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فضح المستور
يبــدو أن زمــن التعريــة وفضــح املســتور قــد أىت، ومل تعــد الشــعارات الرباقــة تنطــي عــى أي متابــع ُحر، 
مهــا امتلــك أصحــاب تلــك الشــعارات مــن أدوات التضليــل والهيمنــة والتالعــب، بــل الكــذب عــى الــرأي 

العــام برصيــح العبــارة.

ــة الزائفــة  ــر، وشــعار حقــوق اإلنســان، وشــعار الدميقراطي ــة التعب ــدوي شــعار ُحري ســقط وبشــكل ُم
التــي تســخدمها الــدول التــي تُســمي نفســها بأنهــا دول الحريــات، والحاميــة واملدافعــة عــن حرية الشــعوب، 
بــل التــي شــنت حــروب عــى بلــدان كثــرة بدعــوى أنهــا جــاءت إلرســاء قواعــد الحريــات لــدى ُشــعوب 
تعــاين مــن أنظمــة دكتاتوريــة واســتبدادية. وتبــن أن مــا تخفيــه هــذه الدعــوى يف أجندتهــا الحقيقيــة، هــي 
الحــرب الشــاملة عــى كل مــن يعمــل بخــالف توجهاتهــا واســراتيجيتها االســتعارية، والراميــة إىل سياســة 

اإللحــاق والتبعيــة، وإلغــاء هويــة اآلخــر.

هــذا مــا أكــده الواقــع العمــي للقضــاء األمريــي يف اآلونــة األخــرة عندمــا أقــدم عــى حجــب قنــوات 
ومواقــع إلكرونيــة داعمــة لحريــة الشــعوب املســتضعفة، وعــى رأســها القضيــة الفلســطينية وشــعبها الــذي 
اليــزال يُعــاين مــن الظلــم والترشيــد والتنكيــل يف كل يــوم عــى يــد قــوات االحتــالل الصهيــوين املدعــوم 

وبــال حــدود مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا يف العــامل.

وعــى الطــرف اآلخــر، دعمــت هــذه الــدول املســتكربة كل منصــات التواصــل االجتاعــي الســاعية إىل 
طمــس الحقيقــة والقصــة التــي يعيشــها أهــل فلســطن عموًمــا، وأهــل غــزة والقــدس عــى وجــه الخصــوص. 
لقــد فــرض فيســبوك وإنســتغرام وتويــر الصمــت حتــى اليــرى العــامل الحقيقــة التــي ينقلهــا املدونــون، 
والتــي تنقــل بدقــة وشــفافية، وبــدون أي عمليــة تزويــر، األفعــال التــي يقــوم بهــا االحتــالل ضــد الشــعب 
الفلســطيني مــن ترشيــد وقتــل لألطفــال والنســاء والشــيوخ، وكيــف ينتهــك املقدســات اإلســالمية واملســيحية. 
ــر  ــع وحجــب أي صــورة أو حــدث يُظه ــل، مبن ــكا وإرسائي ــات مــن أمري فقامــت هــذه املنصــات وبتوجيه
همجيــة هــذا الكيــان وعنرصيتــه، ولقــد تكــرر هــذا األمــر عــدة مــرات ســابًقا، وخاصــة بعــد فتــح مكتــب 

لهــذه الــرشكات يف تــل أبيــب.

يف ظــل هــذا الجــو مــن االســتقواء والجــربوت األمريــي والصهيــوين، ويف أجــواء الكيــل مبكيالــن يف 
القضايــا الدوليــة واإلنســانية، ويف حالــة هــذا الصمــت مــن البعــض العــريب واإلســالمي والغــريب ، مطلــوب 
مــن محــور الخــر واإلنســانية والحريــة، أن يتحــرك نحــو إيجــاد البدائــل لــكل التحديــات التــي تواجهــه، 
وعــل كل األصعــدة، مــن خــالل الحلفــاء ومــا ميتلكــه كل منهــم، مــن قــدرات تجــاوز األزمــة مــن جهــة، 
وإيجــاد اســتقاللية إعالميــة وفضائيــة وأدوات تواصــل إجتاعــي غــر خاضعــة لتحكــم دول االســتكبار بهــا، 

لتتمكــن مــن نــرش روايــة الحقيقــة التــي تواجــه روايــة الكــذب والتضليــل.

ــة  ــه، ألن حري ــم ب ــاب القائ ــه، ويُث ــم تارك ــا يأث ــا رشعيً ــرب هــذه الخطــوة يف هــذا االتجــاه فرًض وتعت
ــة،  ــات الرشعي ــا اإلســالمية يف ســلم األولوي ــه، مــن أهــم القضاي ــه إال لل ــه، وعــدم عبوديت املســلم وكرامت
ويصبــح مــن الواجــب والتكليــف الرشعــي عنــد هــذا الوضــع، أن يتعلــم فريــٌق مــن املســلمن هــذا العلــم 

ــة ألعــداء األمــة مــن جهــة أخــرى. ليخرجــوا ويُخرجــوا عامــة املســلمن مــن اإلثــم، ومــن التبعي

ســيزيدنا هــذا اإلجــراء ثباتـًـا ورُســوًخا وعزًمــا عــى مواصلــة طريــق املقاومــة لنيــل الحريــة والكرامــة، 
ليــس لنــا ولبالدنــا فحســب، بــل لإلنســانية كلهــا، ألن اللــه خلــق البــرش أحــراًرا وكراًمــا، وال يجوز اســتعبادهم 

ل. بحا

الحرية والكرامة لكل اإلنسانية

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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حــي  يف  املواجهــات  تســتمر 

ــة، إذ  ــدس املحتل الشــيخ جــراح يف الق

ــى  ــات ع ــد املواجه ــي أش ــهد الح يش

خلفيــة تصــدي الفلســطينين القتحــام 

ــي،  ــتوطنن الح ــن املس ــات م مجموع

بحايــة مــن قــوات االحتــالل املدججة 

ــن 2021-6-21. بالســالح، مســاء اإلثن

ــهد  ــي يش ــات، الت ــالل املواجه وخ

األثنــاء،  هــذه  يف  أشــّدها  الحــي 

ــايل  ــى األه ــدو ع ــوات الع ــدت ق اعت

املطاطــي،  الرصــاص  باســتخدام 

وقنابــل الصــوت والغــاز، باإلضافــة 

إىل الــرب بالهــروات. وكان ناشــد 

ــر  ــي إث ــه إىل الح ــايل إىل التوج األه

املســتوطنن. اعتــداءات  تصاعــد 

الفلســطينية،  الصحافيــة  وقالــت 

منــى الكــرد: “إن الرصــاص يــأيت مــن 

ــوب”. ــدب وص كل ح

وقــد أعلــن الهــالل األحمــر يف 

مــع  تعامــل  أنــه  املحتلــة،  القــدس 

إصابتــن بغــاز الفلفــل يف حــّي الشــيخ 

جــراح بالقــدس املحتلــة، تــم رشــها من 

ــتوطنيه. ــالل ومس ــش االحت ــل جي قب

االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 

عــدة منــازل يف الحــي مــن بينهــا 

ومنــزل  الكــرد  نبيــل  عائلــة  منــزل 

ــوات  ــت ق ــا اعتقل ــم، ك ــة القاس عائل

ــخاص يف  ــن األش ــدًدا م ــالل ع االحت

الشــاب  بينهــم  الحــي، عــرف مــن 

مــوىس األطــرش وأحمــد أبــو خضــر.

