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مخادعون
ســعت كل األطــراف املعنيــة، بالتعميــة عــى األبعــاد الحقيقيــة لزيــارة رئيــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

جــون بايــدن إىل املنطقــة، وأخــذت تقلــل مــن شــأن هــذه الزيــارة تــارًة، وأنهــا لــن تعطــي أّي مثــرٍة مقارنــة 

ــات  ــن الخيب ــري، وم ــة الكث ــريات املالي ــن الخ ــت م ــي جلب ــب والت ــد ترام ــابق دونال ــس الس ــارة الرئي بزي

ــري، وســلط اإلعــام األمــرييك الضــوء  ــا الكث ــة أيًض ــع يف املنطق ــة الســام والتطبي ــن عــى عملي للمراهن

ــال إّن  ــذاء، وق ــة والغ ــال الطاق ــة يف مج ــن أزم ــه م ــا حملت ــية وم ــة الروس ــة األوكراني ــّل املعضل ــى ح ع

الزيــارة مل ولــن تحقــق أّي تقــدٍم عــى هــذا املســار، ومل يكــن اإلعــام الصهيــوين أقــل مكــرًا مــن اإلعــام 

ــة  ــل مــن جــدوى هــذه الزيــارة، التــي مل تحمــل معهــا أي جديــد يف آلي األمــرييك ، حيــث هــو اآلخــر قل

الدعــم األمــرييك لكيانــه.

ــه ، وذرت الرمــال يف العيــون، مــن أجــل متريــر الهــدف، بــل  شــغلت هــذه الخديعــة الــرأي العــام كلّ

األهــداف التــي حملهــا الرئيــس األمــرييك يف جعبتــه، والتــي نجــح فيهــا بامتيــاز، ودون ضوضــاء وجعجعــة 

اإلعــام، ودون أن تتحــرك األحــزاب السياســية املعارضــة للسياســة األمريكيــة يف املنطقــة بتحريــك الشــارع 

ضــد هــذه الزيــارة.

نجحــت الزيــارة بامتيــاز، نعــم بامتيــاز ألنّهــا حققــت عــى املســتوى االســراتيجي كل مــا كانــت تريــده 

ــك  ــول ذل ــلفت، وال أق ــا أس ــج ك ــن دون أي ضجي ــواء ، وم ــٍد س ــى ح ــل” ع ــدة و”إرسائي ــات املتح الوالي

ــا، ولكــن كل مــن يتابــع آثــار الزيــارة يــدرك ذلــك ومــن دون بــذل الكثــري مــن الجهــد. متجنيً

عــى مســتوى الدعــم للكيــان الصهيــوين، والــذي تعتــره أمــريكا واليــة مــن والياتهــا، ويحظــى بالعنايــة 

ــم بهــا الكيــان أن يأخذهــا  والرعايــة الكبــرية، فقــد حصــل الكيــان عــى إنجــازات نوعيــة عديــدة مل يحلُ

ُدفعــة واحــدة، فقــد حصــل الكيــان عــى جزيــريت »تــريان وصنافــر« وقــد تــوىل الجيــش اإلرسائيــي مهــام 

الســيطرة العســكرية عــى الجزيرتــن بعــد إنهــاء الزيــارة األمريكيــة للمنطقــة، ليعطــي “إرسائيــل” تحّكــًا 

ــة، ويف حريــة املاحــة التجاريــة والعســكرية يف أهــم نقطــة بحريــة عــى البحــر  ــا يف خليــج العقب مطلًق

ــري مــا حققــه ســلفه ترامــب عندمــا نقــل الســفارة إىل القــدس، ومــن جانــب  األحمــر، وهــذا أكــر بكث

آخــر مل ينتقــد بايــدن أي عمــل تقــوم بــه الســلطات اإلرسائيليــة تجــاه الشــعب الفلســطيني، وهــذا يعنــي 

إقــرار الواليــات املتحــدة للسياســات القمعيــة التــي ميارســها الكيــان الصهيــوين بحــق الشــعب الفلســطيني 

واملقدســات واألرسى والتهويــد والترشيــد، وبهــذا يحصــل بايــدن عــى دعــم اللــويب الصهيــوين يف 

ــات القادمــة. االنتخاب

ــويل الحكــم يف  ــن ســلان عــى الضــوء األخــر األمــرييك لت ــاين فقــد حصــل ب وعــى املســتوى الث

ــن  ــة م ــا رســالة مبارك ــل الخاشــقجي، إنه ــا بســبب مقت ــذي كان باألمــس ممنوًع ــده، وال ــد وال ــة بع اململك

ــه. ــد يف منطقت ــا تري ــا م ــق له ــذي يحق ــا وال ــن رجاالته ــة لرجــٍل م ــات املتحــدة األمريكي الوالي

فهل الزيارة ناجحة أم ال ؟ وهل حققت أمريكا ما تُريد أم أخفقت ؟ وهل سنبقى مخدوعن ؟
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دعــا نائــب مديــر عــام األوقــاف 
ناجــح  الشــيخ  القــدس،  اإلســامية يف 
ــاط يف األقــى،  بكــريات، للحشــد والرب
ــتيطانية  ــاوالت االس ــكل املح ــدي ل والتص
طابعــه  وتغيــري  وتهويــده  القتحامــه، 

اإلســامي.

ســلطات  أّن  بكــريات  وبــّن 
التقســيم  لتحقيــق  تســعى  االحتــال 
الزمــاين واملــكاين، مــن خــال الدعــوات 
االســتيطانية املتكــررة القتحــام املســجد 
ــة  ــل مدين ــدف إىل جع ــا ته ــى، ك األق
القــدس عاصمــة يهوديــة ملــرشوع الدولــة 

اليهوديــة

ــجد  ــى مس ــجد األق ــاف: “املس وأض
ــى  ــمة ع ــل القس ــص ال يقب ــامي خال إس
ــاين للمســلمن  ــو الرب ــه الطاب ــن وفي اثن

وال يقبل فيه أي وجود يهودي”.

ــى  ــريات ع ــح بك ــيخ ناج ــدد الش وش

ــاه  ــة تج ــة والرؤي ــد البوصل رضورة توحي

االحتــال  إلنهــاء  واألقــى،  القــدس 

الصهيــوين.

