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بايدن على خطى اإلنجليين الُجُدد
دامئـًـا نحــن العــرب واملســلمني نقــع يف َشّ أعاملنــا عندمــا نُحســن الظــن بعدونــا، وننــى كل خياناتــه 
وإخاللــه مبواثيقــه وعــدم نزاهتــه وكذبــه، نعــم نحــن كذلــك، وال أدري هــل هــذا بســبب عــدم وعينــا للواقــع 
ــل  ــي ال نتحّم ــك ل ــراف بذل ــد االع ــاء وال نُري ــا ضعف ــا، أم ألنن ــة رصاعن ــا بُوصل ــا فقدن ــاش، أم ألنن املُع
نتائــج إخفاقاتنــا، أم ألننــا تعبنــا مــن حمــل أعبــاء الــراع وبــات التطبيــع هــو أســهل الطــرق املوصلــة إىل 
الكرامــة والرفــاه االقتصــادي، وإنهــاء كل مظاهــر العســكرة والُحــروب يف املنطقــة، أم ذلــك كلــه مجتمًعــا ؟

ــزام  ــدد الت ــأن يُج ــدة، ب ــٍة واح ــو للحظ ــدن ول ــو باي ــة ج ــدة األمريكي ــات املتح ــس الوالي ــردد رئي مل ي
ــاء  ــا، وأّن أمــريكا ســتبقى تعمــل جاهــدًة عــى بق ــة االســراتيجية معه ــل”، وبالرشاك ــالده بأمــن “إرسائي ب
التفــوق العســكري اإلرسائيــي لــردع كل أعدائهــا يف املنطقــة، وكذلــك الحــرص عــى التفــوق التكنلوجــي 
واالقتصــادي للكيــان الصهيــوين، وأن كل ذلــك هــو أمــٌر رضوري للحفــاظ عــى مصالــح الواليــات املتحــدة 

يف املنطقــة مــن جهــة، وهــو ركيــزة االســتقرار يف هــذا اإلقليــم.

ــر  ــعى إىل توت ــة، وتس ــوى متطرّف ــا ق ــطينية بأنه ــة الفلس ــف املقاوم ــن وص ــان ع ــع الطرف ومل يراج
ــة. ــاب الكراهي ــى خط ــض ع ــة، والتحري املنطق

ــو  ــني، وه ــان مبــا ســمي حــل الدولت ــام ملتزم ــة بأنه ــينفونية املرشوخ ــان عــى الس ــم عــزف الطرف ث
ــني. ــكال الطرف ــي ل ــع العم ــه الواق ــذي يُكذب ــكالم ال ال

إّن هــذه الزيــارة تــأيت يف ســياق إحيــاء مــرشوع الــرشق أوســط الجديــد الــذي أرادتــه كوندليــزا رايــس 
لتحمــي بــه الكيــان الصهيــوين ليصبــح دولــة طبيعيــة يف املنطقــة، وتربطــه بــكل الجــوار عالقــات تعــاون، 
ــة األســبق شــمعون  عــى قاعــدة ُحســن الجــوار بزعمهــا، وهــو نفــس مــرشوع رئيــس الحكومــة اإلرسائيلي
بــريز الــذي كتبــه يف كتابــه »الــرشق األوســط الجديــد« ولكنــه أىت بنســخته األمريكيــة، ليحظــى بالقبــول 
أكــر، بــل األمــر ســيتعدى ذلــك لتصبــح هنــاك مالحــة جويــة مشــركة، وطــرق متفــق عليهــا تصــل كل منهــم 

باآلخــر، بعيــًدا عــن أي اســتهداف أو توتــر مــن أي طــرف.

رمبــا يــرى كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة والكيــان الصهيــوين أن ظُــروف نجــاح هــذا املــرشوع 
باتــت اليــوم مواتيــة جــًدا، وخاصــة بعــد موجــة التطبيــع مــع دول عربيــة وإســالمية، وهــذه املــرّة مــن فــوق 
الطاولــة وليــس مــن تحتهــا، وبــات النشــيد الصهيــوين يُعــزف يف عواصــم عربيــة وإســالمية، ويُرفــرف علــم 

الكيــان الغاصــب يف ســامء هــذه البــالد دون أي حســاب للديــن والتاريــخ واملقدســات ولدمــاء الشــهداء.

لقــد نــي كل هــؤالء أّن فلســطني الجهــاد واملقاومــة ليســت مقطوعــة النســب مــع الرشفــاء مــن هــذه 
األمــة، وغــاب عــن ذاكــرة هــذه املجموعــة بــأّن القــرار النهــايئ هــو بيــد صاحــب األرض، وال وصايــة ألحــد 
ــدان  ــرة فق ــه يف دائ ــان وكل داعمي ــت الكي ــي أدخل ــاىب كل هــؤالء عــن قــوة املقاومــة الت ــد تغ ــه، ولق علي
التــوازن، وفرضــت معادلــة تــوازن الرعــب، عندمــا ألزمــت الكيــان الصهيــوين بدخــول املالجــئ، وإغــالق 
املوانــئ الجويــة والبحريــة، وجعلــت الدبلوماســية الدوليــة تتدخــل لوضــع حــٍد لهــذه املقاومــة التــي عجــز 

الكيــان مــع كل داعميــه أن يقهرهــا.

هــذه املقاومــة هــي مــن ســتضع القانــون املناســب لهــا، واملنســجم مــع حقهــا بالتحريــر والعــودة، وهــي 
التــي ســتفكك كل هــذه املشــاريع الوافــدة إىل املنطقــة.
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أعلــن معهــد األبحــاث التطبيقيــة 
أّن ســلطات  )أريــج(،  القــدس  يف 
صادقــت،  الصهيــوين  االحتــالل 
اإلثنــني 11-7-2022، عــى مجموعــٍة 
االســتيطانية  املخططــات  مــن 
مــن  عــدٍد  يف  البنــاء  لتوســيع 
املســتوطنات الصهيونيــة املقامــة يف 

الضفــة الغربيــة املحتلــة.

أّن  إىل  لــه،  بيــاٍن  يف  وأشــار 
مســتوطنات  تســتهدف  املشــاريع 
القــدس  محافظــات  يف  مقامــة 
اللــه  ورام  والخليــل  لحــم  وبيــت 
والبــرية وجنــني وســلفيت، وأّن ســبع 
مســتوطنات مــن أصــل تســع تــم 
ــع  ــات تق ــذه املخطط ــتهدافها به اس
ــة  ــرف »مبنطق ــي تع ــة الت يف املنطق

العــزل الغربيــة«.

