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قـال ألم الشـهيد فـي فلسـطين، فـي الوقـت التـي يحتفـل العالـم باليـوم العالمـي للمـرأة، ألن املـرأة فـي فلسـطين هـي 
ُ
     هـذه هـي الكلمـات التـي ت

املـرأة التـي نسـيتها كل الشـرائع الدوليـة، وكل املؤسسـات املعنيـة بحقوقهـا، وكأن العالـم بـات ينظـر إلـى كل القضايـا بعيـن عـوراء، ال تـرى 

إال مـن زاويـة واحـدة .

 يـوم استشـهاد ولدهـا الـذي 
ً
     أّم الشـهيد فـي فلسـطين فـي هـذا اليـوم العالمـي والـذي ربمـا يكـون يـوم استشـهاد ولدهـا تجلـس مسـتحضرة

حملتـه مـع املشـيعين، طاويـة أحزانهـا وآالمهـا بداخلهـا، مصممـة علـى امل�ضـّي علـى درب الكرامـة والعـزة والرفعـة والحريـة للبـاد والعبـاد، 

 على 
ً
، وإصرارا

ً
كانت تسمع من كل املشيعين تلك الكلمات التي يرددونها “يا أم الشهيد نيالك ... ياريت أمي بدالك” فتزداد قوة وعنفوانا

طريـق ذات الشـوكة .

حاصرة واملمنوعة 
ُ
     في يوم املرأة العالمي لم يتحرك هذا العالم الظالم لينصراملرأة في فلسطين، وهي األسيرة والشهيدة والجريحة وامل

مـن كل الحقـوق التـي ضمنتهـا كل الشـرائع السـماوية، وكل املنظمـات الدوليـة، إنهـا حتـى ممنوعـة مـن زيـارة ولدهـا املعتقـل فـي يـوم عيدهـا 

ولـو كهديـة واحتفـال شـكلي، إن الـكل يتراجـع عـن القيـام بـدوره الـذي ألـزم بـه نفسـه عندمـا يكـون االحتـال الصهيونـي هـو الجهـة التـي 

، بل ربما ذهب بهم األمر إلى أكثر من ذلك فيصفون هذا الكيان بأنه كيان ديمقراطي ويطّبق كل املعايير 
ً
 وحقوقيا

ً
دان دوليا

ُ
يجب أن ت

اإلنسـانية في القانون الدولي اإلنسـاني، متجاهلين كل أنواع التعذيب والقمع واإلهانة آلالف األسـيرات واألسـرى في سـجون هذا الكيان 

الظالـم، والـذي تنكـر لـكل الشـرائع والقوانييـن الدوليـة واإلنسـانية .

     فـي اليـوم العامـي للمـرأة، علينـا أن نسـتحضر ونحـن نقيـم النـدوات املـرأة التـي غّيبهـا السـّجان والسـجن وراء القضبـان وفـي الزنازيـن 

االنفرادية عن زوجها وأطفالها وبيتها وأهلها وجيرانها وُدروب حّيها، فباتت تعيش ألم الفراق لألحبة، وألم السجن، وألم املرض النف�ضي 

 . 
ً
والجسـدي معـا

     فـي اليـوم العالمـي للمـرأة، تضـرب املـرأة الفلسـطينية املثـل األعلـى فـي تحّمـل األمانـة والقيـام بالواجـب، فهـي التـي تتحمـل ألـم الحصـار 

رابـط فـي املسـجد األق�ضـى لتقـوم بالـدور الـذي يفرضـه 
ُ
والتجويـع، وتقـف مـع الرجـل فـي نضالـه لنيـل حريـة بـاده ومقدسـاتها، وهـي التـي ت

عليهـا دينهـا ووطنهـا وإنسـانيتها .

فـي هـذا اليـوم هنـاك واجـب علـى كل نسـاء العالـم اللواتـي تذوقـن طعـم الكرامـة والحريـة، أن ُيعلـَن عـن موقفهـن تجـاه مايمارسـه       

فـي  شـقيقاتهن  علـى  ُيمـارس  الـذي  الظلـم  كل  برفـض  باملطالبـة   
ً
عاليـا الصـوت  ويرفعـن  فلسـطين،  فـي  املـرأة  ضـد  الصهيونـي  االحتـال 

نوثة، وُيعلن شعار هذا العام في اليوم العالمي للمرأة “الحرية والكرامة لنساء فلسطين” فمن حقهن أن يعشن كغيرهن 
ُ
اإلنسانية واأل

 
ً
من نساء العالم، ويحصلن على كل الحقوق التي كفلتها لهن املنظمات الدولية واإلنسانية وكل الشرائع السماوية، ومن الواجب أيضا

�ضـّي فـي سياسـة التنكيـل والتعذيـب 
ُ
املطالبـة بمحاسـبة الكيـان الصهيونـي علـى جرائمـه ضـد املـرأة فـي فلسـطين، وردع هـذا الكيـان عـن امل

. 
ً
، وللمـرأة فـي فلسـطين عمومـا

ً
لألسـيرات خصوصـا

     كل االحترام لك أيتها األسيرة واملرابطة، والرحمة لك أيتها الشهيدة .

يا أّم الشهيد نيالك .... ياريت أمي بدالك
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الشيخ الدكتور عبدالله كتمّتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني



      وفرضــت ســلطات االحتــال الصهيونــي اإلغــاق علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، منتصــف ليلــة الثاثــاء 

2023-3-7 وحتــى يــوم األربعــاء املقبــل.

      وتحــاول “جماعــات الهيــكل” املزعــوم خــال أعيادهــا، فــرض طقوســها التلموديــة داخــل املســجد األق�ضــى، 

وقــراءة فقــرات توراتيــة بصــوت مرتفــع داخــل األق�ضــى وبشــكٍل جماعــي، وشــعائر تلموديــة.

       وتأتي هذه الدعوات االســتيطانية  في ظل تصاعد وتيرة االقتحامات، واســتمرار التحريض ضد املســجد 

األق�ضى، والذي شــهد خال شــباط/فبراير املا�ضي، اقتحام آالف املســتوطنين الذين أدوا صلواٍت تلمودية 

عنــد أبوابه.

األق�ضى خال الشهر الفضيل، الذي يتزامن مع ما يسمى “عيد الفصح” العبري.

