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من النكبة إلى العودة.. والفارق قرار
ــة  ــن حــوادث الدول ــة غامضــة م ــبيه لحادث ــة تش ــة مبثاب ــة عــى عجــل، ورمبــا جــاء يف البداي ــح النكب نشــأ مصطل
ــارون  ــل ه ــن ِقب ــا، م ــا تقريبً ــة بكامله ــة الربمكي ــتئصال العائل ــا اس ــّم فيه ــي ت ــة«، الت ــة الربامك ــي »نكب ــية، وه العباس

ــا. ــون يف طبيعته ــف املؤرخ ــباب اختل ــيد، ألس الرش

رمبــا كان هــذا االســتئصال الحــاّد هــو الجامــع املشــرك بــن الحدثــن، رغــم أنــه ال حــَدث حتــى اآلن يــوازي النكبــة 
الفلســطينية يف عمــق الجــرح الــذي أحدثتــه، وحجــم التواطــؤ الــدويل مــع املجــرم، واإلرصار عــى إمــداده بعوامــل القــوة 
لريتكــب املزيــد واملزيــد مــن الجرائــم؛ وهنــا تقــول املوســوعة املفتوحــة »ويكيبيديــا« عــن النكبــة أنهــا شــملت: )احتــال 
معظــم أرايض فلســطن مــن قبــل الحركــة الصهيونيــة، وطــرد مــا يربــو عــى 750 ألــف فلســطيني وتحويلهــم إىل الجئــن. 
ــة؛  ــن 500 قري ــر م ــب ضــد الفلســطينين؛ وهــدم أك ــع وأعــال النه ــا تشــمل األحــداث عــرات املجــازر والفظائ ك
وتدمــري املــدن الفلســطينية الرئيســية وتحويلهــا إىل مــدن يهوديــة؛ وطــرد معظــم القبائــل البدويــة التــي كانــت تعيــش 
يف النقــب؛ ومحاولــة تدمــري الهويــة الفلســطينية، ومحــو األســاء الجغرافيــة العربيــة وتبديلهــا بأســاء عربيــة، وتدمــري 

طبيعــة البــاد العربيــة األصليــة مــن خــال محاولــة خلــق مشــهد طبيعــي أورويب(.

ــك بأكــر مــن نصــف قــرن،  ــل ذل ــدأت قب ــة ب ــا العملي ــة الرســمي إىل عــام 1948، لكــن أحداثه ــخ النكب ــود تاري يع
وتصاعــدت بشــكل خطــري مــع وعــد بلفــور واتفاقيــة ســايكس-بيكو واالنتــداب الربيطــاين، إال أن نتائــج هــذه النكبــة - 
ــى اآلن - قــد بقيــت ضمــن إطــار األمــر املفــروض عــى الشــعب الفلســطيني، ومل  ــزال أحداثهــا مســتمرة حت ــي ال ت الت
تأخــذ أي موافقــة حقيقيــة مــن الفلســطينين، تتضمــن اعرافـًـا شــعبيًا بالكيــان الغاصــب، أو بــأي حــّق للغربــاء الصهاينــة 

يف فلســطن.

لقــد كان قــرار الفلســطينين منــذ البدايــات يف اتجــاه آخــر، منــذ ثــورات العرينــات مــن القــرن العريــن، وهــو 
قــرار التمســك بــاألرض رغــم كل الصعوبــات، وقــرار عــودة املهّجريــن إليهــا مهــا بلغــت التضحيــات.

وهــذا القــرار اإلجاعــي الشــعبي الفلســطيني، الــذي ال ميكــن لاتفاقــات الذليلــة التــي ُوقِّعــت برسيــة أن تنقضــه؛ 
هــذا القــرار هــو الــذي أوحــى بالفكــرة التــي نــادى أصحابهــا بالعــدول عــن اســم »يــوم النكبــة« للداللــة عــى يــوم 15 

أيــار مــن كل عــام، وأن نســتبدل بــه اســاً آخــر هــو »يــوم العــودة«.

يــوم النكبــة صفحــة يجــب أن تطــوى عمليًــا ويُنســخ مــن الواقــع كلُّ أثــر أو إجــراء عمــي ترتَّــب عليهــا، ومــا دامــت 
تلــك »النكبــة« هــي التــي خلقــت التهجــري والشــتات، فــإن أفضــل عنــوان إللغائهــا هــو »العــودة«.

العودة هنا تعني تحرير كامل األرض، واستعادة شعبها األصي للسيادة عليها.

وتعني عودة املهجرين وأبنائهم إىل بادهم ومدنهم وقراهم.

وتعني محاكمة كّل من ساهم يف صنع الفظائع والجرائم التي ارتكبت بحّق الشعب الفلسطيني.

وتعنــي حــّق الفلســطينين أواًل، ومعهــم شــعوب املنطقــة أيًضــا، يف التعويــض الــذي يتناســب مــع األذى والــرر الــذي 
ألحــق بهــم، تعويًضــا ماديـًـا ومعنويـًـا.

ــًة  ــة، ويف كل يــوم يقــدم الشــعب الفلســطيني أدل وهــذه املعــاين التــي يحملهــا مفهــوم »العــودة« هــي معــاٍن ممكن
جديــدة عــى إمكانهــا، وأنهــا أقــرب مــا يتصــور كثــري مــن النــاس.

والشــك يف أن املعركــة الدائــرة حاليًــا بــن الفلســطينين وجيــش االحتــال تُثبــت ذلــك، كــا تبــّن لنــا كيــف ميكــن 
ــى  ــه وجيشــه املدعــوم بأعت ــال أن يواجــه بطــش الغاصــب وجربوت ــع تحــت أســوأ احت ــوم ومحــارَص وواق لشــعب مظل

صنــوف األســلحة، بــل وأن يوقــع يف صفــوف املعتــدي الخســائر املاديــة واملعنويــة التــي تردعــه.

مــا بــن النكبــة والعــودة يختــار الشــعب الفلســطيني العــودة، وقــد اســتعدَّ الشــعب الفلســطيني لــي يدفــع مثــن هــذا 
القــرار، الــذي لــن يكــون أبــًدا مثًنــا أعــى مــن مثــن االســتكانة والخنــوع؛ هــذا مــع وجــوب أن نضيــف إىل املعادلــة شــيئاً 

ال يُقــّدر بثمــن، أال وهــو الكرامــة.

ــا  ــوز ماديً ــار الكرامــة، وهــذا قمــة الف ــار الشــعب الفلســطيني الثمــن األكــر توفــريًا، كــا يخت ــودة يخت ــرار الع بق
ــع ! ــح البي ــد رب ــع.. لق ــح البي ــد رب ــا لشــعبنا الفلســطيني، لق ــا، فهنيئً ومعنويً

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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ــزة  ــاع غ ــهداء يف قط ــدد الش ــع ع ارتف

جــراء اســتمرار العــدوان لليــوم العــارش عــى 

التــوايل األربعــاء 19-5-2021، لـ 227 شــهيًدا 

منهــم 63 طفــًا و36 ســيدة و 16 مســًنا، بعــد 

ــم  ــة منه ــرًا، ثاث ــهداء فج ــة ش ــاء أربع ارتق

ــوا جــرّاء قصــف أحــد الشــقق الســكنية  ارتق

غــزة،  مدينــة  وســط  الشــهداء  بشــارع 

ــف  ــي يوس ــهاد الصحف ــة إىل استش باإلضاف

أبــو حســن يف قصــف منزلــه قــرب مقــربة 

ــوان. ــيخ رض الش

ــات إىل 1500  ــدد اإلصاب ــع ع ــا ارتف ك

إصابــة بجــراح مختلفــة منهــا 50 إصابــة 

شــديدة الخطــورة و370 إصابــة يف األجــزاء 

العلويــة منهــا 130 إصابــة بالــرأس، كــا أن 

مــن بــن اإلصابــات 450 طفًا و295 ســيدة.

