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يمكننا وقف التهويد
قال الله تعاىل: )وال تَنازَُعوا فتفَشلَوا وتَْذَهَب ِريُحُكم( األنفال ٤٦.

ــة  ــة لألم ــة القيمي ــاء املنظوم ــة يف بن ــا عالق ــوص له ــن نص ــريب، م ــب األدب الع ــا ورد يف كُت ــن أروع م م
ــا يف  ــدة وأثره ــرة الوح ــم أوالده مث ــاء ليُعلّ ــد اآلب ــه أح ــام ب ــذي ق ــي ال ــال العم ــة، ذاك املث ــالمية والعربي اإلس

ــم. حياته

تقــول هــذه الروايــة األدبيــة، أن والــًدا لعــرة مــن الولــد وكان عــى فــراش املــوت، جمــع أوالده العــرة، وأىت 
بحزمــة مــن الِعــّي، ودفــع بهــا إىل كل فــرد مــن أوالده وطلــب منــه كرسهــا، وبعــد أن دارت عــى العــرة، وعجــز 
كل واحــٍد منهــم عــن كرسهــا منفــرًدا، قــام األب بتفريــق هــذه الحزمــة، وأعطــى كل ولــٍد عصــاة واحــدة وطلــب 
منــه كرسهــا، فكرسهــا الجميــع، فقــال لهــم هــذا الوالــد الغيــور والحكيــم: »تــأىب الِعــِيُ إذا اجتمعــن تًَكــرُسًا.. 

وإذا تفرقــت تََكــرّست آحــاًدا« .

مــن خــالل رصدنــا لواقــع األمــة اإلســالمية بالشــكل العــام، وعــى مــر تاريخهــا، يجــد أنــه كلــا كانــت األمــة 
متاســكة مــع بعضهــا البعــض، ومجتمعــة عــى أهدافهــا الكــرى، وُمالحقــة لــكل الخائنــن والكذبــة واملنافقــن، 
ــكرية  ــا العس ــا يف كل معاركه ــا له ــاح حليًف ــع، كان النج ــدارة وال موق ــة ص ــذه الرذم ــون له ــاعية أن ال يك وس
ــاظ عــى األرض واملقدســات  ــن ســاحات التصــدي للحف ــا م ــة وغريه ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــة والعقدي واألمني

والهويــة. وأزعــم أنــه مل تتخلــف هــذه الرؤيــة أبــداً، ال يف القديــم وال يف الحديــث.

وأكــر مثــال حــي وحديــث، مــا شــاهدناه يف االثنــي عــر يوًمــا القريبــة، والتــي ترجمــت فيهــا األمــة عموًمــا، 
واملقاومــة الفلســطينية خصوًصــا يف حــي الشــيخ جــرّاح أنهــا قــادرة عــى الوقــوف يف وجــه كل عمليــات التهويــد 
ــالل،  ــا االحت ــي وضعه ــا الت ــكل الجغرافي ــة، فوحــدة املقاومــة مــن الداخــل، وتجاوزهــا ل ــاء الهوي واإلفــراغ وإلغ
واشــراك الــكل الفلســطيني املقــاوم، أنتــج نــًرا عســكريًا وسياســيًا واســراتيجيًا ال ميكــن نكرانــه، والتضامــن 
الشــعبي الــذي رأينــاه مــن عــدة عواصــم عربيــة وإســالمية، والــذي أحــرج املجتمــع الــدويل مــن ناحيــة، وبعــض 
ــة  ــطينية إىل واجه ــة الفلس ــادة القضي ــرٌي يف إع ــٌر كب ــه أث ــذي كان ل ــرى، وال ــة أُخ ــن جه ــة م ــة العربي األنظم
األحــداث الدوليــة واإلقليميــة، وســلط الضــوء مــن جديــد عــى معانــاة الفلســطينين يف الداخــل، ووجــوب رفــع 
هــذه املعانــاة، وكشــف الوجــه الحقيقــي لهــذا الكيــان الغاصــب، الــذي يدعــي الدميقراطيــة، واحرامــه لحقــوق 
ــق  ــا بح ــي يرتكبه ــه الت ــى جرامئ ــان ع ــذا الكي ــبة ه ــب محاس ــة واج ــات الدولي ــى املنظ ــرض ع ــان، وف اإلنس

صاحــب األرض.

مــن هنــا ميكننــا القــول أننــا لســنا عاجزيــن مــن بعــد اليــوم عــن وضــع حــٍد لهــذا الكيــان، وكذلــك بإمكاننــا 
ــدء  ــك وحــده قــرار ب ــد ميل ــه مل يَع ــا أن ــان مــن خالله ــدرك هــذا الكي ــدة، يُ ــة رعــب وحــرب جدي فــرض معادل
الحــرب وإنهائهــا مــن بعــد اليــوم، وأن عمليــات التهويــد الزمــاين واملــكاين للقــدس وأحيــاء القــدس مل تَُعــْد بيــده 
فقــط، فاملقاومــة واملجاهــدون باتــت لهــم كلمــة الميكــن تجاوزهــا، واألمــة اســتيقظت لقضاياهــا الكــرى ولــن 

تعــود للــوراء.

وحــدة الداخــل والخــارج هامــة بــل فــرُض عــٍن، وتجــاوب األمــة العربيــة واإلســالمية كذلــك فــرض عــن، 
ــة كل  ــرب، وقضي ــة الع ــلمن، وقضي ــلمن كل املس ــة املس ــي قضي ــم، ه ــطينين وحده ــت للفلس ــطن ليس ففلس
العاملــن عــى تحقيــق كرامــة اإلنســان مهــا كانــت جنســيته ولونــه وموقعــه، وهــي القضيــة الوحيــدة اليــوم التــي 

ــة والكرامــة. ــة والحري ــُن كل أصحــاب دعــوات العدال َتْتِح

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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اســتيطانية  جمعيــات  دعــت 

اقتحــام  إىل  أنصارهــا،  صهيونيــة، 

واســع للمســجد األقــى الخميــس 10-

6-2021 ردًّا عــى إلغــاء مــا تســمى 

بـ”مســرية األعــالم” يف مدينــة القــدس 

املحتلــة.

