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هم في واٍد، وفلسطين في واد !
يا قوم، أنتم يف واٍد وأنا يف واٍد !

هــذا لســان حــال فلســطن وأهلهــا، تخاطــب بــه أولئــك املتواطئــن مــع عدّوهــا، والناكثــن العهــد معهــا، واملتخاذلــن 
ألســباب شــتّى عــن نرصتهــا.

يف وادي فلســطن، الــذي ليــس لــه مــن معــاين االنخفــاض أو الهــوان يشٌء؛ تجــُد األرسى األحــرار، نســاًء ورجــاالً، 
أصحــاء ومــرىض؛ والــكل مهــددون بجائحــة الوبــاء نظــراً للظــروف غــر اإلنســانية التــي يحتجزهــم العــدو فيهــا، والتــي 
تشــمل االعتقــال دون محاكمــة، والحبــس االنفــرادي، ومنــع األدويــة الرضوريــة والزيــارات، كــا يف مثــال آيــة الخطيــب 

وحســن مســاملة الذيــن نتحــدث عنهــم يف هــذا العــدد.

وهنــا مــع فلســطن تجــُد املقاومــن األبــرار، والجرحــى، وأمهــات هــؤالء جميعــاً وأوالدهــم، كا تجــد األدبــاء واملفكرين 
ــادة  ــة فلســطن، كــا تجــد الق ــُع الحــكام عــن اإلميــان بقضي ــا تطبي ــي مل يرصفه ــة الت ــاء، وتجــد الشــعوب األبي والعل
الذيــن ميلــك أحدهــم القــدرة واإلرادة ليقــول باســم جمهــور املقاومــة أّن هــؤالء يقظــون ومســتعدون للــرّد عــى العــدو 
باملثــل، وأّن تحريــر األقــى وفلســطن مل يغــادر عقولهــم وال قلوبهــم وال عملهــم، وأّن الكيــان الصهيــوين مل يعــْد ميلــك 

قــرار الحــرب منفــرداً !

يف الــوادي اآلخــر، حيــث معــاين الظلــم والعــدوان وإىل جانبهــا الــذل والتفريــط واالستســام، تجــد االحتــال الــذي 
يــزداد كل يــوم بطشــاً وإرسافــاً يف القتــل واالعتقــال، ويف منــع األدويــة واللقاحــات مــن الوصــول إىل الفلســطينين، ويف 
حصــار غــزة والحــرب املســتمرة عليهــا، ويف تدمــر القــرى وإخــراج أهلهــا منهــا كــا هــو حــال قريــة العراقيــب التــي 
هدمهــا االحتــال للمــرة 183 ! دون أن يثــر ذلــك كلّــه عواطــف املتشــدقن بحقــوق اإلنســان، حتــى إّن االحتــال يعمــل 
إلصــدار ترشيــع مينــع مــن التعامــل مــع محكمــة العــدل الدوليــة، نظــراً لتجرؤهــا عــى اعتــاد قــرار صغــر أزعــج ســلطات 

االحتــال.

ورغــم كّل ذلــك، ورغــم كثــر غــره مــن صنــوف اإلجــرام والعــدوان التــي تضيــق الصفحــات بالحديــث عنهــا؛ نجــد 
بعضــاً مــن أبنــاء هــذه األمــة يقــودون دولهــم نحــو التاهــي يف اإلرادة واملخططــات الصهيونيــة، ويزعمــون بعــد ذلــك 

نــرصَة األقــى والعمــل ملصلحــة الشــعب الفلســطيني.

ــال، وتســمح بالرتخيــص ألول  ــان االحت ــدى كي ــا ل ــاد ســفراء له ــدول باعت ــوادي اآلخــر تقــوم بعــض ال يف هــذا ال
رابطــة للجاليــات اليهوديــة يف الخليــج، وهــي الجاليــات التــي تتكــون أساســاً مــن »رجــال أعــال« اســتغلوا حّمــى التطبيــع 
لنقــل نشــاطاتهم االقتصاديــة املشــبوهة وذات الطبيعــة غــر القانونيــة، باعــرتاف صحافــة العــدو والصحافــة العامليــة، إىل 

الســوق الخليجيــة، لتكــون مركــزاً جديــداً لهــم !

ــها  ــن مدارس ــة ب ــات توأم ــط لعلمي ــي تخط ــامية« الت ــة واإلس ــم »العربي ــض وزارات التعلي ــاً بع ــد أيض ــاك تج وهن
ومــدارس كيــان االحتــال، وتعمــل عــى تنســيق برامــج تبــادل مــع الطــاب الصهاينــة، وعقــد مســابقات باللغتــن العربيــة 

ــة وموســيقية مشــرتكة ! ــة، إضافــًة لعــروض ثقافي والعربي

وال ننــى أيضــاً الــرشكات املالكــة لكــربى الصحــف العامليــة، والتــي تقيــل أحــد أشــهر الصحفيــن مــن العمــل نظــراً 
لتوجيهــه ماحظــة نقديــة صغــرة بحــق الكيــان الصهيــوين، كــا حصــل هــذا األســبوع مــع الصحفــي األمريــي املشــهور 
ناثــان روبنســون، الــذي كتــب عــى تويــرت: )هــل تعرفــون أّن الكونغــرس األمريــي غــر مخــّول عمليــاً باملصادقــة عــى 
أي انفــاق جديــد مــا مل يتــم تخصيــص جــزء منــه لبيــع األســلحة إىل إرسائيــل ؟(، وذلــك رغــم عــدم وجــود نــص قانــوين 

بذلــك؛ فــكان جــزاؤه أن أقدمــت صحيفــة الغارديــان عــى االســتغناء عــن خدماتــه !

 ناهيــك عــن الــرشكات التــي تتحكــم مبواقــع التواصــل والتــي تقــوم بإغــاق الصفحــات املناوئــة للظلــم واالحتــال، 
مثــل فيســبوك التــي تحــرّض لقانــون مينــع انتقــاد الصهيونيــة عــى صفحاتهــا !

