
298
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

الخميــس 20 جمــادى اآلخــرة 1444هـــ ، الموافــق ل 12 كانــون الثانــي 2023م

2022
عـــــــــام استثنائــــــــــي



4 - نائب مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس: حكومة االحتالل تريد أن تجعل من األقصى 

مسرًحا لألحداث والمعارك

5 - األقصى في 2023.. مساٍع صهيونية لزيادة االقتحامات وفرض التهويد

5 - الكشف عن اختراق االحتالل لسور البلدة القديمة خالل حفر »النفق الجديد« بأساسات األقصى

6 - ناشط فلسطيني: األسرى لن يصمتوا أمام حرب االحتالل المفتوحة ضدهم

6 - هيئة األسرى: االحتالل ُيؤّجل النظر في استئناف الحكم على أسرى »نفق جلبوع«

7 - الكشف عن مخطط لنقل وعزل 2000 أسير بعد تهديدات الوزير الصهيوني بن غفير

8 - توقعات »صهيونية« بمجزرة هدم مقبلة في الخان األحمر

8 - تدهوٌر مفاجئ طرأ على صحة فتحي خازم )أبو الرعد(

9 - مركز حقوقي ُيحّذر من خطٍر كبير يتهدد حياة مرضى غزة بسبب إجراءات الحصار الصهيوني

9 - حرب جديدة يعتزم »بن غفير« شنها على العلم الفلسطيني

12 - عاَقَبْتنا »إسرائيل« ألننا أسمعنا صوت بكائنا األمَم المتحدة

13 - »الدراسات الفلسطينية« و »خليل السكاكيني« يطلقان كتاب »كاميرا فلسطين«

14 - تقدير موقف لـ »الزيتونة« حول واقع حكومة نتنياهو السادسة ومستقبلها

أخبار وتحليالت

مقال

أقالم وإصدارات

من الداخل



     هـا هـو عـام 2022 قـد غاَدرنـا ليصبـح تاريخـاً نُشـر إليـه بالفعـل املـايض؛ ونتحدث عاّّم جـرى فيه بخـَر كان، رغـم أّن اآلثار التي 

تخلّفهـا األحـداث ال ميكـن أن تبهـت أو أن متحـى، بـل كثراً مـا ازدادت جروح الـروح عمقاً مبـرور التاريخ.

     وإذا كان مـن مهـاّمت فعـل التأريـخ أن يحفـظ الوثائـق والروايـات التـي تنقـل صـورة األيام إىل األجيـال القادمة؛ فإّن اإلنسـان قد 

يتسـاءل عـن حجـم هـذه املسـتندات التـي تلزمنـا لنقـل ذاكـرة األيـام الفلسـطينية خالل عـام واحـد فقط؛ كعـام 2022، مبـا فيه من 

حكايـات تتغلغـل يف ثنايـا كل بيـت مـن بيـوت فلسـطني، وداخـل روح املاليني من األطفـال واألمهـات واآلباء !

     كان 2022 عامـاً مليئـاً باألحـداث، والشـّك يف أنَّ كل كالم - مهـاّم كان وافيـاً - ال ميكـن أن يعّر عن الواقع، وال أن يرسـم صورة كاملة 

عـن أبسـط تفاصيـل الحيـاة، خاصة ونحـن نتكلم عاّّم جرى يف فلسـطني خالل أيام وسـاعات هذا العام.

     وهنـا ميكننـا أن نقـارن حقـاً، مـا بـني كتب التاريخ التي اخترصت مسـرة اإلنسـانية خـالل قرون طويلة يف صفحـات معدودة، وبني 

األخبـار املنقولـة يف اإلعـالم العاملي عن فلسـطني، التي تخترص الواقع إىل حّد املسـخ والتشـويه وقلب الحقائق.

     فكيف كان هذا العام بالنسبة إىل فلسطني ؟

وهل كان عاماً استثنائياً حّقاً كام قيل أكرث من مرة عند تقييم أحداث فلسطني لهذه السنة ؟

     لـو قلنـا عنـه كذلـك، نظـراً ملـا شـهده هـذا العـام مـن أحـداث عامليـة ومحليـة تتعلـق بفلسـطني، لـكان منطقيـاً أن نسـّميه عاماً 

اسـتثنائياً، خاصـًة وقـد شـهدنا فيـه مزيـداً مـن التغلغـل الصهيـوين يف أجسـاد أنظمـة التطبيـع، وتهاويـاً مـن هـؤالء إىل مسـتويات مل 

يبلغهـا أحـٌد قبلهـم يف تعاملهـم مـع الكيـان الغاصـب يف كل املجـاالت.

     ولـن نظرنـا إىل مـا سـّجلته صفحـات هـذا العـام مـن جرائـم »اسـتثنائية« ارتكبهـا الكيـان الغاصب بحّق الشـعب الفلسـطيني؛ يف 

مقابـل التجاهـل العاملـي املطلـق لهـذا اإلجـرام الصهيـوين؛ إذن لجـاز لنـا أن نصفه حقـاً بأنّه عام اسـتثنايئ !

     ولكن؛ أال يحّق ألي فلسـطيني أن يقول لنا عندها: بناًءا عىل ما تقولون فإّن فلسـطني مل تشـهد عاماً غر اسـتثنايئ منذ أن وطئت 

جيـوش الحلفـاء أرض فلسـطني قبـل مـا يقرب من مئة عام وحتـى اآلن ! فأين هي القاعدة وأين هو االسـتثناء ؟

     رمبـا تقولـون عـن 2022 إنّـه كان اسـتثنائياً ألنّـه فـاق سـلَفه 2021 يف مـا ذكرتـم من حجم اإلجـرام الصهيوين، ويف مسـتوى اإلنكار 

العاملي لحقوق الشـعب الفلسـطيني.

