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سقط علٌم وارتفع الَعَلم
سقط علٌم غريٌب ال ميتُّ إىل األرض ِبِصلة، وارتفع العلم الوطني األصيل.

سقط علم االحتالل الغاشم، وارتفع العلم الذي تعّب ألوانه عن زيتون األرض ودماء الشهداء وبياض األمل.

سقط علم الظلم والعدوان، وارتفع علم فلسطني.

أراد املســتوطنون، ومعهــم جيــش االحتــالل وحكومتــه أن تكــون مســرة األعــالم التــي خططــوا لهــا عنوانــاً يعــّب عــن 
الهويــة الجديــدة التــي يســعون لفرضهــا عــى املدينــة املقدســة، وقــد اختــاروا علَمهــم الباطــل ليكــون ناطقــاً باســم هــذه 

الهويــة.

هــي ليســت مســرًة بريئــة إذن، ولكنهــم أرادوا أن تكــون ختــاً يوقّعــون بــه - مــع موافقــة القــوى العامليــة الكــبى 
- عــى مجمــل القــرارات واإلجــراءات العدوانيــة التــي اتخذهــا االحتــالل منــذ عــام 1967 وحتــى اليــوم، وعــى رأســها 
اعتبــار القــدس املوّحــدة عاصمــة لكيــان االحتــالل، واملوافقــة األمريكيــة الالحقــة عليــه، التــي تشــّكل ُصلــب مــا يســمى 

»صفقــة القــرن«.

ــداف  ــم األه ــوازي حج ــاً ي ــاً حازم ــالم كان جواب ــرة األع ــة مس ــطيني يف مواجه ــواب الفلس ــإّن الج ــه ف ــاء علي وبن
ــرة. ــذه املس ــن ه ــدّو م ــا الع ــي أراده ــات الت ــورة الغاي وخط

كان الجــواب الفلســطيني جوابــاً موحــداً الحــت فيــه بــوادر انتفاضــة شــاملة، يف صــورة تقــارب املوقــف الــذي اتخــذه 
الشــعب الفلســطيني قُبيــل معركــة ســيف القــدس وأثناءهــا، ولعــّل هــذه الوحــدة هــي أكــر مــا يخيــف العــدو، الــذي ســعى 
عــب عقــود ووفــق خطــة متشــعبة إىل متزيــق وحــدة الشــعب الفلســطيني، مــا بــني داخــل وشــتات، وبــني أرايض الضفــة 

والقطــاع واألرايض املحتلــة عــام 1948 و1967.

ــد والشــجاع وقــع العــدو أمــام إحــراج كبــر، خاصــة مــع اإلعــالن عــن حكومــة جديــدة  أمــام املوقــف الفلســطيني املوحَّ
لالحتــالل، ال ميكنهــا أن تفتتــح عهدهــا بإلغــاء مســرة األعــالم، ملــا ميثلــه ذلــك مــن انكســار أمــام اإلرادة الفلســطينية، كــا 
ال ميكنهــا أن تتــورط باملــي وراء تهــور املســتوطنني واملوافقــة عــى تنظيــم مســرة كبــرة ميكــن أن تــؤدي إىل إشــعال 
مواجهــة عســكرية مــع الفلســطينيني، مواجهــة ال شــّك يف أنهــا لــن تكــون أقــل مــن معركــة »ســيف القــدس«، وميكــن أن 

تُطلــق انتفاضــة فلســطينية عارمــة يف كل املناطــق.

ولذلــك كان اختيــار االحتــالل تنظيــَم مســرة رمزيــة صغــر، قيــل إن املشــاركني فيهــا بلغــوا ألفــاً أو أقــل من ذلــك، وأن 
يســر هــؤالء يف طرقــات محــددة، وبأقــل قــدر ممكــن مــن اســتفزاز الفلســطينيني، حفظــاً ملــاء الوجــه لــدى املســتوطنني 

وحكومــة االحتــالل الجديــدة، ومنعــاً لحــدوث مواجهــة كــبى.

ــيفّجر  ــدس س ــاس بالق ــدس(، وأّن )املس ــاون بالق ــة )ال ته ــدو أن معادل ــل، يب ــذي حص ــهد ال ــل املش ــراءة ملجم ويف ق
املنطقــة كلهــا( هــي الخيــار الــذي اســتقرّت عليــه قــوى املقاومــة والشــعب الفلســطيني وجميــع املرجعيــات ذات االعتبــار 

ــامل العــريب واإلســالمي. يف الع

ورغــم تراجــع االحتــالل عــن دعــم التوجهــات املتطرفــة للمســتوطنني، واختيــاره ملســرة مصّغــرة، فــإنَّ هــذا ال يعنــي 
أبــداً تراجعــه عــن خططــه لالســتيالء عــى القــدس وتهويــد صورتهــا وإلصــاق الهويــة الصهيونيــة اليهوديــة املصطنعــة بهــا.

إنَّ القــدس بالنســبة إىل العــدو هــي قضيــة وجــود أو عــدم وجــود، وال ميكــن للصهيونيــة أن تعتــب القضيــة محســومًة 
ــك ال  ــه بذل ــة، ألنَّ اعــراف العــامل كل ــة اليهودي ــال اعــراف الفلســطينيني بالقــدس كعاصمــة للدول لصالحهــا دون أن تن

ميكــن أن يغنــّي عــن تنــازل الفلســطينيني عــن املدينــة املقدســة.

ومبــا أّن هــذا املطلــب الصهيــوين أمــٌر غــر وارد البتــَة يف ميــزان الحســابات الفلســطينية، فــإّن املواجهــة بــني الخيــار 
الفلســطيني الصميــم وبــني الخيــار الصهيــوين هــي مواجهــة ال شــّك فيهــا، ومــا هــذه األحــداث التــي تتصــل بالقــدس، 
ــدس إىل  ــتعيد الق ــا س ــّك يف أنه ــي ال نش ــة، والت ــة ال محال ــة القادم ــُذُر املواجه ــدة، إال نُ ــي أصبحــت تتالحــق كل م والت

هويتهــا األصيلــة، وتنفــي عنهــا كل هويــة مصطنعــة وغريبــة.

