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وجهان لعنصرية واحدة 

ال تزال الكثري وسائل اإلعالم املرتهنة لإلرداة األمريكية أو املبهورة بها تُروج للقيم األمريكية ووتتناولها 

بالكثري من اإلعجاب والتمجيد، معترًبة أنها تشكل النموذج األمثل للحرية واملساواة وحقوق اإلنسان ونبذ 

العنف والكراهية والتعصب. 

إن مقتل جورج فلويد بالطريقة الوحشية التي تابعها العامل وما تاله من أحداث قمع وما ذكَّر به من 

تاريخ إجرامي للواليات املتحدة األمريكية يوجه صفعة ينبغي أن توقظ كل أولئك املتامهني مع املرشوع 

األمرييك، وتؤكد من جديد أن هذا النظام الذي قام عىل القتل والعنف والعنرصية واإلبادة الجامعية إمنا 

يرفع شعارات العدل والتسامح نفاقًا ليواري بها سوأة وجهه القبيح. 

ويف الوقت الذي أكد فيه مقتل جورج فلويد طغيان النظام املتحكم بالعامل اليوم وجشع القامئني عليه، 

إال أن الغضب الذي اجتاح الشعوب الحرة تجاه هذه الحادثة يُظهر لنا أيًضا كم هو كبري وواسع حجم 

املستعدين  للتضحية انتصاًرا للمظلوم . وهو ما ينبغي أن يدفع جميع املؤمنني بالعدالة واملستضعفني يف 

األرض إىل التوحد من كل عرق ولون ومكان يف مرشوع واحد ملواجهة الظلم والقامئني عليه.

ويف الوقت الذي تدفعنا فيه هذا الحادثة إىل إعالن تضامننا مع الكثري من أبناء الشعب األمرييك 

الذين يواجهون العنرصية والقمع من قبل النظام الحاكم هناك، فإننا نذَّكر جميع األحرار بوجوب استكامل 

مسرية التضامن مع الشعب الفلسطيني املظلوم الذي يعاين يومياً مام تعرض له جورج فلويد، إذ يسقط 

هناك الشهيد تلو الشهيد تحت وطأة االحتالل اإلرسائييل والعنرصية الصهيونية املدعومة واملتبناة أمريكيًا .

وليُعْد كل أولئك الذين ينتظرون من النظام األمرييك املجرم أن يكون وسيطًا ينصُف شعب فلسطني إىل 

رشدهم، كيف ذلك وهو نظام قام عىل االستعامر واإلبادة الجامعية، ويف تاريخه مئات الحروب الظاملة 

ومئات املاليني من القتىل.

يف معتقدنا، الناس سواسية كأسنان املشط تربطهم جميًعا قاعدة كلكم آلدم وآدم من تراب، ال فرق بني 

أسود وأبيض إال مبا يحمالنه من قيم أخالقية تدفع نحو فعل الخري وتردع عن ارتكاب الرش وفعل الظلم. 

هذه حقيقة ثبّتها اإلسالم  بوضوح وجالء قبل 14 قرنًا، وطبقها رسول الله )ص( يف مدينته املنورة، وهو 

ما يجب أن يعمل املفكرون ووسائل اإلعالم يف بالدنا لتبنيه والرتويج له.

الشيخ يوسف عبّاس               

املنّسق العام للحملة العاملية للعودة إىل فلسطني                                                                          
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نضال حمد

كاتب فلسطيني مقيم يف بولندا

مــن  يجــري  مــا  هامــش  عــىل 

ــرت  ــكا تذك ــة يف أمري ــة جامهريي هب

ــذ ســنة تواصــل  ــكا من أن هــذه األمري

ــي  ــايت، كتب ــاز مؤلف ــاف واحتج اختط

نجــاًم(  )ســأصبح  وهــي:  املنشــورة 

ــت  ــهرزاد أن حك ــزة( و) ش ــة غ و)خيم

ــني(. ــا )يف حــرة الحن ( ورمبــا أيًض

ولغايــة يومنــا هــذا مل يعرتفــوا 

الربيــدي  الطــرد  قرصنــوا  بأنهــم 

الــذي قمــت بإرســاله إىل صديــق يعلــم 

األطفــال األمريــكان مــن أصــل عــريب 

ولغــة  وثقافــة  تاريــخ  وفلســطيني 

بالدهــم العربيــة.

الشــباب  جمــوع  أشــاهد  وأنــا 

األمريــيك الغاضــب عــىل العنرصيــة 

يف بلدهــم، تذكــرت عنرصيــة وهمجيــة 

اإلمربيــايل  الرأســاميل  النظــام 

املتصهــني يف الواليــات املتحــدة، منــذ 

العــراق  احتــالل  إىل  الهنــود  إبــادة 

وأفغانســتان وأجــزاء مــن ســورية.. وال 

ــا  ــرة العربيــة ألنه ــبه الجزي ــول ش أق

منــذ  بريطانيــة  أمريكيــة  مســتعمرة 

آل  مملكــة  ووالدة  الحديثــة  نشــأتها 

ســعود وأخواتهــا.

تذكــرت عنرصيتهــم ضــد بعضهــم 

الهنــود  ضــد  عنرصيتهــم  البعــض، 

واملســلمني  والالتينيــني  والســود 

واآلســيويني الصينيــني وغريهــم، وضد 

العــرب.. وســابًقا ضــد اليهــود هــذا 

ــة  ــركات اليهودي ــيطر الح ــل أن تس قب

ــىل  ــربى ع ــرشكات الك ــة وال الصهيوني

زمــام األمــور هنــاك.

خــالل  وحشــيتهم  و  عنرصيتهــم 

حــرب  أو  أمريــكا  توحيــد  حــرب 

حصــدت  التــي  والجنــوب  الشــامل 

الضحايــا. ماليــني 

هــذه  مثــل  يف  أننــي  وتذكــرت 

األيــام مــن مطلــع شــهر حزيــران 

2019 قمــت بإرســال طــرد بريــدي 

نســخ   10 أذكــر  مــا  عــىل  يحتــوي 

ــي املنشــورة ومؤلفــايت  مــن بعــض كتب

وهــي: )ســأصبح نجــاًم( و)خيمــة غــزة( 

و)شــهرزاد أن حكــت( و)يف حــرة 

الحنــني(.

هــذا  مــن  الفاتــح  يف  يعنــي 

ــرى  ــي الذك ــب أن أحي ــهر كان يج الش

الســنوية األوىل الختطــاف واعتقــال 

األمــن األمريــيك لكتبــي ومؤلفــايت. 

