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مقال 

من الداخل



      كتـب األنبيـاء الكـرام التاريـَخ بأفعالهـم، التـي اقرتنت بشـتى أنواع التضحيـات وأقىس التجارب، لكـّن كل واحد منهم، صلـوات الله عليهم، حقَّق 

أهدافـه، التـي تقـوم أساسـاً عـى توصيل الرسـالة، وتقديم األسـوة ملن حولهم، تاركـني للناس حرية االختيـار بني طريقي الهدايـة أو الضالل.

ه العادُّ        كان كالم األنبيـاء نَـزْراً قليـالً، وكذلـك كان كالم رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم، الـذي وصفتـه أم املؤمنني ريض الله عنهـا بأنّه )لو عـدَّ

ألحصـاه(؛ ولكـن مـن الـذي يسـتطيع أن يحـي أفعالـه صـى الله عليـه وسـلم ؟! وأن يسـتوعب حركته التـي ال زالت حتـى اليوم تشـّكل أحد أهم 

عوامـل صنـع التاريخ ؟!

     وعى نهج األنبياء يسري املصلحون، ومييض املؤثرون الذين يرسمون مسارات األمم؛ يتكلمون قليالً ويفعلون كثرياً، بصمت ينطق أبلغ الكالم ؟

     ويبقـى كالمنـا يف وصـف أفعالهـم كحاشـية عـى صفحـات كتاب، ال تؤدي شـيئاً أكرث مام تؤديه كلمة )الشـمس( يف حكاية النـور والدفء والحياة 

التي تنرشها الشـمس الحقيقيـة يف هذا الفضاء.

     وهـذا هـو حالنـا عندمـا نصـف مـا يجـري يف فلسـطني، أو نتحـدث عـاّم يقـوم بـه شـبابها األشـبال، الذيـن يؤكـدون بأفعالهـم سـقوط حسـابات 

املسـتكربين والطغـاة واملجرمـني، الذيـن يراهنـون عـى مـوت األمـم، وعـى انكسـار إرادة الحيـاة، وعـى سـقوط اإلنسـان.

     كـام يؤكـد هـؤالء الفدائيـون أن اسـتقرار املحتـل الغـازي رضٌب مـن املحـال، ما دام أهلها مستمسـكون بحبـل الحّق، ال يسـلّمون للمعتدي بيشء 

مهـام طغى وتجرّب وسـامهم صنـوف العـدوان والدمار.

     نعـم. وإنَّ هـؤالء الشـباب يؤكـدون صـدق الوعـد النبـوّي الرشيف يف انتصار العـدل عى الظلم، واسـتقرار األمن والسـالم يف األرض، بعد أن يبذل 

أهلهـا مـا يجب عليهم مـن دون اسـتعجال، أي من دون تفريط بـأداء الواجبات.

اِب بْـن األَرّت ريض اللـه عنـه قصـًة حدثـت معـه يف قمـة اشـتداد أذى قريـش عى املؤمنني قبـل الهجـرة، ويف الحال التي  ِه َخبَـّ      يحـي أبـو عبِداللَـّ

ـٌد بُـردًة لَـُه يف ظلِّ  ِه صـى اللـه عليه وسـلم َوُهو ُمتَوسِّ ميكـن أن يصـل فيهـا اإلنسـان إىَل غايـة اليـأس وفقـدان األمـل، فيقـول: َشـَكْونَا إىََِل رسـوِل اللَـّ

الَْكْعبـِة، فَُقلَْنـا: أاَل تَْسـتَْنرُص لََنـا أاَل تَْدُعـو لََنـا ؟ وكأّن خبابـاً وأصحابـه يطلبون تدخالً إعجازيـاً ينقذهم مام يصيبهم. فامذا كان جـواب الحبيب األكرم 

عليـه الصالة والسـالم ؟

     لقـد قَـال رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم لهم، ويقول لنـا ولكل مظلوم ثابت عـى الحق: }قَـد كَاَن َمـْن قَبْلُكْم يؤَْخـُذ الرَُّجـُل فيُْحَفُر لَُه 

ُه ذلَك َعْن  يف األَرِْض فيْجعـُل ِفيَهـا، ثـمَّ يُـؤىِِْت بالِْمْنشـاِر فَيُوَضـُع عَى رَأِْسـِه فيُجعُل نْصَفنْي، ومُيْشـُط ِبأَْمشـاِط الْحديِد َما ُدوَن لَْحِمـِه َوعظِْمِه، َما يَُصـدُّ

ئَْب َعَى غَنِمـِه، ولِكنَُّكْم تَْسـتَْعِجلُوَن{ رواه  ُه َهـذا األَْمـر حتَّى يِسـري الرَّاكُِب ِمـْن صْنعـاَء إىََِل َحرْْضْموَت الَ يخـاُف إاِلَّ اللـَه والذِّ ه ليِتمـنَّ اللَـّ ِديِنـِه! واللَـّ

البخاري.

      وقولـه عليـه الصـالة والسـالم لهـم: }ولِكنَُّكـْم تَْسـتَْعِجلُوَن{ تنبيـٌه وتعليـم ِمـن ُمحبٍّ شـفيق رحيم؛ وكأنه يقـول: ال تطلبوا الـيشء قبل مقدماته، 

فاعملـوا، وابذلـوا، وال تكونـوا يف شـك مـن تحقيق وعـد الله تعاىَل.

ونحـن نـرى كيـف يعمـل الفلسـطينيون اليوم بهمـة ورشف وإباء عى تهيئـة املقدمات الصحيحـة، ونرى كيف يبذلـون أرواحهم وأموالهم يف سـبيل 

تحريـر أرضهـم، وهـذا مـا يجعلنـا متأكدين مـن اقرتاب هـذا التحرير، ونحـن نتطلّع إىَل قـول الله تعاىَل:

الَِحـاِت لَيَْسـتَْخلَِفنَُّهْم يِف اأْلَرِْض كَـاَم اْسـتَْخلََف الَِّذيَن ِمـن قَبْلِِهـْم َولَيَُمكَِّننَّ لَُهـْم ِديَنُهُم الَِّذي ارْتَـَىٰ لَُهْم  ُه الَِّذيـَن آَمُنـوا ِمنُكـْم َوَعِملُـوا الصَّ }َوَعـَد اللَـّ

ـن بَْعِد َخْوِفِهـْم أَْمًنا{. سـورة النور لَنَُّهـم مِّ َولَيُبَدِّ

شباب فلسطين .. عّدة الوعد الحّق
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الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني



تحذيرات من خطط لالحتالل تستهدف األقصى في شهر رمضان

بأن “صربنا ينفذ”.