االحتــالل  قــوات  ضيقــت  كــا 

عــى الشــبان والشــابات واملتضامنــن 

مــع أهــايل الحــي، وفتشــت مجموعــة 

ــا  ــه، ك ــدات في ــات املتواج ــن الفتي م

تلموديــة  صلــواٍت  املســتوطنون  أدى 

اســتفزازية يف ســاحات الحــي.

ــايل  ــيون أه ــطاء مقدس ــا نش ودع

ــل  ــدس والداخــل الفلســطيني املحت الق

الشــيخ  بالتوجــه لحــي   ،1948 عــام 

جــرّاح، مســاء الثالثــاء 2021-6-22، 

قــوات  اعتــداءات  مــن  وحايتــه 

املســتوطنن  ومجموعــات  االحتــالل 

املتكــررة.

ويواصــل االحتــالل إغــالق مداخــل 

 40 نحــو  منــذ  الشــيخ جــراح  حــي 

يوًمــا بالســواتر الحديديــة واإلســمنتية، 

ــي  ــارج الح ــن خ ــن م ــع املواطن ومين

واملتضامنــن مــن الوصــول إليــه ولقــاء 

ســكانه.

وتواجــه 28 عائلــة فلســطينية خطــر 

اإلخــالء مــن املنــازل التــي تُقيــم فيهــا 

ــات  ــم جاع ــام 1956، وتزع ــذ الع من

اســتيطانية أن املنــازل أقيمــت عــى 

قبــل  يهوديــة  مبلكيــة  كانــت  أرض 

العــام 1948، وهــو مــا ينفيــه الســكان، 

ــم.  ــق بحوزته ــه وثائ ــا تنفي ك

جــراح  الشــيخ  حــي  ويشــهد 

مواجهــات يوميــة بــن قــوات االحتالل 

الحــي  أهــايل  وبــن  ومســتوطنيه، 

والشــبان واملتضامنــن،  واملقدســين 

القتحامــات  يتصــدون  الذيــن 

واعتداءاتهــم. املســتوطنن 

 500 التهجــر  خطــر  ويتهــدد 

مقــديس يقطنــون يف 28 منــزاًل بالحي 

ــات اســتيطانية بعــد  عــى أيــدي جمعي

ســنوات مــن التواطــؤ مــع محاكــم 

مؤخــرًا  أصــدرت  والتــي  االحتــالل، 

قــراًرا بحــق ســبع عائــالت لتهجرهــا، 

املالكــن  الحــي  ســكان  أن  رغــم 

لــألرض.  والقانونيــن  الفعلــن 

أهالي الشيخ جراح يواجهون االعتداءات 
الصهيونية المتكررة
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األعــالم«  رقصــة  »مســرة  تُعــّد 

مــا  ذكــرى  يف  األبــرز  االحتفاليــة 

القــدس”،  “توحيــد  يــوم  يســمى 

ــع  ــكان التجم ــن م ــنويًا م ــق س وتنطل

بعــد  القــدس  غــريب  عليــه  املتفــق 

تجمــع املشــاركن الذيــن قــد يبلــغ 

عددهــم نحــو 30 ألــف مشــارك، هــذا 

العــام اقتــرصت املســرة عــى املئــات.

ويشــارك يف املســرة أتبــاع التيــار 

القومــي الدينــي، ممــن يشــكلون النواة 

األساســية لحركة االســتيطان يف الضفة 

القــدس  ومحيــط  املحتلــة  الغربيــة 

املحتلــة، لذلــك تتضمــن املســرة ســنويًا 

ــكل«  ــدس و«الهي ــة للق ــات مبجل هتاف

والكلــات  الهتافــات  عــن  فضــاًل 

وللنبــي  لإلســالم  املســيئة  البذيئــة 

ــد. ــرم محم األك

ــات ونشــطاء، أهــايل  ودعــت فعالي

ــة والداخــل الفلســطيني  القــدس املحتل

املحتــل لوقفــة عنــد بــاب العامــود، 

الســبت 19-6-2021؛ غضبًــا إلســاءة 

املســتوطنن للنبــي الكريــم محمــد، 

يف  االحتــالل  النتهــاكات  ورفًضــا 

املســجد األقــى املبــارك.

ونســاء  ورجــال  شــبان  وهتــف 

يف  وقفتهــم  يف  الكريــم  للرســول 

املســجد األقــى ويف ســاحة بــاب 

ــن  ــد م ــرروا العدي ــث ك ــود؛ حي العام

الهتافــات مثــل: لبيــك رســول اللــه، 

فــداك دمــي يــا رســول اللــه، لــن تركــع 

ــوا  ــربوا وصل ــد، وك ــا محم ــة قائده أم

عــى الرســول.

صــربي  عكرمــة  الشــيخ  وقــال 

املبــارك  األقــى  املســجد  خطيــب 

ورئيــس الهيئــة اإلســالمية يف القــدس: 

“إن عــى األعــداء أن يدركــوا مــدى 

الصــالة  عليــه  للنبــي محمــد  حبنــا 

والســالم ومنزلتــه يف قلــوب املســلمن، 

وأن رســالته ومعجزتــه قامئــة”.

وخــالل خطبــة الجمعــة يف مســجد 

ــا، أكــد صــربي أن مــا حصــل  كفــر كن

بحــق الرســول الكريــم صــدر مــن 

مجموعــة مــن املســتوطنن املوتوريــن 

ــالم. ــرة األع ــن يف مس املتطرف

ــى أن  ــى ع ــب األق ــدد خطي وش

ــا  ــره، لكنه ــول ال تض ــاءات للرس اإلس

ــا. ــلمن جميًع ــاءة للمس إس

دور  عكرمــة  الشــيخ  مثّــن  كــا 

ــل يف  ــل املحت ــطينين يف الداخ الفلس

حايــة القــدس، داعيًــا إىل تكثيــف 

شــد الرحــال للمســجد األقــى.

