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يتعــرض مخيــم جنــن بشــكل متكــرر ومتصاعــد ملزيــد مــن الهجــات العســكرية الصهيونيــة، التــي اتخــذت شــباب املخيــم هدفــاً 

ثابتــاً لهــا، حتــى صــارت أنبــاء ارتقــاء الشــهداء خــَر الصبــاح الــذي يســتفيق عليــه كل أبنــاء املخيــم وعمــوم الشــعب الفلســطيني، 

كــا حصــل صبــاح اليــوم الخميــس، الــذي طالعتنــا فيــه األخبــار عــن ارتقــاء الشــهداء األبــرار عطــا شــلبي وصدقــي زكارنــة وطــارق 

الدمــج، إضافــة إىل خمســة جرحــى يف حالــة الخطــر، ليصــل عــدد شــهداء املخيــم منــذ مطلــع هــذا العــام وحتــى اليــوم إىل 78 

شــهيداً !

مخيــم جنــن الــذي يبعــد عــن القــدس شــاالً بحــوايل 75 كــم، تتســع املســافة مــا بينــه وبــن املدينــة الرشيفــة إىل حــوايل 150 

كــم بســبب الطــرق االلتفافيــة التــي أقامهــا االحتــال الصهيــوين، والتــي تســاهم مــع الُجــُدر االســمنتية الشــاهقة بتمزيــق أشــاء 

الوطــن عــى أبنائــه، واملباعــدة بــن أجزائــه، وإضافــة املزيــد مــن املعانــاة اليوميــة عليهــم.

أنشــئ هــذا املخيــم عــام 1953 ليضــّم اآلالف مــن ســكان قــرى جبــال الكرمــل وحيفــا الذيــن رشّدتهــم العصابــات الصهيونيــة، 

ومــن الراجــح أن عــدد ســكانه يتجــاوز 30 ألفــاً اليــوم، وهــم ينحــرون يف مســاحة ضيقــة وتــزداد ضيقــاً عليهــم يف كل يــوم، 

ليــس بســبب زيــادة الســكان، ولكــن بســبب الحصــار والتضييــق والتدمــر الصهيــوين املمنهــج الــذي يتعــرض لــه املخيــم الصامــد.

ــر مبــا واجهــه املخيــم يف نيســان عــام 2002، عندمــا  ــة يذكّ ــة إجرامي ــه املخيــم اليــوم مــن هجمــة صهيوني إّن مــا يتعــرّض ل

أســفرت الحــرب الصهيونيــة عــى املخيــم وملــدة عــرشة أيــام عــن استشــهاد أكــر مــن 500 مــدين فلســطيني، قُتــل العديــد منهــم يف 

إعدامــات ميدانيــة يف الشــوارع، ومتــت تصفيــة عوائــل فلســطينية بكاملهــا دون اســتثناء، وقــام املعتــدي الصهيــوين برسقــة جثامــن 

الكثــر منهــم إلخفائهــا.

يف ذلــك الوقــت قامــت مجموعــة مــن كبــار الكتــاب مــن دول العــامل بزيــارة املخيــم، وكتبــوا عــن مشــاهداتهم املرّوعــة التــي 

ــان  ــم إبّ ــه للمخي ــد زيارت ــآداب بع ــل ل ــزة نوب ــز عــى جائ ــايل خوســيه ســاراماغو، الحائ ــب الرتغ ــق الكات ــم، فعلّ رأوهــا يف املخي

املعركــة قائــاً: )كل مــا اعتقــدت أننــي أملكــه مــن معلومــات عــن األوضــاع يف فلســطن قــد تحطــم، فاملعلومــات والصــور يشء، 

والواقــع يشء آخــر، يجــب أن تضــع قدمــك عــى األرض لتعــرف حقــاً مــا الــذي جــرى هنــا... يجــب قــرع أجــراس العــامل بــأرسه 

لــي يعلــم أن مــا يحــدث هنــا جرميــة يجــب أن تتوقــف. ال توجــد أفــران غــاز هنــا، ولكــن القتــل ال يتــم فقــط مــن خــال أفــران 

الغــاز. هنــاك أشــياء تــم فعلهــا مــن الجانــب اإلرسائيــي تحمــل نفــس أعــال النــازي أوشــفيتس. إنهــا أمــور ال تغتفــر يتعــرض لهــا 

الشــعب الفلســطيني(.

ــى  ــا يف فلســطن حت ــي قضيته ــاب: )إنَّ الســاعات الت ــان العاملــي للكت ــس الرمل ــب األمريــي راســل بانكــس رئي ويقــول الكات

اآلن حفــرت يف ذاكــريت مشــاهد لــن أنســاها أبــداً. عندمــا اجتزنــا الحاجــز أحسســت بــأن البــاب أغلــق خلفــي وأين يف ســجن. إن 

جميــع أعضــاء الوفــد متأكــدون أنــه ســيتم اتهامهــم بـــ )الاســامية( خصوصــاً يف الواليــات املتحــدة. لكــن هــذا ال يخيفنــا. يجــب 

أن نرفــض هــذا النــوع مــن )اإلرهــاب الثقــايف( الــذي يّدعــي أن توجيــه االنتقــادات للجرائــم اإلرسائيليــة ضــد الفلســطينين هــو 

نــوع مــن معــاداة الســامية(.

ــا اشــتعاالً؛ دون أن  ــزداد أواراً وتضطــرم ناره ــل ت ــة مســتمرة، ب ــزال املحرق ــاً، وال ت ــن عام ــذ عرشي ــات من ــت هــذه الكل كتب

يســتيقظ ضمــر العــامل أو يفكــر املســؤولون يف الــدول الكــرى مبظلوميــة هــذا الشــعب الــذي يواجــه أعتــى آالت الدمــار، واملدعومة 

مــن كل القــوى الكــرى، واملؤيــدة بــكل وســائل اإلعــام، لدرجــة أن نــرش صــور وأســاء الشــهداء املظلومــن عــى أي صفحــة مــن 

صفحــات وســائل التواصــل يعــرّض هــذه الصفحــة لخطــر الحظــر واإلغــاق.

أي درك أسفل وصل إليه مسؤولوا هذا العامل ؟!

وأي جرمية كرى يرتكبون ؟!

ورغــم ذلــك يتابــع الشــعب الفلســطيني طريقــه نحــو الحريــة، متمســكاً بحقوقــه، رافعــاً رايــة املقاومــة الرشيفــة، بــاذالً أغــى 

األرواح يف ســبيل العدالــة والســام.

مخيــم جنــن، ســاحة مــن ســاحات الــرشف الكثــرة، التــي تحفــل بهــا أرض األقــى، وابطالهــا هــم شــباب وأطفــال ونســاء 

ورجــال فلســطن، وال شــك يف أنهــم ســيحققون أمــل العــودة بــإذن اللــه.