     وقــال العــاروري: إنّــه عــى االحتــالل أال 

ــن  ــوي م ــه دون رد ق ــّر محاوالت ــع أن مت يتوق

شــعبنا ومقاومتنــا، ونحــن نحــذره مــن التامدي 

يف ذلــك، مشــدًدا عــى أن حركــة حــامس تراقب 

مــن كثــب خطــوات االحتــالل يف القــدس.

      ودعــت حركــة حــامس إىَل مواصلــة الحشــد 

ــالل  ــدوان االحت ــد ع ــى، لص ــاط يف األق والرب

ومســتوطنيه.

      وأكــد الناطــق باســم الحركــة عــن مدينــة 

القــدس محمــد حــامدة، رضورة التمّســك بخيار 

املقاومــة كطريــق للــرد عــى االحتــالل لردعــه 

وقطــع يــده عــن االســتمرار يف هــذا العــدوان، 

محمــاًل االحتــالل املســؤولية عــن تصعيــده يف 

املســجد.

مدينــة  يف  ومراقبــون  باحثــون  حــّذر       

القــدس املحتلــة، مــن تجهيــزاٍت عســكرية 

تعــد لهــا حكومــة االحتــالل إلغــالق املســجد 

األقــى املبــارك، خــالل شــهر رمضــان.

ــد الباحــث يف شــؤون القــدس جــامل       وأكّ

الصهيونيــة  االحتــالل  حكومــة  أّن  عمــرو 

ــريًا إىَل  ــى، مش ــالق األق ــكريًا إلغ ــز عس تتجه

ــى. ــد األق ــاك ض ــري يح ــدوان خط ــود ع وج

وأوضــح عمــرو أّن حكومــة االحتــالل الفاشــية 

تفصــح عــن العدوانيــة بالغــة الخطــورة، تجــاه 

األقــى واملــرى وكل املســلمني، الفتًــا إىَل 

ــة ســلطات  مــا جــرى  كشــفه مؤخــرًا عــن ني

االحتــالل إغــالق األقــى 10 أيــام يف رمضــان.

ــا االحتــالل الخبيثــة باتــت        وذكــر أن نواي

واضحــة جــًدا، وإعــالم االحتــالل يركــز كل 

ســتفعله  ومــا  رمضــان  شــهر  نحــو  جهــد 

ــمى  ــا تس ــا إىَل أن م ــية، الفتً ــة الفاش الحكوم

منظــامت الهيــكل هــي التــي تتحكــم يف قــرار 

ــدم. ــالل ال ــة لش ــود املنطق ــالل وتق االحت

     وتواصــل ســلطات االحتــالل مخططــات 

التهويــد يف مدينــة القــدس املحتلــة، وتنفــذ 

عمليــات تنكيــل طالــت مقدســيني، قبيــل حلول 

ــارك. ــان املب ــهر رمض ش

     وفرضــت قــوات االحتــالل عراقيــل أمــام 

ــواء  ــم لألج ــيني وتجهيزاته ــتعدادات املقدس اس

ــت  ــام واصل ــة، في ــدة القدمي ــة يف البل الرمضاني

ــا الوحشــية بحــق أهــايل  ــا واعتداءاته اعتقاالته

ــود. ــاب العام ــد ب ــن عن ــدس املوجودي الق

      وطالــت عمليــات التنكيــل عــددًا مــن 

وأصــدرت  األقــى،  املســجد  يف  املرابطــني 

ســلطات االحتــالل قــرارات إبعــاد بحقهــم عــن 

املســجد املبــارك.

     وأكّــد الشــيخ صالــح العــاروري نائــب 

رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة “حــامس” أّن 

محاولــة االحتــالل توظيــف شــهر رمضــان لفرض 

سياســته يف التقســيم الزمــاين واملــكاين والســامح 

التلموديــة  الطقــوس  بــأداء  للمســتوطنني 

ســتواجه بــردة فعــل شــعبنا بــكل تأكيد، محــذرًا 
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     وتــأيت عمليــات اإلبعــاد عــن املســجد األقــى واعتقــال مرابطيــه ومالحقتهــم والتضييــق عليــه يف 

الوقــت الــذي يشــهد املســجد األقــى يوميًــا سلســلة انتهــاكات واقتحامات مــن املســتوطنني، بحامية 

قــوات االحتــالل، يف محاولــة لفــرض الســيطرة الكاملــة عــى املســجد، وتقســيمه زمانيًــا ومكانيًــا.

سلطات االحتالل تجدد إبعاد خطيب األقصى محمد سرندح

»حماس« تنعى الشيخ واألسير المحرر إياد سرور

     جــددت ســلطات االحتــالل الصهيــوين، 

عــن  اإلبعــاد  قــرار   ،13-3-2023 اإلثنــني 

املســجد األقــى املبــارك بحــق خطيبه الشــيخ 

محمــد رسنــدح حتــى الســابع مــن شــهر أيــار/

مايــو املقبــل.

الصهيــوين  االحتــالل  ســلطات  وكانــت     

ــدح  ــاء 2023-3-7، الشــيخ رسن أبعــدت، الثالث

ــد،  ــاًل للتجدي ــبوع قاب ــّدة أس ــجد مل ــن املس ع

بعــد اســتدعائه للتحقيــق مــع مخابراتهــا.

أبعــدت  االحتــالل  أّن ســلطات  يُذكــر       

الشــهر املــايض 19 مقدســيًا عــن املســجد 

األقــى وبلــدات يف القــدس، ضمــن محاوالتهــا 

املحمومــة لتفريــغ املســجد وبلــدات القــدس 

ــني. ــا املرابط ــن أبنائه م

اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  نعــت       

األســري  الخليــل  محافظــة  يف  “حــامس” 

عاًمــا(،   51( رسور  شــعبان  إيــاد  املحــرر 

إثــر   14-3-2023 الثالثــاء  قــى  والــذي 

قلبيــة. نوبــة 

     وأكّــدت الحركــة يف بيــاٍن لهــا، أّن املــريب 

رسور قــى نحبــه بعــد مســرية حافلــة مــن 

ــنواٍت  ــد س ــي، وبع ــوي والوطن ــل الدع العم

طويلــة مــن التضحيــة والعطــاء، إذ قــى 

عــّدة ســنوات يف ســجون االحتــالل وتعــرّض 

لــألذى يف ســبيل الدعــوة التــي كان أحــد 

ــل. ــيها يف الخلي مؤسس
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        كام أنّه سيايس وعسكري برتبة لواء، وأحد أعضاء حركة “فتح”.

وكان الشــوبي مســؤواًل عــن اإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية يف األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، وتنّقــل مــع 

“فتــح” بــني األردن ولبنــان وســوريا وتونــس.

     اعتقلــه االحتــالل بتاريــخ 14 آذار/مــارس 2006، مــع األمــني العــام للجبهــة الشــعبية، أحمــد ســعدات، 

باإلضافــة إىَل رفاقهــام عاهــد أبــو غلمــي، وحمــدي قرعــان، وباســل أســمر، ومجــدي الرميــاوي، ويــارس أبــو 

تــريك.

