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ازرع فلسطين ُتنبْت حرية

ــه نحــو  ــإذن الل ــة املتجهــة ب ة خطــوط رئيســية تكــّون مالمــح املشــهد الفلســطيني اليومــي، وترســم مســار القضي عــدَّ
تحقيــق الشــعب الفلســطيني ألهدافــه يف التحريــر والعــودة واســتعادة الحقــوق، وإْن بـَـَدت القــوة بيــد طــرف دون الطــرف 

اآلخــر.

ــه؛ أولهــا ومحورهــا  ــا ضــدَّ الفلســطيني وضــد حقوقــه وحيات ــا متعانقــة تتشــابك مًع عــى الطــرف األول نجــد خطوطً
االحتــالل الصهيــوين ببطشــه وجربوتــه الــذي يــزداد يف كل يــوم عســًفا وظلــًا وســفًكا للدمــاء وتدمــرًا للعمران الفلســطيني 
واســتباحة لــأرض ومــا عليهــا، وهــا هــو رئيــس وزراء العــدو يؤكــد اســتمراره يف مــروع ضــّم الضّفــة دون انتظــار موافقــة 
ــم  ــط الداع ــّكلت الخ ــة ش ــع اإلدارات األمريكي ــا، فجمي ــل يف رأين ــل حاص ــي تحصي ــي ه ــد، الت ــي الجدي ــس األمري الرئي
ــن  ــط م ــا العســكري عــى الفلســطينيني وكل املحي ــم لضــان تفوقه ــة، ث ــالل الباطل ــة االحت األســايس ألصــل وجــود دول

حولهــا.

وهــا هــي أنظمــة التطبيــع تنتقــل اليــوم لتشــكل خطـًـا يــكاد يســبق الخــط األمريــي يف دعــم االحتــالل ضــد إخوانهــم 
يف الديــن والــدم ورشكاء التاريــخ واملســتقبل، ونحــن نتابــع يف كل عــدد جديــد مــن النــرة رصــد اإلجــراءات التطبيعيــة 

التــي تشــهد تنافســاً محمومــاً وأعمــى بــني املطبعــني، بشــكل يثــر دهشــة املحللــني الصهاينــة أنفســهم !

ــع  عــى الطــرف اآلخــر نجــد الخــط الفلســطيني الصلــب الصامــد الــذي يقــف يف وجــه الصهيــوين واألمريــي واملطبّ
العــريب، ويتحمــل أعبــاء بطــش االحتــالل وتخــاذل األشــقاء وتواطــؤ املنظــات الدوليــة والحقوقيــة مــع املجــرم املعتــدي.

إنَّ التضحيــات التــي يقدمهــا الفلســطينيون عــى كل الجبهــات تظهــر حجــم الحــرب الدوليــة الهائلــة التي تُشــنُّ ضدهم، 
وهــي تضحيــات متنوعــة نراهــا يف صــورة أرسى ومعتقلــني مــن كل الفئــات، مبــن فيهــم األمهــات واألطفال.

كــا نراهــا يف الدمــاء الزكيــة للشــهداء األبــرار الذيــن يقتلهــم االحتــالل دون أي خشــية مــن املســاءلة القانونيــة، كــا 
يف واقعــة اغتيــال الشــهيد الشــيخ عاطــف حنايشــة منــذ أيــام برصاصــة يف الــرأس !

ناهيــك عــن معانــاة الفلســطينيني يف مخيــات اللجــوء يف داخــل األرض املحتلــة وخارجهــا، وانعــدام أبســط الــروط 
الروريــة للحيــاة اإلنســانية اآلمنــة، تلــك املعانــاة التــي تــزداد مــع الحصــار املــروب عليهــم مــن كل الجهــات، إضافــة 

لتهديــدات العــدوى وانتشــار وبــاء كورونــا.

ــة الفلســطينية، وضــان اســتمرارها وبقائهــا رغــم كل  ــاة القضي ــان حي هــذا الخــّط الفلســطيني الواضــح يشــكل رشي
ــدم  ــه وع ــطينيني ب ــك الفلس ــه، وإىل متس ــّك في ــذي ال ش ــح ال ــّق الواض ــتند إىل الح ــط يس ــو خ ــة، وه ــاوالت التصفي مح

ــع فلســطني. ــم م ــص له ــامل والتضامــن املخل ــه أحــرار الع ــذي يبدي ــة إىل الدعــم ال ــًدا، إضاف ــه أب ــم عن تنازله

وتشــكل املناســبات الفلســطينية مواعيــَد ســنوية تتوقــد معهــا روحيــة هــذا التضامــن، وتتجــدد مظاهــره مبــا يتناســب مــع 
التحديــات التــي يواجههــا الفلســطينيون، وهــا هــي مناســبة يــوم األرض الفلســطيني تطــّل علينــا يف الثالثــني مــن شــهر 
آذار الجــاري، مبــا ميثلــه »يــوم األرض« مــن ذكــرى عظيمــة متجــددة، شــهدت عــرب الســنني الكثــَر الكثــر مــن الفعــل 

الفلســطيني املقــاوم، واألحــداث العظيمــة، وآخرهــا انطــالق مســرات العــودة الكــربى عــى حــدود قطــاع غــزة.

ونظــرًا ملــا تتعــرض لــه األرض الفلســطينية مــن أخطــار جســيمة عــى يــد االحتــالل، ومنهــا عمليــات تجريــف الحقــول 
الزراعيــة، واقتــالع األشــجار املثمــرة، ومصــادرة األرايض، وحــرق الحقــول الزراعيــة، وتســميم الرتبــة الفلســطينية، وغرهــا 
مــن االعتــداءات؛ فــإّن دعــم صمــود الفــالح الفلســطيني يف أرضــه يُشــكل فعــاًل مقاوًمــا وإضافــًة هامــة إىل مصــادر قــوة 

الكفــاح الفلســطيني يف وجــه االحتــالل.

وهــذا مــا دعــا الحملــة العامليــة للعــودة إىل فلســطني، بالتعــاون مــع العربيــة لحايــة الطبيعــة، إىل إطــالق حملــة »مًعــا 
ــؤيت  ــي ت ــني، ل ــة تنتظــر مســاندة األحــرار واملتضامن ــام، وهــي حمل ــذا الع ــوم األرض له ــرى ي ــزرع فلســطني« يف ذك ن

مثارهــا املنشــودة بــإذن اللــه.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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ــن  ــرّاح م ــيخ ج ــي الش ــرب ح يُعت

ــطينية  ــكنية الفلس ــاء الس ــم األحي أه

يف مدينــة القــدس، فهــو مــن أهــم 

ــك  ــالية ولذل ــدس الش ــل الق مداخ

بشــكل  للمســتوطنني  هدفًــا  كان 

لهــذه  كامــل  دعــٍم  وســط  دائــم 

األطــاع مــن املســتويات السياســية 

»اإلرسائيليــة« بكافــة توجهاتهــا.

