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افتتاحية

متحدون يف مواجهة "صفقة القرن"
"ال�س�لام م��ن �أج��ل االزده��ار"؛ عن��وان الم��ع لـ"�صفق��ة ترام��ب" و�أعوان��ه؛
متهي��د ًا له��ا وحماول� ًة خل��داع ال��ر�أي الع��ام ع�بر تظهريه��ا بو�صفه��ا م�ش��روع ًا
اقت�صادي � ًا لتطوي��ر املنطق��ة ..لك��ن م��ا ه��ي �إال حماول��ة يائ�س��ة؛ لتمريره��ا
وتكري�سها �أمر ًا واقع ًا ،والبناء على مقت�ضيات ذلك ب�شكل متمرحل؛ من هنا
ت�أت��ي �أهمي��ة مواجه��ة ذل��ك امل�ش��روع اخلط�ير وو�أده ،وه��و يف حالت��ه اجلنيني��ة
قب��ل �أن ُي ْو َل��دَ ويتح��ول �إىل كائ��ن ح��ي.
�إنّ مواجه��ة ال�صفق��ات امل�ش��بوهة واخلي��ارات ال�سيا�س��ية املغلوط��ة
واج��ب عل��ى ال�ش��عوب بق��در م��ا ه��ي م�س��ؤولية احل��كام؛ لأنه��ا ترتب��ط مب�ص�ير
�أبناء الأمة؛ -حا�ضرها وم�س��تقبلها-؛ فال�س��كوت عليها يت�س��اوق مع ال�ش��راكة
يف حيثياته��ا وم�ضامينه��ا .ولع��ل حتمي��ل م�س��ؤولية م��ا �أ�ص��اب �أمتن��ا و�ش��عوبنا
م��ن م�آ�� ٍ�س من��ذ مطل��ع الق��رن املا�ض��ي؛ �-س��واء كان "وع��د بلفور" �أم "�سايك���س
بيك��و" -للح��كام فق��ط ،ه��و �أم��ر غ�ير مقن��ع؛ فال�ش��عوب تتح ّم��ل ق�س��ط ًا م��ن
امل�س ��ؤولية؛ ب�س��بب �س��كوتها �أو اعتقاده��ا ب�أنه��ا غ�ير ق��ادرة عل��ى الت�أث�ير يف
امل�ستوى ال�سيا�سي؛ ما جعل �أولئك احلكام ي�صغون لإرادة الأجنبي ،ويديرون
ظهوره��م ل�ش��عوبهم ،غ�ير �آبه�ين مب�ش��اعرهم وم�صاحله��م ومواقفه��م.
واع مبواجهت��ه؛ ي�س��تجمع حال��ة
م��ن هن��ا؛ ت�أت��ي �أهمي��ة ت�ش��كيل موق��ف ٍ
�ش��عبية و�سيا�س��ية ق��ادرة عل��ى �إف�ش��اله.
ووفق ذلك الفهم؛ ميكننا الإ�شارة �إىل الآتي:
� .1إنَّ "�صفق��ة الق��رن" ه��ي حماول��ة يائ�س��ة؛ جلع��ل ال�ص��راع القائ��م
ب�ين الع��رب وكي��ان االحت�لال غ�ير موج��ود ،و�إن الق�ضي��ة لي�س��ت ق�ضي��ة �ش��عب
اغت ُِ�ص َب� ْ�ت � ُ
أر�ض��ه ،و�إمن��ا ن��زاع عل��ى عق��ار ولي���س وط��ن.
ً
ً
ً
� .2إن اختي��ار مملك��ة البحري��ن مكان�ا مل��ا ي�س� ّمى كذب�ا وخداع�ا "الور�ش��ة"
ه��و اعت��داء عل��ى م�ش��اعر �أبنائه��ا و�إرادته��م؛ جله��ة �أ َّنه��م يرف�ض��ون كل م��ا
عبوا ع��ن ذلك يف �أكرث من منرب ،ولعل رفع �أعالم
يتعل��ق بـ"ال�صفق��ة" ،وق��د ّ
فل�سطني على بيوتهم هو �أكرب دليل على ذلك؛ ما يعني �أنَّ ال�شعب البحريني
واد �آخ��ر.
واد ومليك��ه يف ٍ
يف ٍ
� .3إنَّ "�صفق��ة الق��رن" –مب�ضامينه��ا -تتعار���ض م��ع الإرادة ال�ش��عبية
الفل�س��طينية والعربي��ة والإ�س�لامية؛ فه��ي تتعار���ض م��ع ق��رارات "قمة فا���س"؛
التي �أكدت �أنَّ منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب
الفل�س��طيني؛ فال يحقّ لأحد ممار�س��ة � ّأي �س��لوك �أو موقف يتعار�ض مع ذلك؛
ال �س��يما �أنَّ ميث��اق املنظمة؛-امليث��اق الوطن��ي الفل�س��طيني -ق��د ح� ّدد ب�ش��كل
وا�ض��ح م��ا يري��ده ،و�أ َّنه��ا �أي�ض� ًا تتعار���ض م��ع مب��د�أ "الأر���ض مقاب��ل ال�س�لام"؛
ال��ذي �أُ ِق� َّر يف ب�يروت عام 2002م ،حتت عنوان" :املبادرة العربية لل�س�لام"،
رغ��م كرثة امل�آخ��ذ عليها.
� .4إ َّنه��ا تتعار���ض م��ع الإرادة الدولي��ة؛ املع�بر عنه��ا بالق��رارات :الق��رار
 194لعام 1949م املتعلق بحق العودة ،والقرار  181املتعلق بالتق�سيم ،علم ًا
�أ َّنه��ا ق��رارات جائ��رة ،وكذل��ك تتعار���ض م��ع الق��رارات؛ ال�صادرة عن جمل���س
الأم��ن :الق��رار  242لع��ام 1967م ،والق��رار  338ال�ص��ادر ع��ام 1973م.
� .5إنَّ "ال�صفق��ة" ال متل��ك مقوم��ات احلي��اة؛ وه��ي نتيج��ة ملعاه��دات

�س��ابقة ،وتتوي��ج لـ"وع��د بلف��ور"� ،أو
حماول��ة يائ�س��ة حل��رف الق�ضي��ة ،م��ن
م�س��ار �سيا�س��ي �إىل م�س��ار اقت�ص��ادي،
وت�س��طيح له��ا ي�ص��ل �إىل درج��ة
الر�ش��وة ال�سيا�س��ية؛ ان�س��جام ًا م��ع
املحت��وى والفك��رة وطريق��ة التفك�ير
الأمريك��ي ال�صهي��وين يف مقارب��ة
الق�ضي��ة الفل�س��طينية.
ال �ش� َّ�ك �أنَّ الغ��رب ال��ذي يتح��دث �إعالم��ه و�سا�س��ته ومفك��روه ع��ن اح�ترام
الإرادة ال�ش��عبية يف الق�ضاي��ا الأ�سا�س��ية كله��ا؛ -وال�س��يما ق�ضاي��ا ال�س��يادة
والتمثي��ل ال�ش��رعي-؛ ه��و يف حال��ة اختب��ار لبي��ان م�صداقيت��ه املت�آكل��ة �أ�ص�ل ًا
بالنظ��ر �إىل قاع��دة الرف���ض الفل�س��طيني لتل��ك ال�صفق��ة ،وتعار�ضه��ا م��ع
الإرادتني ال�سيا�س��ية وال�ش��عبية لل�ش��عب الفل�س��طيني؛ الل َت ِني تطابقتا متام ًا يف
املوقف منها؛ بدليل عدم امل�شاركة الر�سمية يف تلك "الور�شة" امل�ؤامرة؛ التي
ه��ي "فك��رة �إ�س��رائيلية" بغط��اء �أمريك��ي وت�س��ويق خليج��ي.
�إنَّ احلدي��ث ع��ن م�ش��اريع خدمي��ة واقت�صادي��ة؛ -تعي��د ترتي��ب اجلغرافي��ة
الفل�س��طينية وت�ش��كيلها قطع � ًا وتو�صي�ل ًا ،-ه��و �ش��كل م��ن �أ�ش��كال العب��ث
بالأرا�ض��ي الفل�س��طينية واجلغرافي��ة االجتماعي��ة ،وا�س��تمرار لل�سيا�س��ة
ال�صهيوني��ة القائم��ة مب��ا ي�س��تجيب للرغب��ة ال�صهيوني��ة يف التهوي��د اجلغرايف
وال�س��كاين .و�إذا كان احلديث عن خم�س�ين مليار دوالر؛ -لإنعا���ش املنطقة،-
فهذا ال ي�ستقيم مع الثقافة ال�سيا�سية الأمريكية يف املنطقة؛ التي عودتنا �أنها
ت�أخذ وتبتز ،وت�صادر وال تقدم �إال الوعود �أو الوعيد وال�سالح والدمار ،اللهم
�إال �إذا كانت دفعة مقدمة على احل�س��اب من "ترامب" لـ"اللوبي ال�صهيوين"
و"الإيب��اك"؛ لك�س��ب ت�أييده��م يف االنتخاب��ات الرئا�س��ية القادم��ة.
�إنَّ انت�ص��ار �س��ورية عل��ى امل�ش��روع الأمريك��ي ال�صهي��وين وثب��ات الإرادة
ال�سيا�س��ية لل�س��يد الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د يف مواجهة ال�ضغوطات على �س��ورية؛
لزحزحته��ا ع��ن ثوابته��ا ،-ومتا�س��ك حم��ور املقاوم��ة ،والف�ش��ل الأمريك��ياخلليج��ي يف احل��رب عل��ى اليم��ن ال�ش��قيق ،وتتوي��ج ذل��ك باملوق��ف احل��ازم
وال�شجاع للقيادة الإيرانية؛ يف مواجهتها التاريخية لقوى الهيمنة واال�ستكبار
و�إ�س��قاط طائ��رة التج�س���س الأمريكي��ة؛ ال��ذي �أ�س��قط هيب��ة �أم�يركا ،و�ش� ّكل
باملعنى التاريخي بداية ال�سقوط لإمرباطورية ال�شر ،و�أعاد ت�أكيد م�صداقية
القيادة الإيرانية و�ش��جاعتها ،و�أنَّ ال�سيا�س��ية لديها مبادئ واملبادئ �سيا�س��ة؛
ذل��ك ك ّل��ه مينحن��ا جميع� ًا مزي��د ًا م��ن الثق��ة ب�أنن��ا ق��ادرون عل��ى ق��ول( :ال)،
مع��زز ًة بالق��وة ل� ِّ
�كل م��ن يح��اول العب��ث ب�أر�ضن��ا وكرامتن��ا وتاريخن��ا �أو يف��رط
بحقوقن��ا؛ ويف طليعته��ا ح��ق ال�ش��عب الفل�س��طيني؛ الثاب��ت يف �إقام��ة دولت��ه
امل�س��تقلة عل��ى كام��ل ال�تراب الفل�س��طيني ،وعا�صمته��ا مدين��ة القد���س؛ �أر���ض
املحب��ة وال�س�لام� ،ش��قيقة دم�ش��ق ،حا�ض��رة ب�لاد ال�ش��ام.
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رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﻨﺎء

اﻟﻘﺪس  ...ﻧﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻌ¨  ...ﻧﺴﺘﻌﻴﺪﻫﺎ ﻣﻌ¨

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

د .ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻔﺘﺎح

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻘﺪس

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﻘﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﻗﻢ  /5/م .وﺑﺘﺎرﻳﺦ 2010/1/7م

أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
د .ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻔﺘﺎح
د.ﺳﻤﻴﺮ أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ
أ .ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ
أ.ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوان ﻣﺮاد
أ.ﻋﻠﻲ ﺑﺪوان

ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز
رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول

ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺠﺪﻋﺎن

اﻟﻌﺪد  /111-110/أﻳﺎر  -ﺣﺰﻳﺮان 2019

ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻣﻠﻜﺔ ﻗﻄﻴﻤﺎن

ﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ أﺳﺮة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﺳﻮرﻳﺔ( ـ دﻣﺸﻖ ـ ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺷﺎرع اﻟﺒﺮازﻳﻞ ـ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻨﺪق أﻣﻴﺔ
ﻫﺎﺗﻒ+963 11 331 81 94/95/96 :
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دﻣﺸﻖ 2019 -

alqudsyria

qudsyria

QudsInstitution

qii.sy
qii.press

qiipress
qiipress
qii-press
qiisyria@alquds-online.org
qii.press@gmail.com
ﺷﺮوط اﻟﻨﺸﺮ
@ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮاد ﻣﻨﻀﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺮص ﻣﺮن ،أو إﻟﻰ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
@أن ﻳﻌ ّﺮف اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﺧﺘﺼﺎر.
@أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺎدة ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ أو ﻣﺠﻠﺔ أﺧﺮى وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﺳﺎﺑﻘ.
@ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ.
@أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاد ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﺎﺷﺎرات اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ.
ﺳﻌﺮاﻟﻨﺴﺨﺔ 150 :ل.س
اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي:
داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺔ :اﻓﺮاد 5000 :ل.س ـ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 25000 :ل.س
ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺔ  50 :دوﻻر ـ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 200 :دوﻻر
رﻳﻊ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﺳﻮرﻳﺔ(
اراء اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻣﻘﺎﻻﺗﻬﺎ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ وﻻﺗﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ رأي اﻟﻤﺠﻠﺔ

منبر الزهرة

اإلرث املنهوب من قرصنة "موشيه
دايان" إلى مطرقة "فريدمان"!!

م��ا �إن انته��ى "كو�ش��نري"؛ �"-صب��ي ترام��ب" و�صه��ره -م��ن �إلق��اء در�س��ه عل��ى
طاب��ور املطبع�ين يف ور�ش��ة ال��ذل لـ"�صناع��ة ال�س�لام" و"االزده��ار االقت�ص��ادي"،
حت��ى كان �إ�س��فني تهوي��د جدي��د ي� ّ
�دق �أ�س��فل مدين��ة القد���س ،يف م�ش��هد متثيل��ي
ب�إخراج رديء� ،أبطاله "مطرقة" بيد عن�صري بغي�ض؛ "ديفيد فريدمان"؛ �س��فري
�أم�يركا ل��دى كي��ان االحت�لال ،و"جي�س��ون جرينب�لات"؛ امل�س��مى بـ"مبع��وث ال�س�لام
الأمريك��ي" ،ترافقهم��ا "ح�س��ناوات" بوج��وه �صف��راء وابت�س��امات هوليوودي��ة تث�ير
اال�ش��مئزاز ل��دى امل�ش��اهد!!
ه��ذا امل�ش��هد ال��ذي �أري��د ل��ه �أن يك��ون ر�س��الة للع��امل ب��أنَّ العالق��ة ب�ين حكوم��ة
االحتالل والقيادة الأمريكية وثيقة ومتينة ،ي�ستدعي يف ذهن املتابع العربي �سرية
جم��رم احل��رب ال�صهي��وين "مو�ش��يه داي��ان"؛ وزي��ر جي���ش االحت�لال الأ�س��بق ال��ذي
ُعرف بل�صو�صيته ونهبه كنوز ًا �أثرية مهمة من فل�سطني وم�صر والعراق وغريها،
ما جعل بيته متحف ًا يغ�ص بالقطع امل�سروقة ،وقد بلغت وقاحته ح َّد ًا �أ َّنه كان ينق�ش
ا�س��مه على القطع التاريخية وك�أ َّنه �أحد الفاحتني!! كما �أهدى قطع ًا ال تقدّر بثمن
�إىل �أ�صدقائ��ه وك�أ َّنه��ا �إرث �أبي��ه وج��ده!! �أ ّما زوجته "راحيل" –من �أوائل املن�ضمني
لع�صاب��ة "الهاغان��اه" -فباع��ت �آث��ار ًا عربي��ة �س��رقها زوجها �إىل ما ي�س��مى "متحف
�إ�س��رائيل" مببل��غ جت��اوز ملي��ون دوالر ،و"وهب��ت" اجل��زء املتبقي للمتحف ،و�أ�س��مته
"جمموعة مو�ش��يه دايان الأثرية"!!
ً
لي���س غريب ًا �أن يكون قادة كيان االحتالل وم�ؤ�س�س��وه ل�صو�صا ،وهم ال�س��ارقون
�أر�ض� ًا م��ا كان��ت له��م يوم� ًاّ ،ميم��وا وجوهَ ه��م �ص��وب ب�لاد توال��ت عليه��ا ح�ض��اراتٌ
�إن�س��انية عريقة ،تركت �ش��واهد و�آثار ًا نفي�س��ة ،تغني تاريخ الب�ش��رية جمعاء؛ لذلك
و�ض��ع م�ؤ�س�س��و الكي��ان ال�صهي��وين خمطط��ات متكاملة وخرائط دقيق��ة لكل املواقع
التاريخي��ة ،و�أماك��ن وجوده��ا وانت�ش��ارها ،وم��ا حتتوي��ه م��ن متاثي��ل وخمطوط��ات
وتوابيت ونقو�ش...؛ يف م�سعى قدمي لطم�س احلقيقة ،و�إحالل تاريخ توراتي مز ّور
مكانه��ا ،يثب��ت �أحقيته��م بالأر���ض ،وم��ا "داي��ان" وزوجت��ه �إال من��وذج لكي��ان غا�صب

ملكة قطيمان
مديرة التحرير

ق��ام عل��ى كذب��ة تف�نن ب�صن��ع تفا�صيله��ا� ،إىل درج� ِة �أن��ه �صدقه��ا ،وترجمه��ا �أفع��ا ًال
عل��ى الأر���ض؛ فكان��ت املتاح��ف املنت�ش��رة يف كي��ان االحت�لال دلي�ل ًا و�ش��اهد ًا عل��ى
م��دى �إدراك��ه �أهمي��ة اجلان��ب التاريخ��ي ،وذل��ك م��ا ي�ؤك��ده  40متحف� ًا معرتف� ًا به��ا
من قبل �سلطات االحتالل مبوجب "قانون املتاحف" لعام 1983م ،وحوايل 160
متحف ًا تتبع جلمعيات وبلديات و�شركات و�أ�شخا�ص ،و�سط تغييب �شبه تام للوجود
للفل�س��طيني والعرب��ي يف املنطق��ة؛ لذل��ك ت��ويل حكوم��ات االحت�لال املتاحف عناية
فائق��ة؛ بو�صفه��ا �س�لاح ًا فع��ا ًال يف طري��ق الأ�س��رلة التام��ة لكل ما يتعلق بفل�س��طني؛
�ش��عب ًا وتاريخ� ًا وجغرافيا.
ترتك��ز معظ��م متاح��ف كي��ان االحت�لال يف القد���س وحيف��ا و"ت��ل �أبي��ب" ،منه��ا:
"متح��ف وموق��ع الذك��رى ياد ف�شيم-الهولوكو�س��ت"" ،متحف ب��رج داود"" ،متحف
هرت�س��ل"" ،متح��ف ت��ل �أبي��ب للفن��ون"" ،متح��ف �أر���ض �إ�س��رائيل"" ،متح��ف تاري��خ
ت��ل �أبيب-ياف��ا"" ،بي��ت ديفي��د ب��ن غوري��ون"" ،متح��ف الهاغان��اه"" ،متح��ف حيف��ا
للفن��ون احلديث��ة"" ،متح��ف حيف��ا للمو�س��يقى واالثنولوجي��ا"" ،املتح��ف البح��ري
القومي يف حيفا"" ،متحف القدوم و�سالح البحرية"" ،متحف احلبوب"" ،متحف
الزي��وت"" ،متح��ف القط��ار"" ،متح��ف و�أر�ش��يف بي��ت امل��زارع"" ،متح��ف الآث��ار
القدمي��ة يف حا�صور-اجللي��ل"" ،متح��ف الإن�س��ان يف اجللي��ل"" ،متح��ف ت��راث
اليهود ال�شرقيني" ...و�أبرزها ما ي�س ّمى "متحف �إ�سرائيل"؛ الذي يطالعك موقعه
الإلكرتوين مبقدمة تقر�أ فيها" :متحف �إ�سرائيل الذي ُبني �سنة 1965؛ امل�ؤ�س�سة
الثقافي��ة الأه� ّ�م يف "دول��ة �إ�س��رائيل" ،وم��ن �أه��م متاحف الفنون والآث��ار يف العامل.
وي�ضم جمموعة �شاملة لآثار
يعر�ض جمموعاته املو�سوعية يف �أربعة �أجنحة ...كما ّ
ترج��ع �إىل ف�ترة الت��وراة ،و�آث��ار الأرا�ضي املقد�س��ة".
�أ َّم��ا حمتوي��ات ه��ذا املتح��ف فو�صفه��ا املوق��ع ب�أ َّنه��ا ُجمع��ت خالل الأربعني �س��نة
عل��ى وج��وده ،مب�س��اعدة "التربع��ات واملتربع�ين" ال ُك�ثر م��ن جمي��ع �أنح��اء الع��امل.
ت�ضم ح��وايل ن�صف مليون قطعة؛
ا�س��تطاع املتح��ف �ض� َّ�م جمموع��ة كبرية ومتنوعة ّ
م��ن ب�ين القط��ع لفائ��ف خمطوطات البحر املي��ت الغام�ضة ،والت��ي يزعم االحتالل
�أنه��ا حتت��وي عل��ى ن�صو���ص توراتي��ة م��ن القرن�ين الث��اين والأول ق.م ،وخمطوط��ات
يهودي��ة للت��وراة من الع�صور الو�س��طى.
وعل��ى �إيق��اع "التربع��ات" و"املتربع�ين" حم��ل "فريدم��ان" مطرقت��ه ،ه��دم
حي �س��لوانَ
به��ا ج��دار الوه��م ،معلن� ًا افتت��اح م��ا �س� ّمي "نف��ق احلج��اج اليه��ودي" يف ِّ
املقد�س��ي ،مطلق� ًا العن��ان لل�س��انه خالل االحتفال" :مدين��ة داود هي عن�صر حيوي
يف ال�تراث القوم��ي لـ"دول��ة �إ�س��رائيل" ،والع��ودة �إىل مدين��ة داود ت�ش��به ا�س��تعادة
�أم�يركا لتمث��ال احلري��ة ...ه��ذا امل��كان ه��و موق��ع لل�تراث الأمريكي مثلم��ا هو موقع
ل�تراث "�إ�س��رائيل" .ظ َّن� ًا من��ه �أن م��ا �أجن��زه و�ش��ركاءه م��ن ل�صو���ص و�ش��ذاذ �آف��اق
�س��يقتلع الفل�س��طيني م��ن �أر�ض��ه ،و�س��يجعله �أث��ر ًا بع��د ع�ين ،وه��و م��ا ل��ن يك��ون ،م��ا
دام��ت �أر���ض الأنبي��اء م�س� ّيج ًة بدم��اء ال�ش��هادة ..والتاري��خ ي�ش��هد.
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متحدون ضد
"صفقة القرن"

أمة
القدس ميثاق َّ

بعد  52عامًا من احتالل القدس..
واقع املدينة املقدسة وسياسة االحتالل
الصهيوني

وع � َّد ْت
�ش��كلت ح��رب حزي��ران 1967م حلظ��ة حا�س��مة يف ال�ش ��أن اليه��ودي ُ
"�س��مو ًا روحي� ًا"؛ �إذ م َّكن��ت ال�صهاين��ة م��ن احت�لال القد���س والو�ص��ول �إىل حائ��ط
الرباق والبلدة القدمية� ،إ�ضافة �إىل ال�ضفة الغربية وم�ساحات �أخرى من الأرا�ضي
العربي��ة ،وغ�يرت الو�ض��ع اال�س�تراتيجي للكي��ان ال�صهي��وين �إقليمي� ًا وعاملي� ًا .ورغم
التباين��ات ب�ين التي��ارات ال َع ْلماني��ة والدينية يف "ال�س��احة ال�سيا�س��ية الإ�س��رائيلية"؛
�إال �أنَّ نتائ��ج احل��رب ت�س��ببت باجلم��ع الوثي��ق ب�ين �أع�ضائه��ا وم�ص��ادر اليهودي��ة،
وا�س��تقرت م��ع م��رور الوق��ت يف قل��ب الأه��داف ال�صهيوني��ة؛ الت��ي تنط��وي عل��ى
ال�س��يطرة الكامل��ة عل��ى املدين��ة املقد�س��ة والأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتل��ة جميعها.
بع��د االحت�لال ال�صهي��وين للقد���س وال�ضف��ة الغربي��ة ع��ام 1967م ،اعتم��دت
حكوم��ة االحت�لال �-إىل جان��ب تو�س��يع م�س��احة القد���س� ،-سيا�س��ة �إغ��راق الق�س��م
ال�ش��رقي م��ن املدين��ة بالأحي��اء اليهودي��ة؛ وكان هدفه��ا مزدوج� ًا:
 .1تق��دمي �ص��ورة �سيا�س��ية؛ ب�ش ��أن جدي��ة توجهاته��ا بع��د احتالله��ا الق�س��م
الغرب��ي م��ن املدين��ة ع��ام 1948م ،يف فر���ض �س��يطرتها عل��ى املدين��ة كامل��ة؛ �إذ
اتخ��ذت �س��لطات االحت�لال ق��رار ًا بفر���ض "القان��ون والق�ض��اء الإ�س��رائيلي" عل��ى
�ش��رقي القد���س ف��ور احتالله��ا مبا�ش��رة.
 .2خل��ق حقائ��ق دميغرافي��ة عل��ى الأر���ض؛ بفر���ض وج��ود "ال�س��كان اليه��ود"؛
ومتري��ر اخلط��اب ال�صهي��وين ال��ذي يرك��ز عل��ى ادع��اءات االرتب��اط التاريخ��ي
والدين��ي بالقد���س؛ �إذ �إ ّن��ه م��ن امل�س��تحيل ا�س��تئ�صالهم م��ن امل��كان.
ومل تتوق��ف حم��اوالت ال�صهاين��ة؛ لتهوي��د املدين��ة املقد�س��ة ومعامله��ا الثقافي��ة
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إبراهيم أبو ليل
كاتب وصحفي فلسطيني

واحل�ضاري��ة من��ذ ع��دوان حزي��ران ع��ام 1967م؛ فق��د ترك��ز اال�س��تيطان يف
االجتاهات التي ت�شمل الأحياء العربية القدمية؛ �أي يف اجلهات ال�شرقية وال�شمالية
واجلنوبي��ة؛ فبع��د �أ�س��بوعني فق��ط م��ن احتالله��ا� ،أ�ص��درت �س��لطات االحت�لال
ال�صهيوين �أمر ًا �إداري ًا؛ يق�ضي ب�ضم اجلزء ال�شرقي من القد�س (حوايل  7كم)²
م��ن م�س��احة املحافظ��ة البال��غ ( 345ك��م� )²إىل اجل��زء الغرب��ي منه��ا؛ ال��ذي كانت
م�س��احته (حوايل  38كم .)²وقامت بتو�س��يع احلدود ال�ش��رقية للمدينة ب�أكرث من
ع�ش��رة �أ�ضعاف م�س��احتها قبل االحتالل؛ بغر�ض ق�ضم الأرا�ضي ونقلها من ملكية
الفل�س��طينيني �إىل املحتل�ين؛ م��ن �أج��ل �ضمها وربطها مع امل�س��توطنات ال�صهيونية،
م�س��تخدمني قوانني عن�صرية ا�س�تراتيجية؛ لتحقيق هذه الغاية� ،إىل جانب توزيع
"الهوي��ة الإ�س��رائيلية" عل��ى الفل�س��طينيني ،وفر���ض "مناهج التعليم الإ�س��رائيلية".
وق��د �ش��رعت �س��لطات االحت�لال ببن��اء ح��زام ا�س��تيطاين يحي��ط بالقد���س؛ لي�ش��كل
درع ًا واقي ًا ملا ُي�س� ّمى بلدية االحتالل يف القد���س؛ ومت َّث َل ذلك يف �سيا�س��ة م�صادرة
�آالف الدومن��ات م��ن الأر���ض حت��ت ذرائ��ع وحج��ج خمتلف��ة؛ م��ن �أج��ل �ضب��ط عملية
منوه��ا وحتويله��ا �إىل ف�سيف�س��اء معزول��ة وحماط��ة بامل�س��توطنات م��ن اجله��ات
جميعه��ا؛ م��ا ي�س� ّهل ال�س��يطرة عليه��ا �أمني� ًا واقت�صادي� ًا واجتماعي ًا.
ويف �إطار ت�ش��جيع �س��لطات االحتالل �سيا�س��ة التهويد واال�س��تيطان يف القد���س،
ن�ش َئ ْت حرك ٌة �سيا�سي ٌة جديد ٌة يف الكيان ال�صهيوين؛ تُط ِلقُ على نف�سها ا�سم "حركة
�أُ ِ
�إنق��اذ القد���س اليهودي��ة"؛ ع��ن طري��ق �إيجاد حل��ول لـ"املع�ضل��ة الدميوغرافية"؛ �أي
مع�ضلة القرى والأحياء العربية يف القد�س وحميطها ،وقد �أدى �إن�شاء هذه احلركة
�إىل ت�س��ريع م�ش��اريع ا�س��تيطانية كثرية �شرقي القد�س وحولها .وترفع هذه احلركة
�شعار �أن" :م�س�ألة �إنقاذ القد�س م�س�ألة يهودية �صرفة ال تتعلق بربامج احلكومات
الإ�س��رائيلية ،و�إمن��ا مب�س��تقبل اليه��ود يف فل�س��طني" .وت ْلق��ى ه��ذه ال�سيا�س��ات دعم� ًا
كب�ير ًا م��ن النخ��ب القيادي��ة يف الكي��ان ال�صهي��وين؛ الذي��ن َي ُع�دّون القد���س "املركز
ال�سيا�س��ي-الديني الأه��م لليه��ود" .وباملقاب��ل ،يعاين الفل�س��طينيون يف القد���س من
نق�ص كبري يف تخطيط الأرا�ضي وت�سجيلها ،واحلرمان من العي�ش ب�شكل قانوين،
وامتالك امل�س��اكن دون التعر�ض خلطر الهدم؛ ال�س��تحالة احل�صول على ت�صاريح
البناء؛ �إذ تو�ضح درا�سة جديدة؛ �-أجراها "ميخائيل كوراح" و"تامي غابريئيلي"؛
من معهد القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية؛ فيما يتعلق بنوعية احلياة يف القد�س بعد
� 52س��نة م��ن احتالله��ا� ،-أنَّ �أه��م اال�س��تنتاجات تتعل��ق بالف��وارق ب�ين املجموع��ات

ال�س��كانية اليهودي��ة والفل�س��طينيني .وق��د كت��ب الباحث��ان" :ي�س��ود �ش��عور بالي�أ���س
وانع��دام ال�س��يطرة عل��ى احلي��اة ب�ين �س��كان القد���س ال�ش��رقية ،ويواجه ق�س��م منهم
التهدي��د امل�س��تمر به��دم منازله��م؛ بذريع��ة �أنه��ا ُب ِن َي� ْ�ت ب�ش��كل غ�ير قان��وين" .وي�ؤكد
الباحث��ان �أ َّن��ه يج��ب الإ�ش��ارة �إىل م�ش��اكل تثق��ل ب�ش��دة عل��ى حي��اة الفل�س��طينيني يف
القد���س؛ كتحديد هوية �س��كان �ش��رقي القد�س :هل ُي َعدّون فل�سطينيني �أم مواطنني
عرب ًا يف "�إ�سرائيل" ،ومن ال�سلطة امل�س�ؤولة عن نوعية حياتهم؛ البلدية واحلكومة
�أم ال�س��لطة الفل�سطينية؟؟
�إنَّ ال�ص��ورة املهين��ة لواق��ع احلي��اة يف ال�ش��طر ال�ش��رقي م��ن القد���س؛ تنب��ع م��ن
املعامل��ة التمييزي��ة والعن�صري��ة م��ن جان��ب �س��لطات االحت�لال .ويف الواق��ع؛ -كم��ا
ي��رى الباحث��ان� ،-إنَّ الفل�س��طينيني ه��م م��ن ال�س��كان الدائم�ين وله��م تاريخ وجذور
يف ه��ذه الأر���ض ،بينم��ا يعامله��م "القانون الإ�س��رائيلي"؛ بو�صفه��م �أجانب هاجروا
�إىل القد���س ع��ام 1967م وا�س��تقروا هن��اك .ويف درا�س��ة �ش��املة ُن ِ�ش� َر ْت يف كت��اب
بعن��وان "غ�ير املواطن�ين" ،يحل��ل الدكت��ور "�أمن��ون رام��ون"؛ -م��ن معه��د القد���س
للدرا�س��ات ال�سيا�س��ية-؛ الو�ض��ع الهج�ين اال�س��تثنائي ل�س��كان �ش��رقي القد���س،
ويو�ض��ح كي��ف �أنَّ ال�سيا�س��ات املتباين��ة واالعتب��ارات ال�ضيق��ة وع��دم اال�س��تعداد
التخ��اذ ق��رارات وا�ضح��ة؛ �أدت �إىل �إن��كار امل�ش��كلة ،وجتاه��ل احلق��وق �إىل و�ض��ع
قانوين فريد من نوعه يف العامل؛ فبعد "اتفاقيات �أو�س��لو" عام 1993م ،اعرتفت
�س��لطات االحت�لال بعالق��ة �س��كان �ش��رقي القد���س بال�ضف��ة الغربي��ة ،و�س��محت لهم
بالت�صوي��ت يف االنتخاب��ات الربملاني��ة الفل�س��طينية يف رام اهلل؛ لذل��ك يتمتع �س��كان
�ش��رقي القد���س بو�ض��ع قان��وين معق��د ال مثي��ل ل��ه يف الع��امل؛ فه��م مقيم��ون دائم��ون
وم�سجلون لدى "امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية"؛ بحكم وجودهم التاريخي ،ولديهم وثائق
�س��فر للمملك��ة الأردني��ة ،وله��م حق��وق الت�صوي��ت يف ال�س��لطة الفل�س��طينية.
كم��ا ي�ش�ير "رام��ون" �إىل �أ َّن��ه بع��د والدة �أي طفل مبا�ش��رة ،ال ب��د �أن يقوم معظم
ال�س��كان بت�س��جيل طفلهم؛ لي���س -فقط -يف "ال�سجل ال�س��كاين الإ�سرائيلي" ،ولكن
�أي�ض ًا -يف مكتب �أردين يعمل يف �ش��رقي القد���س ،وعندما يكرب الطفل� ،سيدر���سيف املدر�س��ة الت��ي متوله��ا "�إ�س��رائيل" ،لك َّن��ه يدر���س منهاج التعليم الفل�س��طيني .يف
وقت الحق من العمر� ،سي�سجل زواجه يف "وزارة الداخلية الإ�سرائيلية" واملحكمة
ال�شرعية ،و�إذا طلب �شراء �شقة و�أخذ رهن ًا ،ف�سيكت�شف �أن و�ضعه بو�صفه مقيم ًا ال
ي�س��مح له برهن ممتلكاته� ،أما �إذا كان يرغب يف الدرا�س��ة يف اخلارج ،ف�س��ي�ضطر
�إىل تعري���ض و�ضع��ه القان��وين للخط��ر يف م�س��قط ر�أ�س��ه؛ لأ َّن��ه عر�ض��ة لإلغ��اء و�ض��ع
�إقامت��ه؛ فف��ي الت�س��عينيات م��ن القرن املا�ضي ،بعد �صدور ق��رار جائر من القا�ضي
"�أه��ارون ب��اراك" ،ب��د�أت "وزارة الداخلي��ة" تلغ��ي �إج��راءات الإقام��ة للفل�س��طينيني
الذي��ن غ��ادروا املدين��ة؛ �إذ فق��د ح��وايل � 14أل��ف مقد�س��ي و�ض َعه��م القان��وين؛
ب�س��بب ه��ذا الإج��راء ،كم��ا �أنَّ اخل��وف من فق��دان الإقامة �أجرب الفل�س��طينيني على
البق��اء يف القد���س؛ �إذ كان ال�س��كان يخ�ش��ون الذه��اب �إىل املدر�س��ة �أو االنتق��ال؛
خ�ش��ية �أن يفق��دوا حقوقه��م؛ وهك��ذا زاد ال�ضغ��ط م��ن �أج��ل البن��اء؛ ال��ذي تفر�ض��ه

احلاج��ة وال�ض��رورة وازدي��اد االكتظ��اظ والفق��ر يف غي��اب �إمكاني��ة احل�ص��ول عل��ى
رخ�ص��ة م��ن �س��لطات االحت�لال؛ وه��و جان��ب �آخ��ر م��ن جوان��ب جتاه��ل "�إ�س��رائيل"
الحتياجات ال�سكان .وهذا التهديد �-إ�ضافة �إىل م�س�ألة البناء والتعليم ،-يخلقان
�أك�بر �ضائق��ة للمقد�س��يني وال�ش��عور ب��أن كل م��ا يري��ده االحت�لال ه��و جع��ل احلي��اة
�صعب��ة عليهم ودفعه��م للهجرة.
يف الكي��ان ال�صهي��وين ،ثم��ة م��ن يعتق��د �أن كل م��ا ينبغ��ي عمل��ه؛ ه��و زي��ادة
التواج��د اليه��ودي يف املدين��ة ب�أك�بر ق��در ممك��ن ،و�س��حب �أق��دام الع��رب منه��ا،
وم�صادرة الأرا�ضي وهدم البيوت واقتالع �أهلها ،وبناء امل�ستوطنات يف كل مكان،
متنا�سي ًا �أنَّ �سيا�سة اال�ستيطان والعدوان تزيد من مت�سك الفل�سطينيني ب�أر�ضهم،
وتزي��د م��ن ح�دّة ال�ص��راع م��ع االحت�لال؛ وه��ذا يتجل��ى يف املواجه��ات اليومي��ة التي
ت�ش��هدها مدين��ة القد���س؛ �إذ �ش��كلت ميدان� ًا للمواجه��ات ب�ين املقد�س��يني و�س��لطات
االحت�لال؛ �إث��ر ت�صاع��د االقتحام��ات اليهودي��ة للم�س��جد الأق�ص��ى ،ومن��ع امل�صل�ين
م��ن الو�ص��ول �إلي��ه ،وكذل��ك يف �أعق��اب تنفي��ذ خمطط��ات �صهيوني��ة؛ لتغي�ير الو�ضع
الراه��ن يف امل�س��جد الأق�ص��ى املب��ارك.
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أمة
القدس ميثاق َّ

صرخة مدينة
(الجزء األول)

موقع مدينة القدس:
تق��ع القد���س عل��ى رب��وة عالي��ة يف قلب فل�س��طني ،وت�ش��رف من جهة ال�ش��رق على
البحر امليت وعلى جبل م�ؤ�آب يف �شرق الأردن عرب نهر الأردن ،ومن الغرب ت�شرف
عل��ى ال�س��هل ال�س��احلي ال��ذي يح��اذي البح��ر املتو�س��ط ،وه��ي ذات موق��ع جغ��رايف
ممي��ز يف فل�س��طني ،حي��ث تق��ع يف منت�صفه��ا (ب�ين ال�ش��مال واجلن��وب) ،وتع��د ثغ��ر
ال�ش��ام للق��ادم م��ن م�ص��ر ،وبواب��ة م�ص��ر للق��ادم �إليه��ا م��ن ال�ش��ام .ترتف��ع القد���س
عن �س��طح البحر املتو�س��ط حوايل  744م ،وعن �س��طح البحر امليت 1150م ،وقد
�أقيم��ت عل��ى تالل تدعى ت�لال ال�ضهور.
�ش��يد اليبو�س��يون عل��ى �أعل��ى قم��ة يف املدين��ة ح�صن � ًا منيع � ًا �س � ّموه" :ح�ص��ن
يبو���س" ،كم��ا �أحاط��وا املدين��ة ب�س��ور مني��ع .متي��زت القد���س ب�أ َّنه��ا ال تظه��ر عن��د
الزح��ف عليه��ا م��ن بعي��د ،بينم��ا ت�س��تطيع حاميته��ا �أن تك�ش��ف حت��ركات املهاجم�ين
له��ا ،وه��م م��ا يزال��ون عل��ى م�س��افة بعي��دة(.)1

