الجميــع، 
املؤمنــني يف أرجــاء األرض جميعــا 

ملــا متثلــه مــن مكانــة عظيمــة يف 
املســلمني  اإلســالم، كونها قبلة 
األوىل، ومنتهــى مــرى رســول 
وهــي  معراجــه،  ومبــدأ  اللــه 
ــا  ــي تشــد إليه ــث املســاجد الت ثال

الرحــال.
ويف ذات الســياق مثّــن رئيــس 
نــواف  فلســطني  علــامء  هيئــة 
املتواصلــة  الجهــود  التكــروري 
ــرة  ــامء ن ــا العل ــوم به ــي يق الت
للمســجد األقــى، ودعــا كافــة 
ــم  ــاة ألخذ مواقعه ــامء والدع العل
بدورهــم  ويقومــوا  الرياديــة 
ــة الشــعوب  ــوط بهــم يف توعي املن
اعتــداءات  مــن  يحــدث  ملــا 
ــة بحــق املســجد األقــى  متواصل
املبــارك، مطالبًــا بدعــم صمــود 
وخصوًصــا  الفلســطيني  الشــعب 
املقدســيني املرابطــني يف باحــات 

املســجد األقــى.
ــام  ــني الع ــا األم ــارك أيًض وش
لالتحــاد العاملــي لعلــامء املســلمني 
كلمــة  يف  داغــي  القــرة  عــي 

ــامء  ــا إّن »العل ــال فيه ــجلة، ق مس
هــم ورثــة األنبيــاء، وهــم األمنــاء 
لهــذه األمة، فــإذا مل يقــم األمــراء 
بواجبهــم فتقــع هــذه املســؤولية 
أيضــاً عــى العلــامء، ونحــن اليــوم 
ــايل  ــذل كل الغ ــأن نب ــورون ب مأم
والنفيــس وأرواحنــا وأموالنــا يف 
ســبيل  ويف  تعــاىل  اللــه  ســبيل 
ــا القــدس  قضيتنــا األوىل وعقيدتن
األرض  وفلســطني  واألقــى 

املباركــة”.

األمــني  عــّر  ناحيتــه،  مــن 
فلســطني  دعــاة  مللتقــى  العــام 
ســلامن الســعودي عــن غضبــه 
القــدس  ملــا يجــري يف مدينــة 
ــة  ــداءات يومي ــن اعت واألقــى م
تجــري ليــل نهــار، منوًهــا بــأّن 
للفلســطينيني  ليــس  األقــى 

لــكل املســلمني. بــل  وحدهــم 

دائــرة  رس  أمــني  وأعلــن 
علــامء  رابطــة  يف  القــدس 
بــدء  مزيــد  فيصــل  فلســطني 
اإللكرونيــة  التظاهــرة  انطــالق 
ــامء  ــد العل ــك بتغري ــة وذل العلامئي
#األقــى_ هاشــتاق  عــى 

يف_خطــر عــر كافــة منصــات 
وتشــمل  االجتامعــي  التواصــل 
ــات  ــمية للمؤسس ــات الرس الصفح
الخاصــة  والصفحــات  املشــاركة 
ــد  ــاة، وأك ــامء والدع ــادة العل بالس
ــد عــى هــذا الهاشــتاق  أّن التغري
ــة  ــذه الفعالي ــاء ه ــي بانته ال ينته

مســتمرًا. ســيبقى  بــل 

تظاهرة إلكترونية علمائية في غزة بعنوان
 »علماء ألجل القدس«
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فلســطينيًّا  معتقــاًل   50 يواصــل 
إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام يف 
ــم  ــوين، منه ــالل الصهي ــجون االحت س
وموقوفــون،  إداريــون،  معتقلــون 

ومحكومــون.

 20  ،2022-10-9 األحــد  وانضــم 
أســرًا إىل 30 أســرًا يواصلــون إرضابًا 

عــن الطعــام لليــوم الـ17، كإســناد لهم، 
ورفًضــا لسياســة االعتقــال اإلداري، إىل 
جانــب مواصلتهــم مقاطعــة محاكــم 

االحتــالل بدرجاتهــا املختلفــة.

وقــال املتحــدث باســم هيئة شــؤون 
األرسى واملحرريــن، حســن عبــد ربــه، 
يف تريحــات صحافيــة، إّن »عالمات 

ــاء الشــديدين  ــاك واإلعي ــب واإلنه التع
تظهــر  بــدأت  الــوزن،  يف  ونقــص 
عــى الـــ30 معتقــاًل، باإلضافــة آلالم 
ــديد، نتيجــة  يف املفاصــل، وهــزال ش
نقــص كميــة الســوائل والفيتامينــات 

يف الجســم”.

وبلــغ عــدد املعتقلــني اإلداريــني 
780 معتقــاًل، منهــم ســتة قــارصون 
ــر  ــع أك ــرتان، ويقب ــل، وأس ــى األق ع
»النقــب«  ســجني  يف  منهــم  عــدد 

و«عوفــر”.

قــرار  هــو  اإلداري،  واالعتقــال 
حبــس بأمــر عســكري صهيــوين بزعــم 
ــن  ــل، وم ــف رسي« للمعتق ــود »مل وج
دون توجيــه الئحــة اتهــام، وميتــد لـــ6 

أشــهر قابلــة للتمديــد مــرات عديــدة

املقدســية  األســرة  دخلــت 
 38( جعابيــص  إرساء  الجريحــة 
عاًمــا( مــن بلــدة جبــل املكــر جنوب 
رشقــي القــدس املحتلــة، الثالثــاء 
يف  الثامــن  عامهــا   ،2022-10-11

الصهيــوين. االحتــالل  ســجون 
أهــايل  لجنــة  رئيــس  وأفــاد 
أبــو  أمجــد  املقدســيني  األرسى 
ــت يف  ــص اعتقل ــب، أّن »جعابي عص
 ،2015 األول/أكتوبــر  ترشيــن   11
أثنــاء قيادتهــا لســيارتها يف الشــارع 
املحــاذي لبلــدة الزعيــم، ووجهــت 
لهــا ســلطات االحتــالل زوًرا وبهتانـًـا 
تهمــة محاولــة تنفيــذ عملية بواســطة 

الســيارة”.
أن  إىل  عصــب  أبــو  وأشــار 

»جعابيــص أُصيبــت بحــروق شــديدة 
يف جميــع أنحــاء جســمها، بعدمــا 
اندلعــت النــران داخــل الســيارة، 
ــا أصــدرت محكمــة االحتــالل  والحًق
بحقهــا حكــاًم جائــرًا بالســجن11 

عاًمــا”.
اعتقالهــا  “عنــد  وأضــاف: 
تركــت خلفهــا طفلهــا الوحيــد بعمــر 
ــت  الزهــور”، مشــرًا إىل أنهــا »تنقل
ــا يف  ــع حاليً يف عــدة ســجون، وتقب

