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تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

الخميــس 25 رجــب 1444، 16 شــباط 2023.
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4 - خطيب األقصى: المقدسيون متجذرون ولن تؤثر فيهم مجازر الهدم

4 - رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث: ثبات المقدسيين ورباطهم هو من سيفشل 

مخططات االحتالل في القدس واألقصى 

5 - أوقاف غزة ُتطلق فعاليات أسبوع القدس العالمي

5 - عضو المجلس األوروبي لألئمة: القدس خافضة رافعة وعلى األئمة قيادة الناس لتحرير األقصى

6 - باحث مقدسي: االحتالل ُيسابق الزمن للتخلص من الوجود الفلسطيني في القدس

6 - القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي  خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 11 على 

التوالي

7 - »حماس« تزف الشهيدين العايدي وأبو عرام وتدعو لمواصلة النفير لصد العدوان

7- »حماس« تنعى الشهيد الفتى قصي واكد

8 - األسرى: من يحاربنا بالرغيف والماء سنرد عليه بمعركة الحرية واالستشهاد

9 - مؤسسات األسرى: االحتالل اعتقل 598 فلسطينًيا خالل الشهر الماضي معظمهم من القدس

9 - »الشبابي اإلعالمي« ُيطلق تقرير واقع اإلعالم الرقمي في فلسطين لعام 2022

10 - إعالم األسرى: عقوبات جديدة على أسرى بعدة سجون

10 - دمنا واحد.. حملة بغزة للتبرع بالدم للشعبين السوري والتركي

13 - إشهار كتاب »وفق المصادر« لألسير الفلسطيني عبد الناصر عيسى

12 - إدارة شركة »ميتا« ترفع الحظر عن صفحة الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين باللغة العربية

14 - »إسرائيل على حافة الهاوية«.. مسؤولون يتحدثون عن اقتراب أعمال العنف

أخبار وتحليالت

أقالم وإصدارات

نشاطات الحملة العالمية 

من الداخل



     ال زالـت بالدنـا ترفـع حتـى اليـوم أنقـاض البيـوت التـي تهّدمت، فأوقعـت إصابات فادحـة يف األنفس واألمـوال، وارتقى عرشات آالف الشـهداء يف 

سـورية وتركيـا، وترشّد ماليني السـكان مـن بيوتهم، والله املسـتعان.

     هؤالء الذين أصيبوا يف هذا الزلزال هم شـعبنا الذين لطاملا وقفوا إىل جانب فلسـطني، وحملوا قضيتها يف قلوبهم وعقولهم، منذ خمسـة وسـبعني 

عامـاً وحتـى اليـوم، ودافعـوا عنهـا بالسـالح وباللسـان؛ فمصـاب هؤالء هـو مصاب القـدس وجنني وغـزة، وهذا ما عرّّب عنه الشـعب الفلسـطيني من 

مَن ما بقـي لديهّن من مّدخـرات ألجل دعـم إخوانهم املصابـني يف الزلزال، مع  خـالل املوقـف العمـي، حتـى لقـد قامت أمهات شـهداء فلسـطني فقدَّ

كلـات ورسـائل مؤثـرة تعـرّّب عـن الحـّب الـذي يحملَنه لحلـب والالذقية وإدلـب، وغريها مـن املدن املصابـة؛ والتي لطاملا قّدمت الشـهداء يف سـبيل 

فلسطني.

     هذا الزلزال ومواقف الدول املتباينة تجاه آثاره، ووحدة املوقف الشعبي العريب واإلسالمي نحوه؛ كلُّ ذلك يعلمنا الكثري من الدروس:

1 - إنَّ كل محـاوالت االسـتعار لتمزيـق وحـدة الشـعوب، وإشـغالها بقضايـا جزئيـة عن قضاياها املشـركة والكرّبى، سـوف تسـقط عند أول مناسـبة 

تحتاج للتضامـن والتكاتف.

     وهـذه املحبـة والنجـدة التـي أظهرتهـا اليوَم أمتنا من مغربها إىل أقىص مرشقها، هي نفسـها املحبة التي سـتدفع أبناء هذه األمة لتحرير فلسـطني، 

وهي التي تصون هذه الشـعوب عن السـقوط يف وحل التطبيع.

2 - إنَّ هـذه األزمـات، كـا قضيـة فلسـطني، تكشـف السـقوط األخالقـي املريـع لألنظمـة الغربيـة، ومتاجرتهـا الفاضحة باملبـادئ اإلنسـانية وحقوق 

الشعوب.

     ولـن جعلـوا الزلـزال مناسـبة لتكريـس العنرصيـة والتمييـز، كـا ظهر يف العديد من مواقف املسـؤولني الغربيـني، فإّن هذه العنرصيـة كانت جليّة 

واضحة بأشـنع صورها يف فلسـطني، التي تغيب متاماً عن شاشـاتهم، وال مكان لسـريتها ما يجري يف فلسـطني من قتل وتدمري وترشيد ال يف أسـاعهم 

وال يف أبصارهـم، التـي عميـت وصّمـْت عـن شـعٍب مل يرقـأ نزف دمه أبـداً، وعن محتل مجـرم ال يزال ميعـن يف عدوانه وقتله وتدمـريه، واكرّب ما يعينه 

عـى ذلـك ِعلُمـه بـأن ال أحد يف العامل سـوف يسـائله أو يحاسـبه، فضالً عن اسـتمداده املال والسـالح من هـؤالء الذين يّدعون رعاية حقوق اإلنسـان.

3 - إنَّ الشـعب الفلسـطيني أكـرّب مـن اآلالم واملـآيس التـي يسـببها هـذا االحتـالل الغاشـم؛ وأنَّ كل مـا جرى ويجري عليـه مل ولن ينسـيه أو مينعه من 

تقديـم يـد املعونـة واملسـاعدة إىل إخوانـه الذيـن أصيبـوا يف الزلـزال، وبذلك ينطبق عليهـم املثَل الذي حّدثنا عنه رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال: )سـبَق 

َق بأحِدِهـا، وانطلَق رجٌل إىل ُعـرِض مالِِه، فأخَذ منُه مئـَة ألِف درهٍم  ِدرهـٌم مئـَة ألـِف درهـٍم(. قالـوا: وَكَيـَف ؟ قـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: )كاَن لرجٍل درهـاِن تصدَّ

ِبها(. َق  فتصدَّ

    فدرهم فلسطني خري وأعظم بركًة بإذن الله من قنطار غريهم؛ حاشا الصادقني الذين نجدهم يف كل البلدان.

