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تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

الخميــس 27 جمــادى اآلخــرة 1444هـــ ، الموافــق ل 19 كانــون الثانــي 2023م

كي ال ننسى...



4 - مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس: أحّذر من محاوالت االحتالل تجفيف الوجود 

اإلسالمي في األقصى

4 - االتحاد العالمي لعلماء المسلمين: االنتهاكات في األقصى تستفز مشاعر المسلمين وتنتهك 

حرمة مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

5 - استشهاد الفتى عمرو خمور من بيت لحم متأثًرا بإصابته

5 - شهيد برصاص االحتالل في الخليل بزعم تنفيذ عملية إطالق نار

6 - هيئة دولية: العام 2022 شهد تدهوًرا بأوضاع حقوق اإلنسان في فلسطين

6 - مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس: منع دخول السفير األردني لألقصى سابقة خطيرة

7 - األسرى في سجون االحتالل.. معاناة متجددة مع كل شتاء

8 - ماهر يونس: أنتظر لحظة الحرية ولنلتف حول قضايانا ومستقبلنا

9 - األسرى يغلقون سجن النقب ويعلقون مناحي الحياة

9 - االحتالل يدمر ما تبقى من منازل عائلة خضر في بيت حنينا

10 - مفتى سلطنة ُعمان: تحرير فلسطين واألقصى َدْين في رقاب األمة اإلسالمية بأسرها

10 - االحتالل يبعد متضامنة إيطالية اعتقلها في مخيم الدهيشة

12 - القسام تعرض رسالة مصّورة للجندي الصهيوني األسير أفراها منغستو

13 - القلم والبندقية: صور من الثورة الفلسطينية الكبرى 1936– 1939

14 - األسير لدى القّسام يعّمق خالفات االحتالل: »الرأي العام« مرتبط بلون البشرة

أخبار وتحليالت

أقالم وإصدارات

من الداخل



يك ال ننىس وتضيع بوصلة تفكرينا، يك ال ننىس ونفقد هويتنا،

يك ال ننىس وال ندري من هم إخوتنا، يك ال ننىس وال نعرف أين نوجه أسلحتنا،

     يجب أن نقرأ تاريخنا وتراثنا وعقائدنا وجغرافية بالدنا بعمق.

      مفتـاح اإلجابـة يكمـن عندمـا نتقـن فـّن طـرح األسـئلة مبوضوعيـة وفهـم لكتـاب ربنـا عـّز وجّل، والـذي يرسُد علينـا قصص القـرآن عمومـاً، وقصة بني 

إرسائيـل خصوصـاً، ملـاذا تـّم ذكـر اسـم سـيدنا مـوىس عليه السـالم أكرث من أي نبـي؟ وملـاذا كان بنو إرسائيـل أكرث النـاس حظّاً بإرسـال األنبياء؟ وملاذا سـلّط 

اللـه الضـوء عـى تفاصيـل حياتهـم، وبـأدق التفاصيـل التـي قد تبـدو للوهلـة األوىل وكأنها ال تعنينـا؟ ولكن الجـواب النابع مـن التفقه والفكـر واملوضوعية 

سـيكون الجواب املفتاحي.

     وصـف اللـه بنـي صهيـون بأنهـم قتلـة ومكذبـني ومعانديـن ومجادلني وغري ذلـك، فقال: ﴿ أَفَُكلَّاََم َجاءَكُْم رَُسـوٌل مِبَـا اَل تَْهَوٰى أَنُفُسـُكُم اْسـتَْكرََبْتُْم فََفِريًقا 

بْتُـْم َوفَِريًقا تَْقتُلُـوَن﴾ البقرة: 87، كَذَّ

اَمَّ ذُكُِّروا ِبِه﴾ املائدة: 13. َواِضِعِه َونَُسوا َحظًّا مِّ يثَاقَُهْم لََعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوبَُهْم قَاِسيًَة يَُحرِّفُوَن الَْكلَِم َعن مَّ  وقال: ﴿ فَِباََم نَْقِضِهم مِّ

     هـذا الوصـف هـو مـا ميكـن أن يـيء لنـا الذاكـرة والفكر واملعرفة بهـؤالء القوم أنهم قتلـة لألنبياء وأصحاب الدعـوات الحقة، وقتلة لـكل تاريخ نظيف 

وطاهـر، وفـوق ذلـك فهـم املكذبـني لكّل حقيقـة واملزورين لها، وصارفـني للبرشية عن الخري حيثـاَم وجد، وهم خونة األنبياء والرسـل.

     يكفـي أن تطلـع عـى عـدد األنبيـاء الذيـن قتلوهـم، وكيـف قتلوهـم، لتدرك آلية القتـل التي ميارسـونها اليوم عى البرشيـة عموماً، وعى أهل فلسـطني 

خصوصاً.

     لقـد قتلـوا سـيدنا زكريـا وابنـه يحيـى عليهـاَم السـالم ، قتلـوا زكريـا بنـرشه إىل نصفـني، وقطعـوا رأس يحيـى، وحاولـوا قتل السـيد املسـيح عليه السـالم، 

وحاولـوا قتـل نبيّنـا وسـيّدنا محمـد صّى اللـه عليه وآله وسـلم.

      وكّل طريقـة كانـت أبشـع مـن أختهـا، والحالـة التـي ميارسـونها اليـوم بأهل فلسـطني، واإلنسـانية عموماً، ال تقـّل ظلاَمً وخشـونًة وترويعاً عن سـابقاتها 

من أسـاليب القتل.

     هـدم للمقدسـات، وقتـل للنسـاء واألطفـال والشـيوخ والشـباب دون أي شـفقة، ومنـع الـدواء عـن املـرىض واملعتقلـني حتى يصلـوا إىل الهـالك، هو طور 

مـن أطـوار القتل الـذي هو سـجيّة مسـتحكمة فيهم.