ــة أن الطــرد وصــل  ــد املراجع ــني بع تب

مــن كراكــوف البولنديــة اىل احــدى 

املــدن األمريكيــة بعــد عــرشة أيــام مــن 

الحــادي  أو  العــارش  إرســاله أي يف 

عــرش مــن حزيــران يونيــو 2019.

الربيــد  موظفــة  أبلغتنــي  هكــذا 

األمريــكان  كراكــوف.  البولنــدي يف 

بدورهــم مل يعرتفــوا بوجــود الطــرد 

ــوا. ــن يعرتف ــدو ل ــا يب ــىل م وع

ــن  ــه ل ــا في ــرد وم ــرف أن الط أع

يبقــى  ســوف  الربيــد  وأن  يعــودوا 

يعــد  مل  وهــذا  بالقضيــة..  يتالعــب 

مهــام ألن الكتــب متــت مصادرتهــا 

منــذ عــام. وألن األمريــكان وضعــوا 

يدهــم عليهــا كــام يضعــون أيديهــم 

عــىل كل األمــوال املودعــة يف بنوكهــم. 

وعــىل كل حــال مل يضــع الطــرد بــني 

ــه  ــكا لكن ــات أمري ــامل ووالي ــدان الع بل

اعتقل وتم احتجازه والتكتم عليه.

ملاذا؟

ســلطات  ســوى  يعــرف  أحــد  ال 

ــالم  ــة والس ــة الدميقراطي ــكا واح أمري

والحريــة، وراعيــة املفاوضــات الســلمية 

ــوين  ــان الصهي ــني الكي ــالمية ب االستس

والســلطة الفلســطينية ومنظمتهــا التــي 

منــذ ربــع قــرن ماعــادت للتحريــر 

بــل تحولــت مــع قيادتهــا الفاســدة 

املفســدة إىل أداة لالستســالم والتمريــر 

والتطبيــع والتنســيق والتواصــل مــع 

ــطني. ــعب فلس ــتثناء ش ــع باس الجمي

ــه عندمــا  كانــت جــديت رحمهــا الل

ســهرت عــيل وأنــا مصــاب بجــروح 

الجامعــة  مستشــفى  يف  وأرقــد 

األمريكيــة يف بريــوت خريــف ســنة 

كلــام   ،1983 ســنة  وبدايــة   1982

مــن قصيــدة  أبيــات  أردد  ســمعتني 

ــود  ــل محم ــطيني الراح ــاعر الفلس الش

ــل  ــش مث دروي

عنــد  العــرب  الرؤســاء  يتوســط 

أمريــكا يك تفــرج عــن ميــاه الــرشب أو 

والطاعــون  الطاعــون  أمريــكا هــي 

أمريــكا، كانــت تقــول يل: يــا ســتي 

اللــه يلعــن أبــو أمريــكا عــىل أبــو 

أمريكا منذ سنة تواصل اختطاف واحتجاز مؤلفاتي
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الخميس 12 شوال 1441هـ، الموافق لـ 4 حزيران 2020 

قتلوا جورج ثم قتلوا إياد..
أمريكا و »إسرائيل« وجهان لعملة العنصرية 

ــب  ــوب الحلي ــدم يل ك ــل”، تق “إرسائي

وتقــول باســمة بغضــب: إرشب.. إرشب 

ــتي .. ــا س ي

فــأرى  عينيهــا  يف  أنظــر  كنــت 

ــادر  ــل وبي ــا يف الجلي ــطني وبيته فلس

والتــني  التبــغ  وحقــول  القمــح 

ــة  ــب ..وأرى أن القضي ــون والعن والزيت

ــة  ــروج املقاوم ــه بخ ــن تنت ــتبقى ول س

ــريوت وال مبجــزرة  ــن ب الفلســطينية م

صــربا وشــاتيال ..

وأمــي  فاطمــة  جــديت  وألجــل 

وردة وكل أمهــات شــعبنا وأمتنــا كتبــت 

ــكا  ــمح ألمري ــن نس ــب ول ــت أكت والزل

فــإن  وثقافتنــا..  باختطــاف عقولنــا 

ــا  ــا ومؤلفاتن اســتطاعت اختطــاف كتبن

ــن اختطــاف  ــتبقى عاجــزة ع ــي س فه

القوميــة  وروحنــا  املقاومــة  ثقافتنــا 

وإنســانيتنا األمميــة.

يف  االحتجاجــات  تتواصــل 

عــىل  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 

األمريــيك  الرجــل  إعــدام  خلفيــة 

جــورج فلويــد ألســباب عنرصيــة تتعلــق 

ــا  ــال ذاته ــي الح ــمراء، ه ــه الس ببرشت

ــعب  ــرض الش ــث يتع ــطني حي يف فلس

الفلســطيني منــذ عــرشات الســنني إىل 

القتــل بشــكل عنــرصي همجــي ممنهــج 

يوضــح حقيقــة الصهيونيــة يف تعاملهــا 

مــع اإلنســان، حيــث يقتــل الطفــل 

واملريــض واألســري  واملــرأة  والشــيخ 

بــدم بــارد تحــت ســمع وبــرص وصمــت 

العــامل املتحــّر.

ــايض 2020-5-30  ــبت امل ــوم الس ي

أعــدم االحتــالل الصهيــوين الشــاب 

إيــاد حــالق بــدم بــارد قــرب بــاب 

ــن  ــو م ــة وه ــدس املحتل ــباط بالق األس

الخاصــة. ذوي االحتياجــات 

وأظهــر ترشيــح جثــامن الشــهيد 

الحــالق أن رصاصتــني مــن بــني 7 

أطلقــت عــىل الشــهيد اخرتقــت مركــز 

ــة. ــة قاتل ــاه مبنطق ــده، وأصابت جس

وجــاء ذلــك مخالًفــا الدعــاء قــوات 

الشــهيد  اســتهدفت  أنهــا  االحتــالل 

وتبــني  جســده،  أســفل  الحــالق يف 

أن الشــهيد قــى بعياريــن ناريــني 

أصابــاه وســط جســده.

واعتــربت حركــة “حــامس” مشــهد 

قتــل جنــود االحتــالل »اإلرسائيــيل« 

إيــاد  املقــديس  الفلســطيني  للشــاب 

قتــل  ومشــهد  بــارد،  بــدم  الحــالق 

األســود  للمواطــن  األمــرييك  األمــن 

ــوت،  ــى امل ــا حت ــد« خنًق ــورج فلوي »ج

بأنــه يعكــس عنرصيــة اإلدارة األمريكيــة 

واالحتــالل مًعــا.

