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مسيرُة اإلصالح بدايُة النصر والعودة
كلــا ظهــر الفســاد واســتفحل، وكلــا انطمســت معــامل العقيــدة الســليمة وُشــّوهت، وكلــا أطــل الظلــم برأســه 

حتــى ظــّن أنــه هــو القــّوة املُطلقــة املُتحكمــة يف حيــاة البــر، جــاء القــدر اإللهــي ليُصــّوب حركــة املجتمعــات 

مــن خــال إرســال الرســل واألنبيــاء الذيــن يحملــون املنهــج اإللهــي بوعــٍي وإرادة وإخــاص، وبقــدرٍة عاليــة مــن 

الصــر والتحمــل والتفــاين واإلرصار عــى إيصــال الرســالة كــا أرادهــا اللــه عــز وجــل.

ولقــد شــاءت القــدرُة اإللهيــة لهــذه األمــة اإلســامي أن تكــون آخــر األمــم، وأن يكــون رســولها ونبيهــا آخــر 

الرســل، وأن تكــون رســالتها آخــر الرســاالت الســاوية، وأن يكــون التصحيــح وضبــط بوصلــة الحــق يف االعتقــاد 

والتريــع واالجتــاع والسياســة هــو مــن مهــات األتبــاع الرســالين، املُخلصــن لدينهــم والغيــارى عــى أمتهــم 

وتاريخهــم وهويتهــم.

مــن هنــا ميكننــا فهــم مهّمــة املجدديــن واملصلحــن يف تاريخنــا اإلســامي، بعــد أن رحــل رســولنا األعظــم 

ســيدنا محمــد بــن عبــد اللــه، وصــارت مهمــة اإلصــاح هــي التكليــف الرعــي لــكل مخلــٍص وغيــور، وأصبحــت 

ــب منافــع شــخصية، أو أمــن  كلمــة الحــق هــي رســالة اليجــوز إخفاءهــا، وال التاعــب بهــا، أو اســتخدامها لجل

شــخيص، أو غريهــا مــن القضايــا التــي يبــع بعــض البــر دينــه ونفســه مــن أجلهــا.

هــذه املســرية الرســالية بإمكاننــا أن نقرأهــا بوضــوح يف تلــك الكلــات التــي قالهــا اإلمــام الحســن بــن عــي 

ريض اللــه عنهــا، عندمــا قــرر الخــروج يف مســرية اإلصــاح، لقــد قــال: “إيّن مل أخــرج أرًشا وال بطــرًا وال ظاملـًـا، 

ــاٍة أو منهــج، وال  ــة جــدي..« لســت مســتكرًا عــى أحــد، وال مفســًدا لحي ــب اإلصــاح يف أّم وإمنــا خرجــت لطل

ــة أحــد، إنّــه اإلصــاح بــكل أبعــاده العقديــة واإلنســانية  أبغــي مــن خروجــي القتــل أو الســلب وال مصــادرة حريّ

فحســب، وهــذا هــو العنــوان الحقيقــي لرســالة جــدي رســول اللــه، منهجــي الــذي أريــد أن أدافــع عنــه وأصونــه، 

وأعيــده إىل الحيــاة، هــو املنهــج املرتبــط بالســاء، واملســتعي عــى رغبــات األرض، بهــذا الوضــوح ولهــذا الوضــوح 

خــرج ســيد شــباب الجنــة.

ــن  ــن ع ــم نُعل ــه، ث ــق ذات ــار الطري ــن بآث ــايل، ومترك ــط الرس ــذا الخ ــن له ــوم ُمتلمس ــرج الي ــا نخ وعندم

هدفنــا مــن خــال الشــعارت التــي نرفعهــا لتــدوي يف كل األجــواء اإلنســانية، وليعــرف كل العــامل أننــا دعــاة حــق 

وإصــاح، ال دعــاة ظلــم واســتكبار وســحق لآلخــر، فإننــا نُعلــن للعــامل واإلنســانية عــن هويتنــا التــي نفخــر بهــا، 

ولدينــا االســتعداد أن منــوت مــن أجلهــا.

ــواه الرســايل، وليــس مجــرّد كلــات تقــال مبناســبة،  ــداًء فارغــاً مــن محت ــة ليــس ن ــا الذل ــداء هيهــات من ن

ثــم ينتهــي مفعولهــا بانتهــاء تلــك املناســبة زمانـًـا ومكانـًـا، وشــعارنا الــذي نقولــه اليــوم يف هــذه املســرية »لبيــك 

ياحســن.. لبيــك يــا أقــى« أيًضــا ليــس شــعاًرا مجــرًدا مــن أبعــاده العقديــة والسياســية والرتبويــة، ألنـّـه شــعار 

ضبــط بوصلــة جهادنــا، إنـّـه شــعار الوقــوف يف وجــه الطغيــان بــكل صــوره، وشــعار العــزّة بــكل صورهــا، وشــعار 

إعــداد األمــة بــكل مقدراتهــا لخــوض معركــة العــزّة والكرامــة والتحــرر والعــودة.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منّسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل 

فلسطني
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هــو موكــٌب أقامتــه الحملــة العامليــة 

وجمعيــات  فلســطن،  إىل  للعــودة 

الفلســطيني،  الحــق  مــع  متضامنــة 

يهــدف لتعريــف زوار اإلمــام الحســن 

املحتلــة  بفلســطن  الســام(  )عليــه 

وقضيتهــا وشــعبها ومأســاتها التــي هي 

امتــداد ألحــزان كربــاء ومآســيها، كــا 

يعــرّف بنضــال الفلســطينين يف ســبيل 

وجهادهــم  العدالــة  ونيــل  التحــرر 

ــم  ــكهم بقضيته ــودة ومتّس ــق الع لتحقي

العادلــة إمنــا هــو امتــداد لــإرادة 

ــاين  ــغ مع ــدت أبل ــي جّس ــينية الت الحس

النضــال  غايــات  وأســمى  الجهــاد 

والكفــاح والتضحيــة.

