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وقائع القدس

هّبة الأق�صى

ة �لأق�صى �لقد�س من بر�ثن �لحتالل ولو لأيام معدود�ت، و�أعادت عا�صمة 
ّ
��صتعادت هب

��صتغاثة  �صرخة  كانت  �لفل�صطيني.  �ل�صيا�صي  �لوعي  في  �لمركزي  مكانها  �إلى  فل�صطين 

و�صعبها،  بنا�صها  ��صتغاثت  �لتي  فالقد�س  كافة.  �ل�صابقة  �ل�صتغاثة  �صرخات  عن  تختلف 

ب�صعبها،  �لقديمة  �لمدينة  �أبنائها، فالتحمت  �صوى  �أحد  �لتهديد لن يو�جهه  �صيف  �أن  فهمت 

و�صارت �لأزقة وبو�بات �لأق�صى �لمقفلة ميد�ن �لمعركة في مو�جهة �لبو�بات �لإلكترونية 

�لمدينة  لإذ�بة  �لم�صجد �لأق�صى تمهيد�ً  �إعالن هيمنته على  �أر�د �لحتالل من خاللها  �لتي 

�لفل�صطينية �لعربية في �آلة �ل�صتيطان و�لق�صم �ل�صهيونية.

مالمحه  بد�أت  جديد  فل�صطيني  �أفق  �إلى  موؤ�صر�ً  و�لمقد�صيين  �لمقد�صيات  �نت�صار  كان 

تتبلور. �صقط �أو�صلو، ومعه �صقطت �أوهام �ل�صالم مع محتل هدفه �لثابت هو �بتالع �لأر�س 

ونفي �صكان �لبلد �لأ�صليين، و/�أو تحويلهم �إلى منفيين في بلدهم.

و�لتظاهر  و�ل�صالة  �لعت�صام  ب�صبب  تفكيكها  تم  �لإلكترونية  �لبو�بات  �أن  �صحيح 

وجد  �لإ�صر�ئيلي  �لمحتل  و�أن  �لعتيقة،  �لمدينة  �صو�رع  �صقت  �ل�صهد�ء  دماء  و�أن  و�ل�صمود، 

�أي�صًا هو  �ل�صحيح  لكن  يتوقف،  لم  �لذي  �ل�صعبي  �ل�صغظ  �لتر�جع تحت  �إلى   نف�صه م�صطر�ً 

روؤية  و�إلى  تلين،  ل  �إر�دة  �إلى  وتحتاج  ومعقدة  �صعبة  تز�ل  ل  �لحتالل  مع  �لمعركة  �أن 

�صيا�صية ون�صالية جديدة لي�س من �أجل �صّد �لهجمة �لحتاللية �ل�صتيطانية عن �لقد�س فقط، 

بل عن �ل�صفة �لغربية وغزة �أي�صًا.

�إ�صر�ئيل عن م�صروعها �لفعلي في تر�صيخ نظام ف�صل عن�صري قائم  في �لقد�س ك�صفت 

على �إعد�د �لأر�صية من �أجل ��صتنئاف �لتطهير �لعرقي. ومعركتها في �لأق�صى كانت محاولة 

لفر�س �أمر و�قع جديد تمهيد�ً لتق�صيم �لحرم �لقد�صي، وتحطيم رمزيته �ل�صيا�صية و�لثقافية 

و�لدينية.

يتفكك  عربي  عالم  وحيدة.  نف�صها  وتجد  لتهويدها،  متكاماًل  م�صروعًا  تو�جه  �لقد�س 

لبناء  �أفق  �أي  �لطغاة، وو�قع فل�صطيني ممزق بالنق�صام، وم�صلول ب�صبب غياب  وي�صتبيحه 

م�صروع وطني متما�صك ي�صتعيد روحية �لمقاومة.

�أمام هذ� �لو�قع وجد �لمقد�صيون �أنف�صهم وحدهم في �لمو�جهة، لكنهم �كت�صفو� �أي�صًا �أن 

�أنف�صهم  فا�صتعادو�  �لمحتل.  مو�جهة  في  �صالحهم  هي  ووحدتهم  ومقاومتهم  ن�صالهم 

و�صيا�صي  معنوي  �نت�صار  تحقيق  �إلى  �لمدخل  هي  �ل�صتعادة  هذه  وكانت  وق�صيتهم، 

و�أخالقي على �لمحتل.

ة �لقد�س مالأى بالدرو�س و�لعبر، ومن �أجل �لقتر�ب من درو�صها خ�ص�صنا هذ� �لملف 
ّ
هب

�لأق�صى  ''�لم�صجد  ة من خالل مقالَتي مهند م�صطفى: 
ّ
�لهب لقر�ءة هذه  �لقد�س''  ''وقائع  من 

�لمقد�صيين من  ة 
ّ
�لكاملة لهب ''�لق�صة  �أرناوؤوط:  �لروؤوف  �لقد�س''، وعبد  �لتحرير' في  'ميد�ن 

ان ورجا �لخالدي 
ّ
باب حّطة �إلى باب �لأ�صباط''. كما نن�صر مد�خالت نور عرفة ومهى �ل�صم

مد�خالت  وهي  �لمحتلة''،  �ل�صرقية  �لقد�س  في  وخططها  �ل�صتيطاني  �إ�صر�ئيل  ''ت�صور  عن 

تك�صف �لجدية �لكولونيالية �لتي تتعامل بها �إ�صر�ئيل مع م�صروعها لتهويد �لقد�س و�ل�صتيالء 

عليها، و�لغياب �صبه �لكامل لم�صروع وطني فل�صطيني من �أجل �ل�صمود في �لقد�س.