ومــا فشــل مســرة العلــم الصهيونيــة، وســقوط العلــم الــذي حملــه أصحابهــا، وارتفــاع العلــم الفلســطيني خّفاقــاً عزيــزاً، 
إال مــؤرش عــى مــا ســيحدث مســتقباًل بفضــل اللــه وثبــات الفلســطينيني ومتســكهم مبدينتهــم وأرضهــم وحقوقهم.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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األعــالم  مســرة   انطلقــت 

القــدس  مدينــة  يف  “اإلرسائيليــة” 

 ،2021-6-15 الثالثــاء  املحتلــة، 

املســتوطنني  مــن  املئــات  مبشــاركة 

ــة”  ــالم “اإلرسائيلي ــوا األع ــن رفع الذي

ــات املعاديــة  ورددوا األناشــيد والهتاف

القــدس. شــوارع  يف  للعــرب 

مسرية األعالم االستفزازية

املســتوطنني  مســرة  ووصلــت 

إىل  األعــالم”  بـ”مســرة  املعروفــة 

منطقــة بــاب العامــود بالقــدس املحتلة، 

ــن  ــددة م ــة مش ــراءات أمني ــط إج وس

قــوات االحتــالل.

“املــوت  بـــ  املســتوطنون  وهتــف 

للعــرب” أثنــاء اقتحامهــم منطقــة بــاب 

العامــود بالقــدس املحتلــة. وأصابــت 

فلســطينيًا   17 االحتــالل  رشطــة 

واعتقلــت 6 آخريــن، خــالل مواجهــات 

تخللــت إخــالء املواطنــني مــن منطقــة 

بالقــدس،  ومحيطهــا  العامــود  بــاب 

ــرة. ــالق املس ــع انط ــا م تزامًن

وقــال الهــالل األحمــر الفلســطيني: 

خــالل  إصابــة   17 ســجل  “إنــه 

مواجهــات مــع قــوات االحتــالل يف 

ــدة القدميــة يف القــدس”،  محيــط البل

ــدت  ــالل اعت ــوات االحت ــرًا أن “ق ُمش

بإطــالق  إســعاف  ســيارة  عــى 

الرصــاص املبــارش باتجاههــا، ومنعــت 

الطواقــم الطبيــة مــن حريــة الحركــة”.

ووضعــت رشطــة االحتــالل حواجــز 

إىل  املؤديــة  الطــرق  يف  حديديــة 

ــع الفلســطينيني مــن  ــاب العامــود ملن ب

الوصول إىل املنطقة.

يوم غضب

املســرة  الفلســطينيون  واعتــب 

“اســتفزازًا” ودعــوا إىل “يــوم غضــب” 

يف غــزة والضفــة الغربيــة بينــا ال 

تــزال ذكريــات املواجهــات بــني رشطــة 

ــالل والفلســطينيني خــالل شــهر  االحت

رمضــان عالقــة يف األذهــان.

ــوزراء الفلســطيني  ــس ال ــال رئي وق

محمــد اشــتية عــى تويــر: “نحــذر 

ــد  ــي ق ــرة الت ــات الخط ــن التداعي م

تنتــج عــن نيــة قــوة االحتــالل الســاح 

ــني املتطرفــني  للمســتوطنني اإلرسائيلي

باملــي قدًمــا يف مســرة األعــالم يف 

ــة”. ــدس املحتل الق

الفلســطينية  الفصائــل  وحــذرت 

ــبب  ــة بس ــال القتالي ــدد األع ــن تج م

األعــالم  “مســرة  معتــبًة  املســرة، 

صاعــق انفجــار ملعركــة جديــدة للدفــاع 

عــن القــدس واملســجد األقــى”.

وخرجــت عــدة مســرات فلســطينية 

ــت لحــم وقطــاع غــزة رًدا عــى  يف بي

قــوات  األعــالم”، وقمعــت  “مســرة 

االحتــالل مســرة انطلقــت مــن وســط 

بيــت لحــم باتجــاه الحاجــز العســكري 

ــة. شــايل املدين

تحويل مسار الطائرات

يف ســياق متصــل، حــول كيــان 

االحتــالل الصهيــوين مســار الطائــرات 

ــون  ــن غوري ــار ب ــط يف مط ــي تهب الت

الــدويل، يف تــل أبيب )وســط(، تحســبًا 

إلطــالق صواريــخ مــن قطــاع غــزة، رًدا 

ــالم”. ــرة األع ــالق “مس ــى إط ع

وقالــت قنــاة “كان” الصهيونيــة: 

األمنيــة  االســتعدادات  ظــل  »يف 

ــل  ــم تحوي املرافقــة ملســرة األعــالم، ت

يف  تهبــط  التــي  الطائــرات  مســار 

إرسائيــل”.

وسط إجراءات مشددة.. مسيرة األعالم الصهيونية في 
القدس المحتلة 
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الخميس 7 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 17 حزيران 2021 

نــّدد شــيخ األزهــر الرشيــف أحمــد 

الطيّــب، اإلثنــني 14-6-2021، بــإرصار 

العــدو الصهيــوين عــى تنظيم “مســرة 

ــتفزاز  ــا بـ”اس ــا إياه ــالم”، واصًف األع

جديــد”.

ــيخ  ــرشه ش ــان ن ــك يف بي ــاء ذل ج

األزهــر عــب صفحاتــه الرســمية عــى 

ــال  ــي، وق ــل االجتاع ــائل التواص وس

البيــان: “إّن إرصار الكيــان الصهيــوين 

مســرة  يســمونه  مــا  تنظيــم  عــى 

األقــى  املســجد  حــول  األعــالم 

ــد ينضــّم  ــو اســتفزاز جدي ــارك، لُه املب

املخططــات  ِمــن  طويلــة  لسلســلة 

اإلجراميــة”.

محاولــة  “إنّــه  الطيّــب  وتابــع 

رخيصــة،  سياســية  دعايــة  لكســب 

ــرّف  ــايب املتط ــني اإلره ــا اليم يقوده

الفلســطينيني  دمــاء  حســاب  عــى 

وحقوقهــم”. املُســاملني 

العــرَب  األزهــر  شــيخ  ودعــا 

لهــذه  “التصــّدي  إىل  واملســلمني 

لــن  التــي  الصهيونيــة،  االنتهــاكات 

تجلــب إال مزيــًدا ِمــن العنــف والدمــار 

والخــراب”.

ــم “مســرة  ــرر تنظي ــن املُق وكان ِم

األعــالم” الشــهر املــايض، بدعــوة ِمــن 

ــة، مبناســبة  ــة إرسائيلي منظــات مييني

التقويــم  )وفــق  الســنوية  الذكــرى 

العــبي( الحتــالل القــدس عــام 1967، 

ولكّنهــا أُّجلــت إثــر العــدوان الصهيــوين 

عــى قطــاع غــزة.