هــذه  أبــرز  أّن  وأوضــح 
يف  املخطــط  هــو  املخططــات، 
مســتوطنة »بيتــار عيليــت« الــذي 
اســتهدف 303 دومنًــا مــن أرايض 
ــت  ــان يف بي ــني وحوس ــديت نحال بل
لحــم لبنــاء 1061 وحــدة اســتيطانية 
املخطــط  وكذلــك  جديــدة، 
يســتهدف  الــذي  االســتيطاين 
ــو هــورون« يف رام  مســتوطنة »ميف
اللــه بواقــع 258 دومنا مــن األرايض 
الفلســطينية املجــاورة التــي تعــود 
لقريتــي بيــت نوبــا وبيــت لقيــا لبنــاء 
ــة يف  210 وحــدة اســتيطانية إضافي
الشــاملية  الناحيــة  يف  املســتوطنة 

منهــا. الرشقيــة 

عــى  االحتــالل  صــادق  كــام 
مســتوطنة  اســتهدفا  مخططــني 
التحديــد  وجــه  وعــى  »افــرات« 
البؤرتني االســتيطانيتني إىل الشــامل 

منهــا وهــام »جفعــات هداجــان« 
و«جفعــات هامتــار« وتــّم اســتهداف 
البؤرتــني مبزيــٍد مــن التوســع )223 
وحــدة اســتيطانية( عــى حســاب 
األرايض الفلســطينية املجــاورة التــي 
تعــود لــكل مــن بلــدات الخــر 

وارطــاس.

ــز  ــة مرك ــط القام ــاك مخط وهن
املنطقــة  يف  خدمــات«  »تطويــر 
ــاكيد«  ــتوطنة »ش ــط مس ــي تتوس الت
و«تــل  »حنانيــت«  ومســتوطنة 
يســتهدف  ومخطــط  مناشــيه«، 
مســتوطنة »كريــات أربــع« يف قلــب 
مدينــة الخليــل إلقامــة 30 وحــدة 
 9 مســاحته  مــا  عــى  اســتيطانية 
ــطينية  ــن األرايض الفلس ــات م دومن

التابعــة لــكل مــن خلــة الضبــع وخلــة 
. لسنسل ا

وأكّــد معهــد أريــج أن عمليــة 
تقــوم  التــي  والتوســع  البنــاء 
يف  الصهيونيــة  الحكومــة  بهــا 
املســتوطنات تنتهــك العديــد مــن 
ــدويل  ــون ال ــية للقان ــم األساس النظ
االنســاين، مبــا يف ذلــك قــرارات 
الهــاي  واتفاقيــة  األمــن  مجلــس 
جنيــف  ومعاهــدة   1907 املؤرخــة 
الرابعــة بشــأن حاميــة األشــخاص 
املدنيــني يف وقــت الحــرب، والقــرار 
رقــم 242 لســنة 1967 الــذي يدعــو 
إىل انســحاب القــوات الصهيونيــة 
املســلحة مــن األرايض التــي احتلتها.

معهد أريج: سلطات االحتالل الصهيوني تصادق على 
عشرة مخططات استيطانية جديدة
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شــبابية  دعــوات  انطلقــت 
الغربيــة  الضفــة  مــن  فلســطينية 
-7-14 الخميــس  يــوم  للتظاهــر، 

ــارة  ــا لزي ــه، رفًض 2022، يف رام الل
ــدن إىل  ــو باي ــرييك ج ــس األم الرئي

املحتلــة. فلســطني 

التظاهــرة  إّن  نشــطاء  وقــال 
املنــارة  دوار  التــي ســتنظم عــى 
بــرام اللــه الســاعة السادســة مســاًء، 
تــأيت تعبــريًا عــن رفــض الشــعب 
األمريكيــة  للمواقــف  الفلســطيني 

لالحتــالل. الداعمــة 

ومــن املقــرر أن يصــل بايــدن 
األربعــاء  املحتلــة،  فلســطني  إىل 
يف  املســؤولني  للقــاء   2022-7-13

مــدار  عــى  االحتــالل،  حكومــة 
كاملــني. يومــني 

األمــرييك  الرئيــس  وســيغادر 
ــن  ــار ب ــن مط ــة، م ــطني املحتل فلس
غوريــون متوجًهــا يف رحلــة مبــاشة 

الســعودية. إىل 

اســتقبل  قــد  عبــاس  وكان 
األســبوع املــايض يف مقــر املقاطعــة 
بــرام اللــه وزيــر الحــرب الصهيــوين 
لزيــارة  للرتيــب  غانتــس  بينــي 
املناســبة  األجــواء  وتهيئــة  بايــدن 

ــا. له

يذكــر أن الزيــارة األخــرية التــي 
ــطني  ــدن إىل فلس ــو باي ــا ج أجراه
 ،2016 مــارس  آذار/  يف  املحتلــة 

عندمــا كان نائبًــا للرئيــس بــاراك 
أوبامــا، أعلــن االحتــالل خاللهــا عن 
بنــاء 108 وحــدات اســتيطانية يف 
مســتوطنة »رامــات شــلومو« املقامــة 

ــة. عــى أرايض القــدس املحتل

دعوات شعبية فلسطينية للتظاهر رفًضا لزيارة بايدن 
إلى المنطقة

أفــاد مركــز عدالــة لحاميــة حقــوق 
ــالل، األحــد  ــة يف االحت ــة العربي األقلي
10-7-2022، أنــه كشــف أدلــة جديــدة 
صهيــوين  أمــرييك  مبخطــط  تتعلــق 
ــة  ــطينية خاص ــالك فلس ــتهدف أم يس

ــدس. ــة الق مبدين

لــه:  بيــاٍن  يف  املركــز  وأضــاف 
“يكشــف البحــث الــذي قــام بــه مركــز 
عدالــة يف ســجالت أرشــيفية، وبشــكٍل 
الفلســطينيني  ملكيــة  عــن  قطعــي، 
لــأرايض املخصصــة للســفارة األمريكية 
أنــه ويف  إىل  مشــريًا  القــدس«،  يف 
ــر 2022 أودعــت كلٌّ  15 شــباط/ فرباي
مــن وزارة الخارجيــة األمريكية وســلطة 
ــتحدثًا  ــا مس ــالل، مخطّطً أرايض االحت
إلقامــة مجّمــع دبلومــايس أمــرييك يف 
ــط  ــرة التخطي ــك إىل دائ ــدس، وذل الق
اإلرسائيليــة، وقــد تــّم ذلــك يف اعقــاب 
الســابق يف  نفــاذ مفعــول املخطــط 

العــام 2008.

وتابــع املركــز: »األرض املزمــع بنــاء 
املجمــع الدبلومــايس األمــرييك عليهــا، 
مســجلة باســم كيــان االحتــالل، بينــام 
ــت مصادرتهــا بشــكٍل غــري قانــوين  متّ
ــطينيني،  ــن فلس ــني وُمهّجري ــن الجئ م
أمــالك  قانــون  باســتخدام  وذلــك 

ــام 1950«. ــي للع ــني اإلرسائي الغائب

األرض  أصحــاب  ورثــاء  وطالــب 
مواطنــون  بينهــم  ومــن  األصليــني، 
مقيمــون  وفلســطينيون  أمريكيــون 
وحكومــة  بايــدن  إدارة  القــدس،  يف 
ــط  ــط: )مخط ــاء املخطّ ــالل بإلغ االحت
»مجّمــع   -  0810796-101 رقــم 
املتحــدة  الواليــات   - دبلومــايس 
األمريكيــة ، طريــق الخليــل ، القدس«(، 
وقــد بــات حاليًــا يف مراحــل متقدمــة.

