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دعوة الإمام اخلميني 
)ر�ضوان الله عليه (

 اإىل يوم القد�س العاملي

 حتتفي اأمتنا الإ�ضالمية، يف اجلمعة الأخرية من �ضهر رم�ضان املبارك، 
عليه،  اهلل  ر�ضوان  اخلميني،  الإمام  اإليه  دعا  الذي  العاملي  القد�س  بيوم 
امل�ضلمني  جميع  للتفاف  يومًا  ليكون   اإيران،  يف  الإ�ضالمية  الثورة  مفجر 
ومواجهة  واملقد�ضات،  القد�س  ل�ضتعادة  اجلهاد  ق�ضية  حول  العامل  يف 
خمططات الأعداء، وتغتنم جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية  –  الإيرانية هذه املنا�ضبة 

لتوؤكد على    ما يلي:
- اأن يوم القد�س العاملي هو يوم لوحدة طاقات اأبناء الأمة يف �ضبيل اإعادة القد�س 
واملقد�ضات اإىل ح�ضن الأمة الإ�ضالمية بعد عقود طويلة من الحتالل والغت�ضاب، وهو 
ما يوجب تنا�ضي اخلالفات الثانوية يف �ضفوف الأمة، والرتكيز على التناق�س الرئي�ضي 

مع اأعداء الأمة الذين يريدون تقرير م�ضريها وفقًا مل�ضاحلهم.
العدو  مواجهة  اجل  من  الإمكانيات  كل  ح�ضد  يوم  هو  العاملي  القد�س  يوم  اإن    -  
ال�ضهيوين الذي ل يفهم اإل لغة املقاومة واجلهاد، وهو اخليار الوحيد لكن�س الحتالل 
وا�ضرتجاع احلقوق، وهي حقيقة انطلق منها الإمام اخلميني يف دعوته لتكون اجلمعة 
الأخرية من �ضهر رم�ضان املبارك يوما للقد�س باعتبار القد�س ملكًا للم�ضلمني ويجب اأن 
القبلتني  اأول  ويعيدوا  القد�س،  لتحريرها  يهبوا  اأن  امل�ضلمني  واجب  ومن  اإليهم،  تعود 

وثالث احلرمني ال�ضريفني.
- اإن يوم القد�س العاملي هو دعوة للت�ضامن مع املقاومة ونهجها وبرناجمها الذي يرى 
اأن امل�ضروع ال�ضتيطاين ال�ضهيوين هو م�ضروع ل يهدد فل�ضطني وحدها بل يهدد كل الآمة 
، وي�ضتهدف اإخ�ضاعها لقوى ال�ضتعمار، وهو ما يوجب على �ضعوب الأمة قاطبة النظر 
اإىل ق�ضية فل�ضطني وحتريرها كق�ضية اإ�ضالمية، النت�ضار لها هو انت�ضار للذات، والدفاع 

عنها هو دفاع عن الذات.
وباحلقوق  باملقد�ضات،  م�ضا�س  اأو  تفريط  كل  ملواجهة  مدعوة  الأم��ة  �ضعوب  اإن   -
الوطنية لل�ضعب الفل�ضطيني املتمثلة يف التحرير والعودة، ب�ضرف النظر عن اجلهة التي 

تفرط، فل�ضطينية اأو عربية اأو اإ�ضالمية.
الإيرانية   - الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  يف  نوؤكد  املجيدة  املنا�ضبة  هذه  يف   -
مت�ضكنا بقيم ومعاين يوم القد�س العاملي، معاين اجلهاد والت�ضحية من اأجل وحدة الأمة 
واملقد�ضات،  القد�س  ا�ضتعادة  اأجل  من  واملخاطر....  التحديات  مواجهة  يف  الإ�ضالمية 

وعودة اأبناء �ضعبنا من الالجئني اإىل ديارهم التي هجروا منها.
 -  حتية اإىل روح مطلق الدعوة اإىل يوم القد�س العاملي، مفجر الثورة الإ�ضالمية 
اإيران الإمام اخلميني ر�ضوان اهلل عليه، واإىل مر�ضد الثورة الإ�ضالمية الإمام علي  يف 

اخلامنئي والقيادة الإيرانية وال�ضعب الإيراين ال�ضقيق.
التحية اإىل قوى املقاومة يف الأمة... اإىل �ضورية بقيادة الرئي�س ب�ضار الأ�ضد، التي 
اأمنها  �ضرب  اإىل  ت�ضعى  التي  اخلارجية  املوؤامرة  رغم  املقاوم،  الرائد  دورها  على  توؤكد 
ال�ضلبة  مواقفها  عن  �ضورية  وثني  الدور،  هذا  اإ�ضقاط  اأجل  من  الداخلي  وا�ضتقرارها 

املدافعة عن الق�ضايا العربية، ويف مقدمتها ق�ضية فل�ضطني.
التحية اإىل حزب اهلل واملقاومة يف لبنان عن فل�ضطني جغرافيًا. ق�ضية فل�س بقيادة 
ال�ضيد ح�ضن ن�ضراهلل. التحية اإىل قوى املقاومة يف فل�ضطني التي توا�ضل م�ضرية اجلهاد 

رغم كل ال�ضعوبات التي تواجهها.
التحية اإىل �ضعوب الأمة التي  تعترب القد�س قرة العني، وتعترب يوم القد�س يومًا 

لالإ�ضرار على املقاومة والتم�ضك باملقد�ضات واحلقوق. 
فل�ضطني  حترير  اجل  من  �ضحوا  الدين  واجلرحى  والأ�ضرى  ال�ضهداء  اإىل  حتية 

واملقد�ضات.

الن�ضر لق�ضية ال�ضعب والأمة
جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية – اليرانية
23 رم�ضان 1439 الواقع يف 8 حزيران 2018

ملحق حزيران 2018/ رم�صان 1439�صحيفة دورية �صادرة عن جمعية ال�صداقة الفل�صطينيةـ ـ الإيرانية )�صفا( Email:t-alquds@hotmail.com
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يوم القد�س العاملي يوم الوحدة لتحقيق النت�ضار
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ت�ضامنًا مع اأهلنا يف الأر�س املحتلة 
العربية  القد�س  هوية  على  وتاأكيدًا 
العاملي  القد�س  يوم  فعاليات  انطلقت 
احلميدية  �ضوق  مدخل  من  بدم�ضق 
الأم��وي  اجل��ام��ع  �ضاحة  اإىل  و���ض��وًل 
وذلك �ضباح اجلمعة 8 حزيران 2018 
املوافق 23 رم�ضان 1439 والذي ياأتي 
يف اآخر جمعة من �ضهر رم�ضان من كل 
عام مذ اأعلنه �ضماحة الإمام اخلميني 

قد�س �ضره.
����ض���ارك���ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ض��داق��ة 
د.  برئا�ضة  الإيرانية  الفل�ضطينية 
قياداتها  وبجميع  البحي�ضي  حممد 
التي نظمت حتت  امل�ضرية  وهيئاتها يف 
اإ�ضافة  القد�س«  يف  »�ضن�ضلي  عنوان 
من  و�ضعبية  �ضيا�ضية  م�ضاركة  اإىل 
والأح���زاب  الفل�ضطينية  الف�ضائل 
ال�ضوري  ال�ضعبني  واأب��ن��اء  ال�ضورية 
اإيرانية  و�ضخ�ضيات  والفل�ضطيني 
حيث  ومينية،  وع��راق��ي��ة  ولبنانية 
عا�ضمة  القد�س  اأن  امل�ضاركون  اأك��د 
رغما  و�ضتبقى  لفل�ضطني  تاريخية 
كيان  ميار�ضها  التي  املحاولت  كل  عن 

الحتالل الإ�ضرائيلي وداعموه.
ويف كلمة له اعترب رئي�س اللجنة 
النتفا�ضة  ل��دع��م  العليا  ال�ضعبية 
الدكتور  ال�ضهيوين  امل�ضروع  ومقاومة 
امل�ضريات  ان��ط��الق  اأن  م��ريو  م�ضطفى 
اأعاد  العاملي  القد�س  يوم  يف  املليونية 
و�ضكل  الفل�ضطينية  للق�ضية  العتبار 
الإج���راءات  لكل  قوية  رف�س  ر�ضالة 

التي مت�س هوية مدينة القد�س.
حلزب  دم�ضق  ف��رع  اأم���ني  ب���دوره 
ح�ضام  ال���ض��رتاك��ي  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ع��ث 
وفل�ضطني  القد�س  اأن  اأك���د  ال�ضمان 
واملواطنة  والهوية  النتماء  متثالن 
اأن  على  م�ضددا  عربي  كل  وج��دان  يف 
�ضورية �ضتبقى احل�ضن املنيع للمقاومة 
وللق�ضية الفل�ضطينية يف وجه امل�ضروع 

ال�ضهيوين.
الإيراين  ال�ضفري  لفت  جانبه  من 
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رو�ضيا  وج��م��ه��وري��ة  والفل�ضطينية 
�ضعبية  بوقفة  مطالبني  الحت��ادي��ة 
العميلة  الأن��ظ��م��ة  ���ض��د  اإ���ض��الم��ي��ة 
لدفعها اإىل اتخاذ قرارات تن�ضجم مع 