إنهــا واديــان كــا قلنــا، أو طريقــان ال تاقــي بينهــا، وال مجــال لحــّل وســط بينهــا، فإّمــا الــذل والتبعيــة والتخــي 
عــن الحقــوق، وإمــا تحريــر األرض واســتعادة املقدســات والحقــوق، وهــذا هــو خيــار فلســطن وأهلهــا واملؤمنــن بعدالــة 

قضيتهــا.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

3فلسطني
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اللــه  حــزب  عــام  أمــن  أكــد 

اللبنــاين الســيد حســن نــرص اللــه، 

ومدبــر  ممنهــج  اســتهداف  وجــود 

اللــه  الثمــن ضــد حــزب  ومدفــوع 

واملقاومــة، مشــدًدا عــى أن الحملــة 

فشــلت يف تشــويه صــورة املقاومــة 

وجمهورهــا. بيئتهــا  لــدى 

وأشــار إىل أن االحتــال الصهيوين 

يقتــل اليهــود أنفســهم مــن أجــل خدمة 

مرشوعــه وقــد قــام بعمليــات قتــل 

ــود  ــق اليه ــة بح ــرة يف دول مختلف كث

الذيــن رفضــوا الذهــاب إىل فلســطن.

ــاب  ــال خط ــه خ ــرص الل ــال ن وق

لــه الثاثــاء 16-2-2021: “إن تطــورات 

ــتتأثر  ــة، وس ــل يف املنطق ــرة تحص كب

ــا  ــكل م ــا ب ــايس فيه ــزء أس ــان كج لبن

ــري”. يج

األمركيــة  اإلدارة  وبخصــوص 

ــه أن  ــرص الل ــيد ن ــدة، رأى الس الجدي

ــكل  ــي تش ــن الت ــي الص ــا ه أولوياته

املســتوى  عــى  لهــا  كبــرًا  تهديــًدا 

االقتصــادي، بينــا ال أحــد يتحــدث 

اليــوم عــن صفقــة القــرن التــي يبــدو 

ــراج  ــة ت أنهــا انتهــت أو باتــت يف حال

الفلســطيني  الشــعب  نتيجــة صمــود 

ومحــور  الفلســطينية  والقيــادات 

املقاومــة.

ولفــت، إىل أن موقــف الشــعبن 

املــرصي واألردين هــو منــوذج واضــح 

لرفــض التطبيــع ينســحب إىل باقــي 

ــة  ــزال دول عربي ــك ال ت الشــعوب، كذل

وإســامية كالجزائــر وتونس وباكســتان 

صامدة ومتاسكة.

األوهــام  أصحــاب  أن  وأضــاف 

أن  سيكتشــفون  الســودان  كحــكام 

التطبيــع مــع »إرسائيــل« لــن يحــل 

االقتصاديــة. مشــاكلهم 

ولفــت الســيد نــرص اللــه إىل أن 

»إرسائيــل مل تلتــزم يوًمــا بالقانــون 

وقتلــت  مدنًــا،  ودمــرت  الــدويل، 

املدنيــن يف كل حروبهــا«، متوجًهــا 

ــال  ــس أركان االحت ــث إىل رئي بالحدي

الصهيــوين بالقــول: »إننــا ال نبحــث 

ــن  ــرب ولك ــن ح ــة وال ع ــن مواجه ع

ســنخوضها«،  حربًــا  فرضتــم  إن 

ــة ســنقصف  مهــدًدا »إن قصفتــم مدين

ــنقصف  ــرى س ــم ق ــة وإن قصفت مدين

املســتوطنات«.

ــد  ــا تري ــل م ــت تفع ــاف: »أن وأض

ونحــن ســنفعل مــا نريــد.. وال أحــد 

يضمــن أال تتدحــرج الحــرب القصــرة 

إىل حــرب شــاملة«.

ويف ســياق الحديــث عــن الحمات 

ــدد  ــل، ش ــع التواص ــة يف مواق املمنهج

الســيد نــرص اللــه عــى أن »تــل أبيــب 

ــم  ــون أنه ــا يعلن ــنطن وحلفاءه وواش

إلثــارة  إلكرتونيــة  جيوًشــا  يشــكلون 

مــن  وهنــاك  والخافــات،  الفــن 

يريــد أن يأخــذ البلــد إىل االنفجــار 

مــن خــال مــا يجــري يف وســائل 

إىل  داعيًــا  االجتاعــي«،  التواصــل 

»الحضــور القــوي يف وســائل التواصل 

بالوعــي  االلتــزام  مــع  االجتاعــي 

واألدب وعــدم اإلســاءة”.

السيد نصر الله لـ »إسرائيل«: إن فرضتم حرًبا سنخوضها
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نقلــت العديــد مــن وســائل اإلعــام 

ــزب  ــام لح ــن الع ــة رد األم الصهيوني

ــى  ــه ع ــرص الل ــن ن ــيد حس ــه الس الل

التهديــدات اإلرسائيليــة األخــرة، وعى 

التقديــر االســتخباري يف موضوعــي 

ــة. ــام القتالي ــن واألي اســتهداف املدني

الصهيــوين  اإلعــام  واهتــم 

التحذيــر  برســالة  خــاص  بشــكل 

ــه إىل  ــرص الل ــيد ن ــا الس ــي وجهه الت

ــه  ــربزًا قول ــادات “اإلرسائيلية”، م القي

ــدث  ــي يتح ــة الت ــام القتالي ــه »األي إن

ــة خطــرة«،  ــال لعب ــش االحت ــا جي عنه

عــى  أخــرى  قنــوات  ركــزت  فيــا 

أن »نــرص اللــه يــرد عــى الجيــش 

اإلرسائيــي ويهــدد يف الحــرب املقبلــة 

أن أمــوًرا ســتقع مل تحصــل منــذ إقامــة 

إرسائيــل”.

الثانيــة  القنــاة  موقــع  وأفــاد 

نــرص  الســيد حســن  أن  الصهيــوين 

تعزيــز  أخــرى  »حاول مــرة  اللــه، 

التــي  التهديــدات  بواســطة  الــردع 

قالهــا”.

الصهيونيــة  كان  قنــاة  وقالــت 

خطابــه،  يف  يهــدد  اللــه  نــرص  إن 

ــل«  ــإن »إرسائي ــرب ف ــت الح إذا وقع

ــذ إنشــائها،  ســرتى أشــياء مل ترهــا من

وتــرّد »يكفــي اللعــب بالنــار”.