يف ســياق متصــل، اعتــربت عضــو 

الشــعبية  للجبهــة  الســيايس  املكتــب 

ــة،  ــو دق ــم أب ــطني مري ــر فلس لتحري

ان االعدامــات امليدانيــة التــي تنفذهــا 

ــطينيني،  ــق الفلس ــالل بح ــوات االحت ق

خطــة ممنهجــة لفــرض وجودهــا وجــزء 

مــن تنفيــذ صفقــة القــرن، مؤكــدًة 

الجرائــم  عــىل  الحقيقــي  الــرد  أن 

ــام  ــاء االنقس ــق بإنه ــة، يتحق الصهيوني

واســتعادة الوحــدة الوطنيــة وتفعيــل 

ــاء  ــة أبن ــكل أشــكالها لحامي املقاومــة ب

الشــعب الفلســطيني.

مــن جهتــه، قــال عضــو املكتــب 

الشــعبي  النضــال  لجبهــة  الســيايس 

»إننــا  الــزق:  محمــود  الفلســطيني 

أمــام مرحلــة خطــرية جــًدا خاصــة 

بعــد التوافق بــني نتنياهــو وجانتــس 

ــن األرض  عــىل إجــراء ضــم أجــزاء م

شــهر  يف  االحتــالل  الفســطينية إىل 

يوليــو املقبــل«، معتــربًا أن اإلعدامــات 

ــق  ــالل بح ــوات االحت ــا ق ــي تنفذه الت

الشــعب الفلســطيني دليــل عــىل تخبــط 

االحتــالل.

وقــال تجّمــع املؤسســات الحقوقيــة 

»حريــة«: »إن إعــدام جنــود االحتــالل 

لشــاب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة 

ميثــل جرميــة إعــدام خــارج نطــاق 

ــون«. القان

ــات  ــة احتجاج ــل حمل ــام تتواص ك

تقــارن  كثــرية  دول  يف  وانتقــادات 

بــني إعــدام املواطــن األمريــيك جــورج 

فلويــد يف مينابوليــس وبــني إعــدام 

إيــاد الحــالق يف القــدس عنوانهــا: 

ــل  ــات املتحــدة وإرسائي ــا الوالي “رشطت

أو  العنرصيــة”  األيديولوجيــة  ذات 

عنرصيــة  سياســتهام  “رشطتــان 

مبقدورهــام أن تكونــا رشطــة واحــدة” 

ــوا  ــم قتل ــوا جــورج ث ــك “أواًل قتل وكذل

إيــاد”.
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بعــد 70 يوًمــا مــن اإلغــالق بســبب 

األقــى  املســجد  فتــح  »كورونــا«، 

أبوابــه أمــام املصلــني  فجــر يــوم 

األحــد 31-5-2020، املُصلــون دخلــوا 

ــروح  ــرب، بال ــه أك ــرددون »الل ــم ي وه

بالــدم نفديــك يــا أقــى”.

وكان يف اســتقبالهم مديــر املســجد 

األقــى الشــيخ عمــر الكســواين الــذي 

ــربات  هنأهــم عــىل صربهــم عــرب مك

الصــوت.

فتــح  عــن  الكســواين  وأعلــن 

جميــع املصليــات املســقوفة يف الحــرم 

القــديس مبــا فيهــا مســجدي قبــة 

ــى(  ــيل )األق ــىل القب ــرة واملص الصخ

أبوابهــا أيًضــا.

ــواين:  ــال الكس ــالة، ق ــب الص وعق

“إن مــا بــني ثالثــة وأربعــة آالف مصــل 

أدوا صــالة فجــر األحــد يف الحــرم 

عــدد  تعزيــز  تــم  حيــث  القــديس، 

عنــرًصا  بســتني  والســدنة  الحــراس 

وضــامن  املصلــني  لتوجيــه  إضافيًــا 

التزامهم بتعليامت التباعد”.

وأهــاب الكســواين »بأهلنــا وشــعبنا 

ووضــع  التباعــد  عــىل  الحفــاظ 

زال  مــا  الفــريوس  ألن  الكاممــات 

الطــرف  يســتغل  ال  وحتــى  موجــود 

بشــؤون  ويتدخــل  األمــر  اآلخــر 

. ملســجد” ا

مــن جانبــه، دعــا رئيــس الهيئــة 

اإلســالمية يف القــدس الشــيخ عكرمــة 

صــربي، كل مــن يعــاين مــن أعــراض 

ــالة يف  ــور والص ــدم الحض ــة ع صحي

املســجد األقــى، متمنيًــا أن تســري 

ــام  ــدوء وانتظ ــة وه ــوات بسالس الصل

وااللتــزام بتعليــامت األوقــاف.

االحتــالل  ســلطات  داهمــت 

عكرمــة  الشــيخ  منــزل  الصهيــوين 

صــربي رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليــا 

ــب املســجد األقــى واســتدعته  وخطي

أن  بعــد  عنــه  وأفرجــت  للتحقيــق 

ــاده عــن املســجد  ــراًرا بإبع أصــدرت ق

األقــى ملــّدة أســبوع عــىل أن يَحــُر 

كــام   ،2020-6-3 األربعــاء  للتحقيــق 

وهددتــه باإلبعــاد ملــدة طويلــة.

وبعــد تواصــل القســم اإلعالمــي 

يف امللتقــى العلــاميئ العاملــي مــن أجــل 

فلســطني، مــع ســامحة الشــيخ عكرمــة 

ــة  ــرارات رشط ــه ق ــد رفض ــربي أك ص

قــرار  »أرفــض  وقــال:  االحتــالل، 

ــه  ــذي أصدرت ــاد عــن األقــى ال اإلبع

ســلطات االحتــالل بحقــي وأرفــض أي 

ــد«. تهدي

وأفــاد محامــي الشــيخ صــربي، 

خالــد زبارقــة بــأّن الشــيخ صــربي 

إىل مركبــة رشطــة  الصعــود  رفــض 

ــق،  ــز التحقي ــه إىل مرك ــالل لتقل االحت

ــه  ــاك مبركبت ــول هن ــىل الوص وأرّص ع

الخاصــة، حيــث تــم التحقيــق معــه 

عــن  إبعــاده  قــراًرا  تســليمه  وتــم 

املســجد األقــى ملــدة أســبوع.

