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إحياء يوم القدس العالمي... ودور الثورة اإليرانية في نصرة فلسطين وتعزيز قوة قوى المقاومة...
حسن حردان

لم يكن مجرد يوم للقدس بل خّطة
 ناصر قنديل

– بعــد أربعــة عقــود ونيّــف علــى إعــان اإلمــام الخمينــي ليــوم القــدس، يظهــر بوضــوح أن األمــر 
لــم يكــن تخليــدًا ليــوم شــهيد اســمه القــدس، بــل كان إحيــاء لوجــدان نابــض بالحيــاة، لينهــض معــه 
الماييــن فــي الســاحات والمياديــن، ضمــن خطــة تريــد إعــادة القــدس إلــى واجهــة أحــداث العالــم، 
وتجعــل حريتهــا أقــرب فأقــرب حتــى يتحقــق اليــوم الموعــود، وهــا نحــن مــع اإلحيــاءات المنتشــرة فــي 
مئــات المــدن عبــر العالــم ومشــاركة الماييــن فيهــا يهتفــون حتــى تبــح الحناجــر لحريتهــا وقدســيتها، 

نعلــم أن شــروط تحريــر القــدس تنضــج وتكتمــل تباعــًا.
– شــكلت المقاومــة فــي لبنــان التــي ولــدت قيادتهــا مــن رحــم فكــر اإلمــام ورعايتــه وحضانتــه، 
أولــى مداميــك الخطــة، حتــى صلــب عــود هــذه المقاومــة التــي تربّــى شــبابها وبناتهــا علــى شــعار 
“زحفــًا زحفــًا نحــو القــدس” وهــم يقاتلــون لتحريــر جنــوب لبنــان، ويومــًا بعــد يــوم صــارت هــذه 
المقاومــة الرقــم الصعــب فــي معــادالت المنطقــة، وانتقلــت مــن حــرب إلــى حــرب لتخــرج أشــدّ 
ــا مصــدر المــأزق  ــان االحتــال بأنه ــادة كي ــا ق ــداراً، حتــى وصفه ــة واقت ــر جهوزي ــة وأكث ــوة وصاب ق

االســتراتيجي والوجــودي لكيانهــم.
– شــّكل التوجــه نحــو كل مشــروع مقاومــة فــي فلســطين، بنهــج عابــر للعقائــد واألحــزاب 
والمنظمــات والتجمعــات، محــورًا موازيــًا فــي الخطــة، فاحتضنــت كل الجماعــات الملتزمــة بخيــار 
ــا بعضــًا مــن  ــان، وصــارت مناعته ــوب لبن ــه غــزة كمــا تحــرّر جن ــوم تحــرّرت في المقاومــة، وصــواًل لي
مناعتــه، وتــوازن الــردع الــذي يحميهــا شــقيقًا لتــوازن الــردع القائــم فيــه، وبلغــت صواريخهــا جــدار تــل 
ــى مســتوى  ــر موقــف عل أبيــب، وصــار العجــز العســكري لجيــش االحتــال مــن مســلمات أي تقدي
ــقاط  ــف وإس ــد المواق ــرن بتوحي ــة الق ــت صفق ــطيني تكفل ــام الفلس ــن االنقس ــم م ــة، وبالرغ المنطق
األوهــام، بينمــا تكفلــت صواريــخ المقاومــة وقوتهــا بتفكيــك وحــدة الكيــان ودفعــه للتشــظي السياســي 

ــدة لســنوات. ــر أزمــة سياســيّة ممت ــذي ظه ال
– بالتــوازي كانــت ركيــزة الخطــة تقــوم علــى تدعيــم التحالــف العميــق مــع ســورية، ســندًا وظهيــرًا 
للمقاومــات، وكان تقديــم الدعــم لهــا فــي وجــه محــاوالت إســقاطها الهادفــة إلســقاط مشــروع القــدس 
تتمــة الخطــة، ألنهــا رفضــت التموضــع علــى ضفــاف الخــذالن العربــي، ومــع انتصــار ســورية صــارت 
ــادة مقاومــة بوصلتهــا فلســطين وجبهتهــا الجــوالن، وجيــش مقاتــل  القــدس أقــرب، وفــي ســورية قي
ــت  ــي صنع ــات ســورية الت ــه وبتحالف ــن بفلســطين وبقيادت ــة، وشــعب مؤم ــع انتصــارات تاريخي صان
ــة  ــن الهيمن ــارج م ــن الخ ــال واليم ــراب االحت ــن خ ــارج م ــراق الخ ــًا كان الع ــوازي أيض ــا، وبالت نصره
ــان وخماســيًا مــع فلســطين،  ــًا مــع لبن ــر رباعي الســعوديّة، والثاثــي الســوري العراقــي اليمنــي يصي

