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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in işgali altında bulunan Kudüs ile ilgili alınan kararın gerçekte bir 
karşılığı olmadığını yenileyerek, İsrail’in bir işgal ve terör devleti olduğunun altını çizdi. Erdoğan, uluslararası hukuk ve 
insan hakları savunucusu olan devletlere, işgal altındaki Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıma çağrısı yaptı.

İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, 16 bölge ülkesinin liderleri ve İslam İş-
birliği Teşkilatı üye temsilcilerinin katılımıyla olağanüstü gündemle Kudüs Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin bitiminde, 
Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanınması ve dünya ülkelerine işgal altındaki Doğu Kudüs başkenti 
olmak üzere Filistin Devleti’ni tanıma çağrısının yapılması başta olmak üzere, 23 maddelik bir sonuç bildirisi açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı gözetiminde ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ka-
tılımıyla İstanbul’da gerçekleşen konferansın sloganı “Kudüs ve Mevcut Zorluklar” olarak belirlendi. Kon-
feransa ayrıca çeşitli Arap ve İslam ülkelerinden milletvekilleri ve uluslararası çapta tanınan isimler katıldı.

جــدد الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، أتكيــده علــى أن أي قــرار بشــأن مدينــة القــدس، الــي ختضــع لاحتــال 
اإلســرائيلي، هــو يف الواقــع منعــدم األثــر، مشــدًدا علــى أن إســرائيل دولــة احتــال وإرهــاب. وداعًيــا الــدول الــي تدافــع 

عــن القانــون الــدويل واحلقــوق إىل االعــرتاف ابلقــدس احملتلــة عاصمــة لدولــة فلســطني. 

اختتمــت الــدورة االســتثنائية ملؤمتــر القمــة اإلســامية بشــأن القــدس والــي عقــدت مبدينــة إســطنبول، برائســة الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب 
أردوغــان ومشــاركة 16 زعيمــا وممثلــي دول منظمــة التعــاون اإلســامي إبصــدار بيــان ختامــي يتضمــن 23 بنــًدا أمههــا إعــان القــدس الشــرقية 

عاصمــة لدولــة فلســطني ودعــوة الــدول إىل أن تعــرتف بدولــة فلســطني وابلقــدس الشــرقية احملتلــة عاصمــة هلــا.

محــل املؤمتــر شــعار )القــدس وحتــدايت املرحلــة(، وحضــره الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، وأقيــم برعايــة رئيــس الربملــان الرتكــي، 
ومبشــاركة برملانيــني مــن خمتلــف الــدول العربيــة واإلســامية وشــخصيات دوليــة اعتباريــة. وبعــث برســالة قويــة للعــامل عــرب التمســك 

ابلقــدس املدينــة املقدســة كعاصمــة للدولــة الفلســطينية.
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Sonunda Trump, geçmiş hiçbir Amerikan başkanının yapamadığını 
yaparak “Kudüs İsrail’in Başkentidir” kararının altına imzasını attı.  
Zira kendisinden önceki bütün başkanlar, kararlarını ölçüp biçiyor 
ve Müslümanları ve Arapları ayağa kaldırabilecek bir adım atmak-
tan imtina ediyorlardı.
Trump aldığı bu kuvvetli kararda, bizim zayıflığımızdan yarar-
landı. Arapların ve Müslümanların yalnızca kınama yapan, sonra 
ise öldürücü suskunluğuna gömülen gürültü kalabalığından ibaret 
olduklarını biliyordu çünkü.
Trump’ın, Kudüs’ün İsrail’in ebedi başkenti olduğu yönündeki 
kararı imzalaması, Arap dünyasının halinin tarihindeki en kötü 
durumda olduğunu ve Arap liderlerinin yalnızca Trump’ın emirler-
ini uygulayan ve kararlarına boyun eğen köleler topluluğundan 
ibaret bulunduğunu gözler önüne serdi. Trump, Suudi Arabistan’ı 
ziyaret ettiği, önünde eğildiklerini ve kendisini memnun etmek için 
yarışarak yalnızca Arapların bir fincan kahveyi sallama hareketini 
öğrendiği için 460 milyar dolar ile ödüllendirilmesini gördüğünde, 
Arapların tutumunu net bir biçimde anladı.
Trump, Arapların kahveyi sallama hareketinde ustalaştı; aynı Ara-
pları kullanma ve devrimlerini istismar etmede uzmanlaştığı gibi. 
Aynı şekilde kahveyi sallama hareketini öğrendiği gibi, Arap ve 
İslam dünyasını da aldığı kararla salladı.
Türk halkının tutumu, doğal bir biçimde sokaklara dökülmesi ve bu 
meşum kararın alındığı gece uyumaması ise beni ağlattı.
Türk halkı, gerçek İslam’ın ruhuna en yakın halk olduğunu ispat 
etti. Trump’ın kararına karşı çıkması da bu gerçeği pekiştirmiş 
oldu.
Arap ve İslam ülkelerinin liderleri sustu. Krallarının ve yöneticile-
rinin arzularına boyun eğen Arap ve İslam halkları da sustu. Arap 
liderleri, Amerika ve İsrail’e olan bağlılıklarını ilan etmek için 
birbirleriyle yarışırken, kendi halklarını öldürüp ülkelerini yerle 
bir etti ve böylece İsrail’in güçlü ve kendisine yönelen tehditlere 
dirençli kalmasını sağladı.
Türk hükümeti, Arap hiçbir yöneticinin, Müslüman hiçbir yöne-
ticinin yapmadığı bir şeyi yaparak, bu kararı kabul etmediğini ve 
kınadığını ilan etti. Yalnızca Türk halkı karşı koyarak “hayır” dedi.
Yalnızca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve 
Amerika’nın bu onurlu duruşu sebebiyle Türkiye’den intikam al-
mak için bütün gayretlerini seferber edeceklerini bilmesine rağmen 
kararı reddettiğini açıkladı.
Erdoğan’ın ve Türk halkının tavrı, tarihe kazınacak ve asla un-
utulmayacak bir örnektir. Öte yandan tarih, Arap ve İslam ülkel-
erinin liderlerinin, insanlarının kafatasları ve ölülerin iniltileri 
üzerine kurulu tahtlarını kaybetmemek için halklarına ve dinlerine 
ihanet ettiğini, Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesine sessiz 
kaldıklarını hatırlayacaktır.
Araplar ve Müslümanlar, Suriye’nin yerle bir olmasını ve bir mi-
lyondan fazla Suriyelinin öldürülmesini sessizce ve Amerika ve 
İsrail’e sadakatlerini sunmaya devam ederek izledi.
Türk halkı, Suriye halkının acılarıyla ve diğer halkların meseleleri-
yle ilgilenmesi nedeniyle takdiri ve saygıyı hak etmektedir. Ayrıca 
Trump’ın kararına karşı çıkması ve Kudüs’ün Müslümanların ilk 
kıblesi ve üç mescitten biri olarak kalması, Kudüs’e karşı yapılacak 
hiçbir saygısızlığı kabul etmeyeceği şeklindeki tavrıyla da insanı 
duruşunu sergilemiştir. Araçlar tüm gece öfkeyle korna çaldı ve 
Türkler havanın soğukluğuna rağmen meydanları doldurdu.
Arap ve İslam halkları ise çatlak bir ses çıkardıktan sonra uyumak 
için yataklarına gitti. Hiçbir olmamış yahut mesele kendilerini ilg-
ilendirmezmiş gibi. İçlerinde hiçbir duygu kımıldamamıştı adeta.
Her şeye kadir olan Allah, Türkiye’yi ve Türk halkını korusun; 
zorbaları öfkelendirdikleri için kendilerine yönelecek tehlikelerden 
onları muhafaza etsin.
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وأخــراً أقــدم )ترامــب( علــى توقيــع قــراره )القــدس عاصمــة إلســرائيل(، 
ســبقوه  مــن  مجيــع  فعلهــا، ألن  ســابق  أمريكــي  رئيــس  أي  يســتطع  مل 
كانــوا يوازنــون قراراهتــم وحياولــون االبتعــاد مــا أمكــن عــن إاثرة املســلمني 

والعــرب.
العــرب  أبن  وليقينــه  علــى ضعفنــا،  القــوي  قــراره  يف  )ترامــب(  اعتمــد 
واملســلمني مــا هــم إال ظواهــر صوتيــة ترتفــع ابلشــجب واالدانــة والتنديــد 

مث تســتكني وتلــوذ بصمتهــا القاتــل.
لقــد أثبــت بتوقيعــه علــى أن القــدس عاصمــة أبديــة إلســرائيل أن الوضــع 
العــريب يف أســوأ أوقاتــه، وأن احلــكام العــرب هــم جممــوع مــن العبيــد ميتثلــون 

ألوامــره وينصاعــون لقراراتــه. 
لقــد أدرك موقــف العــرب حــني زار الســعودية، وشــاهدهم وهــم يركعــون 
لــه، ويتســابقون إىل كســب رضــاه، وقدمــوا لــه مبلــغ 460 مليــار دوالر 

مكافــأة لــه علــى تعلمــه هــز فنجــان القهــوة العــريب.
لقــد أجــاد هــز الفنجــان، وأجــاد يف تطويعهــم واســتغال ثرواهتــم وأخذهــا 
رغــم أنوفهــم، واســتفاد مــن تعلمــه هلــز الفنجــان بقــرار هــز فيــه العاملــني 

العــريب واإلســامي.
أبــكاين موقــف الشــعب الرتكــي وردة فعلــه العفويــة خبروجــه إىل الشــوارع 

والســاحات، ومل ينــم ليلــة القــرار املشــؤوم.
أثبــت الشــعب الرتكــي أنــه الشــعب األقــرب إىل روح اإلســام احلقيقــي، 

ومــا رفضــه لقــرار )ترامــب( إال أتكيــد علــى هــذا.
العربيــة  الشــعوب  وصمتــت  واملســلمون،  العــرب  احلــكام  صمــت 
واالســامية الــي رضخــت لرغبــات ملوكهــا وحكامهــا، احلــكام العــرب 
شــعوهبم  ويقتلــون  وإســرائيل،  ألمريــكا  الــوالء  إعــان  إىل  يتســابقون 
ويدمــرون بلداهنــم كــي تبقــى إســرائيل قويــة ومبنــأى عــن األخطــار الــي 

وجودهــا. هتــدد  قــد 
هبــذا  وتنديدهــا  اســتياءها ورفضهــا وغضبهــا  أعلنــت  الرتكيــة  احلكومــة 
القــرار مــا فعلهــا حاكــم عــريب، ومل يفعلهــا حاكــم مســلم، وحــده الشــعب 

الرتكــي أعلــن رفضــه وقــال ال.
ووحــده الرئيــس الرتكــي )رجــب طيــب أردوغــان( أعلــن رفضــه ووقوفــه ضــد 
القــرار رغــم معرفتــه أن إســرائيل وأمريــكا سيكرســان كل جهودمهــا وقوهتمــا 

لانتقــام مــن تركيــا وموقفهــا املشــرف.
موقــف أردوغــان والشــعب الرتكــي هــو أيقونــة سينقشــها التاريــخ ولــن 
ينســى، وســيذكر التاريــخ أن احلــكام العــرب واملســلمون خانــوا شــعوهبم 
علــى  املثبتــة  بكراســي حكمهــم  احتفاظهــم  ســبيل  يف  وأهنــم  ودينهــم، 
الشــريف  القــس  إعــان  عــن  صمتــوا  القتلــى،  وأنــني  شــعوهبم  مجاجــم 

إلســرائيل. عاصمــة 
لقــد وقــف العــرب واملســلمني يتفرجــون علــى تدمــر ســوراي وقتــل أكثــر 
والطاعــة  الــوالء  وتقــدمي  ابلصمــت  مكتفــني  شــعبها  مــن  مليــون  مــن 

وإســرائيل. ألمريــكا 
الشــعب الرتكــي جديــر ابلتقديــر واالحــرتام لوقوفــه مــع معــاانة الشــعب 
الســوري ومــع قضــااي الشــعوب العادلــة، ولوقوفــه اإلنســاين ضــد قــرار 
القبلتــني  أوىل  ســتبقى  الشــريف  القــدس  أن  وتصميمــه  )ترامــب(، 

بتدنيســها.  أبــداً  يقبلــوا  ولــن  احلرمــني  واثلــث  للمســلمني 
ميلــؤون  واألتــراك  الليــل  طــوال  الغاضبــة  زمامرهــا  تطلــق  الســيارات 
الســاحات رغــم بــرودة الطقــس وقســوته. والشــعوب العربيــة واإلســامية 
اكتفــت ابلفرجــة مث ذهبــت إىل الفــراش لتخلــد إىل النــوم وكأن شــيئاً مل 

حيــدث أو أن األمــر ال يعنيهــم، وال هتتــز هلــم شــعرة يف شــوارهبم.
نســأل هللا القديــر أن حيمــي تركيــا وشــعبها وأن جينبهــا األخطــار احملدقــة 

هبــا ألهنــا أغضبــت الطغــاة وأاثرت حقدهــم. 

القدس وخنجر ترامب القاتل

Supki Dsokiصبحي دسوقي

Kudüs ve Trump’ın Zehirli Hançeri
كلمة العدد
Başyazı

AFP ajansı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’un Kudüs’ü İsrail’in baş-
kenti olarak tanıma kararına karşı İslami bir hareketin liderliğini yapmaya çalıştığını söyledi.

İstanbul’daki Yenikapı meydanında yapılan Kudüs Bizimdir adlı gösteriye katılanlar arasın-
da, 100 yaşındaki Mehmet Arif de yer aldı. Mehmet Arif, sivil toplum kuruluşları tarafından 
Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’le ilgili kararını protesto etmek amacıyla İstan-
bul’da toplanma çağrısına icabet ederek, Diyarbakır’dan İstanbul’a (1450 km’lik mesafeyi 
kat ederek) geldi.

Birleşmiş Millet Genel Sekreteri António Guterres, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Ku-
düs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının Filistinli ve İsrailliler arasındaki barışı tehdit 
ettiğini belirterek, Kudüs’ün durumunun ancak müzakerelerle belirlenebileceğini vurguladı.

قالـــت وكالـــة )فرانـــس بـــرس(، إن الرئيـــس الرتكـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان يســـعى إىل قيـــادة حتـــرك إســـامي يف مواجهـــة 
ــرائيل. ــة إلسـ ــنطن ابلقـــدس عاصمـ اعـــرتاف واشـ

مــن بــني املشــاركني يف تظاهــرة )القــدس لإلســام(، الــي انطلقــت مــن ميــدان )يــي كايب( يف مدينــة إســطنبول ، )حممــد 
عــارف( معمــر تركــي يبلــغ 100 عــام. قــدم مــن مدينــة داير بكــر الرتكيــة )تبعــد عــن إســطنبول حنــو 1450 كــم( للمشــاركة 

يف التظاهــرات احلاشــدة الــي دعــت هلــا قــوى مدنيــة يف تركيــا ضــر قــرار الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب. 

قــال األمــني العــام لألمــم املتحــدة )أنطونيــو غوتريــش( إن قــرار الرئيــس األمركــي دوانلــد ترمــب اعتبــار القــدس عاصمــة 
إلســرائيل ســيهدد الســام بــني الفلســطينيني واإلســرائيليني، معتــرباً أن وضــع القــدس ال ميكــن حتديــده إال عــرب التفــاوض.

İşrak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniرئيس حترير صحيفة إشراق



GAZETESI 46 .SAYI - 15/12/2017أخبار سياسية

استنفار فلسطيني من أجل القدستنديد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقرار ترمب
Müslüman Alimler Birliği Trump’ın Kararını KınadıFilistin’de Kudüs Öfkesi

Müslüman Alimler Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararını kınayarak Kudüs’ün kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti. Şehrin işgal 
devleti İsrail’in başkenti sayılmasının Müslümanlara karşı açık bir saldırı olduğunu belirten Birlik, bu adımın Müslümanların mukaddesatına 
saygısızlık anlamı taşıdığını ve radikalizmi destekleyeceğini dile getirdi.

Filistinli gruplar, Filistin’de, Arap ve İslam dünyasında Amerika’nın işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıması ve büyükelçiliğini buraya nakletmesi yönünde aldığı karar nedeniyle öfke gösterileri yapmaya çağırdı.

نــدد االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني بقــرار ترمــب، مشــدداً علــى أن القــدس خــط أمحــر، واعتبارهــا عاصمــة لدولــة االحتــال هــو اعتــداء صــارخ علــى املســلمني واســتهانة 
مبقدســاهتم، ودعــم كبــر للتطــرف. 

دعــت الفصائــل الفلســطينية إىل غضبــة شــعبية فلســطينية وعربيــة وإســامية ضــد التوجــه األمركــي لاعــرتاف ابلقــدس احملتلــة عاصمــة إلســرائيل 
ونقــل ســفارهتا إليهــا.

رفض دولي لقرار ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

مظاهرات متواصلة في المدن العربية نصرة للقدس

المناطق المحررة في سوريا تغضب من أجل فلسطين والقدس

Trump’ın Kudüs Kararı Dünya Çapında Kınandı

Arap Kentlerinde Kudüs’e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Suriye’deki Kurtarılmış Bölgelerde Filistin ve Kudüs Öfkesi

شــهدت مــدن وبلــدات بريــف دمشــق ودرعــا وحلــب وإدلــب وغالبيــة املــدن والبلــدات الســورية احملــررة ويف مناطــق درع الفــرات ، مظاهــرات غاضبــة لقــرار ترامــب  
مَت فيهــا حــرق العلمــني اإلســرائيلي واألمريكــي.

-Mısır, Lübnan, Tunus, Cezayir, Sudan, Fas başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başتتواصل ردود األفعال الدولية الرافضة لقرار ترامب من قبل غالبية رؤساء العامل ، واعتبار هذا القرار الظامل سيزيد من غضب العرب واملسلمني. 
kenti tanıma ve ABD Büyükelçiliği’ni buraya nakletme kararını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Şam kırsalı, Dera, Halep, İdlib ve Suriye’nin kurtarılmış bölgelerinin çoğunda ve yine Fırat Kalkanı bölgelerinde, 
Trump’ın kararına karşı gösteriler düzenlendi. Söz konusu gösteriler sırasında İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.

Trump’ın geçtiğimiz günlerde almış olduğu karara dünya çapında tepkiler gelmeye devam ediyor. Dünya liderlerinin 
çoğunluğu, bu kararın haksız olduğunu ve Arapların ve Müslümanların öfkesini daha da arttıracağını belirtiyor.

انطلقــت مظاهــرات يف دول عربيــة عــدة منهــا مصــر ولبنــان وتونــس واجلزائــر والســودان واملغــرب وتونــس ولبنــان احتجاجــاً علــى قــرار الرئيــس األمركــي دوانلــد ترمــب 
االعــرتاف بـــ القــدس عاصمــة إلســرائيل، ونقــل ســفارة الــوالايت املتحــدة إليهــا.

رئيس التحرير: صبحــي دســوقي     اإلخراج والتنفيذ: عبدالناصر سويلمي
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مــن  لكثــر  القدميــة  واآلاثر  املعــامل  مئــات  القــدس  يف 
العثمانيــة  اآلاثر  تــزال  ال  لكــن  الســابقة،  احلضــارات 
يف  القدميــة  واملبــاين  اآلاثر  فمعظــم  واألكثــر،  األبــرز 
القــدس هــي آاثر وأوقــاف عثمانيــة وتشــكل 70% مــن 

املوجــودة. اآلاثر 
وحكمــت الدولــة العثمانيــة البــاد العربيــة وبــاد الشــام 

مبــا فيهــا القــدس أكثــر مــن 400 ســنة.
يقــول مديــر مؤسســة مراثنــا لرعايــة األوقــاف العثمانيــة 
يف القــدس )حممــد دميجــري( إن القــدس مدينــة عثمانيــة 
وعندمــا زارهــا شــعر بوجــود العثمانيــني إىل اليــوم )أينمــا 
الشــوارع،  األســوار،  فيهــا،  عثمانيــاً  رمــزاً  جتــد  تنظــر 
العثمانيــون ابلقــدس،  اهتــم  لقــد  احلــارات،  األســواق، 

مجيعهــم بــذل جهــداً لــرتك آاثر فيهــا.
 ويوضح مدير األرشيف العثماين يف إسطنبول )أوندر 
ابيــر( أن احلكــم العثمــاين بــدأ بعــد انتصــار الســلطان 
سليم األول يف معركة مرج دابق يف 24 أغسطس/آب 
1516 الــي أصبحــت القــدس بعدهــا أرضــاً عثمانيــة 

وبــدأ العثمانيــون أعمــال اإلعمــار والتطويــر.
أن  يتبــني  املنطقــة  اتريــخ  دراســة  عنــد  أنــه  وأضــاف 
أكثــر اخلدمــات واالســتثمارات الــي قدمــت يف القــدس 

العثمانيــة. الدولــة  عهــد  وفلســطني كانــت يف 
الشــام،  بواليــة  القــدس  أحلقــت  العثمــاين  العهــد  يف 
وتغــرت تبعيتهــا اإلداريــة أكثــر مــن مــرة فأحيــاان كانــت 
تتبع دمشــق وأحياان بروت، إىل أن أصبحت متصرفية 
لرتبــط  الشــريف(  )القــدس  لقــب  وأعطيــت  القــدس، 

اللقــب هبــا إىل يومنــا هــذا.
مل تــدم فــرتة حكــم الســلطان ســليم طويــا فقــد وافتــه 
املنيــة بعــد معركــة مــرج دابــق أبربــع ســنوات، فخلفــه يف 
ولقــب   1520 عــام  ســليمان  الســلطان  ابنــه  احلكــم 
ابلســلطان ســليمان القانــوين الــذي أرســى قواعــد احلكــم 

يف أرجــاء الدولــة وأطلــق مشــاريع اإلعمــار والتنميــة.

04

المرصد الثقافي

العثمانيــون األطــول حكمــًا 
ــدس ــي الق ف

الســلطان  دخــول  مــع  القــدس  يف  العثمانيــني  حكــم  بــدأ 
عــام 1517، واســتمر حكمهــم يف  املدينــة  ســليم األول 
أكثــر  مــن  تعــد  بذلــك  وهــي  عــام،  أربعمئــة  حنــو  املدينــة 

هبــا. واســتقرت  القــدس  حكمــت  الــي  احلضــارات 
ويعد إعادة بناء أســوار القدس يف عهد الســلطان ســليمان 
القانــوين مــن أبــرز اآلاثر الــي خلفهــا العثمانيــون يف املدينــة، 
وال يــزال الســور شــاخما يشــهد علــى عظمــة تلــك احلضــارة 

واهتمامهــا مبدينــة القــدس.
كمــا بــرز اللــون األزرق )القيشــاين( يف قبــة الصخــرة كواحــد 

مــن أهــم الشــواهد علــى فــرتة حكــم العثمانيــني يف املدينــة.
واعتــى العثمانيــون ببنــاء األســبلة يف املدينــة الــي تنقصهــا 
ســتة  بنيــت  القانــوين  الســلطان  عهــد  ويف  املائيــة،  املــوارد 
القدميــة، وواحــد خارجهــا. أســبلة؛ مخســة داخــل املدينــة 

آثار العثمانيين في القدس
مــن  القــدس  يف  احلكــم  العثمانيــون  تســلم 
املماليــك، وتركــوا فيهــا بصمتهــم اخلاصــة وآاثرهــم 
املدينــة  يف  املشــرق  اترخيهــم  هلــم  حفظــت  الــي 

املقدســة.
ومــن بــني أهــم املعــامل الــي خّلفهــا العثمانيــون يف 
القــدس تكيــة )خاصكــي ســلطان(، الــي أنشــأهتا 
القانــوين،  ســليمان  العثمــاين  الســلطان  زوجــة 
والبلــدات،  املــدن  مــن  عــدداً  عليهــا  وأوقفــت 
يف  اجتماعيــة  مؤسســة  أكــرب  مبثابــة  وكانــت 
املدينــة، ضمــت نــزال لضيافــة القادمــني للقــدس.
كمــا طــّور العثمانيــون أســوار القــدس وحصنوهــا 
حتســباً ألي غــزو صليــي آخــر، وكان للســلطان 
ســليمان أثــره البالــغ يف تطويــر املدينــة وإعمارهــا 

وتزويدهــا ابملــاء والتــكااي.

العثمانيون أول من أطلق اسم القدس الشريف

إشراق
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القدس:
 متتــاز القــدس أبمهيــة خاصــة يف قلــوب املســلمني، فهــي القبلــة األوىل 
الــي كانــوا يصلّــون ابجتاههــا، مث أمــر هللا تعــاىل بتحويــل القبلــة إىل 
الكعبــة املشــرَّفِة، كمــا أهنــا اثلــث احلرمــني الشــريفني بعــد املدينــة املنــورة 
ومكــة املكرمــة، وللصــاة يف املســجد األقصــى أجــٌر مضاعــٌف يفــوق 
أجــر الصــاة يف أي مســجٍد آخــر عــدا املســجد احلــرام واملســجد 
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم: النبوي، فَعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُســوُل اللَِّ َصلَّى اللَّ
)ال ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإال ِإىَل َثاثَِة َمَساِجَد: اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم، َوَمْسِجِدي 

َهَذا، َواْلَمْسِجِد األَْقَصى(.
 كمــا ُعــرج ابلنــي صلــى هللا عليــه وســّلم مــن املســجد األقصــى إىل 
الســماوات العــا بعــد أن صلــى مجاعــًة ابلرســل واألنبيــاء يف حادثــة 

اإلســراء واملعــراج، قــال تعــاىل يف ســورة اإلســراء:
ِإىَل  احْلَــرَاِم  اْلَمْســِجِد  ِمــَن  لَْيــًا  ِبَعْبــِدِه  َأْســَرٰى  الّـَـِذي  )ُســْبَحاَن   
ُهــَو  ِإنّـَـُه   ۚ آاَيتِنَــا  ِمــْن  لُِنرِيَــُه  َحْولَــُه  اَبرَْكنَــا  الّـَـِذي  اأْلَْقَصــى  اْلَمْســِجِد 

اْلَبِصــُر(. ــِميُع  السَّ
 لذلــك فــإن ارتبــاط املســلمني ابلقــدس ليــس أمــراً متعلِّقــاً أبمــوٍر عابــرة، 
الســماوية،  الديــن والرســالة  مــن  ُيســتمد  تعلّــٌق عقائــدي  وإمنــا هــو 
وقــد أدرك واســتوعب املســلمون أمهيــة هــذه املكانــة الدينيــة الرفيعــة 
ابلعقيــدة  الوثيقــة  وعاقتهمــا  املقــدس  وبيــت  األقصــى  للمســجد 

اإلســامية.
املوقع:

 تقــع القــدس يف قلــب فلســطني، علــى هضبــٍة غــر مســتويٍة يــرتاوح 
ارتفاعهــا مــا بــني 2130 و2469 قدمــاً، عنــد دائــرة العــرض31.52 
وخــط الطــول35.13، وتبعــد 55 كــم عــن غــرب البحــر األبيــض 
املتوســط، بينمــا تبعــد عــن شــرق البحــر امليــت 22 كــم، و26 ميــًا 

عــن هنــر األردن، وترتفــع عــن ســطح البحــر 1150م. التاريــخ:
إّن  العــامل، حيــث  مــدن  بــني  املنفــردة  الظواهــر  مــن  القــدس  تعتــرب   
ســوهنا؛ ألن لــكلٍّ منهــم أســباب  املســلمني واملســيحيني واليهــود يقدِّ
دينّيــة تدعوهــم إىل ذلــك، وهــذا مــا جعلهــا منطقــة النــزاع ابســتمرار، 

فالــكل حيــاول الســيطرة عليهــا وضمهــا إىل بــاده.
 لقــد تعّرضــت القــدس إىل اهلــدم واإلعمــار مــراٍت كثــرٍة وصلــت إىل 
18 مــرة، ويعــود التاريــخ األول للقــدس إىل )إيليــا بــن ارم بــن ســام 
بــن نــوح عليــه الســام(، حيــث يعتــرب اســم إيليــا أحــد األمســاء الــي 
أطلقــت عليهــا، وقيــل أن أول مــن بناهــا هــو )مليــك صــادق( أحــد 
ملــوك )اليبوســيني( ســنة 3000 قبــل امليــاد، وأطلــق عليهــا اســم 
يبــوس، وقــد أطلــق علــى املليــك صــادق مبلــك الســام فقــد كان تقيــاً 

وحمبــاً للســام.
 حتتــوي مدينــة القــدس علــى جبــل صهيــون أو مــا يســمى جببــل داوود 
الــذي يقدســه اليهــود، وكنيســة القيامــة الــي يقدســها املســيحيون، 

ابإلضافــة إىل املســجد األقصــى الــذي لــه مكانــة عنــد املســلمني. 
حييــط ابلقــدس ســوٌر منيــع مــن مجيــع اجلهــات يصــل ارتفاعــه 40 
قدمــاً، ولــه ســبعة أبــواٍب للدخــول إىل املدينــة: ابب اخلليــل، وابب 
وابب  املغاربــة،  وابب  الســاهرة،  وابب  العامــود،  وابب  اجلديــد، 

الســام. النــي داوود عليــه  األســباط، وابب 
احلكم العثماين للقدس

احلكــم العثمــاين بــدأ بعــد انتصــار الســلطان ســليم األول يف معركــة 
مــرج دابــق يف 24 أغســطس/آب 1516 الــي أصبحــت القــدس 
بعدهــا أرضــاً عثمانيــة وبــدأ العثمانيــون أعمــال اإلعمــار والتطويــر.

وعنــد دراســة اتريــخ املنطقــة يتبــني أن أكثــر اخلدمــات واالســتثمارات 
الــي قدمــت يف القــدس وفلســطني كانــت يف عهــد الدولــة العثمانيــة.

القدس ...قدسنا

إشراق
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يف  والثانيــة  األوىل  انتفاضتيهــم  أطلقــوا  عندمــا  أحــداً  الفلســطينيون  يستشــر  مل 
1987 و2000، ومل يســألوا رأي األشــقاء عندمــا بــدأوا الكفــاح املســلح يف 
حتــت  معهــم  التضامــن  العــامل  ومــن  العــرب  مــن  الفلســطينيون  طلــب   ،1965
ســقف القــرار الوطــي املســتقل الــذي دفعــوا مثنــه ابهظــاً علــى شــكل حصــارات 

وحــروب مدمــرة هلــم وللبلــدان الــي أقامــوا فيهــا.
القــرار املســتقل الــذي واجهــت منظمــة التحريــر الفلســطينية بــه حكومــات عربيــة 
رغبــت يف اســتغال القضيــة العادلــة كورقــة يف الصراعــات الداخليــة واإلقليميــة، 
كانــت ميزتــه األســاس أنــه خيضــع لقيــادة واحــدة، جيــوز توجيــه الكثــر مــن النقــد 
القاســي إىل املمارســات والسياســات الفلســطينية يف األردن ولبنــان بــني 1965 
الــذي اعتمدتــه  النهــج  التشــكيك يف جــدوى  و1982، ويصــح ابلقــدر ذاتــه 
السياســية  العمليــة  خنــق  إىل  مث  ومــن  أوســلو  إىل  وأفضــى  الفلســطينية  القيــادة 
أبيــدي اإلســرائيليني الذيــن مل يعــودوا يــرون جــدوى مــن أي تســوية للصــراع مــا 
دامــوا قادريــن علــى التحكــم بــكل مفاصــل األمــر الواقــع مــن خــال االســتيطان 
وتطويــق الســكان يف معــازل وإنــزال القضيــة الفلســطينية ككل مــن مركــز اهتمــام 
العــامل. وهــذه )إجنــازات( يشــارك اإلســرائيليني فيهــا صــٌف طويــٌل مــن احلكومــات 

العربيــة املمانعــة واملعتدلــة، ســواء بســواء.
اســتعراض ردود الفعــل العربيــة والفلســطينية علــى قــرار الرئيــس األمركــي دوانلــد 
ترامــب االعــرتاف ابلقــدس عاصمــة إلســرائيل وبــدء اإلجــراءات لنقــل الســفارة 
األمركيــة إليهــا، ال أييت جبديــد، هــي ذاهتــا ردود الفعــل علــى كل خطــوة تصعيديــة 
أمركيــة أو إســرائيلية: املقاومــون واملعــادون للصهيونيــة يدعــون إىل انتفاضــة جديــدة 
وإىل تظاهــرات ووقفــات أمــام الســفارات األمركيــة، املعتدلــون جيــرون اتصــاالت 

ابإلدارة يف واشــنطن للومهــا ورمبــا )بعبــارات قاســية( علــى قراراهــا.
وبــني التهديــد ابلعنــف الفلســطيي الــذي ســيصب يف هنايــة املطــاف يف مصلحــة 
اإلســرائيليني واألمركيــني الذيــن سيســارعون إىل تصويــره كإرهــاب عــريب وإســامي 
يســتفيدون مــن الرتويــج لــه كعامــة علــى اســتحالة احلــوار مــع الفلســطينيني وحــى 
علــى ال جــدوى أي كام عقــاين معهــم، وبــني إماتــة الــرأي العــام العــريب َملــًا 
والســلبية  العجــز  مشــاعر  تفاقــم  الــي  والتنديــد  واإلدانــة  الشــجب  بتصرحيــات 
وتدفــع، ابلتــايل، إىل صــرف النظــر عــن قضيــة ال طائــل مــن حتتهــا واالهتمــام 
ابملصائــب املتكاثــرة يف الداخــل العــريب، يقــف مــن يســأل عــن املعــى الــذي حتملــه 
القضيــة الفلســطينية اليــوم، ابلنســبة إىل الفلســطينيني أنفســهم وكذلــك ابلنســبة 
إىل العــرب املطالبــني ابلتضامــن، وأخــراً ابلنســبة إىل العــامل الــذي حيتــار يف كيفيــة 
إشــاحة وجهــه عــن هــذه املنطقــة الــي تلــد احلــروب تلــو احلــروب مــن دون اســرتاحة 

أو إجــازة.
اخلطــوة  علــى  الــرد  شــكل  اختيــار  يف  احلــق  وحدهــم  للفلســطينيني  أن  مفهــوم 
األمركيــة اجلائــرة، مبــا يائــم أوضاعهــم وقدراهتــم ودرجــة حتملهــم ملوجــة القمــع 
اإلســرائيلي املنتظــرة بعــد كل خطــوة فلســطينية، لكــن يتعــنّي القــول إن العــودة إىل 
القــرار الوطــي املســتقل حيــول دوهنــا انقســام عميــق بــني غــزة ورام هللا. بــني )مقاومــة 
مــن أجــل املقاومــة( وبــني )تفــاوض مــن أجــل التفــاوض(، فيمــا تبقــى الســلطة أو 
ابألحــرى التســّلط هــو هاجــس اجلانبــني اللذيــن مــا برحــا يفشــان يف كل حمــاوالت 

املصاحلــة وآخرهــا تلــك الــي جــرت قبــل أســابيع.
مــا هــي الرســالة الــي ينبغــي أن ينطــوي عليهــا االعــرتاض الفلســطيي والعــريب؟ 
وذلــك بعدمــا تعــاون اجلميــع، الفلســطينيون والعــرب واألمركيــون واإلســرائيليون، 
يف تدمر القضية وإفراغها من معناها اإلنســاين الكبر، اترة بتحويلها إىل مســألة 
الجئــني وطــوراً برفــع شــعارات دينيــة حتيــل الصــراع إىل حــرب بــني مؤمنــني وبــني 
كّفــار، قــد تكــون اســتعادة املعــى إىل القضيــة أولويــة تفــوق أمهيــة الدعــوات إىل 
التظاهــر، لكــن علــى مــا ســبق القــول، الفلســطينيون هــم مــن حيــدد األولــوايت 

هنــا أيضــاً.