     واتهمته “إرسائيل” بالوقوف خلف محاولة تهريب أسلحة إىَل قطاع غزة تعود إىَل العام 2002.

والتنغيــص عليــه، وســؤالهم لــه عــن رشب املــاء وأخــذ الــدواء، رافًضــا تلقــي الــدواء أو الفيتامينــات أو 

املدعــامت وفقــط يــرشب املــاء.

     وأكــد يف رســالته اســتمراره يف إرضابــه عــن الطعــام، قائــاًل: أتــوكل عــى اللــه وحــده املعــني الرحيم، 

ــَن”،  ــرْيُ الاَْمكِِري ــُه َخ ــُه َواللَّ ــُر اللَّ ــرُوَن َومَيُْك ــبُُه” “َومَيُْك ــَو َحْس ــِه فَُه ــَى اللَّ ــوَكَّْل َع ــْن يَتَ مــن قــال “َوَم

جــزى اللــه عــز وجــل كل مــن يقــف إىَل جانــب أهــي يف هــذه املحنــة واملعركــة للحريــة وال عــزاء 

للمتخاذلــني واملقرصيــن واملتنكبــني ومــن جنبــوا يف كل حــني.

»شيخ األسرى« الفلسطينيين حًرا بعد 17 عاًما على اعتقاله

الشيخ خضر عدنان يواجه ظروف عزل صعبة ويواصل إضرابه 

     أفرجــت ســلطات االحتــالل، اإلثنــني 13-3-2023، 

عن شــيخ األرسى الفلســطينيني، اللواء فؤاد الشــوبي 

)84 عاًمــا(، مــن ســجن عســقالن، بعــد اعتقــال 

اســتمر 17 عاًمــا، بحســب مــا ذكــرت وكالــة “مًعــا” 

الفلسطينية.

ــجون  ــًنا يف س ــرب س ــوبي األك ــري الش ــّد األس      ويَُع

ــة. ــة ُمزمن ــكالت صحي ــاين مش ــالل، ويُع االحت

وهنــأت حركــة “حــامس” الشــوبي بتحــرره عقــب 

اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــالل.

     وقالــت “حــامس”، يف ترصيــح صحــايف: “إننــا، إذ 

نهنــئ املناضــل الشــوبي وعائلتــه ومحبيــه باإلفــراج 

عنــه، فإننــا نجــّدد العهــد ألرسانــا األبطــال أن تبقــى 

قضيتهــم يف رأس أولوياتنــا حتــى تحريرهــم مــن 

ــالل”. ــجون االحت س

     ووُلــد األســري فــؤاد حجــازي محمــد الشــوبي، يف 

12 آذار/مــارس 1940، يف غــزة يف حــي التّفاح، وحصل 

عــى درجــة البكالوريــوس يف املحاســبة مــن جامعــة 

القاهرة.

ــدس للشــهداء  ــة الق ــدت مؤسســة مهج      أكّ

أنَّ   ،14-3-2023 الثالثــاء  والجرحــى،  واألرسى 

األســري الشــيخ خــرْض عدنــان، القيــادي يف حركــة 

الجهــاد اإلســالمي، يواصــل إرضابــه املفتــوح عــن 

الطعــام لليــوم )38( رفًضــا العتقالــه التعســفي، 

ــزل ســجن  ــة يف ع ــزل صعب ويواجــه ظــروف ع

مشــفى الرملــة.

     وأفــاد األســري الشــيخ املجاهــد خــرْض عدنــان 

يف رســالٍة وصلــت مهجــة القــدس نســخًة عنهــا، 

ــام  ــن الطع ــه ع ــتمرًا يف إرضاب ــا زال مس ــه م أنّ

ــوم،  ــا بعــد ي وهــو بوضــع صحــي يرتاجــع يوًم

ويواجــه  متحــرك،  بكــريس  يتحــرك  وأصبــح 

ــث  ــة، حي ــزل الرمل ــة يف ع ــزل صعب ــروف ع ظ

ــق  ــرشات الب ــة بح ــا مليئ ــزول فيه ــة املع الغرف

ــي تنهــش جســمه. الت

     كــام أشــار إىَل اســتمرار مضايقــات الســجانني، 

وخاصــة يف الليــل، وال يتوقــف الســجانون عــن 

تفتيشــهم الليــي وطــرق األبــواب إلزعاجــه 
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االحتــالل”، و”نطالــب بتحقيق مطالب األرسى واألســريات العادلــة واإلفراج عنهم”.

     وطالبــوا املجتمــع الــدويل بالتدخــل الفــوري والعاجــل لوقــف انتهــاكات االحتــالل بحــق 

األســريات واألرسى يف ســجون االحتــالل، واســتنكروا سياســة اإلهــامل الطبــي لــألرسى املــرىض 

وطالبــوا بــرْضورة اإلفــراج عــن األرسى واألســريات املــرىض وتقديــم الرعايــة الطبيــة الالزمــة.

ــة  أّن االحتــالل  ــم زقــوت منســقة قطــاع املــرأة يف شــبكة املنظــامت األهلي      وبينــت مري

يحــاول خلــق توتــر متعمــد بقــرار ســيايس الســتهداف قضيــة األرسى وســحب الوضــع 

القانــوين لهــم بصفتهــم أرسى حــرب ويتعامــل معهــم كإرهابــني ليســلب منهــم أبســط 

ــم. ــر صموده ــل ك ــن أج ــية م ــم األساس حقوقه

     وأكــد أبــو حمــزة أّن منــاورة الوفــاء لضفــة الثــوار تــأيت وفــاء لشــهدائنا وألبطالنــا ومجاهدينــا 

ــال يف كل  ــاغلة والقت ــب املش ــز بجان ــتعداد والتجهي ــار االس ــة ويف إط ــة املنتفض ــة الغربي يف الضف

الســاحات، ضمــن فلســطني الجغرافيــا الواحــدة حتــى تحريــر كامــل الــرتاب الفلســطيني املقــدس 

مــن دنــس العــدوان.

