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لهذا نحتفل بيوم القدس 
السالم عليكم

وللقدس وعىل القدس السالم

ال أظن أنني اليوم بحاجة إىل استعادة الذاكرة لبيان مكانة القدس يف اإلسالم من خالل ما ورد يف الكتاب 
والسنة والسرية املحمدية العطرة، وال باستعادة ما قّدمه الخلفاء من أجل املحفظة عىل القدس وفلسطني، وعدم 
متكني بني صهيون منها مهام كانت اإلغراءات املادية واملعنوية، وال باستعادة أسامء الشهداء الذين سقطوا عىل 
تُرابها لتبقى نقية طاهرة، وُحرة عزيزة، ولتبقى مكانًا مقّدًسا يأوي إليه اإلنسان املؤمن من كل مكان ليجد فيه 
راحة قلبه ووجدانه، وليستعيد إنسانيته التي خلقه الله عليها، وليقرأ صفحات التاريخ ورسالة السامء بال تزوير، 

وليشهد معامل التسامح الديني والعيش املشرتك بأبهى صوره يف هذه املدينة املُقّدسة.

من هنا تأيت أهمية هذه املدينة وأهمية استحضارها يف هذه التظاهرة العاملية املعروفة بيوم القدس العاملي، 
وخاصة عند متابعتنا لألحداث املُستجدة والحراك املحموم من ِقبل سياسات الكيان الصهيوين الرامية إىل مزيد 
من عمليات القضم والضم ألرايض جديدة من الضفة الغربية وغور األردن والجوالن إىل كيانه املزعوم، ولينزع 

عنها رشعيتها التاريخية، ويُضفي عليها روايته الصهيونية التلمودية املُزورة، وذلك من خالل ما أُطلق عليه اسم 
»صفقة القرن”، ليصلوا من خالل هذا السلوك إىل تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة.

 ولكن يبدو أن هذا الكيان ومن يقف وراءه نيس أن قضية فلسطني والقدس قضايا ال ميكن نسيانها مهام 
تقادم الزمن، ألنها ليست قضايا شخصية وآنية، إنها قضايا عقدية وتاريخية وروحية رسالية، عند كل الشعب 

العريب واملسلم، بل وحتى عند كل إنساٍن حٍر.

يوم القدس هو يوم مناهضة الصهيونية العاملية بكل تجلياتها عىل الحياة، وهو يوم الوقوف مع املظلومني ضد 
الظاملني بكل أسامءهم وصفاتهم، هذا اليوم الذي يأيت يف الجمعة األخرية من رمضان وكأنه هو مثرة الصوم 

الحقيقي التي تُعيد لإلنسان حريته أمام كل عمليات االستعباد التي يُريدها له أعداء الله واإلنسانية، إنه بحق يوم 
استعادة الحق املسلوب من ِقبل كل القوى املستكربة والسارقة لكرامة اإلنسان وحريته ورزقه، بل لتاريخه.

من هنا كان منطلق موقف اإلمام الخميني الثابت، والذي اليتغرّي مهام كانت الظروف والتحديات التي تواجه 
مرشوع نرصة فلسطني وأهلها، ونرُصة املقدسات اإلسالمية واملسيحية عىل حٍد سواء، ألنها قضية عدالة وعزة 

وحرية وكرامة.

ومن هنا نجد أن الواجب الرشعي والوطني يفرض عىل كل مسلم، وكل ُحر، رفض جميع الحلول االستسالمية 
املطروحة، وكل عمليات التطبيع مع هذا الكيان الصهيوين الغاصب والسارق لألرض والكرامة والحرية، وكذلك 

رفض كل الحلول والبدائل، ألنه البديل عن فلسطني إال فلسطني، وال بديل عن األقىص أرض اإلرساء واملعراج إال 
كل األقىص بكل أبوابه وساحاته ومساحته، ألنه حقنا الديني والتاريخي، وال يُستبدل الدين وال التاريخ.

من أجل ذلك كله نحتفل بيوم القدس العاملي يف الجمعة األخرية من رمضان، ولُنعلن من خالله بقاء واستمرار 
مقاومتنا رغم كل التحديات املحيطة بنا، ونُعلن الوفاء لدماء الشهداء والسري عىل طريقهم حتى وصول الهدف 

الذي قضوا عىل طريقه.

