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ن��داءه  عليه(  اهلل  )ر���ص��وان  اخلميني  الإم��ام  وّج��ه  حني 
النوراين مل�صلمي العامل واأحراره لعتبار اجلمعة الأخرية من   
�صهر رم�صان يف كل عام يومًا للقد�س، كان ينظر بعني ب�صريته 
اإىل الّدور الذي ينتظر هذه الأر�س املقّد�صة يف حياة وم�صتقبل 
الأّمة �ّصّيما وقد جمع اإىل هذه الأر�س �صهر رم�صان، �صهر اهلل، �صهر التقوى، �صهر 
اإعادة بناء الفرد     واملجتمع وفق هدى اهلل املبثوث يف قراآنه ويف �صرية ر�صوله 

)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(..
ولي�س هناك من اأّمة على وجه الأر�س متتلك هذه العنا�صر املقّد�صة يف اآن 

واحد غري اأّمة الإ�صالم..
ولي�س هناك من اأّمة وّطئ لوظيفتها املقّد�صة مثل هذه الأّمة } ُكْنُتْم َخرْيَ 

}.. ِ ا�ِس َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف    وتنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلَلّ ٍة اأُْخِرَجْت ِللَنّ اأَُمّ
�ُصّميت  اأّنها  لدرجة  املعنى  هذا  على  يوؤّكد  القدمي  املدينة  هذه  وتاريخ 

»مدينة اهلل«..
الأّمة، وباتت  املحوري يف �صعود وهبوط هذه  بالدور  ومن هنا ظّلت تقوم 
وذّلة،  عّزة  و�صعفا،  قوة  خالله  من  الأم��ة  على  يحكم  الذي  واملقيا�س  املعيار 

وحدة وفرقة.. و�صراع الإرادات مع اأعدائها..
يف  الأه��م  الرتكاز  نقطة  متثل  )الفرجنة(  من  ا�صتهدافها  ومنذ  وبقيت 
تكري�س  اآخرها  كان  مظاهر  بعدة   تلّب�س  الذي  ال�صتكباري  الغربي  امل�صروع 

الوجود ال�صهيوين يف فل�صطني واإن�صاء »اإ�صرائيل« مركز هذا امل�صروع..
ويف �صبيل حتقيق هذا امل�صروع ولكي يعطي اإك�صري احلياة ولو اإىل حني كان 
العمليات اجلراحية  امل�صلمة لعديد من  العربية    اأن تخ�صع هذه الأّمة  لزامًا 
التي متثّلت يف التجزئة، وزرع العمالء يف املواقع القيادية، وتغريب �صبابها من 
خالل بث ال�صعور بالّنق�س جتاه الغرب، وبالتايل  الياأ�س وت�صهيل التبعية لهذا 
الغرب وم�صروعه الذي ي�صتهدف ر�صالة هذه الأمة ودورها وثرواتها وموقعها..
وبعد كل هذه القرون، وبقراءة حتليلية لهذا امل�صروع ال�صيطاين، جند اأّنه 
ل يزال حمافظًا على نهجه واأهدافه،      واأدواته التي تتبّدل دون اأن ُتلغى اأو 

ُي�صتغنى عنها..
الوظيفي  دوره��ا  ت��وؤدي  تزال  ل  والتي  الغربي  امل�صروع  يف  الأه��م  والأداة 
كانت هي »اإ�صرائيل« م�صافًا اإليها اأدوات يف  املنطقة مهمتها احلفاظ على الأداة 
الرئي�صة وتطويع املنطقة لخرتاقها، وهذا ما نلحظه هذه الأيام من خال ما    
ُي�صّمى خطاأً ))التطبيع(( وهو يف احلقيقة اإحلاق هذه الكيانات علنًا بالكيان 

الغا�صب...
وعلى هذه القراءة والت�صخي�س بنى الإمام اخلميني )ر�صوا ن اهلل عليه( 
مواقفه املبدئية التاريخية من الكيان        ال�صهيوين، ومن رعاته الدوليني ويف 

مقدمتهم الوليات املتحدة، وملحقاته الوظيفية يف املنطقة..
العتبار  اأع��ادت  التي  القراءة  هذه  يف  الزاوية  حجر  هي  القد�س  وكانت 
للق�صية الفل�صطينية برّمتها بعد اأن خذلها     الكثريون، وو�صعت ال�صراع على 
هذه  باإحياء  تق�صي  التي  ال�صرتاتيجية  معادلتها  وفر�صت  الواقعية،  �صّكته 
املنطقة وفق الروؤية الإ�صالمية  التي حّددها الإمام باأّنها �صراع ال�صت�صعاف مع 
ال�صتكبار، وبهذا اأعطى فر�صة لكل     الأحرار من كل امللل والطوائف ليكونوا 
�صركاء يف حمور امل�صت�صعفني الذي بات ُيعرف ب� )حمور املقاومة( الذي يحمل 
رايته اليوم ال�صيد القائد اخلامنئي )حفظه اهلل( ومعه �صعوب الأمة التي  بات 
»يوم القد�س« ملهمًا لها وحاديًا ي�صري بها نحو احلق، ونحو وعد اهلل بزوال هذا 

الكيان الغريب امل�صطنع، وامنحاق اأدواته وملحقاته..
ِحيُم{ ُر َمْن َي�َصاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الَرّ ِ َيْن�صُ ِر اهلَلّ } َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح امْلُوؤِْمُنوَن* ِبَن�صْ

على  و�صالم   .. ال�صريف(  �صّره  )قد�س  اخلميني  الإم��ام  روح  على  �صالٌم 
ال�صهداء .. و�صالم على النفو�س املقاومة 

و�صالٌم على القد�س..

يوم القد�س.. يوٌم من اأيام اهلل
حممد البحي�صي
رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�صطينية �� الإيرانية

اأدعو جميع م�صلمي العامل اإىل اعتبار اآخر جمعة من �صهر رم�صان 
املبارك، التي هي من اأيام القدر وميكن اأن تكون حا�صمة اأي�صًا، يف 

تعيني م�صري ال�صعب الفل�صطيني، يوما للقد�س
 الإمام اخلميني )رحمه اهلل (

الإمام اخلامنئي )دام ظله (

اأحيوا يوم القد�س وعظموه... اإن �صعاراتكم وم�صاركتكم وعزميتكم 
ال�صادقة ت�صعرنا بالقوة والإقتدار وال�صمود 
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نشاطات جمعيـة الصداقة الفلسطينية ــ اإليرانيـة 

تعازيه  ع��ن  ���س��وري��ة،  يف  العراقية  النجباء  ح��رك��ة 
ف�سائل  كل  اإن  وقال  اهلل،  ولأن�سار  اليمني  لل�سعب 
ال�سعب  ج��ان��ب  اإىل  ت�سطف  ال��ع��راق  يف  امل��ق��اوم��ة 

اليمني يف مواجهة العدوان واحلرب الظاملة.
ال�سعب  اأع�ساء جمل�س  الفعالية عدد من  ح�سر 
يف  وقيادات  ال�سورية،  الع�سائر  وم�سايخ  ال�سوري، 
اأع�ساء  من  وعدد  ال�سرتاكي،  العربي  البعث  حزب 
�سفري  بينهم  �سورية  يف  املعتمد  الدبلوما�سي  ال�سلك 
اأبخازيا،  جمهورية  و�سفري  ال�سومال،  جمهورية 
الإ�سالمية  اجلمهورية  �سفارة  يف  الأول  وامل�ست�سار 
الف�سائل  ق���ي���ادات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الإي���ران���ي���ة، 
الفل�سطينية، وممثلون عن ف�سائل املقاومة العراقية، 
الطالب  وم��ن  اليمنية،  اجلالية  اأب��ن��اء  من  وح�سد 
ال�سورية.  الدار�سني يف اجلامعات  والعرب  اليمنيني 
مبعر�س  امل�ساركون  ط��اف  الفعالية  هام�س  وعلى 
ال�سور التي حاكت جانبًا من �سرية الرئي�س ال�سهيد 
يف  ج�سدها  التي  والبطولية  الإن�سانية  والكاريزما 

حياته جماهدا ورئي�سا واإن�سانا.
 

القائد  الصداقة ومكتب اإلمام  جمعية 
يبحثان سبل التعاون بينهما

الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  ن�ساطات  �سمن 
الإيرانية اخلا�سة ب�سهر رم�سان املبارك، التقى وفد 
اجلمعية برئا�سة د. حممد البحي�سي مبمثل �سماحة 
الإمام القائد علي خامنئي يف �سورية �سماحة ال�سيخ 
حميد �سفار الهرندي. وقد �سم وفد اجلمعية كاًل من 
املهند�س حممد م�سعود م�سوؤول الإعالم الإلكرتوين 
هيئة  م�سوؤولة  اخلطيب  ر�سا  والأخ���ت  اجلمعية  يف 
اآلء طوي�سي م�سوؤولة  دعم عوائل ال�سهداء، والأخت 
�سرقي م�سوؤول مركز  والأخ مروان  العامة  العالقات 
اجلمعية يف منطقة ال�سبينة. وذلك يف مكتب وذلك 

بتاريخ 1٩ ني�سان 2021.
ا�ستهل الدكتور البحي�سي اللقاء باملباركة ب�سهر 
مكتب  مع  اجلمعية  بتعاون  واأ�ساد  الكرمي  رم�سان 
�سهر  يف  خ�سو�سًا  ال�سنني،  مر  على  القائد  الإم��ام 
اإحياء  جانب  اإىل  امل�ست�سعفني  خدمة  يف  رم�سان 
الفعاليات الوطنية وال�سعبية، وا�ستعر�س حت�سريات 
اجلمعية ليوم القد�س العاملي لهذا العام، اإ�سافة اإىل 
املبادرات التي ت�ساهم يف تخفيف املعاناة على اأبناء 
�سعبنا، موؤكدًا اأن جمعية ال�سداقة ت�سعى دائمًا اإىل 

جمعية الصداقة تشارك يف الذكرى السنوية 
للشهيد الرئيس اليمني صالح الصماد

مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية لل�سهيد الرئي�س �سالح 
على ال�سماد الذي ا�ست�سهد ورفاقه الأبطال يف 1٩ 
ني�سان 2018 بفعل الغارات اجلوية للعدوان ال�سعودي 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  �ساركت  الأمريكي، 
رئي�س  البحي�سي  حممد  بالدكتور  ممثلة  الإيرانية 
اجلمعية والأخوة اأع�ساء الهيئة القيادية يف اجلمعية، 
بدم�سق  اليمنية  ال�سفارة  اأحيتها  التي  الفعالية  يف 

بتاريخ21 ني�سان2021 يف فندق ال�سام بدم�سق ..
ح�سرها  ال��ت��ي  اخلطابية  الفعالية  يف  األقيت 
والجتماعية  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  كبري  ح�سد 
الرئي�س  مناقب  ا�ستعر�ست  كلمات  ع��دة  ال�سورية 
ال�سهيد ال�سماد احلا�سرة يف وجدان ال�سعب اليمني 
التي  العدوانية  باجلرمية  ون��ددت  العامل،  واأح���رار 
ا�ستهدفت اليمن والرئي�س ال�سهيد، واأ�سادت ب�سمود 
للعدوان،  املناه�سة  الوطنية  والقوى  اليمني  ال�سعب 
ويف املقدمة اأن�سار اهلل بقيادة ال�سيد عبد امللك بدر 

الدين احلوثي ..
حتدث يف الفعالية الدكتور حممد البحي�سي عن 
جتربته يف اليمن ومعاي�سته حلروب النظام ال�سابق 
العام  منذ  اهلل  واأن�����س��ار  �سعدة  على  �سنها  ال��ت��ي 
ال�سهداء  ع�سرات  قدمت  احلركة  اأن  وكيف   ،2004
من النخب ال�سيا�سية والإعالمية، وكان درة التاج يف 
هذه ال�سل�سلة الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد، حيث 
اليمني  ال�سعب  بن�سالت  البحي�سي  الدكتور  اأ�ساد 
الذي  ال��ع��دوان  �سنوف  اأعتى  مواجهة  يف  ال�سقيق 
وهي مل  �سنوات   6 منذ  ال�سهيو�سعودي  العدو  ي�سنه 
تك�سر اإرادة ال�سعب اليمني املقاوم، كما اأكد الدكتور 
اأن انت�سار ال�سعب اليمني وحتديه جلربوت العدوان 
نابع من اإميانه ال�سادق وع�سقه لل�سهادة التي توجها 
الرئي�س ال�سماد على جبهات الدفاع واملقاومة، وقال 
الدكتور اأن جبهة املقاومة التي متتد من طهران اإىل 
بغداد اإىل دم�سق اإىل بريوت اإىل �سنعاء ومنها اإىل 
اهلل  لأن  اآج��اًل  اأم  عاجاًل  بالن�سر  �ستكلل  القد�س 
نا�سر لعباده املوؤمنني املقاومني وباأن القد�س �ستكون 

عرو�س النت�سار على حمور ال�سر ..
وحتدث �سفري اجلمهورية اليمنية يف �سورية عبد 
قدمت  ال�سهيد  الرئي�س  �سخ�سية  اأن  �سربي  اهلل 

اأمنوذجا يف اجلهاد والعطاء والت�سحية، ولعبت دورا 
كبريا يف حلظة مف�سلية من تاريخ اليمن املعا�سر. 
الرئي�س  اأن  باملنا�سبة،  األقاها  التي  كلمته  يف  واأك��د 
ذي  ك��ل  اأعطى  الذي  امل�سوؤولية  رجل  كان  ال�سماد 
ح�ق حقه، جم�سدا ال�سخ�سيَة القراآنية ال�ساملة التي 
تفي�س عزما و�سالبة يف ميدان التحدي وال�سمود، 
�ساحات  يف  وال�سماحة  ال��ك��رم  اآي���ات  بكل  وتتجلى 
وامل�سرية،  الثورة  ورف��اق  الوطن  اأبناء  بني  الرتاحم 
قد  العدوان  حتالف  اأن  اإىل  �سربي  ال�سفري  واأ�سار 
تعمد باغتيال الرئي�س ال�سماد اإغالق اأبواب ال�سالم 
قدم عدة  ال�سهيد  اأن  رغم  ال�سيا�سي،  احلل  وفر�س 
يجد  مل  وملا  الوطنية،  وامل�ساحلة  لل�سالم  مبادرات 
مقدمة  يف  ك��ان  اإيجابي،  ب�سكل  معها  يتعاطى  من 
اإىل  وا�ستقالله  و�سيادته  الوطن  عن  ذودًا  اجلبهات 

اأن ارتقى يف رحاب اخلالدين .
ال�سورية  الع�سائر  عن  كلمة  الفعالية  يف  واألقيت 
العربية األقاها ال�سيخ العارف علي حوا�س، اأكد فيها 
ال�سعب  مع  ال�سورية  العربية  القبائل  ت�سامن  على 
ال�سهيواأمريكي  امل�سروع  مقاومة  اإط��ار  يف  اليمني 
باملنطقة. كما حتدث يف الفعالية الأخ يا�سر امل�سري 
اأمني �سر التحالف الفل�سطيني، وحيا ال�سعب اليمني 
دفاعه عن  وعلى  العدوان،  على �سموده يف مواجهة 
الق�سية الفل�سطينية، باعتبارها البو�سلة التي جتمع 

عليها دول ومكونات حمور املقاومة.
ممثل  املو�سوي  حممود  ال�سيد  ع��رب  جهته  م��ن 
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 / “ع”  علي  الإم���ام  كتائب   / الإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��راق 
ومدير مركز نربا�س للدرا�سات ال�سرتاتيجية ومدير 
حترير وكالة رواد العراق الإخبارية، وكان من �سمن 
الإعالم  م�سوؤول  م�سعود  حممد  املهند�س  امل�ستقبلني 
الإلكرتوين يف اجلمعية وذلك ظهر اليوم الأربعاء 14 

ني�سان يف مكتب اجلمعية بدم�سق ..
بالدكتور  البحي�سي  الدكتور  رحب  البداية  يف 
ال�سعبني  ب��ني  الأخ��وي��ة  بالعالقات  واأ���س��اد  ح�سام 
كانا على مدار  الوطنني  واأن  والفل�سطيني،  العراقي 
الح��ت��الل  م�ساريع  م��واج��ه��ة  يف  �سريكان  ال�سنني 
والإرهاب الأمريكي باملنطقة، كما اأثنى الدكتور على 
جهود الأخوة يف العراق وكتائب مقاومته يف مواجهة 
امل�سروع الإرهابي يف املنطقة رفقة كل اأ�سالع حمور 
جديران  ال�سعبني  ب��اأن  الدكتور  ن��وه  كما  املقاومة، 
الحتالل  من  �سواء  وال�ستقالل  احلرية  ينال  ب��اأن 
الحتالل  من  اأم  فل�سطني  يف  املبا�سر  ال�سهيوين 

وال�ستغالل الأمريكي لرثوات العراق ..
يف  لالأخوة  تقديره  ح�سام  الدكتور  اأب��دى  ب��دوره 
املجتمع  اجلمعية يف  به  تقوم  الذي  وللدور  اجلمعية 
قائد  الزيدي  �سبل  احلاج  حتيات  ونقل  الفل�سطيني 
كما  اجلمعية،  يف  لالأخوة  الإ�سالمية  العراق  حركة 
والفل�سطيني  العراقي  ال�سعبني  بني  الأخ��وة  اأن  اأكد 
الفل�سطينية  الق�سية  وب����اأن  ورا���س��خ��ة  م��ت��ج��ذرة 
العربية  الأمة  يف  والأح��رار  املقاومني  منارة  �ستبقى 
الدكتور عن  واأبدى  العامل،  اأحرار  والإ�سالمية ولكل 
الأخوة يف اجلمعية مبا يخدم  التعاون مع  رغبته يف 

ق�سية ال�سعبني ال�سقيقني 
البحي�سي  ال��دك��ت��ور  ق��دم  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 
جم��م��وع��ة م���ن الإ������س�����دارات الأدب���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة 

وال�سيا�سية ال�سادرة عن اجلمعية 
  

تكرم  والنشر  للطباعة  سني  دار 
الدكتور محمد البحيصي

تكرمي  حفل  والن�سر  للطباعة  �سني  دار  اأقامت 
ملجموعة من الكتاب والأدباء وال�سعراء الذين ن�سرت 
حممد  الدكتور  راأ�سهم  وعلى  ال��دار  عرب  موؤلفاتهم 
الفل�سطينية  ال�سداقة  جمعية  رئي�س  البحي�سي 
الإيرانية مبوؤلفاته »اأكذوبة اأر�س اإ�سرائيل« و »دفاعًا 
املركز  يف  ني�سان   23 بتاريخ  وذل��ك  الأناجيل«،  عن 
الثقايف العربي يف جرمانا وبح�سور مدير ثقافة ريف 

دم�سق وح�سد من ال�سعراء والأدباء وال�سحفيني.
ل��الأدب��اء  ت��ق��دمي دروع  ال��ت��ك��رمي  ت��خ��ل��ل ح��ف��ل   
على  ق�سائد  ال�سعراء  من  عدد  األقى  كما  والكتاب، 
املكرمون  جت��ول  احل��ف��ل  نهاية  ويف  امل��رك��ز.   منرب 
دار  اأقامته  للكتب  مبعر�س  احلفل  يف  وامل�ساركون 
من  عدد  على  البحي�سي  الدكتور  توقيع  تخلله  �سني 
ن�سخ موؤلفاته والتي قدمت ملجموعة من احلا�سرين 

يف احلفل ..

ما فيه خري لق�سيتنا و�سعبنا بالقدر امل�ستطاع، كما 
ح�ج�ازي،  حممد  ال����لواء  بوفاة  العزاء  واجب  قدم 

نائب ق��.ائد ف��ي�لق ال��������ق����د�س..
من جانبه بادل �سماحة ال�سيخ الهرندي جمعية 
باخلري،  الدائمة  مبادراتها  على  بال�سكر  ال�سداقة 
مذكرًا بف�سل هذا ال�سهر وباأهمية ا�ستغالله باأف�سل 
يوم  اأهمية  عن  الهرندي  ال�سيخ  وحت��دث  ال��ط��رق، 
بو�سوله  مفتخرًا  وتطويره  واإحيائه  العاملي  القد�س 
اإىل هذا امل�ستوى من ال�سعبية، م�سريًا اإىل اأنه ب�سمة 
واإثر عظيم تركه �سماح الإمام اخلميني قد�س �سره. 
يف اخلتام بحث اجلانبان �سبل التعاون يف الأيام 
مكتب  و�سع  البحي�سي  د.  عر�س  بينما  املقبلة، 
اجلمعية املزمع افتتاحه يف منطقة ال�سبينة يف خدمة 

الن�ساطات امل�سرتكة.

جمعية الصداقة تزور القيادة 
الفلسطينية لحزب البعث العربي االشرتاكي

زار وفد من جمعية ال�سداقة الفل�سطينية 
الإيرانية يراأ�سه الدكتور حممد البحي�سي رئي�س 

اجلمعية، مكتب القيادة الفل�سطينية حلزب البعث 
العربي ال�سرتاكي. وقد �سم وفد اجلمعية الأخ علي 
جمعة مو�سى نائب رئي�س اجلمعية واملهند�س حممد 

م�سعود م�سوؤول الإعالم الإلكرتوين والأخت اآلء 
طوي�سي م�سوؤولة العالقات العامة يف اجلمعية، وكان 
يف ا�ستقبال الوفد الأخ الدكتور حممد قي�س الأمني 
العامة للقيادة الفل�سطينية للحزب والأخوة اأع�ساء 
القيادة،  وذلك بتاريخ 15 ني�سان يف مكتب القيادة 

يف دم�سق ..
القيادة  يف  الأخ����وة  البحي�سي  ال��دك��ت��ور  ه��ن��اأ 
مبنا�سبة ذكرى ميالد حزب البعث العربي ال�سرتاكي 
واأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم بها الأخوة يف 
الفل�سطيني  ال�سعب  لأبناء  اخلري  فيه  مبا  احل��زب، 
يف  الدكتور  تناول  كما  وال�ستات،  املحتلة  الأر���س  يف 
الق�سية  بها  متر  التي  ال�سيا�سية  التطورات  حديثه 
ال�ستعدادات  عن  الدكتور  حتدث  كما  الفل�سطينية، 
يف  يكون  الذي  العاملي  القد�س  يوم  فعاليات  لإحياء 
لالأخوة  الهام  وال��دور  الأخ��رية من رم�سان  اجلمعة 
يف القيادة الفل�سطينية للحزب يف امل�ساهمة بتقدمي 

الدعم لأبناء ال�سعب الفل�سطيني ..
بدوره رحب الدكتور حممد قي�س بوفد اجلمعية 
معربًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها اجلمعية يف 
خميمات ال�ستات واللجوء لأبناء ال�سعب الفل�سطيني، 
كما نوه لدور اجلمعية الهام يف تن�سيق واإحياء فعاليات 
يوم القد�س العاملي يف كل عام. وتطرق الدكتور قي�س 
يف حديثه للم�ستجدات ال�سيا�سية والنتخابات املزمع 
اإقامتها يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، و�سدد على 
وامل�ساعدة  الدعم  لتقدمي  الأول��وي��ة  اإي��الء  ���س��رورة 

لأبناء ال�سعب الفل�سطيني يف كل مكان .
.                                       

جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية 
تستقبل الدكتور حسام الربيعي

ا�ستقبل الدكتور حممد البحي�سي رئي�س جمعية 
ح�سام  الدكتور  الإي��ران��ي��ة،  الفل�سطينية  ال�سداقة 
حركة  يف  والنخب  الكفاءات  مكتب  مدير  الربيعي 
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هاِينة وُعَمالء  اجلرح الفل�سطيني العميق َوَقع على َيِد ال�سَّ
الإ�سالمي  املجتمع  َج�َسد  يف  ُعمقًا  ي��زداد  وه��و  ال�ستكبار، 
ال�ستكبار  ُعمالء  َيِد  على  يوم،  بعد  يومًا  الإ�سالمي  والعامل 

العاملي اأي�سًا.
ة  ق�سيَّ ع��ن  يغفل  ل  اأْن  الإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  على  يجب   

عوب اأن ل َتْن�سي ق�سّية فل�سطني. فل�سطني، وعلى ال�سُّ
هاينة الدائمني اأرادوا   اإّن اأمريكا وال�ستكبار وُحماة ال�سَّ

�سيان على املُ�سلمني. َفْر�س هذا النِّ
ة الإ�صالمّية يف يوم الُقد�س  واجب الأمَّ

الإ�سالمّية  امَلذاِهب  اأبدًا بني جميع  اختالٍف  ة  ثمَّ »لي�س   
احُتلَّت قطعة  اإذا  ه  اأنَّ كلُّهم جُمِمعون على  والفقهاء  املعروفة، 
اب الإ�سالمي من ِقَبل الأعداء، و�ساَد اأعداُء الإ�سالم  من الرتُّ
على تلك القطعة من الأر�س، َفعلى اجلميع اأن َيعترِبوا اجلهاد 
اإيل الأر�س الإ�سالمّية واجبهم.   عي لإعادة تلك القطعة  وال�سَّ
عوب املُ�سلمة -اأْيَنما كانوا من العامل- اأن  لذلك يجب على ال�سُّ
َيعَترِبوا هذا الأمر واجَبهم. طبعًا قد ل َي�ستطيع الكثريون ِفْعل 
بادرٍة معيَّنة، ولكن على كلِّ �سخ�سٍ اأن َيعمَل  �سيء والقيام مِبُ
علىها.  َيقدُر  التي  ريقة  وبالطَّ َي�ستطيع،  ما  قدار  مِبِ وُيباِدَر 
الُقد�س،  يوم  على  كلُّه  الإ�سالمي  العامل  ُيْقِبل  بب  ال�سَّ ولهذا 
�سهر  م��ن  الأخ���رية  الكبري يف اجلمعة  الإم���ام  اأَع��َل��َن��ُه  ال��ذي 

رم�سان من كلِّ �سنة.
العامل  يوم  اإنَّه  باإيران.  َيخَت�سُّ  �سيئًا  لي�س  الُقد�س  يوم   
العامل  اأن��ح��اء  ك��لِّ  يف  امل�سلمون  ��ل  ��جَّ ���سَ ل��ذل��ك  الإ���س��الم��ي، 
لقد  الفل�سطينيِّني.  اإخوتهم  عن  فاع  ِللدِّ تواجدهم  الإ�سالمي 
ِحَيل  مِلُواجهة  ة  العامَّ اإرادتهم  اليوم  هذا  يف  امل�سلمون  اأَْب��دي 

اأمريكا و»اإ�سرائيل« يف فل�سطني املظلومة املُدماة.
 تذكرُي ال�ّصعوِب امل�صلمة بواجِبها

يف  الغيارى  امل�سلمني  ر  ُيذكِّ العاملي  الُقد�س  ي��وم  ُحلول 
بالواجب  ابق،  ال�سَّ م��ن  اأ���س��ّد  وبتاأكيٍد  اأخ���ري،  ًة  م���رَّ ال��ع��امل 