ومــن أجــل األهميــة التــي يتمتــع 

ــايل  ــب أه ــراح يطال ــيخ ج ــا الش به

خيمــة  داخــل  املوجــودون  الحــي 

الشــهيد  منــزل  أمــام  االعتصــام 

عمــر القاســم - أحــد املنــازل املهددة 

بالهــدم - بالضغــط عــى املؤسســات 

املقدســية مــن أجــل حشــد أفرادهــا 

ــام. ــة االعتص ــاط يف خيم والرب

رائــد  الدكتــور  الشــيخ  وقــال 

صالــح دعنــا املديــر الســابق للدعــوة 

واإلرشــاد باملســجد األقــى املبارك، 

وإمــام مســجد بيــت املقــدس خــالل 

مقابلــة مــع »نــرة فلســطني يف 

أســبوع«: »الصهاينــة واملتطرفــون 

الصهاينــة مل يرتكــوا  واملقتحمــون 

القــدس واألقــى  تــراب يف  ذرة 

ــا فســاًدا  ــون به وفلســطني إال ويعيث

 28 أكــر مــن  وإفســاًدا، فهنــاك 

مقــديس  وبيــت  مقدســية  عائلــة 

مهــدد باإلخــالء والتهجــر القــري 

بتاريخ 2 –5– 2021”.

وأكــد دعنــا أن »حــي الشــيخ 

جــراح أنشــئ بالقــدس املحتلــة عــام 

1956 مبوجــب اتفاقيــة وقّعــت بــني 

الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 

الفلســطينيني والحكومــة األردنيــة، 

فاألهــايل يقطنــون الحــي منــذ عــام 

.”1948

وبــنّي املديــر الســابق للدعــوة 

األقــى  باملســجد  واإلرشــاد 

املبــارك، أن الصهاينــة يّدعــون بــأن 

ــٌك لهــم حيــث  هــذه األرض هــي مل

يتفننــون بالكــذب والتزويــر، كــا 

ــة  ــة الباطل ــون األوراق الثبوتي ويزيف

بيوتهــم،  مــن  النــاس  إلخــراج 

مضيًفــا: نحــن كأهــل القــدس نقــول 

أننــا نقــف مــع إخواننــا يف حــي 

الشــيخ جــراح ألننــا إن مل نفعــل 

فإننــا ســنقف يوًمــا عــى أطــالل 

ــوم  ــُت ي ــول: »أال إين أُكِل الحــي ونق

األبيــض”. الثــور  أُكل 

»األهــل  أن  إىل  دعنــا  وأشــار 

ــون  ــراح يقف ــيخ ج ــة يف الش واألحبّ

ــن  ــة، لك ــف بطولي ــطرون مواق ويس

البغيضــة  اإلرسائيليــة  املؤسســة 

 - معهــا  الــدول  تطبيــع  وبعــد   -

أصبحــت أكــر قــوًة وبطًشــا وظلــًا 

مــن ذي قبــل«، وتابــع قائــاًل: »أهــل 

ــدان  ــون يف املي ــوم يقف ــدس الي الق

ــون مــن  ــون ويقاتل وحدهــم ويدافع

أجــل رشف األمــة واألحــرار”.

أمــا عــن موقــف علاء فلســطني 

ــا  ــد أوضــح دعن ــدس، فق ــت املق وبي

»أن علــاء بيــت املقــدس ومشــايخها 

يف  األهــل  مــع  يقفــون  وأهلهــا 

الشــيخ جــراح، يقفــون مــع أهــل 

البيــوت التــي تُهــدم اليــوم، يقفــون 

املبــارك،  األقــى  املســجد  مــع 

ــٍد  ــوٍم ومضطه ــع كل مظل ــون م يقف

قــادٌم  الفجــر  وإّن  فلســطني،  يف 

ــد  ــيجعل بع ــه س ــل والل ــم زائ والظل

ــًرا”. ــٍر يُ ع

الشيخ الدكتور رائد صالح دعنا
لـ»فلسطين في أسبوع«:

علماء بيت المقدس يقفون مع األهل في الشيخ جراح 
ضد االستيطان الصهيوني
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الخميس 12 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 25 آذار 2021 

حــّذر رئيــس أكادمييــة األقــى 

ونائــب مديــر أوقــاف القــدس الدكتــور 

مــا  خطــورة  مــن  بكــرات،  ناجــح 

املقــدس  الحــوض  يُســمى مبــروع 

لتغيــر  يهــدف  الــذي  االســتيطاين، 

معــامل املدينــة املقدســة.

ترصيحــات  يف  بكــرات،  وقــال 

صحفيــة: »إن الحــوض املقــدس يعنــي 

ــداد  ــه امت ــالل أن ــف االحت ــا لتعري وفًق

للحدائــق التوراتيــة مــن أســوار البلــدة 

عــى  األقــى  واملســجد  القدميــة 

مســافة 3 كيلومــرتات هوائيــة، مبعنــى 

أن كل مــا يقــع يف هــذه مســاحة مــن 

أرض وســكان يجــب الســيطرة عليهــا«.

القصــور  مصــادرة  إىل  وأشــار 

ــوايل 85  ــة ح ــة واألرض الختمي األموي

دومنـًـا مــن الجهــة الجنوبيــة، والتوســع 

نحــو ســلوان ووادي حلــوة وصــواًل إىل 

البســتان ووادي الربابــة.

عــن  اليــوم  »نتحــدث  وتابــع 

املنطقــة  يف  ســلوان  اســتهداف 

الجنوبيــة التــي تعــد حاميــة ألكــر مــن 

40 ألــف مقــديس مســتهدفني مبــارشًة 

اســتهدفوا  االحتــالل، وعندمــا  مــن 

حــي البســتان الــذي يشــمل 150 بيــت 

تقريبًــا، وســلموهم أرواق هــدم بحجــة 

أن هــذا الحــي كان عبــارة عــن حديقــة 

توراتيــة للنبــي داود«.

