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واقع التهويد يف مدينة القدس

السالم عليكم
تسعى سلطات االحتالل إىل تكثيف جهود التهويد عىل مستويات عدة، باتباع سياسات وآليات 

واضحة، فبعد أن أحكمت القبضة عىل الشطر الغريب ملدينة القدس، وتم تهويده بشكل كامل، رسّعت 
جهودها نحو إنجاز وتكثيف خطواتها، يف الشطر الرشقي للمدينة ومل تتوقف عمليات التهويد مطلًقا 

بل كانت تنفذ بالتوازي، مع رصد موازنات مكونة من مبالغ ضخمة جًدا لتنفيذ مخططاتها، عىل 
مستويات عدة:

التهويد الدميوغرايف
خلخلة امليزان الدميوغرايف لصالح اإلرسائيليني، وتشكيل بيئة طاردة للفلسطينيني املقدسيني 
تدفعهم إىل الهجرة بسبب فقدان املنزل أو العمل إىل خارج مدينة القدس، حيث بلغ إجاميل عدد 

السكان يف مدينة القدس بشطريها 882,700 حتى نهاية العام 2016، منهم %62 من املستوطنني، و38% 
من الفلسطينيني، حيث بلغ تعداد الفلسطينيني حوايل 327,700 فلسطيني مقابل 214,600 مستوطن يف 
رشق القدس، ويف غربها 4,700 فلسطيني مقابل 335,500 مستوطن، أو من خالل إقامة الجدران العازلة، 
وإقامة جدار الفصل العنرصي حول القدس، وبني األحياء الفلسطينية واألحياء املأهولة باملستوطنني، 
وقطع التواصل حتى بني األحياء الفلسطينية، إضافة إىل املصادرة واالستيالء عىل األرايض واملمتلكات 

وهدم البيوت بحجة عدم الرتخيص، مقابل دفع غرامات باهظة وتعجيزية، فضاًل عن انتهاج سياسة 
االعتقال واإلبعاد وسحب بطاقة الهوية من الفلسطينيني املقدسيني املقيمني يف القدس الرشقية 

»الهوية الزرقاء«، حيث بلغ عدد املقدسيني املسحوبة هوياتهم 14,500 مقديس، ومن تأثروا بهذا السحب 
وصل إىل 100,000.

كام سعى االحتالل إىل منع الفلسطينيني املقدسيني من تكوين جبهة سياسية داخلية معارضة، 
وحرمانهم من مامرسة حقوقهم السياسية.

يُذكر أنه يف االنتخابات الترشيعية العام 2005، ُسمح لهم باالنتخاب عرب صناديق الربيد، بعد 
اعتقال وإبعاد النواب املرشحني يف العملية االنتخابية، ومل يسمح لهم باملشاركة يف االنتخابات املحلية 

يف العامني 2005 و2016.
التهويد الديني والثقايف والعمراين

تزخر القدس بالعديد من املعامل الدينية للمسيحيني واملسلمني، واملعامل الثقافية القدمية، وتسعى 
قوات االحتالل إىل طمس هذه املعامل وتشويهها، من خالل استمرار الحفريات حول املسجد األقىص 

وأسفله، والتقسيم الزماين واملكاين للمسجد األقىص بني املسلمني واليهود، وتكثيف اقتحامات املسجد 
األقىص، واالعتداء املستمر عىل املصلني املسلمني، وإبعادهم عن الدخول للصالة فيه، حيث بلغ عدد 
املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقىص يف العام 2017 وحده حوايل 25,628، مشكاًل زيادة بنسبة 

%75 مقارنة بالعام 2016.
كذلك التضييق املفروض عىل املسيحيني، واستمرار االعتداءات عىل الكنائس واألديرة من قبل 

االحتالل ومستوطنيه.
تكريس عزل القدس عن باقي مدن الضفة الغربية وتعقيد طرق الدخول إليها، ونصب الحواجز 

اإلرسائيلية يف كل مكان، واالستمرار يف عملية بناء الوحدات االستيطانية فوق األرايض الفلسطينية 
املُصادرة عنوة من مالكها، وهدم بيوتهم؛ فقد بلغت عدد البيوت واملنشآت التي هدمتها سلطات االحتالل 

ما يزيد عىل 5,000 بيت ومنشأة يف رشق القدس منذ احتاللها العام 1967، وتهديد ما يزيد عىل أكرث 
من 20,000 بيت مقديس بالهدم تحت ذرائع مختلفة، وتفرض عليهم رسوًما وغرامات باهظة جًدا ال 

ميكنهم تحملها، تصل إىل 30,000 دوالر للرخصة الواحدة، وإن استطاعوا تحملها، فإن العملية اإلدارية 
التعجيزية الطويلة هي مسألة أخرى من املامطلة والغرامات املتكررة ألسباب غري معلومة.

ويستمر املُحتل يف تهويد أسامء الشوارع واملعامل الفلسطينية بأنواعها كافة، وتشويه الهوية، ورضب 
الذاكرة، من خالل يك الوعي الفلسطيني لألجيال الناشئة، عرب فرض مناهج إرسائيلية تتناول تاريخ 

»إرسائيل«، وما يدعم روايتها املزعومة، وتجاهل تاريخ فلسطني وماضيها وحقيقته، ورصف مبالغ 
ضخمة عىل عملية »األرسلة« لألجيال الناشئة يف قطاع التعليم وحده بلغت 68.7 مليون شيكل لدعم 

املدارس التي تدرس املنهاج اإلرسائييل.