تطلعات �ضعوبها.
للجي�س  التحية  امل�ضاركون  ووجه 
الرديفة  وال��ق��وى  ال�����ض��وري  العربي 
يف  الن��ت�����ض��ارات  يحققون  ال��ذي��ن  ل��ه 
الأم���ل  يعيد  م��ا  الإره�����اب  م��واج��ه��ة 
من  املغت�ضب  ال���رتاب  كامل  بتحرير 
والنت�ضار  وال���ع���دوان  ال�����ض��ر  ق���وى 
لق�ضايا ال�ضعوب املدافعة عن احلرية.
العاملي  القد�س  يوم  احياء  ويتم 
�ضهر  م���ن  الأخ�����ري  اجل��م��ع��ة  ي���وم  يف 
رم�ضان املبارك يف جميع اأنحاء العامل 
ت�ضامنا مع ال�ضعب الفل�ضطيني ورف�ضا 
ملحاولت تهويد املدينة املقد�ضة التي 

متار�ضها �ضلطات الحتالل.
اإعالن نتائج م�ضابقة الإمام اخلميني 

»ق.�س« لالإبداع الفني
اأق����ام����ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ض��داق��ة 
مع  بالتعاون  الإيرانية  الفل�ضطينية 
للجمهورية  الثقافية  امل�ضت�ضارية 
حفل  بدم�ضق  الإيرانية  الإ�ضالمية 
اإعالن نتائج ك�ضابقة الإمام اخلميني 
�ضعار  حتت  والفني  الأدب��ي  لالإبداع 
مقاومون   .. ال��ق��د���س  اأج���ل  :"من 
مت�ضابق/ة  و�ضنبقى" مب�ضاركة 126 
الق�ضة،  )ال�ضعر،  الأربعة  الفروع  يف 
اليوم  وذلك  الت�ضكيلي(  الفن  املقال، 

اخلمي�س7/حزيران/2018.
لآيات  عطرة  بتالوة  احلفل  بداأ 
القراآن الكرمي تالها كلمة ترحيبية 
الإي��راين  الثقايف  امل�ضت�ضار  األقاها 
نيا"  �ضاحلي  الف�ضل  "اأبو  ال�ضيد 
يكون  اأن  �ضرورة  عن  خاللها  حتدث 
كل  ح��ي��اة  يف  كبري  اأه��م��ي��ة  للقد�س 
وعمله  اخت�ضا�ضه  ح�ضب  �ضخ�س 
والفني  الأدب���ي  امل��ج��ال  يف  خا�ضة 
وخا�ضة يف اأجواء يوم القد�س العاملي 

مع  متزامنا  غد  ي��وم  ي�ضادف  ال��ذي 
ذكرى رحيل الإمام اخلميني ر�ضوان 

اهلل عليه .
حما�ضرة  احل��ف��ل  تخلل  و  ه��ذا 
الإمام  �ضماحة  ممثل  األقاها  كرمية 
"اأبو  ال�ضيد  اهلل  اآي���ة  اخل��ام��ن��ئ��ي 
فيها  وحت��دث  الطبطبائي"  الف�ضل 
العاملي  ال��ق��د���س  ي���وم  اأه��م��ي��ة  ع��ن 
)ر�س(  اخلميني  الإمام  اأعلنه  الذي 
العامل  القلوب يف  اأحيا ماليني  الذي 
دور  عن  ،مت�ضائال  القد�س  بق�ضية 
الإن�ضاين  ال��ع��امل  ب��اإح��ي��اء  الإم����ام 
فل�ضطني،  ق�ضية  واإح��ي��اء  حت��دي��دا 
تاأتي  الإجابة  باأن  ال�ضيد  وا�ضتطرد 
ثقافة  لأن  الكرمي  القراآن  قلب  من 
القراآن  م��ن  ت��اأت��ي  اخلميني  الإم���ام 
اإىل  بحاجة  اليوم  والعامل  الكرمي 

هذه الثقافة.
اأنه  الطبطبائي  ال�ضيد  واأ�ضاف 
لدى  اأولوية  للقد�س  تكون  اأن  يجب 
الأمة لأن القد�س هي اآية من القراآن 
البقعة  باأن هه  ، وهذا تنبيها لالأمة 
ك��اآي��ات  تدني�ضها  ي��ح��رم  امل��ق��د���س 
يجب  تدن�ضت  اإن  و  الكرمي  ال��ق��راآن 
رج�س  كل  من  تطهريها  اجلميع  على 

واحتالل .
البحي�ضي  الدكتور حممد  بدوره 
رئي�س جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية 
عودة  اأهمية  عن  حتدث  الإيرانية 
يتم  واليوم  انقطاعها  بعد  امل�ضابقة 
مع  بالتزامن  امل�ضابقة  نتائج  اإع��الن 
ذكرى  و  العاملي  القد�س  يوم  مرا�ضم 
اهلل  ر�ضوان  اخلميني  الإم��ام  رحيل 
من  كوكبة  لتكرمي  نلتقي  فيما  عليه 

املثقفني . 
اأنه  البحي�ضي  الدكتور  واأ�ضاف 
اأخ���الق  ع��ن  البع�س  �ضئل  ع��ن��دم��ا 
خلقه  كان  اجلواب  فكان  اهلل  ر�ضول 
لو  باعتزاز  نقول  وكذلك  ال��ق��راآن، 
�ضئل النا�س عن اأدب الإمام اخلميني 
وثقافته  اأدب���ه  ك��ان  اجل���واب  ل��ك��ان 

يوم القد�س العاملي.. م�ضرية العودة

اأن  اإىل  ت��رك��اب��ادي  ج���واد  بدم�ضق 
وا�ضحة  ر�ضالة  توجه  اليوم  م�ضرية 
على اأهمية القد�س ال�ضريف يف نفو�س 
يف  وامل�ضت�ضعفني  الإ�ضالمية  الأم���ة 
من  اجلهود  توحيد  اإىل  داعيا  العامل 
اأجل خال�س كل الإن�ضانية من براثن 

ال�ضهيونية العاملية.
اجلبهة  عام  اأمني  اأ�ضار  جهته  من 
القيادة   - فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية 
اأن الق�ضية  اإىل  اأحمد جربيل  العامة 
الفل�ضطينية مركزية واأ�ضا�ضية لالأمة 
�ضورية  مب��وق��ف  م��ن��وه��ًا  الإ���ض��الم��ي��ة 
جي�ضها  وب�ضمود  للق�ضية  ال��داع��م 
على  النت�ضار  حقق  ال��ذي  و�ضعبها 

الإرهاب.
املطران عطا  القد�س خاطب  ومن 
�ضب�ضطية  اأ�ضاقفة  رئي�س  حنا  اهلل 
بقوله  امل�ضاركني  الأرثوذك�س  للروم 
بالقد�س  التم�ضك  يوؤكد  اليوم  هذا  اإن 
والتحديات  امل��وؤام��رات  كل  عن  رغما 
اإىل  الرامية  امل�ضبوهة  والج��ن��دات 
الق�ضية  وت�ضفية  امل��دي��ن��ة  اب��ت��الع 
النتفا�ضة  رجال  اإىل  التحية  موجها 
للعامل  اأث��ب��ت��وا  ال��ذي��ن  الفل�ضطينية 
باأ�ضره اأن ال�ضعب الفل�ضطيني �ضي�ضتمر 

يف ن�ضاله حتى حترير اأر�ضه.
خالل  بيان  يف  امل�ضاركون  ولفت 
عربية  اأر���س  القد�س  اأن  اإىل  امل�ضرية 
حمتلة ل يجوز ال�ضتيالء عليها وهذا 
وال�ضرائع  القوانني  كل  عليه  توؤكد  ما 
الرئي�س  ب��ق��رار  م��ن��ددي��ن  ال��دول��ي��ة 
الأمريكي دونالد ترامب نقل ال�ضفارة 
واعتبارها  القد�س  اإىل  الأمريكية 
الإ�ضرائيلي  الحتالل  كيان  عا�ضمة 
املدينة  هوية  تغيري  عن  عجز  ال��ذي 

وانتماء اأبنائها.
عن  بيانهم  يف  امل�����ض��ارك��ون  وع��رب 
وقيادتها  �ضورية  ملواقف  تقديرهم 
الفل�ضطينية  للق�ضية  ال��داع��م��ة 
الإ�ضالمية  اجلمهورية  ج��ان��ب  اإىل 
اللبنانية  وامل���ق���اوم���ة  الإي���ران���ي���ة 

ال�ضداقة ت�ضارك يف فعاليات يوم القد�س العاملي 2018 بدم�ضق
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ال��ق��راآن،  ه��ي  و�ضيا�ضته  وع��رف��ان��ه 
عمره  ك��ان  عندما  الراحل  ف��الإم��ام 
الهداية"  "م�ضباح  كتب  ع��ام��ا   28
الهداية فما الذي  ليكون هو م�ضباح 
و  الأك��رب  بال�ضيطان  اأمريكا  يدعو 
اإل  ال�ضرطانية  بالغدة  اإ�ضرائيل 
جعله  ال��ذي  وم��ا   ، الهداية  م�ضباح 
يوؤمن بوحدة الأمة وينادي من اأجل 
القد�س اإل م�ضباح الهداية ، ومن هنا 
اأطلقت هذه امل�ضابقة وحملناها ا�ضم 
عليه  اهلل  ر�ضوان  اخلميني  الإم��ام 

