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القدس يف ثقافة الشعب اإليراني
(الصفحات )202 -781
ً
أتقدددأ أ بالش د ل للمام ددد الد لتددد بتدددعو علددل رعدددتوأ ال
القائمين علل أمل ذا الملتقل ختتار أ ً
عنداعا لتبط بصمتأ اقع أمتنا طمدحاتودا
مددد أ ن د

المستقبلتد ،إذ جمع في عنداعه مفلرات تش ل منظدمد الدعي الحضاري لهذه األمد
ي :القدس دد اإلماأ الخمتني ددد الشتخ محمد صالح النتفل

ذه المفلرات تجمع بين قضتد حساسد ي اغتصاب المقدس ،ب ل ما حملده
ّ
ذا ا غتصاب من إ قاظ لألمد علل اق وا المتلري ،رفع عحد تجاوز حالد الهز مد الذل

و ب ددين شتصدددتتين ف ددي شد د ل ال ددالأ اإلسد د مي غ ب دده تلتقت ددا حد د ل مشد د و
استنواض احد ست تد ّ
عزة المسلمين كلامتوأ

وبمناسبد اع قار الملتقل في يدأ القدس فإعي سأقتصل في حد ثي علدل حضد ر

ددذه القضددتد القضددتد الفلسددمتنتد عامددد فددي ثقافددد الش د ب اإل لاعددي ،قدددرة ددذه

القضتد علل ت بئد األمد عحد رسأ مستقبلوا المدعدر
مقدمة:

فددي األ دداأ األ لددل عتصددار الث د رة اإلس د متد فددي إ ددلا يوددل فددي الشددار اإل لاعددي
حماس غتل عداري لقضدتد فلسدمين ،فالجمدا تل ّ
تدجودل بشد ل عفد ي إلدل مبندل
*  -أستاذ في جام د طولا
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الملحقتد التمار د (السفارة) اإلسلائتلتد في طولا  ،ورف ل فدقودا ال لدأ الفلسدمتني

مؤذعد بش ل أقلب إلدل ال فد ي عدن افت دال أول سدفارة لمنظمدد التح دل الفلسدمنتد
فدي ال ددالأ ثددأ رف ددل فددي مسددتلاتوا تجم اتوددا شد ار «التدددأ إ ددلا غد ًددا فلسددمين»
غدددت الشد ارات علددل الجدددرا

بشأ الث رة اإلس متد

علددل ال فتددات بشددأ فلسددمين تنددافو عظتلاتوددا

حددين زار رئددتو منظمددد التح ددل الفلسددمتنتد طوددلا خ د ل تلددم األ دداأ اسددتقبل
اسددتقبا جما ت ددا عف ددا قددل لدده عظتددل ،أصددبحل كدفتتدده رمد ًدزا فتتددل بارتدددائوا
الشدباب ،تددفا الفلسدمتنت

علددل طودلا

غتل دا مدن مددد إ دلا  ،اسدتق ا فددي

بتدت ج وزة الشاه الفارين من إ لا  ،كما تدفا من إ لا المتمدع

المتمدعات

بش ل غت ل مدر س غتدل مندتظأ علدل متتمدات الفلسدمتنت ن فدي لبندا للتددر ب
حمل الس ل

فما ي الخلفتد التدي حلكدل الجمدا تل اإل لاعتدد بودذا ا تجداهذ لمداذا حافظدل

ذه الظا لة إلل حد كبتل علل حت توا حتل يدمنا ذا رغدأ مدا اجوودا مدن ألددا

التود دذ

«القومي» و«الرسالي» يف التاريخ
ال ل القدمتد فم د في أي ش ب أ قبتلدد أ مممدعدد بشد د ،فودي مظودل مدن

مظا ل التتمدس األف طدعي الذي حلك الجماعد ل سب اعتلاف اآلخ ين بوا(، )7
وب بارة أخل ى د مظول من مظا ل ال ّزة التي س ل إلتوا الفلر الجماعد فم ً ا

ال ل القدمتدد فدي إ دلا تسدند ا حضدارة فارسدتد ع قدد كاعدل لهدا م اعتودا
ال بددل ى علددل السدداحد ال المتددد ،حتددل يوددل اإلس د أ فقدددأ المش د و اللس دالي ل د ّدزة

اإلعسا  ،ففتح إ لا بوذا المش و  ،كا من عظمته أعه قف من الظا لة القدمتد
ّ
ّ
ً
مدقفا لدأ ج دل اإل لاعدي ّ
حدو بأ دد حالدد مدن اإلذ ل القددمي لدذلم سدتل كدل
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()2

رصتده الحضاري لخدمد الدين الجد د
َّ
ل ّن اإل لاعت ن رأ ا مدن ب دا الدد ة فدي عصدل الخ فدد اللاشددة أ مدن ب دا
القبائل ال بتد المواجلة ً
عدعا من ا ست ء القدمي ،فتململدا ،ل ّن اإلمداأ علدي( )

ق ًيبدا مددن

فددي عصددل خ فتدده أعقددذ المدقددف عقددل مقد ّدل خ فتدده إلددل ال دفددد لت د
اإل دلاعت ن ،لتقد ّددأ تج بدد إسد متد رائ دد أل ددل مدلة أخددل ى كدل ا متتددازات القدمتددد
القبلتد ،أعارت م تار التقدى ّ
بقدة ،فلضل عدالد صارمد في الت امدل ا جتمداعي
القضائي ا قتصاري وبذلم تفاعل اإل لاعت مع ذه التم بدّ ،
تلسدتل م المودا
في أذ اعوأ ،ج لتوأ نشد عوا حين ار ّ
لهمل الخمدب في ال صل األم ي سدارت

