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زائلة وإلى فناء
مبجــرد أن يؤكــد وزيــر خارجيــة االحتــال والعــدوان املدعــو »يائــر البيــد« أّن )إرسائيــل هنــا لتبقــى، وعــى الجميــع 
ــد يثبــت أّن مــا يقولــه  ــا. لــن نذهــب إىل مــكان آخــر(؛ فــإّن هــذا التأكي أن االعــراف بهــا(، وأّن )الــرق األوســط بيتن
هــذا املســتوطن - الــذي قــدم أبــوه مــن بــاد بعيــدة ليســتوطن األرض التــي احتلهــا بالقــوة - هــو محــّل شــّك كبــر، وأّن 
»إرسائيــل« لــن تبقــى طويــاً لســببني، أولهــا أن املحيــط يرفضهــا كجرثومــة غريبــة دخلــت جســاً يف لحظــة ضعــف، 
وثانيهــا أن القامئــني عــى هــذا الكيــان الباطــل، بــل ومعظــم الجاعــة الصهيونيــة املحتلــة، يســرون باختيارهــم نحــو 
الفنــاء، بســلوكهم الجانــب األقــى مــن التطــرف والعدوانيــة تجــاه الفلســطينيني خصوصــاً، وجميــع املنطقــة التــي تحيــط 

بهــم عمومــاً.

إنّهــم يتحصنــون باإلرهــاب، وهــذا مــا ال ميكــن أن مينــح صاحبــه أكــر مــن وجــود عابــر، وال ميكــن أن يجعلــه صاحــب 
حــّق، وال مقبــوالً ممــن حولــه، وال رشيــكاً يف وطــن عــادل ومســامل.

كــا إن كام الوزيــر الصهيــوين يحمــل رائحــة قويــة مــن الغــرور والصلَــف والُعجــب، وإرادة إعــان االنتصــار بنــاء 
عــى املنجــزات التــي اســتطاع االحتــال تحقيقهــا يف جبهــة التطبيــع، فــكان طبيعيــاً أن تأخــذ هــذا الوزيــَر املغتصــب العــزُة 

باإلثــم، وهــو يقــف يف محــر »عــرب« ليعلــن افتتــاح ســفارة للكيــان الغاصــب عــى حــدود الجزيــرة العربيــة !

إذن ميكننــا أن نزيــد عامــاً ثالثــاً يدعــو إىل فنــاء الكيــان الصهيــوين ويعّجــل بــزوال االحتــال، أال وهــو االســتكبار، 
وهــو العامــل املشــرك مــا بــني معظــم الطغــاة، مــن فرعــون إىل نــرون إىل إمرباطوريــات االســتعار بأشــكاله القدميــة 
ــة  ــن حديق ــن م ــجل املطرودي ــائهم إال يف س ــظ أس ــخ، ومل يحف ــة التاري ــن حرك ــؤالء م ــِم ه ــذي مل يح ــدة، وال والجدي

اإلنســانية.

كل هــذه العوامــل يف كفــة، ويف الكفــة األخــرى مقاومــة الشــعب الفلســطيني وثباتــه أمــام العــدوان، ومتســكه بحقوقــه 
املروعــة كاملــًة غــر منقوصــة، وإميانــه بأنــه هــو املنتــر ألنــه صاحــب الحــق الــذي لــن يتخــى عــن حّقــه أبــداً.

وبالعــودة إىل الجولــة األخــرة مــن املواجهــة مــا بــني جيــش االحتــال وبــني الفلســطينيني، نــرى أّن العــدو يتــرّف 
وكأن املعركــة مــا تــزال مســتمرة، وال غرابــة أن يكــون موضــوع االجتــاع األول لحكومــة االحتــال الجديــدة هــو كيفيــة 
ــار  ــم كل الدم ــر، رغ ــدوان األخ ــداف الع ــق أه ــال مل يحق ــي أن االحت ــا يعن ــزة ! م ــكرية يف غ ــة العس ــة العملي متابع

ــة وقــدرات اســتخباراته املتعــددة. والجرائــم التــي ارتكبتهــا طائراتــه، ورغــم أســلحته الذكي

كــا نــرى أن الفلســطينيني يتابعــون مقاومتهــم، كلٌّ يف ميدانــه وباألســلوب الــذي يناســب املقــام، مــن اإلربــاك الليــي 
عــى حــدود القطــاع، إىل اإلرضاب عــن الطعــام يف الســجون، وقبــل كل يشء التمســك بخيــار املقاومــة ومتتــني وحــدة 

الصــّف الفلســطيني دون انتظــار ألي انتخابــات أو قيــادة سياســية حاليــة أو بديلــة !

ــعي وراء  ــن الس ــطيني ع ــعب الفلس ــّى الش ــن يتخ ــال، فل ــُض خي ــذا مح ــا، وه ــن عدوانيته ــل ع ــت إرسائي ــن تخلّ ول
حقوقــه، وال شــّك يف أن اســتمرار هــذه الحــال عــى الجبهتــني لــن يــؤدي إىل اســتقرار »إرسائيــل«، ولــن مينحهــا األمــن 
وال الهــدوء الــذي تحلــم بــه، ولــن تحقــق مــن ســفاراتها الجديــدة هنــا أو هنــاك إال مزيــداً مــن الثغــرات التــي يجــب أن 

تعمــل عــى حايتهــا مــن غضــب النــاس وشــكوكهم فيهــا وخوفهــم منهــا.

ــا،  ــا حوله ــة وم ــعوب املنطق ــاه ش ــه تج ــطيني، وعدوانيت ــعب الفلس ــد الش ــتمر ض ــه املس ــال، وإرهاب ــو االحت إذن ه
وعنريتــه املتزايــدة، وغــروره واســتكباره، وأنـّـه ال حــّق لــه أصيــاً يف هــذه األرض، ومتســك الشــعب الفلســطيني بحقوقــه، 
ومقاومتــه املروعــة مــن أجــل تحريــر أرضــه واســتعادة حريتــه واســتقاله؛ كل هــذه عوامــل تظهــر الحقيقــة التــي يريــد 
وزيــر الخارجيــة الصهيــوين أن يكتمهــا يف نفســه، وأن يوهــم مــن يســتمع لكامــه بعكســها، وهــي أن االحتــال إىل فنــاء 

وزوال، واللــه هــو املســتعان.