ســجن الدامــون”.
وبــني أّن »إرساء تعــاين كثــرًا 
ــي  ــروق، وه ــروح والح ــن أمل الج م
عمليــات  عــدة  إلجــراء  بحاجــة 
إدارة  أّن  إال  مســتعجلة،  جراحيــة 
الســجون متاطــل يف تقديــم العــالج 

ــا”. ــالزم له ال

وقــال أبــو عصــب: “رغــم ذلــك؛ 
متكنــت مــن اجتيــاز الثانويــة العامة 
ــرًا  ــز كث ــوام، وتتمي ــة أع ــل أربع قب
وتشــارك  اليدويــة،  األعــامل  يف 
ــاطات  ــرات يف النش ــا األس زميالته

ــة”. كاف

ــدد اإلجــاميل لــألرسى  ــغ الع وبل
واملعتقلــني الفلســطينيني يف ســجون 
االحتــالل حتــى نهايــة آب/أغســطس 
ــم  ــايض، نحــو 4650 أســرًا، بينه امل
أســرة، و180 طفــاًل، وقرابــة   32
743 معتقــاًل إداريًّــا، وفق مؤسســات 

ــى بشــؤون األرسى. تُعن

ا يواصلون إضرابهم عن الطعام في  50 معتقاًل فلسطينيًّ
سجون االحتالل

األسيرة إسراء جعابيص تدخل عامها الثامن في سجون 
االحتالل الصهيوني
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طالبــت 292 شــبكة ومنظمــة 
فلســطينية  ومدنيــة  حقوقيــة 
الحقوقيــة  املؤسســات  وعربيــة، 
واملدنيــة، ويف مقدمتهــا منظمــة 
ــة  ــة الدولي ــدة واللجن ــم املتح األم
ــط عــى  ــر، بالضغ ــب األحم للصلي
االحتــالل الصهيــوين لإلفــراج عن 
األرسى واملعتقلــني الفلســطينيني 
ملــف  وإنهــاء  ســجونه،  يف 
االعتقــال اإلداري )بــال محاكمــة(.

املوقعــة  املنظــامت  وقالــت 
»مــا  إّن  مشــرك،  بيــاٍن  عــى 
ــا، مــن  ــاًل إداريًّ يقــارب 780 معتق
ــال،  ــة أطف ــرتان وأربع ــم أس بينه
ــاًم أن  ــة، عل ــزون دون تهم محتج
اإلداري  االعتقــال  أوامــر  عــدد 
ــة عــام  ــذ بداي الصــادرة فقــط من
مــا  بلغــت  اآلن،  لغايــة   2022

يقــارب ألفــاً و350 أمــرًا”.

وأكّــدت أّن »ذلــك يســتوجب 
وقــف هــذه السياســة املمنهجــة 
الطــوارئ  لقانــون  املســتندة 
ويفــرض  امللغــى،  االســتعامري 
ــة مــع  ــة تضامــن دولي أوســع حمل
عمومــاً،  الفلســطينيني  األرسى 
وجــه  عــى  اإلداريــني  واألرسى 

الخصــوص”.

 50 هنــاك  أّن  إىل  وأشــارت 
ــم  ــام، 30 منه ــن الطع ــا ع مرضبً
منــذ 17 يوًمــا، احتجاًجــا عــى 
سياســة االعتقــال اإلداري ودفاعــا 

ــا. ــاًل إداريًّ ــن الـــ780 معتق ع

وأدانــت الشــبكات واملؤسســات 
اســتمرار  واملدنيــة،  الحقوقيــة 
الدولــة  »إرسائيــل«،  اعتقــال 
العســكري،  باالحتــالل  القامئــة 
لنحــو أربعــة آالف و650 أســرًا، 
موزعــني عــى حــواىل 23 ســجًنا 

ومعتقــاًل.

دعــوة  رضورة  وأكــدت 

املؤسســات الرســمية والحقوقيــة 

والدوليــة،  واإلقليميــة  العربيــة 

للعمــل عــى تدويــل قضيــة األرسى 

وتكثيــف  اإلداريــني،  واملعتقلــني 

ــب األحمــر  ــة للصلي ــة الدولي اللجن

زياراتهــا لهــم، وفضــح املامرســات 

تنتهــك حقوقهــم، ونــرش  التــي 

التقاريــر لالطــالع عليهــا.

ووّجــه البيــان دعــوة للــدول 

ــف  ــات جني ــدة عــى اتفاقي املتعاق

ــل  ــالل والفص ــة االحت ــزام دول إلل

العنــري، مبوجــب املــادة األوىل 

التزاماتهــا  الحــرام  املشــركة، 

وفــق اتفاقيــات جنيــف الثالثــة 

األرسى  لحاميــة  والرابعــة 

واملدنيــني، ومطالبــة لجنــة تقــي 

بــاألرايض  الخاصــة  الحقائــق 

األرسى  حالــة  بدراســة  املحتلــة 

واألســرات يف الســجون الخاصــة 

باملحتــل، ومناقشــتها مــع املفــوض 

يف  اإلنســان  لحقــوق  الســامي 

جنيــف.

يُشــار إىل أّن االعتقــال اإلداري 

ــر عســكري  ــس بأم ــرار حب ــو ق ه

صهيــوين بزعــم وجــود »ملــف 

رسي« للمعتقــل، ومــن دون توجيــه 

الئحــة اتهــام، وميتــد لســتة أشــهر 

ــدة. ــد مــرات عدي ــة للتمدي قابل

292 منظمة حقوقية تطالب بالضغط لإلفراج عن 
األسرى الفلسطينيين



9

 2
85

 - 
ون

مان
وث

ة 
س

خم
 و

ان
مئت

د 
عد

 ال
- 

الخميس17 ربيع األول 1444 هــ، الموافق لـ 13 تشرين األول  2022

»عريــن  مجموعــات  أعلنــت 
عــن  الثالثــاء،  يــوم  األســود«، 
ــل  ــب ألج ــام الغض ــلة أي ــدء »سلس ب
املســجد  عــن  دفاًعــا  القــدس«؛ 
ــد  ــارك، يف ظــل تصاع األقــى املب
وجيــش  املســتوطنني  اقتحامــات 

للمســجد. االحتــالل 

وقالــت املجموعــات، يف تريــٍح 
ــم  ــدأ وبس ــه نب ــم الل ــايف: “بس صح
اللــه وبعــد  بــإذن  القــدس نعلــن 
التــوكل عــى اللــه بــدء سلســلة أيــام 

ــدس”. ــل الق ــب ألج الغض

ــام مــا  ــذ أي وأضافــت »نتابــع من
يحــدث يف القــدس حتــى بلــغ األمــر 
منتهــاه باقتحــام األقــى صبــاح 
ــاعة كتابــة  هــذا اليــوم، وحتــى س
البيــان بأكــر مــن 750 مســتوطًنا«.