املثقف الأول بهذه الأمة ..
افتتاح �ضاحة وجم�ضم القد�س يف خميم 

البداوي
العاملي  ال��ق��د���س  ي���وم  ملنا�ضبة   
الخ��رية  اجلمعة  ي�����ض��ادف  وال���ذي 
افتتحت  امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  م��ن 
الفل�ضطينية  ال�����ض��داق��ة  جمعية 
�ضاحة  ال�����ض��م��ال  يف  الي���ران���ي���ة 
البداوي  خميم  يف  القد�س  وجم�ضم 
امام  للمخيم  احلنوبية  اجلهة  يف 
ظهر  وذل��ك  العامة  القيادة  حاجز 
 2018 حزيران   8 يف  اجلمعة  اليوم 
واللجان  املقاومة  ف�ضائل  بح�ضور 
واملوؤ�ض�ضات  الفل�ضطينية  ال�ضعبية 
الريا�ضية  والن���دي���ة  الك�ضفية 
الرتحيب  وبعد  جماهريي  وح�ضد 
من  املنا�ضبة  عن  واحلديث  باحل�ضور 
قبل الخ حممود الغزال القيت كلمة 
با�ضم جمعية ال�ضداقة الفل�ضطينية 
الي���ران���ي���ة ال��ه��ي��ئ��ة ال��ط��الب��ي��ة و 
م�ضوؤول  القاها  ال�ضمال  يف  ال�ضبابية 
ب�ضم  فيها  ق��ال  حمدان  وحيد  الخ 

اهلل الرحمن الرحيم
رفع العالم الفل�ضطينية على مدخل خميم 

الر�ضيدية
العاملي  ال��ق��د���س  ي��وم  مبنا�ضبة 
رفعت هيئة العمل ال�ضبابي والطالبي 
الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  يف 
اليرانية العالم الفل�ضطينية على 

ومت   ، الر�ضيدية  خميم  مدخل  طول 
للقد�س  يافطة  رف��ع  احلملة  خ��الل 

حملة �ضعار �ضن�ضلى يف القد�س .
املاره  من  ترحيب  املبادرة  ولقت 
على هذه احلملة لرفع علم فل�ضطني.
 ال�ضداقة ت�ضارك يف يوم القد�س يف �ضيدا*

الثقافية وهيئة  الهيئة  بوفد من 
الدينية  والهيئة  ال�ضعبي  العمل 
الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية  يف 
ال�ضداقة  جلمعية  ك��ان  الإي��ران��ي��ة، 
القد�س  يوم  م�ضرية  يف  ر�ضمي  ح�ضور 
�ضيدا  مدينة  يف  ج��رت  التي  العاملي 
جمعية  ت��ع��ت��رب  واإذ  امل���ق���اوم���ة... 
الإيرانية  الفل�ضطينية  ال�ضداقة 
يف  فارقة  عالمة  هو  القد�س  يوم  اأن 
م�ضرية الكفاح �ضد امل�ضروع ال�ضهيوين، 
بفل�ضطني  امل����وؤم����ن  ال���ك���ل  ت��ع��اه��د 
نهج  ع��ل��ى  ت��ب��ق��ى  اأن  وم��ظ��ل��وم��ي��ت��ه��ا 
باحلقوق.  التفريط  ورف�س  املقاومة 
بني  امل�ضريي  التحالف  ل��واء  راف��ع��ة 
الثورتني الفل�ضطينية والإيرانية... 

ال�ضداقة وحزب الله يحيون يوم القد�س 
العاملي يف وادي الزينة

 اح���ي���ي���ت ج��م��ع��ي��ة ال�������ض���داق���ة 
لبنان  ف���رع  الإي��ران��ي��ة  الفل�ضطينية 
بالتعاون مع حزب اهلل قطاع اجلبل يوم 
بوادي  البحار  جممع  يف  العاملي  القد�س 
يف  اهلل  ح��زب  م�ضوؤول  بح�ضور  الزينة 
قطاع اجلبل احلاج بالل داغر وم�ضوؤول 
يف  فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية  اجلبهة 
القوى  وممثلي  العال  عبد  مروان  لبنان 

اللبنانية والفل�ضطينية ..
وح�������ض���رت ج��م��ع��ي��ة ال�����ض��داق��ة 
ب��الأخ  ممثلة  الي��ران��ي��ة  الفل�ضطينية 
اجلمعية  رئي�س  جا�ضم  الرحمن  عبد 
ونائب رئي�س اجلمعية الخ وليد جمعة 
والأخوة اع�ضاء الهيئة القيادية ال�ضيخ 
ريا�س  اب���و  واب��راه��ي��م  ح��ج��اب  �ضليم 
وم��روان  زي���دان  وخ��ال��د  حممد  و�ضباح 

اخلطيب ..

الهيئة  ع�ضو  احل��ف��ل  وق���دم  ه��ذا 
خالد  الأخ  اجل��م��ع��ي��ة  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
زيدان والقى خالله عددا من الق�ضائد 
كما   .. املنا�ضبة  وح���ي  م��ن  ال��ث��وري��ة 
ابو  اب��راه��ي��م  ال�ضهيد  وح���دة  ق��دم��ت 
ثريا عر�ضا ع�ضكريا .. وت�ضمن احلفل 
امل�ضاريع  لفرقة  فنية  ف��ق��رات  اي�ضا 
اخلريية الن�ضادية عددا من النا�ضيد 

ال�ضالمية والوطنية.
ع�ضو  ال��ق��اه��ا  اهلل  ح���زب  ك��ل��م��ة 
�ضماحة  احل��زب  يف  ال�ضيا�ضي  املجل�س 
فيها  اك���د  ال��دي��ن  ن���ور  خ�ضر  ال�����ض��ي��خ 
ول  ال���ض��الم  ي��وم  ه��و  القد�س  ي��وم  ان 
فل�ضطني،  ودون  القد�س  دون  من  ا�ضالم 
ف�ضل  اىل  ال��دي��ن  ن���ور  ال�ضيخ  وا���ض��ار 
الذاكرة  طم�س  يف  ال�ضهيوين  الكيان 
ي�ضتمر  ان  يجب  ال��ت��ي  الفل�ضطينية 
من  للق�ضية  مايحاك  كل  رغم  احياوؤها 
م�ضاريع ت�ضفوية ودعا ال�ضيخ نور الدين 
لتكون  الفل�ضطينية  الكلمة  توحد  اىل 
جماهدة..وان  واحدة  حركة  املقاومة 
تكون فل�ضطني ا�ضل الق�ضية داعيا اي�ضا 
اىل تربية البناء على حب فل�ضطني ..
م�ضوؤول  ال��ق��اه��ا  فل�ضطني  ك��ل��م��ة 
يف  فل�ضطني  لتحرير  ال�ضعبية  اجلبهة 
لبنان الدكتور مروان عبد العال حتدث 
القد�س  يوم  احياء  دللت  عن  خاللها 
اليوم  ه��ذا  اح��ي��اء  ان  م��وؤك��دا  العاملي 
التاريخية  الرمزيات  لكل  احياء  هو 
التي  والثقافية  والروحية  والوطنية 
متثلها املدينة املقد�ضة كما اكد الدكتور 
عقدة  هي  القد�س  ان  على  العال  عبد 
ال�ضراع بالن�ضبة مل�ضروع يريد تهويدها 
ذاكرتها  وطم�س  ابنائها  من  وتفريغها 
ال���ث���ورات  اخ��ت��ب��ار  ه���ي  ال��ق��د���س  وان 
ناق�ضة  دونها  فالعروبة   .. والن�ضال 

وال�ضالم دونها ناق�س.
�ضفقة  اىل  العال  عبد  لفت  وكما 
ال�ضا�ضية  امل�ضاألة  ان  معتربا  ال��ق��رن 
كامب  م��ن��ذ  ب����داأت  ال��ق��رن  �ضفقة  يف 
وغريها  واو�ضلو  عربة  ووادي  ديفيد 

ومواجهة  وان  النهزامية  املحطات  من 
رد  خالل  من  اإل  لتبداأ  القرن  �ضفقة 
الهبات  عرب  التاريخي  امل�ضار  هذل  على 
كل  اىل  غزة  من  املمتدة  الفل�ضطينية 
ان  م��ن  ال��ع��ال  عبد  وح��ذر   .. فل�ضطني 
�ضفقة القرن ل تنتع�س ال على ح�ضاب 
وال�ضراعات  الفل�ضطيني  الن��ق�����ض��ام 
من  ���ض��ت��ن��ال  ال�ضفقة  واأن  ال��ف��ئ��وي��ة 
بع�س  فيه  تعترب  وق��ت  يف  الم���ة  ك��ل 
�ضديقا  ا�ضرائيل  العربية  الط���راف 
وهذا يخدم م�ضاعي الحتالل وكل من 