     ولكـن إذا كان هـذا األمـر هـو املقيـاس؛ إذن فلنسـتعد لعـام جديـد 2023 يكـون اسـتثنائياً أيضـاً بالنسـبة ملـا سـبقه، وعندهـا لن 

ـالم«، ألنّـه ال سـالم مـا دام الكيـان الغاصـب قامئـاً وهو يتغـوَّل ويفُحـش ويَفُحـش يف إجرامه يوماً بعـد يوم ! نقـول: »عـىل العـامل السَّ

     فهـل كُتـب علينـا أن نـودع عامـاً اسـتثنائياً لنسـتقبل عامـاً جديـداً أكـر منه يف صفة »االسـتثناء«، والفـرق الحاصـل بينهاّم مدفوع 

مـن دمـاء الشـعب الفلسـطيني ومـن عذابـات أبنائه ومـن ماليني السـنني املهدورة مـن أعاّمر شـبابه يف السـجون الصهيونية !

     هل أصبحت القاعدة أن نُقتل وأصبح األمن والسالم لنا هو االستثناء، بل النادر والداخل يف حكم املستحيل ؟

     أسـئلة محقـة يطرحهـا الواقـع قبـل األلسـنة، وتفـرض عـىل العقالء أن يبحثـوا عن جواب لهـا، وتُوجب عىل أحرار العـامل أن يعملوا 

معـاً مـن أجـل توسـيع دائـرة العمـل مـن أجـل فلسـطني، وبـذل الجهـد أكر فأكـر ملواجهـة إجـرام اسـتثنايئ ميثلـه الكيـان الغاصب، 

ومواكبـة صمـود وكفاح اسـتثنايئ أيضـاً وميثله الشـعب الفلسـطيني العظيم. 

2022 عام استثنائي !!

الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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ا، فقـد التقـى عليـه أكـر       أكّـد نائـب مديـر دائـرة األوقـاف اإلسـالمية يف القـدس الشـيخ ناجـح بكـرات، أّن املسـجد األقـى يف محنـٍة عظيمـٍة جـدًّ

مـن عـدوان؛ أبرزهـم عـدوان »بـن غفـر«، واألعيـاد اليهوديـة التـي تسـعى مـن خاللهـا الجاّمعـات التوراتيـة لرشعنة أكـر عدد مـن الطقوس والشـعائر 

التلموديـة يف األقـى.

     بكرات يرى يف ترصيحاٍت صحافية أّن العدوان عىل املسجد األقى رسالة تحدٍّ من الحكومة الصهيونية للعامل العريب واإلسالمي كافة.

وأوضـح أّن العـدوان الحـايل مل يسـبق لـه مثيـل، مؤكـًدا أّن حكومـة االحتـالل والجاّمعـات املتطرفة تريـد أن تجعل من املسـجد األقى مرسحـاً لألحداث 

تـزداد فيـه الصدامات واملعـارك يوًمـا بعد يوم.

     وقـال نائـب مديـر دائـرة األوقـاف اإلسـالمية يف القـدس: إّن »رشارة الحـرب الدينيـة أوشـكت عـىل االشـتعال نتيجة األحـداث املتسـارعة واالعتداءات 

اليوميـة عـىل املسـجد األقـى وأهلـه يوماً بعـد يوم«.

     وأشـار بكـرات إىل أّن مـا يحـدث يف األقـى ميكـن ترجمتـه عـر 3 مسـارات، األول: وهو زيادة العدوان عىل األقى لجعله ذا قداسـة وسـيادة يهودية 

عـر تغيـر الواقـع املتمثل فيـه متاًما عاّم كان عليـه يف العام 1967.

     وأوضـح أّن املسـار الثـاين، يُشـّكل مسـار تحـدٍّ مـن الحكومـة الصهيونيـة ليـس فقـط للمقدسـيني أو الفلسـطينيني، وإمّّنـا رسـالة تحـدٍّ للعامل اإلسـالمي 

أجمع. والعـريب 

     وعـن املسـار الثالـث، هـو الصـدام الناتـج عـن محاولـة االحتـالل جعـل مدينة القـدس عاصمـة يهوديـة، بتحويلها إىل أماكـن ومقدسـات يهودية عىل 

حسـاب املسـجد األقى، وفـق بكرات.

     ويرى أّن العامل العريب واإلسالمي مطالب بإيقاف هذا النزيف الذي أصاب املسجد األقى املبارك.

هـا هدفًـا اسـراتيجيًّا       وافتتحـت »جاّمعـات الهيـكل« العـام 2023، بجملـٍة مـن املطالـب التـي تسـتهدف األقـى، يف محاولـٍة لتحقيـق أطاّمعهـا، بعدِّ

تسـعى إلنجـازه يف عهـد وزيـر األمـن القومـي الصهيـوين الجديـد إيتـاّمر بـن غفر.

     ويُعـّد فتـح بوابـات األقـى كاملـًة أمـام االقتحامـات، ويف كل األيـام، مبـا يف ذلـك األعيـاد والسـبت، ومتديد سـاعات االقتحامات حتى سـاعات املسـاء، 

إضافـًة إىل تسـهيل إجـراءات الفـرز بشـكٍل كبـر لليهود عند مدخل املسـجد، وتوسـيع املدخـل الضيق، ووضع جرس حجـري أحد أبرز مطالـب الجاّمعات 

الصهيونية.