بكــريات  الشــيخ  دعــوات  وتــأيت 

بالتزامــن مــع دعــوات جاعــات »املعبــد« 

القتحــام املســجد األقــى بالتزامــن مــع 

ــد”،  ــراب املعب ــرى خ ــمى بـــ »ذك ــا يس م

.2022-8-7 بتاريــخ 

املعبد« تفاصيــل  »جاعــات  كشــفت 
األحــد  يــوم  عقدتــه،  الــذي  االجتــاع 
املــايض 24-7-2022، مــع شــخصيات نافــذة 
األمنيــة  واألجهــزة  االحتــال  حكومــة  يف 
واالســتخبارية وممثلــن عــن بلديــة االحتــال 
يف القــدس حــول خطّتهــا للعامــن املقبلــن.

مــن  بالعديــد  تقدمــت  إنهــا  وقالــت 
ــف  ــات عك ــع مخطط ــة« م ــكار الخاق »األف
ــهوًرا  ــا ش ــن قياداته ــون م ــون وباحث مصمم
طويلــة عــى إعدادهــا مــن ضمنهــا مخطــط 
املغاربــة  بــاب  لتوســيع  وخطــري  جديــد 
املبــارك  األقــى  املســجد  إىل  املفــي 

ــداد  ــن الدخــول بأع ــتوطنن م ــن املس لتمك
ــراق. ــاحة ال ــن س ــر م أك

وأضافــت أّن هنــاك مخطــط مفّصــل 
والجــر  الرابيــة  التلــة  إلزالــة  خــاص 
الخشــبي املوصــل إىل بــاب املغاربــة مــن 
ــت  ــر ثاب ــاء ج ــراق، وبن ــاحة ال ــط س وس
بالنقــوش  ومزركــش  مزخــرف  جميــل 
ــجم  ــري ينس ــع وكب ــة واس ــارات التوراتي والعب
وحجــم االقتحامــات التــي قالــت إنهــا تــزداد 
ــا  ــاركن فيه ــتوطنن املش ــدد املس ــد ع ويزي

ــوم. ــد ي ــا بع يوًم

املعبد« بزيــادة  »جاعــات  وطالبــت 
ــتوطنن  ــة للمس ــام املخّصص ــاعات االقتح س
مــن 4 ســاعات صباًحــا وبعــد صــاة الظهــر 
ــّد إىل مــا بعــد العــر  إىل 10 ســاعات لتمت
وحتــى صــاة املغــرب، ويف أعيادهــم إىل 

ــل. ــرة يف اللي ــاعة متأخ س

نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية في القدس يدعو 
للحشد والرباط في المسجد األقصى

“جماعات المعبد« تخّطط لتوسيع باب المغاربة وزيادة 
ساعات اقتحام األقصى
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جــددت مــا تســمى بـ«جاعــات 
االســتيطانية  املزعــوم«  الهيــكل 
اقتحامــات  لتنظيــم  دعواتهــا، 
للمســجد األقــى املبــارك بالقــدس 
»ذكــرى  يســمى  مــا  املحتلــة، يف 
خــراب الهيــكل«، والــذي يــأيت هــذا 
العــام يف الســابع من آب/ أغســطس 

ــل. املقب

ــات االســتيطانية  ودعــت الجاع
عــر مواقعهــا وصفحــات وســائل 
ــتوطنن  ــي، املس ــل االجتاع التواص
املتطرفــن إىل تنظيــم اقتحامــات 
طقــوس  وأداء  كبــرية  جاعيــة 
املســجد  باحــات  يف  تلموديــة 

األقــى.

ويُعــد املســتوطنون مــا يســمى 
يــوم  املزعــوم  الهيــكل«  »خــراب 
ــكل  حــزن وحــداد عــى تدمــري »هي
البابليــن،  يــد  عــى  ســليان« 
اقتحامــات  تنظــم  عــام  كل  ويف 
فيهــا  يشــارك  لألقــى  واســعة 
واملســتوطنون  الحاخامــات  كبــار 
مــن مســتوطنات الضفــة الغربيــة 

والقــدس ومســؤولون عــن منظــات 
»الهيــكل”.

لألقــى  املقتحمــون  ويتعمــد 
أداء الطقــوس الجاعيــة والعلنيــة 

طــول مســار االقتحــام.

يف  مســتوطًنا   214 وشــارك 
ــات املســجد األقــى  ــام باح اقتح
ــد  ــوم األح ــدار الي ــى م ــارك ع املب
حراســٍة  وســط   ،2022-7-24
وعنــارص  قــوات  مــن  ُمشــددة 
املســتوطنون  واقتحــم  االحتــال 
عــى  األقــى  املســجد  باحــات 
مــن  ُمكثّفــة،  مجموعــاٍت  شــكل 
ــيطرة  ــع لس ــة” الخاض ــاب املغارب “ب
ــى  ــام 1967 وحت ــذ ع ــال من االحت

السلســلة”. »بــاب 

جــوالت  املقتحمــون  ونظّــم 
ــا  ــوٍت وطقوًس ــتفزازية، وأّدوا صل اس
األقــى،  املســجد  يف  تلموديــة 
االحتــال  عنــارص  مــن  بحايــٍة 
التــي تؤمــن جــوالت االقتحــام، ويف 
ــق عــى األهــايل  ــه تُضيّ الوقــت ذات

واملصلــن.

وتنظــم الجاعــات االســتيطانية 
ــن  ــى ضم ــة لألق ــات يومي اقتحام
خــال  االقتحامــات«  »برنامــج 
الظهــر،  وبعــد  صباحيــة  فرتــن 
قــوات  مــن  ودعــم  بحايــة 

االحتــال.

عــر  االقتحامــات  وتنطلــق 
تســيطر  والــذي  املغاربــة  بــاب 
ــه  ــى مفاتيح ــال ع ــلطات االحت س
وتنتهــي  القــدس،  احتــال  منــذ 
وتســتهدف  السلســلة،  بــاب  يف 
ــة،  ــة للمســجد بكثاف ــة الرشقي املنطق
املقتحمــن  عــدد  ويتضاعــف 
لألقــى خــال األعيــاد واملناســبات 

اليهوديــة.

