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لماذا القدس ؟ 

ــم اليســتطيع اتخــاذ الخطــوة املناســبة  ــة، ومــن ث ــع بدق ــراءة الواق ــًدا ق ــخ ال يســتطيع أب ــرأ التاري مــن ال يق

اليف الزمــن املناســب، وال يف الحــدث القائــم الحــايل، ومــن ثــم ال ميتلــك مقومــات رســم اســراتيجية املســتقبل 

املتوافقــة مــع روايتــه للهويــة والتاريــخ.

ــب  ــن الجان ــا م ــام به ــذا االهت ــاذا ه ــدس، ومل ــة  الق ــراءة قضي ــوم ق ــة الي ــراءات املطلوب ــذه الق ــن ه وم

ــا لتتوافــق مــع  ــة عنه ــات املكذوب ــل مــن الرواي ــوين كل هــذا الكــم الهائ ــاذا يحشــد هــذا الصهي ــوين ؟ ومل الصهي

ــا بجــد اســتقصاء هــذا  ــا حاولن ــا أكــر وكل ــا بحثن ــا ؟ وقامئــة األســئلة تطــول كل ــه، وتتصــادم مــع روايتن روايت

ــًا. ــا وك ــوب نوًع ــا دور الحــراك املطل ــن بعده ــأيت م ــي ي ــة الت ــة الدقيق ــر لنجــد اإليجاب األم

لقــد اشــتملت الروايــة الصهيونيــة للحــرب عــى القــدس يف عــام /1948/ عــى جملــة مــن املزاعــم منهــا »إن 

ــا  ــك معه ــه املســتقلة عــى أرض ميل ــا لحركــة انبعــاث قومــي لشــعب أقــام دولت ــل كان تتويًج ــة إرسائي ــام دول قي

صــالت تاريخيــة«، وإن مــا حــل بالشــعب الفلســطيني نتائــج مرافقــة لســعي اليهــودي لالســتقالل«، وأن خــروج 

ــارة عــن إخــالء اختيــاري ! الفلســطينيني كان عب

ولقــد ركّــزت هــذه الروايــة الصهيونيــة عــى أن العــرب »هــم املُبــادرون للحــرب عــام 1948” وأنهــم هــم مــن 

ــًة يائســة مــن اليهــود للدفــاع عــن أنفســهم إزاء الرفــض  “رفضــوا قــرار التقســيم” ولــذا “كانــت الحــرب محاول

العــريب املطلــق لوجودهــم«، وأم القــوات اليهوديــة كانــت يف حــرب 1948 »أقــل تفوقـًـا يف العــدد والعتــاد« ، و«أن 

ــا عــى عاتــق القــوات اليهوديــة«، وأن هــذه  ــا إضافيً الربيطانيــون مؤيديــن للعــرب وهــو األمــر الــذي ألقــى عبئً

الحــرب انتهــت بـــ »نــر معجــزة تــم تحقيقــه بفضــل التميّــز اليهــودي يف القــدرات األخالقيــة والقتاليــة، والقوات 

املذهلــة تحــت رايــة قيــادة خارقــة ومقاتلــني متفوقــني يف شــجاعتهم وحكمتهــم..” !

ومــن يقــرأ مذكــرات كل مــن »بــن غوريــون وغولدامائــر ومــويش ديــان وأبــا إيبــان« وكثــر مــن القيــادات 

ــي حرصــت عــى املحافظــة  ــة، والت ــة بإمــالءات صهيوني ــوب” واملكتوب ــق “كل ــال الفري ــة أمث العســكرية الربيطاني

عــى ســمعة وخصائــص اليهــود العســكرية، حيــث أثبتــت أن الــذي منــع اليهــود مــن االســتيالء عــى كامــل القــدس 

عــام 1948 كان »العامــل اإلنســاين وحــده”.

ــا ومــن هــذا الحجــم مــن االفــراءات واملزاعــم تربزالحاجــة إىل إلقــاء الضــوء عــى الحــرب عــى  مــن هن

القــدس منــُذ العــام 1948 مــروًرا بالعــام 1967 إىل األحــداث األخــرة التــي تشــهدها هــذه املدينــة بــكل مقدســاتها 

ــا، وملــاذا هــذا التغيــر املمنهــج والرسيــع ؟  وســكانها جغرافيًــا ودميغرافيً

مطلــوب منــا اليــوم أن نخــوض هــذه الحــرب وعــى كل الجبهــات، عــى جبهــة العقيــدة والتاريــخ والجغرافيــا 

والربيــة واألمــن والعســكر، وعــدم االكتفــاء بجبهــة عــن أختهــا، ألن حربهــم علينــا شــاملة وال يجــوز لنــا إال أن 

ــة  ــل، وســتنتر رواي ــة الكــذب والخت ــاك تتصــادم الروايــات، وعندهــا ستســقط رواي ــا شــاملة، وهن تكــون حربن

الحــق املؤيــدة مــن اللــه أواًل، ومــن التاريــخ الصحيــح بعــد ذلــك.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني

3



4

ــو 2021  ــهر حزيران/يوني ــهد ش ش

اســتمرار اقتحــام املســتوطنني األقىص 

بحايــة قــوات االحتــالل، وســمحت 

قــوات االحتــالل ألكــر مــن مجموعــة 

باقتحــام املســجد يف الوقــت ذاتــه، 

وقــد شــارك يف االقتحامــات عــى 

ــتوطن  ــة 2900 مس ــهر قراب ــدى الش م

وفــق توثيــق شــبكة القســطل، فيــا 

أّدى مســتوطنون صلــوات تلموديــة يف 

املســجد تحــت عيــون قــوات االحتــالل.

املتطرفــني  مــن  عــدد  وقــام 

زواجهــم  مبباركــة  املــايض  الشــهر 

عــدد  شــارك  فيــا  األقــىص،  يف 

االقتحامــات،  يف  الحاخامــات  مــن 

غليــك،  يهــودا  الحاخــام  وأبرزهــم 

والحاخــام شــومئيل روزنبلــوم حاخــام 

بنــي عكيفــا، والحاخــام يرسائيــل أرئيل 

رئيــس معهــد املعبــد الثالــث، والحاخــام 

اليعــازر شنكولفســي والحاخــام يهــودا 

شلوشــة.