التخديــر  »حالــة  أّن  وأكــدت 
والتهويــد؛ لــن تنــال منــا، وآن األوان 
ــذه  ــع له ــل وقاط ــد فاص ــع ح لوض
ــن علينــا، وعــى  املعركــة التــي تش
كل  وأطفالنــا يف  ونســائنا  رجالنــا 
مــكان، وعــى أقصانــا ومرانــا«.

»أهلنــا  املجموعــات  ودعــت 
لهــا  لالنضــامم  املحتــل  بالداخــل 
كل  يف  العــدو  مــع  واالشــتباك 
»الفصائــل  دعــت  كــام  مــكان«، 
ورجالهــا املقاومــني لتنفيــذ عمليــات 
نوعيــة يف كل مــكان وكل اتجــاه«.

فتــح  حركــة  »ندعــو  وتابعــت 
أبنــاء اليــارس، وحركــة حــامس أبنــاء 
الياســني، وفصائل الــرشف، والجهاد 
اإلســالمي أبنــاء الشــقاقي، والجبهــة 
الشــعبية أبنــاء أبو عــي مصطفــى 
يف الضفــة الغربيــة لتغطيــة أيــام 
ال  أنــه  التامــة  لقناعتنــا  الغضــب 

ــاد  ــو إي ــح أب ــح، فت ــر الفت ــة بغ ضف
فتــح  عــامر،  وأبــو  جهــاد  وأبــو 
أبــو  ونايــف  والعبيــات  الكرمــي 

. رشخ«

شــعبنا  »جامهــر  دعــت  كــام 
للوقــوف أمــام مســؤولياتهم؛ فــال 
ومــا  يُدنــس  بوطــن  لنــا  كرامــة 

العبــاد«. رب  عــى  إال  الــرزق 

األســود«  »عريــن  وطالبــت 
املحيطــة  القــرى  يف  املواطنــني 
باملــدن بإغــالق الطــرق الرئيســية 
ــا تاًمــا وقطعهــا عــى الجيــش  إغالقً

واملســتوطنني.

املســتوطنني  مئــات  واقتحــم 
-11 الثالثــاء  صبــاح  املتطرفــني، 

10-2022، املســجد األقــى، مــن 

بــاب املغاربــة، بحاميــة مشــددة مــن 

قــوات االحتــالل، يف ثــاين أيــام 

ــوين. ــرش« الصهي ــد الع »عي

الهيــكل«  »جامعــات  ودعــت 

وجمهــور  عنارصهــا  املزعــوم 

اقتحــام  أكــر  إىل  املســتوطنني 

واالحتشــاد  األقــى،  للمســجد 

وقــراءة  وأطفالهــم،  بعائالتهــم 

ــددت  ــه، وح ــوراة داخل ــة للت جامعي

عدوانهــا ذروة 

 الثالثاء 2022-10-11.

في ظل انتهاك وتدنيس األقصى.. عرين األسود 
تعلن بدء »سلسلة أيام الغضب ألجل القدس«
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ــد األمــني العــام لحــزب اللــه،  أكّ
ــاء  ــه، الثالث ــر الل ــن ن ــيد حس الس
11-10-2022، أّن املفاوضــات بشــأن 
البحريــة  الحــدود  ترســيم  اتفــاق 
اللبنانيــة كانــت صعبــة يف األيــام 

املاضيــة.

والدة  ملناســبة  لــه،  كلمــة  ويف 
الوحــدة  وأســبوع  محمــد  النبــي 
ــه:  اإلســالمية، قــال الســيد نــر الل
ــمة يف  ــاعات حاس ــام س ــن أم »نح
ــتخراج  ــدود واس ــيم الح ــألة ترس مس

النفــط والغــاز”.

وأضــاف: »ننتظــر إعــالن املوقف 
الجمهوريــة  رئيــس  الرســمي مــن 
ــاين، وننتظــر املوقــف الرســمي  اللبن
مــن حكومــة العــدو«، مشــرًا إىل 
أنـّـه »يف اللحظــة التــي تذهــب فيهــا 
الوفــود إىل التوقيــع يف الناقــورة، 
وفــق اآلليــة املتفــق عليهــا، نســتطيع 
القــول إن هنــاك اتفاقـًـا أو تفاهاًم”.

وأكــد الســيد نــر اللــه أنــه »إىل 
حــني التوقيــع، علينــا أن نحتــاط 
اإلرسائيليــة  املواقــف  ظــل  يف 
أّن »حــني  إىل  املتناقضــة«، الفتًــا 

املوقــف  اللبنــاين  الرئيــس  يعلــن 
األمــور  تكــون  لالتفــاق،  املؤيــد 
أُنجــزت”. املقاومــة  إىل  بالنســبة 

ــن  ــيتمكن م ــان س ــد أّن »لبن وأك
الحصــول عــى هــذا اإلنجــاز الكبــر 
يف ظــرف زمــاين ال أحــد مهتــم بــه 
وبحصولــه عــى حقوقه«، مشــرًا إىل 
ــّرات، مل  ــوع املس ــد موض ــا بع »أنّن
نكــن يف حاجــة إىل إرســال غرهــا، 
أو إجــراء منــاورات، ألن الهــدف كان 

إفهــام العــدو أن املقاومــة جديــة”.

وأوضــح األمــني العــام لحــزب 
يف  إلينــا  »بالنســبة  أنّــه  اللــه 
إىل  بحرنــا ميتــد  فــإن  املقاومــة، 
»حــني  أنــه  إىل  الفتًــا  غــزة«، 
ــع  ــف م ــن نختل ــطني، ل ــرر فلس تتح
إخواننــا الفلســطينيني عــى حدودنــا 

البحريــة”.

اللــه  نــر  الســيد  توّجــه 
قائــاًل:  املقاومــني،  إىل  بالحديــث 
جاهزيتكــم  عــى  »ســتبقون 
ــرى،  ــم إىل أن ن ــم وتدابرك ويقظتك
بــأم العــني، أّن التفاهــم ُوقـّـع، وبعــد 

آخــر”. يــوم  التفاهــم 

وأضــاف أّن »أمــوًرا كثــرة قامت 

ــي  ــاهدها اإلرسائي ــة ش ــا املقاوم به

يرَهــا  ومل  بهــا،  وســمع  وأدركهــا 

ــاس مــن خــالل بعــض األنشــطة  الن

ــالة”. ــل الرس ــي توص الت

يف  يجــري  مــا  اللــه:  نــر 

مــن  عاليــة  عــى درجــة  الضفــة 

لالحتــالل وصــادم  األهميــة 

فلســطني  يخــص  فيــام  أمــا 

املحتلــة، فقــال الســيد نــر اللــه 

ــة  إّن »مــا يجــري يف الضفــة الغربي

قــواه  وكل  العــدو  لكيــان  صــادم 

السياســية”.

