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من اأقوال الرئي�س ال�شهيد
 يا�رس عرفات يف ذكرى النكبة

يا جماهرينا الوفية املنا�ضلة املثابرة
واىل  العاملي  ال�ضمري  اإىل  يتوجه  ان  املعطيات من حقه  كل  مع  يتعامل  وهو  �ضعبنا  اإن 
االحرار وال�ضرفاء يف العامل اجمع، اإىل جميع ا�ضدقائه وحلفائه وحتى اإىل جميع اليهود 
ان  �ضعبنا  حق  من  وغربها.  �ضرقها  واوروبا  امريكا  ويف  وخارجها  ا�ضرائيل  داخل  يف 
يت�ضاءل هل ميكن لل�ضالم العادل ان يتحقق على ار�ض فل�ضطني ويف منطقتنا عرب املجازر 
التي بداأت يف دير يا�ضني، وقام بها هوؤالء يف الع�ضابة الع�ضكرية الفا�ضية اال�ضرائيلية 
لت�ضل اإىل ما و�ضلت اليه عرب املجازر واملذابح يف لبنان وبريوت، ويف �ضربا و�ضاتيال؟ 
من حق �ضعبنا ان يت�ضاءل: هل يقوم �ضالم على جثث اطفالنا ون�ضائنا او هل مير حل 
على ح�ضاب �ضعبنا؟ من حق �ضعبنا ان يتوجه ب�ضوؤاله اإىل �ضعوب العامل قاطبة مبا يف 
ذلك �ضعوب الدول التي ما زالت حكوماتها تنكر ال�ضرعية الدولية وتنكر اب�ضط حقوق 
االن�ضان الفل�ضطيني يف تقرير م�ضريه، وهو احلق املقد�ض لكل ال�ضعوب. ومن حق �ضعبنا 
ان يت�ضاءل: هل هناك بعد كل الذي حدث ما يربر اجلمود والرتدد يف مواجهة احلقيقة 
الواجب  وان  املنظم،  الر�ضمي  االرهاب  �ضحية  هو  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ان  تقول  التي 
االن�ضاين، واالخالقي، واحل�ضاري، يلزم هذه ال�ضعوب واحزابها وهيئاتها وجمعياتها 
وحكوماتها بان توؤازر �ضعب فل�ضطني للح�ضول على حقوقه الوطنية واملعرتف بها على 

ال�ضعيد الدويل ويف االمم املتحدة؟
ان هذا هو نداء �ضعبنا يف هذا العام لكل �ضعوب العامل واحراره و�ضرفائه وحتياتنا اإىل 
جميع حركات التحرر والتحرير الوطني يف العامل واىل كل ال�ضعوب والدول ال�ضديقة 
التي وقفت وتقف معنا الفجر اآت اآت ودولتنا الفل�ضطينية امل�ضتقلة قادمة مهما كانت 
باأريج  عبق  قد  اليها  فالطريق  احد  منحة من  او  مّنة  لي�ضت  وهي  وال�ضعاب  العقبات 
ال�ضهداء وت�ضحيات ال�ضعب وعطاء اجلماهري، لتكون دولتنا هذه دولة التالحم مع كل 

العرب،
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم "وان ت�ضتفتحوا فقد جاءكم الفتح" �ضدق اهلل العظيم هذا 
العام يا اخوتي ويا احبتي هو عام االنت�ضار على نتائج العدوان. فلننطلق بعامنا هذا 
وكلنا ثقة واميان ن�ضنع الغد امل�ضرق لننطلق يف عامنا هذا عام اجلمرات جمرات النور 

والنار واالمل.

التاريخ  دخل  الذي  اال�ضتثنائي  القائد  عرفات.  يا�ضر 
اأبوابه كاأبرز قادة الثورة والتحرر يف عاملنا  اأو�ضع   من 
الذي  عرفات  يا�ضر  الرثاء.  كلمات  من  اكرب  املعا�ضر 
بعد  والتغييب  النفي  فل�ضطني  من متاهات  راية  انتزع 
قاد  والذي  العامل.  ف�ضاءات  يف  عاليًا  لريفعها  النكبة 
اأبواب احلرية واال�ضتقالل اأكرب من كلمات  �ضعبنا اىل 
التاأبني. الأن اأبا عمار املوؤ�ض�ض واملعلم والرمز باٍق وخالد 
و�ضعوبنا  الفل�ضطيني  �ضعبنا  وقلوب  يف �ضمائر وذاكرة 
العربية واال�ضالمية واأن�ضار احلرية وال�ضالم يف العامل 
بن�ضاله رديفًا ال�ضم فل�ضطني  اأ�ضبح  الذي  اأجمع. وهو 
�ضيبقى ب�ضريته الفريدة ون�ضاالته التي مل تتوقف حلظة 
طوال حياته ملهما ل�ضعبنا يف ن�ضاله ال�ضرتداد حقوقه 

امل�ضروعة.
اليوم يف رحاب املقاطعة التي �ضهدت املعركة االأخرية 
على  واالعتداءات  احل�ضار  معركة  عرفات.  ليا�ضر 
مدى ثالث �ضنوات والتي كانت يف واقع االأمر ت�ضتهدف 
التي دافع  الفل�ضطيني  لل�ضعب  الثابتة  الوطنية  احلقوق 

عنها ونا�ضل من اأجلها طوال حياته.
امل�ضرية.  هذه  ال�ضتمرار  العهد  على  نحن  لكم  اأقول 
والقامة  بلدنا  حترير  اأجل  من  الطريق  هذا  ال�ضتمرار 
الدولة الفل�ضطينية وعا�ضمتها القد�ض ال�ضريف، واأقول 
لكم يا اأهلنا يف املخيمات اأنتم �ضيوف حتى تعودوا اىل 
ار�ض الوطن. فمن هنا نحن نحيي ال�ضعوب العربية التي 
ا�ضت�ضافتنا ونحيي اأهلنا يف لبنان الذين �ضحوا بالغايل 
اأجل  من  الفل�ضطينية.  الق�ضية  اأجل  من  والنفي�ض. 
بالدنا. من اأجلنا لهم منا يف لبنان الف حتية وحتية. 
ونقول لكم عهدًا علينا اأن نحمي وحدتنا الوطنية التي 
اال�ضالمية  الف�ضائل  ت�ضم كل ف�ضائل )م.ت.ف( كل 
نحمي  ان  وعلينا  منا�ضلون  جميعهم  الأنهم  والوطنية 
االخوة  ايها  لكم  واأقول  ق�ضيتنا  نحمي  البع�ض  بع�ضنا 
واجبة  اأمانة  يا�ضر عرفات  الزعيم اخلالد  قاله  ما  ان 

التنفيذ والتطبيق مهما طال الزمن.
الرئي�ض/ اأبو مازن
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املرا�سالت
الربيد الإلكرتوين:

fateh.lebanon@gmail.com 

fateh.lebanon@hotmail.com

املوقع على الإنرتنت:
www.falestinona.com

الهاتف:005401 3 00961

ــدء
يف الب

مل نرتدد يوما يف الطلب من رفاق واأخوة الق�ضية الواحدة ان نلتقي يف املنطقة الو�ضط من 
تناق�ضاتنا الطبيعية وغري الطبيعية.

الواحد  الفل�ضطيني  البيت  ال�ضدع يف  راأب  بواجباتنا جتاه  القيام  يوما عن  كما مل نرتدد 
ولو على ح�ضاب دماء وعذابات وحقوق اأخوة واأهل مت االعتداء على حيواتهم وكراماتهم 

يف و�ضح النهار.
عي غري  اأمام �ضعبنا، ومن يدَّ نحن االأكرث حر�ضا على الوحدة الوطنية، واالأكرث م�ضوؤولية 
ذلك، فليتقّدم ال�ضفوف ويقوم بق�ضط ب�ضيط من الواجب الذي توؤديه ال�ضلطة ومن خلفها 

حركة فتح.
اأن  عليها  والغرية  فل�ضطني  با�ضم  ويت�ضدقون  الفل�ضطيني،  االإجماع  با�ضم  يتكلمون  وللذين 
يتوقفوا جيدا اأمام جماهري �ضعبنا التي خرجت من خميماتنا وجتمعاتنا لتعلن عهد والئها 

لل�ضرعية الوطنية بقيادة الرئي�ض حممود عبا�ض. 
بيننا  ال�ضغينة  اأو جناحهم يف د�ض  ف�ضلنا  يتوقعون  كانوا  الكثريون، ممن  بالطبع فوجىء 

وبني اأهلنا و�ضعبنا العظيم، ورغم ذلك �ضوف يكابرون ويزدادون كذبا ونفاقا...
نقول لهوؤالء: ا�ضتمروا يف غّيكم ونفاقكم واإنكم ملنك�ضفون.  

ر�س
لفه

ا

منك�شفون

الإفتتاحية

ملف املقابالت 

ملف الن�شاط

الزاوية الثقافية

�ص 4

�ص 6

�ص38 

�ص62 

قطاع غّزة بني خياَرين، ال�ضرعّية الفل�ضطينية اأو �ضفقة ترامب 

كوَن بثوابتنا الفل�ضطينية، و�ضُندافع عنها بكلِّ ما اأُوتينا العالول:  باقوَن على هذه االأر�ض، وُمتم�ضِّ

د وحدة "م.ت.ف" االإرادُة ال�ضعبية من اأمام �ضفارة فل�ضطني يف بريوت  ُتبايع الرئي�ض وتوؤكِّ

ها م�ضتمرٌّ ها زاَل وبع�ضُ العر�ض الفل�ضطيني عادات وتقاليد بع�ضُ

امللف ال�شيا�شي

ملف التحقيقات

�ص32

�ص8 

�ص14

�ص20

الراكعون واملقاي�ضة اخل�ضي�ضة

ًدا اأنَّه رقٌم �ضعٌب يف املعادالت الفل�ضطينية والعربية والدولية د جُمدَّ الرئي�ض حممود عّبا�ض يوؤكِّ

املخّيمات باأمن  مرتبِّ�ٍض  لكلِّ  رادٍع  اإىل  االإرهاب  بقّوة  ُمَتَطٍف  حيٍّ  "الطيـرة" من 

مركز "�ضنابل"  حيُث ي�ضعر امل�ضنُّ بوجوده يف املجتمع
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اأ�ضعَب  الفل�ضطينيُة  الق�ضيُة  تعي�ض 
فاملوؤامرة  تعقيًدا،  ها  واأ�ضدَّ املراحل، 
الق�ضّيَة  ت�ضتهدف  اخلارجّية 
الفل�ضطينيَة، وركائَزها االأ�ضا�ضيَة، بل 
وموؤامرة  اجلوهريَة.  الوطنيَة  ثوابَتها 
ال�ضهيونية  االأمريكية  القرن  �ضفقة 
تعمُل  الفل�ضطيني  بالعنق  حُتيط  التي 
الفل�ضطيني من  املو�ضوع  على ت�ضفية 
االإ�ضرائيلية  االأهداف  حتقيق  اأجل 
االأرا�ضي  على  وجوَدها  ُت  ُتثبِّ التي 
ا  اأي�ضً ز  وُتعزِّ والعربية،  الفل�ضطينية 
يف  االأمريكي  اال�ضتعماري  النفوذ 