    وأشــار إلــى أن هــذا العــام الثالــث علــى التوالــي الــذي قــد يشــهد توتــرات خــال الشــهر الفضيــل، نتيجــة 

هــذه االقتحامــات، مــا يعنــي أن االحتــال ال يريــد التهدئــة املزعومــة.

 ألهــل القــدس والفلســطينيين بضــرورة تكثيــف شــد الرحــال 
ً

نــداًءا عاجــا      ووجــه الشــيخ صبــري 

لألق�ضــى وفــي جميــع األوقــات، للتصــدي القتحامــات ومخططــات املســتوطنين ضــده، وخاصــة فــي ظــل 

اســتمرار األخطــار املحدقــة بــه.

5-3- األحــد  فلســطين،  علمــاء  رابطــة  رت 
ّ

حــذ    
الصهيونــي  االحتــال  قــوات  تنظيــم  مــن   ،2023
األق�ضــى  للمســجد  واســًعا  اقتحاًمــا  ومســتوطنيه 
مــا  بمناســبة  الحالــي  األســبوع  أيــام  خــال  املبــارك، 

“بوريــم”. اليهــودي  املســاخر  عيــد  يســمى 
بارتــداء مابــس  يقــوم املســتوطنين       ويتوقــع أن 
تنكريــة، وتنظيــم مســيراٍت اســتفزازية فــي عــّدة مــدن 
رئيســية يتخللها شــرب الخمر بإفراط حتى الثمالة، 
وأداء طقــوس ورقصــات تلموديــة غريبــة، ومــا يســمى 
فــي  “األق�ضــى”،  أبــواب  عنــد  امللحمــي”  بـ”الســجود 

اســتفزاز ملشــاعر املســلمين.
بشــّدة  املســلمين  علمــاء  رابطــة  واســتنكرت        
املســلمين  قبلــة  بحــق  املتواصلــة  االعتــداءات  هــذه 
إطــار  فــي  تأتــي  والتــي  املقدســة،  واملدينــة  األولــى 
فــرض الســيطرة علــى املســجد األق�ضــى، ومحاولــة 
تقســيمه زمانًيــا ومكانًيــا مــن خــال إحيــاء املناســبات 

مكثــف. بشــكل  اليهوديــة  واألعيــاد 
      ودعت الرابطة جميع علماء املسلمين والشعب 
للدفــاع  بدورهــم  للقيــام  كافــة؛  واألمــة  الفلســطيني 

عــن املســجد األق�ضــى ومدينــة القــدس.

     قــال خطيــب املســجد األقــى املبــارك 

الشــيخ عكرمــة صــري، اإلثنــن 6-3-2023: 

إّن ترصيحــات وزيــر األمــن القومــي الصهيــوين 

ــام  ــى أم ــح األق ــر بشــأن فت ــن غف ــار ب إيت

خــال  املتطرفــن  املســتوطنن  اقتحامــات 

عدوانيــة  رمضــان،  مــن  األواخــر  العــر 

واســتفزازية.

      وأوضــح صــري، أن “بــن غفــر يُريــد 

بذلــك إلغــاء مــا هــو مألــوف ومعــروف داخل 

الفضيــل،  الشــهر  خــال  األقــى  املســجد 

ــجد”. ــد باملس ــع جدي ــرض واق ــدف ف به

      وأكّــد أّن هــذه الخطــوة تــأيت ضمــن 

ــى  ــد ع ــع جدي ــرض واق ــت لف ــط ُمبي مخط

األقــى، مدعوًمــا مــن أجهــزة أمــن االحتــال، 

مضيًفــا “نحــن نرفــض كل مــا يصــدر عــن بــن 

ــال”. ــؤويل االحت ــن مس ــره م ــر وغ غف

تصاعــد  خطــورة  مــن  صــري  وحــّذر     

االقتحامــات واالعتــداءات الصهيونيــة عــى 

»رابطة علماء فلسطين« ُتحّذر من اقتحام المسجد األقصى خالل عيد »المساخر«

خطيب األقصى يكشف عن خطة صهيونية لفرض واقع جديد على المسجد
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وتواصــل ســلطات االحتــال الحفريــات فــي كل الجهــات املحيطــة باملســجد األق�ضــى فــوق األرض 
وتحتهــا، إلــى جانــب إقامــة األنفــاق أســفل املســجد األق�ضــى، للبحــث عــن بقايــا أثريــة يهوديــة قــد 

 علــى وجــود تاريــخ لليهــود فــي القــدس.
ً
 أو شــاهدا

ً
تشــكل دليــا

     وتتمثــل إجــراءات االحتــال املتخــذة بحــق األســرى، بالتحكــم فــي كميــة امليــاه التــي يســتخدمها 
األســرى، وتقليــص مــدة االســتحمام لســاعة محــددة، ووضــع أقفــال علــى الحمامــات املخصصــة 

لاســتحمام فــي األقســام الجديــدة فــي ســجن نفحــة.
     وشــملت اإلجــراءات أيًضــا، تزويــد األســرى بخبــز رديء، وفــي بعــض الّســجون زودت ســلطات 
بحــّق  والتفتيــش  االقتحــام،  عمليــات  مــن  وضاعفــت  كمــا  مجمــد،  بخبــز  األســرى  االحتــال 

مؤخــًرا. واألســيرات  األســرى 

باحث في الشأن المقدسي: حفريات األنفاق ُتشكل خطًرا على مصلى باب الرحمة

األسرى يواصلون العصيان في سجون االحتالل الصهيوني

راســم  القــدس،  شــؤون  فــي  الباحــث  قــال     
يجريهــا  التــي  األنفــاق  حفريــات  إّن  عبيــدات: 
مصلــى  علــى  حقيقًيــا  خطــًرا  شــكل 

ُ
ت االحتــال، 

الرحمــة. بــاب 
د عبيدات، أن االحتال يسعى للسيطرة 

ّ
     وأك

تمثــل  والتــي  الرحمــة  بــاب  مصلــى  منطقــة  علــى 
لــث املســجد األق�ضــى، ويمنــع املقدســيين مــن 

