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من الداخل



     بعـد مسـرة عـر سـنوات مـن العمل املشـرك، قامت فيهـا الحملة العاملية للعودة إىل فلسـطني بالعمل مع أعضائهـا وأصدقائها من 

أجل حّق العودة، ونر اإلميان بحقوق الشـعب الفلسـطيني عىل املسـتوى العاملي، وكانت صفحة الحملة العاملية للعودة إىل فلسـطني 

خـال هـذه املسـرة نافـذًة لنا للتواصل مع أحرار العـامل، وتعريف الجمهور بحقائق القضية الفلسـطينية؛ أقدمت إدارة موقع فيسـبوك، 

يف إجـراء تعسـفّي ظـامل عـىل إغاق هـذه الصفحة الناطقة باللغـة العربية، بعد أن بلغ عـدد متابعيها حوايل املليـون ومئة ألف.

     لقـد كانـت ذريعـة هـذا العمـل غـر املـّرر نـر الصفحـة ملقابلة مـع أحد أطفال فلسـطني، نهاية شـهر تريـن الثاين املـايض، خال 

الحملـة اإلعاميـة التـي رافقـت كأس العـامل يف قطـر، حيـث يقـف هـذا الطفـل أمـام صـورة والـده الشـهيد ويدعـو جامهر كـرة القدم 

للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني.

     إنَّ عمليـات الحظـر والتقييـد املتواصلـة التـي تنفذهـا Meta - الركـة األّم التي تدير فيسـبوك وانسـتغرام وواتسـاب - عىل املحتوى 

الداعم لحقوق الشـعب الفلسـطيني تشـر إىل تصاعد هذه املامرسـات العدوانية، واتجاهها نحو مزيد من االنحياز املطلق نحو الرواية 

واملامرسـات الصهيونيـة، والتشـّدد يف منـع أي كلمـة تـؤدي إىل تنويـر النـاس حيـال ما يجري يف فلسـطني من جرائم مسـتمرة تناقض كل 

القوانـني والرائـع العادلـة، وأسـاس هذه الجرائم املتمثل يف إنشـاء الكيـان الصهيوين الغاصب.

     ورغـم العديـد مـن تقاريـر املنظامت املعنية بحقوق اإلنسـان، مبا فيهـا Human Rights Watch، التـي تؤكد عىل املخاطر املحتملة 

بقوة، والناتجة عن التحيّز غر املنطقي الذي متارسـه Meta ضد حقوق اإلنسـان الفلسـطيني.

     لقـد أثـارت الحملـة العامليـة للعـودة إىل فلسـطني هـذا املوضـوع يف عـدة مناسـبات سـابقة، وخاصة عنـد إقدام فيسـبوك عىل حظر 

بعض الصفحات الهامة لوكاالت أنباء أو إعاميني يعملون مدراء لصفحات فلسـطينية، مثل: شـبكة قدس اإلخبارية، واملركز الفلسـطيني 

لإلعـام، ووكالـة الـرأي، وامللتقـى العلـاميئ العاملـي من أجل فلسـطني؛ وكذلـك عندما قامـت الحكومة األمريكية باالسـتياء عـىل املواقع 

اإللكرونيـة لبعض القنوات املؤيدة لفلسـطني.

     وقـد دعـت الحملـة العامليـة، وال تـزال تدعـو مـن أجـل السـعي البتـكار حلـول وبدائـل تكنولوجيـة تحّررنا مـن أرس املواقـع العاملية 

الخاضعـة للسـيطرة الصهيونيـة، والتضامـن معـاً لتوفر مسـاحات حرّة لتعريـف العامل بحقائق القضية الفلسـطينية، والعمـل معاً لخلق 

تيـار عاملـي مناهـض للمامرسـات التمييزيـة ضد فلسـطني وقضيتهـا العادلة يف اإلعـام العاملي.

     وال ننـى وجـوب التعـاون مـن أجـل رفـع الدعاوى القانونية ضد فيسـبوك أمام املحاكم املختصة، محلياً ودولياً، ألّن هذا األمر يشـكل 

وسـيلة ضغط هامة ال ينبغي االسـتهانة بها.

     وقـد أطلقـت الحملـة العامليـة يف هـذا السـياق حملـًة إعاميـة بعنـوان )ميتا تحارص فلسـطني(، للتعريـف باالنتهاكات التـي ترتكبها 

مواقـع التواصـل االجتامعـي ضـد فلسـطني، والتـي وصلـت بهذه املواقـع إىل مسـتوى الراكة الكاملـة مع االحتـال الصهيوين.

     ومـام يؤسـف لـه، وينـدى لـه الجبـني، أّن دوالً عربيـة أخـرى تسـارع يف هـذا الوقـت الـذي تشـتد فيه الهجمـة الصهيونية عـىل أهلنا 

يف فلسـطني، ويـزداد تكالـب العـدو عـىل أمتنـا؛ تسـارع إىل التطبيع مـع العدو الغاصب أماً يف مكاسـب شـخصية ال تعـدو الحفاظ عىل 

الكـريس واملكانة الدنيويـة الزائلة

ميتا تحاصر فلسطين
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الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني



أّن حملــة التحريــض الرســة التــي يقودهــا اإلعــام العــري بحــق الشــيخ عكرمــة صــري، لــن تكــر 

عزميتــه، ولــن تثنيــه عــن مواصلــة الدفــاع عن القــدس واألقــى، محّملــة االحتــال الصهيوين املســؤولية 

ــن تداعياتها. ع

ــق مــرّات عــّدة،  ــال واالســتدعاء للتحقي      وخــال الســنوات األخــرة، تعــرّض الشــيخ صــري لاعتق

واإلبعــاد عــن املســجد األقــى ومحيطــه عــدة أشــهر، ومنــع الســفر خــارج البــاد، وأيًضــا منــع مــن 

التواصــل مــع شــخصيات فلســطينية مــن الداخــل املحتــل.

الفلسطينية”.

ــية  ــخصيات املقدس ــد الش ــا تحيي ــه األرض ميكنه ــىل وج ــّوة ع ــد ق ــه “ال توج ــىل أنّ ــدد ع      وش

الوطنيــة، ومنعهــا مــن مامرســة حقهــا يف الدفــاع عــن القــدس ومقدســاتها اإلســامية واملســيحية”.

وعــّر املطــران املقــديس عــن تضامنــه مــع الشــيخ عكرمــة صــري وكل املرجعيــات الدينيــة 

والوطنيــة التــي تتعــرض للتحريــض الصهيــوين.