ــة يف  ــة الصهيوني ــت الرشط ورفض

وقــٍت ســابق ِمــن هــذا الشــهر، طلــب 

منظــات اليمــني اإلرسائيليــة تنظيمهــا 

ــْن  ــايض 10-6-2021، ولك ــس امل الخمي

ــوزراء الســابق  ــس ال ــط رئي تحــت ضغ

عــى  وافقــت  نتنياهــو  بنيامــني 

.2021-6-15 الثالثــاء  تنظيمهــا 

وتتضمــن املســرة رقصــة باألعــالم 

ــود،  ــاب العام ــاحة ب ــة يف س الصهيوني

إحــدى بوابــات بلــدة القــدس القدميــة، 

عــى أن متــّر عــب شــوارع البلــدة، 

الــذي  الــباق،  حائــط  إىل  وصــواًل 

يســّميه الصهاينــة بـــ “حائــط املبــى”.

فلســطينيون  ناشــطون  ووّجــه 

التواصــل  شــبكات  عــب  دعــوات 

بــاب  يف  لالحتشــاد  االجتاعــي، 

املســرة  مــع  بالتزامــن  العامــود 

. ية ز الســتفزا ا

وأحــزاب  مســؤولون  وكان 

فلســطينية قــد حــّذروا ِمــن تبعــات 

محّملــني  املســرة،  بهــذه  الّســاح 

مســؤولية  “اإلرسائيليــة”  الحكومــة 

. تهــا عيا ا تد

مســرة  باســم  املســرة  وتُعــرف 

األعــالم احتفــااًل بإعــالن االحتــالل 

ــدة  ــة موح ــدس عاصم ــة الق الصهيوني

لــه إثــر احتاللها عــام 1967، ويُشــارك 

ــل  ــاذاة وداخ ــر مبح ــا اآلالف، ومت فيه

وبالســوق  القدميــة  املدينــة  أســوار 

الرئيــس ويف الحــي اإلســالمي داخلهــا.

شيخ األزهر: أدعو للتصدي لـ”مسيرة األعالم” 
االستفزازية حول األقصى
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دعــت رابطــة علــاء فلســطني، 

والضفــة  القــدس  يف  املواطنــني 

إىل  الفلســطيني  والداخــل  الغربيــة 

البلــدة  والوجــود يف  العــام  النفــر 

ــن  ــا م ــدس لحايته ــن الق القدميــة م

العــدوان الســافر الــذي تشــكله مــا 

تســمى مبســرة األعــالم والتصــدي 

ــوة. ــكل ق ــا ب له

بيــان  -يف  الرابطــة  وأكــدت 

العمــي  الدفــاع  مســؤولية  أن  لهــا- 

امليــداين عــن القــدس ومقدســاتها يف 

ــق  ــى عات ــع ع ــرة يق ــذه املس ــه ه وج

املســلمني جميعــاً يف أقطــار األرض 

القــدس  يف  الفلســطينيون  ومعهــم 

ــل وكل  ــل املحت ــزة والداخ ــة وغ والضف

مــن يســتطيع الوصــول إليهــا.

وجاء يف البيان النقاط اآلتية: 

أواًل: إن إرصار اليمــني اإلرسائيــي 

املتطــرف بقيــادة عضــوي الكنيســت 

ــة،  املتطرفــني ذوو التوجهــات الكاهاني

وبيتســلئيل  غفــر  بــن  ايتــار 

قيــادة  خلفهــم  ومــن  ســموتريتش، 

إجــراء  عــى  الصهيونيــة،  الحكومــة 

ــة  هــذه املســرة االســتفزازية العنرصي

املســاة »مســرة األعــالم« ســيزيد 

لهــا  التصــدي  عــى  إرصاًرا  شــعبنا 

املمكنــة. الوســائل  بــكل  وإفشــالها 

ثانيًــا: ندعــو أهلنــا يف القــدس 

والداخــل الفلســطيني إىل النفــر العام 

والتواجــد يف البلــدة القدميــة لحمياتها 

ــكله  ــذي تش ــافر ال ــدوان الس ــن الع م

هــذه املســرة والتصــدي لهــا بــكل 

ــوة. ق

أن مســؤولية  نؤكــد عــى  ثالثًــا: 

الدفــاع العمــي امليــداين عــن القــدس 

ومقدســاتها يف وجــه هــذه املســرة 

ــا يف  ــق املســلمني جميًع تقــع عــى عات

املقدســيني  ومعهــم  األرض  أقطــار 

وغــزة  الضفــة  يف  والفلســطينيني 

وفلســطينيي الداخــل وكل مــن يســتطيع 

الوصــول إليهــا.

املســتوطنني  إرصار  إن  رابًعــا: 

مســرة  إقامــة  عــى  املتطرفــني 

الكراهيــة والعنرصية يف هــذا التوقيت 

بالــذات، وبعــد أن تــم تأجيلهــا بســبب 

العــدوان الصهيــوين األخــر عــى غــزة 

إىل أجــل غــر مســمى، ليحمــل أهدافـًـا 

ــة  ــة الصهيوني ــعى الحكوم ــية تس سياس

لتحقيقهــا، خاصــة فيــا يتعلــق بتشــكيل 

الحكومــة الجديــدة لالحتــالل.

خامًســا: نؤكــد عــى دور علــاء 

األمــة وأصحــاب الفكــر والــرأي يف 

مواجهــة هــذه املســرة اإلجراميــة.

عــى  تأكيدنــا  نجــدد  سادًســا: 

يف  املقاومــة  فصائــل  دور  أهميــة 

ــتفزازية  ــرة االس ــذه املس ــدي له التص

ووقــف كافــة االعتــداءات عى املســجد 

القــدس  ومدينــة  املبــارك  األقــى 

وأهلهــا. وأحيائهــا 

املتابعــة  لجنــة  أن  إىل  يُشــار 

يف  واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى 

فلســطني دعــت يف بيــان لهــا، الشــعب 

الفلســطيني يف األرض املحتلــة عــام 

1948 ويف الضفــة الغربيــة املحتلــة، 

ــجد  ــدس، واملس ــو الق ــف نح إىل الزح

-6-15 -الثالثــاء  املبــارك  األقــى 

-2021؛ لحايــة املســجد األقــى مــن 

الصهيونيــة. االقتحامــات 

علماء فلسطين تدعو للنفير والتصدي 
لمسيرة األعالم بكل قوة
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الخميس 7 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 17 حزيران 2021 

االحتــالل  ســلطات  اقتحمــت 

ــي  ــاء 14-6-2021 ح ــوين الثالث الصهي

البســتان يف بلــدة ســلوان بالقــدس 

اســتدعاءات  وســلمت  املحتلــة، 

ــول  ــازل، للمث ــن املن ــدد م ألصحــاب ع

للتحقيــق أمــام مفتــي بلديــة االحتالل 

املدينــة. يف 

ــت االســتدعاءات عــدًدا مــن  وطال

أصحــاب املنــازل يف حــي البســتان 

املحكمــة  أوامــر  رفضــوا  الذيــن 

الصهيونيــة بهــدم بيوتهــم قبــل أعــوام.

