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إليك ومنك... اإلسراء والمعراج
كل األمــم تدافــع عــن رموزهــا، املاديــة واملعنويــة، وال مجــال هنــا للحديــث عــن رمــز كبــر أو صغــر، ألّن الرمــز ينــال قيمتــه 

مبــا يعــّر عنــه مــن معــاٍن، ومبــا ميثّلــه يف نفــوس أبنــاء األمــة ويرتبــط بــه مــن أحــداث وتاريــخ ورمبــا آالم وآمــال.

وعندمــا نتحــدث عــن املســجد األقــى املبــارك خصوًصــا، وعــن مدينــة القــدس عموًمــا، فإننــا نتحــدث عــن حيـّـز واســع مــيء 
ــام  ــف ع ــدى 15 أل ــد عــى م ــة متت ــب تاريخي ــي إىل ُحق ــي تنتم ــة الت ــي بالشــواهد املادي ــف املســتويات، وغن ــوز مــن مختل بالرم

ــا، بــل ومنــذ بــدء التوطّــن البــري يف هــذه املنطقــة. تقريبً

وعندمــا بُعــث الســيد املســيح )ع(، وعندمــا أنــار اإلســاُم يف هــذا العــامل كان للمدينــة مواعيــد نحــو تعميــق مكانتهــا الروحيــة 
التــي متتــد إىل إبراهيــم )ع( ومــا قبلــه مــن األنبيــاء الكــرام.

ومــا ال شــّك فيــه أّن حــَدث اإلرساء واملعــراج يشــّكل محطــة عظيمــة الداللــة يف حيــاة هــذه املدينــة املباركــة، الرتباطــه مبعظــم 
األنبيــاء عليهــم الســام، فضــاً عــن ارتباطــه مبحمــد نبــي الرحمــة )ص(.

وعندمــا يدافــع املؤمنــون بالحــّق الفلســطيني عــن هــذه البقعــة مــن األرض فإمنــا يدافعــون عــن الخــر والحــق والجــال، عــن 
اإلنســانية املعطــاء، عــن األخــوة مــا بــن النــاس، عــن الحضــارة واإلبــداع، وعــن مســتقبٍل آمــٍن نريــد للبريــة أن تحيــا فيــه بــدون 

حــروب وال عنرصيــة وال قتــل وال دمــار.

وهاهــي الــدول التــي نافقــت للكيــان الصهيــوين طويــًا، وســاهمت يف صنــع املأســاة والفاجعــة التــي حلـّـت بفلســطن؛ هــا هــي 
تستشــعر لهيــب الحــرب عــى أبوابهــا !

ــه الحــروب؛ فــإن معظــم النــاس يهتمــون، وخاصــة نحــن الذيــن  ــا نعتقــد أن الساســة والزعــاء ال يبالــون مبــا تخلّف وإذا كّن
ــة عــام وال نــزال. ــذ مئ ــم الحــروب االســتعارية من ــا بجحي نعيــش يف أكنــاف فلســطن؛ الذيــن اكتوين

ونحــن نــدرك متامــا كيــف أن هــذه األنظمــة التــي تحمــي الكيــان الغاصــب وتدافــع عنــه وتاحــق كل مــن يعارضــه؛ هــي نفســها 
التــي ســاهمت يف إشــعال الحــرب الدائــرة حاليــاً يف أوربــا، رغــم أنهــا تدعــي خــاف ذلــك.

ــل كل يشء يف  ــر قب ــر، وللتفك ــى الب ــروب ع ــر الح ــر يف خط ــاس للتفك ــم الن ــون ومعظ ــتيقظ األوربي ــو أن يس ــا نرج إنن
العوامــل التــي تتســبب يف إشــعال الحــروب، ويف مقدمتهــا اغتصــاب الحقــوق واحتــال األرايض وتريــد النــاس؛ وهــذا بالضبــط 

مــا حــدث مــع الفلســطينين بأشــنع صــورة يف العــرص الحديــث.

لقــد حذرنــا القــرآن الكريــم مــن تلــك الفئــة املفســدة التــي تجــد أن الحــروب هــي أكــر اســتثار لهــا، وتــرى يف مــوت النــاس 
وتريدهــم بضاعــة رابحــة لهــا:

ــَف يََشــاُء؛ َولَيَِزيــَدنَّ كَِثــرًا  ــَداُه َمبُْســوطَتَاِن يُنِفــُق كَيْ ــْل يَ ــوا. بَ ــا قَالُ ــوا مِبَ ــْت أَيِْديِهــْم َولُِعُن ــٌة. ُغلَّ ــِه َمْغلُولَ ــُد اللَّ ــِت الْيَُهــوُد يَ )َوقَالَ
ِّلَْحــرِْب  ــاًرا لل ــُدوا نَ ــَا أَْوقَ ــْوِم الِْقيَاَمــِة؛ كُلَّ ــَداَوَة َوالْبَْغَضــاَء إِىَلٰ يَ ــا بَيَْنُهــُم الَْع ــا وَكُْفــرًا، َوأَلَْقيَْن ــَك طُْغيَانً بِّ ــَك ِمــن رَّ ــا أُنــزَِل إِلَيْ ْنُهــم مَّ مِّ

ــِديَن( األنعــام:64. ــبُّ الُْمْفِس ــُه اَل يُِح ــاًدا؛ َواللَّ ــَعْوَن يِف اأْلَرِْض فََس ــُه، َويَْس ــا اللَّ أَطَْفأََه

ومــا ال شــك فيــه أن ثبــات الفلســطينين وتصديهــم إلجــرام الكيــان هــو عامــل مــن أهــم العوامــل التــي تــردع هــذه الفئــة 
ــا. املفســدة عــن التســبب يف الكثــر مــن املصائــب واملشــاكل للبريــة، رغــم كــرة مــا يتســبب بــه حاليً

تصــوروا أنــه ال أحــد يواجــه جرائــم هــذا الكيــان؛ عندهــا ســوف يتمــدد بــكل راحــة ليبتلــع دوالً أخــرى، وهــذا مــا يحاولــه يف 
كل حــن، ســواء بالســيطرة املبــارشة أم غــر املبــارشة.

يقيًنا أن للفلسطينين فضٌل عى كل الناس، وكذلك كل من يساهم يف تحجيم رشور هذا الكيان بأي وسيلة.

