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     تراهـن حكومـة الكيـان الصهيـوين الغاصـب عـى التوّجهـات األكـر تطرفـاً للمجـرم بـن غفـر، الـذي تـوىل مـا يسـمى وزارة األمن 

القومـي، بعـد تعديـل اسـمها مـن “وزارة الداخليـة”، ليكـون االسـم الجديـد معـّراً عـن الصالحيـات التـي يتطلّـع إليها بـن غفر ليك 

يطبّـق أكـر مـا يسـتطيع مـن إجـراءات القتـل والقمـع ضد الشـعب الفلسـطيني، ويـروي غليلـه من دمـاء شـبابه الطاهر.

     وغنـّي عـن التأكيـد أن هـذا التوّجـه اإلجرامـي للكيـان مل يكـن يحتـاج إىل ذريعـة لـيك ميـارس طغيانـه، أو يصّعد مـن عدوانه ضد 

غـزة أو الضفـة أو جنـن أو القـدس الريـف ومـا حولهـا؛ فاملـروع الصهيـوين قـام عـى نهـج محـدد مل يخـرج عنـه ال اليمينيون وال 

اليسـاريون الصهاينـة، بـل إن هـؤالء الذيـن يطلـق عليهـم اسـم اليسـار كانـوا قادة معظـم املجـازر والحروب التـي شـّنتها العصابات 

الصهيونيـة وجيـش دولـة الكيـان الحقـاً ضد الفلسـطينين والـدول العربيـة األخرى.

     ومـن املؤكـد لـكل عاقـل يعـرف تاريـخ األمـم يف نهضتهـا أو سـقوطها، أنَّ العنـف واإلرهاب يدالن عـى القوة والبطش والسـيطرة، 

لكنهـام ال يشـكالن أي ضامنـة للبقاء واالسـتمرار، بـل يرتبطان بالفسـاد والزوال.

     إنَّ شـالالت الـدم الفلسـطيني املتفجـرة، والتـي يَِعـُد الصهاينـة باملزيد منها، تعطي مـؤرشاً واضحاً عى حتميـة زوال الكيان القاتل، 

وإن كان سـفك هـذه الدمـاء الطاهـرة يسـبب الحـزن واملـآيس للشـعب الفلسـطيني، ولـكل حـّر ورشيـف يؤمـن بعدالة قضيتـه؛ فإّن 

اللـه تعـاىل قـد سـطّر يف كتابـه الكريـم قوانـن واضحة، تحيك سـنن التاريخ واألقـدار املكتوبة التـي ال ميكن لشـعب أو مجموعة مهام 

أوتيـت من القـوة أن تخرتقها.

ا يِِف اأْْلَْرِض َواََل َفَسياًدا  َوالَْعاِقَبيُة لِلُْمتَِّقيَن{، لبشـارًة ألهل  اُر اآْْلِخيرَُة نَْجَعلَُهيا لِلَِّذييَن اََل يُِرييُدوَن ُعلُيوًّ      وإنَّ يف قولـه تعـاىل: }تِلْيَك اليدَّ

فلسـطن ووعيـداً للصهاينـة املفسـدين والعالن عى املسـتضعفن.

: }َوَمين ُقِتيَل َمظْلُوًميا َفَقيْد َجَعلَْنيا لَِولِيِّيِه ُسيلْطَانًا َفيَا يُيْرِف يِفِّ الَْقْتيِل  إِنَّيُه كَاَن َمنُصيوًرا{ لََوعـداً عظيـامً       وإنَّ يف قولـه عـّز وجـلَّ

صادقـاً ألوليـاء الشـهداء يف فلسـطن؛ أنّهـم هـم املنصـورون بفضـل الله.

     وأّمـا اسـتكبار الصهاينـة وذلـك املدعـّو بـن غفـر عـى أرسانـا األبطـال، وخاصـة منهم عـى حرائر فلسـطن وماجداتهـا الريفات؛ 

فـام هـو إال جولـة خـارسة أخـرى مـن جوالتهم ضـد رموز صمـود هذه األمـة العظيمة، وهو رمز يسـتحق أن يتعـرّف العـامل كلُّه إليه، 

ألّن األرسى الفلسـطينين األبطـال يف سـجون الكيـان الغاصـب ميثّلـون طليعـة أحـرار العـامل، الذين يحملون رسـالة العدالـة والحقوق 

ومواجهـة اإلمريالية املتوحشـة واالسـتعامر يف أشـنع صوره.

     وعـى أحـرار العـامل أن يشـيدوا بذكـر هـؤالء األرسى األحـرار، وخاصـة منهـم النسـاء الكرميـات؛ ملا يبذلونـه يومياً من أجـل الدفاع 

عـن العدالـة اإلنسـانية، وعن حقوق املسـتضعفن.

     هـؤالء هـم وجـه فلسـطن البّسـام، الطافـح بالتفـاؤل، الـذي ينـر األمل بقـرب التحريـر، تحريـر األرض واملقدسـات، وتحرير كل 

أولئـك األبطـال الذيـن يقبعـون يف سـجون الصهيوين الظـامل األثيم.

     أحرار رغم األرس، بل ينرون نسيم الحرية يف العامل كله، أولئك هم رجال فلسطن، ونساؤها الريفات.

أحرار رغم األسر
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الشيخ محمد أديب يارسجي

أمن رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطن



خطيب األقىص، يف خطبة الجمعة بالقتل  الذي ميارسه جيش االحتالل الصهيوين ضد الفلسطينين.