»إذا  األقــى:  خطيــب  وقــال 

تحركــت القــدس تحركــت فلســطن، 

الحــدث،  قلــب  يف  الداخــل  وأهــل 

فهــم  القــدس  وجودهــم يف  وعنــد 

ذلــك”. يثبتــون 

وكانــت مجموعــة مــن املســتوطنن 

قــد شــتمت النبــي خــالل »مســرة 

ــاء 6-9- ــي أُقيمــت الثالث األعــالم« الت

ــة  ــٍل غاضب ــردات فع ــا أدى ل 2021، م

يف املســرة، وحدثــت مشــادات كالميــة 

بــن املســتوطنن والفلســطينين الذين 

الحراســة  رغــم  املــكان،  يف  كانــوا 

االحتــالل  وفرهــا  التــي  املشــددة 

ملســتوطنيه.

بشــتم  املســتوطنون  يكتــِف  ومل 

نبــي اللــه فقــط، فشــتموا أيًضــا الديــن 

يف  بــارزة  وشــخصياٍت  اإلســالمّي 

»املــوت  هتافــات  ورددوا  املقاومــة، 

للعــرب«.

مسيرة األعالم تسيء للمسلمين.. وخطيب األقصى: 
على األعداء أن يدركوا مدى حبنا لنبينا الكريم محمد
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ــوم  ــة ي ــوات الصهيوني ــت الق أغلق

األربعــاء 23-6-2021، كافّــة الطــرق 

املؤديــة إىل جبــل صبيــح يف بلــدة بيتــا 

ــس. ــوب نابل جن

ــات  ــاء واملعلوم ــة األنب ــت وكال ونقل

ــس  ــب رئي ــن نائ ــا( ع ــطينية )وف الفلس

بلديــة بيتــا مــوىس حايــل قولــه: “إن 

جرافــات االحتــالل تعمــل منذ ســاعات 

الصبــاح عــى إغــالق كافــة الطــرق 

املؤديــة إىل جبــل صبيــح، الــذي يشــهد 

ــعبية  ــة الش ــار املقاوم ــات يف إط فعالي

ملواجهــة إقامــة بــؤرة اســتيطانية عــى 

ــه”. قمت

منــع  “االحتــالل  أن  وأضــاف 

املواطنــن مــن الوصــول إىل الجبــل”، 

لــن  اإلجــراءات  “هــذه  أن  مؤكــًدا 

تثنينــا عــن مواصلــة النضــال ومواجهــة 

االســتيطانية”. األطــاع 

التابــع  صبيــح،  جبــل  ويشــهد 

ــوب  ــا جن ــالن ويت ــا وقب ــدات بيت لبل

ــات شــعبية  ــذ أســابيع فعالي ــس، من نابل

يف إطــار املواجهــة ضــد إقامــة البــؤرة 

خمســة  خاللهــا  قتــل  االســتيطانية، 

شــبان برصــاص القــوات الصهيونيــة.

األرسى  شــؤون  هيئــة  حــّذرت 

واملحرريــن يف فلســطن مــن خطــورة 

ــطيني  ــر الفلس ــي لألس ــع الصح الوض

ــن  ــرب ع ــوان امل ــو عط ــر أب الغضنف

الطعــام لليــوم 51 حتــى يــوم الخميــس 

24-6-2021 عــى التــوايل.

وأوضــح املتحــدث باســم الهيئــة 

حســن عبــد ربــه يف بيــان لــه الثالثــاء 

الغضنفــر  “األســر  أن   ،2021-6-22

ــاذ  ــل إلنق ــي عاج ــل طب ــاج لتدخ يحت

حياتــه، بعــد تدهــور خطــر طــرأ عــى 

وضعــه الصحــي بســبب نقــص الســوائل 

يف جســده، مــا يشــكل خطــرًا عــى 

عمــل القلــب والــكى، وذلــك وفًقــا 

ــال  ــاء ب ــة “أطب ــه منظم ــا رصحــت ب مل

ــدود”. ح

ونبّــه عبــد ربــه مــن “خطــورة 

األوضــاع الصحيــة لألســرين إيــاد 

حريبــات وعــي الحــروب مــن دورا 

غــرب الخليــل، جــراء سياســة اإلهــال 

الطبــي املتعمــد، محمــاًل إدارة الســجون 

املســؤولية الكاملــة عــن سياســة القتــل 

البطــيء واملتعمــد بحــق األرسى”.

وشــدد عبــد ربــه عــى “رضورة 

إســناد االرسى املربــن عــرب الحراك 

الشــعبي، وتنظيــم الوقفــات التضامنيــة 

وبــذل كافــة الجهــود القانونيــة لإلفراج 

وكافــة  عطــوان  أبــو  األســر  عــن 

وعددهــم  إداريــا  املعتقلــن  االرسى 

أســرًا”.  550

ــو  ــف أب ــر مني ــار إىل أن األس يش

 2021-6-23 األربعــاء  رشع  عطــوان 

تضامًنــا  الطعــام  عــن  بــاإلرضاب 

مــع األســر الغضنفــر أبــو عطــوان 

ســجون  الطعــام يف  عــن  املــرب 

51 يوًمــا. االحتــالل منــذ 

الجيش الصهيوني ُيغلق كافة الطرق 
المؤدية إلى جبل صبيح

األسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان في وضع 
صحي صعب بعد 51 يوًما على إضرابه عن الطعام
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الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 24 حزيران 2021 

حركــة  يف  القيــادي  يواصــل 

“حــاس” األســر جــال الطويــل )59 

عاًمــا(، مــن رام اللــه، خــوض إرضاب 

الـــ23  لليــوم  الطعــام  عــن  مفتــوح 

النــرشة  يــوم إصــدار  تواليًــا حتــى 

الخميــس 24-6-2021، احتجاًجــا عــى 

اســتمرار اعتقــال ابنتــه بــرشى إداريًّــا 

ورفًضــا  االحتــالل،  ســجون  داخــل 

اإلداري. العتقالــه 

وذكــرت مصــادر يف هيئــة شــؤون 

يُعــاين  الطويــل  األســر  أن  األرسى، 

ــة  ــاع متفرق ــة وأوج ــزال ودوخ ــن ه م

يف أنحــاء جســده، وأكــدت أم عبــد 

اللــه -زوجــة األســر الشــيخ جــال 

ــرة  الطويــل، ووالــدة الصحفيــة األس

بــرشى- أن القيــادي الطويــل فقــد 

ــاول  ــض تن ــه، ويرف ــن وزن ــو م 13 كيل

املدعــات، ويعيــش عــى املــاء وامللــح. 