اليــوم  »املقاومــة  أّن  وأكــد 

أنــواع  الضفــة تحتــاج إىل كل  يف 

وإعالميًــا  سياســيًا  التضامــن، 

. ” وشــعبيًا

وتابــع قائــاًل إّن »املقاومــة يف 

ــا  ــم، ولديه ــاج إىل الدع ــة تحت الضف

القــدرة عــى تغيــر املعــادالت، ويُعلَّق 

عليهــا كثــر مــن اآلمــال«، الفتـًـا إىل 

فيــام  حــامس،  حركــة  »قــرار  أّن 

يتعلــق بتعزيــز العالقــة بســوريا، هــو 

ــم وســليم”. ــرار شــجاع وحكي ق

أّن  اللــه  نــر  الســيد  ورأى 

»قــرار عــودة العالقــات بــني حامس 

وســوريا هــو يف ُصلــب ملّ محــور 

ــه  ــه وجيوش ــر حكومات ــة، ع املقاوم

وفصائلــه”. وحركاتــه 

السيد نصر الله: المقاومة ستبقى جاهزة في لبنان.. 
والمقاومة في الضفة لديها القدرة على تغيير المعادالت
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ــب عــدد مــن الفلســطينيني  أصي
واعتقــل آخــرون، خــالل قمــع قــوات 
االحتــالل الصهيــوين فعاليــة إلحيــاء 
ــف يف  ــوي الرشي ــد النب ــرى املول ذك
مدينــة القــدس، يــوم الســبت 10-8-

.2022

االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
العامــود يف مدينــة  بــاب  ســاحة 
مــع  بالتزامــن  املحتلــة،  القــدس 
تنظيــم فعاليــة إحيــاء لذكــرى املولــد 
وكالــة  وفــق  الرشيــف،  النبــوي 

الفلســطينية. األنبــاء 

عــى  القــوات  واعتــدت 
ــرق  ــروض ف ــاهدة ع ــني ملش املجتمع
شــوارع  تجــوب  كانــت  كشــافة 
مــن  عــدًدا  واعتقلــت  القــدس، 
املنطقــة  يف  املوجويــن  الشــبان 
وأصابــت آخريــن، كــام اعتــدت عــى 

األهــايل يف منطقــة بــاب الســاهرة.

القــدس  مدينــة  أبنــاء  وأحيــا 
النبــوي  املولــد  ذكــرى  وزوارهــا 
الرشيــف، حيــث جابــت الكشــافة 
القدميــة،  البلــدة  وأزقــة  شــوارع 
ــا  ــددة فرضته ــراءات مش ــط إج وس

املدينــة. يف  االحتــالل  ســلطات 

وانطلقــت املســرة الكشــفية مــن 
شــارع الزهــراء، مــروًرا بشــارعي 
ــليامن  ــلطان س ــن والس ــالح الدي ص
ــاب العامــود، وانتهــت  وصــواًل إىل ب
األقــى  املســجد  ســاحات  يف 

املبــارك.

القدميــة  البلــدة  تجــار  ووزع 
الحلــوى عــى املشــاركني يف املســرة 
التــي تخللتهــا مدائــح نبويــة مــن 

ــية. ــرق مقدس ف

وشــهدت أســواق البلــدة القدميــة 

مــع  بالتزامــن  ـا  تجاريًـّ انتعاًشــا 

وتوافــد  النبــوي،  املولــد  ذكــرى 

اآلالف مــن الفلســطينيني للصــالة 

املبــارك  األقــى  املســجد  يف 

ــرى يف باحاتــه  ــك الذك ــاء تل وإحي

يف أجــواء روحانيــة مميــزة وحضــور 

الفــت لألطفــال.

أوقــاف  دائــرة  احتفلــت  كــام 

القــدس اإلســالمية بذكــرى املولــد 

النبــوي الرشيــف يف املصــى القبــي 

مــع األناشــيد الدينيــة وقصــص عــن 

ــالوة  ــع ت ــد م ــرم محم الرســول األك

ــة. ــة الرشيف ــرة النبوي الس

املصدر: وسائل إعالم فلسطينية

إحياء المولد النبوي في األقصى واالحتالل يقمع 
المحتفلين على أبواب القدس
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ــاء  ــة صنع ــة اليمني شــهدت العاصم
ومحافظــات أخــرى، الجمعــة 10-7-

بإطــالق  ليليــٍة  احتفــاالٍت   ،2022
بذكــرى  ابتهاًجــا  الناريــة  األلعــاب 

الرشيــف. النبــوي  املولــد 

وكانــت اللجنــة املنظمــة للفعاليــات 
االحتشــاد  إىل  اليمنيــني  دعــت  قــد 
ــا يف  ــن 20 ســاحة وميدانً ــر م يف أك
العاصمــة صنعــاء ومحافظــات تعــز 

ــت  ــة واملَْحوي ــار وَحجَّ ــَدة وَذَم والُحَديْ
وَعْمــران والجــوف ومــأرب وصعــدة 
وَرمْيَــة والبيضــاء والضالــع، إلحيــاء 

مناســبة املولــد النبــوي الرشيــف.

وأطلــق فنانــون ومنشــدون مينيــون 
احتفــاالً  وإنشــادية  فنيــة  أعــاماًل 
بالذكــرى يف أســلوب مشــابه لألعــوام 
املاضيــة التــي شــهدت أعــاماًل إنشــادية 

ــة. ــة ورائع إبداعي

الحــويث: أدعــو الغــرب للكــف عــن 
اإلســاءة للنبــي األكــرم محمــد

ــه«  ــد حركــة »أنصــار الل ودعــا قائ
ــبت  ــويث، الس ــك الح ــد املل ــيد عب الس
8-10-2022، الغــرب وقادتــه إىل الكف 
عــن اإلســاءة للنبــي األكــرم ولإلســالم 

وعــن نــرش الرســوم املســيئة.

وحــّذر الحــويث، خــالل خطابــه 
ــبة  ــدة ملناس ــرات الحاش ــام التظاه أم
ــرب مــن  ــف، الغ ــوي الرشي ــد النب املول
ملامرســاتهم«  الوخيمــة  »العواقــب 
ودعاهــم إىل »التحــرر مــن الصهيونيــة 
ــم”. ــت به ــم ولعب ــي ســيطرت عليه الت

اليمنــي  الشــعب  متســك  وأكــد 
واملســجد  الفلســطينية  »بالقضيــة 
أّن »التطبيــع  األقــى«، مشــرًا إىل 
داعيًــا  اللــه«،  ملبــادئ  خيانــة  هــو 
ــع  ــدوان ورف ــف الع ــف إىل وق »التحال
إىل  والشــعب  واالحتــالل،  الحصــار 

التصــدي”. مواصلــة 

وأحيــاء  شــوارع  أّن  إىل  يُشــار 
واملــدن  صنعــاء  اليمنيــة  العاصمــة 
قد اكتســت  كانــت  الرئيســية 
باألضواء الخــرضاء ابتهاًجــا بذكــرى 