نائـب مديـر دائـرة األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس: حكومـة االحتـالل تريـد أن تجعـل من 
األقصـى مسـرًحا لألحـداث والمعارك



األقصى في 2023.. مساٍع صهيونية لزيادة االقتحامات وفرض التهويد

الكشـف عن اختراق االحتالل لسـور البلدة القديمة خالل حفر »النفق الجديد« بأساسـات 
األقصى

     يسـعى االحتـالل الصهيـوين إىل زيـادة اقتحامـات املسـتوطنني 

للمسـجد األقـى املبـارك، ويُسـابق الزمـن لفـرض وقائـع تهويديـة 

داخـل باحاتـه خـالل العـام الجـاري.

     وقـال الباحـث املقـديس بسـام أبـو سـنينة: إّن »االحتـالل يريـد 

أن يصـل إىل مرحلـة اقتحـام املسـجد األقـى يوميًـا ويف كل وقـت، 

وتطبيـق سـيناريو املسـجد اإلبراهيمـي«.

     وذكـر أبـو سـنينة أّن »الحركـة الصهيونيـة لديهـا مخطـط كبـر 

لتهويـد املسـجد األقـى، وال يرتبـط األمـر بالحكومـات فقـط«.

     وتابـع: »االحتـالل أدرك يف معركـة سـيف القـدس أّن الشـعب 

الفلسـطيني، لـن يتهـاون يف الدفـاع عـن األقـى«.

     وشـدد أبـو سـنينة عـىل أّن »االحتـالل يُسـابق الزمـن مـن أجـل 

تهويـد املسـجد األقـى، اسـتغالاًل لحالـة التطبيـع العـريب«.

     ودعـا ناشـطون فلسـطينيون إىل النفـر والربـاط الدائـم واملتواصـل يف باحـات املسـجد األقـى، والتصـدي ملخططـات االحتـالل االسـتيطانية الراميـة للتقسـيم الزمـاين واملكاين 

. للمسجد

     وأكّـد النشـطاء أننـا أمـام واقـع يتطلـب حالـة مـن الحضـور الدائـم والربـاط املتواصـل يف األقـى، إىل جانـب أهميـة أن يكـون هنـاك هبّـة شـعبية متسـعة ومتواصلـة، تُعيـد 

لالحتـالل الذاكـرة بـأّن املسـاس باألقـى واملقدسـات اإلسـالمية خـط أحمر.

     أكّـد الباحـث معـاذ اغباريـة، أّن االحتـالل الصهيـوين اخـرق 

سـور البلـدة القدميـة خـالل حفر »النفـق الجديد« الـذي ميتد حتى 

أساسـات املسـجد األقـى.

     وبـنّي اغباريـة أّن النفـق الجديـد املمتد من وادي حلوة بسـلوان 

إىل شـارع بـاب املغاربـة، اخرق سـور البلـدة القدمية حتـى القصور 

األمويـة، وهـو االخراق الـذي مل يكن موجوًدا قبل شـهر.

     وأشـار إىل أّن العـاّمل يواصلـون الحفـر بالنفق الجديد باتجاهني، 

األول مـن عـني سـلوان حتى وادي حلوة بسـلوان، والثـاين من وادي 

حلـوة إىل القصور األموية.

     وتابـع أّن امتـداد النفـق الجديـد يبلـغ 15 مرًا تحت شـارع باب 

املغاربـة، بينـاّم يبلغ عـرض النفق نحـو أربعة أمتار.

     وشـدد عـىل أّن هنـاك نفًقـا أثريًـا قدميًـا، ميتـد مـن عـني سـلوان 

إىل أساسـات املسـجد األقـى، وهـو عبـارة عـن قنـوات مائيـة من زمـن الرومـان، مردفًا أّن عـاّّمل االحتـالل يزيلون خـالل الحفريات اآلثـار اإلسـالمية، كاملحاريب واألقـواس، بيناّم 

يبقـون عـىل اآلثـار البيزنطيـة والرومانية.
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ناشط فلسطيني: األسرى لن يصمتوا أمام حرب االحتالل المفتوحة ضدهم

هيئة األسرى: االحتالل ُيؤّجل النظر في استئناف الحكم على أسرى »نفق جلبوع«

     قـال الناشـط السـيايس الفلسـطيني ثامـر سـباعنة: إّن حكومـة 

نتنياهـو وتحديـًدا الوزيـر إيتـاّمر بـن غفر يُطبّـق ما كان قـد أعلنه 

سـابقا مـن حـرب مفتوحـة ضـد األرسى الفلسـطينيني يف سـجون 

االحتالل.

     وأضـاف سـباعنة أّن »بـن غفـر« يعمل عىل سـحب كل إنجازات 

األرسى ويضيـق عليهـم بـكل الٌسـبل املتاحـة لـه، مـن خـالل فـرض 

قوانـني جديـدة ضدهـم، ونقلهـم لسـجون أشـد تحصيًنـا وأصعـب 

. للمعيشة

     ولفـت إىل أّن االحتـالل يظـن أّن األرسى هـم الخـارصة الضعيفـة 

للشـعب الفلسـطيني، وأنـه ميكـن تطبيـق كل مفاهيمـه املتطرفـة 

وحقـده العنـرصي ضـد األرسى.

     وأكّـد أّن الحركـة األسـرة لـن تقـف صامتـة أمـام هـذه الحـرب، مشـرًا إىل أنّهـا سـارعت باإلعـالن عـن مجموعـٍة من الخطـوات االسـتباقية لقرارات بـن غفر، وبرنامـج لحاّمية 

مقـدرات وإنجـازات الحركة األسـرة.