4 - ويبقـى الزلـزال نتيجـة لعوامـل طبيعيـة، مهـا كان مؤملـاً فـإّن النـاس تتلقـاه بالصـرّب لعلمهـا أنّه بقضـاء الله تعـاىل وقـَدره، ولكن االحتـالل عدٌو 

للـه، والبطـش والظلـم والقتـل والتدمـري الـذي ميارسـه الصهاينـة يف فلسـطني هـو إعالن حـرب عى رشيعـة اللـه يف الناس، التـي تأمر بالعـدل والخري 

واإلحسان.

وعـى الكاذبـني الذيـن ميـدون شـالهم بفتـات املسـاعدات لضحايـا الزلـزال، أن يكفوا ميينهـم أوالً عن مـّد الكيان الغاصـب بكل صنـوف الدعم املايل 

والعسـكري واملعلومـايت؛ فاإلنسـانية كلهـا تعـاين مـن هـذا الوبـاء الذي اسـمه الصهيونيـة، والبّد له من عـالج، من أجـل خري النـاس، كل الناس.

االحتالل شرٌّ من الزلزال
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الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني



لهدمها.

     وأخطــر االحتــالل 5 عائــالت مقدســية بهــدم منازلهــا، وميلكهــا إبراهيــم وأدهــم وزيــد بشــري، وعثان 

عويســات، وإيهــاب الحصيني.

     ويهــدد االحتــالل بهــدم 280 منــزاًل ومنشــأة يف جبــل املكــرّب، بدعــوى عــدم الرخيــص،  وتحــت غطــاء 

قانــون )كامينتس(.

الحق هي باطلة وأنشأت عى باطل وهي محاكم محتلة وال نخضع لقوانينها”.
     وأردف بكــريات: »مــن أجــل ذلــك كانــت مظاهــرات وارتقــى يف األقــىص عــرشات الشــهداء، ويتواصــل التحــدي 

املقــديس رفضــا لــكل هــذه القــرارات«.

ــرواين،  ــى امل ــل املص ــار إىل داخ ــاه األمط ــرب مي ــرًا، بت ــىص مؤخ ــفل األق ــالل أس ــات االحت ــببت حفري      وتس

أحــد مصليــات املســجد األقــىص عــرّب ثقــوٍب يف ســقفه، وذلــك بســبب منــع االحتــالل دائــرة األوقــاف مــن ترميــم 

ــارك. ــات املســجد املب مصلي

      كــا تســاقطت حجــارة أكــر مــن مــرة مــن أعمــدة وأســوار ومصليــات املســجد، بســبب منــع الرميــم داخــل 

املســجد.

     قــال خطيــب املســجد األقــىص الشــيخ 

املقــدس  بيــت  أهــل  إّن  صــرّبي:  عكرمــة 

الوعــد  عــى  املدينــة وهــم  ُمتجــذرون يف 

والعهــد.

     صــرّبي أكــد يف ترصيحــاٍت لــه، أّن حمــالت 

االحتــالل العدوانيــة عــى القــدس هــي جــزٌء 

ــك  ــاًدا ذل ــي، ع ــاب الجاع ــة العق ــن سياس م

دليــاًل عــى ضعــف وتخبــط حكومــة االحتالل.

وأصيــب صبــاح اإلثنــني 2023-2-13، أكــر 

أثنــاء تصديهــم  مــن 30 مواطًنــا مقدســيًّا 

ــل املكــرّب  ــدة جب ــالل بل ــوات االحت القتحــام ق

جنــوب رشق القــدس املحتلــة، بهــدف هــدم 5 

منــازل لعائــالت بشــري وعويســات والحصينــي.

ــم  ــزل أده ــالل من ــوات االحت ــت ق      وهدم

بشــري، وجرّفــت أرًضــا وغرفــاً مســبقة الصنــع 

إىل  للوصــول  محاولــة  للعائلــة يف  وأشــجار 

ــًدا  ــد متهي ــم وشــقيقه زي ــده إبراهي ــزل وال من

     أكّــد رئيــس أكادمييــة األقــىص للوقــف 

والــراث، ناجــح بكــريات، األحــد 12-2-2023، 

عــى أّن صمــود املقدســيني أفشــل مخططــات 

ــالل بحــق املســجد األقــىص. االحت

     وقــال بكــريات يف ترصيــٍح لــه: “ثبــات 

املقدســيني وصرّبهــم وشــد الرحــال للمســجد 

ــو  ــه، ه ــذر في ــاحاته والتج ــلء س ــىص وم األق

الدعامــة األساســية التــي ســيفهم مــن خاللهــا 

االحتــالل أّن هــذا املســجد مســجدنا وال يقبــل 

ــل للتفــاوض”. القســمة عــى اثنــني وغــري قاب

ــوا  ــن يرضخ ــيني ل ــى أّن املقدس ــدد ع      وش

ــن  ــذ م ــي تنف ــة الت ــالل الباطل ــني االحت لقوان

خاللهــا محاكمــه انتهاكاتهــا بحــق املســجد 

ــارك وسياســة الهــدم والتهجــري يف  األقــىص املب

ــدس. ــة الق مدين

     وأضــاف بكــريات: “منــذ اليــوم األول قلنــا 

بــأن املحاكــم الصهيونيــة التــي أعطتهــم هــذا 

خطيب األقصى: المقدسيون متجذرون ولن تؤثر فيهم مجازر الهدم

مـن  هـو  ورباطهـم  المقدسـيين  ثبـات  والتـراث:  للوقـف  األقصـى  أكاديميـة  رئيـس 
واألقصـى القـدس  فـي  االحتـالل  مخططـات  سيفشـل 



     ودعــا وكيــل وزارة األوقــاف جميــع الفلســطينيني إىل شــّد الرّحــال إىل املســجد األقىص املبــارك والرباط 

فيــه، الفتـًـا إىل أن إنجــاح أســبوع القــدس العاملــّي لنــرصة القــدس واملســجد األقىص لــن يكــوَن إال ورجاُل 

القــدس يُشــعلون اللهب تحت أقــدام املقتحمــني الصهاينة.