املنطقة.
من هذا املنطَلق فاإنَّ الواليات املتحدة 
واالقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  بثقلها  ُتلقي 
الع�ضر  �ضفقة  الإجناح  والع�ضكري 
مهما كلَّف الثمن، الأنَّ املكا�ضب �ضتكون 
ولذلك  لها.  بالن�ضبة  اإ�ضرتاتيجّيًة 
من  املنطقة  وجه  لتغيري  ت�ضعى  هي 
القرارات  ا�ضتخدام احل�ضم يف  خالل 
�ضطب  على  والعمل  واالإجراءات، 
احلقوق الوطنية الفل�ضطينية، وفر�ض 
الوجود  مع  تتنا�ضب  التي  احللول 
ال�ضهيوين، اإ�ضافًة اإىل تدجني القوى 
العربي  الوطن  والنافذة يف  االأ�ضا�ضية 
جانب  اإىل  ت�ضويتها  ت�ضمن  كي 

ال�ضفقة االأمريكية ال�ضهيونية.
حتظى  التي  ة  املهمَّ الق�ضايا  ومن 
اإقحام  عدم  هي  ترامب  برتكيز 
هذه  تفا�ضيل  يف  االإ�ضرائيلي  اجلانب 
طبخة  باالأ�ضا�ض  الأنَّها  ال�ضفقة، 

اال�ضتعداد  اإىل ذلك  ْف  اأ�ضِ �ضهيونية. 
ت  اأ�ضرَّ "م.ت.ف" اإذا  لتجاهل قيادة 
لل�ضفقة  الراف�ض  موقفها  على 
االأمريكية، وهي منذ فرتة تبحث عن 
لو  حّتى  بال�ضفقة  يقبل  الذي  البديل 
ُم�ضَتِمًعا،  وكان  االأطراِف  لقاَء  ح�ضَر 
العرب  والباقي على  فاملهمُّ احل�ضوُر، 
كيف  املهمَّ  الأنَّ  االأ�ضا�ضية،  واالأطراف 
اأ�ضرع  يف  ال�ضفقة  مترير  عملية  تتّم 

وقت.
َمدَخاًل  كان  مة  املقدِّ يف  ذكرناُه  ما 
للولوج يف �ضلب املو�ضوع املطروح من 
ر ال�ضفحة  خالل العنوان الذي يت�ضدَّ

االأوىل.
غّزة  قطاع  على  عيُنها  ترامب  �ضفقُة 
ال�ضيا�ضي،  احللِّ  يف  ال�ضتخدامه 
الفل�ضطيني  الكيان  هو  ليكون  وتاأهيِله 
من  �ضيا�ضيًّا  معه  التعامل  يتمُّ  الذي 
ذلك  متَّ  ما  واإذا  املنطقة،  دول  ِقَبل 
مبوافقة طرف فل�ضطيني بديل، تعترب 
قا�ضيٍة  طعنٍة  ل  اأوَّ ذلك  )اإ�ضرائيل( 
الدولة  وبالتايل  "م.ت.ف"،  �ضدر  يف 
الفل�ضطينية، و�ضّق ال�ضف الفل�ضطيني. 
اأُمنَيَتُه  ال�ضهيوين  الكيان  ق  ُيحقِّ فهل 
يف متزيق اأر�ض الوطن، ومتزيِق �ضعب 
احللم  وطم�ِض  الفل�ضطيني،  الوطن 
امل�ضتقلة،  الدولة  باإقامة  الفل�ضطيني 
حزيران   4 يف  املحتّلة  االأرا�ضي  على 
القد�ض  وعا�ضمتها   ،1967 العام 

ال�ضرقية؟
ث عنه لي�ض خيااًل، اأو اأوهاًما،  وما نتحدَّ

ا هو جزء من احلراك ال�ضيا�ضي،  واإنَّ
للح�ضول  االأطراف  بني  والت�ضابق 
من  واملباركة  املطلوب،  النفوذ  على 

االأطراف املعنية باإجناح ال�ضفقة.
والأنَّ مو�ضوع قطاع غّزة بالُغ االأهمية، 
وم�ضريه على نار حامية جدير بنا اأن 
حتى  حقائق  جمموعة  اأمام  ف  نتوقَّ
ال�ضاحة  على  املوقف  خطورة  ندرك 

الفل�ضطينية:
نف�ضه  االإ�ضرائيلي  اجلانب  اإنَّ  اأواًل: 
اجلي�ض  ب�ضحب  اأمر  �ضارون  وبقيادة 
االإ�ضرائيلي وامل�ضتوطنني العام 2005، 
وُترَكت غّزة �ضاحًة لل�ضراع الفل�ضطيني 
قامت   2007/6/14 ويف  الداخلي. 
امل�ضهور،  باالنقالب  "حما�ض"  حركة 
وت�ضلَّمت  القائمة،  لطة  بال�ضُّ واأطاحت 
االأجهزة  ُبنية  رت  ودمَّ احلكومة،  هي 
واأ�ضبحت  والع�ضكرية،  االأمنية، 
ال�ضفة  يف  االأوىل  �ضلطَتني  لطة  ال�ضُّ
الغربية برئا�ضة ال�ضرعية الفل�ضطينية، 
�ُضلطة  وهي  غّزة،  قطاع  يف  والثانية 
"حما�ض"،  حركة  بقيادة  الوقع  االأمر 
ال�ضرعية.  لطة  ال�ضُّ عن  خارجة  وهي 
ال�ضعب  ماأ�ضاة  بداأت  ُهنا  ومن 
)اإ�ضرائيل(  وا�ضتفادت  الفل�ضطيني، 
القطاع،  لتحا�ضر  االنقالب  من 
ره ثالث مّرات من خالل حروب  ولُتدمِّ
قا�ضية، دفَع ثمَنها ال�ضعُب الفل�ضطينيُّ 
االآالف  ع�ضرات  الفقرية،  االأحياء  يف 
وع�ضرات  واجلرحى،  ال�ضهداء  من 

رة. االآالف من ال�ضقق املدمَّ

قطاع غزّة بني خياَرين،
 ال�شرعّية الفل�شطينية اأو �شفقة ترامب 

بقلم: 
رفعت �شناعة
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يـة
اح

تتـ
لف

ا
يف  لطة  بال�ضُّ اال�ضتفراد  م�ضروع  والأنَّ 
مدرو�ضٍة،  ح�ضاباٍت  �ضمن  جاء  القطاع 
فاإنَّ كاّفة امل�ضاعي الّرامية اإىل امل�ضاحلة 
ها  رف�ضُ متَّ  االنق�ضام  واإنهاء  والوحدة 
َمن  هناك  الأنَّ  الواقع،  االأمر  �ُضلطة  من 
ينتظر هذه ال�ضاعات االأخرية التي بداأها 
ثمارها  يقطف  كي  ت  وا�ضتمرَّ �ضارون، 
بديل  القطاع  يف  كيان  و�ضناعة  نتنياهو، 
�ضفقة  على  تعرت�ض  "م.ت.ف" التي  عن 
مازن  اأبو  للرئي�ض  بديل  واختيار  القرن، 

طاملا هو يرف�ض تفا�ضيل ال�ضفقة.
واالإ�ضرائيلي  االأمريكي  االإ�ضرار  اإنَّ  ثانًيا: 
على تدمري احلقوق الوطنية الفل�ضطينية، 
وثوابت الق�ضية االأ�ضا�ضية من القد�ض اإىل 
ا�ضتيطان  يف  اال�ضتمرار  اإىل  الالجئني، 
اإ�ضرائيلية،  ا  اأر�ضً واعتبارها  االأر�ض 
واالإ�ضرار  فل�ضطينية،  عربية  ولي�ضت 
ك باالأغوار، واحلدود مع  ا على التم�ضُّ اأي�ضً
االأردن، هذا كّله ُموِر�َض يف ال�ضفة الغربية 
من  وا�ضحة  كر�ضالة  الع�ضكرية  وبالقّوة 
هي  االأر�ض  هذه  باأنَّ  القرن  �ضفقة  ِقَبل 
اإ�ضرائيلية، وال جمال لوجود دولَتني  اأر�ض 
ا دولة واحدة فقط،  على هذه االأر�ض، واإنَّ
هي دولة يهودية على االأرا�ضي الفل�ضطينية 
عليها غري  الفل�ضطيني  الوجود  واأنَّ  كاّفًة، 
�ضيادة،  له  ولي�ض  ا�ضتثنائي،  وهو  �ضرعي، 
ا الكيان الفل�ضطيني  ا وجود اإداري. اأمَّ واإنَّ

فهو يف قطاع غّزة.
القرن  �ضفقة  �ضاحبة  اأمريكا  اإنَّ  ثالًثا: 
كيان  اإيجاد  من  ب  التهرُّ ت�ضتطيع  ال 
فل�ضطيني، وباأيِّ طريقة حتى تكتمل اللعبة 
رة الإيجاد كيان  حمليًّا ودوليًّا. وهي ُم�ضطَّ
على جزء من االأرا�ضي الفل�ضطينية الذي 
هو قطع غّزة، والذي ان�ضحب منه اجلي�ض 
االإ�ضرائيلي الأنَّه لي�ض بحاجة اإليه، فالكيان 
�ض ال�ضفة الغربية ويعتربها  ال�ضهيوين ُيقدِّ
واأنَّ  امليعاد،  اأر�ض  واأنَّها  �ضة،  املقدَّ االأر�ض 
)اإ�ضرائيل( �ضاحبة احلق يف كلِّ �ضرب من 

هذه االأر�ض.