ــكان  ــش س ــام 2000 يعي ــذ الع ومن

القــدس حــاالت تهجــر بدعــوى أن 

ــون  ــب أن يك ــدس« يج ــوض املق »الح

ــة  ــق تلمودي ــه حدائ ــا في ــا يهوديًّ حوًض

ــوم. ــكل املزع ــة الهي ــد إلقام مته

تطهري عرقي

يحــدث  مــا  بكــرات  ووصــف 

ــاء؛  ــي لأحي ــر عرق ــة تطه ــه عملي أن

فمــن الناحيــة الجنوبيــة تطهــر لحــي 

ســلوان، ومــن الناحيــة الشــالية حــي 

الشــيخ جــراح، والرقيــة حــي الصوان 

االحتــالل  »يريــد  مضيًفــا  والطــور، 

ــة املوجــودة مــن  ــامل العربي ــر املع تغي

خــالل مصــادرة األرض وطــرد الســكان 

الرؤيــة  وتغيــر  اليهــود،  وإحــالل 

البرصيــة مــن مشــاريع تهويديــة منهــا 

وفوقهــا  كالحفريــات  األرض  تحــت 

الهــوايئ،  والقطــار  البيــوت  كهــدم 

ــدس  ــة الق ــة مدين ــر وجه ــدف تغ به

وخلــق مدينــة يهوديــة عاصمــة ملــروع 

الدولــة اليهوديــة«.

»األحيــاء  قائــاًل:  واســتطرد 

والحصــار  الفقــر  تعــاين  املقدســية 

يوميًّــا«. يجــرى  هــذا  والعنرصيــة 

مواجهة املخطط

املــروع  هــذا  وملواجهــة 

أكادمييــة  رئيــس  أكــد  االســتيطاين 

األقــى أن القــدس بحاجــة لثــالث 

املقــديس  الجمهــور  األوىل  ركائــز؛ 

الــذي يجــب أن يقــف يف مواجهــة 

هــذا املــروع برباطــه وصــربه وثباتــه 

املتاحــة. إمكانياتــه  وبــكل 

الفلســطيني  الشــعب  والثانيــة؛ 

ومقاومتــه، فــال ميكــن تــرك املقــديس 

وحــده يواجــه هــذا العــدو، ويجــب 

وقــرار  فلســطينية  حاضنــة  تشــكيل 

هــي  األخــرة  والركيــزة  موحــد، 

واإلســالمية. العربيــة  الحاضنــة 

ــاء  يُشــار إىل أن ســكان تلــك األحي

يواجهــون منــذ عــام 1972 دعــاوى 

ــة  ــالء ملصلح ــم باإلخ ــة تطالبه قضائي

إقامــة  تريــد  اســتيطانية  جمعيــات 

مســتوطنة عــى أنقــاض هــذه املنــازل.

نائب مدير أوقاف القدس: أحّذر من خطورة مشروع 
»الحوض المقدس« االستيطاني
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اإلرهــاب  سياســة  تتصاعــد 

ضــد  الصهيونيــة  والعــدوان 

الضفــة  يف  والســيا  الفلســطينيني 

ــة  ــت وزارة الصح ــث أعلن ــة، حي الغربي

 ،2021-3-19 الجمعــة  الفلســطينية، 

حنايشــة  عاطــف  الشــيخ  استشــهاد 

االحتــالل  قــوات  قتلتــه  الــذي 

الصهيــوين خــالل مواجهــات يف قريــة 

بيــت دجــن رشق مدينــة نابلــس شــال 

املحتلــة. الضفــة 

والفصائــل  الحــركات  ونعــت 

ــة،  ــف حنايش ــيخ عاط ــطينية الش الفلس

املقاومــة  حركــة  أكــدت  حيــث 

اإلســالمية »حــاس« يف بيــان لهــا: 

ــة  ــكالها كاف ــة بأش ــل املقاوم »أن تفعي

هــي القــادرة عــى لجــم االحتــالل 

واقتــالع خيــام  ووقــف مخططاتــه، 

التــي أصبحــت تنتــر  املســتوطنني 

ــا”. ــوق أراضين ــة ف كاألورام الرطاني

عائلــة  مــن  التعزيــة  وقّدمــت 

ــت دجــن  الشــهيد حنايشــة وأهــايل بي

ومحافظــة نابلــس، مضيفة: »فشــهداؤنا 

راياتنــا وهــم مشــاعل تنــر طريــق 

ــة  ــًة التحي ــر«، موجه ــة والتحري الحري

ألهــايل بيــت دجــن عــى تصديهــم 

ملحــاوالت قطعــان املســتوطنني وجيــش 

ــن  ــيطرة عــى أجــزاء م ــالل الس االحت

البلــدة. أرايض 

ــاد  ــة الجه ــددت »حرك ــا، ش بدوره

اإلســالمي«، عــى أن سياســة القتــل 

واإلرهــاب لــن تزيــد شــعبنا إال إرصاًرا 

ــي،  ــالل اإلرسائي ــة االحت ــى مواجه ع

ولــن تزيــده إال قــوة وبأًســا، ال خضوًعا 

ــالًما. وال استس

وقالــت »حركــة الجهــاد« يف بيــان 

لهــا صــدر أمــس الجمعــة: »إن الشــعب 

ــع  ــت وق ــع تح ــن يخض ــطيني ل الفلس

االٍرهــاب والعــدوان، بــل ســرد عليهــا 

عارمــة  وانتفاضــة  وثــورة  بغضــب 

مــن  الصهيــوين  الوجــود  ســتقتلع 

بالدنــا”.

الشــعب  أبنــاء  كافــة  ودعــت 

املحتلــة  الضفــة  يف  الفلســطيني 

االحتــالل،  وجــه  يف  لالنتفــاض 

بكافــة  الشــعبية  املواجهــة  وإشــعال 

»فلــن  مضيفــة:  املتاحــة،  الوســائل 

منــوت يف عــز خــر لنــا مــن أن نــذل 

البيضــاء”. الرايــات  ونرفــع 

مــن جهتهــا، نعــت الجبهــة الشــعبيّة 

املناضــل  الشــيخ  فلســطني  لتحريــر 

الــرد  أّن  مؤكــدًة  حنايشــة،  جهــاد 

يف  اليــوم  االحتــالل  جرميــة  عــى 

ــت دجــن وحــرب التطهــر العرقــي  بي

الشــيخ  يف  شــعبنا  بحــق  املتواصلــة 

جــراح ويف أكــر مــن بقعــة عــى 

تصعيــد  تســتوجب  املحتلــة  أراضينــا 

إىل  وتطويــره  االنتفــايض  الفعــل 

مســتوى االنتفاضــة، وبتعزيــز املشــاركة 

ــا. ــدة يف فعالياته ــة الحاش الجاهري

قالــت »حركــة األحــرار«،  فيــا 

إن »إعــدام حنايشــة جرميــة بشــعة 

تؤكــد مــدى تغولــه وإجرامــه بحــق 

ــد  ــرض تصعي ــذا يف ــعبنا، وه ــاء ش أبن

ــم  ــة للج ــة واملواجه ــكال املقاوم كل أش

عدوانــه”.

