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 القدس نموذج ،المقاومة ودورها في بناء الوعي
 بالل حسن التل

بالل التل، املقاومة ودورها يف بناء الوعي، القدس، املقاومة، الوعي، فلسطني، مفاهيم الكلمات المفتاحية: 
 االنتصار.

 
لشررريء     وعررر  ا :قرررو م  ي  ررراوب ،فظرررت ورررردب  حاخلررري    و احلررردي   وعررر  :مرررادل الررروعي بقرررو ماللغويرررو  يشررر   

 ،املعلومرا  واملعرارا الر  رر د ذا هرعا العقرل عي الر  ففظارا العقرل فاريلرو ما مرادل ا  حفظت ووضعت يف صوا  لت.
 .اا، وعسرك ي  صرادي  واقت اور بوي ر اا واجتماعي ريف شر  ااراال  ايااري   ،ومفاهيم رشكل وعي صراحهت فيحو ا ذا قيم
مرا  علر  ولعرل يف قرول اإ ،وعي األاااية هي املماراة ال  رنجم عنرتفساحة ال .اال يف هع  اا التنعكس الوك  

" : يرر  يقررول اإمررا  عليررت السررال  ثرر  ، حليررا  ركوينررت و وآفاررو  الرروعي ق رلخرريل ملبررأ  ط لالرري عليررت السررال   د
 يتجنرررري فيررررت الصرررر عة يف ،اواضررررح   امث اررررلد جرررردد   ،وانتفرررر  بررررالعي ،ونظرررر  ف بصرررر  ، مررررأ فرررر  فتفكرررر ريمنررررا الهصررررفإ

كمرا  شرار ذا السرم  والنظر  و را   .الهصرريل معىن الوعي وهو معاين. ففي هعا القول  شار اإما  ذا  حد "املااو 
مرر  طيطررت اخلررارجي  مهاشرر ك ورواصرل ار قليرة يكررو  فياررا العقررل يف حالررة ذدباعتهررار  حالررة ع ،مرأ  دوا  بنرراء الرروعي
 ،ا  شرار اإمرا  ذا حسرأ اارتخدا   دوا  بنراء الروعيوهي احلواس اخلمرس لننسرا . كمر ،عأ ل يق منافع الوعي

ر ابصرروال بررد مررأ    يررنجم عررأ النظرر    .ايس املاررم    نسررتم  ارر د االاررتمام فررال بررد مررأ    يتهرر  السررم  رفكررري  لررف
ُرررمن } :ا لقولرررت رعرررالمصرررادق   رررُ و ه ُمهرررا وه ه ُرررمن  هعنرررنُيِب الْ يُرهنصم ُرررمن قُرلُرررويِب الْ يرهفنقهُارررو ه ُمهرررا وه ه له مرررده    ه رررمهُعو ه ُمهرررا  ُون آذها ِب الْ يهسن

جترراري  فيد مررأ  يسررتينظرر  فيهصرر  فإنررت ال بررد مررأ  و  ،وعنرردما يسررتم  اإنسررا  فيفكرر  1{كهاألهنرنعهررا م بهررلن ُهررمن  هضهررل  
ريخ فرالوعي بالترا .الروعي نتائجوهعا االنتفام مأ  هم  .وهو ما  شار ذليت اإما  يف حديثت عأ االنتفام بالعي .الغري

مررا  شررار  األهررم فارري مررا نتيجررة الرروعي  رقررد  ااتمعررا ، ودور  يف مررأ النتررائج املامررة للرروعيوبرركاكم اخلرريل الهشرر ية 
حسررأ ايتيرررار ف :فرر هم نترررائج الرروعي يتجنرري فيررت الصررر عة يف املارراو  اح  واضررر امت اررلد جرردد    ذليررت اإمررا  بقولرررت:

  هنراك عالقرة ل ديرة لرعلد ككننرا القرول بر  .ترائج الروعيمرأ  هرم ن ل ذا ا ردايوصرو ع  جيني ا رالك لاالط يق 
نائارا وعري  ب. أل  هرعا الواقر  هرو يالصرة مرا ينرتج عرأ اف   و ضع ، قول  ا و رقدم   ختلف ا، ل وواق  األمةبني حالة العق

ارارة ماراحة الروعي األااارية هري امل   باعتهرار  .العقل اجلمعي لألمرة  زهايم والقيم ال  يففاهسد املجيالوك مأ 
اإجابرة علر  هرعا  ذ نراء الروعي  املقاومة بعلد كلت وما دورها يف بفما عالقة  .ومجاعا  ال  يقو  ُا الناس  ف اد ا

 اإاالمية املعاصر ل وياصة ، كا  املقاومةاألوائل حل ال واد املؤاسينيالعودل ذا درااة اريل  ارستدعي من ،السؤال
 اا:من ى ال  ر بط بني املقاومة وبناء وعي األمة مأ العجد مجلة انحي  ، وملسريل هع  املقاومة، مناا
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حالرررة وعررري عنرررد الررر واد  رعكرررس املقاومرررة اإارررالمية يف صرررورل مرررأ صرررورها حالرررة جتسررريد للفكررر  ذ  -1
 لوالدل املقاومة. واقتصادي ا اا واجتماعي  املؤاسني ل  ورل روفري الهي ة املنااهة واملتكاملة فك ي  

ربرط الروعو واإرشراد و  ارررهط باجلمراهري مرنام كرال      ملشككة بني القادل املؤاسرني، مأ اجلوام  ا ذ  -2
ذهرريف يف متمعررا م  رغيررريذا ذحرردا   وقررد اررع  القررادل املؤاسررو  برراحل اك االجتمرراعي والسياارري،

يقررو  علرر  بنرراء  ارنوي ي رر ارغيريي رر الررعلد تلررق املقاومررة مشرر وع   ،وعلرر  مسررتوى األمررة عرري نشرر  الرروعي
 عي األمة.و 
 للمقاومة اإاالمية عملروا علر  بنراء الفر د الرع  يرؤمأ برالتغيري ويرؤمأ ب نرت جر ء املؤاسنيالقادل  ذ  -3

  عليررت    يعمررل لتغيررري واقعاررا واقيررق  هرردافاا الكرريى. فانرراك رررالز  حتمرري بررني و  ،اجلماعررة مررأ
نراء وعري الفر د واجلماعرة ليكرو  وهرعا يعريف ذعرادل ب .وبني صورل ااتم  وكينونترت ،ر بية الف د وذعداد 

 .ي اري رغي اوعي  
فقرد ارهق ترل السرال   ،للمقاومرة اإارالمية املؤاسرو مل يكأ  ول مرا جلر  ذليرت القرادل  السال  ذ  -4

املقاومررة  دور اء ااتمر  املقرراو  كجرر ء مررأوالسررعي لهنرر .عمرل موصررول لنشرر  الرروعي وار ي  اجلمرراهري
 يف التنش ة الولنية.

ومجر   بنرراء الررولأ  ،علرر   اراس الرروعي للحقرروق ،ل مررأ  دوا  اقيررق الوحردل الولنيررةاملقاومرة  دا ذ  -5
 الواحد حول هع  احلقوق.

املقاومرة بوجرت مررأ وجوهارا هرري عمليرة ذحيرراء لر و  اجلماعررة واملسرؤولية الف ديررة، ولر و  الت ررامأ،  ذ  -6
ثقافررة ااتمرر  مررأ ياصررة علرر  صررعيد ذعررادل بنرراء  ،ةمارارراملمررأ يررالل  رعيررد صررياإلة اإنسررا  وااترر 

رررعا الررردور الرررع  رلعهرررت املقاومرررة رتحرررول ذا مؤاسرررة مرررأ  وارررلوكيا ا ومؤاسرررا ا،  رررايا دبيرررالل  ُو
رعيرد بنراء وعري الفرر د   هنرا كمرا  ،رعيرد صرياإلة الفر د علر  قريم جديردلمؤاسرا  التنشر ة الولنيرة الر  

قاومررة فررإ  جت بتاررا ورار اررا . وعنرردما ررركاكم ذتررازا  املابنرراء الررولأ علرر   اررس جديرردل  ي  ررورعيررد 
واحرردل مررأ احلرراال    مررأ منرراهج التنشرر ة الولنيررة. وهررع يصررهحا  طررل درااررة ألبنرراء الررولأ، وجرر ء  

ورسرام الفر د  ذعرداد يف الوقق عينرت. فاري واريلة عنردما رتروا اوهدف   ال  ركو  فياا املقاومة وايلة  
و  برت املشر ق الرع  يعتر    ء مرأ ررار امراراا  بنراء الرولأ كجر  دما يديف بناء الولأ، وهي هدا عنر
 ويسعو  للحفاظ عل  منج ارت.

دالال  هررررررررع  املفرررررررراهيم و  ،ايررررررررتالل املفرررررررراهيم واملصررررررررطلحا    املقاومررررررررة رعمررررررررل علرررررررر  ذصررررررررال ذ -7
واملصرررطلحا  يف عقرررول النررراس. وهررررو االيرررتالل الرررع  جيعرررل الررررهع  فصررر  املقاومرررة يف كثرررري مررررأ 

علر  مسرتوى  اا ال متلرد مشر وع  يممرا جيعلارا مر د ميليشر عسك   الصر ا،األحيا  يف ذلار العمل ال
يرررر ك يف كثررررري مررررأ  العمررررل العسررررك    دال مررررأ  دوا  العمررررل املقرررراو ،   الررررولأ واألمررررة، يف حررررني 

 ،ألدوا   يرر ى إصررال  اخللررل الررع  بسررههت رقررو  املقاومررة عررأ ااررتخدا  املقاومررة األحيررا  مترر ي  ا
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علرر  التصررور اإاررالمي للحيررال فقررد    انطلقررق م ركرر ل  الرر وهررع  فررة ارسررمق ُررا ح كررا  املقاومررة
جلاراد . ومل برالنفس الطويرل يف العمرل واحل كرة واإعرداد الفكر  ، والعلمري، وا متتعق هرع  احل كرا 

للمقرراومني وللمجتمرر  املقرراو    اوفك ي رر ارتسرر م لمررل السررال  كرر دل فعررل، قهررل اإعررداد الكررايف ر بوي رر
املقاومرررررة ذا ذقامترررررت عنرررررد اقيرررررق  هررررردافاا. لرررررعلد ارررررع   ك اررررراس لهلرررررورل مشررررر وم ولررررريف رسرررررع 

ح كررة  ،ملقاومررة يف جوه هرا ووفرق التصررور اإارالمي، ارالميو  ذا الناروب بالنرراس هنوض را شرامال  اإ
 االارررررتهدادقررررد ي يرررررع شرررركل  ألمرررررة يف م حلررررة مرررررأ م احررررل رار اررررراذصررررال  خللررررل  صررررراي مسررررريل ا

 و القارررررر   ،لرررررت االجتمرررررراعي و التخ ،القتصرررررراد  و االارررررتغالل ا ، و الفسرررررراد اإدار  ،السيااررررري
 و هرررع  كلارررا. ممرررا جيعرررل الرررواعني مرررأ  بنررراء  ،رب و احرررتالل األ ،ارررلي اإرادل الولنيرررة  و ،الثقرررايف

 اخللل عي مش وم متكامل.  و  يف ذصال  هعااألمة يفك  
شر  الروعي برني املقاومة حالة رعهري عأ وعي يردي يف  وصرال األمرة لكنارا يف الوقرق عينرت  دال لن ذ  -8

 ف   وعي رسع  املقاومة لنش     بناء الولأ واألمة.
العررررودل ذا اررررريل الرررر واد املؤاسررررني حل كررررا  املقاومررررة  امنرررر اسررررتدعي  ي  ررررذ  اإجابررررة علرررر  هررررعا السررررؤال ر

 ال يقتصرر  علرر  ،ونشرر   لهنائررتالرروعي الررع  رسررع  املقاومررة    لنجررد  ،وملسررريل هررع  املقاومررة وألدبيا ررا ،اإاررالمية
ري وار ر يرأل  األصل يف املقاومة  هنرا ح كرة ذصرال  ورغ .جاني واحد مأ جواني احليال. ولكنت يشمل احليال كلاا

ال علرر  قاعرردل نظ يررة ري والتحرر ر ال رقررو  ذيررمرر د مليشرريا عسررك ية. وح كررا  اإصررال  والتغولرريف شررامل. وليسررق 
وحرر  رررتمكأ  .علرر   ااارراا عنرردما يررتم ا يرر  رسررع  ذا رطهيقاررا وبنرراء الررولأ و  رشرركل عقيررد ا وفلسررفة فك يررة

 و ذحيرراء قرريم  .فإهنررا رسررع  ذا بنرراء ونشرر  قرريم ومفرراهيم ومعررارا ومصررطلحا  جديرردل ،املقاومرة مررأ اقيررق ذلررد
املقاومررررة املؤاسررررا  الكبويررررة والتعليميررررة  رقرررريم ولررررعلد . رغيهياررررا عررررأ ااتمرررر ومفرررراهيم ومعررررارا ومصررررطلحا  مت

، ا، واجتماعي رراا    رسررام يف بنرراء الرروعي يف كافررة مرراال  احليررال اياارري  الرر  مررأ شرر هن ،جتماعيررة واالقتصرراديةواال
ي الرروعي . ورغي رري وعرري الفرر د وااتمرر رسررع  املقاومررة إهنرراء عمليررة رغي ررفمررأ يررالل هررع  املؤاسررا   .ااقتصررادي  و 

لقلرري القريم واملفرراهيم ، يف ذلرار عمررل مؤاسري مرنظم ،قررو  علر  التخطريط املسررهقة رومماراررة ذهنير ،عمليرة منظمرة
مسررتغلة الظرر وا العقليررة والنفسررية للفرر د وااتمرر   واإقطررام.والطائفيررة  االاررتهداد واالاررتغالل ا قرروىرقررو  ُرر الرر 

رتماشر  مر  رإلهرا  واططرا  هرع  القروى لتحقيرق  ،مفراهيم جديردل وذحراللا مرا ووعيامرا وذدراكالتغيري مسرار 
رررا  ياصرررة علررر  الصرررعيد ؤاسرررا  الررر  رقيمارررا املقاومرررة إعرررادل بنررراء الررروعيوهرررو مرررا رتصررردى لرررت امل . هررردافاا وماُر

 . رغييهارررراذحيررراء قرررريم ومفررراهيم مت .  وبنرررراء قررريم ومفرررراهيم اجتماعيرررة جديرررردلُررردا  .االجتمررراعي دايرررل متمعاررررا
وقيمارررا وفرررق  فكارهرررا  ،والقررريم هررري  ول مرررال رتحررر ك فيرررت املقاومرررة لهنررراء الفررر د املقررراو   وااتمررر  املقررراو  فاملفررراهيم
تمر  عرأ األاراليي الر  رسرود اا رتمير  ،ر بية ورنش ة اجتماعية وثقافيرة ياصرة ُرا مقاومة  االييلل. فومفاهيماا

 ،ونواديارررا ،ومعسرررك ا ا ،ومكتها رررا ،املقاومرررة ذا ذقامرررة مداراررراالرررعلد رعمرررد  .اااملقاومرررة فكف ررر الرررع  رقرررو  فيرررت
رعا رشركل املقاومرة ح كرة سيااية والثقافية واالجتماعية اخلاصرة ُراوكافة واائل التنش ة ال ،وواائلاا اإعالمية . ُو



 4 

ح كررة النقررد بالغررة    يف ااتمرر  الررع  رقررو  فيررت. وقررد  كررد علمرراء االجتمررام علرر   السررائدلرروعي االجتمرراعي نقررد ل
 ىقررررو يف يلررررق  يسررررامو  ،ارررري اجلمررررود االجتمرررراعي وال رابررررةأل  النقررررد ين .اجتمرررراعي جديررررد وعررررياأل يررررة يف يلررررق 
فرررإ  املقاومرررة ررررؤث  يف العالقرررا  االجتماعيرررة دايرررل متمعارررا عررري ذعرررادل صرررياإلة هرررعا  . وبرررعلداجتماعيرررة جديررردل

وصررياإلة العالقرررا  دايررل مكوناررررت ومرر  طيطررت اخلرررارجي، بررل وعالقاررررت مرر  الرر مأ، فاملقاومرررة جتعررل الفررر د  .ااتمرر 
وهررعا االنفتررا  هررو  حررد  لهنائررت واملسررتقهل تفادل منررتلالارر املاضرريو   ري لتغيرر وااتمرر  املقرراومني ينفتحررا  علرر  احلاضرر 

ت املقاومررة علرر  صررعيد بنرراء الرروعي االجتمرراعي  هنررا رشرركل نقطررة علرر      هررم مررا ادثرر ا  الفالافة للوعي.فرع ي
وهرو شر ا افافظرة  .وهي بعلد رروف  الشر ا األهرم مرأ شر وا اقيرق الروعي االجتمراعي .تاية واصني اتمعاا

ارواء  .ومنر  طراوال  لمرس الرعا  ،والردفام عنارا ربوافافظرة علر  هرع  األ ،اا رضرها را علر  وث .عل  الرعا 
  املقاومرة رعيرد بنراء الروعي إلري الروعي االجتمراعي فرإعأ ل يق الغ و الثقايف،  و العسك  ،  و التهعيرة االقتصرادية.