معاين اإحياء يوم القد�س يف فكر القائد الإمام ال�سّيد على خامنئي

الإمام  اأعلن  لقد  الفل�سطيني.  عب  ال�سَّ عن  فاع  الدِّ يف  م  املُ��رْبَ
اخلميني ر�سوان اهلل تعايل عليه عن هذا اليوم لُيبقي الق�سّية  
الهتافات  كلَّ  ز  وُيركِّ الَب�َسري،  مري  ال�سَّ يف  َحيَّة  ة  الفل�سطينيَّ
ِقَبل  وا�سعًا من  اإقباًل  عاٍم  كلَّ  َن�سَهد  ونحن  هيونّية،  ال�سِّ دَّ  �سِ

امل�سلمني على هذه امَلرا�ِسم.
لم  داخل   يجب اأن يعلم الذين ُينا�سلون ويعانون من الظُّ
والق�ساء  فل�سطني  لتحرير  الوحيد  –الأمل  املُحتلَّة  الأرا�سي 
بة هم هوؤلء املُجاهدون يف الّداخل- يجب  على احلكومة املُغَت�سِ
عوب يف كلِّ اأنحاء العامل الإ�سالمي  اأن َيعلموا وَي�سعروا اأنَّ ال�سُّ
َتَتذّكرهم وَتْدَعُمهم. واإذا اأَردنا لأولئك املُجاهدين املظلومني 
عم، فينبغي خروج  ثل هذا الدَّ الُغَرباء يف بيوتهم اأْن َي�سعروا مِبِ

مثل هذه املُظاهرات ال�سعبّية يف العامل الإ�سالمي.
 اإّن طرح فكرة يوم الُقد�س من ِقَبل اإمامنا اجلليل وقائدنا 
ل ِباأَخذ هذا املعنى ِبَنَظر  العظيم ر�سوان اهلل تعايل عليه، َح�سَ
ا�س الذين مَي�سون يف �سوارع  العتبار. واإلَّ فمن الوا�سح اأنَّ النَّ

الح من هنا. طهرا ن ل ُيحاربون »اإ�سرائيل« بال�سِّ
 اإحياء يوم الُقد�س

 على العامَل الإ�سالمي اإحياء يوم الُقد�س. ل َت�سمح الُكَتل 
ق�سّية  باإذابة  نف�سها  باَعْت  التي  احلكومات  ِلبع�س  املُ�سلمة 
فل�سطني قطرة قطرًة، وحلظًة بعد حلظة، من خالل الأجواء 
مت املُْفَتَعل الذي اأَْوَجَدْتُه، وَتْرك ق�سّية فل�سطني  الهادئة وال�سَّ
َفَقْت مع الِكيان  اتَّ اإّن خيانة احلكومات التي  �سيان.   النِّ ِلِرياح 
ت بالفل�سطينّيني يجب اأن ل ُتْن�َسي. هذه لي�ست  حَّ ب َو�سَ الغا�سِ

ق�سّية �سغرية .
َيعِك�س  ل  العاملي  الإع��الم  ُموه.  وَعظِّ الُقد�س  يوم  اأَحُيوا   
جون  َجناء يف ال�سُّ امل�ساألة بطبيعة احلال. َفَدُعوه ل يُعِك�سها. ال�سُّ
اإنَّ �سعاراتكم، وم�ساركتكم، وقب�ساتكم  الفل�سطينّية قالوا لنا 
ُت�سِعرنا  ادقة،  ال�سَّ وعزميتكم  نواياكم،  ة عن  املُعرِبّ امَل�سُدودة 

مود. ة والقتدار وال�سُّ بالقوَّ

يجب  ال�سهيونّية  جون  ال�سُّ جدران  خلف  يقبع  الذي  اإّن   
جال  �ساء والرِّ مود. النِّ اأن ل َي�سعر بالوحدة حّتي َي�ستطيع ال�سُّ
يف  هاينة  ال�سَّ قاة  وال�سُّ الأَْوب��ا���س  ِلَهجمات  �سون  َيَتعرَّ الذين 
املُُدن  و�سائر  ة،  غزَّ ِقطاع  ويف  و�سوارعها،  امَلقِد�س  بيت  ��ة  اأَِزقَّ
الفل�سطينّية املُحَتلَّة، يجب اأن َي�سُعروا اأنَّكم َتِقفون وراءهم كي 
َي�ستطيعوا املُقاومة. طبعًا هناك اأي�سًا واجبات َتَقع على عاِتق 

احلكومات.
 تاأثري يوم الُقد�س

حيح  ال�سَّ ِباملعني  اليوم  هذا  الإ�سالمي  العامَل  اأَحَيا  اإذا   
هاِينة  دَّ ال�سَّ للكلمة اإْن �ساَء اهلل، واغتَنمه لإطالق الهتافات �سِ
عليه  وَيفِر�س  كبرية،  هزميًة  العدوَّ  َيهِزُم  َف�َسوف  بني،  الغا�سِ

اُجع. الرتَّ
عب الإيراين مِب�ساركته معنى ال�ستفادة من   �َسُيْثِبت ال�سَّ
لقد  فل�سطني.  اإعالن موقفه من ق�سّية  وُفر�سة  الُقد�س،  يوم 
اأَدَرك املظلومون الفل�سطينُيون اأنَّ هناك يف اأطراف العامل من 
ُيْبدي تعاُطفًا واهتمامًا بق�سّيتهم. ينبغي متتني هذا التعاُطف، 

غط على »اإ�سرائيل«. ويجب زيادة ال�سَّ
 على الفل�سطينيِّني اأن ياأخذوا -على ِحدة- م�سوؤولّية 
اإحياء ق�سيَّة فل�سطني على عاِتِقهم وُيجاهدوا يف �سبيلها. 
هاِينة  ومع اأنَّ اجِلهاد �سعب، لكنَّ احلياة حتت �سغوط ال�سَّ
عوبات وَم�َساّق، اأ�سعُب من اجلهاد.  وما َتْنَطوي عليه من �سُ
اإذا جاهدوا �َسَيكون امل�ستقبل لهم. لكنَّ احلياة على هذه 
ة املُ�سلمة يف  عوبات يومًا بعد يوم. الأُمَّ اِكلة �َستزيد ال�سُّ ال�سَّ
الأرا�سي املحتلَّة ويف فل�سطني املُحتلَّة َتَتحلَّى اليوم بالَيقظة 
والَوْعي طبعًا. ولكن يجب اأن مَيتاَز اجِلهاد داخل فل�سطني 
الإ�سالميَّة،  ة  الأُمَّ ِباأعماق  والت�سال  والُعموم  ة   موليَّ بال�سُّ
عوب املُ�سلمة يف كلِّ اأرجاء العامل تقدمي  وعلى الأَُمِ وال�سُّ

الَعْون واملُ�ساَعدة ِللفل�سطينيِّني.
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يــوم القد�س .. 
ابراهيم ابو ليلعنوان ال�سراع بني احلق والباطل

مبكانة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  حت��ظ��ى 
والأم���ة  ال��ع��رب��ي  ال�صعب  ل��دى  خا�صة 
يف  كبرية  اأهمية  وتكت�صب  الإ�صالمية، 
ال�صهيوين  امل�صروع  مع  الدائر  ال�صراع 
تهويد  على  رك���زت  ال��ت��ي  وخمططاته 
امل��دي��ن��ة وت���زوي���ر ت��اري��خ��ه��ا ال��ث��ق��ايف 
مبكانتها  اأ�صبحت  حيث  واحل�����ص��اري، 
وبو�صلة  ال�صراع  لهذا  عنوانًا  الدينية 
مع  ت�صامنها  يف  الإ���ص��الم��ي��ة  لل�صعوب 
العادلة.  وق�صيته  الفل�صطيني  ال�صعب 
اجلمهورية  مواقف  يف  ذلك  جت�صد  وقد 
الثورة  انت�صار  بعد  اإيران  يف  الإ�صالمية 
الإم��ام  بقيادة   ،1979 عام  الإ�صالمية 
رف��ع  اآي����ة اهلل اخل��م��ي��ن��ي)ق��د( ح���ني 
ال�صعب  ن�صال  جانب  اإىل  الكفاح  راي��ة 
الأخري  اجلمعة  يوم  وحدد  الفل�صطيني، 
من �صهر رم�صان املبارك من كل عام يومًا 
للقد�س اأطلق عليه »يوم القد�س العاملي«، 
تعبريًا عن ت�صامن اجلمهورية الإ�صالمية 
الإيرانية مع ال�صعب الفل�صطيني، داعيًا 
اأجل حترير  من  للتوحد  امل�صلمني  جميع 

املدينة املقد�صة ومقد�صاتها.
اخلميني)قد(  الإمام  عودة  �صكلت   
اجلمهورية  وقيام  طهران  اإىل  منت�صرًا 
لظاهرة  م��ي��الدًا  اإي���ران  يف  الإ�صالمية 
كربى  اإقليمية  وق��وة  اإ�صالمية  عربية 
واحل��رب  احل�صار  تتحدى  املنطقة،  يف 
على  املفرو�صة  الأمريكية  ال�صهيونية 
ال�صالح  اح��ت��ك��ار  تتحدى  كما  الأم����ة، 
والقوة والتكنولوجيا. وتعد اجلمهورية 
والفعلي  احلقيقي  ال�صند  الإ�صالمية 
مواجهة  يف  الفل�صطينية،  للمقاومة 
والأم��ري��ك��ي��ة  ال�صهيونية  املخططات 
املنطقة.  على  الهيمنة  اإىل  تهدف  التي 
جاء  العاملي  القد�س  يوم  عن  فالإعالن 
بعد �صتة اأ�صهر من عودة الإمام اخلميني 
من  اأ�صهر  اأربعة  وبعد  اإيران،  اإىل  )قد( 
قيام اجلمهورية الإ�صالمية اأي يف اأوائل 
�صهر اآب من العام 1979، مما يوؤكد على 
يف  واأولويتها  الق�صية  هذه  ح�صور  مدى 
القد�س  يوم  باإعالنه  ال��ذي  الإم��ام  فكر 
العاملي، ر�صم اأحد املحاور ال�صرتاتيجية 
للجمهورية  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة  يف 
كانت  وق��ت  يف  الإي��ران��ي��ة،  الإ�صالمية 
تتعر�س املقاومة والق�صية الفل�صطينية 
م�صبوق،  غري  و�صيا�صي  ع�صكري  لعدوان 
ال�صهيوين  الحتالل  قوات  قامت  حيث 
ب�����ص��ن ال���ع���دوان ع��ل��ى م���واق���ع ال��ث��ورة 
الفل�صطينية يف جنوب لبنان، بينما قام 

املخططات  رك���زت  ف��ق��د  خل�صو�صيتها  ون��ظ��رًا 
عن  ف�صلها  وحماولت  تهويدها  على  ال�صهيونية 
حتت  وو�صعها  بالكامل  و�صمها  الغربية  ال�صفة 
القد�س  ب�صاأن  يجري  وما  الإ�صرائيلية.  ال�صيادة 
للمخططات  وتنفيذ  لالأرا�صي  �صم  عمليات  من 
وما  العربية  لالأحياء  وتهويد  ال�صتيطانية، 
امل�صجد الأق�صى، هو  �صيما  فيها من مقد�صات ول 
مل�صادرة  املتبعة  الإيديولوجية  ال�صرتاتيجية 
من  املوقف  ف��اإن  وعليه  اأهلها.  من  فل�صطني  كل 
الغا�صم  الحتالل  ومقاومة  ال�صهيوين  امل�صروع 
وع�صابات امل�صتوطنني الذين ي�صتبيحون القد�س 
وهو  واإ�صالمي،  عربي  �صيا�صي  فعل  لكل  معيار  هو 
على  ال�صهيوين  والعدوان  الظلم  ملعاداة  مقيا�س 
حول  ال�����ص��راع  اأن  ذل��ك  ومقد�صاتها.  ال��ق��د���س 
�صراع  وهو  عدوها،  مع  الأم��ة  �صراع  هو  القد�س 
على  املحافظة  اأج��ل  من  اأب��ع��اده  بكل  تخو�صه 
تاريخها وثقافتها وکرامتها ووجودها على اأر�س 

فل�صطني. 
احلق  بني  لل�صراع  عنوان  هو  القد�س  ي��وم   
القيم  عن  تدافع  التي  اخلري  قوى  بني  والباطل، 
امل�صت�صعفني  حقوق  وع��ن  الإن�صانية  والعدالة 
ال�صر وال�صتكبار  العادلة، وبني قوى  وق�صاياهم 
ال�صعوب  م�صالح  العدوان وتقف �صد  التي تدعم 
يعلن  اأن  يجب  ال��ق��د���س  ي��وم  يف  وم�����ص��ائ��ره��م. 
امل�صت�صعفون عن وجودهم ويعربون عن وحدتهم 
ويرفعون راية التحدي �صد الظلم، و�صد �صيا�صات 
القد�س  يوم  يف  العن�صري.  والتمييز  التهمي�س 
امل�صتعمر  �صيطرة  املجتمعات من  اأن تتحرر  يجب 
م�صائرها  وتقرر  ا�صتقاللها  تنال  واأن  واملحتل 
يوم   « )ق��د(:  اخلميني  الإم��ام  يقول  باأنف�صها، 
القد�س، يوم يجب اأن تتحدد فيه م�صائر ال�صعوب 
ال�صعوب  فيه  تعلن  اأن  يجب  ي��وم  امل�صت�صعفة، 

امل�صت�صعفة عن وجودها يف مقابل امل�صتكربين«.
�صرورة  على  اخلميني)قد(  الإمام  اأكد  لقد 
اإحياء يوم القد�س الذي جعل له �صعائر خا�صة، 
جمرد  الأم��ر  فلي�س  الإحياء،  حقيقة  عن  تعرب 
ولي�س  ولت�صلطها،  ولهيمنتها  لل�صهيونية  رف�س 
احتالل  ع��ن  ال��ن��اجت  للظلم  ا�صتنكار  جم��رد  ه��و 
اإىل  ذلك  يتعدى  الأم��ر  اإمنا  وتهويدها،  القد�س 
التحرك والتعبري العملي عن ال�صتنكار والرف�س 
نحو  والتحرك  لها،  الداعمة  والقوى  لل�صهيونية 
والت�صدي  الحتالل  قوة  مع  مبا�صرة  مواجهة 
ملخططات ال�صتيطان والتهويد. ففي يوم القد�س 
ويندفع  العن�صرية  الحتالل  اإج��راءات  ت��زداد 
ال�صهاينة  وامل�صتوطنون  ال��ي��ه��ود  امل��ت��ط��رف��ون 
الدينية،  طقو�صهم  وممار�صة  املقد�صات  لتدني�س 
املقاومة  تت�صاعد  ال��ق��د���س  ي��وم  يف  وباملقابل 
ال�صتعداد  ويتعاظم  ال�صهيوين  الحتالل  �صد 
للت�صحية بالنف�س دفاعًا عن القد�س واملقد�صات، 
حترير  اأجل  من  واملقاومة  للتحدي  عنوان  فهي 

فل�صطني.

النظام يف م�صر منفردًا بتوقيع اتفاقية »كامب ديفيد« للدخول يف ت�صوية وم�صاحلة 
اخلميني)قد(  الإمام  بادر  امل�صوؤومة،  الأج��واء  هذه  مثل  يف  ال�صهيوين.  الكيان  مع 
بني  والت�صامن  لالحتاد  يومًا  العاملي  القد�س  يوم  عن  بالإعالن   1979/8/7 بتاريخ 
امل�صلمني جاء فيه: »لقد حذرت امل�صلمني على مدى �صنوات طويلة من خطر اإ�صرائيل 
والأخ��وات  الإخ��وة  �صد  الوح�صية  حمالتها  من  الأي��ام  هذه  �صعدت  التي  الغا�صبة 
وم�صاكنهم  بيوتهم  بق�صف  تقوم  وه��ي  لبنان  جنوب  يف  وخ�صو�صًا  الفل�صطينيني 
اأدعو م�صلمي العامل عامة  اإنني  ب�صكل م�صتمر للق�صاء على املنا�صلني الفل�صطينيني. 
واحلكومات الإ�صالمية اإىل  الت�صامن والحتاد لقطع يد هذا الغا�صب وحماته، كما 
هي  التي  املبارك  رم�صان  �صهر  من  جمعة  اآخر  اإعالن  اإىل  كافة  العامل  م�صلمي  اأدعو 
الفل�صطيني،  ال�صعب  م�صري  تعميق  يف  اأي�صًا  حا�صمة  تكون  اأن  وميكن  القدر،  اأيام  من 
الدفاع  الدويل يف  امل�صلمني  ت�صامن  املرا�صيم عن  واأن يعربوا من خالل  للقد�س  يومًا 
ال�صعب  يحيي  احلني  ذلك  ومنذ  امل�صلم«.  الفل�صطيني  لل�صعب  القانونية  احلقوق  عن 
ت�صامن  عن  تعبريًا  �صنويًا،  املنا�صبة  هذه  الفل�صطيني  ال�صعب  جانب  اإىل  الإي��راين 
الأق�صى.  امل�صجد  حترير  ق�صية  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  مع  الإ�صالمية  اجلمهورية 
وانطالقًا من قد�صية القد�س ومكانتها يف ال�صراع الدائر مع امل�صروع ال�صهيوين، فاإن 
الدفاع عنها وحماية مقد�صاتها هو اأحد وجوه اللتزام الديني، وحتريرها من رج�س 

الحتالل ال�صهيوين واجب على امل�صلمني جميعًا.
الفل�صطيني  وال�صعب  الفل�صطينية  بالق�صية  خا�صًا  يومًا  القد�س  يوم  يكن  مل 
حيث  كافة،  امل�صلمني  لدى  رفيعة  مكانة  من  للقد�س  مبا  عامليًا  يومًا  كان  بل  فح�صب، 
اأعطى الإمام اخلميني)قد( لق�صية القد�س بعدها العاملي جاعاًل منها رمزًا لوحدة  
ال��دول  جميع  تكون  اأن  يف  نرغب  »اإن��ن��ا  بقوله:  ذل��ك  م��وؤك��دًا  ال��ع��امل،  يف  امل�صلمني 
اأوىل  وقد  واح��دة«.  كتلة  العامل  يف  امل�صت�صعفني  بالد  وكافة  الإ�صالمية  والأقطار 
الإمام الهتمام بوحدة احلكام يف العامل الإ�صالمي وك�صر حاجز العزلة بينهم وبني 
التفرقة  ونبذ  بينهم،  اخلالفات  ونبذ  بع�صًا  بع�صهم  مع  ال�صعوب  وتالحم  ال�صعوب، 
الطائفية، وحذر من د�صائ�س امل�صتعمرين الطامعني وعمالئهم من احلكام وال�صالطني، 
كما حذر من حماولت الإثارة الطائفية، حيث لعب ال�صهاينة وقوى الهيمنة على 
من  ال�صراع  جمرى  لتحويل  حماولة  يف  املذهبية  والفنت  الطائفية  اخلالفات  اإثارة 
اعترب  لقد  اإ�صالمي(.  )اإ�صالمي-  �صراع  اإىل  ال�صهيوين  امل�صروع  مع  �صيا�صي  �صراع 
الإمام الدفاع عن القد�س دفاع عن الوحدة الإ�صالمية يف مواجهة امل�صروع ال�صهيوين 
الذي قام على التجزئة والتفرقة م�صريًا لذلك بالقول: »يوم القد�س يوم عاملي، لي�س 
اأن  ذلك  امل�صتكربين«.  مع  امل�صت�صعفني  مواجهة  يوم  اإنه  بالقد�س،  خا�صًا  يومًا  فقط 
ال�صهيونية والقوى الكربى الداعمة لها ت�صتهدف فر�س ال�صيطرة على امل�صلمني ونهب 
املخططات  اأحد  هو  املنطقة  يف  القومي  التع�صب  بث  اأن  كما  وثرواتهم،  اقت�صادهم 

التي تنفذها تلك القوى منذ اأمد بعيد لتحقيق اأهدافها. 
ال�صهيوين  بالفهم  ارتباطًا  ال�صهيوين  ال�صتهداف  مركز  القد�س  كانت  لقد 
التوراتية  الأ�صاطري  من  وانطالقًا  املقد�س«،  اليهودي  »التاريخ  بوؤرة  يعتربها  الذي 
الزائفة التي تدعو للعودة اإىل املدينة املقد�صة باعتبارها »اأر�س امليعاد«. ويف ظل 
ال�صراع،  لهذا  عنوان  اإىل  القد�س  حتولت  ال�صهيوين  امل�صروع  مع  ال�صراع  احتدام 

66



د  د د د TAREEQ ALQUDSد

وملتقى  ال�����ص��الم،  مدينة  ال��ق��د���س 
واملباركة  املقد�صة  والأر�س  احل�صارات، 
ال��ب�����ص��ري��ة،  تطمئن  ب�صالمتها  ال��ت��ي 
ال�صراعات  ت�صتغل  عليها  وبالعتداء 
تظل  اأن  ي��ج��ب  ف��ال��ق��د���س  واحل�����روب، 
ورم���زًا  احل�����ص��اري،  للتوا�صل  من��وذج��ًا 
لأ���ص��م��ى م���ع���اين ال��ت�����ص��ام��ح وال���ع���دل 

والتعاي�س الإن�صاين.
التي  ال�صماء  ب��واب��ة  ه��ي  ال��ق��د���س 
عرج منها �صيدنا حممد )�صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم(، و�صلى فيها جميع الأنبياء 
فهي  املباركة،  الليلة  تلك  يف  واملر�صلني 
عاتق  على  يقع  وطاهرة  مباركة  اأر���س 
لال�صتعمار  امل��ن��اه�����ص��ة  ال��ق��وى  جميع 
ال�صعب  �صمود  دعم  والحتالل  والظلم 
اإنهاء  اأج��ل  من  ومقاومته،  الفل�صطيني 
الحتالل ال�صهيوين للقد�س ولكل اأر�س 
عند  الوقوف  من  بّد  ل  وهنا  فل�صطني. 
بوجوب  جتّلى  ال��ذي  الإي���راين  املوقف 
دعم  ووج��وب  فل�صطني  لتحرير  اجلهاد 
الثورة الفل�صطينية والتحذير من خطر 
فل�صطني  على  لي�س  ال�صهيوين  الكيان 

فح�صب، واإمّنا على كل الأّمة.
اخلميني  الإم�����ام  مل���واق���ف  وك����ان 
فل�صطني  حول  كبري  اأث��ر  �صّره(  )قّد�س 
وُن�صرة  للقد�س  ُن�صرة  فل�صطني،  واأر���س 
جمعاء،  ول��الأم��ة  الفل�صطيني  لل�صعب 
هذا  يف  الأخ���رية  رم�صان  جمعة  بجعل 
لتتجّلى  للقد�س،  يومًا  امل��ب��ارك  ال�صهر 
املقد�صة  اهلل  م��دي��ن��ة  امل��ق��ام  ه���ذا  يف 
اهلل،  �صبيل  يف  اجلهاد  مفهوم  لتكري�س 
وعيهم  مركز  ويف  الأم��ة  اهتمامات  يف 
ووجدانهم. وتكري�س كل اجلهود لإنهاء 
واحلفاظ  للقد�س  ال�صهيوين  الحتالل 

على طهارتها، ومقد�ّصاتها من الدن�س.
الإي��ران��ي��ة  ال��ث��ورة  اأّن  واحلقيقة 
م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا ق��ب��ل اأرب���ع���ة ع��ق��ود، 
كانت  اخلميني  الإم���ام  فّجرها  وال��ت��ي 
الع�صر بكل ما حتمله  وما تزال معجزة 
التي  الثورة  العبارة من معنى، فهي  هذه 
فل�صطني  ق�صية  مع  بداياتها  من  وقفت 
اإيران  من  وجعلت  فل�صطني،  حترير  ومع 
ح�صاب،  األ��ف  لها  ُيح�صب  اإقليمية  قوة 
حول  ال�صيا�صية  عقيدتها  مت��ح��ّورت 
ا�صرتجاع  من  وجعلت  فل�صطني،  حترير 
القد�س هدفها الذي ل يعلو عليه هدف 
اآخر، واتخذت من يوم القد�س العاملي يف 
كل عام منا�صبة لنهو�س عربي واإ�صالمي 
اأوىل القبلتني وثالث  و�صع ن�صب عينيه 
يف  واجلهاد  حولها،  لاللتفاف  احلرمني  

يوم القدس العاملي نصرة للقدس ولشعب فلسطني

ال�صهاينة  اأي���دي  م��ن  حتريرها  �صبيل 
املعتدين الأ�صرار.

رغ����م ك���ل امل����ح����اولت ال��غ��رب��ي��ة 
احلظر  من  املزيد  لفر�س  ال�صهيونية 
الإيرانية،  الإ�صالمية  اجلمهورية  على 
واأهدافها،  فاإنها لن ترتاجع عن مبادئها 
متكنهم  ولن  بائ�صة  املحاولت  هذه  وكل 
وك��ل  الإي�����راين.  ال�صعب  اإخ�����ص��اع  م��ن 
اأّن  ج��ي��دًا  يعرفون  ال��ع��ام  يف  املراقبني 
مواجهة  ي�صتطيعوا  مل  والغرب  اأمريكا 
بالفكر  الإيرانية  اجلمهورية  خطاب 
الدافعة،  احلقائق  على  املبني  واملنطق 
ال�صهيوين  والغرب  اأمريكا  تلجاأ  فلذلك 
اإىل التهديد بالقوة. وغالبية املراقبني 
والغربي  الأمريكي  التهديد  يف  ي��رون 
باحلفاظ  اإي�����ران  ي��زي��د  ال�����ص��ه��ي��وين، 
الذي  فاحلظر  واأهدافها،  مبادئها  على 
ُينتج املزيد  اإيران  يحاولون فر�صه على 
والتقني  العلمي  وال��ت��ق��ّدم  التطّور  م��ن 
الإ�صالمية  اجلمهورية  يف  وال�صناعي 
اأمريكا  يغيظ  م��ا  واأك���ر  الإي��ران��ي��ة. 
اجلمهورية  دعم  هو  ال�صهيوين  والغرب 
ودع��م  فل�صطني،  ل�صعب  الإ���ص��الم��ي��ة 
يف  مكان  اأي  يف  للم�صت�صعفني  املقاومة 
واإي��ران  دينيًا،  تكليفًا  باعتباره  العامل 
ت��دع��م وب�����ص��ك��ل ع��ل��ن��ي ك��ل م��ن ي��ق��اوم 
اأر�س  على  اجلاثم  ال�صهيوين  الحتالل 
فل�صطني، وهذا املوقف وحده هو موقف 
نعتز به نحن الفل�صطينيني اأمام الهرولة 
ال�صهيوين  الكيان  مع  للتطبيع  العربية 

والذي يندى له اجلبني.
ي���وم ال��ق��د���س ال��ع��امل��ي ه��و ي���وم من 
الإيرانية  الإ�صالمية  الثورة  اجن��ازات 
ومن اإلهام مفّجر الثورة الإمام اخلميني 
�صيحة  مبثابة  وه��و  ���ص��ّره(،  )ق��ّد���س 

اأجل حترير وطنه.
عن�صرية  ح��رك��ة  ال�صهيونية  اإّن 
ال��ع��ام��ة  للجمعية  و���ص��ب��ق  اإره���اب���ي���ة 
اأن  ال�صهري  ق��راره��ا  يف  املتحدة  ل���الأمم 
اأ�صكال  من  �صكل  ال�صهيونية  اأّن  ق��ررت 
اأّكد ذلك موؤمتر دبريان  العن�صرية، كما 
وق��وى  ال��ع��امل  على  ويقع   .2001 �صنة 
املمار�صات  تف�صح  اأن  العامل  يف  التحرر 
ت�صتهدف  التي  العن�صرية  ال�صتيطانية 
احلقوق  وانتهاك  القد�س،  معامل  حمو 
ل�صعبها  والدينية  والقومية  الوطنية 
ال�صامد، وذلك باإحاطتها باأحزمة وكتل 
العن�صري  باجلدار  وخنقها  ا�صتيطانية، 
حميطها  ع��ن  وع��زل��ه��ا  اأه��ل��ه��ا  لتهجري 
مرفو�صة  حم��اولت  وكّلها  الفل�صطيني، 

قطعًا ومدانة ر�صميًا.
ف����الع����ت����داءات اخل����ط����رية ع��ل��ى 
املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية، ل �صّيما 
امل�صجد الأق�صى املبارك، وما يتعّر�س له 
من حفريات تهدد بانهيار يهدف لإقامة 
تهديدًا  ت�صّكل  انقا�صه،  على  الهيكل 
وتدمريًا  وتهديدًا  الفل�صطينية  لالأر�س 
الفل�صطينية،  الج��ت��م��اع��ي��ة  للبنية 
املنطقة  يف  لال�صتقرار  تهديد  هو  كما 
على  واعتداء  تهديدًا  وي�صّكل  والعامل، 
الإن�صانية،  للح�صارة  التاريخي  الإرث 
وفل�صطني،  للقد�س  تهديدها  عن  ف�صاًل 
العامل  �صعوب  على  يوجب  ال��ذي  الأم��ر 
لهذا  ح��د  وو���ص��ع  واإي��ق��اف��ه��ا  مواجهتها 

التع�ّصف الإجرامي والإرهابي.
عامة،  ال�صعوب  جت��ارب  اأن  ون��وؤّك��د 
ال�صهيوين  العدو  مع  ال�صراع  وجتربة 
بكل  للمقاومة  تتيح  التي  هي  خا�صة، 
امل�صتندة  م�صتوياتها  وبكافة  اأ�صكالها 
احلقيقية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة  اإىل 
ملواجهة  الأجن��ع  الطريق  هي  اجلامعة، 
القد�س  يف  الأر����س  وحترير  الح��ت��الل 
يف  املحتّلة  الأرا���ص��ي  و�صائر  وفل�صطني 
كل  ويف  والإ�صالمية،  العربية  البلدان 
بلدان العامل. ويظل يوم القد�س العاملي 
من  كّلها  الإن�صان  لوحدة  حّيًا  جت�صيدًا 

اأجل ن�صرة القد�س وفل�صطني.