8

أسامة رجا عرابي
كاتب وإعالمي

مدينة وتاريخ:
�ش��هدت القد���س -ط��وال تاريخه��ا املدي��د� -صراع� ًا طاحن� ًا ومري��ر ًا ب�ين كث�ير
م��ن ال�ش��عوب والأمم ،وب�ين خمتل��ف احل�ض��ارات؛ الت��ي ا�س��تقرت فوق �أر�ض ال�ش��ام
وبالد الرافدين ووادي النيل؛ �إذ توالت عليها احلروب والفتوح طوال  5000عام،
وق��د �أن�ش��أ الكنعاني��ون اليبو�س��يون املدين��ة ،وا�س��تقروا فيه��ا م��ع بداية الأل��ف الثالثة
قب��ل املي�لاد ،و�أقام��وا فيه��ا ح�ضارتهمَّ ،ثم احتلها الفراعن��ة مع ما احتلوا من بالد
ال�شام.
ومل يثب��ت البح��ث الأث��ري م��ا رواه كت��اب الت��وراة م��ن مزاع��م ح��ول مهاجم��ة
"بن��ي �إ�س��رائيل" �أر���ض كنع��ان –وم��ن �ضمنها مدينة القد���س -واال�س��تقرار فيها يف
الف�ترة الت��ي حت�دّث عنه��ا باحث��ون توراتي��ون؛ �أي الق��رن الث��اين ع�ش��ر قب��ل املي�لاد،
كم��ا ال توج��د �أي��ة معطي��ات �أثرية حول رواية التوراة ومزاع��م التوراتيني عن دخول
"داود" �إىل القد���س ،و�إقام��ة حك��م فيه��ا يف مطل��ع الق��رن العا�ش��ر ق.م ..وعلي��ه؛
ف��إنَّ احلدي��ث ع��ن حك��م يه��ودي للقد���س يف �أي��ة ف�ترة تاريخي��ة ،ال م�س��تند ل��ه عل��ى
الأر���ض ح�س��ب معطي��ات التاري��خ الفل�س��طيني احلقيق��ي واملكت�ش��فات الأثري��ة.
لق��د عان��ى �س��كان �أر���ض كنع��ان الأ�صلي�ين ،م��ن ح��روب م��ع �ش��عوب م��ن خ��ارج
�أر���ض كنع��ان؛ كالآ�ش��وريني الكلدانيني وامل�صري�ين؛ ففي عام 586ق.م احتل امللك
البابل��ي نبوخ��ذ ن�ص��ر القد���س .ويف ع��ام 332ق.م احت ّله��ا الإ�س��كندر املق��دوين
بع��د �أن ه��زم الفر���س ،وبقي��ت فل�س��طني حت��ت حك��م ال�س��لوقيني والبطال�س��ة؛ خلفاء
الإ�س��كندر املق��دوين� .س��نة 70م ،دخ��ل القائ��د الروماين "تيتو���س" مدينة القد���س؛
�أحرقه��ا و�س��بى �أهله��ا .بقي��ت القد���س م��دة طويل��ة من الزم��ن خالية �أو �ش��به خالية
م��ن ال�س��كان� ،إىل �أن ق��رر الروم��ان �إع��ادة بنائه��ا ،وجعلوه��ا مرك��ز ًا لعبادته��م
الوثنية ،و�أطلقوا عليها ا�سم" :ايلينا كابتولينا"؛ بعد اعتناق الإمرباطور الروماين
ق�س��طنطني الأول الديان��ة امل�س��يحية .ع��ام 326م� ،أطل��ق عليه��ا ا�س��م" :ايلي��اء"،
بقيت كذلك �إىل �أن فتحها العرب امل�سلمون عام 636م .ويف عام 1099م ،احتل
ال�صليبي��ون القد���س ،وجعلوه��ا قاع��دة له��م� ،إىل �أن حرره��ا القائ��د �ص�لاح الدي��ن
الأيوبي عام 1186مَّ ،ثم �شهدت حكم املماليك �سنة 1253مَّ ،ثم العثمانيني بدء ًا
م��ن �س��نة 1516م .وق��د بقي��ت فل�س��طني حت��ت احلكم العثم��اين� ،إىل �أن و�ضعت –

ومن �ضمنها القد�س -حتت االنتداب الربيطاين عام 1920م؛ بقرار من ع�صبة
الأمم �آنذاك ،مع االلتزام بتنفيذ "وعد بلفور"؛ الذي �أعطته بريطانيا لليهود عام
1917م؛ وبذل��ك� ،س� َّهلت بريطاني��ا و�س��رعت خ�لال �س��نوات انتدابه��ا لفل�س��طني؛
هجرة اليهود �إليها .وبعد قرار التق�س��يم �س��نة 1947م ،وقيام كيان االحتالل �إثر
نكب��ة �/15أي��ار1948/م؛ احت� َّل اليه��ود �أج��زاء كب�يرة م��ن القد���س� ،إىل �أن ن�ش��بت
حرب حزيران 1967م؛ فاحتل ال�صهاينة كامل القد���س و�س��يطروا على فل�س��طني
كلها(.)2
عروبة القدس:
�أق��دم النقو���ش الت��ي ورد فيه��ا ذك��ر ملدين��ة القد���س ،توج��د يف املتح��ف امل�ص��ري
يف القاه��رة ،يف جمموع��ة اللوح��ات املكتوب��ة باخل��ط امل�س��ماري واللغ��ة البابلي��ة؛
تتخلله��ا �ش��روح باللغ��ة الكنعاني��ة؛ لغ��ة فل�س��طني القدمي��ة ،ه��ذه النقو���ش ت�س��مى
(لوح��ات ت��ل العمارن��ة)؛ ُع ِ َ
�ثر عليه��ا يف �أوائ��ل الق��رن الع�ش��رين؛ جن��وب منطق��ة
�أ�س��يوط ،وترج��ع �إىل عه��د الفرع��ون امنوفي���س الثال��ث (1411-1375ق.م)،
وابن��ه �أخنات��ون (1375-1350ق.م) .جن��د �أنَّ القد���س كان��ت ت�س��مى يف ه��ذه
النقو���ش "�أور�ش��ليم" ،كما جند �أنَّ ا�س��م �أور�ش��ليم بعد هذا التاريخ يتكرر يف لغات
�أخرى؛ ففي نقو���ش الإمرباطور الآ�ش��وري �س��نحاريب 700ق.م ،يرد ا�س��مها هكذا
"�أورو�س��ليمو" ،وق��د اقتُب���س اال�س��م يف عربي��ة الت��وراة ب�صيغ��ة "يرو�ش��االمي" .ويف
النقو���ش اليوناني��ة يف عه��د الإ�س��كندر الأك�بر -ح��وايل 330ق.م ،-وردت بلف��ظ
"هريو�س��وليما"� ،أو "�س��وليما"(.)3
�إنَّ ا�س��م "�أور�ش��ليم" لي���س ا�س��م ًا �أطلق��ه اليه��ود عل��ى املدين��ة املقد�س��ة؛ فق��د
كانت حتمل هذا اال�س��م قبل روايات التوراة املزعومة حولها؛ بح�س��ب ن�صو�ص تل
العمارنة وغريها ،وبدليل �أنَّ اليهود وجدوا �صعوبة يف كتابة ا�سمها باللغة العربية:
"يرو�ش��االمي"؛ فه��ذه الي��اء الواقع��ة قبل امليم مل تكن تثب��ت يف الكتابة العربية ،وقد
ُك ِت َب ْت من دونها يف �أ�سفار العهد القدمي " "656مرة ،و ُك ِت َب ْت بها �ست مرات فقط؛
ولذل��ك ن� َّ��ص التلم��ود عل��ى وج��وب كتابته��ا ب�لا ي��اء كم��ا ج��اء يف "التو�س��فتا"؛ كتاب
ال�صوم "تفيت".
ث��م �إنَّ الت��وراة تتح��دث ع��ن "�أور�ش��ليم" زم��ن �إبراهي��م -علي��ه ال�س�لام -والذي
يعود افرتا�ض ًا �إىل حوايل 1900ق.م؛ ب�أنَّ املدينة كان ا�سمها "�شاليم" ،وي�سكنها
الفل�س��طينيون ،تق��ول الت��وراة" :وملك��ي �ص��ادق؛ مل��ك �ش��اليم� ،أخ��رج خب��ز ًا ونبيذ ًا،
وكان كاهن� ًا هلل العل��ي وبارك��ه ،وق��ال :مب��ارك �أبرام من اهلل العلي ملك ال�س��ماوات
والأر�ض"()4؛ فاملدينة كانت مدينة مباركة ومقد�سة هلل العلي قبل �إبراهيم وقبل
داود وابنه �س��ليمان -عليهما ال�س�لام.-

القدس واملاسونية:
عالق��ة املا�س��ونية باليهودي��ة عالق��ة مت�ش��ابكة ومتداخل��ة �إىل ح��د بعي��د يف كل
�شيء؛ يف العقائد واملخططات وال�سيا�سة؛ فاملا�سونية تدعو �إىل �إحياء ِّ
كل ما ميت
لليهودي��ة ب�صل��ة؛ ا�س��تناد ًا مل��ا ج��اء يف العه��د الق��دمي ،يق��ر املا�س��ونيون ب��أنَّ اليه��ود
ه��م �ش��عب اهلل املخت��ار ،كم��ا ي�ؤي��دون فك��رة بن��اء "الهي��كل املزع��وم" يف القد���س،
وقد دعموا �إقامة دولة يهودية على �أر�ض فل�سطني؛ بو�صفها �أر�ض امليعاد ،بح�سب
زعمهم(.)5
يق� ُّر املا�س��وين اللبن��اين "حن��ا �أب��و را�ش��د" يف كتاب��ه" :دائ��رة مع��ارف ما�س��ونية"
اجل��زء الأول؛ بعالق��ة املا�س��ونية باليهودي��ة بقول��ه�" :أ ّم��ا �أنَّ املا�س��ونية يهودي��ة،
مم��ا ال �ش� َّ�ك في��ه" ،وع��ن "الهيكل" يف الفكر املا�س��وين يق��ول" :بد�أت الفكرة
فذل��ك ّ
املا�س��ونية ،كالفك��ر من��ذ الب��دء؛ �أ�س��طورة م��ن �أ�س��اطري احلقيق��ة ،واحلقيق��ة بعث��ت
�اب التاري��خ"(.)6
الفك��رة يف هي��كل �س��ليمان؛ فاقرتن��ت بالعم��ل؛ مهم��ا كاب� َر �أرب� ُ
م��ن هن��ا ،ن�س��تنتج �أنَّ فل�س��طني -والقد���س خا�ص��ة -كان��ت من��ذ الق��دمي هدف�اً
للما�س��ونية؛ ف��أول حمف��ل ما�س��وين يف الع��امل ،ه��و املحف��ل الإنكلي��زي ،وكان ا�س��مه:
"حمف��ل �أور�ش��ليم" .ويف ع��ام 1995م� ،أن�ش��أ املا�س��ونيون م��ا �أطلق��وا علي��ه" :غرف��ة
القد���س املا�س��ونية" بج��وار امل�س��جد الأق�ص��ى؛ هدفه��ا تنفي��ذ م�ش��روع �إقام��ة "جب��ل
املعبد" .وخالل حفل افتتاح غرفة القد�س املا�سونية� ،أعلن رئي�س املحفل املا�سوين
الإيط��ايل "جيولي��ا دي برين��ادو"؛ �أنَّ "�إع��ادة بن��اء الهي��كل يف القد���س ،ه��و جوه��ر
درا�ستنا" ،ويف كتابه "بناء املعبد"؛ -ال�صادر عام 1996م ،-ر ّكز "برينادو" على
العالق��ة ب�ين "القب��االه اليهودي��ة" ،و�إع��ادة بناء "الهي��كل" املزعوم.

 -1الكايف يف تاريخ القد�س ،الأ�ستاذ رجا عبد احلميد عرابي ،دار الأوائل ،دم�شق2009 ،م.
 -2الكايف يف تاريخ القد�س ،الأ�ستاذ رجا عبد احلميد عرابي ،دار الأوائل ،دم�شق2009 ،م.
� -3أبحاث يف الفكر اليهودي ،الدكتور ح�سن ظاظا ،دار القلم ،دم�شق1987 ،م.
� -4سفر التكوين ،الإ�صحاح  14الفقرة .18
 -5مركز بيت املقد�س للدرا�سات التوثيقية ،مقالة للأ�ستاذ عي�سى القدومي( ،املا�سونية وامل�سجد الأق�صى)2010/10/19 ،م.
 -6امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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الوعي التاريخي بحقيقة بيت املقدس
وفلسطين

أ.د عمار محمد النهار
أستاذ التاريخ اململوكي
جامعة دمشق

أهمية القدس يف الزمان واملكان:
حظي��ت مدين��ة القد���س -وم��ا ت��زال -مبكان��ة عظيم��ة يف التاري��خ الإن�س��اين،
ومتي��زت بخ�صو�صي��ة الزم��ان وامل��كان؛ فه��ي يف الزم��ان �ضارب��ة جذوره��ا من��ذ
احل�ض��ارة العربي��ة الكنعاني��ة ،و�ش��ملت خ�صو�صيته��ا املكاني��ة املوق��ع واملو�ضع؛ فهي
ملتق��ى االت�ص��ال والتوا�ص��ل بني ق��ارات العامل القدمي ،وتعاقب��ت عليها احل�ضارات
املختلف��ة ،خم ِّلف��ة وراءه��ا �آثاره��ا وخمطوطاته��ا الأثري��ة.
وال ب � َّد �أن يك��ون ملث��ل ه��ذه الظاه��رة احل�ضاري��ة الف��ذة �أ�س��باب وم�س��وغات؛
ه��ي �س � ّر خلوده��ا وا�س��تمرارها لآالف ال�س��نني ،رغ��م كل م��ا ح � َّل به��ا م��ن نكب��ات
وح��روب �أ َّدت �إىل ه��دم املدين��ة ،و�إع��ادة بنائه��ا  18م��رة ع�بر التاري��خ ،ويف كل
م��رة كان��ت تخ��رج �أعظ��م و�أ�صل��ب و�أك�ثر ر�س��وخ ًا م��ن �س��ابقتها؛ دليل� ًا عل��ى �إ�صرار
املدين��ة املقد�س��ة عل��ى البق��اء؛ فمن��ذ �أن قام��ت (القد���س الأوىل) الكنعاني��ة قب��ل
نح��و �س��تة �آالف �س��نة ،وه��ي حم��ط �أنظار الب�ش��رية؛ منذ ن�ش��أت احل�ض��ارات الأوىل
يف (فل�س��طني ووادي الني��ل والرافدي��ن) ،م��رور ًا باحل�ض��ارة العربي��ة الإ�س�لامية
والتاري��خ احلدي��ث واملعا�ص��ر ،حت��ى يومن��ا ه��ذا.
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ويف ب�ض��ع مئ��ات م��ن الأمت��ار ب�ين ج��دران البل��دة القدمي��ة يف القد���س ،مواق��ع
مقد�س��ة مللي��ارات امل�ؤمن�ين يف الع��امل؛ امل�س��جد الأق�ص��ى� ،أوىل القبلت�ين وثال��ث
احلرم�ين ال�ش��ريفني ،وكني�س��ة القيام��ة؛ الت��ي ُت َع � ُّد م��ن �أقد���س املواق��ع امل�س��يحية
و�أكرثه��ا �أهمي��ة يف الع��امل.
الوعــي التاريخــي بحقيقــة القــدس
وتاريخهــا الصحيــح:
�إنَّ الوع��ي التاريخ��ي ه��و حت � ُّول الذاك��رة التاريخي��ة احل َّي��ة �إىل �إرادة؛
با�س��تخال�ص الثواب��ت الرئي�س��ة لتجربتن��ا التاريخي��ة ،وعر�ضه��ا ب�ش��كل مي�س��ر؛ م��ن
�أج��ل الإ�س��هام يف جتذي��ر االنتم��اء للأم��ة.
وه��ذه الق�ضي��ة ه��ي م��ن �أب��رز م��ا ينق�صن��ا الي��وم -كم��ا �س��يمر يف البح��ث-؛
فالدرا�س��ات احلقيقي��ة الأكادميي��ة والوثائقي��ة ع��ن بي��ت املقد���س ،لي�س��ت عل��ى
م�س��توى احل��دث ،ولي�س��ت بحج��م حت��ركات ال�صهاين��ة البحثية التزويري��ة على �أقل
تقدي��ر؛ فالر�ؤي��ة اليهودي��ة تق��ر�أ عقيدتن��ا وديارن��ا وتاريخن��ا وح�ضارتن��ا بذاك��رة
تاريخي��ة يهودي��ة؛ ت�س��تند �إىل ثالث��ة �أ�س���س :الدي��ن اليهودي ،اللغ��ة العربية ،وتاريخ
بن��ي �إ�س��رائيل؛ وم��ن خ�لال ذل��ك َّمت تزيي��ف التاري��خ ل ُيخ�ترع لـ"�إ�س��رائيل" �ش��عب،
وتُغت�ص��ب له��ا �أر���ض؛ لتق��ام عليه��ا دول��ة.
ومن��ذ �أي��ام ع��امل الأندل���س اليه��ودي مو�س��ى ب��ن ميم��ون ،والنه�ض��ة الثقافي��ة
اليهودي��ة م�س��تمرة عل��ى ه��ذا النح��و؛ فهن��اك ع�ش��رات املفكري��ن اليه��ود عملوا على
درا�سة تعاليم كتابهم املقد�س و�إحيائها ،وع�شرات �أمثالهم عملوا على �إحياء اللغة
العربي��ة ،وع�ش��رات �آخ��رون عمل��وا عل��ى �إحياء التاري��خ اليهودي.
�أم��ام ه��ذا الو�ض��ع؛ ال ب��د لن��ا م��ن جه��ود علمي��ة ُتدِّ د عل��وم الدي��ن وحتيي علوم
اللغ��ة وتط ِّوره��ا ،كم��ا ُتي��ي الذاك��رة التاريخي��ة الت��ي ه��ي �أ�سا���س ا�س��تعادة الوع��ي
موحد ًا وقو ّي� ًا وف َّعا ًال.
التاريخ��ي؛ ال��ذي الب��د �أن يك��ون َّ
السرقة الصهيونية للتراث الفلسطيني:
عندم��ا ق��ال رئي���س حكوم��ة االحت�لال الأ�س��بق "ب��ن غوري��ون"" :الكب��ار ميوت��ون
وال�صغ��ار ين�س��ون"؛ ف�إن��ه و�ض��ع �أ�سا�� َ�س وجوه � َر اال�س��تهداف املنظ��م للإن�س��ان
الفل�س��طيني؛ بغر���ض تفري��غ الذاك��رة اجلمعي��ة الفل�س��طينية م��ن خمزونه��ا الثقايف
والفك��ري والرتاث��ي؛ فلج ��أ ال�صهاين��ة -ع��ن �س��ابق �إ�ص��رار ،وبطريق��ة ممنهج��ة
وممول��ة ،ومدعوم��ة م��ن احللف��اء� ،-إىل �س��رقة امل��وروث واملخ��زون الرتاث��ي

وظه��رت "الف��رق الفولكلوري��ة الإ�س��رائيلية" يف احلف�لات العاملي��ة بال��زي
الفل�س��طيني؛ من �أجل �س��رقة الذاكرة و�س��رقة الرتاث ال�ش��عبي وخلق تاريخ وتراث
ال�ش��عبي الفل�س��طيني ،وه��ي ت ��ؤدي رق�ص��ة الدبك��ة وتع��زف (ال�ش��بابة والأرغ��ول)
م�س��روق ول�صق��ه به��م؛ لإثب��ات �أحقيته��م املزعوم��ة بالقد���س وفل�س��طني.
ً
وب��د�أت االعت��داءات ال�صهيوني��ة عل��ى ال�تراث الفل�س��طيني يف �أعق��اب نكب��ة وغريه��ا م��ن الأحل��ان الفل�س��طينية والعربي��ة الأ�صيل��ة وال�ش��هرية ج��دا ،ولكن بلكنة
ع��ام 1948م ،فب��د�ؤوا يغ�يرون الوج��ه العرب��ي العري��ق للم��دن الفل�س��طينية،
ويخرب��ون معامله��ا الأثري��ة وي�س��رقونها ،و ُي�س� ِ�كنون املهاجري��ن ال�صهاين��ة يف بي��وت
املهجرين ق�صر ًا ،وقاموا بتغيري �أ�سماء املدن والقرى واملواقع
املواطنني الأ�صليني َّ
اجلغرافي��ة وت�س��ميتها ب�أ�س��ماء عربي��ة ،ورا�س��لوا امل�ؤمت��رات اجلغرافي��ة الدولي��ة؛
للح�ص��ول عل��ى موافقته��ا عليه��ا ،وم��ن ث��م �إر�س��الها �إىل امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة؛ ب��دء ًا
م��ن الأمم املتح��دة واملنظم��ات الثقافي��ة ودور الن�ش��ر اجلغرافي��ة املتخ�ص�ص��ة يف
�صناع��ة اخلرائ��ط وطباع��ة الأطال���س.
وم��ن �أمثل��ة �س��رقة ال�تراث :اتخ��اذ "�ش��ركة الع��ال الإ�س��رائيلية" الث��وب وال��زي
الفل�س��طيني لبا���س م�ضيف��ات طريانه��ا ،مدعي � ًة �أن��ه "زي �إ�س��رائيلي" ،وتق��دمي
امل�أك��والت ال�ش��عبية الفل�س��طينية خ�لال رحالته��ا اجلوي��ة؛ عل��ى �أنه��ا "م�أك��والت
�إ�س��رائيلية".
و�س��عى ال�صهاين��ة �إىل اال�س��تحواذ عل��ى الأث��واب املزرك�ش��ة القدمي��ة؛ لأر�ش��فتها
يف املو�سوعات العلمية ،وعر�ضها يف املعار�ض العاملية على �أنها "تراث �إ�سرائيلي"؛
مث��ل :الزنان�ير والكوفي��ة املط��رزة يف خط��وط ..وظه��رت وزي��رة ثقاف��ة االحت�لال
يف "مهرج��ان كان" ال�س��ينمائي ال��دويل بف�س��تان يحم��ل �ص��ورة البل��دة القدمي��ة يف عربي��ة؛ مث��ل� :أغني��ة الدلعون��ا.
ً
القد���س املحتلة.
كم��ا �س��رق ال�صهاين��ة كث�يرا م��ن النحا�س��يات وال�صك��وك املعدني��ة وم�صنوعات
ً
وعم��ل م�ؤخ��را امل�ص ِّمم��ان الإ�س��رائيليان "جاب��ي ب��ن حايي��م" و"موك��ي هرئي��ل"؛ الفخار والتحف الزجاجية الرتاثية وغري ذلك من احلرف التقليدية الفل�سطينية،
عل��ى ت�صمي��م الكوفي��ة الفل�س��طينية ال�ش��هرية ب�أل��وان "عل��م �إ�س��رائيل" و"جنم��ة وعم��دوا �إىل و�ضعه��ا يف متاحفه��م؛ عل��ى �أنها "تراث �ش��عبي �إ�س��رائيلي" ،وعلى �أنها
�آثار العربيني القدماء.
داوود" ،حماول�ين ن�س��ب ه��ذا ال�تراث له��م.
وكذل��ك عمل��وا عل��ى �س��رقة الطاب��ون وال�ش��اقل "ال�ش��يقل" عمل��ة "�إ�س��رائيل"
وانتحل ال�صهاينة يف جمال الرتاث غري املادي احلكايات الفل�س��طينية ،وذكر
اجلدي��دة ،ب��د ًال م��ن الل�يرة – اجلني��ه؛ وه��ي كلم��ة كنعاني��ة الأ�ص��ل.
الدكت��ور منع��م ح��داد �أن��ه حت��ى �صي��ف ع��ام 1986م ،كان يف �أر�ش��يف "احلكاي��ات
ومل ت�س��لم النبات��ات الفل�س��طينية م��ن التزوي��ر ال�صهي��وين؛ ح�ين اخت��ار ال�شعبية الإ�سرائيلية" ( )18500حكاية؛ كان قد ُ�ص ِّن َف منها ( )11944حكاية
االحت�لال �أنواع� ًا م��ن الزهور الربية والنباتات الفل�س��طينية عل��ى قائمة متثيلها يف عل��ى �أنه��ا "حكاي��ات �إ�س��رائيلية" ،ولك��ن منه��ا م��ا ن�س��بته  %65حكاي��ات م��ن يه��ود
حديق��ة ال��ورود؛ الت��ي �أقامتها ال�صني مبنا�س��بة ا�س��ت�ضافتها للألع��اب الأوملبية عام ال��دول العربي��ة والإ�س�لامية ،ومنها ( )215حكاية فل�س��طينية.
و�ش��هدت مدين��ة القد���س املحتل��ة -ب�ش��كل خا���ص -حم�لات تهويدي��ة �شر�س��ة؛
2008م؛ ونذكر ب�ش��كل خا�ص زهرة قرن الغزال وزهرة �ش��قائق النعمان و�ش��جرة
الزيتون.
ا�س��تهدفت البي��وت وامل�س��اجد واملقاب��ر والأ�ضرح��ة؛ به��دف تغي�ير مالحمه��ا
وترتب��ط بذل��ك �س��رقة امل�أك��والت ال�ش��عبية الفل�س��طينية؛ وم��ن ذل��ك :ق�ضي��ة العربي��ة والإ�س�لامية ،وتع َّر���ض امل�س��جد الأق�ص��ى -وم��ازال -لكثري م��ن االنتهاكات
(الفالف��ل) امل�ش��هورة؛ الت��ي ُد ِّون��ت يف بع���ض املعاج��م الغربي��ة عل��ى �أنه��ا "طع��ام واحلفريات؛ التي تهدد وجوده ،كما تع َّر�ض امل�س��جد الإبراهيمي يف مدينة اخلليل
�إ�س��رائيلي".
العت��داءات �س��افرة انته��ت بتق�س��يمه زماني� ًا ومكاني� ًا.
وو�ص��ل االف�تراء والتزوي��ر �إىل حد امل�ش��اركة يف املهرجان ال�س��نوي لـ(املفتول)؛
م��ا تق��دم ع��ن ال�س��رقة ال�صهيوني��ة لل�تراث الفل�س��طيني واملقد�س��ي ،م��ا ه��و
املنعق��د مبدين��ة �س��ان فيت��و ل��وكار الإيطالي��ة ع��ام 2000م؛ لتف��وز باجلائ��زة الأوىل �إال �أمثل��ة فق��ط ُتن��ذر بكارث��ة خط�يرة ك�برى ،وتتطل��ب حت��رك ًا فل�س��طيني ًا وعربي �اً
لأح�س��ن طب��ق مفت��ول ،وكذل��ك امل�ش��اركة يف م�س��ابقات عاملي��ة �أخ��رى للطه��و و�إ�س�لامي ًا؛ لوق��ف حم�لات االف�تراء والتزوي��ر.
بالأطب��اق الفل�س��طينية وت�س��ويقها يف املطاع��م العاملي��ة؛ عل��ى �أنه��ا "�أكالت �ش��عبية
�إ�س��رائيلية".
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كذبــة الســبي البابلــي بوصفــه مثــاالً واضحًا
عــن تزويــر التاريخ الفلســطيني واملقدســي:
ه��ي ق�ضي��ة تب�ين م��دى جن��اح خ��داع ال�صهاين��ة للع��امل ،وللأ�س��ف ،فق��د حقق��وا
جناح��ات عدي��دة و�صل��ت �إىل ت�صدي��ق بع���ض املناه��ج الدرا�س��ية لأكاذيبه��م؛ وعلى
ر�أ�س��ها كذبة ال�س��بي البابلي؛ وهي ق�ضية ّ
تدل -يف الوقت نف�س��ه -على مدى �أهمية
الإحل��اح على التوعي��ة التاريخية.
�إنَّ ال�س��بي البابل��ي مل يح��دث يف فل�س��طني ،ومل تع��رف �أر�ضه��ا وال تاريخه��ا
مث��ل ه��ذا احل��دث ،وه��و لي���س �أك�ثر من تلفي��ق ب��ارع للق��راءة اال�ست�ش��راقية للتوراة،
َّ
ويتك�ش��ف ع��ن كون��ه تزييف� ًا وتالعب� ًا ُمتع ّمدَ ي� ِ�ن بالتاري��خ احلقيق��ي لفل�س��طني؛ فل��م
يح��دث ال�س��بي البابل��ي لليه��ود يف فل�س��طني ،كم��ا �أنَّ امل�صري�ين والآ�ش��وريني مل
تر�س يف �أي
ي�شتبكوا فوق �أر�ض قط ،و�سفن �سليمان مل متخر عباب املتو�سط ،ومل ُ
وق��ت م��ن الأوق��ات يف موان��ئ �ص��ور اللبناني��ة.
وق��د �أ َّدى اخلي��ال اال�ست�ش��راقي الغرب��ي "اليه��ودي التقلي��دي" دور ًا كب�ير ًا يف
رواية ال�سبي البابلي ،وقام بن�سبها �إىل تاريخ اليهود الغربيني وحدهم ،ف� ً
ضال عن
تالعب به.
�إحلاقه��ا زور ًا بالتاري��خ الفل�س��طيني املُ�ص��ادَر واملُ َ
وح�ين اب ُت ِل� َع ال�تراث امل�صري امل�س� َّ�جل على حائط معب��د الكرنك ،ابتلعوا كذلك
�جلوه يف كتاباته��م عل��ى �أن��ه مذب��ح "الهي��كل"
م��ا ُ�س� ِّ�ج َل عل��ى املذب��ح الفرع��وين؛ ف�س� َّ
اخلا���ص ب�س��ليمان؛ وه��ذا م��ا � َّأهله��م ليت��م بعد ذلك االدع��اء ب�أنَّ ال�س��بي البابلي قد
جمع املنفيني من اململكتني املفرت�ضتني يف حواري بابل موطن الكهنة؛ الأمر الذي
�س� َّهل عل��ى كهن��ة باب��ل -وال�س��يما "ع��زرا" -االدع��اء ب�أنه��م م��ن �أبن��اء ذاك ال�س��بي
املفرت�ض.
لق��د �أوج��د كهن��ة "الت��وراة" �آلية كهنوتي��ة تربطهم بالع�ش�يرة املفرت�ضة ،وت َّدعي
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�إقام��ة اململكت�ين "يه��وذا وال�س��امرة" على �أنقا�ض مملك��ة مفرت�ضة؛ فكان ذلك من
�صن��ع خياله��م الإ�س��قاطي؛ لذل��ك ف��إن �س��رقة ت��راث احل�ض��ارات ووثائقه��ا؛ -الت��ي
تناقلته��ا ذاك��رة ال�ش��عوب القدمي��ة� ،-ش��ملت -كذل��ك� -س��رقة ت��راث الآ�ش��وريني
والكلدانيني؛ الذين �شهدت عليهم وثائقهم املُ َ
كت�شفة يف مكتبة امللك �آ�شور بانيبال
( 625-667ق.م)؛ و�ض َّم��ت ح��وايل � 25أل��ف ل��وح م��ن الآجر م�ص َّنفة ومفهر�س��ة؛
فف�ضح��ت حمتوي��ات ه��ذه املكتب��ة وغريه��ا م��ن الوثائ��ق املكت�ش��فة ،م��دى ال�س��رقات
الت��ي ارتكبه��ا كهن��ة "الت��وراة" ،كما ف�ضحت ه��ذه الوثائق معظم ادع��اءات الكهنة؛
ومنه��ا ادع��اء ح��دوث عمليات ال�س��بي الآ�ش��ورية والكلداني��ة لليهود.
وق��د �أثبت��ت ه��ذه الوثائ��ق �أن اليه��ود مل يكون��وا حينه��ا ق��د ظه��روا بع��د عل��ى
م�س��رح باب��ل و�أحداثه��ا؛ وه��ذا م��ا �أ َّك��د علي��ه امل ��ؤرخ الإغريق��ي ه�يرودوت؛ ال��ذي
حت� َّدث ع��ن فل�س��طني ومعتق��دات �أهله��ا ،وو�ص��ف مدنه��ا العدي��دة؛ ومنه��ا القد���س،
ولكن��ه مل يذك��ر ال يف باب��ل وال يف فل�س��طني وال يف م��ا حوله��ا �أي تواج��د لليه��ود لف��ت
انتباهه؛ وهذا يعني ب�أنَّ هريودوت �-أثناء مكوثه يف القد���س �أو يف كل بالد ال�ش��ام
والع��راق وم�ص��ر ،-مل يلت� ِ�ق �أو ي�ص� ْ
�ادف �أح��د ًا م��ن اليه��ود؛ فل��و ُو ِج��دوا حينه��ا يف
م��كان م��ا م��ن ه��ذه املناطق ،لذكره��م ب�صورة �أو �صفة �أو حادث��ة؛ الأمر الذي ي�ؤكد
�أن فر�ضية �س��بي اليهود �إىل بابل ،مل تكن �إال جزء ًا من �س��رقات الكهنة امل�س��تثمرة
يف م�سل�س��ل ت�ش��ريع اغت�ص��اب فل�س��طني.
ورمب��ا ي�س��أل �س��ائل :م��ن �أي��ن �س��رق الكهن��ة فك��رة ه��ذا ال�س��بي؛ لي�س��قطوه عل��ى
ع�ش�يرتهم املفرت�ضة؟
فل��و رجعن��ا �إىل الوثائ��ق الآ�ش��ورية املُ َ
كت�ش��فة ،لوجدناه��ا تتح��دث ع��ن حم�لات
موجه��ة �ض��د قبائ��ل �أُط ِل��قَ عليه��ا ا�س��م�( :إريب��وا)؛ �أي الع��رب ،ومل تتح��دث ه��ذه
الوثائ��ق ع��ن حم�لات موجه��ة �ض��د ه��ذه املمال��ك املفرت�ض��ة.
ويف ه��ذه الوثائ��ق جميعه��ا ،ال جن��د ول��و وثيق��ة واح��دة ذك��رت تل��ك املمال��ك
"التوراتي��ة" ،حت��ى ح�ين اكت ُِ�ش � َف ْت وثائ��ق تتح��دث ع��ن املل��ك �ش��لمن�صر الثال��ث
( 858-824ق.م)؛ �إذ مل تذك��ر وثيق��ة واح��دة ه��ذه املمال��ك ،لكنن��ا جن��د �أنَّ ه��ذه
الوثائ��ق ذك��رت حم�لات �إىل �س��ورية وفل�س��طني ،ومواجهة �ش��لمن�صر الثنتي ع�ش��رة
مملك��ة �آرامي��ة يف موقع��ة قرق��ارة.
ويخت�ص��ر علين��ا كث�ير ًا م��ن اجلهد للو�صول للحقيقة الربوفي�س��ور يف التاريخ يف
جامعة "تل �أبيب" "�ش��لومو �س��اند"؛ �صاحب الثالثية( :اخرتاع ال�ش��عب اليهودي)،
(اخ�تراع �أر���ض �إ�س��رائيل) ،و(مل �أع��د يهودي� ًا)؛ وه��ي مبجمله��ا تدح���ض املزاع��م
ال�صهيوني��ة وتن�س��ف "الرواي��ة الإ�س��رائيلية" ن�س��ف ًا يف ق�ضي��ة ال�س��بي وغريه��ا ع�بر
نب���ش طوي��ل يف الوثائ��ق الت��ي تعتمده��ا "الرواي��ة الإ�س��رائيلية"؛ ليخ��رج بخال�ص��ة
مفاده��ا� :أنَّ فك��رة احل��ق التاريخي لليهود يف فل�س��طني له��ا م�صدر واحد فقط؛ هو
الت��وراة ،وه��ي حم�ض اخرتاع.
�إ�ضاف��ة �إىل ذل��ك� ،أظه��رت احلفري��ات الأثري��ة �أنَّ القد���س كان��ت مدين��ة

مزدهرة عامرة يف التاريخ الذي قيل �إنها تعر�ضت فيه للخراب على �أيدي جيو�ش
نبوخ��ذ ن�ص��ر .ث��م �إنَّ م�س��احة القد���س التاريخي��ة وع��دد �س��كانها واللق��ى الأثري��ة
املتوا�ضع��ة يف الق��رن ال�س��ابع ق.م؛ -وه��ي عل��ى �أب��واب الق��رن ال�ساد���س ق.م وق��ت
ال�س��بي املزع��وم ،-ت� ّ
�دل يف جممله��ا عل��ى �أ َّنه��ا لي�س��ت مدين��ة داوود ،و�أنه��ا مل تك��ن
ُمنا ِف�س��ة لباب��ل؛ م��ا ي�س��مح لن��ا بالق��ول� :إنَّ حكاي��ة ال�س��بي خمتلق��ة.
مصادر دراسة القدس:
�أم��ام كل ه��ذا التحري��ف والتزوي��ر؛ -ال��ذي جن��د �أخب��ار ًا عن��ه يف ع��دد م��ن
املناه��ج الدرا�س��ية ،ويف ع��دد م��ن �صفح��ات الإع�لام العرب��ي والإ�س�لامي� ،-أج��د
�أ َّن��ه م��ن ال�ض��رورة مب��كان ت�ش��كيل ف��رق �أكادميي��ة وبحثي��ة م��ن امل�ؤرخ�ين والباحث�ين
الأ ْكف��اء؛ لتق��دمي تاري��خ القد���س وفل�س��طني بطريق��ة علمية وا�ضحة تف�ض��ح التزوير
والت�ضلي��ل ال�صهي��وين ،وتق��وم ب�إع��ادة �إحي��اء م�ص��ادر درا�س��ة بي��ت املقد���س
وفل�س��طني -وه��ي كث�يرة -ون�ش��رها على �أو�س��ع نطاق؛ لدح�ض �أك��وام املزاعم؛ التي
تعج بها كتب امل�ست�ش��رقني والإ�س��رائيليات يف العامل ،حتى �صارت �أ�ش��به ُمب َ�س� َّلمات
وحقائ��ق تاريخي��ة ُي َج� َّر ُم م��ن يعرت���ض عليه��ا.
فم��ن �أه��م الأعم��ال الت��ي ميك��ن القي��ام به��ا نح��و ه��ذه املدين��ة املقد�س��ة :توجي��ه
العناية نحو معرفتها والكتابة عنها ،وهذا واجب الباحثني والدار�سني وامل�ؤرخني؛
فهن��اك املالي�ين م��ن الوثائ��ق الت��ي ملّ��ا ت� َر الن��ور بعد؛ وم��ن ذلك مئ��ات املخطوطات
غ�ير املح ّقق��ة ،وبع���ض املحق��ق منه��ا يحت��اج �إىل �إع��ادة نظ��ر؛ مث��ل :كت��اب الأن���س
اجللي��ل بتاري��خ القد���س واخللي��ل؛ مل�صنف��ه جم�ير الدي��ن احلنبل��ي؛ ال��ذي ُي َع� ُّد م��ن
�أو�س��ع امل�صنف��ات؛ الت��ي تناول��ت تاري��خ بي��ت املقد���س منذ فجر اخلليقة وحتى �س��نة
900ه�ـ1494/م؛ وه��و م��ن �أوف��ر امل�ص��ادر الت��ي تناول��ت احلي��اة العلمي��ة يف بي��ت
املقد�س يف الع�صرين الأيوبي واململوكي ،وهناك ا�ستهتار يف تقدير �أهميته انعك�س
عل��ى �أ�س��لوب حتقيق��ه ال��ذي غ� َّ��ص بالت�صحيف��ات والتحريفات.
وم��ن الكت��ب الت��ي فهر�س��ت ه��ذه املخطوط��ات :وثائ��ق مقد�س��ية تاريخي��ة لكام��ل
جمي��ل الع�س��لي ،وفهر���س خمطوط��ات امل�س��جد الأق�ص��ى للأ�س��تاذ خ�ض��ر �س�لامة،
وفهر�س خمطوطات جامع �أحمد با�شا اجلزار للدكتور حممود عطا اهلل ،وفهر�س
خمطوطات دار �إ�س��عاف الن�شا�ش��يبي لب�ش�ير بركات.
وم��ن ه��ذه املخطوط��ات :ر�س��الة يف ف�ضائ��ل بي��ت املقد���س مل�ؤلفه��ا عب��د اهلل ب��ن
احل�س��ن ابن ع�س��اكر ،وخمطوط باعث النفو���س �إىل زيارة القد���س املحرو���س البن
الفركاح ،وجمموع نفي���س فيه ف�ضائل بيت املقد���س واخلليل وف�ضائل ال�ش��ام مل�ؤلفه
امل�ش��رف ابن املرجى بن �إبراهيم املقد�س��ي.
وبع��د املخطوط��ات ت�أت��ي الوثائ��ق ذات القيم��ة الكب�يرة ،وه��ي ب�ين �أيدين��ا
باملالي�ين ولكنه��ا حبي�س��ة اخلزائ��ن؛ فه��ي كم��ا قي��ل" :م��ادة خر�س��اء يف ي��د م��ن ال
وج� ُد م��ا ال يق��ل ع��ن ملي��ون وثيق��ة.
ي�س��تنطقها"؛ فف��ي معه��د �إحي��اء ال�تراث وح��ده ُي َ
وبع��د الوثائ��ق ت�أت��ي �س��جالت املحكم��ة ال�ش��رعية؛ �إذ يتوف��ر فيه��ا معلومات غاية