قــرار  الطويــل  الشــيخ  ويرفــض 

ابنتــه  اعتقــال  بتمديــد  االحتــالل 

ــدة، ويقــرر  ــة أشــهر جدي بــرشى لثالث

ــن  ــوح ع ــه املفت ــتمرار يف إرضاب االس

ــام. الطع

 59( الطويــل  القيــادي  واعتقــل 

عقــب   ،2021/6/2 بتاريــخ  عاًمــا( 

اقتحــام قــوات خاصــة منزله وتفتيشــه، 

ونقــل الحًقــا إىل ســجن عوفــر ثــم إىل 

ســجن هشــارون، بعــد أن أصــدرت 

محكمــة عوفــر العســكرية الصهيونيــة، 

قــراًرا بتحويلــه، إىل االعتقــال اإلداري، 

ســتة أشــهر.

ــل  ــال الطوي ــادي ج ــى القي وق

مــا مجموعــه 16 عاًمــا يف ســجون 

االحتــالل، كــا اعتقلــت زوجتــه يف 

8 شــباط 2010، وأطلــق رساحهــا يف 

ــام يف  ــاء ع ــد قض ــباط 2011 بع 1 ش

ســجون االحتــالل.

ثبتــت محكمــة االحتــالل الصهيوين 

 ،2021-9-20 األحــد  “عوفــر”،  يف 

ــر  ــّق األس ــال اإلدارّي بح ــر االعتق أم

القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي 

ــان. ــر عدن ــيخ خ الش

عاًمــا(،   43( واألســر”عدنان” 

ــوم الـــ26؛  ــام للي ــن الطع ــرب ع م

 2021-6-24 الخميــس  يــوم  حتــى 

مــا  اإلدارّي، وفــق  رفًضــا العتقالــه 

أفــاد بــه نــادي األســر.

وأصــدرت محكمــة االحتــالل يف 

التاســع مــن الشــهر الجــاري، أمــر 

ــان  ــر عدن ــق األس ــال إدارّي بح اعتق

تاريــخ  مــن  يبــدأ  واحــًدا،  شــهرًا 

حزيــران   29 يف  وينتهــي  اعتقالــه، 

الجــاري.

ــة العســكرية التابعــة  كــا أن النياب

-6-23 األربعــاء  قــررت  لالحتــالل 

اإلدارّي  االعتقــال  أمــر   أّن   ،2021

عدنــان  خــر  لألســر  الحــايل 

ــن  ــه ل ــر، أي أن ــر األخ ــيكون األم س

ــن  ــك م ــه اإلدارّي، وبذل ــدد اعتقال مُي

املفــرض أن يكــون موعــد اإلفــراج 

عنــه يــوم اإلثنــن القــادم.

فقد 13 كيلوجراًما..
القيادي جمال الطويل يواصل إضرابه

االحتالل ُيثّبت أمر االعتقال اإلداري بحق 
األسير الشيخ خضر عدنان



أعلنــت املبــادرة الوطنيــة البحرينيّة 

العــدو  مــع  التطبيــع  ملناهضــة 

ــا  ــا تاًم ــض رفًض ــا ترف ــوين أنّه الصهي

دخــول أو اســتقبال أي وفــود صهيونيــة 

تحــت أي مســميات )ســياحية، تجاريــة، 

أو  ثقافيــة،  رياضيــة،  اقتصاديــة، 

غرهــا(.

بيــاٍن  يف  املبــادرة  واعتــربت 

لجميــع  الرفــض  هــذا  أّن  مشــرك، 

الكيــان  مــع  العالقــات  أشــكال 

انعــكاس  هــو  الغاصــب  الصهيــوين 

للموقــف الوطنــي والدينــي للشــعب 

ــة الفلســطينية  ــي تجــاه القضي البحرين

التاريــخ. مــر  عــى 

رشكــة   91 خاطبــت  املبــادرة 

الفندقيــة  للخدمــات  ومؤسســة 

ورشكــة  مؤسســة  و30  والرفيهيــة 

مخصصــة  عقــارات  متلــك  تجاريــة 

لخدمــات اإلقامــة القصــرة وطالبتهــم 

أو  الوفــود  اســتقبال  برفــض 

. فتهم ســتضا ا

وجــّددت وقوفهــا الثابــت واملبــديئ 

ــقيق يف  ــطيني الش ــعب الفلس ــع الش م

نضالــه ومقاومتــه لالحتــالل الصهيوين 

لدحــره وإقامــة الدولــة الفلســطينية 

املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشيــف، 

الــذي  الوقــت  أنّــه ويف  إىل  الفتــًة 

ال زالــت تداعيــات عــدوان الكيــان 

الشــعب  عــى  الغاشــم  الصهيــوين 

املناطــق،  جميــع  يف  الفلســطيني 

ــذي  ــف ال ــدس الرشي ــة يف الق وخاص

يتعــرّض ســكانه األصليــن لسياســة 

لتهويدهــا،  ســعيًا  ممنهجــة  تهجــر 

ــث  ــارص حي ــزة املح ــاع غ ــك قط وكذل

تعــرض لعــدوان همجــي ملــدة )11( 

املجــرم  الكيــان  فيــه  تجــاوز  يوًمــا 

ــا  ــة مرتكبً ــراف الدولي ــن واالع القوان

راح  التــي  الحــرب  جرائــم  أبشــع 

ضحيتهــا مئــات املدنيــن الفلســطينين 

وبينهــم عــرشات األطفــال، فضــاًل عــن 

الجرحــى والنازحــن.