عدالة: مخطط أميركي صهيوني إلقامة مجمع 
دبلوماسي في القدس
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بــنّي مركــز فلســطني لدراســات 
األرسى أّن 250 عــى قامئــة عمــداء 
عيــًدا   40 أمــى  أقلهــم  األرسى، 
وأكرهــم أمــى 84 عيــًدا يف ســجون 
ــه. ــه وأحبائ ــدا عــن أهل ــالل، بعي االحت

ــان صحــايف:  ــز، يف بي ــال املرك وق
ــكأ  ــاد واملناســبات الســعيدة تن إّن األعي
جــراح آالف األطفــال واألمهــات، حيــث 
الشــوق،  ويشــتعل  الحــزن  يتجــدد 
وتغيــب االبتســامة، ويحــل األمل ووجــع 
عــى  الظــل  ثقيــل  ضيفــاً  الفــراق 
قلوبهــم، وهــم يفتقــدون أحــّب النــاس 
ــم ســجون  ــد أن غيبته ــم، بع إىل قلوبه

ــا. ــف قضبانه ــالل خل االحت

باســتقبال  الفرحــة  أّن  وأوضــح 
ــة  ــذ ســنوات طويل ــد مل تدخــل من العي
ــى  ــوت األرسى القدام ــات بي ــى مئ ع
الذيــن أمضــوا مــا يزيــد عــى 20 
ــا يف ســجون االحتــالل يحدوهــم  عاًم
ــاً  ــون مختلف ــام أن يك ــل يف كل ع األم
عــام ســبقه، وأن يجتمعــوا مــع أحبائهــم 

ــم. ــني أحضانه ــن ب محرري

الباحــث  املركــز  مديــر  وذكــر 
األرسى  عمــداء  أن  األشــقر  ريــاض 
ــى 20  ــد ع ــا يزي ــوا م ــن أمض ــم م ه
عاًمــا متواصلــة خلــف القضبــان، وقــد 
ارتفعــت أعدادهــم مؤخــرًا لتصــل إىل 

أســريًا.  250

المطران عطا الله حنا: ما يخطط للقدس غاية في الخطورة

اللــه حنــا،  أكّــد املطــران عطــا 
للــروم  سبســطية  أســاقفة  رئيــس 
ــأّن مــا يخطــط للقــدس  االرثوذكــس، ب
وخاصــة البلــدة القدميــة »إمنــا هو يف 
غايــة الخطــورة وأن مخطــط التســوية 
نــزع  هدفــه  إمنــا  تطبيقــه  املزمــع 
ملكيــات الفلســطينيني عــن محيــط 
البلــدة  وداخــل  األقــى  املســجد 

القدمية خالل العامني املقبلني”.

إنــه  لــه،  تريــح  يف  وأكــد 
ــدرج يف  ــث ين ــاليل حدي ــط احت مخط
إطــار مسلســل السياســات واملامرســات 
ــك وجــب  ــة يف القــدس ولذل االحتاللي
التعاطــي مبزيــد مــن الوعــي والحكمــة 
اإلجــراءات  هــذه  مــع  واملســؤولية 
االحتالليــة الالقانونيــة والالشعيــة.

»القــدس  أّن  عــى  حنــا  وشــدد 
بــه  تقــوم  مــا  وكل  محتلــة  مدينــة 
ــا  ــدس امن ــالل يف الق ــلطات االحت س
هــي سياســات باطلــة غــري شعيــة 
وغــري قانونيــة وال يجــوز التعاطــي 

معهــا بــأي شــكل مــن األشــكال”.

ــري  ــٍر كب ــدس يف خط ــع: »الق وتاب
امليــدان  يف  هــم  القــدس  وأبنــاء 
يقفــون يف الخطــوط االماميــة دفاعــا 
 ، مقدســاتهم  وعــن  مدينتهــم  عــن 
صحــوة  هنالــك  تكــون  أن  ونتمنــى 
امتنــا  أبنــاء  مــن  الكثرييــن  لــدى 
إلدراك خطــورة مــا تتعــرض لــه مدينــة 

القــدس”.

بــأّن  حنــا،  املطــران  وأكــد 
»خســارة القــدس هــي ليســت خســارة 
هــي  بــل  لوحدهــم  للفلســطينيني 
خســارة لالمــة العربيــة كلهــا ولأحــرار 

ومغاربهــا”. األرض  مشــارق  يف 

250 من عمداء األسرى قضى بعضهم 84 عيًدا في سجون 
االحتالل
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الخميس 15 ذو الحجة 1443 هــ، الموافق لـ 14 يوليو 2022

األورومتوســطي  املرصــد  أعلــن 
التعليــامت  أّن  اإلنســان  لحقــوق 
جيــش  يتلقاهــا  التــي  الرســمية 
االحتــالل يف التعامــل مــع املدنيــني 
الفلســطينيني أّدت الســتخدام القــّوة 
ــذي  ــر ال ــج، األم ــكٍل ممنه ــة بش املميت
ــوادث  ــة يف ح ــادٍة الفت ــبب يف زي تس
تصــل لقتــل خــارج نطــاق القضــاء يف 

الفلســطينية. األرايض 

أّن  األورومتوســطي  وأوضــح 
للقــوة  املفــرط  االســتخدام  سياســة 
التــي ينتهجهــا جيــش االحتــالل تجــاه 
ــو 53  ــل نح ــببت بقت ــطينيني تس الفلس
ــة  ــة الغربي ــطينيًّا يف الضف ــا فلس مدنيًّ
وشقــّي القــدس، حســب توثيقــه، مــن 
10 يوليــو/ 1 يناير/كانــون اآلِخــر – 

 .2022 متوز 

األورومتوســطي  املرصــد  وأشــار 
يف رســالة وجههــا إىل مقــّرر األمــم 
بحــاالت  املعنــّي  الخــاص  املتحــدة 
اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات 
ــال  ــس تيدب ــًفا، “موري ــزة أو تعس موج
امليدانيــة  تحقيقاتــه  أن  بنــز”، 

وشــهادات جمعهــا حــول حادثــة مقتــل 
شــاب فلســطيني يف وقــت ســابق مــن 
هــذا الشــهر أظهــرت أن أفــراد جيــش 
القــوة  االحتــالل تعمــدوا اســتخدام 

املميتــة تجاهــه.

ــر يف 20  ــالل أق ــش االحت كان جي
كانــون األول/ ديســمرب 2021 تعليــامت 
جديــدة لسياســة إطــالق النــار منحــت 
ــة  ــود يف الضف ــر للجن ــوء األخ الض
الغربيــة لفتــح النــار عى الفلســطينيني 
والزجاجــات  الحجــارة  ملقــي  مــن 
الحارقــة، وهــو مــا انعكــس عــى زيــادة 

ــى الفلســطينيني. ــة القت حصيل

ــى  ــه ع ــطي إن ــال األورومتوس وق
ــار  الرغــم مــن أن سياســة إطــالق الن
التــي ينتهجهــا جيــش االحتــالل كانــت 
يف الســابق مرنــة، وكثــريًا مــا أفضــت 
ــون  ــل خــارج نطــاق القان ــات قت لعملي
مبــدأ  توفــر  ودون  مــربر  دومنــا 
الــرورة والتناســب، إاّل أن التعليــامت 
ــى  ــط ع ــن الضغ ــت م ــدة جعل الجدي
الزنــاد مســألة هيّنــة عــى الجنــود، مــع 
وجــود قــرار رســمي داعــم وإجــراءات 

