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افتتاحية

فجر ال ّنصر قريب
لكل �ش��يء نهاية ،وهذا ين�س��حب على الأزمة ال�س��ورية التي دخلت عامها ال�ساد���س م�صاحبة لبارقة �أمل بن�صر
يل��وح يف الأف��ق ،يف ح��رب و�صف��ت ب�أنه��ا الأق�س��ى والأعن��ف من��ذ احل��رب العاملي��ة الثاني��ة؛ فبع��د �آالف ال�ش��هداء
وال�ضحاي��ا والت�ضحي��ات اجل�س��ام واخل�س��ائر املهول��ة ،وبع��د ه��ذا ال�صم��ود الأ�س��طوري ال��ذي و�ض��ع خمطط��ات
الت�آم��ر ال�صهي��وين اال�س��تعماري و�أحالم��ه وجه��وده و�أموال��ه يف �إط��ار املراجع��ة والتق��ومي امل�س��تمر واال�س��تنباط
لط��رق و�أ�س��اليب متج��ددة للع��دوان عل��ى �س��ورية و�ش��عبها؛ به��دف تفتيتها ومتزيقه��ا وحرفها عن م�س�يرة التطور
والتق��دم واملقاوم��ة والتحري��ر ،م��ا ميك��ن الأعداء من ال�س��يطرة على قرارها و�ش��عبها وثرواته��ا من خالل �أدوات
�إقليمية وعربية وحملية َ�ص َب َغ �أفعا َلها الغبا ُء والكذب ،والعمالة والإجرام واحلقد الأعمى واالنتهازية والتخبط
�اب الب�صرية.
وغي� ُ
خم���س �س��نوات ان�صرمت مع ما حتمله من �آالم و�آمال ،كانت نتيجتها انك�ش��اف الغطاء عن �شرا�س��ة العدو وقوة
نف��وذه وحج��م �إمكانيات��ه ،وعل��ى ال�صعي��د املقاب��ل ع��ن مدى �إميان ال�ش��عب العربي ال�س��وري و�ص�بره ،وقوة حتمله
ومقاومته ،وا�ستعداده للت�ضحية بالغايل والنفي�س يف �سبيل الدفاع عن �أر�ضه ونف�سه وعن قراره امل�ستقل ،وعن
�إن�س��انية �إ�سالمه ،وعمق �إميانه وجتذر ق ّيمه.
خم���س �س��نوات عج��اف م��رت و�س��ورية �صام��دة قي��ادة و�ش��عب ًا ،ازدادت فيه��ا ثق��ة بالنف���س وب�س�لامة التوجه��ات،
وب��رزت فيه��ا احلاج��ة �إىل مراجع��ة تقوميي��ة جريئ��ة ومعمق��ة لرتاكم��ات ع�ص��ور م��ن اجله��ل واجلم��ود والتخلف،
ومفاهيم �س��وداء.
ناجت��ة ع��ن االنح��راف ع��ن مقا�ص��د ر�س��الة الن��ور والرحم��ة� ،صاغتها كت� ٌ�ب �صفراء
ُ
خم���س �س��نوات امت�ل�أت فيه��ا الأج��واء باخل��داع واخليان��ة والت�آم��ر عل��ى بل��د كرمي ما ُع��رف عرب تاريخ��ه احلافل
�إال حام� ً
لا لر�س��الة احل�ض��ارة والإمي��ان �إىل �أ�صق��اع الأر���ض و�صقي��ع الأف��كار ،فل��م ينجحوا ب�إطفاء ن��ور احلق� ،أو
ت�ش��ويه احلقائق� ،أو ت�شوي���ش الر�ؤيا.
خم���س �س��نوات وني��ف وال ت��زال ق�ضي��ة فل�س��طني ق�ضي��ة �س��ورية الأوىل ،والقد���س فيها قبلة اجله��اد احلق يف وجه
املعتدين ،كما كانت دائم ًا منذ احتاللها وتهجري �أهلها ،و�ستبقى كذلك حتى الن�صر والتحرير.
خم���س �س��نوات م�ض��ت فيه��ا الدقائ��ق وال�س��اعات ثقيل��ة وقاتل��ة عل��ى كث�ير م��ن �أبن��اء �ش��عبنا ،ولكنه��ا مل تتمك��ن
م��ن �إطف��اء توه��ج الأم��ل واليق�ين يف قلوبن��ا وعقولنا ب�أن احلق �س��ينت�صر ،و�أن الباطل لي���س له م��كان على �أر�ضنا
املباركة و�أننا يف يوم قريب�( ...إليك يا قد���س قادمون) ،ال يخامرنا يف ذلك �ش��ك ،وال يثنينا عن ذلك �ش��يء،
ال�س��يما بعد �أن �س��قطت الأقنعة و�أ�س��فرت الوجوه .

باسل الجدعان
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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دقيق��ة واح��دة و 15ثاني��ة كافي��ة لتلخ���ص حقيق��ة االحت�لال ال�صهي��وين ،ال��ذي
ي�س��عى جاه��د ًا لتلمي��ع �صورت��ه ،وتبيي���ض �صفحت��ه م��ن خ�لال �إتقان��ه ف��ن الدعاي��ة
النف�س��ية .يتح��دث املقط��ع امل�ص��ور ع��ن جول��ة تفقدي��ة ملر�ش��د يه��ودي متط��رف �إىل
�صف يف مدر�سة دينية يهودية؛ ليطمئن �أن بذار احلقد �آتت �أكلها ،و�أثمرت ،ت�س�أل
معلم��ة ال�ص��ف تالميذه��ا" :ح�ين �أق��ول لك��م "يورو�ش��االمي" ماذا يخط��ر ببالكم؟".
فيجيبه��ا التالمي��ذ" :البل��د املقد���س ،البي��ت املقد���س ،الهي��كل" .تتاب��ع" :م��ن يعتقد
�أن البيت املقد���س �س��يبنى يف ال�س��نوات القريبة؟" ،فريفع اجلميع �أيديهم ،ت�أكيد ًا!
املعلمة" :ماذا يوجد هناك مكان البيت املقد�س؟" .التالميذ ":امل�سجد الأق�صى".
"�إذن ماذا �سيح�صل بامل�سجد؟" يجيب التالميذ ب�صوت واحد" :يتحطم ،يتفجر،
يختفي ."..تنتقل املعلمة �إىل منط من الأ�سئلة �أدق و�أخطر" :من منكم قابل طف ًال
عربي� ًا يف ال�س��نة الأخ�يرة؟" .يرف��ع التالميذ �أيديهم ممتع�ضني م�ش��مئزين�" ..أين
قابلتم طف ًال عربي ًا؟" .يجيبون " :بجانب الهيكل"" .هل كلمته؟" " .ال .هو دفعني
وذه��ب"" .م��اذا يح�ص��ل ح�ين تقابل��ون طف� ً
لا عربي � ًا؟ م��اذا ت�ش��عرون؟"�" .ش��عور
بالغ�ضب� ..أ�ش��عر �أنني �أريد �أن �أقتله" .تتابع املعلمة ا�س��تجواب تالميذها بح�ضور
املر�ش��د" :كي��ف ت��رون القد���س خ�لال � 10س��نني؟"" .كله��م يهود متدين��ون ،وهناك
ع��رب ،لكنه��م عبي��د" .ت�س��تو�ضح املعلم��ة �أك�ثر" :م��اذا تق��ول؟" .فيعي��د التلمي��ذ:
"�ستكون حرب كبرية ،وكل العرب �سيموتون ،وجزء منهم �سيكونون عبيد ًا"!! تفخر
املعلمة ب�إجابات تالميذها "النجباء" ،ويبت�س��م احل�ضور ،ويختم املر�ش��د�" :ش��كر ًا
لك��م ي��ا �أوالد ..وا�صل��وا النج��اح والتعل��م يف الي�ش��يفا" يق�صد املدر�س��ة الدينية!!
ه��ذه ه��ي ثقاف��ة احلق��د وامل��وت الت��ي يحر���ص ال�صهاين��ة عل��ى غر�س��ها يف عق��ول
�أبنائه��م ،باط��ل غ ّل��ف بتاري��خ م��زور ،وحج��ج واهي��ة ..عق��ود م��ن القت��ل والتدم�ير
وال�سلب واالغت�صاب لأر�ض ما كانت لهم يوم ًا ،ب�صمات �سوداء وجرائم يندى لها
جب�ين الإن�س��انية ،وجم��ازر و ّثقته��ا ال�صورة وال�ش��هود ..ومع هذا كل��ه يخرج موظفو

حكوم��ة االحت�لال �إىل ال�ش��عب العرب��ي -م��ن خ�لال ال�ش��بكة
العنكبوتي��ة ومواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ب�أنواعه��ا -ي��ؤدون دور
"احلم��ل الودي��ع" ،ب��ل رمب��ا جت��اوز الأم��ر بهم �إىل �أبع��د من ذلك؛
فه��ا ه��و ذا الناط��ق با�س��م جي���ش االحت�لال "�أفيخ��اي �أدرع��ي"
يواظ��ب عل��ى التوا�ص��ل م��ع املحي��ط م��ن خ�لال �صفحت��ه عل��ى
" ،"facebookي�س��بح لي ًال نهار ًا بحمد "الإن�س��انية" و"املحبة"،
نا�ش��ر ًا الوع��ظ والإر�ش��اد ،نا�صح� ًا ال�ش��عب الفل�س��طيني باالبتع��اد
عم��ن ي�صفه��م "املخرب�ين" ،م�ست�ش��هد ًا ب�آي��ات قر�آني��ة و�أحادي��ث
نبوي��ة و�ش��يئ م��ن العه��د املقد���س ،حت��ى يخال��ه املتاب��ع �أن��ه " َم َل ٌك"
�س�ترفرف �أجنحت��ه بع��د قلي��ل لرتفع��ه �إىل ال�س��ماء!!!
"�أفيخ��اي" ج��زء م��ن م�ش��روع خط�ير تعم��ل حكوم��ة االحت�لال
ب�أذرعه��ا عل��ى تنفي��ذه� ،أال وه��و توطي��د العالق��ة م��ع اجلمه��ور
العرب��ي م��ن خ�لال مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي باللغ��ة العربي��ة،
وق��د �صنف��ت حكوم��ة االحت�لال �ضم��ن ال��دول الرائ��دة يف م�ؤمت��ر
الدبلوما�س��ية الرقمي��ة ،وا�س��تند الت�صني��ف ال�ص��ادر ع�� ن "�Di
� "plomasy liveإىل ع��دة معاي�ير ،م��ن بينه��ا :االنفت��اح عل��ى
املواطن�ين� ،إدارة املحت��وى ،ال�ش��فافية ،املهني��ة والإب��داع .ومل تن���س رئا�س��ة وزراء
العدو توجيه ال�ش��كر ملن �أ�س��هم يف جناح هذا املخطط" :هدفنا بالتوا�صل الرقمي
مع العامل العربي بث �صورة �إ�سرائيل احلقيقية ،دولة متقدمة ودميقراطية وقوية
ت�س��عى لل�س�لام وتو�س��يع التوا�ص��ل م��ع الع��رب" .بح�س��ب ت�صري��ح "�أوڤ�ير جندمل��ان"
الناط��ق با�س��م حكوم��ة االحت�لال!
وال�س ��ؤال هن��ا :م��اذا فعل��ت احلكوم��ات و�أ�صح��اب الق��رار للوق��وف يف وج��ه ه��ذا
املخطط ودرء خطره عن �شباب الوطن وبناته؟ وهل �سي�أتي يوم تتحد فيه اجلهود
العربي��ة يف �أج��واء الع��امل االفرتا�ض��ي؟ �أم �أن حاله��م ه��و ذات��ه كم��ا يف الواق��ع؟!!
هلل درك��م �أيه��ا املقاوم��ون� ،آمنت��م ب ��أن االحت�لال زائ��ل ،وب ��أن م��ا �أخ��ذ بالق��وة ال
ي�س�ترد بغ�ير الق��وة ...فلزنودك��م التحي��ة والإكب��ار؛ ف�أنت��م وحدك��م �صن��اع الن�ص��ر.
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وﺳﻼﻣﻲ ﻟﻜﻢ

"بروتوكوالت حكماء صهيون"
بين الحقيقة والخيال
أسامة رجا عرابي
إعالمي وكاتب

مقدمة:
ات�ص��ف اليه��ود ع�بر تاريخه��م الطوي��ل بت�صرف��ات و�س��لوكيات و�أخ�لاق الزمته��م
واخت�ص��وا به��ا م��ن �س��ائر الأمم ،ه��ي �صف��ات ر�س��مت خطوطها وح��ددت مالحمها
و�صفاته��ا عل��ى م��ر الق��رون تعالي��م الت��وراة والتلم��ود واحلاخامات واملجم��ع الديني
"ال�س��نهدرين"؛ له��دف واح��د؛ ه��و �إقام��ة "مملك��ة �إ�س��رائيل الك�برى" عل��ى يد ملك
اليه��ود وم�س��يحهم املنتظ��ر "املل��ك املخل�ص".
1
ينطلق اليهود يف ذلك من عدة جذور قدمية مت�أ�صلة يف عقيدتهم وهي :
� -1أنه��م �ش��عب اهلل املخت��ار املخت���ص وح��ده دون �س��ائر الأمم وال�ش��عوب بعناي��ة
اهلل ،الذي يهي�أ لهم ولهم وحدهم كل �أ�س��باب الغلبة والتفوق ،ويت�س��امح مع كل ما
يرتكبون من انحرافات وخروج عن تعاليمه ،كما �سخر لهم الأمم الأخرى عبيد ًا،
و�أب��اح لهم �أمواله��م و�أعرا�ضهم و�أر�ضهم.
 - 2يه��وى �إلهه��م وحده��م؛ فه��و �إل��ه اليه��ود اخلا���ص به��م دون غ�يره ،يحبه��م
ويحميه��م ويت�س��اهل معه��م� ،أم��ا باق��ي ال�ش��عوب "اجلويي��م" ،فه��ي م�س��خرة خلدمة
اليه��ود "�ش��عب اهلل املخت��ار".
 - 3الديان��ة اليهودي��ة ديان��ة مغلق��ة؛ فهي لي�س��ت ديانة تب�ش�يرية كما هو يف الديانة
امل�س��يحية والإ�س�لامية؛ فالت��وراة ت�ؤك��د �أن بن��ي �إ�س��رائيل ه��م وحده��م �أ�صح��اب
الديان��ة اليهودية.
 - 4الوع��د و�أر���ض امليع��اد ،وهو ما قطعه الرب لإبراهيم -عليه
ال�س�لام -ولذريت��ه م��ن بعده؛ ب�إعطائه �أر�ض فل�س��طني ،كما
جاء يف التوراة �سفر التكوين الإ�صحاح الثاين ع�شر فقرة
م��ن ( ،)1-7حي��ث ج��اء يف الفقرة ال�س��ابع" :وظهر الرب

لإبرام وقال لن�سلك �أعطي هذه الأر�ض".
ً
 - 5الغدر وا�س��تباحة �أموال النا���س والوح�ش��ية املفرطة ،وجند ذلك جليا يف عدة
موا�ضع يف التوراة منها:
الغ��در واخليان��ة والق�س��وة املفرط��ة :ج��اء يف �س��فر التكوي��ن الإ�صح��اح  34م��ن 1
�إىل  31تدوي��ن حلادث��ة وقع��ت ب�ين يعق��وب عليه ال�س�لام و�أبنائه م��ن جهة ،وحمور
ملك �شكيم وابنه من جهة �أخرى ،ويف احلادثة �صورة مفزعة من الغدر واخليانة
والق�س��وة وال�شدة.
ً
 �أم��ا ا�س��تباحة �أم��وال النا���س بغ�ير ح��ق ،ف�إنن��ا جن��د ذل��ك جلي�ا يف �س��فر اخل��روجالإ�صحاح الثاين ع�شر الفقرة من  27-24ملخ�صها�" :أخذ الن�ساء الإ�سرائيليات
من الن�ساء امل�صريات حليهن وثيابهن على �سبيل الإعارة؛ لتكون فيما بعد غنيمة
و�سلب ًا يهربن بها عند خروجهن من م�صر؛ تنفيذ ًا لأمر الرب".
 ويف احلدي��ث ع��ن وح�ش��ية اليه��ود املفرط��ة ،ف��إن خ�ير مث��ال عليه��ا م��ا ج��اء يف�س��فر يو�ش��ع الإ�صحاح ال�ساد���س الفقرة من  25-20من ذبح جميع �س��كان مدينة
�أريحا من رجال ون�ساء و�أطفال و�شيوخ ،حتى البهائم مل ت�سلم من الذبح ،وحدثت
نف���س الذبحة مع �س��كان مدين (العي) �س��فر التثنية ،الفقرة من .29-10
وق��د عق��ب الأ�س��تاذ رج��ا عب��د احلمي��د عراب��ي يف كتاب��ه (�أ�ض��واء عل��ى بروتوكوالت
حكم��اء �صهي��ون) عل��ى اجل��ذر اخلام���س بقول��ه�" :إن هذا اجلذر -اخلام���س -جذر
رهيب الزم تاريخ اليهود حتى يومنا هذا ،وقد ذاق عرب فل�س��طني ولبنان وم�صر
م��ن ه��ذه الق�س��وة واملذاب��ح الرهيب��ة ال�ش��يء الكث�ير ،نذك��ر عل��ى �س��بيل املث��ال يف
فل�س��طني مذبح��ة دي��ر يا�س�ين ،ومذبح��ة قبي��ة ،ومذبح��ة اخللي��ل ،ومذبح��ة
احلرم الإبراهيمي التي فاقت يف ب�شاعتها كل حد وكل ت�صور؛ لأنها قتل

( )1كتاب �أ�ضواء على بروتوكوالت حكماء �صهيون .الأ�ستاذ رجا عبد احلميد عرابي .دار الأوائل� .2005 .ص
 27-17باخت�صار.
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لأبري��اء وه��م م�س��تغرقون يف عب��ادة ربه��م يف بي��ت اهلل ،ومذبح��ة جن�ين� .أم��ا يف
لبنان فقد ذاق �أهلها الويالت من اليهود كان �آخرها مذبحة قانا الب�شعة ،وقبلها
مذبح��ة خمي��م �ص�برا وخمي��م �ش��اتيال ،ويف م�ص��ر مذبح��ة بح��ر البق��ر ،ويف الدلت��ا
ال�ش��رقية من م�صر ،حيث �ضرب اليهود مدر�س��ة للأطفال هناك ،فقتلوا وجرحوا
املئ��ات منه��م ،وال نن�س��ى اغتي��ال اليه��ود للكون��ت "برن��ا دوت" الو�س��يط ال��دويل يف
فل�س��طني ع��ام ."1948
 - 6التعالي��م الأخالقي��ة وقواع��د املعام�لات الإن�س��انية عن��د اليه��ود تقت�ص��ر عل��ى
اليه��ود فيم��ا بينهم فقط.
 - 7الفطري ال�صهيوين املقد�س:
الفط�ير ه��و اخلب��ز غ�ير املخم��ر امل�صن��وع م��ن دقي��ق القم��ح ال��ذي يعج��ن ،ث��م
يخب��ز دون �أن يخم��ر �أو ي�ض��اف �إلي��ه خم�يرة .ي�صن��ع اليه��ود الفط�ير يف �أعياده��م
الدينية ومنا�س��باتهم" :عيد الف�صح ،عيد ا�س�تر ،مرا�س��م ختان الأطفال" ،وتقدم
الأ�ضاح��ي يف ه��ذه الأعي��اد م��ن ذك��ور الغنم �أو املاع��ز �أو البقر� ،إال �أن اليهود جعلوا
ه��ذه الأ�ضاح��ي م��ن دم��اء الب�ش��ر م��ن غ�ير اليه��ود حي��ث مت��زج دم��اء الأ�ضاح��ي
الب�ش��رية بعج�ين الفط�ير لي�صب��ح "فط�ير ًا مقد�س� ًا".
و�أ�ش��هر ه��ذه اجلرائ��م جرمي��ة خط��ف وقت��ل الأب توم��ا وخادم��ه يف دم�ش��ق
 ،1840/2/5وا�س��تخدام دم��ه للفط�ير املقد���س.
بع��د ه��ذه املقدم��ة التمهيدي��ة ،نل��ج غم��ار مو�ض��وع البح��ث "بروتوك��والت حكم��اء
�صهي��ون"؛ مل��ا له��ذه الربوتوك��والت م��ن �أهمي��ة يف الك�ش��ف ع��ن خمطط��ات اليه��ود،
وف�ض��ح �أهدافه��م و�أ�س��اليبهم العن�صري��ة الدموي��ة؛ لل�س��يطرة عل��ى الع��امل؛ فمن��ذ
ظهور هذه الربوتوكوالت �إىل وقتنا احلا�ضر� ،أثارت ن�صو�صها -وما زالت -جد ًال
كب�ير ًا ب�ين م��ن ي�ؤك��د �أنه��ا م��ن تدب�ير املخاب��رات الرو�س��ية القي�صري��ة؛ لتتخل���ص
م��ن اليه��ود ومكائده��م ال�ش��ريرة �ض��د القي�صري��ة ،ومن قائ��ل �أنها من بن��ات �أفكار
ال�صهيوني��ة ال�ش��ريرة اخلبيث��ة.
المعنى اللفظي لـ"بروتوكوالت حكماء صهيون":
بروتوك��ول� :إن لف��ظ بروتوك��ول تعن��ي حم�ض��ر جل�س��ة م�ؤمت��ر �سيا�س��ي ،وميك��ن �أن
ت�أت��ي مبعن��ى ميثاق.
حكم��اء :تعن��ي ال�ش��يوخ؛ �أي �أ�صح��اب ال��ر�أي والنف��وذ ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي
والدين��ي واالجتماع��ي والفك��ري.
�صهي��ون :ه��ي لفظ��ة كنعاني��ة �أطلقت على تلة -جبل �صغري -قرب القد���س� ،س��كنها
اليبو�س��يون وه��م م��ن الكنعاني�ين �س��كان فل�س��طني القدم��اء ،ثم �أ�صبح��ت ترمز �إىل
احلكوم��ة اليهودي��ة الديني��ة؛ وم��ن هن��ا �أي�ض� ًا �س��ميت احلرك��ة الت��ي تدع��و اليه��ود
للهجرة �إىل فل�س��طني بـ"احلركة ال�صهيونية" ،التي �أ�س�س��ها "تيودور هرتزل" منذ
ع��ام 1897م ،وقبله��ا كان��ت منظم��ة "�أحباء �صهيون"؛ وهي منظمة يهودية خفية،
اندجم��ت الحق� ًا م��ع احلرك��ة ال�صهيونية التي �أ�س�س��ها "هرت��زل" بعد قيامها.
مؤامرة صهيونية قديمة:
يق��ول "ولي��م ج��اي كار" �إن��ه عك��ف من��ذ ع��ام  1911عل��ى �إج��راء درا�س��ة لأ�س��باب
احل��روب والأ�س��باب اخلفي��ة خلفه��ا ،وج��د �أنه��ا نتائج لأ�صحاب م�ؤام��رة يف التاريخ
يعرف��ون بـ��جماعة "النوراني�ين" �أو احلرك��ة ال�صهيوني��ة العاملي��ة ،يهدف��ون لإبق��اء
ال�ش��عوب يف حال��ة ح��روب م�س��تمرة؛ ليتمكن��وا م��ن ال�س��يطرة عل��ى الع��امل ،ويف عام
1958م �أ�ص��در كتاب��ه (�أحج��ار عل��ى رقع��ة ال�ش��طرجن)؛ �أزاح في��ه ال�س��تار ع��ن
�أ�صح��اب ه��ذه امل�ؤام��رة العاملي��ة اخلفي��ة.
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"�أدام وايزهاوب��ت" �أ�س��تاذ الاله��وت والقان��ون الدين��ي يف جامع��ة "انغول��د
�ش��تات" ،2ارتد عن امل�س��يحية؛ ليعتنق املذهب ال�ش��يطاين عام 1770م ،ا�س��ت�أجره
املراب��ون الذي��ن قام��وا فيم��ا بع��د بتنظي��م م�ؤ�س�س��ة "روت�ش��يلد"� ،أ�س��رة "روت�ش��يلد"
هي من ملوك املال اليهودي يف �أوربا� ،س��يطرت هذه الأ�س��رة اليهودية الرثية على
ف��روع �ضخم��ة يف ال�صناع��ة والتج��ارة واالقت�صاد؛ ملراجع��ة الربوتوكوالت القدمية
و�إع��ادة تنظيمه��ا عل��ى �أ�س���س حديث��ة ،والهدف م��ن هذه الربوتوكوالت ه��و التمهيد
لكني���س ال�ش��يطان؛ لل�س��يطرة عل��ى العامل.
�أنه��ى "وايزهاوب��ت" مهمت��ه ع��ام 1776م ،ويق��وم املخط��ط ال��ذي ر�س��مه
"وايزهاوب��ت" عل��ى تدم�ير جمي��ع احلكوم��ات والأدي��ان املوج��ودة ،ويت��م الو�ص��ول
�إىل ه��ذا اله��دف ع��ن طري��ق تق�س��يم "اجلويي��م" -اللف��ظ الذي يطلق��ه اليهود على
كل الب�ش��ر م��ن غ�ير اليه��ود� -إىل مع�س��كرات متنابذة متناح��رة تت�صارع �إىل الأبد،
ح��ول ع��دد م��ن امل�ش��اكل الت��ي تتول��د دومن��ا توق��ف -اقت�صادي��ة ع�س��كرية اجتماعية
عن�صري��ة ،-ويق�ض��ي املخط��ط بت�س��ليح ه��ذه املع�س��كرات بع��د �إيجاده��ا ،ث��م يجري
تدب�ير ح��ادث يف كل م��رة يك��ون م��ن �ش��أنه �أن تنق���ض هذه املع�س��كرات عل��ى بع�ضها
بع�ض� ًا؛ في�ضعف��ون �أنف�س��هم ،ويحطم��ون احلكومات الوطنية وامل�ؤ�س�س��ات والقواعد
الدينية.
وللب��دء يف تنفي��ذ خمط��ط امل�ؤام��رة اجلهنم��ي ه��ذا؛ نظ��م "وايزهاوب��ت" يف ع��ام
 1776جماع��ة "النوراني�ين" ،وجل��أ �إىل املك��ر واخل��داع ،مدعي� ًا �أن هدفه الو�صول
�إىل حكوم��ة عاملي��ة واح��دة ،تتك��ون م��ن ذوي املق��درات الفكري��ة ممن يت��م الربهان
على تفوقهم الفكري ،وجنح ب�ضم �ألفني من الأتباع ،من بينهم �أبرز املتفوقني يف
ميادين الفنون والأدب والتعليم واالقت�صاد وال�صناعة ،كما �أ�س���س حمفل ال�ش��رق
الأك�بر "املرك��ز الأكرب للما�س��ونية يف �أورب��ا"؛ ليكون مركز ًا يت�ضمن رجال املخطط
اجلدي��د "بروتوك��والت �صهي��ون" الت��ي جددها و�أعاد تنظيمها من جديد ،كما حدد
اخلط��وات الواجب �إتباعه��ا للو�صول للهدف:
 .1ا�س��تعمال الر�ش��وة وامل��ال واجلن���س؛ لل�س��يطرة عل��ى الأ�ش��خا�ص ذوي النف��وذ
عل��ى خمتل��ف امل�س��تويات ويف جمي��ع �أوج��ه الن�ش��اط الإن�س��اين.
 .2العم��ل يف املج��ال التعليم��ي؛ �أ�س��اتذة يف اجلامع��ات
واملعاه��د العلمي��ة ،واالهتم��ام بالط�لاب املتفوق�ين
عقلي � ًا ،املنتم�ين لأ�س��ر حمرتم��ة؛ ليول��دوا فيه��م
االجت��اه نح��و الأممي��ة العاملي��ة .والي��وم هن��اك
ث�لاث مدار���س تق��وم به��ذه املهم��ة؛ وه��ي:
 .iاملدر�س��ة الأوىل يف بل��دة غ��وردون
ن�س��تون يف ا�س��كتلندا.
 .iiاملدر�س��ة الثاني��ة يف بل��دة �س��امل يف
�أملاني��ا.
 .iiiاملدر�س��ة الثالث��ة يف بل��دة �آن��ا فريت��ا يف
اليون��ان.
 .3ا�س��تخدام ال�ش��خ�صيات ذات النف��وذ
والط�لاب بو�صفه��م عم�لاء ،و�إحالله��م يف
املراك��ز احل�سا�س��ة م��ن خلف ال�س��تار ل��دى جميع
احلكوم��ات ب�صف��ة خ�براء �أو اخت�صا�ص�ين.
 .4ال�س��يطرة عل��ى ال�صحاف��ة وكل �أجه��زة
الإع�لام الأخ��رى؛ لإقن��اع "اجلويي��م" ع��ن

( )2كتاب �أحجار على رقعة ال�شطرجن ت�ألف وليام غاى كار.الطبعة العربية ترجمة �سعيد جزائر يل .دار النفائ�س1970 .م� .ص  17-10باخت�صار.

طري��ق الأخب��ار ،بحي��ث ينته��ي به��م الأم��ر �إىل حمله��م عل��ى االعتق��اد ب��أن حكوم��ة
�أممي��ة واح��دة ه��و الطري��ق الوحي��د حل��ل م�ش��اكل الع��امل املختلف��ة.
�أ�ص��در "وايزهاوب��ت" �أوام��ره �إىل جماع��ة "النوراني�ين"؛ لإث��ارة احل��روب
اال�س��تعمارية؛ لإنه��اء بريطاني��ا و�إمرباطوريته��ا ،و�إث��ارة ال�ش��عب الفرن�س��ي للقي��ام
بالث��ورة لإنه��اك فرن�س��ا .وق��د جمع كات��ب �أملاين يدعى "ت�س��فاك" جميع خمططات
"وايزهاوب��ت" عل��ى �ش��كل كت��اب بعن��وان (املخطط��ات الأ�صلي��ة الوحي��دة).
ويف ع��ام 1784م� ،أر�س��لت ن�س��خة م��ن ه��ذه املخطوطات �إىل جماع��ة "النورانيني"
يف فرن�س��ا� ،إال �أن �صاعقة �ضربت حامل الوثائق �أر َدتْه قتي ًال .و�صلت هذه الوثائق
�إىل احلكوم��ة البافاري��ة ،در�س��ت الوثائ��ق واملخطط��ات بعناي��ة فائق��ة ،فم��ا كان
منه��ا �إال �أن �أ�ص��درت �أمره��ا لق��وات الأم��ن باحت�لال حمف��ل ال�ش��رق الأك�بر ،كم��ا
داهمت منازل عدد من كبار ال�شخ�صيات الهامة يف جماعة "النورانيني" ،عرثت
يف �أثناء تلك املداهمات على وثائق �أكدت لل�سلطات البافاريا �أنها م�ؤامرة ر�سمها
الكني���س اليه��ودي امل�س��يطر عل��ى جماع��ة "النوراني�ين" ،كل ذل��ك �أدى �إىل اعتب��ار
جماع��ة "النوراني�ين" خارجة ع��ن القانون.
انتق��ل ن�ش��اط "النوراني�ين" �إىل اخلف��اء بع��د انف�ض��اح نواياه��م اخلبيث��ة الهدام��ة،
�إال �أنه��م ظل��وا يعمل��ون باخلف��اء� ،إىل �أن قام��ت احلرك��ة ال�صهيوني��ة يف م�ؤمتره��ا
الأول يف ب��ازل ع��ام 1897م ب�إع��ادة �إحي��اء خمطط��ات "وايزهاوب��ت" م��ن جدي��د.
يق��ول الكات��ب "دوغال���س ري��د" يف كتاب��ه (ج��دل ح��ول �صهي��ون)" :ب ��أن �أه��داف
امل�ؤام��رة العاملي��ة الت��ي ك�ش��فت لأول م��رة ع��ام 1787م ،تتلخ���ص بالآت��ي: 3
 -1الق�ضاء على احلكومات ال�شرعية.
 -2الق�ضاء على الأديان.
� -3إقام��ة نظ��ام ا�س��تبدادي عامل��ي ال�س��تعباد جمي��ع �ش��عوب العامل با�س��تخدام �أقذر
الأ�ساليب؛ من �إرهاب وقهر وقتل".
ويتاب��ع "دوغال���س ري��د" �أي�ض� ًا�" :إن��ه م��ن الأع��وام 1869-1864م� ،ص��درت ع��دة
من�ش��ورات �ض��د النظ��م الديكتاتوري��ة و�ض��د املا�س��ونية يف فرن�س��ا و�أملاني��ا ،كم��ا
�أ�ص��در "باكوت�ين" كتاب��ه (جمادل��ة �ض��د اليه��ود) ،وجميعه��ا تك�ش��ف تتابع
الأف��كار الأ�سا�س��ية الت��ي مت الك�ش��ف عنه��ا لأول م��رة يف �أعم��ال
"وايزهاوب��ت" ،وجدي��ر بالذك��ر �أن��ه م��ن ع��ام  1869حت��ى
1902م ،مل تظه��ر �أي��ة كتاب��ات ع��ن امل�ؤام��رة العاملية التي
ك�ش��ف عنه��ا لأول م��رة ع��ام 1787م؛ �إذ خرج �إىل النور
كتاب الربوفي�س��ور الرو�سي "�سريجي نيلو�س" ،املوظف
ل��دى �إدارة الدي��ن اجللي��ل يف ال�سينودو���س املقد���س".
خــروج نصــوص البروتوكــوالت
للعلــن مــن جديــد:
هن��اك روايت��ان ع��ن كيفي��ة احل�ص��ول عل��ى
ن�صو���ص الربوتوك��والت:
الروايــة األولــى� :إن
املخاب��رات الرو�س��ية هاجم��ت
املبن��ى ال��ذي عق��د في��ه زعم��اء
اليهودي��ة العاملي��ة �أول م�ؤمت��ر له��م

يف ب��ازل �سوي�س��را ،و�أ�ضرم��وا الن��ار في��ه ف�لاذ ال�صهاين��ة بالف��رار ،وكان��وا ح��وايل
ثالثمئ��ة �ش��خ�ص برئا�س��ة "تي��ودور هرت��زل"؛ دخ��ل رج��ال املخاب��رات الرو�س��ية �إىل
قاع��ة االجتم��اع ،وجمع��وا م��ا فيه��ا م��ن �أوراق وع��ادوا به��ا �إىل رو�س��يا القي�صري��ة.
و�صل��ت الوثائ��ق �إىل النبي��ل الرو�س��ي "�أليك���س نقواليفت���ش"� ،س��لمها ب��دوره �إىل
�صديقه الربوفي�س��ور "�س�يرجي نيلو���س" ،املوظف لدى �إدارة الدين يف ال�سينود���س
املقد���س.
الروايــة الثانيــة :تق��ول ه��ذه الرواي��ة �إن �س��يدة فرن�س��ية " "Kا�س��تطاعت
�أثن��اء اجتماعه��ا ب�أح��د زعم��اء اليه��ود يف الرابط��ة الإ�س��رائيلية العاملية يف باري���س،
االط�لاع عل��ى جان��ب م��ن حما�ضر امل�ؤمت��ر ال�صهيوين الأول؛ واحت��وى هذا اجلانب
عل��ى الوثائ��ق امل��دون به��ا اخلط��ة .تنبه��ت ال�س��يدة "� "Kإىل �أهمي��ة ه��ذه الوثائ��ق
وخطورته��ا ،ف�س��رقتها وهرب��ت به��ا .و�صل��ت الوثائ��ق �إىل النبي��ل الرو�س��ي "ليك���س
نقواليفت���ش" ،دفعه��ا ب��دوره ل�صديق��ه الربوفي�س��ور "�س�يرجي نيلو���س".
�إن كال الروايت�ين تتفق��ان عل��ى �أن الوثائ��ق و�صل��ت �إىل الربوفي�س��ور "نيلو���س" ع��ن
طري��ق النبي��ل الرو�س��ي "نقواليفت���ش" ،فانك��ب الربوفي�س��ور "نيلو���س" عل��ى درا�س��ة
الوثائ��ق درا�س��ة معمق��ة دقيق��ة وقارنها بالأو�ضاع ال�س��ائدة يف ذلك الوقت؛ ف�أذهله
خطورتها وما حتتويه من د�سائ�س ومكائد �ضد الب�شرية ،وتنب�أ ب�أربعة �أمور هي: 4
 -1زوال املمال��ك القائم��ة يف ذل��ك الوق��ت� :أملاني��ة ،النم�س��ا ،روماني��ا� ،إ�س��بانيا،
�إيطاليا.
� -2إثارة حرب عاملية؛ فكانت احلرب العاملية الأوىل عام 1914م.
 -3الق�ض��اء عل��ى الإمرباطوري��ة الرو�س��ية ون�ش��ر ال�ش��يوعية ،الق�ض��اء عل��ى
الإمرباطوري��ة العثماني��ة.
 -4عودة اليهود �إىل فل�سطني وقيام "دولة �إ�سرائيل" فيها.
5
ترج��م "نيلو���س" الوثائ��ق ،ون�ش��رها بالرو�س��ية ع��ام 1902م  ،وبالرغ��م م��ن قل��ة
ع��دد الن�س��خ املطبوع��ة� ،إال �أنه��ا كان��ت كافي��ة لف�ض��ح امل�ؤامرة اليهودي��ة ال�صهيونية
على العامل ،فثارت ثائرة اليهود؛ لن�شر الربوتوكوالت ،وهبوا يف كل مكان يتن�صلون
من الربوتوكوالت ،ويدافعون عن �أنف�س��هم وادعوا ب�أنها مزيفة ومد�سو�س��ة عليهم.
ويف ع��ام 1905م طب��ع الربوفي�س��ور "نيلو���س" الكت��اب ون�ش��ره مع مقدم��ة وتعقيب،
�إال �أنه��ا اختف��ت ب�س��رعة وبو�س��ائل خفي��ة ،والأرج��ح �أن اليه��ود قام��وا بجم��ع الن�س��خ
و�إحراقه��ا .ث��م �أع��اد "نيلو���س" طباعتها يف ع��ام 1911م� ،إال �أنها نفذت بالطريقة
نف�س��ها ،ويف ع��ام 1917م ،ف��رغ م��ن �إع��داد الطبع��ة الثالث��ة ،لك��ن ث��ورة 1917م،
�أوقفته��ا ب�إيع��از م��ن اليه��ودي الرو�س��ي املتع�ص��ب "بنحا���س روتن�برغ"� ،صدي��ق
"كرين�س��كي"؛ وهو من رجال الثورة ،وعلى �إثر ذلك اعتقل الربوفي�س��ور "نيلو���س"،
ونف��ي م��ن رو�س��يا ،وم��ات يف املنف��ى بظ��روف غام�ض��ة.
يف ع��ام 1919م -بع��د احل��رب العاملي��ة الأوىل -ظه��رت �أول ترجم��ة باللغ��ة
الإنكليزي��ة للربوتوك��والت عل��ى ي��د ال�صحف��ي الإنكليزي "فكتور مار�س��دن" ،املحرر
يف جري��دة "املورنن��غ بو�س��ت" ،ويف الع��ام نف�س��ه ،ترج��م الكت��اب للأملاني��ة ،واختفت
معظم الن�س��خ.
ن�ش��رت جمل��ة "فرن�س��ا القدمي��ة" كتاب � ًا بعن��وان" :م�ؤام��رة اليه��ود" ،و�إىل جانب��ه
ن�صو���ص الربوتوك��والت ،فم��ا كان م��ن اليه��ود �إال �أن �أحرق��وا املطبع��ة ،و�ش��اع ب�ين
النا���س �إن كل من يحاول ترجمة �أو ن�ش��ر الربوتوكوالت� ،س��تنتهي حياته يف ظروف
غام�ضة.

