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     يؤمن جميع املتمسكون بقيم العدالة والسالم، وبحق الشعوب في الحرية والكرامة واألمان، أنَّ الكيان الغاصب الصهيوني كسائر كل 

أنظمة االحتالل التي عرفتها البشرية، هو كياٌن زائل ال محالة. تنبئنا بذلك ُسنن التاريخ ووقائعه الصادقة، وليس بينه وبين هذا الزوال إال 

سنوات تطول أو تقصر بحسب عوامل متعددة، نشير إلى بعضها ههنا.

 لـدى 
ً
 يوميـا

ً
     بـل إنَّ قـادة هـذا الكيـان وجمهـوَره مـن املسـتوطنين يعتقـدون بهـذا الـزوال، وهـذا أمـٌر غـدا الجهـُر بـه والتحذيـر منـه حديثـا

السياسـيين واإلعالمييـن ومراكـز البحـث الصهيونيـة.

     ومـا مؤتمـر األمـن القومـي الصهيونـي ال16 الـذي انعقـد يـوم أمـس األربعـاء فـي مسـتعمرة تـل أبيـب، إال شـاهد واحـٌد علـى مـا نقـول، حيـث 

سيطر الحديث عن خطر الصدع والصراع الداخلي في الكيان الصهيوني على أغلب النقاشات التي شهدها املؤتمر، إضافة إلى الحديث 

 مـن اشـتداد أوارهـا فـي شـهر رمضـان القـادم.
ُ

عـن خطـر العمليـات الفدائيـة الصهيونيـة، التـي تـردد بيـن الحاضريـن التخـّوف

     هـذا الصـراع والصـدع الصهيونـي مـن جهـة، والعمليـات الفدائيـة الفلسـطينية مـن جهـة أخـرى؛ يمثـالن قانونيـن أساسـيين يتحكمـان فـي 

َفَتـْي ميـزان... آيـة ترسـم 
َ

مـدة عمـر هـذا الكيـان الزائـل؛ وفـي القـرآن الجليـل آيـة معروفـة، تصـوغ هذيـن القانونيـن فـي معادلـة مترابطـة كمثـل ك

َحـقُّ 
ْ

ـْل َجـاَء ال
ُ
ـر عنـه بمصطلـح االنزهـاق: )َوق مصيـر الباطـل وتحـدد زوالـه بعامليـن، أولهمـا مجـيء الحـّق وثانيهمـا انفعـال الباطـل للـزوال املعبَّ

ـا(.
ً
اَن َزُهوق

َ
َباِطـَل ك

ْ
َباِطـُل ۚ ِإنَّ ال

ْ
َوَزَهـَق ال

عـول( إشـارة إلـى اسـتحكام هـذه الصفـة فـي 
َ
ـه بطبعـه )َزهـوق( كمـا أثبـَت القـرآُن الكريـم، والتعبيـر بصيغـة )ف      فالباطـل زاهـق ال محالـة، ألنَّ

ـف أهل الحّق 
ُّ
 لـه يحمـل مقومـات البقـاء، وإنمـا وجـوده واسـتمراره مرهونـان بعوامـل خارجيـة، إضافـة إلـى تخل

ً
ـه ال جوهـر أصيـال الباطـل، وأنَّ

عـن اإلقـدام واملجـيء.

     وهـذا حـال الكيـان الصهيونـي الباطـل، إذ اعتمـد فـي إنشـائه علـى تضافـر القـوى العامليـة االسـتعمارية فـي دعـم املشـروع الصهيونـي لغايـات 

خاصـة، وعلـى ضعـف قاتـل كانـت تعيشـه هـذه األمـة، فـي مطلـع القـرن العشـرين وخـالل العقـود التـي تلـت، ولكنهـا لـم تعـد اليـوم كمـا كانـت 

آنـذاك.

 حتى اليوم، بل وأضيفت إليه اتفاقات التطبيع التي أريد منها إعطاء الكيان 
ً
      وإذا كان هذا الدعم الغربي االستعماري للكيان ما زال قائما

 من أمان وقوة؛ فإنَّ كّل ذلك لم ولن يمنع بقية العوامل املؤثرة في زوال الكيان من النماء والحضور.
ً
جرعة

 تحـت 
ً
      وقـد درس مؤتمـر األمـن القومـي الصهيونـي الـذي ذكرنـاه أهميـة اسـتثمار اتفاقـات التطبيـع املعلنـة واملخفيـة، والتـي ُعقـدت أخيـرا

اسـم )أبراهام(؛ كما درس التغييرات الدولية التي يجب على الكيان الغاصب االسـتفادة منها، وفي مقدمتها حرب أوكرانيا، لكن املشـاركين 

 عند عاملي الصدع الصهيوني والفداء الفلسطيني كما أشرنا؛ وهنا موطن الشاهد الذي يصوغه القرآن في قانون 
ً
في املؤتمر توقفوا طويال

ـه َزهـوق بطبعـه، لكـن هـذا الـزوال لـن يتحقـق إال بمجـيء أهـل الحـق وإقدامهـم، أي بفعاليتهـم 
ّ
مفـاده: إنَّ الباطـل منفعـٌل فـي ذاتـه للـزوال، ألن

املزيلـة للباطـل، وهـذا مـا يحققـه أهـل الفـداء فـي فلسـطين وما حولها.

ـنني الرحَمـوّي” فـي محـو هـذا الكيـان        ومـا بيـن انفعـال الباطـل للـزوال، وفعاليـة أهـل الحـق فـي اإلزالـة، يتحقـق “الوعـد اإللهـي التاريخـي السُّ

الغاصـب الـذي قـام علـى أكذوبـة “الوعـد العنصـري األسـطوري الحرَبـوّي”.

الكيان الغاصب بين فاعلية اإلزالة وانفعال الزوال
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الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني



بجريمة االحتالل في نابلس.

     وردد املشاركون في املسيرة قسم الدفاع عن األق�صى، إلى جانب هتافات لكتائب القسام واملقاومة في غزة 

وجنين ونابلس، ونددوا بالتنسيق األمني بين السلطة واالحتالل.

     كما صدح الشّبان بالهتاف لقائد أركان املقاومة محمد الضيف والناطق باسم القسام أبو عبيدة.