ــاءلة. ــن أي مس ــم م تحميه

أن  إىل  األورومتوســطي   وأشــار 

سياســة اإلفالت مــن العقــاب والحامية 

ــة  ــود الصهاين ــا الجن ــى به ــي يحظ الت

تدفعهــم إلطــالق النــار العمــدي بهدف 

القتــل رغــم عــدم وجــود خطــر أو 

تهديــد جــدّي عــى حياتهــم، وهــو أمــر 

بــات يتكــرر كثــريًا يف الضفــة الغربيــة 

ــالل. ــام االحت ــات اقتح ــالل عملي خ

املقــرر  األورومتوســطي  ودعــا 

اإلعــدام  بحــاالت  املعنــّي  الخــاص 

ــق  ــة والتحقي خــارج القضــاء إىل متابع

يف حــوادث قتــل مدنيــني فلســطينيني، 

مطالبًــا آليــات وهيئــات األمــم املتحــدة 

املعنيــة بالتحــرك لحاميــة املدنيــني يف 

األرايض الفلســطينية، واتخــاذ خطــوات 

ــم  ــن جرائ ــاءلة ع ــامن املس ــادة لض ج

ــل خــارج نطــاق القضــاء. القت

“األورومتوسطي”: االحتالل الصهيوني يستخدم القوة 
المميتة بشكٍل ممنهج
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أعلنــت وزارة الخارجيــة املريــة 
ــب”  ــل أبي ــت ســفارتها يف “ت ــا كلّف أنه
تحقيــق  بفتــح  االحتــالل  مبطالبــة 
بشــأن  تاريخيــة  وقائــع  الســتيضاح 
ــت  ــا تحدث ــك بعدم ــرب 1967، وذل ح
ــاف  ــن اكتش ــة ع ــة الصهيوني الصحاف
مريــني  لجنــود  جامعيــة  مقــربة 
يُعتقــد أنهــم أحرقــوا أحيــاء خــالل 

الحــرب.

وقالــت الخارجيــة املريــة، يف 
بيــان لهــا: »ردًّا عــى ســؤال بشــأن مــا 
تــردد يف الصحافــة الصهيونيــة اتصااًل 
بوقائــع تاريخيــة حدثــت يف حــرب 
ــمي  ــدث الرس ــر املتح ــام 1967، ذك ع
ــة الســفري أحمــد  باســم وزارة الخارجي
الســفارة  تكليــف  تــم  أنــه  حافــظ 
املريــة يف تــل أبيــب بالتواصــل مــع 
ــة لتقــي حقيقــة  الســلطات الصهيوني

ــا”. ــه إعالميً ــم تداول ــا يت م

ســتتوىل  الســفارة  أّن  وأضافــت 
ــتيضاح مــدى  ــة بتحقيــق الس »املطالب
مصداقيــة هــذه املعلومــات وإفــادة 
عاجــل  بشــكل  املريــة  الســلطات 

الصلــة”. ذات  بالتفاصيــل 

وكانــت وســائل إعــالم عربيــة قــد 
ــاًل  ــبت 9-7-2022، تفاصي ــرشت، الس ن
قــوات  ارتكبتهــا  مجــزرة  حــول 
وحــدة  بحــق  الصهيــوين  االحتــالل 
مــن )الكومانــدوز( املــري، خــالل 
حــرب عــام 1967، يف منطقــة ديــر 

اللطــرون، بــني القــدس ويافــا.

ــة  ــًة تهويدي ــم حديق ــالل يقي االحت
عــى رفــات 80 شــهيد مــري شــامل 

غــرب القــدس

تعــود وقائــع القصــة إىل توقيــع 

امللــك األردين الراحــل الحســني بــن 
ــع  ــرك م ــاع املش ــة للدف ــالل اتفاقي ط
الرئيــس املــري األســبق جــامل عبــد 
أرســلت  إذ  الحــرب،  قبيــل  النــارص 
ــة  ــوات النخب ــني مــن ق القاهــرة فرقت
إىل منطقــة اللطــرون الواقعــة عــى 

ــا. ــدس وياف ــني الق ــق ب الطري

ــتعد  ــة تس ــوات املري ــت الق وكان
اللطــرون  مــن  انطالقًــا  للهجــوم 
ــة  ــكرية صهيوني ــارات عس ــاه مط باتج
ــع اشــتباكات  ــل أن تندل ــة، قب يف الرمل

مســلحة مــع الجيــش الصهيــوين.

 وبحســب شــهادة املؤرخ الصهيوين، 
يــويس ميلامن فقــد بــدأت االشــتباكات 
بــني القــوات املريــة الخاصــة وقوات 
االحتــالل يف اليــوم األول للحرب، ويف 
اليــوم الثــاين أطلقــت قــوات االحتــالل 
ــاه  ــة تج ــف الحارق ــن القذائ اآلالف م
املريــة،  القــوات  تواجــد  مــكان 
ويف اليــوم الثــاين اقتحمــت قــوات 
االحتــالل محيــط مخفــر اللطــرون، 
ــه ودفنــت مــن احــرق مــن  ومــا حول
الجنــود املريــني يف مقابــر جامعيــة.

 وعــى رفــات الشــهداء املريــني 
ــًة  ــالل حديق ــام االحت يف اللطــرون أق
»إرسائيــل  عنــوان  تحــت  عامــة 

الحديقــة  وتحــوي  الصغــرى«، 

املجســامت  مــن  العديــد  التهويديــة 

للمســجد  مجســٌم  منهــا  الضخمــة، 

جبــل  بوصفــه  املبــارك،  األقــى 

ملعبــد”. »ا

ويف تعقيــٍب منــه عــى مجــزرة 

اللطــرون، كتــب الباحــث الفلســطيني، 

ــن  ــره م ــا أذك ــه: »م ــودة الل ــد ع خال

لحــرب  الصهيــوين  التاريــخ  قــراءة 

استشــهاد  1967 بشــأن  حزيــران 

الصاعقــة  قــوات  مــن  العــرشات 

املريــة يف منطقــة اللطــرون وطريــق 

ــة  ــوا فريس ــم وقع ــات، أواًل: أنه العوري

ســهلة للقــوات الصهيونيــة بســبب قــدم 

الخرائــط التــي كانــوا يحملونهــا وعــدم 

دقتهــا، وأّن العديــد منهــن هامــوا عــى 

وجوههــم تائهــني يف ميــدان املعركــة، 

ــا: أن العــرشات منهــم استشــهدوا  وثانيً

حرقًا واختناقـًـا بســبب تعّمــد الصهاينــة 

التــي  املناطــق  النــريان يف  اشــعال 

حــورصوا فيهــا”.