( )3كتاب (جدل حول �صهيون) للكاتب "دوغال�س ريد" .ترجمة غياث كنو .دار احل�صاد .دم�شق .طبعة ثانية1998 .م.
( )4كتاب (اخلطر اليهودي .بروتوكوالت حكماء �صهيون) الأ�ستاذ حممد خليفة التون�سي .دار الكتاب العربي .بريوت الطبعة الرابعة.
(� )5أما �أول ترجمة للربوتوكوالت باللغة العربية ،فكانت عام 1951م للأ�ستاذ حممد خليفة التون�سي بعنوان( :اخلطر اليهودي).
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ومما تقدم ،ن�ستطيع �أن جنمل �أهداف الربوتوكوالت مبا ي�أتي:
 -1اال�ستيالء على العامل ب�أ�سره وو�ضعه حتت ال�سيطرة اليهودية.
 -2ب��ث روح اخل�لاف والن��زاع ب�ين ال��دول بجمي��ع الو�س��ائل والأ�س��اليب :ديني��ة،
�سيا�س��ية ،اجتماعي��ة ،فكري��ة ،اقت�صادي��ة.
 -3ال�س��عي لإ�س��قاط احلكوم��ات القائم��ة يف الع��امل ،و�إقام��ة حكوم��ات ا�س��تبدادية،
ثم حتريك ال�ش��عوب �ضد هذه احلكومات.
ولتحقي��ق ه��ذه الأه��داف كان ال ب��د م��ن و�س��ائل ن�ص��ت عليه��ا الربوتوك��والت م��ن
�ش��أنها ت�س��هيل املهم��ة والو�ص��ول للغاي��ة:
 -1اغتيال كل من يقف يف وجه تنفيذ املخطط ال�صهيوين.
 -2ا�ستعمال العنف والإرهاب لل�سيطرة على ال�شعوب.
 -3ن�ش��ر الف�س��اد والإحل��اد والتحل��ل الدين��ي؛ لتك��ون مقدم��ة للق�ض��اء عل��ى الأدي��ان؛
حتى ال يبقى �س��وى الدين اليهودي.
 -4االعتم��اد عل��ى اجلا�سو�س��ية واختي��ار اجلوا�سي���س م��ن خمتل��ف الطبق��ات
والأجنا���س وم��ن رج��ال الإدارة.
 -5ن�شر املنازعات واحلروب والطائفية والفو�ضى واملجاعات والأوبئة.
 -6توجيه اهتمام النا�س �إىل اللهو والإثارة اجلن�سية ون�شر الإباحية والرزيلة.
 -7ال�سيطرة على و�سائل الإعالم وتوجيهها خلدمة امل�شروع ال�صهيوين.
وصف البروتوكوالت وموضوعاتها:
تر�س��م الربوتوك��والت مالم��ح خارط��ة طري��ق ي�س�ير وفقه��ا ال�صهاين��ة يف الع��امل؛
لل�س��يطرة عل��ى االقت�ص��اد العامل��ي ،و�إخ�ض��اع �ش��عوب الع��امل وحكومات��ه ل�س��لطة
ال�صهيوني��ة العاملي��ة ،وحت�ض�ير الع��امل لقي��ام دول��ة مل��ك اليه��ود الك�برى ،وال �ش��ك
�أن �س��يطرة اليه��ود وعلوه��م مل يك��ن �صدفة� ،إمنا هو نتيجة لوع��د �إلهي﴿ :و َق َ�ض ْي َنا
�اب َل ُتف ِْ�س�دُنَّ ِف ْ َ أ
َ�ين َو َل َت ْع ُل��نَّ ُع ُل� ًّوا َك ِب�ير ًا ()4
�إِ َل َب ِن��ي �إِ ْ�س� َرا ِئ َيل ِف ا ْل ِك َت� ِ
ال ْر� ِ��ض َم َّرت ْ ِ
ُ
ْ
ا�س��وا ِخ َ�لا َل
َف��إِ َذا َج��ا َء َو ْع� ُد �أُ َولهُ َم��ا َب َع ْث َن��ا َع َل ْي ُك� ْ�م ِع َب��ادًا َّل َن��ا �أ ِول َب�أ�� ٍ�س َ�ش� ِ�ديدٍ َف َج ُ
الدِّ َي��ا ِر َو َكانَ َو ْع��دً ا َّم ْف ُع� ً
�ول (ُ )5ث� َّ�م َر َد ْد َن��ا َل ُك� ُ�م ا ْل َك� َّر َة َع َل ْيهِ � ْ�م َو�أَ ْمدَ ْد َنا ُك��م ِب َ�أ ْم� َو ٍال
َ
َ
َ
َ
ْ
ين َو َج َع ْل َنا ُك� ْ�م �أَ ْك� َ َ
ثر َن ِف ًريا (� )6إِنْ �أ ْح َ�س��نت ُْم �أ ْح َ�س��نت ُْم ِ ألن ُف ِ�س� ُك ْم َو�إِنْ �أ َ�س��أ ُ ْت َف َل َها
َو َب ِن� َ
َ
َف��إِ َذا َج��ا َء َو ْع� ُد ْال ِآخ� َر ِة ِل َي ُ�س��و ُءوا ُو ُجوهَ ُك� ْ�م َو ِل َي ْد ُخ ُل��وا ْ َال ْ�س� ِ�جدَ َك َم��ا د ََخ ُل��و ُه �أ َّو َل َم� َّر ٍة
بروا َم��ا َع َل � ْوا َت ْت ِب�ير ًا﴾(� )7س��ورة الإ�س��راء.7-4 ،
َو ِل ُي َت� ِّ ُ
من��ذ �أن دم��رت دول��ة �إ�س��رائيل عل��ى ي��د املل��ك البابل��ي نبوخ��ذ ن�ص��ر ،واليه��ود
يخططون ال�ستعادة ما �أ�سموه "جمدهم ال�سليب"؛ من �أجل ذلك ر�سموا اخلطط؛
ليتمكن��وا م��ن �إع��ادة حلمه��م التورات��ي ،وهي خطط تتوارثها الأجي��ال ويعملون على
تطويره��ا جي� ً
لا بع��د جيل.
6
ويف ذلك يقول الدكتور بهاء الأمري يف كتابه (الوحي ونقي�ضه) :
"ي�ص��ف "نيلو���س" الربوتوك��والت ،ب�أنه��ا تقري��ر �أو حما�ض��رة طويل��ة و�ضعه��ا يهودي
ذو خط��ر ونف��وذ؛ لإلقائه��ا عل��ى زعم��اء و�أقط��اب اليه��ود؛ لك��ي تك��ون منهج� ًا خلطة
العم��ل الت��ي ينبغ��ي تو�ضيحه��ا؛ حت��ى ميك��ن ال�س��يطرة عل��ى الع��امل وت�س�يره يف غفلة
م��ن �ش��عوبه يف االجت��اه املف�ضي ل�س��قوط كل احلكومات ،و�إقام��ة احلكومة اليهودية
العاملية .كما ي�صف "نيلو���س" الربوتوكوالت ،ب�أنها مق�س��مة �أق�س��ام ًا غري مت�ساوية،
وحتم��ل عل��ى الإح�سا���س ب�أنه��ا ج��زء من عمل �أخط��ر و�أهم بدايته مفق��ودة" .انتهى
االقتبا�س.
وي�ص��ف الأ�س��تاذ عج��اج نويه���ض يف كتاب��ه (بروتوك��والت حكم��اء �صهي��ون)،
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الربوتوكوالت بقوله " : 7هذا الكتاب لي���س للمتعة وال للرتفيه عن النف���س؛ فهو من
�ألف��ه �إىل يائ��ه يتعل��ق مبو�ض��وع واح��د؛ هو ك�ش��ف ال�س��تار ع��ن اليهودي��ة العاملية التي
م��ن �أدواته��ا ال�صهيوني��ة واملا�س��ونية".
عندم��ا �س��ئل "ه�نري ف��ورد" ،وا�ض��ع كت��اب (اليه��ودي العامل��ي) ،ع��ن �صح��ة
بروتوك��والت حكم��اء �صهي��ون �" :8إن ال��كالم الوحي��د ال��ذي �أح��ب �أن �أعل��ق ب��ه عل��ى
بروتوك��والت حكم��اء �صهي��ون ،ه��و �أن ه��ذه الربوتوك��والت ق��د تنب ��أت مب��ا يج��ري
اليوم ،ويبلغ عمرها �س��ت وع�ش��رين �س��نة -يوم �أدىل بهذا الت�صريح -وقد طابقت
بروحيته��ا كلي� ًا جمي��ع التغ�يرات والأو�ض��اع العاملي��ة الت��ي حدث��ت الي��وم وم��ا زال��ت
كذل��ك حت��ى ال�س��اعة".
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن ع��دد الربوتوك��والت املوج��ودة ب�ين �أيدين��ا �أربع��ة وع�ش��رون
بروتوك��و ًال؛ تتن��اول مو�ضوع��ات ع��دة ،يق��ول الأ�س��تاذ خليف��ة التون�س��ي يف كتاب��ه
(اخلط��ر اليه��ودي)�" :إن مو�ضوع��ات الربوتوك��والت متداخل��ة؛ فل��م يتن��اول كاتبه��ا
كل مو�ض��وع عل��ى ح��دا يف بروتوك��ول واح��د �أو �أك�ثر ،ومل ي�ض��ع كل مو�ضوع يف مكانه
املنا�س��ب ،ب��ل �إن��ه وزع بع�ضه��ا يف موا�ضي��ع متع��ددة لأدن��ى منا�س��بة حين � ًا ولغ�ير
منا�س��بة حين� ًا �آخ��ر ،كم��ا �أنه��ا لي�س��ت مت�س��اوية يف الط��ول؛ فبع�ضه��ا ع��دة �صفحات
وبع�ضه��ا ال يتج��اوز ال�صفحت�ين".
ن�ستطيع �أن جنمل مو�ضوعات الربوتوكوالت الأ�سا�سية مبا ي�أتي:
 -1مفه��وم اليهودي��ة لطبيع��ة الإن�س��انية ،وكيفي��ة اختي��ار الق��ادة والزعم��اء
للمنا�ص��ب العلي��ا ،وطريق��ة التعام��ل معه��م.
 -2ال�سيطرة على الإعالم ،ومن ثم على عقول اجلماهري.
� -3إثارة الفنت والنزاعات واحلروب بني ال�شعوب.
 -4ال�سيطرة على االقت�صاد العاملي.
 -5ت�شجيع العمال على تعاطي امل�سكرات واملخدرات.
� -6إ�ضع��اف الديان��ات؛ متهي��د ًا للق�ض��اء عليه��ا بن�ش��ر الأف��كار الإباحي��ة واملنظمات
ذات الأهداف الهدامة.
 -7ح�ساب ما حتقق من املخطط.
 -8التعليمات املتعلقة مبا مل يتحقق بعد.
 -9الأ�ساليب التي يجب ا�ستخدامها لتحقيق ما مل يتحقق من املخطط.
من وضع نصوص البروتوكوالت؟
يرج��ح جمي��ع م��ن كت��ب ع��ن الربوتوك��والت� ،أنه��ا و�ضع��ت لتق��ر�أ يف امل�ؤمت��ر
ال�صهي��وين الأول ،ولتق��ر بع��د ذل��ك وت�صب��ح منهاج� ًا لل�صهيوني��ة العاملي��ة؛ �أي �أنه��ا
مبثاب��ة ورق��ة عم��ل للم�ؤمت��ر ،كم��ا يعتق��د �أن وا�ضعها �ش��خ�ص ولي���س جماعة؛ وذلك
م��ن �أ�س��لوب �صياغته��ا.
وي��رى بع���ض الباحث�ين �أن وا�ض��ع الربوتوك��والت ه��و اليه��ودي "�آ�ش��ر غنزب��رغ"،
املع��روف با�س��مه الأدب��ي "�آحده��ا ع��ام" ،ال��ذي كان يوقع به كتابات��ه ،ويعني "واحد
م��ن ال�ش��عب"� ،إال �أنن��ي �أرى وم��ن وجه��ة نظ��ري ال�ش��خ�صية �أن "�آ�ش��ر غنزب��رغ" ق��د
يك��ون ه��و م��ن قدم الربوتوكوالت �إىل �أع�ض��اء امل�ؤمتر ال�صهيوين الأول بتكليف من
"تي��ودور هرت��زل" ،زعي��م احلرك��ة ال�صهيوني��ة ،بي��د �أن ذل��ك ال يعن��ي بال�ض��رورة
�أنه��ا من بن��ات �أفكاره.
ف ��إذا عدن��ا بالذاك��رة �إىل ال��وراء و�إىل م��ا ذك��ره �صاح��ب كت��اب (�أحج��ار عل��ى
رقع��ة ال�ش��طرجن) "ولي��م غاي كار" ب��أن "�أدام وايزهاوبت" ،هو من �أعاد �صياغتها

( )6كتاب (الوحي ونقي�ضه) .الدكتور بهاء الأمري .مكتبة مدبويل .القاهرة2006 .م� .ص .44
( )7كتاب (بروتوكوالت حكماء �صهيون) .الأ�ستاذ عجاج نويه�ض .دم�شق .دار طال�س1993 .م .الطبعة ال�سابعة.
( )8كتاب (اليهود يف التوراة والتلمود) .الأ�ستاذ م�صطفى �صمودي .دم�شق2000 .م.

بتكلي��ف م��ن زعم��اء اليهودي��ة يف ذل��ك الوق��ت.
وال�س��ؤال ال��ذي يعر���ض نف�س��ه هن��ا� ،إذا كان "�أدام وايزهاوب��ت" ق��د �أع��اد �صياغ��ة
تل��ك الوثائ��ق؛ فه��ذا يعن��ي بال�ض��رورة �أنه��ا كان��ت موج��ودة يف الأ�صل ،وتت��وارث بني
زعم��اء اليه��ود م��ن جي��ل لآخ��ر ،ويت��م جتديده��ا والإ�ضاف��ة عليه��ا بن��ا ًء ملقت�ضي��ات
الزم��ان وامل�صلح��ة اليهودي��ة.
ومتام� ًا كم��ا فع��ل "وايزهاوب��ت" م��ن �إع��ادة �صياغ��ة للوثائ��ق الربوتوك��والت ،فع��ل
"�آ�ش��ر غنزب��رغ"� ،صاغه��ا م��ن جديد مب��ا يتواءم واملرحلة الراهن��ة يف ذلك الوقت،
وعر�ضه��ا عل��ى امل�ؤمت��ر ال�صهي��وين الأول يف ب��ازل ب�سوي�س��را.
أخيرًا:
ال �ش��ك �أن م��ن و�ض��ع الربوتوك��والت ه��و يه��ودي غ��ارق يف العن�ص��ري اليهودي��ة
حت��ى �أذني��ه ،يعل��م كل العلم عن اليهود وم�ؤامراتهم ود�سائ�س��هم و�س��عيهم امل�س��تمر
لل�س��يطرة عل��ى الع��امل والتحك��م ب��ه� ،إنه��ا ن�صو���ص تف��وح منه��ا رائح��ة العن�صري��ة
والكراهي��ة البغي�ض��ة جت��اه غ�ير اليه��ودي ،و�إال مل��اذا تث��ور ثائرة اليه��ود كلما ذكرت
الربوتوك��والت؟! ومل��اذا بذل��وا جه��ود ًا جب��ارة و�أنفق��وا الأموال الطائلة؛ مل�س��حها من
ذاكرة العامل؟؟ ومن تلفيق لق�صق�ص زائفة تروي براءتهم مما ن�سب �إليهم متاما
كم��ا ت�بر�أ �أجداه��م م��ن فعلته��م مع اب��ن يعقوب -عليه ال�س�لام -؟
الل َو ّ ُ
} َو َ ْي ُك ُرونَ َو َ ْي ُك ُر ّ ُ
اك ِرينَ { الأنفال30
الل َخ ْ ُي ْ َال ِ

مراجع البحث:
 .1القر�آن الكرمي.
 .2الكتاب املقد�س.
�( .3أ�ض��واء عل��ى بروتوك��والت حكم��اء �صهي��ون) .الأ�س��تاذ رج��ا عب��د احلمي��د
عراب��ي .دار الأوائ��ل .دم�ش��ق2005 .م.
 .4كت��اب (�أحج��ار عل��ى رقع��ة ال�ش��طرجن)" .ولي��ام غ��اى كار" .الطبع��ة العربي��ة
ترجم��ة �س��عيد جزائ��ر يل .دار النفائ���س1970 .م��� .ص  10-17باخت�ص��ار.
 .5كت��اب (اخلط��ر اليه��ودي ،بروتوك��والت حكم��اء �صهي��ون) .الأ�س��تاذ حمم��د
خليف��ة التون�س��ي .دار الكت��اب العرب��ي .ب�يروت .الطبع��ة الرابع��ة.
 .6كت��اب (بروتوك��والت حكم��اء �صهي��ون) .الأ�س��تاذ عج��اج نويه���ض .دم�ش��ق .دار
طال���س1993 .م .الطبعة ال�س��ابعة.
 .7كت��اب (الوح��ي ونقي�ض��ه) .الدكت��ور به��اء الأم�ير .مكتب��ة مدب��ويل .القاه��رة.
2006م��� .ص .44
 .8كت��اب (ج��دل ح��ول �صهيون) .للكاتب "دوغال���س ري��د" .ترجمة غياث كنو .دار
احل�صاد .دم�شق .طبعة ثانية1998 .م.
 .9كت��اب (اليه��ود يف الت��وراة والتلم��ود) .الأ�س��تاذ م�صطف��ى �صم��ودي .دم�ش��ق.
2000م.
 .10بع�ض املواقع الإلكرتونية والندوات الف�ضائية.
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رحيل الدكتور حسن مصطفى الباش
من طيرة حيفا وجبل الكرمل إلى دمشق

ج��اء خ�بر رحي��ل الكات��ب والباحث املو�س��وعي الدكتور
�ات ُمفاجئ��ة .ذه��ب
ح�س��ن م�صطف��ى البا���ش يف حلظ� ٍ
الدكتور ح�سن م�صطفى البا�ش� ،إىل رحلته الأخرية،
رحلة اخللود الأبديُ ،مطمئن ًا را�ضي ًاُ ،مبت�سم ًا ،وواثق ًا
م��ن انت�ص��ار �ش��عبه رغ��م الآالم الكب�يرة الت��ي مازال��ت
ملت�صقة باجل�س��د الفل�س��طيني املُثخن باجلراح ،منذ
النكب��ة الأوىل ع��ام  ،1948و�ش��ريطها املونولوج��ي
م� ّر ٍات �ضيقة من
املُمت��د ع�بر �س��نوات طويل��ة ،وع�بر َ َ
التكويع��ات والع�ثرات والأ�ش��واك عل��ى درب الآالم
الفل�س��طيني ،و�ص��و ًال �إىل نكبته��م الثاني��ة يف خمي��م
الريم��وك وعم��وم املخيم��ات والتجمع��ات الفل�س��طينية
نهاية العام 2012؛ وهي النكبة التي مازالت ُترجر
نف�س��ها على فل�س��طينيي �سورية ،وجع ًا ،و�أمل ًا ،ومعاناة،
وفاقة...
مل ميهل��ه املر���ض زمن� ًا �إ�ضافي� ًا؛ فم��ات واقف� ًا مغ��ادراً
احلي��اة الدني��ا بع��د ظه��ر ي��وم ()2016/4/27؛
فخ�س��رت فل�س��طني والأم��ة برحيل��ه زيتون��ة خ�ض��راء
عتيق��ة من��ت جذوره��ا يف فل�س��طني ،وخرج��ت م��ن
ب�ين وديانه��ا و�أر�ضها الطيبة ،وارت��وت مبائها العذب،
وا�ستن�ش��قت اك�س�يرها املمت��د متوج� ًا م��ن البح��ر �إىل
10

النه��ر ،وم��ن ر�أ���س الناق��ورة حت��ى رف��ح.
الدكت��ور ح�س��ن م�صطف��ى البا���ش ،املول��ود يف بل��دة
الطرية ق�ضاء حيفا يف فل�س��طني املحتلة عام ،1948
رج طف ًال من �أر�ض وطنه ،حممو ًال على يدي والديه،
َخ َ
بعد �أن تنف�س جرعات الهواء الأوىل التي تدفقت �إىل
رئتيه من هواء وطنه فل�س��طني ،فقد غادر مع �أ�س��رته
ط�يرة حيف��ا دون �أ�س��نانٍ لبني��ه ،ت��ارك ًا وراءه بح��ر
حيف��ا وجب��ل الكرم��ل ونهر املُ ّ
قطع ،يف حلظ��ات الوداع
طفل مل تكن ُمهي�أة لر�سم
املخفية التي ذهبت بذاكرة ٍ
تل��ك اللحظ��ات والإيقاع��ات وحفظه��ا ،لك��ن الوع��ي يف
م��ا بع��د حفره��ا و�صقله��ا يف وجدان��ه وعقل��ه و�ضمريه؛
ف��كان وطني� ًا فل�س��طيني ًا ،وقومي ًا عروبي� ًا بامتياز.
َ�ش��قَ طريق��ه يف احلي��اة ،ك�أتراب��ه م��ن فل�س��طينيي
�س��ورية -م��ن �أجي��ال النكب��ة الأوىل وم��ا تبعه��ا -بالك��د
والتع��ب والعم��ل امل�ضن��ي ،والتح�صي��ل العلم��ي ،يف
�روف كان��ت �صعب��ة وقا�س��ية.
ظ� ٍ
وعل��ى �ض��وء م�صب��اح ال��كاز والربميو���س ،كان َيد ُر���س
ويتعلم ،و�صو ًال لنيله الإجازة باللغة العربية يف جامعة
دم�ش��ق ع��ام  ،1973ومن ث��م دبلوم الت�أهيل الرتبوي،
و�ص��و ًال لدرج��ة الدكت��وراه الت��ي ناله��ا ع��ن ر�س��الته

أسرة زهرة المدائن
املتعلق��ة بــ(مقارنة الأدي��ان� :أ�صوله ومناهجه) ،التي
َح َ�ص� َ�ل عليه��ا م��ن جامعة اخلرطوم يف ال�س��ودان.
امته��ن مي��دان الرتبي��ة والتعلي��م ،مدر�س� ًا مل��ادة اللغ��ة
العربي��ة يف ثانوي��ات ري��ف دم�ش��ق ،ث��م ثانوي��ات مدينة
دم�ش��ق ،انتق��ا ًال �إىل جمم��ع �أب��و الن��ور الإ�س�لامي يف
دم�ش��قُ ،مدر�س � ًا مل��ادة اللغ��ة العربي��ة ،وبع���ض م��واد
ال�ش��ريعة الإ�س�لامية والتاري��خ الإ�س�لامي ،يف �أق�س��ام
املجم��ع واجلامع��ة التابع��ة ل��ه ،واخت���ص يف مقارن��ة
الأدي��ان وكت��ب ع�ش��رات املق��االت فيه��ا ون�ش��رها يف
�صفح��ات ع��دة مطبوع��ات.
ً
وق��د اع ُتمِ ��دَ كتاب��ه ع��ن مقارنة الأدي��ان مرجعا ومادة
�دد م��ن الكلي��ات ال�ش��رعية
للدرا�س��ة اجلامعي��ة يف ع� ٍ
�دد م��ن اجلامع��ات
و�أق�س��ام اللغ��ة العربي��ة يف ع� ٍ
الإ�س�لامية والعربي��ة.
وال نن�س��ى هن��ا دوره التنوي��ري والرتب��وي والتعليم��ي
يف خمي��م الريم��وك ،وحما�ضرات��ه الدائم��ة يف مق��ر
ك�ش��افة فل�س��طني م��ن � 1972إىل .1983
�نوات مدي��دة يف �س��لك الرتبي��ة والتعلي��مَ ،ت َف َرغَ
بع��د �س� ٍ
للكتابة والبحث العلمي ،فرتك �أكرث من �أربعني م�ؤلفا؛ً
نذكر منها :ديوانه ال�شعري الأول (من اجلرح يبتدئ
ال�برق)  .1978ث��م (م�س��افر وزادي مع��ي) دم�ش��ق
 .1983وانتق��ل م��ن ال�ش��عر �إىل ال�تراث الفل�س��طيني؛
فكت��ب يف الأغ��اين ال�ش��عبية الفل�س��طينية ويف املواوي��ل
وغريه��ا ،و�أ�ص��در ع��دة كت� ٍ�ب يف ه��ذا امل�ضم��ار .ث��م
انتق��ل �إىل الدرا�س��ات الأكادميي��ة املُعمق��ة؛ ف�أب��دع
فيها و�أ�صدر ع�ش��رات الكتب؛ منها على �س��بيل املثال:
الق��ر�آن والت��وراة �أي��ن يتفق��ان و�أي��ن يلتقي��ان .الكت��اب
والتوراة .موقف الإ�سالم من ال�سحر والعرافة .منهج
التع��ارف الإن�س��اين يف الإ�س�لام .القد���س ب�ين ر�ؤيتني.
الإن�س��ان يف مي��زان الإ�س�لام .زح��ف العن�صري��ة
ومواجه��ة الإ�س�لام ....وغريه��ا م��ن امل�ؤلف��ات.
َب� َر َز دور الراح��ل الدكت��ور ح�س��ن البا���ش يف امل�ش��اركة
�دد كب�ير م��ن امل�ؤمت��رات واملنتديات التي
الف ّعال��ة يف ع� ٍ
انعقدت والت�أمت داخل �سورية وخارجها ،والتي كانت
الق�ضي��ة الفل�س��طينية وق�ضي��ة القد���س عل��ى ج��دول

�أعماله��ا ،ف�أغناه��ا الراح��ل بالأبح��اث الت��ي �ش��ارك
به��ا و�أ�س��هم يف تقدميه��ا ،وق��د �أ�س��هم �أي�ض� ًا يف �إغن��اء
عم��ل م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة ،ويف �إر�س��اء ر�س��التها؛
من موقعه ع�ضو ًا يف جلنة الأمناء ،وباحث ًا معتمد ًا يف
�أبحاثه��ا ودرا�س��اتها.
راف��ق الن�ش��اط اخل�يري �س�يرة وم�س�يرة الدكت��ور
الراح��ل ح�س��ن البا���ش؛ �إذ الزم��ه طيل��ة حيات��ه ،من��ذ
�أن وعى على الدنيا؛ فن�ش��أته يف بيئة متوا�ضعة جعلته
ي�ش��عر بالآخري��ن ومي�س��ح الدم��وع عنه��م ،وت��وج عمل��ه
ب��دوره الكب�ير م��ع حمن��ة خمي��م الريموك نهاي��ة العام
 ،2012فعم��ل يف جل��ان منكوب��ي خمي��م الريم��وك؛
�إذ كان م�ش��رف ًا عل��ى جمعي��ة القد���س اخلريي��ة ،وكان
بنف�س��ه ي�ش��رف عل��ى توزي��ع امل�س��اعدات و�إدخاله��ا
للمحتاج�ين يف مربع��ات خمي��م الريم��وك.
لق��د كان الدكت��ور ح�س��ن البا���ش واح��د ًا م��ن ال��رواد
م��ن �أبن��اء خمي��م الريم��وك ،م��ن ال�س��اعني لتج��اوز
املحنة التي املّت ب�س��ورية عموم ًا وب�ش��عبه الفل�س��طيني
خ�صو�ص � ًا ،بوقف��ة الكربي��اء والتح��دي ،ويف ب��ذل كل
اجله��ود؛ لتخفي��ف املعان��اة عن النا���س ،وم��د يد العون
�إىل اجلمي��ع م��ا ا�س��تطاع الي��ه �س��بي ًال.
وق��د انهم��ك بعمل��ه لي��ل نه��ار؛ لتخي��ف وط��أة املعان��اة
ع��ن النا���س ،وبخا�ص��ة يف الأي��ام الأوىل الت��ي َ�ش��هِ دَ ت
�كل كام��ل؛ نتيج��ة
�إغالق � ًا وح�ص��ار ًا للريم��وك ب�ش� ٍ
الأو�ض��اع املعروف��ة الت��ي �أحاط��ت مب�س ��ألة الريم��وك
و�أزمته ،فكان على ر�أ�س اللجنة التي طالبت وح�صلت
عل��ى موافق��ات توزيع و�إدخال املواد الغذائية وبخا�صة
م��ادة اخلب��ز �إىل املخي��م ،ومع��ه اجلمي��ع م��ن الهيئ��ة
الوطني��ة الفل�س��طينية وهيئ��ات الإغاث��ة ،الذين حتدوا
ر�صا���ص القن���ص والهاون��ات وغري ذلك من املخاطر،
وق��د انهال��ت الدم��وع عل��ى خدي��ه بالف��رح واحلبور بعد
�إدخ��ال �أوىل دفع��ات م��ادة ا ُ
خلب� ِ�ز وامل��واد الغذائي��ة
مل��ا تبق��ى م��ن مواطن��ي خمي��م الريم��وك م��ن �س��وريني
وفل�س��طينيني.
ُيع��د الدكت��ور ح�س��ن البا���ش م��ن اجلي��ل الأول يف
حرك��ة اجله��اد الإ�س�لامي يف فل�س��طني؛ فق��د كان م��ن
ثل��ة ال�ش��هيد الدكت��ور فتح��ي ال�ش��قاقي ،م�ؤ�س���س حركة
اجله��اد الإ�س�لامي يف فل�س��طني ،ال��ذي و�ص��ل �إىل
�س��ورية ُمبع��د ًا م��ن قب��ل �س��لطات االحت�لال م��ن �أر���ض
وطن��ه فل�س��طني يف االنتفا�ض��ة الأوىل ع��ام .1988
ويف حينه��ا كان الراح��ل الدكت��ور ح�س��ن البا���ش م��ن
�أوائل امللتفني حول الدكتور ال�ش��هيد فتحي ال�ش��قاقي،
واملن�ضوي��ن يف �إط��ار حرك��ة اجله��اد الإ�س�لامي يف
فل�س��طني؛ ف��كان َخ�ير م��ن ُيثله��ا و�س��ط النا���س ويف

عم��وم الهيئ��ات وامل�ؤ�س�س��ات الوطني��ة الفل�س��طينية
والعربي��ة والإ�س�لامية ،ومنه��ا االحت��اد الع��ام للكت��اب
وال�صحفي�ين الفل�س��طينيني.
كم��ا كان �إعالمي � ًا مرموق � ًا يف عمل��ه ،ب��دء ًا م��ن
رئا�س��ة حتري��ر جمل��ة املجاه��د الت��ي ا�س��تمر �إ�صدارها
ل�س��نوات ،وم��ن ث��م جمل��ة اخلريي��ة والإ�س��راء وغريه��ا
م��ن املطبوع��ات ،ولي���س انته��ا ًء بالكتاب��ة اليومي��ة �إىل
ح�ين حلظات��ه الأخ�يرة يف دني��ا الوج��ود الب�ش��ري.
الدكت��ور ح�س��ن البا���ش ،ن�س��تذكره بالقي��م واملُث��ل
الطيب��ة والأ�صيل��ة الت��ي حمله��ا وكر�س��ها يف حيات��ه،
و�آم��ن به��ا �إميان � ًا عميق � ًا ،وج�س��دها مبمار�س��اته
اليومي��ة ،وعالقت��ه احلميمي��ة م��ع اجلمي��ع يف ال�س��احة
الثقافي��ة ،والعلمي��ة ،والأكادميي��ة ،والوطني��ة ،حتى يف
�أ�صع��ب الظ��روف.
الدكت��ور ح�س��ن البا���ش ،ن�س � ٌر قوم��ي عروب��ي،
و�إ�س�لامي ،وفل�س��طيني �أ�صي��ل ،ا�ستن�ش��ق وتنف���س
ه��واء فل�س��طني يف �إرها�صات��ه حلظ��ات والدت��ه الأوىل،
وح َّلقَ يف �س��ماء خميم
وعا���ش يف املخيم الفل�س��طينيَ ،
الريم��وك بع��د حمنت��ه ،فع��اد �إلي��ه لينغر���س يف تراب��ه
املجب��ول بدم��اء �ش��هداء الريم��وك م��ن �أبن��اء فل�س��طني
و�س��ورية ،واملجب��ول بالك��د والتع��ب امل�ضن��ي ال��ذي
�نوات طويل��ة م��ن نكب��ة
بذل��ه �أبن��اء الريم��وك ط��وال �س� ٍ
فل�س��طني ،ودرام��ا اللج��وء الفل�س��طيني.
لق��د توق��ف قل��ب الدكت��ور ح�س��ن البا���ش ع��ن اخلفق��ان

ولكن��ه بق��ي حي� ًا يف عطائ��ه اخل� ّير ،ماث� ً
لا يف ذاك��رة
الأجي��ال ..
ل��ه الذك��رى العط��رة والطيب��ة ،يف وج��دان ال�ش��عب
و�ضم�ير املحب�ين ،ول��ه الرحم��ة واملغف��رة الوا�س��عة م��ن
رب ك��رمي ورحي��م.
ٍ
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بقعة ضوء

إطاللة على واقع التفكير والتحليل اإلسرائيلي
في ما يتعلق بمدينة القدس وضواحيها

د .سمير أبو صالح

باحث وصحفي متخصص في قضية
الصراع العربي اإلسرائيلي

يف الع��دد ال�س��ابق م��ن (زه��رة املدائ��ن) الغ��راء،
تطرقن��ا وحت��ت عن��وان�( :إطالل��ة عل��ى واق��ع التفك�ير
والتحلي��ل الإ�س��رائيلي ملجري��ات الأح��داث الراهن��ة
يف ال�س��احة الفل�س��طينية) ،ووفق � ًا لدرا�س��ة �ص��ادرة
ع��ن "معه��د �أبح��اث الأم��ن القوم��ي الإ�س��رائيلي
 ،"2015/2016تطرقن��ا �إىل اال�س��تنتاجات والع�بر
الت��ي ر�أى به��ا املحل��ل وامل�س��ؤول والباح��ث الإ�س��رائيلي
عل��ى �أنه��ا اال�س��تنتاجات الأك�ثر دق��ة لواق��ع احل��ال
الإ�س��رائيلي مبواجه��ة جمم��ل املع�ض�لات والأزم��ات
والتحدي��ات الت��ي واجه��ت -وم��ا زال��ت -الكي��ان
الإ�س��رائيلي امل�صطنع لفرتات زمنية �أخرى قد تطول
�أو تق�ص��ر ،الت��ي ي�أت��ي يف مقدمته��ا -ولعل��ه �أهمه��ا-
التح��دي والإ�ص��رار الفل�س��طيني الذات��ي واملدع��وم
ببع���ض الإ�ص��رار العرب��ي والإ�س�لامي وال��دويل؛ م��ن
�أج��ل موا�صل��ة طري��ق الكف��اح والن�ض��ال ،يف �إطار عمل
وم�شروع مقاومة م�ستمر و�أقله �إىل حني حتقيق بع�ض
�أو كل م��ا ت�س��مح ب��ه (ال�ش��رعية الدولي��ة).
يف الع��دد احل��ايل -وكم��ا �أ�ش��رنا يف نهاي��ة الق�س��م
الأول م��ن ه��ذه الدرا�س��ة� -س��نحاول التط��رق -ووفق� ًا
لال�س��تنتاجات والع�بر نف�س��ها امل�ش��ار �إليه��ا �س��ابق ًا-
�إىل م��ا �س��مي جم��از ًا بـ"قل��ب" �أو "ل��ب" �أو "مرك��ز"
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ال�ص��راع العرب��ي الإ�س��رائيلي �أو �أقل��ه الفل�س��طيني
ال�صهي��وين؛ وه��و مدين��ة القد���س املحتل��ة ،عل��ى م��ا
له��ذه الق�ضي��ة؛ "القل��ب والل��ب واملرك��ز" م��ن �أهمي��ة
ق�ص��وى .وهن��ا الب��د م��ن الإ�ش��ارة �إىل �أن م��ا �س��مي
بـ"املغ��االة" �أحيان� ًا� ،أوقع��ت البع���ض يف ف��خ ن�س��يان �أو
تنا�سي �أو �إهمال الق�ضية الكربى؛ �-أي ق�ضية الوجود
الفل�س��طيني كل الفل�س��طيني �ش��عب ًا و �أر�ض� ًا ..ما�ضي� ًا
وحا�ض��ر ًا وم�س��تقب ًال؛ �إذ �إن -ويف حدي��ث البع�ض عن
مدين��ة القد���س بالطب��ع بال�براءة واالندف��اع واحل��ب
وال�ش��وق والت��وق ملدين��ة القد���س -تاريخ � ًا ومقد�س��ات
تهمل "الق�ضية الكربى" فل�س��طيني ًا وهي فل�س��طني كل
فل�س��طني م��ن البح��ر �إىل النه��ر ،وه��ذا بح��د ذات��ه م��ا
ر�أى ب��ه البع���ض خط��أً كب�ير ًا ،يف ح�ين �أن الإ�س��رائيلي
ح��اول -و�أقل��ه �إعالمي � ًا� -إب��راز مو�ض��وع القد���س
عل��ى �أن��ه "املو�ض��وع الرئي���س والوحي��د"؛ م��ا يعن��ي �أن
هن��اك توافق � ًا واعرتاف � ًا ،ال ب��ل ه��و ا�ست�س�لام عرب��ي
وفل�س��طيني ب�ش ��أن فل�س��طني كل فل�س��طني ،وه��ذا م��ا
�أ�ش��ار �إلي��ه كث�ير م��ن املحلل�ين واملعلق�ين
وال�سيا�س��يني الإ�س��رائيليني بقوله��م:
"�إن��ه ويف ح��ال مت االتف��اق ب�ش ��أن مدين��ة
القد���س ،ف��إن الطريق ت�صبح معبدة حلل
فوري يعرتف به الفل�س��طينيون ب�إ�س��رائيل
كل �إ�س��رائيل ،ويع�ترف الع��رب بـ��الدولة
اليهودي��ة ،الت��ي حتف��ظ له��م مقد�س��اتهم
الإ�س�لامية وامل�س��يحية".
وعلي��ه ،ميك��ن الق��ول �إن��ه ال ب��د ،ال ب��ل
يج��ب الإف�لات م��ن ه��ذا ال�ش��رك م��ع
حبن��ا و�ش��وقنا وتوقن��ا كونن��ا �أم��ة عربي��ة
و�إ�سالمية ملدينة القد�س وما حولها ،وهي
ج��زء م��ن الق�ضي��ة ولي�س��ت كل الق�ضي��ة،
وهن��ا ن�ش�ير �إىل �أن الكي��ان الإ�س��رائيلي
ال��ذي �أعل��ن قي��ام "دولت��ه" ع��ام ،1948
�أبقى وب�شكل مق�صود على مدينة القد�س
منطق� ًة خ��ارج ما �أ�س��ماه "الو�ضع النهائي
للمناط��ق الت��ي �س��يطر عليه��ا يف نهاي��ة
احل��رب يف فل�س��طني ،"1949/1948

وواف��ق عل��ى اخلط��وط الت��ي ر�س��مت مل��ا �س��مي بالهدن��ة
يف القد���س؛ حي��ث الق�س��م الغرب��ي م��ن املدين��ة �أعط��ي
ل�ل�إدارة الإ�س��رائيلية ،والق�س��م ال�ش��رقي ال��ذي �ض��م
القد���س القدمي��ة م��ع كني�س��ة القيام��ة والأق�ص��ى
املب��ارك ،حت��ت الإدارة الأردني��ة.
وهك��ذا ،كر�س��ت خط��وط الهدن��ة و�ضع� ًا� ،إرادة الكيان
الإ�سرائيلي خطو ًة؛ لالنق�ضا�ض على القد�س الكاملة
بع��د ذل��ك ،ومه��د ب ��أن �أعل��ن "الكني�س��ت" -بتاري��خ
الثالث والع�شرين من كانون الثاين  1950-القد�س:
"عا�صمة لإ�س��رائيل".
وهنــا نســأل :لمــاذا لــم يكــن
هــذا اإلعــان مــع انتهــاء الحــرب
مباشــرة؟!
لع��ل اجل��واب يكم��ن فيم��ا تق��دم؛ وه��و �أن الكي��ان
الإ�س��رائيلي ح��اول -وم��ا زال -يح��اول ف�ص��ل ق�ضي��ة
القد���س عن الق�ضية الكربى وهي ق�ضية فل�س��طني كل
فل�س��طني م��ن البح��ر �إىل النه��ر.

رمب��ا ي�ص��ح كل م��ا ورد ك��ي يك��ون مقدم��ة لفه��م
الر�ؤي��ة الإ�س��رائيلية للقد���س؛ �إذ �إن الأرق��ام
والإح�صائي��ات الت��ي وردت يف ا�س��تنتاجات "مرك��ز
�أبحاث الأمن القومي الإ�سرائيلي "2016/2015
ب�ش ��أن القد���س ،ت�ؤك��د ا�س��تنتاجنا ور�ؤيتن��ا م��ن �أن
حت��ى الإ�س��رائيلي الع��ادي -ب��ات ي��رى بالقد���سم�س ��ألة منف�صل��ة ع��ن "الق�ضي��ة الك�برى" ع��ن
فل�س��طني الوط��ن املحت��ل واحل��ق الفل�س��طيني
والإ�س�لامي امل�س��يحي ،و�أن القد���س لي�س��ت فق��ط
القد���س التاريخي��ة ،كي��ف ال ،وه��و ي��رى �أن القد���س
الك�برى ه��ي الت��ي يج��ب �أن تك��ون القد���س املوح��دة
"العا�صم��ة الأبدي��ة لإ�س��رائيل"؛ ال�ش��يء ال��ذي
متكن��ت وللأ�س��ف حكوم��ات الكي��ان املتعاقب��ة م��ن
فر�ض��ه عل��ى ال��ر�أي الع��ام الإ�س��رائيلي وك�أن��ه �ش��يء
غ�ير قاب��ل للتغي�ير �أو التعدي��ل �أو حت��ى التفك�ير ب��ه
�إال باعتب��اره حقيق��ة ثابت��ة ال ميك��ن تغيريه��ا.
م��ن ناحيت��ه� ،أف��رد "مرك��ز �أبح��اث الأم��ن القوم��ي
الإ�س��رائيلي" ر�ؤي��ة جدي��دة يف �أبحاث��ه وا�س��تنتاجاته
خ�لال "التقري��ر اال�س�تراتيجي لإ�س��رائيل
"2016/2015؛ وه��ي ر�ؤي��ة تدح���ض -ودون ق�ص��د-
كل م��ا ورد ح��ول منطي��ه التفك�ير املفرو�ض على الر�أي
الع��ام الإ�س��رائيلي يف م��ا يتعل��ق بالقد���س ،وهن��ا الب��د
م��ن حل��ظ حقيق��ة �أن ت�صعي��د املواجه��ات -ال��ذي ب��د�أ
جم��دد ًا يف خري��ف ع��ام � 2015-أدى �إىل عر���ض
ق�ضي��ة القد���س عل��ى ج��دول الأعم��ال وب�ش��كل كب�ير.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن القد���س كان��ت عملي � ًا يف قل��ب
ال�ص��راع الإ�س��رائيلي الفل�س��طيني� ،إال �أنه��ا -وكم��ا
�أ�ش��رنا -مل تكن تثري قلق اجلمهور الإ�س��رائيلي جلهة
�أن ه��ذا اجلمه��ور كان مطمئن� ًا ب��أن ال م�س��اومة عل��ى
القد���س "العا�صم��ة الأبدي��ة".
وعلي��ه ،يج��ب التذك�ير هن��ا ب ��أن �س��لطة االحت�لال
حاول��ت دائم � ًا حتيي��د مو�ض��وع مدين��ة القد���س ع��ن
�أي ج��دول �أعم��ال جماه�يري �إ�س��رائيلي؛ ولذل��ك،
ف�إن��ه م��ن املرج��ح �أن اجلمه��ور الإ�س��رائيلي ه��ذا غ�ير
م�ضطل��ع ب�ش��كل دقي��ق عل��ى ق�ضاي��ا هام��ة و�أ�سا�س��ية؛
ومنه��ا عل��ى �س��بيل املث��ال ،ق�ضي��ة امل�س��جد الأق�ص��ى
املب��ارك ،وكذل��ك كل م��ا يح��دث يف الأحي��اء العربي��ة
�ش��رقي القد���س والق��رى املقد�س��ية املج��اورة ،يف ظ��ل
و�ضع �إعالمي ودعائي متحور حول "�ضرورة" تر�س��يخ

�ش��عار" :القد���س املوح��دة" عل��ى م��دى �س��نوات طويل��ة
يف اخلط��اب الإ�س��رائيلي؛ وه��و م��ا �أدى -كم��ا ت�ش�ير
بع���ض الدرا�س��ات الإ�س��رائيلية� -إىل �إزاح��ة اهتم��ام
الإ�س��رائيليني م��ن ق�ضي��ة القد���س عل��ى �أنه��ا ج��زء م��ن
قائم��ة التهدي��دات الأمنية اجلدي��ة ،وبقي الو�ضع على
ه��ذا احل��ال �إىل ح�ين ان��دالع املواجهات م�ؤخ��ر ًا ،بدء ًا
من القد�س ومن املقد�سيني �أنف�سهم؛ مما �أدى -ووفق ًا
لتحلي�لات �إ�س��رائيلية� -إىل "مفاج��أة" الإ�س��رائيليني؛
بحقيق��ة �أن الأم��ر والأم��ن مل ي�س��تتبا يف القد���س "على
ال�ش��كل ال��ذي حاول��ت ال�س��لطات الإ�س��رائيلية الإيح��اء
ب��ه؛ عل��ى �أن��ه حقيقة قائم��ة" ،وهنا دفع الإ�س��رائيليون
ملوق��ف ولو�ض��ع وج��دوا �أنف�س��هم خالل��ه �أم��ام واق��ع مل
يك��ن متوقع� ًا ،و�إذ بالأم��ن واال�س��تقرار وطي��ب العي���ش
يف "العا�صمة الأبدية" ،لي���س �أكرث من حلم مل يتحقق
بع��د ،ورمب��ا غ�ير قاب��ل للتحق��ق �أب��د ًا �أبد ًا.
ويف درا�س��ة ملرك��ز الأبح��اث املذك��ور ب�ش ��أن ق�ضي��ة
تق�س��يم املدين��ة يف �إط��ار اتف��اق م��ع الفل�س��طينيني،
ج��اء �أن��ه ويف نهاي��ة ع��ام  ،2014عار���ض ق�س��م كب�ير
م��ن الإ�س��رائيليني فك��رة نق��ل الأحي��اء العربي��ة �ش��رقي
القد���س للفل�س��طينيني حت��ى يف �إط��ار معاه��دة �س�لام
دائم��ة معه��م ،وكان��ت ن�س��بة  %56م��ن امل�س��تفتني من
الإ�س��رائيليني به��ذا ال�ش��أن ،معار�ض��ة للفكرة ،يف حني
�أن ن�س��بة امل�ؤيدي��ن بلغ��ت .*%38
ويف مقاب��ل ذل��ك ،ويف ا�س��تطالع �آخ��ر ج��رى يف

�أعق��اب ان��دالع الت�صعي��د و�أعم��ال املقاوم��ة ب��دء ًا م��ن
القد���س ،ظه��رت �ص��ورة معكو�س��ة؛ حي��ث  %69م��ن
امل�س��تفتني كان��و مهتم�ين باالنف�ص��ال ع��ن الأحي��اء
العربي��ة �ش��رقي القد���س ،وفق��ط  %24كان��و مهتم�ين
ب�إبق��اء ه��ذه الأحي��اء حت��ت ال�س��يادة الإ�س��رائيلية**.
 وبالرغ��م م��ن �أن الباحث�ين الإ�س��رائيليني ر�أوا�أن ه��ذه املعطي��ات ،تظه��ر يف ن��واح كث�يرة الت�س��ليم
بفك��رة الدولت�ين ل�ش��عبني� ،إال �أن��ه ميك��ن �أن يفه��م
منه��ا �أن الإ�س��رائيليني بات��وا معني�ين ومهتم�ين
ب�ش��كل رئي���س باالنف�ص��ال ع��ن الفل�س��طينيني والع��ودة
�إىل التقوق��ع املطل��ق داخ��ل "الغيت��و اليه��ودي" ،يف ظ��ل
ا�س��تمرار حماوالته��م الهادف��ة لإطالة �أمد م�ش��روعهم
اال�س��تعماري الذي و�صفوه ب�أنه م�ش��روع �إقامة "الدولة
– الكيان اليهودي" ،الذي يعتقدون ويعملون من �أجل
�إجناح��ه عل��ى �إلغ��اء ال�ش��عب الفل�س��طيني م��ن الوج��ود
وتدمري ح�ضارته وكيانه تاريخي ًا وحا�ضر ًا؛ مقد�سات
و�إجن��ازات ح�ضاري��ة و�إن�س��انية �أعطت و�أغنت م�س�يرة
الب�ش��رية بكثري من مفاهيم احلق وال�س��يادة واحلرية
والتح��رر.

