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الكرامة فوق اللقمة
يتنــاول اإلنســان طعاَمــه ورشابــه وهــو يعلــم أنَّ حياتــه مرهونــة بذلــك، َمثَلُــه يف ذلــك كَمثـَـل الكائنــات الحيّــة كلهــا، 

التــي تســتجيب بفعلهــا هــذا لغريــزة حــّب البقــاء، حتــى تقاتــَل بعَضهــا للحصــول عــى حّصتهــا مــن الطعــام !

لكــن اإلنســان هــو الكائــن الحــي الوحيــد الــذي ميكنــه حــن يشــاء أن يقــاوم حاجاتــه الطبيعيــة التــي تحفــظ وجــوده، 
ــاًرا، رغــم الجــوع، ورغــم توفــر الطعــام والقــدرة عــى الوصــول  وعــى رأســها الحاجــة إىل الطعــام، فيمتنــع عنــه اختي

إليــه، ورغــم املغريــات التــي ميكــن أن تحــّف بهــذا الطعــام أو يشــتمل عليهــا.

وقــد يكــون امتنــاع اإلنســان عــن الطعــام ألســباب تعبديــة، كــا يف اســتجابتنا ألمــر اللــه تعــاىل يف فريضــة الصيــام، 
أو ألســباب صحيــة، كمــن ميتنــع عــن الدهــون.

ــطن  ــاء أرسى فلس ــامل، وج ــرار الع ــن أح ــدٌد م ــبيلها ع ــى س ــار ع ــة، س ــّنة عظيم ــْوا ُس ــطن أحيَ ــال فلس ــن أبط لك
فأعطَْوهــا تألَّقهــا وزادوهــا بهــاًء ورشفــاً ونُبــاً؛ إنهــا ُســنَّة »اإلرضاب عــن الطعــام«، حيــث يكــون االمتنــاع عــن الغــذاء 
ان، وحيــث تكــون الكرامــة والحريــة أكــر أهميــة  وســيلًة ملقاومــة إجــرام االحتــال، وفضــح جــَروت الجــاد وعَســف الســجَّ

مــن األكل والــرب.

لقــد كــرَّم اللــه تعــاىل اإلنســان، ومــن هــذا التكريــم نشــأت تلــك الخاصيّــة الفريــدة التــي ميتــاز بهــا اإلنســان عــى 
باقــي املخلوقــات التــي نعرفهــا، وهــي الشــعور بالكرامــة !

وعندمــا توضــع حاجــات اإلنســان يف امليــزان، تتبــوأ الكرامــة والحريــة أعــى درجــات األهميــة، حتــى تصــل مكانتهــا 
إىل درجــة تعــادل »الوجــود املــادي« لإلنســان، بــل تتفــوق عليــه يف املكانــة واالعتبــار، فــإذا مــا ُوضــع اإلنســان العاقــل 
املتــوازن مــا بــن خياريــن؛ أولهــا الحفــاظ عــى حياتــه املاديــة مــع إهــدار كرامتــه، يف مقابــل املــوت مــع الحفــاظ عــى 
كرامتــه، فــإنَّ هــذا اإلنســان ال يــردد أبــًدا يف اختيــار الكرامــة، وال يبــايل حينهــا هــل يقــُع هــو عــى املــوت أم يقــع املــوت 

عليــه !

ِعــْش عزيــزاً، أو ُمــْت وأنــت كريــم- بــن طعــن القنــا وَخْفــِق البنــود.. هــذه كانــت كلــات العــريب الصميــم، التــي عــّر 
بهــا عــن اإلنســانية الصافية.

ــس  ــث األنف ــة«، حي ــاء الخاوي ــة »األمع ــن خــال أبطــال معرك ــوم م ــا الي ــراءى لن ــة ت ــات حيّ ــذه الكل ــزال ه وال ت
ــة ! ــة بالكرام ــهامة، العبق ــة بالش ــزة، الناضح ــة بالع الطافح

نقــول هــذا ونحــن نتابــع املعركــة الريفــة التــي يخوضهــا األســر الفلســطيني ماهــر األخــرس، والتــي تجــاوزت يومهــا 
التســعن وال يــزال هــذا البطــل صامــًدا، غــر واٍن وال عاجــز؛ يقــاوم األرس ويكــر القيــَد ويواجــه الســجن والســّجان، 

وبــن َجْنبَيــه نفــٌس عزيــزة ال تــزداد مــع الجــوع إال إبــاًء، وال تعــرف مــع وَهــن الجســم ونُحولــه إال القــوة والشــمم.

ماهــر األخــرس حلقــة جديــدة يف سلســلة الــرف، الذيــن حمــل أفرادهــا فلســطن مــا بــن األعــن، وركَزوهــا مــا 
بــن األضلــع والشــغاف؛ وال شــّك يف أنَّ قضيــًة يُتــاح لهــا مثــل هــؤالء الفرســان قضيــٌة رابحــة.

ــن  ــا وب ــة حاجــزًا يفصــل بينن ــت اللقم ــون: إذا كان ــة يقول ــاء الخاوي ــة وأبطــال األمع ــذه القضي ــر ه ــف ال تنت وكي
ــا. ــًدا له ــة وبُع ــك اللقم ــا لتل ــا، فتعًس ــا وكرامتن ــة عزتن ــا، وصيان ــق آمالن تحقي

وإذا مل يكن بيننا وبن تحرير فلسطن إال أن نبذل أرواحنا؛ فهذه حياتنا هدية طيبة لفلسطن.

ــن،  ــاملة املجرم ــون ملس ــن يهرول ــن الذي ــاذَل املطبع ــّق تخ ــا الح ــف به ــة، يكش ــٌة دامغ ــه حج ــرس وأقران ــر األخ ماه
ــات. ــر األرض واملقدس ــوق، وتحري ــتعادة الحق ــؤدي إىل اس ــذي ي ــم ال ــبيل القوي ــم الس وترس

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  حــّذر 

العليــا يف القــدس وخطيــب املســجد 

عكرمــة  الدكتــور  الشــيخ  األقــى 

االحتــال  محــاوالت  مــن  صــري 

واملســتوطنن للســيطرة عــى مواقــع 

اليــد  ووضــع  األقــى  يف  محــددة 

عليهــا.