األقــىص  يقتحــم  غفــر  بــن 

ــة  ــب بفــرض الســيادة الصهيوني ويطال

ــجد  ــى املس ع

شــارك عضــو الكنيســت املتطــرف 

إيتــار بــن غفــر يف اقتحــام األقــىص 

يف 27/6/2021، فيــا كانــت رشطــة 

االحتــالل منعتــه مــن اقتحــام املســجد 

ــد  ــبق. وق ــيق املس ــدم التنس يف 8/6 لع

اقتحــام  حينهــا  غفــر  بــن  حــاول 

األقــىص بعدمــا منعــت الرشطــة عضــو 

مــن  شــيكيل  عميحــاي  الكنيســت 

اقتحــام املســجد، وقــال بــن غفــر إّن 

ســعيه القتحــام األقــىص كان رًدا عــى 

ــتوطنني  ــالل املس ــلطات االحت ــع س من

مــن تنفيــذ مســرة األعــالم التهويديــة 

ــدة القدميــة. يف البل

وقــد دعــا بــن غفــر ســلطات 

الســيادة  فــرض  إىل  االحتــالل 

وكان  األقــىص.  عــى  الصهيونيــة 

بتســلئيل  مــع  شــارك،  غفــر  بــن 

األعــالم  مســرة  يف  ســموتريتش، 

15/6/2021، محــاوالً  التعويضيــة يف 

محــاواًل تســجيل إنجــاز بعدمــا منعــت 

ســلطات االحتــالل املســرة مرتــني، 

وأجربتــه عــى إزالــة املكتــب الــذي 

ــه يف حــي الشــيخ جــراح لدعــم  وضع

ــر  ــة تهج ــرار املحكم ــتوطنني وق املس

ــم  ــن منازله ــراح م ــيخ ج ــالت الش عائ

املســتوطنني. ملصلــح 

وغــرّد بــن غفــر عــى حســابه 

عــى تويــر بعــد اقتحــام املســجد: 

»لــن نتخــى عــن جبــل املعبــد، املــكان 

األقــدس للشــعب اليهــودي« بحســب 

ــه. زعم

يف  توارتيــة  ودورات  دروس 

قــىص أل ا

 35 شــارك   ،29/6/2021 يف 

ســاعتني  مــدى  عــى  مســتوطًنا، 

ــا  ــة« قّدمه ــني، يف »دورة تعليمي كاملت

ــيجال،  ــون س ــرف أرن ــي املتط الصحف

نهايتهــا،  شــهادات يف  توزيــع  وتــم 

ــدورة  ــام ال ــع املشــاركون يف خت ليجتم

»جبــل  مرتفــع:  ويرخوا بصــوت 

بأيدينــا”. املعبــد 

املقاومــة  قيــادة  أن  إىل  يُشــار 

ــا  ــّدة أنه ــرات ع ــدت م الفلســطينية أك

املســجد األقــىص  تتخــى عــن  لــن 

االحتــالل. زوال  حتــى 

الشــيخ  قــال  ســابق  وقــت  ويف 

ــه  ــة التوجي ــي عضــو لجن أســامة العقب

يف النقــب: »االعتقــاالت ال تخيفنــا وال 

تزيدنــا إال متســًكا بالثوابــت وباملســجد 

ــىص«. األق

وأكــد رئيــس حركــة حــاس يف 

يف  الســنوار،  يحيــى  غــزة  قطــاع 

20/6/2021، »إننــا بتنــا إىل القــدس 

والتحريــر والعــودة أقــرب، وأقســم 

ــب للصــالة يف  ــا عــى موعــد قري بأنن

ــرًا”. ــرًرا مطه ــىص مح ــجد األق املس

املصدر: موقع مدينة القدس

مطالبات صهيونية بفرض سيادة االحتالل على 
األقصى..والفلسطينيون يؤكدون تمّسكهم 

بالدفاع عن المسجد
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ــي  ــايل ح ــم أه ــق باس ــد الناط أك

ســلوان يف القــدس املحتلــة فخــري 

أبــو ديــاب أّن معركــة “ســيف القــدس” 

والحــراك الشــعبي والدفــاع املســتميت 

عــرشات  هــدم  منــع  القــدس  عــن 

جنــويب  ســلوان  حــي  يف  املنــازل 

املســجد األقــىص.

وقــال أبــو ديــاب: “إنـّـه لــو مل يكــن 

ــتميت  ــاع املس ــعبي والدف ــراك الش الح

عــن املنــازل لــكان االحتــالل قــد هــدم 

عــرشات املنــازل”.

وأضــاف أّن فشــل االحتــالل يف 

والصمــود  القــدس  ســيف  معركــة 

عــى  الشــعبي  والتحــدي  والثبــات 

أجــرب االحتــالل  الــذي  األرض هــو 

هــدم  وقــف  عــى  اللحظــة  حتــى 

ســلوان. حــي  منــازل 

الحــراك  أّن  ديــاب  أبــو  وأكــد 

مــن  للكثــر  أيقونــة  بــات  الشــعبي 

يف  الفلســطينيون  ويقــف  املناطــق 

وجــه االحتــالل دون خــوف، وانتفاضــة 

ــات  ــتعيق مخطط ــتمرة س ــعب املس الش

تحريــر  يف  وستســاهم  االحتــالل 

الوطــن.

فشــل  وبعــد  أنّــه  إىل  ولفــت 

االحتــالل يف معركــة ســيف القــدس 

الحــراك  عــى  االلتفــاف  يحــاول 

ــرس  ــعى لك ــة، ويس ــعبي واالنتفاض الش

املنتفضــني. معنويــات 

وقــال أبــو ديــاب: »بعــد معركــة 

ــا نعــي  ســيف القــدس األخــرة أصبحن

متامــاً أن العــدو إذا تجــاوز الخطــوط 

مقاومــة  ســنجد  بالقــدس  الحمــراء 

ــا”. ــر له ــة تنت قوي

ارتفعــت  املقدســيني  أن  وأوضــح 

معنوياتهــم برضبــات املقاومة، وشــعرنا 

بالنــر رغــم املعانــاة وجرائــم العــدو 

ــردع  ــتطيع أن ن ــوم نس ــا الي ــزة وبتن بغ

ــالل. االحت

ــدس أرض إســالمية  ــنّي أن “الق وب

وقفيــة وال ميكــن التنــازل عنهــا، وحــي 

ســلوان أول وقــف إســالمي يســجل 

ويجــب  العربيــة  الجزيــرة  خــارج 

ــه”. ــاع عن الدف

وأشــار أبــو ديــاب إىل أن االحتــالل 

يســتهدف حــي ســلوان لقربــه مــن 

املســجد األقــىص وكثافتــه الســكانية 

العربيــة، واالحتــالل يحــاول فــرض 

هويــة جديــدة عــى الحــي لطمــس 

التاريــخ وإحــالل املســتوطنني بــدال 

مــن ســكانه الفلســطينيني.