ــات؛  ــم الفعالي ــة بتنظي ــع املؤسســات التعليميّ ــا الجامعــات الفلســطينيّة، وجمي ــب اآلغ      كــا طال

إلحيــاء أســبوع القــدس العاملــّي، وتفعيــل جميــع منصــات التواصــل االجتاعــّي؛ لخدمــة قضيــة القدس 

واملســجد األقــىص املبــارك.

     ودعــا أحــرار العــامل إىل دعــم القــدس وصمــود أهلهــا، وتنظيــم حمــالت مســتمرة؛ لتقديــم الدعــم 

ســة  بجميــع صــوره وأشــكاله، كــا دعــا املقاومــة الفلســطينيّة إىل االســتمرار يف حايــة املدينــة املقدَّ

ومســجدها األقــىص، ومراكمــة القــوة؛ اســتعداًدا لتحقيــق وعــد اللــه بالفتــح القريــب.

أقصاهــم، كــا هــم أمئــة يف صالتهــم أدعــو أن يكونــوا أمئــة لهــم يف تحريــر مقدســاتهم ويف مقدمتهــا 

األقىص.

     وختــم ترصيحاتــه بدعــاٍء قــال فيــه: »أســأل اللــه أن يجمعنــا يف األقــىص وقــد تحــرر مــن براثــن 

الصهاينــة املعتديــن«.

ــة  ــؤون الديني ــاف والش ــت وزارة األوق       أطلق

بالتعــاون مــع املؤسســات العلائية واملؤسســات 

ــني 13-2-2023،  ــة للقــدس واألقــىص، اإلثن العامل

ــع  ــا م ــي تزامًن ــدس العامل ــبوع الق ــات أس فعالي

ذكــرى اإلرساء واملعــراج، وذلــك خــالل مؤمتــٍر 

صحــايف نظمتــه أمــام مقرهــا يف غــزة، مبشــاركة 

ممثلــني عــن املؤسســات املشــاركة يف الفعاليــات، 

والتــي تبــدأ اليــوم، وتســتمر حتــى يــوم اإلثنــني 

.20-2-2023

     وخــالل كلمتــه، نيابــًة عــن املؤسســات 

املشــاركة، أكّــد وكيــل وزارة األوقــاف د. عبــد 

ــدس  ــة للق ــات العامل ــا، أن املؤسس ــادي األغ اله

واألقــىص تُطلــق هــذه الفعاليــات يف إطــار تواصل 

العــدوان املتغطــرس ضــد أبنــاء شــعبنا، وطوفــان 

التهويــد الــذي يســتهدف أحيــاء مدينــة القــدس 

ــارك. ــىص املب ــجد األق واملس

     ونبّــه إىل أّن هــذه اإلجــراءات الصهيونيــة 

تُْنــِذُر بانفجــاٍر شــديٍد يف املنطقــة، يــأكل األخــر 

واليابــس، ويكــون عدوُّنــا فيــه هــو الخــارس األكرّب.

     قــال عضــو املجلــس األورويب لألمئة، الشــيخ 

خافضــة  القــدس  مدينــة  إّن  غــايل:  أرشف 

رافعــة، وهــذه املدينــة املباركــة التــي باركهــا 

ــول  ــا الرس ــي دع ــي الت ــل، وه ــز وج ــه ع الل

األكــرم محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه وصحبــه 

ــا. ــلم إىل تحريره وس

     وأضــاف غــايل، يف ترصيــٍح لــه أّن “القــدس 

ــا، واشــرى  ــه أن ميــوت فيه ــم رب ــا إبراهي دع

قــرّبه ليدفــن فيهــا، ومــوىس طلــب أن يدفــن 

جوارهــا. هــذه املدينــة وأهلهــا أهــل الربــاط 

الذيــن بــرش بهــم الرســول محمــد األكــرم 

ــه وســلم”. ــه علي صــى الل

العاملــي  األســبوع  ومبناســبة  وتابــع:       

واملعــراج  اإلرساء  مناســبة  وقــرب  للقــدس 

أدعــو العلــاء أن يكونــوا أمئــة للنــاس لتحريــر 

أوقاف غزة ُتطلق فعاليات أسبوع القدس العالمي

عضـو المجلـس األوروبـي لألئمـة: القدس خافضة رافعـة وعلى األئمة قيـادة الناس لتحرير 
األقصى
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يُشــار إىل أّن األســري عدنــان تعــرض لالعتقــال”12” مــرة، وأمــى مــا مجموعــه يف ســجون 

االحتــالل نحــو مثــاين ســنوات، كان معظمهــا اعتقــاالً إداريًــا.

باحث مقدسي: االحتالل ُيسابق الزمن للتخلص من الوجود الفلسطيني في القدس

الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 11 على التوالي

ــال الباحــث يف الشــأن املقــديس جــال       ق

ــارس التطهــري العرقــي  عمــرو: إّن االحتــالل مُي

الوجــود  مــن  ـص  للتخلُـّ الزمــن  ويُســابق 

الفلســطيني يف القــدس.