*"املعه��د الإ�س��رائيلي للدميقراطي��ة" كان��ون �أول  2015ويف ع��ام  2012كان��ت الن�س��بة  %47يوافق��ون عل��ى �إع��ادة الأحي��اء العربي��ة يف القد���س" .يه��ودا ب��ن مائ�ير"
و"�أوالنا-بانغ��و – مولدوف�س��كي" – �ص��وت ال�ش��عب.
**" :بن كا�سبيت" – معهد (بالن�س بوليتك�س ).
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فلسطين ...عصية على التهميش والنسيان
عارف اآلغا
كاتب فلسطيني

�إن كل ق��ارئ لتاري��خ الع��رب احلدي��ث واملعا�ص��ر،
�س��وف ي�ش��عر بالأ�س��ى العمي��ق؛ مل��ا �آل��ت �إلي��ه �أح��وال
العامل العربي ،و�س��ينتابه القلق ال�ش��ديد على حا�ضره
وم�س��تقبله عل��ى ح��د �س��واء؛ فالع��رب الي��وم ُيد َفع��ون
فيتدافع��ون خ��ارج التاري��خ؛ لي���س فق��ط لأن وطنه��م
الكب�ير يف الن�ص��ف الثاين من القرن الع�ش��رين -قرن
ت�صفية اال�ستعمار ب�أ�شكاله كلها ،قرن التحرر الوطني
لل�ش��عوب يف كل م��كان -ه��و الوط��ن الوحي��د الذي ن�ش��أ
فيه ا�س��تعمار ا�س��تيطاين وعن�صري وفا�شي و�إحاليل،
لي�س هذا وحده الذي يخرج العرب من املجرى العام
للتاريخ؛ فبع�ض العرب فتحوا �أبوابهم م�شرعة للكيان
ال�صهي��وين للت�س��لل يف و�ض��ح النه��ار يف العم��ق العربي
و�أطرافه ،وعملوا على تهمي���ش الق�ضية الفل�س��طينية،
و�أداروا الظه��ر له��ا رغم كونها ق�ضية العرب املركزية
وجوه��ر ال�ص��راع العربي-الإ�س��رائيلي ،وبات��ت ال
تعن��ي التعب�ير الأق��وى ع��ن �أعل��ى درج��ات الوطني��ة
وال�ش��عور القومي ،حتى �أن �أغلب ه�ؤالء فقدوا الرغبة
باالع�تراف بوج��ود مثل هذا ال�صراع ،وباتت املقاومة
وثقافة املقاومة م�س�ألة من املا�ضي ،وتبدلت الأوليات
وح�ش��دت له��ا ثقاف��ات ما�ضوي��ة ذات طاب��ع مذهب��ي،
وطائف��ي و�إثني.
لك��ن التاري��خ ق��د ي�ص�بر عل��ى ق��وم يف نك�س��اتهم
وهزائمه��م وخذالنه��م ،وق��د مي��د ي��ده مل��ن يتخلف عن
الرك��ب� ،أم��ا ال��ذي ال يت�س��امح في��ه التاري��خ �أب��د ًا ،فه��و
�أن يدي��ر الق��وم ظهوره��م له ومي�ض��وا متباعدين عنه.
من��ذ اتف��اق "�أو�س��لو" ،تعر�ض��ت الق�ضي��ة الفل�س��طينية
�إىل الت�ش��كيك بثوابته��ا الفكري��ة وال�سيا�س��ية ،و ُن� ِ�ز َع
عنها -بالتدريج -ثوب املقد�س الوطني؛ ليخلع عليها
ث��وب املمك��ن ال�سيا�س��ي ،و�أت��اح ه��ذا لـ"�إ�س��رائيل" �أن
تتخ��ذ م��ن الفل�س��طيني "رهينة" طاملا �أنه��ا قد �أدخلته
�أر�ض��ه الت��ي مل ت�صب��ح �أر�ض��ه ب�ش��روطها ،و�أوله��ا �أن
يخ��رج عل��ى �أهل��ه الع��رب ،وثانيه��ا �أن يخ��رج منه �أهله
يف ال�ش��تات.
وم��ع ذل��ك ،م��ا زال��ت الق�ضي��ة الفل�س��طينية حي � ًة
ورا�س��خة يف �ضم�ير ال�ش��عوب العربي��ة ،و�أن االلت��زام
بها كان -وال يزال -ي�شكل �أهم البو�صالت مل�شروعية
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�أي نظام عربي ر�سمي ،وما زالت هناك قوى مقاومة
وممانع��ة ت�ش��كل الق�ضي��ة الفل�س��طينية عل��ى ر�أ���س
�أولوياته��ا.
�أم��ا �ش��عبها فق��د بره��ن يف االنتفا�ضت�ين الأوىل
والثاني��ة ويربه��ن الي��وم يف طالئ��ع انتفا�ضت��ه الثالث��ة
عل��ى �صالب��ة �إرادت��ه وق��وة عزميت��ه ،و�إ�ص��راره عل��ى
موا�صل��ة الن�ض��ال بجمي��ع �أ�ش��كاله؛ لتحقي��ق حقوق��ه
الوطني��ة والتاريخي��ة؛ فكلم��ا خي��ل لن��ا �أن �ص��ورة
فل�س��طني انتقل��ت م��ن مكانته��ا املقد�س��ة �إىل �س��ياق
الع��ادي ،فاج�أتن��ا بقدرته��ا الف��ذة على �إيق��اظ معناها
اخلالد ،ببعديه الروحي والزمني ،من نعا�س تاريخي
عاب��ر كم��ا ق��ال ال�ش��اعر الفل�س��طيني حممود دروي���ش.
وه��ا نح��ن الي��وم �أم��ام مفاج�أة فل�س��طينية ت�ض��ع نهاية
له��ذا النعا���س العاب��ر ال��ذي طال �أم��ده؛ �إنه��ا انتفا�ضة
القد�س التي اندلعت يف ت�شرين الأول�/أكتوبر 2015
عل��ى ي��د �ش��باب وفتي��ان ول��دوا بع��د االنتفا�ض��ة الأوىل،
وترعرع��وا يف من��اخ م��ن الأزم��ة اخلانقة التي تعي�ش��ها
القي��ادة الفل�س��طينية يف ال�ضف��ة الغربي��ة وقطاع غزة،
وات�س��مت ه��ذه االنتفا�ض��ة بالإقدام الفردي على طعن
اجلن��ود واملدني�ين الإ�س��رائيليني -م��ن امل�س��توطنني
بخا�ص��ة ،-وب�ص��ورة غ�ير منتظم��ة .وترك��زت ه��ذه
العمليات يف �أماكن حواجز جي���ش االحتالل واملناطق
اخلالي��ة م��ن جتمعات النا���س.
�ش��ارك يف هذه العمليات �ش��بان و�ش��ابات و�أطفال كان
معظمهم من �س��كان �ش��رقي القد���س ،ومن ثم انتقلت
لل�ضف��ة الفل�س��طينية وغ��زة املحا�ص��رة والأرا�ض��ي
املحتل��ة ع��ام  ،1948معلن��ة وح��دة كف��اح ال�ش��عب
الفل�س��طيني عل��ى كام��ل �أر���ض فل�س��طني التاريخي��ة.
ه��ذه االنتفا�ض��ة معرك��ة جدي��دة م��ن مع��ارك ال�صراع
الفل�سطيني-الإ�س��رائيلي املتوا�صل��ة ،تع�بر ع��ن مكمن
الق��وة والق��درة عل��ى ال�صم��ود والنف���س الطوي��ل ل��دى
ال�ش��عب الفل�س��طيني يف كفاح��ه؛ م��ن �أج��ل حتري��ر
وطن��ه م��ن االحت�لال ال�صهي��وين.
وكل االحتم��االت مفتوح��ة �أم��ام ه��ذه االنتفا�ض��ة،
فق��د ت�س��تمر وتت�صاع��د وتلحق باالحتالل الإ�س��رائيلي
خ�س��ائر كب�يرة وتكره��ه عل��ى تق��دمي تن��ازالت مهم��ة

�أو ثانوي��ة؛ وه��ذا يتوق��ف عل��ى م��دى ات�س��اعها ومدته��ا
الزمني��ة وعل��ى قدرته��ا عل��ى �إنت��اج قياداته��ا وحتدي��د
�أهدافه��ا القريب��ة والبعي��دة ،وق��د تتوقف بعد حني �إذا
مل تتواف��ر لديه��ا عنا�ص��ر الق��وة واال�س��تمرار.
وم��ع ذل��ك -ويف ه��ذه احل��ال -ل��ن تك��ون االنتفا�ض��ة
الأخرية ولن تكون �آخر املعارك مع املحتل ال�صهيوين
عل��ى ال�صعيدين الفل�س��طيني والعربي.
�إنه��ا جترب��ة جدي��دة غري م�س��بوقة يف تاري��خ ال�صراع،
وك�أنه��ا ت�ص��وغ قانون ًا اجتماعي ًا جديد ًا للكفاح والفعل
الث��وري؛ لتح��ل الكثاف��ة والنوعي��ة حم��ل الزم��ن وط��ول
امل��دة ،فق��د تنته��ي االنتفا�ض��ة غ��د ًا ،ولك��ن ه��ذا ال
يعني �أن ت�أثرياتها حمدودة و�أنها تراجعت �أو ف�ش��لت؛
فكثاف��ة الفع��ل الث��وري املق��دم يف من��اذج ال�ش��باب
وال�ش��هداء ووحدة الدم وهدم اجلدران بني الأ�ش��قاء،
تعك���س ق��درة هائل��ة على تكثيف الفع��ل الثوري يف مدة
ق�ص�يرة للغاي��ة ،مل ي�ش��هدها تاري��خ الكف��اح الث��وري؛
م��ا يجع��ل �آث��ار ه��ذا الفع��ل ت��دوم وت�س��تمر ،ورغ��م
ذل��ك فاالنتفا�ض��ة بحاج��ة �إىل تر�س��يخ وح��دة ال�ش��عب

ال�سيا�س��ية باملعن��ى التنظيم��ي ،بع��د حتققه��ا �ش��عبي ًا ،وبالت�أكي��د ف�إن مظل��ة احلماية
ت�أت��ي م��ن ال�ش��عب نف�س��ه ولي���س م��ن خارج��ه ،ه��ذا ال يعن��ي �أن املنتف�ض�ين ينتظ��رون
القي��ادة لتقوده��م ومتل��ي عليه��م ،ب��ل يعن��ي �أن االنتفا�ضة بحاجة �إىل �أداء �سيا�س��ي
يبعده��ا ع��ن اال�س��تثمار املج��اين ،وال يورده��ا يف �آن مع� ًا م��وارد التهلك��ة.
ه��ذه االنتفا�ض��ة م��ن �أ�س��رع االنتفا�ض��ات الت��ي جن��ت ثم��ار ًا مبك��ر ًة ،وميك��ن �أن
ترتاك��م ،و�أول ه��ذه الثم��ار ه��ي ا�س��تح�ضار الق�ضي��ة الفل�س��طينية م��ن جدي��د عل��ى
ج��دول الأعم��ال الإقليم��ي وال��دويل والك��وين ،فم��ن املع��روف �أن كثريي��ن م��ن القوى
عل��ى ال�صعي��د ال��دويل مل يتطرق��وا للق�ضي��ة الفل�س��طينية ول��و بكلم��ة واح��دة يف
اجلمعية العامة للأمم املتحدة؛ لأن العامل م�ش��دود لل�س��احات ال�س��اخنة يف العامل
العربي ،بينما جاءت النتفا�ضة بالق�ضية الفل�سطينية وحقوق ال�شعب الفل�سطيني؛
لت�ضعها على طاولة البحث مرة �أخرى �إقليمي ًا ودولي ًا وكوني ًا ،وكل قطاعات الر�أي
العام تتفاعل الآن مع االنتفا�ضة� ،إ�ضافة �إىل ذلك ا�ستح�ضار ق�ضية القد�س التي
كان يعمل العدو ال�صهيوين على االبتالع املتدرج لها ومرحلي ًا تق�سيمها يف الزمان
وامل��كان عل��ى طريق ه��ذا االبتالع.
ويف ظ��ل ح�ص��ار وتعتي��م �إعالم��ي عرب��ي بالأ�سا���س ،و�صم��ت عرب��ي فا�ض��ح ي�ص��ل
ح��د الت�آم��ر ،تنج��ح االنتفا�ض��ة يومي � ًا يف اخ�تراق احلج��ب املانع��ة؛ لتعي��د تق��دمي
�ص��ورة الفل�س��طيني والفل�س��طينية مب��ا يلي��ق بهم��ا؛ وبالت�أكي��د يرج��ع ه��ذا �إىل حج��م
الت�ضحي��ات الت��ي يقدمه��ا �ش��باب و�ش��ابات فل�س��طني و�إىل قدرته��م غ�ير املح��دودة
عل��ى ال�صم��ود يف وج��ه �آل��ة القمع ال�صهيونية ،التي تفقد ر�ش��دها وتبدو رغم قوتها
الهائل��ة عاج��زة متام� ًا ع��ن التعامل مع احلدث ،ذاهب��ة �إىل ارتكاب جرائم مروعة
حتاك��ي ع�صاب��ات الإج��رام؛ به��دف تروي��ع املجتم��ع الفل�س��طيني املنتف���ض ،وتزويد
املجتم��ع ال�صهي��وين ب�إح�سا���س زائ��ف بالأم��ن وال�س��يطرة عل��ى املوقف.
ولع��ل م��ن �إجن��ازات ه��ذه االنتفا�ض��ة� ،أنه��ا حتى الآن مل ت�س��لم قيادته��ا لف�صيل من
ف�صائل املقاومة الفل�سطينية املعروفة ،وما زالت ترف�ض �أن يحتويها �أي ف�صيل.
و�أ�س��قطت ه��ذه االنتفا�ض��ة وه��م قي��ام الدول��ة الفل�س��طينية ع��ن طري��ق التفاو���ض
م��ع كي��ان االحت�لال ،و�أزال��ت وه��م التعاي���ش م��ع االحت�لال وم��ع امل�س��توطنني ،ووه��م
القد���س املفتوحة واحلرة ،وقد تعيد هذه االنتفا�ضة االعتبار للق�ضية الفل�س��طينية
بع��د �س��نني من الإهمال والتهمي���ش.
و�إ�ضاف��ة له��ذا كل��ه ،ك�ش��فت ه��ذه االنتفا�ض��ة جرائ��م املحتل�ين ال�صهاين��ة �ض��د
ال�ش��عب الفل�س��طيني ،و�أطماعه��م يف التو�س��ع و�إب��ادة ال�ش��عب الفل�س��طيني ،وع��رت
الطاب��ع الفا�ش��ي والعن�ص��ري الإجرام��ي للحكوم��ة واملجتم��ع الإ�س��رائيلي ،وفر�ض��ت

على الأخري حالة من الرعب والهلع وفقدان ال�شعور
بالأم��ن واال�س��تقرار.
و�س��يبقى جي���ش االحت�لال يف ح��رب دفاعي��ة
م�س��تمرة عل��ى الرغ��م م��ن تفوقه يف العدد والأ�س��لحة
املتط��ورة .فق��د �أظه��ر ا�س��تطالع لل��ر�أي ن�ش��رته
�صحيف��ة "يديع��وت �أحرونوت" يف �" :2016/1/1أن
�أغلبي��ة الإ�س��رائيليني فق��دوا ال�ش��عور بالأم��ن عق��ب
الهب��ة الفل�س��طينية ،و�أن �ش��عبية ح��زب "الليك��ود"،
بزعام��ة "نتنياه��و" ،ق��د تراجع��ت ب�ص��ورة ملمو�س��ة،
و�أن  % 61م��ن الإ�س��رائيليني ي�ش��عرون ب��أن م�س��توى
�أمنه��م ت�ض��رر من��ذ بدء الهب��ة الفل�س��طينية احلالية،
بينما قال  % 29منهم �أن م�ستوى �أمنهم مل يت�ضرر
كث�ير ًا ،و�أن  9%منه��م فق��ط اعت�بروا �أن م�س��توى �أمنه��م مل يت�ض��رر �أب��د ًا".
واه � ٌم �إذن م��ن يعتق��د م��ن تل��ك ال��دول العربي��ة �أن ب�إمكان��ه تهمي���ش ال�ص��راع
العربي-الإ�س��رائيلي ع�بر التحال��ف م��ع الع��دو ال�صهيو�-أمريك��ي ،وا�س��تنزاف قوى
املقاوم��ة واملمانع��ة� ،أو حرفه��ا ع��ن نهجها القومي املق��اوم� ،أو �إدارة الظهر للق�ضية
الفل�س��طينية� ،أو التخل��ي ع��ن مركزي��ة ه��ذه الق�ضي��ة� ،أو ع��ن ال�ص��راع م��ع الع��دو
ال�صهي��وين.
ً
وواه � ٌم م��ن يعتق��د �أن ال�ش��عب الفل�س��طيني �س�يرفع يوم �ا الراي��ة البي�ض��اء؛ فمن��ذ
�أك�ثر م��ن �س��تة عق��ود م��ن الزم��ن -رغ��م ات�س��اع حلق��ة الت�آم��ر ح��ول ق�ضيت��ه وفيه��ا،
ورغ��م م��ا ن�ش��هده م��ن عج��ز وانق�س��امات و�ضع��ف وتخ��اذل مل��ن يدي��رون �ش��ؤونها
وانق�ساماتهم ،ورغم غياب ر�ؤية ا�سرتاتيجية يف �ساحتها الداخلية ،-فثمة حراك
�شعبي و�شبابي �أكرث وعي ًا والتزام ًا وت�ضحي ًة و�إ�صرار ًا على موا�صلة الن�ضال والعودة
�إىل ت�أ�صيل حقائق ال�صراع ،بد ًال من �سيا�سة املفاو�ضات العبثية والتن�سيق الأمني
واال�س��تخفاف ب��كل نه��ج �أو عمل مقاوم.
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األسرى في سجون االحتالل..
آن لهذا الجرح النازف أن يلتئم

علي بدوان
كاتب فلسطيني/دمشق
عضو اتحاد الكتاب العرب

مازال��ت ق�ضي��ة الأ�س��رى الفل�س��طينيني والع��رب
يف �س��جون االحت�لال ال�صهي��وين ومعتقالت��ه تُ�ش � ّكل
اجل��رح النازف واملُتقيح بج�س��د ال�ش��عب الفل�س��طيني؛
فق�ضيته��م تتفاع��ل كل ي��وم ،فيم��ا الع��امل وامل�ؤ�س�س��ات
احلقوقية التابعة للأمم املتحدة ،يقف �صامت ًا �صمت
القب��ور� ،أو يتكل��م ب�أح�س��ن الأح��وال ب�ص��وت ُمتح�ش��رج
دون �أن ُيح� ِ�ر َك �س��اكن ًا؛ م��ن �أج��ل ال�ضغ��ط اجل��دي
والفعل��ي عل��ى �س��لطات االحت�لال؛ لإط�لاق �س��راح
الأ�س��رى واملعتقل�ين.
ق�ضي��ة الأ�س��رى الفل�س��طينيني والع��رب يف �س��جون
االحت�لال ،تتفاق��م الي��وم �أك�ثر م��ن �أي وق��ت م�ض��ى،
عل��ى �ض��وء م��ا يج��ري داخ��ل املعتق�لات وال�س��جون
ال�صهيوني��ة بح��ق ه ��ؤالء الأ�س��رى واملعتقل�ين ،وق��د
ناه��زت م��دة اعتق��ال ع��دة ع�ش��رات منه��م �أك�ثر م��ن
ثالث�ين عام� ًا ،وعل��ى ر�أ�س��هم الأ�س�ير نائ��ل الربغوث��ي،
فيما يواجه عدة مئات منهم �أحكام ًا قا�س��ية وجائرة،
ت�ص��ل لأح��كام امل�ؤب��د وم�ضاعفات��ه ،يف زم��ن مل َيع��د
في��ه ُمت�س��ع �أم��ام الع��امل املُتح�ض��ر لقبول هك��ذا �أحكام
و�إج��راءات منافي��ة للقان��ون ال��دويل والتفاقي��ة جني��ف
الرابع��ة لع��ام  ،1949ب�ص��دد حق��وق الأ�س��رى يف
املناط��ق الواقع��ة حت��ت االحت�لال.
ق�ضي��ة الأ�س��رى �أم��ام منعط� ٍ�ف جدي��د؛ فف��ي ي��وم
الأ�س�ير الفل�س��طيني والعرب��ي يف �س��جون االحت�لال،
ال��ذي ي�ص��ادف ي��وم ال�س��ابع ع�ش��ر م��ن �ش��هر ني�س��ان/
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�إبريل من كل عام ،ترتفع �سوية الفعاليات الوطنية يف
فل�سطني ،ومتتد وتتوا�صل من داخل �سجون االحتالل
ومعتقالت��ه �إىل عم��وم الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة،
ُيط ِلقَ فيها الأ�سرى وعموم ال�شعب الفل�سطيني �صرخة
التحدي ،بال�صوت العايل والإرادة ال�صلبة املتما�سكة
يف وج��ه �سيا�س��ات االحت�لال و�أجهزت��ه الفا�ش��ية ،ويف
مقدمته��ا �إدارة م�صلح��ة ال�س��جون ال�صهيوني��ة ،الت��ي
ارتكب��ت كل الأعم��ال املنافي��ة للقان��ون ال��دويل ولقي��م
الإن�س��انية ،واتبع��ت �سيا�س��ة الإهان��ة والإذالل بح��ق
التع�س��في لزيارات
الأ�س��رى واملعتقلني ،و�سيا�س��ة املنع ُ
الأ�س��رى م��ن قب��ل ذويه��م يف الداخ��ل الفل�س��طيني.
يف يوم الأ�س�ير الفل�س��طيني ،تَ�ش� َهد �س��جون االحتالل
ومعتقالته معارك حقيقية وفعلية بني عموم الأ�س��رى
و�س��لطات ال�س��جون ،وقد كانت –ومازالت� -إ�ضرابات
الأ�سرى ،ومنها �سالح الإ�ضراب املفتوح عن الطعام،
�أو ما ا�صطلح على ت�سميتها بــمعارك الأمعاء اخلاوية،
و�س��يلة كفاحي��ة �صعب��ة ،لكنه��ا ناجع��ة يف مقارع��ة
االحت�لال ومواجه��ة �س��جانيه؛ �إذ اتبع��ت احلرك��ة
الأ�س�يرة كل الو�س��ائل والأمن��اط الكفاحي��ة املتوف��رة
يف مقاوم��ة االحت�لال م��ن داخ��ل ال�س��جون ،وح ّول��ت
تل��ك ال�س��جون والزنازي��ن �إىل �أكادميي��ات؛ لتخري��ج
الأع��داد الكب�يرة م��ن الك��وادر الوطني��ة املُحنك��ة م��ن
�أ�صح��اب اخل�برات امليداني��ة التنظيمي��ة وال�سيا�س��ية
والثقافي��ة حت��ى العلمي��ة م��ن ب�ين جموع �آالف الأ�س��رى

الذي��ن م��روا �أو مازال��وا يف �س��جون االحت�لال ،ومنه��م
بع���ض الق��ادة الكبار يف احلركة الوطنية الفل�س��طينية
املعا�ص��رة ،ويف مقدمته��م الأم�ين الع��ام للجبه��ة
ال�ش��عبية لتحري��ر فل�س��طني �أحم��د �س��عدات ،وم�س��ؤول
حركة فتح يف ال�ضفة الغربية وع�ضو جلنتها املركزية
م��روان الربغوث��ي� ،إ�ضاف��ة لقي��ادات ميداني��ة م�ؤث��رة
م��ن حركت��ي حما���س واجله��اد الإ�س�لامي ،خ�صو�ص� ًا
منها قيادات كتائب �شهداء الأق�صى وكتائب ال�شهيد
ع��ز الدي��ن الق�س��ام وكتائب و�س��رايا القد���س وغريها،
وعل��ى ر�أ�س��هم يحي��ى ال�س��نوار ،و�إبراهي��م حام��د،
وروحي م�شتهى ،وعبا�س ال�سيد ،وجمال �أبو الهيجاء،
و 16نائب � ًا م��ن �أع�ض��اء املجل���س الت�ش��ريعي املُنتخ��ب
لل�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة.
�إن الوقائ��ع واملعلوم��ات املُ َو َّثق��ة ،تُ�ش�ير ب ��أن �أك�ثر
م��ن � 800أل��ف مواط��ن فل�س��طيني م��ن �أبناء فل�س��طني
يف الأرا�ض��ي املحتل��ة ع��ام  1967يف ال�ضف��ة الغربي��ة
والقد���س وقط��اع غ��زة ،تعر�ض��وا لالعتق��ال والتوقي��ف
من��ذ الع��ام  1967وحت��ى اللحظ��ة .وق��د بلغ��ت �أع��داد
املعتقل�ين والأ�س��رى يف �س��نوات �س��ابقة م��ا ين��وف
عل��ى � 13أل��ف �س��جني ومعتق��ل ،خ�صو�ص � ًا �س��نوات
االنتفا�ض��ة الأوىل وم��ا تبعه��ا من تفاعالت يومية فوق
الأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة.
والي��وم َيق َب��ع يف �س��جون االحت�لال ومعتقالت��ه �أك�ثر
م��ن � 5600أ�س�ير ًا ،بواق��ع  %84م��ن ال�ضف��ة الغربي��ة
وقط��اع غ��زة ،و %14م��ن �أ�س��رى القد���س والأرا�ض��ي
املحتل��ة ع��ام  ،1948وم��ا يق��ارب م��ن � 25أ�س�ير ًا
عربي� ًا ،مم��ن ُيطل��ق عليهم ُم�س��مى �أ�س��رى الدوريات،
الذي��ن كان��وا يف طريقه��م �إىل فل�س��طني بدوري��ات
فدائي��ة؛ لتنفي��ذ �أعم��ال كفاحي��ة �ض��د االحت�لال
وجي���ش االحت�لال ،ع��دا ع��ن وج��ود نح��و  220معتق� ً
لا
م��ن الأطف��ال والفتي��ان دون �س��ن  18عام � ًا ،ونح��و
ُ 33معتقل��ة .وي�ض��اف �إىل الأع��داد ال�س��ابقة ح��االت
التوقي��ف الإداري اليومي��ة الت��ي ال تتوق��ف ،والت��ي
تط��ول فيه��ا ُم��دد التوقي��ف يف ال�س��جون واملعتق�لات
ودون لوائ��ح اتهام��ات.
وم��ن املع��روف ب ��أن الأ�س��رى واملعتقل�ين يف �س��جون

االحتالل ،موزعون على �أكرث من � 20سجن ومعتقل ومركز توقيف وحتقيق يف دولة
وظروف خمالفة ل�ش��روط احلياة الآدمية؛ عدا
وبظروف غري �إن�س��انية،
االحتالل،
ٍ
ٍ
عن فر�ض الأحكام الع�سكرية الردعية عليهم ،ومنع الزيارات ،والعزل االنفرادي
لأعداد كبرية منهم من حني لآخر ،والأحكام الإدارية ،و�سيا�سة اال�ستهتار الطبي؛
فهناك �أعداد كبرية من الأ�سرى يعانون من �أمرا�ض خطرة جراء انعدام الرعاية
ال�صحي��ة والطبي��ة و�س��وء التغذي��ة ،كم��ا يع��اين قراب��ة �أل��ف �أ�س�ير منه��م م��ن حاالت
مر�ضي��ة خط�يرة حتت��اج �إىل ع�لاج ط��ارئ وعملي��ات جراحي��ة عاجل��ة ،ف�ض� ً
لا ع��ن
املئ��ات م��ن الأ�س��رى الذي��ن يعان��ون م��ن الأمرا���ض املزمن��ة وم�ضاعفاته��ا اخلطرية
عل��ى حياته��م ،وق��د تويف عديد منهم خالل ال�س��نوات الأخرية.
�إن �أ�س��رى فل�س��طني �ش � ّكلوا عل��ى ال��دوام مدر�س��ة يف حت��دي االحت�لال ومقارعت��ه
وجه � ًا لوج��ه واال�ش��تباك مع��ه م��ن امل�س��افة �صف��ر ،ع��دا ع��ن دوره��م يف العم��ل
الوح��دوي الفل�س��طيني؛ فه��م �أك�ثر من َج ّ�س��دَ الوحدة الوطنية احلقيقية املن�ش��ودة؛
وح��دة ال�ش��عب واملقاوم��ة ،ووح��دة العم��ل الفل�س��طيني يف مقارعة ال�س��جان و�س��طوة
االحت�لال ،وق��د ب��ادروا �أك�ثر م��ن م��رة لإع�لان �ص��وت الوح��دة الوطني��ة يف وج��ه
االنق�س��ام الفل�س��طيني الداخل��ي وخماط��ره ،مب��ا يف ذل��ك �صياغ��ة و�إط�لاق الوثيقة
الهام��ة الت��ي ُع ِر َف��ت با�س��م (وثيق��ة الأ�س��رى لإنه��اء االنق�س��ام الفل�س��طيني)،التي
مت تقدميه��ا جلل�س��ات احل��وار الوطن��ي الفل�س��طيني يف القاه��رة ،الت��ي تو�ص��ل �إليها
ق��ادة الأ�س��رى الفل�س��طينيني يف معتق�لات االحت�لال وخمتل��ف الق��وى والف�صائ��ل
يف �ش��هر �أي��ار 2006ـ وق��د ُاعتم��دت م��ن قبل الف�صائل الفل�س��طينية ورق� ًة مرجعي ًة
لعملي��ة احل��وار والتفاهم��ات الوطني��ة الفل�س��طينية.
�إن �أ�س��رى فل�س��طني ي�س��تحقون كل االهتم��ام واالنتب��اه ،وي�س��تحقون ب��ذل كل
اجلهود؛ من �أجل حتريرهم و�إطالق �سراحهم وهم مرفوعو الر�أ�س بعزة وكرامة،
حت��ى ل��و تطل��ب الأم��ر القيام مبب��ادرات نوعية؛ لإط�لاق �س��راحهم وحتريرهم وفق
الطريق��ة الت��ي مت فيه��ا حتري��ر الآالف منه��م يف عملي��ات التب��ادل الت��ي مت��ت خالل
�أع��وام ما�ضي��ة وحتدي��د ًا يف �أع��وام ،1985 ،1983 ،1978 ،1970،1970
 ...2010حني مت �إبرام اتفاقيات تبادل الأ�سرى بجنود لالحتالل مت �أ�سرهم من
قب��ل املقاومت�ين الفل�س��طينية واللبناني��ة.
�إىل ذل��ك ،ونح��ن نحي��ي ي��وم الأ�س�ير الفل�س��طيني يف �س��جون االحت�لال ومعتقالته،
َت�ب ُر ُز �أهمي��ة القي��ام بحمل��ة ت�ضام��ن م��ع ق�ضي��ة الأ�س��رى واملعتقل�ين الفل�س��طينيني
والع��رب يف �س��جون االحت�لال ،والعم��ل ل��دى جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة ال�سيا�س��ية

والقانوني��ة واحلقوقي��ة؛ م��ن �أج��ل فر���ض �إط�لاق �س��راحهم دون قي��د �أو �ش��رط؛ �إذ
يق��ع عل��ى عات��ق اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر والأمم املتحدة وجميع امل�ؤ�س�س��ات
الدولي��ة والإن�س��انية� ،ض��رورة التدخ��ل املبا�ش��ر ل��دى �س��لطات االحت�لال؛ ل�ضم��ان
تطبي��ق اتفاقي��ة جني��ف ب�ص��دد املناط��ق الواقع��ة حت��ت االحتالل.
�إن �س��لطات االحتالل ت�س��عى �إىل جتريد ق�ضية الأ�س��رى من مرجعياتها ال�سيا�س��ية
والقانونية ،وحتاول �أن َتتكر هذا امللف ل�صالح ر�ؤيتها وفر�ض �شروطها وامل�ساومة
يف عملي��ة الت�س��وية املنه��ارة �أ�ص� ً
لا ،وع��دم االع�تراف باملعتقلني الفل�س��طينيني على
�أنه��م �أ�س��رى ح��رب ،وم��ا ي�ش� ّكله ذل��ك م��ن انته��اك للقان��ون ال��دويل املتعلق ب�أ�س��رى
احل��رب ،وم��ن �ض��رب لق��رارات ال�ش��رعية الدولي��ة املت�ضمن��ة حماي��ة املدني�ين يف
املناطق املحتلة.
ُ
َ
�إن ملف الأ�سرى ق�ضية هامة وحيوية ،ال ت ِقل �أهمية عن غريها من �سائر الق�ضايا
الهام��ة الت��ي ت َُخ� ّ��ص الق�ضي��ة الوطني��ة التحرري��ة لل�ش��عب العربي الفل�س��طيني ،وهو
م��ا ي�س��تدعي العم��ل العرب��ي والفل�س��طيني والإ�س�لامي ،بالتع��اون م��ع كل احللف��اء
والأ�صدقاء وقوى احلرية والعدالة يف العامل ،وعموم امل�ؤ�س�سات الدولية ،وعلى كل
امل�س��تويات؛ م��ن �أج��ل ن�ص��رة ق�ضي��ة الأ�س��رى.
وعلي��ه ،يفرت���ض م��ن اجلان��ب الفل�س��طيني والعرب��ي �أن يعر���ض يف امليادي��ن
الدولي��ة امل�س��ؤولة ق�ضي��ة الأ�س��رى واملعتقل�ين يف �س��جون االحت�لال؛ باال�س��تناد اىل
الأ�سا���س القان��وين ملعاجل��ة ه��ذا املل��ف وف��ق اتفاقي��ة جني��ف الرابع��ة لع��ام ،1949
والقانون الدويل الإن�ساين ومبادئ حقوق الإن�سان ،و�أن جتد هذه الق�ضية روافعها
الفل�س��طينية والعربي��ة؛ لل�ضغ��ط عل��ى �س��لطات االحت�لال والعم��ل عل��ى حتريره��م
وعودته��م �إىل �أُ َ�س� ِ�رهم و�أبنائه��م.
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إعداد :زهراء سرحان

أخبار القدس
(اليونسكو) :ال عالقة دينية لليهود
باألقصى وحائط البراق
و"نتنياهو" يصف القرار بـ"السخيف"

ق��ررت منظم��ة الأمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة (اليون�س��كو)
ا�س��تخدام م�صطلح امل�س��جد الأق�صى ،ورف�ضت امل�صطلح ال�صهيوين "جبل
الهي��كل"؛ ب�أغلبي��ة  33دول��ة ،ومعار�ض��ة  6دول ،وامتن��اع  17دول��ة.
وكان��ت املنظم��ة اعتم��دت وثيق��ة حتمل عنوان (فل�س��طني املحتل��ة) ،ت�ؤكد �أنه
ال عالق��ة لليه��ود بامل�س��جد الأق�ص��ى وحائ��ط ال�براق ،ودع��ت يف الوثيق��ة �إىل
�إعادة الو�ضع القائم الذي كان حتى �س��بتمرب �أيلول عام  2000يف امل�س��جد
الأق�ص��ى املب��ارك؛ ح�ين كانت الأوقاف الأردنية �صاحبة ال�س��يطرة الكاملة.
وتعقيب� ًا عل��ى الق��رار ،ق��ال �أم�ين ع��ام اللجن��ة الوطني��ة الفل�س��طينية للرتبي��ة
والثقافة والعلوم مراد ال�س��وداين�" :إن مندوبية فل�س��طني يف املنظمة� ،أكدت
�إ�ص��دار (اليون�س��كو) للق��رار ل�صال��ح فل�س��طني ،بع��د �أن بذل��ت جه��د ًا كب�ير ًا
ال�س��ت�صدار ه��ذا الق��رار ،بالت�ش��ارك م��ع الأردن" ،و�أ�ش��اد بجه��ود املندوبي��ة
الفل�س��طينية ودولة الأردن" :الذين ي�س��اندوننا دائم ًا يف جميع املحافل ،وبخا�صة يف ما يتعلق بالقد���س واملقد�س��يني ،وهذا ت�أكيد على �أحقية �ش��عبنا باملدينة املقد�س��ة"...
و�ش��دد عل��ى �ض��رورة �إل��زام كي��ان االحت�لال بجمي��ع الق��رارات ،و�إلزامه��ا بعدم تغيري الأو�ضاع على الأر�ض يف القد���س وفل�س��طني ب�ش��كل عام ،وال �س��يما �أنه��ا متعن بتهويد
املدين��ة املقد�س��ة؛ يف حماول��ة منه��ا لتثبي��ت التق�س��يم الزم��اين واملكاين للقد���س ،ب�أدواتها الإرهابي��ة املختلفة.
مل يرق القرار لكيان االحتالل؛ فو�صفه رئي�س حكومته "بنيامني نتنياهو" بـ"ال�سخيف" ،معلق ًا يف معر�ض رده على قرار (اليون�سكو)" :هذا قرار �سخيف �آخر اعتمدته
الأمم املتحدة ،منظمة (اليون�س��كو) تتجاهل العالقة التاريخية الفريدة من نوعها القائمة بني الديانة اليهودية و"جبل الهيكل" (�إ�ش��ارة �إىل امل�س��جد الأق�صى) ،حيث
وقف الهيكالن الأول والثاين مدة �ألف عام و�صلى له كل يهود العامل خالل �آالف ال�سنني" ..بح�سب زعمه.

إجراءات االحتالل وقيوده تنغص على المسيحيين االحتفال بـعيد الفصح الشرقي في القدس
�ش��ارك ع�ش��رات �آالف امل�س��يحيني -مم��ن ي�س�يرون وف��ق التق��ومي ال�ش��رقي -يف
م�س�يرة يف القد���س القدمي��ة� ،إحي��ا ّء اجلمع��ة العظيم��ة الت��ي ت�س��بق �س��بت الن��ور
وعي��د الف�ص��ح املجيد.
وانطل��ق امل�ش��اركون م��ن املدر�س��ة العمري��ة يف البل��دة القدمي��ة حت��ى كني�س��ة
القيام��ة ،حامل�ين �صلبان� ًا خ�ش��بية ،ومرددي��ن تراتي��ل و�صل��وات خا�ص��ة ،ماري��ن
ب�أرب��ع ع�ش��رة مرحل��ة تع��ذب فيه��ا ال�س��يد امل�س��يح قب��ل �صلب��ه- ،ح�س��ب العقي��دة
امل�س��يحية.-
وكان��ت ق��وات االحت�لال ن�صب��ت ع�ش��رات احلواج��ز يف حمي��ط كني�س��ة القيام��ة
وخمتل��ف مراح��ل طري��ق الآالم؛ م��ا نغ���ص عل��ى املحتفل�ين وجع��ل �آالف احلجاج
ينتظ��رون م��ن �أج��ل الو�ص��ول �إىل كني�س��ة القيام��ة وتعذر عل��ى بع�ضهم ذلك.