ــة يف  ــق الشــؤون العربي وذكــر معل

ــس،  ــي كي ــة، روع ــاة كان الصهيوني قن

عــى »تويــرت«: يف رد عــى خطــاب 

حــول  األركان(،  )رئيــس  كوخــايف 

ــة  ــل« يف املواجه عــدم فصــل »إرسائي

املقبلــة بــن أهــداف مدنيــة وأهــداف 

عســكرية، وقولــه إن تنظيمــه ال يبحــث 

إذا  ولكــن  أو مواجهــة،  عــن حــرب 

ــتواجه. ــة فس ــى املواجه ــربت ع أج

قريــة،  رضبتــم  إذا  وأضــاف 

ســنرضب مســتوطنة، وإذا رضبتهــم 

ــم  ــم. أنت ــة لك ــنرضب مدين ــة س مدين

لديكــم أيًضــا أهدافًــا عســكرية يف 

الســكنية”. التجمعــات 

وتطــرق األمــن العــام لحــزب اللــه 

الســيد حســن نــرص اللــه إىل التطورات 

يف املنطقــة قائــًا: “إن إرسائيــل مل 

تلتــزم يوًمــا بالقانــون الــدويل ودمــرت 

مدنـًـا وقتلــت املدنيــن يف كل حروبهــا، 

وأقــول لرئيــس األركان اإلرسائيــي إننــا 

ال نبحــث عــن مواجهــة وال عــن حــرب، 

ــنخوضها،  ــا س ــم حربً ــن إن فرضت ولك

باملثــل،  ســرد  مدننــا  وإذا رضبتــم 

ســنقصف  قرانــا  اســتهدفتم  وإذا 

مســتعمراتكم، ويف أي حــرب مقبلــة 

ســتواجه الجبهــة الداخليــة اإلرسائيليــة 

ــل«،  ــام إرسائي ــذ قي ــه من ــا مل تعرف م

أال  يضمــن  أحــد  ال  أن  إىل  مشــرًا 

تتدحــرج »األيــام القتاليــة« إىل حــرب 

ــعة. واس

املصدر: امليادين

إعالم صهيوني تعليًقا على كالم السيد نصر الله: 
يعزز الردع مجدًدا
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اســتنكر حافــظ الكرمــي، املســؤول 

اإلعامــي لهيئــة علــاء فلســطن، إغــاق 

إدارة فيســبوك هيئــة الصفحــة وعــّده 

»خدمــة للمــرشوع الصهيــوين”.

وقــال الكرمــي يف بيــان لــه: “إن 

إغــاق صفحــة هيئــة علــاء فلســطن 

جــاء ضمــن حملــة ممنهجــة تســتهدُف 

املحتــوى  فيســبوك  إدارة  مــن خالهــا 

الفلســطيني، وإّن هــذا االســتهداف يصــّب 

ــم  ــويّن القائ ــرشوع الّصهي ــة امل يف خدم

اإلحــايّل  واالحتــال  العــدوان  عــى 

فلســطن”. ألرض 

ــم  ــٌة لكت ــاق »محاول ــع  إن اإلغ وتاب

صــوت الحقيقــة الــذي يحّقــق أهــّم ركائز 

املعركــة مــع الّصهاينــة املتمثّلــة يف إســاءة 

ــح  ــه وفض ــة باطل ــال وتعري ــه االحت وج

ــه”. عدوان

وأكّــد الّدكتــور الكرمــي أّن »هــذه 

املحــاوالت وهــذا اإلغــاق لصفحــة هيئــة 

ــن  ــا ع ــي عزمن ــن يثن ــطن ل ــاء فلس عل

املــّي قدًمــا يف نــرصة قضيّتنــا وشــعبنا 

الفلســطينّي وأّمتنــا اإلســاميّة إعاميًّــا 

املنّصــات  وعــرب  املتاحــة  بالوســائل 

املختلفــة”.

الّشــعب  أبنــاء  إىل  رســالة  ووّجــه 

الفلســطينّي واألّمــة اإلســاميّة قــال فيهــا: 

»إننــا ندعــو أبنــاء شــعبنا الفلســطينّي 

العــامل إىل  وأمتنــا اإلســاميّة وأحــرار 

دعــم املنّصــات اإلعاميّــة املختلفــة للهيئــة 

كــا ندعوهــم إىل دعــٍم نوعــّي للصفحــة 

الجديــدة لهيئــة علــاء فلســطن عــى 

ــد عــى فشــل املحــاوالت  ــبوك للتأكي فيس

ــة”. ــّق والحقيق يف إســكات صــوت الح

ــة  ــال قري ــلطات االحت ــت س هدم

ــوم،  ــل، الي ــب املحت ــب يف النق العراقي

ــت  ــوايل، واقتحم ــى الت ــرة 183 ع للم

ــا  ــال ترافقه ــة االحت ــن رشط ــوة م ق

ــوت  ــت البي ــة، وهدم ــات القري الجراف

.2021-2-17 األربعــاء 

ــال أهــايل  وأجــربت رشطــة االحت

ظــل  يف  التــرشد  عــى  العراقيــب، 

تشــهدها  الباردة التــي  األجــواء 

. فلســطن

االحتــال  ســلطات  وهدمــت 

القريــة للمــرة األوىل، يف متــوز 2010، 

ــذ ذلــك الحــن تعــود لهدمهــا يف  ومن

كل مــرة يقــوم الســكان بإعــادة بنائهــا، 

ــة  ــال بقري ــة االحت ــرتف حكوم وال تع

العراقيــب، ولكــن ســكانها يــرّصون 

عــى البقــاء عــى أرضهــم رغــم الهــدم 

ــرر. املتك

قريــة  العراقيــب  أن  يذكــر 

صحــراء  يف  تقــع  فلســطينية 

النقب داخــل أرايض الـــ 48، وتتعــرض 

باســتمرار للهدم عــى أيــدي قــوات 

االحتــال الصهيــوين وأصبحت رمــزاً 

فلســطينيو  يخوضهــا  إرادات  ملعركــة 

ــاظ  ــاء والحف ــل البق ــن أج ــل م الداخ

عــى األرض والهويــة مــن سياســات 

التهويــد.

علماء فلسطين: إغالق صفحتنا على فيسبوك 
يخدم المشروع الصهيوني

في ظل األجواء الباردة:
االحتالل يهدم العراقيب للمرة 183
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الخميس 6 رجب 1442هـ، الموافق لـ 18 شباط 2021 

عــى الرغــم مــن إفــراج االحتــال 

 ،2021-2-15 اإلثنــن  الصهيــوين، 

بالرسطــان  املريــض  األســر  عــن 

يغــادر  مل  أنــه  إال  مســاملة،  حســن 

مكانــه ورسيــره يف مستشــفى ســوروكا 

يف الداخــل املحتــل، بســبب وضعــه 

وســط  والحــرج  الخطــر  الصحــي 

مخــاوف مــن فقــدان حياتــه.