     ودعا سباعنة إلسناد األرسى شعبيًّا ورسميًّا وفصائليًّا، وعدم تركهم وحدهم يف معركتهم ضد إدارة السجان وحكومة االحتالل.

     كاّم دعا لتوافٍق وطني واالتفاق عىل اسراتيجية وطنية شاملة لتبني قضية األرسى وتشمل كل امليادين.

     ونقلت سلطات االحتالل الصهيوين بقية أرسى سجن »هداريم« إىل األقسام الجديدة يف سجن »نفحة«، بعد أن نقلت املجموعة األوىل يوم اإلثنني 2023-10-9.

     قالـت هيئـة شـؤون األرسى واملحرريـن، الثالثـاء 10-1-2023 بـأّن املحكمة 

املركزيـة يف النـارصة داخـل أرايض العـام 1948، أجلّـت، النظـر يف االسـتئناف 

عـىل الحكـم بحـق األرسى السـتة الذين انتزعـوا حريتهم من سـجن »جلبوع«، 

وأعيـد اعتقالهـم، للرابـع عرش مـن شـباط/فراير القادم.

     وأوضحـت الهيئـة أّن الجلسـة التـي عقـدت اليـوم بحضور محاميـي الهيئة 

خالـد محاجنـة ومنـذر أبو أحمد، شـهدت مرافعات ونقاشـات مطولة، تم عىل 

إثرهـا التأكيـد عـىل أن القرار سـيكون خالل الجلسـة القادمة.

     كـاّم دانـت التحـول الكامـل »للجهـاز القضايئ« الصهيـوين ألداة بيد األجهزة 

العسـكرية االحتالليـة الصهيونية، مؤكـدّة أّن غالبية قرارات هـذه املحاكم فيها 

مخالفـات واضحـة ورصيحة للقوانني الدولية واإلنسـانية.

     يُشـار إىل أّن األرسى السـتة يف سـجن »جلبوع« الذين انتزعوا حريتهم من 

»جلبـوع« يف السـادس مـن أيلـول يف العـام 2021، وأعيـد اعتقالهـم، هـم: محمـود عبـد الله عارضـة )46 عاًما( مـن عرابة، معتقـل منذ عـام 1996، محكوم مدى الحيـاة،  ومحمد 

قاسـم عارضـة )39 عاًمـا( مـن عرابـة معتقـل منـذ العام 2002، ومحكـوم مدى الحياة، ويعقـوب محمود قـادري )49 عاًما( من بر الباشـا معتقل منذ العـام 2003، ومحكوم مدى 

الحيـاة، وأيهـم نايـف كممجـي )35 عامـا( مـن كفـر دان معتقـل منـذ العـام 2006 ومحكـوم مـدى الحيـاة، وزكريـا زبيـدي )46 عاًمـا( من مخيـم جنني معتقـل منذ العـام 2019 

ومايـزال موقوفًـا، ومناضـل يعقـوب انفيعـات )26 عاًما( مـن يعبد معتقل منـذ العام 2019.
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     يقـف األرسى عـىل أهبـة االسـتعداد يف هـذا الوقـت، للبـدء بتنفيـذ أوىل خطـوات الرنامج النضايل الجديد ضد سـلطات السـجون، التي تتجه لتشـديد 

إجـراءات االعتقـال، والتـي بـدأت بحمـالت نقـل وعزل واسـعة، بنـاًءا عىل تعلياّمت وزيـر األمن القومـي الصهيوين الجديـد إيتاّمر بن غفـر، والذي أصدر 

أوامـره مبنـع االحتفـاالت بإطـالق رساح األسـر ماهـر يونـس، عقب قضائـه 40 عاًما يف األرس، ومـن ضمنها تطبيق قـرار منع رفع العلم الفلسـطيني.

     مخطط العزل الكبري 

     ويتجهـز األرسى حاليًـا لتنفيـذ »خطـواٍت تكتيكيـة«، حـال أصـدرت إدارة السـجون تعليـاّمت مبـارشة للنيـل منهم، وصـواًل لتنفيذ خطـة “التمرد” عىل 

قوانـني االحتـالل يف الخامـس والعرشيـن مـن شـهر آذار/مـارس القـادم، حسـب مـا أعلن رئيس نادي األسـر قـدورة فارس، وقـد أشـار إىل احتاّملية خوض 

األرسى إرضابًـا مفتوًحـا عـن الطعام بداية شـهر رمضـان املبارك.

     ورغـم التحذيـرات التـي أطلقتهـا قيـادة الحركـة األسـرة، والتـي أعلنـت البـدء بحالـة “التعبئـة العامـة”، والتحضـر ملرحـة “التمـرد”، إال أّن سـلطات 

السـجون واصلـت فـرض إجراءاتهـا املشـددة، والتـي  متثلـت بنقـل وعـزل عـدد مـن األرسى، أبرزهم األسـر مروان الرغـويث عضـو اللجنة املركزيـة لحركة 

. فتح

     ويـدور الحديـث يف هـذا الوقـت عـن خطـة صهيونيـة لتوزيـع نحـو 2000 اسـر فلسـطيني بـني السـجون خـالل األسـابيع املقبلـة، وذكـرت تقاريـر 

صهيونيـة أّن هـذا األمـر يـأيت يف ظـّل التحذيـرات مـن حـدوث توتـرات داخـل السـجون بعـد هـذه الخطـوة.