األردن يستجيب للمطالب الشعبية ويتراجع رسميًا عن نصب الكاميرات في األقصى
بعد موجة من االعرتا�ضات ال�شعبية والأهلية على قرار الأردن تركيب كامريات مراقبة يف امل�سجد
الأق�ص��ى� ،أ�ص��در رئي���س جمل���س ال��وزراء الأردين عب��د اهلل الن�س��ور ق��رار ًا يق�ض��ي ب�إيق��اف العم��ل عل��ى
م�ش��روع ن�ص��ب كام�يرات املراقب��ة ،مق��ر ًا �أن ه��ذا الق��رار ج��اء ب�س��بب ردود �أفعال ال�ش��عب الفل�س��طيني
التي تتوج���س من امل�ش��روع وتبدي مالحظات عليه وت�ش��كك يف مراميه و�أهدافه.
يذك��ر �أن حم�لات �إعالمي��ة انت�ش��رت ع�بر مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي؛ تندي��د ًا به��ذا الق��رار ،مث��ل
حمل��ة (#ال�صورة_وا�ضح��ة) الت��ي انت�ش��رت مل�صقاتها يف �س��احات الأق�صى ،حمذرة من ا�س��تغالل
االحت�لال له��ذا امل�ش��روع؛ يف �س��بيل ا�س��تهداف مزي��د م��ن امل�صل�ين واملرابط�ين.
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استنكار واسع لعقد قران يهودي داخل
المسجد األقصى
ك�ش��فت �صحيف��ة "يديع��وت �أحرون��وت" العربي��ة النق��اب ع��ن تنظي��م م�س��توطنني
متطرف�ين مرا�س��م عق��د زواجه��م داخ��ل امل�س��جد الأق�ص��ى املب��ارك ،وف��ق م��ا
ك�ش��فه "معهد الهيكل" الذي ي�ضم م�س��توطنني متطرفني يدعون لهدم امل�س��جد
الأق�ص��ى ،ولفت��ت "يديع��وت �أحرون��وت" �إىل �أن احلاخ��ام املتط��رف "حايي��م
ريت�ش��مان" ،مدي��ر الن�ش��اط ال��دويل للهي��كل املزع��وم ،ا�س��تجاب لطل��ب �ش��ابني
خمطوب�ين وعق��د زواجهم��ا يف امل�س��جد الأق�ص��ى ،وح�س��ب م��ا ن�ش��ره املعه��د،
فق��د التق��ى العرو�س��ان باحلاخ��ام قب��ل ع��دة �أي��ام يف القد���س القدمي��ة ،حيث مت
تقدي���س ال��زواج بالنبي��ذ ،وم��ن ث��م التق��وا ال�ش��هود عل��ى مدخ��ل امل�س��جد.
و�أعرب��ت م�ص��ادر �إ�س��رائيلية -ح�س��ب ال�صحيف��ة� -أن م��ن �ش��أن ه��ذه الأعم��ال
التي يعدها امل�ستوطنون �إجناز ًا غري م�سبوق منذ ما ي�سمى "خراب الهيكل"-�أن ت�س��هم يف ا�ش��تعال الأو�ض��اع يف الأر���ض الفل�س��طينية ،ال �س��يما ع�ش��ية "عي��د
الف�ص��ح" اليهودي.
بدورها� ،أدانت م�ؤ�س�س��ات و�ش��خ�صيات دينية ووطنية واعتبارية مقد�س��ية هذا
الت�صرف اال�ستفزازي ،وح ّمل ال�شيخ عكرمة �صربي ،رئي�س الهيئة الإ�سالمية العليا يف القد�س ،حكومة االحتالل م�س�ؤولية ما حدث ،م�ؤكد ًا �أنها تفتح له�ؤالء املتطرفني
املجال للقيام بهذه اال�ستفزازات ،وتعمل على حمايتهم.
م��ن جانب��ه ،و�ص��ف املفت��ي الع��ام للقد���س ال�ش��يخ حمم��د ح�س�ين� ،أن اليه��ود يحاول��ون فر���ض واق��ع جدي��د يف امل�س��جد الأق�ص��ى؛ م��ن خ�لال ممار�س��اتهم له��ذه الطقو���س
واالقتحام��ات املرتبط��ة بالديان��ة اليهودي��ة.

تقرير" :جيش االحتالل قتل  12مواطنًا وهدم  49منز ً
ال في الربع األول من عام "2016
�أك��د تقري��ر �ص��در ع��ن (وحدة �ش��ؤون القد���س) يف وزارة الإعالم الفل�س��طينية،
�أن الرب��ع الأول م��ن ع��ام � ، 2016ش��هد ت�صعي��د ًا �إ�س��رائيلي ًا يف القد���س املحتلة،
حيث جاء فيه ا�ست�شهاد  12مواطن ًا؛ منهم طفلة و�أم خلم�سة �أطفال ،وال تزال
دول��ة االحت�لال حتتج��ز جثامني � 12ش��هيد ًا .كما اعتقلت ق��وات االحتالل 456
مواطن ًا؛ من بينهم �س��يدة و 216طف ًال.
ويف جم��ال اال�س��تيطان� ،أ�ش��ار التقري��ر �إىل �أن � 18أ�س��رة م��ن عائل��ة الرجب��ي
يف �س��لوان ،مهددة باال�س��تيالء على الأر�ض املقامة عليها بيوتهم منذ ع�ش��رات
ال�س��نني؛ بدع��وى �أنه��ا مملوك��ة ليهود م��ن اليمن من��ذ العام .1881
كم��ا تت�س��ع الت�ش��ققات يف املن��ازل وط��رق منطق��ة وادي حل��وة يف �س��لوان؛ نتيج��ة
احلفري��ات ..وج��اء في��ه �أن �س��لطات االحت�لال هدم��ت  49من�ش ��أة ،وترك��زت
عملياته��ا يف �س��لوان والعي�س��وية ،و�أف��اد �أي�ض� ًا �أن �س��لطات االحت�لال �أبع��دت 11
مواطن ًا عن امل�س��جد الأق�صى ملدة ت�صل �إىل � 6أ�ش��هر ،ومت �س��حب  4بطاقات هوية ،كما حرم ع�ش��رات من املدرجة �أ�س��مائهم على "القوائم ال�س��وداء" من خم�ص�صات
الت�أم�ين الوطن��ي؛ املتمثل��ة بالت�أم�ين ال�صح��ي وخم�ص�ص��ات الأطف��ال وال�ش��يخوخة و�ضم��ان الدخ��ل ،وه��ؤالء معظمه��م ن�س��اء.

المحكمة اإلسرائيلية العليا" ترجئ النظر في إعادة جثامين الشهداء المقدسيين
ذك��رت و�س��ائل �إع�لام عربي��ة� ،أن "املحكم��ة العلي��ا الإ�س��رائيلية" ق��ررت ت�أجي��ل النظ��ر يف ق��رار �إع��ادة
جثام�ين ال�ش��هداء املقد�س��يني .وبح�س��ب امل�ص��در ،ف��إن مزي��د ًا م��ن امل��داوالت يف الق�ضي��ة �س��تجري يف
�أعق��اب �إج��ازة "عي��د الف�ص��ح" العربي.
ً
ً
وتوا�صل �س��لطات االحتالل احتجاز جثامني � 12ش��هيدا مقد�س��يا يف الثالجات؛ منهم :ثائر �أبو غزالة
 19عام ًا ،وال�شهيد الطفل ح�سن منا�صرة  15عام ًا ،وال�شهيد عالء �أبو جمل  32عام ًا ،وال�شهيد بهاء
عليان  22عام ًا ،وال�شهيد الطفل معتز �أحمد عوي�سات  16عام ًا ،وال�شهيد حممد عبد منر  37عام ًا،
وال�شهيد عبد املح�سن ح�سونة  21عام ًا ،وال�شهيد حممد �أبو خلف  20عام ًا.
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أخبار القدس
هاجس العمليات يدفع اليهود لقضاء "عيد الفصح" خارج القدس
ف�ض��ل مئ��ات الآالف م��ن امل�س��توطنني اليه��ود ق�ض��اء عطل��ة عي��د
الف�ص��ح الع�بري بعي��د ًا ع��ن زي��ارة القد���س املحتل��ة؛ خوف � ًا م��ن
ح��دوث عملي��ات جدي��دة ،فيم��ا بقي��ت البل��دة القدمي��ة �ش��به خالية
م��ن امل�س��توطنني ،وذل��ك خالف� ًا للأعي��اد ال�س��ابقة.
وقال��ت القن��اة العربي��ة الثاني��ة �إن �س��احة ال�براق بقي��ت خالي��ة من
امل�ستوطنني و�سط انت�شار مكثف لعنا�صر ال�شرطة الإ�سرائيلية يف
�أزقة البلدة القدمية كما لو �أنها ثكنة ع�سكرية.
حي��ث دخ��ل القد���س القدمي��ة � 800ش��خ�ص ،م��ن بينه��م 700
�س��ائح والباق��ي موزع��ون ،بع�ضه��م م�س��توطنون ،وذل��ك يف ج��و من
التوت��ر واحل��ذر؛ خوف � ًا م��ن التعر���ض لعملي��ة م��ا داخ��ل وخ��ارج
البل��دة ،وف�ض��ل معظمه��م ق�ض��اء العطل��ة بعي��د ًا عن القد���س ،حتى
�أن �سائق القطار الهوائي الذي ينقل ال�سياح وامل�ستوطنني ا�ضطر
�إىل ت�ش��غيل القط��ار فارغ� ًا ذهاب� ًا و�إياب� ًا ،وذل��ك بح�س��ب ت�صري��ح
�أح��د موظف��ي م�ش��روع القط��ار يف القد���س.

مشاركة كبار حاخامات اليهود منظمات الهيكل بتنفيذ تدريبات
"ذبح قرابين الفصح" قبالة األقصى
بحرا�س��ة معززة وم�ش��ددة من �ش��رطة االحتالل وجنوده ،نفذت
منظمات الهيكل املزعوم -يف �سفح حي جبل الزيتون املُطل على
القد���س القدمي��ة وامل�س��جد الأق�ص��ى -تدريب��ات افرتا�ضي��ة على
ذب��ح "قراب�ين الف�ص��ح" الع�بري يف امل�س��جد الأق�ص��ى ،بو�صفه��ا
ج��زء ًا مم��ا زعمت��ه ه��ذه املنظمات من ا�س��تعدادات بن��اء الهيكل
املزع��وم على �أنقا���ض الأق�صى املبارك.
وتخل��ل الفعالي��ة هتاف��ات و�ش��عارات تدع��و لط��رد امل�س��لمني
م��ن الأق�ص��ى والت�س��ريع بعملي��ة بن��اء "الهي��كل" مكان��ه ،وج��رت
التدريب��ات يف الب ��ؤرة اال�س��تيطانية "بي��ت �أورت" يف ح��ي جب��ل
الزيت��ون ،وق��د ن�صب��ت خلفه��ا الفت��ة كب�يرة ،تتو�س��طها �ص��ورة
ملج�س��م "الهي��كل" املزع��وم ،يف قلب��ه "املذب��ح" ،وبقربه��ا من�ص��ة
�أخ��رى مت تخ�صي�صه��ا لعملي��ة التدري��ب االفرتا�ض��ي على تقدمي
القراب�ين ،و�ش��ارك ع��دد كب�ير يف ه��ذه التدريب��ات ،وعملي��ات
"الذب��ح" بلبا�� ٍ�س خا���ص بالعامل�ين يف "الهي��كل" املزع��وم.

الشيخ عكرمة صبري" :تقسيم األقصى لن يكون"
ق��ال رئي���س الهيئ��ة الإ�س�لامية العلي��ا خطي��ب امل�س��جد الأق�ص��ى ال�ش��يخ عكرم��ة �ص�بري�" :إن �إج��راءات
االحتالل الإ�س��رائيلي يف القد���س املحتلة وقمع املرابطني واملرابطات ،نقل املواجهة �إىل خارج �أ�س��وار
الأق�ص��ى" ،م�ؤك��د ًا �أن التق�س��يم ال��ذي ي�س��عى ل��ه االحت�لال يف امل�س��جد "ل��ن يك��ون" ..ورف���ض �ص�بري
الدعوات لزيارة امل�سجد الأق�صى يف ظل االحتالل ،كما �أ�شار �إىل �أنه رغم تراجع عدد الفل�سطينيني
وامل�صل�ين الذي��ن يت�ص��دون للمقتحم�ين اليه��ود ،ف��إن االعرتا�ضات على اقتحاماتهم م��ا زالت موجودة
على �شكل تكبريات وتهليالت ،مو�ضح ًا�" :أنه �إذا اقت�ضى الأمر ،ف�إن املرابطني �سيمنعون من يحاولون
�أداء �صل��وات تلمودي��ة م��ن املقتحم�ين ."..وطالب العرب �أال ين�ش��غلوا بق�ضاياهم الداخلية عن امل�س��جد
الأق�ص��ى ومدين��ة القد���س ،و�أن ميدوا م�ؤ�س�س��ات املدينة بالدع��م وو�ضع خطة للتحرير.
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طواقم بلدية االحتالل تع ّلق إخطارات هدم إدارية على منازل في سلوان
داهم��ت طواق��م بلدي��ة القد���س برفق��ة ق��وات االحت�لال ع��دة �أحي��اء يف بل��دة
�سلوان ،وعلقت �إخطارات هدم �إدارية على منازل وحمل جتاري .وذكر جمدي
العبا�سي �أن طواقم بلدية القد�س �سلمت �أحمد �شحادة قراعني �إخطار ًا يق�ضي
بوقف البناء؛ بدعوى �أنه ينوي بناء منزل يف حي الب�ستان يف �سلوان .مع العلم
�أن طواقم بلدية االحتالل علقت �إخطارات هدم لعدة عائالت يف حي الب�ستان،
ع��رف م��ن بينه��ا �أحمد قراعني .كما علق �إخطار هدم �إداري على بناية �س��كنية
تعود للمواطن ح�سني الزير من حي العبا�سية يف �سلوان ،وقد �أو�ضح ابنه خالد
�أنه��م فوجئ��وا بطواق��م بلدي��ة القد���س يعلق��ون �إخط��ار ه��دم �إداري عل��ى بناي��ة
�س��كنية مكون��ة م��ن �س��تة طواب��ق؛ وه��ي بن��اء ق��دمي ُبن��ي قب��ل ع��ام  .1967كم��ا
علق��ت �إخط��ار ه��دم �إداري عل��ى حم��ل كمالي��ات �س��يارات يف حي ع�ين اللوزة يف
�سلوان.

اإلعالم العبري يخصص العناوين والبرقيات اإلخبارية
حول الوضع المتوتر في األقصى
خ�ص�صت و�س��ائل �إعالم االحتالل �صباح الأحد  24ني�س��ان العناوين الرئي�س��ة يف املواقع
الإخباري��ة الإلكرتوني��ة ،مث��ل" :واين��ت"" ،وال�لا"" ،معاريف"" ،هارت���س" وغريه��ا ،للو�ضع
اجل��اري يف امل�س��جد الأق�ص��ى واالقتحام��ات اليومي��ة للجماعات اليهودي��ة تزامن ًا مع "عيد
الف�ص��ح" الع�بري ،وو�صف��ت الو�ض��ع يف الأق�ص��ى ب�أن��ه متوت��ر ج��د ًا ،و�س��ط تكثي��ف �أمني يف
�أنح��اء القد���س؛ حت�س��ب ًا م��ن هجم��ات حمتمل��ة .وب��د�أت و�س��ائل �إع�لام االحت�لال املختلف��ة
تن�ش��ر الأخب��ار الأولي��ة ع��ن االنت�ش��ار الأمني املكثف وحالة اال�س��تنفار الق�صوى يف القد���س
املحتلة ،و�أوردت تفا�صيل متقاربة عن انت�شار املئات من عنا�صر قوات االحتالل ب�أذرعها
املختلف��ة ،العلني��ة وال�س��رية ،يف جمي��ع �أنح��اء القد���س وبال��ذات يف بل��دة القد���س القدمي��ة؛
بهدف ت�أمني احتفاالت الإ�سرائيليني يف عيد الف�صح العربي .كما ركزت يف تغطيتها على
الأو�ض��اع يف امل�س��جد الأق�ص��ى ،ونقل��ت الأنب��اء ع��ن جتهي��زات االحتالل لت�أم�ين اقتحامات
امل�سجد الأق�صى من قبل اجلماعات اليهودية ،وتوقع و�صول املئات للم�شاركة يف هذه االقتحامات .ومع �أول اقتحام للم�سجد الأق�صى �صباح  24ني�سان ،تناقله �إعالم
االحت�لال خ�بر ًا عاج� ً
لا ،ورك��ز عل��ى امل�ش��احنات الكالمي��ة التي جرت بني حرا���س امل�س��جد الأق�صى وعدد من امل�س��توطنني ،وو�صف الو�ض��ع باملتوتر جد ًا.

موقع عبري" :قواتنا فشلت في منع الهجمات ضد القطار الخفيف"

ك�ش��فت م�ص��ادر عربي��ة ،النق��اب ع��ن ف�ش��ل ق��وات االحت�لال يف ايق��اف را�ش��قي احلجارة،
عن ا�س��تهداف القطار التهويدي ،وثنيهم عن القيام بعمليات الر�ش��ق اليومية يف القد���س
املحتلة ،رغم الأحكام القا�س��ية التي ت�صدر على من يتم اعتقاله.
وذكر موقع " "0404العربي� ،أن ال�ش� ّبان الفل�س��طينيني يف حي �ش��عفاط و�س��ط القد���س،
باتوا ب�ش��كل م�س��تمر ي�س��تهدفون القطار اخلفيف؛ �إذ ر�ش��قوا احلجارة ّ
باتاهه؛ ما �أحلق
�أ�ضرار ًا مادية فيه.
و�أ�ض��اف املوق��ع -املق� ّرب م��ن جي���ش االحت�لال� -أن �أجه��زة ا�س��تخبارات االحتالل ف�ش��لت
يف من��ع ه��ذه العملي��ات �أو احل��د منه��ا؛ �إذ ب��ات ا�س��تهداف القط��ار ب�ش��كل يوم��ي ومنتظ��م
وبخا�ص��ة يف �ش��عفاط.
وقد ا�س��تهدف ال�ش� ّبان القطار �أثناء مروره يف �ش��عفاط بالطالء واحلجارة  14مرة منذ
بداية �ش��هر ني�س��ان ،وك ّثفوا عمليات اال�س��تهداف ،حتى �أ�صبحت يومي ًا منذ التا�س��ع ع�ش��ر
من ني�سان.
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حرب المصطلحات واألسماء..
وضوح الرؤية الصهيونية إلفراغ مقومات الوطن
الفلسطيني
بالرغ��م م��ن �أن التهوي��د قاع��دة �أ�سا�س��ية يف الفك��ر
ال�صهي��وين و�س��لوك ممنه��ج يف تعاط��ي منظ��ري
ومنف��ذي م�ش��روع الكي��ان ال�صهي��وين ،ف ��إن لتهوي��د
امل�صطل��ح و�أ�س��ماء الأماك��ن الفل�س��طينية و�إخراجه��ا
م��ن �س��ياقها العرب��ي الطبيع��ي وو�ضعه��ا يف �س��ياقات
يهودي��ة �أو تلمودي��ة �آفاق� ًا تفت��ح مناف��ذ فكرية لرت�س��يخ
امل�ش��روعية املكاني��ة للكي��ان؛ مب��ا يحف��ر ل��ه قاع��دة
تاريخي��ة تثب��ت وج��وده يف حا�ض��ر املنطق��ة.
من��ذ اللحظ��ة الأوىل لعر���ض الغط��اء اليه��ودي
للم�شروع ال�صهيوين على الأرا�ضي الفل�سطينية حتت
�ش��عار" :يهودي��ة الب�لاد وع��ودة اليه��ود �إىل وطنه��م"،
كان ال ب��د م��ن ا�س��تح�ضار الآالف م��ن املق��والت
وال�ش��عارات؛ لرتوي��ج ه��ذا االدع��اء يف النطاق�ين
اليه��ودي والعامل��ي؛ مل��ا للم�صطل��ح م��ن مفع��ول عل��ى
الذاك��رة اجلمعية للأ�ش��خا�ص واملجتمعات وامل�س��تقبل
ال��ذي �س��يغدو يوم � ًا م��ا تاريخ � ًا.
�س��بقت عملي��ات تهوي��د �أ�س��ماء املع��امل الفل�س��طينية
توجه��ات ال�صهيوني��ة غ�ير اليهودي��ة قب��ل
والدة ال�صهيوني��ة ال�سيا�س��ية م��ن حي��ث
املنهجي��ة �أو الأفع��ال عل��ى الأر���ض� ،أبرزها
ال��دور الفاع��ل لـ"�صن��دوق ا�ستك�ش��اف
فل�س��طني" ،ال��ذي �أج��رى عملي��ة م�س��ح
لفل�سطني بني  ،1877 - 1871جمع من
خالله��ا �أ�س��ماء املواقع القدمية واخلرائب
والق��رى ،الت��ي كان نتاجه��ا قوائ��م حت��وي
�أك�ثر م��ن � 10آالف ا�س��م �أ�س��همت بتحدي��د
�أع��داد كب�يرة م��ن الأماك��ن املذك��ورة يف
الت��وراة مل تك��ن مواقعه��ا معروف��ة �س��ابق ًا؛
منه��ا  622ا�س��م ًا توراتي � ًا غ��رب الأردن،
كان ق��د حت��دد منها  262ا�س��م ًا قبل العام
 ،1870وعمل��ت عل��ى تعي�ين مواق��ع الأ�س��ماء الت��ي ورد
ذكره��ا يف (العه��د الق��دمي) ،ور�س��م ح��دود �أ�س��باط
بن��ي �إ�س��رائيل االثن��ي ع�ش��ر ،وق��ام مب��ا ي�س��مى "اقتفاء
�آث��ار اجليو���ش الغازية والهجرة القدمي��ة" ،وبالتدقيق
مب��ا �أعلن��ه "بي�س��انت" ،ال�س��كرتري الفعل��ي لل�صن��دوق
م��دة  25عام � ًا ع��ن عم��ل ال�صن��دوق ،ال��دور ال��ذي
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لعب��ه بالتمهي��د لتهوي��د خارطة فل�س��طني؛ فحني يقول:
"قمن��ا بث��ورة كامل��ة يف فه��م الت��وراة ودرا�س��تها كن��ا
نحيي العظام وهي رميم ،كنا ن�س��تعيد جمد فل�س��طني
يف عه��د هريود���س ،كن��ا ن�س��تعيد ب�لاد داوود ،كن��ا
ن��ر ُّد �إىل اخلارط��ة �أ�س��ماء امل��دن الت��ي دمره��ا القائ��د
العظي��م يو�ش��ع لق��د �أعدن��ا الب�لاد -يق�صد فل�س��طني-
�إىل الع��امل" ،فه��ذا يعن��ي �أن عملي��ة �صناع��ة "خارط��ة
�إ�س��رائيل" املزعوم��ة ب��د�أت قب��ل عق��ود م��ن ال�صناع��ة
احلقيقي��ة له��ا؛ وه��و م��ا يك�ش��ف ع��ن الإع��داد املعم��ق
واملدرو���س للم�ش��روع ال�صهي��وين م��ن جه��ة ،وال�س��عي
احلثي��ث لإقح��ام الفك��رة ال�صهيوني��ة يف الذاك��رة
والوجدان لدى متلقي امل�ش��روع ال�صهيوين ،و�إدراجها
حقيقة ثابتة غري قابلة للنقا�ش؛ وهو ما جعل "الهوية
اليهودي��ة" لفل�س��طني �إح��دى امل�س� ّلمات الت��ي ال ج��دال
فيه��ا ل��دى التي��ارات ال�صهيوني��ة املختلف��ة؛ ع�بر
ت�ش��ريب النا�ش��ئة اليهود املفاهيم ال�صهيونية املتعلقة
بفل�س��طني وبدول��ة اليه��ود القادم��ة عل��ى الطري��ق.

ونظ��ر ًا لل��دالالت التاريخي��ة وال�سيا�س��ية الت��ي
يحمله��ا ا�س��م فل�س��طني� ،س��عى ال�صهاين��ة لتحري��ف
تل��ك املدل��والت؛ يف �س��بيل �إيجاد جذور متعددة ت�س��هل
عملي��ة اللع��ب عليه��ا ب��د�أ م��ن الت�ش��ديد عل��ى ح��رف
(���ش)؛ لإبراز م�صدر اال�س��م (البل�ش��تي)؛ يف حماولة
لتوظي��ف مدل��ول الكلم��ة يف خدم��ة تهوي��د امل��كان،

سعد اهلل الخليل
كاتب وصحفي

وا�س��تبدال هويت��ه ،وه��و م��ا اتبع��ه الإرهاب��ي "مناحي��م
بيغن" بد ًال من فل�سطني ،وقد ا�ستمر هذا اال�سم حتى
بع��د ح��رب 1967؛ �إذ �أطلق "�صق��ور ال�صهاينة" على
الفل�س��طينيني ت�س��مية "بل�ش��تنيم"؛ وهو اال�س��م املعتمد
يف �صحيف��ة "ه�آرت���س" ،فيم��ا �أ�ص��ر "حمائمه��م" عل��ى
ت�س��ميتهم فل�س��طينيني؛ اال�س��م ال��ذي ت�س��تخدمه قن��اة
التلفزي��ون الع�بري الأوىل.
�أوىل الع��دو م�س ��ألة اال�س��م وامل�صطل��ح �أهمي��ة ك�برى
يف التعاط��ي م��ع تهوي��ده من��ذ ع��ام  ،1948حني �ش��كل
جلن��ة خا�ص��ة للأ�س��ماء؛ لدرا�س��ة �أ�س��ماء الأماك��ن
واملع��امل واملواق��ع اجلغرافي��ة ،وو�ض��ع بدائ��ل للأ�س��ماء
العربي��ة ،وه��ي م��ا ت��زال حت��ى الآن تنظ��م قوائ��م
ت�صدره��ا يف "ن�ش��رة الوقائ��ع الإ�س��رائيلية" باللغت�ين
العربية والعربية؛ مبا ين�سجم مع اال�سرتاتيجية العليا
للكي��ان ال�صهي��وين ،وت�س��خريها يف املج��ال الثق��ايف،
االجتماع��ي ،ال�سيا�س��ي اخلا���ص بالت�س��مية م��ن خ�لال
عمله��ا التهوي��دي؛ �إذ �أ�ص��ر الع��دو على ا�س��تخدام تلك
الأ�س��ماء يف الكت��ب واملق��ررات الدرا�س��ية
للأ�س��ماء العربي��ة للمع��امل الفل�س��طينية،
وطالب��ت التالمي��ذ واملعلم�ين حت��ى الع��رب
منه��م بع��دم ا�س��تخدام الأ�س��ماء العربي��ة
لتل��ك املع��امل؛ ف��كان الإ�ص��رار عل��ى تق��دمي
العه��د الإ�س��رائيلي الراه��ن ب��كل وقائع��ه
ومفرزات��ه ومزاعم��ه دون اك�تراث بالهوي��ة
العربي��ة للم��كان.
عل��ى م��دى عق��ود ،ح��اول االحت�لال
الإ�س��رائيلي �-إ�ضاف��ة لطم���س الهوي��ة
العربي��ة وعدي��د م��ن املواق��ع الأ�صيل��ة-
التعتي��م عل��ى املواق��ع العربي��ة التي تكت�س��ب
�أهمي��ة تاريخي��ة وديني��ة ،الت��ي كان �آخره��ا
اخلارط��ة ال�س��ياحية للقد���س الت��ي وزعته��ا وزارة
�س��ياحة الع��دو باللغ��ة الإجنليزي��ة ،وه��ي تظه��ر قائم��ة
ب�أ�س��ماء  57موقع � ًا للزي��ارة يف البل��دة القدمي��ة؛
فق��د �س��جل موقع � ًا �إ�س�لامي ًا واح��د ًا ،وخم�س��ة مواق��ع
م�س��يحية ،مقاب��ل ع�ش��رات بي��وت اليه��ود والكن���س
واملدار���س الديني��ة اليهودي��ة؛ ف ��إىل جان��ب كني�س��ة

القيام��ة ،وحائ��ط ال�براق وامل�س��جد الأق�ص��ى ال��ذي
�سجل حتت ت�سمية "الهيكل" ،احتوت اخلارطة �أماكن
مثل "بيت فايطنربغ"" ،بيت الياهو"" ،بيت اجلي�ش"،
"بي��ت دان��ون"" ،بي��ت ح�برون"" ،بي��ت رع��وت"" ،بي��ت
غ��وري"" ،بي��ت حب��اد" ..وغريه��ا م��ن البي��وت الت��ي
ا�ش�تراها اليه��ود ع�بر جمعي��ة "عط�يرت كوهني��م" يف
احل��ي الإ�س�لامي.
وبالرغ��م م��ن ظه��ور امل�س��جد الأق�ص��ى ،فق��د
ا�س��تخدمت الأ�س��ماء اليهودي��ة للم�س��جد ،وبالرغ��م
م��ن ح�ض��ور طري��ق الآالم عل��ى اخلارط��ة ،مل تذك��ر
�أي حمط��ة م��ن حمطات��ه مق�ص��د مالي�ين احلج��اج
امل�سيحيني �سنوي ًا ،كما غابت مواقع هامة للم�سيحيني
كمبن��ى البطريركي��ة اليوناني��ة الأرثوذك�س��ية ودي��ر
(�س��ان �س��لفادور الفرن�سي�س��كاين).
ولع��ل ردود الفع��ل عل��ى ق��رار منظم��ة (اليوني�س��كو)؛
اعتم��اد ا�س��م امل�س��جد الأق�ص��ى ورف���ض الت�س��مية
ال�صهيوني��ة "جب��ل الهي��كل" تك�ش��ف م��دى الت��ورط
الر�س��مي يف تعمي��ق الأ�س��ماء اليهودي��ة للمواق��ع
العربي��ة؛ فح�ين ي�ص��ف "نتنياه��و" القرار بال�س��خيف،
ويع��د رئي���س ح��زب "يوجد م�س��تقبل" الي�س��اري "يائري
لبيد" القرار و�صمة تاريخية ،ف�إن تلك الردود تك�شف
الإجم��اع ال�صهي��وين على �أولوي��ة تغيري الهوية العربية
للم��كان بعي��د ًا ع��ن �أي اخت�لاف �سيا�س��ي �صهي��وين.
ولرت�س��يخ تهوي��د امل��كان ،ثم��ة م��ا يح��اك يف ال�س��لوك
ال�صهي��وين؛ لإ�ضف��اء مزي��د م��ن ال�صبغ��ة العن�صرية
للأماك��ن؛ ولع��ل �أبرزه��ا و�أخطرها مرا�س��م التدريب
االفرتا�ض��ي عل��ى "تق��دمي قراب�ين الف�ص��ح الع�بري
يف امل�س��جد الأق�ص��ى �أو عل��ى �أنقا�ض��ه" ،ب�إ�ش��راف
"معه��د الهي��كل" ،بالتع��اون والتن�س��يق م��ع "االئت�لاف
م��ن �أج��ل الهي��كل" ،والرتوي��ج للم�ش��اركة بفعاليات��ه،
الت��ي تعده��ا تنفي��ذ ًا للو�صاي��ا وال�ش��عائر التوراتي��ة،
�ضم��ن م��ا ي�س��مونه اجله��ود لإقام��ة "الهي��كل الثال��ث"
املزع��وم عل��ى �أنقا���ض امل�س��جد الأق�ص��ى املب��ارك،
وتنظيم��ه حم�لات الت�برع لتل��ك الغاي��ة ،بالتع��اون
م��ع منظم��ة "ن�س��اء م��ن �أج��ل الهي��كل" ،الت��ي توقع��ت
�أن الع��ام احل��ايل �س��يكون الأخ�ير ال��ذي جت��ري في��ه
تدريب��ات افرتا�ضي��ة ،قب��ل حتقي��ق الغاي��ة يف الع��ام
الق��ادم؛ بتق��دمي القرابني بو�صفه��ا واقع ًا يف مكانها؛
�أي امل�س��جد الأق�ص��ى.
وبالنظ��ر لتط��ور الفعالي��ة الت��ي ب��د�أت ب�أع��داد
حمدودة يف م�ستوطنات بعيدة عن القد�س� ،سرعان
م��ا ب��د�أت تق�ترب وي��زداد عدد امل�ش��اركني فيه��ا؛ وهو
م��ا يك�ش��ف ع��ن حج��م ال�س��عي املنظم لن�ش��ر املفاهيم

ال�صهيوني��ة يف الأماك��ن املقد�س��ة الإ�س�لامية.
ومب��ا �أن الإع�لام ي�ش��كل ال�س��احة الأمث��ل لرت�س��يخ
امل�صطلحات ،فقد �أدركت احلركة ال�صهيونية �أهمية
ال�س��يطرة عل��ى و�س��ائل الإع�لام من��ذ البدء و�س��خرتها
مل�صلحته��ا؛ ففي الربوتوك��ول الثاين حلكماء �صهيون:
"�إن ال�صحاف��ة الت��ي يف �أي��دي احلكوم��ة القائم��ة ،ه��ي
الق��وة العظيم��ة الت��ي به��ا نح�ص��ل على توجيه النا���س،
و�إن حتقي��ق حري��ة الكالم ،قد ولد يف ال�صحافة ،غري
�أن احلكوم��ات مل تع��رف كي��ف ت�س��تعمل ه��ذه الق��وة
بالطريق��ة ال�صحيح��ة ،ف�س��قطت يف �أيدين��ا ،وم��ن
خ�لال ال�صحاف��ة �أحرزن��ا نف��وذ ًا ،وبقين��ا نح��ن وراء
ال�س��تار ،وبف�ض��ل ال�صحاف��ة كد�س��نا الذه��ب" ..وم��ن
هن��ا ارتبط��ت مرجعي��ة اخلطاب الإعالم��ي باخلطاب
ال�سيا�س��ي لرت�س��يخ امل�صطلح��ات ال�صهيوني��ة ،و�أم��ام
ق��وة اخلط��اب ال��ذي اق�ترن –للأ�س��ف -ب�ضع��ف
اخلط��اب العرب��ي ،وت�ش��تت الر�ؤي��ة واملرجعي��ة و�ضع��ف
الإمكان��ات العربي��ة ب�ش��كل ع��ام والفل�س��طينية ب�ش��كل
خا���ص ،فق��د ت�س��ربت امل�صطلح��ات العربي��ة �إىل
اخلط��اب العرب��ي م��ن بواب��ة الإع�لام؛ ولع��ل �أب��رز تلك
امل�صطلحات "عرب �إ�سرائيل" و"عرب  "48و"الداخل
الفل�س��طيني" و"داخ��ل اخل��ط الأخ�ض��ر" و"الو�س��ط
العرب��ي"؛ وه��ي م�صطلح��ات حتم��ل م��ن اخلط��ورة م��ا
ي��وازي فك��رة التخل��ي عن الوطن الفل�س��طيني الواحد،
ويجعل من الفل�س��طينيني �أقليات و�س��ط جمتمع ودولة

�صهيوني��ة ب��د ًال م��ن العك���س ،فيم��ا يحم��ل م�صطل��ح
"عرب �إ�سرائيل" دالالت �سلخ الفل�سطيني عن الكيان
العرب��ي وربط��ه بالوط��ن اجلدي��د ال��ذي ي�س��عى كي��ان
االحت�لال لتهج�يره من��ه.
وب��د ًال م��ن مواجه��ة امل�صطلح��ات و�إيج��اد بدي��ل له��ا
يع�بر ع��ن الهوي��ة الوطني��ة الفل�س��طينية ،فق��د �س��وقها
الإع�لام العرب��ي ع�بر و�س��ائله املختلف��ة م��ن �صح��ف
ومواق��ع �إلكرتوني��ة و�صفح��ات التوا�ص��ل االجتماع��ي،
ب��ل اعتم��دت عناوي��ن و�أ�س��ماء لتل��ك الو�س��ائل ،فيم��ا
متا�ش��ت امل�صطلح��ات م��ع �سيا�س��ات وتوجه��ات الع��دو
كم�صطل��ح "�إزال��ة امل�س��توطنات" ،ال��ذي حت��ول �إىل
م�صطل��ح "جتمي��ع الكتل اال�س��تيطانية" ،الذي ما لبث
�أن حت��ول ل�ش��عار "وق��ف اال�س��تيطان" يف ظ��ل �ضع��ف
املوق��ف الفل�س��طيني يف املفاو�ض��ات ،حت��ى الق�ضي��ة
الفل�س��طينية مل ت�س��لم م��ن التن��ازل يف احلق��وق م��ن
بواب��ة امل�صطلح��ات؛ فم��ن الق�ضي��ة� ،إىل امل�ش��كلة،
فامل�س��ألة الفل�سطينية ،فال�صراع العربي الإ�سرائيلي،
فالنزاع على احلدود ..ويف كل اختزال تنازل وتقزمي
للق�ضي��ة الفل�س��طينية تخ�س��ر في��ه م��ن القيم��ة املعنوي��ة
والرمزي��ة م��ا ال يق��ل عم��ا �أفقدته��ا املفاو�ض��ات م��ن
م�س��احات �شا�س��عة م��ن الوط��ن الفل�س��طيني جعلت��ه
حبي���س خرائ��ط ال معن��ى له��ا عل��ى �أر���ض الواق��ع.
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مخططات سياحية إسرائيلية جديدة؛
لتهويد المعالم التاريخية والدينية في القدس

إبراهيم أبو ليل
كاتب وصحفي

ُتع��د ال�س��ياحة واح��د ًا م��ن �أه��م �ش��رايني احلي��اة يف
القد�س ،حيث ي�أتي �إليها ما يعادل  % 80من ال�سياح
الذي��ن ي�صل��ون �إىل فل�س��طني؛ �أي نح��و  2مليون �س��ائح
يف ال�سنة.
ومب��ا �أن �س��لطات االحت�لال ال�صهي��وين ت�س��يطر عل��ى
ال�س��ياحة ب��كل �أنواعه��ا ،ف�إنه��ا تعم��ل عل��ى توظيفه��ا؛
لتعزي��ز االقت�ص��اد الإ�س��رائيلي؛ �إذ ي�ش��كل الإنت��اج
ال�س��ياحي  %25م��ن مداخي��ل القد���س.
ويظه��ر �أث��ر ال�س��ياحة ب�ش��كل مبا�ش��ر وملمو���س يف
الو�ض��ع االقت�ص��ادي يف الكي��ان ال�صهي��وين؛ ذل��ك �أن
ال�سياحة هي �أول من يت�ضرر من حالة عدم اال�ستقرار
وفقدان الأمن جراء ت�صاعد املواجهات التي ت�س��ببها
ممار�س��ات االحت�لال واعت��داءات امل�س��توطنني.
ويع��اين قط��اع ال�س��ياحة م��ن �أزم��ة �ش��ديدة انعك�س��ت
عل��ى االقت�ص��اد الإ�س��رائيلي من��ذ ان��دالع االنتفا�ض��ة
ال�ش��عبية والعملي��ات الفردي��ة �ش��هر ت�ش��رين الأول/
�أكتوب��ر  ،2015وق��د بل��غ ع��دد العملي��ات يف الرب��ع
الأخري منه يف القد���س وحدها  242عملية (�س��كاكني
وده�س و�إطالق نار وعبوات) ،وذلك بح�سب �صحيفة
"�إ�س��رائيل الي��وم" الإ�س��رائيلية بتاري��خ .2016/3/4
وعل��ى الرغ��م م��ن حم��اوالت �س��لطات االحت�لال
ال�س��يطرة عل��ى الأو�ض��اع الأمني��ة يف املدين��ة ،حي��ث
اعتقل��وا الآالف م��ن �أبن��اء القد���س� ،إال �أن احلي��اة
االقت�صادي��ة وال�س��ياحية مل تع��د �إىل القد���س بال�ش��كل
الذي كانت عليه من قبل؛ ب�سبب احل�صار و�إجراءات
�س��لطات االحت�لال.
تق��ول "لي�لاخ حايي��م" -وكيل��ة �س��فريات قدمي��ة
يف املدين��ة� -إن��ه" :رغ��م ه��ذا ،ف ��إن ال�ض��رر الأ�ش��د
يف ال�س��ياحة املقد�س��ية ،ه��و ذل��ك ال��ذي يلحق��ه
الإ�س��رائيليون ب�أنف�س��هم" ،وال�س��ياحة الداخلي��ة �إىل
القد���س كم��ا ت�ش��هد "حايي��م" وت�ش��هد �ش��وارع املدين��ة
�أي�ض � ًا ،كادت تختف��ي متام � ًا.
يق��ول مدي��ر ع��ام احت��اد الفن��ادق يف املدين��ة�" ،آري��ه
زومر"" :الفنادق تقل�ص قواها الب�شرية ،تغلق طوابق
وتخ��رج عامل�ين �إىل الإج��ازة؛ وكل ذل��ك م��ن �أج��ل
البق��اء عل��ى قي��د احلي��اة".
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"�ش��معون زمي��ر" ،مر�ش��د �س��ياحي ،ي�ش��عر ب��أن ال�ض��رر
�ش��ديد يف ه��ذا القط��اع وي��روي ع��ن �إلغ��اءات عدي��دة
لزي��ارات م��ن الوالي��ات املتحدة ومن كن��دا ومن �أوروبا
فيق��ول" :لق��د قل�صت �ش��ركات كبرية ع��دد �أيام العمل
�إىل �أربع��ة يف الأ�س��بوع؛ لتف��ادي الإق��االت ،واملطاع��م
�أي�ض��ا تع��اين م��ن االنخفا���ض احل��اد يف ع��دد الزوار".
ويتح��دث رئي���س منت��دى ال�س��ياحة يف القد���س،
"ميخائي��ل فاي���س" ع��ن واق��ع م�ش��ابه يف �صف��ه قائ� ً
لا:
"ال توج��د م�ؤ�ش��رات عل��ى �أن ال�س��ياحة الي��وم مب��ا فيه��ا
الداخلي��ة تع��ود اىل املدين��ة .هن��اك ت ��آكل مبع��دل
 %30يف كمي��ة ال�س��ياح ويف املداخي��ل م��ن ال�س��ياحة.