المطالبة بمواصلة النضال لإلفراج الفوري عن األسيرات واألسرى

أبو حمزة: الفعل الجهادي لمقاومينا سيزداد اشتعاالً ولن نقابل العدو إال بالمقاومة

ــة  ــامت األهلي ــن املنظ ــرشات م ــت الع      طالب

النســوية والحقوقيــة بالضغــط عــى االحتــالل 

واحــرتام  األرسى  لحقــوق  انتهاكاتهــا  لوقــف 

الــدويل ومنظومــة حقــوق اإلنســان،  القانــون 

ــة. ــة واملرشوع ــم العادل ــة مطالبه ــق كاف وتحقي

ــي  ــة الت ــة التضامني ــالل الوقف ــك خ ــاء ذل      ج

املنظــامت  شــبكة  يف  املــرأة  قطــاع  نظمهــا 

األهليــة الفلســطينية قبالــة مقــر اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر مبدينــة غــزة، مبناســبة يــوم 

ــا مــع األســريات واألرسى يف  املــرأة العاملــي تضامًن

ــا  ــل م ــًة يف ظ ــوين خاص ــالل الصهي ــجون االحت س

يتعرضــوا لــه مــن انتهــاكات واعتــداءات، وتأكيــًدا 

ويف  العادلــة  مطالبهــم  يف  لهــم  الدعــم  عــى 

مواجهــة االحتــالل وسياســاته.

خــالل  واملشــاركني  املشــاركات  ورفعــت       

التظاهــرة يافطــات جــاء فيهــا “نؤكــد عــى دعمنا 

لصمــود األســريات واألرسى يف مواجهــة اعتــداءات 

ــب األرسى  ــق مطال ــب بتحقي ــالل”، و”نطال االحت

ــم”. ــراج عنه ــة واإلف ــريات العادل واألس

     اختتمــت رسايــا القــدس، الجناح العســكري 

لحركــة الجهــاد اإلســالمي، منــاورة “الوفــاء 

لضفــة الثــوار”، والتــي تــأيت يف إطــار رفــع 

الجهوزيــة القتاليــة لــدى مجاهديهــا، ونفــذت 

عــى بعــد أمتــار معــدودة مــن الســياج الزائــل 

ــان العــدو. لكي

     وأعلــن الناطــق باســم رسايــا القــدس أبــو 

ــاورة  ــام من ــه: “عــن اختت حمــزة يف خطــاب ل

عــرشات  برفقــة  الثــوار(  لضفــة  )الوفــاء 

املقاتلــني املخلصــني األبطــال مــن أبنــاء رسايــا 

ــوال  ــاً ط ــوا أيام ــن قض ــني الذي ــدس امليام الق

ــز ومحــاكاة  ــب والتجهي ــداد والتدري ــن اإلع م

الســيناريوهات والخطــط العملياتيــة املختلفة 

للتعامــل مــع جيــش العــدو، دفاًعــا واقتحاًمــا، 

ــال  ــة كان أبط ــية وصعب ــروٍف قاس ــل ظ يف ظ

الرايــا بفضــل اللــه أهــاًل لهــا كــام هــم عــى 

ــدوام”. ال



الصهيونيــة  مقاومــة  تنســيقية  قالــت      

مــع  التطبيــع  محــاوالت  إّن  والتطبيــع: 

االحتــالل الصهيــوين التــي تفــرض فرًضــا عــرب 

ــة  ــعوب العربي ــا الش ــدول، تواجهه ــض ال بع

واإلســالمية مبواقــف مرشفــة رافضــة لجميــع 

أشــكال التطبيــع، وتعزيــز الصمــود الشــعبي 

والنخبــوي يف مقاومتــه، وزيــادة الكلفــة عــى 

املطبعــني.

      وأكـّـدت “التنســيقية”، يف حصــاد تقريرها 

ــوين  ــان الصهي ــام 2022، أّن الكي ــنوي لع الس

يســعى منــذ توقيــع اتفاقيــات التطبيــع مــع 

ــن  ــد م ــرام العدي ــة إلب ــدول العربي ــض ال بع

ــات املشــرتكة. االتفاقي

ــك يتطلــب مــن مؤسســات  ــرى أن ذل      وت

عــى  العمــل  التطبيــع  مناهضــة  وروابــط 

والــرشكات  واملؤسســات  األشــخاص  فضــح 

التــي تقــوم بعقدهــا، ووضعهــا عــى القوائــم 

بلــد  كل  داخــل  يف  ملقاطعتهــم  الســوداء 

ــة  ــلبية والكارثي ــار الس ــح اآلث ــريب، وتوضي ع

     أكّــد مفتــي ســلطنة ُعــامن، الشــيخ أحمــد بــن 

حمــد الخليــي، أّن مــا يشــهده الكيــان الصهيــوين 

مــن توتــرات داخليــة قــد يــؤدي إىَل حــدوث 

ــل”. ــرش بقــرب زوال “إرسائي ــة، تُب حــرب أهلي

     وقــال الخليــي يف تغريــدة لــه: إن “مــا تنامــى 

ــوين  ــان الصهي ــدع يف الكي ــار التص ــن أخب ــا م إلين

ــل، والخــالف الشــديد بينهــم يبــرش بقــرب  املحت

انتهــاء هــذا االحتــالل البغيــض؛ فأرجــو أن يجمــع 

الشــعب الفلســطيني كلمتــه عــى هــدى القــرآن 

وهــدي النبــي عليــه أفضــل الصــالة والســالم”.

ــهرين،    ــن ش ــرث م ــذ أك ــالل من ــهد االحت      ويش

مظاهــرات متصاعــدة أســبوعيًا للضغــط عــى 

ــط  ــن خط ــع ع ــو للرتاج ــني نتنياه ــة بنيام حكوم

تقليــص صالحيــات القضــاء الصهيــوين لصالــح 

الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة.
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 لهــذه االتفاقيــات، وتضافــر جميــع الجهــود بحشــد الدعــم الشــعبي لعــزل هــذه الشــخصيات 

واملؤسســات.

    ودعــت “التنســيقية” املتخصصــني والجهــات العلامئيــة يف األمــة العربيــة واإلســالمية؛ لتطهــري 

ــة،  ــة والتلمودي ــات الصهيوني ــات والرواي ــن التوارتي ــيحية م ــالمية واملس ــة اإلس ــادر الديني املص

ــياحية،  ــة وس ــة وثقافي ــات أكادميي ــارض وفعالي ــاءات ومع ــرات ولق ــاركة يف أي مؤمت ــدم املش وع

داخــل البــالد العربيــة وخارجهــا، الهادفــة لجمــع العــرب والصهاينــة لكــر الحواجــز النفســية 

ــم. بينه

     كــام أكّــدت املعارضــة الصهيونيــة أّن إرصار نتنياهــو عــى االســتمرار يف مــا يُعــرف بخطــة 

التعديــل القضــايئ، يدفــع الصهاينــة نحــو حــرٍب أهليــة

مفتي سلطنة ُعمان: خالفات الكيان الصهيوني تبشر بقرب انتهاء االحتالل

»مقاومة الصهيونية«: محاوالت التطبيع تواجهها الشعوب بمواقف مشرفة



ظهر الجمعة 2023-3-17، بحجة تأمني سري املاراثون التهويدي.