حفــظ اللــه شــعب فلســطن الثائــر الصامــد املضحــي؛ الــذي يقــدم شــبابه التضحيــات، ونســاؤه وأطفالــه وشــيوخه ورجالــه؛ 
ــة منهــم مبقاومــة االحتــال بــكل عنفــوان، رغــم أنهــم )أرسى( ! هــؤالء الرجــال الذيــن تقــوم فئ

أرسى ولكن أحرار، وسجناء ولكن عطاءهم ميتّد نحو كل أرجاء الدنيا.

أرسى تعرج أرواحهم يف كل يوم إىل السموات لتستمد العون من الله سبحانه والعزمية ملواجهة إجرام السّجان.

أرسى وقلوبهــم تــري يف كل ليلــة إىل املســجد األقــى، وتطــوف وهــي يف طريقهــا بــكل ربــوع فلســطن، تتوضــأ مــن مائهــا، 
وتتيمــم مــن ترابهــا، وتستنشــق عبــر زهورهــا.

وال عجــب يف ذلــك أبــًدا؛ ألنهــم يعرفــون مــا معنــى القــدس ومــا معنــى فلســطن، فلســطن التــي ســيبقى منهــا معــراج األحــرار 
محمد أديب يارسجيإىل حــرة الغيــب، وإرساؤهــم إىل قدس الشــهادة.

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من 

أجل فلسطني
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شــهد املســجد األقــى املبــارك، 

ــد 2022-2-27،  ــاعات األح ــوال س وط

وللعائــات  للمصلــن  كبــرًا  وجــوًدا 

مختلــف  مــن  الوافــدة  الفلســطينية 

مناطــق القــدس والداخــل الفلســطيني 

املحتــل عــام 48، إلحياء ذكــرى اإلرساء 

واملعــراج يف القــدس القدميــة.

وأعــدت دائــرة األوقــاف اإلســامية 

بهــذه  دينيًــا  برنامًجــا  القــدس  يف 

املناســبة مبشــاركة كبــار رجــال الديــن 

والعلــاء، وســط انتشــار كثيــف لقــوات 

االحتــال عــى مداخــل البلــدة القدمية 

األقــى،  واملســجد  القــدس  مــن 

ــاب  ــاق ب ــر بإغ ــل الظه ــا قبي وقيامه

ــود . العم

ــجد  ــر املس ــال مدي ــه، ق ــن جانب م

ــر الكســواين، إن  ــيخ عم األقــى، الش

أكــر مــن 90 ألًفــا شــّدوا الرحــال إىل 

ــرى  ــارك يف ذك ــى املب ــجد األق املس

اإلرساء واملعــراج.

صــري: املســجد األقــى غــر 

واملفاوضــات للتنــازل  قابــل 

وخطيــب  إمــام  أكــد  بــدوره، 

الشــيخ  املبــارك،  األقــى  املســجد 

ــارك  ــجد املب ــري، أن املس ــة ص عكرم

قابــل  وغــر  وحدهــم،  للمســلمن 

واملفاوضــات. للتنــازل 

وقــال الشــيخ »صــري«، يف كلمــة 

ــق  ــة طري ــر »املقاوم ــال مؤمت ــه خ ل

ــر  ــى غ ــجد األق ــر«: إن املس التحري

وأهــل  واملفاوضــات،  للتنــازل  قابــل 

بيــت املقــدس عــى العهــد والوعــد 

مرابطــون ثابتــون.

ــة  ــة بحاج ــري أن األم ــرى ص وي

التــي  اإلســامية  الروايــة  نــر  إىل 

ــي  ــنة، والت ــاب والس ــى الكت ــد ع تعتم

للمســلمن  الرعــي  الحــق  تؤكــد 

املقدســة. بــاألرض 

وأضــاف أن الفلســطينين شــعب 

واحــد، وجــزء مــن الشــعب العــريب 

داعيًــا  جمعــاء،  اإلســامية  واألمــة 

ــوم،  ــارضة يف كل ي ــدس ح ــاء الق إلبق

وليــس يف املناســبات فقــط.

ــن  ــدي عــى املحتفل ــال يعت االحت

بـــ«اإلرساء واملعــراج« يف بــاب العمــود

ورّشــت قــوات االحتــال املواطنــن 

بذكــرى  املحتفلــن  الفلســطينين 

»اإلرساء واملعــراج«، بامليــاه العادمــة 

ــبب  ــا تس ــوع، م ــيل للدم ــاز املس وبالغ

بوقــوع العديــد مــن حــاالت االختنــاق، 

أرضار مبركبــات  وقــوع  جانــب  إىل 

التجاريــة. وباملحــال  املقدســين 

كــا اعتقلــت قــوات االحتــال أحد 

ــة عــرة مــن  ــة، وهــو يف الرابع الفتي

عمــره، بعدمــا اعتــدت عليــه بالــرب.

ــاب  ــر ب وســادت أجــواء مــن التوت

ــرة  ــراب مس ــع اق ــة م ــود خاص العم

ــة، انطلقــت مــن شــارع  كشــفية ضخم

الزهــراء واتجهــت لبــاب العمــود ومنــه 

ــدس. ــن الق ــدة القدميــة م إىل البل

وأفــاد الهــال األحمــر القــدس 

بأنــه تــم نقــل طفلــة للمشــفى مــن 

جــراء  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

إصابــة بالوجــه مــن قنبلــة صــوت 

خــال مواجهــات مــع االحتــال يف 

القــدس.

الفلسطينيون يحيون ذكرى “اإلسراء 
والمعراج” واالحتالل يعتدي عليهم
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االحتــال  قــوات  اعتــدت 

-3-1 الثاثــاء  صبــاح  الصهيــوين، 

2022، عــى عــدٍد مــن حــراس املســجد 

ــد بــاب السلســلة،  األقــى املبــارك عن

واعتقلــت أحدهــم، فيــا أبعــدت 6 

ــط  ــود وس ــاب العام ــن ب ــين ع مقدس

املحتلــة. القــدس 

أن  مقدســية،  مصــادر  وذكــرت 

حــارس  اعتقلــت  االحتــال  قــوات 

ــدر  ــو قوي ــامر أب ــى س ــجد األق املس

بعــد االعتــداء عليــه بالــرب عنــد 

ــلة.  ــاب السلس ب

أن  بعــد  االعتــداء  هــذا  ويــأيت 

أصــدرت محكمــة االحتــال اإلثنــن 

ــهر  ــجن 6 أش ــًا بالس 28-2-2022 حك

بحــق حــارس املســجد األقــى املبارك، 

ــعد. ــو الس ــؤي أب ل

ويتعــرض حــراس املســجد األقــى 

باســتمرار لاعتــداء واالعتقــال واإلبعاد 

عــن املســجد ملــدد زمنيــة تــراوح بــن 

ــم  ــرا لكونه ــهر، نظ ــتة أش ــبوع وس أس

يعملــون، إىل جانــب مســؤوليتهم يف 

الحفــاظ عــى أمــن املســجد األقــى 

واملصلــن فيــه، عــى توثيــق انتهــاكات 

للمســجد  املســتوطنن  واقتحامــات 

والصــورة عــر هواتفهــم  بالصــوت 

ــة. املحمول

يف ســياٍق متصــل، أبعــدت ســلطات 

مقدســين،  مواطنــن   6 االحتــال، 

عــن منطقــة بــاب العامــود وســط 

مدينــة القــدس املحتلــة.