ــي  ــان صحف ــري يف بي ــت ص ولف

الســبت 10-10-2020 إىل أن االحتــال 

حرمــة  وأي  اهتــام  أي  يُعطــي  ال 

ــة  ــع عاق ــى قط ــل ع ــى، ويعم لألق

ــم  ــه يوه ــا أن ــجد، ك ــلمن باملس املس

املســتوطنن بأن فلســطن هــي األرض 

التــي يســتحقها اليهــود وأن الهيــكل 

ســيبني عــى أنقــاض األقــى لتشــجيع 

ــطن. ــة إىل فلس ــره الصهاين هج

االحتــال  أطــاع  أن  إىل  ونبّــه 

خــال  مــن  وتتبلــور  تتوقــف  مل 

واليوميــة  املتتاليــة  االقتحامــات 

لألقــى واالســتفزازية بهــدف فــرض 

املســجد. عــى  جديــد  واقــع 

بــأن  صــري  الشــيخ  وذكــر 

عــى  يــده  االحتــال حــاول وضــع 

بــاب  وإغــاق  املــرواين  املصــى 

الرحمــة ووضــع البوابــات اإللكرونيــة 

ذلــك،  أفشــلوا  املقدســين  أن  إال 

محــذًرا مــن أفــكار االحتــال القامئــة 

لفــرض  الجاهــزة  ومخططاتهــم 

السيادة عى األقى من جديد.

ملجــزرة  الثاثــن  الذكــرى  ويف 

ــب املســجد  األقــى األوىل قــال خطي

زالــت  مــا  املجــازر  إن  األقــى، 

مســتمرة يف املســجد األقــى املبــارك، 

ولــن تثنينــا عــن الدفــاع عــن األقــى 

بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة.

ــازر  ــري أن املج ــيخ ص ــد الش وأك

ــرق  ــى بط ــجد األق ــتمرة يف املس مس

أخــرى، تتمثــل يف االقتحامــات املتتالية 

واالعتقــاالت واإلبعــاد والهــدم، لتفريــغ 

ــع  ــدف وض ــلمن به ــن املس ــجد م املس

يــد االحتــال عليــه.

أن “هــذه  وشــدد صــري عــى 

ــا عــن الدفــاع عــن  ــن تثنين املجــازر ل

ــوة،  ــن ق ــا م ــا أوتين ــكل م ــى ب األق

وســيبقى األقــى يف ســيادة املســلمن 

إىل أن يــرث اللــه األرض ومــن عليهــا”.

هــذا  مثــل  يف  أنــه  إىل  وأشــار 

قبــل   2020-10-8 الخميــس  اليــوم؛ 

30 عاًمــا، وقعــت املجــزرة الكــرى 

املصلــن  بحــق  البشــعة  والجرميــة 

األقــى  املســجد  يف  املســلمن 

االحتــال  خالهــا  انتهــك  املبــارك، 

الرصــاص  بإطــاق  املســجد  حرمــة 

مــن البنــادق ومــن الطائــرة  تجــاه 

يف  املتواجديــن  املســلمن  املصلــن 

األقــى. املســجد  رحــاب 

وأضــاف “اختلــط الدم الفلســطيني 

مــن شــباب القــدس واألرايض املحتلــة 

ــا  ــزة، م ــاع غ ــة وقط ــام 48 والضف ع

يؤكــد عــى أن الفلســطينين متوحديــن 

عــى قلــب رجــل واحــد يف الدفــاع 

عــن املســجد األقــى والقــدس”.

صبري: االحتالل يحاول السيطرة على 
مناطق محددة باألقصى 
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الخميس 28 صفر 1442هـ، الموافق لـ 15 تشرين األّول 2020 

قــال تقريــر صــادر عــن مؤسســات 

قــوات  “إن  الفلســطينين:  األرسى 

فلســطينيًا   341 اعتقلــت  االحتــال 

خــال شــهر أيلــول / ســبتمر املنــرم، 

مــن بينهــم 32 طفــًا، وثاث ســيدات”.

وحقــوق  األرسى  ومؤسســات 

اإلنســان التــي شــاركت يف إصــدار 

التقريــر هــي هيئــة شــؤون األرسى 

األســر  ونــادي  واملحّرريــن، 

الفلســطيني، مؤسســة الضمــر لرعايــة 

ومركــز  اإلنســان،  وحقــوق  األســر 

ســلوان.  – حلــوة  وادي  معلومــات 

ــال 117  ــلطات االحت ــت س واعتقل

مواطًنــا مــن القــدس، و25 مواطًنــا 

مــن رام اللــه والبــرة، و80 مواطًنــا 

مــن الخليــل، و28 مواطًنــا مــن جنــن، 

ومن بيت لحم 30 مواطًنا.

فيــا اعتقلــت 9 مواطنــن مــن 

نابلــس، ومــن طولكــرم 13 مواطًنــا، 

و6  قلقيليــة،  مــن  مواطنــن  و10 

ــن  ــا، و4 مواطن ــن أريح ــن م مواطن

مــن  مواطنــن  و4  طوبــاس،  مــن 

مواطًنــا   15 إىل  باإلضافــة  ســلفيت، 

ــزة. ــن غ م

األرسى  عــدد  بلــغ  وبذلــك 

واملعتقلــن الفلســطينين يف ســجون 

االحتــال خــال شــهر أيلــول/ ســبتمر 

2020، 4400 أســرًا، منهــم 39 أســرة.

وبلــغ عــدد املعتقلــن األطفــال 155 

 ،350 اإلداريــن  واملعتقلــن  طفــًا، 

وبلــغ عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري 

الصــادرة 98 أمــر اعتقــال إداري، مــن 

بينهــا 41 أمــرًا جديــًدا، و57 متديــًدا.

 2020-10-14 األربعــاء  توافــق 

ــن  ــة م ــرى الـــ26 الستشــهاد ثاث الذك

والذيــن  القســام،  كتائــب  مقاتــي 

أرشفــوا عــى أرس الجنــدي اإلرسائيــي 

عــى  ردًّا  فاكســان«  »نخشــون 

مجــزرة املســجد اإلبراهيمــي، وبهــدف 

الوصــول إىل صفقــة لتبــادل األرسى 

وعــى رأســهم حينهــا الشــيخ املجاهــد 

الشــهيد أحمــد ياســن.

