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القدس هي المحور
ال يخفــى عــى أحــد مــا تشــهده فلســطني العزيــزة عمومــاً، والقــدس خصوصــاً مــن هجمــة صهيونيــة رشســة، ضــد 
ــة  ــة القضي ــن بعدال ــّر يؤم ــوين عــى الفلســطينيني وعــى كّل ح ــع الصهي ــر الواق ــرض األم ــدف ف ــاتنا، به ــا ومقدس أهلن

ــان الغاصــب. ــي واملحــي مــع الكي الفلســطينية، ويف ظــّل التواطــؤ العامل

وال شــّك يف أّن انحيــاز الــدول الكــرى عامليــاً إىل الكيــان الصهيــوين، هــو انحيــاز مفهــوم األســباب، ألّن هــذه الــدول 
كانــت ومــا زالــت دوالً اســتعامرية إجراميــة، تنهــب الــروات وتقتــل األبريــاء وتصــادر اســتقالل الــدول املســتضعفة، وإن 

اختلفــت أشــكال االســتعامر واإلجــرام نوعــاً مــا بــني التاريــخ والحــارض.

ــان  ــكاً، وهــي الكي ــاً وفت ــه األشــد خبث ــه أن يســتغني عــن أدات ــن ل ــي ال ميك واملــروع االســتعامري اإلجرامــي العامل
املؤقــت وغــر الرعــي »إرسائيــل«، التــي ُزرعــت يف أكــر البقــاع أهميــة مــن مختلــف النواحــي االســراتيجية، وكذلــك 

ــة. ــة والديني ــة والثقافي مــن النواحــي التاريخي

لكــن غــر املفهــوم وال املعقــول هــو تواطــؤ هــذه الــدول املســكينة، الــدول التــي تنتمــي إىل مــا يُدعــى األمــة العربيــة 
ــرى  ــت ال ت ــب، وأصبح ــدو الغاص ــع الع ــراتيجي م ــف االس ــة التحال ــاً إىل مرتب ــا حالي ــل بعضه ــي انتق ــالمية، والت واإلس
وجودهــا وال سياســتها وال اقتصادهــا وال حتــى تاريخهــا وثقافتهــا ودينهــا إال بعيــون صهيونيــة؛ فيــاَل العجــب الُعجــاب !

لكــْن لهــذا االنتقــال ضمــن خــط التطبيــع الذليــل أســبابه العميقــة والخطــرة؛ ليــس لــدى هــذه الــدول املطبعــة، ولكــن 
ــُل املــروع االجتامعــي  ــان الغاصــب؛ وخالصــة هــذه األســباب فش ــدى الكي ــع، ول ــرار التطبي ــا ق ــن أمــى عليه ــدى م ل
واملــدين الصهيــوين؛ الــذي عجــز عــن دمــج الشــعب الفلســطيني ضمــن الرؤيــة الصهيونيــة، رغــم كل محــاوالت األرسلــة 
ــوين واالســتعامري االنتقــال مــن املركــز  ــب؛ فقــرر الصهي ــب وترهي ــرة املتوزعــة مــا بــني ترغي ــا الكث املســتمرة، وأدواته
»فلســطني« إىل األطــراف »دول التطبيــع« لعلـّـه يحّقــق هنــاك نــراً ميكــن أن يســتثمره يف »املركــز« ضــد أصحــاب األرض 

والحقــوق !

بعــد أكــر مــن ســبعني عامــاً مــن االحتــالل، حافــظ الفلســطينيون عــى هويتهــم وعــى متســكهم بأرضهــم وحقوقهــم، 
ــم  ــن بالده ــاع ع ــل الدف ــن أج ــة م ــات العظيم ــم التضحي ــبّاقني يف تقدي ــاً س ــوا دوم ــودة، وكان ــقُّ الع ــا ح ويف مقدمته

ومقدســاتهم وحريتهــم.

عــى الطــرف املقابــل، وكــام يقــول أحــد كبــار املفكريــن الفلســطينيني: )أفلــت اليهــود ِمــن »غيتــو« أملانيــا والنازيــة 
َجَســديّا. لكّنهــم اىل اآلن يعيشــون يف »غيتــو« نفــي وعقــي يجعــل اإلرسائيليــني اليــوم وكأنهــم مختبئــون يف غابــة حتــى 

تنتهــي الحــرب عليهــم(.

هــذان املوقفــان املتناقضــان يتجليــان دومــاً عنــد كل حــدث تشــهده فلســطني، وعنــد كل مواجهــة صغــرة أو كبــرة، 
وخاصــة عندمــا يكــون املســجد األقــى وتكــون القــدس الريــف هــي ســاحة املواجهــة.

ال... بــل إن القــدس يف الحقيقــة هــي محــور كل املواجهــات، كانــت ومل تــزل؛ محــور املواجهــة امليدانيــة عــى األرض، 
ــة  ــة والفكري ــات الثقافي ــاد والتجلي ــتقبلية، ومحــور األبع ــة املس ــي والحضــاري، ومحــور الرؤي ــروع االجتامع ومحــور امل

والدينيــة.

وبنــاء عليــه ال مجــال لحيــاة أي مــروع ينســخ القــدس مــن طبيعتهــا، أو يعطيهــا أهــالً غــر أهلهــا الحقيقيــني؛ وقــد 
ــدون  ــدس ب ــى للق ــدس، وال معن ــدون الق ــطني ب ــى لفلس ــال معن ــور... ف ــا مبت ــدس تاريخن ــدون الق ــال: )ب ــن ق ــدق م ص
ــة  ــًة ثثَلْجيّ ــل« فليســت إال عاصف ــا »إرسائي ــدون القــدس. وأمَّ ــزّة وال كرامــة للعــرب واملســلمني ب األقــى والقيامــة، وال ِع

ــْت(. ــا، إن واجهــْت شــمَس املقاومــِة ونرانهــا ذاب وقعــت عــى بالدن

القدس هي املحور.

كل األحــداث تؤكــد ذلــك؛ وقــد كانــت )ســيف القــدس( إعالنــاً عمليــاً لهــذا البيــان؛ كــام كانــت قبلهــا انتفاضــة األقــى 
ــن  ــة املرابطــني يف املســجد األقــى، الذي ــوم هب ــات 2017، وكــام هــي الي ــة البواب 2000 وانتفاضــة القــدس 2015 وهب

يحيطــون املســجد بأجســادهم وأرواحهــم، ليمنعــوا عنــه دنــس املســتوطنني، ويحرســوه مــن اعتــداءات الصهاينــة.

وعــى جميــع أبنــاء هــذه األمــة أن يكونــوا طوقــاً حاميــاً ودرعــاً حصينــة لهــؤالء املرابطــني، وأن يحفظــوا وصية رســولهم 
يف القــدس وأهلهــا؛ وَمــن ال يتبــع رســولَه إىل األقــى، فلــن يســتحق رشف االنتســاب إىل مجــد هــذا الرســول.
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مبناســبة حلــول يــوم القــدس 
-4-26 الثالثــاء  َعقــد،  العاملــي، 

الســنوي  القــدس«  »منــُر   ،2022
ــة  ــادة املقاوم ــع ق ــذي جم ــاَءه ال لق
عــر الفضــاء االفــرايض، بحيــث 
ألقــوا كلــامت بهــذه املناســبة، وبثتهــا 

قنــوات فضائيــة عــّدة.