ويتهــدد 6 أحيــاء يف ســلوان خطــر 

بدعــوى  بالكامــل،  منازلهــم  هــدم 

بإخالئهــا  أو  ترخيــص،  دون  البنــاء 

الجمعيــات  لصالــح  ســكانها  وطــرد 

االســتيطانية.

ســلمت  خلــت،  ســنوات  وعــرب 

طواقــم بلديــة االحتــالل 6817 أمــر 

يف  ملنــازل  وإداري  قضــايئ  هــدم 

أحيــاء البلــدة، باإلضافــة إىل أوامــر 

ــي  ــكنية يف ح ــة س ــالء لـــ 53 بناي إخ

بطــن الهــوى لصالــح جمعيتــا )إلعــاد( 

و)عطــرت كوهانيــم( االســتيطانيتان.

الناطق باسم أهالي سلوان:
لو لم يكن دفاع الفلسطينيين عن منازلهم مستميًتا 

لهدم االحتالل العشرات منها
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أبــو  الغضنفــر  األســر  انتــر 

عطــوان عــى االحتــالل الصهيــوين، 

ــراًرا  ــس 8-7-2021، ق ــزع، الخمي وانت

اإلداري  اعتقالــه  بإنهــاء  يقــي 

عنــه. واإلفــراج 

ــالم األرسى: “إّن  ــب إع ــال مكت وق

ــو عطــوان  ــر أب ــة األســر الغضنف عائل

ــة اإلرضاب  ــاره يف معرك ــت انتص أعلن

ــام”. عــن الطع

بــدوره، أكــد املحامــي جــواد بولــس 

ــال  ــر االعتق ــم إبطــال أم ــه ت ــد أن يؤك

أبــو  الغضنفــر  لألســر  اإلداري 

عطــوان، وأن األســر أصبــح حــرًا.

باســم  املتحــدث  بــارك  كــا 

حركــة »حــاس«، حــازم قاســم، هــذا 

لألســر  »نُبــارك  قائــاًل:  االنتصــار، 

ــو عطــوان انتصــارَه عــى  الغضنفــر أب

الســّجان الصهيــوين يف معركــة األمعاء 

الخاويــة”.

وأضــاف » هــذا االنتصــار لألســر 

الغضنفــر يُثبــت مــن جديــد قــدرة 

فــرض  عــى  الفلســطيني  املقاتــل 

ــك  ــى يف أحل ــل حت ــى املحت ــه ع إرادت

ــن  ــل ع ــت عجــز املحت الظــروف، ويُثب

ــى تحــت وطــأة االعتقــال  ــه حت هزميت

ــجن”. والسَّ

عطــوان  أبــو  األســر  أن  يُذكَــر 

ــا،  ــذ 65 يوًم ــام من مــرضب عــن الطع

خــالل  الصحيــة  حالتــه  وســاءت 

ــه اإلرضاب  ــد إعالن ــام األخــرة بع األي

ــات  ــض املؤسس ــّذر بع ــاء. وح ــن امل ع

اليومــني  يف  والدوليــة،  الحقوقيــة 

األخريــن، مــن احتــال استشــهاده.

اقتحمــت قــوات القمــع الصهيونيــة 

»درور، واليــّاز« إضافــة إىل وحــدة 

صبــاح  »عوفــر«  ســجن  إدارة  مــن 

اإلثنــني 5-7-2021، قســم 21، ونقلتهــم 

إىل قســم 18.

ــح  ــر يف تري ــادي األس ــر ن وذك

مقتضــب أن حالــة مــن التوتــر الشــديد 

تســود أقســام األرسى كافــة يف ســجن 

»عوفــر”.

هيئــة  اســتنكرت  جهتهــا؛  مــن 

مــا  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون 

أقدمــت عليــه وحــدة »اليــاز ودرور« 

ــق  ــداء بح ــع واعت ــن قم ــة م اإلرسائيلي

»عوفــر”. أرسى 

عمليــة  “إن  الهيئــة:  وقالــت 

مــربر  أي  بــدون  متــت  االقتحــام 

ــع  ــدات القم ــك، وأن وح ــتدعي لذل يس

تعمــدت خــالل حملــة التفتيشــات التــي 

ــد،  ــن قص ــتفزاز األرسى ع ــا اس نفذته

حيــث عبثــت مبقتنياتهــم وقلبتهــا رأًســا 

ــب”. عــى عق

املنظــات  الهيئــة  ودعــت 

العاجــل،  بالتدخــل  الدولية كافــة 

للجــم االحتــالل ووقــف جرامئــه بحــق 

ــد  ــي تتصاع األرسى الفلســطينيني والت

يوًمــا بعــد آخــر.

مــن الجديــر ذكره بــأن 120 أســرًا 

يقبعــون بقســم )21(، حيــث يضــم هــذا 

القســم أكــرب عــدد مــن األرسى يف 

»عوفــر”.

الغضنفر أبو عطوان ينتصر بعد 65 يوًما 
من اإلضراب عن الطعام

قّوات صهيونية في سجن »عوفر« تقمع األسرى
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الخميس 28 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 8 تموز 2021 

ــه  ــزب الل ــام لح ــني الع ــا األم دع

الســيد حســن نــر اللــه، إىل »تطويــر 

املواجهــة اإلعالميــة كــا يف املواجهــة 

املواجهــة  »يف  ألنــه  العســكرية«؛ 

مــع االحتــالل اإلرسائيــيل والهيمنــة 

األمركيــة ال يجــوز تفكيــك املواجهــة«.

وأضــاف يف كلمــة بافتتــاح مؤمتــر 

ــاب  ــد الخط ــر: تجدي ــطني تنت »فلس

اإلعالمــي وإدارة املواجهــة« »الخطــاب 

ــتند  ــة يس ــي يف محــور املقاوم اإلعالم

بأرضــه  فلســطني  شــعب  حــق  إىل 

ــا«. ــورية بجوالنه وس

وأكــد نــر اللــه أن إعــالم املقاومة 

»يســتند النتصــارات محــوره، ولفرضــه 

اإلرسائيــيل  عــى  االشــتباك  قواعــد 

واألمــريك«، متابًعــا “مــن أهــم نقــاط 

هــي  املقاومــة  محــور  إعــالم  قــوة 

والوقائــع  الخــرب  نقــل  الصــدق يف 

ــق  ــدو يث ــات “الع ــى ب ــق”، حت والحقائ

بإعــالم املقاومــة أكــر مــا يصدقــون 

قادتهــم، بســبب صــدق إعالمنــا”.