يذكــر أن املنــازل التــي تم تســليمها 

عــرشات  قبــل  بنيــت  اإلخطــارات 

الســنني ويقطنهــا مئــات املواطنــني.

وأكــد عضــو لجنــة الدفــاع عــن 

ــو  ــري أب ــط فخ ــلوان الناش أرايض س

بحــي  يطمــع  االحتــالل  أن  ديــاب، 

 70 مســاحته  يبلــغ  الــذي  البســتان 

1550 نســمة،  دومنًــا ويحــوي عــى 

موضًحــا أنــه وقــف إســالمي منــذ 

زمــن الخليفــة عثــان.

ــة  ــاب إىل أن أهمي ــو دي ــار أب وأش

الحــي تكمــن يف أنــه يبعــد عــن الســور 

الجنــويب لألقــى مــا يقــارب 300 

ــم  ــعي دائ ــالل يف س ــر، وأن االحت م

ــة  ــاء املالصق ــن األحي ــاس م لطــرد الن

للســيطرة  عنــه  وإبعادهــم  للمســجد 

عــى األرض وإنشــاء حديقــة امللــك 

ــالل  ــا إىل أن ســلطات االحت داود، الفتً

ـا للشــعب  تعــد الحــي إرثًــا حضاريًـّ

اليهــودي.

ــة  ــاك مائ ــاب أن هن ــو دي وبــني أب

باّدعــاء  باإلخــالء  مهــددة  منــزل 

ــى  ــص ع ــن دون ترخي ــت م ــا بني أنه

الرغــم أن كثــرًا منهــا بنيــت قبــل 

احتــالل القــدس، وهــي ليســت بحاجــة 

عمــر  أن  عــى  مشــدًدا  لراخيــص، 

ــالل. ــر االحت ــن عم ــب م ــازل أك املن

»االحتــالل  ديــاب:  أبــو  وقــال 

بكونهــا  الهجمــة  تغليــف  يحــاول 

هجمــة  أنهــا  والحقيقــة  قانونيــة  

لطــرد  تهــدف  أيدلوجيــة  سياســية 

املقدســيني مــن حــول األقــى  وكــر 

شــوكتهم، وإضعــاف قوتهــم، ضمــن 

سياســة التطهــر العرقــي وخلــق وقائــع 

دميغــرايف  خلــل  وإيجــاد  جديــدة 

املســتوطنني”. لصالــح 

مجزرة البستان

يف  االحتــالل  حكومــة  وتعتــزم 

ــة، ارتــكاب مجــزرة بحــق  الفــرة املقبل

للمســجد  املالصــق  البســتان  حــي 

ــات  ــذ عملي ــن خــالل تنفي األقــى، م

ــرشات  ــال ع ــأنها أن تط ــن ش ــدم م ه

املنــازل.

االحتــالل  بلديــة  تســعى  كــا 

ــات الوحــدات  ــدم مئ ــذ ســنوات له من

ــه  ــتان، وتحويل ــي البس ــكنية يف ح الس

إىل »حديقــة توراتيــة« لصالح مشــاريع 

ومخططــات تهويديــة، ولكــن املخطــط 

ــط  ــبب الضغ ــدة بس ــرات عدي ــل م أّج

وكذلــك  والجاهــري،  الشــعبي 

الحــراك القانــوين.

جــرّاح  الّشــيخ  حكايــة  وتعكــس 

وبطــن  وســلون  البســتان  وحــي 

الهــوى، وتعامــل ســلطات االحتــالل 

القضــايئ  النظــام  طبيعــة  معهــا، 

عــن  يتغــاىض  الــذي  الصهيــوين، 

تقدمهــا  التــي  الوثائــق  أن  حقيقــة 

الجمعيــات االســتيطانية مشــكوك يف 

ــم  ــف« معه ــزورة، و«يتعاط ــا وم أمره

املقدســيني،  بيــوت  عــى  لالســتيالء 

بينــا مينــع الالجئــني الفلســطينيني 

يافــا  يف  بيوتهــم  إىل  العــودة  مــن 

وغرهــا. وحيفــا 

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعالم

االحتالل يقتحم حي البستان ويستدعي 
أصحاب منازل رفضوا أوامر الهدم



فلســطينيني  أرسى   7 يُواصــل 

الصهيــوين،  االحتــالل  ســجون  يف 

إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام، رفًضــا 

اإلداري. العتقالهــم 

7 أرسى مرضبون عن الطعام

وقــال نــادي األســر، يف بيــان، 

الثالثــاء 15-6-2021: “إّن عدد األرسى 

ــو  ــه نح ــام يتج ــن الطع ــني ع املرضب

االعتقــال  لسياســة  رفًضــا  االرتفــاع 

اإلداري التــي صّعــد االحتــالل مــن 

تنفيذهــا مؤخــرًا”.

وأوضــح أن ســبعة أرسى يواصلــون 

ــر  ــر الغضنف ــم األس اإلرضاب، أقدمه

أبــو عطــوان )28 عاًمــا( مــن بلــدة 

ــن  ــرضب ع ــل، وامل ــويب الخلي دورا جن

الطعــام لليــوم الـــ42 عــى التــوايل 

فيــا تواصــل إدارة الســجون احتجــازه 

وفــق  الرملــة«،  »عيــادة  ســجن  يف 

ــا«. ــطينية »وف ــاء الفلس ــة األنب وكال

ويواصــل األســر الشــيخ خــرض 

جنــني،  مــن  عاًمــا(   43( عدنــان 

إرضابــه عــن الطعــام لليوم الـــ17 عى 

التــوايل، حيــث كانت محكمــة االحتالل 

يف »عوفــر« قــد أرجــأت قــرار البــت 

يف تثبيــت أمــر اعتقالــه اإلدارّي حتــى 

20 حزيــران/ يونيــو الجــاري، علــًا 

ــية يف  ــروف قاس ــز يف ظ ــه محتج بأن

ــة«. ــل »الجلم ــن معتق زنازي

ويواصــل األســران يوســف العامــر 

 18( الشــامي  وعمــرو  عاًمــا(،   28(

ــني،  ــم جن ــن مخي ــا م ــا( وكاله عاًم

ــوم الـــ16  ــام للي إرضابهــا عــن الطع

العتقالهــا  رفًضــا  التــوايل  عــى 

يقبعــان يف زنازيــن  اإلداري، حيــث 

يواجهــان  وبــدأا  »مجــدو«،  ســجن 

أوضاًعــا صحيــة صعبــة.