يف الأهمي��ة ع��ن القد���س وفل�س��طني؛ فق��د توف��رت ع��دة �صور م��ن ِ�س� ِ�ج ّلت املحكمة
ال�ش��رعية يف القد���س يف ع��دة �أماك��ن؛ منه��ا :ن�س��خة يف مكتب��ة اجلامع��ة الأردني��ة،
ون�س��خة يف مكتب��ة مرك��ز الأبح��اث الإ�س�لامية يف القد���س ،ون�س��خ �أخ��رى ل��دى ع��دد
م��ن الباحثني.
وبع��د ال�س��جالت ت�أت��ي الوقفي��ات؛ فكت��ب الوق��ف عل��ى العق��ارات واملن�ش ��آت
الدينية والعلمية والعامة ،فيها مادة غنية عن القد�س ديني ًا واجتماعي ًا وح�ضاري ًا،
والغري��ب �أنَّ امل�ست�ش��رقني ا�س��تفادوا منه��ا �أك�ثر من��ا؛ ومنه��ا :درا�س��ة الباح��ث
الربيط��اين "ماي��كل دم�بر"؛ الت��ي قدمه��ا م��ن خ�لال �أطروحت��ه للدكت��وراه بعن��وان:
(�سيا�س��ة �إ�س��رائيل جت��اه الأوق��اف الإ�س�لامية يف فل�س��طني).
ُي�ض��اف �إىل ذل��ك مئ��ات امل�ؤلف��ات؛ كم�ؤلف��ات ع��ارف الع��ارف ومنه��ا كتاب��ه
املف�ص��ل يف تاري��خ القد���س ،وم�ؤلفات الأ�س��تاذ فهمي الأن�ص��اري ،وكتب امل�ؤرخ عبد
اهلل خمل���ص ،والأ�س��تاذ الكب�ير خليل ال�س��كاكيني ،والق���س مرمرج��ي الدومينيكي،
وغ�ير ه��ؤالء كثري.
ومن �أهم م�صادر درا�س��ة تاريخ القد���س( :وثائق احلرم القد�س��ي ال�ش��ريف)؛
الت��ي �أرى �أنه��ا مل تن��ل االهتم��ام الذي يرقى �إىل ِعظمها و�أهميتها؛ ال�س��يما يف هذه
الأيام ،و�سبق ملجلة زهرة املدائن ن�شرها مف�صلة.
وتَظ َه� ُر �أهمي��ة ه��ذه الوثائ��ق من ندرة الوثائق املتعلقة بالتاريخ الإ�س�لامي حتى
ما قبل الع�صر العثماين (1343-687هـ1924-1388/م) ،والوثائق الوحيدة
ه��ي وثائ��ق ال�بردي امل�صري��ة؛ الت��ي تتن��اول يف معظمه��ا الق��رون الأوىل م��ن التاريخ
الإ�س�لامي ،ووثائق اجلينيزا؛ التي مت اكت�ش��افها يف معبد يهودي يف القاهرة؛ التي
تتن��اول الع�صري��ن الفاطم��ي (567-297ه�ـ1171-909/م) والأيوب��ي� ،إ�ضاف��ة
�إىل وثائق الوقف.
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أمة
القدس ميثاق َّ
وهن��ا ال ب��د �أن ننب��ه �إىل �أن جمموعت��ا وثائ��ق ال�بردي واجليني��زا ال ت�ؤرخ��ان
لع�ص��ر املمالي��ك؛ وه��ذا يعط��ي وثائ��ق احل��رم مي��زة خا�ص��ة.
وتكم��ن �أهمي��ة وثائ��ق احل��رم؛ م��ن م�ضمونه��ا التاريخ��ي اخل�ص��ب؛ ففيه��ا
تفا�صي��ل حي��ة مهم��ة ع��ن احلي��اة ال�سيا�س��ية والإداري��ة والعلمي��ة واالجتماعي��ة
واالقت�صادي��ة لبي��ت املقد���س؛ وبذل��ك ف�إنه��ا تُ�ش��كل م�ص��در ًا م��ن الط��راز الأول عن
ه��ذه الن�ش��اطات.

مصادر البحث ومراجعه:

 �أب�ش��ريل ،حمم��د ،والتميم��ي ،حمم��د�( :أوق��اف و�أم�لاك امل�س��لمني يف فل�س��طني يف �ألوي��ةغزة ،القد���س� ،صفد ،نابل���س ،عجلون ،ح�س��ب الدفرت  522من دفاتر حترير العثمانية املدونة
يف الق��رن العا�ش��ر الهج��ري) ،مرك��ز الأبح��اث للتاريخ والثقافة والفنون الإ�س�لامية� ،إ�س��طنبول،
1982م.
 �أرم�س�تروجن ،كارول�ين( :القد���س مدين��ة واح��دة عقائ��د ث�لاث)( ،ترجم��ة فاطم��ة ن�ص��روحمم��د عن��اين)1998 ،م.
 الت��ازي ،عب��د اله��ادي�( :أوق��اف املغاربة يف القد���س) ،مطبع��ة ف�ضالة-املحمدية ،املغرب،1981م.
 احلنبل��ي ،جم�ير الدين( :الأن���س اجلليل بتاريخ القد���س واخللي��ل) ،طبعة حجرية +طبعة�أخ��رى ع��ن مكتب��ة املحت�س��ب ،عم��ان1973 ،م + .حت عدن��ان �أب��و تبان��ة ،ع َّم��ان ،الأردن ،مكتب��ة
دندي�س ،ط1999 ،1م.
 الربيعي ،فا�ضل( :حقيقة ال�سبي البابلي) ،دار جداول ،ط2016 ،1م. ال�س��يد عل��ي ،عل��ي( :القد���س يف الع�ص��ر اململوك��ي) ،دار الفك��ر ،القاه��رة ،باري���س ،ط،11986م.
 الع��ارف ،ع��ارف( :املف�ص��ل يف تاري��خ القد���س) ،امل�ؤ�س�س��ة العربي��ة للدرا�س��ات والن�ش��ر،ب�يروت ،ط2005 ،2م.
 العارف( :تاريخ القد�س من �أقدم الأزمنة �إىل اليوم) ،دار �أ�سمر ،باري�س2005 ،م. الع�س��لي ،كام��ل جمي��ل( :وثائ��ق مقد�س��ية تاريخي��ة) ،اجل��زء الأولُ ،ن ِ�ش � َر بدع��م م��ناجلامع��ة الأردني��ة ،عم��ان1983 ،م ،اجل��زء الث��اين ،امل�ؤ�س�س��ة العربي��ة للدرا�س��ات والن�ش��ر،
م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان ،عمان1985 ،م ،اجلزء الثالث ،ن�شر اجلامعة الأردنية ،عمان،
1989م.
 الع�س��لي( :املدار���س ومعاه��د العل��م والعلم��اء يف فل�س��طني) ،بح��ث يف كت��اب ال�ص��راعالإ�س�لامي الفرجني على القد���س يف الع�صور الو�س��طى ،حترير هادية وبرهان دجاين ،م�ؤ�س�سة
الدرا�س��ات الفل�س��طينية ،ب�يروت ط1994 ،1م.
 الع�س��لي( :م��ن �آثارن��ا يف بي��ت املقد���س) ،جمعي��ة عم��ال املطاب��ع التعاوني��ة ،عم��ان،1982م.

14

 غوامن��ة ،يو�س��ف( :تاري��خ نياب��ة بي��ت املقد���س يف الع�ص��ر اململوك��ي) ،دم�ش��ق ،وزارةالثقاف��ة2009 ،م.
 املحم��د� ،أن���س( :احلي��اة االجتماعي��ة يف القد���س يف ع�ص��ر املمالي��ك عل��ى �ض��وء وثائ��قاحل��رم القد�س��ي ال�ش��ريف) ،ر�س��الة ماج�س��تري� ،إ�ش��راف الدكت��ور عم��ار النه��ار ،جامعة دم�ش��ق،
2010م.
 �صاحلي��ة ،حمم��د عي�س��ى( :م��ن وثائ��ق احل��رم القد�س��ي ال�ش��ريف اململوكي��ة)،حولي��ات كلي��ة الآداب ،جامع��ة الكوي��ت ،احلولي��ة ال�ساد�س��ة ،الر�س��الة ال�ساد�س��ة والع�ش��رون،
1 4 0 5ه�ـ1 9 8 5 /م.
 A Catalogue of the Islamic Documents from al -– Haram as- Sharif in Jerusalem; Donald Little, Beiruter Texte und Studien, Band 29. Beirut, Orient – Institut Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft
,in Kommission bei Franz Steiner Verlag. Wiesbaden
م.1984
 A Collection of Medieval Arabic Documents inthe Islamic Museum at the Haram AlSharif; Linda
Northrup, Amal ALHajj, Arabica XXV, No 3, 1978, p.
.282- 293
 The Judicial Documents From al–Haram al–Shar� -
if as Sources for the History of Palestine under the
Mamluks; Donald Little, The Third International Conference on Bilad alsham, Palestine 19–24 April 1980.
vol. I. Jerusalem. University of Jordan, Yarmouk Uni.versity, 1983. p. 117–125
 The Significance of the Heram Documents For theStudy of Medieval Islamic History; Donald Little, Der
Islam Band 57, Heft 2, 1980م.p. 189–219 ,

"الرؤية األمنية اإلسرائيلية"
يف املرحلة الراهنة
علي بدوان

كاتب فلسطيني/دمشق
عضو اتحاد الكتاب العرب

َح َم َل��ت الأ�ش��هر املا�ضي��ة كث�ير ًا م��ن التطورات املتالحق��ة يف املنطقة؛ على �ضوء
الت�س��خني ال�سيا�س��ي الأمريك��ي؛ اله��ادف للدف��ع بخط��ة م��ا ُي�س� ّمى "�صفق��ة القرن"،
مرتافق ًا مع الت�سخني "الع�سكري الإ�سرائيلي"؛ الذي طال قطاع غزة عرب موجات
العن��ف الدم��وي ،وال��ذي مل يتوق��ف ،ب��ل كان -ومازال -م�س��تمر ًا يف �س��ياقات النهج
املع��روف حلكوم��ة "نتنياه��و"؛ لإ�ضع��اف ق��وى املقاوم��ة و�إنهاكه��ا ،وت�ضيي��ق اخلناق
عل��ى القط��اع املحا�ص��ر من��ذ �صي��ف العام 2007م� ،أكرث ف�أك�ثر ،رغم اجلهود التي
تق��وم به��ا ع��دة جه��ات �إقليمي��ة؛ لتحقي��ق "تهدئ��ة" �أو "هدن��ة" عل��ى جبه��ة القط��اع،
و�إق��رار تفاهم��ات عربه��ا ب�ين "دول��ة االحتالل" و�أطراف املقاوم��ة يف القطاع.
ويف �أج��واء ومناخ��ات تل��ك ال�س��خونة العالي��ة؛ ال�سيا�س��ية والع�س��كرية- ،يف
منطقة يل ّفها االحتقان ،-اجتمعت قمم ثالث دعت لها ال�سعودية �أوائل حزيران/
يوني��و 2019م ،ومل تك��ن الق�ضي��ة الفل�س��طينية بند ًا �أ�سا�س��ي ًا على ج��دول �أعمالها،
ب��ل كان هدفه��ا �صياغ��ة �أك�بر �إدانة ُمكنة لإي��ران ولعدة �أطراف يف قوى املقاومة،
ع��ادّة �إياه��ا م�ص��در التهدي��د والتوت��ر يف املنطق��ة ،دون االلتف��ات للع��دو احلقيق��ي
املتم ّثل بكيان االحتالل ال�صهيوين؛ فمن دعا للقمم الثالث ومن �شارك يف فعالية
الإع��داد له��ا ،ه��ي دول َ ُت� ُّر ب�ضائق��ة ك�برى خ ّلفته��ا تل��ك ال�سيا�س��ات املغلوط��ة التي
انتهجتها ،ف� ً
ضال عن الت�أثري الأمريكي فيها ،وبع�ضها ع�صرته العوملة وانك�سارات

النظ��ام الر�أ�س��مايل العامل��ي يف �آونت��ه الأخ�يرة ،حت��ت �ضغ��ط �أ�ش��رار الإدارة
الأمريكي��ة؛ م��ن الرئي���س "دونال��د ترام��ب ،وج��ون بولت��ون ،وج��اك بن���س ،وج��اك
بومبي��و ،و�س��تيف بان��ون ،وجاري��د كو�ش��نري ،وجيب�س��ون غرينب�لات"؛ الذي��ن يعملون
على مترير "�صفقة �سيا�سية" كربى؛ يتم من خاللها �إعادة ر�سم خريطة امل�صالح
يف املنطقة حتت العباءة الأمريكية ،وحل الق�ضية الفل�سطينية بعيد ًا عن ال�شرعية
الدولي��ة وقراراته��ا ذات ال�صل��ة ،ومتري��ر ما ُي�س� ّمى بـ"�صفق��ة القرن".
وثيقة ذات بعد استراتيجي:
يف ه��ذا الإط��ار� ،ص��درت يف "�إ�س��رائيل" وثيق��ة هام��ة ذات بع��دٍ ا�س�تراتيجي؛
�أجنزه��ا "معه��د القد���س لال�س�تراتيجية والأم��ن" يف كي��ان االحت�لال؛ وه��و معه��د
لي���س ببعي��د ع��ن ُ�ص ّن��اع الق��رار ال�سيا�س��ي والأمن��ي والع�س��كري ،ب��ل ت�أت��ي تو�صيات��ه
با�س��تمرار؛ بو�صفه��ا مر�ش��د عم��ل ودلي�ل ً
ا يف �صياغ��ة "ال�سيا�س��ات الإ�س��رائيلية"
رغ��م حداث��ة ت�أ�سي���س املرك��ز �إي��اه؛ فالوثيق��ة �أجنزه��ا عت��اة �ضباط الأمن والع�س��كر
املتقاعدي��ن يف جي���ش االحت�لال؛ وعل��ى ر�أ�س��هم�" :إف��رامي عنب��ار"؛ رئي���س املعه��د،
و"ع�يران لريم��ان"؛ نائب رئي���س جمل���س الأمن القومي �س��ابق ًا ،واجل�نرال احتياط
"يعق��وب عمي��درور"؛ رئي���س �س��ابق ملجل���س الأم��ن القوم��ي ،و�ضاب��ط كبري يف �ش��عبة
اال�س��تخبارات الع�س��كرية "جهاز �آمان" �س��ابق ًا ،و"ميكي �أهرون�س��ون"؛ اخلبرية يف
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العالق��ات الدولي��ة ...و�آخ��رون.
مف�صل��ة موجه��ة �إىل احلكوم��ة املرتقب��ة ،بع��د �أن
حمل��ت الوثيق��ة تو�صي��ات ّ
يت��م �إجن��از ال��دورة االنتخابي��ة اجلدي��دة واملتوقع��ة يف �أيلول�/س��بتمرب 2019م،
وق��د تناول��ت ع��دة مو�ضوع��ات؛ ي�أت��ي يف مقدمته��ا "الو�ض��ع الداخل��ي الإ�س��رائيلي"،
والت�أكي��د عل��ى العقي��دة الأمني��ة؛ الت��ي يج��ب �أن يتبناه��ا كي��ان االحت�لال يف املرحلة
الراهن��ة يف مواجه��ة ق��وى املقاوم��ة ،ويف امل��دى املنظ��ور والأبع��د قلي�ل ًا ،وم�س��ائل
القد���س والقط��اع ولبن��ان و�إي��ران.
وح�س��ب املعلوم��ات -الت��ي �س��ربتها "ال�صح��ف الإ�س��رائيلية" ،-ا�ش��تملت
الوثيقة على �أربع ع�شرة تو�صية قدمها �أع�ضاء املعهد للم�ستوى ال�سيا�سي؛ بع�ضها
يختل��ف متام� ًا ع��ن ال�سيا�س��ة الت��ي يقوده��ا "بنيام�ين نتنياه��و" .وكان��ت التو�صي��ة
الأوىل ه��ي الأك�ثر �أهمي��ة يف ر�أي باحث��ي املعه��د؛ وتتمث��ل :ب�ض��رورة املحافظ��ة عل��ى
"وح��دة املجتم��ع الإ�س��رائيلي" و�أهميته��ا؛ كون��ه يجم��ع مهاجري��ن م��ن القومي��ات
توحده��م الديان��ة اليهودي��ة فق��ط دون راب� ٍ�ط قوم��ي �أو
كله��ا وم��ن �أ�صق��اع املعم��ورة؛ ّ
تاريخ��ي� ،أو حت��ى لغ��وي؛ �إذ م��ازال نح��و  %25م��ن �س��كان كيان االحت�لال من يهود
جمهوري��ات االحت��اد ال�س��وفييتي ال�س��ابق ،يتكلم��ون اللغ��ة الرو�س��ية ،وين�ش��رون يف
�صح� ٍ�ف حملي��ة خا�ص��ة به��م باللغ��ة الرو�س��ية ،وله��م �إذاعاته��م اخلا�ص��ة .ويف ه��ذا
الإط��ار ،ر ّك��زت الوثيق��ة عل��ى �أهمي��ة الو�ص��ول �إىل حال��ة م��ن "الوح��دة القومي��ة" يف
"املجتم��ع الإ�س��رائيلي" ،ع��ا ّد ًة �أن الواق��ع الأمن��ي؛ -ال��ذي تواجه��ه "�إ�س��رائيل"،-
يفر�ض �أحيان ًا ا�س��تخدام القوة ،و�أ ّنه" :من الأف�ضل �أن يرتافق ا�س��تخدام القوة مع
�إجم��اع وطن��ي ووح��دة داخلي��ة".
�إنَّ الوثيق��ة الت��ي حمل��ت عن��وان "خمط��ط �سيا�س��ي للحكوم��ة اجلدي��دة" ،دع��ت
لتبن��ي املوق��ف الأمريك��ي كام�ل ًا وف��ق "�صفق��ة القرن" م��ع �ضرورة �إب��داء مرونة ما؛
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ال�س��يما يف ظ��ل التحفظ��ات الت��ي تبديه��ا بع���ض الأط��راف جت��اه "�صفق��ة الق��رن"؛
مب��ا يف ذل��ك الط��رف الفل�س��طيني ،و�أط��راف عربي��ة و�أوربية ،مع التم�س��ك مب�س��ألة
املحافظة على مدينة القد�س يف �أية عملية �سيا�سية؛ فـ"للقد�س �أهمية ا�سرتاتيجية
وتاريخي��ة ،ويج��ب املحافظ��ة عل��ى القد���س الك�برى؛ وه��ذا يت�ضم��ن البن��اء يف كل
مناط��ق �ش��رقي القد���س ،و�إخ�لاء اخل��ان الأحم��ر ،والدف��اع ع��ن الو�ض��ع الراه��ن يف
املنطق��ة (ج) م��ن ال�ضف��ة الغربي��ة واحلفاظ علي��ه"؛ وفق ادع��اء "ديفيد فاينربغ"؛
نائ��ب رئي���س املعه��د؛ ال��ذي �أ�ض��اف قائ�ل ًا يف الوثيق��ة �إن��ه" :يج��ب علين��ا �أي�ض� ًا �أن
نت�صرف بحزم �ضد العنا�صر الأجنبية؛ التي تقو�ض �سيادتنا يف القد�س و�سلطتنا
يف املنطق��ة ج".
قوى املقاومة يف فلسطين:
تتط��رق الوثيق��ة ب�ش��كل مو�س��ع �إىل ت��آكل "ق��وة ال��ردع الإ�س��رائيلي" يف مواجه��ة
ف�صائل املقاومة الفل�س��طينية يف القطاع؛ التي �س� ّببتها االن�س��حابات الإ�س��رائيلية؛
�إذ تق��ول الوثيق��ة" :يف ظ � ّل الظ��روف احلالي��ة ،ل��ن تزي��د عملي��ات االن�س��حاب
الإ�س��رائيلية �أحادي��ة اجلان��ب -ح��ال مت��ت كم��ا وق��ع يف القط��اع ع��ام (2005م)-
حت�س��ن من مكانتها الدولية ،ومن �ش��أن عملية ان�س��حاب
من "�أمن �إ�س��رائيل" ،ولن ّ
م�ش��ابهة م��ن ال�ضف��ة الغربي��ة ،ال�س��ماح لف�صائ��ل املقاومة امل�س��لحة بال�س��يطرة على
املنطقة" .وعليه ،يرى وا�ضعو التقرير�" :أنَّ االن�سحابات الأحادية اجلانب �ستزيد
فق��ط م��ن رغب��ة الفل�س��طينيني يف احل�ص��ول عل��ى مزي��د م��ن التن��ازالت ،و�س��تزيد
التوت��رات يف املجتم��ع الإ�س��رائيلي" .ويف املقاب��ل ،ن�صح��ت م��ادة التقري��ر مبواجه��ة
م��ا �أ�س��مته "ال�س��حابة الثقيل��ة يف الأف��ق"؛ م��ن خ�لال خط��اب �سيا�س��ي �أق��ل �س��خونة
وتطرف� ًا؛ �إذ مي��زت م��ادة التقري��ر ب�ين التح��دي واخلط��اب.
وح � ّذر اجل�نرال "عمي��درور" -وه��و م��ن وا�ضع��ي الوثيق��ة -م��ن �أنَّ " :عملي��ات
ع�س��كرية غري كافية خالل مدة طويلة تدل على خلل �أ�سا�س��ي يف عقيدة ا�س��تخدام
القوة ،ال مف َّر من العودة �إىل القتال ،بح�سب القواعد القدمية ..ميكن فقط جلهد
ب� ّري ح��ازم �أن يك�س��ر معنوي��ات الع��دو" ،م�ضيف� ًا قول��ه" :يف بداي��ة حمل��ة الإره��اب
الفل�س��طيني (2001-2000م) ،مل ت�ش ��أِ احلكوم��ة الإ�س��رائيلية املن��اورة �ض��د
امل��دن الفل�س��طينية ،وانت�ش��رت يف �صف��وف اجلي���ش الإ�س��رائيلي �-أي�ض � ًا -عقي��دة
تق��ول :ال فائ��دة م��ن احت�لال م�س��احة كب�يرة .كان يج��ب وق��وع مئ��ات القتلى ،و�س��نة
ون�ص��ف ال�س��نة م��ن القت��ال القا�س��ي؛ لإر�س��ال اجلي���ش للقي��ام مبن��اورة يف ال�ضف��ة
الغربية .وات�ضح حينها �أن اجلي�ش قادر على حتقيق �أهداف �أمنية مهمة بو�ساطة
املن��اورة."..

�إنَّ ع��دد ًا م��ن وا�ضع��ي الوثيق��ة- ،م��ع �إدراكه��م �صعوب��ة العملي��ات الع�س��كرية
الربي��ة �ض��د القط��اع ،وتف�ضيلهم عدم الو�صول �إليها ،-ي��رون�" :أنَّ الطريقة -التي
رمبا يبدو فيها اجلي���ش الإ�س��رائيلي ب�أنه يتجنب القتال الربي ،-هي مفهوم يجب
ك�س��ره .وم��ع ذل��ك ،ف�إن��ه �إذا كان يج��ب تفعي��ل الق��وة ،فليك��ن يف لبن��ان .اخلط��ر يف
عملي��ة يف غ��زة �أنن��ا �إذا دمرن��ا يف القطاع ف�س��ت�صبح امل�س��ؤولية ملق��اة على عاتقنا،
ولك��ن �إذا �ضربن��ا ح��زب اهلل ،ف�س��تبقى هن��اك الدول��ة اللبناني��ة؛ الت��ي ميك��ن ت��رك
ال�س��لطة له��ا"� .إ َّن��ه�" :إذا مل يك��ن هن��اك خي��ار و ُف ِر َ�ض� ْ�ت علينا عملي��ة برية يف غزة،
يج��ب �أن ت�ش��مل احلرك��ة ال�س��ريعة يف عم��ق الأرا�ض��ي وتو�ضي��ح ق��درة العملي��ات
الربية الإ�سرائيلية ،مع جباية ثمن �أعلى؛ مثل �أخذ �أ�سرى .يجب حتطيم �أ�سطورة
املقاوم��ة يف القط��اع".
إيران والنووي وحزب اهلل:
كان لإي��ران وح��زب اهلل ن�صي��ب كب�ير يف الوثيق��ة امل�ش��ار �إليه��ا؛ فالهل��ع م��ن
�إي��ران ب��دا وا�ضح� ًا م��ن خالل م��ادة الوثيقة؛ التي حتدثت عن املنظومة الع�س��كرية
وال�صاروخي��ة ال�ضخم��ة؛ التي �س��اعدت �إي��ران يف بنائها قوات حزب اهلل يف لبنان؛
وقد ت�ض ّمنت -ح�سب الوثيقة -نحو � 130ألف �صاروخ ،مع ق ّوات مدربة ،وطائرات
م��ن دون طي��ار حممل��ة بال�س�لاح .وق��د ع�دّت الوثيقة/التقري��ر�" :أنَّ ذل��ك كل��ه ه��و
ج��زء م��ن خط��ة ك�برى ،وكل م��ا ن�س��تطيع ملن��ع ح��دوث ذلك؛ مبا في��ه خطر احلرب،
يجب �أن نفهم �ضخامة التهديد من ال�شمال ،و�أن نكون على ا�ستعداد لدفعه .وهذا
ي�شمل �أي�ض ًا �ضربة ا�ستباقية �ضد البنية التحتية النووية ،و�أن يكون ذلك معرو�ض ًا
عل��ى طاول��ة م ّتخ��ذي الق��رارات .خيار ع�س��كري موثوق به ي�س��اعد �أي�ض� ًا َمن يحاول
يف ه��ذه الأي��ام �إج��راء مفاو�ض��ات للتو�صل �إىل �ش��روط �أف�ضل م��ن ال�صفقة النووية
يف مواجه��ة �إي��ران يف الع��امل ،و�أي�ض� ًا اجلمه��ور يف �إ�س��رائيل ،يج��ب �أن يدرك��وا �أنَّ
�إ�س��رائيل جدي��ة ،و�أنَّ مث��ل ه��ذه اخلطوة ميكن �أن تكبدنا خ�س��ائر".
لك��ن وا�ضع��ي الوثيق��ة ي�س��تدركون ذل��ك بقوله��م �إ ّن��ه" :يف ال�س��نوات الأخ�يرة
تو ّق��ف ال��كالم ع��ن خيار ع�س��كري �إ�س��رائيلي؛ ملواجهة الأهداف النووي��ة الإيرانية،
وب��دا �أنَّ ه��ذا املو�ض��وع ب��ات غ�ير مط��روق"؛ ف�أ�صح��اب م��ادة التقري��ر يعتق��دون:
"�أنَّ هناك �إغرا ًء كبري ًا للقيام ب�ضربة ع�س��كرية ا�س��تباقية �ضد �إيران ،لكن العامل
ال يح��ب حروب� ًا كه��ذه ،وهن��اك �صعوب��ة يف قي��ام �إجماع وطني �إ�س��رائيلي على حرب
كب�يرة ج��د ًا نب��ادر �إليه��ا نح��ن؛ لذل��ك ف�إنَّ ال�ضرب��ة اال�س��تباقية مغرية ج��د ًا ،لكنها
معق��دة م��ن منظور وا�س��ع داخل��ي وخارجي".
ل�صن��اع الق��رار يف كي��ان االحت�لال،-
�إنَّ االجت��اه الع��ام للوثيق��ة؛ -املُق َّدم��ة ُ
ّ
يلخ���ص املوق��ف م��ن املو�ض��وع الإي��راين؛ ب��أنَّ اخلطر الإي��راين يعود الي��وم بقوة؛ يف
ظ��ل ا�ضمح�لال احل��رب يف �س��ورية ،و�إمكاني��ة �أن يتف� ّرغ ح��زب اهلل للمواجه��ة م��ع
االحتالل؛ وعليه ،ف�إ َّنه يدعو لت�أييد �إمكانية �إ�سهام "�إ�سرائيل" بال�ضربة الع�سكرية
�ضد �إيران؛ يف �إطار قوة ائتالف دولية تقودها الواليات املتحدة ،ولي�س القيام بها
وحده��ا؛ ال�س��يما �أنّ هن��اك حلف��اء لـ"املوق��ف الإ�س��رائيلي"؛ كال�س��عودية والإم��ارات

فيم��ا يتعل��ق ب�إي��ران .ويف الوق��ت نف�س��ه" :املحافظ��ة عل��ى احل��وار م��ع القي��ادة يف
مو�س��كو ،وعل��ى االت�ص��ال م��ع الق��وات الرو�س��ية يف �س��ورية؛ الت��ي حت��ول دون وق��وع
مواجهات".
وخال�ص��ة الق��ول ،ف ��إنَّ فه��م "العق��ل ال�سيا�س��ي الإ�س��رائيلي" وتفك�يره
اال�س�تراتيجي� ،أم��ر غاي��ة بالأهمي��ة؛ وم��ن هن��ا ت�برز �أهمي��ة مراجع��ة وق��راءة م��ا
ت�ص��دره مراك��ز البح��ث والدرا�س��ات املح�س��وبة عل��ى الأجه��زة الأمني��ة يف كي��ان
االحت�لال ،وتو�صياته��ا الت��ي تقدمه��ا ل�صن��اع الق��رار؛ ففه��م الع��دو وتكتيكات��ه
وا�س�تراتيجياته ،ي�س��اعد ق��وى ال�صم��ود واملقاوم��ة عل��ى �إدارة دف��ة ال�ص��راع م��ع
االحت�لال والت�ص��دي مل�ش��اريعه.
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الحاخام "دوف ليئور"

من هو؟
"دوف ليئ��ور" بالعربي��ة (דב ליאור) حاخ��ام �صهي��وين متط��رف ،كب�ير
احلاخام��ات اليه��ود يف مدين��ة اخللي��ل املحتل��ة ،وه��و احلاخام الأكرب يف م�س��توطنة
"كريات �أربع"؛ التي �أقيمت على �أرا�ضي اخلليل جنوب ال�ضفة الغربية ،و�أحد قادة
ما ي�س��مى بـ"حركة القومية الأرثوذك�س��ية املتطرفة".
م��ن موالي��د �/11أكتوب��ر1933/م يف يارو�س�لاف يف مقاطع��ة غالي�س��يا حت��ت
احلكم البولندي .متزوج وله �أحد ع�ش��ر جن ًال من زواجه الأول وخم�س��ة وخم�س��ون
حفي��د ًا واثن��ان من �أبناء الأحفاد.
حياته:
ينتم��ي لعائل��ة يهودي��ة متزمت��ة "ح�س��يدية" و�أب��وه ه��و "مو�ش��يه لينون��د" .و�ص��ل
�إىل فل�س��طني قب��ل �أ�س��ابيع م��ن ح��رب 1948م ،م��ع جمموعة من اليه��ود؛ الذين َّمت
جلبه��م �إىل فل�س��طني ،وق��د غ َّ�ير لقب��ه �إىل اللق��ب الع�بري "ليئ��ور".
يف بداي��ة حيات��ه يف الكي��ان ال�صهي��وين ،در���س املرحل��ة الثانوي��ة عل��ي ي��د
احلاخ��ام "مو�ش��يه ت�س��يبي نريي��ه"؛ يف مدر�س��ة "بن��ي عكيف��ا" الديني��ة؛ الت��ي تخرج
فيه��ا كب��ار حاخام��ات التط��رف اليه��ودي ،ث� ّ�م در���س يف مدر�س��ة "م��ركاز ه��اراف"
للحاخام "ت�س��يبي يهودا كوك"؛ الذي عامل "ليئور" كابن له؛ كونه يتيم ًا .ويف �أيار
1956م ،ح�ص��ل عل��ى جائ��زة الت��وراة الروائي��ة م��ن وزارة ال�ش��ؤون الديني��ة .و ُي َع� ُّد
"دوف ليئور" �أحد قادة ور�ؤ�س��اء "جمل���س حاخامات ال�ش��ريعة الإ�س��رائيلي" ،ويتبع
له��ذا املجل���س "ح��زب االحت��اد القومي"؛ �أح��د �أكرب الأحزاب اليميني��ة املتطرفة يف
"ت��ل �أبيب".
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يف � 9آذار ع��ام 1965م ،ت��زوج "ليئ��ور" م��ن "بيتي��ا"؛ الت��ي مات��ت بال�س��رطان
عام 1993م ،ثم تزوج مرة �أخرى من "�إ�سرت"؛ �أرملة احلاخام "�أفرامي �شاحور".
ع��ام 1965م ،خ��دم "ليئ��ور" يف جي���ش االحت�لال م��دة �ش��هر واح��د فق��ط،
وبعدها عمل مدة ع�ش��ر �س��نوات حاخام ًا للمدر�س��ة الدينية اليهودية "كفار هروا"؛
بتوجي��ه م��ن احلاخ��ام "ت�س��في يه��ودا" .ويف ع��ام 1976م ،غ��ادر �إىل م�س��تعمرة
"كري��ات �أرب��ع" القريب��ة م��ن اخللي��ل ،وهناك ّمت تعيينه رئي�� َ�س املحكم��ة احلاخامية
يف "كري��ات �أرب��ع" ورئي�� َ�س مدر�س��ة "ن�ير" الدينيةَّ ،ثم عمل عام� ًا واحد ًا يف حمكمة
مدين��ة بئ��ر ال�س��بع جن��وب الب�لاد ،وكان م�س��ؤو ًال ع��ن اختب��ار الأ�ش��خا�ص املتقدمني
للحاخامي��ة والراغب�ين يف اعتماده��م حاخام��ات.
ع��ام 2015م ،بع��د �أن جت��اوز عم��ر  80عام � ًا� ،أنه��ى م��دة خدمت��ه بو�صف��ه
حاخام ًا للجالية اليهودية يف اخلليل وم�ستعمرة "كريات �أربع" ،وانتقل �إىل القد�س
يف حي "بيت �أوروت اجلديد" بالقرب من "بيت �أوروت ي�ش��يفا" يف �ش��رق القد���س.
احلاخ��ام "دوف ليئ��ور" ه��و واح��د م��ن �أ�ش��د م�ؤي��دي ه��دم امل�س��جد الأق�ص��ى
وبن��اء "هي��كل �س��ليمان" املزع��وم عل��ى �أنقا�ضه ،ومعروف عنه قيام��ه هو وجمموعة
م��ن تالمي��ذه كل م��دة مبحاول��ة اقتح��ام امل�س��جد الأق�ص��ى واالعتداء عل��ى امل�صلني
الفل�س��طينيني ،وال يك��ف ع��ن �إ�ص��دار الفت��اوى الت��ي تبي��ح قت��ل الفل�س��طينيني؛ م��ن
ن�س��اء و�أطفال و�ش��يوخ ،م�ؤكد ًا �أنَّ قتل الفل�س��طينيني مباح؛ من �أجل حماية اجلنود
الإ�س��رائيليني ومن��ع تعر�ضه��م خلط��ر امل��وت؛ �إذ �أفت��ى �أنَّ "غولد�ش��تاين" مرتك��ب
جم��زرة امل�س��جد الإبراهيم��ي ع��ام 1994م�" ،أقد���س م��ن ُقتل من اليه��ود يف العهد
احلدي��ث" .ول��ه ت�صريح��ات ت�ص��ف الع��رب الذي��ن يقع��ون يف الأ�س��ر ل��دى �س��لطات
االحت�لال ب�أنه��م �إرهابي��ون؛ ميك��ن ا�س��تخدامهم يف �إج��راء جت��ارب طبي��ة.
وه��و �-أي�ض � ًا -م��ن �أ�ش��د املنادي��ن بط��رد الفل�س��طينيني؛ لأنَّ ذل��ك -بح�س��ب
ت�صورات��ه -تنظي��ف للأرا�ض��ي ،ويطال��ب حكوم��ة االحتالل بت�ش��جيع الفل�س��طينيني
عل��ى الهج��رة ومغ��ادرة منازله��م؛ وذل��ك م��ن �أج��ل تنظي��ف الب�لاد ب�أكمله��ا ،قائ ًال:
"علين��ا �أن نعر���ض عليه��م ح��ق الع��ودة �إىل بالده��م يف �ش��به اجلزي��رة العربي��ة،
و�إعطاءن��ا ح��ق الع��ودة �إىل بلدن��ا".
�أ�ص��در "ليئ��ور" فت��وى ديني��ة؛ تبي��ح البن��اء اال�س��تيطاين يف ي��وم ال�س��بت ي��وم
العطل��ة اليهودي��ة؛ ال��ذي ُيح� َّر ُم في��ه عل��ى اليه��ود -ح�س��ب معتقداتهم -القي��ام ب�أي
عم��ل ،كم��ا �أفت��ى بوج��وب �ش��نَّ "ح��رب مقد�س��ة" عل��ى دع��اة االن�س��حاب مما ُي�س� ّمى
"�أر���ض �إ�س��رائيل" .خ�لال خط��ة االنف�ص��ال ع��ن قط��اع غ��زة ع��ام 2005م يف عه��د
"�آريي��ل �ش��ارون"؛ رئي���س وزراء الكي��ان الأ�س��بق ،ق��ام باالحتج��اج واالعت�ص��ام م��ع
طالب��ه؛ لرف���ض الق��رار ،و�أفتى بـ��وجوب تدمري غزة ع��ن َب ْكرة �أبيها؛ لتحقيق "�أمن
�إ�س��رائيل".