ــّم  ــذي يض ــب ال ــاهم املوك ــا س ك

وأفــام  وتصاميــم  لصــور  معــارض 

قصــرية عــن فلســطن وتاريخهــا وعــن 

واقــع االحتــال واملقاومــة والشــعب 

الثــورة  معــاين  إظهــار  يف  واألرض، 

مختلــف  يف  ومتظهراتهــا  الحســينية 

ــرٍة  ــالٍة عاب ــة، كرس ــات واألزمن املجتمع

لــكّل االعتبــارات تنــادي اإلنســان الحّر 

حيثــا كان بالثــورة عــى الظاملــن 

وعــدم الرضــا بغــري الحريــة والعدالــة 

ــة. التام

مــن  الــزوار  املوكــب  واســتقبل 

مختلــف أنحــاء العــامل، وكان للوفــد 

عراقيــة  ملرجعيــات  عــّدة  زيــارات 

كــا أنــه أقــام عــّدة نــدوات بحضــور 

اعتباريــة. شــخصيات 

نداُء األرَبعين هو نداُء األقصى
لبيك يا حسين.. لبيك يا أقصى

موكب نداء األقصى
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األقــى،  نــداء  موكــب  رفــع 

الــذي شــارك يف مســرية األربعــن 

ــف  ــي النج ــن مدينت ــق ب ــى الطري ع

ــطن  ــر فلس ــعارات تحري ــاء، ش وكرب

مركزيــة  عــى  والتأكيــد  والقــدس، 

افتتــح  حيــث  الفلســطينية،  القضيــة 

املوكــب عــدد مــن العلــاء، بينهــم وفــٌد 

ضــّم علــاء ديــن فلســطينين.

ــل  ــن داخ ــايئ، م ــٌد عل ــد وف وأكّ

ــان  ــينية املقدســة، أّن “كي ــة الحس العتب

زوال”،  إىل  اإلرسائيــي  االحتــال 

داخــل  العلــاء  مــن  جمــٌع  وردد 

ــددة  ــعارات من ــيني، ش ــن الحس الصح

املتحــدة،  والواليــات  بـ”إرسائيــل” 

املســلمن. وحــدة  عــى  مؤكــًدا 

العلــاء  وفــد  عضــو  وقــال 

الفلســطينين، الشــيخ ســعيد قاســم، 

إّن »التفاعــل يف الصحــن الحســيني 

ــل  ــاً أّن “التفاع ــع”، مضيف ــاق التوق ف

كان كبــرياً جــداً يف الصحــن الحســيني 

تحريــر  نــداءات  مــع  بكربــاء، 

فلســطن«.

وأثنــاء حضــور الوفــد إىل الصحــن 

الحســيني إســتمعوا إىل خطبــة ســاحة 

ــي،  ــى القزوين ــيد مرت ــه الس ــة الل آي

الــذي أكــد عــى مظلوميــة القضيــة 

ــا. ــا إىل نرصته ــطينية ودع الفلس

علــاء  تجمــع  عضــو  وقــال 

املســلمن، الشــيخ جهــاد الســاعدي، إّن 

ــة  ــة اإلمــام الحســن هــي قضي “قضي

املظلومــن.. يربطهــا بقضيــة فلســطن 

واألقــى الكثــري”.

وأضــاف إّن مــا “يربــط هاتــن 

القضيتــن رابــٌط نســبي، رابــط رشفــاء 

فلســطن وهــم يعــودون إىل جدنــا 

اإلمــام عــي )عليــه الســام( وفاطمــة 

والحســن  الســام(  )عليــه  الزهــراء 

)عليــه  والحســن  الســام(  )عليــه 

الســام(”. الســام( وزينــب )عليــه 

اتحــاد  رئيــس  لفــت  بــدوره، 

ــد  ــيد حمي ــة، الس ــات العراقي التلفزيون

تحريــر  “نــداء  أن  إىل  الحســيني، 

ــر  ــن حناج ــوم م ــق الي ــى ينطل األق

عراقيــة”، وتوّجــه إىل علــاء فلســطن 

والشــعب الفلســطيني بالقــول: “ســنأيت 

إليكــم إن شــاء اللــه زحفــاً كــا علمنــا 

اإلمام الحسن )عليه السام(”.

العلــاء  وفــد  عضــو  أمــا 

الفلســطينين، الشــيخ ســعيد قاســم، 

ــاك محــوًرا ســيقود هــذه  أكــد أّن “هن

املقاومــة مــن أجــل تحريــر فلســطن”.

ــوع  ــذه الجم ــع أّن “مبــا أن ه وتاب

ســتتوجه إىل فلســطن يوًمــا مــا، فإننــا 

ــم  ــتبر به ــطن لنس ــن فلس ــا م قدمن

خــريًا ولنكــون طائعهــم إىل القــدس”.

املصدر: وكالة يونيوز 

فلسطين في قلب مسيرة األربعين
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الزيــارة  تاريــخ  يف  مــرّة  ألول 
مــن  موكــٌب  يُنصــب  األربعينيــة 
بحضــوٍر  العربيــة،  فلســطن  دولــة 
ــري متثــل يف رجــال ديــن  ــز وكب ممي
ــطن  ــباب ناش ــرب وش ــطينن وع فلس
وفاعلــن جــاؤوا لخدمــة زوار أيب عبــد 
اللــه الحســن )عليــه الســام(، رافعــن 
ــا  ــك ي ــن.. لبي ــا حس ــك ي ــعار “لبي ش
ــاح موكــب »نــداء  أقــى” خــال افتت

األقــى«.