ُ
ث

الوصــول إلــى مقبــرة بــاب الرحمــة.
     وبيــن أّن األحــداث الجاريــة فــي مدينــة القــدس 
نــذر بموجــة تصعيــد مــع االحتــال الصهيونــي، 

ُ
ت

ســينتفض  الفلســطيني  الشــعب  أن  موضًحــا 
فــي وجــه االحتــال تحــت ظــال معركــة عنوانهــا 

واألق�ضــى. القــدس 
الصهيونيــة  الفاشــية  الحكومــة  أّن  إلــى  وأشــار 
داخــل  التلموديــة  طقوســها  فــرض  تحــاول 
املســجد األق�ضــى، كمــا تســعى إللغــاء الوصايــة 

عليــه. األردنيــة 

       واصل األســرى داخل ســجون االحتال، 
خطــوات العصيــان واالحتجــاج لليــوم الـــ22 
علــى  ا  ردًّ 2023-3-7؛  حتــى  التوالــي  علــى 
إجــراءات إدارة الســجون والوزيــر املتطــرف 
غفيــر  بــن  إيتمــار  االحتــال  حكومــة  فــي 

. بحقهــم
البرنامــج  ضمــن  التصعيــد،  هــذا  ويأتــي      
ملواجهــة  األســرى،  أقــره  الــذي  النضالــي 
سياســات املتطــرف “بــن غفيــر” واإلجــراءات 
لليــوم  ســيرجعون  حيــث  بحقهــم،  القمعيــة 
حالــة  إحــداث  جانــب  إلــى  الطعــام،  وجبتــي 
إربــاك ليلــي داخــل املعتقــات الســاعة الـــ10 

مســاًء.
التعبئــة،  حالــة  األســرى  وســيواصل    
العصيــان  خطــوات  فــي  واالســتمرار 
املفتوحــة، حّتــى اإلعــان عــن اإلضــراب عــن 
الطعــام فــي األول مــن رمضــان املقبــل، تحــت 

الشــهادة(. أو  الحّرّيــة  )بــركان  عنــوان 
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30 أسيرة في سجون االحتالل يعانين من ظروف قاسية

، وأســيرة 
ً
ومحكومــات بالســجن ملــدة 16 عامــا

واحــدة تخضــع لاعتقــال اإلداري وهــي “رغــد 
الفنــى” مــن طولكــرم.

     وتعــّد األســيرة “ميســون مو�ضــى الجبالــي” 
وأقدمهــن  األســيرات  عميــدة  لحــم  بيــت  مــن 
ومحكومــة   2015 يونيــو  منــذ  معتقلــة  وهــي 
بالسجن ملدة 15 عاًما، كما يعتقل االحتال 
قاصرتيــن همــا نفــوذ حمــاد )16 عاًمــا(، وزمــزم 
القواســمة )17 عاًمــا(، و5 أســيرات مريضــات 

أبرزهــن إســراء الجعابيــص.
لديهــن  أمهــات   )6( األســيرات  بيــن  ومــن       
إضافــة  رؤيتهــم،  مــن  محروميــن  ابًنــا   23
لعــدد مــن الجريحــات كانــت آخرهــن األســيرة 
املقدســية “فاطمــة بــدر” التــي اعتقلــت قبــل 
قــرب  عليهــا  النــار  إطــاق  بعــد  أســبوعين 
مدخــل مســتوطنة معاليــه أدوميــم وإصابتهــا 

القــدم. فــي  برصاصــة 

ــد مركــز فلســطين لدراســات األســرى 
ّ

     أك
أســيرة   30 فــي ســجونه  يعتقــل  االحتــال  أّن 
إنســانية  ال  ظــروف  ظــل  فــي  فلســطينية 
قاهــرة، وهــذا العــدد مرشــح لارتفــاع فــي ظــل 
االحتــال  يمارســها  التــي  االعتقــال  حمــات 
بحــق النســاء الفلســطينيات بشــكل مســتمر.

وأوضــح مركــز فلســطين فــي تصريــٍح صحافــي 
أّن سياســة اعتقــال النســاء الفلســطينيات 
سياســة قديمــة بــدأت مــع بدايــات االحتــال 
لفلســطين، ولــم تقتصــر علــى حقبــة معينــة، 
األق�ضــى  انتفاضــة  خــال  تصاعــدت  لكّنهــا 
مــن  وشــكل  مختلفــة،  وذرائــع  حجــج  تحــت 
أشــكال العقــاب الجماعــي، وفــي أحيــان كثيــرة 
واملســاومة  االبتــزاز  بهــدف  اعتقالهــن  تــم 
تســليم  علــى  املطلوبيــن  أقربائهــم  إلجبــار 

أنفســهم.
إال  شــهر  يمــّر  يــكاد  ال  ــه 

ّ
أن إلــى  وأشــار       

وفتــاة  امــرأة   15 إلــى   10 بيــن  مــا  وتتعــرض 
بحجــج  أليــام،  أو  لســاعات  لاعتقــال 

مختلفــة، وغالبيــة تلــك االعتقــاالت تســتهدف 
النســاء املقدســيات بهدف ردعهن عن الدفاع 
عــن املســجد األق�ضــى والربــاط فيــه، لحمايتــه 
وصــد اقتحــام املســتوطنين وجيــش االحتــال 

لباحاتــه بشــكل مســتمر.
     وكشف مدير املركز الباحث رياض األشقر 
النســاء  التــي اســتهدفت  أّن حــاالت االعتقــال 
الفلســطينيات منــذ عــام 1967 وصلــت إلــى مــا 
يقــارب 17 ألــف حالــة اعتقــال، ومنــذ بدايــة 
العــام  مــن  ســبتمبر  فــي  األق�ضــى  انتفاضــة 
2000، اعتقل االحتال حوالي )3 آالف( امرأة 
وفتــاة، ال يــزال منهــن )30( أســيرة فــي ســجون 
ظــل  فــي  الدامــون  بســجن  يقبعــن  االحتــال 

قاســية. ظــروف 
     وأوضــح األشــقر أن 14 أســيرة محكومــات 
بحقهــن  صــدرت  منهــن   8 مختلفــة،  بأحــكام 
ســنوات،   10 عــن  تزيــد  بالســجن  أحــكام 
أعاهــن حكمــا األســيرتين شــروق دويــات مــن 
 48 أرا�ضــي  مــن  أبــو عيــاد  القــدس وشــاتيا 
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 بالكامل، و40 منزٍل بشكل جزئي.
ً

جنوب نابلس 100 مركبة فلسطينية و35 منزال
     وبّين الســيد نصر هللا أّن وحشــية املســتوطنين ال تحتاج إلى دليل وشــاهد جديد لرؤيتها؛ معرًبا عن 

تضامن اللبنانيين مع قضية األســرى الفلســطينيين.
     وأشار إلى أّن كل ما يحدث في املنطقة هو مؤشرات النهاية لاحتال الصهيوني.