السالم عليكم

                                                                           امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني

الشيخ الدكتور عبد الله محمد كتمتو
املنسق العام 
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القــرارات  تتابــع  ومــع  اليــوم 

واســتعار  والصهيونيــة  األمريكيــة 

الحــركات التطبيعيــة الهادفــة لتصفيــة 

القضيــة الفلســطينية وتهويــد القــدس، 

ُمدركــًة  اإلســالمية  األمــة  باتــت 

ألهميــة يــوم القــدس العاملــي كمحطــٍة 

خيــارات  تحديــد  نحــو  لإلنطــالق 

الوحــدة  قاعــدة  عــىل  املســتقبل 

اإلســالمية.

يضمــن  العاملــي  القــدس  يــوم 
األمــة حقــوق 

أواًل: بــرّش يــوم القــدس العاملــي 

تهــدف  جامعــة،  إســالمية  بحركــة 

ــطينية  ــة الفلس ــار القضي ــح مس لتصحي

ال  العاملــي  الصعيــد  وعــىل  عامــًة 

اإلقليمــي.

ثانيًــا: جعــل هــذا اإلعــالن مــن 

قضيــة القــدس مناســبًة عامليــة، ألن 

ــة يجمــع عــىل قدســيتها  القــدس قضي

ومكانتهــا الرفعيــة كل حــٍر يف العــامل. 

ثالثًــا: يعتــرب يــوم القــدس العاملــي 

ــز الوحــدة داخــل  فرصــًة مهمــة لتعزي

األمــة اإلســالمية وبالتــايل القضــاء 

عــىل أخطــر نقــاط القــوة التــي يســعى 

ــتغاللها. ــدو الس الع

يــوم القــدس العاملــي يعــّري العــدو 
الصهيــوين

أواًل: القضيــة الفلســطينية عامــة 

األمــة  تَجمــع  خاصــة،  والقــدس 

مواجهــة  يف  واإلســالمية  العربيــة 

يعتــرب  والــذي  الصهيــوين  الكيــان 

عــدًوا مشــرتكًا لكافــة شــعوب املنطقــة.

ثانيًــا: يُعيــد هــذا اليــوم إحيــاء 

ــدة  ــحنهم بالوح ــلمني ويش ــوب املس قل

القضايــا  يخــص  فيــام  والتعاطــف 

بالتــايل  ويكــر  لألمــة  املقدســة 

واملذهبيــات. القوميــات  عصبيــة 

العاملــي  القــدس  يــوم  ثالثًــا: 

يعتــرب جــزًءا مــن الحــرب النفســية 

األمــة  متارســها  التــي  املضــادة 

اإلســالمية وأحــرار العــامل ضــد الكيــان 

لصهيــوين. ا

مــن هنــا نجــد أن إحيــاء يــوم 

ــة  ــل مــن القضي ــي، يجع القــدس العامل

األمــة  اهتــامم  محــور  الفلســطينية 

اإلســالمية والســيام أن إعــالن هــذا 

اليــوم جــاء يف شــهر رمضــان املبــارك، 

العــامل  شــعوب  وّحــدت  فالقــدس 

ــة  ــوين يف أزم ــان الصهي ــت الكي وجعل

وجوديــة وحــرٍب نفســية رمبــا لــن 

ــُد  ــاَء َوْع ــِإَذا َج تطــول قــال تعــاىل: )فَ

ــوا  ــْم َولِيَْدُخلُ ــوُءوا ُوُجوَهُك ــرَِة لِيَُس اْلِخ

َمــرٍَّة  أَوََّل  َدَخلُــوُه  كَــاَم  الَْمْســِجَد 

ــريًا( اإلرساء 7 ــْوا تَتِْب ــا َعلَ ُوا َم ــربِّ َولِيُتَ

ــة إىل  ــلمني كاف ــو املس ــي أدع “إنن

إعــالن آخــر جمعــة مــن شــهر رمضان، 

التــي هــي مــن أيــام القــدر ومــن 

ــني  ــمة يف تعي ــون حاس ــن أن تك املمك

مصــري الشــعب الفلســطيني، )يوًمــا 

للقــدس( وأن يحتفلــوا بــه ويعلنــوا عــن 

تضامــن املســلمني الــدويل يف الدفــاع 

للشــعب  املرشوعــة  الحقــوق  عــن 

الفلســطيني املســلم«.