وقــال األمــني العــام لحــزب الله، 
الســيد حســن نــر اللــه، خــالل 
مشــاركته يف »منــر القــدس«، إّن 
القضيــة الفلســطينية »تضــّج بالحيــاة 
مــن جديــد، وتجــد لهــا مزيــًدا مــن 
املؤيديــن واملجاهديــن املســتعدين 

ــا«. ــة مــن أجله للتضحي

اللــه،  نــر  الســيد  وأكــد 
كانــت  العــدو  »اســراتيجية  أّن 
ــت  ــى الوق ــان ع ــى الره ــوم ع تق
للقضيــة  الشــعوب  نســيان  وعــى 
»مــا  أّن  إىل  الفتًــا  الفلســطينية«، 
ــة  ــا، برك ــس متاًم ــو العك ــري ه يج
ــي  ــاد والبصــرة، الت اإلميــان والجه
تعــّر عنهــا دول محــور املقاومــة 

وشــعوبه«. وقــواه 

املقاومــة  »محــور  أّن  وأوضــح 
املتعاظــم يجــب أن يَُســّمى أيًضــا 
ــدس  ــق، ألن الق ــدس بح ــور الق مح
هــي النقطــة املركزيــة الجامعــة«، 
مشــرًا إىل أّن القــدس »تعــود اليــوم 
ــا،  ــع عنه ــا ســيف يف غــزة يداف وله
ــايض يف  ــام امل ــدث يف الع ــام ح ك

ــدس«. ــيف الق ــة س معرك

وتابــع الســيد نــر اللــه: »تعــود 
ــوم محــور يجتمــع  القــدس ولهــا الي
ــة  ــة القوي ــه اإلقليمي ــع معادلت ليصن
الصلبــة مــن أجــل حاميتهــا أواًل، 
ــود  ــا: »تع ــا«، مضيًف ــا ثانيً وتحريره

فلســطني  يف  وشــعبها  القــدس، 
املالحــم  يصنــع  وغــزة  والداخــل 

الكيــان«. تهــّز  التــي 

وأشــار الســيد نــر اللــه إىل 
ــه نعتــر أنفســنا  ــه »يف حــزب الل أنّ
إىل  األمامــي  املواجهــة  خــط  يف 
جانــب إخوتنــا يف فصائــل املقاومــة 
»كل  أّن  إىل  الفتًــا  الفلســطينية«، 
مــن ينتمــي إىل هــذا الخــط وهــذا 
املحــور يتعــرّض لحصــار وعقوبــات، 
هدفهــا التخــي عــن القــدس وعــن 
ــة«. ــق املقاوم ــن منط ــطني وع فلس

وقــال األمــني العــام لحــزب اللــه 
إّن »الصمــود هنــا، يف مواجهــة هذه 
التضييقــات والحصــار واإلرهــاب، 

جــزٌء أســايس مــن معركــة املقاومة«، 
ــهدائنا  ــع ش ــا م ــا أّن »عهدن موضًح
ولبنــان  فلســطني  يف  العظــام 
ــن،  ــران واليم ــراق وإي وســوريا والع
ويف مقدمهــم شــهيد القــدس الحــاج 
ــنحطم كل  ــا س ــليامين، أنن ــم س قاس
املؤامــرات،  كل  ونُســقط  القيــود 
ونُســقط كل الخناجــر التــي تحــاول 
ويف  ظهورنــا  يف  تطعننــا  أن 

صدورنــا«.

يــوم  العــامل  أحــرار  ويحيــي 
القــدس العاملــي يــوم الجمعــة األخر 
مــن شــهر رمضــان املبــارك مــن كل 
ــوق  ــًدا عــى الحق ــك تأكي عــام، وذل

ــه. ــع مع ــالل والتطبي ــض االحت ورف

السيد نصر الله: نقف على مشارف النصر الكبير 
والعظيم والنهائي
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لحركــة  العــام  األمــني  أكــد 
ــة،  ــاد النخال ــالمي، زي ــاد اإلس الجه
ــت  ــه، ويُثب ــوي بإرادت ــعبنا ق أّن »ش

أنــه لــن يتخــى عــن القــدس«.

ولفــت النخالــة خــالل كلمتــه يف 
لقــاء “منــُر القــدس” الســنوي الذي 
ــادة املقاومــة عــر الفضــاء  جمــع ق
االفــرايض، إىل أّن »إيــران تحتضن 
عريًضــا  أفًقــا  وتفتــح  املقاومــة، 
النــر«،  لتحقيــق  للمجاهديــن 
ــرك  ًــا أن يُ ــد كان مؤمل ــا: »لق مضيًف
هــذه  يف  الفلســطيني  الشــعب 
الظــروف مــن أشــقائه«، مشــرًا إىل 
وجــود »مــن أبــرق رســائل تهنئــة إىل 

االحتــالل«.

وأضــاف النخالــة، أّن “الشــعب 
ــذا  ــر ه ــف ليك ــطيني يصط الفلس
التغــول والعلــو واالفســاد االرسائيي، 
ويخــوض معاركــه يوميــة، ويعلــن أن 
ــا  ــطني بالدن ــا وأن فلس ــدس لن »الق
مهــام عــال الطغيــان، ومهــام تحالف 
طغيــان  كل  الطغيــان  هــذا  مــع 

األرض«.

الشــعب  أّن  النخالــة  وأكّــد 
وإن  بإرادتــه،  قــّوي  الفلســطيني، 
ــن  ــه ل ــت أن ــدده، يثب ــل بع كان قلي
يتخــّى عــن القــدس، »مــرى نبينــا 
ومحــّط  الســامء،  اىل  ومعراجــه 
ــو  ــة نح ــرتنا املقّدس ــا يف مس رحالن

وجــه اللــه«.

املقاومــة  مقاتــي  »أّن  وتابــع 
ــداًدا  ــون مســاحة فلســطني امت يغطّ
مــن املعتقــالت ونفــق الحريــة وكتيبة 
جنــني، إىل األرايض املحتلــة عــام 
ــة  ــة الغربي ــواًل إىل الضّف 1948، وص
الباســلة وكّل مدنهــا وقراهــا، ابتــدًء 
مــن جنــني أيقونــة املقاومــة إىل 
القــدس ومرابطيهــا، إىل غــزّة ســيف 
ــا عــن  ــا دفاًع القــدس املــّرع دامئً
القــدس، التــي لــن تنحنــي وتستســلم 
ــخ«. ــة التاري ــة، وحثال ــزاة والقتل للغ

ــة، عــى أّن »هــذا  وشــّدد النخال
النهــوض الفلســطيني، الــذي يفــرض 
نفســه بتضحياتــه عــى قــوى الظلــم 
لــكل  األمــل  ويبعــث  واالســتكبار، 
مســلمي العــامل وأحرارهــم«. وقــال: 

»لــن نراجــع ولــن نســاوم حتــى 

ــر«. الن

ــران  ــف إي ــة مبوق ــاد النخال وأش

فلســطني،  بقضيــة  والتزامهــا 

القــدس، داعيًــا إىل أن  وبتحريــر 

ــه  ــذي أطلق ــوم القــدس ال »يكــون ي

اإلمــام الخمينــي مناســبة تجتمــع 

فيــه كلمــة املســلمني نــرة للقــدس 

املقــاوم«. ولفلســطني وشــعبها 

لحركــة  العــام  األمــني  وأكّــد 

ــطيني  ــعب الفلس ــاد« أّن »الش »الجه

هــذه  يعيــش يف  العنيــد،  املقاتــل 

األيــام، أعظــم تجلياتــة ويف قّمــة 

تضخياتــه، ويف يــوم القــدس يقــّدم 

ــك  ــا ميل ــكل م ــي ب ــهداء ويضّح الش

حتــى تبقــى القــدس إســالمية«.

