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حواُر األديان... من أجل فلسطين
ــز اإلنســان عــن  ــل هــو مــن أعظــم مــا ميي ــا، ب ــوٌب يف كل القضاي ــدأ إنســايٌن مطل الحــوار مب
غــره مــن املخلوقــات عــى هــذه األرض، وهــو الــذي يجعــل لحيــاة الجمــع البــري قيمتهــا، وميدها 
بأســباب التطــور واالســتمرار، وتغليــُب مبــدأ الحــوار كفيــل بــأن ينــزع فتيــل الراعــات املدمــرة، 

وأن ينــر األمــان واالســتقرار. 

ولذلــك كان مــن واجــب العقــالء واملؤمنــني باألديــان التــي تدعــو لنــر الخــر وتحكيــم العــدل 
عــى امتــداد هــذا العــامل أن يفتحــوا بــاب الحــوار بشــكل جــدي مــن أجــل فلســطني، وهــو مــا مل 
يُنجــز حتــى اآلن باملســتوى الــذي تتطلبــه هــذه القضيــة اإلنســانية، التــي تجّســد واحــدة مــن أبــرز 

معــامل الــراع بــني الخــر والــر يف هــذا العــر. 

واملؤســف أّن الكيــان الصهيــوين املجــرم وعــدًدا مــن األنظمــة الوظيفيــة التــي تواليــه؛ هــم الذين 
يســتغلون عنــوان حــوار األديــان، مــن أجــل الوصــول كــام يزعمــون إىل حــّل الــراع يف فلســطني، 
يف واحــد مــن أقبــح أشــكال االســتغالل للقيــم، فالحــوار بالطريقــة التــي يعملــون عليهــا كلمــُة حــّق 

منطلقــة مــن باطــل، ويــراد بهــا باطــل، وال تــؤدي إال إىل باطــل.

ذلــك أّن اســتغالل عنــوان الحــوار هنــا يــأيت إلقــرار الواقــع اإلجرامــي للكيــان الصهيــوين القائــم 
ــم وســلب أبســط  ــم وحجــز حرياته ــا وســفك دمائه ــد أهله عــى اغتصــاب أرض فلســطني وتري
حقوقهــم، وهــو بذلــك ال ميكــن أن يكــون إال وســيلة قــذرة تهــدف إىل إقــرار الظــامل عــى ظلمــه. 

ــا  ــالل م ــن خ ــق إال م ــن أن ينطل ــالم ال ميك ــة والس ــل إىل العدال ــذي يوص ــليم وال ــوار الس الح
تبــاىن عليــه البــر مــن مبــادئ وقيــم أخالقيــة، وعــى رأســها مبــدأ العدالــة، وهــي مبــادئ وصلــت 
إليهــا البريــة عــر تجاربهــا وجهودهــا الحواريــة العظيمــة عــى مــّر العصــور، وقــد تبنَّتهــا األديــان 

الســاموية ودعــت إليهــا وأكــدت عليهــا. 

ــة أو  ــني أو القتل ــاورة املجرم ــى ملح ــاك أي معن ــس هن ــادئ فلي ــاين واملب ــك املب ــى تل ــاء ع وبن
اللصــوص أو مروجــي املخــدرات وأمثالهــم، مــا دامــوا مريــن عــى مروعيــة جرامئهــم، فضــاًل 
ــان  ــا، واألدي ــم كاًل أو بعًض ــك الجرائ ــة تل ــرار مبروعي ــن اإلق ــا م ــوار منطلًق ــون الح ــن أن يك ع

ــذا حــوار. ــة مــن هك الســاموية بريئ

ــارك  ــي، يش ــان حقيق ــو إىل حــوار أدي ــة التقصــر وأن ندع ــارع ملعالج ــوم أن نس ــوب الي واملطل
فيــه ممثلــون عــن مختلــف األديــان يتمتعــون بالحريــة واإلميــان، حــواٍر قائــم عــى القيــم اإلنســانية 

والدينيــة املتســالَم عليهــا مــن أجــل رفــع الظلــم عــن فلســطني وشــعبها الصامــد.

وهــو حــواٌر البــّد مــن أن يتضمــن البحــث يف ســبل دعــم الشــعب الفلســطيني، بشــتى الوســائل 
املروعــة املؤديــة إىل تحريــر األرض واإلنســان.

ــن يســتخدمون  ــة الذي ــرد عــى الظلم ــل لل ــة األمث ــي هــو الطريق ــان حقيق ــاَم حــوار أدي إن قي
الديــن كوســيلة لتريــر وجودهــم وجرامئهــم، وهــو واجــب دينــي وأخالقــي وإنســاين دفاًعــا عــن 

ــا الســمحة، ومــن أجــل إحقــاق الحــق والعــدل يف فلســطني. ــان وقيمه األدي

الشيخ يوسف عّباس

املنّسق العام للحملة العاملية 
للعودة إىل فلسطني
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مهرجان صهيوني غنائي في مسجد بئر السبع التاريخي 
وإدانات فلسطينية

االحتــالل  بلديــة  تُنظّــم 
ــب  ــبع بالنق ــرئ الس ــوين يف ب الصهي
ــات  ــع مجموع ــيق م ــل، بالتنس املحت
ــا  ــا غنائيًّ ــتوطنني، مهرجانً ــن املس م
التاريخــي،  الســبع  بــرئ  مبســجد 
ــهري  ــن ش ــني م ــام اإلثن ــالل أي خ
حزيــران الجــاري ومتــوز املقبــل.

الــذي  املهرجــان  ويســتضيف 
»مهرجــان  بعنــوان  ســينطلق 
وراقصــني  مغنيــني  الخمــور«، 
رشكــة  برعايــة  فنيــة  وعروًضــا 

. هــات« تجا ا «

ويتزامــن اإلعــالن مــع الذكــرى 
ــان  ــذا املهرج ــل ه ــع مث ــارشة ملن الع
الفلســطينيني  مــن   2012 عــام 
بالنقــب، عــر أدائهــم أول صــالة يف 

ــة. ــذ النكب ــجد من املس

ــى  ــا ع ــل« يده ــع »إرسائي وتض
مقدســات وأماكــن أثريــة وبيــوت 
يف أرايض الـــ48 تحــت مــا يســمى 
ــذي  ــني«، ال ــالك الغائب ــون أم »قان
ــايض  ــد امل ــه يف العق ــت علي صادق
للســيطرة عــى هــذه األماكــن ومنــع 
ــاب األرض  ــن أصح ــطينيني م الفلس

ــا. ــول إليه ــا أو الدخ ــن امتالكه م

وهــذه ليســت املــرة األوىل التــي 
لالعتــداء  املســجد  فيهــا  يتعــرض 
ــت  ــبق وأن أعلن ــد س ــوين، فق الصهي
بلديــة االحتــالل عــن نيتهــا تحويلــه 
ــم أنــه مســجد  إىل متحــف، مــع العل
األماكــن  ومــن  تاريخــي  أثــري 

املقدســة يف النقــب.