العمليــة  أبطــال  واستشــهد 

ــد  ــة، وعب ــهيد حســن تيســر النتش الش

الكريــم ياســن بــدر مــن القــدس، 

ــزة،  ــن غ ــه م ــاد الل وصــاح حســن ج

وحــدة  مــع  اشــتباك  إثــر  وذلــك 

ــر  ــت تحري ــة” حاول ــة “إرسائيلي خاص

ــن أبطــال القســام  »فاكســان«، فتمك

واألســر  الوحــدة  قائــد  قتــل  مــن 

آخريــن. وإصابــة  »فاكســان« 

تفاصيل العملية

العســكرية  عملياتهــم  أول  كانــت 

تهــدف لقتــل حــراس جــزار صــرا 

وشــاتيا املجــرم »شــارون«، ومهاجمــة 

ــوا  ــة، وفوجئ ــدة القدمي ــه يف البل منزل

ــرروا  ــال، فق ــكري لاحت ــز عس بحاج

االشــتباك معهــم، فأصيــب املجاهــد 

عصــام قضــاين إصابــة بالغــة يف 

مطــاردة  إثــر  واستشــهد  الــرأس، 

عابديــن  راغــب  األخــوان  قصــرة 

وطــارق عرفــة، وانســحب األخــوان 

عبــد الكريــم بــدر وحســن النتشــة مــن 

املوقــع، لتبــدأ منــذ تلــك اللحظــة حيــاة 

قســامية  مجموعــة  ضمــن  املطــارد 

املجاهــد  إليهــا  إضافــة  شــملت 

»صــاح جــاد اللــه« مــن قطــاع غــزة.

الســابعة  الســاعة  متــام  ويف 

حاولــت   1994/10/14 مســاء  مــن 

تحريــر  “إرسائيليــة”  خاصــة  قــوة 

اشــتباك رشس  فوقــع  »فاكســان«، 

وجنــود  القســام  مجاهــدي  بــن 

االحتــال، مــا أدى إىل مقتــل قائــد 

و«فاكســان«،  اإلرسائيليــة  الوحــدة 

وإصابــة جنــود إرسائيليــن، واستشــهد 

الثاثــة. القســام  كتائــب  أبطــال 

االحتالل اعتقل 341 فلسطينًيا الشهر الماضي

الذكرى الـ26 الستشهاد أبطال عملية أسر 
الجندي اإلسرائيلي »فاكسمان«
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املحــرر  األســر  زوجــة  ناشــدت 

ماهــر األخــرس املــرب عــن الطعــام 

منــذ 81 يوًمــا، جميــع األحــرار الشــتداد 

خطــورة الحالــة الصحيــة لزوجهــا، مــع 

اســتمراره يف اإلرضاب.

يف  األخــرس،  تغريــد  وأكــدت 

تريــح صحفــي، أن األطبــاء أبلغوهــا 

بوجــود خطــر حقيقــي عــى حيــاة 

ــى  ــرٌّ ع ــه م ــرًة إىل أن ــا، مش زوجه

ــق  ــى تحقي االســتمرار يف اإلرضاب حت

الحريــة أو الشــهادة.

ــبوعن ازدادت  ــذ أس ــت: »من وقال

خطــورة،  لزوجــي  الصحيــة  الحالــة 

وحــذر األطبــاء مــن فقدانــه يف أي 

لحظــة«.

ودعــت زوجــة األســر املوجــودة 

مستشــفى  مستشــفى  يف  بجــواره 

املؤسســات  الصهيــوين،  »كابــان« 

الحقوقيــة وفصائــل العمــل الوطنــي 

لدعــم زوجهــا والضغــط لإلفــراج عنــه.

ــة  ــرة الصح ــت وزي ــا خاطب بدوره

مــي الكيلــة، منظــات دولية وإنســانية، 

ــر  ــر ماه ــاة األس ــاذ حي ــل إلنق للتدخ

األخرس.

يف  الصحــة  وزيــرة  وقالــت 

ــة  ــائل متطابق ــان صحفــي، يف رس بي

للمنظــات الدوليــة: “إن هنــاك أبًــا 

ــل  ــو مكبّ ــا وه ــوت جوًع ــطينيًا مي فلس

إرسائيــي،  مبستشــفى  رسيــر  عــى 

حيــث ترفــض دولــة االحتــال اإلفــراج 

ــة«. ــه الصحي ــه، رغــم تدهــور حالت عن

وأكــدت أن صمــت دول العــامل عى 

مــا يجــري يف مستشــفى »كابــان« 

اإلرسائيــي لألســر األخــرس يشــجع 

تنكرهــا  يف  املــي  عــى  إرسائيــل 

ألبســط معــاين اإلنســانية.

األخــرس  األســر  أن  وأضافــت 

يعــاين مــن آالم حــادة يف جســده، 

يف  وصعوبــة  متكــررة،  وإغــاءات 

ــد  ــي، وفق ــتطيع امل ــث، وال يس الحدي

مــن وزنــه أكــر مــن 25 كغــم.

وأكــدت وزيــرة الصحــة متابعــة 

ــي  ــع الصح ــة للوض ــادة والحكوم القي

لألســر األخــرس، محملــة االحتــال 

املســؤولية عــن حياتــه.

باملحكمــة  تســمى  مــا  ورفضــت 

ــا لــدى االحتــال خــال جلســتها  العلي

صبــاح اإلثنــن 12-10-2020، اإلفــراج 

ــت  ــر، وقال ــر ماه ــن األس ــوري ع الف

مؤسســة مهجــة القــدس: “إن محكمــة 

بإصــدار  اكتفــت  العليــا  االحتــال 

توصيــة باإلفــراج عــن األســر األخرس 

ــادم”. ــاين الق ــن الث ــخ 26 تري بتاري

وأوضحــت املؤسســة أن األخــرس 

ــد إرصاره  ــة، وأك ــذه التوصي ــض ه رف

ــن  ــوح ع ــه املفت ــة إرضاب ــى مواصل ع

الطعــام حتــى اإلفــراج عنــه ونيــل 

الحريــة.

ــا  ــرس ظروفً ــر األخ ــه األس ويواج

صحيــة خطــرة للغايــة بعــد دخولــه يف 

الشــهر الثالــث مــن إرضابــه، حيــث ال 

ــاول  ــض تن ــة ويرف ــى الحرك ــوى ع يق

ــات. املدع

اإلرضاب  يف  رشوعــه  ومنــذ 

تعــرض األســر األخــرس لعمليــات نقــل 

ــه  ــه وثني ــة إلنهاك ــررة، يف محاول متك

عــن االســتمرار يف خطوتــه، حيــث 

ــه  ــة اعتقال احتجــزه االحتــال يف بداي

يف معتقــل »حــوارة« ثــم نقلــه إىل 

ــل  زنازيــن ســجن »عوفــر«، إىل أن نُق

ــرًا  ــة«، وأخ ــادة الرمل ــجن »عي إىل س

»كابــان«. مستشــفى  إىل 

يذكــر أن األســر األخــرس مــن 

ــيلة  ــدة س ــام 1971م، يف بل ــد ع موالي

لســتة  الظهــر يف جنــن، وهــو أب 

ــغ  ــى، وتبل ــه تُق ــم طفلت ــاء أصغره أبن

ــل  ــوام، وكان يعم ــتة أع ــر س ــن العم م

قبــل اعتقالــه يف الزراعــة.

