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القد�س الم�ض ّرجة� ..أيقونة التاريخ ال�شهيد
} هاني الحلبي *
قيل إن سلسلة كانت تتدلّى حبالً سريا ً من السماء إلى األرض.
توصل بينهما في القدس .بها تتواصل اآللهة وروح األرض .إنْ
اقترب منها ص��ادقٌ دن��ت إليه فصعد ،وإنْ اقترب منه ض��دٌّ ،أي
ك��اذب ،ارتفعت وانعدمت رؤيتها ،فيستنكر الكاذب كيف يضيع
طريقه إلى السماء!؟
القدس طريقنا إلى السماء .كانت وتبقى طريقنا السماء منها
إلينا ومنّا إليها .إن أصدقناها العزم والعطاء!
القدس فتحة ضوء مشرعة على بهاء مقفل .وال عبور إليه من
دون جهاد .جهاد األنفس ،جهاد األب���دان ،جهاد األم���وال ،جهاد
األعمار ،جهاد بكل ما ملكت أيادينا في عالم األرض.
وب��ع��د اغ��ت��ص��اب فلسطين ك����رأس ج��س��ر الغ��ت��ص��اب الهالل
الخصيب ك��ل��ه ،غ���دتِ ال��ق��دس طريقنا إل��ى األرض ،عنق الرحم
الوحيدة للخالص.
ليست القدس هي القضية ،هي ب��ؤرة القضية ،قضية هويتنا
ووجودنا التاريخي القومي بال انقطاع مما قبل التاريخ الجلي.
القدس عنوان كبير لقضية أكبر!
وقيمة القدس الروحية ك ّرسها التاريخ تنامى وتراكمت إنجازاته
سجالً حافالً بالمآثر ،بخاصة ما قيل عن ملكي صادق حاكمها
وكاهن الرب العلي ،كما ت ّم وصفه ،حتى قيل إن السيد المسيح أتى
على رتبة ملكي صادق .فساد عدل ورخاء وسالم ،بكون « َم ْن ُولِّي
على عدد من الرجال كان له عقل الكل» ،يمنحهم بركة وحصافة
واستقامة وفرحا ً واستقرارا ً وسالما ً عميماً .وفي هذه القيم تجلو
انعدمت تخلخل النظام فوضى
قيمة النظام وقيمة القيادة .وإن
ْ
وتهالكتِ القيادة َمقودة تجرجرها األحداث العوارض.
مجد ملكي صادق أسس مكانة القدس .وهذه المكانة نفسها
أصبحت ب��ؤرة االستهداف الصهيوني اليهودي للقدس حصرا ً
وبكون القدس أيقونة فلسطين السورية المشرقية .من دون مسح
قدس ملكي صادق من الوجود ال يتأسس هيكل يهودي ثالث ،كما
يزعمون! التاريخ في خطر عظيم.
ال يمكن تجويف قيمة ال��ق��دس م��ن معناها م��ن دون تفكيك
مجدها الروحي القيمي ،الذي صار يوصف دينيا ً منذ العصور
الوسيطة ،مع العلم أن الدين ليس مصدرا ً مؤسسا ً وحيدا ً للقيم،
بل الدين ،قبل أي أم��ر ،يكرس قيما ً نبيلة تم ّرس بها المجتمع