القدس: استعادة 
المعنى إلى القضية

حسام عيتاني

كاتب لبناين

على وقع الذكرى املئوية لوعد بلفور، أقدم الرئيس األمركي 
)دوانلــد ترمــب( علــى تنفيــذ )وعــده( ابالعــرتاف ابلقــدس 
عاصمــة إلســرائيل، بينمــا تتقلــب املواقــف العربيــة واإلســامية 
بــني التنديــد والتحذيــر والدعــوة إىل قمــم واجتماعــات طارئــة.

ترمب يعلن القدس عاصمة إلسرائيل
الرئيــس األمركــي )دوانلــد ترمــب( يف خطــاب مــن  أعلــن 
البيــت األبيــض االعــرتاف ابلقــدس احملتلــة عاصمــة إلســرائيل، 
وقــال إنــه وّجــه أوامــره إىل اخلارجيــة األمركيــة للبــدء بنقــل 

الســفارة األمركيــة مــن تــل أبيــب إىل القــدس،
وقــال ترمــب )قــررت أن الوقــت قــد حــان أن نعلــن رمسيــاً 
االعــرتاف ابلقــدس عاصمــة إلســرائيل، مضيفــاً أن الرؤســاء 
األمركيــني الســابقني جعلــوا مــن هــذا املوضــوع وعــداً انتخابيــاً 
لكنهــم مل ينفــذوه وهــا أان أنفــذه وأعتقــد أنــه إجــراء ملصلحــة 
اإلســرائيليني  بــني  الســام  ولتحقيــق  املتحــدة  الــوالايت 

والفلســطينيني(.
إن  وقــال  أتخــرت كثــراً،  اخلطــوة  هــذه  أن  ترمــب  واعتــرب 
)إســرائيل دولــة ذات ســيادة ومــن حقهــا أن تقــرر مــا هــي 

عاصمتهــا(.
وأكــد الرئيــس األمركــي أنــه وّجــه أوامــره إىل وزارة اخلارجيــة 
األمركيــة ابلبــدء يف نقــل الســفارة األمركيــة مــن تــل أبيــب 
إىل القــدس، وأضــاف أهنــا )عمليــة ســتبدأ فــوراً حيــث ســيبدأ 

املهندســون العمــل علــى بنــاء ســفارة جديــدة(.
وأشــار ترمــب يف خطابــه إىل أن الكونغــرس اعتمــد يف العــام 
1995 قانــوانً لنقــل الســفارة األمركيــة مــن تــل أبيــب إىل 
علــى  دأبــوا  الســابقني  األمركيــني  الرؤســاء  لكــن  القــدس، 
الشــجاعة  تنقصهــم  )وكانــت  القانــون  هــذا  تنفيــذ  أتجيــل 
الختــاذ هــذا القــرار، رمبــا بســبب املعطيــات املتاحــة آنــذاك(.

واعتــرب الرئيــس األمركــي أن إعانــه هــذا ال يعكــس تغيــراً 
بــني  دائمــة  ســام  اتفاقيــة  بتســهيل  األمركــي  االلتــزام  يف 
الفلســطينيني واإلســرائيليني، وقــال إن الــوالايت املتحــدة )ال 
تتخــذ أي خطــوة هلــا عاقــة ابلوضــع النهائــي مبــا فيهــا حــدود 

الســيادة اإلســرائيلية(.
بنــس سيســافر إىل منطقــة  مايــك  ترمــب أن انئبــه  وأعلــن 
الشــرق األوســط يف األايم املقبلة ليؤكد االلتزام األمركي مع 
الشــركاء يف املنطقــة )مبحاربــة التطــرف الــذي يهــدد األجيــال 

القادمــة(.
العربيــة  املواقــف  تتزاحــم  اإلعــان،  مــن  ســاعات  وقبيــل 
واإلســامية املنــددة هبــذا اإلعــان اترة، واحملــذرة مــن خطورتــه 
اترة أخــرى، لكــن الســؤال الــذي يطرحــه الشــارع العــريب: 

مــاذا ســيفعل العــرب عمليــاً إزاء هــذا القــرار اخلطــر؟.
املســؤولني  العــرب وكبــار  القــادة  معظــم  اكتفــى  اآلن  حــى 
يف عواصــم عربيــة وعامليــة ابلتحذيــر مــن توجهــات الرئيــس 
تصــدر  القــدس عاصمــة إلســرائيل، ومل  األمركــي إلعــان 
مواقــف ابلتهديــد خبطــوات عمليــة رداً علــى اإلعــان املرتقــب 
إال عــن الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان الــذي أعلــن 
أن بــاده ســتتجه إىل قطــع العاقــات مــع إســرائيل رداً علــى 

هــذا القــرار. 
ودعــا أردوغــان إىل قمــة طارئــة ملنظمــة التعــاون اإلســامي يف 
إســطنبول األربعــاء املقبــل، وكان األردن -الــذي يتمتــع حبــق 
الواليــة علــى األماكــن املقدســة يف القــدس- قــد دعــا الثــااثء 
إىل اجتمــاع للجامعــة العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســامي، 
وجهــات  الفلســطينية  القيــادة  مــن  دعــوات  صــدرت  كمــا 

عربيــة إىل التحــرك للتعامــل مــع قــرار ترمــب.

خيارات العرب
عــن الفشــل  يــرى مراقبــون أن هــذه التحــركات أتيت تعبــراً 
هــذه  علــى  اإلقــدام  عــن  األمركــي  الرئيــس  لثــي  العــريب 
اخلطــوة اخلطــرة، لكــن الســؤال يبقــى عــن اخليــارات العمليــة 
الــي ميكــن أن يتخذهــا العــرب الذيــن تتمتــع غالبيــة دوهلــم 
علــى  عمليــاً  للــرد  إســرائيل؛  مــع  إســرتاتيجية  بعاقــات 

األمركــي. اإلعــان 
وبــرأي احمللــل السياســي ايســر الزعاتــرة فــإن مضــي ترمــب 
القــدس عاصمــة إلســرائيل، يؤشــر علــى  قــراره إبعــان  يف 
فشــل العــرب يف التأثــر علــى اإلدارة األمركيــة رغــم مظاهــر 
االحتفــاء هبــا الــي ظهــرت يف أكثــر مــن مناســبة منــذ تــويل 

ترمــب الرائســة مطلــع هــذا العــام.
وقــال الزعاتــرة إن ترمــب ينفــذ وعــده االنتخــايب، وتســاءل 
)مــاذا عــن وعــود العــرب؟ مــاذا ســيفعلون للــرد علــى هــذا 

اخلطــر؟(. القــرار 
وبرأيــه فــإن أقــل الــردود املتوقعــة مــن الرمسيــني العــرب اإلعــان 
عــن ســحب املبــادرة العربيــة للســام، واختــاذ خطــوات جتــاه 
العاقــات العربيــة مــع إســرائيل، أســوة ابملوقــف الــذي أعلنــه 
الشــارع  يــد  إطــاق  إضافــة إىل  أردوغــان،  الرتكــي  الرئيــس 
العــريب واإلســامي للتعبــر عــن الغضــب كرســالة موجهــة إىل 

اإلدارة األمركيــة.
املوقف الدويل

علــى الصعيــد الــدويل، صــدرت العديــد مــن املواقــف احملــذرة 
مــن اإلعــان األمركــي املرتقــب، ومتيــزت مواقــف عواصــم 
أوروبيــة والصــني ابلتحذيــر مــن أن إعــان ترمــب رمبــا يــؤدي 

إىل زعزعــة االســتقرار يف الشــرق األوســط.
هــذا  يدفــع  أن  اســتبعدوا  احملللــني  مــن  العديــد  أن  ورغــم 
اإلعــان عواصــم أوروبيــة ورئيســية حــول العــامل لنقــل ســفاراهتا 
قالــوا إن إســرائيل ستســعى الســتغال  القــدس، فإهنــم  إىل 
العــامل  دول  حتــذو  للضغــط كــي  الكبــر  األمركــي  التحــول 

واشــنطن. حــذو 
ويف حماولة لإلجابة عن سؤال عما ميكن للعرب أن يفعلوه، 
املرتقــب،  اإلعــان  إزاء  املتوقعــة  الدوليــة  احلســاابت  وعــن 
قــال احمللــل السياســي الروســي )ســرغي سريغيتشــيف(: إن 
الــدول العربيــة )ال متلــك الكثــر مــن القــدرة علــى التأثــر علــى 
واشــنطن، فــإذا مــا أعلــن ترمــب القــدس عاصمــة إلســرائيل 
فسنســمع مــن الــدول العربيــة الكثــر مــن الكلمــات الغاضبــة، 

ولكــن ليــس أكثــر مــن ذلــك(.
واتبــع )سريغيتشــيف( اجلامعــة العربيــة ال تســتطيع أن تفعــل 
أي شــيء لألمركيــني، هنــاك فرصــة الحتجــاج دبلوماســي 
مــن إيــران، ولكنهــا مــن غــر املرجــح أن ختاطــر مبزيــد مــن 
تدهــور العاقــات مــع الــوالايت املتحــدة ألهنــا ختشــى علــى 

اتفاقهــا النــووي.
)يعتمــدون  إهنــم  الروســي  احمللــل  قــال  الفلســطينيني  وعــن 
أيضــاً علــى األمركيــني ويعيشــون علــى أمواهلــم(، وأضــاف أن 
)موســكو ميكــن أن تقــول إن هــذا ميثــل تدخــًا صارخــاً يف 
النســيج الرقيــق للصــراع الفلســطيي اإلســرائيلي، لكــن روســيا 
ال تستطيع أن تفعل شيئاً أكثر من ذلك، فإسرائيل شريك 

مهــم هلــا، أهــم بكثــر مــن فلســطني.
مــن  الكثــر  رهــاانت  تبــدو  الرمســي،  الفضــاء  عــن  وبعيــداً 
احملللــني مقصــورة علــى الشــارع العــريب واإلســامي عمومــاً، 
والفلســطيي خصوصــاً؛ ملنــع أي تغيــر للوضــع يف القــدس، 

وإحبــاط اإلعــان األمركــي عمليــاً.

القدس ووعد ترمب

سمير عبد الباقي

كاتب وصحفي سوري
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أي مصــر للقــدس ولفلســطني ميكــن األمــل بــه يف ظــل 
تســليم الرئيــس األمركــي دوانلــد ترامــب سياســته حيــال 
القضيــة لصهره(جاريــد كوشــنر)، الــذي اعتــاد رئيــس 
الــوزراء اإلســرائيلي (بنيامــني نتانياهــو) النــوَم يف فراشــه 
منــذ كان األول فــى صغــراً، حبكــم العاقــة العائليــة؟.

يف ظــل رائســة ترامــب، يصلــح وصــف )بئــس املصــر( 
علــى العاقــات العربيــة- األمركيــة أيضــاً، مهمــا كانــت 
خــال  بعضهــم  عنــد  بــرزت  الــي  اخلياليــة  املراهنــات 
الســنة املنصرمــة، علــى أن يدفــع ســاكن البيــت األبيــض 
عمليــة الســام إىل األمــام يف عهــده، فكوشــنر ســبق 
أن أبلــغ الرئيــس الفلســطيي حممــود عبــاس يف آخــر لقــاء 
يُقلــع عــن تكــرار  معــه كمبعــوث ســام، أن عليــه أن 
تســمية االحتــال اإلســرائيلي الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا 
القــدس، علــى أنــه )احتــال(، أســقط مفهــوم كوشــنر 
النهائــي  الوضــع  علــى  املفاوضــات  واشــنطن يف  لــدور 
للقــدس واألمــن واملســتوطنات واحلــدود، هــذا الــدور قبــل 
اعــرتاف ترامــب ابلقــدس عاصمــة إلســرائيل، املقّدمــات 
إىل  تقــود  أن  الطبيعــي  مــن  واشــنطن كان  موقــف  يف 

إعــان الرئيــس األمركــي مــا أعلنــه.
تلــك  مســؤولية  يتحمــل  الــذي  وحــده  ترامــب  ليــس 
املقّدمــات، ســلفه ابراك أوابمــا نفســه وعــد عــام 2008 
مــع انتخابــه، بوقــف االســتيطان اإلســرائيلي، مث تراجــع 
)مل  بســاطة:  بــكل  عبــاس  للرئيــس  وقــال  ســنة  بعــد 
فالتغاضــي األمركــي  الوعــد(.  تنفيــذ هــذا  مــن  أمتكــن 
الســنوات،  منــذ عشــرات  اإلســرائيلي  االســتيطان  عــن 
يف املناطــق الــي يُفــرتض أن ختضــع للتفــاوض، يســوّغ 
القــدس إىل االحتــال. وبــكل بســاطة، علينــا  تســليم 
أن نتذكــر مــا يقولــه بعــض الناشــطني اليهــود مــن أجــل 
الســام، ومنهــم )يــوري أفنــري(، مــن أن واشــنطن هــي 
الــي كانــت علــى الــدوام، ويف كل احملطــات املفصليــة 
الــي مــّرت يف عمليــات التفــاوض علــى الســام، ترتاجــع 
عــن فرضــه، حــى عندمــا كان يظهــر بــني حــكام تــل 

أبيــب مــن لديــه قابليــة لتقــدمي تنــازالت.
اإلدارات األمركيــة املتعاقبــة أرادت إبقــاء الفلســطينيني 
احلاجــة إىل دورهــا يف  ملبــدأ  العــرب خاضعــني  وســائر 
إىل  واحلاجــة  اإلســرائيلي  التوســع  مقابــل  املنطقــة، 
وســيلُتها  العــرب  وضعــف  إســرائيل  تفــّوق  التســلح، 

وســيطرهتا. نفوذهــا  علــى  للحفــاظ 
واألنكــى أن ترامــب أقــرن قــراره نقــل الســفارة إىل القــدس 
املقّدســة  املدينــة  إىل  الســفر  مــن  األمركيــني  بتحذيــر 
ســتعّرض  خطوتــه  أن  ســلفاً  مــدركاً  فيهــا،  والتجــّول 

مواطنيــه ملخاطــر أمنيــة، علــى رغــم وصفــه أبنــه اجلاهــل 
املنطقــة. بتاريــخ 

سنســمع الكثــر مــن التربيــرات والدعــوات إىل الرتيّــث 
العــريب يف ردود الفعــل، والــي ال تقــّدم جــواابً فعليــاً علــى 
ــان العــريب واإلســامي 

َ
الســؤال حــول مــا ســيفعله العامل

رّداً علــى خطــوة ترامــب بعــد اإلهانــة الــي تعّرضــا هلــا، 
وهــي تربيــرات شــبيهة ابلــي ســبقتها منــذ عــام 1947، 
داعيــًة إىل انتظــار تعديــل يف السياســة الدوليــة، ابملراهنــة 
علــى الضغــط األورويب، مــاذا ينفــع التفســر القائــل إن 
علــى  التغطيــة  أجــل  مــن  اخلطــوة  إىل  احتــاج  ترامــب 
وضعــه احلــرج بســبب التحقيقــات يف الكونغــرس حــول 
تواطئــه مــع التدخــل الروســي يف االنتخــاابت الرائســية 
الي قادته إىل رأس السلطة، فيسرتضي اللويب اليهودي 
للدفــاع عنــه وتعطيــل اهلجــوم الداخلــي عليــه؟، ومــاذا 
ينفــع التحايــل علــى الغضبــة الشــعبية ضــد قــراره اســتناداً 
إىل أنــه ضــد القانــون الــدويل؟، أو ابلعــودة إىل أســلوب 
ختديــر هــذه الغضبــة الشــعبية عــرب اإلحيــاء أبن القــرار ال 
يُلغــي إمــكان اعتمــاد القــدس الشــرقية عاصمــة للدولــة 
املســتمر، جعــل  القــوى  ميــزان  فاختــال  الفلســطينية؟ 
مــن العــرب تلــك )الظاهــرة الصوتيــة( غــر الفاعلــة إزاء 

كل اإلجــراءات اإلســرائيلية.
املتحــدة  والــوالايت  الغــرب  أمعــن  األحــوال،  ويف كل 
خصوصــاً، يف التفــرّج علــى الصراعــات العربيــة تتفاقــم، 
اســتفاد  الــذي  اإليــراين  العــريب-  الصــراع  تغذيــة  ويف 
وابت  اإلقليميــة،  اهليمنــة  حنــو  اإليــراين  اجلمــوح  منــه 
مــن الصعــب توقّــع وحــدة املوقــف العــريب واإلســامي 
ملواجهــة القــرار األمركــي، مــا ســُيخلي الســاحة جليــل 
احلجــج  بشــّى  للتغذيــة  القابــل  اإلرهــاب  مــن  جديــد 
والشــحنات األيديولوجيــة والدينيــة، مــع اإلعــان عــن 

والعــراق. ســورية  )داعــش( يف  علــى  القضــاء 
قــرار ترامــب أمثــن هديــة إليــران، مــع إعــان )ريكــس 
لزعزعــة  شــريرة  أبعمــال  تقــوم  إيــران  أن   ، تيلرســون( 
اســتقرار املنطقــة، بقــدر مــا هــو هديــة إلســرائيل يف ظــل 
تتطلــع  الــذي  وابلقــدر  واإلســامي،  العــريب  التشــرذم 
واشــنطن إىل اكتفاء العرب بوقوفها معهم ضد طهران، 
فــإن األخــرة ســتربّر سياســتها اهلجوميــة املســتمرة علــى 
وظلمهــا  أمــركا  مقارعــة  مبظلــة  اإلقليمــي،  الصعيــد 
للفلســطينيني، مــرة أخــرى، وهــا هــي حتشــد قواهتــا يف 
اجلنــوب الســوري جمــدداً مــن أجــل املزيــد مــن التوّســع 
القصــف  علــى  لتثبيــت نفوذهــا، رّداً  الشــام،  بــاد  يف 
اإلســرائيلي لقواعدهــا ومعامــل األســلحة الــي أقامتهــا.

هدية ترامب إليران

وليد شقير

كاتب لبناين

بقــراره االعــرتاف ابلقــدس عاصمــة إلســرائيل، وإعطائــه شــارة البــدء بنقــل ســفارة بــاده مــن 
تــل ابيــب إىل القــدس، يكــون الرئيــس األمريكــي قــد خــرج علــى مألــوف السياســة األمريكيــة 
منــذ العــام 1967، وانتهــك تقاليدهــا املتوارثــة بــني رؤســاء مجهوريــني ودميقراطيــني علــى 
حــد ســواء، ويكــون قــد ســّجل أفدحــاً جتــاوزت علــى قــرارات الشــرعية الدوليــة، بــدءاً ابلقــرار 
181، مــروراً ابلقراريــن 242 و 338، وليــس انتهــاء بقــرار جملــس األمــن رقــم 478 حــول 
القــدس يف العــام 1980 و)فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة حــول اجلــدار(، دع عنــك )ركام( 
القــرارات الدوليــة ومرجعيــات عمليــة الســام و)الرابعيــة الدوليــة(، ومواقــف خمتلــف عواصــم 

القــرار الــدويل.
وبقــراره املذكــور، يكــون ترامــب قــد قــرر االنتقــال ابملوقــف األمريكــي، مــن االحنيــاز الكامــل 
الديــي والقومــي األشــد تطرفــاً، مثــة يف  التبــي الكامــل لوجهــة نظــر ميينهــا  إلســرائيل إىل 
إســرائيل من ميكنه أن يتقدم من الفلســطينيني )وســبق أن تقدموا( بعروض أفضل من تلك 
الــي يف جعبــة ترامــب، لكــن الرئيــس وفريقــه العامــل علــى )صفقــة القــرن(، يريــدون الربهنــة 
أهنم إســرائيليون أكثر من اإلســرائيليني أنفســهم، وأهنم صهاينة أكثر من )اآلابء املؤسســني( 

للحركــة الصهوينيــة وربيبتهــا إســرائيل.
وبقــراره املذكــور، يكــون ترامــب، قــد قــرر بنفســه، االنتقــال مــن موقــع )الوســيط غــر النزيــه( 
يف عمليــة ســام الشــرق األوســط، الــذي تكــرس تقليــدايً واترخييــاً، طــوال ســنوات وعقــود، 
إىل موقــع الطــرف املعــادي للشــعب الفلســطيي وتطلعاتــه املشــروعة وحقوقــه الوطنيــة الثابتــة، 
وبعــد اليــوم ال مطــرح للوســاطة األمريكيــة وال قيمــة للرعايــة األمريكيــة، وقــد آن أوان كســر 
االحتــكار والوكالــة احلصريــة األمريكيــة هلــذا الــدور، والبحــث عــن أطــر جديــدة، ورعــاايت 

جديــدة، يف عــامل يتجــه للتعدديــة القطبيــة، وكســر احتــكار القطــب الواحــد.
بقــراره املذكــور، يكــون ترامــب قــد أطلــق رصاصــة الرمحــة علــى مبادرتــه اجلديــدة للســام، 
والــي حتمــل زوراً اســم )صفقــة القــرن(، فــا هــي صفقــة، وال هــي تنطــوي علــى هــذا القــدر 
انتــاج وصياغــة  ابئســة ومكشــوفة، إلعــادة  أمريكيــة  هــي حماولــة  والتميــز(،  )القيمــة  مــن 
أفــكار نتنياهــو – ليربمــان – بينــت، اضطلــع هبــا ثاثــي أمريكــي: )كوشــنر- جرينبــات – 
فريدمــان(، هــو أكثــر تعصبــاً وتطرفــاً مــن الرتويــكا احلاكمــة يف إســرائيل، لــن جيــد ترامــب مــن 
يشــرتي بضاعتــه الكاســدة، فهــذه البضاعــة ســبق وأن عــرض أفضــل منهــا علــى الفلســطينيني 

ورفضوهــا، فليبقهــا لنفســه، عّلهــا تفيــده يف مواجهــة مــا حييــط بــه مــن فضائــح واهتامــات.
بقــراره املذكــور، قــرر ترامــب، ومــن جانــب واحــد، نشــر الفوضــى واالضطــراب مــن جديــد 
يف اإلقليــم برمتــه، وليــس يف فلســطني وحســب، لــكأن مــا عــاانه هــذا اإلقليــم مــن ويــات 
وتداعيــات مشــاريع )الفوضــى اخلاقــة( مل يكفــه، فقــرر ترامــب إضافــة دفقــة جديــدة مــن 
الزيــت احلــار علــى نراهنــا املتأججــة ومجــر أزماهتــا الــذي مل ينطفــئ بعــد، ترامــب يقامــر إبشــاعة 

عــدم االســتقرار، ويســتخف حبالــة احلــرج الــي ســتحيط حبلفائــه العــرب.
بقــراره املذكــور، يكــون ترامــب، قــد وجــه عــن ســبق الرتصــد واإلصــرار، طعنــة جنــاء يف ظهــور 
احملاربــني جملاهبــة التطــرف وحمــاريب اإلرهــاب يف املنطقــة، فهــو بقــراره يغــذي التطــرف ويشــجع 
املتطرفــني، وميدهــم بنســغ حيــاة جديــد، وهــو بقــراره هــذا، يعيــدان إىل مربــع مــا قبــل صعــود 
داعــش، ومبــا يفضــي إىل بعــث هــذه احلــركات مــن جديــد، بصيغهــا القدميــة أو بصورهــا 
اجلديــدة – املتجــددة ، ترامــب الــذي يصــدر عــن كراهيــة للمســلمني فضحتهــا تغريداهتــا 
األخــرة، يريدهــا حــرابً صليبيــة علــى مــا يبــدو، وبــدءاً مــن القــدس، بوابــة احلــروب الصليبيــة 
يف التاريــخ الــذي نعــرف، ترامــب علــى خطــى نتنياهــو، ميضيــان جنبــاً إىل جنــب، وكتفــاً إىل 

كتــف، يف مســار إشــعال احلــروب الدينيــة يف املنطقــة، ورمبــا العــامل.
لنــا  ليخــرج  مــا حتتاجــه،  بــكل  إيــران وحلفائهــا  أمــد  قــد  ترامــب  يكــون  املذكــور،  بقــراره 
الناطقــون ابمسهــا وابمسهــم، ألســنتهم الطويلــة، ويصرحــون ابلفــم املــآن، وبزهــّو ظاهــر: امل 
نقــل لكــم؟، أمل نقــل لكــم أن واشــنطن هــي عدوتكــم وليــس إيــران، أمل نقــل لكــم أن )املتغطــي 

ابلــوالايت املتحــدة بــردان( كمــا يقــول املثــل الشــعي العــريب؟.
بقــراره املذكــور، ترامــب أدخــل يف ســجله الشــخصي عبــارة )أول رئيــس يعــرتف ابلقــدس 
املوحــدة عاصمــة إلســرائيل وينقــل ســفارة بــاده إليهــا(، لكنــه ســيحظى أيضــاً بلقــب الرئيــس 
الــذي أشــعل نــران الغضــب والكراهيــة للــوالايت املتحــدة يف املنطقــة والعــامل اإلســامي ، 
الرئيــس الــذي أفقــد بــاده دورهــا األخاقــي والقيمــي، قبــل أن يفقدهــا دورهــا السياســي يف 
معاجلــة أزمــات املنطقــة وإطفائهــا ، الرئيــس الــذي أخفــق حــى اآلن يف بنــاء جــدار يفصــل 
بــاده عــن املكســيك، جنــح وبســرعة قياســية يف بنــاء جــدران بــني الــوالايت املتحــدة والعــامل 

اإلســامي.

ترامب يطلق رصاصة الرحمة 
على السالم وحل الدولتين

عريب الرنتاوي

كاتب أردين
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قضايا اقتصادية

هــل املشــكلة يف قــرار دوانلــد ترامــب نقــل ســفارة بــاده إىل القــدس، هــي يف 
الشــكل والتوقيــت أم يف املبــدأ؟ وهــل كان ميكــن ألي رئيــس أمركــي، برغــم 
العاقــات األبويــة مــع إســرائيل الــي ال مثيــل هلــا بــني أي دولتــني، أن يتجــرّأ 
علــى اختــاذ خطــوة علــى هــذا القــدر مــن الرعونــة واخلطــورة، سياســياً ودينيــاً، 
لــو مل تكــن املناخــات الــي ربطــت اإلرهــاب ابإلســام، قــد ســيطرت علــى 

العــامل احلديــث وأكملــت تعبئتــه ابلتمــام والكمــال؟.
قــرار ترامــب يــدّل علــى أمريــن ابرزيــن، األول هــو أّن إدارتــه غــر معنيــة مبتابعــة 
العمليــة السياســية التفاوضيــة بــني العــرب واإلســرائيليني اســتناداً إىل األســس 
الــي اعتمدهتــا اإلدارات الســابقة، والثــاين هــو أّن إدارتــه غــر معنيــة علــى 
مــا يبــدو، إبجنــاح أبــرز أهدافهــا املّدعــاة، أي )القضــاء علــى اإلرهــاب( مــن 
خــال ضــرب مواقعــه وأدواتــه وجتفيــف منابــع دعمــه، مث )األهــم( معاجلــة، 
أو الســعي اإلحيائــي ملعاجلــة بعــض حججــه ومربّراتــه املتكئــة واملســتندة إىل 
يف  والصــور  املعطيــات  وتراكــم  وأساســاً  أواًل  الفلســطينية  النكبــة  حقائــق 
العــريب  العــذاب  )الغــرب(  احتقــار  علــى  الدالّــة  العــام  اإلســامي  املخيــال 
عمومــاً والفلســطيي خصوصــاً واإلمعــان يف الفتــك ابلضحيــة واالصطفــاف 

إىل جانــب جّادهــا!
ليــس نزِقــاً دوانلــد ترامــب، وال خفيفــاً وال متهــوراً يف قــراره الراهــن، بــل يعــرف 
مــاذا يفعــل! ويبــدو أنّــه األجــرأ بــني أســافه علــى تنفيــذ )قــرار مؤّجــل( منــذ 
مرحلــة مــا بعــد اعتــداءات 11 أيلــول 2001، بـــالثأر مــن هويــة منّفذيهــا 
بعــد القضــاء علــى هــؤالء جســدايً وتنظيميــاً: قَــاَد جــورج بــوش اإلبــن املعركــة 
األوىل ميدانيــاً يف أفغانســتان والعــراق، مث قــاد ابراك أوابمــا املعركــة الثانيــة 
فكــرايً، مــن خــال إميانــه مبرجعيــة )بعــض النصــوص اإلســامية لإلرهــاب!(، 
مث جــاء ترامــب )النيويوركــي!( يف املعركــة الثالثــة إلكمــال الشــوط وترســيخ 
اإلزدراء ابلقيــم الــي اســتند إليهــا، أو اّدعــى االســتناد إليهــا، هــؤالء الذيــن 
جتــرّأوا علــى شــّن عــدوان علــى )األرض( األمركيــة، مل يســبق لــه مثيــل منــذ 

عقــود تلــت اهلجــوم اليــاابين علــى )بــرل هاربــر(!
قبــل ذلــك كلــه، يســتند ترامــب )مبدئيــاً( إىل فــرادة العاقــات األمركيــة – 
اإلســرائيلية، وكوهنــا أكــرب مــن السياســة وأَوىَل مــن املصــاحل، وتســتحّق أن 
تُبــى مــن أجلهــا معادلــة حســابية غريبــة، كأن تكــون تلــك العاقــات املتصلــة 
)رقميــاً( بنحــو ســبعة مايــني إســرائيلي )داخــل إســرائيل( أهــم مــن العاقــات 
مــع حنــو أربعمئــة مليــون عــريب! وأكثــر مــن مليــار و300 مليــون مســلم! وأن 
تُبــى كل املقــارابت ذات الشــأن، للقضيــة الفلســطينية علــى بديهــة ال جُتــاَدل 
وال تُناقَــش وال ختضــع ألي تفــاوض، هــي حــّق إســرائيل يف الوجــود علــى 
مثانــني يف املئــة مــن أرض فلســطني التارخييــة، مثّ إخضــاع الباقــي ملســاومة ال 

تنتهــي، حتــت مســّمى عمليــة الســام!
لكــن برغــم هــذا، فــإّن األمــر الافــت هــو أن يتجاهــل ترامــب كل اإلشــارات 
مث  أوابمــا،  نظريــة  نقضــه  املاضيــة، جلهــة  األشــهر  بنفســه يف  قّدمهــا  الــي 
تصاحلــه مــع فكــرة أّن الغالبيــة الكاســحة، العربيــة واإلســامية هــي الضحّيــة 
األوىل والفعليــة لإلرهــاب! وأّن تلــك الغالبيــة وليــس ُنبهــا وحّكامهــا فقــط، 
متصاحلــة بدورهــا مــع مبــدأ احلــل الســلمي للنــزاع مــع إســرائيل، مث أن يتعامــل 
مــع قضيــة نقــل الســفارة وكأهّنــا القضيّــة الوحيــدة العاجلــة والطارئــة أمامــه! 
وال شــيء آخــر يتقــّدم عليهــا، ال املوضــوع الكــوري الشــمايل! وال أوضاعــه 
الداخلية املرتبطة ابلتحقيق يف الدور الروسي خال االنتخاابت الرائسية!، 

وال احلــرب علــى اإلرهــاب!، وال املوضــوع اإليــراين!، غريــب!.