     وبــني عمــرو أّن سياســة هــدم املنــازل 

ــة  ــوين يف مدين ــالل الصهي ــي يُنفذهــا االحت الت

ــيني. ــق املقدس ــج بح ــاب ممنه ــدس، عق الق

ــف  ــدس يُخال ــدم يف الق ــرو أّن اله ــد عم وأكّ

أّن  مؤكــًدا  واإلنســانية،  الدوليــة  القوانــني 

ــابق  ــي ويُس ــري العرق ــارس التطه ــالل مُي االحت

ــطيني. ــود الفلس ــن الوج ــص م ــن للتخلُّ الزم

     وأوضــح عمــرو بــأّن سياســة هــدم املنــازل 

الشــعب  بحــق  القــدس جرميــة حــرب  يف 

ــا أّن  الفلســطيني وخاصــة املقدســيني، موضًح

ــا  ــكل مكوناته ــري األرسة ب ــي تدم ــدم يعن اله

وال مُيكــن إعــادة البنــاء؛ ألن التكلفــة بالقــدس 

ا. مرتفعــة جــدًّ

     ورشعــت جرافــات بلديــة االحتــالل صبــاح 

اإلثنــني 2023-2-13، بهــدم منــزل املواطــن 

أدهــم بشــري، يف بلــدة جبــل املكــرّب بالقــدس 

ــده. ــزل وال ــة، ومتهــد لهــدم من املحتل

العــرشات مــن أهــايل حــي       وأصيــب 

ــالل  ــة، خ ــرية املطاطي ــاق واألع ــري، باالختن بش

مواجهــاٍت اندلعــت مــع رشطــة االحتــالل 

بالتزامــن مــع عمليــات الهــدم.

     يواصــل األســري الشــيخ خــر عدنــان 

القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي، إرضابــه 

عــن الطعــام لليــوم الحــادي عــرش )األربعــاء 

2023-2-15( عــى التــوايل؛ رفًضــا العتقالــه 

ــفي. التعس

     وبنّي نادي األســري الفلســطينّي، أّن محكمة 

االحتــالل العســكرية يف ســامل مــددت اعتقــال 

الشــيخ خــر عدنــان ) 44 عاًمــا(، حتـّـى يــوم 

اإلثنــني املُقبــل، يف ظــل إرضابــه عــن الطعــام، 

حيــث يحتجــز يف مركــز تحقيــق )الجلمــة(.

ــال  ــاد اعتق ــد أع ــالل ق ــش االحت      وكان جي

ــدة  ــه يف بل ــن منزل ــان م ــر عدن ــيخ خ الش

شــباط/ مــن  الخامــس  يف  عرابة/جنــني، 

ــام  ــن الطع ــه ع ــن إرضاب ــاري، وأعل فرّبايرالج

ــه،  ــة اعتقال ــق عملي ــا راف ــه، في ــور اعتقال ف

وســط  املنــزل،  طــال  وتخريــب  تفتيــش، 
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محمــود مــرداوي: إن انتهــاكات االحتــالل ومخططاتــه املتواصلــة تضاعــف مــن الغضــب الفلســطيني، 

وأبنــاء شــعبنا يســريون باتجــاه الخــالص مــن هــذا املحتــل باملقاومــة إلجبــاره عــى الرحيــل عــن أرضنا 

ومقدستنا.

     وأضــاف مــرداوي أن االحتــالل ميــارس أبشــع الجرائــم يف جميــع أنحــاء فلســطني ويضاعــف مــن 

انتهاكاتــه، لكــن الشــعب الفلســطيني بإرادتــه وعزميتــه ســينترص يف النهايــة.

     وأشار إىل أن االحتالل سيبقى يوسع ويعمق احتالله إذا مل يُضغط عليه باملواجهة والتحدي.

     وعــد أن اســتمرار انتهــاكات واعتــداءات االحتــالل بحــق أبناء شــعبنا الفلســطيني ســتؤدي لتصعيد 

األحداث، وســيواجه بالعمليــات البطولية.

ودعت ملواصلة الثورة يف وجه االحتالل، وشــد الرحال والرباط يف املســجد األقىص املبارك.

وقالــت وزارة الصحــة يف رام اللــه: إّن الطفــل قــي رضــوان واكــد )١٤ عاًمــا(، استشــهد متأثــرًا 

بجــروٍح بالغــة أصيــب بهــا برصــاص االحتــالل الحــي يف البطــن يف جنــني.

»حماس« تزف الشهيدين العايدي وأبو عرام وتدعو لمواصلة النفير لصد العدوان

»حماس« تنعى الشهيد الفتى قصي واكد

ــت حركــة “حــاس” الشــهيد محمــود       زفّ

ماجــد محمــد العايــدي )17 عاًمــا(، الــذي 

االحتــالل  قــوات  برصــاص  متأثــرًا  ارتقــى 

الصهيــوين أثنــاء اقتحامهــا مخيــم الفارعــة 

والشــهيد   ،14-2-2023 الثالثــاء  بطوبــاس، 

هــارون رســمي يوســف أبــو عــرام )25 عاًمــا(، 

الــذي ارتقــى متأثــرًا بجــراح أصيــب بهــا قبــل 

نحــو عامــني، برصــاص قــوات االحتــالل يف 

ــه بشــلل  ــا إىل إصابت مســافر يطــا، أّدت حينه

ــاق. ــر يف الس ــي وب رباع

لــذوي  بالتعزيــة  الحركــة  وتوجهــت        

الشــهيدين، ودعــت أبنــاء شــعبنا ملواصلــة 

الهمجــي،  االحتــالل  عــدوان  لصــد  النفــري 

ــرية  ــد وت ــام تصاع ــا موحــًدا أم ــوف صفًّ والوق

الوطــن،  أنحــاء  كل  يف  الصهيــوين  اإلجــرام 

ــجد  ــة واملس ــدس املحتل ــه الق ــب من ويف القل

لهجمــة  يتعــرض  الــذي  املبــارك  األقــىص 

رشســة. تهويديــة  اســتيطانية 

     مــن جهتــه، قــال القيــادي يف حركــة حاس 

جاهــري  إىل  “حــاس”  حركــة  دعــت      

ــي  ــى ق ــهيد الفت ــطيني الش ــعب الفلس الش

ارتقــى  الــذي  عاًمــا(،   14( واكــد  رضــوان 

برصــاص قــوات االحتــالل ظهــر األحــد -12-2

2023 يف مدينــة جنــني.