                                                                             امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني

الشيخ الدكتور عبد الله محمد كتمتو
املنسق العام 
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بقلم الدكتورة

خولة فتحي الشقاقي

والقــدس  فلســطني  تــوّدع 

ــا  ــن مرشقه ــالمية م ــة اإلس واألم

إىل مغربهــا رجــاًل غالًيــا عــىل 

قلوبهــا.. رجــاًل فريــًدا قــّل أن 

الزمــان مبثلــه.. يجــود 

فارًســا  ســيدي  يــا  عرفتــك 

محــاوًرا  واعًيــا،  مثقًفــا  بطــاًل، 

مقنًعــا، أديًبــا تنســاب الكلــامت 

بــني  تنســاب  كــام  فمــه  مــن 

أناملــه لتعــرب عــن الحــق والجهاد 

األلفــاظ  بأعــذب  والثــورة 

ــق  ــت تعش ــري.. كن ــل التعاب وأجم

الشــهادة وتــودع االستشــهاديني 

النــار  خطــوط  وترســم 

وتقــّض مضاجــع بنــي صهيــون 

وتفضــح املتخاذلــني واملتآمريــن 

أســد  واملرجفــني..  واملنافقــني 

هــّم  تحمــل  مضيــت  هصــوًرا 

اإلســالم واملســتضعفني يف هــذا 

الســفر الطويــل الــذي أرق أمتنــا 

وخرجــت لتحيــي هّمتنــا وتعيــد 

الجميــل.. بالفجــر  أملنــا 

كتبــت  حينــام  أتذكــرك 

)ســألتني خولــة ويــن بابــا يــا 

ــن  ــة ع ــب خول ــن يجي ــو.. فم عم

ســؤالها..( لكنــي أدركــت االجابــة 

يف هــذا الجهــاد الطويــل والعــزم 

ــك  ــق روح ــاء لرفي ــد والوف االكي

ــة  ــوم اإلجاب ــت الي ــك.. رأي ودرب

ــوب  ــًرا يف قل هــام وعزميــة وتأث

الذيــن أحزنهــم  املســلمني  آالف 

ــة عرفــت  ــك.. ابنتــك خول رحيل

أمثالــك  ومــن  منــك  اإلجابــة 

ممــن اليأبهــون بقوائــم اإلرهــاب 

ــتكربين  ــش املس ــون بط وال يخاف

وال يبيعــون شــربًا مــن الوطــن 

املســلوب والينســون أن املســجد 

ــرآن.. ــن الق ــة م ــو آي ــىص ه األق

ســيدي  يــا  عينــي  تدمــع 

أيب  جانــب  تدفــن  أراك  حــني 

رحمكــام اللــه وأتذكــر قائدنــا 

اللــه  صــىل  محمــد  وأســوتنا 

عليــه وســلم وبجانبــه ســيدنا 

اللــه(  )ريض  وعمــر  بكــر  أيب 

عنهــام كيــف جمعتهــم حجــرة 

واحــدة، توحــدوا فــوق االرض 

مــن  كان  فــام  وهدفــا  رؤيــة 

الــرتاب إال أن أشــتاق أن يضمهــم 

مًعــا.. إن يف رحيلــك أيب عبــد 

اللــه وصيــة أراك تتلوهــا وأنــت 

ــوم  ــذا الي ــل ه ــوا ملث ــول اعمل تق

ــوم قريــب ســرتحلون  ــوا لي اعمل

فيــه جميًعــا عــن هــذه الدنيــا 

ــذه  ــم يف ه ــاّم عملت ــألون ع وتس

ألبنــاء  وصيــة  القليلــة  األيــام 

ــم  ــطني تناديك ــذه فلس ــة ه األم

اقــرتب  قــد  الوعــد  وهــذا 

ــف  ــوم الزح ــكم لي ــدوا أنفس فأع

والنــرص، وصيــة ألبنــاء فلســطني  

ــد  ــل واح ــب رج ــىل قل ــوا ع كون

وزخرفهــا،  الدنيــا  تغرنّكــم  وال 

ــا  ــاد والرساي ــاء الجه ــة ألبن وصي

ليكــن كّل واحــٍد منكــم قائــًدا يف 

الرسايــا يك تســتمر قافلــة الجهاد 

واملقاومــة.

ــه  ــه وآل ــه علي ــال صــىل الل  ق

مــن  طائفــٌة  تــزال  »ال  وســلم: 

ظاهريــن،  الديــن  عــىل  أمتــي 

يرضهــم  ال  قاهريــن،  لعدوهــم 

مــن خالفهــم إال مــا أصابهــم مــن 

ألواء، حتــى يأتيهــم أمــر اللــه. 

ــا رســول  ــوا: ي ــك«، قال وهــم كذل

ــت  ــال: »ببي ــم ؟ ق ــن ه ــه وأي الل

املقــدس وأكنــاف بيــت املقــدس”.

آن لهذا الفارس أن يرتّجل
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رمضان شلّح.. القائُد الجامع والخطيب املحّنك 

رمضــان عبــد الله شــلح األمني 

الجهــاد  لحركــة  الســابق  العــام 

اإلســالمي، خلّــد الفلســطينيون 

اســمه يف قلوبهــم، كان عاشــًقا 

فهــو  عنهــا،  ومدافًعــا  للقــدس 

ــاء  ــع الفرق ــة تجم ــٌة وطني أيقون

عــىل الســاحة الفلســطينية.

قائــًدا  اللــه  عبــد  أبــو  كان 

بارًعــا  مثقًفــا حكيــاًم وأســتاًذا 

ــة،  ــا عالي يف االقتصــاد ذا كاريزم

1958 يف حــي  ُولــد شــلّح عــام 

مدينــة  رشقــي  الشــجاعية 

مراحلــه  جميــع  وقــى  غــزة 

التعليميــة األوىل داخــل قطــاع 

غــزة.

عقــب  مــرص،  إىل  وســافر 

ــة  ــهادة الثانوي ــىل ش ــه ع حصول

تعليمــه  الســتكامل  العامــة، 

الجامعــي يف تخصــص االقتصــاد، 

الســبعينيات. نهايــة  يف 

لقاؤه مع الشقاقي

فــرتة  أثنــاء  شــلّح  التقــى 

الدكتــور  مــرص،  يف  دراســته 

الــذي أســس  الشــقاقي،  فتحــي 

ــا،  حركــة الجهــاد اإلســالمي الحًق

الطــب  يــدرس  كان  حيــث 

يف  آنــذاك،  ذاتهــا  بالجامعــة 

الثــاين. عامــه 

اللقــاء  ذلــك  عــن  ونجمــت 

صداقــة بــني شــلح والشــقاقي، 

وعــام 1978، اقــرتح شــلح عــىل 

تنظيــم. تشــكيل  الشــقاقي 

ظــل  ويف  فــرتة،  وبعــد 

ــم،  ــك التنظي ــن ذل ــاط ضم النش

انضــم إليــه العــرشات مــن الطلبة 

الجامعــات  يف  الفلســطينيني 

املرصيــة، لتشــكل يف وقــت الحق 

ــالمي. ــاد اإلس ــة الجه حرك

شــلح  نــال   ،1981 عــام  ويف 

البكالوريــوس يف علــم  شــهادة 

االقتصــاد، مــن جامعــة الزقازيــق 

يف مــرص.