     أمـا التزويـر والتدنيـس فقـد بلـغ أوجـه يف هـذه األيـام، ومـا شـاهدناه مؤخـراً مـن تدنيـس للمسـجد األقـى املبـارك عـى يد قـادة االحتـالل املتطرفني 

واملهوسـني بسـرية أجدادهـم، فهـذا عـى سـبيل املثـال »إمتـار بن غفـري« ميارس اليـوم تدنيس املسـجد األقى ليتحّدى مشـاعر كّل املسـلمني يف العـامل، وهو 

يَِعـد العـامل اإلسـالمي كلّـه بتكثيـف عمليـات التدنيس واإلسـتفزاز، وكذلك يتوّعد بتقسـيم األقى زمانيّـاً ومكانيّاً، إنها هويتهـم التي لن يرتاجعـوا عنها أبداً.

     هؤالء بني صهيون بصورتهم الجديدة، وماَمرساتهم النكرة واملرذولة.

     فأيـن نحـن عبـاد اللـه؟ وخـر أّمـة؟ ونـارصي الديـن والحـّق؟  فلسـطني هـي القبلـة األوىل ومـرى رسـولنا األعظـم صـى الله عليـه وآله وسـلم، فهل 

سـنرتكها بـا مدافـع؟ وأسـلحتنا هـل سـتبقى يف أغامدهـا يأكلهـا الصدأ، أم سـتخرج لرتسـَم عنـوان كرامـة وحرية؟

وأصدقاءنا وإخوتنا هل سيعرفوا عدّوهم وبوصلة إخوانهم أم سيضلّوا الطريق؟ من يفهم ال ينىس... وسيتذكّر ثّم يصّوب البوصلة.

اللهّم فاشهد.. والسام عليكم.

كي ال ننسى...

الشيخ الدكتور عبدالله كتمّتو

املنسق العام للملتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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تجفيـف  االحتـالل  محـاوالت  مـن  أحـّذر  القـدس:  فـي  اإلسـالمية  األوقـاف  دائـرة  مديـر 
األقصـى فـي  اإلسـالمي  الوجـود 

االتحاد العالمي لعلماء المسـلمين: االنتهاكات في األقصى تسـتفز مشـاعر المسـلمين 
وتنتهـك حرمة مسـرى الرسـول صلى الله عليه وسـلم

     حـّذر مديـر دائـرة األوقـاف اإلسـالمية يف مدينـة القدس الشـيخ 

االحتـالل  محـاوالت  مـن   ،2023-1-18 األربعـاء  بكـريات،  ناجـح 

يف  واإلسـالمي  والعـريب  الفلسـطيني  الوجـود  لتجفيـف  الحثيثـة 

األقـى. املسـجد 

     وأوضح الشـيخ بكريات يف ترصيحاٍت صحافية أّن ذلك يتمثل يف 

كميـة قـرارات اإلبعـاد التـي تصدر يوميًـا ضد املقدسـيني، فضاًل عن 

حمـالت االعتقـال بحق حراس املسـجد، والتضييق عليهم.

     ونبّـه إىل أن »االحتـالل يحـاول خلـق هجرة داخلية ألهايل مدينة 

القدس، سـواًءا كانوا موظفني أو حراس أو مقدسـيني«، مشـدًدا عى 

أّن حكومة االحتالل تسـتهدف التضييق عى دائرة األوقاف، وتسـعى لعرقلة الوصاية الهاشـمية وإلغائها«.

     وذكر بكريات أّن هذه الخطوات من سلطات االحتالل تأيت استجابًة ملا نادت به الجاَمعات اليهودية املتطرفة منذ العام 2010، بإلغاء الدور األردين يف القدس املحتلة.

واقتحمـت مجموعـات مـن املسـتوطنني، صبـاح األربعـاء 18-1-2023، باحـات املسـجد األقـى مـن جهـة بـاب املغاربة، بحاَمية مـن قـوات االحتالل الصهيـوين، تزامًنـا مع تجدد 

الدعـوات للمشـاركة الواسـعة يف حملـة »الفجـر العظيم« الجمعـة املقبلة.

     وبحسـب تقديـرات مقدسـية، فـإّن أكـرث مـن 100 مسـتوطن اقتحمـوا املسـجد األقـى عى شـكل مجموعات، وسـط عرقلة مـن قوات االحتـالل لوصول املرابطـني واملصلني إىل 

القـدس املحتلة واملسـجد األقى.

     وّجه الشـيخ الدكتور حبيب سـامل سـقاف الجفري رئيس االتحاد 

العاملي لعلاَمء املسـلمني،  السـبت 14-1-2023 رسـالًة إىل املسلمني 

واألمـة اإلسـالمية وذلـك حول األحـداث األخرية يف القدس واملسـجد 

األقى.

     وقـال الجفـري: إّن اليهـود والصهاينـة يدنسـون املسـجد األقى 

بـكل حريتهـم، بهـدف سـيطرة االحتـالل عـى هـذا املـكان املقدس 

الـذي يخـص الشـعب الفلسـطيني واملسـلمني يف العـامل أجمع.

     وأضـاف أّن املسـجد األقـى هـو قبلـة املسـلمني ومـرسى النبي 

الكريـم محمـد صـى اللـه عليـه وسـلم، لذلـك يجـب عـى األمـة 

اإلسـالمية والعلاَمء وأمئة املسـاجد وجميع املسـلمني حـول العامل أن 

يقومـوا بواجـب الدفـاع عنـه وحاَميتـه مـن أي مشـاهد تنتهك قداسـته.

     وأكّد رئيس االتحاد العاملي لعلاَمء املسلمني بأّن وقفة املسلمني واتحادهم يف الدفاع عن املقدسات توقف هؤالء املعتدين واملتطاولني عند حدهم.

     كاَم أشار إىل أّن هذه االنتهاكات واالقتحامات هي مبثابة تحدي واستفزاز ملشاعر املسلمني وانتهاك صارخ لحرمة مرسى رسول الله صى الله عليه وسلم.

     وكان االتحـاد العاملـي لعلـاَمء املسـلمني قـد أكّـد يف بيـاٍن لـه، أّن الدفـاع عـن القـدس واألقى وفلسـطني فريضـة رشعيـة، ورضورة قومية ووطنية وإنسـانية، مذكراً مبسـؤوليتها 

تجـاه قضيتهـم األوىل، القـدس، وقبلتهـم األوىل، ومـرسى الرسـول الكريـم صى الله عليه وسـلم.