حيــث يجــد كيــان االحتــال نفســه مطوقــًا مــن كل الجهــات فــي أي حــرب مقبلــة.
– إيــران التــي تواجــه الحصــار والعقوبــات، ألنهــا تملــك خطــة الوصول إلى القدس، وتمســك 
بمفاتيحهــا، ولــو قــررت أن ترخــي قبضتهــا لشــرعنوا لهــا ملفهــا النــووي غــداً، ومنحــت الســيطرة 
علــى الخليــج الفارســي وحكامــه ونفطــه، لكنهــا إيــران اإلماميــن الخمينــي والخامنئــي، إيــران 
التــي نــذرت خيــرة قادتهــا للقــدس وحملتــه مفتاحهــا واســمها، فصــار أيقونــة الثــورة والجمهوريــة 
الجنــرال قاســم ســليماني شــهيد القــدس بمثــل مــا هــو شــهيد إيــران وقــوى المقاومــة، وألنهــا 
كذلــك بقيــت إيــران تبنــي وتبنــي ألجــل يــوم مقبــل للقــدس يحفظــه اإلحيــاء المســتديم لهــذا 
اليــوم. والمعادلــة هــي أن يومــًا مــن أيــام اإلحيــاء ســيكون يــوم الدخــول إلــى القــدس، فــإن لــم 
يكــن هــذا العــام فقــد يكــون العــام المقبــل، والمهــم أن يكــون كل عــام قــد صــار أقــرب، وهــا هــي 
إيــران دولــة عالميــة عظمــى تصعــد إلــى الفضــاء بأقمارهــا الصناعيــة، وترســل ناقــات نفطهــا 
إلــى ســواحل فنزويــا تثبيتــًا لحلــف عالمــي مــن أجــل فلســطين، عشــية يــوم القــدس، وقــد 
ــًا لمواجهــة الهيمنــة األميركيــة يمتــدّ مــن روســيا إلــى الصيــن ومعهمــا  ــًا عالمي أسســت حلف

عشــرات دول العالــم وحــركات التحــرّر.
– ســنة بعــد ســنة نكتشــف كــم أن يــوم القــدس كان تحديــدًا اســتباقيًا لموعــد اليــوم الموعــود 
لدخــول القــدس، وقــد بــدا واضحــًا فــي بــال اإلمــام، فهــو يعلــم أنــه فــي آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان 
ســيدخل المقاومــون القــدس لتحريرهــا، لكنــه ال يعلــم أي عــام، تــاركًا هــذا التحديــد للمقاوميــن، 
ولســان حالــه للمقاوميــن لقــد اختــرت لكــم اليــوم األنســب واألعظــم وعليكــم أنتــم أن تختــاروا الســنة 
ــام  ــام فلنعمــل ليكــون الع ــم يكــن الدخــول هــذا الع ــة إن ل ــر المعادل ــًا بعــد عــام تصي المناســبة. وعام
المقبــل، لذلــك نتعلــم أن نلقــي مــن اليــوم تحيــة القــدس وســام القــدس وصبــاح القــدس ومســاء 

القــدس، كــي نكــون جاهزيــن يــوم ناقيهــا إللقــاء التحيــة والســام وإحيــاء الصبــاح والمســاء.

ما هو دور األميركيين في اعادة اطالق "داعش" في المنطقة؟
شارل ابي نادر

هكذا تبلور الجيل الرابع والخامس 
من الحروب على سوريا..

تعتبــر وســائل التواصــل االجتماعــي أداة لتغييــر الــرأي العــام العالمــي ومنصــة الســتهداف الــدول 
التــي تقــف فــي وجــه االســتعمار الحديــث.

منــذ بدايــة مــا ســمي بالربيــع العربــي تــم توظيــف الصحفييــن المشــاركين فــي برامــج الدعايــة 

ضــد ســورية مــن مكاتــب فــي اســطنبول وعمــان، والتــي تــم إنشــاؤها مــن قبــل المقاوليــن الحكوميين 
فــي المملكــة المتحــدة بتمويــل مــن بريطانيــا والواليــات المتحــدة وكنــدا.