حــول  بيانًــا  أصــدرت  الصحــة  وزارة 

املتواصــل  الصهيــوين  العــدوان  تطــورات 

عــى قطــاع غــزة لليــوم التاســع الثاثــاء 

18-5-2021 عــى التــوايل، وفيــا يــي نــص 

البيــان:

نُحــّذر مــن تريــد عــرات اآلالف مــن 

ومعيشــية  ظــروف صحيــة  املواطنــن يف 

ــا  ــاء كورون ــار وب ــبب يف انتش ــية سيتس قاس

واالمــراض املعديــة وليــس مبقــدور وزارة 

الصحــة متابعتهــا يف مراكــز االيــواء وخاصــة 

ــا  ــي” وم ــدوان “اإلرسائي ــتمرار الع ــع اس م

املركــزي  للمختــرب  توقــف  مــن  أعقبــه 

واســتهداف املرافــق الصحيــة.

عــن  املركــزي  املختــرب  توقــف  بعــد 

ــوم  ــا للي ــريوس كورون ــات ف ــراء فحوص إج

الثــاين عــى التــوايل بســبب االســتهداف 

وزارة  مبنــى  طــال  الــذي  “اإلرسائيــي” 

الصحــة وعيــادة الرمــال املركزيــة يجــري 

اســتثار مختــرب الفريوســات املوجــود يف 

مؤسســة اإلغاثــة الطبيــة لتوفــري فحــص 

ــرًا  ــط نظ ــافرين فق ــا للمس ــريوس كورون ف

ملحدوديــة قــدرة املختــرب.

ــاء  ــد قرارهــا الخــاص بإعف ــد تجدي تؤك

جميــع مصــايب االعتــداءات “اإلرسائيليــة” 

مــن رســوم الخدمــات الصحيــة املتعلقــة 

باإلصابــة .

االنتهــاكات  مسلســل  مــن  نُحــّذر 

“اإلرسائيليــة” بحــق الطواقــم واملؤسســات 

الصحيــة مــا يشــكل تهديــًدا لعملهــا واعاقــة 

حركتهــا يف اخــاء وإنقــاذ ضحايــا العــدوان 

ونطالــب املجتمــع الــدويل بتجريــم تلــك 

االنتهــاكات ومحاســبة املحتــل عــى جرامئــه 

وفًقــا للمواثيــق واألعــراف الدوليــة.

بــرورة  املعنيــة  الجهــات  نطالــب 

ــن  ــي” م ــال “اإلرسائي ــط عــى االحت الضغ

املســاعدات  لوصــول  املعابــر  فتــح  أجــل 

ــة  ــهيل حرك ــة وتس ــود الطبي ــة والوف الصحي

ــم يف  ــتكال عاجه ــرىض الس ــى وامل الجرح

املستشــفيات التخصصيــة خــارج قطــاع غــزة.

نحــذر مــن اســتهداف منظومــة الكهرباء 

ــى  ــرية ع ــا الخط ــزة وتأثرياته ــاع غ يف قط

ــة  ــه الحيوي ــي وخدمات ــل الصح ــل العم مجم

الحساســة والتطعيــات  وتعــرض االدويــة 

ــة. ــزة الطبي ــل األجه ــك تعط ــف وكذل للتل

كافــة  مــع  مكثفــة  اتصــاالت  نُجــري 

ــداءات اســتغاثة  ــق ن ــة وتطل الجهــات اإلغاثي

ــة  ــوري للمنظوم ــم الف ــري الدع ــة لتوف عاجل

ــة  ــة واملســتهلكات الطبي ــة مــن األدوي الصحي

وســيارات اإلســعاف وقطــع الغيــار لألجهــزة 

ــة . الطبي

الكــوادر  كافــة  وثبــات  جهــود  مثــن 

التــي  غــزة  قطــاع  العاملــة يف  الصحيــة 

متثــل رأس الحربــة يف مواجهــة العــدوان 

النقــاذ  استبســالها  يف  “اإلرسائيــي” 

ــا  ــة كورون ــة جائح ــى ومواجه ــاة الجرح حي

ــة  ــات الصحي ــم الخدم ــتمرار يف تقدي واالس

املعتــادة للمــرىض عــى مــدار الســاعة.

اليوم العاشر للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع 
غزة لـ 227 شهيًدا
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الليوم التاسع عى التوايل، الثاثاء 
19-5-2021، واصل االحتال الصهيوين، 

عدوانه عى قطاع غزة؛ حيث شّنت 

طائرات االحتال ومدفعيته وبوارجه 

الحربية أكر من 1615 غارة واعتداًء 

منذ بداية العدوان، بحسب مكتب اإلعام 

الحكومي يف غزة.

ــادر  ــره، الص ــب يف تقري ــّن املكت وب

الثاثــاء، أن »جرميــة االحتــال املســتمرة 

ــع  ــا ســيا م ــانيًا صعبً ــا إنس ــت واقًع خلف

املناطــق  مــن  العائــات  آالف  نــزوح 

الحدوديــة تحــت القصــف”.

وأكّــد أن »منــع إمــدادات االحتياجات 

بســبب  للمواطنــن  األساســية  والســلع 

إغــاق املعابــر وحتــى األعــاف الازمــة 

للحيوانــات، ومنــع دخــول الوقــود ملحطــة 

ــّد جرميــًة إنســانية وحــرب  ــاء، يُع الكهرب

ــاء قطــاع غــزة”. إبــادة بحــق أبن

العــدوان  وحســب التقريــر؛ خلّــف 

خســائر ماديــة كبــرية، وأرضاًرا لحقــت 

املواطنــن  ومنــازل  التحتيــة  بالبنــى 

واملــزارع بلغــت يف تقديراتهــا األوليــة 

أكــر مــن 343.8 مليــون دوالر، منهــا 

ــارشة،  ــائر املب ــون دوالر الخس 176.6 ملي

يف حــن قــدرت الخســائر غــري املبــارشة 

67.2 مليــون دوالر. بقرابــة 

هــذه  توزيــع  التقريــر  واســتعرض 

الخســائر عــى قصــف منــازل وبيــوت 

ــن  ــر م ــا إىل أك ــل مجموعه ــكنية وص س

الــكي  الهــدم  بــن  1174 وحــدة مــا 

ال  مــا  تــرر  عــن  فضــًا  والبليــغ، 

يقــل عــن 7073 وحــدة ســكنية الرٔضار 

ــف  ــراء القص ــزيئ ج ــطة وج ــن متوس ب

املتواصــل.

قصــف  فقــد  التقريــر؛  وبحســب 

ومنــزاًل  ســكنيًا  برًجــا   156 االحتــال 

وهدمهــا كليًّــا، يف حــن لحــق الهــدم 

الــكي بـــ 33 مقــرًّا إعاميًّــا، فضــًا عــن 

والجمعيــات  املؤسســات  ملئــات  أرضار 

واملكاتــب األخــرى، وقــد بلغــت الخســائر 

األوليــة املبــارشة يف قطــاع اإلســكان مــا 

مجموعــه 54 مليــون دوالر.

ــد  ــة، فق ــرّات الحكومي وبالنســبة للمق

حكوميًّــا  مقــرًّا   73 االحتــال  قصــف 

ومنشــأة عامــة تنوعــت بــن مقــرات 

ــة، يف  ــق خدماتي ــة ومراف ــة وأمني رشطي

ومرافــق  مدرســة   57 تــررت  حــن 

ــرًرا  ــة ت ــة أولي ــادات رعاي ــة وعي صحي

بليًغــا وجزئيًّــا جــراء القصــف الشــديد يف 

محيطهــا، وفــق التقريــر.