     والجديـر ذكـره أّن سـلطات السـجون نقلـت اإلثنـني املـايض 2-1-2023 األسـر الرغـويث و70 أسـراً آخر من سـجن »هداريم«، إىل »العزل املشـدد« يف 

»سـجن نفحـه«، وذلـك يف إطـار حملـة منظمـة ضـد األرسى من قبـل الوزير بن غفـر، وذلك بعد زيـارة األخر ألحد السـجون، وتوعده قبل أيام بتشـديد 

إجـراءات االعتقال.

     األرسى يهددون 

     وأكّـدت حركـة فتـح أّن الرغـويث ومعـه األرسى يف معتقـالت االحتـالل »سـيجابهون هذه اإلجـراءات القمعيّة بـإرادة ال تلني«، مبينًة أّن الحركة األسـرة 

متوحـدٌة أمـام إرهـاب االحتالل وقمعـه، مشـرًة إىل أّن تحرير األرسى »أولويـٌة وطنيٌة لدى القيادة الفلسـطينيّة«.

      ودعـت حركـة فتـح الفلسـطينيني إىل املشـاركة يف الفعاليّـات املـؤازرة لألرسة، كاّم دعت املجتمع الـدويل إىل التدخل الفوري، إللـزام منظومة االحتالل 

بالقانـون الـدويل، واالتفاقات ذات الصلة، وأهمهـا اتفاقيّة »جنيف«.

الكشف عن مخطط لنقل وعزل 2000 أسير بعد تهديدات الوزير الصهيوني بن غفير
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عن حياته، يف ظل عجز األطباء عن توصيف حالته الصحية وعالجها، ووجود محاوالت حثيثة لتحويله إىل األردن.
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توقعات »صهيونية« بمجزرة هدم مقبلة في الخان األحمر

تدهوٌر مفاجئ طرأ على صحة فتحي خازم )أبو الرعد(

     نـرشت مواقـع صهيونيـة، يـوم اإلثنـني 9-1-2023 توقعات حـول إقدام حكومة 

االحتـالل الجديـدة عـىل هـدم تجمـع الخـان األحمـر البـدوي يف القـدس خـالل 

الفـرة القريبـة القادمة.

منظمـة  مـن  بنـاًءا عـىل طلـب  العليـا  االحتـالل  بذلـك  محكمـة  وأقـرّت       

»ريجافيـم« االسـتيطانية والتـي يرأسـها رئيـس حـزب الصهيونيـة الدينيـة ووزيـر 

»سـموتريتش«. الحاليـة  »نتنياهـو«  حكومـة  يف  املاليـة 

     ويُشـار إىل أّن مسـارعة االحتـالل لتنفيـذ عمليـة الهـدم للخـان األحمر سـتُمهد 

لتنفيـذ مـرشوع فصـل الضفـة إىل قسـمني واسـتكاّمل فصـل القـدس عـن الضفـة 

الـذي حددتـه  النهـايئ  يتبقـى عـىل املوعـد  نهائيًـا مبـا يسـمى “E1”، حيـث مل 

املحكمـة إال أسـبوعني ونصـف األسـبوع لهـدم قرية الخـان األحمر أو رشح سـبب 

الهدم. عـدم 

     وأصـدرت املحكمـة العليـا لـدى االحتـالل يف القـدس يف 29 أيلول/سـبتمر املـايض، أمـرًا مرشوطًـا يُطالب رئيـس وزراء العدو ووزير جيشـه يف حينه غانتـس بالحضور للمحكمة 

ورشح سـبب عـدم تحركهـاّم لتنفيـذ أوامـر الهـدم الصـادرة منـذ عامـني بحـق القريـة الفلسـطينية »الخـان األحمـر« وأعطتهـاّم فـرة زمنيـة إضافيـة لتنفيذ القـرار الـذي ينتهي يف 

شـباط/فراير القادم.

 ،)E1(الجديـر بالذكـر أّن الخـان األحمـر ُمحـاط بعـدٍد من املسـتوطنات، إذ يقع التجّمع ضمن األرايض التي تسـتهدفها سـلطات االحتـالل لتنفيذ مرشوعها االحتاليل املسـمى بـ     

والـذي يتضمـن إقامـة آالف الوحدات االسـتيطانية عىل مسـاحات واسـعة من األرايض الفلسـطينية؛ بهدف ربط مسـتوطنة »معاليـه أدوميم« مع مدينـة القدس املحتلة.

للمطـارد  الصحـي  الوضـع  عـىل  مفاجـئ  تدهـوٌر  طـرأ       

لالحتـالل فتحـي خـازم )أبو الرعـد(، والد الشـهيدين رعد وعبد 

الرحمـن، وجـرى نقله إىل املستشـفى االستشـاري يف مدينة رام 

اللـه وسـط الضفـة الغربيـة.

     وكشـف أمـني خـازم شـقيق أبـو الرعـد عـن تدهـوٍر صحـي 

مفاجـئ، وظهـور أعـراض مفاجئـة عـىل جسـده، مشـرًا إىل أّن 

هنـاك شـكوك بإصابتـه بتسـمم بالدم.

     وأشـار أمـني إىل أّن وضـع أبـو الرعـد سـاء بشـكل رسيـع 

ويصعـب تشـخيصه، منوًهـا إىل أنّـه تـّم نقلـه إىل مستشـفى 

االستشـاري يف رام اللـه، نتيجـة الوعكـة الصحيـة املتصاعـدة.