ال صبتات القدمتد القبلتد ،مما أ ّرى إلل تحلك إ لاعي تحل را د اللضا من آل محمد
ستئصال شأفد األم ي ن

غتل أ اآلمال خابل في إقامد الح دمد ال ل دد ،عمدد ال باسدت

إلدل ممارسدد

ألدددا ال دددر مددن أجددل تمبتددل ح دددمتوأ ،مددن ذلددم ال دددر بالقددارة اإل ددلاعت ن الددذين
ّطد ا لهأ الح أ ،كارت الختبد تس ي إلل اللسالد اإلس متد عفسوا ،لد مدقف

الدعاة من آل البتل الذين أعدار ا إلدل األذ دا المشد و ال لد ي فدي الح دأ و بدين
ّ
عدامددل الختبددد األمددل يوددلت فددي إ ددلا حلكددات قتددل إ ب ضددوا أعلددن تخلتدده عددن
المش و اللسالي لجدئه إلل ال امل القدمي ،مثل حلكد به آف د ،سنبار ،اسحال
تلك ،اللا عد د ،األسدتاذ سدتوّ ،
المقندع( ،)3غتدل أ ال البتدد ال ظمدل مدن الجمدا تل
اإل لاعت ددد كاع ددل منح ددازة إل ددل المشد د و اإلسد د مي ،ددي الت ددي قض ددل عل ددل دددذه
()4

الحلكات القدمتد
ّ
يل اإل لاعتد منحدانين إلدل المشد و اإلسد مي ّ
قددم كدل مدا عندد أ مدن
رصتد حضاري ّ
لنمدد ر حدد الحضدارة اإلسد متد ،ورفضددا أ دد عزعدد اسدت ئتد قدمتدد

مددن ال ددلب

راعددين إلددل المسددا اة بددين ال ددلب ال مددأ ،أ ددد أ فددي ذلددم اللسددالت
ّ
الجما تل ال بتد المتد ند ،كما تجلل شدقوأ إلل النمدذج ال ل ي في اعضدائوأ إلل
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الحلكددات التددي تلفددع را ددد ال دالددد ال ل ددد ،حتددل أصدددبح ل دددلاعت ن ح دم دداتوأ

المسددتقلد ،عددن ال ددلب اإلسدد أ ،بددل عددن سددلمد الخ فددد ال باسددتد التددي فقدددت
()5

قدستتوا في أعظار أ
وبقددي اإل لاعت د

فددي يددل الح دمددات اإل لاعتددد المت اقبددد المتزامنددد مثددل الد لددد

السدداماعتد الز ار ددد ال ل ددد الب يوتددد حتددل الصددف د القاجار ددد ج ل د
القدمتددد اإل لاعتددد فددي خدمددد المش د و اإلس د مي للحتدداة،

القدمتد اإل لاعتد اإلس أ،

بين اإل لاعت ن ال لب

ال د ل

د و أي اعفصددال بددين

أررت بوذا ال لض التار خي أ أخلص إلل ما لي:
ّ
7دد عجح اإلس أ في إ لا أ سدتل القدمتدد اإل لاعتدد لخدمدد المشد و اإلسد مي،

رو أ ل ي الخصدصتات القدمتد ل لاعت ن مما ت ارض مع الدين
 -2عجح آل بتل اللسد ل ا(()) فدي إعقداذ المدقدف ،متدل مدا ت ّدلض اإل لاعتد

إلل حالد اإلذ ل ا ست ء القدمي ،لذلم تلستل ال ل اإلس متد في إ لا علل
ّ
ر فتوا تج بد األعدلو
مل ال ص ر ،لأ ت
 -3إ ارتبدداي إ دددلا بددال لب قدددأ علددل أرضدددتد رسددالتد ،و قدددى ددذا ا رتبدداي

و ض ف بمقدار قدة المش و اإلس مي ض فه في إ لا
 -4إ التمددانج الحضدداري بددين إ ددلا

اإلس د أ المسددا مد اإل لاعتددد الداس د د فددي

الحضارة اإلسد متد فدي جمتدع ال لددأ الملتبمدد بودذه الحضدارة بمدا فدي ذلدم علددأ
الل د ال بتد ج ل اإلس أ ر ًنا حضارة ل د ً
جزءا من اله د القدمتد للفلر اإل لاعي
«القومي» و«الرسالي» يف العصر احلديث
منددذ القد السددابع عشددل تلاكمددل فددي ال ددالأ اإلسد مي كددل عدامددل الضد ف
ا عوتددار لددذلم كددا مددن السددول جد ًددا علددل القدددى الفتتددد األوربتددد أ تدددخل مددن

خ ل الث لات الهائلد التي اعفحل في جسد األمد اإلس متد
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ً
ستاستا عس
فقد رخلل

ً ا اقتصار ً ا ل طاحد بث ث رول ي آخل مدا بقدي
()6

من الدول اإلس متد ال بل ى ي الصف د ال ثماعتد الم دلتد في الهند

فددي إطددار مدضدددعنا ،كددا لحالددد التتلددف ،التدددخل األجنبددي كبتددل األ ثددل فددي

إضددلاأ عددار الخ فددات الصددف د ال ثماعتددد كددا للحددلب بتنومددا كبتددل األ ثددل فددي
()1