 استشهاد الفتى عمرو خمور من بيت لحم متأثًرا بإصابته

شهيد برصاص االحتالل في الخليل بزعم تنفيذ عملية إطالق نار

     أعلنـت وزارة الصحـة يف رام اللـه، االثنـني 16-1-2023، عـن 

استشـهاد الفتـى عمر خالد لطفـي خمور )14 عاًما( متأثـرًا بإصابته 

بجـروح خطـرية يف مخيـم الدهيشـة ببيـت لحم.

     أصيـب الفتـى خمـور بجـراح خطـرية، جـراء إصابتـه برصـاص 

قـوات االحتـالل الصهيـوين خـالل اقتحامهـا مخيـم الدهيشـة.

     وأفـادت وزارة الصحـة، يف ترصيـٍح مقتضـب حينهـا، أّن الفتـى 

الـرأس أطلقهـا عليـه جنـود االحتـالل خـالل  أصيـب برصاصـة يف 

اقتحـام املخيـم.

     واقتحمـت قـوات االحتـالل مخيـم الدهيشـة، حيـث اندلعـت 

مواجهـات عنيفـة مـع الشـباب الثائـر الذيـن متكنـوا من اسـتهداف 

اآلليـات العسـكرية بعبـوات متفجـرة محليـة الصنـع.

     وعولـج الشـهيد خمـور مـن إصابتـه الحرجـة يف مستشـفى الجمعيـة العربيـة يف بيـت جاال، ومل يسـتطع األطباء التدخـل الجراحي نظرًا لخطـورة مكان اإلصابـة يف الرأس، وبقي 

عـى جهـاز التنفـس االصطناعـي، إىل أن أعلن عن استشـهاده ظهر االثنني.

     والشهيد عمر خمور هو الثالث يف مخيم الدهيشة يف غضون شهر واحد، إضافة إىل العديد من الجرحى بينهم إصابات بالغة.

     وبارتقـاء الشـهيد خمـور يرتفـع عـدد الشـهداء الفلسـطينيني منـذ بدايـة العام الجاري 2023، إىل 14 شـهيًدا، بينهـم 4 أطفال، فياَم تتصـدر جنني قامئة املدن الفلسـطينية األكرث 

تقدميًا للشـهداء بواقع 7 شـهداء.

      قتلـت قـوات االحتـالل الصهيـوين، ظهـر الثالثـاء2023-1-17، 

شـابًّا فلسـطينيًّا بزعـم تنفيـذه عمليـة إطـالق نـار قـرب الخليـل 

جنـوب الضفـة الغربيـة.

     وذكـرت مصـادر محليـة أّن مواطًنـا أصيـب بجـراح خطـرية، 

استشـهد عـى إثرهـا، جرّاء إطـالق جنـود االحتالل النـار صوبه عند 

مدخـل النبـي يونـس عليـه السـالم بحلحـول شـاَمل الخليـل.

     ومنعـت قـوات االحتـالل طواقـم اإلسـعاف الفلسـطيني مـن 

الوصـول إىل الشـاب قـرب حلحـول، فيـاَم اندلعـت مواجهـات يف 

وقٍت سـابق شـاَمل الخليـل، وصادر جنـود االحتالل مركبـة محرتقة.

     وكشـفت مصـادر فلسـطينية أّن الشـهيد هـو حمـدي أبـو ديـة 

ويعمـل يف األجهـزة األمنيـة.

     وزعمـت صحيفـة »يديعـوت أحرونـوت« الصهيونيـة أن فلسـطينيًّا أطلـق النـار تجـاه موقـع عسـكري قـرب بلـدة حلحلـول شـاَميل الخليـل دون وقـوع إصابـات، يف حني جرى 

اسـتهدافه بالرصـاص فأصيـب بجـراح بالغة واستشـهد عـى إثرها.

     وبهذا يرتفع عدد الشهداء يف الضفة الغربية املحتلة منذ بدء العام 2023 إىل 14 شهيًدا.
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هيئة دولية: العام 2022 شهد تدهوًرا بأوضاع حقوق اإلنسان في فلسطين

مجلـس األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس: منـع دخـول السـفير األردنـي لألقصـى سـابقة 
ة خطير

      أكّـدت الهيئـة الدوليـة للدفاع عن حقوق الشـعب الفلسـطيني 

»حشـد«، الثالثـاء 17-1-2023 إّن العـام 2022 شـّكل تدهـوًرا حادًّا 

وغري مسـبوق ألوضاع حقوق اإلنسـان يف فلسـطني بسبب انتهاكات 

االحتـالل واآلثار الناجمة عن االنقسـام الفلسـطيني.

     جـاء ذلـك خـالل تقريـر سـنوي للهيئـة اسـتعرضته خـالل مؤمتٍر 

صحـايف حـول »حالـة حقـوق اإلنسـان والشـعب الفلسـطيني خالل 

العام 2022«، وسـط حضور شـخصيات اعتبارية ونشـطاء يف حقوق 

اإلنسان.

العـام 2022  إّن  العاطـي:  الهيئـة، صـالح عبـد       وقـال رئيـس 

يعـد األسـوأ عـى مسـتوى االنتهـاكات الجسـمية التـي تعـرض لهـا 

الفلسـطينيون.

     وأكّـد أّن هـذا التقريـر سـيقدم للمؤسسـات الدوليـة واألمـم املتحـدة واملؤسسـات العربيـة واإلقليميـة والجهـات الرسـمية واألهليـة الفلسـطينية والقـوى السياسـية واملراقبني 

واملواطنـني؛ بهـدف تسـليط الضـوء عـى جرائـم وماَمرسـات االحتـالل والتـي تشـكل انتهـاكًا خطـريًا لقواعد القانـون الـدويل اإلنسـاين والقانون الـدويل لحقوق اإلنسـان.

وينقسـم التقريـر إىل أربعـة أجـزاء رئيسـة: األول، يتنـاول التداعيـات السياسـية عـى حالـة حقـوق اإلنسـان، فيـاَم يركـز الثـاين عـى االنتهـاكات والجرائـم اإلرسائيلية، فيـاَم يتناول 

الجـزء الثالـث انتهـاكات سـلطات الحكـم الفلسـطينية لحقـوق اإلنسـان، والقسـم الرابـع يركـز عـى النتائـج والتوصيـات املطلـوب العمـل عليها لتحسـني وحاَمية حقوق اإلنسـان 

الفلسطيني. والشـعب 

     قـال مجلـس األوقـاف والشـؤون واملقدسـات اإلسـالمية يف القـدس: 

إّن منـع سـفري األردن دخـول املسـجد األقى تطـور خطري جـًدا وانتهاك 

غري مسـبوق.