     ويُعـاين )أبـو الرعـد( مـن انتفاخات يف جميع أنحاء جسـده 

وتسـمم يف الـدم، وحملـت عائلته االحتالل املسـؤولية الكاملة
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الحصـار  إجـراءات  غـزة بسـبب  مرضـى  حيـاة  كبيـر يتهـدد  خطـٍر  مـن  حقوقـي ُيحـّذر  مركـز 
نـي لصهيو ا

حرب جديدة يعتزم »بن غفير« شنها على العلم الفلسطيني

    بـدأ وزيـر األمـن الداخـي لالحتـالل الصهيـوين إيتـاّمر بـن غفـر مبعركـة 

جديـدة وهـذه املـرّة يف الداخل املحتل، مسـتهدفًا رمزًا مهاًّم من رموز الشـعب 

الفلسـطيني هنـاك، وهـو العلم الفلسـطيني.

    وعـىل الرغـم مـن أّن منـع رفـع العلـم الفلسـطيني سياسـة احتالليـة قدمية 

بقـدم االحتـالل الصهيـوين، إال أّن »بـن غفـر« نقـل هـذه السياسـة إىل حيّـز 

االجـراءات التنفيذيـة، عندمـا أصـدر أوامـرًا ملفـوض رشطـة االحتـالل ملنع رفع 

أعـالم فلسـطني، وكانـت أبرز تجليات هـذه الحملة يف االقتحامـات التي نفذها 

عنـارص الرشطـة ملكان االحتفال واسـتقبال األسـر املحرر كريـم يونس، ملصادرة 

العلم.

    وتنـص أوامـر »بـن غفـر« عـىل منـح الصالحيات ألي ضابـط صغر يف جيش 

ورشطـة وحـرس حـدود االحتـالل إلنـزال أي علم فلسـطيني يتم رفعـه يف الداخل املحتل والقـدس املحتلة. 

    الجديـر بالذكـر أّن الكنيسـت صـادق بالقـراءة التمهيديـة عـىل مـرشوع قانـون تقـّدم بـه حـزب »الليكـود« لحظـر رفـع علـم فلسـطني خاصـة يف الجامعـات، بعـد حملة شـّنها 

املسـتوطنون عقـب رفـع نشـطاء وطـالب علـم فلسـطني يف عـّدة جامعـات يف الداخـل الفلسـطيني املحتـل يف العـام 1948.

     أكّـد مركـز اإلنسـان للدميقراطيـة والحقـوق، ومقـرّه قطـاع غـزة 

أنّـه يتابـع بــ »قلـٍق بالـغ« تدهـور األوضـاع اإلنسـانية والصحيـة 

داخـل قطـاع غـزة.

     وأشـار يف تقريـٍر جديـد أصـدره حـول الوضـع الصحـي، إىل مـا 

أعلنـت عنـه وزارة الصحـة يف القطـاع، عن اسـتمرار قـوات االحتالل 

الصهيـوين مبنـع دخول األجهـزة الطبية والتشـخيصية للقطاع، وقطع 

الغيـار إلصـالح األجهـزة إىل غـزة، األمر الـذي يزيد من معانـاة الفئة 

األكـر تـرًرا مـن ذلـك وهـم املـرىض، بصـورة تنتهـك فيهـا حقـوق 

الفلسـطينيني يف قطـاع غـزة ومتعـن يف حصارهـم للعـام السـادس 

عـرش عىل التـوايل.

     وقـال املركـز الحقوقـي: إّن إعـالن وزارة الصحـة عـن العجـز يف األجهـزة واملعـدات الطبية الالزمـة واألدوية، وتعطل ما يقـارب 350 جهازاً داخل مستشـفيات القطاع وخروجهم 

عـن الخدمـة، »يُدخل القطاع بكارثة إنسـانية وعجـز يف توفر املتطلبات األساسـية للمرىض«.

     وأشـار إىل أّن اإلمعـان يف منـع الكثـر مـن التحويـالت العالجيـة، يهـدد القطـاع الصحـي يف قطاع غـزّة، ويعرّض حيـاة كثر من املرىض للخطـر، خاصة املصابني بأمـراض الرسطان 

والرئـة واألورام والفشـل الكلوي، وغره.

     وأوضح املركز الحقوقي أّن عدد الوفيات يف صفوف املرىض جرّاء حرمانهم من العالج بلغ خالل العام املايض أكر من 6 حاالت.
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     يوم اإلثنني 2023-1-9

الذكـرى السـنوية الخامسـة لعمليـة »حفـات جلعـاد« البطولية جنوب نابلس شـاّمل الضفة الغربيـة املحتلة، والتي أسـفرت عن مقتل 

مستوطن.

     يف مسـاء الثالثـاء 9-1-2018، متّكنـت خليـة تابعـة لكتائـب الشـهيد عـز الدين القسـام يقودها الشـهيد القسـامي أحمـد جرار من 

إطـالق النـار بشـكٍل مبـارش صوب سـيارة يسـتقلها مسـتوطن قرب مسـتوطنة »حفات جلعـاد« جنوب مدينـة نابلس.

     أصابـت 22 رصاصـة يف غضـون 40 ثانيـة مركبـة املسـتوطن »رزيئيـل شـيبح«، وأردتـه قتيـاًل عـىل يـد الشـهيد أحمد جـرار، بعد أن 

أصيـب بجراح خطـرة جًدا.

     ويُعـّد الحاخـام املقتـول أحـد مؤسـي هـذه البؤرة االسـتيطانية »حفـات جلعاد« غرب مدينة نابلس، والتي شـّكلت منذ تأسيسـها 

عام 2002 نقطة ارتكاز رئيسـة النتهاكات املسـتوطنني املسـتمرّة تُجاه الفلسـطينيني يف القرى املجاورة.