اإلمــام  أطلــق  الكلــامت،  بهــذه 

الخمينــي مبــادرَة إحيــاء يــوم القــدس 

ــة  ــع كلم ــدف لجم ــذي يه ــي، ال العامل

األمــة عــىل قاعــدة الوحــدة اإلســالمية.

رضا زيدان

يوم القدس العالمي بين الوحدة اإلسالمية
وخوف الكيان الصهيوني
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الصهيونيــة  الحكومــة  تكــد  مل 

ــارع  ــى س ــور حت ــرص الن ــدة تب الجدي

رئيســها نتنياهــو ورشيكــه غانتــس إىل 

التأكيــد عــىل جّديــة مــرشوع ضــّم 

األرايض الفلســطينية الواقعــة يف غــور 

يســيطر  التــي  األرايض  إىل  األردن 

عليهــا الكيــان الصهيــوين.

عــرش  الرابعــة  القنــاة  وكانــت 

عــدة  منــذ  عرضــت  »اإلرسائيليّــة« 

أشــهر وثيقــة مّربــة مــن اتفاقيــة 

»صفقــة القــرن« ذُكــر فيهــا أّن الرئيس 

ــّم  ــىل ض ــق ع ــب  واف ــي ترام األمري

ــل«  ــة »إلرسائي %10 مــن أرايض الضّف

ــة أشــهر  يف غضــون شــهرين إىل ثالث

مقابــل االعرتاف بالســيادة الفلســطينية 

الضفــة.  أرايض  أجــزاء  بقيــة  عــىل 

وذكــرت التريبــات أّن نتنياهــو ضغــط 

عــىل ترامــب يك يرفــع النســبة إىل 

ــر. ــارض األم ــري ع ــن األخ %15 ولك

يف ظــّل مــا يتبــّدى اليــوم مــن 

حكومــة الوحــدة اإلرسائيليــة الجديــدة، 

يبــدو أن الوثائــق املّربــة مل تكــن 

بعيــدة عــن الواقــع. ســلطات اإلحتــالل 

ــا عــن الســعي لتوســعة  ــواىن يوًم مل تت

أرايض الكيــان عــىل حســاب حقــوق 

الشــعب الفلســطيني أصحــاب األرض 

ســنوات  خــالل  ودأبــت  األصليــني، 

االحتــالل عــىل اعتــامد سياســة القضم 

التدريجــي ألرايض الفلســطينيني يف 

ــتمرار يف  ــرب االس ــة ع ــدس والضف الق

ــتيطان. ــاريع االس مش

ظــّل  يف  املخطــط  هــذا  ويــأيت 

عــىل  عديــدة  أوروبيــة  دول  تأكيــد 

ــام  ــا معارضته ــا وبريطاني ــها أملاني رأس

ــأنها  ــن ش ــة م ــوات إرسائيلي ــة خط ألي

الضفــة  يف  فلســطينية  أراٍض  ضــّم 

الغربيــة. كــام يعــارض األردن هــذا 

اســتهدافًا  يعنــي  الــذي  املــرشوع 

مبــارًشا التفاقيــة الســالم بــني البلديــن 

والتــي تقــي بعــدم قيــام الكيــان 

ألراضيــه  توســعة  بــأي  الصهيــوين 

ال1967. حــدود  خــارج 

ــار  ــريى كب ــان، ف ــل الكي ــا داخ أّم

السياســيني أّن يف مخطــط ضــّم غــور 

للكيــان  إســرتاتيجية  أهميــة  األردن 

ــن خــّط دفــاع رشقــّي عــن  ــه يؤّم كون

ــا  ــا واقتصاديًّ ــل دميغرافيًّ ــث األثق املثلّ

أبيب-حيفا-غــريب  )تــل  الكيــان  يف 

معارضــوه  يجــد  بينــام  القــدس( 

جلعــاد  عامــوس  أمثــال  الصهاينــة 

االســتخبارات  يف  الســابق  املســؤول 

العســكرية ووزارة الحــرب أّن مــن غــري 

ــالم  ــة الس ــرة باتفاقي ــي املخاط املنطق

هــدوء  تؤّمــن  والتــي  األردن  مــع 