الشيخ محمد أديب ياسرجي
أمين سر الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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ــال  ــون أّن االحت ــد متخصص أكّ
يســعى  املتطرفــة  حكومتــه  وعــر 
بــكّل جهــوده لتهويــد مدينــة القــدس 
ــة، وال ســيا املســجد األقــى  املحتل

ــارك. املب

شــؤون  يف  املتخصــص  وقــال 
القــدس بســام أبــو ســنينة: “االحتال 
الســتهداف  يســعى  الصهيــوين 
منطقــة بــاب املغاربــة بهــدف تهويــد 
ــة”. ــرس املغارب ــعة ج ــة، وتوس املنطق

أّن  إىل  ســنينة  أبــو  وأشــار 
يســتهدف  يــزال  مــا  “االحتــال 
والشــعب  األقــى  املســجد 
العربيــة،  الضفــة  يف  الفلســطيني 
املغاربــة  جــرس  لتوســعة  ويســعى 
بهــدف دخــول مركبــات االحتــال 

املنطقــة”. إىل 

يهــدف  االحتــال  أّن  وأوضــح 
لفــرض التقســيم املــكاين يف املســجد 
األقــى مــن خــال االقتحامــات 
عــى  ويضيــق  ومينــع  املتكــررة، 
ــول  ــن الدخ ــن م ــن واملصل املرابط

إىل املسجد األقى املبارك.

االحتــال  حكومــة  أن  وبــّن 
للســيطرة  تســعى  الصهيــوين 
الجغرافيــة عــى املســجد األقــى 

املبــارك.

لخدمــة  خبيثــة  أهــداف 
الصهيــوين املــروع 

ــه الباحــث يف شــؤون  بــدوره، نبّ
أّن  إىل  عبيــدات،  راســم  القــدس 
خبيثــة  أهــداف  لديــه  االحتــال 
ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــارس بح مُت

يف الضفــة املحتلــة.

أّن  إىل  عبيــدات  وأشــار 
االحتــال يهــدف لــّي وعــي الشــعب 
الفلســطيني مــن خــال مشــاريعه 
مــرشوع  ومنهــا  االســتيطانية، 

املدنيــة. الخدمــة 

الخدمــة  مــرشوع  أّن  وأوضــح 
املدنيــة مــرشوع تهويــدي أطلقــه 
الفلســطيني  الســتهداف  االحتــال 
يف مدينــة القــدس والداخــل املحتــل.

االحتــال  حكومــة  أّن  وبــّن 
تســعى ألرسلــة العمليــة التعليميــة 
القــدس،  مدينــة  يف  الفلســطينية 
ــايف  ــزو الثق ــة، والغ ــة الثق ولزعزع
يف  الفلســطيني  الشــباب  داخــل 

املحتلــة. الضفــة 

حكومــة  أهــداف  بــأّن  وأفــاد 
االحتــال الصهيــوين القادمــة قامئة 
عــى التطهــر العرقــي والتهجــر 
بحق الشــعب الفلســطيني، والســيطرة 

عــى األرايض الفلســطينية.

وتتواصــل الدعــوات الفلســطينية 
يف  والربــاط  الحشــد  لــرورة 
خــال  املبــارك  األقــى  املســجد 
ــة، إلفشــال مخططــات  ــرة املقبل الف
املســتوطنن إلحيــاء األعيــاد اليهودية 

داخــل باحاتــه.

وأكــدت الدعــوات أهميــة شــد 
والربــاط  األقــى  إىل  الرحــال 
املكثف، بهــدف التصــدي القتحامات 
ــم  ــة ومخططاته ــتوطنن املرتقب املس

ــة. ــوس تلمودي ــة طق لتأدي

وتــأيت هــذه الدعــوات وســط 
تحذيــرات مــن تكثيــف املســتوطنن 
اقتحاماتهــم داخــل األقــى، إىل 
جانــب نقــل الصلــوات التلموديــة إىل 

ــارك. ــجد املب املس

االحتــال  جيــش  ويقتحــم 
ــات  ــل اقتحام ــى قبي ــجد األق املس
إفــراغ  ويحــاول  املســتوطنن، 
املصلــن واملقدســين منــه، ويصــدر 
املرابطــن،  بحــق  إبعــاد  قــرارات 
املخططــات  تنفيــذ  لتســهيل 

. نية الســتيطا ا

متخصصون: حكومة االحتالل القادمة تضع تهويد القدس على 
رأس أولوياتها
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االحتالل الصهيوني يستكمل بناء المصعد الكهربائي في 
المسجد اإلبراهيمي

االحتــال  ســلطات  أعلنــت 
الصهيــوين، اإلثنــن 5-12-2022، عــن 
اســتكال بنــاء املصعــد الكهربــايئ يف 
املســجد اإلبراهيمــي بالخليــل، بعــد 
أشــهر مــن البــدء يف أحــد مخططاتهــا 
االســتيطانية لتهويــده والســيطرة عليــه 

لصالــح املشــاريع االســتيطانية.

انتهــت  املــايض،  أيار/مايــو  ويف 
ســلطات االحتــال الصهيــوين مــن 
الكهربــايئ  املصعــد  هيــكل  تركيــب 
ــد  ــب مصع ــًدا لركي ــجد، متهي يف املس
كهربــايئ خــاص باملســتوطنن لتســهيل 

اقتحامهــم للحــرم.

ــن  ــة وضم ــهر املاضي ــال األش وخ
رشعــت  املصعــد،  بنــاء  إجــراءات 
ــجد  ــّص درج املس ــال بق ــوات االحت ق
اإلبراهيمــي، يف خطــوة تهــدف إىل 
تغيــر معــامل هــذا املــوروث التاريخــي 
ــام 2017  ــذ ع ــدرج من ــاري امل والحض

ــي. ــراث العامل ــة ال ــى الئح ع

وتخلــل عملية بنــاء وتركيــب املصعد 
املســجد،  محيــط  يف  حفــر  أعــال 
القوانــن  لــكل  خطــر  تجــاوز  يف 

والقــرارات األمميــة والقانونيــة.

ويســعى االحتــال إلفــراغ املســجد 
مــن املصلــن، مــن خــال اإلجــراءات 
القمعيــة والتعســفية بحــق املصلــن، 
ــع  ــة ومن ــات اإللكروني ــاق البواب وإغ
فيــه، وعرقلــة حركــة  األذان  إقامــة 
ــكرية  ــز العس ــى الحواج ــن ع املواطن

واحتجازهــم.

ورشعــت ســلطات االحتــال يف 
شــهر آب/أغســطس مــن العــام املايض، 
بتنفيــذ مــرشوع تهويــدي عــى مســاحة 

300 مــر مربــع مــن ســاحات املســجد 
ــة  ــه، يشــمل حديق اإلبراهيمــي ومرافق
توراتيــة وتركيــب مصعــد كهربــايئ، 
املســتوطنن،  اقتحامــات  لتســهيل 
ــون شــيكل  ــص 2 ملي ــم تخصي ــث ت حي

ــه. لتمويل

االحتــال  ســلطات  وتواصــل 
ــت  ــجد، إذ رشع ــى املس ــداءات ع اعت
حفــر  أعــال  بتنفيــذ  أيــام  قبــل 
الــدرج  مــن  بالقــرب  وتجريــف 
املنطقــة  يف  للمســجد  العريــض 
الجنوبيــة الرشقيــة، ضمــن سياســة 
املســجد  مامــح  تغيــر  إىل  تهــدف 
ولتســهيل  والحضاريــة،  التاريخيــة 
بالكامــل وتهويــده. االســتياء عليــه 

املســتوطنن  مئــات  واقتحــم 
مــن   18 يف  اإلبراهيمــي  املســجد 
املــايض،  الثاين/نوفمــر  ترشيــن 
رافقــه  اليهوديــة،  األعيــاد  بذريعــة 
إطــاق قــوات االحتــال الغــاز صــوب 
املواطنــن ومنازلهــم يف منطقــة جبــل 

جوهر.

