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معركٌة َتجاهلناها
السالم عليكم

إن من أشد األسلحة خطراً وفتكاً وتأثرياً يف الخصم، سالح الثقافة واإلعالم، وهو ما يطلق عليه اليوم 
» القوة الناعمة” حيث يستبدل الخصم الدبابات باإلعالم، والجيوش بالعمالء، ويحتل العقول والنفوس 

من وراء البحار بدل أن يأيت بالجيوش الكبرية، ويجعل مجتمع الخصم يحمل بداخلة قابلية االستعامر بكل 
صوره، دون الحاجة إىل استخدام القوة العسكرية بكل تكاليفها املادية واملعنوية، ويضمن كذلك الفرار من 

أي قانون للمحاسبة عىل احتالله هذا .

يف هذا النوع من الحرب يساهم املجتمع ذاته بالحرب عىل نفسه وعىل بلده وعىل األجيال دون أن 
يدري، ويتحّول الفرد إىل ُمجّند رخيص يعمل لصالح أعدائه، أو بالحد األدىن يقف موقف املتفرج عىل كل 

مايجري من أحداث يف بلده وعىل شعبه، من دون أي شعور باملسؤولية .

إن األداة األساسية التي  ترتجم الحرب الناعمة بشكل عميل، وتُنزلها من حيّز النظرية إىل التطبيق هي 
اإلعالم، والخطر األكرب ليس معرفة الحقيقة بل معرفة أن لهذه الحقيقة تاريخاً كنا غافلني عنه، ونحن 
بحاجة إىل طرحه ثم التصدي له، ولعل الربفسور« نعوم تشومسيك » صاحب كتاب » صناعة اإلذعان« 

والذي تحّدث يف أحدفصوله عن االسرتاتجيات العرش للخداع اإلعالمي، قد أظهر لنا وبشكل دقيق وعلمي 
عن اآلليات التي يعتمدها اإلعالم يف صناعة املنظومة الواقعية للحرب الناعمة، والتي استقاها من وثيقة 

رسية تعود للعام 1979 والتي تم الوصول إليها عام 1986وتحمل عنوان » األسلحة الصامتة لخوض معركة 
هادئة« وهي عبارة عن دليل يهدف إىل السيطرة والتحكم يف املجتمعات، وهو مضمون نظرية الربفسور 

جوزيف ناي عرب نظريته » القوة الناعمة » التي قّدمها للدوائر االستعامرية .

إن من أهم أساليب هذه القوة الناعمة كام جاء يف نظرية » القوة الناعمة« هو الرتكيز اإلعالمي عىل 
الخوض يف القضايا الداخلية والطائفية والعرقية والقومية، واالبتعاد عن القضايا االسرتاتيجة، وتوجيه 

وتحفيز اإلعالم بكل أشكاله املتعددة عىل الرتكيز عىل القضايا السطحية، والعمل عىل إبْعاد الشعوب 
عن األفكار التي من شأنها أن تُحدث حالة من اليقظة والوعي لدى الشعوب املًستهدفة بالغزو الثقايف 

والفكري . 

ومن األساليب أيضاً، إلحاق إعالم الدولة املُستهدفة بإعالم الدولة الغازية لتصبح نُسخة طبق األصل 
عنها، شكالً ومضموناً، واإلكثار من الفضائيات الفنية وغريها يف املناطق التي تُعارض النفوذ والسياسة 

االستعامرية، ولعل ما نشاهده يف عاملنا العريب واإلسالمي اليوم من تطبيق لهذه النظرية لهو أكرب دليل 
عىل استخدام هذه الحرب » القوة الناعمة« لتدمري اإلنسان والبنيان، وإيجاد القابلية لالستعامر .

وتعمل هذه الحرب عىل خلق املتناقضات داخل عاملنا العريب واإلسالمي، وتأجيج الرصعات الدينية 
واملذهبية، ونرش الرذيلة واألفالم اإلباحية، والعمل الجاد واملستمر عىل إفساد املرأة تحت عناوين الحداثة 

وحقوق املرأة وغريها من العناوين الخّداعة ، وتسعى هذه القوى االستعامرية إىل بث شعارات خاطئة 
وتزيينها وتشويه املفاهيم الحقيقية للوصل بالشعوب املُستهدفة إىل حيث رسموا لها، لتقوم هي من بعد ذلك 

بالدور التخريبي املُراد ظُهوره كامً ونوعاً .

هذه هي غايتهم، وهذه هي أدواتهم، وهذه هي شخصيتهم وهويتهم، فأين هويتنا ودفاعنا عنها ؟ 

                                                                           امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني

الشيخ الدكتور عبد الله محمد كتمتو
املنسق العام 
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صــربي  عكرمــة  الشــيخ  أكــد 

ورئيــس  األقــى  املســجد  خطيــب 

ــدس  ــا يف الق ــالمية العلي ــة اإلس الهيئ

مواطــن  كل  مشــاركة  وجــوب  عــىل 

ــى  ــجد األق ــول للمس ــتطيع الوص يس

ــن  ــدًءا م ــم ب ــر العظي ــة الفج يف حمل

مــن  لحاميتــه  الجمعــة  غــد  يــوم 

التهويــد ورفًضــا ملخطــط ضــم الضفــة 

الغربيــة.

وشــدد الشــيخ صــربي عــىل رضورة 

تكثيــف التواجــد يف األقــى وخاًصــة 

ــاء  ــة وأحي ــدة القدمي ــكان البل ــن س م

لواجــب  اســتجابًة  كافــة،  القــدس 

ــه. ــاظ علي ــامره والحف إع

أن  إىل  األقــى  خطيــب  ونبّــه 

زيــادة أعــداد املســلمني يف املســجد 

القــّوة ويجــرب  يعطيــه مزيــًدا مــن 

االحتــالل عــىل الرتاجع عــن اقتحاماته 

وانتهاكاتــه املتكــررة وأطامعــه التــي ال 

تتوقــف بدعــم مــن الحكومــة اليمينيــة 

ــا  ــق مخططاته ــي تعمــل عــىل تحقي الت

اإلرهابيــة.

