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ملخص
ش ّكل املسجد األقصى عنواناً مركزياً لتفجر اهلبات واالنتفاضات اجلماهريية يف فلسطني
على مدى العقود الثالثة املاضية ،كما شكل العدوان املتصاعد عليه مبقابل العجز عن الرد
املنظم دافعاً مستمراً جلوالت املواجهة الشعبية الثالث ما بعد انتفاضة األقصى .2000
جنحت هبة باب األسباط عام  2017بالتأكيد أن ميزان القوى ال يسمح للكيان الصهيوني
بتقسيم األقصى أو تهويده ،لكن عدم تسليم االحتالل لتلك النتيجة ،واالعرتاف األمريكي
بالقدس عاصمة له يدفعه إىل مواصلة حماولته تغيري هوية املسجد ،وتزيد يف حتفيزه رغبته
يف االستفادة من الدفعة املعنوية اليت شكلها هذا االعرتاف قبل أن يذوب وهجها ،واستثمار
فرتة رئاسة دونالد ترامب اليت تبدو غري مستقرة ،كما حتفزه بيئة الصراع البيين العربي
وتطلع خنب جديدة لتثبيت حكمها بشكل جيعل الصفقات ممكنة .على املستوى التفصيلي
يبدو الصراع على هوية باب الرمحة وحميطه العنوان األكثر اشتعا ً
ال ،وتبدو الفرتة من
 2018/9/26-7/22الفرتة األكثر احتما ً
ال لتفجر املواجهة عليه ،وهذا االستقراء للعنوان
والتاريخ احملتمل من شأنه أن يرفع فرص االستعداد لتلك املواجهة ور ّد العدوان ،وأن يزيد
فرص محاية باب الرمحة وحميطه بردع االحتالل عن عدوانه املرتقب.
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أوالً :مقدمـــة فـــي فهـــم عالقـــة المســـجد األقصـــى
بالمواجهـــات الشـــعبية مـــع االحتـــال
مقدمتان مهمتان ال بد من التوقف عندهما ملقاربة موضوع األقصى وعالقته حبركية

الصراع مع املشروع االستعماري الصهيوني على أرض فلسطني :املقدمة األوىل هي حتليل

عالقة املسجد األقصى باهلبات الشعبية يف فلسطني :ففي عام  1990شكلت جمزرة املسجد
األقصى وما تالها ذروة من ذروات االنتفاضة األوىل ،ويف عام  1996انطلقت هبة النفق رداً
لنفق حتت سور املسجد األقصى وشكلت تلك اهلبة
على افتتاح حكومة نتنياهو األوىل ٍ

التجربة املصغرة النتفاضة األقصى ،اليت انطلقت بدورها يف عام  2000وكان شرارتها
اقتحام أريئيل شارون لألقصى تعبرياً عن رفضه مسار التسوية ورفضه أي تفاوض على
مصري القدس ،وإيذاناً بصعود أجندة تهويد املسجد األقصى إىل صدارة األهداف املركزية

للمشروع االستعماري الصهيوني –وهو اجتاه متصاعد حتى يومنا هذا -بينما جاءت
انتفاضة السكاكني يف عام  2015رداً على حماولة التقسيم الزماني للمسجد األقصى

والتنكيل باملرابطات على أبوابه ،أما هبة باب األسباط  2017فجاءت رداً على حماولة

االحتالل فرض بوابات التفتيش اإللكرتونية على أبواب املسجد األقصى املبارك.

االستنتاج الواضح هنا هو أن األقصى شكل شرارة االنطالق األساسية جلميع اهلبات الشعبية

الكربى يف الضفة الغربية وذلك على مدى ثالثة عقو ٍد متتالية من الزمن ،ما جيعل قراءة
معركته والتطورات الدقيقة فيها جزءاً مهماً من إدراك صورة املواجهة الشاملة على أرض
فلسطني ،ومؤشراً مهماً على إمكانية تفجر املواجهات ذات الطابع الشعيب الواسع.
أما املقدمة الثانية فهي حتليل االجتاهات املركزية اليت دفعت إىل مواجهات متتالية يف

الضفة الغربية والقدس وهي:

 -1إفالس املشروع السياسي للقيادة الرمسية الفلسطينية وفشله يف حتقيق الوعود
املنتظرة.