خياًمــا  املســتوطنون  ونصــب 

املحاذيــة  اإلبراهيميــة  الســاحة  يف 

وســاحات  جابــر،  وحــارة  للمســجد، 

عــاريت الرجبــي والجعــري التــي 

حولتهــا قــوات االحتــال إىل ثكنــة 

عســكرية.

األول/أكتوبــر  ترشيــن  وخــال 

املــايض، منــع االحتــال الصهيــوين 

املســجد  يف  وقتًــا   73 األذان  رفــع 

بالخليــل. اإلبراهيمــي 

ســلطات  تقســم   1994 ومنــذ 

يف  اإلبراهيمــي  املســجد  االحتــال 

مدينــة الخليــل، إىل قســمن، أحدهــا 

خــاص باملســلمن واآلخــر باليهــود، 

إثــر قيــام مســتوطن بقتــل 29 مســلًا 

أثنــاء تأديتهــم صــاة الفجــر يــوم 25 

شــباط/فراير مــن العــام ذاتــه.
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اليمين الصهيوني المتطرف ُيحّرض ضد خطيب األقصى 
الشيخ عكرمة صبري

االحتالل يهدم مسجًدا ومنشآت زراعية جنوب الخليل وغربها

اليمــن  حرّضت جاعــات 

ــوين،  ــال الصهي املتطــرف يف االحت

عــى   ،2022-12-5 اإلثنــن 

األقــى  املســجد  اعتقال خطيــب 
ــري. ــة ص ــيخ عكرم ــارك الش املب

وقالــت وســائل إعــام صهيونيــة: 

“جاعــات اليمــن املتطــرّف طالبت 

لتهدئــة  الشــيخ صــري  باعتقــال 

وبتهمــة  القــدس،  يف  األوضــاع 

داعمــة  مؤمتــرات  يف  املشــاركة 

للمقاومـــة وزيارة عوائل الشـــهداء”.

والشــيخ عكرمــة صــري هــو 

ــس  ــى، ورئي ــجد األق ــب املس خطي

ــة  ــا يف مدين ــة اإلســامية العلي الهيئ

القــدس ومفتــي القــدس والديــار 

الفلســطينية ســابًقا.

االحتــال  قــوات  هدمــت 
 ،2022-12-5 اإلثنــن  الصهيــوين، 
يف  زراعيــة  ومنشــآت  مســجًدا 
مناطــق متفرقــة يف الخليــل بالضفــة 

املحتلــة.

ــة  وداهمــت قــوات االحتــال خل
طــه يف بلــدة دورا جنــوب غــرب 

الخليــل، وهدمــت آلياتهــا مســجد 
عليــه  اللــه  صــى  اللــه  »رســول 
ــر  ــاحته 100 م ــغ مس ــلم”، وتبل وس

مربــع تقريبًــا.

ــر  ــه« مخاط ــة ط ــدد »خل ويته
االســتياء عليهــا، ويســعى االحتــال 
للســيطرة عــى 3000 دونــم مــن 
أرايض املواطنــن فيهــا ملصلحــة 
مســتوطنة  خاصــة  االســتيطان، 
ــة. ــن املنطق ــة م ــوت« القريب »نجه

االحتــال  قــوات  وهدمــت 
ــة واد  ــن يف منطق ــن زراعيت غرفت
الصفــر املحاطــة بجــدار الفصــل 
ــرب  ــا غ ــدة إذن ــرب بل ــري غ العن

الخليــل.

أّن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
ســائد  للمواطنــن  الغرفتــن 
عبــد املنعــم طميــزي وعطــا اللــه 
ألحقــت  كــا  طميــزي،  عــزات 

ــة  ــجار واألرض املحيط أرضاًرا باألش
لغرفتــن. با

ــا  ــدم أيًض ــات اله ــت عملي وطال
ــام للمواطــن  ــة األغن ــا« لربي »بركًس
غســان طنينــة، للمــرة الثانيــة خــال 
4  أشــهر، يف منطقــة »شــعب البر« 

شــال غــرب ترقوميــا.

وتعــد الخليــل املدينــة الثانيــة 
بعــد مدينــة القــدس يف أولويــات 
االســتهداف االســتيطاين لســلطات 
االحتــال؛ نظــرًا ألهميتهــا التاريخية 

ــة. والديني

وتعــاين الخليــل مــن وجــود أكــر 
مــن 50 موقًعــا اســتيطانيًا يقيــم بهــا 
ــون  ــتوطن، يعمل ــف مس ــو 30 أل نح
عــى تعزيــز القبضــة الشــاملة عــى 

املدينــة.
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وزارة األسرى: الحركة األسيرة لن نكون لقمة سائغة لألحزاب 
الصهيونية

242 أمر اعتقال إداري أصدرها االحتالل خالل تشرين الثاني 
الماضي

ــدت وزارة األرسى واملحرريــن  أكّ
-12-3 الســبت  غــزة،  قطــاع  يف 

لــن  األســرة  »الحركــة  أّن   ،2022
مســلًكا  أو  ســائغة  لقمــة  تكــون 

ــة لكســب  ســهًا لألحــزاب الصهيوني

الشــارع  مــن  والتأييــد  املواقــف 
الصهيــوين«.

تريــٍح  يف  الــوزارة،  وقالــت 
صحــايف: »تريحــات رئيســة إدارة 
الســجون الصهيونيــة حــول تأييــد 

غفــر  بــن  املتطــرف  توجهــات 
األرسى  عــى  الخنــاق  لتضييــق 
ــت  ــم يثب ــراءات عليه ــديد اإلج وتش
ينتهجــه  الــذي  األدوار  تكامــل 
ــكل  ــة ل ــاركة الكامل ــال واملش االحت
ــية يف  ــال السياس ــات االحت مؤسس

األرسى«. ضــد  الحــرب 

األرسى  “حقــوق  إّن  وأضافــت 
ومنجزاتهــم التــي انتزعوهــا بدمــاء 
ســتكون  الجــوع  وآالم  الشــهداء 
يف  لألوضــاع  تفجــر  صاعــق 
حــال االقــراب منهــا أو محاولــة 

عليهــا«. االنقضــاض 

أن  االحتــال  »عــى  وتابعــت: 

َغضبــة  أّن  جيــًدا  ويعــي  يفهــم 

ســتكون  الشــعب  وثــورة  األرسى 

صــام األمــان يف وجــه أي حاقــة 

أن  وعليــه  غفــر،  بــن  ســرتكبها 

الــذي  أردان  املجــرم  مــن  يتخــذ 

ســبق وأن جــرب هــذا املســار عــرة 

وعظــة«، مشــددًة عــى أّن معركــة 

أبنــاء  كل  معركــة  هــي  األرسى 

الفلســطيني. الشــعب 

االحتــال  ســلطات  أصــدرت 

الصهيــوين، 242 أمــر اعتقــال إداري 

بحــق عــدد مــن األرسى واملعتقلــن، 

الثاين/نوفمــر  ترشيــن  خــال 

املــايض.

وأوضحت هيئة شؤون األرسى 

لهــا،  تقريــر  يف  واملحرريــن، 

األحــد 4-12-2022، أّن مــن األوامــر 

الصــادرة، 120 أمــرًا إداريـًـا جديــًدا، 

و122 أمــر تجديــد، لفــرات تــراوح 

مــن شــهرين إىل ســتة أشــهر.

أوامــر  حصيلــة  أّن  وبيّنــت 

االعتقــال اإلداري منــذ مطلــع العــام 

الشــهر  نهايــة  وحتــى  الجــاري 

ــال  ــر اعتق ــت 2050 أم ــرم بلغ املن

إداري.