فلســطني والحســني )عليــه 
الســام(

عضــو تجمــع العلــاء املســلمن يف 
لبنــان، ســاحة الشــيخ عــادل الــرتيك 
مــن فلســطن املحتلــة قــال: “جئنــا 
مــن لبنــان كعلــاء ديــن مــن فلســطن 
لنؤكــد أَن طريــق فلســطن ينطلــق مــن 
الحســن  نهــٍج وفكــر وروح اإلمــام 
ــذي  ــر ال ــذا الفك ــام(، وه ــه الس )علي

صنعــه اإلمــام بدمــه الــذي انتــرص 
ــة. عــى ســيف الطاغي

ــاء  ــا إىل كرب ــه »جئن ــاف أنّ وأض
لنؤكــد عــى أّن ثــورة الحســن ونهجــه 
بــاٍق يف فكرنــا وروحنــا وعملنــا لذلــك 
تحريــر فلســطن يتطلــب الرجــوع إىل 
ثــورة اإلمــام )عليــه الســام( كــا قــام 

بثورتــه عــى الطغــاة والظاملــن”.

وشــدد عــى أّن »األحــرار يحملــون 
ــك  ــه، لذل ــره ونهج ــن وفك روح الحس
ونقــول  ينكــروا،  أن  الصعــب  مــن 
ــا ســنحرر املســجد األقــى  للعــامل إنن
وكل فلســطن مــن الصهاينــة وإننــا 
أخذنــا مــن ثــورة الحســن ونهجــه 
هــذا الفكــر املقــاوم والثــوري«، متابعــاً 
»نقــول للمطبعــن مع العــدو الصهيوين 
إنــه ســيأيت يــوم ليــس لهــم مــكان يف 
أوطانهــم وشــعوبهم وبلدانهــم إمنــا 
ــخ،  ــل التاري ــم يف مزاب ــيكون ذكره س

ألنهــم باعــوا القضيــة األم املركزيــة 

قضيــة فلســطن واألقــى باعوهــا 

بثمــٍن بخــس ويريــدون أن يبقــون عى 

عروشــهم وكراســيهم”.

»العــدو  أّن  الــرتيك  وبــّن 

الصهيــوين يعمــل عــى تحريــك الفتنــة 

املذهبيــة بــن الســنة والشــيعة مبختلف 

الطــرق واألســاليب وعندمــا يرانــا أننــا 

والحــرم  كربــاء  ســاحة  يف  نقــف 

ــدو أّن  ــيعلم الع ــدس س ــيني املق الحس

هــذا الحلــم الــذي حلــم بــه مــع بعــض 

ــذا  ــيكون ه ــاً وس ــب رساب ــدول ذه ال

املوقــف صفعــة كبــرية لــكل مــن يحلــم 

ــوين”. ــدو الصهي ــع الع ــع م بالتطبي

رسائل املوكب
ــب  ــذا املوك ــب ه ــة نص ــن كيفي وع

ــة  ــة العاملي ــام للحمل ــق الع ــري املنس يش

ــف  ــيخ يوس ــطن، الش ــودة إىل فلس للع

»نداء األقصى«
أول موكب فلسطيني للتعريف بالقضية وربطها بثورة 

اإلمام الحسين )عليه السالم( ضد الظلم



الرنامــج  هــذا  »فكــرة  إّن  عبــاس، 
األوىل  تتمثــل   3 برســائل  مختزلــة 
ــك  ــن.. لبي ــا حس ــك ي ــعاره »لبي يف ش
ــام  ــن أّن اإلم ــط ب ــى” وترب ــا أق ي
الحســن وقيامــه لرفــع الظلــم ونــرص 
فيهــا  يتجــى  وبــن قضيــة  العــدل 
ــة  ــن مواجه ــم بأجــى صــوره وب الظل
الطاغيــة يزيــد وطغــاة العــرص املتمثلــة 

باليهــود الصهاينــة.

الرســالة  أن  عبّــاس  وأوضــح 
الثانيــة فهــي رٌد عــى كل محــاوالت 
األمــة  هــذه  أبنــاء  بــن  الفصــل 
إليجــاد عــداوات داخليــة عــى حســاب 
نــداء  وموكــب  الواقعيــة،  العــداوات 
الشــعب  إّن  للعــامل  يقــول  األقــى 
الفلســطيني وســّنة العــامل يحبــون ســيد 
الشــهداء وميشــون عــى دربــه ونهجــه 

عــزاءه. مراســم  ويحــرون يف 

وبــّن أّن الرســالة الثالثــة تقــول 
ــي  ــعب العراق ــى أن الش ــن يدع إّن “م
ــو  ــطينية ه ــة الفلس ــن القضي ــد ع ابتع
ــكل  ــى بش ــح ويتج ــري صحي ــاٌء غ ادع
والطيــب  العفــوي  للتفاعــل  واضــح 
القضيــة  مــع  الــزوار  هــؤالء  لــكل 

الفلســطينية”.