محمد أديب يارسجي
أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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الســيايس  املكتــب  رئيــس  أثنــى 

لحركــة املقاومــة اإلســامية »حــاس« 

علــاء  دور  عــى  هنيــة  إســاعيل 

ودعــم  الطاقــات،  حشــد  األمــة يف 

ــال  ــيا خ ــطينية، ال س ــة الفلس القضي

معركــة ســيف القــدس، مؤكــًدا أن هــذا 

ــاف  ــكل أطي ــار ل ــو انتص ــار ه االنتص

األمــة العربيــة واإلســامية.

ــه  ــاء جمع ــال لق ــة، خ ــدد هني وش

ــاء  ــه، الثاث ــق ل ــة املراف ــُد الحرك ووف

ــاء واألمئــة يف  ــع العل 29-6-2021، م

ــة  ــوة يف عائش ــز الدع ــان، يف مرك لبن

ــاء  ــى دور العل ــروت، ع ــكار يف ب ب

للقــدس  خدمــة  األمــة  توحيــد  يف 

ــت  ــدس كان ــًدا أن الق ــى، مؤك واألق

وســتبقى بوصلــة شــعوب األمــة وأحرار 

ــامل. الع

»نجــدد  الحركــة:  رئيــس  وقــال 

أمتنــا  وعلــاء  شــعبنا  مــع  عهدنــا 

ونقــول لهــم إننــا عــى عهــد الشــهداء؛ 

نتغــر.  أو  نتبــدل،  أو  تراجــع،  لــن 

النــر  حتــى  املســرة  ســنواصل 

اللــه  بوعــد  ثقــة  وكلنــا  والتحريــر، 

املبــارك  األقــى  املســجد  بدخــول 

محرًرا من االحتال الصهيوين”.

وأكــد هنيــة أن املقاومة الفلســطينية 

ــز  ــداد والتجهي ــتواصل اإلع ــر، وس بخ

ــه. ــإذن الل ــر القادمــة ب ــة التحري ملعرك

ــاء  ــع العل ــه م ــة حديث ــم هني وخت

قائــًا: نقــول لاحتــال الصهيــوين: 

“إن عدتــم عدنــا، وإن زدتــم زدنــا، 

ــاد«. ــى الزن ــت ع ــا زال ــا م ويدن

اســتقبل األمــني العــام لحــزب اللــه 

الســيد حســن نراللــه، الثاثــاء 6-29-

2021، رئيــس املكتــب  الســيايس لحركــة 

والوفــد  هنيــة  إســاعيل  حــاس 

ــق. ــادي املراف  القي

وأوضــح بيــان لحــزب اللــه أنــه 

اســتعراض  اللقــاء  خــال  جــرى 

القــدس  ســيف  ملعركــة  تفصيــي 

ونتائجهــا  ومجرياتهــا   وأســبابها 

فلســطينيًا وعربيًــا وإســاميًا ودوليًــا 

فلســطني  مُيّكــن  املقاومــة يف  مــا 

ومعهــا محــور املقاومــة يف املنطقــة 

ــاء عــى  هــذا الّنــر الكبــر  مــن البن

الطاقــات  كل  وتنظيــم  وتوظيــف 

والقــدرات مــن أجــل  الوصــول اىل 

الحاســم. الّنــر 

ــد  ــرى تأكي ــه ج ــح أن ــان أوض البي

عمــق العاقــة القامئــة بــني حــزب الله 

وحركــة حــاس  وموقعهــا األســايس يف 

هــذا املحــور ويف املعركــة الحاســمة.

كــا التقــى هنيــة أيًضــا، قيــادة 

الجاعــة اإلســامية يف لبنــان برئاســة 

األمــني العــام للجاعــة عــزام األيويب.

تقديــره  عــن  األيــويب  وعــرّب 

موقــف  مؤكــًدا  الزيــارة،  لهــذه 

للقضيــة  الداعــم  الثابــت  الجاعــة 

الفلســطينية ورفــض التوطــني، مشــيًدا 

ــة  ــه املقاوم ــذي لعبت ــز ال ــدور املمي بال

الفلســطينية خــال املعركــة األخــرة 

ــدس”. ــيف الق “س

ــادة  ــن قي ــد م ــة ووف ــل هني ووص

الحركــة إىل لبنــان األحــد 2021-6-27 

يف زيــارة رســمية، وتــأيت زيــارة هنيــة 

إىل لبنــان ضمــن جولتــه، إىل املغــرب، 

موريتانيــا، تونــس، الجزائــر، الكويــت، 

ــران. ــان، وإي لبن

هنية يثني على دور العلماء في حشد الطاقات 
ودعم القضية الفلسطينية

نصر الله يستقبل هنية.. ويؤكدان عمق العالقة



5

- 2
37

 - 
ون

الث
وث

ة 
بع

س
 و

ان
مئت

د 
عد

 ال
- 

الخميس 21 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 1 تموز 2021 

ــيايس  ــب الس ــس املكت ــتقبل رئي اس

لحركــة »حــاس« إســاعيل هنيّــة، 

ــاء 9-30- ــة األربع ــادة الحرك ــد قي ووف

ــاد  ــة الجه ــام لحرك ــني الع 2021، األم

ــة. ــاد النخال ــروت زي ــامي يف ب اإلس

ــات  ــة آلي ــع النخال ــة م وبحــث هني

اســتثار انتصــار غــزة، ومقاومتهــا يف 

معركــة “ســيف القــدس”. وشــدًدا عــى 

ــاظ عــى وحــدة الشــعب  رضورة الحف

ــة،  ــدس واملقاوم الفلســطيني حــول الق

ــة. ــات مبواقــف ثابت ومواجهــة التحدي

وكان هنيــة قــد التقــى النخالــة، 

الحركتــني  مــن  وفديــن  بحضــور 

حزيران/يونيــو   11 يف  القاهــرة  يف 

التطــورات  بحــث  وتــّم  الجــاري، 

ــيف  ــة »س ــاب معرك ــية يف أعق السياس

ــًة  ــددة، إضاف ــا املتع ــدس« وتبعاته الق

الوحــدة  تحقيــق  ســبل  بحــث  إىل 

ــطيني  ــت الفلس ــب البي ــة وترتي الوطني

الحقيقيــة  الراكــة  قاعــدة  عــى 

وتفعيــل عنــارص القــوة الفلســطينية.