األســر  يواصــل  الســياق،  ويف 

ــن رام  ــا( م ــل )59 عاًم ــال الطوي ج

اللــه، إرضابــه عــن الطعــام لليــوم 

الـــ13 عــى التــوايل، رفضــا الســتمرار 

ابنتــه  باعتقــال  االحتــالل  ســلطات 

إداريــا،  الطويــل  بــرشى  الصحفيــة 

حيــث نقلتــه إدارة الســجون مؤخــرًا 

زنازيــن  إىل  »عوفــر«  ســجن  مــن 

»هشــارون«. ســجن 

العامــر  أيــر  األســران  ورشع 

 19( العامــر  وإبراهيــم  عاًمــا(،   21(

ــني،  ــم جن ــن مخي ــا م ــا( وكاله عاًم

بــإرضاب عــن الطعــام يف زنازيــن 

لرفاقهــم  إســنادا  »جلبــوع«  ســجن 

ــف  ــران يوس ــم األس ــني، ومنه املرضب

العامــر وعمــرو الشــامي.

عمداء األرسى

مــن جهــة أخــرى، قالــت هيئــة 

شــؤون األرسى واملحرريــن: “إن قامئــة 

عمــداء األرسى ارتفعــت لتصــل إىل 74 

أســرًا، حيــث انضــم إليهــا األســر 

ســعد الديــن مســعد جــب )43 عاًمــا(، 

مــن مخيــم األمعــري مبدينــة رام اللــه، 

يونيــو  15 حزيــران/  واملعتقــل منــذ 

.2001

عــرشات  وجــود  إىل  وأشــارت 

صفقــة  يف  تحــرروا  ممــن  األرسى 

التبــادل عــام 2011، واعتقلــوا مجــدًدا 

عــام 2014 وأعيــدت لهــم األحــكام 

نائــل  األســر  وأبرزهــم  الســابقة، 

البغــويث الــذي أمــى أكــر مــن 

ــزال يف  ــني وال ي ــى فرت ــا ع 40 عاًم

األرس.

8

7 أسرى لدى االحتالل يواصلون اإلضراب عن الطعام
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الخميس 7 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 17 حزيران 2021 

ــة  ــالم صهيوني ــائل إع ــادت وس أف

بعــزم رشكــة “إرسائيليــة” إنتــاج قطــع 

ــارات. ــة اإلم ــيارات يف دول ــار س غي

 ”I24NEWS“ موقــع  وقــال 

أكواريــوس  رشكــة  »إن  الصهيــوين: 

ــع  ــم م ــرة تفاه ــت مذك ــم وقع منوعي

ــة، تشــمل خطــة  ــة “KIP” األجنبي رشك

ــاج لقطــع ســيارات  ــع إنت إلقامــة مصن

ــة املتحــدة. ــارات العربي ــة اإلم يف دول

 ”KIP“ مــع  االتفاقيــة  وشــملت 

بالرشكــة  محتمــاًل  أيًضا، اســتثاًرا 

ــن  ــر م ــى بكث ــة أع ــة بقيم الصهيوني

قيمتهــا الحاليــة، مــا ســاهم بقفــزة يف 

أســهمها مرتــني لــدى افتتــاح بورصــة 

تــل أبيــب هــذا األســبوع.

متصــل،  تطبيعــي  وعــى صعيــد 

رســميًا،  إمــارايت،  طالــب  التحــق 

ســجل  حيــث  صهيونيــة،  بجامعــة 

الطالــب منصــور بــن شــامخ املرزوقــي 

)19 عاًمــا(، يف مركــز هرتســليا متعــدد 

التخصصــات، يف تــل أبيــب، حيــث 

بتخصــص  البكالوريــوس  ســيدرس 

الحوكمة، وسيقيم يف سكن للطالب.

ونقلــت صحيفــة »إرسائيــل اليــوم« 

عــن بيــان للمرزوقــي، قولــه: »اخــرت 

القــدوم للدراســة يف »إرسائيــل« مــن 

املســاهمة  يف  قويــة  رغبــة  منطلــق 

ــه. ــدم الســالم« بحســب زعم بتق

صــبي،  عكرمــة  الشــيخ  أكــد 

ــارك، أن  ــب املســجد األقــى املب خطي

املســتوطنني مل ينعمــوا باحتفاالتهــم 

املزعومــة التــي اعتــادوا عليهــا طــوال 

ســنوات يف القــدس.

وأشــار صــبي، يف ترصيحــات 

املســتوطنني  أن  إىل  صحفيــة، 

مهزومــون نفســيًا وواقعيـًـا ومل يجــرؤوا 

مبســرة  تســمى  مــا  تنظيــم  عــى 

وصلــوا يف  أن  إىل  مرتــني  األعــالم 

املــرة الثالثــة إىل بــاب العامــود تحــت 

االحتــالل. قــوات  حــراب 

ــى  ــتوطنني ع ــاول املس ــول تط وح

عليــه  اللــه  صــى  محمــد  الرســول 

وآلــه وســلم قــال الشــيخ صــبي: “إن 

ــد أنهــم مجموعــة مــن  مــا صــدر يؤك

الذيــن يحملــون أخالقًــا  املوتوريــن 

بذيئــة”.

وشــدد الشــيخ صــبي عــى أن 

يســمحوا  لــن  )ص(  محمــد  أتبــاع 

مــن  نبــي  أي  إىل  أو  لــه  باإلســاءة 

األنبيــاء.