ال�صهي��وين بتهوي��د املواق��ع التاريخي��ة والأماك��ن
الديني��ة ،م��ن خ�لال م�ش��اريع �س��ياحية تت�ضم��ن
�إج��راءات وتغي�يرات جغرافي��ة وت�ش��ويه للمع��امل
التاريخي��ة العربي��ة؛ م��ن �أج��ل تثبيت �ص��ورة مزيفة يف
�أذهان ال�سياح واملتنزهني و�إعطائها و�ضع ًا �صهيوني ًا.
ويف ه��ذا ال�س��ياق� ،أ�ص��درت وزارة ال�س��ياحة يف
الكي��ان ال�صهي��وين خارط��ة �س��ياحية جدي��دة للقد���س
املحتل��ة ،ن�ش��رتها �صحيف��ة "ه�آرت���س" الإ�س��رائيلية
بتاري��خ  4ني�س��ان�/أبريل  ،2016تظه��ر عليه��ا الب��ؤر
اال�س��تيطانية يف �ش��رقي القد���س وحميطه��ا عل��ى �أنه��ا
"مع��امل �س��ياحية" ،مقاب��ل تغيي��ب املع��امل الديني��ة

ويف الأ�ش��هر الأخ�يرة �أغلق��ت ع�ش��رات املطاع��م
واملح�لات التجاري��ة يف جم��ال الغ��ذاء يف القد���س".
وتق��وم �س��لطات االحت�لال بتق��دمي م�س��اعدات
ت�ش��جيعية للم�س��تثمرين و�أ�صح��اب الأعم��ال التجارية،
�إ�ضافة �إىل حمالت �إعالمية ودعائية؛ جلذب ال�سياح
�إىل القد���س ،وم��ن �أج��ل ذل��ك ت�س��تخدم ط��رق ت�س��فري
منظم��ة بقي��ادة حاخام��ات وم�س��توطنني متطرف�ين
يتج��اوزون فيه��ا نقاط اخلطر واالحت��كاك مع الأحياء
العربي��ة يف املدين��ة؛ م��ن �أج��ل الو�ص��ول �إىل املوق��ع
ال�س��ياحي �أو الدين��ي.
وتطبيق � ًا ل�سيا�س��ة االحت�لال ،تق��وم حكوم��ة الكي��ان

التاريخي��ة الإ�س�لامية وامل�س��يحية يف القد���س،
ونك��ران واق��ع املدين��ة اجلغ��رايف والتعتي��م عليه ،حيث
�ضم��ت اخلارط��ة  57موقع � ًا � ْأ�ض َف��ت عليه��ا ال�صبغ��ة
ال�صهيوني��ة .وتعر���ض ال��وزارة عل��ى ال�س��ياح زي��ارة
ه��ذه املواق��ع ،وتوزع اخلرائ��ط عليهم جمان ًا ،يف �إطار
اجله��ود العبثي��ة الت��ي تبذله��ا احلكوم��ة الإ�س��رائيلية؛
�إذ �أ�ش��ارت "ه�آرت���س" �إىل م��ا ال يق��ل ع��ن  25موقع � ًا
يهودي � ًا ه��ي مب��انٍ و ُكن���س يهودي��ة ومعاه��د ديني��ة مل
ُي�س َمع بها �سابق ًا ،حتى من جانب مر�شدين �سياحيني
ذوي خ�برة طويل��ة ،ومل تُظه��ر اخلارط��ة �س��وى معل��م
�إ�س�لامي واح��د وخم�س��ة مع��امل م�س��يحية فق��ط .وق��د

ادعت حكومة االحتالل �أنها مل ت�صدر هذه اخلارطة ،بينما تبنت وزارة ال�سياحة
م�ضمونه��ا كام� ً
لا.
وق��د حدث��ت �أب��رز عملي��ات التزيي��ف داخ��ل امل�س��جد الأق�ص��ى املب��ارك؛ �إذ ج��رى
عر�ضه بر�سم ُيظهر ال�شكل دون ذكر ا�سمه ،بل و�ضعت له ت�سمية "جبل الهيكل"،
وج��رت الإ�ش��ارة �إىل امل�صل��ى امل��رواين يف امل�س��جد عل��ى �أن��ه "�إ�س��طبالت �س��ليمان"؛
لربط��ه بـ"الهي��كل" املزع��وم .و�أبق��ت اخلارط��ة عل��ى م�س��جد قبة ال�صخرة امل�ش� ّرفة
فق��ط ،ومل تعر���ض �أي موق��ع �إ�س�لامي �آخ��ر يف املدين��ة .كم��ا �أنه��ا عر�ض��ت كني�س��ة
القيامة مع �أربعة مواقع م�سيحية �أخرى فقط ،يف حني ُغ ّيبت معامل دينية م�سيحية
تاريخي��ة و�ش��هرية يف املدين��ة؛ وم��ن �أبرز ما غ ّيبت��ه اخلارطة ،درب الآالم وعدد من
املحط��ات الب��ارزة في��ه ،الت��ي ي�ؤمه��ا ال�س��ياح الأجان��ب م��ن كل �أنح��اء الع��امل ،وال
تت�ضم��ن اخلارط��ة كني�س��ة املخل���ص اللوثري��ة الت��ي َيظه��ر برجه��ا يف �أف��ق املدين��ة.
وج��رى تغيي��ب دي��ر البطريركي��ة الأرثوذك�س��ية ال��ذي يع��د معلم � ًا �أثري � ًا تاريخي � ًا،
ي�س��تقبل �س��نوي ًا مئ��ات �آالف ال�س��ياح.

وعر�ض��ت اخلارط��ة حائ��ط ال�براق عن��د ط��رف امل�س��جد الأق�صى على �أن��ه احلائط
الغرب��ي لـ"الهي��كل" املزع��وم� ،أو م��ا يطل��ق علي��ه "حائ��ط املبك��ى" ،ث��م عر�ض��ت ب��ؤر ًا
ا�س��تيطانية �ش��رقي القد���س يف البلدة القدمية؛ وهي البيوت العربية التي ا�س��تولت
عليه��ا الع�صاب��ات اليهودي��ة وقطع��ان امل�س��توطنني وجعل��وا منه��ا "معامل �س��ياحية".
وتظه��ر يف اخلارط��ة �أ�س��ماء مث��ل" :بي��ت الياه��و" و"بي��ت ح�برون" و"بي��ت اجلي���ش"
و"بي��ت غ��وري" و"بي��ت حب��اد" و"بيت دان��ون" و"بيت رع��وت" ..وغريها؛ وهي بيوت
ا�س��توىل عليه��ا امل�س��توطنون يف احل��ي الإ�س�لامي داخ��ل البل��دة القدمي��ة .وباملقاب��ل
تعر���ض اخلارط��ة كث�ير ًا م��ن ال ُك ُن���س اليهودي��ة واملدار���س التعليمي��ة الديني��ة الت��ي
ي�ش��رف عليه��ا احلاخام��ات والأح��زاب احلريدية.
وي�أتي ن�ش��ر هذه اخلارطة يف �إطار املحاوالت الإ�س��رائيلية لتهويد القد���س وح�صر
معامله��ا بطريق��ة تعك���س فق��ط ال�ص��ورة اليهودي��ة ،وتن��زع ال�ش��رعية ع��ن معامله��ا
الإ�س�لامية وامل�س��يحية.
فف��ي الوق��ت ال��ذي يق��وم التجم��ع ال�س��ياحي املقد�س��ي؛ وه��و جمموع��ة م�ؤ�س�س��ات
ت�س��عى �إىل الدف��اع ع��ن ال�س��ياحة الفل�س��طينية ،بالت�ش��ديد واحلف��اظ عل��ى مع��امل
القد���س التاريخي��ة والديني��ة ،تق��وم �س��لطات االحت�لال بفر���ض �س��يطرة دي��ن مع�ين
على املدينة املقد�سة؛ حتقيق ًا للأطماع ال�سيا�سية الإ�سرائيلية؛ فمنذ عام ،1967
مل توقف �سلطات االحتالل م�صادرة الأرا�ضي والأن�شطة اال�ستيطانية املكثفة ،وما
زال��ت حم��اوالت ط��رد الفل�س��طينيني م��ن املدين��ة م�س��تمرة؛ ت��ارة م��ن خ�لال قوانني
عن�صري��ة تفر�ضه��ا احلكوم��ة الإ�س��رائيلية ،وت��ارة �أخ��رى م��ن خ�لال اعت��داءات
قطع��ان امل�س��توطنني و�س��يطرتهم عل��ى املن��ازل واملمتل��كات حت��ت حرا�س��ة جي���ش
االحت�لال وحمايت��ه.
�إن اجله��ود الت��ي تبذله��ا حكوم��ة االحت�لال يف القط��اع ال�س��ياحي ،ه��ي حماول��ة
�إ�ضافي��ة للعب��ث بتاري��خ القد���س الثق��ايف ،ال��ذي يعك���س التن � ّوع احلقيق��ي والعم��ق
احل�ض��اري الإن�س��اين ال��ذي تتمي��ز ب��ه ه��ذه املدين��ة املقد�س��ة من��ذ �آالف ال�س��نني.
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"يتسحاق هرتصوغ"

יצחקהרצוג

من هو؟
 "يت�س��حاق هرت�ص��وغ" يدع��ى" :بوغ��ي" ،وا�س��مه يفالعربي��ة" :יצחקבוז'יהרצוג" ،وه��و اب��ن اجل�نرال
يف جي���ش االحت�لال ،والرئي���س ال�ساد���س لكيان��ه،
"حايي��م هرت�ص��وغ" .متح��در م��ن �أ�ص��ل �إيرلن��دي،
وجده "يت�س��حاق هليفي هرت�صوغ" ،رئي���س حاخامات
�إيرلن��دا ( ،)1935-1922و�أم��ه م��ن موالي��د م�ص��ر
ولدي��ه �ش��قيقان و�ش��قيقة واح��دة.
 ت��زوج "هرت�ص��وغ" م��ن املحامي��ة "ملي��كال" ابن��ةاملمث��ل ال�س��ابق "التخني��ون الكن��دي" ،ولهم��ا ثالث��ة
�أبن��اء.
 يحم��ل لي�سان���س يف احلق��وق م��ن جامع��ة "ت��ل �أبي��ب"وجامعة "كورنيل" الأمريكية.
حياته:
 -1على الصعيد االجتماعي
ول��د "هرت�ص��وغ" يف � 22س��بتمرب ع��ام  1960يف "ت��ل
�أبيب" ون�ش�أ فيها ،ويقيم يف حي "ت�ساهاال".
عا���ش "هرت�ص��وغ" يف نيوي��ورك عندم��ا كان وال��ده
املمث��ل الدائ��م للكي��ان ال�صهي��وين ل��دى الأمم املتحدة
م��دة � 3س��نوات ،وح�ص��ل عل��ى التعلي��م الأكادمي��ي
املتق��دم يف جامع��ة "كورني��ل" ،وجامع��ة "نيوي��ورك".
ع��اد �إىل "�إ�س��رائيل" يف نهاي��ة ع��ام ،1978
وم�ؤلفا ت��ه:
 احلل��ول االجتماعي��ة لالقت�ص��اد يف الأزم��ةاالقت�صادي��ة  -دي�س��مرب .2003
 خطة العمل :و�صفة للرفاه االقت�صادي .2010 - -2على الصعيد العسكري
عم��ل "هرت�ص��وغ" يف جي���ش االحت�لال برتب��ة �ضاب��ط
يف �سالح اال�ستخبارات يف الوحدة الع�سكرية ،8200
وخ��دم يف ق��وات االحتياط برتبة رائد.
 -3على الصعيد السياسي
 ب�ين عام��ي � 1988-1990ش��غل "هرت�ص��وغ"من�صب �سكرتري "املجل�س االقت�صادي واالجتماعي".
وعل��ى الرغ��م م��ن �أنه مل يف��ز مبقعد يف انتخابات عام

� ،1999إال �أنه مت تعيينه �س��كرتري جمل���س الوزراء يف
حكوم��ة "ب��اراك"؛ وهو املن�صب الذي �ش��غله حتى عام
.2001
 ب�ين عام��ي � 2000-2003ش��غل من�ص��ب "رئي���سالهيئ��ة الوطنية" ملكافح��ة املخدرات.
 ف��از "هرت�ص��وغ" يف انتخاب��ات "الكني�س��ت" ع��ام 2003ع��ن ح��زب العم��ل ،وع�ين وزير ًا للإ�س��كان بنا ًء
عل��ى طلب��ه؛ عندم��ا ان�ض��م "حزب العم��ل" �إىل حكومة
االئت�لاف ال��ذي �ش��كله "�أريي��ل �ش��ارون" يف  10يناي��ر
.2005
 يف احلكوم��ة  31الت��ي تر�أ�س��ها "�أومل��رت" ،مت تعي�ين"هرت�صوغ" وزير ًا لل�سياحة يف  4مايو .2006
وبع��د ع�ش��رة �أ�ش��هر ،م��ع دخ��ول احلكوم��ة ح��زب
"�إ�س��رائيل بيتن��ا" ،ال��ذي نقل��ت �إلي��ه وزارة ال�س��ياحة،
انته��ت م��دة والي��ة "هرت�ص��وغ".
 يف  21مار���س ُ ،2007ع ّ�ين وزي��ر ًا للخدم��اتاالجتماعي��ة ووزي��ر ًا لل�ش��تات ،وامل�ش��اريع واملق��اوالت.
 يف  4يولي��و  ،2007ع�ين وزي��ر ًا م�س��ؤو ًال ع��ن هيئ��ةالإذاع��ة الإ�س��رائيلية� ،إ�ضاف��ة �إىل مه��ام �أخ��رى يف
احلكوم��ة.
ا�س��تقال م��ن احلكوم��ة بع��د �أن ت��رك "�إيه��ود ب��اراك""ح��زب العم��ل"؛ لإقام��ة "ح��زب اال�س��تقالل" يف يناير
كان��ون الثاين عام .2011
 يف  22نوفم�بر  ،2013انتخ��ب "هرت�ص��وغ" رئي�س� ًالـ"حزب العمل" ،بعد �أن هزم رئي�سته ال�سابقة "�شيلي
يحيموفيت���ش" بن�س��بة �أ�صوات � %58.5إىل %41.5؛
وبذلك �أ�صبح زعيم املعار�ضة.
ويف ح�ين رك��زت "يحيموفيت���ش" عل��ى الق�ضاي��ا
االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة� ،أعط��ى "هرت�ص��وغ"
الأولوي��ة للأم��ن وح��ل لل�ص��راع العرب��ي ال�صهي��وين.
 يف حزي��ران  ،2014انتق��د "هرت�ص��وغ" رئي���سال��وزراء "نتنياه��و" عل��ى واح��د م��ن �أعظ��م �إخفاقات��ه؛
لع��دم العم��ل ب�ش��كل فع��ال م��ع رئي���س الوالي��ات املتحدة
"�أوبام��ا" ،ع��ا ّد ًا �أن "نتنياه��و" ع َّر���ض �أم��ن الكي��ان
ال�صهي��وين للخط��ر.

 حت��ى نهاي��ة م��دة والي��ة "الكني�س��ت" ،18�ش��غل من�ص��ب ع�ض��و هيئ��ة "القان��ون والق�ض��اء" يف
"الكني�س��ت" ،و�أن�ش ��أ "الكني�س��ت" جتمع � ًا لتعزي��ز
التعلي��م التكنولوج��ي وتطبي��ق الدرا�س��ات الهند�س��ية،
وكان زعي��م املعار�ض��ة يف "الكني�س��ت" .19
 خا���ض "هرت�ص��وغ" االنتخاب��ات الت�ش��ريعية"الكني�س��ت"  20ع��ام  ،2015و�أعل��ن جنب � ًا �إىل
جن��ب م��ع "ت�س��يبي ليفن��ي" رئي�س��ة "ح��زب احلرك��ة"
ت�ش��كيل قائم��ة م�ش�تركة برئا�س��ته ب�ين حزب��ي "العمل"
و"احلرك��ة" با�س��م "املع�س��كر ال�صهي��وين" ،وف��از بـ24
مقع��د ًا ،مقاب��ل  30مقع��د ًا لـ"الليك��ود".
 �إ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،تر�أ���س "هرت�ص��وغ" جلن��ةالتعيين��ات الق�ضائي��ة يف "الكني�س��ت"  ،19و�أ�صب��ح
ع�ض��و ًا يف جلن��ة التعلي��م والثقاف��ة والريا�ض��ة ،وع�ضو ًا
يف جلنة "الكني�ست" وجلنة االلتما�سات العامة .وكان
�س��ابق ًا رئي���س الب��ث الع��ام يف الإذاع��ة الإ�س��رائيلية.
 ي�س��تند "هرت�ص��وغ" عل��ى ر�ؤي��ة "كلينت��ون" لـ"ح��لالدولت�ين" ،ويدع��و �إىل �إقام��ة دول��ة فل�س��طينية داخ��ل
ح��دود ع��ام � 67إىل جان��ب "�إ�س��رائيل" ،م��ع تب��ادل
الأرا�ض��ي ،وه��و يدع��م تقا�س��م ال�س��يادة يف القد���س.

حزب "العمل اإلسرائيلي" مسيرة طويلة من العنصرية والخداع

حزب "العمل الإ�س��رائيلي" ،هو �أحد الأحزاب الرئي�س��ة يف الكيان ال�صهيوين و�أكرثها و�صو ًال لل�س��لطة ،وهو حزب علماين تعود جذوره �إىل عام  ،1930وقد ت�ش��كل من
جمموعة من االحتادات حتت ا�سم" :مباي".
ومن��ذ بدايات��ه �س��يطر عل��ى الوكال��ة اليهودي��ة واحلرك��ة ال�صهيوني��ة العاملي��ة ،ون�ش��أت حت��ت مظلت��ه منظمت��ا "هاغان��اه" و"بامل��اخ" ال�صهيونيت��ان اللت��ان كانت��ا ن��واة جي���ش
االحت�لال الإ�س��رائيلي بع��د قي��ام الكي��ان ال�صهي��وين ،وظ��ل ه��ذا احل��زب من��ذ ع��ام 1948متفوق� ًا عل��ى الأح��زاب الإ�س��رائيلية الأخرى.
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و ُي َع� ِّرف ح��زب العم��ل نف�س��ه ب�أن��ه" :ي�س��عى �إىل تثبي��ت
�أم��ن �إ�س��رائيل و�س��يادتها ،و�أن��ه يعم��ل م��ن �أج��ل من��و
االقت�صاد الإ�سرائيلي ورفاهية الإ�سرائيليني ،وتعميق
الدميقراطي��ة و�أ�س�س��ها ،والعم��ل م��ن �أج��ل ا�س��تيعاب
اليهود من كل �أقطار العامل وتوطينهم يف فل�س��طني".
�ام  ،1968مت ت�أ�سي���س تكت��ل ح��زب العم��ل ج��راء
ع� َ
احت��اد ثالث��ة �أح��زاب عمالي��ة ه��ي" :مب��اي"؛ وه��و
الأ�ص��ل التاريخ��ي حل��زب العم��ل ،و"�أح��دوت هعف��ودا
– بوعاليت�س��يون"؛ وه��و جمموع��ة ان�ش��قت عن "مباي"
�س��نة  ،1944و"رايف"؛ وه��و جمموع��ة ان�ش��قت �أي�ض� ًا
عن��ه �س��نة  1965بزعام��ة "دافي��د ب��ن غوري��ون".
يف ع��ام  ،1969التق��ى ح��زب العم��ل م��ع ح��زب
"مب��اي" و�ش��كال تكت� ً
لا ع ّمال ّي� ًا حت��ت ا�س��م" :املعراخ"؛
"التجم��ع العم��ايل" ،وخا���ض احلزب��ان انتخاب��ات
الكني�س��ت املتتابع��ة.
ويف �إط��ار "املع��راخ" ،جن��ح "ح��زب العم��ل" �أثن��اء
انتخاب��ات الكني�س��ت ال�س��ابع  1969والثام��ن ،1973
يف املحافظ��ة عل��ى املكان��ة املتفوق��ة الت��ي كان��ت حلزب
"مب��اي" يف النظ��ام احلزب��ي الإ�س��رائيلي من��ذ �إن�ش��اء
الكي��ان ال�صهي��وين حت��ى ع��ام  ،1977لكن��ه ُم ِن َي لأول
م��رة من��ذ الع��ام  1948بهزمي��ة �س��احقة �أم��ام "حزب
الليك��ود" يف انتخاب��ات الكني�س��ت التا�س��ع ع��ام
� ،1977أدت �إىل خ�س��ارته مقالي��د ال�س��لطة ل�صال��ح
املعار�ض��ة الت��ي تزعمها ذل��ك الوقت "مناحيم بيغن"،
رئي���س "الليك��ود" ال��ذي �صع��د �إىل �س��دة احلك��م ،فيم��ا
انتق��ل العم��ل �إىل �صف��وف املعار�ض��ة.
ويف ع��ام 1984؛ �أي بع��د انتخاب��ات الكني�س��ت
احلادي��ة ع�ش��رة ،انف��رط عقد "املع��راخ" وعاد "حزب
العمل" �إىل احلكم باالئتالف مع "الليكود" حتى عام
 ،1990ومتك��ن احل��زب بقي��ادة "يت�س��حاق راب�ين"
م��ن االنف��راد باحلك��م ع��ام  1992حتى ع��ام ،1996
عندما خ�سر احلكم بقيادة "�شمعون بريي�س" ل�صالح
"الليكود" بقيادة "بنيامني نتنياهو"� ،إىل �أن عاد مرة
�أخ��رى �إىل �س��دة احلك��م ع��ام  1999بقي��ادة "�إيه��ود
باراك".
عق��ب انتخاب��ات  2001الت��ي �أ�س��فرت ع��ن ف��وز
"ح��زب الليك��ود" بقي��ادة "ارئيل �ش��ارون" ،الذي �ش��كل
"حكوم��ة وح��دة" ،ع��اد "ح��زب العم��ل" �إىل احلك��م
م�ش��ارك ًا يف "حكوم��ة الوح��دة"؛ �إذ ح�ص��ل عل��ى
حقيبت�ين وزاريت�ين؛ واح��دة للخارجي��ة م ّثل��ه فيه��ا
"�ش��معون ب�يرز" ،والثاني��ة للجي���ش م ّثل��ه فيه��ا "�إيه��ود
ب��اراك".

وكان "ح��زب العم��ل" من��ذ ع��ام  1969حت��ى
انتخاب��ات � 2006أح��د احلزب�ين الكبريي��ن يف
الكني�س��ت الإ�س��رائيلي ،واحت��ل املرتب��ة الرابع��ة ب�ين
الأح��زاب الإ�س��رائيلية بع��د انتخاب��ات  2009الت��ي
�أف��رزت الكني�س��ت الثام��ن ع�ش��ر.
وخ�لال �س��نوات احلكوم��ات الت��ي �ش��كلها احل��زب،
ح�ص��ل �أع�ض��ا�ؤه عل��ى احلقائ��ب الوزاري��ة املركزي��ة
�ضم��ن االئت�لاف احلكوم��ي ،وكان��ت م��ن ن�صيب��ه
رئا�س��ة الكني�س��ت يف الفرتة املذكورة ،والإدارة العامة
للمنظمة ال�صهيونية وع�ش��رات من ال�س��لطات البلدية
واملحلي��ة.
وم��ن �أب��رز ال�ش��خ�صيات الت��ي ق��ادت ح��زب العم��ل:
"دافي��د ب��ن غوريون""،ليف��ي ا�ش��كول" ،و"غول��دا
مائ�ير" ،و"�إ�س��حاق رابني"�" ،ش��معون بريي��ز"�" ،إيهود
ب��اراك"" ،بنيام�ين ب��ن اليعي��زر"" ،عمرياممت�س��ناع"،
"عم�ير بريت���س"�" ،ش��يلي يحيموفيت���ش"" ،يت�س��حاق
هرت�ص��وغ" ع��ام  2013وال ي��زال حت��ى الي��وم .2016
تق��ول ا�س�تراتيجية "ح��زب العم��ل"�" :إن حتقي��ق
الأم��ن للكي��ان ال�صهيوين يتم باحل��ل العن�صري الذي
يعتم��د عل��ى حت�ص�ين الأو�ض��اع الداخلي��ة ،و�إعط��اء
الأولوي��ة للتخل���ص م��ن الفل�س��طينيني ع�بر طرده��م
وعزله��م ،وتثبي��ت اال�س��تيطان؛ تطبيق � ًا ل�ش��عار :ح��د
�أق�ص��ى م��ن ال�س��كان عل��ى ح��د �أدن��ى من الأر���ض؛ لكي
يت�س��نى جلي���ش االحت�لال االنط�لاق م��ن قاع��دة �آمنة؛
ل�ش��ن الع��دوان �ض��د حميط��ه العرب��ي".
فعل��ى الرغ��م م��ن االدع��اء بقبول��ه فك��رة التفاو���ض
حل��ل ق�ضي��ة ال�ص��راع العرب��ي ال�صهي��وين� ،إال �أن
معظ��م احل��روب الإ�س��رائيلية �ض��د الع��رب خا�ضته��ا
حكومات "حزب العمل" ،وهي التي �شجعت على ن�شر
اال�س��تيطان واال�س��تيالء عل��ى الأرا�ض��ي الفل�س��طينية؛
ما يدل على �أن فكرة حل ال�صراع لدى "حزب العمل"
يج��ب �أن تك��ون وف��ق منظ��ور �صهي��وين.
و�إذا نظرن��ا كي��ف جن��ح "ح��زب العم��ل" يف الف��وز
مرة تلو الأخرى يف االنتخابات ،ف�س��نجد �أن اجلمهور
الإ�س��رائيلي كان يع��د �أن "ح��زب العم��ل" ق��ادر عل��ى
توف�ير �أه��م �ش��يء؛ وه��و الأم��ن ،وه��و احل��زب ال��ذي
ق��اد الع�صاب��ات ال�صهيوني��ة يف ح��رب  ،1948وحت��ت
قيادت��ه �ش��ن الط�يران الإ�س��رائيلي غارات��ه عل��ى م�صر
ع��ام  ،1956وق��اد الع��دوان ال�صهي��وين يف ح��رب
حزي��ران .1967
�أم��ا يف ت�ش��رين�/أكتوبر  ،1973فق��د ف�ش��ل "ح��زب
العم��ل" يف احل��رب؛ م��ا �أدى �إىل �س��قوطه م��ن احلك��م

ع��ام  ،1977وق��د �أعطى اجلمهور الإ�س��رائيلي �صوته
لل��ذي ر�آه ق��ادر ًا عل��ى �ضم��ان �أمن��ه؛ ذل��ك �أن ه��دف
حتقي��ق الأم��ن ه��و جوه��ر ال�سيا�س��ة الإ�س��رائيلية.
وا�س��تمر "ح��زب العم��ل" يف الرتاج��ع وفق��دان ثق��ة
ال�ش��رائح يف اجلماه�ير الإ�س��رائيلي الت��ي ق��دم له��ا
الوع��ود الكاذب��ة واخل��داع ال��ذي انك�ش��ف بع��د ع��ام
2000؛ �إذ �ش��هد "ح��زب العم��ل" عدة ان�ش��قاقات كان
�أهمه��ا تل��ك الت��ي حدث��ت ح�ين �أ�س���س "�ش��ارون" حزب
"كادمي��ا" يف ت�ش��رين الث��اين  ،2005وق��د ان�ض��م �إلي��ه
ع��دد م��ن وزراء ون��واب و�أع�ض��اء "ح��زب العمل" وعلى
ر�أ�س��هم "�ش��معون بري���س" و"حايي��م رام��ون" و"دالي��ا
�إيت�س��ك".
وق��د تزاي��دت ال�صراع��ات داخ��ل "ح��زب العم��ل" من��ذ
االنتخاب��ات الربملاني��ة عام ،2009عندما ع�صفت به
�أزم��ة قيادي��ة �أدخ��ل فيه��ا "�إيه��ود باراك" احل��زب �إىل
االئت�لاف احلاكم برئا�س��ة "نتنياهو".
ويف � ،2011/1/17أعل��ن "ب��اراك" ان�ش��قاقه
ع��ن "ح��زب العم��ل" و�أ�س���س كتل��ة جدي��دة حتم��ل ا�س��م
"اال�س��تقالل".
وخال�ص��ة احلدي��ث ،ميك��ن الق��ول �إنه لي���س يف خارطة
الأح��زاب الإ�س��رائيلية م��ا يع��رف بـ"مي�ين يواج��ه
الي�س��ار"؛ ذل��ك �أن الكذب��ة الت��ي درج الإ�س��رائيليون
عل��ى تلقيه��ا م��ن حزب��ي "الليك��ود" ممث� ً
لا لـ"اليم�ين"،
و"العم��ل" ممث� ً
لا لـ"الي�س��ار" ،انك�ش��فت حقيقتها عند
"الناخب�ين الإ�س��رائيليني" من��ذ مطل��ع الق��رن احل��ادي
والع�ش��رين؛ �إذ التح��ق "ح��زب العم��ل" بـ"الليك��ود" يف
توليف��ة حكومي��ة واح��دة.
وكم��ا �أن احلزب�ين ال يختلف��ان يف جوه��ر ال�ص��راع
العربي ال�صهيوين ،ف�إن "حزب العمل" بات ال ميتلك
ما مييزه عند م�ؤيديه من ال�صهاينة ،وقد انتهى دوره
لدى من علقوا عليه �آمالهم ،وال �سيما بعد �أن تعر�ض
لالن�ش��قاق م��رة �أخ��رى مطلع العام .2011
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أخبار المؤسسة

في ذكرى يوم األرض ..مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية (سورية)
يعقد اجتماعه السنوي ،ويؤكد:
"ستبقى شعلة القدس منارة في سماء دمشق"

�إحي��ا ًء للذك��رى  40لي��وم الأر���ض ،عق��د جمل���س �أمناء
م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�س��ورية) اجتماعه التا�س��ع
برئا�س��ة ال�س��يدة الدكت��ورة بثين��ة �ش��عبان ،بح�ض��ور
ال�س��ادة ال�ضي��وف :وزير الثقافة ع�ص��ام خليل ،وزيرة
ال�ش�ؤون االجتماعية رمية قادري ،وزير ال�سياحة ب�شر
يازج��ي ،وذل��ك ي��وم الأربع��اء 2016/3/30م ،يف
فن��دق دام��ا روز.
افتت��ح االجتم��اع ال�س��يد با�س��ل اجلدع��ان ،نائ��ب
رحب ًا
رئي�سة جمل�س الأمناء-رئي�س جمل�س الإدارةُ ،م ِّ
بال�س��ادة الأمن��اء ،وال�س��ادة ال��وزراء الذي��ن ح�ض��روا
االجتم��اع ،ومب��ارك ًا للوط��ن ولل�س��يد الرئي���س ب�ش��ار
الأ�س��د وال�ش��عب ال�س��وري الأب��ي �إع��ادة حتري��ر تدم��ر،
متمني � ًا �أن تك��ون مقدم��ة لتحري��ر القد���س.
ا�س��تعر�ض ال�س��ادة الأمن��اء بن��ود ج��دول العم��ل بع��د
�إق��راره ،ث��م مت ت�صدي��ق حم�ض��ر اجتم��اع جمل���س
الأمن��اء الأخ�ير ال��ذي عق��د بتاري��خ 16/5/2015م،
ث��م اطل��ع ال�س��ادة احل�ض��ور عل��ى ملخ���ص �إجن��ازات
عم��ل مكت��ب امل�ؤ�س�س��ة وامليزاني��ة والنفق��ات الفعلي��ة
لعام  ،2015ثم مت االطالع على خطة عمل امل�ؤ�س�سة
والنفق��ات التقديري��ة لع��ام  2016ومت ت�صديقه��ا،
بعد ذلك مت �ضم �أ�سماء لع�ضوية جمل�س الأمناء بنا ًء
عل��ى تر�ش��يحهم م��ن قب��ل جمل���س الإدارة.
ودعم � ًا لعم��ل امل�ؤ�س�س��ة يف حتقي��ق �أهدافه��ا يف ن�ش��ر
الثقاف��ة املقد�س��ية ،والتعري��ف بح��ال املدين��ة املقد�س��ة
و�أهله��ا ال�صامدي��ن ،اق�ترح ال�س��يد وزي��ر الثقاف��ة
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ع�ص��ام اخللي��ل �إقام��ة (يوم القد���س الثق��ايف) ،وذلك
ي��وم الأربع��اء الأخ�ير م��ن كل �ش��هر يف مكتب��ة الأ�س��د
الوطنية بدم�ش��ق ،وفق برنامج غني يتم الإعالن عنه
الحق� ًا ،كم��ا �أكد ا�س��تعداد وزارة الثقافة لطباعة كتب
علمي��ة يت��م تر�ش��يحها من قبل امل�ؤ�س�س��ة ح��ول الق�ضية
الفل�س��طينية ،و�إقام��ة معر���ض للكت��اب ال�س��وريني
والفل�س��طينيني والع��رب يع��ود ريع��ه للم�ؤ�س�س��ة ،كم��ا
من��ح ال�س��يد وزي��ر الثقاف��ة م�ش��كور ًا م�س��رح دار الأ�س��د
للثقاف��ة والفن��ون جمان ًا؛ لإقامة عر�ض م�س��رحي يعود
ريع��ه مل�ؤ�س�س��ة القد���س.
ويف اخلت��ام� ،ش��كرت
ال�س��يدة الدكت��ورة بثين��ة
�ش��عبان جمي��ع ال�س��ادة
الأمن��اء عل��ى ح�ضوره��م
الك��رمي وال�س��ادة ال��وزراء
عل��ى م�ش��اركتهم القيم��ة
والأف��كار املهم��ة الت��ي
عر�ض��ت خ�لال االجتماع،
ال��ذي �أعقب��ه م�ؤمت��ر
�صحفي ،ا�س��تهلته ال�سيدة
الدكت��ورة بثين��ة �ش��عبان
رئي�س��ة جمل���س �أمن��اء
امل�ؤ�س�س��ة بقوله��ا" :نح��ن
نحيي ي��وم الأر�ض؛ لنذ ّكر
الع��امل كل��ه ب ��أنّ ال�ص��راع

يف منطقتن��ا ه��و �ص��راع عل��ى الأر���ض وعل��ى الهوي��ة
والثقافة واحل�ضارة ."..م�ؤكدة�" :أن ال�ش��عب ال�س��وري
برمت��ه ي�ؤم��ن ب ��أن فل�س��طني ق�ضيت��ه ،و�أن الإره��اب
ال��ذي ي�س��تهدف الأم��ة العربي��ة مبكوناته��ا وتاريخه��ا
وم�ستقبل �أطفالها ،هو واحد من فل�سطني �إىل �سورية
والعراق واليمن ،و�أن اال�س��تهداف اليوم لي���س احتال ًال
مبا�ش��ر ًا ،و�إمن��ا ه��و احت�لال الإرادة والفك��ر؛ لتطوي��ع
النا���س ك��ي يكون��وا يف ق��ارب الأع��داء وم��ن ث��م ه��ي
معرك��ة الإرادة وا�س��تقالل الق��رار."..
و�أث��ارت الدكت��ورة �ش��عبان ق�ضي��ة اعتم��اد تدم�ير

الأواب��د التاريخي��ة واملقد�س��ات يف �س��ورية واليم��ن
والع��راق وفل�س��طني م��ن قب��ل االحت�لال الإ�س��رائيلي
واملنظم��ات الإرهابي��ة املنت�ش��رة يف املنطق��ة" :مل��اذا
حتتل ت َْد ُمر؟! وحتتل منرود؟! و ُتدَ َّمر بوابة اليمن كما
ُتدَ َّم��ر الآث��ار يف ليبي��ا؟! �أال ت��رون �أنّ ه��ذا كل��ه من�س��ق
ومن�س��جم م��ع تدم�ير �آث��ار القد���س وم��ع انته��اكات
امل�س��جد الأق�ص��ى؟!! �إذن؛ فاملعرك��ة واح��دة وال ميك��ن
�أن نف�ص��ل ب�ين معاركن��ا الت��ي نخو�ضه��ا يف ك ّل بلدانن��ا
العربي��ة وب�ين املعرك��ة التي خا�ضها �أهلنا يف فل�س��طني
من��ذ االحت�لال الإ�س��رائيلي �إىل الي��وم".
ولفت��ت �ش��عبان �إىل�" :أن الع��امل كل��ه �أ�صب��ح اليوم �أكرث
وعي� ًا بق�ضيتن��ا ،و�أن حتري��ر تدم��ر م��ن دن���س الإرهاب
�أظه��ر للع��امل �أجم��ع �أن اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري
واملقاوم��ة يف فل�س��طني ولبن��ان واحللف��اء يف �إي��ران
ورو�س��يا يقف��ون قلب� ًا وقالب� ًا �ض��د الإره��اب ،و�أنه��م م��ع
حق��وق ال�ش��عوب وم��ع �س��يادة ال��دول وم�س��تقبلها..."..
م�ؤك��دة يف خت��ام كلمته��ا�" :أن هذه االنت�ص��ارات اليوم
تخ��ط م�س��تقب ًال عظيم � ًا له��ذه الأم��ة والع��امل؛ لذل��ك
�س��نكون �س��وي ًا نحم��ل ق�ضي��ة فل�س��طني؛ لأنه��ا البو�صل��ة
ال�صادق��ة ال�صحيح��ة الت��ي ال تخط��ئ ،واله��دف م��ن
كل م��ا ج��رى يف منطقتن��ا ه��و تذويب ال�ص��راع العربي
الإ�س��رائيلي ،و�إلغ��اء ح��ق العودة للفل�س��طينيني وتهويد
القد���س."..
وب��دوره� ،أ�ش��ار الدكت��ور ط�لال ناج��ي ع�ض��و جمل���س
�أمن��اء م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة �إىل�" :أنّ فل�س��طني
ج��زء م��ن �س��ورية �أر�ض� ًا وتاريخ� ًا ،وال�س��وريون هم من
�أوائل املنا�ضلني من �أجل فل�سطني ،احت�ضنوا املقاومة
الفل�س��طينية من��ذ انطالقته��ا الأوىل ،"..وتاب��ع مبين� ًا:
"�أنّ م��ا تتعر���ض ل��ه �س��ورية م��ن ع��دوان همج��ي ه��و
م�ؤامرة كونية؛ ب�س��بب مت�س��كها بالق�ضية الفل�س��طينية
وبك ّل �شرب من الوطن العربي وموقفها الداعم لل�شعب
الفل�س��طيني" ..م�ؤك��د ًا�" :أن ي��وم الأر���ض ال��ذي ح��دث
يف الثالث�ين م��ن �آذار ع��ام 1976؛ الي��وم ال��ذي ه� ّ�ب
في��ه �ش��عبنا يف الأرا�ض��ي املحتل��ة؛ للت�صدي ملخططات
الع��دو ال�صهي��وين اال�س��تعمارية ،ه��و منا�س��بة وطني��ة
تخ� ّ��ص ك ّل ال�ش��عب الفل�س��طيني و�أح��رار الأمة العربية
والع��امل؛ للت�ضام��ن مع ال�ش��عب الفل�س��طيني ال�صامد،
ال��ذي يكم��ل اليوم انتفا�ضته الت��ي ندعمها ونعمل على
ا�س��تمرارها؛ ليحق��ق �ش��عبنا �أهداف��ه يف حتري��ر ك ّل
فل�س��طني م��ن دن���س االحتالل".
وم��ن جهت��ه ،ر�أى ال�س��يد ع�ص��ام خلي��ل ،وزي��ر الثقاف��ة
ع�ض��و جمل���س الأمن��اء� ،أنّ فل�س��طني يج��ب �أن تك��ونالبو�صل��ة الت��ي ي�ص � ّوب له��ا الع��امل ،م�ش�ير ًا �إىل �أنّ

القد���س يف عق��ل كل �س��وري ويف وجدان��ه و�ضم�يره،
وبخا�صة �أنّ وطنه يواجه حرب ًا �إرهابية من نتاج ذلك
العق��ل الإرهاب��ي ال��ذي �أ�س���س ل��ه الكي��ان ال�صهي��وين
القائ��م عل��ى القت��ل والتدم�ير واالغت�ص��اب ..مبين � ًا:
"�أننا نخو�ض معركة على جميع امل�س��تويات ،وامل�س��توى
الثق��ايف ه��و �أبرزه��ا ،يجب �أن ُن ْحيي يف ذاكرة �أجيالنا
حقيقة ال�صراع مع العدو ال�صهيوين وتفرعاته؛ لهذا
تقدمت خالل االجتماع باقرتاحّ ،مت �إقراره؛ ب�أن يكون
يوم الأربعاء الأخري من ك ّل �شهر يوم ًا للقد�س؛ لتبقى
الق�ضي��ة الفل�س��طينية حا�ض��رة يف ذاك��رة الأجي��ال".
م��ن جانب��ه ،ق��ال الدكت��ور ب�ش��ر يازج��ي وزي��ر
ال�س��ياحة-ع�ضو جمل���س الأمناء�" :إنّ ك ّل ما حدث يف
�س��ورية اليوم لن يحيد املواطن ال�س��وري عن البو�صلة
الأ�سا�س��ية ..فل�س��طني؛ ف��كل م��ا تعر�ض��ت ل��ه الدول��ة
ال�س��ورية من حرب �إعالمية و�سيا�س��ية وع�س��كرية كان
هدف��ه حتيي��د �س��ورية ع��ن بو�صل��ة القد���س".
بدوره��ا� ،أعرب��ت وزي��رة ال�ش ��ؤون االجتماعية-ع�ض��و
جمل���س الأمن��اء؛ رمية ق��ادري ،عن ثقته��ا الأكيدة ب�أنّ
ت�ضافر اجلهود ال�سورية الفل�سطينية يف ن�صرة �صوت
احل��ق �س��ي�ؤدي �إىل ع��ودة القد���س �إىل �أهله��ا قريب � ًا،
و�أكدت على حمورية الق�ضية الفل�سطينية ومدى عمق
ارتباطها وجتذرها يف قلوب ال�س��وريني.
�أو�ض��ح ال�س��يد با�س��ل اجلدع��ان ،نائ��ب رئي�س��ة جمل���س
�أمن��اء م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�سورية)-رئي���س
جمل���س الإدارة�" :أنّ ممار�س��ات الع��دو الإ�س��رائيلي
م�س��تمرة عل��ى �ش��عبنا الفل�س��طيني ،ومل تخ��ف وتريتها
يوم� ًا ،وك ّل ب��ادرة مقاوم��ة م��ن �ش��عبنا تقم��ع م��ن قب��ل
االحت�لال ال�صهي��وين ،واجلمي��ع �ش��اهد كي��ف يتعام��ل
بوح�ش��ية ودون رحم��ة م��ع �أهلن��ا يف فل�س��طني املحتلة"،
و�أ�ش��ار اجلدع��ان �إىل �أن" :الع��دو الإ�س��رائيلي ه��و

امل�س��تفيد الأول من الأحداث التي مرت على �س��ورية..
وجميعن��ا يعل��م �أنّ ه��ذه الأح��داث م��ن �صن��ع دوائ��ر
�صهيوني��ة وعاملي��ة ،تري��د تفتي��ت املنطق��ة وجتزئته��ا
والهيمن��ة عليه��ا ،والق�ض��اء عل��ى ثقافته��ا وتاريخه��ا؛
فاملعرك��ة م�س��تمرة وه��ي معرك��ة واح��دة� ،س��تنتهي
بتحري��ر القد���س وك ّل �ش�بر م��ن فل�س��طني".
ويف خت��ام امل�ؤمت��ر ،توج��ه الدكت��ور �س��فري اجل��راد
املدي��ر الع��ام مل�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�س��ورية)
بال�ش��كر ل��كل م��ن ح�ض��ر االجتم��اع و�أغن��اه ب�أف��كاره
واقرتاحات��ه البن��اءة ،ولو�س��ائل الإع�لام الت��ي نقل��ت
وقائ��ع امل�ؤمت��ر وكان له��ا دائم� ًا دور مرك��زي يف خدم��ة
ق�ضي��ة فل�س��طني العادل��ة وعا�صمته��ا القد���س املحتل��ة،
كما �أكد الدكتور �س��فري على �أن" :ما حدث يف �س��ورية
م��ن انت�ص��ارات ظاه��رة وملمو�س��ة عل��ى �أر���ض الواق��ع
�أربك��ت الق��رار الإ�س��رائيلي ،و�أنّ ه��ذه االنت�ص��ارات
ه��ي مقدم��ة لت�ش��كيل حم��ور جدي��د؛ يف �س��بيل �إع��ادة
فه��م الق�ضاي��ا العربي��ة ،و�إحي��اء مفه��وم الق�ضي��ة
الفل�س��طينية ،و�إعادته��ا �إىل الواجه��ة م��ن جدي��د ،فال
�ش��ك �أنّ ت�ش��كيل حم��ور مق��اوم ه��و الق��ادر دون غ�يره
عل��ى هزمي��ة الكي��ان ال�صهي��وين".
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إعداد :مروة اإليتوني

أخبار المؤسسة

مؤسسة القدس الدولية تختتم فعالياتها بمعرض
طرابلس للكتاب

�أقام��ت م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة فعالياته��ا الإعالمي��ة والثقافي��ة يف معر���ض الكت��اب  42يف
طرابل���س �ش��مايل لبن��ان .ا�س��تمر املعر���ض �أ�س��بوعني ،مب�ش��اركة ح�ش��د م��ن ال�ش��خ�صيات اللبناني��ة
الر�سمية وال�شعبية وعدد من الإعالميني والنواب والوزراء ،وقد � َّأم جناح م�ؤ�س�سة القد�س مئات
الزوار الذين عربوا عن حبهم وع�ش��قهم للقد���س و�أهلها ومقد�س��اتها وبخا�صة �أق�صاها املبارك،
م�ؤكدين على �أهمية �إ�صدارات م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية الإعالمية والبحثية يف ال�ش��أن املقد�س��ي.
ت�ضم��ن جن��اح امل�ؤ�س�س��ة يف املعر���ض لوح��ات فني��ة ع��ن القد���س وامل�س��جد الأق�ص��ى؛ �أبرزه��ا لوح��ة
فنية �ضخمة عن واقع انتفا�ضة القد�س ،مع �إح�صائيات عن عدد ال�شهداء واجلرحى واملعتقلني،
�إ�ضافة �إىل ما تكبده االحتالل الإ�س��رائيلي من خ�س��ائر ب�ش��رية ومادية.