     حّملــت الهيئــة اإلســامية العليــا بالقــدس، 

ســلطات االحتــال تبعــات تحريــض املنظــامت 

واإلعــام الصهيــوين عــىل خطيــب املســجد 

األقــى املبــارك الشــيخ الدكتورعكرمــة صــري.

ــه  ــرض ل ــر يتع ــن أي خط ــة م ــّذرت الهيئ وح

الشــيخ عكرمــة، وأن املســاس بــه هــو مســاس 

ــة يف فلســطني. ــة الديني باملرجعي

ــاح  ــة، صب ــام صهيوني ــائل إع ــدأت وس      وب

الســبت 2023-2-4، حملــة تحريضيــة جديــدة 

ضــد الشــيخ عكرمــة صــري.

     ونــرت صحيفــة معاريــف الصهيونيــة 

يف صفحتهــا األوىل تقريــرًا يســتهدف خطيــب 

األقــى، ويدعــو العتقالــه يف ســجون االحتال.

     وادعــت الصحيفــة، أّن الشــيخ صــري 

ــو  ــا”، يدع ــره الـــ “84 عاًم ــاوز عم ــذي تج ال

لتنفيــذ عمليــاٍت فدائيــة.

     وأكــد الناطــق باســم حركــة “حــامس” 

عــن مدينــة القــدس املحتلــة محمــد حــامدة، 

     قــال رئيــس أســاقفة سبســطية للــروم 

األرثوذكــس، املطــران عطــا اللــه حنــا، الســبت 

2023-2-4: إّن تحريــض االحتــال وحماتــه 

املتكــررة لــن تؤثــر عــىل الشــخصيات الوطنيــة 

املقدســية، واالحتــال مخطــئ إن ظــن أن 

هــذه الشــخصيات ميكــن أن تخــاف أو تراجع.

     املطــران حنــا عــّر عــن رفضــه لحملــة 

ــة  ــيخ عكرم ــىل الش ــة ع ــض الصهيوني التحري

املقدســية  الوطنيــة  والشــخصيات  صــري 

ــؤرًشا  ــة م ــاًدا الحمل ــيحية، ع ــامية واملس اإلس

ــد  ــتهداف والحق ــة واالس ــم الكراهي ــىل حج ع

مســيحي  أو  مســلم  فلســطيني  كل  تجــاه 

يدافــع عــن القــدس واملقدســات.

     وبــني أّن هــذه الحملــة ليســت األوىل، 

ولــن تكــون األخــرة، مؤكــًدا أنّهــا “ لــن تزيدنــا 

ــا ومتســًكا بالثوابــت  ــا ورباطً إال صمــوًدا وثباتً

»الهيئـة اإلسـالمية« ُتحّمـل االحتـالل تبعـات التحريـض علـى خطيب األقصى الشـيخ 
عكرمـة صبري

المطـران عطـا اللـه حنـا: التحريـض الصهيونـي لـن يؤثـر على الشـخصيات المقدسـية بل 
سـيزيدنا صموًدا



عدنــان، الســيدة رنــدة مــوىس، يف ترصيحــات صحافيــة، أن جنــود االحتــال اقتحمــوا املنــزل بعــد 

منتصــف الليــل عقــب تفجــر بابــه، ثــم اعتقلــوا زوجهــا األســر املحــرر خــر عدنــان.

ــه،  ــا عــىل اعتقال ــام احتجاًج ــا عــن الطع ــا مفتوًح ــه إرضابً ــي زوجــي بدخول ــت: “أبلغن      وأضاف

وهــو مــا دفــع الجنــود لاعتــداء عليــه بالــرب وتخريــب ممتلــكات املنــزل قبــل اقتيــاده إىل جهــة 

مجهولــة”.

     وأشــارت إىل أن زوجهــا اعتُقــل مــرات عــدة يف ســجون االحتــال، ويصــل مجموع ســنوات ســجنه 

إىل 7 ســنوات ونصــف، وســبق أن خــاض اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام يف الســجون الصهيونيــة 5 

مــرات آخرهــا عــام 2021 لـــ 25 يوًما.

األقــى أكــر مــن مــرة، بــدًءا مــن منتصــف حزيران/يونيــو العــام املــايض، حيــث ســقط حجــر مــن 

الحجــارة الداخليــة للســور الجنــويب للمســجد األقــى داخــل التســوية املعروفــة مبصــىل األقــى 

القديــم.

   كــام ســقطت حجــارة مــن أحــد تيجــان العمــود األيــر لبــاب النبــي »املــزدوج الغــريب«، الــذي يــؤدي 

إىل الزاويــة واملكتبــة الختنيــة داخــل مصــىل »األقــى القديــم«، نهايــة آب/أغســطس املــايض.

ــوات  ــال ق ــامس” اعتق ــة “ح ــت حرك      دان

االحتــال الصهيــوين القيــادي يف حركــة الجهــاد 

اإلســامي الشــيخ خــر عدنــان، وشــخصيات 

قياديــة أخــرى يف الحركــة.

     وأكــد الناطــق باســم الحركــة عبــد اللطيف 

القانــوع، يف ترصيــح لــه األحــد 2023-2-5، أّن 

ــامد  ــة إلخ ــة يائس ــال محاول ــاالت االحت اعتق

حالــة املقاومــة املتصاعــدة يف الضفــة.

ــواه  ــاء الشــعب الفلســطيني وق ــا أبن      ودع

الحيــة إىل مزيــد مــن حالــة االشــتباك مــع 

الفلســطينية  األرض  عــن  دفاًعــا  العــدو، 

واملقدســات.

الصهيــوين،  االحتــال  جيــش  واعتقــل       

األحــد، 10 فلســطينيني مــن مناطــق متفرقــة 

ــادي يف حركــة  ــة، منهــم القي يف الضفــة املحتل

الجهــاد اإلســامي خــر عدنــان الــذي دخــل 

يف إرضاب مفتــوح عــن الطعــام فــور اعتقالــه.