األسير ماهر األخرس يواصل معركته مع االحتالل 
واألطباء يحّذرون من استشهاده
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الخميس 28 صفر 1442هـ، الموافق لـ 15 تشرين األّول 2020 

التابعــة  القمــع  قــوات  اعتــدت 

الصهيونيــة،  الســجون  ملصلحــة 

أرسى  عــى  الثاثــاء2020-10-13، 

»ايشــل«  ســجن  يف  فلســطينين 

املحتلــة. فلســطن  شــايل 

عــر  األســر«  »نــادي  وأفــاد 

ــوات  ــبوك« أن ق ــى »فيس ــه ع صفحت

ملصلحــة  التابعــة  »متســادا«  القمــع 

ــة، اقتحمــت قســم  الســجون اإلرسائيلي

)10(، وهــو القســم الوحيــد يف ســجن 

»ايشــل«، وقيّــدت األرسى وعددهــم 

)20( أســرًا، واعتــدت عليهــم بالــرب 

املــرح، مشــرًا إىل أن جــزًءا منهــم 

ــون أمراضــا  ــن يعان مــن املــرىض الذي

ــة. مزمن

الســجن  مصلحــة  أن  إىل  ولفــت 

عبــد  األســر  القســم  ممثــل  نقلــت 

الباســط بــدوي إىل زنازيــن العــزل 

ــت األرسى عــى  االنفــرادي، كــا وزّع

ــع األرسى  ــدت رف ــرف، وتعم ــة الغ بقي

ــال عمليــة النقــل. ــن قيودهــم خ م

ــرض  ــي تع ــع الت ــة القم ــد عملي وتُع

»ايشــل«  ســجن  يف  األرسى  لهــا 

األعنــف بعــد عمليــات القمــع التــي 

نفــذت يف ســجن »عوفــر«، خــال 

والتــي  املــايض،  ســبتمر  أيلــول/ 

متــت عقــب استشــهاد األســر داود 

ــات  ــوع إصاب ــب، وأدت إىل وق الخطي

ــدر  ــق املص ــوف األرسى، وف ــن صف ب

ــه. ذات

رفــض  الثاثــاء  صبــاح  ومنــذ 

إىل  الخــروج  الفلســطينيون  األرسى 

»الفــورة« )الخــروج لســاحة الســجن(؛ 

خطوًة احتجاجية.

وكانــت حركــة املقاومــة اإلســامية 

-10-12 اإلثنــن  أعلنــت  »حــاس«، 

ــى  ــرد ع ــة لل ــة املقاوم 2020، »جهوزي

عــدوان االحتــال اإلرسائيــي تجــاه 

الفلســطينين يف ســجونه«. األرسى 

وقالــت الحركــة، يف بيــاٍن: »نحمــل 

عــن  املســؤولية  االحتــال  حكومــة 

االعتــداء عــى القياديــن األســرين 

ــامة  ــن س ــاء وحس ــو الهيج ــال أب ج

خــال العــدوان الهمجــي الــذي شــنته 

قــوات مصلحــة الســجون عــى األرسى 

يف ســجن ايشــل«.

وأضافــت »إن مــا قامــت بــه قوات 

ــدوان  ــن ع ــل م ــجن ايش ــع يف س القم

ــة  ــال ومواصل ــا األبط ــى أرسان ــم ع آث

االســتهتار بحيــاة األســر املــرب عــن 

ــو جرميــة  ــر األخــرس ه ــام ماه الطع

ــا«. ــال مثنه ــة ســيدفع االحت مركب

املقاومــة مــا  أن  وشــددت عــى 

زالــت عــى عهــد الحريــة الــذي قطعته 

لــألرسى، مضيًفــة أن مقاومتنــا وشــعبنا 

البطــل ســيبذلون الغــايل والنفيــس مــن 

أجــل الحريــة والكرامــة ألرسانــا.

وتعتقــل ســلطات االحتــال نحــو 

4500 فلســطيني، موزعــن عــى قرابــة 

الـــ 23 مركــز تحقيــق وتوقيــف وســجًنا، 

و360  فتــاة  و41  طفــا   160 منهــم 

ــة(  ــا تهم ــون ب ــا )معتقل ــًا إداريًّ معتق

بحاجــة   700 منهــم  و1800 مريــض 

ــل. ــي عاج ــل طب لتدخ

قوات قمع صهيونية تعتدي بالضرب المبرح 
على أسرى »إيشل«
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مبجلــس  يســمى  مــا  صــّدق 

حكومــة  يف  األعــى  التخطيــط 

 ،2020-10-14 األربعــاء  االحتــال، 

عــى بنــاء 2166 وحــدة اســتيطانية يف 

الغربيــة. الضفــة  مســتوطنات 

اإلعاميــة  املصــادر  وبحســب 

ــة؛ فــإن املجلــس ســيعقد جلســة  العري

ــة  ــتكمل املوافق ــس، ليس ــرى، الخمي أخ

عــى إجــايل أكــر مــن 5000 وحــدة.

ســلطات  صّدقــت  أيــام  وقبــل 

االحتــال، عــى بنــاء مئــات الوحــدات 

»تســور  مســتوطنة  يف  االســتيطانية 

أرايض  عــى  املقامــة  هداســا« 

فوكــن  وادي  قريــة  يف  املواطنــن 

غــرب بيــت لحــم.

 500 بنــاء  التصديــق  ويشــمل 

مســتعمرة  يف  اســتيطانية  وحــدة 

»تســور هداســا« عــى حســاب أرايض 

فوكــن. وادي  قريــة  املواطنــن يف 

»يديعــوت  صحيفــة  وحســب 

فــإن  الصهيونيــة؛  احرونــوت« 

الجديــدة  االســتيطانية  الوحــدات 

ــا  ــتوطنات منه ــدة مس ــة عــى ع موزع

ــاس،  ــه مخ ــم، ومعالي ــي، نوكدي »عي

وياكــر«. وفدوئيــل، 

ــاء أكــر مــن 1000  كــا ســيتم بن

ــت«  ــار عيلي وحــدة يف مســتوطنة »بيت

القريبــة مــن القــدس املحتلــة و625 

ــايل«. ــتوطنة »ع ــدة يف مس وح

وســيصّدق االحتــال عــى بنــاء 

560 وحــدة يف مســتوطنة »جيلــو« يف 

ــتوطنة  ــة، و286 يف مس ــدس املحتل الق

مســتوطنة  و181 يف  برخــا«،  »هــار 

مســتوطنة  يف  و120  »عينــاف«، 

»كيــدم«.