مموهــة، فيمــا خرجــت آليــات عســكرية مــن حاجــز جلمــة نحــو املخيــم ملحاصــرة منــزل يعــود لعائلــة 
الشــهيد أمجد العزمي.

     وأفــاد عيــان، بــأّن أعمــدة الدخــان تتصاعــد مــن هــذا البيــت بعــد إطــاق صواريــخ موجهــة نحــوه، 
 إلى أّن مروحيات عسكرية تساند القوات املنتشرة في العملية العسكرية، بعد أن فرضت 

ً
مشيرة

ا حوله، وطالبت والد الشهيد أمجد بتسليم نفسه.
ً
طوق

     وبالتزامــن مــع ذلــك، أعلنــت ســرايا القــدس كتيبــة جنيــن، فــي بيــان مقتضــب لهــا، اســتهداف 
قــوات االحتــال املعــززة باآلليــات العســكرية فــي “محيــط املخيــم” بصليــاٍت كثيفــة ومتتاليــة مــن 

الرصــاص.
ــن مجاهديهــا مــن إســقاط طائرتيــن ُمســّيرتين أثنــاء تحليقهمــا فــي 

ّ
ــدت الســرايا فــي بيانهــا، تمك

ّ
     وأك

األجــواء.

األمين العام لحزب الله: ما جرى في حوارة يثبت وحشية المستوطنين

6 شهداء و16 إصابة خالل العدوان الصهيوني على مخيم جنين

اللبنانــي،  هللا  لحــزب  العــام  األميــن  قــال       
جــرى  مــا  إّن  هللا:  نصــر  حســن  الســيد 
شــمال  نابلــس،  جنوبــي  حــوارة،  بلــدة  فــي 
الشــعب  يعانيــه  ومــا  الغربيــة،  الضفــة 
املســتوطنين. وحشــية  يثبــت  الفلســطيني 

نصــر  الســيد  كلمــة  خــال  ذلــك  ورد       
االحتفــال  فــي   ،6-3-2023 اإلثنيــن  هللا، 
الجرحــى   

ُ
مؤّسســة تقيُمــه  الــذي  التكريمــي 

الجريــح. يــوم  بمناســبة  بيــروت  فــي 
الشــاب  شــهد 

ُ
است املا�ضــي،  واألســبوع       

 390 أكثرمــن  صيــب 
ُ
وأ أقطــش  ســامح 

مئــات  نفــذه  واســع  هجــوم  فــي  آخــرون 
وبلــدات  حــوارة،  بلــدة  علــى  املســتوطنين 
بحمايــة  نابلــس،  محافظــة  جنــوب  أخــرى 

االحتــال. جيــش 
بلــدات  فــي  املســتوطنون  وأحــرق  ــم 

ّ
وحط      

   أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، الثاثــاء 
وإصابــة  مواطنيــن   6 استشــهاد   ،7-3-2023
16 آخريــن بينهــا خطيــرة خــال اقتحــام قــوات 
شــمال  جنيــن  مخيــم  الصهيونــي  االحتــال 

الضفــة الغربيــة املحتلــة.
إّن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وقالــت       
الشــهداء هم: “محمد وائل غزاوي )26 عاًما(، 
 مجد محمد عزمي حسينية )26 عاًما(، طارق 
زيــاد مصطفــى ناطــور )27 عاًمــا(، زيــاد أميــن 
حســين  الفتــاح  عبــد  عاًمــا(،   29( الزرعينــي 
خروشــة )49 عاًمــا(، ومعتصــم ناصــر صبــاغ 

عاًمــا(.  22(
     ويــوم الثاثــاء 2023-3-7، حاصــرت قــوات 
جنيــن  مخيــم  أطــراف  علــى   

ً
منــزال االحتــال، 

وســط  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــمال 
والقــوات  املقاوميــن  بيــن  مســلحة  اشــتباكات 
املقتحمــة، أســفرت عــن ارتقــاء ســتة شــهداء 

مختلفــة. بجــراح  اصابــات  ووقــوع 
وذكر شــهود عيان، بأّن قوة خاصة صهيونية 
تسللت إلى أطراف جنين، مستخدمة شاحنة 
مــن  آليــات عســكرية  فيمــا خرجــت  مموهــة، 



العليــا  الوطنيــة  الطــوارئ  لجنــة  دعــت       
الشــعب  األســيرة   الوطنيــة  للحركــة 
القــادم  الجمعــة  يــوم  لجعــل  الفلســطيني 
2023-3-10 يــوم غضــب فــي وجــه سياســات 
الشــعب  أّن   

ً
مضيفــة االحتــال،  حكومــة 

ينكســر. لــن  أبــًدا  انتفــض  إذا  الفلســطيني 
رقــم  بيــان  فــي  الطــوارئ  لجنــة  وقالــت       
 :7-3-2023 الثاثــاء   مســاء  الصــادر   ”5“
“يــا شــعبنا العظيــم؛ إّن هــذا املحتــل أوهــن 
مــن أن يواجــه إرادتكــم الحــرة، وهــو أوهــن 
القضبــان،  خلــف  إرادتنــا  يواجــه  أن  مــن 
هــذا  بتراجــع  إال  تتوقــف  لــن  معركتنــا  وإّن 
ســينفجر  الحريــة  بــركان  فــإن  وإال  العــدو، 

وجهــه”. فــي 
الشــعب  إلــى   

ً
رســالة اللجنــة  ووّجهــت     

وآالم  شــهدائه  دمــاء  “بــأّن  الفلســطيني، 
أن  تســتحق  أســراه  ومعانــاة  جرحــاه 

ــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، 
ّ
     زف

الذيــن  جنيــن  شــهداء   ،7-3-2023 الثاثــاء 
ارتقــوا فــي املخيــم بعــد اعتــداء صهيونــي عليــه.