     مــن جانبهــا، أفــادت زوجــة القيــادي خــر 

     شــهدت الواجهــة الغربيــة مــن مصــىل قبــة 

ــقوط  ــارك، س ــى املب ــجد األق ــرة باملس الصخ

ــا، مســاء اإلثنــني 6-2-2023. حجــرًا مزخرفً

ــر  ــية أّن الحج ــادر مقدس ــت مص      وأوضح

ســقط مــن الواجهــة الغربيــة أســفل املــزراب 

جهــة املضلــع عــىل يســار املدخــل الغــريب 

ــرة. ــة الصخ ــىل قب ــس ملص الرئي

     وأشــارت إىل أّن الحجــر هــو بــاط خــزيف 

ــد  ــف بع ــا، وأضي ــم تقريبً ــاس 20*20 س بقي

ــرة. ــة الصخ ــر لقب ــرصي األخ ــم امل الرمي

     ويــأيت تجــدد ســقوط حجــارة مــن مصليات 

املســجد األقــى وأعمدتــه وأســواره، بالتزامــن 

ــل  ــم داخ ــامل الرمي ــال ألع ــع االحت ــع من م

املســجد.

وتســاقطت حجــارة مــن أعمــدة املســجد 

حماس تدين اعتقال الشيخ خضر عدنان وتدعو لتصعيد االشتباك مع االحتالل

تساقط حجارة مزخرفة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة
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 املحتلــة يــرى املخططــون الصهيونيــون أنــه يســاهم يف قطــع “أوصــال التجمعــات الفلســطينية”، 

وتقــدر بلديــة االحتــال أن مســاحتها تبلــغ 1265 دومنًــا، ومــن املتوقــع أن تُقــام فيهــا 9000 وحــدة 

استيطانية.

وقبــل عقــد مــن الزمــن جمــد االحتــال مروعــه االســتيطاين يف املنطقــة، بعــد وصــول بــاراك أوباما 

إىل قيــادة الواليــات املتحــدة األمركيــة، ويف عــام 2020 أوصــت بلديــة االحتال باملــي يف املــروع، الذي 

اقــرح أعضــاء االئتــاف الحكومــي تســميته بــ”جفعــات هشــيفا”؛ تخليــًدا لقتــىل العمليــة الفدائيــة 

التــي نفذهــا الشــهيد خــري علقــم يف مســتوطنة “نفيــه يعقــوب”، الشــهر املــايض.

امتنعــت خالهــا الحكومــات اإلرسائيليــة عــن تخطيــط وتطويــر املســتوطنات داخــل حــدود عــام 

.1967
ــع توســعها  ــاء الفلســطينية يف القــدس، ومين ويهــدف هــذا املخطــط االســتيطاين لقطــع التواصــل اإلقليمــي لألحي

الطبيعــي.

وجــاء يف وثيقــة لعــدد مــن أعضــاء الكنيســت، أّن »إقــرار بنــاء الحــي االســتيطاين سيســاهم يف الجانــب 

ــه  ــن رام الل ــطيني م ــل الفلس ــيمنع التواص ــاءه س ــراتيجية ألن بن ــة إس ــه مصلح ــادي، وفي ــرايف واالقتص الدميوغ

ــم«. ــت لح إىل بي

خطة لبناء حي استيطاني في منطقة مطار القدس

حكومة االحتالل تدفع بخطة لبناء 9 آالف وحدة استيطانية في القدس

     كشــف موقــع “واال” الصهيــوين أّن االئتاف 

ــزب  ــادة ح ــال بقي ــان االحت ــي يف كي الحكوم

“الصهيونيــة  مــن  أحــزاب  مــع  “الليكــود” 

مشــاريع  بنــاء  نحــو  يدفــع  الدينيــة” 

القــدس”  “مطــار  منطقــة  يف  اســتيطانية، 

ــو  ــس ه ــدف رئي ــة، به ــة املحتل ــامل املدين ش

الفلســطينية”. املناطــق  اتصــال  “قطــع 

     وقــال املوقــع: إّن وفــًدا مــن أعضــاء 

ــود”  ــن “الليك ــني ع ــم ممثل ــت” يض “الكنيس

اليــوم  يصــل  دينيــة”  “صهيونيــة  وأحزابًــا 

القــدس  إىل مســتوطنة “عطــروت” شــامل 

املحتلــة للتحقــق مــن إمكانيــة دفــع املــروع 

ــس  ــار إىل أّن رئي ــة، وأش ــتيطاين يف املنطق االس

ــيعقد  ــو س ــني نتنياه ــال بنيام ــة االحت حكوم

ملناقشــة  األســبوع  هــذا  خــال  اجتامعــاً 

املــروع.

ــن  ــيمتد م ــذي س ــتيطاين ال ــروع االس      امل

مخيــم قلنديــا إىل بلــدة الــرام شــامل املدينــة 

     دفعــت حكومــة االحتــال الصهيونيــة، 

ــىل  ــودي ع ــتيطاين يه ــة حــي اس بخطــة إلقام

أرايض مطــار القــدس الــدويل املهجــور، الواقــع 

قــرب مخيــم قلنديــا شــامل القــدس املحتلــة.

     وســيضم املخطــط 9 آالف وحــدة ســكنية 

معظمهــا  تخصيــص  وســيتم  اســتيطانية، 

الحريديــم. للمســتوطنني 

     وســيمتد الحــي االســتيطاين عــىل مســاحة 

ــا، عــىل أراٍض فلســطينية ســيطرت  1243 دومنً

يســمى  ومــا  االحتــال،  ســلطات  عليهــا 

“صنــدوق أرايض إرسائيــل”، وتضــم الخطــة 

إضافــة إىل شــقق الســكن نحــو 350 ألــف 

مــر مربــع مــن مناطــق التجــارة والعمــل 

والســياحة.

ــة  ــذه الخط ــع ه ــىل دف ــال ع ــل االحت ويعم

ــود  ــة عق ــو ثاث ــد نح ــا، بع ــتيطانية قدًم االس
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الكنيست لعقوبة اإلعدام.

ــة مــن التوتــر الشــديد، بعــد عمليــات اقتحــام نّفذتهــا قــوات      وتشــهد الّســجون منــذ أيــام حال

القمــع، بحــّق عــدة أقســام يف ســجون )عوفــر، النقــب، ومجــدو، والدامــون(، رافــق ذلــك عمليــات 

اعتــداء واســعة بحــّق األرسى واألســرات، وعــزل العــرات منهــم جامعيــاً، وتجريدهم مــن مقتنياتهم.

ــة الـــ 4780؛ منهــم 29 ســيدة، و180 طفــًا، إىل جانــب 860  ــال يف ســجونه قراب     ويعتقــل االحت

معتقــًا إداريًّــا )بــدون تهمــة(، ومئــات األرسى املــرىض الذيــن يعانــون أمراًضــا مختلفــة وســط إهــامل 

طبــي متعمــد.