في ترامب
وقراره

علي نون

يف الثامــن والعشــرين مــن تشــرين الثاين/نوفمــرب، ذهــب انئــب 
الرئيــس األمريكــي مايــك بنــس إىل متحــف( كوينــز) يف نيويــورك 
إلحيــاء ذكــرى املوقــع القــدمي لألمــم املتحــدة، الــذي صــّوت يف 
األرض  تقســيم  علــى  عــام 1947  الثاين/نوفمــرب  تشــرين   29

وإقامــة دولتــني عربيــة ويهوديــة.
وبعــد مــرور ســبعني عامــاً، فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: 
هــل تقســيم الضفــة الغربيــة مــا يــزال ممكنــاً؟ ويتســاءل احملللــون 
عمــا إذا كانــت خمتلــف اجلهــات، كالرئيــس األمريكــي دوانلــد 
) ورئيــس  نتنياهــو  بنيامــني  اإلســرائيلي  الــوزراء  ورئيــس  ترامــب 
الســلطة الفلســطينية حممــود عبــاس)، مســتعدًة للمباشــرة بنجــاح 
مبثــل هــذا اجلهــد - أو مــا إذا كانــت أفضــل اخلطــط املوضوعــة 

ســتصبح عالقــًة بســبب االفتقــار إىل العــزم السياســي.
وبصــرف النظــر عــن مســألة اإلرادة السياســية، يقــول عــدد مــن 
األشــخاص مــن كل مــن اليمــني واليســار إنــه ليــس هنــاك ســبيٍل 
تزايــد املســتوطنات يف  لتســوية مســألة األراضــي، مشــرين إىل 
الضفــة الغربيــة، ويريــد النّقــاد مــن اليمــني أن تُلحــق إســرائيل جــزءاً 
كبــراً مــن الضفــة الغربيــة، لكنهــم ال أيخــذون يف عــني االعتبــار 
رد الفعــل الــدويل علــى هــذه اخلطــوة األحاديــة اجلانــب، ومــن 
اليســار، يريــد النّقــاد حــى اســتبدال إســرائيل بكاملهــا لتصبــح 
املقاربتــني  وكا  القوميــة،  ثنائيــة  فلســطينية  إســرائيلية-  دولــة 
انتحــار  ارتــكاب عمليــة  علــى  إســرائيل  تُقــِدم  فلــن  خياليتــان، 

وطنيــة.
ونظــراً لقلــة اخليــارات املتاحــة، مــا زال التقســيم ممكنــاً، وابلفعــل، 
تشــر أحــدث البيــاانت إىل أن الُبعــد املتعلــق ابألراضــي قابــل 
للحــل، ويســعى موقــع إلكــرتوين جديــد أطلقــه معهــد واشــنطن 
إىل  واحللــول  املســتوطنات  ويُدعــى  األدىن  الشــرق  لسياســة 
اســتخدام صــور مدنيــة مأخــوذة ابألقمــار الصناعيــة لتوفــر فهــم 

املســتوطنني. أفضــل الجتاهــات 
لــه أمهيتــه  الغربيــة  إن تفاعــل اجلغرافيــا والدميوغرافيــا يف الضفــة 
- إذ يســاعد علــى معاجلــة مســألة مــا إذا كان قــد فــات األوان 
حــل  إىل  يتوصلــوا  لكــي  والفلســطينيني  لإلســرائيليني  ابلنســبة 
توفيقــي بشــأن املســائل املتعلقــة ابألراضــي، فضــًا عــن قضــااي 

القــدس. األمــن والاجئــني ومصــر 
وإذا أردان حتليــل احللــول املتعلقــة ابألراضــي، علينــا رســم احلــدود 
بــني جمموعتــني مــن املســتوطنني، ألن تداعياهتمــا خمتلفــة جــّداً 
حلــل النــزاع اإلســرائيلي- الفلســطيي، وتعيــش كلتــا اجملموعتــني 
خــارج اخلــط األخضــر، أي احلــدود قبــل حــرب ســنة 1967؛ 
اإلســرائيلي  األمــي  احلاجــز  غــرب  اجملموعتــني  إحــدى  وتعيــش 
اإلســرائيلية  احلكومــة  احلاجــز  هــذا  بنــت  )وقــد  داخلــه(  )أو 
خــال االنتفاضــة الثانيــة بــني عامــْي 2000 و2005 لعرقلــة 
تدفــق االنتحاريــني الفلســطينيني مــن الضفــة الغربيــة(، وتعيــش 
اجملموعــة الثانيــة خــارج احلاجــز األمــي أو شــرقه، ووفقــاً لـــ )دائــرة 
اإلحصــاء املركزيــة اإلســرائيلية(، يعيــش حــوايل 85 يف املائــة مــن 
اإلســرائيليني الذيــن يُقيمــون شــرق اخلــط األخضــر، ولكــن داخــل 

املائــة  مــن احلاجــز األمــي، يف حــوايل 8 يف  املرســومة  املنطقــة 
مــن الضفــة الغربيــة، يف مناطــق متامخــة جــّداً للمناطــق احلضريــة 
اإلســرائيلية. وهــذا يعــي أن أقــل مــن 556 ألــف إســرائيلي بقليــل 
يعيــش داخــل احلاجــز األمــي اإلســرائيلي أو غربــه، وأكثــر مــن 

97 ألــف يعيشــون خــارج احلاجــز.
الدميوغرافيــة  التهديــدات  غيــاب  إىل  أعــاه  ورد  مــا  يشــر  وال 
الــي قــد تُنهــي خيــار الدولتــنْي، ففــي حــني بقيــت نســبة 85 
حــد كبــر،  إىل  اثبتــة  األراضــي  مــن  املائــة  املائــة يف 8 يف  يف 
يعيــش  عــام 2009، كان  املســتوطنني، ويف  عــدد  ازداد  فقــد 
مــن حزيــران/ وابتــداًء  احلاجــز -  خــارج  مســتوطٍن  ألــف   70
يونيــو 2017، ارتفــع هــذا العــدد بـــ 27 ألــف مســتوطن، ولــو 
توافــر يف حــل الدولتــني اتفــاٌق بــني اإلســرائيليني والفلســطينيني 
بشــأن نقــل هــؤالء املســتوطنني إىل مناطــق أخــرى، فــإن احتمــال 
إعــادة التوطــني ســيزداد صعوبــة، فعلــى ســبيل املثــال، مت ترحيــل 
مــا يقــرب مــن 8 آالف مســتوطن خــال االنســحاب مــن غــزة 
عــام 2005، وابلطبــع، كان مــن املمكــن أن يتفــق الطرفــان يف 

مفاوضــاٍت علــى أن يبقــى املســتوطنون لفــرتة مــن الوقــت.
حلركــة  املتغــرة  الطبيعــة  علــى  الضــوء  أيضــاً  األرقــام  وتســّلط 
االســتيطان، فهنــاك مســتوطنتان مــن أصــل 139 مســتوطنة متثّــل 
حاليّــاً حــوايل 30 يف املائــة مــن كافــة مســتوطي الضفــة الغربيــة 
ْوقعان فهما 

َ
و46 يف املائة من النمو خال العام املاضي. أما امل

مســتوطنتان )أرثوذكســيتان( متطرفتــان، األمــر الــذي يشــر إىل 
حدوث تغير منذ إطاق حركة االســتيطان يف أواخر ســتينيات 
القــرن املاضــي، وخاصــًة مــن قبــل صهاينــة متدينــني رأوا أن الضفــة 
الغربيــة هــي إرث تــورايت واعتــربوا أنفســهم حماربــني سياســيني يف 
النضــال مــن أجــل االحتفــاظ ابلضفــة الغربيــة كجــزٍء مــن دولــة 
دافعــاً كبــراً  يشــّكل  الــذي  األمــر  فــإن  املقابــل،  إســرائيل، ويف 
ابلنســبة إىل األرثوذكســيني املتطرفــني هــي اهلواجــس االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، وخاصــًة الســكن أبســعار معقولــة، وهــذا مطلــٌب 
مهــمٌّ جــّداً ابلنســبة إىل جمتمعهــم حيــث يبلــغ متوســط معــدل 

الــوالدات نســبًة مذهلــًة تســاوي 6.9 لــكل أســرة.
تتماشــى  االســتيطانية  سياســتها  جتعــل  أن  إلســرائيل  بــّد  وال 
وســط  حــل  إىل  ابلتوصــل  تســمح  الــي  الدولتــني  مقاربــة  مــع 
بــني اإلســرائيليني والفلســطينيني، وسيشــّكل ذلــك عامــًة قويــًة 
ملناهضة املعتقد الذي جتلى يف استطاعات الرأي الفلسطينية، 
أبن إســرائيل تريــد الضفــة الغربيــة أبكملهــا، وال يشــر أيٌّ مــن 
ذلك إىل أن احلاجز سيكون ابلضرورة احلدود يف اتفاٍق الوضع 
النهائــي، فهــذه احلــدود ســتبقى موضــوع نقــاٍش جُيريــه الفريقــان.

اليمــني  مــن  يســارعون  الذيــن  فأولئــك  بعــد،  األوان  يُفــت  ومل 
واليســار علــى حــد ســواء إىل إعــان هنايــة حــل الدولتــني بســبب 
النمو الســكاين يف املســتوطنات يبدو أهنم متشــائمون ويعتقدون 
أن األمــر مقــّدٌر، وال يكفــي أن يكــون املــرء متأكــداً مــن وجــود 
اإلرادة السياســية لكــي يتحقــق هــذا احلــل، لكــن بعــد ســبعني 

عامــاً مثــة ســبيل لــه، علــى األقــل حــى اآلن.

بعد سبعين عامًا على قرار التقسيم

صفوان الدروبي

كاتب وصحفي لبناينكاتب وصحفي سوري
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قضايا سياسية

قــرار دوانلــد ترامــب فيمــا خــّص القــدس قــرار )ترامــّي( آخــر، فيــه مــن الظلــم 
والقســوة والبلــه السياســّي معــاً مــا يف صاحبــه:

 يطلــق العنــان للعنــف الــذي بــدأت طائعــه ابلظهــور، مــن دون أن تكــون 
لــه أيّــة جــدوى، يُنهــي حــّل الدولتــني، يشــرّع االحتــال، يضعــف الســلطة 
الوطنّيــة ملصلحــة )محــاس( ويضعــف محــاس ملصلحــة اجلهــاد، حيــّل املشــكلة 
ابعتمــاد حــّل هنائــّي هلــا، يقــّدم هديــة مثينــة إليــران وســائر املتطّرفــني وكارهــي 
أمــركا لســبب وال لســبب، حُيــرج حلفــاء الــوالايت املّتحــدة التقليديّــني، ال 
العــرب منهــم فحســب، بــل األوروبّيــني أيضــاً، يقــّدم عّينــة عــن السياســات 
الرخيصــة، حــني ُتســتخدم مســائل كــربى لتذليــل عقبــات سياســّية يواجههــا 
احلاكــم، يف واشــنطن كمــا يف تــّل أبيــب، وأهــّم ممّــا عــداه، وهــو مــا يتجــاوز 
الرمــز والثــأر والقضــااي واحملّرمــات، أنّــه قــد ميّهــد لتحويــل قرابــة 400 ألــف 
مقدســّي يعيشــون يف مدينتهــم إىل غجــر أبديّــني، إذ هــؤالء ليســوا مواطنــني 

وال يتمّتعــون حبقــوق املواطنــة!
يف ذلــك، هنــاك شــخصّية دوانلــد ترامــب ابلتأكيــد، لكــْن هنــاك أيضــاً لقــاء، 

يعــرّب عنــه ترامــب وجيّســده، بــني تطّوريــن كبريــن:
- مــن جهــة، التحــّول الكبــر الــذي أصــاب ويصيــب أمــركا نفســها، إهّنــا 
تســتنكف، بنتيجــة هــذا التحــّول، عــن التدّخــل الــذي يلتقــي فيــه حــّد مــن 
املصلحــة حبــّد مــن القيــم، فحــني تتدّخــل، يكــون تدّخلهــا هكــذا، علــى غــرار 
موقــف رئيســها مــن القــدس أو مــن البيئــة أو مــن العوملــة، وهــذا يف معــزل 
عــن الغضــب والضجيــج املعهوديــن عربيّــاً، يؤّكــد كــم أّن تدّخــل الــوالايت 
املّتحــدة بشــكل عاقــل وعــادل، هــو مصلحــة فلســطينّية، وهــو مــا نستشــعره 
ويستشــعره ابقــي العــامل يف هــذا املوضــوع ويف ســواه، يــزداد اإلحلــاح علــى هــذه 
األمــركا يف ظــّل هــذا العجــز العــريّب املقــرون بتأّهــب إيــرايّن واضــح جلــي مثــار 

»الغضــب«.
- ومــن جهــة أخــرى، انتصــار الثــورات املضــاّدة العربيّــة، يّتضــح هــذا يف 
انتشــار احلــروب األهليّــة واجملاهبــات اإلقليميّــة، كمــا يف تعاظــم الشــوق إىل 
أّي اســتقرار ميّــت يوفّــره ديكتاتــور أو مســتبّد، فضــًا عــن ابتعــاد فرصــة 
التوّصــل إىل دول معافــاة تســتطيع أن حتّســن موقعهــا التفاوضــّي مــع إســرائيل 
مبــا يعــود ابلنفــع علــى الفلســطينّيني، لكــّن أبــرز مــا خيلقــه انتصــار الثــورات 
املضــاّدة ذاك الرجــوع إىل املعادلــة الســقيمة القدميــة، حيــث فلســطني هــي 
القضــااي  مــن كّل  اهلــروب  لفظيّــاً، وهــي عمليّــاً، طريــق  املركزيّــة(  )القضيّــة 
الفعليّــة، وهــذا هــو ســّر التاقــي العريــض يف اليومــني األخريــن بــني قــوى 
وأطــراف ال جيمــع بينهــا إاّل العــداء املصحــوب بلفظيّــة القــدس وفلســطني.

ــة فلســطني، ال ضــّد إســرائيل وحدهــا، وطبعــاً ضــّد  ضــّد هــؤالء ُتطــرح قضّي
ترامــب والرتامبيّــة بوصفهــا طلبــاً علــى عــامل آخــر، وليــس مقاطعــة للعــامل، كمــا 
بوصفهــا وقوفــاً يف املوقــع الــذي يتضــّرر منــه ضحــااي السياســات الضريبيّــة 
ومهــا  وهياجهــا،  املقاومــة  صــراخ  أّمــا  ترامــب،  لدوانلــد  واجلندريّــة  والبيئيّــة 
اللــذان مسعنامهــا كثــراً يف العقــود املاضيــة، فلــن أيتيــا جبديــد خيتلــف عــن 

القــدمي املعهــود.

ترامب والقدس 
والغضب

حازم صاغية

نــور  حجــب  ممكنــاً  يعــد  مل  النهــار،  حبــس  ممكنــاً  يعــد  مل 
أرواحهــم  يهبــون  أانس  أو  يرتعــش!،  بظــّل رجــٍل  الشــمس 
متابعــة نشــرات األخبــار بكثــر مــن  للنــوم، مل يعــد مســّلياً 
الصــورة  إكمــال  علــى  قــادرة  املخّيلــة  تعــد  مل  األمنيــات، 
عــادت  ومــا  حتّملهــا!  ِمــن  لتتمّكــن  مســتحيلة،  بتفاصيــل 

األفعــال. ســوءة  خُتفــي  الكلمــات 
أصــوات  احلــراب  بــني  وِمــن  أعيننــا!،  أمــام  تُنتهــك  قدســنا 
ابحلرقــة تنــادي: َأن اي رجــال احلــق هبّــوا، فعــدّو هللا يف أفــول! 
القلــب عّزهــا،  مــن صــايف عشــقها، وتقلّــدوا جبــرأة  واهنلــوا 

فطريــق القــدس وإن كثُــر شــوكها.. لــن تطــول.!.
وقــد انمــت  قدســنا  علــى  احملتــل  يعتــدي  اجلــرأة  مــن  مبزيــد 
ليتغــر  األهــداب،  منهــم  وتراخــت  والقــادة،  الســادة  أعــني 
وجــه املعركــة مــن جديــد، وكــم تبــدَّل علــى طــول ســنوات 
االحتــال وجههــا!، كانــت أمتنــا مســكونة هباجــس عروبتنــا، 
واأليــدي بشــوق للــزاند، فانتصــر عــدّوان يف معــارك مبشــاهد 
معــّدة مســبقاً، كتبهــا العمــاء علــى صفحــات اترخينــا بينمــا 
تنــزف عــروق الشــهداء، وحــني ارتفــع صــوت التحــّرر مــن 
أجبديتنــا  ومــا يف  لكرامتنــا  ابلثــأر  تطالــب  غاضبــة  حناجــر 
املتناثــرة علــى خرائطنــا  أرهبــوا جيوشــنا  أمســاء،  مــن  للحــق 
توّقعاهتــا  عتمــة  ترتعــش يف  لتظــل  دميــوان،  مبفاعــل  املــرتّددة 
وخماوفهــا، لعــل جنودهــم يتوّقفــون حــني يفّكــرون مبقاتلتنــا 

عــن االرتعــاش  !
وحــني ســكنت عروبتنــا يف املســافة بــني التفريــط واملقاومــة، 
توّقفــت عــن الســر صــوب قدســنا ولــو ابملخّيلــة! ليجــيء 
بغــر  تعــود  ال  األرض  أّن  الفلســطيي!  الداخــل  مــن  الــرد 
جــداول الــدم، بغــر ثــورة تشــمل كل شــيء، وتفــرض هيبتهــا 
علــى تفاصيــل الصــراع! ومامــح املعركــة! فكانــت انتفاضــة 
الداخــل ضــد احملتــل ترفــع رايــة التحريــر مــن املــاء إىل املــاء، 
والقــدس كنجمــة يهتــدي هبــا الثــّوار تضــيء عمــق رايتهــا، 
وجوهــر ثورهتــا، حــى تغــّر اجتــاه البندقيــة، وانشــّق الصــف 
اخلطيئــة  طفــل  أجنبــت  الــي  العــار  مبفاوضــات  الفلســطيي 

أوســلو!
وقــد  للصــراع،  جديــدة  قواعــد  احملتــل  الكيــان  يعلــن  اليــوم 
اطمــأن لعجــز األنظمــة، وأيقــن ابســتحالة وقوفهــا يف جماهبتــه 
وقــد التفــت حبــال املصــاحل علــى أعنــاق اجلميــع، ومــا عــاد 
يــرّدد  يــزال  يقــاوم هــذا الزحــف الصهيــوين ســوى طفــل ال 
أغنيــات احلجــارة، ورجــال يدثّــرون مــن بــرد أرواحهــم األمــل 
املرابطــون  أمامهــم  ومــن  والزانزيــن!  واألنفــاق  الشــوارع  يف 
يرمســون الفجــر بتكبــرات تســبق يف عروقهــم ســكينة الصــاة.
التحريــر  مشــروع  يف  االســتمرار  راايت  يرفعــون  يزالــون  ال 
االنتمــاء  هلــم  وكان  فلســطني،  لــرتاب  ينتمــوا  مل  والعــودة، 
قضّيتهــا! ولعدالــة  الســليب،  وحلّقهــا  ولدينهــا،  لعروبتهــا، 
مل يبــق يف شــوارع صمــودان ســوى قلــم عصــّي علــى الكســر، 
أو كامــرا حتنّــط الزمــن يف حلظــة يُفصــح فيهــا عــن احلقيقــة 

الــي حيــاول احملتــل مصادرهتــا، أو امــرأة جــادت جليــاد الثــوار 
وطريقهــا  مهرهــا  الغــزاة  دمــاء  ِمــن  وجعلــت  بضفائرهــا، 

ملســجدها.
مل يعــد يف مواجهــة احملتــل ســوى ذاكــرة يقبــض عليهــا أبنــاء 
يقاومــون  الــذوابن،  فيهــا  يقاومــون  اجلمــر،  املهّجريــن كمــا 
تســلل ماحمهــم يف عتمــة الغفلــة، كــي ال يســتعروا مامــح 
الــي  األرض  إىل  الرجــوع  يف  حّقهــم  ويفقــدوا  غرهــم، 
تنبــض  قلــواب  ميتلكــون  يزالــون  ال  ممــن  والكثــر  تشــبههم! 
يف  االســتمرار  راايت  يرفعــون  يزالــون  ال  والكرامــة  ابحليــاة 
مشــروع التحريــر والعــودة، مل ينتمــوا لــرتاب فلســطني، وكان 
هلــم االنتمــاء لعروبتهــا، ولدينهــا، وحلّقهــا الســليب، ولعدالــة 

! قضّيتهــا
دون  اجلميــع  علــى  ُتَشــّن  األدوات!  ثقافيــة  اليــوم  احلــرب 
اســتثناء! وســُتطلق رصاصها الكثيف عرب برامج الفضائيات 
املأجورة، وعرب مواقع التواصل الي تنسج ابلتفريط والتطبيع 
مــع العــدو خيــوط مصاحلهــا، ومــن خــال مناهــج التدريــس 
املعّدلــة مبــا خيــدم العــدو يف إمخــاد ذاكــرة أُمتنــا واترخيهــا.. 
نقــل ســفارة فراعنــة هــذا  وسنســمع أذى كثــرا! وســيكون 
لنــا  تتحقــق  إن مل  للقــدس وشــيكا  الربيــع  تــل  مــن  العصــر 
هبّــة تعيــد حســاابهتم إىل الــوراء.. وعلينــا أن نبــدأ اآلن! ال 
بعــد حلظــات، ففــي اإلعــام الرقمــي مثينــة اللحظــة، تتحــّول 
فيهــا الصــورة والكلمــة إىل أنفــاس! حتــرق بلهيبهــا العــدو إن 

اجتمعــت.
فاحتــاً  وعــاد..  رســول هللا  قبــُل  مــن  ُنِصــَر  الفتيّــة  ابأليــدي 
اً، حمطِّمــاً مــا بنتــه يــد الظلــم! وهبديــه نعــود.. لــألرض  مكــربِّ

الــي ارتــوت بدمــاان فأزهــرت رحيــاانً وزعــرتا
املعــارك علــى طــول  الثقافيــة يف مقدمــة  املعركــة  إن كانــت 
هــذا الصــراع الظــامل، فهــي أكثــر مــا ميكننــا فعلــه اليــوم خــارج 
األرض احملتلــة، يف ظــل الظــروف الــي تواجههــا أمتنــا.. وهــي 
للثــّوار خمــزن النــار! فــا تســتهن أبيــة كلمــة تكتبهــا، وأبي 
موقــف تعــرّب عنــه يف مواقــع التواصــل أو الشــارع، وكــن مــع 
القــدس لتكــون معــك يــوم يســألك هللا عــن دمــاء األبــرايء 
أنــت،  لتظــّل  الصغــار، كــن معهــا  الثــكاىل وأشــاء  ودمــع 
ويظــّل التكبــر يرســم لوحــة التاريــخ حــني يطــّل بــروح املقاومــة 

مــن أســطح الكنائــس.
يف  هبــم  للــزج  عاملــي!  بتجميــع  اإلســرائيلي  الكيــان  ُصنــع 
أتــون املنطقــة ولــن ينصهــر ليكــوِّن جمتمعــاً متجانســاً أو دولــة 
تســيطر علــى األرض مــن نيــل القهــر حــى فــرات الشــقاق، 
األجــزاء،  متنافــر  األســطح،  متفّحــم  خليطــاً  ســيخرج  بــل 

ُيكســر!  الفتيّــة  وابأليــدي 
ســتنتصر القــدس رغــم أنــف العابريــن! رغــم أنــف اخلائنــني.! 
فلعــل هللا ابأليــدي الفتيّــة يُتِــّم فضلــه، ولعّلنــا ابأليــدي الفتيّــة 

نُنتصــر!
ولنا يف القدس لقاء.

طريق القدس وإْن كُثر شوكها.. لن تطول

جهاد الرجبي

كاتب وصحايف لبناينروائية وإعامية من األردن
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Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Yönetimi, İyilikder Yardım Koordinasyon Merkezinde eğitim gören Suriyeli yetim öğrencileri 
ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Yönetimi 9 Aralık Cumartesi günü İyilikder Yardım Ko-
ordinasyon Merkezinde eğitim gören Suriyeli yetim öğrencileri ziyaret ederek moral desteği verdi ve öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Anadolu Teknik ve Büro Elemanları Derneği (ANTEB)’in düzenlediği fotoğrafçılık, haber yazma, muhabirlik ve kameramanlık 
kursları Cumartesi günleri yapılıyor. Anadolu Teknik ve Büro Elemanları Derneği (ANTEB)’in düzenlediği, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen medya kursları her hafta Cumartesi günü BEKAM çok 
amaçlı toplantı salonunda yapılıyor. Ortadoğu Medya İletişim Merkezi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile yapılan kurslarda; haber 
yazma, fotoğrafçılık, kameramanlık ve muhabirlik branşlarında eğitimler veriliyor. 4 Kasımda başlayan kurslara 14-29 yaş aralığın-
daki tüm gençler ücretsiz olarak katılabiliyor. Kurslar Cumartesi günleri Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM)’da 
yapılıyor. Toplam 180 saat verilecek eğitimlerin ardından kursiyerlere sertifika verilecek.

نظـــام مســـؤولو فـــرع احتـــاد طلبـــة األانضـــول يف غازي عنتـــاب، زايرة للتاميـــذ الســـوريني األيتـــام الذيـــن يدرســـون يف مركـــز تنســـيق املســـاعدات 
التابـــع جلمعيـــة إييلكـــدر، ووزعـــوا عليهـــم هـــدااي متنوعـــة. الـــزايرة متـــت يـــوم الســـبت 09 ديســـمرب 2017 هبـــدف رفـــع معنـــوايت التاميـــذ 

األيتـــام الذيـــن يدرســـون يف املركـــز.

ــار  ــر األخبـ ــر وحتريـ ــارات التصويـ ــر مهـ ــة يف تطويـ ــا التدريبيـ ــة آنتـــاب للموظفـــني التقنيـــني واملكتبيـــني كل ســـبت تقـــدمي دوراهتـ تواصـــل مجعيـ
واملراســـلة واســـتخدام الكامـــرا. وحتتضـــن قاعـــة االجتماعـــات متعـــددة األغـــراض التابعـــة ملركـــز بيـــكام للرتبيـــة والثقافـــة والبحـــوث كل يـــوم 
ســـبت دورات اإلعـــام تلـــك الـــي يتـــم تنظيمهـــا يف إطـــار برانمـــج دعـــم املشـــاريع الشـــبابية الـــذي تشـــرف عليـــه وزارة الشـــباب والرايضـــة. 
وتشـــمل تلـــك الـــدورات الـــي تتـــم ابلتعـــاون مـــع مركـــز الشـــرق األوســـط للتواصـــل اإلعامـــي وجامعـــة غازي عنتـــاب، دروســـاً يف جمـــاالت 
حتريـــر األخبـــار والتقـــاط الصـــورة والفيديـــو واملراســـلة. وكانـــت الـــدورات قـــد انطلقـــت يف 4 نوفمـــرب ليســـتفيد منهـــا بشـــكل جمـــاين شـــباب 
تـــرتاوح أعمارهـــم بـــني 14 و29 عامـــاً. وجتـــري الـــدروس كل ســـبت يف مركـــز بيـــكام للرتبيـــة والثقافـــة والبحـــوث. وســـيتم تقـــدمي شـــهادات 

ختصصيـــة لـــكل مـــن حضـــر 180 ســـاعة مـــن تلـــك الـــدروس.

مسيرات باآلالف في غازي عنتاب من أجل القدس

تواصل دورات آنتاب لإلعالماتحاد طلبة األناضول يزور األيتام السوريين

Binlerce Gaziantepli Özgür Kudüs için Yürüdü

AÖB’den Suriyeli Yetim Öğrencilere ZiyaretANTEB Medya Kursları Devam Ediyor

Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu’nun düzenlediği “Özgür Kudüs Özgür Dünya” yürüyüşüne binlerce kişi 
katıldı. ABD’nin, Kudüs’ü terör devleti İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar 
Platformu tarafından organize edilen “Özgür Kudüs Özgür Dünya yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Yürüyüşe kentteki 
33 farklı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yeşil Cami’de öğle namazının ardından başlayan 
yürüyüş tekbirler eşliğinde Şehitlik anıtına kadar sürdü. Çeşitli sloganların da atıldığı yürüyüşün ardından Memur Sen 
Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, STK’lar adına basın açıklaması yaptı.

شـــارك اآلالف يف مســـرة حتـــت شـــعار »حريـــة القـــدس حريـــة العـــامل« الـــي نظمهـــا منتـــدى املنظمـــات التطوعيـــة يف غازي عنتـــاب، بعـــد اعـــرتاف الـــوالايت املتحـــدة 
األمريكيـــة مبدينـــة القـــدس عاصمـــة لدولـــة إســـرائيل اإلرهابيـــة. وشـــارك يف املســـرة مواطنـــون وممثلـــون عـــن 33 منظمـــة جمتمـــع مـــدين انشـــطة يف املدينـــة. وانطلقـــت 
ــا املشـــاركون  ــام الشـــهداء. إثـــر املســـرة الـــي رفـــع فيهـ املســـرة مـــن اجلامـــع األخضـــر بعـــد صـــاة الظهـــر، وتواصلـــت ابلتكبـــر والتهليـــل حـــى الوصـــول إىل مقـ

شـــعارات متنوعـــة، قـــام رئيـــس فـــرع نقابـــة املوظفـــني يف غازي عنتـــاب أمحـــد گـــوك بتـــاوة بيـــان صحفـــي ابســـم منظمـــات اجملتمـــع املـــدين.
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اختتام المعرض الدولي لمنظمات المجتمع المدني في دورته الثانية
“2. Uluslararası STK Fuarı” Sona Erdi

مساعدات غذائية ألطفال الغوطة الشرقيةاألمة تنتفض من أجل القدس الشريف

İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen “2. Uluslararası STK 
Fuarı” 09-10 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Fuarın açılışında İslam Dünyası 
STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, bazı STK başkanları ile milletvekili ve bakanlar birer konuşma yaparak birlik ve 
beraberlik mesajı verdiler. STK’lar arasında tanışma, etkileşim, dayanışma ve nitelikli işbirliğinin hedeflendiği Uluslararası 
STK Fuarı’na Anadolu Platformu da iştirak etti. İki gün süren fuarda Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Alde-
mir, Platformun standını ziyaret eden misafirleri ağırlayıp hasbihal etti, kitaplarını imzalayarak hediye etti. Aldemir fuara 
katılan kardeş STK stantlarını da ziyaret ederek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Platformu ve birçok STK’nın çağrısıyla on binlerce insan bugün İstanbul Fatih Camii’nde bir araya geldi. Cuma nama-
zını kılan kalabalık daha sonra ABD’nin skandal Kudüs kararını protesto etmek için ellerindeki dövizler ve pankartlarla ana cad-
deye inerek Saraçhane yönüne doğru yürüyüşe geçti. Vatandaşlar “Katil İsrail, işbirlikçi ABD”, “Kudüs bizimdir, bizim kalacak”, 
“Kudüs’e selam, direnişe devam” şeklinde sloganlar atıp tekbir getirdi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, “Kudüs Müs-
lümanların onurudur”, “Kudüs Müslümanların şerefidir”, “Kudüs Müslümanların istiklal ve istikbalidir” yazılı dövizler taşıdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta’da zor koşullar altında yaşayan 5 bin çocuk 
için gıda paketi dağıttı Suriye’de mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım 
Vakfı, mazlumların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Doğu Gutalı 5 bin çocuğa gıda paketi dağıttı

Kudüs İçin Ümmet Ayakta!Doğu Gutalı çocuklara gıda yardımı

ابلتعـــاون مـــع وقـــف املنظمـــات التطوعيـــة الرتكيـــة نظـــم احتـــاد منظمـــات اجملتمـــع املـــدين يف العـــامل اإلســـامي الـــدورة الثانيـــة مـــن 
املعـــرض الـــدويل ملنظمـــات اجملتمـــع املـــدين. واحتضـــن أعمـــال املعـــرض مركـــز املعـــارض يف يـــي كايب إبســـطنبول يومـــي 09 و10 
ديســـمرب 2017. وألقـــى كلمـــة االفتتـــاح األســـتاذ علـــي قـــورد األمـــني العـــام الحتـــاد منظمـــات اجملتمـــع املـــدين يف العـــامل اإلســـامي، 
ــامل اإلســـامي  ــم علـــى ضـــرورة وحـــدة العـ ــان والـــوزراء الذيـــن أكـــدوا يف كلماهتـ ــة ونـــواب الربملـ ــاء املنظمـــات األهليـ ــة مـــن رؤسـ وثلـ
وتعاونـــه. وقـــد شـــارك منتـــدى األانضـــول يف املعـــرض الـــدويل ملنظمـــات اجملتمـــع املـــدين اهلـــادف إىل التعـــارف بـــني منظمـــات اجملتمـــع 
املـــدين والتفاعـــل والتعـــاون النوعـــي بينهـــا. واســـتمرت أعمـــال املعـــرض يومـــني أدى خاهلمـــا طورغـــاي آلدمـــر رئيـــس اجمللـــس 
التنفيـــذي ملنتـــدى األانضـــول زايرة جلنـــاح املنتـــدى ليســـتقبل زائـــري اجلنـــاح ويتجـــاذب معهـــم أطـــراف احلديـــث، ويقـــوم بتوقيـــع 
كتبـــه املعروضـــة يف اجلنـــاح ويهديهـــا للزائريـــن. وزار آلدمـــر أجنحـــة املنظمـــات األهليـــة الشـــقيقة، والتقـــى مســـؤوليها وتبـــادل معهـــم 

األفـــكار.