شــلح  عــاد  تخرّجــه،  وبعــد 

إىل قطــاع غــزة وعمــل أســتاًذا 

بالجامعــة  االقتصــاد  قســم  يف 

اإلســالمية.

الخطيب والداعية

ويف تلــك املرحلــة مــن حياته، 

الداعيــة  ُعــرف شــلح بخطبــه 

أثــار  مــا  االحتــالل،  ملقاومــة 

غضــب إرسائيــل، األمــر الــذي 

جربيــة  إقامــة  لفــرض  دفعهــا 

عليــه، ومنعتــه مــن العمــل داخــل 

الجامعــة.

وعــام 1986، غــادر شــلّح قطاع 

غــزة إىل العاصمــة الربيطانيــة 

دراســاته  الســتكامل  لنــدن، 

عــىل  حصــل  حيــث  الجامعيــة 

ــاد،  ــوراة يف االقتص ــة الدكت درج

مــن جامعــة درم، عــام 1990.

ومكــث شــلح لفــرتة داخــل 

ــي  ــاطه الدين ــل نش ــدن، وواص لن

إىل  متوجهــا  ليغادرهــا  هنــاك، 

الكويــت حيــث تــزّوج هنــاك.

ومــن الكويــت، توجــه رمضــان 

شــلح إىل بريطانيــا، ومــن ثــم 

الواليــات  إىل  ثانيــة  غادرهــا 

أســتاًذا  عمــل  حيــث  املتحــدة، 

األوســط يف  الــرشق  لدراســات 

جامعــة جنــويب فلوريــدا ملــدة 

.)1995-1993( عامــني 

غــادر   ،1995 وعــام 

الواليــات املتحــدة إىل ســورية، 

األرايض  إىل  بالعــودة  راغًبــا 

. لفلســطينية ا

الزيــارة  تلــك  جمعتــه 

ــال  ــث عم ــدًدا، حي ــقاقي مج بالش
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يف  أشــهر،  ســتة  ملــدة  مًعــا 

عمــل  لتطويــر  خطــط  وضــع 

الحركــة.

اغتــال  العــام،  ذلــك  ويف 

الشــقاقي،  اإلرسائيــيل  املوســاد 

الجهــاد  حركــة  مؤســس 

أعضــاء  ليجتمــع  اإلســالمي، 

الحركــة وينتخبــوا شــلّح أميًنــا 

للحركــة. عاًمــا 

العمليات الجهادية

االنتفاضــة  وخــالل 

اتهــم  الثانيــة،  الفلســطينية 

شــلّح  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

باملســؤولية املبــارشة عــن عــدد 

»الجهــاد«  عمليــات  مــن  كبــري 

مــن  إرسائيليــة،  أهــداف  ضــد 

خــالل إعطائــه أوامــر مبــارشة 

الــذي  األمــر  وهــو  بتنفيذهــا، 

دفــع االحتــالل إىل التعامــل معــه 

كقائــد عســكري، إىل جانــب دوره 

لســيايس. ا

مهامــه،  يف  شــلح  واســتمر 

 28 أميًنــا عامــا للحركــة حتــى 

حيــث   ،2018 ســبتمرب/أيلول 

نخالــة  زيــاد  انتخــاب  جــرى 

لتــويل األمانــة العامــة للجهــاد 

ــرض  ــال امل ــد أن ح ــالمي، بع اإلس

دون اســتمرار شــلح يف موقعــه.

شــلح  واشــنطن،  وأدرجــت 

الشــخصيات  قامئــة  عــىل 

ــام  ــام 2003، ويف ع ــة ع اإلرهابي

األمريكيــة  اإلدارة  ضمتــه   2007

أجــل  مــن  مكافــآت  لربنامــج 

ــة  ــغ خمس ــت مبل ــة وعرض العدال

ماليــني دوالر مقابــل املســاهمة 

اعتقالــه. يف 

ويف نهايــة عــام 2017، أدرجــه 

الفــدرايل  التحقيقــات  مكتــب 

األمــرييك عــىل قامئــة املطلوبني 

عــىل  شــخصية   26 جانــب  إىل 

ــامل. ــتوى الع مس

االنقســام  إلنهــاء  مبــاِدر 

لفلســطيني ا

وكان شــلح قــد أطلــق عــدة 

االنقســام  إلنهــاء  مبــادرات 

الفلســطيني بــني حركتــي حامس 

وفتــح املتواصــل منــذ عــام 2007، 

ومل تفلــح عــدة وســاطات عربية 

القائــد  واشــتهر  إنهائــه،  يف 

الفلســطيني بدفاعــه الدائــم عــن 

قضيــة القــدس.

املقاومــة  فصائــل  نعــت 

الوطنــي  القائــد  الفلســطينية، 

الكبــري رمضــان عبــد اللــه شــلح، 

لحركــة  الســابق  العــام  األمــني 

ــطني،  ــالمي يف فلس ــاد اإلس الجه

والــذي ارتقــى بعــد ســجل حافــل 

مياديــن  يف  التضحيــات  مــن 

واملقاومــة. الجهــاد 

قالــت  صحفــي،  بيــان  ويف 

الفصائــل: “إن شــهيدنا كان علــاًم 

وقادتهــا  فلســطني  أعــالم  مــن 

ينســاهم  لــن  الذيــن  األوفيــاء 

التاريــخ”.

صادًحــا  كان  أنــه  وأضافــت 

بالثوابــت  متمســكًا  بالحــق، 

ــن  ــا ع ــة، مدافًع ــا للمقاوم وحصًن

لألعــداء. مرعًبــا  القضيــة، 

وقالــت: “لقــد رحــل اليــوم 

عنــا قائــد مــن قــادة املقاومــة 

عــىل  ثابًتــا  مــى  املخلصــني؛ 

ــد  ــبه عن ــهداء، نحس ــق الش طري

اللــه مــن الشــهداء”.

أن  اللــه  الفصائــل  وســألت 

يرزقــه الفــردوس األعــىل.. وأن 

وأهلــه  وشــعبنا  أمتنــا  يلهــم 

يف  الــدرب  وإخــوة  وذويــه 

حركــة الجهــاد اإلســالمي الصــرب 

والســلوان.