مغلــق  الســبع  بــرئ  ومســجد 
أمــام أهــل النقــب أو أي شــخص 

للصــالة فيــه، بســبب وضــع ســلطات 
االحتــالل اليــد عليــه، والــذي يكتفــي 
الصــالة  دون  لزيارتــه،  بالســامح 

فيــه.

وبُنــي مســجد بــرئ الســبع يف 
عهــد آصــف بيــك، قائــم مقــام بــرئ 
الســبع يف نهايــة الخالفــة العثامنيــة.

وتشــر الوثائــق إىل أن فــرش 
1329هـــ،  بتاريــخ  كان  املســجد 
ــال  ــم إرس ــث ت ــق 1911م حي املواف
املســجد،  لفــرش  ســجادات  ســبع 
وكذلــك تــم تعيــني ثالثــة موظفــني 
للقيــام بالواجبــات الدينيــة، كــام 
تــم عــامرة املســجد حســب التقاريــر 
الهندســية التــي قدمــت للبلديــة يف 

.1929 ســنة 

النقــب،  القيــادي يف  ووصــف 
اإلعــالن  جامــع،  أبــو  يوســف 
قــذر  »إرهــاب  بأنّــه  االحتــاليل 
وعمــل قبيــح ال تقبلــه أي رشيعــة 
إنســاين”. خلــق  أي  وال  ســاموية 

ــو جامــع “هــذه ليســت  وقــال أب
املــرة األوىل التــي تتجــرأ فيهــا بلدية 

ــرئ الســبع وجامعــات املســتوطنني  ب

ــه  ــم تحويل ــارة يت ــجد، فت ــى املس ع

إىل متحــف، وتــارة لحفــل غنــايئ 

والغنــاء  لخمــور  رشب  فيــه  يتــم 

والســكر”.

نحــن  »لكــن  واســتدرك: 

يهــودي،  وتطــرف  إرهــاب  أمــام 

ــية املقدســات  ــس بقدس ــة امل مبحاول

ــرب  ــة بالع ــه صل ــا ل واألرض وكل م

أّن  إىل  مشــرًا  والفلســطينيني”، 

الصــالة،  فيــه  تقــام  ال  “املســجد 

وقــد أعلــن االحتــالل ســابًقا تحويلــه 

ملتحــف”.

ويف عــام 2012، أقيمــت صــالة 

مــرة،  ألول  املســجد  يف  الجمعــة 

حيــث جــاءت هــذه الصــالة ملنــع 

إقامــة »مهرجانــات الخمــور« التــي 

املســجد،  يف  االحتــالل  ينفذهــا 

الربــاط  يف  املصلــون  ونجــح 

إقامــة املهرجــان  باملســجد ومنــع 

باملــيء. ُوصــف  الــذي 
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أَِذَن  بُيُــوٍت  }فــي  تعالــى:  قــال 
ــُمهُ  ــا اْس ــَر فِيَه ــَع َويُْذَك ُ أَْن تُْرفَ للاَّ
يَُســبُِّح لَــهُ فِيَهــا بِاْلغـُـُدّوِ َواْلَصــاِل{ 

النــور 36.
لقــد تابــع علمــاء فلســطين إعــان 
ــي  ــي ف ــال الصهيون ــة االحت بلدي
بئــر الســبع بالنقــب بالتنســيق مــع 
مجموعــات من المســتوطنين، عن 
إقامــة مهرجــان غنائــي بمســجد 
“بئــر الســبع التاريخــي”، خــال 
أيــام اإلثنيــن مــن شــهري حزيران 
الجــاري وتمــوز المقبــل، ومــن 
ــرر أن يســتضيف المهرجــان  المق
الــذي ســينطلق بعنــوان “مهرجــان 
وراقصيــن  مغنييــن  الخمــور”، 
وعــروض فنيــة برعايــة شــركة 

“اتجاهــات”.
وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي 
ــداء  ــا المســجد لاعت يتعــرض فيه
الصهيونــي، فقــد ســبق وأن أعلنت 
الصهيونــي  االحتــال  بلديــة 
ــى متحــف،  ــه إل ــا تحويل عــن نيته

أثــري  مســجد  أنــه  العلــم  مــع 
تاريخــي، ومــن األماكــن المقدســة 
ــر  ــجد بئ ــا أن مس ــب، كم ــي النق ف
الســبع مغلــق أمــام أهــل النقــب أو 
ــه، بســبب  أي شــخص للصــاة في
اليــد  االحتــال  وضــع ســلطات 
بالســماح  يكتفــي  والــذي  عليــه، 
فيــه . الصــاة  دون  لزيارتــه، 
الصهيونــي  االحتــال  أن  يذكــر 
يضــع يــده علــى مقدســات وأماكــن 
أثريــة وبيــوت في أراضــي الـ 48 
ــاك  ــون أم ــا يســمى “قان تحــت م
ــه  ــت علي ــذي صادق ــن”، ال الغائبي
األماكــن،  هــذه  علــى  للســيطرة 
ومنــع الفلســطينيين مــن أصحــاب 
األرض مــن امتاكهــا أو الدخــول 

إليهــا.
وإننــا إزاء هــذا األحــداث فإننــا 
برابطــة علمــاء فلســطين نؤكــد 

علــى التــي:
علمــاء  رابطــة  تســتنكر  أواًل: 
االحتــال  نيــة  بشــدة  فلســطين 
مهرجــان  تنظيــم  الصهيونــي 

الســبع  بئــر  بمســجد  غنائــي 
التاريخــي، وتعتبــر أن االعتــداء 
ــى تجــاوز  ــات هللا تعال ــى حرم عل

خطيــر، لــه مــا بعــده.
االحتــال  اســتفزاز  إن  ثانيًــا: 
الصهيونــي المتواصــل لمشــاعر 
علــى  واعتــداءه  المســلمين 
األماكــن المقدســة، يعتبــر تصعيــد 
علــى  اعتــداًء  ويشــكل  خطيــر 
مشــاعر األمــة اإلســامية جمعــاء، 
للقــرارات  صارًخــا  وانتهــاًكا 