الحــدود الرشقيــة وتنســيًقا أمنيًّــا عــايل 

ــد رشقــي مل  املســتوى مــن أجــل تهدي

ــور. ــدى املنظ ــود يف امل ــه وج ــد ل يع

مخطط الضم واستمرار سياسة التهويد
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أكّــد الناطــق الرســمي باســم وزارة 

اتفاقيــة  أنّــه ال  الخارجيــة األردنيــة 

ــان الصهيــوين عــىل  بــني األردن والكي

ــىص. ــجد األق ــؤون املس إدارة ش

بعــد  الترصيحــات  هــذه  تــأيت 

مــن  حقوقيّــون  أبداهــا  مخــاوف 

ــرار  ــون إغــالق املســجد األقــىص بق ك

إرسائيــي بعــد انتشــار جائحــة كورونــا 

مقّدمــة لتثبيــت حــّق لســلطة االحتــالل 

أمــام  املســجد  وإغــالق  فتــح  يف 

الفلسطينيني متى تشاء.

ــان  ــني الكي ــات ب ــب اتفاقيّ وبحس

واألردن بعــد احتــالل القــدس عــام 

تكــون  أن  االتفــاق عــىل  تــم   1967

ــا  ــدس ضمنه ــي الق ــن رشق ــق م مناط

لســلطة  خاضعــة  األقــىص  املســجد 

اململكــة األردنيــة ضمــن صيغــة خاصــة.

ــوم يحصــل تضــارب آراء حــول  الي

مــن ميلــك صالحيــة فتــح وإغــالق 

ــام الفلســطينيني،  املســجد األقــىص أم

االحتــالل  ســلطات  زالــت  ال  حيــث 

ــام  ــل أم ــجد بالكام ــح املس ــض فت ترف

ــارك،  ــان املب ــهر رمض ــني يف ش املصل

فيــام تتجــه إدارة األوقــاف اإلســالمية 

الفلســطينية لفتــح املســجد األقــىص 

ــر. ــد الفط ــد عي ــل بع بالكام

حســني،  محمــد  الشــيخ  وقــال 

ــطينية،  ــار الفلس ــدس والدي ــي الق مفت

ــذا  ــل ه ــة 15-5-2020: »يف مث الجمع

اليــوم مــن ســنة 1948 كانــت نكبــة 

فلســطني الحبيبــة، كان العــدوان عــىل 

وعــود  املباركــة جــراء  األرض  هــذه 

شــيطانية  ومخططــات  اســتعامرية 

ــامل يف أرض  ــم ظ ــان غاش ــة كي إلقام

حســاب  عــىل  املباركــة  فلســطني 

شــعبها«.

وأضــاف »ال زالــت النكبــة مســتمرة 

بأشــكال وأوصــاف مختلفــة ومتعــددة، 

ــة الوجــود  ــا تصفي ــدف منه ــن اله ولك

الفلســطيني يف هــذه الديــار”.

كــام وتحــدث عــن حــق عــودة 

ــق  ــال: »ح ــطينيني فق ــني الفلس الالجئ

العــودة لــن يــزول بالتقــادم ولن تنســاه 

األجيــال.. فــام زالــت مفاتيــح البيــوت 

ــا يف  ــوب أصحابه ــطينية يف جي الفلس

ــا”. ــتات وغريه ــامت الش مخي

أمــاين  زالــت  »مــا  وتابــع: 

هــذا  أطفــال  يحملهــا  الفلســطيني 

الشــعب الذيــن راهــن األعــداء عليهــم 

بــأن الكبــار ســيموتون وأن الصغــار 

ــم  ــار وورثه ــات الكب ــم م سينســون. نع

ــا”. ــار أشــد عزميــة وأشــد ثباتً الصغ

األقصى سيفتح أمام الفلسطينيين بعد عيد الفطر 
ومفتي القدس النكبة مستمرة
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ذكــرى النكبــة، هــو محــور املناســبة 

الســنوية التــي يحييهــا أحــرار العــامل، 

يف 15 أيــار/ مايــو مــن كل عــام.