يُشــار إىل أن الشيخ عاطف حنايشة 

استشــهد برصــاص قــوات االحتــالل 

بعــد إصابتــه يف رأســه وهــو يقــف يف 

وجــه العــدو ملنعــه مــن االعتــداء عــى 

أرايض الفلســطينيني، حيــث لقــي ربــه 

ــه ألذان  ــت رفع ــات أعقب ــاء مواجه أثن

صــالة الجمعــة مــن مســجد مــوىس 

ــت دجــن. ــن نصــر ببي ب

االحتالل يغتال الشيخ عاطف حنايشة برصاصة في الرأس
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الخميس 12 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 25 آذار 2021 

بــنّي نــادي األســر الفلســطيني، 

األســر  لرعايــة  الضمــر  ومؤسســة 

االحتــالل  أن  اإلنســان  وحقــوق 

ــا فلســطينية  الصهيــوين يعتقــل )12( أمًّ

يف ســجونه، لـــ)33( ابــن وابنــة، وهــّن 

يف  يقبعــّن  أســرة   )37( بــني  مــن 

ســجن »الدامــون« ومركــز توقيــف 

»هشــارون«.

صــدر  الــذي  التقريــر  وبــنّي 

آذار/  مــن   21 األم،  يــوم  مبناســبة 

مــارس، أن إدارة ســجون االحتــالل، 

األســرات  وأبنــاء  أطفــال  تحــرم 

املفتوحــة،  الزيــارات  مــن  األمهــات 

ومــن متكينهن مــن احتضــان أطفالهن 

وأبنائهــن، ومنــذ بدايــة انتشــار الوبــاء 

األرسى،  عائــالت  زيــارات  ووقــف 

واألرسى  األســرات  أطفــال  ُمنــع  إذ 

ــت  ــة، وتقلّص ــذ البداي ــارة من ــن الزي م

الزيــارات مــن واحــدة لــّكل شــهر اىل 

ــى  ــرصت ع ــهرين واقت ــدة كّل ش واح

ــة. ــن العائل ــغ م ــد بال ــرد واح ف

ــات  ــن األمه ــة م ــي مجموع وتق

وهــّن  لســنوات،  بالّســجن  أحكاًمــا 

املحكومــة  جعابيــص  إرساء  األســرة 

بالّســجن )11( عاًمــا، وكُل مــن فــدوى 

اللتــني  الحشــيم  وأمــاين  حــادة 

ــر  ــدة ع ــجن مل ــًا بالّس ــان ُحك تقضي

حامــرة  حلــوة  مــن  وكُّل  ســنوات، 

ــنوات،  ــت س ــدة س ــن مل ــن حس ونري

ملّــدة  عصافــرة  إينــاس  واألســرة 

ــدة  ــهرًا، وخال ــف )30( ش ــنتني ونص س

ــور  ــان األع ــنتني، وإمي ــدة س ّ ــرار مل ج

ــة آيــة  ملــّدة )22( شــهرًا، وتبقــى املُعتقل

الخطيــب موقوفــًة للمحاكمــة حتــى 

ــوم. الي

أســرتان  األمهــات  بــني  ومــن 

الناشــطة  وهــا  إداريًــا  معتقــالٌت 

النســوية ورئيســة اتحــاد لجــان املــرأة 

الفلســطينية، ختــام الســعافني مــن رام 

ــت لحــم. ــدن مــن بي ــه، ورشوق الب الل

اعتقلــت   ،2021/3/8 تاريــخ  ويف 

ــن  ــة م ــار الحج ــالل أنه ــوات االحت ق

أُم لطفلــة وحامــل  اللــه، وهــي  رام 

ــاة  ــم مراع ــث ومل يت ــهرها الثال يف ش

وضعهــا بــل زجهــا االحتــالل يف ســجن 

قاســية  ظــروف  يف  »هشــارون« 

وصعبــة.

األســرات  أن  التقريــر  وبــنّي 

الفلســطينيات تتعــرض لكافــة أنــواع 

تنتهجهــا  التــي  والتّعذيــب  التّنكيــل 

املعتقلــني  بحــق  االحتــالل  ســلطات 

عمليــات  مــن  بــدًءا  الفلســطينيني، 

ــى  ــرًا وحت ــازل فج ــن املن ــال م االعتق

النقــل إىل مراكــز التوقيــف والتحقيــق، 

الســجون  يف  احتجازهــن  والحقــاً 

أبناءهــن وبناتّهــن  وإبعادّهــن عــن 

ــة. ــّدة طويل مل

صّعــدت  متصــل،  ســياٍق  ويف 

ســلطات االحتــالل منــذ عــام 2015 

مــن اســتهداف املــرأة الفلســطينية فقد 

بلــغ عــدد النســاء اللــوايت تعرضــّن 

لالعتقــال أكــر مــن )900(، كان مــن 

بينهــن أمهــات أرسى وشــهداء، وفتيات 

االعتقــال  قــارصات، عــرب عمليــات 

املمنهجــة، ال ســيا يف القــدس.

األســرات  معانــاة  وتفاقمــت 

ــتمرار إدارة  ــع اس ــك م ــات، وذل األُمه

ــرات  ــاح لأس ــا الس ــجون رفضه الس

عائالتهــن  مــع  هاتفيًــا  بالتواصــل 

تواصلــت  حيــث  منتظــم،  بشــكٍل 

األســرات هاتفيـًـا مــع عائالتهــّن وملـّـرة 

واحــدة يف شــهر أيــار عــام 2020 منــذ 

انتشــار فــروس كورونــا.

نادي األسير
االحتالل يعتقل 12 أًما فلسطينية في سجونه



قالــت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني 

حكومــة  رئيــس  “إن  الفلســطينية: 

خــالل  مــن  يحــاول  االحتــالل 

ترصيحاتــه، حــول الضــم، إعــادة بــث 

الــروح يف ُمخلفــات صفقــة ترمــب 

طاولــة  إىل  وإعادتهــا  املشــؤومة، 

ــس  ــع إدارة الرئي ــرة م النقاشــات الدائ

األمــريك جــو بايــدن، امــا كموضــوع 

ــاج  ــادة إنت ــكلية، أو إلع ــاومة الش للمس

جديــدة  بأشــكال  الضــم  قضيــة 

حيــة”. وإبقائهــا 

وكان نتنياهــو قــد قــال يف مقابلــة 

ــن  ــه ل ــة: “إن ــالم صهيوني ــائل إع لوس

الغربيــة دون  للضفــة  يحصــل ضــم 

ترصيــح  »وهــو  بايــدن«،  موافقــة 

معــروف  شــخص  مــن  مســتغرب 

واالســتيطان  باالحتــالل  بتمســكه 

والضــم«، وفــق الخارجيــة الفلســطينية.

