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 ثانياً: مجريات اللقاء:

ياسيِّّين ابطة الدُّوليَّة للخبراء والُمحلِّّلين الّسِّ حلت تخلله ورشة عمل  تي سوريا، والّلقاء الثّالث ألعضائها ف نّظمت الرَّ

ن أعضلاء ملفيهلا علدد  شلار تحليليلة  فلي االار قلراء  وذلل   ."."انتفاضة سيف القدس: الوقائع والنّتلائ  :عنوان

 لبنان والجمهوريّة االسالميّة االيرانيّة والعراق ...الرابطة في سوريا و

 ثانياً: وقائع الجلسة:

 قلدس ال تشلبهبمداخلة جاء فيها: إن نتلائ  معرةلة سليف ال عضو الهيئة اإلدارية د. مصطفى اللداويالورشة  افتتح

، ولل  والمعلادالت ا، فقد تغيرت الموازينبدً أالمعار  السابقة ةلها، ولن يكون ما بعد "سيف القدس" ةما ةان قبلها 

اريخ تألولى في وال في جنوبه ، وللمر  ا ،وال في اقصاه  ،وال في سمائه  ،يعد اإلسرائيليون يأمنون في مالجئه 

مليون ريغلادماليين إسلرائيلي يجبلرون عللى البقلاء فلي فلسلطين، وفلي المعلار  السلابقة ةلان  6فلسطين أةثر من 

ن ء وةلان يخلافوو شلجعان، بل  ألنهل  جبنلاأو اشلداء أمنه ، وفي هذه المعرةة ل  يغادر منه  أحد، ال ألنه  أقويلاء 

 صواريخ المقاومة، وهذا ما غير المعادلة.الى المالجئ، الن السماء أغلقت امامه  بفع   نويلجؤو

قلدس غيلرت ، ومعرةلة الفي هذا النصر هذه المعرةة ل  ينتصر فيها الفلسطينيون فقط، ب  لسوريا النصيب األةبر

لسلال  وال اة  المعال ، ومشاهد ةثير  رسمت أولهلا المشلهد الفلسلطيني، ونحلن لل  ننتصلر بقلو  السلاعد وال بقلو  

وملة ان طاعت المقاوال الصاروخ، انما انتصرنا بعد توفيق هللا لنا بفض  شعبنا واحتضان أهلنلا لنلا، فاسلت ةبالبندقي

ةلة هلي ن انهل  يواجهلون معرةلة الخلات ، ونحلن عللى اريلق االنتصلار، والمعراإلسرائيليون يعلمون اآلو تصمد.

، بل  سلتنفتح تكون الصواريخ فقلط ملن غل   لن المقبلةن المعرةة أا معرةة التحرير، واإلسرائيليون يدرةون تمامً 

 من سوريا ولبنان والعراق وحتى اليمن.  هاةلالجبهات 

وليس اال القو  وليس اال المقاومة، واإلسرائيليون  األبد،والى  معرةة سيف القدس قبرت الحلول التسووية السلمية

ويسلجنون  ،ويقتللون أافالنلا ،بالدنلاويحتللون  ،ا منذ أوسلو حتى الساعة وه  يقضلمون ارضلناعامً  20على مدى 

وهذا ما يجلب ان  ،سوى المقاومة تال شيء يصون الحقوق ويحفظ الكراما: ن قال الشعب الفلسطينيرجالنا، واآل
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قل  أن ةلفلة المقاوملة أو ،ن إسلرائي  للن تحمليه أو ،ن اريقه  خاائأهذه المقاومة افهمت المطبعين و نبني عليه.

 والذل والهوان، وع  المقاومة ةبير.بكثير من ةلفة الخنوع 

 د. طالل حاطومأبرز ما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة 

ها سطين وشعبلى فلعقيل، وسيقال الكثير عن وقائع الميدان في الحرب التي تشنها منذ عقود آلة القتل الصهيونية 

 وغًدا، عندما .زةغ عحديًدا على قطابقدسها المباركة، وعلى كامل مدنها وقراها واالعنف في االسابيع االخيرة ت

 ـ ي أعلنوليس الهدنة او وقف العمليات العسكرية وال حتى وقف إطالق النار الذـ ستضع الحرب أوزارها 

ذي أّرق وس الستبدأ مرحلة األسئلة الصعبة عند كل المعنيين، وستدرس في الكيان االسرائيلي تداعيات الكاب

طنع م ومصروب منه سنين طوال من االحتالل واالعتداءات الى عالم موهوطويالً وعملوا على اله الصهاينة

 .من )االمان(

ع وى الشاروحتى على مست ،مام الصهاينة على المستوى السياسي والعسكريأاليوم شاخص الان القلق الطاغي 

ثه، منع حدون ما عملوا على تطويقه وأسرلته وضغطوا لأفي وقائع الحقيقة المرة، وهو االسرائيلي بأكمله 

ا وشعورً  كثر عروبة وفلسطينيةأوفرض نسيان القضية واالرض والمقدسات وسلب الهوية الوطنية، هو اليوم 

 .بالهوية والتزاماً بالقضية

على  اهيةوما تشهده فلسطين اليوم ليس مجرد هبّة او انتفاضة تؤدي في مآلها إلى تحقيق بعض المكاسب ال

ي طبيعة تبط فغرار ما آلت إليه االنتفاضات الشعبية الفلسطينية السابقة، وذلك ألسباب موضوعية وذاتية تر

عالقاتها ولحها األزمة العامة على الصعيد العالمي بسبب ترتيب كثير من الدول ألولوياتها استناداً الى مصا

رضت رق وغرب مع ظهور قوى دولية واقليمية فالدولية، واعادة تموضع قوى عالمية كانت تنقسم بين ش

ن الدول ثير مكمكانتها ووجودها على الخارطة السياسية الدولية بصفتها تشكل افقاً جديداً تتمحور من حوله 

 .الهيمنةمار والتي، على االقل، تجمعها عالقات مباشرة معها، او تتفق واياها على الوقوف بوجه قوى االستع

 ن تأثيراتيدة عاع العربي االسرائيلي بكل دولها ومكوناتها في ما يسمى الشرق االوسط بعولم تكن منطقة الصر

دة، كية المتحالميرالمرحلة الجديدة من العالقات الدولية، التي اظهرت لدول االستعمار، وعلى رأسها الواليات ا

و فتح االوكالة، روب بتقسيمية او الحان سياساتها السابقة في العالم وهذه المنطقة تحديداً، ان لجهة المشاريع ال

فعاً وال نجِد باب الصفقات المشبوهة والترغيب بمساعدات وهمية من بوابة التطبيع الخاسر، او عقوبات، لم ت  

 .غيرت في القناعات وال بدلت الثوابت

وقد استطاعت أحداث اسبوع ونصف )أحد عشر يوماً( في فلسطين كشف زيف تصوير وجود الكيان 

لم سكوت العاواساً عماري االستيطاني باعتباره )حقاً وجودياً(، ورغم المحاوالت الحثيثة من قبل الغرب اساالست

ذ افاق م شذاعلى عمليات االقتالع الممنهجة للسكان الفلسطينيين االصليين ومحاولة إحالل مكانهم آخرين ه

 .جرى جمعهم من بقاع األرض تحت عنوان ديني زائف

منه ان  اريد لبطولية التي سطرها الشعب الفلسطيني الدور الوظيفي للكيان الصهيوني الذيواسقطت المالحم ا

ولية دماية يشكل شرطياً وحاجزاً يمنع تحرر المنطقة، وتم تزويده بأحدث آالت القتل والترهيب، وحِظي بح

حق ببها ها ويرتكمكنته ان يكون فوق اي قانون وعرف، وخارج اي إطار للمحاسبة على الجرائم التي ارتكب

 .البشر واالنسانية والتاريخ والحضارة



 

 
3 

حراس عروبة  شكلوا مفاجأة )سيف القدس( وحرب االقصى واثبتوا انهم 1948في وقائع الميدان، فلسطينيو الـ 

ت النكبة، وبقوا الذين رفضوا الرحيل والتهجير وق 48المائة والعشرون ألفاً من فلسطينيي الـ  .األرض والشعب

لمقبل من ليل اسوار في مدنهم وقراهم ليصبحوا اليوم مليوناً وسبعمائة ألف إنسان، يشكلون خالل القخلف األ

ة تعلق بهويتقائع والسنين )القنبلة الديمغرافية( التي ستضع الكيان االسرائيلي امام ما حاول ان يهرب منه من 

 .الكيان بل ومصيره

لذين ؤالء ايهودية الدولة والقهر والتهميش الممارس على هان نظام الفصل العنصري الذي يقوم على قانون 

عكا  ي مدنتركوا ألقدارهم، ها هو اليوم ينهار تحت صخب مظاهراتهم وانتفاضاتهم والمواجهات الملحمية ف

 .والرملة وأم الفحم واللّد وكل قرى الجليل والمثلث

 هو يتبدى ه، هامده وان ت شل اليد التي تستلان )سيف القدس( الذي اراده البعض من المتخاذلين ان يصدأ في غ

مت من ضر(، وتاالنتفاضة )الخط األخ باقتدارمن خارطة فلسطين، وازال  انقطعسيفاً بتّاراً يعيد توصيل ما 

 .جديد اللحمة التي عمل االستيطان واالحتالل على تجزئتها

 التيارات،ائل وجميعاً، وبوصلة كل الفص وألن القدس المباركة ستبقى بوصلة الفلسطينيين بل والعرب واالحرار

ان الكي التي ترى فيها ثابتاً ال يمكن أن يتغير بالمطلق، رغم كل المحاوالت التي جرت وتجري من قبل

 ا، وافالتدساكرهوبتغيير اسماء شوارعها  والتلطياالسرائيلي تجاه القدس، ومحاولة سرقتها زمانياً ومكانياً، 

التمسك  ء، علىحتها، والتي يقابلها إصرار جماهيري، فلسطيني الهوية عربي االنتماالستبا المستوطنينقطعان 

ً أبالقدس كعنوان لفلسطين والدولة الفلسطينية وبصلة لقضايا الحق والحرية، وألن للقدس دوراً  د  في توحيساسيا

لذي اوقت د، في الالفلسطينيين تبدى بوضوح في هبات القدس المتتالية التي وحدتهم وجمعت كلمتهم من جدي

دم ورة عكانت بعض مواقفهم مبعثرة في ظل حالة االنقسام والتشرذم السياسي، فإن هذا االمر يستحضر ضر

قضية وى الالسماح بضياع الفرصة المتاحة، ليس في القدس فقط، وإنما في الضفة الغربية ايضاً، وعلى مست

ة، والمقاوم لوحدةالى االرتكاز على ثابتتين اساسيتين: الفلسطينية وساحاتها عموماً، وحتى ينجح االمر يحتاج ا