وأشــار زبارقــة بــأّن قائــد الرشطــة 

طلــب منــه العــودة إىل التحقيــق حيــث 

تــم إبالغــه بنيــة االحتــالل تجديــد 

إبعــاده عــن األقــى لعــدة أســابيع 

جديدة بتهمة التحريض.

وكان رئيــس الهيئــة اإلســالمية قــد 

رفــض أي رشوط »إرسائيليــة« تقيــد 

الصــالة يف املســجد األقــى، وناشــد 

أبنــاء شــعبنا الفلســطيني االســتعداد 

ــر  ــن أي خط ــى م ــن األق ــاع ع للدف

ــة. ــام القادم ــه األي ــد ميّس ق

افتتاح األقصى بعد 70 يوًما على اإلغالق بسبب »كورونا«

االحتالل يضّيق على الشيخ عكرمة 
صبري ويهدده باإلبعاد الطويل
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الخميس 12 شوال 1441هـ، الموافق لـ 4 حزيران 2020 

عقــب افتتــاح املســجد األقــى 

املبــارك، عــاود املســتوطنون الصهاينــة 

ــد إعــادة  اقتحــام ســاحات املســجد بع

فتحــه بعــد اإلغــالق الــذي اســتمر 70 

ــا. يوًم

أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 

عــرشات املســتوطنني اقتحمــوا املســجد 

األقــى مــن بــاب املغاربــة صبــاح 

2-6-2020، يف حــني  الثالثــاء  يــوم 

انتــرشت قــوات االحتــالل يف ســاحات 

أثنــاء  املســجد لحاميــة املســتوطنني 

عمليــة االقتحــام التــي تخللهــا أداء 

طقــوس تلموديــة.

وشــهد يوم اإلثنــني والثالثــاء 2-1-

6-2020 اقتحــام عــرشات املســتوطنني 

املســجد األقــى بحاميــة مشــددة مــن 

األيــام األوىل  االحتــالل، يف  قــوات 

مــن إعــادة فتحــه.

ويف ســياق متصــل، اعتقلــت رشطة 

االحتــالل موظــف األوقــاف حســام 

ــى،  ــجد األق ــات املس ــن باح ــدر م س

واقتادتــه ملركــز تحقيــق »بــني إلياهــو« 

ــدة القدميــة. يف البل

تســمى  مــا  دعــوات  وتتواصــل 

االســتيطانية  الهيــكل«  »مبنظــامت 

يف  األقــى،  املســجد  القتحــام 

ــالل  ــه االحت ــد في ــذي يصع ــت ال الوق

ــة  ــيني ومالحق ــتهداف املقدس ــن اس م

املســجد  املرابطــني وإبعادهــم عــن 

املســتوطنني،  اقتحامــات  لتســهيل 

وتنفيــذ مخططــات ومشــاريع تهويديــة، 

وفــرض التقســيم الزمــاين واملــكاين.

االحتــالل  ســلطات  منعــت 

الصهيــوين، رفــع األذان يف املســجد 

ــا  ــل 54 وقتً ــة الخلي ــي مبدين اإلبراهيم

املــايض. مايــو  أيــار/  خــالل 

ــؤون  ــاف والش ــت وزارة األوق وبين

ــطينية،  ــلطة الفلس ــة للس ــة التابع الديني

منــع  االحتــالل  أن  لهــا  بيــان  يف 

رفــع األذان يف املســجد اإلبراهيمــي 

لـ«حجــج واهيــة«، متجاهــاًل بذلــك 

مشــاعر املســلمني والقوانــني والرشائــع 

ــة التــي كفلــت حريــة  واملواثيــق الدولي

األماكــن  إىل  والوصــول  العبــادة 

املقدســة.

وكانــت قــوات االحتــالل منعــت 

 2020--5-28 املنــرصم  -الخميــس 

عــامل لجنــة “إعــامر الخليــل” مــن 

ــة  ــم والصيان ــامل الرتمي ــتكامل أع اس

اإلبراهيمــي. املســجد  يف 

ــايض  ــهر امل ــن الش ــث م ويف الثال

االحتــالل  حــرب  وزيــر  صــّدق 

بينيــت،  نفتــايل  الســابق  الصهيــوين 

عــىل مــرشوع اســتيطاين يف مدينــة 

الخليــل، يتضمــن االســتيالء عــىل أراض 

فلســطينية خاصــة يف محيــط املســجد 

اإلبراهيمــي، إلقامــة طريــق ميّكــن 

ــن  ــود م ــني اليه ــتوطنني واملتطرف املس

ــد  ــة مصع ــن إقام ــال ع ــه، فض اقتحام

ــم. له

االحتــالل  ســلطات  وفرضــت 

ـا ومكانيًّــا يف املســجد  تقســيام زمانيًـّ

»الحــرم  مجــزرة  بعــد  اإلبراهيمــي 

عــرب   ،1994 عــام  اإلبراهيمــي« 

لليهــود واملســلمني،  املســجد  تقســيم 

ومنــع املســلمني مــن الصــالة يف أيــام 

ــكل  ــتباحته بش ــة، واس ــاد اليهودي األعي

للمســتوطنني. كامــل 

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى« 
واعتقال موظف أوقاف

االحتالل منع األذان 54 وقًتا في 
اإلبراهيمي أيار الماضي
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يســعى رئيــس حكومــة االحتــالل 

»بنيامــني نتنياهــو« بــكل مــا أويت مــن 

ــة  ــيادة الصهيوني ــرض الس ــّوة، إىل ف ق

ــة يف  ــة الغربي ــق يف الضف ــىل مناط ع

متوز/يوليــو املقبــل، واصًفــا فرصــة 

»الضــم« بـ«الفرصــة التاريخيــة«، هذا 

ــا  القــرار القــى اســتنكاًرا شــعبيًا ودوليً

ــا. وفصائليً

مناقشــات  خــالل  الالفــت  مــن 

الضــم داخــل الحكومــة »اإلرسائيليــة«، 

هــو حضــور دور املقاومــة اللبنانيــة 

النــدوة  مــداوالت  يف  اللــه  حــزب 

كابًحــا  عامــاًل  بوصفــه  ونقاشــاتها، 

إلرسائيــل، مــن شــأنه أن يحــر بقــوة 

يف نقــاش تبعــات الضــم وســيناريوات 

ــلبية عــىل  ــريات س ــن تأث ــه م ــا يعقب م

الكيــان الصهيــوين، فاملقاومــة اللبنانيــة 

ــىل  ــرتض ع ــزّة تف ــطينية يف غ والفلس

ــاب  ــف حس ــب أل ــل« أن تحس »إرسائي

يف حــال قــررت تنفيــذ خطــة ضــم 

الضفــة وغــور  أراٍض فلســطينية يف 

الفصائــل  ورفضــت  كــام  األردن، 

الفلسطينية هذا القرار. 