طالبــت  البيــان،  ختــام  ويف 

ــف  ــة بوق ــة البحريني ــادرة الحكوم املب

الصهيــوين  الكيــان  مــع  التطبيــع 

املُجــرم بكافــة أشــكاله، وطــرد ممثليــه 

معــه. املوقعــة  االتفاقــات  وإلغــاء 

الوطنيــة  املبــادرة  وأعضــاء 

البحرينيــة املوقعــون عــى البيــان، هــم 

كّل مــن: التجمــع الوطنــي الدميقراطي 

الوحــدوي، جمعيــة االصالة اإلســالمية، 

التجمــع الوطنــي الدســتوري، الجمعيــة 

مــع  التطبيــع  ملقاومــة  البحرينيــة 

العــدو الصهيــوين، املنــرب التقدمــي، 

جمعيــة الشــبيبة البحرينيــة، جمعيــة 

الوطنــي  املنــرب  اإلســالمي،  الصــف 

الريــف،  فتــاة  جمعيــة  اإلســالمي، 

جمعيــة مدينــة حمــد النســائية، االتحــاد 

البحريــن،  عــال  لنقابــات  العــام 

جمعيــة  الوطنيــة،  الوحــدة  تجمــع 

شــباب  رابطــة  فلســطن،  منــارصة 

جمعيــة  البحرينيــة،  القــدس  ألجــل 

ــة أوال  ــة، جمعي ــن البحريني االجتاعي

النســائية، االتحــاد النســايئ البحرينــي، 

التجمــع القومــي الدميقراطــي، جمعيــة 

نهضــة  جمعيــة  البحرينيــة،  املــرأة 

الوســط  جمعيــة  البحريــن،  فتــاة 

العــريب اإلســالمي، جمعيــة الشــباب 

الجمعيــة  البحرينــي،  الدميقراطــي 

للشــفافية. البحرينيــة 

عــى  األخــر  العــدوان  وخــالل 

العاصمــة  شــهدت  غــزّة،  قطــاع 

وقفــاٍت  عــّدة  املنامــة  البحرينيــة 

لدعــم ونــرصة الشــعب الفلســطيني 

الصهيــوين  العــدوان  مواجهــة  يف 

ــوم  ــزّة، وعم ــاع غ ــى قط ــد ع املتصاع

الشــعب الفلســطيني يف القــدس وكافــة 

التاريخيــة.. فلســطن  مناطــق 

8

المبادرة الوطنية البحرينّية ترفض السماح لدخول أو 
استقبال أي وفود صهيونية بالبحرين
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الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 24 حزيران 2021 

ــن  ــة م ــخصية عاملي ــت 680 ش وقّع

75 دولــة، رســالة مفتوحــة إىل الرئيــس 

األمــريك جــو بايــدن، تدعــو إىل العمل 

مــن أجــل املســاعدة يف إنهــاء الهيمنــة 

متارســه  الــذي  املؤســي  والقمــع 

»إرسائيــل« عــى الشــعب الفلســطيني، 

وإىل حايــة حقوق اإلنســان األساســية 

الخاصــة بهــم، مشــرًة إىل أن الوقــت 

ــر  ــدة لتك ــات املتح ــان للوالي ــد ح ق

الوضــع الســيايس الراهــن يف الــرشق 

األوســط.

أعضــاء  أن  الرســالة،  يف  وجــاء 

التحالــف العاملــي للمجتمــع املــدين، 

ــاء  ــن والزع ــال والفنان ــادة األع وق

الحائزيــن  والسياســين  الدينيــن 

ــاه،  ــن أدن ــل، املوقع ــزة نوب ــى جائ ع

املتحــدة  الواليــات  قــادة  يدعــون 

للعمــل للمســاعدة يف إنهــاء الهيمنــة 

ــعب  ــي للش ــي اإلرسائي ــع املؤس والقم

الدائــم  الســالم  ألن  الفلســطيني؛ 

والعــادل لجميــع النــاس، ســيبقى بعيــد 

ــة  ــة األمركي ــت السياس ــال إذا بقي املن

ــة  ــدون عدال ــن ب ــع الراه ــى الوض ع

ومســاءلة.

وخاطبــت الرســالة الرئيــس بايــدن، 

بالقــول: “إن إدارتكــم ملتزمــة بسياســة 

الدفــاع  حــول  تتمحــور  خارجيــة 

الدميقراطيــة وحايــة حقــوق  عــن 

اإلنســان. وقلتم مؤخــرًا إنكــم تعتقدون 

أن الفلســطينين واإلرسائيليــن لهــم 

بأمــان  العيــش  يف  نفســه  الحــق 

والتمتــع بتدابــر متســاوية مــن الحرية 

ــوة  ــة«، غــر أن اله واالزدهــار والعدال

والحيــاة  الترصيحــات  هــذه  بــن 

اليوميــة للفلســطينين واســعة جــًدا.

ونبهــت إىل أن رشطــة االحتــالل 

مســتمرون  واملســتوطنن  الصهيــوين 

يف مارســة العنــف ضــد الفلســطينين 

ــمي،  ــار الرس ــالق الن ــف إط ــم وق رغ

واألعــال  القــري  بالطــرد  وذلــك 

ــلمين  ــن الس ــد املتظاهري ــة ض العنيف

األقــى،  املســجد  يف  واملصلــن 

مؤكــدًة أن هــذه السياســات تقــوض 

ــع أي تقــدم  النســيج االجتاعــي، ومتن

عــادل  دميقراطــي  مســتقبل  نحــو 

وســلمي، كــا أدت إىل نــزوح 72 ألــف 

فلســطيني مؤخــرًا يف غــزة، متررين 

ــا  ــببها 14 عاًم ــانية س ــة إنس ــن أزم م

ــار. ــن الحص م

-كــا  املتحــدة  الواليــات  وعــى 

األســباب  معالجــة  الرســالة-  تقــول 

ــت  ــذي تغاض ــف، ال ــة وراء العن الكامن

وبالتــايل  املتعاقبــة،  اإلدارات  عنــه 

الحاليــة  اإلدارة  متــارس  أن  يجــب 

ضغوطـًـا دبلوماســية منســقة للمســاعدة 

ــن،  ــع املنظم ــز والقم ــاء التميي يف إنه

الســلطات  محاســبة  ولضــان 

حقــوق  تنتهــك  التــي  الصهيوينــة 

. لفلســطينين ا

ــذ  ــالة إىل أن التنفي ــت الرس وخلص

تتمحــور  خارجيــة  لسياســة  الحــازم 

ــد  ــبيل الوحي ــو الس ــوق، ه ــول الحق ح

بــأن  يدركــون  الصهاينــة  لجعــل 

ــن متــر  ــدويل ل ــون ال ــاكات القان انته

الوقــت  أن  يعنــي  مــا  رد؛  بــدون 

ــة  ــد للسياس ــار جدي ــع معي ــان لوض ح

ــة،  ــة يضمــن العدال ــة األمركي الخارجي

وميهــد الطريــق لســالم دائــم، كــا 

تقــول الرســالة لبايــدن.