ــدت  ــرة ول ــاس أّن »الفك وشــدد عب
ــم  ــاء وأوله ــن العل ــة م ــن مجموع م
الفلســطينيون الذيــن يواكبــون مراســم 
ــة  األربعــن العظيمــة وحشــودها الهائل
الحســن  اإلمــام  بحــب  ويشــعرون 
قمنــا  لذلــك  وشــعاراته،  وقضيتــه 
بدعــوة 20  شــخصية مــن رجــال ديــن 
ــة  ــاؤوا للخدم ــطن ج ــن وناش وفاعل

يف موكــب نــداء األقــى«.

جئنا للخدمة
الهيئــة  عضــو  قــال  بــدوره، 
ــع  ــو تجم ــان، وعض ــامية يف لبن اإلس
ــان، ســاحة  ــلمن يف لبن ــاء املس العل

ــم مــن  ــدوره: “جئناك ــد ق الشــيخ محم
ــزوار  ــاً ل ــون خدام ــي نك ــطن ل فلس
أيب عبــد اللــه الحســن )عليــه الســام( 
إخوتنــا  مــن  ووجدنــاه  ملســناه  ملــا 
املســلمن العراقيــن من حفــاوة وتأييد 
ــس  ــٌر لي ــو أم ــة الفلســطينية وه للقضي
غريبــاً عــى الشــعب العراقــي األصيــل 
املســلم الــذي قــدم آالف الشــهداء عى 
طريــق فلســطن ومــا زال يقــدم حتــى 
ــي  ــعب العراق ــي الش ــن نحي اآلن، ونح
وإن  مظلوميتــه  جانــب  إىل  ونقــف 
النــرص حليفنــا  اللــه ســيكون  شــاء 
ــا  ــد م ــطن بع ــى أرض فلس ــاً ع جميع
انتــرص املســلمون عــى عمــاء أمــريكا 
املتمثلــة بعصابــات داعــش والنــرصة 
وباقــي التنظيــات اإلرهابيــة املأجــورة 
التــي تعمــل ألجنــدات خارجيــة ومنهــا 
إلرسائيــل، لذلــك حرنــا تجربــة أوىل 
وســنواصل يف الســنوات املقبلــة العمــل 

ــة”. ــك التجرب عــى توســيع تل

ــا  ــا تعلمن ــه “ال شــك أنن وأوضــح أنّ
كيــف  الحســن  اإلمــام  ثــورة  مــن 
ــى  ــرص ع ــي ننت ــون ل ــون مظلوم نك
مــن يكيــدون لنــا ويتآمــرون علينــا 
ــورة  ــن ث ــتمد م ــا لنس ــا، وجئن ويقتلونن
والتفــاين  اإلميــان  قــّوة  الحســن 

ــر كل  ــرية لتحري ــل املس ــاء لنكم والعط
الــرتاب الفلســطيني وكل البلــدان التــي 
ــيطرتها  ــال س ــن خ ــريكا م ــا أم تحتله
وظلمهــا عليهــا، ومــن يريــد أن يتاكــد 
مــن أن هــذه األمــة اإلســامية أمــة 
ومجاهــدة  ونــرية  وخــرية  واحــدة 
تلــك  إىل  وينظــر  فليــأيت  ومقامــة 
الحشــود الغفــرية التــي ومنــذ أيــام 
ــد  ــق لتأك ــى الطري ــا ع ــري قوافله تس
العطــاء والفــداء  أّن مســرية  للعــامل 
والدمــاء التــي افتتحهــا اإلمــام ايب 
ــع  ــل رف ــن أج ــن م ــه الحس ــد الل عب

املضلوميــة عــن النــاس«.

وأشــار إىل أنّــه جئنــا لنقــول أّن 
رافضــة  أمــة  هــي  الشــعوب  هــذه 
أوراق  كل  ستســقط  وإنهــا  للتطبيــع 
التطبيــع مــع العــدو اإلرسائيــي وكل 
مــن يكيــل مبكيــال أمــريكا وإرسائيــل، 
تطبيــع  هنــاك  يكــون  لــن  لذلــك 
لطاملــا أننــا نشــاهد األطفــال يســريون 
اللــوايت  والنســاء  الركــب،  هــذا  يف 
ــول  ــمس، ونق ــر الش ــت ح ــن تح ميش
للنــاس كــا قالهــا اإلمــام الحســن 
ــه ال أعطيكــم بيــدي  يف كربــاء: “والل
ــرار  ــم ف ــّر منك ــل وال أف ــاء الذلي إعط

العبيــد.. وهيهــات منــا الذلــة”.
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ــتقبل  ــة، اس ــام األربعيني ــدى أي ــى م ع

مــن  مجموعــًة  األقــى”  “نــداء  موكــب 

الوفــود والشــخصيات الرســمية والشــعبية 

كان مــن أبرزهــا:

نــداء  تلبــي  العــراق  عشــائر 
ألقــى ا

ــب  ــراق موك ــائر الع ــن عش ــٌد م زار وف

ــى  ــد ع ــد الوف ــث أكّ ــى«، حي ــداء األق »ن

أّن العشــائر العراقيــة »متمســكة بالقضيــة 

كل  قاطًعــا  رفًضــا  وترفــض  الفلســطينية 

كيــان  مــع  واملهادنــة  التطبيــع  خطابــات 

اإلرسائيــي«. االحتــال 

ــدر  ــا وه ــائر »براءتن ــد العش ــن وف وأعل

دم كل شــخص ينتمــي للعشــائر العراقيــة 

مــع  ويتعــاون  للتطبيــع  ويســعى  الغيــورة 

األمــة  قضيــة  رشف  يبيعــون  الذيــن 

الفلســطينية وقدســيتها للمحتــل الصهيــوين«.