ـــــــــــــــــــــــــــــ   بسام عليّان    ـــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  الدول  مبطالبة  مدّوية  عاملية 
العامل  يف  ال��دول  وجميع  والإ�صالمية 
التي  تدعو للمحبة وال�صالم، واملوؤ�ص�صات 
لإنهاء  اجل��ه��ود  ك��ل  بتكري�س  الدولية 
واحلفاظ  للقد�س،  ال�صهيوين  الحتالل 
مبقّد�صاتها  وط��ه��ارت��ه��ا  ه��وي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
خمتلف  وتنفيذ  وامل�صيحية،  الإ�صالمية 
والجتماعية  القت�صادية  امل�صاريع 
التي  والرتبوية  والثقافية  والإعالمية 
تدعم �صمود اأهل القد�س واأهل فل�صطني 
وت�صاعدهم  اأر�صهم،  على  للبقاء  كاملة، 
كل  ووقف  الحتالل  من  حتريرها  على 

اأ�صكال التطبيع مع ال�صهاينة.
م��دي��ن��ة ع��ري��ق��ة بناها  ف��ال��ق��د���س  
خم�صة  م���ن  اأك����ر  ق��ب��ل  ال��ي��ب��و���ص��ي��ون 
)مدينة  اأور�صامل  واأ�صموها  عام،  اآلف 
اأب��ن��اوؤه��ا،  عليها  وح��اف��ظ  ال�����ص��الم(، 
العرب  الكنعانيني  اأهلها  وجود  وا�صتمر 
موجات  من  بهم  حلق  ومن  الفل�صطينيني 
القبائل العربية، وظّلوا يعمرونها دومنا 
القد�س  اأع��ط��وا  ال��ذي��ن  فهم  ان��ق��ط��اع، 
يف  منازعتهم  ميكن  ول  العربية،  هويتها 

اأي من حقوقهم فيها..
يف  للقد�س  ال�صهيوين  فالحتالل 
احتالل  ه��و  و1967،   1948 ال��ع��ام��ني 
اإره��اب��ي  اإح���اليل  ا�صتيطاين  عن�صري 
من  تبقى  ما  ميّثل  التاريخ،  حركة  �صد 
على  قامت  التي  ال�صتعمارية  الظاهرة 
وهو  احلقوق،  واغت�صاب  والقهر  الظلم  
القد�س  ع��ن  ي���زول  اأن  ب��ّد  ل  اح��ت��الل 
اأن  يجب  كما  اجل��ولن،  وعن  وفل�صطني، 
تزول كل بقايا ال�صتعمار والحتالل يف 
املناه�صة  القوى  على  فاإن  ولذا  العامل. 
دعم  والح��ت��الل  وال��ظ��ل��م  لال�صتعمار 
�صمود ال�صعب الفل�صطيني ومقاومته من 
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يف م�صار العمل الكفاحي اليومي، حيث انطلقت �صرارات 
الده�س  حروب  اىل  و�صوًل  الأوىل  الكربى  الإنتفا�صة 
وال�صكاكني وال�صباري...الخ.  وعلى اأية حال، فاإن واقع 
الأمريكي  الرئي�س  بقرار  يتغري  ولن  مل  القد�س  مدينة 
وخمالف  ج��ائ��ر،  ق���رار  فهو  ت��رم��ب،  دون��ال��د  ال�صابق 
الفل�صطينيني  اإمي��ان  ي�صعف  ول��ن  الدولية،  لل�صرعية 
فل�صطني  وباعتبار  امل�صروعة،  وبحقوقهم  بق�صيتهم 
على  عزميتهم  يف  ذل��ك  ي��ف��ّت  ول��ن  ووط��ن��ه��م،  اأر���ص��ه��م 
القد�س  ملدينة  بالن�صبة  الإحتالل  �صيا�صات  مواجهة 
وباقي عنا�صر الق�صية الفل�صطينية وعلى الأخ�س منها 
ق�صية حق العودة. اإن مدينة القد�س، وكما يتم التاأكيد 
يف يوم القد�س العاملي، وب�صكٍل دائم، حتتل مكانًا ا�صا�صيًا 
يف م�صار ال�صراع مع الحتالل، وقد ارتفع من�صوب هذه 
م�صت  التي  املتتالية  الأمريكية  الإجراءات  مع  املكانة، 
الرئي�س  اع��الن  منذ  املحتلة،  الفل�صطينية  املدينة 
الأمريكي دونالد ترامب العرتاف بها كعا�صمة ل�"دولة 
وا�صتتباعًا  اليها،  وا�صنطن  �صفارة  ونقل   ، الحتالل" 
بال�صغط على بع�س الدول لنقل �صفاراتها، وكان اأخرها 
دولة  هي   ���� الأمريكية  امل��وز  جمهوريات  من  دول��ة   ����
)هندورا�س( التي اعلنت نيتها عن نقل �صفارتها للقد�س 
املحتلة. وغريها من بع�س الدول قليلة العدد من �صاكلة 

)هندورا�س(.
وع��ل��ى اجل��ان��ب الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ات��ف��ق��ت الأح����زاب 
القد�س،  مدينة  ب�صاأن  التقاطع  على  "الإ�صرائيلية"، 
وفق قوا�صم �صبه تامة، فرئي�س حزب الليكود، بنيامني 
قدم  والعلنية،  منها،  ال�صرية  وبتفاهماته  نتنياهو، 
اأعداد  زيادة  ذلك  و�صمل  الهيكل،  جلماعات  الت�صهيالت 
الأعياد  خ��الل  خا�صة  الأق�صى،  للم�صجد  املقتحمني 
جمموعة  كل  يف  الأف��راد  اأع��داد  زي��ادة  مع  التوراتية، 
املغاربة،  باب  عند  النتظار  فرتات  وتقلي�س  ُمقتحمة، 
وتقدمي ت�صهيالت متطورة قد ت�صل اإىل فتح م�صرب اآخر 
املغاربة،  باب  ج�صر  مدخل  عند  احلايل  للم�صرب  مواز 
وبالتايل تغيري الو�صع القائم بامل�صجد الأق�صى تدريجيًا 
وب�صكٍل مت�صارع، وقيام �صرطة الحتالل بال�صماح وغ�س 
النظر عن �صلوات املتطرفني داخل الأق�صى، وقد ي�صل 
داخل  وال�صجود  بال�صالة  لهم  �صمنيًا  لل�صماح  الأم��ر 
عالنية،  ذل��ك  عن  الإف�صاح  دون  ال�صرقية  ال�صاحات 
وهذا ما يعني تغيري الو�صع القائم. اإن انتهاكات "دولة 
وحماولة  ال��دول��ي��ة،  وال�صرعية  للقانون  الحتالل" 

تهويد املدينة املقد�صة والإطباق عليها، و�صمها ل�"دولة 
الحتالل" ، تتوا�صل دون توقف منذ الإحتالل الكامل 
للمدينة يف حزيران/يونيو 1967، لكن عملية التهويد 
الأمريكي  باملوقف  عالقة  له  اأخ��ر،  حيزًا  الآن  تاأخذ 
الحتالل"  ل�"دولة  م�صبوق  غري  ب�صكٍل  املنحاز  الأعمى 
الرئي�س  حيث  ال�صابقة  الرئا�صية  الفرتة  يف  خا�صة   ،
للتوغل  الإحتالل  ب�صلطات  مادفع  وهو  ترامب،  دونالد 
داخل املدينة واحيائها العربية، الإ�صالمية، وامل�صيحية، 
ال�صعبية،  حاراتها  �صمن  حتى  املدينة  تهويد  بغر�س 
�صنواٍت  منذ  القائمة  العربية  واوابدها  والتاريخية، 
طويلة جدًا، ف�صاًل عن التو�صع على قو�س حميطها، ومن 
فارغة  لوكانت  حتى  امل�صتعمرات  وبناء  اجلهات،  جميع 
اأمل  على  ال�صكان،  من  متوا�صعة  باعداد  اأو  ال�صكان  من 
الإح��ت��الل.  نظر  وجهة  من  ُج��دد  مب�صتوطنني  رفدها 
ماجرى  املدينة،  حميط  على  املمار�صات  تلك  من  وكان 
مبنطقة )�صور باهر(، واإعالن حمكمة الحتالل  نيتها 
بطرد 22 مواطنًا فل�صطينيًا من منازلهم يف حي �صلوان، 
وت�صليم العقارات والأر�س جلمعية اإ�صتيطانية ميينية، 
هي "عطريت كوهانيم" التي تدعي ملكيتها لليهود، فيما 
اإثباتات جوهرية  "الإ�صرائيلية" عدة  املحكمة  رف�صت 
قدمها الفل�صطينيون �صد الإخالء. وعليه، اإن ما يجري 
يقع  واق�صاء،  ح�صار  من  واأبنائها  القد�س  مدينة  ب�صاأن 
ل�صالح  الفل�صطيني،  املواطن  باإن�صانية  امل�صا�س  خانة  يف 
القيام  ما يتطلب  ا�صتعمارية، وهو  ا�صتيطانية  �صيا�صات 
بخطوات عملية على جميع امل�صتويات من اأجل حماية 
ووقف  الفل�صطيني  فاخلال�س  ومقد�صاتها.  القد�س 
نزيف الدم والقمع يف فل�صطني يتم يف اليوم الذي يحمل 
اأر�س  عن  ويرحل  ع�صاه  والإ�صتيطان  الإحتالل  فيه 

فل�صطني، ومقد�صات �صعبها.

 وختامًا، ويف يوم القد�س العاملي، نكرر القول: اإن كل 
�صيا�صات الإحتالل، وم�صاريعه، بالن�صبة للقد�س ولعموم 
لل�صعب  العادلة  التحررية  الوطنية  الق�صية  عن�صر 
العربي الفل�صطيني، مبا فيها ال�صفقة امل�صمومة امل�صماة 
اإن كل تلك  انهارت،  التي  الأمريكية  القرن"  "�صفقة  ب�� 
موا�صلة  عن  الفل�صطيني،  ال�صعب  تثني  لن  ال�صيا�صات 
وما  الأمريكية،  ال�صفقة  لتلك  ورف�صه  الوطني  كفاحه 
"احلكومة  اأق��دم��ت  ح��ال  ويف  املقد�صة،  املدينة  مي�س 
بحق  جديدة  اعتداءات  على  القادمة  الإ�صرائيلية" 
جاهز  الفل�صطيني  فال�صعب  املقد�صة،  واملدينة  الأق�صى 
للرد بالرغم من الواقع ال�صعب الذي يعي�صه، فتجربة 
اأن  توؤكد  الرحمة  وباب  الإلكرتونية  البوابات  هّبتي 
على  قادرة  املتوفرة  الأ�صلحة  وبكل  ال�صعبية  املواجهة 
بالرغم من مواجهة  م�صاريعه،  الإحتالل وقرب كل  ردع 
ُمدجج  جلي�ٍس  ال��ع��اري  ب�صدره  الفل�صطيني  ال�صعب 
بال�صالح والعتاد واآلف امل�صتوطنني )املُ�صتعمرين( الذي 
اإّل من  يحملون ال�صالح الناري يف مواجهة �صعٍب اأعزل، 

ارادته الوطنية. 

دونالد  ال�صابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��رار  �صّكل 
القد�س  ملدينة  املتحدة،  ال��ولي��ات  اعتبار  ترامب 
ال�صفارة  ونقل  الح��ت��اللک  کدول��ة  لكيان  عا�صمة 
و�صرعية  ال��دويل  للقانون  حتديًا  اإليها،  الأمريكية 
القرارات الأممية ون�صفًا لها. وقد جاء موقف الإدارة 
َ بدايات ف�صل  ال�صابقة نهاية العام 2017 بعدما تبنيَّ
القرنک يف حينها، بفعل �صمود  ب��� ک�صفقة  ماُي�صمى 
والتفافه  وال�صتات،  الوطن  يف  الفل�صطيني  ال�صعب 
وحق  القد�س  ق�صيتي  ومنها  الوطنية  ثوابته  حول 

العودة.
 ورمبا يجدر التذكري هنا باأن هذا القرار الأمريكي 
دونالد  ال�صابق  الرئي�س  وفريق  ال�صابقة  ل���الإدارة 
الأمريكي  اليهودي  املت�صهني  �صهره  بقيادة  ترامب 
الكونغر�س  كان  اإذ  مفاجئًا،  يكن  مل  كو�صنري،  لجارد 
نقل  على  ن�ّس   )1990 )ع��ام  ق��رارًا  اتخذ  الأمريكي 
القد�س  اإىل  اأبيب"  "تل  من  املتحدة  الوليات  �صفارة 
الأمريكي  الرئي�س  عهد  يف  جتديده  مت  وقد  املحتلة، 
بنود،  ثالثة  القرار  وت�صمن  كلينتون.  بيل  الأ�صبق 
وثانيها،  جم��زاأة.  غري  دة  موحَّ القد�س  بقاء  اأولها، 
وثالثها،  الحتالل".  ل�"دولة  عا�صمة  بها  العرتاف 
الأمريكية  ال�صفارة  بنقل  الأمريكية  الإدارة  ال��زام 
الناحية  م��ن  وامل��ن��ا���ص��ب  امل��الئ��م  ال��وق��ت  يف  اإل��ي��ه��ا 
ال�صيا�صية. ويف حينه اأجاز الكونغر�س اإمكانية تاأجيل 
طلب  على  بناًء  م��رة،  كل  اأ�صهر  �صتة  اخلطوة  ه��ذه 
ُم�صبق يقدمه الرئي�س اإىل الكونغر�س، بداعي حماية 
الأم��ر  املتحدة"،  للوليات  القومي  "الأم���ن  م�صالح 
الرئي�س  عهد  يف  القرار  هذا  تنفيذ  دون  حال  الذي 
الأ�صبق بيل كلينتون وماتاله من روؤ�صاء : جورج بو�س 
الإبن، وباراك اأوباما. ويف هذا الإطار، �صمل التعاطي 
الفل�صطيني مع ق�صية القد�س ثالث م�صائل ا�صا�صية: 
ذات  مقد�صة  مدينة  القد�س  باعتبار  تتعلق  الأوىل، 
بل  وح��ده��م،  الفل�صطينيني  تخ�س  ل  ا�صالمي  بعد 
يف  والعدالة  ال�صالم  وقوى  وامل�صيحيني  امل�صلمني  كل 
وال�صيا�صي  الوطني  بالبعد  تتعلق  والثانية،  العامل. 
للمدينة من الزاوية الفل�صطينية، اإذ تعتربها "دولة 
طابعها  تغيري  حماولتها  مع  لها،  عا�صمة  الحتالل" 
فيها،  ال�صتيطان  وتعزيز  معاملها  وتغيري  الدميغرايف، 
الفل�صطيني  ال�صعب  قبل  من  املرفو�س  الأم��ر  وه��و 
على  يخو�صها  ال��ت��ي  للمعركة  وع��ن��وان��ًا  وان�����ص��اره، 
الأر�س يف مواجهة "اأ�صرلة وتهويد" املدينة العربية 
الإ�صالمية وامل�صيحية. والثالثة، يف اجلانب احلقوقي 
ومقاومتها  الحتالل"  "دولة  �صيا�صات  بك�صف  املتعّلق 
وال�صكاكني،  ال�صباري  م��ن:  املتوفرة  الو�صائل  بكل 
باحلجارة  ال�صلمي  العمل  اىل  ال��ن��اري،  ال�صالح  اىل 
الأق�صى، ومقاومة  والثبات يف باحات  والإعت�صامات 

م�صاعي دولة الإحتالل الدوؤوبة
لتهجريهم  القد�س  فل�صطينيي  على  للت�صييق    
وتبنيها  واأرا�صيهم،  بيوتهم  على  وال�صيطرة  منها، 
الفل�صطينيني  دور  ب��رز  وهنا  امل��ن��ازل.  ه��دم  �صيا�صة 
القد�س  اأجل  من  الفل�صطيني  الكفاح  جتليات  باأعلى 
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      مهما تعددت الأماكن وامل��دن، تظل القد�س 
التي  الكبرية  والعظمة  املقد�صة  بالهالة  حمتفظة 
مدينة  فهي  ب��ه��ا.  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل  حباها 
النبي  م�صرى  وفيها  ال�صماوية،  والر�صالت  الأنبياء 
الأق�صى  امل�صجد  وفيها  وال�صالم(،  ال�صالة  )عليه 
وقد  ال�صريفيني،  احلرمني  وثالث  القبلتني  اأوىل 
الكرمي  القراآن  اآيات  يف  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأ�صار 
الآي��ات.  من  الكثري  يف  املقد�صة  املدينة  ه��ذه  اإىل 
�صيدة  وه���ي  جميعها،  امل���دائ���ن  زه����رة  ف��ال��ق��د���س 
والعراقة  واحل�صارة  اجلمال  عر�س  على  متوجة 
اأن  ن�صتطيع  لن  مكانتها،  و�صفنا  ومهما  والأ�صالة، 
التي  املدينة  هي  القد�س.  حق  من  قلياًل  ول��و  نفي 
�صّعد  اإذ  عمرها،  من  حا�صمة  حلظات  الآن  تعي�س 
وخطواته  واقتحاماته  اإغالقاته  من  الح��ت��الل 
عموم  و�صد  القد�صي،  احل��رم  �صد  ال�صتفزازية 
القريبة. واأحيائها  املدينة  اأبناء  من  املقد�صيني 
اقتحاماتهم  واملتطرفون  امل�صتوطنون  يوا�صل 
وحرا�صة  حماية  حتت  املبارك  الأق�صى  لباحات 
فيه  اأق����ّرت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  الح��ت��الل،  �صرطة 
التهويدية  امل�صاريع  م��ن  العديد  الكيان  حكومة 
الزماين  التق�صيم  ومنها  الأفكار  بع�س  مع  مرتافقة 
ل�صتغالل  نتنياهو  حكومة  ت�صعى  وهنا  واملكاين. 
الدويل  والن�صغال  والعربي  الفل�صطيني  الرتباك 
مب�����ص��اك��ل امل��ن��ط��ق��ة، لإي���ج���اد ث��غ��رة ل��ال���ص��ت��ف��راد 
ب��ال��ق��د���س واأه��ل��ه��ا ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني، وم��ق��اي�����ص��ة 
املفاو�صات. م��ائ��دة  على  اجل��دي��د  ال��واق��ع  الأم���ر 
منذ ظهور احلركة ال�صهيونية، ومنذ نلك الوقت 
ال�صهيوين،  العربي  ال�صراع  قلب  القد�س  احتلت 
العرب وامل�صلمني  لها من مكانة دينية لدى  ملا  وذلك 
تنطوي  خماطر  من  بها  يحدق  وملا  اأوىل،  جهة  من 
عليها الدعاءات ال�صهيونية الزائفة بوجود »هيكل 
ال�صريف من جهة ثانية. لذا  �صليمان« حتت احلرم 
يلجاأ الحتالل الإ�صرائيلي على الإطباق على القد�س 
وتهويدها يف �صياق »م�صروع عا�صمة موحدة« للكيان 
ال�صتهداف  ب��وؤرة  القد�س  �صّكلت  فقد  ال�صهيوين. 
الزائفة  الدع���اءات  عليها  ُبنيت  التي  ال�صهيوين 
والأكاذيب الباطلة، انطالقًا من املفاهيم العن�صرية 
للمدينة  للعودة  تدعو  التي  ال�صهيونية  والأ�صاطري 
تربير  اأج��ل  من  امليعاد،  اأر���س  باعتبارها  املقد�صة 
ال�صهيوين  امل�صروع  واإق��ام��ة  ال�صتعمارية  الغاية 
من  فيها  وما  القد�س  له  تتعر�س  وما  فل�صطني.  يف 
املتبعة  ال�صتعمارية  ال�صرتاتيجية  هو  مقد�صات، 
وتهويدها،  اأرا�صيها  مل�صادرة  ال�صهيوين  الكيان  يف 
ثم ا�صت�صدار ت�صريع يف الكني�صت )الربملان( يق�صي 
بتق�صيم امل�صجد الأق�صى واحلرم القد�صي مثلما وقع 
يف امل�صجد الإبراهيمي مبدينة اخلليل املحتلة قبل 
امل�صجد  لهدم  التفافية  و�صيلة  اأو  كمقدمة  اأع��وام، 
الأق�صى واإقامة الهيكل املزعوم مكانه، بغ�س النظر 
عن تداعيات مثل هذه املحاولة ونتائجها. ويف هذا 
ال�صياق عقد الكني�صت موؤخرًا وبعد العودة لأعماله 

القد�س عرو�س عروبتنا

كاملة  الأردن��ي��ة  ال�صيادة  �صحب  مقرتح  ملناق�صة 
امل�صجد.  على  الإ�صرائيلية  ال�صيادة  فر�س  بهدف 
الإ�صرائيلية  احلكومة  اأقدمت  فقد  وعليه، 
مواجهة  لقيام  توؤ�ص�س  ا�صتفزازية  خطوة  على 
مفتوحة، متثلت بقيام وزير الإ�صكان الإ�صرائيلي 
�صلوان  حي  يف  لل�صكن  النتقال  اأرئ��ي��ل(  )اأوري 
بالقد�س املحتلة واإعالن فر�صيته »اأن اليهود اأكر 
�صاحب  اأي�صًا  وكان  اأكر«  اأمان  يعني  مكان  كل  يف 
اإىل  الو�صول  اليهود  ي�صتطع  مل  »اإذا  مقولة... 
فاإّن  ال�صنني،  اآلف  عمرها  كلمات  وت��الوة  احلرم 
امل�صلمني  وجه  يف  كّليًا  احلرم  اإغالق  من  منا�س  ل 
اأي�صًا«. ومن هنا، فقد قامت ال�صرطة الإ�صرائيلية 
املعروفة  اخلطة  اإطار  يف  الالزمة  بال�صتعدادات 
اأي  للجم  خطة  وه��ي  الأ���ص��وار(  )ح��را���س  با�صم 
وامل�صجد  املدينة  عن  للدفاع  فل�صطيني  حت��رك 
وبهذا  والإ�صالمية،  العربية  واأحيائها  الأق�صى 
املوؤ�ص�صات  ق��رارات  بكل  احلائط  عر�س  �صربت 
الأم��ن  جمل�س  ق����رارات  مقدمتها  ويف  ال��دول��ي��ة 
واجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة اخل��ا���ص��ة 
بالأرا�صي املحتلة ومدينة القد�س، وُاحتّلت القد�س 
بالعتماد على اأ�صاطري ومزاعم دينية و�صهيونية 
الدويل  التواطوؤ  وعلى  لليهود،  العودة  حق  وعلى 
الواقع. الأم��ر  �صيا�صة  وفر�س  العربي  وال�صعف 
اإىل  ي�صل  اأن  امل�صتعمر  اإليه  ي�صعى  ما  اأهم  اإّن 
ال�صكان  وتروي�س  وال�صتقرار  الهدوء  من  درجة 
حتى  عليهم  والت�صييق  وتقلي�صهم  الأ�صليني 
القوانني  بتلك  و�صحقهم  اأخ���رى،  م��رة  التهجري 
مدينتهم  يف  حقوقهم  كل  حترمهم  التي  ال�صارمة 
وق�صم  »التو�صيع  ق��ان��ون  وا�صتعمال  واأر���ص��ه��م، 
حتت  لو�صعها  ال�صريف  للحرم  و�صمها  الأرا�صي« 
اأمانًا بالن�صبة  ال�صيطرة الإ�صرائيلية لتكون اأكر 
باإ�صراكهم  املقد�صيني  على  ال�صغط  زاد  وقد  لهم. 
والأرا�صي،  للعقارات  دائمًا  م�صتجدة  اأنظمة  يف 
العنف  عن  تبعدهم  مادية  مب�صاريع  واإدخالهم 
بد  ل  لكن  للم�صتعمر.  التبعية  من  لتزيد  الثوري 
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فاإما  الظالم،  ر�صالته من و�صط  اأن ينت�صل  لكل جيل 
اأن يحققها واإما اأن يخونها كما يقول فرانز فانون يف 
املطّبع  فاليوم ل فرق بني  الأر���س(،  كتابه )معذبو 
اخليانة،  هو  للتطبيع  الر�صمي  والتعريف  واخلائن 
وعدالة  الثورية  القيمة  يقتل  بائ�س  اإجن��از  وه��و 
الق�صية الفل�صطينية. ومن هنا جاء �صوت املقاومة 
و�صوت احلق لي�صكل �صندًا لق�صيتنا العادلة، بو�صفه 
ال�صيا�صة اخلارجية  اأحد املحاور ال�صرتاتيجية يف 
جانب،  من  هذا  الإيرانية  الإ�صالمية  للجمهورية 
رحمه  اخلميني  الإم���ام  م��ب��ادرة  اآخ��ر  جانب  وم��ن 
ال��ث��ورة  ومفجر  دينية  مرجعية  ب��اع��ت��ب��اره  اهلل 
حترير  اإىل  دع��ا  ال��ذي  وه��و  اإي���ران،  يف  الإ�صالمية 
اجلمعة  يوم  وحدد  ال�صهيونية،  براثن  من  القد�س 
عامليا  »ي��وم��ًا  ع��ام  كل  من  رم�صان  �صهر  من  الأخ��ري 
للقد�س«، واعترب »اإ�صرائيل غدة �صرطانية يف ج�صد 
ق��رار حتديد  وق��د ج��اء  ت���زول«.  اأن  الأم���ة يجب 
يوم  واإعالنه  رم�صان  �صهر  من  الأخ��ري  اجلمعة  يوم 
امل�صلمني  ل�صد وحدة  العاملي، حافزًا جديدًا  القد�س 
ولي�صتفيد من قوة امل�صلمني يف وحدتهم الرم�صانية 
لالأمة،  املركزية  والق�صية  الأه��م  الق�صية  ل�صالح 
الدين  القرار تتويجًا ملوقف علماء  حيث  كان هذا 
القد�س  منها  القلب  ويف  الفل�صطينية  الق�صية  من 
قلب  يف  ال�صهيوين  الكيان  زرع  منذ  ومقد�صاتها، 
افتتاح  حتى  امل�صوؤومة،  النكبة  وح��دوث  فل�صطني 
التحّول  نقطة  القد�س  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صفارة 
اأّن القد�س منذ  الُكربى يف امل�صروع ال�صهيوين. ذلك 
عنوان  و�صتبقى  ل�صراع  لهذا  عنوانًا  كانت  البداية 
الأمة، فهي معيار لكل �صيا�صي عربي واإ�صالمي، وهي 
مقيا�س ملعاداة الظلم ومقاومة الحتالل، وما زالت 
تنتظر دورًا عربيًا واإ�صالميًا ينتقل من الأقوال اإىل 
الأفعال، ل يرتك رجالنا واأهلنا وحدهم يف امليدان.
ها هي ثورات اأبطالنا املتوا�صلة يف القد�س، وما 
ن�صهده يف هذه الأيام الرم�صانية املباركة خري دليل 
على النهج املقاوم والثوري ارت�صاه اأهلنا يف القد�س، 
بربكتها  وحتميهم  وع��ّزه��م  بنخوتهم  يحموها 
حم��اولت  لك�صر  ي��ح��دث  م��ا  ك��ل  م��ع  ورحمانيتها، 
ومتابعة  امل�����ص��ري،  وت��ق��ري��ر  وال�����ص��م��ود  الن��ت�����ص��ار 
عرقلة  وحم��اولت  اأبطالها،  واأ�صر  وقتل  حقوقهم 
امل�صاركة  يف  حقهم  عن  للتعبري  وطني  بدور  القيام 
بتقرير م�صريهم باأنف�صهم، دون حرمانهم هذا احلق 
يحافظون  زالوا  وما  احلالية(  النتخابات  )كم�صري 
وهم  والن�صر،  والتحرير  القد�س  �صرارة  نور  على 
جمعاء. الدولية  املوؤ�ص�صات  عجز  ثمن  يدفعون 

وال�صوؤال دائمًا..
هل �صتنحني قد�س الأقدا�س التي بارك   -

اهلل فيها وفيها قوم اهلل اجلبارين ؟!
ل نراهن على اأحد اإلكم .. وال�صرفاء..