ــد،  ــا، إّن واك ــاٍن له ــة، يف بي ــت الحرك      وقال

ارتقــى يف جرميــة جديــدة ضمــن العــدوان 

املتواصــل عــى شــعبنا واالســتهداف املركّــز 

ــد. ــا الصام ــني ومخيمه ــة جن ملدين

مــن  االحتــالل  “حــاس”  وحــّذرت       

ــى الشــعب  ــه الهمجــي ع ــادي يف عدوان الت

األبطــال  يــد  عــى  وشــدت  الفلســطيني، 

الوطــن. أرجــاء  يف  الثائريــن 
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      قالــت الحركــة األســرية يف بيــاٍن مقتضــب: 

ــاء،  ــز وامل ــف الخب ــا برغي ــّرر محاربتن ــن ق م

ــة أو االستشــهاد. ــة الحّري ــه مبعرك ســرد علي

ورشع األرسى يف ســجن “نفحــة” الصحــراوي، 

خطــواِت  بتطبيــق   ،14-2-2023 الثالثــاء 

عصيــاٍن عــى أن تتســع دائــرة تنفيذهــا يف 

ــا  ــي أقرته ــة الت ــا للخط ــجون، وفًق ــة الس بقي

ــألرسى. ــا ل ــوارئ العلي ــة الط لجن

ــذ هــذه الخطــوات، ردًّا عــى  ــأيت تنفي       وي

ــذ  ــدء بتنفي ــالل الب إعــالن إدارة ســجون االحت

ــا  ــن عنه ــي أعل ــة، الت ــراءات العقابي أوىل اإلج

وزيــر األمــن القومــي املتطــرف بــن غفــري ضــد 

األرسى، واملتعلقــة بالتحكــم بكميــة امليــاه 

ــاعات  ــص س ــتخدمها األرسى، وتقلي ــي يس الت

ــتحام. االس

      وتتمثــل الخطــوات، اليــوم، بارتــداء لبــاس 

)الشــاباص(، اللبــاس البنــي الــذي تفرضــه 

إدارة الســجون عــى األرسى، وتعنــي هــذه 

ــة  ــد املواجه الخطــوة اســتعداد األرسى لتصعي

ــجن. ــد إدارة الس ض

الحريـة  بمعركـة  عليـه  سـنرد  والمـاء  بالرغيـف  يحاربنـا  مـن  األسـرى: 
د ستشـها ال ا و

     وأكــد الناطــق باســم مكتــب إعــالم األرسى، 

إعــالن  أّن  حســنني،  حــازم  املحــرر  األســري 

الحركــة األســرية عــن اســتعدادها واســتنفارها 

لــكل األرسى داخــل الســجون هــو رســالة 

ــري  ــن غف ــار ب ــون” إيت ــر املأف ــة لـ”الوزي قوي

ــدي  ــرك الج ــى التح ــون ع ــأن األرسى عازم ب

إليقــاف هــذه الهجمــة الرشســة ضدهــم.

     وقــال حســنني: “عــى االحتــالل وإدارة 

ســجونه أن يلتقطــوا رســالة البيــان بــأن كرامــة 

ــن نســمح  األرسى واألســريات خــط أحمــر، ول

ــا”. ــا حياتن ــو كلفن بتجاوزهــا حتــى ل

     وأضــاف: “الحركــة األســرية عــرّّبت يف هــذا 

ــيتم  ــوات س ــن الخط ــلة م ــن سلس ــان ع البي

تنفيذهــا يف قابــل األيــام، وســتبدأ مــن ســجن 

نفحــة ردًّا عــى بــدء تنفيــذ إجــراءات عقابيــة 

ــم”. ــاة األرسى وكرامته تســتهدف حي

     كــا تشــمل إغــالق األقســام، بحيــث 

ــة  ــة اليومي ــاة االعتقالي ــر الحي ــف مظاه تتوق

ــة  ــجن، باإلضاف ــة الس ــة بأنظم ــة واملتعلق كاف

بـ)الفحــص  يســمى  مــا  إجــراء  عرقلــة  إىل 

األمنــي(، بحيــث يخــرج األرسى للفحــص وهــم 

ــدي. ــدو األي مقي

لجنــة  أعلنــت   ،13-2-2023 واإلثنــني     

قرارهــم  عــن  لــألرسى  العليــا  الطــوارئ 

عــى  ردًّا  عصيــان؛  بخطــوات  بالــرشوع 

ســتنتهي  التــي  الســجون،  إدارة  إجــراءات 

ــام يف األول  ــن الطع ــن اإلرضاب ع ــالن ع باإلع

املقبــل. رمضــان  مــن 

    وكانــت إدارة الســجون أبلغــت األرسى، 

ــد  ــي بتحدي ــراء يق ــق إج ــدد تطبي ــا بص أنّه

كميــة امليــاه التــي يســتخدمها األرسى، وكذلــك 

ــون  ــث يك ــتحام، بحي ــاعات االس ــص س تقلي

ــا  ــا مل ــوم؛ ووفًق ــالل الي ــاعة خ ــم س ــكل قس ل

ــق  ــتبدأ بتطبي ــا س ــه اإلدارة، فإنه ــت عن أعلن

هــذا اإلجــراء يف األقســام الجديــدة يف ســجني 

ــوع”. ــة” و”جلب “نفح



تليها الخليل بـ 81، وجنني بـ 62.

     فيــا بلــغ عــدد أوامــر االعتقــال اإلدارّي الصــادرة خــالل الشــهر، 260 أمــرًا، منهــا 103 أمــرًا جديــًدا، 

و157 أمــر تجديد.

     وكانــت أعــى حملــة اعتقــاالت جــرت يف القــدس يف الثامــن والعرشيــن مــن كانــون الثــاين/ ينايــر، 

ــا فلســطينيًا، كان مــن بينهــم والــدة الشــهيد خــريي علقــم، ووالــدة  وطالــت عــى األقــل 60 مواطًن

الجريــح محمــود عليــوات.