احتشـــد اآلالف مـــن النـــاس يف جامـــع الفاتـــح إبســـطنبول بدعـــوة مـــن منتـــدى األانضـــول وعـــدد مـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين. وبعـــد أداء 
احلشـــود صـــاة اجلمعـــة هنـــاك رفعـــوا األعـــام والافتـــات وســـلكوا الشـــارع الرئيســـي حنـــو ميـــدان ســـراچ خانه تنديـــداً ابلقـــرار األمريكـــي املســـيء 
للقـــدس. ومـــع التكبـــر والتقليـــل هتفـــت احلشـــود قائلـــني »إســـرائيل قاتلـــة وأمريـــكا عميلتهـــا«، »القـــدس لنـــا وســـتبقى لنـــا«، »ســـام للقـــدس 
ولتســـتمر املقاومـــة«... ورفـــع احملتجـــون األعـــام الرتكيـــة والفلســـطينية والفتـــات كتـــب علـــى بعضهـــا »القـــدس كرامـــة املســـلمني«، »القـــدس 

ــتقبلهم«... ــلمني ومسـ ــتقال املسـ ــلمني«، »القـــدس اسـ شـــرف املسـ

وزعـــت هيئـــة IHH لإلغاثـــة اإلنســـانية كميـــات مـــن املـــواد الغذائيـــة علـــى مخســـة آالف طفـــل يعيشـــون ظروفـــاً صعبـــة حتـــت حصـــار قـــوات األســـد يف 
الغوطـــة الشـــرقية. وتواصـــل هيئـــة اإلغاثـــة اإلنســـانية الرتكيـــة تقـــدمي كافـــة أنـــواع املســـاعدات علـــى املظلومـــني واحملتاجـــني منـــذ بـــدء األحـــداث يف ســـوراي إىل 

اليـــوم. ويف هـــذا اإلطـــار مت تقـــدمي املســـاعدات الغذائيـــة األخـــرة علـــى أطفـــال الغوطـــة الشـــرقية احملاصـــرة.



الســــنة الثانية ــ العــدد 46 ــ 2017/12/15

14

منوعات

البنيــان، ويف  عــريب وإســامي ابئــس، ومتخلخــل  واقــع  ضمــن 
العربيــة  الكيــاانت  ثنــااي  يف  احلاصــل  الكبــر  التشــظي  ســياق 
واإلســامية عامــة، ويف غيــاب مشــروع عــريب أو إســامي انجــز 
أن  واضًحــا  املواجهــة، كان  علــى  القــدرة  وميتلــك  ومتماســك، 
اإلدارة األمركيــة اجلديــدة مــع دوانلــد ترامــب، ميكــن أن تتنطــح 
ملشاريع جديدة يف املنطقة العربية، وخاصة يف سورية وفلسطني، 
حيــث ال أحــد إبمكانــه املواجهــة، بــل يعجــز اجلميــع عــن القيــام 
أبي خطــوة جديــة قــد تســاهم يف إعــادة القــرار األمركــي إىل مــا 

قبــل مربعــه األول.
واجلامعــة  الداخليــة،  مشــاكله  غــارق يف  الرمســي  العــريب  النظــام 
العربيــة ال قــدرة هلــا علــى اجنــاز أي توافــق قــادر علــى تغيــر أيــة 
مامــح يف آن ومســتقبل األمــة، بــل إن االنشــغال األكــرب اليــوم 
للعديــد مــن األنظمــة العربيــة، أصبــح يف ذاك اخلطــر الكبــر القــادم 
املشــروع  هــذا  يتقــدم  حيــث  مــن  فــارس،  بــاد  مــن  )بعجالــة( 
الطائفــي ابجتــاه املنطقــة برمتهــا، وقــد ابت يشــكل اخلطــر األبــرز، 
ولبنــان،  ســورية،  يف  وقبلهــا  اليمــن  خارطــة  دخــل يف  أن  بعــد 
مــن  أبعــد  هــو  مــا  إىل  ويتشــوف  البحريــن،  وكذلــك  والعــراق، 
ذلــك، عــرب مشــاريع مزمعــة يف اخلليــج العــريب ودولــه، وأيًضــا يف 
مصــر، املتهالكــة مــع نظــام السيســي، والــذي ال ختفــى أوضاعــه 

علــى أحــد.
الواقــع أنــه وضمــن كل هــذه املفاعيــل وجــد دوانلــد ترامــب أن 
الســاعة مناســبة ، إلجنــاز وعــده االنتخــايب بنقــل الســفارة إىل 
املاســة  عــريب ودويل، وضمــن حاجتــه  القــدس، وســط صمــت 
الداخليــة، إابن العديــد مــن اإلشــكاالت الداخليــة األمركيــة الــي 
القــرار خطــوة  هــذا  فــكان  احلــاالت،  بعــض  تتهــدد مصــره يف 
متقدمــة ومهمــة لســحب اللــويب الصهيــوين املتمــدد يف أمــركا، 
كــي يقــف بقــوة إىل جانبــه يف معاركــه الداخليــة احلاليــة والقادمــة، 
ضــد مــن يرفضــه أصــًا يف اإلدارة األمركيــة، ومــن أجــل جلــم كل 
القضــااي الــي حتــرك ضــده، وهــو املتهــور أصــًا وأساًســا، وإذا كان 
ترامــب اليــوم مشــغواًل بوضعــه الداخلــي، إال أنــه علــى اســتعداد 
ألن يتخــذ إجــراءات تســاهم يف منــع تقويــض إدارتــه، وابلتــايل 
الوصــول اىل أربــع ســنوات هادئــة يف احلكــم، وقــادرة علــى إجنــاز 
مشــاريعه الداخليــة واخلارجيــة النفعيــة الرباغماتيــة، الــي تتواكــب 
مــع االســرتاتيجيا األمركيــة املتنطحــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى، لقيــادة العــامل وفــق أســس مصلحيــة جتاريــة، دأب ترامــب 
دائًمــا علــى إظهــار نفســه فيهــا علــى أنــه التاجــر األمركــي األكثــر 

خــربة عمليــة.
واملشــكلة األســاس أن الضعــف العــريب، والتخــاذل الرمســي العــريب 
واإلســامي، وغيــاب املشــروع املمكــن، وتفتــت القــوى الوطنيــة 
ســاهم  البينيــة،  أو  الداخليــة  مشــاكلها  واســتغراقها يف  العربيــة، 
ويســاهم يف عــدم القــدرة علــى املضــي يف أي تصــدي حقيقــي 
ولعــل  والعــريب،  الفلســطيي  الواقــع  علــى  وتبعاتــه  القــرار  هلــذا 
اإلمكانيــة الوحيــدة الــي مازالــت مــن ممتلــكات الشــارع العــريب، 
الشــعب  حتريــك  هــي  اخلصــوص،  وجــه  علــى  الفلســطيي  أو 
املنتفــض، واالســتمرار الشــعي وليــس الرمســي يف وضــع املشــكلة 
علــى الطاولــة، وعــدم الســماح إبجنــاز اخلطــوة األمركيــة اخلطــرة، 
الــي مــن املمكــن أن تتبعهــا خطــوات وخطــوات مــن دول أخــرى 
اتبعــة لــإلدارة األمركيــة، والشــارع الفلســطيي املنتفــض اليــوم هــو 

القــادر وفقــط هــو، علــى تغيــر الواقــع، وهــو املعــول عليــه، مــن 
أجــل إقــاق األمــركان والصهاينــة، علــى املضــي يف قراراهتــم هــذه، 
وتبيــان حجــم التضحيــات املمكنــة واجلاهــزة شــعبًيا، لعرقلــة هــذا 
القــرار إن مل يكــن إلغــاءه، ومــا يقــال اليــوم عــن إمكانيــة الطلــب 
جــاء  ومــا  أوســلو  اتفــاق  إللغــاء كل  الفلســطينية  الســلطة  إىل 
بــه وبعــده، ومــن مث قلــب الطاولــة بكليتهــا، ال يبــدو أنــه قابــًا 
للتطبيق، وال يبدو أنه ممكن ابألساس، ألن السلطة الفلسطينية 
اليــوم ، وبعــد  الراحــل ايســر عرفــات ليــس مبقدورهــا فعــل أي 
شــيء، بــل ليــس مــن تصوراهتــا، إلغــاء هــذا املنجــز، حيــث تعتــربه 
كذلــك، وهــو مــن جعــل بعــض شــخوصها اليــوم قــادة مفرتضــني، 
بعــد استشــهاد القــادة احلقيقيــني، وتغييــب اآلخريــن يف ســجون 
االحتــال، منــذ عشــرات الســنني. الســلطة الفلســطينية اليــوم غــر 
قــادرة علــى القيــام أبي حركــة قــد تــودي بســلطة أوســلو، وهــي 
أيًضــا لــن تســمح بذلــك، فيمــا لــو حــاول بعــض الفلســطينيني 
الثوريــني، أو املناضلــني احلقيقيــني القيــام بــه. إن مــا آلــت إليــه 
أوضــاع الشــعب الفلســطيي، بعــد أوســلو، ومــا عاشــته القضيــة 
الفلســطينية عموًمــا بعــد أوســلو، ليســت ابألمــر الســهل، وليــس 
الواقــع الثــوري الفلســطيي هــو نفســه واقعهــا يــوم كانــت بقيــادة 
البندقيــة مشــرعة، والقــوى الفلســطينية  يــوم كانــت  أبــو عمــار، 
ماثلــة وواقفــة، حيــث ســامهت منــذ تلــك الفــرتة وحــى اآلن الكثــر 
مــن األنظمــة العربيــة، يف ختريــب الواقــع الفلســطيي، وليــس بعيــد 
عنــا مــا فعلــه ومــازال، النظــام الســوري اجملــرم حبــق شــعبه وحبــق 
العمــاء  خالــه  مــن  جنَّــد  ومــا  البطــل،  الفلســطيي  الشــعب 
الســفلة، وأدواتــه اإلجراميــة، الــي عملــت مــا عملتــه ختريبًــا وتفتيتًــا 
وإجراًمــا يف الســاحة الفلســطينية، أمثــال أمحــد جربيــل ومجاعتــه، 
الفلســطيي يف  بشــعبهم  يقتلــون  مازالــوا  الذيــن  املرتزقــة  وبعــض 

خميمــات ســورية، خدمــة للمجــرم األكــرب بشــار األســد.
إن قــرار ترامــب اليــوم، حيتــاج منــا مجيًعــا، الوقــوف وحبــزم وجديــة 
)كشــعوب( مــن أجــل دعــم انتفاضــة الشــعب الفلســطيي، وليــس 
خــارج الســياق القــول أن أي خطــوة ، علــى طريــق كنــس األنظمــة 
الدكتاتوريــة، وإهنــاء حالــة االســتبداد املشــرقي املستشــري، هــي 
خطــوة أكيــدة، وضروريــة علــى طريــق القــدس ومــن أجــل القــدس، 
فمعركــة القــدس تبــدأ بكنــس االســتبداد وأدواتــه مــن ميليشــيات 
الــي  األخــرى  الطائفيــة  امليليشــيات  وكل  طائفيــة، كحــزب هللا 
اســتقدمتها إيــران لدعــم الطاغيــة، وأي خطــوة علــى طريــق إهنــاء 
االســتبداد األســدي اليــوم، هــي إجنــاز مهــم مــن أجــل فلســطني 
كل فلســطني، وليــس هنــاك أكثــر تفريطًــا بقضيــة القــدس مــن 
هــذا النظــام الســوري األســدي الــذي قتــل ومــازال خــرة أبنــاء 
فلســطني، وخــرة أبنــاء ســورية، مــن أجــل اســتمراره كنظــام طائفــي 
بــدور وظيفــي خيــدم املشــاريع اخلارجيــة، مــن مشــاريع اإلدارات 
األمركيــة املتعاقبــة، إىل مشــروع الكيــان الصهيــوين، إىل املشــروع 
الروســي، وابلضــرورة املشــروع اإليــراين الصفــوي الــذي يريــد أن 

يطــال املنطقــة مبجملهــا.
وإذا كانــت القــدس عــروس عروبتنــا وعــروس إســامنا، وعــروس 
نوتنــا، فهــل حنــن ابلفعل)مازلنــا( منتخــون، وعلــى قــدر املســؤولية 
التارخييــة امللقــاة علــى عاتقنــا، كشــعوب أواًل، وكقــوى حــرة وطنيــة 
مشــاريعها  حــول  ومتكــورة  متهالكــة،  أنظمــة  تكــون  أن  قبــل 

املصلحيــة ليــس إال؟!.

الويل لترامب
من غضب العرب!!

سليم قباني

صحفي وإعامي سوري

حـــني أعلـــن رئيـــس الـــوالايت املتحـــدة األمركيـــة )دوانلـــد ترامـــب( نقـــل 
ســـفارة بـــاده مـــن تـــل أبيـــب إىل القـــدس احملتلـــة، مل يفكـــر ابإلجابـــة عن 
الســـؤال التـــايل: مـــاذا ســـتفعل الشـــعوب العربية رداً على هـــذا االعرتاف؟
بـــكل وقاحـــة أعلـــن )ترامـــب( أبن القدس هي عاصمة إســـرائيل وليســـت 

عاصمـــة لفلســـطني وهـــي لليهود فقط.
وبوقاحـــة أكـــرب قـــال أن هـــذه اخلطوة ســـتعزز الســـام بني إســـرائيل احملتلة 

والســـلطة الفلســـطينية الـــي كانت مستســـلمة ألبعـــد احلدود.
حـــني أعلـــن قـــراره كان مطمئنـــاً إىل أن احلـــكام العـــرب الذيـــن مل يتحركـــوا 
ابألصل الحتال فلسطني منذ 80 عام خوفاً على مناصبهم والكرسي 
الـــذي جيلســـون عليـــه لـــن يتحركـــوا اآلن، وهـــذا اليقـــني هـــو الـــذي جعلـــه 
يقـــوم هبـــذه اخلطـــوة، لكن املفاجأة أهنم حتركوا بكل صدق، لقد أرســـلت 
عـــدة دول عربيـــة بيـــاانت تنديـــد خجولـــة يـــدرك حـــى الطفل الفلســـطيي 

الـــذي أخرجـــه العـــدوان مـــن منزلـــه وهدمه أهنا بـــا جدوى.
أمـــا أبطـــال الشـــعب العـــريب فهـــم اآلن ينتفضـــون لنصرة القـــدس والقضية 
الفلســـطينية، بتغيـــر صورهـــم الشـــخصية إىل ) صـــورة للقـــدس مـــع كام 
يقـــول القـــدس عاصمـــة فلســـطني(، وهـــذا شـــيء مهـــم، يضحـــك ويبكي 

يف آن.
التواصـــل  الشـــخصية علـــى مواقـــع  الصـــور  تغيـــر  جيـــب االعـــرتاف أبن 
االجتماعـــي ســـيغر موازيـــن العـــامل، كمـــا أن هناك خططاً هلجوم ســـاحق 
وكبـــر مـــن الفيســـبوكيني العـــرب علـــى حســـاب )ترامـــب( لتبـــدأ معركـــة 
التبليغـــات ضـــد صفحتـــه، يف حماولـــة للحصـــول علـــى انتصـــار اترخيـــي 
إبغاقهـــا، وكأن هـــذا اهلجـــوم ســـيجعله يرتاجـــع عـــن قـــراره، كمـــا تراجـــع 
األســـد عـــن قصـــف املناطق الي أشـــعلت الثورة ضده، وكمـــا فتح الطريق 
إىل الغوطـــة الشـــرقية إلدخـــال املـــواد األوليـــة كاخلبـــز والقمح والســـكر إىل 

األهـــايل وأبســـعار رمزيـــة أيضـــاً.
حنن ابلنهاية اي سادة عندما نغضب نغر الصورة الشخصية على الفيس 

بوك، ونصدر بياانت إدانة وتنديد، هذا ما تقوله هذه احلمات!.
فليطمئـــن الصهاينـــة، لـــن تكـــون هنـــاك ردة فعـــل مـــن العرب غـــر اهلجوم 
علـــى صفحـــة ترامـــب والتبليغ عنها، فمن ســـكت عن احتال فلســـطني 
وجمـــازر األســـد، واحتـــال إيـــران ألربـــع عواصـــم عربيـــة، ســـيصمت عـــن 
حتويـــل القـــدس عاصمـــة لاحتـــال الصهيـــوين، ولـــن يتغـــر حـــال العـــرب 
حـــى تـــزاح كافـــة الديكتاتـــورايت الـــي جيلـــس جمرمون علـــى مقاعد احلكم 
فيهـــا منـــذ أكثـــر مـــن 40 ســـنة، وكان هللا بعـــون األحـــرار الفلســـطينيني 
يف معركـــة الدفـــاع عـــن بلدهـــم وعاصمتهـــا واملطالبـــة حبقوقهـــم وحقـــوق 

الجئيهم.

القدس عروس نخوتنا فهل نحن منتخون؟!

أحمد مظهر سعدو

كاتب وصحفي سوري
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القـــدس هـــي مـــن أمجـــل مدن العامل وهي تقع يف فلســـطني والكثر من 
العلماء واحلكماء والشـــعراء تغنوا هبا:

اي قـــدس يقتلـــي الّتذّكـــر والتفّكـــر واحلنـــني إىل رؤاك، اي قـــدس معـــذور 
أان إن كنت أســـجد رهبًة، لو صادفتي نفحة فيها شـــذاك، فاملســـجد 
األقصـــى يعيـــش بداخلـــي، ســـبحان مـــن أســـرى وابرك يف ثـــراك، اي 
قـــدس مـــرمي ال يـــزال حبضنهـــا عيســـى فهـــّزي نلـــًة يّســـاقط الّرطـــب 
اجلميـــل، اي قـــدس هـــذا مســـتحيل اي قـــدس حطـــني انتهـــت وصـــاح 
عـــاد مكبّـــًا يف ظلمـــة األســـر الطويـــل، والعقـــم داء قد أصـــاب قلوبنا 
وأصـــاب أشـــجار النخيـــل ايقـــدس قـــد غامـــت رؤاي، اي قـــدس أنـــت 
ســـجينة والقيـــد أّولـــه يـــداي، اي قـــدس أحلـــم كّل يـــوم أن يضّمـــك 
ســـاعداي، اي قـــدس مثقـــوب أان كثقـــوب اني، فلتعزيف حزين ألبكي، 
رمّبـــا هـــدأت خطـــاي، اي قـــدس جســـمي طلقـــة فلتطلقيهـــا، واعلمـــي 
أّن البدايـــة منـــك كانـــت منتهـــاي، صاحـــت قدســـنا بصوهتـــا املأســـور 
خلـــف أشـــواك العـــذاب وجرحهـــا النـــازف منه ســـيول، الدمـــوع جتري 
يف احملـــراب، ايمـــن بـــه نـــوة املعتصـــم وعـــز وشـــرف للعـــرب، األقصـــى 
حتتـــه احلفـــر وأرضـــي ابتـــت تغتصب، تركتم العلى لتســـرحوا ومترحوا يف 
أســـواق اللهو واللعب، صار مهكم مالكم واملتاجرة ابملاس والذهب، 
وأرضـــي ابتـــت عليكـــم حمّرمـــة لليهود حمّللة دون تعب، دنســـوا عرضي 
وشـــريف وأصبح اهلوان لكم مذهب، اي أمة اإلســـام واملليار مســـراكم 
يكـــوي قلبـــه العـــذاب وعينهـــا تبكـــي حســـرة علـــى التـــال واهلضـــاب 
الـــي ضاعـــت وأنتم تنظرون وقد هنشـــتها الكاب، فيا حســـرة عليكم 
ايمـــن رضيتـــم للقـــدس حكـــم الغاب، أعتذر من قدمـــي الي مل حتملي 
إليـــك اي أقصـــى، أعتـــذر مـــن يـــدي الـــي مل حتمـــل الســـاح ألجلـــك 
اي أقصـــى، أعتـــذر مـــن كتفـــي الـــذي مل حيمـــل نعـــش الشـــهيد فداك اي 
أقصـــى، أعتـــذر مـــن دمـــي الـــذي مل يســـيل فـــداك اي أقصـــى، أعتـــذر 
مـــن دمعـــي الـــذي جـــف ألجلك أقصـــى، أعتذر من عيـــي الي رأتك 
تغتصب اي أقصى، أعتذر من أذين الي مسعت صرخاتك اي أقصى، 

أعتـــذر وأعتـــذر وأعتـــذر، فســـاحميي اي قدس.
كثـــرة هـــي الدراســـات الـــي كتبهـــا العـــرب واملســـلمون عـــن مدينـــة 
القـــدس والـــي زخـــرت صفحاهتـــا برباهـــني احلـــق الفلســـطيي والعـــريب 
واإلســـامي يف هـــذه املدينـــة املقدســـة ولكنهـــا اندراً مـــا هتتـــم مبناقشـــة 
دعاوى اليهود والصهاينة واالســـتعمار الغريب حول احلق اليهودي يف 
القـــدس، القـــدس إســـامية -هكـــذا كانـــت وال تزال- وأهنـــا ال عاقة 
هلـــا ابلديـــن اليهـــودي، وال ابليهـــود القدمـــاء، فضـــا عـــن الصهاينـــة 
احملدثـــني، والدليـــل أن القـــدس قـــد بناهـــا العرب اليبوســـيون يف األلف 
الرابعـــة قبـــل امليـــاد أي أن عمـــر عروبتهـــا يزيد اآلن على ســـتة آالف 
عـــام، وأن الوجـــود العـــريب يف هـــذه املدينـــة قـــد ظـــل متصـــا عـــرب هذا 
التاريـــخ، بينمـــا الوجـــود اليهودي ابلقدس يف عهدي داوود وســـليمان 
عليهمـــا الســـام مل يزيـــد علـــى 415 عامـــا أي نصـــف عمـــر الوجـــود 
العريب اإلسامي يف األندلس، إىل جانب ذلك فإن سعي الصهاينة 

إىل هتويـــد القدس 
وهـــدم املســـجد األقصـــى يدفعهـــم للحديـــث عـــن إعـــادة بنـــاء املعبـــد 
) اهليـــكل( الـــذي بنـــاه ســـيدان ســـليمان عليـــه الســـام للـــرب يف القرن 
العاشـــر قبـــل امليـــاد وهـــو املعبـــد الـــذي يريـــدون إقامتـــه علـــى أنقـــاض 

احلـــرم القدســـي املبارك كان وراءه الســـبب احلقيقـــي الذي دفع ترامب 
لإلعـــان عـــن القدس عاصمة إســـرائيل ابإلضافـــة إىل املزاعم اليهودية 
إىل أن هنـــاك الكثـــر مـــن املســـيحيني اإلجنيليـــني الذين يؤمنـــون بنبوءة 
)هنايـــة الزمـــن( والذين يربطوهنا بســـيطرة اليهود علـــى القدس ابلكامل 
وصـــدام احلضـــارات، أي املعركـــة األخـــرة، وظهـــور املســـيح فـــا يبقى 
أمام اليهود إال إما تبي املســـيحية، أو املوت من غضب هللا حبســـب 

النبوءة.
الغضـــب الســـاطع آت مـــن خـــال ما ذكـــر أجرينا االســـتطاع اآليت 

حـــول ردود األفعـــال حيال هـــذا القرار:

الدكتور)أوميت يشار اشكهان(
رئيـــس مجعيـــة الناشـــطني العامليـــني األتـــراك يف مدينـــة إزمـــر و الـــذي 
رفضـــه  إىل  أشـــار  والثانيـــة  األوىل  الفلســـطينية  االنتفاضـــة  شـــارك يف 
القاطـــع هلـــذا القـــرار وأكـــد أن القـــدس هـــي عاصمـــة فلســـطني العربيـــة 
وأضـــاف أنـــه عندمـــا زار الرئيـــس الفلســـطيي الراحـــل ايســـر وأهداه يف 
حينهـــا أصغـــر ديوان شـــعر له يف العامل قال لـــه: ايأوميت القدس عربية 

عربية. وســـتبقي 

الدكتور )أورهان قااي(
من جامعة دوكز إيلول مدينة إزمر متخصص يف الشريعة:

 أان ضـــد هـــذا القـــرار انتقـــال الســـفارة األمريكيـــة مـــن تـــل أبيـــب إىل 
القدس ألن القدس عاصمة العامل اإلســـامي هذا قرار سياســـي وحنن 

نستنكره.

الدكتور )رميون عمر ابوزير(
متخصـــص يف جمـــال الطاقـــة املتجـــددة مـــن اليمـــن يعمـــل يف إزمر: أن 
القضيـــة الفلســـطينية هـــي قضيتنـــا ولدينـــا أرض حمتلـــة وأخـــوة يرزحـــون 
حتـــت وطـــأة االحتـــال الصهيـــوين وســـبق هلـــم أن متـــادوا يف إحـــراق 
املســـجد األقصـــى وحترشـــوا إبخواننـــا الفلســـطينني وقامـــوا ابحلفـــرايت 

حتـــت املســـجد األقصـــى حبجـــة املعبـــد - اهليـــكل املزعـــوم - وأخـــراً 
طلبـــوا مـــن أمريـــكا بنقـــل ســـفارهتا إىل القـــدس وهكـــذا هـــي عبـــارة عن 
سلســـلة مـــن التمـــادي وليـــس جبديد مـــن قبل حمتل أرضـــك، القول أن 
أرضنـــا حمتلـــة انجتـــة عـــن قـــوى احتاليـــة تفـــرض ســـيطرهتا أكثـــر وأكثر 

وحنـــن ضـــد هـــذا القرار.
األديب والكاتب )عبد هللا جاويش (

من سوراي مقيم يف إزمر:
إن الذي قام ترامب الصهيوين إبعانه بنقل ســـفارة باده إىل القدس 
يعي إهانة كربى للعرب واملســـلمني وإين ال أســـتغرب من عدو حاقد 
افتعـــال مثـــل تلـــك القـــرارات الظاملـــة ولكـــن حنـــن هنيـــب ابلثـــورات الي 
قامـــت وتقـــوم مـــن أجـــل نصـــرة القـــدس وأان متفائـــل جـــداً هبـــا ورمبـــا 

ســـتقلب املعادلة.

الدكتور )عاء فوزي اجلدبة(
دكتور يف الطب العام مقيم يف مدينة إزمر من فلسطني غزة:

منـــذ األزل وقـــدمي الزمـــان حدثـــي أجدادي عن أبواب القـــدس العريقة 
وشـــوارعها القدميـــة وحجارهتـــا الـــي تفوح برائحة األصالـــة والعراقة حى 
كـــربت وحـــي متيـــم هبـــا أصبحـــت مـــي وأصبحـــت منهـــا حـــى جـــاء 
هـــذا املدعو(ترامـــب) ليعلـــن أهنـــا ليســـت يل لكـــي ســـوف أخـــربك أن 
قـــرارك ليـــس لـــه صـــدى إال داخـــل حنجرتـــك املقـــززة ، أان والعامل نعلن 
أن القـــدس جـــزء ال يتجـــزأ مـــن كيـــاين كفلســـطيي واتج علـــى رأســـي  

وعاصمـــة أبدية لفلســـطني.
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مل أعـــرف مدينـــة علـــى كوكـــب األرض أتعبـــت أهـــل األرض كالقـــدس 
لنـــا وأبيدينـــا  والقـــدس  لنـــا  )البيـــت  فـــروز وصدحـــت  غنّـــت   ،!!!
ســـنعيد بنـــاء القـــدس( ، )نـــوم العـــوايف اي عـــرب(، أحتـــدى العـــامل كلـــه 
بشـــعوبه ورؤســـائه أبن يتمكنـــوا مـــن إقنـــاع أي طفـــل مقدســـي أبن 
القـــدس ليســـت عربيـــة، القـــدس عربيـــة قبـــل ترامـــب والـــوالايت املتحـــدة 

ــة، فـــاض الكيـــل وانتهـــى الصـــرب. ــتبقى عربيـ وسـ
مظاهـــرات حاشـــدة يف كل أحنـــاء العـــامل )املـــوت إلســـرائيل وأمريـــكا( ، 
وصرحـــت أكثـــر الـــدول معارضـــًة هـــذا القـــرار  فرنســـا، : قالـــت القـــرار 
مؤســـف وال نؤيـــده ، كنـــدا : لـــن ننقـــل ســـفارتنا للقـــدس ولـــن نعـــرتف 
ــا عاصمـــة إلســـرائيل  ، خبـــر أملـــاين (كرســـتيان توموشـــات) : يف  هبـ
حـــوار مـــع DW  االعـــرتاف ابلقـــدس عاصمـــة إلســـرائيل خمالـــف 
للقانـــون ولقـــرار ملـــزم جمللـــس األمـــن الـــدويل ، (انئـــب ترامـــب بينـــس 
ــا  ــه،  ومصرهـ ــرائيل قضيتـ ــة إسـ ــامل قضيـ مايـــك): ترامـــب يتحـــدى العـ
مصـــره ، يريـــد مـــن إســـرائيل أن تبقـــى يف املنطقـــة حليـــف قـــوي لـــه 
، ويـــربر أبن إســـرائيل تدافـــع عـــن نفســـها وعلـــى أمريـــكا أن تبقـــى 
جبانـــب إســـرائيل تدافـــع عنهـــا ، قـــرارات يصنعوهنـــا هـــم ويضعوهنـــا هـــم 
مبـــا يناســـبهم ويبقيهـــم مســـيطرين علـــى املنطقـــة، كلهـــا حبجـــة إســـرائيل 
الـــي هـــم زرعوهـــا شـــوكة يف حلوقنـــا لنبقـــى حتـــت أنظارهـــم وهيمنتهـــم 
وســـيطرهتم الكاملـــة، يتدخلـــون ابلشـــاردة والـــواردة ويعملـــون بتخطيـــط 
خبيـــث علـــى إبقائنـــا ابخللـــف، دومـــاً يصنعـــون احلـــروب ليضعفـــوان 
ويســـتغلوان كســـوق جتاريـــة لتصريـــف عتادهـــم احلربيـــة وجتريبهـــا علـــى 
ســـكان هـــذه املناطـــق، فقـــط للحفـــاظ علـــى ســـامة ابنتهـــم الغاليـــة 
املدللـــة إســـرائيل ، خرجـــت تركيـــا قاطبـــًة منـــددًة هبـــذا القـــرار التعســـفي 
يف الشـــوارع واجلوامـــع واجلامعـــات وكل املقـــرات احلكوميـــة وقـــال الســـيد 

أردوغـــان: )أان حزيـــن إزاَء هـــذه اخلـــرب(.
حنـــن هنـــا يف جلوئنـــا أشـــد وجعـــاً علـــى هـــذا القـــرار مـــن كل دول العـــامل، 
فحالنـــا حـــال ويلنـــا ومصابنـــا، وويلنـــا مصاهبـــم، وأينـــا أشـــد وجعـــاً مـــن 
اآلخـــر إذ جـــاَء املكلـــوم علـــى املبتلـــي ليســـأله هـــل لديـــك دواٌء للعافيـــة.
 عندمـــا كنـــا أطفـــااًل رضعنـــا الغضـــب علـــى مـــا حـــل بفلســـطني، وكانـــت 
قضيتنـــا وشـــغلنا الشـــاغل، وكنـــا نـــردد حنـــن مـــن ســـورية وعاصمتنـــا 

القـــدس، ال يســـتطيعون كمـــا يدعـــون وببســـاطة أن جيعلوهـــا هلـــم.
 يف الرقـــة أبدلـــوا اســـم شـــارع تـــل أبيـــض إىل شـــارع علـــى مـــا أذكـــر 
االســـتقامة وبعـــد عشـــرات الســـنني كلمـــا ســـؤل أحـــٌد عـــن اســـم هـــذا 
تـــل أبيـــض، مدينـــة الطبقـــة  الشـــارع أجيـــب وبـــكل بســـاطة شـــارع 
حاولـــوا جاهديـــن أن يســـموها مدينـــة الثـــورة وكل الباصـــات وحمـــات 
التذاكـــر وجبـــات الباصـــات يـــرددون: الطبقـــة الطبقـــة، عندمـــا كـــرب 
أطفالنـــا ســـألوان هـــل مدينـــة الثـــورة قريبـــة مـــن الطبقـــة، ســـنوات كثـــرة 
وحنـــن نصـــرخ القـــدس عربيـــة، لـــن تكـــون صرختنـــا بـــا أمـــل إفعلـــوا مـــا 

ــة( ــتبقى القـــدس عربيـ ــم  ) سـ ــو لكـ ــا حيلـ ــوا مـ ــئتم ومسـ شـ
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سميح القاسم

أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطينيني املعاصرين الذين ارتبط امسهم بشعر الثورة واملقاومة، الوفاة: 19 أغسطس 2014

البيـــان قبـــل األخـــر عـــن واقع الــــحال مع 
الغـــزاة اّلذيـــن ال يقرأون
اَل. اَل تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه..