إذكاء الصلا القدمي المائفي بين المسلمين
ذا الصلا

عزال حتل التدأ ع اعي مدن آثدار

ّ
محمتددات ح موددا المنددد ب
وب ددد ددذا السددقدي تح د ل ال ددالأ اإلس د مي إلددل

السامي تارة السفارات األجنبتد تارة أخل ى

كاعل إ لا تح موا السفارات األجنبتد مع بقاء الشاه مع اخت ف المصالح

بين تلم السفارات فإعوا اتفقل علل فصل ا لا عن مممدعد الحضارة اإلسد متد،
اشتملل خمد الفصل علل الص تد الش بي النتب باختصار علل ما لي:

 7د د التلكتددز علددل المح د ر المددائفي لفصددل إ ددلا بأكم توددا الشددت تد عددن ال ددلب

بأكم توأ السنتد

 -2إثددارة الن ددلات القدمتددد اإل لاعتددد ضددد ال ددلب باعتبددار أ ً
قدم دا أبددار ا الحضددارة

الفارستد القد مد ت املدا باست ء مع اإل لاعت ن
 -3ما ت تشه إ لا من تخلدف ّإعمدا ددمن الددين ال بدبّ ،بدد ل دي ت مد ر أ
ت تلص من تقالتد ذا الدين من الل د ال بتد الحلف ال بب

 -4قم ددع الص ددلد ب ددين اإل دددلاعت ن الت ددار خ الثد د ري اإلسد د مي عل ددل رأس دده ثد د رة

الحسين( ) ،عن ط يدا ا سدتواعد بمملدو ال دزاء الحسدتني السدت د مدن الحدز

علل الحسين

 -5ض ورة تقلتد ال لب في كل ف له لتحقتدا عوضدته ،علدل رأس ذلدم فصدل

الدين عن الستاسد ،حصل مسؤ لتد علماء الدين في المساجد ألراء المقدس ال بارات
 -6إثارة حالد من الحقد ال لا تد ل لماء الدين
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 -1إثارة البلبلد في ال قائد الد نتد عن ط يا افت ال مذا ب منحلفد

أما علل الص تد اللسمي فقد ت لسل التمزئد عبل ربط مصالح الح أ بد ائل

ا سدددت مار ال ب ددب ،إحاط ددد الجو دداز الح دداكأ باألرس ددتقلاطتد الجاسدسدددتد( )9مثدددل

البوائت ن الماسدعت ن الصوا ند من أبناء الجالتد التودر د
لقد عجحل الخمد ً
تمامدا علدل الصد تد اللسدمي أمدا علدل الصد تد الثقدافي فقدد
اسددتماعل أ تدجددد تتددارات مددن النتددب المثقفددد تددؤمن بدددور الدددين فددي الحتدداة،
كا إل مدال الددور الدد ني ا سدتواعد بده الددور ال بتدل فدي إخفدال مسداعي دذه

النتب في النوضدد اإلصد ل فدي إخفدال الحلكدد الدطنتدد التدي اسدتودفل تدأمتأ
النفط ،فقد ّأرى ت ارض ا تجاه ال لماعي ا تجاه الد ني إلل اعوزاأ حلكد شد بتد
()70

أ ش ل أ تح ر إ لا في الخمستنتات

ب د ز مد تلم الحلكد الدطنتد رخلل الد ات المتحدة بقدة في إ لا لتسدتمل
ّ
علل كل الملافا الحت د في الب ر ،وبدأت منذ ذلم الحين عملتد م مفدد لفصدل
إ دددلا عددن ال ددالأ ال بدددب باسددتتداأ الدسددائل القد مددد عفسددوا مددع تدسددتع عمددال
الدراسات اإل لاعتد القدمتد اللافضد ل س أ في الجام ات ،إسقاطوا علدل مندا

ال

ددب الدراسددتد( ،)77إشدداعد ر ل التحلددل الفسددار بددين الشددباب ،تق ددد الجودداز

البو دددائي الم دددلتبط بأم
ال س

دددا الص دددوتدعتد ،تح ي دددل إ دددلا عل دددل الص د د تد األمن دددي

ي إلل رركي في المنمقد ،ورافا ذلم يا لتا

امتا في ال الأ ال بب

ما :إقامد ر لد الصوا ند في فلسمين ،يو ر طتف في التتار القدمي ال بب م ار إل لا

سدداء عظلعدا إلدل إقامدد الد لدد الصدوتدعتد فدي سدتال صدلا حضداري أ فدي إطددار

صلا المصالح فإ الذي خ ف فته أعوا خلقل ضمن مش و إعوداء يدا لة األمدد
ً
اشدتلاكا فدي المصدالح ،تح لودا إلدل مممدعدد مدن البلددا
اإلس متد التدي تستشد ل
ذات تدجوات مصالح متبا ند ،مع خلا بؤر لألزمات لتتح ل التباين إلدل صدلا متدل

ما اقتضل مصالح الهتمند الد لتد
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ضددمن ددذا المش د و تددؤري إسددلائتل ً
رورا ًام دا فددي ت د و التشددتتل صددلا
المصالح ،كما أعوا ملشحد ً
رائما لمداجود أي جدر راخل ال الأ اإلس مي س ل إلل
اسددت ارة اللابمددد اإلس د متد بددين ش د به بددالم يا ال س د

ي فحسددب ،بددل أ ًض دا

باسدددتتداأ شدددتل أعدددا األسددلحد التددي مارسددتوا الصددوتدعتد فددي ال ددالأ كدداإلع أ
الجنو المال التمسو

