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  مصطفى يوسف اللداوي. د

  إسرائيل تعيد احتالل مدينة القدس

وأنه قد يبدو للوهلة األوىل أنه عنواٌن للفت االنتباه، وأنه بقصد التشويق واإلثارة، أو أنه للتعريض والتحريض، 
، وأنه تصوري وخيايل،  وسقوطها، عن احتالل القدس نتحدث  إذوسرييايل وخرايف، ليس واقعيًا وال حقيقيًا

إذ كيف ، فنعيد تكرار األحداث كما كانت، وحسب ما جرت، قد انقضىكأننا يف تاريخٍ ماضي، وزمانٍ و 
ُ احمل تل ُستعمر املستَعمر، حيُ فالقدس حمتلة بشطريها الغريب والشرقي، وكلها خيضع لالحتالل الصهيوين تل، وي
ا عاصمته األبدية واملوحدة،، ١٩٤٨العام  بدءاً من ا ختضع لسيادته وحده، وأنه ال  الذي يعلن دومًا أ وأ

ٍ منها أحد، وعليه و يقبل أن يقامسه السيادة  عي فال جديد يف اخلرب، وال ما يستدالسيطرة عليها أو على جزء
  .إثارته من جديد

، فالعدو اإلسرائيلي خيطط الحتالل مدينة القدس من قدمي وواقعٍ  جديدٍ يف إطارٍ لكنها احلقيقة وإن كانت 
ا التارخيية وحواريهاها العتيقة يطرة على مسجدها األقصى وباحاته، وشوارعجديد، والس العديدة ، وأبوا

ا وأهلها، وأن يفرغها من وأحياءها القدمية،  ويريد أن يطمس هويتها العربية واإلسالمية، وأن يطرد سكا
ا م،  ،أصحا    .وحيرمهم من حقوقهمويصادر منهم ممتلكا

ا تقف على فوهة بركانٍ من اللهب، وتكاد تنطلق يف انتفاضةٍ بات يستشعر أن يف وألنه  القدس مقاومة، وأ
، عمالقةٍ مدوية،  ٍ ا، وأن أسقد جديدة ا، وأكثر صخبًا وقوة من مثيال ا قد باتت بتكون أكرب من سابقا ا

م متوفرة وجاهزة، أصبحت حاضرة، وظروفها  انطالقها قد وأن التهديد بناضجة، وجنودها حاضرين، وأدوا
ً جتاوز الكالم إىل الفعل، والتنظري إىل امليدان،  أن يواجه ما زرع، وأن يتصدى لنتائج سياساته  عليه فبات لزاما

  .يف املدينة

ضاق أبناء مدينة القدس ذرعًا باملمارسات اإلسرائيلية، وباتوا غري قادرين على حتمل السياسات العدوانية، أو 
وأبدوا غضبهم من حماوالت اقتحام كيات االستفزازية، ية، وال عن املسلتيطانغض الطرف عن التصرفات االس

م املتكرر من الصالة فيه أو الدخول  ، وحرما احلرم القدسي الشريف، والصالة فيه أو تقسيمه مكانيًا وزمانيًا
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هلا مواطنوهم،  إليه، وهم أبناء املدينة وجريان احلرم، وزاد من سخطهم عمليات القتل املتعمدة اليت يتعرض
  .طف وحرق الفىت املقدسي حممد أبو خضريخواليت كان من أسوأها وأقبحها، حادثة 

م، وا أن يواجهوا باهللا تفضوا من أجل حقوقهم، وأقسموا نغضب املقدسيون ملسجدهم، وثاروا حلرما
 همهم أحدٌ بالتقصريلسياساته، وأال يتخلوا عن الواجب امللقى على عاتقهم، لئال يت ااالحتالل، وأن يتصدو 

م استمرأوا الذل واهلوان وقبلوا به وسكتوا عليه، فجرأوا  ،واإلمهال، أو يصفهم آخر بالضعف واالستخذاء، وأ
ما أصاب مدينتهم وحلق عقبل غريهم يتحملون املسؤولية ذا م العدو على ما هو أكثر وأسوأ، وأ

ٍ يف وجه االحتالل،  م مل يكونوا على قدر املسؤولية، وملمبسجدهم، أل أرادوا أن يثبتوا فقد هلذا يهبوا بصدق
م ال يتأخرون عن  م أول من يتصدى لالحتالل، وأ ألبناء شعبهم أوالً، مث ألمتهم العربية واإلسالمية، أ
م ال يطالبون شعبهم وأمتهم بالنصرة والعون، يف الوقت الذي يهربون  مقاومته، وال ميتنعون عن مواجهته، وأ