أن  صــربي  الشــيخ  وأوضــح 

االحتــالل يتــذرع بــأي أمــور أمنيــة 

البلــدة  بوابــات  أو  الطــرق  إلغــالق 

القدميــة مــن أجــل إعاقــة وصــول 

األقــى. للمســجد  املصلــني 

والفجــر العظيــم هــي حملــة شــعبية 

ــدن  ــع امل ــرشت يف جمي ــد انت ــت ق كان

عواصــم  إىل  ووصلــت  الفلســطينية 

عــىل  للتأكيــد  وإســالمية  عربيــة 

التمســك باملقدســات ورفــض تهويدهــا 

الصهيــوين. االحتــالل  مــن 

أعــادت قــوات االحتــالل الصهيوين 

ــة داخــل ويف  ــل كامــريات املراقب تأهي

محيــط املســجد اإلبراهيمــي الرشيــف 

مبدينــة الخليــل.

ورئيــس  املســجد  مديــر  وقــال 

ســدنته الشــيخ حفظــي أبــو ســنينة 

“إن   :2020-6-16 الثالثــاء  يــوم 

أســالكًا  مــددت  االحتــالل  ســلطات 

وكوابــل جديــدة لكامــريات املراقبــة 

ابتــداًء مــن اســرتاحة املســجد، ومــروًرا 

بســاحاته الخارجيــة وحديقتــه وســطحه 

ومداخلــه”.

وأشــار أبــو ســنينة، إىل أن هــذا 

اإلجــراء يــأيت يف إطــار محــاوالت 

عــىل  ســيطرته  فــرض  االحتــالل 

املســجد، معتــربًا أن نصــب الكامــريات 

عــىل  االحتــالل  يســيطر  التــي 

تخزينهــا،  وأجهــزة  »ســريفراتها« 

ملشــاعر  صارًخــا  وتحديًــا  اســتباحة 

واملســلمني. العــرب 

تلــك  أن  ســنينة  أبــو  أكــد  كــام 

املســاعي  ضمــن  تــأيت  الخطــوات 

ومساًســا  املســجد،  لتهويــد  الراميــة 

ــا  ــي كفلته ــادة الت ــة العب خطــريًا بحري

ــا  ــاكًا صارًخ ــع الســاموية، وانته الرشائ

ــات  ــوق اإلنســان واالتفاقي ــق حق ملواثي

ــي  ــة والت ــع اإللهي ــة وكل الرشائ الدولي

حرمــة  انتهــاك  عــدم  عــىل  تنــص 

املقدســة. األماكــن 

خطيب المسجد األقصى يؤكد وجوب المشاركة 
في حملة الفجر العظيم

االحتالل ُيعيد تأهيل كاميرات المراقبة في محيط 
المسجد اإلبراهيمي
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ذكــرت مصــادر محليــة صحفية، أن 

نفًقــا جديــًدا ُحِفــر أســفل بــاب املغاربة 

ــى  ــجد األق ــرباق يف املس ــط ال وحائ

ــه  ــارك، ســيتم كشــفه واإلعــالن عن املب

رســميًّا مطلــع متــوز املقبــل.

ــبيبة  ــمى »ش ــا يس ــع م ــرش موق ون

التــالل« االســتيطاين، الــذي انضــم 

ــكل«  ــات الهي ــاعيه إىل »جامع يف مس

املتطرفــة مقاطــع فيديــو لدقائــق، ثــم 

نفــق  عمليــة حفــر  تُظهــر  حذفهــا، 

ومشــاركة عــدد كبــري مــن املســتوطنني، 

كانــوا يحملــون الــرتاب، ويتبادلــون 

صــوًرا  ويلتقطــون  الحفــر،  معــدات 

لبعضهــم البعــض وهــم يف حالــٍة مــن 

ــرح. ــوة والف النش

التســجيل  مــن  يبــدو  وكــام 

املحــذوف، يقــع املوقــع أســفل بــاب 

املغاربــة قــرب »مركــز الــزوار« يف 

ــوة ومنطقــة القصــور  مدخــل وادي حل

األمويــة املالصقــة للجــدار الجنــويب 

للمســجد األقــى، عنــد البــاب الثاليث 

للمصــىل املــرواين مــن الخــارج.

ويُظهــر التســجيل ثالثــة مســتويات 

مــن الحفــر أســفل بعضهــا البعــض، مــا 

يشــري إىل أن هــذه الحفريــات واألنفاق 

جــزء منهــا قنــوات ميــاه قدميــة جــرى 

توســيعها وعمــل تفرعــات لهــا، إضافًــة 

يف  كيامويــة  مــواد  اســتخدام  إىل 

تذويــب الصخــور يف باطــن األرض، 

وفــق مطلعــني وخــرباء.

ــر هــذا  ــارع املســتوطنون بحف ويُس

ــرية مــن  ــات كب النفــق واســتخراج كمي

األتربــة والحجــارة الفلســطينية العربية 

منــه، يف محاولــة لطمســها وتزويرهــا، 

يف خطــوٍة خطــرية تســتهدف املســجد 

األقــى املبــارك، للوصــول بأعــداد 

املتطرفــني  املســتوطنني  مــن  أكــرب 

ــم. ــكل دوري ودائ ــجد وبش للمس

أعلنــت الهيئــة اإلســالمية يف مدينة 

يافــا، ظهــر األربعــاء 17-6-2020 عــن 

اســتصدار أمــر مــن املحكمــة املركزيــة 

ــف  ــف أعــامل التجري ــة، بوق الصهيوني

اإلســالمية  »اإلســعاف«  مقــربة  يف 

مبدينــة يافــا، يف حــني اعتــدت رشطــة 

االحتــالل واعتقلــت فلســطينيني خــارج 

املقــربة.