وأضـاف املجلـس يف بيـاٍن لـه، أّن أحـد أفـراد رشطة االحتـالل الحق ظهر 

الثالثـاء 17-1-2023 سـفري اململكـة األردنيـة غسـان املجايل لـدى دخوله 

األقـى مـن جهـة باب األسـباط مع مرافقيـه برفقة عـزام الخطيب  مدير 

عـام دائـرة األوقاف اإلسـالمية وشـؤون املسـجد األقى، واعـرتض طريقه 

داخـل باحـات املسـجد ومنعـه مـن الدخـول بحجـة عدم وجود تنسـيق 

. ُمسبق

     وأوضـح أّن ذلـك يـأيت يف سـابقة خطـرية جًدا، إذ جـرت العادة أن يأيت 

السـفري املجـايل لزيـارة األقـى دوريًـا، ويدخـل مـع مرافقيه مبـارشة إىل 

املسـجد برفقـة الشـيخ الخطيـب الـذي يسـتقبله عـادًة مـن خارج باب األسـباط، وهـو معروف جيـداً ألفراد وضبـاط الرشطة.

     وحـّذر املجلـس مـن هـذا التصعيـد الخطـري الـذي بـدأت تنتهجه رشطـة االحتالل وبتعلياَمت مـن حكومتها، يف محاولة إلظهار فرض سـيادتها عى املسـجد األقى 

املبـارك غـري أبهة للوضـع التاريخي والديني والقانـوين القائم للمسـجد االقى املبارك.

     وأكّـد أّن هـذه اإلجـراءات التـي تفرضهـا حكومـة االحتـالل مبنطـق القـّوة لـن تـدوم، ولن تغري من إمياننا الراسـخ بأن املسـجد األقى املبارك هو مسـجد إسـالمي 

للمسـلمني وحدهـم مبسـاحته البالغة 144 دومنـاً بجميع مصلياته وسـاحاته وأروقته فـوق األرض وتحت األرض.
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     مـع كل فصـل شـتاء تتفاقـم معانـاة األرسى الفلسـطينيني داخـل سـجون االحتـالل يف ظـل األجـواء شـديدة الـرَبودة املحيطـة بهـم، وحرمـان االحتالل 

ألبسـط احتياجاتهـم التـي تقيهـم مـن الـرَبد القـارس، وتخفـف معاناتهـم جراء ظـروف االعتقال السـيئة.

     وتزيـد األجـواء الشـتوية البـاردة األوجـاع واألمـراض يف صفـوف األرسى الفلسـطينيني، ويقفـون عاجزيـن عـن مقاومتهـا، خاصـة أنـه مـن بـني األرسى 

مـرىض يعانـون مـن نقـص االحتياجـات الطبيـة، إىل جانـب فـرض االحتـالل سياسـة اإلهـاَمل الطبـي بحقهم.

     ويـروي األسـري املحـرر عبـد الرحيـم بشـكار مـن مدينـة نابلـس هـذه املعانـاة، مشـريًا إىل أن إدارة سـجون االحتـالل كانت متنـع وجود أكـرث من غطاء 

واحـد فقـط ومالبس شـتوية قليلـة جًدا.

     يوضـح بشـكار أن محققـي االحتـالل يسـتغلون األجـواء البـادرة كأسـلوب تعذيـب ضـد األرسى، مضيًفـا أنهـم يتعمـدون تشـغيل مكيفـات الترَبيد يف 

الزنازيـن، أو خـالل جـوالت التحقيـق أو وضـع األسـري يف زنازيـن بأسـقف مفتوحة.

     ويسـتذكر األسـري املحـرر معانـاة الشـتاء قائـاًل: »مل نكـن نـرى يف هذا الفصل سـوى الرَبد الشـديد، فالحرمان ونقص املسـتلزمات يُلخصـان حياة األرسى 

يف سـجون االحتالل«.

     ويف اإلطـار ذاتـه، يصـف األسـري املحـرر رامـي أبـو مصطفـى من قطـاع غزة، فصل الشـتاء داخل معتقـالت االحتالل بأنـه »مرير جًدا«، مبيًنـا أن »الرَبد 

الشـديد الـذي يعانيـه األرسى بسـبب نقـص األغطيـة واملالبس، يرتد بأثر سـلبي عى صحة األسـري ويتسـبب له بأمـراض عّدة«.

     ينـوه أبـو مصطفـى إىل أّن األرسى ال يسـتطيعون النـوم يف أجـواء الـرَبد الشـديدة، متطرقًـا إىل أنهـم كانـوا يجلسـون يف فـرتات الرَبد عى شـكل قرفصاء 

للحصـول عـى بعـض التدفئـة، ال سـياَم مـع عدم توفـر وسـائل التدفئة، وانقطـاع التيـار الكهربايئ عن السـجون بشـكل مفاجئ.

     ويؤكـد أن هنـاك حالـة مـن التكافـل بـني األرسى، ملسـاندة بعضهـم يف هذه األجـواء الباردة، موضًحـا أّن »أي يشء فائض عن حاجة األسـري يقوم مبنحه 

لزميلـه يف املعتقـل، ال سـياَم املالبـس واألغطيـة التي عادة ما تكـون قليلة جداً يف سـجون االحتالل«.

     يُشـار إىل أّن جهـات حقوقيـة حـذرت مـن تزايـد معـدالت إصابـة األرسى بنـزالت الـرَبد واألمـراض، بسـبب حرمانهم من إدخال املسـتلزمات الشـتوية، 

إضافـة إىل رضورة وضـع حد لهذه املأسـاة اإلنسـانية.

األسرى في سجون االحتالل.. معاناة متجددة مع كل شتاء
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     وّجه عميد األرسى الفلسطينيني ماهر يونس، رسالة لكل فلسطيني حر، مشريًا إىل أنه يرتقب لحظة الحرية بعد 40 عاًما من األرس.