وأعلــن عضــو “الكنيســت” عــن 

إيتــار  الدينيــة”،  “الصهيونيــة 

بــن غفــري، وعضــو الكنيســت عــن 

مســاء  غــوالن،  مــاي  “الليكــود”، 

اإلثنــن 7-6-2021، اعتزامهــا قيــادة 

املســرية االســتفزازية، مســتفيدين مــن 

ذكــرت  كــا  الرملانيــة،  حصانتهــا 

أن   )”11 )“كان  الصهيونيــة  القنــاة 

ــن مــن الليكــود  أعضــاء كنيســت آخري

يعتزمــون االنضــام للمســرية، رغــم 

الســاح  رســميًا،  الرطــة،  رفــض 

. بتنظيمهــا

ويف بيــان صــادر عنهــا، دعــت 

مــا تعــرف بـ”مقــر منظــات جبــل 

املنظــات  تضــم  التــي  الهيــكل”، 

بتدمــري  تطالــب  التــي  اليهوديــة 

األقــى وبنــاء الهيــكل عــى أنقاضــه، 

أوســع  عــى  األقــى  اقتحــام  إىل 

ــجعي  ــة مش ــت رابط ــا أعلن ــاق. ك نط

ــار القــدس” املتطرفــة )“ال  ــق “بيت فري

ــرب واإلســالم،  ــة للع ــا”(، املعادي فاميلي

أن أنصارهــا يعتزمــون املشــاركة يف 

املســرية يف جميــع األحــوال؛ يف حــن 

دعــت منظــات إرهابيــة صهيونيــة من 

بينهــا منظمــة “الهافــا”، املســتوطنن، 

واســع  اقتحــام  يف  املشــاركة  إىل 

ــدة  ــاعة الواح ــى، الس ــجد األق للمس

والنصــف ظهــر يــوم الخميــس القــادم.

ــال  ــد الرح ــى ش ــث ع ــي يح املفت

إىل املســجد األقــى املبــارك

ــن يف  ــي حس ــّذر املفت ــدوره، ح ب

مــن   ،2021-6-7 اإلثنــن  لــه  بيــان 

تنفيــذ مــا يســمى مبســرية األعــالم 

ــة، التــي يــراد منهــا  يف القــدس املحتل

واســرضاء  الفلســطينين  اســتفزاز 

املســتوطنن املتطرفــن، مــا يســهم 

القــدس،  مدينــة  أجــواء  توتــري  يف 

محمــال ســلطات االحتــالل عواقــب 

هــذه االعتــداءات كافــة، التــي ينبغــي 

أن تواجــه ببــذل اإلمكانــات املتاحــة 

لصدهــا، وعــى رأس ذلــك تكثيــف شــد 

الرحــال إىل املســجد األقــى املبــارك 

والتواجد فيه.

كــا بــّن أن مــا تقــوم بــه ســلطات 

لتغيــري  إجــراءات  مــن  االحتــالل 

طريــق جــرس بــاب املغاربــة الــذي 

يصــل ســاحة الــراق باملســجد االقــى 

ــارك. املب

وأوضــح أن مــا ينــر عــر وســائل 

إمنــا  الجــرس  هــذا  حــول  اإلعــالم 

يهــدف إىل بنــاء جــرس خرســاين أكــر 

ــدف  ــايل به ــرس الح ــن الج ــع م وأوس

ــكل  ــه بش ــالل وآليات ــوات االحت ــع ق دف

األقــى  املســجد  اىل  وأرسع  أكــر 

التداعيــات  مــن  محــذًرا  املبــارك، 

الخطــرية عــى املنطقــة بأرسهــا جــراء 

الصمــت عــى هــذه األفعــال، التــي 

ــع الســاوية واألعــراف  ــك الرائ تنته

ــة. ــة كاف ــق الدولي واملواثي

األقصى في أيار:
ا على إلغاء  دعوات صهيونية القتحام واسع لألقصى ردًّ

»مسيرة األعالم«.. والمفتي يدعو لشد الرحال
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الخميس 29 شوال 1442هـ، الموافق لـ 10 حزيران 2021 

دعــت فعاليــات ونشــطاء للنفــري 

املحتلــة  القــدس  مدينــة  يف  العــام 

ــة  ــع محاول للتصــدي للمســتوطنن ومن

اقتحــام واســع لألقــى يــوم الخميــس 

املقبــل، الــذي تدعــو إليــه جمعيــات 

اســتيطانية ردًّا عــى إلغــاء مــا تســمى 

بـ«مســرية األعالم« يف مدينــة القدس.

تصعيد ومواجهة

الهيئــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 

نــارص  التهويــد  ملناهضــة  املقدســية 

ــح  ــد واض ــود تصعي ــى وج ــي ع الهدم

مــن االحتــالل يف القــدس يف محاولــة 

ــه وحفــظ مــاء وجهــه  الســتعادة كرامت

لهــا  تعــرض  التــي  اإلهانــة  بســبب 

خــالل املعركــة األخــرية.

مــا  أن  مــن  الهدمــي  وحــذر 

يجــري يف القــدس وتصعيــد االحتــالل 

النفجــار  لحظــة  أي  يف  ســيؤدي 

املوقــف وحينهــا لــن تســتطيع ســلطات 

االحتــالل أن تتخيــل النتائــج، وســتكون 

ــا،  عاجــزة عــن إعــادة األمــور لنصابه

فتتــورط يف مواجهــة عســكرية ليســت 

هــي الفاعــل األســايس فيهــا، وليســت 

ــا. ــرر نهايته ــن يق م

ومــا  »الواقــع  الهدمــي:  وقــال 

يجــري يف القــدس مبــر، واالحتــالل 

ــه جلهــا  ــدأ ينصــاع للمقاومــة، وأفعال ب

ردة  واختبــار  التجريــب  بــاب  مــن 

الفعــل وتلمــس قــدرة املقاومــة«.

األعــالم«  »مســرية  أن  وأوضــح 

ــة  ــتفزاز املقاوم ــدف الس ــا يه وإلغاءه

وكــرس شــوكة املقدســن وإظهــار أنهــم 

تركــوا وحدهــم يف امليــدان بعــد وقــف 

املعركــة يف غــزة، مؤكــًدا أن هــذا ميثــل 

ـا صارًخــا لحكومــة لالحتــالل  تحديّـً

كونهــا تتخــذ القــرارات وتراجــع عنهــا.