، السيااي ولعرل يف انتصرارا   .يطرني اإقليمري والعراملي ذا افوصروال   ،مث دايرل ولنارا دايل متمعارا املقراو   وال 
 ل وبعررد ذلررد صررمودها يف إلرر .وقهلررت ل دهررا للعرردو الصررايوين مررأ جنرروي لهنررا  2006علرر  عرردوا  مترروز  ةاملقاومرر

الدايليررة  بررني األلرر اا العالقررا  السياارريةيف بنرراء الرروعي السياارري وذعررادل ر ريرري املقاومررة  دور يررري شرراهد علرر 
 .مة وطيطاالولأ املقاو  واخلارجية
 هررعا دايررل بنرراء الرروعي املعلومرراك إ  املقاومررة رعيررد  ي  ررا. فررمتمعاررا وعرري ويف ذلررار اررعياا لهنرراء  
قرررو   جاررر ل املقاومرررة بنشررر  حيررر  ر ،وياصرررة القررروى املعاديرررة ،وركسررر  احتكرررار املعلومرررة مرررأ قهرررل اآليررر يأ ،ااتمررر 

ومرأ املعر وا    املعلومرا   .عي واائلاا اإعالمية  و ذلد كلت  و اليلاا  و رصحيحاا املعلوما   و ااتكما ا
وااتمررر  املقررراو  علررر  اليرررل ومقارنرررة املعلومرررا   .ياصرررة عنررردما يرررتم رررردريي املقررراو  .مرررأ  هرررم وارررائل بنررراء الررروعي

 فرإ  وبرعلد .أ ااتمر  مرأ االيركاقفص ر الوعي املعلومراك   ني االعتهار يعيأ بعآ .مبوقت ورؤية اليمة للخ وج
دارك ورواصرل مهاشر ل مر  وااتم  املقاو  يف حالرة ذ جتعل اإنسا  املقاو  ،اومة ومأ يالل بناء الوعي املعلوماكاملق

حالرة عقليرة يكرو  فيارا العقرل لالرة   وهي ُعا رتطابق م  واحرد مرأ  هرم رع يفرا  الروعي باعتهرار  .طيطت اخلارجي
ررعا التواصررل يررد ا ويف الرردائ ل مرررك املقرراو  وااتمرر  املقرراو  مكاهنمررا يف طيطاذدراك ورواصررل مرر  افرريط اخلررارجي، ُو

ررر ،األكررري مرررأ هرررعا افررريط مررر  رع يرررت آيررر  مرررأ  اوبرررعلد رتطرررابق املقاومرررة  ي  ررر .ا  برررعا ما كفررر د وكجماعرررةفيحس 
بالرعا .  ساإحسرا  ُا اإنسرا  مبلكيرا  افاكمرة املنطقيرة و  ارا احلالة العقلية ال  يتمي   باعتهار  رع يفا  الوعي

 .للرروعي "هيجررل"وهررعا هررو رع يررت الفيلسرروا األملرراين  ،    رفكررري ُررا،واإحسرراس بالررعا  هررو وعرري  ررع  الررعا 
 "سرو ب إل"قاومة يف هعا ااال مر  رع يرت كما رتطابق امل  وجود الوحيد الع  يعي ذارت.هو امل ي ى    اإنسا  فاو

وي يد مأ هعا التطابق برني املقاومرة وبرني الروعي علر  ضروء هرع  ومتاا للوعي عل   نت ذدراك للعا  واألشياء يف دك
مرأ  اواحلالة الشعورية هي  ي  ر .التع يفا  للوعي. ذ  املقاومة رؤث  بل رهيف احلالة الشعورية للمقاو  واتم  املقاومة

مرررراعي والسياارررري إلرررري الرررروعي االجتالرررر  يتميرررر  ُرررا اإنسررررا   الررررواعي،  ة املنطقيررررة للحالرررة العقليررررةمررررملكرررا  افاك
واملعلوماك فإ  املقاومة رسام يف بناء الروعي الترار ي اتمعارا وا يرد ذاك ررت التار يرة مرأ يرالل ااتح رار  مراد 
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ور ررحيا    انتصررار برردروكمررا   ثنرراء حصررارهم يف شررعي قرر ي ،صررمود املسررلمني كمررا يف   .عرري و املاضرري وبطوالرررت 
والت اريس للمسرتقهل علر  صرورل  .ذارقالاا علر  احلاضر  لتغيرري  ك بالء وإلريها مأ صرفحا  رراريخ األمرة. ُردا

قرق املقاومرة ذلرد كلرت فإهنرا رتوارل مموعرة مرأ وحر  ا اد املاضري دو     ركرو  حهيسرة لرت.ال رقل روعة عرأ  مر
جردار  رفعلرت املقاومرة هرو اطريم ما ف ول و هم هع  العوائق اخلوا، . و ا اطيم العوائق  ما  بناء الوعي .الواائل

اخلرروا يرتحطم جرردار  ،م جرردار اخلروا مررأ العرردواخلروا مررأ العردو. عنرردما رقرر ر التصرد   ررعا العرردو. ومر  اط رر
 اخلروا مرأ هرو العردو األول للروعي. ومر  اطريمفاالارتهداد  ،وابح بنراء الروعيكرمأ السلطا  ومأ االارتهداد  هرم  

لسياارري ويف اخترراذ القرر ار ا ،جتماعيررة، واالقتصرراديةاالاملشرراركة يف احليررال السيااررية، و  يررتحطم اخلرروا مررأ االاررتهداد
 ولعرررل اطرريم املقاومرررة حلرراج  اخلررروا هررو ارررهي غررري  تتحطم اخلررروا مررأ ال إلهرررة يف الوي،واالجتمرراعي، واالقتصرراد 

 ل املقاومررة والق رراء علياررا. اصررطُرردا  ربالعرردو افتررل لررأل . بررل واررالت هررع  السررلطة مرر يرروا السررلطة مناررا
اطرم  ومثلمرا. ومأ السلطا  املسرتهد ،  املقاومة امل معاا ريا  التح ي  مأ العدو الغاصيا  م  فالسلطة ردرك متا

كعررائق يقررت بررني النرراس وبررني الوصررول ذا حقرروقام الرر  رسررع    ،اطررم اجلاررل فإهنررااملقاومررة اخلرروا مررأ االاررتهداد 
وارر ر  مررأ  ،طلررق العقررل للتفكررري واالجتاررادرو  ،املقاومررة لتحقيقاررا. وبررعلد رفررتح املقاومررة الهرراي  مررا  العلررم واملع فررة

ورغررعيتاا بصررور  ،مررأ جاررة  مرراد ماضرريااوهررو انطررالق يعرريف ا يررد الررعاك ل الاتح ررار  .يف ذلررار التقليررد األارر 
ملكوناررت  امستقهلاا الع  ر يد املقاومة    ر فت مأ جاة  ي ى. وهرعا االاتح رار ألمراد املاضري يعتري ااتح رار  

. وكلاررا رنطهررق علرر  مدينررة القرردس ،فاررا لهنرراء وعرري األمررة وا يررد ذاك  ررايوروظ او شخاص رر ،از  ورمررو  ا و حررداث ا ماكن رر
 وهري املكررا  .متنررامررأ الروعي والررعاك ل التار يرة أل ا اااري   عظررا  رشركل جرر ء   االررع  وقعرق فيررت  حرداث   فاري املكرا 

وذاك  ررا الدينيررة   متنررامررأ وعرري  ء  وهرري بررعلد رشرركل جرر   .اإاررال  ومقداررارت الررع  ي ررم بررني جنهارررت  عظررم رمرروز
فارري  .ختلررت مررعاههام و عرر اقام وروجاررا م علرر  مكانتاررا و  يتاررامبالرر  ارفررق املسررلمو  وهرري املدينررة  .والعقيديررة
  ثنراء الصرالل القهلرةمكة ويث ي يف صالل واحدل. ففي يثر ي مت اويرل ا. وهي املدينة ال  اشككق م  قهلتام األو 

تحويررل القهلررة يررارج بمل يكررأ مررأ املمكررأ نرر ول األمرر    :هررو هنررا والسررؤال الررع  يطرر   نفسررت .مررأ القرردس ذا مكررة
ويف يرررتم هرررعا التحويرررل يف مكرررة        احلكمرررة اإ يرررة اقت رررق   مل يكرررأ مرررأ املمكرررأ    :لصرررالل  كرررعلدوقرررق ا

بررني علرر  األقررل  ويف وقرق صررال م الررع  يتكرر ر يف اليررو  الواحرد  ررس مرر ا  ،يف وعرري النرراس صرالل واحرردل الرر بط
بط بررني مكررة والقرردس يف واقعرررة فهعررد الررر   .بررني مكرررة واملدينررة والقرردسعمررق العالقررة خ يارررمكررة واملدينررة والقرردس لك 

الر   ار ى ذليارا  ج ى ال بط بني املدينة والقدس يف واقعرة اويرل القهلرة  ثنراء الصرالل يف املدينرة ذا القردس ،اإا اء
 ربوهري األ ،ذليارا ال حرال وفيارا ثالر  املسراجد الر  رشرد   .ا السرموا  العلر ومناا عر ج ذ .ب اولنا عليت السال 

وهرري املدينررة الرر   ضررف  علياررا القرر آ  الكرر   اليكررة يف  سررة  .م فياررا نهينررا قيررادل األنهيرراء ومررريا  األديررا الرر  رسررل  
يررو   ذا يف ربرراا فاررو كنافاررامررأ   اكنف رر  ايتررارمررأ  ،ا  واجلاررادالنهررو    ربوهرري  ،مواقرر  مررأ اررور  وآيارررت الك كررة

القررائم فياررا كاااهررد يف اررهيل ا .  نعررم املسرركأ بيررق املقرردس، وعررأ ذلررد قررال اإمررا  علرري عليررت السررال :  الررديأ
ا طوري را وبرعلد فرإ  القردس رشركل جر ء   يف بيرق املقردس. لههمنرة يف رهنرت يقول  حدهم ليتريف عل  الناس زما  رنيولي 
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د املسرلمني القدس مرأ املرد  الر  روح ر   ك  ا الدينية والعقيدية وروقاا للوحدل باعتهار وذا   متناوعي  مأ مكونا 
 . حو ا

القرردس رنفرر د عررأ    ذلررد  . رراالعررل هررع  املكانررة السررامية واملقداررة للقرردس كانررق ومررا زالررق مصرردر نكه 
 ع  املدينة رشركل جر ء اار  هلعلد ص .اائ  مد  الدنيا باجتمام  رهام الديانا  السماوية الثال  عل  رقديساا

 .دينيرة وح رارية ورار يرة او عا السهي ي يع الص ام عل  القدس يف كرل مر ل  بعراد   .وذاك  م ووعيام مأ رار ام
 امل حلرة مرأ م احرل رراريخ الهشر ية. يف الص ام الدائ  اآل  حول القدس يف هع  اوهع  األبعاد  شد ما ركو  وضوح  

  يتررت و بعرراد  مررأ   يررة القرردس ومكانتاررا الدينيررة  ي يررع الصرر ام يف فلسررطنيف ،وعنوانررت فالقرردس هرري جرروه  الصرر ام
م   متنراوهري ارهي التفراا مجراهري  .القدس هي ال  رعطي فلسطني   يتاا الدينيرة واحل راريةأل   .واحل ارية عرُ 

 كررررة الصررررايونية فقررررد رهنررررق احل ،ياصررررة يف مواجاررررة اخلطرررر  الصررررايوين الررررع  يتاررررددها ،وعجماررررم حررررول فلسررررطني
قامترت ر يرد ذ وعل  هيكل م عرو  فيارا .لفلسطني عل  حق موهو  للياود يف القدس الحتاليلامش وعاا االاتيطاين 

لرررعلد احتلرررق  ،علرر  هرررعا الرروهم وذلرررد الرر عموعرري اليارررود  ف يررع  هرررع  احل كررة رهررريف .طررل األقصررر  بعررد هدمرررت
 فهنرقاحل كرة الصرايونية مكانرة القردس لردى املسريحيني  كمرا اارتثم    .القدس مكانة م ك يرة يف املشر وم الصرايوين

عم لصررايوين يف فلسررطني الكثررري مررأ الررد   للمشرر وم اوف رر بيناررا وبررني لوائررت مسرريحية إل بيررة عديرردل   اعميق رر االف ررا
وهرري ررر ط  .قامررق يف الغرر ي مررعاهي دينيررة كاملررة رررؤمأ ب حقيررة الياررود بالقرردس    ياصررة بعررد .املرراد  واملعنررو 

لرر  ذلررد. ونتيجررة  ررعا التحررالت بررني احل كررة الصررايونية وبررني بعرر  الطوائررت املسرريحية يف الغرر ي ياصررة  رهاعاررا ع
 صاحهة املعاهي ال  رؤمأ ب حقية الياود بالقدس. 

ومت اإارر ام برراحتالل مدينررة القرردس  .صرردر وعررد بلفررور ومت ااررتثناء فلسررطني مررأ الوعررود الييطانيررة للعرر ي
مرررأ  ال القررروا  الييطانيرررة علررر   ثررر  احلررر ي العامليرررة األوا قهرررل عشررر ل  شرررا  رق يه رررحيررر  مت احرررتالل املدينرررة مرررأ قهررر

ممررا يرردل علرر  م ك يررة القرردس و  يتاررا يف مشرر وم ذقامررة الررولأ القررومي للياررود الررع  رهنتررت  ،احررتالل اررائ  فلسررطني
علر  وجرت اخلصروح. حير  والواليرا  املتحردل  امث رعا  وترا  فيمرا بعرد وحر  اآل  الغر ي عموم ر ،ونفعرت ب يطانيا

مؤاررس ذارر ائيل و ول  "و دافيررد بررأ إلوريرر " عررأ ذلرردي  قررد عررو  .اتررل القرردس موقرر  القلرري يف املشرر وم الصررايوين
 ا ي  ررر وهررري املكانرررة الرر  رعكسررراا وال قررردس بررردو  هيكررل.ال ذاررر ائيل بررردو  القرردس   :عنررردما قررال لوزرائارررارئرريس 

والرر  جرراء  للتحقيررق يف األحرردا   1946تلررو  م يكيررة عررا  لجنررة األال  شرراادا  زعمرراء احل كررة الصررايونية  مررا
ملراذا : للوكالرة الياوديرة اوكرا  يومارا رئيس ر "برأ إلوريرو "فعندما ا ل  حد  ع اء اللجنرة  .وقتاا اجلارية يف فلسطني

وعنردما ار ل: ": أل  فلسرطني هري بالدنرا، إلوريرو برأ "و  عل  ذنشاء دولة ياودية لكم يف فلسطني   جراي رص   
ا القرردس  ي  رر ذ : وهررل رقررول لكررم التررورال وعنرردما ارر ل. هنررا بالدنرراالتررورال رقررول ذ ملرراذا هرري بالدكررم   جرراي: أل 

 لريس كرعلد  ف جراي  ا و ديان را إلرريكم،فقال  حد  ع اء اللجنة: ولكأ القردس خترل شرعوب   بلدكم   جاي بنعم،
اكثرري    العيأ رعيف  م القدس شي   : قد يكو  هناك إلرينا مأ  صحاي األديا  السماوية ا"بأ إلوريو "  ا، ولكرأ  حرد 

نا القدس منع  لفرني و سرمائة ارنة، ومل ينقطر  حهنرا مث  ضاا: حنأ  حهه ا مل في القدس كما  حههناها حنأ،إلرين
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وكررا  حهنررا للقرردس هررو ارر   صررالرنا ويف  عيادنررا ويف متنيارنررا،حنررأ ر ينررا القرردس يف   ررا، ومل يتغررري ومل ي ررعت ومل يرر ل
وهري الر   هي ال  وقفق مر  اليارود يف طرنام ويف  فر احام ويف رشر دهم،القدس  بقائنا، وا  يلود ديننا م اراات
مأ ع دهم ومنحتام األمل واحليال، وبإارم هرعا احلري، حنرأ نطالري بالقردس ونتمسرد ُرا، ونصر  عليارا   شد  

عد  ول رئيس لكيا  العدو عنردما ار لتت الع   صهح فيما ب "اي مأ"و"حاييم"  جاي "بأ إلوريو  "ومثل  ون يدها.
لقرد  عطيررق ب يطانيرا يالصررة  للشرعي الياررود   بقولرت:ا رتمسرركو  بالقردس وفلسرطني كدولررة طتملرة اللجنرة: ملراذ