     ويف رسـالته ألبنـاء شـعبنا، قبـل يومـني مـن موعـد حريتـه، قـال يونـس: »تحيـة لـكل مـن قال أنا فلسـطيني حـر، أتطلـع إىل لقائكم بكل حـب ووفاء، 

وأنتظـر تلـك اللحظـة التـي أكـون فيهـا حـراً بينكـم، بعـد أن ملّت األيـام والسـنوات من وجودي خلـف القضبان، متشـوق ملشـاهدة الجاَمهـري العظيمة 

التـي تهتـف باسـم فلسـطني، ومتحمـس لرؤيـة جيـل الشـباب املـيء بقيـم الوعي واملعرفـة، لنلتـف مًعا حـول قضايانـا ومسـتقبلنا، فأنا قدمـت لوطني 

وضحيـت ألجـل شـعبي، هـا أنـا مـا زلت حيًـا وقـادًرا أن أعيـش، فبعد يومني سـأولد مـن جديد«.

     ونقلت محامية هيئة شؤون األرسى واملحررين غيد قاسم، رسالة يونس )65 عاًما( بعد أن متكنت من زيارته الثالثاء 2023-1-17.

     وقـال: »أنتظـر حريتـي بـكل حـزن وأمل؛ ألننـي سـأترك خلفـي إخـويت ورفاقـي الذيـن عشـت معهـم كل الصعـاب واألفراح واألحـزان، أغادرهـم وقلبي 

وروحـي عندهـم، عـى أمـل أن نلتقي قريبـاً جميعاً أحـراًرا«.

     وذكـرت »هيئـة األرسى« أنّـه رغـم الصعوبـات واملعوقـات فقـد متكنـت محاميتها قاسـم من زيـارة عميـد األرسى ماهر يونس، الذي سـيفرج الخميس 

19-1-2023، بعـد أن أنهـى 40 عاًما يف سـجون االحتالل.

     وترتقـب عائلـة األسـري ماهـر يونـس )65 عاًمـا( مـن قريـة عرعـرة يف منطقـة املثلـث، الدقائـق والسـاعات املقبلـة، الحتضـان ابنها الذي سـيتحرر بعد 

قضـاء 40 عاًمـا يف سـجون االحتالل.

     وقبيـل تحـرر يونـس، فرضـت رشطـة االحتـالل تقييـدات عـّدة أمـام العائلة، منها منـع نصب خيمة السـتقبال املهنئني، وعـدم رفع العلم الفلسـطيني، 

وعـدم بـث أهازيـج وأناشـيد وطنية عـرَب مكرَبات الصـوت، ومنع تجمهـر مواطنني، وعـدم إظهار أي شـكل احتفايل.

     واعتقلـت قـوات االحتـالل ماهـر يونـس، يف الثامـن عـرش مـن كانـون األول/ يناير 1983، عـى خلفية مقاومته لالحتـالل، بعد مّدة وجيـزة من اعتقال 

ابـن عمـه املناضـل كريـم يونـس، باإلضافـة إىل رفيقهـم سـامي يونس، الذي أفـرج عنه يف صفقة وفـاء األحرار عـام 2011، وكان يف حينه أكرَب األرسى سـّنا، 

وتـويف بعد أربع سـنوات مـن تحرره.

     وتعـرض ماهـر يونـس لتحقيـٍق قـاٍس يف حينـه، وحكـم عليـه االحتـالل باإلعـدام، وبعـد شـهر من الحكـم عليه، أصـدر االحتـالل ُحكاًَم عليه بالّسـجن 

املؤبـد مـدى الحيـاة، ويف عـام 2012، حـدد املؤبـد لـه بــ40 عاًمـا، وخـالل سـنوات اعتقاله تـويف والده يف عـام 2008، علاَم أن والده أسـري سـابق أمىض 8 

سـنوات يف األرس.

ماهر يونس: أنتظر لحظة الحرية ولنلتف حول قضايانا ومستقبلنا



      قـرر أرسى سـجن النقـب الصهيـوين، تنفيذ خطـوات احتجاجية، 

سـجون  إدارة  نقلتهـم  الذيـن  األرسى  رفاقهـم  بإعـادة  للمطالبـة 

االحتـالل مؤخـرًا.

     وقالـت هيئـة شـؤون األرسى واملحرريـن يف بيـاٍن مقتضـب: إنـه 

وبقـرار مـن الهيئـة التنظيميـة أُغلق سـجن النقب، وعلقـت مناحي 

الحيـاة كافـة، ولـن تعود إىل طبيعتهـا إال بعـودة األرسى كافة الذين 

نقلـوا من السـجن مؤخرًا.

      ونّفـذت إدارة السـجون مؤخـرًا قـراًرا بنقـل عـدٍد مـن األرسى 

املوجودين يف سجن النقب إىل عدة سجون إرسائيلية.

    ويأيت هذا القرار يف إطار حملة تنقالت تجريها اإلدارة بحق األرسى لفرض مزيد من التضييق عليهم، ومضاعفة معاناتهم ومعاناة ذويهم خالل رحلة الزيارة.

     مـن جهـٍة أخـرى، قـال مركـز فلسـطني لدراسـات األرسى: إّن سـلطات االحتـالل الصهيـوين تسـعى لفـرض مزيـد مـن املعانـاة عـى األرسى األطفـال وذويهـم، وإثقـال كاهلهـم 

بالفاتـورة املرتتبـة عـى اعتقـال أبنائهـم؛ بفـرض غرامـات ماليـة باهظـة إضافـة إىل األحـكام بالسـجن الفعـي.

     وأوضـح مديـر املركـز ريـاض األشـقر، أّن محاكـم االحتـالل العسـكرية ال تكتفـي بإصـدار أحـكام االعتقـال الجائرة بحـّق األطفـال األرسى، بل ترفقهـا غالبًا بفرض غرامـات مالية 

باهظـة يجـري إضافتها إىل فـرتة الحكم.