ــس  ــة بنف ــًا مقارن ــع إىل 914 معتق ــني ارتف ــني اإلداري ــدد املعتقل ــإن ع ــة، ف ــب اللجن      وبحس

هــا األرسى  الوقــت مــن العــام املــايض الــذي بلــغ العــدد فيــه 483، يف زيــادة بنســبة %100 عدَّ

ــا. األعــىل منــذ 15 عاًم

ــال،  ــاك االحت ــة إلرب ــوات الفعلي ــتلزم الخط ــرًا يس ــؤرًشا خط ــد م ــذا التزاي ــدَّ األرسى ه      وع

ــال اإلداري. ــام االعتق ــابات أم ــب الحس ــه يحس وجعل

     وأكــد “األرسى اإلداريــون” أّن الخطــر الحقيقــي عــىل أمــن املنطقــة هــو االحتــال ومامرســاته 

وسياســاته املتصاعــدة، يف إطــار الحكومــة األكــر تطرفـًـا.

إدارة سجون االحتالل تقتحم قسم األشبال في »الدامون« وتفرض عقوبات قاسية

»األسرى اإلداريون« يحضرون لمواجهة مفتوحة إللغاء االعتقال اإلداري

     اقتحمــت إدارة ســجون االحتــال الصهيوين، 

ــبال يف  ــم األش ــني 2023-2-6، قس ــاء اإلثن مس

ــات  ــم عقوب ــت عليه ــون، وفرض ــجن الدام س

قاســية، بعــد أن اعتــدت عليهــم.

ــن  ــة شــؤون األرسى واملحرري ــت هيئ      وقال

ــون  ــجن الدام ــب: إّن إدارة س ــان مقتض يف بي

فرضــت رشوطــاً مجحفــة وقاســية بحــق قســم 

أســبوعاً،  الكانتينــة  إغــاق  منهــا  األشــبال، 

ــي. ــال الهاتف ــع االتص ومن

األدوات  الســجن  إدارة  وصــادرت       

ــألرسى  ــهراً ل ــارة ش ــت الزي ــة، ومنع الكهربائي

األشــبال، إضافــة إىل تحويــل غرفهــم لزنازيــن 

4 أيــام.

     ومنــذ تســلم وزيــر “األمــن القومــي” 

يف  مهامــه  غفــر  بــن  إيتــامر  الصهيــوين 

إجــراءات  عــدة  عــن  أعلــن  الحكومــة، 

يعتــزم اتخاذهــا ضــد األرسى الفلســطينيني 

تبنــي  باتجــاه  الدفــع  منهــا  الســجون،  يف 

     أعلنــت لجنــة األرسى اإلداريــني يف ســجون 

االحتــال، عــن التحضــر لخطــوٍة اســراتيجية 

فصائليــة جامعــة، ملواجهــة مفتوحــة مــع 

ــاء  ــني؛ إللغ ــهرين القادم ــال الش ــال خ االحت

ــال اإلداري. ــة االعتق سياس

ــني  ــايف اإلثن ــاٍن صح ــة يف بي ــت اللجن      وقال

كل  سيســتخدمون  األرسى  إّن   :6-2-2023

ا  الوســائل التــي مــن شــأنها أن تضــع حــدًّ

لإلفــراط يف االعتقــال اإلداري، حتــى إن وصــل 

الطعــام،  عــن  املفتــوح  اإلرضاب  إىل  األمــر 

كخطــوة اســراتيجية يشــارك فيهــا جميــع 

القادريــن. “اإلداريــني” 

      وأوضحــت “لجنــة األرسى” أّن سياســة 

“اإلداري” غــر قانونيــة ملحاربــة الفلســطينيني، 

خاصــة يف إطــار إصــدار قــرارات االعتقــال 

ــه. ــغ في ــا بشــكل مبال ــر ومتديده بشــكٍل كب
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البطولية يف أّي بقعة من أرضنا املحتلة.
ــة  ــا وعقب ــة، ويف أريح ــة األبي ــوم الضف ــطيني يف عم ــعب الفلس ــة إىل الش ــامس« التحي ــت »ح      ووجه

ــه  ــب يف وج ــن الغض ــال، وأعل ــار االحت ــه حص ــد يف وج ــال، وصم ــني األبط ــن املقاوم ــذي احتض ــر، »ال ج

ــاه«. ــن تنس ــة ل ــداً يف البطول ــاً جدي ــا درس ــتطاع أن يلقنه ــة، واس ــه املجرم قوات

     واقتحمــت قــوات االحتــال بتعزيــزات عســكرية كبــرة مخيــم عقبــة جــر يف أريحــا، وحــارصت 

ــة  ــرب املدين ــوين ق ــم صهي ــىل مطع ــار ع ــاق ن ــة إط ــذي عملي ــال منف ــة العتق ــكنية؛ يف محاول ــة س بناي

ــام. 10 أي ــل  قب

“كرســوع” بحاجــة إىل متابعــة ورعايــة دامئــة، حيــث أّن مواصلــة االحتــال اعتقالهــا يشــكل تدهــوًرا 

لصحتهــا ويعــرض حياتهــا للخطر.

     واعتقلــت “كرســوع” مــن منزلهــا مبخيــم باطــة يف نابلــس رغــم مــا تعــاين مــن أمــراض مزمنــة 

ومشــكاٍت صحيــة عديــدة.

»حماس« تنعى شهداء القّسام الخمسة في أريحا

محكمة صهيونية تمدد اعتقال المريضة »رجاء كرسوع«

ــب  ــهداء كتائ ــامس” ش ــة “ح ــت حرك      نع

ــام يف أريحــا، الذيــن  الشــهيد عــّز الديــن القسَّ

ارتقــوا خــال اشــتباك مســلّح،  صبــاح اإلثنــني 

2023-2-6، بعــد سلســلٍة مــن املواجهــات مــع 

قــّوات االحتــال الصهيــوين.