 .من التنظيم والتعميم والتحشيد الجماهيري دالى مزيوايضاً 

لمنوط اقي الدور ستباهنا، البد من التنويه، إلى أن دولة عربية واحدة وقائًدا واحًدا أدرك بحسه االستراتيجي اال

الراحل  في معركة اعادة فلسطين المحررة الى موقعها ودورها وعروبتها، هو الرئيس 1948بفلسطيني الـ 

هلهم في اوا مع الوفود منهم ليتواصل واستقبالحافظ األسد، الذي باكًرا عمل على انشاء خطوط التواصل معهم، 

 .أماكن اللجوء في سوريا

 لجان وعلى ذات الخطى اليوم، يستكمل سيادة الرئيس الدكتور بشار األسد حمل القضية، وهو الذي شجع

و الذي للعد التواصل معهم، بكل مكوناتهم، ألنه إذا كان جزء من الشعب في األسر فيجب ان ال ي ترك رهينة

 .مل على سلخه عن امته وشعبه، بل ال بد من احتضانه ومساعدته للخروج من سجنه وأسرهيع

ل كمن  رغمعلى النقول هي سوريا، قلب العروبة النابض وقلعة صموده االساس التي لم تغيّر ولم تبّدل 

مر، رك اال، ورغم العقوبات واالستهدافات التي طالتها، بل ورغم االغراءات الكثيرة على ان تتالضغوطات

الرحب  الصدرولكنها بقيت هي العنوان الجامع، وهي سوريا التي تتجاوز كل االختالفات وتفتح الباب االوسع 

 .من اجل القضايا العربية، وبالطبع القضية الفلسطينية هي اولها
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عدوان ووقف ال ـ المعلن من جانب واحد هو الجانب الصهيونيـ اليوم، وبعد ان أصبح وقف إطالق النار 

لدولي اسي ااإلسرائيلي ومجازره على المناطق الفلسطينية، وغزة بشكل خاص ساري المفعول بعد الحراك السي

 والعربي، السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا بعد ذلك؟

هم ولم زمهم عن عم تثنان حجم الدمار الكبير والخسائر اإلنسانية التي تكبدها الفلسطينيون طيلة القترة الماضية ل

اطمئنان  بلقول توهن ارادتهم بالمواجهة، بل تجاوزوا ذلك الى مزيد من المواجهات ولو باللحم الحي، ويمكن ا

واجهة، ه المانهم خرجوا رابحين من هذه المواجهة في هذه الجولة، وذلك للنتائج المهمة التي تمخضت عن هذ

قصى د األلفلسطينية في الدفاع عن القدس والمسجخصوصاً لجهة توحد الشعب الفلسطيني في كافة المناطق ا

ل ن خالوالتضامن مع أهل غزة الذين تعرضوا ألبشع صور القصف والدمار، وترجمة ذلك على أرض الواقع م

 .االحتجاجات والمظاهرات داخل فلسطين وخارجها

لمسبوق ير االشعبي غ الى الصمود البطولي، تبين بوضوح تنامي التعاطف والتضامن العربي والدولي باإلضافة

ر ذا ما يشية، وهفي كل دول العالم حتى تلك التي تكن العداء للفلسطينيين وتسعى الى اجهاض القضية الفلسطيني

دس فيها ة القبوضوح الى االعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وتأكيد مكان

 .كعاصمة لها

ييز والتم السياسة اإلسرائيلية القائمة على القمع والقتل والتطهير العرقيكشفت المواجهات زيف وكذب و

لته محاو العنصري وفضح الصورة )الديمقراطية( التي حاول الكيان اإلسرائيلي رسمها للعالم، خصوصاً مع

م العالالتعتيم على ما يجري من مواجهات وما يرتكبه من اعمال قتل ومجازر من خالل اعتداءاته على ا

 .مراسلين ومؤسسات ومراكز

ة الكيان هشاش على الصعيد العسكري المقاوم، أبرزت المقاومة الفلسطينية من خالل انتفاضة فلسطينيي الداخل

َمن يلي واإلسرائيلي ووهن مؤسساته، حتى المؤسسة العسكرية التي طالما تغنى المستوى السياسي االسرائ

نة رة الترسادم قدعى جيوش العالم بالتسليح والقدرة النارية، وثب ت وراءه من داعميه انها تشكل واحداً من اقو

ر لخسائاالعسكرية اإلسرائيلية على حماية االسرائيليين بدليل حجم المناطق التي تعرضت للقصف، وحجم 

 ية كيانيةداخل البشرية التي تعرضت لها اماكن االحتالل. ومن الجلي إن الكيان اإلسرائيلي تعرض ألخطر أزمة

قاداً ن انتووجودية منذ إنشائه وزرعه غدة سرطانية في الجسد العربي، وعلت االصوات الصهيونية الى العل

 .وتحليالً في خوف واضح على المصير

 لكنسطينية، والفل ويمكن القول أن المواجهة بين الفلسطينيين والكيان اإلسرائيلي حركت المياه الراكدة للقضية

ي ي حل سياسمخض اديمة والتقليدية في التعاطي مع االنتفاضة، فليس من المتوقع أن يتإذا تم اللجوء للطرق الق

 و هذه سوىن تغدينتهي بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وذلك بسبب المماطلة والتسويف المعتاد، وبالتالي ل

 .جولة من جوالت الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

لسطيني ب الفتقبل االنتفاضة على قوة الموقف الفلسطيني وتوحد الشعمن هنا الضرورة واالهمية ان يرتكز مس

ق الطموح تحقي واالستفادة من هذا الدعم العالمي غير المسبوق لحقوق الشعب الفلسطيني، االمر الذي يسهم في

هضة منا ياساتسالفلسطيني، عبر تحويل الدعم الشعوب العالمية للضغط على الدول وقياداتها وحكوماتها لتبني 

 .الستمرار االحتالل اإلسرائيلي ورفض ممارساته العدوانية

هي بالتأكيد فرصة تاريخية، تتطلب استراتيجية فلسطينية جديدة لتغيير مسار الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

ة وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، بعد ان استطاعت المقاومة تغيير قواعد االشتباك، واثبات ان قو
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الردع هي القادرة على فرض الوقائع، وايضاً تأكيد اقتدار المقاومة وجهوزيتها في كل الظروف، وال يمكن ان 

 .يكون ما قبل الملحمة البطولية كما قبلها

سي بقوة السياقبل الختام، ال بد من االشارة الى ضرورة ان يواكب االعالم المقاوم صورة المشهد العسكري و

نب لى جامخاطبة الشعوب في العالم اجمع لتشكيل لوبي ضاغط على الحكومات للوقوف ا أكبر وان يتمكن من

ب واصحا والقضايا العربية التي طال زمن تهميشها وترك الساحات االعالمية للمضِللين الفلسطينيالحق 

 ل ربما من. باتالغايات التي ال تمت بصلة الى حقائق ووقائع ما يرتكبه العدو االسرائيلي من مجازر وانتهاك

 ً ان ان(  ( )سيالالزم التذكير بدعوة رئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه بري بضرورة انشاء )اصطالحا

 .عربية قادرة على مخاطبة شعوب العالم بلغتها ومصطلحاتها وبناًء على ثقافتها وتقاليدها

ملوا همَّ القضايا المحقة بعيداً عن هل االمر مستحيل؟ الجواب عند اهل االختصاص من االعالميين الذين ح

سياسات المحاور، وكانوا من االعالم الذي قال االمام الصدر عنه: ان االعالم الذي نريده هو االعالم الذي 

 .يحمل القضايا، وال نريد االعالم الذي همه الوحيد الترفيه

 طارق األحمدد.  عضو الرابطة ورقةأبرز ما جاء في 

ا يحدث نوان معدقيق لمجريات ما يحدث في األرض المحتلة حالياً أن يدرك بدقة متابعته أن ال بد ألي متابع 

وليست العاطفية  فمن أهم النتائج العلمية  .يمكن أن يسمى: #المعجزة، وليس في هذا الكالم أي مبالغات لفظية

رحلة عالً في مدخل ف الذي قد نقع فيه أحياناً هي أن كيان االحتالل االسرائيلي قد باألمنياتأبداً، أو التفكير 

ارة ن الدالشيخوخة منذ مدة هامة، بل وأكثر من ذلك وفي هذه الحرب بالذات فقد أصبح كرجل مسن يعاني م

غم من بالرالتي تشبه مريضاً بالسكري يحاول تعويض نقص السكر في الخاليا    vicious circle المعيبة(

   .ارتفاعه في الدم عن طريق التهام كميات كبيرة من الطعام وهكذا

ه على وعين بعيداً عن التشبيه الذي يؤدي بالمريض عاجالً أم اّجال الى الموت فإن أي سياسي يدخل الحرب

ا حصل في مير سعتاالنتخابات فهو ال بد مهزوم بها ومن هنا نجد أن بنيامين نتنياهو كان أحد أهم العوامل في 

 أربعدت تي شهفلسطين مؤخراً سواء في هذه الحرب التي نعيشها االّن أو خالل السنوات المنصرمة األخيرة ال

ل في نوع وليس عرب اسرائي 48ن اشتراك أهالي فلسطين من نسميهم عرب إ  .انتخابات للكنيست االسرائيلي

   .سي في نظرية انشاء دولة االحتاللغير مسبوق من االنتفاضة الشعبية قد أسقط العمود االسا

  ..كيف؟

كان يغلب مان ولقد قام الكيان االحتالل االسرائيلي على يد اآلباء المؤسسين أمثال بن غوريون وحاييم وايز

عاية وبا على دي أورفعليهم التيار اليساري المتأثر والمنتج ايضا من فترة الحربين العالميتين األولى والثانية 

يين الفلسطين ف منلة الديموقراطية الوحيدة في منطقة الشرق األوسط، واعتقد بأن االبقاء على بضع االأنها الدو

ه لى هذعمن الديانتين المسلمة والمسيحية في البلدات والقرى التاريخية كان يهدف الى ايجاد الشاهد 

ن مهامة  ومع اندماج أجزاءالديموقراطية المزعومة لتدعم بشواهد من أجل ابقاء إسرائيل كدولة مميزة، 

 ب الشيوعيالحز الفلسطينيين في الحياة السياسية االسرائيلية وانتخابات الكنيست وبخاصة قرب أعداد منهم من

  .واحزاب اليسار فقد تعزز هذا الواقع

العقود لكن ما يحدث اآلن وألول مرة يؤكد على انتهاء هذه اللعبة التاريخية التي كان ينتظر قادة اسرائيل في 

األخيرة ولوجها و خاصة أنهم اصبحوا من احزاب اليمين والليكود واألحزاب الدينية مع كسب التأييد األميركي 