* رئي�صة منرب فل�صطني الثقايف.

88



د  د د د د TAREEQ ALQUDS

سحر عيسى الوهيبي *
نبيل السهلي*

اليهودية  املجموعات  اقتحامات  تكن  مل   
الأ�صابيع  خ��الل  الأق�صى  امل�صجد  لباحات  املت�صددة 
اإذ  الأخ�������رية،  ت���ك���ون  ول����ن  الأوىل،  ه���ي  الأخ������رية 
بنيامني  الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  حكومة  ت�صعى 
مدينة  تهويد  اإىل   - ال��زم��ن  م��ع  �صباق  يف   - نتنياهو 
وع��دم  ال�صبابي،  ال��ع��رب��ي  امل�صهد  م�صتغلة  ال��ق��د���س، 
وامل��ايل  ال�صيا�صي  دعمهم  يف  وامل�صلمني  العرب  ارتقاء 
يواجهونه.  ال��ذي  التحدي  م�صتوى  اإىل  للمقد�صيني 
العازل  اجل���دار  بناء  م��ن  كبري  �صوط  قطع  فبعد   
بغية  ق���رارات  ع��دة  ا�صرائيل  اأ���ص��درت  القد�س،  ح��ول 
التعليم  تهويد  ال��ق��رارات  تلك  اخطر  وم��ن  تهويدها، 
اأم��الك  قانون  تطبيق  يف  ال�صروع  عن  ف�صاًل  العربي، 
قبل  م��ن  امل��ح��ج��وزة  املمتلكات  ي�صمل  ال���ذي  الغائبني 
املحتلة. ال�صرقية  القد�س  يف  الإ�صرائيلية  املوؤ�ص�صات 

ومي��ك��ن ال��ق��ول ب���اأن الإ����ص���رار الإ���ص��رائ��ي��ل��ي على 
القد�س  مدينة  يف  عن�صرية  ق��وان��ني  رزم���ة  تطبيق 
لالإطباق  نتنياهو،  حكومة  منهجية  �صياق  يف  يندرج 
و�صوًل  فيها،  احلياة  مناحي  كل  وتهويد  املدينة  على 
يف  اليهود  ل�صالح  الدميوغرايف  بالتوازن  الإخ��الل  اإىل 
املدينة، وبالتايل ن�صف اأمال منظمة التحرير يف اإقامة 
املتابع  و�صي�صهد  القد�س.  عا�صمتها  فل�صطينية«  »دولة 
جلهة  اأخ��رى  واإح��ي��اء  اإ�صرائيلية  ق���رارات  ا�صت�صدار 
فر�س الأمر الإ�صرائيلي الواقع على املدينة، و�صيرتافق 
ذل���ك مب��زي��د م��ن الق��ت��ح��ام��ات م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ات 
بغية  الإط��ارات  وكذلك  الق�صى،  لباحات  ا�صتيطانية 
القد�س. اأح��ي��اء  يف  العربية  امل��ن��ازل  ع�����ص��رات  ه��دم 
القد�س،  مدينة  معامل  لتهويد  �صيا�صتها  �صياق  ويف 
لل�صروع  قرارًا  تبنت  اأنها  موؤخرًا  نتنياهو  حكومة  اأكدت 
جمددًا يف تطبيق قانون اأمالك الغائبني لي�صمل املمتلكات 
ذلك  قبل  ومت  املحتلة.  ال�صرقية  القد�س  يف  املحجوزة 
ا�صدار قرار لتهويد قطاع التعليم، وا�صقاط اجلن�صية عن 
املقد�صي الذي غادر القد�س للدرا�صة اأو العمل يف اخلارج 
قبل عدة �صنوات، والهدف من تطبيق تلك القرارات جعل 
ن�صبتهم  تتجاوز  ل  القد�س،  يف  اأقلية  املقد�صيني  العرب 
.2020 العام  نهاية  يف  املدينة  �صكان  من  املئة  يف   12

وميكن القول اإن تطبيق رزمة القرارات اجلائرة قد 
اأدى اإىل �صيطرة اإ�صرائيل على الق�صم الأكرب من الأرا�صي 
الفل�صطينية، التي تعود ملكيتها لالجئني الفل�صطينيني، 
عام  نكبة  اإث���ر  فل�صطني  خ���ارج  اإىل  ه��اج��روا  ال��ذي��ن 
الفل�صطينية  الأرا���ص��ي  حولت  الأم��ر  اآخ��ر  ويف   ،1948
العام  بعد  القانون  لهذا  وفقا  عليها  ال�صتيالء  مّت  التي 
الإ�صرائيلية  التطوير  �صلطة  اإىل  الو�صي  من  املذكور 
لتوطني  وا�صتخدمت  اليهودي«،  الوطني  »ال�صندوق  اأو 
الغائب  ق��ان��ون  اأ�صفى  اأخ���رى،  بعبارة  فقط.  اليهود 
»ال�صفة القانونية« على م�صادرة املمتلكات الفل�صطينية، 
وح���ّول تلك الأر�����س ل���ص��ت��خ��دام ال��ي��ه��ود ف��ق��ط، ومل 
الأ�صليني. الفل�صطينيني  للمالكني  تعوي�س  اأي  ُيدفع 
على  امل��ذك��ور  ل��ل��ق��ان��ون  اإ���ص��رائ��ي��ل  تطبيق  وي��ع��د 
���ص��رق��ي ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، م��دخ��اًل ل���الإع���الن ع��ن اأي 
يف  اأ�صحابها  يقطن  القد�س  يف  فل�صطينية  ممتلكات 
باأنها  عربي  بلد  اأي  اأو  غزة  قطاع  اأو  الغربية  ال�صفة 
م�صادرتها  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  تفتح  وب��ذل��ك  »م���رتوك���ة«. 
وت��ط��وي��ره��ا ل��ال���ص��ت��خ��دام الإ���ص��رائ��ي��ل��ي ف��ق��ط، من 
الفل�صطينيني. مل��ال��ك��ي��ه��ا  ت��ع��وي�����ص��ات  اأي  دف���ع  دون 
مدينة  على  الغائبني  قانون  تطبيق  خماطر  اأم��ا 
مبقدورها  ب��ات  الإ�صرائيلية  املوؤ�ص�صات  ف��اإن  القد�س، 
وعدم  اجلدار  من  الغرب  اإىل  الواقعة  الأر���س  م�صادرة 

من  املدينة  اإف���راغ  بعملية  القيام  اإىل  الإ�صرائيلية 
الإ�صرائيلية  ال��ه��وي��ة  �صحب  ق��وان��ني  تطبيق  خ��الل 
خ��ارج  ع��ام  م��ن  لأك���ر  يقيمون  ال��ذي��ن  املقد�صيني  م��ن 
املقد�صيني  للعرب  احل��ال  هي  وكذلك  القد�س،  مدينة 
العامل. دول  يف  اأخرى  جن�صيات  على  ا�صتحوذوا  الذين 
املقد�صيني  م��ن  اآلف  ع�صرات  ثمة  ل��ذل��ك،  وتبعًا 
على  وال�صيطرة  وط��رده��م  هويتهم  ب�صحب  م��ه��ددون 
عقاراتهم واأر�صهم يف ال�صنوات القليلة القادمة. ويف اإطار 
القد�س  مدينة  يف  التهويدية  الإ�صرائيلية  ال�صيا�صات 
الأم��ر  لفر�س  خمططاتها  من  نتنياهو  حكومة  كثفت 
الواقع يف مدينة القد�س، فهناك خمطط للقيام بعمليات 
جرف وتدمري لآلف املنازل، لك�صر التجمع العربي داخل 
ال�صيخ  حي  مثل  القد�س  مدينة  يف  العربية  الأح��ي��اء 
جراح والعيزرية. ونتيجة تلك املخططات فاإن 35 األف 
القد�س. مدينة  خ��ارج  اإىل  بالطرد  مهددون  مقد�صي 
القا�صي  الإ�صرائيلي  القانون  ا�صت�صدار  وبعد   
القد�س،  مدينة  يف  ال��ع��رب��ي  التعليم  ق��ط��اع  بتهويد 
فاإن  والإع��دادي��ة،  البتدائية  املرحلتني  يف  خ�صو�صًا 
فل�صطيني  األ���ف  ث��الث��ني  ي��الح��ق  »ال��رتان�����ص��ف��ري«  �صبح 
مدن  بقية  يف  التعليم  بفر�س  لال�صتئثار  القد�س  من 
ط��ردت  ق��د  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  وك��ان��ت  ال��غ��رب��ي��ة.  ال�صفة 
للقد�س  احتاللها  اأث��ن��اء  مقد�صي  األ��ف  ع�صر  خم�صة 
�صتني  نحو  ط��رد  ع��ن  ناهيك   ،1967 ع��ام  ال�صرقية 
 1948 ع��ام  وامل�صيحيني  امل�صلمني  املقد�صيني  من  األفا 
يف  ال�صهيونية  الع�صابات  ارتكبتها  التي  املجازر  بفعل 
وغريها. يا�صني  دي��ر  قرية  مثل  القد�س  ق�صاء  ق��رى 

 ول��ف��ر���س ال��واق��ع ال��ت��ه��وي��دي، جت���ري حم���اولت 
مربجمة  �صكانية  �صيا�صة  لتطبيق  حثيثة  اإ�صرائيلية 
يف  وذل���ك  املقبلة،  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  ال��ق��د���س  لتهويد 
طرد  على  اأ�صا�صا  تعتمد  دميوغرافية  �صيا�صة  �صياق 
حتت  املدينة  من  الفل�صطينيني  العرب  من  ع��دد  اأك��رب 
املهاجرين  م��ن  ع���دد  اأك���رب  وج���ذب  خمتلفة،  ح��ج��ج 
من  والهدف  كبرية.  مالية  اإغ��راءات  عرب  اإليها  اليهود 
الدميوغرايف  الواقع  الأم��ر  فر�س  حماولة  كله  ذل��ك 
اأه��م  م��ن  زال��ت  م��ا  التي  ح�صارتها  وت��دم��ري  ال��ي��ه��ودي، 
فيها. وج��ذوره  العربي  الإن�صان  تاريخ  على  الدلئل 

للن�صاط  ت��رك��ي��زًا  ث��م��ة  اأن  م��ت��اب��ع��ون  وي��ل��ح��ظ 
ال�صتيطاين داخل الأحياء العربية القدمية يف مدينة 
الدميوغرايف،  الزحف  عرب  تهويدها  بغية  القد�س، 
واإحالل مزيد من املهاجرين اليهود فيها عرب الإغراءات 
الإعفاءات  عن  ناهيك  ال�صخمة،  وامل�صاعدات  املالية 
ال�صريبية للم�صتوطنني اليهود �صواء داخل امل�صتوطنات 
التي حتيط بالقد�س من جميع الجتاهات -وعددها 26 
اأولئك الذين  اأو  األف م�صتوطن -  م�صتوطنة وفيها 180 
اأقاموا يف اأحياء يهودية يف داخل مركز املدينة اأو بالقرب 
من الأحياء العربية القدمية. كل ذلك يح�صل يف ظل 
املقد�صيني  وتثبيت  لدعم  وا�صح  واإ�صالمي  عربي  غياب 
وعا�صفة  الإ�صرائيلية  ال�صيا�صات  ملواجهة  مدينتهم  يف 
املدينة. يف  احلياة  مناحي  كافة  جتتاح  التي  التهويد 

مت�صارعة ح�صلت  اقتحامات  اأن ثمة  القول  ويبقى 
اليهودية  اجلماعات  قبل  من  الأخرية  الأ�صابيع  خالل 
متواترة  ت�صريحات  وهناك  الأق�صى.  امل�صجد  لباحات 
لتكرار  الكني�صت  يف  واأع�صاء  امل�صتوطنني  قادة  قبل  من 
العتداءات يف امل�صتقبل بوترية اأعلى، وبدعم من املوؤ�ص�صة 
ورم��وزه  الأق�صى  امل�صجد  على  اإ�صرائيل  يف  احلاكمة 
الدينية. ولدرء املخاطر املحدقة على مدينة القد�س؛ 
لبد اأن يرتقي العرب وامل�صلمون اإىل م�صتوى التحدي.
* كاتب فل�صطيني مقيم يف هولندا

تعرف  ول  الفل�صطينيني.  ملالكيها  تعوي�صات  اأي  دف��ع 
اأمالك  قانون  بتطبيق  �صتتاأثر  التي  الأرا�صي  م�صاحة 
على  ا�صتولت  الإ�صرائيلية  احل��ك��وم��ة  لأن  ال��غ��ائ��ب، 
�صجالت كل الأرا�صي الفل�صطينية امل�صتاأجرة يف القد�س، 
.2001 اأغ�����ص��ط�����س/اآب  يف  ال�صرق  بيت  اأغ��ل��ق  بعدما 
يف   5  ،43 ���ص��ادرت  ا�صرائيل  ب��ان  درا���ص��ات  وت��وؤك��د 
ال�صرقية  القد�س  يف  الفل�صطينية  الأرا���ص��ي  من  املئة 
فقط،  الإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  لبناء  وا�صتخدمت 
الكربى  الن�صبة  على  ت�صتحوذ  القد�س  واإن  خ�صو�صًا 
الدرا�صات  تلك  واأ�صارت  ال�صتيطانية.  الن�صاطات  من 
الفل�صطينية يف �صرقي  الأرا�صي  املئة من  اأن 41 يف  اإىل 
القد�س »منطقة خ�صراء«، وهي بذلك تخ�صع لقيود بناء 
ذلك  عن  ف�صال  الإ�صرائيلية،  احلكومة  و�صعتها  م�صددة 
من  فقط  املئة  يف   12،1 با�صتخدام  للفل�صطينيني  ي�صمح 
اأي 6 يف املئة  م�صاحة �صرقي القد�س، 50 يف املئة منها، 
من جمموع م�صاحة �صرقي القد�س، هي اأمالك »غائبني«. 
اجلديد. للقانون  وفقا  م�صادرتها  املمكن  من  وبذلك 

من  امل��ئ��ة  يف   4،3 با�صتخدام  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  وت��ق��وم 
م�صاحة �صرقي القد�س للمرافق الع�صكرية الإ�صرائيلية، 
والطرق وغري ذلك من البنى التحتية الإ�صرائيلية. ويف 
ما يتعلق باأرا�صي »املنطقة اخل�صراء«، تتالعب احلكومة 
اأن  على  ين�س  ق��دمي  عثماين  بقانون  الإ�صرائيلية 
الأرا�صي التي ل تتم فالحتها ملدة ثالث �صنوات ميكن اأن 
ت�صادرها الدولة وتعلنها »اأرا�صي دولة«. ويف ظل وجود 
الفل�صطينية  الإ�صرائيلية احلالية على احلركة  القيود 
وال�صتمرار يف بناء اجلدار، بات املزارعون الفل�صطينيون 
اأرا�صيهم.  اإىل  الو�صول  يف  جمة  �صعوبات  يواجهون 
ونتيجة لذلك، تواجه كل اأرا�صي هذه »املنطقة اخل�صراء« 
ميلكها  التي  امل�صاحة  فقط  ولي�صت  امل�����ص��ادرة،  خطر 
للم�صادرة. املعر�صة  هي  »الغائبون«  الأرا�صي  اأ�صحاب 

ال�صلطات  طبقت  ق�صرية،  دميوغرافيا  ولفر�س 
اأه��ايل  على  ج��ائ��رة  عن�صرية  ق��وان��ني  الإ�صرائيلية 
اإىل  فبالإ�صافة   ،1967 ع��ام  منذ  واأر���ص��ه��م  القد�س 
ا�صتخدام قانون الغائب لل�صيطرة على اأرا�صي املقد�صيني 
ال�صلطات  �صعت  ال��ق��د���س،  مدينة  خ���ارج  امل��وج��ودي��ن 

خطر تهويد القدس
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مندلباوم  بوابة  واأزال��ت  املبكى،  حائط 
امل��دي��ن��ة.  ���ص��ط��ري  تف�صل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
واأخ�����ذت ت�����ص��در ال���ق���رارات والأوام�����ر 
املحتلة  العربية  املدينة  لو�صع  الإداري��ة 
يف  فاأ�صدرت  الإ�صرائيلية.  ال�صيادة  حتت 
ال�صفة  فيه  �صمت  ق��رارًا   1967/6/11
اأ���ص��در  كما  ال��ق��د���س،  فيها  مب��ا  الغربية 
الإ�صرائيلي  الداخلية  ووزي��ر  الكني�صت 
ق���رارات،  ع��دة  و1967/6/28   27 يف 
جعلت �صرقي القد�س جزءًا ل يتجزاأ من 
الغربية املحتلة عام 1948)2(.  القد�س 
احل��اك��م  ق���ام   1967/6/29 وب��ت��اري��خ 
الغربية  لل�صفة  الإ�صرائيلي  الع�صكري 
العا�صمة  اأم��ني  اخلطيب  روح��ي  بت�صليم 
جمل�س  ح��ل  على  ن�س  ع�صكريًا،  اأم����رًا 
اأمانة القد�س املنتخب دميقراطيًا وحظر 
الدفاع  جي�س  )با�صم  فيه:  وجاء  ن�صاطه 
ولأع�صاء  اخلطيب  روح��ي  لل�صيد  اأعلن 
املجل�س البلدي اأمانة العا�صمة يف القد�س 

حل املجل�س البلدي)3(.
ومب��وج��ب امل��ر���ص��وم ال���ذي اأ���ص��درت��ه 
 1967/6/28 يف  الح���ت���الل  ح��ك��وم��ة 
على  الإ�صرائيلي  القانون  �صريان  ب�صاأن 
م�صاحتها  اأخرى  ومناطق  القد�س،  �صرقي 
يف  باهر  �صور  من  متتد  دومن  األ��ف   )70(
ال�صمال،  يف  قلنديا  مطار  اإىل  اجل��ن��وب 
�صمت هذه املناطق �صرقي القد�س املحتلة 
لتو�صيع م�صاحتها، و�صادق الكني�صت املقام 
 1948 عام  حمتلة  فل�صطينية  اأر�س  على 
ملكية وقفية وخا�صة على تعديل قانون 

هذا  اأ�صباب  يعرف  ل  فاإنه  ولهذا  ومفيد، 
ال�صجيج الذي ل مربر له«)5(. 

األ����غ����ت ����ص���ل���ط���ات الح�����ت�����الل يف 
والأن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ني   1967/6/30
بالقوانني  عنها  وا�صتعا�صت  الأردن��ي��ة 
حكمًا  وفر�صت  الإ�صرائيلية  والأنظمة 
اإرهابه  اإىل  املقد�صيني  اأخ�صعت  ع�صكريًا 
وع��ن�����ص��ري��ت��ه لإك���م���ال ت��ه��وي��د ال��ق��د���س 
وتقدمت  املحتلني.  ب�صطريها  العربية 
احل��ك��وم��ة الأردن����ي����ة ب��ت��اري��خ 4 مت��وز 
�صد  املتحدة  الأمم  اإىل  ب�صكوى   1967
يف  »اإ�صرائيل«  اتخذتها  التي  الإج��راءات 
يف  العامة  اجلمعية  فاتخذت  القد�س. 
مبوجبه  اعتربت  ق��رارًا   1967 متوز   14
باطلة،  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  اإج�����راءات  جميع 
اأي  اتخاذ  عن  والعدول  باإلغائها  وطالبت 
القد�س  يف  الو�صع  تغيري  �صاأنه  من  عمل 
على  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  مت��رد  وب��ل��غ  املحتلة. 
فيه  وق��ف  ح��دًا  املتحدة  الأمم  ق���رارات 
الدولية  املنظمة  اأم��ام  خارجيتها  وزي��ر 
يقول: )اإنه حتى لو �صوتت جميع الدول 
الأع�صاء يف الأمم املتحدة �صد اإجراءات 
تتزحزح  لن  اإ�صرائيل  ف��اإن  القد�س  �صم 
الإج��راءات(،  تلغي هذه  اأو  عن قراراتها 
ووعدت »اإ�صرائيل« الأمم املتحدة بالعمل 
م�صتوى  ورفع  الفل�صطينيني  رفاهية  على 
حياة  م�����ص��ت��وى  اإىل  املعي�صي  ح��ي��ات��ه��م 
للعيان  اأثبت  الواقع  ولكن  الإ�صرائيليني، 
اأن اليهود اأ�صاتذة كبار يف فن الكذب، واأن 
يف  النازية  اأملانيا  على  تفوقت  »اإ�صرائيل« 
ويف  ال�صتعمارية،  والأط��م��اع  الوح�صية 
القانون  مبادئ  واحتقار  والكذب  اخلداع 

الدويل والعهود واملواثيق الدولية.
موقفها  يف  املتحدة  الأمم  ا�صتمرت 
املحتلة  العربية  القد�س  لتهويد  الراف�س 
 21 يف  ال����دويل  الأم����ن  جمل�س  ف��ات��خ��ذ 
فيه  اأك��د   ،253 رق��م  ال��ق��رار   1968 اأي��ار 
بالغزو  الأرا����ص���ي  ع��ل��ى  ال���ص��ت��ي��الء  اأن 
لعدم  وياأ�صف  مقبول،  غري  اأمر  الع�صكري 
اجلمعية  ل��ق��رارات  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  امتثال 
والأعمال  الإجراءات  اأن  ويعترب  العامة، 
بها  قامت  التي  والإداري����ة  الت�صريعية 
الأرا�صي  ملكية  ن��زع  ومنها  »اإ�صرائيل«، 
الو�صع  تغيري  اإىل  تهدف  التي  واملمتلكات 
واأعمال  اإج���راءات  القد�س  يف  القانوين 
ق��راره  يف  الأم���ن  جمل�س  وطلب  باطلة، 
جميع  تلغي  اأن  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  م��ن  امل��ذك��ور 
والمتناع  اتخذتها،  التي  الإج����راءات 
تغيري  اإىل  يهدف  اإج��راء  اأي  اتخاذ  عن 
الو�صع يف القد�س املحتلة. ونظرًا لهيمنة 
الوليات  روؤ�صاء  على  اليهودية  اللوبيات 
اأعلنت  الأمريكي  والكونغر�س  املتحدة 

من  ال�صابع  يف  »اإ���ص��رائ��ي��ل«  احتلت 
حزيران القد�س ال�صرقية، وكانت اآنذاك 
الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  م��ن  ج���زءًا 
الفور  على  وب���داأت  الثانية،  وعا�صمتها 
بحمالت اإرهابية وح�صية بحق املقد�صيني 
والكنائ�س،  واملنازل واجلوامع  ال�صوارع  يف 
ول تزال م�صتمرة حتى اليوم لبث اخلوف 
وترحيلهم  املقد�صيني  �صفوف  يف  والذعر 
و���ص��ل��ب اأرا���ص��ي��ه��م وم��ن��ازل��ه��م، واإق��ام��ة 
فوقها  اليهودية  وامل�صتعمرات  الأح��ي��اء 
وعلى اأنقا�صها، لتهويد املدينة التي اأ�ص�صها 
وامل�صيحية  اليهودية  ظهور  قبل  العرب 
والإ���ص��الم، وط��ردت على الفور ع��ددًا من 
القادة ال�صيا�صيني والدينيني اإىل الأردن، 
الغازية  الإ�صرائيلية  القوات  وا�صتخدمت 
يف عدوانها على املدينة العربية املقد�صة 
مدينة الإ�صراء واملعراج، الأ�صاليب نف�صها 
الإرهابية  الع�صابات  ا�صتخدمتها  التي 
و�صترين  كالهاغاناه  امل�صلحة  اليهودية 
التي  اجلماعية  امل��ج��ازر  يف  والأرغ����ون، 
الغربي  ال�صطر  احتالل  ع�صية  ارتكبها 
روحي  اأكد  حيث   ،1948 عام  املقد�س  من 
ال��ق��وات  »اأن  العا�صمة  اأم���ني  اخل��ط��ي��ب 
و�صكانها  املدينة  اأمطرت  الإ�صرائيلية قد 
بالقنابل  املتوا�صل  الق�صف  م��ن  ب��واب��ل 
ر�صا�س  من  وزخ��ات  وج��وًا  اأر�صًا  املحرقة 
الر�صا�صات، حيث ا�صت�صهد حوايل )300( 
بكاملها  ع��ائ��الت  بينهم  املقد�صيني  م��ن 
ال��ط��رق��ات  يف  وبع�صهم  امل��ن��ازل  داخ���ل 
والأزقة«(1(. وكانت تفر�س منع التجول 
تقوم  واأ�صابيع  واأي��ام  بل  طويلة  ل�صاعات 
وتعذيبهم  ال���ع���رب  ب��اع��ت��ق��ال  خ��الل��ه��ا 
وت�صييق اخلناق عليهم مما زاد من موجات 
النزوح عن املدينة املقد�صة لتغيري وجهها 

الدميغرايف.
ب�����داأت اجل���راف���ات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
املحتلة  العربية  املدينة  معامل  بتغيري 
لتحقيق  لالحتالل  الأوىل  ال�صاعات  منذ 
ال�صتعمار ال�صتيطاين والتطهري العرقي، 
وجعل املدينة العربية ب�صطريها املحتلني 
ا�صتعماري  يهودي  غيتو  لأك��رب  عا�صمة 
املنطقة  ق��ل��ب  يف  وع��ن�����ص��ري  واإره���اب���ي 
حي  بهدم  و�صرعت  الإ�صالمية.  العربية 
اأمام  كبرية  �صاحة  اإىل  وحتويله  املغاربة 

التأييد األمريكي لتهويد القدس  
يزيد من الكراهية والبغضاء للواليات املتحدة

اأ�ضعلت »اإ�ضرائيل« يف اخلام�س من حزيران عام 1967 حرب حزيران العدوانية، لتدمري القوات واملنجزات العربية والق�ضاء 

على الوحدة العربية والأنظمة الوطنية، واحتالل القد�س ال�ضرقية وتهويدها وتهويد املقد�ضات العربية فيها الإ�ضالمية 

منها وامل�ضيحية، وعرقلة التنمية والتطور وال�ضتقرار، ور�ضم خريطة جديدة للمنطقة اأ�ضواأ من خريطة �ضايك�س – بيكو، 

ولفر�س الهيمنة الأمريكية -الإ�ضرائيلية من خالل م�ضروع ال�ضرق الأو�ضط اجلديد، واإقامة »اإ�ضرائيل« العظمى القت�ضادية 

بدًل من اإ�ضرائيل الكربى اجلغرافية، لتحقيق اخلرافات والأكاذيب والأطماع التوراتية والتلمودية يف فل�ضطني العربية.