في رسالة مفتوحة.. 680 شخصية عالمية تطالب بايدن 
بإنهاء قمع االحتالل ضد الفلسطينيين



حملة تضامنية واسعة مع األسيرة الجريحة إسراء 
الجعابيص ُتطالب باإلفراج عنها من سجون االحتالل 

لتتمكن من العالج

أنقـــــذوا إســــــــراء
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الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 24 حزيران 2021 

بيان الحملة العالمية حول االستيالء األمريكي على 
مواقع إلكترونية لبعض القنوات المؤيدة لفلسطين

ــض  ــة لبع ــع إلكروني ــي عــى مواق ــتيالء األمري ــن االس ــا يُدي ــودة إىل فلســطن، بيانً ــة للع ــة العاملي أصــدرت الحمل

ــان: ــاء يف البي ــطن، وج ــدة لفلس ــوات املؤي القن

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الحملة العاملية للعودة إىل فلسطني

حول االستيالء األمرييك عىل مواقع إلكرتونية لبعض القنوات املؤيدة لفلسطني

كلــا حاولــت اإلدارة األمريكيــة أن تخفــَي انحيازهــا الكامــل إىل جانــب االحتــالل، فإنهــا رسيًعــا مــا تنكشــف، وتُســفر 

عــن طبيعتهــا االســتعارية والعنرصيــة الكاملــة، وعــن زيــف دعاويهــا يف االنتصــار لحقــوق اإلنســان وحرية التعبــر؛ وما 

قــرار اإلدارة األمريكيــة األخــر باالســتيالء عــى مواقــع العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة املنــارصة للحــقِّ الفلســطيني إال 

منــوذج ســافر وعــدواين مــن منــاذج االحتــالل واإلرهاب.

إن هــذا االحتــالل األمريــي اإللكــروين لبعــض املواقــع عــى الشــبكة العامليــة هــو جرميــة تــوازي احتــالل أرايض 

ــة  ــة مــن كل املؤسســات الدولي ــات الدبلوماســية، وعــدوان يســتحق اإلدان ــل انتهــاك حرمــة البعث ــدول، وانتهــاٌك مياث ال

املعنيــة.

هــة ضــد املحتــوى الفلســطيني، والتــي  وإذا كان هــذا اإلجــراء اإلرهــايب أمــرًا متوقًعــا ضمــن سلســلة اإلجــراءات املوجَّ

اتخذتهــا العديــد مــن الــرشكات األمريكيــة التــي تســيطر عــى الفضــاء االفــرايض العاملــي، فــإنَّ ذلــك ال يخّفــف مــن 

َوقـْـع الجرميــة الســافرة، ويدعــو إىل اتخــاذ إجــراءات قانونيــة يف مواجهتهــا، حتــى ال تتحــول هــذه األعــال إىل ُســنن 

مســتقرة نتيجــَة ســكوت العــامل عنهــا.

كــا يفــرض هــذا العــدوان األمريــي عــى أحــرار العــامل األخصائيــن يف موضــوع الفضــاء اإللكــروين البحــَث عــن 

بدائــل مــن أجــل كــر االحتــكار األمريــي لعــامل اإلنرنيــت، حتــى لــو احتــاج ذلــك إىل وقــت طويــل.

ــة العامليــة للعــودة إىل فلســطن إذ تؤكــد تضامنهــا مــع األصدقــاء يف القنــوات التلفزيونيــة املواقــع التــي  إنَّ الحمل

تعرضــت لإلرهــاب األمريــي، فإنهــا تعــرب عــن يقينهــا بــأن هــذا العــدوان لــن يزيدهــم إال صالبــة يف الحــّق، ودفاًعــا 

عــن القيــم اإلنســانية الســامية، وتضامًنــا مــع القضيــة العادلــة الكــربى قضيــة فلســطن.

الحملة العاملية للعودة إىل فلسطني
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الملتقى العلمائي ُيصدر بيان تعزية في 
استشهاد الُمناضل نزار بنات

ــات، وجــاء يف  ــزار بن ــة يف استشــهاد املناضــل ن ــان تعزي ــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطن، بي أصــدر امللتقــى العل

ــان: البي

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة تعزية يف استشهاد املناضل نزار بنات

اإلخوة واألخوات الكرام عائلة الشهيد املقاوم نزار بنات رحمه الله تعاىل.

الم عليكم ورحمة الله وبركاته. السَّ

تلقينــا بالحــزن والغضــب – يف امللتقــى العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطن – نبــأ استشــهاد األخ املناضــل الشــهيد 

ــدع بكلمــة  نــزار بنــات، الــذي انتقــل إىل رحمــة اللــه حامــالً مشــعل املقاومــة مــن أجــل فلســطن، غــر مــرّدد يف الصَّ

الحــّق، وال متهــاون يف مواجهــة االحتــالل وكّل مــن يتعــاون مــع العــدو أو يعيــُق الشــعب الفلســطيني عــن متابعــة كفاحــه 

مــن أجــل التحريــر والعــودة.

ــال  ــخ النض ــًة يف تاري ــًة فاصل ــهاده محط ــن استش ــتجعل م ــة، س ــة املفجع ــذه الطريق ــات به ــزار بن ــاة األخ ن إنَّ وف

ــد للــرباءة مــن كل أشــكال  الفلســطيني، ألنَّ هــذه الشــهادة ســوف تفتــح البــاب واســًعا أمــام قــراٍر شــعبي فلســطيني موحَّ

ــا  التعــاون مــع االحتــالل والتنســيق مــع أجهزتــه األمنيــة؛ وأمــام تصويــب عمــل أجهــزة الســلطة الوطنيــة لتكــون حاميً

ــد –  ــه – أو ال يري ــي ال ميكن ــذرة الت ــه الق ــا قرارات ــذ به ــالل ينّف ــا لالحت ــت ذراًع ــم، وإال كان ــاً عنه للمقاومــن ومدافع

تطبيقهــا بنفســه.

ــاء شــعبه، ومناضــاًل عــى جبهتــن: ضــد العــدو وضــد  ــه حياتــه ناصحــاً ألبن لقــد قــى الشــهيد الكبــر رحمــه الل

الفســاد الــذي يزيــد العــدّو متّكنــاً يف مواجهــة شــعبنا الفلســطيني، وقــد جــاءت شــهادته منســجمة مــع مســرته املرشّفــة، 

ليكــون الثمــن الــذي ســتطالُب بــه فلســطن فــداًء لــروح ابنهــا الشــهيد هــو انتــزاع مكامــن الفســاد الداخــي، وتنظيــف 

الجبهــة الداخليــة الفلســطينية مــن كل العوامــل التــي تعيــق املقاومــن عــن التفــّرغ ملواجهــة االحتــالل واســتعادة األرض 

واملقدســات.