شــهيدها  العســكري  بيانهــا  فــي  الكتائــب  ونعــت 
خالــد”،  “أبــو  خروشــه  الفتــاح  عبــد  القســامي 
اثنــان مــن  التــي قتــل فيهــا  منفــذ عمليــة حــوارة 
 أّنهــا جــاءت رًدا ودفاًعــا عــن 

ً
الصهاينــة، مؤكــدة

الشــعب الفلســطيني فــي وجــه جرائــم االحتــال.
      كمــا نعــت الكتائــب الشــهيد معتصــم صبــاغ 
فــي  املجاهديــن  كل  ودعــت  جنيــن،  مخيــم  ابــن 
فــي  املســلحة  املقاومــة  تصعيــد  إلــى  مــكان  كل 
وجــه االحتــال ومغتصبيــه، واالشــتباك معهــم 

الســاح. لشــرف   
ً
تحقيقــا فلســطين  كل  فــي 

فــي  شــهد  نابلــس  فــي  حــوارة  حاجــز  وكان       
فدائيــة   

ً
عمليــة املا�ضــي،  الشــهر  مــن   26

8

تتوحــدوا فــي وجــه العــدوان، فهــذا العــدو ال يخ�ضــى إال وحدتكــم”.
     وأضافــت رســالتنا إلــى حكومــة الفاشــيين الصهاينــة مــن “حمقــى التــال” و”أبنــاء كهانــا”؛ 

أنتــم أصغــر مــن أن تكســروا إرادة شــعبنا مــن خــال كســر إرادتنــا.
     وتابعــت: “لــن نســمح للتاريــخ بــأن ُيســّجل فــي صفحتنــا أننــا خضعنــا لعدوانكــم الغاشــم، 

وســُيكتب صمودنــا فــي هــذه الجولــة فــي صفحــات التاريــخ بمــداٍد مــن نــور”.

فلســطيني نجــح فــي االنســحاب مــن مــكان العمليــة.
نابلــس، وتزامًنــا مــع  فــي املنطقــة األكثــر حساســية واألخطــر أمنًيــا جنــوب مدينــة  فــذت العمليــة 

ُ
ون

قمــة العقبــة، وبعــد أيــام مــن ارتــكاب االحتــال الصهيونــي مجــزرة نابلــس.

»القسام« تزف الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة

الحركة األسيرة العتبار الجمعة القادمة يوم غضب في وجه حكومة االحتالل



ووصلــت  االحتــال  ســجون  فــي  مــرات  عــدة  اعتقــل  عدنــان  خضــر  األســير  أّن  إلــى  ُيشــار       
عــن  املفتــوح  اإلضــراب  خــاض  أن  وســبق  ونصــف،  ســنوات   7 إلــى  ســجنه  ســنوات  مجمــوع 

يوًمــا.  25 لـــ   2021 العــام  فــي  آخرهــا  مــرات   5 الســجون  فــي  الطعــام 

     وقعت منصة “شاهد” اململوكة لـ”MBC” اتفاقية مع شركة “بارتنر” الصهيونية لاتصاالت، وذلك بعد عامين كاملين من املفاوضات.
     ووفق وسائل إعام صهيونية، فإن مشتركي “بارتنر” يستطيعون مشاهدة منصة شاهد عن طريق الدفع للشركة الصهيونية مباشرة.

     وتعتبــر منصــة شــاهد الســعودية أكبــر منصــة تلفــاز ومحتــوى فــي العالــم العربــي، ويشــاهدها اليــوم عشــرات املاييــن يومًيــا وتملــك املنصــة عــدة 
اتفاقــات تجاريــة مــع شــركات اتصــاالت فــي مصــر والســعودية وغيرهــا.
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األسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ32

تمهيد سعودي صهيوني للتطبيع اإلعالمي

     يواصــل األسيرالشــيخ خضــر عدنــان )44 
إضرابــه  جنيــن،  فــي  عرابــة  بلــدة  مــن   )

ً
عامــا

التوالــي،  علــى  الـــ)32(  لليــوم  الطعــام  عــن 
8-3- األربعــاء  يــوم  حتــى  العتقالــه،  رفًضــا 

.2023
جلســة  أّن  األســير،  نــادي  وأوضــح       
فــي  الثاثــاء،  اليــوم  لــه  ســتعقد  محكمــة 
محكمــة ســالم العســكرية، للنظــر فــي الئحــة 

مؤخــًرا. لــه  وجهــت  التــي  “االتهــام” 
     وأعــاد االحتــال الصهيونــي فــي 5 شــباط/

فبرايــر الجــاري، اعتقــال خضــر عدنــان )44 
عاًمــا( مــن منزلــه فــي بلــدة عرابــة، وعلــى إثــره 

دخــل فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعــام.
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الحملة العالمية تنعى الفنان الفلسطيني عبد المعطي أبو زيد

وتجســيدها  عنهــا  والدفــاع  قضّيتهــم  لــواء 
فــي كل أعمالهــم لكــي يبقــى التحريــر وحلــم 

الوحيــد. هاجســهم  العــودة 
أعضــاء  أحــد  هــو  الراحــل  الفنــان       
فلســطين  إلــى  للعــودة  العامليــة  الحملــة 
مــع  فّعالــة  مشــاركات  لــه  كان  والــذي 
الفاعليــات  مــن  العديــد  فــي  الحملــة 
أهمهــا  كان  والتــي  أقامتهــا  التــي  واألنشــطة 
الفنيــة  اللوحــة  تنفيــذ  علــى  إشــرافه 
الحملــة  أنتجتهــا  التــي  الدنيــا(،  )عاصمــة 
مــن  العديــد  مــع  رســمها  فــي  تعــاون  والتــي 
الفلســطينيين،  التشــكيليين  الفنانيــن 
القــدس  مدينــة  عــن  مشــترك  فنــي  كعمــل 

. لشــريف ا

إلــى  للعــودة  العامليــة  الحملــة  نعــت      
فلســطين، الصديــق العزيــز واملربــي ونقيــب 
فــي  الفلســطينيين  التشــكيليين  الفنانيــن 
املعطــي  عبــد  الفلســطيني  الفنــان  ســورية، 