وأكــد بــال شــقيق األســر مســاملة، 

مستشــفى  مــن  نقلــه  ســيتم  أنــه 

»ســوروكا« يف النقــب إىل مستشــفى 

ــال  ــة خ ــدس املحتل ــا« يف الق »هداس

ــة. ــام املقبل األي

األســر  نــادي  رئيــس  وأوضــح 

قــدورة فــارس يف ترصيحــات صحفية، 

أنــه مــن املتوقــع أن يتــم نقــل األســر 

مســاملة إىل مستشــفى هداســا بنــاء 

عــى رغبــة عائلتــه، بعدمــا رفضــت 

إدارة مستشــفى ســوروكا تقديــم العــاج 

لــه صبــاح اليــوم الثاثــاء وحاولــت 

إخراجــه.

يف  حــدث  “مــا  فــارس:  وقــال 

بقــاء  اإلرسائيــي  املستشــفى  رفــض 

األســر مســاملة لديــه ال يــزال غــر 

مفهــوم، فهــو يرقــد يف غرفــة العنايــة 

ــة،  ــرج للغاي ــي ح ــع صح ــة بوض املكثف

أبــدت  الفلســطينية  الصحــة  ووزارة 

ــا  ــورة يطلبه ــع أي فات ــتعدادها لدف اس

املستشــفى”.

وبحســب فــارس »أبلغنــا عائلتــه 

أننــا مســتعدون لنقلــه إىل أي مستشــفى 

متقــدم، وأقــر األطبــاء أن عمليــة نقلــه 

ــت الحــايل ال تشــكل خطــورة  يف الوق

أوصينــا وزارة  ولكننــا  عــى حياتــه، 

الصحــة بإبقائــه ملــدة أســبوع إضافيــة 

ــه«. ــل نقل قب

وقــال شــقيق مســاملة، »والــداي 

يتواجــدان بجانــب نجلهــا املريــض 

ولكــن رحلــة شــاقة  املستشــفى،  يف 

ــات  ــبب اإلغاق ــه، بس ــا لرؤيت ــرّا به م

التصاريــح  واســتصدار  والحواجــز 

التــي تأخــذ وقتًــا«.

ــا  ــة رؤيته ــا لحظ ــاف صدم وأض

حســن، مل يكــن بيدهــا حيلــة، ســوى 

التواجــد بجانبــه، رغــم أن األطبــاء 

يقومــون بتخديــره لفــرتات طويلــة يك 

ال يشــعر بــاألمل لشــدة خطــورة وضعــه 

وضعــه  تفاقــم  بعدمــا  وصعوبتــه، 

الطبــي  اإلهــال  نتيجــة  الصحــي 

ــة  ــذي متارســه إدارة مصلح ــد ال املتعم

واألرسى  األرسى  بحــق  الســجون 

ملــرىض. ا

الســجن،  مــن  تحــرر  وأردف 

ــر  ــده يف رسي ــات يُقي ــرض ب ــن امل لك

الحركــة  عــى  يقــوى  ال  املستشــفى، 

ــه  ــه عافيت ــد أن ســلبت من ــكام، بع وال

الســجان. بفعــل 

ــاملة  ــن مس ــر حس ــار، أن األس يش

)39 عاًمــا( مــن مدينــة بيــت لحــم 

منــذ  االحتــال  ســجون  معتقــل يف 

ــجن 20  ــوم بالّس ــو محك ــا وه 18 عاًم

ــدم  ــان ال ــه برسط ــت إصابت ــا ثبت عاًم

شــهرين  بعــد  مؤخــرًا  )اللوكيميــا( 

ــه مــن أوجــاع شــديدة يف  مــن معانات

ــدة  ــذه امل ــال ه ــدة، وخ ــن واملع البط

ماطــل االحتــال يف تقديــم العــاج 

لــه، حتــى ثبتــت إصابتــه بالرسطــان.

رغم خطورة وضعه.. مستشفى »سوروكا« يحاول إخراج 
األسير مسالمة من غرفة العناية المكثفة
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دخلــت األســرة آيــة الخطيــب )32 

عامهــا   ،2021-2-17 األربعــاء  عاًمــا( 

يف  التــوايل  عــى  الثــاين  االعتقــايل 

الصهيــوين. االحتــال  ســجون 

وأوضــح نــادي األســر، أن االحتــال 

 17 آيــة الخطيــب يف  اعتقــل األســرة 

شــباط/فرباير 2020 وأخضعهــا للتحقيــق، 

لهــا تهمــة »متويــل نشــاطات  موجهــاً 

ــة«، بالرغــم مــن شــهادة مشــايف  إرهابيّ

تقــوم  بأنهــا  االرسائيليــة  االحتــال 

االحتياجــات  وذوي  املــرىض  مبســاعدة 

الخاصــة.

ولفــت نــادي األســر، إىل أن األســرة 

تــزال موقوفــة، ووفًقــا  مــا  الخطيــب 

ملحاميهــا فــإن مــا يقــارب الـــ)20( جلســة 

تُعقــد  أن  املتوقــع  لهــا، ومــن  ُعقــدت 

مــارس  آذار/  يف  قادمــة  جلســة  لهــا 

املقبــل للمطالبــة مجــدًدا باإلفــراج عنهــا، 

واألســرة اَيــة أم لطفلــن. 

مركــز  أكــد  متصــل،  ســياق  ويف 

فلســطن لدراســات األرسى أّن االحتــال 

يعتقــل يف ســجونه 37 أســرة فلســطينية، 

يرســفن يف ظــروف اعتقاليــة قاســية، 

الحيــاة  مقومــات  كل  مــن  ويحرمهــن 

أشــكال  لــكل  ويتعرضــن  البســيطة، 

مــن  والحرمــان  والتضييــق  االنتهــاك 

هــذه  وتفاقمــت  األساســية،  الحقــوق 

الظــروف مــع اســتمرار انتشــار فــروس 

كورونــا.

أكــدت وزيــرة الصحــة الفلســطينية 

ــع  ــن 15-2-2021 من ــة اإلثن مــي الكيل

»إرسائيــل« إدخــال اللقاحــات املضــادة 

غــزة،  قطــاع  إىل  كورونــا  لفــروس 

ــفيًا”. ــه »تعس واعتربت

فيــا أعلنــت الحكومــة الفلســطينية 

ــا  ــم مواطنيه ــة تطعي ــن إرجــاء عملي ع

اإلصابــات،  عــدد  يــزداد  حــن  يف 

وقالــت الوزيــرة يف بيــان: “إن الــوزارة 

جرعــة  ألفــي  إدخــال  مــن  ُمنعــت 

ــة  ــبوتنيك V” مخصص ــاح »س ــن لق م

للطواقــم الطبيــة العاملــة يف غــرف 

مبــرىض  الخاصــة  املكثفــة  العنايــة 

أقســام  يف  والعاملــن  كوفيــد19- 

الطــوارئ”.