إلعالن اسرائيل كدولة يهودية أي بتحضير مشروع التهجير الكبير الجديد لهم بعد أن أصبحوا أكثر من مليون و 
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رائيلي األميركي والذي خطط واقترب من تنفيذ هذا ثمانمائة الف نسمة، لكن ما لم يحسب له التحالف االس

المشروع، هو بروز قوة الردع المقاومة التي تستطيع أن تمنع حدوث هذا التهجير تحت ضربات توازن الردع 

االستراتيجي مع كيان االحتالل وذلك ألن حسابات التحالف االسرائيلي األميركي كانت تتطلب خلق كانتونات 

تعزل عن محيطها وتتعايش بإدارات ذاتية يصبح هدفها األسمى واألوحد هو البقاء على قيد  في غزة و رام هللا،

الحياة واستالم رواتب الموظفين، وقد كلفت قطر وتركيا بصياغة المعادلة الجديدة مع غزة بعد  تأليف خديعة 

 لية ومن دول غربية أخرىأوسلو وتحويل مناطق الضفة الى تلك الكانتونات التي تعيش على معادالت إغاثية دو
زال يوجد فيها أعداد من السكان األصليين ين جيداً في الواليات التي اليوفنكون أمام معادلة يعرفها األمريك؛ 

 .الذين يسمون الهنود الحمر مثل أالسكا

تد من يم الذي لكن العامل الحاسم لفشل المعادلة األميركية اإلسرائيلية كان صمود المحيط المقاوم لفلسطين

العربي  لحريقبيروت إلى دمشق فطهران وبغداد أيضاً وحتى صنعاء، وهو ما كان ضرورياً االنتهاء منه بفعل ا

ية ات اسالموإمار الذي س مي ربيعاً عربياً، وبالنتيجة فقد سقط مشروع تفتيت سورية إلى دويالت "كانتونات" من

مرار بعملها بالتالي نجحت المقاومة باالست .....لخكما قامت في دوما وحمص القديمة وحلب الشرقية وإدلب إ

صيد  تات وشاطئت الشالتكاملي التاريخي الفذ الذي استطاع تسليح غزة ونقلها من الحالة الريفية البدائية لمخيما

لى ران إاألسماك، إلى قاعدة حربية عسكرية حربية مسلحة بامتياز ساهمت بتسليحها قوى المقاومة من طه

  .بقواها المعروفة أي إيران والدولة السورية وحزب هللا دمشق وبيروت

هة أن أي ج إن فكوك الكماشات وليس فكي الكماشة التي بدأت تتكشف في فلسطين اليوم تجعل من المتعذر على

بان إيعية تلعب األدوار التي كانت تلعبها في السابق تحت عنوان التهدئة منذ إجهاض ثورات فلسطين الطب

بية المتخاذلة والتي انتهت بفعل الجيوش العر  1948ثم حرب التحرير عام - 1936بريطاني في عام االحتالل ال

فقط على  لتبسةبالحصول على النكبة ثم جميع انتفاضات فلسطين التي كانت تعمل الجامعة العربية بصيغتها الم

عاون مع ن التملى ذلك هو تاريخ اجهاضها حتى لما كان العنوان هو المساعدة التي تنتهي بشروط وأكبر مثال ع

  .األنروا انتهى بمجرد توقيع من الرئيس األميركي األسبق دونالد ترامب

يات كناً للوالور ممداالَن فال  إلسرائيلوإضافةً إلى الجامعة العربية التي تعطل دورها والذي كان ليكون مفيداً 

ت نت ومازالهي كافدة أن تلعب دوراً سريعاً وحاسماً المتحدة األميركية وال ألوروبا وأما روسيا التي ترغب بش

طيع بحاجة لضخ المزيد من الرصيد في حسابات المقاومة وبخاصة في سورية وإيران على األقل كي تست

وبالنتيجة  غير محسوبة. يفجر حروبًاضمان الهبوط التدريجي لدولة الكيان وليس االصطدام الضخم الذي قد 

لى للتوصل إ ليديةة وجديدة حتى لو عمل األطراف على التوسط ما أمكن مع القيادات التقفإننا أمام مرحلة مفصلي

وهم  يقيينتهدئة، فإن كل تهدئة ستكون تهدئة هشة جداً والبد من ذهاب األمور باتجاه أصحاب األرض الحق

من بة وم قاطالفلسطينيون في كل الشتات وإعادة كل الحق ألصحابه وهو ما يجب أن ين تزع من دول العال

بها السياسية و الفكرية و األحزاب ، قبل ذلك وهذا سيكون المعبر األساسي ليس ف حرير قط لتشعوبها ونخ 

 ن والروسيين بيفلسطين وإنما للدخول إلى عالم جديد من التعددية القطبية كما أرادها الرئيسان الصيني شي ج

ل اه إسرائيا اتجف مع حق و استقرار سورية لكن حساباتهمفالديمير بوتين واللذان و مع وقوفهما القوي و الشري

 ى أرضلم تحمل العمق و ال االنتصار للحق بالشكل الكافي و سوف تشكل هذه الحرب الدائرة حالياً عل

ل كو مفتاح  لعالمافلسطين،االختبار الفعلي لقدرة هاتين الدولتين العظميين على مسك أوراق ساخنة لها أن تشعل 

  .في العالقة الجذرية مع دمشق وطهران وليس أنقرة وتل أبيبذلك موجود 
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 أبرز ما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة د. زكي جمعة

 

ين، في نتصارنلتقي هنا بين نصرين نصر لبنان باألمس ونصر فلسطين اليوم، في شام المجد المنتصرة بين اال

حضنت الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وسوريا التي ما بخلت يوما من اجل فلسطين، وحضنت القضية 

 المقاومة اللبنانية ودعمت هذه المقاومة دون شرط او منية.

اف از يضفلسطين انتصرت وإسرائيل انهزمت ونقولها هكذا بكل بساطة، وان هذا النصر الذي تحقق هو انج 

زاال هد ثت زليلي بالعمق واحدالى إنجازات محور المقاومة لكنه متميز بنتائجه التي اصابت الكيان اإلسرائ

 ويعمل على بدء إزالة هذا الكيان.

ة محصور ينيلسطيناالعتقاد الراسخ لدينا، تجسد في وحدة الفلسطينيين من البحر الى النهر، لم تعد مقاومة الف

ان  لينافرض عتبغزة وال الفصائل بل أصبحت مقاومة الشعب الفلسطيني وهذه الحقيقة متحققة االن في فلسطين، 

 .1948عام نذ الننظر اليها بعين الوعي؛ وقد عبرت المقاومة الى المجتمع الفلسطيني داخل األراضي المحتلة م

 كان هذا العبور عالمة فارقة في هذه الحرب.

كشف ظهر توخارجه سابقًا بمثابة انتكاسة  48لقد كان انعدام التواصل بين الداخل الفلسطيني في أراضي 

د منه، عدو يستفيان الام، وتصعب عليها المهام، وترسم امامها خًطا تصنيفيًا وهميًا فاصاًل، وكالمقاومة على الدو

 فتنكشف اختالفاتنا عليه ويستر هو عيوبه وهشاشته.

ل حد أن يقوكان أاآلن المشهد اختلف وتغيرت المعادلة، لم يعد خط الوهم والتصنيف هذا قائًما، ولم يعد في إم

هم عزم واقتدار أنبأنهم عرب إسرائيل، أو حملة البطاقة الزرقاء، لقد أثبتوا  48محتلة في عن أبناء المناطق ال

الوهم  وا خطأبناء فلسطين. لقد اكتمل المشهد الفلسطيني في انخراطهم في االشتباك والصراع المباشر فكسر

هم ولم نلحظ ابقاستواصل معهم والتصنيف هذا، فلهم منا كل التقدير واالحترام ولهم منا حق االعتذار ألننا لم ن

 في اشتباكاتنا وصراعنا ومقاومتنا، ولم نشركهم في انتصاراتنا.

فة ؤولية مضانا مسإن الواقع االن، في التجربة المستجدة في تالحم مقاومة الداخل وبمقاومة الفصائل، يطرح علي

ى ا كانت البوابً ضافة فتحت أمامنا أتتمثل في كيفية مشكلة المنحى التقليدي المقاوم، بمعنى انه هناك قيمة م

 مة والعدولمقاواألمس موصدة، إن المنحى التقليدي للمقاومة المتمثل في المواجهة بالحديد والنار بين قوى ا

لشعب اا وضعية لم يلحظ سابقً كافة ن كان االحتالل في المستويات أأخرى خضنا تجاربها منذ  بوبأسالي

هناك  ر معهم.نه كان من الخطأ اهمال التواصل المباشأثبت أن الواقع اآل ، لكن48الفلسطيني داخل األراضي 

ارات لم االنتصن نقول بأن الرئاية الدائمة للمقاومة والصراع وأمن سوف يعترض على هذا الكالم ولكن ال بد 

م فظهروا نهنا عالرئاية اليوم تبدلت وسقط رهان العدو على هذا الجيل، وسقطت كل مقوالت تشركهم في أي منها.

ل لتواصبشكل مفاجئ يحملون راية فلسطين ويتقدمون كل المقاومة، ان ما يالحظ هنا هو ذلك النوع من ا

ب ان دة يجالمدهش بين القضية وأهلها وان السيف )سيف القدس( الذي حملته فلسطين اليوم اوجد مرحلة جدي

 نلحظ فيها ما يلي:

تمع والشعب ا تقسيم المج، ولم يعد مسموحً 48لسطين الـ ن نشيح بوجوهنا عن فأال نستطيع بعد اليوم  -

 الفلسطيني الى اقسام على أساس الجغرافية المتواجدين عليها.

لعدو، نهم أصبحوا عرضة لهمجية مضاعفة من قبل اأعلى خط المواجهة يعني  48ن دخول سكان الـ إ -

 المقاومة.وهذا يستدعي منا جعلهم مشمولين كما القدس وحي الشيخ جراح بحماية 
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ى مقاومة وانتفاضة الضفة وتحويلها بعزم ال 48يجب توفير المناخات المالئمة الستمرار ثورة الـ  -

 ومواجهات على غرار ما كان في لبنان وغزة قبل التحرير.
 يبذل ما من سبب موضوعي وعلمي يدعونا الى السكوت عن األداء اإلعالمي إلعالم المقاومة الذي -

 ن يتخطى جمهور المقاومة اال في ما نذر.أدون من ا ا كبيرً جهدً 

وهذا  ،اضرً في المجتمعات التي تغيب عنها المقاومة والمواجهة والصراع والسياسي، فان اإلعالمي يبقى حا

ن أ ىلفت الأوهنا  يطرح علينا السؤال عن الذراع اإلعالمية المبتكرة وليست الذراع التقليدية لمحور المقاومة.