يا�ضر  الّرمز  قاله  الذي  الّردَّ  ر  نتذكَّ وهنا 
رابني  قال  عندما  رابني  الإ�ضحق  عرفات 
الأبو عّمار: ُخذ قطاع غّزة وا�ضنع منه دولًة 
"غّزة  عّمار:  اأبو  عليه  فردَّ  ت�ضاء.  كيفما 

اأريحا اأواًل".
الوطن،  جناَحي  بني  عّمار  اأبو  ربَط  لقد 
ورف�َض اأن تكون الدولة يف قطاع غّزة، فهل 
ى الطرح االأمريكي الذي  �ضياأتي طرف ويتبنَّ

ق لقطاع غّزة باأن يكون دولة؟؟!! ُي�ضوِّ
رابًعا: اإنَّ جّدية االأطراف الدولية والعربية 
مُيثِّل  اًل  ُمنَف�ضِ كياًنا  غّزة  قطاع  باعتبار 
ال�ضفة  عن  بعيًدا  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
املمار�ضات  خالل  من  تربز  ا  اإنَّ الغربية، 
اجلدية  وال�ضفقات  الواقع،  اأر�ض  على 
التي يتمَّ احلديث عنها منُذ ما يزيد على 

اأحد ع�ضر عاًما وحتى االآن.
تقدميها  يتمُّ  كبرية  اإغراءات  فهناك 
ة  لقطاع غّزة، ولـَمن يقبل ال�ضفقة، وخا�ضّ
وامل�ضاريع  باملليارات،  املالية  االإغراءات 
املرفاأ  وبناء  واالقت�ضادية  اال�ضتثمارية 
اأرا�ضي  وتو�ضيع  احل�ضار،  ورفع  واملطار، 
هي  بينما  كلم2   750 لت�ضبح  غّزة  قطاع 
اأي توؤَخذ م�ضاحات من  حالًيا 365 كلم2، 
يتمُّ  بينما  غّزة،  قطاع  اإىل  ُت�ضاف  �ضيناء 
مع  كبديل.  النقب  من  م�ضاحة  اقتطاع 
التذكري باأنَّ حممد مبارك عندما كان يف 
ُه،  فرف�ضَ عليه  االأمر  هذا  ُعِر�َض  احلكم 
ولكن عندما ت�ضلَّم الرئي�ض ال�ضابق حممد 
هذا  على  يعرت�ض  مل  الرئا�ضة  مر�ضي 

االأمر.
خام�ًضا: ما يجب اأخذه بعني االعتبار اأنَّ ما 
ى بالربيع العربي هو الذي اأنع�ض مثل  ُي�ضمَّ
هذه االأفكار التاآمرية على م�ضري ال�ضعب 
الفل�ضطيني، والهادفة اإىل ت�ضفية احلقوق 
ال�ضهيونية  الركائز  وتثبيت  الفل�ضطينية، 
ال�ضهيوين  الكيان  عرب  املنطقة  يف 

وحتالفاته.
من  العربية  الدول  بع�ض  اأ�ضاب  ما  اإنَّ 
دمار، ومن جمازر، ومن تدمري يف البنية 

�ضراعات،  ومن  واالقت�ضادية،  التحية 
ي�ضعى  االأمريكي  اجلانب  جعل  وخالفات 
املنطقة  على  ال�ضهيوين  الكيان  لت�ضييد 
حتت �ضعار اأنَّه هو الذي يحمي املنطقة من 
اخلطر االإيراين، علًما اأنَّ العدو ال�ضهيوين 
وحليفته الواليات املتحدة يرتكبان املجازر 

بحقِّ �ضعبنا يف فل�ضطني وغري فل�ضطني.
د  ُيهدِّ والذي  الدائم،  اخلطر  هذا  اأماَم 
ندعو  نا  فاإنَّ وم�ضريه  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
اأيِّ  لرف�ض  "حما�ض"  حركة  يف  االأخوة 
دوٍر مهما كان بطلب دويل اأو اإقليمي، الأنَّ 
الوحدة  يف  هي  فقط  فل�ضطني  م�ضلحة 
ووحدة  امل�ضاحلة،  وحتقيق  الوطنية، 
االأر�ض الفل�ضطينية، وال�ضعب الفل�ضطيني، 
بدون  دولة  وال  غّزة،  قطاع  يف  دولة  فال 
العا�ضمة  القد�ض  وبدون  غّزة،  قطاع 

االأبدية للدولة الفل�ضطينية.
لنكن يًدا واحدًة ُندافع عن م�ضري �ضعبنا 
كلَّ  ولرنف�ض  اأبيب،  وتل  وا�ضنطن  بوجه 
رة لق�ضّيتنا،  امل�ضاريع املطروحة الأنَّها مدمِّ
ف�ضعبنا �ضعٌب عظيٌم، وهو �ضعب اجلّبارين 
يرف�ض املذّلة، والهَوان، وهو �ضانع اأعظم 
�ضنظلُّ  ونحن  احلديث،  الع�ضر  يف  ثورة 

متم�ّضكني بثوابتنا.
ويف  وقيادتها،  "م.ت.ف"  اإنَّ  �ضاد�ًضا: 
عّبا�ض،  حممود  الرئي�ض  ال�ضّيد  املقّدمة 
اأمام  و�ضمودهم  ثباتهم  ثمَن  يدفعون 
ترتاجع  لن  وقيادتنا  االأمريكية،  الهجمة 
كلِّ  اإىل  ه  نتوجَّ نا  لكنَّ التحديات.  اأمام 
اأهداًفا  تخدم  اأن  اختارت  التي  االأ�ضوات 
ت  ال ت�ضبُّ يف م�ضلحة فل�ضطني، وا�ضطفَّ
اأبو  بالرئي�ض  رين  والـُم�ضهِّ �ضني  املحرِّ مع 
مازن، وقامت بكيل االتهامات، لنقول لُهم 
اإنَّ الرئي�ض اأبو مازن هو على ُخطى الّرمز 
�ضهادة  اإىل  بحاجٍة  ولي�ض  عرفات،  يا�ضر 
من اأحد. وما ُيرِبُك الواليات املتحدة اليوم 
هو موقف ال�ضرعية الفل�ضطينية الذي تلتفُّ 

حوله اجلماهري الفل�ضطينية.
نا ملنت�ضرون واإنَّ
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�شفقة  باإمتام  اخلا�ّص  ترامب  فريُق 
القرن يجول يف املنطقة فهل �شن�شهُد لقاًء 
مدى  اأيِّ  واإىل  قريًبا؟  ا  اأمريكيًّ ا  فل�شطينيًّ
املوقف  على  جولُتهم  ر  ُتوؤثِّ قد  براأيَك 

العربّي؟
بني  يجمُع هذا الفريق املوؤلَّف من �ضهيونيني ُمتع�ضّ
لـ)اإ�ضرائيل( بني دوره الر�ضمي يف اأمريكا ووالئه 
لكيان االحتالل االإ�ضرائيلي، وهو بالتايل بعيٌد كلَّ 
عيها  يدَّ التي  الم"  ال�ضَّ "حتقيق  غاية  عن  البعِد 
ا  اإنَّ املزعومة  "ال�ضفقة"  هذه  اإنَّ  جولته.  يف 
على  االإ�ضرائيلية  ال�ضروط  لفر�ِض  حماولٌة  هي 
ة بدون  د دويلة يف غزَّ لة مبجرَّ الفل�ضطينيني، واملتمثِّ
وبدون  ال�ضفة  من  االأكرب  اجلزء  وبدون  القد�ض 
�ضيادة مع اإلغاء حقِّ الالجئني يف العودة وموا�ضلة 
ها قيادُتنا ُجملًة  اال�ضتيطان، وهذه كلُّها اأموٌر ترُف�ضُ
وتف�ضياًل، ونحُن ال نرف�ُض فقط �ضفقة ترامب بل 
نرف�ض ترامب نف�ضه، لذا لن نلتقي اأيًّا منهم. ويف 
ت�ضريح جلاريد كو�ضنري زوج ابنة ترامب قال اإنَّه 
ليبحث معه  الرئي�ض حممود عّبا�ض  للقاء  م�ضتعٌد 
ترامب  الرئي�ض  اإعالن  منُذ  لكن  القرن،  �ضفقة 
ال�ضهيوين  االحتالل  لكيان  عا�ضمًة  القد�ض 
لعملية  تدمرٍي  من  االأمريكيون  يفعله  ما  واأمام 
االإ�ضرائيلي  امل�ضروع  لفر�ض  وحماولٍة  الم  ال�ضَّ
على فل�ضطني، فاإنَّ الرئي�ض حممود عّبا�ض يرف�ض 
اجللو�ض معه اأو مع اأيِّ اأحٍد من االإدارة االأمريكية، 
وقيادتنا لن تقبل باأيِّ م�ضروٍع ينتق�ض من ثوابتنا 

وحقوقنا الوطنّية الفل�ضطينية.
وعلى الّرغم من ِقّلة الثقة اجلماهريّية باأ�ضقائنا 

الواليات  على  ال�ضغط  على  وبقدرتهم  العرب 
املتحدة ل�ضالح فل�ضطني، ولكن ال داعي لت�ضدير 
العربي، وقد قال كو�ضنري يف  املوقف  اخلوف من 
لقاء �ضحايف معه اأنَّ جميع الزعماء العرب الذين 
دوا اأنَّه ال وجود لدولة فل�ضطينية بدون  التقاهم اأكَّ

القد�ض عا�ضمًة لها.
بخ�شو�ص  املتحدة  الأمم  قراُر  هل 
قابٌل  للفل�شطينيني  دولّيٍة  حمايٍة  تاأمني 

للتنفيذ؟
فهو  �ضعٌب،  تنفيَذه  لكنَّ  للتنفيذ،  قابٌل  قراٌر  هو 
يحتاج اإىل ُمباحثاٍت طويلٍة، اأواًل مع االأمني العام 
لالأمم املتحدة، ُثمَّ مع الدول التي مُيكنها اإر�ضاُل 
وهذه  للحماية،  اأم  للمراقبة  اأكانت  �ضواء  قّواٍت 
الدول عليها فر�ُض دخول قّواتها الأنَّ )اإ�ضرائيل( 
اإر�ضال  االأ�ضهل  من  وبالتايل  ذلك،  �ضرتف�ض 

قّواٍت عن طريق م�ضر، الأنَّ احلدود امل�ضرية مع 
ها  لكنَّ امل�ضاألة �ضعبة  لذا  بها.  م  التحكُّ غّزة مُيكن 
تفتح املجال اأمام حلٍّ ُيفَر�ض يف امل�ضتقبل، واالآن 
للقدوم  امل�ضتعّدة  الدول  مع  نتفاو�ض  اأن  يجب 
فمن  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  حلماية  فل�ضطني  اإىل 
"كيف؟"  ا  اأمَّ دولية،  حماية  على  احل�ضول  نا  حقِّ
و"اأين؟" و"متى؟"، فهذه م�ضائل حتتاج للمناق�ضة 

والتفاو�ض.
املتحدة  الوليات  بقرار  راأيَك  ما 
الإن�شان  حقوق  جمل�ص  من  بالن�شحاب 

تعاطًفا مع )اإ�شرائيل(؟
القيادة  �ضهيونية  على  تاأكيٌد  هو  ب�ضاطة  بكلِّ 
تفقد  بداأت  املتحدة  الواليات  وبراأيي  االأمريكية. 
العامل،  هذا  يف  مٍة  ُمتحكِّ كدولٍة  تدريجيًّا  دوَرها 
تعطي  ال  احلمقاء  ترامب  �ضيا�ضة  اأنَّ  ال�ضيما 