الدوليــة. والمواثيــق 
علمــاء  رابطــة  تدعــو  ثالثًــا: 
ــي  ــم العرب ــاء العال ــطين رؤس فلس
للتحــرك  وشــعوبهم  واإلســامي 
لفلســطين  نصــرة  الفعــال 
حــد  ووضــع  ومقدســاتها، 
بحــق  المتكــررة  لانتهــاكات 
ــرار  ــع تك ــة، ومن ــن المقدس األماك
مــن  التــي  االعتــداءات  هــذه 
شــأنها أن تغــذي الصــراع الدينــي 
االســتقرار  وعــدم  والتطــرف 
المنطقــة، ويطالــب علمــاء  فــي 
احتــرام  بضــرورة  فلســطين 
والقانونــي  التاريخــي  الوضــع 
المحتلــة  القــدس  فــي  القائــم 
ومقدســاتها ووقــف كل اإلجراءات 

الشــرعية. غيــر 
ــطيني  ــعبنا الفلس ــو ش ــا: ندع رابعً
ــل عــام 1948  ــي الداخــل المحت ف
وباألخــص أهــل النقــب، بالوقــوف 
الغطرســة  هــذه  وجــه  فــي 
الصهيونيــة والتمــادي فــي التعــدي 
ومقدســاتنا،  مســاجدنا  علــى 
وصــد مخططــات العــدو بــكل مــا 

يســتطيعون.

رابطة علماء فلسطين تستنكر بشدة نية االحتالل 
الصهيوني تنظيم مهرجان غنائي بمسجد بئر السبع 

التاريخي
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القــدس  لجنــة  رئيــس  حــذّر 
المجلــس  فــي  واألقصــى 
التشــريعي، أحمــد أبــو حلبيــة 
تحــت  الحفريــات  أن  مــن 
المســجد األقصــى باتــت تشــكل 
ــتقبله. ــى مس ــا عل ــًرا حقيقيً خط
صحافــي،  تصريــحٍ  وفــي  
ــن  ــد أن «حجــارة ســقطت م أك
الســور الجنوبــي فــي مصلــى 
نتيجــة  األقصــى  المســجد 
حفريــات  ســبّبتها  تشــققات 
منطقــة  أســفل  االحتــال 
والممتــدة  األمويــة،  القصــور 
إلــى نحــو 8۰۰ متــر بيــن عيــن 

البــراق». وحائــط  ســلوان 
«االنتهــاكات  وتابــع: 
المســجد  بحــق  المتواصلــة 
مــن  يحــدث  ومــا  األقصــى، 
انهيــارات فــي ســاحاته بفعــل 
ــال المســتمرة،  ــات االحت حفري
ــا، فــي ظــل  تمثــل خطــًرا حقيقي�
بــأي  االحتــال  ســماح  عــدم 

ترميمــات».
ودعــا أبــو حلبيــة إلــى «ماحقــة 

االحتــال قانوني�ــا، ورفــع قضايا 
ضــده فــي المحاكــم الدوليــة، 
ــد  ــه ض ــى عدوان ــه عل وتجريم
ــتمرار  ــى، واس ــجد األقص المس
تهــدد  التــي  األنفــاق  حفــر 
بصــورة  األقصــى  المســجد 

تعبيــره. وفــق  حقيقيــة»، 
وأوضــح أن «انهيــارات حدثــت 
المواطنيــن  منــازل  أســفل 
ســلوان  حــي  فــي  المقدســيين 
وحــي البســتان وفــي ســاحات 
مشــيًرا  األقصــى»،  المســجد 
إلــى «تنفيــذ االحتــال حفريات، 
امتــدت  ســابق،  وقــت  فــي 
الغربــي  الجــدار  أســفل  مــن 
ــى  ــوالً إل ــمال، وص ــاه الش باتج
أســفل بــاب المغاربــة وحائــط 

البــراق».
نشــرت  صــوٌر،  وأظهــرت 
ــٍت ســابق، ســقوط أحــد  ــي وق ف
للســور  الداخليــة  األحجــار 
األقصــى  للمســجد  الجنوبــي 
التســوية  داخــل  المبــارك، 
األقصــى  بمصلــى  المعروفــة 
القديــم، مــن أعلــى المحــراب 

ــى، وهــي  ــي المصل الموجــود ف
محــراب  أســفل  تقــع  نقطــة 

(تقريبًــا). القبلــي  الجامــع 

ــار مختصــون فلســطينيون  وأش
إلــى أّن ســقوط هــذا الحجر يأتي 
بعــد ســنوات مــن منــع ســلطات 
ــامية  ــاف اإلس ــال لألوق االحت
فــي القــدس مــن ترميــم أســوار 
المبــارك،  األقصــى  المســجد 
وبالــذات الجنوبيــة المطلــة علــى 

التســويات.

أن  المختصــون  وأضــاف 
المنطقــة  فــي  الحفريــات 
«بوتيــرة  مســتمرة  الجنوبيــة 
وتُســمع  مســبوقة»،  غيــر 
مــن  كثيــر  فــي  أصواتهــا 
األحيــان مــن داخــل تســويات 
«األقصى»، وال ســيما التســوية 
ــن الجامــع  ــة بي ــة الغربي الجنوبي
اإلســامي. والمتحــف  القبلــي 

وكان خطيب المســجد األقصى، 
ــال  ــري، ق ــة صب ــيخ عكرم الش
تقــوم  التــي  «الحفريــات  إّن 
بهــا ســلطات االحتــال أســفل 
المســجد األقصــى هــي الســبب 
ــققات»،  ــدوث التش ــر لح المباش
أن  مــن  خشــيته  عــن  معربًــا 
«تــؤدي هــذه الحفريــات إللحاق 
المســجد  بأساســات  الضــرر 

األقصــى».

تحذيرات.. الحفريات أسفل األقصى باتت تشكل خطًرا 
ا على مستقبله حقيقيًّ



7

األرسى  شــؤون  »هيئــة  قالــت 
املحرريــن«، الثالثــاء 21-6-2022 إّن 
ــن  ــد العارضــة يشــتيك م األســر محم
تشــديد اإلجــراءات عليــه مــن إدارة 
ــن  ــيئة م ــة الس ــن املعامل ــل، وم املعتق

عــزل  قســم  يف  الســجانني  جانــب 
»إيشــل«، وال ســيام عنــد الخــروج مــن 

الزنزانــة لزيــارة املحامــي.