ــد  ــك يؤك ــة« أّن ذل ــرى »الهيئ وت

ماضيــة  االحتــال  ســلطات  أن 

بتنفيــذ هــذه السياســة الجائــرة بحــق 

ــف  ــاء الشــعب الفلســطيني مبختل أبن

ــا  ــة مب ــف، متذرع ــه دون توق أطياف

ــة”. ــة الرسي ــف واألدل ــمى »باملل يس

وتضــّم ســجون االحتــال 830 

أطفــال   5 منهــم  إداريًــا،  معتقــًا 

و3 نســاء، وهــّن: بــرشى الطويــل 

الفنــي. البــدن ورغــد  ورشوق 
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مجموعات المقاومة: يقظة مقاتلينا أفشلت اقتحام قوات 
االحتالل لنابلس

هيئة األسرى: حالة األسير ناصر أبو حميد دخلت منحنى 
خطيرا وتتفاقم بسرعة

ــة، إّن  ــات املقاوم ــت مجموع قال
ــام  ــلت االقتح ــا أفش ــة مقاتليه يقظ
لنابلــس  الــذي جــرى  الصهيــوين 
ــك  ــاء 7-12-2022، وذل ــر األربع فج
الصهيونيــة  القــوات  باكتشــاف 
ــة  ــاعة السادس ــد الس ــة عن الخاّص

ــرًا. فج

ــى  ــه ع ــاٍن نرشت ــدت، يف بي وأكّ
“عريــن  أّن  تلغــرام  يف  قناتهــا 
األســود” وعنــارص املقاومــة مــن 
الفصائــل األخــرى اســتهدفوا القــوة 

والعبــوات. بالرصــاص  املقتحمــة 

ــن«:  ــان لـــ »العري ــاء يف بي وج
“كّنــا نعلــم بأمــر جلــل وتجهزنــا 
لــه جيــًدا، وحّذرنــا منــه، وأعلنــا 
النفــر وحارصناكــم )االحتــال( ومل 

تحارصونــا”.

ــاح  ــن صب ــرة م ــاعٍة مبك ويف س
صهيونيــة  قــوة  اقتحمــت  اليــوم، 
خاصــة ترافقهــا آليــات عســكرية 
مــا  نابلــس،  يف  القدميــة  البلــدة 
مســلحة،  اشــتباكاٍت  النــدالع  أدى 

أســفرت عــن 4 إصابــات، واحــدة 

منهــا بالرصــاص الحــي يف الــرأس 

ــرّاء  ــات ج ــاث إصاب ــطحية( وث )س

الشــظايا.

وأفــاد شــهود عيــان أّن بعــض 

ــدوا  ــد تص ــطينين ق ــباب الفلس الش

ــة  ــود االحتــال املقتحمــن ملدين لجن

نابلــس، والذيــن حــارصوا البلــدة 

بعــض  اعتقــال  بهــدف  القدميــة 

الفلســطينين.

األرسى  شــؤون  هيئــة  أكّــدت 
الصحيــة  الحالــة  أّن  واملحرريــن، 
ــت  ــد، دخل ــو حمي ــارص أب لألســر ن
وتتفاقــم  ا  جــدًّ خطــرًا  منحنــى 

برسعــة.

وأشــار محامــي الهيئــة كريــم 
عجــوة، يف بيــاٍن، األربعــاء 12-7-

2022، إىل انتشــار واســع للخايــا 
الرسطانيــة يف أنحــاء جســد األســر 
ــببت  ــي تس ــد، والت ــو حمي ــارص أب ن
ــرسى،  ــة الي ــل بالرئ ــف كام ــه بتل ل
القيــام  عــى  القــدرة  وفقــدان 

الطبيعيــة. بوظائفهــا 

عــن  نقــًا  عجــوة،  وأوضــح 
ــد، شــقيق  ــو حمي األســر محمــد أب
يرافقــه  الــذي  نــارص،  األســر 
للرعايــة أّن نــارص بــات يُعــاين مــن 
خــروج ســوائل خطــرة عــى كلتــا 
ــبه  ــكٍل ش ــة بش ــد الحرك ــه، وفق رئتي
كامــل يف أطرافــه، ويــازم الرسيــر 
ــوم عميقــة. ــات ن مــع الدخــول بنوب

مــن  يشــتي  أنّــه  إىل  ولفــت، 
القلــب  نبضــات  يف  تســارع 
الــدم  بنســبة  حــادٍّ  وانخفــاض 
والــوزن، وفقــدان للشــهية، وفقــد 
القــدرة عــى متييــز مــا يــدور حوله، 

ــا. ــجن دامئً ــة األكس ــه أنبوب وتازم

دخــول  مــع  أنّــه  إىل  ولفــت 
الحرجــة  املرحلــة  هــذه  شــقيقه 
ــب  ــن الصع ــح م ــرض، أصب ــن امل م
ــي  ــًدا أًن املســكنات الت عاجــه، مؤك

يتلقاهــا باتــت بــا جــدوى.

شــهر  ويف  األطبــاء  أن  يُذكــر 
ــدروا  ــايض، أص ــبتمر امل ــول/ س أيل
ــا أوصــوا فيــه باإلفــراج  تقريــرًا طبيًّ
األخــرة،  أيامــه  يف  ألنّــه  عنــه 
ورفضــت املحكمــة النظــر يف طلــب 
اإلفــراج عنــه مــن لجنــة مــن الجهاز 

القضــايئ لاحتــال.

واألســر املريــض نــارص أبــو 
ــرب  ــري ق ــم األمع ــن مخي ــد م حمي
ــام 2002  ــذ الع ــل من ــه، معتق رام الل
ــد 7  ــجن املؤب ــه بالس ــوم علي ومحك

مــرّات و50 عاًمــا إضافيــة.
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الخميس 14 جمادى األولى 1444هجري،الموافق ل 8 كانون األّول 2022م

قــال وزيــر األوقــاف والشــؤون 
الدينيــة، الشــيخ حاتــم البكــري: إّن 
جنــود االحتــال وقطعــان املســتوطنن 
اقتحمــوا املســجد األقــى ودنســوه 
22 مــرة،  بحايــة قــوات االحتــال 
يف  األذان  رفــع  منــع  تــم  بينــا 
»اإلبراهيمــي« 47 وقتًــا، وذلــك خــال 

شــهر ترشيــن الثــاين املــايض«.

وأضــاف البكــري يف بيــان لــه: 
اقتحمــوا  مســتوطن  آالف  »أربعــة 
ســلطات  تواصــل  فيــا  األقــى، 
حصارهــا  الصهيــوين  االحتــال 
خــال  مــن  للمســجد،  وتدنيســها 

ــة  ــش واملضايق ــة التفتي ــا لسياس فرضه
فيــه،  للصــاة  القادمــن  للمصلــن 
ومنعهــا للبعــض مــن الدخــول إليــه 
واحتجــاز  واهيــة،  حجــج  تحــت 
أبوابــه، إضافــة إىل  للهويــات عــى 
واملرابطــات  املرابطــن  ماحقــة 

فيــه«.  املوجوديــن  والشــبان 

»االحتــال  البكــري:  وقــال 
الصهيــوين منــع االحتــال رفــع األذان 
يف الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف 47 

وقتًــا، وأغلقــه يوًمــا واحــًدا«، كــا 

ــال  ــوات االحت ــداء ق ــن اعت ــف ع كش

ومســتوطنيه عــى 5 مســاجد.