وجــدد التأكيــد عــى حــق املســلمني 

واملعــراج  اإلرساء  أرض  الرشعــي يف 

املقــديس  للشــباب  التحيــة  موجًهــا 

الــذي يتصــدى للمســتوطنني، وطــأن 

الشــيخ صــبي بــأن اللــه ســينرص هــذا 

ــا. ــى عن ــن يتخ ــن، ول الدي

صبري: المستوطنون مهزومون ولم ينعموا 
باحتفالهم في القدس

شركة صهيونية تعتزم إقامة مصنع لقطع السيارات في 
اإلمارات.. وطالب إماراتي في كيان االحتالل
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الخميس 7 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 17 حزيران 2021 

أصــدر املكتــب اإلعالمــي الحكومي 

ــا  ــبت 29-5-2021، كتيبً ــزة، الس يف غ

يُّوثــق العــدوان الصهيــوين عــى قطــاع 

غــزة.

»جرميــة  اســم  الكتيــب  وحمــل 

 24 وجــاء يف  غــزة«،  االحتــالل يف 

صفحــة، ووثــق جرائــم االحتــالل بلغــة 

اإلنفوغرافيــك. وبصيغــة  األرقــام 

ووضعــت معركــة ســيف القــدس 

بتوقيــت  الثانيــة  الســاعة  أوزارهــا 

القــدس املحتلــة، فجــر الجمعــة )21 

ــد  ــالل بع ــو( برضــوخ االحت ــار / ماي أي

تعنــت وتكــّب كرتــه املقاومــة الباســلة 

ــت  ــي عانق ــة الت ــقاتها الصاروخي برش

ــق  ــرضب عم ــل لت ســاء الوطــن املحت

الكيــان برشــقات ثقــاٍل مــرات ومــرات.

مســاء  املعركــة  هــذه  وبــدأت 

اإلثنــني )10 أيــار / مايــو( بعــد تصاعد 

ومحاولتــه  االحتــالل  اعتــداءات 

االســتفراد باملســجد األقــى وحــي 

ــان،  ــهر رمض ــالل ش ــراح خ ــيخ ج الش

ــو  ــع، وه ــر الواق ــا لألم ــدا وفرًض تهوي

بانتفاضــة  املقدســيون  جابهــه  مــا 

ــة  ــرصة للمقاوم ــداءات بالن ــلة، ون باس

وقيادتهــا يف غــزة.

مــن  يوًمــا   11 يف  واستشــهد 

مواطًنــا   255 الصهيــوين،  العــدوان 

منهــم 66 طفــاًل و39 امرأة و17 مســنًّا، 

ودمــرت   1948 مــن  أكــر  وأصيــب 

ــا، و2075  ــاٍن كليً ــازل ومب 303 مــن من

ــاًرا  ــا أو دم ــرت كلي ــكنية دم ــدة س وح

كبــرا بحيــث مل تعــد صالحــة للســكن، 

و15 ألــف وحــدة ســكنية تــرضرت، يف 

املقابــل أطلقــت املقاومــة أكــر مــن 4 

آالف قذيفــة صاروخيــة، أدت ملقتــل 

ــات وتدمــر  ــة املئ ــا وإصاب 13 صهيونيً

والســيارات،  البنايــات  مــن  العديــد 

وفرضــت معادلــة ردع قويــة ألزمــت 

ــواًل  ــوع، وص ــدو بالخن ــة الع يف النهاي

ــة. ــة مرصي ــدوان برعاي ــف الع لوق

ُكتيب ُيوّثق العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة
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عام على الرحيل.. رمضان شّلح اسم آخر لفلسطين
اســم  أن  قيــل  إن  مبالغــة  ال 

رمضــان عبــد للــه شــلّح هــو واحــد مــن 

أســاء فلســطني، فالرجــل الــذي حلـّـت 

ــايض  ــد امل ــه األوىل، األح ــرى وفات ذك

ــاً  ــر مــن 42 عام ــذل أك 6-6-2021، ب

القضيــة  لنقــل  الحثيــث  ســعيه  يف 

الفلســطينية إىل موقــع الصــدارة يف 

االهتــام العــريب والــدويل، وتحويلهــا 

ــات  ــا الكل ــة تخدمه ــة جامع إىل قضي

ــوراً. ــاء ط ــارًة والدم ت

ــن  ــلّح.. اب ــه ش ــد الل ــان عب رمض
ــادح ــوت الص ــجاعية ذو الص الش

ــلّح يف  ــه ش ــد الل ــان عب ــد رمض ول

شــباط/ فبايــر عــام 1958، وتلقــى 

تعليمــه االبتــدايئ واإلعــدادي يف غــزة، 

كــا حصــل عــى شــهادة الثانويــة 

ــل  ــاع، قب ــي يف القط ــة التوجيه العام

أن يتوجــه إىل مــرص ملتابعــة تعليمــه 

الجامعــي، حيــث درس االقتصــاد يف 

جامعــة الزقازيــق، وتخــرج منهــا ســنة 

.1981

جامعــة  يف  الدارســة  أثنــاء 

ــور  ــرّف شــلّح عــى الدكت ــق تع الزقازي

فتحــي الشــقاقي، بالرغــم مــن أنهــا 

ــد  ــان إىل نفــس التخصــص، فق الينتمي

يف  الطــب  يــدرس  الشــقاقي  كان 

الســنة الثانيــة.

كان الشــقاقي قــد بــدأ بنشــاطه 

لكــن  طالبــاً،  كان  منــذ  الســيايس 

الثــورة  بعــد  تتبلــور إال  خطواتــه مل 

بــدأ  حيــث   ،1979 ســنة  اإليرانيــة 

البحــث عــن طريــق لتنظيــم حركــة 

مســلحة تعمــل عــى تخليــص فلســطني 

من االحتالل.

ويف عــام 1978 اقــرح شــلّح عــى 

تنظيــم،  تشــكيل  الشــقاقي  صديقــه 

فأخــبه الشــقاقي أنه يــرأس مجموعة 

ــع اإلســالمية«،  ــرة باســم »الطالئ صغ

فــا كان مــن شــلّح إال أنــه انضــم 

ــم. ــذا التنظي له

ذلــك  بعــد  املجموعــة  وتوســعت 

الطلبــة  مــن  العــرشات  بانضــام 

ــة،  ــات املرصي ــطينني يف الجامع الفلس

»الجهــاد  لحركــة  بدايــة  لتشــّكل 

اإلســالمي”.