معتــز  الهيئــة  محامــي  وقــال 
شــقرات، يف بيــاٍن صحــايف إنــه »عند 
ــا(،  ــة )40 عاًم ــل العارض ــارة املعتق زي
وجدنــاه موضوعــا بغرفــة االنتظــار 
أكــر مــن نصــف ســاعة لتفتيشــه، دون 

أي مــرر يســتدعي لذلــك«.

وأضــاف شــقرات أّن »العارضــة 
اإلجــراءات  مــن  للعديــد  يتعــرض 
إدارة  مــن  واالنتقاميــة  التعســفية، 
ســجون االحتــالل، يف مقدمتهــا عزلــه 
بظــروف حياتيــة واعتقاليــة ســيئة، كــام 
تتعمــد إدارة الســجن اســتفزازه ومنعــه 

مــن إخــراج الدفــر والقلــم يف كل 
ــزل،  ــة الع ــا مــن غرف مــرة يخــرج فيه
ــن  ــه م ــع مقتنيات ــى جمي ــتولت ع واس
خواطــر وشــعر ومــا يوثقــه األســر 
ــراج أي يشء  ــن إخ ــه م ــا، ومنعت كتابيًّ

ــي«. ــارة املحام ــت زي ــوب وق مكت

يذكــر أنَّ العارضــة اعتقــل أول مــرة 
يف أيــار/ مايــو عــام 2002 وصــدر 
بحقــه حكــم بالســجن املؤبــد 3 مــرات، 
إضافــة إىل 20 عاًمــا أخــرى، وهــو 
أحــد األرسى الـــ6 الذيــن متكنــوا مــن 
انتــزاع حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع« 
خــالل أيلول/ســبتمر املــايض، ومؤخــرًا 
صــدر بحقــه حكــم بالســجن الفعــي 5 

ســنوات.

دعوات شعبية مقدسية لتكثيف االعتكاف والرباط في 
األقصى خالل العشر األوائل من ذي الحجة

األسير محمد العارضة يشتكي إجراءات تعسفية في عزل 
»إيشل«

مقدســيون،  ناشــطون  أطلــق 
املســجد  يف  لالعتــكاف  دعــوات 
يف  والربــاط  املبــارك  األقــى 
األوائــل  العــر  خــالل  باحاتــه 
مــن شــهر ذي الحجــة، يف إطــار 
الحثيثــة  االحتــالل  محــاوالت 

. يــده بتهو

عــر  الدعــوات  وانطلقــت 
مواقــع التواصــل االجتامعــي، لبــدء 
ــوم  ــن ي ــى م ــكاف يف األق االعت
مــن   30 يوافــق  الــذي  الخميــس 
ــى  ــاري، وحت ــو الج ــران/ يوني حزي

عيــد األضحــى.

وبســبب مــا يتعــرّض لــه املســجد 
األقــى مــن انتهــاكات وتدنيــس 
االحتــالل  رشطــة  قــوات  مــن 
يقتحمــون  الذيــن  واملســتوطنني 
ــكاف  ــد االعت ــا، مل يع ــه يوميًّ باحات

يرتبط بشهر رمضان.

ــطينيون  ــبان الفلس ــاول الش ويح

وحشــد  البعــض،  بعضهــم  دعــوة 

أعــداد كبــرة مــن األهــل يف القدس 

وضواحيهــا والداخــل املحتل وكل من 

اســتطاع الوصول مــن املواطنني يف 

الضفــة املحتلــة، مــن أجــل الربــاط 

مناســبة  كل  خــالل  األقــى  يف 

دينيــة، واســتغالل كل األوقــات لشــد 

ــه وإعــامره.  الرحــال إلي
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ــل  ــطيني خلي ــر الفلس ــق األس علّ
عــواودة )40 عاًمــا( مــن قريــة إذنــا 
ــن  ــوح ع ــه املفت ــل، إرضاب يف الخلي
ــا  ــذي اســتمر 111 يوًم ــام، وال الطع

ــه اإلدارّي. ــا العتقال رفًض

ــان،  ــر، يف بي ــادي األس ــد ن وأكّ
تعليــق  أن   ،2022-6-21 الثالثــاء 
ــام جــاء  ــه عــن الطع األســر إرضاب
بعــد وعود وتعهــدات بإنهــاء اعتقاله، 
ــة  ــل إىل مرحل ــه وص ــرًا إىل أنّ مش
مســبوقة،  غــر  خطــرة  صحيــة 
حيــث يرســف يف مستشــفى »أســاف 
ــرة  ــراض الظاه ــه«، وأن األع هروفي
عليــه تشــر إىل أّن مخاطــر صحيــة 

ــده. ــت جس ــرة أصاب كب

املعتقــل  إّن  النــادي:  وقــال 
معــاين  أســمى  ســطّر  عــواودة 
الصمــود، وواجــه منظومــة االحتــالل 
مبســتوياتها املختلفــة عــى مــدار 

ــع  ــرض لجمي ــا تع ــا، خالله 111 يوًم
أشــكال التّنكيل املمنهجة والسياســات 
التــي مــن شــأنها اســتهدافه جســديًّا 
ــذه  ــدار ه ــى م ــن ع ــيًّا، ومتّك ونفس
املــدة أن يحمــل رســالته ورســالة 
اإلداريــني  املعتقلــني  مــن  رفاقــه 
الذيــن يواصلــون مقاطعتهــم ملحاكــم 

ــالل. االحت

هــذا  وأمــام  “إننــا  وأضــاف: 
علينــا  تقــع  املتواصــل  الصمــود 
يف  وكبــرة  مضاعفــة  مســؤولية 
ــني،  ــني اإلداري إســناد ودعــم املعتقل
هــذه  إنهــاء  أجــل  مــن  والســعي 
أعــامر  رسقــت  التــي  الجرميــة 
اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا وما تــزال”.

وتابــع: »هــذه املعركــة جــاءت 
مــن  العــرات  لنضــال  مكملــة 
األرسى الذيــن خاضــوا إرضابــات 
قضيــة  وأبقــوا  الطعــام،  عــن 

أمــام  حــارضة  اإلدارّي  االعتقــال 
الــرأي العــام العاملــي”.