وتــم تكليفهــم بإنتــاج لقطــات تلفزيونيــة وبرامــج إذاعيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي والملصقات 
والمجــات وحتــى الرســوم الهزليــة لألطفال.

كان الهــدف المعلــن تقويــض الرئيــس بشــار األســد وتعزيــز مــا تســمى بالمعارضــة »المعتدلــة!« 
مــن خــال تشــجيع »الرفــض الشــعبي للقيــادة الســورية والبدائــل المتطرفــة«.

تُظهــر الوثائــق حديًثــا كيــف ســاعدت العمليــات الســرية التــي قامــت بهــا بريطانيــا فــي ســوريا 
علــى »تشــكيل تصــورات« الحــرب. فقــد أدارت الحكومــة البريطانيــة اللعبــة بطريقــة احترافيــة.

تــم تشــغيل المشــاريع اإلعاميــة ضــد القيــادة الســورية مــن قبــل وزارة الدفــاع البريطانيــة 
)MOD( وضبــاط المخابــرات العســكرية ومنحــت االســم الرمــزي عمليــة Volute ، علــى الرغــم مــن 

ــى »االتصــاالت االســتراتيجية«. ــن إل ــة ولك ــى الدعاي ــل ال يشــيرون إل ــي العم أن المشــاركين ف
تظهر الوثائق أن بريطانيا كانت تدير أجزاء من ما تسمى المعارضة السورية سراً.

وقــد منحــت عقــودًا لشــركات االتصــاالت التــي اختــارت ودربــت المتحدثيــن باســم المعارضــة، 
وأدارت مكاتبهــا الصحفيــة وطــورت حســاباتها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن 
أن مبــادرة الدعايــة كانــت تســتهدف بشــكل أساســي الســوريين داخــل وخــارج البــاد علــى حــد ســواء، 
إال أن الوثائــق توضــح أن الجمهــور البريطانــي يمكــن أن يكــون فــي بعــض األحيــان »هدًفــا » للمــواد 

اإلعاميــة للتأثيــر عليــه ضــد الحكومــة الســورية.
إن كشــف الوثائــق البريطانيــة التــي تؤكــد أن عمليــات المعارضــة! الســورية )التــي تُســمى 
ــد  ــرب ق ــس أن الغ ــدا، يعك ــن كن ــًا وم ــًا وأمريكي ــول بريطاني ــدار وتم ــت تُ ــة كان ــة( اإلعامي بالمعتدل
نفــض يــده مــن هــذ المعارضــة ولــم يعــد يهمــه صورتهــا التــي بــدأت تنكشــف كتابعــة للغــرب ممــا 

ــًا. ــيًا قادم ــًا سياس ــا منافس ــة، وال يجعله ــا الوطني ــا صورته يفقده
الوثائق التي تناولتها عدد من وسائل االعام الغربية تؤكد مدى تورط الدول الغربية في العدوان على سورية.

مــن يتابــع حركــة ونشــاط التنظيــم االرهابــي 
ــي  ــرات ف ــرق الف ــي ش ــراق أو ف ــي الع ــش« ف »داع
ســوريا، يظــن أن التنظيــم االرهابــي مــا زال يقاتــل 
ــاط  ــن نق ــا م ــة مفتوحــة انطاًق ــي مواجه ــاور ف وين
ثابتــة، فهــو يمتلــك نقــاط اســناد لوجســتي وقواعــد 
اطــاق لعمليــات قتاليــة مدروســة ومخططــة، كمــا 
وأنــه ينتشــر فــي مناطــق محصنــة وخاصــة فــي 
العــراق، بيــن شــمال صــاح الديــن وشــمال غــرب 
ديالــى وجنــوب كركــوك، هــذا غيــر مــا يمتلكــه مــن 
مواقــع فــي غــرب األنبــار، كمراكــز تجمــع ونفــوذ غيــر 

ــا. ناشــطة مــن الناحيــة الميدانيــة حاليً
فكيــف يمكــن فهــم هــذا النشــاط االرهابــي 
العمانــي لـ«داعــش«، فــي الوقــت الــذي أعلــن 
»التحالــف االميركــي« أنــه قــد هزمــه منــذ حوالــي 
العاميــن تقريبًــا، وأن انتشــار وحداتــه فــي عشــرات 
ــي بعــض مناطــق  ــراق وف ــي الع ــة ف ــد الثابت القواع
ــه  ــد هزيمت ــي لتأكي ــوريا، ه ــي س ــرات ق ــرق الف ش