ويســتغل االحتــال الوضــع الراهــن 

باالســتياء  كورونــا،  جائحــة  بفعــل 

عــى مســاحات شاســعة مــن األرايض، 

ــة  ــدة املتمثل ــة الجدي ــار السياس يف إط

ــل. ــاء وترحي ــارات إخ ــليم إخط بتس

ــال  ــت ســلطات االحت ــا وصّدق ك

بنــاء  عــى   ،2020-10-12 اإلثنــن 

يف  االســتيطانية  الوحــدات  مئــات 

مســتوطنة »تســور هداســا« املقامــة 

عــى أرايض املواطنــن يف قريــة وادي 

ــم. ــت لح ــرب بي ــن غ فوك

بنــاء  عــى  التصديــق  ويشــتمل 

ــتعمرة  ــتيطانية يف مس ــدة اس 500 وح

»تســور هداســا« عــى حســاب أرايض 

املواطنــن يف قريــة وادي فوكــن.

احتــايل  مخطــط  ويســتهدف 

محافظــة بيــت لحــم مــن خــال زيــادة 

وتــرة االســتيطان، وكان آخرهــا تغيــر 

يف حــدود األرايض يف عــرب التعامــرة 

املواطنــن  ومنــع  لحــم،  بيــت  رشق 

ــم  ــوث يف أراضيه ــول واملك ــن الدخ م

ــوب  ــتوطنات جن ــض املس ــة لبع املحاذي

ــم. ــت لح ورشق بي

ويعــد االحتــال مســتوطنة »تســور 

ــا  ــار أنه ــى اعتب ــا ع ــا« كيبوتس هداس

»الخــط  مناطــق  داخــل  موجــودة 

املســتوطنة  لكــن نصــف  األخــر«، 

الغربيــة  الضفــة  مناطــق  يف  أقيــم 

وخاصــة عــى حســاب أرايض قريــة 

فوكــن. وادي 

عــام  نتنياهــو  حكومــة  وقــررت 

دومنًــا  آالف  أربعــة  مصــادرة   2014

والجبعــة  فوكــن  وادي  أرايض  مــن 

قــوات  تلحــق  واليــوم  وصوريــف، 

االحتــال جــزًءا مــن هــذه األرايض 

بصمــت وبــدون ضجيــج إعامــي.

االحتالل ُيصّدق على بناء 2166 
وحدة استيطانية في الضفة
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الخميس 28 صفر 1442هـ، الموافق لـ 15 تشرين األّول 2020 

كشــف مســؤول “إرسائيــي” رفيــع، 

الثاثــاء 13-10-2020، أنــه من املرجح 

أن توقــع إرسائيــل واإلمــارات اتفاقيــة 

ــة يف  ــام املقبل طــران تجــاري يف األي

إطــار عمليــة تطبيــع أوســع.

ــش،  ــة الجي ــع إذاع ــة م ويف مقابل

العــام  املديــر  مالــكا،  عوفــر  قــال 

ــرام  ــة: “إن إب ــوزارة النقــل اإلرسائيلي ل

ــن  ــاء، وم ــى االنته ــك ع ــاق أوش االتف

عليــه يف  التوقيــع  يتــم  أن  املتوقــع 

األيــام القليلــة املقبلــة”.

ســتكون  االتفــاق،  ومبوجــب 

عــى  قــادرة  الصهيونيــة  الطائــرات 

ــوط يف  ــارات والهب ــواء اإلم ــوغ أج بل

مطاراتهــا مبــا يفيــد الســياحة بــن 

واقتصاديهــا. البلديــن 

ــية  ــادر سياس ــفت مص ــا كش بدوره

ــد  ــن أن الوف ــاب ع ــة«، النق »إرسائيلي

ــة  ــيصل إىل الدول ــذي س ــارايت ال اإلم

ســيضم  املقبــل  األســبوع  العريــة، 

وزيــري املاليــة واالقتصــاد ومســؤولن 

ــارات. ــن اإلم ــن م ــن آخري حكومي

مينــاء  إىل  وصلــت  قــد  وكانــت 

ــام  ــة ع ــا )شــال فلســطن املحتل حيف

ســفينة  أول  املــايض،  اإلثنــن   ،)48

ــاء  ــن مين ــارشًة م ــة مب ــحن  إماراتي ش

 «جبل عي« يف  ديب.

مســؤولون  ويصــل  كــا 

إىل  وأمريكيــون  »إرسائيليــون« 

البحريــن، األحــد املقبــل، يف رحلــٍة 

بــن  مطــار  مــن  مبــارشة،  جويــة 

األوىل  للمــرة  املنامــة  إىل  غوريــون، 

بــن  التطبيــع  اتفــاق  توقيــع  منــذ 

لطرفــن. ا

كشــفت قنــاة »كان« الصهيونيــة، 

ظــل  يف  أنــه  األحــد2020-10-11، 

لتطبيــع  »االتصــاالت«  أســمته  مــا 

ــارة  ــر لزي ــرى التحض ــات، يج العاق

وفــد ســوداين مؤلــف مــن 40 شــخصية 

جاهريــة لـــ »إرسائيــل« يف تريــن 

القــادم. الثاين/نوفمــر 

ــد  ــاة: “إّن الوف ــال مراســل القن وق

ورجــال  وفنانــن  رياضيــن  يضــم 

أعــال”، مشــرًا إىل أن عضــو الرملان 

الســابق ورجــل األعــال الســوداين أبــو 

ــف  القاســم برطــم هــو مــن يقــف خل

ــادرة. املب

قــال  القنــاة،  مــع  حديثــه   ويف 

برطــم: “إنــه عــى اتصــال مــع جهــات 

ــوص  ــل بخص ــمية يف إرسائي ــر رس غ

يتــم  »مل  مضيًفــا:  املبــادرة”،  هــذه 

يف  الســلطات  مــع  بعــد  التنســيق 

الخرطــوم، لكــن القانــون املحــي ال 

مينــع مثــل هــذه الزيــارة”.

ــارة  ــن الزي ــدف م ــح أنَّ اله وأوض

هــو »كــر الحاجــز النفــي لــدى 

املواطــن الســوداين واإلرسائيــي “!