ولعــل مــا نشــهده اليــوم مــن 
صعيــد  عــى  واضحــة  مواقــف 
املؤسســات الحقوقيــة الدوليــة تجــاه 
ومــن  اإلداري،  االعتقــال  جرميــة 
يراقــب تطــور هــذه املواقــف، يجــد 
أّن لهــذه اإلرضابــات األثــر األســاس 
يف تحويــل الــرأي العــام العاملــي 
ملصلحــة قضيــة املعتقلــني اإلداريــني.

وواصــل نــادي األســر يف بيانــه: 
إّن “معركتنــا ضــد جرميــة االعتقــال 
اإلدارّي معركــة متواصلــة مــا اســتمر 
االحتــالل بهــا، خاّصــة يف ســياق 
الظــروف الراهنــة التــي نشــهد فيهــا 
االحتــالل  مــن  واضًحــا  تصعيــًدا 
مناضلينــا  مــن  املزيــد  باعتقــال 

ــا”. إداريًّ

األسير العواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد ��� يوًما من 
الصمود
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ــة  ــه صحيف ــد نرت ــق جدي ــد تحقي أك
أّن  األمركيــة  تاميــز”  »نيويــورك 
ــة شــرين  ــت الزميل ــي قتل الرصاصــة الت
ــوات  ــن ق ــدي م ــا جن ــة أطلقه ــو عاقل أب
عــدم  أثنــاء  يف  الصهيونيــة،  النخبــة 
وجــود أي مســلحني فلســطينيني باملــكان.

تؤكــد  األدلــة  إنَّ  التحقيــق  وقــال 
ــوات  ــع ق ــن موق ــة م ــالق 16 رصاص إط
االحتــالل، وهــو مــا يتعــارض مــع الروايــة 
الصهيونيــة، يف حــني أكــدت األدلــة عــدم 
وجــود أي مســلحني فلســطينيني بالقــرب 
ــة  ــه الزميل ــت في ــذي قتل ــكان ال ــن امل م

ــرين. ش

وأشــارت الصحيفــة إىل أّن الرصاصــة 
التــي قتلــت الزميلــة شــرين أُطلقــت مــن 
ــة  ــه القافل املوقــع الــذي كانــت توجــد في

العســكرية الصهيونيــة.

ــرت  ــد ن ــرة ق ــبكة الجزي ــت ش وكان
بهــا  التــي اغتيلــت  صــورة للرصاصــة 
وقــال  عاقلــة،  أبــو  شــرين  الزميلــة 

الرصاصــة  إن  الشــبكة  تحقيــق أجرتــه 
ــة مــن طــراز »إم4”  انطلقــت مــن بندقي

 )M4(

وأشــار التحقيــق إىل أن الرصاصــة 
التــي  ملــم   5.56 عيــار  مــن  كانــت 

تســتخدمها قــوات االحتــالل، موضًحــا أنَّ 

“تشــوًها أصــاب الرصاصــة بعــد دخولهــا 

ــي  ــا بالخــوذة الت رأس شــرين وارتطامه

كانــت ترتديهــا”.

طالبــت حركــة مقاطعــة االحتــالل، 
 »Tech2Peace« مبــادرة مبقاطعــة 
التطبيــع  إىل  الهادفــة  اإلرسائيليــة 
ــة  ــني طلب ــط ب ــي تنش ــي، والت التكنولوج
الســتقطابهم  محاولــة  يف  الجامعــات 

تطبيعيــة. نــدوات  يف  للمشــاركة 

يف  الرســمي  حســابها  وعــر 

»تويــر«، طالبــت الحركــة كل مــن ســجل 
باملبــادرة بســحب مشــاركته فــوًرا، مؤكــًدة 
أّن املبــادرة مدعومــة مــن مجموعــة مــن 
ــل  ــة مث ــة والتطبيعي ــات اإلرسائيلي املؤسس
صنــدوق حجــر الزيتــون وســفراء روتشــلد 
التكنولوجيــا  وتســتغل   ،B 8 of Hopeو
فلســطينيني  بــني  الجمــع  ألغــراض 

وإرسائيليــني.

وأوضحــت أنهــا تنشــط يف مبــادرات 
ــا  ــل مشــاركة أعضائه ــة أخــرى مث تطبيعي
ــن أجــل  ــف م يف املؤمتــر األخــر للتحال

الســالم التطبيعــي. 

ووفــق حركــة املقاطعــة فــإّن املبــادرة 
الذيــن  الفلســطينيني  بعــض  »وجــدت 
قــرروا تــرك إرث شــعبهم النضــايّل مقابل 
بعــض االمتيــازات، بــل ويعملــون اآلن عى 
اإليقــاع باملزيــد مــن أبنــاء شــعبنا يف فــخ 

ــع”. التطبي

وأشــارت حركــة املقاطعــة إىل أنــه 

تســتهدف  أن  املســتغرب  غــر  مــن 

طلبــة  عقــول  التطبيعيــة  املؤسســات 

الجامعــات الفلســطينية ألنّهــا تعلــم جيــًدا 

أّن هــؤالء الطلبــة هــم طليعــة التغير ويف 

الصفــوف األوىل مــن نضــال شــعبنا نحــو 

ــن  ــر املصــر، لك ــودة وتقري ــة والع الحري

ــفرائها  ــمح لس ــن يف أن يس ــة تكم الغراب

بالوصــول إىل طلبتنــا يف عقــر جامعاتنــا 

الفلســطينية.

الجامعــات  إدارات  وطالبــت 

الفلســطينية مبنــع جميــع األطــر التطبيعيــة 

ــة: »لنقــف بحــزم  مــن العمــل فيهــا، قائل

أمــام محــاوالت التغريــر هــذه، ولرنفــض 

العــدّو  مــع  التطبيــع  أشــكال  جميــع 

اإلرسائيــّي”. 