ف��ص��ارت معاييره .وق��د يعدل اإلط�ل�اق الديني ه��ذه القيم ،في
ضوء وتأثير ما يلحق بهذه القيم في سياق التطبيق االجتماعي
من تهافت او شوائب او سلوكات فردية او مجموعية في سير
حياة المجتمع عبر األجيال.
كان ال بد ألي مخطط معا ٍد من اقتالع القدس من تاريخها أن
يبنى على قصة .ولو ت ّم اختراعها .اختراعها أبطالها ،ولو كانوا
ق ّطاع طرق ،كما يثبت التاريخ عن داؤود ،هذه الكلمة التي تعني
قاطع طريق .فيطالعنا به التوراة نبياً .وينسب البنه سليمان
الحكمة وينسج حكايا ومعجزات ال تليق بسببية العقل ،وأبجديته
المنطقية التي على أساس هذه المنطقية الموسيقية التناغمية رأى
فيثاغوروس جدلية الكون ،وبال تناغمه يكون فساده .فكيف في
الحالة اليهودية يتأسس الكون بخرافة؟ الخرافة وحدها المنطق
الصهيونية وقصتها؟ ابتداع أبطال وأساطير واستعادة يهوه
إلها ً كنعانيا ً مهمالً ال حضور له في البانتيون الفينيقي فيصبح
إلها ً خاصا ً باليهود ،بينما نسيه أه��ل ح��وران لحقده وغضبه
وناريته ولظى عماه .حتى اآللهة ال تقبل الغضب المد ّمر ،ألنها
على صورة اإلنسان الذي تص ّورها.
غ��ز ُل سليمان ،وإباحياته لبلقيس الموحية هوامات جنسية،
عندما تم نظر المتقدّمين إليها من زاوي��ة المقدس ،غ��دت نشيد
أنشاد! لكن إن نظر إليها من بنية تفكيكية وفنية لبدت هزيلة إزاء
أسطورة الخلق «عندما في األعالي» التي أسست نظرية العال َمين
المفارقين عند أفالطون ،عالم ُمثُل علوي وعالم صور سفلي.
استكملت قصة سليمان بمشروع الهيكل .ومنذ عقود تزعم
م��راك��ز البحوث اآلث��اري��ة الصهيونية أن ه��ذا الهيكل ُبني فوقه
المسجد األقصى ،لتنطلق منذ حوالى أربعة عقود أعمال التنقيب
تحت أس��س المسجد وح��ول��ه ،فيبصح أسفله س��رداي��ب وأنفاقا ً
وتأخذ مع حركة الطبقات الجوفية والسطحية تحت المسجد
وعوامل تقادم البناء تكثر التفسخات والتصدعات في بنيانه .ما
يتهدده بخطر قريب .واألس��وأ أن كل تلك جهود األحافير الهائلة
والمضنية ل��م تسفر إال ع��ن سقوط األوه���ام الصهيونية ،أن ال
هيكل يهوديا ً لسليمان تأسس عليه مسجد قبة الصخرة وال تاريخ
يهوديا ً سابقا ً للمسجد األقصى قط!
لكن ان��ع��دام األدل���ة اليهودية على المزاعم الصهيونية وخلو
األبحاث األحفورية منها ،قابله تحطيم وتدمير أية أدلة أحفورية

القد�س...
وحلم ال�سفر لقرع جر�س عودتها!