يتاآمر على الق�ضية.
القاها  ال�����ض��داق��ة  جمعية  كلمة 
جا�ضم  الرحمن  عبد  اجلمعية  رئي�س 
القد�س  يوم  معاين  عن  خاللها  حتدث 
الم��ام  �ضماحة  اعلنه  ال���ذي  العاملي 
دور  وع��ن  عليه  اهلل  ر�ضوان  اخلميني 
الداعم  اي���ران  يف  ال�ضالمية  ال��ث��ورة 
للق�ضية الفل�ضطينية كما دعا جا�ضم اىل 
تن�ضئة وتربية الأجيال الفل�ضطينية و 
الفل�ضطينية يف م�ضروع  توحيد اجلهود 
القرن  �ضفقة  ملواجهة  حت��رري  وطني 
م�ضريا  فل�ضطني  لق�ضية  مايحاك  وكل 
املحتلة  ال��ق��د���س  اب��ن��اء  ���ض��م��ود  اىل 
ال�ضعبي الذي يقدمه  الثوري  والنموذج 

ابناء قطاع غزة يف م�ضرية العودة .
البحي�ضي يدير فعاليات ندوة حول يوم 
القد�س العاملي يف امل�ضت�ضارية الإيرانية

ممثلة  ال�ضداقة  جمعية  �ضاركت 
الندوة  البحي�ضي يف  برئي�ضها د.حممد 
امل�ضت�ضارية  اأقامتها  ال��ت��ي  الفكرية 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة الإ���ض��الم��ي��ة 
الإيرانية يف دم�ضق بح�ضور الأخ جواد 
اأبو  الأخ  و  اإي���ران  �ضفري  اآب���ادي  ت��رك 
الثقايف  امل�ضت�ضار  نيا  �ضاحلي  الف�ضل 
الإيراين الأخوة ممثلي ف�ضائل املقاومة 
الدكتور  اأدار  ح��ي��ث  الفل�ضطينية، 
يوم  ذلك  و  الندوة  فعاليات  البحي�ضي 
امل�ضت�ضارية  يف  5ح��زي��ران  اال��ث��الث��اء 

الثقافية الإيرانية يف دم�ضق ..
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الأدي��ان  كافة  عند  ج��ًدا  عريقة  اأهمية  للقد�س 
يف  الأهمية  هذا  وتتجلى  ا،  خ�ضو�ضً والإ�ضالم  عموًما 
ق�ضة الإ�ضراء واملعراج عندما اأ�ضري بالر�ضول الكرمي 
والأنبياء،  بالر�ضل  فاأم  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  حممد 
ثم عرج اإىل ال�ضماء ال�ضابعة ومير باجلنة والنار، ويف 
قبلتها.  القد�س  وكانت  ال�ضالة  فر�ضت  املعجزة  هذه 
قبل  من  �ضر�ضة  هجومات  القد�س  مدينة  اليوم  تعي�س 
نرى  الزمن  مرور  ومع  دائم،  ب�ضكل  ال�ضرائيلي  العدو 
القد�س مل تعد تثري  اأن ق�ضية  الأوق��ات  الكثري من  يف 
يعي�ضه  الذي  للظلم  فا�ضتذكاًرا  الكثريين  م�ضاعر  وتهز 
الفل�ضطينية  الق�ضية  ولب��ق��اء  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
حية يف �ضمري الأمة يحيى ال�ضعب العربي وال�ضالمي 
"يوم  رم�ضان  من  الأخ���رية  اجلمعة  يف  والفل�ضطيني 

القد�س العاملي".
امل�ضلمني  ل�����ض��ّد ق���وة  ال��ع��امل��ي  ال��ق��د���س  ي���وم  ج���اء 
ومنعها  فل�ضطني  بق�ضية  وتذكريهم  العرب  ولتوحيد 
من الدخول يف الن�ضيان، تقديًرا ومتجيًدا لهذا اليوم ل 
بّد اأن ن�ضتذكر من اأطلق هذا اليوم، رئي�س اجلمهورية 
اأحمد  بن  م�ضطفى  بن  اهلل  روح  ال�ضابق  اليرانية 
اأ�ضد  من  ك��ان  حيث  �ضره(  )قد�س  اخلميني  املو�ضوي 
فقد  للقد�س،  با  وحمحُ الفل�ضطينية  الق�ضية  يف  املهتمني 
انذار  يوم  عن  عبارة  باأنه  القد�س  يوم  الم��ام  و�ضف 
على  القدرة  لديها  دولة  كل  هي  العظمى")  "القوى 
فر�س نفوذها عامليًا وتعترب من اأعداء ال�ضالم وال�ضعب 
الفل�ضطيني( باأن الإ�ضالم لن يعود ير�ضخ ل�ضيطرتها اأو 

ل�ضيطرة اخلبثاء من عمالئها. 
ل  الذين  وو�ضف  اليوم  بهذا  امل�ضاركة  على  واأك��د 
لالإ�ضالم،  وخمالفون  ل�ضرائيل  موافقون  به  ي�ضاركون 
ال�ضهيوين  الكيان  خطورة  من  دائم  ب�ضكل  حذر  وقد 
على   " فيها:  قال  التي  ر�ضالته  يف  وا�ضًحا  ذلك  وب��دا 
خطر  م��ن  امل�ضلمني  اأح���ذر  واأن���ا  طويلة  �ضنوات  م��دى 
اإىل  العامل  م�ضلمي  جميع  اأدع��و  ال�ضرائيلي،  الكيان 

مكانة القد�س لدى المام اخلميني والثورة ال�ضالمية

هي  التي  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  من  جمعة  اآخر  اعتبار 
من اأيام القدر وميكن اأن تكون حا�ضمة اأي�ضا، يف تعيني 
يعلنوا  واأن  للقد�س.  يوًما  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  م�ضري 
دفاعهم  للم�ضلمني،  العاملي  الحتاد  مرا�ضيم  خالل  من 
ان  امل�ضلم".  الفل�ضطيني  لل�ضعب  القانونية  عن احلقوق 
قرارا اخلميني يف يوم القد�س مل يكن من فراغ، فهناك 
للجمهورية  ال�ضيا�ضية  يف  اإ�ضرتاتيجية  وخطة  روؤي��ة 
الإيرانية، وتذكرًيا للنا�س اأن هناك ق�ضية فل�ضطينية، 
ا ملوقف العلماء ال�ضيعة ل�ضيما الإيرانني  وتقديًرا اأي�ضً

من الق�ضية الفل�ضطينية.
لأكرب  القيادة  العميق  وتفكريه  بذكائه  اإ�ضتطاع 
ق�ضية يف البعدين ال�ضيا�ضي والإن�ضاين، فقد زرع الأمل 
عند ال�ضعوب العربية ل�ضيما ال�ضعب الفل�ضطيني حيث 
وتوطيد  واأفعاله  ومواقفه  تفكريه  ال�ضعب  هذا  منح 
العالقة ب�ضكل دائم بني الدولة ال�ضالمية اليرانية 
الباطل،  ال��ع��دو  وج��ه  يف  احل��ق  ك��ان  فقد  وفل�ضطني، 

والنا�ضر الأول لل�ضعب الفل�ضطيني املظلوم.
مبادرة  جندد  اأن  علينا  واج��ب  املنطلق  هذا  ومن 

المام اخلميني: 
مرفوعة  بروؤو�س  الفل�ضطيني  ال�ضعب  �ضيبقى   .1
وقب�ضات عارية اإل من الميان، �ضامدا حتى حترير كل 
لديه  خيار  ل  حيث  ال�ضهيوين  الإحتالل  من  فل�ضطني 
ي�ضتعيد  خاللها  من  التي  والإنتفا�ضة  املقاومة  �ضوى 

مكانته ك�ضعب مقاوم يف مواجهة الإحتالل. 
لقوى  اجل���دي���دة  والأدوات  الأ���ض��ال��ي��ب  اإن   .2
ال�ضهيونية والإ�ضتكبار واأتباعهم من القوى التكفريية 
العرب  ق�ضية  بق�ضيتنا  مت�ضكا  اإل  تزيدنا  لن  احلاقدة 
كل  يف  يح�ضل  ما  واإن  العامل  يف  والأح���رار  وامل�ضلمني 
�ضاحاتنا لن يحقق هدف العدو يف حرف الإهتمام عن 

ق�ضيتنا اجلامعة.
3. اإننا نقف مع املظلومني، نحن مع كل مظلوم ويف 
اأي بقعة من بقاع العامل، ونظرًا لأن الفل�ضطينيني قد 

ـــــــــــــــــــــــــــــ    فاطمة مجذوب   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ن�ضاندهم..  معهم  نقف  فاإننا  اإ�ضرائيل،  قبل  من  ظلموا 
اإننا �ضوف نهزم اإ�ضرائيل.