ــا إىل شــّد الرحــال إىل املســجد       كــام دان رسنــدح، االقتحامــات الصهيونيــة للمســجد األقــىص، داعيً

والوحــدة مــا بــن الفلســطينين.

     والخميــس 26-1-2023، ارتكــب الجيــش الصهيــوين مجــزرة يف مخيــم جنــن بالضفــة الغربيــة راح 

ضحيتهــا 10 شــهداء، يف عمليــٍة تُعــّد وفــق مراقبــن األكــر مــن نوعهــا منــذ انتفاضــة األقــىص يف العــام 

.2000

ــة  ــإرشاف مــن بلدي ــن غفــر، وب ــامر ب ــر “األمــن القومــي”  املتطــرف إيت ــك بإيعــاز مــن وزي وذل

ــة. ــالل يف املدين االحت

     ويف بيــت لحــم، أخطــرت قــوات االحتــالل املواطنــة فاطمــة مــوىس عــواد، بهــدم غرفــة تســكن 

فيهــا يف منطقــة “بــر عونــة” شــامل رشق بيــت جــاال، بدعــوى عــدم الرتخيــص.

     وتتعــرّض منطقــة “بــر عونــة” لهجمــٍة اســتيطانية رشســة مــن خــالل هــدم منــازل املواطنــن، 

وإخطــار أخــرى بوقــف البنــاء والعمــل.

     نظّــم فلســطينيون، الجمعــة 27-1-2023، 

وقفــًة يف باحــات املســجد األقــىص يف القــدس 

ــرق  ــن وبح ــزرة” جن ــًدا بـ“مج ــة تندي املحتل

القــرآن الكريــم يف عــدد مــن الــدول األوروبية.

وتجّمــع فلســطينيون قبالــة قبــة الصخــرة 

ورددوا  الجمعــة،  صــالة  عقــب  املرفــة 

العلــم  بعضهــم  رفــع  فيــام  هتافــات 

خــراء. ورايــات  الفلســطيني 

     ومــن بــن الهتافــات املـُـرددة: “مــن القدس 

تحيــة لجنــن األبيــة” و“بالــروح بالــدم نفديــك 

يــا  نفديــك  بالــدم  و“بالــروح  شــهيد”  يــا 

أقــىص” و“حــرة فلســطن”.

      كــام ردد املشــاركون بالوقفــة القســم: 

ــجد  ــي املس ــم أن نحم ــه العظي ــم بالل “نقس

ندافــع عــن رســولنا  املبــارك، وأن  األقــىص 

ــه  ــه وســلم والل ــه وآل ــه علي الكريــم صــى الل

ــهيد”. ــول ش ــا نق ــى م ع

     مــن جانبــه، نــدد الشــيخ محمــد رسنــدح، 

     هدمــت قــوات االحتــالل الصهيــوين، صبــاح 

ــوًرا  ــة وس ــأة تجاري ــن 2023-1-30، منش اإلثن

ــدس،  ــة الق ــا يف مدين ــت أرًض ــتناديًّا وجرف اس

وأخطــرت بهــدم غرفــة ســكنية يف مدينــة 

ــة بيــت لحــم. بيــت جــاال، غــرب مدين

     وأفــادت مصــادر محليــة، بــأّن آليــات 

االحتــالل هدمــت ســوًرا ومنشــأة تجاريــة 

ــقرات يف  ــرم ش ــديس أك ــا للمق ــت أرًض وجرف

بلــدة جبــل املكــر، جنــوب رشق القــدس.

األقــىص،  املســجد  جنــوب  ســلوان  ويف 

اســتناديًّا  االحتــالل ســوًرا  آليــات  هدمــت 

آخــر للمواطــن كريــم أبــو تايــه بعــد اقتحــام 

عســكرية. بتعزيــزاٍت  البلــدة 

     يُذكــر أن االحتــالل بــدأ األحــد 29-1-2023 

ــطينيًّا  ــزاًل فلس ــدم 14 من ــط له ــذ مخط بتنفي

ترخيــص”،  “دون  البنــاء  بدعــوى  بالقــدس 

وقفة في األقصى تنديًدا بـ »مجزرة« جنين

أعمال هدم صهيونية في القدس وإخطارات في بيت لحم



ــدس  ــة الق ــس هوي ــتوطنون إىل طم ــالل واملس ــلطات االحت ــره س ــعى ع ــتفزازيًّا تس ــا واس عنرصيًّ

ــة. ــا املقدس ــة ومعامله الوطني

     وناشــدت الهيئــة املجتمــع الــدويل تحمــل مســؤولياته والتدخــل العاجــل لوقــف االعتــداءات 

والجرائــم الصهيونيــة الهادفــة إىل طمــس الهويــة العربيــة الفلســطينية للمدينــة املقدســة وتهويــد 

مقدســاتها اإلســالمية املســيحية.

     يُشــار إىل أّن متطرفــن يهوديــن قامــا بعرقلــة حركــة املــرور قبالــة البطريركيــة األرمنيــة، صارخــن 

“هــذا ليــس حيّكــم، هــذا بلدنــا؛ اخرجــوا مــن بلدنــا”، وقامــا باالعتــداء عــى الشــبان األرمــن بغــاز 

مســيل للدمــوع،  وبعــد االعتــداء عــى الشــبان، حاولــت مجموعــة أخــرى مــن املتطرفــن اليهــود 

الصعــود إىل ســطح البطريركيــة األرمنيــة، وإزالــة علَمــي البطريركيــة وجمهوريــة أرمينيــا.