ــة حــاس  وســبق أن دعــت حرك
الفلســطيني يف  الشــعب  جاهــري 
إىل  املحتلــة،  فلســطن  أنحــاء  كّل 
ــى  ــجد األق ــال إىل املس ــّد الرّح ش
واالعتــكاف  والّربــاط  املبــارك 
ــم  ــن وتصّديه ــًا للمرابط ــه؛ دع في

ومســتوطنيه. االحتــال  إلرهــاب 

وأكــدت أنَّ القــدس واألقــى 
هــا محــور الــراع مــع العــدو 
الصهيــوين، مشــريًة إىل أّن مســؤولية 
مــن  وحايتهــا  عنهــا  الدفــاع 
خطــر التهويــد والتقســيم تجتمــع 

ــة اإلســامية قاطبــة. عليهــا األمَّ

ــة  ــة العربي ــة األم ــت الحرك ودع
مكّوناتهــا  بجميــع  واإلســامية، 
التحــرّك  إىل  والشــعبية  الرّســمية 
ــين،  ــود املقدس ــم صم ــل لدع الفاع
ــجد  ــة واملس ــة املقّدس ــة املدين وحاي
االحتــال  خطــر  مــن  األقــى 

التهويديــة. ومخططاتــه 

في ذكرى ما يسمى »خراب الهيكل«.. دعوات متطرفة 
القتحام األقصى
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شــؤون  يف  الباحــث  كشــف 
القــدس واألقــى، إيهــاب الجــاد، 
عــن حفريــات إرسائيليــة جديــدة 
الزاويــة  يف  مؤخــرًا  نشــطت 
الجنوبيــة الغربيــة من ســور املســجد 

األقــى.

وأكــد الجــاد أن هــذه الحفريات 
ــجد  ــة املس ــن مكتب ــاهد م ــي تُش الت
األقــى واملتحــف اإلســامي، تُظهــر 
ــر  ــات حف ــن عملي ــا م ــاطًا مريبً نش
ــة  ــوات عالي ــة وأص ــتخراج أترب واس
ا مــن ســور  ــة جــدًّ ــة قريب يف منطق

املســجد األقــى.

وقــال الجــاد يف تريحــات 
-7-26 الثاثــاء  يــوم  مصــورة، 

»رمبــا  الحفريــات،  إّن   2022
المســت أساســات املســجد األقــى 
الغربيــة  الجنوبيــة  الزاويــة  مــن 

بالتحديــد«.

وأشــار إىل أن االحتــال ينصــب 
مظــات خشــبية يف محاولــة ملنــع 
يجعــل  مــا  يحــدث؛  ملــا  الرؤيــة 

معرفــة التفاصيــل ومــدى االخــراق 
ــا. ــر صعبً والحف

هــذه  ونتائــج  آثــار  أنَّ  وبــنَّ 
مــن  واضحــة  تبــدو  الحفريــات 
تســاقط بعــض الحجــارة والتشــققات 
يف البــاب املــزدوج الــذي يوجــد 
بــاب  يف  القبــي  املصــى  تحــت 
توجــد  حيــث  الختنيــة،  املكتبــة 
الحجــارة القدميــة التــي تعــود ملئــات 

الســنن.

هــذه  “تســاقط  إّن  وأضــاف 
حــدوث  عــى  دليــل  الحجــارة 
ارتجاجــات وحركــة غــري طبيعيــة يف 

القدميــة”. املبــاين  هــذه  أســفل 

ــون مقدســيون مــن  وحــّذر باحث
ــرض  ــدة يتع ــدات خطــرية جدي تهدي
بســبب  األقــى،  املســجد  لهــا 
الصهيــوين  االحتــال  حفريــات 
املتواصلــة يف املنطقــة الغربيــة منــه، 
ــه،  ــد في ــع جدي ــرض واق ــدف لف ته
ــعي  ــي والس ــه التاريخ ــة إرث وماحق

ملحــوه.

وجهــات  مؤسســات  وكشــفت 
مســؤولة تشــققات جديدة ظهرت يف 
املنطقــة الغريبــة لألقــى، بالقــرب 
وبــاب  اإلســامي،  املتحــف  مــن 
املغاربــة املاصــق لحائــط الــراق 
وصــواًل ملنطقــة القصــور األمويــة، 
اإلرسائيليــة  الحفريــات  نتيجــة 

أســفله. املتواصلــة 

حركــة  أكــدت  أن  وســبق 
بــه  تقــوم  “مــا  أن  “حــاس”، 
ــن  ــوين م ــال الصهي ــلطات االحت س
منطقتــي  يف  متواصلــة  حفريــات 
ــة،  ــور األموي ــراق والقص ــط ال حائ
ألساســات  مبــارًشا  تهديــًدا  يُعــّد 
وجــدران املســجد األقــى املبــارك”.

وقالــت إّن “الحفريــات محاولــة 
القــدس  مدينــة  معــامل  لطمــس 
وحــذرت  والتاريخيــة،  اإلســامية 
لتــه كامــل املســؤولية  االحتــال، وحمَّ
االنتهــاكات  تلــك  تداعيــات  عــن 

الخطــرية”.

حفريات جديدة قرب سور األقصى ربما المست أساساته
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الخميس29 ذو الحجة 1443 هــ، الموافق لـ 28 يوليو 2022

االحتــال  ســلطات  واصلــت 
ــدس  ــط »الق ــمى مبخط ــا يس ــذ م تنفي
حكومــة  طرحــت  إذ  الكــرى«، 
االحتــال مخططًــا جديــًدا لبنــاء أكــر 
يف  اســتيطانية  وحــدة   1446 مــن 

املحتلــة.  القــدس  مدينــة 

بلجنــة  تســمى  مــا  ووافقــت 
التخطيــط املركزيــة للقــدس التابعــة 
لــوزارة داخليــة االحتــال، عــى إيــداع 
مخطــط لـــ 1446 وحــدة ســكنية تقــع 
حومــا«  »هــار  مســتوطنتي  بــن 

هاماتــوس«.  و«جفعــات 

املــرشوع  نصــف  أّن  إىل  يُشــار 
فقــط يقــع فــوق مــا يســمى بـ«الخــط 
األخــر«، واملــرشوع املعــروف باســم 
“مخطــط القنــاة الســفى” يقــع يف 
جــزء إســراتيجي مــن املدينــة املقدســة 
بجــوار املنطقــة املحاذيــة لبيــت لحــم. 