عــي  الســيد  ســامحة  ممثــل 
العــراق يف  الخامنئــي 

ــورة  ــد الث ــاحة »قائ ــل س ــا زار ممث ك

االســامية اإليرانيــة الســيد عــي الخامنئــي« 

يف العــراق، الســيد مجتبــى الحســيني موكــب 

نــداء األقــى والتقــى بعلــاء من فلســطن، 

وعــّدة بلــدان عربيــة.

ــًة  ــب هدي ــى املوك ــون ع ــّدم القامئ وق

ــطن،  ــة فلس ــي خريط ــيني وه ــيد الحس للس

ــب. ــه للموك ــام زيارت ــك يف خت وذل

من أصفهان
إمــاُم  األقــى  نــداء  موكــَب  زار 

ــوىس  ــام م ــت اإلم ــب بن ــيدة زين ــام الس مق

الكاظــم، يف مدينــة أصفهــان، مؤكــًدا دعــم 

ــعب  ــال الش ــن لنض ــرار واملؤمن ــع األح جمي

الفلســطيني.

محافظ كرباء السابق
ــاء  ــابق لكرب ــظ الس ــدوره، زار املحاف ب

آمــال الديــن الهــر، موكــب »نــداء األقــى« 

ــة الفلســطينية. ــًدا دعمــه للقضي مؤك

8

وفوٌد وشخصيات رسمية وشعبية 
في موكب »نداء األقصى«



9

- 2
45

 - 
ون

بع
وأر

ة 
س

خم
 و

ان
مئت

د 
عد

 ال
- 

الخميس 24 صفر 1443هـ، الموافق لـ 1 أكتوبر 2021 

ــة موكــب »نــداء األقــى« قــام األعضــاء بزيــارٍة إىل عــدٍد مــن الســادة العلــاء ومراجــع التقليــد يف العــراق،  ضمــن خطّ

ــا املتعــددة  ــة الفلســطينية، وخلفياته ــاً مــن الفهــم واإلحاطــة بواقــع القضي ــاء واملراجــع مســتوًى عالي ــع العل ــدى جمي ــث أب حي

وآفــاق العمــل مــن أجلهــا.

من الشخصيات العلمية واملرجعية التي قام الوفد الفلسطيني بزيارتها:

أبرز زيارات موكب نداء األقصى

آية الله الشيخ بشير النجفي

آية الله الشيخ محمد اليعقوبي

آية الله الشيخ محمد تقي المدرسي



10

السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل

ــع  ــداء األقــى، مجم ــب ن ــن موك ــايئ م ــٌد عل ــراق، زار وف ــي يف الع ــا الطائف ــا وتعدده ــزة بتنوعه ــه املتمي وخــال جوالت

ــه ــوا بالقامئــن علي ــاين. والتق ــادر الجي ــد الق ــام عب ــام اإلم ــد مق ــا زار الوف ــه اإلســامي، ك ــة للفق ــام أيب حنيف اإلم

وزار وفــٌد علــايّئ مشــرتك مــن الحملــة العامليــة للعــودة إىل فلســطن، وتجّمــع علــاء املســلمن وعلاء من فلســطن وســوريا 

والعــراق ولبنــان جامعــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( يف العــراق والتقى برئيســها ومؤسســها الســيد د.محســن القزويني.
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الخميس 24 صفر 1443هـ، الموافق لـ 1 أكتوبر 2021 

ــة  ــبوع االنتفاض ــات أس ــن فعالي ضم

2021 الــذي حمــل شــعار “االنتفاضــة 

العامليــة  ومبشــاركة الحملة  مســتمرة”، 

خــال  فلســطن من  إىل  للعــودة 

موقــع  أقــام  دول؛   9 يف  أعضاءهــا 

املياديــن اســبانيول بالتعــاون مــع برنامــج 

“دردشــة يف زمــن الحجــر” نــدوة دوليــة 

ــوان “فلســطن – حــق العــودة” عــر  بعن

تطبيــق زووم وبُثــت عــر اليوتيــوب.

ــب  ــن النخ ــد م ــت العدي ــدوة ضم الن

واملفكريــن واإلعاميــن الناشــطن يف 

الدفــاع عــن  القضيــة الفلســطينية يف 

)إســبانيا،  وإســبانيا  الاتينيــة  القــارة 

فنزويــا،  كوبــا،  تشــيي،  األرجنتــن، 

والواليــات  كنــدا  لبنــان،  الرازيــل، 

املتحــدة األمريكيــة(، بــإدارة مشــرتكة مــن 

تشــيا سانشــيز،  االســباين،  اإلعامــي 

ومديــرة موقــع املياديــن اســبانول، وفيقــة 

ابراهيــم.

اســتهل املشــاركون اللقاء بتحيــة إكبار 

وتضامــن لــأرسى األبطال الســتة وشــدوا 

عــى أيديهــم وأيــدي مقاومــي فلســطن، 

معربــن عــن الثقــة بتحقيــق حريتهــم 

قريبــاً بإرادتهــم الفوالذيــة.

مواضيــع  املشــاركون  ناقــش  كــا 

ــق بنضــال الشــعب الفلســطيني  عــدة تتعل

ــكال.  ــددة األش ــه متع ــازات مقاومت وإنج

هزميــة  بدايــة  أن  عــى  وتوافقــوا 

تاريــخ   2000 عــام  كانــت  االحتــال 

أو  قيــد  بــا  اإلرسائيــي  االنســحاب 

تحــت  اللبنانيــة  األرايض  مــن  رشط 

رضبــات املقاومــة، وثــم يف حــرب متــوز 

2006. كــا أجمــع املشــاركون عــى أن 

حــق العــودة يتحقــق مبقاومــة الشــعب 

الفلســطيني يف كل املياديــن، باإلضافــة 

ــطيني  ــباب الفلس ــوي للش ــدور الق إىل ال

إىل   1948 عــام  املحتلــة  األرايض  يف 

ــوم  ــي يق ــن الت ــات التضام ــب حم جان

بهــا الناشــطون يف جميــع أنحــاء العــامل. 