ورصــد تقريــر تنــاول انتهــاكات 

ــام  ــجد األقــى، اقتح ــال للمس االحت

املســتوطنن املتطرفــن وعــى فرتــن 

للمســجد، بحايــة مشــددة مــن قــوات 

باحاتــه  يف  وتجولــوا  االحتــال، 

ــون  ــدون ديني ــّدم مرش ــتفزاز، وق باس

»الهيــكل«  عــن  رشوحــات  يهــود 

ــة  ــا تلمودي ــا أدوا طقوًس ــوم، ك املزع

يف املنطقــة الرشقيــة مــن املســجد، 

وارتــدى أحــد املقتحمــن قميًصــا عليــه 

ــتوطنون  ــط مس ــال، والتق ــم االحت عل

مــن معاهــد دينيــة مختلفــة صــوًرا 

تذكاريــة. 

االحتــال  رشطــة  فرضــت  كــا 

ــن  ــددة عــى دخــول املصل ــوًدا مش قي

والداخــل  القــدس  مــن  الوافديــن 

يف  ودققــت  لألقــى،  املحتــل 

عنــد  بعضهــا  واحتجــزت  هوياتهــم، 

بواباتــه.

ــد  ــن التهوي ــدة م ــورة جدي ويف ص

مــا  نــرشت  االقتحامــات،  ولتســهيل 

تســمى منظمــة »بيدينــو« املتطرفــة 

األقــى  للمســجد  جويــة  خريطــة 

متصلــة مــع شــبكة االنرنــت عــى 

ــتوطن  ــاعد املس ــول تس ــف املحم الهات

حاجــة  ودون  االقتحــام  عمليــة  يف 

ملرشــد خــاص، وواصلــت جاعــات 

التحريــض  حملــة  وغرهــا  الهيــكل 

عــى املســجد األقــى واملرابطــن، 

وحرّاســه وســدنته الذيــن يتعرضــون 

لشــتى أنــواع التضييــق والعقوبــات.

وأزالــت »بلديــة االحتــال وســلطة 

ــجد  ــة مس ــال مئذن ــة وه ــار« قب اآلث

قلعــة القــدس يف منطقــة بــاب الخليل.

وكشــف البكــري عــن اعتــداء قوات 

االحتــال ومســتوطنيه عــى 5 مســاجد 

أيًضــا، ففــي الخليــل تــم االعتــداء 

ــاب  ــجد ب ــرأس، ومس ــجد ال ــى مس ع

الزاويــة، ومســجد الصديــق، وصــّور 

جيــش االحتــال وســلطة اآلثــار مســجد 

رافــات العمــري بالشــموع، وأخــذوا 

واألرضيــات،  للشــبابيك  قياســات 

ــن  ــوا ع ــض الســجاد، وبحث ــوا بع وأزال

ــلم األرايض  ــات، ومل تس ــض العام بع

ســلطات  اعتــداءات  مــن  الوقفيــة 

واســتولت  اعتــدت  التــي  االحتــال 

وقفيــة يف  أرض  مــن  أجــزاء  عــى 

أريحا. 

قطعــان  أقــدم  الخليــل  ويف 

املســتوطنن عــى قطــع وحــرق أشــجار 

تــل  يف  الوقــف  بــأرض  الزيتــون 

الرميــدة.

خالل تشرين الثاني.. 22 اقتحاًما لألقصى ومنع األذان في 
“اإلبراهيمي” 47 وقًتا
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مجزرة الطنطورة.. تفاصيل صادمة

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تستقبل وفًدا فلسطينًا

يف  ســابقون  جنــود  اعــرف 
بتفاصيــل  الصهيــوين  االحتــال 
ــورة،  ــة الطنط ــول مذبح ــة ح صادم
العصابــات  ارتكبتهــا  التــي 
الصهيونيــة ضــد الفلســطينين إبــان 

.1948 عــام  نكبــة 

إّن  الســابقون:  الجنــود  وقــال 
»قتــى« املجــزرة كانــوا بالعــرشات، 
ــاص،  ــا بالرص ــا رميً ــوا جميًع وأعدم
وســط تقديــرات بــأن عــدد الضحايا 
املدنيــن  مــن   200 نحــو  بلــغ 

الفلســطينين.

وقــال أحــد الجنــود: إنــه قتــل 15 
إىل 20 شــخًصا رميًــا بالرصاص، بعد 
ــوا أرسى حــرب، كــا كُشــف  أن كان
أن ضابطــاً يف تلــك العصابــات قتــل 

عــدًدا آخــر مبسدســه الخــاص، لكــن 
ــات  ــك الرواي ــية يف تل ــر وحش األك
آخــر  جنــدي  عنــه  كشــف  مــا 
ــن  ــرًا م ــدًدا كب ــر أن ع ــن أخ ح
ــوا يف  ــطينين وضع ــن الفلس املدني
ــت  ــح، وأطلق ــن الصفي ــل« م »برامي
عليهــم النــران مــن مدفــع رشــاش، 
ــن  ــيل م ــاء تس ــا الدم ــاهد الحق ليش
ــي أحدثهــا الرصــاص،  الفتحــات الت
يف مشــهد دمــوي يعــر عــن حجــم 
الوحشــية التــي يتســم بهــا االحتــال 

ــوين. الصهي

وظهــرت الشــهادات عــن املجزرة 
يف فيلــم وثائقــي للمخــرج ألــون 

ــورة«. ــوان »الطنط ــوارتز، بعن ش

يف  آخــر  جنــدي  ويكشــف 

ــاوية،  ــهادات مأس ــر الش ــدى أك إح

ــن، وال  ــل املعتقل ــت أقت ــًا: »كن قائ

أرســلهم إىل الســجن. قتلــت الكثــر 

ــارك  ــار املع ــارج إط ــرب خ ــن الع م

بواســطة رشــاش يحــوي 250 طلقــة 

عــدد  أحســب  أن  أســتطيع  ال   )..(

ــى«. القت

ــت يف  ــورة ارتكب ــة الطنط مذبح

أيــار/ مايــو 1948، وكانــت اســتكااًل 

للهــدف الصهيــوين الرئيــس، املتمثـّـل 

يف عمليــة التطهــر العرقــي للبــاد، 

ــكان؛  ــب للس ــاح والرهي ــوة الس بق

متهيــًدا لتهجــر أكــر عــدد مــن 

ــطينين. ــن الفلس املواطن

اســتقبل رئيــس جمعيــة العلــاء 
الشــيخ  الجزائريــن  املســلمن 
قســوم،  الــرزاق  الدكتورعبــد 
وفــًدا مــن حركــة »حـمـــاس« 
زاهــر  برئاســة  الفلـسـطـيـنـــية، 

جباريــن.