ــق  ــف العمي ــي، والتزيي ــذكاء االصطناع ــول ال ــة ح ــات التقني ــرز املوضوع ــر أب ــتعرض التقري ــا يس ك

وامليتافــريس، ويــورد معلومــات للمهتمــني حــول الوســوم األكــر تــداواًل، وأبــرز املبــادرات املجتمعيــة، 

ــرز الحســابات والصفحــات الفلســطينية عــرّب منصــات التواصــل املختلفــة. ــة إىل أب باإلضاف

ــراد واملؤسســات  ــن األف ــة للمتابعــني واملهتمــني م ــام ومعرف ــر ليكــون مصــدر إله ــأيت هــذا التقري وي

والــرشكات املتخصصــة لالرتقــاء مبنهجيــة عملهــم عــى منصــات التواصــل االجتاعــي املختلفــة، وفضاء 

اإلعــالم الرقمــي.
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مؤسسـات األسـرى: االحتـالل اعتقـل 598 فلسـطينًيا خـالل الشـهر الماضـي معظمهـم 
القدس مـن 

»الشبابي اإلعالمي« ُيطلق تقرير واقع اإلعالم الرقمي في فلسطين لعام 2022

     قالــت مؤسســات األرسى: إّن ســلطات االحتــالل 

ــاين/ ــون الث ــت خــالل شــهر كان ــوين، اعتقل الصهي

ينايــر املــايض 598 مواطًنــا، مــن بينهــم 99 طفــاًل، 

و8 ســيدات، وشــّكلت حــاالت االعتقــال يف القدس 

النســبة األعــى، تليهــا الخليــل، وجنني.

     املؤسســات، وهــي: هيئــة شــؤون األرسى 

واملحرريــن، ونادي األســري الفلســطيني، ومؤسســة 

الضمــري لرعايــة األســري وحقــوق اإلنســان، ومركــز 

معلومــات وادي حلــوة - القــدس، يف بيــاٍن صحايف، 

اليــوم األحــد، إىل أّن عــدد األرسى واملعتقلــني يف 

ــى  ــغ نحــو 4780 أســريًا، حتّ ــالل بل ســجون االحت

نهايــة شــهر كانــون الثاين/ينايــر 2023.

     وبينــت املؤسســات أّن مــن بينهــم 29 أســرية، 

ونحــو 160 قــارصًا بينهــم ثــالث أســريات قــارصات، 

و915 معتقــاًل إداريًّــا، من بينهــم أســرية و5 أطفال.

وكانــت أعى نســبة اعتقاالت خــالل كانــون الثاين/

ينايــر يف القــدس، حيــث بلغــت 255 حالــة، تليهــا 

ـ 62. ـ 81، وجنني بــ الخليــل ب

     أطلــق املركــز الشــبايب اإلعالمــي األحــد -12-2

2023، التقريــر الســنوي “واقــع اإلعــالم الرقمــي يف 

فلســطني خــالل عــام 2022”، الــذي يرصــد ويوثــق 

حالــة اإلعــالم الرقمــي خــالل هــذا العــام الحافــل 

باألحــداث البارزة التي تفاعل معها الفلســطينيون.

ــدة  ــي ع ــالم الرقم ــع اإلع ــر واق ــاول تقري      ويتن

أقســام تهــم الباحثــني يف مجــال اإلعــالم الرقمــي، 

ومنصــات التواصــل االجتاعــي، مــن إحصائيــات 

وأرقام فلســطينية وعاملية حول اســتخدام منصات 

التواصــل، إضافــًة إىل معلومــات مهمــة حــول واقع 

املحتــوى الفلســطيني، الــذي يتعــرض لزيــادة 

ملحوظــة يف إجــراءات التضييــق واملالحقــة.

     واعتمــد التقريــر عــى منهجيــة علميــة تراعــي 

الخصوصيــة والحداثــة، والركيــز عــى القضايا التي 

ــف  ــب “عواص ــام 2022 يف تبوي ــالل ع ــريت خ أث

سوشــلجية” مثــل: أحــداث القــدس وثــورة الداخل 

املحتــل وقالع الضفة واستشــهاد الصحفية شــريين 

أبــو عاقلــة وحضــور فلســطني يف مونديــال قطــر 

.2022
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بخطوات العصيان، احتجاًجا عى إجراءات وزير االحتالل “بن غفري” بحقهم.

ــأيت ذلــك يف أعقــاب تهديــدات إدارة الســجون بتنفيــذ إجــراءات عقابيــة إذا أرّص األرسى عــى       ي

خطواتهــم االحتجاجيــة، ردًّا عــى قــرارات املدعــو” بــن غفــري”.

وســادت حالــة مــن التوتــر ســجن “نفحــة”، الثالثــاء 2023-2-14، يف أعقــاب اســتفزاز أحــد الّســجانني 

لــألرسى خــالل مــا يســمى بالفحــص األمنــي.

الشعب الفلسطيني.

     وتابــع املــرصي: نحــن مل ننــس اختــالط الــدم الفلســطيني بالريك عندمــا وقعت حادثة ســفينة مرمرة 

لكــر الحصــار الصهيــوين، إىل جانــب أّن النضــال الفلســطيني الســوري ممتــد منذ ســنوات طويلة ونعد 

أنفســنا شــعباً واحداً.

ــام املاضيــة العديــد مــن الحمــالت املســاندة للمترريــن مــن الزلــزال،       وشــهد قطــاع غــزّة يف األيّ

حيــث جــرى جمــع الترّبعــات مــن خــالل املســاجد، إىل جانــب تنظيــم العديــد مــن الوقفــات التضامنية 

يف القطــاع.

إعالم األسرى: عقوبات جديدة على أسرى بعدة سجون

دمنا واحد.. حملة بغزة للتبرع بالدم للشعبين السوري والتركي

ــجون  ــالم األرسى: إّن إدارة س ــب إع ــال مكت      ق

االحتــالل تضيّــق الخنــاق بشــكٍل أكرّب عــى أرسى 

)مجــدو وجلبــوع ونفحــة ورامــون والنقــب( 

وتفــرض عقوبــاٍت جديــدة متّس حياتهــم اليومية.