ــم  ــعبي أقي ــاء ش ــال لق ــة وخ هني

بــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة  يف 

واملدنيــة،  الشــعبية  الهيئــات  مــع 

ــعبية  ــان الش ــل واللج ــي الفصائ وممث

 7 »عــودة  إن  قــال:  الفلســطينية، 

ــم  ــني الجــئ فلســطيني إىل مدنه ماي

ــّق  ــطني ح ــة يف فلس ــم األصلي وقراه

ــه  ــع عن ــى، أو نراج ــن نتخ ــي ل رشع

مهــا كلفنــا الثمــن، وســنحمي ثوابــت 

ــا  شــعبنا الفلســطيني، وســنحافظ عليه

ــر”. ــى التحري حت

ــات الفلســطينية  وشــدد أن »املخي

يف لبنــان ســتبقى عنوانًــا للصمــود 

الفلســطيني”.

األســر  القيــادي  عائلــة  أكــدت 

جــال الطويــل املــرب عــن الطعــام 

ســجون  إدارة  أن  يوًمــا   29 منــذ 

الشــيخ  محامــي  منعــت  االحتــال 

جــال مــن زيارتــه يف عــزل »أيلــون« 

للمــرة الثانيــة خــال يومــني.

حاجــز  أمــام  وقفــة   وخــال 

عوفــر يف رام اللــه، األربعــاء 6-30-

ــه -زوجــة  ــد الل 2021، أوضحــت أم عب

ــجون  ــل- أن إدارة الس ــادي الطوي القي

للمحامــي  الســاح  يف  متاطــل 

االحتــال  أن  إىل  مشــرًة  بزيارتــه، 

ــًدا  ــرى غ ــا ب ــة البنته ــيعقد محكم س

.2021-7-1 الخميــس 

ــيخ  ــه: إن “الش ــد الل ــت أم عب وقال

ــة اإلرضاب  ــى مواصل ــر ع ــال ي ج

ــه بــرى  ــة باإلفــراج عــن ابنت للمطالب

ــه اإلداري”. ــاء اعتقال وإنه

وعــى صعيــد آخــر، ســلّمت قــوات 

يف  القيــادي  الصهيــوين  االحتــال 

أســامة  الشــيخ  اإلســامية  الحركــة 

ــا  ــه العلي ــة التوجي ــو لجن ــي، عض العقب

-30 األربعــاء  النقــب،  لفلســطينيي 

6-2021، قــراًرا مينعــه مــن دخــول 

املســجد األقــى لشــهٍر.

ــال  ــاد ق ــرار االبع ــى ق ويف رده ع

»املســجد  العقبــي:  أســامة  الشــيخ 

ــه يجــري مجــرى الدمــاء  األقــى حب

يف العــروق، وسيســتمر هــذا الحــب 

ــه عــز وجــل،  ــى نلقــى الل والعشــق حت

واالحتــال الصهيــوين ال ميلــك أي حق 

فيــه ولــو بحجــم ذرة تــراب واحــدة«.

هنية والنخالة يشددان على ضرورة الحفاظ 
على وحدة الشعب الفلسطيني

االحتالل يمنع المحامي من زيارة األسير جمال الطويل.. 
ويبعد الشيخ أسامة العقبي عن األقصى
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أكّــد جــواد بولــس -محامي األســر 

الغضنفــر أبــو عطــوان- أّن تقريــرًا 

ـا صــدر عــن األطبــاء -الثاثــاء  طبيًـّ

29-6--2021 يف مستشــفى “كابلــن” 

األســر  أن  فيــه  أكــدوا  الصهيــوين، 

ــاالت  ــة احت ــو عطــوان يواجــه ثاث أب

أو  بالشــلل،  إصابتــه  منهــا  خطــرة 

مشــكلة صحيــة مزمنــة يصعــب عاجهــا 

الحًقــا، إضافــة إىل احتاليــة خطــر 

ــة. ــاة املفاجئ الوف

تقــدم  أنّــه  بولــس  وأضــاف 

ــه إىل  ــال بنقل ــة االحت ــب إىل نياب بطل

إىل  اســتناًدا  فلســطيني،  مستشــفى 

ــه  ــق اعتقال ــا بتعلي قــرار املحكمــة العلي

هــذا  ملواجهــة  اإلدارّي، يف محاولــة 

أخطــر  أحــد  شــّكل  الــذي  القــرار، 

االخراعــات التــي خرجــت فيهــا نيابــة 

العليــا  املحكمــة  االحتــال ودعمتهــا 

ضــد األرسى الذيــن خاضــوا إرضابــات 

عــن الطعــام عــى مــدار الســنوات 

ــة. املاضي

وذكــر نــادي األســر أّن األســر 

أبــو عطــوان يواصــل إرضابــه عــن 

الطعــام لليــوم الـــ 56 تواليًــا، ويواصــل 

مستشــفى  يف  احتجــازه  االحتــال 

تعليــق  قــرار  أن  علــًا  »كابلــن«، 

إلغــاءه. يعنــي  ال  اإلدارّي،  اعتقالــه 

يُشــار إىل أن األســر أبــو عطــوان 

مــن  عاًمــا(   28( العمــر  مــن  يبلــغ 

الخليــل، اعتقلــه االحتــال يف تريــن 

املــايض،  العــام  مــن  األول/أكتوبــر 

ــال إداري،  ــه أمــرْي اعتق وأصــدر بحّق

ــهر. ــا 6 أش ــدة كل منه م

»عوفــر«  ســجن  أرسى  أرجــع 

اإلثنــني 28-6-2021 وجبــات الطعــام، 

عــن  املربــني  لــأرسى  إســناًدا 

ــم  ــت أوضاعه ــن تراجع ــام، الذي الطع

الصحيــة إىل حــد كبــر مؤخــرًا .