األمركيــة  الهيمنــة  أن  وأوضــح 

تقــف عائًقــا أمــام الــدول؛ »ألنهــا 

قامئــة عــى ســلب القــرار والخــرات، 

ميكــن  وال  إرسائيــل  تحمــي  وهــي 

ــذه  ــن ه ــزل ع ــطني مبع ــر فلس تحري

الهيمنــة«، فالهيمنــة األمركيــة »حولــت 

املنطقــة ملصلحــة  اإلمكانــات يف  كل 

العــدو اإلرسائيــيل«.

كان”  “ريشــت  قنــاة  كشــفت 

ــد 2021-7-4،  ــاء األح ــة، مس الصهيوني

القــدس،  يف  االحتــالل  بلديــة  أن 

طالبــت فلســطينيني بإخــالء 100 شــقة 

ــة يف  ــر قانوني ــا غ ــم أنه ــكنية تزع س

بلــدة ســلوان.

وبحســب القنــاة؛ فقــد طلــب إخــالء 

الشــقق ملصلحــة مــرشوع مــا  تلــك 

ــي  ــك” الت ــة املل ــم “حديق ــرف باس يع

تعكــف بلديــة االحتــالل يف القــدس 

ــذه. ــى تنفي ع

وقــال نائــب رئيــس بلديــة االحتالل 

»إنــه  كينــغ:  أرييــه  القــدس،  يف 

عــرض عــى الســكان الفلســطينيني 

نقلهــم ملــكان آخــر للبنــاء فيــه، لكنهــم 

رفضــوا، مدعيــا »أنهــم بذلــك يــؤذون 

أنفســهم”.

يف  االحتــالل  قــوات  وصّعــدت 

مشــاريعها  مــن  األخــرة  األســابيع 

املحتلــة  القــدس  يف  االســتيطانية 

ــازل  ــى من ــتيالء ع ــك االس ــا يف ذل مب

فلســطينية وتهجــر ســكانها، ضمــن 

محاوالتهــا فــرض واقــع دميغــرايف 

املحتلــة. باملدينــة  جديــد 

نصر الله: العدو يثق بإعالم المقاومة 
أكثر مما يصدقون قادتهم

خطة صهيونية إلخالء 100 شقة فلسطينية 
بسلوان لمشروع استيطاني



تأمــني  رشكــة  أكــرب  أعلنــت 

ــني 5-7-2021، ســحب  ــة، اإلثن نرويجي

اســتثاراتها مــن 16 رشكــة؛ بســبب 

ــوين يف  ــتيطان الصهي ــا باالس عالقاته

الضفــة الغربيــة املحتلــة، مبــا يف ذلــك 

ــة  ــاالت العمالق ــدات االتص ــة مع رشك

»موتــوروال«.

وجــاء يف بيــان صــادر عــن رشكــة 

يك ال يب )KLP(، التــي تديــر أصــواًل 

أن »رشكــة  دوالر،  مليــار   95 بقيمــة 

أخــرى معرضــة  موتــوروال، ورشكات 

انتهاكهــا  بســبب  التعــاون؛  لخطــر 

فلســطني  يف  الــدويل  للقانــون 

املحتلــة«.

وقالــت صحيفــة »ميكــور ريشــون« 

ــأيت  ــوة ت ــذه الخط ــة: “إن ه الصهيوني

يف أعقــاب نــرش القامئــة الســوداء 

شــباط/فرباير  يف  املتحــدة  لألمــم 

2020 ، والتــي تضمنــت 112 رشكــة 

يف  باملســتوطنات  أنشــطتها  ترتبــط 

إرسائيــل”.

الصهيونيــة  الحكومــة  وأدانــت 

ــت رشكات  ــي تضمن ــة الت ــرش القامئ ن

 )Motorola( موتــوروال  مثــل: 

ــبيديا  ــال، ورشكات اكس ــدات االتص ملع

 ( يب  إن  يب  وايــر   ،  )Expedia(

 ( أدفايــزر  وتريــب   ،)AirBnB

الناشــطة يف مجــال   )TripAdvisor

لســياحة. ا

“كان   :)KLP( رشكــة  وقالــت 

ــراًرا  ــوروال ق ــة موت ــن رشك ــيل ع التخ

بســيطًا للغايــة؛ نظــرًا للــدور الــذي 

تلعبــه يف األرايض املحتلــة”، مدعيــة 

ــات تســتخدم  أن الرشكــة توفــر برمجي

ملراقبــة حــدود “إرسائيــل”.

 ،)KLP( رشكــة  ســحبت  كــا 

اســتثاراتها مــن رشكــة االتصــاالت 

الهاتــف  خدمــات  تقــدم  التــي 

واإلنرنــت؛ ألنهــا ســاهمت يف تحويــل 

جــذب  مناطــق  إىل  “املســتوطنات 

الــرشكات  هــذه  وشــملت  ســكنية”، 

وبارتــر  وســيلكوم  وبيــزك  التيــس 

. ننيكيشــن ميو كو

بنــوك مولــت   5 أيًضــا  وشــملت 

بنــاء وحــدات اســتيطانية ومشــاريع 

ــة  ــة للمســتوطنات يف الضف ــة تحتي بني

هندســة  لــرشكات  إضافــة  الغربيــة، 

ــاء. وبن

نرويجــي  صنــدوق  ألغــى  كــا 

آخــر، وهــو صنــدوق الــروة الســيادية، 

اســتثارات العديــد مــن الــرشكات يف 

املــايض بســبب عالقاتها باملســتوطنات.

يف  املتحــدة،  األمــم  ونــرشت 

شــباط/ فربيــر 2020 ، قامئــة ســوداء 

ــتوطنات  ــل يف املس ــة تعم لـــ112 رشك

الغربيــة،  بالضفــة  الصهيونيــة 

و«القــدس الرشقيــة« وهضبــة الجوالن 

املحتلــة.

وتضــم القامئــة التــي أصدرتهــا 

ــان  ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس املفوضي

ــة مــن  ــة، و18 رشك ــة إرسائيلي 94 رشك

6 دول أخــرى، كــا ويعــّد املجتمــع 

ــة ســاحقة املســتوطنات  ــدويل بأغلبي ال

غــر رشعيــة، ويســتند إىل اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة، التــي متنــع ســلطة 

االحتــالل مــن نقــل “إرسائيليــني” إىل 

املحتلــة. األرايض 

املصدر: املركز الفلسطيني لإلعالم

8

شركة نرويجية تسحب استثماراتها من 16 شركة تعمل 
في المستوطنات
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الخميس 28 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 8 تموز 2021 

ملجموعــة  اســتطالع  أظهــر 

ــة«  ــارات واألبحــاث »اإلرسائيلي االستش

»اإلرسائيليــني«  مــن   65% )تيفــني( 

يعتقــدون أّن أهــم يشء يجــب تحســينه 

يف دولــة االحتــالل اإلرسائيــيل هــو 

»األمــن”.