رابطة "صندوق جبل الهيكل"
رابط��ة "�صن��دوق جب��ل الهي��كل" (אגודת קרן הר הבית)؛ ه��ي جماع��ة
�صهيوني��ة عن�صري��ة فا�ش��ية متطرف��ة ت�س��عى �إىل ه��دم امل�س��جد الأق�ص��ى ،وتدع��م
م�ش��اريع التهوي��د يف مدين��ة القد���س املحتل��ة وعملي��ات احت�لال الأرا�ض��ي العربي��ة.
�أُع ِل��نَ ع��ن �إن�ش��ائها ع��ام 1983م ،وه��ي متار���س �أن�ش��طتها يف الكي��ان ال�صهي��وين
والوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،ومركزه��ا الرئي���س يف القد���س املحتل��ة .ينح�ص��ر
ن�ش��اطها يف جم��ع التربع��ات وتوف�ير الأم��وال للجماع��ات اليهودي��ة املتطرف��ة ودعم
م�ش��اريعها؛ من �أجل الإ�س��راع يف عمليات الهدم والتح�ضري لإقامة "هيكل �س��ليمان
�أو الهي��كل الثال��ث" املزع��وم.
تتلق��ى ه��ذه الرابط��ة متويله��ا م��ن قب��ل التجمع��ات "ال�صهيونية-امل�س��يحية"
املتطرف��ة يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة عموم ًا ،ويف كاليفورنيا ب�ش��كل خا�ص؛ �إذ
ترتب��ط ه��ذه الرابط��ة بعالق��ات وثيق��ة م��ع النخ��ب ال�سيا�س��ية يف الوالي��ات املتحدة،
ويرت�أ�س��ها رجل الأعمال الرثي الأمريكي اجلن�س��ية وبروت�ستانتي املذهب من والية
كاليفورني��ا "ت�يري ريزنهوف��ر"؛ م�ؤ�س���س "منظمة هي��كل القد���س" ال�صهيونية؛ وهو
أرا�ض وبرتول يعمل على حتقيق النبوءة التوراتية ب�ش�أن بناء "الهيكل الثالث"
تاجر � ٍ
املزع��وم ،ويق��دم �أم��وا ًال هائل��ة مل�ش��اريع بناء "الهي��كل" وهدم الأماكن املقد�س��ة؛ �إذ
�ش��ارك "ريزنهوف��ر" يف تنظي��م حمل��ة ع��ام 1983م؛ لالحتجاج على قيام �س��لطات
االحت�لال يف القب���ض عل��ى امل�س��توطنني املتورط�ين يف �أعم��ال عدائي��ة �ض��د امل�س��جد
الأق�ص��ى؛ خارج��ة ع��ن تعليم��ات حكومة االحتالل ،كما ت�برع "ريزنهوفر" بتكاليف
الدفاع عنهم.
و ُي َع � ُّد "ت�يري ريزنهوف��ر" م��ن �أ�صح��اب الفك��ر اال�س�ترجاعي؛ ال��ذي ي��رى �أن
هج��رة اليه��ود �إىل م��ا ُي�س� ّمى "�أر���ض امليع��اد" �ش��رط لتحقيق اخلال�ص ،و�أنَّ �س��فك
الدم اليهودي �ضرورة لتحقيق ر�ؤيتهم وتنب�ؤاتهم؛ �إذ يرى "ريزنهوفر" �أنَّ ال�سالم
م��ع الع��رب م�س ��ألة م�س��تحيلة ،وينبغ��ي حتري��ك الأم��ور باجت��اه احل��رب؛ لإ�ض��رام
ال�ص��راع والتعجي��ل بالنهاي��ة.
وينب��ع اهتم��ام "ريزنهوف��ر" م��ن خ�لال جم��ع الأم��وال م��ن الأثري��اء الأمريكيني،
ونقله��ا �إىل الكي��ان ال�صهي��وين معف��اة م��ن ال�ضرائ��ب وفق � ًا للقان��ون الأمريك��ي؛
العتق��اده �أن��ه �-ش��خ�صي ًا -مدع��و لإع��ادة بن��اء "هي��كل �س��ليمان" املزع��وم!
ت�ض��ع الرابط��ة عل��ى ر�أ���س �أهدافه��ا ه��دم امل�س��جد الأق�ص��ى وبن��اء "الهي��كل"
املزع��وم عل��ى �أنقا�ض��ه ،وق��د �أك��د ه��ذا التوج��ه ع�ض��و "الكني�س��ت" ع��ن "الليك��ود"
"يهودا بريح"؛ الذي �أعلن يوم 1983/1/22م؛ �أن رابطة "�صندوق جبل الهيكل"

�س��تتربع بع�ش��رات املالي�ين م��ن ال��دوالرات؛ لال�س��تيطان يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،و�أنه��ا
ت�ض��ع ن�ص��ب عينيه��ا هدف� ًا �أ�سا�س��ي ًا؛ هو "�إع��ادة بناء الهيكل الثال��ث يف نطاق جبل
الهيكل" .وتقوم الرابطة بجمع الأموال من �أثرياء اليهود وامل�سيحيني الإجنيليني؛
يف كل م��ن �أمري��كا وكن��دا و�أ�س�تراليا؛ ل�ش��راء �أك�بر ع��دد م��ن املن��ازل يف البل��دة
القدمي��ة ع��ن طري��ق اخل��داع والتزوي��ر؛ �إذ تتع��اون �س��لطات االحت�لال وم�ؤ�س�س��اته
املختلفة يف ت�سهيل عمليات تزييف الأوراق املتعلقة مبلكية هذه املنازل واال�ستيالء
عليه��ا؛ بدع��وى �أ َّنه��ا عق��ارات مهج��ورة ،وذل��ك بالتع��اون م��ع بع���ض ال�سما�س��رة من
العم�لاء املرتبط�ين ب�أجه��زة اال�س��تخبارات ال�صهيوني��ة املختلفة .ويقف على ر�أ���س
الأثري��اء اليه��ود؛ -الذي��ن يتربع��ون للم�ش��روعات التهويدي��ة -امللياردي��ر اليه��ودي
"يو�س��ف جوتني��ك" م��ن ا�س�تراليا ،وامللياردي��ر "اورفين��غ مي�سكوفتي���ش" ،و"�آري
رين��ات"؛ وكالهم��ا م��ن الوالي��ات املتحدة.
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حقائق ضد التهويد

عين كارم
ٌ
شاهدة مسيح ّي ٌة إسالم ّي ٌة
ىلع الكنعانيين يف فلسطين

ملحة تاريخية:
ع�ين كارم �أو "ع�ين ك��رم" قري��ة كنعاني��ة م��ن �ضواح��ي القد���س املحت ّل��ة ،يحم��ل
ا�سمها �صيغ ًة كنعانية �آرامية؛ �إذ ي�شري �إىل وجود نبع وب�ساتني فيها؛ فكلمة (عني)
تعني النبع و(كرم) تعني الب�ستان ،ولكن ُ
ا�صطلح على كتابة ا�سمها بالعربية على
ه��ذا ال�ش��كل؛ �أي (ع�ين كارم)� ،إ�ضاف��ة �إىل ت�س��ميتها م��ن قب��ل ال�س��كان يف وق��ت ما
بـ(عني املكارم).
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د.إبراهيم خاليلي

باحث يف تاريخ الشرق القديم

كان��ت القري��ة مزده��ر ًة من��ذ الأل��ف الثاني��ة ق.م ،وق��د �ش��هدت الع�ص��ور
التاريخية لفل�سطني كلها ،وبلغت �أوج ازدهارها يف ع�صر ال�سيد امل�سيح والع�صور
الالحقة له؛ كونها ارتبطت مبعتقدات م�س��يحية انطلقت من وجود نبع ماء �ش��هري
فيه��ا؛ -منحه��ا ا�س��مها ،-وارتب��ط ه��ذا النب��ع -ح�س��ب رواي��ة الإجني��ل -بال�س��يدة
م��رمي الع��ذراء؛ �إذ حم��ل ا�س��مها بع��د �أن نهل��ت من��ه ح�ين زارت القرية قب��ل والدتها
لل�س��يد امل�س��يح وبعده��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل �أنه��ا �ش��هدت فيه��ا والدة (يوحن��ا املعم��دان)؛
النب��ي يحي��ى املذك��ور يف الق��ر�آن الك��رمي-؛ الذي ع ّمد ال�س��يد امل�س��يح؛ وهو �أ�صيلقري��ة ع�ين كارم وجن��ل (زكري��ا) وزوجت��ه �ألي�صاب��ات (�إليزابي��ت) -خالة ال�س��يدة
م��رمي الع��ذراء -ح�س��ب التقلي��د امل�س��يحي.1
ُت َع � ُّد ع�ين كارم �أك�بر ال�ضواح��ي اجلبلي��ة التابع��ة ملدين��ة القد���س ،تق��ع �إىل
اجلن��وب الغرب��ي منه��ا عل��ى بعد حوايل  8-7كم؛ وهي ح�س��ب وثائ��ق عثمانية تعود
�إىل �س��نة 1596م؛ قري� ٌة يف ل��واء القد���س .وق��د ارتبط��ت ع�ين كارم يف ثالثيني��ات
القرن املا�ضي بالثورة الفل�س��طينية؛ فكانت مقر القيادة ال�س��ري لعمليات ال�ش��هيد
عامي 1939-1936م .ويف عام 1948م ،وبعد مقاومة
عبد القادر احل�سيني بني ْ
2
عنيفة ل�سكان القرية؛ �-شارك فيها متطوعون �سوريون وعراقيون وم�صريون، -
وهجروا �س� ّكانها العرب الفل�س��طينيني؛ ليحل حم ّلهم
احت� ّل ال�صهاين��ة ع�ين كارمّ ،
م�س��توطنون جلُّهم م��ن يهود اليمن.
وحتي��ط بع�ين كارم جمموع��ة م��ن الق��رى؛ مث��ل( :قالوني��ا) م��ن ال�ش��مال؛ الت��ي
تف�صلها عنها طريق القد�س/يافا ،وقرية (دير يا�سني)� ،أما من الغرب ،فتحدّها
قريتا (الق�س��طل) و(�س� ّ�طاف) ،ومن اجلنوب قرية (اجلورة) ،ومن ال�ش��رق قرية
(املاحلة) ومدينة القد���س.3
عيــن كارم بيــن الروايــات واملكتشــفات
األثريــة:
4
تتع ّم��د �س��لطات االحت�لال التعتي��م عل��ى مكت�ش��فات ع�ين كارم  ،ب��ل وطم���س
�أه ّمها؛ وال�سيما تلك التي تعود �إىل العهود الكنعانية والعربية الإ�سالمية .وعموم ًا
فق��د ق�دّم املوق��ع بع���ض اللقى؛ منها :فخاريات من ع�صر الربونز الو�س��يط ومتثال
رخامي ّ
مه�ش��م لإلهة احلب واجلمال �أفروديت �أو (فينو���س)؛ التي تعادل ع�ش�ترت
الكنعاني��ة؛ �-أُ ِّر َخ يف احلقب��ة الروماني��ة ،-وغ��رف ومداف��ن �صخري��ة ومعا�ص��ر نبيذ
و�أر�ضيات ف�سيف�س��ائية ُع ِ َث عليها يف موقع كني�س��ة الزيارة ملرمي العذراء ،كما ُع ِ َث

عل��ى قن��وات مائي��ة قدمي��ة كانت تنق��ل املياه من نبع عني كارم؛ -ال��ذي يتدفق ما�ؤه
وع ِ َث �-أي�ض ًا -على �شبكة
منذ الألف الثانية ق.م �إىل الأرا�ضي الزراعية للقريةُ ،-
مي��اه م��ن مرحل��ة الحق��ة؛ كان��ت حتم��ل مي��اه النب��ع م��ن م�صدره��ا احل��ايل؛ الواق��ع
حت��ت م�س��جد اخلليف��ة عم��ر ب��ن اخلط��اب ،ع�بر نف��ق �أ�س��فل ال�ش��ارع احل��ايل ُغ ِّط� َ�ي
بحج��ارة كب�يرة منحوت��ة؛ وجت ّمع��ت فيه املياه لال�س��تخدام يف ع�ص��ر املماليك حتى
�أوائ��ل ع��ام 1400م ،وق��د ردم ال�صهاين��ة ه��ذا االكت�ش��اف بالرم��ل ،وتابع��وا �إن�ش��اء
م�ش��روع ا�س��تثماري �س��ياحي يف القري��ة فوق��ه يف �إطار تغي�ير معامل القرية.
ومبا �أنَّ عني كارم -ح�س��ب رواية الإجنيل -هي م�س��قط ر�أ���س يوحنا املعمدان؛
فق��د �س� ّوغ بع���ض الباحث�ين تبع� ًا لذل��ك وج��ود بقاي��ا ب�ضع كنائ���س قدمي��ة يف املكان،
�إ�ضاف��ة �إىل مغ��ارة كب�يرة ب��د�أ التنقي��ب فيه��ا ع��ام 2000م ع��امل الآث��ار الربيطاين
"�شيمون جيب�سون"؛ الذي ر�أى �أن املغارة كانت خم�ص�صة للعبادة من قبل �أن�صار
يوحن��ا ،و�أن يوحن��ا كان يقي��م يف املغ��ارة �صيف � ًا ،ويغادره��ا يف ال�ش��تاء �إىل نه��ر
الأردن؛ ليع��ظ ويع ِّمد.5
وكان "جيب�س��ون" ق��د �أعل��ن ع��ام 2004م �أ َّن��ه عرث على مغ��ارة يوحنا املذكورة؛
التي تبلغ م�ساحتها  84مرت ًا مربع ًا ،كما عرث فيها على نقو�ش منقورة يف ال�صخر
وفخاريات و�أجران عمادة حلوايل ثالثني �ش��خ�ص ًا؛ �إذ عر�ضها جميعها يف م�ؤمتر
�صحفي يف القد�س املحتلة بتاريخ 2004/8/17م.
وتاب��ع "جيب�س��ون" الق��ول�" :إنَّ املغ��ارة الت��ي تق��ع ق��رب قري��ة ع�ين كارم -حي��ث
ُيعت َق� ُد �أن يوحن��ا �أب�ص��ر الن��ور و�أم�ض��ى ف�ترة �ش��بابه -حتول��ت بع��د ذل��ك �إىل مق��ر
لأتباع��ه؛ فب�ين النقو���ش العائ��دة �إىل القرن�ين الراب��ع واخلام���س امليالدي�ين ،نق�� ٌ�ش
لرجل يحمل ع�صا ويده الثانية مبتورة؛ مما يعيد للأذهان �صورة القدي���س يوحنا
كما يقدمها الفن البيزنطي" ،و�أ�ضاف "جيب�سون" �أنه" :مت�أكد من وجود �صلة بني
ه��ذه املغ��ارة ويوحن��ا املعم��دان؛ فهي رمب��ا كانت مغارة ال�س��نوات الأوىل من حياته،
حي��ث كان ين�ش��د العزل��ة ويق��وم بتعمي��د النا���س بامل��اء" ،وق��د ع� ّبر "جيب�س��ون" ع��ن
اعتقاده" :قد تكون املرة الأوىل؛ التي ن�ستطيع معها حتديد مكان؛ هو على الأرجح
ال��ذي عا���ش في��ه يوحن��ا املعم��دان وع ّمد فيه النا���س وزاره ال�س��يد امل�س��يح"؛ بح�س��ب
�إ�ش��ارته للكهف الذي مت ا�س��تخدامه لطقو���س االغت�سال ،ويقع عند تالل تقع غربي
القد���س مب�س��افة ع�ش��رة كيلومرتات؛ الذي و�صفه "جيب�س��ون" ب�أنه قد يكون واحد ًا
م��ن �أك�بر االكت�ش��افات الت��ي �ش��هدها التاريخ امل�س��يحي يف الآونة الأخ�يرة ...6وكان
"جيب�س��ون" ق��د ق��ام بحفري��ات عل��ى م��دى ثالث��ة عق��ود؛ حت��ى ع�ثر عل��ى الكه��ف
املنحوت �أربع ًة وع�شرين مرت ًا يف عمق جانب �صخري مت العثور عليه عام 1999م
يف املنطق��ة ،ومن��ذ ذل��ك احل�ين ب��د�أ ينق��ب في��ه حي��ث ك�ش��فت احلفريات ع��ن وجود
م�س��بح كبري و�أدوات كانت تُ�س��تخدَ ُم يف طقو���س التكري���س.7
ويج��در بالذك��ر �أنَّ االعتق��اد امل�س��يحي؛ -ح�س��ب رواي��ة �إجني��ل لوق��ا ،-ي�ش�ير
�إىل �أنَّ يوحن��ا املعم��دان ق��د ُو ِل��دَ يف قري��ة ع�ين كارم قبل والدة ال�س��يد امل�س��يح ب�س��تة

�أ�شهر ،8وذلك دون �أن يذكر الإجنيل �صراح ًة ا�سم عني كارم ،9ولكن ا�ست ُِد َّل على
امل��كان بع��د مطابق��ة رواي��ات الإجني��ل عنه وع��ن حميطه ،ومبا ُع ِ َ
�ثر فيه.10
وبذل��ك؛ ف��إنَّ لقري��ة ع�ين كارم مكان��ة كب�يرة يف التقلي��د الالهوت��ي امل�س��يحي؛
ال��ذي ع ّده��ا مكان ًا مقدّ�س� ًا ،فيه زارت ال�س��يدة م��رمي (�ألي�صابات) ،ويف رحميهما
ال�س��يد امل�س��يح ويوحنا11؛ الأمر الذي يعني للتقليد املذكور حلول الروح ال ُق ُد���س يف
ع�ين كارم وبدء الزمن امل�س��يحي.
مســجد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب يف
عيــن كارم:
ف��وق نب��ع م��رمي الع��ذراء يف ع�ين كارم ،بن��ى �س��كان القري��ة يف العه��د اململوك��ي
م�س��جد ًا يحم��ل ا�س��م اخلليف��ة عم��ر ب��ن اخلط��اب؛ تخلي��د ًا مل��روره بالقري��ة و�صالته
فيه��ا خ�لال جميئ��ه �إىل القد���س �إب��ان الفت��ح الإ�س�لامي �س��نة 637م؛ ذل��ك �أنَّ
اهتم��ام الع��رب امل�س��لمني بالقد���س -بع��د ك�س��ر �ش��وكة ال��روم وفت��ح دم�ش��ق-؛ �إمن��ا
كان بدافع من العالقة القلبية والدينية الوثيقة؛ التي ّمناها الإ�س�لام يف نفو�س��هم
بتقدي�س بيت املقد�س؛ فكان فتح القد�س على يد اخلليفة عمر بن ّ
اخلطاب؛ الذي
�س� ّ�جل تفا�صيل��ه خمط��وط يون��اين ُع ِ َ
�ثر علي��ه يف دي��ر امل�صلبة يف القد���س؛ ومن تلك
التفا�صي��ل املعاه��دة ال�ش��هرية (العه��دة العمري��ة) ب�ين اخلليف��ة عم��ر والبطري��رك
"�صفرونيو���س"؛ الت��ي ُو ِ�ص َف� ْ�ت ب�أنه��ا �أح�س��ن معاه��دة يف التاري��خ.12
ويف مطل��ع الق��رن الع�ش��رين ،مت بن��اء طاب��ق ف��وق م�س��جد اخلليف��ة عم��ر يف
ُخد َم حتى عام 1948م مدر�س� ًة ر�س��مية للبنني يف القرية .وجتدر
عني كارم؛ ا�س�ت ِ
الإ�ش��ارة �إىل �أنَّ �س��لطات االحت�لال ق��د �أغلق��ت امل�س��جد ،ب��ل عمل��ت عل��ى طم���س
معامل��ه الأثري��ة وحتويل��ه �إىل "متح��ف تراث��ي"؛ يف �إط��ار تهويده��ا ل�تراث مدين��ة
القد�س و�ضواحيها؛ الأمر الذي �أثار اعرتا�ض اللجنة الوطنية الفل�سطينية للرتبية
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والثقاف��ة والعل��وم ،فع� ّبر �أمينه��ا الع��ام م��راد ال�س��وداين يف 2015/10/4م؛ ع��ن
رف�ضه ال�ش��ديد ملحاولة رئي���س جمل���س عني كارم- ،بالتعاون مع بلدية االحتالل يف
مدينة القد�س؛ تنفيذ مقرتح لإن�شاء مركز �سياحي "متعدد الثقافات للزوار" فوق
موق��ع نب��ع ع�ين كارم وم�س��جد اخلليف��ة عم��ر ب��ن اخلط��اب؛ بحج��ة تداع��ي املبن��ى
غ�ير امل�أه��ول واملغل��ق �أم��ام اجلمه��ور ،و�أك��د الأم�ين الع��ام �أن امل�ش��روع املق�ترح ،ه��و
م�ش��روع �س��لب ونه��ب وتغي�ير للتاري��خ الأ�صي��ل لبل��دة ع�ين كارم الفل�س��طينية؛ الت��ي
وقع��ت حت��ت االحت�لال يف ع��ام 1948م �ضم��ن ل��واء القد���س.13
وللإ�ش��ارة ،فقري��ة ع�ين كارم ه��ي �أر�ض وقفية موقوفة عل��ى وقف (�أبو مدين)،
وقد ُح ِّر َر هذا الوقف يف  /9رم�ضان720/هـ ،املوافق /2ت�شرين الثاين1320/م،
يف حي��اة الع��امل الع��ارف �أب��ي مدي��ن (احلفي��د)؛ ال��ذي َح َب�� َ�س مكان�ين اثن�ين كان��ا
حت��ت ملك��ه وت�صرف��ه ،وكان هو من َّ
يتول بنف�س��ه الإ�ش��راف عليهم��ا؛ �أولهما :قرية
ُتع� َر ُف بقري��ة ع�ين كارم م��ن ق��رى القد���س ال�ش��ريف؛ وت�ش��تمل عل��ى الأرا�ض��ي فيها
مبختل��ف �أو�ضاعه��ا املع ّم��رة وغريه��ا� ،أما املكان الثاين ف ُيع� َر ُف بقنطرة �أم البنات
بب��اب ال�سل�س��لة؛ وي�ش��تمل عل��ى �إي��وان وبيت�ين و�س��احة و ُمرت َف��ع خا���ص وخم��زن وقب��و
يقع��ان يف الأ�س��فل من ذلك.14
عيــن كارم حســب تقريــر ملنظمــة
ا ليو نســكو :1 5
و�ص��ف تقري��ر ملنظم��ة اليون�س��كو ع�ين كارم بالقري��ة اجلبلي��ة التاريخي��ة؛
الت��ي تع��ود �إىل ع��دة �آالف م��ن ال�س��نني ،وه��ي حالي ًا داخل احلدود البلدية للقد���س،
وي�ضي��ف التقري��ر �أن��ه وفق� ًا ملكت�ش��فات ع�ين كارم الأثري��ة؛ -الت��ي تع��ود �إىل م��ا قب��ل
املرحلة الرومانية ،-فقد �أ�صبحت ذات �أهمية للديانة امل�سيحية؛ �إذ ُعرفت القرية
يف كت��اب الإجني��ل ب�أ َّنه��ا امل��كان ال��ذي التق��ت في��ه كل من م��رمي الع��ذراء و�إليزابيت
(�أم يوحنا املعمدان) �أثناء حملهما ،وذلك عند النبع .16ويف ال�س��نوات الالحقة ،
َّمت بناء الأديرة والكنائ���س؛ (و�أ�ش��هرها كني�س��ة يوحنا املعمدان وكني�س��ة الزيارة)،
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كما َّمت تطوير القرية و�إغنا�ؤها وحتديثها؛ ف�شمل ذلك م�ساحة كبرية منها� ،إ�ضافة
�إىل متتُّعها ببيئة زراعية جبلية �س��ليمة؛ دفعت الأثرياء من �س��كانها الفل�س��طينيني
لت�ش��ييد من��ازل متميزة فيها.
ويتاب��ع تقري��ر اليون�س��كو ع��ن ع�ين كارم احلدي��ث ع��ن قيمته��ا العاملي��ة الب��ارزة
بالق��ول�" :إ َّنه��ا قري��ة فل�س��طينية م�س��يحية ثري��ة؛ فيه��ا �أط�لال وبقاي��ا �أثري��ة تع��ود
�إىل ع�ص��ر احلدي��د والع�ص��ور الروماني��ة والبيزنطي��ة وال�صليبي��ة والعثماني��ة وم��ا
بعده��ا17؛ وتتمت��ع ببيئ��ة طبيعي��ة �س��ليمة غني��ة باملن�ش��آت املائي��ة والينابيع وال�س��فوح
املزروع��ة والت�لال اخل�ض��راء وامل�س��ارات والط��رق التاريخي��ة وم��ا �إىل ذل��ك .وعل��ى
الرغ��م م��ن حتدي��ث بنيتها التحتية وا�س��تمرار احلي��اة فيها ،ف�إنها ما زالت حتافظ
عل��ى قيمته��ا الثقافي��ة العالية".
وم��ن خ�لال معاي�ير �أخ��رى ،ي�ضي��ف تقري��ر اليون�س��كو ع��ن ع�ين كارم�" :أ َّنه��ا
تُظه��ر ِق َيم� ًا �إن�س��اني ًة عالي� ًة؛ لكونه��ا قري��ة كنعاني��ة قدمي��ة� ،أ�ضحت مكان ًا م�س��يحي ًا
مقد�س� ًا خالل املراحل الالحقة ،ثم �أ�ضحت قرية عربية فل�س��طينية تقليدية غنية
يف منطق��ة �ش��رق املتو�س��ط؛ مببانيه��ا و�أوابده��ا املنتمي��ة �إىل التقالي��د امل�س��يحية،
ومتي��زت بحفاظه��ا عل��ى تقالي��د الق��رى الزراعي��ة اجلبلي��ة الفل�س��طينية؛ فالقري��ة
مت ّث��ل منوذج� ًا ب��ارز ًا للع��ادات والتقالي��د املتوارث��ة يف املنطق��ة ع�بر الع�ص��ور ،كم��ا
تعك���س مث��ا ًال ن��ادر ًا؛ لتفاع��ل �س� ّكانها مع الطبيع��ة والبيئة ،وي�ض��اف �إىل ذلك -كما
ذكرن��ا -مكانته��ا املقدّ�س��ة م��ن جان��ب ارتباطه��ا بال�س��يدة م��رمي الع��ذراء وال�س��يد
امل�س��يح ويوحن��ا املعم��دان قب��ل �أك�ثر م��ن �ألف��ي عام".
�ال م��ن
و�أخ�ير ًا ،ي�ضي��ف تقري��ر اليون�س��كو�" :أنَّ ع�ين كارم تتمت��ع مب�س��توىً ع� ٍ
الأ�صال��ة ،والنم��ط والن�س��يج ال ُق َر ِو َّي ِني؛ من حيث منازله��ا الفردية ومبانيها العامة
ال�ضخم��ة و�أمن��اط �ش��وارعها ،وبيئته��ا ومناظره��ا الطبيعي��ة وحدائقه��ا ،كم��ا �أ َّنه��ا
احتفظ��ت ببيوته��ا القدمي��ة جميعه��ا تقريب � ًا18؛ ل��ذا فه��ي متتل��ك م�ش��هد ًا ثقافي � ًا
فريد ًا من نوعه مقارن ًة مع القرى الأخرى؛ مما يعطيها �أهمي ًة ال تُقا َرنُ يف العامل

�ش�أنها العبث بواقع القرية وطابعها الأ�صلي؛ مما ي�ؤكد انحياز اليون�سكو ل�سلطات
امل�س��يحي؛ �إال مب��دن القد���س وبي��ت حل��م والنا�ص��رة".
وهك��ذا نالح��ظ �أنَّ تقري��ر "اليون�س��كو" ال�س��ابق العائ��د �إىل �س��نة 2015م ،مل االحت�لال ّ
وغ�ضه��ا النظ��ر ع��ن �إجراءات��ه �ض��د املناط��ق املحتلة ع��ام 1948م؛ التي
ُي َو ِّ�ص ْف الو�ضع احلقيقي لقرية عني كارم بو�صفها قري ًة حمتل ًة تتبع ملدينة القد�س ،تتعار�ض متام ًا مع مبادئ اليون�سكو وقوانينها ،يف الوقت الذي مل تكن فيه قرارات
كم��ا مل يتط� ّرق -عل��ى غ��رار ق��رارات �أخ��رى لليون�س��كو بخ�صو���ص مدين��ة القد���س تل��ك املنظم��ة بخ�صو���ص غالبي��ة املناط��ق املحتلة ع��ام 1967م �أكرث من �ش��كلية.19
مث�ل ًا � -إىل الإج��راءات الت��ي ق��ام به��ا االحت�لال؛ لتغي�ير مع��امل القري��ة التاريخي��ة
والثقافي��ة والدميوغرافي��ة من��ذ احتالله��ا عام 1948م� ،إ�ضاف��ة �إىل �أنه مل يطالب
كي��ان االحت�لال بوق��ف احلفري��ات الأثري��ة غ�ير امل�ش��روعة يف القري��ة؛ الت��ي م��ن
-)12انظ��ر :الت��ل ،عب��د اهلل( :خط��ر اليهودي��ة العاملي��ة عل��ى الإ�س�لام
الحواشي:
وامل�س��يحية) ،القاه��رة��� ،ص ،130 127-و�أي�ض� ًا :ظف��ر الإ�س�لام ،خ��ان( :تاري��خ
 -)1راجع �إجنيل لوقا وتفا�صيل املو�ضوع.
-)2ح��ول جي���ش الإنق��اذ واملتطوع�ين العرب انظر حداد وليم :درا�س��ة بعنوان :فل�س��طني الق��دمي) ،ط ،6ب�يروت 1992م��� ،ص  ،138-144وح��ول فت��ح القد���س
(افتتاحي��ات ال�صح��ف العربي��ة وح��رب فل�س��طني) ،جمل��ة (�ش ��ؤون فل�س��طينية) انظر :ابن الأثري ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق عمر عبد ال�سالم تدمري ،ج ،2ط،4
رق��م� ،9أي��ار 1972م ،ب�يروت��� ،ص .133و�أي�ض� ًا بالومب��و ،ميخائي��ل( :كي��ف ُط��ر َد ب�يروت 2004م��� ،ص .329
ِ
http://www.arabsolaa.com/articles/view/266978.-)13
الفل�س��طينيون م��ن دياره��م ع��ام 1948م) ،ترجم��ة :زين��ب �ش��رف الدي��ن ،ط،1
html
ب�يروت 1990م��� ،ص ...46-47و�أ�ص��ل الكت��اب ه��و:
 )14انظ��ر كت��اب (وق��ف �س��يدي �أب��و مدي��ن يف القد���س ال�ش��ريف
Michael Palumbo: The Palestinian Catastrophe, the
720 1948 expulsion of a people from their homeland, faberه�ـ1320/م) ،ت�ألي��ف :زعي��م خن�ش�لاوي وحمم��د احلزم��اوي ،اجلزائ��ر
2009م ...انظ��ر �أي�ض � ًا :ال�صالح��ات ،حمم��د �س��امي( :الأوق��اف الإ�س�لامية يف
and faber, London – 1987
-)3املو�س��وعة الفل�س��طينية ،املجل��د ،3ط ،1دم�ش��ق 1984م��� ،ص  370-فل�س��طني ودوره��ا يف مواجه��ة االحت�لال الإ�س��رائيلي) ،مرك��ز الزيتون��ة للدرا�س��ات
 ، 371و�أي�ض� ًا الدب��اغ ،م�صطف��ى م��راد :بالدن��ا فل�س��طني ،ج ،8ب�يروت 1974م ،واال�ست�ش��ارات ،ب�يروت 2011م��� ،ص.86
-)15عمدن��ا �إىل اخت�ص��ار ه��ذا التقري��ر يف ه��ذه املقال��ة واالكتف��اء مبعاي�ير
���ص .157
-)4ثم��ة �صعوب��ة بالغ��ة يف احل�ص��ول عل��ى درا�س��ات �أكادميي��ة تخ���ص �آث��ار عني �ضب��ط حال��ة املواق��ع الرتاثي��ة الت��ي تعتمدها اليون�س��كو ،دون اخلو���ض يف التفا�صيل
كارم؛ ال �سيما �أنَّ القرية حمتلة ،وج ّل �أخبار االكت�شافات الأثرية فيها معتّم عليها التاريخي��ة غ�ير املثبتة.
انظ��ر /https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6062
من قبل �س��لطات االحتالل ،وبع�ض تلك الأخبار ميكن مراجعتها عرب امل�ش��اهدات
ويحم��ل ه��ذا التقري��ر امل ��ؤرخ  يف 5/2/2015م عن��وانEin Karem, a vil� :
واملواق��ع الإخباري��ة والثقافي��ة؛ ومنه��اhttp://www.travelegypt.com/ :

siteinfo/Ein-Karem.htm
-)5فوروهاج��ن ،هان���س( :فل�س��طني وال�ش��رق الأو�س��ط ب�ين الكت��اب املقد���س
وعل��م الآث��ار) ،ترجم��ة �س��مري طاه��ر ،القاه��رة 2017م��� ،ص .228
-)6ن�ش�ير �إىل �أ َّنه ال ميكننا الت�أ ّكد من �صحة االكت�ش��اف؛ ب�س��بب عدم القدرة

على معاينته.
-)7انظر جريدة ال�شرق الأو�سط ،العدد �/18 ،9395آب2004/م.
 -)8وح�س��ب الإجني��ل؛ ف ��إنَّ يوحن��ا كان ق��د ّ
ب�ش��ر بر�س��الة ال�س��يد امل�س��يح؛ �إذ
كان َي ِع� ُ�ظ النا���س قائ�ل ًا�َ " :س � َي�أْ ِتي َب ْع� ِ�دي َم��نْ هُ � َو �أَ ْق��دَ ُر ِم ِّن��يَ ،م��نْ َال َ�أ ْ�س �ت َِح ُّق َ�أنْ
�أَ ْن َح ِن� َ�ي َلأ ُح� َّل ِر َب� َ
�اط ِح َذا ِئ� ِه� ،أَ َن��ا َع َّم ْد ُت ُك� ْ�م ِب ْ َال��اءِ� ،أَ َّم��ا هُ � َوَ ،ف َ�س� ْو َف ُي َع ِّم ُد ُك� ْ�م ِبال ُّر ِوح
ا ْل ُق ُد�� ِ�س" ...انظ��ر مرق���س.4-8 :1
ال�سفر من .26-39
 -)9لوقا ...57 :1انظر �أي�ض ًا �شواهد هذا ِّ
-)10ال ميكنن��ا الت�أ ّك��د م��ن �صح��ة الرواي��ات� ،أو م��ا قي��ل �إن��ه يطابقه��ا م��ن
املكت�ش��فات الأثري��ة.
 -)11لوقا.39-42 :1

lage and its cultural landscape
-)16انظر لوقا.26-39 :1
-)17علم� ًا �أنَّ بع���ض مكت�ش��فات ع�ين كارم ت�ش�ير �إىل وج��ود لق� ً�ى �أثري��ة فيه��ا

تعود �إىل ع�صر الربونز ولي�س فقط �إىل ع�صر احلديد؛ ذلك �أ َّنها كانت مزدهرة
من��ذ الألف الثانية ق.م.
-)18لق��د مت احلف��اظ عل��ى بي��وت القري��ة ومنطه��ا املعم��اري؛ الجت��ذاب
ال�س� ّياح؛ ك��ون القري��ة ذات مكان��ة هام��ة للع��امل امل�س��يحي؛ فبنت �س��لطات االحتالل
فيها عام 1961م م�ست�ش��فى "هدا�س��ا" ،كما �أن�ش��أت �ش��مال �ش��رقي القرية مرافق
�س��ياحية ت�ض��م فن��ادق و�أحوا���ض �س��باحة ،وي�س��تقطب املوق��ع ثالث��ة مالي�ين �س��ائح
�س��نوي ًا ثلثه��م م��ن احلجاج.
-)19راج��ع مث�ل ًا �أه��م ق��رارات اليون�س��كو بخ�صو���ص القد���س يف الأع��وام م��ا
ب�ين  1956و2017م ،رغ��م �أنه��ا ب�لا ج��دوى.
للمزي��د ،انظ��ر كت��اب (وثائ��ق فل�س��طني) ،جم��ع وت�صني��ف ح�س�ين الع��ودات،
منظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية-دائرة الثقاف��ة1987 ،م.
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مبنى يملكه فلسطينيون يف القدس؛
دمر 111
ً
(أوتشا)" :االحتالل َّ
 63منها يف نيسان املاضي"

ق��ال املن�س��ق الإن�س��اين للأر���ض الفل�س��طينية املحتل��ة جيم��ي ماكغولدري��ك،
يف بي��ان �صحف��ي �ص��ادر ع��ن مكت��ب الأمم املتح��دة لتن�س��يق ال�ش ��ؤون الإن�س��انية(�أوت�ش��ا)�" :-إنَّ عمليات الهدم يف �ش��رقي القد���س �ش��هدت ارتفاع ًا بوترية مذهلة
خ�لال ال�ش��هر املن�ص��رم؛ م��ا �أدّى �إىل تهج�ير الع�ش��رات م��ن الفل�س��طينيني وفق��دان

�آخرين ُ�س��بل عي�ش��هم بني ع�ش� ّية ُ
و�ضحاها� ..إنَّ هذا �أمر ال ب ّد �أن يتو ّقف" ،بح�س��ب
تعبريه.
وج��اء يف البي��ان�" :إن��ه حت��ى ي��وم  30ني�س��ان�/أبريل 2019م ،د ُِّم � َر 111
مب ًنى ميلكه فل�س��طينيون يف الق�س��م ال�ش��رقي من القد���س خالل العام ذاته؛ �س��واء
هدمتها �سلطات االحتالل ب�صورة مبا�شرة �أم هدمها �أ�صحابها ب�أيديهم؛ لتفادي
الغرامات الباهظة ،وذلك عقب �صدور �أوامر الهدم ب�ش�أنها؛ ب�سبب افتقارها �إىل
رخ���ص البناء".
وتاب��ع" :ويف ي��وم  29ني�س��ان�/أبريل وح��ده ،هدم��ت ال�س��لطات الإ�س��رائيلية 31
مب ًنى يف �أحياء متعدّدة من �ش��رقي القد���س؛ وهو �أعلى عدد من املباين التي تُهدم
يف يوم واحد يف �شرقي القد�س منذ �أن با�شر مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية بر�صد عمليات الهدم ب�صورة منهجية يف العام 2009م .ويف الإجمال،
هُ ِّج� َر ع��دد �أك�بر م��ن الفل�س��طينيني يف �ش��رقي القد���س عل��ى م��دى الأ�ش��هر الأربع��ة
الأوىل م��ن ع��ام 2019م م��ن �أولئك الذين هُ ِّجروا يف العام 2018م بكامله".
مم��ا يث�ير القل��ق بوج��ه خا���ص� ،أنَّ الق��وات الأمني��ة
و�أ�ض��اف البي��ان �أ َّن��هّ " :
الإ�س��رائيلية هدم��ت  4مب��انٍ يف منطق��ة وادي يا�ص��ول بح� ّ�ي �س��لوان يف ي��وم 30
ني�سان�/أبريل؛ ما �أدى �إىل �إخالء  11الجئ ًا فل�سطيني ًا ،من بينهم � 7أطفال ق�سر ًا،
و�أُ�صي� َ�ب � 5أ�ش��خا�ص بج��روح حرج��ة عل��ى يد القوات الإ�س��رائيلية؛ الت��ي جل�أت �إىل
ال�ض��رب و�إط�لاق قناب��ل ال�ص��وت والأع�يرة املغ ّلف��ة بالإ�س��فنج".