     ويتزامــن “ماراثــون القــدس” مــع توافــد آالف الفلســطينيني واملقدســيني إىَل القــدس، ألداء صــالة 

ــة  ــة، نتيج ــدة القدمي ــم إىَل البل ــق وصوله ــذي يُعي ــر ال ــارك، األم ــى املب ــة يف املســجد األق الجمع

إغــالق الشــوارع.

     تعتــزم بلديــة االحتــالل بالتعــاون مــع عــّدة 

مؤسســات صهيونيــة تنظيــم ماراثــون ريــايض 

ــة  ــوم الجمع ــة املقدســة، ي ــدي يف املدين تهوي

املقبــل، مبشــاركة آالف اليهــود مــن جميــع 

أنحــاء العــامل.

ــات  ــن مخطط ــاط ضم ــذا النش ــأيت ه      وي

ــدس  ــة الق ــد مدين ــوين لتهوي ــالل الصهي االحت

ومصطلحــات  لروايــات  والرتويــج  املحتلــة، 

ــري  ــا لتغي ــرب محاوالته ــة، ع ــة مصطنع تلمودي

واســتبدالها  املقدســية،  والهويــة  الثقافــة 

ــة  ــيني، يف محاول ــى املقدس ــة ع ــة غريب بثقاف

إلثبــات ســيادته املزعومــة عــى املدينــة.

ــررت رشطــة  ــا”، ق ــة “صف      وحســب ترجم

الشــوارع  مــن  العديــد  إغــالق  االحتــالل 

الســيارات  مواقــف  وبعــض  والطرقــات، 

املركزيــة يف املدينــة املحتلــة من الســاعة 6:45 

صباًحــا حتــى الســاعة الواحــدة والنصــف مــن 

     وأوضــح أن املقــديس لجــأ إىَل البنــاء دون ترخيــص بســبب القيــود والعقبــات التــي وضعتهــا ســلطات 

االحتــالل يف وجــه املقــديس مــن أجــل تنفيــذ سياســتها العنرصيــة يف تهجــري املقدســيني مــن املدينة.

     وأشــار الهدمــي إىَل أن ســلطات االحتــالل يف القــدس أعلنــت قدرتهــا عــى هــدم ألــف وحــدة ســكنية 

ســنويًا، لكــن مــا تقــوم بــه يقــارب 250 – 300 وحــدة ســكنية يتم هدمهــا يف العــام الواحــد، وهذا يعني 

أن بلديــة االحتــالل مل تقــم بــكل طاقتهــا التدمريية يف هــذا االتجاه.

وبــنّي أن األوضــاع امليدانيــة التــي تعيشــها املدينــة املقدســة الرافضــة لالحتــالل ومخططاتــه، إىَل جانــب 

عــدم معرفــة وعــدم قــدرة االحتــالل الوصــول لكافــة الوحــدات الســكنية، أســهم يف التقليــل مــن حــدة 

الهــدم ورشاســته.
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هيئة مقدسية: تنامي عمليات الهدم بالقدس محاولة صهيونية لحسم المعركة

     قــال رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة الهدم 

والتهجــري، نــارص الهدمــي: إّن تصاعــد عمليــات 

الهــدم التــي تنفذهــا ســلطات االحتــالل يف 

مدينــة القــدس تهــدف لحســم معركــة القــدس 

ــدس  ــة يف الق ــة املتنامي ــة الثوري ــاء الحال وإلطف

والضفــة الغربيــة املحتلــة.

     ويــرى الهدمــي، أنّــه يف عمليــات الهــدم  

تعبــريٌ واضــح عــن سياســات عنرصيــة انتقاميــة 

سياســة  أنهــا  مبيًنــا  القــدس،  أهــل  بحــق 

ــادة  ــع الزي ــاس من ــى أس ــة ع ــرتاتيجية مبني اس

ــة يف الســكان والتوســع الدميوغــرايف يف  الطبيعي

املدينــة املقدســة، بحيــث يبقــوا أقليــة هامشــية 

ال تســاهم يف رســم الصــورة الحضاريــة للمدينــة.

    وبــنّي أّن املقدســيني اســتطاعوا البقــاء يف 

ــم،  ــى أرضه ــات ع ــا والثب ــاء فيه ــدس والبن الق

مشــريًا إىَل أن االحتــالل يتكلــم عــن 35-25 ألــف 

ــن  ــي م ــة يف الجــزء الرشق وحــدة ســكنية مبني

ــح. ــري ترصي ــن غ ــة م ــة املقدس املدين

ا بالقدس ُيروج لروايات ُمضللة     االحتالل ينظم ماراثوًنا تهويدّيً
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     قــال نائــب رئيــس أركان كتائــب القســام 

القائــد مــروان عيــىس: إّن أي تغيــريٍ يف الوضــع 

ــم يف املســجد األقــى ســيحول املنطقــة  القائ

إىَل زلــزال.

     وشــدد عيــىس، يف ترصيحــات نقلتهــا قنــاة 

الفضائيــة، صبــاح األربعــاء -15-3 األقــى 

2023، إن ســاحة الضفــة الغربيــة والقــدس 

ــرتاتيجي يف  ــري االس ــل والتأث ــاحة الفع ــي س ه

ــة. ــة الحالي املرحل

     ويــرى عيــىس أّن املــرشوع الســيايس يف 

الضفــة الغربيــة املحتلــة انتهــى، وأّن االحتــالل 

أنهــى أوســلو، مؤكــًدا أّن األيــام القادمــة ُحبــى 

باألحــداث.

التعرضيــة  الــروح  إّن  عيــىس:  وقــال       

االستشــهادية ألهلنــا يف الضفــة غــري مســبوقة، 

ــف  ــة بأل ــة الغربي ــا يف الضف ــا ومقاومتن وأهلن

     يواصــل األرسى يف ســجون االحتــالل الصهيــوين، 

األربعــاء 2023-3-15، نضالهــم املتصاعــد ضــد 

التــوايل،  عــى  الـــ)30(  لليــوم  الســجون  إدارة 

التنكيليــة  احتجاًجــا عــى تطبيــق اإلجــراءات 

املتطــرف  الوزيــر  بهــا  أوىص  والتــي  بحقهــم 

إيتــامر بــن غفــري، وأولهــا التحكــم يف كميــة 

ــات  ــتخدام الحامم ــاعات اس ــص س ــاه، وتقلي املي

ــدة يف  ــام الجدي ــتحامم، يف األقس ــة لالس املخصص

)نفحــة، وجلبــوع(.

ــألرسى، أن  ــا ل ــة الطــوارئ العلي      وأبلغــت لجن

إدارة الســجون تنــوي توســيع دائــرة عقوباتهــا 

اســتمروا  حــال  يف  األرسى  ضــد  وتهديداتهــا 

ــت  ــك أعلن ــوء ذل ــى ض ــة، وع ــم الراهّن بخطواته

الحركــة األســرية وعــى قاعــدة الوحــدة، ُمضاعفــة 

ــى  ــا، حتّ ــني صفوفه ــة ب ــتنفار والتعبئ ــة االس حال

عــن  املفتــوح  اإلرضاب  عــن  اإلعــالن  موعــد 

الطعــام.