د.نبيل �شعث: 
قيادتنا ترف�ُض اأيَّ 

م�شروٍع ينتق�ُض من 
ثوابتنا وحقوقنا 

الوطنّية الفل�شطينية

القرن"  "�ضفقة  مترير  ملحاولة  احلثيث  االأمريكي  احلراك  خ�ضِم  يف   
ُتوا�ضل قيادتنا  العربّية،  املنطقة  بها فريق ترامب يف  عرب جولٍة يقوم 
دفاًعا  ال�ضاخنة  والدبلوما�ضية  ال�ضيا�ضية  املواجهة  خو�َض  الفل�ضطينية 
وال�ضغوطات  رف�َض اخل�ضوع لالإمالءات  دًة  الوطنية جُمدِّ ثوابتنا  عن 
املحافل  يف  العديدة  االإجنازات  قًة  وحُمقِّ االإ�ضرائيلية،  االأمريكية 
العاّمة لالأمم  تاأييد 120 دولة يف اجلمعية  اآخرها  الدولية، والتي كان 
املتحدة لتنفيذ م�ضروع قرار توفري حماية دولية لل�ضعب الفل�ضطيني. 
ق�ضّيتنا  تواجه  التي  يات  التحدِّ واأبرز  التطّورات،  هذه  عن  وللحديث 
"القد�ض" هذا  امل�ضتجّدات،كان ملجّلة  الوطني، وغريها من  وم�ضروعنا 

احلوار مع امل�ضت�ضار ال�ضيا�ضي للرئي�ض حممود عّبا�ض د.نبيل �ضعث.
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د.نبيل �شعث: 
النق�شام نقطة 
�شعفنا، ول خوف 
من اأيِّ خمططات 
خارجية اإذا دعمنا 

ال�شفَّ الوطني

د.نبيل �شعث: 
قرار اإعادة �شرف 
الرواتب يف غزّة 

ِخذ يف املجل�ض  اتُّ
ذ  الوطني و�شُينفَّ

قريًبا

د.نبيل �شعث: 
اأمريكا حتاول 

اإ�شقاط حقِّ العودة 
عرب اإنهاء دور 

"الأونروا"

حوار:عدي غزاوي

غري  دوًرا  لتوؤدي  جمال  اأيَّ  اأمريكا 
الدور االإ�ضرائيلي.

الفل�شطيني  الو�شع  م  ُتقيِّ كيف 
ال�شعبة  الظروف  ظلِّ  يف  اليوم 
لها  �ص  تتعرَّ التي  وال�شغوطات 
وخا�شًة  الفل�شطينية  لطة  ال�شُّ

من ِقَبل اأمريكا؟
وتاأثُّره  العام  الفل�ضطيني  الو�ضع 
فحُن  ُيخيفني،  ال  اخلارجية  بالعوامل 
 1948 عام  عددنا  كان  �ضامٌد،  �ضعٌب 
فل�ضطيني،  مليون  ون�ضف  مليون  نحو 
مليون  ن�ضف  بقي  التهجري  وبعد 
من  ب�ضعبنا  اأملَّ  ما  كلِّ  وبرغم  فقط، 
و�ضعاب،  وجمازر  تهجري  عمليات 
ن�ضف  اأن  يجد  اليوم  ينظر  َمن  فاإنَّ 
ماليني  �ضتة  عددهم  اأ�ضبح  املليون 
هاجروا  الذين  واملليون  ون�ضف، 
ماليني  �ضتة  ا  اأي�ضً عددهم  اأ�ضبح 
قرابة  عن  ث  نتحدَّ نا  اأنَّ اأي  ون�ضف، 
13 مليون فل�ضطيني، وبالتايل فعددنا 
االإ�ضرائيليني داخل وخارج  يفوق عدد 
االأر�ض املحتّلة. لذا ال خوف على وجود 
و�ضمود ال�ضعب الفل�ضطيني، فهو دائًما 
بحلول  ويخرج  الظروف،  مع  يتكيَّف 
اليوم  واملطلوب  االأمور،  لكلِّ  اإبداعّية 
اأن يوا�ضل ال�ضعب �ضموَده الأنَّ ذلك ما 
�ضيجعل امل�ضتوطن يعود اأدراجه خائًبا. 
ا الواليات املتحدة فال تخيفنا، الأنَّ  اأمَّ
بالرئي�ض  رين  ُيذكِّ االآن  يحكمها  َمن 
انهيار  عند  يل�ضن  ال�ضابق  الرو�ضي 

االحتاد ال�ضوفياتي.
و�ضعنا  يف  املقِلق  اجلانب  ولكنَّ 
الداخلي،  ال�ضاأن  هو  الفل�ضطيني 
فنحُن يف خطر كبري ب�ضبب االنق�ضام، 
لتحقيق  اجلهد  كلَّ  نبذل  اأن  وعلينا 
اإىل  ة  غزَّ ولتعود  الوطنية،  الوحدة 
دولة  لنكون  اأي  الفل�ضطينية،  ال�ضاحة 
االنق�ضام  اإنهاء  اإنَّ  واحدة.  فل�ضطينية 
اإعادة  بعده  وعلينا  ل�ضعبنا،  حقٌّ  هو 
الدميقراطية  وا�ضتعادة  غّزة،  بناء 

بناء  واإعادة  الفل�ضطينية،  االنتخابية 
هذه  الفل�ضطيني.  الوطني  االقت�ضاد 
هي التحّديات احلقيقية، فبناء وتقوية 
يف  االأ�ضا�ض  هو  الداخلية  اجلبهة 
ا  �ضمودنا اأمام العامل اأجمع وخ�ضو�ضً
الّرامي  االأمريكي  ال�ضهيوين  امل�ضروع 

تنا. لت�ضفية وجودنا وق�ضيَّ
ل يزال الو�شع على حدود قطاع 
اأن  ع  ، فهل تتوقَّ غّزة غري م�شتقرٍّ
جديدًة  حرًبا  )اإ�شرائيل(  ت�شنَّ 

على القطاع؟
ما  هناك  فلي�ض  حمتَمل،  اأمرٌّ  هو 
لقد  ذلك.  من  االإ�ضرائيليني  مينع 
 2009 وعام   2008 عام  غّزة  روا  دمَّ
 ،2014 عام  واأخرًيا   ،2012 وعام 
ووا�ضلوا ا�ضتهداف املدنيني طوال هذه 
ًرا  وموؤخَّ القطاع،  وح�ضار  ال�ضنوات، 
العودة  م�ضريات  خالل  دون  ُيهدِّ كانوا 
الوقت  يف  وَيِعدون  غّزة،  على  بحرب 
غّزة،  بناء  الإعادة  كبري  بدعٍم  نف�ضه 
)يقتل  القائل:  باملثل  رين  ُيذكِّ وهذا 

القتيل ومي�ضي بجنازته(!
النتقادات  على  ك  ردُّ ما 
لطة  ال�شُّ لإجراءات  هة  املوجَّ
الفل�شطينية يف غّزة والتي ترى 
اأكرب  اأنَّ تاأثريها على املواطنني 

من تاأثريها على "حما�ص"؟
غّزة  يف  بالرواتب  املتعلِّق  االإجراء 
"حما�ض"  على  ال�ضغط  اإىل  يهدف 
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  لعقاب  ال 
تاأِت  مل  اخلطوة  هذه  لكنَّ  القطاع، 
من  ب�ضريحٍة  ت  واأ�ضرَّ ُتذَكر،  بفائدة 
املواطنني، لذا علينا امل�ضارعة باإعادة 
�ضرف الرواتب يف غّزة، واإعادة متويل 
الكهرباء وال�ضحة واملجاالت كاّفًة يف 
اأخرى  اأدوات  وا�ضتقدام  غّزة،  قطاع 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  وحدة  الإعادة 
وهذا قرار ُمتََّخذ يف املجل�ض الوطني، 

ذ قريًبا. و�ضُينفَّ
املايل  العجز  خطورة  مدى  ما 

�شيما  "الأونروا" ل  يف ميزانية 
اأنَّها ا�شطّرت لتاأخري دفع رواتب 
فيها وتعليق بع�ص عملّياتها  موظَّ

يف غّزة؟
امل�ضروع  من  جزٌء  هو  يحدث  ما  كلُّ 
ظنوا  فُهم  ال�ضهيوين،  االأمريكي 
من  القد�ض  مو�ضوع  اأزالوا  اأنَّهم 
بالقد�ض  باعرتافهم  املفاو�ضات 
عا�ضمًة لكيان االحتالل االإ�ضرائيلي، 
واالآن يقومون بقطع الدعم عن وكالة 
هامهم  اتِّ جانب  اإىل  "االأونروا"، 
�ضدَّ  والتحري�ض  بالُعن�ضرية  الوكالة 
�ضعيهم  �ضمن  وذلك  )اإ�ضرائيل(، 
ة  اأيَّ الالجئني عن طاولة  الإنهاء ملف 
اأن  علينا  لذلك  قادمة.  مفاو�ضات 
"االأونروا"  وكالة  لدعم  نبذل جهدنا 
واإبقائها حّية، الأنَّها �ضاهٌد على نكبة 
ه يف العودة، وهذا مطَلٌب  �ضعبنا وحقِّ
اإقامة  عن  اأهمّيًة  يقلُّ  ال  فل�ضطينيٌّ 
القد�ض  وعا�ضمتها  فل�ضطينية  دولة 
واإنهاء االحتالل. ويف جولتي االأخرية 
العديد  من  مايل  دعم  على  ح�ضلنا 
الالجئني  لدعم  املانحة  الدول  من 
ولكي  الفل�ضطينية،  والق�ضية 
القيام  "االأونروا"  وكالة  ت�ضتطيع 

مب�ضوؤولّياتها.
الدويل  للموقف  تقييمَك  ما 
جتاه فل�شطني يف هذه املرحلة؟

وقبول  بدعم  نحظى  االآن  نحن 
االحتالل،  من  اأكرث  دويل  وتعاطف 
االإدارة  من  �ضوى  دعًما  يلقى  ال  فهو 
االأوروبّية  الدول  وبع�ض  االأمريكية 
التي تعتِقد اأنَّ )اإ�ضرائيل( �ضديقتها، 
ا  ميينيًّ حكًما  فيها  اأنَّ  حيُث  كالنم�ضا 
ا  اأمَّ كبري.  حدٍّ  اإىل  ا  نازيًّ ًفا  متطرِّ
ُرنا،  فُتنا�ضِ االأوروبية  الدول  �ضائر 
كربيطانيا واأملانيا وفرن�ضا التي اأيَّدت 
يف  ل�ضاحلنا  كانت  التي  القرارات 
جمل�ض االأمن واالأمم املتحدة، وكذلك 

االأمر بالن�ضبة لكثري من دول العامل.
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حجم  يعك�ص  الرئي�ص  ب�شحة  الهتمام 
مكانته ودوره