ــة  ــاميون الخمس ــادة القس ــهداء الق      والش

هــم: مالــك عــوين اليف )22 عاًمــا(، ورأفــت 

وإبراهيــم  عاًمــا(،   21( عويضــات  وائــل 

ــا(، وأدهــم مجــدي  ــل عويضــات )27 عاًم وائ

ــات )28  ــر عويض ــا(، وثائ ــات )22 عاًم عويض

ــا(. عاًم

الثلــة  هــذه  إنَّ  “حــامس”:  وقالــت        

املباركــة مــن الشــهداء التــي ترتقــي يف ميــدان 

تؤكّــد  اليــوم،  العــدو  ومواجهــة  االشــتباك 

ــة  ــق املقاوم ــاٍض يف طري مجــّدًدا أنَّ شــعبنا م

والتحريــر، ولــن ترهبــه جرائــم االحتــال، ولــن 

ــني. ــاذل املتخاذل ــه تخ يُوهن

     وشــددت عــىل أنَّ املقاومــة التــي رضبــت 

يف  جرميتــه  عــىل  ردًّا  القــدس  يف  االحتــال 

مخيــم جنــني، قــادرة عــىل مواصلــة عملياتهــا 

    قالــت وزارة األرسى واملحرريــن: إّن محكمة 

رجــاء  األســرة  اعتقــال  مــددت  االحتــال 

ــة،  ــام إضافي ــدة 8 أي ــس مل ــن نابل ــوع م كرس

ــي. ــة املحام ــن مقابل ــا م ومنعته

     وأضافــت يف بيــان صحــايف: “بالرغــم مــن 

محكمــة  أّن  إال  الصعــب  الصحــي  وضعهــا 

ــوع”. ــال كرس ــددت اعتق ــال م االحت

     بدورهــا، طالبــت وزارة شــؤون املــرأة 

بإنقــاذ حيــاة األســرة املريضــة رجــاء كرســوع 

ــا  ــراج عنه ــل لإلف ــرك العاج ــا( والتح )٤٩ عاًم

ــال. ــجون االحت ــن س م

ــا املؤسســات  ــاٍن له ــوزارة يف بي      ودعــت ال

ــأرسع  ــا ب ــام بدوره ــة للقي ــة والحقوقي الدولي

ــان  ــوق اإلنس ــي حق ــيام منظمت ــت، وال س وق

األســرة  أّن  إىل  األحمــر، مشــرًة  والصليــب 



أّن رئيســه عبــد الفتــاح الرهــان، التقــى وزيــر خارجيــة االحتــال إيــي كوهــني يف الخرطــوم، وبحثــا 

تعزيــز آفــاق التعــاون املشــرك وال ســيام يف املجــاالت األمنيــة والعســكرية.

     وبعــد عودتــه مــن الخرطــوم، أعلــن كوهــني أن توقيــع اتفاقيــة التطبيــع مــع الســودان ســيتم يف 

واشــنطن خــال شــهور قليلــة مــن العــام الجــاري.

     وبعــد توقيــع اتفاقيــة التطبيــع بــني “تــل أبيــب” والخرطــوم، ســيكون الســودان ســادس دولــة 

عربيــة توقــع اتفاقيــة ســام مــع االحتــال الصهيــوين بعــد مــرص )1978( واألردن )1994(، واإلمــارات 

والبحريــن واملغــرب )2020(.

     اإلســامية وتاريخهــا، وثقافتهــا مضيًفــا “ال ميكــن أبــًدا أن يكــون هنــاك تطبيــع بني شــعوبنا، وبني هذا 

العــدو الصهيــوين الذي احتــل أرضنا، ودنس مقدســاتنا”.

ــدس ويف  ــا يف الق ــرك أهلن ــوز ت ــية، إذ ال يج ــاريع املقدس ــم املش ــارة إىل دع ــتكون إش ــا “س      مضيًف

فلســطني، يواجهــون وحدهــم هــذا العدو الصهيــوين، ويقدمــون التضحيات الجســيمة، والدمــاء، فيجب 

عــىل األمــة دعــم املقدســيني والفلســطينيني وهــي مــن أقــل الواجبــات”.

     وكانــت اللجنــة املنظمــة لـ”أســبوع القــدس العاملــي”، كشــفت عــن برنامجها لألســبوع الــذي ينطلق 

يف 14 شــباط/ فرايــر الجــاري، حتــى 20 مــن الشــهر ذاتــه.
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رئيس هيئة علماء السودان: يريدون تضييع عاصمة الالءات الثالث

مسؤول لجنة البرامج في »أسبوع القدس العالمي«: سنركز على تجريم التطبيع

     أكّــد الشــيخ عبــد الحــي يوســف رئيــس هيئة 

علــامء الســودان أّن العقيدة اإلســامية الراســخة 

يف القلــوب هــي الصخــرة التــي تتكــر عليهــا 

محــاوالت األعــداء تذويــب الفــوارق.

     وقــال يف ترصيــحٍ لـ”املركــز الفلســطيني 

لإلعــام”: باألمــس القريــب أقــدام وزيــر خارجية 

الصهاينــة تحــط يف الخرطــوم أرض الــاءات 

الثــاث، األرض التــي انطلــق منهــا الــاءات 

الثــاث: ال صلــح ال تفــاوض وال استســام.

     وأكــد أّن الســودان أرض عــاش أهلهــا وقادتهــا 

أهلهــا  داعمــون، ولجهــاد  لفلســطني  وهــم 

مؤيــدون، واآلن يــأيت البعــض مــن أجــل أن 

يضيعــوا هــذا التاريــخ كلــه، مشــرًا إىل أّن خطب 

الجمعــة يف الســودان عــّرت عــن رفــض ذلــك.

     وأشــار إىل أّن قضيــة فلســطني عقيــدة 

وليســت خاضعــة للحســابات والسياســة، ونقول 

للنــاس: إّن قوًمــا نقضــوا العهــد مــع خــر البــر 

لــن يفــوه مــع غــر

     وقبــل أيــام، أعلــن مجلــس الســيادة أّن 

     قــال مســؤول لجنــة الرامــج يف “أســبوع القدس 

العاملــي” الشــيخ عــي اليوســف: إّن التحضــرات 

لألســبوع تجــري بشــكل مكثف.

وقــال: إّن انطــاق األســبوع عــر املؤمتــر الصحــايف 

ســتتبعها نــدوة هامــة، تشــارك فيهــا مؤسســات 

دوليــة وإعاميــة عديــدة.

ــع  ــل م ــرى التواص ــه ج ــف أن ــاف اليوس      وأض

شــخصيات مــن أكــر مــن 60 دولــة حــول العــامل، 

موضًحــا أن عــددًا مــن الــدول بــدأت بالفعــل 

بالتحضر، والتنســيق لعقد لقاءات مشــركة تخدم 

ــر،  ــرار الســنغال، والجزائ فكــرة األســبوع، عــىل غ

وغرهــا.