وتعــزز نتائــج االســتطالع مــا يقولــه 

باحثــون ومختصــون بشــؤون دولــة 

ــه  ــودي يعيش ــق وج ــه قل ــالل: إنّ االحت

ــم  ــتقبلهم وأمنه ــى مس ــتوطنون ع املس

ــكرية  ــدرات العس ــم الق ــخيص رغ الش

جيــش  ميتلكهــا  التــي  املتقدمــة 

ــه فشــل بتوفــر األمــن  ــالل، لكن االحت

واالســتقرار الدامئــني لهــم.

يف معركــة “ســيف القــدس” تعززت 

ــالل  ــة االحت ــأّن دول ــة ب ــرة القائل الفك

ــا  ــر له ــا اســراتيًجا يوف ــك عمًق ال متل

حايــة مدنهــا الداخليــة، من الرشــقات 

قصــرة  واألســلحة  الصاروخيــة 

متتلكهــا  التــي  املــدى،  ومتوســطة 

واللبنانيــة. الفلســطينية  املقاومــة 

ــر  ــٍل آخ ــع عام ــك م ــب ذل وتصاح

ــني« عــى  ــارة مخــاوف »اإلرسائيلي إلث

املقاومــة  تطويــر  وهــو  »أمنهــم« 

ظهــرت  الــذي  العســكرية  لقدراتهــا 

آثــاره خــالل “ســيف القــدس” خاصــة 

ــة قــد حققــت  أّن الرشــقات الصاروخي

التــي  املواقــع  يف  واســًعا  دمــاًرا 

مصــادر  حــذرت  وقــد  اســتهدفتها، 

أن  مــن  املعركــة  خــالل  إرسائيليــة 

بعــض  اخرقــت  صواريــخ  شــظايا 

ــتوطن،  ــل مس ــببت مبقت ــئ وتس املالج

وهــو مــا يعتــرب تهديــًدا إضافيًــا ألمــن 

املســتوطنني.

الفلســطينية  املقاومــة  فرضــت 

خــالل معركــة “ســيف القــدس” شــلاًل 

عــى قطاعــات واســعة مــن الحيــاة 

يف  وأهمهــا  االحتــالل،  دولــة  يف 

ــب”  ــل أبي ــا »ت ــل ياف ــز، مث مــدن املرك

ومحيطهــا.

أفــاد موقــع »والــال« الصهيوين، أن 

طائــرة شــحن عســكرية تابعــة للقــوات 

ــت، األحــد 7-4- ــة حطّ ــة املغربي الجوي

ــة  ــور« الجوي ــدة »حتس 2021، يف قاع

الصهيــوين،  الجــو  لســالح  التابعــة 

للمشــاركة يف منــاورات دولية ســتنطلق 

ــان. هــذا األســبوع يف الكي

أنَّ  الصهيــوين  املوقــع  وذكــر 

ــن  ــدد م ــا ع ــارك فيه ــاورات ستش املن

املتحــدة،  الواليــات  بقيــادة  الــدول 

وبذلــك ســتكون هــذه أول مشــاركة 

ــة  ــكرية علني ــاورة عس ــرب يف من للمغ

ومل  الصهيــوين.  الجــو  ســالح  مــع 

ــود وأفــراد الطاقــم  يتضــح عــدد الجن

عــى مــن الطائــرة ومــدة بقائهــم يف 

البــالد.

ووصــول  املنــاورة  عــى  وتعليًقــا 

قــال  مغربيــة،  عســكرية  طائــرة 

ــيل:  ــش اإلرسائي ــم الجي ــدث باس املتح

إن »الجيــش يتعــاون مــع مجموعــة 

والجيــوش  الــدول  مــن  متنوعــة 

التدريبــات  إجــراء  أثنــاء  األجنبيــة، 

والبحــوث  العليــا  واالجتاعــات 

والتطــورات املشــركة. ولــن نتطرق إىل 

ــة«، باإلشــارة  ــة معين ــع دول ــاون م التع

املغــرب. إىل 

املنــاورة  عــن  اإلعــالن  وســبق 

ســتجرى  التــي  الدوليــة  العســكرية 

ــع  ــاد املوق ــالل، أن أف ــان االحت يف كي

الرســمي للبحريــة األمركيــة أن املغرب 

منــاورات  يف  مــرة،  ألول  يشــارك 

عســكرية بحريــة ضخمــة لحلف شــال 

األطلــي »الناتــو« تضــّم »إرسائيــل”.

65% من »اإلسرائيليين« قلقون على 
أمنهم في فلسطين المحتلة

تكريًسا للتطبيع..
مناورة عسكرية بين »إسرائيل« والمغرب
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أصــدر امللتقــى العلــاميئ العاملــي مــن أجــل فلســطني بيانــاً ينعــى فيــه أمــني عــام الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

فلســطني – القيــادة العامــة، القائــد الفلســطيني أحمــد جربيــل، وجــاء يف البيــان:

ينعــى امللتقــى العلــاميئ العاملــي مــن أجــل فلســطني، إىل الّســادة العلــامء وأحــرار العــامل واملقاومــني الرشفاء 

القائــَد الكبــر أحمــد جربيــل رحمــه اللــه تعاىل.

لقــد أمــى الراحــل الكبــر عمــرَه كلّــه مجاهــداً ألجــل فلســطني، ومل يلتفــت عنهــا وال عــن العمــل مــن 

ــي  ــطني ه ــل أن فلس ــد الراح ــام أدرك القائ ــب، ك ــات الرتهي ــد وحم ــف التهدي ــم عواص ــا رغ ــل تحريره أج

ــه هــو إطــار يضــّم كل أحــرار العــامل تحــت ســامء  ــي تجمــع وال تفــّرق، وأّن الحــقَّ الــذي متثل ــة الت القضي

القيــم العادلــة والعمــل لخــر البرشيــة وتحريــر األرض واإلنســان؛ فــكان منــارصاً لــكل القضايــا العادلــة يف 

كل أنحــاء األرض، ونصــراً لحــركات التحــرر أينــام كانــت؛ ووقــف مــع كل الثــورات التــي وقفــت مــع فلســطني 

ورفعــت رايــة تحريرهــا.

إّن رحيــل القــادة الكبــار ال يطــوي ســجّل كفاحهــم، بــل يحــّول شــخصياتهم إىل مدرســة تتعلــم األجيــال 

مــن تجربتهــا، ويجعــل مــن مواقفهــم املميــزة أمثولــة يقتــدي بهــا الشــباب يف متابعــة طريــق الحــق والعــدل 

والتحريــر.