الرشيــف. النبــوي  املولــد 

اليمنيون يحيون ذكرى المولد النبوي.. والحوثي: التطبيع 
هو خيانة لمبادئ الله
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رســول  والدة  ذكــرى  مبناســبة 
وأســبوع  محمــد  والرحمــة  الهــدى 
ــم  ــة دع ــت لجن الوحــدة اإلســالمية، أقام
املقاومــة يف فلســطني ولجــان العمــل يف 
املخيــامت بالتعــاون مــع الهيئــة الصحيــة 
ــني 10- ــه، اإلثن ــزب الل ــالمية يف ح اإلس

10-2022، يوًمــا صحيًــا مجانيًــا دعــاًم 
ــد يف  ــطيني الصام ــعب الفلس ــاء الش ألبن
ــان، يف اختصــاص الصحــة  مخيــامت لبن
عــدد  بلــغ  واألطفال. وقــد  العامــة 
املــرىض الذيــن متّــت معالجتهــم وتقديــم 

الــدواء لهــم، 2855 مريًضــا.

يف  أهلنــا  لــكل  داعمــن  ســنبقى 
فلســطن

وأدىل الشــيخ عطاللــه حمــود بتريح 
ــل  ــوم يف ظ ــذا الي ــأيت ه ــه: »ي ــال في ق
والضفــة  القــدس  يف  أهلنــا  انتفاضــة 
ــا  ــض أهلن ــث ينتف ــطني، حي ويف كل فلس
يف فلســطني والعــدو الصهيــوين ميــارس 
إن  وحيــث  أنواعــه  بشــتى  اإلرهــاب 
قطعــان املســتوطنني يدنســون املســجد 

االقــى”.

هنــا  مــن  »إننــا  حمــود:  أضــاف 
ــا  ــا ســنبقى داعمــني لــكل أهلن نؤكــد بأنن
يف فلســطني ولــكل املجاهديــن الذيــن 

اليــوم  الصهيــوين  العــدو  يكبــدون 
األخــرى”. تلــو  الخســائر 

ــا  ــاء ألهلن ــا ســنبقى األوفي ــد »أنن وأك
ــنبقى  ــان وس ــتات ولبن ــامت الش يف مخي
يــًدا بيــد وقلبًــا بقلــب حتــى تحريــر 

واملقدســات”. األرض 

حتــى  املقاومــة  نهــج  ســنواصل 
األرض كل  تحريــر 

العالقــات  مســؤول  قــال  بــدوره 
الفلســطينية يف حركــة الجهــاد اإلســالمي 
يف لبنــان، أبــو ســامر مــوىس: »يف هــذه 
ــم  ــا يف مخي ــي هن ــة نلتق ــواء املبارك األج
ــن  ــم األبطــال الذي ــة مخي ــرج الراجن ال
واجهــوا كل املؤامــرات التــي حيكــت ضــد 

ــطيني”. ــعبنا الفلس ــاء ش أبن

ــع  ــى وق ــوم ع ــي الي ــاف: »نلتق أض
ــن  ــني املجاهدي ــا ب ــة م ــتباكات دامي اش
الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة الذيــن 
اللــه  رســول  مــرى  عــن  يدافعــون 
بنــي  ويواجهــون  العاريــة  بصدورهــم 

ــوة”. ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ــون ب صهي

وتابــع مــوىس: »نحــن مــن هنــا نؤكــد 
ــا ماضــون وعاقــدو  ــورة فلســطينية أنن كث
العــزم عــى مواصلــة نهــج املقاومــة حتــى 

تحريــر األرض كل األرض”.

مــع املقاومــة حتــى إزالــة الكيــان 

املصطنــع

ــه وجــه مســؤول العالقــات  مــن جانب

أبــو  املخيــامت  يف  العمــل  لجــان  يف 

ــل  ــان العم ــر للج ــة والتقدي ــد التحي محم

يف املخيــامت وللجنــة دعــم املقاومــة يف 

الصحيــة اإلســالمية  وللهيئــة  فلســطني 

بالشــكر  توجــه  كــام  اللــه،  حــزب  يف 

للجمهوريــة اإلســالمية يف إيــران عــى مــا 

ــاء الشــعب  تقدمــه مــن دواء مجــاين ألبن

الفلســطيني يف املخيــامت.

ــن  ــة للمجاهدي ــة التحي وقــال: »التحي

ــعفاط  ــدس وش ــس والق ــال يف نابل األبط

عــر  األمــة  مجــد  يصنعــون  الذيــن 

ونحيــي  نحييهــم  اليوميــة.  بطوالتهــم 

ــا  شــهداءهم وأرساهــم، ونحــن معهــم قلبً

وقالبـًـا ومقاومــة حتــى إزالــة هــذا الكيان 

ــود”. ــن الوج ــع م املصطن

وحدة املقاومة تُحرر

الشــعبية  الجبهــة  مســؤول  وتوجــه 

لتحريــر فلســطني القيــادة العامــة يف 

بالتهنئــة والتريــك  أبــو كفــاح  لبنــان 

لألمــة العربيــة واإلســالمية يف ذكــرى 

املولــد النبــوي الرشيــف، وتوجــه بالتحيــة 

إىل لجنــة دعــم املقاومــة يف فلســطني 

والهيئــة  املخيــامت  العمــل يف  ولجــان 

مبادرتهــم  عــى  اإلســالمية،  الصحيــة 

ــة  ــأيت يف ظــل الضائق ــي ت الكرميــة والت

والطبيــة. املعيشــية 

»وحــدة  إن  كفــاح:  أبــو  أضــاف 

ــرر  ــتطيع أن تح ــي تس ــي الت ــة ه املقاوم

اللــه  حــزب  يف  حلفائنــا  جانــب  إىل 

والجمهوريــة اإلســالمية يف إيــران، إىل 

الجمهوريــة العربيــة الســورية إىل اليمــن، 

إىل أحــرار العــراق وكل أحــرار العــامل”.

يوم صحي مجاني للفلسطينيين في مخيمات لبنان 
بمناسبة المولد النبوي الشريف
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القــدس  مؤسســة  أطلقــت 

الدوليــة، يف آب/أغســطس املــايض 

الســادس  الســنوي  تقريرهــا 

ــى  ــني ع ــوان »ع ــت عن ــرش تح ع

األقــى«.

ــى  ــني ع ــر »ع ــر أّن تقري يُذك

األقــى« اســتعرض اســراتيجيات 

لتهويــد  اإلرسائيــي  االحتــالل 

املســجد األقــى، والتــي تقــوم 

عــى 3 مرتكــزات، وهــي: التقســيم 

املــكاين لألقــى، عــر محاولــة 

ــة  ــة الجنوبي االســتيالء عــى الزاوي

واملحــاوالت  لألقــى،  الغربيــة 

املنطقــة  الســتهداف  املتواصلــة 

ــة مــن األقــى، والتقســيم  الرشقي

ــة تخصيــص  الزمــاين، عــر محاول

ــنوية  ــهرية وس ــة وش ــات يومي أوق

املســتوطنني  عصابــات  لتدنيــس 

املعنــوي  و«التأســيس  لألقــى، 

للمعبــد« عــر فــرض أداء كافــة 
اليهوديــة  الدينيــة  الطقــوس 
املزعومــة الخاصــة بــه يف املســجد 

األقــى.