     فــي خطبــة الجمعــة فــي املســجد األق�صــى املبــارك، 
قــال الشــيخ إســماعيل النواهضــة: إّن أرض الربــاط 
والســلب  للنهــب  يتعرضــان  املقــدس  بيــت  وخاّصــة 

وتغييــر معاملهــا وحصــار القــدس وارتــكاب املجــازر.
ــد نواهضــة رفــض الشــعب الفلســطيني ألن 

ّ
     وأك

تكــون القــدس وســيلة للتنافــس مــن أجــل التحــدث 
والتفــاوض علــى ثغورهــا بعيــًدا عــن الثوابــت الدينيــة 

والحقــوق التاريخيــة.
ــه ليــس بإمــكان أحــد 

ّ
     وأضــاف الشــيخ نواهضــة أن

حرمــان أّي فــرٍد مــن أهــل القــدس مــن العيــش فيهــا، 
وال يجــوز تجاهــل حــق العــرب واملســلمين فيهــا وفــي 

بيــت املقــدس.
مــن  لليقظــة       ودعــا خطيــب األق�صــى املســلمين 
ســباتهم، والحذر من املؤامرات التي تحاك ضدهم.

وقالــت مصــادر مقدســية: إن نحــو 70 ألــف مصــٍل 
مــن أهالــي القــدس والداخــل املحتــل.

      وعقب صالة الجمعة، شهدت باحات املسجد 
املبــارك مســيرة حاشــدة دعًمــا للمقاومــة، وتنديــًدا 

ــة  ــن مدين ــان م ــر خرضعدن ــل األس      يُواص

ــوم  ــام للي ــن الطع ــوح ع ــه املفت ــن، إرضاب جن

حتــى  التــوايل  عــى  والعرشيــن  الرابــع 

العتقالــه  رفًضــا   28-2-2023 الثالثــاء  يــوم 

التعســفي، يف ظــروف قاســية بزنازيــن العــزل 

االنفــرادي يف مركــز تحقيــق الجلمــة.

ــباط/ ــوين يف 5 ش ــالل الصهي ــاد االحت      وأع

ــان )44  ــرض عدن ــال خ ــاري، اعتق ــر الج فرباي

عاًمــا( مــن منزلــه يف بلــدة عرابــة، وعــى إثــره 

ــام. ــن الطع ــوح ع ــل يف إرضاب مفت دخ

ــل  ــان اعتق ــر خرضعدن ــار إىل أّن األس      يُش

عــدة مــرات يف ســجون االحتــالل ووصلــت 

ســنوات   7 إىل  ســجنه  ســنوات  مجمــوع 

ــوح  ــاض اإلرضاب املفت ــبق أن خ ــف، وس ونص

عــن الطعــام يف الســجون 5 مــرات آخرهــا يف 

ــا. ــام 2021 لـــ 25 يوًم الع

الشـيخ إسـماعيل النواهضـة: ال يمكـن ألّي قـوٍة أن تمنـع المقدسـيين مـن العيـش 
فـي مدينتهـم..  ومسـيرة فـي سـاحات األقصـى دعًمـا للمقاومـة

األسير خضرعدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ24
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     وقبل أيام حرث مستوطنون، مساحات زراعية مستأجرة من وزارة األوقاف من قرية العوجا، 
في حوض 44 شمال مدينة أريحا بدعوى وقوعها في مناطق مصنفة “ج”.

     وتقــع قريــة العوجــا علــى بعــد 12 كــم مــن مدينــة أريحــا، وتبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 106,399 
 عبــارة عــن مســطح بنــاء للقريــة، وبلــغ عــدد ســكانها 5,224 نســمة حتــى 

ً
دونًمــا منهــا 1,186 دونمــا

.2017 العــام 
     وســلب االحتــالل مــن أراضيهــا نحــو 5000 دونــم ملصلحــة االســتيطان واالحتــالل، ويقــع علــى 

أراضيهــا قواعــد عســكرية صهيونيــة نهبــت 1600 دونــم.

ــا فاضًحــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصلــة، وتهديــًدا خطيــًرا علــى أمــن واســتقرار 
ً
وخرق

املنطقــة برمتهــا.
      وشــددت علــى أّن هــذه الجرائــم املتزايــدة وصلــت إلــى مســتوى خطيــر ال يمكــن الســكوت عنــه، 
ويجــب مواجهتــه علــى األصعــدة كافــة، مــن خــالل إدراج املســتعمرين وتنظيماتهــم وقادتهــم علــى 

قوائــم اإلرهــاب الدوليــة.
     وحّملــت حكومــة االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن جرائــم املســتعمرين التــي وقعــت فــي حــوارة 

وزعتــرة وبوريــن، وفــي ســائر أنحــاء فلســطين.

االحتالل يستولي على 193 دونًما في المنطقة األثرية من بلدة العوجا

التعاون اإلسالمي: تدعو المجتمع الدولي لكّف إرهاب المستوطنين

أمــًرا  الصهيونــي  االحتــالل  جيــش  أصــدر      
عســكرًيا جديــًدا باالســتيالء علــى أكثــر مــن 193 
دونًمــا واســتمالكها بالكامــل فــي املنطقــة األثريــة، 

فــي أريحــا. بلــدة العوجــا  شــمال 
     ووّزع جيــش االحتــالل أمــًرا عســكرًيا يق�صــي 
األثــري  املوقــع  فــي  التصــرف  وحــق  باســتمالك 
ملــدة 5 ســنوات، واالســتيالء علــى أرض بمســاحة 

193.292 دونًمــا مــن أرا�صــي قريــة العوجــا.
     كمــا أجبــرت قــوات االحتــالل أصحــاب املحــال 
التجاريــة فــي املنطقــة الواقعــة بمــوازاة الطريــق 

90 شــمال بلــدة العوجــا علــى إغالقهــا.
     ويعمــل االحتــالل علــى ضــّم بعــض املحميــات 
الطبيعيــة ومناطــق التنــوع الحيــوي فــي محافظــه 
التــي  العوجــا”  “عيــن  وخاصــة  واألغــوار  أريحــا 
خربــة  وهمــا  أثرييــن  موقعيــن  علــى  تحتــوي 
العوجــا الفوقــا، ومجموعــة مــن القنــوات املائيــة 

القديمــة.