إنهــم  وقــال األرسى يف عوفــر: 

الخطــوة  هــذه  خــوض  “قــرروا 

اوضــاع  تــردي  بعــد  االحتجاجيــة 

إىل  املربــني  األرسى  زمائهــم 

أقــدم األرسى  كبــر، وخاصــه  حــد 

عطــوان  أبــو  الغضنفــر  املربــني 

املــرب منــذ أكــر مــن 56 يوًمــا 

عــى  خطــر  تهــور  مــن  ويعــاين 

احتجاجــا  كذلــك  الصحــي،  وضعــه 

عــى اســتمرار إدارة ســجون االحتــال 

بتنفيــذ جرميــة االهــال الطبــي، بحــق 

حريبــات. إيــاد  األســر  رفيقهــم 

 مكتــب إعــام األرسى أفــاد أن 

االحتــال  ســجون  أرسى يف  أربعــة 

عــن  املفتــوح  إرضابهــم  يواصلــون 

الطعــام، أقدمهــم األســر الغضنفــر 

أبــو عطــوان )28 عاًمــا( مــن الخليــل، 

ــرًا. ــا خط ــا صحيً ــه وضًع ــث يواج حي

ــو  ــف أب ومؤخــرًا رشع األســر مني

البــن  إســنادي  بــإرضاب  عطــوان 

ــذ  ــل من ــر، وهــو معتق شــقيقته الغضنف

عــام 2002، ومحكــوم بالّســجن خمــس 

ــا. ــدات و40 عاًم مؤب

القيــادي  األســر  يواصــل  كــا 

)59 عاًمــا(  الطويــل  الشــيخ جــال 

إرضابــه عــن الطعــام لليــوم الـــ28 

عــى التــوايل حتــى يــوم إصــدار نــرة 

فلســطني يف أســبوع، رفًضــا الســتمرار 

االحتــال باعتقــال ابنتــه الصحفيــة 

بــرى الطويــل.

ــد  ــام رشع األســر »محم ــذ أي ومن

أبــو فنونــة )55 عاًمــا( مــن الخليــل 

ــام. ــن الطع ــه ع إرضاب

األسير أبو عطوان يواجه احتماالت خطيرة 
على حياته منها الشلل

أسرى “عوفر” يتضامنون مع زمالئهم 
المضربين عن الطعام
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الخميس 21 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 1 تموز 2021 

رغــم تهديــدات االحتــال املســتمرة 

بتهجــر عائــات حــي البســتان ببلــدة 

ســلوان يف القــدس املحتلــة وهــدم 

مل  حــال  يف  تغرميهــم  أو  منازلهــم 

يهدموهــا بأنفســهم؛ إال أنهــم يــرون 

عــى مواجهــة تلــك التهديــدات والبقاء 

يف منازلهــم ومحالهــم التجاريــة مهــا 

كلفهــم األمــر مــن مثــن.

ويذكــر أن املهلــة التــي حددتهــا 

ــت  ــوين انته ــال الصهي ســلطات االحت

لـــ 13 عائلــة تســلمت أوامــر لهــدم 

منازلهــا ذاتيًــا يف حــي البســتان ببلــدة 

ــن  ــك م ــا، وذل ــال 21 يوًم ــلوان خ س

ــدم. ــددة باله ــة مه ــل 17 عائل أص

ــا  ــو ديــاب كابوًس ــة أب وتعيــش عائل

قــوات  قيــام  انتظــار  يف  يوميًــا 

االحتــال بهــدم منزلهــا، وخصيًصــا 

بعــد انتهــاء املهلــة املخصصــة لهــم 

املنــزل. إلخــاء 

وقالــت صاحبــة منــزل أبــو ديــاب: 

ــذا  ــش يف ه ــا أعي ــنة وأن ــذ 35 س »من

البيــت، وتزوجــت وأنجبنــا األطفــال، 

ــوم  ــاة، والي ــل الحي ــنا كل تفاصي وعش

كل  ليدمــر  االحتــال  هــذا  يــأيت 

أحامنــا وذكرياتنــا«.

ــة  ــزل متحدي ــة املن وشــددت صاحب

االحتــال: »ولكــن أقــول إذا بدهــم 

ــا«. ــا فيه ــا وأن ــدوا داري يهدوه يه

وأشــارت أبــو ديــاب إىل أنــه ومنــذ 

طعــم  وعائلتهــا  تــذق  مل  يوًمــا   21

النــوم نتيجــة انتظارهــم قــرار الهــدم 

ــت: “مل  ــم، وتابع ــة له ــذايت املمنوح ال

ولــن نهــدم حلمنــا بيدنــا، وســنبقى 

صامديــن يف بيتنــا مهــا كلفنــا األمــر 

مــن مثــن«.

متسك باألرض

نضــال  املقــديس  عــرّب  بــدوره، 

الرجبــي واملهــدد بهــدم منزلــه الجميــل 

يف حــي البســتان بســلوان، عــن رفضــه 

محــاوالت انتزاعــه مــن مســقط رأســه 

ــلوان. يف س

ــكن  ــذي يس ــت ال ــح أن البي وأوض

ــل  ــدات بتأجي ــه أي متدي ــه مل تصل في

ــع يف أي  ــن املتوق ــايل م ــدم، وبالت اله

لحظــة أن تحــر جرافــات االحتــال 

محاكــم  إلرصار  إضافــة  لهدمــه، 

االحتــال عــى هــدم كرمــني أمــام 

املنزل مساحتها 60 مرًا.

ولفــت إىل أن محــل والــده ضمــن 

املحــات التــي أمهلــت فــرة الـــ21 

ــا، ومــن املتوقــع أن  ــا ذاتيً ــوم لهدمه ي

أي  يف  االحتــال  جرافــات  تهدمــه 

ــة. لحظ

خطــأ  الــذايت  »الهــدم  وأردف 

ــوق  ــد أن يس ــال يري ــر، ألن االحت كب

والخســارة  حضــاري،  أنــه  لنفســه 

التــي قــد نتكبدهــا يف حــال هــدم 

كبــرة،  وبيوتنــا  محالنــا  االحتــال 

ولكــن الخســارة األكــرب أن نستســلم 

االحتــال«. لتهديــدات 

املصدر: حرية نيوز

أهالي حي البستان في سلوان يصرون 
على الثبات وتحدي االحتالل



افتتــح وزيــر الخارجيــة الصهيوين، 

ــاء 2021-6-29،  ــد«، الثاث ــر البي »يائ

ســفارة »إرسائيــل« يف إمــارة أبوظبــي.