الفصائل: شلح كان علاًم من أعالم فلسطني 

الذين لن ينساهم التاريخ
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الخميس 19 شوال 1441هـ، املوافق لـ 11 حزيران 2020 

املســجد  خطيــب  قــال 

األقــىص املبــارك ورئيــس الهيئــة 

القــدس  يف  العليــا  اإلســالمية 

“إن  صــربي:  عكرمــة  الشــيح 

حملــة الفجــر العظيــم ســتعود 

القــدس  مدينــة  يف  قريًبــا 

املحتلــة لدعــم األقــىص وتكثيــف 

فيــه”. الفلســطيني  التواجــد 

ــا الشــيخ صــربي الســبت  ودع

إىل  القــدس  أبنــاء   ،2020-6-7

الفاعلــة  املشــاركة  رضورة 

العظيــم«  »الفجــر  حملــة  يف 

الرحــال إىل األقــىص يف  وشــد 

ــة  ــرس سياس ــات لك ــع األوق جمي

االحتــالل.

وأكــد أن إبعــاده عــن األقــىص، 

لرمــوز  االحتــالل  واســتهداف 

هدفــه  واملرابطــني،  القــدس 

التضييــق عليهــم وكتــم أفواههــم 

ــجد  ــراغ املس ــم إلف ــلب إرادته وس

أن  اىل  مشــريًا  املصلــني،  مــن 

الحــل ملواجهــة اإلبعــاد يكمــن يف 

ــف  ــلمني وتكثي ــدد املس ــادة ع زي

األقــىص. تواجدهــم يف 

وحــّذر خطيــب األقــىص مــن 

عليــه  يعمــل  خطــر  مخطــط 

املســجد  لتقســيم  االحتــالل 

زمانًيــا ومكانًيــا، والســيطرة عــىل 

املزيــد مــن الوقفيــات اإلســالمية 

ــة  ــق خط ــد تطبي ــدس بع يف الق

ــم. الض

وأشــار الشــيخ عكرمــة إىل أن 

اســتيطانية  مخططــات  هنــاك 

خطــرة ســيقوم بهــا االحتــالل 

يف ســاحة الــرباق وحــول املســجد 

ــىص. األق

وكشــف الشــيخ صــربي عــن 

ــدم  ــالل بع ــن االحت ــدات م تهدي

األيــام  يف  للمســلمني  الســامح 

ــاطات  ــأي نش ــام ب ــة بالقي القادم

األقــىص  داخــل  فعاليــات  أو 

وســاحاته.

األقــىص  خطيــب  وأوضــح 

ــة  ــّدم خط ــك” ق ــودا غلي أن “يه

ــربى،  ــة الك ــمى الحاخامي ــا تس مل

وبدعــم مــن األحــزاب اليمينيــة 

ســاحات  إغــالق  عــىل  تنــص 

ــة  ــام معين ــجد ألي ــىص واملس األق

أمــام املصلــني املســلمني يك تكــون 

خاصــة لليهــود ليــؤدوا طقوســهم 

التلموديــة.

عكرمــة  الشــيخ  وناشــد 

ــريب  ــامل الع ــادات الع ــربي قي ص

واإلســالمي االنتصــار للمســجد 

مــن  وحاميتــه  األقــىص 

االحتــالل. مخططــات 

للزحــف  املواطنــني  ودعــا 

نحــو األقــىص واملرابطــة عــىل 

بواباتــه لحاميتــه مــن اقتحامــات 

املســتوطنني.

حملــة  العظيــم«  والفجــر 

بدايــة  انطلقــت  فلســطينية 

املصلــني  لحــث  الجــاري،  العــام 

عــىل صــالة الفجــر يف املســجدين 

ــاجد  ــي ومس ــىص واإلبراهيم األق

الضفــة الغربيــة بأعــداد كبــرية، 

جامهرييًــا  تفاعــاًل  والقــت 

عــدة  إىل  وصلــت  كــام  واســًعا، 

مــدن عربيــة وإســالمية مــا أقلق 

أجهــزة أمــن االحتــالل وجامعات 

املزعــوم. »الهيــكل« 

صربي: الفجر العظيم ستعود قريًبا لدعم املسجد األقىص 
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فلســطينية  مصــادر  أفــادت 

يف مدينــة يافــا، بــأن جرافــات 

هدمــت  الصهيــوين  االحتــالل 

اإلســالمية  اإلســعاف  مقــربة 

ــلمني  ــوىت املس ــام م ــت عظ ودنّس

تحــت  وذلــك  باملدينــة،  يف 

قــوات  مــن  مشــددة  حراســة 

رشطــة االحتــالل التــي دفعــت 

بتعزيــزات كبــرية إىل محيــط 

املقــربة.

بهــدم  الجرافــات  وبــدأت 

ــرشوع  ــة م ــًدا إلقام ــربة متهي املق

عــىل  اليهــود  املرشديــن  إيــواء 

املقــربة. أرض 

وتــأيت أعــامل التجريــف بعــد 

املركزيــة  املحكمــة  رفضــت  أن 

»تــل  يف  لالحتــالل  التابعــة 

أبيــب« االلتــامس الــذي تقدمــت 

ــة يف  ــالمية املنتخب ــة اإلس الهيئ

ــن  ــة م ــع البلدي ــا، ملن ــة ياف مدين

املســاس بحرمــة املقــربة وأمــوات 

إقامــة  املســلمني فيهــا، ووقــف 

مــرشوع إيــواء املرشديــن عــىل 

ــا. أرضه

قامــت  متصــل،  ســياٍق  ويف 

عســكرية  جرافــات  جرافــات 

مقــربة  بجــرف  صهيونيــة 

ــويك  ــد اململ ــود للعه ــالمية تع إس

ــة  ــك إلقام ــد وذل ــة صف يف مدين

أراضيهــا. عــىل  محكمــة 

املحكمــة  ورفضــت 

الصهيونيــة، التــامس الجمعيــة 

ضــد بلديــة صفــد ووزارة املاليــة 

ملنــع تجريــف مقــربة الصواويــن، 

سياســة  وجــود  يؤكــد  مــام 

ممنهجــة تقــوم عليهــا الســلطات 

ســيطرتها  لفــرض  الصهيونيــة 

اإلســالمية  املقدســات  عــىل 

معاملهــا. وتغيــري 

بــنّي رئيــس وزراء االحتــالل، 

تنفيــذ  أن  نتنياهــو،  بنيامــني 

ــة  ــن الضف ــزاء م ــّم أج ــة ض خط

ــالل  ــيتم خ ــة، س ــة املحتل الغربي

موافقــة  يشــمل  ولــن  أســابيع، 

دولــة  إقامــة  عــىل  حكومتــه 

. فلســطينية

اآلن  يتــم حتــى  »مل  وقــال: 