  .ه من املواجهة، ويقصرون يف القيام بواجبهمفي

ا عما قريب  شعر العدو الصهيوين بأن اجلمرة اليت كانت حتت رماد املقدسيني قد اشتعلت من جديد، وأ
أو السيطرة ءها، ستصبح ناراً عظيمة، قد تضر به وتؤذيه، وأنه سيكون من الصعب عليه تطويقها أو اطفا

سيكون هلا  ليمنع انتشارها، وحيد من امتدادها، إذولن يستطيع مواجهتها والتصدي هلا، عليها وامخادها، 
ز الثقة به، وتعرض عالقاته اخلارجية  دد مسعته، و للخطر، نتائج خطرية، وتداعياتٍ قاسية، تضر مبكانته، و

ا تعاين من اضطراباتٍ قلقة وغري مستقرة، وأ -عاصمة كيانه–وحتالفاته السياسية للحرج، كما ستظهر بأن 
قنابل دخانية، يف أحنائها نارية، وتطلق  شتباكات، ويسمع يف أرجاءها طلقاتٌ وقالقل، وفيها مظاهرات وا

وأخرى مسيلة للدموع، وسيكون على مداخلها ويف قلبها حواجزٌ وموانع، وسياراتٌ عسكرية ودورياتٌ 
ٌ للحدود، و    .جمموعاتٌ من اجلنودللشرطة، وشرطٌة خيالة وأخرى راجلة، وحراس

هلذا قررت احلكومة اإلسرائيلية إعادة احتالل مدينة بالقدس بالكامل، وبسط السيطرة عليها، وممارسة السيادة 
من يف املدينة، بضرورة أخذ  أمر رئيسها بنيامني نتنياهو وزير داخليته وكافة املسؤولني عن األفعلى كل ما فيها، 

ري اخلاصة، لضمان السيطرة على املدينة املقدسة، وفرض األمن فيها، ووقف  كل االحتياطات الالزمة، والتداب
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ختل باألمن قد كافة عمليات االحتجاج والتظاهر، ومنع الفلسطينيني وسكان املدينة من القيام بأي أعمالٍ 
دد باندالع انتفاضة غضبٍ جديدةالعام، أو تربك احلياة العامة يف املدينة،    .و

حتلق يف أجواء مدينة القدس،  ليكوبرتسرائيليون التعليمات بسرعةٍ وعجل، فبدأت طائرات اهلنفذ املسؤولون اإل
تصور وتراقب وتسجل، وتنقل الضباط واملسؤولني املكلفني بإدارة شؤون املدينة، وأطلقت مناطيدٌ كثرية يف مساء 

رض إىل القيادة العسكرية املدينة، تصور وتراقب وتسجل وتنصت، وتنقل تفاصيل دقيقة ملا جيري على األ
فتيش والتحقيق ونصبت األجهزة األمنية حواجزها يف كل مكان، وبدأت عملياتٌ واسعة للتاإلسرائيلية، 

العشرات من أبناء املدينة، وأطلق املسؤولون اإلسرائيليون أيدي اجلنود الضباط واملستوطنني،  واملساءلة، واعتقل
ا خطرة أو مريبةليفتحوا النار على كل األهداف اليت ي  .رون أ

وصدرت التعليمات إىل احملاكم العسكرية اإلسرائيلية بضرورة تشديد العقوبات بالسجن لغاية عشرين سنةً، مع 
غراماتٍ مالية عالية جداً ضد راشقي احلجارة، خاصةً األطفال منهم، وضد احملرضني على العنف، واملعتدين 

  .ءات اإلسرائيليةااإلجر على املستوطنني، والداعني إىل مواجهة 

ا تعيش عشية أيام االحتالل األوىل، جنودٌ وضباٌط  باتت مدينة القدس هذه األيام ثكنةً عسكريةً حقيقية، وكأ
ٌ يف كل مكان،  واجتماعاتٌ ولقاءاتٌ وعرباتٌ مصفحٌة وناقالتُ جند يف كل الزوايا واألحناء، وعساكر

ٍ كبري، هو أن املقاومة يف املدينة وخمططات، وحركٌة سريعة، وجلبٌة كبرية، وت نقالتٌ كثرية، ولكن مع فارق
وأن االستعدادات ن سعيه للسيطرة عليها ليس سهالً، طوات االحتالل فيها غري ميسرة، وأحاضرة، وأن خ

  .النتفاضةٍ جديدة، وثورٍة غاضبة باتت قائمة

  