وعزلها  عن محيطها الوطني والحّد من دورها النضايل الفلسطيني«.

     وتابــع: “تتجــى هــذه السياســة يف سلســلة القوانــن العنرصيــة التي تحــاول الحكومــة الصهيونية 

وعــى رأســها املتطــرف إيتــامر بــن غفــر تطبيقهــا خاصــة عــى األرسى الفلســطينين، والتــي متــّس 

مبــارشًة حيــاة األرسى وحقوقهــم وحريتهــم بهــدف رسقــة حقوقهــم وتضييــق الخنــاق عليهم”.

     دانــت الهيئــة اإلســالمية املســيحية لنــرصة 

املســتوطنن  اعتــداء  واملقدســات  القــدس 

القــدس،  عــى مقــّر بطريركيــة األرمــن يف 

ــالء أســوار  الســبت املــايض 2023-1-28، واعت

ذلــك  وعــّدت  علمهــا،  إلزالــة  البطريركيــة 

متاديـًـا خطــرًا مــن قبــل املســتوطنن باالعتــداء 

ــة. ــة املحتل ــّدس باملدين ــو ُمق ــا ه ــى كل م ع

     وحّملــت الهيئــة اإلســالمية املســيحية 

ــن  ــة ع ــؤولية الكامل ــالل املس ــلطات االحت س

ودور  الدينيــة  لألماكــن  الحاميــة  توفــر 

العبــادة، داعيــًة إىل رضورة وقــف االعتــداء 

واحــرتام  العبــادة  ودور  املقدســات  عــى 

الديانــات. جميــع 

ــن  ــالل م ــلطات االحت ــة س ــّذرت الهيئ      وح

مغبــة التــامدي يف إطــالق يــد املســتوطنن 

عــن  ينجــم  قــد  ومــا  املقدســة،  باملدينــة 

ــدًة  ــرة، مؤك ــات خط ــن تداعي ــم م اعتداءاته

األرمــن وســائر  كنيســة  عــى  االعتــداء  أّن 

ــاًل  ــّد عم املقدســات اإلســالمية واملســيحية يُع

     دان مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقوق 

املدنيــة “حريــات” عمليــات القمــع املتواصلــة 

ــام بحــق األرسى واألســرات داخــل  ــذ 3 أي من

إدارة  تتخذهــا  التــي  الصهيونيــة  الســجون 

مصلحــة الســجون بحقهــم، وتعريــض حياتهــم 

ــر، ومجــدو، والنقــب  للخطــر يف ســجون عوف

والدامــون، حيــث أقدمــت األســرات عــى 

للهجمــة  للتصــدي  غرفهــن  إحــدى  حــرق 

الرســة والدفــاع عــن أنفســهن ولفــت أنظــار 

الــرأي العــام ملعاناتهــن واألخطــار اليوميــة 

ــي يعشــنها. الت
     وأكّــد »حريــات« يف بيــان أّن »حالــة الغليــان 

ــتهداف  ــل االس ــة بفع ــجون كاف ــاحات الس ــود س تس

املمنهــج للحركــة األســرة، الرامــي لكــر إرادتهــا 

»اإلسـالمية المسـيحية« ُتحـّذر مـن التداعيـات الخطيـرة لالعتـداء علـى مقـّر بطريركيـة 
األرمـن وسـائر المقدسـات فـي القـدس

»حريات«: السجون على وشك االنفجار بفعل هجمة االحتالل
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     ولفــت إىل أّن “رشطــة االحتــالل اقتحمــت القســم الـــ 9 يف ســجن مجــدو، ونقلــت 18 أســرًا 

إىل زنازيــن العــزل يف القســم الـــ22 يف ســجن عوفــر، ومــا زالــت الحملــة متواصلــة حتــى اللحظــة، 

بحيــث اقتحمــت قــوات االحتــالل القســم الـــ 8 يف ســجن النقــب، وبــدأت إجــراءات قمعيــة ضــد 

األرسى”.

ــة إرهابيــة منظّمــة       وأردف أّن “عمليــة القمــع، التــي يتعــرض لهــا األرسى، تدخــل ضمــن خطّ

تنــدرج يف ســياق أجنــدة ُمتَفــق عليهــا يف حكومــة نتنياهــو، ويقودهــا بــن غفــر، وعــّر عنهــا يف 

مواقفــه خــالل األيــام املاضيــة بتكرميــه الجنــدي قاتــل الطفــل الشــهيد محمــد عــي أبــو صــالح يف 

شــعفاط، وإشــادته بقتــل أبنــاء شــعبنا يف جنــن، وقمعــه الجامهــر التــي اســتقبلت األســرين كريــم 

وماهــر يونــس بعــد تحررهــام مــن األرس، وإمضائهــام 40 عاًمــا يف ســجون االحتــالل”.

ــذي مل  ــطيني ال ــعب الفلس ــام الش ــن أي ــوم م ــاد، وي ــام الجه ــن أي ــوم م ــذا ي ــاف: “ه      وأض

يتوقــف عــن القتــال واملقاومــة، والشــهداء اليــوم يتقدمــون الصفــوف ويصنعــون مالمــح مســتقبلنا 

ــم”. ــم وقتاله ــم ودمائه بوحدته

لـن  واألسـرى  إلـى تصعيـد  ذاهبـة  المنطقـة  حمـاس:  لحركـة  السياسـي  المكتـب  رئيـس 
وحدهـم ُيتركـوا 

األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: بنادقنا حاضرة للدفاع عن شعبنا

     أكّــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 

28-1- الســبت  هنيــة،  إســامعيل  حــامس، 

ــر  ــٍد غ ــة إىل تصعي ــة ذاهب 2023، أّن “املنطق

مســبوق”.