وأكــدوا أن فلســطن التاريخيــة هــي مــن 

ــى  ــا ع ــع أبنائه ــر لجمي ــر إىل النه البح

تنــوع مشــاربهم.  

ــق  ــو، ملنس ــر الفيدي ــة، ع ويف مداخل

الحملــة العامليــة للعــودة إىل فلســطن، 

ــا  ــه: “يوًم ــال إن ــاس ق الشــيخ يوســف عب

بعــد يــوم يثبــت أبنــاء االنتفاضــة أن 

مجــرد  تكــن  ومل  ليســت  انتفاضتهــم 

بــل  عابــر،  وجــزيئ  تاريخــي  حــدث 

ــت  ــتمرة، وتحول ــة مس ــت االنتفاض أصبح

حيــاة”. نظــام  إىل  فلســطن  يف 

مقاربــة  عبــاس  الشــيخ  وقــّدم 

مقارنــة  تاريخيًــا  الفلســطيني  للنضــال 

بقيــادة  الاتينيــة  الشــعوب  بنضــال 

عظــاء تاريخيــن مثــل تــي غيفــارا 

وفيــدل كاســرتو والقائــد تشــافيز والقائــد 

وغريهــم. ســلياين  قاســم  الشــهيد 

ويف ســياق النــدوة، نــددت رئيســة 

الشــبكة العربية للســيادة واألمــن الغذايئ، 

ــن  ــال م ــرت، مبارســات االحت رزان زعي

ــا  ــجار وغريه ــع األش ــوت وقط ــدم البي ه

مــن أعــال تعســفية ظاملــة تهــدف للنيــل 

مــن عزميــة الفلســطينين وتريدهــم 

تقــوم  مــا  وعرضــت  أرضهــم.  خــارج 

ــت  ــة” لتثبي ــة الطبيع ــة لحاي ــه “العربي ب

ــه. ــطيني يف أرض ــزارع الفلس امل

»فلسطين حق العودة« ندوة دولية في أسبوع االنتفاضة
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زار وفــٌد مــن الحملــة العامليــة للعــودة 

 ،2021-9-14 الثاثــاء  فلســطن،  إىل 

ــريوت،  ــر يف ب ــة الجزائ ــفارة جمهوري س

وعقــد لقــاًء مــع الســفري الجزائــري عبــد 

تســلّم رســالة  الــذي  ركايبــي  الكريــم 

شــكر وتقديــر وتضامــن مــن الحملــة 

ــري  ــس الجزائ ــة إىل الرئي ــة العاملي العاملي

ــون. ــد تب ــد املجي عب

رّس  أمــن  تضّمــن  الــذي  الوفــد 

امللــك  عبــد  الدكتــور  العامليــة  الحملــة 

ســكرية واملديــر النفيــذي الدكتــور أحمــد 

عبداللــه وفريقــي اإلعــام والعاقــات 

العربيــة، حمــل إىل الســفري الجزائــري 

الحملــة  أعضــاء  مــن  موقّعــة  رســالة 

العامليــة تشــكر وتقــّدر خطــوات الجزائــر 

يف  تبــون  الرئيــس  بقيــادة  األخــرية 

مواجهــة التطبيــع األفريقــي الرســمي مــع 

كيــان االحتــال اإلرسائيــي عــر إعانــه 

عضــًوا مراقبًــا يف االتحــاد األفريقــي 

ــاد. ــاء االتح ــض أعض ــل بع ــن قب م

املوقــف  أّن  الرســالة  وأكــدت 

الجزائــري مل يكــن مفاجئًــا، بــل اعتــرت 

أنــه كان “مــن الطبيعــي أن تتّخــذ الجزائر 

الشــقيقة هــذه املبــادرة، وذلــك ملــا يحملــه 

ذلــك القــرار الشــائن مــن تلويــٍث لتاريــخ 

وحــارض القــارة اإلفريقيــة، وتنكُّــٍر لكفــاح 

مــا  إىل  باإلضافــة  املظلومــة؛  شــعوبها 

يعــّر عنــه ذلــك القــرار مــن عــداء ســافٍر 

وإنــكاٍر  العادلــة،  الفلســطينية  للقضيــة 

ــوم”. ــطيني املظل ــعب الفلس ــوق الش لحق

ــالتها  ــة يف رس ــة العاملي ــت الحمل وأثن

الــدول  مــن  العديــد  انضــاَم  عــى 

األفريقيــة إىل املبــادرة الجزائريــة منّوهــًة 

ــن  ــا م ــري معه ــايب الكب ــَل اإليج “بالتفاع

ِقبــل الشــعوب وخاصــًة يف العــامل العريب 

واإلســامي”.

وجــرى نقــاش حــول األوضــاع يف 

ــات  ــه العائ ــرض إلي ــا تتع ــطن وم فلس

الفلســطينية مــن تهجــري وهــدم ال ســيا 

يف القــدس ومحيطهــا.

بــدوره أكــد الســفري ركايبــي عــى 

ــل  ــري القاب ــطيني غ ــعب الفلس ــق الش “ح

للجــدال يف النضــال مــن أجــل حريتــه”، 

كــا شــّدد عــى موقــف الجزائــر الحاســم 

تجــاه القضيــة الفلســطينية منــذ اســتقال 

التحــّي  “وجــوب  إىل  الفتًــا  الجزائــر، 

ــا ألن مــن  ــا خــال نضالن بالتفــاؤل دامئً

يناضــل مــن أجــل الحــق هــو منتــرص ال 

محــال”.