} عماد منذر*

عمل اإلع�لام��ان الغربي والعربي المتصهين بشكل ممنهج على تسويق قضايا ثانوية استقطب من
خاللها جيل الشباب في العالم العربي وجعل لها أولوية على حساب قضية العرب المركزية أعني القضية
الفلسطينية .ونجح إلى ح ّد كبير في تشتيت المفاهيم واألولويات؛ وبدعم من األنظمة الغربية ذات التوجه
العدواني تجاه العرب والمسلمين تمكنت وسائل اإلعالم ومواقع التواصل اإللكترونية من تضليل الرأي
العام العالمي حول طبيعة الصراع العربي ـ الصهيوني .ولذا ،فإني أرى في المبادرة العظيمة للمرشد األعلى
للثورة اإليرانية اإلمام الخميني عام  1979بتخصيص يوم الجمعة األخير من رمضان سنويا ً يوما ً عالميا ً
للقدس واحدا ً من أهم المشاريع المقاوِمة من أجل إعادة القدس إلى الواجهة .و تحديد هذا اليوم يحمل رسالة
موجهة إلى المسلمين في أقطاب العالم ليكون لهم دور في تحرير فلسطين وحق العودة .ومع ما لهذا األمر
من أهمية ،فإنه ال بد من اإلشارة إلى أن القدس ليست لفئة من أبنائها دون غيرها .وال أبالغ إن قلت إن القدس
قضية إنسانية العتبارات تاريخية والهوتية وحضارية وديموغرافية ال يتسع المجال للخوض فيها .ولذا،
توسعت المشاركة في هذا اليوم من قبل الكثير من الشرفاء .فالشريف يفهم هذا بطو ّيتِه النقية وانزياحه
فقد ّ
للحق والحقيقة ،إال أن المثقف العربي أكثر قدرة على توضيح أبعاد هذه القضية وحيثياتها وكشف اللثام عن
اإلرهاب المنظم الذي يقوم به الكيان الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين ،والمراحل التي م ّرت بها القضية
الفلسطينية منذ «وعد بلفور» ،مرورا ً بالنكبة عام  1948والنكسة عام  1963وحرب تشرين التحريرية عام
 1973إلى يومنا هذا ،ورصد ما يحصل في القدس بشكل خاص وما تشهده من محاوالت لطمس معالمها
التاريخية ورموزها الحضارية بما يخدم الرواية الصهيونية بأنها «أرض الميعاد» ،وقيام سلطات االحتالل
بتوسيع رقعتها الجغرافية حتى كادت تكون أكبر عاصمة في العالم من حيث المساحة وحشد أكبر عدد من
المستوطنين الصهاينة فيها وفي مدن أخرى قليلة ،في الوقت الذي تكاد تخلو بقية المدن منهم باستثناء
وجود قواعد عسكرية فيها ،مع مالهذه اإلجراءات من مدلوالت بمنتهى الخبث تتوارى خلفها إرادة الصهاينة
بتحقيق مقولة «تهويد القدس» ألنها الغاية القصوى ألصحاب التلمود الصهاينة.
كشاعرةٍ ،أرى حلما ً يسافر بي إلى «مدينة الله» ،وينهم ُر في أركان روحي أذان األقصى وجرس كنيسة
القيامة كانهماراتِ الديمة السكوب فأوقن بالله الذي بارك تلك البلدة وأنها ال بد ستعود إلى أبنائها طاهر ًة من
رجس المعتدين .أستكين بين حارات القدس العتيقة فتنتعش روحي بعبقها وأسمع حجارتها المرصوفة منذ
األزل تهمس بالبقاء ،وتستطيل األزقة وتتعرج صعودا ً وتحملني معها إلى تخوم الغيم فتتندى أناملي بهفيف
القدسي ،ثم تعيدني ألعانق صلصالها موطئ األنبياء واألولياء الصالحين ،وفي لحظة اليقظة أصحو
الط ِّل
ّ
وفي كفي جمر ٌة أقبض عليها وأتأل ُم لدمع الطفولة يسفحه البرابرة ويشربون نخب الدم الفلسطيني ،ويندى
المهجرين قسرا ً وأجزا ٌء من أرواحهم مغروسة في الوطن األم ،وأسمع أنين الخيبة ...هي
جبيني لمشهد
ّ
الخيبة من تخاذل بعض العرب تواكب مشهد القدس في ذاكرتي ،منذ الطفولة أحملها غص ًة على فلسطينيي
الداخل تحت نير الغزو وقوانينه الجائرة وحصاره اللئيم وعلى فلسطينيي الشتات المعذبين .هكذا ،نحن
السوريين ،نشأنا على حب الوطن والقدس قلبه ،واليوم يشنّون علينا حربا ً غير تقليدية لم يشهد العالم
مثيلها باإلرهاب والتكفير ،ولكننا لن ننثني عن ثوابتنا الوطنية والقومية وسنبقى متمسكين بنهج المقاومة
شعب لم
حتى التحرير الكامل لألرض العربية .نستولد األمل من قلب المعاناة ونقول ألهلنا الفلسطينيين:
ٌ
يهن ،لم يمت على مدى  68سنة لن يموت أبد الدهر ،وفي عروق كل طفل فلسطيني دما ٌء تعشق الوطن تجعل
منه مشروعا ً مقاوماً.
سراديب النسيان مهما طال الزمان ومهما وتجبَّر الطغيان.
لن تدخ َل القدس
َ
* أديبة سورية