يـَْوُم احلَِْساِب فَاَتُكْم
َوبـَْعثـََرْت أَْوقَاَتُكْم
أَْرقَاُمَها اْلُمبـَْعثـََرْه

َفَا تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه...
َتَدفّـَُقوا ِمْن جَمَْزَرْه
َواْنطَِلُقوا يف جَمَْزَره

َأْشَاُء قـَْتَااَن َعَلى نـَْهِر الدَِّماِء قـَْنَطَرْه
َفَا تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه..

بًَة تـََزوَُّجوا َدابَّ
ُبوا جُمنـَْزَرْه َوَأجنِْ

َوَحاِوُلوا
َوَعلُِّلوا
َوقَاتُِلوا
َوقـَتُِّلوا

ُكلُّ َشِهيٍد َغْيَمٌة
َتْصَعُد ِمْن تـُرَابَِنا

تـَْهِمي َعَلى ِحرَاِبُكْم
َوَمرًَّة ُأْخَرى َورَاَء َمرٍَّة ُأْخَرى

يـَُعوُد َغْيَمًة ِمْن اَببَِنا
ُكلُّ َشِهيٍد َغْيَمٌة
ُكلُّ َولِيٍد َشَجَرْه

َفَا تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه..
اَي أَيّـَُها اآلتُوَن ِمْن َعَذاِبُكْم

ُعوُدوا َعَلى َعَذابَِنا
ُعوُدوا ِإىَل َصَوابَِنا
أَلشَّْمُس يف ِكَتابَِنا

فََأيُّ َشْيٍء َغيـَْر َهَذا اللَّْيِل يف ِكَتاُبُكْم
اَي أَيّـَُها اآلتُوَن ِمْن َعَذاِبُكْم

ا اْلَعَشَرْه اَل. اَل تـَُعدُّ
َوَغازُِلوا قَاِذَفًة

َرْه َوَعاِشُروا ُمَدمِّ
َوأَْتِقُنوا اْلَمَكاِئَد اْلُمْحَكَمَة اْلُمَدبّـََرْه

ُخُذوا َدِمي ِحبـْرًا َلُكْم
ُوا َقَصاِئَد اْلَمِديِح َوَدجبِّ

يف اْلَمَذاِبِح اْلُمَظفََّرْه
ُموا السََّناِبْل َومسَِّ
َوَهدُِّموا اْلَمَنازِْل

َوَأْطِلُقوا النَّاَر َعَلى فـَرَاَشِة السََّاْم
ُروا اْلِعظَاْم وََكسِّ

اَل أَبَْس َلْو َتِصُر َمْزَهرِيًَّة
ِعظَاُمَنا اْلُمَكسََّرْه

اَل. اَل تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه

ْحَر َعَلى قـُُلوِبُكْم؟ َمْن أَْوَصَد السِّ
َمْن َكدََّس األَْلَغاَز يف ُدُروِبُكْم؟
َمْن أَْرَشَد النَّْصَل ِإىَل ِدَمائَِنا؟

َمْن َدلَّ َأْشَباَح اأَلَساِطِر َعَلى َأمْسَائَِنا؟
َمْن َأْشَعَل اْلَفِتيل؟

َمْن اَلَطَم اْلَقِتيَل اِبْلَقِتيْل؟
اَل َتْسأَُلوا
اَل تـَْقبـَُلوا

ْمَعِة اْلُمَفكَِّرْه اَل تـَْعَبُأوا اِبلدَّ
َواَل تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه..

ِمْن َهُهَنا َكرَّْت ُجُيوٌش ِمثـَْلُكْم
َوَهُهَنا فـَرَّْت ُجُيوٌش قـَبـَْلُكْم

فَاقـَْتِحُموا
َواْلَتِحُموا
َوَأْخِطُئوا
ُموا َواهتَِّ

نـَْيا َلُكْم َما َداَم يف الدُّ
قَاٍض، مبَا تـََرْونَُه َحقًّا َوَعْداًل حَيُْكُم

َوحَنُْن َلْسَنا َغيـَْر اُْسطَُوانٍَة ُمَكرََّرْه
أَقـَْوالَُنا. يف ُعْرِفُكْم. ُمَزوََّرْه

ُكوَشانـَُنا، ُشُهوُداَن، ُعُقوُداَن ُمَزوََّرْه
اَن ُمَزوٌَّر َوَجدُّ
َوأُمَُّنا ُمَزوََّرْه

َوحلَُْمَنا َوَدمَُّنا َشَهاَدٌة ُمَزوََّرْه
اَل.. اَل تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه...

ِجئـُْتْم
ِإَذْن، فـَْلَيْخرُِج اْلَقتـَْلى ِإىَل الشََّوارِْع
َوْلَيْخرُِج اآلاَبُء َواألَبـَْناُء.. لِلشََّوارِْع
فَاتُِر اْلبـَْيَضاُء َوْلَتْخرُِج األَْقَاُم َوالدَّ

َواأَلَصاِبْع َوْلَتْخرُِج اْلَمَكاِحْل
َوُخَصُل النّـَْعَناِع َواجلََْداِئْل

َوْلَتْخرُِج األَْفَكاُر َواأَلْشَعاُر َواآلرَاُء
َواْلَفَصاِئْل

ُر اْلُمَقاِتْل َوْلَيْخرُِج اْلُمَنظُِّر اْلُمَبشِّ
َوْلَتْخرُِج اأَلْحَاُم ِمْن َكابُوِسَها
َوْلَتْخرُِج األَْلَفاُظ ِمْن قَاُموِسَها

َوْلَتْخرُِج اْلبـُُيوُت َواْلَوْرَشاُت واْلَمزَارْع
َوْلَتْخرُِج اْلِمْحَنُة َواللَّْعَنُة لِلشََّوارِْع

َوْلَتْخرُِج النَّْكَبُة َوالنَّْكَسُة لِلشََّوارِْع
َياُج لِلشََّوارِْع َوْلَيْخرُِج الدََّجاُج َوالسِّ

َوْلَتْخرُِج اْلُبطُوُن َواألَْفَخاُذ َواأَلْحَاُف
َواأَلْحزَاْب

َوْلَتْخرُِج اأَلْداَيُن َوالشَّرَاِئْع
َوْلَتْخرُِج اأَلْشَياُء َواأَلمْسَاُء َواألَْلَقاْب

بُّ َعَلى َأْجِنَحِة الضَِّغيَنْه َوْلَيْخرُِج احلُْ

أَبـَْيَض يف أَزِقَِّة اْلُمَخيَّْم
َأْسَوَد يف ُكوِفيَِّة اْلُمَلثَّْم

َأْخَضَر يف َحارَاتَِنا احْلَزِيَنْه
َأمْحََر يف انِْتَفاَضِة اْلَقْريَِة

َواْلَمِديَنْه
َوْلَتْخرُِج اأُلْهُزوَجُة الشَّْعِبيَّْه

َوْلَتْخرُِج اْلَقِضيَّْه...
جئـُْتْم

ِإَذْن فـَْلَتْخرُِج السَّاَحاُت َوالشََّوارِْع
فـَْيًضا ِمَن النُّوِر

َعَلى اْلَعْتَمِة يف السَّاَحاِت َوالشََّوارِْع
ا ِمَن اللَّْحِم َسدًّ

َعَلى َمدٍّ ِمَن اْلُفواَلِذ َواْلَمطَاِمْع
أَْلُكلُّ.. لِلسَّاَحاِت َوالشََّوارِْع

َواْلُكلُّ.. يف السَّاَحاِت َوالشََّوارِْع
َوْلُتْدرِِك اْلَمَصارُِع اْلَمَصارِْع

َواَل تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه
اَل. اَل تـَُعدُّوا اْلَعَشَرْه...

ِجئـُْتْم
ِإَذْن فـَْلَيْأُخِذ اْلُفواَلُذ َما َيَشاْء

َوْلَتْأُخِذ اهْلِرَاَوُة احلَْْمَقاْء
َوْلَيْأُخِذ اْلَمطَّاُط َوالرََّصاْص

َوْلَتْأُخِذ اأَلْسَاُك َواْلَغازَاُت َما َتَشاْء
أبـَْرَقِت اْلَكآبَْه

يف أُُفِق اْلَكَواِرِث الصَّمَّاْء
َوأَْرَعَدْت ِإرَاَدُة اخلََْاْص

فـَْلَتْخَتِصْر اَترخَِيَها السََّحابَْه
َوْلُتْمِطِر الدَِّماْء
َوْلُتْمِطِر الدَِّماْء

َوْلتـُْزِهِر السُُّفوُح َوالسُُّهوُل َواْلِوْداَيْن
قـَتـَْلى َوَزيـُْتواًن َوَزْعَفرَاْن

َوْلتـَْقَدِح الشَّرَاَرْه
حِبِْكَمِة احلَِْجاَرْه

َوْلَيْخرَتِْع ِإْنَسانَُه اإِلْنَساْن
ا اْلَعَشَرْه َفَا تـَُعدُّ
َواَل نـَُعدُّ اْلَعَشَرْه

ْفِر ْفُر ِإىَل الصِّ تـَرَاَجَع الصِّ
اْنطَِلْق

ِمْن ُقْمُقِم اْلَمْوِت
ِإىَل مَسَاِئَك اْلُمَحرََّرْه

َوأَْرِضَك اْلُمَحرََّرْه
ِعْماَقـَُنا ِمْقَاُعَنا
ِمْقَاُعَنا ِعْماَقـَُنا
َواَل تـَُعدَّ اْلَعَشَرْه

اَل... اَل تـَُعدَّ اْلَعَشَرْه!!
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أنــا والــــقـــدس

عمران الياسيني

للـقـدِس غنيـُت ِأشــــعـاري والـحــانــي 
شــــــوقي يـــزيــُد هلا دوماً وحيرُقي 
فـي البعِد عنهــا مهــومـي ال تفـارقُنـي 
وفــي التدانــي حياتـي كـُلهــا فـــَرٌَح 
حبيبي هَي يف كِل الظروِف .... وكــم 
بدوهنــا مثـــَل صحـــراٍء أصُر أنــــا 
وال تـغـيــُب ثـــواٍن عـــن خميـَّلتـــي 
معي تعيـُش .... كنبِض القلب أمحُلها 
كعاشــــــقنِي معاً نبقى ... وجتمُعنا 
وكـــُل حــٍب هبــذا الكــوِن أملُكــُه 
دمٌع على خِد )أقصاها( ..... تُلملُمُه 
سألُت عن ســـرِّه .... فانداَح اثنيًة 
فقلُت: من اي ترى حينو ... فيوقُفُه 
وهل هناَك ضمٌر ســـــوَف يُنصُفنا 
وهل بدنيا الورى ســــــيٌف نُقّدرُُه 
فمن سيسمُع صويت.. من يرى ُصوري 
انديُتها إبمسها... جاءْت ُملبيـــًة 
وبــــسمٌة من على فيهــا مُميّـــزٌة 
وعندمــا هــي اندتي ركضُت هلا 
فعانقي طويـــــــــــًا وهي قائلٌة 
أنَت الويفُّ ... فا ترحْل كمن رحلوا 
أنَت الويفُّ ... فا تبخل كمن خبلوا 
أان هنا منذ بدِء اخللِق ابقيــــــــــٌة 
وما جبنُت أمــاَم املعتدي أبــــــداً 
وما تزحزح قلي قيـد أُنــمــلَـــٍة 
أان جذوري هبذي األرِض راســخٌة 
لـــن أحننــــي ملـلوٍك أو جبابــرٍة 
للبيت ربٌّ وإّن هللا حافـظـــــــــُه 
أان الي حتت أقدامي جحافلـُهـْم 
ولسُت أطلُب شهَد النصِر من أحـٍد 
كُل السموِم الي ُدسـْت مبائدتــي 
كل السهاِم الي طارْت اىل كبـدي 
قد خاب من ظَن يوماً أني مَحٌَل 
أان القويُة... والتاريُخ يعرُفنــي 
وسوف يرعى إلُه الكون عافيي 
******
جاشْت عواطُف قلي من مقالِتها 
حى الثرى حتَت نعليها يُقبُلُه 
وراَح يقذُف من أحشائه محماً 
ويزدري أسداً خيتاُل منتفخاً 
حبيبي القـدُس!! أهواها وأعشـُقها 
وإني مدمٌن حى النخاِع أنــا 
معي تعيُش كنبِض القلِب أمحُلها 
فلن أقوَل أان يوماً هلا وطنـــــي

وصنُتهــا عبـَر أحـداقـــي ووجـدانـــي 
فــأســـتـلذُّ بـأشـــــواقـي ونـيــرانـــي 

وال تـــزوُل مـــدى األيـــاِم أحزانــــي 
وايســــمــيـٌن عـلـى فُــلٍّ وريـحـــــاِن 

أحيا هواها أزاهري ....... وأحيانـي 
وال تـــذوُق لــذيــَذ النـــوِم أجفانــي 
اىّن اجتهت تظــُل العمــَر عنوانـــي 

ومثــل َدمــيِّ الذي يسري بشــريـانـي 
حمبــٌة حيــَن ألقاهـــا... وتلـقـانـي 

إْن حلظًة ضمَّ رأســي صدُرها احلاين 
كف )الكنيسِة(.. أضناين وأبكاين! 

كموِج بؤٍس ... وآهاٍت .... وحرماِن 
من بني أهلي .. وأحبايب وإخواين؟ 

أم الضمـائُر لُّفـــْت عبـــر أكفـــاِن؟ 
أم السيوُف غدْت أشاَء نســـــياِن؟ 

وهل أان بنَي طرشــــــاٍن وعميــاِن؟ 
والورُد يف راحتيها الُف بســـــتاِن 

كزهــرِة اللوِز فـي وْجناِت نيساِن! 
والوجُد يغلي أبعماقـــي كربكـــاِن 

ذْق يــا حبيبـــي كطفل دْف أحضانــــي 
وال تُــسلِّْم عصــــافيــري لغربـــاِن 

ُجْد ابلنفيــِس وكن من خر أعواين 
ما أهتّز رمشـــــي إلعصاٍر وطوفاِن 

وما أتثرُت من أغاِل ســـــــّجاين 
عن حقِه..... أو تداعى مثل بنيـاِن 

ويف الســـــماء ســتبقى كُل أغصاين 
معــــي إلٌه رحيـٌم ما لــُه ثــــاِن! 

ولن يعمر فيه ظلُم إنســـــــان!! 
ماتْت... ومل أكرتْث يوماً بعـدواِن 

فكلهم – غَر ريب- رهُن خذالِن! 
تكشفْت ... وتاشْت خطُة اجلاين 

تكسرْت فوق تصميمي وإميانــي! 
وسوف متضغي أنياُب ذؤبـــــاِن 

وقويت هبـٌة مـن عـنـد رمحــِن 
كما رعى طيلَة االزماِن قرآين!!!! 

******
فأنكبَّ يلُتم كفيهـــا بــإمعـــاِن 

بكل حٍب .. وإخاٍص..وحتناِن 
بوجِه كل أٍخ ! يف ثوِب خّواِن! 
وأصُلُه فأرٌة من ُصْلِب فئــــــراِن!! 
بقدر انر اجلوى يف قلِب هيماِن 

وكم يزيُد حبِب القدِس إدماين 
ومثل دميِّ الذي يسري بشرايين 

بل سوف أهتُف: إّن القدَس أَوطاين!!!!!

ّشاعر وكاتب فلسطيي
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في القدس

محمود درويش

شاعر املقاومة الفلسطينية ، وأحد أهم الشعراء املعاصرين الذين ارتبط امسهم بشعر الثورة تويف 9 أغسطس 2008

يف القدس؛

أعين داخل السور القدمي؛

أسري من زمن إىل زمن بال ذكرى تصوبين ..

فإن األنبياء هناك يقتسمون اتريخ املقّدس،

يصعدون إىل السماء ويرجعون أقل إحباطاً وحزانً؛

فاحملبة والسالم مقدسان وقادمان إىل املدينة.

كنت أمشي فوق منحدر وأهجس:

كيف خيتلف الرواة على كالم الضوء يف حجر؟

أمن حجر شحيح الضوء تندلع احلروب؟

أسري يف نومي... أمحلق يف منامي.

ال أرى أحداً ورائي...ال أرى أحداً أمامي.. 

كل هذا الضوء يل..

أمشي؛ أخف؛ أطري مث أصري غريي يف التجلي..

تنبت الكلمات كاألعشاب من فم )أشعيا( النبويَّ:

)إن مل تؤمنوا لن أتمنوا(.

أمشي كأين واحد غريي،

وجرحي وردة بيضاء إجنيلية،

ويداي مثل محامتني على الصليب

حتلقان وحتمالن األرض .. 

ال أمشي،

 أطري،

 أصري غريي يف التجلي.

ال مكان وال زمان

فمن أان؟

أان ال أان يف حضرة املعراج ..

لكيّن أفكر:

 وحده كان النيب حممد )ص( يتكلم العربية الفصحى..

وماذا بعد؟ ..ماذا بعد؟

صاحت فجأة جندية: 

هو أنت اثنية ؟ أمل أقتلك؟

قلت:

قتلتين ... ونسيت ، مثلك ، أن أموت.
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ارفعوا أقالَمكْم عنها قليال
وامألوا أفواهكم صمتاً طويال

ال ُتيبوا دعوَة القدِس
َوَلْو ابهلَْمِس

كي ال تسلبوا أطفاهلا املوت النَّبيال !
ُدوَنكم هذي الَفضائّياُت

فاستـَْوفوا هبا )غاَدَر أوعاَد(
وبُوسوا بـَْعَضُكْم

وارتشفوا قااًل وقيال
مثَّ ُعودوا..

َواتركوا الُقدَس ملوالها
فما َأعَظم بـَْلواها

إذا فـَرَّْت ِمَن الباغي
ِلَكْي تلقى الوكيال !

* * *
َطَفَح الَكْيُل
َوقْد آْن َلُكْم

ًثقيال: َأْن تَسمعوا قوال 
َنُن ال جَنهُل مْن أَنُتم

َغسلناُكْم مجيعا
َوَعصرانُكْم

َوَجفَّفنا الغسيال
ِإنَّنا َلْسنا نَرى ُمغتِصَب الُقْدِس

يهودّيً دخيال
فـَْهو مَلْ يـَْقَطْع لنا شرباً ِمَن اأَلْوطاِن
لو مَلْ تقطعوا من ُدونِِه َعنَّا السَّبيال

أَنُتُم اأَلعداُء
ي َمْن قد نَزْعُتْم ِصَفَة اإلنسان

ِمْن َأعماِقنا جياًل َفجيال
واغتصبُتْم أرَضنا ِمنَّا

وُكنـُْتْم ِنصَف قـَْرٍن
لبالِد الُعْرِب حُمتاًل أصيال

أنُتُم اأَلعداُء
ي ُشجعاَن ِسْلٍم

َزوَّجوا الظُّْلَم بظُْلٍم
َوبـََنوا للَوَطِن املُحتلِّ ِعشريَن مثيال !

* * *
أَتُعدُّوَن لنا مؤمتراً !

َكالَّ
َكفى

شكرًأ جزيال
ال البياانُت َستـَْبين بـَيـَْننا ِجسرًا

وال فـَْتُل اإلداانِت َسُيجديكْم فتيال
َنُن ال َنْشري صراخًأ ابلصَّواريِخ

وال نَبتاُع ابلسَّيِف َصليال
َنُن الُنبِدُل ابلُفرساِن أقنااًن

وال نـُْبِدُل ابخلَْيِل َصهيال
َنُن نرجو كلَّ من فيِه بَقاي َخجٍل

َأْن َيستقيال
َنُْن ال َنْسأَلُكْم إالّ الرَّحيال

َوعلى َرْغم القباحاِت اليت َخلَّفُتموها
َسْوَف لن ننسى َلٌكْم هذا اجلميال !

* * *
ارَحلوا...

أْم حَتسبوَن هللَا
مل خَيلْق لنا َعْنُكْم َبديال ؟!

َأيُّ إعجاٍز َلديُكْم ؟
هل ِمَن الصَّعِب على أيِّ امرٍئ

أن يَلبَس العاَر
وأْن ُيصيَح للغرِب َعميال ؟!

َأيُّ إجناٍز َلديُكْم ؟
هل من الصَّعِب على الِقْرِد

إذا ما َملَك امِلْدَفَع
أن يـَْقتَل ِفيال ؟ !

ما افتخاُر اللِّص ابلسَّلِب
وما ِميَزُه من يَلُبُد ابلدَّرِب

ليغَتال الَقتيال ؟!
امِحلوا َأْسِلَحَة الذُّلِّ وولُّوا

لتـََروا
كيَف ُنيُل الذُّلَّ ابألحجار ِعّزًا

َونُِذلُّ املستحيال
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رسالة من تحت التراب

نزار  قباني

القصيدة كتبها نزار قباين قبل وفاته، وأوصى أال تُنشر إال بعد وفاته،
على أن تؤرخ ابليوم الذي تويف فيه )1998/4/30(

وبعد وفاته بفرتة وجيزة، ظهرت القصيدة :

من عاملي اجلميل..
أريد أن أقول للعرب..
املوت خلف اببكم ..
املوت يف أحضانكم..

املوت يوغل يف دمائكم..
وأنتم تتفرجون ..

وترقصون ..
وتلعبون ..

وتعبدون أاب هلب !!!
والقدس حيرقها الغزاة ..

وأنتم تتفرجون ..
ويف أحسن األحوال..

تلقون اخلطب !!!
ال تُقلقوا مويت ..

آبالف اخلطب !!!
أمضيت عمري أستثري سيوفكم ..

واخـــجــلـتاه …
سيوفكم صارت من خشب !!!

من ها هنا ..
أريد أن أقول للعرب ..

ي إخويت..
ال…

مل تكونوا إخوة !!
فأان ما زلت يف البئر العميقة 

أشتكي من غدركم ..
وأيب ينام على األسى ..

وأنتم تتآمرون ..
بـــدم كـــذب  جئتـــم  قميصـــي  وعلـــى 

!!!!!
واخــــجـلـتاه …

من ها هنا أريد أن أقول للعرب ..
ما زلت أمسع آخر األنباء ..
ما زلت أمسع أمريكا تنام ..
طوىب لكم.. طوىب لكم ..
ي أيها العرب الكرام !!!

كم قلُت، ما صدقتم قويل ..

ما عاد فيكم خنوة ..
غري الكالم !!!

ال تُقلقوا مويت ..
فلقد تعبُت ..

حىت أتعبت التعب ..
من ها هنا ..

أريد أن أقول للعرب ..
مـــا زلـــُت أمســـع أن مونيـــكا تدافـــع عـــن 

فضائحهـــا ..
وتغسل عارها بدمائكم ..

ودماء أطفال العراق ..
وأنتم ترتاقصون ..

فوق خازوق السالم !!!
ي ليتـكم كـنـتم كمونيكا ..

فالعار يغسلكم ..
من رأسكم حىت احلذاء !!!
كل ما قمتم به هو أنكم ..

أشهرمت إعالمكم ..
ضد اهلجوم 

وجلستم يف شرفة القصر تناجون
النجوم !!!!!

واخـــجــلـتاه …
ماذا أقول إذا ُسئلُت هناك ..

عن نسيب ؟؟!
ماذا أقول ؟؟؟!

سأقول للتاريخ ..
أمي مل تكن من نسلكم …

وأان ..
ما عدت أفتخر ابلنسب
ال ليس يل من إخوٍة ..

فأان برئ ..
فأان برئ منكم ..

وأان الذي أعلنت ..
من قلب الدماء ..

ولسوف أعلن مرة أخرى هنا ..
موت العرب

ارفعوا أقالمَكمْ عنها

أحمد مطر

من أهم الشعراء السوريني شاعر عراقي
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Beşê kurdî

فلسطين ورمزيتها....

 القدس الشريف والصراع األبدي.

أحمد قاسم

Sumbula Filestînê
 Qudsa bi rûmet û kêferata hemdemî

Ahmad Qasim

Xwedê welatê Kenan hilbijart ku dil wê (Qudsa bi rûmet) li astekê be ku pêxemberê wî nedkanin 
bi wî re biaxifin ilem li Qudsê, ku bavpîrê pêxemberan Îbrahîm ji Rihayê berê xwe da Qudsê da 
ku li wir bi xwedayê xweyî tekane re biaxifê û Îsmayîl jê re bike qurban, û xwedê Cibrayîl teve 
(Beranekî) jê re sand wekî qurban ku bawermend di pişt re li ser wê rê herin. Û her weha Mûsa 
û Îsa û Mûhemed (silavê xwedê ji wan re) li wê şûnê bi xwedayê xwe re axifîn, ji bilî ku gelek 
pêxemberên din li wê herêmê jiyan kirin tekhebûna xwedê diparastin û di nav mirovetîyê de nama 
wî belav dikirin.
Ev tê wateya ku ( Mala pîroz ) nîşaneke xweyî taybet heye li ba hemî bawermendên bi pêxember û 
nameyên wan, lomajî, ew mal bûye qublenameya wan. Lê kêferata li ser ew jî nîşan didê ku binge-
heke xwe yê bawermendîjî heye berî ku sîyasî be, û bîtir rûyê siyasî xwe didê pêş her ku herêm ber 
bi hêmenî de dice piştî dawîya her kirîzekê.
Lê soznameya Bilforê bû ku li gora wê tevayî cihuyan rakşande ber bi Filestînê de bi cîbicîkirina 
peymana Saykis Pîko re, di rengê operisyona xaçperestî de ji degerkerîya Mala pîroz li Filestînê 
ewa ku xaçperest dibînin mala wane ji ber pêxemberê wan Îsa (silavê xwedê li ser) lê hatîye jiyanê, 
lomajî bidest xweva anîn bergirîye ji bo giyanê Qudis. Lê ewan berdewam nekirin, ku Selahedînê 
Eyobî hat û ji destê wan rizgar kir çimkî misilmanan didît ew yê pêşin jib o radestî çimkî Muhemed 
(silavê xwedê li ser) wesîyeta herdu qublenameyan li misilmanan kirî ye, lomajî rizgarkirina wê 
ji bin destê xaçperestan bergirîye jib o xwedê di demekê de ku cihu (yahûdî) belav belavî bibûn û 
tiştekî wan bighîne hev nema bû tenê ola wanî li nav gelek milet belav bibû, ji ber ( benî Îsrayîl) 
hatibû hilandin di nava miletan de piştî (Mesîh) û belavbûne ola Îslamê li cîhanê.. tê wê wateyê, 
ya ku Yahûdî ji xwe re dixwazin di Files tînê de ku welatê (benî Îsrayîle) û ew nevîyê wî bapîrî ne, 
dîrokê serast nekirî ye lomajî hikometa Îsrayîlê ol û koka necadî bi hev ve girêda li vê dawîyê bo 
desthilatdarî li ser Qudsê bike, ewa ku sumbuleke pîroze li ba tevayî mirovetî yê.
Em dizanin ku (Meke) qublenameya misilmana ye, û (Vatîkan) jî lêvegera xaşperesta ye, lê nayê 
wê wateyê ku Mala pîroz jî ya Yahûdîyan be, ya ku xwedê tevayî olên xwe li wir kom kiribûn, 
Îbrahîm Xilîl ji Rihayê anî wir ku mizgînê bide mirovetîyê bi naskirina wî ji xwedayê takî tenê û 
ji wî zicîra pêxemberan destpêkirî, lomajî, nabê ku Mala pîroz û bajarê Qudsê payîtexta Cuhuyan 
bi tenê be bê xwedê olên din, vegera destpêkê bi xwejî nahêlê ku Cuhu bi tenha desthilatdarbin 
li ser Qudsê, ewa ku pîroztire li ba piranîya mirovetîye ji Misilman û Mesîhîyan, lê kêm mayîna 
Cuhuyan ne ji mafê wane ku cîhana oldar ji vî bajarê pîroz bêpar bikin.
Em dizanin ku komkirina Cuhuyan li va parçeyê pîroz armanc jê barîgeheke pêşeng ji dagirkerîyê 
re biçînin li herêmê piştî kolonyalîsta mayîna xwe li herêmê mehal dît ji ber serhildan û şoreşên 
li dijî desthilatdarîya wan li hemi navçeyê, lomajî cîbicîkirina Soznameya Bilforê li gel piştgêrî 
bû armanc ji wan re bo parastina bercewendî yên xwe ta demeke dirêj, nemaze ewana dizanî ku 
Yahûdî wek (Dewlet) li vî parçeyê pîroz wê bibê cîyê ne rizamendîya xelkên navçeyê, ji wê bîtir 
eger bixwazin sînorê xwe fere biger, ev yek rê didê kolonyalîstan destêwerdanan bikin di her kirîz 
û kêferatekê de di bin navê çareserî li gor bercewendîyên xwe.. her wusajî bû.
Bê ku em di nava dîrokêkevin, raghandina serokê Ekerîka (Donald Tiramp) ya taybet bo erêkirina 
wî li ser Qudsê ku bibê Paytexta dewleta Îsrayîl, ew bi xwejî berdewamîya sîyaseta Emerîkaye ku 
berêjî li sala 1995 de biryara vê bi erênî dabû tenê li benda îmzeya serok mabû, boya ne tiştekî 
nuhe, lê ya nuh ewe ku merama Tiramb ji vê raghandinê di vê demê de çibû ku tevlehevîyake 
cîhanî bi xwe re anî bi pirotestkirina cîhanê li ser biryarê û herêm bi tevayî ne di hêmenîda ye bi 
encama şerên navxweyî û hebûne terorê bi şêwakî metirsîdar. Li şûna ku Emerîka rolekî sereke 
di anîna aştî de bilîzê ma dam ew serpereştîya şerê terorê dike, ku herêm dilniya bû bi dawî anî-
na Daişê û xwişkên wê re, (Donald Tiramp) hat û rûn bi ser agir de kir, ku pêra kolana Îslam û 
Mesîhîyan bi agirê sîyasetê xwe ve gur bike.
Bawer dikim ku mijarê sînora doza Filestînî û rewayê mafên wan bo avakirina dewletê derbas kir, 
belê dîwarê pîroz û sînorên pîrozjî li ba Mesîhîyan û Misilmanan bi hev re derbaskirin da ku pirsa 
ji 70 salî de rawestîyabû ji ber kêferata Yahûdî û ereban wine hole, û her yek bipirsê, çi dawîyê em 
li bendêbin piştî vê raghandinê!!??  