يرى الكاتب واملحلِّل ال�ضيا�ضي عبداملجيد �ضويلم 
اأنَّ وعكَة الرئي�ض حممود عّبا�ض ال�ضحّية ك�ضفت 
الدويل  امل�ضتوى  على  للرئي�ض  املهّمَة  املكانَة 
الكبري  العاملي  االهتمام  واأظهرت  واالإقليمي، 
كاّفًة،  وامليادين  املحافل  يف  يوؤديه  الذي  بالدور 
من  نوٌع  البع�ض  لدى  كان  "براأيي  وُي�ضيُف: 
احلالة  يف  اهتزاٌز  يحدث  باأن  واخلوف  اخل�ضية 
َمن  ا  اأي�ضً هناك  كان  �ضادقني  ولنكون  الوطنية، 
الرئي�ض،  وحالة  الفل�ضطيني  بالداخل  يرتبَّ�ض 
اإىل غري  االأمور  تنتهي  اأن  ال�ضرب  بفارغ  وينتظر 
اإىل  انتهت  االأمور  اأنَّ  احلمدهلل  لكن  نتمّناه،  ما 

اأح�ضن ما يكون".
اأنَّ  "القد�ض" اإىل  ملجلة  حديثه  يف  �ضويلم  ه  وينوَّ
حّية  ال�ضّ الرئي�ض  بحالة  االإعالم  و�ضائل  اهتمام 
امل�ضتوى  على  ال�ضيا�ضية  قياداتها  اهتمام  يعك�ض 
الدويل واالإقليمي الفًتا اإىل اأنَّ التغطية االإعالمية 
الفرتة  تلك  الرئي�ض  �ضحة  بها  حظيت  التي 
ترّكَزت حول عك�ض ح�ضا�ضية الو�ضع الفل�ضطيني 
الفل�ضطيني.  الواقع  يف  الرئي�ض  ال�ضّيد  ومكانة 
وي�ضيف: "كان هناك �ضعور اأنَّ مكانة الرئي�ض يف 
االإقليمي  الو�ضع  واأنَّ  للغاية،  كبرية  املرحلة  هذه 
ال�ضيا�ضية  وقدراته  حنكته  اإىل  يحتاج  والدويل 
يل  ال�ضَّ هذا  وبالتايل  لالأزمات،  اإدارته  وطريقة 
املكانة  يعك�ض  كان  �ضّحته  على  االطمئنان  من 

والدور واحلكمة واحلنكة التي يتحلَّى بها". 
لبثِّ  الرئي�ص  مر�ص  ا�شتغلَّت  )اإ�شرائيل( 

الإ�شاعات وزرع الفنت
االإ�ضرائيلية خالل فرتة  االإعالم  و�ضائل  َعَمَدت   
�ضحيحة  غري  اأخبار  فربكة  اإىل  الرئي�ض  مر�ض 

الفل�ضطيني  ال�ضارع  زعزعة  هدفها  �ضحته  حول 
يقول  ال�ضياق  هذا  ويف  التوتُّر،  من  حالة  ون�ضر 
�ضويلم: "اأعتقُد اأنَّ هذا احلدث ك�ضف بكلِّ و�ضوح 
ه  اإعالٌم موجَّ اأنَّ االإعالم االإ�ضرائيلي هو  للجميع 
وال  الت�ضريبات،  اأو  احلقائق  م  ُيقدِّ ال  بالكامل، 
اإذ  اإن�ضانية،  حّتى  اأو  مو�ضوعّية  اأو  مبهنّية  يعمل 
تعاطى بنوٍع من الت�ضّفي وباأ�ضلوٍب خُمِجٍل وُمعيٍب 
هو  ا  واإنَّ لة،  ب�ضِ واالإن�ضانية  لالأخالق  ميتُّ  ال 
يف  ت�ضبُّ  التي  االأكاذيب  ي�ضّوق  ُمغِر�ٌض  اإعالٌم 

�ضالح )اإ�ضرائيل(".
قه  ا حقَّ )اإ�ضرائيل( ممَّ انزعاج  اأنَّ  �ضويلم  ويرى 
الرئي�ض عّبا�ض على امل�ضتويات كاّفًة وم�ضاهدتها 
القيادة  وحول  حوله  والدويل  ال�ضعبي  االلتفاف 
ببثِّ  ال�ضتهدافه  دفعها  ما  هو  الفل�ضطينية 
اأ�ضاف  "لقد  ويردف:  �ضّحته،  حول  ال�ضائعات 
الذي  الفل�ضطينية، فهو  لل�ضيا�ضة  الكثري  الرئي�ض 
ُتهمة  �ضرنقة  من  الفل�ضطيني  الو�ضع  اأخرج 
واأحرج  االحتالل  ى  وعرَّ ف،  والتطرُّ االإرهاب 
اأمريكا،  راأ�ضهم  وعلى  العامل،  اأمام  حلفاءه 
وواقعيٍّ  قويٍّ  ُكُفوؤٍ  �ضيا�ضيٍّ  كمعادٍل  نف�َضه  وفر�ض 
ُيبدي  ه  ولكنَّ �ضالبة،  بكلِّ  �ضعبه  بحقوق  ك  يتم�ضَّ
احلقوق.  هذه  اإىل  للو�ضول  الكافية  املرونَة 
من  منهًجا  مُيثِّل  عّبا�ض  الرئي�ض حممود  وبراأيي 
لالأزمات  املتمّكنة  واالإدارة  واحلكمة  احلنكة 
ع�ضَفت  التي  كاالأزمات  الثقيل،  الوزن  ذات 
عرفات،  الرئي�ض  وفاة  بعد  الفل�ضطيني  بالواقع 
وغريها  ال�ضفة،  اجتياح  وبعد  االنقالب،  وبعد 
ات التي عاجلها الرئي�ض بحنكة  الكثري من املحطَّ

عالية".
يف  فو�شى  اأحدثت  فة  املزيَّ الأخبار 

الو�شطني ال�شعبي وال�شيا�شي

يف  حرب  جهاد  ال�ضيا�ضي  واملحلِّل  الكاتب  د  يوؤكِّ
حممود  "الرئي�ض  اأنَّ  "القد�ض"  ملجّلة  حديثه 
الكثري"،  الفل�ضطينية  لل�ضيا�ضة  اأ�ضاَف  عّبا�ض 
الق�ضية  تدويل  يف  الرئي�ض  جنح  "لقد  ويو�ضح: 
ُمنخِرًطا يف  الدويل  املجتمع  الفل�ضطينية، وجعل 
�ضاهدنا  وقد  االإ�ضرائيلي،  الفل�ضطيني  ال�ضراع 
حول  العاّمة  اجلمعية  ته  تبَنّ قرار  اآخر  يف  ذلك 
الفل�ضطيني،  لل�ضعب  الدولية  احلماية  م�ضاألة 
وقبله االإجناز االآخر واالأهم يف اجلانب ال�ضيا�ضي 
ورفع  الفل�ضطينية  الدولة  تثبيت  وهو  اخلارجي 
االأمم  يف  مراقبة  دولة  اإىل  فل�ضطني  مكانة 
الفل�ضطيني  الن�ضال  عقلنة  اإىل  اإ�ضافًة  املتحدة، 
تبّني  عرب  االإ�ضرائيلي  االحتالل  مواجهة  يف 
لمية التي تلقى قبواًل ورواًجا  املقاومة ال�ضعبية ال�ضِّ

يف املجتمعات الغربية حتديًدا".
الرئي�ض  �ضّحة  طالت  التي  االإ�ضاعات  وحول 
داخلّيٌة،  اأ�ضا�ضّيٌة  اإ�ضكالّيٌة  "هناَك  حرب:  يقول 
تداوَلت  الفل�ضطينية  االإعالم  و�ضائل  فبع�ُض 
يف  التدقيَق  حاولت  واأخرى  مغِر�ضًة،  اإ�ضاعاٍت 
عام،  ب�ضكل  اإليها  ت�ضل  كانت  التي  املعلومات 
وقد جنح االإعالم الر�ضمي يف البداية يف مواكبة 
الفل�ضطيني مبر�ض  اإعالم اجلمهور  اخلرب، فتمَّ 
رام  يف  اال�ضت�ضاري  للم�ضت�ضفى  ودخوله  الرئي�ض 
املتعلِّقة  الت�ضريحات  وت�ضارَب  َد  تعدُّ ولكنَّ  اهلل، 
مبوعد خروج الرئي�ض بدون اأيِّ تو�ضيح يتعلَّق مبا 
اأو بعالج الرئي�ض، وتناق�َض  يجري يف امل�ضت�ضفى 
مع  الفل�ضطينيني  ال�ضيا�ضيني  بع�ض  ت�ضريحاِت 
لدى  وا�ضعًة  تخوُّفاٍت  اأثاَر  االأطباء  ت�ضريحات 
هذه  الرئي�ض  �ضّحة  حول  الفل�ضطيني  اجلمهور 
الفرتة، وترَك الو�ضع االإقليمي، اأو الدول العربية 
ما  لفهم  حماولٍة  يف  الدويل  واملجتمع  حتديًدا، 

الرئي�ض حممود عّبا�ض
ه رقٌم �شعٌب يف املعادلت الفل�شطينية والعربية والدولية ًدا اأنَّ د ُمدَّ  يوؤكِّ

ا�شتحوَذت الوعكُة ال�شحية التي اأملَّت بالرئي�ص حممود عّبا�ص على اهتماٍم فل�شطينيٍّ وعربيٍّ ودويلٍّ هائٍل. ويف خ�شم ال�شخِّ 
الهائل لالأخبار والتحليالت حول �شحة الرئي�ص، تفاوتت الأهداف والنوايا والأ�شاليب التي تناولت احلدث ما بني حتقيق 
ال�ّشبق ال�شحايف، وطماأنة ال�شارع الفل�شطيني على �شّحة قائده، وا�شتغالل اخلرب من البع�ص لبثِّ الإ�شاعات وزرع اخلوف حول 

ا. ا وخارجيًّ دت ما للرئي�ص من مكانٍة ودوٍر فّعاٍل داخليًّ ها جميعها بكثافة تواردها اأكَّ امل�شتقبل ال�شيا�شي الفل�شطيني، ولكنَّ
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يجري اأواًل، ولالطمئنان كذلك االأمر على الرئي�ض 
ا  الفل�ضطيني تخوًُّفا لي�ض فقط على �ضّحته، واإنَّ
ا على النظام ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني، فيما اأثار  اأي�ضً
اآخرون بلبلًة حوَل َمن هو خليفة الرئي�ض، وذلك 
ال�ضيا�ضي  النظام  طبيعة  اإدراكهم  لعدم  براأيي 
وثانيًّا لوجود اعتبارات  اأواًل،  ب  املركَّ الفل�ضطيني 
�ضيا�ضية وقانونية تتعلَّق بال�ضلطة الفل�ضطينية، اأي 
باأحد املنا�ضب التي ي�ضغلها الرئي�ض  اآخر  مبعنى 
الوطنية  ال�ضلطة  برئا�ضة  املتعلِّقة  الفل�ضطيني 