النخالة: لن نتراجع أو نساوم حتى النصر وإيران تحتضن 
المقاومة



6

الســيايس  املكتــب  رئيــس  قــال 
لحركــة »حــامس«، إســامعيل هنيــة، 
ــام  ــذا الع ــأيت ه ــدس »ي ــوم الق إّن ي
عــى وقــع األحــداث الكبــرة التــي 
ــالمية  ــدس اإلس ــات الق ــها مقدس تعيش

واملســيحية«.

يف  كلمتــه  خــالل  هنيــة  وأكــد 
ــُر القــدس” الســنوي الــذي  لقــاء “من
جمــع قــادة املقاومــة عــر الفضــاء 
ــاء 26-4-2022، أّن  ــرايض، الثالث االف
»العمليــات البطوليــة ســجلت نقاطًــا 
مهمــة، يف مقّدمتهــا أّن خيــار املقاومــة 
هــو خيــار شــعب وليــس خيــار فصيــل 
»ســجلت  أنّهــا  مضيًفــا  نخبــة«،  أو 
أهميــة الضفــة ورجالهــا يف معادلــة 
ــوين، ويف  ــدو الصهي ــع الع ــراع م ال

إعــادة التــوازن االســراتيجي«.

وتابــع أّن »املقاومــة يف موجتهــا 
القــدس  قضيــة  أّن  تؤكــد  الجديــدة 
واألرسى  العــودة  وحــق  واألقــى 
طاولــة  عــى  تُحَســم  أن  ميكــن  ال 
وجــود  إىل  مشــرًا  املفاوضــات«، 
اإلرساع  إىل  العــدو  دفعــا  »عاملَــني 

يف خطواتــه، أو تنفيــذ مشــاريعه يف 
التقســيم الزمنــي والتقســيم املــكاين 

للمســجد األقــى”.

وأوضــح هنيــة أّن »العامــل األول 
يتعلــق بالتطبيــع، ومــن خــالل العالقات 
ببعــض الحكومــات العربيــة، والتحالــف 
عســكريًا وأمنيًــا معهــا«، مضيًفــا أّن 
بالداخــل  متعلــق  الثــاين  »العامــل 
الفلســطيني، واســتغالل انشــغال العــامل 

ــة«. ــية األوكراني ــرب الروس بالح

»شــعبنا  أّن  إىل  هنيــة  ولفــت 
يف  وأهلنــا  واملرابطــات  واملرابطــني 
الداخــل املحتــل وقــوة اإلســناد يف غزة 
أفشــلوا مخطــط العــدو«، متابًعــا أّن 
»غــزة أكــدت أنهــا ال ميكــن أن تكــون 
ــدة عــن هــذا الــراع، وخصوًصــا  بعي
ــب  ــم تجــاوز الخطــوط مــن جان إذا ت

ــدو«. الع

القــدس  »قضيــة  أّن  إىل  وأشــار 
اســتطاعتا، عــى  وقضيــة فلســطني 
الكبــرة  األحــداث  كل  مــن  الرغــم 
العــامل، أن تعــودا إىل الصــدارة  يف 
مجــدًدا«، مشــدًدا عــى أّن »ال أمــن وال 

اســتقرار يف هــذه املنطقــة مــا مل ينعــم 

الشــعب الفلســطيني بحقــه الكامــل يف 

أرضــه ووطنــه«.

ــغ إىل  ــه أبل ــاًل أن ــة قائ وأردف هني

»كل األطــراف أنــه ال ميكــن لشــعبنا 

ــى،  ــع األق ــر طاب ــول تغي ــا قب وأمتن

وسُنفشــل كل املخططــات«، موضًحــا أّن 

ــوط  ــاوز الخط ــدو لتج ــاوالت الع »مح

ــد  ــات ق ــن الحامق ــد م ــكاب مزي وارت

إىل  الثنــايئ  الــراع  هــذا  تحــّول 

إقليمــي«. رصاع 

يــوم  العــامل  أحــرار  ويحيــي 

القــدس العاملــي يــوم الجمعــة األخــر 

ــن كل  ــارك م ــان املب ــهر رمض ــن ش م

عــام، وذلــك تأكيــًدا عــى الحقــوق 

معــه. والتطبيــع  االحتــالل  ورفــض 

هنية: العمليات البطولية سجلت نقاًطا مهمة في 
مقّدمتها أّن خيار المقاومة هو خيار شعب



7

- 2
66

 - 
ون

ست
 و

تة
س

و 
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا
 

الخميس 4 شوال 1443 هــ، الموافق لـ 5 أيار 2022

ــة  ــد حرك ــد قائ ــن، أك ــن اليم وم
ــويث،  ــك الح ــد املل ــه، عب ــار الل أنص
هــو  العاملــي  القــدس  »يــوم  أّن 
مناســبة لتذكــر األمــة مبســؤوليتها، 
ــة«. ــذه القضي ــول ه ــا ح ولتوحيده

وشــّدد الحــويث خــالل كلمتــه 
ــنوي  ــدس” الس ــُر الق ــاء “من يف لق
الــذي جمــع قــادة املقاومــة عــر 
الفضــاء االفــرايض، الثالثــاء 26-

»ثابــت  اليمــن  أّن  عــى   ،2022-4
والريــح  الواضــح  موقفــه  يف 
ــك  ــأن التمس ــي بش ــديئ والدين واملب
بحــق الشــعب الفلســطيني«، مضيًفــا 
أنــه »ال يجــوز التفريــط يف أرض 
وحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب 

واملقدســات«. املروعــة 

ــه  ولفــت قائــد حركــة أنصــار الل
إىل أّن »محــور املقاومــة سيســعى 
الجهــود ورفــع مســتوى  لتضافــر 

ــذا  ــار ه ــيق يف إط ــاون والتنس التع
ــا  ــًدا »تبنين ــدس«، مؤك ــدف املق اله
للمعادلــة التــي أعلنهــا الســيد نــر 
تهديــد  أي  أن  وفحواهــا  اللــه، 
حربًــا  يعنــي  للقــدس  وجــودي 

إقليميــة«.
»املــد  أّن  الحــويث  واعتــر 
التكفــري« هــو »مــن أبــرز منجزات 

أعــداء األمــة«، وأنهــم »هــم وراء 
التكفــري، وتوســيعه  املــد  إنشــاء 
مضيًفــا:  األمــة«،  مســتوى  عــى 
»لقــد اتجهــوا إىل توســيع رقعتــه 
العــامل  بقــاع  ليمتــد إىل مختلــف 
اإلســالمي، إلثــارة الفــن والقتــل 
والجرائــم واإلبــادات الجامعيــة«.