لنشاط افي  48من سكان األراضي المحتلة الـ  نالبداع ظهر عند شبان وشابات فلسطينييهناك كثير من ا

 اإلعالمي الذي ابهرونا به.

ألراضي كان اسا بأهمية حركة دعو قيادة المقاومة ومحور المقاومة الى االهتمام جيدً أدعو نفسي وأدعوكم وأ

 المحتلة الى جانب المقاومة وفصائلها.

 محمود الهاشميد. لرابطة الهيئة اإلدارية ل ل عضوأبرز ما في ورقة عم

 ما الذي ي عجنا باإلعالم العربي في تغطية معرةة )سيف القدس(؟

تة، قود الفائدى العورجال الدين على م التعبير للكتابدأبت االوساا السياسية والحكومية العربية على منح حرية 

اسيين ز السيتدخ  او منع، وربما ةان الهدف منه ابرا أدنيان ينتصروا للقضية الفلسطينية في خطابه  دون 

ب العربية عامةً، ولما ةانت هذه القضية، موضع اهتمام لدى الشعو  .والحكام على انه  مع )القضية الفلسطينية(

 .امد حكمه او االق  التغاضي عن اخطائه وجرائمه إلاالةفيمكن ان تكون سببا 

 ها للقضيةعلى اعالمها ونصرت و المغربأو االردن أالدول )المطبعة( مع العدو الصهيوني مث  مصر حافظت 

ق بعض تطبي و من يحاولأ ،الفلسطينية، وتحملت حكومات هذه الدول االنتقادات )الالذعة( من شعبها للتطبيع

طه ى تحيالمغرب مجرد مبنوخاصة )مصر(، حيث بقيت السفار  االسرائيلية في مصر وحتى االردن و بنوده()

 !أبةاصيب بك ألنهالسفراء الصهاينة في القاهر  االب بنقله  أحدن أو خارج لدرجٍة أالشراة، فليس من داخ  

فقد  سؤول اخرمي أو أو مجرد االعالن عن )دعو ( مع السفير الصهيوني أو زيار  أما الذين توراوا في عالقة أ

 )القانونية( ناهي  عن الخطر المحدق الذي يظ  يطارده!تلقى عقوبته االجتماعية قب  

التطبيع( طبق )بعد االعالن عن )التطبيع( لدول اخرى مثل االمارات والبحرين، فقد باتت حكومات هذه الدول ت

دس(، حيث ف القبكل اشكاله االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالعالمية، وقد ظهر ذلك جليا في معركة )سي

وباتت  والبحرين ومصر يالحظ ان السلطات خنقت االقالم واالصوات دولة االماراتفي  لإلعالم المطالع

طينية ة الفلسشكال التظاهر لنصرة المقاومأي شكٍل من أكثر من ذلك منعت أتحاسب مواطنيها على )تغريدة(! و

 .كما حدث في مصر مثاًل 

وخرجت  ،بها متفاعل مع القضية الفلسطينيةما يخص البحرين فان شع هذا التحول يحتاج الى وقفة، في

الجهة الحاكمة فيها  عال تسطيذا فان هذه المملكة هون تردد من جهة حكومية ،وبمن دتظاهرات كبيرة وبيانات 

ال إفهذه االمارات حديثة التكوين ولم تتشكل بها سمات دولة  ،مر )خاص(أما االمارات، فلها أ ؛ن تحيد شعبهاأ

نها متوزعة على إال إ( الف نسمة 750وقلة عدد سكانها البالغ ) ،صغر مساحتهامن رغم العلى م، و1972عام 

 150جنبي من أ( ماليين 10ولكل منها خصوصيته في االدارة والقيادة، فيما يتواجد على ارضها ) ،سبع امارات

 نال يسألوبالشركات  ( جنسية! وهؤالء جاؤوا لغرض العمل200قومية غير الجنسيات المختلفة والبالغ عددها )
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مني من قبل شركات ن تدير الملف األأوال كيف تدار الدولة! وقد استطاعت االمارات  ،عن وضع سياسي

 .سحب اقامته ويطلب منه المغادرةعالمية محترفة تحاسب االنسان على )كلمة( فسرعان ما ت  

هو رقم ( مليون دوالر، و500) حاولت مصر اسكات الشارع المصري عبر االعالن عن معونات لغزة تقدر بـ

كثيرا، وقد  ( مليار وشعبها يعاني140منه )حقيقة( كون مصر مطلوبة ديون خارجية تقدر بـ ) أكثر)إعالني( 

 .زةمبالغ الخسائر في غ وعداء بتكفلمعها خصومة  دول لهمتتكفل دولة خليجية الدفع كي ال تبادر 

وداني طن السزال الرؤية غير واضحة لدى المواالتمر في السودان فيه ارباك وشبه فوضى وتحوالت جديدة، األ

ة ا حاضرتمً مية حلكن لدى السودان وسط ثقافي كبير، وثقافة اسالمية وقو ،الذي يعيش الفاقة والحروب الداخلية

من مصر بكثير في  أصعبوسيكون وضع الحكومة  ،بالمشهد من فلسطين، وليس من السهل تجاوزها

 .مواجهتها

، لصهيونيعدو اكانت معركة )سيف القدس( قد كشفت الخنادق، ولم تعد الحكومات )المطبعة( تخفي ميولها لل إذا

لكذب طبيع( االمواطن في )دول الت أدركفقد  عما ينفمر فيه ومحاولة الطعن بفصائل المقاومة، لكن هذا األ

لى لكشف( اقياداتهم وادعت نصرتها للقضية الفلسطينية وقد يتحول )هذا اخفت خلفه أوالخداع الذي طالما 

ا ونقل ل معهوبات التفاع ،بعد من العالمن انتصارات المقاومة الفلسطينية باتت تصل الى األأخاصةً  ،موقف

 .االوقائع متوفر جدً 

في غزة  خاصة ،لفلسطينيالشعب ا جال يزعو )الراضية عن التطبيع( أ ،ن موقف )الدول المطبعة(إقول أال 

ن فصحت عأة لمرحلا بأن ان نتقبلها جميعً أولكن تلك هي )الحقيقة( التي علينا  ،)والدليل طرده لقناة العربية(

ا سترسم لكنه ،وتغير قواعد االشتباك ،ن معركة )سيف القدس( لم تتوقف في بعدها العسكريإ .حالة جديدة

تحرير( لى )بل ذاهب ا ؛بر عن هدف يتعدى التصدي للعدو الصهيونيوتع ،الخريطة السياسية الجديدة بالمنطقة

 و ضعفها.أ ،مةألن فلسطين هي البوصلة التي تؤشر لنا قوة األ ،مة من حكامها )الخونة(األ

 تحسين حلبيأبرز ما جاء في ورقة عمل عضو الرابطة 

لى عسيف القدس  مرحلة انتصاربعض األفكار والتوصيات حول ما بعد  هذه اقتراحفضلت في ورقة العمل 

 لمقاومةموضوع افي  مرجعيتين فلسطينيتين مختلفتينتحليل موجز لمشكلة وجود  اإلسرائيلي، وعرضالكيان 

 لى لهذالة األوالجو الفلسطيني منالتي حققتها فصائل المقاومة للشعب  مع المكاسبوطريقة التعامل  ،والتهدئة

 . االنتصار

الساحة  نه علىمالممتدة من العاشر من أيار الجاري حتى الواحد والعشرين  في الفترةلما جرى    وفي التحليل

  :يةة التالالمهممن االستخالصات  يتبين عددالصهيوني  والمقاومة للعدوالفلسطينية وأشكال مجابهة الشعب 

وفي  1967عام الوالمحتلة منذ  1948عام الأن مجمل الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة منذ   -1

 نوعةمقاومة متألول مرة في عمليات وأنشطة  ومباشر وموحدفعال  انخرط بشكلقطاع غزة المحاصر 

 الصطفافا غزة الىقطاع  المسلحة فيالمقاومة الفلسطينية  بادرت فصائلضد قوات االحتالل بعد أن 

 بذلك تني وولدالصهيوومدن الكيان  قوات ومستوطناتالى جانب المقدسيين بإطالقها الصواريخ على 

  زخما نضاليا متصاعدا

على كل أراضي  وقت متزامن جبهات فيعلى ثالث  أمام حربتفاجأ فيه  نفسه وبشكلأن العدو وجد  -2

الشعبية وجبهة المقاومة  الجنوبية:جبهة قطاع غزة الحربية المباشرة من حدود فلسطين - فلسطيني هي:

بية وهي التي يعدها جيش االحتالل الجبهة الوسطى بما يشبه االنتفاضة في جبهة القدس والضفة الغر
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التي انتفض فيها الشعب الفلسطيني   نصرة  1948والجبهة الثالثة هي أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 

 .عليه حسابات غير مسبوقة قدراته وفرض الوضع أربكللقدس وبقية الشعب الفلسطيني وهذا 

طابا خ جرى مستخدمةأن السلطة الفلسطينية التزمت بموقفها الرسمي التقليدي السلبي من كل ما  -3

في ها ؤسساتموجها للواليات المتحدة وأوروبا واألمم المتحدة دون أي اعالن عن مشاركة م دبلوماسيا

ن عن م تعلله دعوة الجمهور للمشاركة لكنها في الوقت نفس الغربية ودونالشعبية في الضفة  المقاومة

ى استنكارها لصواريخ قطاع غزة وظلت تفضل عدم التفريط بأي خط رجعة تستخدمه للمحافظة عل

 ا.استمرار دورها المرسوم في اتفاقات أوسلو وهذا ما ألحق الضرر بدورها ومستقبله

هزيمة  وعيا أيار  دون شروط مسبقة  يعد موض 21أن موافقة الكيان اإلسرائيلي على إيقاف النار  في  -4

ا ما جعل وهذ  نسبية بارزة للجانب اإلسرائيلي  وتأكيدا لضعفه  وانتصارا للجانب الفلسطيني  المقاوم

كبرى  قليميةإفصائل المقاومة توافق عليه ألنه لم يفرض عليها أي شرط من قبل العدو الذي يعد  قوة  

ل المبادر الى العم  عاجزة عن فرض أي شرط قبل إيقاف النار وبخاصة أن العدو  لم يكن هو

لشيخ االعسكري بل كانت المقاومة هي التي بادرت دفاعا عن القدس وعن الشعب الفلسطيني في حي 

يح ت ويتجراح وفرضت على الساحة الفلسطينية وضعا جديدا يتيح لها  فرصة تطوير المكاسب والقدرا

  ا.دراتهقلمكاسب ومنع تطوير في الوقت نفسه للكيان اإلسرائيلي  بالمقابل محاولة  تحجيم  هذه ا

في  احية واتوالنسبأوراق قوة لصالح المقاومة على طريق تحقيق أهدافها المرحلية  هذا الوضع وجودوقد فرض 