ودعــا عضــو الرملــان الســوداين 

ــن إىل  ــؤولن اإلرسائيلي ــابق، املس الس

الســاح بإجــراء هــذه الزيــارة، قائــًا: 

»إن زيــارة مــن هــذا النــوع ميكــن 

أن تقــرب بــن الشــعوب«، مؤكــًدا أنــه 

»ال يوجــد أي عــداوة وكراهيــة بــن 

ــال. ــا ق ــودان«، ك ــل والس إرسائي

وفد إماراتي يضم وزيرين يتوجه إلى »تل أبيب«.. 
و»إسرائيليون« في المنامة

قناة صهيونية: وفد سوداني يضم 40 شخصية 
يعتزم زيارة »إسرائيل«





شكًرا فلسطني

إن اإلمرياليــة األمريكيــة وجاعاتهــا 

التــزال  “إرسائيــل”  يف  الصهيونيــة 

ــعبها  ــطن وش ــو فلس ــى مح ــة ع مصمم

مــن الخريطــة العامليــة.

القانــوين  غــر  النقــل  مــن  بــدًءا 

ــروًرا  ــدس م ــة إىل الق ــفارة األمريكي للس

بـــ “صفقــة القــرن” أو عمليــة البيــع التــي 

قــام بهــا ترامــب، وصــواًل إىل خدعــة 

ــط”  ــرق األوس ــام يف ال ــة الس “اتفاقي

ــٍك  ــع مال ــرًا م ــا مؤخ ــم توقيعه ــي ت الت

أي  مــن  أكــر  واآلن  الخليــج؛  دول  يف 

وقــت مــى، يواجــه النضــال الفلســطيني 

كــرى تحدياتــه الســتعادة أرضــه وحريته.

يف هــذا الســياق، تنظــم الرابطــة 

الدوليــة لنضــال الشــعوب حملــة تضامنيــًة 

متتــد عــى مــدى شــهر تريــن األول 

ضــد  الفلســطيني  للنضــال  دعــًا 

والصهيونيــة. اإلمرياليــة 

أحــد هــذه األنشــطة هــو نــدوة عــر 

غــرب  يف  الرفــاق  ينظمهــا  اإلنرنــت 
ــات  ــا مجموع ــي ستشــارك فيه آســيا والت
ــطن  ــل فلس ــن أج ــٍن م ــة للتضام مختلف

ــامل. ــاء الع ــف أنح ــن مختل م

تقديــم  إىل  النــدوة  هــذه  تهــدف 
والشــباب  لألطفــال  تضامنيــة  هديــة 
الفلســطينين يف قطــاع غــزة والضفــة 
األرايض  كافــة  إىل  وصــواًل  الغربيــة 
أن  للتأكيــد عــى  املحتلــة،  الفلســطينية 
ــامل  ــع أنحــاء الع ــاح الشــعوب يف جمي كف

هــو واحــد.
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الخميس 28 صفر 1442هـ، الموافق لـ 15 تشرين األّول 2020 

 ILPS الحملة العالمية تشارك في ندوة عبر اإلنترنت لـ
في غرب آسيا للحديث عن الّنضال الفلسطيني
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عــّا  الصــادر  اإلعــان  يعتــر 

األعــى  التخطيــط  مبجلــس  يســمى 

للبنــاء ومجلــس املســتوطنات األعــى 

يف  اســتيطانية  وحــدة   2166 ببنــاء 

الضفــة الغربيــة هــو اإلعــان األول 

اتفاقيــة  توقيــع  منــذ  نوعــه  مــن 

التطبيــع بــن الكيــان »اإلرسائيــي« 

ــن  ــة وب ــن جه ــدة م ــات املتح والوالي

كًا مــن البحريــن واإلمــارات العربيــة 

ــول  املتحــدة يف الســابع عــر مــن أيل

واشــنطن. يف  املــايض 

وقــال حســن بريجيــة مديــر هيئــة 

يف  واالســتيطان  الجــدار  مقاومــة 

محافظــة بيــت لحــم، أّن »اإلعــان 

املذكــور يبــّن أّن محافظــة بيــت لحــم 

لهــا حصــة األســد يف هــذا القــرار 

ــتيطانية  ــدات االس ــدد الوح ــغ ع إذ يبل

املنــوي اقامتهــا عــى املحافظــة 1100 

املســتوطنات  عــى  موزّعــة  وحــدة 

غــرب وجنــوب ورشق املحافظــة وهــي 

ــع  ــة تق ــى أن املحافظ ــة ع ــة دامغ أدل

ضمــن مخطــط القــدس الكــرى التــي 

ســتحيطها االذرع االســتيطانية مــن كل 

ــزل مفصــول  ــا لتتحــّول إىل مع جوانبه

عــن محيطهــا وهــذا يســتدعي مناشــدة 

املتحــدة  واألمــم  الــدويل  املجتمــع 

املبــارش  االســتهداف  هــذا  لوقــف 

للمدينــة املقدســة«.

مــع  بريجيــة يف حديــث  وقــال 

يوجــد  “إنّــه  »القــدس«:  صحيفــة 

ــم 27  ــت لح ــة بي ــى أرايض محافظ ع

مســتوطنة ويقطنهــا نحــو 120 ألــف 

مســتوطن أي أكــر مــن نصــف ســكان 

الفلســطينين  األصليــن  املحافظــة 

البالــغ عددهــم وفــق احصائيــة دائــرة 

ألــف   210 الفلســطينية  االحصــاء 

ــات  ــاك تجمع مواطــن فلســطيني، وهن

ســكانية فلســطينية أقــل مــن عــدد 

ــدة اذ  ــتوطنة واح ــتوطنن يف مس املس

أن عــدد ســكان الريــف الرقــي مثــًا 

يبلــغ نحــو 30 ألــف مواطــن بينــا 

ــت  ــار عيلي ــدد ســكان مســتوطنة بيت ع

لوحدهــا يبلــغ نحــو 60 ألــف مســتوطن 

وهــذا إن يــدل عــى يشء فإمنــا يــدل 

مخطــط  وراءه  مخيــف  واقــع  عــى 

ــدد  ــح ع ــدف إىل أن يصب ــي يه جهنم

ســكان املســتوطنن يف مســتوطنات 

بيــت لحــم أو يوازيهــم خــال الخمــس 

أو العــر القادمــة«.