وتضــّم خطــة »القنــاة الســفى« 

186 دومنـًـا، زعمــت ســلطات االحتــال 
أن 52 دومنـًـا التــي يقــع عليهــا املرشوع 
كانــت مملوكــة لليهــود قبل عــام 1948، 
ــدوق  ــا أخــرى مملوكــة للصن و21 دومنً

اليهودي.  القومي 

داخليــة  وزارة  ناقشــت  وكذلــك 
»جفعــات  تســمى  خطــة  االحتــال 
ــرى،  ــدة أخ ــوايل 700 وح ــكيد«، لح ش
ــت  ــعفاط وبي ــاء ش ــن أحي ــرب م بالق

صفافــا. 

ســلطات  طرحــت  قــد  وكانــت 
االحتــال مناقصــة لبنــاء 83 وحــدة 
مســتوطنة  يف  اســتيطانية  ســكنية 
»جفعــات هاماتــوس« املقامــة عــى 
وجــاءت  املحتلــة،  القــدس  أرايض 
املناقصــة مبــارشة بعــد زيــارة الرئيــس 
األمريــي »جــو بايــدن« لفلســطن 

املحتلــة.

ــتوطنة  ــوس« مس ــات هامات و«جفع

أقيمــت عــى جبــل أبــو غنيــم، وترتفــع 
813 مــرًا فــوق مســتوى ســطح البحــر 

بــن بيــت صفافــا وصــور باهــر. 

وتــم الرويــج للخطــة االســتيطانية 
 ،2012 إىل   2007 مــن  الجديــدة 
وحــدة   2600 حــواىل  بنــاء  وتشــمل 
اســتيطانية، وبنــاء مجمــع فندقــي عــى 
ــل  ــة عم ــل ومنطق ــق الخلي ــول طري ط

ــة.  ــات بلدي وخدم

اآلِخــر/ ترشيــن  منتصــف  ويف 
نوفمــر، أُصــدرت مناقصة لبنــاء 1257 
وحــدة اســتيطانية يف املوقــع، وميكــن 
ــق  ــد أن يخل ــتيطاين الجدي ــاء االس للبن
ــة مــن شــأنها أن تقطــع  سلســلة إقليمي

القــدس عــن بيــت لحــم. 

بنــى   ،1967 حزيــران  ومنــذ 
املســتوطنات  مــن  عــدًدا  االحتــال 
محيطهــا،  ويف  القــدس،  مدينــة  يف 
كمســتوطنات: رمــات اشــكول، وجفعات 
هاميفتــار، ورامــوت شــلومو، والتلــة 
ــغات  ــوب، وبس ــي يعق ــية، ونيف الفرنس
زئيــف، وإيســت تالبــوت، وجيلــو، وهــار 
ــودي.  ــف يه ــكنها 250 أل ــا - يس حوم

ــد  ــر ق ــم زعاري ــب باس وكان النائ
يهــدف  يــزال  ال  االحتــال  أن  أكــد 
الكــرى،  القــدس  مخطــط  إلكــال 
ــت  ــن بي ــدس ع ــيفصل الق ــذي س وال
لحــم ورام اللــه وأريحــا، حيــث فصــل 
االحتــال حدودهــا بجــدار الفصــل 

العنــري. 

االحتــال  مواصلــة  أن  وأوضــح 
أن  يعنــي  االســتيطانية  مخططاتــه 
لاحتــال،  كلهــا  ســتصبح  القــدس 
الفلســطيني  الحديــث  وســيكون 
اإلرشاف  أو  الســيادة  عــن  والعــريب 
فقــط عــى مارســة الصــاة والعبــادة 

األقــى.  املســجد  يف 

خطة صهيونية لبناء 1446 وحدة استيطانية في 
القدس المحتلة
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االحتــال  ســلطات  طرحــت 

ســكنية  وحــدة   83 لبنــاء  مناقصــًة 

»جفعــات  مســتوطنة  يف  اســتيطانية 

أرايض  عــى  املقامــة  هاماتــوس« 

املحتلــة. القــدس 

وأوضحــت وســائل إعــاٍم صهيونية 

أّن املناقصــة طرحــت مبــارشة بعــد 

ــدن  ــس األمــرييك جــو باي ــارة الرئي زي
ــة. ــطن املحتل لفلس

ــتوطنة  ــوس« مس ــات هامات و«جفع
أقيمــت عــى جبــل أبــو غنيــم، وترتفــع 
813 مــرًا فــوق مســتوى ســطح البحــر 

بــن بيــت صفافــا وصــور باهــر.

وتــّم الرويــج للخطــة االســتيطانية 

 ،2012 إىل   2007 مــن  الجديــدة 

وحــدة   2600 حــوايل  بنــاء  وتشــمل 

اســتيطانية، وبنــاء مجمــع فندقــي عــى 

ــل  ــة عم ــل ومنطق ــق الخلي ــول طري ط

وخدمــات بلديــة.

وميكــن للبنــاء االســتيطاين الجديــد 

ــة مــن شــأنها  ــق سلســلة إقليمي أن يخل

أن تقطــع القــدس عــن بيــت لحــم. 

اآلِخــر/ ترشيــن  منتصــف  ويف 

لبنــاء  مناقصــة  أُصــدرت  نوفمــر، 

1.257 وحــدة اســتيطانية يف املوقــع.

وقــد أظهــرت معطيــات حديثــة أن 

عــدد املســتوطنن بالضفــة الغربيــة 

ــون،  ــف ملي ــى نص ــارب ع ــة، ق املحتل

ألًفــا يف   220 ذلــك  يشــمل  أن  دون 

القــدس املحتلــة.

ــرف،  ــت املتط ــو الكنيس ــد عض وع
إيتــار بــن غفــري، بالســعي إىل متريــر 
قانــون إلعــدام األرسى، خــال جلســة 
الكنيســت املقبلــة حــال حصــول أحــزاب 

اليمــن عــى أغلبيــة.