ولفــت الهدمــي إىل أن االحتــالل 

حــرص عــى اقتحــام األقــى يف أول 

ــار،  ــد وقــف إطــالق الن ــه بع فرصــة ل

وصعــد مــن انتهاكاتــه يف حــي الشــيخ 

الصحفيــن  عــى  فاعتــدى  جــراح 

والنشــطاء واعتقــل عــدًدا منهــم، وذلك 

ــين. ــاب املقدس ــه إلره ــعى من يف مس

دور مهم

ويف الســياق ذاتــه، أشــار الهدمــي 

للــدور املهــم للمقدســين وأهــل الضفة 

»يظــن  قائــاًل:  املحتــل،  والداخــل 

البعــض أن دخــول املقاومــة يف معادلــة 

املواجهــة مــع االحتــالل ألجــل القــدس 

القــدس  يف  الشــعبي  الــدور  تنهــي 

والضفــة«. والداخــل 

وأضــاف »الحقيقــة عكــس ذلــك 

مــن رضورة  يزيــد  يجــري  مــا  ألن 

القــدس  يف  شــعبي  حــراك  وجــود 

ــه  ــيكون ل ــه س ــل، ألن ــة والداخ والضف

ــر  ــم وأك ــم أه ــر، فدوره ــم األث عظي

تأثــريًا مــن دور املقاومــة يف غــزة، 

كونهــم ميثلــون خنجــرا يف خــارصة 

االحتــالل«.

يســعى  االحتــالل  أن  وأوضــح 

ــم  ــل وحرفه ــطينيي الداخ ــاء فلس إلله

عــن هويتهــم الوطنيــة مــن خــالل 

إشــغالهم بتشــكيل الحكومــة، وطالبهــم 

بالركيــز عــى عالقتهــم مــع االحتــالل 

ــوا  ــن يكون ــالل وأنهــم ل ــه احت عــى أن

ــرم. ــه املج ــن نظام ــزًء م ج

الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد: تصعيد االحتالل في 
القدس سيؤدي في أي لحظة لالنفجار
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االحتــالل  ســلطات  تواصــل 

مخططاتهــا الهادفــة لتغيــري الواقــع 

الدميوغــرايف وتاريــخ مدينــة القــدس 

األيــام  يف  رشعــت  حيــث  املحتلــة؛ 

األخــرية بإخطــار عــدد مــن العائــالت 

ســلوان  بلــدة  يف  منــزاًل   13 لهــدم 

األقــى. املســجد  جنــويب 

وحــذر الناطــق باســم لجنــة الدفاع 

ــن  ــاب م ــو دي ــري أب ــلوان فخ ــن س ع

ــف  ــن 25 أل ــر م ــالل أك ــط إلح مخط

ــن  ــية م ــق املقدس ــتوطن يف املناط مس

جبــل املكــر حتــى أســوار املســجد 

ــذا  ــة، وه ــة الجنوبي ــى يف الجه األق

مــن  املقدســين  كل  ترحيــل  يعنــي 

ــة. املنطق

وأوضــح أن االحتــالل يريــد تشــكيل 

حــزام اســتيطاين ممتــد مــن حــي 

بطــن الهــوى مــروًرا بســلوان ووصــوال 

وعــن  ذلــك  كل  الحلــوة،  وادي  إىل 

االحتــالل عــى املســجد األقــى الــذي 

ــة. ــن العاصف ــو يف ع ه

ــدف مــن  ــاب أن اله ــو دي ــد أب وأك

هــدم وترحيــل أهــايل ســلوان هــو 

ســيايس اســتيطاين تهويــدي، حيــث 

يعــد الحــي الحاميــة الجنوبية للمســجد 

ــى. األق

ونبّــه إىل أن االحتــالل يزعــم أن 

هــذه البيــوت قــد بنيــت دون ترخيــص، 

قبــل  موجــود  أغلبهــا  أن  حــن  يف 

ــالل. ــود االحت وج

وقــال أبــو ديــاب: “إن املطلــوب 

ــاء  ــالل إللغ ــى االحت ــط ع ــو الضغ ه

قــرارات هــدم وترحيــل ســكان الحــي 

ــا”. ملصلحــة جمعيــات اســتيطانية نهائيًّ

ــن  ــوم اإلثن ــتوطنون، ي ــرّف مس ج

7-6-2021، حيًّــا تاريخيًّــا قــرب الحــرم 

ــة  ــدة القدميــة مبدين ــي بالبل اإلبراهيم

الغربيــة  الضفــة  جنــوب  الخليــل 

ــة. املحتل

وأفــاد مديــر الدائــرة القانونيــة يف 

لجنــة إعــار الخليــل توفيــق جحشــن، 

أن مســتوطنن تحــت حايــة جيــش 

االحتــالل، رشعــوا يف تجريــف مــا 

ــوش  ــع يف ح ــر مرب ــاحته 400 م مس

قطنتــه  الــذي  ورشيــف،  قفيشــة 

باإلضافــة للعائلتــن املذكورتــن عائلتــا 

الفاخــوري وأبــو ســنينة، قــرب الحــرم 

ــط  ــة وس ــدة القدمي ــي بالبل اإلبراهيم

مدينــة الخليــل، يف ســياق عمليــات 

ســلطات  تنتهجهــا  التــي  التهويــد 

االحتــالل باملدينــة القدميــة.

املجتمــع  جحشــن،  وطالــب 

الــدويل والــدول األعضــاء يف منظمــة 

›اليونســكو‹ بتحمــل مســؤولياتهم تجــاه 

مــا تقــوم بــه »إرسائيــل«، الســلطة 

القامئــة باالحتــالل، مــن انتهــاكات 

لحقــوق الشــعب الفلســطيني وممتلكاتــه 

وآثــاره وتراثــه، وشــدد عــى رضورة 

ــل  ــة لعم ــات املؤسس ــم االتفاقي إنفاذه

فاعلــة  إجــراءات  واتخــاذ  املنظمــة 

فلســطن  ألرض  الحايــة  وتوفــري 

وشــعبها وتراثهــا الفكــري والحضــاري.

املتحــدة  األمــم  منظمــة  وكانــت 

للربيــة والثقافــة والعلــوم »اليونســكو« 

ــخ 2017-7-7  أعلنــت يف باريــس بتاري

أن البلــدة القدميــة يف الخليــل أصبحت 

»منطقــة محميــة«، بصفتهــا موقًعــا 

اســتثنائية«،  عامليــة  بقيمــة  »يتمتــع 

وذلــك يف أعقــاب تصويــت رسي عــى 

الــراث  الخليــل عــى الئحــة  إدراج 

ــي. العامل

تحذيرات من مخطط إلحالل 25 ألف مستوطن 
في محيط األقصى

ا قرب اإلبراهيمي بالخليل ا تاريخيًّ مستوطنون يجرفون حيًّ
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الخميس 29 شوال 1442هـ، الموافق لـ 10 حزيران 2021 

ــر  ــالل أم ــلطات االحت ــدرت س أص

اعتقــاٍل إدارّي ملــدة شــهر بحّق األســري 

ــان، املــرب عــن  الشــيخ خــر عدن

الطعــام منــذ 11 يوًمــا رفًضــا العتقالــه 

التعســفي.