إن بــاد كنعــان اختــار هللا أن يكــون قلبهــا )القــدس الشــريف( والــي كانــت مبنزلــة ال ميكــن ألي رســول مــن 
رســل هللا أن يتكلــم مــع اإللــه إال منهــا، حيــث إبراهيــم اخلليــل أب األنبيــاء هاجــر مــن )رهــا( إىل فلســطني 
ليتكلــم مــع هللا وقــدم فيهــا ابنــه إمساعيــل قــرابانً لــه فأرســل هللا إليــه جربيــل مــع )الكبــش( قــرابانً ليقتــدي بــه 
املؤمنــون مــن بعــده، وكذلــك موســى وعيســى وحممــد )صلــوات هللا عليهــم( تكلمــوا مــع هللا مــن هنــاك، عــدا 
عــن األنبيــاء الكثــر الذيــن ولــدوا وعاشــوا يف املنطقــة حريصــني علــى نشــر وحدانيــة اإللــه بــني البشــرية حيثمــا 

اســتطاعوا.
يعــي هــذا علــى أن بيــت املقــدس لــه داللــة خاصــة لــدى كل املؤمنــني ابهلل ورســله وكتبــه، وابلتــايل، فهــو قبلتهــم، 
أمــا الصــراع عليــه أعتقــد أيضــاً لــه دالالتــه العقائديــة قبــل أن تكــون سياســية، ويتحــول إىل صــراع سياســي 

عندمــا تبشــر املنطقــة أبن هنــاك تباشــر اســتقرار عنــد هنايــة كل أزمــة.
أمــا وعــد بلفــور الــذي مــن خالــه متَّ جلــب اليهــود مــن كل صــوب مــع تنفيــذ بنــود وخارطــة ســايكس ـ بيكــو، 
كان يشــبه احلملــة الصليبيــة علــى املنطقــة وخاصــة بيــت املقــدس الــذي كان يــرى املســيحيون علــى أنــه بيتهــم 
الــذي ولــد فيــه رســوهلم عيســى )عليــه الســام(، فالســيطرة عليــه كانــوا يعتربونــه جهــاداً يف ســبيل روح القــدس، 
لكنهــم مل يدومــوا، فأتــى صــاح الديــن األيــويب ليحــرره ألنــه رأى األوىل علــى املســلمني أن يقيمــوا فيــه، كــون 
حممــد )صلــى هللا عليــه وســلم( أوصــى ابلقبلتــني، فــكان حتريــره مــن ســيطرة الصليبيــني جهــاداً يف ســبيل هللا، 
يف وقــت كان اليهــود مشــتتني وال جيمعهــم جامــع إال الديــن الــذي احتفظــوا بــه وهــم مــن ملــل عديــدة، كــون 
بــي إســرائيل قــد انصهــروا بــني امللــل األخــرى بعــد املســيح والفتوحــات اإلســامية، يعــي ذلــك، أن مــا يدعــون 
بــه اليهــود علــى أن فلســطني وطــن لبــي إســرائيل وهــم مــن ســالة بــي إســرائيل، فالتاريــخ نفــى هــذا االدعــاء، 
ولذلــك اعتمــدت احلكومــة اإلســرائيلية مؤخــراً أن يربــط الديــن ابلعــرق لتتمســك بفلســطني وخاصــة مدينــة 

القــدس الــي هلــا رمزيــة روحيــة لــدى البشــرية مجعــاء.
حنــن نعلــم أبن )مكــة( قبلــة املســلمني، وللمســيحية )فاتيــكان( وهــذا ال يعــي أن بيــت املقــدس لليهــود، حيــث 
أمجــع هللا بــني الــدايانت يف بيــت املقــدس وجلــب إبراهيــم اخلليــل مــن )رهــا( إىل القــدس ليبشــر النــاس مــن هنــاك 
علــى وحدانيــة اإللــه ومنــه يتتــاىل الرســل واألنبيــاء وابلتــايل، فــإن بيــت املقــدس ومدينــة القــدس ال ميكــن أن 
تكــون عاصمــة لليهــود دون غرهــم مــن أهــل الــدايانت الســماوية، فالعــودة إىل البــدء تنفــي أن يســتفرد اليهــود 
هبــذه املدينــة املقدســة، حيــث يتبعهــا أكثريــة البشــرية مــن املســلمني واملســيحيني، أمــا قلــة اليهــود فــا حيــق هلــم 

هــذا االســتحقاق وحرمــان العــامل مــن هــذه املدينــة املقدســة.
حنــن نعلــم أبن جتميــع اليهــود يف هــذه البقعــة الرمزيــة كان اهلــدف منــه زرع قاعــدة متقدمــة لاســتعمار يف 
املنطقــة بعــد أن رأت القــوى االســتعمارية أن بقائهــا يف املنطقــة ســتكلفهم كثــراً مــن اخلســائر واألرواح نتيجــة 
انتفاضــات مناهضــة هلــم، وثــورات عارمــة يف كل املنطقــة ضــد وجودهــم، فــكان تنفيــذ وعــد بلفــور مــع الدعــم 
واملســاندة حيقــق هلــم األهــداف لألمــد البعيــد، وخاصــة أهنــم كانــوا علــى يقــني أبن اليهــود )كدولــة( يف هــذه 
البقعــة املقدســة ســيكون غــر مرحــب هبــم، واألكثــر مــن ذلــك إذا حاولــوا التوســع يف البــاد علــى حســاب 
اجلــوار، وهــذا ســيعطيهم مــربراً للتدخــل حبجــة فــك الصــراع وطــرح احللــول وإدارة األزمــات وفقــاً ملصاحلهــم، 

وهــذا مــا حصــل.
مــن دون الدخــول إىل التاريــخ، فــإن إعــان الرئيــس األمريكــي )دوانلــد ترامــب( عــن اعرتافــه أبن القــدس عاصمــة 
إلســرائيل، أعتقــد أن ذلــك مكمــل لقــرار أمريكــي ســابق الــذي مت اختــاذه عــام 1995 وابلتــايل ليــس جبديــد. 
اجلديــد هــو مــا الغايــة مــن إعانــه هــذا ومــا يهــدف مــن وراء هــذه الضجــة والرفــض العاملــي لقــراره واملنطقــة 
أبكملهــا تعــاين مــن عــدم االســتقرار نتيجــة للحــروب األهليــة وانتشــار اإلرهــاب بشــكل مرعــب، فبــداًل مــن أن 
تلعــب الــوالايت املتحــدة األمريكيــة دور الراعيــة للســام لطاملــا تقــود حــرابً ضــد اإلرهــاب، واستبشــرت املنطقــة 
علــى أهنــا يف املرحلــة النهائيــة للقضــاء علــى )داعــش( وأخواهتــا، جــاء رئيســها )دوانلــد ترامــب( ليصــب الزيــت 

علــى النــار ويـُْلهــب الشــارع اإلســامي واملســيحي بنــار سياســته الــي قوبلــت ابلرفــض العاملــي.
أعتقد أن املســألة جتاوزت حدود القضية الفلســطينية ومشــروعيتها الي تقضي يف إقامة دولتها على أرضها، 
بــل كســرت جــدار املقــدس وجتــاوزت حــدود املقدســات لــدى األمتــني اإلســامية واملســيحية معــاً، لتطــرح 
الســؤال األكــرب الــذي أتجــل طرحــه منــذ ســبعني عامــاً مــن الصــراع اليهــودي العــريب، فأيــة هنايــة ننتظرهــا بعــد 

هــذا اإلعــان!!؟؟

Suriyeli Gazeteci - Yazarكاتب وابحث سوري.. مهتم ابلشأن الكردي

القسم الكردي
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Kudüs Direnişin Mihenk Taşıdır

Seyfettin Abdülfettah

Kudüs meselesi, ümmetin üzerine ağırlık vermesi gereken meselelerden birisidir. Ne yazık ki bizler, Kudüs’ü dönemlik 
bir mesele gibi ele almakta ve bir hak ihlali, Yahudileştirme eylemi, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa avlularına yönelik 
saygısızlıklar yahut bir yerlerde bir karar söz konusu olduğunda anlık patlamalar yaşamaktayız. Nitekim bu kararların 
sonuncusu, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın küstah, kendini bilmez ve kibirli bir şekilde aldığı karardır. Bu karar 
ile Trump, bir anda İslam ve Arap dünyasının Müslüman ve gayrimüslim mensuplarının, camilerin ve kiliselerin, Arap 
başkentlerinin ve nihayetinde biricik Filistinimizin nefretini topladı.
Kudüs, direnişin ve bu ümmetin izzetinin mihenk taşıdır. Ümmet güçlü olduğunda, Kudüs de izzetli olacaktır. Arap 
rejimleri Kudüs’ü ihmal ettiğinde, Kudüs de tüm haklarını kaybedecek ve böylece en zayıf şekline bürünecektir. Sonrasında 
ise Trump Efendi, Arapların topraklarını ve mukaddesatını Filistin’i gasp eden işgalci Siyonist oluşumun başkenti ilan 
edecektir.
Maalesef Trump, kibrini bu denli cesurca göstermiş ve kendisinden önceki Amerikan başkanlarının yapmadığını yaparak, 
bilindik küstahlığıyla bu kararı almıştır. Nitekim Avrupalı devletlerin uyarılarını dikkate almamış ve söz konusu kararı 
almada çok geç kalındığını söylemiştir. Bunun nedeni ise basittir: Trump kararı almadan önce Arap devlet başkanları 
ve krallarıyla konuşmuş ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma kararı alacağını kendilerine bildirmiştir. Arap liderleri ise 
bu kararın güvenlik ve istikrarı tehdit edeceği şeklinde açıklamalarının kendilerini aklamaya yeteceğini düşünmüştür, 
üzerlerine düşeni yapmışlarcasına. Trump’ın, “İsrail, egemenlik sahibi bir demokrasi devletidir; dolayısıyla başkentini 
seçme hakkı vardır” diyerek nitelediği bu Siyonist oluşumun çıkarı için alınan söz konusu tarihi karar karşısında verdikleri 
tepkiler, işte böyle soluk ve cılızdır. Öte yandan tarihin ve coğrafyanın şahitliğiyle bu hakkın asıl sahibi olan Filistin, 
hakkından mahrum bırakılmaktadır.
Aynı şekilde Trump, memnuniyet içerisinde bu kararının barış konusunda kararlılığına aykırı olmadığını, bilakis 
isteğinin hak edene hakkını vermekten ibaret bulunduğunu belirtmektedir. Buna göre Trump’ın Yüzyılın Anlaşması’ndan 
anladığının, İsrail’i korumak ve Arapların suskunluğunu istismar etmek olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Öte yandan 
bu kararın zamanlaması da son derece münasip olmuştur. Öyle ki bu karar sayesinde, boyun eğme ve teslimiyetten başka 
bir şeyi olmayan zorba rejimlerin Siyonizme hizmet edecek bu adımın atılmasına uygun ortamı hazırladığı gün yüzüne 
çıkmıştır.
Trump’ın Amerikan Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı, uzun zamandan bu yana bilinen malumun ilanıdır. 
Muhammed İsmet Seyfüddevle bu hususta şöyle demektedir: “Bu karar, Filistin-İsrail barış sürecinin ölümü, Oslo 
Anlaşmaları’nın ölümü, İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekileceği yahut 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti’ni kabul 
edeceği kuruntularının son bulması, Filistin Yönetimi’nin ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 1993 yılından beri savundukları 
iddiaların bariz bir biçimde suya düşmesi anlamına gelmektedir. Aynı şekilde Amerika ve İsrail arasında fark bulunduğunu, 
Amerika’nın yalnızca bir arabulucu İsrail’in ise asıl düşman olduğunu öne sürenlerin savlarının ne kadar boş olduğu da 
böylece ortaya çıkmıştır. Yine bu kararla, resmi Arap rejimlerinin düşüklüğü ve Filistin’in veya Arap halklarının haklarını 
korumadaki acziyet ve başarısızlığı, hatta ve hatta Filistin pahasına ümmetin düşmanlarıyla gizli işbirliği yaptığı aşikar 
olmuştur. Nitekim bu, Siyonist düşmanla anlaşma yapmanın ve hiçbir geçerliliği bulunmayan meşruiyetini tanımanın, yine 
Arap rejimlerinin ABD’nin vassalı haline gelmesinin kaçınılmaz sonucudur. Ayrıca “Yüzyılın Anlaşması”nı pazarlayan 
tüm Arap yöneticilerin de foyası böylece meydana çıkmış bulunmaktadır.”
Ardından Seyfüddevle şu soruları sormaktadır: “Bu durumu nasıl Arap-Siyonist çatışmasında bir dönüm noktası haline 
getireceğiz? Direniş ve silahlı mücadele seçeneğinin itibarını geri kazandıracak, Arap halkında Siyonist oluşuma ve 
ABD’nin bölgedeki çıkarlarına karşı toplu bir hareket olmasını nasıl sağlayacağız? Kudüs’ün amel ve eyleme ihtiyacı var; 
kuru laf ve kınamalara yahut endişe ve uyarılara değil. Sosyal medyada “Kudüs Seni Çağırıyor” adıyla yayılan listeler, 
yapılacak asgari fiillerin ifadesidir. Bu fiiller, sürekli ve sürdürülebilir bir mekanizma haline getirilmeli ve etkili bir biçimde 
biriken öfkeyi ifade etmelidir. Böylece hakları ve halkları görmezden gelinen ümmetin hıncı harekete geçirilebilir:
(Teori düzeyindeki) Filistin Devleti’nin İsrail’i tanıma kararı geri çekilmeli ve işgal otoriteleriyle, özellikle de emniyet 
teşkilatıyla, her türlü iletişim kesilmelidir. Filistin’in Trump yönetimiyle tüm iletişimi koparılmalı ve Trump’ın “Barış 
Süreci”ndeki rolüne tamamen son verilmelidir. BM Güvenlik Konseyi’nde Kudüs konusunda uluslararası hukuku ve BM 
Güvenlik Konseyi’nin kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD hakkında şikayette bulunulmalıdır. İşgal devleti İsrail, 
Uluslararası Adalet Divanı’na işlediği savaş suçları nedeniyle şikayet edilmelidir. Filistin ulusal uzlaşısı, FKÖ’nün ve 
Filistin Ulusal Konseyi’nin yeniden yapılandırılmasını da içine alacak şekilde tüm boyutlarıyla tamamlanmalıdır. İsrail’e 
karşı işgal son buluncaya dek halkın tamamını kapsayacak barışçıl bir şekilde mücadele edecek bir direniş tesis edilmelidir. 
Arap ve İslam devletlerinden, Kudüs’ü Siyonist İsrail’in başkenti olarak tanıyan Trump yönetimiyle ilişkileri kesme 
hususundaki kararlarına sadık olmaları talep edilmelidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Amerika’nın 
kararı ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesine karşı tüm İslam aleminin birleşmesi çağrısına icabet edilmelidir. Her Cuma, 
dünyanın her yerindeki Amerikan elçilikleri ve askeri üslerinin önünde haftalık gösteriler düzenlenmelidir. Tüm dünya 
ülkeleri ve halklarından Amerika’nın kararına karşı çıkmaları istenmelidir. İsrail işgaline karşı geniş kapsamlı boykot 
hareketleri organize edilmelidir. Filistin halkı, sonu özgürlük, onur ve bağımsızlıkla bitecek uzun bir ızdırap sürecine 
hazırlanmalıdır.”
Kudüs ilk kez bu ümmetin mensupları olan ancak halklarına zorbalık ve baskı ile hükmedenler tarafından unutuluyor 
değildir. Aslında Kudüs, söz konusu rejimlere karşı sürekli devam etmesi gereken değişim sürecinin ve Arap devrimlerinin 
kalbindedir. Bu rejimler ise, yalnızca karşı devrim için hareketlenmiş ve Arap devrimlerini yok etmek için mücadele 
etmiştir. Böylece zorba rejimler (Arap rejimleri), işgalciler (şu anda Amerika Birleşik Devletleri) ve Siyonist gasıplar, bu 
kez ve bundan önceki çok defa da Kudüs’ü ele geçiren üçgenin üç ayrı ucu olmuştur.
Kudüs, Arap devrimlerinin bir olduğu ve Filistin meselesinin ve bu uğurda mücadele eden Filistin direnişinin bu 
devrimlerin, yine gelecekteki büyük dönüşüm sürecinin kalbinde yer aldığının dersini vermektedir. Arap devrimleri, 
Kudüs’ü ve Filistin’i korumak için yapılmış devrimlerdir. Filistin’i unutan, boyun eğen ve teslim olanlar ise büyük bir 
değişimin durağı olmalıdır. Onların sırası muhakkak gelecektir. Bu devrimler yeniden hayat bulacak, direniş canlanacak 
ve Kudüs’ün izzeti tekrar kazanılacaktır. Elbette bu, şer üçgenine karşı koyabilecek stratejik vizyona sahip bir üçgene 
gereksinim duymaktadır ki bu üçgenin uçları Devrimler, Direniş ve Kudüs’tür.

تظل قضية القدس من قضااي األمة الي جيب أن تفجر طاقاهتا، ومن املؤســف أن نتعامل معها ابعتبارها قضية مومسية، ننفعل مبشــاهد 
االنتهــاك، أو التهويــد، أو لتدنيــس ابحــات املســجد األقصــى مــن املســتوطنني، أو بصــدد قــرار هنــا أو هنــاك، وجديدهــا القــرار الــذي 
ميــارس فيــه الرئيــس األمركــي، دوانلــد ترامــب، أقصــى بلطجتــه وغطرســة غــروره وقوتــه، فيصــدر ذلــك القــرار متحــّدايً ومســتنفراً يف آن كل 
شــعوب األمــة اإلســامية والعربيــة، مبســلميها ومســيحييها، مســاجدها وكنائســها، مــدن العــرب وعواصمهــم قبــل مــدن فلســطني احلبيبــة. 

القــدس ميــزان املقاومــة وميــزان عــزة هــذه األمــة، حينمــا تكــون األمــة يف قوهتــا تكــون القــدس يف عّزهتــا، وحينمــا هتــون النظــم العربيــة، وتتهــاون 
مهرولــة ومطبعــة ومرتاجعــة ومنســحبة ومتســاهلة ومهــدرة للحقــوق، وهــي بذلــك تكــون يف أضعــف حاالهتــا، وجتعــل مــن ســيدها ترامــب، 
بعــد أن أخــذ أمــوال هــؤالء، يُهــدي أرض العــرب وقــدس أقداســها لتكــون عاصمــة للكيــان الصهيــوين الغاصــب لفلســطني وحمتــل أراضيهــا. 
ومــن املؤســف حقــا أن يصــف ترامــب غطرســته هــذه شــجاعة منــه، علــى خــاف الرؤســاء األمركيــني الذيــن تراجعــوا، يقــول ببلطجــة 
معروفــه عنــه، إن هــذا القــرار أتخــر كثــراً، وعلــى الرغــم مــن أن الــدول األوروبيــة حتــذره مــن ذلــك، إال أنــه ال أيبــه لتحذيراهتــم، لســبٍب 
بســيط، أن معظــم الرؤســاء وامللــوك العــرب ســبق لــه قبــل إصــداره القــرار أن حتــدث إليهــم، معلمــاً إايهــم أو ممليــاً قــراره عليهــم، جبعــل القــدس 
عاصمــة إلســرائيل، واعتــربوا أن جمــرد قوهلــم أن ذلــك يهــّدد األمــن واالســتقرار شــهادة إبــراء للذمــة، وكأهنــم فعلــوا مــا عليهــم، هكــذا كانــت 
ردود الفعــل الباهتــة التافهــة حيــال قــرار اترخيــي وجوهــري اختــذه ترامــب ملصلحــة هــذا الكيــان الصهيــوين الــذي يصفــه بقولــه )إن إســرائيل 
الدميقراطيــة دولــة ذات ســيادة مــن حقهــا أن ختتــار عاصمتهــا(، وحيــرم فلســطني مــن هــذا احلــق الــذي هــو هلــا، حبكــم التاريــخ واجلغرافيــا 

واحلقــوق الكليــة، كمــا يقــّرر التاريــخ. 
هــذا وبــكل (جباحــة)، يضيــف إن قــراره هــذا ال يعــي فــك التزامــه ابلســام، مــا يريــده مــا هــو إال  ) االستســام(، طبعــة خاصــة ميكــن 
ترمجتهــا يف تصــورّه صفقــة القــرن، محايــة إســرائيل واســتغال الوهــن العــريب الفاضــح، وليــس هنــاك أفضــل مــن هــذا التوقيــت، ليعلــن فيــه 
هــذا القــرار، ليكشــف وحبــق، عــن عــورات األنظمــة املســتبدة الــي مل تعــد متلــك إال انبطاحــاً وانصياعــاً وإذعــاانً يوفــر بيئــًة مائمــًة هلــذا 

القــرار الصهيــوين. 
قــرار ترامــب نقــل الســفارة األمركيــة إىل القــدس هــو إعــان جديــد عــن حقائــق معلومــة منــذ زمــن بعيــد، كمــا يؤكــد علــى ذلــك حممــد 
عصمت ســيف الدولة، أمهها: موت ما تســمى عملية الســام الفلســطيي اإلســرائيلي، وموت اتفاقيات أوســلو، وهناية أوهام انســحاب 
إســرائيل من أي أرض حمتلة أو قبوهلا بدولة فلســطينية على حدود 1967، وفشــل صارخ للســلطة الفلســطينية، وانتهاء دورها، وســقوط 
رهاانهتــا، هــي ومنظمــة التحريــر الفلســطينية منــذ 1993. وفضــح كل األضاليــل الــي تّدعــى أن هنــاك فرقــاً بــني أمــركا وإســرائيل، وتّدعــى 
أهنــا وســيط نزيــه بينمــا هــي العــدو الرئيســي، وكذلــك هــو إعــان جديــد وإضــايف عــن ســقوط النظــام الرمســي العــريب، وعجــزه، وفشــله يف 
محايــة أي حقــوق فلســطينية أو عربيــة، بــل وتواطــؤ هــذا النظــام مــع أعــداء األمــة علــى ضياعهــا والتفريــط فيهــا، ونتيجــة حمتومــة ملعاهــدات 
الصلــح مــع العــدو الصهيــوين واالعــرتاف بشــرعيته الباطلــة، وللتبعيــة مــن األنظمــة العربيــة للــوالايت املتحــدة. وفيــه أيضــا فضــح لــكل احلــكام 

العــرب الذيــن رّوجــوا مــا مسيــت )صفقــة القــرن(. 
ومن مث، يصر تساؤله مشروعاً ومهما: كيف ميكن أن يكون ذلك نقطة حتول يف ساحات الصراع العريب الصهيوين، تعيد االعتبار إىل 
خيــار املقاومــة والكفــاح املســلح، وتعيــد احليــاة للحــراك الشــعي العــريب املناهــض للكيــان الصهيــوين، وكذلــك للــوالايت املتحــدة ومصاحلهــا 
يف املنطقــة؟ حتتــاج القــدس أعمــاال وأفعــاال، وليــس جمــرد شــجب وأقــوال، أو قلــق وحتذيــر، القائمــة الــي انتشــرت علــى وســائل التواصــل، 
ابعتبارهــا قائمــة أفعــال احلــد األدىن حتــت عنــوان القــدس تنــادي، جيــب أن تصــاغ يف شــكل آليــات مرتاتبــة ومرتاكمــة، تعلــن غضبــاً مؤثــراً 

وفعــاال، حيــّرك كل معامــل الغضــب يف األمــة الــي يســتهان حبقوقهــا وشــعوهبا: 
ســحب اعــرتاف دولــة فلســطني )االفرتاضيــة( إبســرائيل، وقطــع كل أشــكال االتصــال مــع ســلطات االحتــال، ال ســيما التنســيق األمــي 
الكارثــي، وقطــع كل أشــكال االتصــال والعاقــة الفلســطينية مــع إدارة ترامــب، وإعــان فلســطني القاضــي بكــف يــد إدارة ترامــب يف 
)عمليــة الســام( بشــكل هنائــي، ورفــع شــكوى يف جملــس األمــن ضــد الــوالايت املتحــدة خلرقهــا القانــون الــدويل وقــرارات جملــس األمــن، 
فيمــا يتعلــق ابلقــدس الشــريف، وتفعيــل كل الشــكاوى وجرائــم احلــرب ضــد دولــة االحتــال يف احملكمــة الدوليــة، وإمتــام املصاحلــة الوطنيــة 
بــكل تفاصيلهــا، مبــا فيهــا مــا يتعلــق إبعــادة بنــاء منظمــة التحريــر واجمللــس الوطــي الفلســطيي، وأتســيس وإطــاق مقاومــة شــعبية ســلمية 
فلســطينية ضــد االحتــال ال تنتهــي إال ابنتهــاء االحتــال، ومطالبــة الــدول العربيــة واإلســامية اباللتــزام بقــرارات قممهــم خبصــوص قطــع 
العاقــة مــع إدارة ترامــب العرتافهــا ابلقــدس عاصمــة لكيــان االحتــال، واالســتجابة لدعــوة تركيــا والرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إىل حشــد 
العــامل اإلســامي كلــه ضــد القــرار األمركــي وهتويــد القــدس، وإطــاق مظاهــرات أســبوعية ضخمــة يف كل مجعــة ضــد الســفارات والقواعــد 
العســكرية األمركيــة يف العــامل، ومطالبــة دول العــامل وشــعوبه برفــض القــرار األمركــي، وتفعيــل محــات املقاطعــة الشــاملة ضــد االحتــال 

اإلســرائيلي، واالســتعداد فلســطينياً ملعــاانة طويلــة، آخرهــا احلريــة والكرامــة واالســتقال. 
تؤكــد احلقيقــة الكــربى أن القــدس ليســت هــذه املــرة األوىل الــي تشــهد فيهــا تفريطــاً مــن هــؤالء الذيــن ينتســبون هلــذه األمــة، ويتحكمــون 
يف الشــعوب جــرباً وقســراً وقهــراً، وحقيقــة األمــر أن القــدس، ) ابعتبارهــا رمــزاً للمقاومــة، هــي يف قلــب عمليــة التغيــر والثــورات العربيــة الــي 
جيــب أن تســتمر علــى تلــك األنظمــة الــي استأســدت فقــط يف معركتهــا يف الثــورة املضــادة، يف حماولتهــا القضــاء علــى الثــورات العربيــة، 
وصــار مثلــث الطغــاة )األنظمــة العربيــة( والغــزاة )متثلهــم حاليــاً الــوالايت املتحــدة األمركيــة( والغصــب الصهيــوين عنــوان اغتصــاب القــدس، 

هــذه املــرة ومــراٍت أخــرى ســبقتها.(. 
واألمــر يعــي أن القــدس تعطــي الــدرس البليــغ أن الثــورات العربيــة واحــدة، وأن القضيــة الفلســطينية واملقاومــة الــي تدافــع عــن هــذه احلقــوق 
يف مواجهة أي غاصٍب هي يف قلب تلك الثورات، ويف قلب عملية التغير الشاملة املقبلة، ليتأكد أن األمر جد ال هزل، وأن الثورات 
العربيــة هــي ثــورات للحفــاظ علــى القــدس وفلســطني، وأن هــؤالء مــن فّرطــوا وانبطحــوا وهرولــوا، البــد أن يكونــوا حمــا لتغيــر كبــر، ســيحني 
موعــده، ويتحقــق األمــر الــذي يتعلــق ابســتعادة تلــك الثــورات، واســتعادة املقاومــة حليويتهــا واســتعادة القــدس وعزهتــا، إنــه العمــل الكبــر 

الــذي حيتــاج رؤيــة اســرتاتيجية جامعــة يف مثلــٍث يواجــه ذلــك املثلــث الغاصــب مبثلــث مقــاوم، يتمثــل يف الثــورات، واملقاومــة، والقــدس.

Mısırlı Araştırmacı-Yazarكاتب وابحث مصري 
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أحمد عطون

Acıyla Umut Arasındaki Kudüs

Ahmet Atvan

Kudüsümüz şu anda, köklü tarihinin en zor aşamasını yaşıyor. Siyonist zihniyet, şehrin karakteristik özelliklerini 
değiştirmeye ve Kudüs’ün Müslümanlar ve Hristiyanlar nezdindeki kutsiyetini çiğnemek; Arap ve İslam işaretlerini 
yok etmek suretiyle gözde, gönülde ve dillerde burayı Yahudileştirmeye çalışıyor. Kudüs’ün toprakları ve halkı; 
bugünü ve yarını tehlikededir. İsrail, Kudüs’ün her taş parçasını Yahudileştirmeye, halkını tehcir etmeye, Filistinli 
kimliklerinden uzaklaştırmak suretiyle ekonomik ve toplumsal olarak kuşatma altına almaya ve her türlü aşağılama, 
baskı ve tahrik unsurunu kullanmaya gayret göstermektedir. Evleri yıkmakta, insanların mülklerine el koymakta, 
kimlikleri iptal etmekte, milli kuruluşları mühürlemekte, Filistin halkının yaşam alanlarını yollarla bölmekte, ayrım 
duvarı inşa ederek hareketlerini kısıtlamakta, ibadetlerini engellemekte, mukaddesatına saldırıda bulunmaktadır. 
Hatta bir Kudüslünün her gün yaşadığı bu baskı, istismar ve tacizlerden ne diriler, ne kabirlerindeki ölüler, ne ağaçlar, 
ne de taşlar kurtulabilmektedir. Öte yandan eldeki tüm veriler, Kudüs’ün halihazırda bütün ilaçlara karşı direnç 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeni ise, Kudüs’ün tedavi edilmesi ve sıkıntısından kurtarılması için ortak 
bir planın bulunmaması ve Arap ve İslam dünyasının eczanelerinde Yahudileştirme ve yerleşimcilik politikalarına 
karşı gerekli ilaçların yer almamasıdır. İster sağcı veya solcu, isterse de Likud’dan ya da İşçi Partisi’nden olsun, 
birbiri ardına göreve gelen “İsrail” hükümetlerinin tamamı, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi ve gasıp Siyonist oluşum 
“İsrail”in ebedi başkenti sayılması konusunda hemfikirdir. Ayrıca bu konuda Arap ve İslam dünyası yahut uluslar-
arası toplum tarafından aleyhlerinde alınan hiçbir kararı umursamamaktadırlar.
Bu bağlamda Siyonist Savaş Bakanı Moşe Dayan’ın Kudüs’ün işgalinin ertesi günü Burak Duvarı’nın yanında dua 
ederken söylediği şu sözleri hepimiz hatırlamaktayız: “Artık ayrılık, dışlanma, gurbet yok; halk, toprak ve duvarımı-
zla hep birlikte yaşayacağız.” Filistin’deki yerleşimcilik ateşini ve Kudüs’teki Yahudileştirme çılgınlığını görenler, 
düşmanlarımızın vizyonlarını planlama, uygulama ve netleştirme açısından ne derece ileri, ümmetimizin ise ne denli 
anlık, plansız ve paramparça halde olduğunu anlayınca pskilojik olarak yıkıma uğramaktadır. Zira bu hal Kudüs’ün, 
Arap ve İslam dünyası açısından karanlık; Yahudi ve Siyonistler açısından ise aydınlık ve gelecek vaat eden bir 
tünelde yol almasına yol açmıştır. Kudüs şu ana dek ne Arap ne de İslam dünyası tarafından kimliğini koruyacak ve 
düşmanlara karşı muhafaza edilmesini sağlayacak etkili bir girişimle karşılaşmıştır. Ümmetimizin en büyük birikimi, 
kınama açıklamalarıdır. Küçüğüyle büyüğüyle tüm konferanslarımızda, sürekli olarak “İsrail”in Kudüs şehrinde 
yapmış olduğu hukuksuz uygulamalar, Müslümanların ilk kıblesinin Yahudileştirilme girişimleri ve Arap ve İslam 
dünyasına ait izlerin kentten silinme çabaları kınanmaktadır. Ancak bu boş sözlerin Kudüs’ün içinde bulunduğu du-
rum açısından hiçbir kıymeti yoktur. Buna karşın Kudüs’ün nasibi, Allahu Teala’nın yedi kat gökten şehri bereketli 
kılmış olması ve son peygamberi Hz. Muhammed’i (sav) Mescid-i Aksa’ya israda getirmiş, ona tüm peygamberlerin 
önünde namaz kıldırmış, onu sidretü’l müntehaya çıkarmış olmasıdır. Yine Kudüs, mahşer ve menşer; yeniden diriliş 
yeridir. Yüce Allah, Mescid-i Aksa’yı Mescid-i Haram’a zorbalığı ve azgınlığı ne derecede olursa olsun hiçbir kuv-
vetin koparamayacağı bir bağla bağlamıştır. Çünkü Mescid-i Aksa ve Kudüs, Rabbimizin kitabında yer alan ayetle-
rdendir. Kudüs, herhangi bir şehir ya da herhangi bir başkent değildir; Kudüs sönmeyecek ve azalmayacak bir ışık 
kaynağı; dini, kültürel ve tarihi manalarla dolup taşan bir merkezdir. Bu nedenle Kudüs’ün unutulması, tarihimizin, 
dinimizin ve medeniyetimizin bir kısmını unutmamız anlamına gelecektir. Aynı şekilde bu yolda yapılacak her türlü 
ihmal, geçmişe, bugüne ve geleceğe dair işlenmiş bir suçtur.
Kudüs’ün diğer bir nasibi de, insanlık tarihinin sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisinde olmasıdır. Nitekim Siy-
onizmin Kudüs’e saldırısı ilk değildir. Bundan önce de tarih boyunca bu şehre saldılar yapılmış ve bunun sonucunda 
şehir yerle bir olarak on sekiz kez yeniden inşa edilmiştir. Her yeniden inşanın ardından şehir, başı dik ve onurla 
ayağa kalkmıştır. Kim bilir belki de Allahu Teala şehre, ayakta kalması ve sürekli diri olması için ilahi sırlarından 
birini bahşetmiştir…
Siyonistler diyarımızda ne kadar zaman geçirirlerse geçirsinler, eninde sonunda kendilerinden öncekiler gibi çekip 
gitmeye mecbur kalacaklardır. Nitekim dünyanın en büyük savaşları Filistin topraklarında olmuştur: Hıttin, Ecnadin, 
Ayn Calut, Yermük ve diğerleri. Zira kuvvetle ele geçirilen topraklar, ancak kuvvetle elden çıkabilir. Günler insanlar 
arasında döner; bugün bizler geri çekilme yaşıyorsak bilinmelidir ki, tarihte milletler arasındaki gelgitler durağan 
değil süreğendir. Bugün ümmetimin yaşadığı acziyet, bizim kaderimiz değildir. Bugün başaramadığımız bir şeyi, 
Allahu Teala’nın şu ayetinde de belirtildiği üzere, inşallah gelecekte başarabiliriz:
“İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz.” (Al-i İmran/140)
Ayrıca Rabbimiz, başımıza gelenler nedeniyle karamsarlığa kapılmamamız ve üzülmememiz gerektiğini söyleme-
ktedir: 
“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.” (Al-i İmran/139)
Yine Allahu Teala, bizlere olan yardımını bizim O’na olan yardımımıza ve O’nun iradesine olan bağlılık ve itaatimi-
zle ilişkilendirmektedir:
“Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder.” (Hac/40)
Nitekim bize vaatte bulunmuştur:
“Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak 
(sizi) aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi.” (İsra/5)
Yapmamız gereken, gücümüzün son raddesine kadar Kudüs’ü vicdanlarımızda ve kalplerimizde diri tutmak, tarihini 
okumak, her türlü özelliklerine vakıf olmak, haberlerini ve orada yaşanan olayları takip etmek ve bu bilgileri çocuk-
larımızın ve gelecek nesillerimizin damarlarına işleyecek şekilde yerleştirmektir.
Kudüs’ü tanıyan onu sever, onun için kendini feda eder. Zira fedakarlık dünyadaki yardımın ve ahiretteki zaferin 
anahtarıdır ki o gün müminler Allah’ın yardımıyla kurtuluşa ererler.
Kesin bir şekilde biliyoruz ki şartlar ne kadar kötü olursa olsun, karamsarlık kalplerimizde yer bulamayacaktır. 
Kudüs’e deriz ki: Bekle ey yaşamın güzel ezgisi; sana düşen güzel bir sabırdır nebilerin ve şehitlerin yurdu… 
Kudüs’e asla elveda demeyeceğiz; Allah’ın izniyle yakında görüşeceğiz, Allah’ın yardımıyla…