اإن ن�ضال المام اخلميني )قد�س �ضره( واجلمهورية 
اأ�ضا�ضي  نهج  هو  ال�ضهيونية  احلركة  �ضد  اليرانية 
متقدًما  موقًعا  اأحتلت  الفل�ضطينية  فالق�ضية  لديهم، 
بالن�ضبة لهم، وقد حدد المام )قد�س �ضره( من خالل 
يقف  ومل  اإ�ضرائيل  دول��ة  خطورة  مدى  عدة  روئيات 
ا ب�ضرف احلقوق  عند حد الن�ضال فقط، قد طالب اأي�ضً
ملواجهة  الفل�ضطيني  ال�ضعب  م�ضاندة  اأجل  من  املالية 
وامل�ضلمني  ل��الإ���ض��الم  اأع���داء  يعّدهم  ال��ذي��ن  اأع��دائ��ه 
وليد  لي�س  العدو  خطورة  من  واإدارك��ه  فتاأكده  كافة، 
مع  اخل��الف  حقيقة  عن  ناجت  ادراك  هو  بل  ال�ضدفة 
خالل  فمن  له،  الداعمة  وال��دول  ال�ضرائيلي  العدو 
علمه وذكائه حدد ب�ضكل وا�ضح الدول الداعمة للعدو، 
فالروح الثورية التي اأطلقها الإمام اخلميني يف ا�ضعال 
الوعي ال�ضعبي لدى اجلمهورية اليرانية جتاه اخلطر 
اجلماهري  تعبئة  يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهمت  ال�ضهيوين 

للوقوف اإىل جانب ال�ضعب الفل�ضطيني.
يتجزاأ  ل  ج���زء  ه��ي  فل�ضطني  ق�ضية  ان  اًذا 
وزوال  الي��ران��ي��ة  ال�ضالمية  اجلمهورية  فكر  م��ن 
والم��ام  لها،  ال�ضا�ضي  الهدف  هو  ال�ضهيوين  العدو 
الذين  ال�ضماء  اأه��م  من  ك��ان  �ضره(  اخلميني)قد�س 
الفكر  وتاأ�ضي�س  الفل�ضطينية  الق�ضية  لتاريخ  قدموا 
ال�ضنني على  الثوري فيها، فاليوم وبعد مرورع ع�ضرات 
اأن  يوم القد�س العاملي جندد ما �ضاأله المام اىل اهلل، 
يوفقنا يومًا للذهاب اإىل القد�س وال�ضالة فيها اإن �ضاء 
م امل�ضلمون يوم القد�س واأن يقيموا  اهلل واآملني اأن يعظِّ
جمعة  اآخ��ر  يف  يحلُّ  ال��ذي  القد�س  ي��وم  يف  امل�ضريات 
واأن  الإ�ضالمية  البالد  كل  يف  املبارك  رم�ضان  �ضهر  من 
امل�ضاجد  يف  ويهتفوا  واملحافل  الجتماعات  يعقدوا 
�ضت�ضعر  اإ�ضرائيل  ف��اإنَّ  اإن�ضان  مليار  ي�ضرخ  وعندما 

بالعجز وتخاف من جمرد هذه الهتافات..
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املبارك،   �ضهر رم�ضان  الأيام، ونحن يف  رحُ هذه  حُ متمَ
فل�ضطني  اأب��ن��اء  ك��ل  ق��ل��وب  على  ع��زي��زة  منا�ضبة 
العامل،  يف  والعدالة  احلري  وقوى  امل�ضلمني  وعموم 
اأن  منه  اأحُري���دمَ  ال��ذي  العاملي،  القد�س  ي��وم  منا�ضبة 
يكون حمطة فعل وتاأثري، و�ضحذ للهمم، لأمة املليار 
العربي  عاملنا  يف  امل�ضيحيني  اإخواننا  ومعها  ون�ضف 
والإ�ضالمي، وكل اأحرار العامل من اأجل حت�ضيد كل 
الفل�ضطينية  املدينة  لن�ضرة  والطاقات  الإمكانيات 
من  ومت�ضعة  يومية  لعمليات  تتعر�س  وهي  املقد�ضة 
هويتها  لنفي  الهادفة  والإ�ضتيطان  التهويد  اأعمال 

الإ�ضالمية وامل�ضيحية.
اأو  للذكرى،  حمطة  لي�س  العاملي،  القد�س  يوم 
نوع  من  ي��وم  هو  بل  الطقو�ضي،  لالإحتفال  حمطة 
ولأهلها  للمدينة  لالإلتفات  دع��وة  ي��وم  اأن��ه  اأخ��ر، 
ممن  وحرا�ضها  ترابها،  فوق  ال�ضابرين  ال�ضامدين 
تبقى على اأر�ضها وبني اأزقتها وحاراتها من اأبنائها، 
رافعني راية فل�ضطني وراية هذه املدينة الإ�ضالمية 

وامل�ضيحية.
يوم القد�س العاملي، حمطة من نوع اأخر، حمطة 
دعوة للجميع من اأجل اإيالء هذه الق�ضية مات�ضتحقه 
من جهد حقيقي من قبل عاملنا العربي والإ�ضالمي، 
تقييم  لإعادة  حمطة  مكان.  كل  يف  العامل  واأحرار 
حتى  ولأهلها  املدينة  لهذه  ماقدمنا  حول  ال��ذات، 
وحدودها،  اأ�ضوارها  داخل  ال�ضمود  على  ن�ضاعدهم 
ويف عموم فل�ضطني، يف ظل ظروف ومعطيات قا�ضية 
وال�ضيا�ضات  املمار�ضات  عرب  باملدينة  يط  حتحُ باتت 
هويتها،  لفني  وال��ه��ادف��ة  املت�ضارعة  ال�ضهيونية 

وتهويدها بالكامل ودفع مواطنيها للخروج منها.
ل�ضيا�ضات  كبري  حتٍد  يوم  العاملي،  القد�س  يوم 
النفري،  واإط��الق  التذكري،  اإع��ادة  وي��وم   الإحتالل، 
يف  العميق  �ضباته  يف  غ��ارق��ًا  ه��و  م��ن  ي�ضحو  حتى 
ومن  ر�ضمية،  اأنظمة  من  والإ�ضالمي،  العربي  عاملنا 
القد�س  م�ضري  يهمها  وموؤ�ض�ضاتية  جمتمعية  قوى 

وفل�ضطني واأهل القد�س وفل�ضطني.
بوجه  م��دوي��ة،  �ضرخة  العاملي،  القد�س  ي��وم 
القد�س،  تنا�ضت  ر�ضمية  واأنظمة  و�ضالطني،  كام  ححُ
من  املقد�ضة  املدينة  فباتت  القد�س،  اأهل  وتنا�ضت 
من�ضياتها، اأو حمطة ذكرى نحيب وبكاء ل اأكرث من 
ذلك، دون اأن حترك �ضاكنًا اأو تبادر لإتخاذ خطوة 

ولو متوا�ضعة من اأجل ن�ضرة القد�س واأهلها.
بال�ضوت  للقول  حمطة  العاملي،  القد�س  ي��وم 
العايل، باأن ق�ضية القد�س لتهم ال�ضعب الفل�ضطيني 
كان  واإن  ف��ق��ط،،  حملية  ق�ضية  ولي�ضت  وح���ده 
الت�ضدي  رم��ح  راأ���س  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ه��ذا 
ق�ضية  هي  القد�س  فق�ضية  ال�ضهيوين.  لالإحتالل 
مل�ضيحي  م�ضيحية  ق�ضية  هي  كما  باإمتياز،  اإ�ضالمية 

فل�ضطني والعامل العربي وكل اأحرار العامل.
يوم القد�س العاملي، �ضرخة مدوية بوجه الظلم 
اأن  منذ  الفل�ضطيني  بال�ضعب  حلق  الذي  التاريخي 
فل�ضطني  اأر���س  الربيطاين  امل�ضتعمر  اأق��دام  وط��اأت 
اأرثر بلفور وعده  اللعني  اأ�ضدر  عام 1916، وعندما 

بل  يتوقف،  اأن  يجب  التاريخي  فالظلم  امل�ضوؤوم. 
بات  يجب اأن يزال، ل اأن ي�ضتمر يف زمن املوات وال�ضحُ

العربي من املاء اىل املاء.
الر�ضميني من  للعرب  العاملي، دعوة  القد�س  يوم 
اأجل ترجمة الأقوال اإىل اأفعال، والوفاء مبا اأقروه 
ب�ضاأن  منها،   الأخ��رية  خا�ضة  العربية،  القمم  يف 
للموؤ�ض�ضات  املادي  الدعم  خ�ضو�ضًا  القد�س،  مدينة 
والهيئات واملرافق الوطنية الفل�ضطينية يف املدينة 
وبقائها يف ظل  م�ضتلزمات �ضمودها  اأجل توفري  من 
املدينة  ح��ول  املت�ضارعة  التهويد  عمليات  زح��ف 

وداخل اأحيائها الإ�ضالمية وامل�ضيحية.
ال��ع��امل��ي، دع���وة لإع����ادة اإحياء  ال��ق��د���س  ي��وم 
�ضندوق القد�س املايل واإنت�ضاله من �ضباته املق�ضود، 
ت  ِقدمَ عحُ التي  العربية  القمة  املحُقر يف  ال�ضندوق  وهو 
عام 2001، من اأجل دعم املدينة، ورفد  موؤ�ض�ضاتها 
اأعباء  مواجهة  يف  الكافية  بال�ضيولة  الوطنية 
بلدوزرات  وقع  حتت  املوؤ�ض�ضات  تلك  تعي�ضها  هائلة 
جتاه  "اإ�ضرائيل"  و�ضيا�ضة  الإح��ت��الل  وج��راف��ات 