اإلســالمية  الهيئــة  وتقّدمــت 

ومؤسســة »ميــزان« لحقــوق اإلنســان، 

ــرشوع  ــد م ــة ض ــامس إىل املحكم بالت

البلديــة الــذي تنــوي إقامتــه عــىل 

املقــربة. أرض 

وأصــدرت املحكمــة قرارهــا، بوقــف 

احــرتازي ألعــامل البنــاء إىل حــني 

حصــول البلديــة عــىل ترخيــص جديــد 

ــة  ــذي سيســمح للهيئ ــى، األمــر ال للمبن

ــامس،  ــت بااللت ــي تقدم ــالمية الت اإلس

عــىل  البلديــة  حصــول  بعرقلــة 

الرتخيــص، وإعــادة فتــح ملــف املقــربة 

ــد. ــن جدي ــم م يف املحاك

يف  اإلســالمية  الهيئــة  ووجهــت 

نــداًء عاجــاًل ألهــايل  يافــا  مدينــة 

أرض  إىل  للحضــور  يافــا  وشــباب 

ــربة اإلســعاف اإلســالمية يف متــام  مق

ــد  ــك بع ــا، وذل الســاعة 11 مــن صباًح

بشــأن  مهمــة  مســتجدات  وردت  أن 

مصــري املقــربة.

وبعــد قــرار املحكمــة حاول الشــبّان 

مقــربة  إىل  الدخــول  الفلســطينيون 

»اإلســعاف« اإلســالمية، لوقــف أعــامل 

النبــش والتجريــف عــىل أرضهــا؛ تنفيًذا 

لقــرار املحكمــة الــذي تــم اســتصداره، 

إال أن رشطــة االحتــالل اعتــدت عليهــم 

بالــرب وإلقــاء القنابــل الصوتيــة 

عليهــا، بحســب شــهود عيــان.

نفق تهويدي جديد أسفل باب المغاربة 
والبراق باألقصى

إصابات واعتقاالت رغم قرار وقف تجريف مقبرة 
»اإلسعاف« بيافا
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كشــفت مصــادر إعالميــة صهيونيــة 

النقــاب عــن أن حكومــة االحتــالل 

صادقــت خــالل اجتامعهــا األســبوعي 

 2020-6-13 املــايض  األحــد  يــوم 

ــب« يف  ــتوطنة ترام ــة »مس ــىل إقام ع

ــة،  ــوري املحتلّ ــوالن الس ــات الج مرتفع

الحكومــة  قــرار  عــىل  عــام  بعــد 

ــم  ــع أن يت ــث مــن املتوق إنشــاءها، حي

املصادقــة عــىل إنشــائها وكذلــك عــىل 

ــا. ــكني فيه ــي س ــاء أول ح إنش

وحســب قنــاة 12 العربيــة، »تحمــل 

املســتوطنة اســم الرئيــس األمريــيك 

عــىل  لــه  تكرميًــا  ترامــب  دونالــد 

ــىل  ــة ع ــالسيادة الصهيوني ــه بـ اعرتاف

ــام 1967”. ــذ الع ــّل من ــوالن املحت الج

ــابقة  ــو الس ــة نتنياه ــت حكوم وكان

اتخــذت قــراًرا بإنشــاء هذه املســتوطنة 

منــذ نحــو عــام، إال أنهــا مل تتخــذ أي 

خطــوة رســمية بهــذا الشــأن، ودون 

أو  خرائــط  أو  األرض  عــىل  خطــط 

متويــل. مصــادر 

ــة  ــاة، إىل أن مصادق وأشــارت القن

مســتوطنة  إقامــة  عــىل  الحكومــة 

ترامــب، يــأيت بعــد يــوم مــن عيــد 

وعــىل  والّســبعني،  الرابــع  ترامــب 

خلفيّــة فرضــه عقوبــات عــىل املحكمــة 

الدوليــة. الجنائيّــة 

ــة  ــة الصهيوني ــتخّصص الحكوم وس

ــون دوالر(  ــيكل )2.3 ملي ــني ش 8 مالي

ــة،  ــا للخطّ خــالل العــام الجــاري، وفًق

الســتكامل اإلجــراءات الالزمــة للدفــع 

التــي  الهضبــة  تطويــر  بتخطيــط 

أن  املســتوطنة، عــىل  ســتقام عليهــا 

يذهــب 3 ماليــني إىل وزارة اإلســكان، 

و5 ماليــني لــوزارة االســتيطان، وتقــّدر 

يكلّــف  أن  الصهيونيــة  املاليــة  وزارة 

تســويق املســتوطنة )8.1 مليــون دوالر(.

األمريــيك  الرئيــس  واعــرتف 

 ،2019 آذار  يف  ترامــب،  دونالــد 

الجــوالن  عــىل  »إرسائيــل«  بســيادة 

القانــون  مــع  ذلــك  تعــارض  رغــم 

الــدويل والقــرارات األمميــة التــي تعــدُّ 

األرايض العربيــة التــي ســيطرت عليهــا 

»إرسائيــل« عــام 1967 أرايض محتلــة.

ــب«  ــات ترام ــو »رم ــن نتنياه ودّش

ــفري  ــران 2019، مبشــاركة الّس يف حزي

األمــرييك يف البــالد، ديفيــد فريدمــان 

»تكرميًــا ملــا قّدمــه ترامــب خــالل 

فرتتــه«، مــن نقــل الســفارة األمريكيــة 

بســيادة  واالعــرتاف  القــدس  إىل 

ــوالن. ــىل الج ــل ع إرسائي

ــىل  ــوين ع ــدو الصهي ــتوىل الع واس

يف  الســورية  الجــوالن  مرتفعــات 

حــرب عــام 1967 وضّمهــا إليــه يف 

يعــرتف  ال  خطــوٍة  يف   ،1981 عــام 

ــا  ــم وضوحه ــدويل رغ ــع ال ــا املجتم به

الكامــل.