الفلســطيني  الوفــد  وأشــاد 
بــدور الجزائــر وســعيها الدائــم 
الفـلـسـطيـــنية  القضيــة  لنــرة 
ــا« مــن خــال  ــا »أم القضاي كونه
ــة التــي  ــة العربي ــات القم مخرج
إذ  مؤخــرًا،  الجزائــر  احتضنتهــا 
مــن  الجزائــر  إعــان  ســبقها 

أجــل املصالحــة بــن الفصائــل 

الفلسطـيـنـيـــة إلنهــاء االنقســام 

صفوفــه  وتوحيــد  الفلســطيني 

خدمًة لفـلـسـطـــن وشــعبها األيب.
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غزة.. تكريم 74 أسيًرا داخل السجون أتموا حفظ القرآن الكريم 
كاماًل

نظّمــت الهيئــة القياديــة العليــا ألرسى 
ــب  ــع مكت ــاون م ــاس” بالتع ــة “ح حرك
 ،2022-12-1 الخميــس  األرسى،  إعــام 
ــرًا  ــم 74 أس ــزة لتكري ــة غ ــًا مبدين حف
داخــل الســجون أمتــوا حفــظ القــرآن 

ــًا. ــم كام الكري

نُظــم  الــذي  الحفــل،  يف  وشــارك 
بعنــوان: “أهــل القــرآن خلــف القضبــان”، 
ممثلــون عــن الفصائــل والقــوى الوطنيــة 
وذوي  محرريــن  وأرسى  واإلســامية 

أرسى حفظــوا كتــاب اللــه.

وقــال األســر املحــرر عــي العمــودي 
عضــو املكتب الســيايس لـ«حــاس” رئيس 
ــة  ــة ممثل ــال كلم ــة، خ ــا اإلعامي دائرته
ــة: “يف  ــا ألرسى الحرك ــة العلي ــن الهيئ ع
ــة  ــن حفظ ــا م ــرم أبناَءن ــل نك ــذا الحف ه
املجاهديــن،  األرسى  مــن  اللــه  كتــاب 
ــل األرس،  ــداد داخ ــتمروا باإلع ــن اس الذي
القــرآن  وهــو  أال  زاد،  بخــر  وتــزودوا 

ــم”. الكري

وأضــاف العامــودي “إنــه ملــن دواعــي 
فخرنــا أن نقــدم لكــم هــذه الثلــة الصابرة 
املتشــوقة للحريــة املنشــودة واملوعــودة 
ــا عــى  ــي ســتُحقق قريبً ــه، والت ــإذن الل ب
ــاط يف أرض  ــاد والرب ــدي إخــوة الجه أي

الجهــاد واملقاومــة غــزة العــزة”.

املتقدمــة  الثلــة  “هــذه  أّن  وذكــر، 
مــن أبنــاء حركتنــا داخــل األرس التــي 
ــل  ــرآن، متث ــظ الق ــام حف ــتطاعت إمت اس
األرس  داخــل  بــه  يحتــذى  منوذًجــا 

وخارجــه”.

ــا  ــة العلي ــا باســم الهيئ ــع، متحدثً وتاب
دواعــي  ملــن  “إنــه  “حــاس”:  ألرسى 
أيًضــا أن يكــون هــذا الحفــل  فخرنــا 
املبــارك برعايــة مباركــة مــن حركتنــا 
ــة  ــق كل الثق ــي نث ــرة، والت ــا املظف وكتائبن
بــأن اللــه ســيكتب لنــا الحريــة عــى 
الوفــاء  أهــل  ألنهــم  قريبًــا،  أيديهــم 

ــد األول يف  ــوا بالعه ــا أوف ــود، فك بالوع
ــيوفون  ــرار األوىل، س ــاء األح ــة وف صفق
وفــاء  صفقــة  يف  مجــدًدا  بعهدهــم 

األحــرار الثانيــة”.

لـ”االنضــام  األرسى  بقيــة  ودعــا 
ــه  ــن هــم أهــل الل ــرآن الذي إىل أهــل الق
يف  زاد  خــر  لهــم  ليكــون  وخاصتــه، 
وليكــون  وقســوته،  الســجن  مواجهــة 

املوعــود”. اليــوم  لهــم يف  شــفيًعا 

الســيايس  املكتــب  رئيــس  أمــا 
لـ«حــاس” إســاعيل هنيــة، فقــال خال 
كلمــة لــه بالحفــل: “هــذا اليــوم فيــه تأكيد 
عــى صــدق هــؤالء الرجــال وثباتهــم 
والقــرآن  اإلميــان  بســاح  وتســلحهم 
وغياهــب  الطويلــة  األرس  ســنوات  يف 
الســجون والزنازيــن االنفراديــة؛ فهــم 
يستأنســون بكتــاب اللــه يتســلحون بــه 
يف قلــب صحــراء الغربــة عــن األهــل 

والوطــن”. واألبنــاء 

وأضــاف هنيــة “أرسانــا يعّوضــون 
بحفــظ القــرآن الكريــم، غيابهــم عــن 
ســاحات املســجد األقــى املبــارك وليــايل 
القــدر يف رحــاب املســاجد، هــذا هــو قمة 

ــاىل”. ــبحانه وتع ــه س ــع الل ــدق م الص

العظيــم  املقــام  هــذا  “يف  وتابــع: 

الــذي ينتــر فيــه أرسانــا باالســتعاء 

ســجانيهم  عــى  والقــرآين  اإلميــاين 

نهنئكــم  أن  إال  يســعنا  ال  ومعتقاتهــم، 

جميًعــا أيهــا الحفظــة لكتــاب اللــه تعاىل”.

ــور  ــون الن ــم تضيئ ــة “أنت ــل هني وأكم

وجــل  عــز  اللــه  نــور  يف  وتســرون 

رغــم مــا يحيــط بكــم مــن مؤامــرات 

وظلــات”.

الســيايس  املكتــب  رئيــس  وجــدد 

لحركــة “حــاس” التــزام حركتــه بإعــادة 

وديارهــم. أهلهــم  إىل  األرسى 

القــرآن  دار  رئيــس  قــال  بــدوره، 

الكريــم والســنة يف قطــاع غــزة عبــد 

ــن  ــوا ب ــا جمع ــل: “أرسان ــن الجم الرحم

ــة  ــن مصاحب ــه وب ــبيل الل ــاد يف س الجه

القــرآن الكريــم، وحــق علينــا أن نكرمهــم 

ــي  ــأنهم وأن نع ــع ش ــم ونرف ــي به ونحتف

قدرهــم فهــم أرشاف هــذه األمــة”.
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ا منظمة البيت العربي ُتحيي يوم التضامن تربويًّ

منظمة البيــت  أحيــت 
العاملــي  العــريب يف املغرب اليــوم 
ــطيني  ــعب الفلس ــع الش ــن م للتضام
انطاقــة  مع جمعيــة  بالرشاكــة 
والتنموية بطنجــة. االجتاعيــة 

ــت العــريب  واجتمــع أعضــاء البي
املزيّنــن  مع أطفال الجمعيــة 
باألعــام الفلســطينية، وألقــوا أبيــات 
شــعر عــن فلســطن، ومســابقات 

ــع شــهادات  ــم توزي ــّم ت ــال، ث لألطف
املشــاركة والهدايــا لألطفــال.

منظمة البيــت  ورصّحــت 
لخطهــا  وفيّــة  بأنهــا  العــريب، 
امليــداين والربــوي يف صقــل وعــي 
الناشــئة والشــباب باتجــاه الفهــم 
لعدالة القضيــة  والواضــح  الســليم 
ــا  ــم واجبن ــا لفه ــطينية، وأيًض الفلس

تجاههــا.

يوم التضامن من نيجيريا

الحملــة  أصدقــاء  أحيــا 
العامليــة للعــودة إىل فلســطن يف 
للتضامــن  العاملــي  نيجريا اليــوم 
عــر  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 
والفتــات  فلســطن  أعــام  رفــع 

تتوقفــوا  “ال  عليهــا  كتبــوا  كبــرة 

فلســطن”  عــن  الحديــث  عــن 

الشــعب  مــع  “متضامنــون  و 

الفلســطيني” جالــوا فيهــا الشــوارع.