الفل�ضطينية لوجود انق�ضام داخلي فل�ضطيني".
لأهداف  كان  الرئي�ص  ب�شّحة  الهتمام 

اإن�شانية و�شيا�شية 
يرى حرب اأنَّ االت�ضاالت التي وردت لالطمئنان 
اإن�ضانية  اأهداف  لها  كانت  الرئي�ض  �ضّحة  على 
العديُد  "ورَدت  فيقول:  عينه،  االآن  يف  و�ضيا�ضية 
الرئي�ض  �ضحة  على  لالطمئنان  االت�ضاالت  من 
على  �ضواء  املبا�ضرة  ال�ضخ�ضّية  العالقات  بحكم 
والربملانات  احلكومات  اأو  الدول  روؤ�ضاء  م�ضتوى 
الدولية والدبلوما�ضيني وغريهم، وهذا باعتقادي 
اأاّل نن�ضى  من اجلانب االإن�ضاين مهم، لكن علينا 
الفل�ضطيني هو �ضاحب ق�ضية  الرئي�ض  اأنَّ  ا  اأي�ضً
رئي�ضة ومركزية، وهم يحتاجون لالطمئنان على 
وهنا  امل�ضتقبلي،  ال�ضيا�ضي  ال�ضاأن  اإدارة  كيفية 
الفل�ضطيني  للرئي�ض  ملا  ال�ضيا�ضي،  الهدف  يربز 
لم  والق�ضية الفل�ضطينية من اأهمية حِمَورّية يف ال�ضِّ
ا  بًّ ُمن�ضَ االهتمام  كان  لذلك  االإقليمّيني.  واالأمن 
خطورة  مدى  معرفة  على  االأحيان  من  كثري  يف 
ًة  خا�ضّ الرئي�ض،  ال�ضّيد  منه  يعاين  الذي  املر�ض 
اأن فرتة مكوثه طالت يف امل�ضت�ضفى بدون اإعالٍن 
لطبيعة املر�ض ب�ضكل دقيق ووا�ضح ومن م�ضادر 
ًة االأجنبي، للبحث  طبية، ما دفع االإعالم، وخا�ضّ

الفل�ضطينية  الداخلية  التحليالت  عن  الّثنايا  يف 
حول ُهوّية الزعيم الفل�ضطيني القادم، ولكن هي 
لي�ضت املّرة االأوىل التي ُيثري فيها االإعالم الغربي 
اأثارها  فقد  امل�ضاألة،  هذه  االأجنبي  االإعالم  اأو 

وعكة  كل  مع  ر  وتتكرَّ  ،2015 عام  وا�ضع  ب�ضكل 
�ضحية للرئي�ض".

الق�شية  يف  حموري  الرئي�ص  دور 
الفل�شطينية ويف عدة ملفات اإقليمية 

اإنَّ  مرزوق  حممد  "عودة"  قناة  مدير  يقول 
"الوعكة ال�ضحّية التي اأ�ضابت الرئي�ض اأبو مازن 
بالن�ضبة  االأمان  �ضماَم  ميثِّل  اأنَّه  تاأكيد  دت  جدَّ
بَكمِّ  ذلك  على  ُم�ضَتِداّلً  الفل�ضطيني"  لل�ضعب 
طوال  تلقيها  القيادة  وا�ضلت  التي  االت�ضاالت 

زعماء  من  امل�ضت�ضفى  يف  الرئي�ض  وجود  فرتة 
وخمتلف  واالأوروبية  واالإ�ضالمية  العربية  الدول 

دول العامل لالطمئنان على �ضّحته و�ضالمته.
ب�ضّحة  اأجمع  العامل  "اهتماُم  مرزوق:  ويتابع   
يف  املحوري  لدوره  نظًرا  طبيعيٌّ  اأمرٌّ  الرئي�ض 
بالن�ضبة  اأكان  �ضواء  والعامل،  العربية  املنطقة 
ببع�ض  يتعلَّق  ما  يف  اأو  الفل�ضطينية  للق�ضية 
امللف  ا  وخ�ضو�ضً املنطقة  يف  اجلارية  االأحداث 
امل�ضري وامللف ال�ضوري، اإىل جانب دوره يف حلِّ 
لت يف املنطقة العربية  بع�ض املع�ضالت التي ت�ضكَّ
هو  الرئي�ض  ف�ضيادة  ال�ضابقة.  الفرتة  خالل 
املوجودة  الفل�ضطينية  الوحيدة  وال�ضرعية  املمثِّل 
حاليًّا، وبالتايل هو �ضماُم اأماٍن للوحدة الوطنية 
املمثِّل  ب�ضفته  الفل�ضطينّية  الق�ضّية  وال�ضتمرار 

ال�ضرعي الوحيد".
خرب  مع  االإ�ضرائيلي  االإعالم  تعاطي  عن  ا  اأمَّ
"كعادتها  فيقول:  امل�ضت�ضفى  اإىل  الرئي�ض  دخول 
حاولت  الفل�ضطينية  بالق�ضية  يتعلَّق  ملف  اأيِّ  يف 
خالل  َفَعِمَلت    ، �ضلبيٍّ دوٍر  اأداَء  )اإ�ضرائيل( 
بع�ض  واختالق  ال�ضائعات  ن�ضِر  على  الفرتة  هذه 
ال�ضحية  باحلالة  للت�ضكيك  والبلَبَلة  امل�ضكالت 
الفل�ضطيني،  امللف  اإدارة  على  وقدرته  للرئي�ض 
ا دور  ُتفِلح. يزعجهم جدًّ لكنَّ هذه املحاوالت مل 
ال�ضّيد الرئي�ض وح�ضن اإدارته للملف الفل�ضطيني، 
الوطنية  باإجنازاته  ًة  جليَّ نتائجه  تظهر  ما  وهو 
الإيجاد  احلثيث  و�ضعيه  الدويل  امل�ضتوى  على 
ما حدا  وذلك  الفل�ضطينية،  الق�ضايا  ملعظم  حلٍّ 
ال�ضيا�ضة  على  ُيطلق  الأن  االإ�ضرائيلي  باالحتالل 
")االإرهاب  عبارة  الرئي�ض  �ضيادة  يتَّبعها  التي 

الدبلوما�ضي(".
حتقيق: و�شام خليفة

عبداملجيد �شويلم: الرئي�ض 
ل منهًجا من  حممود عّبا�ض ُيثِّ

نة  احلنكة واحلكمة والإدارة املتمِكّ
لالأزمات ذات الوزن الثقيل

جهاد حرب: الهتمام العربي 
والدويل ب�شحة الرئي�ض اأبرَز ما 

له وما للق�شية الفل�شطينية من 
لم والأمن  اأهمّية حِمَورّية يف ال�شِّ

الإقليمّيني

حممد مرزوق: اهتمام العامل 
اأجمع ب�شّحة الرئي�ض اأمرٌّ طبيعيٌّ 
نظرًا لدوره املحوري يف املنطقة 

العربية والعامل



10

اإىل  هذه  الت�ضعيد  موجة  ت  اأدَّ وقد 
االإ�ضرائيلي  االحتالل  قوات  ق�ضف 
اأنَّها  عت  ادَّ التي  االأهداف  ع�ضرات 
ت�ضتخدمها  ح�ّضا�ضة  واأماكن  نقاط 
ف�ضائل املقاومة الفل�ضطينية الأغرا�ٍض 
غّزة  قطاع  اأمطرت  حيُث  ع�ضكرية، 
من بيت حانون �ضمااًل حتى رفح جنوًبا 
بع�ضرات ال�ضواريخ احلربية، يف حني 
بنيامني  االحتالل  وزراء  رئي�ض  حّمل 
الع�ضكرية  العملية  م�ضوؤولية  نتنياهو 
لف�ضائل  الغا�ضمة  قواته  تها  �ضنَّ التي 

املقاومة الفل�ضطينية امل�ضلَّحة.
عدُد  ارتفع  الت�ضعيد  هذا  واإثر 
الـ30  منذ  الفل�ضطينيني  ال�ضهداء 
�ضهيًدا   125 اإىل  املا�ضي  اآذار  من 
فئة  من  ًة  وخا�ضّ املدنيني،  من  ُجلُّهم 
اجلرحى  عدد  جتاوز  فيما  ال�ضباب، 
اإ�ضابة   300 بينهم  جريح،   13،300
اأعلنته  ما  بح�ضب  حرجة،  معظمها 

ًرا. وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية موؤخَّ

الحتالل الإ�شرائيلي ي�شتعر�ص 
اته الع�شكرية قوَّ

عطااهلل  اأكرم  ال�ضيا�ضي  املحلِّل  د  يوؤكِّ
يتوانى  ال  االإ�ضرائيلي  االحتالل  اأنَّ 
من  لريفع  فر�ضة  اأيِّ  اغتنام  عن 
وترية عنفه جتاه ال�ضعب الفل�ضطيني، 
يقول  االأخري  الت�ضعيد  على  وتعقيًبا 
"منُذ �ضنوات طويلة  "القد�ض":  ملجلة 
اإ�ضرائيلية  �ضربات  غّزة  قطاع  ى  يتلقَّ
واالأخرى،  الفينة  بني  �ضكلها  يختلف 
الفرتة  يف  والت�ضعيد  العدوان  لكنَّ 
اإذ ا�ضتخدم  ُمباَلًغا فيه،  االأخرية كان 
االحتالل االإ�ضرائيلي قّوًة ُمفِرطًة �ضدَّ 
يعرف  عدٌو  فـ)اإ�ضرائيل(  املدنيني. 
الت�ضعيد  هذا  اأرادت  وهي  يريد،  ما 
كي  االأمني  االخرتاق  ال�ضتغالل 

�ضرب  على  قادرة  اإنَّها  ل�ضعبها  تقول 
تقوم  وهي  قوة،  بكلِّ  الفل�ضطينيني 
قيمة  ذات  اإنَّها  تقول  اأهداف  ب�ضرب 
بح�ضب  "حما�ض"  حركة  لدى  كبرية 
امل�ضهد  ر  ُت�ضوِّ اأنَّها  مبعنى  عيه،  تدَّ ما 
وتقوم  احلرب  و�ضط  وكاأنَّها  للعامل 

با�ضتهداف مواقع حلما�ض".
ُيغريِّ  مل  الت�ضعيد  اأنَّ  عطااهلل  ويرى 
مو�ضًحا:  وي�ضيف  االأر�ض،  على  �ضيًئا 
ما  اإىل  عادت  القطاع  يف  "االأو�ضاع 
اأعاد  الت�ضعيد  ولكنَّ  عليه،  كانت 
جهة،  من  املقاومة  ف�ضائل  تذكري 
اأخرى  جهٍة  من  االإ�ضرائيلي  والعدو 
باّتفاق التهدئة، وباأنَّ خيار احلرب هو 
يهربون  فاالإ�ضرائيليون  �ضعب،  خياٌر 
والفل�ضطينيون  وغريها،  املالجئ  اإىل 
اه  باجتِّ ر  تتطوَّ قد  االأمور  باأنَّ  �ضعروا 
مواجهة ع�ضكرية، وبالتايل حرب على 
غّزة يف الوقت الذي ال يريدها اأحد".

