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 قتل السجود والتفرج املعهود

 

جرنـــة املســـجد اإلبراهيمـــي يف اخلليـــل يـــوم اجلمعـــة      حـــدثت 

وذهبـت قافلـة مـن    هــ,  1414سـنة اخلامس عشر مـن شـهر رمضـان    

الشهداء قاربوا السبعني شهيًدا كانوا يـؤدون صـالة الفجـر بعـد أن     

حيملـون سـالًحا   أصبةوا صائمني صبيةة ذلـك اليـوم, م يكونـوا    

وال حجارة وم يكونـوا نـرون بطريـش إمنـا كـانوا يـؤدون الصـالة        

هلل يف بيت مـن بيـوت اهلل بعـد أن أصـبةوا صـائمني هلل, فهـم بـإذن        

اهلل من الشهداء الذين أحسن اهلل هلم اخلامتـة فقتلـوا وهـم سـجوًدا     

ًنا وامليتـى القلـوب مـن عـرب     ابـد أله تبـارك وتعـاىل, ولكـن األحيـاء     

ــو ــون يف   اليــ ــالتفرج وحيرصــ ــون بــ ــوم الــــذين يكتفــ ــلمي النــ م ومســ

املفاوضات على دور املهرج ما موقفهم أمام اهلل سبةانه وتعاىل يـا  

حــدث هلــؤالء, لقــد بــدأ أربــاب السياســة حماولــة اســتغالل احلــادث   

ألنفسهم وخصوًصـا مـن بعـا الطوائـف الفلسـطينية الـع ال تعـرم        

لساجد ثم تضع يدها يف يد طريش املساجد وتتناهر بالبكاء ملوت ا

 من أعطاه الرشاح ودربه علـى قتـل املسـلمني والعـرب دون متييـز أو     

ــتنكار      ــا االسـ ــرت ال يكفيهـ ــع جـ ــة الـ ــذه املذإلـ ــا , إن هـ إحسـ

واالحتجاج الن ملفـات االحتجـاج عنـد العـرب م تعـد تتةمـل أوراًقـا        

أخــرى يف تصــوري حيــث أنهــا ملي ــة متاًمــا لدرجــة التمــزق وتنــاثر        
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إن القاتــل طبيــب يهــودي أمريكــي تربــى يف أزقــة وشــوراع     بعضــها.

بروكلني يف نيويـورك وحيمـل اجلنسـيتني األمريكيـة واإلسـرائيلية      

يف وقـت واحـد, عمــل يف املستشـفيات األمريكيـة بعــد خترجـه مــن      

 جامعة نيويورك. 

بعد جرنة القتـل مباشـرة احتفـل يهـود إسـرائيل ويهـود نيويـورك        

حــوا بســيالن دمــاء الشــهداء, وصــرح    يف وقــت واحــد باحلــادث وفر 

منذ زمن, يف الوقت  بعضهم أن هذا ما جيب أن يفعل بالفلسطينيني

نفسه تناهرت حكومة إسرائيل برن ما حدث م يكـن مبوافقتهـا   

ــون       ــذين ينتخبـ ــم الـ ــون هـ ــؤالء احملتفلـ ــم أن هـ ــع العلـ ــا, مـ وال بعلمهـ

هم احلكومة اإلسرائيلية ويسقطونها متى أرادوا ذلك فهي من طينـت 

ويثل هلم, كما أن أسلةة هذا الرجل وغريه من املستوطنني تـوزع  

عليهم من مسـتودعات اجلـي  اإلسـرائيلي ملثـل هـذا العمـل, ولـيس        

مســتغرًبا أن يتهمــوا اجلــاني برنــه غــري عاقــل واحلــش أن كــره هــذا     

ــدهم عقــوهلم فــال         ــرب واملســلمني يفق ــن يهــود للع الرجــل وأمثالــه م

ة أن تعت ه من العقالء, مع أنه طبيب تستطيع احلكومة اإلسرائيلي

متخصص وذو رتبة عالية يف اجلي  اإلسرائيلي, وإني ألتساءل هنا 

ــود يف        ــو أن مــا جــرى كــان ضــد يه مــا الــذي ســيةدث يف العــام ل

معبدهم أو نصارى يف كنيستهم, مع أن املسلمني وأخالقهم ال تقر 
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ــل       ــو كــان القتي ــى ل  ذلــك, لقــد كــان الوضــع وال شــك ســيتغري حت

 شخًصا واحًدا.

جــرى مــا جــرى والعــرب وغريهــم يبةثــون الســالم والفلســطينيون 

لون سالم من إذا كان يفعل بنا مثل هذا سـالم مـن إذا كـان    اءيتس

اليهودي حيمل رشاشه يف كل مكـان والفلسـطيا ال حيمـل حتـى     

خـارج منزلـه ليـدافع عـن نفسـه, وتصـر إسـرائيل         (سكينة البصـل )

 ح يف كل أوقاتهم.على محل املستوطنني للسال

إن مــا جــرى والشــك سيســاهم يف يــر  الفلســطينيني مــن نتيجــة  

ــدًما, )وهــو        ــا مق ــون نتيجته ــنهم يعلم ــع أن كــثرًيا م املفاوضــات, م

حرص إسرائيل على رفع املقاطعة العربية عنها لتتمكن من التوغل 

اقتصادًيا, ومن خالل ذلك فكرًيا وسياسًيا يف العـام العربـي( وال   

رى يف اخلليـل لـن يتوقـف عنـد هـذا احلـد, فقـد يقـدم         شك إن ما ج

بعا اليهـود برعمـال مشـابهة ليصـيبوا املسـلمني باليـر  أو يـدفعوا        

 بعضهم للهجرة.

وتتةــدث وكــاالت األنبــاء العامليــة عــن أن مــا جــرى ســيؤثر علــى  

املفاوضني الفلسـطينيني, إذ أن اسـتمرارهم يف املفاوضـات علـى مـا      

 وقـت يقتـل فيـه الفلسـطينيون بهـذه      هي عليه مـن تنـازالت وفشـل يف   

الطريقة حمرج هلم, ولن جيعل ألي اتفاق يتم معهـم أي أرضـية علـى    
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ــف        ــى موق ــالطبع ســيؤثر عل الســاحة الشــعبية الفلســطينية, وهــذا ب

نفســها مــن الوفــد الفلســطيا   إســرائيلالــدول الكــ ى بــل وحتــى  

ومننمة التةرير وحكومتها خصوًصا أنها ال تـزال حكومـة منفـى    

ــب      يف ــو حــدث مثــل ذلــك ضــد يهــود النقل اصــطالح السياســيني, ول

شـك أن مـا حـدث مصـيبة     , والنييليالوضع عنـد املفاوضـني اإلسـرائ   

ليســت علــى األمــوات وأهلــهم فقــد أحســن اهلل خــامتتهم ولكنهــا        

ــوب مــن عــرب اليــوم, وأمــا       ــاء أبــداًنا املــيع القل ــى األحي مصــيبة عل

ناسبة ذبح هـؤالء املصـلني   اليهود وإعالمهم العاملي فهم مستعدون مب

بتذكرينا بقتلى النازية قبل مخسني عاًما فـري نازيـة أشـد مـن هـذا      

اَل َيْرُقُبوَن فمـي ُمـْؤممٍن ِإالو َواَل ذمم ـًة َوُأْوَل مـَك ُهـُم      : وصدق اهلل العنيم

 واهلل املستعان.( ]التوبة , 10اآلية ) الالُمْعَتُدوَن

 

 

 

 

 

 