كــا قــّدم الوفــد إىل ســعادة الســفري 

ــس  ــة إىل رئي ــالة املوجه ــب الرس إىل جان

فنيــة  لوحــة  الجزائريــة  الجمهوريــة 

مــن رســم الفنــان الفلســطيني أمــن 

مــع  الفلســطينية  والكوفيــة  مصطفــى، 

شــعار الحملــة العامليــة.

ــر  ــذي اســتمّر ألك ــاء ال وخــال اللق

مــن ســاعة قــام الوفــد بتقديــم تعريــف 

عــن نشــاطات الحملــة العامليــة وأعضائهــا 

يف مختلــف دول العــامل عارضــن أمامــه 

نــرصة  يف  الحملــة  إنجــازات  بعــض 

فلســطن قضيــًة وشــعبًا وتفعيــل التضامن 

الجمعيــات  ومســاندة  معهــا  الشــعبي 

والفاعلــن يف نشــاطاتهم الشــعبية.

الحملة العالمية للرئيس الجزائري:
رسالة تضامن ضد التطبيع ونصرًة لفلسطين
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الخميس 24 صفر 1443هـ، الموافق لـ 1 أكتوبر 2021 

بقلم السيد بركة

ــٍة، مقــروءة  ــة، وأي أمان الكلمــة أمان

ــت أو مســموعة. كان

وظــامل  متوحــش  عــامل  ويف 

عــن  الطــرف  تغــض  أن  يريــدك 

ــاء  ــاء واألقوي إجــرام وبشــاعة األغني

وينتظــر منــك ال بــل يفــرض عليــك 

والضعفــاء،  الفقــراء  تاحــق  أن 

بالتهــم والدعــاوي الباطلــة يك ال 

املجرمــن  أكابــر  عــى  يشوشــوا 

بتنفيــذ مخططاتهــم الجهنميــة التــي 

تبيــد شــعوبًا وتلغــي دواًل بجــرّة قلــم 

ــون. ــا يقول ك

وشــعب  فلســطن  ومظلوميــة 

ــح  ــة أوض ــة القضي ــطن وعدال فلس

مــن الواضــح وهــي كالشــمس التــي 

ــتحيل  ــا مس ــا أنه ــر جميًع ــر الب يق

أن تغطــى بغربــال وال بــأي يشء 

ــال ! ــر بب يخط

مثــل  بلــد  لفلســطن،  إضافــة 

ــة  ــوان للحضــارة والثقاف ــراق عن الع

وبقــرار  عــن  وبرمشــة  وللغنــى 

ــن«  ــوش االب ــوه »ب صــادر عــن معت

عي اتصــااًل بعيىس “ع” وبالســاء  يدَّ

اتخــذ بـــ 2003 م، تــم تدمــري البلــد 

ــات  ــن األزم ــام م ــه يف ظ وإغراق

عليــه  وأٌطلــق  واملعنويــة  املاديــة 

ــن  ــد والعري ــرن الواح ــرة الق براب

ومغولــه الحًقــا »الدواعــش« فأصيب 

صميــم  يف  الجميــل  البلــد  هــذا 

إرادتــه ويف صميــم كرامتــه وهــو ملّ 

ــد. ــاىف بع يتع

والتــزال  ديســت  أفغانســتان 

تــداس بكل أنــواع األحذية العســكرية 

وغــري العســكرية وتكالبــت عليهــا 

ــرات الشــيطانية  ــزة املخاب أهــم أجه

أمريكيــة وغربيــة وصهيونيــة وحتــى 

وال  حــق  وجــه  بــدون  إســامية 

ــاح  ــزال افغانســتان يف مهــب الري ت

ــا  ــة وكأنه ــيطانية العاتي ــة الش الدولي

غــري مســكونة بالبــر والعيــاذ بالله.

مــا  أدراك  ومــا  اليمــن  امــا 

محور األمة ومستقبل ُلعبة األمم
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مباضيــه  بأهلــه  الســعيد  اليمــن 

ــأة  ــيمه، فج ــه وش ــه وقيم وبحضارت

يــروا  الذيــن مل  العميــان  اجتمــع 

مأســاة فلســطن وشــعبها وكأنهــم 

مل يســمعوا بهــا، اجتمــع العميــان 

مــن قــادة املســلمن والعــرب بقيــادة 

حــزم  وبــكل   ! الحرمــن  حامــي 

ــن  ــن م ــر اليم ــرروا تحري ــزم ق وع

ــة  ــرب اللعين ــت الح ــن، فكان اليمني

التــي دخلــت عامهــا الســابع وُصنعت 

ــى  ــدة بــا معن مأســاة انســانية جدي

وبــا هــدف ســوى تدمــري قيــم 

األمــة وثرواتهــا والضعــاف األمــة 

وإلهائهــا بعيــًدا عــن فلســطن وعــن 

ــدس  ــب للق ــل الغاص ــة املحت مواجه

)الكيــان الصهيــوين(. وفلســطن 

أمــا لبنــان )ســويرا العــرب( 

املــايض،  القــرن  ســبعينيات  يف 

ــة  ــة والحري ــال والثقاف ــان الج لبن

واإلبــداع، لبنــان هــذا حينــا أصبــح 

وُولِــد  والتحريــر  املقاومــة  لبنــان 

فيــه منــوذج تحــرري إنســاين أعــاد 

ومســيحين-  مســلمن   – للعــرب 

ــزة والكرامــة مــن  خــال  ــم الع طع

تحريــر ارضــه دون قيــد أو رشط، 

وأذّل عــدو األمــة يف متــوز2006 

م، وحطــم عــى صخــرة صمــوده 

أحــام مــا يســمى بالــرق االوســط 

ــزم  ــك ه ــكل ذل ــة ل ــد، إضاف الجدي

العــرص  ومغــول  الجــدد  الرابــرة 

“الدواعــش”.