العدو الصهيوني ُيصادق على إنشاء 
مستوطنة »ترامب« بالجوالن المحتل



دعــا مســؤول الدائــرة السياســية 

لحركــة الجهاد اإلســالمي يف فلســطني 

املســلمني  العلــامء  الهنــدي،  محمــد 

ــة القــدس  ــة مدين ــادة جهــود حامي لقي

ــالل. ــات االحت ــن مخطط ــة م املحتل

ــه  ــة ل ــالل كلم ــدي، خ ــال الهن وق

بـ«ملتقــى علــامء األمــة لنــرصة القدس 

ــد عــرب منصــات  ــذي ُعق واملــرى« ال

األيــام  »يف  االجتامعــي:  التواصــل 

جدارهــا  إىل  األمــة  تلجــأ  العصيبــة 

األخــري، وهــو الديــن، وأنتــم علامؤهــا 

هــذا  يف  الزاويــة  حجــر  متثلــون 

الــرصاع، وكلنــا ثقــة وأمــل يف العلــامء 

هــذا  األمــة  روح  عــن  ينفضــوا  أن 

الــركام الــذي ران عــىل قلــوب وعقــول 

نخبــة متغربــة مــن أبنائهــا”.

بجهدكــم  أمــل  »كلنــا  وأضــاف 

ــوارع  ــرج يف ش ــني تخ ــرى املالي أن ن

عواصــم األمــة رفًضــا لضيــاع القدس”.

وأشــار إىل »أن إرسائيــل قامــت 

عــىل العنــف واإلرهــاب وال تؤمــن بغري 

ــر  ــتخدم أحق ــيطرة وتس ــع والس التوس

أهدافهــا  لتحقيــق  الوســائل  وأرشس 

ودول  شــعوب  عــىل  خطــرًا  وتشــكل 

األمــة جميًعــا مبــن فيهــم مــن يتوهــم 

ــا”. ــا له ــون حليًف ــن أن يك ــه ميك أن
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الخميس 26 شوال 1441هـ، الموافق لـ 18حزيران 2020 

بــنّي محامــي هيئــة شــؤون األرسى 

عقــب  شــلودي،  فــواز  واملحرريــن 

زيارتــه، يــوم الثالثــاء 16-6-2020، أن 

عــدًدا مــن األرسى املــرىض مبــا يعــرف 

بـ)عيــادة ســجن الرملــة(، القابعــني 

ــة  ــاع صحي ــن أوض ــون م ــاك يُعان هن

خطــرية، وظــروف اعتقاليــة قاســية 

ــة. وصعب

وقــال الشــلودي: “إّن 14 أســريًا 

انعــدام  مــن  يعانــون  مريًضــا 

الخدمــات الطبيــة والرعايــة الصحيــة، 

وعــدم تشــخيص الحــاالت املرضيــة، 

ــة  ــات واألدوي ــم العالج ــدام تقدي وانع

الالزمــة لهــم، ومســاومة األرسى عــىل 

العــالج، وتقديــم املســكنات واملنومــات، 

الشــلل  مــن  يعانــون  وغالبيتهــم 

ــون عــىل  ــة بالرصــاص، ويتنقل واإلصاب

عــىل  ويعتمــدون  متحركــة،  كــرايس 

أســريين آخريــن للقيــام باحتياجاتهــم 

اليوميــة”.

ــم  ــري أرق ــلودي أن األس ــني الش وب

ــة،  ــروف صعب ــن ظ ــاين م ــة، يُع هرش

ــد  ــهر بع ــو ش ــل نح ــل قب ــث اعتق حي

إطــالق النــار عليــه مــن قبــل الجنــود 

وإصابتــه برصــاص متفجــر بالقــدم 

اليمنــى، وأّدت إىل تكــر بالحــوض، 

ــام  ــّدة 8 أي ــث األســري باملشــفى مل ومك

ــة  ــه إىل مشــفى الرمل ــم نقل ــا ت وبعده

ويتنقــل اليــوم عــىل عــكاز ألنــه ال 

ــًدا. ــه جي ــك قدم ــتطيع تحري يس

أوضاع غير صحية وقاسية يعيشها 
األسرى المرضى في سجن الرملة

حركة الجهاد تدعو علماء المسلمين لقيادة 
جهود حماية القدس
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االحتــالل  رئيــس حكومــة  جــدد 

ــذ  ــه عــىل تنفي بنيامــني نتنياهــو، عزم

ــل،  ــوز املقب ــة مت ــم بداي ــط الض مخط

حتــى لــو اقتــى تنفيــذه عــىل مراحل.