وهــو اليــوم الــذي توافقــت العــدد 

مــن  واملؤسســات الناشــطة يف الشــأن 

بـ«يــوم  تســميته  عــىل  الفلســطيني 

ــودة  ــوم الع ــه مفه ــا يحمل ــودة«، مل الع

الوحيــد  الخيــار  عــىل  داللــة  مــن 

ملعالجــة نتائــج النكبــة.

حملة »القدس مفتاح العودة«

كان  العــودة«  مفتــاح  “القــدس 

عنــوان هــذه الســنة إلحيــاء »يــوم 

يربــط مــا  العــودة«، »وهــو شــعار 

ــب  ــيتني يف صل ــألتني أساس ــني مس ب

الــرصاع مــع االحتــالل، وهــام مســألتا 

القــدس العــودة«، وفــق محمــد أديــب 

يارسجــي منســق العالقــات العامــة يف 

الحملة العاملية للعودة إىل فلسطني.

يف حديثــه إىل املياديــن نــت، أكــد 

يارسجــي أن التهديــدات التــي تواجــه 

القــدس هــي نفســها التهديــدات التــي 

تواجــه حــّق العــودة، »وتصفيــة هاتــني 

»املــرشوع  يوافــق  مبــا  املســألتني 

ــن  ــايس م ــزء أس ــو ج ــوين« ه الصهي

ــة  ــّمى صفق ــايل املس ــرشوع اإلمربي امل

ــرن. الق

اســتدامة  رضورة  إىل  ولفــت 

يف  العــودة  وحــق  القــدس  حضــور 

مــرشوع التحــرر الوطنــي الفلســطيني، 

ويف برامــج العمــل املتعلقــة بفلســطني، 

معتــربًا أن توافــق »يــوم العــودة« مــع 

ــام  ــذا الع ــي« ه ــدس العامل ــوم الق »ي

يف ظــرف زمــاين مميــز، هــو األســبوع 

األخــري مــن رمضــان، مناســبًة للتأكيــد 

عــىل هــذا الحضــور وعــىل متســك 

الشــعب الفلســطيني مبــرشوع التحــرر 

ــة عــىل  ــة الوطني ــاء الدول ــودة وبن والع

كامــل الــرتاب الفلســطيني، وعاصمتهــا 

ــريه. ــق تعب ــدة، وف ــدس املوّح الق

الذكــرى  إحيــاء  شــكل  تغــر 
»كورونــا« أزمــة  بســبب 

يقــوم  أن  ســنويًا  العــادة  جــرت 

املشــاركون يف حمــالت »يــوم العــودة« 

يف معظــم دول العــامل، بتنظيم أنشــطة 

ــا. ــف أنواعه ــة، مبختل ميداني

ــا  وقــال يارسجــي إنــه كان مخططً

عــّدة  تنفيــذ  يتــّم  أن  العــام  هــذا 

مــرشوع  إطــالق  ومنهــا  مشــاريع، 

العــودة«،  شــهداء  »حديقــة  تطويــر 

التــي أسســتها الحملــة العامليــة للعــودة 

إىل فلســطني الســنة املاضيــة، بالتعاون 

جنــوب  عديســة  قريــة  بلديــة  مــع 

لبنــان، إال أّن الظــروف العامليــة، والتــي 

فرضتهــا إجــراءات التصــدي لفــريوس 

طبيعــة  عــىل  انعكســت  »كورونــا«، 

النشــاطات لهــذا العــام، مشــريًا أن 

األنشــطة يتــّم تنفيذهــا عــرب التقنيــات 

االفــرتايض،  العــامل  يوفرهــا  التــي 

الفلســطينية  الكوفيــة  ارتــداء  مثــل 

ــة  ــىل واجه ــا ع ــرب نرشه ــا، ع الكرتونيً

وســائل التواصــل، إضافــة إىل التغريــد 

#القــدس_ هاشــتاغ:  عــىل  الواســع 

أيًضــا  ذلــك  ومــن  مفتاح_العــودة، 

ــبكة  ــرب ش ــة ع ــدوات الفكري ــد الن عق

ــن  ــد م ــن العدي ــا م ــت، انطالقً االنرتن

ــدوة  ــي كل ن ــث تغط ــامل، بحي دول الع

نطاقًــا جغرافيًــا ولغويًــا معيًنــا.