الخارجية المصرية تطالب االحتالل بفتح تحقيق حول 
وقائع مجزرة دير اللطرون
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- الخميس 15 ذو الحجة 1443 هــ، الموافق لـ 14 يوليو 2022

تآكل جديد في جدران مصلى األقصى القديم بسبب 
تواصل حفريات االحتالل

أعمــدة  مــن  األتربــة  تســاقطت 
األربعــاء  القديــم،  األقــى  مصــى 

ــات  ــل حفري ــرّاء تواص 13-7-2022، ج

محيــط  يف  الصهيــوين  االحتــالل 
األقــى. املســجد  وأســفل 

أن  مقدســية  مصــادر  وأكــدت 
القديــم،  األقــى  مصــى  جــدران 
باســتمرار، بســبب حفريــات  تتــآكل 
االحتــالل املتواصلــة، والتــي تــؤدي إىل 

متكــررة. انهيــارات 

االحتــالل  ســلطات  ومتاطــل 
ــرة  ــع لدائ ــي تاب ــق فن ــامح لفري بالس
األوقــاف اإلســالمية بالقــدس، لفحــص 
مــا يجــري يف محيــط الســور الجنــويب 
للمســجد األقــى، وذلــك بعــد تســاقط 
أعمــدة  مــن  الحجــارة  مــن  قطــع 

باألقــى.

يونيــو  حزيــران/  منتصــف  ويف 
ــارة  ــن الحج ــر م ــقط حج ــايض، س امل
الداخليــة للســور الجنــويب للمســجد 
املعروفــة  التســوية  داخــل  األقــى 

مبصــى األقــى القديــم.

شــؤون  يف  مختصــون  وحــّذر 
مــن  املبــارك  األقــى  املســجد 
خطــورة اســتغالل االحتــالل للفراغــات 
املوجــود أســفل املســجد، والعبــث فيهــا 

أساســاته. تهــدد  بحفريــات 

مــن  مقدســية،  هيئــة  وجــددت 
تحذيراتهــا بشــأن خطــط االحتــالل 
املســجد  تســتهدف  التــي  التهويديــة 

األقــى.

املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
الهدمــي،  نــارص  التهويــد  ملناهضــة 
ــالل يســعى لتقســيم األقــى  أّن االحت
والســيطرة عليــه، وافتعــال أزمــة تــؤدى 
ــع املســلمني مــن  ــات ومن لهــدم املصلي
مل  أنهــا  بذريعــة  إليهــا،  الوصــول 
ــاة  ــى حي ــر ع ــا خط ــة وفيه ــد آمن تع

املصلــني.

يف  يجــري  »مــا  قائــاًل:  وتابــع 
ــتمرار  ــو اس ــد، ه ــن تهوي ــى م األق
الســيطرة  لفــرض  االحتــالل  لســعي 
ــان  ــم الكي ــواًل لحل ــه، وص ــة علي الكامل
املنشــود بهــدم املســجد األقــى وبنــاء 

مكانــه”. املزعــوم  الهيــكل 

االحتــالل  أن  الهدمــي  وذكــر 

ــه صاحــب الســيادة   ــات أن يحــاول إثب

املبــارك،  األقــى  عــى  الوحيــدة 

ليقــرر مــا يريــد فعلــه.

ولفــت إىل أّن األقــى  مل يعــد 

مــن أولويــات  املســتويني الرســمي 

ظــل  يف  والعــريب،  الفلســطيني 

االنشــغال بزيــارة الرئيــس األمــرييك 

املنطقــة. إىل  بايــدن  جــو 

وخــالل األيــام املاضيــة، تســاقطت 

ــدة يف  ــن أعم ــارة م ــن الحج ــع م قط

املســجد األقــى.

األوقــاف  دائــرة  وأوضحــت 

االحتــالل  ســلطات  أّن  اإلســالمية 

الفنــي  للفريــق  بالســامح  متاطــل 

لفحــص مــا يجــري مبحيــط الســور 

املبــارك. للمســجد  الجنــويب 

حزيــران  يونيــو/  منتصــف  ويف 

ــارة  ــن الحج ــر م ــقط حج ــايض، س امل

الداخليــة للســور الجنــويب للمســجد 

املعروفــة  التســوية  داخــل  األقــى 

مبصــى األقــى القديــم.
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أكــر  مــن  الســفر  منــع  يُعــّد 
اإلجــراءات الصهيونيــة شــيوًعا ملعاقبــة 
ــالل  ــتبه االحت ــن يش الفلســطينيني الذي
للمقاومــة  بنشــاطات  بعالقتهــم 
الفلســطينية، بــل يصــل الحــد إىل أبعــد 
ــع  ــرض »من ــة ف ــك إىل إمكاني ــن ذل م
الــذي  الفلســطينيني  عــى  الســفر« 
حقوقيــة  مؤسســات  يف  ينشــطون 
رأيهــم  عــن  يعــربون  أو  ووطنيــة 

وسياســاته. لالحتــالل  الرافــض 

الباحــث واألســري املقــديس املحــرر 
ماجــد الجبعــة يعــاين مــن سياســة 
»منــع الســفر« بحســب مــا أوضــح 
لشــبكة )القســطل( الفلســطينية، مشــريًا 
منــذ  الســفر  مــن  ممنــوع  أنّــه  إىل 
10 ســنوات بقــرار مــن )الشــاباك( 
الصهــوين، وذلــك بـ«ذرائــع أمنيــة«، 

ألكــر  اعتقــل  املــدة  هــذه  وخــالل 
مــن 6 أعــوام بشــكل متقطــع، وجــرى 
إبعــاده عــن مدينــة القــدس ألكــر مــن 

ــني. عام

ويضيــق االحتــالل الصهيــوين عــى 
»منــع  عــرب  املقدســيني  الناشــطني 
ــرارات  ــن خــالل إصــدار ق ــفر« م الس
مســوغ  ألي  تســتند  ال  غالبهــا  يف 
امللــف  بنــد  تحــت  وإمنــا  قانــوين 
ــط الشــاباك  الــري املقــدم مــن ضاب
واملنــع طــال الشــيوخ وكبــار الســن 

الشــباب. والنســاء وكذلــك 

فــإّن  الجعبــة،  وبحســب 
مــن  منعهــم  تــّم  الذيــن  غالبيــة 
قضــوا  الســفر، أرسى محررون 
ســنوات داخل األرس، أو من الناشــطني 
خلفيــة  عــى  اعتقالهــم  تــم  الذيــن 

ــا أّن  ــى، مبيًن ــدس واألق ــداث الق أح
هــذه اإلجــراءات ال تؤثــر عــى الناشــط 
وحــده بــل تشــمل جميــع أفــراد عائلتــه 
ــكٍل  ــن بش ــي والذي ــه االجتامع ومحيط
تلقــايئ ســيتأثرون بفعــل تقييــد حركتــه.

وقــد يتحــول القــرار الخــاص مبنــع 
ــاك  ــة، فهن ــة جامعي ــفر إىل عقوب الس
ــاء األســري املحــرر  ــن أصدق ــد م العدي
الجعبــة أُصــدر بحقهــم قــرار منــع 
ــى،  ــجد األق ــدوا عن املس ــفر وأُبع س
بشــخص  عالقــة  لهــم  أن  والذريعــة 
األمنيــة  االحتــالل  مؤسســة  تصنفــه 
ــر  ــل األم ــد يص ــري، وق ــه خط ــى أن ع
حــد املســاومة، إمــا قطــع العالقــات 
مــع هــذا الشــخص أو اإلبقــاء عــى 

ــفر. ــع الس ــرار من ق

ــاع عــن  ــز الدف ــر مرك ــول مدي ويق
املدنيــة حلمــي  الحريــات والحقــوق 
ــة  ــى نهاي ــق حت ــز وث األعــرج إّن »املرك
أيــار/ مايــو املــايض 8500 مواطــن 
ــه  ــفر”، لكّن ــن الس ــوا م ــة منع ومواطن
يؤكــد أن التقديــرات تشــري إىل وجــود 
عــرشات آالف املمنوعــني مــن الســفر«.