اإلســالمي،  التعــاون  منظمــة  دانــت      
فــي  الصهيونــي  االحتــالل  انتهــاكات  اســتمرار 
فلســطين بمــا فيهــا الجريمــة األخيــرة البشــعة 
 11 ضحيتهــا  راح  والتــي  نابلــس،  مدينــة  فــي 

املدنييــن. الجرحــى  وعشــرات  شــهيًدا 
الفلســطيني  الشــعب       وأشــادت بصمــود 
املتواصــل  الهمجــي  العــدوان  مواجهــة  فــي 
لكفــاح  دعمهــا   

ً
مؤكــدة االحتــالل،  قبــل  مــن 

الســترداد  العــادل  الفلســطيني  الشــعب 
فــي  حّقــه  ذلــك  فــي  بمــا  الوطنيــة،  حقوقــه 
فلســطين  ســيادة  وتجســيد  املصيــر،  تقريــر 
القــدس. وعاصمتهــا  املســتقلة  أرضــه  علــى 

وأكــدت منظمــة التعــاون اإلســالمي أّن هــذه 
األرض  فــي  املتواصلــة  واالنتهــاكات  الجرائــم 
الفلســطينية، بمــا فيهــا القــدس، واالســتمرار 
جرائــم  تشــكل  االســتعمارية،  سياســاتها  فــي 
اإلنســانية،  ضــد  وجرائــم  جســيمة،  حــرب 
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كافــة مــن الســاعة 11 صباًحــا وحتــى 3 عصــًرا، إضافــة إلــى ارتــداء مالبــس الســجن “الشــاباص” وذلــك 
ضمــن الخطــوات املتصاعــدة ملواجهــة اإلجــراءات القمعيــة بحقهــم.

دت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية األسيرة في بياٍن لها، اإلثنين، أنَّ الحركة األسيرة 
ّ

وأك
ماضيــة فــي مواجهــة إجــراءات املدعــو “بــن غفيــر” الــذي يعتــدي علــى حقوقنــا األساســية مــن مــاء وخبــز 
 إلــى اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام فــي األول مــن شــهر رمضــان 

ً
بالعصيــان العــام فــي الســجون كافــة؛ وصــوال

القــادم.

بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها إلنهاء حياتنا.
     ودعــت اللجنــة الشــعب الفلســطيني بــكل قــواه وقادتــه إلــى إســناد األســرى بــكل املســتطاع، 
حتــى يتــم تحقيــق مطلبهــم بالحريــة والكرامــة، وأن يجعــل مــن كل يــوم جمعــة، “جمعــة غضــب”، 

و”إســناد لهــم”، فــي كافــة ســاحات الوطــن ونقــاط التمــاس.

توتر شديد يسود سجن النقب عقب فرض عقوبات جديدة بحق األسرى

الحركة األسيرة: قانون إعدام األسرى لن يزيدنا اال إصراًرا

النقــب  ســجن  فــي  شــديد  توتــٌر  ســاد      
بعــد   ،28-2-2023 الثالثــاء  الصحــراوي، 
فــرض عقوبــاٍت جديــدة بحــق األســرى مــن وزيــر 
االحتــالل املتطــرف “بــن غفيــر”، تمــّس حياتهــم 

. ســية ألسا ا
العقوبــات الجديــدة بحــق أســرى  لــت 

ّ
      وتمث

بغيــر  األهالــي  مــن  كثيــر  زيــارات  بمنــع  النقــب، 
األجــواء  ظــل  فــي  املالبــس  إدخــال  وعــدم  مبــرر، 
البــاردة، وااللتفــاف علــى ممثلــي األســرى لســحب 

منهــم. االعتــراف 
النقــب  فــي ســجن  الحركــة األســيرة  وتــدرس       
الجديــدة،  التصعيديــة  الخطــوات  مــن  جملــة 
“بــن  املتطــرف  مــن  العقابيــة  القــرارات  بعــد 

غفيــر”.
االحتــالل  ســجون  فــي  األســرى  ويواصــل       
عشــر  الخامــس  لليــوم  االحتجاجيــة  خطواتهــم 
املتصاعــد،  النضالــي  البرنامــج  ضمــن  توالًيــا، 

بحقهــم. القمعيــة  اإلجــراءات  ملواجهــة 
الســجون  فــي  األقســام  إغــالق  األســرى  وقــرر 

العليــا  الوطنيــة  الطــوارئ  لجنــة  ــدت 
ّ

أك      
للحركــة الوطنيــة األســيرة “أّن مشــروع قانــون 
يعبــر  الــذي  الفلســطينيين،  األســرى  إعــدام 
عن وجه االحتالل الحاقد املجرم، لن يزيدنا 
إال إصــراًرا علــى مواجهــة هــذا االحتــالل داخــل 

األســر وخارجــه”.
      وأوضحــت اللجنــة فــي بيــان، صــدر عنهــا 
اإلثنين 2023-2-27، أّن “هذا القانون سيتم 
بموجبه إيقاع عقوبة اإلعدام على كل مقاوم 
حــر، لّبــى نــداء الوطــن الجريــح واملســتباح مــن 

االحتــالل بمســتوطنيه وجنــوده املحتليــن”.
      وشــددت علــى امل�صــي قدًمــا فــي مواجهــة 
إجــراءات املتطــرف “بــن غفيــر”، الــذي يعتــدي 
وخبــز،  مــاء،  مــن  األساســية،  حقوقنــا  علــى 
 

ً
بالعصيــان العــام فــي الســجون كافــة؛ وصــوال
فــي األول  إلــى اإلضــراب املفتــوح عــن الطعــام 
مطلبــه  ســيكون  والــذي  رمضــان،  شــهر  مــن 
األساس حريتنا، وليس تحسين شروط حياة 
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     ودعــا بركــة الفصائــل والقــوى الفلســطينية كافــة لتوحيــد جهودهــا، ومواصلــة طريــق االنتفاضــة 
واملقاومــة، كافــة لتوحيــد جهودهــا، ومواصلــة طريــق االنتفاضــة واملقاومــة، باعتبارهــا الطريــق الوحيــد 

لتحريــر األرض، واســتعادة الحقــوق واملقدســات.
     وقتــل مســتوطنان صهيونيــان، ظهــر األحــد 2023-2-26، فــي عمليــة إطــالق نــار بطوليــة نفذهــا شــاب 
فلســطيني اســتهدفت مركبــة صهيونيــة، خــالل مرورهــا عبــر شــارع حــوارة الرئيــس، وســط بلــدة حــوارة، 

جنوبــي مدينــة نابلــس.