الــدول العربيــة رغــم عالقاتهــا 

مــع العــدو الصهيــوين وتنســيقها معــه، 

رفضــت قــرار الضــم حيــث دعــا وزيــر 

الصفــدي  أميــن  األردين،  الخارجيــة 

املجتمــع الــدويل ملنــع القــرار مــن أجــل 

ــدويل. ــون ال ــالم والقان ــة الس حامي

الخارجيــة  وزيــر  حــذر  فيــام 

ــن خطــوة  املــرصي ســامح شــكري، م

الضفــة  يف  أراٍض  االحتــالل  ضــم 

ــة »تحقيــق حــل  ــة، مؤكــًدا أهمي الغربي

شــامل وعــادل للقضيــة الفلســطينية 

ــة  ــاعي الرامي ــع املس ــم جمي ــرب دع ع

إىل إعــادة إحيــاء عمليــة الســالم«، 

وكذلــك رفضــت الســعودية. 

ــف مــرشّف  ــا موق ــت كان له الكوي

ــطينية  ــة الفلس ــم القضي ــا بدع كعادته

ــة  ــر الدول ــا وزي ــم، أم ــت الض ورفض

ــور  ــارات، أن ــة باإلم ــؤون الخارجي للش

قرقــاش فقــال: “أي تحــرك إرسائيــيل 

األرايض  بضــم  الجانــب  أحــادي 

الفلســطينية سيشــكل انتكاســة خطــرية 

لعمليــة الســالم”.

إدانتهــا  أعلنــت  ماليزيــا  أمــا 

االضــم.  بشــدة خطــط  واســتنكارها 

ــة يف  ــة املاليزي ــدت وزارة الخارجي وأك

بيــان لهــا، أن هذه الخطــوة هي خطوة 

الجانــب، وتنتهــك بوضــوح  أحاديــة 

القوانــني الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة 1949، وقــرارات األمــم 

ــم 2334  ــن رق ــس األم ــدة ومجل املتح

.)2016(

أكــدت  أندونيســيا  جمهوريــة 

الضــم  ملخطــط  بشــدة  رفضهــا 

وقالــت  القانــوين.  بغــري  ووصفتــه 

ــو  ــية ريتن ــة األندونيس ــرة الخارجي وزي

مارســودي يف رســالة لهــا: »إن بالدهــا 

وانطالقـًـا مــن عضويتهــا غــري الدامئــة 

عــىل  ســتعمل  األمــن،  مجلــس  يف 

حــث أعضــاء مجلــس األمــن واملجتمــع 

الــدويل لرفــض املخطــط اإلرسائيــيل«.

ــت  ــم، وقال ــت الض ــج رفض الرنوي

إريكســن  »إينــه  خارجيتهــا  وزيــرة 

ســوريدي«: »إن أي خطــوة منفــردة 

الســالم«،  بعمليــة  رضًرا  ســتلحق 

وكذلــك رفضــت قــربص هــذا القــرار.

وبــنّي الرئيــس الفلســطيني محمــود 

عبــاس بــأن الســلطة »ســتكون يف حــلٍّ 

ــات  ــات واالتفاقي ــع االلتزام ــن جمي م

اإلدارة  ومــع  معهــا  والتفاهــامت 

إرسائيــل  نفــذت  حاملــا  األمريكيــة 

ــزاء  ــم أج ــا لض ــاتها ومخططاته سياس

ــة«. ــطينية املحتل ــن األرايض الفلس م

رفض دولي وحزبي وفصائلي.. لقرار الضم
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الخميس 12 شوال 1441هـ، الموافق لـ 4 حزيران 2020 

الشــعبي  الوطنــي  املؤمتــر  نــدد 

االحتــالل  ســلطات  بهــدم  للقــدس 

قيــد  ومتاجــر  منــازل  الصهيــوين 

اإلنشــاء يف منطقــة »حــي الصلعــة« 

ــلوان  ــواحرة وس ــرب والس ــل املك يف جب

وبيــت حنينــا، بدعــوى عــدم الرتخيص، 

ــا  ــالت بأكمله ــد عائ ــا أدى إىل ترشي م

وجعلهــا يف العــراء.

وأكــد املؤمتــر يف بيــان لــه، أن 

هــذا الهــدم يــأيت يف إطــار عمليــة 

متارســها  التــي  العرقــي  التطهــري 

ســلطات االحتــالل ضــد أهــايل القدس 

وممتلكاتهــم.

وأشــار إىل أن هــذا التغــول يهــدف 

ــم  ــن مدينته ــني م ــري املواطن إىل تهج

لجعلهــا مــع مــرور الوقــت ذات أغلبيــة 

يهوديــة.

ــة  ودعــا املؤمتــر املؤسســات الدولي

ــني  ــيا والص ــاد األورويب وروس واالتح

إىل التدخــل الفــوري والعاجــل مــن 

الشــعب  جانــب  إىل  الوقــوف  أجــل 

للعــدوان  حــد  ووضــع  الفلســطيني، 

الصهيــوين الــذي يدّمــر كل فــرص 

ــا  ــي قتلته ــوية الت ــة التس ــاء عملي إحي

»دولــة االحتــالل”.

وطالــب بفتــح تحقيــق دويل يف 

واملصــادرة  والهــدم  القتــل  عمليــات 

بحــق  »إرسائيــل«  متارســها  التــي 

ــن  ــمع م ــرأى ومس ــىل م ــيني ع املقدس

العــامل أجمــع دون اكــرتاث باملعاهدات 

واملواثيــق الدوليــة.

يف  االحتــالل  بلديــة  كشــفت 

القــدس، عــن مخطــط تهويــدي جديــد 

بهــدف  املدينــة،  رشقــي  يســتهدف 

مــا  أو  الســيليكون«  »وادي  إنشــاء 

فــايل”. بـ«الســيليكون  يعــرف 

ــة،  ــة العام ــة العربي ــت اإلذاع وقال

ــة  ــاء 3-6-2020، “إن بلدي ــوم األربع ي

عــن  أعلنــت  االحتالليــة،  القــدس 

إطــالق خطــة جديــدة رشقــي املدينــة، 

ــاء  ــم إلنش ــرشوع ضخ ــىل م ــتمل ع تش

)الســيليكون  أو  الســيليكون  وادي 

فــايل(”.