يوم القد�س العالمي...
بين الفكرة وتداعيات الو�ضع!
لعلّنا نستبصر في ظل الوضع الراهن ،حيث مآل
األمور نحو المجهول ،لنقول ونسلّم بالسؤال ،كم
تمتلك شخصية إش��ك��ال��ي��ة ث��وري��ة ب��ح��ج��م اإلم���ام
الخميني هالة فكرية استشرافية وقراءة مكينة لما
هو آت من دأب الكيان الصهيوني الغاصب لطمس
هوية القدس ،وجعل طابعها صهيونيّا ً بحت ،عبر
تهويد الحجر وعبرنة التراث تفصيالً ليالئم هذا
الكيان ،وسلخ المدينة عن جلدتها.
م���ن ه��ن��ا ،أت����ى اخ��ت��ي��ار اإلم�����ام ال��خ��م��ي��ن��ي ي���و َم
الجمعة األخ��ي��ر م��ن شهر رم��ض��ان ،وإع�لان��ه يوم
القدس العالمي ،ليضيف حافزا ً جديدا ً لش ّد وحدة
المسلمين من جانب ،ومن جانب آخر ليستفيد من
ق�� ّوة المسلمين ف��ي وحدتهم الرمضانية لصالح
القضية األهم ،القضية الفلسطينية .وهو ما ش ّكل
طعنة الخنجر ف��ي خ��اص��رة االح��ت�لال وال��ت��ي لن
تشفى مع تواتر األيام.
وم��ا يزيد م��ن حنق الكيان المغتصب ،أن يوم
القدس لم يكن يوما ً عربيا ً أو إسالمياً .بل خرج
عن ط��وره ليتّسم بالعالمية .حيث َمدّته الشعوب
ال��ح��يّ��ة بالشرعية ليكون ـ ي��وم ال��ق��دس العالمي ـ
يوما ً دوليا ً يستنكر فيه المشاركون تهويد القدس
واالستيطان فيها وفي ما حولها.

* باحث وناشر موقع حرمون haramoon.org/ar

موت ُ
ال َ
يخاف ِط ْف ُلنا

} هيالنة عطا الله*

} طالل مرتضى*

غير يهودية واجهت بعثات التنقيب  -التدمير ،ألسس المسجد
األقصى ولكل ما صادفته أكان كنعانيا ً أم فينيقيا ً أم يبوسيا ً أم
آراميا ًوغيرها..
استهداف التاريخ استراتيجية عميقة ومؤسسة ومفصلية في
الصراع على الهوية والوجود بين التاريخ السوري المشرقي
والخطة الصهيونية اليهودية المعادية .وتر ّكز استهداف التاريخ
على تسويق وهم سهولة الغنى السريع من نهب اآلثار .هذا اإليهام
الذي ولّد جيوش عصابات مجموعية وفردية تح ّطم آثارنا وتبيد
أدلته وقد تعثر على بعض الفتات وقد ال تعثر .سيان عندها سوى
ما يحويه جيب الناهبين في آخر النهار .وال شك في أن من أقدموا
على هذه الجريمة لهم غطاء سياسي ما ،في كل منطقة نشطوا
فيها ،بينما سلطاتنا المفترض أنها معنية إما متغافلة أو متواطئة
أو شريكة!
أليست عصابات أميركا العربية – الكردية في العراق هي التي
اقتحمت المتحف العراقي لتنهب منه أيقوناته ولقاه النادرة الوجود،
ُبعيد اجتياح بغداد بأيام العام 2003؟ ألم تقت ِد عصابات داعش
والنصرة بسلفها العصابات الصهيونية لتحطم آلهتنا وأنصابها
بحجة التكفير وتحطيم األصنام ،في بابل ونمرود وتدمر وغيرها،
في العراق وسورية ،بكل آلة حديثة وبالتفجير ،حيث كان الحجم ال
يمكن تحطيمه ألجزاء تعدم بنيته وتصميمه الهندسي؟
وكثيرون هم الضباط اإلسرائيليون كموشي داي���ان ،الذين
تح ّولوا جامعي تحف من مواقع حضارتنا الغنية في فلسطين
وال��ج��والن ول��ب��ن��ان عند اج��ت��ي��اح��ه ،وه��ن��اك م��ن ق��ال إن حصيلة
حفر أحد مواقع اآلث��ار في الجنوب اللبناني عادلت كلفة اجتياح
لبنان! وبتأثير هذا التدمير الممنهج نشطت عصابات بال خبرة
خلّفها هوس تعاظم الفردية في نهب التاريخ والثروة الحضارية
من مواقع أثرية ع��دة ،لم تكتف باستعمال معاول ورف��وش بل
استخدمت جرافات عمالقة لتدمر كل شيء .هذا الهوس اللبناني
السابق ،مثله هوس في القرى والمدن العراقية خالل االحتالل
األميركي واليوم تنشط في المدن والقرى السورية عصابات
مماثلة لتدمر التاريخ والحضارة وثرواتهما.
َمن ينقذ تاريخنا القومي ،ليبقى لنا دليل أننا كنا هنا ،وهنا إلى
أبد اآلبدين باقون؟!