زيــد. أبــو 
التربويــة  بمناقبيتــه  الحملــة  ونّوهــت     
عبــر  فلســطين  رايــة  حمــل  فــي  والنضاليــة 
املكلــل  املســتقبل  نحــو  الوالهــة  ريشــته 

فلســطين. كل  إلــى  والعــودة  بالنصــر 
مــن  بيانهــا: “خــرج  فــي  الحملــة          وقالــت 
 جمــال بحرهــا وروعــة عمارتهــا 

ً
حيفــا حامــا

وطيبــة أهلهــا، لُيجّســدها بلوحــات مــن حــٍب 
وحنيــن، إنــه الفنــان التشــكيلي عبــد املعطــي 
الفــن الفلســطيني  أبــرز رواد  أبــو زيــد، أحــد 

والناقــل  بلــده  لقضيــة  الحامــل  املعاصــر 
فعمــة 

ُ
لهمــوم شــعبه وآالمــه بألــوان ريشــته امل
والعــودة”. بالنصــر  الحاملــة  باملعانــاة 

       ولفــت البيــان إلــى أّن الفنــان عبــد املعطــي 
أبــو زيــد، مواليــد 1943 واملنتقــل إلــى رحمــة 
مــن  كان   ،2023 شــباط  شــهر  نهايــة  هللا 
أوائــل مؤس�ضــي اتحــاد الفنانيــن التشــكيليين 
 ،1979 عــام  ل 

ّ
تشــك الــذي  الفلســطينيين 

التشــكيلية  للحركــة  ومنظمــة  راعيــة  كجهــة 
الشــتات. وفــي  املحتلــة  األرا�ضــي  داخــل 

      فقد كان هدفه الوحيد أن تبقى فلسطين 
األجيــال  تتناقلهــا  أعمالــه،  كل  فــي  حاضــرة 
الفلســطينيين  الفنانيــن  جيــل  بهــا  ويقتــدي 
الشــباب، والذيــن دأَب علــى دعوتهــم لحمــل 
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ذكرى تحويل القبلة يزف بشائر التحرير للمسجد األقصى )1(

البيــت العتيــق،  إلــى  ينــزل الوحــي بالتوجــه  أن 
وقــد كان، وجــاء هــذا فــي شــهر شــعبان فــي العــام 

الثانــي مــن الهجــرة.
     ومــن الجديــر بالذكــر أن هللا عزوجــل قــد 
ربــط قلــوب الســابقين األوليــن مــن املهاجريــن 
إليــه،  اإلســراء  تاريــخ  مــن  األق�ضــى  باملســجد 
والعــروج منــه إلــى الســموات الُعــا، ثــم بائتمــام 
جميع األنبياء واملرســلين عليهم الســام بخاتم 
لتقــوم  الصــاة والســام فيــه؛  النبييــن عليــه 
كانــوا  إن  بأنهــم  األقــوام  جميــع  علــى  الحجــة 
صادقين في اإليمان بأنبيائهم فما عليهم إال أن 
يقتــدوا بهــم فــي اتبــاع هــذا الديــن، وبيعــة ســيد 
املرسلين صلوات هللا وسامه عليه، ومن يأتي 
ين  بعده من الخلفاء الراشدين، واألئمة املهدِيّ

ر�ضــي هللا عنهــم.

ِمــَن  َهاُء 
َ

ــف السُّ وُل 
ُ

}َســَيق تعالــى:  قــال هللا      
ــوا 

ُ
ان

َ
ك ِتــي 

َّ
ال ِتِهــُم 

َ
ِقْبل َعــْن  ُهــْم 

َّ
َوال َمــا  ــاِس 

َّ
الن

َمــْن  َيْهــِدي  ــِرُب 
ْ
غ

َ ْ
َوامل  

ُ
ــِرق

ْ
ش

َ ْ
امل  ِ

هَّلِِلَّ ــْل 
ُ
ق ْيَهــا 

َ
َعل

ِقيٍم{ ســورة البقــرة 142. 
َ
ــى ِصــَراٍط ُمْســت

َ
ــاُء ِإل

َ
َيش

     من املرجح أن تحويل القبلة من املسجد 
األق�ضــى إلــى املســجد الحــرام أوِل بيــت وضــع 
الثانــي  العــام  مــن  شــعبان  فــي  كان  للنــاس 
 مــن 

ً
 عشــَر شــهرا

َ
للهجــرة، بعــد أكثــر مــن ســتة
الهجــرة إلــى املدينــة املنــورة.

إلــى املســجد األق�ضــى       وقــد كان التوجــه 
ــٍم عديــدة، منهــا اختبــار إيمــان املســلمين 

َ
ِلِحك

 
ُ

حيــث توّجــه  ــه 
ُ
إيمان ــِوَي 

َ
ق فمــن  األوليــن، 

 هلل املشــرق واملغــرب، فأينمــا 
ْ
ــه، إذ هــه ربُّ يوِجّ

يقينــه،   
َ

َضُعــف وَمــْن  هللا،  وجــه  ــمَّ 
َ
فث تولــوا 

علــى  انقلــب  والَحــَرم  بــاألرض   
ً
مرتبطــا وكان 

عقبيــه، ســواًءا كان هــذا بالــردة عــن الديــن، 
وأمثــال  الهجــرة،  واجــب  عــن  بالعــزوف  أو 
هؤالء ال يصلحون أن يكونوا ممن ينصرون 
 لــو خرجــوا فيكــم مــا زادوكــم 

ْ
هللا ورســوله، إذ

الحكيــم  العليــم  هللا  فــأراد   ،
ً
خبــاال إال 

بينهــم  بيــت املقــدس أن يحــول  إلــى  بالتوجــه 

ــد هــذا قولــه ســبحانه:  
َّ

وبيــن الهجــرة، وقــد أك
َم 

َ
ْعل

َ
 ِلن

َّ
ْيَها ِإال

َ
 َعل

َ
ت

ْ
ن

ُ
ِتي ك

َّ
 ال

َ
ة

َ
ِقْبل

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
}َوَما َجَعل

ــى َعِقَبْيــِه 
َ

ِلــُب َعل
َ

ق
ْ
ــْن َين ُســوَل ِممَّ ِبــُع الرَّ

َّ
َمــْن َيت

 } ُ ِذيــَن َهــَدى هَّللاَّ
َّ
ــى ال

َ
 َعل

َّ
 ِإال

ً
ِبيــَرة

َ
ك

َ
 ل

ْ
ــت

َ
ان

َ
 ك

ْ
َوِإن

ســورة البقــرة: 143.