ً
عدداءا إل دلا فددي
أمدا بشدأ يود ر اتجداه بدين ا تجا دات القدمتدد ال بتدد حمدل
ال ددالأ ال بددب ،ف بد ّدد مددن التدضددتح أ ددذا ال ددداء لددد اتجدده إلددل عظدداأ الشدداه فقددط
ل ددا طبت ًتددا  ،بح ددأ قدددف الشدداه ضددد مصددالح ال ددلب فددي رعمدده للصددوا ند
ً
مدجودا إلددل كددل
تددد فددي المنمقددد ،ل ددن ال دداء كددا
ر لددتوأ للستاسددد األم
ً
إ دلا تار خدا شد ًبا مدذ ًبا ،ف دب التدار خ تدار خ األرب ال دب الدراسدتد فددي
ب دا البلددا ال بتدد امدتألت مندذ السدتتنتات بشد ل خدا) بالحدد ن عدن إ ددلا
ً
بأعوا كاعل علدل ّ
مصددرا للحلكدات الهدامدد الم ار دد لل دلب
مدل التدار خ اإلسد مي
مصد ً
ددرا للزعدقددد اإل لحددار المج د  ،عددن الخمددل الفارسددي المتداصددل ضددد ال ددلب،

ورسمل خلائط إ لا بص رة تدعد إلل تجزئد إ لا (!!)72
ّ
مما تقدأ حظ أ كل عدامل عزل إ لا عن ال لب عن القضا ا ال بتد قد
ّ
و ال ل القدمتدد
تدفلت في الخمستنتات الستتنتات :عامل الت لب ،عامل ت
فددي الددداخل ،عامددل الهتمنددد الخارجتددد ،عامددل المتددف المت ّصددب ضددد إ ددلا فددي

الخارج

«القومي» و«الرسالي» يف حركة اإلمام اخلميين
عمدا ّ
بدأ اإلماأ خمابده بالحدد ن ّ
دا
يوددر مصدالح إ دلا القدمتدد مدن قبدل أم
الصوتدعتد ،رعا الشاه إلل التح ر من عتل اإلرارة األجنبتد الحفداظ علدل ّ
عدزة إ دلا
كلامتوا

ذا الخمداب حدين صددر مدن ملجدع ر ندي فإعده ندي تسدتتل المشداعل
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القدمتد الدطنتد في صالح المش و الد ني

ّ
وبمد ور األ دداأ رخددل اإلمدداأ اللاحددل فددي مداجوددد مباشددلة ائلددد سددتل فتوددا كددل
ا إسلائتل

عداطف الجما تل أماأ مثلن الشاه أم
ّ
كاعل عظمد ذا الخماب ت ملل في قدرته علل رفع القدى القدمتد ال لماعتد
اإل لاعتد إلل ا عز اء ب د أ تحدلل عوضته إلدل بلكدا للددفا عدن المصدالح القدمتدد

إل لا تحل را د اإلس أ كما رفع التسار إلل ا عز اء ب د أ أصبح في طلت د الثدار

الم ارين ل مب التد األم

تد في ال الأ

كمددا أ تأكتددده المسددتمل علددل القضددتد الفلسددمتنتد كأعوددا جددزء مددن قضددتد

إ ددلا  ،علددل الخمددل الصددوتدعي كأعدده خمددل حدددل بددإ لا قبددل أ يودددر ال ددالأ
ال بددب ،ج ددل الصددلا بددين جبوتددين :اإلس د متد التددي ت حقددا فددي يلوددا عد ّدزة إ ددلا
كلامتوددا ،جبوددد أم

ددا الصددوتدعتد التددي تسددتودف إذ ل المسددلمين السددتملة

علل مقدراتوأ إ دار كلاماتوأ

الداقع أ القضتد الفلسمتنتد خدمل مش و اإلماأ الخمتني بقددر مدا خددموا،

فوددي كاعددل ملكددز الثقددل الددذي سددتند إلتدده اإلمدداأ فددي إحتدداء مشد عه اإلسد مي
ً
صدفا ً
احددا
الداعي إلل حدة األمدد اإلسد متد و حددة قضدا ا ا ،ضد ورة الدقددف
تجدداه مددا يداجووددا مددن أخمددار تحددد ات كمددا أعوددا أ ًض دا خدددمل بش د ل كبتددل
مش عه في مداجود الفصل بدين «القددمي» «اإلسد مي» ج لدل قضدتد اإل دلاعت ن
ال لب احدة د التحدي الصوتدعي

من نا عفوأ سبب مداقف الشار اإل لاعي مدن القضدتد الفلسدمتنتد ب دد اعتصدار
الث رة اإلس متد( ،)73من نا عفوأ أ ًضا سبب الحساستد البال د التي أبددا ا الشدار
اإل لاعي تجاه أم
أم

ا

فالشار اإل لاعي شحن ف

ً
عفستا بض ورة مداجود مثلن الشاه الصوتدعتد
ًا

ا ،ذا الشحن تداصل ب دد سدقدي الشداه ،التددأ عسدتمتع أ عفودأ أكمدل
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من أي قل مضل سبب مداصدلد اإلمداأ لهدذا الشدحن ،سدبب تحدذ له المسدتمل مدن

التنانل أماأ التود دات األم

تد الصوتدعتد

نا عشدتل إلدل أ ارتبداي مثلدن الشداه – الصدوتدعتد – أم

دا اتضدح ل دلاعت ن

بالدثائا ب د الث رة حين جمع الشباب اإل لاعي ما حصلدا علل جذاذاته فدي السدفارة
تد عش ه في مملدات خاصد ب ندا « :محتلد القدس» «أم