تحقيق أميركي: قاتل »شيرين« جندي من نخبة االحتالل

“المقاطعة” تدعو لالنسحاب فوًرا من مبادرة 
“Tech2Peace” التطبيعية
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نظّــم املنتــدى الفلســطيني يف 
منتــدى  مــع  بالتعــاون  بريطانيــا 
الفلســطيني  األورويب  التواصــل 
يف  لنــدن  يف  نــدوة  )يوروبــال( 
الصهيــوين  االســتخدام  حــول 
ــان  ــوار األدي ــات ح ــرة ومجموع لفك
أجــل  Interfaith Groups مــن 
»إرسائيــل«  مــع  العالقــة  تطبيــع 
ولرويــج روايتهــا للــراع وتخفيــف 
أوســاط  يف  انتقادهــا  حــدة 
يف  املختلفــة  الدينيــة  املجتمعــات 

الغــرب.
مــن  كل  النــدوة  يف  وتحــدث 
الدكتــور داود عبــد اللــه - مديــر 
ــدن،  مرصــد الــرق األوســط يف لن
قســيس،  عــودة  رفعــت  والدكتــور 
مســيحيي  ملبــادرة  العــام  املنســق 
ــاركة  ــدم للمش ــذي ق ــطني - ال فلس
ــم  ــت لح ــة بي ــن مدين ــدوة م يف الن

فلســطني. يف 
تســتهدف  املنظمــني،  وحســب 
والنشــطاء  الباحثــني  النــدوة 
وكذلــك  التضامنيــة  الحركــة  يف 
هــذه  مثــل  يف  املنخرطــني 
الجاليــات  وقيــادات  املجموعــات 
اإلســالمية ومــدراء املراكز اإلســالمية 
ــا  ــرب عموم ــاجد يف الغ ــة املس وأمئ

خصوًصــا. وبريطانيــا 
الدكتــور داود عبــد الله ســلط يف 
ــه عــى العالقــة بــني حــوار  مداخلت
ــحب  ــة وس ــة املقاطع ــان وحرك األدي
العقوبــات،  وفــرض  االســتثامرات 
حركــة  تصاعــد  أن  أكــد  حيــث 
ــر عــى الحســابات  ــة قــد أث املقاطع
لـ«إرسائيــل«  االســراتيجية 
إحــدى  إن  حيــث  وداعميهــا، 
توصيــات اللــويب اإلرسائيــي كانــت 
التدخــل والحــد مــن حــوار األديــان.
فكــرة  أّن  اللــه  عبــد  وأوضــح 

التنافــس بــني اليهــود واملســلمني 
وتتعــارض  صحيحــة  غــر  فكــرة 
ــهداً  ــة مستش ــق التاريخي ــع الحقائ م
أوروبــا  يف  اإلســالمي  بالحكــم 
ــلمة  ــات املس ــت املجتمع ــث عاش حي
واليهوديــة واملســيحية مًعــا وديًــا.

الدكتــور رفعت قســيس أشــار يف 
مداخلتــه إىل أن »هنــاك بالتأكيــد 
حاجــة للتعــاون بــني األديــان لنــزع 
فتيــل التوتــرات، خاصــة مــا يحــدث 
وأضــاف  اآلن«.  فلســطني  يف 
أنــه »يجــب العمــل عــى تحقيــق 
ــن  ــني الدي ــد مــن االنســجام ب املزي
والحضــارة، وعندمــا يتعلــق األمــر 
ــاك  ــة، فهن ــطني املقدس ــأرض فلس ب

ــاون”. ــذا التع ــر له ــة أك حاج
كــام أكــد قســيس أن »هنــاك 
فرقـًـا بــني حــوار األديــان والتطبيع« 
بــني  كبــرًا  فرقًــا  »هنــاك  وأن 
الوقــوف مــع العدالــة والوقــوف مــع 

ــم”. الظل
وأضــاف قســيس أن الحــوار بــني 
ــة  ــل باملقاوم ــب أن يقب ــان يج األدي

مامرســات  ضــد  الفلســطينية 

ويجــب  االســتعامرية،  »إرسائيــل« 

أال تجــرم هــذه املقاومــة بــأي حــال 

األحــوال. مــن 

بــراوي  زاهــر  قــال  بــدوره، 

يف  الفلســطيني  املنتــدى  رئيــس 

ــة  ــه االفتتاحي ــالل كلمت ــا خ بريطاني

هــو  النــدوة  مــن  الهــدف  بــأن 

اســتخدام  خطــورة  إىل  التنبيــه 

دولــة االحتــالل أو مؤسســات اللــويب 

اإلرسائيــي يف أوروبــا لهــذا املفهــوم 

)مجموعــات االنســجام والتقــارب 

كوســيلة  األديــان(  بــني  والحــوار 

لتطبيــع مامرســات دولــة الفصــل 

العنــري، أو الخــراق الجاليــات 

عــن  الكاذبــة  االحتــالل  بروايــة 

الــراع. 

التحذير من خطورة استغالل االحتالل »حوار األديان« 
لترسيخ التطبيع
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الفلســطيني  الالجــئ  حصــد 
بــرج  مخيــم  ابــن  الريــايض 
ــطينيني  ــني الفلس ــاميل لالجئ الش
ــر  ــان، خ ــوب لبن ــور جن يف ص
ــى  ــز األول ع ــر املرك ــد خ أحم
مســتوى الجنــوب والخامــس عــى 
املاراثــون  يف  لبنــان  مســتوى 
الــذي جــرى األحــد 19 حزيــران/ 

يونيــو يف مدينــة صــور.
خــر يبلــغ مــن العمــر 20 
عاًمــا، وهــو مــن قريــة الــزوق 
قضــاء صفــد يف فلســطني املحتلــة 
عــام 1948، طالــب تربيــة بدنيــة، 
فــرن  يف  إخوتــه  مــع  ويعمــل 
للظــروف  نتيجــة  نفســه  ليعيــل 
االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها 
يف  الفلســطينيون  الالجئــون 

لبنــان.

بطوالت ُمستمرة
ــز  حصــد الالجــئ خــر املرك
ــوب يف  ــتوى الجن ــى مس األول ع
ــم واملســتوى  ــون طــول 8 كل ماراث
الــذي  لبنــان  عــى  الخامــس 
ــون  ــروت ماراث ــة ب ــه جمعي نظمت
برعايــة قيــادة القطــاع الغــريب 
يف قــوات »اليونيفيــل« وبالتعــاون 
ــع  ــيق م ــور وبالتنس ــة ص ــع بلدي م
ــان  ــوى يف لبن ــاب الق ــاد ألع اتح
ــران  ــذي جــرى األحــد 19 حزي ال

ــور. ــة ص يف منطق
خــر الــذي ينتمــي إىل نــادي 
ــل  ــروت حص ــون« يف ب »انرلبان
للفئــات  ســابقة  بطــوالت  عــى 
بــروت  ماراثــون  يف  العمريــة 
 ،2012 حتــى   2008 عــام  منــذ 
باإلضافــة إىل ســباقات الشــوارع، 

وحاصــل عــى العديــد مــن املراكز 
وأغلبهــا املرتبة األوىل.