الخرائــط  رســم  مــن  االنتهــاء 

املتعلقــة بالضــّم«، مشــدًدا عــىل 

»رضورة اغتنــام هــذه الفرصــة 

التــي مل تتكــرر منــذ 73 عاًمــا، 

الرئيــس  وجــود  مــع  خاًصــة 

ترامــب، يف  دونالــد  األمريــي 

البيــت األبيــض«، مؤكــًدا »يجــب 

أال نجعــل ترامــب يعتقــد أننــا 

ــة  ــة )صفق ــني بالخط ــنا مهتم لس

القــرن(«.

يف  القــدس  دائــرة  وقالــت 

تنفيــذ  »إن  حــامس:  حركــة 

يف  الصهيــوين  الضــم  مخطــط 

واألغــوار،  الغربيــة  الضفــة 

األقــىص  باملســجد  واملســاس 

انتفاضــة  ســيفجر  املبــارك، 

االحتــالل«. وجــه  يف  عارمــة 

بيــان  يف  حــامس  وأضافــت 

 2020-6-7 األحــد  لهــا،  صحفــي 

وســتبقى  كانــت  القــدس  إن 

إســالمية،  عربيــة  فلســطينية 

األرض  قــوى  تســتطيع  لــن 

برمتهــا تغيــري هويتهــا وعنوانهــا 

العاصمــة  وهــي  وتاريخهــا، 

األبديــة للدولــة الفلســطينية، 

واالحتــالل ومخططاتــه حــول 

مصريهــا  وفلســطني  القــدس 

كل  لــه  تؤمــن  ولــن  الــزوال، 

مســتقبال  التآمريــة  مشــاريعه 

فلســطني. أرض  عــىل 

يــأيت  ذلــك  أن  وأوضحــت 

بعــض  دخــول  مــع  بالتزامــن 

ــة ــمية يف املنطق ــة الرس األنظم

االحتالل ينتهك حرمات املقابر اإلسالمية 

نتنياهو: الضم خالل أسابيع.. واملقاومة تتوعد 

بانفجار عارم بوجه االحتالل



مرحلــة علنيــة مــن تطبيــع 

العالقــات مــع الكيــان الصهيــوين، 

سياســية  مســارات  عــرب 

ــة  ــة ورياضي ــة وثقافي واقتصادي

وفنيــة، يف تحــٍد لكرامــة وإرادة 

واإلســالمية  العربيــة  الشــعوب 

الشــعب  ســاندت  طاملــا  التــي 

محطــات  يف  الفلســطيني 

ــدو  ــع الع ــرصاع م ــن ال ــة م طويل

لصهيــوين. ا

األمــة  شــعوب  ودعــت 

العربيــة واإلســالمية إىل توجيه 

ــدس  ــر الق ــو تحري ــا نح بوصلته

وفلســطني، وإىل تعزيــز حالــة 

الوعــي مــن مخططــات التطبيــع 

الجاريــة عــرب بوابــات ومســارات 

تشــويه  إىل  تهــدف  مختلفــة 

بعواطــف  والتالعــب  الحقائــق 

وعيهــم. ويك  الشــابة  األجيــال 

ــة  ــة الجنائي ــت املحكم وطالب

الدوليــة بإنهــاء الدراســة األولية 

لبــدء  متهيــًدا  تُجريهــا  التــي 

الحــرب  جرائــم  يف  التحقيــق 

ــي  ــانية الت ــد اإلنس ــم ض والجرائ

االحتــالل  حكومــات  ارتكبتهــا 

الشــعب  ضــد  الصهيــوين 

وخاصــة  األعــزل؛  الفلســطيني 

مــا يجــري يف مدينــة القــدس، 

إيــاد  الشــاب  إعــدام  وآخرهــا 

الحــالق مــن ذوي االحتياجــات 

بــارد. بــدم  الخاصــة 

شــارك  اإلطــار  هــذا  ويف 

مئــات الفلســطينيني يف تظاهــرة 

يف مدينــة رام اللــه يف الضفــة 

الغربيــة األســبوع املــايض، رفًضــا 

أراض  ضــم  إرسائيــل  ملخطــط 

. فلســطينية

كــام وأطلــق االئتــالف العاملــي 

وفلســطني،  القــدس  لنــرصة 

ــم  ــة ض ــة ملناهض ــة الدولي الحمل

الضفــة الغربيــة بعنــوان: »الضفة 

ضفتنــا« مبشــاركة دوليــة واســعة.

املكتــب  رئيــس  ودعــا  كــام 

حــامس  لحركــة  الســيايس 

-6-9 الثالثــاء  إســامعيل هنيــة 

عربيــة  قمــة  لعقــد   ،2020

ملواجهــة  طارئــة  وإســالمية 

مخطــط الضــم، مؤكــًدا أنــه وجه 

الدعــوة لقــادة 40 دولــة عربيــة 

وإســالمية.

االحتــالل  قــوات  ومنعــت 

وزيــر   2020-8-9 الثالثــاء  يــوم 

الخارجيــة األملــاين هايكــو مــاس، 

اللــه،  رام  مدينــة  زيــارة  مــن 

لالجتــامع بالقــادة الفلســطينيني 

لبحــث مخطــط الضــم، وذلــك 

»كورونــا«. انتشــار  بذريعــة 

الرئيــس  إدارة  أن  إىل  يُشــار 

األمــرييك، دونالد ترامــب، قررت 

إســرتاتيجية  عــىل  االعتــامد 

تأجيــل  نحــو  للدفــع  مغايــرة 

مخطــط الحكومــة اإلرسائيليــة، 

ضــم مناطــق يف الضفــة الغربيــة 

املحتلــة، وذلــك عــرب إرصارهــا 

 – »إرسائيــيل  توافــق  عــىل 

إرسائيــيل« يف هــذا الشــأن، قبــل 

منحهــا ضــوًءا أخــرض للــرشوع 

املخطــط. بتنفيــذ 
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هآرتــس  صحيفــة  كشــفت 

 2020-6-9 اإلثنــني  الصهيونيــة 

ــم  ــتيطاين ضخ ــٍط اس ــن مخط ع

بيتــار  مســتوطنو  لــه  يُعــد 

آالف  عــىل  املقامــة  عيليــت 

الدومنــات مــن أرايض املواطنــني 

جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة.