ــة  ــزارع حيواني ــال م ــف االحت وقص

وشــبكات  وآبــاًرا  زراعيــة  وأرايض 

 22 بلغــت  للخســائر  أوليــة  بقيمــة  ري 

مليــون دوالر. وبلغــت خســائر املنشــآت 

 27 املبــارشة  والتجاريــة  االقتصاديــة 

دوالر. مليــون 

أمــا الشــوارع والبنــى التحتيــة، ممثلــة 

ــد  ــي، فق ــاه ورصف صح ــبكات مي يف ش

بلغــت قيمــة خســائرها االٔوليــة 22 مليــون 

دوالر، يف حــن بلغــت خســائر قطــاع 

ــون دوالر.  ــة 12 ملي الطاق

يف حن تعرّضت 8 مساجد للهدم كليًا أو 

بدرجة بليغة، وترر 29 مسجًدا وكنيسة 

واحدة، ومبنى وقفي من خمسة طوابق 

ومرافق وقفية جراء القصف، وبلغ تقدير 

خسائرها املادية املبارشة 5 مليون دوالر

1615 غارة صهيونية على القطاع تسببت بدمار كبير
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عــي الخامنئــي، حفظــه اللــه،

يف  اإلســاميّة  الثــورة  قائــد 

اإليرانيّــة  اإلســاميّة  الجمهوريّــة 

. . لشــقيقة ا

اللــه  ورحمــة  عليكــم  الســام 

وبعــُد طيّبــة،  تحيّــة  وبركاتــه، 

دواعــي رسورنــا يف  ملــن  فإنّــه 

ــاس(  ــاميّة )ح ــة اإلس ــة املقاوم حرك

بفلســطن، أن نبعــث إىل ســاحتكم 

التقديــر،  وأبلــغ  التحيّــة  بخالــص 

ســائلن اللــه تعــاىل لكــم دوام الحفــظ 

والتوفيــق، واملزيــد مــن النجاحــات 

واإلنجازات والتقّدم واالزدهار.

لقــد تابعتــم، وتابعــت أّمتنــا وكّل 

اإلرهــاب  وصــور  مشــاهد  العــامل، 

ــدوان  ــل الع واإلجــرام املتصاعــدة، بفع

ــرب  ــة الح ــا آل ــي ترتكبه ــازر الت واملج

ونســاء  أطفــال  بحــّق  اإلرسائيليّــة، 

ورجــال الشــعب الفلســطيني يف قطــاع 

غــزّة املحــارص منــذ أكــر مــن 15 

القــدس ومــدن  عاًمــا، ويف مدينــة 

املحتلّــة  واألرايض  الغربيّــة  الضّفــة 

ــل/  ــذ 13 أبري ــتمرّة من ــام 48، واملس ع

االعتــداءات  بعــد  املــايض،  نيســان 

االحتــال  ارتكبهــا  التــي  الوحشــيّة 

ــدس  ــون يف الق ــتوطنون املتطرّف واملس

املبــارك  األقــى  واملســجد  املحتلّــة 

وحــّي الشــيخ جــرّاح.

وإزاء  حــاس،  حركــة  يف  إنّنــا 

تصاعــد اإلجــرام ضــّد أرضنــا وشــعبنا 

ومقدســاتنا، وأمــام صمــود شــعبنا يف 

مواجهــة هــذا العــدوان والتفافــه حــول 

مقاومتــه الباســلة واملروعــة يف رّد 

هــذا العــدوان الــذي فـُـرض عليــه، نــوّد 

أن نضعكــم يف صــورة حقيقــة املشــهد 

الرّاهــن، ومســبّباته وتطّوراتــه، والــذي 

تصعيــده  يف  ســببًا  االحتــال  كان 

كّل  تجــاوزه  خــال  مــن  وعدوانــه 

الخطــوط الحمــراء يف مدينــة القــدس 

ــارك: ــى املب ــجد األق ــة واملس املحتلّ

النص الكامل لرسالة إسماعيل هنية لقائد الثورة 
اإلسالمية في إيران
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ــراتيجيّة  ــن اس ــال م ــد االحت صعَّ

القــدس  مدينــة  عــى  الســيطرة 

طابعهــا  وتغيــري  وتهويدهــا  املحتلّــة 

الدميوغــرايف، عــرب إصــدار قــراره 

الجائــر بالتهجــري القــرسي ضــّد 28 

ــيخ  ــّي الش ــن ح ــطينيّة تقط ــة فلس عائل

جــرّاح، كمقّدمــة إلنشــاء حــّي يهــودي.

ــد االحتــال مــن مخططاته يف  صعَّ

ــجد  ــكاين للمس ــاين وامل ــيم الزّم التقس

ــن خــال إغــاق  ــارك، م األقــى املب

ــاب  ــة ب ــة يف منطق ــات الرَّئيس املدرج

العمــود، وهــو أحــد األبــواب الرئيســيّة 

منًعــا  املبــارك،  األقــى  للمســجد 

ــن  ــم م ــاً له ــن وحرمان لوصــول املصلّ

أداء شــعائرهم وعباداتهــم.

اإلعــان املســتفّز ملشــاعر األّمــة 

ملجموعــة  ــاح  السَّ يف  اإلســاميّة، 

ــن، اقتحــام  مــن املســتوطنن املتطرّف

املســجد األقــى، يف ذكــرى ما يُســّمى 

ــة يف  ــة املبيّت ــدس(، والنيّ ــد الق )توحي

إفــراغ املســجد األقــى مــن املصلّــن 

ــن  ــر م ــر األواخ ــن يف الع واملعتكف

ــارك. ــان املب ــهر رمض ش

اقتحــام جنــود االحتــال واالعتــداء 

الّصــارخ عــى حرمــة الليــايل املباركــة 

ــيّة  ــم وقدس ــان املعظّ ــهر رمض ــن ش م

ــداء  ــارك، واالعت ــى املب ــجد األق املس

الوحــي عــى املصلّــن واملعتكفــن، 

ــّا أّدى إىل  ــيوخ، م ــاء والش ــن النس م

ارتــكاب جرميــة بحــّق أكــر مــن 600 

ــه. ــجد وخارج ــل املس ــطيني داخ فلس

ــة  أمــام هــذه الخطــوات التصعيديّ

والجرميــة الّنكــراء، مــن قبــل االحتال 

ــجد  ــة واملس ــدس املحتلّ ــة الق يف مدين

األقــى املبــارك وحــّي الشــيخ جــرّاح، 

ــة حــاس بسلســلة مــن  ــا يف حرك قمن

األطــراف  مختلــف  مــع  االتصــاالت 

عــى  لحثّهــم  املنطقــة،  الفاعلــة يف 

التحــرّك ملنــع االحتــال مــن االســتمرار 

يف انتهاكاتــه وجرامئــه يف القــدس 

قــادة  وحّذرنــا  األقــى،  واملســجد 

االحتــال مــن أنَّ االســتمرار يف هــذه 

االقتحامــات واالنتهــاكات، لــن ميــّر 

دون رّد مــن شــعبنا ومقاومتــه، غــري أنَّ 

ــد  ــى تصعي ــال ع ــادة االحت إرصار ق

أرضنــا  ضــدَّ  وإرهابهــم  إجرامهــم 

وشــعبنا والقــدس واملســجد األقــى 

املبــارك، اســتدعى رّد فعــل مــروع 

ــزّة. ــاع غ ــة يف قط ــن املقاوم م

الحــرب  آلــة  تقــوم  واليــوم 

بأفتــك  املدّججــة  “اإلرسائيليّــة” 

مبجــازر  دوليًّــا،  املحرّمــة  األســلحة 

مرّوعــة يف قطــاع غــزّة، ليــًا ونهــاًرا، 

عــرب قصــف البيــوت عــى ســاكنيها 

ــب  ــة، واملكات ــة التحتيّ واســتهداف البني

واملقــاّر الحكوميّــة والرطيّــة، وقصــف 

الســيارات املدنيّــة، ومنــع إمــدادات 

الطعــام والــدواء والغــاز والكهربــاء 

ــاء  ــاة، وارتق ــتلزمات الحي ــع مس وجمي

203 شــهداء، بينهــم 53 طفــًا، و31 

ســيّدة.