ــه؟ ــع عودت ولمن
هزيمــة  عــن  االعــان  تــم  أنــه  صحيــح   
»داعــش« بشــكل احتفالــي، مــن قبــل التحالــف 
مــن  أول  كان  والــذي  واشــنطن،  بقيــادة  الدولــي 
ــاك  ــا، بقيــت هن ــى هــذا االعــان، ولكــن عمليً تبن
تنظيفهــا،  يتــم  لــم  االرهابــي،  للتنظيــم  بــؤر 
ــه  ــر المحــررة من ــؤر غي ــذه الب ــي، شــكلت ه وبالتال
بشــكل كامــل، نقــاط  ارتــكاز، يســتعملها  التنظيــم  
ــف  ــد. والتحال ــور مــن جدي ــوم لانطــاق والظه الي
االميركــي يتحمــل المســؤولية االكبــر فــي ذلــك، 
فــي كل مــن ســوريا والعــراق، اســتنادًا للمعطيــات 

التاليــة: واألمنيــة  الميدانيــة 
فــي العــراق، وبعــد تحريــر الموصــل والقيــارة 
ــن  ــب مناطــق صــاح الدي ــر وأغل ــل عف وبيجــي وت
مــن »داعــش«، خُلقــت فجــأة مشــكلة كركــوك 
المركزيــة  الســلطة  بيــن  مــا  العراقــي  والخــاف 

ــا   ــازع عليه ــي المناطــق المتن ــراق ف وكردســتان الع
فــي محيــط كركــوك،  وحينهــا كانــت تتــم عمليــة 
تطهيــر الحويجــة مــن »داعــش« مــن قبــل الجيــش 

وبســبب  الشــعبي،  الحشــد  ووحــدات  العراقــي 
العراقيــة  الســلطة  وجهــت  المذكــور،  الخــاف 
ــع  ــتباك م ــة االش ــا لمعالج ــا وألويته ــز وحداته تركي
كردســتان العــراق حــول تلــك المناطــق، خاصــة أن 
األميركييــن حينهــا لــم يقفــوا مــع الســلطة العراقيــة 
المركزيــة، بــل بالعكــس، دعمــوا حكومــة اربيــل 
ــبه  ــا يش ــى األرض بم ــت عل ــي تحرك ــا، والت حينه
االســتعداد لمواجهــة عســكرية كاملــة مباشــرة ضــد 

الجيــش العراقــي وقــوات االمــن الوطنــي.
 عمليًــا، ظهــر الموضــوع حينهــا وكأن االشــكال 
بــدا  العــراق،  كردســتان  مــع  الحــدودي  االداري 
مخطًطــا ومدروسًــا بالتوقيــت المناســب، عندمــا 
ــي الحويجــة  ــى »داعــش« ف ــاق عل ــم اإلطب كان يت
الــذي ســمح  األمــر  والشــرقاط وجبــال حمريــن، 
لـ«داعــش« فــي المناطق المذكــورة، بتثبيت مواقعه 
ــا بحالــة الترقــب، مــن دون تنفيــذ  والتمركــز دفاعيً
مهاجمــات علــى الوحــدات الشــرعية العراقيــة، فقــط 
ــا.  ــر للمواجهــة الحق ــاء والتحضي ــى االختب عمــل عل

وهــذه المنطقــة اليــوم فــي العــراق، هــي نقطــة 
عمليــات داعــش االكثــر نشــاطا. وهنــا، تتحمــل 
الوحــدات األميريكــة فــي العــراق مســؤولية عــدم 

الدفــع نحــو انهــاء »داعــش« فــي تلــك المنطقــة بعد 
ان ســهلت للخــاف العراقــي الداخلــي مــع االكــراد، 
وبعــد ان تقاعســت وحــدات المراقبــة واالســتطاع 
لديهــا فــي قواعدهــا المنتشــرة فــي تلــك المنطقــة 
ــم  ــا نتكل مــن ضبــط حركــة »داعــش«، وخاصــة انن
عــن وجــود اكثــر القواعــد االميركيــة جهوزيــة وقــدرة 
ــة بيــن شــمال بغــداد وحتــى  فــي المنطقــة المعني