حركــة  باســم  الناطــق  ورصح 

املقاومــة اإلســامية »حــاس«، حــازم 

ــال  ــفارة لاحت ــاح س ــم، أن افتت قاس

يف أبــو ظبــي »يعكــس إرصار دولــة 

اإلمــارات عــى الخطيئــة القوميــة التي 

ــع”. ــاق التطبي ــا اتف ــا بتوقيعه ارتكبته

وأضــاف قاســم إن “تزامــن افتتاح 

ــي  ــدم يف ح ــة اله ــع عملي ــفارة م الس

ســلوان يف القــدس »يؤكــد مــا نحــذر 

منــه دامئًــا بــأن اتفاقــات التطبيــع 

تصعيــد  عــى  االحتــال  ستشــجع 

ــاته”. ــعبنا ومقدس عدوانــه ضــد ش

وزيــارة وزيــر الخارجيــة الصهيوين 

الرســمية  الزيــارة  هــي  لإلمــارات 

األوىل لوزيــر “إرسائيــي” منــذ اتفــاق 

ــني يف  ــني الدولت ــات ب ــع العاق تطبي

ــول 2020. ــبتمرب/ أيل س

ــد إىل  ــل لبي ــرر أن ينتق ــن املق وم

قنصليــة  رســميًّا  يفتتــح  حيــث  ديب 

بــاده يف اإلمــارة، ويدشــن الجنــاح 

“اإلرسائيــي” يف معــرض إكســبو 2020 

ديب.

أبراهــام  اتفــاق  توقيــع  ومنــذ 

يف ســبتمرب 2020، وقعــت اإلمــارات 

مــع االحتــال عــدًدا متزايــًدا مــن 

واالتفاقيــات  التجاريــة  الصفقــات 

الثنائيــة.

بدورهــا قالــت الجبهــة الشــعبيّة 

لتحريــر فلســطني: إّن “افتتــاح ســفارة 

االحتــال يف اإلمــارات وزيــارة يائــر 

البيــد وزيــر خارجيــة الكيــان ألبــو 

ظبــي، يعكــس إيغــال النظــام اإلمارايت 

ــع”. ــار التطبي يف مس

تريــح  يف  »الجبهــة«،  وبينــت 

صحفــي، أن هــذه الخطــوة تتزامــن 

أبنــاء  وتريــد  منــازل  هــدم  مــع 

ــلوان  ــي س ــطيني يف ح ــعب الفلس الش

مبدينــة القــدس املحتلــة، وهــو مــا 

ــع  ــارات إىل املوق ــال اإلم ــس انتق يعك

ــة  ــا لأم ــح العلي ــع املصال ــض م املتناق

الفلســطينيّة  القضيــة  ومــع  العربيّــة 

املركزيّــة  القضيــة  كونهــا  ومكانتهــا 

لهــا”، وفــق تعبرهــا.

ــأّن  ــا ب وأعربــت الجبهــة عــن ثقته

جاهــر الشــعب العــريب يف اإلمارات 

والخليــج عموًمــا تقــف بالضــد مــن 

وأنظمــة  اإلمــارات  دولــة  سياســات 

ــا. ــج عموًم ــع يف الخلي التطبي

ــي  ــع الت ــات التطبي ــت اتفاقي وكان

وقعهــا العــدو الصهيــوين مــع اإلمــارات 

والبحريــن واملغــرب والســودان أثــارت 

غضــب الفلســطينيني، ووصفوهــا بأنهــا 

»خيانــة« عظمــى.

8

فصائل المقاومة: افتتاح سفارة لالحتالل في اإلمارات 
دعٌم للعدوان على فلسطين
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الخميس 21 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 1 تموز 2021 

مهما أبعدتمونا.. فاألرض تعرف أهلها
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ــّر  ــارة مق ــاس بزي ــة الشــيخ يوســف عب ــام للحمل ــودة إىل فلســطني برئاســة املنســق الع ــة للع ــة العاملي قــام وفــد مــن الحمل

قنــاة فلســطني، األســبوع املــايض، حيــث أتــت الزيــارة يف إطــار تقديــم الشــكر للقنــاة عــى تعاونهــم مــع الحملــة العامليــة يف 

نشــاطاتها خصوًصــا مؤمتــر نــداء القــدس األخــر، والتأكيــد عــى الــدور املهــم الــذي لعبتــه قنــاة فلســطني اليــوم يف انتصــار 

ــّة. الشــعب الفلســطيني يف املواجهــة األخــرة يف غــزة واألرايض املحتل

وخــال الزيــارة التقــى الوفــد مــع املديــر العــام للقنــاة االســتاذ ســيف موعــد، ومتحــور اللقــاء حــول أهميــة التعــاون مــع 

القنــاة يف دفــع حركــة التضامــن العامليــة إىل األمــام.

الحملة العالمية في زيارة تضامنية 
مع قناة فلسطين اليوم
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الخميس 21 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 1 تموز 2021 

ــادي  ــرر والقي ــر املح ــل األس أرس

يف حركــة الجهــاد اإلســامي رســالًة 

مــن  العاملــي  العلــايئ  امللتقــى  إىل 

أجــل فلســطني، شــكره فيهــا عــى 

دعمــه ألرستــه خــال اعتقالــه مــن 

يف  وجــاء  الصهيــوين،  العــدو  قبــل 

الرســالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه الــذي نجــاين مــن 

القــوم الظاملــني والصــاة والســام 

عــى رســوله األمــني وآلــه وصحبــه 

ــان إىل  ــه بإحس ــى درب ــار ع ــن س وم

يــوم الديــن.

العلــايئ  امللتقــى  يف  األخــوة 

لكــم  أبعــث  فلســطني،  أجــل  مــن 

ــم  ــي تحبك ــطني الت ــن فلس ــي م بتحيت

ــوية  ــي س ــأل أن نص ــاىل أس ــه تع والل

باملســجد األقــى املبــارك محــرًرا وكل 

فلســطني.

الكريــم  وبيانكــم  لكــم  شــكري 

واللــه  ذويكــم،  بــأرسة  واالهتــام 

تعــاىل أســأل أن أكــون وذوي عنــد 

والصالحــني. ظنكــم  حســن 

لعلائنــا  وســامي  دعواتكــم 

الكــرام. ومشــايخنا 

خــر  واملقــدر  املحــب  أخوكــم 

عدنــان 

وعــن إرضاب الكرامــة قــال عدنان 

ــة: إن “إرضايب  ــات صحفي يف تريح

عــن الطعــام بــدأ منــذ لحظــة اعتقــايل 

عنــد حاجــز قــرب مدينــة نابلــس، 

وعلّقــت اإلرضاب بعــد حصــول محامي 

تجديــد  بعــدم  يقــي  قــرار  عــى 

عنــي«،  واإلفــراج  اإلداري  اعتقــايل 

مضيًفــا إرضايب عــن الطعــام كان مــن 

دون مدعــّات غذائيــة أو أمــاح أو 

ــكريات. س

عــن  »اإلرضاب  قائــًا:  وأوضــح 

ملواجهــة  أواًل  إرصار  فيــه  الطعــام 

ــة  ــكل الحرك ــة ل ــو رافع ــال، وه االحت

األســرة”.

