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منعت قوات الجيش وشرطة االحتالل : 'القدس العربي'الجليل االعلى ـ  -برعم الهجرة 
المواطنين الفلسطينيين في داخل االرض المحتلة عام 'حشودا كبيرة من'االسرائيلي االحد

مكان المظاهرة التي دعا اليها نشطاء فلسطينيون الحياء ذكرى 'من الوصول الى 48
بالقرب من 'تلبية لدعوة مسيرة العودة، وقد تقرر احياؤها'النكبة الفلسطينية الثالثة والستين

 .المتاخمة لقرية مارون الراس اللبنانية' افيفيم'مستوطنة 
وقد اوقفت شرطة االحتالل العديد من الحافالت التي كانت في طريقها من منطقتي النقب 
والمثلث الى شمال االرض المحتلة، واعتقلت عددا منهم، ومنعت من تمكن من الوصول 
الى منطقة الجليل االعلى من الوصول الى الحدود المتاخمة لالراضي اللبنانية، فتظاهروا 

ورفعوا االعالم الفلسطينية وهتفوا لفلسطين والعودة والقدس ولحرية 'قرية برعم'في مدخل
االسرى، واثناء هتافهم هاجمتهم قوات كبيرة من الوحدات الخاصة لحرس الحدود 

فضال عن ضرب 'االسرائيلي بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وغاز الخردل
المتظاهرين ضربا مبرحا واعتقلوا عددا من النشطاء بعد ان ضربتهم بقسوة وعنف 

 .شديدين
كما اصيب العشرات جراء الدخان المتصاعد والغازات التي تم اطالقها ومن 

 .الصحافية والناشطة الفلسطينية صابرين دياب بعينها اليسرى'بينهم
يشار الى ان الناشطين الفلسطينيين الذين دعوا وشاركوا في المظاهرة لم يْابهوا الى 

حمالت الترويع التيتشنتها االجهزة االمنية االسرائيلية من خالل وسائل االعالم العبرية، 
وقالترئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو على اثر احداث االحد بْانه يْاسفتعلى 

تصّرف المواطنين الفلسطينيينتالذين سماهم اعرب اسرائيل الذينتيحولون ذكرى استقالل 
ب فيما قال النشطاء الفلسطينيون بْان واجبهمتللوفاء ..اسرائيل الى يوم لقرع طبول الحرب

والوالء لفلسطينية بالدهم وهويتهمتسيسبقهم الىتالنضال الدائم والمتواصلتحتى تحرر 
 .فلسطين وعودةتسكانها اليها
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ويفضل ان . المعلقين ادخال ا7سم ا7ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا7سماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 7 تزيد عن 
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