الصهيــوين،  املتطــرف  وقــال 
األرسى  زيــارة  يتــم  ألن  »سنســعى 
زيارتهــم يف  مــن  بــداًل  القبــور  يف 

لســجون«. ا

يــأيت ذلــك تعقيبًــا عــى إعــان 
ــار  ــري ب ــي »عوم ــن الداخ ــر األم وزي
ليــف« عــن التوصــل إىل صيغــة تفاهــم 
أعضــاء  زيــارات  اســتئناف  تضمــن 
ذلــك  يف  مبــا  للســجون  الكنيســت 

الفلســطينين. األرسى 

وذكــرت القنــاة الســابعة الصهيونيــة 
أّن التوافــق املذكــور تــم مــع رئيــس 
وســيتم  ليفــي«  »ميــي  الكنيســت 
أعضــاء  زيــارات  العــودة الســتئناف 
الكنيســت للســجون ابتــداًء مــن اإلثنن 

.2022-8-1 القــادم 

عضــو  هاجــم  الســياق،  ويف 
الكنيســت »ايتــار بــن غفــري« القــرار، 
زاعــًا أن الحكومــة الحاليــة تســعى 
لتحســن معيشــة األرسى الفلســطينين، 
ــارات  ــق أمــام زي ــح الطري وتحــاول فت
ــن  ــألرسى عــى حســاب األم ــرب ل الع

الصهيــوين.

ا عن  مخطط استيطاني جديد بالقدس سيفصلها نهائيًّ
بيت لحم

المتطرف »بن غفير« يتوّعد بتمرير قانون إلعدام األسرى
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لحركــة  العــام  األمــن  أكّــد 
فلســطن،  يف  اإلســامي  الجهــاد 
-7-21 الخميــس  النخالــة،  زيــاد 

2022، أّن »اســتفراد العــدو بأرسانــا 
ومارســاته ضدهــم؛ يرتــب عــى 
الفلســطيني  والشــعب  املقاومــة 
مبســؤولياتها،  القيــام  واجــب 

أبنائهــا«. وحايــة 

تريــح  يف  النخالــة،  وقــال 
بــأن  العــدو  »نذكّــر  صحــايف: 
استشــهاد أحــد األرسى املربــن 
ريــان(  ورائــد  عــواودة  )خليــل 
ســنعّده عمليــة قتــل متعمــد مع ســبق 
اإلرصار«، مؤكــًدا أن قتلهــا »يرتــب 

علينــا مســؤولية القيــام بواجباتنــا 

وفًقــا اللتزاماتنــا الســابقة«.

ويواصــل املعتقــان الفلســطينيان 

ــان  ــد ري ــال، رائ ــجون االحت يف س
وخليــل عــواودة، إرضابهــا املفتــوح 
العتقالهــا  الطعــام؛ رفضــاً  عــن 

املســتمر. اإلداري 

رّحبــت رابطــة »برملانيــون ألجــل 
القــدس«، بتوقيــع نحــو 40 نائبًــا 
فرنســيًّا، عــى مــرشوع قــرار يديــن 

الــذي  العنــري  الفصــل  نظــام 
اإلرسائيــي  االحتــال  ميارســه 
العنــري ضــد الشــعب الفلســطيني.

بيــان  يف  الرابطــة،  وتوجهــت 

ــكر  ــاء 26-7-2022، بالش ــا الثاث له

مــرشوع  عــى  املوقعــن  للنــواب 

القــرار، ودعــت إىل العمــل عــى 

عــرض مــرشوع القانــون للتصويــت 

وإقــراره. الرملــان  يف 

الرملانــات  الرابطــة،  وطالبــت 

الدوليــة،  واملنظــات  األوروبيــة 

باتخــاذ خطــوات ماثلــة ملعاقبــة 

بحــق  جرامئــه  عــى  االحتــال 

والقانــون  الفلســطيني  الشــعب 

اإلنســانية،  والقوانــن  الــدويل 

ــذي  ــري ال ــل العن ــم الفص وتجري

ميارســه.

النخالة يحذر االحتالل من استشهاد األسيرين 
المضربين عواودة وريان

برلمانيون ألجل القدس ترحب بمشروع قرار فرنسي يدين 
»األبارتهايد«
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ــد القيــادي يف حركــة حــاس  أكّ
الطائــرات  أّن  املــري  مشــري 
املســرية ستُشــكل مفاجــآت لاحتــال 

يف املعــارك القادمــة.

املــري، خــال حفــل  وقــال 
القائــد  القســامي  الشــهيد  تأبــن 
محمــود فــارس بخــان يونــس، مســاء 
26-7-2022: “نســتذكر  الثاثــاء 
التــي  املأكــول  العصــف  معركــة 
نعيــش يف ظالهــا التــي فاجــأ فيهــا 
القســام ألول مــرّة بالكشــف عــن أول 
طائــرة مســرية، وهــي طائــرة أبابيــل 
التــي حلقــت يف ســاء أراضينــا 
املســرية  الطائــرات  وأن  املحتلــة، 
يف  لاحتــال  مفاجــآت  ستُشــكل 

املعــارك القادمــة”.

وأضــاف املــري: »نحــن اليــوم 
ــة  ــهداء املقاوم ــاء لش ــوم الوف يف ي
فــارس  محمــود  القائــد  وللشــهيد 
يف  البواســل  ألرسانــا  والوفــاء 

االحتــال”. ســجون 

ــة  ــه املقاوم ــعبنا مقدمت ــا ش ودع
للعمــل عــى تحريــر األرسى مــن 

ســجون االحتــال.

“حــاس”  أن  املــري  وأكّــد 
عندمــا تتحــدث عــن قضيــة األرسى 
أوراق  مــن  متتلــك  مبــا  تتحــدث 
قويــة يف جعبتهــا، ولــن يــرى أرسى 
االحتــال النــور حتــى يــراه أرسانــا 

البواســل بــن أهلهــم وذويهــم.

وأشــار إىل أنّنــا »ماضــون يف 
ترقــب  وعيننــا  املقاومــة  طريــق 
القــدس، ويف ســبيلها تهــون الدمــاء 
ترقــب  عيوننــا  وإن  والتضحيــات، 
ــة واألرايض  ــة املحتل ــا يف الضف أهلن
املحتلــة عــام 48 فهــم ســند للمقاومة 

يف غــزة”.