ــة  ــن خطّ ــارة ع ــو عب ــرشوع ه وامل

مبوجبهــا،  ضخمــة،  اســرتاتيجية 

ــال  ســيتم توســيع مســاحات قطــاع امل

ــة والغــرف  واألعــامل واملحــال التجاري

الفندقيــة، يف الشــطر الرشقــي مــن 

ــة. املدين

المؤتمر الشعبي:
االحتالل ُيمارس عملية تطهير عرقي بالقدس

مشروع تهويدي ضخم يستهدف القدس المحتلة





نظمــت جمعية الشــتات الفلســطيني 

يف الســويد، وهــي مــن أعضــاء الحملة 

ــدوًة  ــطني، ن ــودة إىل فلس ــة للع العاملي

إلكرتونيــة بعنــوان “الكبــار ميوتــون 

والصغــار متمســكون بحــق العــودة”، 

ــدس  ــوم الق ــودة وي ــوم الع ــبة ي مبناس

ــية  ــب التونس ــيدة والنائ ــاركة الس مبش

والشــيخ  براهمــي  مباركــة  الســابقة 

خطيــب  صــربي  عكرمــة  الدكتــور 

ــى. ــجد األق املس

وقــد عــرض املشــاركون تجــارب 

الفلســطيني  الشــعب  كفــاح  مــن 

اإلنســاين  التزامهــم  عــن  وعــرّبوا 

بقضيــة الشــعب الفلســطيني املضطهــد 

وحقــه يف العمــل عــىل اســتعادة أرضــه 

السليبة.

فلســطني  مجموعــة  نظّمــت 

العامليــة  الحملــة  البولنديــة، أعضــاء 

ــبوع  ــبة أس ــطني ملناس ــودة إىل فلس للع

بعنــوان  إلكرتونيــة  نــدوًة  العــودة 

العــودة”،  وحــق  للقــدس  “انتصــاًرا 

مبشــاركة ٤ محــارِضات وأســتاذات مــن 

مختلفــة. بولنديــة  وجامعــات  مــدن 

املشــاركون يف النــدوة، الربوفســور 

بياتــا كوفالســكا و د. إيفــا غروشيفســكا 

كشبكوفســكا  اللــه  عبــد  بياتــا  د.  و 

والدكتــورة باتريســيا كــرول وكذلــك 

ــوحة،  ــالل كاس ــطيني ب ــتاذ الفلس األس

اإلنســاين  التزامهــم  عــن  عــرّبوا 

بقضيــة الشــعب الفلســطيني املضطهــد 

ضــد  نضالــه  بأحقيــة  وإميانهــم 

ألرضــه. الجائــر  االحتــالل 

شــاركت جمعيــة “كويتيــون ضــد 

ــة  ــن أعضــاء الحمل ــي م ــع” وه التطبي

يف  فلســطني  اىل  للعــودة  العامليــة 

مجموعــة لقــاءات ونــدوات نظمــت يف 

الكويــت مــن قبــل مؤسســات املجتمــع 

الكويتيــون  خاللهــا  أحيــا  األهــيل 

ــّي،  ــدس العامل ــوم الق ــودة وي ــوم الع ي

ــية  ــخصيات سياس ــاركة ش ــك مبش وذل

وإعالميــة كويتيــة متنّوعــة.

الشــأن  يف  الباحــث  فقــّدم 

ــه املوســوي نــدوة  الفلســطيني عبــد الل

تبعهــا حــوار مفتــوح حــول أفــق العمــل 

ضــد التطبيــع مــع كيــان االحتــالل 

شــارك فيهــا العديــد مــن املهتّمــني 

الفلســطينية. بالقضيــة 

ــة يف  ــك شــارك عضــو الحمل وكذل

ــه املوســوي يف  الكويــت ســيد عبــد الل

إحيــاء يــوم القــدس مــن خــالل املؤمتر 

ــه  ــذي تقيم ــرش ال ــابع ع ــنوي الس الس

اإلســالمي  الوطنــي  التوافــق  حركــة 

هــذا العــام عــىل الفضــاء االفــرتايض 

بعنــوان “القــدس منطلــق الحضــارة 

اإلنســانية”، شــارك فيــه نخبــة مــن 

الشــخصيات منهــا د. أنطــوان بــارا، 

ــح د.  ــام صال ــم، د. هش ــامر كاظ د. ع

واالســتاذة  املحميــد  حبيــب  محمــد 

بوقريــص. هديــل 

لألعضــاء  كلــامت  وتخللــه 

املشــاركني أكّــدت عــىل العمــل دون 

كلــل للوصــول اىل اليــوم الــذي تتحــرر 

االحتــالل. مــن  فلســطني  فيــه 
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الخميس 12 شوال 1441هـ، الموافق لـ 4 حزيران 2020 

ندوات في السويد دعًما لفلسطين والقدس

أكاديميون بولنديون يحيون أسبوع العودة

رسالة الكويت في ذكرى النكبة 
ويوم العودة: ضّد التطبيع
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يف الثامــن والعرشيــن مــن كانــون 

ــس  ــن الرئي ــايض، أعل ــر امل الثاين/يناي

»صفقــة  ترامــب  دونالــد  األمــرييك 

فرًضــا  تضمنــت  التــي  القــرن«، 

للســيادة اإلرسائيليــة عــىل منطقــة غــور 

الضفــة  مــن  كبــرية  وأجــزاء  األردن 

ــلطات  ــا س ــرتض أن تضمه ــة يف املحتل

ــة،  ــق الخط ــيل، وف ــالل اإلرسائي االحت

عــام  املحتلــة  األرايض  بقيّــة  إىل 

فمصريهــا يف  القــدس،  أّمــا   .1948

ــع  ــن الواق ــرًا ع ــأِت مغاي ــة مل ي الخط

ــذ  ــوة من ــل بالق ــه إرسائي ــذي فرضت ال

احتاللهــا عــام 1967. ويف مــا يخــص 

إدارة األماكــن املقدســة وأوقافهــا، بــدا 

ــة«. ــذه »الطبخ ــارج ه ــا خ ــة أنه لوهل

ــوم«  ــل هي ــة »يرسائي ــن صحيف لك

ــة«  ــاة رسي ــن »قن ــة كشــفت، ع العربي

تتفــاوض عربهــا الســعودية وإرسائيــل 

إدارة  لتقاســم  املتحــدة  والواليــات 

أوقــاف املدينــة، التــي ال يــزال يديرهــا 

األردن.