وأمــى الشــيخ خــر عدنــان 25 

يوًمــا يف األرس، معظمهــا يف ســجن 

الجلمــة، وقــال: إن “ســلطات االحتــال 

زانزانــة  يف  وضعــوه  الصهيــوين 

كالقــرب”.

االحتــال  قــوات  أن  إىل  يشــار 

الصهيــوين أفرجــت ســلطات االحتــال 

الشــيخ  عــن   2021-6-26 اإلثنــني 

خــر عدنــان )43 عاًمــا( بعــد أن 

أمــى يف االعتقــال اإلداري شــهرًا.

وأوضحـــت مؤسســة مهجــة القدس 

أن قــوات االحتــال اعتقلتــه أواخــر 

“مــا  حاجــز  عــى  املــايض  الشــهر 

ــس. ــرب نابل ــمرون” ق ــايف ش ش

خضر عدنان لـ »الملتقى العلمائي«: أسأل الله أن نصلي 
سويًة في المسجد األقصى المبارك
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ــاً  ــِدِه لَيْ ــِذي أرَْسَى ِبَعبْ }ُســبَْحاَن الَّ

ــَن الَْمْســِجِد الَْحــرَاِم إِىَل الَْمْســِجِد  مِّ

ــُه  ــُه لُِنِيَ ــا َحْولَ ــِذي بَاَركَْن ــَى الَّ األَقْ

ــِميُع البَِصــُر{  ــُه ُهــَو السَّ ــآ إِنَّ ِمــْن آياتَِن

)اإلرساء1(.

ــلمني  ــة املس ــى، قبل ــجد األق املس

ــن  ــرم، وم ــي األك ــرى النب األوىل وم

يعتــدي عــى األقــى يعتــدي عــى 

ــا. ــامية بأرسه ــة اإلس األم

تُعــي  بقدســيٍة  األقــى  يتمتــع 

مــن شــأن القــدس وبشــكٍل خــاص يف 

ــدو  ــذا أدرك الع ــلمني، له ــوس املس نف

ــى  ــجد األق ــورة املس ــوين خط الصهي

وتدمــره،  عليــه  الســيطرة  وأهميــة 

ــى  ــوم ع ــليان املزع ــكل س ــاء هي وبن

أنقاضــه.

منشــأ سياســة اإلبعــاد عن املســجد 
األقىص:

بعــد انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية 

تتضــح  بــدأت  1987م  عــام  األوىل 

مامــح هــذه السياســة حيــث منــع 

الغربيــة  الضفــة  ســكان  الصهاينــة 

مدينــة  دخــول  مــن  غــزة  وقطــاع 

إال  الدينيــة  الطقــوس  ألداء  القــدس 

ــق  ــادرة، ووف ــبات ن ــات ومناس يف أوق

محــددة. وقيــود  رشوط 

عنــد انــدالع انتفاضــة األقــى 

ــوين  ــدو الصهي ــب الع ــام 2000 نص ع

محيــط  يف  الحواجــز  مــن  العديــد 

إبعــاد  أجــل  مــن  القــدس،  مدينــة 

الفلســطينيني عــن أبــرز مقدســاتهم 

تحــت حجــج وذرائــع أمنيــة واهيــة.

تدرجــت الخطــة الصهيونيــة بإبعــاد 

الفلســطينيني عــن املســجد األقــى 

ــة  ــة الغربي ــاء الضف ــاد أبن ــدأت بإبع فب

ــى،  ــجد االق ــن املس ــزة ع ــاع غ وقط

ووصلــت إىل تقييــد وصــول ســكان 

مدينــة القدس وفلســطينيو عــام 1948، 

فمنعــت وصــول املصلــني الذيــن تقــل 

ــا مــن الذكــور  أعارهــم عــن 50 عاًم

مــن دخــول املســجد ألداء الصــاة فيــه، 

لتتســع بذلــك دائــرة املبعديــن عــن 

مــن  واملمنوعــني  األقــى  املســجد 

الوصــل إليــه، حتــى أنهــا اليــوم باتــت 

تشــمل مديــر املســجد األقــى املبارك، 

وخطيــب املســجد وكل العاملــني بــوزارة 

األوقــاف الفلســطينية، كــا وتشــمل أي 

شــخص يتصــدى للسياســات االحتالية 

الصهيونيــة  الخطــة  وتطــورت  كــا 

غرامــات  املُبعديــن  عــى  لتفــرض 

السياســة  تفــرّق هــذه  باهظــة، ومل 

بــني رجــٍل وإمــرأة )الشــيخ عكرمــة 

ــااًل(. ــواين مث ــادي الحل ــربي، هن ص

عــن  اإلبعــاد  سياســة  أهــداف 
األقــىص: املســجد 

األقــى  املســجد  إفــراغ  أواًل: 

بشــكل  الفلســطينيني  مــن  املبــارك 

للمتطرفــني  األجــواء  لتهيئــة  كبــر، 

ــة مــن أجــل اقتحامــه لتكــون  الصهاين

لهــم فرصــة ألداء صلواتهــم التلموديــة 

بحراســة مــن رشطــة االحتــال.

ــاه  ــة تج ــة الصهيوني ــا: السياس ثانيً

تســعى إلحــكام  واملصلــني  األقــى 

والتحكــم  املســجد  عــى  الســيطرة 

بأوقــات الدخــول والخــروج مــن وإىل 

األقــى، بهــدف تجريــده مــن طابعــه 

ــده  ــة تهوي ــض ومحاول ــامي املح اإلس

وتقســيمه زمانيًــا ومكانيًــا.

ثالثـًـا: سياســة اإلبعــاد عــن املســجد 

األقــى سياســة انتقاميــة تتعــارض 

الدوليــة،  واألعــراف  القوانــني  مــع 

وتتعــارض مــع حريــة العبــادة وهــو 

مبــدأ حفظــه اإلعــان العاملــي لحقــوق 

يــر  االحتــال  اليــزال  اإلنســان. 

عــى اتبــاع سياســة اإلبعــاد إرهابًــا 

للفلســطينيني.