تعيــش القــدس احلبيبــة يف الوقــت الراهــن أخطــر مرحلــة يف حياهتــا ومنــذ بنائهــا فالعقليــة الصهيونيــة تعمــل جاهــدة إللغــاء طابــع 
هــذه املدينــة وجعلهــا مدينــة يهوديــة الوجــه والقلــب واللســان متجــاوزة قدســيتها لــدى املســلمني واملســيحيني علــى ســواء وطمــس 
معاملهــا العربيــة واإلســامية.  إن القــدس يف خطــر أرضــاً وســكاانً؛ حاضــراً ومســتقبًا، و(إســرائيل) تســعى لتهويدهــا حجــراً 
حجــراً، ولتهجــر ســكاهنا منهــا وحصارهــا اقتصــادايً واجتماعيــاً بعزهلــم عــن بعدهــم وعمقهــم الفلســطيي والعــريب وممارســة كافــة 
أشــكال اإلذالل والتضييق واالســتفزاز؛ يف هدم للبيوت ومصادرة للممتلكات وســحب للهوايت وإقفال املؤسســات الوطنية 
وشــّق الطــرق وســط التجمعــات الفلســطينية وبنــاء للجــدار وعرقلــة حتركاهتــم والتضييــق علــى عبادهتــم واالعتــداء علــى املقدســات 
.. اخل، حــى أنــه مل يســلم مــن هــذه احلملــة ال األحيــاء وال األمــوات يف قبورهــم وال الشــجر وال احلجــر مــن القمــع والتنكيــل 
والتنكيــد اليومــي الــذي يعيشــه املواطــن املقدســي.  وكل املعطيــات والوقائــع تؤكــد علــى أن حالــة القــدس مســتعصية علــى 
العــاج يف الوقــت الراهــن علــى األقــل لســبب جوهــري يتمثــل يف عــدم وجــود خطــة مشــرتكة لعاجهــا أو إلنقاذهــا، إضافــة إىل 
عــدم توافــر أنــواع األدويــة ومضــادات التهويــد واالســتيطان يف الصيدليــة العربيــة واإلســامية. وبرغــم تعاقــب وتبــدل احلكومــات( 
اإلســرائيلية) ميينهــا ويســارها ليكودهــا وعملهــا؛ إال أهنــا متفقــة مجيعــاً علــى هتويــد القــدس واعتبارهــا العاصمــة األبديــة لدولــة 

الكيــان الغاصــب )إســرائيل( غــر عابئــة أبــداً أبّي قــرارات تعــارض هــذا االجتــاه ســواء كانــت عربيــة أم إســامية أم دوليــة.
 ولعلنــا مــا زلنــا نذكــر مقولــة وزيــر احلــرب الصهيــوين )موشــي داين( غــداة احتــال القــدس الشــرقية حينمــا قــال وهــو يصلــي 

جــوار حائــط الــرباق: )ال فــراق بعــد اليــوم وال عزلــة وال ابتعــاد، ســنبقى معــاً الشــعب واألرض واحلائــط(.
 وإن مــن يــرى محــى االســتيطان يف فلســطني ويلمــس جنــون التهويــد يف القــدس، ســيصاب حبالــة اكتئــاب واكتــواء مقارنــة مبــا 
وصــل إليــه أعــداؤان مــن ختطيــط وتنفيــذ ووضــوح رؤاي يف الوقــت الــذي تعــاين فيــه أمتنــا مــن ارجتاليــة واتكاليــة وتشــرذم، حــى 

أدخلــت القــدس يف نفــق شــديد العتمــة عربيــاً وإســامياً وشــديد اإلضــاءة واإلهبــار يهــودايً وصهيونيــاً.
 فالقــدس حــى اآلن مل تشــهد عمــًا عربيــاً وإســامياً انفــذاً حيافــظ علــى هويتهــا وحيميهــا مــن كيــد أعدائهــا، وكل مــا اكتســبته 
مــن أمتهــا بيــاانت شــجب واســتنكار، فــكل مؤمتراتنــا صغرهــا وكبرهــا تنــدد دائمــاً ابإلجــراءات واملمارســات )اإلســرائيلية( غــر 
الشــرعية الــي تقــوم هبــا ســلطات االحتــال يف مدينــة القــدس، واهلادفــة لتهويــد قبلــة املســلمني األوىل، وطمــس معاملهــا العربيــة 

واإلســامية. إنــه جمــرد كام أجــوف ال قيمــة لــه علــى واقــع القــدس البتــة.
لكــن ويف املقابــل، فــإن مــن حســن حــظ القــدس أن هللا تبــارك وتعــاىل قــد ابركهــا ومــا حوهلــا مــن فــوق ســبع مســاوات وأســرى 
آبخــر وأشــرف أنبيائــه حممــد - صلــى هللا عليــه وســلم- إىل املســجد األقصــى املبــارك وصلــى فيــه إمامــاً ابألنبيــاء والرســل مجيعــاً، 
وعــرج بــه إىل ســدرة املنتهــى منهــا، وأهنــا أرض احملشــر واملنشــر، وأن هللا ربــط بــني مســجدها األقصــى واملســجد احلــرام بــرابط 
رابين أزيل لــن تفصــم عــراه أي قــوة بشــرية مهمــا بلــغ جربوهتــا واشــتد طغياهنــا، ألن املســجد األقصــى والقــدس آيــة يف كتــاب 

هللا تبــارك وتعــاىل.
 فالقــدس ليســت مدينــة كاملــدن وال عاصمــة كالعواصــم، إهنــا مركــز اإلشــعاع الــذي ال يــذوي وال ينطفــئ، يتفجــر مبعــان اترخييــة 
ودينيــة وحضاريــة، وإن التفريــط فيهــا يعــي تفريطنــا يف جــزء مــن اترخينــا وجــزء مــن ديننــا وجــزء مــن حضارتنــا، كمــا أن التفريــط 

فيهــا جرميــة اجلرائــم يف حــق املاضــي واحلاضــر واملســتقبل.
 ومــن حســن حــظ القــدس أن التاريــخ البشــري دائــم احلركــة والتغيــر، والغــزوة الصهيونيــة ملدينــة القــدس ليســت فريــدة، فقــد 
واجهــت هــذه املدينــة عــرب اترخيهــا الطويــل املوغــل يف القــدم كثــراً مــن الغــزوات والنكبــات أدت إىل هدمهــا وإعــادة بنائهــا مثــاين 
عشــرة مــرة، وكانــت يف كل مــرة ختــرج مرفوعــة الــرأس موفــورة الكرامــة والصابــة بصــورة تدعــو إىل الفخــر واالعتــزاز، ولعــل هللا عــز 

وجــل وضــع فيهــا ســراً مــن أســراره اإلهليــة يســاعدها علــى البقــاء فيــه حتــت البصــر وحيّــة يف أعمــاق البصــرة.
 ومهمــا طــال مكــوث الغــزاة الصهاينــة يف دايران فحتمــا ســرحلون عنهــا كمثــل الغــزاة الذيــن ســبقوهم، فقــد دارت أكــرب املعــارك 
علــى أرض فلســطني، وليــس بعيــداً عــن القــدس مثــل حطــني وأجناديــن وعــني جالــوت والرمــوك وغرهــا، وإن مــا مت اغتصابــه 
ابلقــوة لــن يتــم حتريــره إال ابلقــوة، واألايم دول، وإن كنــا نعيــش اليــوم فــرتة احنســار أو جــزر مرحلــي فــإن املــد واجلــزر يف التاريــخ 
وبــني األمــم مهــا أشــياء متعاقبــة غــر اثبتــة.  أمــا العجــز الــذي يعــرتي أمتنــا اليــوم فليــس قــدراً أبــدايً حمتومــاً علينــا، فاألمــر الــذي 

ال نســتطيع إجنــازه اليــوم ســنحققه غــداً إن شــاء هللا، وذلــك مصداقــاً لقــول احلــق تبــارك وتعــاىل:
ُم نَُداِوهُلَا بـنَْيَ النَّاِس(، )آل عمران: من اآلية140(.  )َوتِْلَك اأْلَايَّ

 وأوصاان أالّ نيأس أو حنزن على ما أصابنا:
 )َوال هَتُِنوا َوال حَتَْزنُوا َوأَنـُْتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِننَي(، )آل عمران:139(

وقرن سبحانه نصره لنا بنصران له وانقيادان ملشيئته وطاعته:
ُ َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز(، )احلج: من اآلية40(   )َولَيـَْنُصَرنَّ اللَّ

ووعدان ابلنص:
 )فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوالمُهَا بـََعثـَْنا َعَلْيُكْم ِعَباداً لََنا أُويل أَبٍْس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَل الدِّاَيِر وََكاَن َوْعداً َمْفُعواًل(، )اإلسراء:5(

ويف اخلتــام املطلــوب منــا أن نعمــل أبقصــى طاقاتنــا إلبقــاء القــدس حيــة يف ضمائــران انبضــة يف قلوبنــا، نقــرأ اترخيهــا، ونتعــرف 
علــى قســمات وجههــا، ونتابــع أخبارهــا وأحداثهــا، ونغــرس هــذه املعرفــة احلميميــة يف أوردة وشــرايني أوالدان وذرارينــا وأجيالنــا 

القادمــة.
 فمــن يعــرف القــدس حيبهــا ويضحــي مــن أجلهــا، والتضحيــة هــي مفتــاح النصــر ابلدنيــا ومفتــاح الظفــر ابآلخــرة، ويومئــذ يفــرح 

املؤمنــون بنصــر هللا.
 ويقيننــا أنــه مهمــا ادهلمــت اخلطــوب وعبســت األايم فلــن يتســرب اليــأس إىل قلوبنــا ولــن نقــول للقــدس إال مهــًا اي أنشــودة 

احليــاة وصــرباً مجيــًا اي أم األنبيــاء والشــهداء، ولــن نقــول للقــدس وداعــاً، بــل لقــاء مرتقبــاً ونصــراً مؤكــداً إن شــاء هللا.

Filistinli Milletvekili-Araştırmacı-Yazar
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Türkçe تركي

كانــت أهــم نتيجــة للقمــة االســتثنائية الــي عقدهتــا منظمــة التعــاون اإلســامي يف إســطنبول حــول القــدس: أقدمــت تركيــا علــى رد ابملثــل، اترخيــي وقــوي للغايــة علــى 
تصريــح الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب الــذي قــال فيــه )القــدس عاصمــة إســرائيل(، ولقــد كان التصــرف األمريكــي دعًمــا إلســرائيل، فيمــا مجعــت تركيــا أعضــاء 
منظمــة التعــاون اإلســامي يف إســطنبول وقالــت هلــم )لــن يكــون هكــذا، بــل ســيكون كذلــك(، وأخربهتــم أبّن )القــدس عاصمــة فلســطني(، وأضافــت )قرارترامــب ال 

يعتــرب شــيًئا ابلنســبة لنــا(.
تركيــا تتحــدى أمريــكا... لقــد دافعــت تركيــا عــن املنطقــة يف مواجهــة أكــرب اعتــداء أمريكــي، لتشــهد إســطنبول رد فعــل وحتــد كبريــن يف مواجهــة املوقــف األمريكــي، 
إن أزمــة القــدس خرجــت عــن كوهنــا أزمــة بــني تركيــا وإســرائيل وحتولــت إىل اســتعراض للقــوة بــني تركيــا والــوالايت املتحــدة، إهنــا تصفيــة حســاابت جيوسياســية وصــراع 

ليــس مقصــورًا علــى القــدس، بــل إشــارة علــى حركــة جديــدة تســتهدف املنطقــة أبكملهــا.
إن هــذا يعتــرب موقًفــا وهويــة اترخييــة، اســتثمار يف املقاومــة اإلقليميــة، فانعقــاد القمــة واختــاذ قــرار بشــأن قضيــة القــدس يعتــرب أقــوى رد علــى حماولــة الــوالايت املتحــدة 

وإســرائيل للســيطرة علــى املنطقــة مــن خــال دولــي الســعودية واإلمــارات.
أردوغــان: هــذه املنطقــة ليســت عاجــزة... كانــت القمــة مبثابــة إعــداد مبــدأي ليــس فقــط للــرد علــى مــا حيــدث اليــوم، بــل للــرد علــى مــا ســيحدث مســتقبا، قبــل مــا 
يلــي: ال ميكــن ألمريــكا وإســرائيل ترتيــب شــؤون هــذه املنطقــة مبفردمهــا، كمــا ال تســتطيعان فعــل مــا تريــدان مــن اآلن فصاعــداً، فرتكيــا وســائر الــدول القويــة يف املنطقــة 
ســتقاوم مثــل هــذه احملــاوالت وســتتخذ موقفــا ضدهــا وســتواجهها بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة. لقــد حــضَّ الرئيــس أردوغــان العــامل اإلســامي علــى التحــرك، وأدخــل ذلــك 

القــرار علــى البيــان اخلتامــي للقمــة، وأثبــت أن املنطقــة ليســت عاجــزة، وموقــف كهــذا يقــدم طريقــاً شــريفاً جديــداً مــن أجــل النجــاة.
تعرضــت القــدس للخيانــة بعدمــا ابعهــا الزعيمــان... مل تذهــب القــدس فقــط ضحيــة عقليــة االحتــال األمريكيــة - اإلســرائيلية، بــل تعرضــت للخيانــة، ولقــد كنــت 
أســعى منــذ البدايــة للفــت االنتبــاه إىل هــذه اخليانــة؛ إذ كنــت أكثــر مــن كتــب هــذا وأكــرره هنــا، هــذا فضــا عــن أن هــذه اخليانــة موجهــة يف الوقــت نفســه للمنطقــة 

أبســرها، للعــامل اإلســامي والعــريب ككل.
لقــد حتــول وليــا عهــد الســعودية واإلمــارات إىل دميتــني أبيــدي االســتخبارات األمريكيــة واإلســرائيلية، وأقدمــا علــى تنفيــذ أكــرب اتفــاق خيانــة ســري يف التاريــخ حتــت 
مظلــة أكذوبــة )اإلســام املعتــدل(، وال نعلــم حــى اللحظــة معظــم مــا تضمنتــه االتفاقــات الســرية الــي عقدهــا ويل العهــد الســعودي األمــر حممــد بــن ســلمان وويل 
العهــد اإلمــارايت حممــد بــن زايــد مــع أمريــكا وإســرائيل، لكــن مــا ظهــر جليــاً حــى اآلن أهنمــا ســاوما علــى القــدس وفلســطني وطلبــا يف مقابــل ذلــك دعمــا ملواجهــة إيــران.
ومــاذا غــري ذلــك يف االتفــاق الســري؟ هــل تنــازال كذلــك عــن بلديهمــا؟... ســنعلم يف القريــب العاجــل بقيــة مــواد اتفاقــات اخليانــة هــذه، فلقــد اســتدرجومها إىل 
مصيــدة كبــرة ونفــذوا انقــاابً ضخمــاً يف الــرايض حتــت مســمى )مكافحــة الفســاد(، وبغــض النظــر عــن حمتــوى االتفــاق، فإهنــم ســيدمرون الســعودية يف هنايــة املطــاف، 
ذلــك أن حســاابهتم مبنيــة علــى هــذا املخطــط. إن خــويف أكــرب بكثــر، ألين أعتقــد أهنمــا مل يســاوما فقــط علــى القــدس، بــل ســاوما علــى الســعودية لتســليمها ابلكامــل 
ألعــداء اإلســام، فاملخطــط الــذي وضعتــه الــوالايت املتحــدة وإســرائيل مبــي علــى متزيــق الســعودية، وإذا اســتمروا يف هــذا األمــر فســتكون هــذه هــي النتيجــة، ومــن 

احملتمــل بقــوة أن يفقــدوا بادهــم يف الوقــت الــذي يعتقــدون فيــه أهنــم يصفــوا حســاابهتم مــع إيــران.
صدمــة مكــة واملدينــة: خمطــط )اخلالفــة حتــت الوصايــة(... تنتظــران هنــا مشــكلة وأزمــة وصدمــة جديــدة أكــرب مثــل مشــكلة القــدس، أال وهــي أزمــة مكــة واملدينــة، 
فهــااتن املدينتــان املقدســتان تتمركــزان يف مركــز ذلــك االتفــاق الســري، وعلــى األقــل فإهنمــا ضمــن احلجــج الــي تســقوها الــوالايت املتحــدة وإســرائيل للجلــوس علــى 
الطاولــة، فهــم لديهــم حســاابت أساســية قائمــة علــى )أْســر قلــب اإلســام ونقــل احلــرب واالحتــال إليــه(، وهلــذا فإهنــم ينفــذون هــذه احلســاابت مــن خــال حممــد 
بــن ســلمان وحممــد بــن زايــد. ومــن اجلديــر ابملاحظــة واملقلــق يف الوقــت ذاتــه أن تشــهد الســاعات الــي عقــدت فيهــا قمــة إســطنبول قصــف الســعودية لليمــن ودعــوة 
إســرائيل لــويل العهــد الســعودي حممــد بــن ســلمان لزايرهتــا، ويعتــرب مــا حيــدث هــو أكثــر التغــرات الــي شــهدهتا املنطقــة راديكاليــة فيمــا يتعلــق ابالتفــاق والشــراكة التامــة 

مــع إســرائيل، فإهنــم ســيفرضون علينــا، مــن خــال هاتــني املدينتــني املقدســتني، )مشــروع خافــة( حتــت وصايــة إجنليزيــة - أمريكيــة - إســرائيلية.
ســيقولون )هــذه قضيــة العــرب، فــال تتدخلــوا(... ســيقول هــذان الزعيمــان الشــاابن اللــذان أصبحــا أداة أبيــدي االســتخبارات األمريكيــة واإلســرائيلية: )القــدس 
قضيــة عربيــة، فلســطني قضيــة عربيــة، مكــة واملدينــة مدينتــان عربيتــان، إســرائيل والعــرب أبنــاء عمومــة، وال عاقــة ملــا حيــدث ابإلســام، ليــس لدينــا قضيــة كهــذه، 
كمــا أن اإلســامي ديــن عــريب، وال خيــص مــن هــم دون العــرب(. صدقــوين لــو اســتمر األمــر علــى مــا هــو عليــه اليــوم فسنســمع هــذه العبــارات قريبــاً! اخليانــة هاهنــا، 
واملســؤول عنهــا هــو ويل عهــد اإلمــارات حممــد بــن زايــد، فهــو الــذي جــّر الســعوديني إىل هــذا املســتنقع، وهــو األداة بيــد االســتخبارات اإلســرائيلية، وهلــذا جيــب إيقافــه، 
لقــد شــكلوا احملــور اإلمــارايت - الســعودي - اإلســرائيلي - األمريكــي هلــذا الغــرض، مــن أجــل أْســر قلــب املنطقــة والتفريــق بــني املســلمني العــرب وغــر العــرب وتنفيــذ 

املخططــات األمريكيــة - اإلجنليزيــة - اإلســرائيلية مــن خــال هــذا احملــور.
ليــس خوفــاً بــل خيانــة: علــى العــامل العــريب التحــرك... أي أننــا لســنا أمــام خــوف، بــل خيانــة، فمــن خرجــوا لقتــال إيــران ستســلب بلداهنــم مــن بــني أيديهــم، إن مجيــع 
احلــروب منــذ عــام 1991 تندلــع علــى األراضــي العربيــة، ولطاملــا كانــت الــدول العربيــة هــي الــي ختســر، وســيكون هــذا احملــور اجلديــد وتلــك االتفاقــات الســرية آخــر 
ضربــة توجــه إىل العــرب. ال بــد أن أييت أكــرب رد فعــل علــى هــذه اخليانــة مــن الــرأي العــام العــريب، ذلــك أن مــا حيــدث هــو مشــروع تدمــر للعــرب وإقصائهــم خــارج 

ســر التاريــخ، وهلــذا فعلــى اجملتمــع العــريب التحــرك، وعليــه مســاندة بادهــم وأراضيهــم وقيمهــم مــن خــال موجــة اجتماعيــة كــربى.
ال بــد مــن حتالــف وجبهــة جديــدة... ينبغــي لعــدد مــن الــدول اإلســامية مثــل تركيــا وابكســتان وإندونيســيا وماليــزاي وإيــران، وحــى مصــر، التضامــن وتشــكيل حمــور 
فيمــا بينهــا، عليهــا تشــكيل جبهــة عســكرية وسياســية واقتصاديــة مشــرتكة، عليهــا وضــع أســاس خــربة قويــة جديــدة يف العــامل اإلســامي، ذلــك أن مجيــع هــذه البلــدان 
تعتــرب هدفــاً ملوجــة جديــدة مــن االحتــال الغــريب، وهلــذا كان لزامــاً تشــكيل آليــة دفــاع وجبهــة مقاومــة إقليميــة. رمبــا يصبــح املوقــف الــذي اختذتــه الــدول اإلســامية 
يف إســطنبول مبثابــة إشــارة بــدء، جيــب علــى 7 أو 10 بلــدان علــى األقــل االجتمــاع فيمــا بينهــا، ألن العــامل اإلســامي ودول املنطقــة ســتتعرض هلجــوم مــن خــال 
احلاميــات الــي ستؤســس يف قلــب العــامل العــريب. سنشــهد عقــب هــذه القمــة رد فعــل قــوي مــن الــوالايت املتحــدة وإســرائيل واجلبهــة الــي ذكرانهــا آنفــا، فسيســتهدفون 
تركيــا أوال، كمــا ستســاهم خليــة اخليانــة تلــك يف تنفيــذ هــذه اهلجمــات، ســيكون مــن الصعــب مــن اآلن فاحقــاً تنفيــذ أي خطــوة عمليــة وفعالــة مــن خــال منظمــة 

التعــاون اإلســامي، ألن خطــوة كهــذه ســتتعرض لعرقلــة داخليــة، وهلــذا فــإن التحالــف واجلبهــة واالحتــاد اجلديــد ســيكون أمــراً ال مفــر منــه.
ســتأيت موجــات صادمــة، جيــب تشــكيل خطــوط دفــاع عاجلــة... ال تنســوا أن القــدس هــي الصدمــة األوىل يف هــذا املضمــار، وســنرى تنفيــذ املزيــد مــن اإلجــراءات 
والقــرارات الصادمــة، وإذا فشــلنا يف التغلــب علــى فريــق اخليانــة يف اإلمــارات والســعودية فــإن املنطقــة ستشــهد صدمــات أكــرب. وهلــذا جيــب علــى الــدول املركزيــة يف 
املنطقــة التحــرك فــوراً لتشــكيل خطــوط مقاومــة جديــدة، وتضييــق مســاحات الســيطرة األمريكيــة واإلســرائيلية يف أراضيهــا، ومتابعــة إصــدار قــرارات مشــاهبة لتلــك 
الصــادرة يف قمــة إســطنبول، واالســتعداد إلجــراءات اســتثنائية. وأان مــن جانــي أثــق أن تركيــا والــدول اإلســامية الواقعــة إىل الشــرق منهــا، علــى وجــه اخلصــوص، 
ســتصل إىل طريــق النجــاة وســتختاره بصفتهــا القــوى احليويــة يف املنطقــة، كمــا جيــب تشــجيع دول مشــال أفريقيــا للســر يف هــذا االجتــاه، ذلــك أن املنطقــة العربيــة 

املركزيــة ســتنهار إن مل تســتيقظ مــن ســباهتا.
املقاومــة واملوجــة السياســية اجلديــدة ستشــكالن املنطقــة... أشــعر شــخصياً بوجــود أمــل، ألين أرى أن الــدول املركزيــة يف املنطقــة دخلــت مرحلــة ارتقــاء مثــرة 
واســتعادت وعيهــا وشــعرت ابلتهديــد وبــدأت تســتعد ملواجهتــه للمــرة األوىل منــذ احلــرب العامليــة األوىل. كمــا أنــي أرى - يف الوقــت نفســه - أن الــوالايت املتحــدة 
تفقــد نفوذهــا وتتعــرض للعزلــة يف املنطقــة، جيــب ضمــان اســتقرار العــراق، وإهنــاء احلــرب يف ســوراي، ووقــف االشــتباكات علــى مســاحات أوســع، واختــاذ موقــف 
مشــرتك ملواجهــة التدخــات اخلارجيــة يف شــؤون املنطقــة. وعلينــا أال ننســى أن مــن خانــوا منطقتهــم ومقدســاهتم ومدهنــم القدميــة وبلداهنــم لــن يســتطيعوا بيــع املنطقــة، 
وســنرى اهنيارهــم وخســارهتم كمــا رأيناهــم أيســرون، إن املنطقــة تشــهد تطــور موجــة سياســية وموجــة مقاومــة قويتــني للغايــة قادرتــني علــى تشــكيل التاريــخ ومســتقبل 

املنطقــة وخرائطهــا، وهــذا مــا ســنراه ســوايً. 

قمة إسطنبول
 تتحد ضد من باع القدس

إبراهيم قراغول

İstanbul Zirvesi bir meydan okumadır…
İki lider Kudüs’ü sattı: Yeni bir cephe şarttır!

İbrahim Karagül

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي

İstanbul’da toplanan İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kudüs olağanüstü zirvesinin en önemli sonucu şudur: Türkiye; ABD 
Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs İsrail’in başkentidir” açıklamasına çok güçlü, tarihi bir misilleme yapmıştır. Washington 
İsrail için bir çıkış yapmış, Türkiye ise İİT üyelerini İstanbul’da toplayarak, “hayır öyle değil böyledir”demiştir. “Kudüs 
Filistin’in başkentidir” demiştir. “Sizin kararınız bizim gözümüzde bir hiçtir” demiştir.
Türkiye ABD’ye meydan okudu... ABD’nin coğrafyaya yönelik en büyük çıkışı Türkiye tarafından savuşturulmuş, İs-
tanbul’dan çok büyük bir reaksiyon yükselmiş, bir meydan okuma sergilenmiştir. Kudüs krizi, Türkiye ile İsrail arasında 
bir kriz olmaktan çıkıp Türkiye ile ABD arasında bir gövde gösterisine dönüşmüştür. Bu bir jeopolitik hesaplaşmadır. Bu 
yönüyle mesele, kapışma Kudüs’le sınırlı değildir. Coğrafyanın tamamına yönelik yeni hareketliliğin işaretidir.  Bu, tarihi 
nitelikte bir tavırdır, bir duruştur, bir kimliktir, bölgesel dirence yatırımdır.  Zirvenin yapılması ve Kudüs konusunda alınan 
karar, ABD ve İsrail’in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve S. Arabistanüzerinden bölgeyi rehin alma girişimine en sert ve 
kararlı cevaptır.
Erdoğan, “Bu coğrafya çaresiz değildir” dedi... Sadece bugün olanlara değil, bundan sonra olacaklara verilecek karşılığın 
ön hazırlığıdır. Şu söylenmiştir: ABD ve İsrail bu bölgeyi kendi başına dizayn edemez. Bundan sonra istediğini yapamaz. 
Türkiye ve bölgenin güçlü ülkeleri artık bütün bu girişimlere direnç gösterecek, tavır alacak, karşı müdahalelerde bulu-
nacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslâm dünyasını harekete geçirmiş, o kararı sonuç bildirgesine yerleştirmiş, coğrafyanın 
çaresiz olmadığını ortaya koymuştur. Böyle bir çıkış, coğrafyaya yeni bir kurtuluş yolu, onurlu bir çıkış yolu sunmaktadır.
Kudüs ihanete uğradı, iki lider Kudüs’ü sattı... Kudüs, sadece ABD ve İsrail’in işgalci zihniyetine kurban gitmemiştir. 
Kudüs ihanete uğramıştır. Başından beri bu ihanete dikkat çekmeye çalışıyorum, burada bunu ilk kez yazan, çok kez tekrar-
layan da benim. Üstelik bu ihanet, coğrafyanın tamamına, Müslüman dünyanın tamamına, Arap/İslâm dünyasının tamamına 
yöneliktir. BAE ve S. Arabistan veliaht prensleri, ABD ve İsrail istihbaratının elinde birer oyuncağa dönüşmüş, “Ilımlı 
İslâm” palavraları gölgesinde tarihin en büyük ihanet anlaşmasını, gizli anlaşmalarını yapmıştır. Suudi Veliaht Muhammed 
bin Selmanile BAE Veliahtı Muhammed bin Zaid’in, ABD ve İsrail ile yaptığı gizli anlaşmaların içeriğinin çoğunu henüz 
bilmiyoruz. Kudüs ve Filistin’i pazarlık konusu yaptıkları, masaya sürdükleri, bunun karşılığında İran’a karşı destek iste-
dikleri ortaya çıktı şimdilik.
Gizli anlaşmada başka ne var? Yoksa ülkelerini de mi verdiler?... Çok yakında o ihanet anlaşmalarının diğer maddel-
erini de öğreneceğiz. Onları öyle büyük bir tuzağa çektiler ki, “yolsuzluk” adı altında Riyad’da öyle bir darbe yaptılar ki, 
anlaşmanın içeriğinde ne olursa olsun, sonunda S. Arabistan’ı imha edecekler. Hesap bunun üzerinde kuruldu çünkü. Benim 
korkum çok daha büyük. Sadece Kudüs’ü değil, S. Arabistan’ı da pazarlık konusu yaptıklarını, tamamen teslim ettiklerini, 
rehin verdiklerini düşünüyorum. ABD ve İsrail’in kurduğu oyun tamamen S. Arabistan’ın parçalanması üzerinedir ve böyle 
devam ederlerse bu olacaktır. Onlar İran’la hesaplaşacaklarını zannederken kendi ülkelerini kaybedecek hale gelmeleri kuv-
vetle muhtemeldir.
Mekke ve Medine travması: ‘Vesayet altında hilafet’ planı... İşte tam burada, bizi Kudüs gibi yeni ve çok daha büyük bir 
sorun, kriz, travma bekliyor. Mekke ve Medine.. Gizli anlaşmanın merkezinde bu vardır. En azından ABD ve İsrail’in mas-
aya oturma gerekçelerinde bu vardır. Onların, “İslâm’ın kalbini rehin alma, savaşı ve işgali buralara taşıma” diye temel bir 
hesapları var ve bunu Muhammed bin Selman ve Muhammed bin Zaid üzerinden uyguluyorlar. İstanbul Zirvesi’nin yapıldığı 
saatlerde Riyad’ın Yemen’i bombalaması, yine o saatlerde İsrail’in Muhammed bin Selman’ı “İsrail’e çağırması” ibretliktir, 
son derece endişe vericidir. “İsrail’le tam mutabakat, ortaklık” coğrafyada bugüne kadarki en radikal değişimdir. Bu iki 
kutsal şehir üzerinden bir “hilâfet modeli”, İngiltere,ABD ve İsrail vesayetinde bir hilâfet projesi önümüze konulacaktır.
“Bunlar Arapların meselesi, siz karışmayın” diyecekler... Bir süre sonra, artık birer istihbarat aparatı olan bu genç liderler 
şunu söyleyecek: “Kudüs Arap meselesidir. Filistin Arap meselesidir. Mekke ve Medine Arap şehirleridir. İsrail ile Araplar 
amca oğullarıdır. Bütün bunların İslâm’la alakası yoktur. Bizim öyle bir meselemiz yoktur. Hem İslâm da bir Arap inancıdır. 
Arap olmayanları ilgilendirmez.” Bugünkü eğilim böyle devam ederse inanın bunları duyacağız! İşte ihanet buradadır, 
ihanetin baş sorumlusu BAE Veliahtı Muhammed bin Zaid’dir, Suudileri bu mevziye çeken de o dur. İsrail istihbarat aparatı 
odur. Bu adam durdurulmalıdır. “BAE-S. Arabistan-İsrail-Amerika ekseni” bu amaçla kurulmuştur. Coğrafyanın kalbini 
rehin almak, Müslüman dünyayı Arap ve Arap olmayan Müslümanlar diye ayırmak, bu eksen üzerinden ABD, İngiliz, İsrail 
tezlerini uygulamak için kurulmuştur.
Korku değil ihanet var: Arap dünyası harekete geçmeli... Yani korku değil ihanet vardır. İran’la savaşmak için yola 
çıkanların ülkeleri ellerinden alınacaktır. 1991’den beri bütün savaşlar Arap topraklarındadır, hep Arap devletleri mevzi 
kaybetmiştir, bu yeni eksen ve ogizli anlaşmalarAraplara vurulacak son darbe olacaktır. Bu ihanete en büyük tepki Arap 
kamuoyundan gelmelidir çünkü bu bir imha, Arapları tarih dışına itme projesidir. Bu yüzden Arap toplumları harekete 
geçmeli, büyük bir toplumsal dalga ile ülkelerine, topraklarına, değerlerine sahip çıkmalıdır.
Yeni bir ittifak, yeni bir cephe kaçınılmaz... Türkiye, Pakistan, Endonezya, Malezya, İran, hatta Mısır gibi ülkeler bir araya 
gelerek yeni bir ittifak, eksen kurmak zorunda. Hem askeri, hem siyasi, hem de ekonomik bir cephe oluşturmak zorunda. 
Müslüman coğrafyada yeni bir güç birikiminin temellerini atmak zorunda. Çünkü bütün bu ülkelerin tamamı, yeni Batılı 
istilanın hedef aldığı ülkelerdir. Bir bölgesel savunma mekanizması, direnç cephesi şarttır. İstanbul’da gösterilen tavır bir 
işaret fişeği olabilir. En az yedi ya da on ülke, çok acilen bir araya gelmelidir. Çünkü artık Müslüman dünya, coğrafyadaki 
ülkeler, Arap dünyasının merkezinde kurulacak garnizonlar üzerinden saldırıya uğrayacaktır. Bu zirveden sonra ABD, İsrail 
ve söz konusu cepheden ciddi bir reaksiyon gelecek, öncelikle Türkiye hedef alınacak, o çekirdek ihanet ekibi söz konusu 
saldırıların da içinde yer alacaktır. Bu saatten sonra İİT üzerinden etkili, harekete geçirici eylemlere girişmek zordur. Çünkü 
içeriden sabote edilecektir. Yeni ittifakın, cephenin, birliğin bu anlamda olmazsa olmaz olduğunu söylemek gerekiyor.
Şok dalgaları gelecek, acil savunma hatları kurulmalı... Unutmayın, Kudüs bu anlamda ilk travmadır. Şoke edecek uygu-
lamalar göreceğiz. Şaşırtıcı çıkışlar, dönüşler, satışlar göreceğiz. BAE ve S. Arabistan’da yuvalanan söz konusu ihaneti 
boşa çıkaramazsak, coğrafya çok daha ağır travmalar yaşayacaktır. Bu yüzden bölgenin merkez ülkeleri, yeni direnç hatları 
oluşturmak için acilen harekete geçmeli, ülkelerindeki ABD ve varsa İsrail nüfuz alanlarını daraltmalı, İstanbul çıkışını de-
vam ettirmeli, olağanüstü bir hazırlığa girişmelidir. Özellikle Türkiye ve doğusundaki Müslüman ülkeler coğrafyanın zinde 
güçleri olarak kurtuluş yolunu bulacak ve bunu seçecektir, inanıyorum. Kuzey Afrika ülkeleri bu yönde teşvik edilmelidir. 
Çünkü merkez Arap coğrafyası, eğer uyanamazsa, çökecektir.
Bölgeyi işte bu direnç, yeni siyasi dalga şekillendirecek... Şahsen bu yönde umutluyum. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
bu yana, bölgenin merkez ülkelerinin ciddi bir yükseliş dönemine girdiğini, kendine geldiğini, tehdidi tanımladığını, ona 
göre hazırlıklara giriştiğini görüyorum. Tam bu sırada ABD’nin bölgede nüfuz kaybettiğini, gerilediğini, yalnızlaştığını da 
görüyorum. Irak’ın istikrarı sağlanmalı, Suriye savaşı derhal bitirilmelidir. Daha geniş alanlarda çatışmalar durdurulmalı, 
bölge dışı müdahalelere ortak tavır alınmalıdır. Yine unutmayalım! Coğrafyasına, kutsallarına, kadim şehirlerine, ülkelerine 
ihanet edenlerin gücü bölgeyi satmaya yetmeyecektir. Rehin alındıkları gibi, çöküşlerini de, kaybedişlerini de izleyeceğiz. 
Çok güçlü bir siyasal dalga, direnç dalgası gelişiyor ve tarihi şekillendirecek olan bu dalga olacaktır. Coğrafyanın geleceğini 
de, haritalarını da bu yeni dalga biçimlendirecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz..
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Türkçe تركي