املدينة و�ضكانها من اأبنائها ومواطنيها الأ�ضليني.
الدعم  ملواجهة  حمطة  العاملي،  القد�س  ي��وم 
"الإ�ضرائيلية"  احلكومة  تقدمه  الذي  الالحمدود 
امل�ضتوطنني وع�ضاباتهم، ومتويلها لعمليات  لقطعان 
وامل�ضيحية،  الإ�ضالمية  العقارات  على  الإ�ضتيالء 
وممار�ضة  ب��امل��دي��ن��ة،  ال�ضتيطانية  والأن�����ض��ط��ة 
ال�ضغوط القت�ضادية على اأبناء املدينة. فالدولة 
الواقع  الأم��ر  �ضيا�ضة  لفر�س  ت�ضعى  ال�ضهيونية 
وامل�ضيحية  والإ�ضالمية  العربية  املعامل  واإخفاء 
م�ضتقبل   لر�ضم  م�ضاعيها  �ضياق  يف  امل��دي��ن��ة،  ع��ن 
تقاطعات  وف��ق  ت��راه��ا  كما  ال�ضيا�ضية  الت�ضوية 
كّر�س  الإجماع ال�ضهيوين. اإن ما يجري يف القد�س، يحُ
والأق�ضى  القد�س  �ضد  ال�ضهيونية  الدولة  م�ضاعي 
البنادق، واإحداث التحّول الدميغرايف  حتت حراب 
القد�س  )مرتبولني  املو�ضعة  حدودها  داخل  الكبري 
كان  واإذا  يهودية.  �ضكانية  اأغلبية  ل�ضالح  الكربى( 

املعاين يف يوم القد�س العاملي
علي بدوان
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من  بجزء  يقومون  امل�ضلمني،  وبع�س  العرب،  بع�س 
واجباتهم الكبرية جتاه فل�ضطني و�ضعبها، فاإن حجم 
املوؤامرة واملخططات ال�ضهيونية ل يزال اأ�ضخم من 
هذا الدور الأمر الذي ي�ضتدعي الدعوة اإىل حترك 
اقوى واأكرث فاعلية، دون اأن نظل منار�س جلد الذات 
اأن  اأحد  ي�ضتطيع  ل  الذي  التق�ضري  عن  نتحدث  اأو 

ينفيه.
كّثفحُ ماهو مطلوب على  اإن يوم القد�س العاملي، يحُ
فما  وفل�ضطني.  القد�س  مدينة  جتاه  امل�ضتويات  كل 
مايجري الآن بحق مدينة القد�س يعترب اإعالن حرب 
على املدينة املقد�ضة، يف مرحلة خطرية من عملية 
ال�ضرقية  القد�س  يف  فل�ضطيني  ه��و   ما  كل  تهويد 
لأخطر  يتعر�ضان  وحميطها  فاملدينة  املحتلة. 
التهويدية،  الج��الئ��ي��ة  ال�ضتيطانية  امل�ضاريع 
جديد  واقع  لر�ضم  الحتالل  �ضلطات  ت�ضعى  حيث 
عمومًا  املقد�ضة  املدينة  م�ضري  يح�ضم  الأر���س  على 
باتت  وقد  اخل�ضو�س،  وجه  على  الأق�ضى  وامل�ضجد 
وع�ضيبة،  حا�ضمة  حلظات  �س  ِعيحُ تمَ املحُقد�ضة  املدينة 
فيه  د  عحُ يمَ ومل  كنًا،  ممحُ ال�ضمت  فيه  د  عحُ يمَ مل  وقت  يف 
لن�ضرة  كافية  الإن�ضائية  واجل��م��ل  ال��ك��الم  اأي�ضًا 
املدينة واإنقاذها واإنقاذ اأهلها من اأخطبوط التهويد 
وبيانات  الإ�ضتنكارية  البيانات  د  عحُ تمَ ومل  الزاحف، 
ما  م�ضار  يف  تاأثري  اأو  مفعول  ذات  وال�ضجب  التنديد 
يجري يف املدينة املحتلة، وما يجري يف حق الأق�ضى 

وعموم الأماكن املقد�ضة الإ�ضالمية وامل�ضيحية.
ال�ضيا�ضي  اخل��ط��اب  اأن  ال���دوام  على  امل�ضكلة 
الإحتالل  منذ  القد�س،  جتاه  والإ�ضالمي  العربي 
�ضبعًا  محُ زال  وما  كان   ،1967 عام  للمدينة  الكامل 
ومليئًا  الإن�ضائية،  باجلمل  التخمة  ح��دود  اإىل 
الهيئات  باملنا�ضدات الأخالقية والوجدانية لعموم 
الدولية من اأجل ن�ضرة القد�س و�ضعبها ومواطنيها، 
�ضمن اأو تغني  د فيه تلك املنا�ضدات تحُ عحُ يف وقت مل تمَ
ع  �ضممَ ريد اأن يمَ د فيه العامل يحُ عحُ من جوع، ويف وقت مل يمَ
املنا�ضدات والنداءات اأو يلتزم باملواقف الأخالقية، 
الأممي،  القرار  يف  املحُتحكمة  الدول  بع�س  خ�ضو�ضًا 

التي ل تريد دومًا اأن ت�ضمع غري لغة امل�ضالح.
اأ���ض��وات  طيق  يحُ ��د  ��عحُ يمَ مل  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
يرى  واأن  �ضمع  يمَ اأن  يريد  بل  الإدان���ة،  اأو  ال�ضجب 
ذلك  الأر�س، مبا يف  وا�ضرتاتيجيات على  اإجراءات 
املدينة  ملواطني  واملبا�ضر  امللمو�س  العون  تقدمي 
الإحتالل  وج��ه  يف  �ضمودهم  م�ضتلزمات  وتوفري 

و�ضيا�ضاته. 
اإن املعركة تتجدد كل يوم دفاعًا عن  ومن هنا، 
ت�ضكل  فالأر�س  فوقها،  البقاء  عن  ودفاعًا  الأر���س 
اأراد  ال��ذي  ال�ضهيوين  امل�ضروع  يف  الأوىل  الركيزة 
"فل�ضطني اأر�ضًا بال�ضعب". وبالرغم من كل امل�ضاعب 
واللتواءات فقد ك�ضر ال�ضعب الفل�ضطيني ب�ضموده 
 1948 عام  املحتلة  الأر�س  داخل  خ�ضو�ضًا  العنيد 
هذه الثوابت ال�ضهيونية، متم�ضكًا ببقاءه فوق اأر�س 

وطنه التاريخي.
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الفنت والتفرقة يف �ضفوف الأمة، وهو ما يحتم اليقظة 
باأطروحاته  النخداع  وعدم  العدو،  من  ياأتي  ما  لكل 
الوليات  اأن  ق��ال  فمن  الد�ضم،  يف  ال�ضم  تد�س  التي 
املتحدة وحلفائها الغربيني، وعمالئها ال�ضغار يريدون 
و"حقوق  "الدميقراطية"  عن  فكالمهم  اخل��ري،  لنا 
اأر�س  على  ممار�ضاتهم  تكذبه  و"احلرية"  الإن�ضان" 
والعراق، وغريها  واليمن  و�ضورية  فل�ضطني  الواقع يف 
وتعميمها  الفنت  ه��ذه  مرامي  وع��ي  اإن  البلدان،  من 
والأماكن  امل�ضاجد  تفجريات  عرب  الأم��ة،  بلدان  على 
ول  املختلفة،  باأ�ضكاله  التكفريي  والإرهاب  املقد�ضة، 
�ضيما الإعالم املغر�س والعامل على بث �ضموم التفرقة 

الوحدة  يوجب  الفنت  مرامي  وع��ي  اإن  والتخريب، 
م�ضتقبل  مل�ضلحة  وواأده���ا  مواجهتها  على  العمل  يف 
اأف�ضل لالأمة بعيدًا عن م�ضالح العداء وخمططاتهم 

اخلبيئة التي ل ترجوا لنا اإل ال�ضر.
يوم القد�س العاملي هو يوم من اأجل تركيز اجلهد 
اإىل  ال��دع��وة  وفيه  التحرير،  ق�ضية  على  والفكر 
طريق  هي  فالوحدة  ال��وح��دة،  عرب  الن�ضر  حتقيق 
النت�ضار، اأما التفرقة والتجزئة فهي طريق الهزمية 

واخلذلن.

  يوم القد�س العاملي هو يوم للوحدة على الهدف 
ما  اإىل  اللتفات  اأمتنا،  اأب��ن��اء  على  يتوجب  حيث 
من  التحرر  مقدمته  يف  ويقع  كثري،  وه��و  يوحدهم، 
املختلفة  باأ�ضكاله  والغربي  ال�ضهيوين  الح��ت��الل 
نزع  ويعمل على  الأمة،  بلدان  من  العديد  يكبل  الذي 
اإىل  ويحولها  ليهوّدها،  الأ�ضلي  ح�ضنها  من  فل�ضطني 
لذا  الأم��ة،  كل  وم�ضتقبل  اأمن  يهدد  �ضهيوين  خنجر 
العمل  يحتم  الداهم  اخلطر  هذا  اإىل  اللتفات  ف��اإن 
لإزالته، وبرته نهائيًا باعتباره غدة �ضرطانية، وهو ما 
يدعونا للتاأكيد على اأن م�ضوؤولية حترير فل�ضطني يقع 
وطني  واجب  التحرير  وهذا  كلها،  الأم��ة  عاتق  على 
وقومي وديني على كل مواطن، حتى ل تبقى فل�ضطني 
ومقد�ضاتها فري�ضة للمحتل القوي، وورقة م�ضاومة يف 
الإعالن  يت�ضمن  كما  امل�ضت�ضلم.  الواهن  املفاو�س  يد 
اكتمال  بعد  دي���اره  اإىل  ال��دي��ار  �ضاحب  ع��ودة  ح��ق 
حتريرها، وعودة الفل�ضطينيني اإىل ديارهم هو هدف 