وأوضــح نــادي األســري الفلســطيني 

أّن الشــيخ عدنــان )43 عاًمــا(، القيادي 

اإلســالمي«،  »الجهــاد  حركــة  يف 

قــد رشع يف إرضابــه منــذ لحظــة 

ــو  ــن أيار/ماي ــر الـــ30 م ــه فج اعتقال

بلــدة  حواجــز  أحــد  املايض عــى 

عرابــة يف محافظــة جنــن، ومــا يــزال 

يقبــع داخــل زنزانــة ضيقــة يف معتقــل 

»الجلمــة”.

وتعــرّض األســري عدنــان لالعتقــال 

مجموعــه  مــا  وأمــى  مــرة،   12

االحتــالل،  ســجون  يف  ســنوات   8

اإلدارّي،  االعتقــال  رهــن  معظمهــا 

عــن  قاســية  إرضابــات  وخــاض 

ــة  ــة مطلبي ــام بأهــداف احتجاجي الطع

كاد يفقــد حياتــه خاللهــا، وتحديــًدا يف 

.2018 العــام 

أقدمــت مــا تســمى منظمــة “نســاء 

ــة  ــد” االســتيطانية واملنضوي ألجــل املعب

ــات  ــاد منظ ــمى “اتح ــا يس ــت م تح

املعبــد” عــى وضــع الفتــة عنــد مدخــل 

محاولــة  يف  املغاربــة؛  بــاب  جــرس 

لتغيــري اســمه إىل )بــاب هليــل(، نســبة 

للمســتوطنة “هليــل أرئيــل” التــي قُتلــت 

يف كريــات أربــع بالخليــل يف حزيــران 

ــام 2016. ع

وتــأيت هــذه املحاولــة لتغيــري اســم 

ــورا  ــا ديب ــد “رين ــة عــى ي ــاب املغارب ب

وعضــو  املســتوطنة،  والــدة  أرئيــل” 

مجلــس إدارة منظمــة “نســاء ألجــل 

ــد”. املعب

ــداءات االحتــالل  يشــار إىل أن اعت

بحــق  تتفاقــم  وأذرعــه  الصهيــوين 

املســجد األقــى عاًمــا بعــد آخــر، 

وتعمــل أذرع االحتــالل عــى حشــد 

اقتحــام  يف  للمشــاركة  أنصارهــا 

األقــى وتدنيســه واســتهداف املكــون 

البــري اإلســالمي داخــل املســجد.

ــارة  ــد” عب و”اتحــاد منظــات املعب

عــن تكتــل مــن الحــركات اليهوديــة 

املتطرفــة، ومــن أبرزهــا “حركــة أمنــاء 

ــن أجــل  ــكل، طــالب م ــن أجــل الهي م

الهيــكل،  أجــل  مــن  نســاء  الهيــكل، 

ام  وحركــة  الجبــل،  إىل  عائــدون 

ــة  ــدرج ضمــن مظل ــا تن ترتســوا”، وكله

منظــات  ائتــالف  تدعــى  واحــدة 

املزعــوم. “الهيــكل” 

و”نســاء مــن أجــل الهيــكل” منظمة 

بنشــاطات  تقــوم  نســائية  يهوديــة 

ــرة  ــج فك ــارك يف تروي متواصلــة؛ تش

وجــوب بنــاء الهيــكل الثالــث، وتــرأس 

ــة  ــي رب ــال”، وه ــة “ميخ ــذه الحرك ه

ــة مــن ســكان  ــزل تّدعــي الحاخامي من

املجموعــة  هــذه  وتقــوم  هيكــروت، 

الترعــات، وخاصــة املصــاغ  بجمــع 

الذهبــي مــن النســاء، مدعيــة بــأن 

ــد مبــا  هــذا الذهــب يصــاغ مــن جدي

لصناعــة  الهيــكل”  “معهــد  يدعــى 

أدوات الهيــكل الثالــث املزعــوم.

جماعات استيطانية نسائية تحاول تغيير اسم باب 
المغاربة إلى باب »هليل«

االحتالل يصدر أمر اعتقال إداري بحق 
األسير عدنان لمدة شهر



أكــد األمــن العــام لحــزب اللــه 

ــة  ــه أن القــدس املحتل حســن نــر الل

ــة  ــة األم واملســجد األقــى هــا قضي

ــا. كله

وأعلــن خــالل كلمــة لــه ألقاهــا 

ــيس  ــن لتأس ــرى الثالث ــبة الذك مبناس

ــد  ــل بِج ــة تعم ــار أن املقاوم ــاة املن قن

ــا  ــة مفاده ــل إىل معادل ــى أن »نص ع

أن االعتــداء عــى القــدس يعنــي حربـًـا 

إقليميــة”.

وقــال: “إن أول الغيــث يف املعادلــة 

الجديــدة جــاء مــن اليمــن العزيــز”.

أن  الواضــح  »مــن  وأضــاف 

ــة  ــون عــى حاي الفلســطينين مصّمم

أن  األمــة  عــى  ويبقــى  القــدس، 

تدعمهــم«، مشــّدًدا عــى أن »القــدس 

ــة  ــة األم واملســجد األقــى هــا قضي

كلّهــا”.

وأشــار إىل أننــا »أمــام عــدّو حاقــد 

إىل  يهــرب  وقــد  ومــأزوم،  وأحمــق 

ــة”. ــه الداخلي ــن مآزق ــام م األم

ونبّــه نــر اللــه إىل أن رئيــس 

تكليفــه  املنتهــي  االحتــالل  وزراء 

بنيامــن نتنياهــو »قــد يذهــب إىل أّي 

خيــار أحمــق نتيجــة أزمتــه، ويجــب 

متابعــة هــذا األمــر”.

أعلنــت نرسيــن العــاري، نائــب 

ــة الحقــوق والحريــات والعالقــات  لجن

النــواب  مجلــس  يف  الخارجيــة 

التونــي، أن مكتــب اللجنــة ناقــش يف 

اجتاعــه الثالثــاء 8-6-2021، برنامــج 

ــد  ــد موع ــن تحدي ــّذي يتضّم ــه ال عمل

ــم  ــون تجري ــة قان ــروع يف مناقش لل

التطبيــع.