خــري عــى مســتوى الوعــي بصوابيــة مــرشوع املقاومــة والوحــدة الوطنيــة يف مواجهــة االحتــالل 

وفشــل مشــاريع التدجــني الســيايس.

     وبــني أّن املقاومــة يف غــزة تتيــح الفــرص للمقاومــة يف الضفــة، مشــدًدا عــى أّن إتاحــة الفــرص 

ال يعنــي بقــاء غــزة صامتــة.

     يُشــار إىَل أّن لجنــة الطــوارئ أعلنــت عــن سلســلة خطــوات نضاليــة ضــد إجــراءات )بــن غفــري(، 

ــل.  ــا بإعــالن اإلرضاب عــن الطعــام يف األول مــن شــهر رمضــان املقب ــان، وتكــون ذروته ــدأ بالعصي تب

ــرية،  ــاًل، و)29( أس ــم )160( طف ــن بينه ــو )4780(، م ــالل، نح ــجون االحت ــدد األرسى يف س ــغ ع ويبل

ــا. ــاًل إداريً و)914( معتق

لليوم الـ30.. األسرى مستمرون في نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون

نائب رئيس أركان كتائب القسام: أي تغيير في وضع »األقصى« سيحول المنطقة إلى زلزال
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ذكرى تحويل القبلة يزف بشائر التحرير للمسجد األقصى )2(

الديــن تــارة أخــرى، وصنعــوا بــه عبــاًدا للــه أُويل بــأس 

شــديد، فكــروا شــوكة الصليبيــني يف معركــة )حطــني( 

ثــم دخلــوا املســجد األقــى كــام دخلــه الفاتحــون أول 

مــرة، وعــاد مطهــرًا للركــع الســجود.

     وحــني زحــف املغــول والتــرت عــى العــامل اإلســالمي، 

ــا،  ــوا بغــداد عــام 656هـــ، وذبحــوا معظــم أهله ووصل

ــروا حضارتهــا، ثــم زحفــوا إىَل الشــام، وقتلــوا فيهــا  ودمَّ

مئــاِت األلــوف ومل يبق إال أن يســيطروا عى فلســطني يف 

طريقهــم إىَل مــرص، وكان ذلــك يف زمــن هيمنــة املامليــك 

ــوا  ــك أن يخرج ــك املاملي ــتقرَّ رأي أولئ ــد اس ــا، وق عليه

ــم  ــد هزموه ــطني، وق ــى أرض فلس ــول ع ــاة املغ ملالق

بــإذن اللــه يف معركــة )عني جالوت( عــام 658 هـــ؛ أي أن 

االحتــالل التــرتي مل يــزد عــى ثــالث ســنني، وهــذه مــن 

معجــزات اإلســالم حــني نأخــذ الكتــاب بقــوة، ونذكــر مــا 

فيــه، فإنكــم إن تنــرصوا الله ينرصكــم، ويثبــت أقدامكم، 

ولينــرصَنَّ اللــه مــن ينــرصه.

ــطني  ــى أرض فلس ــوا ع ــد ُهزِم ــول ق      وإذا كان املغ

ــنَّة  يف ثــالث ســنني؛ فــإن الفرنســيني قــد أُِخــذوا بهذه السُّ

الربانيــة يف ثــالث ســنني، ذلــك أن نابليــون امللعــون، كــام 

ســاركوزي اليــوم، ومعظــم زعــامء فرنســا والغــرب، كان 

قــد غــزا مــرص يف عــام 1798، ثــم دفــن أحالمــه تحــت 

أســوار عــكا حــني عجــز عــن فتحهــا عــام 1801، فقعــد 

ــورًا،  ــا مدح ــا مذؤوًم ــع عنه ــم رج ــذوالً، ث ــاً مخ مذموم

أو ملوًمــا مدحــورًا كحالــه وحــال أمثالــه حــني يُلْقــى يف 

جهنــم، والعيــاذ باللــه تعــاىَل.

     حــرص النبــيُّ عليــه الصــالة والســالم مــن ذلــك اليــوم 

ــه الكــربى أن يبحــث  الــذي رأى يف ليلتــه مــن آيــات ربِّ

عــن قاعــدة يقيــم فيهــا ســلطان اإلســالم ودولــة الخالفة، 

ويكــون أهلهــا أنصــار اللــه ورســوله، حيــث قَيَّــَض اللــه 

لــه أهــل يــرثب، فهاجــر إليهــم، ومكــث خمــس ســنني 

حتــى اســتيأس املرشكــون بعــد غــزوة األحــزاب أن يغلبوا 

ــاَءه امليامــني، ومــا كاد النبــي يُخــرج  هــذا الديــن، وأولي

قريًشــا مــن الصدام املســلح معــه بصلــح الحديبية حتى 

تطلَّــع لفتــح الشــام، وتحريــر األقــى، فــأزاح يهــود خيرب 

مــن طريقــه بعــد أربعة أشــهر مــن تاريــخ ذلــك الصلح، 

ــه إىَل  ــذي بعث ــه ال ــا بكتاب ــام دعويً ــح الش ــاول فت وح

هرقــل، غــري أن عاملــه عــى بُــرصى قبــض عــى حامــل 

الكتــاب الحــارث بــن عمــري األزدي، ورضب عنقــه عــى 

ــرض  ــدم التع ــدويل بع ــرف ال ــه الع ــرى علي ــا ج ــري م غ

للســفراء؛ بــل بإجارتهــم، ثــم بتبليغهــم مأمنهــم، وكان 

ذلــك ســببًا يف غــزوة مؤتــة.

     ثــم قــاد النبــيُّ معركــة تبــوك، فنــرصه اللــه عزوجــل 

ــروم بالرعــب مســرية شــهر يف ســاعة العــرة،  ــى ال ع

ثــم عقــد اللــواء ألســامة بــن زيــد ريض اللــه عنــه لغــزو 

ــه  ــيَّ صــى الل ــروم، لكــنَّ النب ــل مــن ال فلســطني، والني

ــو  ــرص وه ــك الن ــة ذل ــه برؤي ــرَّ عين ــلم مل تََق ــه وس علي

يف األرض؛ فقــد قبضــه اللــه إليــه يف مقعــد صــدق عنــد 

مليــك مقتــدر، وأمــى هــذه الغــزوة مــن بعــده خليفته 

ْت،  أبــو بكــرريض اللــه عنه رغــم التحديــات التي اســتجدَّ

وهــي ردة أكــرث القبائــل العربيــة الذيــن دخلــوا يف ديــن 

اللــه أفواًجــا بعــد فــرار الــروم بنــي األصفــر مــن وجوهنا 

يف غــزوة تبــوك، عــى الرغــم من كونهــم القــوة العظمى 

يف األرض، بعــد أن غلبــوا قــوة فــارس يف بضــع ســنني.