وأفــاد محامــي مركــز معلومــات 

ــود،  ــد محم ــدس، محم وادي حلوة-الق

أّن رشطــة االحتــال أفرجــت مســاء 

ــو  ــا، آدم أب ــد دعن ــن محم ــن ع اإلثن

ــث،  عصــب، عــدي النتشــة، محمــد غي

عبــد الرحمــن مراغــة، محمــد عويضة، 

ــود 15  ــاب العم ــاد عــن ب بــرط اإلبع

ــام. ــزيل 5 أي ــس املن ــا والحب يوًم

وكانــت قــوات االحتــال، اعتــدت، 

ــن يف ذكــرى  ــن املحتفل عــى املواطن

بــاب  ســاحة  يف  واملعــراج  اإلرساء 

العامــود، بالــرب والدفــع، وإلقــاء 

عــن  أســفر  مــا  الصــوت،  قنابــل 

وقــوع نحــو 36 إصابــة.

ــذ  ــال تنفي ــلطات االحت ــد س وتتعم

واملرابطــن  للنشــطاء  اعتقــاالت 

مدينــة  عــن  وإبعادهــم  املقدســين 

أمــام  املجــال  إلفســاح  القــدس 

القتحــام  االســتيطانية  املجموعــات 

جــوالت  وتنفيــذ  األقــى  املســجد 

فيــه. اســتفزازية 

وأصــدرت قــوات االحتــال 262 

قــرار إبعــاد عــن املســجد األقــى 

والبلــدة القدميــة ملــدد تفاوتــت مــا 

بــن أســبوع وســتة أشــهر خــال عــام 

املــايض.  2021

االحتالل يعتدي على حراس األقصى ويبعد 6 مقدسيين 
عن باب العامود
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ــجون  ــدد األرسى يف س ــايل ع ــغ إج بل
االحتــال حتــى نهايــة شــهر كانــون الثــاين/

ــم  34   ــر، منه ــو 4500 أس ــر 2022  نح يناي
أســرة بينهــم فتــاة قــارص، فيــا بلــغ عــدد 
ــن األطفــال والقارصيــن يف ســجون  املعتقل
االحتــال نحــو 180 طفــًا، وعــدد املعتقلــن 

ــل. اإلداريــن نحــو  500 معتق

إىل  املــرىض  األرسى  عــدد  ووصــل 
ــم 4 أرسى  ــر، من بينه ــن 600 أس ــر م أك
عــى  أســرًا  و14  بالّرطــان،  مصابــون 
األقــل مصابــون بــأورام بدرجــات متفاوتــة، 
مــن بينهــم األســر فــؤاد الشــوبيك )82 

عاًمــا(، وهــو أكــر األرسى ســنًّا.

املــرىض  األرسى  أســاء  أبــرز  ومــن 
الرملــة«:  »عيــادة  ســجن  يف  القابعــن 
“خالــد الشــاويش، منصــور موقــدة، معتصــم 
رّداد، ناهــض األقــرع، ونــارص أبــو حميــد”، 
ــم  ــذ اعتقاله ــون من ــم يقبع ــًا أّن غالبيته عل
ــى  ــهدوا ع ــة« وش ــادة الرمل ــجن »عي يف س
ــدار  ــى م ــم ع ــن زمائه ــدد م ــهاد ع استش

ــنوات.  س

ــرة  ــة األس ــهداء الحرك ــدد ش ــل ع ووص
إىل 227 شــهيًدا، بارتقــاء الّشــهيد ســامي 
العمــور نتيجــة لجرميــة اإلهــال الطبّــي 
العــام  خــال  البطــيء(  )القتــل  املتعّمــد 
املــايض، إضافــة إىل املئــات مــن األرسى 
املحّرريــن الذيــن استشــهدوا نتيجــة أمــراض 
ورثوهــا مــن الّســجن ومنهــم الّشــهيد حســن 

ــاملة. مس

ووصــل عــدد األرسى الذيــن يقضــون 
أحكاًمــا بالّســجن املؤبــد إىل 548 أســرًا، 
وأعاهــم حكــًا األســر عبــد اللــه الرغويث، 

املحكــوم لـــ67 مؤبّــًدا.

ويواصــل االحتــال وكجــزء من سياســاته 
أرسى   8 جثامــن  احتجــاز  املمنهجــة، 
استشــهدوا داخــل الّســجون، وهــم: أنيــس 
ــقان  ــجن عس ــهد يف س ــذي استش ــة ال دول
عــام 1980، وعزيــز عويســات يف العــام 
2018، وفــارس بــارود، ونصــار طقاطقــة، 

وبســام الّســايح، وأربعتهــم استشــهدوا خــال 

وكــال  الغرابــي،  وســعدي   ،2019 العــام 

أبــو وعــر واللّــذان استشــهدا عــام 2020، 

وآخرهــم ســامي العمــور خــال 2021.

ــن  ــى املعتقل ــدد األرسى القدام ــغ ع وبل

أســرًا،   25 أوســلو  اتفاقيــة  توقيــع  قبــل 

أقدمهــم األســران كريــم يونــس وماهــر 

يونــس املعتقــان منــذ ينايــر عــام 1983 

ــويث  ــل الرغ ــر نائ ــل، واألس ــكل متواص بش

اعتقــال يف  فــرة  أطــول  يقــي  الــذي 

تاريــخ الحركــة األســرة، حيــث دخــل عامــه 

الـــ42 يف ســجون االحتــال، منهــا 34 عامــاً 

ــام 2011  ــّرر ع ــث تح ــل، حي ــكل متواص بش

ــد  ــرار”،  إىل أن أُعي ــاء األح ــة “وف يف صفق

اعتقالــه عــام 2014 إىل جانــب مجموعــة 

مــن العــرات مــن املحرريــن، منهــم عــاء 

ــروم  ــامر املح ــوم، وس ــال زل ــن، ونض البازي

وغرهــم.