االإ�ضرائيلي  الت�ضعيد  اأنَّ  اإىل  وُي�ضري 
يف هذا الوقت بالذات مل يكن عفويًّا، 
م�ضريات  مع  بالتزامن  جاء  ا  واإنَّ
ذروتها  بلوغها  وقبل  الكربى  العودة 
من  االأخرية  اجلمعة  يف  رة  املقرَّ
القّوة  ا�ضتعرا�ض  بهدف  رم�ضان 
واإي�ضال  لـ)اإ�ضرائيل(،  الع�ضكرية 
تذهب  اأن  املمكن  من  باأنَّها  ر�ضالة 
جتاوزت  اإذا  غّزة  على  حرب  باجتاه 

التظاهرات اخلطوط احلمر.
ا بخ�ضو�ض دخول ف�ضائل املقاومة  اأمَّ
)اإ�ضرائيل(  مع  ع�ضكرية  مواجهة  يف 
يف ظلِّ هذه املرحلة احل�ّضا�ضة من عمر 
ع عطااهلل  الق�ضية الفل�ضطينية، فيتوقَّ
املواجهات  نتائج  االأمر  يحمل  اأن 
ال�ضابقة نف�ضها، ال �ضيما مع ا�ضتخدام 
مبا  مقارنًة  خفيفًة  اأ�ضلحًة  املقاومة 
االإ�ضرائيلي  االحتالل  جي�ض  ميتلكه 

د اأنَّ "ال�ضراع  من اأ�ضلحة وعتاد، ويوؤكِّ
يختارها،  اأحد  ال  امل�ضلَّحة  واملواجهة 
فنحن كفل�ضطينيني جِند اأنف�ضنا دائًما 

و�ضط احلرب".

انتهاء  يعني  ل  القتال  ف  توقُّ
العدوان الإ�شرائيلي

ردود  اأنَّ  عطاهلل  اأكرم  املحلِّل  يرى 
الفعل العربية والدولية جتاه الت�ضعيد 

كغريها من الأيام 
التي اعتاد الحتالل 
فيها على انتهاك 
حرمة الّدم الإن�شاين 
ًة،  والفل�شطيني خا�شّ
اغتالت قوات الحتالل 
الإ�شرائيلي ُعن�شرَين 
من حركة "اجلهاد 
الإ�شالمي" يف قطاع 
غزّة يف ال�شابع 
والع�شرين من اأّيار 
املن�شرم، حيُث 
ا�شتهدفت مدفعّيُتها 
املتمركزة على احلدود 
ال�شرقية جلنوب 
قطاع غزّة نقطَة 
ر�شٍد تابعًة حلركة 
اجلهاد الإ�شالمي، 
ا اأ�شفر عن موجة  ممَّ
ت�شعيد ع�شكرية 
عة ما بني  غري ُمتوقَّ
ف�شائل املقاومة 
الفل�شطينية يف 
غزّة وقوات الحتالل 
الإ�شرائيلي.

125 �شهيًدا واآلف اجلرحى يف غزّة..
 وما زال العدوان الإ�شرائيلي م�شتمرًّا

ارتفع عدد ال�شهداء 
الفل�شطينيني منذ 

الـ30 من اآذار املا�شي 
اإىل 125 �شهيًدا ُجلُّهم 

ًة من  من املدنيني، وخا�شّ
فئة ال�شباب، فيما جتاوز 

عدد اجلرحى 13،300 
جريح، بينهم 300 اإ�شابة 

معظمها حرجة
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تباينت ب�ضورٍة كبريٍة ووا�ضحٍة ُمثنًيا على الدور 
العربية  م�ضر  جلمهورية  كان  والذي  االأبرز، 
ال�ضقيقة، التي تداركت املوقف عرب و�ضاطتها، 
ومل ترغب يف اأن تندفع االأمور وتتدهور باجتاه 
معركة ع�ضكرية وحرب رابعة �ضدَّ املدنيني يف 
التهدئة  قواعد  اإر�ضاء  �ضاعد يف  ا  القطاع، ممَّ

ًدا، بح�ضب قوله. جُمدَّ
املتحدة  الواليات  اأنَّ  بالذكر  اجلدير  ومن 
االأمريكية اأبدت انحياًزا كبرًيا لكيان االحتالل 
�ضفريتها  مبوقف  جتلَّى  ما  وهو  االإ�ضرائيلي، 
طالبت  التي  هايلي  نيكي  املتحدة  االأمم  لدى 
طارئة  جل�ضة  خالل  الدويل،  االأمن  جمل�ض 
بالردِّ  غّزة،  يف  االإ�ضرائيلي  الت�ضعيد  لبحث 
بـ"العنف"  اأ�ضمته  ا  ممَّ االأخرية  اجلولة  على 
مدنيني  با�ضتهداف  الفل�ضطينيني  متهمًة 
مبحا�ضبة  طالبت  كما  اأبرياء،  اإ�ضرائيليني 
بحدوث  ل�ضماحها  ر�ضميًّا  الفل�ضطينية  القيادة 

ذلك يف غّزة، على حدِّ تعبريها.
ومل يقف متادي الواليات املتحدة يف انحيازها 
ال�ضارخ لالحتالل االإ�ضرائيلي عند هذا احلد، 
فيه  طالبت  بيان  م�ضودَة  وّزعت  اأنَّها  حيث 
الفل�ضطيني،  الفعل  رد  باإدانة  االأمن  جمل�ض 
والذي مل يتجاوز ب�ضعة قذائف اأ�ضابت اأهداًفا 
مقابل  غّزة،  غالف  م�ضتوطنات  يف  ب�ضيطًة 
ق�ضف ما يزيد عن خم�ضني هدًفا يف قلب قطاع 

غّزة بال�ضواريخ احلربية االإ�ضرائيلية.

ويتوّقع عطااهلل اأنَّ تخرق )اإ�ضرائيل( التهدئة 
�ضيء  كلَّ  اأنَّ  اإىل  منوًها  قادم،  وقت  اأيِّ  يف 
واإىل  االإ�ضرائيلي،  العدو  مع  �ضراعنا  يف  وارد 
بخرق  يبداأ  الذي  هو  االإ�ضرائيلي  االحتالل  اأنَّ 
الفل�ضطينيون  يعمل  حني  يف  دائًما  التهدئة 
مببداأ رد الفعل كما يف كلِّ املواجهات الع�ضكرية 

ال�ضابقة.
اندالع  االأمور يف حال  تتدهور  "رمبا  وي�ضيف: 
حرب  اإىل  لت�ضل  اأخرى  ع�ضكرية  مواجهة 

غّزة  تعدُّ  )اإ�ضرائيل(  اأنَّ  ا  خ�ضو�ضً جديدة، 
حقل رماية جلنودها".

غّزة  قطاع  يف  "املواطنون  عطاهلل:  ويتابع 
يعي�ضون يف ظلِّ ظروف �ضديدة ال�ضعوبة، ولي�ضوا 
قادرين على احتمال حرب جديدة، ولكن علينا 
اأن ُندرك اأنَّ االحتالل االإ�ضرائيلي ي�ضنُّ ح�ضاًرا 
اإن  فحتى  وم�ضتمر،  دائم  ب�ضكٍل  �ضّدنا  وحرًبا 
احلرب  تبقى  املبا�ضر،  القتايل  اجلانب  ف  توقَّ
م�ضتمّرًة �ضواء يف البحر اأو الرب اأو اجلو، وعلى 
ال�ضراع  وبالتايل  واملعابر،  املزارعني  م�ضتوى 
ف  يتوقَّ القتال هو الذي  دائم ومتوا�ضل، ولكن 
د بني فرتة واأخرى، والت�ضعيد الع�ضكري  ويتجدَّ
من املمكن جًدا اأن يحدث اإذا ما اأقدمت عليه 

)اإ�ضرائيل( يف االأيام املقبلة".
االإ�ضرائيلي  االحتالل  اأنَّ  اإىل  عطاهلل  ويلفت 
ملواجهة  الفل�ضطينية  الف�ضائل  جرَّ  حاول 
ع�ضكرية منذ بدء م�ضريات العودة الكربى، اإال 
اأنَّ الف�ضائل �ضبطت اأع�ضابها منذ اللحظات 
االأوىل، وُيردف: "لقد كان الهدف االإ�ضرائيلي 
على  املبكر  الق�ضاء  هو  املرة،  هذه  االأ�ضمى 
طريقها  يف  اأنَّها  اأعتقُد  التي  العودة  م�ضريات 
من  قتُه  حقَّ ما  قت  حقَّ اأن  بعد  التوقُّف  اإىل 
على  اأكان  �ضواء  ن�ضبي،  ب�ضكٍل  ولو  اأهدافها 
على  اأو  والدويل،  االإعالمي  ال�ضدى  �ضعيد 
�ضعيد رف�ض نقل ال�ضفارة االأمريكية اإىل مدينة 
القد�ض املحتلة واإحياء الذكرى ال�ضبعني للنكبة، 
فهي حققت �ضيًئا ملمو�ًضا على االأر�ض، ال �ضيما 
اأنَّ احلديث بات متداواًل حول تخفيف احل�ضار 
بلغت  اأنَّها  فاأعتقُد  غّزة،  قطاع  على  املفرو�ض 
احلد االأدنى من املتطّلبات التي كانت تريد اأن 

ت�ضل اإليها".
انتهت جولة الت�ضعيد التي كادت اأن تتدهور اإىل 
حرب رابعة �ضدَّ اأهايل قطاع غّزة، من دون اأن 
ُيعِلَن اأيُّ م�ضدر اإ�ضرائيلي ر�ضمي ذلك، يف حني 
اأعلنت حركَتا "حما�ض" و"اجلهاد االإ�ضالمي" 
عن اأنَّ الو�ضاطة امل�ضرية جنحت يف وقف هذه 
اأربعة وع�ضرين  الت�ضعيد بعد نحو  اجلولة من 
�ضاعة من انطالقها، وا�ضتهداف ما يزيد عن 
االأو�ضاع  عودة  ومع  غّزة.  يف  هدًفا  خم�ضني 
العديد  تبّخرت  القطاع  يف  عليه  كانت  ما  اإىل 
الرتقُّب  بقي  فيما  املحتَملة  ال�ضيناريوهات  من 

َدي املوقف. والهدوء احلذر �ضيِّ
غّزة – حممد الذهبي

ت
يقا

حق
لت

ف ا
مـل

اأكرم عطاهلل:
 ال�شراع واملواجهة امل�شلَّحة 

مع الحتالل ل اأحد يختارها، فنحن 
كفل�شطينيني جِند اأنف�شنا دائًما 

و�شط احلرب
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ثالثٌة وثالثون كادًرا من اأبناء حركة "فتح" يقبعون 
حاليًّا يف معتقالت "حما�ض" يف غّزة، بدون وجود 
تِقف  ومل  هم.  �ضدَّ ق�ضائّيٍة  اأو  جنائّيٍة  ُتَهٍم  اأيِّ 
االأمر  بها  و�ضل  ا  واإنَّ احلد،  هذا  "حما�ض" عند 
اإىل اعتقال اأبناء حركة "فتح" على خلفية تبّنيهم 
ل�ضهداء م�ضرية العودة املنتمني اإىل احلركة، ومنع 
ال�ضالة عليهم يف امل�ضاجد، وتخريب بيوت العزاء 