ــا يف  ــة وأنصاره ــطني الحبيب ــه وإىل فلس ــه ومحّبي ــل، وإىل أهل ــد جربي ــد أحم ــهيد القائ ــه الش ــم الل رح

ــر. ــاب الكب ــذا املص ــة يف ه ــة الصادق ــّدم التعزي ــامل نق الع

وإنَّا لله وإنا إليه لراجعون.

بيان الملتقى العلمائي في رحيل القائد أحمد جبريل
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الخميس 28 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 8 تموز 2021 

جهــاد”،  »أبــو  جربيــل  أحمــد 

»الجبهــة  أســس  فلســطيني  قيــادٌي 

فلســطني-القيادة  لتحريــر  الشــعبية 

العامــة«، وهــو أمينهــا العــام منــذ عــام 

1968، وحتــى وفاتــه األربعــاء 7-7-

ــق،  ــورية دمش ــة الس 2021 يف العاصم

آمــن »أبــو جهــاد« بالكفــاح املســلح 

لتحريــر فلســطني فأســس »الجبهــة 

فلســطني-القيادة  لتحريــر  الشــعبية 

العامــة«

الوالدة والنشأة:

ولــد أحمــد جربيــل عــام 1938 يف 

قريــة يــازور يف ضواحــي مدينــة يافــا 

املحتلــة، ألٍب فلســطيني وأٍم ســورية، 

ــه إىل ســورية يف  ثــم ُهّجــر مــع عائلت

ــة  ــتقر يف مدين ــام 1948 ليس ــة ع نكب

ــه  ــد حصول ــه. بع ــد أخوال القنيطــرة عن

ــام  ــة ع ــة العلمي عــى الشــهادة الثانوي

القاهــرة  إىل  جربيــل  انتقــل   ،1956

ــا«  ليتلقــى »تكويًنــا عســكريًا أكادمييً

وتخــّرج مــن الكليــة الحربيــة عــام 

.1959

التجربة السياسية:

ــة  ــة الجامعي ــد الدراس ــى مقاع ع

يف مــر احتــّك جربيــل باالتحــاد 

ــدأت  ــطينيني، وب ــة الفلس ــام للطلب الع

لتحريــر  املســلّح  الكفــاح  فكــرة 

ذهنــه. يف  تتبلــور  فلســطني 

وعــام 1959 أســس جربيــل »جبهــة 

التحريــر الفلســطينية« تيمًنــا بـ«جبهــة 

التحريــر الجزائريــة« التــي تأثــر بهــا، 

قبــل أن يندمــج مــع عــدة تيــارات 

ــة  ــوا »الجبه ــارية ويؤسس ــة ويس قومي

عــام  فلســطني«  لتحريــر  الشــعبية 

جــورج  قيادتهــا  تــوىل  التــي   1967

قيــادة  تــوىل جربيــل  فيــا  حبــش 

العســكري. جناحهــا 

جبهــة  عــن  انفصــل  أنّــه  غــر 

 1968 عــام  ليؤســس  حبــش  جــورج 

الشــعبية  »الجبهــة  الخــاص  فصيلــه 

العامــة«  فلســطني-القيادة  لتحريــر 

التــي أصبحــت تقــوم بعمليــات نوعيــة 

الصهيــوين. االحتــالل  ضــد 

جربيــل  أحمــد  وعــارض  كــا 

وبشــّدة أي مفاوضــات مــع »إرسائيــل« 

عــام 1974، وبقــي قريبـًـا مــن ســورية.

العمليات العسكرية:

عمليــة الخالصــة االستشــهادية، يف 

العمليــات  1974، مــن  نيســان/أبريل 

الفدائيــة األوىل التــي نفذتهــا »الجبهــة 

ــادة  ــطني - القي ــر فلس ــعبية لتحري الش

مقتــل  إىل  أدت  والتــي  العامــة«، 

ــد أن  ــني بع وجــرح عــرشات اإلرسائيلي

اقتحــم 3 فدائيــني مســتوطنة »كريــات 

ــطني. ــايل فلس ــمونة« ش ش

وبرعــت الجبهة أيًضــا يف اختطاف 

الجنــود الصهاينــة ومبادلتهــم باألرسى 

ــل«، عــى  ــدى »إرسائي الفلســطينيني ل

غــرار عمليــة الجليــل عــام 1985، التــي 

بــادل خاللها 3 جنــود صهاينــة بـ1150 

أســراً لــدى االحتالل.

ويف ترشيــن الثاين/نوفمــرب 1987، 

قــام اثنــان مــن مقاتليهــا بالهبــوط 

قــرب »كريــات شــمونة« بعــد أن عــربا 

خفيفــة  رشاعيــة  بطائــرة  الحــدود 

وقامــا بقتــل عســكريني صهاينــة قبــل 

أن يستشــهدا.

عــدًدا  الجبهــة  نّفــذت  كــا 

ــالل  ــد االحت ــات ض ــن العملي ــرًا م كب

الصهيــوين خــالل احتاللهــا جنــوب 

ــي 2000-1978. ــني عام ــا ب ــان م لبن

واغتالــت »إرسائيــل« نجــل القائــد 

جهــاد  جربيــل،  أحمــد  الفلســطيني 

الجنــاح  يــرأس  الــذي  جربيــل، 

عــام  الشــعبية  للجبهــة  العســكري 

2002، يف منطقــة تلــة الخيــاط يف 

بــروت بعــد تفخيــخ ســيارته، فيــا 

تَعتــرب »إرسائيــل« أحمــد جربيــل مــن 

ــد أعدائهــا، وقــد حاولــت اختطافــه  أل

واغتيالــه مــرات عــّدة.

املصدر: امليادين

من هو القائد الفلسطيني أحمد جبريل »أبو جهاد« ؟
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نعــت فصائــل وقــوى فلســطينية، اليــوم األربعــاء، األمــني العــام لـــ »الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني - القيــادة العامــة« 

أحمــد جربيــل، الــذي تــويف عــن عمــٍر ناهــز 83 عاًمــا.

حركة »حامس« تنعي الراحل جربيل
نعــت حركــة »حــاس« ببيــاٍن صــادٍر عــن عضــو املكتــب الســيايس للحركــة حســام بــدران، القيــادي الفلســطيني الكبــر أحمــد 

جربيل.