وتطــرّق التقريــر إىل حكومــة 
شــكلت  التــي  بينيــت  نفتــايل 
اإلجــراءات  هــذه  مبــوازاة 
أفضــل  مــن  واحــدة  التنفيذيــة 
الروافــع لـ«منظامت املعبــد«، فهذا 
األخــر بنــى مجــده الســيايس عــى 
مغازلتهــا، والتامهــي معهــا، وتبنــي 
أطروحاتهــا. والواقــع أنــه مل يُشــهد 
املســجد األقــى مســتباًحا مــن 
املتطرفــني  املســتوطنني  قطعــان 
ــر. ــذا التقري ــّدة ه ــام كان يف م ك

ــان  ــر أّن االحتض ــنّي التقري وب
الســيايس الــذي وفرتــه حكومــة 
ــع  ــد«، م ــامت املعب ــت لـ«منظ بيني
انحيــاز محاكــم االحتــالل املتزايــد 
ــم  لتطــرف املســتوطنني وتجاوزاته
الســكة  شــكَّال  األقــى،  يف 
ــة  ــار رشط ــا قط ــار عليه ــي س الت
وبــال  هائلــة  برعــة  االحتــالل 
توقــف باتجــاه حاميــة املســتوطنني 
الذيــن يــؤدون صلــوات يهوديــة يف 
األقــى، وتنفيــذ قــرارات املســتوى 
الســيايس بالســامح بــكل مــا يريــده 
املســتوطنون يف األقــى باســتثناء 
بعــض املطالــب التــي يصعــب عــى 
قــادة االحتــالل تنفيذهــا حاليًّــا 
خشــية خســارة املكاســب، ومنهــا 

ــواين داخــل  ــان الحي ــم القرب تقدي

ــى. األق

مكائــد  التقريــر  ووثــق 

األنظمــة  وبعــض  االحتــالل، 

األمريكيــة،  واإلدارة  العربيــة، 

الشــعب  نضــال  كذلــك  ووثــق 

التــي  وإبداعاتــه  الفلســطيني، 

أذهلــت املتابعــني خاصــة يف شــهر 

فاملواجهــات  الفائــت.  رمضــان 

مــع االحتــالل، والعمليــات ضــذ 

اســتمرت،  وجنــوده  مســتوطنيه 

وأكــدت الحــراكات الجامهريــة 

الشــعبي  الفعــل  أنَّ  الفلســطينية 

هــو حجــر األســاس يف املعركــة 

فهــو  االحتــالل،  مــع  املفتوحــة 

الــرشارة، وهــو الحامــي والحاضــن 

ــكال  ــكل أش ــم ل ــارس والداع والح

املقاومــة.

بتوصيــات  التقريــر  ويختــم 

ــات الفاعلــة  مهمــة ملختلــف الجه

ســيام  وال  األقــى،  قضيــة  يف 

ــي  ــمية الت ــة الهاش ــة األردني اململك

تتضاعــف املســؤوليات عليهــا يف 

هــذه املرحلــة الصعبــة مــن تاريــخ 

املســجد األقــى، عــى أمــل أن 

تجــدي التوصيــات والنــداءات قبــل 

األوان. فــوات 

القــدس الدوليــة تطلــق تقريرها الســنوي الـ 16.. »عين 
علــى األقصى«
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يف الحــادي عــرش مــن أكتوبــر 
عــام 1994، أرست كتائــب القســام 
ناحشــون  الصهيــوين  الجنــدي 
ــات  ــف للباص ــن موق ــامن م فاكس
يف  الصهاينــة  بالجنــود  خــاص 
الداخــل املحتــل، يف عمليــة معقــدة 
ــي  ــه، والت ــالل وقادت ــت االحت أربك
جــاءت كــرد عــى مجــزرة املســجد 

اإلبراهيمــي يف مدينــة الخليــل.

ــة  ــة براعــة فائق أظهــرت العملي
القســام، وأرشف  كتائــب  لقيــادة 
األول  املهنــدس  العمليــة  عــى 
الشــهيد يحيــى عيــاش  للكتائــب 
القائــد  والشــهيد  ســلفيت،  مــن 
ســعد العرابيــد مــن غــزة، والشــهيد 
ــس،  ــد صــالح دروزة مــن نابل القائ
العــام  القائــد  مــع  بالتنســيق 
ــف،  ــد الضي ــام محم ــب القس لكتائ
ــر  ــدف إىل تحري ــت ته ــي كان والت
الشــيخ  رأســهم  وعــى  األرسى، 

املؤســس أحمــد ياســني.

بعــد أن وضعــت قيــادة القســام 

اللمســات األخــرة للعمليــة، نفذهــا 
وعبــد  النتشــة،  حســن  األبطــال 
الكريــم بــدر املســلامين، وجهــاد 
يغمــور، وصــالح جــاد اللــه مــن 
غــزة، وزكريــا نجيــب مــن القــدس، 
ــزل  ــذي قــام مبهمــة توفــر من وال
واالحتفــاظ  املجاهديــن  إليــواء 

بالجنــدي.

خلط األوراق

ســّجل الشــهيد صــالح جــاد اللــه 
ــورا مل  ــو مص ــة فيدي ــب العملي عق
يظهــر للعلــن، يبــني فيــه مســؤولية 
كتائــب القســام عــن أرس الجنــدي 

فاكســامن.

ويف اليــوم التــايل ســافر جهــاد 
يغمــور إىل قطــاع غــزة، يف مهمــة 
كلفــه بهــا جــاد اللــه الــذي كان 
ــة  ــزة إىل الضف ــن غ ــل م ــد انتق ق
ــه  ــد مطاردت ــة تصاع ــة نتيج الغربي
ــط  يف غــزة، تتضمــن إعطــاء رشي
إىل  الجنــدي  وهويــة  الفيديــو 

ــف. ــد الضي القائ

مقطــع  يف  الضيــف  خــرج 
فيديــو آخــر حامــاًل هويــة الجنــدي 
وبندقيتــه ليؤكــد أنــه يف قبضــة 
ــراج  ــا لإلف ــام، ويضــع رشوطً القس
عــن فاكســامن متثّلــت يف اإلفــراج 
عــن الشــيخ أحمــد ياســني والشــيخ 
صــالح شــحادة وأكــر مــن 200 
ــة  ــكام العالي ــن ذوي األح ــر م أس
املقاومــة،  فصائــل  جميــع  مــن 

وجميــع األســرات.