     بعـد قرابـة شـهر مـن تنفيـذ العمليـة البطولية، استشـهد املجاهد أحمد نـرص جرار نجل القائد الشـهيد نرص جـرار، يف 2023-2-6، 

خالل اشـتباٍك مسـلح مـع قوات االحتـالل يف بلدة اليامـون قضاء جنني.

5 أعوام
على عملية الشهيد أحمد نصر جرار
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     بقلم األب منويل مسلّم - رئيس الهيئة الشعبية العاملية لعدالة وسالم القدس

وحده من يحمل الصليب يعرف مقدار وزنه )مثل من برو(

     يروي اإلنجيل أّن يسوع ساعده عىل حمل صليبه رجل اسمه سمعان القريني؛ أما شعبنا فالعامل الّيء الظامل تركه يواجه جلجلة لعقود وعقود.

سنة 1970 زارين رجل أمريك؛ كانت الضفة الغربية وغزة والدول العربية تتلّوى أَلاًَّم من كارثة 1967.

     أذكـر أّن ضيفـي قـال يل: »اليهـودي الصهيـوين، اليـوم، يف بالدكـم يتجـول مثـل ِشـبٍْل يخيف الضعفاء والصغار فقط، وهذا الشـبل سـينمو وسـيأيت زمن 

تكونـون فيـه أنتم وكل العـرب كالخراف يف عرين األسـد«.

     هو ذا نحن فعاًل يف عرين األسد طعاًما وفرائس للصهاينة.

     نحن محارصون يف عرينه.

     دولنا العربية بالتطبيع تتهافت نحو عرين األسد.

     نعيش ونعرف ما هو أمل املرض والجوع والعطش والخوف والحصار والظلم والطغيان.

     عاقَبَتْنـا »إرسائيـل« ألننـا أسـمعنا صـوت بكائنـا األمـَم املتحـدة ومحكمـة الجنايـات الدوليـة، ودول كثـرة حرمتنـا مـن حقنـا يف البـكاء فامتنعـت عن 

لصالحنا. التصويـت 

     لقد صربنا حتى الَت مصطرٍب، أفال نقتحم يا قادتنا حتى الت مقتحم؟ 

     حتى متى تعللون أنفسنا باآلمال؟ 

     ال نعـرف بعـد كل هـذا التيـه وبـن غفـر ونتنياهـو أمـاًل. مشـينا خطـى طويلـة كَتَبْتُموها علينـا واملثل من بـرو يقول: »عندمـا يكون الطريـق طوياًل، 

حتـى النعال تشـعر بالضيق«.

     األمم التي نتطلّع إليها لتخلصنا ال فائدة منها، فهي لو كانت ذهبًا لعرفنا ملعانها حني طرقناها و »الذهب، عندما يُْرَب؛ يلمع« )متل من برو(.

صحيـح أنهـم مّنونـا بحـّل قضيتنـا وإنهـاء شـتاتنا بالعـودة، لكّنهـم نكثـوا وعودهـم لضعـف شـخصية مؤسسـتهم العميقـة: »الوعـود قويـة بقـدر قـوة 

الشـخص الـذي يعطيهـا« )سـتيفن ريتشـاردز(.

عاَقَبْتنا »إسرائيل« ألننا أسمعنا صوت بكائنا األمَم المتحدة
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     أطلقـت مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية ومركـز خليـل 

السـكاكيني، الثالثـاء 10-1-2023، كتـاب »كامـرا فلسـطني: 

التصويـر الفوتوغـرايف وتاريـخ فلسـطني املهمـش«.

     وأُطلـق الكتـاب خـالل أمسـية يف مركز خليل السـكاكيني 

مبدينـة رام اللـه يف فلسـطني املحتلـة، وهـو مـن تأليـف كل 

مـن عصـام نصار، واسـطيفان شـيحا، وسـليم متـاري، ويتناول 

استكشـافًا نقديًـا للمـؤرخ املقـديس واصف جوهريـة )1972 

بعنـوان  الفوتوغـرايف  للتصويـر  السـبعة  وألبوماتـه   )1904-

الصـور  لروايـة  قـراءة  ومُيثّـل  املصـور«،  فلسـطني  »تاريـخ 

التسـعاّمئة لجوهريـة يف البيئـة الثقافيـة والسياسـية الريـة 

لفلسـطني العثاّمنيـة، وفلسـطني تحـت االنتـداب.

     ووضـع الكتـاب أرشـيف جوهريـة كنقطـة االلتقـاء بـني 

والتاريـخ  العـريب،  العـامل  يف  الفوتوغـرايف  التصويـر  تاريـخ 

االجتاّمعـي لفلسـطني، كاّم سـلّط املؤلفون ضـوًءا جديًدا عىل 

هـذه الفرة التأسيسـية، عر استكشـاف ليـس فقط لألحداث 

التاريخيـة الكـرى وتطـور مّنـط الحيـاة الرجـوازي الحـري 

فحسـب، وإمّنـا أيًضـا عـر املجـال االجتاّمعـي لرؤيـة الحيـاة 

الفلسـطينية كـاّم تتجـىل يف مجتمـع القـدس.

     وقـّدم املؤلفـون، مـن خالل الكتاب، أدلـة عىل املجال غر 

املنقطـع للتجربـة املاديـة والتاريخيـة والجاّمعيـة من املايض 

الحـي إىل الحـارض الحـي لفلسـطني العربيـة، من خـالل تتبع 

التفاعـل بني الصـور الفوتوغرافية.