ــو  ــل نح ــه قب ــرت أن ــة ذك الصحيف

ـــ  شــهر مــن إعــالن الخطــة األمريكيــةـ 

اإلرسائيليــة بــدأت الريــاض مفاوضات 

مضمونهــا  أبيــب  تــل  مــع  رسيّــة 

الحصــول عــىل دور فعــال يف القــدس 

عــرب تقاســم إدارة األوقــاف مــع عاّمن 

بضــم مندوبــني ســعوديني إىل مجلــس 

ــرم  ــالمية يف الح ــاف االس إدارة األوق

القــديس، مضيفــة أن هــذه املفاوضــات 

تــوازت مــع اإلعــداد للصفقــة وإعالنها.

هيــوم«  »يرسائيــل  ووصفــت 

االتصــاالت بـ»الحساســة والرسيــة«، 

ظــل  “يف  تجــري  أنهــا  موضحــة 

ــن  ــري م ــق صغ ــا فري ــم، ويقوده تعتي

أمنيــون  ومســؤولون  الدبلوماســيني 

رفيعــو املســتوى من إرسائيــل والواليات 

املتحــدة والســعودية، وهــي جــزء مــن 

االتصــاالت القامئــة مــن أجــل تطبيــق 

صفقــة القــرن”.

ــة  ــه الصحيف ــا ذكرت ــت يف م الالف

األوقــاف  إدارة  تقاســم  فكــرة  أن 

»دفــع بهــا األردن نفســه«، والســبب 

ــعودي  ــايس س ــن »دبلوم ــل ع ــام نُق ك

رفيــع« أن »املندوبــني الفلســطينيني 

يف مجلــس األوقــاف ســمحوا مبوطــئ 

قــدم ملنظــامت إســالمية ــــ تركيــة يف 

الحــرم، عــرب جمعيــات ضخــت عربهــا 

الحكومــة الرتكيــة عــرشات ماليــني 

مــن  مبــارش  بإيعــاز  الــدوالرات، 

الرئيــس رجــب طيــب إردوغــان«.

يف البدايــة، عــارض األردن، الــذي 

مبكانــة  االتفاقــات  مبوجــب  يتمتــع 

خاصــة يف إدارة األوقــاف اإلســالمية، 

أيَّ تغيــري يف تركيبــة إدارة املجلــس، 

لكنــه، وفــق الدبلومــايس الســعودي، 

ــالت  ــاب التدخ ــه يف أعق ــرّي موقف »غ

ــة  ــة الكثيفــة يف القــدس الرشقي الرتكي

ــة«. ــرم خاص ــا، ويف الح عموًم

لذلــك، فــإن “األردنيــني وجهــوا 

رســائل إىل إرسائيــل والواليــات املتحدة 

تبــدي  املالكــة  العائلــة  أن  مفادهــا 

اســتعدادها لتليــني موقفهــا مــن كل ما 

يتعلــق بــإرشاك مندوبــني ســعوديني 

يف مجلــس األوقــاف”.

أّمــا الــرشط الــذي وضعتــه عــامن 

ــو  ــعوديني، فه ــني الس ــول املندوب لدخ

وفــق الدبلومــايس نفســه “عــدم املــس 

مبكانــة األردن يف الحرم القديس، وأن 

ــدوالرات  ــني ال ــعودية مالي ــخ الس تض

ــي  ــات اإلســالمية الت كتربعــات للجمعي

ــة والحــرم،  تنشــط يف القــدس الرشقي

دبلوماســية  ضغوطًــا  متــارس  وأن 

ــامت  ــرد املنظ ــل ط ــن أج ــية م وسياس

الرتكيــة التــي تنشــط تحــت رعايــة 

فلســطينية”.

املصدر: جريدة األخبار

السعودية »تشتري« أوقاف القدس: 
َفلُتَطّبق »صفقة القرن !«
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الخميس 12 شوال 1441هـ، الموافق لـ 4 حزيران 2020 

طليعــة  “أمريــكا  كتــاب  يعكــس 

ــه جــارودي  االنحطــاط«، ملؤلفــه روجي

ثقافــًة موســوعية ورؤيــة ثاقبــة، تعكــس 

ــة بالفكــر  ــاة عميقــة عريضــة، مليئ حي

ــت  ــارك، جعل واملصاعــب، والعمــل واملع

ــاهًدا  ــق ش ــارودي بح ــه ج ــن روجي م

عــىل عــرصه، بــل وشــاهًدا عــىل القــرن 

ــن. العرشي

يقــول روجيــه غــارودي يف مقدمــة 

كتابــه: “إننــا نوشــك أن نغتــال أحفادنا، 

القــرن  يف  كوكبيًــا  انتحــاًرا  ونعــد 

الحــادي والعرشيــن، إذا مــا استســلمنا 

السياســة  يف  القائــم  لالنحــراف 

العامليــة، البطالــة واإلبعــاد والغربــة 

الوطــن، والجــوع يف ثالثــة  داخــل 

أربــاع العــامل، والهجــرة مــن عــامل 

الجــوع إىل عــامل البطالــة.

هــل هنــاك وســيلة لفهــم عرصنــا ؟ 

ــق  ــاط داخــيل وعمي أي هــل يوجــد رب

ــة، ســواء  ــع املشــكالت العاملي بــني جمي

دوًرا  أو  عســكرية،  تدخــالت  كانــت 

والبنــك  الــدويل  النقــد  لصنــدوق 

ماســرتيخت،  ألوروبــا  أو  الــدويل 

أو املنظمــة العامليــة للتجــارة امللقبــة 

ســابًقا بالجــات، أو إعــادة الرأســاملية 

األصوليــات  أو  الرشقيــة،  أوروبــا  أو 

واملســيحية  واليهوديــة  اإلســالمية 

ومشــكالتنا امللحــة، أو البطالــة واإلبعــاد 

والهجــرة  واإلقصــاء  واالســتبعاد 

والعنــف وانتشــار املخــدرات ؟ كــف 

تســتخلص املعنــى والعالقــة ؟ وكيــف 

ــن  ــروج م ــدًدا للخ ــا مح ــع برنامًج نض

ــة  ــي غاي ــك ه ــكالت ؟، “تل ــك املش تل

ــابع  ــة الس ــن كتاب ــارودي م ــه غ روجي

والخمســون “أمريــكا طليعــة االنحطاط 

كيــف نعــد للقــرن الواحــد والعرشيــن” 

الصهيونيــة  غــارودي  يهتــم  وفيــه 

وأســاطريها وعدوانهــا، ويتهــم أمريــكا 

ــاط”. ــة االنحط ــا “طليع ألنه

الحيثيــات  اتهامــه  مــن  ويبــني 

جديــد  عاملــي  لنظــام  واألســباب، 

يوشــك أن يكــون عاملًــا جديــًدا بــال 

نظــام.