وقــال البيــان: إن “وفــاة القائــد أبــو جهــاد جــاءت بعــد مســرة حافلــة بالبــذل والعطــاء لوطنــه ولشــعبه ولقضيتــه عــى مــدار 

ــنني طويلة”. س

وأضــاف: »نســأل اللــه عــز وجــل أن يتغّمــده برحمتــه ومغفرتــه الواســعة، وأن يُحســن عــزاء عائلتــه وأبنائــه وأهلــه وذويــه 

ــه، وأن يرزقهــم الصــرب والســلوان”. ومحبّي

“الجبهة الشعبّية« تنعى جربيل بعد تجربٍة نضاٍل طويلة
ــورة  ــادي يف تأســيس وإطــالق الث ــاد دوره الري ــو جه ــد الشــهيد أب ــى شــعبنا للقائ ــن ين ــة الشــعبيّة: »ل ــان الجبه ــال بي وق

الفلســطينيّة املعــارصة ودوره البــارز يف تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينيّة، ويف تأســيس وتطويــر العمل العســكري الفلســطيني 

ــة ضــد الكيــان الصهيــوين، ويف املواجهــات التــي  املســتند إىل علــٍم وخــربٍة تجلّــت يف العديــد مــن العمليــات العســكريّة النوعيّ

خاضتهــا الثــورة الفلســطينيّة ضــد مخططــات تصفيتهــا ودفاًعــا عــن وجودهــا، وقــّدم ابنــه األكــرب جهــاد عــى هــذا الطريــق”.

ــة ولعمــوم املناضلــني واملقاومــني  وأضــاف البيــان أّن »رحيــل القائــد أحمــد جربيــل يُشــّكل خســارًة لشــعبنا ولحركتــه الوطنيّ

يف منطقتنــا وملحــور املقاومــة الــذي حــرص الراحــل عــى تأصيلــه وتعميمــه كخيــاٍر نقيــض ملحــور التبعيّــة واالستســالم والتطبيــع 

يف املنطقــة”.

فصائل وقوى فلسطينية
تنعى القيادي أحمد جبريل »أبو جهاد«
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الخميس 28 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 8 تموز 2021 

“حركة الجهاد اإلسامي«: جربيل قائٌد تاريخي يف مسرة التحرير
ــادة  ــه وقي ــل وأبنائ ــد جربي ــد أحم ــة »القائ ــزاء واملواســاة لعائل ــاد اإلســالمي يف فلســطني، بالع ــة الجه ــا وتقدمــت حرك ك

وكــوادر الجبهــة الشــعبية - القيــادة العامــة«، واصفــًة القائــد الراحــل بـ«القائــد التاريخــي« يف مســرة التحريــر التــي يخوضهــا 

الشــعب الفلســطيني ضــد العــدو الصهيــوين.

وشددت »الجهاد« خالل بياٍن لها عى االستمرار يف نهج الصمود والثبات وطريق املقاومة والتحرير.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يُعزي بوفاة جربيل
وعــزّى رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، يف اتصــاٍل هاتفــي، األمــني العــام املســاعد للجبهــة الشــعبية لتحريــر 

فلســطني- القيــادة العامــة طــالل ناجــي، بوفــاة القائــد الفلســطيني، أحمــد جربيــل.

كــا عــزى عبــاس، يف اتصــال هاتفــي آخــر، بــدر جربيــل، نجــل الفقيــد، داعيًــا اللــه عــز وجــل، أن يتغمــده بواســع رحمتــه، 

ويســكنه فســيح جناتــه، ويُلهــم أهلــه وذويــه الصــرب والســلوان.

“ألوية النارص صاح الدين« رحيل جربيل خسارة للشعب الفلسطيني
ــام أميــن  ــا الع ــة بأمينه ــن« ممثل ــارص صــالح الدي ــة الن ــا العســكري »ألوي ــة« يف فلســطني وذراعه ــت »لجــان املقاوم ونع

ــه الشــهيد جهــاد جربيــل عــى  ــل، بقولهــا: »كانــت فلســطني هدفــه، وقــّدم ابن ــي الكبــر أحمــد جربي ــد الوطن الششــنية، القائ

ــوين املجــرم”. ــدو الصهي ــة ضــد الع ــة األمني ــات الفدائي ــر مــن العملي ــة وكان مســؤواًل عــن الكث ــدس والحري ــق الق طري

وأضــاف البيــان أننــا »يف لجــان املقاومــة نعتــرب أن رحيــل القائــد أحمــد جربيــل يُشــّكل خســارًة لشــعبنا الفلســطيني املقــاوم 

ولعمــوم املناضلــني واملقاومــني ولكافـّـة أحــرار العــامل”.

حركة »املجاهدين« الفلسطينية: الراحل جربيل متّسك بدرب املقاومة
كــا وتقدمــت حركــة »املجاهديــن« الفلســطينية، ممثلــة بأمينهــا العــام أســعد أبــو رشيعــة، وأعضــاء مكتــب األمانــة العامــة 

وكافــة كــوادر وأعضــاء الحركــة، بـ«التعزيــة القلبيــة الحــارة مــن شــعبنا الفلســطيني والرفــاق يف قيــادة الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

فلســطني - القيــادة العامــة- لوفــاة القائــد الوطنــي الكبــر أبــو جهــاد”.

وأثنــت الحركــة عــى مواقــف الراحــل الرافضــة لالستســالم للصهاينــة، واملتمســكة بــدرب املقاومــة، مســتذكرة عمليــات الجبهــة 

البطوليــة ضــد الكيــان الصهيــوين التــي قادهــا بنفســه.

منظّمة الصاعقة: الراحل كان حليًفا مخلًصا ملحور املقاومة
ــة  ــطينية ومنظم ــورة الفلس ــا يف الث ــا مؤسًس ــل »كان مقاوًم ــد جربي ــر أحم ــد الكب ــة«، إن القائ ــة الصاعق ــت »منظم وقال

ــر”. التحري

وأضافــت املنظمــة يف بيــاٍن لهــا، إن »فقيدنــا الكبــر كان ملتزًمــا جذريـًـا بقيمنــا ومبادئنــا الوطنيــة وحليًفــا مخلًصــا ألصدقــاء 

فلســطني«، مشــرًة أن الراحــل كان »حليًفــا مخلًصــا ملحــور املقاومــة وعــى رأســها ســوريا وإيــران وحــزب اللــه”.

وعــر اليــوم، نعــت الجبهــة »الشــعبية لتحريــر فلســطني - القيــادة العامــة« أمينهــا العــام أحمــد جربيــل 
»أبــو جهــاد” الــذي وافتــه املنيــة، األربعــاء 7-7-2021، يف إحــدى مستشــفيات العاصمــة الســورية دمشــق.