نادي األسير ينشر معطيات محدثة عن األسرى في 
سجون االحتالل حتى نهاية عام 2021
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“هآرتــس”  صحيفــة  ذكــرت 

 ،2022-3-1 الثاثــاء  الصهيونيــة، 

لبلديــة  التابعــة  اللوائيــة  اللجنــة  أّن 

ــى  ــت ع ــدس صادق ــال يف الق االحت

أراٍض  فلســطينية  ملصــادرة  خطــة 

ــوار  ــاٍذ ألس ــزه مح ــة متن ــدف إقام به

البلــدة القدميــة يف املدينــة املحتلــة.

دائــرة  بــأّن  الصحيفــة  وأفــادت 

ــبًقا  ــت ُمس ــامية تحّدث ــاف اإلس األوق

عــن املنطقــة التــي ســيجري مصادرتها 

ــامية. ــرة إس ــمل مق ــث تش حي

ــة  ــإن املنطق ــس” ف وبحســب “هآرت

ــى  ــة ع ــة اللوائي ــت اللجن ــي صادق الت

رشق  شــال  يف  تقــع  مصادرتهــا 

الســور املحيــط بالبلــدة القدميــة، وهي 

محاذيــة للمقــرة اليوســفية )مقــرة 

الشــهداء(، وهنــاك قبــور إســامية يف 

املنطقــة املصــادرة.

يف  االحتــال  بلديــة   وقــررت 

األرايض  هــذه  مصــادرة  القــدس 

ــاف  ــا واألوق ــراض أصحابه ــم اع رغ

اللجنــة  قالــت  بينــا  اإلســامية، 

إقامــة  تشــمل  الخطــة  إن  اللوائيــة 

يف  ســياحية  ومواقــع  متنزهــات 

املنطقــة املصــادرة مبحــاذاة أســوار 

ــة. ــدس املحتل ــة يف الق ــدة القدمي البل

وخــال شــهر تريــن أول/ أكتوبــر 

املــايض تــم اكتشــاف عظــام برية يف 

املنطقــة أثنــاء أعــال التنقيــب، وعــى 

إثرهــا اندلعــت مظاهــرات حاشــدة 

ــين  ــع املقدس ــام م ــدة أي ــتمرت ع اس

تفريقهــم  وتــم  الرطــة،  قــوات 

والقنابــل،  الرصــاص  باســتخدام 

الفلســطينين  مــن  عــدد  وأصيــب 

آخــرون. واعتُقــل 

مطالبات بوقف املروع

طالبــت جهــات مختلفــة وزيــرة 

ــال،  ــة االحت ــة يف حكوم ــة البيئ حاي

متــار زاندبــرغ، بوقــف هــذه الخطــوة، 

لكنهــا مل تتدخــل يف األمــر، وقــال 

بـ”ســلطة  تســمى  مــا  إن  مكتبهــا 

الطبيعــة واملتنزهــات” ليــس لديهــا نيــة 

للعمــل عــى مصــادرة املنطقــة املعنيــة. 

مطلعــة  ملصــادر  وفًقــا  ذلــك،  مــع 

ــال  ــة االحت ــإّن بلدي ــة، ف ــى الخط ع

ــا عــى األرض، وبالتــايل  صــادرت فعليً

فــإن ردود “زاندبــرغ” ووزارة البيئــة 

غر صحيحة.

متــت  التــي  املنطقــة  أّن  يذكــر 

يف  تقــع  مصادرتهــا  عــى  املوافقــة 

الركــن الشــايل الرقــي مــن أســوار 

مقــرة  بجــوار  القدميــة  املدينــة 

توجــد  حيــث  اإلســامية،  اليوســفية 

ــة، ويف الجــزء  ــور يف بعــض املنطق قب

ــام  ــوقًا لألغن ــا س ــت قدميً ــر كان اآلخ

ــن،  ــرن العري ــم الق ــدس ملعظ يف الق

كان يســمى بـ”ســوق الجمعــة”، ويوجــد 

يف منطقــة األعــال حــوايل عــرة 

هنــاك  الوقــف  وبحســب  مقابــر، 

العديــد مــن املقابــر األخــرى التــي مل 

يتــم متييزهــا.

االحتالل يصادق على مخطط لمصادرة أراضي بمحاذاة 
المقبرة اليوسفية
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ــألرسى  ــد« ل ــة »واع ــفت جمعي كش

واملحرريــن الفلســطينين، أن مصلحــة 

ــن  ــدًدا م ــت ع ــال عزل ــجون االحت س

األرسى، يف محاولــة إلفشــال فعاليــات 

املتضامنــة  الســجون«  »انتفاضــة 

ــم. معه

بيــان  يف  الجمعيــة  وأوضحــت 

فعاليــات  أن   ،2022-3-1 الثاثــاء 

التضامــن مــن الخــارج مــع األرسى 

ــرًا، ورمبــا تقــرّب  ســتُحدث تحــواًل كب

موعــد املعركــة القادمــة، التــي ســتكون 

مبنزلــة ثــورة عارمــة يف كل ســجن 

ومعتقــل.

وأكــدت الجمعيــة أن »هنــاك توتــرًا 

والحركــة  الســجون،  مختلــف  يســود 

ــوم عــدة خطــوات  ــارش الي األســرة تب

ــاركة  ــدة، مبش ــة جدي ــة تصعيدي نضالي

قرابــة أربعــة آالف أســر يف ثاثــاء 

ــم. ــب والحس ــه الغض ــق علي أطل

ودعــت »واعــد« جاهــر الشــعب 

الفلســطيني يف أماكــن تواجــده كافــة، 

معركــة  يف  وبقــوة  »االنخــراط  إىل 

واألســرات،  األرسى  عــن  الدفــاع 

وتدشــن مرحلــة جديــدة يف التعاطــي 

مــع مــا تتعــرض لــه الحركــة األســرة”.