ــه،  ــة مــن أرسة الشــهيد الراحــل وأحبائ ــة القلبي إنَّ امللتقــى العلــايئ العاملــي مــن أجــل فلســطن إذ يتقــدم بالتعزي

فإنــه يســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل لــه الرحمــة والرضــوان، وأن يوفّقنــا جميًعــا ملتابعــة نهــج الشــهيد الراحــل يف الدفــاع 

عــن أرشف قضايــا األرض وأكرثهــا قداســة، قضيــة فلســطن الحبيبــة.

الم عليكم ورحمة الله وبركاته والسَّ

امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 24 حزيران 2021 

صــدر مؤخــرًا عــن مركــز الزيتونــة 

املجلــد  واالستشــارات  للدراســات 

الفلســطينية  “اليوميــات  الســابع من 

ــى 592  ــع ع ــذي يق ــنة 2020”، وال لس

ــط. ــع املتوس ــن القط ــة م صفح

ــر أ. د.  ــداد وتحري ــن إع ــد م املجل

محســن محمــد صالــح، وربيــع محمــد 

ــة. ــه وهب ــد الل ــل عب ــان، ووائ الدن

ــات الفلســطينية  ــاب اليومي ــدُّ كت يُع

التــي  الدوريــة  الكتــب  أهــم  أحــد 

معتمــًدا  الزيتونــة،  مركــز  يصدرهــا 

آليــة دقيقــة يف اختيــار األخبــار، مــن 

خــالل التعامــل مــع عــرشات املصــادر 

مراعــاة  مــع  والدوريــة،  اليوميــة 

ــا ودورهــا يف تشــكيل خريطــة  أهميته

األحــداث والتطــورات املتعلقــة بالقضية 

ــات  ــذه اليومي م ه ــدِّ ــطينية، وتُق الفلس

بحيــث  مكثفــة،  بطريقــة  األحــداث 

يســهل متابعــة مســار الســنة كلهــا، 

وتكويــن صــورة شــاملة عنهــا.

طياتــه  يف  الكتــاب  يحمــل 

بالقضيــة  املتعلقــة  األحــداث  أبــرز 

ــو  ــنة 2020. وه ــالل س ــطينية خ الفلس

عــن  تُعــرب  التــي  يومياتهــا،  ـق  يوثِـّ

ــوالت  ــس التح ــة، أو تعك ــة املرحل طبيع

وتحديــًدا  السياســية،  املســارات  يف 

فلســطينيًا  الفاعلــة  القــوى  مواقــف 

ــا. ــا وإســالميًا ودوليً ــا وعربيً وإرسائيليً

األخبــار  تحريــر  تــّم  وقــد 

اليوميــات  مجلــد  يف  واألحــداث 

وتكثيفهــا  واختصارهــا  الفلســطينية، 

منهجيــة  وبطريقــة  أهميتهــا  وفــق 

منضبطــة، بحيــث تعطــي عنهــا صــورة 

عــى  الركيــز  مــع  شــاملة،  كاملــة 

األخبــار املؤثــرة عــى مســار األحــداث، 

ومضمونــه،  الخــرب  جوهــر  وعــى 

وحــذف الحــوايش والتعليقــات غــر 

واملتشــابه  املكــرر  وحــذف  املهمــة، 

ــص  ــة الن ــع صياغ ــوص، م ــن النص م

بلغــة واضحــة ســهلة، وتجنــب املصــادر 

غــر املوثوقــة واملنحــازة، أو تلــك التــي 

تنــرش الشــائعات والدعايــات.

بفهرســة  املجلــد  تزويــد  وتــم 

“Index” تســّهل الوصــول للمعلومــة. 

تــّم ضبــط طريقــة  فقــد  وبالطبــع 

ــام،  ــخ واألرق ــاء والتواري ــة األس كتاب

واحــد. نســٍق  يف 

املعلومــات  الكتــاب  ويقــدم 

واإلحصائيــات ذات الداللــة املتعلقــة 

بالجانبــن الفلســطيني و”اإلرسائيــي”. 

وتتضمــن املعلومــات فلســطينيًا مختلف 

ــب األداء الســيايس واالقتصــادي  جوان

والتعليمــي  واالجتاعــي  والثقــايف 

الداخــي..  والوضــع  املقاومــة  وأداء 

وغرهــا.

كــا يغطــي مــا يتعلــق بـ«إرسائيل« 

وأمنيًــا  واجتاعيًــا  اقتصاديًــا 

وعســكريًا، ومــا يتعلــق باالســتيطان 

عــى  واالعتــداء  التهويــد  وبرامــج 

إىل  باإلضافــة  واملقدســات؛  القــدس 

الســلمية. التســوية  ملســار  تغطيتــه 

ــات  ــد »اليومي ــة مجل ــربز أهمي وت

ــه مــادة موثقــة  الفلســطينية« يف تأمين

ــا،  ــا وتطوراته ــع جوانبه ــة بجمي للقضي

املكتبــة  إغنــاء  يف  بذلــك  ليســهم 

الفلســطينية بالكتــب املرجعيــة التــي 

تخــدم الباحثــن واملهتمن بالدراســات 

الفلســطينية، باإلضافــة إىل الجامعــات 

ومراكــز األبحــاث والدراســات.

مركز الزيتونة ُيصدر المجلد السابع »اليوميات 
الفلسطينية لسنة 2020«
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أكبر من االعتقال
يقــول بعــض املتفّكريــن يف دالالت 
قولــه تعــاىل: )َولََقــْد كَرَّْمَنــا بَنــي آَدَم(: 
إنَّ اللــه تعــاىل جعــل الشــعور بالكرامــة 
ــة  ــتوى أصال ــان مبس ــاًل يف اإلنس أصي
إنســانيته، فــال يتخــّى عــن الكرامــة إال 
مــن أىب إكــرام اللــه لإلنســان وتفضيلَه 

لــه عــى ســائر األجنــاس املعروفــة.

عنايــة  ارتقــت  كلــا  ويقولــون: 
اإلنســان بإنســانيته كلــا ارتفــع مقــدار 
يُقــّدم  ال  بحيــث  بالكرامــة،  شــعوره 
ــو  ــا ول ــر، وال يبذله ــا أيَّ يشء آخ عليه
ــعوره  ــر ش ــه، وال يتأثّ ــل حيات يف مقاب
ــر  ــة، وال بتقدي ــه الظاهري ــا بأحوال به
ــه  ــن لهــذه الكرامــة، ألنَّ معرفت اآلخري
بهــا نابعــٌة مــن داخلــه وفطرتــه؛ حتــى 
كلــا  يرتفــع  بكرامتــه  اعتــزازه  إّن 
حــاول اآلخــرون أن ينالــوا منهــا؛ وهــذا 
ــن  ــرار م ــال واألح ــراه يف األبط ــا ن م
ســائر األمــم، إذا وقــع أحدهــم يف 
أرس أعدائــه الظاملــن، فعندهــا تجــده 
أكــرثَ مــا يكــون رشفًــا وإبــاًء وكرامــة، 
وكأنّــه يجمــع يف شــخصه كرامــَة أّمتــه 
كلّهــا، فــال يتنــازل للعــدو وإن وقــع 
عليــه العــذاب الشــديد، صيانــًة لــرشف 
رعايــًة  للظــامل  ينكــر  وال  أّمتــه، 
ــوده  ــك يق ــعبه، وإن كان ذل ــب ش لجان

إىل الهــالك !