مؤسسة القدس الدولية تكرم عضو مجلس
إدارتها األباتي الدكتور انطوان ضو

�ش��ارك وفد من م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية برئا�س��ة مديرها العام الأ�س��تاذ يا�س�ين حمود
وع�ضوية الأ�س��تاذ علي يون���س من�س��ق العالقات اخلارجية ،يف حفل تكرمي ع�ضو جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�س��ة الآباتي الدكتور انطوان �ضو ،الذي نظمته احلركة الثقافية-انطليا���س
يف �إط��ار مهرج��ان الكت��اب اللبن��اين  ،35بتاري��خ  2016/3/16يف قاع��ة امل�ؤمترات يف
كني�س��ة م��ار اليا���س يف انطليا���س.
وتلي��ت كلم��ات يف ه��ذه املنا�س��بة �ألق��ت ال�ض��وء عل��ى جوان��ب م��ن �ش��خ�صه وفك��ره ،بدوره
�أثن��ى الأ�س��تاذ يا�س�ين حم��ود عل��ى عقالني��ة الأبات��ي �ض��و املتوجه��ة نح��و الآخ��ر مبحب��ة
وانفت��اح وتفه��م وقب��ول ،وذك��ر حم��ود بع���ض م��ا ق��دم الأبات��ي �ض��و جت��اه ق�ضي��ة القد���س
قائ� ً
لا" :كان يهاتفن��ي م�س��اء كل ي��وم ليطمئ��ن ع��ن مدينة القد���س و�أخبارها و�ش��ارك يف
م�ؤمت��رات امل�ؤ�س�س��ة ،وكان يتنق��ل معن��ا م��ن منطق��ة �إىل منطق��ة يف لبن��ان ،وم��ن بل��د
عربي و�إ�سالمي �إىل �آخر من �أجل ن�شر ثقافة الدفاع عن فل�سطني والقد�س ،وكان ي�ؤكد
دوم� ًا عل��ى �أن مواجه��ة الع��دو ال�صهي��وين والدف��اع ع��ن املقاوم��ة يف ر�أ���س االولوي��ات".
وختم حمود كالمته بتقدمي درع (جوهرة القد�س) عربون �شكر وتقدير ،على هذا اجلهد املبارك الذي قدمه الأباتي �ضو لق�ضية القد�س.

مؤسسة القدس الدولية تشارك في لقاء
(مستقبل المسيحيين والمقدسات في القدس)

�ش��ارك وف��د م��ن م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة برئا�س��ة الأ�س��تاذ �أمي��ن م�س��عود ،نائ��ب مدي��ر
عام م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية وع�ضوية الأ�س��تاذ حممد �أبو طربو���ش ،مدير الإعالم يف
امل�ؤ�س�س��ة يف لق��اء حت��ت عن��وان( :م�س��تقبل امل�س��يحيني واملقد�س��ات يف القد���س) ال��ذي
نظمت��ه دار العل��م والعلم��اء يف طرابل���س لبن��ان بتاري��خ .2016/3/31
ت�ضمن اللقاء حوار ًا مفتوح ًا مع رئي���س �أ�س��اقفة �سب�س��طية للروم الأرثوذوك���س املطران
عطا اهلل حنا ،عرب �أثري تلفزيون القد�س ،وذلك يف قاعة الفيحاء يف طرابل�س ،وبح�ضور
ممثل الرئي�س جنيب ميقاتي الدكتور عبد الإله ميقاتي ،وح�شد من الفعاليات الدينية
والثقافية واالجتماعية ،وممثلني عن الف�صائل الفل�سطينية.
وعل��ى هام���ش الن�ش��اط� ،أقي��م معر���ض زه��رة املدائ��ن ال��ذي �أعدت��ه م�ؤ�س�س��ة القد���س
الدولي��ة ،ال��ذي ي�س��لط ال�ض��وء عل��ى املقد�س��ات امل�س��يحية �إىل جان��ب احل�ضور امل�س��يحي
يف مدين��ة القد���س.
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وفد تضامني ماليزي يزور مؤسسة القدس
الدولية في بيروت

ا�س��تقبلت م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة يف مقره��ا الرئي���س يف العا�صم��ة اللبناني��ة
ب�يروت ،وف��د ًا ت�ضامني� ًا �ض� َّ�م � 12ش��اب ًا م��ن ع��دة م�ؤ�س�س��ات ماليزي��ة.
ق��دم ممثل��و امل�ؤ�س�س��ة خ�لال الزي��ارة عر�ض� ًا ع��ن املعان��اة اليومي��ة الت��ي يواجهه��ا
املقد�س��يون ب�س��بب االحت�لال؛ م��ن فقر وظلم وهدم بي��وت وتذويب للهوية العربية
لل�س��كان؛ م��ن خ�لال �س��حب بطاق��ات الإقام��ة� ،إىل فر���ض املنه��اج الإ�س��رائيلي
عل��ى املدار���س العربي��ة ،و�إف�س��اد املجتم��ع املقد�س��ي و�إغراق��ه باملخ��درات؛ لإبع��اده
ع��ن ق�ضاي��اه الوطنية.
كم��ا مت ا�س��تعرا�ض الأهمي��ة الديني��ة للم�س��جد الأق�ص��ى ،بالإ�ش��ارة �إىل �أن��ه ج��زء
من عقيدة امل�س��لمني؛ فهو قبلتهم الأوىل ،وثاين امل�س��جدين ،و�إليه الإ�س��راء ومنه
املع��راج ،وه��و �أر���ض املح�ش��ر واملن�ش��ر.
وكذل��ك مت ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى حم��اوالت �س��لطات الع��دو ف�ص��ل �أج��زاء م��ن
امل�س��جد الأق�ص��ى ،وحتويله��ا �إىل معب��د تلم��ودي؛ ع��ن طري��ق تروي��ج فك��رة �أن
امل�س��جد ه��و قب��ة ال�صخ��رة فق��ط؛ لطم���س حقيق��ة �أن الأق�ص��ى ا�س��م ل��كل ما يدور
حول��ه ال�س��ور مب�س��احة  144دومن � ًا.
ب��دوره� ،ش��كر الوف��د املالي��زي امل�ؤ�س�س��ة ،عل��ى م��ا قدمت��ه م��ن معلوم��ات مفي��دة ع��ن مكان��ة القد���س التاريخي��ة والديني��ة ،و�أهمي��ة امل�س��جد الأق�صى للم�س��لمني وع��ن معاناة
املقد�س��يني ،م�ؤك��د ًا عم��ق العالق��ة والرتاب��ط بني امل�س��لمني يف ماليزيا وفل�س��طني.

القدس الدولية تصدر (تقرير حال القدس) األول لعام 2016
�أ�ص��درت م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (تقري��ر ح��ال القد���س) الأول لع��ام  ،2016وفي��ه ر�ص��د
لأب��رز التط��ورات يف القد���س وم�ش��اريع التهوي��د الدين��ي والدميوغ��رايف يف الرب��ع الأول م��ن
الع��ام ،يف ظ��ل الت�صوي��ب عل��ى انتفا�ض��ة القد���س مبزي��د م��ن الإج��راءات للق�ض��اء عليها من
جه��ة ،وا�س��تمرار االحت�لال يف ا�س��تهداف الأق�ص��ى واملرابط�ين م��ن جه��ة �أخرى.
عر���ض التقري��ر موافق��ة �س��لطات االحت�لال عل��ى ق��را ٍر لإقام��ة م�س��احة لل�ص�لاة امل�ش�تركة
لليه��ود عن��د منطق��ة الق�ص��ور الأموية املال�صقة للأق�صى ،ثم التجميد امل�ؤقت لهذا القرار،
وكذلك امل�صادقة على م�ش��روع "كيدم" على مدخل �س��لوان جنوب الأق�صى وما ي�ش��كله هذا
امل�ش��روع م��ن اعت��داء عل��ى الهوي��ة الديني��ة للم��كان حت��ت م�س��مى "تعزي��ز ال�س��ياحة وخدم��ة
امل�ستوطنني".
وب ّ�ين التقري��ر ا�س��تمرار االحت�لال يف عملي��ة التهوي��د الدميغ��رايف ،م�س��لط ًا ال�ض��وء عل��ى
تط��ورات اال�س��تيطان خ�لال م��دة الر�ص��د.
ويف تط��ورات انتفا�ض��ة القد���س ،ب�ين التقري��ر انخفا���ض وت�يرة العملي��ات املنفذة يف الأ�ش��هر
الثالثة الأوىل من العام؛ ب�سبب متكن االحتالل -وكذلك ال�سلطة الفل�سطينية -من �إحباط
العمليات قبل تنفيذها .باملقابل لفت التقرير �إىل ا�س��تطالع ا�س��تهدف فئة ال�ش��باب� ،أظهر ارتفاع ت�أييد هذه الفئة النتفا�ضة القد���س من � % 57إىل  ،% 67ومع هذا
الت�أييد ،ي�شري التقرير �إىل احتمال جتدد العمليات ،ودخولها مرحلة جديدة ،ال �سيما بعد عملية تفجري البا�ص يف القد�س .2016/4/18
ويعر���ض التقري��ر التط��ورات الت��ي �ش��كلت �أط��ر االجتاه��ات العام��ة عام  2015يف القد���س ،والتي ميكن اال�س��تناد �إليها؛ ال�ست�ش��راف ما �س��ي�ؤول �إليه م�ش��روع االحتالل يف
عام .2016
يجد التّقرير �أن عام  2015هو عام االنتفا�ضة واملقاومة بامتياز� ،إال �أنه ير�صد �أي�ض ًا مت�سك االحتالل مب�شروع التهويد يف القد�س املحتلة.
لالطالع على التقارير ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة القد�س باللغتني -العربية والإنكليزية:-
alquds-online.org
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مؤسسة القدس الدولية (سورية)
تطلق فعالية (يوم القدس الثقافي) في مكتبة األسد الوطنية في
دمشق

احتف��ا ًء ب�إط�لاق ي��وم القد���س الثق��ايف ال��ذي �أقرت��ه
م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية (�سورية) يف اجتماع جمل�س
�أمنائه��ا يف الأربع��اء الأخ�ير م��ن كل �ش��هر� ،أقام��ت
امل�ؤ�س�سة حما�ضرة للدكتور طالل ناجي ،الأمني العام
امل�س��اعد للجبه��ة ال�ش��عبية لتحرير فل�س��طني -القيادة
العامة ،-ع�ضو جمل���س �أمناء امل�ؤ�س�س��ة ،حتت عنوان:
(القد���س ب�ين ق��وة احلقيق��ة ووه��م الأ�س��طورة) ،ي��وم
الأربعاء 2016/4/27م ،يف مكتبة الأ�س��د الوطنية،
بح�ض��ور ال�س��يدة الدكت��ورة بثين��ة �ش��عبان ،رئي���س
جمل���س �أمن��اء م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�س��ورية)،
وال�س��يد ع�ص��ام خلي��ل وزي��ر الثقافة ،وال�س��ادة ممثلي
الف�صائ��ل الفل�س��طينية ،ومب�ش��اركة نخب��ة م��ن رج��ال
ال�سيا�س��ة والفك��ر والباحث�ين ،وممثلني ع��ن الفعاليات
ال�ش��عبية من �س��ورية.
افتتح��ت املحا�ض��رة بالوق��وف دقيق��ة �صم��ت؛ �إج� ً
لاال
لأرواح �ش��هداء الأم��ة ،ث��م ع��زف الن�ش��يدان العربي��ان الكيان ال�صهيوين؛ �إذ بات يعمل اليوم على �سرقة كل
ال�س��وري والفل�س��طيني ،تبع��ه كلم��ة ترحي��ب بال�ضيوف �شيء حتى الرتاث الفل�سطيني ،ففر�ض على م�ضيفات
الك��رام ،و�ش� ْك ٍر حل�ضوره��م الفع��ال ،ث��م عر���ض فيل��م الطريان ارتداء اللبا�س الفل�سطيني القدمي ،حتى �إنه
ق�ص�ير بعن��وان (عائلة كا�س��تريو)؛ من �إنتاج م�ؤ�س�س��ة �أ�صبح ين�سب بع�ض الأكالت الفل�سطينية العريقة �إىل
القد���س الدولية؛ �س��لط ال�ضوء على معاناة املقد�سيني كيانه املزعوم.
ج��راء �سيا�س��ة ه��دم املن��ازل والتهج�ير؛ بغي��ة �إف��راغ و�أ�ش��اد الدكت��ور ناج��ي بالدع��م ال�س��وري -قي��ادة
املدين��ة م��ن �أهله��ا الأ�صليني.
و�ش��عب ًا -للق�ضية الفل�سطينية؛ فرغم احلرب الدائرة
بدورها ،قالت الدكتورة بثينة �ش��عبان ،رئي���س جمل���س من��ذ خم���س �س��نوات ،بقي��ت فل�س��طني ه��ي الق�ضي��ة
�أمناء م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية (�س��ورية)" :ت�أتي هذه املركزي��ة يف �س��ورية؛ مم��ا ي��دل عل��ى �أنه��ا بل��د عرب��ي
املحا�ض��رة �ضم��ن �أربع��اء القد���س الثق��ايف ال��ذي �أق��ره �أ�صيل .وخ�ص بال�ش��كر والتقدير ال�س��يد ع�صام خليل
ً
جمل���س �أمن��اء م�ؤ�س�س��ة القد���س؛ -كون��ه ج��زءا م��ن وزير الثقافة ،الذي قدم �أ�شكال الدعم لعمل م�ؤ�س�سة
ً
ً
مقاومة امل�ش��روع ال�صهيوين -ن�ش��اطا �شهريا ذا طابع القد���س ،وفت��ح امل�ؤ�س�س��ات الثقافي��ة يف �س��ورية؛
ثق��ايف وفك��ري يدع��م ق�ضي��ة القد���س ،ويلف��ت الأنظ��ار خلدم��ة فعالي��ات امل�ؤ�س�س��ة عل��ى م��دار الع��ام.
�إىل �ض��رورة الوق��وف م��ع القد���س يف وج��ه حم��اوالت
لمحة عن المحاضرة
التهوي��د لهذه املدينة املقد�س��ة والعظيمة وملقد�س��اتنا،
(القــدس ..بيــن قــوة الحقيقــة
وعل��ى ر�أ�س��ها امل�س��جد الأق�ص��ى"� ...آمل � ًة �أن يوا�ص��ل
املفك��رون والباحث��ون جهوده��م يف و�ض��ع درا�س��ات ووهــم األســطورة)
تظه��ر احل��ق للأجي��ال ال�ش��ابة ،وتت�ص��دى للأ�س��اطري م��ا م��ن مدين��ة حظي��ت باهتم��ام الباحث�ين وامل�ؤرخ�ين
الإ�س��رائيلية الت��ي انتهك��ت حقوق ال�ش��عب الفل�س��طيني مثل مدينة القد�س ،وكذلك باهتمام رجال ال�سيا�سة،
والالهوت؛فال�سيا�س��يون والكت��اب الغربي��ون مل
و�أخ��ذت �أر�ض��ه.
ويف حدي��ث خا���ص لزه��رة املدائ��ن ،ن��وه الدكت��ور يتح��رروا بع��د م��ن ت�أث�يرات �أ�س��اطري الت��وراة ،الت��ي
ط�لال ناج��ي �أن ه��ذه الفعالي��ة ال�ش��هرية مهم��ة؛ لأنه��ا �س��وقوها بط��رق التفافي��ة ،فيه��ا كث�ير م��ن املك��ر
تن�ش��ط الذاكرة التاريخية عند العرب والفل�س��طينيني واخل��داع.
ب�ص��ورة خا�ص��ة؛ حلمايته��ا من التزوي��ر الذي يقوم به �أم��ا رج��ال الدي��ن اليه��ود ،فق��د عمل��وا عل��ى تهوي��د
 -1 32حديث �أخرجه �أحمد وابن �أبي �شيبة والبزار من حديث جابر

التاري��خ العرب��ي والإ�س�لامي ملدين��ة القد���س ،قب��ل �أن
يقوموا بتهويد الأر�ض والإن�سان� ،ساعدهم على ذلك
جه��ل بع���ض الكت��اب وبع���ض رج��ال الدي��ن وال�سيا�س��ة
العرب وامل�س��لمني ،الذين �أ�س��هموا يف ت�س��ويق املزاعم
ال�صهيوني��ة ،وتبن��وا الأ�س��اطري اليهودي��ة و�أحاطوه��ا
بهالة من القدا�سة تراكمت خالل ما يزيد على ثالثة
�آالف ع��ام.
�أم��ا الفك��ر الإ�س�لامي ،فق��د ج��رى ح�ش��وه
بالإ�س��رائيليات؛ مم��ا �أحل��ق ب��ه �أ�ش��د الأ�ض��رار،
وبخا�صة يف ما يتعلق بالتف�س�ير والأخبار والق�ص�ص،
فق��د ذه��ب بع�ضه��م �إىل تف�س�ير كالم اهلل ب��كالم
احلاخام��ات ،وق��د نه��ى الر�س��ول حمم��د �-صل��ى اهلل
علي��ه و�س��لم -ع��ن الأخ��ذ بالت��وراة� ،أو �س��ؤال علمائها،
وق��د ُذك� ر �أن عم��ر ر�ض��ي اهلل عن��ه �أت��ى النب��ي �-صل��ى
اهلل علي��ه و�س��لم -بكت��اب �أ�صاب��ه م��ن بع���ض �أه��ل
الكت��اب ،فق��ر�أه علي��ه فغ�ضب ،وقال: "لق��د جئتكم بها
بي�ضاء نقية ،ال ت�س��ألوهم عن �ش��يء فيخربوكم بحق،
فتك ّذبوا به �أو بباطل فت�صدّقوا به ،والذي نف�سي بيده
ل��و �أن مو�س��ى كان حي � ًا ،م��ا و�س��عه �إال �أن يتبعن �ي".1.
وامل�ص��ادر املعتم��دة لتاري��خ القد���س الق��دمي ،ه��ي
نتائ��ج احلفري��ات الأثرية فيها ،ويف جميع �أرجاء بالد
البح��ر املتو�س��ط ،وم��ع الآثار هناك الكت��ب واملدونات.
ومن��ذ ت�س��عينيات الق��رن الع�ش��رين ،ب��د�أت احلفري��ات

الأثري��ة تكت�س��ي الطاب��ع العلم��ي �إىل ح��د م��ا ،و�أجمع��ت نتائ��ج احلفري��ات �أن جمي��ع
مروي��ات العه��د القدمي �ش��يء مزيف.
ونكتف��ي بالإ�ش��ارة الآن �إىل �أن �أول حماول��ة لتدوي��ن م��ا ن�س��ب �إىل النب��ي مو�س��ى
علي��ه ال�س�لام ،-ج��رت بع��ده بح��وايل ع�ش��رة ق��رون عل��ى الأق��ل ،و�أن ذل��ك كان يفب�لاط الدول��ة الأخميني��ة الفار�س��ية.
ون�ضي��ف �إىل ه��ذا� ،أن��ه يف �أيامن��ا �أك�ثر م��ن  %90م��ن يه��ود الع��امل الأورب��ي
وفل�س��طني املحتل��ة ،ه��م م��ن �أ�ص��ل خ��زري .
�أم��ا ق��وة احلقيق��ة ،فتكم��ن فيم��ا انته��ت �إلي��ه الآي��ات القر�آني��ة والأحادي��ث النبوي��ة،
والبح��وث والتنقيب��ات والدرا�س��ات الأثري��ة الت��ي ق��ام به��ا كت��اب وباحث��ون وخ�براء
ن��ذروا �أنف�س��هم لتفني��د ادع��اءات اليه��ود و�إبطالها.
الل ال َّر ْح َم� ِ�ن ال َّر ِحي� ِ�م ﴿ ُ�س � ْب َحانَ ا َّل� ِ�ذي �أَ ْ�س � َرى ِب َع ْب� ِ�د ِه َل ْي� ً
لا ِم��نَ ْ َال ْ�س� ِ�ج ِد
ِ .1ب ْ�س� ِ�م َّ ِ
َْ
ال�س��مِ ي ُع
ال� َر ِام ِ�إ َل ْ َال ْ�س� ِ�ج ِد ْ أ
الَ ْق َ�ص��ى ا َّل� ِ�ذي َبا َر ْك َن��ا َح ْو َل� ُه ِل ُ ِن َي ُه ِم��نْ �آ َيا ِت َنا ِ�إ َّن ُه هُ َو َّ
ا ْل َب ِ�ص�ي ُر﴾ �س��ورة الإ�س��راء  ،وم��ن ه��ذا الرب��ط ،ن�س��تدل على ال�صل��ة الوثيقة ما بني
امل�س��جد احلرام وامل�س��جد الأق�صى ،والت�ش��ابه بني مكة والقد���س بالقد�س��ية.
� .2أال وج��ود ملدين��ة القد���س قب��ل الق��رن الثام��ن قب��ل املي�لاد �أثري� ًا؛ وم��ن ث��م ،ف��إن
النب��ي �س��ليمان عندم��ا بن��ى الهي��كل -ح�س��ب الزع��م ال�صهي��وين والتورات��ي يف ع��ام
 960ق .م -مل تك��ن القد���س موج��ودة ،2وم��ن ث��م ف ��إن الهي��كل �-إن وج��د -فه��و
موج��و ٌد يف م��كان �آخ��ر غري القد���س.
� .3إنَّ للقد���س �أ�س��ما ًء كث�يرة وردت يف الت��وراة ،ولك��نَّ للقد���س ا�س��مني فق��ط؛ هم��ا:
(القد���س و�إيلياء) ،ولي�س "�أور�شليم".
� .4أن احلفري��ات الأثري��ة يف القد���س ،مل ُتظهِ ��ر وال �أدن��ى �إ�ش��ارة �إىل بن��اء هي��كل
�س��ليمان ،و�أه��م م��ن ه��ذا� ،أن ه��ذه املدين��ة –بو�صفه��ا بل��دة �أو مدين��ة– ،مل تك��ن
موجودة قبل �أواخر القرن الثامن قبل امليالد ،وارتبط قيام هذه البلدة مع تهدمي
حا�ضرة بيت عمري العربية ،3واكت�ش��اف نبع �س��لوان ،ثم انهيار الدولة الآ�ش��ورية،
وا�س�ترداد م�ص��ر لقوتها.
 .5هن��اك مدين��ة عل��ى الف��رات ت�س��مى�" :أور �ش��مو" ( وبه��ذا قد يك��ون الأمر اختلط
عليهم).
�" .6إ�س��حق نيوت��ن"� ،صاح��ب نظري��ة اجلاذبي��ة الأر�ضي��ة ،هو من ح��دد ب�أن الهيكل

موج��ود حت��ت امل�س��جد الأق�ص��ى ،ع��ام  1725م ،ولي���س قب��ل ذل��ك .وال ذك��ر لذل��ك
يف الأدبي��ات اليهودي��ة ال�س��ابقة .وه��ذا التزوي��ر م��ن �أخط��ر ما تعر�ض �إليه امل�س��جد
الأق�ص��ى؛ لأن��ه �أعط��ى امل�س��وغ لليه��ود ليبحث��وا ع��ن الهي��كل املزع��وم حت��ت امل�س��جد
الأق�صى.
� .7أم��ا الآث��ار ونتائ��ج احلفري��ات الت��ي وج��دت حت��ت امل�س��جد الأق�ص��ى ،فه��ي �آث��ار
روماني��ة �إ�س�لامية؛ �أي �أنه��ا تع��ود �إىل م��ا بعد ع��ام  63ق.م.
ونذك��ر هن��ا �أن مدين��ة القد���س تعر�ض��ت لغ��زوات عدي��دة ،كان �أوله��ا م��ن قب��ل
الكلداني�ين ،وق��ام "نبوخ��ذ ن�ص��ر" ب�س��بي بع���ض اليه��ود املقيم�ين يف �أط��راف امل��دن
الكنعاني��ة؛ لرف�ضه��م دف��ع اجلزي��ة ،فيما عرف بال�س��بي البابلي الأول يف عام 586
ق.م .وتبع��ه غ��زو �آخ��ر ع��رف بال�س��بي البابلي الثاين؛ ب�س��بب ان�ضمام بع�ض اليهود
الرع��اع �إىل جمل��ة امل��دن الثائ��رة عل��ى باب��ل ،واقت��اد ع��دد ًا منه��م �أ�س��رى �إىل بابل.
وتب��ع ذل��ك الغ��زو الفار�س��ي للمدين��ة �س��نة  539-538ق.م؛ فالقد���س ه��ي
مدين��ة عربي��ة عريق��ة ولي���س لها عالق��ة بـ"�أور�ش��اليم" ،وجميع ف�بركات ال�صهاينة
وادعاءاتهم وم�سوغاتهم الحتالل فل�سطني ،هي م�سوغات واهية ،وكاذبة وملفقة.
ال ّتهويد في القدس:

مشروع االحتالل الذي ال يهدأ
وكان �أب��رز تط��ورات م�ش��روع التهوي��د يف �ش��رق القد���س� ،س��عي االحت�لال �إىل حم��و
الهوي��ة العربي��ة والإ�س�لام ّية للقد���س ،وال�س��يطرة عليها ب�ش��كل كام��ل؛ ليحقق حلمه
يف عا�صم��ة يهودي��ة ،وي�س��عى �إىل فر�ضه��ا �أمر ًا واقع ًا.
كان هن��اك ق��رار �إ�س��رائيلي ع��ام 1973؛ ب��أن ال تتج��اوز ن�س��بة املواطن�ين الع��رب
يف القد���س  ،%22مقارنة مع ن�س��بة امل�س��توطنني ،يف حني �أن الو�ضع الآن يختلف؛
نتيج��ة زي��ادة ه��ذه الن�س��بة لت�صب��ح  ،%39مقارن��ة م��ع امل�س��توطنني؛ حي��ث يقط��ن
القد���س نحو � 320ألف فل�س��طيني ،ويف حال ا�س��تم ّر الو�ضع على ما هو عليه ،ف�إن
دميوغرافي��ا املدين��ة �س��تتغري ل�صال��ح الفل�س��طينيني؛ بن�س��بة  %55مقاب��ل %45
للم�س��توطنني". 4
�إن الإج��راءات الإ�س��رائيلية ت�س��تمر يف ا�س��تهداف املقد�س��يني يف وجوده��م
و�صموده��م وهويته��م وانتمائه��م.
 -2د� .س��هيل زكار ،القد���س بني احلقائق وزيف الإ�س��رائيليات -3 .بهذه اململكة تتعلق الإ�ش��ارة �إىل �آحاب وم�ش��اركته يف معركة قرقر على العا�صي �ضمن التحالف
الآرامي �ضد الآ�شوريني -4 .التفكجي مدير اخلرائط يف القد�س ،دميوغرافيا القد�س ،ماراتون الأرقام.
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أخبار المؤسسة
امل�س��تقبلي للفل�س��طينيني باجتاه��ه ،ورب��ط جمي��ع امل�س��تعمرات الواقع��ة يف املنطق��ة
ال�ش��رقية وخ��ارج ح��دود بلدي��ة االحت�لال م��ع امل�س��تعمرات داخله��ا ،ومن��ع �إقام��ة
القد���س عا�صم� ًة للفل�س��طينيني.7

تقسيم األقصى

ي�أت��ي ذل��ك يف ظ��ل م��ا يتعر���ض ل��ه امل�س��جد الأق�ص��ى املب��ارك م��ن انته��اكات
�إ�س��رائيلية متوا�صلة؛ بهدف �إحكام ال�س��يطرة عليه متهيد ًا لهدمه وبناء "الهيكل"
املزع��وم مكان��ه.
ً
ً
ً
�ش��كل التطبيق الفعلي للتق�س��يم الزمني للأق�صى م�ؤخرا جت�س��يدا فعليا للم�ش��روع
الإ�س��رائيلي املعرو���ض �أم��ام "الكني�س��ت" حالي� ًا؛ لل�س��ماح لليه��ود بال�ص�لاة داخ��ل
امل�س��جد ،وتخ�صي���ص �أوق��ات تواج��د امل�س��توطنني لث�لاث م��رات يف الي��وم ،موزع��ة
�صباح� ًا وظهر ًا وم�س��ا ًء.
وهن��اك "خمط��ط بن��اء الكن���س ح��ول الأق�ص��ى وبالق��رب من��ه� ،أ�س��وة بـ"كني���س
اخل��راب" داخ��ل البل��دة القدمي��ة ،وو�ض��ع حج��ر الأ�سا���س م�ؤخ��ر ًا لبن��اء كني���س م��ا
ي�سمى "جوهرة �إ�سرائيل" بحجم مماثل �-إن مل يكن �أكرب من امل�سجد الأق�صى".
ق ّو���ض اال�س��تيطان الإ�س��رائيلي م�س��احة القد���س املحتل��ة ،من��ذ ا�س��تالب جانبه��ا كما �أن "امل�س��جد الأق�صى مقبل على م�صري م�ش��ابهة مل�صري امل�س��جد الإبراهيمي،
ال�ش��رقي يف الع��ام  ،1967حت��ى "بل��غ حج��م املتبق��ي منه��ا الآن  %13فق��ط بي��د ما مل يحدث حترك عربي و�إ�سالمي جادّ؛ حلمايته والدفاع عنه ،وكاف لردع دولة
الفل�س��طينيني ،قابل��ة لالنح�س��ار" ،وف��ق م�س ��ؤولني فل�س��طينيني.
االحتالل".
وتط��وق  12م�س��توطنة ك�برى ،ت�ض��م زه��اء � 280أل��ف م�س��توطن ،الق��رى والبل��دات
املقد�س��ة ،ع�بر امتداده��ا على ثلث م�س��احة الأرا�ضي امل�صادرة
العربي��ة يف املدين��ة
ّ
من��ذ نك�س��ة اخلام���س م��ن حزي��ران 1967م ،وتقط��ع �أو�ص��ال �أحيائه��ا بثم��ان ب��ؤر
ا�س��تيطانية يقي��م فيه��ا  2000م�س��توطن ب�ين من��ازل املواطنني املقد�س��يني". 5
يف ح�ين يلت��ف ج��دار الف�ص��ل العن�ص��ري ح��ول القد���س بط��ول  142ك��م ،م�س��نود ًا
بنح��و  12حاج��ز ًا ع�س��كري ًا؛ لتعقي��د حي��اة املقد�س��يني ،وف�صله��م ع��ن ن�س��يجهم
املجتمع��ي الفل�س��طيني ،بعدم��ا ط��رد ح��وايل � 100 - 90أل��ف مواط��ن فل�س��طيني
خ��ارج اجل��دار. 6
فق��د �أدى تطبي��ق قان��ون �أم�لاك الغائب�ين العن�ص��ري ،ال��ذي �ص��در الع��ام ،1950
عل��ى الالجئ�ين -املق��در عدده��م حينه��ا ب�أك�ثر م��ن � 60أل��ف مقد�س��ي م��ن �س��كان
القد���س الغربي��ة� ،-إىل و�ض��ع ي��د االحت�لال عل��ى جمي��ع الأم��وال املنقول��ة وغ�ير
املنقول��ة ملمتلكاته��م م��ن العق��ارات والأرا�ض��ي املق��درة �آن��ذاك بنح��و  % 80م��ن
جمم��ل العق��ارات والأرا�ض��ي.
وي�ش��كل �س��حب الهوي��ات معط� ً�ى �آخ��ر ل�سيا�س��ة التهج�ير ،فق��د مبوجب��ه نح��و - 90
� 100ألف مواطن حق الإقامة يف القد�س منذ العام  1967حتى العام 2015؛ ما
يجعل املقد�س��ي الجئ ًا يف مدينته.
�أعق��ب ذل��ك �إع�لان االحت�لال ع��ن م�ش��روع "القد���س الك�برى"؛ ع�بر تو�س��يع ح��دود
املدينة ال�س��تيعاب  %70من �إجمايل عدد امل�س��توطنني يف ال�ضفة الغربية املحتلة،
�ضم��ن م�س��احة تق��در بنح��و  27946دومن � ًا ،ي�ش��مل  49قري��ة و�س��بعة خميم��ات
لالجئ�ين الفل�س��طينيني.
بينم��ا يق��ود تنفي��ذ االحت�لال مل�ش��روع " ،،"E1ال��ذي �أعل��ن عن��ه يف الع��ام ،1994
�ضم��ن م�س��احة  12443دومن� ًا م��ن �أرا�ض��ي ق��رى (�أب��و دي���س ،العيزري��ة ،الط��ور،
وعنات��ا)� ،إىل �إغ�لاق القد���س م��ن ال�ش��رق ب�ش��كل كام��ل ،ومن��ع �أي فر���ص للتو�س��ع
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 -5تقرير �صدر دائرة �ش�ؤون القد�س يف منظمة التحرير الفل�سطينية
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المكتبة الخالدية في القدس
أشهر الصروح الثقافية في العالم اإلسالمي
الباحث
بشار منافيخي
عرف��ت مدين��ة القد���س ع�بر تاريخه��ا الطويل ،كث�ير ًا من املكتبات التي ا�ش��تهرت
يف امل�س��اجد واملدار���س والأدي��رة والكنائ���س؛ منه��ا املكتب��ات اخلا�ص��ة ،ومنه��ا
العام��ة ،ومم��ن ا�ش��تهر ب�إن�ش��اء املكتب��ات فيه��ا الأم��راء وال��وزراء وال��والة� ،إ�ضافة
�إىل العلماء ،ورجال الدين و�أهل الف�ضل والإح�سان الذين �أوقفوا خزائن الكتب
عليه��ا؛ لينتف��ع به��ا ط�لاب العل��م واملعرف��ة ،وم��ن �أ�ش��هر املكتب��ات العام��ة :مكتب��ة
امل�سجد الأق�صى ،ومكتبات املدار�س الأمينية والنا�صرية والفخرية والأ�شرفية،
ومكتب��ات دي��ر مارمرق���ص والقرب املقد���س ودير مار �س��ابا ودي��ر امل�صلبة ومكتبة
الرهب��ان الفرن�سي���س ،ومكتب��ة املتحف الإ�س�لامي يف القد���س.
�أم��ا املكتب��ات اخلا�ص��ة ،فع��رف منه��ا مكتب��ة بره��ان الدي��ن ب��ن جماع��ة (1324
 1388م) ،ومكتب��ة �إ�س��عاف الن�شا�ش��يبي (1947 – 1882م) ،ومكتب��ة خلي��لبيد���س (1949 - 1875م) ،ومكتب��ة خلي��ل ال�س��كاكبني (1953 – 1878م)،
ومكتب��ة ع��ارف الع��ارف (1973 – 1892م) ...وغريه��ا .ويف القد���س �أي�ض � ًا
مكتب��ات خا�ص��ة للعائ�لات املقد�س��ية ع��رف منه��ا :مكتب��ات �آل البدي��ري ،و�آل
املوق��ت ،و�آل قطين��ة و�آل ج��اراهلل ،ومكتب��ة �آل اخلالدي؛ وهي �أهم تلك املكتبات.