مدى" :االعتداءات تتصاعد إلسكات الصحافة يف فلسطين"
بع��د  26عام� ًا عل��ى �إق��رار الأمم املتح��دة الي��وم العامل��ي حلري��ة ال�صحاف��ة يف
الثال��ث م��ن �أي��ار ،ف�إن احلريات الإعالمية ما تزال هدف ًا العتداءات متزايدة يف
�أنحاء العامل؛ وال �سيما يف فل�سطني ،كما �أنَّ االعتداءات على احلريات الإعالمية
مل تتوق��ف ع��ن االت�س��اع ،وم��ا ي��زال ال�صحافي��ون وامل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة هدف� ًا
ل�سل�س��لة من االعتداءات اجل�س��يمة بغية �إ�س��كاتهم؛ �إذ ر�صد املركز الفل�س��طيني
للتنمي��ة واحلري��ات الإعالمي��ة (مدى) العام املا�ضي 2018م ما جمموعه 584
انته��اك ًا �ض��د احلري��ات الإعالمي��ة يف ال�ضفة والقطاع؛ مبا فيها القد���س املحتلة؛
ارتك��ب االحت�لال  455منه��ا يف ح�ين ارتكبت جهات فل�س��طينية  129انتهاك ًا.
وعن��د مقارن��ة ع��دد االعت��داءات امل�س��جلة �ض��د احلري��ات الإعالمي��ة يف
فل�س��طني خ�لال الع��ام 2018م باملع��دل ال�س��نوي لوقوعه��ا خ�لال العق��د الأخ�ير؛
فم��ن املالح��ظ �أنَّ الع��ام 2018م �ش��هد زي��ادة بلغ��ت ن�س��بتها  %60ع��ن املع��دل
العام .ومل يتوقف م�س��ار االعتداءات عن ال�صعود خالل ال�ش��هور الأربعة الأوىل
م��ن الع��ام اجل��اري 2019م؛ �إذ ر�ص��د مرك��ز (م��دى) وو ّث��ق م��ا جمموع��ه 215
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اعت��دا ًء؛ ارتكبه��ا االحت�لال وجه��ات فل�س��طينية خمتلفة؛ �أي مبع��دل بلغ حوايل 54

اعت��دا ًء كل �ش��هر.

"محكمة إسرائيلية" ُتسقط تهمة القتل عن قاتل عائلة دوابشة
تو�صل��ت �إىل �صفق��ة
وذك��ر موق��ع "واال" الع�بري؛ �أنَّ "النياب��ة الإ�س��رائيلية" ّ
ادع��اء م��ع حمام��ي امل�س��توطن املته��م ب�إح��راق من��زل عائل��ة دواب�ش��ة والت�س��بب
مبقتله��م؛ تق�ض��ي ب�إ�س��قاط تهم��ة القتل العمد عنه ،واالكتف��اء بتهمة الت�آمر لتنفيذ
جرمي��ة ..ويف ه��ذه احلال��ة ح��د العقوب��ة الق�ص��وى ل��ن يزي��د عل��ى ال�س��جن م��دة 5
�س��نوات ،وم��ن املتوق��ع �أن يحك��م علي��ه بال�س��جن م��دة �أق��ل بكث�ير.
وذكر املوقع �أنّ امل�س��توطن من ع�صابة "فتية التالل" الإرهابية؛ �آخر املعتقلني
بق�ضية مقتل عائلة دواب�شة بعد الإفراج عن بقية املتهمني يف وقت �سابق؛ بذريعة
"عدم كفاية الأدلة".
وقال��ت "النياب��ة الإ�س��رائيلية" -وف��ق "واال"�" :-إنَّ تخفي��ف عقوب��ة امل�س��توطن؛
ج��اء عل��ى �ض��وء وجود �صعوب��ات يف �إثبات نية القتل لديه".
وكان��ت م��ا ت�س��مى "حمكم��ة االحت�لال املركزي��ة" ق��د ق��ررت الإف��راج ع��ن
امل�ستوطن املذكور يف يوليو /متوز من العام املا�ضي وو�ضعه قيد الإقامة اجلربية،
�أ�س��قطت م��ا تُ�س � ّمى "حمكم��ة الل��د املركزي��ة الإ�س��رائيلية" ،تهم��ة القت��ل ع��ن حي��ث يخ�ض��ع من��ذ ذل��ك احل�ين للحب���س املن��زيل .و�س��وغت املحكمة قراره��ا بزعم
امل�س��توطن املتهم الوحيد بق�ضية مقتل عائلة دواب�ش��ة حرق ًا قبل نحو �أربع �س��نوات �أنَّ غالبية االعرتافات انت ُِز َع ْت من امل�س��توطن حتت التعذيب النف�س��ي واجل�س��دي؛
فحكم��ت ببطالنها.
جن��وب نابل���س �ش��مايل ال�ضف��ة الغربي��ة املحتلة.

االحتالل يبتر قدم طفل فلسطيني أسير
�أق��دم الأطب��اء يف م�ست�ش��فى "ت�ش��عاري ت�صي��دق" الإ�س��رائيلي ،عل��ى ب�تر الق��دم
الي�سرى للأ�سري القا�صر امل�صاب حممود �صالح من منطقة �أ�سفل الركبة؛ جراء
�إط�لاق جن��ود االحت�لال الر�صا���ص احلي عليه؛ م��ا �أدى �إىل قطع الأوردة الدموية.
وق��ال حمام��ي هيئ��ة �ش��ؤون الأ�س��رى واملحررين ك��رمي عج��وة�" :إنَّ احلالة ال�صحية
للطف��ل �ص�لاح  -14عام � ًا م��ن بل��دة اخل�ض��ر ،-م�س��تقرة وفق � ًا للطاق��م الطب��ي
املتاب��ع ل��ه ،ويقب��ع يف وح��دة العناية املكثفة حتت �أجهزة التنف���س".

األسير املقدسي جون قاقيش يدخل سنته الخامسة يف سجون االحتالل
من أصل  11سنة

دخ��ل الأ�س�ير املقد�س��ي ج��ون ولي��م ق�صطن��دي قاقي���ش  )24(-عام � ًا؛ م��ن
�سكان حارة الن�صارى يف البلدة القدمية يف القد�س املحتلة -عامه اخلام�س على
الت��وايل داخ��ل �س��جون االحتالل.
وكان ج��ون ق��د اع ُت ِق� َ�ل بتاري��خ 2015/5/24م؛ عق��ب تنفي��ذه عملي��ة طع��ن
جمموعة من امل�ستوطنني يف القد�س املحتلة .وقد �أ�صدرت املحكمة املركزية حكم ًا
ب�س��جنه م��دة � 9س��نوات وغرام��ة مالي��ة ،والحق � ًا �أ�ضاف��ت م��ا تُ�س � ّمى بـ"حمكم��ة
االحت�لال العلي��ا" �س��نتني �إ�ضافيت�ين؛ لي�صب��ح احلك��م اجلدي��د � 11س��نة وغرام��ة
مالي��ة بقيم��ة � 80ألف �ش��اقل.
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أخبار القدس
االحتالل يعدم طف ً
ال فلسطينيًا ويصيب
آخ َر خالل محاولتهما دخول القدس
�أعدم��ت ق��وات االحت�لال الطف��ل الفل�س��طيني عب��د اهلل ل ��ؤي غي��ث ( )16عام � ًا م��ن
مدين��ة اخللي��ل؛ ب�إط�لاق الر�صا���ص علي��ه يف منطقة واد �أبو احلم���ص قرب قريتي اخلا�ص
�اب �آخ ُر بحال��ة خطرية.
والنعم��ان �ش��رق بي��ت حل��م ،و�أُ�صي� َ�ب �ش� ٌّ
و�أف��ادت م�ص��ادر حملي��ة ب ��أن ق��وات االحت�لال؛ -املتمرك��زة عل��ى احلاج��ز الع�س��كري
الثاب��ت عل��ى مدخ��ل القد���س؛ املع��روف با�س��م" :مزموري��ا" �ش��رق بي��ت حل��م� ،-أطلق��ت
الر�صا���ص عل��ى مواطن�ين �أثن��اء حماولته��م الدخ��ول �إىل القد���س والو�ص��ول �إىل امل�س��جد
الأق�صى املبارك؛ ما �أدى اىل ا�ست�شهاد الطفل غيث و�إ�صابة ال�شاب م�ؤمن �أبو طبي�ش من
حدب��ة الف��وار يف حمافظ��ة اخللي��ل.

 100انتهاك خالل شهر أيار بحق املحتوى الفلسطيني
من بينها حذف صفحة مؤسسة القدس الدولية
و َّث��ق مرك��ز (�ص��دى �سو�ش��ال) قي��ام �إدارة في�س��بوك بحمل��ة غ�ير م�س��بوقة �ض��د الن�ش��طاء
وال�صحفي�ين الفل�س��طينيني عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي؛ �ش��ملت ح��ذف احل�س��ابات
واملن�ش��ورات واحلظ��ر.
وطال��ب املرك��ز ب�ض��رورة �إعط��اء م�س��احات للحري��ة عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي؛
وال�س��يما عل��ى موق��ع في�س��بوك موازي��ة لتل��ك الت��ي ُت َن� ُ�ح للم�س��تخدم "الإ�س��رائيلي".
و�أ�ش��ار املرك��ز �إىل �أنَّ ع��دد االنته��اكات عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي خ�لال �ش��هر
�أيار/ماي��و ،جت��اوزت  100انته��اك؛ كان �أغلبه��ا على موقع في�س��بوك؛ -الذي يدّعي احلرية-
مبع��دل  75انته��اك ًا.
وقام��ت �إدارة املوق��ع يف ي��وم واح��د بح��ذف �أك�ثر م��ن  35ح�س��اب ًا جمل��ة واح��دة؛ منه��ا
�صفح��ة م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة؛ الت��ي ف��اق ع��دد معجبيه��ا امللي��ون معج��ب.

االحتالل يصادق ىلع إطالق أسماء
حاخامات يهود ىلع خمسة شوارع
جنوب األقصى
�أف��ادت م�ص��ادر �إعالمي��ة عربي��ة ب ��أنَّ جلن��ة الأ�س��ماء يف بلدي��ة االحت�لال؛ -برئا�س��ة
رئي���س البلدية املتطرف "مو�ش��يه لي�ؤون"� ،-صادقت على �إطالق �أ�س��ماء حاخامات على 5
�أزق��ة و�ش��وارع �صغ�يرة بح��ي بط��ن الهوى/احل��ارة الو�س��طى يف �س��لوان ،علم� ًا �أ َّنه ي�س��توطن
البلدة نحو  12عائلة من امل�ستوطنني ،و�سط مئات العائالت الفل�سطينية .و ُن ِق َل عن ع�ضو
بلدي��ة االحت�لال "�أريي��ه كين��غ" قوله�" :إ َّنه يرى يف �إطالق �أ�س��ماء احلاخامات عن�صر ًا �آخر
يف �إحالل ال�س��يادة والتهويد" ،بح�س��ب زعمه.
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القدس :اقتحام عسكري واسع ملخيم شعفاط
اقتحم��ت ق��وة ع�س��كرية مع��ززة تابع��ة جلي���ش االحت�لال ،خمي��م �ش��عفاط و�س��ط
بدوريات راجلة وحممولة ال�ش��ارع الرئي���س وعدة �ش��وارع
القد���س املحتلة ،وداهمت
ٍ
فرعية فيه.
وق��ال مرا�س��ل م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة يف القد���س�" :إنَّ جن��ود االحت�لال
�ش��رعوا ينكل��ون باملواطن�ين و ُيوقف��ون مركباته��م ويدقق��ون يف بطاق��ات ع��دد كب�ير
منه��م ،يف ح�ين �أغل��ق ع��دد م��ن جتار املنطقة حما ّلهم؛ حت�س��ب ًا من دهمها وحترير
خمالف��ات مالي��ة له��ا".

وقفات أمام سفارات واشنطن يف دول أوروبية بوسم
#فلسطين_مش_للبيع

�ش��هدت دول �أوروبي��ة ع �دّة ،وقف��ات احتجاجي��ة �أم��ام ال�س��فارات الأمريكي��ة؛
مب�ش��اركة الع�ش��رات م��ن �أبن��اء اجلالي��ات الفل�س��طينية والعربي��ة والإ�س�لامية
ومت�ضامن�ين �أوروب ّي�ين؛ رف�ض��ا لـ��ما �س� ّميت "�صفق��ة الق��رن" و"ور�ش��ة البحري��ن".
ونظم��ت اجلالي��ة الفل�س��طينية يف هولن��دا وقف��ة �أم��ام ال�س��فارة الأمريكي��ة يف
الهاي؛ �أعلنت خاللها عن رف�ض "�صفقة القرن"؛ كونها م�شروع ًا يهدف لت�صفية
الق�ضي��ة و�س��لب احلق��وق امل�ش��روعة لل�ش��عب الفل�س��طيني .و�س� َّلمت اجلالي��ة ر�س��الة
لل�س��فارة الأمريكي��ة؛ �أ َّك��دت فيه��ا التم�س��ك باحلق��وق الفل�س��طينية ،ورف���ض "ور�ش��ة
البحري��ن التطبيعي��ة" م��ع االحتالل.
و�ش��هدت العا�صم��ة الدمناركي��ة كوبنهاغ��ن وقف��ة مماثل��ة عن��د ال�س��فارة
الأمريكي��ة؛ �أقامه��ا املنت��دى الفل�س��طيني يف الدمن��رك وجمموع��ة العم��ل لأج��ل
فل�سطني جنوب ال�سويد؛ طالب امل�شاركون خاللها الإدارة الأمريكية بالتوقف عن
دع��م االحت�لال عل��ى ح�س��اب حق��وق الفل�س��طينيني.

ويف العا�صم��ة البلجيكي��ة بروك�س��ل� ،ش��ارك الع�ش��رات يف اعت�ص��ام �أم��ام
ال�س��فارة الأمريكي��ة نظمت��ه اجلالي��ة الفل�س��طينية واللق��اء الفل�س��طيني؛ طال��ب
امل�ش��اركون فيه��ا بوق��ف جمي��ع الإج��راءات الأمريكي��ة؛ الت��ي تخ�دُم االحتالل �ضمن
"�صفق��ة الق��رن"؛ كونه��ا خمالف��ة وا�ضح��ة للقان��ون ال��دويل.
كم��ا �أقام��ت هيئ��ة امل�ؤ�س�س��ات الفل�س��طينية والعربي��ة يف العا�صم��ة الأملاني��ة
أعالم الفل�س��طينية ويافطات تطالب بتجرمي
برلني وقفة �ش��عبية؛ ُر ِف َع ْت خاللها ال ُ
التطبي��ع م��ع االحت�لال ،ورف�ض عقد "ور�ش��ة البحرين"؛ التي ت�أتي يف �إطار ت�صفية
الق�ضية الفل�س��طينية.
و�ش��هدت مدين��ة ميالن��و الإيطالي��ة اعت�صام � ًا �أم��ام ال�س��فارة الأمريكي��ة م��ن
تنظيم التجمع الفل�سطيني يف �إيطاليا؛ �ضمن احلراك ال�شعبي الذي �أُعلِنَ عنه يف
القارة الأوروبية؛ ملواجهة "�صفقة القرن" وم�ش��اريع ت�صفية الق�ضية الفل�س��طينية.
و�أقيم��ت يف مدين��ة يوتب��وري ال�س��ويدية وقف��ة �ش��عبية؛ طالب خاللها امل�ش��اركون
بالوح��دة الفل�س��طينية و�إنه��اء االنق�س��ام الفل�س��طيني؛ ملواجه��ة "�صفق��ة الق��رن"
والدف��اع ع��ن حقوق ال�ش��عب الفل�س��طيني.
ونظ��م جتم��ع ال�ش��باب الفل�س��طيني يف اليون��ان وقف��ة �ش��عبية �أم��ام ال�س��فارة
الأمريكي��ة يف �أثين��ا؛ �أك��دوا خالله��ا مت�س��كهم باحلق��وق الفل�س��طينية ،ورف�ضه��م
م�ش��اريع ت�صفي��ة الق�ضي��ة الفل�س��طينية؛ ويف مقدمته��ا ح��ق الع��ودة.
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أخبار املؤسسة

مؤسسة القدس الدولية (سورية) يف زيارة لنقيب أطباء دمشق
املدي��ر الع��ام ،وال�س��يد حمم��د �أن���س حم��اده؛ نائ��ب املدير ،وال�س��يدة عب�ير كريديل؛
مدي��رة العالق��ات العامة.
رح��ب الدكت��ور �أ�س��عد بالوف��د ال�ضي��ف ،وا�س��تعر�ض �أن�ش��طة النقاب��ة الثقافي��ة
َّ
والفكري��ة والعلمي��ة ،معرب� ًا عن �س��عادته باالن�ضمام ملجل���س �إدارة امل�ؤ�س�س��ة ،م�ؤ ّكد ًا
عل��ى �ض��رورة دعم ن�ش��اطات امل�ؤ�س�س��ة وتقدمي الت�س��هيالت الداعم��ة لعملها املنافح
عن ق�ضية الأمة املركزية؛ فل�سطني وعا�صمتها القد�س املحتلة؛ ال �سيما يف املرحلة
احل�سا�سة والدقيقة التي تعي�شها املنطقة ،مبدي ًا رغبته مبدِّ ج�سور التعاون والعمل
بني النقابة وامل�ؤ�س�س��ة مبا يتعلق بتفعيل رابطة لأجل القد���س.
من جهته� ،ش��كر الدكتور املفتاح الدكتور �أ�س��عد على ح�س��ن اال�س��تقبال ،م�ؤ ّكد ًا
عل��ى �أهمي��ة تطوي��ر �أدوات العم��ل امل�ش�ترك .وق�دّم الدكت��ور املفت��اح درع� ًا تكرميي��ة
للدكت��ور �أ�س��عد؛ تقدي��ر ًا جله��وده املبذول��ة يف تنظي��م حف��ل الع�ش��اء اخل�يري؛ ال��ذي
قام وفد م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية (�س��ورية) �صباح الأربعاء 2019/5/15م؛ دع��ت �إلي��ه امل�ؤ�س�س��ة ،بتاري��خ 2019/4/30م ،و�س��عيه لإجن��اح العمل.
بزيارة الدكتور يو�س��ف �أ�س��عد؛ نقيب �أطباء دم�ش��ق ،ع�ضو جمل���س �إدارة امل�ؤ�س�س��ة،
وذل��ك يف مق��ر النقاب��ة يف العا�صم��ة دم�ش��ق� .ض� َّ�م الوف��د الدكت��ور خل��ف املفت��اح؛

وفد من حركة فتح يف ضيافة مؤسسة القدس الدولية (سورية)
يف �إط��ار تفعي��ل م��ا َّمت االتف��اق علي��ه يف لق��اءات �س��ابقة ،ا�س��تقبل الدكت��ور خلف
املفت��اح؛ املدي��ر الع��ام مل�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�س��ورية) ،وف��د ًا م��ن حرك��ة فت��ح-
�إقلي��م �س��ورية� ،ض� َّ�م ال�س��ادة :ه��دى ب��دوي؛ �أمين��ة ال�س��ر ،وع�ض��وي قي��ادة احلرك��ة؛
ال�س��يد عم��ر حمي��د ،وال�س��يد عام��ر عي�س��ى؛ م�س��ؤول العالق��ات يف احلرك��ة ،وذل��ك
�صب��اح الثالث��اء  ،2019/6/18يف مق��ر امل�ؤ�س�س��ة بالعا�صم��ة دم�ش��ق ،كم��ا كان
يف ا�س��تقبالهم ال�س��يد حمم��د �أن���س حم��اده؛ نائ��ب املدي��ر الع��ام ،والأ�س��تاذة عب�ير
كري��ديل؛ مدي��رة العالق��ات العام��ة.
دار احلدي��ث ح��ول �آخ��ر امل�س��تجدات عل��ى ال�س��احة العربي��ة والدولي��ة ،و�أهمي��ة
امل�ؤمترات واللقاءات الر�سمية وال�شعبية التي ُعقدت يف عدة دول عربية و�أجنبية؛
ملواجه��ة م��ا ت�س� ّمى "�صفق��ة الق��رن" ،و"ور�ش��ة البحري��ن" املزمع عقدها �آخر �ش��هر
خمز .كما
حزي��ران اجل��اري ،برعاي��ة �أمريكية وم�ش��اركة �صهيونية وح�ض��ور عربي ٍ
يتم التح�ضري له من ن�ش��اطات وفعالي��ات فكرية و�إعالمية
ا�س��تعر�ض اجلانب��ان م��ا ّ
ً
خ�لال الأي��ام القادم��ة؛ رف�ض �ا للمخطط��ات الت��ي يعم��ل االحت�لال و�أعوان��ه عل��ى
تكري�س��ها؛ لتمري��ر م�ش��اريع مرفو�ض��ة لدى ال�ش��عب العربي.
حت �دّث الوف��د ال�ضي��ف ع��ن تاري��خ انطالق��ة حرك��ة فت��ح ،و�أب��رز حمط��ات
ن�ضاله��ا ،م�ؤ ّك��د ًا ثب��ات القي��ادة الفل�س��طينية ،وحتدّيه��ا للتهدي��دات واملمار�س��ات
ال�ضاغط��ة؛ اعتم��اد ًا عل��ى �صم��ود ال�ش��عب الفل�س��طيني ال��ذي ي�س� ّ�طر �أروع �ص��ور
الن�ض��ال والت�ش��بث بالأر���ض.
ً
ّ
رح��ب الدكت��ور املفت��اح بالوف��د ال�ضي��ف ،م�ؤك��دا �أنَّ دور �س��ورية كان
م��ن جهت��هَّ ،
ً
ّ
�عت
وم��ازال -ريادي�ا؛ فق��د �ش�كلت احلا�ض��ن التاريخ��ي للق�ضية الفل�س��طينية ،و�س� ْمنذ �أيام الرئي���س الراحل حافظ الأ�س��د لالعرتاف مبنظمة التحرير الفل�س��طينية
مم ّث ًال �شرعي ًا ووحيد ًا لل�شعب الفل�سطيني ،وهو نه ٌج ثابت يف �سورية ،رغم ظروف
الأزم��ة واحل��رب العدواني��ة الت��ي تُ�ش��نُّ عليه��ا؛ به��دف الني��ل م��ن دوره��ا ومكانته��ا
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وجي�ش��ها وقيادتها؛ ممثل ًة بال�س��يد الرئي���س ب�ش��ار الأ�سد.
كم��ا �أ�ش��ار الدكت��ور املفت��اح �إىل �أنَّ م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�س��ورية) ه��ي
الداع��م الأول ل��كل م��ن يرف��ع راي��ة القد���س عا�صم��ة فل�س��طني الأبدي��ة ،مدافع� ًا عن
هويته��ا ومقد�س��اتها ،كم��ا �أ ّك��د املفت��اح عل��ى �ض��رورة ت�لازم ّ
اخلط�ين؛ ال�سيا�س��ي
والع�سكري؛ ن�صرة للق�ضية الفل�سطينية؛ لذلك ال ب َّد من جتاوز اخلالفات والعمل
على توحيد اخلطاب الفل�سطيني ،وتوجيه البندقية باالجتاه ال�صحيح ،بعيد ًا عن
�أه��داف ومكا�س��ب �ش��خ�صية �أو حزبي��ة؛ لذل��ك م��ن ال�ض��رورة مبكان اتف��اق اجلميع
عل��ى ميث��اق �ش��رف ي�ص� ّوب العم��ل الن�ضايل �ض��د املحتل.
كم��ا ن� ّوه الدكت��ور املفت��اح �إىل �أهمية العمل امل�ش�ترك ،من خ�لال �إقامة فعاليات
علمية ون�ش��اطات �ش��عبية من ّوعة ،قامت بها امل�ؤ�س�س��ة بالتعاون مع اللجنة ال�س��ورية
ال�ش��عبية لدعم ال�ش��عب الفل�س��طيني ،والف�صائل والقوى الفل�سطينية ،انطالق ًا من
مب��د�أ الت�ش��اركية الفاعل��ة ،ال �س��يما �أنَّ العم��ل يت� ّ�م لأج��ل ق�ضي��ة ي ّتف��ق عليه��ا �أح��رار
العامل �أجمع.

القدس عاصمة فلسطين األبدية

�أقام��ت امل�ست�ش��ارية الثقافي��ة ل�س��فارة اجلمهوري��ة الإ�س�لامية الإيراني��ة
يف دم�ش��ق ملتق� ً�ى فكري � ًا بعن��وان( :القد���س ..عا�صم��ة فل�س��طني الأبدي��ة)؛
مبنا�س��بة الذك��رى الثالث�ين لرحي��ل الإم��ام اخلمين��ي� ،ضم��ن �سل�س��لة فعالي��ات؛
�إحي��ا ًء لي��وم القد���س العامل��ي ،يف مق��ر امل�ست�ش��ارية يف دم�ش��ق ،م�س��اء ي��وم الثالث��اء
�28أيار2019/م؛ مب�شاركة م�ؤ�س�سة القد�س الدولية (�سورية)؛ -ممثلة مبديرها
الع��ام الدكت��ور خل��ف املفت��اح ،-وبح�ض��ور الدكت��ور في�ص��ل املق��داد؛ نائ��ب وزي��ر
اخلارجي��ة واملغرتب�ين ،وال�س��يد ج��واد ت��ركا ب��ادي �س��فري اجلمهوري��ة الإ�س�لامية
الإيراني��ة يف �س��ورية ،وال�س��ادة ممثل��ي الف�صائ��ل الفل�س��طينية وهيئ��ات و�أح��زاب
�س��ورية وفل�س��طينية ،وممثل��ي احت��اد الكت��اب الع��رب و�ش��خ�صيات ثقافي��ة وفكري��ة.
يف كلم��ة خا�ص��ة ،حت��دث الدكت��ور في�ص��ل املق��داد؛ -نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة
واملغرتبني-؛ عن تبعية بع�ض الأنظمة العربية للم�شروع ال�صهيو�-أمريكي ،متناو ًال
امل�ؤام��رات الت��ي ُت��اك با�س��م العروبة والت��ي يف فحواها ما هي �إال �إمالءات الكيان
ال�صهيوين؛ فكانت امل�ؤامرة املهزومة حول �سورية ومن ثم اليوم مترير م�ؤامرة ما
ُي�س� ّمى بـ"�صفقة القرن" .و�أ�ش��اد د.املقداد بدعم اجلمهورية الإ�س�لامية الإيرانية
للق�ضية الفل�س��طينية؛ النابع من الإخال�ص للثورة الإ�س�لامية وملبادئها ال�سيا�س��ية
املرتكزة على دعمها لق�ضايا ال�ش��عوب امل�س��ت�ضعفة يف العامل.
ب��دوره� ،أك��د الدكت��ور خل��ف املفتاح يف كلمة م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية (�س��ورية)
�أن�" :إحياء يوم القد���س -ومنذ �أكرث من �أربعة عقود ،هي ما م�ضى من عمر قيام
الثورة الإ�سالمية الإيرانية ،ومببادرة من قائد الثورة الإ�سالمية الإيرانية �آية اهلل
اخلمين��ي رحم��ه اهلل ،-ي��دل دالل��ة كب�يرة عل��ى مكانة القد���س خ�صو�ص َا وفل�س��طني
ُرج� َ�م �سيا�س � ًة
عموم � ًا يف خط��اب الث��ورة الإ�س�لامية الإيراني��ة وثوابته��ا؛ ال��ذي ت ِ
و�س��لوك ًا ومواق��ف وا�ضح��ة ،و�صل��ت �إىل درج��ة ال�صدام مع قوى اال�س��تكبار العاملي؛
ممثل��ة بالواليات املتح��دة الأمريكية".

وب� ّين د.املفت��اح �أنَّ م��ا يف�س��ر ذلك العداء كله جتاه �إي��ران وثورتها وقيادتها؛ هو
�أن �إيران -يف احل�سابات اال�سرتاتيجية ملركز القرار يف الكيان ال�صهيوين -ت�شكل
اخلط��ر الوج��ودي والأ�سا�س��ي عليه��ا؛ �إ�ضاف��ة ل�س��ورية وجي�ش��ها و�ش��عبها واملقاوم��ة
اللبناني��ة والفل�س��طينية وق��وى الث��ورة ال�ش��عبية يف الداخ��ل الفل�س��طيني املنتف���ض
واملق��اوم لذلك الكيان.
م��ن جهت��ه� ،أو�ض��ح الأ�س��تاذ �أن��ور رج��ا؛ -م�س��ؤول الإع�لام املرك��زي يف اجلبه��ة
ال�شعبية-القيادة العامة-؛ �أن" :هذه املرحلة من ال�صراع مع العدو ال�صهيوين قد
�أخرجت فل�س��طني من جغرافيتها العربية ال�ضيقة؛ لت�صبح على م�س��احة جغرافية
الع��امل ب�أ�س��ره؛ وه��ذا مل يك��ن ل��وال �إعالن الإمام اخلميني ليوم القد���س العاملي ،ثم
تبعته��ا مرحل��ة ال�ص��راع امل�س��لح؛ ال��ذي يج��ب �أن تتبن��اه عقيدة فكرية قوية �س��ليمة؛
فال�س�لاح وح��ده ال ميك��ن �أن ي��ؤدي هدفه دون ثقافة ووعي".
من�س��ق �ش��بكة الأم��ان للبح��وث والدرا�س��اتواخت��ار الأ�س��تاذ �أني���س ن ّقا���ش؛ ّ
اال�س�تراتيجية-؛ االبتع��اد يف حديث��ه ع��ن املنا�س��بة؛ ففن��د احل��روب غ�ير املدرو�س��ة
الفاق��دة للبع��د اال�س�تراتيجي؛ الت��ي خا�ضته��ا ال��دول العربية؛ التي �س��بقت ت�أ�سي���س
املقاومة يف جنوب لبنان؛ للت�صدي لالحتالل ودحره؛ فتحولت العمليات الع�سكرية
�إىل عملي��ات ا�س�تراتيجية غ�يرت نظري��ة ال�ضجي��ج الإعالم��ي؛ كتحطي��م �أ�س��طورة
اجلي���ش ال��ذي ال يقه��ر ،و�ض��رب عم��ق كي��ان االحت�لال بتحطي��م �أ�س��طورة "اجلي���ش
الإ�س��رائيلي" ،م�ؤك��د ًا �أنَّ احل��رب القادم��ة �س� ّ
�تحطم وج��ود كي��ان االحت�لال كام�ل ًا.
و�أ�ش��ار �س��ماحة ال�س��يد الطباطبائ��ي؛ -ممث��ل الإم��ام اخلامنئ��ي يف �س��ورية-؛
�إىل العالق��ات املتين��ة ب�ين البلدي��ن؛ التي �س��تزداد ق��وة ومتانة من خ�لال القيادتني
احلكيمتني ،و�ستظ ّل الق�ضية الفل�سطينية -التي �أحياها الإمام اخلميني -الق�ضية
امل�ش�تركة الأوىل للم�سلمني.
اخلا�ص��ة باملنا�س��بة َم ِعر�� ٌ�ض فن� ٌّ�ي لنخبة م��ن الفنانني من
وق��د راف��ق الفعالي��ات
ّ
احتاد الفنانني الت�شكيليني الفل�سطينيني.
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القدس يف خطاب الثورة اإلسالمية اإليرانية

�ضمن �سل�س��لة �أيام القد���س الثقافية ،دعت م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية (�س��ورية)
ملحا�ضرة بعنوان( :القد�س يف خطاب الثورة الإ�سالمية الإيرانية)؛ �ألقاها �سعادة
ال�س��فري ج��واد ت��ركا ب��ادي؛ �س��فري اجلمهوري��ة الإ�س�لامية الإيراني��ة ،وذل��ك �صب��اح
الأربعاء 2019/5/29م ،يف املركز الثقايف العربي� -أبو رمانة؛ بح�ضور الدكتور
خل��ف املفت��اح؛ املدي��ر الع��ام للم�ؤ�س�س��ة ،وممثل�ين ع��ن �س��فارة الع��راق واجلزائ��ر،
وعدد من قادة الف�صائل الفل�س��طينية ،وممثلني عن جي���ش التحرير الفل�س��طيني،
ونخب فكرية و�سيا�س��ية �س��ورية وفل�سطينية.
اف ُت ِت َح� ِ�ت الفعالي� ُة بالوق��وف دقيق��ة �صم��ت؛ �إكرام� ًا لأرواح �ش��هداء الأم��ة ،ث��م
تبعه��ا الن�ش��يدان العربي��ان؛ ال�س��وري والفل�س��طيني.
رح��ب الدكت��ور خل��ف املفت��اح باحل�ض��ور الك��رمي ،موجه� ًا �ش��كره لل�س��فري
بداي� ًةّ ،
ج��واد تركاب��ادي؛ لتلبيت��ه الدع��وة ،و�إغن��اء ي��وم القد���س الثق��ايف يف �ش��هر رم�ض��ان
�ضمن ن�شاطات �أقامتها اللجنة امل�شرتكة يف يوم القد�س العاملي ،م�ؤ َّكد ًا على ثقافة
املقاومة امل�ش�تركة بني �إيران و�س��ورية ،والتوءمة الفكرية واملنهج الثابت يف الدفاع
ع��ن القد���س والأرا�ض��ي املحتلة ،وعلى ا�س�تراتيجية العالقات ال�س��ورية-الإيرانية؛
التي � َّأ�س���س لها الرئي���س حافظ الأ�س��د والإمام اخلميني -رحمهما اهلل ،-والتي ما
زالت ت�صنع انت�صاراتها اليوم يف ِّ
ظل قيادة ال�س��يد الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د والإمام
اخلامنئي.
و�أ�ش��ار د.املفت��اح �إىل جه��ود �إي��ران الكبرية يف تثبيت مب��د�أ املقاومة �ضد املحتل
وتغذية العقول ال�شابة؛ ب�أنَّ ق�ضية فل�سطني هي ق�ضيتهم ،والدفاع عن حقّ ال�شعب
الفل�سطيني هو دفاع عن حقوق الدول املغت�صبة جميعها.
ب��دوره� ،أك � ّد ال�س��فري ت��ركا ب��ادي عل��ى�" :أنّ امل�سا���س بالقد���س ه��و م�سا���س
باجلمهوري��ة الإيراني��ة ،و�أن ال�س��يد اخلمين��ي من��ذ الأي��ام الأوىل كان يهاج��م العدو
ال�صهي��وين -الكتل��ة ال�س��رطانية-؛ الت��ي ُزر َِع� ْ�ت لتنه���ش املنطق��ة ،ولتمتلك القد���س
حت��ت م�س��مى :عا�صمته��ا الأبدي��ة".
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عل��ى دع��م امل�س��ت�ضعفني واملن��اداة باحل��ق �أينم��ا كان ،و�أنَّ ح��ق ال�ش��عب الفل�س��طيني
يف �أر�ض��ه ه��و ح � ٌّق يف ق�ضي��ة عادل��ة ال ن�س��تطيع �إال ن�صره��ا ،واالنت�ص��ار للق�ضي��ة
الفل�سطينية هو انت�صار للثورات جميعها يف �أنحاء العامل ،ومن يب ِع القبلة الأوىل،
ف�لا ي�س��تطيع �أن يك��ون خادم� ًا ال للقبل��ة الثاني��ة وال لثال��ث احلرم�ين".
و�ش � َّدد ال�س��فري ت��ركا ب��ادي عل��ى �أنَّ " :املك��ون الرئي���س النت�ص��ار الق�ضي��ة
الفل�س��طينية؛ ه��و وح��دة الأم��ة ،ووح��دة املنه��ج ال�سيا�س��ي ،ووح��دة الف�صائ��ل
الفل�س��طينية" ..مبين� ًا �أنَّ " :اجلمهوري��ة الإيراني��ة ر َّكزت جهودها؛ من �أجل حتقيق
الوحدة ،ومن َّثم االنت�صار للقد�س والق�ضية" ،ون َّدد ال�سفري مبواقف بع�ض الدول
العربي��ة م��ن الق�ضي��ة الفل�س��طينية ،وا�س��تمرار التطبي��ع يوم� ًا بعد ي��وم ،واعرتافهم
�أمام العلن ب�أن�" :إ�سرائيل دولة ال�سالم" ،و�سعيهم املرفو�ض �إىلِّ " :
حل الدولتني"،
وبيع الأرا�ضي املقد�سة من �أر�ض فل�سطني �إىل كيان غا�شم ،م�ؤ ّكد ًا على �أنَّ �" :إيران
�س��تبقى بدوره��ا تق��ف يف وج��ه التطبي��ع و�أي ن��داء بت�صفي��ة الق�ضي��ة الفل�س��طينية..
وك ّلم��ا ا�ش��تد اخلن��اق عل��ى �إي��ران؛ ب�س��بب مواقفه��ا ،ازدادت ق��وة و�صالبة".
واخ ُت ِت َم� ِ�ت املحا�ض��ر ُة بع��دة مداخ�لات م��ن ال�س��ادة احل�ض��ور؛ �أك��دت مبجمله��ا
عل��ى تعزي��ز حم��ور املقاوم��ة؛ دفع � ًا حل��ركات التح��رر الفل�س��طيني؛ فالبو�صل��ة مل
تنح��رف يوم� ًا ع��ن حتري��ر الأر���ض العربي��ة املغت�صب��ة ،ول��ن حتيد؛ م��ا دام يف الأمة
مقاوم��ون و�أح��رار يقب�ض��ون على اجلمر يف مواجه��ة خمططات االحتالل احلثيثة؛
لتغي�ير جغرافي��ة املنطق��ة ،واقت�لاع �س��كانها الأ�صلي�ين .كم��ا �أك��د املداخل��ون عل��ى
�ضرورة تفعيل الوعي املجتمعي جتاه ق�ضايا الأمة املركزية؛ وعلى ر�أ�سها فل�سطني،
وعا�صمته��ا القد���س رغ��م �أن��ف املحت��ل واملطبعني م��ن العرب.

مؤسسة القدس الدولية تشارك
يف مسيرة يوم القدس العاملي

يف موع��د ال تخلف��ه دم�ش��ق ،لب��ى �آالف ال�س��وريني والفل�س��طينيني و�أح��رار العامل
نداء يوم القد�س العاملي مب�سرية حا�شدة؛ ت�أكيد ًا على �أن الق�ضية الفل�سطينية هي
الق�ضية الأوىل و�أن القد�س هي بو�صلة امل�سلمني كافة.
انطلق��ت امل�س�يرة �صب��اح 2019/5/31م ،ي��وم اجلمع��ة الأخ�يرة م��ن �ش��هر
رم�ض��ان املب��ارك؛ ن�ص��رة للقد���س واملقد�س��ات ،وتلبي��ة لدع��وة الإم��ام اخلمين��ي
الراح��ل ال��ذي �أعلن��ه يوم� ًا عاملي� ًا للقد���س املحتل��ة؛ لت�أت��ي م�س�يرة ه��ذا الع��ام رد ًا
�صارم ًا على قرارات "ترامب" الداعمة لالحتالل ،ورف�ض ًا �شعبي ًا ملحاوالت مترير
م��ا تُ�س� ّمى�" :صفق��ة الق��رن".
رف��ع امل�ش��اركون يف امل�س�يرة الأع�لام الوطني��ة و�أع�لام فل�س��طني واملقاوم��ة،
ويافط��ات ُك ِت� َ�ب عليه��ا :ال لـ"�صفق��ة الق��رن" ،و�س��ط هتاف��ات تن��دد باالحت�لال
وداعمي��ه ،و�ش��عارات ت�ؤك��د عل��ى مركزي��ة الق�ضي��ة الفل�س��طينية ،و�أن فل�س��طني قلب
الأم��ة وبو�صلته��ا و�س��تبقى القد���س عا�صمته��ا الأبدي��ة.
ا�س��تنكر امل�ش��اركون نق��ل الرئي���س الأمريك��ي "دونال��د ترام��ب" �س��فارة ب�لاده
�إىل القد���س املحتل��ة ،م�ؤكدي��ن عل��ى �أن الق��رارات الأمريكي��ة ل��ن تغ�ير من احلقائق
التاريخي��ة واجلغرافي��ة؛ ب��أن اجل��والن ال�س��وري املحتل جزء ال يتج��ز�أ من الأرا�ضي
ال�س��ورية ،و�أن القد���س مدين��ة عربي��ة كان��ت و�س��تبقى عا�صم��ة لفل�س��طني رغ��م
حم��اوالت كي��ان االحت�لال الإ�س��رائيلي وداعمي��ه.
وب� ّين الدكت��ور خل��ف املفت��اح؛ -مدي��ر ع��ام م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�س��ورية)
يف كلمت��ه الت��ي �ألقاه��ا با�س��م اللجن��ة املنظم��ة لي��وم القد���س العامل��ي-؛ �أن التفاع��ل
الوا�س��ع م��ع ي��وم القد���س؛ -ال��ذي ي�ش��مل معظ��م دول الع��امل وامل�س��تمر طيل��ة �أربع��ة
عق��ود-؛ يعك���س حقيق��ة �ص��واب الفك��رة ومالم�س��تها �أم��اين مئ��ات املالي�ين؛ م��ن
م�س��لمني وم�س��يحيني وغريه��م يف ف�ض��اء الإن�س��انية الرح��ب ،و�أنه��ا ق�ضية ال�ش��عوب
قبل �أن تكون ق�ضية احل ّكام ،م�ؤكد ًا�" :أية حماوالت للعبث يف الق�ضية الفل�سطينية
ع�بر �أي��ة �آلي��ة؛ �-س��واء م��ا ُي�س� ّمى�" :صفق��ة الق��رن" �أم التطبي��ع� ،-س��يكون م�آله��ا
الف�ش��ل واخل��ذالن والع��ار مل��ن يف��رط فيها".