وقــال رئيــس الحكومــة الصهيــوين، 

بنيامــني نتنياهــو، خــالل محادثــات 

يف  صهيونيــة،  جهــات  عــّدة  مــع 

ــذ  ــدرس تنفي ــه ي ــة: “إن ــام املاضي األي

يف  واســعة  مناطــق  ضــم  مخطــط 

مرحلتــني،  عــىل  الغربيــة إلرسائيــل 

بحيــث يتــم تنفيــذ املرحلــة مــن خــالل 

ضــم املســتوطنات املعزولــة الواقعــة 

ــق  ــتيطانية ويف عم ــل االس ــارج الكت خ

الضفــة”، وفًقــا لتقريــر نرشتــه صحيفة 

ــاء 17- ــوم األربع ــوم« ي ــل هي »يرائي

.2020-6

نتنياهــو،  خطــة  وحســب 

ستشــمل  األوىل«  »املرحلــة  فــإن 

ــل  ــة« خــارج الكت »املســتوطنات املعزول

االســتيطانية، وأن يتــم مــن خاللهــا 

الضفــة،  مســاحة  مــن   10% ضــم 

علــاًم أن مســاحة هــذه املســتوطنات 

ــي أن  ــا يعن ــري، م ــك بكث ــن ذل ــل م أق

املخطــط يقــي بضــم مناطــق أخــرى 

مســتوطنات. فيهــا  توجــد  ال 

ويدعــي نتنياهــو يف خطتــه هــذه، 

أنــه بعــد تنفيــذ هــذه املرحلــة، ســيتوجه 

إىل الســلطة الفلســطينية »ويدعوهــا 

ــة املفاوضــات«. إىل طاول

فيــام يرفــض الفلســطينيون مخطط 

الضــم برمتــه، ويتوقــع أن يرفضــوا 

املفاوضــات،  طاولــة  إىل  العــودة 

وعندهــا ســتبدأ »إرسائيــل« بتنفيــذ 

املتبقيــة«   20% يف  الثانيــة  املرحلــة 

مــن مســاحة الضفــة، بادعــاء أن خطــة 

»صفقــة القــرن« تنــص عــىل ضــم 

ــل”. ــة لـ«إرسائي ــن الضف %30 م

نتنياهــو  “إن  الصحيفــة:  وقالــت 

يريــد معرفــة موقــف الواليــات املتحدة 

ــزال  ــا ت ــي م ــه هــذه، والت ــال خطت حي

»يف مرحلــة أوليــة جــدا ومل ترســم 

ــد”. ــط بع خرائ

وبحســب الصحيفــة، فــإن نتنياهــو 

ــني  ــىل مرحلت ــط ع ــذ املخط ــرر تنفي ق

ــارات وهــي: ــّدة اعتب لع

أواًل: يزعــم نتنياهــو أن الخطــوة 

ــة  ــدويل واملنطق ــع ال ــتعكس للمجتم س

لالنتقــادات  صاغيــة  “إرسائيــل”  أن 

وتنّفــذ خطواتهــا بحــذر.

ــة مــن  ــا: هــذه الخطــوة املؤلف ثانيً

مرحلتــني تالئــم توّجــه البيــت األبيــض 

ترامــب خطــة  برؤيــة  يــرى  الــذي 

سالم وليس خطّة ضم.

ثالثًــا: يزعــم نتنياهــو، هــو أنــه 

محمــود  الســلطة  رئيــس  ُدعــي  إذا 

ــع  ــات م ــاس، إىل اســتئناف املحادث عب

ــم  ــر يالئ ــذا األم ــإن ه ــل«، ف »إرسائي

منطــق خطــة ترامــب، الــذي يريــد 

نقــل رســالة إىل الفلســطينيني بــأن 

الوقــت ال يعمــل يف صالحهــم.

ــتوطنات  ــم املس ــق بض ــام يتعل وفي

أن  نتنياهــو  يــرى  »املعزولــة«، 

األردن  غــور  ضــم  عــن  »االمتنــاع 

ســيجعل رد الفعــل األردين، الــذي يثــري 

معتــداًل. األمريكيــة،  اإلدارة  قلــق 

ويف املقابــل، حســب نتنياهــو، فــإن 

»فــرض الســيادة اإلرسائيليــة يف عمــق 

التــي  املناطــق  أي يف  املســتوطنات، 

ــة،  ــل القدمي ــب أرض إرسائي ــرب قل تعت

ــة  ــية ذات أهمي ــة سياس ــكل مقول سيش

األجنــدة  عــن  وســتزيل  تاريخيــة، 

إمكانيــة اقتالعهــا يف املســتقبل«.

نتنياهو ُيعّدل مخططه..
ضم على مرحلتين والمستوطنات في عمق الضفة أواًل
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دعــت الفصائــل والقــوى اإلســالمية 

يــوم  غــزة،  قطــاع  يف  والوطنيــة 

النتفاضــة   ،2020--6  17 األربعــاء 

مخططــات  ملواجهــة  شــاملة  شــعبية 

ورضورة  القــرن،  وصفقــة  الضــم 

وطنيــة  إســرتاتيجية  عــىل  االتفــاق 

ملواجهــة املخاطــر الصهيونيــة الهادفــة 

الفلســطينية. القضيــة  لتصفيــة 

ــل  ــة املمث ــوى يف كلم ــت الق وطالب

عنهــا خــالل »املؤمتــر الشــعبي ملواجهة 

قــرار الضــم وصفقــة القــرن« القيــادي 

جميــل مزهــر، باجتــامع قيــادي مقــرر 

ينهــي حالــة االنقســام، ويطلــق حــواًرا 

وطنيًّــا شــاماًل وعاجــاًل إلجــراء مراجعة 

ــرتاتيجية  ــواًل إلس ــاملة وص ــية ش سياس

جامعــة يتوحــد مــن خاللهــا شــعبنا 

ملقاومــة مخططــات التصفيــة.

املؤمتــر  خــالل  مزهــر  وقــال 

غــزة،  اليــوم مبدينــة  أطلــق  الــذي 

وســط حضــور ممثلــني عــن الفصائــل 

مــن  ونــواب  الوطنيــة  والقــوى 

عــن  وممثلــني  الترشيعــي،  املجلــس 

املجتمــع املــدين ووجهــاء ومخاتــري: 