مقد�س فردي وجماعي ل تفريط به.
هو يوم لوحدة طاقات اأبناء الأمة يف �ضبيل اإعادة 
القد�س واملقد�ضات اإىل ح�ضن الأمة بعد عقود طويلة 
تنا�ضي  يوجب  م��ا  وه��و  والغت�ضاب،  الح��ت��الل  م��ن 
على  والرتكيز  الأم��ة،  �ضفوف  يف  الثانوية  اخلالفات 
يريدون  الذين  الأمة  اأع��داء  مع  الرئي�ضي  التناق�س 
مواجهة  وبالتايل  مل�ضاحلهم.  وفقًا  م�ضريها  تقرير 
كل تفريط اأو م�ضا�س باملقد�ضات، وباحلقوق الوطنية 
والعودة،  التحرير  يف  املتمثلة  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
اأو  فل�ضطينية  تفرط،  التي  اجلهة  عن  النظر  ب�ضرف 

عربية اأو اإ�ضالمية. 
 يف هذا اليوم  ل بد من وعي و�ضائل التخريب وزرع 

يوم القد�س العاملي يوم الوحدة لتحقيق النت�ضار

يوم القد�س العاملي.. م�ضرية العودة

خالد	بدير	

للقد�س تخفق كل القلوبزاوية
�صالح هواري

اإنها لدللت بعيدة وعميقة تلك التي جاء بها نداء الإمام 
الراحل اخلميني )قد�س �ضره( باعتبار اجلمعة الأخرية من �ضهر 
رم�ضان املبارك، يومًا عامليًا للقد�س، ون�ضرة للق�ضية الفل�ضطينية 
تخفق  القد�س  ا�ضم  يذكر  فعندما  املظلوم،  ول�ضعبها  العادلة 
والوجدان  اجلمعية  القومية  الذاكرة  دخلت  لأنها  القلوب،  كل 
وامل�ضيحية  الإ���ض��الم��ي��ة  قدا�ضتها  على  وانفتحت  ال��ع��رب��ي، 
الإ�ضالمية  العربية  ال�ضعوب  لتحفر  والتاريخية،  واجلغرافية 

واحلرة وال�ضريفة ا�ضم القد�س يف ذاكرتها امل�ضتقبلية.
باقية  القد�س  لكن  ال�ضوؤال،  يجرحنا  القد�س  تغت�ضب  ملاذا 
باأيدي عدونا، لأن  اأن ت�ضبح  الأ�ضكال  �ضكل من  باأي  ن�ضمح  ولن 
القد�س منارتنا التي نلوذ بها، لذا اأقول القد�س لي�ضت مغت�ضبة، 
املغت�ضب هو ذلك ال�ضوء اجلميل الذي فقدناه من منارة عروبتنا 

هي القد�س يف القد�س باقية، رغم اأنف العدا..
عا�ضمة  اهلل  اختارها  ما  الأر���س  يف  اهلل  درة  تكن  مل  ولو 

للندى.
خطاب  ذل��ك  ال�ضحو،  م��ع��راج   فل�ضطني  اجل��رح،  القد�س/ 
�ضمعة  وحدتها  لتكون  الإ�ضالمي-امل�ضيحي،  بجناحيها  لالأمة 

]�ضاعر فل�ضطيني ع�ضو احتاد الكتاب العرب ومقرر جمعية ال�ضعر يف احتاد الكتاب 
وال�ضحفيني الفل�ضطينيني

املعنى،  و�ضرانية  ال�ضم،  بجالل  القد�س  اإنها  فل�ضطني،  حترير  حرب  على 
هكذا قال الإمام و�ضدقت ال�ضعوب ما وقر يف قلب مفّجر اأعظم ثورة ظّل يف 
وعيها اأن فل�ضطني هي احلا�ضرة الباقية ولبد �ضتعود لأهلها ولأمتها حينما 
حترر اأر�ضها املغت�ضبة، وتزيل غدتها ال�ضرطانية، وبوعيها واإميانها وقدوتها 

ور�ضالتها..
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العاملي  القد�س  مبنا�ضبة يوم 
اأق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ض��داق��ة 
الفل�ضطينية الإيرانية بالتعاون 
الفل�ضطينية  ال�����ض��ب��ك��ة  م���ع 
ل��ل�����ض��ح��اف��ة والإع�������الم ن���دوة 
�ضيا�ضية وثقافية اأعقبها اإفطارا 
يف  الكومودور  فندق  يف  جماعيا 

مدينة غزة.
حممد  ال���دك���ت���ور  واأل����ق����ى 
يف  اجلمعية  رئي�س  البحي�ضي 
فيها  رحب  كلمة  الندوة  م�ضتهل 
احل�ضور،  والأخ���وات  ب��الإخ��وة 
التحية  خال�س  خاللها  ووج��ه 
ل��ل�����ض��ه��داء ال��ذي��ن ق�����ض��وا على 
الوطن  وانعتاق  حرية  طريق 
الفل�ضطيني وللجرحى والأ�ضرى 
ال�����ض��واع��د والأك����ف التي  وك��ل 

واجهت خمرز العدو ال�ضهيوين.
البحي�ضي  الدكتور  وحت��دث 
ع���ن امل���وق���ف امل��ب��دئ��ي ل��الإم��ام 
عليه(  اهلل  )ر���ض��وان  اخلميني 
ول��ل��ج��م��ه��وري��ة الإ����ض���الم���ي���ة 
الإي������ران������ي������ة جت�������اه احل����ق 
يوم  يعترب  ما  وهو   ، الفل�ضطيني 
اأطلقه  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال��ق��د���س 
الإمام اأحد جتليات هذا املوقف 
من  الراحل  الإم��ام  اأراد  وال��ذي 
حركة  وتر�ضيد  تنبيه  ورائ���ه 
التي  الق�ضية  هذه  جتاه  الإم��ام 
كان اخلميني قد�س �ضره يعدها 

ق�ضية مظلومية الع�ضر .
اأ�ضاد الدكتور البحي�ضي  كما 
م�ضجل  ف���ي���دي���و  خ�����الل  م����ن 
اأع��ادت  التي  ال��ع��ودة  مب�ضريات 

راأ�س  اإىل  الفل�ضطيني  العنوان 
الأمة،  �ضعوب  اهتمام  اأولويات 
وق���دم���ت من���وذج���ا اإب���داع���ي���ا 
م���ت���ج���ددا مل���ق���اوم���ة ال�����ض��ع��ب 
يتوقف  مل  ال��ذي  الفل�ضطيني 

يوما عن الت�ضحية والفداء .
هذا وحيا الدكتور البحي�ضي 
املقاومة  حمور  كلمته  ختام  يف 
لهذه  الهزائم  ع�ضر  اأنهى  الذي 
الأمة وفتح لها الباب وا�ضعا نحو 

ال�ضمود والتحدي والنت�ضار .
الندوة  يف  اأي�ضا  األقيت  وقد 
الفل�ضطينية  لل�ضبكة  كلمات 
وملندوب   ، والإع���الم  لل�ضحافة 
و  احلكومي  والإع���الم  ال���وزارة 
واملحررين  الأ���ض��رى  ع��ن  كلمة 
،وك���ل���م���ة ل���ل���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة 

والإ�ضالمية.
كما مت عر�س فيلم ت�ضجيلي 
اإع���الم  اإع����داد  م��ن  باملنا�ضبة 
الفل�ضطينية  ال�ضداقة  جمعية 
دعي  الندوة  وبعد   ، الإيرانية 
اإفطار بهذه  ماأدبة  اإىل  احل�ضور 

املنا�ضبة اخلالدة.
الن�ضاط  يف  ����ض���ارك  وق����د 
ال���ث���الث���اء  اأم���������س  مت  ال������ذي 
القوى  من  2018/6/12ل��ف��ي��ف 
واجلهة  الإ�ضالمية،  و  الوطنية 
من  وع���دد  غ��زة  يف  احلكومية 
وال�ضيا�ضيني  واملثقفني  املفكرين 
ولفيف من اأبناء �ضعبنا يف قطاع 

غزة املحا�ضر .
 ندوة �ضيا�ضية واإفطار يف خميم دير البلح بقطاع غزة

مبنا�ضبة يوم القد�س العاملي وم�ضرية 
جمعية  اأق���ام���ت  ال���ك���ربى..  ال���ع���ودة 
ال�ضداقة الفل�ضطينية الإيرانية ندوة 
خميم  يف  جماعيًا  واف��ط��ارًا  �ضيا�ضية 
ح�ضرها  غزة  قطاع  بو�ضط  البلح  دير 
وال�ضباب  واملثقفني  املخاتري  من  لفيف 
حيث افتتحت الندوة بقراءة الفاحتة 
وكل  العودة  م�ضرية  �ضهداء  اأرواح  على 
من  اآي���ات  �ضماع  ث��م  فل�ضطني  �ضهداء 
القران الكرمي، تالها كلمات تعريفية 
ثم  وم��ن  اعمالها  وج���دول  ب��ال��ن��دوة 

الوقوف لل�ضالم الوطني الفل�ضطيني.