الحوثي: اليمن ثابت في موقفه تجاه فلسطين

مــن جهتــه، اعتــر املرجــع الدينــي، 
املســجد  أّن  قاســم،  عيــى  الشــيخ 
الهجــامت  أكثــف  »يعــاين  األقــى 
وأقذرهــا  العدائيــة  الصهيونيــة 
وأخطرها وأرشســها«، مؤكــًدا أّن »األمة 
ــا  ــٍد لهويته ــر تهدي ــوم أخط ــه الي تواج

ووجودهــا عــى يــدي التطبيــع«.

ــه يف  ــالل كلمت ــم خ ــاف قاس وأض
ــُر القــدس” الســنوي الــذي  لقــاء “من
جمــع قــادة املقاومــة عــر الفضــاء 
ــاء 26-4-2022، أن  ــرايض، الثالث االف
ــا  ــرض علين ــي يف ــدس العامل ــوم الق »ي
أن نســتحرض كل تفاصيــل املحنــة التــي 

ــاً إىل  ــى«، الفت ــجد األق ــا املس يعانيه
ــة انخرطــت يف مأســاة  أّن »دوالً عربي
اللــدود،  العــدو  هــذا  مــع  التطبيــع 

ــه”. ــدة مع ــة واح ــت يف جبه وأصبح

وحيّــا الشــيخ قاســم، أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، الذيــن تشــهد ســاحات 
ــم  ــم وتضحياته ــى فدائيته ــاد ع الجه
ــى  ــم ع ــة وغرته ــم العظيم وبطوالته
اإلســالم، واســتعدادهم الــذي ينــدر 
والرخيــص  الغــايل  بــذل  يف  مثلــه، 
يف ســبيل الحــق والعــزة والكرامــة، 
ــة  ــه األّم ــه في ــذي تواح ــت ال يف الوق
لهويتهــا  تهديــد  اخطــر  االســالمية 

ااملطبّيعــن  يــدي  عــى  ووجودهــا 

الخائنــني.

وأكّــد الشــيخ قاســم، أّن الشــعب 

البحرينــي لــن يــرىض إال أن يكــون 

تحيــي  التــي  الشــعوب  مقدمــة  يف 

وقــال:  العاملــي،  القــدس  يــوم 

»أنتــم مبقتــى عزتكــم وكرامتكــم 

وإحساســكم الكبــر مبشــاركتكم، ترون 

ــع”،  ــار التطبي ــلوا ع ــم أن تغس أن عليك

مواجهــة  إىل  البحرينيــني  داعيًــا 

التطبيــع، كــام يُقــاوم كل ذنــب عظيــم 

ــة كــرى، وكل جــرٍم خطــر. وكل خيان

الشيخ عيسى قاسم: األمة تواجه اليوم أخطر تهديٍد 
لهويتها ووجودها
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رأى خطيــب املســجد األقــى 
املبــارك، الشــيخ عكرمــة صــري، أّن 
»املســجد األقــى محــور األطــامع، 
كــام هــو محــور الــراع الــذي 
ــا أّن »مــا  ــه االحتــالل«، مضيًف يفتعل
ــد  حــدث خــالل شــهر رمضــان يؤك
املســجد  يف  الصهيونيــة  األطــامع 

األقــى”.
كلمتــه  خــالل  صــري  وتابــع 
ــنوي  ــدس” الس ــُر الق ــاء “من يف لق
الــذي جمــع قــادة املقاومــة عــر 
الفضــاء االفــرايض، الثالثــاء 4-26-

2022، أّن »االنتهــاكات التــي جــرت 
بحــق األقــى تــدل عــى أنــه ليــس 
لــه حرمــة لــدى الصهاينــة«، مؤكــداً 
مكــة  شــأن  شــأنها  »القــدس  أّن 
ــجد  ــورة، واملس ــة املن ــة واملدين املكرم
املســجد  شــأن  شــأنه  األقــى 

الحــرام واملســجد النبــوي”.

ولفــت إىل أّن »أغلبيــة الــدول 
براعاتهــا  منشــغلة  العربيــة 
مــع  بالتطبيــع  أو  الداخليــة، 
ــم  ــن يُعفيه ــذا ل ــن ه ــالل، لك االحت
مــن املســؤولية«، موضًحــا أن »األمــة 
املقدســيني ودعــم  ملزمــة بدعــم 
متعاطفــة  والشــعوب  صمودهــم، 

معنا ونحن نخاطب الحكومات”.

ــذا  ــى أّن »ه ــري ع ــّدد ص وش

ــذه  ــا ألن ه ــر فين ــن يؤث ــع ل التطبي

تدعــم  أصــاًل  تكــن  مل  الــدول 

كان  وإمنــا  يجــب،  كــام  قضيتنــا 

شــكليًا”. الدعــم 

صبري: األقصى محور األطماع والتطبيع لن يؤّثر فينا

يف  الســنة  أهــل  مفتــي  أوضــح 

ــي،  ــدي الصميدع ــيخ مه ــراق، الش الع

أنـّـه “حــني تَســاهل الحــكام يف مقابــل 

مثــن بخــس، وهــو الجلــوس يف كرايّس 

الحكــم، تنازلــوا عــن قضيــة األمــة، عن 

ــدس”. ــن الق ــطني وع فلس

ودعــا الصميدعــي خــالل كلمته يف 

ــُر القــدس” الســنوي الــذي  لقــاء “من

جمــع قــادة املقاومــة عــر الفضــاء 

 ،2022-4-26 الثالثــاء  االفــرايض، 

“كلَّ املســلمني، يف ِشــيبهم وشــبانهم 

ونســائهم ورجالهــم، إىل وقفــة واحــدة 

ــا إىل  ــي”، الفتً ــدس العامل ــوم الق يف ي

ــامء أن  ــى العل ــاء وع ــى الفقه أن »ع

يقولــوا كلمتهــم عــر دعــوة األمــة إىل 

ــدس  ــوم الق ــة يف ي ــة التضامني الوقف

ــي”. العامل

أّن  العــراق  مفتــي  وأضــاف 

فعاليــات “منــُر القــدس” هــي رســالة 

الذيــن  املطبّعــني  وإىل  الخونــة  إىل 

مشــرًا  وضمرهــم،  دينهــم  باعــوا 

ــتتحرك  ــت، س ــة إذا اجتمع إىل أّن األم

ــا خطــوات عــز ومتكــني. وســيكون له

الصميدعي: فعاليات “منبُر القدس” رسالة إلى 
الخونة وإلى المطّبعين
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قــال رئيــس تحالــف الفتــح، هــادي 
ــف  ــوم ويق ــف الي ــا نق ــري، »إنن العام
العــامل وأحــراره،  كّل مســلمي  معنــا 
القــدس  ليــوم  وإكبــاًرا  إجــالاًل 
»اســتمرار  أّن  مؤكــًدا  العاملــي«، 
االحتــالل الصهيــوين للمســجد األقى 
واغتصابــه لــأرض الفلســطينية جرميٌة 

يجــب أن تنتهــي”.