     وأشــار إىل أّن “املواجهــة لــن تبقــى داخــل 

الســجون  إدارات  قمــع  إثــر  يف  الســجون 

الفلســطينين”. األرسى  الصهيونيــة 

     وأضــاف أّن “الشــعب الفلســطيني لــن 

يــرتك األرسى وحدهــم يف املواجهــة”.

ــامل والشــعوب الحــرّة إىل  ــادة الع ــا ق      ودع

“التدخــل لوقــف جرائــم )وزير األمــن القومي 

يف حكومــة االحتــالل إيتــامر( بن غفــر ورئيس 

ــو(،  ــن نتنياه ــايش )بنيام ــن الف ــة اليم حكوم

فالعــامل أمــام اختبــاٍر حقيقــي”، وفــق تعبــره.

الســجون  إّن “مصلحــة  وقــال هنيــة:       

وزيــر  مــن  بتوجيهــاٍت  تشــّن،  الصهيونيــة 

األمــن إيتــامر بن غفــر، حملــَة قمــعٍ ُمتواصلة 

ضــد األرسى يف عــدد مــن الســجون، وقامــت 

باقتحــام القســم الـــ8 يف ســجن النقــب، ونقــل 

ــن  ــاء محافظــة جن عــدد مــن األرسى مــن أبن

ــم”. ــا منه ــة، انتقاًم ــجن نفح إىل س

     قــال األمــن العــام لحركــة الجهاد اإلســالمي 

ــس -26-1 ــة، الخمي ــاد النخال يف فلســطن، زي

ــن ننكــر، ولــن نرتاجــع رغــم  ــا ل 2023: “إنن

وبنادقنــا  مرفوعــة،  راياتنــا  وســتبقى  األمل، 

الشــعب  عــن  والدفــاع  للقتــال  حــارضة 

الفلســطيني وأهدافــه املقدســة”.

     وشــدد النخالــة، يف ترصيــٍح صحــايف عى أّن 

هــذا العــدوان عــى الشــعب الفلســطيني يف 

جنــن والضفــة الباســلة لــن يُوقــف املقاومــة، 

يف  ســيبقون  الشــجعان  شــعبنا  ومقاتلــو 

امليــدان، وســيبقون يف حالــِة اشــتباٍك ُمســتمر 

مــع العــدو.
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معتقلتــان  أســرتان  األســرات  بــن  ومــن 

إداريـّـا وهــن رشوق البــدن، ورغــد الفنــي، و6 

أســرات جريحــات أصعــب حاالتهــن األســرة 

ــن تشــوهات  ــاين م ــي تع ــص، الت إرساء جعابي

ــروق  ــا لح ــرّاء تعرضه ــدها، ج ــادة يف جس ح

ــك  خطــرة، أصابــت %60 مــن جســدها، وذل

جــرّاء إطــالق جنــود االحتــالل النــار عــى 

مركبتهــا عــام 2015، والــذي تســبب بانفجــار 

ــا. ــاز يف مركبته ــطوانة غ اس

خطيب األقصى: االعتداء على األسيرات مساٌس باألّمة اإلسالمية

     قــال خطيــب املســجد األقــىص املبــارك 

ــالل  ــداء االحت ــة صــري: إّن اعت ــيخ عكرم الش

ــالمية،  ــة اإلس ــى األم ــار ع ــرات ع ــى األس ع

ــامل. ــول الع ــلم ح ــكل مس ــاس ب ومس

     ووجــه خطيــب األقــىص رســالًة إىل االحتالل 

ــق األرسى  ــده بح ــورة تصعي ــدرك خط ــأن يُ ب

االعتــداء  مغبّــة  مــن  محــذًرا  واألســرات، 

ــن. عليه

الدامــون عــى       واعتــدت إدارة ســجن 

األســرات وعزلــت ممثلتهــن ياســمن شــعبان 

إدارة  حولــت  كــام  عليهــا،  االعتــداء  بعــد 

الســجن غــرف األســرات لزنازيــن بعــد ســحب 

األدوات الكهربائيــة وكل املقتنيــات، وفرضــت 

ــرات. ــى األس ــية ع ــات قاس عقوب

     كــام أقدمــت إدارة ســجون الدامــون عــى 

إلغــاء زيــارات أهــايل األســرات ليــوم األربعــاء 

أّن  “حــامس”  حركــة  وأكــدت   .1-2-2023

الســجون  وإدارة  االحتــالل  قــوات  تصعيــد 

ــة،  ــجون كاف ــق األرسى يف الس ــا بح اعتداءاته

“الدامــون”  ســجن  يف  جــرى  مــا  وآخرهــا 

ــادرة  ــزل ومص ــن رضب وع ــراتنا م ــق أس بح

وأّن  رد،  دون  متــر  لــن  جرميــة  مقتنيــات، 

املعركــة املتصاعــدة يف الســجون لــن يخوضهــا  

وحدهــم. األرسى 

     ودعــت الحركــة، الثالثــاء 31-1-2023، 

ــعبية  ــاته الش ــه ومؤسس ــعبنا بفصائل ــاء ش أبن

بــكل  للوقــوف  العــامل  وأحــرار  والرســمية 

وجــه  يف  األرسى  جانــب  إىل  إمكاناتهــم 

االحتــالل وجرامئــه، ومنعــه مــن االســتفراد 

بهــم، مؤكــدًة أّن شــعبنا ومقاومتــه ســيكونون 

معهــم حتــى نيلهــم حريتهــم.