 أسرة آل الخالدي:ه��ي م��ن الأ�س��ر العريق��ة يف القد���س ،تنت�س��ب �إىل ال�صحاب��ي اجللي��ل خال��د ب��ن
الوليد (ت 21هـ642/م) ،وكانت الأ�سرة تُعرف �سابق ًا ب�آل الديري؛ ن�سبة �إىل
قري��ة (دي��ر م��ردا)؛ م��ن ق��رى جب��ل نابل���س ،و�أول م��ن �س��كن مدين��ة القد���س م��ن
ه��ذه العائل��ة ،ه��و العالم��ة ال�ش��هري �شم���س الدي��ن حمم��د اب��ن عب��د اهلل الدي��ري،
وقد الزمت كنية الديري �أبناء هذه الأ�س��رة حتى مطلع القرن الثامن ع�ش��ر ،ثم
�سقطت بالتدريج وزاد الت�شديد على اخلالدي .وقد احتلت الأ�سرة مكانة مهمة
ب�ين علم��اء القد���س و�أعيانه��ا ،حي��ث ا�ش��تهر رجاله��ا بالعل��م واملعرف��ة ،ومزاول��ة
وظائ��ف الق�ض��اء وملحقات��ه يف املحاكم ال�ش��رعية يف القد���س وغريها من البالد
خ�لال �أجي��ال متتابع��ة ،ومنه��م م��ن و�ص��ل ملنا�صب نيابي��ة و�إدارية عليا ،كمجل���س
(املبعوث��ان العثم��اين) ال��ذي كان مق��ره يف العا�صم��ة �إ�س��تانبول� ،أو يف جمل���س
بلدية القد���س.
و�أول م��ن ب��رز منه��م يف الق��رن الث��اين ع�ش��ر حمم��د �صن��ع اهلل اخلال��دي ت
1758م ،ال��ذي �ش��غل وظيف��ة با�ش��كاتب يف املحكم��ة ال�ش��رعية .ث��م تزع��م ه��ذه
الأ�س��رة مو�س��ى اخلال��دي 1832 –1767م ،ال��ذي �ش��غل منا�ص��ب ع��دة؛ كان
منه��ا قا�ض��ي القد���س واملدين��ة املن��ورة ،ث��م قا�ض��ي الع�س��كر يف الأنا�ض��ول حت��ى
وفات��ه .ث��م ب��رز يف الق��رن الع�ش��رين م��ن �أعيان هذه الأ�س��رة يو�س��ف �ضياء الدين
اخلال��دي 1906 –1882م� ،أح��د مهند�س��ي ال�س��كك احلديدي��ة احلجازي��ة.
ومنه��م �أي�ض � ًا يا�س�ين ب��ن حمم��د عل��ي اخلال��دي ت 1901م ،ال��ذي كان ي�ش��غل
من�ص��ب القا�ض��ي ال�ش��رعي يف نابل���س ،وابن��ه �أحم��د روح��ي اخلال��دي – 1864
1913م ،الأدي��ب وال�سيا�س��ي و�أح��د رج��االت احلرك��ة الوطني��ة ،وكان ق��د در���س
يف بريوت وباري�س ،ثم اختري قن�ص ًال للدولة العثمانية يف باري�س ع�شر �سنوات.
ومنهم الأديب والرحالة خليل اخلالدي 1931–1861م ،الذي قام برحلة �إىل
املغ��رب والأندل���س ،وكان �أح��د علم��اء املخطوط��ات العربي��ة يف الق��رن الع�ش��رين.
ومنه��م ال�ش��يخ راغ��ب نعم��ان اخلال��دي 1951 – 1858م ،ال��ذي كان ع�ض��و ًا يف
جمل���س املبعوث��ان العثم��اين ،وع�ض��و ًا يف حمكم��ة البداي��ة يف القد���س ،وقا�ضي � ًا
يف عدد من املحاكم ال�ش��رعية يف القد���س وحيفا ويافا ،وهو من �أهم امل�ؤ�س�س�ين
ملكتب��ة �آل اخلال��دي.
 موقع المكتبة:تق��ع مكتب��ة اخلالدي��ة يف قل��ب مدينة القد���س القدمية على م�س��افة  100مرت من
امل�س��جد الأق�ص��ى يف الناحي��ة اجلنوبي��ة م��ن طري��ق باب ال�سل�س��لة ،وتط��ل املكتبة
35

تراث

على حائط الرباق ،وعلى حي املغاربة ال�س��ابق.
 التأسيس:ت�أ�س�س��ت املكتب��ة اخلالدي��ة يف م��كان (ترب��ة الأم�ير
ح�س��ام الدي��ن برك��ة خ��ان) التي حتولت �إىل مدر�س��ة
ث��م �آل ملكه��ا �إىل �آل اخلال��دي منذ عدة قرون خلت،
وعندم��ا انتقل��ت �إىل مل��ك ال�س��يدة اجلليل��ة خديج��ة
خ��امن اخلال��دي ابن��ة القا�ض��ي مو�س��ى اخلال��دي
املذك��ور �آنف� ًا� ،أو�صت ولدها ال�ش��يخ راغب ب�أن يجعل
ترب��ة ومدر�س��ة برك��ة خ��ان مكتب��ة عام��ة تك��ون وقف� ًا
ينتف��ع ب��ه ط�لاب العل��م ويو�ض��ع فيه��ا كت��ب الأ�س��رة
اخلالدية بعد وفاتهم ،وقد ر�صدت ال�س��يدة خديجة
مبلغ� ًا كب�ير ًا من املال؛ من �أجل تنفيذ ذلك امل�ش��روع
ال��ذي افتت��ح �س��نة 1308ه�ـ  1900 /ميالدي��ة،
وق��د �س��اعد ال�ش��يخ راغ��ب يف ت�أ�سي���س املكتب��ة ع��دد
م��ن �أف��راد ه��ذه الأ�س��رة؛ ومنه��م :املرح��وم يا�س�ين
اخلال��دي ،واملرح��وم مو�س��ى �ش��فيق اخلال��دي ،حيث
قام��وا بو�ض��ع كمي��ة واف��رة مم��ا ُوج��د عنده��م م��ن
كت��ب ،و�أ�ضاف��وا �إليه��ا كت��ب �آبائه��م و�أجداده��م،
وذك��ر فيلي��ب دي ط��رازي يف كتاب��ه (خزائ��ن الكت��ب
العربية يف اخلافقني)� ،أن ال�ش��يخ طاهر اجلزائري
1920 –1850م ،ال��ذي كان ي�ش��غل من�ص��ب ناظ��ر
املكتب��ة العمومي��ة (الظاهري��ة) يف دم�ش��ق و�صدي��ق
ال�ش��يخ راغ��ب اخلال��دي �أح��د ال�س��اعني �إىل ت�أ�سي���س
املكتب��ة اخلالدي��ة عندم��ا كان منفي � ًا �إىل القد���س
ب�أم��ر ال�س��لطات العثماني��ة ،حي��ث �أ�س��هم يف ترتي��ب
وت�صني��ف الكت��ب واملخطوط��ات ،و�س��اعده يف ه��ذا
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الأم��ر ،ال�ش��يخ �أب��و اخل�ير حمم��د ب��ن حمم��د احلب��ال
الدم�شقي .وبعد �إمتام عملهم ،قاموا بو�ضع برنامج
للمكتب��ة اخلالدي��ة طب��ع يف مدين��ة القد���س �س��نة
1900م ،وبعده��ا نظ��م ال�ش��يخ طاه��ر اجلزائ��ري
ق�صي��دة ث َّم��ن فيه��ا الكت��ب واملخطوط��ات النفي�س��ة
التي حتتويها املكتبة ،وحث طالب العلم على ارتياد
املكتب��ة قائ� ً
لا:
�أقول وقد َعاينتُ كتب ًا نفي�س ًة
اب وهي ُمنى ال َّنف ِْ�س
تَروق َذوي الأل َب ِ
املعارف راغب ًا
�أ َيا طالب ًا �أ ْق�صى
ِ
د�س
لنيل ال ُعلى باد ْر ملكتبة ال ُق ِ
وي�ش�ير امل ��ؤرخ الفل�س��طيني عب��داهلل خمل���ص
1947–1878م ،ال��ذي زار املكتب��ة ع��ام 1917م،
�أن الرحال��ة والأدي��ب خلي��ل اخلال��دي كان ل��ه دور يف
�إن�ش��اء تل��ك املكتب��ة.
 محتوياتها:ذك��ر يف الربنام��ج املطب��وع للمكتب��ة اخلالدي��ة� ،أن
ع��دد الكت��ب واملخطوط��ات الت��ي احتوته املكتبة �س��نة
1900م ،يبل��غ  1156جمل��د ًا ،وه��ي كت��ب راغ��ب
اخلال��دي ويا�س�ين اخلال��دي ومو�س��ى اخلال��دي .ويف
�سنة 1928م� ،أ�صبح عدد الكتب فيها زهاء 4000
جمل��د ثلثاه��ا خمط��وط ،والثل��ث الآخ��ر يحت��وي عل��ى
ن��وادر املطبوع��ات القدمي��ة .ويف �س��نة 1936م،
ازداد ع��دد الكت��ب واملخطوط��ات يف املكتب��ة وبل��غ
 7000جمل��د بع��د �أن ُ�ض َّم��ت �إليه��ا خزانت��ا ال�ش��يخ
يو�س��ف �ضي��اء الدي��ن اخلال��دي ،و�أحم��د روح��ي

اخلال��دي ،ث��م �أ�ضي��ف �إليه��ا خزان��ة ال�ش��يخ �أحم��د
بدوي اخلالدي ،وخزانة خليل اخلالدي ،ف�ض ًال عما
�أُه��دي �إليه��ا م��ن نفائ���س املطبوع��ات واملخطوط��ات
واجلرائ��د واملج�لات املكتوب��ة ب�أك�ثر م��ن لغ��ة .ويف
�س��نة 1945م ،بل��غ ع��دد الكت��ب واملخطوط��ات الت��ي
حتويه��ا املكتب��ة � 12أل��ف جمل��د ،ح�س��ب م��ا ذك��ر
املرح��وم ع��ارف الع��ارف 1973 – 1892م ،يف
كتاب��ه املف�ص��ل يف تاري��خ القد���س؛ نق� ً
لا ع��ن ن�ش��رة
دائ��رة الآث��ار بحكوم��ة فل�س��طني املنتدب��ة ،كان منه��ا
 4000كت��اب ،وم��ن خمطوطاته��ا النفي�س��ة نذك��ر
كتاب ونق الألفاظ ليو�س��ف بن �ش��اهني �س��بط امل�ؤرخ
ابن حجر الع�س��قالين ت 1449م ،وكتاب الك�ش��اف
للزخم�ش��ري؛ ُكت��ب �س��نة 685ه�ـ ،وكت��اب �ش��رح
املنظوم��ة ال�ش��اطبية يف عل��م الق��راءات لعل��م الدي��ن
ال�س��خاوي؛ ُكتب �س��نة 676هـ ،وكتاب �س�نن الن�سائي
يف احلدي��ث (ج)3؛ ُكت��ب �س��نة 692ه�ـ ،وكت��اب
مت�ص��ور حي��اة احلي��وان لل�س��يوطي ،وكت��اب قه��وة
الإن�ش��اء الب��ن حج��ة احلم��وي ،وكت��اب مث�ير الغ��رام
بف�ضائ��ل القد���س وال�ش��ام للعالم��ة املقد�س��ي .ويف
�س��نة 1973م ،انخف���ض ع��دد الكت��ب واملخطوط��ات
بن�س��بة  % 50؛فبل��غ ح��وايل  6000جمل��د؛ ب�س��بب
ال�س��رقة الت��ي تعر�ض��ت له��ا املكتب��ة م��ن قب��ل الكي��ان
ال�صهي��وين.
إدارة المكتبة ونظامها:ت��وىل الإدارة يف املكتب��ة اخلالدي��ة من��ذ ت�أ�سي�س��ها
ع��ام 1900م ،ع��دد م��ن �أمن��اء املكتب��ة؛ كان �أوله��م
ال�ش��يخ طاه��ر اجلزائ��ري ،ث��م ت��وىل من بعده ال�ش��يخ
�أم�ين الأن�ص��اري (الدن��ف) ،ال��ذي �أنف��ق عم��ره يف
رعايته��ا ،وا�س��تهداء النا���س م��ا عنده��م م��ن نفائ���س
الكت��ب واملخطوط��ات ،وكان ال�ش��يخ الأن�ص��اري
يتقا�ض��ى عل��ى ذل��ك �أج��ر ًا م��ن ري��ع الوق��ف ال��ذي
�أوقف��ه ال�ش��يخ راغ��ب اخلال��دي للمكتب��ة ،وه��و ن�صف
�إي��راد (حم��ام الع�ين) ال��ذي �أُن�ش��ئ ع��ام 1337م،
داخ��ل �س��وق القطان�ين ،بي��د �أن غل��ة الوق��ف ه��ذه يف
تل��ك الأي��ام كان��ت زهي��دة جد ًا ال تكف��ي للإنفاق على
املكتب��ة ،وق��د ظ��ل ال�ش��يخ مدي��ر ًا له��ا زه��اء ن�ص��ف
ق��رن حت��ى وفات��ه يف مطل��ع اخلم�س��ينات م��ن الق��رن
الع�ش��رين ،وبق��ي مفت��اح املكتب��ة اخلالدي��ة يف عه��دة
ابن��ه حت��ى �س��نة 1967م ،وق��د ت��وىل �أم��ر املكتب��ة
ال�سيد حيدر اخلالدي؛ بو�صفه قائم ًا ب�أعمال متويل
�أوق��اف الأ�س��رة اخلالدي��ة يف القد���س.
�أم��ا ع��ن نظ��ام املكتب��ة ال��ذي و�ضعت��ه �إدارة املكتب��ة
وذك��ر يف الربنام��ج املذك��ور �آنف � ًا ،فه��و �أن تك��ون
�أب��واب املكتب��ة مفتوحة جلمي��ع طالب العلم واملعرفة

وال��زوار كل ي��وم م��ن ال�صب��اح �إىل امل�س��اء ،وح��ددوا �أي�ض� ًا �ش��روط الإع��ارة ب��أن
تك��ون �ضم��ن املكتب��ة ،وال ي�س��مح بخ��روج �أي كت��اب �أو خمط��وط خ��ارج املكتب��ة؛
حر�ص� ًا عل��ى املنفع��ة العام��ة ،وارت��أت الإدارة �أن ُيطب��ع كل م��دة فهر�س� ًا جدي��د ًا
للكت��ب واملخطوط��ات؛ نتيج��ة زي��ادة �أعداده��ا.
 علماء ومستشرقون في رحاب المكتبة:من��ذ افتت��اح املكتب��ة اخلالدي��ة� ،أ�صبح��ت معلم � ًا م��ن املع��امل الثقافي��ة ،وحم��ط
�أنظار الرحالة وزوار مدينة القد�س ،حيث زارها عدد كبري من الأدباء والعلماء
وامل�ست�ش��رقني الأجان��ب املهتم�ين بال�تراث والكت��ب واملخطوط��اتُ ،ع��رف منه��م
ال�ش��يخ جم��ال الدي��ن القا�س��مي 1910 –1865م ،ال��ذي زارها �أثن��اء رحلته �إىل
القد���س �س��نة 1321ه�ـ-1903م ،واطل��ع عل��ى خمطوطاته��ا النفي�س��ة ،وق��ارن  -المراجع:
�إحدى خمطوطاتها بن�سخة ثانية كانت ب�صحبته وهو كتاب (ال�شفاء) للقا�ضي • برنامج املكتبة اخلالدية العمومية :القد�س ،مطبعة جورجي حبيب .1900
عيا���ض ،وبع��د زي��ارات متك��ررة للمكتب��ة طل��ب من��ه القائم��ون عل��ى املكتب��ة �أبيات� ًا • ظافر القا�سمي :جمال الدين القا�سمي ،دم�شق ،مكتبة �أطل�س.1965 ،
ي�أثرونه��ا يف دفرته��م املخ�ص���ص لكب��ار الزوار ،فنظ��م ق�صيدة على عجل ومنها • كام��ل الع�س��لي :املكتب��ات الفل�س��طينية من��ذ الفت��ح العرب��ي حت��ى �س��نة ،1985
ه��ذه الأبيات:
املو�س��وعة الفل�س��طينية ،جمل��د  / 3ق�س��م ث��اين ،ب�يروت .1990
أنف�س
�أيها الزائر بيت املقد�س
• فيلي��ب دي ط��رازيَ :خزائ��ن الكت��ب العربي��ة يف اخلافق�ين ،ط ،1ب�يروت
يبتغيه بعد �شق ال ِ
و�إذا ما �شئت جتو ً
واقتب�س
ل�سنا مكتب ٍة
اال ف�سر
.1931
ِ
َم ْورِد ًا للف�ضل منه فاحتَ�سي
كتب �آل اخلالدي �أن ِع ْم بها
• ع��ارف الع��ارف :املف�ص��ل يف تاري��خ القد���س ،ط ،2005 ،7ب�يروت ،امل�ؤ�س�س��ة
ُ
ً
ً
املغر�س
كرام
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ه
ورثو
ا
باهر
ا
فخر
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يف
غر�سوا
ُ
العربية للدرا�س��ات والن�شر.
ِ
ِ
وم��ن زوار املكتب��ة �أي�ض� ًا �س��نة 1324ه�ـ-1905م ،ع��امل املخطوط��ات والرحال��ة
املغرب��ي ال�ش��يخ عبداحل��ي الكت��اين ت 1963م ،ق��ام باالط�لاع عل��ى م��ا حت��وي
املكتبة من خمطوطات نفي�سة ،وقد و�صف بع�ضها يف كتابه (فهر�س الفهار�س).
ويف �س��نة 1936م ،ق��ام (جرب���س فيل��و �شاو���س عو���ض) �أح��د علم��اء الأقب��اط
بزي��ارة املكتب��ة ،وق��د و�ص��ف يف ر�س��الة �أر�س��لها م��ن القد���س �إىل "الفيكون��ت دي
ط��رازي" ،املقي��م يف ب�يروت يف  14ني�س��ان 1936م حمتوي��ات املكتب��ة ،وذك��ر
ب�أنه��ا ت�ش��تمل عل��ى �س��بعة �آالف جمل��د؛ ثلثه��ا خمط��وط ،وب�ين خمطوطاته��ا �س��بع
وخم�س��ون جمموعة ي�ضم �أعظمها �س��تني ر�س��الة خمتلفة ،ومن تلك املخطوطات
م��ا يبل��غ عم��ره ال�س��بعة قرون.

عل��ى جمموع��ة كب�يرة م��ن الوثائ��ق العثماني��ة .ويف �س��نة 1995م ،ب��د�أت العملي��ة
الثاني��ة يف الرتمي��م ،وتتك��ون م��ن ترمي��م املخطوط��ات ،ويف الوق��ت نف�س��ه ق��ررت
�أ�سرة اخلالدي �إ�ضافة مبنى جديد للمكتبة عائد لأوقاف الأ�سرة ،وهو مال�صق
للمبنى القدمي؛ لي�صبح ملحق ًا تو�ضع فيه الكتب واجلرائد واملجالت املطبوعة،
وتبق��ى املخطوط��ات حمفوظ��ة يف املبنى القدمي .وقد تلقت �إدارة املكتبة معونات
من ال�صندوق العربي للإمناء ومن منظمة اليون�سكو ،ومن احلكومة الهولندية.
وبع��د �س��نوات ،تعر�ض��ت املكتب��ة لعوام��ل �أخ��رى �أدت �إىل �إغالقه��ا ،و�ص��ار حاله��ا
كحال �س��بيل املاء اخلرب يف مدخلها وال ُيعرف �إىل اليوم �س��بب �إغالقها.

 مصير المكتبة:بع��د ا�س��تالء ال�صهاين��ة عل��ى مدين��ة القد���س �س��نة 1967م ،تع َّر�ض��ت املكتب��ة
اخلالدية كغريها للعدوان ال�صهيوين ،وجرت عدة حماوالت لال�س��تيالء عليها،
و�أثناء ذلك تعر�ضت املكتبة لل�سرقة والنهب .ويف �سنة 1973م� ،أُجري �إح�صاء
للمكتبة ،فتبني �أن عدد جملداتها قد بلغ  6000جملد ،منها  1500خمطوط.
ويف �س��نة 1982م ،ق��اد "غوري��ن" ،كب�ير حاخام��ي اجلي���ش ال�صهي��وين ،حمل��ة
لال�س��تيالء عل��ى املكتب��ة ،و�س��انده طالب "يا�ش��يف" امل�ؤيدة للحرك��ة ال�صهيونية،
وا�س��تطاعوا اال�س��تيالء عل��ى الطاب��ق العل��وي م��ن املكتب��ة ،فت�ص��دى له��م �أه��ايل
القد���س و�آل اخلال��دي ،وا�س��تطاعت املرحوم��ة هيف��اء اخلال��دي �أن جتم��ع هب��ات
م��ن الع��رب وامل�س��لمني وحترك��ت بعده��ا عل��ى حمورين:
املح��ور الأول ،ه��و اللج��وء �إىل املحاك��م املحلي��ة؛ ملن��ع �ض��رر و�أذى احلاخ��ام
و�أعوان��ه� ،أم��ا املح��ور الث��اين ،فه��و ترمي��م املكتب��ة وخمطوطاته��ا النفي�س��ة.
ويف �س��نة 1987م ،متكن��ت بع��د عمله��ا ال��د�ؤوب م��ن احل�ص��ول عل��ى �أذن
لرتمي��م املكتب��ة ،وع��اد املبن��ى �إىل ح��وزة �آل اخلال��دي ،وبو�ش��ر بالرتمي��م ف��ور ًا.
و�أثناء عملية ترميم املبنى ،اكت�ش��ف م�صادفة حتت ال�س��قف القرميدي للمكتبة
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عندم��ا �أقيم��ت دول��ة الكي��ان الغا�ص��ب ف��وق �أر���ض
فل�س��طني ،وم��ا تب��ع ذل��ك م��ن تهج�ير وط��رد لل�ش��عب
الفل�سطيني عن �أر�ضه ،تفرق الفل�سطينيون يف رياح
الأر���ض الأرب��ع ،وعا�ش��وا �آالم النكب��ات والنك�س��ات
وم��رارة الغرب��ة وق�س��وتها ،ولك��ن الفل�س��طيني
ال��ذي انت��زع م��ن �أر�ض��ه بق��ي يحم��ل الوط��ن يف قلب��ه
وعقل��ه ،وظ��ل يحلم بالع��ودة ،وبقيت ذكريات الوطن
والأر���ض ماثل��ة يف الذاك��رة ب��كل تفا�صليه��ا ،وبق��ي
يتغن��ى ب�أ�ش��جارها وينابيعه��ا هوائه��ا و�س��مائها،
حقوله��ا وبياراته��ا ..خ��رج م��ن ب�ين �صف��وف ال�ش��عب
الفل�س��طيني مغن��ون ج�س��دوا ه��ذه امل�ش��اعر املختلطة
من احلنني والأمل وال�شوق واحللم بالعودة وبث روح
احلما�س��ة والتثب��ت ب��الإرادة لتحقي��ق حل��م الع��ودة.
ومن �أ�شهر املغنيني ال�شعبيني الفل�سطينيني ،ال�شاعر
واملغني(�إبراه��م حمم��د �صالح) ،الذي ا�ش��تهر وذاع
�صيت��ه با�س��م� :أب��و ع��رب ،ال��ذي تع��ود �أ�صول��ه حي��ث
م�س��قط ر�أ�س��ه يف بل��دة (ال�ش��جرة) الفل�س��طينية،
الواقع��ة ب�ين النا�ص��رة وطربي��ا.
م ّث��ل �أب��و ع��رب �ص��وت فل�س��طني ال�ش��عبي ،و�ص��وت
احلامل�ين باحلري��ة و�ص��وت املقاوم��ة� ،صاح��ب الإرث

الكبري من الأغاين والأهازيج ال�شعبية التي جتاوزت
� 300أغني��ة؛ منه��ا �أغ��اين الزج��ل والعتاب��ا وامليجانا
واملواوي��ل وغريه��ا م��ن الأمن��اط الغنائية ال�ش��عبية.
الت�صق��ت باملرح��وم (�أب��و ع��رب) ع��دة �ألق��اب منه��ا
(�ش��اعر الث��ورة الفل�س��طينية) و(�ش��اعر املخيم��ات)
و(�ص��وت الث��ورة) و(مطرب الث��ورة الأول) و(حادي
الث��ورة والثوار).
�أب��و ع��رب ..اب��ن ال�ش��هيد ،و�أب��و ال�ش��هيد؛ فق��د
ا�ست�ش��هد وال��ده يف ع��ام � 1948أثن��اء �أح��د
االعت��داءات ال�صهيوني��ة عل��ى بلدته��م ال�ش��جرة� ،أما
ابن��ه (مع��ن) ،فق��د ا�ست�ش��هد ع��ام � ،1982أثن��اء
االجتي��اح ال�صهي��وين للبن��ان.
م��ن قري��ة ال�ش��جرة ،مت تهج�يره م��ع �أهل��ه ،مث��ل
مئ��ات الأالف م��ن �أبن��اء ال�ش��عب الفل�س��طيني ،وكان
عم��ره �آن��ذاك  17عام� ًا ،وم��ع تع��دد املن��ايف والب�لاد
الت��ي ارحت��ل و�أق��ام فيها ،ظل حل��م العودة يكرب لديه
وظ��ل حل��م (ال�ش��جرة) ينم��و يف قلب��ه ،حي��ث كان
ي�س��قي احلل��م ب��روح العط��اء والب��ذل؛ فق��دم �ش��هيد ًا
عل��ى ه��ذا ال��درب ،وق �دّم �أغ��اين و�أهازي��ج الث��ورة
والغن��اء ال�ش��عبي الت��ي زرع��ت روح الأم��ل يف قل��وب

�أبن��اء ال�ش��عب الفل�س��طيني وعقوله��م.
وق��د �ش��كل �أب��و ع��رب -ال�ش��اعر واملغن��ي -ح�ض��ور ًا
كب ً
ريا ب�صوته و�أغانيه و�أ�شعاره ،وح�ضور ًا يف وجدان
�أبناء �ش��عبه؛ وذلك من خالل خمزون تراثي غنائي
�ضخم ينطق بل�س��ان الوجدان ال�ش��عبي الفل�س��طيني،
بلغ��ة ا�ش��تق مفرداتها من ذاكرت��ه يف الوطن والنكبة
وال�ش��تات وم��ن املخي��م وروح املقاوم��ة� .أجي��ال كثرية
حفظ��ت �أغني��ات و�أنا�ش��يده و�أ�ش��عاره ،الت��ي كان له��ا
ال��دور الكب�ير يف ب��ث روح الأم��ل ،وق��د ر�س��مت �صورة
جميل��ة للفدائ��ي املق��اوم ،ذل��ك ال��ذي حم��ل روح��ه
عل��ى كف��ه ،وكان��ت فل�س��طني بو�صلت��ه فع��اد �ش��هيد ًا،
فل��م يت�أخ��ر �أب��و ع��رب ع��ن تخلي��ده ،و�أ�ش��اد ب�صم��ود
الأ�سري يف زنازين القهر ال�صهيوين وغنى �أبو عرب
لفل�س��طني كلها ،غنى لكل مدينة وقرية ولكل خربة،
وغن��ى للأر���ض ول�ل�أم وللث��ورة وال�ش��جرة ،للوط��ن
ولل�س�لاح ،غن��ى للن��ار واملقاوم��ة والبطول��ة ،غن��ى
لل�ش��هادة والنكب��ة للخيم��ة وحلل��م الع��ودة.
حياته الفنية:
وج��د �أب��و ع��رب �ضالت��ه يف الغن��اء ال�ش��عبي؛ يف
امليجان��ا والعتاب��ا واملواوي��ل ،وا�س��تطاع �أن ينف��ذ �إىل

ّ
ويحرك م�ش��اعرهم ،ويذ ّكرهم بالقرية وليايل ال�س��مر ،وباملوا�س��م
قلوب النا���س
بجميع م�شاربها ،بالأفراح يف �أعرا�سها ،وباخلريات يف وقت ح�صادها ،بالبيادر
واحلق��ول وثماره��ا.
ولع��ل م��ا ي�س��جل لأب��ي ع��رب �أن��ه انطل��ق يف حيات��ه الفني��ة م��ن ارتباط��ه القوم��ي
ب�أمته العربية ،فلم يكن قطري النزعة ،ور�أى يف امتداده العروبي ج�سر ًا يحمله
�إىل �أبن��اء الأمة قاطبة.
و�أول �أغني��ة غناه��ا كان��ت يف ع��ام ،1956عندم��ا غن��ى للفدائ��ي البط��ل العرب��ي
فج��ر املدم��رة الفرن�س��ية "ج��ان دارك" وم��ن ث��م
ال�س��وري (ج��ول جم��ال) ،ال��ذي ّ
�إغراقه��ا قبال��ة ال�س��واحل امل�صري��ة يف ت�ش��رين الث��اين من ع��ام  .1956وجاء يف
مطل��ع تل��ك الأغنية:
طوربيدك يا جول جمال ّبي قوة �أمتنا
ارتد بقوة �ضربتنا
مال الغرب علينا مال
بع��د ه��ذه الأغني��ة ويف ع��ام ُ ،1958دع��ي �أب��و ع��رب �إىل �إذاع��ة �ص��وت الع��رب
يف القاه��رة ،وق�دّم بع���ض الأهازي��ج والأغاين والأ�ش��عار الوطنية ،وق��د بد�أ ي�صل
�صوت��ه �إىل �أبن��اء ال�ش��عب الفل�س��طيني ،و�أخ��ذت �ش��هرته ت�ش��ق طريقه��ا بينهم.
ويف بداي��ة �إ�س��هاماته الفني��ة وم��ع انطالق��ة الث��ورة الفل�س��طينية ،كان لأب��ي ع��رب
�أغني��ة ت�ص��ور فيه��ا ذل��ك الفدائ��ي ،وه��و ي� ّودع �أهل��ه قب��ل ذهاب��ه لتنفي��ذ �إح��دى
العملي��ات الفدائي��ة ،فيق��ول:
يا �أختي دموعك كفكيفيها
كفاك نف�س خ ّيك جترحيها
�أنا ما�شي يا �أختي ودعيني
�أم�سحي بارودتي ي ّال هاتيها
نداء الوطن حلفني مييني
بروحي �أر�ض قد�سي بفتديها
ّ
ب��د�أ �أب��و ع��رب يف ه��ذه امل��دة يوا�ص��ل ن�ش��اطه وغن��اءه املو�ش��ى ب��روح املقاوم��ة
ّ
حا�ض ًا عليها ،يف ظل تنامي الروح الثورية لدى �أبناء ال�ش��عب الفل�س��طيني .وعاد
�إىل ال�تراث الفل�س��طيني فاخت��ار ع��دد ًا م��ن الأغ��اين بعد تغيري بع���ض مفرداتها؛
لتت�لاءم م��ع الواق��ع اجلديد.
ولع��ل �أ�ش��هرها �أغني��ة (ي��ا ظري��ف الط��ول)؛ وه��ي م��ن �أغ��اين الأعرا���س الت��ي
حتول��ت عل��ى يدي��ه �إىل �أن�ش��ودة تتغنى بالفدائي الفل�س��طيني وعملياته البطولية،
بحي��ث ين�ش��دها �أب��و ع��رب بقوله:
يا ظريف الطول ويا رفيق ال�سالح
ار ِو �أر�ضك دم ج�سمك واجلراح
ما بنكل وما بنمل من الكفاح
ما بنموت �إال وقوف بعزنا...
وعندما عاد ذلك الفدائي �شهيد ًا ،غناه �أبو عرب قائالً:
�شيلوا �شهيد الوطن� ...شيلوه
�شيلوا �شهيد الوطن
جوا اللحد خبوه..
فدائي يحمى الوطن
واهلل ماله �أهال يبكوه...
ويف ع��ام ،1978طل��ب من��ه ع�ض��و اللجن��ة املركزي��ة يف حرك��ة فت��ح وامل�س ��ؤول
الإعالم��ي فيه��ا ال�ش��هيد (ماج��د �أب��و �ش��رار)�،أن ي�س��جل الأغ��اين والأهازي��ج

الوطنية وال�شعبية ل�صالح �إذاعة (�صوت فل�سطني) التي كانت تبث من بريوت.
ويذك��ر �أب��و ع��رب �أن��ه �س��جل يف الإذاع��ة املذك��ورة �أكرثم��ن � 16ش��ريط ًا حتت��وي
عل��ى �أك�ثر م��ن � 140أغني��ة و�أهزوج��ة واظ��ب عل��ى ت�س��جيلها حتى ع��ام .1982
ويف �إذاع��ة (�ص��وت فل�س��طني)� ،أ�صب��ح �أب��و ع��رب م�س ��ؤو ًال ع��ن الغن��اء ال�ش��عبي
فيها.
�أ�س���س �أب��و ع��رب يف تل��ك امل��دة فرقت��ه الأوىل الت��ي عرفت با�س��م (فرقة فل�س��طني
للرتاث ال�شعبي).
ويف �أثن��اء الغ��زو ال�صهي��وين للبن��ان ع��ام  ،1982ق �دّم �أب��و ع��رب ول��ده مع��ن
�ش��هيد ًا ،فح��زن علي��ه �أب��و ع��رب ح��زن الأب لف��راق ول��ده ،ومم��ا زاد يف ه��ذا
احل��زن �أن��ه مل ي�س��تطع �أن ي��زف ابن��ه �ش��هيد ًا يف عر���س ال�ش��هداء كم��ا ه��ي ع��ادة
الفل�سطيني يف ت�شييع �شهدائه ،ومل يعرف البنه مكان ًا دفن فيه ،فرثاه يف �أغنية
عميق��ة امل�ش��اعر بالغ��ة الأحا�سي���س ،وه��و رغ��م تل��ك النازل��ة الت��ي حل��ت ب��ه ،تغ ّنى
فخ��ر ًا واعت��زاز ًا بابن��ه ال�ش��هيد الذي �ضحى وا�ست�ش��هد يف �س��احات الوغى ،فقال
فيه:
يا ابني يا مقلة عيوين يا ابني يا فلذة �أكبادي
فيك ما خابت ظنوين و�أنت للهيجا جوادي
يا ابني موتك و�أنت واقف تز�أر ب�ساح امليدان
ت�سخر بريح العوا�صف تهز�أ ب�شط الأمان
�أحلى من عي�شة ذليلة ت�شتكى جور الزمان
يا �شهيد الوطن ح ّيك ما ن�سيت ترابك ّحيك
ما انتظرت وداع ب ّيك
عندما نادى املنادي قلت :يا بالدي القينا
عند عينك لو لفينا ا�شهدي وي�شهد علينا
و�ألف مرحب بال�شهادة يا ابني يا فلذة �أكبادي
حني رجعوا يا با ربعك باللي �صابك بلغوين..
بع��د �أن �ش��كل �أب��و ع��رب فرقت��ه الفني��ة ،وذاع �صيت��ه يف الب�لاد العربي��ة ويف
ال�ش��تات وب�لاد الغرب��ة واملن��ايف الق�س��رية ،حم��ل �أب��و عرب على كاهله مهمة ن�ش��ر
ه��ذا الل��ون ال�ش��عبي؛ فج��ال الب�لاد العربي��ة وو�ص��ل �أورب��ا ،وحتل��ق حول��ه �أبن��اء
ال�شعب الفل�سطيني يف االغرتابّ ،
وتن�شقوا فيه رائحة الوطن والأر�ض ،وتلم�سوا
يف �صوت��ه الع�ش��ق الأب��دي لفل�س��طني ،وا�ش�تّموا يف مواويل��ه رائح��ة برتق��ال ياف��ا،
وزيت��ون اجللي��ل ،وعن��ب اخللي��ل ،و�صع��د معه��م جب��ل الكرم��ل ،وم��رج اب��ن عامر،
وج��ال معه��م يف م��دن فل�س��طني وقراه��ا ،معدد ًا وذاكر ًا مزاياه��ا ،وهو يف هذا له
ب��اع طوي��ل ول��ه �أغني��ة �ش��هرية يق��ول فيها:
يا ريح �س ّلم يل على �أوطاين
على القد�س ويافا والنا�صرة وبي�سان
�س ّلم على عكا وعلى اجلليل العايل
اجزم وحيفا الطرية وعني غزال
على خان يون�س وعلى غزة وجبايل
وكفر قا�سم وعلى �صفد كنعان
على اللد على طوبا�س على اخلليل
على بري ال�سبع قبيله قبيله
حي الع�شاير نخوة العربان
ّ
وبع��د ا�ست�ش��هاد املب��دع والفن��ان الفل�س��طيني ر�س��ام الكاريكات�ير ناج��ي العل��ي،
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تراث
وه��و اب��ن ال�ش��جرة قري��ة (�أب��و ع��رب) الذي يت�ص��ل معه ب�صلة القرب��ى؛ وتخليد ًا
غي �أبو عرب ا�سم فرقته �إىل فرقة (ناجي العلي) ،وقد
لذكرى ال�شهيد العليّ ،
�أ�ص��در حينه��ا �أب��و ع��رب تخليد ًا لروح ال�ش��هيد ناج��ي العلي� ،ش��ريط ًا كام ًال حمل
رث��ا ًء ومتجيد ًا له.
لق��د �أح��دث ا�ست�ش��هاد ناج��ي العل��ي ل��دى (�أب��و ع��رب) �صدم��ة كب�يرة؛ فه��و
رفي��ق درب يف الن�ض��ال ،ت�آخ��ى مع��ه يف اله��م ويف املعرك��ة ،وهال��ه �أن يغت��ال ناجي
العلي ،وهو يحمل ري�ش��ته وقلمه ،يدافع عن الق�ضية وال�ش��عب الفل�س��طيني .وكان
ال�ست�ش��هاده يف ب�لاد الغرب��ة �أمل م�ضاع��ف ،ف�أن�ش��د حزين� ًا:
ر�س �أعيا عليها القول
ِ
مال البالبل ُخ ْ
و�صوت الإذاعة بحزن عز ّا القد�س خمجول
وكل حر ي�صيح ب�أمل �صحيح م�ش معقول
ناجي العلي يا وطن ب�أيد الوطن مقتول
ولع��ل م��ن الأغ��اين اجلميل��ة الت��ي ذاع �صيته��ا ب�ين النا���س� ،أغني��ة (ي��ا مي��ا يف
دق��ة ع بابن��ا) ،وله��ذه الأغني��ة ق�ص��ة مع�برة ،وحل�س��ن احل��ظ فق��د تعرف��ت عل��ى
ال�ش��خ�ص ال��ذي �أوح��ى لأب��ي ع��رب به��ذه الأغني��ة وهو �ش��اب فدائ��ي مقاتل ،دخل
الأر���ض املحتل��ة يف عملي��ة فدائي��ة ،وق��د بقي متخفي� ًا يف �أحد الكه��وف لأيام عدة
بانتظار الفر�صة ال�سانحة لتنفيذ مهمته ،وملا طالت مدة االنتظار مما �أدى �إىل
نق���ص يف امل��واد التمويني��ة الت��ي كان��ت بحوزته ،مل ي َر ُبد ًا م��ن املجازفة واخلروج
م��ن خمب��أه؛ لت�أم�ين م��ا نق�صه من مواد غذائية .وت�ش��اء ال�صدف �أن ذلك املكان
ال يبع��د كث�ير ًا ع��ن قريت��ه الأ�صلي��ة؛ فقرر الذهاب �إليها وهو �أي�ض ًا �سي�س��تغل هذه
الزي��ارة؛ لر�ؤي��ة والدت��ه الت��ي مل يلتق بها من �س��نوات.
ويف ظلم��ة اللي��ل و�ص��ل قريت��ه وط��رق ب��اب بيت��ه ب��كل ح��ذر ،فج��اءه �ص��وت �أم��ه
ي�س��أل :م��ن الط��ارق؟ ف��رد عليه��ا معرف ًا با�س��مه ،ولكنها مل ت�صدق��ه ،ف�أجابته �أن
ابنه��ا ا�ست�ش��هد من��ذ زم��ن� ،س��مع �أب��و عرب ه��ذه الق�صة تروى من ذل��ك الفدائي
ال��ذي ع��اد بعد تنفي��ذ مهمته.
فغنى �أبو عرب قائ ًال:
يا ُيا يف دقة ع بابنا
يا ُيا هاي دقة �أحبابنا
يا ُيا هاي دقة قوية
يا ُيا دقة فدائية
يا ُيا ع�شاق احلرية
بدقوا على بوابنا
يا ُيا هذول الن�شامى
يا ُيا طالب الكرامه
يا ُيا هذول الغوايل
يا ُيا طالب املعايل
يا ُيا بي�سهروا الليايل
يا ُيا تا يحريروا ترابنا
وم��ن �أ�ش��هر �أغ��اين (�أب��و ع��رب) الت��ي �أ�صبح��ت م��ن كال�س��يكيات الأغ��اين
ال�ش��عبية ،ويغنيه��ا يف �أك�ثر حفالت��ه ،والت��ي ت�س��جل ح�ض��ور ًا ب�ين �أبن��اء ال�ش��عب
العرب��ي الفل�س��طيني ومنه��ا:
ي��ا مي��ا وان ج��اين العي��د ،ال�ش��هيد ،يا م��وج البحر ،هدي يا بحر ه��دي ،يا ظريف
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الطول ،زور بالدنا ،ما ان�سيتك يادار واهلل ،يا توتة الدار.
مل يخت��زل �أب��و ع��رب الذاك��رة الفل�س��طينية فق��ط يف ق�صي��دة �أو �أغني��ة ،ولكن��ه
�أ�س���س له��ا م��ن جدي��د ،ف��كان �إن�س��ان ًا ن��ادر ًا� ،ش��اعر ًا وفنان� ًا ومن�ش��د ًا ب�لا تكل��ف،
وكان وجه� ًا م�ش��رق ًا ل�ش��عبه ولن�ضال��ه احل��ق.
�س��تبقى جترب��ة (�أب��و ع��رب) الفني��ة ن��ادرة اخل�صو�صي��ة ،و�سي�س��جلها التاري��خ
ب�أح��رف م��ن ن��ور ،رحل��ة امت��دت لأكرث من  70عام ًا؛ بد�أت من قرية ال�ش��جرة يف
فل�سطني ،مرور ًا بقرى اجلليل الفل�سطيني وبنت جبيل اللبنانية ،يف طريقه �إىل
مدين��ة حم���ص ال�س��ورية الت��ي فيه��ا تفتحت مواهب��ه ،انطل��ق �إىل القاهرة وعمان
ودم�ش��ق وب�يروت ،ومنه��ا �إىل عوا�ص��م �أخ��رى حي��ث وج��د الفل�س��طيني؛ من�ش��د ًا
و�ش��اعر ًا ومغني� ًا للأر���ض وللوط��ن وللث��وار لل�ش��هداء ،للبي��ارات وللحق��ول ولنبع��ة
املاء و�ش��جرة التوت.
وبق��ي حل��م الع��ودة �إىل فل�س��طني بو�صلت��ه التي مل يح��د عنها؛ فلم تهرم يف داخله
توتة الدار ،ومل جتف عني املاء ،ومل تذبل �شجرة الزيتون..

�أبو عرب� ..أغانيك و�أ�شعارك واملواويل باقية فينا
كما هي فل�سطني ..باقية فينا.