وحّملــت الكيلة، »ســلطات االحتال 

ــة عــن هــذا اإلجــراء  املســؤولية الكامل

التعســفي املنــايف لجميــع األعــراف 

الدوليــة«،  واالتفاقيــات  والقوانــن 

ــل  ــى تواص ــوزارة ع ــرًة إىل أن ال مش

»إلدخــال  الدوليــة  املنظــات  مــع 

املطاعيــم بأقــى رسعــة”.

يف  املقاومــة  فصائــل  وحّملــت 

 ،2021-2-16 الثاثــاء  غــزة،  قطــاع 

ــاح  ــول لق ــه دخ ــات منع ــال تبع االحت

يف  مشــددًة،  القطــاع،  إىل  كورونــا 

بيــان صحفــي، أنــه عــى العــامل أجمــع 

ــرّك  ــة- التح ــة العاملي ــة الصح -وخاص

وإجبــاره  عليــه  للضغــط  العاجــل 

للســاح بوصــول اللقــاح لغــزة، مؤكــدًة 

عــى رضورة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة 

عــى أســاس الحفــاظ عــى الثوابــت.

األسيرة آية الخطيب تدخل عامها الثاني في سجون 
االحتالل.. واألسيرات في ظروف اعتقالية قاسية

االحتالل يمنع إدخال اللقاحات المضادة لكورونا لقطاع 
غزة.. والفصائل ُتّحمل »إسرائيل« المسؤولية
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الخميس 6 رجب 1442هـ، الموافق لـ 18 شباط 2021 

أعلنــت الجاليــات الصهيونيــة يف 

دول الخليــج العــريب، عــن تأســيس 

اليهوديــة  املجتمعــات  »رابطــة 

الخليجيــة« يف دول الخليــج، بحســب 

مــا ورد يف وســائل اإلعــام الصهيونية.

ــة،  ــاة »كان« الصهيوني ــرت قن وذك

رابطــة  أن   ،2021-2-15 اإلثنــن 

منظمــة  هــي  اليهوديــة،  الجاليــات 

ــن  ــوًدا م ــم يه ــدة، وتض ــة جدي يهودي

ــان  ــن وع ــارات والبحري ــكان اإلم س

والكويــت. وقطــر  والســعودية 

وبحســب القنــاة، فــإن الهــدف مــن 

إنشــاء هــذه املنظمــة هــو مســاعدة 

يهــود الخليــج يف القضايــا الخاصــة 

بهــم، مثــل الطعــام الحــال الكاشــر، 

الــزواج  وقضايــا  الدينــي،  والتعليــم 

ــودي. ــن اليه ــب الدي ــاق حس والط

ويف ســياٍق متصــل عــن مكتــب 

وزيــر الخارجيــة اإلمــارايت، األحد 14-

2-2021، محمــد محمــود آل خاجــة، 

ــال. ــدى االحت ــارات ل ــفرًا لإلم س

ــة  ــاء اإلماراتي ــة األنب ــت وكال وقال

ــن  ــة أدى اليم ــمية: »إن آل خاج الرس

القانونيــة اليــوم، أمــام رئيــس الــوزراء 

آل  راشــد  بــن  محّمــد  اإلمــارايت، 

مكتــوم، بعــد أن شــارك يف جــوالت 

»دبلوماسية إماراتية«.

افتتحــت  املــايض،  والشــهر 

لهــا يف  »إرسائيــل« رســميًا ســفارة 

ــة  ــت الحكوم ــا صادق ــي، بين ــو ظب أب

ــح ســفارة  ــة، رســميًا، عــى فت اإلماراتيّ

لهــا يف تــل أبيــب.

ذكــرت قنــاة »كان« الصهيونيــة أن 

ــال  ــم يف االحت ــة والتعلي ــر الرتبي وزي

»يوئــاف جالنــت« تحــدث مــع نظــره 

األســبوع  إمــزازي  ســعيد  املغــريب 

املــايض وتناقشــا حــول خطط مشــرتكة 

ــة  ــاالت الرتبي ــن يف مج ــن الجانب ب

ــم. والتعلي

وأضافــت القنــاة أن وزيــر التعليــم 

املغــريب أجــرى مقابلــة مــع إذاعــة 

صهيونيــة قــال خالهــا: “إن هنــاك 

مــدارس  بــن  توأمــة  لعقــد  خطــة 

ثانويــة إرسائيليــة ومغربيــة”.

فــإن  العربيــة  القنــاة  وبحســب 

ــا  ــدث أيًض ــريب تح ــم املغ ــر التعلي وزي

بــن  الطــاب  تبــادل  برامــج  عــن 

عقــد  وكذلــك  واملغــرب،  االحتــال 

ــن  ــن البلدي ــاب م ــن ط ــابقات ب مس

بالعربيــة والعربيــة إضافــة لعــروض 

موســيقية وثقافيــة مشــرتكة.

تأسيس رابطة الجاليات اليهودية في الخليج.. 
واإلمارات تعّين سفيًرا لها لدى »إسرائيل”

فعاليات طالبية مشتركة بين وزارتي التعليم 
في المغرب واالحتالل 
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أفــادت مواقــع إخباريــة صهيوينــة، 

أن »إرسائيــل« تعــد مــرشوع قانــون 

أو  معلومــات  أي  تقديــم  يحظــر 

التعــاون مــع محكمــة الهــاي، ويعاقــب 

ــدة  ــجن مل ــون بالس ــك القان ــن ينته م

تصــل إىل 5 ســنوات.

وأوضحــت القنــاة العربية الســابعة، 

تســليم  القانــون سيشــمل حظــر  أن 

شــخصيات إرسائيليــة للمحكمــة ومتويل 

أمــام  القانــوين  الدفــاع  نفقــات 

املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفــرض 

وأولئــك  املحكمــة  ضــد  عقوبــات 

الذيــن يعملــون لصالحهــا، يف محاولــة 

لحايــة جنــود وكبــار قــادة جيــش 

ــال ومســؤولن إرسائيليــن قــد  االحت

تتــم محاكمتهــم يف الخــارج.

ضمــن  الخطــوة  هــذه  وتــأيت 

سلســلة إجــراءات تتخذهــا »إرسائيــل« 

ــا  ــد إعانه ــة بع ــة الدولي ــد الجنائي ض

فتــح تحقيــق ضدهــا يف جرائــم حــرب 

بحــق الفلســطينين.