بيــان  يف  الخارجيــة  وأضافــت 

أن   ،2021-3-21 األحــد  صحفــي، 

»نتنياهــو يحــاول التأكيــد مجــددا عــى 

أن فكــرة الضــم االســتعارية مــا زالــت 

يتــم  ومل  الطاولــة  عــى  مطروحــة 

إزاحتهــا برحيــل إدارة ترامــب”.

ولفتــت إىل أن نتنياهــو أراد مــن 

اإليحــاء  هــذه  ترصيحاتــه  خــالل 

للمجتمــع الــدويل ولــإدارة األمريكيــة، 

بأنــه »لــن يقــدم عــى ضــم أجــزاء من 

ــة  ــة دون موافق ــة املحتل ــة الغربي الضف

ــات الضــم  الرئيــس بايــدن، وكأن عملي

متوقفــة وتنتظــر الضــوء األخــر مــن 

اإلدارة األمركيــة”.

أن  »الخارجيــة«،  وأضافــت 

“عمليــات الضــم التدريجــي، والقضــم 

البطــيء، وفــرض القانــون اإلرسائيــي 

تتوقــف  مل  املحتلــة  الضفــة  عــى 

ــد يف  ــق بتصاع ــدة، وتتطب ــة واح لحظ

ــي  ــة )ج(، والت ــق املصنف ــع املناط جمي

تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن مســاحة 

الضفــة الغربيــة املحتلــة، دون اكــرتاث 

أو انتظــار أليــة موافقــة أمركيــة أو 

غرهــا”.

وأشــارت إىل أن عمليــات التطهــر 

العرقــي والتهجــر القــري للمواطنني 

ومــن  القــدس  مــن  الفلســطينيني 

جميــع أنحــاء املناطــق املصنفــة »ج« 

متواصلــة  بالجملــة،  املنــازل  وهــدم 

دون انتظــار املوافقــة األمركيــة أيًضــا.

مواقــف  الخارجيــة  وأدانــت 

نتنياهــو ونوايــاه الخبيثــة التــي تحــاول 

رشعنــة الضــم بــأي شــكل كان، وأكدت 

أنهــا تؤســس فقــط لتكريــس االحتــالل 

ونظــام  االســتعاري  واالســتيطان 

ــطني  ــض يف فلس ــرصي بغي ــل عن فص

ــة. املحتل

لــن  الــدويل  املجتمــع  أن  ورأت 

تنطــي عليــه مكائــد نتنياهــو باأللفــاظ 

ــة  ــة حمل ــن يكــون ضحي ــات، ول والكل

للــرأي  تضليليــة  دعائيــة  انتخابيــة 

العــام العاملــي والقــادة الدوليــني.

وقالــت الخارجيــة: »إن املطلــوب 

موقــف أمــريك دويل واضــح ورصيــح 

ــة  ــف الدولي ــى املواق ــد ع ــد التأكي يعي

مــن  شــكل  بــأي  للضــم  الرافضــة 

األشــكال وبأيــة صيغــة، خاصــة أن مــا 

تقــوم بــه »إرسائيــل« عــى األرض يغلق 

البــاب نهائيــا أمــام فــرص تحقيــق 

ــة  ــة دول ــة إقام ــام فرص ــالم، وأم الس

فلســطينية قابلــة للحيــاة، متواصلــة 

بعاصمتهــا  ســيادة،  ذات  جغرافيــا، 

القــدس الرقيــة املحتلــة”.

8

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو ينفذ ضم الضفة دون 
انتظار موافقة بايدن
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أعلــن املغــرب عــن توقيــع اتفاقيــة 

مــع رجــال أعــال مــن دولــة االحتــالل 

-3-22 اإلثنــني  يــوم  الصهيــوين، 

ــة  ــات االقتصادي ــز العالق 2021، لتعزي

والتجاريــة.

وقالــت وكالــة األنباء املغربيــة: “إن 

ــاء افــرتايض،  ــع جــاء خــالل لق التوقي

ــاوالت  ــام ملق ــاد الع ــس االتح ــم رئي ض

ــة  ــس هيئ ــج، ورئي ــكيب لعل ــرب، ش املغ

ــة  ــال يف دول ــاب األع ــغلني وأرب املش

االحتــالل، رون تومــر، ورئيــس اتحــاد 

ــل لــني”. غــرف التجــارة، يوري

تشــكل  »االتفاقيــة  لعلــج:  وقــال 

خطــوة جديــدة نحــو رشاكــة قويــة، 

دامئــة وقــادرة عــى تحقيــق تــآزر 

بــني املقــاوالت املغربيــة واإلرسائيليــة«، 

حســب وصفــه.

وكان النظــام املغــريب أعلــن يف 10 

كانــون األول / ديســمرب املــايض، عــن 

»اســتئناف« عالقاتــه مــع االحتــالل 

الصهيــوين، برعايــة اإلدارة األمريكيــة.

ووقــع النظــام خــالل الشــهر ذاتــه 

ورقــة تفاهــم مــع ممثلــني عــن حكومة 

ــرب،  ــم للمغ ــالل زيارته ــالل، خ االحت

وجمعيــات  منظــات  وأعلنــت  كــا 

مغربيــة عــن رفضهــا للتطبيــع، ونظمت 

ــة. ــدن مختلف ــرات يف م تظاه

أعلنــت الركــة القابضــة ملــرص 

للطــران، أنهــا تــدرس بــدء تســير 

رحــالت جويــة إىل )تــل أبيــب(.

القابضــة  الركــة  إعــالن  وأىت 

ملــرص للطــران، تأكيــًدا ملــا كشــفته 

قنــاة “i24news” الصهيونيــة، التــي 

صهاينــة،  مســؤولني  عــن  نقلــت 

أن   ،2021-3-18 املــايض  الخميــس 

ــة  ــوم الرك ــب تق ــت بطل ــرص تقدم م

ــران«  ــرص للط ــة »م ــة املرصي الوطني

مبــارشة  رحــالت  بتســير  مبوجبــه 

»إرسائيــل«. وإىل  مــن  منتظمــة 

ســلطات  »إن  املســؤولون:  وقــال 

االحتــالل تلقــت طلبًــا رســميًا مــن 

رشكــة مــرص للطــران لتشــغيل رحــالت 

إليهــا، بــدال مــن رشكــة طــران ســيناء، 

والتــي تســّر هــذه الرحــالت عــى 

رفــض  بعــد  وذلــك  عقــود،  مــدار 

تقــوم  أن  مبــارك،  حســني  الرئيــس 

التــي  الوطنيــة  الخطــوط  رشكــة 

ــوط يف  ــرصي، بالهب ــم امل ــل العل تحم

»إرسائيــل«.