جهــوًدا  هنــاك  أّن  إىل  وأشــار 
ــن  ــم م ــدد منه ــرب ع ــول إىل أك للوص
ــرب  ــوة أك ــم بق ــرك بقضيته ــل التح أج
الــدويل،  الصعيــد  عــى  تحديــًدا 
ــة  ــة إىل قضي ــة الفردي ــل القضي وتحوي
وطنيــة ببعــد دويل، مضيًفــا: “ألننــا 
ــع  ــرك املجتم ــن دون تح ــه م ــدرك أن ن
االحتــالل  عــى  والضغــط  الــدويل 
ــك  ــي تنته ــة الت ــذه السياس ــة ه وإدان
ــن  ــافر، فل ــكل س ــان بش ــوق اإلنس حق

يغــري االحتــالل منهــا”.

االحتالل الصهيوني يقمع الفلسطينيين من خالل منع 
السفر
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أكّــد األمــني العــام لالتحــاد العاملي 
ــي الديــن  ــامء املســلمني، عــي محي لعل

القــره داغــي، أّن أي محاولــة إلضعــاف 
املقاومــني لالحتــالل بــأّي وســيلة يعــد 
مــن أكــرب الكبائــر وخيانــة عظمــى 
ــالل. ــة مصلحــة االحت وتصــب يف خان

قــال  مــا  وّجــه  الداعيــة  وكان 
ــادة  ــراء وق ــامء لأم ــح العل ــا نصائ إنه
املقاومــة ونحوهــم مــن بــاب: )الديــن 
وألمئــة  ولرســوله  للــه  النصيحــة.. 
املســلمني وعامتهــم(، مشــريًا إىل أّن 
مــن  ومزيــد  لـ«التقويــة  نصائحهــم 
التســديد وللتذكــري وليســت للتهويــن 
للشــقاق  اســتغاللها  أو  والتضعيــف 

والخــالف”.

وقــال إّن الحفــاظ عــى وحــدة 
املحتلــني  املباركــني ضــد  املقاومــني 
للمســجد األقــى والقــدس وفلســطني 
ورضورة  شعيــة  فريضــة  ونحوهــم 

)َواْعتَِصُمــوا  تعــاىل:  فقــال  واقعيــة 
ـِه َجِميًعــا َواَل تََفرَّقُــوا..( آل  ِبَحبْــِل اللَـّ

.103 عمــران 

فَتَْفَشــلُواْ  تََنٰزَُعــواْ  )َواَل  وقــال: 
ـَه  َوتَْذَهــَب ِريُحُكــْم ۖ َوٱْصــرِبُٓواْ ۚ إِنَّ ٱللَـّ
ــاف  ــال 46. وأض ــَن( األنف رِبِي ــَع ٱلصَّٰ َم
أن اللــه ســّمى التفريــق بــني املســلمني 
كفــراً )وإن كان دون الكفــر( فقــال: )يَا 
ــا  ــوا فَِريًق ــوا إِن تُِطيُع ــَن آَمُن ــا الَِّذي أَيَُّه
ــَن الَِّذيــَن أُوتـُـوا الِْكتـَـاَب يَرُدُّوكُــم بَْعــَد  مِّ
إِميَانُِكــْم كَاِفِريــَن( آل عمــران 100، أي 
ــم  ــني ث ــم متفرق ــد وحدتك ــم بع يردوك
قــال: )وَكَيْــَف تَْكُفــُروَن َوأَنتُــْم تُتْــَىٰ 
ــولُُه..(  ــْم رَُس ــِه َوِفيُك ــاُت اللَّ ــْم آيَ َعلَيُْك
آل عمــران 101، أي كيــف تتفرقــون 
ولديكــم كل وســائل التوحيــد للــه تعــاىل 

ــة؟ ــد الكلم وتوحي

حــذار  حــذار  الداعيــة:  وقــال 
ــس  ــيطان يف نف ــّول الش ــذار أن يس ح
ــن  ــذاء هــؤالء املقاومــني الذي أحــد إلي

استشــهد منهــم عــدد كبــري وكل واحــد 

ــى إن أحــد  ــم مــرشوع شــهادة حت منه

قــادة حــامس يوجــد داخــل أرستــه 21 

ــال  ــم القت ــن تحمله ــك ع ــهيًدا ناهي ش

واألرسة والوقــوف أمــام أكــرب قــّوٍة 

باللــه عليكــم مــن  غاشــمة محتلــة، 

يضاهيهــم يف العــر يف التضحيــة 

والفــداء.

أّن  داغــي  قــره  الداعيــة  وأكّــد 

واجــب األمــة اإلســالمية الوقــوف مــع 

املقاومــة ودعمهــم ماديـًـا ومعنويـًـا كــام 

ــة واإلســالمية  ــدول العربي أن واجــب ال

نرهــم وتوفــري جميــع حاجياتهــم 

ــم  ــش الكري ــة والعي ــية للمقاوم األساس

ــوَن  ــْم اَل تَُقاتِلُ ــا لَُك ــاىل: )َوَم ــال تع فق

ـِه َوالُْمْســتَْضَعِفنَي ِمــَن  يِف َســِبيِل اللَـّ

الَِّذيــَن  َوالِْولْــَداِن  َوالنَِّســاِء  الرَِّجــاِل 

هــذه  ِمــْن  أَْخرِْجَنــا  َربََّنــا  يَُقولُــوَن 

الَْقْريـَـِة الظَّالـِـِم أَْهلَُهــا َواْجَعــل لََّنــا ِمــن 

لَُّدنــَك َولِيًّــا َواْجَعــل لََّنــا ِمــن لَُّدنــَك 

نَِصــريًا( النســاء 75.

ــع  ــا بجمي ــوة ألمتن ــدد الدع ــام ج ك

ــتضعفني  ــع املس ــوف م ــا بالوق مكوناته

ــا األوىل  يف كل مــكان وبنــرة قضيتن

ــات  ــع اإلمكان ــطني- بجمي ــة فلس -قضي

املتاحــة فهــذه هــي األصــل وأن وقــوع 

بحــر  يغــرق يف  هــؤالء  ملثــل  خطــأ 

حســناتهم بــإذن اللــه تعــاىل )فاملــاء إذا 

ــال  ــث( ف ــل الخب ــني مل يحم ــغ القلت بل

يجــوز االنشــغال بــأّي يشء يــؤدي إىل 

تــرك قضيتنــا األوىل أو اإلرضار بهــا 

ــة. ــات القطعي ــن املحرم ــذه م فه

القره داغي: إضعاف المقاومين بفلسطين من الكبائر 
ويصّب بمصلحة العدو
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عــزام،  نافــذ  الشــيخ  اســتبعد 
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو 
فلســطني،  يف  اإلســالمي  الجهــاد 
أن يحمــل الرئيــس األمــرييك جــو 
للقضيــة  جديــدة  رؤيــة  بايــدن، 
ــاده  ــن اعتق ــا ع ــطينية، معربً الفلس
بــأن الواليــات املتحــدة تحــاول فقــط 
بقيادتهــا،  جديــد  حلــف  تشــكيل 

املنطقــة. يف  عالقاتهــا  وترميــم 

يف  عــزام  الشــيخ  وقــال 
-13 األربعــاء  إذاعيــة  تريحــات 

ــدن  ــارة باي ــا عــى زي 7-2022 تعقيبً
للمنطقــة: “نحــن ال نثــق بأمــريكا 

عــن  النظــر  بغــض  وسياســاتها 
ــزب  ــض أو الح ــت األبي ــاكن البي س
الــذي يحكــم، ونؤمــن أن أمــريكا 
منحــازة لعدونــا وهــي ال تقــف أبــًدا 
موقًفــا أخالقيًــا تجــاه قضايــا األمــم 

والشــعوب األخــرى”.