»القدس مفتاح العودة«..
إحياء »النكبة« بحملٍة إلكترونية واسعة
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-5-19 الثالثــاء  يــوم  شــارك 

ــل  ــؤويل الفصائ ــن مس ــدٌد م 2020 ع

والفعاليــات الشــعبية  الفلســطينية 

والحزبيــة يف منطقة عديســة والجنوب 

املخطــط  عــن  الســتار  إزاحــة  يف 

العــودة. الهنــديس لحديقــة شــهداء 

واســتمع املشــاركون لــرشح مــن 

مخطــط  عــن  املســؤول  املهنــدس 

ــىل  ــوي ع ــوف تحت ــي س ــة الت الحديق

مســار فلســطني الــذي ميثــل أهــم 

ــي  ــة الت األحــداث واملحطــات التاريخي

الفلســطينية،  القضيــة  عــىل  مــرت 

ــام  ــة، ك ــاحة الحري ــي إىل س ــم ينته ث

ــوم  ــي تق ــة الت ــوي الحديق ســوف تحت

ــودة إىل  ــة للع ــة العاملي ــائها الحمل بإنش

فلســطني بالتعــاون مــع بلديــة عديســة 

واتحــاد بلديــات جبــل عامــل عــىل 

ــة إىل  ــرح، إضاف ــرض وم ــدرج للع م

مبنــى للفعاليــات الداخليــة والنــدوات، 

كــام وتضــّم الحديقــة  العديــد مــن 

ــامء  ــامة بأس ــة املس ــات املنفصل الجلس

املــدن الفلســطينية.

العلــم  برفــع  االفتتــاح  واختتــم 

تواجــه  ســارية  عــىل  الفلســطيني 

ــارك  ــة. ش ــطينية املحتل األرايض الفلس

الفلســطيني  الســفري  االفتتــاح  يف 

يف لبنــان أرشف دبــور، وأمــني رس  

منظمــة التحريــر يف لبنــان ومســؤويل 

اإلســالمي  والجهــاد  حــامس  حركــة 

العامــة  والقيــادة  الشــعبية  والجبهــة 

ووجبهــة  الدميقراطيــة  والجبهــة 

الشــعب  حــزب  و  الشــعبي  النضــال 

الفلســطيني، إضافــة إىل مســؤول ملــف 

رئيــس  و  اللــه  حــزب  فلســطني يف 

ــس  ــل، ورئي ــل عام ــات جب ــاد بلدي اتح

بلديــة عديســة .

وكان قــد تــم خــالل العــام الفائــت 

بعــدد  الحديقــة  يف  أشــجار  غــرس 

شــهداء مســريات العــودة الذيــن ارتقوا 

يف غــزة حيــث حملــت كل شــجرة اســم 

شــهيد مــن الشــهداء تخليــًدا لذكــراه.

إزاحة الستار عن المخطط الهندسي
لحديقة شهداء العودة 
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العاملــي  القــدس  يــوم  ملناســبة 

»النكبــة«،  العــودة  يــوم  وذكــرى 

يف  املقاومــة  دعــم  لجنــة  أزاحــت 

ــتار عــن نصــب شــهداء  فلســطني الس

مســرية العــودة الـــ6 الذيــن استشــهدوا 

عــام  اإلرسائيــي  العــدو  برصــاص 

إيــران  حديقــة  يف  وذلــك   ،2011

ببلــدة مــارون الــراس، بحضــور ســفري 

دبــور،  أرشف  لبنــان  يف  فلســطني 

ــف الفلســطيني يف حــزب  مســؤول املل

أمــني رس  اللــه،  اللــه حســن حــب 

حركــة فتــح يف لبنــان فتحــي أبــو 

العــردات، ممثــل حركــة حــامس يف 

ــادي،  ــد اله ــد عب ــور أحم ــان الدكت لبن

ــودة  ــة للع ــة العاملي ومنســق عــام الحمل

ــاس،  ــف عب ــيخ يوس ــطني الش إىل فلس

ــطينية،  ــل الفلس ــن الفصائ ــني ع وممثل

ــهداء  ــل ش ــامء وعوائ ــن العل ــدد م وع

الالجئــني  مــن  وعــدد  العــودة، 

الفلســطينيني يف مخيــامت الشــتات.