بشكل ملموس للجميع عرب
 -2يف مقابل تغول املشروع الصهيوني يف الضفة الغربية
ٍ
االستيطان واحلواجز وتقطيع أوصال الضفة.
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 -3العدوان املتصاعد الذي تتعرض له القدس واملسجد األقصى حتديداً.
 -4يقابل ذلك كله عجز الفصيل الفلسطيين بصورته اهلرمية املعتادة عن االستجابة
هلذه التحديات وتقديم إجابات ناجعة هلا؛ نتيجة الضربة الكبرية اليت تعرضت هلا

تلك الفصائل يف اجتياح عام  ،2002والضربة األكرب اليت شكلها االلتزام بنهج
التنسيق األمين مع االحتالل نهجاً وحيداً و»مقدساً» ال بديل عنه ،وحالة التخدير

االقتصادي االستهالكي للكتل املدنية الكربى يف الضفة الغربية.

لقد و ّلدت هذه املفارقة بني تصاعد العدوان على األقصى واالستيطان من جهة وإفالس نهج
السلطة الرمسي وعجز الفصائل عن الرد من جهة أخرى؛ و ّلدت حاجة ملحة للبحث عن
بديل رادع ،بل ميكن القول إن هذه املفارقة اآلخذة باالتساع شكلت احملرك واحملفز األساس
شاف فو ّلدت حتى اآلن ثالث موجات مواجهة بدأت من القدس :إذ
حملاوالت إجياد جواب ٍ
جاءت هبة رمضان  2014بعد إحراق الفتى الشهيد حممد أبو خضري يف القدس لتتحول

إىل حرب على جبهة غزة ،وجاء الرد هنا من املعقل الوحيد القادر على الفعل للفصائل

الفلسطينية ،ورغم ما حتقق يف هذه احلرب من صمود وإفشال ألهداف العدوان على غزة إال
أنها مل تشكل جواباً دائماً ،واستمرت املفارقة أعاله يف التوسع واستمر التحدي يف التصاعد
يف القدس وصو ً
ال إىل حماولة فرض التقسيم الزماني لألقصى يف شهر  ،2015/9فجاءت

االستجابة هذه املرة فيما عرف بـ»انتفاضة السكاكني» أو «انتفاضة القدس» ،بالعمليات
الفردية اليت شكلت جتلي اإلرادة يف حده األدنى من التسلح ،فكانت إرادة املقاومة قادرة
على املباغتة والضرب وإيقاع اخلسائر باألدوات البسيطة مثل السكني والدهس .وقد أعادت
هذه املواجهة إىل املشهد جزءاً مهماً من توازن الردع املهم ،واضطرت احملتل للرتاجع عن

التقسيم من خالل ما عرف بـتفاهمات كريي» اليت أعلنها يف عمان يف .2015/10/24

املواجهة الثالثة اليت جنمت عن هذا االجتاه الدافع كانت هبة باب األسباط يف شهر

 ،2017/7لكنها هذه املرة كانت أقرب ما يكون إىل إجابة ناضجة متكاملة رغم أنها مل
قيد أو شرط ،ومتكنت من الوصول
تستمر ،إذ متكنت من فرض تراجع صهيوني كامل دون ٍ

إىل معادلة ثالثية أثبتت جناعتها وقدرتها على إيالم العدو ودفعه للرتاجع :عمليات فردية،
وخارج متفاعل .لقد أدى تفاعل
واعتصام مجاهريي حاشد ومتمتع بالتصميم واإلرادة،
ٍ
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هذه العناصر على مدى أسبوعني من الزمن إىل تراجع صهيوني تام خوفاً من العودة إىل
انتفاضة األقصى ،اليت شكلت كياً حقيقياً للوعي الصهيوني بشكل يدفع إىل جتنب
تكرارها بأي مثن.