البلديات متهيدًا ل�صم �صرقي القد�س اإىل 
وبلغ  املحتلة.  القد�س  غربي  �صالحيات 
اخلبث واملكر واخلداع والت�صليل والكذب 
على  الكني�صت  فيه  واف��ق  ح��دًا  اليهودي 
على  املحافظة  قانون  وه��و  اآخ��ر  ت�صريع 
الأماكن املقد�صة، ون�س يف مادته الأوىل: 
انتهاك  م��ن  املقد�صة  الأم��اك��ن  )حتفظ 
ومن  بها  اآخ��ر  م�صا�س  ك��ل  وم��ن  حرمتها 
اأبناء  و�صول  بحرية  مي�س  قد  �صيء  اأي 
اأو  يقد�صونها  التي  الأماكن  اإىل  الأدي��ان 

مب�صاعرهم جتاه تلك الأماكن()4(.
هذا  من  الإ�صرائيلي  املحتل  اأراد  لقد 
وخداعه  العامل  ال��راأي  ت�صليل  القانون 
والإي���ح���اء ب���اأن دول���ة الح��ت��الل تعمل 
ولكن  امل��ق��د���ص��ة،  الأم��اك��ن  حماية  على 
لقطعان  ال�صماح  منه  احلقيقي  ال��ه��دف 
اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  ال��ي��ه��ود  امل�صتعمرين 
باحات امل�صجد الأق�صى متهيدًا لال�صتيالء 
عليها وم�صادرتها وتهويدها، وهذا ما ظهر 
املحافظة  اأي�صًا  ويعني  بعد.  فيما  بجالء 
على الو�صع غري ال�صرعي الذي خلقته يف 
حائط الرباق )اأي ما ت�صميه كذبًا وبهتانًا 
تق�صيم  على  واملحافظة  املبكى(  بحائط 
وو�صل  اخلليل.  يف  الإبراهيمي  امل�صجد 
الكذب والت�صليل اليهودي حدًا وقف فيه 
اأبا اإيبان وزير خارجية العدو اأمام الأمم 
القد�س  يف  حدث  ما  )اإن  يقول:  املتحدة 
تت�صمن  عادية  اأمورًا  يتعدى  ل  ال�صرقية 
باملاء  املدينة  من  الثاين  الق�صم  تزويد 
�صحي  ه��و  م��ا  وك��ل  وامل��ج��اري  والكهرباء 

د.غازي حسين
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باب العامود عنوان المواجهة 
بين القدس واالحتالل الصهيوني

المحرر السياسي
يخو�صها  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ات  ت�صكل 
الحتالل  قوات  �صد  الفل�صطيني  ال�صعب 
مل  والتي  املحتلة،  القد�س  يف  ال�صهيوين 
ث��ورة  الح��ت��الل،  ع��ق��ود  طيلة  تتوقف 
اإذ  دائ��م��ة،  ا���ص��ت��ب��اك  وح��ال��ة  م�صتمرة 
اتخذت م�صارًا ثابتًا راف�صًا لالحتالل، وفق 
خط بياين يت�صاعد طردًا مع تزايد وترية 
مواجهة  يف  اليوم  تتجدد  وهي  العدوان. 
قوات الحتالل واجلماعات ال�صتيطانية 
بالعتداء  يقومون  الذين  وامل�صتعربني 
حيث   واملمتلكات،  واملنازل  املقد�صات  على 
ت�صهد منطقة باب العامود وحميط البلدة 
بداية  منذ  املحتلة،  القد�س  يف  القدمية 
مت�صاعدة،  يومية  م��واج��ه��ات  رم�����ص��ان، 
اإىل  لت�صل  الآخ���ر  تلو  ي��وم��ًا  تدحرجت 
اإ�صرائيليني  م�صتوطنني  مركبات  اإح��راق 
و�صربهم، ورجم عنا�صر �صرطة الحتالل 
من  لي�صري  �صفر،  م�صافة  م��ن  باحلجارة 
هّبة  اإىل  �صريتقي  احل���دث  اأن  ال��وا���ص��ح 
ال��ب��ّواب��ات  هّبَتي  غ��رار  على  جماهريية 
الإلكرتونية وباب الرحمة وغريهما، وقد 

ت�صتمّر لأ�صابيع.
ذروتها  امل��واج��ه��ات  ح��دة  بلغت  لقد   
الحتالل  �صلطات  انتهاكات  ت�صاعد  اإثر 
والعتداء  الفل�صطيني  لل�صعب  ال�صهيوين 
يف  الدينية،  ومقد�صاته  ممتلكاته  على 
العن�صري  التطرف  موجة  ت�صاعد  ظل 
ال��ت��ج��م��ع ال���ص��ت��ي��ط��اين  امل��ت��اأج��ج��ة يف 
اليهود  امل�صتوطنون  داأب  ال�صهيوين، حيث 
امل�صجد  باحات  اقتحام  على  وامل�صتعربون 
تلمودية  طقو�س  واأداء  املبارك  الأق�صى 
�صل�صلة  اإىل  املواجهات  فيه. وتعود بداية 
الأق�صى  امل�صجد  يف  للعدو  اع���ت���داءات 
الأول  اليوم  من  ب��دءًا  القدمية،  والبلدة 
العدو  �صرطة  �صرعت  حيث  رم�صان،  من 
العامود  باب  �صاحة  يف  حواجز  ن�صب  يف 
يف  ل��ي��اًل،  الفل�صطينيني  اأم���ام  واإغ��الق��ه��ا 
فيها  يتجّمع  التي  ال�صاحة  لإخالء  م�صعًى 
رم�صاين  كتقليد  �صمر  جل�صات  يف  ال�صبان 
ك���ّل ع���ام. وت���زام���ن ه���ذا الع���ت���داء مع 
الأق�صى  يف  ملئذنتني  اإ�صرائيلي  اقتحاٍم 
الأذان  ���ص��وت  م��ك��رّبات  اأ���ص��الك  وق��ط��ع 
على  امل�صّلني  اإم��ام  �صوت  »ت�صوي�س  بزعم 

مّطلعة  م�صادر  وتلفت  ان�صحابه.  ثّم  ومن 
الفل�صطينيني  املتظاهرين  معظم  اأن  اإىل 
اجلديد،  اجليل  من  هم  القد�س  �صوارع  يف 
املعتقلني تراوح  اأن ق�صمًا كبريًا من  ُمبّينة 
�� 22 عامًا، موؤكدة اأن  اأعمارهم ما بني 15 
�صعبية بامتياز وبال قيادة  الهّبة احلالية 
حمّددة. ول متتاز الهّبة اجلارية بعفويتها 
و�صعبيتها فقط، بل بانت�صار وا�صع لتطبيق 
الفل�صطيني  التفاخر  يف  ت���وك«  »ت��ي��ك 
حتّدث  اأن  و�صبق  للم�صتوطنني.  بالت�صّدي 
اأّي��ام،  قبل  العربية،  »ك��ان«  قناة  مرا�صل 
من  العدو  �صرطة  لدى  خ�صية  وج��ود  عن 
يف  امل�صتوطنني  مهاجمة  ح��وادث  ت�صاعد 
واأن  ت��وك«،  »تيك  عرب  وتوثيقها  القد�س 
اأن  حني  يف  ارتفاعًا،  ت�صهد  احلوادث  تلك 
الو�صول  ت�صتطيع  ل  الح��ت��الل  �صرطة 
دائمًا اإىل الفل�صطينيني الذين يظهرون يف 

هذه الفيديوهات.
�صرطة  اأغ��ل��ق��ت  امل���واج���ه���ات  ع��ق��ب 
الحتالل بّوابات الأق�صى يف وجه امل�صّلني 
عند الفجر، لكن و�صول اآلف الفل�صطينيني 
من القد�س والأرا�صي املحتلة عام 1948، 
العدو  اأج��ربا  البّوابات،  اأم��ام  وجتمهرهم 
اأكر  الأق�صى  ليوؤّم  جم��ددًا،  فتحها  على 
الثانية  اجلمعة  يف  م�صلٍّ  األ���ف   70 م��ن 
الحتالل  ت�صديد  رغم  على  رم�صان،  من 
الف�صائل  �صارعت  الوقت،  هذا  يف  قيوده. 
توؤكد  بيانات  اإ���ص��دار  اإىل  الفل�صطينية 
العدو  انتهاكات  واإدانتها  للهّبة،  دعمها 
الإ�صرائيلي، فيما وّجهت الأذرع الع�صكرية 
هكذا،  واأهلها.  القد�س  �صباب  اإىل  التحية 
املواجهات،  انطالق  على  اأي��ام  ع�صرة  بعد 
يرتقي  امل�صهد  اأن  على  مراقبون  ُيجمع 
اإىل »هّبة �صعبية« جديدة لن تنتهي بفتح 
اأنها  يبدو  بل  العامود،  باب  منطقة  العدو 
دعوات  مع  وخ�صو�صًا  لأ�صابيع،  �صت�صتمّر 
يف  الأق�صى  لقتحام  امل�صتوطنون  اأطلقها 

الثامن ع�صر من رم�صان. 
باب  يف  لتتجّدد  امل��واج��ه��ات  ع���ادت 
ا�صتمرارها،  احتمالية  يزيد  ما  العامود، 
وخا�صة يف ظّل موا�صلة العدّو وم�صتوطنيه 
املواجهات  انتقلت  كذلك،  ال�صتفزازات. 
يف  ال�صفة  يف  ال�صتباك  نقاط  بع�س  اإىل 
وبلدة  القد�س،  �صمايل  »قلنديا«  حاجز 
ال�صمايل  واملدخل  قلقيلية،  �صرقي  عزون 

ملدينة بيت حلم.

وتدرك �صلطات الحتالل باأن ال�صعب 
الفل�صطيني لن يرتاجع واأن الو�صع الراهن 
اإذ كلما  �صي�صتمر، وهو ما يخ�صاه نتنياهو، 
وال��ت��ح��دي،  امل��واج��ه��ة  م��ن  م��وج��ة  انتهت 
الطريق.  على  ج��دي��دة  م��وج��ة  تبعتها 
�صيدفع  فاإنه  غ��روره  درج��ة  بلغت  ومهما 
الوجودية  املعركة  ه��ذه  يف  باهظًا  ثمنًا 
يف  ال�صهيوين  الكيان  م�صتقبل  تهدد  التي 

فل�صطني.  

قتلى  ب��ذك��رى  الإ�صرائيليني  احتفالت 
ال�  جي�صهم يف �صاحة الرباق«، وفق القناة 

12 العربية.
اأ�صعل  الذي  الفتيل  �صّكلتا  احلادثتان 
العدو  �صرطة  �صّد  اليومية  امل��واج��ه��ات 
ال�صتباكات  لت�صتمّر  البداية،  يف  وحدها 
كّر  �صكل  على  وحميطه  العامود  ب��اب  يف 
اإل  هي  وما  وال�صرطة.  ال�صبان  بني  وف��ّر 
ومنّظمة  امل�صتوطنون  ��ن  د���صّ حتى  اأي���ام 
»لهافا« الإ�صرائيلية املتطّرفة جمموعات 
ال��ع��رب  ق��ت��ل  اإىل  ت���دع���و  »وات�������ص���اب« 
القد�س،  يف  اليهودي«  ال�صرف  و»ا�صرتداد 
يف  امل�صتوطنني  من  كبري  عدد  جتّمع  حيث 
غربي القد�س حماولني الو�صول مب�صريات 
ال��دع��وات  ه��ذه  لكن  ال��ع��ام��ود،  ب��اب  اإىل 
مواجهات  باأعنف  قوبلت  والع��ت��داءات 
حممد  ال�صهيد  هّبة  منذ  املدينة  �صهدتها 
���ص��رواة  ورغ���م   .2014 يف  خ�صري  اأب���و 
الحتالل  �صلطات  متار�صة  ال��ذي  العنف 
التي دفعت اآلف رجال ال�صرطة واجلي�س 
وامل�صتعربني اإىل احلرم القد�صي ال�صريف، 
للذود  الفل�صطينيون  ال�صبان  خ��رج  فقد 
ومل  مقد�صاتها،  وعن  املقد�صة  املدينة  عن 
كما  املقاومة  عن  الحتالل  جرائم  تثنهم 

مل ترعبهم اآلته الع�صكرية.
وق���د ن��ت��ج ع���ن امل���واج���ه���ات اإ���ص��اب��ة 
ثالث  وحتطيم  فل�صطيني،  مئة  من  اأك��ر 
ومركبتني  الح��ت��الل  ل�صرطة  مركبات 
»ك��ان«  ق��ن��اة  ق��ال��ت  فيما  للم�صتوطنني، 
اإ�صرائيليًا  �صرطيًا  ع�صرين  اإن  العربية 
كما  امل��واج��ه��ات،  خ��الل  ب��ج��راح  اأ�صيبوا 
اإ�صابة  عن  العربية   20 ال�  القناة  ك�صفت 
ق��ائ��د ���ص��رط��ة ال��ع��دو ���ص��رق��ي ال��ق��د���س، 
لواء  يف  م�صوؤول  اآخر  �صابط  اإىل  اإ�صافة 
�صرطة املدينة. و�صرعان ما تو�صّعت رقعة 
املواجهات ليلة اجلمعة، لتمتّد اإىل اأحياء 
وحّي  الطور  قرية  مفرق  مثل  من  جديدة 
فيديوهات  ووّثقت  وغريها.  اجلوز  وادي 
كثرية م�صّورة �صجاعة ال�صبان يف الت�صّدي 
�صّبان  اأحدها  يف  يظهر  اإذ  للم�صتوطنني، 
حاول  م�صتوطن  على  باأقدامهم  يدو�صون 
�صاّب  �صرب  اآخ��ر  ويف  عليهم،  الع��ت��داء 
اإ�صرائيليًا بحجر من م�صافة �صفر  �صرطيًا 

الذي اتخذ  نف�صها  »اإ�صرائيل« يف اجلل�صة 
اأنها لن تنفذه، وقررت يف 28  فيها القرار 
اأيار اأي بعد اأ�صبوع من اتخاذ جمل�س الأمن 
الإقليمي  للجي�س  املركزية  القيادة  نقل 
والعمل  الربيد  ومكاتب  ال�صرطة  وقيادة 
اإىل القد�س املحتلة، اإمعانًا منها يف التمرد 
وذلك  الدولية،  ال�صرعية  ق��رارات  على 
املطلق لحتالل  الأمريكي  التاأييد  ب�صبب 
الفل�صطينية  ل��الأرا���ص��ي  »اإ���ص��رائ��ي��ل« 
الإ���ص��راء  ملدينة  وتهويدها  والعربية 
احلرمني  وثالث  القبلتني  واأوىل  واملعراج 

ال�صريفني.
اإحراق  »اإ�صرائيل«  حماولة  وجاءت 
امل�صجد الأق�صى املبارك يف 21 اآب 1969 
على  »اإ�صرائيل«  ت�صميم  بجالء  لتظهر 
وعلى  اأنقا�صه.  على  املزعوم  الهيكل  بناء 
امل�صجد  اإح��راق  »اإ�صرائيل«  حماولة  اأثر 
ال��ق��رار  الأم����ن  جمل�س  ات��خ��ذ  الأق�����ص��ى 
فيه  ع��رّب   1969 اأيلول   15 يف   271 رق��م 
من  الأق�صى  بامل�صجد  حلق  ملا  احلزن  عن 
حلقت  التي  واخل�صارة  املتعمد  احلريق 
على  املجل�س  واأك��د  الإن�صانية،  بالثقافة 
اجلمعية  وق������رارات  ق���رارات���ه  ج��م��ي��ع 
ال��ع��ام��ة وع��ل��ى ع���دم ج���واز ال���ص��ت��ي��الء 
وطالب  الع�صكري،  بالغزو  الأرا�صي  على 
القرارات  خرق  عن  المتناع  »اإ�صرائيل« 
الإج����راءات  جميع  واإب��ط��ال  ال�صابقة 
و�صع  لتغيري  اتخذتها  التي  والأع��م��ال 
وات��خ��ذ  الأم����ن  جمل�س  وع���اد  ال��ق��د���س. 
فيه  اأكد  اأيلول 1971  القرار 298 يف 25 
والإج����راءات  الأع��م��ال  جميع  اأن  على 
و�صع  لتغيري  »اإ�صرائيل«  اتخذتها  التي 
�صرعية  اإىل  ت�صتند  ول  ملغاة  القد�س 
اإل��غ��ائ��ه��ا وع��دم  ق��ان��ون��ي��ة، ودع��اه��ا اإىل 
اتخاذ خطوات اأخرى يف القد�س املحتلة، 
العاملية  اليهودية  و�صع  �صجع  وجاء قرار 
»اإ�صرائيل«  والوليات املتحدة الأمريكية 
واجلمعية  الأم���ن  جمل�س  ق���رارات  ف��وق 
ال��ع��ام��ة، وف��وق م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون ال��دويل 
وال��ع��ه��ود وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة، وف��وق 
وحقوق  والدميقراطية  احلرية  مبادئ 
الإن�����ص��ان وال��ع��دل واحل���ق والإن�����ص��اف، 
انحيازًا  املنحاز  الأمريكي  املوقف  �صجعها 
تخاذل  جاء  كما  القد�س،  لتهويد  اأعمى 
امل��وق��ف��ني ال��ع��رب��ي وال������دويل وه��زال��ة 
وع�صيان  مترد  على  الفل�صطيني  املفاو�س 
»اإ�صرائيل« لتنفيذ قرارات ال�صرعية، دون 
والعربي  الفل�صطيني  بالرف�س  تكرتث  اأن 
ال��رغ��م من  وال��ع��امل��ي. وعلى  والإ���ص��الم��ي 
اأن  تعترب  الدولية  املنظمة  ق���رارات  اأن 
حمتلة  فل�صطينية  مدينة  القد�س  �صرقي 
فيها  الإ�صرائيلية  الإجراءات  جميع  واأن 
بني  وم��ا  وباطلة،  وملغاة  �صرعية  غ��ري 
الزمن.  طال  مهما  باطل  فهو  باطل  على 
لذلك اأكرر اإمياين بوجوب حترير القد�س 
ب�صطريها املحتلني وطرد الغزاة ودهاقنة 
وع��ودة  منها،  ال�صتيطاين  ال�صتعمار 
يحل  ك��ي  اإليها،  الفل�صطينية  ال�صيادة 
ال�صتقرار وال�صالم والزدهار يف املنطقة.
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حُميطها:  يف  �سورية  اأو  العام،  الإط��ار 
ت��ط��ّرق��ُت يف م��ق��الت ���س��اب��ق��ة )ان��ظ��ر 
اإىل  امل��ق��ال(  ه��ذا  اأ�سفل  بع�سها،  عناوين 
�سبكات  واإىل  الطاقة،  عن  التنقيب  ن�ساط 
ن��ق��ل وت�����س��وي��ق ال���غ���از، يف م��ن��ط��ق��ة ���س��رق 
العدوان  يف  املحروقات  ومكانة  املتو�ّسط، 
يحتله  ال��ذي  امل��ح��َوري  وال���ّدور  �سورية،  على 
ال��غ��از وال��ن��ف��ط يف ال�����س��ي��ا���س��ات ال��رّتك��ي��ة، 
لتبُدو  الإي��دي��ول��وج��ي��ة،  العوامل  جانب  اإىل 
����ُرّ قطار  ت��رك��ي��ا مب��ث��اب��ة ال��ق��اط��رة ال��ت��ي جَتُ
ويف  )الإ�سالمي(،  ال�سيا�سي  الدين  تيارات 
ُيديرون  الذين  امل�سلمون  الإخوان  مقّدمتهم 
ليبيا  من  وج���زءًا  وتون�س  املغرب  حكومات 
َقَطِري… واإع��الم��ي  م��ايل  بدعم  واليمن، 

اح��ت��ّد ال�����س��راع ب��ني ح��ك��وم��ات ب��ل��دان 
���س��رق��ي ال��ب��ح��ر الأب��ي�����س امل��ت��و���س��ط، بعد 
اكت�ساف كميات كبرية من الغاز، يف عر�س 
وليبيا، جنوبًا،  �سورية  املمتدة بني  ال�سواحل 
ل�سواحل  خالفًا  �سماًل،  وقرب�س،  واليونان 
فيما  التوريد،  على  تعتمد  بقيت  التي  تركيا 
��ه��ي��وين ع���ّدة اأه����داف،  ح��ّق��ق ال��ك��ي��ان ال�����سّ
اإيرنجي«  »نوبل  �سركة  اكت�ساف  ج��راء  من 
الأمريكية، كميات كبرية من الغاز الطبيعي، 
هذه  بني  ومن  املحتلة،  فل�سطني  �سواحل  يف 
الفل�سطيني،  ال�سعب  ثروات  نهب  الأهداف، 
للطاقة،  ُم�����س��ّدر  اإىل  ُم����َوّرد  م��ن  وال��ت��ح��ول 
واإجناز ال�ستقاللية القت�سادية، والندماج 
الإع��الن  بعد  خ�سو�سًا  املنطقة،  بلدان  يف 
بع�س  اأن��ظ��م��ة  م��ع  التطبيع  ع��ن  ال��ّر���س��م��ي 
تاأ�سي�س (ُمنتدى  وقبل ذلك  العربية،  الّدول 
 EastMed Gas ( املتو�سط   �سرق  غاز 
Forum يف بداية �سنة 2020، والذي يجمع 
و�سلطة  والأردن  وم�سر  ال�سهيوين  الكيان 
)رام اهلل( وقرب�س  الإداري  الذاتي  احلكم 
اأيلول/�سبتمرب  ويف  واإي��ط��ال��ي��ا،  وال��ي��ون��ان 
اإقليمية  منظمة  اإىل  املُنتدى  ل  ��َوّ حَتَ  ،2020
»اإن�����س��اء  ب��ه��دف  ال��ق��اه��رة،  ل��ل��غ��از، مقرها 
البنية  تكاليف  وخف�س  للغاز،  اإقليمية  �سوق 
وتاأمني  تناف�سية،  اأ�سعار  وتقدمي  التحتية، 
العالقات التجارية، مع �سمان تلبية العر�س 
للمنتدى«… امل��ك��ون��ة  ال����دول  م��ن  وال��ط��ل��ب 
منذ  العاملية،  الطاقة  �سركات  اأدرك��ت 
الطبيعي يف  الغاز  اأهمية حجم  �سنة 2000، 
املتو�ّسط،  الأبي�س  للبحر  ال�سرقية  ال�سواحل 
وك���ان���ت ���س��رك��ة »ب��ري��ت�����س غ�����از«، ال��ت��اب��ع��ة 
الربيطانية«،  ب��رتول��ي��وم  »بريت�س  ل�سركة 
قدم  تريليون  بنحو  خم��زون��ًا  اكت�سفت  ق��د 
�ساحل  من  كيلومرت   36 م�سافة  على  مكعبة 

�سنة  بداية  ويف   .) مارين  غزة  )حقل  غزة، 
اإي��رنج��ي«  »ن��وب��ل  ���س��رك��ة  اكت�سفت   ،200٩
الأمريكية، خمزونًا بقرابة ع�سرة تريليونات 
ت�سعني  م�سافة  على  ال��غ��از،  من  مكعبة  ق��دم 
املُحتّلة  حيفا  مدينة  ميناء  م��ن  كيلومرتا 
حقل  اكت�ساف  مع  بالتزامن   ،) متارا  )حقل 
مبخزون  قرب�س،  جزيرة  جنوبي  »اأفروديت« 
مكعبة  ق��دم  تريليونات  ت�سعة  بنحو  َر  ُق����ِدّ
الكت�سافات  وتوا�سلت  الطبيعي،  الغاز  من 
يف ���س��واح��ل ف��ل�����س��ط��ني وق���رب����س وم�����س��ر، 
�سورية.  ���س��واح��ل  م��ن  قريبة  مناطق  وه��ي 
ت�سكيل  اإع����ادة  اإىل  الكت�سافات  اأّدت 
املنطقة،  دول  بني  والتفاقيات  التحالفات 
وَقّدرت الهيئة الأمريكية للم�سح اجليولوجي، 
مرت  تريليونات  نحو3،6   وج��ود   ،2010 �سنة 
من  برميل  مليار  و1،7  ال��غ��از،  م��ن  مكعب 
التي ُتطل على ثالث  النفط يف هذه املنطقة 
لعبور  حم��ورا  متثل  اأ�سبحت  وال��ت��ي  َق���اّرات 
الأبي�س  البحر  و�سرق  املحروقات من جنوب 
اإ�سافة  املتو�سط نحو دول الحتاد الأوروب��ي، 
اإىل الكميات الكبرية من الغاز غري املُكت�سف، 
وم�سر  وفل�سطني  ولبنان  �سورية  �سواحل  يف 
العابرة  النفطية  ال�سركات  وُت��َع��ُدّ  وقرب�س، 
التنقيب  اأكرب م�ستفيد من عمليات  للقارات، 
الإيطالية،  »اإيني«  بينها  من  وال�ستك�سافات، 
و»ت����وت����ال« ال��ف��رن�����س��ي��ة، و»ن���وب���ل اإي���رنج���ي« 
ال�سهيوين،  العدو  اإىل  بالإ�سافة  الأمريكية، 
وهو اأكرب م�ستفيد، بعد َعْقِد �سفقات �سخمة، 
وتعزيز الروابط مع الأنظمة العربية، وتعميق 
مع  ب��داأ  ال��ذي  القت�سادي،  التطبيع  ج��ذور 
الفل�سطينية، وتطّور  وال�سلطة  والأردن  م�سر 
مع ُدَوْيالت اخلليج وال�ّسودان و�سمال العراق 
واملغرب وقال وزير الطاقة ال�سهيوين: »يوفر 