ــس  ــطيني أس ــادٌي فلس ــو قي ــطني، وه ــر فلس ــلح لتحري ــاح املس ــرة الكف ــن بفك ــل، آم ــار إىل أن جربي يُش
ــام. ــا الع ــو أمينه ــة«، وه ــادة العام ــطني - القي ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش »الجبه
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ُمراجعات أوروبية وغربية
يبــدو أن الغربيــني واألوربيــني 
باتــوا يؤمنــون أن »إرسائيــل كيــاٌن 
املنطقــة«  يف  لألمــن  مزعــزٍع 
وليــس هــذا فحســب بــل إنهــا 
ضــد  العدوانيــة  وبسياســاتها 
ــعوب  ــا وش ــطينيني خصوًص الفلس
العمــوم،  وجــه  عــى  املنطقــة 
األوروبيــة  املصالــح  تُعــرّض 
ــذه  ــا وبه ــر، وإنه ــة للخط والغربي
يف  املنطقــة  تُدخــل  السياســات 
ــتطيع  ــرة ال يس ــروب كب ــون ُح أُت
ــه  ــا تحمل ــا أحــد، مل ــل نتائجه تحّم

مــن قتــٍل وترشيــٍد وتهجــر.

ــس  ــدون باألم ــات املؤي ــد ب لق
ــاتهم  ــم وسياس ــون مواقفه يُراجع
تجــاه هــذا الكيــان، ويطالبــون 
ــذا  ــع ه ــدة م ــٍة جدي ــي سياس بتبن
ــن  ــك م ــى ذل ــان. وال أَدّل ع الكي
الصــادر واملتكــرر مــن  الــكالم 
»بايــدن«  األمريــي  الرئيــس 
الــذي أشــار مــن خاللــه أن املــزاج 
ــلوك  ــذا الس ــد ه ــي مل يع األمري
ــاع  ــتطيع الدف ــيل، وال يس اإلرسائي
عدوانــه  بعــد  وخصوًصــا  عنــه، 
األخــر عــى غــزة والقــدس وحــي 
الشــيخ جــرّاح وســلوان وباقــي 

األحيــاء املقدســية.

وليــس هــذا املوقــف محصــوًرا 
فهــذه  األمريــي،  املــزاج  عــى 
ــد  ــدرت الوع ــي أص ــا الت بريطاني
وعــى  بالدهــا،  مــن  املشــؤوم 
قّدمــوا  حــني  ساســتها،  لســان 
للصهاينــة،  هديــًة  فلســطني 
وَمهــدوا لهــا الطريــق الغتصابهــا، 

هاهــم ُمثقفوهــا وبعــض رجــاالت 
سياســتها ومواطنوهــا األصليــني 
يخرجــون  املجنســني  وليســوا 
لنــدن  شــوارع  يف  مبســرات 
املائتــي  يتجــاوز  عددهــم  وكان 
ألــف مشــارك، كلهــم يُطالبــون 
ــة  ــم الداعم ــة بلده ــر سياس بتغي
والتوقــف  الصهيــوين،  للكيــان 
وكل  بالســالح  تزويدهــم  عــن 
حملــوا  وقــد  القتــال،  أدوات 
شــعارات واضحــة ضــد املارســات 
اإلرسائيليــة األخــرة واملتكررة ضد 
ــذه  ــات. وه ــطينيني واملقدس الفلس
أملانيــا ومــا أدراك مــا أملانيــا، فقــد 
دعــت  »أنجيــال مــركل« إىل وقف 
ــة  ــف اإلرسائيلي ــة أشــكال العن كافّ
وســمحت  الفلســطينيني،  ضــد 
ــق  ــدة للح ــرات مؤي ــم مس بتنظي
الفلســطيني يف مختلــف ُمدنهــا 

وأكــرب ميادينهــا.

العــرب  يقولــه  كان  مــا  كل 
البدايــة،  منــُذ  والفلســطينييون 
يقولــه،  األورويب  الغــرب  بــات 
يكــون  اليــوم  كالمهــم  ولعــّل 
كونهــم  الواقــع،  عــى  أثــر  ذا 
أصحــاب قــراٍر عاملــي، وساســة 
ــاب  ــراتيجيات، وأصح ــم االس رس
الدعــوة للحريــة واإلنســانية يف 

العــامل.

ــرب  ــا والغ ــد تحققــت أوروب لق
ــة  ــر، أن الرواي ــٍت متأخ ــو بوق ول
الفلســطينية والعربيــة هــي الصدق 
الصهيونيــة  الروايــة  بعينــه، وأن 
الكــذب بعينــه مهــا كان  هــي 

مــن  ميتلــك  الصهيــوين  هــذا 
أدوات الختــل والكــذب والتزييــف، 
األوريب  إقنــاع  حــاول  ومهــا 
والغــريب بأنــه الضامــن ملصالحــه 
ــن  ــد كل م ــد تأك ــة، لق يف املنطق
والغــريب،  األورويب  الناخــب 
وكذلــك الســيايس منهــم ان الدعم 
الصهيــوين  للكيــان  الالمتناهــي 
ــة  ــرة مالي ــاء كب ــم أعب ــد حمله ق
يف لحظــة، وسياســية وإنســانية 
هــذه  وأن  أُخــرى،  لحظــة  يف 
الســعادة التــي يعيشــها اإلرسائيــيل 
هــي عــى حســاب راحــة وإنســانية 
الرجــل الغــريب واألورويب، أدرك 
يف  الحزبــني  مــن  كل  ذلــك 
األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
وأعضــاء مجلــس النــواب، وأعضاء 
الكونغــرس، بــل حتــى الناخــب 
حــد  عــى  واألورويب  األمريــي 

ــواء. س

ــى  ــا ع ــول: “إنن ــا نق ــن هن م
مفــرق طريــق سيشــهد تحــول 
كبــر مبــا يخــص قضيــة فلســطني 
العربيــة  والقضايــا  خصوًصــا، 
ــوم،  ــه العم ــى وج ــالمية ع واإلس
ــن  ــًدا م ــك مزي ــالل ذل ــا خ يلزمن
نوعيًــا  وعمــاًل  بحقنــا،  الثقــة 
ــا،  ــا وكرامتن ــو حريتن ــا نح لحراكن
ــا،  ــا ومقاومتن ــى جهادن ــا ع وثباتً

والحفــاظ عــى هويتنــا.

مقتبس بترف

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني



موقعها: 
تقع عى بعد 36 كم غرب مدينة القدس.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــط،  ــا فق ــغ مســاحتها املســلوبة 403 دومنً ــي تبل ــة الت ــوين أرايض القري ــالل الصهي صــادر االحت

ــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 305 نســمة، 253 نســمة عــام 1931، انخفــض إىل 250  وبل

ــام 1945. ع

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

- أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنتني »هرطوف« و«موشاف ناحام«.

عرتوف

الخميس 28 ذو القعدة 1442هـ، الموافق لـ 8 تموز 2021 

15



www.topalestine.com
returntopalestine.net