ــوب الموصــل. ــارة جن كركــوك والقي
االميريكــة  الوحــدات  افشــلت  ســوريا،  فــي 
الفــرات  شــرق  الســورية  الدولــة  دخــول  وعرقلــت 
الحــدود  حتــى  الــزور  ديــر  شــرق  فــي  وتحديــدا 
ــي  ــرة ف ــن م ــر م ــت اكث ــد استشرس ــراق ، وق ــع الع م
لوحــدات  جــوي   واســتهداف  مباشــرة   مهاجمــة  
الــروس  مــن  وحلفائــه  الســوري  العربــي  الجيــش 
التقــدم  حاولــوا   والذيــن  المقاومــة،  محــور  ومــن 
ــن خــال   ــا، وم ــك المناطــق، والحق ــر تل شــرقا لتحري
تكليــف قــوات ســوريا الديمقراطيــة  والضعيفــة نســبيا 
بمواجهــة داعــش، باالمــن واالنتشــار العســكري فــي 

تلــك المنطقــة، أمّــن االميركيــون رعايتهــم وادارتهــم  
لتلــك المناطــق، وكان ذلــك بمثابــة فرصــة لـ«داعــش« 
ــت ويتحضــر ومــن ضمــن انتشــار مشــبوه  لكــي يثب
بحمايــة اميريكــة، هــو االن يقــوم بعمليــات خطــرة 

وينشــط فــي تلــك المنطقــة.
اليــوم، ومــن دون تقييــد حركــة ونفــوذ االميركييــن 
ــة  ــي مناطــق تشــهد انطاق ــد ف ــراق وبالتحدي ــي الع ف
منطقــة  تكــون  ان  المرجــح  مــن  لـ«داعــش«،  الفتــة 
شــمال بغــداد بيــن صــاح الديــن حتــى كركــوك، منطقة 
باالضافــة  االرهابــي،  للتنظيــم  ونفــوذ جديــدة  تمــدد 
المكانيــة عــودة نفــوذه فــي غــرب االنبــار، حيــث مــا زال 
يمتلــك فــي تلــك المناطــق تواجــدًا قويًــا، تحــت أعيــن 

ــار ســنجار. ــي مط ــة المنتشــرة ف الوحــدات االميركي
للتنظيــم  يوجــد  زال  فمــا  ســوريا،  فــي  أمــا 
انتشــار غيــر بســيط  شــرق الفــرات بيــن ديــر الــزور 
ــر  ــى مجــرى نه ــة، وعل ــار العراقي ــع األنب والحــدود م
باالضافــة  الباغــو،  المياديــن حتــى  بيــن  الفــرات 
الجنوبيــة  الباديــة  فــي  دائمــا  لحركــة مشــبوهة 
الغربيــة لديــر الــزور علــى امتــداد مداخــل قاعــدة 
التنــف الشــمالية الغربيــة، ومســتفيدا مــن التواجــد 
االميريكــي فــي قاعــدة التنــف، مــا زال يتحــرك علــى 
شــكل عصابــات فــي عمــق الباديــة جنــوب الســخنة 

ــزور. ــر ال وغــرب دي
ــي دول أخــرى  ــة انتشــاره ف ــة امكاني ــا لناحي أم
مــن الــدول المحيطــة فــي العــراق وســوريا، هنــاك 
صعوبــة فــي ذلــك، أواًل ألن فــي كل مــن لبنــان 
أو االردن تماســًكا أمنيًــا وعســكريًا قويًــا، حيــث 
ــة اللبنانيــة واالردنيــة بالكامــل علــى  تســيطر الدول
أراضيهمــا، واألهــم أنــه ال يوجــد انتشــار ميدانــي 
ــل  ــراق أو مث ــل الع عســكري لوحــدات أميريكــة، مث
شــرق الفــرات قــي ســوريا، األمــر الــذي يجعلنــا 
نســتبعد امكانيــة عــودة  نشــاط »داعــش« الــى دول 