العناصرر  يف صررناعة العترراد  برر ز عطيتاررا ايرركام املطرراا االصررطناعي الررع  كررا  مررأ  يف احلرر ي العامليررة األوا  حيرراك
يف مجيرر  احلرراال  كررا  حرر  و  .وهررو فرراري مرر  احللفرراء ضررد النازيررةلعامليررة الثانيررة اررقط ولررد  ويف احلرر ي ا احلرر ط،

 حههق ب يطانيا مأ يالل ح  للقدس.لقد   لع  دفعيف للوقوا جباني ب يطانيا،هو ا (للقدس)
 هم ومرأ يناصر ملرة رعه رة وار ي  ليارود العراملامرق ومرا رر ال لوق لقد ااتثم   احل كة الصايونية القردس

 ارررالري  مرررأ مجلرررة علررر   اررراسوياصرررة املسررريحية الصرررايونية لهنررراء وعررريام  ،مرررأ  رهرررام بعررر  املرررعاهي املسررريحية
. ام امل عرو  يف القردسوذقامرة دولرتام وذحيراء هريكل اد(امليعر  ربلعرودل ذا فلسرطني )حلر  اليارود علر  اوي افا  

  د للقردسرفر مازالرق األحر اي اإار ائيلية فرإ  ستلة التعه ة والتح ي  وبناء الوعي الياود  حول القد ذلار ويف
 عل  النحو التايل:  األاااية مادل مستقلة يف قوانيناا و نظمتاا بصورل دائمة

 
، ة واحردل موحردل إلرري قابلرة للتقسريم. مدينري العاصمة األبدية للشعي اليارود ح ي الليكود: القدس ه -1

 عل  رع ي  لابعاا ورموزها الياودية.ولأ رقو  ذا ائيل ب ية مفاوضا  بش   القدس وانعمل 
، ولررأ نسرراو  بشرر   هررعا املهررد  ولررأ نتخلرر  حرردل هرري العاصررمة األبديررة إارر ائيلحرر ي العمررل: القرردس املو  -2

 عنت.
 م بعد اآل .ح ي مريرس :ذ  القدس هي عاصمة ذا ائيل ولأ رقس   -3
  رببلة للتقسيم. واحل ي يعرح ي بيس ائيل بعليا : القدس هي العاصمة املوحدل لدولة ذا ائيل وإلري القا -4

 .   صيغة للتسويا  ُعا اخلصوح
 ح ي الواط: اتهق  القدس الكاملة اق ايادل ذا ائيل وعاصمتاا ذا األبد. -5
 ح ي ذا ائيل بيتنا: اتهق  القدس موحدل واق السيادل اإا ائيلية. -6
م  ائيل فقررط ولررأ رقس ررحرر ي املفرردال: القرردس املوحرردل هرري العاصررمة األبديررة لشررعي ذارر ائيل ولدولررة ذارر -7

 .ا بد  
وذعرررادل بنررراء  .إاررر ائيل وجعلارررا عاصرررمة  بديرررة .سررريط ل علررر  القررردسومرررأ  جرررل اقيرررق احللرررم الصرررايوين يف ال

 قامق عش ا  املنظما  الصايونية ال  عملق ومازالق عل  اقيق هعا ا دا ومناا: .ا يكل
و ررا فرر وم يف الكثررري  .  1923عررا   (: منظمررة صررايونية ر اسررقني)الشررهاي التصررحيحي "بيتررار"منظمررة  -1

 مأ دول العامل وهي ردعو إقامة الصلوا  اليومية يف املسجد األقص .
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. احلايرررا  املتطررر ا   1972)عصرررهة الررردفام الياوديرررة(: ح كرررة دينيرررة متط فرررة  اسررراا عرررا   "كرررا "ح كرررة  -2
الرع  قرا  برا جو   نيملتعصرهيف الكنيسرق اإار ائيلي، ومرأ  ع راء احل كرة ا  را"مائري كاهانا" وصار ممرثال  
حي  نتج عأ هرعا ا جرو  ااتشرااد وذصرابة العشر ا  مرأ   . 11/4/1982عل  املسجد األقص  يف 

 الع ي.
وهرري ح كررة متط فررة رسررع  إقامررة ا يكررل  .  1974: ر اسررق هررع  احل كررة عررا  "إلرروأ  كررونيم"مجاعررة  -3

اء ومعظرم  ع ر فة الغ بية وإلر ل،  ال مكا  األقص  عأ ل يق العنت باإضافة ذا ركثيت االاتيطا  يف
 .ا مأ  شا  حاياما  ذا ائيل، كما ر م عدد  هع  احل كة مأ الشهاي املتدي أ

: ح كرررة ذرهابيرررة متط فرررة  رررا جاررراز عسرررك   جيررر    فررر اد  رررردريها  مسرررتم ل ليكونررروا "كاانرررا حررري"ح كرررة  -4
  ل لتدمري املسجد األقص .جاه ا، كما    لدياا يطط  صورل دائمة للمواجاة م  املسلمنيمستعديأ ب

رر "حررريو "كانشررقاق عررأ  . 1979ظارر   هررع  احل كررة عررا  )النا ررة(:  "هتيحررا"ح كررة  -5 علرر   ااحتجاج 
اإرهابيررة وهرري  "حررريو "مررأ ح كررة  ا" مرر  مصرر ، لررعلد فإهنررا  شررد رط ف رركامرري ديفررد"روقيرر  ارفاقيررا  

و الررع  فقرق السريادل إارر ائيل  ، ألهنررا رعتقرد    هرعا هرالسريط ل علر  منطقررة املسرجد األقصر رسرع  ذا 
 كما رعمل احل كة عل  زيادل ح كة االاتيطا  يف األراضي افتلة.

: القرردس هري املقرر  الر ئيس  ررع  احل كرة الدينيررة املتط فرة الرر  رسرع  ذا  ويررد منطقررة " منرراء ا يكرل"مجاعرة  -6
ال رررا مسررريحيو  متط فرررو  املسرررجد األقصررر ، وللح كرررة فررر وم يف الواليرررا  املتحررردل األم يكيرررة يقرررو  مرررأ ي

بتقررد  الرردعم املررايل  ررا وا رردا األااارري للح كررة ذعررادل بنرراء ا يكررل مكررا  املسررجد األقصرر  وهرري رقرريم 
 الصالل الياودية يف الساحة افيطة لائط الياق ب عم  نت حائط املهك .

ء للعنرت الشرديد . لعلد اشتا   باللجو ظم  ع اء هع  احل كة مأ العسك يأ: مع"حشمونائيم"مموعة  -7
مررأ القرردس لكرري رهقرر  ياوديررة  ، ويررؤمأ  ع رراء هررع  احل كررة ب رر ورل لرر د العرر يبرراخليل العسررك ية العاليررةو 

  . 1982. وقد قا   ع اء مأ هع  احل كة مبحاولة رفجري قهة الصخ ل يف متوز عا  يالصة
رر"ارريور  رسرريو "منظمررة  -8 اإارر ائيلية وبلديررة القرردس مررأ وزارل املعررارا  امادي رر ا: رتلقرر  هررع  املنظمررة دعم 

، ويف هرعا اإلرار يارود وياصرة العسرك يني حرول ا يكرلُردا رعميرق الروعي عنرد ال ،واجلي  اإار ائيلي
 .ينية الياودية امل عومة يف القدسفإ  احل كة رقو  بتنظيم رحال  دورية ذا األماكأ الد

لتحليررق فرروق املسررجد األقصرر  حرراول بعرر   ع ررائاا ا ،: ح كررة ياوديررة متط فررة"هيكررل القرردس"مؤاسررة  -9
يف ذلار اعي هع  احل كرة إثهرا     املسرجد األقصر   ربلتصوي   بوااطة جااز ياح يصور بالأ األ

 مقا  عل   نقاب ا يكل.
  الر  ارتهد  )التاج الكانوك(: يعتقرد  ع راء هرع  احل كرة بر هنم الطالئر "يشفيا  ذر يق"منظمة  -10

عأ الرعهاي ذا مرا يسرمونت جهرل ا يكرل ذا    صردر  فتروى لليارود  ، وكانوا كتنعو املسريل حنو ا يكل
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، كمرا  هنررا يطرط هندارية جديرردل إنشراء ا يكرل ولرردى املنظمرة  . 1985بالصرالل يف هرعا املكرا  عرا  
 .ما جانا  ودورا  رع يفية با يكلرعقد 

ل لالارتيالء برالقول ، ورعمر يرل للعرأرتكو  مأ الشهاي املتط ا ومت: "ذعادل التاج ملا عليت"ح كة  -11
 عل  منازل الفلسطينني يف األحياء الع بية يف مدينة القدس لتاويد املدينة.

ا يكررل علرر   نقرراب  وهرردفاا ذقامررة "ج شررو  اررلمو "ي يك ارراا املتعص رر : "جهررل ا "مموعررة  -12
 .املسجد األقص 

د  املسرررجد : يرردعو  ع رراء هرررع  احل كررة عالنيرررة ذا هرر"االاررتيالء علررر  املسررجد األقصررر "ح كررة  -13
 ويررد مدينررة اخلليررل  ا، ومررأ  هرردافاا  ي  ررذارر ائيل(  ربيسررمونت ) لرر د مجيرر  املسررلمني مررأ مررااألقصرر  و 

باالعترداء علر  املصرلني يف املسرجد  ، وقرد قرا  بعر   ع راء هرع  احل كرةواالاتيالء عل  احلر   اإب اهيمري
 .  1968األقص  عا  

ا لردى اليارود، ورر ف  عي الردييف التروراك املتطر   : رعمرل هرع  احل كرة علر  بنراء الرو " منراء"ح كة  -14
ب عل  التم د عل  املؤاسرا  احلكوميرة ، وا    . 1967االنسحاي مأ األراضي ال  احتلتاا ذا ائيل 
  القائمة ذذا حاولق رقد  رنازال  للفلسطينيني.

اولررق نسررت : لرردى هررع  احل كررة نفرروذ قررو  وذمكانررا  عسررك ية ضررخمة وقررد ح"لفتنررا"عصررابة  -15
 .املسجد األقص  عدل م ا 

: وينخرر ا يف ع رروية هررع  احل كررة الكثررري مررأ ال ررهاا مررأ اتلررت وحرردا  "حرري فاكيررا "ح كررة  -16
يف التنظرريم السرر   الياررود  الررع   اجلرري  اإارر ائيلي، وينتمرري ذلياررا "ياررودا عتصرريو " الررع  كررا  ع ررو ا

قرد يططرق هرع  احل كرة عردل ، و وائرل الثمانينرا  مرأ القر   املاضريوض  يطرة لتفجرري املسرجد األقصر   
 م ا  لنست املسجد األقص .

 
رر 1984يف عررا   بررل لقررد اكتشررت دايررل اجلرري  اإارر ائيلي كررا  يعررد فاولررة قصررت املسررجد  اارر ي   ارنظيم 

 .األقص  مأ اجلو بوااطة اال  اجلو اإا ائيلي
  مرا جير   يف  اا يردرك التنظيما  واملنظما  املتف عة عنألدبيا  دارس ألدبيا  احل كة الصايونية و ال  ذ

 حرد ا يقرو  علر  اخل افرة وفراول ذحيراء ذاكر ل  .لقدس عل  وجت اخلصوح هو ص ام بني وعيرنيوا اوم  فلسطني عم
 ويسررتخد  كررل الواررائل املشرر وعة وإلررري املشرر وعة  دوارررتكتلررد  لكررأ هررعا الرروعي .ة برراد  منررع قرر و  رضرررار يررة ع

جترر   . و لكنررت يفتقرر  ذا  دوارررت ،وح ررار  وررراريخ حرري ومسررتم حي حررق ديرريف وآيرر  صررا .لتحقيررق هررع  اخل افررة
 عا الوعي.ي منظمة  عملية رغي  
يف ثنايرررا التررراريخ ومموعرررة  ة وبائررردل رضررريرررة عرار واقعررة قررد اارررتطاعق احل كرررة الصرررايونية اارررتثمار وجرررود ل

  رهرررامريل مرررأ كمرررا اارررتطاعق ر رررليل شررر ائح كهررر  . ارررالري وي افرررا  لهنررراء وعررري حرررول القررردس لررردى يارررود العرررامل
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وحنرأ بنا را  ،فماذا فعلنا حنأ العيأ نشكل الط ا اآلير  يف الصر ام الردائ  اآل  حرول القردس املسيحية يف الغ ي،
  صرررار  قهلتنرررا ياصرررة بعرررد   .الرررعيأ مل ننقطررر  عنارررا يف م حلرررة مرررأ م احرررل التررراريخ ،األصرررليو واررركاهنا  األوائرررل
 وفياا مس ى نهينا ومع اجت ذا السماء  ،ا ال حالذليا ال  ر م ثال  املساجد ال  رشد   األوا

ئل فعلرررر  اررررهيل املثررررال فررررإ  كافررررة األلرررر  ال فيررررة والفصررررا .اإجابررررة علرررر  هررررعا السررررؤال ررررردمي القلرررري ذ 
واكتفرق هرع  املواثيرق بإشرارل عامرة ذا املقدارا  يف  .يف مواثيقاا األاااية ا ياص االفلسطينية مل رف د للقدس بند  

 .مرأ    ذكر  للقرردس الرد امليثراق الروليف الفلسرطييف ملنظمرة التح ير  الفلسرطينية الرع  جراء يالي رفلسرطني مبرا يف ذ
ق علرر  القرردس  مررأ األهررداا األاااررية حل كررة فررتح الرر  نص رر 13علرر  ذلررد مررا ورد يف املررادل  ا امشرريواالاررتثناء 

ومثلما مل ختصرل املواثيرق  ائ .يف اجل   الفلسطييف الع   علأ االاتقالل بيا  كعاصمة لدولة فلسطني وكعلد فعل
مل ختصررل حصرررة مميرر ل وكافيرررة  واإاررالميةفرررإ  الدبلومااررية الع بيرررة  ،ياصررة للقرردس اايسررية  الفلسررطينية بنرررود  الت 

والقرردس  .واملقصرر ل لررق فلسررطني عموم رراوب اماررا و دبيا ررا. ويف ظررل هررع  الدبلومااررية القاصرر ل  يف عملاررا للقرردس
ذا مررا يسررم   اإارر ائيلير جيررل ق ررية القرردس يف املفاوضررا  مرر  العرردو  علرر  يوافررق العرر   ،علرر  وجررت اخلصرروح

 .اإارر ائيلي يرر ف  التفرراوب علرر  القرردس  العرردو و ياصررة  .يهرردو  هنررا لررأ ررر كالرر   ،مبفاوضررا  امل حلررة الناائيررة
  املتحررردل والواليرررا ،ة  ا الغررر ي عامرررا وعلن ررريف ذلرررد ضرررمن   يدعمرررت .عاصرررمة موحررردل إاررر ائيلعلررر  ذبقائارررا  ويصررر   

 ررية القرردس علرر  جرردول  عمررال واليررا  املتحرردل األم يكيررة ذدراج ق. فقررد رف ررق الاخلصرروح تاألم يكيررة علرر  وجرر
 الفلسررطييف املشرركككمررا رف ررق ذدراجاررا علرر  جرردول  عمررال املفاوضررا  الثنائيررة بررني الوفررد األردين   .مررؤمت  مدريررد
رهقر  القردس مدينرة موحردل رؤجرل ق ريتاا ذا امل حلرة  ورق ر ب   .وبني الوفد اإا ائيلي مأ جاة  ي ى ،مأ جاة
وقررد رف ررق كررل مررأ ذارر ائيل والواليررا  املتحرردل األم يكيررة    ي ررم الوفررد األردين الفلسررطييف املشرركك ذا  الناائيررة

ويف الوقررق نفسررت  علررأ الكررونغ س األم يكرري مدريررد    شررخل مررأ  بنرراء القرردس أل  القرردس يررارج املفاوضررا . 
 وحدل اق ايادل ذا ائيل. ذا ائيل ب   رهق  القدس مدينة م تمساندرت ملوق
ويكفري القرول  .كثرريلجواني القصور حنو القدس والتف يط ُا مرأ قهرل الدبلوماارية الع بيرة واإارالمية   ذ 

أ مر  الشرعي للت رام ، يوم رااملسرجد األقصر  ذحر اقآي ذكر ى  21يكرو  يرو     ق ر  اإاالميةب   مؤمت  القمة 
 اإارر اءرجرري ذكرر ى  27اعتهررار يررو   واإاررالمية  قرر ر  العديررد مررأ املررؤمت ا  الشررعهية يف. كمررا اررهق و الفلسررطي