عاشــت  املنطقــة  وأضــاف: 
ــل إدارة  ــوىض يف ظ ــن الف ــا م نوًع
ــا مل  ــل م ــذي فع ــب ال ــد ترام دونال
يفعلــه رئيــس آخــر وخلــف إرثـًـا مــن 
الفــوىض والجنــون، وبايــدن يحــاول 
أن يصلــح هــذا اإلرث وهــذه الركــة 
ويحــاول أن يرمــم عالقــات أمــريكا 

يف املنطقــة والعــامل بشــكل عــام 
وتحســني صــورة أمــريكا، ليــس مــن 
خــالل إنصــاف املظلومــني وإيجــاد 
ــا واألزمــات  ــة للقضاي ــول أخالقي حل
ــورة  ــب الص ــالل تغيي ــن خ ــن م ولك

ــكل. ــري الش وتغي

وأوضــح الشــيخ عــزام أّن بايــدن 
واملحــور  الجبهــة  تعزيــز  يحــاول 
تكــون  أن  ميكــن  التــي  والجهــة 
ومــا  األمريكيــة  للسياســة  داعمــة 
ــاول ان  ــل« ويح ــه »إرسائي ــوم ب تق
ــوده  ــا تق ــد تحالًف ــن جدي ــكل م يش

املنطقــة. يف  أمــريكا 

وتابــع: هنــاك أهــداف خبيثــة 
العــامل  أن  نظــن  ألمــريكا، ولكــن 
تغــري وأن أمــريكا ال تســتطيع وقتــام 
تريــد وكيفــام تريــد مواجهــة األمــم 
ــذل  ــب ب ــرى.. ترام ــعوب األخ والش
ــرض  ــل ف ــن أج ــة م ــوًدا مجنون جه
ــرن،  ــة الق ــة عــرب صفق حــل للمنطق
انتهــت واليتــه وانتهــت معــه صفقــة 
يســتطيع  لــن  وبايــدن  القــرن، 

إحياءهــا.

املكتــب  عضــو  واســتطرد 
الســيايس للجهــاد: نســتبعد أن يكــون 
لــدى بايــدن رؤيــة جديــدة بالقضيــة 
“إرسائيــل”  مضيًفــا:  الفلســطينية، 
أجندتهــا مختلفــة وحتــى مــع الحلــف 
الوثيــق الــذي يجمعهــا مــع أمريــكا، 
هــي تريــد أن تعمــل أمريــكا يف 

ــده. ــا تري ــكل م ــا ب خدمته

ويعتقــد الشــيخ عــزام أن الكيــان 
ــول  ــتطيع دخ ــن يس ــي« ل »اإلرسائي
إيــران،  مــع  عســكرية  مواجهــة 
ألنه وأمــريكا تــدركان قــوة إيــران 

الجهاد اإلسالمي: ال نثق بأميركا وسياساتها وهي منحازة 
لعدونا
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ــد األمــني العــام لحــزب اللــه،  أكّ
ــاء  ــه، األربع ــر الل الســيد حســن ن
جملــة  »مــن  إّن   ،2022-7-13
إنجــازات املقاومــة يف حــرب متــوز 
ــرشق  إســقاط املــرشوع األمــرييك لل

األوســط الجديــد”.

ــز حــول آخــر  ويف خطــاٍب متلف
التطــورات السياســية، أضاف الســيد 
نــر اللــه أّن »مــن جملــة إنجــازات 
ــد  ــاد قواع ــا إيج ــوز أيًض ــرب مت ح
ردع بــني لبنــان والعــدو الصهيوين«.

ــى  ــه ع ــر الل ــيد ن ــدد الس وش
ــرييك  ــرشوع أم ــاك م ــه »كان هن أنّ
للســيطرة عــى املنطقــة، مــن خــالل 
ــّن  ــاشة، لك ــكرية املب ــوات العس الق
ولبنــان وفشــل  املقـــاومة  صمــود 
أهــداف حــرب متــوز، وّجهــا رضبــًة 
الــرشق  ملــرشوع  جــداً  قاســيًة 

األوســط الجديــد”.

وتعليًقــا عــى تهديــد وزيــر األمن 
الصهيــوين، بني غانتس، بالســري إىل 
بــريوت وصيــدا وصــور، قــال الســيد 
اإلرسائيليــني  »كل  إّن  اللــه  نــر 
ــول  ــول دخ ــكالم  ح ــون أّن ال يدرك

لبنان فارغ”.

»يجــري  أن  غانتــس  ونصــح 
متــوز،  حــرب  لتجربــة  مراجعــة 
ــذوا  ــني اتخ ــرية، ح ــا األخ يف أيامه
جبيــل«،  بنــت  بدخــول  قــراًرا 
وأضــاف متســائاًل: »غــزة املحــارصة، 
والتــي تعــاين مــن ظــروٍف صعبــة، ال 
تجــرؤ عــى التقــدم خطــوات فيهــا، 
ــدا  ــول إىل صي ــدد بالوص ــف ته فكي

وبــريوت؟”.

وأكّــد الســيد نــر اللــه أّن »عى 
الصهاينــة، لــدى إجــراء حســاباته 
للحــرب، أن يأخــذ بعــني االعتبــار 
ــي  ــا الت ــة والقــدرات والجغرافي البيئ

ــا مــع املقاومــة”. كله

إّن  اللــه،  نــر  الســيد  وقــال 
املقاومــة هــي القــوة الوحيــدة التــي 
ــان للحصــول عــى حقــه  ميلكهــا لبن
الســتخراجهام  والغــاز  النفــط  يف 
وبيعهــام، الفتًــا إىل أنّــه »إذا ُمنــع 
ــإّن  ــاز ف ــتخراج الغ ــن اس ــان م لبن
بكثــري”. للحــرب أشف  الذهــاب 

الواليــات  اللــه:  نــر  الســيد 

ــة الشــيخوخة ــت مرحل املتحــدة دخل

وتابــع الســيد نــر اللــه أنّــه 
ــن  ــدة م ــخ جدي ــوم نس ــد الي »يوج
مــرشوع الــرشق األوســط الجديــد«، 
الرئيــس  “زيــارة  أّن  إىل  مشــريًا 
األمــرييك جــو بايــدن إىل الــرشق 
الســياق”. األوســط تأيت يف هــذا 

اليــوم  أّن »أمــريكا  ولفــت إىل 
هــي غري أمــريكا يف 2003 و2006«، 
هــو  العجــوز  »رئيســها  إّن  قائــاًل 
صــورة عــن أمــريكا التــي دخلــت 

مرحلــة الشــيخوخة”.