و�أو�ض��ح د.املفت��اح �أن انت�ص��ار حم��ور املقاوم��ة عل��ى امل�ش��روع الأمريك��ي
ال�صهي��وين الإرهاب��ي؛ ه��و ال��ذي يف�س��ر هذا احلقد على �س��ورية و�ش��عبها وقيادتها،
ويف�س��ر اال�س��تهداف للجمهوري��ة الإ�س�لامية الإيراني��ة؛ الت��ي �س��اندت ووقف��ت �إىل
جان��ب كل مق��اوم �ص��ادق؛ حم��ل البندقي��ة يف مواجه��ة الع��دو ال�صهي��وين.
ودع��ا د.املفت��اح للتف��ا�ؤل مب��ا حتمل��ه قادم��ات الأي��ام؛ "لأنن��ا �أ�صح��اب ق�ضي��ة
عادل��ة ،ولأنن��ا منل��ك الإرادة والكرام��ة �أك�ثر مم��ا ميل��ك �أعدا�ؤن��ا من امل��ال ،و�إرادة
ال�ش��عوب �أق��وى م��ن �س�لاح امل�س��تعمرين املعتدي��ن ،ونح��ن يف قل��ب التاري��خ وروح
احلا�ض��ر وامل�س��تقبل" .م�ش�ير ًا �إىل ال�ش��جاعة الن��ادرة لأهلن��ا يف القد���س وغ��زة
املقاوم��ة ،وه��م يواجه��ون �آل��ة الع��دوان ،وت�ش��بث �أهلن��ا يف اجل��والن املحت��ل بالأر���ض
وهويته��م ال�س��ورية� ،إ�ضاف��ة �إىل املواقف الواح��دة واخلندق الواحد؛ ما يجعلنا نثق
كل الثق��ة باالنت�ص��ار عل��ى �أعدائن��ا؛ �أعداء الأمة من �صهيوني��ة و�أمريكان وتوابعهم
م��ن دول اخللي��ج".
ب��دوره ،ع� َّبر ال�س��يد ح�س��ام ال�س��مان؛ �-أم�ين ف��رع دم�ش��ق حلزب البع��ث العربي
اال�ش�تراكي-؛ ع��ن رف���ض م�ؤمت��رات الت�آم��ر املنعق��دة يف ال��دول اخلليجي��ة؛ الت��ي
ت�س��عى جميعه��ا �إىل ت�س��ويق م��ا تُ�س� ّمى�" :صفق��ة الق��رن"؛ به��دف ت�صفي��ة الق�ضي��ة
الفل�سطينية ون�سف حقوق ال�شعب العربي الفل�سطيني ،م�ؤكد ًا �أن م�ستقبل القد�س
ال حت��دده دول��ة �أو رئي���س ،ب��ل يح��دده تاريخها وحقوق �ش��عبها.
ويف كلمته� ،أ�ش��ار ال�س��يد جواد تركا بادي؛ -ال�س��فري الإيراين يف دم�ش��ق-؛ �إىل
�أهمية دور ال�شعب الفل�سطيني املقاوم؛ من خالل بقائه �صامد ًا ومتم�سك ًا بق�ضيته
وحقوق��ه وهويت��ه ،ومتج��ذر ًا بوطن��ه فل�س��طني حت��ى حتقي��ق الن�ص��ر الكب�ير و�إقام��ة
الدولة الفل�س��طينية وعا�صمتها الأبدية القد���س.
ولفت ال�س��يد �أحمد جربيل؛ -الأمني العام للجبهة ال�ش��عبية لتحرير فل�س��طني-
القيادة العامة-؛ �إىل خطورة املخطط ال�صهيو�-أمريكي يف �إطار "�صفقة القرن"؛
لتح�ش��يد قوى عربية ملواجهة �إيران التي تقف بقوة �إىل جانب ال�ش��عب الفل�س��طيني
وق�ضيته ،مبين ًا �أنَّ ت�صريحات "دونالد ترامب" ك�شفت -بكل و�ضوح -نوايا �أمريكا
جتاه ق�ضايا الأمة الأ�سا�سية؛ وال�سيما الق�ضية الفل�سطينية.
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فرع مؤسسة القدس الدولية (سورية) يزور املؤسسة األم يف بيروت

يف �إط��ار تن�س��يق اجله��ود؛ زار الدكت��ور خل��ف املفت��اح؛ -مدي��ر ع��ام م�ؤ�س�س��ة
القد���س الدولي��ة (�س��ورية) ،يرافق��ه الأ�س��تاذ حمم��د �أن���س حم��اده؛ نائ��ب املدي��ر،-
م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة-الإدارة العام��ة يف العا�صم��ة ب�يروت ،م�س��اء اجلمع��ة
�31أي��ار2019/م؛ وكان يف ا�س��تقبالهم الأ�س��تاذ يا�س�ين حم��ود؛ املدي��ر الع��ام،
والأ�س��تاذ عل��ي يون���س؛ م�س ��ؤول العالق��ات اخلارجي��ة.

ا�س��تعر�ض اجلانب��ان ن�ش��اطات امل�ؤ�س�س��ة ،واخلط��ة العام��ة ،ور ّكزا عل��ى �ضرورة
التع��اون الدائ��م؛ يف املج��االت العلمي��ة والإعالمي��ة؛ تكري�س � ًا ملرجعي��ة امل�ؤ�س�س��ة
املتخ�ص�ص��ة بال�ش ��أن املقد�س��ي ،و�أهمي��ة تفعي��ل الوع��ي املجتمع��ي ،ون�ش��ر ثقاف��ة
املقاوم��ة؛ يف مواجه��ة خمطط��ات االحت�لال التهويدي��ة وممار�س��اته العن�صري��ة.
م��ن جانب��ه� ،أثن��ى حمود على ن�ش��اط فرع امل�ؤ�س�س��ة يف �س��ورية؛ برئا�س��ة ال�س��يدة
الدكتورة بثينة �ش��عبان ،ورئي���س جمل���س �إدارتها ال�س��يد با�س��ل اجلدعان ،ومديرها
الع��ام الدكت��ور خل��ف املفت��اح ،منوه� ًا بكف��اءة فريق العمل؛ ال��ذي �أثبت جدارة رغم
ال�صعوب��ات ،راجي� ًا له��م مزي��د ًا م��ن النج��اح واملثاب��رة؛ دفاع ًا عن القد���س عا�صمة
فل�سطني.
ب��دوره� ،أك��د الدكت��ور املفتاح على �أنَّ �س��ورية -قيادة و�ش��عب ًا -كانت و�س��تبقى يف
مقدم��ة املدافع�ين ع��ن الق�ضية الفل�س��طينية بالطرق املتاحة كله��ا ،وقدم د.املفتاح
�ش��كره للأ�س��تاذ حم��ود؛ عل��ى حف��اوة اال�س��تقبال ،والدع��م املقدم لفرع امل�ؤ�س�س��ة يف
�س��ورية؛ التي لن تتوقف عن �أداء الر�س��الة بكل �أمانة و�إخال�ص.
ويف خت��ام الزي��ارة ،ق��دم الأ�س��تاذ حم��ود للدكت��ور املفتاح درع� ًا تكرميية مم ّيز ًا
للقد���س ،و�س � ّل ًة منتج��ات غذائي��ة م��ن خ�يرات فل�س��طني؛ يف��وح منه��ا عب��ق ت��راب
فل�س��طني املب��ارك.

وفد حركة الجهاد اإلسالمي يف ضيافة مؤسسة القدس الدولية (سورية)
ا�س��تقبل الدكت��ور خل��ف املفت��اح؛ املدي��ر الع��ام مل�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة
�ضم ال�س��ادة :ال�س��يد عب��د العزيز
(�س��ورية) ،وف��د ًا م��ن حرك��ة اجلهاد الإ�س�لامي؛ َّ
امليناوي؛ ع�ضو املكتب ال�سيا�س��ي يف احلركة ،وال�س��يد �إ�س��ماعيل ال�س��نداوي؛ ممثل
احلرك��ة يف ال�س��احة ال�س��ورية ،وذل��ك �صب��اح ي��وم اخلمي���س 2019/6/20م ،يف
مق��ر امل�ؤ�س�س��ة يف العا�صم��ة دم�ش��ق.
ً
ً
ا�س��تعر�ض اجلانب��ان �آخ��ر التط��ورات يف امل�ش��هد ال�سيا�س��ي -عربي�ا وعاملي�ا،-
واملخطط��ات الرامي��ة لتهوي��د املنطق��ة ،و�إع��ادة تق�س��يمها وجتزئته��ا وف��ق ر�ؤي��ة
�أمريكي��ة تدعمه��ا -للأ�س��ف� -أنظم��ة وحكوم��ات عربي��ة انخرط��ت بامل�ش��روع
اال�س��تعماري حت��ى النخ��اع.
م��ن جانب��ه ،حت �دّث ال�س��يد املين��اوي ع��ن ن�ش ��أة حرك��ة اجله��اد الإ�س�لامي،
ودوره��ا يف حرك��ة املقاوم��ة الفل�س��طينية �ض��د االحت�لال ال�صهي��وين ،م�ؤ ّك��د ًا عل��ى
دور �سورية املحوري الداعم الأول لفل�سطني يف م�سرية ن�ضالها �ضد املحتل ،و�أنها
مل تت�أخ��ر يوم� ًا ع��ن احت�ضانه��ا بندقي��ة املنا�ضل�ين الأح��رار ،حت��ى يف ذروة احل��رب
الهمجي��ة عليها.
ً
ّ
رح��ب الدكت��ور املفت��اح بالوف��د ال�ضي��ف ،م�ؤك��دا عل��ى ثب��ات �س��ورية يف
ب��دورهّ ،
دعمها كل بندقية �شريفة وكل موقف �صادق يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية؛ فهو من
املب��ادئ القومي��ة الثابت��ة منذ عهد الرئي���س الراحل حافظ الأ�س��د ،و�سي�س��تمر حتى
حتري��ر �آخر �ش�بر من الأر���ض العربية املحتلة.
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كم��ا �أ َّك��د الدكت��ور املفت��اح عل��ى دع��م ح��ركات املقاوم��ة يف وجه غطر�س��ة املحتل
ال�صهي��وين ،وعل��ى �ض��رورة ر�أب ال�ص��دع؛ لتوحي��د ال�صف واخلطاب الفل�س��طيني؛
الذي �س��ي�ؤ ّثر �إيجاب ًا يف توحيد نب�ض ال�ش��ارع العربي حول �س�لاح املقاومة ،ورف�ض
امل�ؤام��رات جميعه��ا؛ الت��ي حت��اك �ض �دّه ،ويف ذل��ك ك ِّل��ه ر�س��ائل معنوي��ة داعم��ة
للفل�س��طينيني يف الداخل؛ حيث عجز املحتل عن اجتثاثهم من وطنهم ،و�سيف�ش��ل
يف ذل��ك م�س��تقب ًال؛ �ش��أنهم �ش��أن ال�ش��عوب احل��رة الت��ي �آمنت ب�أنَّ احل��قَّ ال ميوت.
ويف خت��ام الزي��ارة� ،أك��د اجلانب��ان عل��ى �ض��رورة جن��اح الفعالي��ات والن�ش��اطات
املزم��ع عقده��ا نهاي��ة حزي��ران اجل��اري؛ رف�ض� ًا مل��ا تُ�س� ّمى "�صفق��ة الق��رن"؛ الت��ي
تت�ش��ارك يف تنظيمه��ا الق��وى والف�صائ��ل والهيئ��ات واالحت��ادات وامل�ؤ�س�س��ات
الفل�س��طينية وال�س��ورية والعربي��ة ،ومب�ش��اركة فعال��ة مل�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة
(�س��ورية).

بمشاركة مؤسسة القدس الدولية (سورية)
انعقاد فعاليات االجتماع العربي التحضيري املوسع لكسر الحصار
االقتصادي املفروض ىلع الشعب السوري

بدع��وة م��ن امل�ؤمت��ر القوم��ي العرب��ي واملرك��ز العرب��ي للتوا�ص��ل والت�ضام��ن،
انطلق��ت يف العا�صم��ة اللبناني��ة ب�يروت �صب��اح ال�س��بت 2019/6/1م؛ فعالي��ات
االجتم��اع العرب��ي التح�ض�يري املو�س��ع؛ لبح��ث خط��ة عم��ل لإط�لاق حمل��ة �ش��عبية
عربي��ة وعاملي��ة؛ لرف��ع الإجراءات االقت�صادية الق�س��رية �أحادية اجلانب املفرو�ضة
على �س��ورية.
�ض� َّ�م االجتم��اع ممثل�ين ع��ن منظم��ات جماهريي��ة م��ن �أغل��ب ال��دول العربي��ة،
وتناول امل�س��تجدات على ال�س��احة ال�س��ورية ،وناق���ش �س��بل رفع املعاناة؛ التي �أرخت
بظالله��ا الثقيل��ة عل��ى ال�س��وريني؛ يف ظ��ل ح�ص��ار اقت�ص��ادي جائ��ر .وكان مل�ؤ�س�س��ة
القد���س الدولي��ة (�س��ورية) م�ش��اركة فعال��ة يف االجتم��اع؛ ممثل��ة مبديره��ا الع��ام
الدكت��ور خل��ف املفت��اح ،ونائب��ه الأ�س��تاذ حمم��د �أن���س حم��اده.
اتف��ق املجتمع��ون عل��ى �ض��رورة تن�س��يق اجله��د ،والب��دء بحمل��ة عربي��ة وا�س��عة؛
لك�س��ر احل�ص��ار االقت�ص��ادي املفرو�ض على �س��ورية ،ب�إ�ش��راك عم��وم الفعاليات يف
الع��امل العرب��ي ،كم��ا ح��دث �س��ابق ًا م��ع الع��راق وغزة؛ لك�س��ر احل�ص��ار عنهما ؛ وهو
م��ا �أ�ش��ار �إلي��ه الأم�ين الع��ام للم�ؤمت��ر القومي العرب��ي جمدي املع�ص��راوي يف كلمته
االفتتاحي��ة" :لق��د كان ه��ذا �ش��أننا م��ع الع��راق ي��وم احل�صار عليه ،وع�ش��ية احلرب
واالحت�لال؛ �إذ انطلق��ت م��ن م�ؤمترن��ا املنعق��د يف القاه��رة ع��ام 1997م ،الدع��وة
لت�ش��كيل جل��ان رف��ع احل�ص��ار ،وكان هذا �ش��أننا مع احل�صار املفرو�ض على �ش��عبنا
يف غ��زة؛ �إذ �أطلقن��ا املبادرات لإر�س��ال �س��فن لك�س��ر احل�صار".
ويف مذك��رة م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�س��ورية)؛ -املق ّدم��ة لأعم��ال امل�ؤمت��ر،-
نق��ل الدكت��ور خل��ف املفتاح حتيات جمل���س �أمناء امل�ؤ�س�س��ة و�أع�ضاء جمل���س الإدارة
عل��ى ه��ذه املب��ادرة الطيب��ة؛ الت��ي تع�بر ع��ن م�ش��اعر ح��ب �ص��ادق ل�س��ورية و�ش��عبها
وقيادته��ا الوطني��ة ،م�ؤك��د ًا�" :أنَّ احل��رب العدواني��ة؛ -الت��ي ُ�ش � َّن ْت عل��ى �س��ورية،
ُخد َم ْت فيها �أنوا ُع الأ�س��لحة القذرة و�صنوف الإرهاب ،-ما كانت لتح�صل لو
وا�س�ت ِ
�أنَّ �س��ورية كان��ت يف موق��ع �آخ��ر يف ح�س��ابات �أع��داء الأم��ة العربي��ة."...
ون��وه د.املفت��اح �إىل�" :أنَّ العقوب��ات االقت�صادي��ة الظامل��ة وغ�ير ال�ش��رعية؛
الت��ي فر�ضته��ا �أم�يركا و�أعوانه��ا عل��ى ال�ش��عب العرب��ي ال�س��وري ،-ال ترتب��ط –فق��ط -بتداعي��ات احل��رب العدواني��ة التي ُ�ش� َّن ْت عليها ،بقدر ما ه��ي ردة فعل على

مواق��ف �س��ورية ونهجه��ا الثاب��ت من��ذ �أكرث من خم�س�ين عام ًا ،وال زال��ت يف مواجهة
امل�ش��روع الأمريكي-ال�صهي��وين؛ ال��ذي ي�س��تهدف املنطق��ة العربي��ة والإقلي��م عل��ى
وج��ه العم��وم".
وب� ّين د.املفت��اح �أنَّ العقوب��ات االقت�صادي��ة املفرو�ض��ة عل��ى ال�ش��عب العرب��ي
ال�س��وري ،تتعار���ض م��ع القان��ون الدويل والإن�س��اين ،ولها طاب��ع الأحادية ،واخلروج
ع��ن ال�ش��رعية؛ الت��ي ميثله��ا ميث� ُ
�اق الأمم املتح��دة.
ويف خت��ام املذك��رة ،ق��دم د.املفت��اح جمل��ة مقرتح��ات؛ م��ن �ش��أنها الإ�س��هام يف
ك�سر احل�صار املفرو�ض على �سورية؛ من خالل بوابة امل�ؤمتر القومي العربي؛ كان
�أبرزها:
� .1إ�ص��دار بي��ان ع��ن االجتم��اع؛ يب�ين حج��م القوى امل�ش��اركة وم�س��احة متثيلها؛
بو�صفه��ا تعب�ير ًا ع��ن ال�ضم�ير اجلمع��ي العرب��ي ،متح��رر ًا م��ن �ضغوط��ات احل��كام
و�إرادتهم امل�س��تلبة.
 .2ت�ش��كيل جلن��ة؛ َمه َّم ُته��ا التوا�ص��ل م��ع امل�ؤ�س�س��ات واملنظم��ات والأح��زاب
والق��وى ال�سيا�س��ية واملجتم��ع امل��دين واملغرتب�ين الع��رب وال�ش��خ�صيات الفكري��ة
والثقافي��ة العاملي��ة الداعم��ة للق�ضاي��ا العربي��ة والإن�س��انية؛ لو�ضعه��م ب�ص��ورة تل��ك
العقوب��ات.
 .3توا�ص��ل اللجن��ة املقرتح��ة م��ع الأح��زاب ال�سيا�س��ية والتنظيم��ات املعني��ة؛
لتحدي��د ي��وم مع�ين يف �أك�ثر م��ن بل��د �أو مدين��ة؛ لوقف��ة احتجاجي��ة حت��ت عن��وان:
(�أوقف��وا العقوب��ات واحل�صار عن ال�ش��عب ال�س��وري)؛ ت�ش��ارك فيه��ا القوى الوطنية
والقومي��ة.
 .4التوا�ص��ل م��ع الربملان��ات العربي��ة والربملاني�ين الع��رب والأجان��ب؛ لو�ضعه��م
ب�صورة ما يحدث بحقِّ ال�شعب ال�سوري ،وتقدمي تلك الق�ضية يف جل�سات الربملان
وتظهريها �إعالمي ًا.
 .5خماطب��ة غ��رف التج��ارة وال�صناعة والزراعة العربي��ة والأجنبية؛ ب�ضرورة
التن�س��يق والتع��اون م��ع نظرياته��ا ال�س��ورية؛ لفت��ح �أ�س��واق الت�صدي��ر واال�س��ترياد
والرتوي��ج للمنتج��ات ال�س��ورية.
 .6خماطب��ة اجلالي��ات العربي��ة يف املغ�ترب؛ ب�ض��رورة تنظي��م جتمع��ات
احتجاجي��ة عل��ى تل��ك العقوب��ات ،وبي��ان �آثاره��ا الكارثي��ة عل��ى ال�ش��عب ال�س��وري.
 .7املطالب��ة بدع��م �س��ورية؛ الت��ي حتارب م�ش��روع ًا ا�س��تعماري ًا و�إرهاب� ًا منظم ًا؛
يف �سعيها ال�ستعادة مناطق �إدلب واجلزيرة التي ت�شكل خزان االقت�صاد ال�سوري؛
كونها امل�صدر الأ�سا�سي للطاقة واملياه واحلبوب ورافعة االقت�صاد.
 .8دع��وة احت��اد املحام�ين الع��رب؛ لإث��ارة ق�ضي��ة احل�ص��ار والعقوب��ات
االقت�صادي��ة �أم��ام املحاك��م الدولي��ة والوطني��ة؛ كونه��ا تتعار�ض م��ع القانون الدويل
والإن�س��اين؛ وانت��داب حمام�ين ملتابع��ة ذل��ك.
� .9إر�س��ال وف��د �ش��عبي عرب��ي؛ ي�ض��م �ش��خ�صيات وطني��ة ومفكري��ن ومثقف�ين
وبرملاني�ين ع��رب و�سيا�س��يني معروف�ين مبواقفه��م القومي��ة �إىل �س��ورية؛ ت�ضامن � ًا
ودعم� ًا له��ا وملواقفه��ا القومي��ة.
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أخبار املؤسسة

الورقة التي أعدتها مؤسسة القدس الدولية يف اللقاء السياسي
الشعبي يف بيروت ضد "صفقة القرن" األحد 2019/6/2م
ال�س��يدات وال�س��ادة ..ح�ضور هذا اللقاء ال�ش��عبي لقوى الأمة احلية يف مواجهة
"�صفقة القرن"..
حتي��ة احل��ق؛ �إذ ن�س��تلهمه م��ن القد���س يف ظ�لال ي��وم القد���س العامل��ي ،حتي��ة
الق��وة والثب��ات وال�صم��ود؛ �إذ مت�ض��ي به قوى املقاومة يف فل�س��طني ولبنان يوم ًا بعد
ي��وم وعام� ًا بعد عام..
يف ال�ش��هور الأوىل م��ن ع��ام 2017م ،ب��د�أ م�صطل��ح "�صفق��ة الق��رن" يط��رق
م�س��امعنا عل��ى ل�س��ان الرئي���س الأمريك��ي اجلدي��د حينه��ا؛ التاج��ر الر�أ�س��مايل
ال�صاعد بهواج�س العن�صرية وب�أ�صوات فئات دينية متطرفة حتلم بنبوءات نهاية
الزمان؛ فكان بذلك الرئي�س الأكرث التقا ًء مع اليمني ال�صهيوين ،بل الأكرث ميينية
منه.
م� َّر عام��ان ون�ص��ف م��ن الزمان وهذه "ال�صفق��ة"؛ -التي ُيفرت ُ
َ�ض �أ َّنها م�ش��روع
�كل متعم��د ،وب��دا وا�ضح � ًا �أنَّ الوالي��ات
ت�س��وية �سيا�س��يةُ ،-ت��اط بالغمو���ض ب�ش� ٍ
املتح��دة وقاعدته��ا املتقدم��ة املزروع��ة يف خا�صرتن��ا؛ -الكي��ان ال�صهي��وين،-
خوف وترقب على م�س��توى
يراهن��ان عل��ى ا�س��تخدام ه��ذا الغمو�ض وما يرافقه من ٍ
النظام الر�سمي العربي ،لعله يعمل عرب الزمن الطويل؛ ليكون �آلية ناجعة ل�ضرب
املعنوي��ات ومتهي��د الطري��ق؛ لته��اوي ال�س��قوف وانهياره��ا ،غ�ير �أنَّ ه��ذا ينبغ��ي �أال
يلفتن��ا ع��ن �أنَّ الغمو���ض ناج��م يف الأ�سا���س ع��ن خ��وف ال�ش��ركاء الع��رب م��ن تبن��ي
مواق��ف علني��ة� ،أو امل�ض��ي يف خط��وات �سيا�س��ية وا�ضح��ة؛ مته��د الطري��ق له��ذه
"ال�صفق��ة".
ولأنَّ بن��ود "�صفق��ة الق��رن" كان��ت غ�ير معلن��ة؛ فه��ذا يح ّت��م حتديده��ا قبل تبني
املواق��ف منه��ا وو�ض��ع اخلط��ط ملواجهته��ا؛ فق��راءة الأفع��ال ال�سيا�س��ية كفيل��ة ب��أن
تخربن��ا مبا �س��كتت عنه الأل�س��ن.
�ات �أمريكي��ة؛
يف التطبي��ق� ،إنَّ "�صفق��ة الق��رن" ه��ي ا�س��م ملجموع��ة �سيا�س� ٍ
ت�س��تهدف ت�صفي��ة الق�ضي��ة الفل�س��طينية ،وح�س��م ق�ضاي��ا احل��ق الأ�سا�س��ية فيه��ا
ل�صال��ح الكي��ان ال�صهي��وين بق��وة الوالي��ات املتح��دة ،وم��ن ث��م ت��رك التفاو���ض عل��ى
التفا�صي��ل مقاب��ل امتي��ازات وحواف��ز مالي��ة.
لق��د كان��ت �أُوىل الإج��راءات؛ -الت��ي ُط ِّب َق� ْ�ت منه��ا عملي � ًا-؛ ق��رار االع�تراف
بالقد���س عا�صم� ًة للكي��ان ال�صهي��وين ونق��ل ال�س��فارة الأمريكي��ة �إليه��ا ،تبعه��ا وقف
التمويل الأمريكي لوكالة الأونروا ،وحماولة �إلغائها ،و�شطب حق العودة من خالل
معامل��ة الالجئ�ين؛ بو�صفه��م �أ�صح��اب ح��االت �إن�س��انية ،تت��وىل �أمره��م جمموع��ة
منظمات غري حكومية ،بعد توطينهم يف بلدان جلوئهم ،ثم جاء تعزيز �سيا�س��ات
احل�صار واخلنق لقوى املقاومة يف فل�سطني ولبنان ،بل حتى لل�سلطة الفل�سطينية،
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وم��ن بعده��ا �إغ�لاق ممثلي��ة منظم��ة التحري��ر يف وا�ش��نطن؛ يف خط��وة متهد لفكرة
"ال�س�لام الإقليم��ي" ،بغ���ض النظ��ر ع��ن املوق��ف الفل�س��طيني ،وتبعه��ا االع�تراف
بال�س��يادة الإ�س��رائيلية عل��ى اجل��والن العربي ال�س��وري.
لق��د كان��ت تل��ك العناوي��ن الأربع��ة كله��ا عناوي��ن ت�صفي��ة؛ عل��ى م�س��توى القد���س
والالجئني وح�صار املقاومة والقفز عن الإرادة الفل�سطينية �إىل الت�سوية الإقليمية.
ويبدو �أنَّ "دونالد ترامب" وفريقه باتوا يرون �أ َّنه قد حان الوقت لعر�ض ما يظنونه
الثم��ن املقاب��ل؛ ف�أعل��ن بي��ان م�ش�ترك ب�ين البحري��ن والوالي��ات املتح��دة ع��ن ور�ش��ة
عمل اقت�صادية �أ�س��موها "ال�س�لام من �أجل االزدهار"؛ لتعقد يف املنامة يومي 25
و 26من حزيران املقبل؛ �أي على م�س��افة ثالثة �أ�س��ابيع من اجتماعنا هذا.
يف اخلال�ص��ة ،ب��ات وا�ضح� ًا �أم��ام الع��امل معادل��ة الت�صفي��ة مقاب��ل امل��ال ،و�أنَّ
امل��ال املدف��وع ل��ن يك��ون حت��ى م��ن جي��ب املُ�س��تعمِ ر ،بل �س��يكون م��ا ًال عربي� ًا من ثمن
النف��ط العربي.
�إنَّ م��ا ُيع َر��ُ�ض علين��ا الي��وم ه��و �أن نر�ض��خ لتهوي��د القد���س وتوط�ين الالجئ�ين
والتخل��ي ع��ن املقاوم��ة ،مقاب��ل �أن ينف��ق بع�ضن��ا عل��ى بع�ضن��ا الآخ��ر.
لق��د �أ َّدت �سيا�س��ات الت�س��وية والتن��ازالت املجاني��ة املتتابع��ة ،والتخل��ي ع��ن القوة
واملقاوم��ة ،واتخ��اذ التفاو���ض ب�لا �أوراق ق��وة نهج ًا وحيد ًا منف��رد ًا� ،إىل �أ َّننا بتنا يف
عيون �أعدائنا �أمة بال قيمة وال احرتام؛ فتُع َر ُ�ض علينا ت�سويات �أقرب �إىل ال�شتيمة
حتى بلغة التجارة.
وال ب��د بع��د ت�ش��خي�ص بن��ود هذه "ال�صفقة " املزعومة� ،أن ن�ش��خ�ص البيئة التي
ُتق� َّد ُم فيه��ا؛ فت�س��ويقها ي�أت��ي يف ظ��ل انق�س��ام واحرتاب عربي و�إقليم��ي؛ تداخل فيه
القومي باملذهبي ،و ُب ِن َي ْت فيه املتاري�س و ُر ِف َع ْت فيه جدران الدم ،وكانت املح�صلة
عودة حمور "االعتالل العربي" �إىل التما�س��ك يف وجه �أية �إرادة �ش��عبية ،مع تغيري
يف مراك��ز الق��وة في��ه جعل��ت املال مفتاح ال�سيا�س��ة .و�إذا م��ا �أُ�ضي َف ْت مع�ضل ُة توارث
ال�سلطة والتعويل على االعتماد الأمريكي ،فقد ن�ش�أ ظرف ي�سمح لأمريكا بالتقدير
ب�أ َّنها ت�س��تطيع مترير ما تريد �أ ّي ًا كان.
لك��ن ه��ذا التوج��ه الت�صف��وي -باملقاب��ل -ال يج��د بيئ��ة دولي��ة �أو ميداني��ة تعززه؛
�سجل فيه
فعلى امل�ستوى امليداين ،ت�أتي حماولة ترجيح الكفة ال�صهيونية ،يف ٍ
وقت َّ
الكي��ان ال�صهي��وين منحن��ى تراج� ٍ�ع خط��ي؛ �أم��ام املقاومة يف لبن��ان عامي 2000م
و2006م ،و�أمام املقاومة الفل�سطينية يف غزة �أعوام 2005م و2009م و2012م
�والت م��ن
و2014م ،ع�لاوة ع��ن تراج��ع �أم��ام م�س�يرات الع��ودة الك�برى وع�ش��ر ج� ٍ
الت�صعيد تخللتها؛ كان املحتل فيها يخرج �أ�ضعف يف كل مرة بينما املقاومة تخرج
�أك�ثر ثقة و�أبعد رمي ًا وتدمري ًا.

�إنَّ امل�س��تجد امله��م؛ -ال��ذي يج��ب علين��ا �أن ن�ش��خ�صه كذل��ك ،-ه��و �أنَّ ه��ذه
الت�صفي��ة ُي��را ُد له��ا �أن مت��ر يف وق� ٍ�ت ب��ات في��ه الكي��ان ال�صهي��وين يرتاج��ع �أم��ام
�رات
الإرادة اجلماهريي��ة والفع��ل اجلماه�يري يف القد���س ،كم��ا ح��دث ث�لاث م� ٍ
حت��ى الآن؛ �إذ تراج��ع ع��ن حماول��ة التق�س��يم الزم��اين للأق�ص��ى؛ بفع��ل انتفا�ض��ة
ال�س��كاكني يف 2015م ،وف� َّكك البواب��ات الإلكرتوني��ة والكام�يرات �أم��ام ال�صم��ود
اجلماه�يري يف هب��ة ب��اب الأ�س��باط 2017م ،و�أم��ام الهب��ة اجلماهريي��ة يف ب��اب
الرحم��ة 2019م؛ فم��ا ال��ذي �س��يدفعنا للت�س��ليم املطل��ق لع��دو بتن��ا نلم���س ب�أيدين��ا
ب�أننا قادرون على فر�ض الرتاجعات واالن�سحابات والهزائم عليه مبختلف و�سائل
املقاوم��ة م��رة بع��د مرة؟!
�أم��ا عل��ى امل�س��توى الدويل ،ف�إنَّ هذا التط��رف الأمريكي نحو اليمني ال�صهيوين
تراجع خطي يف قوة الواليات املتحدة ،وانتقالنا من نظام عاملي؛
يتزامن مع اجتاه
ٍ
كان ُي��را ُد ل��ه �أن يك��ون �أُح��ادي القطبي��ة� -إىل نظ��ام متع��دد الأقط��اب ،م��ع رخ��اوةت�س��مح بت�أث�ير كب�ير للق��وى الإقليمية؛ فلماذا ن�س� ّلم الآن للواليات املتح��دة و�إرادتها
بع��د �أن انته��ى عه��د هيمنته��ا عل��ى الق��رار؟ وبع��د �أن بات��ت رو�س��يا وال�ص�ين والهن��د
�ات خمالفة
والربازي��ل و�إي��ران وجن��وب �إفريقي��ا قادر ًة عل��ى حتديها وانتهاج �سيا�س� ٍ
لها ،وها هي ذي تُعزَ ُل يف الأمم املتحدة بعد قرار نقل ال�سفارة �إىل القد�س ،وتكاد
ال جت��د دولة جتاريها فيه؟!
خال�ص��ة ه��ذا الت�ش��خي�ص؛ �أن هن��اك حماول��ة تهوي��ل ُتا َر�� ُ�س علين��ا؛ ك��ي ننظ��ر
ما�ض ال
فق��ط �إىل حال��ة التف��كك الر�س��مي العرب��ي؛ فنظن �أنَّ ه��ذه "ال�صفقة" قد ٌر ٍ
ُي� َردّ ،والق��راءة املو�ضوعي��ة �أع�لاه تق��ول ب��أن �إف�ش��ال ه��ذه الت�صفي��ة ممكن��ة ،ولعلنا
هن��ا نح��اول بن��اء مقاربة متما�س��كة؛ حتى ال نقع يف ف��خ التو�صيات املتناثرة:
�أو ًال� :إنَّ البن��اء عل��ى الرتاجع��ات امليداني��ة للع��دو ،وا�س��تثمار البيئ��ة الدولي��ة،
يتطل��ب ت�ش��كيل جبه��ة ق��وىً �ش��عبية؛ تق��ود التح��رك لإجها���ض "�صفق��ة الق��رن"،
وت�ستعيد وحدة ال�صف يف مواجهة العدوان ال�صهيوين والت�صفية الأمريكية ،عرب
�اف �سيا�س��ي جام��ع؛ يت�س��امى ع��ن اجل��روح الغائ��رة ويتخطى ج��دران الدم،
ا�صطف� ٍ
وي�ؤك��د �أنَّ االخت�لاف ب�ين مكون��ات الأم��ة عل��ى م��ا يح��دث يف �س��ورية �أو الع��راق �أو
اليم��ن �أو غريه��ا ،ال ميك��ن �أن ي�ؤث��ر يف الإجم��اع عل��ى احل��ق الثاب��ت يف فل�س��طني؛
وه��ذا يتطل��ب يف الوق��ت عينه تعزيز امل�ؤ�س�س��ات اجلبهوية واجلامعة؛ مثل م�ؤ�س�س��ة
القد���س الدولية وامل�ؤمتر القومي الإ�س�لامي ،وا�س��تعادة حيوية احلوار فيها والعمل
حت��ت مظلتها.
ثاني � ًا :م��ا دام��ت بن��ود الت�صفي��ة م�ش��خ�صة ومق��روءة لدين��ا جميع � ًا؛ ف�لا
ب� َّد جلبه��ة الق��وى ال�ش��عبية ه��ذه م��ن �أن تعم��ل عل��ى �إف�ش��ال الت�صفي��ة ميداني� ًا يف
كل بن��د م��ن بنوده��ا الأربع��ة؛ بتعزي��ز املواجه��ة يف القد���س وتوجي��ه امل��وارد -رغ��م
ال�ش� ِّ�ح واحل�ص��ار -نح��و النهو�ض بها وتثويرها وتعزي��ز �صمود �أهلها ،ومنع ت�صفية

الأون��روا و�ش��طب ح��ق الع��ودة ،وتفعي��ل التح��ركات ال�ش��عبية العاب��رة للح��دود عل��ى
م�س��توى الالجئ�ين الفل�س��طينيني ،كم��ا يتطل��ب توف�ير غط��اء �سيا�س��ي وم��ادي لق��وى
املقاوم��ة؛ مين��ع خنقه��ا ويق��ف يف وج��ه احل�ص��ار.
�كل جدي؛ ب�إعادة احلياة �إىل حمور املقاومة؛ الذي
ثالث ًا :ال بد من التفكري ب�ش� ٍ
ي�ض��م �إي��ران و�س��ورية وح��ركات املقاوم��ة يف لبن��ان ويف فل�س��طني املحتل��ة ،وبتوحي��د
جبه��ة املقاوم��ة وربطه��ا مع � ًا �أم��ام الت�صفي��ة الت��ي تتعر���ض له��ا؛ فاالعت��داء عل��ى
�سورية �أو �إيران �أو �ضرب املقاومة يف غزة �أو لبنان �أو �ضرب الفعل اجلماهريي يف
القد���س ،ينبغ��ي �أن يك��ون خط� ًا �أحم��ر ،و�أن ُت َف َّع� َ�ل اجلبه��ات مبا ي��ردع املحتل ويعزز
ت��وازن الرع��ب ويفاق��م الأثم��ان املحتملة عندما ي�ضع ح�س��اباته.
رابع� ًا� :أم��ام ته��اوي النظ��ام الر�س��مي ،والتعوي��ل عل��ى بن��اء جبه��ة ق��وى �ش��عبية،
ال ب� َّد م��ن ا�س�تراتيجية جتع��ل العم��ل ال�ش��عبي واجلماه�يري ر�أ�� َ�س حرب��ة؛ لإف�ش��ال
"�صفق��ة الق��رن"؛ �س��واء عل��ى م�س��توى القد���س وغ��زة؛ -بدعم الهب��ات اجلماهريية
وتعزي��ز م�س�يرات الع��ودة� ،-أم على م�س��توى ال��دول العربية والإ�س�لامية؛ بالتفاعل
م��ع احل��راك ال�ش��عبي يف فل�س��طني املحتل��ة ،وبرف���ض املواقف الر�س��مية املعلنة جتاه
خمتلف البنود الت�صفوية ،وجتاه "ور�شة البحرين"؛ التي تريد �أن تدفع ما ًال عربي ًا
ثمن� ًا لأر� ٍ��ض عربية تُعط��ى لل�صهاينة.
�إذ ًا ،ال ب��د م��ن احت�ض��ان املوق��ف ال�ش��عبي البحرين��ي الراف���ض له��ذه الور�ش��ة،
واملوق��ف ال�ش��عبي اخلليج��ي عموم � ًا؛ ال��ذي م��ا زال متم�س��ك ًا باحل��ق الثاب��ت يف
فل�س��طني.
�إنَّ حدي��ث ال��دول ع��ن رف���ض "�صفق��ة الق��رن" وم�ضيه��ا يف تعزي��ز التطبي��ع
والتع��اون م��ع الكي��ان ال�صهي��وين ،ه��و نه��ج متناق���ض متهاف��ت ،وال ب � َّد م��ن دع��م
احل��راك ال�ش��عبي؛ لرف���ض ه��ذا التع��اون التطبيع��ي؛ ولع��ل �أب��رز الأمثل��ة علي��ه ه��و
إجماع
"�صفق��ة الغ��از الأردنية-ال�صهيوني��ة" امل�ش�تركة؛ الت��ي ي�ش��كل رف�ضها نقط��ة � ٍ
�ش��عبية �أردني��ة.
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أخبار املؤسسة