ــراق وســوريا. ــر الع اخــرى غي

القــدس  يــوم  مــع كّل عــام يجــري فيــه إحيــاء 
اهلل  روح  الراحــل  اإلمــام  حــدّده  الــذي  العالمــي، 
الموســوي الخمينــي، فــي آخــر يــوم جمعــة مــن شــهر 
رمضــان، يتأكــد مــدى أهميــة هــذا اليــوم لعــدة نــواح...
ــواًل  ــة فلســطين ق ــورة قضي ــران الث ــزام إي أواًل، الت
وفعــًا، فهــي ومنــذ اليــوم األول النتصارهــا رفعــت 
رايــة فلســطين فــي ســماء طهــران بديــًا عــن رايــة 
الصهاينــة التــي ســقطت مــع ســقوط نظــام الشــاه 
والصهاينــة...  األميركييــن  للمســتعمرين  التابــع 
ويــوم القــدس هــو تجســيد لهــذا االلتــزام مــن قبــل 
الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة وقيادتهــا وشــعبها 
وحرســها ثورتهــا، الــذي يجسّــد بــدوره هــذا االلتــزام 
الشــعبية  الفلســطينية  للمقاومــة  مباشــر  بدعــم 
المجنّــدة  القــدس  فرقــة  وتشــكيل  والمســلحة، 
لهــذه الغايــة... وقــد استشــهد قائدهــا الفريــق قاســم 
ــطين.. ــر فلس ــاوم لتحري ــح ويق ــو يكاف ــليماني وه س

ــة الصــراع المســتمرّ  ــى جذري ــد عل ــًا، التأكي ثاني
فلســطين  الحــق ســكان  أصحــاب  أصحــاب  بيــن 
األصلييــن، والمســتعمرين والمســتوطنين الصهاينــة 
الذيــن احتلــوا فلســطين بقــوة اإلرهــاب والتنكيــل 
والقمــع الوحشــي، وشــرّدوا القســم األكبــر مــن أبنــاء 
فلســطين مــن ارضهــم وديارهــم.. وبالتالــي إعــادة 
وضــع الصــراع فــي مســاره الصحيــح باعتبــاره »صــراع 
الزعيــم  قــال  كمــا  حــدود«،  صــراع  وليــس  وجــود 
ــام  ــراف وال س ــح وال اعت ــعاده، وان ال صل ــون س أنط
مــع الصهاينــة الذيــن غــزوا فلســطين بدعــم مــن 
ــطين  ــّل فلس ــذي كان يحت ــي ال ــتعمار البريطان االس
القــرن التاســع عشــر حتــى منتصــف  فــي أواخــر 
منحهــم  ان  بعــد  ومكنهــم،  العشــرين،  القــرن 
وعــدًا اســتعماريًا، مــن إقامــة كيانهــم االســتيطاني 
االســتعماري المصطنــع علــى أرض فلســطين، ووالدة 
ــا  ــدة الســرطانية، كم ــمّي بـــ »إســرائيل«، الغ ــا سُ م
ــتعمر  ــا المس ــي أراده ــي، والت ــام الخمين ــا اإلم وصفه
الغربــي أن تكــون خنجــرًا مســمومًا فــي قلــب الوطــن 
العربــي، أيّ فــي الوســط بيــن مغربــه ومشــرقه... 
وقاعــدة متقدّمــة لاســتعمار لمنــع وحــدة العــرب 
ضمــان  وبالتالــي  لســيطرته،  خاضعيــن  وإبقائهــم 
اســتمراره فــي نهــب ثــروات العــرب النفطيــة وتحويل 
ــز الرأســمالي  ــة للمرك ــى دول تابع ــة إل ــدول العربي ال

الغربــي تســتهلك منتجاتــه...
ثالثــًا، إّن قضيــة فلســطين إنمــا هــي قضيــة أمميــة 
إنســانية ال تعنــي الفلســطينيين واألمــة فقــط، بــل 
ــم، وأّن  ــي العال ــرار ف ــي أيضــًا كّل الشــعوب واألح تعن

دعــم نضــال الشــعب الفلســطيني إنمــا هــو واجــب 
ــن  ــى الصــراع بي ــي وإنســاني وأخاقــي يرتكــز إل دين
فــي  المضطهــد  الشــعب  بيــن  والباطــل..  الحــقّ 
أرضــه ووطنــه، وبيــن المســتوطنين المحتليــن الذيــن 

اســتولوا علــى األرض وطــردوا ســكانها منهــا.
ــال مــن عــام  ــر األجي ــاً، االســتمرار فــي تذكي رابع
إلــى عــام بــأّن هنــاك أرضــًا محتلــة، وأّن القــدس 
ــدوان المســتمرّ  ــرّض للع ــة وتتع المقدّســة مغتصب
ــدام األمــن واالســتقرار  ــة.. واّن انع ــل الصهاين مــن قب
فــي المنطقــة إنمــا ســببه اســتمرار احتــال الصهاينــة 
لفلســطين وأّن تحريــر فلســطين وعــودة أبنائهــا إليهــا 
هــو الســبيل لعــودة الحــق إلــى أصحابــه وتحقيــق 

