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سيفيدنا حتى ما مييز الخبيث من الطيب ونحن نعتقد
ان قضية القدس هي قضية دينية بالدرجة االوىل و ان
هذا االنتصار عىل هذا املرشوع الصهيوين هو نرص الهي
لن يتم اال عىل أيدي عباد لنا اويل البأس الشديد،لذلك
خروج هذه الجهات املرتدة املنافقة بإعتقادي أنه
لصالح املــروع وطبعا حشود الجامهري املؤمنة
ملواجهة املرشوع الصهيوين وهذه الجبهة املقاومة و
ظهورها هو أكرب رد عىل عملية التطبيع.
واضاف :أمام األحرار و هذه األمة الخيارات أصبحت
واضحة عام أن تكون مع القدس و عام مع أن تكون مع
الصهيونية مبرشوعها االستكباري االفسادي واملطبعون
اختارو الكيان الصهيوين بفساده و استكباره و املؤمنون
من دول او تنظيامت او شعوب اختاروا الخط املقدس
مبا يحمل من أعباء و مشقات و تضحيات كبرية وهذا
بإعتقادي أكرب رد و أكرب أيضا اختيار او توضيح الرؤية
للناس ليك تختار أي خط تريد.
نعتقد أننا ســوف ننترص عىل هــذا املــروع و أن
املرتدين هؤالء و املنافقني املرتدين عن فلسطني و
املرتدين عن املرشوع العرويب واملرتدين عن املرشوع
االسالمي هم سوف يفشلون ونحن مؤمنون بنرص الله و
هذا نرص حتمي كام موجود يف نص القران الكريم.
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■دور الشهيد الحاج قاسم هو مظهر من مظاهر
دعم ايران لفلسطني
وحول دور الشهيد الحاج قاسم سليامين يف دعم
فلسطني و مقاومتها قــال ممثل حركة الجهاد
االسالمي يف طهران :دور الشهيد الحاج قاسم هو
مظهر من مظاهر دعم الجمهورية اسالمية للقضية
الفلسطينية و لقضية االسالم يف املنطقة ،مرشوع
الثورة االسالمية هو مرشوع نهضة األمة االسالمية
وقــوة القدس و عىل رأســه الحاج قاسم سليامين
كان يحاول أن ينفذ هذه الرؤية من خالل حشد كل
طاقات األمة و توحيدها ضد العدو الحقيقي و ليس
العدو الوهمي ،عدونا الحقيقي هو مرشوع الغريب
و قاعدته االساسية الكيان الصهيوين وقوة القدس
اشتغل عىل هذا االساس حتى أن اسمه ونحت هذا
االسم قوة القدس أكرب دليل عىل وضوح الروية يف
مواجهة املرشوع الغريب و أن العدو الحقيقي هو من
يحتل القدس و من يدعم هذا االحتالل.
مضيف ًا:دور الحاج قاسم يف دعم حركات املقاومة و
يف التأليف بينها و يف التحشيد و يف جمع قواها يف
اتجاه واحد مهمة كبرية لكن حقق انجازات كبرية
واستشهد عىل هذا السبيل و أصبحت دماؤه و روحه
هاديا لكل هذه الطاقات يف التوحد و يف التوجه بإتجاه
القدس الرشيف وكلامت الحاج قاسم مازالت ماثلة أن
اول قضية سوف نسأل عنها يوم القيامة ماذا فعلت من
أجل القدس؟ كان اميانه بالقدس اميانا كبرياً لذلك عند
شعب الفلسطيني و عند شعوب األمة هو كان سيد
الشهداء و شهيد القدس.
وختم أبورشيف بالقول :ما يجري اآلن يف القدس من
عمليات خطرية ،عمليات تهويد حقيقية حتي لباحات
املسجد األقىص وهناك االن تقسيم زماين واضح يف
مدينة القدس يفرض بقوة الجيش و الرشطة واألمن
الصهيوين ورأينا كيف يف صالة الفجر يوم الجمعة كيف
هجمة الرشطة و األمن عىل املصلني يف هجمة وحشية
إجرامية وهذا ليس عم ًال طائش ًا بل هذا عمل مخطط له
الهدف منه تفريغ ساحات املسجد األقىص و اخالءها
من أجل املستوطنني ليقيموا طقوسهم يف داخل
باحات املسجد األقىص،نحن وصلنا اىل الخطر الشديد
ووصل الخطر اىل ساحات املسجد األقىص املبارك
مرسى النبي؟ص؟ و معراجه اىل السامء املسجد الذي
بارك الله سبحانه و تعايل حوله و هو قبلة املسلمني
االوىل،لذلك نحن يف هذا اليوم يوم القدس العاملي
يجب أن نعلن فعال البيعة مع القدس و أن تكون حارضة
يف كل ترصفاتنا ويف فكرنا ويف حركتنا ويف سياستنا
ويف جهادنا ويف دعواتنا اىل آخره واآلن أصبح موضوع
القدس ليس موضوع ًا هامشي ًا و امنا أصبح واجبا عيني ًا
عىل كل األمة االسالمية من أجل دعمه و نرصته.