االنتفاضة وحّق العودة من إسبانيا

الفعاليــات  أصــداء  تــزال  ال 
تعــّم  فلســطن  مــع  املتضامنــة 
ــد  ــة مدري ــامل، ففــي مدين مــدن الع
الحملــة  أعضــاء  أقــام  اإلســبانية 
فلســطن  إىل  للعــودة  العامليــة 
معرًضــا للصــور الفوتوغرافيــة التــي 
الفلســطينية  االنتفاضــات  تحــايك 
وحــّق العــودة، وذلــك ملناســبة اليــوم 

الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي 

الفلســطيني يف جامعــة كومبلوتنيس.

وتــّم عــرض مقاطــع فلميــة عــن 

فلســطن تلتهــا جلســة نقــاش مفتوح 

ــطينية،  ــداث الفلس ــر األح ــول آخ ح

ــاب  ــن الط ــدٌد م ــا ع ــد حره وق

ــاتذة. ــطن واألس والناش
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استشهاد شيرين أبو عاقلة في سجل توثيقي جديد لمؤسسة 
الدراسات الفلسطينية

صــدر حديثـًـا عن مؤسســة الدراســات 
الفلســطينية كتــاب »استشــهاد شــرين 
أبــو عاقلــة.. ســجل توثيقــي«، مــن تقديــم 
وتحريــر خالــد فــراج، وإعــداد رنــدة 
رىض  ومليــس  حمــودي  وســناء  حيــدر 

ــن. ــن العابدي ــة زي وهال

ــق  ــة لتوثي ــذا الســجل محاول ــّد ه ويُع
ــة  ــو عاقل مابســات استشــهاد شــرين أب
ــد  ــًدا لذكراها، ويرص ــا وتخلي ــا له تكرميً
ــال؛  ــبقت االغتي ــي س ــرة الت ــاب الف الكت
الواســع يف  الصهيــوين  التصعيــد  مــن 
ــواًل  ــة، وص ــة الغربي ــق الضف ــع مناط جمي
الكبريــن  والتحريــض  التصعيــد  إىل 
يف  “إرسائيــل”  بهــا  قامــت  اللذيــن 
مخيــم جنــن يف تلــك الفــرة، والعمليــات 
الفلســطينية يف العديــد مــن املناطــق يف 

ــة. ــة املحتل ــة الغربي الضف

كــا يرصــد لحظــة االغتيــال ومــا 

ــة  ــة وإقليمي ــل دولي ــن ردات فع ــا م تبعه
وعربيــة وفلســطينية، ويعــرض الروايــة 
اللحظــة  منــذ  املتخبطــة  الصهيونيــة 
ــى  ــي ع ــداء الوح ــق االعت األوىل، ويوث
ــن ردات  ــا م ــا تاه ــرين، وم ــازة ش جن

ــة. ــل غاضب فع

اغتيال الصحافة الفلسطينية

ويف مقدمــة الكتــاب، كتــب املديــر 
العــام ملؤسســة الدراســات الفلســطينية 
خالــد فــراج أنــه قبــل 50 عاًمــا، ويف 
صبــاح الثامــن مــن متــوز/ يوليــو 1972، 
استشــهد الصحفــي والكاتــب واألديــب 
الفلســطيني غســان كنفــاين وابنة شــقيقته 
مليــس نجــم بانفجــار ســيارة مفخخــة يف 
ــروت،  ــي ب ــة يف ضواح ــة الحازمي منطق
نفــذت  أن  ســبق  “إرسائيــل”  أن  ومــع 
العديــد مــن عمليــات االغتيــال بحــق 

فلســطينين، فــإّن اغتيــال كنفــاين كانــت 
لــه رمزيــة خاصــة متثلــت يف اســتهداف 
الصحافــة  ومهنــة  والحقيقــة  الكلمــة 

ــا. ــة برمته ــة والنزيه امللتزم

صبــاح  ويف  قــرن،  نصــف  وبعــد 
11 أيــار/ مايــو 2022، اغتالــت قــوات 
االحتــال الصحفيــة املقدســية شــرين 
ــن  ــم جن ــة عــى أطــراف مخي ــو عاقل أب

)شــايل الضفــة الغربيــة(.

ــى  ــض ع ــه مل مي ــراج أن ــاف ف وأض
اغتيــال أبــو عاقلــة ســوى 3 أســابيع حتــى 
قامــت قــوات االحتــال -يف صبــاح األول 
بإطــاق   2022 يونيــو  حزيــران/  مــن 
الفلســطينية  الصحفيــة  عــى  النــار 
ــران وراســنة عــى  واألســرة املحــررة غف
أطــراف مخيــم العــروب )جنــويب الضفــة 

ــة(. الغربي

وبعــد ظهــر اليــوم نفســه، اعتــدت 
الشــهيدة  جنــازة  عــى  القــوات  هــذه 
الصحفيــة غفــران وراســنة ونعشــها، كــا 
ســبق أن اعتــدت عــى جنــازة ونعــش 
ومشــيعي الشــهيدة شــرين أبــو عاقلــة يف 
ــدس. ــيس يف الق ــفى الفرن ــة املستش باح

حالــة  يف  أنــه  فــراج  وتابــع 
كنفــاين،  غســان  الصحــايف  اغتيــال 
عاقلــة،  أبــو  شــرين  الصحافيــة  أو 
يبــدو  وراســنة  غفــران  الصحافيــة  أو 
ــة  ــة االحتالي ــذه اآلل ــا؛ فه املشــهد مألوفً
ــته  ــه ومارس ــل وامتهنت ــى القت ــت ع واظب
ــار،  ــتهدفت الصغ ــت، فاس ــذ أن تأسس من
ــجناء،  ــاث، والس ــور، واإلن ــار، والذك والكب
والصحافيــن،  واألســاتذة،  والجرحــى، 
واألطبــاء، والعــال، والطــاب، وغرهــم، 
لكــن أن تســتهدف الجنــازات والجثامــن 
والنعــوش فهــذا أمــٌر غــر مســبوق بهــذه 
الصــورة الفاضحــة، لكّنــه مخطــط لــه 
ومــدروس أي أنّــه حــدث عــن ســابق 

وتصميــم. إرصار 
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الذكرى الـ )91( على انعقاد المؤتمر اإلسالمي العام األول 
في القدس

ــون أول  ــق 7 كان ــاء، املواف ــادف األربع  يُص
ــر  ــاد املؤمت ــى انعق ــرى الـــ )91( ع 2022 الذك
ــخ 27  ــدس بتاري ــام األول يف الق ــامي الع اإلس

ــق 1931-12-07. ــب 1350هـــ املواف رج

وانعقــد املؤمتــر االســامي العــام األول يف 
القــدس مــا بــن 7 و 17 كانــون األول يف العــام 
1931 مبشــاركة نحــو 150 شــخصية، جميعهــم 
املقدســات  لحايــة  الدعــوة  أصحــاب  مــن 

ــة. ــاع الصهيوني ــن األط ــامية م اإلس

وافتتحــت أعــال املؤمتــر اإلســامي العــام 
ــارة  ــه إث ــن أهداف يف املســجد األقــى، وكان م
اهتــام الــرأي العــام اإلســامي العاملــي بقضيــة 
فلســطن وتأليــف جبهــة إســامية قويــة يف 
مواجهــة الصهيونيــة العامليــة وانحيــاز العــامل 
الغــريب ـ وعــى رأســه بريطانيــا آنــذاك ـ للفكــرة 

ــة. الصهيوني

واتخــذ املؤمتــر قــرارات متعــددة بشــأن 
واالنتــداب  وفلســطن  املقدســة  األماكــن 
واملــرشوع الصهيــوين. وأقســم املؤمتــرون يف 
ــه  ــم بالل ــايل: “أقس ــم الت ــاح القس ــة االفتت جلس
ــن  ــت م ــا أوتي ــكل م ــع ب ــى أن أداف ــم ع العظي
قــوة عــن األماكــن اإلســامية املقدســة،اتجاه أي 

اعتــداء”.