امللــف  مســؤول  وقــال 
اللــه،  حــزب  يف  الفلســطيني 
حســن حــب اللــه: »أنتــم أيهــا الغرب 
الحاقــد بشــقيه األورويب واألمريــي 

أرض  اغتصــاب  جرميــة  يف  رشكاء 

ــعب  ــذا الش ــري ه ــطني، ويف تهج فلس

مــن أرضــه ملــدة تتجــاوز ســبعة عقــود 

مــن الزمــن، وعــذاب وقهــر وغلبــة 

أكــر مــن قــرن، وهــذا اليوم ســيتحول 

إىل يــوم عــودة، وســتعود فلســطني إىل 

أهلهــا عاجــاًل ام آجــاًل، ومــا ذلــك 

ــز«. ــه بعزي ــىل الل ع

ــة  ــني رس حرك ــٍة ألم ويف كلم
أبــو  فتحــي  لبنــان  يف  فتــح 
اليــوم  »نفتتــح  قــال:  العــردات 
النصــب التــذكاري لشــهداء العــودة 

الشــهداء  هــؤالء  صــور  ونســتحرض 

ــيام  ــزاز، س ــر واعت ــكل فخ ــال ب األبط

عندمــا كنــا نحــرض مســرية العــودة 

نحــن واألخوة يف األحزاب الفلســطينية 

اللــه  واألخــوة يف حــزب  واللبنانيــة 

وحركــة أمــل، كنــا نقــول كــم نحــن 

بحاجــة مــن حافــالت لنقل األخــوة إىل 

هــذا املــكان إلحياء مســرية العــودة«.

حركــة  ممثــل  وجــه  بــدوره، 

الدكتــور  لبنــان  يف  “حــامس” 
أحمــد عبــد الهــادي التحيــة إىل 
»الشــعب الفلســطيني الصامــد املرابــط 

واملقــاوم عــىل أرض فلســطني املباركــة، 

ســجون  يف  البواســل  األرسى  وإىل 

الفلســطيني  الشــعب  وإىل  االحتــالل 

وجــه  كــام  الشــتات«،  يف  املنتــرش 

»الشــهداء  إىل  واإلجــالل  التحيــة 

الذيــن ضحــوا بدمائهــم مــن أجــل 

ــطني  ــة فلس ــدس عاصم ــى الق أن تبق

إىل األبــد، مشــريًا إىل أنــه يف مثــل 

ــبان  ــن ش ــدد م ــام ع ــوم، ق ــذا الي ه

يكتبــوا  لــي  الفلســطينية  املخيــامت 

ــم  ــموا بدمائه ــة ويرس ــم الزكي بدمائه

الطاهــرة عهــد العــودة والتحريــر«.

ــل  ــع إكلي ــرى وض ــام، ج ويف الخت

ــذكاري  ــب الت ــد النص ــر عن ــن الزه م

العــودة باســم  شــهداء  ملســرية 

االحتفــال. يف  املشــاركني 

إزاحة الستار عن نصب شهداء مسيرة العودة
في مارون الراس
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إن أسفل الحرم اإلبراهيمي املعروف 
حاليًا هناك مغارة تسمى مغارة األنبياء 

أو الغار الرشيف ويسميها اليهود 
مغارة »املاكفيال« وتعني املغارة الطهور 

املباركة، فام قصة هذه املغارة ؟

هــذا املــكان كان عبــارة عــن حقــل 
ــارة موجــودة  ــه أشــجار ومغ صغــري في
يف طــرف الحقــل، وكانــت مملوكــة 
لشــخص يُســّمى »عفــرون الحثّــي«، 
اشــرتى النبــي إبراهيــم عليــه الســالم 
ــن  ــام ودف ــل 4000 ع ــارة قب هــذه املغ
ــا وأوىص أن يدفــن  ــه ســارة فيه زوجت
فيهــا فيــام بعــد، كــام ودفــن فيهــا 