ذا     .علرر  ورق ا، وظلررق حرري  مل رنفررع اإاررالميةإلررري    قرر ارا  املررؤمت  ال فيررة والشررعهية  .للقرردس واملعرر اج يوم ررا
ذعررادل القرردس ذا مكانررة  فعمررل فاحتررت علرر  .تررت ا ر  "اخلميرريف"بقيررادل اإمررا   ذيرر ا اإاررالمية يف انتصرر   الثررورل 
ياصة عنردما قر ر فاحترت اعتهرار يرو  اجلمعرة األيرري مرأ شرا  رم را  يف   .اهتماما  مجاهري املسلمنيالصدارل يف 
حرررول القررردس  األمرررةيعيرررد بنررراء وعررري  امسرررتم    ارعهوي رررالقررر ار الرررع  رررر جم عمرررال  وهرررو  .للقررردس اعاملي ررر اكرررل عرررا  يوم ررر

ة لواقرررر  العمررررل العرررر ط رإلررررم هررررع  الصررررورل القامتررررو  لكررررأ .و عرررردائاا األمررررةوم ك يتاررررا يف الصرررر ام الرررردائ  بررررني  او  يتاررر
ظلررررق القرررردس هرررري افرررر ك احلقيقرررري لرررروعي اجلمرررراهري ومقاومتاررررا للمشرررر وم  فقررررد واإاررررالمي للقرررردس ومررررأ  جلاررررا

مرأ القردس برد   مقاومرة . ففلسرطني  ربوالكيا  اإا ائيلي منع بداية رنفيع املش وم الصايوين علر   ،الصايوين
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يرا  يف فلسرطني اجلمععقد املؤمت  الفلسطييف األول الع  رداعق ذليرت  فعل  الصعيد السيااي .االحتالل الييطاين
ورقرر ر فيررت امليثرراق الفلسررطييف  .كررل مررد  فلسررطني الكهررريل والصررغريلفيررت   قحيرر  شررارك  .،  1919يف  وائررل عررا  

وعلرر  رفرر  وعررد  ع بيررة،مررأ اررورية. وعلرر  ااررتقالل اررورية ضررمأ الوحرردل ال والررع  نررل علرر     فلسررطني جرر ء
وا ج ل الياودية والوصاية واحلماية الييطانية. كما رق ر رشكيل حكومة ولنيرة مترارس احلكرم يف فلسرطني،  "بلفور"

 باإضافة ذا ق ارا   ي ى  ختعها املؤمت .
  دع  ذليرت رئريس االرس اإارالمي ومفر  القردس احلراج وبعد هعا املؤمت  عقد املؤمت  اإاالمي العا  الع

 وقررردُررردا جعرررل اجلاررراد ضرررد الياوديرررة العامليرررة واالارررتعمار االتليررر   ح كرررة ذارررالمية عامليرررة.  "، مرررني احلسرررييف"
رإلرم   عقد املرؤمت  ليلرة اإار اء واملعر اج.وقد ، لدعول مف  القدس ااتجاي عدد كهري مأ زعماء ورجاال  املسلمني

يف ا ند واريال  وذير ا   ل ور ممثلني عأ املسلمني ،الع  عقدفك ل املؤمت   إحهاااالتلي   جلاود ال  بع اكل ا
القفقررراس ور كسرررتا  وجررراول واألفغرررا  و و األرد   مأ والعررر اق وارررورية ولهنرررا  ويرررال  ف يقيررراويوإلسرررالفيا ومصررر  والررري
طمررد احلسررني آل  "و. " مررأ ذيرر ا يالهررائالررديأ الطه ضررياء"و " مررني احلسررييف"املررؤمت  احلرراج واررد  يف حفررل افتتررا  

عهررد الرر تأ "و "،طمررد رشرريد رضررا"واإمررا   "،عهررد الع يرر  الثعررال "والرر عيم التونسرري  ،مررأ العرر اق "كاشررت الغطرراء
مكانة فلسطني وقدايتاا عند املسرلمني يف كافرة  وقد امج  اخلطهاء عل  . ول  مني عا  جلامعة الدول الع بية "ع ا 
رر. وقررد شرركل املررؤمت  مكته رروواجررهام يف الرردفام عناررا رباء األ حنرر رر "طمررد  مررني احلسررييف" احلرراجمررأ لررت  اا دائم   ارئيس 

 ا نررد، مررأ "طمررد ذقهرال"والردكتور  ،مررأ ذيرر ا  "الطهالهرائي"وضرياء الررديأ  مررأ مصرر ، "طمرد علرري عل وبرة"وكرل مررأ 
 "،رؤوا السررريالين"و ،مرررأ العررر اق "بررر اهيم الرررواعوذ"و ،مرررأ فلسرررطني "عررر   دروزل"و ،مرررأ الررريمأ "طمرررد زبرررارل"و
ذشرارل  "ريراب الصرلح"و ،"شرك   القرورلي"و ،"ال مرني مر" باإضرافة ذا مرأ فلسرطني " تد حلمي عهرد الهراقي"و

 .تاا لدى اائ  املسلمنيأل ية القدس وم ك ي  
االررس فلسررطني ورئرريس مفرر   " مررني احلسررييف"دعررا احلرراج  ،جرر ل الياوديررة ذا فلسررطنيا يطرر  شررتد وملررا ا 

ول رور مرا ي يرد عرأ  سرمائة عرامل  ،وقرد عقرد املرؤمت  ب ئاارتت مرؤمت  لعلمراء فلسرطني  اإارالمي األعلر  ذا عقرد 
 و  يطرر  هجرر ل الياررود ولرر  املررؤمت .مررأ الق ررال واملفتررني واملدراررني واخلطهرراء وإلررريهم مررأ علمرراء الررديأ اإاررالمي

كمرررا قررر ر املرررؤمت  ر اررريس   .فلسرررطني لليارررود  رببتحررر   بيررر     جررر ء مرررأ  صررردروا فتررروى باإمجرررامذا فلسرررطني، و 
يف  كهرري   ثر  وكرا  لقر ارا  املرؤمت  مجي  مد  فلسرطني وق اهرا الكهرريل. يف باملع وا والناي عأ املنك مجعيا  األم  

 احلراجب ئاارة و  .ايف القردس  ي  ر "الثراينعلمراء فلسرطني "مرؤمت   عقد  بعا مقاومة بي  األراضي للياود. وبعد ذلد 
حيرر  قررا  العلمرراء جبرروال  يف كررل  .الهرردووبررني التوارر  يف  عمالررت يف املررد  والقرر ى  املررؤمت  وقرر ر "، مررني احلسررييف"

فترروى علمرراء املسررلمني بتحرر    ا النرراسحقيقررة اخلطرر  الياررود . و بلغررو مررد  وقرر ى فلسررطني وم رراري برردوها لشرر   
وكرل هرع  املرؤمت ا  واالجتماعرا  كانرق  ي منارا وعرد  التفر يط ُرابي  األراضي للياود ووجوي االحتفاظ بكل ش

عه رررة واررر ي  قررراد  القررردس املقاومرررة السياارررية ور مثلمرررا .رصررري يف يانرررة ذعرررادل بنررراء وعررري األمرررة حرررول القررردس
فقررررد قرررراد  املدينررررة املقداررررة املقاومررررة السررررلمية باملظرررراه ا   .نتررررداي الييطرررراين وا جرررر ل الياوديررررةاجلمرررراهري ضررررد اإ
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ل حير  ارو    . 1920 ارنة  موار  مرأ ثرورل النر  ابترداء   .ليرةقاومة املسرلحة عري الثرورا  املتتاوامل .االعتصاما و 
تلي  واليارود ممرا  دى ذا مظاه ا   تت ضد اإ موام الن  موا  القادمة للمشاركة يف احتفاال  روافد اجلموم

ياررود مررأ جاررة  يرر ى. حيرر  قتررل وجرر   عرردد مررأ  فرر اد مررأ جاررة ومرر  ال الييطرراين ذا اشررتهاك دمررو  مرر  الهرروليس
مرأ رئاارة  "موار  كراظم احلسرييف"قد قامق الطا  االنتداي الييطراين بعر ل الهوليس الييطاين والياود والع ي و 

جرة الر  انردلعق نتي "الرياق"بثرورل  امر ور  .  را اا مؤيرد  ل ال  م   بالهلدية يطاب   ما  املظاه    لق  ألنت ،بلدية القدس
ارررنة  حيرر  روافرردوا. الشررر يت فاولررة الياررود  داء لقرروس ياوديرررة  مررا  حررائط الررياق املتصرررل جبرردار احلرر   القدارري

ممررا  .ياوديررة وصررنعوا مقاعررد و قرراموا شررعائ  ، بررواقامونفخرروا  .يف عيررد الغفرر ا  ذا احلررائط هررريلكب عررداد   .  1928
ررإل رري املسرلمني فقررد  االرس اإاررالمي األعلر  احتجا ثرار  وقررا  املسرلمو  بت ارريس  .لردى املنرردوي الييطراين اج 

 د يررررع  علرررر  عارقاررررا رنهيررررت املسررررلمني ذا اخلطرررر  الررررع  ياررررد ،"ح ااررررة املسررررجد األقصرررر "مجعيررررة بااررررم مجعيررررة 
و األرد     مجر  كهرري مرأ رجرال املسرلمني الهرارزيأ يف فلسرطنيح ر  مقداا م. ودعق اجلمعية ذا مرؤمت  ذارالمي 

علنرروا عرر مام علرر  ال يررارل و  اررد  املسررلمنيعرراد الياررود ذا  .  1929ويف صرريت اررنة . نررا والعرر اق واررورية وله
ذا يافررررا ومررررا حو ررررا مررررأ قرررر ى ق بيررررنام وبررررني املسررررلمني اشررررتهاكا  دمويررررة امتررررد  فوقعرررر ،ائط الررررياقحلرررر الكثيفررررة

ا  مرررأ القتلرررر  العشررر  الثرررورل ملرررردل  ارررهوعني ارررقط يال ررررا   واارررتم   .ومسرررتعم ا  مث ذا اخلليرررل وصرررفد وإلريهررررا
املقاومرررة السياارررية والعسرررك ية يف مواجارررة   وهكرررعا ككننرررا القرررول بررر   القررردس قررراد . كثررر هم مرررأ اليارررود واجل حررر 

وفياررررا ظارررر   مموعررررا  مقاومررررة كثررررريل وكانررررق ارررراحا  املسررررجد األقصرررر   مرررراكأ رواجررررد  .الييطررررانيني والياررررود
 قص  بعد صالل اجلمعة.ولقاءا  املقاومني يتلو  بالإلا م مأ فوق مني املسجد األ

ففري القردس كانرق رتخرع القر ارا   .وكم كر  ملقراومتام .قد رعامل  بناء فلسطني م  القدس كعاصمة  مل 
ررلررق القرردس يف برؤرل املقاومررة ا ي  ررظو  .ور ارم اخلطررط ورنفررع ومناررا كانرق رنطلررق شرر ارل كررل ار ك مقرراو   اا ورنظيم 

 2000الر  انردلعق عرا   األقصر  انتفاضرة ولعرل .هرعا  يرو  النراسح  ومشاركة فعلية منع بدء املش وم الصايوين
ة اإاررر ائيلية آنررعاك ذا ارراحة املسرررجد األقصرر  ارررق ح ااررة كثيفرررة  رضررزعررريم املع "رئيرررل شررارو "ذذثرر  ديررول   .

 كررل حرراال الصرر ام الرردائ  يف فلسررطني ب مال  كررا  اجيسررد جتسرريد   اوف  ررا لررت األجارر ل اإارر ائيلية رصررلح لتكررو  مقطع رر
كل ما فتاجت هعا الص ام مأ عدد وعردل ومواقرت وب وااتسالم ا، اصمود   ا وه كة،انتصار   ا،وج ر   اهعا الص ام: مد  

وبكرل  بعراد هرعا  وكرل جوانري العظمرة يف هرعا األداء ومفاهيم ومصطلحا  وبكل جواني التقصري يف  داء األمرة.
ل عل  الدور الع  رلعهت القدس يف الص ام الردائ  حو را كنموذج للتدلي  نتفاضةالص ام ومعانيت. كما رصلح هع  اال

ومأ  جلارا. وعلر  مكانرة القردس يف هرعا الصر ام وعلر  دورهرا يف بنراء وعري األمرة وا يرد هرعا الروعي وقهرل ذلرد  
 كلت رصلح للتدليل عل  م ك ية القدس يف مقاومة افتل.

بامل رررا  مرررأ اجلنرررود  اقصررر  طال رررذا اررراحة املسرررجد األ 28/9/2000يرررو   "شرررارو "لقرررد جررراء ديرررول   
لسلسرلة مرأ اإجر اءا  الصرايونية ا ادفرة ذا  ويرد القردس وهرد  األقصر  فمنرع  ارتوجي روعناص  األمرأ اإار ائيلي 

صرررار  احلكومرررا  اإاررر ائيلية  .  1967احرررتالل كامرررل مدينرررة القررردس ذثررر  العررردوا  اإاررر ائيلي يف ح يررر ا  ارررنة 
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، ئيل بسلسرررلة مرررأ اإجررر اءا  العمليرررةرنفيرررع مقولرررة القررردس عاصرررمة موحررردل إاررر ااملتعاقهرررة رتسرررابق علررر  ركررر يس و 
 هرع  هع  احلكومرا  لت كيرد تااان  ال   واإج اءا بكل التش يعا   أ قانو  روحيد القدس وضماا م ور ام ابتداء  
. ويف هرعا  دمرت ارعي افترل برؤرل اهتمامرا  هرع  احلكومرا   األقصر . ويف يالل ذلد كلت ظل التام  علر  املقولة
 قرردمق اررلطا  االحررتالل وفررور احتال ررا للقرردس علرر  ذيررالء حرري املغاربررة اارراور للمسررجد األقصرر  مررأ  اإلررار

الع  ي عم  نت حرائط املهكر  مث جراء  .وقامق ُد  احلي إنشاء معهد ياود  عند حائط الياق .اكانت املسلمني
ركر ر  طراوال  هررد   وقردعلر  حرائط الرياق. ارتيالء الا  متمث. يف السرنة الثانيرة الحرتالل القردس األقصر  ذحر اق
ركر ار االعترداءا  علر  املصرلني. وهري  ذا ا مثلما ركر ر  عمليرا  منر  الصرالل فيرت، وصروال  . متام  ونسفت األقص 

 ذا ذضررافةال ضرر  والشرريو  ال كرر   األلفررالمررأ مرر ل شرركل املعلررة الرر  را  ضررحيتاا   كثرر   يررع االعتررداءا  الرر  
واجتاهرررا م  اإاررر ائيلينينسرراء والشرررهاي العرر ل. وقرررد شررراركق يف هررع  االعترررداءا  بصرررورل مررأ الصرررور كرررل ف ررا  ال

 "شررارو "ة. يف هررعا السررياق جرراء ديررول  رضررهررع  االجتاهررا  يف احلكررم  و يف املع  صررحايالسيااررية. اررواء كررا  
 ابة يف ذلد كلت ذذا فامنرا املمارارا  . وال إل"باراك"يف ظل حكومة  األقص ة ح   املسجد  رضيو  كا  زعيم املع

يف وعرري  راارخومرأ يلفارا املماراررا  الغ بيرة يف ارياقاا الترار ي. وهررو ارياق مهريف علر  عررداء ررار ي  اإار ائيلية
. بررل البررد مررأ العمررل ال يررتم بالهيانررا  الهاهتررةهررع  املماراررا  والرر د علياررا  منرر و   متنرراضررد ني لييواإارر ائالغرر بيني 

م بعررت  ذاشررارك فيررت كررل فرر د مررأ  بنرراء األمررة. و ول ذلررد    نعيررد الصرر ام الرردائ  يف فلسررطني وحو ررا اجلرراد الررع  ي
هررع   ذعررادل يف اررا ق األقصرر  الرر  انتفاضررة . وهررو مررا فعلتررتبررني عقيرردرني وجررود صرر ام ،وجرروه   احلقيقرري األول
لكررا  ذلررد  ،األولدل الصرر ام ذا م بعررت ذعررا املسررا ة يف    لررو مل اقررق ذال هررعا اإترراز،. و لرروعي  بنائاررا احلقيقررة
وااررركيائام يف  ح رررا  اررر اي   متنررراذلرررد  نرررت يف ظرررل يررر اي وعررري الكثررررييأ مرررأ افسررروبني علررر   ا،كهرررري    ااتررراز  

إلابررق عررأ هررم هررع  احلقررائق الرر  و  كثررري مررأ األوهررا وااتسررلموا لل إلابررق الكثررري مررأ احلقررائق عررأ وعرريام السررال ،
وجرروه  فلسررطني   ربهرري حقيقررة الصرر ام الرردائ  علرر    متنرراود األيررريل مررأ عمرر  وياصررة يررالل العقرر ،وعرري هررؤالء