ــبوع  ــف، أّن “أس ــي اليوس ــيخ ع ــدد الش      وش

القــدس العاملــي” مــن أهدافــه الركيــز عىل تجريم 

التطبيع، باعتبــاره خيانة لألمة اإلســامية وتاريخها، 

وثقافتهــا مضيًفــا “ال ميكــن أبــًدا أن يكــون هنــاك 

تطبيــع بــني شــعوبنا، وبــني هــذا العــدو الصهيوين 

الــذي احتــل أرضنــا، ودنــس مقدســاتنا”.
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منسـق الملتقـى العلمائـي العالمـي مـن أجـل فلسـطين: ُحكـم التطبيـع 
مـع الكيـان الصهيونـي

وال يجــوز وال يُســمح بــه يف رشيعتنــا 

الغــراء، وهــو ردة عــن الــرع لــكل مــن 

ــه يُعاكــس  ميارســه ُمعتقــداً جــوازه ، ألن

كل مقاصــد الــرع يف الكتــاب والســنة، 

ويُعاكــس كل اآليــات واألحاديــث اآلمــرة 

عــىل  الكافريــن  واليــة  جــواز  بعــدم 

ــه رســول  املؤمنــني، ويُعاكــس كل ماعمل

اللــه صــىل اللــه عليــه وآلــه وســلم 

ــور  ــده  يف األم ــن بع ــه م ــه وأصحاب وآل

 ، األحــداث  هــذه  مبثــل  الصلــة  ذات 

والميكننــا أن نقيــس الصلــح ايل قــام بــه 

رســول اللــه عليــه الصــاة والســام مــع 

الكفــار بالتطبيــع، وذلــك كــون الحالتــني 

ــك كل مــن  ــدرك ذل ــاً ، يُ ــني متام مختلفت

ــيايس. ــي وس ــٌر فقه ــه نظ ل

مــن  لــك  أقــول  الختــام  وقبــل       

يُراهــن عــىل عمليــة التطبيــع بأنهــا هــي 

مدخــل الحــل لــكل مشــاكلنا السياســية 

واالجتامعيــة  واإلمنائيــة  واالقتصاديــة 

ــاكل. ــن املش ــا م وغره

     هــل تغــر حــال الــدول التــي طبعــت 

مــع الكيان أم ازدادت ســوًءا ؟

  

     الجواب يعرفه كل صاحب نظر.

ــات مــع  ــاء عاق      كــُرت تســميات بن

ــت هــذه  ــوين، ســواًءا كان ــان الصهي الكي

العاقــات سياســية أم أمنيــة أم اقتصادية 

أم رياضيــة أم غــر كل هــذه التســميات 

مــام هــو ُمعلــن أم غــر معلــن.

     وأطلــق جمهــور السياســني عــىل 

هــذا الفعــل اســم  “ التطبيــع “ دون 

أن يضعــوا تعريفــات أو حــدود ضابطــة 

لهــا الفعــل مــن جهــة ، أو بيــان أحــكام 

هــذا العمــل مــن الوجهــة الرعيــة 

ــاء بعــد النظــر  ــا الفقه ــص عليه ــي ن الت

يف أبعادهــا ومناطهــا وحكــم اللــه فيهــا .

الكيــان  اليــوم مــع       إن مايجــري 

الصهيــوين الميكننــا أن نطلــق عليــه اســم 

ــرك،  ــش املش ــة أو العي ــح أو الهدن الصل

كلــه  ذلــك  ألن  املواطنــة،  حقــوق  أو 

فلســطني  يف  الحالــة  عــىل  الينطبــق 

هــذه  لــكل  وجــود  فــا  املحتلــة، 

التســميات يف ظــل االحتــال ورسقــة 

ــب  ــعب صاح ــل الش ــروة، قت األرض وال

. والتاريخــي  الحقيقــي  األرض 

التطبيع
ومــوالة  استســام  هــو  اليــوم       

كيــان  بوجــود  واعــراف  للكافريــن، 

غاصــب ألرض ليــس لــه حــق فيهــا، 

وتنــازل عــن حــق اليجــوز التنــازل عنــه، 

ــك  ــن الميل ــا م ــني وضعه ــراف بقوان واع

اليســتحق. ملــن  وأعطاهــا 

     فهــو إقــرار وموافقــة عىل كل الجرائم 

ــاب  ــد أصح ــال ض ــا االحت ــي يرتكبه الت

األرض األصليــني، إنهــا تكــرار وبأبشــع 

ــر  ــود الحم ــع الهن ــدث م ــا ح ــورة مل ص

يف أمريــكا عندمــا ســحق املحتــل األرض 

والهويــة والتاريــخ، ومل يكتــف بذلــك 

ــة،  ــر جامعي ــه األرواح مبقاب ــحق مع فس

ويســتبدلهام  وأمــة،  ليلغــي مجتمعــاً 

ــم  ــاق، ث ــذاذ آف ــني وش ــتات ومجرم بش

ــدة .  ــة جدي ــم أم ــم اس ــق عليه يُطل

     التطبيــع يعنــي وجــود ســفارات 

وتبــادل  وزيــارات  وفنــادق  ورشكات 

ــىل  ــى ع ــام اليخف ــك، م ــر ذل ــايف وغ ثق

ــن  ــآت م ــذه الهي ــة ه ــن مهم ــع ع متاب

مهــام التجســس واإلفســاد، والتدخــل 

ــل،  ــة املراح ــية لكاف ــح الدراس يف املناه

ــاً،  ــاً وديني ــة ثقافي ــة األم ــاع بوصل وضي

وبذلــك يتبــني لنــا أن التطبيــع يعنــي 

االستســام للكافريــن وظهــور أمرهــم 

وإضاعــة ديننــا وأرضنــا وكل حقوقنــا، 

وأي تــرصف مــن بعــد ذلــك ســيضعنا يف 

خانــة اإلرهــاب والخــروج عىل القــرارات 

الدوليــة، ليحاســبنا املحتــل عــىل جرميــة 

املطالبــة بالحريــة والكرامــة وتحريــر 

الحقــوق. األرض واســتعادة 

من هنا نقول
     إن هــذا الصلــح “ التطبيــع “ مــع 

ــاً  ــوين حــراٌم وباطــٌل رشع ــان الصهي الكي
الشيخ الدكتور عبدالله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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     يف خطــوة عدوانيــة جديــدة، تضــاف 