ــد:  ــامية يف الهن ــة اإلس ــد النهض رائ
روح  وانــروا  أوطانكــم  إىل  ارجعــوا 

األخــوة

ــد النهضــة اإلســامية  وقــال الفيلســوف رائ
ــر  ــا يف املؤمت ــال متحدثً ــد إقب ــد، محم يف الهن
اإلســامي: »أنــا ال أخــاف مــن أعــداء اإلســام، 
ــر  ــهم. أتذك ــلمن أنفس ــن املس ــاف م ــي أخ لكّن

ــد،  ــرم محم ــولنا األك ــًدا لرس ــًا ج ــا جمي حديثً
يقــول فيــه: )أنــا خــر األنبيــاء وأنتــم خــر 
أمــة(، لذلــك، كلــا فّكــرت يف ذلــك، فــإّن 
رقبتــي تتــدىل مــن الخجــل والنــدم. هــل نحــن 
ــه ؟  ــول الل ــا رس ــر بن ــون ألن يفخ ــوم مؤهل الي
ــه  ــذي زرع ــور ال ــا الن ــي يف قلوبن ــا نحي عندم
فينــا رســول اللــه، فعندئــذ نكــون قادريــن عــى 

ــا. ــر بن ــرم يفتخ ــي األك ــل النب أن نجع

ولفــت إقبــال إىل أّن »مســؤولية املؤمتــر 
كبــرة جــًدا. وأمامــه عمــٌل مهــم، لكــن إذا عملنــا 
بــروح اإلســام واألخــوة الحقيقيــة فإننــا ســنحقق 

ــا«. أهدافن

وتابــع: »ارجعــوا إىل أوطانكــم، وانــرشوا 
ــبابكم،  ــوا بش ــكان واهتم ــوة يف كل م روح األخ
ــه  ــكر الل ــم. أش ــى جهوده ــد ع ــتقبلنا يعتم فمس
ــي  ــروح الت ــريب ال ــباب الع ــت يف الش ــي رأي أنن
مل أرهــا يف أي مــكان، فالشــباب العــريب مــيء 

ــة«. ــروح النبيل بال

وأردف قائــًا: »أعتقــد أّن مســتقبل اإلســام 
مرتبــٌط مبســتقبل العــرب. ومســتقبل العــرب 
يعتمــد عــى الوحــدة العربيــة، عندمــا يتّحــد 
العــرب ســينجح اإلســام. والواجــب علينــا جميًعــا 

ــاب«. ــذا الب ــا يف ه ــذل كل قّوتن أن نب

مــن  مندوبًــا   153 املؤمتــر  حــر 
الــدول والهيئــات املشــاركة، ومــن أبــرز 

الحضــور:

ــة  ــر الحكوم ــايئ وزي ــن الطبطب ــاء الدي ضي
ــس  ــا رئي ــد باش ــد خال ــابق، ومحم ــة الس اإليراني
حكومــة رشق األردن الســابق، ومحمــد زبــارة 

اليمــن،  إمــام  يحيــى  اإلمــام  ممثــل  وهــو 
والعامــة محمــد حســن آل كاشــف الغطــاء 
كبــر مجتهــدي الشــيعة يف العــراق وضــم الوفــد 
األعظمــي،  نعــان  العامــة  أيًضــا:  العراقــي 

والعامــة حبيــب العبيــدي مفتــي املوصــل.

أمــا الوفــد املــري، فضــم: الشــيخ محمــد 
رشــيد رضــا رئيــس تحريــر مجلــة املنــار، والشــيخ 
محمــد الغنيمــي التفتــزاين مــن كبــار املتصوفــة 
وخطيــب وشــاعر، وعبــد الرحمــن عــزام عضــو 

ــواب املــري. ــس الن مجل

فضــم:  الســوري،  الوفــد  أمــا 
القوتــي،  شــكري  الوطنــي  الزعيــم 
الجابــري، اللــه  ســعد  الوطنــي   والزعيــم 

ــح وعــي  ــاض الصل ــك كل مــن: ري وشــارك كذل
ــان. بيهــم ممثلــن عــن لبن

ومــن الهنــد كل مــن شــاعر اإلســام محمــد 
إقبــال، والزعيــم اإلســامي املعــروف شــوكت 

عــي.

إســحاق  أبــو  العامــة  الجزائــر:  ومــن 
اإلباضيــة. علــاء  مــن  أطفيــش 

املــي  محمــد  املغــريب:  الوفــد  وضــم 
النــارصي، وهــو مــن علــاء املغــرب ورجــال 

بنونــة. ومحمــد  فيهــا،  الوطنيــة  الحركــة 

وشــارك مــن ليبيــا: البشــر الســعداوي، 
مؤســس اللجنــة املركزيــة للجاليــات الطرابلســية 
ــا  ــر رؤوف باش ــر املؤمت ــا ح ــة، ك والرقاوي

ــيان. ــرة يف س ــة الزه ــتاذ يف كلي ــو أس وه

البــارزة  الفلســطينية  الشــخصيات  ومــن 
ــي  ــيني مفت ــن الحس ــد أم ــيخ محم ــاج الش الح
الحســيني  كاظــم  الســيد  والشــهيد  القــدس، 
رئيــس بلديــة القــدس، محمــد عــزة دروزة عضــو 
اللجنــة التنفيذيــة العربيــة واللجنــة التنفيذيــة 
للمؤمتــر، والشــيخ ســعيد الجاعــي خطيــب 
التنفيذيــة  اللجنــة  املســجد األقــى، وعضــو 
للمؤمتــر، والشــيخ عجــاج نويهــض عضــو اللجنــة 
التنفيذيــة للمؤمتــر، وإســعاف النشاشــيبي عضــو 
املجلــس العــريب يف دمشــق، وأمــن رس املؤمتــر، 
ومحمــد يعقــوب الغصــن، ممثــل جمعيــة الشــبان 
املســلمن يف الرملــة، وأمــن رس اللجنــة املاليــة، 
والشــيخ محمــود الــداوودي، نائــب رئيــس الغرفة 
التجاريــة، وعضــو اللجنــة التحضريــة للمؤمتــر، 
وغرهــم الكثــر مــن العلــاء والشــخصيات 

ــن. واملصلح



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من حيفا وتبعد عنها 39 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 2400 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 140 

نســمة ، وعــام 1931 حــواىل 140 نســمة، ويف عــام 1945 حــواىل 209 نســمة.

االحتال الصهيوين: 
دّمرت سلطات االحتال القرية تدمرًا كامًا ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها يف العام 1948.

أقام االحتال عى أجزاء من القرية مستوطنة »كيبوتس ايقن يتسحاق« يف العام 1945.

خبيزة

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