، والتغطية على فشله األمني في التعامل مع قوة املقاومة الشعبية املتصاعدة محلًيا”.
ً
عامليا

ــدت الحركــة أّن هــذه املشــاركة تأتــي فــي ســياق تمــادي العــدو الصهيونــي فــي عنفــه وإرهابــه 
ّ

      وأك
بحق الشــعب الفلســطيني.

عضو قيادة حركة »حماس« في الخارج ُيشيد بعملية حوارة ويدين مشاركة 
السلطة في قمة العقبة

»األردن تقاطع« تدين مشاركة عّمان بقمة العقبة األمنية

فــي  “حمــاس”  حركــة  قيــادة  عضــو  أشــاد       
الخــارج، علــي بركــة، بالعمليــة البطوليــة فــي بلــدة 
ســياق  فــي  جــاءت  التــي  نابلــس،  بمدينــة  حــوارة 
الــرد الطبيعــي علــى جرائــم االحتــالل الصهيونــي، 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  البشــعة  ومجــازره 
الفلســطيني، وآخرهــا مجــزرة نابلــس قبــل أيــام.

فــي تصريــٍح صحافــي، املشــاركة       ودان بركــة، 
العقبــة،  قمــة  فــي  الفلســطينية  الرســمية 
للشــعب  جديــًدا  ا 

ً
اســتهداف باعتبارهــا 

وقضيتــه  الباســلة،  ومقاومتــه  الفلســطيني، 
. لــة د لعا ا

اســتمرار  حــوارة  عمليــة  أّن  بركــة  ويــرى       
ا علــى مــا يقترفــه  ملســيرة طويلــة مــن املقاومــة؛ ردًّ
االحتــالل مــن مجــازر ومذابــح، فــي ســياق حالــة 
علــى  والدولــي  الفلســطيني  الرســمي  الســكوت 

الفا�صــي. االحتــالل  هــذا 

 Jordan BDS دانــت حركــة األردن تقاطــع     
الجتمــاع  األردنيــة  واملشــاركة  االســتضافة 
االحتــالل  قيــادات  مــع  األمنــي  العقبــة 
وأميركيــة  مصريــة  وبمشــاركة  الصهيونــي، 

الفلســطينية. والســلطة 
      وحسب البيان “تأتي هذه الخطوة ضمن 
لتطبيــق  املنطقــة  علــى  األميركيــة  الضغــوط 
التهدئــة  إلــى  اســًما  تســعى  أمنيــة  خطــة 
وخفــض التصعيــد، وفــي الحقيقــة تســعى إلــى 
اســتهداف حق الشــعب الفلســطيني والعربي 
وحقــه  الصهيونيــة  األخطــار  مواجهــة  فــي 
وتحمــل  االحتــالل،  مقاومــة  فــي  املشــروع 
املجــرم  بيــن  مشــتركة  مســؤولية  طياتهــا  فــي 

والضحيــة”.
قــراءة الحــدث  ــه “ال يمكــن 

ّ
أن      وأضافــت 

الصهيونــي  للعــدو  نجــاة  طــوق  بوصفــه  إال 
جرائمــه  علــى  للتغطيــة  تــوت  ورقــة  بتقديــم 
األمنــي  فشــله  علــى  والتغطيــة   ،

ً
عامليــا



فلســطين،  علمــاء  هيئــة  رئيــس  صــّرح       
العقبــة  لقــاء  أّن  تكــروري:  نــواف  الدكتــور 
ودعمــه  حضــره  مــن  جبيــن  فــي  عــاٍر  وصمــة 
 صريحــة هلل ورســوله واملؤمنيــن 

ٌ
ــه خيانــة

ّ
وأن

 غــادرة فــي ظهــر الشــعب الفلســطينّي 
ٌ
وطعنــة

البطولــة  صــور  فــي  يبــدع  يفتــأ  مــا  الــذي 
والكفــاح.

     وأكــد أّن هــذا اللقــاء ينــدرج تحــت الــوالء 
للمعتديــن ومظاهرتهــم علــى املســلمين وهــو 

مــن أعظــم املحّرمــات فــي شــريعة اإلســالم.
     وشدد تكروري على أّن العملّية البطولّية 
علــى  ــا 

ً
بليغ ا  ردًّ ــل 

ّ
تمث بنابلــس  حــّوارة  فــي 

املقاومــة  ملحاربــة  العقبــة  فــي  املجتمعيــن 
علــى  ــا  ا طبيعيًّ ردًّ ــل 

ّ
تمث كمــا  عليهــا،  والتآمــر 

جرائــم االحتــالل الّصهيونــي التــي كان آخرهــا 
نابلــس. مجــزرة 

العمــل  جبهــة  لحــزب  العــام  األميــن  دان        
مشــاركة  العضايلــة،  مــراد  األردن  فــي  اإلســالمي 
أّن  إلــى  األمنيــة، مشــيًرا  العقبــة  قمــة  فــي  األردن 
القمــة تقــدم طــوق نجــاة لالحتــالل الــذي يواجــه 
الضفــة  فــي  املقاومــة  حالــة  تصاعــد  بعــد  أزمــة 

املحتلــة. الغربيــة 
لوكالــة  تصريــح  فــي  العضايلــة  وأوضــح       
االحتــالل  حكومــة  أّن  الفلســطينية،  “شــهاب” 
فــي ورطــة كبيــرة، خاصــة بعــد ظهــور التشــكيالت 
كمجموعــات  الغربيــة  الضفــة  فــي  العســكرية 
عريــن األســود وكتيبــة جنيــن وعقبــة جبــر وغيرهــا 

املقاومــة. التشــكيالت  مــن 
الدوليــة  األطــراف  أّن  العضايلــة،  وأضــاف       
إنقــاذ  القمــة  خــالل  مــن  تحــاول  واإلقليميــة 
إســناد  عبــر  ورطتــه،  مــن  الصهيونــي  الكيــان 
مهمــة قتــل الفلســطيني إلــى الفلســطيني نفســه.