وقــال: إّن جاهــري شــعبنا تلتئــم 
اليــوم يف خانيونــس لتعــر عــى 
الجهــاد  لخيــار  األصيــل  انتائهــا 
أعــاق  يف  وتجذرهــا  واملقاومــة 
محــاوالت  أن  وتأكيدهــا  األرض، 

االحتــال للنيــل مــن املقاومــة تبــوء 

الصلبــة  العزميــة  أمــام  بالفشــل 

ملكنــا  هــي  وفلســطن  لشــعبنا، 

زوال. إىل  واالحتــال  وإرثنــا 

ــا »نقــف  ولفــت املــري إىل أنن

اليــوم أمــام رجــال يواصلــون الليــل 

يف النهــار يف مواجهــة االحتــال 

ومنهــم الشــهيد القســامي القائــد 

ــاً  ــذي كان جندي ــارس ال ــود ف محم

شــعبنا  تشــوق  ولطاملــا  مجهــوالً، 

الرجــال  هــؤالء  أمثــال  ملعرفــة 

ــرات القســامية  ــوا الطائ ــذي صنع ال

املُســرية”.

ــهداء  ــات ش ــار إىل أّن بص وأش

كل  يف  واضحــة  كانــت  القســام 

معركــة ومواجهــة خاضوهــا ضــد 

القســام  أن  إىل  الفتًــا  املحتــل، 

بطوليــة  معركــة  خــوض  اســتطاع 

عــام 2014 متكنــت خالهــا مــن 

واالحتفــاظ  االحتــال  جنــود  أرس 

بهــم يف قبضتــه حتــى اليــوم.

وقــال: »متكنــت كتائــب القســام 

املســرية  الطائــرات  صناعــة  مــن 

ومواكبــة تطورهــا رغــم الحصــار 

املفــروض عــى غــزة، كا اســتطاعت 

ــن  ــد م ــطينية التوح ــة الفلس املقاوم

خــال غرفــة العمليــات املشــركة 

ــة  ــة معرك ــا املقاوم ــي أدارت فيه الت

ســيف القــدس بــكل حكمــة واقتدار”.

المصري: الطائرات المسيرة سُتفاجئ االحتالل في 
المعارك القادمة
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د. عدنان أبو عامر

ــا  ــران م ــة طه ــاء قم ــع انقض م
ــرف  ــة للتع ــة اإلرسائيلي ــت املتابع زال
أعالهــا  جــدول  تفاصيــل  إىل 
الحقيقــي، وليــس اإلعامــي، ومــا 
بــن  املشــركة  املصالــح  حقيقــة 
أطرافهــا الثاثــة، وإىل أي حــد متس 
املنطقــة،  يف  االحتــال  مبصالــح 
وهــل لنتائجهــا عواقــب وخيمــة عــى 
اعتداءاتــه يف ســورية، رغــم أن قمة 
طهــران ميكــن تفســريها عــى أنهــا 
رد عــى قمــة جــدة بــن بايــدن 

والزعــاء العــرب.

الثاثــة يف  القــادة  أن  ورغــم 
طهــران مل يذكــروا االحتال باالســم 
ــة  ــن القم ــي، لك ــم الختام يف بيانه
أساســين،  بنديــن  عــى  ركــزت 
ــات  ــا، والعقوب وهــا: حــرب أوكراني
ــن  ــًا ع ــران، فض ــيا وإي ــى روس ع
العمليــة الركيــة املرتقبــة يف شــال 

ــورية. س

التقييــات اإلرسائيليــة املتوافــرة 
طهــران  قمــة  لنتائــج  اآلن  حتــى 

تزامنــت مــع صفقــة الطائــرات دون 
طيــار التــي تنــوي إيــران بيعهــا 
لروســيا، وفــق جــدول زمني متســارع 
ملصلحــة القتــال يف أوكرانيــا، وســط 
ــوات  ــل الق ــا املشــركة لرحي دعوته
متهيــًدا  ســورية،  مــن  األمريكيــة 

ــط. ــرشق األوس ــن ال ــا م إلخراجه

اإلرسائيليــة  القــراءة  كشــفت 
القمــة  يف  الــرويس  للســلوك 
ــى  ــة ع ــكو الافت ــدرة موس ــن ق ع
محافظتهــا عــى عاقــات جيــدة مــع 
ــعودية  ــداء: الس ــى األع ــع، حت الجمي
وإيــران، تركيــا واألكــراد، ســورية 
و”إرسائيــل”، قــرص وتركيــا، حــزب 
“إرسائيــل”  و”إرسائيــل”،  اللــه 
و”إرسائيــل”،  فلســطن  وإيــران، 
مــا قــد مينــح االحتــال جملــة مــن 
واحــد  آن  يف  واملخاطــر  الفــرص 

ــا. مًع

ورغــم توافــق أطــراف القمــة 
الثاثيــة مًعــا عــى إدانــة الهجــات 
مــن  ســورية،  ضــد  اإلرسائيليــة 
تفســد  روســيا  رؤيــة  الصعــب 
ــة  ــل” ملصلح ــع “إرسائي ــا م عاقاته
إيــران يف ســورية، وال يوجــد منطــق 
ــح جبهــة أخــرى ضــد  ــا لفت يدفعه

اإلرسائيــي. الجيــش 

اإلرسائيليــة  املحافــل  تتحــدث 
عــن عــدم وجــود اتفــاق تنســيق 
مكتــوب خطــي مــع روســيا ملنــع 
ترســيخ الوجــود العســكري اإليــراين 
يف ســوريا، لكــن املوجــود هــو آليــة 
ــع االصطــدام«، مبــا يخــدم كا  »من
ــال  ــة االحت ــع أن دول ــن، م الجانب