النــواب  مجلــس  مكتــب  وأحــال 

ــروع  ــايض، م ــو امل ــار/ ماي يف 21 أي

ــان  ــع مــع الكي قانــون »تجريــم التطبي

الحقــوق  لجنــة  عــى  الصهيــوين« 

والحريــات مــع طلــب اســتعجال النظــر 

ــه. في

وجــاء ذلــك، عقــب مطالبــة غالبيــة 

الكتــل النيابيــة خــالل جلســة عامــة 

عقــدت يف 18 أيــار/ مايــو، »بتجريــم 

التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين، عــى 

عــى  الصهيــوين  العــدوان  خلفيــة 

قطــاع غــزة، واألحــداث يف األرايض 

الفلســطينية”.

وشــهدت تونــس مظاهــرات واســعة 

خلفيــة  عــى  للفلســطينين  داعمــة 

غــزة. عــى  األخــرية  الحــرب 
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نصر الله: نعمل على معادلة »االعتداء على القدس 
يعني حرًبا إقليمية«

لجنة الحريات ببرلمان تونس تشرع بمناقشة 
قانون »تجريم التطبيع«



االحتــالل  محكمــة  أّجلــت 

القــدس  يف  املركزيــة  الصهيونيــة 

املحتلــة، البــت يف قــرارات تهجــري 

ــوى يف  ــن اله ــي بط ــن ح ــالت م عائ

ــو  ــن توز/يولي ــن م ــلوان إىل الثام س

املقبــل.

االحتــالل  قــوات  وقمعــت 

 ،2021-10-6 الخميــس  الصهيــوين، 

ــام  ــة أم ــة تضامني ــاركن يف وقف املش

ــددة مبحــاوالت  ــالل املن ــة االحت محكم

تهجــري أهــايل حــي بطــن الهــوى يف 

املحتلــة. القــدس  ســلوان يف 

مــع  تضامًنــا  الوقفــة  ونُظمــت 

عائلتــي ســامل غيــث وجــواد أبــو نــاب، 

والتــي أجلــت محكمــة االحتــالل قــرار 

لصالــح  منزليهــا،  مــن  تهجريهــا 

املســتوطنن يف حــي بطــن الهــوى.

وأفــادت مصــادر محليــة، أن قوات 

يف  املشــاركن  هاجمــت  االحتــالل 

ــع  ــن م ــت بالتزام ــي نظم ــة الت الوقف

نظــر محكمــة االحتــالل يف اســتئناف 

تهجريهــم،  ضــد  الحــي  أهــايل 

واعتــدت عليهــم بالــرب.

قــوات  أن  املصــادر،  وأوضحــت 

االحتــالل الصهيــوين اعتــدت بالــرب 

عــى الوجــه باليديــن وأعقــاب البنــادق 

املشــاركن،  والنســاء  الرجــال  عــى 

املحكمــة  أمــام  تواجدهــم  خــالل 

األهــايل. مــع  للتضامــن 

واعتقلــت قــوات االحتالل الشــابن 

باســل الدويــك وعــادل الســلوادي بعــد 

املــرح،  بالــرب  االعتــداء عليهــا 

ــد  ــديس املبع ــال املق ــة إىل اعتق إضاف

ــو  ــو رموز،وه ــام أب ــى نظ ــن األق ع

ــدد بالتهجــري. أحــد ســكان الحــي امله

ــوات  ــادر، إىل أن ق ــارت املص وأش

تواجدهــا  مــن  كثفــت  االحتــالل 

املحكمــة،  محيــط  يف  العســكري 

ووضعــت املتاريــس الحديديــة، ملنــع 

ــر  ــول إىل مق ــن الوص ــن م املتضامن

املحكمــة.

ويواجــه أهــايل حــي بطــن الهــوى 

اإلخــالء  خطــر  ســلوان،  بلــدة  يف 

بعــد أن ســمحت  والتهجــري، وذلــك 

املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة لجمعيــة 

االســتيطانية،  كوهنيــم«  »عطــريت 

ــطيني،  ــرد 800 فلس ــتمرار يف ط باالس

ــى أرض  ــت ع ــم بني ــم أن منازله بزع

الشــعب  نكبــة  قبــل  يهــود  امتلكهــا 

.1948 عــام  الفلســطيني 

االســتيطانية،  الجمعيــة  وكانــت 

والتــي حصلــت عــام 2001 عــى حــق 

إدارة أمــالك الجمعيــة اليهوديــة التــي 

تدعــي أنهــا امتلكــت األرض قدميًــا 

ــت يف  ــد رشع ــام 1948(، ق ــل الع )قب

 2015 عــام  ســبتمر  أيلــول/  شــهر 

بتســليم البالغــات ألهــايل الحــي، وردَّ 

الســكان بدورهــم عــى الدعــوات التــي 

ــم. ــت ضده قدم

ــايئ  ــرار قض ــن ق ــر م ــدر أك وص

الصلــح  االحتــالل،  محاكــم  عــن 

واملركزيــة، تزعــم أحقيــة »عطــريت 

التــي  األرض  بامتــالك  كوهنيــم« 

تبلــغ مســاحتها 5 دومنــات و200 مــر 

مــن  املئــات  فيهــا  ويقطــن  مربــع، 

. لفلســطينين ا

الحاميــة  ســلوان  بلــدة  وتعــد 

ــارك  ــى املب ــجد األق ــة للمس الجنوبي

االحتــالل  يحــاول  حيــث  ومحرابــه، 

اقتــالع الســكان منهــا مــن خــالل 

هدمهــا،  أو  البيــوت  مصــادرة 

ــتهداف  ــى األرايض واس ــتيالء ع واالس

بــاب  مقــرة  وتخريــب  مقابرهــا، 

وتجريفهــا. الرحمــة 
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محكمة االحتالل تؤجل البت في تهجير منازل في حي 
بطن الهوى بسلوان
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الخميس 29 شوال 1442هـ، الموافق لـ 10 حزيران 2021 

بسم الله الرحمن الرحيم

َن َمنۡ أَنَصاِریۤ إِىَل ٱللِه. قَاَل ٱلَۡحَواِریُّوَن  ۧ ُن َمرۡیََم لِلَۡحَواِریِـّ )یَـٰۤأَیَُّها ٱلَِّذیَن َءاَمُنوا۟ كُونُوۤا۟ أَنَصاَر ٱللِه كََا قَاَل ِعیَس ٱبۡ