يــأيت،  ذلــك  أن  القنــاة  وأكــدت 

عــى مــا يبــدو، مــن تفهــم مــرص 

ــع األخــرة بــني  بعــد اتفاقيــات التطبي

االحتــالل والبحريــن واإلمــارات، وأنــه 

ميكــن لـ«مــرص للطــران« أن تســتفيد 

بشــكل خــاص مــن رحــالت الربــط 

ــة  ــطينية املحتل ــار األرايض الفلس العتب

القــارة  مــع  ربــط  نقطــة  ومــرص 

األفريقيــة.

اتفاقية تطبيع تجاري بين رجال أعمال 
مغاربة و»إسرائيليين«

مصر للطيران:
ندرس بدء تسيير رحالت جوية لـ »تل أبيب«
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للعــودة  العامليــة  الحملــة  تطلــق 

األنشــطة  مــن  عــدًدا  فلســطني  إىل 

الخامســة  الذكــرى  يف  والفعاليّــات 

واألربعــني ليــوم األرض، وإلحيــاء هــذه 

املناســبة؛ تواصلــت الحملــة العامليّــة مع 

أعضائهــا املنتريــن يف عــدد كبــر 

ــّرون  ــن يح ــامل، والذي ــن دول الع م

تتنــوع  مختلفــة،  نشــاطات  لتنظيــم 

بــني رفــع علــم فلســطني يف الشــوارع 

النــدوات  وإقامــة  والتجّمعــات، 

ــة  ــارض الفني ــة واملع ــة والثقافي الفكري

يف مختلــف دول العــامل.

الحملــة اختــارت شــعار »كل األرض 

فلســطني« بالتنســيق مــع املؤسســات 

والجمعيّــات املدنيّــة العاملــة مــن أجــل 

فلســطني، والــذي أطلقتــه بعــر لغات: 

اإلســبانية،  الفرنســية،  »االنكليزيــة، 

ــية،  ــة، األوردو، الفارس ــة، الهندي الرتكي

ــة”. ــة، الالتيني ــة، االيطالي العربي

املنظّمــة  النشــاطات  وســرافق 

يف مختلــف دول العــامل؛ فعاليــٌة يف 

القــدس املحتلّــة )قريــة بيــت ســوريك( 

بالتعــاون  األشــجار  مئــات  لزراعــة 

العربيــة لحايــة الطبيعــة، عــى أن 

يتزامــن ذلــك مــع حملــة تغريــد واســعة 

عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي يف 

30 آذار/ مــارس عــرب هاشــتاغ:

وهاشــتاغ  #كل_األرض_فلســطني 

#AllLandPalestine

ودعــت الحملــة العامليّــة للعــودة 

فلســطني  محبــي  فلســطني  إىل 

ــى  ــاركة ع ــامل للمش ــرار يف الع واألح

أوســع نطــاق يف فعاليــات إحيــاء يــوم 

ــني  ــت ب ــة؛ وضع ــذه الغاي األرض، وله

ــة  ــواد اإلعالمي ــن امل ــدًدا م ــم ع أيديه

يف  منهــا  االســتفادة  ميكــن  التــي 

النــر والتغريــد، وكذلــك طباعتهــا 

يف فعالياتهــم وأنشــطتهم، عــرب رابــط 

إلكــرتوين.

الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين تتّم تحضيراتها 
إلطالق فعالّيات يوم األرض
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املدعيــة  أعلنــت   ،3/3/2021 يف 

“فاتــو  الجنائيــة  للمحكمــة  العامــة 

ــيفتح تحقيًقــا  بنســودا” أّن مكتبهــا س

رســميًا يف جرائــم الحــرب يف األرايض 

الفلســطينية، وسيشــمل التحقيــق طريف 

الــرصاع؛ وقالــت بنســودا: “إن هــذا 

القــرار جــاء بعــد فحــص أويل أجــراه 

مكتبهــا اســتمر نحــو 5 أعــوام وإّن 

ــا  التحقيــق ســيكون مســتقاًل وموضوعيً

ــا”. وحياديً

ووفــق اإلعــالم الصهيــوين، تســملت 

دولــة االحتــالل خطابًــا موجــزًا مكونًــا 

ــول  ــة، ح ــف صفح ــة ونص ــن صفح م

املحكمــة  ســتتوىّل  التــي  املحــاور 

التحقيــق بهــا، وهــي العــدوان عى غزة 

عــام 2014، ومســرات العــودة الكربى 

االســتيطان،  وسياســة   ،2018 عــام 

إّن  الصهيــوين   13 القنــاة  وقالــت 

مجلــس األمــن القومــي اإلرسائيــي 

اجتمــع بعــد وصــول الرســالة للبــدء يف 

صياغــة رّد إرسائيــل، إذ ســيكون لديهــا 

ــرّد. ــم ال ــا لتقدي 30 يوًم

ويــأيت هــذا اإلعــالن بعــد أقــّل من 

ــة  ــة االبتدائي ــالن الغرف ــن إع ــهر م ش

يف املحكمــة أّن اختصــاص املحكمــة 

ــطينية  ــمل األرايض الفلس ــي يش اإلقليم

املحتلــة عــام 1967 إذ أصــدرت الدائرة 

الجنائيــة  املحكمــة  يف  التّمهيديــة 

قــراًرا  يف5/2/2021،  الدوليــة، 

بــأّن االختصــاص  يقــي  باألغلبيــة 

إىل  بالنســبة  للمحكمــة  اإلقليمــي 

الحالــة يف فلســطني، التــي هــي دولــة 

األســايس،  رومــا  نظــام  يف  طــرف 

ــي  هــو اختصــاص يشــمل األرايض الت

ــام 1967،  ــذ ع ــل« من ــا »إرسائي تحتلّه

تحديــًدا غــزة والضفــة الغربيــة، مبا يف 

ــدس. ــن الق ــي م ــطر الرق ــك الش ذل

وأكّــدت الدائــرة أّن قرارهــا يقترص 

اختصاصهــا  نطــاق  تحديــد  عــى 

اإلقليمــي مــن دون أن يعنــي ذلــك 

ــل يف  ــة للفص ــة امليثاقي ــا األهلي أّن له

مــا  دولــة  بقيــام  املتعلّقــة  املســائل 

الــدويل. للمجتمــع  ُملــزِم  بشــكٍل 

املســؤولون  هاجــم  ومثلــا 

ــة  ــون قــرار الغرفــة االبتدائي اإلرسائيلي

حــول اخصــاص املحكمــة اإلقليمــي، 

ــة إعــالن بنســودا  ســارعوا إىل مهاجم

ــة  ــس حكوم ــال رئي ــق، وق ــح التحقي فت

تتعــرض  إرسائيــل  “إّن  االحتــالل: 