9

األسرى يغلقون سجن النقب ويعلقون مناحي الحياة

االحتالل يدمر ما تبقى من منازل عائلة خضر في بيت حنينا

     اقتحمـت قـوات االحتـالل الصهيـوين، صباح االثنـني 16-1-2023 بلدة بيت 

حنينـا شـاَميل القـدس املحتلـة، ودّمـرت مـا تبقى من منشـآت لعائلـة خرض يف 

حي األشـقرية.

     ومل تكتـف سـلطات االحتـالل بهـدم الغرفـة التـي كانـت قامئـة عـى أرض 

عائلـة خـرض، لتفـرض عليهـا أيًضا غرامـة تقدر بنحـو 26 ألـف دوالر )90 ألف 

شـيقل( مقابـل تنفيـذ الهـدم بآليـات بلديـة االحتالل.

     وكانـت سـلطات االحتـالل قـد أجـرَبت العائلـة عـى هـدم 5 منـازل تعـود 

للمواطـن عبـد اللـه خـرض وأبنائـه يف آب/أغسـطس املـايض، متهيـًدا لتسـليم 

األرض لصالـح املسـتوطنني.

     وقال الشاب عالء خرض أحد أصحاب األرض إّن االحتالل اقتحم املنطقة بجرافات وآليات عسكرية من أجل هدم غرفة واحدة ال تتجاوز مساحتها 20 مرتًا.

     وأوضح أّن عائلته كانت تسكن يف منازل بنوها يف تلك األرض منذ عام 1962، إىل أن أصدر االحتالل قراًرا بإخالئها لصالح املستوطنني.

     يـأيت ذلـك بعـد يومـني مـن إجبـار املواطـن حـريب الرجبـي، عـى هـدم منزلـه الـذي يأويه مـع أطفاله السـبعة قـرًسا يف بيت حنينـا. وتشـري املعطيـات إىل أّن العام 2022 شـهد 

هـدم االحتـالل ألًفـا و58 مبنـى )353 مبنـى سـكنيًا و705 منشـآت(، معظمها يف القـدس املحتلة.
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االحتالل يبعد متضامنة إيطالية اعتقلها في مخيم الدهيشة

مفتى سلطنة ُعمان: تحرير فلسطين واألقصى َدْين في رقاب األمة اإلسالمية بأسرها

املتضامنـة  الثالثـاء 2023-1-17،  الصهيـوين،  أبعـدت سـلطات االحتـالل       

اإليطاليـة سـتيفانيا كونسـتانتيني )50 عاًمـا( بعـد يـوم واحد مـن اعتقالها من 

مخيـم الدهيشـة جنـوب بيـت لحـم.

     وكانـت قـوات االحتـالل قـد داهمـت منـزل األسـري الصحـايف نضـال أبـو 

عكـر ومنـزل والدتـه، فجـر االثنـني 16-1-2023، واعتقلت املتضامنـة اإليطالية 

كونسـتانتيني.

»تعرّضـت  إنهـا  للفلسـطينيني:  املؤيـدة  الناشـطة  كونسـتانتيني،  وقالـت      

للـرضب وألقيـت عـى األرض خـالل اعتقالهـا عـى أيـدي 20 جنديًـا تقريبًـا يف 

املنـزل الـذي كانـت تقيـم فيـه«.

     وأضافـت يف ترصيحـات لوكالـة األنبـاء الفرنسـية، مـن مدينـة بيـزا اإليطاليـة: »حاولـت املقاومـة ورضبـوين كثـريًا، عصبـوا عيَني وكبلـوا يـَدي )...( ورصخوا بوجهـي قائلني إنني 

إرهابية«.

     بدورهـا، قالـت أم نضـال أبـو عكـر )76عاًمـا(: إنهـا اسـتضافت كونسـتانتيني ملـدة 5 أشـهر، مشـريًة إىل أن »قـوات كبرية من جيـش االحتالل اقتحمـت يف الرابعـة صباًحا أربعة 

منـازل عائـدة ألوالدي، وحطمـت بـاب داري، ودخـل جنود غرفـة سـتيفانيا وأخرجوها بعنف«.

     وتابعـت أن كونسـتانتيني »كانـت تذهـب إىل نابلـس ملـدة ثالثـة أيـام يف األسـبوع وتـزور أمهـات الشـهداء وتدعمهـم عاطفيًـا وتحـّب أن تـزور قبـور الشـهداء وتضـع الزهـور 

.» عليها

     أكـد مفتـى سـلطنة ُعـاَمن فضيلة الشـيخ أحمـد بن حمد الخليي، السـبت 

14-1-2023، أنَّ تحريـر فلسـطني واملسـجد األقـى املبارك َديْـن يف رقاب األمة 

اإلسـالمية بأرسهـا، لـن ترَبأ ذمتهـا منه حتـى تؤديه كامالً غـري منقوص.

     وقـال يف بيـان لـه: إنَّ توجـه الحكومـة الصهيونيـة اليمينيـة املتطرفـة إىل 

احتـالل املسـجد األقـى املبـارك باسـتمرار عدوانهـا عليـه وانتهاكهـا لحرماتـه 

ومضايقـة عـاَّمره إيـذان منهـا بالحـرب، وتجاهـل ملشـاعر األمـة املسـلمة يف 

مشـارق األرض ومغاربهـا.

     وأضـاف الخليـي؛ إّن هـذا األمـر يوجـب عـى األمـة اإلسـالمية أن تقـف 

صًفـا واحـًدا يف مواجهـة عـدوان االحتـالل، وأن تسـاند بـكل قواهـا املقاومـة 

الفلسـطينية املرابطـة يف رحـاب األقـى، حتـى يتـم تحريـره مـن كل يـد تسـعى إىل احتاللـه، وتحريـر األرايض الفلسـطينية املحتلـة بأرسهـا، لتعـود إىل أصحابها الرشعيـني، وينعم 

الشـعب الفلسـطيني باالسـتقالل التـام وإقامـة حكومتـه العادلـة عـى ترابهـا الطهـور.

     ولفـت إىل أّن املسـجد األقـى املبـارك هـو صنـو املسـجد الحـرام، وإليه كان مرسى سـيدنا رسـول اللـه صى الله عليه وسـلم وكان هو القبلة األوىل للمسـلمني، وقـد بنّي القرآن 

مـا لـه يف موازين اللـه تعاىل من قـدر رفيع.