األم

محتلي القدس» «فلسمين – « »7فلسمين – »2

ا حامتدد

حين متزج القددمي مدع اإلسد مي فدي حلكدد مسدتقبلتد ددخل كدل المد ر ث
الثقافي لتش ّ ل حدافز ذه الحلكد ورم ز ا من أ أ دذه الحددافز اللمد ز لددى

اإل لاعي:

الدفاع عن املقدسات
القدس حاضلة في كل أربتدات الثد رة اإلسد متد بشدأ فلسدمين فدي فندعودا

إع موددا فبتددل المقدددس األقصددل لمددزا إلددل المقدددس فددي القضددتد الفلسددمتنتد،
المقدس بمدا لده مدن ب دد غتبدي متنداه ّ
شدد الفدلر الجماعدد البشد د عحدده إ ً
ماعتدا،

و ز ّ ر المستلة ب ماء متداصل ،و دفع إلل التضحتد من أجل الحفاظ علته
َّ
حتل النظأ الدض تد تحتداج إلدل قدسدتد ّ
تجسدد ا فدي ال َّ لدأ فدي الدسدت ر فدي
تلاب الدطن من أجل ّ
شد الجما تل بالنظاأ

المقدددس فددي القضددتد الفلسددمتنتد سددتدعب كددل ذرة مددن تددلاب ددذا الدددطن
اإلس مي ،ل نه ّ
ضأ أ ًضا رم ًزا تش ل عامل شد تح م ل ل المسدلمين ،إلدل
جاعب ما فتوا من رم ز مقدسد شتلك فتوا المستحت

المسلم

للقدس تدعتسوا بأقداأ القتلد كا ستودف اإلع

عن اعتواء ذه األمد

ستلد لقتاس مافي األمد من حتداة و سدتمتع ال دد ّ

المقدس م ن أ
ّ
جو النبا و لف مستدى الحت د من نا فدإ احدت ل الصدوا ند
من خ له أ
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ل ددن رر ر الف ددل المناسددبد خاصددد اعتفاضددد األقصددل بد ّددرت آمالدده ،لهددذا رأى

الشار اإل لاعي في اعتفاضد األقصل أعوا إع

عن جدره د ،رفا عن كلامته

د ،ذا التفاعل مع ا عتفاضد في إطار الدفا عدن المقددس مدن أ دأ رمد ز حضد ر

القضتد الفلسمتنتد في الشار اإل لاعي

في مسابقد «ط يا القددس» التدي أجلا دا ملكدز الدراسدات الفلسدمتنتد لجندد

الدفا عن الث رة اإلس متد الفلسدمتنتد بمودلا فدي مدضد رسددأ األطفدال تقددأ
ً
متسابقا من ت متذ ا بتدائتد التدجتوتد الثاع دد اإل دلاعت نّ ،
قددمدا لدحدات
73422
ّ
رسدأ تلتبط باعتفاضد الشد ب الفلسدمتني ،قلمدا عجدد لدحدد تخلدد مدن صد رة بتدل
ّ
المقدس ببنائه المضلع قبته ،ممدا ددل علدل عمدا المقددس الفلسدمتني فدي جددا

الشار اإل لاعي

ّ
كما أ رسدأ الفنداعين اإل دلاعت ن األعاشدتد الفلسدمتنتد اإل لاعتدد قلمدا تخلدد مدن

القدددس وبتددل المقدددس قبددد الصددتلة األقصددل ،كلنددا عتددذكل عملتددات «ط يددا
القدس» في ّرر ال د ا علدل الجمو ر دد اإلسد متد مدا حققتده باسدأ دذا المقددس
مددن اعتصددار

ددذا اعشدددار اإل ددلاعت ن بمسلسددل «ط يددا القدددس» ح ددي عددن

الت داطف النفسددي مدع األمتددل ال بدب الحمددداعي فدي الدددفا عدن المقدسددات ،و جدددر

«ساحد القدس» «شار القدس» إلل جاعب «ساحد فلسمين» «شار فلسدمين»
في طولا المد اإل لاعتد األخل ىّ ،
تنأ عن رم ز القدستد في قضتد فلسدمين لددى
المجتمع اإل لاعي

مظلومية الشعب الفلسطيين
أيد ّددن أ أربتدددات الثددد رة ا سددد متد و سدددائل إع مودددا تنفدددلر فدددي إطددد ل صدددفد

«المظلدمتددد» علددل الش د ب الفلسددمتني ا عتفاضددد الفلسددمتنتد ،فوددذه الصددفد قددد
ت

سلبتد في كمتدلمن األذ دا  ،ل دن الذ نتدد اإل لاعتدد اإلسد متد تدداعل لهدا
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«مظلدمتد» كل أصحاب ّ
الحدا فدي التدار خ ،خاصدد فدي التدار خ الثد ري اإلسد مي

في قمته تار خ اق د ك ب ء المظلددأ فدا دذه الذ نتدد لدتو المقود ر المودز أ،
ّ
بل د طالدب الحدا الدذي قدل عددره ّ
عدتده ،ل نده دأبو الدذل و لضدل أ ت ّدلض
ّ
أل لدا الظلأ رو أ تنانل عن حقه
ظول من ال ما النفسي اإل لاعي أعه ت لض علل ّ
مل التار خ القدد أ أل لددا الظلدأ
ّ
ّ
من الس ت الحاكمد التي كاعل تسدتل الشد ب أل دائودا فتدحاتودا ،ل دل دذا
ددد ال ام د ل الددذي ج ددل اإل ددلاعت ن حتضددن