ــى أرض فلســطين.. ــن واالســتقرار عل األم
األميركيــة  المخططــات  إحبــاط  خامســًا، 
الصهيونيــة الهادفــة إلــى طمــس قضيــة فلســطين 
الصهاينــة  بــأّن  والتأكيــد  للصهاينــة،  وتطويبهــا 
الفلســطينية،  الحقــوق  كامــل  شــطب  يريــدون 
األجيــال  لتحصيــن  ضــرورة  هنــاك  وبالتالــي 
بالوعــي فــي مجابهــة مخططــات الصهاينــة والقــوى 
ــة  ــة الرجعي ــة العربي ــة االســتعمارية واألنظم الغربي
التــي تعَمــل علــى محاولــة تشــريع وجــود الكيــان 
العاقــات معــه وتزييــف  إقامــة  الصهيونــي عبــر 
حقيقــة الصــراع مــن خــال مسلســات عربيــة 
تــروّج الروايــة الصهيونيــة المفبركــة التــي تلغــي 
الحــق الفلســطيني.. لهــذا فــإّن إحيــاء يــوم القــدس 
إنمــا ينــدرج أيضــًا فــي ســياق معركــة تعزيــز وعــي 

األجيــال بحقيقــة الصــراع وأصلــه وجوهــره...
إذا كانــت هــذه هــي أبــرز النواحــي إلحيــاء يــوم 

القــدس العالمــي، إال انــه يأتــي هــذا العــام فــي ظــّل 
اشــتداد المخططــات األميركيــة الصهيونيــة العربيــة 

الرجعيــة الهادفــة إلــى:
المقاومــة  شــرعية  مــن  النيــل  محاولــة  ـ   1

ومحاصرتهــا والقضــاء عليهــا لمــا تشــكله مــن خطــر 
علــى وجــود الكيــان الصهيونــي.

2 ـ تشــريع وجــود الكيــان الصهيونــي علــى كامــل 
أرض فلســطين وفــي القلــب منهــا القــدس، عبــر إقامــة 

العاقــات معــه وتمكينــه مــن تمريــر صفقــة القــرن...
المحــاوالت  هــذه  اّن  واضــح  هــو  كمــا  لكــن 

وتصطــدم: اصطدمــت  ألنهــا  الفشــل،  تواجــه 
والمســلحة  الشــعبية  المقاومــة  بــإرادة   – أ 
المســتمرة فــي قطــاع غــزة وفــي داخــل األراضــي 
الكيــان  يواجــه  حيــث  المحتلــة،  الفلســطينية 
ــلحة  ــطينية مس ــة فلس ــرة مقاوم ــي ألول م الصهيون
مــن  المحــرر  غــزة  قطــاع  تحويــل  فــي  نجحــت 
االحتــال، الــى قاعــدة للمقاومــة تمكنــت مــن إلحــاق 
محاوالتــه  كّل  فــي  االحتــال  بجيــش  الهزيمــة 
العدوانيــة للقضــاء علــى المقاومــة فــي غــزة، كمــا 
مواجهــة  فــي  ردع  معادلــة  فــرض  مــن  تمّكنــت 
الصهيونيــة  المســتعمرات  حوّلــت  بــأن  العــدو 
ــي  ــق الصهيون ــك العم ــطين وكذل ــوب فلس ــي جن ف
ــى  ــب إل ــل أبي ــه ت ــب من ــي القل ــوش دان وف ــي غ ف
مناطــق غيــر آمنــة مــن خــال اســتهدافها بصواريــخ 
المقاومــة رداً علــى أيّ عــدوان صهيونــي علــى غــزة... 
ــل  ــة قب ــر بوضــع شــمال فلســطين المحتل ــا يذك بم
انتصــار المقاومــة فــي لبنــان عــام 2000 وبعــد عــام 
ــدو  ــه الع ــي في ــذي مُن 2000 وخــال عــدوان تمــوز.. ال
بهزيمــة قاســية، تحطمــت فيهــا أســطورة الميركافــا 
الصهيونيــة ووجهــت ضربــات قويــة لوحــدات النخبــة 
فــي جيــش االحتــال الــذي فشــل فشــًا مدويــًا فــي 