املُنتدى تعاونًا اإقليميًا مع دول عربية واأوروبية، 
اإىل  اإ�سافة  التاريخ،  يف  نوعه  من  الأول  وهو 
عقود واتفاقيات ت�سدير الغاز الإ�سرائيلي اإىل 
وهذه  دولر،  مليار   30 بقيمة  وم�سر  الأردن 
الغاز  ا�سترياد  م�سر  وب��داأت  ب��داي��ة«.  جم��رد 
امَلنهوب من فل�سطني، منذ بداية �سنة 2020، 
مع احتمال اإعادة ت�سديره اإىل اأوروبا واآ�سيا.
واملطامع  ال�ستفزازات  مظاهر  تعّددت 
العربية ملدة  البالد  احتلت  التي  تركيا )القوة 
واأّدى  والعراق،  �سورية  يف  ُقرون(  اأربعة  تفوق 
تاأ�سي�س املنتدى )ثم املُنّظمة( اإىل عزل تركيا 
العدالة  ُح��ك��م ح��زب  اأط��ل��ق��ت، يف ظ��ل  ال��ت��ي 
جديدة،  اأزم��ة  م�سلمون(  )اإخ���وان  والتنمية 
توقيع  اإث��ر   ،2020 اأيلول/�سبتمرب  منت�سف 
الإخ���وان  م��ع  ال��غ��از،  ع��ن  التنقيب  اتفاقيات 
املجال  متديد  وب��ال��ّت��ايل  ليبيا،  يف  امل�سلمني 
الَبْحري الرتكي، بالتوازي مع  تكثيف عمليات 
تهريب الأ�سلحة والذخرية الع�سكرية من تركيا 
الإرهابيني  من  جمموعات  واإر�سال  ليبيا  اإىل 
جانب  اإىل  للقتال  ليبيا،  اإىل  ���س��وري��ة  م��ن 
الّت�سهيالت  اإىل  اإ�سافة  امل�سلمني،  الإخ���وان 
احلاكمون  امل�سلمون  الإخ���وان  مينحها  التي 
��نْي. ال��رّتك��َيّ ول��الق��ت�����س��اد  للجي�س  ت��ون�����س  يف 

لكميات  املتتالية  الك��ت�����س��اف��ات  َل���ت  َح���َوّ
هذه  الطبيعي،  الغاز  احتياطيات  من  �سخمة 
يف  �سورية  وتقع  دائم،  توتر  بوؤرة  اإىل  املنطقة 
قلب منطقة �سرق املتو�سط، ويف قلب ال�سراع 
هاًمًا  احتياطًيًا  متتلك  وه��ي  اجليو�سيا�سي، 
�سورية،  حتالفات  و�سّكلت  امل��ح��روق��ات،  م��ن 
وقراراتها ب�ساأن الطاقة، وخمطط عبور الغاز 
اأ�سباب  اإحدى  طرطو�س،  ميناء  نحو  الإيراين 
مع   ،2011 منذ  املتوا�سل  احل��رب��ي  ال��ع��دوان 
حقول  مواقع  على  الأمريكي  اجلي�س  �سيطرة 

مع  احل���دود  )ع��ل��ى  �سورية  ب�سمال  النفط 
ال�سورية  احلكومة  وكانت  املحتل(،  العراق 
�سركة  مع  عقًدا   ،2013 �سنة  اأب��رم��ت،  قد 
اإي�ست ميد« الرو�سية، من  »�سويوز نفت غاز 
البحري،  »عمريت«  حقل  يف  التنقيب  اأج��ل 
ال�سورية،  الإقليمية  امل��ي��اه  �سمن  ال��واق��ع 
تريليون   45 بنحو  احتياطياته  ُتقّدر  وال��ذي 
للنفط  وري  ال�ُسّ الوزير  وَتوّقَع  مكعبة،  قدم 
اإنتاج  ب��دء   ،201٩ �سنة  املعدنية،  وال���رثوة 
بل  تنته،  مل  احلرب  لكن   ،2023 �سنة  الغاز 
والُعُقوبات. ازداد ت�سديد احل�سار واحَلْظر 
حاجتها  ثلث  توريد  على  اأوروب��ا  تعتمد 
ع�سكريا  بقوة  احلا�سرة  رو�سيا،  من  للغاز 
ثنائية  اتفاقيات  وفق  �سورية،  يف  و�سيا�سيا 
تفتقد  التي  تركيا،  وت�سكل  حكومتها،  م��ع 
للنفط  عبور  نقطة  ال��ط��اق��ة،  م�سادر  اإىل 
وكازاخ�ستان  ورو�سيا  اأذربيجان  من  وللغاز، 
اأوروب�����ا،  اأ����س���واق  اإىل  وال���ع���راق،  واإي������ران 
والغاز  النفط  عن  التنقيب  تركيا  وحت��اول 
كما  الأ���س��ود،  بالبحر  الإقليمية  مياهها  يف 
حلماية  الع�سكرية  ال��ق��وة  تركيا  ت�ستخدم 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ق��ي��ب يف ����س���واح���ل ق��رب���س 
ول  ع��ق��اب  ب���دون  منها،  ج���زءًا  حتتل  ال��ت��ي 
ال�سهيوين  ب��ال��ك��ي��ان  اق���ت���داًء  حم��ا���س��ب��ة، 
الفل�سطيني،  ال�سعب  ث���روات  ينهب  ال��ذي 
اجلوية  ال��ق��وات  وت��ق��وم  َوَط���َن���ُه(،  )ويحتل 
والبحرية بحماية عمليات التنقيب عن الغاز 
الفل�سطيني امل�سروق، بدعم ع�سكري وتقني 
و�سيا�سي، اأمريكي واأوروبي، ب�سكل اأ�سا�سي.
ُي�سكل  ما  والنفط،  الغاز  تركيا  ت�ستورد 
ولذلك  م،  ُمتاأِزّ اقت�ساد  ثقيال، يف ظل  عبئًا 
رو�سيا  مع  التفاق  الرتكية  حاولت احلكومة 
اإىل  تركيا  حتويل  على  واإي��ران،  واأذربيجان 
والطاقة،  املحروقات  لتوزيع  ومم��ر  مركز 
يف مقابل احل�سول على ر�سوم عبور، وعلى 
تف�سيلية،  باأ�سعار  املحروقات  من  حاجتها 
�سركاتها،  خ��الل  م��ن  رو�سيا،  ت�سعى  فيما 
اإىل  وّقعتها،  التي  التفاقيات  خ��الل  وم��ن 
احلفاظ على م�ساحلها يف �سرق املتو�سط، 
ح�ستها  على  الوقت،  نف�س  يف  واملحافظة، 
وت�سري م�سالح  بالغاز،  اأوروبا  اإمدادات  من 
م�سالح  ���س��د  الأح���ي���ان  بع�س  يف  رو���س��ي��ا 
اأك��رب  وه��م��ا  ��نْي،  ��وِرَيّ ال�����سُّ وال�سعب  ال��دول��ة 
اأم���ام  لل�سمود  ل��ك��ن  ح��ال��ي��ا،  اخل��ا���س��ري��ن 
اأحياًنا… ُمرتفع  ثمن  الإمربيالية  الأطماع 
يجري ال�سراع على غاز �سرق املتو�سط 
ت��رك��ي ي�سم ح��ك��وم��ة الإخ����وان  ب��ني حم���ور 
وحم��ور  )ل��ي��ب��ي��ا(،  ط��راب��ل�����س  يف  امل�سلمني 

الطاهر المعز*

�صورية ... �صريبة املوقع واملوقف  
)1م�ن 2(
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*كاتب تونسي مقيم في فرنسا

بعد ال�صاروخ ال�صوري على دميونا
قوة الردع الإ�صرائيلي على املحك!

      يف الوقت الذي ين�سغل نتنياهو وحكومته 
وت�ساوؤلت  خم��اوف  ثمة  ال�سخ�سية،  ب�سوؤونه 
املخاطر  ح��ول  الإ�سرائيليني  اأو���س��اط  يف  ت��دور 
حالة  ظل  يف  ال�سهيوين،  بالكيان  حت��دق  التي 
ت�سود  ال��ت��ي  ال���س��ت��ق��رار  وان��ع��دام  اليقني  ع��دم 
التوتر  وحالة  الإ�سرائيلية،  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
ال�سعيد  على  ال�سهيوين  الكيان  يعي�سها   التي 
الأمني والع�سكري، جّراء عدوانه املتوا�سل �سد 
عمومًا.  املقاومة  وحم��ور  الفل�سطيني  ال�سعب 
يف  ال�سوري  ال�ساروخ  �سقوط  اأعقاب  يف  وذلك 
قرية اأبو قرينات �سمن منطقة املجل�س الإقليمي 
اخلمي�س  �سباح  النقب  يف  هنيغيف"  "رمات 
2021/4/22 بالقرب من املفاعل النووي دميونا.

وقع يف دميونا كل  ال��ذي  يلخ�س احل��ادث   
وزي��ر  عنه  ع��رب  وال���ذي  الإ�سرائيلية،  امل��خ��اوف 
بيتنا«  »اإ�سرائيل  حزب  وزعيم  الأ�سبق  الدفاع 
من  »ك��ان  بقوله:  ليربمان  اأف��ي��غ��دور  امل��ع��ار���س 

المحرر اسياسي

جوالة  �سواريخ  من  اأي�سًا،  جديدة  لتهديدات 
اأر���س-ج��و،  �سواريخ  وحتى  م�سرية  وط��ائ��رات 
الإ�سرائيلّي،  الع�سكرّي  اخلبري  تعبري  حّد  على 
وه����و ���س��اح��ب ال���ب���اع ال��ط��وي��ل يف امل��وؤ���س�����س��ة 
احلديدية  القبة  اأن  ذل��ك  ب��ال��ك��ي��ان.  الأم��ن��ّي��ة 
اأث��ب��ت��ت ع���دم ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا، وع���ج���ز  يف ق��درت��ه��ا 
الفل�سطينية. امل��ق��اوم��ة  ���س��واري��خ  اإي��ق��اف  على 

قائد  لنغوت�سكي  يو�سي  اجل���رنال  وذك���ر 
الإ�سرائيلي  اجلي�س  يف  للتكنولوجيا   81 الوحدة 
على  فقط  تعتمد  اأن  اإ�سرائيل  على  "يحظر  اأنه 
نظام دفاع فعال يقوم على تكنولوجيا ال�سواريخ 
فعالة  ا�ستجابة  توفري  اأج��ل  من  العرتا�سية، 
اأ�سرارا  تلحق  التي قد  ال�ساروخية،  للتهديدات 
الداخلية،  اجلبهة  يف  امل�ستقبلية  باحلرب  بالغة 
ومن�ساآتها ال�سرتاتيجية وقوات اجلي�س، وت�سمل 
وقذائف".  و�سواريخ  الطائرة  التهديدات  هذه 
ب�سحيفة  م��ق��ال��ه  يف  لن��غ��وت�����س��ك��ي،  واأ����س���اف 

�ساروخ  اأول  تهديد  من  اإ�سرائيل  يحمي  ممتاز 
ال���واردة  التهديدية  "املعطيات  اأن  واأو���س��ح   .
تربز  باإ�سرائيل  املحيطة  اجلبهات  خمتلف  من 
من  بالن�سحاب  احل���رب  وزارة  ق���رار  �سخافة 
اأنها  م�سروع تطوير املنظومات الدفاعية، بزعم 
اإفال�سا  للتهديد، و�سيكون تنفيذه  لن تقدم حال 
احلرب  وزي��ر  اآرن�����س  مو�سيه  عن  ناقال  وطنيا، 
الأ�سبق يف 2018، بعد عدة �سنوات من اخلربة 
لي�ست عالجا  باأنها  القبة احلديدية،  ت�سغيل  يف 
اأن  اأي�سًا  واأو�سح  ال�سواريخ".  ب��اآلف  لهجوم 
تهديد حقيقي  الهائل هو  ال�ساروخي  "التهديد 
تتحرك  اأن  يجب  التي  اإ�سرائيل،  على  وك��ارث��ة 
ال��ظ��روف  لأن  ال���ط���وارئ،  خ��ط��ة  �سمن  ملنعه 
القبة  منظومة  اأن  اأث��ب��ت��ت  ال�سابقة  احل��رج��ة 
احلديدية غري عملية يف مواجهة بدائل احللول 
احلركية، وغري منا�سبة من الناحية الت�سغيلية".

التي  املوثقة  احلقائق  من  الكثري  وهناك 
نتيجة  لأن���ه  ال��ك��ب��ري،  الف�سل  ه��ذا  على  ت�سهد 
�سمونة  كريات  على  اهلل  حزب  �سواريخ  �سقوط 
عام 1٩٩6، نا�سد رئي�س الوزراء �سيمون بريي�س 
امل�ساعدة  تقدمي  كلينتون  بيل  الأمريكي  الرئي�س 
ولذلك  الداخلية،  اجلبهة  عن  للدفاع  العاجلة 
والوليات  اإ�سرائيل  بني  تعاون  اتفاق  توقيع  مت 
املتحدة، ومبوجبه مت تطوير منوذج اأويل لنظام 
الإ�سرائيلية  احل��روب  اأن  كما  كيميائي".  ليزر 
على غزة منذ 2008-200٩، و�سول اإىل احلرب 
يف  ك��ب��رية  اإخ��ف��اق��ات  �سهدت   ،2014 الأخ����رية 
ودفع  الفل�سطينية،  لل�سواريخ  الت�سدي  ع��دم 
الإ�سرائيليون اأثمانها، و�سيدفعون الكثري ب�سببها 
اأوجه الق�سور املرتاكمة يف  يف امل�ستقبل، ب�سبب 
الرعب  �سيناريو  يحقق  قد  ما  املنظومة،  ه��ذه 
اأمر  وه��و  الت�سغيلي،  النظام  يف  اخلطاأ  ب�سبب 
وراأى  الإ�سرائيلية.  للقيادة  بالن�سبة  للغاية  مقلق 
اجل��رنال  الإ�سرائيلي،  للجي�س  ال�سابق  القائد 
"بيغن- غري�سون هاكوهني، والباحث يف مركز 

ال�سادات للبحوث ال�سرتاتيجية" التابع جلامعة 
حققه  الذي  "التفوق  اأن  العربية،  اإيالن"  "بار 
اأعدائه، هو عامل هام  اجلي�س الإ�سرائيلي على 
يف  لإ�سرائيل  منح  ال��ذي  الأمني  ال�ستقرار  يف 
ال�سنوات الأخرية، غري اأن هذا ال�ستقرار موؤقت 
لأن  فقط  لي�س  م�سمونا؛  لي�س  وهو  اأ�سا�سه،  يف 
اأي�سا  بل  بها،  بامل�س  يحلمون  اإ�سرائيل  اأع��داء 
والتحول". للتغيري  دوم��ا  خا�سع  �سيء  كل  لأن 

التكنولوجية  ال��ق��درات  م��ن  ال��رغ��م  على 
املايل  والدعم   ال�سهيوين  الكيان  ميتلكها  التي 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  يتلقاه  ال��ذي  والع�سكري 
التمتع  على  ق���ادرًا  يعد  مل  اأن��ه  اإل  الأمريكية، 
تغريت  فاملعادلة  ل��وح��دة،  الردعية  ب��ال��ق��درات 
وظهرت عوامل جديدة يف ظل وجود ال�سواريخ 
التي ت�ستطيع اأن ت�سل اإىل عمق اجلبهة الداخلية 
الإ�سرائيلية، حيث اأثبت ال�ساروخ الذي و�سل اإىل 
القبة ال�ساروخية،  مدينة دميونا ف�سل منظومة 
و�سكل موؤ�سرًا على تاآكل قوة الردع التي باتت على 
حمك املواجهة الفعلية اأكرث من اأي وقت م�سى.

اإطالق  فيها  يتم  التي  احلالة  تنتهي  اأن  املمكن 
على  كيلوغرام   200 بزنة  حربي  براأ�س  �ساروخ 
تكون  اأن  وميكن  متاما  خمتلف  ب�سكل  اإ�سرائيل 
النتيجة خمتلفة متامًا«. ذلك اأن �سحراء النقب 
بالغة  منطقة  تعد  ال�ساروخ  فيها  �سقط  التي 
الأهمية ال�سرتاتيجية للكيان ال�سهيوين، كونها 
تغريدة  الإ�سرائيلي. ويف  النووي  املفاعل  حتتوي 
له عرب �سفحته اخلا�سة على "تويرت"، قال »اإن 
اإ�سرائيل ت�سهد �سلاًل حكوميًا وتاآكاًل لقوة الردع«. 
اليوم،  اإ�سرائيل  �سحيفة  يف  ن�سر  مقال  يف 
حلدث  ينبغي  اأّن��ه  ليمور  ي��واآف  الكاتب  اأو���س��ح 
نوع  من  اأر���س-ج��و  ال�سوري  ال�ساروخ  �سقوط 
"SA5" وف�سل جي�س الحتالل يف اعرتا�سه، 
اأّن  اأ�سباب. وراأى ليمور،  اإ�سرائيل لعدة  اأْن يقلق 
م�سار طريان �ساروخ "SA5" ال�سورّي باعث 
ال�ساروخ  لأّن  خا�س،  نحو  على  التحدي  على 
ال��ط��ريان، حيث  اأث��ن��اء  غ��ريَّ م�سار ط��ريان��ه يف 
اجلي�س  با�سم  املتحدث  اأدرع��ي  اأفيخاي  ك�سف 
ال�ساروخ  اعرتا�س  يتم  اأنه مل  الإ�سرائيلي، عن 
عن  الوقت  كل  ويبحث  �سورية.  من  اأطلق  ال��ذي 
ال��دف��اع  ومنظومة  ي�سيبها،  ج��دي��دة  اأه����داف 
منظومات  متلك  كانت  واإْن  الإ�سرائيلي،  اجلوي 
العرتا�س الأكرث تقدمًا يف العامل، لكنها طورت 
واملقذوفات  ال�سواريخ  لتهديد  الت�سدي  لغر�س 
اإع��ط��اء ج��واب  الآن  وم��ط��ل��وب  ال�����س��اروخ��ي��ة، 

ال�سلة  ذات  املعادية  "العنا�سر  اأن  معاريف، 
لإ�سرائيل هي ف�سائل  الداخلية  بتهديد اجلبهة 
لبنان،  يف  اهلل  وح��زب  غ��زة،  قطاع  يف  املقاومة 
اإي��ران يف حالة ان��دلع حرب ك��ربى، يف  وكذلك 
حني اأن القبة احلديدية ل توفر �سوى رد جزئي 
ق�سري املدى مع "ثقوب"، وبكميات حمدودة". 
العديد  له  احلديدية  القبة  "نظام  اأن  اأكد  وقد 
م��ن ال��ق��ي��ود، مب��ا يف ذل���ك ن��ط��اق الع��رتا���س 
يف  لأن��ه  الع��رتا���س،  ق�سري  لل�ساروخ  الفعال 
منطقة  فوق  العرتا�س  يتم  احل��الت  من  كثري 
اعرتا�س  يف  قيود  لديه  وك���ذاك  ال���س��ت��ه��داف، 
على  اإطالقها  يتم  التي  البالي�ستية  ال�سواريخ 
على  ق���ادرة  وغ��ري  وال��ب��ع��ي��د،  املتو�سط  امل��دي��ني 
للمناورة  القابلة  ال��ع��دو  ���س��واري��خ  م��ع  التعامل 
�ساروخ  اإطالق  كل  تكلفة  تبلغ  بحيث  والدقيقة، 
دولر". األ���ف  مئة  م��ن  اأك���رث  احل��دي��دي��ة  القبة 
بناء  لإ�سرائيل  ميكن  "ل  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
مهما  واح��دة،  تقنية  على  ال�سرتاتيجي  الدفاع 
املوؤ�س�سة  على  كان  البداية،  ومن  جيدة،  كانت 
دفاعًا �سد هذا  تبني  اأن  الإ�سرائيلية  الع�سكرية 
تقنيتني  على  بال�ستناد  ال�سرتاتيجي  التهديد 
اإل ملجموعة  لأنه ل ميكن  الأقل،  خمتلفتني على 
مدجمة من الليزر املحمول جوا وبرا اأن تت�سدى 
لهذه التهديدات ب�سكل فعال، بدل من ال�سواهد 
حل  بتنفيذ  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ف�سل  توؤكد  التي 
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يدعمه  وم�سر،  وق��رب���س  اليونان  ي�سمل 
الكيان ال�سهيوين، وعملت اأنظمة التطبيع 
على  والأردن  م�سر  يف  العربي  الر�سمي 
اإن��ق��اذ ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين، ال���ذي لق��ى 
وبيعه  الغاز  اإنتاج  ت�سريف  يف  �سعوبات 
ال�سركات  وعجزت  العاملية،  الأ���س��واق  يف 
تطوير  لعمليات  ال�ستثمارات  توفري  عن 
حقلي »متار« و»ليفياثان«، فتوقفت عمليات 
ال�سهيوين  الكيان  وقع  اأن  اإىل  التطوير، 
م�سر  من  كل  اإىل  الغاز  لت�سدير  عقودًا 
جعل  ما  دولر،  مليار   30 بقيمة  والأردن 
امل�سارف ت�ستاأنف التمويل، وما جعل قادة 
خمططات  ي�ستاأنفون  ال�سهيوين  الكيان 
ل��ن��ق��ل ح����وايل ع�سرة  اأن��اب��ي��ب  م���د خ���ط 
الغاز  م��ن  �سنويا،  مكعب  م��رت  م��ل��ي��ارات 
الفل�سطينية  الإقليمية  امل��ي��اه  حقول  م��ن 
والقرب�سية، بقيمة �ستة مليارات يورو، اإىل 
اليونان واإىل اإيطاليا. وبالإ�سافة اإىل عقود 
الأملانية  »دي��زرت��ي��ك«  �سركة  تعمل  ال��غ��از، 
على ا�ستغالل �سم�س الوطن العربي، لإنتاج 
»الطاقة  ُم�سّمى  حتت  ال�سم�سية،  الطاقة 
اخل�سراء«، عرب خطوط بحرية، مب�ساركة 
ه��ام��ة م��ن ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين، ومتتد 
امل�سرق  اإىل  املغرب  اخلطوط من �سحراء 
ال�سرق  كهرباء  �سبكات  لرتبط  العربي، 
الأو�سط ب�سبكة الكهرباء الأوروبية، وتعاقد 
الأردين  النظام  م��ع  ال�سهيوين  الكيان 
والغازية  ال�سم�سية  الطاقة  اإنتاج  »لتطوير 
بالطاقة. اأوروب�����ا  لإم����داد  الأردن«،  يف 
ط��ّب��ق��ت ت��رك��ي��ا )ع�����س��و ح��ل��ف �سمال 
الع�سكرية،  الغطر�سة  الأطل�سي( �سيا�سات 
اإىل  بالإ�سافة  �سورية،  من  جزءًا  واحتلت 
احتالل لواء اإ�سكندريون واجلزء ال�سمايل 
من قرب�س، وُت�سكل الطاقة )والغاز ب�سكل 
اأ���س��ا���س��ي( رك��ي��زة م��ن رك��ائ��ز احل���رب، 
ال�سيا�سية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  رك��ائ��ز  وم���ن 
يف  اأو  املتو�سط،  �سرق  يف  �سواء  الرتكية، 
عن  ف�سال  القوقاز،  منطقة  يف  اأو  ليبيا، 
جت�ّسم  ال���ذي  للعرب،  التاريخي  ال��ع��داء 
وعرب  مبا�سرة،  �سورية،  على  العدوان  يف 
ت��دري��ب وت�����س��ل��ي��ح واإر����س���ال الإره��اب��ي��ني 
واأذرب��ي��ج��ان. ليبيا  اإىل  ث��م  ���س��وري��ة،  اإىل 
تكمن خطورة النظام الرتكي، وحكومة 
الإخوان امل�سلمني الرتكية، يف وجود طابور 
العرب(،  امل�سلمني  الإخ��وان  )من  خام�س 
املعادية  �سيا�ساتها  عن  ويدافع  يدعمها، 
داخل  الرتكية  امل�سالح  وميثل  ل�سعوبنا، 
الغذائي  الإنتاج  ي�ستورد  العربية،  البلدان 
ال���رتك���ي، وُي�����س��اه��م يف ت��ق��وي�����س الأم���ن 
وقطر  وتون�س  املغرب  العربي، يف  الغذائي 
وغريها وليبيا  الإ�سالح(  )حزب  واليمن 
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 ،1948 �صنة  ال�صهيوين،  الكيان  ن�صاأ   
ا�صتعمارية  ع��ق��ائ��دي��ة  م��ن��ط��ل��ق��ات  م��ن 
وال�صطهاد  القمع  وميار�س  وعن�صرية، 
من  البالد  اأهل  وطرد  الأر�صي  وم�صادرة 
وطنهم ل�صتجالب ُم�صتعِمِرين، ُم�صتْوِطنني 

من كافة اأرجاء العامل...
احتل الكيان ال�صهيوين )املدعوم من 
كافة القوى الإمربيالية( ال�صفة الغربية 
تقع  حيث   ،1967 �صنة  الأردن،  لنهر 
فة  ال�صّ ُمدن  اأكرب  اإحدى  »جنني«،  مدينة 
اأقدم  من  وهي  الغربية(،  ال�صفة  )�صمال 
حوايل  الكنعانيون،  اأ�ّص�صها  العامل،  ُم��ُدن 
ال�صواهد  امليالد، بح�صب  �صنة 2450 قبل 
وكالة  بها  اأن�صاأت  الّنكبة،  وبعد  الأََثِرّية، 
�صنة  )اأون��روا(،  الالجئني  وت�صغيل  غوث 
الأرا���ص��ي  م��ن  لالجئني  خُم��ّي��م��ا   ،1953
الّنكبة،  خ��الل  ال�صهاينة  احتلها  التي 
وم��ن��ذ ع����دوان اخل��ام�����س م��ن ح��زي��ران/