ويهــدد املخطــط االســتيطاين 

بتدمــري أكــرث مــن 600 دومنًــا 

التــي  الطبيعيــة  املناطــق  مــن 

ميــاه  ينابيــع  عــىل  تحتــوي 

ــات  ــرات تســتخدمها الحيوان ومم

الربيــة لالنتقــال مــن الشــامل 

ألراض  إضافــًة  الجنــوب،  إىل 

زراعيــة، وذلــك إلقامــة منطقــة 

صناعيــة خاصــة باملســتوطنني 

عــىل حســاب أرايض قــرى وادي 

فوكــني وبتــري وحوســان.

بيئيــة  منظــامت  وحــّذرت 

مــن خطــورة هــذا املــرشوع الــذي 

الينابيــع  تلــف  إىل  ســيؤدي 

ــة  املســتخدمة يف الزراعــة املحلي

للمواطنــني، يف حــني أن املمــر 

نظــام  مــن  هــو جــزء  البيئــي 

ميتــد عــىل طــول املنطقــة التــي 

الغربيــة  الضفــة  بــني  تفصــل 

 48 عــام  املحتلــة  واألرايض 

عــىل طــول مــا يســمى بـ«الخــط 

األخــرض”.

بيتــار  مســتوطنة  وتلتهــم 

عليــت أكــرث مــن أربعــة آالف 

املواطنــني  أرايض  مــن  دومنًــا 

جنــوب غــرب مدينــة بيــت لحم، 

ــتوطنات  ــرب مس ــدى أك ــي إح وه

أرايض  عــىل  املقامــة  االحتــالل 

ــة. ــة الغربي الضف

ويُجــري االحتــالل عمليــات 

توســع كبــرية للمســتوطنة ضمــن 

»القــدس  مبــرشوع  يســمى  مــا 

الكــربى« الــذي يقــي بإحاطــة 

اســتيطاين  بحــزام  القــدس 

ــع  ــرايف م ــل جغ ــع أي تواص وقط

الغربيــة.. الضفــة 

القــدس-  مؤسســة  نظّمــت 

ماليزيــا، نــدوة رقميــة مبشــاركة 

40 مــن املؤسســات املاليزيــة مثلت 

العلــامء  مــن  عــدة  قطاعــات 

واملــرأة  والطلبــة  والشــباب 

واإلغاثــة،  اإلنســان  وحقــوق 

ــاء  ــاطاتها إلحي ــن نش ــك ضم وذل

الذكــرى 53 الســتكامل االحتــالل 

واملســجد  للقــدس  الصهيــوين 

األقــىص.

الرتحيبيــة،  كلمتــه  ويف 

شــاملة،  أبــو  رشيــف  شــكر 

ملؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس 

جهــود  ماليزيــا،  القــدس- 

تبنــي  يف  املاليزيــة  املنظــامت 

قضيــة القــدس، موضًحــا أن هــذا 

املنتــدى الحــواري ســيكون منصة 

ــات  ــني املؤسس ــكار ب ــادل األف لتب

والجمهــور، وتعبــريا عــن موقــف 

املجتمــع املــدين املاليــزي تجــاه 

القــدس. قضيــة 

رؤســاء  أكــد  بدورهــم، 

املؤسســات املاليزية املشــاركون يف 

ــزي  ــعب املالي ــم الش ــدى، دع املنت

للحق الفلســطيني يف أرضه وحق 

األقــىص  املســجد  يف  املســلمني 

بــرضورة  مطالبــني  املبــارك، 

وإســقاط  االحتــالل  إنهــاء 

صفقــة القــرن، وجــددوا الدعــوة 

والــرشكات  االحتــالل  ملقاطعــة 

معــه. املتعاونــة 

مشــاركة  الفعاليــة  وشــهدت 

ــىل  ــا ع ــاًل ملحوظً ــعة وتفاع واس

االجتامعــي  التواصــل  وســائل 

النــدوة عــىل صفحــات  وبثــت 

فيســبوك للمؤسســات املشــاركة 

والناشــطني.

مخطط استيطاين يهدد الينابيع والطبيعة جنوب الضفة الغربية

ندوة يف ماليزيا تدعو ملقاطعة االحتالل 

يف الذكرى الـ 53 لـ »النكسة«
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يف العــارش مــن شــهر أغســطس/

العــدل  وزارة  نــرشت  املــايض  آب 

يوثــق  تقريــًرا  األمريكيــة 

واســعة  دســتورية  “انتهــاكات 

عنرصيــة«  ومامرســات  النطــاق، 

بالتيمــور  رشطــة  إدارة  داخــل 

)BPD(، وكان هنــاك رد فعــٍل عــام 

. للغضــب

ولكــن مــا مل يحــظ باهتــامم 

كبــري هــو املــكان الــذي تلّقــت فيــه 

عــىل  تدريًبــا  بالتيمــور  رشطــة 

الســيطرة عــىل الحشــود واســتخدام 

ــد  ــو عن ــكان ه ــة: امل ــوة واملراقب الق

اإلرسائيليــة  والرشطــة  الجيــش 

وأجهــزة املخابــرات.