 3 االحتــالل  القســام  أمهلــت 
تنتهــي  الــرشوط  لتنفيــذ  أيــام 
الســاعة 9 مــن مســاء الجمعــة 14-

املقاومــة  وإاّل ســتكون   ،1994-10
أمــام خيــار قتــل الجنــدي األســر 

واالحتفــاظ بجثتــه.

بعــد فيديــو الضيف، أيقــن قادة 
ــتخباراتية  ــه االس ــالل وأجهزت االحت
أن الجنــدي فاكســامن جــرى نقلــه 
ــه يف  ــد اعتقال ــزة بع ــاع غ إىل قط
القــدس، وبذلــك نجحــت كتائــب 
القســام يف تضليــل أمــن االحتــالل 
والســلطة، ونقــل مــرح العمليــة 

مــن القــدس إىل القطــاع.

كتائــب  بثــت  األدمغــة  رصاع 
القســام الفيديــو الــذي ظهــر فيــه 
ــة  ــه برفق ــاد الل ــالح ج ــهيد ص الش
برســالة  بعــث  الــذي  فاكســامن 
ــا  ــرّف فيه ــه وع ــه وحكومت إىل أهل
عــن نفســه، وأوضــح أن آرسيــه 
تجاوبــت  إذا  رساحــه  ســيطلقون 
ــار  ــا أث ــم، م ــع مطالبه ــه م حكومت
صدمــة لــدى قــادة العــدو بأنــه 

ــاة. ــد الحي ــى قي ع

عمليات خطف جنود االحتالل..
طريق المقاومة لتحرير األسرى
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وقــع قــادة االحتــالل يف حالــة 
نتيجــة  والهــوس  التخبــط  مــن 
الفيديــو الــذي أظهــر فاكســامن 
االحتــالل  قــوات  فقامــت  حيًــا، 
ومعهــا أجهــزة الســلطة الفلســطينية 
يف الثــاين عــرش مــن أكتوبــر عــام 
1994 باقتحــام منــزل يف محافظــة 
فاكســامن  أن  ظًنــا  خانيونــس 
محتجــز فيــه، لكــن بــاءت محاولــة 
يُعــر  فلــم  بالفشــل،  تحريــره 
داخــل املنــزل عــى مــا يدلــل عــى 
وجــود فاكســامن فيــه. يف صبيحــة 
ــن األول/ ــن ترشي ــرش م ــع ع الراب

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــر اعتقل أكتوب
ــام كان  املجاهــد جهــاد يغمــور، بين
يف طريقــه إىل قطــاع غــزة ملقابلــة 
ــال  ــرض خــالل االعتق ــف، تع الضي
عــن  لإلفصــاح  قــاٍس  لتعذيــب 
مــكان الجنــدي األســر، ومتكــن 
ــد  ــب املجاه ــالل خــالل تعذي االحت
جهــاد يغمــور مــن الحصــول عــى 

ــازه. ــكان احتج ــن م ــات ع معلوم

ــالل  ــى االحت ــور ع ــرض يغم ع
خــالل التحقيــق معــه صفقــة تبــادل 
مقابــل أن يضمــن لهــم ســالمة 
ــه،  ــاس بحيات ــدم املس ــدي وع الجن
الشــيخني  عــن  اإلفــراج  مقابــل 
أحمــد ياســني وصــالح شــحادة، 
ــل  ــن مقاب ــاس باألرسي ــدم املس وع
لكــن  الجنــدي،  رساح  إطــالق 
عــرض  بينــام  بالرفــض،  قوبــل 
العــدو عــى يغمــور إطــالق رساحــه 
ــل  ــن مقاب ــالمة اآلرسي ــامن س وض
الجنــدي فقــط، ورفــض  تســليم 

ــع. ــكل قاط ــك بش ذل

انتهــاء  مــن  ســاعات  قبــل 
كتائــب  حددتهــا  التــي  املهلــة 

حكومــة  رئيــس  طلــب  القســام، 
ــني  ــحاق راب ــذاك إس ــالل آن االحت
ــة بزعــم  عــر وســطاء متديــد املهل
للتفــاوض  مســتعدة  حكومتــه  أن 
وتــدرس مطالــب األرسيــن بجديــة، 
ــراره  ــدر ق ــالم أص ــح الظ ويف جن
جيــش  يف  الخاصــة  للقــوات 
ــة عســكرية  ــذ عملي ــالل بتنفي االحت
ملهاجمــة املنــزل الــذي يحتجــز بــه 
فاكســامن وتحريــره مــن أيــدي 

آرسيــه.

غدر االحتالل

صهيونيــة  وحــدة  حاولــت 
خاصــة فجــر 14 ترشيــن األول/

املنــزل  اقتحــام   1994 أكتوبــر 
عــر تفجــر أحــد أبوابــه، لكــّن 
مجاهدي القســام كانــوا يقظــني، 
القــوة  عــى  النــار  فأطلقــوا 
ــوا خــالل االشــتباك  الخاصــة، وقتل
قائــد القــوة وجنديــني آخريــن، 
كــام  آخــر،  12 جنديًــا  وأصابــوا 
قُتــل فاكســامن، واستشــهد عنــارص 
الشــهيد  املجموعــة األرسة، وهــم 
ــلامين،  ــم مس ــد الكري ــد عب املجاه
اللــه،  جــاد  صــالح  والشــهيد 

النتشــة. حســن  والشــهيد 

جليًــا  القســام  تفــوق  ظهــر 
خــالل املعركــة العســكرية واألمنيــة، 
وعودهــا  الكتائــب  وترجمــت 
تحريــر  عــى  الــدؤوب  بالعمــل 
تتوقــف  ومل  واقعــا،  األرسى 
العديــد  ونُفــذت  األرس،  عمليــات 
ــت  ــي أعقب ــات األرس الت ــن عملي م
هــذه العمليــة، وتوج ذلــك بــأرس 
الجنــدي الصهيــوين جلعــاد شــاليط 
ــذي أمثــر بإرغــام  عــام 2006، وال
الصهيــوين  لالحتــالل  املقاومــة 

باإلفــراج عــن 1027 أســرًا مقابــل 

الجنــدي جلعــاد شــاليط يف صفقــة 

خلّدهــا  التــي  األحــرار  وفــاء 

التاريــخ مبــداد مــن ذهــب.

مواصلة الطريق

ــل  ــه تواص ــق ذات ــى الطري وع

الحثيثــة،  حركة حامس جهودهــا 

يف  والنفيــس  الغــايل  وتبــذل 

مــن  األرسى  تحريــر  ســبيل 

ــزال  ــث ال ت ــالل، حي ــجون االحت س

كتائــب القســام تحكــم قبضتهــا 

ــالل  ــود االحت ــن جن ــدد م ــى ع ع

معركــة  خــالل  الذين أرستهــم 

العصــف املأكــول عــام2014، والتــي 

ــا  ــور م ــروا الن ــن ي ــم ل ــدت أنه أك

ــالل. ــجون االحت ــا يف س دام أرسن

الكثــرة  التكهنــات  ظــل  ويف 

لعــدد األرسى يف قبضــة القســام 

الســيايس  املكتــب  رئيــس  أكــد 

إســامعيل  حــامس األخ  لحركــة 

هنيــة، خــالل لقــاء صحــايف أّن 

ســجون  مــن  األرسى  تحريــر 

أولويــات  رأس  عــى  االحتــالل 

الحركــة.