ــَه       ومــا كاد أبــو بكــر يفــرغ مــن حــروب الــردة حتــى َوجَّ
فلــم  املنيــة،  عاجلتــه  وقــد  الشــام،  لفتــح  الجيــوش 

تكتحــل عينــاه برؤيــة األق�صــى محــرًرا، وقــد أكمــل هــذه 
عمــر  الفــاروق  الثانــي  الخليفــة  بعــده  مــن  الفريضــة 
أن  اليرمــوك  معركــة  فــي  واســتطاع  عنــه،  هللا  ر�صــي 
يقــّوَِض اإلمبراطوريــة الرومانيــة بعــد ســبعة قــرون مــن 
اإلجــرام فــي الشــام ومــا حولهــا، ثــم إنــه قــد جــاء بنفســه 
املقــدس،  بيــت  مفاتيــح  م 

َّ
ليتســل أشــهر؛  أربعــة  بعــد 

وليعيــد تطهيــر املســجد األق�صــى للعاكفيــن والباديــن، 
ــجود. السُّ ــع 

َّ
والرُّك

ــَق فــي العــام الخامــَس        والعجيــب أن ذلــك قــد تحقَّ
املــدة  أن  أْي  للهجــرة؛  عشــر  الســادس  أو  عشــَر، 
الزمنيــة بينــه وبيــن ليلــة اإلســراء واملعــراج كانــت دون 
وجــلَّ ين�صــئ  ثمانــي عشــرة ســنة، وال غرابــة فــإن هللا عزَّ
فيصبــح  والقــرآن؛  باإليمــان  آخــر  ًقــا 

ْ
ل

َ
خ اإلنســان 

ولي بأٍس شديد، ويصيرون 
ُ
املؤمنون بذلك عباًدا هلل أ

جنوًدا هلل ال ِقَبَل لعدّوِهم بهم؛ بل يخرجونه منها أذلة 
صاغــرون. وهــم 

وهــم  قــرون  املســلمون خمســة  ظــلَّ  وقــد       

يف  ومســتمرون  األقــى،  باملســجد  مستمســكون 

الفتوحــات، حتــى بلغــوا مشــارق األرض ومغاربهــا، ثــم 

أصابهــم الَوْهــُن، وكَــرُثَ الخبــث، فزحف الصليبيــون ورثة 

الــروم مــن جديــد، وانتزعــوا األقــى مــن أيدينــا، وأراقــوا 

دمــاء ســبعني ألًفــا مــن إخواننــا الذيــن ســبقونا باإلميــان 

ــى رأس  ــم، وع ــاًل لخيوله ــوه إصطب ــاحاته، وجعل يف س

تســعة عقــود كان آل زنــي، ثــم األيوبيــون، الفتوحــات، 

ــم  ــم أصابه ــا، ث ــارق األرض ومغاربه ــوا مش ــى بلغ حت

الَوْهــُن، وكَــرُثَ الخبــث، فزحــف الصليبيــون ورثــة الــروم 

مــن جديــد، وانتزعــوا األقــى مــن أيدينــا، وأراقــوا دمــاء 

ــان يف  ــبقونا باإلمي ــن س ــا الذي ــن إخوانن ــا م ــبعني ألًف س

ســاحاته، وجعلــوه إصطبــاًل لخيولهــم، وعى رأس تســعة 

ــذا  ــوا ه ــد أحي ــون، ق ــم األيوبي ــي، ث ــود كان آل زن عق

بقلم الشيخ الدكتور يونس األسطل

عضو رابطة علامء فلسطني وعضو الربملان الفلسطيني
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وداًعا أرض اللبن والعسل

إنشــاء انعزاالتهــا الخاصــة بهــا مــن خــالل 

بنــاء الكيبوتســات واملســتوطنات، وأخــريًا مــن 

ــرصي. ــاء جــدار الفصــل العن خــالل بن

    يف الفصــل الرابــع، “الجــدار يف عقــي” قراءة 

ــا عــى  ــة املســتمرة ونتائجه ألســباب االنعزالي

الشــعوب وعــى دولــة االحتــالل، وأثرهــا عــى 

العقليــة الصهيونيــة ومظاهــر انعزاالتهــا التــي 

طالَــْت حتــى املعارضــني يف دولــة القمــع.

    بينــام تتمثّــل بــؤرة الكتــاب يف الفصــل 

ــل  ــامل مراح ــة اكت ــر رمزي ــس، إذ تظه الخام

“إتغــار  بيــت  يف  العقليــة  هــذه  انغــالق 

كرييــت”، وتقوقعهــا يف أضيــق بيــت يف العــامل.

ــة  ــت الكاتب ــاب، “مزج ــارش الكت ــب ن وبحس

ــة  ــة البحثي ــني الدراس ــد ب ــا الجدي يف إصداره

والنــوع األديب الــذي ظــّل يــربز بــني صفحاتــه، 

ــون يف  ــو أن يك ــاب ه ــن الكت ــدف م ألن اله

متنــاول القــراء كافــة، وبالتــايل فإنــه ليــس 

كتابـًـا بحثيًــا خالًصــا، رغــم توفــره عــى مراجــع 

مهمــة، ودراســات محّكمــة، اســتعانت بهــا 

ــازه”. ــة يف إنج الكاتب

     صــدر حديثـًـا عن مركز األبحاث الفلســطيني، 

ــّي  ــل” البحث ــن والعس ــا أرض الل ــاب “وداًع كت

الــذي يحمــل عنوانًا فرعيًّــا: “العقليــُة الصهيونيُة 

يف بيــت إتغــار كرييــت/ أضيــق بيــت يف العــامل”، 

ملؤلفتــه القاّصــة الفلســطينية ـ األردنيــة ســامية 

العطعوط.

    املؤلفــة أهــدت الكتــاب إىَل أبطــال نفــق 

ــاد،  ــن رم ــا م ــاُء دوًم ــُض العنق ــوع: “وتنه جلب

ــُح  ــأِس، نفت ــداِر الي ــّوروَن األرَض ِبج ــني يس وح

نافــذًة، أو نَحفــُر نفقــاً للحريـّـة”. كــام أهدته إىَل 

ــاند. ــلومو س ــال شــوحط، وش ــه، إي ــالن بابي إي

    يبحــث الكتــاب، كام تشــري الكاتبة يف مقدمته 

ــاب”، يف  ــت والكت ــة البي ــوان: “حكاي ــت عن تح

العقليــة الصهيونيــة االنعزاليــة تحديــًدا، وتطرح 

عــدة تســاؤالت يف محاولــة لإلجابــة عنهــا، 

كمثــل: مــا هــي منطلقــات هــذه العقليــة؟ 

وكيــف تفكــر؟ وكيــف انتهــى بهــا األمر )مجــازًا( 

يف أضيــق بيــت يف العــامل )بيــت إتغــار كرييــت(؟ 

وملــاذا يبنــي اإلرسائيليــون الجــدار وراء الجــدار؟ 

ــزل  ــدران إىَل ع ــاء الج ــن بن ــون م ــل يهدف وه

يف  النتيجــة  وهــل  الداخــل؟  يف  أنفســهم 

ــن  ــك م ــري ذل ــدة؟ إىَل غ ــني واح ــّي الحالت كلت

تســاؤالت.