ــل  ــنة 2018-2019 حص ويف س
ــان  ــة لبن ــز األول لبطول عــى املرك
ــاً  ــت 23 عام ــة تح ــات العمري لفئ
لســباق الـــ5000 والـــ10000 مر.

هل من داعم؟
املــادي،  للدعــم  وبالنســبة 
ــة  ــة داعم ــول: ال توجــد أي جه يق
أي  مــن  وال  مســؤولني  مــن  ال 
جهــة، ومــن يشــجعني عــى هــذه 
خاصــة  أهــي،  هــم  الرياضــة 
ــن  ــم م ــي، ه ــر من ــويت األك إخ
شــجعوين عــى هــذه الرياضــة 
منــذ الصغــر، وكنــت أمتــرن معهــم 
يف  وأشــارك  معهــم  وأركــض 

البطــوالت.
ــف، أغطــي  ــبة للمصاري وبالنس
املصاريــف مــن عمــي مــع إخــويت 
ــراء  ــي ل ــل نف ــرن، ألعي يف الف

ــة. مســتلزمايت الرياضي

رسالة خرض

املســؤولني  كل  إىل  “رســالتي 
بالرياضــة  االهتــامم  واملعنيــني؛ 
واالهتــامم  أكــر،  ودعمهــا 
بالرياضــني مــن أجــل تحقيــق 
اإلنجــازات  وتحقيــق  أحالمهــم 
التــي تخــدم القضيــة الفلســطينية 
ــا  ــامل مفاده ــائل للع ــال رس وإرس
أّن شــعبنا قــادر عــى التحــّدي 

والوصــول«.

خــر  الالجــئ  وينضــم 
الرياضيــني  مــن  العديــد  إىل 
يحققــون  الذيــن  الفلســطينيني 
املســابقات  يف  عاليــة  أرقاًمــا 
لبنــان،  يف  املقامــة  الرياضيــة 
للرياضــة  الدعــم  غيــاب  رغــم 
الفلســطينية، ويواصــل الرياضيّون 
تحقيــق  املخيّــامت  أبنــاء  مــن 
رغــم  الرياضيّــة  اإلنجــازات 

بهــم.  املحيطــة  ظــروف 

الجئ فلسطيني يحصد المركز األّول في ماراثون رياضي 
بلبنان
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بقلم الدكتور وائل املناعمة

الذيــن  جنــني  شــهداء  رســم 
األرض  عــن  مدافعــني  ارتقــوا 
وفخــار  عــز  لوحــة  والهويــة 
لفلســطني التــي رووهــا بدمائهــم 
الزكيــة الطاهــرة، فالشــهيد بــراء 
لحلــوح، والشــهيد يوســف صــالح، 
ــؤالء  ــالح، ه ــو ص ــث أب ــهيد لي والش
جميًعــا ارتقــوا معــاً عــى يــد قــوات 
الغاشــم،  الصهيــوين  االحتــالل 
ال  فلســطني  إن  للعــامل:  ليقولــوا 
هــذه  عــر  إال  تحريرهــا  ميكــن 
قدمهــا  التــي  الطاهــرة  الدمــاء 
ــا  ــة عــام، وم شــعبنا عــى مــدار مئ
زال الجــرح مفتوًحــا طاملــا بقــي 

أرضنــا. املحتــل جامثًــا عــى 

ــاش  ــة العي ــدث يف ضف ــا يح وم
ــة  ــن هب ــرًا م ــدس مؤخ ــة الق ومدين
الشــباب الثائــر املرابــط للدفــاع عن 
يتعــرض  الــذي  األقــى  املســجد 
ومدفوعــة  ممنهجــة  القتحامــات 
االحتــالل  حكومــة  مــن  ومحميــة 
لفــرض  تســعى  التــي  الصهيــوين 
واقــع جديــد يــّرع مــن خاللــه 
املتطــرف يف  الصهيــوين  الوجــود 
ســاحات املســجد األقــى، ويعطــي 
غــالة املســتوطنني الحــق يف تدنيــس 
املخطــط  إىل  للوصــول  األقــى 
الزمــاين  التقســيم  إىل  الرامــي 
واملــكاين بــني املســلمني والصهاينــة 

لقبلــة املســلمني األوىل.

ــة لشــباب  ــة املبارك إّن هــذه الهب
الضفــة والقــدس يثبــت مبــا ال يــدع 
مجــااًل للشــك أن أهــل فلســطني 
ورد  عنهــا  الدفــاع  يســتطيعون 
العــدوان املســتمر دون توقــف، فهــم 
انتــروا يف جميــع املواجهــات مــع 

الصهاينــة بــل وحفظــوا للمســجد 
أدل  وليــس  قدســيته،  األقــى 
ــات  ــة البواب ــن معرك ــك م ــى ذل ع
 2017 عــام  منتصــف  اإللكرونيــة 
التــي حــاول املحتــل زرعهــا للتحكــم 
يف الدخــول للمســجد األقــى إال 
أن املقدســيني انتــروا بصرهــم 
بحقهــم  ومتســكهم  وثباتهــم 
هــذه  عــى  والدينــي  التاريخــي 
األرض، مــام أجــر املحتــل عــى 
إزالتهــا لتجنــب غضــب أهــل املدينــة.

يف  املقاومــة  انتــرت  كــام 
ــة  ــدة مــن رصاع األدمغ معركــة جدي
مــع العــدو بســيطرتها عــى معــدات 
االســتخباري  املنطــاد  ومعلومــات 
حانــون،  بيــت  رشق  الصهيــوين 
ــد املقاومــة  ــز بي ــون هــذا الكن ليك
العــدو  ضــد  ستســتخدمه  التــي 
عــى  جديــًدا  انتصــاًرا  لتســجل 

التحريــر. طريــق 

وأمــام هــذه اللوحــة املرفــة 

العــامل  وشــاهدها  شــهدها  التــي 

وقــف  مــن  بــد  ال  نقــول  أجمــع 

التطبيــع وهرولــة بعــض األنظمــة 

لقــادة  عواصمهــا  لفتــح  العربيــة 

سيســجله  مشــهد  يف  االحتــالل، 

الخــزي  صفحــات  يف  التاريــخ 

الوقــوف  مــن  بــد  وال  والعــار، 

والعــريب  الفلســطيني  الحــق  مــع 

املحتــل  وجــه  يف  واإلســالمي 

ودعــم أهلنــا يف مدينــة القــدس 

ســيام الدعــم املعنــوي والســيايس 

ــزز صمودهــم  ــذي يع ــي ال واإلعالم

والتحريــر  النــر  يــوم  ويقــرّب 

ــت  ــن أي وق ــرب م ــات أق ــذي ب ال

ــيف  ــة س ــد معرك ــة بع ــى، خاص م

القــدس. 
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بقلم املؤرخ والباحث السوري - محمد قّجة