وأشــار العامــري خــالل كلمتــه يف 
ــُر القــدس” الســنوي الــذي  لقــاء “من
جمــع قــادة املقاومــة عــر الفضــاء 
االفــرايض، الثالثــاء 26-4-2022، إىل 
أّن »قضيــة القــدس أصبحــت اليــوم 
املســلمني،  لوحــدة  ًســا  مقدَّ عنوانًــا 
األديــان  يف كل طوائفهــم، ولوحــدة 
الســاموية«، الفتـًـا إىل أّن »يــوم القدس 
ــن  ــة م ــل واملقاوم ــروع األم ــى م يبق
أجــل اســتنهاض األمــة، وشــحذ الهمــم 

ــات”. ــة الطاق وتعبئ

»فصائــل  أّن  العامــري  وأوضــح 
بعمــق  تشــعر  العراقيــة  املقاومــة 
العــراق  تحريــر  بــني  االرتبــاط 
وتحريــر القــدس وكل أرض فلســطني«، 

ــاليبه  ــّور أس ــالل ط ــا أّن »االحت مضيًف

وثقافيــة”. وأمنيــة  سياســية  إىل 

وأضــاف أّن »تحريــر العــراق مــن 

الهيمنــة األمركيــة هــو تحريــر لــه مــن 

ــدد  ــي واملتع ــوين الخف ــف الصهي الزح

»الكيــان  أّن  إىل  مشــرًا  األشــكال«، 

الصهيــوين كيــان زائــل، وكلــام انقــى 

ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــن محن ــوم م ي

انقــى يــوم مــن رخــاء هــذا الكيــان”.

»العــداء  أّن  العامــري  وأضــاف 

ــل  ــه عم ــهر ب ــة والتش ــور املقاوم ملح

شــائن يصــّب يف مــروع التطبيــع مــع 

الكيــان الصهيــوين”.

المطران عطا الله: نحن كعائلة واحدة ندافع عن القدس

قــال رئيــس أســاقفة سبســطية للــروم 

األرثوذكــس، املطــران عطــا اللــه حّنــا، 

ــة إّن »القــدس كانــت  مــن القــدس املحتل

ــتعامر  ــات االس ــا، وسياس ــتبقى ألهله وس

ــة  ــر قانوني ــة وغ ــا باطل ــالل فيه واالحت

ــة”. ــر رشعي وغ

وأكــد املطــران حنــا خــالل كلمتــه يف 

لقــاء “منــُر القــدس” الســنوي الــذي 

الفضــاء  عــر  املقاومــة  قــادة  جمــع 
 ،2022-4-26 الثالثــاء  االفــرايض، 
اإلســالمية  وأوقافنــا  »مقدســاتنا  أّن 
واملســيحية مســتهَدفة ومســتباحة، وهنالك 
ــا  ــدس«، الفتً اســتفزازات خطــرة يف الق
ــون  ــون حقيقي إىل أّن »املقدســيني مدافع
باســم األمــة كلهــا عــن هــذه البقعــة 
ــواء  ــات، س ــذه املقدس ــن ه ــة، وع املبارك

كانــت إســالمية أو مســيحية”.

خنــدق  يف  “نحــن  قائــاًل:  وأردف 
عــن  ندافــع  واحــدة،  وكعائلــة  واحــد، 
القــدس، ولــن ينجــح االحتــالل يف رسقــة 
القــدس مــن أهلهــا وأصحابهــا”، مضيًفــا: 
أتوجــه  العاملــي،  القــدس  يــوم  »يف 
يضعــوا  أن  بــرضورة  الفلســطينيني  إىل 

جانبًــا”. االنقســامات 

العامري: الفصائل العراقية تشعر باالرتباط بين تحرير العراق 
وتحرير القدس
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العــام  األمــني  نائــب  أوضــح 

ــر فلســطني،  للجبهــة الشــعبية لتحري

ــوم  ــؤاد، أّن »ي ــد ف ــو أحم ــواء أب الل

ــعوب  ــوق الش ــد أن حق ــدس يؤك الق

تضيــع  أن  ميكــن  ال  املظلومــة 

بالتقــادم، مهــام طــال الزمــن أو 

قــر”.

ــالل  ــؤاد خ ــد ف ــو أحم ــدد أب وش

القــدس”  لقــاء “منــُر  كلمتــه يف 

الســنوي الــذي جمــع قــادة املقاومــة 

ــاء  ــرايض، الثالث ــاء االف ــر الفض ع

26-4-2022، عى أّن »إيران تســاهم 

وتدعمــه  املقاومــة،  محــور  يف 

املقاومــة  وخصوًصــا  قــوة،  بــكل 

. » لفلســطينية ا

الحــرة  “اإلرادة  أّن  إىل  وأشــار 

للشــعب الفلســطيني، ومــن خلفــه 

ــر”. ــتصنع الن ــة، س ــور املقاوم مح

للجبهــة  العــام  األمــني  أكــد 

الشــعبية - القيــادة العامــة، طــالل 

ناجــي، أّن »اإلمــام الخمينــي أراد 

منــذ أكــر مــن 43 عاًمــا أن يحافــظ 

عــى دعــم مدينــة القــدس وأهلهــا«، 

الخمينــي  »اإلمــام  أّن  إىل  الفتًــا 

تهــدد  التــي  املخاطــر  اســترف 

ــات  ــدد املقدس ــدس، وتته ــة الق مدين

اإلســالمية فيهــا”.

كلمتــه  خــالل  ناجــي  وشــّدد 

ــنوي  ــدس” الس ــُر الق ــاء “من يف لق

الــذي جمــع قــادة املقاومــة عــر 

الفضــاء االفــرايض، الثالثــاء 26-

ــف  ــة »أن يتكات ــى أهمي 4-2022، ع

كل أبنــاء الشــعب الفلســطيني إلحيــاء 

هــذا اليــوم وللتصــدي للعصابــات 

اإلرسائيليــة«.

وأشــار إىل أّن »الشــهيد قاســم 

ســليامين كان يــرف شــخصيًا عــى 

تطويــر القــدرات العســكرية لــكل 

فصائــل املقاومــة الفلســطينية”.

أبو أحمد فؤاد: حقوق الشعوب المظلومة ال تضيع 

ناجي: على الشعب الفلسطيني التكاتف إلحياء هذا 
اليوم
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ــالمية  ــاف اإلس ــرة األوق ــت دائ بيّن

يف القــدس املحتلــة، األربعــاء 4-27-

أّن نحــو ربــع مليــون مصــلٍّ   ،2022

يحيــون ليلــة الـــ 27 مــن رمضــان )ليلــة 

ــارك. ــدر( يف املســجد األقــى املب الق

وشــهدت مدينــة القــدس املحتلــة 

زحًفــا بريًــا مــن الفلســطينيني يف 

املحتــل،  والداخــل  الغربيــة  الضفــة 

ــى  ــجد األق ــول إىل املس ــعيًا للوص س

املبــارك، إلحيــاء ليلــة الـــ27 مــن شــهر 

رمضــان املبــارك.

املحتــل  الداخــل  مــن  وانطلقــت 

أكــر مــن 150 حافلــة محّملــة مبئــات 

الفلســطينيني مــن النارصة وطمــرة وأم 

ــدن  ــن امل ــا م ــب وغره ــم والنق الفح

املحتلــة. كــام توافــد آالف املواطنــني 

إىل حاجــز قلنديــا شــاميل القــدس، يف 

محاولــة للوصــول إىل األقــى.