مــن  يســعى  االحتــالل  أّن  العضايلــة  وأكــّد        
األمنــي  التنســيق  تقويــة وتعزيــز  إلــى  القمــة  وراء 
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الســلطة  مشــاركة  بشــدة  الالتينيــة،  أمريــكا  فــي  الفلســطيني  االتحــاد  دان  جانبــه،  مــن       
.26-2-2023 األحــد  األردن  فــي  ُيعقــد  الــذي  العقبــة  لقــاء  فــي  الفلســطينية 

القتلــة الصهاينــة وداعميهــم  مــع  أّن “اجتمــاع ســلطة أوســلو  لــه  بيــاٍن  فــي  ــد االتحــاد 
ّ

     وأك
 ملجــازر االحتــالل بحــق أبنــاء شــعبنا فــي الضفــة والقطــاع”.

ً
األميركييــن يشــكل غطــاًءا سياســيا

االتحاد الفلسطيني في أمريكا الالتينية يدين مشاركة السلطة بلقاء العقبة

من السلطة الفلسطينية، بحيث تسند مهمة مالحقة وقتل الفلسطينيين إليها.
     وقال العضايلة: إّن املوقف األردني باستضافة القمة واملشاركة فيها، يتعارض مع التصريحات الرسمية 

رت من مخاطر حكومة االحتالل املتطرفة على ســيادة األردن ومصالحه العليا.
ّ

كافة التي حذ
     وأشار العضايلة إلى أّن مصلحة األردن تتمثل في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيًرا إلى أّن املقاومة 

الفلسطينية تمثل السد املنيع لكافة العواصم العربية وفي مقدمتها العاصمة األردنية عمان.

حزب جبهة العمل اإلسالمي تدين مشاركة األردن في قمة العقبة

هيئـة علمـاء فلسـطين: لقـاء العقبـة وصمـة عـار.. واالتحـاد الفلسـطيني فـي أمريـكا 
الالتينيـة يديـن مشـاركة السـلطة



عــدم احتــالل أرضــه، هــذه كلهــا انتهــاكات ملحتويــات ميثــاق االتحــاد األفريقــي”. 
    وأضافــت “مــن هــذا املنطلــق، فــإّن الكيــان ال يعكــس قيــم ومبــادئ وأهــداف ميثــاق االتحــاد 

األفريقــي”.
بحــق  الكيــان  انتهــاكات  رفــض  بشــأن  أفريقيــة  الجنــوب  الوزيــرة  تصريحــات  والقــت       
العالــم،  حــول  الفلســطينية  القضيــة  مناصــري  قبــل  مــن  واســعة  إشــادة  الفلســطينيين 
عنواًنــا  تصبــح  بــأن  مطالبيــن  وواضحــة”،  ومباشــرة  وموجــزة  “رائعــة  بأّنهــا  كلمتهــا  ووصفــوا 

اتخاذهــا. القــادة  علــى  يجــب  التــي  القيمــة  للمواقــف 
      وكان الكيــان الصهيونــي نــدد بطــرد وفــد برئاســة شــارون بارلــي نائبــة مديــر دائــرة أفريقيــا 
والجزائــر  أفريقيــا  جنــوب  واتهمــت   ،36 الـــ األفريقيــة  القمــة  مــن  الصهيونيــة  الخارجيــة  فــي 

الحادثــة. خلــف  بالوقــوف 

إغالق الطرق ٌيعيق وصول موظفي منظمة أطباء بال حدود إلى أماكن عملهم”، وفًقا للبيان.
ــد طــارق زيــد املنســق امليدانــي ملنظمــة أطبــاء بــال حــدود فــي نابلــس أنــه “جــرى 

ّ
     ميدانًيــا، أك

أيــام،  قبــل  وقعــت  التــي  العنــف  أعمــال  نتيجــة  نابلــس  محافظــة  حــول  الحواجــز  إغــالق 
أيًضــا خدمــات الصحــة  ّقــدم 

ُ
ن إلــى مدينــة قلقيليــة حيــث  مــن الذهــاب  والتــي منعــت طاقمنــا 

النفســية”.
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وزيـرة خارجيـة جنـوب أفريقيا تكشـف كواليس طـرد وفد الكيـان الصهيوني من قمة 
أبابا أديس 

»أطباء بال حدود«: أعمال العنف الصهيونية تعيق عملنا

قــت وزيــرة خارجيــة جنــوب أفريقيــا، 
ّ
      عل

ناليــدي بانــدو، علــى طــرد الوفــد الصهيونــي 
التــي  األفريقــي  االتحــاد  قّمــة  قاعــة  مــن 
أبابــا،  أديــس  فــي  املا�صــي  األســبوع  عقــدت 
 إلــى االنتهــاكات التــي يرتكبهــا االحتــالل 

ً
مشــيرة

الفلســطيني،  الشــعب  ضــد  الصهيونــي 
واالعتراضــات علــى منحهــا صفــة مراقــب فــي 

األفريقــي. التكتــل 
فــي مقطــٍع ُمصــّور جــرى  بانــدور       وقالــت 
تداولــه عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي: 
“اعترضنــا علــى قرارمنــح الكيــان الصهيونــي 
نعتقــد  ألننــا  اتحادنــا  فــي  املراقــب  صفــة 
الشــعب  أرض  احتــالل  اســتمرار  أن 
جديــدة  مســتوطنات  وبنــاء  الفلســطيني 
الشــعب  أن  وحقيقــة  التنقــل،  وحظــر 
الهويــة  وثائــق  لحمــل  مضطــر  الفلســطيني 
والتنقــل علــى طــرق مختلفــة مــن أشــخاص 
آخريــن يعيشــون فــي املنطقــة، وال يســتطيع 
مــن  والتأكــد  منزلــه  بنــاء  الفلســطيني 

ــدت منظمــة “أطبــاء بــال حــدود” أن مــا 
ّ

    أك
أعمــال  مــن  الفلســطينية  األرا�صــي  تشــهده 
تؤثــر  وإغالقــات  وقيــود  صهيونيــة،  عنــف 

وتعيقــه. عملهــا  علــى 
      وحســب بيــاٍن لهــا الثالثــاء 27-2-2023، 
األحــداث  أّن  نابلــس،  فــي  املنظمــة  أوضحــت 
املحافظــة  شــهدتها  التــي  املتكــررة  العنيفــة 