إن���ه ي���وم االح��ت��ج��اج ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات الدولية
التي تتبع األمم المتحدة التي فشلت في إيجاد حل
للقضية.
وهنا ال ب ّد من التوضيح أن الفكرة لم تكن عبثية،
بل أت��ت متناغمة مع حواملها وأبعادها من خالل
ما تمثله القدس بالنسبة إل��ى المسلمين كواحدة
م��ن أه��م مقدّساتهم« ...أول���ى القبلتين ،ومسرى
ال���رس���ول ح��ي��ث ص��لّ��ى ف���ي م��س��ج��ده��ا باألنبياء.
ومصلّى األن��ب��ي��اء وال��م�لائ��ك��ة :وق��د نقل ع��ن النبي
م��ح��م��د :إن ب��ي��ت ال��م��ق��دس َب��ن��اه األن��ب��ي��اء ،وع ّمره
األنبياء ،وم��ا فيه موضع شبر إال وق��د صلى فيه
نبي وقام عليه ملك».
ّ
إضافة إلى ذل��ك ،فإن ليوم القدس دالل��ة وبعدا ً
سياسيا ً مهماً ،وتجلّى ذلك في مقال
اإلمام الخميني« :يوم القدس هو يوم إنذار القوى
العظمى أنّ اإلسالم لن يعود يرضخ لسيطرتها أو
لسيطرة الخبثاء من عمالئها».
وهنا ،أخلص إلى األمنية التي تستدعي بالقول :ما
أحوجنا اليوم إلى حالة نهضوية ،ما أحوجنا إلى أن
يكون يوم القدس العالمي ،يوما ً يوميا ً لشحن هِمم
المسلمين والعرب لخلع عباءة الذلّة ،وكي ال تتوه
بوصلتنا بعدما حاول البعض َحرف مسارها.
* كاتب سوري مقيم في النمسا

قدس الهدى ُم ْستَ ْعم ُر
رب في ِ
يا ُّ

قاد النسا َء إلى سجو ِن ِه مثلما
ينح ُر
النعاج إلى
قا َد

َ
ضريح ُ
ٍ
أطفالُنا أصوا ُتهم ِم ْن جثَّ ٍة
خرج ْت بصالتِها هل ُك ِّفروا!

َ
أ ْم أ َّن ُه ْم سبقوا مسيحا ً عائدا ً
صبُ ُر؟

واستعجلوا ح ِّر َّي ًة ال َت ْ
عربا ُننا هتفوا ليهودٍَ ،م َش ْت
أقدا ُم ُه ْم أقصانا َم ْن ُيبْص ُر؟

ُ
تاريخنا فينا غدا يتساء ُل
هل قو ُمنا صار الخنوعَ يناص ُر؟

ِ
ِ
خرجت نبوءاتٌ كما
نا
أرض
ن
م
ْ
ْ
ْص ُر

َ
خرج ْت إليها آلهاتٌ َتن ُ
ٌ
يا كونُ في دمنا مقاومة لها
ُ
تاريخها ،فيها الرسو ُل يفاخ ُر

في يو ِم ِك ال ِّذكرى تعو ُد ل ِذ ْكرِنا
في َعال ٍم جعلوا دِمانا ُي ْه َد ُر

بوج ِه ِه
َعال ٌم إذا نظ َر الحذا ُء ْ
وج ٍه أنظ ُر

قا َل الحذا ُء ِّ
بأي ْ
قو ٌم إذا َ
ش َف َع ْت له أكفا ُن ُه
يست ْغ ِف ُر

َ
فتح القبو َر نبِ ُّي ُه ْم ْ
يخاف طِ ْفلناُ
ُ
موت
قدس ال َ
يا ُ
ال جنَّ َة تعنيهِ ،دو َن ِك خاس ُر

ك ْم م َّر ًة دخلوا أراضينا ول ْم
يستروا

ُيبْقوا حيا ًة ،قتلُنا ل ْم ْ
غرب يهودا ً خذوا ،أ ُ ٍّ
ف على
يا ُ
خل ْ ٍق متى باعوا َّ
الضمائ َر ْ
واشتروا!