ــن  ــا ع ــف يوًم ــالل مل يتوق »إن االحت

ــع  ــا م ــتيطان؛ يف رصاعن ــة االس سياس

العــدو هــو رصاع يســتهدف تصفيــة 

الفلســطينية”. القضيــة 

وجــدد دعوتــه لتطبيــق قــرارات 

ــحب  ــزي بس ــي واملرك ــني الوطن املجلس

ــادة  االعــرتاف باالحتــالل، وتشــكيل قي

وطنيــة موحــدة تقــود نضــاالت شــعبنا 

انتفاضــة  نحــو  الســاحات  كل  يف 

ــاملة. ــعبية ش ش

وأكــد أن الوحــدة التــي ســعى لهــا 

شــعبنا تتطلــب إعــادة بنــاء املؤسســات 

ويف  االحتــالل  ملقاومــة  الوطنيــة 

التحريــر. منظمــة  مقدمتهــا 

وشــدد مزهــر عــىل أن مواجهــة 

الضــم  ومخططــات  القــرن  صفقــة 

يتطلــب إرادة سياســية حقيقيــة إلنهــاء 

ــا  االنقســام واســتعادة الوحــدة، مضيًف

ــب  ــة يتطل ــات الراهن ــة التحدي “مواجه

مجتمًعــا مقاوًمــا يرتكــز عــىل اقتصــاد 

ــزز  ــة تع ــة تنموي ــد سياس ــاوم يعتم مق

ــه”. ــع وتحمــي مقاومت ــود املجتم صم

للشــؤون  الدولــة  وزيــر  طالــب 

الخارجيــة اإلمــارايت أنــور قرقــاش، 

قنــوات  16-6-2020، بفتــح  الثالثــاء 

اتصــال مــع “إرسائيــل”، لحــل مــا 

عالقــة«. »قضايــا  أســامه 

وأضــاف خــالل مشــاركته مبؤمتــر 

 ، )AJC(”اللجنــة اليهوديــة األمريكيــة«

بأنــه “مــن املمكــن إقامــة عالقــات مــع 

إرسائيــل رغــم وجــود خــالف ســيايس، 

والخــالف الســيايس مســموح بــه«.

مــع  العالقــات  بــأن  وتابــع 

ــه برفــض  ــن تغــري موقف ــل« ل »إرسائي

أن  إىل  الفتًــا  الضفــة،  أرايض  ضــم 

ــل  ــون بح ــب أن يك ــة يج ــل القضي »ح

الدولتــني، وأن مــا كان ممكًنــا عــام 

 ،1967 عــام  صعبًــا  أصبــح   1948

صعوبــة«. تــزداد  واألمــور 

إىل  »نتطلــع  بالقــول:  وأردف 

منطقــة أكــر اســتقراًرا وحــل القضايــا 

ــع  ــة املفاوضــات م ــة عــىل طاول العالق

قنــوات  “فتــح  زاعــاًم:  إرسائيــل«، 

ــؤدي إىل  ــد ي ــل ق ــع إرسائي ــال م اتص

العالقــة”. القضايــا  حــل 

قوى غّزة تدعو النتفاضة عارمة لمواجهة 
مخطط ضم الضفة

اإلمارات ُتمعن في التطبيع مطالبة بفتح 
قنوات مع العدو الصهيوني
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يف مقــاٍل غــري مســبوق يف صحيفة 

“يديعــوت أحرونــوت”، اعــرتض ســفري 

اإلمــارات يف واشــنطن يوســف العتيبــة 

الصهيــوين،  الضــم  مــرشوع  عــىل 

وناشــد رغبتــه الراســخة يف إقامــة 

ــة. ــع دول املنطق ــة م ــات طبيعي عالق

الضــم  »ســيؤدي  قائــاًل:  وكتــب 

التطلعــات  إبطــال  إىل  بالتأكيــد 

اإلرسائيليــة لتحســني العالقــات األمنيــة 

واالقتصاديــة والثقافيــة مــع العــامل 

واإلمــارات”. العــريب 

ال  الضــم  عمليــة  أن  وأضــاف 

ــة ملــرشوع الضــم،  ــرب خطــوة عملي تعت

ــن يف  ــي: “نح ــر طبيع ــي أم ــا ه وإمن

اإلمــارات العربيــة املتحــدة والــدول 

العربيــة نــرى أن إرسائيــل هــي فرصــة 

لنــا عــىل اإلطــالق،  وليســت عــدًوا 

ــار  ــن األخط ــري م ــه الكث ــن نواج ونح

الشــائعة ونــرى اإلمكانــات الكبــرية 

للروابــط الوطيــدة بيننــا”.

التــي  اللهجــة  أن  الواضــح  مــن 

ــال  ــذا املق ــة يف ه ــا عتيب ــدث فيه تح

تبــني أن “إرسائيــل” متعطشــة جــًدا 

للتطبيــع، ولديهــا مكاســب كبــرية جــًدا 

ــك. مــن ذل

بالتأكيــد، تحــرص “إرسائيــل” عــىل 

ــج.  ــع دول الخلي ــات م ــني العالق تحس

وهــذا  اتجاهــني،  ذو  طريــق  لكنــه 

ــج  ــدول الخلي ــا ل ــد أيًض ــاون مفي التع

ــدات  ــداء وتهدي ــة أع ــا يف مواجه أيًض

مشــرتكة، أوالً وقبــل كل يشء إيــران.

وأملــح العتيبــة، الــذي يعــرف ذلــك 

جيــًدا، إىل ذلــك يف مقالــه، قائــاًل: 

تشــرتكان  واإلمــارات  إرسائيــل  “إن 

يف مخــاوف مشــرتكة بشــأن اإلرهــاب 

والعــدوان”.