     وأكــد املكتــب يف ترصيــحٍ، األربعــاء -15-2

الجديــدة بحــق األرسى  العقوبــات  أّن   ،2023

ــص  ــم وتقلي ــل يف ســحب البالطــة والكمك تتمث

فــرة الفــورة يف ســجني جلبــوع ومجــدو، أمــا يف 

نفحــة والنقــب ورامــون متثلــت يف خــروج األرسى 

بالكلبشــات وإغــالق املغاســل ووقــف الرياضــة.

     وشــدد عــى أّن األرسى ُمصممــون عــى 

ــى تراجــع  ــة؛ حت ــم التصعيدي ــة خطواته مواصل

إدارة الســجون عــن كل الخطــوات التــي اتخذتهــا 

بحقهــم مؤخــرًا.

ــل  ــود داخ ــر تس ــن التوت ــواء م ــزال أج      وال ت

الســجون الصهيونيــة، بعــد إعــالن األرسى البــدء 

     أطلــق معهــد األمــل لأليتام يف قطــاع غزّة، حملة 

للتــرّبّع بالــدم للشــعبني الــريك والســوري، عــى إثر 

الزلــزال املدمــر الــذي رضب املنطقــة وخلـّـف آالف 

الوفيــات والجرحى.

     وجــاءت هــذه الحملــة التي القت إقبااًل واســًعا، 

بالتعــاون مع بنــك الــدم يف وزارة الصحة، يف ســياق 

اســتمرار الحمــالت الفلســطينيّة ملســاندة ضحايــا 

الزلزال.

     بــدوره، أوضــح مســؤول معهــد األمــل لأليتــام 

إيــاد املــرصي يف بيــاٍن لــه، أّن هــذه الحملــة تــأيت 

ــد  ــوريا بع ــا وس ــعبني يف تركي ــع الش ــن م للتضام

املصــاب الجلــل الــذي هــزّ العــامل بأكملــه، لذلــك 

دعونــا الجميــع للتــرّبع بالــدم بالرشاكــة مــع بنــك 

الــدم الــذي ســيرشف عــى الحملــة، وينســق مــع 

الجهــات املختصــة إلرســاله للجرحــى واملصابني يف 

ســوريا وتركيــا.

     وأشــار املــرصي، إىل أهميــة هــذه الحملــة التــي 

تــأيت كجــزء مــن رد الجميــل لهــذه الشــعوب التــي 

ــم  ــة الفلســطينية وتدع ــع القضي ــاً م ــف دامئ تق
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إدارة شـركة »ميتـا« ترفـع الحظـر عن صفحـة الحملة 
العالميـة للعـودة إلى فلسـطين باللغـة العربية 
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إشهار كتاب »وفق المصادر« لألسير الفلسطيني عبد الناصر عيسى
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تشــمل الشــعر، والخواطــر، والنقــد، والســرية 

الذاتيــة، والدراســات األكادمييــة، واألبحــاث 

ــادة. ــة الج العلمي

     وأشــار إىل أهميــة هــذا اإلصــدار املختلــف 

ــر يف  ــن اآلخ ــة م ــه الرجم ــم في ــه وت يف نوع

ــالل  ــن خ ــالل م ــاول االحت ــذي يح ــت ال الوق

الرجمــة املشــوهة تقديــم قــراءة للفلســطيني 

بعيــدة كل البعــد عــن الحقيقــة وتزييــف 

ــم. ــا يخــدم مصالحه ــة مب الحقيق

ــة  ــاول بحرفي ــى “ح ــري عي ــد أن األس      وأكّ

ومهنيــة عاليــة أن يرجــم لنــا مــا ال تريــد 

املؤسســة اإلرسائيليــة أن يصــل لنــا”.

ــراءة يف  ــر ق ــواف العام ــايف ن ــّدم الصح      وق

اإلصــدار الجديــد، وتخلــل الحفــل عــرض مــريئ 

عــن األســري عيــى وكتابــه الجديــد.

    نظـّـم مركــز حضــارات للدراســات السياســية 

ــبت  ــايف، الس ــا الثق ــز ياف ــراتيجية ومرك واالس

“وفــق  كتــاب  إشــهار  حفــل   ،11-2-2023

ــا  ــارص عط ــد الن ــر عب ــادر 2022” لألسيـ املص

ــى. ــه عي الل

     وأقيــم الحفــل يف مقــّر مركــز يافــا مبخيــم 

بالطــة رشقــي نابلــس شــال الضفــة الغربيــة 

مــن  نخبــة  وحضــور  مبشــاركة  املحتلــة، 

املهتمــني بــأدب الســجون.

ــلة  ــن سلس ــس ضم ــاب الخام ــّد الكت      ويُع

“وفــق املصــادر”، التــي بــدأت عــام 2018 

ــن  ــن م ــدار الثام ــًدا، واإلص ــملت 15 مجل وش

ــى. ــري عي ــات األس ــوع مؤلف مجم

   ويهــدف الكتــاب إىل توعيــة القــارئ باملعــاين 

التــي يصعــب ترجمتهــا، ويركــز عــى األحداث 

واملواقــف األمنيــة والسياســية والحزبيــة لــدى 

الصهاينة.

     واتبــع الكاتــب منهجيــة علميــة اعتمــدت 

ونســب  والرجمــة  النقــل  يف  الدقــة  عــى 

للغــة  معرفتــه  واســتثمر  ملصــدره،  الــكالم 

العرّبيــة، واحتكاكــه بالجنــود الصهاينــة داخــل 

ــة  ــي باملعلوم ــاب غن ــروج بكت ــجون للخ الس

واملعرفــة.