أمضى حيا َت ُه غادرا ً َي ْستَ ْكب ُر

* شاعر من لبنان

حجر� ...سالحٌ للعال
ٌ
} أحمد عبد الرزاق عموري*
ُ
المرابط كاللظى
يا أ ّيها الح ُّر


َ
ِّ
ٌ
ْ
رجت
أس ْ
في كل ط ْعنٍ بذرة ق ْد ْ

ود ُم ّ
الشهاد ِة كالوسا ِم إذا سعى

بي َن ّ
وارع للرجول ِة م ْوع ٌد
الش ِ

ض َّد الحواج ِز والبنادق والدّجى

ٌ
سالح للعال
نصل ومقالعٌ
ٌ

س سيد ٌة بخاصر ِة التقى
فالق ْد ُ

السنا
صلوا ُتها ُج ْ
بلت على رئ ِة ّ

شمس الخلو ِد بك ِّل أي ٍد تفتدي
ُ

أضغاثٍ
طوت
وعروبتي ما بع ّد
ْ

تاريخها صن ٌم تطاول يزْدري

خنْسا ُء ي ْركلها حذا ُء الم ْعتدي

ٍ
صاف بنا
نب ُع المروء ِة ل ْم يز ْل

ّ
آتٍ
موس حقيقة
والش
ر
والفج
ُ
ُ

والنص ُر مثقال البنادق نارها


هاج ْم هجوم َك بالخناج ِر والحجر
ّ
المحتضر
روح الحرائ ِر
َ
والشهيد ْ
شب ُل ال ّرباطِ إلى مسارب لألثر
جموع أهلي كالقدر
هبّ ْت إليه
ُ
ض َّد القنابل باإلرادة ّ
كالشرر
مهج ال ّظفر
يبني مكار َم أ ّمتيَ ...