ــا  ــا عملن ــل م ــة: »مث ــال هني وق

ــن  ــرار 1 قادري ــاء األح ــة وف صفق

ــرار 2 وإن  ــاء أح ــة وف ــل صفق نعم

مل يقتنــع العــدو مبــا منلــك ونحــن 

منلــك 4 جنــود يف غــزة، فســنجره 

مــكان  كل  يف  املمتــدة  بأذرعنــا 

ونزيــد الغلــة ونفــرض عليــه إمتــام 

ــة”. الصفق

املصدر: وكالة شهاب
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بقلم عدنان أبو عامر

ــه  ــزداد في ــذي ت ــت ال يف الوق
الحــرب األوكرانيــة حــّدة واشــتعااًل، 
ــتغالل  ــالل الس ــة االحت ــعى دول تس
هــذه التطــورات الداميــة لجلــب 
يهــود  مــن  ممكــن  عــدد  أكــر 
روســيا وأوكرانيــا عــى حــد ســواء، 
حيــث اســتنفرت الحكومــة وزاراتهــا 
الصلــة،  ذات  الرســمية  وهيئاتهــا 
وبــدأت بإعــداد خطــط طــوارئ 

ــط. ــذا املخط ــذ ه لتنفي

االحتــالل  تقديــرات  تتوقــع 
ــرة مــن هجــرة  حــدوث موجــة كب
بنســبة  وزيــادة  هنــاك،  اليهــود 
عــرشات يف املئــة ممــن يســعون 
املحتلــة؛  فلســطني  إىل  للقــدوم 
ــرار  ــع الحكومــة إلصــدار ق ــا دف م
مبيزانيــة عاليــة، بزعــم أن هــذه 
رصيــًدا  تشــكل  إمنــا  الهجــرات 
تســتدعي  للدولــة،  اســراتيجيًا 
ــج  ــة باإلجــامع عــى برنام املصادق
ــن روســيا  ــن م الســتيعاب املهاجري

شــيكل،  مليــون  تســعني  بقيمــة 
الفــور  عــى  سيســاعدها  ألنــه 
بالتحضــر الســتيعاب املهاجريــن 
مــن روســيا مــن حيــث الحلــول 
مشــكالت  ملواجهــة  املطلوبــة 
ســوق  يف  واالندمــاج  اإلســكان، 
ــم، والصحــة، وغــر  العمــل، والتعلي
ــة  ــة الراجع ــك، يف ضــوء التغذي ذل
مــن هجــرات ســابقة غــر منظمــة 
تكشــف عــن عــدم تحضــر مســبق.

صــدرت  ذاتــه،  الوقــت  يف 
دعــوات إرسائيليــة لتمديــد وتوســيع 
يســمى  ملــا  املمنوحــة  الهوامــش 
ــذي  ــري، ال ــودة العن ــون الع قان
يف  يهــودي  كل  بعــودة  يســمح 
العــامل إىل فلســطني املحتلــة، فقــط 
ــق  ــو الح ــودي، وه ــه يه ــرد أن ملج
األرض  أصحــاب  منــه  املحــروم 
ــني مــن الفلســطينيني، ويف  األصلي
ــع القــرار  ــة يتجــه صان هــذه الحال
اإلرسائيــي إىل إدراج الجيــل الرابع 
ــملهم  ــن يش ــن م ــود ضم ــن اليه م
أحفــاد  أبنــاء  وهــم  القانــون، 

اليهــود، وليــس األحفــاد فقــط.

يبــدو التوجــه اإلرسائيــي يف 
ســباق مــع الزمــن الســتجالب أكــر 
عــدد ممكــن مــن يهــود روســيا 
وأوكرانيــا بالتزامــن مــع اشــتداد 
املعــارك هنــاك، وضيــق الفــرص 
مــع مــرور الوقــت بســهولة عــودة 
ــد  ــيام بع ــم، وال س ــى منه ــن تبق م
ــالن  ــر بإع ــرويس األخ ــرار ال الق
التعبئــة الجزئيــة، وإمكانيــة شــمول 
ــن  ــرة م ــداد كب ــرار ألع ــذا الق ه

ــود. اليه

مــع العلــم أن أكــر مــن أربعني 

ألــف مهاجــر جديــد وصلــوا إىل 

بدايــة  منــذ  املحتلــة  فلســطني 

ــباط/ ــر ش ــة أواخ ــرب الجاري الح

فرايــر، منهــم 24 ألًفــا مــن روســيا 

وحدهــا، مقارنــة بقرابــة مثانيــة 

آالف يف عــام 2021 بأكملــه؛ مــا 

يجعلهــا أهــم وأخطــر موجــة هجــرة 

مــن روســيا منــذ عقديــن مــن 

ــرشات آالف  ــع ع ــع توق ــن، م الزم

املهاجريــن يف األشــهر املقبلــة.

مــا  أنــه  إىل  اإلشــارة  تجــدر 

دامــت الحــرب الروســية األوكرانيــة 

ــا  ــاك أفًق ــدو أن هن ــم، وال يب تتفاق

إمكانيــة  بــل  لتوقفهــا،  قريبًــا 

ــى  ــتنعكس ع ــا س ــا، فإنه تصاعده

مــن  اليهــود  املهاجريــن  أعــداد 

روســيا إىل دولــة االحتــالل، بحيــث 

ســوف تســجل قفــزة يف معدالتهــا، 

إىل  آالف  إىل  مئــات  بضــع  مــن 

عــرشات اآلالف، وفيــام كان العــدد 

ــا 743 مهاجــرًا  ــل حــرب أوكراني قب

ــز  ــدد قف ــإن الع ــًدا شــهريًّا، ف جدي

ــارشة إىل  ــرب مب ــدالع الح ــد ان بع

مرشــح  والعــدد  مهاجــرًا،   3,361

للتصاعــد مــع ازديــاد حــدة الحــرب 

والقتــال.

استغالل إسرائيلي لحرب أوكرانيا لمضاعفة أعداد 
المهاجرين اليهود
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موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من حيفا وعى بعد 40 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

تبلــغ مســاحتها أراضيهــا املســلوبة حــواىل 11300 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 400 

نســمة، وعــام 1931 حــواىل 483 نســمة ارتفــع إىل 750 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 

دّمرت سلطات االحتالل القرية تدمرًا كاماًل ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها عام 1948.

أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنتني »ريجافيم« و«موشاف جبيعات«.

قنير

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