»بقيــة  إّن  بريجيــة  وأضــاف 

املعلــن  االســتيطانية  الوحــدات 

موزّعــة  وحــدة   1066 وتبلــغ  عنهــا 

الباقيــة  الضفــة  مســتوطنات  عــى 

اللــه  ورام  ســلفيت  كمحافظــات 

والخليــل«، منوًهــا إىل أّن »االعــان 

الحــايل يــأيت بعــد يــوم مــن اإلعــان 

عــى  الحكوميــة  املصادقــة  عــن 

ــح  ــتيطانية لصال ــدة اس ــاء 500 وح بن

املقامــة  هداســا  تســور  مســتوطنة 

ــن إىل  ــة وادي فوك ــى أرايض قري ع

ــدة  ــم و980 وح ــت لح ــن بي ــرب م الغ

أفــرات  مســتوطنة  لصالــح  أخــرى 

املواطنــن يف  أرايض  املقامــة عــى 

ــدة الخــر إىل الجنــوب مــن بيــت  بل

لحــم ولكــن هاذيــن االعانــن كان 

قــد صــدرا قبــل اتفاقيتــي التطبيــع 

املشــار اليهــا ولكــن االعــان عــن 

بنــاء 2166 وحــدة اســتيطانية جــاء 

ــدل  ــذا ي ــع وه ــات التطبي ــد اتفاقي بع

مل  واإلمــارات  البحريــن  دولتــي  أن 

ــد  ــتيطان أو تجمي ــف االس ــرطًا وق تش

الغربيــة  الضفــة  الضــم ألرايض يف 

بعكــس مــا أعلــن عشــية االعــان عــن 

التطبيــع أي أن هاتــن االتفاقيتــن 

كانتــا مقابــل ال يشء أو كــا قــال 

نتنياهــو »ســام مقابــل ســام« وهــذا 

ــل  ــغ الضــم ب ــل مل تل ــي أن إرسائي يعن

اســتيطان  أي  توقــف  ومل  جمدتــه 

ــل عــى  ــه وهــذا دلي ــل واصلت ــد ب جدي

هــو  التطبيــع  عشــية  أعلــن  مــا  أن 

محــض كــذب وافــراء بــل يجعلنــي أن 

ــجعت  ــع ش ــي التطبي ــول أن اتفاقيت أق

ــه يف  ــًدا من ــهد مزي ــتيطان وسنش االس

القادمــة«. الفــرات 

بقلم نجيب فراج

بيت لحم

اإلعالن عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة 
يؤّكد كذب مرّوجي التطبيع
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الخميس 28 صفر 1442هـ، الموافق لـ 15 تشرين األّول 2020 

الوهــاب  عبــد  للدكتــور  كتــاٌب 

ــن  ــادر ع ــاب الص ــع الكت املســري، يق

صفحــة.  353 عــى  الــروق  دار 

األول  بالفصــل  الكتــاب  يبــدأ 

النقــد  يتنــاوالن  اللذيــن  والثــاين 

اليهوديــة  للشــخصية  الصهيــوين 

وعجزهــا(  وشــذوذها  )هامشــيتها 

ــكالية  ــذه االش ــة له ــول الصهيوني والحل

عرقــي  إطــار  تعريفهــا يف  )إعــادة 

تصبــح  بحيــث  تحديثهــا  ـ  وإثنــي 

شــخصية داروينيــة.. الــخ(. ويتنــاول 

الفصــل الثالــث الرؤيــة الصهيونيــة 

للــذات.

فيتنــاول  الرابــع  الفصــل  أمــا 

ــة  ــع الرؤي ــن وض ــم ع ــاب الناج اإلره

الصهيونيــة لليهــود موضــع التنفيــذ.

الخامــس  الفصــل  مــن  وابتــداًء 

ــدأ الكتــاب يف التعامــل مــع العنــف  يب

الصهيــوين ضــد العــرب، فيتنــاول هــذا 

الفصــل العنــف الفكــري ضــد العــرب. 

والســابع  الســادس  الفصــان  أمــا 

باعتبارهــا  الصهيونيــة  فيتنــاوالن 

اســتيطانية. اســتعارية  ظاهــرة 

التاليــة  الفصــول  تتنــاول  كــا 

أثــر  والعــارش(  والتاســع  )الثامــن 

نظريــة  عــى  االســتيطانية  هــذه 

املفهــوم  وعــى  اإلرسائيليــة،  االمــن 

ــذايت،  ــم ال ــراع وللحك ــي لل اإلرسائي

وعــى عاقــة االقتصــاد اإلرسائيــي 

االســتاذ  ســاهم  )وقــد  باالســتيطان 

ــد الحــي، الباحــث  احمــد التهامــي عب

يف العلــوم السياســية، واألســتاذ يــارس 

علــوي، يف وزارة الخارجيــة، يف بعــض 

أجزاء هذين الفصلن االخرين(.

أمــا الفصــل الحادي عــر فيتعامل 

مــع جانــب آخــر مــن الصهيونيــة، وهــو 

اســتعاًرا  باعتبارهــا  ال  الصهيونيــة 

ــا  ــا باعتباره ــب، وإمّن ــتيطانيًا وحس اس

ــا. ــتيطانيًا إحاليً ــتعاًرا اس اس

وتتنــاول الفصــول االخــرة )الثــاين 

ــر(  ــع ع ــر والراب ــث ع ــر والثال ع

تاريــخ اإلرهــاب الصهيوين ومؤسســاته 

املختلفــة، باعتبارهــا جــزًءا عضويًــا 

ومرحلــة  الصهيــوين  العنــف  مــن 

متبلــورة منــه، وليــس أمــرًا عرضيًــا 

ــه. ــًا علي دخي

)وقــد ســاهم األســتاذ كارم يحيــى، 

ــم  ــرام، مبعظ ــدة األه ــي بجري الصحف

ــر  ــاين ع ــن الث ــاء يف الفصل ــا ج م

ــور  ــاهم الدكت ــا س ــر، ك ــث ع والثال

محمــد هشــام، املــدرس بجامعــة عــن 

ــات  شــمس، بالجــزء الخــاص بالتنظي

وســاهم  الصهيونيــة،  العســكرية 

بالجزأيــن  كذلــك  كارم  األســتاذ 

الصهيــوين  باإلرهــاب  الخاصــن 

 ،1987 وانتفاضــة  اإلرسائيــي   /

واإلرهــاب الصهيــوين/ اإلرسائيــي بعــد 

ــة  ــي النتفاض ــع اإلرسائي ــلو والقم أوس

األقــى. وقــد أضفنــا الجــزء الخــاص 

ــاب. ــث الكت بانتفاضــة األقــى لتحدي

ويتحــدث الكاتــب عــن )الصهيونيــة 

االســتيطانية( فهــي صهيونيــة اليهــودي 

الصهيونيــة  الصيغــة  يقبــل  الــذي 

فلســطن  يف  فيســتوطن  األساســية 

األصليــن(،  ســكانها  محــل  )ويحــل 

وهــذه هــي الصهيونيــة الحقيقيــة.