لهجــوم مــن املحكمــة الدوليــة املنحازة، 

مضيًفــا إّن »املحكمــة التــي أقيمــت 

ــي  ــع الت ــرار الفظائ ــدم تك ــان ع لض

ارتكبهــا النازيــون ضــد اليهــود، توّجــه 

ــود”. ــة اليه ــد دول ــا ض قراراته

الضغــط عــى الفلســطينيني وبعض 

الــدول حتــى ال يتعاونــوا مــع التحقيــق

عــى  االحتــالل  ســلطات  تعمــل 

الضغــط عــى الفلســطينيني إلجبارهــم 

الجنائيــة  التعــاون مــع  عــى عــدم 

ســلطات  هــددت  فقــد  الدوليــة، 

بوقــف   ،22/3/2021 يف  االحتــالل، 

املشــاريع االقتصادية عن الفلســطينيني 

يف حــال توجهــوا إىل املحكمــة. وقالــت 

نقــاًل عــن  قنــاة »كان« الصهيونيــة 

مصــادر إرسائيليــة إنّــه »لــن تكــون 

مثـّـة مشــاريع اقتصاديــة بــني إرسائيــل 

والفلســطينيني”.

كــا أن االحتــالل يتواصــل مــع 

جبهــة  لضــان  الــدول  مــن  عــدٍد 

ملنــع  وذلــك  للتحقيــق،  معارضــة 

الجنائيــة. املحكمــة  مــع  تعاونهــم 

املصدر: موقع مدينة القدس

كيف تعمل دولة االحتالل لتعطيل الّتحقيق 
أمام الجنائية الدولية ؟
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الخميس 12 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 25 آذار 2021 

»التــوراة  كتــاب:  يعتــرب صــدور 

اليهوديــة مكشــوفة عــى حقيقتهــا« 

ــى  ــايف وحت ــي وثق ــزال علم ــة زل مبثاب

دينــي ملــروع االحتــالل الصهيــوين 

لفلســطني.

ســعد  الكتــاب  مرتجــم  يقــول 

عــرص  »فمنــذ  مقدمتــه:  رســتم يف 

النهضــة والتنويــر يف أوروبــا، وضعــت 

ــيحية  ــة واملس ــة اليهودي ــب املقدس الكت

ــرح  ــارت تُ ــث وص ــاط البح ــى بس ع

وتُــدرس دراســة موضوعيــة علميــة.

ــايت هــذا اإلقــرار عــى  لكــن أن ي

لســان محققــني يهوديــني؛ أحدهــا 

ــتاين  ــل فنكلش ــو إرسائي ــي وه إرسائي

ــق  ــب يطل ــو لق ــار )وه ــو اآلث ــو أب وه

ــريك  ــر أم ــل(، واالَخ ــه يف إرسائي علي

هــو فيــل أرش ســيلربمان، صاحبــي 

ــة،  ــات اآلثاري ــة يف التنقيب خــربة طويل

وعلــم اآلثــار، بــأَن التــوراة الحاليــة 

ــه. ــة الل ــا كلم ــت كله ليس

بــل كتبهــا كهنــة يهــود يف عهــد 

امللــك )يوشــيا( ملــك يهــوذا يف القــرن 

ــي  ــك يعط ــال ش ــذا ب ــابع ق.م. فه الس

إلقرارهــا وزنـًـا كبــرًا، ال يعادلــه يشء 

منهــا  بريئــة  التحامــل  شــائبة  ألن 

ــا”. متاًم

ويوضــح مؤلفــا الكتــاب أن النــص 

التــورايت كُتــب أواًل عند نهايــات مملكة 

يهــوذا، أي بحــدود القــرن الســابع قبــل 

ــبي  ــرتة الس ــالل ف ــل خ ــالد، وأكِم املي

البابــي بعــد ذلــك، وخــالل العــودة 

األوىل مــن بابــل يف القــرن الســادس 

قبــل امليــالد.

ويخلــص إىل القــول: “إن قســًا 

دعائيًــا  كان  التــوراة  مــن  كبــرًا 

الــذي  القســم  أمــا  وأســطوريًا«، 

ــيا،  ــن يوش ــوراة يف زم ــن الت ــب م كت

هــذا  مملكــة  دعــم  بهــدف  فــكان 

ــس املقصــود - كــا يؤكــد  األخــر، ولي

ــات  ــق اآلثاري فنكلشــتاين - عــدم تطاب

يف املحيــط، يف مــرص وآشــور مــع 

ــورايت  ــص - الت ــوراة، وإنَّ الن ــص الت ن

كليًــا. مبتَدًعــا  كان   - اليوشــاوي 

وقــد أكــد فنكلشــتاين وســيلربمان، 

اليهوديــة  »التــوراة  كتابهــا  يف 

مكشــوفة عــى حقيقتهــا«، أن »علــم 

صحــة  يثبــت  مل  الحديــث،  اآلثــار 

ــة بــكل تفاصيلهــا، بــل  القصــة التوراتي

أثبــت أّن العديــد مــن أحــداث التاريــخ 

ــكان وال  ــدث ال يف امل ــورايت مل تح الت

يف الطريقــة التــي وصفــت بهــا يف 

الكتــاب املقــدس العــربي، بــل إن بعض 

ــدس  ــاب املق أشــهر الحــوادث يف الكت

ــاًل”. ــا أص ــدث مطلًق ــربي، مل تح الع

ويشــكك مؤلفــا كتــاب »التــوراة 

اليهوديــة مكشــوفة عــى حقيقتهــا« 

للنــر  الصــادر عــن دار صفحــات 

يف دمشــق، بكــون أورشــليم - القــدس 

ــي  ــليم الت ــي أورش ــت ه ــة ليس الحالي

بالطريقــة  التــوراة،  عنهــا  تحدثــت 

التــي تكلمــت بهــا عنهــا، لعــدم العثــور 

ــذا  ــمة يف ه ــة حاس ــة آثاري ــى أدل ع

الصــدد.