بدورهــا، دعــت حركــة املقاومــة 

»جاهــر  »حــاس«،  اإلســامية 

الشــعب الفلســطيني إىل النفــر العــام، 

وتحويــل ثاثــاء الغضــب وفعاليــات 

التضامــن مــع األرسى يف معركتهــم 

إىل  الســجون،  إدارة  ضــد  املســتمرة 

االحتــال  مــع  ومواجهــة  انتفاضــة 

ومســتوطنيه يف عمــوم الضفــة الغربية 

املحتلــة”.

ــطينين  ــدد األرسى الفلس ــغ ع ويبل

نهايــة  حتــى  االحتــال  ســجون  يف 

كانــون الثاين/ينايــر املــايض، نحــو 

أربعــة آالف و500 أســر، منهــم 34 

 500 ونحــو  قــارًصا،  و180  أســرة، 

مؤسســات  وفــق  إداري،  معتقــل 

فلســطينية. حقوقيــة 

ــق  ــن ويحق ــل طفل ــال يعتق االحت

ــن ــر يف جن ــع آخ م

االحتــال  قــوات  اعتقلــت 

 ،2022-2-1 الثاثــاء  الصهيــوين، 

طفلــن، وأفرجــت عــن ثالــث، اعتقلتــه 

التحقيــق. بعــد  لســاعات، 

وأكــد شــهود عيــان أن »قــوات 

يعبــد  بلــدة  اقتحمــت  االحتــال 

عمــر  الطفلــن  واعتقلــوا  )شــاال(، 

محمــود صــادق أبــو بكــر )14 عاًمــا(، 

ــر )15  ــو بك ــعد أب ــد أس ــار محم وع

عاًمــا(، كــا احتجــزوا الفتــى عبــد 

عاًمــا(   16( بكــر  أبــو  جــال  اللــه 

ــل  ــا لســاعات، قب وحققــوا معــه ميداني

اإلفــراج عنــه«.

االحتالل يعزل عدًدا من األسرى إلفشال فعاليات 
»انتفاضة السجون« ويعتقل طفلين في جنين
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الخميس 3 رجب 1443 هــ، الموافق لـ 3 مارس 2022 

ــادي  ــرّض األســر املحــرر والقي تع

ــيخ  ــامي الش ــاد اإلس ــة الجه يف حرك

-26 خــر عدنــان، مســاء الســبت 

أيــدي  عــى  نــار  2-2022، إلطــاق 

مســلحون مجهولــون يف مدينــة نابلس.

قــال  ويف ترصيحــاٍت صحافيــة 

الشــخص  اســم  “اعــرف  عدنــان: 

الــذي حــاول اغتيــايل، مشــرًا إىل أنـّـه 

بانتظــار قــرار وطنــي يف هــذا الشــأن.

ــا  ــه »كان مطلوبً ورّصح عدنان بأنّ

ــادي عــن الســاحة الفلســطينية وال  إبع

يفــرح بذلــك ســوى االحتال«، مشــدًدا 

عــى أّن »االحتــال هــو املســؤول األول 

عــن الجرميــة”.

العــام  األمــن  اعتــر  بــدوره، 

زيــاد  اإلســامي،  الجهــاد  لحركــة 

النخالــة، أّن إطــاق النــار عــى الشــيخ 

خــر عدنــان »جرميــة واضحــة تقــف 

خلفهــا املخابــرات الصهيونيــة”، مضيفاً 

أن االعتــداء عــى الشــيخ عدنــان هــو 

»اعتــداء عــى حركــة الجهــاد وعــى كل 

ــى  ــاًء ع ــنترصف بن ــا وس ــد فيه مجاه

ــك”. ذل

فصائــل  أدانــت  جانبهــا،  مــن 

ــال  ــة اغتي ــطينية محاول ــة الفس املقاوم

ــا  ــدت أنه ــان، وأك ــر عدن ــيخ خ الش

هدفهــا  األركان  مكتملــة  »جرميــة 

أصحــاب  الوطنيــة  الرمــوز  تغييــب 

الغربيــة«. الضفــة  يف  التأثــر 

ــن  وأضافــت أن “هــذه الجرميــة ل

ــل  ــاء واألحــرار ب ــد صــوت الرف تخم

ــى  ــم ع ــم وثباته ــن إرادته ــتعزز م س

ــة الفاضحــة لجرائــم  مواقفهــم الوطني

ــه”. ــال وأعوان االحت

مطالبــة  الســلطة  كويــك:  أبــو 

مســؤولياتها بتحمــل 

ــة حــاس  ــادي يف حرك وأدان القي

حســن أبــو كويــك، اســتهداف األســر 

أجهــزة  وطالــب  عدنــان،  املحــرر 

ــف  ــؤوليتها والكش ــل مس ــلطة بتحم الس

ــن. ــن املنفذي ع

وقــال القيــادي أبــو كويــك: إن 

الشــيخ  الوطنيــة  القامــة  اســتهداف 

ــتهدفن  ــي أن املس ــان يعن ــر عدن خ

هــم أعــداء القضيــة واملربصــون بهــا.

هــذه  أن  كويــك  أبــو  وأضــاف 

عمليــة خطــرة جــداً، وتعنــي أن رجــال 

مســتهدفون. الفلســطينية  القضيــة 

خلفهــا  يقــف  األحرار: جرميــة 

االحتــال

حركــة  اســتنكرت  بدورهــا، 

»األحــرار« وعــدت أن هــذه الجرميــة 

تهــدف إلســكات صــوت كل وطنــي 

ويســعى  بالحــق  يصــدح  ورشيــف 

إلظهــار الحقيقــة أمــام شــعبنا والعــامل 

ــزدوج  ــم امل ــط الظل ــة وس ــع خاص أجم

ــا يف  ــه أهلن ــرض ل ــذي يتع ــب ال املرك

الضفــة مــن تنكيــل وماحقــة واعتقــال 

واغتيــال ســيايس.

ــكل  ــتهداف ل ــة: اس ــان املقاوم لج

ــرار األح

املقاومــة  لجــان  واســتنكرت 

ــدة  ــي«، مؤك ــل اإلجرام الشــعبية »العم

أن جرميــة إطــاق النــار صوبــه »لــن 

تثنيــه عــن مواصلــة نضالــه ومقاومتــه 

ومســاندته ألرسانــا داخــل الســجون 

الصهيونيــة«.