واألمــن  اإلرسائيليــة  املخابــرات 

دول  مــع  التجــاري  والتعــاون 

العربيــة  اإلمــارات  مثــل  الخليــج، 

املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية 

ــروف  ــي مع ــن، هــو رس إقليم والبحري

يلمــح إليــه رئيــس الــوزراء بنيامــني 

نتنياهــو - وغــريه مــن كبــار املســؤولني 

باســتمرار.  - اإلرسائيليــني 

ــوة  ــإن كل خط ــك، ف ــة لذل  ونتيج

-مثــل  الطبيعيــة  العالقــات  نحــو 

مــن  التجاريــة  للطائــرات  الســامح 

الهنــد إىل إرسائيــل بالتحليــق فــوق 

ــزف  ــعودي، أو ع ــوي الس ــال الج املج

النشــيد الوطنــي اإلرسائيــيل بعــد فــوز 

إرسائيــيل يف مســابقة الجــودو يف أبــو 

ظبــي أو اســتضافة وفــد دينــي متعــدد 

ــدس -  ــن يف الق ــن البحري ــان م األدي

ــة. ــة للغاي ــا مهم ــرب أحداثً تعت

الضــم  عــدم  مقابــل  ولكــن يف 

-والــذي يكــون رمبــا بســبب عــدم 

رغبتهــا يف تعكــري صفــو العالقــات 

مــع الــدول العربيــة - قــد يكــون هــذا 

لـ«إرسائيــل”  املناســب  الوقــت  هــو 

لتقــول لرشكائهــا وحلفائهــا مــن الــدول 

ــم،  ــذا الض ــة له ــم بحاج ــة أنه العربي

وأن الوقــت قــد حــان للزعــامء العــرب 

الذيــن يريــدون لهــذا التعــاون مــع 

الدولــة اليهوديــة أن يســتمر أن تجعــل 

ــة. ــوق الطاول ــة وف ــا معلن عالقاتن

املصدر: عكا للشؤون اإلرسائيلية 

مشروع الضم..
عالقات »عربية - صهيونية« فوق الطاولة 
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ــة«،  ــوى الناعم ــاب »الق يحــاول كت

حمــدان،  محمــد  الدكتــور  ملؤلفــه 

للقــوى  البديــل  الواقــع  اســتقراء 

املنطقــة  يف  األمريكيــة  الناعمــة 

العربيــة واإلســالمية، عارًضــا كيفيــة 

عمــل األمــرييك ليثبــت وجــوده ويحكــم 

ســيطرته يف مواجهــة التحديــات، عــىل 

املســتويات. جميــع 

ال  ملــاذا  بســؤال:  لذلــك  وميّهــد 

ــا النتائــج املرجــوة،  ة دامئً تعطــي القــوَّ

ة،  ــوَّ ــم بالق ــاك دواًل تنع ــة أنَّ هن خاص

الكبــرية  الســكانية  الكثافــة  مثــل: 

واملســاحات الشاســعة واملــوارد الطبيعية 

واالســتقرار  القــوي  واالقتصــاد 

االجتامعــي واالســتقالل الســيايس ؟ 

ــر:  ــب آخ ــؤال مرك ــف بس ــه املؤل ويتبع

ــا  ــا عليه ــوَّة عبئً ــذه الق ــكِّل ه ــاذا تش مل

ــا هــي هــذه  يف بعــض الحــاالت ؟ وم

الحــاالت ؟ وهــل صحيــح أنَّ القــوَّة 

تســتبطن بداخلهــا ضعفــاً، أو تنقلــب 

إىل ضعــف بســبب التغــري يف الظــروف 

واألوضــاع ؟

األمــرييك  أن  حمــدان  ويــرى 

والعــراق،  أفغانســتان  يف  القــوي، 

ة املفرطــة،  ــوَّ انســحق تحــت عــبء الق

ـه قــوي. إذ يفــرتض أن ال ينهــزم ألنَـّ

ــن  ــوي، ولك ــيل ق ــام أن اإلرسائي ك

هــا هــو ينهــزم ويندحــر يف حــرب 

متــوز 2006 يف لبنــان، حســب املؤلــف، 

إذ يفــرتض أيًضــا أالَّ ينهــزم ألنَّــه قوي.

انتــرص  ملــاذا  هنــا:  والســؤال 

كان  هــل  ؟  األقويــاء  إزاء  الضعفــاء 

قوَّتهــم  أنَّ  ة  القــوَّ أصحــاب  يعتقــد 

ة  القــوَّ امتــالك  ويريــدون  مطلقــة، 

ــيايس  ــوذ س ــا إىل نف ــة لتحويله املطلق

مطلــق ؟ ويتابــع تســاؤالته: ملــاذا يفشــل 

ــب  ــان، يف التغل ــاء، بعــض األحي األقوي

عــىل الضعفــاء ؟

ــذه  ــه ه ــف يف تحليل ــص املؤل يخل

التجــارب  أثبتــت  أنــه  إىل  القضيــة، 

ــة مــا، ال ميكــن  أنَّ مــا تربحــه يف لعب

ــالكك  ــرى، وإنَّ امت ــه يف أخ أن تربح

أن  لــك  يضمــن  ال  القــوَّة  مصــادر 

االســرتاتيجي  الناتــج  عــىل  تحصــل 

يدرجــه  ملــا  وطبًقــا  تريــد،  الــذي 

املؤلــف، فـ«إرسائيــل خــرت حــرب 

أقــوى مــن  متــوز، وأمــريكا كانــت 

فيتنــام عندمــا خــرت الحــرب.

ة  القــوَّ وهــي  أمــريكا،  أن  كــام 

هجــوم  منــع  يف  فشــلت  العظمــى، 

الحــادي عــرش مــن ســبتمرب اإلرهــايب، 

نتائــج  مــن  العكــس  عــىل  وذلــك 

ة الصلبــة، حــني تســتخدم  قــدرات القــوَّ

ــزرة”. ة الج ــوَّ ــا أو ق ة العص ــوَّ ق

مســاحة  توســيع  إىل  عمــد  إذ 

ــة  ــة والتجاري ــة الرمــوز الثقافي وجاذبي

ــذا  ــة، وك ــة األمريكي ــة والعلمي واإلعالمي

تقليــص نفــوذ منافســيها وأعدائهــا.