كــا أّن االحتــال الصهيــوين، قــد 

فقــد اتّزانــه، وبــدأ يقــوم بــكّل أشــكال 

العنــف ضــّد كل مــن يتظاهــر تضامًنــا 

ــل  ــواء يف داخ ــدس، س ــزّة والق ــع غ م

األرض الفلســطينيّة املحتلّــة عام 1948، 

أو عــى الحواجــز واملعابــر يف الضّفــة 

ــات  ــة املئ ــاَّ أّدى إىل إصاب ــة، م املحتلّ

مــن املواطنــن الفلســطينيّن املعرّبيــن 

عــن رفضهــم لهــذه الجرائــم.

إنَّنــا يف حركــة حــاس، وإذ نضعكم 

يف صــورة تصاعــد اإلرهــاب واإلجــرام 

“اإلرسائيــي” ضــّد شــعبنا الفلســطيني 

الفلســطينيّة  األرايض  كامــل  يف 

ومقّدســاتنا  أرضنــا  وضــّد  املحتلّــة، 

ويف القلــب منهــا القــدس واملســجد 

األقــى املبــارك، فإنَّنــا نؤكّــد بــكّل 

ــون  ــال يتحّمل ــادة االحت ــوح أنَّ ق وض

املســؤولية الكاملــة عــن هــذا التّصعيــد 

شــعبنا،  بحــّق  املرتكبــة  واملجــازر 

ونهيــب بكــم التحــرّك العاجــل، وحشــد 

ــّدويل،  ــريب واإلســامي وال ــد الع التأيي

التخــاذ موقــف واضــح وحــازم إللــزام 

ــه: ــال ب االحت

للعــدوان  الفــوري  الوقــف 

واإلرهــاب الــذي ميارســه االحتــال 

املحــارص. غــزّة  قطــاع  ضــّد 

التــي  االنتهــاكات  جميــع  وقــف 

تطــال مدينــة القــدس املحتلّــة وأهلهــا، 

ــد واالســتيطان  ــن مخططــات التهوي م

والتمييــز  القــرسي  والتهجــري 

القــرارات  كّل  وإبطــال  العنــري، 

ــاَءه، ويف  ــه وأحي ــي تســتهدف أبواب الت

الّشــيخ جــرّاح. مقّدمتهــا 

ــجد  ــن املس ــال ع ــد االحت ــع ي رف

ــف  ــل، والتوقّ ــارك بالكام ــى املب األق

املصلّــن  ضــّد  انتهاكاتــه  عــن 

شــعائرهم  مارســة  يف  واملرابطــن 

حريّــة. بــكّل  وعباداتهــم 

ــظ  ــدوام الحف ــم ب ــه لك داعــن الل

إيــران  ولجمهوريــة  والتوفيــق، 

مــن  مزيــًدا  الشــقيقة  اإلســاميّة 

ــول  ــوا بقب ــار، وتفّضل ــّدم واالزده التق

والتّقديــر. التحيّــة  خالــص 

إساعيل هنيّة

رئيس املكتب السيايس

لحركة املقاومة اإلساميّة )حاس(

فلسطن



ــات رســمية تــرر  أكــدت إحصائي

ــال  ــة االحت ــة يف دول ــات هام قطاع

ــف  ــن القص ــام م ــد أي ــوين، بع الصهي

املكثــف الــذي شــنته فصائــل املقاومــة 

الفلســطينية، رًدا عــى العدوان املســتمر 

يف قطــاع غــزة.

وفرضــت املقاومــة إغاقًــا عــى 

فلســطن  فــوق  الجويــة  الرحــات 

عــى  االحتــال  وأجــربت  املحتلــة، 

وقفهــا، وتشــري اإلحصائيــات إىل أن 

25 رحلــة كانــت مقــررة اإلثنــن 5-17-

2021، إىل مطــارات االحتــال، ألغيــت 

ــة  ــري 22 رحل ــم مص ــيتم حس ــا س بين

ــا. ــرى، الحًق أخ

ملنطقــة  املقاومــة  قصــف  وبعــد 

ــف، ومــن  وســط فلســطن بشــكل مكث

ــون«،  ــن غوري ــد »ب ــا مطــار الل ضمنه

أعلــن االحتــال عــن تحويــل الرحــات 

يف  »رامــون«  مطــار  إىل  الجويــة 

املقاومــة  أن  إال  الجنــوب،  أقــى 

الفلســطينية صدمــت االحتــال بقصفــه 

ــاش  ــراز »عي ــن ط ــد م ــاروخ جدي بص

250«، مــا أجــرب معظــم الــركات 

كانــت  التــي  رحاتهــا  إلغــاء  عــى 

مقــررة إىل االحتــال.

الربــة األخــرى التــي وجهــت 

إلعــادة  جهــوده  رضب  لاحتــال، 

الســياحة التــي كان يطمــح أن تعــود 

وبــاء  انحســار  بعــد  لانتعــاش، 

ــة  ــا، إال أن الربــات الصاروخي كورون

عــى  ســيبقى  الحــايل،  والتصعيــد 

ــوف  ــري الخ ــة ويث ــرية مغلق ــق كث مراف

والقلــق لــدى الســياح.

املقاومــة  وجهــت  الســياق،  ويف 

دولــة  يف  الغــاز  لقطــاع  رضبــة 

االحتــال، ويف تطــور نوعــي اعــرف 

جيــش االحتــال، يــوم أمــس، أن كتائب 

القســام اســتهدفت محطــات للغــاز 

الطبيعــي بالبحــر عــرب غواصــات غــري 

مأهولــة مــزودة بـــ GPS، وقــادرة عى 

حمــل 50 كغــم مــن املتفجــرات.

صواريخهــا  املقاومــة  ووجهــت 

والطائــرات املســرية املفخخــة إىل حقــل 

البحــر األبيــض  للغــاز، يف  »متــار« 

ــال عــى  ــا أجــرب االحت املتوســط، م

-5-18 الثاثــاء  يــوم  منــذ  إغاقــه 

2021، وفًقــا لبيــان رشكــة »شــيفرون« 

األمريكيــة.

االحتــال  دولــة  أن  إىل  يُشــار 

الغــاز،  مــن  كبــرية  كميــات  تــرسق 

وتحــرم الفلســطيني مــن االســتفادة 

منــه، وتبيعــه لعــدة دول يف العــامل 

عربيــة. بينهــا 

أن  صهاينــة  محللــون  ويؤكــد 

اســتمرار الشــلل يف املرافــق الصناعيــة 

والحياتيــة داخل دولة االحتال، يســبب 

أرضار اقتصاديــة ونفســية فادحــة عى 

ــة  ــوض املقاوم ــززه خ ــل«، يُع »إرسائي

ــك  حــرب اســتنزاف واســتخدامها تكتي

ويفــرض  متــدرج  صواريــخ  إطــاق 

ــاء  ــتوطنن البق ــات آالف املس ــى مئ ع

يف املاجــئ لفــرات طويلــة، وقــد 

أعلنــت أن لديهــا القــدرة عــى قصــف 

ــدة 6  ــل مل ــكل متواص ــب« بش ــل أبي »ت

ــهور. ش
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أكــد األمــن العــام لحركــة الجهــاد 

ــة، أن املقاومــة  ــاد النخال اإلســامي زي

الفلســطينية تُــذل »إرسائيــل« يوميًــا 

ويف كل ســاعة، وتخلــق وقائــع عــى 

وتحقــق  تصمــد  وســوف  األرض 

االنتصــار.