ثاني ــً :م ــن هب ــة ب ــاب األس ــباط إل ــى االعت ــراف األمريك ــي
ونق ــل الس ــفارة :تهيئ ــة األرضي ــة لمواجه ــة قادم ــة
يف  2017/7/14نفذ ثالثة شبان من
عائلة اجلبارين عملية فدائية أدت ملقتل
جنديني ،حاول االحتالل استثمار حالة
الرتقب اليت تلتها للتقدم يف أجندته
املتصاعدة لتهويد األقصى فأعلن إغالق
املسجد ومنع األذان ليومني متتاليني
ثم ّ
بوابات إلكرتونية وحاول وضع
ركب
ٍ

املسجد حتت إدارته األمنية املباشرة وإبقاء
7
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بعض أبوابه مغلقاً ،فردت اجلماهري املقدسية

برفض الدخول من البوابات اإللكرتونية،

وتراكم املد اجلماهريي وباتت ساحة
االعتصام امللتقى اليومي املقدسي فأخرجت
أفضل ما يف هذا اجملتمع من تكاتف وانتماء
وروح تضحية ،وتواصل العمل املقاوم خالل
أحداثها بعملية األسري عمر العبد يف اجلمعة
الثانية املشتعلة باملواجهات ،ووصلت أعداد
املعتصمني الثالثني ألفاً يف األيام األخرية
للهبة ،وبينما كانت األمور تسري حنو
اجلمعة الثالثة كانت القراءة الصهيونية
أن األمور قد خترج خالهلا عن السيطرة،
ويف اجتماع جملس الوزراء الصهيوني
املصغر مساء الثالثاء  2017/7/25أوصى
قادة اجليش والشاباك بانسحاب تام ونظيف
يضمن عدم استمرار املواجهة حتى تلك
اجلمعة ،وهذا ما كان ،إذ تراجعت حكومة
االحتالل عن كامل إجراءاتها تراجعاً غري
مشروط ،وفكك احملتل كل معداته وأعاد
تبليط ساحة الغزالي اليت كان قد ّ
ركب
ممرات حديدية قبالة باب األسباط،
فيها
ٍ
وأمام إدراك اجلماهري أنه مدفوع حنو
أصرت على
جتنب غضبها بأي شكل فقد ّ
أن ال تسمح له بتثبيت أي حقيقة جديدة،
واضطر لفتح بابي حطة واملطهرة اللذين
بشكل دائم
كان خيطط إلبقائهما مغلقني
ٍ
ما عزز صورة انكساره التام.
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لقد ش ّكلت هبة باب األسباط جتلياً مليزان القوى الذي ال يسمح لالحتالل الصهيوني حبسم
مصري املسجد األقصى ،فالقوة املسلحة املدججة باحلديد والنار تقدر على السيطرة على
خيارات ضيقة،
اجلغرافيا ،ورمبا تقدر على ترهيب السكان وحشرهم يف جغرافيا ضيقة ويف
ٍ
إال أنها تعجز عن نزع مكانة املقدس من صدورهم وعلى إخضاعهم وحمو لغتهم وثقافتهم
الضاربة اجلذور تارخيياً ،والواسعة االمتداد جغرافياً وعددياً .يف الوقت عينه ،تركت نتائج
هبة باب األسباط أجندة تهويد األقصى معلق ًة وعاجز ًة عن التقدم ،وكان هذا يعين ضمناً
بأن االحتالل لن يسلم لنتيجتها ،وبأن تهويد االقصى وقد بات من األهداف املركزية
للمشروع االستعماري الصهيوني سيبحث له عن مساحة الستعادة تقدمه واندفاعه ،وهو
ما يعين اخلطوة األوىل يف تهيئة امليدان للمواجهة التالية.
جاء قرار الرئيس األمريكي دونالد
ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة للكيان
الصهيوني ونقل السفارة األمريكية إليها
ليعزز االجتاه الصهيوني لعدم التسليم
مبا انتهت إليه هبة باب األسباط ،ومبا
حاول أن يضفيه هذا القرار من مشروعية
على االحتالل الصهيوني للقدس واعتباره
بالتالي السلطة الشرعية املفوضة بإدارة
مقدساتها ،فهو شكل دفعاً جديداً ألجندة
تهويد األقصى وتغيري الوضع التارخيي القائم فيه ،وقد التقط الصهاينة اإلشارة يف هذا
االجتاه فأعادوا تعزيز العدوان عليه ،واستبقوا حفل افتتاح السفارة األمريكية يف القدس يف
باقتحام أمين دموي واسع لألقصى قبله بيوم كان يقصد أن يقول بأن األمور
2018/5/14
ٍ
تبدلت من اآلن فصاعداً ،وبأن ما كان مستحي ً
ال باألمس بات ممكناً اليوم ،ومل يكد شهر
رمضان املبارك ينقضي حتى كان االحتالل يضع نقطة شرطة جديدة على باب الرمحة
داخل األقصى.
متابعة القرارات والتحركات الصهيونية األساسية يف القدس بعد قرار ترامب تشري إىل
أن الكيان الصهيوني اختار أن يفتتح حماولته ترمجة مفاعيل هذا االعرتاف عرب اجتاهني
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رئيسني هما :تهويد األقصى وتغيري الوضع القائم فيه ،وتغيري حدود املدينة واستغالل