راق قوة هم أوأومن ؛ الوقت نفسه للكيان اإلسرائيلي أوراقا قابلة الستخدامه بهدف عرقلة تحقيق هذه األهداف

  :فصائل المقاومة

المحافظة ومرحلة في الدفاع عن المطالب التي حددتها في هذه ال وخطابها الموحدوحدة صفها   ـأوالً           

لقدس اهذه المطالب وبخاصة في مدينة  المحتلة حولوحدة صف الشعب الفلسطيني في األراضي  على تعزيز

     ة.الضفة الغربي واراضي

 ما بينها المفترضوالمشترك ا الخطاب واعتماده في العمل هذ على نفساتفاق  على تحقيق ثانيًا ـ العمل          

رجعية عها كممستتعامل األطراف الدولية وبعض األطراف العربية  هللا التيوبين السلطة الفلسطينية في رام 

    ة.أساسية في موضوع ما بعد وقف النار وبرنامج تحقيق المطالب المرحلي

 ة بصفتهلمقاومافصائل  واسناد أماملمقاومة وما يضعه من قدرات دعم االعتماد على محور ا ثالثًا ـ         

 .واالستراتيجيالجدار المتين الذي تستند له على المستوى المرحلي 

 الدولفي  قاومةاالعتماد على ما أثبته الشارع العربي من قدرة على التحرك للدفاع عن الم رابعًا ـ        

ة يملكها وة نسبيأوراق ق وفي المقابل هناك. الشرعيةخطاب الشعب الفلسطيني وأهدافه  واإلسالمية ودعم العربية

يف سعركة ويمكنه المناورة بها في عملية استهدافه لمكاسب االنتصار الفلسطيني في م ،الكيان الصهيوني

  األوراق:وأول هذه  س.القد

ه ضه بوسائلعلى فر نية بين غزة ورام هللا والعملفي الساحة الفلسطي استغالل االنقساماستمرار مراهنته على ـ 1

   ة.الفلسطينية وبعض الدول العربي مع السلطةوبنفوذ عالقاته 

مراهنته على الدور المساند له في األمم المتحدة وإدارة بايدن وبعض الدول العربية الصديقة للواليات ـ 2

تيار السلطة في رام هللا كمرجعية  وحيدة في كل ما فحكومة الكيان اإلسرائيلي تفضل اخ ؛المتحدة   في المنطقة

 من مرجعية  فصائل المقاومة في سيتعلق  بالمسائل المدنية والسياسية في مرحلة ما بعد وقف النار  بدالً 



 

 
11 

وهذا ما تشير اليه مطالبة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي  بعد يومين من وقف النار الى رئيس  .القطاع

يم أي مساعدات قطرية لقطاع غزة اال للسلطة الفلسطينية لكي تتولى هي توزيعها وليس الحكومة بعدم تسل

قطاع  بواسطتها سكانوهذا ما يدل على أن حكومة العدو ستلجأ الى اتباع سياسة تستفز ة؛ حكومة حماس في غز

كما لن يكون من ا. غزة والتحكم بممرات المساعدات الدولية والعربية لسكان القطاع واالشراف على توزيعه

الفرصة للسلطة الفلسطينية بتعزيز إمكاناتها داخل الضفة الغربية  بإتاحةالمستغرب أن تقوم سلطات االحتالل 

لتخفيض شعبية فصائل المقاومة وبخاصة الجهاد اإلسالمي وحماس داخل الضفة الغربية بعد انتصار سيف 

 ر.القدس على عملية حارس األسوا

في   ن رئيساتفاق وقف  النار  يتجه  نحو تعزيز مرجعية السلطة الفلسطينية كعنوا فالوضع الراهن بعدـ 3

ا عت هذمناقشة  ما سيعقب هذا االتفاق من مقترحات ومطالب  ومساعدات  ألن األطراف الدولية  التي ر

ذا ما وهين االتفاق  ستفضل التعامل مع السلطة الرسمية الفلسطينية حين  تتلقى شروط كل جانب من الجانب

ها قل عنسوف يفرض على فصائل المقاومة عرض مطالبها باالتفاق مع  السلطة الفلسطينية  وليس بشكل مست

ما بين م قائأو أن مصر ستتولى عرض مطالب غزة كما جرت العادة في السابق وبهذه الطريقة يظل شبح االنقسا

ي اتفاق عرقل أالقائم  بين النهجين عامال يسلطتين احداهما في رام هللا واألخرى في القطاع  ويظل الخالف 

 . على الشروط المطلوبة

 :هي المرحلةالى تحقيقها في هذه  في غزةوإذا ما افترضنا أن األهداف التي تتطلع فصائل المقاومة 

 ي.ائاغالق ملف مصادرة بيوت الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وبقية األحياء المقدسية بشكل نه .1
نع ليه ومااإلسرائيلية التي تستهدف المسجد األقصى وضمان حرية وصول الفلسطينيين إيقاف السياسات  .2

 ه.كل أشكال اقتحام

 .االعمار والحياة الطبيعية إلعادةفك الحصار عن قطاع غزة   .3

ة حكوم فإن مثل هذه األهداف سيتطلب عرضها وتحقيقها بأي شكل وجود تفاهم تشترك فيه ثالثة أطراف هي

زة غين سلطتي وحد بالفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية والحكومة المصرية وإذا ما انعدم اتفاق م القطاع والسلطة

ضمن ما ال ت ورام هللا فإن هذه المطالب ستتعرض الستغالل إسرائيلي يخفض من سقفها وينقلها الى حلول وسط

سب حقيق مكاأن تتمسك غزة بتوباإلضافة الى هذا من الطبيعي  تلك التضحياتتحقيقه بعد كل  غزة الىتتطلع 

لى ال أبيب توبالمقابل تسعى  متعددة.ميادين  تحققه فيتضمن لها زيادة في دورها وقدراتها على حماية ما 

التي  لظروفسوى عودة ا ال يهمهاتخفيض الثمن الذي تطلبه غزة وتفضل االستعانة بالسلطة الفلسطينية التي 

 ئيل.إسرا أي وساطات أميركية أو عربية تحرك وضع المفاوضات مع كانت تسود قبل العاشر من أيار بانتظار

لوب ح المطيمكن الحصول عليه بعد وقف النار يصب الثالثة لماومع االختالف في رؤية كل طرف من األطراف 

ون د مشتركة تحول خطة وأهدافمن السلطة الفلسطينية أن تتفق مع فصائل المقاومة في قطاع غزة على 

  إعطاء أي فرصة للعدو باالستفراد بطرف أو باستغالل أي اختالف بين رام هللا وغزة

قف وبعد  يما سيجرفريق رام هللا   أنه المفضل عند كل األطراف ذات الصلة بمرحلة  أن يشعرومن الطبيعي 

  مقاومةحماس وفصائل ال العربية بالمقارنة معوبعض الدول  أو واشنطنأبيب  من تل النار سواء

يستغلها   لتعديل صورته  مكاسب مؤقتةتحقيق  هللا علىولذلك من المتوقع أن تشجع سلطات االحتالل فريق رام 

يكون  لالحتالل وسوفالسلبية التي ظهرت اثناء االنتفاضة وشعاراتها ضد اتفاقات أوسلو وضد الخضوع 
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الفلسطينية في  وسمعة السلطةتعزيز دور السرائيل مصلحة في تهيئة ظروف تخدم توجهها نحو االعتماد على 

  .الضفة الغربية وقطاع غزة

 :توصيات ومقترحات

القدس  ي نصرةفصائل المقاومة في غزة للقيمة الهائلة للوحدة الوطنية التي استندت اليها ف إدراكإن  -1

 فظةحاعملها والمهذا العامل في مقدمة أولويات جدول  عليها وضع االحتالل سيفرضومجابهة قوات 

ول العدو هما حامن دائرة القطاع الى دائرة الضفة الغربية م النار وتوسيعهعليه في مرحلة ما بعد وقف 

 .عرقلة هذا الدور في الضفة الغربية

للدور الذي  تأييدا شعبيا 1948إن هذه المرحلة ولدت داخل الضفة الغربية واألراضي المحتلة منذ عام  -2

للضفة  منها تأطيره بأي شكل ممكن في الظروف المعقدة والصعبة المقاومة ويتطلب به فصائلقامت 

 .الغربية

ماية مة لحإن تخيير السلطة الفلسطينية بين السير نحو أي شكل من أشكال التعاون مع فصائل المقاو -3

 نية ضدالفلسطي توظيف السلطةمكاسب هذا االنتصار هو الرسالة التي تحول دون مراهنة العدو على 

فاق القاهرة في بيروت وتطوره الى ات 2020المقاومة وما جرى التوصل اليه في أيلول عام بقية فصائل 

 .قساماألخير بين كل الفصائل ما زال قابال لتفويت الفرصة على إسرائيل ومخططها إلعادة االن

رصة ة الفالمطلوب من السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة إعطاء الشعب الفلسطيني وفصائل المقاوم -4

ح يعد أصب نهاالحتالل أل يفرضها عليهامن القيود التي  نفسها تدريجياالمناسبة لمساعدتها على تحرير 

 لشعبالمجابهة لفي تنكره ألي مكاسب حققتها فصائل  يستغلها لالمعانالسلطة الفلسطينية ورقة 

 .الفلسطيني في القدس والضفة الغربية
 

 ابو صالح سميرعضو الرابطة د.  أبرز ما في ورقة عمل 

 أحداثه عيشن زلنا ما حيث والنتائج الوقائع القدس سيف بانتفاضة عرف والذي المقاوم الفلسطيني الحدث لعل

 لمقاومةا كانت وقت في تاريخه حتى واألبرز واألهم المقاوم الفلسطيني الحدث هو نتائجه ونرقب ووقائعه

 أعمال جهة من ونوعية هامة نتائج العالمية واإلمبريالية الصهيوني العدو مع الصراع سنوات وعبر الفلسطينية

 .حتلةالم فلسطين في االستعماري االستيطان وقوى االحتالل جيش تموضعات ضد وميدانية مباشرة مقاومة

 إدارة وىمست على األبرز بالحدث األهمية حيث من نراه ما إلى اإلشارة من البد ذلك كل أهمية وعلى نعم

 على ينجز نأ يتوقع وما القدس سيف بانتفاضة تحقق ما خالل من وذلك واستراتيجيا تكتيكيا ونتائجه الصراع

 .عاما السبعين على يزيد ما منذ الدائر الصراع مستوى

 هذا أن أعتقد فالتصني عن وبعيدا ومتشائم محبط وبين ومتفائل مشيد بين الحدث تناولت التي األقالم هي كثيرة