الغربية  ال�صفة  واحتالل   ،1967 يونيو 
وخميمها  وجنني  نابل�س  مدينة  اأ�صبحت 
بداأ  الذي  الحتالل  جلي�س  مقاومة  بوؤرة 
مدينة  وح�صار  الغربية،  ال�صفة  اجتياح 
ن��ي�����ص��ان/اب��ري��ل  م��ن  الأول  ي���وم  ج��ن��ني، 
توا�صلت  القوى  توازن  عدم  ورغم   ،2002
فيما  املخيم،  �ُصّكان  مب�صاركة  املقاومة 
م�صرتكة،  عمليات  غرفة  املقاومة  �صّكلت 
�صهر  من  ع�صر  احل��ادي  وحتى  الثاين  من 
ني�صان/ابريل 2002، واأ�صفرت عن تهدمي 
ومتّكن  فل�صطيني،   63 وا�صت�صهاد  املخيم 
ا خالل املعارك،  العدو، الذي فقَد 13 جنديًّ
املقاومة  ق��ي��ادات  م��ن  اغ��ت��ي��ال ع��دد  م��ن 
معظم  �صملت  ح��م��ل��ة  ���ص��م��ن  امل�����ص��ّل��ح��ة، 
وا�صتخدم جي�س  الغربية،  ال�صفة  مناطق 
وح�صر  والّدبابات،  الطائرات  الحتالل 
رئي�س حكومة العدو لي�صرف بنف�صه على 
واملباين،  التحتية  البنية  تدمري  عمليات 
و�صبكات  ال��ك��ه��رب��اء  ُم���وّل���دات  وق�����ص��ف 
امل��واد  امل��ي��اه والت�����ص��الت، يف ظ��ل نق�س 
الغذائية، لكن املُدافعني عن املخيم رف�صوا 
املدينة  ���ص��ّك��ان  م��ن  ب��دع��م  ال���ص��ت�����ص��الم، 
تقا�صموا  الذين  امل��ج��اورة،  امل��دن  و�صكان 
يف  اجلميع  و�صاهم  وامل���اء،  ال��غ��ذاء  معهم 

ت�صنيع العبوات...          
بت�صكيل  الأم���ن  جمل�س  ق���رار   رغ��م 

ذكرى مجزرة مخيم جنني 
جريمة إسرائيلية لن يمحوها التاريخ

املجزرة،  اأح��داث  يف  ر�صمية  حتقيق  جلنة 
ت�صّكلت  جلنة  الح��ت��الل  �صلطات  منعت 
يف  للتحقيق  الأم����ن،  جمل�س  م��ن  ب��ق��رار 
الو�صول،  م��ن  اللجنة  امل��ج��زرة،  اأح���داث 
ال���دويل ح��رًبا على  ال��ق��رار  وب��ذل��ك بقي 
اإ�صعاف  الح��ت��الل  جي�س  منع  كما  ورق، 
ومنع  املُ�صت�صفيات،  اإىل  ونقلهم  اجلرحى 
�صيارات الإ�صعاف والفرق الطبية وطواقم 
ال��ه��الل الأح���م���ر وال�����ص��ل��ي��ب والأح���م���ر، 
والإن�صانية،  احلقوقية  املوؤ�ص�صات  وكافة 
وال�صحافيني وو�صائل الإعالم وال�صحفيني 
من دخول املخيم، ما زاد من عدد ال�صحايا 
واإنقاذ  اإ�صعافهم  ميكن  وكان  ُجِرُحوا  الذي 
ورف�س  امل��خ��ي��م،  ح�صار  واأّدى  حياتهم، 
والإن�صانية  الطبية  للطواقم  ال�صماح 
دخول املخيم، لإجالء ال�صحايا وال�صهداء 
اإىل دْفن بع�صهم حتت اأنقا�س املنازل التي 
اجلرافات  با�صتخدام  العدو  جي�س  ه��دم 
»كاتلرز«  الأمريكية  ال�صركة  �صنع  )م��ن 
كامال،  تدمرًيا  منها   455 كاتربيالر(  اأو 
وبعد  ا،  ُجْزِئيًّ تدمرًيا  م�صكن   800 ونحو 
ال�ّصّكان  الحتالل  جنود  اأمر  املنازل،  هدم 
من  املئات  واعتقلوا  ال�صاحات  يف  بالتجمع 
العدو  حماكم  واأ�صدرت  والرجال،  ال�صبان 
املُوؤّبد،  بال�ّصجن  اأحكاًما  عديدة  اأحكاًما 
والأط��ف��ال  الن�صاء  ال��ع��دو  جي�س  و���ص��ّرد 
وامل�صنني واأرغمهم على البقاء خارج املخيم 
على  العدو  وا�صرتط  �َصَنَتنْي،  فاقت  لفرتة 
)الحت��اد  البناء  اإع���ادة  عملية  يل  ���وِّ مُمَ
وا�صعة،  �صوارع  اإن�صاء  واليابان(  الأوروبي 

لتتمّكن الّدبابات من العبور بُي�ْصٍر...
اإحدى  القدمية  ونابل�س  جنني  كانت 

خلفي  اأغلق  الباب  باأن  اأح�ص�صت  احلاجز 
الوفد  اأع�صاء  جميع  اإن  �صجن.  يف  واين 
متاأكدون اأنه �صيتم اتهامهم ب� )الال�صامية( 
خ�صو�صًا يف الوليات املتحدة، لكن هذا ل 
من  النوع  ه��ذا  نرف�س  اأن  يجب  يخيفنا، 
)الإرهاب الثقايف( الذي يدعي اأن توجيه 
�صد  الإ�صرائيلية  للجرائم  الن��ت��ق��ادات 
الفل�صطينيني هو نوع من معاداة ال�صامية«.

ق����ال ال���ك���ات���ب الإ����ص���ب���اين »خ����وان 
»كيف   :)2017  –  1931( غويت�صولو« 
اإرهاب،  يف�صر حق الدفاع عن النف�س باأنه 
اأ�صتطيع  اإين  النف�س!!  عن  دفاع  والإرهاب 
واإ�صرائيل  الإرهاب،  متار�س  دوًل  اأعدد  اأن 
نخرج  اأن  ال���دول. يجب  ه��ذه  اح��دى  ه��ي 
بني  ن�صاوي  واأل  الكلي�صهات،  من  اأنف�صنا 
املحتلة  ال��ق��وة  ب��ني  وال�صحية،  ال��ق��ات��ل 
وال�����ص��ع��ب ال����ذي ي����رزح حت��ت الح��ت��الل 
غري  �صعوبنا  مم��ث��ل��وا  ون��ح��ن  وي��ق��اوم��ه. 
ما  ب��اأم��ان��ة  ننقل  اأن  وعلينا  املنتخبني. 

ت�صاهده اأعيننا، وحت�صه قلوبنا«.
اأما الدبلوما�صي الرنويجي »تريي رود 
الأمم  من�صق   ،)1947 �صنة  )ُول��د  لر�صن« 
�صّرح،  فقد  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  املتحدة 
مبا�صرة بعد املجزرة: »ان الو�صع يف خميم 
جنني لالجئني الفل�صطينيني مذهل ومروع 
الكريهة  ال��روائ��ح  اإن  ت�صدق،  ل  لدرجة 
املنبعثة من اجلثث املتحللة حتوم يف اأنحاء 
املخيم(  )اأي  اأن���ه  ل��و  كما  ي��ب��دو  املخيم، 
فل�صطينيني  ���ص��اه��دت  ل���زل���زال،  ت��ع��ر���س 
امل��ب��اين  ي��خ��رج��ون جثثا م��ن ب��ني ح��ط��ام 
املنهارة، منها جثة ل�صبي يف الثانية ع�صرة 
باأنه مل جتر عمليات  اأنا متاأكد  من عمره، 

بحث واإنقاذ فعلية...«
اليمني  اأح��زاب  ق��ادة  كان  الأثناء  يف 
الجتماعية«  »الدميقراطية  واأح���زاب 
فرن�صا  يف  »ال���ص��رتاك��ي��ة«(  تّدعي  )التي 
واأملانيا وهولندا وغريها، تتظاهر يف �صوارع 
املنظمات  م��ن  ب��دع��وة  الأوروب���ي���ة،  امل���دن 
ال�صهيونية، لدعم جي�س العدو ال�صهيوين. 

م�صرحًا  ف��اأ���ص��ب��ح��ت  الج��ت��ي��اح  اأه����داف 
القوى،  توازن  عدم  رغم  املعارك،  لأ�صر�س 
ح��ي��ث مت��ك��ن��ت جم��م��وع��ات ���ص��غ��رية من 
للقوات  ي  الّت�صدِّ الفل�صطينيني  املقاتلني 
الغازية، لفرتة 13 يوًما، ومل يتمّكن جي�س 
رغم  جنني  خميم  دخ���ول  م��ن  الح��ت��الل 
املاء  وقطع  والتجويع،  واحل�صار  الق�صف 
وت�صّبَب  الت�����ص��ال،  و�صبكات  والكهرباء 
مدير  با�صت�صهاد  اإ���ص��ع��اف  �صيارة  ق�صف 
يف  الفل�صطيني  الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية 
َن�ْصَر  ال�صهيونية  املحاكم  عرقلت  جنني... 
عن  وم�صموعة  وُم�صّورة  مكتوبة  وثائق 

اجتياح خميم جنني.
»خو�صيه  الإ���ص��ب��اين  الأدي����ب  ���ص��ّرح 
احلائزان   ،)2010  –  1922( �صاراماغو« 
زيارته  بعد  الأدب،  يف  نوبل  جائزة  على 
معلومات  من  اأملكه  كنت  ما  »كل  للمخيم: 
حتطم،  ق��د  فل�صطني  يف  الأو����ص���اع  ع��ن 
�صيء  والواقع  �صيء،  وال�صور  فاملعلومات 
الأر���س  على  قدمك  ت�صع  اأن  يجب  اآخ��ر، 
يجب  ه��ن��ا..  ج��رى  ال��ذي  م��ا  حقًا  لتعرف 
باأ�صره لكي يعلم.. ان  العامل  اأجرا�س  قرع 
ما يحدث هنا جرمية يجب اأن تتوقف.. ل 
يتم  ل  القتل  ولكن  هنا،  غاز  اأفران  توجد 
اأ�صياء  الغاز. هناك  اأفران  فقط من خالل 
حتمل  الإ�صرائيلي  اجلانب  من  فعلها  مت 
نف�س اأعمال النازي اأو�صفيت�س. انها اأمور ل 

تغتفر يتعر�س لها ال�صعب الفل�صطيني«...
����ص���ّرح ال��ك��ات��ب الأم���ري���ك���ي »را���ص��ل 
بانك�س« )ُولد �صنة 1940(، رئي�س الربملان 
العاملي للكتاب : »ان ال�صاعات التي ق�صيتها 
ذاكرتي  يف  حفرت  الآن  حتى  فل�صطني  يف 
اجتزنا  عندما  اأب��دًا..  اأن�صاها  لن  م�صاهد 
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ل ميكن و�صف التحولت التي جتري 
الأو�صط  ال�صرق  العاملي  ويف  النطاق  على 
جرى  �صاخنة،  ب��اردة  حرب  مبظاهر  اإل 
بحثها والتخطيط لها يف دوائر املوؤ�ص�صات 
وم��راك��ز  وال���ص��ت��خ��ب��اري��ة  ال�صيا�صية 
بتواطوؤ  الأمريكية،  والدرا�صات  الأبحاث 
على  لل�صيطرة  خليجي   ومتويل  اأوروب��ي 
م�صتخدمني   والإ�صالمي،  العربي  ال�صرق 
والع�صكرية  ال�صيا�صية  الو�صائل  خمتلف 
والثقافية  والأم��ن��ي��ة  والق��ت�����ص��ادي��ة 
والإع��الم��ي��ة  واإغ����راق ه��ذا ال�����ص��رق  يف 
دوامة من احلروب وال�صراعات  والأزمات 
لآخ��ر،  بلد  م��ن  واملتدحرجة  املتتالية  
واحل��روب  الأزم���ات   تلك  اأ�صبحت  حتى 
وتكاد  املنطقة،  متيز  �صمة  وال�صراعات  
اأزمة  من  املنطقة  دول  من  دولة  تخلو  ل 
لديها  القوة  عنا�صر  ت�صتنزف  اأزم��ات   اأو 
التي  وه��ي  فا�صلة.  دول  اإىل  حتولها  اأو 
والإره��اب  اخلالقة  الفو�صى  من  �صنعت 
مفتوحة  وجبهات  بالوكالة   واحل���روب 
حل����روب م���دم���رة وغ����ري ت��ق��ل��ي��دي��ة، يف 
و�صورية  وال��ع��راق   وليبيا  اأفغان�صتان 
تهدد  والتي  ولبنان،  وفل�صطني  واليمن 
اأك��ر  اأخ���رى  ح��روب  باحتمالت  ال��ي��وم 
ح�صدت  فقد  وت��دم��ريًا.  وه��ول  ات�صاعا 
ع�صرات  اآلف الإرهابيني من �صتى اأ�صقاع 
بعد  ومولتهم  و�صلحتهم  ودربتهم  الأر�س، 
عقيدية  مب��ق��ولت  بعقولهم  عبثت  اأن 
لتحقيق  وكاذبة  وم�صوهة  زائفة  دينية 
م��اآرب��ه��م واأه��داف��ه��م يف مت��زي��ق ال��ع��امل 
ونهب  عليه   للهيمنة  والإ�صالمي  العربي 
م�صاحلهم  خدمة  اإىل  اإ�صافة   ثرواته، 
يف  ورد  كما  ال�صهيوين،  الكيان  وم�صالح 
وثيقة �صابقة  لديك ت�صيني حتت عنوان 
 - اململكة  ام��ن  ل�صمان  التطهري  فا�صل  ک 

املق�صود بها اإ�صرائيل". 
اي����ران مل ت��ك��ن ب��ع��ي��دة ع��م��ا ج��رى 
ويجري يف املنطقة. منذ العام 1979 فقد 
امتداد  وعلى  وا�صًع  نطاًق  وعلى  واجهت 
وحربا  دبلوما�صية  �صغوطا  عقود  اربعة 
لتغيري  اقت�صادية  وع��ق��وب��ات  وح�����ص��ارا 
�صلوكها، اأو هدم نظامها، لكن ايران الثورة 
والدولة كانت منوذجا فريدا يف املقاومة 
من  الأع��داء  منع  مما  ال�صعد،  كافة  على 
عليها.  م�صيئتهم  وفر�س  اإرادت��ه��ا  ك�صر 
يف  منت�صرة  خ��روج��ه��ا  الأب��ل��غ  وال��دل��ي��ل 
ويف  وامليادين.  املعارك  خمتلف  موجهة  
الأ�صنى  التفاو�س  معركة  راهنا  مقدمتها 
الدولية،  ال��ع��الق��ات  ت��اري��خ  يف  والأ���ص��د 
من  وحلفاوؤها  اأمريكا  تتمكن  اأن  دون  من 
فر�س �صروطهم الإكراهية، يف ما ا�صطلح 

إيران محور »محور املقاومة«

مل  احلقيقة،  يف  النووي«.  ب�»امللف  عليه 
ت�صاركها  التي  ال��دول  ومعها  اأمريكا  تكن 
تواجه  الغربية  وامل�صالح   ال�صيا�صات  
ن��ووي��ة، بل ق��وة ث��وري��ة. ل باملعنى  ق��وة 
والقت�صادي  والع�صكري  الأيديولوجي 
اإذ  الدبلوما�صي،  باملعنى  فح�صب، بل حتى 
والن�صال  الديني  الإميان  عنا�صر  جتتمع 
امل��ب��دئ��ي وال��ع��م��ل امل���ب���دع وال��ع��ق��الن��ي��ة 
واملهارة  الفني  واحل�س  واجلودة  واخلربة 
لقد  نظامها.  قوة  ل�»تعك�س  وال�صجاعة، 
الأربعني  الأع���وام  خ��الل  اإي���ران  جنحت 
الدولية  امل��ي��ادي��ن  اخ���رتاق  يف  املا�صية 
ون�صج عالقات و�صراكات مع دول عديدة، 
التي  والتدمري  الت�صويه  �صيا�صات  رغ��م 
خمتلفة  ودول  اأم��ريك��ا  قبل  من  مور�صت 
منوذجًا  ُتربز  اأن  وا�صتطاعت  العامل.  يف 
التوفيق  يعتمد  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف 
واملنطقية  ال�صليمة  »العالقات  اإقامة  يف 
لل�صعب«،  الثورية  احلرمة  حتفظ  التي 
ال�صعوب  ع��ن  ت��داف��ع  نف�صه  ال��وق��ت  ويف 
العامل.  يف  واملقاومة  الثورية  واحلركات 
اإي���ران،  وب��ع��د ك��ل ه��ذه اجل��ه��ود مل تعد 
والفّعالة  الن�صطة  دبلوما�صيتها  بف�صل 
وجت��رب��ة دب��ل��وم��ا���ص��ي��ي��ه��ا وك��ف��اءات��ه��م، 
هي  بل  العامل،  ه��ذا  يف  معزولة  جزيرًة 
التي  الثورية  وبالراية  ب�صعاراتها،  اليوم 
كبرية  م�صاحة  على  تاأثري  م�صدر  ترفعها، 
خارج حدودها. مل تبد الرتاخي والليونة 
يف مواقفها التفاو�صية، ومل ُتظهر ال�صعف 
القت�صادية  م�صاحلها  ب�صاأن  والت�صاهل 
اإىل  التهديدات  وح��ّول��ت  والع�صكرية، 
فر�س، وخلقت ديناميات جديدة �صترتك 
اأثرها الكبري بال �صك على �صعيد التحاور 
الأزمات  واإدارة  بالعهود  واللتزام  البّناء 

وف�س النزاعات بني الدول.
النطالقة الأوىل لإيران كانت خارج 
وت�صلم  الثورة  جناح  فور  واأت��ت  حدودها 

عارف اآلغا

قاداتها مقاليد احلكم، لتاأكيد باأن الثورة 
الإي���راين  ال�صعب  تعني  ل  الإي��ران��ي��ة 
م�صت�صعف  كل  تعني  ث��ورة  اإمن��ا  وح�صب، 

ومظلوم يف هذا العامل، 
 وق���د اأ���ص�����ص��ت ه���زه الن��ط��الق��ة ملا 
واملمانعة،  املقاومة  مبحور  اليوم  ُيعرف 
ليكون  اهلل  ح��زب  ت�صّكيل  بدعم  وذل��ك 
وعلى  املنطقة  يف  لإي���ران  الطوىل  اليد 
اأما  ال�صهيوين.  الكيان  مع  �صفر  م�صافة 
الأوىل،  مع  املتزامنة  الثانية  النطالقة 
�صورية،  م��ع  ت��ط��ورت  التي  العالقة  ه��ي 
الثاقبة  الأخ���ري  ن��ظ��رة  �صاهمت  حيث 
بتوجهات  واإميانها  ال�صرتاتيجي  وبعدها 
الثورة الإيرانية يف توطيد تلك العالقة، 
الو�صل  يف  هاما  دورا  �صورية  لعبت  حيث 
كافة  مع  ولحًقا  اهلل،  وحزب  اإيران  بني 
حركات املقاومة الفل�صطينية التي راحت 
متّدها اإيران باملال وال�صالح. ومع احتالل 
اإيران  بني  العالقة  اأم�صت  للعراق  اأمريكا 
الرئي�صتني”،  املحور  “دعامتي  و�صورية 
ينطبق عليها مفهوم و�صيغة احللف، الذي 
هو عبارة عن اتفاق ر�صمي بني دول، ذات 
طابع ع�صكري تتعهد فيه الدول املتحالفة 
اأمنها  حلماية  م�صرتكة  تدابري  باتخاذ 
اأق��دام��ه  ُي��ث��ّب��ت  امل��ح��ور  وراح  ال��ق��وم��ي. 
وي�صتد عوده مع النت�صارات التي حققها 
الفاعلة  م�صاهمته  من  ب��دًءا  اهلل،  حزب 
مواجهة  يف  الأخ��رى  الوطنية  القوى  مع 
الجتياح الإ�صرائيلي عام 1982، ومن ثم 
عدوان  يف  �صطرها  التي  ال�صمود  مالحم 
التحرير عام  اإىل  1993 و1996، و�صوًل 
يف  الأ�صطوري  ال�صمود  ثم  وم��ن   ،2000
عام   لبنان  على  الثانية  اإ�صرائيل  حرب 

. 2006
الفل�صطينية   بالق�صية  اللتزام  اما   
واعتبار  اي��ران  اهتمام  اأوىل  من  فكانت 
الق�صية الفل�صطينية من الثوابت التي مل 

حتد عنها الثورة الإيرانية حتى تاريخه.  
اأهم  اإحدى  الفل�صطينية  الق�صية  ونعترب 
الق�صايا العادلة يف العامل، وتتعامل معها 
وامل�صلمني  العرب  ق�صايا  اأهم  باعتبارها 
ثوابت  فاإن  وعليه  ال�صرتاتيجي،  باملعنى 
حني  مت�صددة  تبدو  الإ�صالمية  ال��ث��ورة 
فل�صطني  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإخ�����ص��اع  حت����ّرم 

لالعتبارات ال�صيا�صية اأو امل�صلحية.
الثورة اليمنية اي�صا يف �صلب اهتمام 
ايران باعتبارها احد قوى حمور املقاومة 
ول تغيب عن بال الإيرانيني فكرة اإقامة 
خمتلطة  اأو  اإي��ران��ي��ة  ب��ح��ري��ة  ق��واع��د 
الأحمر،  البحر  على  مينية(  )اإيرانية 
حلفائها  لتح�صني  اأفريقيا،  على  بها  تطل 
على  الطريق  وقطع  جهة،  من  وحمايتهم 
الأحمر  البحر  اأمن  ت�صع  التي  اإ�صرائيل، 
يف دائرة ما ُي�صّمى “اأمنها القومي”، والتي 
اأمّد  طاملا  الذي  املنفذ  اإغالق  اإىل  تتطّلع 
جهة  من  بال�صالح  الفل�صطينية  املقاومة 
اإي��ران  تعمل  عينه،  الوقت  ويف  ثانية. 
والتطبيع”،  العمالة  مب�صروع  لالإحاطة 
الذي مل يقل خطًرا عن اإ�صرائيل يف مكان 
ما، بعد معاهدات "اأبراهام"، يف اإطار �صوار 
امتداًدا  الع�صكرية  القواعد  من  حمكم 
الأحمر  البحر  اىل  العربي  اخلليج  من 
مكان  يف  حتكمها  اىل  اإ�صافة  فاملتو�صط، 
كم�صيق  ال�صرتاتيجية  امل�صائق  يف  م��ا، 
ما،  ح��ٍد  اإىل  املندب  ب��اب  وم�صيق  هرمز 
املحورين  بني  ال�صراع  درة  ي�صّكل  وال��ذي 
البحر  على  اليمن  موانئ  مع  املتواجهني، 

الأحمر.
  وب��ن��اًء ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم م��ن ث��واب��ت 
ال��دول��ة  اي����ران  ا�صتجمعت  وع���وام���ل، 
وو�صعتها  وق���واه���ا  ج��ه��وده��ا  وال���ث���ورة 
وتعاظم  ال��ن��ووي،  ال��ربن��ام��ج  خ��دم��ة  يف 
املتطورة،  التقليدية  القتالية  الو�صائل 
وب�صكل خا�س ال�صواريخ الدقيقة، اإ�صافة 
اإىل التمركز الع�صكري يف املنطقة، واأي�صًا 
من  امل��م��ت��ّدة  املنطقة  يف  احل��ل��ف��اء  دع��م 
اأفغان�صتان والعراق، مرورًا باليمن، و�صوًل 
اآمال  اأحيت  اإىل �صورية ولبنان وفل�صطني 
املاليني من ال�صرفاء حول العامل وعمدت 
ال�صهيوين  ال��ك��ي��ان  اأظ��اف��ر  تقليم  اإىل 
يف  ال�صتعالئية  �صيا�صاته  و�صتئد  الغا�صم 
الغتيالت وا�صتهداف املن�صاآت الإيرانية 
ب�صتى اأنواعها، والأهم من ذلك اأنها �صتعيد 
اإن  حيث  ال�صفر،  نقطة  اإىل  املنطقة 
التوازن ال�صرتاتيجي والع�صكري �صيكون 

عنوان املرحلة املقبلة.
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تقع فل�صطني على ال�صاحل املفتوح 
القدمية  الأوروب���ي���ة  ال�صعوب  اأم���ام 
الو�صل  �صلة  وهي  والرومان،  كاليونان 
ب��ني ح�����ص��ارة ال��راف��دي��ن و���ص��وري��ة، 
اإىل  فالناظر  النيل.  وادي  وح�صارة 
مركز  اأن��ه��ا  ي��رى  ج��غ��راف��ي��ًا  فل�صطني 
التقاء اأبناء ال�صعوب القدمية، وهذا ما 
كان حقًا بح�صب املدونات الأثرية من 
ما يدلل  القدمي، وهذا  ال�صرق  مناطق 
عليه تاريخ ال�صراع املمتد من ع�صور ما 

قبل التاريخ اإىل الع�صر احلديث. 
1-هجرة اليبوسيني:

كانت اأول الهجرات اإىل القد�س يف 
الألف الثالث قبل امليالد، وبتتبع اآثار 

هوؤلء املهاجرين يف املدن القدمية اأمكن اثبات طريق 
و�صولهم للقد�س، حيث كانت اأريحا هي طريق الو�صول 
الكتب  الكنعانية. وه��ذا ما ذك��ر يف  امل��دن  اأق��دم  وه��ي 
التاريخية والدينية التي ذكرت الكنعانيني والأموريني 
واليبو�صيني، وهم بطن من بطون العرب الأوائل الذين 
ن�صوؤوا يف قلب اجلزيرة العربية، ثم نزحوا عنها مع من 
نزح من القبائل الكنعانية التي ينتمون اإليها، وهم اأول 
من �صكن القد�س واأول من و�صع فيها لبنة. لهذا �صجل 
التاريخ لليبو�صيني خلود الذكر، فكان ا�صم يبو�س هو اأول 
ا�صم اأطلق على القد�س ن�صبة اإىل اليبو�صيني الكنعانيني. 
فقد اقاموا مدينتهم يف مكان ح�صني يرتفع عما حوله 
من الأر�س، و�صيدوا لها ح�صنًا حلمايتها، وكان موقعها 
اأي�صًا موقعًا حيويًا ليتي�صر لهم النتفاع مبزايا جتارية 
املكان  هذا  يف  تقبع  مدينة  تتيحها  طبيعية،  وخ��ريات 
على  واأقيمت  واجلنوب  ال�صمال  بني  املياه  طريق  على 
مرتفع ال�صهور، وهو التل اجلنوبي ال�صرقي يف القد�س 

القدمية القائمة الآن داخل ال�صور.
دّل احلفر والبحث والتنقيب يف مدينة القد�س على 
ة يف �صفح اجلبل من طابق واحد  بيوت �صغرية مرتا�صّ
هيئة  على  اأنها  اأو  العادي  احلجر  اأو  الطني  من  مبنية 
كهف يف هذا ال�صفح اأما �صوارع املدينة ف�صيقة وملتوية 
ول توجد فيها ميادين، وعند مدخلها ال�صوق واملحكمة 
امللك  وك��ان   ، العقود  وتعقد  الت�صريعات  تقام  حيث 
بناها  اأول من  �صامل هو  ا�صمه  اليبو�صي �صديقيًا وقيل 
وو�صعها واأقام حت�صينها يف القرن الع�صرين قبل امليالد. 
واأطلق عليها ا�صم جرو�صامل، ومن هنا اأتى ا�صم اأور�صليم 