االعرتاف األمريكي باملدينة من حيث املبدأ ليصبح اعرتافاً حبدو ٍد أوسع تؤمن هلا حميطاً
جغرافياً وسكانياً حيوياً يعزهلا عن الضفة الغربية متاماً .يف احملصلة ،جاء قرار االعرتاف

خطوات أخرى يف التهيئة ملواجهة جديدة
وحماولة التطبيق الصهيوني ملفاعيله ليضيف
ٍ
على هوية املسجد األقصى املبارك.
وال بد هنا من االلتفات إىل أن االعرتاف األمريكي وحماولة ترمجته إىل وقائع أضافت صفة
االستعجال إىل التحرك الصهيوني يف القدس لسببني أساسيني :األول هو طبيعة االعرتاف
األمريكي كخطوة معنوية تفقد أثرها وتقل فرصة االستفادة منها مع مرور الزمن ،وإذا
ما تأخر حتويل الفرص اليت تتيحها إىل وقائع فإنها قد متسي غري ذات قيمة؛ إذ ميسي
ما قبلها وما بعدها متشابهني وتضيع بالتالي فرصة استثمارها .أما السبب الثاني الذي
يضيف صفة االستعجال فهو عدم االستقرار الذي حييط حبكم الرئيس األمريكي دونالد
تنحيه قبل انتهاء واليته ،أو يهدد بإمكانية
ترامب ،والذي ما زال يهدد بإمكانية عزله أو ّ
عدم جناحه بوالية ثانية ،ونظراً للجدل الكبري الذي أحاط بقرارات ترامب وسياساته فإن
الثقة بإمكانية ثباتها واحلفاظ عليها مع اإلدارات األمريكية التالية تبدو مهتزة ،وكلما
كانت مفاعيل تلك القرارات قد حتولت إىل وقائع مفروضة ،كان الرتاجع والنكوص
عنها أصعب.
إذا ما أضفنا لتلك العناصر قراءة الواقع اإلقليمي واستمرار غياب دول عربية مركزية
حكام جدد
عن الفعل ،والفرصة اليت تتيحها حماور االحرتاب والنكاية العربية ،وتطلع
ٍ

لتثبيت حكمهم ونفوذهم من إمكانية لفرض التنازالت ومترير الصفقات ،تتعزز بذلك
كله االجتاهات اليت تغري املشروع الصهيوني بتصعيد عدوانه على األقصى واعتبار
فرصته الساحنة ما تزال قائمة رغم الضربتني الكبريتني اللتني تلقاهما يف  2015و.2017
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ثالث ــً :ب ــاب الرحم ــة تراك ــم اتج ــاه جدي ــد للص ــراع عل ــى
هوي ــة األقص ــى
بشكل أقرب حلركية الصراع يف األقصى تظهر أن املقاربتني اللتني حاول االحتالل
التحليل
ٍ

تهويد األقصى بهما يف  2015و 2017كانتا تتعلقان بصيغ الدخول إليه واخلروج منه ،وهو

ما تفرضه طبيعة التقسيم الزماني الذي كان الكيان الصهيوني يتخذه مدخ ً
ال للمرحلة

التالية ،ورغم انتكاس مشروع التقسيم الزماني يف املرتني فيبدو أن الصهاينة مييلون إىل