حشد: مطلوب فتح تحقيق

الهيئــة  اســتنكرت  جهتهــا،  مــن 

الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة 

الفلســطيني »حشــد« عمليــة إطــاق 

النــار، مطالبــًة بفتــح تحقيــق جــاد يف 

هــذه الجرميــة، وماحقــة الفاعلــن 

للســلم  ضانًــا  للعدالــة  وتقدميهــم 

القانــون. وســيادة  األهــي 

تنديد واسع بمحاولة اغتيال القيادي الشيخ خضر 
عدنان في نابلس



10

ــاء  ــال، الثاث أغلقــت قــوات االحت

1-3-2022، مســجد بلدة لفتا املهجــرة 

غــرب القــدس املحتلــة بالحديــد، وذلك 

نشــطاء ومتطوعن صــاة  أداء  بعــد 

وتصاعــد  فيــه،  الجمعة املاضيــة 

ــه. ــادة إحيائ ــعبية إلع ــوات الش الدع

مدينــة  موقــع  مراســل  وأفــاد 

القــدس بــأن قــوات االحتــال أغلقــت 

بــاب وشــبابيك مســجد قريــة لفتــا 

املهجــرة بالحديــد علــًا أنــه بــدأت 

ــة  دعــوات شــبابية يف األســابيع املاضي

إلعــار املســجد وإقامــة صــاة الجمعة 

ــال  ــوات االحت ــه، وردت ق ــايض في امل

املتواجديــن  جميــع  هويــات  بأخــذ 

يــوم جمعــة وتصويرهــا عقــب الصــاة 

وإنــزال حافلــة مــن مدينــة أم الفحــم 

واعتقــال الشــاب محمــد أبــو الطاهــر 

ــل  ــه مقاب مــن أم الفحــم واإلفــراج عن

ــا،  ــدة 60 يوًم ــدس مل ــن الق ــاد ع اإلبع

ومنعــه مــن املشــاركة بــأي مظاهــرات 

او فعاليــات جاهريــة ملــدة 30 يوًمــا.

ــايض 27- ــد امل ــار إىل أن األح يش

عصابــات  إقــدام  شــهد   ،2022-2

عــى  الصهاينــة  املســتوطنن  مــن 

األثــاث  وتحطيــم  اقتحام املســجد 

ــؤ  ــت وتواط ــط صم ــه، وس ــاص ب الخ

االحتــال. مــن رشطــة 

مقاومــة  تنســيقية  أشــادت 

ــة  ــف كنيس ــع مبوق ــة والتطبي الصهيوني

األمركية-الكنديــة  املســيح«  »أتبــاع 

التــي عــّدت الكيــان الصهيــوين املحتــل 

دولــة فصــل عنــرصي.

وأكــدت “الكنيســة” أن االحتــال 

كيــان عنــرصي محتــل ألرض فلســطن 

والجــوالن املحتــل، وميــارس سياســات 

عنرصيــة وغــر قانونيــة، ُمدينــًة دعــم 

الواليــات املتحــدة األمركيــة لــه.

ــيح«  ــاع املس ــة »أتب ــر أن كنيس يذك

تضــم نحــو 400 ألــف عضــو، وتنــدرج 

ــة. ــوايل 3700 كنيس ــا ح تحته

جميــع  »التنســيقية«  ودعــت 

ومؤسســات  الدينيــة  املؤسســات 

ــامل للوقــوف  املجتمــع املــدين يف الع

أمــام مســؤولياتهم األخاقيــة عــر 

نبــذ االحتــال والعنرصيــة واملارســات 

الفلســطيني  الشــعب  بحــق  الظاملــة 

العــامل. يف  املظلومــن  وجميــع 

يشــار إىل أن “تنســيقية مقاومــة 

الصهيونيــة والتطبيع” مســتقلة، أُسســت 

مبناهضــة  وتُعنــى   ،2021 عــام  يف 

السياســية  ومشــاريعها  الصهيونيــة 

واالجتاعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة 

ــان  ــا للبي ــلمية، وفًق ــبل الس ــة الس بكاف

التأســييس.

عضويتهــا،  يف  الهيئــة  وضمــت 

والجزائــر  املغــرب  مــن  ناشــطن 

ــس  ــنغال وتون ــان والس ــطن ولبن وفلس

ــن  ــا واإلمــارات والبحري وســوريا وغان

والعــراق  وبريطانيــا  وماليزيــا 

ــا  ــت وموريتاني ــوار والكوي ــوت ديف وك

والســودان وإندونيســيا وليبيــا واألردن.

لمنع إقامة صالة الجمعة فيه.. قوات االحتالل تغلق 
مسجد قرية لفتا المهجرة

“مقاومة الصهيونية” تشيد بموقف كنيسة “أتباع 
المسيح” األميركية-الكندية
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الخميس 3 رجب 1443 هــ، الموافق لـ 3 مارس 2022 

العدو “يشفط” يهود أوكرانيا

اليهوديــة”،  “الوكالــة  أفــادت 

ــن  ــر م ــأن “أك ــاء 1-3-2022، ب الثاث

خمســة آالف أوكــراين اســتفروا عــن 

االنتقــال إىل إرسائيــل منــذ  آليــات 

بــدأت روســيا حربــاً عــى أوكرانيــا 

املــايض”. األســبوع 

ــة،  ــة باســم الوكال وبحســب متحّدث

فإنهــا تلّقــت األســبوع املــايض أكر من 

ــوص. ــذا الخص ــب به ــة آالف طل  خمس

تســتغّل  العــدو  ســلطات  أن  ويبــدو 

مــن  الروســية-األوكرانية  الحــرب 

ــث  ــا حي أجــل اســتجاب يهــود أوكراني

لتقديــم  ســاخًنا  خطًــا  خصصــت 

وأقامــت  واالستفســارات،  الطلبــات 

ســّت محطـّـات عنــد النقــاط الحدوديــة 

ــة مــع دول بولنــدا ومولدوفــا  األوكراني

املشــورة  لتقديــم  ورومانيــا واملجــر، 

ليهــود أوكرانيــا.