االحتــالل  إجــراءات  وتســبّبت 

والتضييــق عــى املواطنــني يف أزمــة 

كبــرة عــى الحاجــز، كــام شــهد حاجــز 

بيــت لحــم تضييًقــا متعّمــًدا مــن قــوات 

ــرة  ــداًدا كب ــت أع ــي منع ــالل الت االحت

ــدس. ــول الق ــن دخ ــني م ــن املواطن م

ــار إىل أّن االحتــالل الصهيــوين  يُش

الفلســطينيني، فيســمح  يضيّــق عــى 

تتجــاوز  الذيــن  الرجــال  بدخــول 

مــن  والنســاء  عاًمــا،   60 أعامرهــم 

جميــع األعــامر، لكنــه مينــع دخــول 

ــا، ويفــرض  الرجــال دون ســن 40 عاًم

تصاريــح دخــول خاصــة عــى مــن هــم 

بــني 40 و50 عاًمــا.

العليــا  الرئاســية  اللجنــة  دانــت 
الكنائــس يف فلســطني  ملتابعــة شــؤون 
االنتهــاكات الصهيونيــة واالعتــداء عــى 
ــاالت ســبت  ــني املشــاركني يف احتف املصل
ــة وصــول  ــور، ووضــع الحواجــز إلعاق الن

القيامــة. كنيســة  إىل  الفلســطينيني 

وحــذر رئيــس اللجنــة رمــزي خــوري، 
ــاع  ــرة األوض ــد وت ــن تصاع ــان، م يف بي
يف القــدس جــراء االســتفزازات الصهيونية 
ــاك  ــطينيني، وانته ــني الفلس ــق املواطن بح
حرمــة مقدســاتهم اإلســالمية واملســيحية، 
ــة  ــم بحري ــة عبادته ــن مامرس ــم م ومنعه
وكنيســة  املبــارك  األقــى  املســجد  يف 

ــة. القيام

الحكومــة  محــاوالت  إىل  وأشــار 

الســابقة  الفــرة  اســتغالل  الصهيونيــة 

وغيــاب  »كورونــا«  جائحــة  خــالل 

ــة  ــة املقدس ــن املدين ــني ع ــني لعام املصل

لتفــرض  الوقائيــة،  اإلجــراءات  بســبب 

ــني  ــد عــدد املصل ــًدا يف تحدي ــا جدي واقًع

الدينيــة. االحتفــاالت  يف  املشــاركني 

ولفــت إىل أن هــذا األمــر رفضتــه 

لعــدم  املؤمنــني  ودعــت  الكنائــس، 

ــي  ــة الت ــرارات املجحف ــاع إىل الق االنصي

ــي  ــط اإلرسائي ــة املخط ــب يف مصلح تص

ــن ســكانها،  ــا م ــدس وتفريغه ــد الق لتهوي
وهــو ذاتــه مــا دعــت لــه اللجنــة يف وقــت 
ــة،  ــة املحتل ــال للعاصم ــد الرح ــابق لش س
والصــالة يف كنيســة القيامــة واملســجد 

األقــى.

الــدويل  املجتمــع  اللجنــة،  ودعــت 
واملؤسســات الحقوقيــة إىل عــدم التهــاون 
مــع السياســات الصهيونيــة، مؤكــدًة أن 
مــا يحــدث هــو بســبب عــدم وجــود 
ــتباحتها  ــد يف اس ــة األبرتهاي رادع لحكوم
لحرمــة الكنائــس واملســاجد، واالعتــداء 
عــى املواطنــني ورجــال الديــن املســلمني 

واملســيحيني.

رغم اعتداءات االحتالل.. ربع مليون فلسطيني يحيون »ليلة 
القدر« في األقصى

“العليا لشؤون الكنائس” تدين اعتداء االحتالل على 
المحتفلين بسبت النور
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»نــداء  لقــاء  عــن  صــدر، 
الحملــة  نظمتــه  الــذي  القــدس« 
العامليــة للعــودة إىل فلســطني يف 
ــاٌن  ــت لحــم، بي ــة وبي القــدس املحتل
ــد أّن  ــني 24-4-2022، أك ــوم اإلثن ي
»فلســطني كلهــا أرض فلســطينية، 
بشــهادة  فلســطينية،  وســتبقى 

والحــارض”. التاريــخ 

الشــهداء  اللقــاء دمــاء  ومثّــن 
وأرواحهــم ونضاالتهــم وتضحياتهــم، 
الكفــاح  »رايــة  أّن  عــى  مشــدًدا 
الفلســطيني ســتبقى مرفوعــة، حتــى 
ــر كامــل األرض الفلســطينية”. تحري

ــان »مــن القــدس  وجــاء يف البي
ــعب  ــم الش ــع باس ــم، نرف ــت لح وبي
الفلســطيني هــذا الصــوت، بينــام 
نــداء  عــن  أُُذنيــه  العــامل  يصــّم 
الحقــوق املهــدورة والعدالــة املنتَهكة، 
الجرائــم  أشــنع  عــن  ويتعامــى 
التــي يرتكبهــا االحتــالل يف أرض 

فلسطني بحّق اإلنسانية”.

وقــال البيــان إنَّ “مــا يجــري 
ــة،  ــوم يف فلســطني بصــورة عام الي
األقــى  واملســجد  القــدس  ويف 
بصــورة خاصــة، يــدّل بوضــوح عــى 
مــدى التصميــم الصهيــوين عــى 
ــاب إىل  ــدود، والذه ــاوز كل الح تج
ــه  ــرض مخططات ــدى يف ف ــد م أبع
مــن  مســتفيًدا  األرض،  عــى 
ــتثنى  ــذي ال تُس ــدويل ال ــؤ ال التواط
ــوة  ــرىب وإخ ــف دول الُق ــه مواق من

والعقيــدة”. اللســان 

وأضــاف أنــه »يف املقابــل، يعلــن 
ــل  الشــعب الفلســطيني باألعــامل قب
األقــوال، وبالتضحيــات ال بالتمنيات، 
ــح، متمســًكا  ــل والري ــراره األصي ق
بحّقــه يف مقاومــة العــدوان بــكل 
كامــل  تحريــر  حتــى  الوســائل، 
أرضــه واســتعادة كل حقوقــه وعــودة 

ــه”. ــعب إىل وطن الش

املواجهــات  إىل  وبالنســبة 
األقــى  املســجد  يف  اليوميــة 
مــن  وغرهــا  املحتلــة،  والقــدس 
املــدن الفلســطينية، أشــار البيــان 
للشــبّان  الفرديــة  »البطــوالت  إىل 
والذيــن  الواعــني،  الفلســطينيِّني 
أن  بســيطة  بقــدرات  اســتطاعوا 
يُربكــوا العــدو، ويَْحملــوه عــى دفــع 
مثــن غــاٍل إلجرامــه املتواصــل بحــق 
الشــعب الفلســطيني”.ورأى البيــان 
أّن »توحــد الشــعب الفلســطيني عــى 
ويف  الفلســطينية،  األرض  كامــل 
الشــتات، وراء بطــوالت  مخيــامت 
الشــبّان الفلســطينيِّني، وخلــف الهبّــة 
األقــى،  عــن  للدفــاع  املقدســية 
ــذا  ــدى ه ــة ل ــوح البوصل ــد وض يؤك
الشــعب، وفشــل املــروع الصهيــوين 
الــذي لطاملــا عمــل عــى متزيــق 
وحــدة الفلســطينيني ودفعهــم إىل 
التخــّي عــن قضيتهــم العادلــة”.