التخلي عنه كشرط مسبق للتقسيم املكاني؛ ال أن يتخلوا عن مشروع التقسيم كام ً
ال،
بشكل تدرجيي.
واالنتقال بالتالي حملاولة التقسيم املكاني
ٍ
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ٌ
مؤشرات كثرية قد تراكمت من قبل على استهداف اجلزء الشرقي من ساحة
كانت
األقصى ،سواء بالرتكيز عليها كمساحة أساسية لنشاط املقتحمني وألداء الشعائر
اليهودية يف األقصى ،والتأكيد على منع إخراج الردم املرتاكم فيها باعتباره حاج ًزا
طبيع ًيا مينع املسلمني من الصالة فيها ،وصدور خريطة نوقشت يف أوساط حزب الليكود يف
عام  2013تشري صراحة إىل اقتطاع املساحة املوازية لباب الرمحة كمساحة صالة دائمة
لليهود ،واحلفريات اليت أجرتها سلطات االحتالل خالل سيطرتها على باب األقصى خالل
هبة باب األسباط يف احلجارة اليت تغلق بابي الرمحة والتوبة واليت نفذت من داخل املسجد
إىل خارجه ،واليت تدل على استكشاف الصهاينة إلمكانية فتح تلك األبواب كمدخل واسع
للمستوطنني اليهود .أما املؤشرات املستجدة ما بعد هبة باب األسباط فشملت استهداف
مقربة الرمحة اليت تالصق باب الرمحة من خارج األقصى وحماولة السيطرة على أجزاء
قبور فيها ومواصلة هذا املسعى رغم االحتجاج الشعيب احملدود ،ومطالبة
واسعة منها وهدم ٍ
مدعي عام الدولة يف  2017/9/11بإغالق قاعة الرمحة املسقوفة قبالة باب الرمحة من
داخل املسجد باعتبارها كانت مقراً للجنة الرتاث اإلسالمي اليت أدرجها االحتالل على
قوائمه لـ»اإلرهاب» عام  ،2003وتثبيت نقطة شرطة جديدة فوق باب الرمحة ،بل حماولة
توسيع املنطقة املشمولة باالهتمام لتصل إىل اجلزء الشمالي الشرقي من صحن الصخرة
ومطالبة األوقاف بإزالة ثالجة مياه وضعتها هناك خالل رمضان.
بلغة أخرى ،إن التحركات املتتالية قبل هبة باب األسباط وبعدها تزيد من فرص معركة
على هوية اجلزء الشرقي من صحن األقصى واملمتد من باب الرمحة مشا ً
ال إىل مدخل
التسوية الشرقية (املصلى املرواني) جنوباً ،وأن الصراع على هوية باب الرمحة واملساحة
املوازية له داخل األقصى مرشح ألن يكون عنوان هبة مجاهريية شعبية قادمة يف القدس
رمبا تكون أطول وأعمق أثراً من هبة باب األسباط ،وال بد انطالقاً من ذلك من االستعداد
هلا والتحضري خلوضها بكل األدوات املمكنة ،وإيالء الوقائع والتطورات هناك أولوية كربى
باعتبارها األرضية اليت تتحضر للمواجهة القادمة.
على صعيد التوقيت فقد بات معروفاً بأن الكيان الصهيوني يستخدم مجاعات املعبد
املتطرفة كرأس حربة يف إدارة هذا الصراع ،للقول بأن خطواته لتهويد األقصى هي
استجابة ملطلب شعيب وليست مبادرة للعدوان من طرف الدولة ،وهذه اجلماعات بطبيعتها
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كل منها مقروءاً
املتزمتة تتحرك يف األعياد الدينية اليهودية وبات مستوى التصعيد يف
ٍّ
ومعروفاً ،فدراسة مواسم التصعيد السابقة تشري إىل أن الفرتة الواقعة بني «ذكرى خراب
املعبد» اليت تتحرك بني شهري متوز وآب من السنة امليالدية ،1وعيدَي رأس السنة اليهودية
والعرش املتقاربني زمنياً اللذين يصادفان عادة ما بني شهر أيلول وتشرين أول من العام
امليالدي حبسب تقلب التقويم العربي ،2هما مومسا التصعيد األعنف.