     وتساءل: »متى تقيض األمة اإلسامية هذا الدين، وتربأ من تبعته، وتغسل عن وجهها عار االحتال؟ عىس أن يكون ذلك قريًبا«.
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     عرضت كتائب القّسام، االثنني 16-1-2023، رسالة مصورة للجندي الصهوين األسري لديها أفرها منغستو.

     وقـال الجنـدي منغسـتو يف التسـجيل املصـور: »أنـا األسـر أفراهـا منغسـتو، إىل متـى سـأظل هنـا يف األرس أنـا ورفاقـي بعد هـذه السـنوات الطويلة 

من املعانـاة واألمل«.

    وتساءل منغستو: »أين دولة وشعب إرسائيل من مصرينا؟«.

     وظهـر الجنـدي الصهـوين يف حالـة مـن اليـأس واإلحبـاط بعـد سـنوات مـن األرس لـدى املقاومـة، يف ظـل إهـاَمل حكومتـه ملـف األرسى لـدى كتائـب 

القسام.

     وأكّـدت القّسـام خـالل التسـجيل فشـل رئيـس األركان كوخـايف ومؤسسـته، وكذبـه عـى شـعبه وحكومته، بإنجـازات مدعـاة وموهومـة، داعية خلفه 

هليفـي أن يعـّد نفسـه لحمـل أعباء هـذا الفشـل وتوابعه.

     ونـرشت القسـام يف نهايـة املقطـع القصـري صـورة رئيـس أركان »جيـش« االحتـالل السـابق أفيـف كوخـايف، مصحوبـة بعبـارة: »أنـا آسـف جـًدا أين مل 

أمتكـن مـن إنجـاز ملـف الجنـود يف فرتيت«.

     وجـاءت رسـالة القّسـام بعـد وقـٍت قصـري من مراسـم تسـليم وتسـلّم رئاسـة أركان »جيش« االحتـالل اليوم االثنني، بـني أفيف كوخـايف املنتهية واليته، 

وهرتـي هليفي، رئيـس األركان الجديد.

     وتحتفظ كتائب القّسام بأربعة جنود صهاينة أرستهم منذ معركة »العصف املأكول« يف العام 2014.

     ويف سـياٍق متصـل، تحّدثـت وسـائل إعـالم إرسائيليـة عـن التحديات التي سـتواجه رئيـس األركان اإلرسائيي الجديـد هرتي هليفي، الـذي يتوىلَّ اليوم 

رسميًا. مهامه 

     وأضافت أّن »تحديات كثرية ومعّقدة، أبرزها إيران وملفها النووي، وحزب الله، إىل جانب التصعيد يف الضفة الغربية، وغريها«.

     وأوضحـت صحيفـة »معاريـف« الصهيونيـة، أّن »واليـة هليفـي تبـدأ فيـاَم يسـتمر يف الخلفيـة التصعيـد األمنـي يف الضفـة، الذي يتطلـب من الجيش 

بـذل مـوارد أكـرَب وتخصيـص وحـداٍت كثـرية يف النظامـي واالحتيـاط، وواقـع يُلحـق الـرضر بالتدريبـات وكفـاءة الوحـدات، وكل هـذا فيـاَم التهديـدان 

املركزيـان هـاَم إيـران، وحـزب اللـه من الشـاَمل«.

القسام تعرض رسالة مصّورة للجندي الصهيوني األسير أفراها منغستو



     صـدر حديثًـا عـن دار »فـارايب كتـاب« )FARABi KiTAP( يف 

إسـطنبول كتـاب »القلـم والبندقيـة: صـور مـن الثـورة الفلسـطينية 

الرتكيـة  الكاتبـة والصحافيـة  تأليـف  الكـرَبى 1936 – 1939«، مـن 

عربيـة  ونسـخة  تركيـة،  بنسـخة  وذلـك  مـوت،  بريسـايغي  برييـن 

ترجمهـا فجـر بكـداش.

     وتحـاول برييـن يف هـذا الكتـاب، كاَم يقول النـارش، العودة بنا إىل 

األدب الفلسـطيني األول ورمـوزه الذيـن مّهـدوا لـوالدة أدب وأدبـاء 

مـا بعـد نكبـة 1948، ومواصلة حركـة النضال واملقاومة الفلسـطينية 

ضـد املحتل.

     وهـو محاولـٌة إلكـاَمل املشـهد األديب الفلسـطيني املعـارص، الـذي 

سـاهم واقـع االحتـالل ومـا متّخـض عنـه مـن حـروب وانكسـارات 

وتهجـري وخـذالن، بفـرض ارتباطـه الوثيـق بحركـة النضـال واملقاومة 

الفلسـطينية، مبختلـف أشـكالها وأسـاليبها.

     ففـي كتابهـا األول »بـني أشـجار الزيتـون.. صـور مـن أدب املقاومـة الفلسـطينية« )2021( قدمـت الكاتبـة املنـارصة لثـورة الفلسـطينيني، أبـرز رمـوز األدب والفكـر والفـّن يف 

فلسـطني مـا بعـد النكبـة، مّمـن عرفناهـم وعرفنـا نتاجاتهـم اإلبداعيـة، كغسـان كنفـاين ومحمـود درويـش وناجـي العـي وفـدوى طوقان وسـميح القاسـم وآخريـن غريهم.

     وكان دافعهـا الرئيـس لتسـليط الضـوء عـى سـرَيهم وأعاَملهـم ينبـع مـن قولهـا: »لفهـم أي مجتمـع ونضاالتـه، ال تكفـي وجهة النظر السياسـية وحدهـا، فاملـرآة الحقيقية هي 

أدب وفـن ذلـك املجتمع.

     فمـن أجـل فهـم أمـريكا الالتينيـة، مثـاًل، يجـب النظـر إىل الشـعراء والكتّـاب مثـل إدواردو جاليانـو وغابرييـل غارسـيا ماركيـز وخوسـيه سـاراماغو وأوكتافيـو بـاز وبابلـو نريودا، 

ويجـب النظـر إىل نجيـب محفـوظ لفهـم مـرص، وإىل دوستويفسـي وتولسـتوي لفهـم روسـيا، وإىل جـورج أورويـل وجون شـتاينبك وجاك لنـدن لفهم أوروبـا وأمـريكا.. كُتب هذا 

الكتـاب يف محاولـة لتعريـف شـعب بالدنا بفلسـطني«.