لقاء »نداء القدس« يعلن التمسك بمقاومة االحتالل حتى 
تحرير كامل فلسطين
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الخميس 4 شوال 1443 هــ، الموافق لـ 5 أيار 2022

ودعــا بيــان اللقــاء أحــرار العــامل 
إىل »تلبيــة نــداء القــدس، الــذي 
يدعوهــم إىل تحّمــل مســؤولياتهم 
واألمــن  العدالــة  مســتقبل  عــن 
والســالم يف العــامل«، مشــدداً عــى 
العــامل مدعــّوون إىل  أّن »أحــرار 
الفلســطيني  الشــعب  رســالة  نقــل 
ــم  ــعوبهم، وتعريفه ــم وش إىل بلدانه
ــا يجــري يف فلســطني”. ــة م بحقيق

واعتــر البيــان أّن املواجهــات 
ــا  ــى وم ــجد األق ــرة يف املس األخ
حولــه »ليســت مواجهــات عاديــة، بل 
هــي تطــور خطــر يف مســار معركــة 
نتيجــة  ألي  معنــى  ال  مصريــة، 
ــجد  ــدس واملس ــن الق ــا مل تك ــا م له
األقــى وكنيســة القيامــة نظيفــة 
متاًمــا مــن أي تهديــد صهيــوين، 

ــطني”. ــاع فلس ــائر بق ــا س ومعه

مــع  التطبيــع  إىل  وبالنســبة 
لقــاء  بيــان  دعــا  »إرسائيــل«، 
»نــداء القــدس« كّل مــن »تــورّط 
الكيــان  مــع  الذليــل  التطبيــع  يف 
ــا عــن  ــود رسيًع الغاصــب إىل أن يع
ال  والــذي  الخــارس،  النهــج  هــذا 
يزيــد العــدو إال إمعانــاً يف القتــل 

ــا«،  والتدمــر بحــّق فلســطني وأهله
معتــرًا أّن  »التطبيــع الــذي يحــاول 
العــدو الهــروب إليــه يك يُقنــع نفســه 
ــا ووهــاًم،  باالنتصــار، ليــس إاّل رسابً
ــه، مــا  ــه أي اعــراف ينال ولــن ينفَع
دام الفلســطينيون ال يعرفــون لــه 

بــيء”.

وخــالل اللقــاء، الــذي شــارك 
فيــه عــدد مــن السياســيني والقــوى 
أُلقيــت  والناشــطني،  الحزبيــة 
ــث  ــاركني، بحي ــض املش ــامت لبع كل
املركزيــة يف  اللجنــة  عضــو  أكــد 
أّن  زيك،  عبــاس  »فتــح«،  حركــة 
املركزيــة  القضيــة  فلســطني هــي 
هــي  والقــدس  العربيــة،  لأمــة 
القضيــة املركزيــة لأمتــني املســيحية 

واإلســالمية.

املســجد األقــى،  أّمــا مديــر 
فقــال،  الكســواين،  عمــر  الشــيخ 
مــن جهتــه، إّن »االحتــالل ال يفــرّق 
املســلمني  بــني  اعتداءاتــه  يف 
واملســيحيني، فهــو يســتهدف املدينــة 

الفلســطينية”. والهويــة  القدميــة 

بــدوره، شــّدد رئيــس أســاقفة 
يف  األرثوذكــس  للــروم  سبســطية 

عطــا  املطــران  املحتلــة،  القــدس 

»القــدس  أّن  عــى  حّنــا،  اللّــة 

ــطينية،  ــة فلس ــتبقى عربي ــت وس كان

مبســيحييها  وقيامتهــا،  بأقصاهــا 

ومســلميها«، وقــال: »لــن نرضــخ 

االحتــالل”. لضغــوط 

الشــأنني  يف  الباحــث  أّمــا 

ــو  ــام أب ــي، بس ــي واإلقليم اإلرسائي

إّن »فلســطني حــق  عكــر، فقــال 

لنــا، ونحــن الشــعب الحقيقــي لهــذه 

ــذا الشــعب أن  ــن له األرض، وال ميك

يفــرّط يف قدســه وأقصــاه.”

وأوضحــت الناشــطة ســهاد عبــد 

ــراح  ــيخ ج ــّي الش ــن ح ــف، م اللطي

»حــي  أّن  املحتلــة،  القــدس  يف 

الشــيخ جــراح مــا هــو إال صــورة 

تتكــرر يف كل األحيــاء املقدســية، 

ــة  ــوين، للهيمن ــط صهي ــن مخط ضم

عــى مدينــة القــدس وتهويدهــا”.
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ــف  ــدس الري ــى الق ــم ملتق أقي
اإلســالمية،  األمــة  وحــدة  محــور 
ــة  ــاء 26-4-2022، يف العاصم الثالث
دول  ســفراء  بحضــور  اإليرانيــة 
ــة  ــركات املقاوم ــدويب ح ــّدة، ومن ع
الخــراء  مــن  وعــدد  إيــران،  يف 

السياســية. والشــخصيات 
ــاء  ــة القــدس لأنب ــادت وكال وأف
بــأّن امللتقــى أقيــم برعايــة االتحــاد 
واليافعــني  للشــباب  الــدويل 
املناهضــني لالحتــالل عضــو الحملــة 
فلســطني  إىل  للعــودة  العامليــة 
ــب  ــي للتقري ــع العامل ومشــاركة املجم
ــبة  ــالمية مبناس ــب اإلس ــني املذاه ب

ــي.  ــدس العامل ــوم الق ي
عــام  أمــني  املؤمتــر  وحــرض 
بــني  للتقريــب  العاملــي  املجمــع 

حميــد  اإلســالمية  املذاهــب 
فتحعــي،  ومحمــد  شــهرياري، 
املســاعد الخــاص للوزيــر الخارجيــة 
يف الشــؤون اإلســراتيجية، رئيــس 
اإلســالمية  الثــورة  دعــم  لجنــة 
للرئاســة  )التابعــة  فلســطني  يف 
اإليرانيــة(، ومحمــد حســن اخــري، 
أمــني عــام مؤمتــر دعــم االنتفاضــة 
مجتبــي  الســيد  الفلســطينية، 
ــامس  ــة ح ــدوب حرك ــي، ومن ابطح
قدومــي،  خالــد  طهــران،  لــدي 
ــاد اإلســالمي  ــة الجه ــدوب حرك ومن
ــو رشيــف،  ــدي طهــران، نــارص أب ل
االتحــاد  أمنــاء  مجلــس  ورئيــس 
والســافعني  لأطفــال  الــدويل 
حســني  لالحتــالل،  املناهضــني 

رويــوران.