املصدر: امليادين

»لتوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها«..
كتاب يكّذب أسطورة أرض الميعاد
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الهجرة من أرض السمن والعسل.. لماذا ؟
االســتيطان  أن  املعلــوم  مــن 
الفكــر  الزاويــة يف  هــو حجــر 
الصهيــوين، وهــو العامــل األقــوى 
الســتمرار االحتــالل وبقــاءه، وهــو 
ــة اليهوديــة منــذ  مــا ســعت الوكال
لتكريســه  لقيامهــا  األول  اليــوم 
ــه  ــى تنميت ــِة ع ــه واملحافظ ودعم
ــول أن  ــا الق ــكل دوري، وميكنن بش
أي تهديــد لهــذا املبــدأ، هــو تهديد   
وجــودي للكيــان كلــه، وهــو املُنــذر 

ــه. بزوال

مــن هنــا ميكننــا معرفــة حجــم 
التكتّــم عــى هــذا امللــف مــن 
قبــل أجهــزة الكيــان الصهيــوين 
ــه، إال  كافــة، ونــدرة املعلومــات عن
ــالل  ــن خ ــه م ــا متابعت ــا ميكنن م
مــا يتــرب مــن بعــض مراكــز 
اإلحصــاء املعنيــة بهــذا الشــأن، 
أو النــدوات التــي تتابــع خطــر 
ظاهــرة الهجــرة املعاكســة مــن 
لتضــع  خارجــه،  إىل  الكيــان 
الحلــول لهــذه املســئلة، بعد دراســة 
ــذه الهجــرة. ــة له األســباب الداعي

اإلحصــاء  دائــرة  أشــارت 
هــروب  »أن  إىل  الصهيونيــة 
األدمغــة مــن إرسائيــل إىل الخارج 
متواصــل منــذ العــام / 2003/ وقد 
ارتفــع بنســبة %26 منــذ العــام 
/2013/، حيــث رّجحــت التوقعــات 
ــة  ــة اإلرسائيلي ــة والبحثي اإلحصائي
الســكاين  التعــداد  يتزايــد  أن 
لعــرب فلســطني إىل درجــة يجعــل  
اليهــود أقــل مــن %50 بحلــول 
هــذه  وأرجعــت   /2020/ العــام 
الجهــات البحثية أســباب اســتمرار 

تــأزم  إىل  املعاكســة  الهجــرة 
األوضــاع األمنيــة، وتعاظــم دور 
ــالل،  ــة االحت ــة يف مواجه املقاوم
معيشــة  حالــة  إىل  أوصــل  مــا 
اإلرسائيــي  الفــرد  فيهــا  يفقــد 
األمــن النفــي والحيــايت، وعــدم 
األرض،  إىل  باالنتــاء  الشــعور 
وهــذا يدفــع هــذا الفــرد بالتفكــر 
الجــدي مبغــادرة إرسائيــل إىل أي 
جهــة أخــرى يجــد فيهــا مــا يفقــده 

!

صــادرة  معطيــات  ووفــق 
ــاء  ــة لإحص ــرة املركزي ــن الدائ ع
ــام /2015/  ــي الع ــوين، فف الصهي
انتقــل إىل خــارج فلســطني املحتلة 
إرسائيــي،  مــن16.700/  نحــو 
األكادميــني  مــن  غالبيتهــم 
بتخصصــات متنوعــة، وتبــني أن 
نســبة الذيــن يُغــادرون »إرسائيل« 
ــوم  الي ـــــ  ــة  املحتل ــطني  فلس ــــ 
حــني  /1000/، يف  كل  مــن   /2/
أن نســبة الذيــن يُهاجــرون إىل 
/1/ مــن  »إرسائيــل« تصــل إىل 
كل /1000/، ولقــد أعــّد الخبــر 
االقتصــادي واملحــارض يف جامعــة 
تــل أبيــب، الربفســور »دان بــن 
دافيــد« دراســة جــاء فيهــا »أن 
الذيــن  األشــخاص  %مــن   4.5
ــة غــادروا  ــاً جامعي ــون  ألقاب يحمل

»إرسائيــل”.

ووفًقــا لصحيفــة » ذي ماركــز« 
ــرة  ــرة هج ــإن ظاه ــة، ف األمريكي
األدمغــة يف إرسائيــل آخــذة يف 
أولويــات  أن  والســيا  االتســاع، 
ــا  ــة، وخصوًص الحكومــة اإلرسائيلي

نتنياهــو،  بنيامــني  حكومــات 

ــلم  ــرة يف س ــذه الظاه ــع ه التض

أولوياتهــا.

وهــذا مــا يفــر لنــا الحــراك 

الحركــة  إليــه  تســعى  الــذي 

الصهيونيــة، والوكالــة اليهوديــة، 

خطــط  وضــع  إىل  الراميتــني 

لجذب حــوايل /300/ ألــف يهودي 

ــوب  ــد وجن ــني والهن ــن األرجنت م

إفريقيــا وإثيوبيــا لتوطينهــم يف 

التاريخيــة. فلســطني 

يف الختــام.. األمــر يحتــاج إىل 

مزيــٍد مــن االهتــام واملتابعــة 

والهــام،  الدقيــق  امللــف  لهــذا 

والعمــل عــى توثيقــه وجدولتــه 

ذلــك  بعــد  ليمكننــا  ســنويًا، 

االســتفادة مــن إدارة الحــرب مــع 

هــذا االحتــالل، ســواء يف الحــرب 

النفســية، أو اإلعالميــة، أو مــن 

حيــث اســتهداف رمــوز االحتــالل. 

ولكــن  هــّش،  تجّمــع  إنّهــم 

ينقصنــا أن نُــدرك ذلــك يقيًنــا 

ــك  ــد ذل ــة، عن ــرّد ثقاف ــس مج ولي

النــرص. بشــائر  تــأيت 

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّسق امللتقى العلايئ العاملي من 

أجل فلسطني



موقعها: 
تقع إىل الغرب من القدس وتبعد عنها 14 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــوايل 224  ــام 1922 ح ــكانها ع ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــلوبة 4500 دومنً ــا املس ــاحة أراضيه ــت مس بلغ

ــام 1945. ــع إىل 450 ع ــام 1931، وارتف ــمة ع ــمة، 315 نس نس

االحتالل الصهيوين: 
- احتل الصهاينة القرية ودمروها ورشدوا أهلها عام 1948.

ــًدا  ــة مــن أشــجار الــرو والتنــوب، تخلي - أقــام االحتــالل الصهيــوين عــى أرايض القريــة غاب

ــل الفلســطينيني. ــان«، الــذي قت لذكــرى الجــرال اإلرهــايّب »موشــيه دي

خربة اللوز

الخميس 12 شعبان 1442هـ، الموافق لـ 25 آذار 2021 
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