     تــوزّع الكتــاب عــى 5 فصــول ومراســالت 

قشــوع،  ســيّد  الفلســطيني  الكاتبــني  بــني 

والصهيــوين البولنــدي إتغــار كرييــت.

     تناولــت الكاتبــة يف الفصــول الثالثــة األوىَل 

ــا،  ــات انعزاالته ــذ بداي ــة من ــة اليهودي العقلي

وتغــرّي هــذه االنعــزاالت حســب الظــروف 

السياســية واالجتامعيــة الخاصــة والعامــة.

ــة  ــذه العقلي ــدأ ه ــل األول تب ــي الفص      فف

بدايــة  يف  واإلجبــارَي  االختيــارَي  انعزالَيْهــا 

والحــارات  املالّحــات  يف  الوســطى  القــرون 

الوســطى  القــرون  يف  لِتُفاجــأ  اليهوديــة، 

بانعــزاالت إجباريــة فُرضــت عليهــا يف غيتــوات 

روســيا وأوروبــا.

     بينــام تتكّشــف يف الفصلــنْي الثــاين والثالــث 

ــج االنعــزاالت الســابقة مــن خــالل عــدم  نتائ

قــدرة هــذه العقليــة عــى العيــش يف اتّســاع 

ــى  ــل ع ــطني، فتعم ــالل فلس ــد احت ــى بع حت
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“إرسائيــل”  يف  الحاليــة  األزمــة  وتشــّكل      

محنــًة مل يعتَــد االحتــالل عــى التعامــل مــع 

مثيالتهــا ســابًقا، إذ مل يســبق أن شــهد حركــة 

اعــرتاض واســعة ضــّد حكومــة تقودهــا إحــدى 

الشــخصيات السياســية اإلرسائيليــة األساســية، 

مثــل نتنياهــو.

التــي عّمــت      كــام مل تقتــرص املظاهــرات 

االحتــالل عــى فئــات أو جامعــات محــددة، 

بــل اتســعت رقعتهــا الجغرافيــة بصــورة كبــرية، 

وصــواًل إىَل تنظيــم احتجاجــات فيــام يقــارب 

فلســطني  يف  وســاحة  وشــارع  موقــع   100

املحتلــة.

املصدر: امليادين

ــني -13 ــة، اإلثن ــالم صهيوني ــائل إع ــرت وس     ذك

ــوين  ــالل الصهي 2023-3، أّن رئيــس حكومــة االحت

بنيامــني نتنياهــو أدخــل االحتــالل إىَل عمليــة 

تفكيــك رسيعــة، وأكــدت أنــه “غــري مؤهــل إلدارة 

ــل”. إرسائي

    وقــال موقــع “وااله” الصهيــوين إنّــه “ليــس 

هنــاك لغــم تعتــزم هــذه الحكومــة تفاديــه”، 

غــري  األشــخاص  مــن  “مجموعــة  أّن  مضيفــًة 

األكفــاء يف أحســن األحــوال، مصابــون بهــوس 

ــكك كل  ــوال، يف ــوأ األح ــق يف أس ــعال الحرائ إش

واحــد منهــم الدولــة يف مجالــه”.

    وأشــار املوقــع إىَل أّن وزيــر األمــن القومــي 

املاليــة  بــن غفــري، ووزيــر  إيتــامر  لالحتــالل، 

بتســلئيل ســموتريتش يخّربــان األمــن، ووزيــر 

القضــاء ياريــن الفــني وعضو “الكنيســت” ســيمحا 

رومتــان يخّربــان القضــاء، الفتًــا إىَل أّن “األكــرث 

الرســمي  املفــّكك  قلًقــا مــن كل هــؤالء هــو 

بنيامــني نتنياهــو”.

    ويف ســياٍق متصــل، أشــارت صحيفــة “هآرتــس” 

الصهيونيــة إىَل أنــه طاملــا أّن حكومــة االحتــالل ال 

تقــوم بتنــازالت، فــإّن الِصــدام سيســتمر.

    وأوردت الصحيفــة أّن “االتصــاالت لتســوية 

ــاك  ــس هن ــه “لي ــًة إىَل أن ليســت متناظــرة”، الفت

مــن يفــاوض مــن جانــب االحتجــاج، وكلــام نجــح 

ــهيته”. ــام زادت ش كل

    وأضافــت أنــه مل يعــد إلغــاء التعديــل القضــايئ 

املطلــب فقــط، إذ إّن رئيــس املعارضــة الصهيونيــة 

يائــري البيــد يتحــدث عــن دســتور، وآخــرون 

ــه  ــدًة أن ــري، مؤك ــن غف ــامر ب ــة إيت ــدون إقال يري

ــن  ــازالٍت م ــام بتن ــة القي ــى الحكوم ــيكون ع “س

جانــٍب واحــد، واألمــل بأنهــا ســتكون مهمــة 

ــاج”. ــة االحتج ــاء غالبي ــة( إلطف )وكافي

    وأوضحــت “هآرتــس” أنــه يف وضــع االئتــالف 

الحــايل، مــن الصعــب االعتقــاد أّن تنــازالٍت كهــذه 

ســيكون باإلمــكان القيــام بهــا، مــا يعنــي أّن 

ــيبقى.  ــتمر وس ــدام سيس الِص

    وظهــرت خــالل اآلونــة األخــرية، بصــورة جليــة 

االنقســامات داخــل كيــان االحتــالل.

    وقــال البيــد يف وقــٍت ســابق: إنـّـه بعــد نصــف 

ــل” مفككــة مــن  عــام مــن اآلن ســتكون “إرسائي

الداخــل، وســيكون “مجتمعهــا” منشــغاًل بكراهية 

الواحــد لآلخــر.
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موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين، وتبعد عنها 2 كم.

تبلـغ مسـاحة أراضيهـا المسـلوبة حوالـى 22200 دونما، وبلــغ عــدد ســكانها فـي العـام 1922 حوالى 600 
نسـمة، وارتفـع إلـى 800 نسـمة فـي العـام 1945، وارتفـع إلـى 4000 نسـمة فـي العـام 2006.

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