«القدس بني اإلمام الخميني
والمطران كبوجي»
باسل قس نرص هللا
مستشار مفتي
سوريا السابق

الوفاق/خــاص /نــزل المطــران هيالريــون كبوجــي فــي  24شــباط
 1979ســلم الطائــرة فــي مطــار مهــر أبــاد اإليرانــي ُ
ليصبــح
بذلــك الضيــف الرســمي األول الــذي يــزور ايــران الثــورة وكان
فــي اســتقباله اآلالف الــذي انتقــل معهــم إلــى مقــر اإلمــام
الخمينــي ؟وضر؟ .
اجت ََم َع
يقول السيد املسيح يف اإلنجيل “ َأل َّنهُ َح ْيث َُم ْ
ِاسمِ ي َف ُهن َ
ون ِف َو ْسطِ ِه ْم».
َاك َأ ُك ُ
ا ْثنَانِ َأ ْو َ�ث َال َث ٌة ب ْ
إنجيل متى ( ،)18:20وال شك أن الروح الجامعة بني
مسلم ومسيحي ،وبالحري بني شخصيتني عامليتني
وثائرتني إسالمية ومسيحية ،كانت مدينة القدس
ثالثهام هذه املدينة التي ترمز للسيد املسيح عليه
السالم وللرسول محمد صىل الله عليه وآله وسلم مع ًا.
القدس كانت البوصلة بينهم فاإلمام الخميني
؟وضر؟ كان قد اقرتح بعد الثورة االسالمية يف العام
 1979قائ ًال“ :وإنني أدعو املسلمني يف جميع
أنحاء العامل لتكريس يوم الجمعة األخرية من هذا
الشهر الفضيل من شهر رمضان املبارك ليكون
يوم القدس”.
أما املطران كبوجي املعروف بأنه ال يوجد بيت
مقديس من أي طائفة كان مل يدخله ،فقد قام بدفن
 400شهيد عندما احتلت إرسائيل القدس عام .1967
لحة للسالح ،مل يتوانَ
وعندما أيقن أن هناك حاجة ُم َّ
عن العمل عىل توفريه رغم مكانته الدينية الرفيعة
وحصانته الدبلوماسية ،فقد ّ
تول بنفسه نقل السالح
إىل خاليا “فتح” يف الضفة عن طريق إدخاله بسيارته
إىل القدس عرب معرب الناقورة اللبناين.
وكان املطران يتمكن من نقل  70قطعة سالح يف
سيارته التي ال تخضع للتفتيش نظراً لكونه يحمل
جوازاً دبلوماسي ًا من الفاتيكان.
التقى رمزان كبريان“ ،اإلمام الخميني” من إيران
و”املــطــران كبوجي” الحلبي الــســوري ،وبينهام
“القدس” الفلسطينية العربية املسيحية اإلسالمية.
قال املطران كبوجي عن القدس“ :مل يعد الصمت
ممكن ًا ،وبات الحياد بالنسبة إيل نوع ًا من التواطؤ ...
وقال :آية الله الخميني ليس إليران فقط”.
مل تشغل قضية ذلك الح ّيز يف وجدان اإلمام
الخميني واهتامماته كالذي شغلته قضية
القدس وفلسطني.
وكانت القضية الفلسطينية بالنسبة له قضية
معنوية ،لذلك قال“ :ال ميكنني أن أصدق أن من َفقَد
ضحي من أجل الناس”،
املبادئ املعنوية ميكنه أن ُي ّ

وكان يندّ د بتساهل بعض الرؤساء العرب.
والــيــوم نلمس هــرولــة الكثري مــن الــدول نحو
التطبيع ،وهنا أذكر خطاب ًا للمطران كبوجي عام
 2007يف مجمع الشيخ أحمد كفتارو مفتي سورية
األسبق ،يقول فيه“ :نحن ال نستجدي أحداً ،نحن
أصحاب حق ،فلسطني أرضنا ،ونحن ما نطالب
به اليوم هو ُمخجِ ل ،فعندما عَ َ
رض بورقيبة قيام
ُب
ت
اع
فلسطني،
دولة فلسطينية عىل  % 46من
َِ
ُ
نقبل دول ًة
اليوم
ونحن
جم بالبندوره،
ُ
َ
خائن ًا و ُر َ
لفلسطني فقط يف  % 22من فلسطني ،وهذا ُمخجل
… .ومن هذه الـ َ % 22أخَ ذت إرسائيل وصادرت
 % 40لِبناء املستوطنات ،فام الذي بقي من 22
 %من فلسطني املعطاة لنا ؟… ال يشء” وتابع:
“ولذا بودي أال أسمع ،عندما يتكلم العرب عن
ٍّ
حل للقضية الفلسطينية يف حدود  67أن يسموه
ٌ
ٌ
بالحق
ليس
هذا
ال
ـادل؟!!
ـ
ع
حل
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عادل!
حل
ّ
حق باطل ،هذا ّ
حل املمكن ،هذا حل
هذا
العادل
ٌّ
الوارد ،هذا الحل املستطاع ،أما الحل العادل فهو
فلسطني كل فلسطني”.
كان اإلمام الخميني واملطران كبوجي يؤكدان أن
عدم االهتامم بالقضية الفلسطينية وال مبا يعانيه
الشعب الفلسطيني ،سيو ّلد موجات غاضبة وعنيفة.
اليوم يجب ان نعلم أن التطبيع من املنظار
الصهيوين يرمي إىل جعل الكيان الصهيوين حالة
طبيعية يف املنطقة ،يف حني أن مناهضة التطبيع
يجب أن تهدف اىل إبقاء الكيان الصهيوين حالة غري
طبيعية ومشكلة يف املنطقة وليس ح ًال لها.
تريد إرسائيل اليوم أن تقحم البنية التحتية للتطبيع
العريض فيها ،تفسح يف املجال أمــام نشوء كل
أصناف الروابط والوشائج ،من العمل املرصيف إىل
الطريان ،إىل الربط الربيدي ،إىل الجامرك ،إىل
الزراعة ،إىل الصحة ،إىل البيئة  ...الخ.
بــن اإلمـــام الخميني واملــطــران كبوجي كان
الدفاع عن القدس والحل العادل والدائم للشعب
الفلسطيني ولفلسطني.
أال يكفي ما قدم اإلمام واملطران؟