ُن أَنَصاُر ٱلله( ]سورة الصف 14[ نَحۡ

ساحة العاّلمة الشيخ أحمد بن حمد الخليي، حفظه الله تعاىل

املفتي العاّم لسلطنة ُعان

الم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: السَّ

ــا بهــا فضيلتكــم  ــة التــي يطالعن ــه تعــاىل، ويبعــث عــى الفخــر واالعتــزاز، تلكــُم املواقــف املرّف إنَّ مــّا يُوجــب الشــكر لل

عنــد كل حــَدث هــامٍّ أو أمــٍر عــامٍّ يتصــل بواقــع هــذه األمــة ومــا يجــري عليهــا مــن وقائــع؛ خاصــة مــع تكالــب األعــداء عليهــا، 

وتخــاذل بعــض أبنائهــا عــن القيــام بواجــب التعــاون والتضامــن مــع املظلومــن، بــل ومــع مســارعة بعضهــم يف العــدّو، وإنــكار 

حقــوق إخوانهــم، والتســليم للمحتــّل بأخــذ مقدســاتهم.

ــذه الرســالة  ــري له ــر الكب ــم عــن التقدي ــرب لفضيلتك ــأن يُع ــي مــن أجــل فلســطن، يتــرف ب ــايئ العامل ــى العل وإنَّ امللتق

ــة. ــاء األم ــن أبن ــر الوعــي والبصــرية ب ــة يف ن ــا، وملســاهاتكم القيّم ــي تقومــون به الســامية الت

ــه يف الّديــن،  كــا نــرى يف هــذا الــدور الــذي تقومــون بــه عــر وســائل التواصــل أمنوذجــاً يُحتــذى بــه مــن كل عــامل تفقَّ

وأراد أن يكــون رائــداً صادقــاً ألهلــه وأّمتــه، يهديهــم إىل مــا فيــه صــالح أمرهــم وإصــالح ذات بينهــم ووحــدة كلمتهــم، والظَفــر 

عــى عدوهــم وتحريــر أرضهــم واســتعادة حقوقهــم، وهــذا واجــب العلــاء الربانيــن مبــا اســتُْحِفظُوا ِمــْن كتــاب اللــه وكانُــوا 

عليــه ُشــَهداء.

ونســأل اللــَه تعــاىل لكــم دواَم الصحــة والعافيــة، ونرجــو لبلدكــم العزيــز إىل قلوبنــا أن يحفظَــه اللــُه وأهلَــه مــن رّش البــالء 

وعمــوم الوبــاء، وصــّى اللــه وبــارك عــى ســيدنا محّمــد وعــى آلــه وأنصــاره، والحمــد للــه ربِّ العاملــن.

 والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

رسالة من الملتقى العلمائي إلى المفتي العاّم 
لسلطنة ُعمان تأكيًدا على واجب العلماء تجاه فلسطين
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فرضيات إسرائيلية ترجح التصعيد في غزة