النســاء  مــن  فلســطن  وأرسى 
والرجــال الذيــن يعتقلهــم االحتــالل 
البيــان  ناصــع  أمنــوذج  الصهيــوين 
الذيــن  األبطــال،  الرشفــاء  لهــؤالء 
ال يزيدهــم عنــف العــدو وظلمــه إال 
أمتهــم،  وكرامــة  بكرامتهــم  متســكاً 
ــن  ــة ع ــف الصعب ــم املواق وال تزعزعه
ــل  ــاح ألج ــة يف الكف ــم املتقدم مواقعه
الســجن  يؤثــر  وال  شــعبهم،  حريــة 
وجرأتهــم  إقدامهــم  يف  واالعتقــال 

ارضهــم  تحريــر  ألجــل  املــيِّ  يف 
حقوقهــم. واســتعادة 

ولذلــك تــكاد ال تنقطع أبــداً حمالت 
اإلرضاب عــن الطعــام التــي يخوضهــا 
أبطــال فلســطن يف مواجهــة الســجن 
والكرامــة  الحريــة  ألنَّ  واالعتقــال، 
لــألكل  معنــى  وال  الحيــاة،  تســاوي 
ــة  ــة مغموس ــت اللقم ــرشب إذا كان وال

ــوان. ــذل واله ــم ال بطع

يف هــذا األســبوع تحرنــا أســاء 
ــة إرساء  ــة العظيم ــل املناضل ــر، مث كث
ــذ 6  ــة من ــص املريضــة واملعتقل الجعابي
ســنوات، واألســر البطــل الغضنفــر أبــو 
عطــوان الــذي يخــوض مــع عــدد مــن 
ــام  ــن الطع ــة اإلرضاب ع ــه معرك رفاق
ــد  ــه األســر القائ ــا، وخال ــذ 50 يوًم من
منيــف أبــو عطــوان املعتقــل منــذ عــام 
تؤكــد  إحصائيــة  إىل  إضافــة   ،2002
ــارب  ــا يق ــال م ــالل باعتق ــام االحت قي
170 طفــاًل فلســطينيًا لفــرات مختلفــة 

يف القــدس خــالل الشــهر املــايض.

كــا يــربز اإلرضاب املفتــوح الــذي 
ــان  ــر عدن ــيخ خ ــد الش ــه القائ أعلن
ــذي  ــاً، وال ــل 25 يوم ــه قب ــذ اعتقال من
وردت األخبــار يــوم أمــس بأنـّـه ســوف 
يتــّم تعليقــه بعــد رضــوخ االحتــالل 

ــه. ــراج عن ــب اإلف ملطال

ــرة  ــاء ومس ــذه األس ــّجل ه إنَّ س
ــر  ــن أبطــال فلســطن تُظه غرهــم م
ــزوار الدامئــن لســجون  ــم مــن ال أنّه
ــم  ــرج أحده ــكاد يخ ــال ي ــالل، ف االحت
ــدو إىل  ــادر الع ــى يب ــل حت ــن املعتق م
اعتقالــه مــرة أخــرى عنــد أقــّل حركــٍة 
يقــوم بهــا الفلســطيني، ولــو كانــت 
زيــارة اجتاعيــة للتعزيــة بفقيــد أو 
شــهيد، كــا حصــل مــع الشــيخ خــر 

ــن شــهر. ــل م ــذ أق ــان من عدن

ففــي كل مــرة يراهــن االحتــالل 

األبطــال،  هــؤالء  إرادة  كَــْر  عــى 

ــوا  ــل أن يهاب ــن أج ــم م ــى ترهيبه وع

الســجن فيتخلَّــوا عــن مســرة النضــال 

ــون  ــا يُثبت ــا م ــم رسيًع ــاح، ولكنه والكف

مــن خــالل املواقــف قبــل الكلــات 

ــد  ــوم وعن ــزدادون يف كل ي ــم ال ي أّنه

ــا  ــة إال مضــاًء وعزميــًة وثباتً كل مرحل

إلرهــاب  التصــدي  يف  وإقداًمــا 

قضيتهــم  عــن  والدفــاع  االحتــالل 

واملطالبــة بحقــوق شــعبهم وتحريــر 

أرضهــم.

يف كل مــرة يُثبــت األطفال والنســاء 

والشــباب والرجــال أنهــم أكــرب مــن أي 

اعتقــال، وأنَّ املســتعد للتضحيــة بروحــه 

ــه  ــون علي ــه ته ــل وطن ــن أج ــه م ودم

التضحيــة مبــا دون ذلــك، وأّن الســجن 

مجــرد محطــٌة يف مســرتهم املتواصلــة 

نحــو الحريــة الكاملــة.

يف كل مــرة تقــف الكلــات عاجــزة 

ال تســتطيع التعبــر عــن جــالل املوقــف 

الــذي يقفــه هــؤالء األبطــال، وتنحنــي 

اعرافــاً  الهامــات  قبــل  القلــوب 

وتقديــراً  وشــجاعتهم،  بفضلهــم 

ورشف  نفوســهم  ونُبــل  لتضحياتهــم 

مكانتهــم.

ــن  ــطن م ــد فلس ــرة تؤك يف كل م

خــالل أبطالهــا أنّهــا ســتبقى فلســطن، 

ولــن تكــون إال فلســطن، وأّن االحتالل 

إىل زوال، واللــه املســتعان.

محمد أديب يارسجي

أمن رس امللتقى العلايئ العاملي من أجل 

فلسطن



موقعها: 
تقع باتجاه الجنوب الغريب من القدس وتبعد عنها 24 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
صــودرت أراضيهــا البالغــة مســاحتها 2.1 ألــف دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 46 

نســمة، 49 نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 60 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- هدَم االحتالل الصهيوين القرية ورشّد أهلها وصادر أراضيها عام 1948.

- ال يوجد مستوطنات صهيونية عى أرايض هذه القرية.

سفلة

الخميس 14 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 24 حزيران 2021 
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