بض د د آ ف مددن المسددلمين فددي الفددتح

اإلس مي و ساعد عوأ علل تستتل إ لا رغأ كل ما كدا ل سدل ى مدن قددرة
ّ
د تنددافو قدددرة الدد أ ل ددل ددذا أ ًض دا ددد ال امددل الددذي حددال رو أ
عس د
سددتمتع المسددلم

فلق

فددتح ب د ر الددد لأ فددي الق د

األول الثدداعي ،أل الددد لأ كدداعدا

بين دؤ ء الفداتحين الجددر و بدين المقداتلين مدن أجدل الهتمندد النفددذ ،لدذلم

يلدددا علددل ر ددنوأ حتددل جدداء أ «المظلدم د » مددن ال ل د ي ن الفددارين مددن السددلمد
ال باسددتد ،فاحتضددند أ ،راعدددا بددد نوأ مددذ بوأ  ،ثددأ اعتصد ا لهددأ ب دددأ أسسدددا

الد لد الب يوتد في إ لا

ال لال

اإلماأ الخمتني اعملا مدن دذه الخلفتدد النفسدتد ل دلاعت ن حدين اسدتمار أ فدي

مسألد «الفتضتد» فقد أضلأ النار في الشار اإل لاعي حين تحدث بصدت باك عن
مظلدمتد طلبد المدرسدالفتضتد كما أ ّ ص رة «المظلدمتد» التي أحتط بودا ب دد أ
ّ
أجبددل علددل م دداررة النمددف ،فظددل حددا ًئلا حتددل ألقتدده المصددارفات فددي بددار و ،ددذه
ّ
ّ
الص رة كاعل المسمار األختدل الدذي رل ع دل الشداه أقامدل إ دلا لدأ تق دد ا إ
ب درة اإلماأ من منفاه إلل أرض الدطن

حين تصاعد التآمل الداخلي في بدا د الث رة ضد الخدط اإلسد مي الملتدزأ مدن
رمد ز ددذا الخددط الشددوتد الدددك ر بوشددتي ،تحد ّددث اإلمدداأ فددي التدددأ التدالي عفمددار
الحزب الجمو ري اإلس مي بل د قلبل الم ارلدد ً
تمامدا لصدالح الخدط اإلسد مي مدا
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كاعل ذه الل د سدى «مظلدمتد» الشوتد بوشتي

المظلدأ بسبب ذه الخلفتد النفستد التار ختد ّ
محبب إلل عفدس اإل لاعت ن ،إ
ّ
ً
محببا لدى كل الذين قف فدي صدف المظلددمين لمقارعدد الظدالمين ،ل نده
كا
لدى اإل لاعت ن لتبط أ ًضا ب ل من قدسدعوأ في التار خ من أمثال علي فاطمدد
ددمتد ّ
الحسدددن الحسدددين ون ندددب أبدددب ذر و اسدددل سد ّ
عمدددار غتدددل أ مدددن الصدددحابد

التاب ين

اللسددأ األفد أ المسلسد ت اإل لاعتددد حد ل فلسددمين تح دي عددن شد ب ار
ارئ ت ّلض ل ر اب الدحشتد ،ت حددث عدن مقتدل األطفدال النسداء الشدتد

ت حدث عن أرض سلتبد عدائل ّ
موملة متتمات مبثدثدد ،عدن ممدانر ت ّدلض لهدا

المشلرو في المختمات ،كلوا تلتقي مع الدجددا اإل لاعدي المت داطف مدع المظلددأ،
تبقي القضتد ّ
حتد في النفدس في يدمتات اإلعسا اإل لاعي
حتمية انتصار املستضعفني
ذه ّ
سدن د ق ر دا القدلآ ال د أ ،ل نودا فدي الدجددا الشد بي اإل لاعدي عمتقدد
الجددذور ،تددلتبط بمددا اجودده علددل مد ّدل التددار خ مددن مددلارة لددأ نوددزأ أماموددا إل ماعدده بددأ

«با ا شب سته سفتدي اسل»( = )74عوا د اللتل القاتأ الصبال األبل
ّ
المتمذر التقل مع ف لة المودي المنتظل علته الس أ ،فأصبحل قضتد المودي ت تل
ً
جنبا إلل جنب مع قضتد ك ب ء في جدا اإلعسا اإل لاعي
دذا اإل مدا

ّ
ملت علل اإل لاعت ن طدال التار خ ي ف تلغأ كل ش ب علل التأس القندي
ّ
التف علل ذه الظ ف ّ
حدلها لصالحه في ال صدل الحدد ن
ا ستس أ ،ل نه
ّ
مل بتمارب كمتدلة رسدتل دذا اإل مدا فدي أعماقده مدن ذلدم ا عتصدار اإلسد مي
تد الصوتدعتد ،مدن ذلدم عجدال المقا مدد فدي

الذي تحقا في أرض الهتمند اإلم
صد ّدد حددلب عالمتددد ضددد إ ددلا اسددتملت ثمدداعي سددندات مددن ذلددم عجددال التصدددي
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للمقاط د ا قتصار د اإلر اب المحاصلة الستاستد

مددن نددا م ددن أ تسدددر فددي الشددار اإل لاعددي ً
يدم دا ف ددلة اعتودداء القضددتد