 على والوقوف هتحليل وجب ولذلك التقليدية المشاعر لكل عابر انجاز هو الفلسطينيين لألخوة المقاوم اإلنجاز

 دامغة حقائق باعتبارها نوع أي من اجتهادات تحتاج ال واضحة وإيجابية وجدت إن سلبية نتائجه

 :وهو عليه والتأكيد عنده الوقوف يجب الذي األساس تشكل التالية الحقائق أن شك ال

  .المعركة فتيل اشعال في وتنفيذا قرارا المبادر هو الفلسطيني المقاوم يكون مرة ألول - أوال
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 في هيونيالص االستعماري للمشروع الفلسطيني التصدي وقرار المقاومة البندقية تتوحد مرة ألول - ثانيا

 الصادقة طينيةالفلس الشعبية الحالة أن مؤكدا/  الفصائلية األنا/  ابراز محاولة عن بعيدا المحتلة فلسطين

  .العليا اليد صاحبة وستبقى زالت وال كانت والمباشرة

 وهو المعركة ساحة إلى 1947 عام بعد مرة وألول 1948 اراضي الداخل فلسطين/  جبهة انضمام – ثالثا

  .طويلة لسنوات حيد أن بعد األيام من القادم في األهم التأثير صاحب سيكون ربما حدث

 يعتبر الذي اومةالمق محور إطار في منجزا اقليميا حدثا بات/  القدس سيف/  المقاوم الفلسطيني الحدث - رابعا

  .الحجم بهذا جلل حدث باتجاه بالتحرك الفلسطينية المقاومة مكن الذي األول المحرك

 أسس يالت الضعف اسباب وأبرز الفلسطيني بالجسد حصلت التي لالختراقات کشف عامل شكل الحدث - خامسا

 العربية مةواألنظ الفلسطينية أوسلو سلطة ذلك وبضمن المباشرين اوسلو أطراف قبل من ونفذت أوسلو في لها

 .المساندة

 فلسطين يةقض األم القضية لصالح واسالميا عربيا شعبيا تحوال أحدث القدس سيف الفلسطيني الحدث - سادسا

 من يعرب ورجعي امبريالي صهيوني أميركي مخطط إطار وفي عملوا العربية األنظمة قادة بعض وأن سيما

 عرف ما تطبيق على العدو حضن في االرتماء سياسة في ساهم ما وهو واإلسالمي العربي الشارع تحييد أجل

  .بالتطبيع

 ساهم ماعند محرجة نفسها وجدت العدو مع اتفاقيات على وقعت التي والسيما العربية الدول بعض - سابعا

 مقاومة مكني ال القائل االدعاء أسقط المقاوم الحدث أن إذ العالم وشعوب شعوبها أمام تعريتها في الحدث

 عليها واالنتصار إسرائيل

 لموقفل اصلن الداعم المشترك األميركي األوروبي الموقف في جديدا تحوال أوجدت الحدث نتائج - ثامنا

 على اسيم وال حكوماتها لنهج معارضة الدول تلك برلمانات داخل اصوات ارتفعت حيث المعادي الصهيوني

 هذا يف األميرکی الموقف من أكثر تقدمت التي األوروبية البرلمانات وبعض األميركي الكونغرس مستوى

 .الشأن

 لسطينيالف الحق لصالح عموما والعالمي واألوروبي األميركي العام الرأي في جوهري تحول حصل - تاسعا

 يانللك المقدم محدود الغير والدعم التعاون لوقف وصراحة بوضوح تنادي ورسمية شعبية أصوات وباتت

  .الصهيوني

 قابال واقعا شكلي الكيان هل وهو اسرائيليا الجديد القديم السؤال أبرزت ميدانيا االحتالل جيش هزيمة - عاشرا

 يمكن ال اواقع زال ما الوجودي الخطر هل وهو صهيونيا المقلق السؤال وبرز أوسطية شرق كدولة لالستمرار

  الكيان؟ لبقاء وديمومة استقرار بحالة إزالته لجهة وتعديه تجاهله

 العالمي يالصهيون المشروع هل: السؤال إثارة خالل من اإلسرائيلي العام الرأي في تحول برز - عشر إحدى

 االدعاء هذا شكل حيث للتحقق؟ قابل واقعي مشروع هو هل للديمقراطية واحة تكون أن يجب التي الدولة وإقامة

 والتوحش الهمجية وأن خاصة والمطلق المشترك األوروبي األميركي الدعم لتوفر أساسيا سببا التاريخ عبر

 إلسرائيليةا السياسات وماهية أساس يشكل أنه على إلبرازه أدوات يحتاج وال وواضحا مکشوفا بات الصهيوني

  .العربية وغير العربية الشعوب واتجاه الفلسطينيين تجاه
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 لجهة اوأوروبي أمريكيا الفاعلة اليهودية والتجمعات الجاليات صفوف بين نوعي تراجع سجل - عشر اثنا

 وهو ذلك على ميااعال عمل ما إذا للتوسع قابال شرخا أحدث ما الصهيوني للكيان المقدم والتأييد الدعم انخفاض

  .التاريخ عبر الكيان لقادة قلق مصدر دائما كان ما

 المقاومة فحل مصداقية مدى على األقوى البرهان وبحق اعتبر/  القدس سيف/  الفلسطيني الحدث - عشر ثالثة

 في ووحيد قيقيح ومصدر كبوابة اإليرانية اإلسالمية الدولة وبرزت وعالميا اقليميا العادلة للقضايا دعمه في

  .وعالميا اقليميا التحرر لقضايا مساندة حقيقية كقبلة وتأثيره حجمه

 التي عالميةاإل والمخططات اإلشاعات اسقاط في ساهم/  القدس سيف/  المقاوم الفلسطيني الحدث - عشر اربعة

 المواقف قيةمصدا وأبرز الخ...... والدينية والمذهبية الطائفية االدعاءات لجهة العربية الشعوب استهدفت

 اإلعالمية اقاألبو مفاعيل وأسقط أحرج ما وهو العادلة القضايا إزاء إيران في لألشقاء الكبيرة والتضحيات

 .إيران يف اإلسالمية رةللثو وبالتالي اإليرانية والقيادة للشعب المبدئية المواقف استهدفت التي واألجنبية العربية

 ستقاللواال التحرر لقضايا المضاد العالمي اإلعالم وتأثير تواتر انخفاض واضح وبشكل سجل - عشر خمسة

 تغيير وضرورة / األداء تقييم إعادة/  دوامة في المعادي واإلقليمي العالمي اإلعالم ماكينة وأدخل الحقيقي

 الصحافة لتهتناو ما وهو طويلة سنوات خالل المحاوالت تلك كل فشل بعد البديلة األهداف وانتقاء األساليب

 .وانالعد مواجهة في المقاوم اإلعالم أهمية يؤكد ما مؤخرا لغات بعدة العالمية وبعض اإلسرائيلية

                                                                     األستاذ جمعة العطوانيأبرز ما في ورقة عمل  عضو الرابطة 

فلسطين  ت لهاهي ليست كلمات انشائية نمني بها النفس، او نرفع بها المعنويات بعد انكسارات وخيانات تعرض

 .دوع أقذر بعد خذالن وخيانات اغلب االنظمة العربية ألقدس قضية في صراعنا مع هناك،ومقدسات المسلمين 

عي ح النووالسال فلسطين،قدس وتراب والدماء التي تسيل في كل يوم على محيط ال االرض،لكن الحقائق على 

 .قاللعدو بعديده ودقته وتطوره يجعلنا نتحدث بلغة اخرى تختلف عما كنا نتحدث بها ساب والمفاجئ

قد فتها، سيف القدس، حتى في اختيار اسم لمعركتنا في جبهة فلسطين المحتلة هذه المرة يختلف عن سابقا

ما  .(مينالحر ي والمتمثل بالقدس الشريف )اولى القبلتين وثالثاجتمعت القوة مع المقدس االسالمي واالنسان

 .السليبيحصل في معركة )سيف القدس( ليس دفاعا عن الضفة الغربية وغزة، بل انه دفاع عن القدس 

 ان الغاصبول الكيوعن القدس التي حا المعركة،ن ينقسم الى نوعية السالح المستخدم في هذه أا البد حديثً  إذًا

لت ما حاوك هذا،، ويطمس هويتها االسالمية طيلة عقود مضت من تاريخ االحتالل والى يومنا أثرهان يمحو أ

سالمي وتعطي شرعية على محاولة تغيير تاريخها اال ،ن تضفي شرعية زائفة على احتالل القدسأامريكا 

 .اليهاوالعربي من خالل نقل السفارة االمريكية من تل ابيب 

 السالح النوعي

 لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم( )واعدواقال تعالى 

الجمع بين االيمان بالعقيدة والتوكل على هللا، وبين اعداد اللوازم المادية لذلك التوكل من اهم العناصر التي 

القريب كان العدو يجتاح ما  مسباأل .مام العدوأميزت جبهة المقاومة االسالمية في كل محاور جبهة المقاومة 

غلب أومعه  ـ الغاصب كان الكيانفي الضفة الغربية وقطاع غزة بجيشه الذي  ةالفلسطينيتبقى من االراضي 

 استعراضية،في نزهة  وكأنهتعده جيشا ال يقهر، فيقتل ويسفك الدماء وينتهك االعراض ـ نظمة التطبيع العربية أ

 .التقادير أحسنبالشجب واالستنكار واالدانة على نعم تقوم بعض االنظمة العربية 
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 فشعار فصائل فعامل )التوازن في القوة( هو الحاكم والفيصل فيها، المعادلة،في معركة )سيف القدس( تغيرت 

اش رة بعيوالطائ بالصاروخ،بالطلقة والصاروخ  )الطلقةالمقاومة في فلسطين هو شعار المقاومة في لبنان 

نتن ياهو( )ن أالى درجة  العدوحسابات  أربكفي نوعية سالح المقاومة  والمفاجئهذا التطور الكبير  .(250

 .ذهاتخانه يتراجع عن قراره بعد ساعات من إبل  غزة،حساب قبل التفكير في اجتياح قطاع  ألفيحسب 

رافية الك جغفما عادت هن العدو،امتالك فصائل المقاومة في فلسطين لصواريخ بعيدة المدى لم تكن في حسبان 

ان حت نيرتال تل ابيب وال غيرها، كل االراضي المحتلة  المقاومة،من فلسطين المحتلة بمنأى عن صواريخ 

 .العدو السياسية لدىكل الحسابات العسكرية وحتى  أربكالفصائل بال استثناء، وهذا عنصر اخر 

 ... فقط؟هل هذا 

ل دون تحو لحديدية(ا )القبةفما قيمة ان تمتلك صواريخ بعيدة المدى والعدو يمتلك منظومة دفاع مثل  .ال بالتأكيد