ميثاق األمة ضد صفقة العار
مؤسسة القدس الدولية تشارك بأعمال اللقاء الشعبي-السياسي
ملواجهة "صفقة القرن"

بدع��وة م��ن امل�ؤمت��رات الثالث��ة( :القوم��ي العرب��ي ،القومي-الإ�س�لامي،
الأح��زاب العربي��ة) ،وم�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة ،الت ��أم عق��د اللق��اء ال�ش��عبي-
ال�سيا�س��ي؛ بح�ضور �أكرث من مئتَي �ش��خ�صية �سيا�س��ية عربية ولبنانية وفل�سطينية؛
لدرا�س��ة �س��بل مواجه��ة "�صفق��ة الق��رن" ُق َبي��ل الور�ش��ة التح�ضريي��ة يف البحري��ن،
وذل��ك �صب��اح الأح��د 2019/6/2م ،يف فن��دق ك��راون ب�لازا يف العا�صم��ة ب�يروت.
�أغن��ت اللق��اء كث�ير م��ن الكلم��ات واملداخ�لات؛ الت��ي �أك��دت مبجمله��ا عل��ى
�ضرورة وحدة املوقف الفل�سطيني الراف�ض لل�صفقة املزعومة ،والراف�ض حل�ضور
املزاد يف البحرين؛ -لبيع فل�س��طني بدراهم معدودة ،-واعتماد املواجهة ال�ش��املة
�ض��د الكي��ان ال�صهي��وين؛ باتخ��اذ املقاوم��ة امل�س��لحة خي��ار ًا ونهج� ًا حت��ى اخلال���ص
والتحرير.
يف كلمت��ه� ،أك��د الأ�س��تاذ يا�س�ين حم��ود؛ -مدي��ر ع��ام م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولية-
�أنَّ هناك" :حماول َة تهويل ُتا َر ُ�س علينا؛ كي ننظر فقط �إىل حالة التفكك الر�سمي
العرب��ي؛ فنظ��ن �أنَّ ه��ذه "ال�صفق��ة" ق��د ٌر ما� ٍ��ض ال ُي� َردّ ،والق��راءة املو�ضوعية تقول
ب�أن �إف�ش��ال هذه الت�صفية ممكنة .ولعلنا هنا نحاول بناء مقاربة متما�س��كة؛ حتى
ال نق��ع يف فخِّ التو�صيات املتناثرة:
�أو ًال� :إنَّ البن��اء عل��ى الرتاجع��ات امليداني��ة للع��دو ،وا�س��تثمار البيئ��ة الدولي��ة،
يتطل��ب ت�ش��كيل جبه��ة ق��وىً �ش��عبية؛ تق��ود التح��رك لإجها���ض "�صفق��ة الق��رن"،
وت�س��تعيد وح��دة ال�ص��ف يف مواجه��ة الع��دوان ال�صهي��وين والت�صفي��ة الأمريكي��ة.
ثاني � ًا :م��ا دام��ت بن��ود الت�صفي��ة م�ش��خ�صة ومق��روءة لدين��ا جميع � ًا ،ف�لا ب � َّد
جلبه��ة الق��وى ال�ش��عبية ه��ذه من �أن تعمل على �إف�ش��ال الت�صفي��ة ميداني ًا يف كل بند
م��ن بنوده��ا الأربعة.
ً
ثالث� ًا :ال ب� َّد م��ن التفك�ير جدي�ا ب�إع��ادة احلي��اة �إىل حم��ور املقاوم��ة ،وتوحي��د
جبه��ة املقاوم��ة ،وربطه��ا مع� ًا �أم��ام الت�صفي��ة الت��ي تتعر���ض لها.
رابع� ًا� :أم��ام ته��اوي النظ��ام الر�س��مي ،والتعوي��ل على بناء جبهة قوى �ش��عبية ،ال
بد من ا�سرتاتيجية تتخذ العمل ال�شعبي واجلماهريي ر�أ�س حربة؛ لإف�شال �صفقة
القرن".
ويف مداخلت��ه� ،أ�ش��ار الدكت��ور خل��ف املفت��اح؛ -املدي��ر الع��ام لف��رع م�ؤ�س�س��ة
القد���س الدولي��ة (�س��ورية)� ،-إىل �أنَّ التمهي��د لـ"�صفق��ة الق��رن" كان م��ن خ�لال
احل��رب عل��ى �س��ورية؛ لإ�ضعافه��ا ع�س��كري ًا واقت�صادي� ًا و�سيا�س��ي ًا؛ لتمري��ر "�صفق��ة
العار" دون مواجهة ،وهذا ما مل يح�صل؛ �إذ بقيت �سورية -قيادة وجي�ش ًا و�شعب ًا-
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يف اخلط املتقدم للمواجهة ،ولعل ا�ستمرار العدوان على �سورية ب�أ�شكاله املختلفة
يدخ��ل يف ه��ذا الإط��ار؛ به��دف اال�س��تنزاف املت��درج.
و�أ�ش��ار د.املفت��اح �إىل �أنَّ اله��دف مم��ا ُي�س� ّمى�" :صفق��ة الق��رن"؛ اعتم��اد ت�ص��ور
جدي��د لل�ص��راع العربي-الإ�س��رائيلي ،ومقاي�ضة املال بالأر���ض ،واملنافع بالكرامة؛
وه��ذا م��ا ح� َّ�ذر من��ه �س��يادة الرئي���س ب�ش��ار الأ�س��د ،قب��ل �س��بع �س��نوات عندم��ا ق��ال:
"ميلك��ون املال ،ومنل��ك الكرامة".
م��ن هن��ا ت�أت��ي �أهمي��ة املواجه��ة ال�ش��عبية والثقافي��ة واملجتمعي��ة لـ"�صفق��ة
الق��رن"؛ ب�س�لاح ال�ش��ارع العرب��ي املثق��ف ،و�س�لاح املقاوم��ة امل�ص��وب جت��اه الع��دو،
و�س�لاح الفك��ر والإع�لام الوطن��ي؛ ال��ذي ي�س��هم يف رفع معنويات �أهلنا يف فل�س��طني
والأرا�ض��ي املحتل��ة؛ الذي��ن يواجه��ون االحت�لال يومي� ًا.
ويف خت��ام اللق��اء �ص��در ع��ن املجتمع�ين (ميث��اق الأم��ة �ض��د �صفقة الع��ار)؛ جاء
فيه:
"نح��ن املجتمع�ين يف اللق��اء ال�سيا�سي-ال�ش��عبي؛ لدرا�س��ة �س��بل مواجه��ة
"�صفق��ة الق��رن"؛ -املنعق��د يف ب�يروت؛ عا�صم��ة املقاوم��ة ،ي��وم  2حزي��ران /يوني��و
2019م ،-نعل��ن:
• رف�ضن��ا الكام��ل مل��ا ُي�س� ّمى�" :صفق��ة الق��رن"؛ بتجلياته��ا وخطواته��ا ال�س��ابقة
واحلالي��ة والقادمة.
ً
• �إنَّ م�ش��روعنا ه��و دع��م املقاوم��ة ب�أ�ش��كالها جميع �ا؛ ويف مقدمته��ا دع��م
املقاومة امل�سلحة؛ ما يتطلب من �أبناء الأمة وقواها وتنظيماتها ومن �أحرار العامل
تقدمي �أ�ش��كال الدعم للمقاومة؛ وال�س��يما م�س�يرات العودة واملرابطة يف الأق�صى.
• �إنن��ا َن ُع� ُّد انخ��راط �أي��ة جه��ة �أو نظ��ام عرب��ي �أو �إ�س�لامي يف م�س��ار ال�صفق��ة
امل�ش�ؤومة؛ خيانة للأمة ولثوابتها ومقد�ساتها ،و�شراكة يف جرمية حماولة الإجهاز
على ق�ضية فل�س��طني.
َ
وف�صائل و�أبنا َء فل�س��طني
• ُن ِّثمنُ املوقف اجلامع لل�ش��عب الفل�س��طيني؛ �-س��لط ًة
كاف��ة �،-ض��د م��ا ُي�س� ّمى"�صفقة الق��رن" ،و َن ُع� ُّد �أنَّ ه��ذا الإجم��اع فر�ص��ة تاريخي��ة
ن��ادرة؛ لي�ض��ع الفل�س��طينيون ي��د ًا بي��د؛ للت�ص��دي له��ذا اخلط��ر الداه��م .ون�ؤك��د �أنَّ
الوق��ت ح��ان للإع�لان ع��ن انته��اء "اتفاقيات �أو�س��لو" وخمرجاته��ا ،ولتبني برنامج
موح��د عل��ى طري��ق حتري��ر فل�س��طني وعا�صمتها القد���س.
فل�س��طيني َّ
• ندع��و �إىل العم��ل عل��ى تنظي��م قمة �ش��عبية عربية �ضد ور�ش��ة الع��ار يف املنامة؛
لإعالن املوقف العربي والإ�سالمي احلقيقي من �صفقة العار .وعلينا واجب العمل
احلثي��ث؛ للدف��ع مبقاطع��ة ه��ذه الور�ش��ة امل�ش��ؤومة ،ونعل��ق �آم��ا ًال كب�يرة عل��ى �ش��عب
البحرين يف �إف�ش��ال هذه الور�ش��ة.
• ندع��و ملقاوم��ة �أ�ش��كال التطبي��ع جميعه��ا م��ع ال�صهاين��ة؛ ك��ون التطبي��ع مدخالً
�أ�سا�س��ي ًا لإجناح "�صفقة ترامب" وعمالئه.
• فليك��ن برناجمن��ا ه��و املقاوم��ة عل��ى طري��ق التحري��ر ،وليك��ن نهجن��ا ه��و
وحدتن��ا ،وه��و ت�صوي��ب البو�صل��ة؛ عل��ى قاع��دة �أنَّ فل�س��طني ق�ضيتن��ا الأ�سا�س��ية،
والكي��ان ال�صهي��وين عدون��ا احلقيق��ي ،والعم��ل عل��ى الت�ص��دي لأ�ش��كال التطبي��ع
جميعه��ا".

مؤسسة القدس الدولية (سورية) تشارك يف امللتقى القومي رفضًا ملا
سمى "صفقة القرن"
ُت ّ
مواجهة املخططات الرامية للنيل من الحقوق الفلسطينية

�ش��هد مدخ��ل خمي��م الريم��وك -جن��وب العا�صم��ة ال�س��ورية دم�ش��ق �صب��اح
الثالث��اء 2019/6/25م -ملتق� ً�ى قومي� ًا جماهريي� ًا حا�ش��د ًا؛ دع��ت �إلي��ه الق��وى
والهيئ��ات والفعالي��ات واالحت��ادات الفل�س��طينية وال�س��ورية والعربي��ة ،حت��ت �ش��عار:
(متح��دون �ض��د "�صفق��ة الق��رن" ...ال لور�ش��ة البحري��ن ..ال لل�س��يادة ال�صهيوني��ة
عل��ى القد���س واجل��والن).
ب��د�أ امللتق��ى بالوق��وف دقيق��ة �صم��ت عل��ى �أرواح ال�ش��هداء ،ث��م الن�ش��يدين
اخلالدي��ن؛ العرب��ي ال�س��وري والفل�س��طيني .وق��د �أك��د امل�ش��اركون وقوفه��م ب�صالب��ة
وحزم �أمام امل�شاريع واملخططات؛ التي تهدف �إىل النيل من حقوق ال�شعب العربي
الفل�سطيني وحقوق الأمة العربية؛ وال �سيما يف مواجهة ما تُ�س ّمى "�صفقة القرن"
و"ور�ش��ة البحري��ن االقت�صادي��ة" ،وطال��ب امل�ش��اركون الق��وى والف�صائ��ل الوطني��ة
بتعزي��ز الوح��دة؛ -الت��ي جت�س��دت يف املوق��ف املوح��د �ض��د "�صفقة القرن" و"ور�ش��ة
البحري��ن" ،-واتخ��اذ اخلط��وات والإجراءات الهادفة؛ لإنهاء حالة االنق�س��ام ونبذ
اخلالفات الداخلية؛ التي تعيق م�س�يرة ن�ضال ومقاومة ال�ش��عب الفل�س��طيني وقواه
وف�صائل��ه الوطني��ة �ض��د االحتالل واال�س��تيطان.
كم��ا �أ َّك��دت الكلم��ات الت��ي �ألقي��ت يف امللتق��ى الرف���ض القاط��ع ملا تُ�س� ّمى "�صفقة
الق��رن" وامل�ش��اريع ال�صهيو�-أمريكي��ة؛ الرامي��ة لت�صفي��ة الق�ضي��ة الفل�س��طينية،
م�ش��ددة على التم�س��ك باملقاومة؛ ال�س��تعادة كامل الأرا�ضي العربية املحتلة ،وعدم
ال�س��ماح للمت�آمري��ن وامل�س��وقني له��ذه امل�ش��اريع بتمريرها.
و�أ�ش��ارت �إىل �أنَّ الق�ضي��ة الفل�س��طينية ال ميك��ن ت�صفيته��ا؛ فمن��ذ ق��رن وه��م
يحاولون ت�صفيتها ،وما تُ�س� ّمى "�صفقة القرن" لي�س��ت �أول م�ش��اريع الت�صفية التي
ف�ش��لوا يف حتقيقه��ا؛ فال�ش��عب الفل�س��طيني ميتل��ك �إرادة ال�صم��ود والت�ضحي��ة
لتحري��ر الأر���ض ،و�إقام��ة دولت��ه امل�س��تقلة وعا�صمته��ا القد���س.
م��ن جهت��ه� ،أك��د الدكت��ور خل��ف املفت��اح يف كلم��ة م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة
(�س��ورية)�" :أنَّ "�صفق��ة الق��رن" ه��ي حماول��ة يائ�س��ة؛ جلع��ل ال�ص��راع القائ��م ب�ين

العرب وكيان االحتالل غري موجود ،وهي تتعار�ض مب�ضامينها مع الإرادة ال�شعبية
الفل�س��طينية والعربية والإ�س�لامية ،وتتعار�ض �أي�ض ًا مع الإرادة الدولية والقرارات
ذات ال�صل��ة ...كم��ا �أنَّ اختي��ار "مملك��ة البحري��ن" مكان� ًا مل��ا ُي�س� ّمى كذب� ًا وخداع� ًا
"الور�ش��ة" ه��و اعت��داء عل��ى م�ش��اعر و�إرادة �أبنائه��ا؛ جله��ة �أ ّنه��م يرف�ض��ون كل م��ا
يتعل��ق بال�صفق��ة ،وع�بروا ع��ن ذل��ك يف �أك�ثر م��ن من�بر ،ولع��ل رفع �أعالم فل�س��طني
واد ومليكه
على بيوتهم هو �أكرب دليل على ذلك؛ ما يعني �أنَّ ال�شعب البحريني يف ٍ
واد �آخ��ر".
يف ٍ
ً
وخت��م الدكت��ور املفت��اح كلمت��ه م�ؤك��دا عل��ى�" :أنَّ االنت�ص��ار يف �س��ورية عل��ى
امل�شروع الأمريكي ال�صهيوين وثبات الإرادة ال�سيا�سية لل�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد
يف مواجه��ة ال�ضغوط��ات عل��ى �س��ورية لزحزحته��ا ع��ن ثوابته��ا ،ومتا�س��ك حم��ور
املقاومة ،والف�شل الأمريكي اخلليجي يف احلرب على اليمن ال�شقيق ،وتتويج ذلك
باملوقف احلازم وال�شجاع للقيادة الإيرانية؛ يف مواجهتها التاريخية لقوى الهيمنة
واال�س��تكبار ،و�إ�س��قاط طائرة التج�س���س الأمريكية؛ الذي �أ�س��قط هيبة �أمريكا...؛
ذل��ك كل��ه مينحن��ا جميع� ًا مزي��د ًا م��ن الثق��ة ب�أننا ق��ادرون على الق��ول (ال) ،معزز ًة
بالق��وة ل��كل م��ن يح��اول العبث ب�أر�ضن��ا وكرامتنا وتاريخنا �أو يف��رط بحقوقنا ،ويف
طليعته��ا ح��ق ال�ش��عب الفل�س��طيني."....
ويف خت��ام امللتق��ى ،ت�لا ال�س��يد خال��د عب��د املجي��د؛ �-أم�ين �س��ر حتال��ف ق��وى
املقاوم��ة الفل�س��طينية -بيان� ًا ج��اء في��ه�" :إنَّ �أ ّي��ة مب��ادرة �أو ور�ش��ة �أو م�ؤمت��ر مي�� ّ�س
احلقوق الوطنية الفل�سطينية والثوابت القومية يف ا�ستعادة الأرا�ضي الفل�سطينية
والعربي��ة املحتل��ة كامل��ة؛ ويف مقدمته��ا القد���س واجل��والن ال�س��وري ،ل��ن ت�ؤ ّث��ر يف
م�س�يرة ن�ض��ال الأم��ة العربية ومقاومة ال�ش��عب الفل�س��طيني لالحت�لال ال�صهيوين،
وت�صدي��ه امل�س��تمر لال�س��تيطان والتهوي��د واملخطط��ات؛ الت��ي ت�س��تهدف الني��ل م��ن
حقوق��ه الوطني��ة الثابت��ة غ�ير القابل��ة للت�ص��رف".
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أخبار املؤسسة

تاريخ القدس واملستجدات واملؤامرات التي تستهدف القدس وفلسطين
ضمن أيام القدس الثقافية

ّ
نظم��ت م�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة (�س��ورية) �صب��اح ي��وم الأربع��اء
2019/6/26م ،يف املرك��ز الثق��ايف العربي�-أب��و رمانة حما�ضرة بعنوان( :تاريخ
القد�س وامل�ستجدات وامل�ؤامرات التي ت�ستهدف القد�س وفل�سطني)؛ �ألقاها ال�سيد
�أب��و �أحم��د ف��ؤاد؛ نائ��ب الأم�ين الع��ام للجبه��ة ال�ش��عبية لتحري��ر فل�س��طني؛ بح�ضور:
الدكت��ور خل��ف املفت��اح؛ املدي��ر الع��ام للم�ؤ�س�س��ة ،والدكت��ور حمم��د م�صطفى مريو؛
رئي���س اللجن��ة ال�ش��عبية ال�س��ورية لدع��م ال�ش��عب الفل�س��طيني ،وممث��ل ال�س��فارة
العراقي��ة يف دم�ش��ق ،وع��دد م��ن ق��ادة الف�صائ��ل الفل�س��طينية ،وجي���ش التحري��ر
الفل�س��طيني ،ونخ��ب فكري��ة و�سيا�س��ية �س��ورية وفل�س��طينية.
اف ُت ِت َح� ِ�ت الفعالي� ُة بالوق��وف دقيق��ة �صم��ت؛ �إكرام� ًا لأرواح �ش��هداء الأم��ة ،ث��م
تبعه��ا الن�ش��يدان العربي��ان؛ ال�س��وري والفل�س��طيني.
ق � َّدم املحا�ض��رة الدكت��ور خل��ف املفت��اح ،مرحب � ًا باحل�ض��ور الك��رمي� ،ش��اكراً
تلبيت��ه الدع��وة ،م�ش��يد ًا بي��وم امللتق��ى ال��ذي احت�ضنت��ه العا�صمة دم�ش��ق ،بالتزامن
مع انطالقة "م�ؤمتر البحرين" التطبيعي املرفو�ض ر�س��مي ًا و�ش��عبي ًا؛ فكانت ر�س��الة
الأحرار من العرب �أنَّ الثبات على مبد�أ التم�سك بالأر�ض ،واحلفاظ على الكرامة
ووح��دة الكلم��ة وال�ص��ف واخلط��اب� ،أم��ر حم�س��وم ال نقا�� َ�ش فيه .وو�ص��ف د.املفتاح
ه��ذا امللتق��ى ب�أ َّن��ه" :ي��وم فل�س��طيني بامتي��از؛ فق��د �أظه��رت اجلم��وع الفل�س��طينية
والعربية الراف�ضة لهذه الور�شة؛ -ال�ساعية للإجهاز على ق�ضية فل�سطني� ،-إراد َة
التحري��ر ال�ش��عبية؛ فبال�ش��عوب تُ�ص َن� ُع االنت�ص��ارات؛ لذل��ك علينا العم��ل متحدين؛
لني��ل �ش��رف حتري��ر القد���س والأرا�ض��ي املحتل��ة م��ن براث��ن ال�صهاين��ة وحاميه��م
واملطبع�ين معه��م؛ وه��ذا �ش��رف كب�ير ال ينال��ه �إال م��ن كان م�س��تحق ًا له".
ث��م ب��د�أ ال�س��يد �أب��و �أحم��د ف ��ؤاد كلمت��ه بال�ش��كر مل�ؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة
(�س��ورية)؛ لتنظيمها هذه الندوة وعملها املقاوم يف هذه املرحلة املهمة من تاريخ
الأم��ة العربي��ة ،م�ؤك��د ًا �أنَّ " :التاري��خ ير�س��م مع��امل �أمم الأر�ض و�ش��عوبها وهو الذي
ي�ؤ�س���س حلا�ضرها وم�س��تقبلها ،ولكن �أن تُبنى دول ٌة على �أ�سا���س �أ�س��طورة؛ -تتخذ
منه��ا �إميان� ًا وجودي� ًا ح� َّد القدا�س��ة؛ م��ن خ�لال طم���س تاري��خ �ش��عب �آخ��ر و�إميان��ه
وقدا�س��ته ،وخل��ق �أيديولوجي��ات يق��ر به��ا وح��دَ ه ،-فتل��ك جرمي��ة ك�برى ."..ث� َّ�م
ا�س��تعر�ض يف ملح��ة تاريخي��ة تاري��خ مدين��ة القد���س ،وكيف ا�س��تغل االحتالل جميء
داوود -علي��ه ال�س�لام� -إىل القد���س؛ ف��كان ذريع��ة لت�أ�سي���س كيان��ه واتخ��اذ مدين��ة
القد���س عا�صم��ة مل�ش��روعه اال�س��تعماري؛ فـ"الهو���س اليه��ودي �أو ًال يف �إيج��اد تاري��خ
ووج��ود ل��ه؛ ه��و م��ا دفع��ه ب�ش��راهة املحت��ل للبح��ث ع��ن �أر���ض تتبن��ى روايت��ه؛ فكان��ت
القد���س ه��ي احلج��ة امل�ش��روعة �أم��ام الع��امل بدلي��ل التاري��خ ."..وت�س��اءل املحا�ضر:
"�إذا كان الفكر الإ�س��رائيلي يح�س��ب القد���س حجر الأ�سا�س لبناء م�شروعية وجوده
عل��ى الأر���ض ،وي�س��تقر�أ معطي��ات الواقع لتحويل هذه املدين��ة لكيان يهودي ،يتبجح
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ب��ه �أم��ام الع��امل لي�ص�ير االحت�لال حق� ًا يطالب به؛ فلماذا ال يكون الرد لفل�س��طيني
ب��ذات التوج��ه؟! واحلدي��ث هن��ا عل��ى م�س��توى ال�س��لطة ولي���س ال�ش��عب."..
ث��م ا�س��تعر�ض املحا�ض��ر ا�س�تراتيجية االحت�لال يف القد���س؛ الت��ي تتلخ���ص
بـ"�سيا�س��ة التهوي��د وم�ص��ادرة الأرا�ض��ي والتو�س��ع ببن��اء امل�س��توطنات وح�ص��ر
الفل�سطينيني يف جتمعات �سكنية حمددة ومهددة ب�أية حلظة للإزالة� ،إ�ضافة �إىل
قوان�ين تع�س��فية ت�ض ّي��ق عل��ى املقد�س��يني �س��بل احلي��اة؛ و�ص��و ًال �إىل تهج�ير م��ن بقي
وتهوي��د املدين��ة ب�ش��كل كام��ل؛ ذل��ك كل��ه يت��م اعتم��اد ًا عل��ى �أيديولوجي��ا ديني��ة تعمل
عل��ى النظ��ر �إىل القد���س عل��ى �أنه��ا مو�ض��وع غري قابل للنقا���ش وال التفاو���ض ،و�أنها
م��ن ح��ق "�إ�س��رائيل" وحده��ا كم��ا يزعم��ون."..
و�أ�ش��ار ال�س��يد �أب��و �أحم��د �إىل �أن "القد���س لي�س��ت كله��ا الق�ضي��ة الفل�س��طينية،
�إمنا جوهرها ،واملنعطف الأهم القادر على حتويل �س�ير العملية الفل�س��طينية �إىل
االجت��اه ال�صحي��ح؛ ال��ذي ينبغ��ي �أن تك��ون علي��ه...؛ فالق�ضي��ة الفل�س��طينية بحاج��ة
�إىل �إنعا���ش حقيق��ي ،ظه��رت ب��وادره يف قط��اع غ��زة ،ولك��ن تنق�ص��ه وح��دة الر�ؤي��ة
الفل�س��طينية؛ لي�ش��مل ال�ضف��ة الغربي��ة؛ لت�س��تطيع خل��ق ت�أييد عرب��ي ودويل ،ينا�صر
ق�ضيته��ا العادل��ة....؛ لذل��ك ويف ه��ذه اللحظ��ة ال�سيا�س��ية اخلط�يرة ،املطل��وب
فل�س��طيني ًا� -إنه��اء االنق�س��ام وا�س��تعادة الوح��دة الوطني��ة ،والعم��ل عل��ى تطوي��راحل��راك ال�ش��عبي يف ال�ضف��ة �إىل انتفا�ض��ة ،و�إلغاء اتفاق "�أو�س��لو" ،و�إ�س��قاط نتائج
"م�ؤمت��ر البحري��ن" ،وا�س��تمرار املوق��ف املوح��د الراف���ض له��ذه امل�ؤام��رة.
ومطل��وب �أي�ض� ًا م��ن منظم��ة التحري��ر الفل�س��طيني تطوي��ر عالقاته��ا مع رو�س��يا
وال�صني ودول الربيك���س ،وا�س��تمرار مطالبة هيئات وم�ؤ�س�س��ات ال�ش��رعية الدولية
بتطبي��ق قراراته��ا املتعلق��ة بالق�ضي��ة الفل�س��طينية ،وا�س��تمرار املطالب��ة بالع�ضوي��ة
الكامل��ة لدولة فل�س��طني".
ويف خت��ام الن��دوة ،مت��ت ع��دة مداخ�لات م��ن ال�س��ادة احل�ض��ور؛ �أك��دت –
مبجمله��ا -عل��ى الرف���ض الت��ام للم�ؤام��رة؛ الت��ي حت��اك يف البحري��ن �ض��د ال�ش��عب
الفل�س��طيني ،و�ض��رورة ت�ش��كيل جلن��ة متابع��ة تنبث��ق ع��ن امللتقي��ات واالجتماع��ات؛
الت��ي تعقده��ا الأح��زاب العربي��ة والقومي��ة والإ�س�لامية واملنظم��ات الأهلي��ة
واالحت��ادات النقابي��ة؛ بغي��ة تطوي��ر �آلي��ة العم��ل وحتري��ك ال�ش��ارع العرب��ي جت��اه
بو�صلت��ه ال�صحيح��ة ،ومقارع��ة الع��دو ال�صهي��وين ب�س�لاح املقاوم��ة واملوق��ف اجل��اد
واحل��ازم ر�س��مي ًا و�ش��عبي ًا.

وزارة الثقافة السورية

لالطالع على النشاطات الثقافية:
www.moc.gov.sy
للتواصل:
البريد اإللكترونيinfo@moc.gov.sy :
هاتف3331557 – 3331556 :
فاكس3342606 :
جوال0953950500 :
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بقعة ضوء

األصالن ّیة ..ذریعة املستعمر
بین اإلنکار والتمّلص

ا�س��تماتت احلرك��ة ال�صهيوني��ة من��ذ ن�ش��أتها؛ لن��زع هوي��ة الفل�س��طيني وتاريخ��ه
املتج��ذر ،ونف��ي وج��ود عالق��ة ثابت��ة بين��ه وب�ين �أر�ض��ه؛ فن�س��جت م�آربه��ا ح��ول
مفاهي��م مرتبط��ة باملركزي��ة الأوربي��ة ،متبع� ًة منهجي� َة "جبه��ة الغ��رب �ضد ال�ش��رق
الهمج��ي"!!..؛ الت��ي ت��رى �أنَّ ال�س��كان الأ�صالني�ين الع��رب رحال��ة يعي�ش��ون يف حال��ة
الب��داوة؛ فمار�س��ت عنف� ًا ثقافي� ًا لقت��ل الذاك��رة اجلمعي��ة التاريخي��ة للفل�س��طيني،
والق�ض��اء عل��ى تكوين��ه الثق��ايف ،ث��م �إع��ادة كتاب��ة التاري��خ ب�س��رد �صهي��وين؛ يخ��دم
�أهداف ا�ستعمارهم اال�ستيطاين..؛ فتنتج �صورته مر�آ ًة لإرادة املحتل؛ الذي ي�ضع
نف�س��ه يف مق��ام النقي���ض م��ع ه��ذا الأ�ص�لاين ،مدعي ًا الأ�صالنية يف �أر�ض فل�س��طني
املحتلة.
ع� َّرف املق� ّر ُر اخلا���ص ل�ل�أمم املتح��دة للجن��ة الفرعي��ة؛ ملن��ع التميي��ز وحماي��ة
الأقلي��ات خو�س��يه مارتيني��ز كوب��و اجلماع��ات الأ�صالني��ة؛ بـ��أ َّنها" :اجلماع��ات� ،أو
ال�ش��عوب� ،أو الأمم الأ�صالني��ة� ،أو �أولئ��ك النا���س الذي��ن يرتبطون بروابط تاريخية
م��ع جمتمع��ات م��ا قب��ل الغزو �أو ما قبل اال�س��تعمار ،والذين تط ّوروا ب�ش��كل منف�صل
وم�س��تقل ومتمايز عن القطاعات الأخرى؛ التي تعي���ش يف املجتمعات احلالية على
تل��ك الأرا�ض��ي �أو عل��ى �أج��زاء منه��ا ،والت��ي ت�ش� ّكل الي��وم قطاع��ات غ�ير مهيمنة يف
املجتم��ع ،لكنه��ا م�صم ّم��ة عل��ى احلف��اظ على هوياتها اخلا�ص��ة وتطويرها ،وترغب
يف نقلها �إىل �أجيالها امل�ستقبلية ،ويف احلفاظ على هويتها الإثنية �أ�سا�س ًا؛ ال�ستمرار
وجودها بو�صفها �شعوب ًا؛ وفق ًا لأمناطها الثقافية واالجتماعية والقانونية ..وميكن
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مروه االيتوني
أمينة التحرير

لهذه اال�ستمرارية التاريخية �أن ت�صل �إىل احلا�ضر؛ من خالل واحدة �أو �أكرث من
العوامل الآتية:
� .1إ�شغال احتالل �أرا�ضي الأجداد �أو م�ساحة منها.
 .2الأ�صول امل�شرتكة مع �شاغلي هذه الأرا�ضي الأ�صليني.
 .3الثقاف��ة ب�ش��كل ع��ام �أو �أح��د جتلياته��ا؛ مث��ل :الدي��ن� ،أو العي���ش يف ظ��ل نظام
قبلي ،الع�ضوية يف �أحد املجتمعات الأ�صالنية ،املالب�س ،و�سائل العي�ش...
 .4اللغ��ة؛ �س��واء كان��ت اللغ��ة الوحي��دة� ،أم اللغ��ة الأم� ،أم طريق��ة االت�ص��ال
االعتيادي��ة يف املن��زل� ،أم اللغ��ة املف�ضل��ة� ،أم اللغ��ة الطبيعي��ة.
 .5الإقامة يف مناطق معينة من البالد� ،أو يف مناطق �أخرى حول العامل".
لك��نَّ ه��ذا التعري��ف ُ�س� ِ�ح َب م��ن اعتم��ادات الأمم املتح��دة ،و�أ�ص��درت �إعالن �اً
ب�ش�أن حقوق ال�شعوب الأ�صلية يف العامل 2007م ،دون �أن ت�ستخدم تعريف ًا وا�ضح ًا
له��ذه اجلماع��ات؛ بذريع��ة �أنَّ التعريف��ات الت��ي و�ضعته��ا الأمم املتح��دة ت�س��ببت
بخالفات كثرية ،و�أ َّنها قد رف�ضته جمموعات كبرية من ال�سكان الأ�صليني يف عدد
م��ن دول الع��امل ...وعل��ى ه��ذا حاك��ت ال�صهيوني��ة ذرائعه��ا؛ خللق رابط��ة �أ�صالنية
للم�س��توطن م��ع الأر���ض ،وحتويل��ه �إىل �صاح��ب ح��ق يف الأر���ض امل�س��تع َمرة ،منك��ر ًة
�صف��ة اال�س��تعمار عن��ه ،والق�ض��اء عل��ى العالق��ة ب�ين ال�س��كان الأ�صالني�ين والأر�ض،
منتهج� ًة و�س��يلتني دفاعيت�ين يف �س��بيل ذل��ك؛ الإن��كار ت��ارة والتمل���ص ت��ارة �أخرى..
بط��رق مبا�ش��رة؛ ك�إن��كار تاري��خ امل�س��تعمِ ر يف ب�لاده الأ�صلي��ة ،وو�صف��ه ب�أ َّن��ه تاري��خ

ا�ضطه��اد ،والزع��م ب�أن��ه �صاح��ب الأر�ض املحتلة الأ�صل��ي� ،أو �أن يقدّم احلجج التي
التهجم على �شخ�صية
تربهن على �أ�صالنيته� ،أو بطرق غري مبا�شرة؛ ك�أن يجري ّ
الأ�ص�لاين �أو عل��ى �ش��رعية �أ�صالنيت��ه؛ ف ُي َّت ُهم بالتخلف والرجعي��ة �أو بفقدان الأمل
ب�إمكانية نقل احل�ضارة �إليه؛ ب�إنكار تاريخ امل�س��تع َمر �أي�ض ًا ،وعدِّ �أر�ضه �أر�ض ًا غري
م�أهولة بالب�ش��ر "�أر�ض بال �ش��عب"؛ متهيد ًا القتالعه و�إحالل م�س��توطنني مكانه..
�أ َّم��ا التمل���ص -ال��ذي تنتهج��ه احلرك��ة ال�صهيوني��ة ،وال��ذي ُي َع � ُّد �أح��دَ
اخل�صائ���ص الرئي�س��ة لعل��م النف���س اال�س��تيطاين -في�ش��مل التن�ص��ل م��ن �أي��ة
م�س��ؤوليات �أو نتائ��ج متعلق��ة باال�س��تعمار ،و�إن��كار القي��ام ب��أي ن��وع م��ن �أن��واع العنف
�ض��د ال�س��كان الأ�صالني�ين؛ كالتن�ص��ل م��ن م�س��ؤوليتها ع��ن تهج�ير الفل�س��طينيني..
والرتكي��ز عل��ى ب��راءة امل�س��توطنني واملعان��اة الدائم��ة له��م ...وبهات�ين الأدات�ين،
ُي َ
غت�صب
و�ض� ُع املُ�س��تعمِ ر واملُ�س��تع َم ُر يف �ص� ٍّ�ف واح��د يف نظر العامل ،و ُي�س��ا َوى ب�ين املُ ِ
غت�ص��ب؛ فيخ��رج الواق��ع ع��ن �س��ياقه ال�صحي��ح؛ م��ا يو�ص��ل لتفتي��ت �ش��خ�صية
واملُ َ
الأ�ص�لاين الفل�س��طيني وتدم�ير تاريخ��ه؛ فالبع���ض ُي َو ِّ�ص� ُ�ف احلال��ة ال�صهيوني��ة يف
فل�س��طني مبا ُي�س� ّمى "ال�صراع الفل�سطيني-الإ�س��رائيلي"؛ لو�ضعه يف جمموعة من
الأُ ُط� ِ�ر الفكري��ة واملفاهيمي��ة؛ كال�ص��راع الطبق��ي ،واالثني��ة القومي��ة؛ الت��ي ت��رى يف
ال�ص��راع �صراع� ًا ب�ين �إثنيتني/قوميت�ين خمتلفت�ين -تعي�ش��ان يف م��كان واح��د� ،-أو
�صراع� ًا �سيا�س��ي ًا فح�س��ب �أو �أمني� ًا فح�س��ب ..ويف ه��ذا ال�ش��أن ،كتب��ت �آين دي يون��غ
يف كتابه��ا (الهيمن��ة ال�صهيوني��ة ..اال�س��تيالء اال�س��تعماري عل��ى فل�س��طني وم�ش��كلة
ال�ص��راع):
"�إنَّ ال�صهاين��ة الأوائ��ل ق��د تع ّم��دوا الرتكي��ز على ا�س��تخدام م�صطلح "ال�صراع
الثنائ��ي"؛ رغب� ًة يف مواجه��ة االتهامات املعاك�س��ة بالغزو واال�س��تعمار اال�س��تيطاين،
ورغب � ًة يف ح�ش��د دع��م حلف��اء �أقوي��اء ،والعب��ث بهوي��ة الفل�س��طينيني ،وحتويله��م
�إىل ع��دو جمه��ول الهوي��ة؛ به��دف الإله��اء الآيديولوج��ي؛ م��ن خالل �إخف��اء (ثنائية
امل�س��تعمِ ر والأ�ص�لاين) ،وحتويل��ه �إىل �ص��راع ثنائ��ي بني طرف�ين متكاف َئني".
وم��ن ه��ذا املنطل��ق ،يق��دم امل�ش��روع ال�صهي��وين ممار�س��اته اجت��اه الأ�صالني�ين
الفل�س��طينيني للع��امل وال��ر�أي الع��ام؛ عل��ى �أ َّنه��ا جمموع��ة م��ن الأح��داث امل�س��تقلة،
إدراك البني��ة احلقيقي��ة الت��ي حتك��م �س�ير ه��ذه الأح��داث؛ فت�صب��ح نكب��ة
دون � ِ
ً
الفل�س��طيني حدث �ا فح�س��ب ،كم��ا ي�صب��ح اغت�ص��اب كي��ان االحت�لال �أرا�ض��ي
الفل�س��طينيني وم�صادرته��ا فق��ط ا�س�ترداد ًا لـ"ح��قِّ اليه��ودي"!
وفق � ًا لذل��ك ،يجته��د امل�ش��روع ال�صهي��وين بو�ض��ع الكي��ان اال�س��تعماري
"�إ�س��رائيل" يف م�ص� ِّ
�اف الدميقراطي��ات الأوروبي��ة املعا�ص��رة ،وي ّدع��ي بـ"ف��رادة"
م�ش��روعه ع��ن امل�ش��اريع اال�س��تعمارية الأخ��رى ح��ول الع��امل ،لك��ن ب�إج��راء مقارنات
م��ع ح��االت ا�س��تعمارية �أخ��رى؛ مث��ل الوالي��ات املتح��دة.
ُي ْر َ�ص� ُ�ف ه��ذا امل�ش��رو ُع �إىل جان��ب ه��ذه امل�ش��اريع اال�س��تعمارية با�س�تراتيجياته
املتبعة على النهج ذاته؛ بالعمل على �إذابة الذات الفل�سطينية ،وهنا يكمن اخلطر
احلقيقي...
واحل��ل الوحي��د لتفكي��ك ه��ذا "اال�س��تعمار اال�س��تيطاين القائ��م عل��ى مزاع��م