     يُشـار إىل أّن الكتـاب صـدر عـن مطبعـة جامعـة كاليفورنيـا يف العـام 2022 باللغـة اإلنكليزيـة، ضمـن سلسـلة »اتجاهـات جديـدة يف الدراسـات 

الفلسـطينية«.

     واعتمـد الكتـاب عـىل أرشـيف صـور مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، التـي قامـت سـابًقا بنـرش مذكرات واصـف جوهريـة، والتي تعتر شـاهًدا عىل 

حداثـة القـدس خـالل الحقبـة العثاّمنيـة واالنتدابيـة، إذ قـام كل من سـليم متـاري وعصام نصـار بتحرير وتقديـم يومياته.

     والكتـاب األول تـّم نـرشه يف العـام 2003 بعنـوان »القـدس العثاّمنيـة يف املذكـرات الجوهريـة: 1904-1917«، أمـا الثـاين نُـرش يف العـام 2005 بعنـوان 

»القـدس االنتدابيـة يف املذكرات الجوهريـة: 1948-1918«.

»الدراسات الفلسطينية« و«خليل السكاكيني« يطلقان كتاب »كاميرا فلسطين«
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     أصـدر مركـز الزيتونـة للدراسـات واالستشـارات تقديـر موقـف بعنـوان: »قـراءة يف سياسـات ومـآالت حكومـة نتنياهـو السادسـة«، وهـو مـن إعـداد 

الباحـث املتخصـص يف الدراسـات اإلرسائيليـة عدنـان أبـو عامر.

     ووفـق التقديـر؛ فقـد شـكَّل حصـول الحكومـة اليمينيـة الجديـدة برئاسـة بنيامـني نتنياهـو عـىل ثقـة الكنيسـت تطـوًرا الفتًا يجـدر قراءتـه من جملة 

محـاور، بـدءاً مبـدى اختالفهـا عـن حكومـات نتنياهو الخمس السـابقة، مروًرا بسياسـاتها الداخليـة املتوقعة، ومـدى واقعية املخاوف من تحقق سـيناريو 

الدولـة الدينيـة يف عهده.

     ويصـل التقديـر لسـلوك الحكومـة املتوقـع تجـاه الشـعب الفلسـطيني مـع تصاعـد املقاومة يف الضفـة املحتلة، واسـتئناف اقتحامات املسـجد األقى، 

ومسـتقبل العالقـة مع غـزة، بجانب تصاعد اسـتهداف فلسـطينيي 1948.

     ويبحـث عـن مـآالت عالقتهـا املتوتـرة مبكـرًا مـع اإلدارة واألمركيـة واالتحـاد األورويب، بجانـب مسـتقبل التطبيـع مع باقي الـدول العربيـة الذي بدأه 

نتنياهـو يف 2020، وانتهـاًءا بتحديـد سياسـته املتوقعـة تجـاه امللفـات اإلقليميـة والدولية يف إيران وسـورية ولبنـان وأوكرانيا.

ـد بانتظـار حكومـة نتنياهـو، داخليًـا وخارجيًـا، مـا سـيجعلها منشـغلة عـىل مـدار السـاعة يف سلسـلة مـن عمليـات       وكشـف التقديـر عـن واقـع معقَّ

الحرائق«. »إطفـاء 

     وقـال التقديـر: صحيـح أّن رئيـس الحكومـة ضليـع يف »تدويـر الزوايـا«، وخرتـه كبـرة يف اسـتخراج »الفـرص« مـن »املخاطـر«، لكـن ما بـني يديه من 

حكومـة إشـكالية، قـد تذهـب إىل ابتـزازه وعـرِصه مثـل »حبة الليمـون«، وقد تجعلـه يف مواجهة الشـارع الصهيوين العلـاّمين بكليته، واملجتمـع الدويل يف 

سياسـاتها تجاه الفلسـطينيني.

     وخلـص التقديـر إىل أّن نتنياهـو سـيميض مـّدًة ال بـأس بهـا يف تـرؤس هـذه الحكومة، ويبـذل قصارى جهده السـتقرارها وبقائها، إال إذا شـعر أن ظهره 

للحائـط، داخليًـا وخارجيًـا، حينها ميكـن الحديث عن ذهابـه إىل »الخطة ب«.

     والخطة »ب« -وفق التقدير- هي فرط عقد ائتالف هذه الحكومة، واإلتيان برشكاء أكر انسجاًما معه، وأقل »شغبًا« من الرشكاء الحاليني.

     وبـنّي تقديـر املوقـف أن مثـل هـذا الخيـار قـد ال يتحقـق قبـل مـيض عـام عـىل األقـل، وفـق العديـد مـن التقديـرات اإلرسائيليـة، بدياًل مـن  الذهاب 

النتخابـات سادسـة مبكـرة، قـد تطـوي صفحـة نتنياهـو لألبد عن املشـهد السـيايس.

تقدير موقف لـ«الزيتونة« حول واقع حكومة نتنياهو السادسة ومستقبلها
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صبــــاريــــن

موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الجنوب من حيفا على بعد 35 كم.

تبلـغ مســاحة أراضيهـا المسـلوبة حوالـى 21500 دونمـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حوالى 
845 نسـمة وعـام 1931 حوالـى 1108 نسـمة، وعـام 1945حوالـى 1700 نسـمة.

دمرت سلطات االحتالل القرية تدميرًا كاماًل وشردت أهلها وصادرت أراضيها في العام 1948.
أقام االحتالل على أراضي القرية مستوطنة »إميقام« في العام 1950.