تحــركات فريقهــا وعملــه. تؤثــر علــى  مؤخــًرا 
      وقالــت: إّنهــا تؤثــر كذلــك علــى “الصحــة 
حيــث  الفلســطينيين  للســكان  النفســية 
الحركــة  علــى  املفروضــة  القيــود  عيــق 

ُ
ت

خدمــات  إلــى  الســكان  وصــول  املدينــة  فــي 
يخشــون  الذيــن  حــدود  بــال  أطبــاء  منظمــة 
علــى ســالمتهم عنــد مغــادرة منازلهــم، كمــا أن 
إغــالق الطــرق ٌيعيــق وصــول موظفــي منظمــة 



     باركــت فصائــل فلســطينية عمليــة إطــالق 
27-2- اإلثنيــن  مســاء  وقعــت  التــي  النــار 

2023، فــي مدينــة أريحــا، والتــي أدت إلصابــة 
بجــراٍح  بعضهــم  املســتوطنين،  مــن  عــدٍد 

خطيــرة.
عبــد  حمــاس  باســم  املتحــدث  وقــال      
النــار  إطــالق  عمليــة  إّن  القانــوع:  اللطيــف 
جرائــم  علــى  الــرد  إطــار  فــي  تأتــي  أريحــا  فــي 
مســتوطنيه  وقطعــان  الصهيونــي  االحتــالل 
وآخرهــا العــدوان الهمجــي علــى أهالــي حــوارة 

نابلــس. قضــاء 
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  وأشــادت     
بشــجاعة تنفيــذ العمليــات فــي أريحــا، مؤكــدة 
كل  ثمــن  االحتــالل  وســيدفع  مســتمرة  أنهــا 

ئمــه. جرا
     وحــذرت االحتــالل بالتمــادي فــي العــدوان 
إلــى  ســيؤدي  مــا  املســتوطنين،  يــد  وإطــالق 
مزيــد مــن عمليــات املقاومــة التــي قــد تصــل 

العمــق. إلــى 
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      مــن جانــٍب آخــر، تواصــل قــوات االحتــالل الصهيونــي إجراءاتهــا العســكرية فــي بلــدة حــوارة جنــوب 
نابلــس، وذلــك بعــد عمليــة إطــالق النــار التــي وقعــت فــي البلــدة وقتــل فيهــا مســتوطنان، فيمــا تبعــت 
ذلــك أعمــال عربــدة للمســتوطنين، مــا أدى الستشــهاد الشــاب ســامح األقطــش )37 عاًمــا( وإصابــة 

100 فلســطيني علــى األقــل وإحــراق منــازل ومنشــآت وســيارات وتكســير أخــرى فــي حــوارة.
      ومنذ بداية العام الجاري، قتل االحتالل الصهيوني ما يزيد عن 60 فلسطينًيا برصاص صهيوني، 

بينهم 11 خالل اقتحام قوات االحتالل مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، قبل أيام.

ا على جريمة       وأكدت الجبهة الشعبّية أّن العملية النوعّية التي نّفذها مقاومون في أريحا، تأتي ردًّ
ح شــامل يطــال وجــود االحتــالل 

ّ
املســتوطنين الفاشــيين فــي نابلــس، داعًيــة إلــى تصعيــٍد شــعبي ومســل

واملستوطنين على أي بقعٍة من فلسطين.
 إلى أّن العمليات البطولية تعكس 

ً
     وباركت حركة األحرار عملية إطالق النار قرب أريحا، مشيرة

الحيوية الكبيرة التي تتمتع بها املقاومة، وتقدمها وإبداعها وتطور أدائها في كل امليادين والساحات 
لتلقين االحتالل الدروس والعبر.

المستوطنون يعتدون على بلدة حوارة في نابلس: إحراق منازل.. ونفير عام

فصائل مقاومة: عملية أريحا رد طبيعي على جرائم المستوطنين في حوارة

     واصلت قوات االحتالل الصهيوني إجراءاتها 
الضفــة  شــرقي  أريحــا،  مدينــة  علــى  العســكرية 
عمليــة  بعــد  بهــا،  املحيطــة  واملناطــق  الغربيــة 
إطــالق نــار وقعــت قــرب منطقــة البحــر امليــت، 
 ،27-2-2023 اإلثنيــن  مســتوطن،  فيهــا  تــل 

ُ
وق

حــوارة  بلــدة  إغــالق  االحتــالل  واصــل  بينمــا 
الغربيــة. الضفــة  شــمال  نابلــس  جنــوب 

ــدت مصــادر محليــة أّن قــوات االحتــالل 
ّ

     وأك
عســكرية،  بحواجــز  أريحــا  مداخــل  أغلقــت 
مــن  أحــد  أي  وتمنــع  إجراءاتهــا  مــن  وشــددت 
علــى  إجــراءات  وتفــرض  أريحــا،  مــن  الخــروج 
املنطقــة  إغــالق  تواصــل  كمــا  إليهــا،  الداخليــن 
بيــن  الرابــط  الكرامــة  معبــر  إلــى  الواصلــة 

واألردن. فلســطين 
قــوات  أن  إلــى  ذاتهــا  املصــادر  وأشــارت       
النــار،  إطــالق  عمليــة  بعــد  واصلــت،  االحتــالل 
املنفذيــن،  عــن  والبحــث  التمشــيط  عمليــات 
االســتطالع  لطائــرات  مكثــف  تحليــق  وســط 

املروحــي. والطيــران 
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الذكرى الـ 27 لمجزرة الحرم اإلبراهيمي..
واالعتداءات الصهيونية مستمرة

الســيادة  وإلغــاء  اإلبراهيمــي  املســجد 
 
ً
 إســالميا

ً
الفلســطينية، وإلغــاء اعتبــاره وقفــا

.
ً
لصــا خا

      وزرعت قوات االحتالل في املسجد ومحيطه 
 مــن البــؤر االســتيطانية وأغلقــت شــوارع 

ً
عــددا

فيهــا  الخليــل، وارتكبــت  مــن  القديمــة  البلــدة 
أفظــع االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان، مــن قتــٍل 
وتدميــر، وحظــٍر للتجــول، وحصــاٍر اقتصــادي 
فــي  التجاريــة  الحركــة  إلــى شــّل  أدى  متواصــل 

أســواقها القديمــة.