 أن يتألــف بــه قلــوب 
ً
     ومــن تلــك الحكــم أيضــا

طوائــف اليهــود فــي املدينــة املنــورة، حيــن يتجــه 
اإلســام  شــريعة  بــأن  إلشــعارهم  قبلتهــم  إلــى 
ــم باملســجد األق�ضــى؛ لعلهــم ُيْقِبلــون علــى 

ّ
تعِظ

 لخاتــم 
ً
هــذا الديــن، وَيْقَبلــون أن يكونــوا أتباعــا

النبييــن، فقــد عرفــوا فــي التــوراة أنــه النبــيُّ األمــيُّ 
الذي يضع عنهم إصرهم، واألغال التي كانت 
ــرهم بــه ســيدنا عي�ضــى عليــه  عليهــم، كمــا بشَّ
بعــده  مــن  يأتــي  الــذي  الرَســول  وأن  الســام، 

اســمه أحمــد صلــى هللا عليــه وســلم.
     غيــر أن اليهــود قــد غلبــت عليهــم عنصريتهــم، 
مــن  هللا  ــَزل 

ّ
يِن أن  وحســًدا  بغًيــا  بــه  فكفــروا 

فضله على من يشاء من عباده، وقالوا: هاهو 
بع قبلتنا، ويوشك أن يتبع ديننا،  محمد قد اتَّ
فضاقت نفس النبي صلى هللا عليه وسلم بهم 
 

ً
ــب وجهــه فــي الســماء مؤمــا

ّ
ذرًعــا، وطفــق يقِل

بقلم الشيخ الدكتور يونس األسطل

عضو رابطة علامء فلسطني وعضو الربملان الفلسطيني
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إال فلسطين.. كتابات مصرية عن فلسطين ألحمد شعبان

أمريــكا  رفــض  بعــد  وخاصــة  اســتعدت،  قــد 
لتمويــل مشــروع الســد العالــي، ثــم تأميــم قنــاة 
السويس والعدوان الثاثي ومقاومة األحاف 
والقوميــة العربيــة، وكان كل حديــث فــي هــذه 
القضايــا التــي كانــت تشــغل كل مصــري، هــو 

حديــث عــن فلســطين بالضــرورة”.
ويضيف: “وفي املدرسة الثانوية كانت مداركي 
الناصريــة،  املرحلــة  تبلــور  مــع  تفتحــت  قــد 
التــي  والسياســية  االجتماعيــة  بالتحــوالت 
الــذي  الثــوري  التحــرري  والبعــد  واكبتهــا، 
اتســمت بــه، وبالطبــع كان موضــوع فلســطين 
 بقــوة فــي صــدارة املشــهد، حتــى وقعــت 

ً
حاضــرا

هزيمــة الخامــس مــن حزيــران فــي العــام 1967 
واتجهنــا  الكارثــة،  أبعــاد  صدمتنــا  أن  وبعــد 
أن  اعتبــروا  الذيــن  الرفــاق  أغلــب  مــع  يســاًرا 
كان  الــذي  الصهيونــي  املحتــل  طــرد  قضيــة 
نحــو  القنــاة علــى مبعــدة  يربــض علــى ضفــة 
100 كيلو متر فقط من عاصمة املحروسة، 
هــي  املحتلــة  العربيــة  األرا�ضــي  كل  وتحريــر 

األســمى”. حياتنــا  هــدف 

ــا عــن دار “نفرتيتــي” للنشــر، 
ً
     صــدر حديث

عــن  مصريــة  كتابــات  فلســطين..  “إال  كتــاب 
أحمــد  املصــري  للكاتــب  مصيريــة”  قضيــة 
القضيــة  فيــه  تنــاول  شــعبان،  الديــن  بهــاء 
كل  تخــّص  إنســانية  كقضيــٍة  الفلســطينية 
 القــول إّنهــا مصرية أيًضا 

ً
أحرارالعالــم، محــاوال

فلســطينية. هــي  مــا  بقــدر 
أّن قضيــة فلســطين منــذ       ويــرى شــعبان 
حزيــران عــام 1967 لــم تعــد قضيــة الشــعب 
إنمــا أصبحــت بشــكٍل  الفلســطيني وحســب، 
أكثر وضوًحا قضية عمرهم، وغاية وجودهم.

     ويضّم الكتاب عدًدا من املقاالت والدراسات 
املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، مــن منظــور 
االرتبــاط العضــوي بيــن مصــر وفلســطين، فــي 

مواجهــة العــدّو الواحــد.
     ويحفــل الكتــاب بحقائــق كثيــرة منهــا خطــاب 
نابليون بونابرت الذي توجه به إلى اليهود وهو 
يغــزو املنطقــة، ليعلــن أّن الســاعة ســاعتهم، 
مشــيًرا إلــى أّن الغــرب كان ينظــر منــذ القــدم إلــى 

اليهــود بصفتهــم قــوى احتياطيــة لغزواتهــم.