وتحســني  بســط  ذاك  فأفــرز 

وصورتهــا،  أمــريكا  جاذبيــة  وتلميــع 

ــة،  ــة سياســاتها الخارجي وتثبيــت رشعي

وســلوكياتها  تعامالتهــا  وصدقيــة 

الدوليــة، ورضب سياســات أعدائهــا، 

يوضــح حمــدان، أن أمــريكا أفلحــت 

يف إنتــاج قوَّتهــا الناعمــة، عــن طريــق: 

هافــارد. هوليــوود، 

القوى الناعمة..
استقراء البديل األميركي في المنطقة



14

يضــم املســجد األقــى املبــارك ثــالث 
عــرشة قبّــة، وهــذه القبــاب هــي:

قبة السلسلة
تقــع عــىل بعــد ثالثــة أمتــار مــن 
ــة  ــة الصخــرة املرشف ــي لقب ــاب الرشق الب
يف قلــب املســجد األقــى، والقبــة عبــارة 
جدرانــه  الحجــم  صغــري  مبنــى  عــن 
ــا ومحــراب واحــد  ــه 11 ضلًع مفتوحــة، ل

ــة. ــة القبل ــه جه يف جنوب

قبة املعراج
الصخــرة  صحــن  فــوق  تقــع  
قبــة  مــن  الغــريب  الشــامل  إىل 
الديــن،  األمــري عــز  بناهــا  الصخــرة، 
597هـــ،  عــام  متويل القدس الرشيــف 
مــكان قبــة أقــدم أقيمــت تخليــًدا ملعــراج 

الرســول.

القبة النحوية
ــريب  ــويب الغ ــرف الجن ــع يف الط تق
لصحــن الصخــرة، مقابــل بــاب السلســلة. 
لتكــون  األيــويب  بالعهــد  إنشــؤها  تــم 
مدرســة متخصصــة لتعليــم العلــوم اللغوية 

ــو. ــن رصف ونح م

قبة موىس
مصطبــة  فــوق  القبــة  هــذه  تقــع 
الغربيــة  الســاحات  وســط  مــوىس، 
للمســجد األقــى املبــارك، بــني بــاب 
ــا،  ــة رشقً ــة النحوي ــا والقب ــلة غربً السلس
اليــوم داًرا لتحفيــظ  القبــة  وتســتخدم 

الكريــم. القــرآن 

قبة سليامن
تقــع إىل الجنــوب الغــريب مــن بــاب 
فيصــل، يعتقــد أن بناءهــا الحــايل تــم يف 
ــًدا عــام 600هـــ،  ــويب، وتحدي ــد األي العه
ــادة  ــا للعب ــة مكانً ــذه القب ــتخدمت ه اس
أوراق  لحفــظ  ثــم  والخلــوة،  والتأمــل 
ــجالت  ــة وس ــة الرشعي ــجالت املحكم وس

ــى. األق
قبة النبي

إىل  الصخــرة  صحــن  فــوق  تقــع 
الغــريب مــن قبــة الصخــرة،  الشــامل 
ــا  ــد أنه ــراج. يعتق ــة املع ــني قب ــا وب بينه
بنيــت يف املــكان الــذي صــىل فيــه النبــي 
محمــد صــىل اللــه عليــه وآلــه وســلم 

إماًما باألنبياء واملالئكة ليلة اإلرساء.

قبة األرواح
تقــع عــىل صحــن الصخــرة التــي 
وتحديــداً  األقــى،  املســجد  تتوســط 
رشقــي البائكــة الشــاملية الغربيــة، أمــام 
حــوايل  عنهــا  وتبعــد  شــاملية،  خلــوة 

عــرشة أمتــار.

قبة الخرض
ــة  ــن قب ــوق صح ــة ف ــذه القب ــع ه تق
الصخــرة التــي تتوســط املســجد األقــى، 
ــوق  ــري ف ــارش الهج ــرن الع ــئت بالق أنش
يؤمــه  كان  الخــر  إن  قيــل  مــكان 
ويصــيل فيــه، وهــي قبــة صغــرية الحجــم، 

ــر. ــة املنظ ولطيف

قبة يوسف أغا
إىل  األقــى  املســجد  داخــل  تقــع 
قبالــة  الِقبْــيل،  الجامــع  مــن  الغــرب 
باســم  ُدعيــت   ، اإلســالمي  املتحــف 
منشــئها الــوايل العثــامين يوســف أغــا 
عــام 1092هـــ، وهــي عبــارة عــن غرفــة 

مربعــة تعلوهــا قبــة.

قبة يوسف
القبــة جنــويب صحــن  تقــع هــذه 

املســجد  قلــب  يف  الواقعــة  الصخــرة 
الديــن  برهــان  منــرب  بــني  األقــى، 
والقبــة النحويــة، بناهــا الــوايل العثــامين 

ــام 1092هـــ. ــا ع ــف أغ يوس

قبة عشاق النبي
املســجد  داخــل  القبــة  هــذه  تقــع 
مــن  الرشقــي  الجنــوب  إىل  األقــى، 
بــاب فيصــل، ويعــود إنشــاؤها إىل العهــد 
فمصــدره  الحــايل  اســمها  العثــامين، 
اعتيــاد بعــض شــيوخ الصوفيــة االجتــامع 

للذكــر تحتهــا.

قبة الشيخ الخلييل
تقــع يف صحــن الصخــرة إىل الشــامل 
املرشفــة  الصخــرة  قبــة  مــن  الغــريب 
األقــى،  املســجد  قلــب  يف  الواقعــة 
النبــي واملعــراج،  بينهــام قبتــا  تفصــل 
ــا  ــويف كان يؤمه ــم شــيخ ص ــت باس عرف

ــا. ــد فيه ويتعب

قبة مهد عيىس
املســجد  داخــل  تــذكاري  بنــاء 
العهــد  املســلمون يف  أنشــأه  األقــى، 
العثــامين عــام 1315 هجــري، ويُقــال إن 
ــام يف  ــالم( ن ــه الس ــى )علي ــيح عي املس

هــذا املــكان وهــو طفــل صغــري.

قباب المسجد األقصى المبارك



موقعها: 
تقع إىل الشامل الغريب من مدينة طولكرم عىل بعد 8 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــوايل 7700 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 63 

نســمة وعــام 1945 حــوايل 210 نســمة.

االحتالل الصهيوين: 
- احتّل العدو الصهيوين القرية بالكامل وهدمها ورشّد أهلها عام 1948.

- أقام االحتالل الصهيوين عىل أراضيها عام 1932 مستوطنة »جفعات حاييم«.

خربة زلفة
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