ــة  ــؤولو حامي ــافر مس ــث س حي

ــب  ــور، إىل جان ــون يف بالتيم القان

فلوريــدا  مــن  آخريــن  مئــات 

وبنســلفانيا  ونيوجــرييس 

وكاليفورنيــا وأريزونــا وكونيتيكت 

وماساتشوســتس  ونيويــورك 

وجورجيــا  كارولينــا  ونــورث 

وواشــنطن وكذلــك رشطــة العاصمة 

كابيتــول، إىل “إرسائيــل” للتدريب، 

تدريبــات  آخــرون،  آالف  وتلقــى 

“إرسائيليــني” يف  مســؤولني  مــن 

املتحــدة. الواليــات 

رايتــس  هيومــان  منظمــة 

متويــل  بــأن  بّينــت  ووتــش، 

هــذه الرحــالت تــأيت مــن دافعــي 

الرضائــب األمريكيــني، فمنــذ عــام 

مناهضــة  رابطــة  دفعــت   ،2002

تبــادل  ومــرشوع  التشــهري، 

األمريكيــة  اليهوديــة  اللجنــة 

األمــن  لشــؤون  اليهــودي  واملعهــد 

القومــي أمــوااًل لرؤســاء الرشطــة 

ــب  ــم للتدري ــاعديهم وضباطه ومس

واألرايض  “إرسائيــل”  يف 

املحتلــة. الفلســطينية 

وضعــت  التدريبــات  هــذه 

وغريهــم  بالتيمــور  يف  الرشطــة 

القانــون  حاميــة  موظفــي  مــن 

األنظمــة  أيــدي  يف  األمريكيــني 

العســكرية واألمنيــة والبوليســية 

حقــوق  بانتهــاكات  قامــت  التــي 

خلــت. لســنوات  موثّقــة  إنســان 

منظمــة العفــو الدوليــة، أكــدت 

بــأن »الرشطــة اإلرسائيليــة نّفــذت 

اإلعــدام  عمليــات  مــن  العديــد 

ــة  ــري القانوني ــل غ ــات القت وعملي

ومنهــم  الفلســطينيني،  ضــد 

ذوي  وحتــى  ونســاء  قــارصون 

وتســتخدم  خاّصــة،  احتياجــات 

ضــد  املفرطــة  القــّوة  اآلن  إىل 

الســلميني«. املتظاهريــني 

أصدرتهــا  تقاريــر  وتشــري 

منظمــة العفــو الدوليــة أن املناطــق 

تشــهد  امللونــون  يســكنها  التــي 

باســتمرار قمًعــا وعنًفــا مــن جانــب 

يف  األمريكيــة،  الرشطــة  رجــال 

أصدرتهــا  تقاريــر  ذكــرت  حــني 

هيومــان رايتــس ووتــش أن حــاالت 

ــرشوع  ــري امل ــل غ ــن القت ــدة م عدي

ضــد  املُفــرط  العنــف  واســتخدام 

قامــت  االحتجاجيــة  املظاهــرات 

ــة  ــة منتهكً ــة األمريكي ــا الرشط به

بذلــك حريــة التعبــري عــن الــرأي 

آخرهــا  وكان  االجتــامع،  وحريــة 

قتــل املواطــن األمريــي ذو البــرشة 

أمــا يف  فلويــد،  الســمراء جــورج 

ــالل  ــوات االحت ــت ق ــطني قتل فلس

أســبوعٍ تقريًبــا  الصهيــوين قبــل 

ذوي  مــن  الحــالّق  إيــاد  الشــاب 

الخاصــة. االحتياجــات 

االحتالل الصهيوين يقّدم خرباته يف قمع 

املظاهرات للرشطة األمريكية



ــز  ــن مرك ــام 2010 ع ــدر ع ص

دراســات الوحــدة العربيــة كتــاب 

محــاوالت  القــدس:  “تهويــد 

مــن  لهــا  والتصــّدي  التهويــد 

والوثائــق  النصــوص  واقــع 

أنــور  ملؤلفــه  واإلحصــاءات”، 

زنــايت. محمــود 

واقــع  الكتــاب،  يتنــاول 

مدينــة القــدس تلــك العاصمــة 

الدينيــة والتاريخية والسياســية 

والتــي  العربيــة،  واالقتصاديــة 

عديــدة  مبؤامــرات  مــرّت 

لتزويــر  يهوديــة  ومحــاوالت 

تهويــد  مــن  بــدًءا  هويتهــا، 

حفريــات  بعمــل  املقدســات 

تحــت املســجد األقــىص، وبنــاء 

ومحــاوالت  اليهوديــة  الكنــس 

املســجد  وهــدم  لحــرق  عــدة 

. حــه جتيا وا

إىل  الدراســة  هــذه  وتهــدف 

ــتند  ــي، يس ــف وقائع ــم وص تقدي

اإلحصائيــة  املصــادر  أوثــق  إىل 

بعــض  وتفنيــد  املتوافــرة، 

وتحليــل  املضلِّلــة،  الروايــات 

ــتيعاب  ــق اس ــن طري ــون ع املضم

واألرقــام،  والوثائــق  النصــوص 

تحليلهــا. ثــم 

عروبة القدس

وقــد جــاء الكتــاب يف فصلني، 

عنــوان  تحــت  األول  الفصــل 

إقــرار النصــوص وكلمــة التاريــخ، 

وفيــه تــم التأكيــد عــىل عروبــة 

النصــوص  مــن خــالل  القــدس 

واملصــادر اليهوديــة والتوراتيــة 

واإلســالمية  العربيــة  قبــل 

ــة فلســطني،  ــا تشــهد بعروب وكله

ومدينــة القــدس.

وأكَّــد عــىل أن القــدس مدينــة 

عربيــة النشــأة، ســكنها العــرب 

اليبوســيون قبــل خمســة آالف 

ــؤالء أول  ــرب ه ــث يعت ــنة، حي س

املقدســة  املدينــة  أســس  مــن 

يف  )يبــوس(  ســّموها  حيــث 

أي  م  ق.   )3000( عــام  حــوايل 

قبــل نحــو خمســة آالف عــام، 

وكانــت لغتهــم -اللغــة الكنعانيــة- 

ــة  ــي لغ ــائدة، وه ــة الس ــي اللغ ه

عربيــة قدميــة، كان يتكلــم بهــا 

قبــل  العربيــة  الجزيــرة  أهــل 

عنهــا  تفرعــت  ثــم  هجرتِهــم، 

الشــعب  وكان  أخــرى،  لهجــات 

املوجــود أصــاًل شــعًبا عربيًّــا أخــذ 

ومظاهــر  لغتــه،  اليهــود  منــه 

كثــرية مــن ديانتــه وحضارتــه.

ويوضــح املؤلــف مــن خــالل 

التاريــخ واآلثــار أن تلــك املنطقــة 

عربيــة،  أرًضــا  دامئًــا  ظلَّــت 

ــن  ــا، ومل يك ــة يف عروبته عريق

لليهــود أي تواجــد ســكاين يُذكــر 

يف مدينــة القــدس منــذ العــام 

العهــد  وحتــى  امليــالد  بعــد   70

العثــامين.