وفًقــا  فإنــه  القنــاة،  وبحســب 

أي  عــى  يحظــر  القانــون  ملــرشوع 

ــلطة  ــة أو س ــن أو رشك ــان أو مواط كي

ــة دون  ــع املحكم ــاون م ــة التع إرسائيلي

ترصيــح خــاص، وإجــراء تحقيــق عــى 

ــطينية املحتلــة، وحتــى  األرايض الفلس

وتقديــم  املاليــة  املســاعدة  تقديــم 

املحكمــة. إىل  رسيــة  معلومــات 

 كــا ســيتم فــرض عقوبــات عــى 

أعضــاء املحكمــة، مثــل حظــر الدخــول 

والقيــود  االحتــال،  لــدى  واإلقامــة 

عــى الكيانــات األجنبيــة التــي تســاعد 

ــة. املحكم

ــاد  ــية لاتح ــة الرئاس ــدت الهيئ قلّ

العــريب للقبائــل يف البــاد العربيــة 

املبــارك  االقــى  املســجد  خطيــب 

العليــا  اإلســامية  الهيئــة  رئيــس 

عكرمــة  الدكتــور  الشــيخ  بالقــدس 

العــريب”. الفخــر  “وســام  صــربي 

منــح  أنــه  إىل  االتحــاد  ولفــت 

الوســام للشــيخ صــربي نظــرًا ملواقفــه 

اتجــاه  املبذولــة  ولجهــوده  املرشفــة 

أبنــاء شــعبنا وشــعوب العــامل، وملــا 

مل  يف  بــارز  دور  مــن  أيًضــا  لــه 

ــا  شــمل األمــة والحفــاظ عــى تاريخه

وحضارتهــا ومقدســاتها، وعــى رأســها 

املبــارك. املســجد االقــى 

ــرب  ــن املن ــدى أم ــه، أه ــن جانب م

إىل  الوســام  هــذا  صــربي  الشــيخ 

ــة  ــدن العربي ــر امل ــدس فخ ــة الق مدين

واإلســامية.

يذكــر أن هــذا االتحــاد العــريب 

ــم  ــات يف معظ ــل والعائ ــل القبائ ميث

ــطن واألردن  ــة يف فلس ــاد العربي الب

ومــرص وســورية والســعودية والســودان 

ــراق  ــان والع ــس ولبن ــا وتون وموريتاني

ــا. واليمــن واملغــرب وليبي

قانون »إسرائيلي« يحظر التعاون مع 
تحقيقات محكمة الهاي

االتحاد العربي للقبائل يمنح أمين المنبر الشيخ عكرمة 
صبري وسام »الفخر العربي«
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ــع  ــل بأرب ــا أكــرب مــن إرسائي “أن

ســأموت  أننــي  واملؤكــد  ســنوات، 

ــر بــادي مــن االحتــال  ــل تحري قب

اإلرسائيــي”. مريــد الربغــويث

ــروايئ  ــاعر وال ــوت الش ــب امل غيّ

ــن  ــويث ع ــد الربغ ــطيني مري الفلس

عمــر الـــ 77 عاًمــا.

ــد  ــذي ول الشــاعر الفلســطيني ال

ــانة  ــر غس ــة دي ــام 1944 يف قري ع

قــرب رام اللــه يف الضفــة الغربيــة، 

ــه  وتلقــى تعليمــه يف مدرســة رام الل

الثانويــة، ســافر إىل مــرص عــام 

1963 حيــث التحــق بجامعــة القاهرة 

ــة  ــة اإلنجليزي وتخــرج يف قســم اللغ

وآدابهــا العــام 1967، وهــو العــام 

الــذي احتلــت فيــه إرسائيــل الضفــة 

الفلســطينين  ومنعــت  الغربيــة 

الذيــن تصــادف وجودهــم خــارج 

ــا. ــودة إليه ــن الع ــاد م الب

وللربغــويث 12 ديوانًــا شــعريًا، 

ــت رام  ــان وهــا »رأي ــان نرثي وكتاب

ولــدت  هنــاك،  و«ولــدت  اللــه«، 

هنــا«، وأول دواوينــه كان »الطوفــان 

 ،1972 عــام  التكويــن«  وإعــادة 

وآخرهــا »أســتيقظ يك تــرى الحلــم« 

عــام 2018.

ــزة  ــى جائ ــٌل ع ــويث حاص الربغ

فلســطن يف الشــعر العــام 2000.

الروائيــة  مــن  متــزوج  وهــو 

ــور،  ــوى عاش ــة رض ــة الراحل املرصي

وابنهــا الشــاعر متيــم الربغــويث.

من »إسرائيل«
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أنا أكبر
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بقلم هشام توفيق

املغــريب  التطبيــع  يســعى 

سياســة  توظيــف  إىل  الصهيــوين 

ــق  ــب الحقائ ــف لقل ــاء والتزيي االدع

بســام  املغــريب  الشــعب  إلقنــاع 

ــل(  مســموم مــع )مــا يســمى إرسائي

والقبــول  املــايض  صفحــة  وطــي 

أوهــام  ومــن  الراهــن،  باألمــر 

ــه  ــع املغــريب وتربيرات ــف التطبي وزي

ســيدعم  التطبيــع  أن  االدعائيــة 

الشــعب الفلســطيني وغرهــا مــن 

التربيــرات، إن مل نقــل هــو دعــم 

للمــرشوع الصهيــوين عــى مســتوى 

االدعــاء، وشــيطنة القضيــة واملقاومة 

العــام والشــعوب. الــرأي  أمــام 

ــا  ــا حقــق اتفاق ــع كل ــل التطبي ب

ــش،  ــن وتعاي ــام مبط ــل س ــن أج م

أيــام أو شــهور،  بعــد  إال وســارع 

ليتحــول إىل تطبيــع معــريف وثقــايف 

ودينــي يؤثــر عــى العقــول واألفكار، 

ثــم يتحــول يف مرحلــة متطــورة إىل 

ــع  ــع واملطب ــن املطب ــي ب تنســيق أمن

بالقــوة  الشــعوب  إلســكات  عليــه 

وحجبهــا عــن نــرصة فلســطن، ثــم 

تنســيق أمنــي بــن األنظمــة والكيــان 

املقاومــة  إلضعــاف  الصهيــوين 

ــيق  ــل وتنس ــطيني، ب ــعب الفلس والش

ــوى  ــى الق ــة حت اســتخبارايت لتصفي

كل  الشــعوب الجتثــاث  الحيــة يف 

بــذور التغيــر والتحــرر والغضــب 

ــي  ــة، الت ــد الديكتاتوري ــعبي ض الش

التحــرك  الصهيونيــة  لهــا  خولــت 

ــع  ــة حــن تحقــق التطبي ــكل أريحي ب

والتعزيــز  والتنســيق  الرســمي 

الصهيــوين للحكــم العــريب املهــرتئ.