األمور الي حتصل يف العامل، أمور حتران مجيعاً، وعليَّ شرحها.
) يبــدو أن اآلهلــة قــد أصاهبــا اجلنــون(، عبــارة يقوهلــا الســكان األصليــون يف إفريقيــا الذيــن ال يســتطيعون فهــم مــا 
حيــدث حوهلــم مــن تغــرات تســبب فيهــا اإلنســان األبيــض، ويســتطيعون اســتيعاب تلــك األحــداث هبــذا الشــكل 
مســتخدمني مــا لديهــم مــن معلومــات، )هــذا الفيلــم أخرجــه جيمــس أويــس، وأثنــاء عرضــه عــام 1980 لقــي إقبــااًل 

كبــراً(.
ولكننــا كلمــا اطلعنــا علــى األحــداث الــي يشــهدها العــامل اليــوم، تلــك األحــداث الــي تلحــق الضــرر ابلعقــول، ميكــن 

أن يقــول كثــرون إن )اآلهلــة قــد أصيبــت ابجلنــون لتحــدث مثــل هــذه األمــور(.
- أحداث العامل اليت تلحق الضرر ابلعقول

تصــوروا، كيــف أن ذلــك الرجــل االســتعراضي فاحــش الثــراء فــاز برائســة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة عــن طريــق 
كســب أصــوات الناخبــني الفقــراء، وأن بريطانيــا تنســحب مــن االحتــاد األورويب، وتدخــل يف صــراع مــع الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة الــي أسســتها هــي بنفســها، وكيــف أن االحتــاد األورويب بــدأ يتفتــت يف الوقــت الــذي كنــا نتحــدث 

فيــه عــن توســع االحتــاد.
لقــد شــنت الشــعوب الغربيــة كافــة حــرابً علــى مــا أنتجتــه حضارهتــم مــن مفاهيــم مثــل التعــدد الثقــايف والرأمساليــة 

اإلنســان. والكونيــة وحقــوق 
دعوان من اليمني املتطرف، إذ يوجد حزب انزي يرسل حالياً ساماً هتلرايً إىل كل الناس من الربملان األملاين.

الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وصفــت إيــران قبــل عــام أبهنــا )صديقــة( وهــي اليــوم تعلنهــا )العــدو األكــرب(، ويف األثنــاء 
تعلــن واشــنطن الســعوديَة اليــوم )صديقــة(.

ورغــم أهنــا تصــف تركيــا أبهنــا )الشــريك االســرتاتيجي األهــم( إال أهنــا تســتعد لقطــع العاقــات معهــا، وتعمــل علــى 
حماكمتهــا عــن طريــق قضيــة )رضــا ضــراب.(

أمــا حلــف مشــال األطلســي فهــو يقــول إن تركيــا هــي )قوتنــا الكــربى وســندان األقــوى ضــد روســيا(، ولكنــه يف ذات 
الوقــت يســتخدم صــوريت مؤسســها أاتتــورك ورئيســها أردوغــان هدفــاً للرمايــة.

تراودين فكرة أن أصيح أبعلى صويت قائًا )ماذا حيدث أيها الناس؟(، فهل تراودكم الفكرة ذاهتا؟.
توقفوا حلظة مل ينته األمر هنا.

- إفالس الدبلوماسية والتحالفات
مئات الناس يقتلون يف تفجرات حتدث كل أســبوع يف دول مثل الصومال ونيجراي وأفغانســتان وابكســتان، حى 

فقــدت مثــل هــذه األخبــار قيمتهــا.
ويف ســوراي تركــت األمــم املتحــدة إحصــاء القتلــى بعــد مقتــل 600 ألــف شــخص، إذ مل يعــد أحــد يهتــم أبعــداد 

أولئــك القتلــى واجلرحــى واملهّجريــن.
أمــا الســعودية الــي تعتــرب قلــب العــامل اإلســامي، ففيهــا أمــر عقلــه حيلــق يف الفضــاء، فيأمــر إبلقــاء القبــض علــى أقاربــه 
وبقتــل بعضــاً منهــم، فقــط مــن أجــل تعزيــز ســلطته الشــخصية يف البــاد، وأيســر )احلريــري( رئيــس وزراء دولــة أخــرى 
)لبنــان(، ويهــدد لبنــان وفلســطني واألردن، إنــه ال يتوقــف حــني يصــب البنزيــن علــى نفســه وعلــى املنطقــة، يف املاضــي 

مل هتــدد األراضــي املقدســة خماطــر مثــل مــا هتددهــا اليــوم.
ويف زمبابــوي يتغــر النظــام ابنقــاب غريــب األطــوار، أمــا كــوراي الشــمالية فهــي تلعــب لعبــة املــوت إبطــاق صواريــخ 

علــى اليــاابن، ويف األثنــاء حتّمــل روســيا مســؤولية جنودهــا الذيــن يُقتلــون يف األراضــي الســورية.
أمــا مقاتلــو تنظيــم داعــش الــذي صنعتــه الــوالايت املتحــدة حملاربــة كافــة جيــوش العــامل، فينســحبون ســاملني مــن الرقــة 
إبذن مــن حــزب االحتــاد الدميقراطــي وحتــت مراقبتــه، وقــد وفــر االحتــاد الدميقراطــي احلمايــة ووســائل النقــل لينقــل هــؤالء 
املقاتلــني كــي يهامجــوا بلــداً آخــر مثــل )تركيــا أو األردن أو لبنــان(. الــوالايت املتحــدة تنظــر إىل تلــك التطــورات قائلــًة 

)هــذا قــرار حليفنــا، وحنــن حنــرتم قــراره(.
حقاً إننا حنتاج إىل امتاك قوى إهلية جبارة كي ال نصاب ابجلنون.

لقــد اختلطــت كافــة القواعــد الديبلوماســية، والتحالفــات التقليديــة، والعاقــات االقتصاديــة، والتــوازانت اإلقليميــة، 
والعــامل يســر حنــو كارثــة ســتدمر كوكــب األرض أبكملــه، يف حــني يتحــول قســم منــه إىل مســرح للكثــر مــن أحــداث 

الفوضــى.
- علينا أن خناف، فالبشرية تفقد توازهنا العقلي

عندمــا أنظــر إىل كل تلــك األحــداث، تســاورين فكــرة أن البشــرية قــد بــدأت ) تفقــد توازهنــا العقلــي(، وأان أهتــم 
كثــراً مبفهــوم )التــوازن العقلــي( هــذا، إنــه يعــي )التــوازن الذهــي(، إذ أن القــرارات األكثــر خطــًأ تُتخــذ عندمــا ينخــرم 

ذلــك التــوازن.
لقــد كانــت آخــر مناســبة فقــدت فيهــا البشــرية توازهنــا العقلــي علــى مســتوى العــامل، يف عــام 1930 أي قبيــل احلــرب 
العامليــة الثانيــة، وقــد حكــم العــامل يف تلــك املرحلــة كل مــن )هتلــر وموســوليي وســتالني(، وبعدهــا نشــبت تلــك احلــرب 

القاتلــة الــي تعرفوهنــا.
ولذلك فعلينا أن نشى من الوضع احلايل.

واخلوف مفيد هذه املرة، كي نفهم إىل أين يتجه العامل، وملاذا فقد توازنه العقلي.
واألهــم مــن ذلــك هــو كيــف ميكننــا أن حنافــظ علــى توازننــا العقلــي، وكيــف نســتطيع البقــاء بعيديــن عــن تلــك الدوامــة 

الــي حتــاول جذبنــا حنوهــا؟ وهــذا مــا علينــا أن نناقشــه بشــكل دائــم.

علينا أن نخاف... 
فالبشرية تفقد التوازن العقلي

كمال أوزتورك

Korkmalıyız…
 İnsanlık aklî muvazenesini kaybediyor

Kamel Öztürk

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي

Bir şeyler oluyor dünyada. Hepimizi şaşırtan şeyler… Anlatayım.
“Tanrılar çıldırmış olmalı”, Afrika’da, beyazların neden olduğu değişimi ve etrafında yaşananları 
bir türlü anlayamayan yerlilerin söylediği bir söz. Sahip oldukları bilgiyle, olayları ancak böyle 
çözümleyebilmişler (Jamie Uys ‘nin yönettiği bu film, 1980’de gösterildiğinde çok büyük ilgi 
görmüştü).
Bugün tüm dünyada yaşananları, daha doğrusu akıllara zarar olayları gördükçe, bir çoğumuz 
bunu, ‘tanrılar çıldırmış olmalı ki, böyle şeyler yaşanıyor’ diye açıklayabilir ancak.
DÜNYADAKİ AKLA ZARAR OLAYLAR
Düşünsenize;
Şovmen ve ultra zengin Trump, fakirlerin oyuyla ABD Başkanı oldu.
İngiltere, AB’den çıktı, kurucusu olduğu ABD ile örtülü bir kavganın içine girdi.
AB genişliyor derken, dağılmaya başladı.
Tüm Batı halkları, medeniyetlerinin ürettiği çok kültürlülük, kapitalizm, globalizm, insan hakları 
gibi kavramlara kaşı adeta savaş açtı.
Aşırı sağı bırakın, bir Nazi partisi Alman parlamentosunda sandalyelere kurulmuş, herkese Hitler 
selamı yapıyor şu anda.
ABD bir yıl önce ‘dost’ dediği İran’a ‘baş düşman’, ‘düşman’ dediği Suud’a şimdi ‘dost’ diyor.
‘En kıymetli stratejik ortağımız’ dediği Türkiye’yi Rıza Zarrap üzerinden mahkum etmeye ve 
ilişkileri koparmaya hazırlanıyor.
NATO, ‘Rusya’ya karşı en büyük gücümüz, en büyük dayanağımız’ dediği, Türkiye’nin kurucu 
lideri Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterlerini hedef tahtasına koyuyor.
Yani ‘ne oluyor yahu?’ diye insanın avazı çıktığı kadar bağırması geçiyor aklından. Size de öyle 
olmuyor mu?
Durun daha bitmedi.
DİPLOMASİ VE İTTİFAKLAR İFLAS ETTİ
Somali, Nijerya, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde her hafta bombalı saldırılarda yüzlerce insan 
ölüyor ama bunun artık bir haber değeri yok.
BM, Suriye’de 600 bin kişi öldükten sonra, saymayı bıraktı. Ölü, yaralı, göçmen sayıları kimsenin 
de umurunda değil.
İslam dünyasının kalbi Suudi Arabistan’da aklı havada bir prens, kişisel iktidarı için akrabalarını 
tutuklatıp, bazılarını öldürttü. Başka bir ülkenin (Lübnan) Başbakanını (Hariri) esir alıp, Lübnan’ı, 
Ürdün’ü, Filistin’i tehdit etti. Durmuyor ve adeta kendi üzerine, bölgeye benzin döküyor. Kutsal 
toprakların geleceği hiç bu kadar risk altına girmemişti.
Zimbabve’de tuhaf bir darbe ile yönetim değişiyor, Kuzey Kore, Japonya’nın üzerinden füze 
aşırtıp ölüm oyunu oynuyor, Rusya, Suriye topraklarında ölen askerlerinden, ABD’yi sorumlu 
tutuyor…
ABD’nin tüm dünya ordularını savaşmak için çağırdığı IŞİD militanları, ABD müttefiki PYD’nin 
izni ve kontrolü ile Rakka’dan elini kolunu sallayarak çıkıyor. Bu militanlar başka bir ülkeye 
(Türkiye, Ürdün, Lübnan) saldırmak için, PYD’nin sağladığı araç ve korumalarla transfer ediliyor. 
ABD bu çalışmalara bakıp, ‘müttefikimizin kararı, saygı duyuyoruz’ diyor bir de.
Yani çıldırmamak için tanrısal güçlere sahip olmak lazım gerçekten.
Tüm diplomasi kuralları, geleneksel ittifaklar, dostluklar, ekonomik ilişkiler, bölgesel dengeler 
alt üst oldu. Dünya kısmi kaoslara sahne olurken, tüm gezegeni saracak bir felakete doğru da 
savruluyor.
İNSANLIK AKLİ MUVAZENESİNİ KAYBEDİYOR, KORKMALIYIZ
Tüm bunlara bakınca, insanoğlunun ‘akli muvazenesini’ kaybettiğini düşünmeye başladım. ‘Akli 
muvazene’ kavramını çok önemserim. ‘Zihin Dengesi’ demektir. En yanlış kararlar bu denge bo-
zulduğunda alınır.
İnsanlığın akli muvazenesini kaybettiği bir dünya, en son 1930’larda, İkinci Dünya Savaşı önc-
esinde görülmüştü. Hitlerin, Mussollini’nin, Stalin’in dünyaya hükümdar olduğu dönem o zaman-
dı. Sonrası malum, ölümcül savaş.
Korkmalıyız bu yüzden.
Dünyanın nereye gittiğini, insanlığın akli muvazenesini niye kaybettiğini anlamak için korkunun 
faydası olur.
Daha önemlisi, biz akli muvazenemizi nasıl koruyabiliriz ve bizi içine çeken bu girdaptan nasıl 
uzak durabiliriz? Bunu daha sık tartışmak lazım gelir.



مفجر انتفاضة القدس
)استشــهد مهنــد وهــو نفســه يــروح علــى ايفــا... نفســه 
يــروح علــى البحــر( قالــت والــدة الشــهيد مهنــد حلــي 
الــي  وهــي تتحــدث عنــه، وايفــا هــي مدينتــه األصــل 
ُهجــرت عائلتــه منهــا يف العــام 1948، وبقيــت حســرة 
يف حلقــه كلمــا نطقهــا )كان يضــل حيكــي عــن ايفــا، 
راجعــني  إحنــا  وحيكيلــي  بيعرفهــا  عنهــا كأنــه  حيكــي 

عليهــا شــو مــا صــار(.
اتبعــت الوالــدة: ليســت ايفــا( حســرة )مهنــد الوحيــدة 
جيــري يف  فمــا  الكثــر،  داخلــه  للقــدس يف  فقــد كان 
علــى  يتابعــه  ومــا كان  دائمــاً،  يوجعــه  األقصــى كان 
املرابطــات  علــى  االعتــداء  مــن  ابســتمرار  التلفــاز 
يف  جيــري  مــا  أصبــح كل  حــى  فيــه،  يؤثــر  واملصلــني 

اليومــي. حديثــه  القــدس 
ابستشــهاد  مهنــد كان  شــخصية  يف  التحــول  نقطــة 
)ضيــاء التامحــة(، زميلــه يف اجلامعــة ورفيقــه، وأمــام كل 
زمائــه ابجلامعــة هنــأ والــد ضيــاء بشــهادته ومهــس يف 

أذنــه: )ســنثأر لــه إن شــاء هللا(.
وابستشــهاد مهند كانت االنتفاضة الثالثة الي توقعها، 
ولكنــه ابلتأكيــد مل يكــن يعــرف أنــه هــو مــن ســيقودها 
وأن مــا قــام بــه ســيكون الفتيــل الــذي ســيحرق بــه مــن 

يعتــدي علــى نســاء فلســطني ومرابطــات األقصــى.
العمــل  هبــذا  مبهنــد  يقــوم  أن  تتوقــع  إذا كانــت  وعمــا 
اجلــريء، تقــول الوالــدة: )مهنــد جــريء جــدا رغــم أنــه 
هــادئ أيضــاً، متامــاً كمــا رأينــاه يف الفيديــو وهــو ينفــذ 
العمليــة(. أحــد شــهود عيــان العمليــة قال:)دخــل مهنــد 
علــى دكاين وطلــب مــي )ولعــه( اســتغربت ألنــه مل يكــن 
حيمــل ســيجارة، ســألي كيــف هــو الوضــع يف األقصــى 
وحينمــا  يصــرخ،  املســتوطن  صــوت  ومسعــت  وخــرج 
خرجــت رأيتــه يطعــن املســتوطن وبــكل هــدوء وثقــة أخــذ 
مسدســه والحــق املســتوطن الثــاين وقــام إبطــاق النــار 

عليــه، مل أَر يف حيــايت أكثــر منــه جــرأة(.
مهنــد 19 عامــا، كان يــدرس احلقــوق يف ســنته الثانيــة، 
وعــن يــوم استشــهاده تقــول الوالــدة :)قبــل استشــهاده 
بيــوم قــام بوداعنــا كلنــا، قــام بتقبيلــي أان وأخوتــه وأصــر 
علــى النــوم جبانــب شــقيقه األصغــر، وتــرك لــه )جمســم( 
صغــر خلارطــة فلســطني أوصــى شــقيقته أبن تعطيهــا 
هــادائً  العمليــة، كان  قبــل  أحلــظ عليــه شــيء  لــه:) مل 
كمــا عادتــه، ولكنــه كان مصــر علــى تقبيلــي مــراراً أان 
وأخوتــه، وكان يوصيــي بشــقيقه األصغــر، مل أكــن أعلــم 

أنــه كان يودعنــا(.
هللــت  الفلســطينيني  مــن  غرهــا  مهنــد، كمــا  عائلــة 
وفرحــت ابلعمليــة الــي قــام هبــا قبــل أن يعلــن عــن أمســه، 
تقــول والدتــه :)قلــت هللا حيــي البطــن اللــي محلتــه للمنفــذ 
فقــد شــفى قلوبنــا مبــا جيــري يف القــدس، إال أن فرحتهــا 
كانــت أكــرب عندمــا علمــت )أنــه مهنــد( مهنــد بطــل 
وعمليتــه كانــت نوعيــة، مهنــد أشــعل االنتفاضــة كلهــا 

مبــا فعلــه.

Türkçe تركي

Bölgede yaşanan problem ve sorunlarımızı genel bir bütünlük içerisinde 
düşünerek yeni adımlar atmanın planını yapmak zorundayız. Henüz 
bütün sıcaklığı ile yaşanmaya devam eden Suriye krizinde İslam ülkel-
eri birlik içerisinde hareket edemediği sürece çözülmemiş bütün sorun-
larımızın bakiyesi tek tek önümüze konulmaya devam edecek.
Kudüs konusunda ABD ve İsrail’in pervazsız tavırları elbette ki kabul 
edilebilir değil. Fakat 1947 yılından beri İsrail’in uyguladığı teröristçe 
yayılma politikasının bir gün bu noktaya geleceği tahmin edebilmemiz 
gereken bir sonuç olmalıydı. Zira her fırsatta Filistin topraklarını sözde 
gerekçeli yahut gerekçesiz bir şekilde işgal eden, Filistin’e her türlü am-
bargo uygulayan, Müslümanların ibadetleri dahil her türlü sosyal yaşam-
larına müdahale eden hadsiz tavırlarının sonunda siyaseten böyle bir 
karar almaları şaşırtıcı bir sonuç olmasa gerek. Burada şaşılması gereken 
konu İslam ülkeleri liderlerinin 70 yıldır devam eden bu hadsizliğe bir-
likte bir tavır geliştirememiş olmalarıdır. 1947 yılından bu yana sadece 
alani bir şekilde ayağımıza bastıkları zaman çığlık atıp sonra kendi yol-
una giden kendi kişisel siyasi hesapları peşinde koşan liderler bu konuda 
kalıcı politikaların oluşması için yeteri kadar inisiyatif almadılar.  Halk-
ların yaptığı mitingler, eylemler, kınama ve telin mesajları vb. tepkisel 
duruşlar liderler tarafından bir politikaya dönüştürülemedi. Halk olarak 
öfkemizle çıktığımız meydanlardan her defasında sessizlik içinde evler-
imize döndük ve acaba bir çıkış yolu düşünülür mü diye bekledik ama 
nafile.
Bu güne kadar en net ve ümmetin yüreğine su serpen çıkış 2009 Ocak’ın-
da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. İsrail’in had-
siz şımarıklığına “One Minute” diyerek dünyanın dikkatini Filistin’de 
yaşanan zulme çekti. Bu bu çıkışa bütün İslam ülkesi halklarından ciddi 
destekler gelirken kendi sözde “Ulus” stratejilerini düşünen liderlerden 
beklenen destek gelmedi ve Türkiye Cumhuriyeti bu konuda haklı ve 
güçlü yanlızlığıyla kendi yolunda yürümeye devam etti.
Bu gün gelinen noktada ise bizim topraklarımızda hesap yapan ABD, 
ve İsrail ellerindeki bütün kartları oynayarak sonuç almaya çalışıyorlar. 
Fırat kalkanı operasyonları ile ABD’nin sözde mücadele ettiği DAEŞ’i 
Türkiye kısa bir zamanda bölgeden temizledi. Bu durum bir yönüyle 
ABD’nin Suriye topraklarında bulunmasını leggalleştiren gerekçeyi 
elinden almış oldu. Terörle mücadele bahanesi ile bulunduğu Suriye 
topraklarında çözüme gidebilecek her yolu baltalayan ABD politikası, 
önemli bir kriz ile karşı karşıya kalınca kendine yeni bir gerekçe arama 
telaşına girmeye başladı. Bunun en belirgin yolu ise Suriye Toprakların-
da kendine yeni bir düşman üretmesidir. Benim kanaatim ABD’nin Su-
riye topraklarındaki yeni düşmanı Lübnan ve İran’dan gelen Şii gruplar 
olacak. Bu ilk etapta kulağa hoş geliyor “iyi işte katil şii askerleri ABD 
yok eder” diye düşünebilirsiniz ama durum hiç te öyle olmayacak gibi . 
ABD tıpkı DAEŞ ile giriştiği sözde mücadele gibi bu sefer de Şiilerle 
mücadele ettiğini gerekçe göstererek Suriye toprakları üzerinden bölgeyi 
karıştırmaya devam edecek.
Bu senaryonun başlaması için bölgede ek bir kaos lazımdı. İşte tam da 
buradan hareketle  ABD ve Ortadoğu’daki uzantısı İsrail kolları yeni 
düşman üretimi için sığadılar. Senaryo belli Kudüs başken ilan edilecek 
İran ve Lübnan bu karara sözde Müslüman devletler olarak tepki koya-
cak, İsrail Lübnan’la gerilimi tırmandırırken ABD Suriye’deki Şiilerle 
mücadele ediyormuş gibi yaparak bir taraftan Suriye kaosunu katmer-
leştirirken diğer taraftan bölgenin hamisi durumunda olan Türkiye’ye 
entrikalar çevirerek ayar vermeye çalışacak. Sevgili dostlar bu olası 
planın ellerinde patlaması için bizim üzerimize düşen uzun soluklu plan-
lar yaparak meseleleri bütüncül bir bakışla değerlendirmek ve buna göre 
tavırlar sergilemektir. Unutmayalım ki “ ne yapsalar boş göklerden gelen 
bir karar vardır…”

علينــا أن نفكــر يف املشــاكل الــي تشــهدها املنطقــة ابعتبارهــا كًا مرتابطــاً، مث نبــدأ يف 
وضــع خطــط واختــاذ خطــوات جديــدة حلــل تلــك املشــاكل، ومــا دامــت الــدول اإلســامية 
ال تســتطيع أن تتحــرك بشــكل موحــد إزاء األزمــة الســورية الــي مازالــت انرهــا متأججــة، 

فــإن تداعيــات مشــاكلنا العالقــة ســتواصل الظهــور أمامنــا واحــدة تلــو األخــرى.
إن املواقــف األمريكيــة واإلســرائيلية الامســؤولة  جتــاه  القــدس، مواقــف غــر مقبولــة 
بطبيعــة احلــال، ولكــن كان علينــا أن نتوقــع وصــول سياســة االســتيطان اإلرهابيــة الــي 
متارســها إســرائيل منــذ عــام 1947 إىل النتيجــة الــي وصلــت إليهــا اليــوم، وليــس مســتغرابً 
أن يصــدروا مثــل هــذا القــرار السياســي املتطــرف، وهــم يوســعون مــن احتــال أرض 
علــى  احلصــار  أنــواع  ويفرضــون كل  مــربر،  دون  ومــن  مبــربر  فرصــة  يف كل  فلســطني 
الفلســطينيني، ويتدخلــون يف عبــادات املســلمني ويف كافــة مناحــي حياهتــم االجتماعيــة، 
ولكــن األمــر الباعــث علــى االســتغراب هنــا هــو عــدم قــدرة زعمــاء الــدول اإلســامية علــى 
تطويــر سياســة موحــدة حيــال هــذا الطغيــان املتواصــل منــذ ســبعني عامــاً، إهنــم زعمــاء 
يصرخــون منــذ عــام 1947 كلمــا تعرضــوا العتــداء علــي، مث يواصلــون طريقهــم حنــو 
مصاحلهــم الشــخصية وحســاابهتم السياســية، ومل أيخــذوا زمــام املبــادرة ابلقــدر الــكايف مــن 

أجــل إرســاء سياســات دائمــة يف هــذا اخلصــوص.
أمــا التظاهــرات الشــعبية واملســرات ورســائل التنديــد والشــجب وغرهــا، فهــي جمــرد ردود 
أفعال مل يســتطع الزعماء حتويلها إىل سياســات دول، ونبقى كشــعوب ننزل إىل امليادين 
يف كل مــرة لنعــرب عــن غضبنــا، مث نعــود إىل بيوتنــا يف كنــف الصمــت، نتســاءل ونتطلــع 
إىل طريــق اخلــاص بــا فائــدة، لكــن املوقــف األكثــر صراحــة حــى اليــوم، والــذي أثلــج 
صــدر األمــة، قــد اختــذه يف ينايــر 2009 الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان، فقــد 
قــال: »One Minute« »دقيقــة واحــدة« للغطرســة اإلســرائيلية اجملحفــة، فلفــت بذلــك 
نظــر العــامل إىل املظــامل املســلطة علــى فلســطني، وقــد لقــي ذلــك املوقــف قبــواًل حســناً لــدى 
شــعوب الــدول اإلســامية كافــة، ومل يظهــر أي دعــم مــن الزعمــاء الذيــن يفكــرون يف 
االســرتاتيجيات املزعومة ألوطاهنم، أما اجلمهورية الرتكية فقد واصلت الســر يف طريقها 

لوحدهــا خبطــوات قويــة قائمــة علــى احلــق الــذي تســتقيه مــن القضيــة.
أمــا املرحلــة الــي وصلنــا إليهــا اليــوم فــإن الــوالايت املتحــدة هلــا حســاابت يف أراضينــا، 
وإســرائيل تلعــب بــكل األوراق الــي بــني يديهــا، وكامهــا حيــاول احلصــول علــى نتيجــة مــا 
يف تركيــا، لكــن تركيــا قــد متكنــت يف عمليــات درع الفــرات مــن تطهــر مناطــق شاســعة 
يف فــرتة قصــرة مــن تنظيــم داعــش الــذي تدعــي الــوالايت املتحــدة أهنــا حتاربــه، وقــد أدى 
ذلــك إىل إســقاط الذريعــة الــي تضفــي املشــروعية علــى تدخــل الــوالايت املتحــدة يف 
األراضــي الســورية. وتصــب السياســة األمريكيــة يف ســد كل ابب للحــل يف األراضــي 
الســورية الــي تتدخــل فيهــا بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب، وعندمــا وجــدت واشــنطن نفســها 
تواجــه مشــكلة مهمــة هنــاك، بــدأت تبحــث لنفســها عــن ذريعــة جديــدة حتفــظ هلــا مــاء 
وجههــا، ووجــدت أن احلــل األنســب هــو خلــق عــدو جديــد يف األراضــي الســورية. وأان 
أرى أن العدو اجلديد للوالايت املتحدة يف األراضي الســورية ســيكون تلك امليليشــيات 
الــكام  هــذا  يعجبكــم  أن  األوىل  للوهلــة  ميكــن  وإيــران،  لبنــان  مــن  القادمــة  الشــيعية 
فتقولــون )هــذا جيــد، فأمريــكا ســتقتل أولئــك اجلنــود الشــيعة اجملرمــني(، لكــن يبــدو أن 
األمــر لــن يكــون هبــذا الشــكل، فالــوالايت املتحــدة حينهــا ســتتخذ مــن حماربــة الشــيعة 
ذريعــة شــبيهة بذريعــة حماربــة داعــش، وســتواصل خلــط األوراق يف املنطقــة انطاقــاً مــن 

األراضــي الســورية.
املنطقــة حتتــاج إىل فوضــى إضافيــة مــن أجــل بــدء تنفيــذ تلــك اخلطــة، وبنــاء عليــه فهــا 
هــي الــذراع األمريكيــة يف املنقطــة إســرائيل قــد مشــرت علــى ســاعديها مــن أجــل خلــق 

عــدو جديــد يف املنطقــة.
وإن الســيناريو واضــح، فبعــد إعاهنــم القــدس عاصمــة إلســرائيل، ســرتد دول تدعــي 
إهنــا إســامية الفعــل مثــل إيــران ولبنــان، وحينهــا ســتصّعد إســرائيل األمــور مــع لبنــان، 
أمــا الــوالايت املتحــدة فســتتظاهر بقتــال الشــيعة يف ســوراي، لتزيــد مــن طبقــات الفوضــى 
الوقــت ســتحاصر تركيــا بطــوق مــن الدســائس كــي جتربهــا علــى  الســورية، ويف ذات 
االنصيــاع بعــد أن كانــت الدولــة احلاميــة للمنطقــة. أيهــا األصدقــاء األحبــة، كــي تنفجــر 
هــذه اخلطــة احملتملــة بــني أيديهــم، علينــا وضــح خطــط طويلــة املــدى، وننظــر للمســائل 
نظــرة مشوليــة، كــي نتمكــن مــن تقييــم الوضــع بشــكل صحيــح واختــاذ املواقــف بنــاًء عليهــا.

وعلينــا كذلــك أالّ ننســى أن مــا يفعلونــه ســيذهب هبــاًء منثــوراً، فثمــة قــرار آٍت مــن 
الســماء.

Mehmet Ali Eminoğluمحمد علي أمين أوغلو الشهيد الفلسطيني مهند حلبي

ما يفعلونه سيذهب سدى، لكي ال ننسى شهداءنا 
فثمة قرار من السماء

“Ne yapsalar boş, göklerden gelen 
bir karar vardır…”

Gazeteci - Yazarكاتب وصحفي