قاومة امتلكت خر دخل في المعادلة العسكرية، فالمهنا هو األ المفاجأةعنصر  .ألهدافهاوصول تلك الصواريخ 

لت الى ووص ة،الحديديمنظومة القبة نواع الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة، وكلها قادرة على اختراق أ

ار انفج ( من هول شدة)عراةهدافها بدقة، وادخلت الرعب في قلوب المستوطنين الصهاينة حتى خرج بعضهم أ

 رتين: الخسارةمالعدو خسر ف .الحديديةن نومهم عميق بسبب وجود القبة أن كانوا يعتقدون أتلك الصواريخ بعد 

رة الخسال المقاومة لمديات تتسع لكل االراضي الفلسطينية المحتلة، والعسكرية عند وصول صواريخ فصائ

 .عينثر بعد أن تحولت القبة الحديدية الى أالثانية هي الخسارة المعنوية بعد 

 لمقاومةاخرى دخلت في عوامل الردع والتوازن، ففي السابق كانت تمتلك فصائل هي األ الصواريخكمية إن 

دات يام معدوأالف الصواريخ في آن تنطلق أا، أما الصواريخ ذات المديات المحدودة ايضً ا محدودة من عدادً أ

صائل دو، وفوتغلق مطارات العدو ومحطات الوقود والطاقة، فهذه لم تكن في حسابات الع أهدافها،لتصل الى 

ض غزة بكاملها، رأعها هذه الكمية من الصواريخ ربما وفق حسابات العدو ال تس  .المقاومة تقول )ولدينا مزيد(

 (؟.مخازن هذه التي تستوعبها هذه الجغرافية المحدودة أي)يقول فلسان حال العدو 

  فلسطين ومحور المقاومة

 الى بوالً ضوع مقكمية ونوعية الصواريخ وقدرتها وتقنيتها ومدياتها ربما يكون الموبا لو كان الموضوع مرتبطً 

ن، ولسان لبنا ن العدو يواجه صواريخ غزة وعينه تترقب سيد المقاومة وحزب هللا فيإحد ما، لكن هذه المرة ف

ا لو يف حالنكانت جغرافية غزة المحاصرة من جميع الجهات تمتلك هذه القدرات العسكرية فك إذا)يقول حاله 

لى االنتصار انه الى االعجاز م أقربفحزب هللا الذي حقق انتصارات هي  (؟؛ فتح حزب هللا ابواب جهنم علينا

 ية؟العسكرا وهو مستمر بتطوير قدراته ، فكيف حاله بعد مرور خمسة عشر عامً 2006العسكري في تموز 

وح من اعة ووضن قياداته تتحدث بكل شجأففي الوقت الذي يقاتل الشعب الفلسطيني العدو وجدنا  هذا،من  أكثر

يا نع محلومن حزب هللا وبعضها مص إيرانة في ان هذا السالح وهذه التقنيات هي من الجمهورية االسالمي

 .اهذه التصريحات جعلت العدو يعيد حساباته كثيرً  غزة،داخل 

ففلسطين تعني جنوب لبنان  المحور،محور المقاومة يتحرك بحركة تكاملية بين كل دول  إنمن هنا ما نريد قوله 

وعندما  .تعني اليمن المجاهد وتونس وهكذا بل وسوريا،وتعني العراق  إيرانوتعني الجمهورية االسالمية في 

و أ ،نه ال يقاتل العدو بمفرده ، وليس معه من دول المحور من يكتفي بالبكائياتأيشعر الشعب الفلسطيني 

االنظمة المطبعة(، بل معه محور بكامله يمتد من طهران الى جنوب لبنان،  ديدنالشجب واالستنكار )كما هو 
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نهم معه بالمال إومن اليمن الى سوريا فالعراق ، وال يتباكى على ضحايا ومقدسات المسلمين في فلسطين، بل 

هبة االستعداد ينتظرون اللحظة التي يفتحون على العدو جبهات اخرى ، أوالسالح والرجال الذين يقفون على 

هو الذي يؤخر دخولهم ، عندها يشعر هذا  المفاجأةلكن اسلوب الحرب النفسية والمرحلية في المواجهة وعنصر 

ة المقاومة، ويشعر انه ينتمي الى شعب وامة لها ايمان مطلق بقضيتها، وان أمالشعب المجاهد بفخر االنتماء الى 

فلسطين ليست قضية قومية او وطنية، بل انها قضية عقائدية تهم كل المسلمين، وال فضل لدولة من دول محور 

 . الفلسطيني، على اعتبار ان الدفاع عن المقدسات واجب على الجميع دون تفاوتالمقاومة على الشعب 

  موقف شعوب المنطقة

مام إلا أكيدتمامنا أحداث ونرى حجم التضامن ووحدة شعوب المنطقة والعالم االسالمي يتجلى ونحن نتابع األ

العدو  ق النصر المؤكد على عن شعوب المنطقة في تحقيهمية الوحدة االسالمية، فضاًل أ( )قدسالخميني 

اسرائيل  لماء علىن كل مسلم القى بدلو من األو  "( )قدسمام الخميني فمنذ عقود من الزمان قال اإل الصهيوني،

لة مسلم قبا مليون مليار وخمسمائةالفي اشارة الى كثافة المسلمين السكانية التي تتجاور اليوم  "لجرفها السيل

 .بضعة ماليين من الصهاينة

سطيني الفل ما يميز هذه المعركة انها رصت صفوف شعوب محور المقاومة واستعدادها للقتال الى جانب الشعب

ني في ب الفلسطيانطالقا من الداخل الفلسطيني حيث وجدنا جذوة المقاومة هذه المرة انطلقت من الشع .قوةبكل 

اح يخ جرمست قرية الشأالحراك، حتى  القدس المحتلة واستجاب الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية لذلك

  .( النصر في معركة سيف القدس)ايقونة

لكلمة من عنيه افالبد من االشارة الى الشعب اليماني الذي يعد بحق معجزة بكل ما ت المنطقة،ما باقي شعوب أ

 لمطبعة،اهذا الشعب يتعرض الى حرب ابادة من قبل النظام السعودي والمتحالفين معه من االنظمة  .معنى

بسبب هذه الحرب يتعرض الشعب اليمني الى جوع وفقر ومرض ربما اسوء مما يتعرض له الشعب 

له ويقبر ي يقتالفلسطيني، ولو كان هذا الشعب كسائر الشعوب المنشغلة بوضعها الداخلي او ترى ان العدو الذ

ليمن اعرض له بما يت إلسرائيلخل وال د األنظمة،ومعركته مع هذه  عربية،اطفاله ليست اسرائيل وانما انظمة 

وعداوة  لكننا نرى بصيرة وحكمة وايمان هذا الشعب تعالت على مشاكله .عليهلكان موقفه يختلف عما هو 

جتماعية ضية او قأ ،نظمة الخليجية له، وألنه ينظر الى القدس وفلسطين قضية عقائدية وليست قضية سياسيةاأل

وقوف لم العاطى مع فلسطين على انها ثابت اسالمي ال يسقط عن اي مسمرتبطة بالشعب الفلسطيني، وألنه يت

 .إلسرائيل( بـ )الموتللدفاع عنها، وجدنا هذا الشعب يهتف في كل مناسبة 

طفالهم اتلون النظام السعودي واالماراتي وبعض الدول العربية المتحالفة معهما يقصفون محافظات اليمن ويق

اه ما ترميوت على رؤوس اصحابها، لكن بصيرة هذا الشعب جعلته يرى ابعد ونساءهم ويهدمون المساجد والب

 .(الموت السرائيل –فيهتف )الموت المريكا  العين،

اع عن الدف وفي ،كثر من محافظة يعلن تعاطفه ووقوفه مع الشعب الفلسطينيأما الشعب العراقي فقد خرج في أ

 شد الشعبية والحفي فصائل المقاوم -يدين سليماني والمهندسالشه-مقدسات المسلمين ، وعبّر ابناء قادة النصر 

ؤالء ه تأخر نإن اقتضت الضرورة ، بل إعن استعدادهم لرفد جبهة المقاومة في فلسطين بالمجاهدين وبالسالح 

قتضيه تبما  ةوالمفاجأمام العدو انما بسبب طبيعة المعركة وابقاء عنصر المناورة أالمجاهدين في فتح جبهة 

هم على فوريا، طالئع المجاهدين العراقيين اليوم على الحدود بين فلسطين المحتلة وسوالمعركة هناك ،  ظروف

 . بعد مرمى حجر من الكيان الصهيوني
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ني منذ لفلسطيايح، فهم مع الشعب ضال يحتاج الى مزيد من الشرح والتو فاألمرما الشعب السوري واللبناني، أ

ين ن فلسطوما تدفعه سوريا اليوم هو بسبب مواقفها المبدئية م واحد،سنوات طوال في ساحة واحدة وخندق 

 .ألجلهاوالقدس، ونتصور ان القدس وفلسطين تستحق منا جميعا ان ندفع المزيد 

مق يمثل الع  الحمدن شعبها وهللإ، فالمقاومة(ر القرى لمحو )أمالتي تعد بحق  إيرانما الجمهورية االسالمية في أ

سطين جل فلأكبر في محور المقاومة، فكان وال يزال بحجم المسؤولية والتضحية التي قدمها ويقدمها من األ

الم االسالمي ربعة عقود من التجربة االسالمية الفريدة في العأمن  كثرمنذ أ .ومقدساتهموثوابت المسلمين 

 قتصاديالحصار االمن رغم على الدفع ضريبة الدفاع عن فلسطين ومقدسات المسلمين، ووالشعب االيراني ي

ل ولت كوالسياسي والعلمي وجدنا هذا الشعب االبي يرفض التنازل عن ثوابته، والجمهورية االسالمية ح

 حورالتحديات الى منجزات وانتصارات سياسية واقتصادية وعلمية، وما حصل من انتصارات في جبهات م

ة والشعب سالميالمقاومة في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن كلها ببركة الدعم الكبير للجمهورية اال

 .المجاهدااليراني الصابر 

 االمام الخامنئي ومعركة سيف القدس

قة... طلمبثقة  مستقبلن االمام القائد يستشرف الأوانما نابع من يقين واعتقاد راسخ  ،ليس عاطفة نقول هذا الكالم

، ٍن ومناماتأماث حديث االمام القائد الخامنئي في )يوم القدس العالمي( عن القدس وفلسطين ومستقبلها ليس حدي

جه غير وم المقاومة،مة منذ عقود بعد رحيل مؤسس الجمهوريِة االسالمية ومحور ألحديث مرجعٍ وقائد ل بل

 .()قدسمام الخميني اإلالتاريخ ومعيد االسالم الى واجهة الوجود والعزة والكرامة، 

 البعد التاريخي

دسات ية ومقعداء االنسانية واإلسالم بالتالعب بجغرافأيتحدث القائد الخامنئي عن التاريخ الذي قام به 