ــرص  ــري ن ــا تيس ــز ياف ــس مرك ــب رئي      ورّح

ــد مواصلــة برنامــج مركــز  اللــه بالحضــور، وأكّ

يافــا لتســليط الضــوء عــى أدب الســجون 

إلبــراز إنتــاج األرسى وإرســال رســالة لالحتــالل 

بــأّن إرادة األرسى أقــوى مــن كل إجراءاتــه 

ــددة. املش

الحيفــاوي  املحامــي  أوضــح  بــدوره،       

يف  األرسى  إصــدارات  أّن  عبــادي،  حســن 

الســنوات األخــرية أصبحــت تتســم بالشــمولية 

ومل تعــد تقتــرص عــى املعانــاة والتعذيــب 

بــدأت تشــمل  بــل  التقليديــة،  الروايــة  أو 
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     أكـّـد زعيــم املعارضــة، العضــو يف “كنيســت” 

االحتــالل الصهيــوين، يائــري البيــد، اإلثنــني -13-2

2023، أّن “إرسائيــل عــى حافــة الهاويــة، ويف 

لحظــة حســم”، وأنّهــا “ســائرة نحــو الخــراب، إذا 

تــّم إقــرار قانــون التعديــالت القضائيــة”.

ــزاب  ــم كل أح ــاٍن باس ــد، يف بي ــاف البي      وأض

املعارضــة، أّن “قانــون التعديــالت القضائيــة، 

ــا  ــه”، ك ــفى من ــن تُش ــل ل ــإّن إرسائي ــّر، ف إذ م

“ســيكون ذلــك رضبــة قاتلــة ال ميكــن إصالحها”.

ــالل،  ــت” االحت ــو “كنيس ــال عض ــدوره، ق      ب

أفيغــدور ليرّبمــان: إّن “حكومــة نتنياهــو وزعيــم 

حركــة )شــاس( أرييــه درعــي يف خطــر”، مضيًفــا 

أنّهــا “يعمــالن عــى إنقــاذ نفســيها مــن 

ورطتهــا القضائيــة، عــرّب إقــرار قوانــني تــرب 

املحكمــة العليــا”.

وأشــار ليرّبمــان إىل وجــود عمليــة داخــل حكومة 

االحتــالل، مكّونــة مــن خطــوات، “الخطــوة 

األوىل منهــا عبــارة عــن قوانــني، هدفهــا أن تنقذ، 

بصــورة شــخصية، درعــي ونتنياهــو”، مؤكّــًدا أّن 

“الحكومــة هــي يف خطــر ألّن أكــرّب شــخصيتني 

فيهــا يف خطــر، والقانــون هدفــه إنقاذهــا مــن 

اقتـراب  عـن  مسـؤولون يتحدثـون  الهاويـة«..  حافـة  علـى  »إسـرائيل 
العنـف أعمـال 

ــة  ــة إىل الســيطرة الحكومي      وتهــدف الخطّ

ــك  ــا يف ذل ــاة، مب ــني القض ــى تعي ــة ع الكامل

ــّدة،  ــص، بش ــا تقلّ ــا أنّه ــا، ك ــة العلي املحكم

قــدرة املحكمــة العليــا عــى إلغــاء الترشيعات.

ــع  ــن “الكنيســت” مــن إعــادة ترشي      ومتّك

القوانــني، التــي متكنــت املحكمــة مــن إلغائهــا، 

بأغلبيــة 61 عضــًوا فقــط. ووصفــت املعارضــة 

دافــع  بينــا  بـ”االنقــالب”،  الخطــة  هــذه 

ــا “تهــدف إىل إعــادة  نتنياهــو عنهــا قائــاًل إنّه

ــني الســلطات”. ــوزان ب الت

وتــرى املعارضــة أّن الهــدف األســاس مــن 

ــم  ــالف الحاك ــا االئت ــي طرحه ــالت الت التعدي

هــو “ترّبئــة نتنياهــو مــن اتهامــات بالفســاد يف 

3 ملفــات يُحاكـَـم بشــأنها”، باإلضافــة إىل فتــح 

البــاب أمــام حليفــه درعــي لتــويل حقيبــة 

وزاريــة، عــى رغــم إدانتــه بتهــم التحايــل 

ــة. ــرّة الثاني ــة للم ــب، والرق ــى الرائ ع

املصدر: امليادين

من ورطتها القضائية”.

ــا الخطــوة الثانيــة فهــي »توجيــه رضبــة       أّم

قاســية إىل املحكمــة العليــا، إذ إّن نتنياهــو ينوي 

تحويــل املحكمــة العليــا إىل محكمــة الليكــود«.

     وحــّذر رئيــس الشــاباك الســابق، عامي إيلون، 

نتنياهــو مــن »واقــع عنيــف«، مؤكّــًدا أّن »فــرص 

الحــوار بشــأن التعديالت القضائيــة معدومة«.

     وأضــاف إيلــون لـ«القنــاة الـــ١3« الصهيونيــة، 

أنـّـه »ال أحــد يف إرسائيــل يعــرف إىل أيــن ستســري 

ــه  ــي تواج ــرة األوىل الت ــي امل ــذه ه ــور، فه األم

فيهــا إرسائيــل هذا الواقــع يف التاريــخ الحديث«.

ــا، ناشــدت عضــو »الكنيســت«،       مــن جانبه

شاشــا بيتــون، نتنياهــو، قائلــة: إّن »بيدكم وقف 

الجنــون، ومنــع التــرع يف االصطــدام، وتدمــري 

إرسائيــل«.

     وتتصاعــد الهجــات ضــد تعديــل النظــام 

القضــايئ، بقيــادة وزيــر القضــاء ياريــف ليفــني 

يف حكومــة االحتــالل، وخصوًصــا أّن لجنــة 

ــون والدســتور يف “الكنيســت” صّدقــت،  القان

يف القــراءة األوىل، عــى بنديــن مــن هــذه 

الخطــة.
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فوشـــــــــه

موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الشرق من حيفا وتبعد عنها 14 كم.

تبلـغ مسـاحة أراضيهـا المسـلوبة حوالى 5000 دونمًا، وبلــغ عــدد ســكانها عـام 1922 حوالى 165 نسـمة، 
وعـام 1931 حوالـى 202 نسـمة، وعـام 1945 حوالـى 400 نسـمة.

أقام االحتالل على أراضي القرية مستوطنة “كيبوتس أوشا” في العام 1937.
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