الصيغــة  قبلــت  أن  بعــد  ولكــن 

ــاء  ــرب بالبق ــود الغ ــرار يه ــودة ق امله

ــة  ــم توســيع نطــاق كلم يف بادهــم، ت

تضــم  أصبحــت  بحيــث  )صهيــوين( 

كل مــن يســتوطن يف فلســطن ومــن 

ــل  ــيم العم ــم تقس ــده، وت ــل يف بل يظ

الدولــة  تصبــح  بحيــث  الصهيــوين 

الصهيونيــة االســتيطانية مبنزلــة مركــز 

يهــود العــامل الدينــي والثقــايف الــذي 

ميدهــم بالهويــة واإلحســاس باالنتــاء 

واحــرام الــذات.

الصهيونية والعنف..
من بداية االستيطان إلى انتفاضة األقصى
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مسجد الخانقاه أو الزواية الصالحية
ــوار  ــل أس ــع داخ ــري يق ــجد أث مس

البلــدة القدميــة ملدينــة القــدس، يف 

ــة  ــرب من كنيس ــارى، بالق ــارة النص ح

ــة. القيام

الديــن  الســلطان صاح  بنــاه 

األيــويب بعــد معركــة حطــن يف عــام 

مســجًدا  ليكــون  هـــ/1187م،   583

ــى  ــا ع ــه، وأوقفه ــبت إلي ــة فُنس وزاوي

الصوفيــة.

ملمــوس يف  دور  لهــا  كان  وقــد 

إىل  القــدس،  يف  الفكريــة  الحركــة 

وقــد  التصــوف،  جانــب دورهــا يف 

تــوىل مشــيختها عــدد مــن العلــاء 

املتصوفــة.

الديــن  صــاح  الســلطان  ويعــّد 

ــكام  ــن الح ــادر م ــن ب ــويب أول م األي

يف   والزوايــا  الخوانــق  تأســيس  إىل 

القــدس، والخانقــاه الصاحيــة ال تــزال 

عامــرة حتــى يومنــا هــذا وقــد أضحــت 

ــا مســجد  ــوم دار ســكن وجــزء منه الي

عامــر، وجــزء آخــر مدرســة تابعــة 

لألوقــاف اإلســامية.

مــن  الخانقــاه  أن  ومعــروف 

الزوايــا الصوفيــة الهامــة بحيــث كانــت 

الخانقــاه تطلــق عــى املدرســة الدينيــة 

ــم  ــة إىل اس ــن زاوي ــمها م ــور اس وتط

ــك  ــة، لذل ــرة اململوكي ــة يف الف مدرس

حــن الحديــث عنهــا نتحــدث عــن 

ــا ومركــزًا  مجمــع يضــم مســجًدا وغرفً

ــرة. ــة كب ــوة أرضي ــادة وخل للقي

وتــأيت أهمية موقــع الخانقــاه بأنها 

تقــع يف وســط البلــدة القدميــة يف 

ــالية  ــة الش ــارى يف الجه ــارة النص ح

الغربيــة لكنيســة القيامــة، وتطــل عــى 

ســطح كنيســة القيامــة بشــكل مبــارش.

الخانقــاه يف  هــذه  واســتخدمت 

الديــن كمقــر قيــادة  زمــن صــاح 

لتدريــس  أيًضــا  واســتخدمت  لــه، 

علــوم  وخاصــة  الرعيــة،  العلــوم 

زاويــة  الكريــم، وخصصــت  القــرآن 

الفقــراء  وكل  والربــاط  للصوفيــة 

الذيــن كان يــأوون ويتعلمــون فيهــا،  

مســكن  الخانقــاه  لوقــف  وأضيــف 

وفــرن وحوانيــت وبركــة عرفــت بركــة 

الســلطان.

وهنــاك مــدن وقــرى أوقفــت عــى 

ــت  ــرى كان ــن الق ــن ضم ــاه وم الخانق

مدينــة صفــد، وأرايض البقعــة التــي 

تصــل مــن بــاب الخليــل إىل صــور 

باهــر واملكــر، ناهيــك عــن عــر 

قــرى يف القــدس، منهــا بيــت صفافــا، 

وكلهــا  كارم،  وعــن  وصورباهــر، 

أوقفــت عــى الخانقــاه.

دينيًــا  دوًرا  الخانقــاه  ولعبــت 

وتعليميًــا وحافظــت عــى وجودهــا،  

وهــي تســتخدم اليــوم كمدرســة، تُدعى 

مدرســة الخانقــاه األساســية الرعيــة، 

ــف  ــف األول إىل الص ــن الص ــي م وه

ــة،  ــا وطالب ــا 120 طالبً ــادس، فيه الس

ــدرس املنهــاج األكادميــي والرعــي. ت

وتتكــون الخانقــاه معاريًــا مــن 

مدخــل كبــر لــه عقــد ثــايث بنــي 

ألــوان  )تنــاوب  األبلــق  بأســلوب 

الحجــارة( يــؤدي إىل عــدة وحــدات 

مكشــوف  صحــن  وإىل  معاريــة 

ــد إىل  ــر درج صاع ــدوره ع ــل ب يوص

والغــرف  القاعــات  مــن  مجموعــة 

ــة كبــرة كان صــاح  ــوة أرضي وإىل خل

الديــن يعتكــف بهــا، ومنــذ زمــن غــر 

ــويف يف  ــاط الص ــف النش ــدد توق مح

الخانقــاه.. هــذه 



موقعها: 
تقع إىل الشال من عكا وتبعد عنها 15 كم. 

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 12600 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 804 نســمة 

وارتفــع إىل 1059 نســمة عــام 1931 كــا وبلــغ 1910 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- احتــل العــدو الصهيــوين أرايض القريــة وهّجــر ســكانها عــام 1948 وذلــك مــن خــال عمليــة 

»بــن عمــي«.

ــر  ــام 1949، و«جي ــان« ع ــاف لي ــتوطنتي »موش ــة مس ــى أرايض القري ــال ع ــام االحت - أق

ــف«. هزي

الزيب

الخميس 28 صفر 1442هـ، الموافق لـ 15 تشرين األّول 2020 
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