 بائهآوطن ماه من ا من مغنن يحرم شعبً أالسفاك ب الظالم الرأسمالي )النظامالمجتمعات االسالمية من خالل قيام 

يقتطعها )النظام  جداد هذهواألموطن االباء ... ) ا غرباء من شذاذ االفاقا واناسً ا ارهابيً ليقيم مكانه كيانً  وأجداده

والسجن  النهبويضعها تحت وطأة اكثر  ابناء البشر خبثا، انهم عنصريون مارسوا القتل و ،الظالم الرأسمالي

 من سبعين عاما( أكثرالتعذيب ضد اصحاِب االرض منذ و

تالكه قاومة وامر المن اعتقاد القائد من حقيقة النصر بعد التوكل على هللا هو التطور الكبير الذي طرأ على محوإ

ل ريبة، يقون القللقدرات العسكرية التي تكافئ سالح العدو وتتفوق عليه احيانا، وهذا ما أثبتته تجارب السني

قول عنه ي كان يفالعدو الصهيوني وجيشه الذ الفلسطينيين،)موازين القوى تغيرت بقوة لصالح  مام الخامنئياال

انية ايام في غزة يوما وتجربة الثم ٢٢يوما في لبنان وتجربة  ٣٣انه الجيش الذي ال يقهر هو اليوم بعد تجربة 

 .قد تبدل الى جيش لن يذوق طعم الراحة(

 العسكرية،ولدفاعية اوتزايد امكاناتها  المقاومة،تصاعد قدرات جبهة  أن)الى ئي بهذا الصدد ويشير االمام الخامن

االخيرة  الهبّةورض الفلسطينية وخارجها األ كلوانتشار الوعي الذاتي لدى الشباب واتساع دائرة المقاومة في 

 .ا عن المسجد األقصى كلها تبشر بعد مشرق(للشباب الفلسطيني دفاعً 

ن محور المقاومة وجبهة الحق تحقق أمس واليوم لنرى كيف ألاالمام القائد يقارن قوة جبهة المقاومة بين ان إ

الشباب الفلسطيني كان يدافع عن نفسه  إن)يقول  في معركة التوازن واالقتدار العسكري حيث ا هائاًل تطورً 

هذه المعطيات المعنوية والغيبية والمادية  .فانه يرد على العدو بإطالق الصواريخ الدقيقة( بالحجارة، واليوم
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باتجاه زوال العدو  االنحدارياقولها بضرس قاطع ان الخط البياني  إنني)ويقول تجعل االمام يتحدث بتفاؤل 

 .وسوف لن يتوقف( أالصهيوني قد بد

  مسؤولية االمة تضامنية

مل حلمين، والمس صميم مقدساتتالمس  فلسطين والقدس قضية إنسانية واسالمية القائد أنن بين االمام أبعد 

ع التطبي )مسؤولية تحريما بل وعلماء المسيحيين ايضً  وعلمائها،مة وعلى نحو الوجوب الشرعي مراجع األ

عنة طلتي تشكل امسؤولية النهوض بشرح نتائج الخيانة في التطبيع  الثقافية واألحراركما حمل النخب   .شرعا(

ا، نخبها ومثقفيهالسيد القائد في توجيه الوجوب الى االمة بمراجعها وعلمائها و  .في ظهر فلسطين الى الجميع

ة ونخبها مء األمن المظلومية ما توجب على علما عقائدية وانسانية، وفيهايرى ان فلسطين قضية اسالمية  ألنه

 (.ن يتحملوا مسؤوليتهم الشرعية والقانونية واألخالقية ازاءهاأ

 لى امن واستقرار فلسطين وشعوب المنطقةاثار الكيان الصهيوني ع

حيث  ؛إلرهابياالكيان  بوجود هذا العالم االسالميسي الشعب الفلسطيني وشعوب   آيربط االمام الخامنئي كل م

ن أو االخرى،المسلمة  الفلسطيني والشعوببل معسكر ارهابي ضد الشعب  دولة،ليست  )اسرائيلن أيؤكد 

 ةمسؤولي.هذه الوهذه مسؤولية عامة( االرهاب،كفاح ضد الظلِم ونضال ضد مكافحة هذا الكيان السفاك هي 

ام  - عد االلهيسجل للويفهذا  الشامل،ن نحدد موقعنا في هذا التحرك أا ها القائد تحتم علينا )جميعً أكدالعامة التي 

ر يشير إليها عناص خالل عدةوتتجلى المسؤولية والتحرك الشامل من  -يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون

 : القائد وهي

لعدو، بوصفها تمثل حائط الصد األمامي بوجه ا فلسطين،ضرورة تواصل المقاومة الفلسطينية داخل  .1

عمها دمرار ا لألمة باستا وحياة متجددة لقضية فلسطين، وتعطي زخمً وديمومة هذه المقاومة تعطي روحً 

 .وتبنيها والدفاع عنها

لشعب اما يشعر فعند ومعنويًا،ا ا ماديً وهذا الدعم يتضمن دعمً   .نالفلسطينييالدعم العالمي للمجاهدين  .2

النيابِة لقضية به يتصدى للدفاع عن هذه اأنمة وعقيدة ودين، وأن قضيته هي قضية أوالمقاومة الفلسطينية 

  .مة، عندها يزداد في جهاده واندفاعه لمقاومة االحتالل البغيضعن األ

المية االس أشار االمام القائد الى مسالة في غاية األهمية وهي وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة االمة .3

ح سال أعظم )هيومحور المقاومة في وجه الغطرسة واالحتالل واالستكبار، فالوحدة كما يصفها 

لسطين ف والفلسطينية بصورة خاصة في قضية ،وألهمية الوحدة االسالمية بصورة عامة  .الفلسطيني(

 في ذكرها انه لهجً حتى عاد لسا وتكراًرا،ا مرارً  ها( يؤكد)قدسن االمام روح هللا الخميني أوالقدس وجدنا 

مة خب األ للوحدة االسالمية تجتمع فيه مراجع وعلماء ونا كاماًل والتأكيد عليها، وقد خصص أسبوعً 

ة، ة والفكريلفقهياومثقفيها لتدارس همومها والتحديات التي تواجهها، والتعالي على الخالفات واالختالفات 

و يتحدث في الخامنئي وه لإلمامهذا االستشراف المستقبلي .مة وتمزقهاألن العدو يراهن على تفرقة األ

مة في وترجمته فصائل المقاوخر جمعة من شهر رمضان المبارك وجدناه قد تحول الى واقع ميداني آ

ه ال ي يقل عنالجيش الصهيوني الذ )إنوكما قال السيد االمام  وأرهبه،العدو  أرعبفلسطين الى انتصار 

 .اومةالمقسابيع بسبب الضربات الصاروخية لفصائل أن هذا الجيش لم يذق طعم الراحة منذ إيقهر ف

لى حول اتتفاف شعوب هذا المحور حول قضية فلسطين كما ان توحد محور المقاومة دوال وفصائل واسلحة وال

  .انتصار لم يكن يتوقعه العدو، بل وحتى اغلب االصدقاء
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  االنظمة المطبعة وحراجة موقفها

هذه ف .س(القدلم تمر االنظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني في مواقف محرجة كما مرت به في معركة )سيف 

معركة  ن المواجهة العسكرية مع الصهاينة هيأعلى و ،مرهاأة على االنظمة كانت تحدث شعوبها المغلوب

النظمة اهذه  ن البديل لدىأو االدعاء،ن العقود السبعة الماضية من قضية فلسطين كفيلة بصحة ذلك أو خاسرة،

 محافظةقل الو على األأهو االعتراف بالكيان الصهيوني ومحاولة انتزاع ما يمكن انتزاعه من اراٍض محتلة، 

 .غزةراضي في الضفة الغربية وقطاع على ما تبقى من األ

السلحة انوعية ن تبين للجميع حجم وأانتصارات معركة )سيف القدس( كذّبت كل ادعاءاتهم تلك  االنظمة، فبعد 

صواريخ لك التالمتطورة التي امتلكتها فصائل المقاومة الفلسطينية خالل السنوات العشر الماضية ، ومديات 

ن أ مقاومةقيادات فصائل ال تأكيدت مساحة االراضي الفلسطينية المحتلة من جانب، ومن جانب اخر التي غط

ا من حمايته مة الخليج فيأنظسقط هيبة سالح الكيان الصهيوني الذي تعول عليه أهذا السالح المتطور الذي 

ع د تم تصني، وق حزب هللا لبنانعدوها المزعوم ) ايران ( هذا السالح مصدره الجمهورية االسالمية في ايران و

 .الباقي داخل االراضي الفلسطينية

 ية فلسطينلى قضمرنا عآ، وتن رهاننا كان فاشاًل إبقيت هذه االنظمة في حيرة من امرها، فهي ال تستطيع القول 

هذا بقيت ل .لكبرىن تعترف بانتصار محور المقاومة في هذه المنازلة اأوفي الوقت نفسه ال تستطيع  خاطئًا،كان 

كيان صالح اللا ، وبانحياز حيانً أو )منافقة(، وحتى اعالمها كان ينقل االحداث بارتباك أمواقفها خجولة، 

لعدو على جهها اا اخرى ، فمن يتابع االعالم السعودي يجده ينقل الضربات الصاروخية التي يوحيانً أالصهيوني 

بل ال  نية ،قل ما تقوم به فصائل المقاومة الفلسطيدون ن من غزة ، ويتحدث عنها بلغة االنتصار الصهيوني

 عن اًل فض ،سم(الفلسطينية مثل )بدر( و )شهاب( و )القا الصواريخن تذكر اسماء أتستطيع وسائل االعالم هذه 

، فيكتفي ن يعلم المجتمع الخليجي مصدر هذه الصواريخ وصناعتهاأبعيد المدى خشية ال( 250صاروخ ) عياش

 .حسن التقاديرأدون التفاصيل على من هذ االعالم بذكر  الحدث 

بل  فحسب، ا على الكيان الغاصبالقدس( هو ليس انتصارً  )سيفمن هنا تجدر االشارة الى ان انتصار معركة 

من  أكثر.طبعةالما وانظمة الخليج وسائر االنظمة العربية انتصار على كل محور االستكبار وفي مقدمته امريك

دو يها العبعد انهيار موازين القوة التي يراهن عل القرن( )صفقةن االنتصار قد تحقق على مشروع إهذا ف

 .المعركةا في هذه ووعي الشعوب العربية واالسالمية الذي ازداد كثيرً  الصهيوني،

 د. عالء اصفري عضو الرابطة أبرز ما في ورقة عمل 

 :غزة وفق اآلتينتائج الحرب على  سلط د. أصفري على
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