مهاجمــة  يف  لاســتمرار  تســعى 

ســورية  يف  اإليرانيــة  األهــداف 

حتــى دون آليــة منــع االصطــدام مــع 

ــة  ــم الجوي ــم أن قواته ــروس، رغ ال

قــد تفــرض املزيــد مــن القيــود عــى 

امللــف التشــغيي اإلرسائيــي، فضــًا 

ــرات دون  ــات الطائ ــري مئ ــن توف ع

ــوريا. ــار لس طي

كــا أن مصــدر القلــق اإلرسائيي 

مــن نتائــج قمــة طهــران »غــري 

املعلنــة« أنــه عــى خلفيــة إمــداد 

روســيا بطائــرات دون طيــار إيرانيــة 

تــزداد احتاليــة بيــع أنظمــة أســلحة 

روســية متطــورة إليــران قــد تقــوض 

يف  واالســتقرار  القــوى  ميــزان 

ــرددت موســكو  ــد أن ت ــة، وبع املنطق

يف املــايض يف بيــع أنظمــة إس400 

ــن أجــل  ــع اآلن م ــد تدف ــران ق لطه

ــك. ذل

الخاصــة اإلرسائيليــة أن قمــة 

زيــارة  »نقيــض«  هــي  طهــران 

بايــدن إىل الــرشق األوســط، مــا 

الثاثيــة  القمــة  نتائــج  ســيجعل 

فرصــة الختبــار القــدرة عــى ترجمــة 

التريحــات إىل تحــركات عمليــة 

الحالــة  هــذه  ويف  األرض،  عــى 

اســراتيجية،  آثــار  عنهــا  ســينتج 

الــدول  مــن  االحتــال  وســيكون 

بنتائجهــا. الفــور  املتأثــرة عــى 

 قلق إسرائيلي من النتائج »غير المعلنة« لقمة طهران
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الخميس29 ذو الحجة 1443 هــ، الموافق لـ 28 يوليو 2022

صــدر حديثـًـا عن مؤسســة الدراســات 
ــاب »قطــع الطريــق عــى  الفلســطينية كت
ــب  ــن كام ــيايس، م ــخ س ــطن: تاري فلس
ديفيــد إىل أوســلو«، مــن تأليــف ِســث 

ــي. ــة داود تلحم ــكا وترجم أنزيس

يقــول رشــيد الخالــدي يف تقدميــه 
قبــل  حصلنــا  أن  يســبق  »مل  للكتــاب 
ذلــك عــى توثيــق لإلرهاصــات الداخليــة 
للحكومــات األمريكيــة واإلرسائيليــة يف 
التــي  السياســات  هــذه  بلــورة  ســياق 
ــق  ــام تحقُّ ــق أم ــّد الطري ــت إىل س هدف
ــة للشــعب الفلســطيني.  ــات الوطني التطلع
وهــذا الكتــاب املهــم يوفّــر لنــا هــذه 

الفرصــة”.

عاًمــا،  أربعــن  مــن  أكــر  منــذ 
ــع  ــام م ــدة س ــل” معاه ــدت “إرسائي عق

ــا عــى نطــاق واســع،  مــر، يُنظــر إليه
يف  األمريكيــة  للدبلوماســية  كانتصــار 

الــرشق األوســط.

ــة  ــا دول ــطينيون ب ــي الفلس ــن بق لك
حتــى يومنــا هــذا. إن كيفيــة اســتمرار 
للفلســطينين  الدولــة  انعــدام  حالــة 
جوهــر  هــا  وراءه  الكامــن  والســبب 
الرائــد،  أنزيســكا  ِســث  كتــاب  أســئلة 
املعقــد  اإلرث  فيــه  يستكشــف  الــذي 
لاتفاقيــة التــي توســط فيهــا الرئيــس 

كارتــر. جيمــي 

ــت  ــة رُفع ــاًء عــى مصــادر دولي وبن
خــال  ومــن  حديثًــا،  الريــة  عنهــا 
الجمــع بــن التحليــل الســيايس املخــرم، 
ومقابــات  املوســع،  األصــي  والبحــث 
املحاربــن  دبلوماســين وقدامــى  مــع 

ــم  ــعبين، يرس ــادة الش ــكرين، والق العس

»قطــع الطريــق عــى فلســطن..« ظهــور 

ــة الســام« يف الــرشق  ــمى »عملي مــا يُس

األوســط، مبــا يف ذلــك إنشــاء مســار 

ــطن،  ــة فلس ــع قضي ــل م ــل للتعام منفص

وجريئًــا  جديــًدا  تفســريًا  يقــدم  كــا 

لــراع مشــحون جــًدا مــن أجــل تقريــر 

ــري. املص

جــاء  الــذي  الكتــاب،  يقّســم 

ــط،  ــع املتوس ــن القط ــة م يف 553 صفح

ــل  ــة؛ الفص ــية وخامت ــول رئيس إىل 8 فص

كارتــر؛  جيمــي  رؤيــة  بعنــوان  األول 

مناحــم  »حقائــق«  الثــاين:  الفصــل 

فــداء  كبــش  الثالــث:  الفصــل  بيغــن؛ 

ملــر؛ الفصــل الرابــع: كامــب ديفيــد 

الفلســطينية؛  الذاتيــة«  »اإلدارة  وغلبــة 

املحافظــن  الخامــس: صعــود  الفصــل 

الجــدد/ ريغــن والــرشق األوســط؛ الفصــل 

اللبنانيــة؛  الســادس: حــدود الرهانــات 

مــن منظمــة  بدائــل  الســابع:  الفصــل 

ــن:  ــل الثام ــطينية؟ الفص ــر الفلس التحري

ــت  ــة فكان ــا الخامت ــا؛ أم ــد ميتً ــام ُول س

ــى  ــق ع ــع الطري ــات قط ــوان: تداعي بعن

قيــام الدولــة.