هــذا لبنــان الــذي فشــلت القــوى 

واالقليميــة  الدوليــة  الشــيطانية 

يف كــر شــوكته أمنيًــا وعســكريًا 

أٌعلنــت عليــه الحــرب االقتصاديــة 

الــروس والتقــى العجــم  والعــرب 

وعــى رأســهم كالعــادة الصهاينــة 

 ! الحرمــن  وحامــي  واالمريــكان 

عــى رضورة تحريــر لبنــان مــن 

نظرهــم- –اللعنــة-يف  النمــوذج 

وحاشــاه- منوذج الحرية واالســتقال 

ومنــوذج العــزة والكرامــة املفقودتن 

مــن الخليــج اىل املحيــط.

التــي  الحــروب  كل  وللتاريــخ 

كان  واللبنانيــون،  لبنــان  عاشــها 

ــان ينجــح يف النــأي  البعــض يف لبن

بنفســه عــن آثــار الحــروب، أمــا 

هــذه الحــرب االرهابيــة االقتصاديــة 

حامــي  مــن  واملحتضنــة  املتبّنــاة 

الحرمــن فهــي نجحــت بامتيــاز يف 

أن تطــال كل اللبنانيــن وأن تغطــي 

تصيــب  وأن  لبنــان  مســاحة  كل 

اللبنــاين يف روحــه ورزقــه وكرامتــه 

حــرب  أي  يف  يحــدث   مل  كــا 

ــل. ــن قب ــد م ــا البل ــرض له تع

ــم بســوريا، ومــا أدراك مــا  وأخت

ــل  ــد اآلمــن الجمي ســوريا، هــذا البل

صفــر«  »ديونــه  الــذي  الوحيــد 

ــو  ــع وه ــزرع ويصن ــا ي ــش م ويعي

أي  الحقيقــي  لاســتقال  رمــز 

ــد،  االســتقال االقتصــادي هــذا البل

ــياطن  ــرر الش ــة وق ــه اللعن ــت ب حل

واالقليميــن  الدوليــن  انفســهم 

الحرمــن  حامــي  رأســهم  وعــى 

ــن يف  ــرز الحارضي ــو اب ــادة ه كالع

افغانســتان والعــراق واليمــن ولبنــان 

ــن  ــي الحرم ــه أي حام ــوريا ألن وس

مل يعــرف لــه مكانــا تحــت الشــمس 

والغــرب  االمريــكان  عــن  بعيــدا 

والصهاينــة.

الكبــار  الشــياطن  قــرر  نعــم 

والصغــار تصفيــة الحســاب بأثــر 

رجعــي مــع ســوريا تصفيــة حســابات 

تتعلــق بالقضيــة الفلســطينية والثــورة 

وبالعمــق  االيرانيــة  االســامية 

تصفيــة حســابات تتعلــق مبوقــف 

ــت  ــدأي والثاب ــي واملب ــوريا القوم س

ــة تحريرهــا  اتجــاه فلســطن وحتمي

ــب. ــوين الغاص ــان الصهي ــن الكي م

كونيــة  حــرب  ُشــنت  لذلــك 

ــاح  ــا الس ــى فيه ــوريا التق ــى س ع

األمــرييك والغــريب والصهيــوين مــع 

مليــارات الخليــج وتــم اســتجاب 

مغــول العــرص مــن كل جنســيات 

وتدمريهــا  ســوريا  إلنهــاء  األرض 

لخــط  معلــم  رضبــِة  ولتوجيــه 

املنطقــة  يف  والثــورة  املقاومــة 

ظهــر  كــر  وبالتــايل  والعــامل 

وفلســطن،  لبنــان  يف  املقاومــة 

وحرمــان إيــران مــن أي تعاطــف 

أو دعــم أو تواصــل معهــا لخدمــة 

األمــة. ونهضــة  فلســطن 

الربــة  توجيــه  وبالتــايل 

التحــرري  للمــروع  القاصمــة 

محــور  ميثلــه  الــذي  الحقيقــي 

طهــران القــدس )محــور املقاومــة(، 

األمــة(. )محــور 

وماذا بعد ؟!

وأي خاصــات ميكــن الخــروج 

بهــا اليــوم واآلن ؟!

يتبع يف العدد القادم



موقعها: 
تقع إىل الشال الغريب من القدس وتبعد عنها 13 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا مســاحة أراضيهــا املســلوبة 15000 ألــف دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 

1945م حــوايل 40 نســمة.

االحتالل الصهيوين: 
- هدم االحتال الصهيوين القرية ورشّد أهلها عام 1948.

ــئت عــى  ــي أنش ــاف« الت ــتوطنة »نت ــة. إال إن مس ــة عــى أرايض القري ــتعمرات صهيوني - ال مس

أرايض »بيــت ثــول« يف ســنة 1982، ال تبعــد إال كيلومــرتًا واحــًدا إىل الجنــوب مــن موقــع القريــة.

ِنطاف

الخميس 24 صفر 1443هـ، الموافق لـ 1 أكتوبر 2021 
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