صنع في
فلسطين

التراث الشعبي الفلسطيني
أغاني وألعاب األطفال
إعداد
إلهام الحكيم
حتدثن��ا يف �أع��داد �س��ابقة م��ن املجل��ة ع��ن ال�تراث ال�ش��عبي الفل�س��طيني متمث� ً
لا
بال�ش��عر ال�ش��عبي والغناء والأمثال وانعكا���س الواقع املجتمعي يف الن�صو�ص الأدبية
ال�ش��عبية ،وكم��ا ه��و انعكا���س جمتمع��ي يف ع��امل الكب��ار جن��ده ينطبق عل��ى الأطفال

�أي�ض ًا ب�ألعابهم و�أغانيهم وحكاياتهم املتداولة؛ فنجد الن�صو�ص الغنائية والألعاب
تع�بر ع��ن ق�ص��ة �أو حرك��ة �أو مث��ل وت��دل عل��ى امل�س��توى الفك��ري والإبداع��ي للطف��ل
وواقعه وطموحاته و�أمنياته امل�ستقبلية؛ من خالل الكلمة واحلركة؛ فالطفل ميلك
ا�س��تعداد ًا فطري� ًا للحرك��ة والتعب�ير بيدي��ه وفم��ه بح��ركات ع�ش��وائية من��ذ ال��والدة؛
طلب� ًا لل�ش��يء �أو رف�ض� ًا للقي��ود� ..إ�ضاف��ة لال�س��تكانة واله��دوء والن��وم عن��د �س��ماعه
تهلي��ل وتراني��م والدت��ه وهدهداته��ا يف الأ�ش��هر الأوىل.
م��ن هن��ا تب��د�أ اال�س��تعدادات الأوىل لالهتم��ام باللع��ب والغن��اء م��ع والدي��ه وعائلته،
ث��م م��ع �أقران��ه يف �س��ن ّيه الأوىل ،فيلج��أ للع��ب الف��ردي الب�س��يط املالئ��م لعم��ره ث��م
اجلماع��ي م��ع �أقران��ه م��ن الأطفال ،مبتدعني لأنف�س��هم عامل ًا خا�ص� ًا وقائم ًا بذاته،
ورمبا يكون ابتداع اللعبة حلظي ًا ب�سيط ًا ي�ضاف عليه من الآخرين؛ لتت�ش ّكل اللعبة
ث��م يت��م تداوله��ا عل��ى الدوام :وم��ع تخطيه كل مرحلة عمرية ميي��ل لرف�ض الألعاب
يعب عن بيئته املعا�شة ،من هنا
ال�سابقة ،وابتداع ما يتنا�سب مع من ّوه العقلي ومبا ّ
ميكنن��ا تق�س��يم مراح��ل الغناء واللع��ب عند الطفل �إىل:
 .1مرحل��ة تلق��ي تهلي��ل الن�س��اء من��ذ اللحظة الأوىل لوالدت��ه ،بخا�صة مع الوالدة يف

املنزل على يد الداية -القابلة -مع مت ّيز الغناء للذكر:
�إي ويها يا بلبل ع ال�شجر �إي ويها عي�ش واكرب يا ذكر
�إي ويها ويا عط ّية ربنا �إي ويها وياما نال اللي �صرب
وتتجاوز امل�س�ألة الفرح باملولود �إىل ذكر �صفاته والتفا�ؤل مب�ستقبله:
�إي ويها جابت �صبي يا حراير �إي ويها ُ
و�ش ْ
و�شته ب�أربع �ضفاير
�إي ويها وجايب لأبوه ال�سراير
�إي ويها و ابن �أ�ستاذ
وقد ال يذكر جن�س املولود ،بل يقت�صر على الدعاء للوالدة بال�سالمة وال�شفاء:
�إي ويها وبقلب طاقتنا
�إي ويها ف ّق�ست حمامتنا
�إي ويها ال فرحنا ببنت وال �صبي �إي ويها �إال ب�سالمة حبيبتنا
ه��ذه الأغ��اين والرتاني��م تع��د مقدم��ة �أ�سا�س��ية الهتم��ام الطف��ل م�س��تقب ًال بالأغني��ة
ال�ش��عبية؛ نظر ًا العتياده على التل ّقي ،ويكون الدور يف تلك املرحلة للأهل حتديد ًا
الوال��دة الت��ي تب��دع بنقل واقعها �ضمن تلك الأغاين� :س��فر ال��زوج ،املعتقد الديني،
احل��زن والفرح :...
ِذكر النبي ما �أح�سنو وذكر النبي ما �أحاله
قلب العليل �أبراه
وذكر النبي داعبو
وقهر الغربة:
يا ح�سريتي غ ّلقت البواب من �صوبي وحتالفوا عامل�صاحف ما يقربوا �صوبي
لب�سوا تياب ال�سفر يومني والتايل وتاري غيبتهم على طول الأيام
لب�سوا تياب ال�سفر يومني وما ط ّلوا وتاري غيبتهم طول العمر كلو
والقهر من الغربة يدعوها للطلب من الغ ّياب العودة للدار:
وينت��ا ي��دق الب��اب وينت��ا ييج��وا احلب��اب وحج��ارة الدار تبك��ي ع الل��ي �صحابه غ ّياب
ي��ا ع�ين حاجيب��كا ي��ا ع�ين حاج��ي ن��وح ي��ا ع�ين ك��وين عل��ى الغرب��ة طويل��ة روح
م��ن املالح��ظ �أن الأم تنق��ل معاناته��ا م��ن خ�لال الغن��اء للطف��ل م��ع يقينه��ا �أن��ه ال
يفه��م عليه��ا ،ب��ل ت�ؤن�س��ه هدهدته��ا لين��ام وال تبخ��ل علي��ه بالأغ��اين املفرح��ة:
هللي له يا حمامة هللي له تا ينام
وافر�شيله الري�ش الأخ�ضر وال َو�سا ِيد ري�ش نعام
وال تق�ص��ر الأم بنق��ل معتقده��ا لوليده��ا م��ن خ�لال زي��ارة مق��ام اخل�ض��ر؛ ملبارك��ة
الطفل:
جايني نزورك يا خ�ضر جايني نزورك ياهيه
تقبل نزورك يا خ�ضر تقبل نزورك ياهيه
وافتح بوابك يا خ�ضر وا�ستق ِب ْلنا �شو عليه
 .2مرحل��ة تط��ور �س��ن ّيه وتق ّب��ل الغن��اء مرتافق� ًا باللع��ب والرتقي���ص ورفع��ه للأعل��ى
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صنع في فلسطين
من قب��ل الوالدين والأخوة:
بج ْوزك ويفرح
ع الت�شي الت�شي �أمك عجوز وهر�شة و�أبوك �شيخ مدَ ْحدَ ح َ
تالعب ال�صبي بقولها:
�أ�سمر وخدوده عنرب يا عيني عليه والعني عني الغزال يا عيني عليه
وجبينه هالل يا عيني عليه ووجهه ب ِي ْحاليل يا عيني عليه
كما تخ�ص البنت:
احللق بيلبقلك والذهب بياليل يا بنتي هال�شلبية ت�صلح لك الهدية
ومن الغناء امل�صاحب للعب الذي ميار�س��ه الأب مع الأوالد بنكز �أك ّفهم املو�ضوعة
على الأر�ض:
ْقر ْمي�شة يا قرمي�شة يا حبة القنيم�شة بعتتني معلمتي �أ�شرتي كوز الب�صل
وقع مني وانك�سر بوق بوق يا عرو�س يا �أم احللق والدبو�س َخ ّبوا �إيديكو
بال�صندوق
�إ�ضاف��ة للعب��ة �أخ��رى؛ ي�ض��ع الأطف��ال �أك ّفه��م عل��ى الأر���ض ويق��ول الأب ب�س��رعة:
(ط��ار احلم��ام) ،فريف��ع الأطف��ال �أيديه��م مل ّوح�ين ..ث��م يك��رر م��رات ومي��رر بينها
ب�س��رعة( :طار احلمار) ،فيقع البع�ض بالفخ ظ ّن ًا منهم -احلمام ولي���س احلمار-
فيخ��رج م��ن اللعبة..
وم��ن لع��ب الأم م��ع �أ�صاب��ع الطف��ل( :م�ين اللي �س��رق البي�ض) وتغل��ق �إ�صبع ًا( .مني
اللي ودّاها) وتغلق �أ�صبع ًا �آخر( .مني اللي م�سكها) تغلق الإ�صبع الذي يليه( .مني
الل��ي �أكله��ا) تغل��ق الإ�صب��ع الأخ�ير .ث��م تق��ول الأم م��ع كرك��رة الطف��ل (ك��ر ك��ر ك��ر
ك��ر )..في�ضح��ك الطفل ..وللمزيد من �إ�ضحاكه وت�س��ليته:
خ ّر ْفتك خريريفة يف ذان �شريريفه
فيها عنزة بتولد قلت لها ما ِلك عنزة
قالت ذيب بيوكلني قلت له ما َلك يا ذيب
قال ال�سكني بتذبحني قلت له ما َلك �سكني
قالت حداد ب�س ّني قلت له ما َلك حدّاد
ملطم ع ذقني قال يل ّ
قال يل ّ
ملطم ع ذقني
وغريها:
حدارجه َبدا ْرجه كل عني دارجه َخ ْيـــــها و َب ْيـــــها يلعبوا بالتفاح
يا قاليد يا مالح وين خ ّبيتو اجلمال بني عكا والريحان دب ّو�سك ومنحو�سك
طري طاير من جرو�سك
 .3املرحل��ة الثالث��ة تع�بر ع��ن ا�س��تقاللية الطف��ل ب�ألعاب��ه وغنائ��ه الف��ردي �أو
الت�ش��اركي م��ع �أقران��ه ،وارتب��اط عدي��د منه��ا بالبيئ��ة والطبيع��ة وتب �دّل الف�ص��ول
واملنا�س��بات..
ونظ��ر ًا لتزام��ن حديثن��ا م��ع �ش��هر رم�ض��ان املب��ارك� ،س�نر ّكز عل��ى �أغ��اين الأطف��ال
اخلا�صة به وبالعيد؛ �إذ يعد هذا ال�شهر ذا خ�صو�صية مم ّيزة ؛ حيث اتباع عادات
وطقو�س خمتلفة عن بقية ال�شهور؛ من ا�ستعداد الأطفال مع �أهلهم لل�صيام الذي
يع��د م��ن وجه��ة نظره��م ،ال�س��حور ث��م تن��اول الطع��ام متى جاع��وا ظه��ر ًا �أو ع�صر ًا!
وقب��ل �آذان املغ��رب بقلي��ل ي�ش�ترون احلل��وى ويتجمع��ون يف �س��احة القري��ة �أو احل��ي
م�ؤدين الأغاين التي حتث امل�ؤذن على الإ�سراع بالآذان وك�أنهم �صيام! وما �أن يتم
له��م م��ا �أرادوه ،حتى ي�س��ارعوا للبي��وت؛ لتناول الطعام مع �أهلهم:
و ّذن و ّذن يا �شوره ْتذ َبحلك جاجة عورة توكلها وتنام ع رف احلمام
�أو :و ّذن و ّذن يا خطيب قبل ال�شم�س تغيب �سبع مكاتيب للنبي احلبيب
وبع��د الغ��روب ،ي ��ؤدي الأطف��ال �ألعابه��م املعه��ودة ،ث��م يلج ��ؤون للن��وم عل��ى �أم��ل
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امل�سحر فيخرجون من بيوتهم ويلحقون (�أبو طبلة) حاملني
اال�ستفاقة على �صوت ّ
قطع � ًا م��ن التن��ك ي�ضربونه��ا بالع�ص��ي مق ّلدي��ن امل�س��حر ،وخ�لال النه��ار ،ي ��ؤدي
الأطفال �أغنيات خا�صة بال�شهر الف�ضيل وال تقال �إال فيه؛ كونها مرتبطة بطقو�سه
الديني��ة ،ويرددونه��ا �س��اخرين م��ن املفط��ر ،رغ��م كونه��م كله��م غ�ير �صائمني!
يا فاطر رم�ضان يا مقلل دينك كلبتنا ال�سودا ت�سحب م�صارينك
يا فاطر اليوم يف متك حردون يا فاطر ه ّلق ه ّلق يف متك كلب معلق
يا فاطر يا َ ْب يا بزّاق الدم
ً
وقبل قدوم العيد ،يبد�أ الأطفال بالغناء؛ ترحيب ًا وا�ستقباال له:
ّ
ح�ضر حالك يا �سعيد
اليوم الوقفة وبكرا العيد
بكرا العيد ومنع ّيد وبندبح بقرة �سع ّيد
و�سع ّيد ماله بقرة بندبح بنته هال�شقره
وال�شقرة ما فيها دم بندبح بنته بنت العم
وخالل العيد يغنون:
العيد ر ّوح ع حيفا جاب اخلرج مليانة
ف ّرق على بناته وخ ّلى العرو�س زعالنة
ال تزعلي يا عرو�س بعدا اخلرج مليانة
و�أي�ض � ًا م�ش��اركتهم لأ�صدقائه��م م��ن احليوان��ات مقرتن��ة بطل��ب العيدي��ة م��ن
الوالدي��ن:
ب�سبو�سة �شعرا ناعم بحبها �أخوي �سامل يا ّميا ال ت�أذيها �أح�سن �أبكي عليها
�إمي و�أبوي هم اثنني بدي �أحكي كلمتني ياهلل عطوين العيدية قر�ش واحد وال
تنني
عيدية ما بتكفي �أول ما نزل ع �صفي
ومن الأغاين ،ت�شجيع الأطفال على �صندوق الفرجة:
د ّقت كنادرنا ع بالط ال�شام تَع تفرج و�شوف البي�ضة �أم احلزام
د ّقت كنادرنا ع بالط جنني تَع تفرج و�شوف احللوة �أم املنديل
د ّقت كنادرنا ع بالط حلب تَعتفرج و�شوف البي�ضة �أم الذهب
دقت كنادرنا ع بالط بريوت تع تفرج و�شوف البي�ضة �أم الك ّبوت
كذلك �أغنيات الأراجيح والقالب التي مت ا�ستحداثها بعد النكبة:

يا والد حمارب يويا �شدوا القوالب يويا قوالب �صيني يويا �شكل الفلينة يويا
بناته �سود يويا �شكل القرود يويا
علي ما مات يويا خ ّلف بنات يويا
بناته بي�ض يويا �شكل العفاريت يويا
مع �إظهار مت ّيز الأكل بالعيد من غريه من الأيام:
تع�شينا اليوم العيد ّ
عا�ش عا�ش ّ
تع�شينا تع�شينا فا�صولية ورز وحلمة م�شوية
وبالعودة للمقدمة القائلة بارتباط الأغنية بالبيئة واحليوانات الأليفة:
عندي تالت ع�صافري من دون جوانح بتطري
ح�سون و�شحرور وزعبوط �صغري �صغري يا ع�صافري
تعوا لن�شوف غ ّنوا من �شان ال�ضيوف
كيف نغني بدون دفوف كيف العمل والتدبري
والعالقة مع النبات ب�أغنيات ت�شبه احلكاية امل�ستطردة بطابع احلزورة:
عالتفاحة التفاحة �أبوي جبلي تفاحة ق�شرتا و�أكلتا ْ
واط َع ْمت اخواين منا
يللي رايح ع مكة جبلي معاك ُد ْرب ّكة الدربكة بقلب ال�صندوق وال�صندوق ماله
مفتاح
واملفتاح عند احلداد واحلداد بدو بي�ضة والبي�ضة حتت اجلاجة واجلاجة
بدها قمحة
والقمحة بالطاحونة والطاحونة م�سكرة فيها َم ْي معكرة هون مق�ص وهون
مق�ص
ويف عرو�س برتق�ص رق�ص
والت�أكيد على ارتباط بع�ض الطيور بفل�سطني ،ومنها الورور:
هز التني يا ورور وبعدو التني ما �أزهر
ما ن ّور �إال الزيتون يا زيتون احمل ليمون
�إ�ضاف��ة لذل��ك ،جن��د الأغ��اين الت��ي تدع��و للتم�س��ك بالأخ�لاق احل�س��نة وع��دم
االن�صي��اع لو�ساو���س ال�ش��يطان:
كان يف ناح بيتنا ب�ستان فيه �أ�شكال و�ألوان
و�س َو ْ�س بالذنب ال�شيطان �إين �أقطف هالرمان
ْ
تدحدَ ِلت على هالوردات ق ّر�صوين هالنحالت
ْ
لوال �شو ّية هامل ّيا ت�صار وجهي نفيخات
و�صلت عالب�ستان
من يومها يا �أخواتي ما ّ
وال قطفت من الرمان بدي �أم ّوت هال�شيطان
بدي �أم ّوت هال�شيطان
كم��ا يخاط��ب الطف��ل الفلف��ل احل��ار مكون� ًا حكاي��ة م��ع ع��دم الرتاب��ط ب�ين �أحداثه��ا

لكنها م�ست�ساغة ب�سيطة ولطيفة اللحن:
فلفل حد يا فلفل حد يا مزروع بني
الورد حلفت عليك ما تطلع طلعت اهلل
وا�سم اهلل
�شفت البابا والوزير عم ي�صطادوا
ع�صافري
بنته ملكة الب�سة �شبكة �أبوها ع�سكري
الب�س برنيطة
ع الزحليطة الزحليطة
وت��كاد �أغني��ات الأطف��ال ال تخل��و م��ن
ع�برة �أو حكم��ة رغ��م �صغ��ر �س��ن م��ن
يحفظه��ا �أو حت��ى يبتدعه��ا ،م��ع الت�أث��ر
باملعتق��د املجتمع��ي والدين��ي والواق��ع
االقت�ص��ادي ..وم��ن ث��م دخ��ول العام��ل الوطن��ي والن�ض��ايل بع��د النكب��ة والبع��د ع��ن
البي��ت والوط��ن:
ِوي ْنتا يا حبايبنا ِت ْلفي ب�شايركم نفر�ش فرا�ش الهوا ونقعد ن ِع ِل ْلكمُ
كذلك:
�شتي يا دنيا ع الطني اهلل ي�ساعد فل�سطني
فل�سطني بالدنا وال�صهاينة عداءنا
وغالب� ًا ترتاف��ق احل��ركات والرك���ض واللع��ب م��ع الأغني��ة فت�ضف��ي عليه��ا املزي��د من
الت�شويق.
ً
ً
ونظ��ر ًا لأهمي��ة الألع��اب احلركي��ة� ،س��نفرد له��ا بحث �ا منف��ردا يف ظ��ل التط��ور
التكنولوج��ي وغلب��ة ال�س��كون عل��ى احلرك��ة الهام��ة للأطف��ال.
امل�ص��در� :أغ��اين و�ألع��اب الأطف��ال يف ال�تراث ال�ش��عبي الفل�س��طيني .د/ح�س��ن
البا���ش .دار اجللي��ل.
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صنع في
فلسطين

الفن التشكيلي المقاوم..
الفن الفلسطيني نموذجًا
حوار
هدباء العلي

كان الف��ن -وم��ازال -نتاج � ًا ل�ل�أرواح العظيم��ة،
ومع�بر ًا ع��ن تل��ك ال��روح الت��ي تن��زع لتغي�ير الع��امل،
فه��و ق��ادر عل��ى ك�ش��ف العالق��ات امللتب�س��ة يف جت��ارب
له��ا �أبع��اد خا�ص��ة يف التعب�ير الفن��ي ع��ن تفا�صيل قلما
ينف��ذ �إليه��ا� ،إال فن��ان مره��ف الإح�سا���س؛ وذل��ك م��ن
خ�لال عامل الألوان والت�ش��كيل ع�بر لغة خا�صة؛ لينقل
االنفع��االت والأح�لام والآم��ال مب�س��تقبل جدي��د وع�بر
لوح��ة �أو منحوت��ة �أو جداري��ة �صم��اء.
يف ه��ذا اللق��اء م��ع رئي���س احت��اد الفنان�ين الت�ش��كيليني
الفل�س��طينيني الفن��ان عب��د املعط��ي �أب��و زي��د ،م��ن
معر���ض ي��وم الأر���ض ال��ذي �أقيم يف �صالة ال�ش��عب يوم
الأربع��اء  2016/3/30نتح��دث ع��ن الآف��اق الراهنة
للف��ن الت�ش��كيلي العرب��ي عام��ة والفل�س��طيني بوج��ه
خا���ص ،وبخا�ص��ة بع��د جت��اوز التحديات الت��ي فر�ضت
عل��ى الت�ش��كيليني الفل�س��طينيني.
• ه��ل ميكنن��ا احلدي��ث ع��ن واق��ع احلرك��ة
الت�ش��كيلية الفل�س��طينية يف ظ��ل املنعطف��ات
الت��ي يتعر���ض له��ا احل��دث الفل�س��طيني ب�ش��كل
عام؟
نح��ن يف �س��ورية بد�أن��ا حركتن��ا الت�ش��كيلية يف ظ��ل
وزارة الثقاف��ة ال�س��ورية� ،ش��كلنا احت��اد الفنان�ين
الت�ش��كيليني الفل�س��طينيني ،و�ض��م جمموع��ة م��ن
الأجي��ال ال�ش��بابية واملحرتف�ين واملتخرج�ين م��ن كلي��ة
الفن��ون اجلميل��ة يف �س��ورية ،لي�صب��ح لدين��ا فريق ًا من
الفنان�ين .
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بد�أن��ا معار�ضن��ا من��ذ ال�س��تينيات ،فكن��ا نقي��م معر�ض ًا
�س��نوي ًا ،ومعر���ض الكرام��ة ي�ش��ارك في��ه نخب��ة م��ن
الفنان�ين الت�ش��كيليني الفل�س��طينيني ،مررن��ا ب�أزم��ات
ع��دة �أق�س��اها كان��ت احلرب عل��ى �س��ورية وتداعياتها،
فقدن��ا كث�ير ًا ،لنع��ود �إىل نقط��ة البداي��ة حماول�ين
ترمي��م م��ا بق��ي.
لق��د خ�س��رنا املبن��ى املخ�ص���ص لن��ا ،وكذل��ك �أعم��ال
الفنان�ين يف مقرن��ا ،وا�س��تطعنا النهو���ض م��ن جدي��د
والتما�س��ك و�إع��ادة ممار�س��ة ن�ش��اطاتنا الت�ش��كيلية يف
�صال��ة ال�ش��عب ،برعاي��ة احت��اد الفنان�ين الت�ش��كيليني
ال�سوريني ،وبالتعاون معهم �أعدنا ملعر�ض يوم الأر�ض
حيويت��ه و�ألق��ه ،وق��د اجتزن��ا اخل��وف و�أ�صبحن��ا �أك�ثر
متا�سك ًا .
• يب��دو �أن فل�س��طني برموزه��ا ومفرداته��ا
ودالالته��ا الثقافي��ة واحل�ضاري��ة ،حا�ض��رة
بق��وة يف �أعم��ال الفنان�ين امل�ش��اركني ،م��ا �أب��رز
�س��مات الف��ن الت�ش��كيلي الفل�س��طيني؟
نح��ن نعم��ل عل��ى �إحي��اء تراثن��ا الفل�س��طيني ال��ذي
يح��اول اجلي��ل القدمي احلف��اظ عليه ،وعلى مفرداته،
م��ن الث��وب الفل�س��طيني �إىل القي��م الثقافية والرتاثية
الت��ي ب��د�أت ت�ضيع.
يح��اول جي��ل ال�ش��باب الي��وم م��ن جدي��د �إحي��اء ه��ذه

املرحلة؛ انطالق ًا من �إعادة بناء ثقافتنا الفل�سطينية
م��ن حي��ث العم��ارة والبيوت واحل��ارات؛ ملقاومة تهويد
ال�تراث الفل�س��طيني والث��وب الفل�س��طيني والزخارف.
كل ه��ذه التفا�صي��ل �أ�صبح��ت ج��زء ًا م��ن اللوح��ة
الت�ش��كيلية الفل�س��طينية؛ لي���س �إقحام � ًا فيه��ا ،ب��ل
بو�صفها جزء ًا من تكوينها ،وجزء ًا من الر�س��الة التي
يحمله��ا الفن��ان الفل�س��طيني الي��وم ،يف �إط��ار الدف��اع
ع��ن ال�تراث والهوي��ة؛ لنحق��ق االنت�ص��ار ،وبخا�ص��ة
عندم��ا ننق��ل ه��ذه التجرب��ة من اجليل املتمر���س الذي
�ش��هد بداي��ات ال�ص��راع �إىل اجلي��ل اجلديد الذي ن�ش��أ
بعيد ًا عن فل�سطني؛ من خالل �إن�شاء مراكز جتمعات
يف املخيمات الفل�سطينية ،فرابطة يف جرمانا و�أخرى
يف خان دنون وجتمع فناين فل�سطني ال�شباب ،ورابطة
الت�صوي��ر ال�ضوئ��ي؛ ليتحق��ق التوا�ص��ل م��ع الفنان�ين
وتنظي��م العم��ل و�ض��م نت��اج عم��ل كل جمموع��ة يف
املعار���ض الت��ي نقيمه��ا يف املنا�س��بات الفل�س��طينية يف
�أماك��ن التجمع��ات الفل�س��طينية.
• ه��ل هن��اك توا�ص��ل ب�ين احلرك��ة الت�ش��كيلية
يف الداخل وبينكم من خالل معار�ض م�شرتكة
�أو عرب و�سائل ات�صال �أخرى؟
هن��اك توا�ص��ل دائ��م م��ع زمالئن��ا داخ��ل فل�س��طني
وخارجه��ا ،وبخا�ص��ة م��ع �س��هولة التوا�ص��ل ع�بر النت،

نتب��ادل اخل�برات الثقافي��ة واللوحات وال��ر�ؤى النقدية
ونتوا�ص��ل ونقيم املعار�ض امل�ش�تركة �إ�ضافة للمعار�ض
الإلكرتوني��ة املتنقل��ة ،حي��ث يت��م ت�صوي��ر الأعم��ال
وتكبريها وعر�ضها .ولدينا الآن معر�ض (على طريق
القد���س) ،مب�ش��اركة ع�ش��ر دول ،و�س��يفتتح يف ذك��رى
النكب��ة يف اخلام���س ع�ش��ر م��ن �أي��ار ،وتتمث��ل امل�ش��اركة
ال�س��ورية في��ه بع�ش��رة فنان�ين فل�س��طينيني وع�ش��رة
فنانني �سوريني ،وذلك يف �صالة حممد وهيبي ،وهذه
التجرب��ة تنطل��ق للم��رة الأوىل ،ونتمن��ى له��ا النج��اح.
• ه��ل كان��ت احلرك��ة النقدي��ة مواكب��ة
ب�ش��كل جي��د لنت��اج الفنان�ين الت�ش��كيليني
الفل�س��طينيني؛ �إذ و�ص��ف ه��ذا النت��اج غالب��ا
باملبا�ش��رة؟
كان��ت احلرك��ة الت�ش��كيلية الفل�س��طينية ت�س��جيلية
�إىل ح��د كب�ير؛ كونه��ا كان��ت ردة فع��ل ،ولك��ن مع تطور
التقني��ات والثقاف��ة الفكري��ة للفن��ان الت�ش��كيلي ،ب��د�أ
ينظ��ر للوح��ة عل��ى �أنه��ا لي�س��ت كام�يرا للعر���ض ،ب��ل
ب��د�أ ي�ضي��ف ر�أي��ه للح��دث وانطباعات��ه ور�ؤيت��ه الفنية؛
فالفن��ان ه��و جمم��وع انفع��االت ،عندم��ا يخت��زن
املعلوم��ات وتختم��ر يف ذاكرته ،وتنعك���س على اللوحة،
ي�أتي النتاج رائع ًا ومده�ش ًا؛ هذا يعود مل�ستوى الثقافة
ومدى ت�أثره باحلدث؛ لي�صبح �أكرث حرية يف التعبري،
بينم��ا تقي��ده املبا�ش��رة يف ترجم��ة �إح�سا�س��ه الفن��ي.
• الف��ن املق��اوم ه��و نت��اج طبيع��ي حلال��ة
التحدي��ات الت��ي يعي�ش��ها الفنان الفل�س��طيني؛
ج��راء ممار�س��ات االحت�لال ،م��ا �أب��رز �س��مات
ه��ذا الف��ن؟
تعر���ض كث�ير م��ن فن��اين الأر���ض املحتل��ة لتمزي��ق
لوحاته��م واعتقالهم وم�صادرة حرية التعبري لديهم،
كانت حتديات كبرية لكننا ننطلق اليوم بحرية وبفكر
جدي��د  ،فك��ر مق��اوم بعي��د ًا ع��ن االنفع��ال ،وبعقالني��ة

ب��د�أت تطغ��ى عل��ى اللوح��ة الت�ش��كيلية ع�بر الإقن��اع
لإي�ص��ال الفك��رة وال��ر�أي �إىل املتلق��ي ،فب��ات الفن��ان
غ�ير ق��ادر عل��ى �إجن��از لوحت��ه مبف��رده ،ب��ل نح��اول
ق��در الإم��كان العم��ل ب�ش��كل جماع��ي ،م��ن خ�لال عق��د
جل�سات حوار ولقاءات حول مفهوم اللوحة ودالالتها،
وكذل��ك تق��ام ور�ش��ات عم��ل خا�ص��ة للفنان�ين ال�ش��باب
يف التجم��ع ،وكذل��ك اللق��اء م��ع الفنان�ين املحرتف�ين
واال�س��تفادة م��ن خرباته��م؛ لتحدي��د اله��دف وتعزي��ز
فك��ر املقاوم��ة �ض��د االحت�لال ،وتكري���س ال�تراث
واملف��ردات والرم��وز الفل�س��طينية.
• ه��ل و�ص��ل الف��ن الت�ش��كيلي الفل�س��طيني �إىل
العاملي��ة ،وا�س��تطاع خماطبة ال��ر�أي العاملي؟
ي�س��جل للف��ن الفل�س��طيني متي��زه ب�إنت��اج املل�ص��ق
الفل�س��طيني ال��ذي م��ن خالل��ه دخلن��ا العاملي��ة ،كان��ت
�أعمالن��ا حتري�ضي��ة؛ لإي�ص��ال �أفكارن��ا بطريق��ة م�ؤثرة
وفاعل��ة ،وكث�ير من �أعمالنا الت�ش��كيلية �أخذت مكانتها
م��ن خ�لال فنانين��ا املهم�ين الذي��ن ا�س��تطاعوا �إي�صال
الق�ضية ،و�أ�ش��يد هنا مبا قدمه الفنانون العرب �أي�ض ًا
ل�صالح هذه الق�ضية ،وبخا�صة ال�س��وريني؛ من خالل
ط��رح الق�ضي��ة الفل�س��طينية ومفرداته��ا يف �أعماله��م.
• ب��رزت ظاه��رة ف��ن الر�س��م عل��ى جداري��ات
�ضخم��ة يف بع�ض املدن داخل الأر�ض املحتلة؛
حتدي� ًا للع��دو وملواجه��ة عملي��ات التهوي��د ،م��ا
ر�أيك��م به��ذه الظاهرة؟
نحي��ي كل زمالئن��ا الذي��ن يعمل��ون لن�ش��ر ه��ذه
الثقاف��ة ،فهن��اك كث�ير م��ن اجل��دران الفارغ��ة ملأه��ا
الفنان��ون الت�ش��كيليون يف �أك�ثر م��ن منطق��ة وبحرفي��ة
عالي��ة؛ لأن تزي�ين اجل��دران واملناط��ق يحف��ز عل��ى
تعزي��ز الهوي��ة ،وه��ي جزء من ال�ص��راع الذي نخو�ضه
بالل��ون والفر�ش��اة ،بالثقاف��ة ،باللوح��ة الت��ي ن�ص��ب
�أفكارنا عليها؛ ليتابعها �أكرب عدد من املتابعني ،نن�شر

ثقاف��ة املقاوم��ة م��ن خالله��ا ،وبخا�ص��ة لدى النا�ش��ئة،
ع�بر ر�س��ائل فني��ة تنط��وي عل��ى قيم��ة فني��ة و�أخالقي��ة
ووطني��ة؛ وبذل��ك ردم��ت اله��وة ب�ين النخب��ة والعام��ة
م��ن خ�لال االنتق��ال م��ن لوحة �صغ�يرة �إىل جدارية يف
الط��رق العام��ة.
• �إىل مت��ى �س��تبقى فل�س��طني -برموزه��ا
ومفرداتها -عام ًال ملهم ًا للفنانني الت�شكيليني؟
م��ادام ال�ص��راع م�س��تمر ًا بينن��ا وب�ين عدون��ا
ال�صهي��وين ،والفن��ان الت�ش��كيلي يخو���ض معرك��ة
االنت�ص��ار ،ف�إنن��ا ل��ن نتخل��ى ع��ن تراثن��ا وع��ن هويتنا؛
لأن��ه كم��ا يقدم �أبناء فل�س��طني �أرواحهم فداء للق�ضية
يف ن�ضاله��م وت�صديه��م املبا�ش��ر للع��دو ،كذل��ك يق��دم
الفن��ان الت�ش��كيلي بثقافت��ه و�أعمال��ه مب��ا حتمل��ه م��ن
ر�س��ائل �ش��ك ًال من �أ�ش��كال املقاومة؛ لأن هناك تكام ًال
ب�ين العم��ل الع�س��كري والعم��ل الن�ض��ايل.
ً
• رع��ت م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة كث�يرا م��ن
الأن�ش��طة الفني��ة ،وم��ن خالل جملته��ا (زهرة
املدائ��ن) تابع��ت الأن�ش��طة والفعالي��ات،
و�س��لطت ال�ض��وء عل��ى التج��ارب الإبداعي��ة
املتمي��زة ،م��ا دور الإع�لام يف م��دِّ اجل�س��ور
ب�ين خمتل��ف �صن��وف الثقاف��ة والفن��ون وب�ين
اجلمه��ور؟
ً
ً
بالت�أكي��د ،يلع��ب الإع�لام دورا هام�ا يف الو�ص��ول �إىل
�أك�بر ع��دد م��ن اجلمه��ور؛ من خالل املق��االت النقدية
والأخب��ار والإ�ض��اءة على الأن�ش��طة الفنية؛ ما يحر�ض
اجلمهور على املتابعة ،ويعلن عن احلالة الفنية .ودور
الإع�لام كب�ير ج��د ًا يف ن�ش��ر ثقاف��ة املقاوم��ة وتعزي��ز
الف��ن املق��اوم؛ م��ن هن��ا نحي��ي جملة (زه��رة املدائن)
على ما تبذله من جهود يف �سبيل توثيق امل�شهد الفني
وال�سيا�س��ي والثق��ايف؛ خدم��ة لق�ضيتن��ا جميع� ًا ق�ضي��ة
فل�سطني.
• �أ�س��تاذ عب��د املعط��ي �أب��و زي��د ..كلم��ة �أخ�يرة
لزهرة املدائن.
هدفن��ا ه��و فل�س��طني ،ح��اول كث�يرون حتوي��ل البو�صل��ة
ع��ن فل�س��طني ،ولكنن��ا ن�صح��ح االجت��اه؛ لأن �صراعن��ا
م��ع الع��دو هو �صراع ثق��ايف وح�ضاري واجتماعي ،وقد
�سرقوا تراثنا وح�ضارتنا ونحن نحاول �إعادة بناء ولو
ج��زء م��ن هذا ال�تراث والوقوف من جديد.
ن�ش��كر ملجل��ة (زه��رة املدائ��ن) ه��ذا اللق��اء ،و�أمتن��ى
�أن ي�س��تمر ه��ذا التوا�ص��ل يف م�ش��اريعنا املقبل��ة.
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مطبخنا

القدرة
ْ
م��ن امل�أك��والت الت��ي ي�ش��تهر به��ا املطب��خ الفل�س��طيني (ال ِق� ْ�درة) ،وتع��د م��ن الوجب��ات الرئي�س��ة يف الوالئ��م والأفراح
وخمتلف املنا�س��بات ،وت�ش��تهر بها ب�ش��كل مميز مدينتا غزة واخلليل..

المكونات والمقادير:

 2 .1ك�أ���س رز ق�ص�ير  +1ك�أ���س رز ب�س��متي ،الت��ي �أًبح��ت ت�ض��اف ب��دل
ال��رز الطويل.
 1 .2كيلو حلمة قطع كبرية �أو دجاج ،ح�سب الرغبة.
 2 .3ب�صلة متو�سطة احلجم.
 1 .4ر�أ�س ثوم مفروم ناعم.
 1 .5كوب ح ّم�ص منقوع وم�سلوق مدة  10دقائق.
 1 .6فنجان زيت نباتي.
 2 .7ملعقة �سمن عربي �أو زبدة حيوانية.
 2 .8لرت ماء دافئ.
 1 .9ملعقة حب الهال  1 +ملعقة هال مطحون.
 1 .10عود قرفة +عدة م�سامري قرنفل  +ن�صف ملعقة �صغرية كمون.
 1 .11ملعقة �صغرية كركم؛ لتلوين الرز  +ن�صف ملعقة كزبرة جافة.
 .12فلفل �أ�سود حب؛ ح�سب الرغبة  +ملح؛ ح�سب الرغبة.
 .13زبيب ومك�سرات؛ للتزيني النهائي.

الطريقة:
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 .1ن�ضع ن�صف كمية الزيت يف وعاء الطبخ على النار.
 .2ن�ضيف ب�صلة مفرومة فرم ًا ناعم ًا ونحركها حتى الذبول.
 .3ن�ضي��ف اللح��م �-أو الدج��اج -م��ع حب��وب اله��ال وورق الغ��ار ،ونق ّلبه��ا م��ع الب�ص��ل حت��ى ي�ش� ّوح اللح��م جي��د ًا ،ث��م ن�س��كب امل��اء والفلف��ل
الأ�س��ود ،ون�ترك املزي��ج يغل��ي حت��ى ن�ضوج اللح��م ..ونرتك��ه جانب ًا.
 .4ن�ض��ع بقي��ة الب�ص��ل املقط��ع ب�ش��كل �ش��رائح رفيع��ة م��ع باق��ي كمي��ة الزي��ت ِبال ِق ْدر-اخلا���ص بال��رز -عل��ى الن��ار حت��ى يحم��ر قلي� ً
لا,
ث��م ن�ضي��ف ل��ه الث��وم املف��روم م��ع بقية البه��ارات والكركم وامللح ويتم التحريك جيد ًا؛ ليختلط املزي��ج ،بعدها ن�ضيف عليه احل ّم�ص
امل�س��لوق جزئي� ًا ،ونرتك��ه على نار هادئة م��دة  10دقائق.
 .5ن�س��كب بع�ض� ًا م��ن م��رق اللح��م عل��ى املزي��ج حتى يغلي ,و�أخ ً
ريا ي�ضاف الأرز املغ�س��ول وامل�صفى على ن��ار قوية حتى الغليان ،ثم
نخف��ف النار �إىل �أن ين�ضج الرز.
 .6نوزع ال�سمنة �أو الزبدة على وجه الطعام ونعاود تغطية ال ِق ْدر.
 .7يف تلك الأثناء ،نح ّمر اللحمة �-أو الدجاج -بالفرن ونح ّم�ص املك�سرات.
 .8ن�س��كب ال��رز بوع��اء ال�ضياف��ة ،وجنلل��ه باللحم��ة ،ث��م نز ّين��ه املك�س��رات املح ّم�ص��ة والزبي��ب ويق��دم �س��اخن ًا.
و�صح��ة وعوايف.
مالحظ��ة� • :أكل��ة الق��درة التقليدي��ة ال تطب��خ بطنج��رة عادي��ة وعل��ى الغ��از كم��ا ن ّوهن��ا بداي��ة..
بل ِب ِق ْدر خا�ص -فخار -مز ّود بغطاء ويو�ضع بفرنية الدار� ,أو ُي ْط َمر يف الأر�ض بحفرة
خا�صة لل ِق ْدرة وحتته احلطب ،وتغطى احلفرة حتى الن�ضج ،كما يو�ضع اللحم
عل��ى وج��ه ال��رز .وه��ذا ال يطب��ق حالي � ًا �إال يف بع���ض املطاع��م ،والبي��وت
القدمي��ة املحتفظ��ة بحف��رة �أو ُف ْر ِن ّي��ة ،وبه��ذا حتتف��ظ الن�س��اء بجانب مهم
م��ن الرتاث والهوية الفل�س��طينية.

الح ْلبة

إعداد
إنعام الحكيم

المكونات:

 2 .1كوب طحني.
 2 .2كوب �سميد خ�شن.
ً
 1 .3كوب زيت زيتون و�سمنة معا (منا�صفة).
 1 .4كوب حلبة حب م�سلوق.
 1 .5كوب ماء احللبة امل�سلوقة (دافئ).
 1 .6ملعقة كبرية مم�سوحة خمرية.
 .7مك�سرات ح�سب الرغبة.

الطريقة:

 .1خلط جميع املواد اجلافة.
� .2إ�ضافة حبوب احللبة امل�سلوقة.
� .3إ�ضافة خليط الزيت وال�سمنة وفرك اخلليط جيد ًا.
� .4إ�ضافة ماء احللبة الدافئ وعجن املزيج حتى تت�شكل عجينة متجان�سة.
 .5ترتك مدة  10دقائق جانب ًا؛ لرتتاح العجينة وت�صبح جاهزة.
 .6يتم فردها بال�صينية وتقطيعها  -مثل �صينية الكبة  -ثم تزيينها باللوز.
 .7تدخل للفرن ال�ساخن بدرجة  180درجة ملدة ربع �ساعة ،حتى ي�صبح لونها ذهبي ًا.
 .8ي�صب فوقها القطر البارد.
 .9تو�ضع بوعاء ال�ضيافة وتقدم باردة.
مالحظة :
• ميكن �إ�ضافة القليل من ال�سم�سم �أو حبة الربكة -احلبة ال�سوداء -خالل العجن.
• تعد احللبة من احلبوب التي ت�ساعد على زيادة الوزن؛ لذلك ين�صح با�ستخدامها من قبل الذين ي�شكون قلة الوزن.
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وسالمي لكم

براء شراري ..شرارة الذكاء المتقدة
�أتنبت الزهور يف كانون؟! �أتربعمت َقب ُل يف ت�شرين؟! �أمتطر ال�سماء يف �آب؟!
كث�يرة ه��ي امل�س��تحيالت الت��ي ق��د تت��وارد لأذهانن��ا� ،أو ن�س��مع به��ا حق� ًا ،ولك��ن يف النهاي��ة
ال �ش��يء م�س��تحيل؛ فامل�س��توطن الأ�س��طورة قد يتوهم احتالله �أر�ض ًا بكل ما فيها ومن
فيه��ا ،ولكن��ه ال يعل��م ب�س��ذاجته �أن��ه خم��دوع؛ فه��و مهما فعل لن ي�س��توطن فك��ر ًا ندي ًا؛
ه��ذا ه��و امل�س��تحيل عين��ه وال��ذي لن يتحقق ولن يف��رح به العدو يوم� ًا ،والأغرب الذي
يجع��ل امل�س��تحيل �أعج��ب و�أعج��ب ..ه��و �أن يك��ون هذا الفكر احل��ر النا�ضج ملك ًا ملن ال
يتوقع��ه �أح��د �أ�ص� ً
لا؛ �إن��ه فك��ر برع��م �صغ�ير واعد من حدائ��ق �أرواح وعقول فل�س��طينية
�أبية..
نع��م� ..إن��ه ب��راء؛ ذاك الطف��ل الكب�ير ال��ذي مل يتج��اوز الثامن��ة م��ن عمره؛ �ص��ار حديث
نور الطباع
ثالث��ة �أك�بر علم��اء �أوربي�ين م��ن جن�س��يات خمتلف��ة يف ليل��ة و�ضحاه��ا؛ لإثبات��ه نظري��ة
جديدة بكل تفا�صيلها ،ودخل بها جمال العاملية وال�ش��هرة يف علم الريا�ضيات من �أو�س��ع الأبواب ،وحاز لقب (�أ�صغر عامل)..
�إن��ه ب��راء �ش��راري� ..ش��رارة العل��م وال��ذكاء الت��ي �أ�ش��علت جذوته��ا الربيئ��ة النا�ضج��ة حط��ب املخي��م النائ��ي يف لبن��ان؛ لي�ش��هد
دفء وهجه��ا ونوره��ا القا�ص��ي وال��داين ،ب��دء ًا م��ن �أبوي��ه اللذي��ن �ش��هدا ل��ه بالنب��وغ يف ا�س��تخدام الأرق��ام والعملي��ات
احل�س��ابية ،وانتق��ا ًال ملعلمت��ه يف املدر�س��ة الت��ي اقرتح��ت و�ضع��ه يف مدر�س��ة املوهوب�ين؛ عندم��ا تعرف��ت علي��ه بع��د
انتقال��ه و�أ�س��رته للعي���ش يف لن��دن ،ولك��ن حال��ت الظ��روف االقت�صادي��ة دون تنفي��ذ ر�ؤي��ة املعلم��ة� ،إىل �أن
اكت�شف براء نظريته ،و�أف�صح عنها ،و�صار حديث الأل�سن ومو�ضع �إ�شارة البنان ..وهنا تبنته جامعة
(�أك�س��فورد)؛ ت�ش��جيع ًا ل��ه؛ ليكم��ل درا�س��ته..
لكن ال�س�ؤال املحري الآن :هل �سيبقى اجلهابذة من �أطفال فل�سطني حتت رعاية �أياد غريبة؟!!
هك��ذا وب��كل ب�س��اطة �س��ي�ضعون �أياديه��م عل��ى عقوله��م الت��ي تنري ظ�لام كون ب�أكمله حتت م�س��ميات
ع��دة!! �إىل مت��ى �س��نبقى ننظ��ر مكت��ويف الأي��دي دون �أدن��ى تعب�ير �أو ح��راك؟ �إىل مت��ى �س��يبقى
�أطفالك يا فل�سطني م�أ�سورين داخل حدودك وخارجها..؟ متى �سننتبه خلطورة الأمر؟ و�إىل متى
�ستبقى طفولة �أبناء فل�سطني م�سلوبة حتت �شعارات االهتمام وعناوين �أخرى خمتلفة مبهرجة..؟
ال �أدري ...ولك��ن ،م��ا �أعرف��ه� ،أن كل ليمون��ة �س��تنجب طف� ً
لا ..وحم��ال �أن ينته��ي الليم��ون ..و�أن رح��م
فل�س��طني يجود رغم الأمل بالأبطال واملفكرين واجلهابذة؛ و�أنها كانت –و�س��تبقى -منارة للعطاء من �أ�صغر برعم فيها� ..ش��اء من �ش��اء و�أبى من �أبى.

اال�سم:براء �إبراهيم �شراري
العمر� 8:سنوات
الإجن��از :حا�ص��ل عل��ى لق��ب �أ�صغ��ر ع��امل؛ الكت�ش��افه نظري��ة
يف الريا�ضيات ،تختزل عمليات ال�ضرب الطويلة دون احلاجة
للقل��م والورقة �أواحلا�س��بة الآلية.
مكان الإقامة ال�سابق :خميم عني احللوة  ،لبنان.
مكان الإقامة احلايل :لندن
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