ويف بيــان لهــا مطلــع األســبوع 

ــة إن املحطــات  الجــاري، قالــت الوكال

“تهــدف إىل تقديــم املســاعدة الفوريــة 

للمهاجريــن املتوقعــن بســبب الحــرب 

يف أوكرانيــا”، عــى أن يتــّم زيــادة 

أعــداد املوظفــن وفــق مــا تقتــي 

ــة. الحاج

ومينــح القانــون اإلرسائيــي لليهــود 

ــّق  ــم ح ــم وأزواجه ــم وأحفاده وأبنائه

ــة  ــية اإلرسائيلي ــى الجنس ــول ع الحص

ــة. ــم لفلســطن املحتل مبجــرّد وصوله

ويف اإلطــار، قالــت وزارة الخارجية 

ــي  ــو ألَف ــال، إّن “نح ــان االحت يف كي

إرسائيــي غــادروا أوكرانيــا بالفعــل 

منــذ الخميــس املــايض، بينــا بقــي 

ــا”. ــى أراضيه ــواىل 6 آالف ع ح

ــت  ــدو وضع ــة الع ــار أن حكوم يُش

يهــود  الســتجاب  طــوارئ  خطــة 

فلســطن  يف  وتوطينهــم  أوكرانيــا 

موظّفــي  يتواجــد  حيــث  املحتلــة؛ 

مختلــف الــوزارات الحكوميــة والهيئات 

ــتعدادات  ــة االس ــى أهبّ ــة ع اإلرسائيلي

“ألّي طــارئ” مــن شــأنه أن يســتدعي 

ــا  ــم خاله ــة يت ــة رسيع ــام بعملي القي

أســبوعيًا. اليهــود  اآلالف  اســتقدام 

التخطيــط  خطــوة  إىل  وبــادرت 

وزيــرة  أوكرانيــا،  يهــود  الســتقدام 

تامانــو  بنينــا  واالســتيعاب،  الهجــرة 

ــات  ــا جلس ــت أيًض ــي ترأّس ــطا، الت ش

شــارك  التــي  الطارئــة،  املباحثــات 

بهــا وزيــر الشــتات، نحــان شــاي، 

واملديــر العــام لــوزارة اإلســكان، أفيــاد 

عمليــات  قســم  ورئيــس  فريدمــان، 

ــا،  ــي، أهــارون هاليف الجيــش اإلرسائي

وممثّلــون عــن اتحــاد الفنــادق وقيــادة 

الســكان  وســلطة  الداخليــة  الجبهــة 

وســلطة املطــارات وهيئــات أخــرى.

ــي  ــتيعاب الت ــدرت وزارة االس وأص

تــرف عــى خطــة اســتقدام يهــود 

أوكرانيــا األســبوع املــايض، دعــوات 

الصهيــوين  الكيــان  يف  للفنــادق 

تحديــد  دون  الضيــوف  الســتقبال 

الغــرض، ومبوجــب الخطــة الحكوميــة، 

ــتقدام  ــّم اس ــع أن يت ــن املتوق ــه م فإن

نحــو 5 آالف يهــودي مــن أوكرانيــا.

املصدر: جريدة األخبار

صورة تجمع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
ورئيس كيان االحتالل الصهيوني إسحاق هرتسوغ
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الخميس 3 رجب 1443 هــ، الموافق لـ 3 مارس 2022  

بقلم د. عصام شاور

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليه 
ــْم  ــن قَبْلَُك ــَنَن َم ــنَّ َس ــلم: »لَتَتَِّبُع وس
ــى  ــِذَراٍع، حتَّ ــا ب ــْرٍ، َوِذَراًع ــْرًا بِش ِش
ــلَْكتُُموُه«.  لــو َســلَُكوا ُجْحــَر َضــبٍّ لََس
قبــل الربــط بــن الحديــث ومــا 
بــد  ال  الزمــن  هــذا  يف  يحصــل 
مــن التذكــر بــأن هــذا الحديــث 
ــأن الرســول  ــة ب ــة القاطع ــن األدل م
صــى اللــه عليــه وســلم كــا وصفــه 
ــن  ــق ع ــا ينط ــل: }وم ــز وج ــه ع الل
ــى{،  ــي يوح ــو إال وح ــوى إن ه اله
فكيــف يفكــر شــخص مبســألة ال 
تتعلــق بحــروب وال انتصــارات وال 
مبــا توحــي إليــه البيئــة وال العــادات 
ــه  ــن أمت ــول إن م ــد، ليق وال التقالي
مــن ســتتغر أطباعهــم وتعاماتهــم 
ــك وســيقلدون  ــم وغــر ذل وقوانينه

ــارى؟ ــود والنص اليه

 قيــل إن عــددا مــن األفارقــة 
املقيمــن يف أوكرانيــا تــم توقيفهــم 
األوكرانيــن  الجنــود  قبــل  مــن 
الصعــود  والرطــة ومنعهــم مــن 
التــي  والقطــارات  الحافــات  يف 
إىل  الفاريــن  األوكرانيــن  تقــل 
مــن  بالنــزول  أمروهــم  بولنــدا، 
ــن لهــم: »ال ســود«  الحافــات قائل
يســمح لهــم بالركــوب؛ فقــط البيــض 

األوكرانيــن.

ــا  ــة طفله ــة برفق ــرأة نيجري ام
مــن  النــزول  إجبارهــا عــى  تــم 
عــن  للتخــي  بالقــوة  الحافلــة 
مقعدهــا لشــخص أبيــض، أمــا هــي 
فعليهــا البقــاء وانتظــار املــوت أو مــا 
ــود  ــي الس ــا ولباق ــا ولطفله ــدر له ق

أوكرانيــا. يف 

ــاهد أخــرى  ــاهد ومش ــذه املش ه
ــكل  ــت بش ــرصي عرض ــز العن للتميي

واســع عــى الفضائيــات ووســائل 
اإلعــام األخــرى دليــل قاطــع عــى 
التــي  الغربيــة  القوانــن  كل  أن 
وضعــت لحايــة اإلنســانية ومنــع 
العنرصيــة عــى أســاس  التفرقــة 
ومنهــا  والجنــس  والعــرق  الديــن 
ــراء  ــا ه ــرأة كله ــة امل ــن حاي قوان
الحــدود  عــى  وســقطت  وكــذب 

األوكرانيــة.