يف اخلالصة ،فإن العدوان املرتقب على األقصى بات من املمكن توقع عنوانه وتارخيه بنسبة
معتربة من الدقة ،فالعنوان املرشح هو الصراع على هوية باب الرمحة واملساحة احمليطة به
يف األقصى ،والتاريخ األكثر احتما ً
ال يرتاوح ما بني  2018/7/22اليت توافق «ذكرى خراب
املعبد» بالتقويم العربي ،و 2018/9/11-10الذي يوافق عيد رأس السنة العربية ،و-24
 2018/9/25الذي يوافق ذروة أيام عيد العرش السبعة ،وبات من املمكن بالتالي التحضري
بدعم
ووعي وختطيط ،ومصاحبته
بفعل
للدفاع عن املسجد خالله ،واالستعداد الستباقه ٍ
ٍ
ِ
فعل شعيب قد ينشأ للدفاع عن املسجد دون الوقوع يف فخ املفاجأة وعدم االستعداد
وإسنا ٍد ألي ٍ
وبطء ردات الفعل.
1جاء حريق األقصى في  1969/8/21متزامنا ً مع هذه الذكرى ،كما جاءت هبة باب األسباط  2017/10/27-14قريبة منها.
 2جــاءت مجــزرة األقصــى فــي  ،1990/10/8متزامنــة مــع هــذه الذكــرى ،وكذلــك هبــة النفــق فــي  ،1996/9/27-25وانتفاضــة األقصــى فــي
 2000/9/28وانتفاضــة القــدس أو انتفاضــة الســكاكين فــي .2015/10/1
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رابعًا :استنتاجات وتوصيات
لقد شكل الرد الشعيب يف األيام العشر األخرية من رمضان املوافقة ملنتصف حزيران
 2018إدراكاً مبكراً هلذا العنوان اجلديد للمواجهة ،فبادرت محلة «باب الرمحة إلنا» إىل
عشرات من الشباب املقدسي لتأهيل اجلزء الشرقي من ساحة األقصى املوازي لباب
مجع
ٍ

الرمحة ،وتنظيف الردم املكدس يف ساحة األقصى الشرقية ومجعه يف تلة قابلة للصالة
فوقها أمسيت بتلة باب الرمحة زرعت فيها جمموعة من األشجار ،ومجع احلجارة يف
مقاعد وسالسل حجرية ميكن التحرك بينها ،كما استمرت محلة التواصل مع مقربة باب
الرمحة وتنظيفها وزيارتها ،فردت سلطات االحتالل يف  2018/6/18بإزالة األشجار املزروعة
على التلة وختريب بعض املقاعد احلجرية ،ويف  8102/7/7بإزالة كل املقاعد احلجرية
عن تلة الرمحة املستحدثة من الردم ،وهو ما يعيد التأكيد على صوابية القراءة القائلة
بأن باب الرمحة وحميطه حمل أطماع استحواذ وسيطرة صهيونية ،وإال ملا استدعى ذلك
منع تأهيل املنطقة والرد على احملاوالت الشعبية إلعادة إحيائها ،وميهد يف الوقت عينه
وفعل شعيب استباقي جيعل البناء عليه أسهل وأكثر فاعلية.
بوعي ٍ
للمواجهة فيها ٍ

وأمام هذا التشخيص وهذا التفاعل الشعيب الواحد تقرتح هذه الورقة اآلتي:

أو ً
ال :تبين معركة الشطر الشرقي من ساحة األقصى باعتبارها عنواناً مركزياً مرشحاً
للمواجهة القادمة يف القدس ،والتعبئة واالستعداد هلا على مستوى الفصائل واملؤسسات
واحلراكات الشبابية .إن هذا االستعداد والتعبئة سالح مفيد على اجلهتني ،يف حال
استمرار اجتاه العدوان على األقصى إذ جيعل التصدي له أسهل وأكثر إمكانية ،أو
يردع االحتالل عن املضي فيه فيف ّوت عليه فرصة ترمجة قرار االعرتاف األمريكي إىل

وقائع على األرض يف عامه األول.

ثانياً :تبين املواجهة على هوية مقربة باب الرمحة املطلة عليه من خارج املسجد باعتبارها
جزءاً ال يتجزأ من املعركة على األقصى ،وتوسيع هذه القضية من قضي ٍة ألهل سلوان

وحدهم إىل قضي ٍة فلسطينية وعربية وإسالمية خصوصاً أن املقربة تضم قربين
للصحابة هما عبادة بن الصامت وشداد بن أوس ،فهي مقربة الصحابة وبقيع القدس.
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ثالثاً :ضخ وعي استباقي –على املستوى الفلسطيين والعربي واإلسالمي-بطبيعة املعركة
على باب الرمحة وخطورتها ،والتحركات الصهيونية املتتالية للسيطرة عليه،
بشكل يضمن التفاعل اجلماهريي الفوري مع القضية يف
واألهداف اليت يرمي إليها،
ٍ
حال تفجرها.
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