      وافــق يــوم الســبت املا�صــي 25-2-2023، 
اإلبراهيمــي  الحــرم  ملجــزرة   27 الـــ  الذكــرى 
الصهيونــي  العنصــري  املجــرم  نّفذهــا  التــي 
الجمعــة  يــوم  صبيحــة  شــتاين  غولــد  بــاروخ 
األخيــرة فــي شــهر رمضــان املبــارك عــام 1414 
للميــالد،   25-2-1994 املوافــق  للهجــرة، 
الجمعــة،  فجــر  الصــالة  أداء  أثنــاء  وذلــك 
ــون ســاجدون فتــح هــذا املجــرم النــار 

ّ
واملصل

عنصرّييــن  صهاينــة  مجموعــة  مــع  عليهــم 
وجــرح   ،

ً
مصليــا  29 واستشــهد  مجرميــن، 

يــن.
ّ
املصل مــن   150

كيــان  قــّوات  قامــت  النــار  إطــالق  بعــد       
العدّو الصهيوني بإغالق باب املسجد وترك 
املجــزرة،  بعــد  لســاعات،  ينزفــون  الجرحــى 
شــريك  األميركّيــة  املّتحــدة  الواليــات  قامــت 
بالضغــط  جرائمــه  فــي  الصهيونــي  الكيــان 
وتســويق مشــروع صهيوأمريكي انتهى إلقامة 
جدار في الحرم اإلبراهيمي يقســمه قســمْين: 
 للمســلمين، والقســم 

ً
قســم ال يــزال مســجدا

الثانــي حّولــوه إلــى كنيــس يهــودي.
يحــاول،  الصهيونــي  االحتــالل  يــزال  وال       
علــى  الســيطرة  ممنهجــة،  سياســة  ضمــن 
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فعلــى ســبيل املثــال بلــغ االنفــاق “الوطنــي” علــى 
البحــث والتطويــر املدنــي فــي ســنة 2020 مبلــغ 
يقــارب 23 مليــار  مــا  76.2 مليــار شــيكل )أي 
دوالر( وذلــك يعــادل %5.4 مــن الناتــج املحلــي 
اإلجمالــي، وهــي تعــّد النســبة األعلــى بيــن دول 
العالــم، وقــد خصصــت الحكومــة الصهيونيــة 
جــزًءا مــن ميزانيــة البحــث والتطويــر لتمويــل 
الجامعــات الصهيونيــة، والتــي ذهــب معظمهــا 
لتمويــل أبحــاث فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة، 
فقــد بلــغ االنفــاق علــى األبحــاث املمولــة بشــكل 
ســنة  فــي  اإلســرائيلية  الجامعــات  فــي  خــاص 
2019 ما قيمته 2.58 مليار شيكل )نحو 724 

دوالر(. مليــون 
     وفي املبحث الخامس؛ رصد الباحث التأثير 
املباشــر وغيــر املباشــر للمراكــز الصهيونيــة، 
رأي  بوجــود مراكــز  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع 
تجمع ما بين التأثير املباشر وغير املباشر على 

صناعــة القــرار.

للدراســات  الزيتونــة  مركــز  قــّدم   
واالستشــارات، الثالثــاء 2023-2-28، ورقــة 
ــة بعنــوان “تأثيــر مراِكــز الفكــر والــرأي  علميَّ
منظومــة  فــي  القــرار  صناعــة  فــي  ودورهــا 
الصهيونــي”،  االســتيطاني  االســتعمار 
بــدر. عثمــان  أشــرف  الدكتــور  للباحــث 

وتحليــل  مســح  إجــراء  إلــى  الدراســة  تهــدف 
صناعــة  علــى  والــرأي  الفكــر  مراكــز  لتأثيــر 
والســعي  الصهيونــي،  الكيــان  فــي  القــرار 
بماهيــة  يتعلــق  لإلجابــة علــى ســؤال مركــزي 
الصهيونــي،  والــرأي  الفكــر  مراكــز  تأثيــر 
فــي  تتعلــق  أســئلة  عــدة  عنــه  يتفــرع  والــذي 
كيفيــة تأطيرهــا نظرًيــا ومفاهيمًيــا، وإمكانيــة 
رصــد تأثيرهــا املباشــر وغيــر املباشــر، وذلــك 
املنشــورة  لألدبيــات  مســح  إجــراء  بواســطة 
والرجــوع إلــى املصــادر األوليــة املتوفــرة، ومــن 
الرســمية،  املواقــع  مضمــون  تحليــل  خــالل 

فيهــا. والــرأي  الفكــر  مراكــز  ألبــرز 
5 مباحــث وخاتمــة؛  إلــى  الورقــة  ــمت  ّسِ

ُ
ق     

بــدأ املبحــث األول؛ بالتأطيــر النظــري لفكــرة 
د الحــكام بمعرفــة  ــزّوِ

ُ
إنشــاء مراكــز الفكــر لت

وإدارة  الناجــع  الحكــم  فــّنِ  مــن  نهــم 
ّ

تمك
الســكان )البيوســلطة(، وباإلطــار املفاهيمــي 
وبيــان  والــرأي،  الفكــر  مراكــز  لتعريــف 
أنواعهــا، ومهامهــا، ووســائل تســويق أفكارهــا.

إلــى  الباحــث  انتقــل  الثانــي؛  املبحــث  وفــي      
تناول آلية صنع القرار في الكيان الصهيوني 
وأوضح أن التحول من “النموذج الوظيفي” 
فــي  أســهم  األمنيــة”  “الشــبكة  نمــوذج  إلــى 
صنــع  عمليــة  فــي  الفكــر  مراكــز  دور  تعزيــز 
القــرار، وأّن دور هــذه املراكــز محكــوم بعــدة 
عوامــل مــن بينهــا نــوع املركــز ومجــال عملــه.

الباحــث  عــرض  الثالــث؛  املبحــث  وفــي       
ومجــال  وتمويلهــا  وأنماطهــا  املراكــز  ألنــواع 
اهتمامهــا وعملهــا ومــدى تأثيرهــا وانتماءاتهــا.