     ويواصــل االحتــالل الصهيــوين اعتقــال 

)29( أســرة باعتقالهــّن يف ســجن “الدامــون”، 

ــات. ــارصات و)7( أمه ــالث ق ــّن ث بينه

     وتُعــّد األســرة ميســون مــوىس هــي أقــدم 

األســرات يف ســجون االحتــالل، فهــي معتقلــة 

منــذ العــام 2015، ومحكــوم عليهــا بالّســجن 

األســرتان رشوق  وتواجــه  عاًمــا،   15 ملــدة 

دويــات، وشــاتيال أبــو عيــاد أعــى حكــم 

ــا. بالســجن لـــ )16( عاًم



ثم عى الفور تم تقييدي بالحديد بيدي وقدمي”.

ــم،  ــفل العل ــريس أس ــى ك ــوس ع ــوف أو الجل ــا الوق ــا إم ــم أجروه ــواين إىل أنه ــارت حل      وأش

ــا. ــا وقدميه ــد بيديه ــة بالحدي ــاعات ومكبّل ــة 6 س ــة طيل ــت واقف ــت وبقي فرفض

وأفرجــت ســلطات االحتــالل، عــن املعلمــة واملرابطــة املقدســية هنــادي حلــواين، مــن ســجن الرملة، 

بــروٍط ظاملــة تضّمنــت اإلبعــاد عــن املســجد األقــىص حتــى تاريــخ 7 شــباط/فراير، وكفالــة ماليــة 

2000 شــيكل إضافــًة إىل كفالــة طــرف ثالــث.

ــالل  ــد لالحت ــألرسى واألســرات، والتأكي ــة ل ــة البطولي واإلســالمية الفلســطينية إلســناد هــذه الوقف

أن الشــعب الفلســطيني بــأرسه يقــف خلفهــم، ولــن يرتكهــم يخوضــون هــذه املعركــة املروعــة 

وحدهــم.

8

المرابطة هنادي حلواني تكشف تفاصيل صادمة حول اعتقالها والتنكيل بها

عضـو قيـادة حركـة حمـاس في الخـارج: االعتداء على األسـرى يؤكـد التوجهات الفاشـية 
لحكومـة االحتالل

واألســرة  املقدســية  املرابطــة  قالــت     

تعرّضــت  إنّهــا  حلــواين:  هنــادي  املحــررة 

ــن  ــان م ــل والحرم ــرب والتنكي ــداء بال لالعت

ــات  ــع مدمن ــس م ــة، والحب ــاء والخصوصي امل

املخــدرات واملجرمــات، خــالل اعتقالهــا األخــر 

مــن قــوات االحتــالل.

ــا  ــرج عنه ــي أف ــواين”، والت ــة “حل      املرابط

تفاصيــل  روت   ،30-1-2023 اإلثنــن  مســاء 

اعتقالهــا يف الـــ 2023-1-24، حينــام اقتحمــت 

ــلة”  ــالل يف “القش ــرات االحت ــن مخاب ــوة م ق

ــا. منزله

     وأشــارت “حلــواين” إىل أنّــه تــم نقلهــا 

ــا  ــم إدخاله ــث ت ــلة، حي ــق القش ــز تحقي ملرك

ــتهزاء  ــم االس ــالل، وت ــرات االحت ــة مخاب لغرف

بهــا بطريقــة مهينــة جــًدا للكرامــة اإلنســانية.

     وقالــت: “هــم مل يقيــدوا حريتــي فحســب، 

بــل امتهنــوا كرامتــي مبحاولتهــم تصويــري 

رفضــت  وعندمــا  الصهيــوين،  العلــم  عنــد 

ــرى  ــرّة أخ ــوين م ــم دفع ــن العل ــدت ع وابتع

فقمــت بإبعــاد العلــم، فــإذا بهــم يربوننــي،

     قــال عضــو قيــادة حركــة حــامس يف الخارج 

عــي بركــة: إّن مــا تشــهده ســجون االحتــالل 

ــل  ــى األرسى دلي ــداء ع ــن االعت ــوين م الصهي

عــى التوجهــات الفاشــية والعنرصيــة لحكومة 

مل  الذيــن  املتطرفــن،  ووزرائهــا  االحتــالل 

يخفــوا مبكــرًا نواياهــم العدوانيــة ضــد أرسانــا 

البواســل، ومحاولتهــم الفاشــلة الســتهداف 

إرادتهــم وعزميتهــم مــن خــالل تنفيــذ بعــض 

ــة. ــراءات القمعي اإلج

     وأوضــح بركــة، أّن التصــدي الــذي أظهــره 

االحتــالل،  ســجون  إلدارة  األبطــال  أرسانــا 

ــرارات  ــن ق ــه م ــا أصدرت ــزام مب ــم االلت ورفضه

ألســراتنا  مرفــوض  واســتهداف  تعســفية، 

تحشــيد  بالــرورة  يســتدعي  املاجــدات، 

الوطنيــة  والفصائــل  القــوى  كل  جهــود 
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مــن  القدميــة  البلــدة  يف  الوكالــة  ووقــف 

يف  اإلســالمية  املقامــات  واقتحــام  الخليــل، 

الــرتاث يف أبــو ديــس بقنابــل الغــاز، وتحطيــم 

زجاجهــا.