ــه العســكرية والسياســية... ــن أهداف ــق أيّ م تحقي
األميركيــة  اإلرهابيــة  الحــرب  فشــل  ـ  ب 
الصهيونيــة التركيــة العربيــة الرجعيــة فــي إســقاط 
الدولــة الوطنيــة الســورية قلعــة المقاومــة وحصنهــا 
وحضنهــا الدافــئ، وبالتالــي إخفــاق هــذه الحــرب 
فــي إضعــاف محــور المقاومــة الــذي تشــكل ســورية 
عمــود الخيمــة فيــه علــى حــدّ قــول قائــد المقاومــة 
نصــراهلل..  حســن  الســيد  ســماحة  لبنــان  فــي 
وفشــل هــذه الحــرب اإلرهــاب وانتصــار ســورية 
أدّى إلــى تعزيــز قــوة محــور المقاومــة وســقوط 
القــرن  صفقــة  تمريــر  علــى  الصهيونــي  الرهــان 
لتصفيــة قضيــة فلســطين، ولهــذا اعتبــر قــادة العــدو 
اّن انتصــار الرئيــس بشــار األســد يشــكل هزيمــة 
يزيــد  الــذي  األمــر  لـــ »إســرائيل«..  اســتراتيجية 
ــه  ــم مــن أزمت ــي ويفاق ــان الصهيون ــأزق الكي مــن م
البنيويــة والوجوديــة، ألنــه بــات ألول مــرة منــذ عــام 
ــدرة  ــوة وق ــة ازدادت ق ــة للمقاوم ــًا بجبه 194٨ محاط
لبنــان  جانــب  إلــى  لتشــمل  واتســعت  وخبــرة 
وســورية وغــزة وإيــران الثــورة، العــراق واليمــن.. 
ــان وغــزة نجحــت  ــي لبن ــة ف وخصوصــًا أّن المقاوم
فــي إثبــات القــدرة علــى تحريــر أجــزاء مــن األرض 
ــي  ــد وال شــرط وبالتال ــا قي ــدو ب ــا الع ــي احتله الت
قدّمــت المقاومــة بذلــك النمــوذج والمثــال وأوجــدت 

األمــل الواقعــي بإمكانيــة تحريــر فلســطين...
الحصــول  فــي  االحتــال  كيــان  نجــاح  إّن   
انــه  يعنــي  ال  األنظمــة،  بعــض  اعتــراف  علــى 
اســتقرّ وانتهــى الصــراع معــه، فطالمــا كانــت هــذه 
األنظمــة تقيــم العاقــات مــع كيــان العــدو مــن 
المقاومــة  حــركات  علــى  وتتآمــر  الكواليــس  وراء 
واألنظمــة التقدّميــة التحرّريــة الداعمــة للمقاومــة 
ــة فلســطين.. إّن  ــى قضي والرافضــة  المســاومة عل
ــة  ــى الواجه ــد إل ــي ويعي ــان الصهيون ــق الكي ــا يقل م
جبهــة  قــوة  تنامــي  هــو  إنمــا  الوجوديــة  أزمتــه 
المقاومــة فــي المنطقــة وتراجــع القــوة األميركيــة 
محــور  لمصلحــة  جديــدة  قــوى  موازيــن  وتولــد 

ودوليــًا... وإقليميــًا  عربيــًا  المقاومــة، 
ليــس  بوضــوح،  يظهــر  تقــدّم  ممــا  انطاقــًا 
فقــط أهميــة إحيــاء يــوم القــدس العالمــي فــي كّل 
ــوّالت  ــع التح ــه م ــة تزامن ــر أهمي ــا يظه ــام، وإنم ع
ــة  ــة منظوم ــوى لمصلح ــن الق ــي موازي ــة ف الحاصل
إيــران  تشــكل  والتــي  المنطقــة،  فــي  المقاومــة 
الثــورة القــوة المحوريــة فيهــا، األمــر الــذي يؤكــد 
مجــدّدًا أهميــة انتصــار الثــورة اإلســامية التحرريــة 
فلســطين،  قضيــة  نصــرة  فــي  الريــادي  ودورهــا 
المقاومــة،  قــوى  قــوة  تعزيــز  فــي  والمســاهمة 
وإحبــاط المخططــات االســتعمارية الصهيونيــة...