بعــد ذلــك عــاد شــلّح إىل غــزة 

وعمــل أســتاذاً لالقتصــاد يف الجامعــة 

اإلســالمية، لكنــه مل يتخــَل عــن مهامــه 

ــه  ــة، فاشــتهر بالدعــوة وبخطب النضالي

غضــب  أثــارت  التــي  الجهاديــة 

»إرسائيــل« ففرضــت عليــه اإلقامــة 

يف  العمــل  مــن  ومنعتــه  الجبيــة 

. معــة لجا ا

شــلّح  عــن  املعــروف  مــن  كان 

ــه يف  ــة وموهبت ــة العالي ــه اللغوي قدرت

تأليــف الشــعارات السياســية والخطــب، 

عــى  املســاعد  الجهــوري  وبصوتــه 

إلقــاء الكلــات الحاســية، ولهــذا كان 

غالبــاً عــى رأس التظاهــرات الشــعبية 

ــزة. ــاع غ يف قط

بالقضيــة  يعــرّف  شــلّح 
ــز  ــارج.. ويجّه ــطينية بالخ الفلس

العســكري للعمــل 

شــلح  غــادر   1986 عــام  يف 
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الخميس 7 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 17 حزيران 2021 

فلســطني إىل لنــدن إلكــال الدراســات 

العليــا، وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه 

يف االقتصــاد مــن جامعــة »درم« عــام 

1990، ليتنقــل بعدهــا بــني عواصــم 

الواليــات  إىل  ثــم  ولنــدن  الكويــت 

املتحــدة حيــث عمــل أســتاذاً لدراســات 

ــويب  ــة »جن الــرشق األوســط يف جامع

ــي 1993 و1995. ــني عام ــدا« ب فلوري

ســوريا،  إىل  توّجــه   1995 عــام 

ــودة إىل  ــه الشــوق للع ــد أن اشــتد ب بع

مــن  االنتهــاء  وبانتظــار  فلســطني، 

التقــى  بالعــودة،  الخاصــة  أوراقــه 

ــاً مــدة  ــور الشــقاقي وعمــالً مع بالدكت

لتطويــر  الخطــط  لوضــع  أشــهر   6

ذلــك  ويف  لكــن  الجهــادي،  العمــل 

ــور  ــال جهــاز املوســاد الدكت ــام اغت الع

مالطــا. الشــقاقي يف 

ــلّح  ــه ش ــد الل ــان عب ــب رمض انتخ

أمينــاً عامــاً لحركة »الجهاد اإلســالمي« 

خلفــاً للشــهيد فتحــي الشــقاقي، فســعى 

معارضــة  يف  طريقــه  مواصلــة  إىل 

ــلّح  ــار املس ــم الخي ــلو ودع ــاق أوس اتف

ــات  ــة العالق ــالل وإقام ــة االحت ملواجه

ــة مــع كل  السياســية الحســنة واإليجابي

أصدقــاء القضيــة الفلســطينية ومــع 

ــة  ــة االنتفاضــة الفلســطينية الثاني بداي

»إرسائيــل«  اتهمــت   ،2000 عــام 

ــؤولية  ــلح باملس ــه ش ــد الل ــان عب رمض

املبــارشة عــن عــدد كبــر مــن عمليــات 

»الجهــاد اإلســالمي« ضــد أهــداف 

إرسائيليــة.

وارتبــط اســم شــلّح بعمليــة »زقــاق 

مدينــة  يف  وقعــت  التــي  املــوت« 

ــد  ــل قائ ــببت مبقت ــي تس ــل، والت الخلي

ــة إىل 13  ــي باإلضاف ــكري إرسائي عس

ــن. ــاً آخري جندي

عــى  شــلّح  واشــنطن  وأدرجــت 

اإلرهابيــة«  »الشــخصيات  قامئــة 

عــام 2003، ويف نهايــة عــام 2017 

ــدرايل  ــات الفي ــب التحقيق أدرجــه مكت

قامئــة  عــى   ،”FBI”األمــريك

ملطلوبــني. ا

الســلطات  أدرجــت  أن  وســبق 

قامئــة  عــى  شــلح  األمركيــة 

مبوجــب  اإلرهابيــة«  »الشــخصيات 

القانــون األمــريك وصــدرت بحقــه 

ــة  ــن املحكم ــة م ــم 53 تهم ــة تض الئح

الوســطى  املقاطعــة  يف  الفيدراليــة 

.2003 عــام  فلوريــدا  لواليــة 

عــام  األمركيــة  اإلدارة  وقامــت 

2007 بضمــه لبنامــج »مكافــآت مــن 

 5 مبلــغ  وعرضــت  العدالــة«،  أجــل 

ماليــني دوالر مقابــل املســاهمة يف 

اعتقالــه.

شــلّح يصــارع املــرض.. وينتــر 

للحيــاة

ــروت  ــلّح يف ب ــان ش ــويف رمض ت

يف 6 حزيران/يونيــو 2020 عــن عمــر 

ناهــز 62 عامــاً، وذلــك بعــد رصاع 

ــالل  ــال« خ ــرض عض ــة »م ــع نتيج م

ــه. ــن حيات ــرة م ــنوات األخ الس

أوىص شــلّح بــأن يُدفــن يف قطــاع 

غــزة، لكــن االحتــالل الصهيــوين منــع 

دخــول جثانــه إىل القطــاع، فُنقــل إىل 

ــني يف دمشــق  ــم الرمــوك لالجئ مخي

يف  شــقيقه  بجــوار  هنــاك  ليدفــن 

تأســيس »الجهــاد اإلســالمي« وقيادتهــا 

ــقاقي. ــي الش فتح

ــع  ــني، وم ــه بعام ــل وفات ــن قب لك

اشــتداد املــرض وصعوبــة مارســته 

ملهامــه القياديــة، تخــى عــن أمانــة 

 2018 عــام  اإلســالمي«  »الجهــاد 

ألخيــه زيــاد نخالــة الــذي أكــد اليــوم 

»تقدمــت  بقيــادة شــلّح  الحركــة  أن 

ــة  ــتويات الربوي ــى كل املس ــات ع بثب

والعســكرية”. والسياســية 

املصدر: امليادين

�� عام عى الرحيل.. الدكتور رمضان شلّح اسم آخر لفلسطني
*ال مبالغــة إن قيــل أن اســم رمضــان عبــد للــه شــلّح هــو واحــد مــن أســاء فلســطني، فالرجــل الــذي حلّــت ذكــرى وفاتــه 

ــدارة يف  ــع الص ــطينية إىل موق ــة الفلس ــل القضي ــث لنق ــعيه الحثي ــاً يف س ــن 42 عام ــر م ــذل أك ــد 6-6-2021، ب األوىل، األح

ــارًة والدمــاء طــوراً.* ــة جامعــة تخدمهــا الكلــات ت االهتــام العــريب والــدويل، وتحويلهــا إىل قضي

gh-12/14/06/https://psmoltaqa.com/2021
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هــل مســرة األعــالم مــرشوٌع 