إىل  جــاء  بايــدن  أّن  واعتــرب 
املنطقــة مــن أجــل نفــط وغــاز دول 
وتأكيــد  اإلشــكالية،  لحــل  الخليــج 
االحتــالل  بأمــن  أمريــكا  التــزام 
الصهيــوين وتوســيع دائــرة التطبيــع. 

وشــدد عــى أّن القضايــا األخرى 
كقضيــة فلســطني والنــووي اإليــراين 
ــة،  ــا ثانوي ــارضة كقضاي ــتكون ح س
يقدمــه  مــا  بايــدن  لــدى  وليــس 

ــطني. ــة فلس لقضي

وأشــار إىل أنّــه »يف موضــوع 
هدنــة،  يريــد  بايــدن  اليمــن، 
وعندمــا أرادت أمــريكا هدنــة متــت 
الهدنــة، لكــن مــا يجــب أن يطالــب 
بــه بايــدن ليــس متديــد الهدنــة بــل 
ورفــع  اليمــن  يف  الحــرب  إنهــاء 

ــل«.  ــكل كام ــار بش الحص

وأوضــح أّن “الحــرب يف اليمــن 
ــريكا عــى  هــي باألســاس حــرب أم
ــرّد أداة  ــدوان مج ــن، ودول الع اليم
لذلــك أمــريكا قــادرة عــى إنهــاء 
الفرصــة  وإتاحــة  اليمــن،  حــرب 
ــاكلهم«. ــل مش ــني لح ــام اليمني أم

السيد نصر الله: إذا منع لبنان من استخراج الغاز فإّن 
الذهاب للحرب أشرف بكثير 
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د. يوسف رزقة
هــل مثــة ناتــو إقليمــي ميكــن 
بايــدن  زيــارة  يف  يعلــن  أن 
للمنطقــة؟! مثــة إجابتــان: نعــم 
ميكــن أن يحــدث هــذا، ولكــن 

مرجــوح. بشــكل 
وتقــول  راجحــة،  واألخــرى 
إنــه تــمَّ وضــع حجــر األســاس لــه 
مــن الــدول املتعاقــدة ومــن بينهــا 
واإلمــارات  وأمــريكا  “إرسائيــل” 
ودول أخــرى غــري أن اإلعــالن، أي 
اإلشــهار الرســمي ســيؤجل لبعــض 
الوقــت، ألنــه مثــة أطــراف عربيــة 
تتحفــظ عــى اإلشــهار يف هــذا 
اململكــة  بينهــا  ومــن  التوقيــت، 
وســائل  تقــول  كــام  الســعودية، 

ــالم. اإلع
مــا أوّد قولــه إن االتفــاق عــى 
ناتــو إقليمــي قــد تــّم، وأن دســتور 
الناتــو بالقــراءة األوىل قــد انتهت، 
ولكــن اإلشــهار العلنــي تقــف دونــه 
تحفظــات، بعضهــا يتعلــق بالعالقــة 
مــع إيــران، وبعضهــا يتعلــق بشــكل 
العــريب  العــام  بالــرأي  أقــل 
التحفظــات  وهــذه  واإلســالمي، 

ــاون غــري  ــا الزمــان، والتع يعالجه
املعلــن، وانتظــار الفرصة املناســبة.

أقــول هذا وأدعم قــويل بالثناء 
نتنياهــو  أشــهره  الــذي  العلنــي 
قبيــل زيــارة بايــدن للمنطقــة حيث 
ــن ســلامن  ــد ب ــة ملحم وجــه التحي
ويل العهــد لــدوره اإليجــايب يف 
األربعــة،  “أبراهــام”  اتفاقيــات 
يعلــن  أن  لنتنياهــو  كان  ومــا 
ــول  ــوء قب ــة دون ض ــذا رصاح ه
مــن الطــرف اآلخــر. ملــاذا يشــهر 
نتنياهــو هــذا الــدور، يف هــذا 
التوقيــت؟ الجــواب فيــام يبــدو 
ــن  ــد أن يدعــم محمــد ب ــه يري ألن
ســلامن يف أثنــاء زيــارة بايــدن 
أنــه  يعلــم  ونتنياهــو  للمنطقــة، 

ــا؟! ــًدا الحًق ــا جي ــيتلقى مثًن س
زيارتــه  يبــدأ  بايــدن 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  لدولــة 
سياســة  يف  أواًل  فـ«إرسائيــل” 
البيــت األبيــض، واململكــة ثانيًــا، 
وبقيــة الــدول ثالثـًـا، وعليــه ميكــن 
الزيــارة  ترتيــب  بــأن  القــول 
ــت  ــد البي ــة عن ــق األهمي ــأيت وف ي
األبيــض. نعــم البيــت األبيــض يف 

حاجــة لنفــط الخليــج واململكــة، 

األبيــض  البيــت  حاجــة  ولكــن 

مــن  وأوســع  أكــرب  )إلرسائيــل( 

ــن  ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــط. ه النف

ــة أخــرى ميكــن القــول بــأن  ناحي

ــد  ــو يف ي ــة اآلن ه ــاح املنطق مفت

“إرسائيــل”، وال ســيام يف امللفــات 

ــف  ــرية للجــدل، كاملل ــة املث اإلقليمي

اإليــراين.

ويبقــى ســؤال الجــدل املحــرّي 

يتنــاول  مــن  كل  أمــام  قامئــا 

ــو  ــي، وه ــو اإلقليم ــارة والنات الزي

ســؤال هــل الــدول العربيــة يف 

ــا  ــو؟! وم ــذا النات ــل ه ــة ملث حاج

فيــه؟!  لـ«إرسائيــل”  حاجتهــم 

وهــل الدفــاع العــريب املشــرك 

إطــار فاشــل وغــري مفيــد، ويجــب 

وهــل  بــه؟!  الناتــو  اســتبدال 

ــد  ــة مل يع ــة العربي ــار الجامع إط

كافيًــا ومفيــًدا؟! إن العــرب يف 

إطــار  يحتاجــون إىل  نظــري ال 

ــة  ــل” املحتل ــون “إرسائي ــد تك جدي

منــه،  جــزًءا  العربيــة  لــأرض 

هــم يف حاجــة لتفعيــل األطــر 

يف  وهــم  املوجــودة،  العربيــة 

حاجــة لتصفــري مشــكالتهم مــع 

دول اإلقليــم، ومــن مثــة االلتفــات 

والتنميــة. االقتصــاد  لقضايــا 
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موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من مدينة حيفا وتبعد عنها 18 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

تبلــغ مســاحتها أراضيهــا املســلوبة حــواىل 9100 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــواىل 128 

نســمة، ارتفــع إىل 231 عــام 1931، وإىل 260 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
دمرت سلطات االحتالل القرية تدمريًا كاماًل وشّدت أهلها وصادرت أراضيها عام 1948.

أقام االحتالل عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف ألوين إبا« عام 1948.

أم العمد

الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 
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