     ويف الســياق ذاته، تواصل ســلطات االحتالل 

تدخلهــا يف شــؤون املســجد اإلبراهيمــي؛ إذ 

ــن  ــتوطنن الذي ــن املس ــة م ــت مجموع نظّم

يقطنــون البــؤر االســتيطانية املقامــة عــى 

أرايض الخليــل، حفــاًل اســتفزازيًّا صاخبًــا يف 

ــه. ــة إلي ــات املؤدي ــه، والطرق محيط

     ومنــذ نيســان/ أبريــل 2018، قّدمــت 

طلبــات   8 املتعاقبــة  االحتــالل  حكومــات 

لـ”العليــا” لتمديــد إرجــاء الهــدم، وذلك تحت 

وطــأة ضغــوط املقاومــة الشــعبية واملواقــف 

الدوليــة واآلراء القانونيــة، التــي أكــدت أّن 

ــرب. ــة ح ــل جرمي ــري ميث ــر الق التهج

23 اقتحاًما لألقصى ومنع األذان 44 وقًتا في »اإلبراهيمي« خالل كانون الثاني/يناير

     قالــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة: 

اقتحمــت  الصهيــوين  االحتــالل  قــوات  إن 

ــت  ــرة، ومنع ــارك 23 م ــىص املب ــجد األق املس

ــا،  رفــع األذان يف املســجد اإلبراهيمــي 44 وقتً

ــايض. ــر امل ــون الثاين/يناي ــالل كان خ

     وأوضحــت وزارة األوقــاف، يف تقريرهــا 

الشــهري بهــذا الخصــوص، أنَّ املستـــوطنن 

ــة  ــا تلمودي ــتفزازية وطقوًس ــات اس أدوا رقص

ــاب السلســلة،  ــن ب ــة م ــة الخارجي عــى الجه

ورفعــوا األعــالم الصهيونيــة يف األقــىص “قبالــة 

ــعارات  ــاب السلســلة”، وســط ترديدهــم ش ب

عنرصيــة، كــام أدوا عنــد املنطقــة الرقيــة 

لألقــىص”، قــرب مصــى بــاب الرحمــة، وبــاب 

ــة. ــة جامعي ــا تلمودي ــن، طقوًس القطان

غفــر  بــن  املتطــرف  أّن  إىل  ونبّهــت       

اقتحــم ومجموعــة مــن املســتوطنن اقتحمــوا 

ســاحات “األقــىص” بعــد توليــه منصبــه وزيــرًا 

ــي. ــن القوم لألم

     وأشــارت إىل أنـّـه يف إطــار حملــة التحريــض 

ســلطات  بحثــت  األقــىص،  املســجد  عــى 

االحتــالل مخططـًـا جديــًدا عرّضتــه مــا تســمى 

“جامعــات الهيــكل” املزعــوم، طالبــت فيــه بن 

غفــر بفتــح جميــع بوابــات املســجد األقــىص 

الســبت  أيــام  املســتوطنن حتــى يف  أمــام 

2023-1-28، ومتديــد ســاعات االقتحــام إىل 

للمســتوطنن  والســامح  املســاء،  ســاعات 

جميــع  ودخــول  ـا،  فرديًـّ األقــىص  باقتحــام 

أروقتــه، يف حــن طالبــت منظــامت “املعبــد” 

رشطــة االحتــالل بالســامح لهــا بذبــح “قربــان 

الفصــح” يف األقــىص.

     وأوضحــت أّن قــوات االحتــالل تواصــل 

املصلــن  دخــول  عــى  التضييــق  سياســة 

حــن  يف  الجَمــع،  أيــام  خاصــة  لألقــىص، 

أبعــدت العــرات عنــه ملــَدٍد متفاوتــة، كــام ال 

ــة املرابطــن  يدخــر االحتــالل جهــًدا يف محارب

واملرابطــات تــارة باإلبعــاد أو االعتقــال.

ــي  ــات الت ــامل الحفري ــق بأع ــام يتعل      وفي

الجهــات  مــع  االحتــالل  ســلطات  تجريهــا 

التقريــر  وثــق  لذلــك،  الداعمــة  املتطرفــة 

تســارًعا خطــرًا يف أعــامل الحفريــات يف محيط 

املســجد األقــىص، مــن الجهتــن الجنوبيــة 

الغربيــة. والجنوبيــة 

ــالل  ــوات االحت ــداء ق ــر اعت ــد التقري      ورص

ــا  ــا وترقومي ــدة عنات ــة يف بل ــى أراض وقفي ع

وأريحــا، واعتــداء عــى مقرتــن يف القــدس 

الصيانــة مبســجد  والخليــل، ومنــع أعــامل 
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ابن عمه كريم، بعد أن أمضيا 40 عاًما يف سجون االحتالل.

     ويعتقــل االحتــالل الصهيــوين يف ســجونه 4700 أســر فلســطيني، بينهــم 150 طفــاًل، و29 ســيدة، 

وفق نــادي األســر.

أم ســننتظر أســرًا آخــر ينتــرص لنــا كــام فعــل األخ يوســف املبحــوح العــام املــايض، أيــن محررنــا 

مــن األرس بعــد أن قمنــا بواجبنــا الوطنــي«.

     وختمــت األســرات بســجن الدامــون رســالتهن: »هــذه رصختنــا نعليهــا، فهــل نجــد مــن ينتــرص 

لنــا ويكــف أذى األعــداء عنــا ويحررنــا«.

     يُذكــر أّن إدارة ســجن الدامــون حولــت غــرف األســرات لزنازيــن، بعــد ســحب األدوات 

الكهربائيــة وكل املقتنيــات، وفرضــت عقوبــات قاســية عليهــن.