يشــغل  أنزيســكا  ِســث  الكاتــب 

كــريس  يف  مشــارك  أســتاذ  منصــب 

يف  بولونكــي  فــاريس-  س.  محمــد 

ــة  العاقــات اليهوديــة- اإلســامية يف كلي

يف  كتاباتــه  نُــرشت  الجامعيــة.  لنــدن 

صحيفــة »نيويــورك تاميــز«، ويف دوريــة 

بوكــس«. أوف  ريفيــو  »نيويــورك 

قطع الطريق على فلسطين: تاريخ سياسي، من كامب 
ديفيد إلى أوسلو
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بقلم: محمد مصطفى شاهني

الحــرب  علينــا  يخفــى  ال 
املقاومــة  قــوى  بــن  القامئــة 
الفلســطينية واالحتــال الصهيــوين 
التــي شــملت مياديــن سياســية 
وســيرانية  وأمنيــة  وعســكرية 
حققــت خالهــا املقاومــة نجاحــات 
انطلقــت حملــة  بــارزة، واليــوم 
الســوداء  الصهيونيــة  الدعايــة 
االحتــال  أروقــة  مــن  املضللــة 
األمنيــة يف محاولة جديــدة لخداع 
املجتمــع الفلســطيني ضمــن حــرب 
الصهيونيــة  النفســية  العمليــات 
مــن  والتشــكيك  البلبلــة  لنــرش 
خــال معلومــات مزيفــة تســتهدف 
ــا  ــرى م ــة أخ ــن جه ــة، وم املقاوم
بثــه اإلعــام الصهيــوين مــن صور 
ملنشــآت مدنيــة هــو مبنزلــة تهديــد 
لضــوء  واســتجابًا  باســتهدافها 
ــن. ــم الدولي ــن حلفائه ــر م أخ

الحملــة  هــذه  منطلقــات  إّن 
اإلعــام  وســائل  شــنتها  التــي 
ــق  ــة املنس ــر صفح ــة ع الصهيوني
والناطــق بلســان الجيــش االحتــال 
العريــة  واإلذاعــة  والتلفزيــون 

ــة  وعــدد مــن الصفحــات اإلعامي
املشــبوهة تكشــف جهــوًدا أكــر 
يف  ـا  إعاميّـً للتاعــب  رشاســة 
للضغــط  الفلســطينية  الجاهــري 
عــى الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة 
ــعبنا  ــري ش ــة جاه ــري أن مناع غ
الفلســطيني أمــام دعايــة االحتال 
ــة  ــة املقاوم ــس الهوي ــة تعك املضلل
والســيكولوجية املجتمعية الراســخة 
يف دعمهــا للمقاومــة وتدلــل عــى 
فشــل االحتــال يف تهديــد األمــن 
االجتاعــي أمــام متاســك املجتمــع 

ــزة. ــاع غ ــطيني يف قط الفلس
مــا يحــدث مــن حملــة لتزييــف 
الوقائــع هــو دليــل فشــل االحتــال 
العقــول  حــرب  يف  الصهيــوين 
وجهــت  التــي  املقاومــة  أمــام 
ــرب  ــال الح ــة يف مج ــة قوي صفع
الداخليــة  الجبهــة  إىل  النفســية 
بثــت  عندمــا  االحتــال  لــدى 
مؤخــرًا فيديــو للجنــدي األســري 
الســيد،  هشــام  املقاومــة  لــدى 
ــة  ــن أن املقاوم ــا مؤمن ــا يجعلن م
نجحــت يف فــك شــيفرات عمليات 
الداخليــة  الجبهــة  يف  التأثــري 
الصهيونيــة وباتــت متتلــك مفاعيل 
ــوين  ــدو الصهي ــى الع ــط ع الضغ
ــت  ــيًّا وبات ــكريًّا ونفس ــا وعس أمنيًّ
تســتنزف العــدو مــن خــال حــرب 
نفســية تؤثــر يف معنويــات جنــوده 
وتفــكك رغبتهــم يف القتــال يف 

ــة. ــوى املقاوم ــة ق مواجه
ــذكاء  ــة ب ــت املقاوم ــد صاغ لق
ضمــن  فعالــة  حمــات  كبــري 
عمليــات الحــرب النفســية وغــريت 
ــى  ــة ملعن ــادة الصهيوني ــرة القي نظ
الحــرب التقليديــة وبــات قــرار 

الحــرب شــيئًا صعبـًـا بســبب الــردع 

منــذ  حــارًضا  زال  مــا  الــذي 

انتصــار املقاومــة يف معركة ســيف 

ــف  ــدًدا بتحال ــزز مج ــدس وتع الق

يحقــق  الــذي  القــدس  محــور 

تكامــل الجبهــات والســاحات حتــى 

املنظومــة  أركان  قيــادة  باتــت 

ــب  ــة رع ــون حال ــة يعيش الصهيوني

رشارة  انفجــار  خشــية  حقيقيــة 

معركــة جديــدة.

التضليــل  حملــة  أّن  الواقــع 

مشــاهد  لتزييــف  الصهيونيــة 

إعاميًّــا  للتاعــب  وصياغتهــا 

املقاومــة  يقظــة  بســبب  فشــلت 

ــط يف  ــراءات للضب ــا إج واتخاذه

هجــات تضليليــة كهــذه للعبــث 

وتزويــر الحقائــق، وأن مخططــات 

ــال الخبيثــة فشــلت  قــادة االحت

ــود  ــرة صم ــام صخ ــت أم وأجهض

ــذي  ــه ال ــطيني ووعي ــعبنا الفلس ش

يؤكــد التفافــه حــول خيــار املقاومة 

واســتعادة حقــوق شــعبنا ولعــل 

ــتمرار  ــكان االس ــة مب ــن األهمي م

ــة  ــة الصهيوني يف التصــدي للدعاي

ــات  ــن صفح ــاد ع ــة واالبتع املضلل

االحتــال  يبثهــا  التــي  اإلعــام 

عــر وســائل التواصــل االجتاعــي 

وغريهــا ملــا متثلــه مــن تهديــد 

لألمــن الوطنــي واملجتمعــي.

سيكولوجيا المقاومة تنتصر على الخداع والتضليل       
الصهيوني 



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرشقي من حيفا وعى بعد 34 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 

ــواىل  ــام 1931 ح ــكانها ع ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــواىل 4300 دومنً ــلوبة ح ــا املس ــاحتها أراضيه ــغ مس تبل

ــام 1945. ــمة ع ــع إىل 110 نس ــمة، وارتف 122نس

االحتالل الصهيوين: 
دّمرت سلطات االحتال القرية تدمريًا كامًا ورشّدت أهلها وصادرت أراضيها عام 1948.

أقام االحتال عى أراضيها مستوطنة »كيبوتس رحاقيم« عام 1948.

البطيمات

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