العــدو  يُريــد  معنويًــا،  رابًعــا: 

الصهيــوين تدمــر كل املعــاين الدينيــة 

التــي ميثلهــا األقــى عنــد املســلمني، 

واملعــاين التــي متثلهــا املدينــة املقدســة 

عنــد املســيحيني وحتــى اليهــود، ألن 

الصهاينــة ال يريــدون أن يركــوا ألحــد 

غرهــم مكانًــا يف القــدس.

األوقــاف  دائــرة  أن  إىل  يُشــار 

ــت  ــة بيّن ــدس املحتل ــامية يف الق اإلس

أكــر  أبعــدت  االحتــال  أن رشطــة 

ــن  ــا ع ــن موظفيه ــا م ــن 14 موظًف م

ــع  ــذ مطل ــارك من املســجد األقــى املب

ــكل  ــض ل ــكل مناه ــاري بش ــام الج الع

بــنّي  بينــا  واملواثيــق.  االتفاقيــات 

ــد  ــوة ورص ــات وادي حل ــز معلوم مرك

خــال النصــف األول فقــط مــن العــام 

2020 نحــو 236 قــرار إبعــاد، منهــا 

206 عــن املســجد األقــى، و24 قــرار 

إبعــاد عــن القــدس القدميــة، و6 عــن 

القــدس.

رضا زيدان – إعامي وكاتب سوري

اإلبعاد عن األقصى..
سياسة صهيونية لكسر شوكة الفلسطينيين
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الخميس 21 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 1 تموز 2021 

أصــدرت مؤسســة القــدس الدوليــة 

ــران/ ــاء 15 حزي ــًة، الثاث ــًة بحثي ورق

يونيــو 2021، بعنــوان )حــي الشــيخ 

ــر(. ــر التهج ــراح ومخاط ج

الباحــث  إعــداد  مــن  الورقــة 

يف مؤسســة القــدس الدوليــة، عــي 

إبراهيــم، وتتنــاول بالوصــف والتحليــل 

ــيخ  ــي الش ــة ح ــع قضي ــات ووقائ خلفي

املحتلــة،  القــدس  وســط  جــراح 

الصهيــوين  االحتــال  ومحــاوالت 

أهلــه. لتهجــر  املتكــررة 

8 عناويــن  الورقــة مــن  تتكــون 

فرعيــة، تتحــدث عــن موقــع الحــي 

ــة تســتعرض  ــة تاريخي ــه، وخلفي وأهميت

لتهجــر  »اإلرسائيليــة«  املحــاوالت 

كــا  جــراح،  الشــيخ  حــي  أهــايل 

تســتعرض الورقــة تطــورات محــاوالت 

ــة  ــى نهاي ــي حت ــايل الح ــر أله التهج

.2021 أيار/مايــو  شــهر 

عــدة  كذلــك  الورقــة  وتتضمــن 

ــت إعــادة  ــة حــول توقي وقفــات تحليلي

فتــح قضيــة تهجــر أهــايل حي الشــيخ 

ــاد االســتيطانية لتهجــر  جــراح، واألبع

ســكان حــي الشــيخ جــراح وغــره مــن 

ــة. ــدس املحتل ــاء الق أحي

باســتعراض  الورقــة   واختُتمــت 

أهــم مســارات التطــور املتوقعــة يف 

قضيــة حــي الشــيخ جــراح، والتــي 

عــرب:  تكــون  بــأن  الباحــث  توقــع 

ضمــن  املواجهــة  مســار  اســتكال 

ــة، أو مســار  ــم الصهيوني ــة املحاك أروق

االحتــال،  مــع  املبــارشة  املواجهــة 

الشــعبية  االعتصامــات  خــال  مــن 

والعمليــات الفرديــة، وإشــغال االحتال 

الفلســطينية  املناطــق  مختلــف  يف 

ــة  ــل املقاوم ــواًل إىل تدخ ــة، وص املحتل

تكريــس  ســياق  األمــر يف  لــزم  إن 

تدخــل املقاومــة يف ميــزان القــوى، 

وأن يكــون آخــر الــدواء هــو صواريــخ 

املقاومــة.

رمزية حي الشيخ جّراح

إســامية  رمزيــة  مكانــٌة  للحــي 

عــى  ُســمي  الحــي  أن  إذ  ووطنيــة؛ 

ــويب،  ــن األي ــاح الدي ــب ص ــم طبي اس

كــا وســكن هــذا الحــي ســابًقا مفتــي 

القــدس الحــاج أمــني الحســيني، وهــذا 

ــي  ــاء رشق ــن أحي ــا هــو م الحــي أيًض

ــي”  ــه “إرسائي ــاك توج ــدس؛ وهن الق

ــة  ــادة عــدد املســتوطنني يف منطق لزي

القدس.

ونحــن ناحــظ أن القــدس هــي 

مــن املــدن التــي يصــل تعــداد ســكانها 

مــا بــني املســلمني واملســيحيني واليهود 

قرابــة املليــون، وعــدد الفلســطينيني 

أي  نســمة  ألــف   400 قرابــة  فيهــا 

بنســبة %40 مــن ســكان املحافظــة، 

حيــث يســكن منطقــة القــدس الرقيــة 

قرابــة 100 ألــف مســيحي والباقــي 

ــرى. ــة األخ ــلمني واألقلي مس

حــي  يضــم  آخــر  جانــٍب  مــن 

الشــيخ جــراح اليــوم مقــار العديــد مــن 

البعثــات الدبلوماســية ومعــامل معروفــة 

مثــل بيــت الــرق وفنــدق األمريــكان 

كولــوين واملــرح الوطنــي الفلســطيني.