املحتــوى  محاربــة  يف  فيســبوك  ســجل  إىل 

الفلســطيني، وتطبيــق الــروط الصهيونيــة 

ــت إدارة  ــىل الصفحــات واملنشــورات، أقدم ع

رشكــة “Meta” املالكــة ملوقــع فيســبوك، عــىل 

إغــاق صفحــة “الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

فلســطني” باللغــة العربيــة، بعــد أن بلــغ عــدد 

متابعيهــا حــوايل املليــون ومئــة ألــف، وذلــك 

أطفــال فلســطني،  بذريعــة منشــور ألحــد 

الشــهيد  والــده  صــورة  أمــام  فيــه  يقــف 

ــع  ــن م ــدم للتضام ــرة الق ــر ك ــو جامه ويدع

الشــعب الفلســطيني، مبناســبة فعاليــات كأس 

ــر. ــامل يف قط الع

     لقــد أقدمــت إدارة موقــع فيســبوك عــىل 

ــا  ــاز ضــد كل م ــدايئ واملنح ــراء الع ــذا اإلج ه

يدعــم قضيــة الشــعب الفلســطيني، وضــد 

ســنوات  عــر  لحــوايل  اســتمرت  صفحــة 

متواصلــة يف العمــل مــن أجــل حــّق العــودة، 

ونــر اإلميــان بحقــوق الشــعب الفلســطيني 

ــي ! ــتوى العامل ــىل املس ع

    إنَّ “الحملــة العامليــة للعــودة إىل فلســطني” 

وأصدقائهــا  ورشكائهــا  أعضائهــا  إىل  تعلــن 

12

بيان الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين
حول حذف صفحتها باللغة العربية على فيسبوك

التــي تتضّمــن مناقشــات حقوقيــة، كــام أكّــدت 

ذلــك منظمــة Rights Watch Human نفســها.

     إنَّ “الحملــة العامليــة للعــودة إىل فلســطني” 

ومحبّــي  وأصدقائهــا  أعضائهــا  إىل  تتوّجــه 

فلســطني مــن أجــل املســاندة يف دعــم وترويــج 

الصفحــة الجديــدة التــي أطلقتهــا الحملــة 

بعنــوان “العــودة إىل فلســطني”، إضافــة إىل 

دعــم صفحــات الحملــة األخــرى باللغتــني 

العربيــة واإلنكليزيــة.

     كــام تجــّدد “الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

ــابقاً إىل  ــا س ــي أطلقته ــا الت ــطني” دعوته فلس

ــل  ــل تفعي ــن أج ــاء، م ــرار والرف ــع األح جمي

اآلليــات القانونيــة ملحاســبة الــركات املتورطة 

يف محاربــة املحتــوى الفلســطيني، والســعي 

البتــكار حلــول تحّررنا مــن أرس املواقــع العاملية 

الخاضعــة للســيطرة الصهيونيــة، والتعــاون معاً 

ــف  ــرّة لتعري ــاحات ح ــر مس ــل توف ــن أج م

العــامل برؤيتنــا يف مختلــف املســائل، وخاصــة 

منهــا القضيــة الفلســطينية، وتعزيــز التضامــن 

الــدويل دعــامً للشــعب الفلســطيني يف نضالــه 

ــادل  ــام الع ــة والسَّ ــق الحري ــن أجــل تحقي م

ــطني. يف فلس

ــدين،  ــع امل ــامت املجتم ــطني ومنظ ــن الناش م

حريــة  أجــل  مــن  املناضلــني  جميــع  وإىل 

التعبــر دفاعــاً عــن العدالــة، ومــن أجــل 

حريــة الشــعب الفلســطيني، أنّهــا ماضيــة 

ــاً  ــرك دفاع ــا املش ــم يف طريقن ــاون معه بالتع

مــن  وســعياً  الفلســطينية،  الحقــوق  عــن 

ــودة الشــعب الفلســطيني إىل أرضــه  أجــل ع

ــن  ــد م ــى الجه ــذل أق ــوف نب ــاره، وس ودي

ــم  ــاكات والجرائ ــامل باالنته ــف الع ــل تعري أج

لهــا،  حــدٍّ  بوضــع  واملطالبــة  الصهيونيــة، 

املنقوصــة  غــر  التاّمــة  العدالــة  وتحقيــق 

. للفلســطينيني

ــع تواصــل  ــر مواق ــي تدي ــركات الت      إنَّ ال

فيســبوك،  مقّدمتهــا  ويف  االجتامعــي، 

ــب  ــم األكاذي ــة يف دع ــًة متطرف ــج سياس تنته

الصهيونيــة، والدعايــة لهــذا الكيــان الغاصــب، 

املتناهيــة  غــر  جرامئــه  عــىل  والتعميــة 

واملتناقضــة مــع كل القيــم والرائــع والقوانني، 

تســّميه  مــا  الــركات  هــذه  وتســتخدم 

ــراً  ــرض حظ ــي تف ــة( ل ــات املجتمعي )السياس

مطلقــاً عــىل كل املنشــورات التــي تدعــم 

املنشــورات  فيهــا  مبــا  الفلســطيني،  الحــّق 
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ــرًا  ــامي، ومدي ــف اإلس ــرًا للمتح      كان مدي

ملتحــف جامعــة برزيــت، ومديــرًا مشــاركًا 

لــرواق – مركــز املعــامر الشــعبي، وعضــو 

ــذ  ــد من ــم كنيســة امله ــة الرئاســية لرمي اللجن

ســنة 2010.

     نــر عــدًدا كبــرًا مــن الكتــب واملقــاالت 

ــامرة  ــخ الع ــار وتاري ــخ واآلث ــول التاري يف حق

والــراث الثقــايف بصــورة عامة، وتاريــخ القدس 

والخليــل بصــورة خاصــة، منهــا: “حــارة اليهــود 

وحــارة املغاربــة يف القــدس القدميــة: التاريــخ 

واملصــر مــا بــني التدمــر والتهويــد”، “القــدس 

يف الكتابــات التاريخيــة الصهيونيــة”.

    آخر منشــوراته من الكتب: “لفتا- ســجل شــعب: 

التاريخ والــراث الثقايف والنضال”.

     صــدر حديثًــا عــن مؤسســة الدراســات 

ــت  ــد يف بي ــة امله ــاب “كنيس ــطينية كت الفلس

دراســة يف  فلســطني:  كنائــس  أقــدم  لحــم 

العــامرة والفنــون والتاريــخ والــراث” مــن 

تأليــف نظمــي الجعبــة.