الشرطة الصهيونية تداهم منزلي األسيرين المحررين كريم وماهر يونس

األسـيرات يصرخـن: هـل سـنجد مـن ينصرنـا ويلقـن العـدو درًسـا يتعلـم منـه أال يتطـاول 
علـى بناتكـم؟

     داهمــت الرطــة الصهيونيــة، األربعــاء 

2023-2-1، منــزيل األســرين املحرريــن ماهــر 

وكريــم يونــس يف مدينــة حيفــا، وصــادرت 

ــة. ــا العائل ــيارة متلكه ــوااًل وس أم

     وقالــت قنــاة “كان” الصهيونيــة: إّن “قوات 

الرطــة داهمــت منــزيل كريــم وماهــر يف 

بلديــة عرعــرة وعــارة”، يف حيفــا.

ــن  ــاة، جــاءت مداهمــة املنزل ــق القن      ووف

“إثــر أمــر موقـّـع مــن وزيــر الحــرب الصهيــوين 

مبصــادرة أموالهــام وممتلكاتهــام”.

     كــام أفــادت بــأن “الرطــة صــادرت خــالل 

املداهمــة 15 ألــف شــيكل )4.32 آالف دوالر(، 

وســيارة تابعــة لعائلــة كريــم يونــس بدعــوى 

رشائهــا بأمــوال الســلطة الفلســطينية”.

     ويف 19 كانــون الثاين/ينايــر املــايض، انتــزع 

ماهــر يونــس حريتــه وقبلــه بأســبوعن تحــرر 

     وّجهــت األســرات يف ســجن الدامــون، 

اليــوم األربعــاء 1 شــباط/فراير 2023، رســالًة 

ــل  ــعبنا وفصائ ــر ش ــة إىل جامه ــة مهم صوتي

ــة. املقاوم

     ودعــت األســرات خــالل الرســالة فصائــل 

التحــرك  وأحــرار شــعبنا برعــة  املقاومــة 

التنكيــل  مسلســل  ووقــف  األذى  لكــف 

بحقهــن مــن قبــل إدارة ســجون االحتــالل.

ــرار  ــا أح ــاه... ي ــرات: “وامقاومت ــت األس وقال

ــا  ــل رصختن ــعبنا... نرس ــال ش ــا أبط ــعبنا ي ش

حيــث  البغيــض  الدامــون  ســجن  مــن 

تحتجــز أمهاتكــم وأخواتكــم، حيــث التنكيــل 

لبناتكــم”. واالضطهــاد 

ــن  ــن عزامئكــم، أي      وأضافــت األســرات “أي

ــا  ــا، أم هــي أناشــيد تتســلون به انتصاركــم لن

دون رصيــد عمــي، مــن ســيذكرنا ويلقــن 

ــوا عــى بناتكــم،  ــيك ال يتطاول ــا ل العــدو درًس
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ــف  ــاض، ويتأل ــرصي الفي ــب ع ــدس للكات الق

ــة. ــى 236 صفح ــع ع ــاًل ويق ــن 11 فص م

     وخــالل قــراءة للكتــاب لفــت األديــب 

ــاب أشــبه  ــد إىل أّن الكت ــور حســن حمي الدكت

ــذه  ــن ه ــدث ع ــي تتح ــرى الت ــة الك بالوثيق

البطولــة الفلســطينية والثبــات لهــؤالء األبطال 

ــال، مشــرًا  ــن رجــال ونســاء وشــباب وأطف م

الوطنيــة  البطــل  األســر  مســرة  أّن  إىل 

والنضاليــة تُعــّد أيقونــًة داخــل معتقــالت 

االحتــالل وخارجهــا يجــب أن تــدرس لألجيــال 

وألبنــاء األمــة العربيــة، ألنّهــا ترســم معــامل يف 

الصــر والصمــود والتحــدي لالحتــالل.

الكاتــب عــرصي فيــاض مــن      اســتطاع 

مخيــم جنــن شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة، 

أن يوثــق يف كتابــه “قبــس مــن نــور املســرة” 

الســرة  األخــرة،  اآلونــة  يف  صــدر  والــذي 

بســام  الشــيخ  األســر  وتجربــة  النضاليــة 

الســعدي أبــرز قــادة حركــة الجهــاد اإلســالمي 

يف فلســطن.

     ويــروي الكاتــب فيــاض فيــه مفاصــل 

ومحطــات هامــة، حيــث خصــص فصــاًل كامــاًل 

للحديــث عــن محطــة “القيــد التاســع” يف 

حيــاة الســعدي بعــد 30 شــهرًا مــن الحريــة، 

ــا  ــا فيه ــداث مب ــن األح ــر م ــا الكث ــدم فيه ق

ــه. اعتقال

ــه،       كــام أّن الشــيخ الســعدي، قــد روى في

ــالل  ــوات االحت ــل ق ــع قب ــه م ــل اعتقال تفاصي

االعتقــال  وهــو   9-2-2020 يف  الصهيــوين 

ــن. ــجن عام ــث يف الس ــث مك ــابق حي الس

      جــاءت عمليــة االعتقــال أعقــاب مطــاردة 

ــهرًا،  ــن ش ــة وخمس ــتمرت خمس طويلــة اس

ــا مــا يقــارب  وقــى بعــد اإلفــراج حــرًا طليًق

عامــن ونصــف.