الأ�صالني��ة" ودح�ض��ه ،ه��و -بال�ض��رورة..-؛ املقاوم��ة؛ (الثقافي��ة ،واالجتماعي��ة،
وال�سيا�س��ية ،والع�س��كرية) ،ال بـ"ال�س�لام" الذي تدعيه �أمريكا و�صاحبها و�صفقاته
امل�س��وقة لهذا الغر�ض؛ لأنَّ اال�س��تعمار فعل عنيف بالأ�سا���س؛ وهذا ما يو�ضح فكرة
ا�س��تحالة "العي���ش امل�ش�ترك" ب�ين الفل�س��طينيني و"الإ�س��رائيليني" امل�س��تعمرين..؛
الأم��ر ال��ذي يقط��ع ال�ش��ك باليق�ين ل��دة الأ�ص�لاين ال��ذي يبح��ث ع��ن حت� ُّررِه؛ ف�إ َّم��ا
�أن ي�ست�س��لم للم�س��تعمِ ر ،وينته��ي �إىل الأب��د ،كم��ا انتهت ق�ضية ال�س��كان الأ�صالنيني
(الهن��ود احلم��ر) -يف �أمري��كا؛ بو�صفه��ا خط��أً تاريخي ًا قدمي� ًا بحقهم�- ،أين همالآن؟ �أي��ن اختف��وا؟ ه��ل اندم��ج م��ن بق��ي منه��م باحلي��اة الع�صري��ة و�أ�صبح��وا �أكرث
رفاهي��ة مقاب��ل ح�ضاراته��م و�أر�ضه��م وهويته��م؟ بع��د ا�س��تعمار ا�س��تيطاين وح��رب
ب�ش��عة راح �ضحيته��ا �أك�ثر م��ن مئ��ة ملي��ون �إن�س��ان ينتمون لأك�ثر من �أربعمئ��ة قبيلة؛
َّمت الق�ض��اء عليه��م ب�أب�ش��ع عملي��ات الإبادة يف التاري��خ؟!� ،-أو �أن يقاوم العنف بق ّوة
ح ِّق��ه ،وينت�صر..
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قامات خالدة

القائد العسكري واملثقف السياسي
املجاهد سعيد العاص

موسى مراغة
كاتب وصحفي

كان اخلام���س وال�ساد���س م��ن ت�ش��رين الأول ع��ام 1936م ،يوم � ًا م�ش��هود ًا؛
�أ َّرخت فيه الثورة الفل�سطينية الكربى �أكرب معاركها بني املجاهدين الفل�سطينيني
وق��وات االحت�لال الربيط��اين؛ الت��ي ُق��دِّ َر عد ُده��ا بح��وايل ثالث��ة �آالف جن��دي؛
ت�س��اندهم الآلي��ات والطائ��رات يف مواجه��ة  120جماه��د ًا فل�س��طيني ًا م��ن الث��وار.
يف ه��ذه املعرك��ة احلامي��ة الوطي���س؛ -الت��ي ج��رت يف قري��ة (اخل�ض��ر) �إىل
الغ��رب م��ن مدين��ة بي��ت حلم ،-ا�ست�ش��هد قائد ه��ذه املعركة ال�ش��هيد البطل العقيد
(�س��عيد العا���ص)؛ �أح��د ق��ادة الث��ورة ال��ذي ا�ش��تهر بخربت��ه الع�س��كرية الكب�يرة من
خ�لال خدمت��ه يف ع��دد م��ن اجليو���ش وخو�ض��ه املع��ارك يف كثري من ال��دول� ،إ�ضافة
لدرا�س��ته الأكادميي��ة يف الكلي��ة احلربي��ة يف الأ�س��تانة.
ول��د املجاه��د �س��عيد العا���ص ع��ام 1889م ،يف مدين��ة حم��اه ال�س��ورية ،وه��و
م��ن �أ�س��رة �آل �ش��هاب ،وق��د ُل ِّق� َ�ب بالعا���ص؛ ن�س��ب ًة �إىل نه��ر العا�صي �إب��ان خدمته يف
اجلي���ش العثماين ،وغلب اللقب على ا�س��مه الأ�صلي؛ ف�صار معروف ًا با�س��م� :س��عيد
العا���ص �أو حمم��د �س��عيد العا���ص كم��ا كان يوقع مرا�س�لاته� ،أو با�س��م�( :أبو �س��عاد)
كم��ا كان ينادي��ه املقرب��ون م��ن �إخوان��ه ،وهو لقب��ه املحبب.
بع��د �أن �أنه��ى �س��عيد العا���ص درا�س��ته االبتدائي��ة يف حم��اه ،انتق��ل �إىل دم�ش��ق؛
ليتاب��ع درا�س��ته الثانوي��ة ث��م التح��ق بالكلية احلربية يف الأ�س��تانة ،حي��ث تخ ّرج فيها
عام 1907م برتبة مالزمُ ،ع ِّ َي بعدها �ضابط ًا يف اجلي�ش العثماين؛ ولأ َّنه كان من
البارزين يف الكلية احلربية ،فقد انت ُِد َب عام 1908م؛ للدرا�سة يف مدر�سة �أركان
حرب يف الأ�ستانة مدة � 3أعوام؛ لتطوير علومه ومعارفه وخرباته الع�سكرية ،لكن
ن�ش��اطاته ال�سيا�س��ية دفع��ت العثماني�ين �إىل ف�صل��ه م��ن مدر�س��ة الأركان يف �أوائ��ل

42

1910م ،و�أحلقت��ه بكتيب��ة الرم��اة؛ �إذ خ�ض��ع ل��دورة تدريبي��ة قب��ل �أن يت��م �إر�س��اله
م��ع فرقت��ه �إىل املقاطع��ات الأوروبي��ة م��ن الدول��ة العثماني��ة؛ فذه��ب �إىل �ألباني��ا
واجلبل الأ�سود وبلغاريا و�سالونيك ،ووقع �أ�سري ًا يف قب�ضة جي�ش "�سالونيك" ،لكنه
ا�س��تطاع الإف�لات والع��ودة �إىل الأ�س��تانة ،ف�ش��ارك بعد مدة يف مع��ارك البلقان ،ثم
ا�س��تقر يف دم�ش��ق حي��ث ج��رى تعين��ه م�أم��ور ًا يف املهم��ات احلربي��ة ع��ام 1913م،
و�أُ ِوك َل� ْ�ت �إلي��ه مهم��ة منت��دب؛ لنق��ل الديناميت �إىل الأ�س��تانة قب��ل �أن يتم الزّج به يف
مي��دان القت��ال يف (جن��اق قلع��ة) بع��د اندالع احلرب العاملي��ة الأوىل عام 1914م.
كان بطلن��ا �س��عيد العا���ص �سيا�س��ي ًا مثقف� ًا �إىل جان��ب كون��ه ع�س��كري ًا ف��ذ ًا؛ فكان
يتابع �أو ًال ب�أول ما يجري حوله من �أخبار ،ويقر�أ ما ُي َ
ن�ش� ُر يف ال�صحف واملجالت،
ويطال��ع الكت��ب الأدبي��ة والثقافي��ة وال�سيا�س��ية ،وكان يكت��ب املق��االت واخلواط��ر
وين�ش��رها يف ال�صح��ف واملج�لات بتوقي��ع م�س��تعار� ،إىل جان��ب ذل��ك كان العا���ص
متابع� ًا لأخب��ار احل��ركات ال�سيا�س��ية يف الوط��ن العرب��ي؛ فرغ��م من�صب��ه الكب�ير يف
اجلي�ش العثماين� ،إال �أنه كان ي�أمل �أن ينتهي احلكم الرتكي للبالد العربية ب�أ�سرع
وقت ممكن ،وت�أكيد ًا لهذا؛ فقد انت�سب �إىل حزب العهد الع�سكري الذي �أن�ش�أه �سر ًا
القائ��د عزي��ز امل�ص��ري ،وبع��د اكت�ش��اف �أم��ر احلزب ،اع ُت ِق� َ�ل بط ُلنا �س��عيد العا�ص،
وح ِك َم عليه بالإعدام ،ولكن احلكم مل ُينف َّْذ ،وق�ضى يف ال�س��جن � 18ش��هر ًا ،ونفي
ُ
�إىل الأنا�ض��ول حت��ى انته��اء احل��رب العاملي��ة الأوىل ،وبع��د انته��اء احلك��م الرتك��ي
للب�لاد العربي��ة ،ع��اد �إىل دم�ش��ق والتح��ق باجلي���ش العرب��ي ،و�أ�س��هم يف �أك�ثر م��ن
معرك��ة �ض��د الق��وات الفرن�س��ية يف بعلب��ك ومي�س��لون والالذقية ،والتج��أ �إىل الأردن
�س��نة 1921م ،م��ع جمموع��ة م��ن املجاهدي��ن ال�س��وريني ،بع��د �أن �ش��ددت الق��وات
الفرن�س��ية يف �س��ورية حملته��ا عليه��م و�أجربته��م عل��ى الن��زوح .تزوج �س��عيد العا�ص
يف الأردن ،و ُرز َِق بابنت��ه الوحي��دة (�س��عاد) ،وكان م��ن املتوق��ع �أن يبح��ث الرج��ل
ع��ن راحت��ه ال�ش��خ�صية بع��د �أن خا�ض ع�ش��رات املع��ارك؛ يف بلغاريا ،ويوغ�س�لافيا،
واليون��ان ،و�ألباني��ا ،و�س��ورية ،والأردن و�أنهكت��ه اجل��راح ،لك��ن �س��عيد العا�ص �س��ارع
يف ت�ش��رين الأول 1925م؛ ليلتحق بقوافل املجاهدين الذين انخرطوا يف �صفوف
الث��ورة ال�س��ورية الك�برى ،و�س��رعان م��ا �أ�صب��ح �أح��د قادته��ا امليداني�ين؛ �س��واء يف
مع��ارك جب��ل الع��رب �أم مع��ارك حم���ص ،ومناط��ق الهرمل �ش��مال لبنان.
بع��د االنكف��اء اجلزئ��ي للثورة الكربى يف �س��ورية؛ ونظر ًا للو�ضع والأ�س��باب التي
�أدّت �إىل انح�س��ار الث��ورة يف بع���ض مواقعه��ا ،حمل��ت تل��ك الظ��روف البط��ل �س��عيد
العا���ص عل��ى الإقام��ة يف الأردن حي��ث ظ��ل م�س��كون ًا بهاج���س جتدي��د الث��ورة �ض��د
امل�ستعمر الفرن�سي يف �سورية ،ولكن الوقت طال؛ ولأن العا�ص مل يعتد حياة الدعة
وال�س��كون ،زار بع���ض امل��دن والق��رى الفل�س��طينية ،واجتم��ع م��ع ال�ش��يخ ع��ز الدي��ن
الق�س��ام؛ ال��ذي كان ُي ِع��د لإط�لاق الث��ورة من حيفا.

سعيد العاص يف جبال الخليل:
يف �ش��باط 1936م ،انطلق��ت �ش��رارة الث��ورة يف فل�س��طني ،ويف حزي��ران م��ن
العام نف�سه بد�أ الثوار العرب؛ من �سورية ،والعراق ،ولبنان ،والأردن طريقهم �إىل
فل�س��طني؛ وكان من بينهم املجاهد حممد الأ�ش��مر ،ور�ش��يد طليع ،و�أحمد مريود،
والقائ��د املجاه��د �س��عيد العا���ص؛ ال��ذي دخ��ل على ر�أ���س (قوات اجلهاد املقد���س)؛
ين العا���ص قائ��د ًا لها ،كم��ا �أ�صبح
وع� ِّ َ
الت��ي �أعل��ن ع��ن ت�ش��كيلها م��ع انطالق��ة الث��ورة ُ
املجاه��د عب��د القادر احل�س��يني نائب ًا له.
خا�ض��ت ه��ذه الق��وات كث�ير ًا م��ن املع��ارك يف املنطق��ة الو�س��طى م��ن فل�س��طني؛
م��ن �أبرزه��ا معرك��ة كب�يرة ج��رت يف �أيل��ول بالق��رب م��ن مدين��ة �صف��د �ض��د الق��وات
الربيطاني��ة ،وكان يزي��د ع��دد املقاتل�ين عل��ى  1500مقات��ل؛ وكان م��ن نتائ��ج تل��ك
املعرك��ة :ا�ست�ش��هاد ثالث��ة م��ن املجاهدي��ن الع��رب ،ومقت��ل �أك�ثر م��ن �أربع�ين جندي ًا
بريطاني� ًا ،وغن��م املجاه��دون كمي��ة كب�يرة من �س�لاح الع��دو وعتاده.
معركة حلحول:
م��ن املع��ارك الك�برى الت��ي خط��ط له��ا بطلنا وا�ش�ترك فيها ،وا�س��تطاع �أن يثبت
حمن��ك ًا؛ وذل��ك عندم��ا وزع املجاه��د القائ��د العا���ص الث��وار
وج��وده قائ��د ًا ع�س��كري ًا ّ
�إىل ثالث��ة �أق�س��ام؛ جع��ل الق�س��م الأول والأك�بر مرابط� ًا يف جب��ال حلح��ول ،بع��د �أن
�أغل��ق ال�ش��ارع الع��ام باحلج��ارة الكب�يرة ،وجع��ل الق�س��م الثاين يرابط �إىل ال�ش��مال
بقي��ادة املجاه��د (�إبراهي��م خلي��ف) ،والق�س��م الثال��ث جعل��ه يراب��ط �إىل اجلن��وب
بقي��ادة (�س��امل ال�ش��يخ)؛ ملن��ع و�ص��ول �أي جن��دات معادي��ة �إىل م�س��رح القت��ال .ويف
ال�س��اعة الثالثة من بعد ظهر 1936/9/24م ،و�صلت قافلة ع�س��كرية من اخلليل
لتج��د الطري��ق م�س��دود ًا باحلج��ارة؛ فن��زل بع���ض اجلن��ود لإزاحته��ا ،فم��ا كان م��ن
املجاهدي��ن املرابط�ين عل��ى مقرب��ة م��ن الطري��ق �إال �أن انهال��وا عليه��م بواب��ل م��ن
الر�صا���ص فقتل��وا ع��دد ًا كب�ير ًا منهم.
ُ
ر�س� َ�ل �إليه��م قراب��ة  1500جن��دي
وق��د �س��ارع �آم��ر القافل��ة بطل��ب النج��دة؛ ف�أ ِ
بريط��اين� ،إال �أن ه��ذه النج��دة مل تتمك��ن م��ن الو�ص��ول �إىل �س��احة املعرك��ة حي��ث
ت�ص��دى له��ا املجاه��دون ،وا�س��تمر القت��ال �أك�ثر م��ن � 15س��اعة؛ �أي �إىل �صب��اح ي��وم
1936/9/25م ،وقب��ل ال�صب��اح ان�س��حب الث��وار �إىل مكامنه��م احل�صين��ة يف
اجلب��ال ،بع��د �أن كب��دوا الق��وات الربيطانية �أكرث من  40قتي ًال وغنموا كمية كبرية
م��ن الأ�س��لحة والعت��اد ،وا�ست�ش��هد يف ه��ذه املعرك��ة ثالث��ة م��ن املجاهدي��ن الع��رب.
معركــة الخضــر واستشــهاد املجاهــد ســعيد
العــاص:
لق��د كان��ت معرك��ة حلح��ول م��ن املع��ارك الكب�يرة الت��ي ق�ض��ت م�ضاج��ع الإنكليز
يف فل�سطني؛ ولذا عمدت القيادة الربيطانية �إىل التخطيط من �أجل توجيه �ضربة
قوي��ة للث��وار؛ ف�أطلق��ت عيونه��ا وجوا�سي�س��ها ملراقب��ة حتركات القائد �س��عيد العا�ص
وقوات��ه ،وبتاري��خ �/ 3أيل��ول1936 /م� ،أ�ص��درت احلكومة بالغ� ًا تفر�ض فيه نظام
من��ع التج��ول م��ن  6م�س��ا ًء �إىل � 4صباح� ًا عل��ى طري��ق اخللي��ل الواقع��ة ب�ين بلدي��ة
القد���س وح��دود ل��واء القد���س �إىل م��ا بع��د قرية الظاهري��ة؛ متهيد ًا للهج��وم الكبري
ال��ذي كان��ت تع��د له �س��لطات االنت��داب؛ للق�ضاء على الث��وار يف املنطقة.
ويف /4ت�ش��رين الأول1936/م ،طوق��ت ق��وة ُتق � َّد ُر بثالث��ة �آالف جن��دي

بريطاين منطقة وا�سعة من اجلبال والأرا�ضي الواقعة بني القد�س واخلليل ،حيث
كان يف هذه املنطقة  120ثائر ًا؛ على ر�أ�سهم املجاهد �سعيد العا�ص ،وقد اتخذوا
م��ن جب��ال اخل�ضر مع�س��كرات لهم.
كان القائ��د يراق��ب حرك��ة التطوي��ق الع�س��كرية وي�ش��عر بحراج��ة املوق��ف؛
فو�ض��ع خط��ة وزع به��ا معظ��م رجال��ه ،و�أب��ى الباق��ون �أن يفارق��وه ،ويف �صب��اح الي��وم
ال�ساد�س من ال�شهر نف�سه ،وجد الثوار �أنف�سهم حماطني ب�سور عظيم من اجلنود،
والتقى الفريقان وجه ًا لوجه واحتدمت املعركة وحمي وطي�سها .ورغم عدم تكاف�ؤ
موازي��ن املعرك��ة ب�ين الث��وار واجلن��ود الربيطاني�ين� ،إال �أنَّ �س��عيد العا���ص وجن��وده
�أ َبوا �أن ي�ست�سلموا للواقع ،فوقف العا�ص بقامته ال�شاخمة مطلق ًا الر�صا�ص باجتاه
الأعداء ،ف�أ�صيب بثالث ر�صا�صات يف �أنحاء ج�س��ده؛ لي�ست�ش��هد القائد دفاع ًا عن
فل�س��طني ،و�أ�صي��ب م�س��اعده القائ��د عب��د الق��ادر احل�س��يني بطعن��ة حربة يف �أ�س��فل
ظهره.
ا�س��تطاع الثوار �س��حب جثمان ال�ش��هيد العا�ص من �أر�ض املعركة و�إخفاءه� ،إىل
�أن َّمت ت�ش��ييعه الحق ًا يف قرية اخل�ضر ،و�ش��يع يف موكب جماهريي مهيب� ،ش��اركت
في��ه وف��ود م��ن �س��ائر امل��دن والق��رى الفل�س��طينية ،ووري ال�ثرى يف ت��راب فل�س��طني
املقد�س.
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القابضات ىلع الجمر

أمهات األسرى ..مدارس الصبر
إلهام الحكيم
كاتبة وصحفية

ال ميك��ن فت��ح مل��ف الأ�س��رى الفل�س��طينيني دون ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى �آالف
ال�س��نديانات ال�ش��اخمة ،الداعم��ة للأح��رار املدافعني عن حقه��م باحلرية واحلياة
عل��ى �أر�ضه��م؛ الت��ي ورثوه��ا ع��ن الآب��اء والأج��داد؛ فه ��ؤالء الأمه��ات املاج��دات ال
ي�ست�سل ْمنَ بعد اعتقال �أبنائهن ،بل يوا�ص ْلنَ حمل راية احلرية ،ويتاب ْعنَ حتركاتهن
اجلماهريي��ة ال�س��لمية؛ م��ن م�س�يرات وفعالي��ات ت�ضامنية �ضمن اخلي��ام املن�صوبة
�أم��ام مق��رات امل�ؤ�س�س��ات والهيئ��ات الدولي��ة والأمم املتح��دة؛ للمطالب��ة مبعامل��ة
�أبنائه��ن و�أحفاده��ن معامل��ة �أ�س��رى احل��رب وحت�س�ين ظ��روف االعتق��ال ،وحتمي��ل
املجتم��ع ال��دويل م�س ��ؤولياته؛ يف وق��ف االنته��اكات ال�صهيوني��ة امل�س��تمرة بحقه��م
تدوي��ل ق�ضي��ة الأ�س��رى ،-و�ص��و ًال للإف��راج عنه��م وني��ل حريته��م وع��ودة حياته��م�إىل م�س��ارها الطبيع��ي..
وهن��ا �س��نلقي ال�ض��وء عل��ى بع���ض ه ��ؤالء ال�صاب��رات وجتاربه��ن املري��رة؛ يف
ق�ص���ص فقده��ن لفل��ذات �أكباده��ن �أ�س��ر ًا �أو �ش��هادة:
• وال��دة عمي��د الأ�س��رى الفل�س��طينيني والع��رب نائ��ل الربغوث��ي :احلاج��ة فرح��ة
الربغوث��ي .اع ُت ِق� َ�ل ول ُده��ا 1978/4/4م ،و�س� ّ�طر م��ع �ش��قيقه عم��ر واب��ن عمهم��ا
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�ات م��ن البطول��ة والتح��دي يف غياهب ال�س��جن.
فخ��ري �صفح� ٍ
واظب��ت �أم نائ��ل؛ عل��ى زيارته��م �أوالده��ا وحثه��م عل��ى ال�صم��ود وال�ص�بر ور���ص
�صف��وف الأ�س��رى� ،إ�ضاف��ة مل�ش��اركتها يف امل�س�يرات واالعت�صام��ات الت�ضامني��ة
وحتفي��ز الأمه��ات عل��ى التما�س��ك يف وج��ه االحت�لال وع��دم اال�ست�س�لام لل�ضع��ف.
زرع��ت �ش��جرة ليم��ون با�س��م نائ��ل ،و�ص��ارت تطعم��ه منها خ�لال الزي��ارة .ذات يوم
ناداه��ا اجلن��دي" :ي��ا فرخ��ة" ،ف��ردت علي��ه�" :أن��ا فرخ��ة ،ب���س خ ّلف��ت دي��وك ع�ش��ان
يلعن��وا �أبوك".
خطط��ت خلط��ف جن��دي �صهي��وين؛ ملبادل��ة ابنه��ا املحك��وم بامل�ؤب��د ب��ه؛ ف ُعو ِق َب ْت
باملن��ع م��ن الزي��ارة م��دة �س��ت �س��نوات متتابع��ة ،و ُت ُو َّف َي� ْ�ت ع��ام 2005م دون ر�ؤي��ة
ابنه��ا؛ ال��ذي ا�س��تحق لق��ب (ج�نرال ال�ص�بر)؛ لق�ضائ��ه �أك�ثر م��ن ن�ص��ف عم��ر
الق�ضي��ة الفل�س��طينية �أ�س�ير ًا.
ُ
جب
• وال��دة ك��رمي يون���س عمي��د الأ�س��رى الفل�س��طينيني املُعت َقل من��ذ 1983م� :أ ِ َ
اب ُنها على مغادرة املقاعد اجلامعية ليقبع خلف جدران �سجون االحتالل �إثر قتله
جلندي �صهيوين؛ يف العملية الفدائية التي نفذها برفقة �سامي وماهر يون�س.
مل تتخل��ف الوال��دة ال��ر�ؤوم؛ -رغ��م تقدمه��ا بالعم��ر -ع��ن زيارت��ه ،وعندما كان
ك��رمي يراه��ا مت�ضايق��ة ،كان ميازحه��ا" :ال ّمي��ا ..كتار� ،إحنا � 11ألف �أ�س�ير هون ال
تقلقي".
�أقواله��ا حتك��ي ق�ص��ة �صربه��ا وثباته��ا؛ ف�إث��ر وف��اة وال��ده وع��دم م�ش��اركته
بالت�ش��ييع قالت�" :صابرون ..فل�س��طني �س��تبقى ،وهذا جزء من حقها علينا" .وهي
الهاتف��ة يف ت�ضامنه��ا م��ع الأ�س��رى �أثن��اء �إ�ضرابهم عن الطعام�" :إم��ا الكرامة و�إما
ال�ش��هادة"..
• �أم نا�صر �أبو حميد :جمعت بني ا ُ
حل ْ�س� َنيني؛ الأ�س��ر وال�ش��هادة .والدة ال�ش��هيد
عب��د املنع��م و�أربع��ة �أ�س��رى من��ذ الع��ام 2002م؛ (نا�ص��ر ،فريد ،حمم��د ،ن�صر)،
وكله��م ذوو �أح��كام عالي��ة تتج��اوز امل�ؤبد ْي��ن .ه��ي مث��ال الأم املواظب��ة عل��ى زي��ارة
�أبنائها يف عدة �سجون طوال ال�سنوات املا�ضية ،منا�ضلة ال ترتك طريق ًا ت�ضامني ًا
م��ع الأ�س��رى وعائالته��م �إال وت�س��لكه؛ فق��د �ش��اركت الأ�س��رى يف الإ�ض��راب املفت��وح
عن الطعام 2017م ،رغم تقدمها بالعمر ( )69عام ًا �آنذاك؛ �إ�ضافة مل�ش��اركتها
يف الفعالي��ات والن�ش��اطات الت�ضامني��ة واملطالب��ة بتح�س�ين ظ��روف الأَ ْ�س��ر ..له��ا
حكاية حتدي و�شموخ �ضد �سيا�سة االحتالل يف هدم البيوت؛ فعندما هدم اجلنود
بيته��ا؛ -املك� ّون م��ن �أربع��ة طوابق له��ا ولعائالت �أوالدها للمرة الرابع��ة نهاية العام
2018م ،لك َّنهم مل ي�س��تطيعوا هدم �إرادتها ،-كان ردّها" :م���ش رح يك�س��رونا ،هم
يهدوا و�إحنا بنبني ..لن ننهار ولن ن�ست�س��لم ،منزيل فداء لفل�س��طني و�ش��عبها".

• ليل��ى عبي��د عي�س��اوي :مقد�س��ية الهوي��ة واله��وى ،وال��دة ال�ش��هيد ف��ادي؛
والأ�س��رى�( :س��امر ،مدح��ت ،ر�أف��ت� ،ش��ادي ،فرا���س� ،ش�يرين)؛ الذي��ن تبادل��وا
االعتق��ال يف �أوق��ات متفاوت��ة ،لك��ن �أ�صعبه��ا كان بوج��ود خم�س��ة منه��م ب��آنٍ واح��د
وب�س��جون خمتلف��ة؛ م��ا ا�ضطره��ا ووالده��م لتقا�س��م املهم��ات بالزي��ارة �أو ح�ض��ور
املحاكم��ة� ،إذا �ص��ادف املوع��د يف الي��وم نف�س��ه! خا�ض ولدها �س��امر �أط��ول �إ�ضراب
ع��ن الطع��ام يف التاري��خ ل�ـ 27يوم� ًا� .أح��ال �صموده ه��ذا ل�صنيع والدت��ه وتربيتها له
قائ�ل ًا" :ه��ذا الإ�ض��راب نت��اج تربيت��ي؛ ب�� ّأل �أتن��ازل ع��ن حق��ي".
ُم ِن َع� ِ�ت الوال��د ُة العظيم� ُة م��ن ر�ؤي��ة �س��امر ،حت��ى م��ن ح�ض��ور املحاكم��ة خ�لال
�إ�ضراب��ه؛ فتحول��ت �إىل و�س��يلة �إع�لام متنقل��ة داعم��ة ل��ه" :نف�س��ي �أحمله وم��ا �أخليه
مي�شي على الأر�ض" ..يا لق�ساوة امل�شهد على � ٍّأم ترى ال�صور امل�ؤملة لولدهاُ ،وت َن ُع
�راح ُه ثم �أُعي��د اعتقاله جمدد ًا..
م��ن مالم�س��ته �أو حت��ى ر�ؤيت��ه ملح� ًا! وق��د �أُط ِلقَ �س� ُ
تتوح��د حي��اة ال ِّأم
• وال��دة عمي��د الأ�س��رى الع��رب �صدق��ي املق��ت :هن��ا ّ
الفل�سطينية مع ال�سورية؛ فتتمثل مبحمودة املقت؛ بنت اجلوالن املحتل ،زوجة �أول
�أ�س�ير �س��وري بع��د النك�س��ة ،الت��ي دفع��ت �ضريب��ة االنتم��اء للوطن والتم�س��ك بالهوية
والقومية .تعاقب �أبنا�ؤها ال�س��تة على ال�س��جون ال�صهيونية ،وقد تواجدوا جميعهم
م��د ًة داخ��ل �أ�س��وار املعتقالت املتفرقة ،ثم �أُف� ِ�ر َج عنهم� .أما �صدقي؛ -الذي اع ُت ِق َل
ليل��ة عي��د الأ�ضح��ى 1985م ،-فق��د �ش��طب االحتالل ا�س��مه من �صفق��ات التبادل،
وم��ازال يقب��ع خل��ف اجل��دران م��ع �إخوت��ه �أ�س��رى احلري��ة الفل�س��طينيني� ،إث��ر عودته
للأ�س��ر بع��د حري��ة ا�س��تمرت � 3س��نوات فق��ط (2015-2012م)! والأم ال�صابرة
يف انتظاره��ا تق��ول" :عي��دي ي��وم حتري��ر �صدقي".
• �أم ج�بر و�ش��اح وال��دة الأ�س��رى الفل�س��طينيني والع��رب :كم��ا ه��نَّ مئات الن�س��اء
الفل�س��طينيات جاب��رات ع�ثرات الك��رام م��ن الأ�س��رى ،م��ن �أبناء (�س��ورية ،الأردن،
الع��راق ،ال�س��ودان ،لبن��ان)؛ الذي��ن م��ن امل�س��تحيل زي��ارة �أهله��م له��م ،فت ��ؤدي
�أمهات فل�سطني هذا الدور الإن�ساين الأمومي؛ بتلبية طلباتهم ومتابعة �ش�ؤونهم..
وكان��ت عمي��دة ه��ؤالء الأمه��ات �أم ج�بر توا�ص��ل زي��ارة �أوالده��ا الروحي�ين م��دة
� 22س��نة متتابع��ة رغ��م الإف��راج ع��ن �أبنائه��ا؛ (ج�بر ،دياب ،يا�س��ر ،با�س��ل) .تب ّنت
� 44أ�س�ير ًا ،وكان��ت له��م خ�ير � ٍّأم بغي��اب �أمهاته��م ،وحتول��ت ل�س��اعي خ�ير ب�ين
الأ�سرى و�أهلهم ونادي الأ�سري .مل تتغيب عن الزيارة الدورية لل�سجون دون ت�أخري
�أو تق�ص�ير ،وكان��ت تقط��ع مئ��ات الأمي��ال ب�ين غ��زة وال�س��جون املتفرق��ة ،ال متنعه��ا
ال�ش��يخوخة م��ن متابع��ة �ش��ؤون �أبنائه��ا الذي��ن مل تلدهم.
زارت بع�ضه��م يف لبن��ان بع��د حترره��م م��ن الأ�س��ر ع��ام 2008م ،وعانقت لأول
م��رة؛ (�أن��ور يا�س�ين� ،س��مري قنط��ار ،علي ،نبيه ،ب�لال ،حمد ،كاي��د) ،م�ؤكد ًة ثقتها
بحتمية االنت�صار ،واعد ًة مبتابعة �ش��ؤون الأ�س��رى حتى �آخر رمق يف حياتها..
بع���ض مدار���س ال�ص�بر ،وينابي��ع املحب��ة ،ومناه��ل الأموم��ة احل��ق ،م��ا ز ْل��نَ
وغريهن يتاب ْعنَ ت�سطري مالحم ال�صرب والبطولة؛ املمهور بختم وجع ال ِّأم لتغييب
فل��ذات �أكباده��ن..؛ حت��ى ني��ل احلري��ة ودح��ر �آخ��ر مغت�ص��ب م��ن �أر���ض فل�س��طني
الأبية.
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مطبخنا

ورق العنب بالزيت
اليالنج��ي (املح�ش��ي الكذاب��ي)؛ وجبة �صحي��ة ُت�ؤ َك ُل
�س��اخنة �أو باردة تنت�ش��ر يف عموم ريف بالد ال�ش��ام،
مكونه��ا الرئي���س ه��و ورق �ش��جرة العن��ب (الدالي��ة)؛
الت��ي ي��كاد ال يخل��و من��زل ق��روي فل�س��طيني منه��ا؛
فاخل�ض��رة �أ�سا�س��ية والزراع��ة م��ن �أولوي��ات الفالح��ة
الفل�س��طينية؛ الت��ي تعتم��د عل��ى �إنتاجه��ا و�ش��غل يديه��ا
�أ�سا�س� ًا للغ��ذاء اليوم��ي لعائلته��ا ،حمقق��ة مقول��ةِ �" :أك ْلن��ا
م��ن زر ِْعن��ا ،و ِل ِب ْ�س��نا م��ن ن�س��يجناُ ،
و�ش� ِ�ربنا م��ن نبعتن��ا"،
وهي تنق�ش تلك املقولة على ثوبها الفالحي؛ فتغرز ر�سمة
العنق��ود وال�س��روة وخمتل��ف ال��ورود والنبات��ات واحليوان��ات
والطبيع��ة املحيط��ة؛ لت�ؤك��د انتماءه��ا لتل��ك الأر���ض املبارك��ة.
املقادير:
• ن�صف كغ ورق عنب كبري منقوع باملاء املغلي  5دقائق.
•  2ك��وب كب�ير �أرز ق�ص�ير احلب��ة ،منق��وع مب��اء فات��ر ن�ص��ف
�ساعة.
•  3حبات كبرية بندورة حمراء طازجة مفرومة ناعم.
•  2حبة ب�صل ياب�س متو�سط احلجم مفروم ناعم.
•  1ر�أ�س ثوم مق�شور ومفروم ناعم.
• � 1ض ّمة بقدون�س مفروم ناعم.
• � 1ض ّمة نعناع �أخ�ضر مفروم ناعم �أو ملعقتا نعنع جمفف.
•  3حبات بطاطا متو�سطة مقطعة �شرائح.
•  1كوب كبري ع�صري ليمون.
•  1كوب �صغري دب�س رمان.
•  1كوب كبري زيت زيتون.
•  1ملعقة �صغرية بن مطحون.
• ملح طعام ،م�سحوق حم�ض الليمون ح�سب الرغبة.
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طريقة التحضير:
ُن�ص ّفي الأرز من املاء.
.1
ُ .2ن ُ
�ضيف له البندورة والبقدون�س والنعناع والب�صل والثوم والنب.
 .3ن�س��كب ن�ص��ف كمي��ة ع�ص�ير الليم��ون ،دب���س الرم��ان ،زي��ت
الزيت��ون م��ع ر�ش��ة حم���ض الليم��ون ومل��ح الطع��ام ،ونخل��ط
امل��واد حت��ى التم��ازج.
 .4نح�ش��و ورق��ة العن��ب ب�ش��كل جي��د وبكمي��ة �أك�ثر م��ن
ح�ش��وة الورق باللحم ،ونلفها ب�ش��كل متقن ومتما�س��ك؛
منع ًا النفالتها.
ُ .5نر ِّت� ُ�ب �ش��رائح البطاط��ا �أ�س��فل وع��اء الطب��خ (الطنج��رة) ،ث��م
َن ُ�ص� ُّ�ف فوقه��ا ورق العن��ب.
 .6نر���ش املل��ح وحم���ض الليم��ون ،ن�س��كب الزي��ت ودب���س الرم��ان
وع�ص�ير الليم��ون.
 .7ن�ض��ع الفخ��ارة (التق��ل) �أو �صحن� ًا م�س��طح ًا عل��ى ال��ورق املح�ش��و؛
حفاظ ًا على متا�س��كه.
 .8نغم��ر الطع��ام بامل��اء الفات��ر ،ون�ض��ع الطنج��رة عل��ى ن��ار قوي��ة حتى
الغلي��ان ،ث� ّ�م على نار هادئة حتى الن�ضج التام.
 .9نق ّل��ب ال��ورق يف �صيني��ة وا�س��عة ،ث� ّ�م نرتبه يف وعاء ال�س��كب ونزينه
ب�شرائح الليمون.
مالحظة:
يف الربي��ع ،ميك��ن و�ض��ع حب��ات م��ن اجلارن��ك
ب�ين طبق��ات ال��ورق قب��ل الطه��ي؛ لتك�س��به طعم� ًا
حام�ض� ًا ممي��ز ًا ،كم��ا ميك��ن ح�ش��و الباذجن��ان
ب��دل ورق العن��ب.

الينسونية

املقادير:
•  2كوب كبري دقيق.
•  5كوب كبري �سميد.
•  3ملعقة كبرية يان�سون حب.
•  1ملعقة �صغرية يان�سون مطحون ناعم.
•  1.5ملعقة كبرية �سم�سم.
•  1ملعقة كبرية حبة الربكة.
•  1ملعقة �صغرية خمرية.
•  3/4كوب كبري زيت نباتي.
•  2ملعقة �صغرية �سمن حيواين �أو زبدة �أو �سمن نباتي.
•  2كوب ماء مغلي؛ لنقع اليان�سون احلب.

إعداد
إنعام الحكيم

طريقة التحضير:
 .1نغل��ي امل��اء ون�ضي��ف �إلي��ه اليان�س��ون احل��ب؛ ليغلي مع��ه قلي ًالَّ ،ثم
نرتكه منقوع ًا جانب ًا حتى ي�صبح املاء دافئ ًا ومن ّكه ًا باليان�سون.
 .2نخل��ط امل��واد اجلاف��ة جميعه��ا ،ن�ضي��ف الزي��ت ،ونفرك��ه جي��د ًا
م��ع املزي��ج حت��ى يتجان���س ويت�ش��رب الزيت ب��ه بالكامل.
 .3ن�ضي��ف تدريجي� ًا اليان�س��ون امل�صف��ى ،ث� َّ�م ن�أخ��ذ م��ن م��اء النق��ع
حاجتن��ا لعج��ن اخللي��ط حتى تت�ش��كل لدين��ا عجينة طرية.
 .4من�دّد العجين��ة يف �صيني��ة مدهونة بال�س��منة �أو الزبدة،
ونرتكها جانب ًا مدة �ساعتني حتى تتخمر وترتاح.
 .5نقط��ع العجين��ة ح�س��ب الرغب��ة وندخله��ا لف��رن
بح��رارة  180درج��ة حت��ى الن�ض��ج واكت�س��اب الل��ون
الذهب��ي.
 .6ن�سكب عليها القطر.
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تقرؤون في العدد القادم من زهرة المدائن:

ٌّ
خاص :عنصرية الكيان الصهيوني« ..يهود الفالشا» نموذجًا
ملف
ٌّ
ٌ
ٌ
كنعانية تحت االحتالل
حقيقة
حقائق ضد التهويد :نفق سلوان في القدس..
الصحافة المقدسية ودورها في مقاومة االحتالل (الجزء )1
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الفلســطينيين األصلييــن شــيئًا فشــيئًا.