بقلم الدكتور عدنان أبو عامر
بعــد انقضــاء أســبوعن وزيــادة 

عــى وقــف العــدوان اإلرسائيــي عــى 

ــديد  ــالل تش ــش االحت ــد جي ــزة، يؤي غ

أن  ويــرى  املقاومــة،  مــع  املواقــف 

تصعيــًدا آخــر أكــر قبــواًل مــن التهدئة، 

ويحــاول بنــاء آليــة إنهــاء مختلفــة عــن 

تــأيت  ولذلــك  الســابقة،  العدوانــات 

صعوبــة التوصــل إىل اتفاقــات، وإحراز 

تقــدم يف املفاوضــات مــع املقاومة من 

ــار مســتقر. ــف إطــالق ن أجــل وق

اللحظــة، إن  عمليًّــا حتــى هــذه 

االتفــاق الوحيــد هــو مــا تُوصــل إليــه 

ــف  ــي وق ــا يعن ــدوان، م ــة الع يف نهاي

ــر، ويف هــذا  ــس أك ــار، لي إطــالق الن

ــد املؤسســة العســكرية أن  ــع تعتق الواق

املزيــد مــن التصعيــد يف غزة ســيناريو 

أكــر معقوليــة مــن التهدئــة، واالتفــاق 

ــادل األرسى. ــة تب ــى صفق ع

ــالل  ــرات أن االحت ــدث التقدي تتح

ســيغري ثالثــة مبــادئ تتعلــق بغــزة، 

ــزة أو  ــار لغ ــادة إع ــه ال إع ــا أن أوله

ــوده،  ــد إعــادة جن ــح ملعابرهــا إال بع فت

وثانيهــا أن أمــوال املســاعدات إلعــادة 

إعارهــا -ومنهــا املنحــة القطريــة- 

الفلســطينية،  الســلطة  عــر  ســتمر 

وليــس مبــارشة للحكومــة يف غــزة، 

بــإرشاف رقابــة دوليــة، وثالثهــا تغيــري 

جوهــري مبعادلــة الــرد عــى اســتمرار 

إطــالق الصواريــخ مــن غــزة، وتحميــل 

لــكل إطــالق  املقاومــة كلفــة أعــى 

ــاروخ. ص

ــج  ــن نتائ ــالل م ــع االحت ــد توق لق

الحــرب األخــرية تعميــق ردع جيشــه 

مبــرور الوقــت، لكنــه افــراض يحمــل 

نقطــة ضعــف رئيســة تتمثــل يف أن 

املقاومــة لديهــا خطــط أخــرى خاصــة 

الطــرق  بــكل  وهــي مصممــة  بهــا، 

عــى تقديــم انتصــار عــى )إرسائيــل( 

مشــكلة  هــذه  األخــري،  الــراع  يف 

العمليــات اإلرسائيليــة التــي تهــدف 

ــف تفكــريه ونظامــه. ــردع عــدو يختل ل

ــث عــن فــرص إنجــاز  ــد الحدي عن

حــاس؛  مــع  أرسى  تبــادل  صفقــة 

تدفقــت تفاصيــل بــاردة، بأنــه ال يوجــد 

تقــدم كبــري، فالفجــوات مــا زالــت 

تــزال  ال  التقــدم  وفــرص  ضخمــة، 

ا، ومــن يتوقعــون نتائــج  منخفضــة جــدًّ

ــل،  ــة أم ــون بخيب ــد يصاب ــة فق رسيع

ألنــه عندمــا يكونــون يف طريقهــم 

للتوصــل إىل اتفــاق وتســوية؛ ليــس 

مســتبعًدا أن تتطــور جــوالت أخــرى من 

ــد بغــزة يف املســتقبل القريــب،  التصعي

ــة. ــر منطقي ــار األك ــذا الخي وه

االحتــالل  جيــش  أن  صحيــح 

ــة  ــري كثاف ــدوان األخ ــتخدم يف الع اس

ناريــة هائلــة، وزعــم أنــه ألحــق أرضاًرا 

فندتهــا،  التــي  املقاومــة،  بقــدرات 

ليســت  األرضار  نســبة  أن  وأكــدت 

ــت  ــا زال ــة م ــن يف النهاي ــرية، ولك كب

العمليــة محــدودة يف نطاقهــا، ويجــب 

توخــي الحــذر، وســط مخــاوف أن 

القائــم إىل جــوالت  الوضــع  يــؤدي 

أخــرى مــن التصعيــد، أو قــرار الدخول 

ــن  ــابقة، ول ــن الس ــع م ــة أوس يف حمل

يكــون اختبــار الحكومــة املقبلــة ردًّا 

ــريان. ــن الن ــد م ــون واح ــى بال ع

ــزء مــن  ــع العلــم أنــه وجــه ج م

االنتقــاد للطريقــة التــي نفــذ بهــا جيش 

االحتــالل خطــة االحتيــال خطــوة أولية 

عــى  الجــو  لســالح  األول  للهجــوم 

األنفــاق الدفاعيــة للمقاومة يف شــال 

مقاتليهــا  أعطــى  مــا  غــزة،  قطــاع 

ــك  ــم تل ــدم دخوله ــل، بع ــة أفض فرص

جيــش  خطــة  أفشــل  مــا  األنفــاق، 

االحتــالل.



ــنت  كــا بــات معلوًمــا للجميــع؛ دشَّ

ــة،  ــة أمريكي ــم، برعاي ــات إبراهي اتفاق

ــع العــريب  ــدة مــن التطبي ــة جدي مرحل

ــرت  ــورة أدق، أظه ــي، أو بص اإلرسائي

املُعلــن  غــري  التحالــف  الســطح  إىل 

بــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومــن 

االحتــالل  وبــن  البحريــن  خلفهــا 

د االتفــاق  اإلرسائيــي، قبــل أن مُيــدَّ

رسيعــا ليشــمل الســودان، ثــم املغــرب، 

اتّســاع  احتاليــة  إىل  إشــارات  مــع 

ــاق. ــن لالتف ــرة املنضّم دائ

الدائــر  الحديــث  عــن  وبعيــًدا 

حــول طبيعــة الصفقــة، واالصطفافــات 

السياســية  واملســارات  اإلقليميــة، 

املنطقــة،  يف  املرســومة  الجديــدة 

ــق حــول  ــوح يف األف ــة تســاؤالت تل مثّ

خــّط  باعتبارهــا  الشــعبية،  املواقــف 

»القضايــا  عــن  الرئيــس  الدفــاع 

العادلــة«، يف ظــل توغُّــل األنظمــة 

املشــهد  الســلطوية وســيطرتها عــى 

للهيمنــة  العــريب وســعيها  الســيايس 

الشــعبي. الخطــاب  عــى 

يف  جــرى  مــا  خــالف  وعــى 

ــبيًا- يف  ــل -نس ــورة أق ــودان، وبص الس

البحريــن، مــن وجــود رد فعــل شــعبي 

ضــد إعــالن التطبيــع، بــدا املشــهد يف 

ُمهادنــا  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

تاًمــا، بــل ومؤيــًدا لهــذه الخطــوة 

ــر  ــا يظه ــعبي، ك ــتوى الش ــى املس ع

علنــا عــى األقــل. عــى األرجــح، فإنــَك 

قــرأت أحــد املنشــورات اإلماراتيــة التي 

تقــول إننــا نقــف مــع قيادتنــا أيًّــا كان 

أحدهــم  عــى  مــررت  أو  موقفهــا، 

يُشــيد مبراجعــة األفــكار وأهميــة عــدم 

ــر واالنفتــاح عــى أفــق »إنســاين  التحجُّ

مــي«، وال بــد أنــك شــاهدت ذلــك  وتقدُّ

الــذي ال يحتــاج إىل أي تريــر، ويدعــو 

للنظــر مــن منظــور »واقعــي« يُراعــي 

املصلحــة القوميــة الُقطريــة دونــا عــن 

تغيــري  عــى  القــادر  وذاك  غريهــا، 

ــد  ــط ألن القائ ــة، فق ــه يف لحظ موقف

ــم قــال ذلــك. املُلَه

ســؤاال  املوقــف  ذلــك  يطــرح 

جوهريــا: هل نحــن أمام صمت شــعبي 

ُمطِبــق حقــا؟ يف البــدء، دعونــا نُعــرِّج 

باتجــاه إحــدى املالحظــات املهمــة التي 

ال مُيكــن إغفالهــا بعيــدا عــن الحــدث 

ــل  ــا يتّص ــو م ــية، وه ــه السياس وتبعات

بالطريقــة التــي مــرَّ بهــا القــرار عــى 

الصعيــد الشــعبي يف اإلمــارات، وبعض 

ــم  ــى الرغ ــاورة، فع ــج املج دول الخلي

مــن خــروج أصــوات ُمعارضــة خليجيــة 

اإلماراتيــن  يشــمل  -مبــا  كثــرية 

املقيمــن يف الخــارج- فــإن املشــهد 

املحــي اإلمــارايت بــدا ُمهادنــا، بــل 

ومؤيــدا فيــا يظهــر للقــرار الــذي 

ــات  ــن املُحرَّم ــب م ــت قري كان يف وق

التــي ال ميكــن املســاس بهــا، أقلــه عــى 

املستوى الشعبي.

ــن  ــيتان ح ــان رئيس ــة مالحظت مثّ

نُحلِّــل املشــهدين االجتاعي والســيايس 

اإلمــارايت، األول: غيــاب املجتمع مبعناه 

يرتبــط  والثــاين  الفاعــل،  الســيايس 

املحليّــة  االجتثــاث  بحمــالت  وثيًقــا 

املعارضــة،  األصــوات  طالــت  التــي 

التــي ترتكــز عــى املفهــوم الشــعبي 

يخــاف  املربــوط  »ارضب  القائــل 

الســابقتان  املالحظتــان  الّســايب«. 