    وأشــار القيــادي الســعدي، إىل أحــداث 

اقتحامــات األقــىص وعمليــة نفــق الحريــة 

ــا  ــًدا أنه ــن األحــداث، مؤك )2021( وغرهــا م

أشــعلت الشــارع الفلســطيني، وكانــت النــواة 

الصلبــة للمقاومــن مــن رسايــا القــدس يف 

ــة  ــد إىل كتيب ــام بع ــت في ــي تحول ــن الت جن

ــة. منظم

     ويُضيــف أّن الكتيبــة ازدادت قــوة وتنظيــاًم 

ــت  ــدو. ولف ــة الع ــرة يف مواجه ــًعا وخ وتوس

القيــادي، فيــه إىل أحــداث ميدانيــة هامــة 

ومواقــف قــد تعــرض لهــا مــن قبــل ضبــاط يف 

ــالل. ــرات االحت مخاب

     والكتــاب مــن إصــدار مؤسســة مهجــة 
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ــا يف  ــو 480 طلبً ــا نح ــاحات، بينه ــدة الس وح

الليلــة األوىل مــن العمليــة.

الصحيفــة  نــرت  حزيران/يونيــو،  ويف 

الصهيونيــة نفســها تقريــرًا للكاتــب الصهيــوين 

ــات  ــدد طلب ــاع ع ــأن ارتف ــروف بش ــا يغ إيلي

املســاعدة النفســية يف املســتوطنات املحيطــة 

ــزة. بغ

وبعــد عمليــة “ســيف القــدس” يف شــهر أيــار/

مايــو مــن العــام املايض، كشــفت وســائل إعالم 

إرسائيليــة تســجيل ارتفــاع يف طلبــات الحصول 

ــي  ــة “بن ــد عملي ــية، بع ــاعدة نفس ــى مس ع

ــن  ــه ع ــت في ــب”، تحدث ــل أبي ــراك” يف “ت ب

حــال الهلــع والقلــق النفــي بــن املســتوطنن 

بفعــل صواريــخ املقاومــة الفلســطينية.

ــة، الســبت       ذكــرت وســائل إعــالم صهيوني

2023-1-28، أّن زيــادًة كبــرة طــرأت عــى 

عــدد املســتوطنن الصهاينــة الذيــن يحتاجــون 

عمليتــي  خلفيــة  عــى  نفــي،  عــالٍج  إىل 

ــن. ــدس األخرت الق

ــوت”  ــوت أحرون ــة “يديع ــت صحيف      ونقل

خدمــة  عــن  املســؤول  عــن  الصهيونيــة، 

“إرسائيــل”،  يف  النفــي  للعــالج  اإلنرتنــت 

الدكتــور ميخــال ليــف آري، أّن “هنــاك زيــادة 

ــن  ــن م ــن اإلرسائيلي ــداد املتّصل ــة يف أع هائل

ــي”. ــالج النف ــب الع ــل طل أج

     وأوضــح ليــف آري أنّــه “فــور تنفيــذ 

أعــداد  تزايــد  لوحــظ  القــدس،  عمليــة 

ــي،  ــالج النف ــب الع ــل طل ــن أج ــن م املتصل

ــه،  ــدس بنفس ــة الق ــهد عملي ــم ش وأّن بعضه

وهنــاك أشــخاص ومواطنــون اســتدعت واقعــة 

ــة  ــات قدمي ــة أو ذكري ــا قدمي ــة أحداثً العملي

وصادمــة بالنســبة إليهــم”.
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     ويف الســياق، ذكــرت الصحيفــة أّن “هنــاك 

ــت  ــة كان ــش يف املنطق ــتوطنة تعي ــة ملس حال

تلّقــت العــالج النفــي ســابًقا، إاّل أّن أحــداث 

ــة  ــدًدا إىل الحال ــا مج ــرة أعادته ــدس األخ الق

ــة التــي كانــت تُعانيهــا”. النفســية الصعب

     ويــوم الســبت 2023-1-28، نّفــذ فتــى 

فلســطيني عمليــة فدائيــة يف القــدس املحتلــة، 

أّدت إلصابــة صهيونيــن بجــروح خطــرة، بينــام 

ــلوان  ــة س ــطينية بعملي ــل فلس ــادت فصائ أش

ــة. البطولي

نّفــذ   ،27-1-2023 الجمعــة  ومســاء       

الفــدايئ الفلســطيني خــري علقــم عمليــًة 

ــة  ــل 7 صهاين ــة وقت ــة يف القــدس املحتل فدائي

رًدا عــى مجــزرة يف مخيــم جنــن ارتقــى فيهــا 

10 شــهداء فلســطينين.

     ويف آب/أغســطس املــايض، أعلنــت صحيفة 

ــز  ــي مراك ــة تلق ــوم” الصهيوني ــل هي “إرسائي

“إرسائيــل”  النفســية يف  األوليــة  املســاعدة 
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طــنطـــورة

موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الجنوب من حيفا على بعد 30 كم.

تبلغ مسـاحة أراضيها المسـلوبة حوالى 11500 دونمًا، وبلــغ عــدد ســكانها عام 1922 حوالى 750 نسـمة، 
وعـام 1931 حوالـى 953 نسـمة، وعـام 1945 حوالى 1490 نسـمة.

دمرت سلطات االحتالل القرية تدميرًا كاماًل وشرّدت أهلها وصادرت أراضيها في العام 1948.

أقـام االحتـالل علـى أراضـي القريـة مسـتوطنة “كيبوتـس نحشـوليم” فـي العـام 1948، و”موشـاف دور” فـي العـام 

.1949