مؤسسة القدس الدولية تصدر ورقة بحثيًة 
بعنوان )حي الشيخ جراح ومخاطر التهجير(
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مخاوف لم تكن في الحسبان
ــان  ــس الكي ــام رئي ــوم هــذه األي يق

الصهيــوين »رؤوفــني ريفلــني« بزيــارة 

األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  إىل 

ويصطحــب معــه وفــًدا منوًعــا يتناســب 

الغايــة املرجــوة مــن الزيــارة،  مــع 

ــي  ــات وممث ــن الفعالي ــدًدا م ــه ع ففي

والشــخصيات  والهيئــات  الجاعــات 

الهامــة، والتــي متلــك عاقــات كبــرة 

ونوعيــة مــع منظــات أمريكيــة داعمــة 

ضــم  وكذلــك  الصهيــوين،  للكيــان 

اإلرسائيــي  الجنــدي  والــدة  الوفــد 

»هــدار غولــدن« املفقــود يف قطــاع 

غــزة خــال االعتــداء الصهيــوين عــى 

ــاع. القط

كل هــذه الزيــارة كانــت ضمــن 

التنســيق مــع املنظــات األمريكيــة، 

الصهيونيــة،  “األيبــاك”  ومنظمــة 

املســاندة  املنظــات  مــن  وغرهــا 

الافــت  ولكــن  الصهيــوين،  للكيــان 

للنظــر ملــاذا هــذه العنايــة الكبــرة 

رئيــس  بشــخصية  مســبوقة  والغــر 

املعــروف دوليًــا  الصهيــوين  الكيــان 

بأنهــا شــخصية التتمتــع بصاحيــات 

؟! سياســات  رســم  أو  سياســية، 

الزيــارة كذلــك يف ظــل  وتــأيت 

عــى  الكيــان،  داخــل  يسء  وضــع 

كل األصعــدة، وخاصــة عــى صعيــد 

األحــزاب السياســية ومــا يجــري بينهــا 

مــن تناحــر.

تــأيت هــذه الزيــارة وبهذا املســتوى 

للوفــد، ونوعيــة اللقــاءات مــع الجانــب 

األمريــي، ويف ظــل الظــروف اآلنفــة 

ــكان  ــة األمري ــب الساس ــر، لتطال الذك

مبزيــد مــن الدعــم، وعــدم تغيــر 

وخاصــة  كيانــه،  تجــاه  سياســتهم 

الحكومــة األخــرة بزعامــة »نفتــايل 

ــني  ــا وتحس ــة، لدعمه ــت« الضعيف بين
ســيكون  كيانــه  فــإن  وإال  دورهــا، 
يف خطــر كبــر عنــد أول مواجهــة 
جديــدة، والتــي ســتكون آثارهــا كبــرة 
جــًدا عــى األحــزاب املتناحــرة مــن 
جهــة، وعــى املجتمــع الداخــي الهــش 

ــرى. ــة أخ ــن جه م

تــأيت هــذه  آخــر  ومــن جانــب 
املــزاج  يف  تغــر  ظــل  يف  الزيــارة 
الكيــان، مــن خــال  األوريب تجــاه 
والتــي  لكيانــه  اإلدانــة  قــرارات 
وصفــت الكيــان بأنــه كيــان عنــري، 
ــوض  ــة، ويُق ــاب الكراهي ــل خط ويحم
الدميقراطيــة، وقــد عــرّب عــن هــذا 
األمــر بأنــه موقــف يُهــدد أركان بــاده، 
ــة،  ــذه السياس ــن ه ــّف ع ــب بالك وطال
ــش  ــدد مســاعي مشــاريع العي ــي تُه الت

املنطقــة.  املشــرك يف 

الســفراء  مــع  لقائــه  وأثنــاء 
هــذا  أيًضــا  يخــف  مل  األوربــني 
ــية  ــن خش ــق م ــل بالقل ــس املتمث الهاج
تغــر السياســة األوروبيــة تجــاه اليهــود 
املحرقــة  قصــة  وتجــاه  أوروبــا،  يف 
األورويب،  املجتمــع  عــى  وآثارهــا 
الراهنــة  األجيــال  أرهقــت  والتــي 
ــة ضخمــة عــى  بدفــع تعويضــات مالي
أمــر ليســوا مســؤولني عنــه ال مــن 
قريــب وال مــن بعيــد، وهــذا مــا أقلــق 
رئيــس الكيــان الصهيــوين وأخافــه مــن 
ــة  ــة للمحرق ــة الصهيوني ســقوط الرواي
وحجــم الخســارة السياســية واملاليــة 
ــذا  ــاء ه ــددة لبق ــل املُه ــة، ب واإلعامي
األخبــار  الكيــان، وخاّصــة يف ظــل 
األخــرة التــي جــاءت مــن بولنــدا التي 
ــزاز  ــن االبت ــرر م ــراًرا بالتح ــذت ق أخ
ــاع  ــن األط ــص م ــوين، والتخل الصهي
ــي، وتنجــوا  ــي التنته ــة” الت “اإلرسائيلي

بنفســها مــن سياســات أرضت باملنطقــة 

برُمتهــا، وألحقــت األذى مبصالحهــا.

كان الرئيــس “اإلرسائيــي” يقــرأ 

ــد،  بدقــة هــذا املشــهد األورويب الجدي

ــني ســطوره،  ــا ب ــة أكــرب م ــرأ بدق ويق

ويــرى بعــني اليقــني أثــر هــذا التغــر 

القريــب،  املســتقبل  كيانــه يف  عــى 

ــر  ــن مك ــك م ــا ميل ــكل م ــاول وب وح

ــني  ــفراء املجتمع ــع الس ــاء أن يقن وده

بــأن أي تغيــر بالنظــرة لكيانــة ســتكون 

لهــا آثــار ســلبية عــى املصالــح األوربية 

ــة. يف املنطق

مــن هنــا ميكننــا معرفــة قيمــة 

املقاومــة  عــى  الفلســطيني  إرصار 

والتحــرر مــن االحتــال، وكــم هــو 

حجــم مثــرات املقاومــة، وكذلــك حجــم 

فضــح همجيــة الكيــان يف الحــرب مــع 

أصحــاب الحــق واألرض واملقدســات 

اإلســامية واملســيحية عــى حــد ســواء.

وكذلــك كــم منلــك مــن فُــرص 

ــر  ــا التأث ــن خاله ــتطيع م ــوم نس الي

لتغيــر  األوروبــني  القــادة  عــى 

ــة  ــا املصري ــاه قضايان ــاتهم تج سياس

الفلســطينية. لقضيتنــا  وروايتنــا 

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني



موقعها: 
تقع إىل الغرب من القدس وتبعد عنها 10 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
صــادر االحتــال الصهيــوين أرايض القريــة التــي تبلــغ مســاحتها 4100 دومنـًـا، وبلــغ عدد ســكانها 

عــام 1922 حــوايل 307 نســمة، 434 نســمة عــام 1931، ارتفــع إىل 620 نســمة عــام 1945.

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

- أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »كيبوتس صوبا« عام 1948.

صوبا

الخميس 21 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 1 تموز 2021 
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