لــه  كلمــٍة  النخالــة يف  وأضــاف 

يف  »نحــن   :2021-5-17 اإلثنــن 

معركــٍة كــربى تــدور رحالها عــى أرض 

فلســطن، ورسايــا القــدس املظفــرة 

وبقيــة  الباســلة  القســام  وكتائــب 

الفصائــل يســطرون صفحــة جديــدة 

واملســجد  القــدس  عــن  الدفــاع  يف 

األقــى«.

وبحســب النخالــة، فــإن »إرسائيل« 

عــى  املقاومــة  مواجهــة  تســتبدل 

ــية  ــن بوحش ــتهداف املدني األرض باس

ــًدا  باســتخدام الســاح األمريــي، مؤك

عنــوان  ســتبقى  »القــدس  أن  عــى 

الــراع مــع املــروع الصهيــوين«.

تضــع  املقاومــة  أن  إىل  وأشــار 

مل  تاريخــي  مــأزق  يف  االحتــال 

ــز  ــل« تعج ــل، و«إرسائي ــه مثي ــبق ل يس

ــة مــع رجــال  ــة بري عــن خــوض معرك

املقاومــة، مشــدًدا عــى أن »مــا ترونــه 

ــوم هــو الجــزء اليســري مــن دعــم  الي

ــة  ــا أن املقاوم ــة، مبيًن ــران للمقاوم إي

جعلــت االحتــال أوهــن مــن بيــت 

فمســتوطنو  مجــدًدا،  العنكبــوت 

ألننــا  املاجــئ  يقطنــون  االحتــال 

الخســائر. بهــم  ونوقــع  نذلهــم 

األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد 

اإلســامية  الهيئــة  ورئيــس  املبــارك، 

العليــا، الشــيخ عكرمة صــربي أّن قوات 

االحتــال الصهيــوين غــري قــادرة عــى 

حايــة املســتوطنن املتطرفــن مــن 

ــطن. ــدس وفلس ــل الق ــب أه غض

يف  صــربي،  الشــيخ  وأوضــح 

تريــح صحفــي، أّن هنــاك ضغطًــا 

الفتًــا مــن املقاومــة الفلســطينية يف 

غــزة ألجــل القــدس، مشــريًا إىل أن 

رئيــس حكومــة االحتــال )بنيامــن 

ــذا  ــى ه ــّف ع ــد أن يلت ــو( يري نتنياه

األحــداث  كل  إطــار  يف  الضغــط 

الســاخنة التــي تــدور يف فلســطن.

ــة صــربي إىل  ــا الشــيخ عكرم ودع

املســجد  مــع األوضــاع يف  التعامــل 

ــزال  ــا ال ت ــى أنه ــارك ع ــى املب األق

قــرار  مــن  الرغــم  عــى  متوتــرة، 

ــتوطنن  ــام املس ــع اقتح ــو( من )نتنياه

للمســجد. املتطرفــن 

وشــدد الشــيخ صــربي عــى رضورة 

الحــذر واليقظــة مــّا عــده غــدًرا يعــد 

أصــدر  لطاملــا  الــذي  نتنياهــو،  لــه 

ألنــه  ونقضهــا،  مشــابهة  قــرارات 

ــد. ــا املكائ ــي خلفه يخف

صــربي:  عكرمــة  الشــيخ  وقــال 

ــا مــع االحتــال تجربنــا عــى  »تجربتن

أن نبقــى يف حالــة حــذر، وال نطمــن 

ألي قــرار يصــدر عــن شــخصيات يف 

حكومــة االحتــال؛ ألننــا ال نعلــم متــى 

ــام  ــتئناف اقتح ــو باس ــمح نتنياه سيس

ــى”. ــتوطنن لألق املس

وحيّــا خطيــب األقــى الشــعب 

وجــوده  أماكــن  كل  يف  الفلســطيني 

عــى تاحمــه ووحدتــه وصدقــه يف 

الدفــاع عــن مقدســاته.
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الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق لـ 20 أيار 2021 

أوهن من بيت العنكبوت..
النخالة: المقاومة تذل »إسرائيل« يومًيا

خطيب األقصى: تجربتنا مع االحتالل تجبرنا على أن 
نبقى في حالة حذر
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بسم الله الرحمن الرحيم

ملحمة الكرامة

يضــع  الصهيــويّن  العــدّو 

ــة مــن خلفهــم  الفلســطينين - واألّم

- أمــام تحــّدي العــزّة والكرامــة، 

أو  والحريّــة  املقاومــة  تحــّدي 

وهيهــات   ! والذلّــة  االنســحاق 

ولألّمــة  الغيــارى،  للمجاهديــن 

ــة واالنســحاق  ــة، أن تقبــل بالذلّ األبيّ

ــا  ــن، فدينن ــة املحتل ــام الصهاين أم

املــرق  وتاريخنــا  الحنيــف، 

بالتضحيــات، يــأىب ألمتنــا إاّل العــزّة 

والشــموخ.

خلــف  متوّحــدة  كلّهــا  فاألّمــة 

قدســها، وخلــف مقاومتهــا، التــي 

تســطّر ماحــم البطولــة يف وجــه 

آلــة البطــش اإلرسائيــي، دفاًعــا عــن 

ــة وكرامتهــا، وتجّســد  مقّدســات األّم

بذلــك ملحمــة الكرامــة لهــذه األّمــة.

املقاومــن  حليــف  والنــر 

األبطــال، والخــزي والعــار والهزميــة 

املجرمــن،  القتلــة  للصهاينــة 

ــا  ــون كذبً ــن يتبّجح ــم الذي وداعميه

اإلنســان. حقــوق  عــن  بالدفــاع 

البحريــن  أرض  مــن  فســام 

الجهــاد  مواقــع  يف  للمرابطــن 

واملقاومــة، وبكــم اعتزازنــا، ولكــم 

الكامــل. دعمنــا 

للشــهداء،  واملغفــرة  والرحمــة 

للجرحــى. والســامة  والشــفاء 

ــطن،  ــا يف فلس ــا أهلن ــربًا ي وص

فاللــه تعــاىل معكــم، وهــو نارصكــم، 

ومهلــك عدوّكــم وعــدّو هــذه األّمــة، 

الكيــان الصهيــويّن املحتــل.

ــُرُُه إِنَّ  ــُه َمــن يَن ــُرَنَّ اللَّ )َولَيَن

ــِويٌّ َعِزيــٌز( الحــج 40. ــَه لََق اللَّ

2021-5-17

120 عالم دين بحريني ُيعلنون دعمهم 
لفلسطين والقدس 
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الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق لـ 20 أيار 2021 

ــاء 5-18- شــهدت فلســطن، الثاث

ــه  ــن نوع ــو األول م ــا ه 2021، إرضابً

منــذ ســنوات إذ تشــابكت مــدن الوطــن 

عــى  الصهيــوين  للعــدوان  رفًضــا 

ــطيني. ــعب الفلس الش

ــن  ــذا اإلرضاب األول م ــرب ه ويُعت

نوعــه الــذي يتــم منــذ ســنوات بشــكل 

ــن،  ــدن الوط ــف م ــن مختل ــد ب موح

شــهدت  إذ  الوحيــد،  ليــس  لكنــه 

أوقــات  إرضابــات  عــدة  فلســطن 

االنتفاضــة  وتحديــًدا  االنتفاضــات 

األوىل.