 و كنراا اركا  بيرق املقردس، ويف لليعرتام األمرةمجراهري  إلالهيرة مل رغي عأ وعري وهي احلقيقة ال  الص ام،هعا 
فانررردفعوا بصررردورهم سررراحة األقصررر  وم امررري هرررعا الرررديول، ل "شرررارو "الرررعيأ فامررروا  بعررراد ديرررول  بيرررق املقررردس،

  قصرر مررأ  األقصرر ارراعا  حرر  ررر دد نررداء  ذالومررا هرري  ،باعتهررار  عنرروا  وجررودهم األقصرر يرردافعو  عررأ العاريررة 
  ررر دد  كررل احلنرراج  الررع ، وكررا  هترراا األمررة اخلالررد: ا   كرري، ا   كرري. هررو ا ترراا اجلررام ، قصرراها ذا رباأل

ييري يرا يارود. جري  طمرد اروا ييري   وعري اجلمير . فاتفروا:يف األقص    يرة القردس انتفاضةفقد ااتح    
 عررأ ا يعرري  نررت جرراء عفوي رر   عظررم املؤاسررا  عررأ القيررا  مبثلررت رإلررم  بتنسرريق رعجرر يعررود. هترراا رددرررت مجرراهري األمررة

الررع   لمررح الهصرر  ااررتعاد  املسرراجد دورهرراوب ة وحقيقررة مشرراع هم وا ونررا  وعرريام،مكنونررا  صرردور  بنرراء األمرر
فررإذا كررل هررعا الررع    ا  والنرردوا  لتف يغررت مررأ م ررامينت،املررؤمت آالاوعقررد   اليررني الرردوالرا  لتغييهررت، نفقررق م
ل يرو  اجلمعرة وصرال ا يتحرو   وذذا املسرجد يقرود األمرة مرأ جديرد، وذذا الر يح،  دراجوجاود يرعهي   موالبعل مأ 

الصررر ام الررردائ  علررر   وذذا طيطارررا، ذاطارررا رو  اجلماعرررة املوحررردل لألمرررة مرررأ طي وذذكررراء موعرررد للنفررر ل والنصررر ل، ذا
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ني  حرد ا زائرت يقرو  ير، صر ام برني وجروديأ ودينرني ووعم بعت األول واا جوه   احلقيقي ذافلسطني، يعود   رب
األقصرر  علرر  لررهس القلنسررول الياوديررة يف الكثررري مررأ نشررالارت،  انتفاضررةالررع   صرر   يررا   "برراراك"علرر  اخل افررة كثلررت 

وكثرل الثراين األقصر ،  األقص ا يكل مكا   ذقامةعل   وذص ار  ،حلقيقة الص ام اإا ائيليفام ااتم  ا منت بالت ام  
نقطرررة التقررراء األمرررة. فقرررد  زال املررردافعو  عرررأ األقصررر  بررردمائام الغشررراول عرررأ وعررري  ذالرررق وكرررل املسررراجد الررر  او  

 م بعت األول وجوه   احلقيقي.  اذ األقص  انتفاضة  عادرتالكثرييأ ليفاموا حقيقة الص ام، بعد    
فقررد  ذا وعرري  بنرراء األمررة حقيقررة الصرر ام الرردائ  يف فلسررطني يف ذعررادل األقصرر  انتفاضررة اررا قومثلمررا  
فحقرررائق  ،ه رررة  بنررراء األمرررة مرررأ  جرررل املقاومرررةورع ،م ك يرررة القررردس ودورهرررا يف املقاومرررة مرررأ جديرررد يف ر كيررردارررا ق 

 و  ا  القردس مقيراس للحالرة احل رارية لألمرة ارقول  و  األمرةبرني القردس وحالرة  هناك عالقرة ل ديرة      التاريخ رؤكد
فمررا مررأ  مررة كانررق  ررا الغلهررة يف  ،بررل لقررد اررهطررق القرردس لالررة الغلهررة لألمررم عرري الترراريخ ،قررول    و اضررعف   ا،هنوض رر

ومررأ بعررردهم  ،شرروريو كررعلد كررا  األمرر  مرر  الرر و  والفرر س ومررأ قررهلام الهررابليو  واأل  .زماهنررا ذال واحتلررق القرردس
لررع  نعري  زمانررت بانتظررار وعررد مث العرردو اإارر ائيلي ا ،االاررتعمار الغر ط مث ،مث املسررلمو  ،مث الصررليهيو  ،املسرلمو 
ر حرتاللوكرا  هرعا اال ذالُرا القردس  احتلرقمرأ مر ل  ذلد  نت ما األي ى   قصراهالروعي األمرة مرأ  جرل ا ير   اط ك 

 ا.ورار    ،عقيدل   ،لدى هع  األمةوالت حية، ال  رليق بالقدس ومبكانتاا  الهطولة ممالحو عي شالال  الد ، 
قرردس علرر  الرردوا  نقطررة ارر ي  لألمررة، كرري رصررحو مررأ اررها ا ورسررت نت دورهررا احل ررار  لقررد ظلررق ال  

األمرة علر   اراس   بنراء بنراء وعري مرأ يرالل علماء األمرة ا  يتصدى  ما جيي   وهع  مامة عل  وجت الهسيطة،
ي يررع    جيرري  واملعرر اج اإارر اءفررة املقاومررة، لررعلد فررإ  ذحيرراء املنااررها  اخلاصررة بالقرردس ويف لليعتاررا ذكرر ى ثقا
فإحيراء هرع  الرعك يا  جيري    ي يرع  ،ارتثنائي الرع  رعيشرت القردس و هلاراينسرجم مر  الظر ا اال ا،ا ياص رلابع  
ولتحشرررد  لة ومسرررتم ل لألمرررة لتوحرررد صرررفوفااشررراممرررأ تلرررة رعهويرررة  يكرررو  جررر ء     . وجيررري ا رعهوي ررراا ا ي ررري  لابع ررر

ولية ا ير  القردس وكامرل رر اي فلسرطني مسرؤ    ذلرد  ،بدور  يف مع كة التح ي   ف ادهالاقا ا وليسام كل ف د مأ 
 ف دية رق  عل  عارق كل مسلم وال يقهل فيارا عرعر لتقصرري، وعلر  علمراء األمرة    ي ر بوا القردول واملثرل ب نفسرام

نراس ذا وذرشراد ال ،رو  اجلاراد واملقاومرة وذذكراء لواجي التوعية، والتح ي ، واارتنااب ا مرم،م مأ يالل  دائا
رخن اا يف العمل اجلااد  املهاشر ، وهرعا هرو الردور اال ذا مأ دعم اااهديأ وصوال   ابتداء   اهل املسا ة يف املع كة،

فقرررد  ،اجلاررراد العسرررك   ذا وصررروال    كرررة وجوانهاررراأ املعيف كرررل ميرررادي األيررر ى  دوارهرررمبررر داء  امررر ور   األول للعلمررراء
األمرررة يف هرررع  الفررركل مرررأ    ونعتقرررد  يكرررو  علماؤهرررا يف لليعرررة جيوشررراا وماهررردياا   اعتررراد  هرررع  األمرررة علررر  

األمرة وروحيرد صرفوفاا وبنراء  وذرشرادفالتعه ة والتحر ي   اااتاا، ذامأ حاجتاا   كث علمائاا  ذارار اا لاجة 
 والقدس جوه  ا. املهاركة، رب  هي اخلطول األوا لتحقيق النص  وا ي  اائ  األوهع لعلماء،ة اوعياا مام
 ،الصر ام ذا م بعرت األول وجروه   احلقيقري يف وعري األمرة يف ذعرادل األقصر  املهاركرة انتفاضرة ارا قكما  

وبررعلد  .لألمررةكعنصرر  روحيررد   األمررةيف وعرري   دوار حررد  هررم ا ذا   ي  رر اإارر ائيلياخلطرر   اررا ق يف ذعررادلفقررد 
والوحررردل مرررأ  هرررم  ارررهاي  .كعامرررل روحيرررد لألمرررة  ، كرررد  علررر  دور القررردس املهاركرررة قرررد األقصررر  انتفاضرررةركرررو  
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نرت علر    لهيعترت األوا، األقصر  بإعرادل التعامرل مر  ذار ائيل ذا انتفاضرة ارامق  مثلمرا .انتصار األمة ومقاومتاا
اولررق  عاهرردا  الصررلح واملصرراحلة املوهومررة،رهاشررري السررال  امل عررو  وم مررةق علرر  األهل رر   فهعررد  رعامررل مرر  عرردو،

وروقيررق هررعا  ،ارراوالتعرراو  مع التعامررل، آليررا ولكررأ حررول  ،نقطررة يررالا وايررتالا بررني  بنرراء األمررة ذا ذارر ائيل
وز هررعا مت جترراحرر  لقررد  ا لتعرراو  كامررل،    ال بررد مررأ االنتظررار قلرريال  الوقررق مناارره    صررهحالتعرراو  وحجمررت وهررل 

لقرد حرد   اجلديرد. األوارطالشر ق  ذلراريف  ذار ائيلحد ل   صيغ للوحدل واالاراد مر   ذافوصل النقاأ  األم 
قرة عراد  العال املهاركرة، نتفاضرةا انردلعق هرع  االاألقصر  حر  ذذا مر انتفاضرةالرع  ارهق  األيرييالل العقد  هعا

يعرررود اخلطررر     ون مرررل  ،نتفاضرررةارررنوا  اال  ثنررراءولرررو  ار ينعررريف عالقرررة العرررداء التررر عارررا األول،مررر  ذاررر ائيل ذا م ب  
يف  األقصررر  انتفاضرررة ارررا ق . كمرراترررازا  املقاومرررة بفعررل ذمسرررتقهال   لتوحيرررد األمررة يف مواجاترررت عرررامال   اإارر ائيلي

وعرة مم ارا ق يف ذعرادل ا فقردديني ر يف وعري األمرة، باعتهرار  صر اع ا ترتالص ام الدائ  فوق فلسطني ذا حقيق ذعادل
    ومرررأ  بررر ز هرررع  احلقرررائق ،وعررري األمرررة ذا  يررر ى مرررأ احلقرررائق الررر  رررردور يف فلرررد احلقيقرررة الكررريى  رررعا الصررر ام

نعرررريف الواليررررا   ارررركاريجي،مسررررتمدل مررررأ حليفاررررا اإ األاااررررية  قو ررررا و  ،ليسررررق وحرررردها يف مواجاتنررررا ذارررر ائيل
 فلسرطني معلنرة   ربإلتصاي العصرابا  الصرايونية ألال  اعكفق بإا ائيل منع اللحظة األوا ال األم يكيةاملتحدل 

  التحي رر األقصر  انتفاضرة  ثهترقوقررد   ارهاي احليررال وبكرل وارائل العردوا ،ها بكرل وظلررق مترد   قيرا  دولرة ذار ائيل،
 فلسرررطييف بتشررركيل جلنرررة اقيرررق دوليرررة،الطلررري ال األم يكيرررةعنررردما رف رررق الواليرررا  املتحررردل  إاررر ائيل األم يكررري

 انتفاضررةحررول  األم يكيررةوقررد جرراء  السررلة املواقررت والتصرر فا   سرراوال بررني ال ررحية واجلررالد،علرر  امل  و صرر   
العداء الع  مل رغي حقيقترت عرأ  وهو  ع  األمة، لتيهأ مأ جديد عأ عداء الواليا  املتحدل األم يكية األقص 
   ال ررخمة الرر  اررخ   اإعررال  وماكنررة ، نفقررقواألمرروال الرر    األمررة رإلررم كررل اجلاررود الرر  بررعلق،مجرراهري  ذهررا 

 انتفاضرررةمرررا جررراء   ذذاحررر   مجررراهري األمرررة،  ذهرررا ورررر يني صرررور ا يف  لغسرررل عقرررل األمرررة جترررا  الواليرررا  املتحررردل
وال برني واشرنطأ  وبرني الواليرا  املتحردل، ذا ائيلمل رف ق بني  وانطلقق مجاهري األمة للتعهري عأ إل هاا، األقص 
 ،اإاررر ائيليوالعلرررم  ،األم يكررريوال برررني العلرررم  ،األم يكيرررةوالسرررفارا   ،اإاررر ائيليةوال برررني السرررفارا   ، بيررريوررررل 

 العردوا  علر  هرع  األمرة ومقدارا ا،هري حقيقرة  ووعيارا، جتليرا  حلقيقرة واحردل فاع  كلاا يف عقل مجاهري األمرة
والررعرائ   مررأ املعرردا   وال   اء  ابترردمررا فترراج ذليررت الواليررا  املتحرردل كررل لررت  أورررؤم   ذارر ائيلوهررو العرردوا  الررع  رنفررع  

وقهررل ذلررد كلررت املشرراركة الفعليررة يف العرردوا  وذقامررة اجلسررور اجلويررة الرر   .اوالفيتررو رابع رر اوالغطرراء السياارري ثالث رر ا،ثاني رر
ووقرق فر ب وقرت ذلرالق  ،ذا املشاركة األم يكية يف آليرا  رنقل األالحة واملعدا  إا ائيل  ثناء املعارك وصوال  

كمرا ر ينرا   .والسعي األم يكري لتحقرق ذار ائيل بالدبلوماارية مرا رعجر  عرأ اقيقرت بالقترال العسرك   ، ولتالنار وش
 األم يكيرررةوأل  الواليرررا  املتحررردل . 2009إلررر ل عرررا  ويف العررردوا  علررر   2006ا  يف متررروز بعرررد العررردوا  علررر  لهنررر

األمررة حنوهررا، فررإ   حقيقررة مشرراع  ألمررة،سرروبني علرر  هررع  امررأ اف أ الكثرررييأ مررأ السررائ يأ يف ركهاررامرر  كثرر  ررردرك
وقرد ارهعرق ذلرد  انتقاميرة، ألعمرالهرو ارعي  رعاياهرا مرأ رع ضرام  األقصر  انتفاضرةعندما انردلعق   ول ما فعلتت
رر ،لسررفارا ا وقنصررليا ا بإإلالقاررا  ا للواليررا  املتحرردليف عرردد مررأ العواصررم الرر  اررس برر   مجاهريهررا هررم األكثرر  ك ه 
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هرررا حرررد مرررأ رعايا  يتعررر ب  قهرررل   الواليرررا  املتحررردل علررر  اختررراذ هرررع  التررردابري  قررردمقوقرررد  ل،  واياارررا ا املتحي ررر
وبالترايل رردرك حجرم  إار ائيلألهنرا رردرك حجرم احنيازهرا  رتعر ب ارفارا ا  رعا الغ ري،    و  لغ ي اجلمراهري،

كمرا      ،اإار ائيليةاخلانرة    هع  اجلمراهري رصرنت الواليرا  املتحردل يفو  هعا االحنياز، إل ي مجاهري األمة عل 
وم اكرر   اإعالميررة  املاكنررة حرردل وذارر ائيل وجاررني لعملررة واحرردل و العقررل اجلمعرري لألمررة مررا زال يعترري الواليررا  املت

فمررا زالررق صررورل  يف وجرردا   بنرراء األمررة، األم يكيررةوبعرر  املترر م كني مل يررؤث وا بشرريء لتجميررل الصررورل  الدرااررا 
الصرر ام يف  ذعررادل اررا ق يف مثلمررا األقصرر  انتفاضررةذذ  ف. هرري ذا  الصررورل الهشررعة نررا مت م يكررا يف وعرري  بنرراء 

يف وعري  مرأ جديرد األصردقاءومعسك   األعداءمعسك   اا ق يف ذعادل اديدوعي األمة ذا م بعت األول، فقد 
 انتفاضرة ارا قومثلما ا. ديننو  متناالواليا  املتحدل عل  ر س املعسك  األول املوإلل يف عدائت أل فإذا هع  األمة،
مررر ور الصررريغ السياارررية اارررتحالة ر اررريخ يف   ي  رررا فقرررد ارررا ق ر اررريخ مرررأ هرررو العررردو يف وعررري األمرررة يف األقصررر 

جير   التفراوب برني    فإذا كا  مأ املمكأ  ،يف وعي األمة وحول القدس الدائ  يف فلسطني الص ام املط وحة حلل
كرا  مررأ   وذذا فلسرطني التار يرة،  ربأ مرا يقرراري الثمرانني باملائرة مرأ عر  يرتم التنرازل و  ،رباألالسيااريني علر  

كرا  مرأ   وذذا ،األم يكيةوال غوا  اإا ائيليمالءا    وروزيعاا مأ يالل االاتجابة لناملمكأ التفاهم عل  امليا
االحررتالل جلنررود  القرر ار الناررائي ذبقرراءمررأ يررالل  شرركل السرريط ل علرر  احلرردود واملعرراب املمكررأ مت يرر  التفرراهم علرر  