كل االدعــاءات للتمويــه وقلــب 

الحقائــق ســواء داخــل املغــرب أو 

الهويــة  قــد فشــلت، ألن  خارجــه 

اخرتاقهــا،  ميكــن  ال  املغربيــة 

املغــريب  الشــعب  أن  خصوصــاً 

متمســك بالفطــرة وتقديــس املســاجد 

ــوي  واملســجد الحــرام واملســجد النب

ــا  ــارك، فض ــى املب ــجد األق واملس

إىل وجــود قــوى ومقومــات تحفــظ 

الوعــي  وتبــث  املغاربــة،  فطــرة 

داخــل النســيج املجتمعــي املغــريب 

وتربيــه وتفقهــه.

بعــد انكشــاف الخدعــة التــي 

موضــع  الصحــراء  فيهــا  كانــت 

الضحيــة والذريعــة إلســقاط الشــعب 

واســتالته  الفــخ  يف  املغــريب 

باالســتثار  واملكاســب االقتصاديــة، 

باتــت الخطــة مفضوحــة ألن مــا 

يســمى إرسائيــل يف العقــل املغــريب 

والحــرام،  الخــراب،  يســاوي 

ــربى  ــة الك ــدم، والفتن ــاد، وال والفس

ولهــم يف  التاريخيــة،  والجرثومــة 

ماعــب الكــرة وشــعارات الجاهــر 

ــعب  ــة الش ــى هوي ــح ع ــل واض دلي

الشــوارع  فليفتحــوا  املغــريب، 

املغاربــة. رأي  ليســمعوا 

ــة  ــك تحــول املغارب مــن أجــل ذل

مــن مقاومــة التطبيــع مــن أجــل 

إىل  الفلســطينية  القضيــة  نــرصة 

ودولــة  التطبيــع  رفــض  اعتبــار 

القضيــة  هــي  والــدم  اإلرهــاب 

الوطنيــة املصريــة )أي جمعــوا بــن 

ــرب(  ــة املغ ــطن وقضي ــة فلس قضي

أي مســألة أمــن املغــرب أصبحــت 

واســتنفار،  ودفــاع  حفــظ  رضورة 

ــد كل  ــرب وأفس ــد خ ــر ق ــن خط م

الشــعب  وهــدد  املطبعــة  الــدول 

الفلســطيني ألزيــد منــذ 100 ســنة.

التطبيع في المغرب من االتفاق إلى 
معوقات في التنزيل
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أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات 

كتــاب  بــروت  يف  واالستشــارات 

الجيــش  يف  الدينيــة  “األصوليــة 

والتداعيــات  األســباب  اإلرسائيــي: 

“الدميوقراطيــة يف إرسائيــل”  عــى 

ــد  ــة ولي ــف قتيب 1995-2014، مــن تألي

ــاب عــى 160  ــع هــذا الكت ــم، ويق غان

صفحــة مــن القطــع الكبــر.

يف  اليهــود  املتدينــون  يتغلغــل 

ويصلــون  اإلرسائيــي،  الجيــش 

مــدى  فــا  عليــا،  مناصــب  إىل 

ــرار داخــل  تأثرهــم عــى صناعــة الق

أســباب  هــي  ومــا  ؟  “إرسائيــل” 

ــي  ــويل الدين ــد األص ــذا امل ــم ه تعاظ

داخــل الجيــش ومؤسســاته ؟ ومــا هــي 

ــات  ــف الفئ ــم يف مختل ــبة وجوده نس

ــُم  ــذي يحتِك ــو ال ــْن ه ــلحة ؟ وَم واألس

إليــه هــؤالء ؟ هــل يتّبعــون حاخاماتهــم 

؟ أم قــرارات دولتهــم ؟ إجابــات هــذه 

ــة تاريخيــة  ــا، مبنهجي األســئلة وغره

منظمــة،  علميــة  وتحليليــة  موثقــة، 

للدراســات  الزيتونــة  مركــز  يضعهــا 

ــارئ يف  ــدي الق ــن ي ــارات ب واالستش

ــة  ــة الديني ــد “األصولي ــداره الجدي إص

اإلرسائيــي”. الجيــش  يف 

وتنبــع أهميــة هــذا الكتــاب مــن أن 

ــات  ــرات يف الدراس ــى ثغ ــه غط مؤلف

الســابقة التــي بحثــت يف موضــوع 

اإلرسائيــي،  املجتمــع  يف  املتدينــن 

املــد  تأثــر  إىل  تتطــرق  مل  لكنهــا 

األصــويل الدينــي يف الجيــش عــى 

ــل” وعــى  ــرار يف “إرسائي صناعــة الق

ــل”،  ــة إرسائي ــمى “دميوقراطي ــا يُس م

يف  حــدث  الــذي  التغيــر  ومــدى 

القتاليــة،  وعقيدتــه  أيديولوجيتــه 

عــى  ذلــك  انعــكاس  إىل  إضافــة 

مســتقبل الــرصاع مــع الفلســطينين 

والعــرب.

تــوزع الكتــاب عــى ســتة فصــول؛ 

خلفيــة  األول  الفصــل  تنــاول  وقــد 

وإشــكالياتها،  وأهدافهــا،  الدراســة 

املؤلــف  اعتمدهــا  التــي  واملنهجيــة 

الفصــل  قــدم  بينــا  كتابتــه،  يف 

ومفاهيمهــا  املصطلحــات  الثــاين 

املتعلقــة يف موضــوع الجيــش والديــن 

والدميوقراطيــة وعاقتهــم ببعضهــم 

البعــض.

الضــوء  ألقــى  الثالــث  الفصــل 

اإلرسائيــي  الجيــش  نشــأة  عــى 

وبنيتــه، وتطــوره، موضًحــا هيكليتــه، 

ــارات  ــاول، التي ــع تن ــل الراب ــا الفص أم

وربــط يف  “إرسائيــل”،  الدينيــة يف 

الصهيونيــة  مفهــوم  بــن  تحلياتــه 

الدينيــة والحــركات التــي انبثقــت عنهــا 

ــر  ــدة والفك ــا بالعقي ــة له ــك التابع وتل

والتطبيــق، ونظرتهــا للجيــش وللخدمــة 

فيــه، ووالء املرجعيــات مــن مختلــف 

التيــارات للدولــة، باإلضافــة إىل كيفيــة 

مشــاركتهم يف مؤسســات هــذه الدولــة.