أمــا اإلرضاب األكــرب تاريخيـًـا فهــو 

اســتمر  والــذي   1936 عــام  إرضاب 

ــداب  ــات االنت ــا لسياس ــهر رفًض 6 أش

الربيطــاين بحــق الشــعب الفلســطيني، 

والــذي تزامــن مــع حــراك جاهــريي 

ــة. ــري للغاي وشــعبي كب

شــهدت  اإلرضاب،  يــوم  وخــال 

ــات  ــرات وفعالي ــة مظاه ــدن املحتل امل

ــال  ــة االحت ــع رشط ــط رف ــّدة، وس ع

الداخــل  مــدن  يف  التأهــب  لحالــة 

املحتــل، واإلجــراءات املشــددة التــي 

مارســتها تجــاه الفلســطينين واملتمثلــة 

بتفتيــش الســيارات، ومصــادرة األعــام 

الفلســطينية والكوفيــات، وكل مــا دل 

ــطينية. ــة الفلس ــى الهوي ع

ففــي مدينــة أم الفحــم املحتلــة 

دعــًا  مظاهــرة  يف  اآلالف  خــرج 

للقــدس وحــي الشــيخ جــراح، كــا 

ــم  ــات رس ــريات وفعالي ــت مس وانطلق

ــل  ــث بالداخ ــرة املثل ــداري يف عرع ج

املحتــل.

املحتلــة  يافــا  مدينــة  وشــهدت 

االحتــال،  لرطــة  مكثًفــا  انتشــاًرا 

ــاركة  ــع الفلســطينين للمش وســط تجم

يف املظاهــرات، بينــا أرســل األطفــال 

الفلســطينيون مــن مينــاء عــكا رســائل 

تضامنيــة مــع أطفــال غــزة للعــامل 

ــع. أجم

الكرامــة،  إرضاب  يــوم  ويف 

املحتلــة  والبلــدات  املــدن  اجتمعــت 

يف  شــوارعها  جابــت  مســريات  يف 

ــة،  ــة الغربي ــرع، وباق ــارصة، وكفرق الن

وطمــرة الجليــل، والطــرية، والرملــة 

هتافــات  املشــاركون  وردد  واللــد، 

وتصاعــدت  وغــزة،  للقــدس  نــرة 

حــدة املظاهــرات بعــد األحــداث التــي 

شــهدتها الضفــة الغربيــة، بعــد ارتقــاء 

مــع  املواجهــات  خــال  شــهداء   4

االحتــال يف نقــاط التــاس بالضفــة.

يف األثنــاء، شــّنت رشطــة االحتال 

حملــة اعتقــاالت واســعة يف الرملــة 

واملــدن الفلســطينية املحتلــة، وســط 

يف  احتجاجيــة  وقفــة  إىل  دعــوات 

االعتقــاالت  عــى  احتجاًجــا  النقــب 

رشطــة  متارســها  التــي  التعســفية 

يف  الفلســطينين  بحــق  االحتــال 

ــوات  ــت األص ــا وتعال ــبع، ك ــر الس ب

املطالبــة بتعزيــز اإلرضابــات يف وجــه 

شــعبي  مقاومــة  كخيــار  االحتــال 

الداخــل املحتــل. بالــذات يف 

هــذا  نجــاح  أن  مراقبــون  ورأى 

اإلرضاب بهــذه الشــاكلة مــن شــأنه 

أن يدشــن ملرحلــة جديــدة مــن العمــل 

الســيايس الفلســطيني رشيطــة أن يتــم 

التقــاط الحــراك الجاهــريي مــن 

ــية  ــركات السياس ــزاب والح ــل األح قب

ــطينية. ــة الفلس ــدم القضي ــا يخ مب

»من البحر إلى النهر«.. إضراب الكرامة يوحد 
الفلسطينيين في وجه االحتالل
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الحملة العالمية، من طرابلس: البوصلة هي القدس
نظّمــت الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

فلســطن بالتعــاون مــع بلديــة طرابلس 

حفــل تدشــن لوحتــن تشــريان إىل 

القــدس مــع املســافة الفاصلــة بــن 

ــف  ــدس الري ــس والق ــي طرابل مدينت

302 كيلومــرًا، إحيــاًء ليــوم العــودة 

فلســطن،  وأهــل  للقــدس  ودعــًا 

مدخــل  القــدس  ســاحة  يف  وذلــك 

طرابلــس الجنــويب، بحضــور أمــن 

إىل  للعــودة  العامليــة  الحملــة  رس 

ــك ســكرية  ــور عبداملل فلســطن والدكت

ورئيــس البلديــة الدكتــور ريــاض ميــق، 

وفاعليــات حزبيــة واجتاعيــة ونقابيــة 

وكشــفية طرابلســية.

أمني رس الحملة العاملية

ــة  ــكرية بلدي ــكر س ــه ش ــن جهت م

طرابلــس ورئيســها »لتجاوبــه وحاســته 

وتنفيــذه بفــرح لهــذه الفكــرة التــي هي 

ــة  ــيطة متواضع ــة بس ــن لوح ــارة ع عب

بدالالتهــا  جــًدا  غنيــة  بحجمهــا، 

نتقــدم  »نحــن  وقــال:  ومعانيهــا«، 

ــعب  ــس وش ــعب طرابل ــة اىل ش بالتحي

فلســطن الــذي يواجــه اليــوم العــدوان 

ــاوم  ــزة يق ــن غ ــعب م ــوين، ش الصهي

ــار  ــب ومط ــل أبي ــف ت ــكريا ويقص عس

املســتوطنات  وعــرات  بنغوريــون 

العســكرية  واملقــرات  الصهيونيــة 

العــدو  جيــش  وأذلــوا  الصهيونيــة، 

الصهيــوين ومســخرته القبــة الحديــدة، 

الــذي   1948 يف  فلســطن  شــعب 

انتفــض انتفاضــة الهويــة واالنتــاء 

ــع،  ــامل أجم ــذي فاجــأ وادهــش الع وال

ــض  ــدس انتف ــطن يف الق ــعب فلس ش

ال  يك  واألرض  املنــزل  عــن  دفاعــا 

ــًا  ــرج حام ــة 1948 ويخ ــرر تجرب تتك

ــعب  ــا الش ــت، وأيًض ــاح البي ــط مفت فق

الفلســطيني يف الضفــة الــذي انتفــض 

ــيايس  ــت أن الخــاف الس ــاند وأثب وس

يشء وأن مواجهــة العــدو يشء آخــر”.

أعــرف  “أنــا  بقولــه:  وختــم 

ــر،  ــورة الجزائ ــال ث ــن خ ــس م طرابل

العــدوان  إبــان  وأعشــقها  أعرفهــا 

الثــايث عــى مــر عبــد النــارص 

عــام 1956، أعرفهــا وأعشــقها لتبنيهــا 

الســتينات  يف  الفلســطينية  الثــورة 

وهــذا  والثانينيــات،  والســبعينيات 

بطرابلــس”. يليــق  مــرف  تاريــخ 

رئيس بلدية طرابلس

ــاض  ــور ري ــال الدكت ــه ق ــن جهت م

ــا  ــة مــع أهلن ميــق: “نقــف وقفــة رمزي

ــة  ــزة، املدين ــى وغ ــدس واألق يف الق

الشــهداء  وتقــدم  تضحــي  التــي 

والجرحــى وكل مــا متلــك مــن أجــل كل 

فلســطن وكل العــرب واملســلمن، هــم 

اهــل الربــاط وأهــل بيــت املقــدس 

الريــف”.