     إال أّن برييـن، وبعـد صـدور كتابهـا األول، شـعرت بـأّن تعريفهـا بفلسـطني يحتـاج إىل العـودة زمنيًـا ووضع مقّدمة تشـّكل مـن خاللها جرًسا تاريخيًـا ومعرفيًا ميّكنهـا من تقديم 

صـورة حقيقيـة للمشـهد الثقـايف- النضـايل الفلسـطيني خـالل الفرتة التي تلـت الحرب العامليـة األوىل والتحوالت التـي مرّت بها البـالد وصواًل إىل إعـالن االحتالل 1948.

     وتقـول الكاتبـة: »يف كتـايب الثـاين، حاولـت تقديـم صـور بعـض الشـخصيات التـي تركـت بصاَمتهـا يف املجتمـع الفلسـطيني قبل النكبـة للتأكيد بأن نضال الشـعب الفلسـطيني 

ضـد االحتـالل مل يبـدأ بعـد عـام 1948 بـل قبـل ذلـك، والثـورة الفلسـطينية الكـرَبى 1936-1939 كانت أهم مشـهد يف هـذا النضال«.

     ثم تبدأ بريين عرَب كتابها الذي جاء عى 315 صفحة، برسد ِسرَي حياة تلك الشخصيات، وقصص عنها استطاعت أن تختار تفاصيلها بعناية فائقة.

     إذ متّكنـت مـن رصـد أهـم إبداعاتهـا األدبيـة والفكريـة مـن جهـة، وأبـرز محطـات النضـال واملقاومـة التـي خاضوهـا مـن جهـٍة أخرى، لتقـّدم يف نهاية كل سـرية ذلـك الخليط 

املتجانـس واملتاَمسـك الـذي اختارتـه ليكون عنـوان كتابهـا: »القلـم والبندقية«!

13
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     سـلّطت وسـائل إعـالم صهيونيـة، الثالثـاء 17-1-2023، الضـوء عـى مـا قالـت إنه »متييز يف كيان االحتالل«، وال سـياَم يف مسـألة األسـري الصهيوين لدى 

كتائب القّسـام أفرها منغسـتو.

     وحقـق مقطـع الفيديـو، الـذي بثتـه حـاَمس، مسـاء االثنـني 16-1-2023، والذي يُظهر جنـدي االحتالل الصهيوين األسـري لديها يف غزة، أفرها منغسـتو، 

الهـدَف الـذي أرادتـه الحركـة، عـرَب إثـارة األوسـاط السياسـية واألمنيـة لـدى االحتـالل اإلرسائيي، إذ وضـع املقطـع رئيـس أركان جيش االحتـالل الجديد، 

، مبجرد تسـلّمه منصبـه خلًفا ألفيـف كوخايف. هرتـي هليفـي، أمـام تحـدٍّ

     لكـّن وسـائل إعـالم صهيونيـة قالـت، الثالثـاء 17-1-2023: إنّـه »لـو مل يأِت أفرها منغسـتو مـن عائلٍة فقرية، ومن لـوٍن آخر، لكان الضغـط أقوى كثرياً، 

وملـا تراخى الـرأي العام اإلرسائيي أمـام الحكومة«.

     بـدوره، أشـار معلّـق الشـؤون السياسـية يف »القنـاة الــ13« الصهيونيـة، أبيشـاي بـن حايـم، إىل أنّـه »يجـب أن نعـرتف بالتمييـز العرقـي ونفهم هذا. 

قطعـاً، إّن األمـر الـذي أوصلنـا إىل هنـا هـو الـرأي العام«.

     وذكـر أنّـه »لـو كان الـرأي العـام يهّمـه هـذا الشـاب، مـع صورتـه وهـو يرتـدي البطانيـة وتعاطف معـه، ملـا كان هناك تـراٍخ يف تعاطيه مـع الحكومة 

اإلرسائيلية«.

     مـن جانبهـا، قالـت معلّقـة الشـؤون السياسـية يف »القنـاة الــ13« الصهيونيـة، موريـا أرسف وولـرَبغ: إّن »حـاَمس، من خـالل نرش مقطـع الفيديو، يوم 

أمـس، عـن أفرهـا منغسـتو، تريـد ماَمرسـة الضغط عـى الرأي العـام، وخصوًصا يف ظل الحكومـة الجديدة، وذلـك ألنّها )حاَمس( تعـرف أّن هذا ال يالمس 

فقـط عائـالت جنود ومدنيـني، بل كل الجمهـور الصهيوين«.

     وأشارت إىل أّن »حاَمس سبق أّن نرشت، قبل عدة أشهر، صورة لسالح الجندي غولدن، من أجل التأثري أيًضا يف الرأي العام اإلرسائيي«.

ووضـع فيديـو منغسـتو قضيـة صفقـة التبـادل مجـدًدا يف أجنـدة الحكومـة الصهيونيـة الجديـدة، واهتاَممـات املسـتويني العسـكري واألمني، مـع ارتفاع 

األصـوات التـي تطالـب بتعيـني منسـق لشـؤون األرسى واملفقوديـن يف مكتب رئيـس الحكومة خلفاً ليـارون بلوم، بحيث مـا زال املنصب شـاغرًا منذ أكرث 

من شـهرين.

األسير لدى القّسام يعّمق خالفات االحتالل: »الرأي العام« مرتبط بلون البشرة
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الصـــرفنـــد

موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الجنوب من حيفا على بعد 25 كم منها.

تبلغ مســاحة أراضيها المسلوبة حوالى 5400 دونمًا، وبلــغ عــدد سـكانها عـام 1922 حوالى 204 
نسـمة وعام 1931 حوالى 188 نسـمة، وعام 1945 حوالى 290 نسـمة.

دمرت سلطات االحتالل القرية تدميرًا كاماًل وشردت أهلها وصادرت أراضيها في العام 1948.
أقـام االحتـالل علـى أراضـي القريـة مسـتوطنتي »موشـاف تسـيرونا« فـي العـام 1949 ومسـتوطنة 

عاروفا«. »موشـاف 