عن  التعريفية  الكلمة  األ��ق��ى 
ج��ودة،  حممود  ال�ضتاذ  اجلمعية 
يوم  عن  مف�ضلة  كلمة  األقى  بينما 
معال  اأب��و  اأحمد  د.  العاملي  القد�س 
املقاومة  ملحور  �ضكر  كلمة  األقيت  ثم 
ح�ضونة،  ع��م��رو  ال���ض��ت��اذ  ت��اله��ا 
حول  واحل���وار  النقا�س  افتتح  ث��م 
القد�س  يوم  يت�ضمنها  التي  املفاهيم 
العاملي وبالأخ�س يف اأجواء م�ضريات 
كل  وال�ضرح  النقا�س  اأدار  ال��ع��ودة، 
اأحمد خري�س والأ�ضتاذ  من ال�ضتاذ 
تخلله  العبد"،  "اأبو  الهبا�س  علي 

اجاب  وا�ضتف�ضارات  الكرمي  ال�ضيوف  من  مداخالت 
عنها ملقوا الكلمات.

جمعية ال�ضداقة تقيم ندوة واإفطارًا جماعيًا يف غزة

ن�ضــــــاطات جمعيــــة ال�ضـــــداقة الفل�ضـــــطينية ــ الإيرانيـــــة )�ضفــــــا( يف قطاع غزة
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اهلل  ر�ضوان  اخلميني  اهلل  اآية  الإمام  الإ�ضالمية  الثورة  مفجر  دعوة  حتمل 
معان  املبارك  رم�ضان  �ضهر  من  الأخرية  اجلمعة  يف  العاملي  القد�س  ليوم  عليه 
اإمكانيات الأمة من اجل مواجهة العدو  ا�ضتثنائية، باعتباره يومًا حل�ضد كل 
ال�ضهيوين الذي ل يفهم اإل لغة املقاومة واجلهاد، وهو اخليار الوحيد لكن�س 
�ضبيل  يف  امل�ضت�ضعفني  طاقات  لوحدة  وي��وم  احلقوق،  وا�ضرتجاع  الحتالل 
الحتالل  من  طويلة  عقود  بعد  الأمة  ح�ضن  اإىل  واملقد�ضات  القد�س  اإعادة 
الأمة،  �ضفوف  يف  الثانوية  اخلالفات  تنا�ضي  يوجب  ما  وهو  والغت�ضاب، 
والرتكيز على التناق�س الرئي�ضي مع اأعدائها الذين يريدون تقرير م�ضريها 
وفقًا مل�ضاحلهم. وبالتايل مواجهة كل تفريط اأو م�ضا�س باملقد�ضات، وباحلقوق 
الوطنية لل�ضعب الفل�ضطيني املتمثلة يف التحرير والعودة، ب�ضرف النظر عن 

اجلهة التي تفرط، فل�ضطينية اأو عربية اأو اإ�ضالمية. 
اإعالن يوم القد�س العاملي يطال خمتلف �ضرائح الأمة الإ�ضالمية يف خمتلف 
ما  وهو  الأمة،  م�ضتقبل  ر�ضم  عليه  عول  يحُ الذي  ال�ضباب  املقدمة  ويف  بلدانها، 
البو�ضلة  مقام  يقوم  الذي  املتقدم  ووعيهم  حيويتهم  على  الرتكيز  ي�ضتدعي 
ذو  اأمر  وهو  ال�ضديق،  وبني  بينه  والتمييز  العدو،  حتديد  يف  تخطئ  ل  التي 
اأهمية كربى ، خا�ضة واأن هناك من يحاول، متعمدًا، اأن يخلط يف روؤيته بني 
احلقيقيني  الأع��داء  ا�ضتبدال  على  يعمل  ذلك  من  اأكرث  بل  وال�ضديق،  العدو 

ليحرف ال�ضراع عن طريقه، ولينتزع منه جوهره.
متجدد  فكر  العاملي  القد�س  يوم  ثراه  اهلل  طيب  الراحل  الإم��ام  اإع��الن  ويف 
الوحدة  ت�ضع  مو�ضوعية  معادلة  املجموع...  م�ضلحة  يف  بالثوابت  متم�ضك 
هو  والنت�ضار  كمقدمة  ال�ضتكبار  ومواجهة  القد�س  حترير  على  الإ�ضالمية 
النتيجة، لأن وحدة امل�ضت�ضعفني من اأجل الأق�ضى املبارك يو�ضل اإىل الن�ضر، 
وهو ما ميكن من خالله الرد على �ضموم ممزقي �ضفوف الأمة وداعمي اإثارة 
بالكرامات  والطعن  ال�ضيادات  انتهاك  ومروجي  والطائفية،  املذهبية  الفنت 
طريق  لأنه  والذل  واخل�ضران  املوات  طريق  هو  �ضلكتموه  الذي  الطريق  باأن 

التفرقة والتجزئة والتفريط بق�ضايا الأمة ووحدتها.

www.t.alquds.org
Email: t.alquds22@hotmail.com

فاك�س:4413451 011 00963
�سفحة الفي�سبوك: جمعية ال�سداقة الفل�سطينية ـ الإيرانية
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دعوة الإمام اخلميني )ر�ضوان الله عليه (
 اإىل يوم القد�س العاملي

يف اإعالن يوم القد�س العاملي الكثري الكثري من املعاين الهامة التي لبد من متثلها 
من  التحرر  ذلك  �ضرط  لكن  ال�ضم�س،  حتت  مرموقًا  مكانًا  ،كم�ضلمني،  لنا  لنجد 
العديد من بلدان  الذي يكبل  املختلفة  باأ�ضكاله  ال�ضهيوين والغربي  الحتالل 
اإىل  ويحولها  ليهوّدها،  الأ�ضلي  ح�ضنها  من  فل�ضطني  نزع  على  ويعمل  الأم��ة، 
هذا  اإىل  اللتفات  ف��اإن  لذا  الأم��ة،  كل  وم�ضتقبل  اأم��ن  يهدد  �ضهيوين  خنجر 
�ضرطانية،  غدة  باعتباره  نهائيًا  وبرته  لإزالته،  العمل  يحتم  الداهم  اخلطر 
وهو ما يدعونا للتاأكيد على اأن م�ضوؤولية حترير فل�ضطني يقع على عاتق الأمة 
كلها، وهذا التحرير واجب وطني وقومي وديني على كل مواطن، حتى ل تبقى 
املفاو�س  يد  يف  م�ضاومة  وورقة  القوي،  للمحتل  فري�ضة  ومقد�ضاتها  فل�ضطني 
الواهن امل�ضت�ضلم. كما يت�ضمن الإعالن حق عودة �ضاحب الديار اإىل دياره بعد 
فردي  مقد�س  هدف  هو  ديارهم  اإىل  الفل�ضطينيني  وعودة  حتريرها،  اكتمال 

وجماعي ل تفريط به.
يف هذا اليوم  ل بد من وعي و�ضائل التخريب وزرع الفنت والتفرقة يف �ضفوف 
الأمة، وهو ما يحتم اليقظة لكل ما ياأتي من العدو، وعدم النخداع باأطروحاته 
التي تد�س ال�ضم يف الد�ضم، فمن قال اأن الوليات املتحدة وحلفائها الغربيني، 
و"حقوق  "الدميقراطية"  عن  فكالمهم  اخلري،  لنا  يريدون  ال�ضغار  وعمالئها 
الإن�ضان" و"احلرية" تكذبه ممار�ضاتهم على اأر�س الواقع يف فل�ضطني و�ضورية 
واليمن والعراق، وغريها من البلدان، اإن وعي مرامي هذه الفنت وتعميمها على 
التكفريي  والإره��اب  املقد�ضة،  والأماكن  امل�ضاجد  تفجريات  عرب  الأمة،  بلدان 
التفرقة  �ضموم  بث  على  والعامل  املغر�س  الإعالم  ول�ضيما  املختلفة،  باأ�ضكاله 
مواجهتها  على  العمل  يف  الوحدة  يوجب  الفنت  مرامي  وعي  اإن  والتخريب، 
وواأدها مل�ضلحة م�ضتقبل اأف�ضل لالأمة بعيدًا عن م�ضالح الأعداء وخمططاتهم 

اخلبيئة التي ل ترجوا لنا اإل ال�ضر.
يوم القد�س العاملي هو يوم من اأجل تركيز اجلهد والفكر على ق�ضية التحرير، 
وفيه الدعوة اإىل حتقيق الن�ضر عرب الوحدة، فالوحدة هي طريق النت�ضار، 

اأما التفرقة والتجزئة فهي طريق الهزمية واخلذلن.

 اأدعو عامة امل�ضلمني يف العامل والدول الإ�ضالمية، للت�ضامن 
والتكاتف والتاآزر من اأجل قطع دابر هذا الكيان الغا�ضب 

وحماته.. اإنني اأدعو امل�ضلمني كافة اإىل اإعالن اآخر جمعة 
من �ضهر رم�ضان، التي هي من اأيام القدر ومن املمكن اأن تكون 

حا�ضمة يف تعيني م�ضري ال�ضعب الفل�ضطيني، »يوماً للقد�س «، وان 
يحتفلوا به ويعلنوا عن ت�ضامن امل�ضلمني الدويل يف الدفاع عن 

احلقوق امل�ضروعة لل�ضعب الفل�ضطيني امل�ضلم.

يوم القد�س العاملي.. وجدلية الوحدة 
والتحرير