الشــخصيات  مــن  كل  ورشح 
املذكــورة أعــاله أهميــة يــوم القــدس 
ــوم  ــن أن ي ــاءه، مؤكدي ورضورة إحي
لتمهيــد  فرصــة  يشــكل  القــدس 
األرضيــة إلزالــة غــدة »إرسائيــل« 

الرطانيــة مــن الوجــود.

وشــهد امللتقــي الــذي حــرضه 
300 شــخصية دبلوماســية وسياســية، 
بعــض الفعاليــات الثقافيــة دعــاًم 

للمقاومــة والقضيــة الفلســطينية.

وخــالل امللتقــى أزيــح الســتار 
ــر  ــن البح ــطني م ــاب »فلس ــن كت ع
إيل النهــر«، كــام تــم تكريم الســفر 
ــران،  ــدي طه ــابق ل الفلســطيني الس
صــالح زواوي لجهــوده الدبلوماســية 

ــطينية. ــة الفلس ــاء القضي يف إحي

ملتقى القدس الشريف محور وحدة األمة اإلسالمية: 
يوم القدس يشكل فرصة إلزالة غدة »إسرائيل« 

السرطانية

مــن  مجموعــة  تســلقت 
الفلســطينية  للقضيــة  املنارصيــن 
للعــودة  العامليــة  الحملــة  أعضــاء 

إىل فلســطني قمــة “دوكيــل” البالــغ 
ارتفاعهــا 2100 مــر يف كرمانشــاه، 
ورفعــت فوقهــا العلمــني الفلســطيني 

واإليــراين.

إيرانيون يرفعون العلمين الفلسطيني واإليراني على 
قمة “دوكيل”
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بقلم د. عدنان أبو عامر

أعــادت الهجــامت الفدائيــة 
الفلســطينية األخــرة إىل أذهــان 
اإلرسائيليــني مــا شــهدته الضفــة 
الغربيــة منــذ ســنوات عديــدة، 
مواجهــة  ســاحة  غــدت  حــني 
حقيقيــة لجيــش االحتــالل مــع 
املســلحة،  املقاومــة  تهديــدات 
حــرب  معهــا  خاضــت  التــي 
اســتنزاف مضنيــة، إىل جانــب 
التهديــد القــادم مــن قطــاع غــزة 
ــة. ــف الصاروخي ــاًل بالقذائ متمث

يف ســاحة الضفــة الغربيــة 
اإلرسائيــي  الجيــش  يواجــه 
املســلحة  العمليــات  تهديــد 
طويلــة  معركــة  خــالل  مــن 
ــتنزاف  ــى االس ــوم ع ــدى، تق امل
ــذه  ــت ه ــد ان أنهك ــداين، بع املي
جوانــب  مختلــف  املواجهــة 
ــاة اإلرسائيليــني، فضــاًل عــن  حي
ــت  ــي جعل ــة الت ــب األمني الجوان
مــن واقــع ســر الحيــاة بصــورة 

طبيعيــة أمــرًا غــر قائــم.
يعــد  مل  ذاتــه،  الوقــت  يف 
التهديــد  هــذا  حجــم  أن  رًسا 
تراجــع بصــورة واضحــة منــذ 
تنفيــذ عمليــة »الســور الواقــي«، 
ــا  ــي أعلنه ــة الت ــة املعرك ومواصل
قــوى  ضــد  االحتــالل  جيــش 
ــت  ــة قام ــي معرك ــة، وه املقاوم
بهــا بصــورة فعليــة قيــادة املنطقة 
الوســطى، وباقــي األذرع األمنيــة 

لالحتــالل.
مــع العلــم أن إدارة العمليــات 
مواجهــات  ضــد  القتاليــة 

االســتنزاف وقــوى املقاومــة التي 
ــا  ــالل منوذج ــع االحت خاضــت م
»حــرب  مــن  يقــرب  هجينــاً 
بفــوارق  وإن  العصابــات«، 
ــدت  ــا أفق ــا، لكنه ــة عنه جوهري
ــتقراره  ــن اس ــا م ــالل بعض االحت
دفعــه  مــام  واملــدين،  األمنــي 
للعمــل بالتنســيق مــع الســلطة 
الفلســطينية عــى »إخضــاع« هذه 
القــوى بالقــوة، عــر وضــع حــد 
ضــد  الجامهريــة  للفعاليــات 
االحتــالل، وإغــراق الفلســطينيني 
ــر االقتصــادي،  ــاريع التطوي مبش
ــة  ــع املنظوم ــيق م ــز التنس وتعزي
ــة يف  ــة القامئ ــية واألمني السياس

الضفــة الغربيــة.
ســقفا  االحتــالل  يضــع  مل 
زمنيــا النتهــاء عملياتــه العدوانيــة 
يف الضفــة، بزعــم أنهــا مرهونــة 
ــان  ــوده وقطع ــن جن ــق أم بتحقي
عملياتــه  بركيــز  مســتوطنيه، 
مــن  جملــة  يف  الهجوميــة 
ــاالت  ــا: االعتق ــوات، أهمه الخط
ــاط  ــة، اإلحب ــات األمني والتحقيق
املركــز، االقتحامــات امليدانيــة، 
االســتخدام  الحواجــز،  نصــب 
األمنيــة  للوســائل  املكثــف 
ــة  ــوات مدني ــتخبارية، خط واالس
لرفــع مســتوى البنيــة التحتيــة 
الغربيــة،  الضفــة  لفلســطينيي 
معيشــتهم  ظــروف  وتحســني 
ــادي”. ــالم االقتص ــوان »الس بعن

ــالل  ــه االحت مــع أن مــا وصف
ــر  ــوم« يتفاخ ــاح مزع ــن »نج م
بــه يف قدرتــه عــى محاربــة 

ــى  ــأن يبق ــمح ب ــة، مل يس املقاوم

حالــة  يف  ومســتوطنوه  جيشــه 

بعــض  والحظنــا يف  اســتقرار، 

»انتعــاش«  حالــة  األحيــان 

عاشــتها املنظــامت الفلســطينية 

يف مناطــق مــن الضفــة، الســيام 

شــاملها يف نابلــس وجنــني، مــام 

ــة  ــول لقناع ــش للوص ــع الجي دف

مفادهــا أن تواجــده العســكري 

املؤثــر  هــو  هنــاك  امليــداين 

وإحبــاط  وقــف  يف  األســاس 

ــا  ــم م ــة، رغ ــات معادي أي عملي

ــه،  ــن اســتنزاف ل ــك م ــه ذل يعني

ــارش. ــتهداف املب ــه لالس وتعريض

شــهدته  مــا  أن  الخالصــة 

األســابيع  يف  الغربيــة  الضفــة 

ــا،  ــداث داخله ــن أح ــرة م األخ

ــاه  ــا باتج ــت منه ــرى خرج وأخ

حالــة  يبــدد  فلســطني48، 

االســتقرار التــي زعمهــا االحتالل 

ســابقة،  وســنوات  شــهور  يف 

مــام يعنــي اســتمرار املواجهــة 

مــع املقاومــة عــى قــدم وســاق، 

ــط  ــة، وتســتند فق وبصــورة مكثف

ــن  ــه م ــه قوات ــوم ب ــا تق ــى م ع

تتوقــف  ال  ميدانيــة  عمليــات 

لحظــة واحــدة.

 »انتعاش« المقاومة في الضفة يقابله »إحباط« لدى 
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