املجــازر  أن  »يدعــون  وأضــاف 

منــذ  بحقهــم  ارتكبــت  النازيــة 

القــدم، والتاريــخ والواقــع يثبــت أن 

اإلرسائيليــن هــم مــن يرتكــب املجــازر 

بحــق العــرب واملســلمن، وهــم النازيــة 

بحــد ذاتهــا«، مؤكــًدا أن “طرابلــس 

ــع  ــهد الجمي ــد ويش ــى العه ــتبقى ع س

ألهلهــا حبهــم للقضيــة الفلســطينية، 

والجميــع يعلــم حجــم التضحيــات التــي 

قدموهــا”.
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الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق لـ 20 أيار 2021 

ــيف  ــة »س ــارش ملعرك ــوم الع يف الي

ــة الفلســطينية  ــود املقاوم ــدس«، تع الق

أبيــب  تــل  مدينتَــي  قصــف  إىل 

والقــدس املحتلّتَــن، مــع تطــّور نوعــي 

جديــد هــو إعانهــا اســتخدام طائرات 

العــدو  أّمــا  اســتطاعية.  مســرّية 

اإلرسائيــي، فيحــاول شــّد دفــة املعركــة 

بقــرار  اإلمســاك  أجــل  مــن  إليــه 

وكيفيــة،  وقتــاً  وقفهــا،  التحّكــم يف 

يُكثّــف ميدانيــاً قصفــه عــى  فيــا 

جنــوب قطــاع غــزة، تزامنــاً مــع أخبــار 

أمريكيــة ومريــة عــن قــرب التوّصــل 

إىل تهدئــة، ينفيهــا بــن فينــة وأخــرى 

ــد  ــال. وبع ــاس« واالحت ــن »ح كّل م

يــوم مــن الشــّد والجــذب، وحديــث 

ــن  ــن محتملَ ــده كيوَم ــد وبع ــن الغ ع

املقاومــة  أعــادت  التهدئــة،  لبــدء 

ــن  ــة م ــه الدفّ ــا وتوجي ــد خياراته تأكي

ــة  ــقات صاروخي ــا رش ــد، بإطاقه جدي

ــرّة  ــدس ألّول م ــب والق ــل أبي ــاه ت تج

ــت  ــك، كان ــل ذل ــام. قب ــة أي ــذ ثاث من

»تدمــري  معادلتَــي  تُكمــل  الفصائــل 

غــاف غــزة« و»املــدن املحروقــة«، 

»غــاف  ملنطقــة  قصفهــا  كثّفــت  إذ 

ــم  غــزة« مبئــات الصواريــخ، فيــا تكتّ

ــذي  ــف ال ــات القص ــى عملي ــدو ع الع

ــذار يف  ــارات اإلن ــه صّف ــل مع مل تتفّع

عســقان وأســدود وبــر الســبع، األمــر 

يســتمّر  كبــرية  أوقــع أرضاراً  الــذي 

العــدو والــوكاالت الدوليــة يف التعميــة 

ــا. عليه

مــع ذلــك، تتــرّسب أخبــار بــن 

حــن وآخــر يف هــذا اإلطــار، إذ أفادت 

ــتوطنن  ــة مس ــة بإصاب ــادر عربي مص

ــة  ــد ســقوط ثاث ــطة بع بجــروح متوّس

صواريــخ عــى مســتوطنة »ســديروت« 

شــال القطــاع، ثــّم انقطــاع الكهربــاء 

عــن املســتوطنة ووقــوع أرضار واســعة 

ــازل،  إثــر ســقوط الصواريــخ عــى املن

فيــا أصــاب صــاروخ آخــر منــزالً يف 

»نتيفــوت«. وأعلنــت »كتائــب القســام« 

بعــرات  »رضبــة  وّجهــت  أنهــا 

ــر  ــقان وب ــدود وعس ــخ ألس الصواري

ــن  ــتهداف املدني ــى اس ــبع، رّداً ع الس

بعدهــا  ليعــرف  اآلمنــة«،  والبيــوت 

االحتــال بــأن رجــال اإلطفــاء يعملــون 

ــى  ــيطرة ع ــات للس ــع القطاع يف جمي

الحرائــق التــي ســبّبتها الصواريخ. ويف 

املعادلــة األوىل، تكثـّـف القصــف، أمس، 

عــى موقَعــي »ناحــل عــوز« و»فجــة« 

برشــقة صاروخيــة وعــدد مــن قذائــف 

الهــاون، ومســتوطنة »كفــار عــزة«، 

إضافــة إىل قاعــدَت »تســيلم« الرّبيــة 

و»حترسيــم« الجّويــة، مقابــل مواصلــة 

املناطــق  قصــف  االحتــال  مدفعيــة 

الحدوديــة تزامنــاً مــع قصــف مــن 

الــزوارق البحريــة للشــواطئ. واعــرف 

بــأن  إرسائيــي  عســكري  مصــدر 

املقاومــة أطلقــت، أمــس وحــده، أكــر 

ــة  ــاً أن »القبّ ــاروخ، زاع ــن 700 ص م

الحديديــة« تصــّدت لعــدد كبــري منهــا، 

لتعــود طائــرات االحتــال وتقصــف 

بالكامــل  وتُدّمرهــا  منــازل  مثانيــة 

القطــاع،  يف  مختلفــة  مناطــق  يف 

ــراج  ــقق يف أب ــس ش ــف خم ــع قص م

األبــراج  قصــف  دون  مــن  مختلفــة 

نفســها، بعدمــا ثبّتــت املقاومــة معادلــة 

ــب«.  ــل أبي ــل ت ــراج مقاب »األب

فــوق مــا تقــّدم، تُواصــل املقاومــة 

ــان  ــا إع ــدة، آخره ــف أوراق جدي كش

مــرّة  ألّول  ســرّيت  أنهــا  »القســام« 

»الــزواري« يف  مــن طــراز  طائــرة 

ــداف  ــتطاع أله ــد واس ــات رص »طلع

لاحتــال  عســكرية  ومواقــع 

إىل  تعــود  أن  قبــل  اإلرسائيــي، 

بســام«. قواعدهــا 

املصدر: جريدة األخبار

تل أبيب والقدس في المهداف مجّددًا:
الكلمة األخيرة.. للمقاومة
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الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين.. يقيم 
عّدة نشاطات علمائية دعًما للقدس وفلسطين

الشيخ مهدي الصميدعي مفتي أهل السنة في العراق

الشيخ الدكتور محمد الحساني من المغرب

الشيخ محمد الناوي إمام مسجد القدس في تونس

دعًما ألهلنا في القدس المحتلة وغزة وسائر فلسطين، الذين يواجهون بثبات العدوان 
الغاشم لجيش االحتالل الصهيوني، قام الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين، 
بدعوة السادة العلماء وخطباء المساجد إلى المشاركة في توجيه رسائل تضامن وتأييد 

للشعب الفلسطيني الصامد والشجاع.
وقد استجاب لهذه الدعوة عدد من العلماء الكرام، تّم نشر رسائلهم على منصات 

التواصل الخاصة بالملتقى.