بــرأي  القــدس  الســتعادة 

املســتوطنيني، أم هــي البوابــة التــي 

ــوين  ــود الصهي ــة الوج ــتكون نهاي س

؟ وفلســطني  القــدس  يف 

عندمــا تصبــح املســرات الدينيــة 

مضــار تســابق يحصــد املتســابقون 

ــالت  ــا يف الحم ــه أصواتً ــن خالل م

ــا أن نقــرأ الكثــر  ــة، ميكنن االنتخابي

يف  االســراتيجية  القضايــا  مــن 

حركــة رصاعنــا مــع هــذا الكيــان 

ــب. الغاص

مســألة  أن  نــرى  وعندمــا 

ــة،  ــة املتطرف ــارات الديني ــم التي دع

القــادة  يســتخدمها  قضيــة  هــي 

ــٍة  ــل” كورق ــيون يف “إرسائي السياس

رابحــة يف رصاعهــم حــول الوصــول 

إىل الســلطة، أو االســتمرار فيهــا، 

ميكننــا كذلــك أن نفهــم الكثــر مــن 

ــان  ــذا الكي ــام ه ــي أق ــوالت الت املق

وجــوده مــن خاللهــا.

أن  سياســيون  باحثــون  يــرى 

“اإلرسائيــي”  الكابينيــت  اجتــاع 

فيــا  تُقــام  مســرة   أجــل  مــن 

يُســمونه عاصمــة “إرسائيــل”، يُثبــت 

ــب  ــها ترام ــي كرّس ــة الت أن العاصم

أن  أرادوا  كــا  تعــد  مل  لليهــود، 

تكــون، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 

اليــوم غــر قادريــن  فالصهاينــة 

عــى إطــالق مســرة يف القــدس.

وخــباء  باحثــون  ويــرى 

ــة  ــي” أن الحكوم ــأن “اإلرسائي بالش

ــذه  ــل ه ــررت تأجي ــة” ق “اإلرسائيلي

إمكانيــة  يف  وبحثــت  املســرة، 

ــيا  ــا والس ــارها وتوقيته ــر مس تغي

يف ظــل احتجــاج رجــال الرشطــة 

ــة  ــذا دالل ــش. ويف ه ــن والجي واألم

فجــوة  هنــاك  أن  عــى  واضحــة 

ــني  ــيني واألمني ــني السياس ــرة ب كب

املتشــددين  التســتوطنيني  مــع 

الدينيــني. واألصوليــني 

الخــباء  مــن  الكثــر  ويُشــر 

أن  إىل  “اإلرسائيــي”  بالشــأن 

مســرة األعــالم، مســرة تقليديــة 

فيهــا  ويُشــارك  عــام  كل  تُقــام 

ُغــالة املســتوطنيني واملتطرفــني، وال 

يُشــارك فيهــا جمهــور عــادي بل هي 

محصــورة يف مجموعــات متطرفــني 

و«شــبيبة  الهيــكل«  »أمنــاء  مثــل 

الصهيونيــة  و«حــزب  التــالل« 

وكل  الهافــا«  و«حركــة  الدينيــة« 

بالعنــف  يؤمــن  ممــن  هــؤالء 

والرحيــل القــري للفلســطينيني، 

ــدرك  ــا أن ن ــا ميكنن ــا أيًض ــن هن وم

الــذي  الســيايس  االبتــزاز  حجــم 

ــار  ــني يف مض ــه كل الداخل مُيارس

التســابق للوصــل إىل ســدة الكــم 

داخــل الكيــان، علــًا أن أكرهــم 

ليــس متديًنــا، بــل هــو ضــد التديــن 

أصــاًل، ألنــه إمــا علانيًــا أو شــيوعيًا 

ُملحــًدا. أو 

مــن هنــا نــرى أن فُرصــة تفعيــل 

ــذه  ــد كل ه ــدام واملقاومــة ض الص

املشــاريع التهويديــة، هــي فُرصــٌة 

بالحــد  اســتثارها  يجــب  ذهبيــة 

مــرشوع  إىل  لتتحــول  األعــى، 

للجهــاد  وناجــح  وقــوي  ممكــن 

داخــل القــدس، وصــواًل لتحريرهــا، 

وإلغــاء كل مشــاريع تهويدهــا، ولعــل 

هــذا الهاجــس هــو الــذي خــاف 

وأشــار  السياســيني،  بعــض  منــه 

إليــه الكثــر مــن الباحثــني بــأن 

قــد يكــون بدايــة نهايــة الكيــان 

فلســطني. يف  الصهيــوين 

يف  االحتــالل  مواجهــة  إن 

القــدس، ودعــم غــزة لهــذة املواجهــة 

تعميــق  يف  ســاهم  واملقاومــة، 

ــم إىل  ــوين، وأوصله ــكك الصهي التف

ــزة  ــادة أجه ــم كق ــم بينه ــادل الته تب

تجــاه  وكمســتوطنيني  جهــة،  مــن 

ــن  ــرى. وم ــة أخ ــن جه ــتهم م ساس

ــر  ــْبُ الكث ــا َس هــذه النتيجــة ميكنن

مــن نتائــج ومثــرات وحــدة املقاومة.

اليــوم  يلزمنــا  والخالصــة..  

ــرة  ــارات الكب ــد االنتص ــة بع وخاص

ــل  ــة، أن نجع ــن جبه ــر م ــى أك وع

عــى  وكذبهــم  خالفاتهــم  مــن 

بعضهــم، ومــن اســغاللهم للعامــل 

ــم،  ــني عنده ــدى املتطرف ــي ل الدين

ــا أن  ــي، ميكنن ــم اإلثن ــن تنافره وم

نجعــل مــن كل ذلــك حصــان طروادة 

يُزيــل هــذا الكيــان الهــّش الــذي هو 

ــوت. ــت العنكب ــن بي ــن م أوه

الشيخ الدكتور عبدالله كتمتو

منّسق امللتقى العلايئ العاملي من أجل 

فلسطني

قراءة معرفية لمسيرة األعالم »اإلسرائيلية«



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 12 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
صــودرت أراضيهــا البالغــة مســاحتها 3,8 ألــف دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 329 

نســمة، 381 نســمة عــام 1931، وارتفــع إىل 450 عــام 1945.

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

- أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف بيكورا« عام 1949.

ساطاف

الخميس 7 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 17 حزيران 2021 
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