علر  املسرتقهل االقتصراد  للمنطقرة  اإار ائيليةا يمنرة  بإبقراءكا  مأ املمكأ التخطيط لالقتصراد   وذذا ،اإا ائيلي
 ،اإنسررررانيةفكيررررت ككررررأ التفرررراهم علرررر  احلنررررني الهشرررر   واملشرررراع   ،باإضررررافة ذا ا يمنررررة العسررررك ية والسيااررررية 

 ،واللرررد ،ويافرررا ،حيفرررا  بنررراء  فررر     فمرررأ يسرررتطي   والعقائرررد الدينيرررة ،يةاحل رررار  واألشرررواق ،واالنتمررراءا  القوميرررة
و    والسرعي الارتعاد ا ياصرة   ،ام رضر ذافلسرطني مرأ احلنرني   ربوكرل شري مرأ  ،وكرل اجلليرل ،وعكرا ،وال ملة
ا ومرأ املؤكرد  ،ممبا يف ذلد دو م واملمثلو  السياايو   ر ،لألف ادالشخصية  األمالكال كلد حق التنازل عأ   حد 

 األجيرالا رتوارثرت   لرديام حنين رو  التنرازل عرأ حقروقام وملكيرتام و فلسرطني ال ي يرد  بنراء  الغالهية العظم  مرأ  
ال  ولرد  يرارج  األجيال     هعا احلنني يكي و  األقص  انتفاضة  ثهتقوقد  رب،واألالولأ واملن ل  ذاللعودل 

يقتررل احلررس الرردييف و الرروليف    ال يسررتطي   ا حررد    رب، و لررأل احنين رر  كثرر و  ،ُررع  العررودل اشررد متسررك  فلسررطني  
عنرردما رفجرر وا 1948 بنرراء اجلليررل وكررل مررد  فلسررطني الرر  احتلررق عررا   يُنسرريومررأ  ،النرراس  عمرراقوالقررومي مررأ 

و كردوا  ،ديردترل مرأ جالناصر ل اُ     و علنروا ،وقردموا الشراداء واجل حر  ،املهاركرة األقص  انتفاضةوالتحموا ب اإل ه  
 يرتمكأ مرأ مل اإار ائيلينصت ق   مأ االحتالل، وميالد  جيال كاملة مأ ع ي فلسطني اق نري االحتالل    

 آبراؤهم ذلياراا ولردوا يف املاراج  واملنرايف الر  هراج  ع ب ر ذ برل  ، بناء فلسطني  عماققتل احلس الوليف والقومي يف 
عري رعلقارم  بر متامفلسرطني وانتفاضرتاا فجرددوا رعلقارم  ذاالقرومي هم حنينام الدييف و منع عقود شد   و جدادهم
الولنيرررة   حاايسررراماألمرررة   بنررراء  رنسررري   مرررأ الغ برررة والنفررريمرررأ االحرررتالل و  ومثلمرررا مل رسرررتط  عقرررود بفلسرررطني.
يررردل حرررد رمررروز هرررع  العقلفرررداء   وانررردفاعا م ،رقترررل فررريام اررهرررالام بعقيرررد م   مل رسرررتط   ا ي  رررفإهنرررا  ،والقوميرررة
وهرري  ،الررع  جرردد  انتفاضررتت الت كيررد علرر  م ك يررة القرردس يف املقاومررة األقصرر نعرريف املسررجد  ،و رواحاررمبردمائام 
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ارعا مرا فذا االرخنر اا يف املقاومرة رإلرم نصرت قر   مرأ االحرتالل،  48امل ك ية ال  دفعق  بنراء فلسرطني افتلرة عرا  
    و كرد  ،يف األمرة رو  الشراادل نتفاضرةجردد  اال كما  .ا د    القدس رتع ب للخط  نتفاضةاال حد  يف 
وهري ثوابرق ال  ،جلماهريهرا األاااريمرا زال هرو افر ك  األصريلفكر  األمرة    وب هنق  ،مما يف قاا  كث ما جيمعاا 

  عقيد ايتنازل عأ    ومأ يستطي      يفاوب عل  راريخ األمة، فمأ يستطي   ككأ التفاوب علياا
 ا حرد    ذو  ،أل  مصري  اريكو  املرو  احلسري واملعنرو  ،يقكي مأ هع  اف ما    طي  يست ال ا حد    ذ 

ر األقصر  انتفاضرةفقرد قردمق  ،واألقصر لاولرة التفراوب املسرتحيل حرول القردس  ذاجيلرس    ال يستطي    امنوذج 
 األقصرر املسررجد لسرراحا   "شررارو "فررإذا كررا  مرر د ديررول  ،األقصرر يتنررازل عررأ    جيرر   ملررأ فرراول    ملررا ككررأ 

فراوب حرول  ا حرد     فكيرت اريكو  األمر  لرو  ،كل هعا الغ ي مأ صردرها  و للقفعل كل هعا الفعل يف األمة 
  األقص  وفك  بالتنازل عأ القدس

 
وعلرر  ايرركاق   متنرراخت يرري وعرري وبررني الكيررا  الصررايوين علرر    متنررالقررد راهررأ دعررال السررال  والتطهيرر  بررني  

مجرراهري السررال  وجعلررت حقيقررة واقعررة ر ضرر  ُررا   ركررا  العرردو وعلرر  عامررل الرر مأ لتثهيررق احلرراج  النفسرري بيناررا وبررني
حر   ،ومقهروال   الكض  مأ بعد ذلد بالكيا  الصايوين الغ يي كجر ء مرأ املنطقرة يصرهح التعامرل معرت لهيعي ر ،األمة
الل  ول فعررل شررع  يررويل املهاركررة وهرري  ول ايتهررار حقيقري لعمليررة السررال  مررأ يرر األقصرر  انتفاضررةمرا جرراء   ذذا

الع بيررة يف  واأللرر اا اإارر ائيليرفاقيررا  بررني الكيررا  مررا فرري  مبسررريل السررال  وروقيرر  اإوكهررري جرراء بعررد انطررالق 
ررر ف  التعرراي  والتطهيرر   ،ويف عقيررد ا ،ويف ثقافتاررا ،يف وعياررا األمررة   لليعتاررا منظمررة التح يرر  الفلسررطينية رهررني 

وعرراد   ،وذمكانيارررتد لررت العررامل كلررت لاقارررت هنررار كررل مررا بنررا  دعررال السررال  الررع  جن ررذصرر  مثررل ملررح الهفه مرر  عرردوها
وشعي يطالري لقوقرت  ،مغتصهة  ربو  ،وث ر مطلوي ،عالقة د  مسفوكو  عالقة عداء لهيعتاا األوا ذااألشياء 
الرعيأ راهنروا علرر    ول ردو  : وا ر، لرعلد كلرت نقررولدولترت املسرتقلة علرر  كامرل ر ابرت الروليف ذقامرةو و را  ،املشر وعة

، هررو قرر    متنررا وبررني الكيررا  الصررايوين. فاررعا احلرراج  لرريس ذبررأ قرر   مررأ ال مررا   بنرراءهنيررار احلرراج  النفسرري بررني ا
 ،ورشرر يد شررعهاا ،ولرريس وليررد احررتالل احل كررة الصررايونية لرركاي فلسررطني ،وبررني احل كررة الصررايونية  متنرراالصرر ام بررني 

 و ا عامرل العقيردل وهرو  ،هو حقيقة رااخة يف وعياا وهعا الوعي نتاج عوامل عميقة بل ،الدولة الصايونية وذقامة
 ،يررو  الررديأ ذا  عررداؤناالياررود    ويف عقيرردرنا  ،تت واررلوكت ومواقفررتونفسرري   اإنسررا  هررم العوامررل يف صررياإلة رفكررري 

 ،ويسرة يارود ،ولرؤ  يارود ،ارودفاملسلم الع  يق   ق آنت صهح مساء يق   يف معظم اور الق آ  ما فعر  مأ إلردر ي
هررو  ،ذارر ائيلوبررني  القررائم بررني  متنررا ي ررعا كلررت فررإ   هررم مكونررا  احلرراج  النفسرر ،وكشررت رررام هم ،وحقررد ياررود

 ،مرأ حير  التكرويأ العامرل الترار ي األ يرةيليرت يف  ،وبتعراليم السرماء ،وبالوحي ،امل رهط بالديأ ،  العقائد املكو  
ألط لالري علر  حيرال  "لرريل"مرأ ارعي  ال اهري  ، ابتردء  األولمنرع ركوينارا  ا ألمتنراي ررار  افقد شكل اليارود عردو  

بتررام  ياررود مرر  املشرر كني علرر  حيررال  امرر ور   ،الشررا  ذاي افقررت يف جتاررررت  اياررود وهررو مررا يرر ال صررهي  النرر  ا  طمررد مررأ 
وهرري احلرر ي الرر   ،حلرر ي املعلنررة بررني الطرر فنيا ذا ياررود املتكرر رل لقتلررت عليررت السررال  وصرروال  ، وطرراوال  الراررول ا 
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الكيرا   وذقامرةاحرتالل فلسرطني  ذا وصروال   ،كثريل  ا لوار  ويف اخلفاء  ا،يف العلأ لور   ،ظلق قائمة عل  مدار التاريخ
بعمرق  اإار ائيليوبرني الكيرا   فاحلراج  النفسري برني  متنرا ذذ  ،ا يكرل مكرا  األقصر  ذقامرة ذاا ارعي   ،اإا ائيلي

 ،مسرتحيال   ا مر   ممرا جيعرل اهنيرار   ،األمرة  بنراءوب او  العقيدل يف نفس ووجردا  املرؤمنني مرأ  ،اريخ العداول والص امر
مر  عردوها ياصرة   متنرااملهاركة زيت الس اي الع  يسع  ذا ف ب وهم السال  عل   األقص  انتفاضة  ثهتقوقد 
نرت طترل للناصر ل   و علنروااملواجارا  مر  العردو الصرايوين.  ذا 1948فلسطني افتلة منع عرا    بناءان م    بعد 

نصت ق   مرأ االحرتالل واملعايشرة القسر ية مل ررتمكأ مرأ رغيرري املكونرا  النفسرية للطر فني.    وحيفا ويافا ليثهتوا 
  ومل رفلح بتدمري وعي  بناء األمة ح  وهم اق االحتالل. 

حراج  الرد  هرو  -   يرةال يقرل عنرت  ،لاج  آير  مدعو  ا  الصايوينوبني الكي  متنابني كما    احلاج  النفسي 
الشراداء. ودمراء   جسرادكرل يرو  مردماكا جديردا مرأ   ذار ائيل ذليرت  ريتر فلسرطني  ربي اق كل يو  علر   الع 

حقرا شخصريا ألار ل كرل شرايد   صرهحي يت بعدا جديدا ألبعاد الص ام هرو بعرد الثر ر الشخصري الرع   ،اجل ح 
فمرررأ الرررع  يسرررتطي  ذجهرررار    شرررايد  و  ي شرررايد  و ابرررأ شرررايد  و    شرررايد علررر  نسررريا  د  هرررعا  و جررر يح. 

 ،الشايد  و ث ر . فمثلما ال رستطي  القيادل السياارية التنرازل عرأ املمتلكرا  الف ديرة لألفر اد يف  يرة رسروية اياارية
دمررراء الشررراداء واجل حررر  رشررركل  ذ  :فإهنرررا ال متلرررد التنرررازل عرررأ دمررراء الشررراداء فاررري حرررق لوليرررت ،  رررعا كلرررت نقرررول

وراررو  العقيرردل  ،حرراج ا جديرردا يستعصرري علرر  االيرركاق متامررا مثلمررا هررو احلرراج  النفسرري فكال ررا بعمررق الترراريخ
 اإار ائيليوبرني الكيرا   و عاد  احلاج  النفسي بني األمة ،قيقةهع  احل األقص  انتفاضة  ثهتقوقد  ،ول ارل الد 

 ،واحردل مرأ احلقرائق الكريى عراد  ذا وعري األمرة ستعصي علر  االيركاق. ياصرة و هنرا فيكا ي األولم بعت  ذا
بر ز   ،ونفسرية حاقردل ،وهري عقليرة قارلرة ،رسرود والعقلية ال  اكمت والنفسرية الر   ،اإا ائيليلهيعة الكيا  وهي 

املسرلح والشر س  اإار ائيليني  ُجرو  ،صرورل  وضرحوهرو مرا ظار  يف  ،رفر  اآلير  ذف ازا راو هرم  ،جتليا ا العنص ية
 ،ورنكررريال   ،األقصررر  حيررر  عمرررل العررردو قرررتال   نتفاضرررةعلررر  العررر ي دايرررل اخلرررط األي ررر  عنررردما انتف ررروا نصررر ل ال

و رواحاررم ودمررائام فيمررا كانررق قطعررا  املسررتولنني  تررت ضرردهم مرر ددل "املرررو   الفلسررطينينيملمتلكررا   اوررردمري  
وهترراا املررو  للعرر ي الررع  ردد  الياررود كررا  يعرريف قتررل العرر ي   .مررنام ياإارر ائيلللعرر ي" مطالهررة بتنقيررة الكيررا  
القرررروانني   حكررررا و هنررررم مبوجرررري  ربرإلررررم    هررررؤالء العرررر ي هررررم  صررررحاي األ ،كهشرررر  ولرررريس ككيررررا  اياارررري 

والشرر لة علرر  وجررت اخلصرروح التررديل حلمررايتام   اعموم رر اإارر ائيلية األجارر لموالنررو  كررا  جيرري علرر   ،اإارر ائيلية
واحلمايرة  ،املسراندل اإار ائيليةالشر لة   منرقفقرد  ،وهو األم  الرع  مل يرتم برل علر  العكرس مرأ ذلرد ،كموالنني

وياصرررة يف مدينرررة الناصررر ل وإلريهرررا مرررأ  مررراكأ رواجرررد الفلسرررطينيني يف  ،وممتلكرررا م ،لليارررود الرررعيأ هرررامجوا العررر ي
مرأ  اعقرود     الر  كشرفق  ،ائيليةاإا  املماراا  العنص ية   وضحيف واحدل مأ  1948ال  احتلق عا   رباأل

 عندما وضعق عل  طد احلقيقة. ،مأ ا اي  كث م اعم التعاي  مل ركأ 
لريس مظار  العنصر ية الوحيرد للكيرا   ،1948ا جو  عل  ع ي فلسطني يف األراضي ال  احتلرق عرا  و  
م ،اإار ائيليو فا تافرا  الر  كرا  ي ددهرا  ،اإا ائيلي ابترداء  ،األقصر  انتفاضرة  يرا لرة لي ،علر  ايرتالا مشراُر
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ذا وصررروال  ،املقداررة ويف مقرردمتاا املسرراجد األمرراكأوحررر ق وررردنيس  ،مررأ شررتم راررول ا  صررل  ا  عليررت واررلم
برردليل ا   ،وللتعرراي  معرت ،ال اف رة لخير  اإارر ائيلي، رؤكرد الطهيعررة العنصر ية للكيرا   ا تراا مبرو  العرر ي كلارم

مل يشررف   1948جررود العرر ي دايررل مررا يسررم  برراخلط األي رر  افتررل منررع عررا  مرر ور  كثرر  مررأ نصررت قرر   علرر  و 
 وحطمق ممتلكا م. ،وج حق نساءهم ،ال  قتلق شهاُم ،اإا ائيلية م ومل فمام مأ املماراا  العنص ية 

 ،والتطهيرررق ،املمارارررة ذاوا تررراا برررل رتعرررداها  ،ال رتوقرررت عنرررد حررردود الشرررعار اإاررر ائيليةوأل  العنصررر ية  
مل يكرأ إل يهرا وال مسرتغ با هرعا الكرم  ،جي   التعهري عناا بيامج ومماراا  مدرواة ،ضمأ عقيدل صايونية رااخة

وظارور  ،اإا ائيليالكيا    ف ادوم  كافة  ،اإا ائيلينيقطعا  املستولنني   يد بني  ،املختلفة األالحةا ائل مأ 
باعتهرار    ،اإار ائيلييعيرد ذا وعري األمرة لهيعرة الكيرا   ،قصر األ انتفاضرة  يا ُعا الشكل املكثت  األالحةهع  
كهررريل مررأ   و جرر اءحرر   ،يف عالقارررت مرر  العررامل العرر ط ،مل يسررقط اخليررار العسررك   للحظررة ا،عسررك ي   اعنصرر ي   اكيان رر

حرر   ،يورعترري  مررأ الفررا  املاضرر ،ورسررقط ييررار املواجاررة العسررك ية ،العررامل العرر ط  رر ول للسررال  والتطهيرر  معررت
بلغررة  ذالال جييررد التخالرري  اإارر ائيليهررعا الكيررا     لتؤكررد يف وعرري األمررة مررأ جديررد  األقصرر  انتفاضررةجرراء  
بال صرراح  ذعردا قناصرة واا فرر ق  ذاواالحرتالل وهررو مرا يفسرر  ارول جنرود االحررتالل  ،والقتررل ،والتردمري ،السرال 