عــىل  شــاهد  الكتــاب  هــذا  إن 

القــرن  عــىل  شــاهد  بــل  العــرص، 

ــه  ــه مؤلف ــن خالل ــر م ــن، ينظ العرشي

وال  الجــذوة،  ليكتشــف  املــايض  إىل 

ــاد وينظــر  ــايض بالرم ــن امل ــي م يكتف

أمــل  يف  املســتقبل  إىل  أيًضــا  منــه 

ــا  ــا. ولهــذا اختــار غــارودي عنوانً دامئً

إضافيـًـا لكتابــه الجديــد: أمريــكا طليعة 

االنحطــاط، وهــذا العنــوان: كيــف نُعــد 

ــا  ــو م ــن، وه ــد والعرشي ــرن الواح للق

يعالجــه يف الفصــل األخــري.

أمريكا طليعة االنحطاط
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يعــود الفضــل يف متانــة حجــارة 

كهــف  مدينة القــدس إىل  ســور 

»مغــارة القطــن”، حيــث اســتخدمت 

ــنوات  ــالث س ــدار ث ــىل م ــا ع حجارته

لرتميمــه وبنائــه يف عهــد الســلطان 

القانــوين، مــن  ســليامن  العثــامين 

الكتــان،  القطــن،  مغــارة  أســامئها: 

ــوف  ــع ســليامن، الكه ــو، مقال صدكياه

بنحــو  مســاحتها  وتّقــدر  امللكيــة، 

ــفل  ــد أس ــع متت ــرت مرب ــعة آالف م تس

القــدس. القدمية مــن  منازل البلــدة 

التاريخيــة  املغــارة  أهميــة  رغــم 

ــد  ــإن ورودهــا شــحيح، فق ــة ف واملكاني

شــمس  أحمــد  بــن  محمــد  ذكرهــا 

»أحســن  بكتابــه  املقــديس  الديــن 

التقاســيم يف معرفــة األقاليــم«، ومــن 

ثــم ذكرهــا مجــري الديــن الحنبــيل 

باســم »مغــارة الكتــان”.

يف  املغــارة  وذكــرت 

خرائــط  مثــل  أجنبيــة  مراجــع 

مســوحات  فلســطني  عــام 1873 مــن 

قبــل »كلــود كونــدر«، وســميّت باســمْي 

القطــن والكتــان نســبة إىل تخزيــن 

إحــدى  يف  بهــا  والكتــان  القطــن 

القطــن يف  تقــع مغــارة  الفــرتات،  

ــدس  ــور الق ــن س ــاملية م ــة الش الجه

العامــود بــاب  رشق 

تهويد تاريخي

تبــنّي الالفتــات املوزعــة داخــل 

املغــارة التــي نصبتهــا بلديــة االحتــالل 

باللغــات العربيــة والعربيــة أنهــا ظلــت 

تســتعمل كملجــأ رسي ألبنــاء الديانــات 

منتصــف  حتــى  الثــالث  الســاموية 

القــرن الـــ 19.

 إن إعــادة التعــرف عــىل مغــارة 

عــن  1854م  عــام  تــم  القطــن 

كاهــن  قبــل  مــن  الصدفــة  طريــق 

بــاركيل«  »جامــس  أمرييك يدعــى 

ــول  ــري ح ــدل كب ــارة يف ج ــم املغ أقح

مســمى املوقــع وماهيتــه التاريخيــة 

بــني املهتمــني بآثــار وتاريــخ القــدس، 

حيــث ادعــى بــاركيل يف كتابــه »مدينة 

امللــك العظيــم« وجــود عالقــة مبــارشة 

بــني املغــارة ونصــوص العهــد القديــم.

ــة  ــات تعريفي ــالل الفت ــرش االحت ون

ــكان  ــه للم ــرسد روايت ــارة ت ــل املغ داخ

زاعــاًم أن النبــي امللــك ســليامن )عليــه 

لبنــاء  حجارتهــا  اســتخدم  الســالم( 

مــا يســميه »جبل البيــت« يف عهــد 

ــىل  ــوا ع ــك أطلق ــاين ولذل ــكل الث الهي

املغــارة  اســم »مقالــع امللــك ســليامن«.

يقــول فــؤاد قطينــة الباحــث بوحدة 

دراســات اآلثــار بجامعــة القــدس: “إن 

ــى  ــب أن تبن ــة يج ــات التاريخي املعلوم

عــىل أســس علميــة وموضوعيــة بعيــًدا 

األيديولوجيــة وفًقــا  الروايــات  عــن 

ــن  ــي مل ميّك ــة والت ــات األثري للحفري

االحتــالل الباحثــني الفلســطينيني مــن 

إجرائهــا، لذلــك مل يســتطيعوا حتــى 

اآلن تحديــد زمــن حفــر املغــارة وبدايــة 

ــتخدامها”. اس

االحتــالل  بلديــة  وافتتحــت 

أمــام  القطــن  مغــارة  بالقــدس 

ــام  ــة ع ــالل املدين ــد احت ــياحة بع الس

1967، وجــرى ترميمهــا عــام 1989، 

كام يقــوم املحفــل »املاســوين« بإقامــة 

ــذ  ــارة القطــن من ــه داخــل مغ احتفاالت

ــا  ــرن الـــ 19 إميانً ــري للق ــث األخ الثل

منــه بصلتهــا مــع »الهيــكل املزعــوم«.

مغارة القطن



موقعها: 
تقع إىل الغرب من طولكرم وتبعد عنها 14 كم وتقع عىل شواطئ البحر األبيض املتوسط.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا حــوايل 2900 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها حــوايل 307 نســمة عــام 1922، 

وحــوايل 586 نســمة عــام 1931 ارتفــع إىل 970 نســمة عــام 1945 .

االحتالل الصهيوين: 
- هّجر االحتالل الصهيوين أهايل القرية ودمرّها بالكامل عام 1948.

- أقام االحتالل الصهيوين عىل أراضيها املسلوبة مدينة “نتانيا” الصهيونية.

أم خالد
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