للخطــر  االقتصــادي  البعــد 

ين لصهيــو ا

ســالم  عــن  حديــث  أي  إنَّ 
ــو  ــا ه ــل« إمن ــع »إرسائي ــي م فع
والخــداع،  الوهــم  مــن  نــوع 
ســالًما  تريــد  فـ«إرسائيــل” 
مــروع  وضمــن  بروطهــا 
الهيمنــة السياســية واالقتصاديــة 
عــى املنطقــة العربيــة بأرسهــا. 
بريــز  شــمعون  كتــاب  ويف 
“الــرق األوســط الجديــد” بســٌط 
واضــح لألفــكار الصهيونيــة التــي 
تعتــر أن الــروات العربيــة واليــد 
ــب  ــة يج ــة رخيص ــة العربي العامل
ــا العقــل  أن يقودهــا ويتحكــم فيه
واملتقــّدم،  املتطــور  اإلرسائيــي 
الريــك  هــي  »إرسائيــل«  وأن 
لإلمرياليــة  الهــام  الصغــر 
األمريكيــة، التــي تســعى للســيطرة 
عــى االقتصــاد العاملــي، تحــت 
“العوملــة”،  يســمى  مــا  مظلــة 
ــرة  ــطية” مث ــرق أوس ــأيت “ال وت

األمريكيــة. للعوملــة  إرسائيليــة 

يف  االقتصــادي  البعــد   إنَّ 

اإلرسائيليــة  العربيــة  املواجهــة 
ميكــن قراءتــه مــن خــالل أرقــام 
يف  اليهــود  فالســكان  معينــة، 
فلســطني املحتلــة يشــكلون أقــل 
الوطــن  ســكان  مــن   2% مــن 
العــريب، ولكــن الناتــج القومــي 
يفــوق  »إرسائيــل«  يف  للفــرد 
متوســط الناتــج القومــي للمواطن 
دول  ذلــك  يف  مبــا  العــريب، 
الخليــج، أكــر مــن ثــالث مــرات. 
ــل«  ويتــرف اليهــود يف »إرسائي
كتلــة واحــدة، بينــام يبقــى القــرار 
ومتعاديــاً  مترذمــاً  العــريب 
ــح  ومتصادمــاً، مــام يخــدم املصال
اإلرسائيليــة يف نهايــة املطــاف.

إىل  »إرسائيــل«  وتســتند 
الدعــم األمريــيك املطلــق سياســيًا 
ــا  واقتصاديًــا وعســكريًا وتكنولوجيً
تخطــط  وهــي  واســراتيجيًا، 
بفظاظــة ووقاحــة لــرب املصالح 
وإفقــار  العربيــة  االقتصاديــة 
ــة، ومحارصتهــا  املجتمعــات العربي
ــرات-  ــل- الف ــاه: الني ــاكل املي مبش
ــاكل  ــذه املش ــة، واســتخدام ه دجل
مــع  بالتنســيق  ضغــط،  ورقــة 
القــوى املعاديــة، مثــل أثيوبيــا، 
ــذه  ــدود يف ه ــة س ــل إقام ومتوي
الــدول، يف ســياق حــرب امليــاه 
ــة. ــدول العربي ــى ال ــة ع املفروض

تعمــل »إرسائيــل«  ذلــك  إىل 
عــى إغــراق األســواق العربيــة 
باملنتجــات الزراعيــة والصناعيــة 
واالســتهالكية، عــن طريــق مبــارش 
بالتهريــب،  أو  مبــارش،  أو غــر 
وفــرض االتفاقــات واملؤمتــرات 
التــي تكــرّس الهيمنــة اإلرسائيليــة 
إطــار  يف  أوســطية،  الــرق 

العوملــة األمريكيــة، وفــرض مــا 
االقتصــادي  بالتطبيــع  يســمى 
فــرض  الواقــع  يف  هــو  الــذي 
ســيطرة إرسائيليــة متــزق املصالــح 

العربيــة.

 ومــن هنــا فــإنَّ موقــف العرب 
املســاعي  إفشــال  إىل  الهــادف 
املــؤدي إىل إضعــاف االقتصــاد 
العــريب، إمّنــا هــو موقــف قومــي 
حقيقيــة  زاويــة  مــن  ينطلــق 
للمصالــح العربيــة، ورؤيــة دقيقــة 
للتضــاّد العنيــف بــني املــروع 
اإلرسائيــي،  واملــروع  العــريب 
واســتحالة لقائهــام أو تطبيعهــام 
ــروف. ــن الظ ــرف م ــت أي ظ تح
ــح  ــي واض ــروع اإلرسائي فامل
جــي يف ســعيه إللغــاء فاعليــة 
الــدور العــريب وتهميشــه، وتحويــل 
ســوق  إىل  العــريب  الوطــن 
ترفيهيــة  وأماكــن  اســتهالكية 
ويــد عاملــة رخيصــة، يف إطــار 
للمصالــح  املطلقــة  الســيطرة 
خلفهــا  ومــن  اإلرسائيليــة، 
املؤسســات االقتصاديــة العامليــة، 
العوملــة  إطــار  تــدور يف  التــي 
االســتعامرية، كالصنــدوق الــدويل، 
والــركات  الــدويل،  والبنــك 

الجنســيات. متعــددة 
املــروع  يهــدف  أن  ويجــب 
العــريب إىل إقامــة حــد أدىن مــن 
ــل عــى مســتوى  التنســيق والتكام
العــريب،  الوطــن  اقتصاديــات 
لـ«إرسائيــل«  الســامح  وعــدم 
باخــراق املنظومــة االقتصاديــة 
وفــرض  ومتزيقهــا  العربيــة 

عليهــا.  الفاســدة  القــرارات 
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موقعها: 
تقع إىل الجنوب من حيفا وتبعد عنها 28 كم.

مساحتها وعدد سكانها:
ــا، بلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 1610 نســمة ارتفــع إىل 2160  بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 46900 دومنً

نســمة عــام 1931، وإىل 2970 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- عام 1948 بعد االحتالل دمرت سلطات االحتالل القرية تدمرًا كاماًل ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها.

- أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف كريم مهرال« عام 1926.

إجزم
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