اأي اأن ا�صم اأور�صليم لي�س ا�صما عربيًا بل ا�صم عربي. 
2-هجرة الكنعانيني:

وهو  ن��وح  بن  �صام  اأب��ن��اء  من  الكنعانيون  يعّد       
مع  العربية  اجل��زي��رة  �صكنوا  الذين  اليبو�صيني  جد 
الكنعانيني وهاجروا اإىل يبو�س يف 2500 ق م هربًا من 
وقد  العربية.  اجلزيرة  عمت  التي  واملجاعة  القحط 
جعل موقع يبو�س ال�صرتاتيجي لليبو�صيني والكنعانيني 
�صاأنًا كبريًا يف عامل التجارة فهي تقع على طريق من اأهم 
جهة  من  بال�صحراء  البحر  وتربط  التجارية  الطرق 
ايل  ببيت  )اخلليل(  حربون  تربط  اأخ��رى  جهة  ومن 
اىل  تنتهي  احداها  طريقان  ايل  بيت  ويف  اهلل(  )رام 
تزدهر  اأن  من  لبد  فكان  اأريحا  اإىل  والأخ��رى  نابل�س 
احل�صارة يف القد�س بانتقال الب�صائع وال�صناعات بني 
وم�صر  ال�صمال  يف  الفينيقية  وامل��دن  وال�صام  العراق 

أقدم الهجرات إىل أرض النور
ثقافة

د. نجالء الخضراء

جماعاٍت  فل�صطني  الكنعانيون  �صكن  الغرب.   جهة  من 
ف�صكن  خمتلفة،  اأماكن  يف  وحّطت  ومنف�صلًة  متفرقًة 
بع�صهم اجلبال و�صكن بع�صهم ال�صهول والوديان واأن�صوؤوا 
�صان وجمدو  و�صكيم وبيت  منها )يبو�س  م�صتقلة  مدنًا 
وبيت ايل وغزة( وغريها من املدن التي لتزال قائمة 
باأر�س كنعان، وبقيت  اأر�صهم  حتى يومنا هذا ف�صميت 
احت��دوا  حتى  الأخ��رى  امل��دن  عن  م�صتقلة  مدينة  كل 
فكّونوا  النف�س  عن  الدفاع  وغريزة  الطبيعة  بحكم 
ا�صتمر فرتة طويلة،  كيانًا عظيمًا  واأ�ص�صوا  قوة كبرية 
ت�صتهر  بال�صكان  اآه��ل��ة  يبو�س  كانت  ال��وق��ت  ذل��ك  يف 
من  متعددة  اأنواعًا  وتعرف  والزيتون  العنب  بزراعة 
املعادن منها النحا�س والربونز وقد عرف اأهلها اأنواعًا 
عديدة من املزروعات واخل�صراوات ودجنوا احليوانات 
ل�صناعة  فا�صتخدموه  الأخ�صاب  ا�صتخدام  عرفوا  كما 
والزجاج  الثياب  �صناعة  عرفوا  كما  والقوارب  ال�صفن 

والأ�صلحة . 
 3-هجرة إبراهيم الخليل:

     يتفق اأكر الباحثني اأن اإبراهيم هاجر من بلده 
قّرب  وق��د  ق.م  ع�صر  التا�صع  القرن  يف  فل�صطني  اإىل 
بع�صهم هذا التاريخ اإىل القرن ال�صابع ع�صر ق.م واعتمد 
الباحثون يف هذا التقدير على ا�صتنتاجات وحتليالت 

واأقوال تراثية متناقلة فلي�س هناك ما يثبت ذلك . 
اتفق الباحثون اأي�صًا على اأن الطريق الذي �صلكه 
اإىل  اأور  الفرات الأمين من  اإبراهيم اخلليل هو طريق 
مع  وك��ان  القوافل،  ت�صلكها  التي  الطريق  وهي  ح��ّران 
اإبراهيم جماعته وممتلكاته من قطعان الأغنام واملاعز 
واحلمري واجلمال فيكون قد قطع يف هذه الرحلة 560 
اأور وح��ّران، ومر مبدينة  اأي 9000 كيلومرت بني  مياًل 
دم�صق  اإىل  ح��ران  غ��ادر  ثم  العموريني  عا�صمة  م��اري 
مرورًا بطريق تدمر ومنها اإىل فل�صطني قاطعًا م�صافة 

600 ميٍل اأي 9600 كيلومرت اأخرى بني حران وكنعان.
حماربًا  اأو  غازيًا  كنعان  اأر���س  اإبراهيم  يدخل  مل 
الكرمي  القراآن  ح�صب  وذلك  مهاجرًا  متنقاًل  دخل  بل 

والتوراة واملدونات التاريخية والأثرية.
كانت رحلته رحلة �صراع عقائدي بينه وبني قومه 
الوثنيني . يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: )فاآمن 
العزيز  ه��و  اأن��ه  رب��ي  اإىل  وق��ال اين مهاجر  ل��وط  ل��ه 
احلكيم(  فقد اأمره الرب بالذهاب من بلده وبلد اأبيه 
اذهب  لأب��رام  الرب  ) قال  املقد�س:  الكتاب  ورد يف  اإذ 

ار���ص��ك وم��ن ع�صريتك وم��ن بيت  م��ن 
ابيك اإىل الأر�س التي اأريك فاأجعلك 
ا�صمك  واأعظم  واأب��ارك  عظيمة  اأم��ة 
تلك  حتدثت  وق��د   . ب��رك��ة(   وتكون 
الرتاثية  والق�ص�س  املقد�صة  الكتب 
اأنه  فقالت  واإبراهيم،  لوط  ق�صة  عن 
من  عيالم  ملك  بني  قا�صية  ح��رب  يف 
عمورة  وملك  �صدوم  ملك  وبني  جهة، 
وثالثة ملوك اآخرين، انهزم فيها ملك 
عيالم  ملك  واأخ��ذ  واأ�صحابه  �صدوم 
جميع اأمالك �صدوم وعمورة من بهائم 
والن�صاء  الرجال  حتى  وطعام،  وغنم 
وزوجته  لوطًا  فاأخذ  منه  ي�صلموا،  مل 
وبناته واأمالكه �صمن ال�صبايا، وهرب 
اإبراهيم  ي�صكن  حيث  ح��ربون،  اإىل  �صدوم  اأه��ل  بع�س 
واأخربوه كيف اأ�صر امللك لوطًا واأخذ ممتلكاته وكل ما 
كان له. ما اإن �صمع اإبراهيم بهذا اخلرب عن ابن اأخيه 
لوٍط قام فورًا لينجده، فاأخذ ثالثمائة وثمانية ع�صر 
رجاًل من رجاله و�صار مع اأ�صحابه ملواجهة ملك عيالم 
�صدوم  اأمالك  كل  اإبراهيم  وا�صرتجع  عليه  وانت�صروا 
فقد  الإ�صالمي  ال��رتاث  اأما   . لوط  اأخيه  ابن  اأجل  من 
قال  خمتلف.  بنحٍو  ل��وط  مع  اإبراهيم  ق�صة  تناقل 
التي  املقد�صة  الأر����س  اإىل  ول��وط��ًا  )وجنيناه  تعاىل 
باركنا فيها للعاملني(  وف�صر العلماء الآية اأي�صًا باأن اهلل 
اأظهرهم  واأخرجه من بني  نار قومه  اإبراهيم من  �صلم 
مهاجرًا اإىل بالد ال�صام اإىل الأر�س املقد�صة منها، وقد 
اأطبق املف�صرون على اأن هذه الأر�س املقد�صة هي ال�صام 
حتى اإن بع�صهم ح�صرها يف فل�صطني. وعن اأبى بن كعب 
قال: )هي ال�صام وما من ماء عذب اإل يخرج من حتت 
ال�صخرة، وقال قتادة: كان باأر�س العراق فاأجناه اهلل 
اإىل ال�صام وكان يقال لل�صام اأعقار دار الهجرة، وما نق�س 
من الأر���س يزيد يف ال�صام وما نق�س من ال�صام زيد يف 
فل�صطني، وكان يقال هي ار�س املح�صر واملن�صر وبها ينزل 
عي�صى ابن مرمي عليه ال�ّصالم وبها يهلك امل�صيح الدجال 

التي  واحلمالت  للهجرات  ال�صابق  بال�صرد  راأينا 
مرت بتاريخ القد�س اأن العرب كانوا اأول من دخل تلك 
اأقام  من  واأول  امليالد،  قبل  ال�صاد�س  الألف  يف  املدينة 
بها واأول من �صكن كهوفها واأن�صاأ بيوتها واأ�صوارها، وهم 
اأول من قام بتح�صينها فكانت يف الألف الثالث مدينة 
كاملة باأ�صوارها وقالعها ومعابدها واأ�صواقها و�صاحاتها 
ع��ادوا  منها  اأُخ��رج��وا  كلما  وكانوا  وبيوتها،  واأزقتها 
اأر�صها التي حتدثت  ليعي�صوا الطمئنان وال�صالم على 
بلغتهم ونادت ب�صرائعهم، وحفظت لهم تراثهم واآثارهم 
فكانت  العربية،  وهويتهم  واأ�صالتهم  وح�صارتهم 
ومازالت اأر�صهم واأر�س اأجدادهم واأر�س اأحفادهم مهما 
كانت الأح��وال، ومهما تاأرجحت �صيطرتهم بني �صعف 
اّدع��وا من  وق��وة، ومهما علت ا�صوات الأع��داء، ومهما 
ال�صاطري والق�ص�س واحلكايا، ف�صوت احلق هو الأعلى 
كتمه  حم��اولت  كانت  اأي��ًا  الأب��ق��ى،  هو  احل��ق  و�صوت 
واإخفائه واإخرا�صه، فالباطل زاهق وفاٍن ول يبقى اإل 

احلق واحلقيقة واأ�صحابه هم اخلالدون.
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الفل�صطيني  وامل��ف��ّك��ر  ال�����ص��اع��ر   2021 ني�صان   5 الث��ن��ني  ي���وم  ف��ج��ر  ارت��ق��ى 
ع��زال��دي��ن امل��ن��ا���ص��رة يف ع���ّم���ان، اإث����ر م�����ص��اع��ف��ات اإ���ص��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا. 
تطّور  يف  فاعاًل  دورًا  لعب  الفل�صطينية.  امللحمة  �صاعر  املنا�صرة  الدين  عز 
اإ���ص��اف��ة  وال��ت��ح��ّرري��ة،  ال��وط��ن��ي��ة  الق�صائد  خ���الل  م��ن  احل��دي��ث  ال��ع��رب��ي  ال�صعر 
خليفة. مار�صيل  امللتزم  الفنان  وغناها  حلنها  جماهريية  اأخ���رى  ق�صائد  اإىل 

 ل������ه جم����م����وع����ة م�����وؤل�����ف�����ات م����ث����ل »ق�����م�����ر ج�����ر������س ك�������ان ح����زي����ن����ًا« 
 ،)1981( و»ج�����ف�����را«   ،)1976( ك���ف���ن���اه«  و»ب����الأخ���������ص����ر   ،)1974(
.)2000( ال�����وق�����واق«  ب��ط��ائ��ر  اأث�����ق  »ل  و   ،)1992( ح���ام�������س«  و»م���ط���ر 

حترير  و�صكرتري  ب��ريوت،  يف  ال��ث��ورة«  »فل�صطني  جمّلة  يف  ثقافيًا  حم��ررًا  عمل 
حترير  وم��دي��َر  الفل�صطيني،  الأب��ح��اث  ملركز  التابعة  فل�صطينية«  ���ص��وؤون  »جمّلة 
للبنان،  الإ�صرائيلي  الجتياح  اأي��ام  ب��ريوت  يف  �صدرت  التي  املعركة«  »ج��ري��دة  ل� 
منها  ع���ّدة،  وع��رب��ي��ة  فل�صطينية  ب�صحف  ال�صحافية  جتربته  ت��ّوج��ت  وه��ن��اك 
الأردنية  ال�صحافة  يف  عمله  اإىل  اإ�صافة  وغريهما.  اجلديد«  و»الأف��ق  »م��واق��ف«، 
الأردن��ي��ة. الإذاع����ة  يف  الثقافية  ل��ل��ربام��ج  م��دي��رًا  عمل  ال�صبعينيات،  ب��داي��ة 

يف الثمانينيات، تفّرغ للعمل الأكادميي يف اجلزائر، اإذ اأ�صهم يف تاأ�صي�س ق�صم الأدب 
املقارن يف »جامعة ق�صنطينة«، حيث عمل اأ�صتاذًا فيها، وكان له دور اأ�صا�صي يف اإطالق 
بداية  حتى  اأ�صتاذًا  فيها  عمل  التي  تلم�صان«  »جامعة  يف  ال�صعبية«  الثقافات  »معهد 
العربية  اللغة  ق�صم  اأ�ّص�س  حيث  جم��ّددًا.  الأردن  اإىل  انتقاله  لدى  اأي  الت�صعينيات، 
»جامعة  يف  والفنون  الآداب  بكلية  بعدها  ليلتحق  املفتوحة«،  القد�س  »جامعة  يف 
فيالدلفيا« التي دّر�س فيها حتى تقاعده �صنة 2017. اأ�صدر موؤّلفات عّدة يف �صياق عمله 
و»املثاقفة  الفل�صطيني«،  الت�صكيلي  »الفن  مثل  وفكرية،  نقدية  كتب  منها  الأكادميي، 
والتنال�س«،  والتال�ّس  التنا�ّس  و»علم  ال�صعري«،  الن�ّس  »حار�س  و  املقارن«،  والنقد 
املقارنة«. ال�صعريات  �صوء  يف  النر  ق�صيدة  و»اإ�صكالت  الت�صكيلية«،  الفنون  و»لغات 

الــقدس... زهرة املدائن
ألجلك يا مدينة الصالة أصلي ....

ألجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن

يا قدس يا قدس يا مدينة الصالة أصلي

عيوننا إليك ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد 

 تعانق الكنائس القديمة 

وتمسح الحزن عن المساجد  

يا ليلة اإلسراء يا درب من مروا إلى السماء

عيوننا إليك ترحل كل يوم.... وانني أصلي

الطفل في المغارة وأمه مريم.... وجهان يبكيان

ألجل من تشردوا.... ألجل أطفال بال منازل

ألجل من دافع وأستشهد في المداخل

وأستشهد السالم في وطن السالم

وسقط العدل على المداخل

حين هوت مدينة القدس تراجع الحب

وفي قلوب الدنيا أستوطنت الحرب

الغضب الساطع آتٍ وأنا كلي ايمان

الغضب الساطع آتٍ سأمر على األحزان

من كل طريق آتٍ.... بجياد الرهبة آتٍ

وكوجه اهلل الغامر آتٍ آتٍ آتٍ

لن يقفل باب مدينتنا فأنا ذاهبة ألصلي

سأدق على األبواب وسأفتحها األبواب

وستغسل يا نهر األردن وجهي بمياه قدسية

وستمحو يا نهر األردن أثار القدم الهمجية

الغضب الساطع آتٍ بجياد الرهبة آتٍ

 وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة  

البيت لنا والقدس لنا.... البيت لنا والقدس لنا

وبأيدينا سنعيد بهاء القدس بايدينا للقدس سالم

      تاأليف الأخوين رحباين

عــز الــديـن الـمناصــرة.. 
  رحيل �ص��اعر امللحمة الفل�ص�طينية
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عاب والعقبات اّلتي طاملا طرحت اأفئدتنا اأر�صا  يف هذا العامل املكتّظ بال�صّ
حّتى  وقول،  فعل  كّل  �صريبة  لت�صديد  نتدافع  اأنف�صنا  وجدنا  وحزًنا..  وهًنا 
ُنحا�َصُب  كّلها  اأحيانا،  املتقّلبة  وت  ال�صّ ونربة  العفوّية..  نظراتنا  اإمياءاتنا.. 
عليها حما�صبة فورّية.. حّتى واإن مل تُك فورّية فاإّن القدر يوؤّجل جمازاتنا.. 
كّلها  حياة  اإن�صان  يحيا  اأن  حُماٌل  العامل؛  هذا  يف  يتغافلها..!  ل  لكن  يوؤّجلها 
�صالم واطمئنان.. لبّد من م�صادفة الآلم وال�ّصجون ومالقاة تع�ّصر و�صّدة، 
ولنعلم اأّن جميئها ل يكون فرادى! فاحلياة ل ترفق ب�صعيف م�صكني، واأفئدة 
الّنا�س ل ترّق ملحزون.. ل �صيء ميّر مرور الكرام يف هذا العامل.. لأّن احلياة 

لي�صت اأّمك اّلتي ت�صفق حلالك وتتنا�صى زّلتك..
نحن يف هذه الّدنيا كمن يخطو بحذر على جزيئات �صغرية جّدا من البّلور 
فُتدَمى القدمان، لكن لبّد من مكابدة هذا الأمل لتجاوزه! نحُن ُهَنا كاملُ�صطّفني 
اأماَم طابور احلياة، نرتّقب ما �صُتغدُق وتفي�س به علينا.. ظّنا مّنا اأّن احلياة 
واأّن  اأّننا ُخدعَنا  نكت�صف بعدها  لكّننا  لنا،  توّدنا وحتّبنا متاًما كحّب والدينا 
اّلتي و�صلناها بها.. فاأذاقتنا مرارة طعمها واقتتنا  احلياة خانت تلك الّثقة 
من علقمها..لكن �صرعان ما ن�صرتجع قوانا لأّننا ندرك جّيدا اأّن كّل مّر �صيمّر 
واأّن جوهر ال�ّصعادة ل يكمن يف غياب امل�صكالت، اإمّنا يكمن يف كيفّية الّتعامل 
معها وجتاوزها..كّلنا نذكر اأنف�صنا عندما كّنا �صغاًرا ونذكر تلك الأّيام اّلتي 
هي  تلك  كانت  ّحية..  ال�صّ الوقاية  حقنة  لتناول  فيها  اأّمهاتنا  ت�صطحبنا 
الأ�صوء والأمّر خالل طفولتنا! كّنا نتم�ّصك بحواّف جالبيب اأّمهاتنا ونرمقهّن 
بنظرات الّلوم واأفواهنا مقّو�صة لأ�صفل، تقوي�صة تنّم عن خيبة اأمل عظيمة..
بعد اأخذ احلقنة بدقائق يعود كّل مّنا اإىل هدوءه و�صكينته، ثّم علمنا اأّن 

مرارة هذا الأمل مل تكن اإّل �صالمة وبرءا لنا..
قران  بعقد  ُتّوجت  ما  منها  عظيمة،  ُحّب  ق�ص�س  عا�صوا  مّنا  الكثريون 
اأبدّي  وداع  بر�صالة  ُختَمت  ما  ومنها  واملقّربني،  املحّبني  جتمع  زفاف  وحفلة 
مّت  �صنني  الّطويلة،  الع�صق  �صنني  بعد  الفراق  بدموع  خمطوطة  وق�صيدة 
فيها م�صاطرة الأحالم والآمال، الآلم والهيام..، �صنني حمتها حلظة �صعف 
بع�س  لتجيء  الّذهبّية  ال�ّصاطئ  رمال  من  ق�صًرا  �صّيد  حامل  كطفل  قوّية.. 

الأمواج العاتية وتع�صف بها، فتذوب بني ذّرات الّرمل اأحالمه..
ل  احلياة  قدر  لكن  والغرام؛  احلّب  رواي��ات  من  العديد  ختام  هو  هكذا 
يعلو عليه اأمر، ل يغلبه مت�ّصك احلبيبني ول ي�صفقه فراقهما، مل تربكه ملعة 
ت�صابك  تف�صل  اأن  الّدنيا  �صاءت  بل  وت..  ال�صّ و�صجن  ال��ّروح  ولهفة  العيون 

الأيادي لتجمع كّل يد باأخرى ترى اأن ل خري اإّل فيها!
وهكذا يحيا اأغلب الع�ّصاق، اعتادوا وجع الّزمن واعتاد الّزمن وجعهم، اإىل 
اأن ميّر مّرهم. يوجد من بيننا من جعل ركيزته يف هذا العامل العلم والّتعّلم، 
يف  يغو�س  فرتاه  والقلم  والّلوح  والكّرا�صات  للكتب  �صغره  منذ  حياته  فكّر�س 
اأخرَيَها من بلوغ ملطلبه يف العلم و�صفر لغر�س  ال�ّصا�صع وينتقي  اأحالمه  بحر 

امل�صرية الّتعليمّية والرتقاء وال�ّصُموخ لأعلى مراتب املهن..
اأن  منه  اأرادت  احلياة  فاإّن  لذا  مّنا؛  كّل  حياة  يف  ج�صيم  دور  للحّظ  لكن 
يكون �صيئا اآخر بعيًدا كّل البعد عن ما يتمّنى.. �صيء يخرج به للّنا�س علًنا 
مع ابت�صامة خفيفة تعلو املحّيا، لكّن الّروح حتمل الكثري من اخلفايا وبقايا 
الأحالم املتال�صية..علينا اأن نتعّلم الّتعاي�س مع اأقدار هذه احلياة واأن نفهم 
نتحّلى  اأن  علينا  ُم��ّرة،  �صبغّة  يحمل  ما  وك��ّل  ُحلوًة  �صبغة  يحمل  ما  تناوب 

بال�ّصجاعة والقّوة لتقّبل مرارتها ولإدراكنا باأّن كّل مّر �صيمّر..
 ولأّن العامل ُينهك كّل ما هو �صعيف، فنحن نوَلُد مّرة واحدًة، ولدة تولد 

معها جميع اأقدارنا..
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نافـــــــذةنافـــــــذة
ق��ري��ة دي��ر  ت��ق��ع       
ي���ا����ص���ني غ���رب���ي م��دي��ن��ة 
وكلمة  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���س 
"دي���ر" م��اأخ��وذة م��ن �صرح 
كبري يف القرية يطلق عليه 
ا�صم الدير، وهذه الت�صمية 
ف��ل�����ص��ط��ني  يف  م��ن��ت�����ص��رة 
ل��ت�����ص��م��ي��ة ال���ق���رى ال��ت��ي 
الديني.  بطابعها  ا�صتهرت 
اإىل  "يا�صني"  ال�صم  ويعود 
وجد  ال��ذي  يا�صني  ال�صيخ 

�صريحه يف القرية واأطلق على ا�صم م�صجد القرية "م�صجد يا�صني" تيمنًا به، وكان يقع 
يف جوار اأطالل الدير.

ويف عام 1931 بلغ عدد ال�صكان 428 ن�صمة، ويف عام 1948 ارتفع اإىل 750 ن�صمة. 
حتى ع�صرينيات القرن الع�صرين، اعتمدت دير يا�صني مبعي�صتها على الزراعة وتربية 
الكل�صي املحيط  اأ�صبح اقت�صادها م�صتغال للحجر  املوا�صي، ويف عهد النتداب الربيطاين 
بالقرية واملف�صل لبناء القد�س. طور �صكانها مقالع وا�صعة، فتطورت �صناعة قلع احلجارة 

وقطعها، مما �صاهم يف تغيري مهن اأهل القرية اإىل نقل احلجارة و�صياقة ال�صاحنات.
كان للقرية م�صجد ثاٍن بالإ�صافة اإىل امل�صجد الرئي�صي، وناٍد اجتماعي �صمي "نادي 

النه�صة"، و�صندوق توفري، وثالثة دكاكني، وفرن، وُنزلن، واأربعة اآبار. 
تلقى اأبناء دير يا�صني تعليمهم مع بداية ع�صرينيات القرن املا�صي يف مدار�س قرية 
لفتا املجاورة لها وقرية قالونيا. ويف عام 1943 اأُ�ص�صت اأول مدر�صة بنني يف دير يا�صني، 

ويف عام 1946 اأ�ص�صت اأول مدر�صة بنات، وكلتا املدر�صتني ُبنيتا من تربعات اأهل القرية.

مع فجر 9 ني�صان عام 1948 هاجمت ع�صابات "الأرغون" بقيادة الإرهابي مناحيم 
بقيادة  "�صترين"  ع�صابات  وهاجمتها  وجنوبها،  �صرقها  من  يا�صني  دير  قرية  بيغن 
الأرهابي ا�صحق �صامري من ال�صمال، وحا�صروها من كل جانب ما عدا الطريق الغربي؛ 

لكي يفاجئوا ال�صكان وهم نائمني.  
يف بادئ الأمر، قوبل الهجوم باملقاومة، ما اأدى اإىل مقتل 4 وجرح 40 من املهاجمني 
ال�صهاينة. فقررت ع�صابات الأرغون و�صترين ا�صتخدام الأ�صلوب الوحيد الذي يعرفونه 

جيدًا، وهو الديناميت،  وهكذا ا�صتولوا على القرية عن طريق تفجريها بيتًا بيتًا. 
القرية  اأه��ل  من  الع�صرات  اأوق��ف��وا  بيوتهم،  من  القرية  اأه��ايل  اأخ��رج��وا  اأن  بعد 
ووجوههم اإىل اجلدران واأطلقوا النار عليهم. وقد ا�صتمرت اأعمال القتل والإجرام على 
بجثث  ومثلوا  �صادية،  ت�صويه  بعمليات  ال�صهيونية  الع�صابات  قامت  حيث  يومني،  مدى 
احلوامل  الن�صاء  لبطون  وبقر  لالأع�صاء  وتقطيع  ل��الآذان  )قطع  ب�صع  ب�صكل  ال�صحايا 
 53 ب�  اأُلقي  كما  امل�صتعلة،  الأف��ران  يف  بالأطفال  واألقوا  الأجنة(،  نوع  على  واملراهنة 
يف  الأحياء  الرجال  من   25 واقتيد  القدمية،  املدينة  �صور  وراء  الأحياء  الأطفال  من 
الرومانية  اجليو�س  غرار  على  الن�صر"  "طواف  القد�س  داخل  بهم  ليطوفوا  حافالت 
بابه  واأُغلق  القرية  بئر  يف  اجلثث  واألقيت  بالر�صا�س،  رميًا  اإعدامهم  مت  ثم  القدمية، 
باإحكام لإخفاء معامل اجلرمية. وقد بلغ عدد �صحايا املجزرة زهاء 260 فل�صطينيًا من 

اأهايل القرية العزل.
دي  )جاك  الأحمر  ال�صليب  مبعوث  مبنع  ال�صهيونية  الع�صابات  قامت  ذلك  بعد 
الذين  الهاغاناة   ع�صابات  اأفراد  قام  بينما  يوم،  من  لأكر  القرية  دخول  من  رينييه( 
الدولية،  الهيئات  مندوبي  لت�صليل  وفجروها؛  اأخ��رى  جثث  بجمع  القرية  احتلوا 
ولالإيحاء باأن ال�صحايا لقوا حتفهم خالل �صدامات م�صلحة، وقد عر مبعوث ال�صليب 

الأحمر على اجلثث التي اأُلقيت يف البئر فيما بعد(.  

مجزرة دير ياسين

قرية دير ياسين

كل مرّ سيمرّ

بالدنا فلسطين

كي ال ننسى

محمود موسى
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ت�سميم :�سبحي مو�سى