آليات التهويد

الثــاين  الفصــل  جــاء  ثــم 

بعنــوان آليــات التهويــد، وهــي 

ــن أســاليب  أســاليب شــيطانية م

يف  والتزييــف  التحريــف 

ــة  ــة، حيــث تتعــرض مدين املدين

القــدس بصفــة عامــة واملســجد 

ــة  ــة خاص ــارك بصف ــىص املب األق

ِقبــل  مــن  يوميــة  العتــداءات 

ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل، 

والتــي تعمــل ليــل نهــار عــىل 

ــة  ــة العربي ــس الهوي ــة وطم إزال

لــي ينجحــوا يف تركيــب تاريــخ 

ر. يهــودي مــزوَّ

الفكــر  يســتعرض  والكتــاب 

واأليديولوجيــة  الصهيــوين 

تبلورهــام  منــذ  الصهيونيــة 

باتجــاه هــدف واحــد هــو النفــي 

الفلســطيني  للشــعب  الكامــل 

باليهــود  واســتبداله  وترحيلــه 

العــامل. أنحــاء  مختلــف  مــن 
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األقــىص  املســجد  يتكــون 

مــن ســبعة مصليــات ومســاجد، 

ــىل  ــيل، واملص ــع الِقب ــي: الجام وه

املــرواين، مصــىل األقــىص القديم، 

ومســجد قّبــة الصخــرة، ومســجد 

الــرباق، مســجد املغاربــة، وجامــع 

ــاء. النس

الجامع القبيل

وهــو الجامــع املســقوف الــذي 

ــع  ــة، والواق ــة رصاصي ــوه قّب تعل

ــىص يف  ــجد األق ــويّب املس يف جن

ــاءت  ــا ج ــن هن ــة، وم ــة الِقبل جه

تســميته بـــ »الِقبــيل«.

ــع املصــىّل  ويُعتــرب هــذا الجام

فيــه  يخطــب  الــذي  الرئيــس 

الجمعــة،  صــالة  يف  الخطيــب 

للعــرص  الحــايل يعــود  والبنــاء 

األمــوي، ولــه 11 بابًــا، ويّتســع 

مصــّل.  5500 حــوايل  إىل 

اليهــود  احتــالل  وبعــد 

لفلســطني، بقــي الجامــع القبــيل 

تحــت تهديــد اليهــود، فعمــدوا 

إىل أعــامل حفــر تحــت أغلــب 

للمســجد  الجنــويب  الجــدار 

وتحــت أساســات الجامــع القبــيل 

أساســاته. هــّددت  مــام  كلهــا 

املصىل املرواين

يف  املــرواين  املصــىل  يقــع 

الجنوبيــة  الزاويــة  أســفل 

األقــىص،  للمســجد  الرشقيــة 

وكان يُعــرَف قدميًــا »بالتســوية 

. لرشقيــة« ا

الصليبيــون  ســيطر  عندمــا 

قامــوا  األقــىص،  املســجد  عــىل 

إىل  املــرواين  املصــىّل  بتحويــل 

للخيــول. إســطبالت 

مصىل األقىص القديم

يقــع مصــىّل األقــىص القديــم 

ومــن  القبــيل،  الجامــع  تحــت 

املميــزة  املعامريــة  العنــارص 

فيــه وجــود قّبتــان مســطحتان 

تقومــان فــوق مدخلــه الجنــويب، 

ــا ال  ــىّل مغلًق ــذا املص ــد كان ه وق

يُفتــح إال يف حــاالت الــرضورة 

تــم  حيــث   ،1998 عــام  حتــى 

يّتســع  وهــو  للصــالة،  إعــداده 

مصــّل.  1000 لحــوايل 

مسجد قبة الصخرة

ــة مســجد الصخــرة  تعتــرب قّب

املعــامل  وأبــرز  أهــم  إحــدى 

وأقــدم  اإلســالمية،  املعامريــة 

بنــاء إســالمي بقــي محافظًــا عىل 

األغلــب. يف  وزخرفتــه  شــكله 

عبــارة  الصخــرة  وقّبــة 

عــن بنــاء مثمــن األضــالع لــه 

ــه دائــرة  أربعــة أبــواب، يف داخل

املرشفــة«  »الصخــرة  تتوســطها 

ــي محمــد  ــأن النب ــي يُعتقــد ب الت

صــىل اللــه عليــه وآلــه وســلم 

صعــد منهــا إىل الســامء يف رحلــة 

واملعــراج. اإلرساء 

مسجد الرباق

يف  الــرباق  مســجد  يقــع 

الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة مــن 

ــك  ــّمي بذل ــىص، وُس ــجد األق املس

الــذي ربــط  املــكان  نســبًة إىل 

فيــه النبــي محمــد صــىل اللــه 

عليــه وآلــه ســلم، دابتــه الــرباق 

يف رحلــة اإلرساء واملعــراج.

مسجد املغاربة

يف  املغاربــة  مســجد  يقــع 

الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة مــن 

املســجد األقــىص جنــويب حائــط 

الــرباق، ولــه بابــان، واحــد ُمغلــق 

وآخــر  الشــاملية،  الجهــة  يف 

الرشقيــة،  الجهــة  يف  مفتــوح 

ويُســتعمل اليــوم كقاعــة عــرض 

اإلســالمي. املتحــف  ألغــراض 

جامع النساء 

داخــل  النســاء  جامــع  يقــع 

ــل الجــزء  املســجد األقــىص، وميّث

الجنــويب الغــريب منــه، حيــث 

ميتــد مبحــاذاة حائطــه الجنويب 

الغــريب  الجــدار  مــن  بــدًءا 

للجامــع الِقبــيل وحتــى الحائــط 

للمســجد. الغــريب 

مصليات املسجد األقىص املبارك



موقعها: 
تقع إىل الشامل الرشقي من مدينة طولكرم عىل بعد 10 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــوايل 7700 دومنـًـا، وبلــغ عدد ســكانها عــام 1922 

حــوايل 29 نســمة وعــام 1931 حــوايل 70 نســمة.

االحتالل الصهيوين: 
ــام  ــكانها ع ــر س ــل وهّج ــة بالكام ــوين القري ــالل الصهي ــدم االحت - ه

.1948
مســتوطنة  القريــة  أرايض  عــىل  الصهيــوين  االحتــالل  أقــام   -

.1951 عــام  »احيطــوف« 

خربة الجلمة
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