 اجتسريد   ، حيراءشرلام عرأ احل كرة وهرم   ودا قرتلام واملردنيني العر ل ُر األلفالصدور ورؤوس  ذاروجت رصاصاا 
 ،ففري حلظرة احلقيقرة انكشرفق كرل دعراوى السرال  ،للحقد والعنص ية اللتني يتصت ُمرا الكيرا  الصرايوين بكاملرت

للمطالهرررة  ذاررر ائيليمرررأ  سرررماية   كثررر جتمررر     ومل رسرررتطي  كرررل اجلارررود  ،اإاررر ائيلينيالررر  كرررا  ي ددهرررا بعررر  
يصرل ذا  األقصر  انتفاضرةم حلرة ارهقق كرا  هرعا العردد يف     بعرد  ،العدوا  عل  الفلسطينيني وبوقت ،بالسال 

وقرررد كشرررفق  ،وجررروه  ااتمعرررا  ،نرررت عنرررد املفاصرررل احلقيقيرررة رتكشرررت معررراد  الشرررعويذلرررد   ،عشررر ا  اآلالا
 ل يفيفررة فرراول وا  دعرروى السررال  ال ر يررد عررأ قشرر ،املررتعط  للرردماء اإارر ائيليجرروه  الكيررا   األقصرر  انتفاضررة
 ،األلمراموذا   ،ولكرنام عنرد حلظرة احلقيقرة روحردهم ذا  العقليرة ،ر يني وجوهام الكاحلة ُا اإا ائيلينيبع  

 ا.ة عل  نفس ا د رضويلتقي اليمني واليسار واحلكومة واملع
ألمررة ذا الصرر ام الرردائ  فرروق ررر اي فلسررطني يف وعرري ا يف ذعررادل األقصرر  املهاركررة انتفاضررة اررا قمثلمررا  

ُررع  الررر و   األقصررر شرركل الررردفام عررأ  ،و كررد  ا  هرررعا الصرر ام يف جررروه   صرر ام ح رررار  وديرريف ،م بعررت األول
ذا مموعرة مرأ اآلليرا  والوارائل الر  البرد  افإهنا باإضافة ذا ذلد كلت  ش    ي    ،جتليارت  وضحاالاتشاادية 

الوصرول ذا األهرداا    هنرا  عراد  ذا وعري األمرة حقيقرة مأ روظيفاا يف مع كة األمرة الارتعادل األقصر  و و را  
 ذاال اترراج فقررط  رباألوا  الصرر ام واملواجاررة علرر   ،ال يشرركا لررت امررتالك قررول عسررك ية كهررريل رررواز  قررول اخلصررم

دنيا ال رسررتطي  قارر  الرر  اررلحةفكررل  ،ركنولوجيررا السررال  ذليررتمررا وصررلق  ب حررد  ،الكاررانا  العسررك ية املدججررة
 وهرع  حقيقرة راارخة يف رار نرا وح راررنا ،  النص  ال رصنعت كث ل العدد والعدلو  ،م عل  احل يةعي مصمذرادل ش

ومل  ،عرأ ق رية ادفاع ر ،وع كة بإكا ولكأ  لالناس بعدد وعد   كانق هع  األمة ال رقارلفمنع الهدء    متنا،ويف وعي 
ولرعلد ال  ،ا وعردلقرل منارا عردد  ا  نرة املنرورل جيش رواجاق جيوأ الفتح والتح ير  الر  انطلقرق مرأ املدي   فد  
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فاررم بررعلد ينسررجمو  مرر   ،العسررك ية باحلجررارل ذارر ائيلهررع  األمررة يف فلسررطني ر اررانة   بنرراءإل ابررة يف    يواجررت 
   وذحر   ،ذمكانيرا بل رقد  عل  املواجاة مبرا رسرتطي  مرأ  ،ذمكانيا القلة  رتنازل عأ حقااال  ال   متامراريخ 

فلرررو انتظررر   الشرررعوي حررردو  الترررواز   ،الشرررعوي ذرادل  مرررا ليلرررة فرررال مكرررا  لنظ يرررا  الترررواز  العسرررك   كانرررق ق
 شرريء يف الكثررري مررأ وقررائ  الترراريخ وملررا رغررري  لهيعررة العالقررة ملررا رغررري   ،العسررك   بيناررا وبررني جالدياررا ومسررتعم ياا

الرر    فغانسررتا الرردرس الررع  رعلمنرا  مررأ  هررعا هرو ،برني الشررعوي وبررني املسرتعم  وافتررل الررع  ثرار  عليررت  فقا رررت
ورعلمنرا  قهرل ذلرد مرأ اجل ائر   ،برالكاي  م يكرانرت ، ورعلمنا  مأ فيتنا  الر  م إلرق  السوفيتية اإميالوريةه مق 

 ، عردائااال  قا   جالدياا ومل رنتظ  حدو  رواز  القرول بينارا وبرني  رباألومأ كل شعوي  ،بلد املليو  شايد
ا ار ر اجلنرروي وملرا ف ضررق هررع  ملرر يف لهنررا  اإارالميةفلررو صردقتاا املقاومررة  ،ل مقولرة رقتررل مرأ يصرردقاافترواز  القررو 

ق وملررررا اصررررطف   األم يكيررررةومررررأ يلفاررررا الكاررررانة العسررررك ية  اإارررر ائيليةاملقاومررررة شرررر ولاا علرررر  الكاررررانة العسررررك ية 
وهررررو نفررررس الرررردرس الررررع  فررررد  اليررررو  يف يف لهنررررا   اإاررررالميةشرررر وا املقاومررررة  ذادبلومااررررية العررررامل لالاررررتمام 

،  مررا  آلررة حرردو  التررواز  بيررنام وبررني ذارر ائيل، ملررا صررمدوا صررمودهم األاررطور ولررو انتظرر   بنرراء إلرر ل  ،فلسررطني
والرررع   2008يف عررردواهنا علررر  إلررر ل يف كرررانو   ول  امعارررا طلي ررر واملتررروال ، ااحلررر ي اإاررر ائيلية املدعومرررة  م يكي ررر

. وقهل ذلد لو انتظ   بناء فلسطني حردو  الترواز  صمود إل ل ومقاومتاا     يندح   ماااتم  لثالثة  اابي  قهل 
ملررا انطلقررق  ذارر ائيلولررو انتظرر وا حرردو  التررواز  بيررنام وبررني  1965ملررا انطلقررق ثررور م عررا   ذارر ائيلبيررنام وبررني 

 ،علرري لاولررة املفاوضررا العرردو علرر  االعرركاا بالشررعي الفلسررطييف واجللرروس معررت   رإلمررقالرر   ،األوا نتفاضررةاال
الر  جعلرق العرامل يركاك   األقصر  انتفاضرةفلسرطني حردو  الترواز  يف مير ا  القروى ملرا انردلعق   بنراءولو انتظر  
ا علر  ا جديرد  ب هان ر األقصر  انتفاضةضافق ، وهكعا  األمة  عداءا مأ امتدادها وح قاا لكل مصاحل يوف   إيقافاا

 ذمكانيررةعرري ري رريس األمررة مررأ  ،اإارر ائيليم ُررا الررهع  للقهررول بشرر وا العرردو زيررت نظ يررة رررواز  القررول الرر  يتررعر 
واالاررتعداد للمواجاررة بكررل السررهل  اإعرردادمواصررلة عررد  ، ال يعرريف   عررأ مقولررة رررواز  القرروليدواحلرر املواجاررة معررت.
 اإارررال وضرررعاا اعتمررراد القاعررردل العههيرررة الررر   يعررريففلسرررطني ولكنرررت   لفرررالمبرررا يقدمرررت  واالكتفررراء ،واإمكانيرررا 

ْو الل ررتم وهعهررُدوُْكمن  القرر آيناحلنيررت لكررم الررنل  هُررو ه بمررتم عهرردن ررأ رةبهرراام اخلنهينررلم رُر نهم ررتهطهعنُتم مةررأ قُرررْولا وهمم ُررم ْمررا اان } وه هعمررد وان  ه
رررأ ُدوهنممرررمن اله ررهعنلهُمرررونرهُاُم الل رررُت يرهعنلهُمُارررمن { ررر ميأه مم   يعررريف ذلرررد التفررر يط ، دو   هرررو مواصرررلة االارررتعداد فاألصرررل 2وهآيه

، وانتظرار حردو  ررواز  القرول واالاتسرال  لرت القهرول بشر وا العردو  و ر جيرل العمرل مرأ  جرل ااركداد   و، باحلق
هررري السرررال  احلقيقررري  اإرادل   مثلمرررا اارررتوعهوا مرررأ قهرررل  ،فلسرررطني قرررد اارررتوعهوا هرررع  احلقيقرررة  لفرررال  ويهرردو  

وكررر ن  نفررررت يف  ،ياررر   يف جنررروي لهنررررا  األاررررلحةاملررردجج ب حرررد    ائيلياإاررررفاررررا هرررو اجلنرررد   ،لصرررناعة النصررر 
فاألكاذيي ال مكا   ا يف وعي وحسرابا  الشرعوي القرادرل  ،رنتظ  املقاومة اقيق  رواز  القول   دو   ،فلسطني

ي مررأ يررالل األيررع باألاررها علرر  اديررد مررأ هررو عرردوها لتقارلررت معتمرردل علرر  رصررميم  بنائاررا لتحقيررق االنتصررار
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املتاحررة  ررم متسررلحني بررالوعي واإرادل ورو  االاتشررااد مررؤمنني برردور العنصرر  الهشرر   الررع  كتلررد ذرادرررت وقدررررت 
األقصرر    شررهالحيرر  قررارم  .األقصرر  املهاركررة انتفاضررة وهررعا مررا  ثهتتررت .علرر  الفعررل واالاتشررااد يف اررهيل ا رردا

  شرررهالومررر  ذلرررد فرررا   ،عقليرررة ع فارررا التررراريخ س شررر  . رررردي ها عسرررك ية يف العرررامل آلرررةعررر  علررر  قلرررة ذا  يررردهم  
يرررالل  اإاررر ائيلينيحررر  فررراق عررردد قتلررر   ،اا وركررر ار   ذاقررروا جنرررود هرررع  اآللرررة العسرررك ية كررر س املرررو  مررر ار   األقصررر 
رر ،األلررتاملهاركررة  األقصرر  انتفاضررة الفرر د لرردى العرردو وررر ثري  علرر  التررواز     يررة ذاا وهررو لرريس بالعرردد القليررل قياا 

عرأ مرا ي يرد واحلردي  ا يف حسرم الصر ام ا رئيسري   فلسطني افتلة ال  اتلعي فيارا القنهلرة السركانية دور  السكاين يف
 وهرررعا يعررريف ،هرررعا العررردد  ضرررعااكرررا  ثالثرررة   الرررع  فلسرررطني  بنررراءعررردد الشررراداء مرررأ  ال ينسررريناقتيرررل  األلرررتعرررأ 

رس شرهاُا كرل هرعا الصرمود وكرل هرعا الر  مرا نتفاضرةحلسراي اال قتل  العدو وشراداء فلسرطنيرناقل الفارق بني 
عري بنراء روحرت املعنويرة    متنراؤكد علر    يرة ذعرداد العنصر  الهشر   اااهرد مرأ  بنراء رالفعل الهطويل. وهع  احلقيقة 

األقصر  ومرأ قهلارا ومرأ بعردها املقاومرة  انتفاضرةوهرعا مرا فعلترت  .كعنص   اااي مأ عناص  االنتصار عل  العدو
اإنسررا  وبنرراء وعيررت علرر   ارراس ثقافررة املقاومررة مررأ  هررم عوامررل  عرردادذبرر    االرر  فامررق جيررد   .يف لهنررا  وفلسررطني

األقص  وهم يواجاو  رصاح العردو بصردورهم العاريرة معلنرني  انتفاضةوقد قد   لفال  .ومأ مث انتصار  .صمود 
، عنردما هشر   يف حسرم الصر امدور العنصر  العلر   ا كيرد   الألقصر  واملقدارا  ب هان ر فرداء   ،ع مام عل  الشاادل
 ،والفرررداء ،الررر  ر مجتارررا شرررعارا م وهتافرررا م حرررول املقاومرررة واجلاررراد ،األمرررة املعررراين اجلااديرررة  بنررراء حيررروا يف نفررروس 

االارتهداد يف  ذميالوريرة ،األم يكيرةواملطالهة مبواجارة الواليرا  املتحردل  ،وا وا  ،والتش ذ  ،ورف  التهعية ،والوحدل
مررأ عمليررة ر بويررة  ا  يكررو  جرر ء  جيرري   ،فلسررطني  ربوعلرر   ،حررول األقصرر  جرر ى  مررا فررإلررعلد . هررعا العصرر 

يعيرررد ر بيرررة و نررراء وعررري  بنررراء األمرررة يسررراهم يف بكنمررروذج ر برررو    .ميدانيرررة جيررري رعميمارررا علررر  مسررراحة وجرررود األمرررة
يعيرد صرياإلة شخصرية األمرة  ومرأ مث فرإ  ذلرد .علر  صرناعة االنتصرار اقادر   امقاوم   اذنسان  ليكو    متنااإنسا  يف 
يف بالدنررا مررا زال فررتفو  اإنسررا   ،  األقصرر  املهاركررة انتفاضررة  ف ز رراياصررة و   ومررأ احلقررائق الرر   ،بكررل ف ا ررا

والعررودل  ،  هررعا اإنسررا  قررادر علرر  احل كررة، و مررؤث   ولرتلارري عنررد  ،برراجلم  اررق ال مرراد احتفرراظ النررار ،ليويتررت
 ،ل الطر قوهي عودل جيي العمل عل  اقيقاا وافافظرة عليارا ورع ي هرا بكر مأ حولت، ت ثري يف م يا  األحدا لل

ل قابرة ايف ظرل إليراي  ،النظا  ال في الرع  انفر د مبقردرا  األمرة وبق ارهرا  داءعل   ،الشعهية ألهنا رعيف عودل ال قابة
ياصة يف ظرل الهرو   ا اخليانة وجاة نظ فيا  صهحقالدرجة ال   ذا ،وانتاد مقداا ا األمة ذرادلر ف و   ،الشعهية

فإنررت البررد مررأ قائررد فظرر  بثقررة  ،لاررا كحرر  رررؤك ح كررة اجلمرراهري و  ،وبررني النظررا  ال فرري الشاارر  بررني مجرراهري األمررة
فالقيرادل الواعيرة مرأ  هرم شر وا  ، حالمارامسرتوى لموحا را فيحقرق  ذاهع  اجلماهري ليقودها مأ يرالل اررقائرت 

   رلد ذلد القائد. ال  نعيشاا البد   وكل هع  املخاضا  األمةل هع  التحديا  ال  رواجت وك االنتصاراقيق 
   الرع  ير اد لرت  ،عودل احل كة ذا اجلماهري رعريف عرودل األمرل وقترل نريل الير س الرع  كارد لالاتسرال  ذ 
 ،ومقاومترت الهاارلة ،لهنرا  و شر ا يف جنرويرب بردو  قيرد  ا ير  لرأل  ول مقاومتااال  صنعق   متنايف ب عل  

هررعا التح يرر   ذرهاصررا املهاركررة هرري مررأ  األقصرر  انتفاضررة  ، و مسررريل التح يرر  اررتكمل مشرروارها الطويررل   ونظررأ 
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ا كررق مجرراهري األمررة مررأ    بعررد  ،يف بنرراء االنتصررار الناررائي لألمررة اق يف بنرراء وعرري األمررة وبنررق مرردماك  فقرد اررا 
والرع  رؤارس لرت  متنا،فح كة اجلماهري مأ  هم  دوا  اقيق االنتصار الناائي أل قدر ا عل  الت ثري و ثهتقجديد 

لرعلد كلرت فرإ  علر  األمرة كلارا    رتهرىن  ،فلسرطنييف االنتصارا  املتتالية ال  اققارا مقاومتارا ارواء يف لهنرا   و 
لررت د ويررؤك ييررار املقاومررة  كتحقررق ذلرروحرر  ي .ييررار املقاومررة واحلرر ي الشررعهية لتح يرر   قصرراها وااررتعادل مقداررا ا

نش  هع  الثقافة بني  بنراء األمرة. فالثقافرة ول ،هناء وعياا عل   ااس ثقافة املقاومةلالبد مأ العمل بشكل متواصل 
النظرر  يف م ررامني  ذعررادلمررأ  هررم  اررلحة املع كررة ولررعلد فررإ  علرر  مجارر ل املثقفررني واملفكرر يأ واملهرردعني يف بالدنررا 