     الكتــاب هــو األول باللغــة العربيــة الــذي 

يتنــاول مجمــل تاريــخ الكنيســة، الروحــي 

واملعــامري والفنــي، ويتتبــع مختلــف املراحــل 

التــي مــرت بهــا.

لزخارفهــا  تفصيليًــا  وصفــاً  يقــدم  كــام   

ومعانيهــا، ويرافــق أعــامل الرميــم األخــر 

املؤلــف أحــد املرفــني عليهــا. التــي كان 

    تعتــر كنيســة املهــد أقــدم كنائس فلســطني 

التــي حافظــت عــىل شــكلها مــدة تزيــد عــىل 

ــدم  ــذا أق ــر به ــام تعت ــاً، ك ــر قرن ــة ع أربع

ــامل.  ــس الع كنائ

ــع  ــخ كنيســة املهــد هــو تتب ــع تاري      إن تتب

لجــزء مهــم مــن تاريــخ املســيحية يف املــرق، 

األعــوام  خــال  الكنيســة  حظيــت  وقــد 

املاضيــة بعمليــة ترميــم شــاملة أعــادت إليهــا 

وهجهــا وأظهــرت جاملياتهــا وحافظــت عــىل 

تاريخيتهــا بحيــث أصبحــت زيارتهــا متعــة 

ــى. ــة ال تضاه ــة وفني روحي

عن املؤلف

     نظمــي الجعبــة، أســتاذ التاريــخ يف جامعــة 

برزيــت، تخــرج مــن جامعــة برزيــت يف 

ــا. ــن يف أملاني ــة توبنغ ــطني وجامع فلس
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. جــًدا نعتقــد أن بإمكاننــا تغيــر منطقــة يف العــامل مــن دون أن نفهمهــا جيًدا دامئًا

     وهــذا ليــس ادعــاًءا ضــد تجربــة الواليــات املتحــدة يف مامرســة تأثرهــا، ورمبــا 

بإمكاننــا االنفصــال عــن الــرق األوســط، لكــن لهــذه املنطقــة صفــة ســيئة بإبقائنــا 

فيهــا”. ضالعــني 

2023، “سيشــكل تحديًــا معقــًدا لصانعــي       وأضــاف أّن الــرق األوســط يف العــام 

ــرق األوســط موجــودة يف  ــات يف ال ــن التحدي ــرًا أّن “جــزءاً م ــني”، معت السياســة األمركي

ــران”. ي إ

الحكومات الصهيونية.

     وكتــب بلــوط عــىل الكتــاب إهــداء للضبــاط، اعتــر فيــه أنــه سيســاعدهم عــىل فهــم موضــوع 

مكانــة األرايض يف الضفــة الغربيــة.

     ويتضمــن الكتــاب أســئلة، بينهــا »مــا هــي قانونيــة بيــوت 500 ألــف يهــودي يســكنون يف يهــودا 

والســامرة؟، و«هــل نُفــذت صفقــات رشاء قانونيــة يف يهــودا والســامرة ومــا هــي مصداقيــة تلــك 

الصفقــات؟«.

رئيس CIA يحذر بعد زيارته لـ »إسرائيل« من انتفاضة ثالثة

ضابط صهيوني يوزع على الضباط كًتابا ُيشجع سلب أراضي الفلسطينيين

     حــّذر رئيــس وكالــة االســتخبارات املركزيــة 

ــه  ــد زيارت ــز، بع ــام برن ــة )CIA(، ولي األمركي

للكيــان الصهيــوين قبــل أســبوعني، مــن أّن 

الوضــع الهــش يف املنطقــة قــد يــؤدي إىل 

ذكــرت  حســبام  ثالثــة،  انتفاضــة  انــدالع 

ــاء 7-2-2023. ــة، الثاث وســائل إعــام صهيوني

     وقــال برنــز: “كنــت دبلوماســيًا رفيًعــا 

أثنــاء االنتفاضــة الثانيــة، وأنــا قلــق، مثــل 

ــرى  ــزة االســتخبارات، فنحــن ن ــايئ يف أجه زم

تذكــرًا غــر مفــرح لعــدد مــن الوقائــع التــي 

شــاهدناها يف حينــه، وجــزًءا مــن مســؤولية الـ 

ــكان  ــدر اإلم ــرب بق ــن ق ــل ع ــو العم CIAه

ــة والفلســطينية،  مــع أجهــزة األمــن الصهيوني

مــن أجــل منــع تفجــر عنــف كالــذي شــاهدنا 

ــد  ــذا تح ــرة، وكان ه ــابيع األخ ــه يف األس مثل

ــر”. كب

وتطــرق برنــز إىل الــرق األوســط والسياســة 

األمركيــة، قائــًا: “كنــا يف أحيــان متقاربــة 

يف  الغربيــة  الضفــة  فرقــة  قائــد  وزّع     

قــادة  عــىل  بْلــوط،  آيف  االحتــال،  كيــان 

ــف  ــا يوص ــول م ــا ح ــة كتابً ــة يف الفرق األلوي

بـ”تخليــص األرايض” يف الضفــة الغربيــة، فيــام 

املقصــود هــو تشــجيع االســتياء عــىل أرايض 

لفلســطينيني. ا

     ووزع بلــوط الكتــاب عــىل الضبــاط خــال 

الشــعور  “عنــارص  حــول  متحــور  اجتــامع 

باألمــن يف املســتوطنات”، وفــق مــا ذكــرت 

ــة. ــام صهيوني ــائل إع وس

ــو: أرسار  ــا يف الطاب ــوان “لن ــاب بعن      والكت

ــى  ــم وحت ــا إبراهي ــذ أبين ــي األرايض من مخل

ــبايب”. ــتيطان الش االس

يطلقهــا  تســمية  الشــبايب”  و”االســتيطان 

االســتيطانية  البــؤر  عــىل  املســتوطنون 

العشــوائية التــي أقيمــت بغالبيتهــا العظمــى 

يف أراض مبلكيــة فلســطينية خاصــة، مــن دون 

قــرار حكومــي رســمي، ولكــن بدعــم مــن 
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موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الجنوب الشرقي من حيفا وتبعد عنها 10 كم.

تبلغ مساحة أراضيها المسلوبة حوالى 43100 دونمًا، وبلــغ عــدد ســكانها عام 1922 حوالى 2246 نسمة، 
وعـام 1931 حوالى 3191 نسـمة، وعام 1945 حوالى 5270 نسـمة.

دمرت سلطات االحتالل القرية تدميرًا كاماًل وشرّدت أهلها وصادرت أراضيها في العام 1948.

ّ