قبــل أيــام كتبــت مقــاال طالبــت 
فيــه قــادة منظمــة التحريــر التخــي 
املقاومــة  فصائــل  مطالبــة  عــن 
وخاصــة حركــة حاس بااللتــزام مبا 
يســمى الرعيــة الدوليــة ورشوط 
الرباعيــة التــي فيهــا إقــرار برعيــة 
ــب  ــطن، واآلن أطال ــال لفلس االحت
والسياســين  الفلســطينية  القيــادة 
ــاء  ــبيهات النس ــال وش ــباه الرج وأش
ومــا هــن نســاء وال ســيدات بالكــف 
عــن الحديــث عــن املــرأة وحقوقهــا 
املختلقــة واملســتوردة والتوقــف عــن 
املطالبــة بتطبيــق اتفاقيــة ســيداو 
مجتمعنــا  فاملــرأة يف  االنحاليــة، 
مقــدرة ومحرمــة والديــن اإلســامي 
وكرامتهــا  حقوقهــا  لهــا  حفــظ 
وإنســانيتها، وعــى القيــادة أن تطبق 
ــدة  ــب بش ــن، وأن تعاق ــك القوان تل
كل مــن يتطــاول عليهــا وال يحرمهــا 
أو يــأكل حقهــا يف املــراث أو العمــل 
املراكــز  إىل  وصولهــا  يعطــل  أو 
ــي تســتحقها، واألهــم  واملناصــب الت
مــن كل ذلــك أن نتعامــل مــع املــرأة 
بشــكل طبيعــي وال نجعلهــا »قضيــة« 

ــطينية. ــة الفلس ــوازي القضي ت

سيداو وأخواتها سقطن على حدود أوكرانيا
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الصهيونيــة  الروايــة  تحــرص 
املدعومــة مــن كل الدوائــر اإلعامية 
الصانعــة للــرأي العــام عــى طمــس 
الروايــة العربيــة واإلســامية لحقيقة 
ــدس  ــطن والق ــول فلس ــرصاع ح ال
واملقدســات، وكذلــك عــى تزويــر 
للكيــان  لتجعــل  املنطقــة،  تاريــخ 
ــا يف هــذه  الصهيــوين وجــوًدا طبيعيً
ــا  ــك مل ــة وذل ــر أهمي ــة األك املنطق
تتمتــع بــه هــذه املنطقــة الجغرافيــة 
ســاوية،  ورســاالت  تاريــخ  مــن 
وخــرات وموقــع جغــرايف مهــم يف 
حركــة التجــارة العامليــة التــي الغنــى 
هــذا  نــرى  لذلــك  عنهــا،  ألحــد 
التبــادل النوعــي للمصالــح واملنافــع 
املُســتَْعمروالكيان  الغــرب  بــن 

املُْغتَصــب.
ــة  ــراءة حال ــا ق ــا ميكنن ــن هن م
الهلــع التــي تصيــب هــذا الكيــان 
حــن ظهــور أي حــدث وبــأي اتجــاه 
مــن شــأنه أن يخــدش هــذه الروايــة، 
أويُبطلهــا، أو يُشــكك بهــا، أويُفقدهــا 
ــه عــى  قدســيتها املزعومــة واملكذوب

ومــا  الكــرام.  رُســله  وعــى  اللــه 
ــراث  ــة وال ــد للثقاف ــات التهوي عملي
ــة يف  ــن املقدس ــا واألماك والجغرافي
فلســطن عموًمــا، والقــدس عــى 
وجــه الخصــوص إال أكــر شــاهد 
عــى جرائــم هــذا االحتــال ذات 
املتنوعــة، وهــذا  الكثــرة  األوجــه 
مانــراه مــن خــال الســعي املحمــوم 
األجــواء فكريًــا وجغرافيًــا  لتهيــة 
وبنــاء  األقــى،  املســجد  لهــدم 
لتكتمــل  مكانــه  املزعــوم  الهيــكل 
نصــوص الروايــة الصهيونيــة للقدس 

بحســب زعمهــم.
ــام  ــال األي ــاه خ ــا رأين ــذا م ه
احتفــال  خــال  ومــن  املاضيــة، 
ــراج  ــرى اإلرساء واملع ــلمن بذك املس
لهــذا العــام، ومــن خــال مســر 
ــن كل نواحــي  آالف الفلســطينين م
فلســطن نحــو القــدس التــي عــرج 
منهــا الرســول األعظم إىل الســموات 
ــة  ــول قب ــاف اآلالف ح ــى، والتف الُع
مــن  وكذلــك  املُرَفــة،  الصخــرة 
حيــث األعــداد الضخمــة للمرابطــن 

ــن يف املســجد  واملرابطــات والعاكف

األقــى احتفــاًء بتلــك املناســبة، 

ومبــا تحملــه مــن معــاٍن عميقــة 

ــا  ــا، ومب ــلمن جميًع ــوس املس يف نف

ــام  ــن مه ــرى م ــم هــذه الذك تُحّمله

وواجبــات نحــو القــدس واملقدســات 

ــا. ــطن عموًم وفلس

ــتنفار  ــة اس ــل حال ــا جع ــذا م ه

والعســكرية  األمنيــة  األجهــزة  كل 

القــدس  الصهيونيــة املوجــودة يف 

وضواحيهــا، وهــو مادفــع إىل نــزول 

للتصــدي  املســتوطنن  واســتعداد 

ــع  ــا دف ــو م ــارئ، وه ــدث ط ألي ح

ــة  ــة الديني ــدراس الصهيوني ــر امل أك

أن تضــخ بطابهــا للتصــدي لروايــة 

ومقدســاتها  للقــدس  املســلمن 

ولينــروا روايتهــم بــن صفــوف 

أتباعهــم الذيــن يخافــون عليهــم 

مــن انقــاب الصــورة حــول الروايــة 

عــى  خوفهــم  إن  الصهيونيــة. 

افتضــاح أمــر روايتهــم لهــو الدليــل 

األكــر عــى كذبهــا، ألن صاحــب 

الرؤيــة الحقيقيــة ال يخــاف عــى 

ســاحة  إىل  النــزول  مــن  روايتــه 

أوالحــوار. املواجهــة 

هــذا الســاح الــذي يجــب أن 

الثقافــة  دوائــر  يف  عليــه  نعمــل 

والتعليــم، ســاح فضــح روايــة العــدو 

وإبطالهــا، وبعدهــا ســوف ميــوت 

تأثرهــا، أو الخــوف منهــا.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي 

من أجل فلسطني

صراٌع بين رؤيتين



موقعها: 
تقع إىل الغرب من القدس عى بعد 28 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

ــا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1931 حــواىل 186  بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة 2.2 ألــف دومنً

نســمة، وارتفــع إىل 260 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
عام 1948 هدم االحتال الصهيوين القرية ورشّد سكانها، وصادر أراضيها.

أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »عشتاعول« عام 1948.

عسلين

الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 

15



www.topalestine.com
returntopalestine.net