الفلسدمتنتد حتددل فدي أحلددم يد ف استسد أ القتدارات أ الددبمل الصدوتدعي ،بددل

ل ى أ عوا د النصل قد اقت بل كلما ارلهمل الخمدب تفاقمل األ ضا
ً
داء ْال َّح ّدا َّو َّز َّ َّدا ْال َّباطدل إ َّّ ْال َّباط َّدل َّ
عبارة َّ  :ق ْل َّج َّ
كدا َّ َّز دقدا( ا سدلاء)87:
ل
ل
ل
ً
تحتل مساحد اس د في األربتات اإلع أ الش ار في رسدأ األطفدال ،م بدلة عدن

حتمتددد اعتصددار الحددا علددل الباطددل مددن المسددلمات التددي تلر ددد فتوددا أ الش د ب
ّ
الفلسمتني قد حدلأ مدن حقده فدي أرضده فدي عدرتده مدن سدائل حقدقده بدطنده
م دن أ فدلض الداقدع عفسدده مومدا طدال الدزمن فددي ت ت دب ف دلة «الحدا» لدددى

اإلعسددا اإل لاعددي ،فددالحا مقدددس عنددده ،الحددا ددد ا( فددي األرب الفارسددي فددي

الخماب التدمي اإل لاعي ،الحا ارتدبط بشتصدتد علدي فدي مداجودد الباطدل ،لدذلم

فإ عبارة «حا با علي» = ال حدا مدع علدي ،مدن الت بتدل الشدائع فدي الشدار اإل لاعدي،
ً
مستلوما من الحد ن الش ف« :علي مع الحا الحا مع علي»
قد
ّ
فددالحا مقد ّددس ،المددداف عددن الحددا منتص د و محالددد ،مومددا قددل الناصددل،
عبددارة« :الدددأ منتصددل علددل السددتف» = «خ د

بددل شمشددتل بت د وز اسددل» جدداءت مددن

اإلمداأ لتن سددمأ مددع عددبا الشددار اإل لاعددي ،فتحدلددل إلددل شد ار للثد رة ،ثددأ إلدل شد ار

للقضددتد الفلسددمتنتد ثددأ إ ثد رة الحمددارة تندددرج فددي سددتال القدددرة الفائقددد للحمددل
علل ّرر كتد الم تدين ،علل مف دلده الم مدز فدي ا عتصدار علدل الدبابدد كمدا دل ى
في رسدأ اإل لاعت ن مسلحتاتوأ عن ا عتفاضد

الفمددل الددذي ظوددل فددي كمتددل مددن األعمددال الفنتددد اإل لاعتددد بشددأ فلسددمين،
ّ
الحصا األبتا الذي ل ى في ب ضوا اآلخل دل علل األمل في المستقبل حتمتد
اعتصار ّ
الحا في النوا د
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عاملية اخلطر الصهيوني األمريكي
النظدلة الشد بتد إلسدلائتل ددي أعودا جددزء مددن يدا لة عالمتددد ت دد أ تسددتمل علددل

مقدرات ال الأ ،ذه النظلة تنملدا مدن م اعداة اإل دلاعت ن مدن الصدوتدعتد فدي زمدن
دا علدل ّ
مقددرات إ دلا مدن ندا فدإ الخد ف مدع
الشاه ،ستملة الصوا ند أم

الصوا ند لتو علل ذا الجزء أ ذاك الجزء من أرض فلسمين

أ ًضا علل أرض

فلسمين بأجم وا ،بل الخ ف علل المخمط الصوتدعي ل ست ء علل كل ال الأ
ّ
جل البش د إلل حالد من ا عحدار بحتن م ن الستملة علتوا
ّ
لهددذا فددإ الشددار اإل لاعددي رفددا كددل مددا سددمل بمحارثددات الس د أ جملددد
ّ
ً
تفصت  ،خمابه د الخماب الدحتد الذي لدن أ حدل مسدألد فلسدمين مدن
فقط بتح ل ا من بلاثن الصوتدعتد

لددذلم تجددد الفئددد التددي ت تقددد باعفصددال القضددتد الفلسددمتنتد عددن المصددالح

الدطنتد اإل لاعتد ،أ التي تدعد إلل مدقف إ لاعي يب د عن إ لا خمل مدأ إسلائتلي

صدى في الشار اإل لاعي ،بسبب ذا الفوأ لمبت د الصوتدعتد
الملفل للنظدل فدي مدقدف الشدار اإل لاعدي مدن أم

دا أعده نفدلر فدي المجمدعدد

اإلس متد ب دأ اعجلاف فئاته اإلسد متد مندذ الخمسدتنتات مدع المشد و األم

دي

الددذي اسددتودف ت بئددد المشدداعل الد نتددد لمداجوددد الخمددل الشددتدعي كددل الفصددائل
ّ
دي الدذي قبدل إ
اإلس متد في إ لا كاعل تلفا مدا سدمل باإلسد أ األم
تدد ال بتدد النظددلة
إسد ًما دافح الشدتدعتد رو أ صددمدأ باألطمدا األم
ا أعوا وراء تمبتل عظداأ الشداه ووراء ال دز الصدوتدعي للمنمقدد ،ووراءمحا لدد

ألم

إغدلال الشدباب فدي المفاسدد الم بقدات ،مدن ندا كاعدل المجابودد الشد بتد ت مده إلددل

مثلن أم

ا – الصوتدعتد – الشاه

لقد شودت السداحد فتمدا ب دد أحدداث اعقد ب أم

دا علدل حلفائودا القددماء

م ددن التت ددارات اإلسد د متد ب ددد أ اسدددتنفدت أغلاض ددوا مدددنوأ ،ثدددأ ش ددودت الدق دددف
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● محمد علي آذرشب