ُتثِّــالن أرضيــة مهمــة ننطلــق منهــا، إذ 

ر قيــاس مســتوى الرضــا الشــعبي  يتعــذَّ

بالنظــر  التطبيــع  عــن  اإلمــارايت 

التواصــل  مواقــع  عــى  للتفاعــالت 

لعــّدة  وذلــك  فقــط،  االجتاعــي 

أســباب. أواًل: التاريــخ الطويــل املتأصل 

لالعتقــاالت السياســية لــآراء املخالفــة 

رمــوز  وجــود  ثانيًــا:  اإلمــارات،  يف 

منهــم،  املحتملــن  حتــى  املعارضــة، 

ــى،  داخــل الســجون أصــاًل أو يف املنف

إلبــداء  الباهظــة  التكلفــة  وأخــريًا: 

ــة  ــلطوية الصارم ــة الس ــرأي واملراقب ال

عــى منصــات التواصــل االجتاعــي.

املصدر: ميدان
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الخميس 29 شوال 1442هـ، الموافق لـ 10 حزيران 2021 

ت اتفاقية التطبيع في  صناعة المواطن الصالح.. كيف مرَّ
اإلمارات دون أي معارضة ؟



14

تعــر ثالثيــة القــدس التــي تتألــف 

ــارة  ــرية »ح ــات قص ــالث رواي ــن ث م

و”القنــاع”  “الرحيــل”،  النصــارى«، 

لألديــب والصحــايف الفلســطيني نبيــل 

التــي  الروايــات  أروع  مــن  خــوري 

هــذه  وتركــز  القــدس.  عــن  كتبــت 

الثالثيــة عــى جرائــم “إرسائيــل”.

ــن  ــد م ــوري واح ــل خ ــل نبي الراح

أبــرز رواد الصحافــة العربيــة ممــن 

أســهموا يف إثــراء املكتبــة العربيــة، 

بصــات  تــرك  يف  املســاهمة  ويف 

ــاين  واضحــة خاصــة يف اإلعــالم اللبن

والعــريب املهاجــر يف الغــرب. وقــد 

ــتقبل«  ــة »املس ــس مجل ــس يف باري أس

ــرب. ــاب الع ــرز الكت ــا أب ــم إليه وض

ــى  ــل ع ــن عم ــل م ــن أوائ كان م

توثيــق االحتــالل اإلرسائيــي يف العــام 

روايتــه  خــالل  مــن  روائيًــا،   1967

»حــارة النصــارى« يف القــدس، تعتــر 

لنبيــل   )1969( النصــارى«  »حــارة 

ــال  ــن األع ــوري )-1929 2002( م خ

ــد  ــا، فق ــف عنده ــتحق التوق ــي تس الت

يف  القــدس  أهــل  كفــاح  رصــدت 

الدفــاع عــن مدينتهــم ووثقــت احتــالل 

وحجــراً  بــراً  وخســارتها  القــدس 

ــو 1967  ــران / يوني ــة حزي ــد هزمي بع

الشــعب  عــى  الهزميــة  وتداعيــات 

الفلســطيني.

ــل خــوري األوىل  ــة نبي وتوثــق رواي

»حــارة النصــارى« تاريــخ فلســطن 

ــتيني  ــن اإلرضاب الس ــا ب ــث م الحدي

ــورة الكــرى ســنة 1936 ومــا  ــل الث قب

ــل،  ــو بقلي ــران/ يوني ــد هزميــة حزي بع

صلتهــا  ذلــك  يعنــي  أن  غــري  مــن 

بالروايــة التاريخيــة، ألنّهــا تلتقــط مــن 

التاريــخ مفاصلــه الكــرى التــي كانــت 

ــطيني/  ــراع الفلس ــاع ال تضبــط إيق

الصهيــوين.

الكاتــب  برغبــة  الروايــة  تتميــز 

املســبقة يف التعبــري عــن األفعــال التــي 

تيّــز بطلــه »يوســف راشــد«، أحــد 

أبنــاء حــارة النصــارى املعروفــة يف 

ــدس،  ــة الق ــن مدين ــم م ــزء القدي الج

الــذي رافــق الــراع منــذ يفاعتــه، 

وخــاض غــاره إىل أن قــى شــهيداً 

.1967 عــدوان  يف 

الــدور  إبــراز  الكاتــب  يتعمــد 

النضــايل لهــذه الحــارة، والريحــة من 

املقدســين ســكان حــارة النصــارى، 

وإلعطــاء عمــق تاريخــي لجذورهــم 

التــي  النصــارى  فحــارة  املقدســية، 

ــة عــى  ــة هــي دال ــة الرواي ــت عتب زين

ــذي  ــف، ال ــل يوس ــكان البط ــة م هوي

كــا  فيهــا،  ومــات  وناضــل  عــاش 

لألحــداث. مرسًحــا  شــكلت 

مــع  يوســف  شــخصية  تتاهــى 

شــخصية الكاتــب مــن حيــث االنتــاء 

ــمه  ــطينّي ووس ــه الفلس ــي لبطل الطائف

عــن  بعيــداً  واملقاومــة،  بالنضــال 

املذهبــي. االنحســار 

ــا  ــل« كتبه ــة »الرحي ــة الثاني الرواي

يف الكويــت، ويف بدايــة املؤامــرات 

ــذه  ــج ه ــدايئ. وتعال ــل الف ــح العم لذب

الروايــة األحــداث نفســها التــي عنيــت 

ــارى”. ــارة النص ــا »ح به

ــت  ــاع«، كتب ــة، »القن ــة الثالث الرواي

ــاة  ــر حي ــس، وانشــغلت بتصوي يف باري

الفلســطيني يف الغربــة، مــن خــالل 

شــخصية بطلهــا »كامــل«، وتتحــدث 

عــن الفلســطیني بعــد االحتــالل وبعــد 

ــارج. ــه إىل الخ ــر وطن أن یھج

ثالثية فلسطين التي تتحدث عن حارة 
»النصارى« في القدس



موقعها: 
تقع إىل الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها 31 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 205  صــودرت أراضيهــا البالغــة مســاحتها 5000 دومنً

نســمة، 271 نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 340 عــام 1945.

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

- أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنة »كيبوتس تسورعة«عام 1948.

صرعة

الخميس 29 شوال 1442هـ، الموافق لـ 10 حزيران 2021 

15



www.topalestine.com
returntopalestine.net