ــي  ــدي الصميدع ــيخ مه ــا الش ودع

مفتــي أهــل الســنة يف العــراق، خــال 

رســالته التــي وجههــا عــرب امللتقــى 

إىل  الفلســطينين  دعــا  العلــايئ، 

ــذ التفــرق،  ــة ونب التوحــد وجمــع الكلم

بحادثــة  املفتــي  ســاحة  واستشــهد 

»أُحــد« عندمــا تخلـّـف بعــض املســلمن 

ــر  ــد )ص( فك ــي محم ــر النب ــن أم ع

ــه ســبحانه  ــل والجــرح، والل فيهــم القت

ــم  ــاَّ أََصابَتُْك عاتبهــم وقــال لهــم: )أََولَ

 ٰ ــْم أَنَّ ــا قُلْتُ ثْلَيَْه ــم مِّ ــْد أََصبْتُ ِصيبٌَة قَ مُّ

ــُكْم إِنَّ  ــِد أَنُفِس ــْن ِعن ــَو ِم ــْل ُه ــَذا قُ َهٰ

ٍء قَِديــٌر( آل عمــران  ــَه َعــَىٰ كُلِّ يَشْ اللَّ

.165

الفلســطينين  مخاطبًــا  وأضــاف 

ــه  ــوا أن الل ــم اعلم ــت كلمتك إذا اجتمع

لــن يخــذل أّمــة متجمعــة، فكونــوا 

ــه:  ــبحانه بقول ــه س ــم الل ــن خاطبه مم

َجِميًعــا َواَل  ـِه  اللَـّ ِبَحبْــِل  )َواْعتَِصُمــوا 

.103 عمــران  آل  تََفرَّقُــوا( 

لنــدن،  يف  إقامتــه  مــكان  مــن 

وّجــه الشــيخ الدكتــور محمــد الحســاين 

الســام لفلســطن، قائــًا: »الســام 

ــا يف القــدس، الســام  ــا أهلن عليكــم ي

العــزّة،  غــزّة  يف  أهلنــا  يــا  عليكــم 

الســام عليكــم يــا أهلنــا يف يافــا، 

الســام عليكــم يــا أهلنــا يف حيفــا، 

ــة  ــؤه املحب ــاًما مل ــم س ــام عليك الس

ــاًما  ــم، س ــرب والتعظي ــال واإلك واإلج

ملــؤه الدعــاء الخالــص للــه أن يجعلكــم 

صبحــاً ومــدًدا لهــذه األمــة، ســاٌم عى 

ــطن«. ــرار يف كل فلس ــهدائنا األب ش

قــال  الخــراء،  تونــس  مــن 

ســاحة الشــيخ محمــد النــاوي يف 

ــا  ــا أهلن رســالته ألبطــال فلســطن: »ي

يف فلســطن يــا رشف األمــة بأســودها 

البواســل ويــا روًحــا نفخــت يف األمــة 

عــزًا بعــد ذل، يــا طــريًا أبابيــل وحجارًة 

مــن ســجيل، أنتــم جحــُة اللــه عــى كل 

مســلٍم مل ينركــم أنتــم مــن ادخركــم 

ــل  ــا نقب ــة ليتن ــذه األّم ــزاز ه ــه إلع الل

رؤوســكم بــل ليتنــا نُقبّــل األرض التــي 

مشــت عليهــا أقدامكــم أنتــم حارضنــا 

ومســتقبلنا بســواعدكم وبنادقكــم«.
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الشيخ شريف مبالو األمين العام للحملة السنغالية للدفاع عن 
القدس وفلسطين

الدكتور الحسين محمد األمين القاسم من موريتانيا

كما وأقام علماء الملتقى يوم الجمعة الماضية، وقفة مساندة وتضامن 
مع الشعب الفلسطيني بعد صالة الجمعة مباشرة إسناًدا إلخوانهم 

الكرام المجاهدين في فلسطين، وشارك في هذه الوقفات:

- 2
31
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الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق لـ 20 أيار 2021 

ــيخ  ــاحة الش ــد س ــا أك ــن إفريقي م

الســنغايل  الشــعب  رشيــف مبالــو أن 

يقــف مــع فلســطن وشــعبها يف مواجهــِة 

ــة للجيــش  األفعــال الإلنســانية واإلرهابي

ــوين،  الصهي

ــذا  ــان إىل أن ه ــا إىل االطمئن داعيً

الكيــان يعيــش لحظاتــه األخــرية، وختــم 

بقولــه: “تحيــا فلســطن الحــرة جغرافيًــا 

ــا« وتاريخيً

مــن بلــد املليــون عــامل، قــال 

األمــن  محمــد  الحســن  الدكتــور 

القاســم خــال رســالته التــي وجههــا 

عــرب امللتقــى العلــايئ: “االحتــال 

غــزّة  عــى  غــارات  شــّن  الغاشــم 

نهايــة  واألقــى  القــدس  وانتهــك 

ــذا  ــوال، ه ــة ش ــان وبداي ــهر رمض ش

ــال  ــة زوال االحت ــد حتمي ــر يؤك األم

يتخبــط ويلفــظ  الــذي  الصهيــوين 

حديثــه  وختــم  األخــرية”،  أنفاســه 

ــه: “نحــن باقــون وســائرون إىل  بقول

األمل”. رغــم  النــر 

الشــيخ محمــد أبــو القطــع مــن 

املشــاركون  هتــف  حيــث  لبنــان، 

ــا أقــى«،  ــك ي ــدم نفدي ــروح بال »بال

وقــال ســاحة الشــيخ أبــو القطــع: 

“يكفــي فلســطَن فخــرًا أنهــا تقــع يف 

ــُه(،  ــا َحْولَ ــِذي بَاَركَْن ــة )الَّ أرٍض مبارك

فالقضيــة قضيتنــا.. فلســطن: نحبــك”.

اللبنانيــة  صيــدا  مدينــة  ومــن 

محمــد  الدكتــور  شارك الشــيخ 

االستشــارية  الهيئــة  املوعد رئيــس 

علــاء  ملجلــس  الرســمي  والناطــق 

فلســطن يف لبنــان، قال: “يجــب علينا 

ــا  ــب علين ــدس يج ــن الق ــع ع أن نداف

نكــون مــع القــدس لذلــك ال بــد أن 

نكــون أصحــاب موقــف موحــد دعــًا 

للقــدس ودعــًا لفلســطن وللمقاومــة”، 

ورددوا “بالــدم بالــروح نفديــك يــا 

أقــى.. لبيــك يــا فلســطن”.

مــن العــراق نّفــذ الشــيخ عبداألمري 

ــع  ــة يف جام ــة تضامني ــاين وقف الكي

وقــال  الســيدية،  يف  العبــود  شــاكر 

ســاحة الشــيخ الكياين: “أيــاٌم عصيبة 

متــّر عــى فلســطن وأهلهــا حيــث 

مينعهــم االحتــال الصهيــوين مــن أداء 

الشــعائر الدينيــة كــا أنــه يقصــف 

لذلــك  منازلهــم،  ويدّمــر  مدنهــم 

ــة  ــم القضي ــا بدع ــى التزامن ــد ع نؤك

ــط  ــت فق ــي ليس ــي ه ــطينية الت الفلس

ــه  ــازل عن ــن التن ــيايس ميك ــٌف س موق

ــدي  ــي وعقائ ــف أخاق ــي موق ــل ه ب

ــه.  ــازل عن ــن نتن ــي ل ــاين ووطن وإنس

ــطيني  ــعب الفلس ــو أن الش ــالة ه الرس

ــن  ــًدا، ونُعل ــه وحي ــوض موقف ــن يخ ل

ــا  ــال، ك ــع االحت ــع م ــا للتطبي رفضن

وشــكر الشــيخ الكيــاين »الفلســطينين 

ــم”. ــم وصربه ــى ثباته ع
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