ثهررق عفويررة اجلمرراهري يف ايتيارهررا لشررعارا ا د     لنشرر  ثقافررة املقاومررة بعرر و لوانررت  شرركالتبكررل  اإبررداعييطرراُم 
 .ومعتقدا ا و فكارهاوهتافا ا ااسدل لثقافتاا واملعيل عأ رصورا ا 

  ررررر ثريهم مل يتجرررراوز السررررطح وذ ،ااتمرررر  املهرررردعني واملثقفررررني يف بالدنررررا يعيشررررو  علرررر  هررررام  جررررل   ذ  
األمرة ومجاهريهرا ال اف رة لثقافرة   صرالةيطاي جديد يعي عناا وينسجم م   ذا  امل حلة اتاج ، وذقةوالقش ل ال قي
وانررت آ  األوا  لكرري  ،الرر  اررعق الاررتالبنا ،األم يكيررةوإلريهررا مررأ مظرراه  الثقافررة  ،واملررالهورو ،واجلينرر  ،ا مهررورإل 
   ال  فراول الرهع   ،ورموز  الثقافية ،لعة منتجارتمأ مقا األمريكيوليس  قل مأ ال د عل  االحنياز  ،نتح ر مناا

ألم يكررا وثقافررة  جررل هررؤالء مررأ االاررتم ار بررالكويجلكرري   ا ي  ررنررت قررد آ  األوا  ونظررأ   ،يصررهغ بالدنررا بصررهغتاا
 وب كارت. األم يكيعي ال ض   ذالورصوي  األم  وك نت ال حيال  ع  األمة  ، م يكا

بالدنررا وهررو يسرراهم يف بنرراء وعرري األمررة وثقافتاررا التصررد  مل وجرري الثقافررة مررأ  ول مامررا  املهرردم يف  ذ  
 ذاالرع  يتسرلل  ،ومأ مث التصرد  ملظراه  االارتالي احل رار  واالارتعمار  النراعم ،وااتعمارها الناعم األمريكية

دا  رسرام مجيعارا ارلوك وعرا  منرااومرا ي افقارا مرأ  ،األمريكيرةم  املنتجرا  االارتاالكية  ،نفوانا وعقولنا وبيورنا
 ،ودفرر  ا جمررة عناررا ،املقومررا  احل ررارية والثقافيررة  ررع  األمررة ذبرر از ذاوالسررعي يف املقابررل  ،يف خت يرري وعرري األمررة

ومل يعررد  ،لجررة التقنيررة احلديثررة ،يهاررايوالسررعي لتغ ، هررعا ا جررو  علرر  اللغررة الع بيررة والسررخ ية مناررافلررم يعررد مقهرروال  
مرررأ  ، رغليررري الررر وابط الصرررغريللتحرررل طلارررا رو  الفررر د األنررراين ومل يعرررد مقهررروال   ،ماعرررة هرررعا التفتيرررق لررر و  اجلمقهررروال  
 هررعا ومل يعررد مقهرروال   ،باألمررة ورابطتاررا اإحسرراس قتررل ومل يعررد مقهرروال   ،علرر  حسرراي رابطررة الررولأ وذقليميررةجاويررة 
وحررر   ومجاعا رررا.  ف ادهرررابرررني  ،واليررر س اإحهررراارو   ذشررراعةمرررأ يرررالل  ،علررر  قترررل الررر و  املعنويرررة لألمرررة اإصرر ار

 واإعالمررريالنظررر  باخلطررراي الثقرررايف  ذعرررادلفرررال برررد مرررأ  ،وحررر  رنتصررر  األمرررة يف مع كرررة الررروعي ،كلرررت  يتحقرررق هرررعا
 ،اررم ااررتقالل القرر ار الرروليف، يسررخ  بإا مررأ هررعا اخلطررايكهررري    ذلررد    جرر ء   ،األمررة  ربوالسياارري علرر  امتررداد 
 ذعرادلوهو مرا جيري  ،كل القيم الغ يهة عأ رو  هع  األمة  ذشاعة ذا ية ويسع  باام احل ،لتك يس التج ئة والتهعية

ما جيري السرعي  و ول ،املقاو  الع  اتاجت األمة يف م حلتاا القادمة واإعالميحلساي اخلطاي الثقايف  النظ  فيت
 اإعالميررةة يف واررائلنا املقرراو  هررو ذعررادل صررياإلة املفرراهيم واملصررطلحا  املتداولرر واإعالمررييف اخلطرراي الثقررايف  ذليررت

لتعود ملصطلحارنا الثقافيرة واإعالميرة مأ مصطلحا  ومفاهيم صايونية  ذلياالتطاريها مما رس ي  ،الثقافية و دوارنا
  رتم رنمية القواارم املشرككة لألمرة وهري  الع  بت ككأ   اولا ه ااحلقيقية باإضافة ذا نقائا والسيااية مدلوال ا
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، و   علررر  املهررردعني كرررل املهاركرررة الررر   ثهترررق    ثوابرررق األمرررة ال رتغرررري األقصررر  انتفاضرررةارررا كثرررريل كمرررا كشرررفق عن
ي و ر اريخ رو  يف امل حلرة القادمرة  بهنراء الروع ذنتراجامليسرام  ،ويتصراحلوا معارا ،  يردركوا هرع  احلقيقرةاملهردعني  

وعلرر  هررام   ،  يررارج اررياق الترراريخوبغررري ذلررد ارريظل املهرردعو  ،وليؤكررد صررمود مجرراهري األمررة املقاومررة وثقافتاررا،
 .ح كة ااتم 
لرت يصوصرية يف هرع   واإعالمينيكنا نتحد  عأ املهدعني بشكل عا  فإ  احلدي  عأ الصحفيني   وذذا

مررأ  ارررلحة  ا ااارري   افلسررطني ياصررة بعررد    صرررار اإعررال  اررالح    ربالررردائ  فرروق  ،امل حلررة مررأ ررراريخ الصرر ام
ر ينرا ذلرد  .ااشر ل ويف معرارك الروعي بنراء  وهردم  دور اإعرال  يف املعرارك العسرك ية املهوبعرد رنرامي  احل وي واملعارك.

وبردايا   2008ويف العدوا  عل  إلر ل هنايرا  عرا   2006يف  فغانستا  ور ينا  يف الع اق ور ينا  يف عدوا  متوز 
  رسام هرع  األقرال  بهنراء ، و  اممستوى الص ذا   ي رفعوا   متنامأ  بناء  اإعالمينيمما فتم عل   ،2009عا  

    و ررا  ،مسررؤوليا  ياصررة  متنررامررأ  بنرراء  إعالميررنياي علرر  ممررا ي ر رر ،وعري األمررة ليقرر  التغررري الررع  رنشررد  األمررة
ووارريلة ل فرر  صررو م الررع  مت  ، بنرراء األمررة ذرادل دال للتعهررري عررأ  ،األااارري لعرري دور  ذا يف بالدنررا اإعررال عررود ي

ارق  اإار ائيليوهري عقرود التهشرري بالسرال  والرديول يف العصر    متنرامرأ عمر   يف العقود األيريلوياصة  ،رغييهت
رر ،مسررميا  اتلفررة  ذاوركلررم احلجرر  نيابررة عررأ مجرراهري األمررة الرر  ي جررق  األقصرر  انتفاضررة   حرر  ذذا مررا رفج 

 رهرني   .هرو الرع  يتحرد  نيابرة عنارا نرتورعلرأ   ،علر  لغرة احلجر رؤكرد  ،شوارم املد  والعواصم الع بيرة وإلرري الع بيرة
مرأ  هرل  اكهرري    اقطاع ر   ورهرني  ،ارق مسرم  السرال  اإار ائيليهع  اجلماهري ر ف  الرديول يف بيرق الطاعرة    

هرعا معاجلرة األم  الع  فتم  ،ر وي  ذراد ا وصو او  خت يي وعياا بل فاولو  ،ال يتكلمو  باام اجلماهري اإعال 
لثقافررة  ا دال مررأ  دوا  بنرراء وعرري األمررة علرر   ارراس ثوابتاررا ناشرر    يكررو  اإعررال    علرر  ضرر ورل  والت كيررد ،اخللررل

 ذصرر ارهاالشروارم رعلرأ  ذاالر  ي جرق  األمرة جلمراهري اكرو  صررور    يو  اجلمراهري، ذرادلعرأ  امعري   اجلاراد واملقاومرة
 يف بالدنرا اإعرال ممرا فرتم علر   ،اجلمراهريورإلهرا   ذرادلورسرع  لل رغط علر  النظرا  ال فري لتهريف  ،عل  املواجارة

 واإعرردادكررو  وارريلة مررأ واررائل اجلمرراهري لل ررغط علرر  النظررا  ال فرري لالقرركاي مررأ اجلمرراهري ورهرريف مطالهاررا ي   
 .الهو  شاا  بني اجلماهري وبني النظا  السيااي ال في    األقص  انتفاضةكشفق   لتنفيع هع  املطالي بعد   

هحر  يف   يومرأ واجهرت   ،يف بالدنرا اإعرال املهاركرة مسرؤوليا  كريى علر   األقص  اضةانتفلقد ف ضق  
ذلد اإااا  يف مع كة الروعي والسرعي ذا نشر  ثقافرة املقاومرة والتصرد  فراوال  خت يري وعري  و ول ، دائاااهل 
األمررة وتايتاررا مررأ  ذرادل العمررل علرر  رنميرة اإعرال رشررويت ثقافتاررا ارق مسررم  ثقافررة السرال  كمررا    علرر  و األمرة 
ا وتاية هويتارا احل رارية ومطراردل كرل جيروي ا وفك ي  اصني األمة ثقافي   ذاومأ مث السعي  ،إجااضااطاولة    

مسرم  التطهير . علر     ركرو  الهدايرة بتح ير  ذعالمنرا   ب زهرا ،ال  متق اق مسميا  كثريل ،االيكاق الصايوين
رسرتخد  بعر  وارائل    فلريس مرأ املنطرق وال مرأ املعقرول واملقهرول  ،لغ بيرة املعاديرةمأ املصطلحا  الصايونية وا

مصرررطلح   و النرررار برررني الطررر فني( ذلرررالقوقرررت مصرررطلح ) األقصررر  انتفاضرررةيف بالدنرررا عنرررد حرررديثاا عرررأ  اإعرررال 
 إلرررري ذلرررد مرررأ املصرررطلحا  الررر  رسررراو  برررني ذا مصرررطلح )وقرررت العنرررت مرررأ الطررر فني(  و (األحررردا اارررتم ار )
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كمررا ال جيرروز رشررويت املصررطلحا  احل ررارية   ،وبررني ال ررحية واجلررالد ،املعتررد  واملعترردى عليررت وبررني القارررل واملقتررول
لألمررررة بفعررررل االنسررررياق وراء املصررررطلح الغرررر ط فيوصررررت العمررررل االاتشررررااد  بالعمررررل االنتحررررار  ومقاومررررة العرررردو 

 .باإرهاي
  ، ألواالرصرررررررال اإعرررررررال وياصرررررررة يف مرررررررال  ،اااملصرررررررطلحا  واارررررررتخدام ذا اذ  علينرررررررا االنتهرررررررا  كثرررررررري   

ومررأ مث يف روجيررت  ،يف بنرراء املفرراهيم اكهررري    اذارراام  ورسررام  ،املصررطلحا  امررل يف العررادل م ررامني ايااررية وفك يررة
   متنراانرق عوقرد  ،وااتمعرا  لألفر ادالعرا   اإيقراممرا يسرام يف ضرهط  اوعنردما يشري  مصرطلح فإنرت إلاله ر ،السلوك

 ،ا وك هنرا قردر ال راد لرتا  كرة فيار  صرهحقحر  لقرد  ،ا  كرة واالاتسرال  برني  بنائارا م مصرطلحا كثريا مأ شريو 
النيرل مرأ هرعا يرتم    مرأ املسرتحيال      الرع  ال يقار  حر  ختيرل بع رام اإار ائيليوشام بيننا مفارو  اجلري  

احلرردي  عررأ إلررري السررال   صررهحو  ،لهع ررام اوحيررد   امث شرراعق بيررنام مصررطلحا  السررال  ف صررهح ييررار   ،اجلرري 
ر األمرة رهاشرري الفجر  اجلديرد   وصرالمرا دبرق يف  ذذاحر   يرارج السر ي. اورغ يرد   عرأ املر لوا اومصطلحارت ي وج 

زيرت الكثرري مرأ املصرطلحا  الر   رهرني  متنرا،الرع  رعيشرت  ر ف  الواقر  ،يف بقام ضوء هنا وهناك مأ بقام ولننا
رر  صررهحبررل  ،ا علرر  النيررل منررتالررع  ال يقارر  لرريس عصرري   لياإارر ائيفررإذا اجلرري   ،شرراعق بيننررا  للارر ائم قررابال   اجيش 
حجرارل   مرا اهقتاا ه كة هعا اجلي     بعد  ،جتليا  هع  ا  ائم ه كتت يف جنوي لهنا   وضحولعل  ،واالندحار

 اني واقع رررفلسرررط  لفررراللتكشرررت زيرررت ادعررراءا  السرررال  وليصرررن   األقصررر  انتفاضرررةمث جررراء   األوا. نتفاضرررةاال
حر يتام يف احل كرة ملواجارة كاراروا    الف صة ألبنراء األمرة يف  يال ا  ريحقاملواجاا  ال    ثهتقوهكعا  .اديد  ج

}ذم  رهُكونُررروان يف واقررر  النررراس آيرررا  كتررراي ا  مرررأ مثرررل   يررر ىوجتسرررد  مررر ل  ،  هرررعا العررردو قابرررل للا كرررةالعررردو  
ُكمن قره ن ِب فرهقهدن مهْس النقهرون ه قرهر ن ِب مةثرنلُرُت { }ومأ مثل  3مها ره نلهمو ه {ره نلهُمو ه فهإمنْرُامن يه نلهُمو ه كه  ذم  كهنسهسن

. فلرم يعرد دمنرا 4
دمرراء ياررود   صررهحقفقررد   متنرراعررد ا  كررة قرردر ومل ر  متنررا،  بنرراءعلرر   مقتصرر لومل رعررد النعرروأ  ،وحررد  الررع  يرر اق

ممرا كشرت زيرت الكثرري مرأ املصرطلحا   ،م كىن برا  ائمجيشا و صهح ،النعوأ خت ج مأ بيو م و صهحق ،رسيل
 انتفاضرررةمرررأ اترررازا   اوهرررع   ي  ررر ، و التح يرررت يف اارررتخدا  بعررر  املصرررطلحا  وداللتارررا الررر  شررراعق بيننرررا

 اررا ق يف عمليررة ذعررادل بنرراء وعرري األمررة. ياصررة حررول القرردس وم ك يتاررا يف الصرر ام. وم ك يتاررا يف الرر  ،األقصرر 
عياررا وثقافتاررا. كمررا  كررد  علرر  دور املقاومررة يف بنرراء الرروعي. وعلرر  حسررأ ااررتخداماا ملكونررا  بنرراء املقاومررة وو 

 و دوا  بناء هعا الوعي.
. وقررد ارراهم النظررا  وذ ادهرراذا روقيفاررا  األقصرر  ونتائجاررا. وصرروال   انتفاضررةنررت مت التررام  علرر  صررحيح ذ

فلسررطني مررأ  ار ي يف منر  كررل ثررورا مرر  دور  الترر ا. انسررجام  األقصرر  انتفاضرةال فري العرر ط برردور كهررري يف روقيررت 
    امنررع عاررد االنتررداي الييطرراين علرر  فلسررطني ذا يررو  النرراس هررعا. ولكررأ الصررحيح  ي  رر ،الوصررول ذا  هرردافاا
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وعمليررة ذحيرراء دور القرردس يف  .ذا مررداميد عمليررة ذعرادل بنرراء وعرري األمرة اجديررد   ا ضررافق مردماك   نتفاضررةهرع  اال
وعري يؤارس حلالرة هنروب  ذافتراج   ا ير  القردس وأل . ة والتح ي  وبناء الوعي املقراو م ك  للتعهك  ،األمةراريخ 

وروظيررت هررعا الرروعي  .الدينيررة والتار يررة والثقافيررة  بعرراد مررأ يررالل بنرراء وعرري األمررة بكررل  ،ح ررار  شررامل لألمررة
األمرررة. ركرررو  القررردس طرررور   قيرررا  عمرررل فكررر   جررراد علررر  مسرررتوى اآل   األمررر  يسرررتدعي منرررا فرررإ ،لتح يررر  القررردس

 األمررةو ولررت ا يرر  ذرادل  ،جررل التح يرر  الشرراملعلرر  بنرراء وعرري األمررة وهنوضرراا مررأ   لتكررو  هرري افرر بوموضرروعت 
 واحلمد   ري العاملني والسال  عليكم ورتة ا  وب كارت. وراجت ا ي  القدس