ــدث  ــس فيتح ــل الخام ــا الفص وأم

فيــه الكاتــب عــن مظاهــر التغلغــل 

الدينــي يف الجيــش اإلرسائيــي، ويعرِّج 

عــى  النــزاع  تاريــخ  عــى  الكتــاب 

املتدينــن  بــن  العســكرية  الخدمــة 

والعلانيــن، مشــرًا إىل تراجــع حافــز 

الخدمــة لــدى الشــباب العلــاين حيــث 

وصلــت إىل %48 بعــد أن كانــت 60%، 

يف الوقــت الــذي زاد فيــه الحافــز 

عنــد الشــباب الدينــي القومــي إىل 

%68، وتراجــع لــدى أبنــاء الكيبوتســات 

.29% إىل 

األصولية الدينية في الجيش »اإلسرائيلي«
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فساد يبدأ من القمة !

لإلعــام  افتتاحيــة  كلــات 

الصهيــوين يصــف بهــا الفســاد 

للجيــش  األمنيــة  القيــادة  يف 

يدعــوت  صحيفــة  اإلرسائيــي، 

وصــل  كيــف  تســأل،  أحرنــوت 

الضابــط إىل هــذا املوقــع مــع أن 

ســلوكه ميكــن أن يُعرّضــه لابتــزاز 

؟

عقــب  الســؤال  هــذا  كان 

انتشــار قضايــا الفســاد والتحــرش 

الجيــش  داخــل  الجنــي 

اإلرسائيــي، وكذلــك عقــب فضائح 

ــة  ــرث أهمي ــة األك ــة يف الكتيب مالي

وهــي  »جعفــايت«  لــواء  داخــل 

ــق  ــذي علّ ــيبر«، وال ــة »تس الكتيب

العســكرين عــى  القــادة  أحــد 

ــة  ــه: “إن الكتيب هــذا الفســاد بقول

املافيــا«. كعصابــات  تُــدار 

أزمــة  تتفاقــم  يــوم  كل 

داخــل  الجنــي  االنحــراف 

املخابــرات العســكرية الصهيونيــة، 

ــة يف  ــواء النخب ــن ل ــة ضم وخاص

ســاح املشــاة »جعفــايت« وهــو 

مــا دعــى قــادة عســكرين لطلــب 

اســتدعاء اللــواء »عوفــر فانيــرت« 

الكشــف  وتــم  معــه،  والتحقيــق 

عــى إثــر ذلــك التحقيــق بــأن 

»لــران  العقيــد  الكتيبــة  قائــد 

بقضايــا  اُديــن  قــد  حجبــي« 

عــدة  يف  باملجنــدات  تحــرش 

كتائــب تابعــة إىل اللــواء الــذي 

التحــرش  يتوقــف  ومل  يرأســه، 

عنــد املجنــدات بــل تعــدى إىل 

تحــت  العامــات  املوظفــات 

ــك التحــرش  ــادت، ووصــل كذل قي

ـ ! ـــ شــذوذ جنيـ  إىل املُجنديــنـ 

يدعــوت  صحيفــة  وقالــت 

ــذي  ــا وال ــٍر له ــوت يف تقري أحرن

ــم  ــن حج ــه ع ــن خال ــف م تكش

الفســاد األخاقــي داخــل الجيــش 

كتيبــة  قائــد  إن  اإلرسائيــي: 

»إلعــاد  الضابــط  »كاراكال« 

كوهــن« تــم توقيفــه / 30/ يوًمــا 

معــه  التحقيــق  خالهــا  ليتــم 

مــع  جنســية  عاقــات  بقضايــا 

ــد، ُمســتغًا  ــدات تحــت الهدي مجن

منصبــه عنــد هــذا الفعــل.

ومــا يُاَحــظ عنــد النظــر يف 

ــا الفســاد  ــم املُتهمــن بقضاي قوائ

األمــر  أن  الجنــي،  والتحــرّش 

ــا  ــة الُدني ــوًرا بالطبق ــس محص لي

يف الجيــش، بــل تعــدى ذلــك إىل 

ذات  العســكرية  الرتــب  أعــى 

املناصــب الرفيعــة واملُهّمــة !! عــى 

ســبيل ذلــك »يتســحاق مردخــاي« 

رئيــس  منصــب  تََقلّــْد  الــذي 

الحكومــة ومنصــب وزيــر الحــرب، 

ومناصــب متعــددة ورفيهــة داخــل 

لــواء املظليــن، والــذي وصــل إىل 

ــواء !  ــذا الل ــل ه ــواء داخ ــة ل رتب

وهــذا مادعــاه إىل االســتقالة مــن 

منصبــه بعــد ثبــوت التُهــم املوجهــة 

لــه بقضايــا التحــرش الجنــي 

باملجنــدات.

أوفــك  »العقيــد  وكذلــك 

يشــغل  كان  الــذي  بوخريــس« 

مناصــب ُمهمــة جــًدا، منهــا قيــادة 

مــن  ومالــه  »غــوالين«  لــواء 

الصهيــوين،  الجيــش  أهميــة يف 

ووحــدة  األمنيــة،    /51/ وكتيبــة 

أغــوز، ومعهــد األركان، وقــد متــت 

إدانتــه بقضايــا تحــرش جنــي 

باملجنــدات اللــوايت كُــن تحــت 

إمرتــه يف كثــر مــن مواقــع عملــه 

!

ــق  ــة ذات عم ــول كلم ــا نق وهن

كبــر.. »هــل هــذا الجيــش اليُقهــر 

؟”، وهــل الميكــن هزميــة هــذا 

ــي ؟ ــت الواه البي

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلايئ العاملي من 

أجل فلسطن



موقعها: 
تقع إىل الشال الغريب من مدينة القدس وتبعد عنها 13 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــغ عــد ســكانها عــام 1922 حــوايل 120 نســمة،  ــا، وبل ــة 2010 دومنً ــغ مســاحة أرايض القري تبل

ــام 1945. ــع إىل 240 ع ــام 1931، وارتف ــمة ع و177 نس

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتال الصهيوين القرية وشتت سكانها وصادر أراضيها عام 1948.

- بنى االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف بيت نقوبا« عام 1949.

بيت نقوبا

الخميس 6 رجب 1442هـ، الموافق لـ 18 شباط 2021 
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