أخاقيــة  ال  إلــى  أيًضــا  الكتــاب  ويتطــرق      
التــي  املجــازر  إلــى  باإلشــارة  ذلــك  الصهاينــة، 
يتنــاول  كمــا  الســنين،  مــر  علــى  ارتكبوهــا 

العربــي. التطبيــع  مســألة 
        هوية كل أحرار العالم وجنسيتهم

ملــاذا  “إذا ســئلت  أحمــد شــعبان:  يقــول       
واحــد  بقــول  أجيــب  فلســطين،  مــع  أنــت 
العالــم  أحــرار  كل  هويــة  هــي  فلســطين  ألن 

. ” وجنســيتهم
     ويأتــي اهتمــام شــعبان البالــغ فــي القضيــة 
 في أعقاب جريمة 

ً
الفلسطينية كونه “مولودا

النكبــة، وكارثــة اغتصــاب القســم األكبــر مــن 
بالســلك  يعمــل  ألب  الفلســطينية،  األرض 
عــن  الحديــث  كان  ولذلــك  العســكري، 
العــرب،  فلســطين وهزيمــة جيــوش  احتــال 
دائًمــا مــا يــدور فــي جلســات والــده مــع أقرانــه 

وأصدقائــه”.
باملــدارس  التحقــت  “حيــن  الكاتــب:  ويقــول 
األولية واالبتدائية ثم من بعد ذلك باملدرسة 
اإلعداديــة كانــت معــارك مصــر مــع االســتعمار 
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فــي االحتيــاط يشــاركون     وقالــت: إّن “طياريــن 
يهــّددون  بعضهــم  إن  حتــى  التظاهــرات،  فــي 

التحليــق”. عــن  ــف 
ّ
بالتوق

      وبسبب التعديات القضائية أيًضا، استقال 
ضابــط فــي ســاح الجــو التابــع لاحتــال، وهــّدد 
خدمــة  فــي  التطــّوع  بوقــف  صهاينــة  طيــارون 

االحتيــاط.
      كذلــك، أفــادت وســائل إعــام صهيونيــة بــأّن 
ــا وعنصــًرا فــي االحتيــاط مــن وحــدة 

ً
130 ضابط

عــوا 
ّ
وق الخاصــة  للمهمــات  الهندســية  “يهلــوم” 

حكومــة  فــي  األمــن  وزيــر  فيهــا  غــون 
ّ
يبل رســالة 

االحتــال أّنهــم “يجــدون صعوبــة فــي الخدمــة إذا 
القضائيــة”. التعديــات  إقــرار  تــم 

كانــون  فــي  بــدأت  التــي  التظاهــرات  وتحّولــت      
آالف  بعشــرات  املا�ضــي  األول/ديســمبر 
وصلــت  ضخمــة  تظاهــرات  إلــى  املســتوطنين، 
إلــى نــزول ربــع مليــون مســتوطن إلــى الشــارع ضــد 
ســعي نتنياهــو إلقــرار التعديــل القانونــي الــذي 
تعزيــز  مقابــل  القضــاء،  ســلطات  مــن  يضعــف 
ســيطرته علــى مفاصــل مؤسســات الكيــان ومنهــا 

والعســكرية. األمنيــة 

املصدر: امليادين

      توّجه قادة ساح الجو سابًقا، اإلثنين -6-3
2023، برســالٍة إلــى رئيــس الحكومــة الصهيونيــة 
بنياميــن نتنياهــو ووزيــر األمــن إيتمــار بــن غفيــر، 
فــي  التشــريع  إجــراءات  وقــف  منهمــا  وطلبــوا 
للوضــع  حــّل  وإيجــاد  القضائيــة  اإلصاحــات 

القائــم.
إعــام  وســائل  بحســب  كتبــت،  الرســالة    
صهيونيــة، علــى خلفيــة رفــض37 طيــار احتيــاط 
إلــى  الذهــاب  الجــو  ســاح  فــي   69 الســرب  فــي 
معارضتهــم  بســبب  األســبوع  هــذا  التدريــب 

القضائيــة. اإلصاحــات 
صحيفــة  نشــرت  نفســه،  الســياق  وفــي    
فيــه  تحّدثــت  تقريــًرا  الصهيونيــة،  “معاريــف” 
فــي  عــن االحتجاجــات التــي يقــوم بهــا الطيــارون 

الصهيونــي. الجــو  ســاح 
فــي ســاح         وقالــت الصحيفــة: إّن “الحــدث 
عيوننــا  مــن  النــوم  يســلب  أن  يجــب  الجــو 
عــن  الحديــث  “يجــري  وأضافــت:  جميًعــا”، 
قــوة  مــن  مهــم  جــزء  الطياريــن،  مــن  الكثيــر 
األمنيــة  األذرع  عليهــا  تعتمــد  التــي  االحتيــاط 
األهــم لدينــا، هــذا يتغلغــل إلــى مــن يخدمــون فــي 

في الخدمة الدائمة والنظامية”.
االحتجاجــات  هــذه  أّن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
أتــت  بــل  الجــو،  ســاح  فــي  فقــط  تحــدث  “ال 
رســائل وعرائــض وبيانــات مشــابهة فــي األســابيع 
املاضيــة مــن كل وحــدة قتاليــة أو اســتخبارية فــي 

الجيــش”.
أّن املشــكلة مــع ســاح الجــو مزدوجــة      ورأت 
الــذراع  هــو  الجــو  “ســاح  أّن  األول:  لســببين؛ 
“ال  ــه 

ّ
أن واآلخــر:  إســرائيل”،  فــي  األهــم  األمنيــة 

الطياريــن”. لهــؤالء  بديــل 
هيــوم”  “إســرائيل  صحيفــة  نقلــت  كذلــك،      
الصهيونيــة عــن مصــادر قولهــا: إّن “مــا ال يقــل 
عناصــر  ــر 

ّ
يفك إضافييــن  حربييــن  ســربين  عــن 

بــه  قامــوا  ملــا  بخطــوة مشــابهة  فيهمــا  االحتيــاط 
فــي الســرب 69، أحدهمــا فــي قاعــدة ســاح الجــو 

نــوف”. تــل  فــي قاعــدة  رامــات دافيــد، واآلخــر 
أصواًتــا  “هنــاك  أّن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
انتهــاج  إلــى  الصهيونــي  الجيــش  قيــادة  تدعــو 
الشــدة مــع راف�ضــي الخدمــة، تماًمــا مثلمــا فعــل 
الجيــش الصهيونــي قبــل 18 ســنة، خــال خطــة 

االرتبــاط”. فــك 
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موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الشمال من مدينة جنين على بعد 13 كم.

تبلـغ مسـاحة أراضيهـا المسـلوبة حوالى 22200 دونمًا، وبلــغ عــدد ســكانها فـي العـام 1922 حوالى 722 
نسـمة، وعـام 1931 حوالـى 978 نسـمة، وارتفـع إلـى 1420 نسـمة في العـام 1945.

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

أقام االحتالل على أراضي القرية مستوطنة “كيبوتس برزاعيل” في العام 1948.

ّ