ــم. ــاء وأزواجه ــن األنبي ــدد م ع

قــال ابــن كثــري يف كتابــه البدايــة 
والنهايــة: »فقــربه )أي إبراهيــم( وقــرب 
ولــده إســحاق وقــرب ولــد ولــده يعقــوب 
ــد  ــد حــربون، وهــو البل ــة ببل يف املربّع
وهــذا  اليــوم«،  بالخليــل  املعــروف  

ــة. ــى بالتَّواتــر أّمــة بعــد أّم ُمتَلَقَّ

وبعــد الفتوحــات اإلســالمية تــم 
وتــم  اإلبراهيمــي  الحــرم  ســقف 

تحويلــه إىل مســجد ثــم مصــىل رئيــيس 
. للمسلمني

ــا،  ــداث أيًض ــّم األح ــن أه وكان م
ــور  ــاف قب ــن اكتش ــه ع ــم إعالن ــا ت م
ــت  ــام 1119، تح ــة ع ــاء الحقيقي األنبي
القديــس  كنيســة  رئيــس  إرشاف 
يــوم  ويف  رينيــه،  واســمه  أبراهــام 
ــن  ــاس م ــض الن ــن بع ــو، ومتك 7 يولي
الحاخــام  دخلهــا  وقــد  زيارتهــا، 

.1163 عــام  التطيــي  بنيامــني 

مداخل املغارة:
إن هــذه املغــارة لهــا ثالثــة مداخل، 
الجنوبيــة  الجهــة  يف  يقــع  أحدهــا: 
ــي  ــام النب ــرب مق ــجد ق ــة للمس الغربي
ــم  ــق بالكامــل، ويقي يوســف، وهــو ُمغل

ــم. ــده صلواته ــود عن اليه

ُمصــىّل  يف  الثــاين:  واملدخــل 
اإلســحاقية يف الجهــة الشــاملية مقابــل 
ــة  ــة ُمغلق ــه فتح ــرب، ول ــراب واملن املح
برخامــة ُخرقــت مــن وســطها وعليهــا 

ــري. ــايس صغ ــاء نح غط

واملدخــل الثالــث: أيًضــا يف مصــىل 
ــه  ــرب فوق ــني املن ــىل مي ــحاقية ع اإلس
ــة  ــا أربع ــرية تحمله ــرضاء صغ ــة خ قب
أعمــدة رخاميــة، ولــه فتحــة ُمغلقــة 
بالكامــل، وهــذه الفتحــة تنتهــي إىل 
ــم  ــل إىل رسداب منتظ ــة تُوص 15 درج

يتصــل هــذا الــرداب ببــر الغــار يف 

ــحاقية،  ــىّل اإلس ــاملية ملُص ــة الش الجه

ُســدتا  فرزتــان  الــرداب  ويف 

املســلّح. باإلســمنت 

أراد   1967 عــام  أنّــه  ويُذكــر 

اليهــودي موشــيه دايــان اكتشــاف مــا 

يف داخــل املغــارة، فقــام باســتئجار 

ــن  ــت م ــال، فنزل ــمها ميش ــاة، واس فت

ــت  ــحاقية، وتجّول ــارة اإلس ــل املغ مدخ

يف الغرفــة وقامــت بتصويــر بعــض 

أجــزاء املغــارة بواســطة كامــريا كانــت 

بحوزتهــا.

مغارة األنبياء أو الغار الشريف



موقعها: 
تقع إىل الشامل الغريب من جنني وتبعد عنها 18كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة 8500 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 417 نســمة 

وعــام 1931 حــوايل 857 نســمة ارتفــع إىل 1103 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- هّجر االحتالل الصهيوين أهايل القرية عام 1948.

- أقام االحتالل الصهيوين عىل أرايض القرية مستوطنة »مجيدو«.

اللجون
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