يا قد�س �صبر ًا
} د .ناهض قديح*
في يومك يا ق��دس ،يا قبلة األح��رار ،يا مليكة األح��زان ،ليس لي ،وأن��ا في حضرتك ،سوى أن أقول
الحقيقة الم ّرة :ظلموكِ يا قدس ،قتلوك ،داسوك بأقدامهم ،اغتصبوكِ وأنت تأملين بهم .تظنّين أن وراءكِ
ويحسون ويتألّمون ،أو يثورون ألجل الحقّ .
بشراً ،رجاالً ،أناسا ً يشعرون
ّ
خيّبوا ظنّك يا قدس ،ذبحوا فيك األمل ،ألَ ْم تكتشفين َب ْع ُد أنهم كالوحوش الكاسرة ،كما عهدناهم منذ
سبعين سنة؟ ينهشون بعضهم ،وأ ّنهم ارتموا في أحضان أعدائك .الذين احتلوكِ وجرحوكِ  ،ود ّنسوا
ترابك؟ وأنهم اآلن مع مغتصب ِك في خندق واح��د ،يدافعون عنه ،يحمونه ،يبذلون الغالي والنفيس
إلرض��ائ��ه؟ يقفون معه في المحافل الدولية ،يقتلون نيابة عنه ،ي��د ّم��رون ،يذبحون األطفال والنساء
والشيوخ ،في سورية البطلة ،قلعة الصمود ،في العراق المظلوم الشامخ ،في اليمن الجريح الصامد،
وفي ليبيا الممزّقة المكلومة ،وفي ك ّل مكان ،إلرضاء أسيادهم ومش ّغليهم.
أخطأتِ يا قدس ،أخطأت الظ ّن بعربانك ،بمسلميك .يوم انتظرتِ منهم أن يرفعوا الظلم عنك ،أو الحفاظ
على شرفك وعزّتك ومكانتك.
تخلّي عنهم يا ق��دس ،كما فعلوا هم .ال تنتظري أح��دا ً منهم ،ألنهم في ع��داد األصنام واألم���وات .ال
تعذريهم يا قدس ،إنما تح ّملي المأساة وحدك .فهم ال يجرأون على االلتفات إليك ،ال اآلن وال في الغد
القريبُ .يشغلهم «الجهاد» ض ّد من نذروا أنفسهم ألجلك ،وأقسموا العهد لتحريرك ،وخاضوا ـ وما زالوا
ـ يخوضون معارك التضحية والشرف والكرامة.
هؤالء يا قدس هم األم��ل ،هم النور الذي لمع في فضائنا ،مخترقا ً عتمتنا الحالكة .نور يتغ ّذى من
جماهيرنا الشرفاء ،ومن األحرار في هذا العالم.
إنها المقاومة يا قدس ،التي ما زالت تقف في وجه المعتدين على شعبنا وأرضنا وح ّريتنا وكرامتنا
وثرواتنا .نعم هي التي راحت تضيء األودية والتالل والدروب .تبذل الدماء واألرواح ،كي نحيا ونرفع
رؤوسنا .هي التي بقيت ثابتة كالجبال ،ساطعة كالشمس ،ناصعة كالثلج ،صامدة رغم محاوالت اغتيالها
المتك ّررة الفاشلة ،وإطفاء شعلتها.
وتفجر ينابيع النصر .ألنها تزرع في الواحات حبّا ً وصفاء
صحرائنا،
انتظري منها يا قدس اخضرار
ّ
وأخالقاً .وتثبت األمل والرجاء في النفوس .وتبني العقول ،وتع ّمق الوعي .وها هي تغيّر الكثير من
المفاهيم والمصطلحات ،وتنقلنا من نصر إلى آخ��ر .فهي التي تعرف كيف تنتزع الح ّرية من أنفاس
مستغليها ،ومن أوردة أعدائها.
إنها شمسنا التي تمدّنا دفئا ً وإشراقاً .وتزيد حقولنا ورودا ً وزنابق .وتضاعف دفق الدم في شرايين
أجسادنا .وتضيف إلى عقدنا ماسة ،وتضع على جباهنا أكاليل الغار والنصر.
ال تخافي يا قدس ،إن تركك األعراب أو تخلّوا عنك ،فكثيرون ما زالوا يقدّمون القرابين في سبيلك،
وحفروا اسمك في قلوبهم ،ورسموك في مخيّالتهم .فأنت في ضمير الرجال الرجال وذاكرتهم ،وفي
فكرهم ،وعلى رأس اهتماماتهم .فأنت الباقية إلى األبد ،شامخة عزيزة فخورة برجالك .والصراع من
أجلك صراع بين الحقّ والباطل .وال ب ّد للحق أن ينتصر.
* أديب لبناني

نجوى محيّاها يسوع المنْتظر
أنفاسها بف ِم ّ
قائق كالدّرر
الش ِ
ُ
المهالك والجمر
وطنا ً تحاصر ُه

فرط ّ
توهج

عه َد البطول ِة ّ
المستتر
بالضمي ِر ْ

} سوزان الصعبي

حقَّ الحيا ِة أما َم فرسانِ الفجر
قطفت نفوسا ً كالحجر
صرخاتها
ْ
أحبار ُه ال ّد ُم زيت مشكاة البشر
تهفو بصيرتها بأوردة البصر
كالصور
زرعَ العدال َة في نهانا
ّ
* شاعر من فلسطين

أنت أخيرا ً
ها َ
ضحكوا
كانت األرض تدور نحوهم
رت بطريق آخر
حين ف ّك ُ
أحيانا ً يسيل من الكرة د ٌم
ـ أتظ ّن أن َك رجل؟
يومها لم أمت
لك ّن شيئا ً مات
كنت نارا ً
كأ ّني ُ
حولها يرقصون
ومن فرط توهّج قادم

يدوسون
لم تكن لأليدي حيلة
سوى أن ترفرف
من شقوق النوافذ
وكالحناجر تصرخ
وحدها األقدام
تخشى حظر التجوال
«قدس» ُيرمى في البيت أخيرا ً
بقايا أسنانه والدموع
عند قدمي جدّة
تلعن دواءها
من قال إن طفالً في السادسة
ُينسى؟