     أمــا فــي املبحــث الرابــع؛ فقــد بّيــن الباحــث 
باإلنفــاق علــى  اهتمــام الحكومــة الصهيونيــة 
لــه،  خاصــة  ميزانيــة  ورصــد  العلمــي  البحــث 
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دول  مــن  دولــة  أي  فــي  يوجــد  ال  العقوبــة، 
نيــر  تحــت  يــرزح  مواطــن  يجبــر  قانــون  العالــم، 
االحتــالل، أن يدفــع ملــن يحتلــه تكاليــف قيامــه 
بهــدم بيتــه، وكذلــك “دولــة الكيــان”، تــدرك بــأن 
ذلــك  منهــا  يحتاجــه  ومــا  الهــدم  بعمليــة  قيامهــا 
لحشــد قــوة عســكرية وشــرطية لتنفيــذ عمليــة 
ومواجهــات  مقاومــة  إعمــال  إلــى  يــؤدي  الهــدم، 
هدمــه  املنــوي  البيــت  ســكان  بيــن  واشــتباكات 
وشــرطة  جيــش  مــع  االجتماعــي  ومحيطهــم 

الكيــان.
     ناهيــك عــن أن تلــك العمليــة بهــذه الطريقــة 
وحشــيتها  تفضــح  أخالقيــة،  والــال  البشــعة 
واالســتنكار  الســخط  لهــا  وتجلــب  وعنصريتهــا 
عليهــا،  عقوبــات  بفــرض  واملطالبــة  العالمــي، 
بيوتهــم  ركام  علــى  يقفــون  أطفــال  فمشــاهدة 
مــأوى، يبحثــون عــن  البــرد وبــدون  فــي  املهدومــة 
بقايــا كتبهــم ودفاترهــم وألعابهــم بيــن ركام منزلهم 
املدمــر، منظــر يســتفز املشــاعر ويراكــم املزيــد 
وتصاعــد  االنفجــار،  نحــو  ويدفــع  الحقــد،  مــن 

املقاومــة. أعمــال 

أّن  رغــم  االســتيطانية،  للبــؤر  والشــرعنة       
صلــب  فــي  كانــت  شــرعي،  غيــر  كلــه  االســتيطان 
الحكومــي  للتحالــف  االنتخابــي  البرنامــج 
بــن غفيــر وســموتريتش تحدثــوا عــن  املتشــكل، 
ضرورة  شرعنة  80 بؤرة استيطانية في الضفة 
املســتوطنات  إحيــاء  الــى  والعــودة  الغربيــة، 
التــي تــم اخالؤهــا فــي عــام 2005، وتعزيــز البــؤر 
اإلســتيطانية املعزولــة واملقامــة فــي قلــب الضفــة 
الحكومــة  بــأن  اآلن  يجــري  والحديــث  الغربيــة، 
اســتيطاني،  مشــروع   43 علــى  املوافقــة  بصــدد 
فــي  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   7032 بإقامــة 

الغربيــة. الضفــة 
املقلوبــة  املعادلــة  إّن هــذه  نقــول       ومــن هنــا 
والكاذبــة والخادعــة واملضللــة، وإن كانــت تســعى 
لعــدم التصــادم مــع أمريــكا ولتجــاوز االعتــراض 
واالنتقــادات األمريكيــة عليهــا، ألن لهــا أولويــات 
فــي العالــم، ال تريــد أن يؤثــر عليهــا التصعيــد فــي 
املنطقــة،  ويشــعل  يفجــر  قــد  والــذي  املنطقــة، 
كلمــا  بأنــه  تقــول،  والحقائــق  الواقــع  ولكــن 
ارتفعــت وزادت عمليــات املقاومــة الفلســطينية 
العمــل  تراجــع  وكلمــا  االســتيطان،  تراجــع 
إقامــة  أو  وبنــاء  االســتيطان  تصاعــد  املقاومــة 

جديــدة. مســتوطنات 

     ولجــأت حكومــة وبلديــة الكيــان إلــى خدعــة 
خدعــة  املقدســيين،  ملنــازل  هدمهــا  فــي  جديــدة 
“الهــدم  أســاس  علــى  تقــوم  جديــدة  ومعادلــة 
يهــدم  الــذي  بــدون غرامــات”، املقد�صــي  الذاتــي 
مســكنه بيديــه، لــن يتحمــل تكاليــف الهــدم التــي 
الكيــان  بلديــة  وجرافــات  بلــدوزرات  بهــا  تقــوم 
فــي  ترافقهــا  التــي  واألمنيــة  الشــرطية  والقــوى 
بلديــة  تجنــب  املعادلــة  هــذه  الهــدم،  عمليــات 
لهــا  تســبب  وال  الدوليــة،  االنتقــادات  الكيــان 
العقوبــات،  مــن  املزيــد  لهــا  تجلــب  وال  الحــرج 
الــذي  املقد�صــي  املواطــن  تظهــر  فهــي  وكذلــك 
وهــو   

ً
ارتكــب مخالفــة ــه 

ّ
بأن بيديــه،  منزلــه  يهــدم 

مســؤول عــن تحمــل نتائجهــا، وليــس أنــه مجبــر 
علــى القيــام بذلــك، ألّن تكاليــف عمليــة الهــدم 
قــد تصــل الــى أكثــر مــن 100ألــف شــيكل، والتــي 
وهــو  واإلقتصاديــة،  املاليــة  أعبائــه  مــن  تزيــد 
الــذي ربمــا اســتدان وبــاع مصــاغ وحلــي زوجتــه، 
بيــت  إقامــة  ســبيل  فــي  يملــك  مــا  كل  صــرف  أو 

.. أطفالــه  ويــأوي  يأويــه 
يكــون  أن  تريــد  ال  الكيــان،  بلديــة  ولذلــك 
قــرار اإلنســان املقد�صــي، بــأن يتــرك جرافــات 
وبلــدوزرات بلديــة الكيــان تقــوم بعمليــة الهــدم 
وتحملــه لتكاليــف عمليــة الهــدم، ومثــل هــذه 
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موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الجنوب من حيفا وتبعد عنها 50 كم.

تبلغ مساحة أراضيها المسلوبة حوالى 1300 دونمًا، وبلـغ عـدد سـكانها نحو 820 نسمة في العام 1945.

دمر االحتالل القرية تدميرًا كاماًل وشرّد أهلها وصادر أراضيها في العام 1948.

أقام االحتالل على أراضي القرية مستوطنة “جفعات أولجا”
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