األم

ي الصار في رعأ إسلائتل حتل في أشد ي ف بمشوا إر ابوا

عب ددارة«الشدددتما األكب ددل» أرخلو ددا اإلم دداأ الخمتن ددي (رض) ف ددي أربت ددات الثد د رة

اإلس متد إع مودا حتدل أصدبحل ال لمدد ملارفدد ألم
أ ًضا

دا علدل الصد تد ال دالمي

خامتة
اعصوار الذات القدمتد اإل لاعتد في اللسالد اإلس متد ج ل اإل لاعت ن نظد و إلدل

قض ددا ا كدددل المجمدع ددد الحض ددار د اإلسد د متد بأعو ددا قضدددتتوأ ،كلم ددا ازرار دددذا

ا عص دددوار ،إزرار ارتب ددداي اإل دددلاعت ن بقض دددا ا األم دددد عل دددل رأس دددوا الت ددددأ القض دددتد

الفلسددمتنتد ،لددذلم ش د ل ا عتصددار اإلس د مي فددي إ ددلا بقتددارة اإلمدداأ الخمتنددي
تح ً دا ددائ ً للشددار اإل لاعددي عحددد قضددتد فلسددمين اإلعد أ ال بددب ثتددل ً
أحتاعدا

ً
خملا علدل ا عتمداء الحضداري
الحزازات القدمتد بين ا لاعت ن ال لب ،مما ش ل
ً
ً
احتاعدا يوددزأ با تجدداه الددد ني الملتددزأ فدي إ ددلا م ْم للقدا علتدده اسددأ «ح دمددد
إل دلا
ً
الم لي» غاف أ علماء الدين في إ لا مثل رمز النضال في إ لا مدن أجدل بقداء
ا عتماء الحضاري البقاء إلل جاعب القضا ا ال بتد
المحتدى الف

فلسمين دمز

ي ال اطفي الذي ش ل خماب الشدار اإل لاعدي تجداه قضدتد

من إ ما بالثدابل من تجارب عملتد تار ختد منوا المقدسدات –

المظلدمتد – حتمتد اعتصار المستض فين – عالمتد الخمل الصوتدعي األم
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●

القدس في ثقافد الش ب اإل لاعي

اهلوامش:
 -7اعظدل رأي فدك امدا فدي رور التتمددس علدل مسدار حلكدد تدار خ الشد دب ،فدي جمتدع فصد ل ك داب:

عوا د التار خ
 -2اعظل خدمات متقابل إ لا اس أ (فارسي) الشوتد ملتضل ممو ي ،متلجأ إلل ال بتد تحدل :إ دلا

اإلس أ
 -3اعظدل فدي تدار خ دذه الحلكدات ك داب« :تدار خ جنبشدواي مدذ بي رر إ دلا » (فارسدي) ،عبدد اللفتدع
حقتقل ،ج ،2اعتشارات كدش ،طولا
 -4اعظل ك اب :ال قات الثقافتد اإل لاعتد ال بتد ر محمد علي آذرشب مقدال :مدقدع ال قدات ال بتدد
اإل لاعتد في إطار ال الأ اإلس مي ،منش رات المستشار د الثقافتد اإل لاعتد بدمشا
 -5خدمات متقابل مصدر مذك ر
 -6اعظل ك داب :الشد دب اإلسد متدا األ تدلاك ال ثمداعت – الفدلس – مسدلمد الهندد ،الددك ر عبددال ز ز
سلتما عدار ،منش رات رار النوضد ال بتد ،بت ت
د لحلكدد المشد طد ،الددك ر علدي أكبدل تدي ،منشد رات المستشدار د
 -1اعظل ك اب :مقدمد ف
الثقافتد اإل لاعتد بدمشا
 -8اعظل المصدر السابا عفسه
« -9اشددلافتل اط عدداتي» مصددملح أطلقدده الجنددلال ا سددتتباراتي السددابا حسددين فلر سددل علددل ددذه
المجمدعد اعظل :يو ر سقدي سلمنل بول ي (فارسي) ،اعتشارات اط عات  ،ج 7
 -70اعظل ك اب :تار خ ستاسي م اصل إ لا  ،ستد ج ل الدين مدعي (فارسي) ،رفتل اعتشارات إس مي،
تلجأ إلل ال بتد ب ندا « :تار خ إ لا الستاسي الم اصل» ،منظمد اإلع أ الستاسي
 -77اعظل ورقد الدك ر عارل حددار ب نددا « :صد رة ال دلب فدي ال دب الدراسدتد اإل لاعتدد» فدي ك داب:
«ال قات ال بتد اإل لاعتد – ا تجا ات اللا ند آفال المستقبل» ملكز رراسات الدحدة ال بتد
 -72اعظل :ورقد الدك ر ط ل عت سي ب ندا « :ص رة اإل لاعت ن في ال ب المدرستد ال بتد» ،ك اب:
ال قات ال بتد اإل لاعتد مصدر سابا
 -73اعظددل أسدماء ب ددا األفد أ المسلسد ت المسددلحتات اإل لاعتدد حد ل فلسددمين ،اعظددل ب ددا المدابددع
اإل لاعتد في المناسبات الفلسمتنتد ،جاعب من ا تماأ باألرب الفلسمتني
 -74اعظل اإلمدار ال تبي في حتاة البش د ،الشوتد ملتضل ممو ي ،منش رات مؤسسد الب ثد ،طولا
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