والتاأبني التي ُتقيمها احلركة مع ذوي ال�ضهداء.
معنية  غري  "حما�ص"  احل�شني:  اأبو 

دية والوحدة بامل�شاحلة والتعدُّ
 خرَج اأمني �ضر حركة "فتح" – اإقليم �ضمال غّزة 
حامت اأبو احل�ضني موؤّخًرا من معتقالت "حما�ض" 
خاللها  اأذاقته  اأيام  ثالثة  ا�ضتمرَّ  اختطاٍف  بعد 
النف�ضي  التعذيب  اأنواع  "حما�ض" �ضّتى  ع�ضابات 

خلفية  على  اعتقاله  جاء  وقد  واجل�ضدي. 
اإعالنه تَبني حركة "فتح" لل�ضهيد الطفل 
حممد اأيوب، الذي ارتقى خالل م�ضريات 

العودة الكربى.
"القد�ض" يقول  ملجلة  ويف حديٍث خا�ضٍّ 
اأبو احل�ضني ُمو�ضًحا: "بعد تبنينا لعزاء 
هناك،  العزاء  واجب  وتقدمي  ال�ضهيد 
"فتح"  يف  اأبنائنا  بني  م�ضادة  حدثت 
وعنا�ضر من "حما�ض" اإثر قدوم قيادات 
ومطالبتهم  العزاء  لبيت  "حما�ض"  من 
بالرتحيب بال�ضيوف، حيُث طالب اأبناوؤنا 
ا  بالرتيُّث قلياًل حتى ميرَّ وقت االأذان، ممَّ
"حما�ض"  اأ�ضفر عن اعتداء عنا�ضر من 

على اأبناء حركتنا بال�ضرب".
عزاء  يف  حدث  ما  "رف�ضنا  وُي�ضيف: 
ال�ضهيد، وطالبنا بخروج َمن اعتدى على 
وافَق  وقد  العزاء،  بيت  "فتح" من  اأبناء 
مرافقي  ولكنَّ  ذلك،  على  ال�ضهيد  والُد 

وزير داخلية "حما�ض" ال�ضابق فتحي حماد اأطلقوا 
الّنار لياًل على بيت العزاء وك�ّضروا املقاعد".

تعليماٍت  اأ�ضدرُت  "حما�ض" اأنَّني  عت  "ادَّ ويتابع: 
بعدم الرتحيب بهم، وهذا الكالم ال�ضحَة له، وقد 
اإعالميًّا، ويف  املو�ضوع  "حما�ض" ت�ضخيَم  حاَوَلت 
اليوم الثاين من العزاء طلَبني عنا�ضر من كتائب 
"حما�ض"-  حلركة  الع�ضكري  -الذراع  الق�ّضام 
هو  الوطنية  العالقات  ق  ُمن�ضِّ باأنَّ  فاأخربُتهم 
يختطفونني  جعلهم  ا  ممَّ مقابلتهم،  عن  امل�ضوؤول 

ويقتادونني اإىل مقرِّ االأمن الداخلي".
اأبو  يقوُل  االعتقال  فرتة  خالل  له  �ض  تعرَّ وعما 
)البا�ض(،  ى  ُي�ضمَّ ما  يف  "اأجَل�ُضوين  احل�ضني: 
ُي�ضتخَدم يف ريا�ض  ا كالذي  وهو مقعٌد �ضغرُي جدًّ
االأطفال، طيلة االأيام الثالثة، ومنعوين من اجللو�ض 

على االأر�ض اأو النوم، وكالوا يل ال�ضباب وال�ضتائم 
عن  االإ�ضراب  اأعلنُت  وقد  بالقتل.  والتهديدات 
�ضاألُتهم عن �ضبب  الطعام فور اختطايف، وعندما 
اخلروج  باأ�ضباب  باالعرتاف  طالبوين  اعتقايل، 
ملبايعة الرئي�ض اأبو مازن وتبني ال�ضهداء وامل�ضاركة 
روا التحقيق نف�ضه طيلة االأيام  يف بيوت العزاء! وكرَّ
التنظيمي،  والعمل  العزاء،  بيوت  حول  الثالثة، 
�ضمال  اإقليم  عن  ال�ضادرة  التنظيمية  والبيانات 
د يل اأنَّهم ال يريدون اأّية معلومات، واأنَّ  غّزة، ما اأكَّ

د اعتقال �ضيا�ضي بحت". االأمر جمرَّ
�ض واأفراد عائلته العتداءاٍت  اأبو احل�ضني، الذي تعرَّ
�ضابقٍة و�ضلت لالعتداء على زوجته وبناته من ِقَبل 
ب على ذلك قائاًل: "حركة  عنا�ضر "حما�ض"، عقَّ
على  واإجبارنا  معنوياتنا  لك�ضر  ت�ضعى  "حما�ض" 
اأ�ضرٌي  اأنا  واقع!  اأمر  ك�ضلطة  بهم  االعرتاف 
وُم�ضاٌب  االحتالل،  معتقالت  من  ر  حمرَّ
خم�ض مرات بر�ضا�ض االحتالل يف اأنحاء 
متفّرقة من ج�ضدي، ولكنَّ ذلك مل ي�ضفع 

يل عندهم".
وعن هدف "حما�ض" من هذه االعتقاالت 
اأبناء  �ضفوف  يف  املمنَهجة  ال�ضيا�ضية 
هو  فهمُتُه  "ما  يقول:  غّزة،  يف  "فتح" 
ُيعجُبهم،  "فتح" ال  ن�ضاَطنا يف حركة  اأنَّ 
احلركة،  اأبناء  مع  لنا  توا�ضُ ُيعِجُبهم  وال 
هم غرُي قادرين يف نف�ض الوقت على  ولكنَّ
اأن يقولوا اإنَّ حركة "فتح" تنظيٌم حمظوٌر 
ًة اأنَّ اأحدهم اأخرَبين  يف قطاع غّزة، خا�ضّ
بوجود  �ضبيلي  اإخالء  َعِقَب  ر�ضميٍّ  ب�ضكٍل 
تنظيم  غّزة مبنعنا من  داخلية  قراٍر من 
اأ�ضبوع  خالل  فعاليات  اأو  ن�ضاطات  اأّية 

ذكرى النكبة".
التي  ال�ضيا�ضية  االعتقاالت  تاأثري  وحول 

لة بال�شلطة الوطنية بقيادة الرئي�ض  "حما�ض" لقطاع غزّة من ح�شن ال�شرعية الفل�شطينية املمثَّ اثنا ع�شر عاًما مرَّت على اختطاف حركة 
حممود عّبا�ض، وما زالت اأجهزة اأمن حركة "حما�ض" تعتمد، اإىل يومنا هذا، �شيا�شة العتقال ال�شيا�شي بحقِّ اأبناء وعنا�شر حركة "فتح" يف غزّة، 

�شاربًة بعر�ض احلائط كلَّ حماولت امل�شاحلة وراأب ال�شدع بني �شطرَي الوطن.

هدائهم، وتخرّب بيوت عزائهم تعتِقُلهم، ومتنع تبنيهم ل�شُ

حمظور! كتنظيم  غزّة  "فتح" يف  مع  "حما�ض" تتعامل 
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"فتح"  اأبناء  �ضدَّ  "حما�ض"  ت�ضنُّها 
"حركة  يقول:  امل�ضاحلة،  على 
فَمن  م�ضاحلة،  ُتريد  ال  "حما�ض" 
بيوت  على  يعتدي  ال  م�ضاحلة  يريد 
فعلوا  كما  "فتح"،  حركة  اأبناء  عزاء 
اأيوب،  حممد  ال�ضهيد  عزاء  بيت  يف 
وال�ضهيد  النّجار،  رزان  وال�ضهيدة 
على  يعتدي  وال  طاحون،  اأبو  مهند 
اأبناء وقيادات حركة "فتح" ومينعهم 
االجتماعي،  ن�ضاطهم  ممار�ضة  من 
ومن الوا�ضح متاًما اأنَّ "حما�ض" غري 
دية والوحدة،  معنية بامل�ضاحلة والتعدُّ
الوفاق  حكومة  نت  مكَّ لكانت  واإاّل 
احلمداهلل  د.رامي  برئا�ضة  الوطني 

من ممار�ضة عملها يف غّزة".
حركة  ممار�ضات  تقت�ضر  ومل 
اخلناق  لت�ضييق  ال�ّضاعية  "حما�ض" 
"فتح" يف غّزة على  اأبناء حركة  على 
العزاء  بيوت  تخريب  اأو  االعتقاالت 
ا  واإنَّ فقط،  االجتماعية  والفعاليات 
ا،  اأي�ضً ت اإىل الفعاليات الوطنية  امتدَّ
بح�ضب اأبو احل�ضني، اإذ يقول: "حاول 
عنا�ضر اأمن "حما�ض" خالل فعاليات 
ُي�ضيِطروا  اأن  الكربى  العودة  م�ضرية 
جانب  اإىل  وحدهم،  االأمن  على 
الوقت،  طيلة  "فتح"  قيادات  مراقبة 
من  احلركة  اأبناء  من  عدد  وطرد 
امل�ضت�ضفيات ومنع "فتح" من اإلقاء اأّية 

كلمات خالل الفعاليات".
"حما�ض"  على  احل�ضني  اأبو  وعاَب 
وعنا�ضرها، اعتقال ع�ضو قيادة حركة 
"فتح" - اإقليم الو�ضطى يف غّزة �ضماح 

"فتح"  "حركة  اأنَّ  موؤّكًدا  غّيا�ض  اأبو 
باقية مهما �ضاءت الظروف، و�ضتبقى 
وم�ضرية  الوطني  امل�ضروع  رائدَة 

التحرير رغم العقبات وال�ضعاب".
"حما�ص"  على  البحي�شي: 
ال�شيا�شي  ف عن العتقال  التوقُّ

وقمِع احُلّرّيات
الُعليا  القيادية  الهيئة  ع�ضو  ُد  توؤكِّ
حلركة "فتح" يف غّزة نهى البحي�ضي 
غّزة  يف  "حما�ض"  انتهاكات  رف�َض 
ال�ضعب  اأبناء  وحِلقوق  للُحرّيات 
حركة  اأبناء  وال�ضيما  الفل�ضطيني، 
"فتح"، وُت�ضيف: "نحن �ضدَّ االعتقال 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  الأبناء  ال�ضيا�ضي 
"فتح"،  اأبناء حركة  كاّفًة ولي�ض فقط 
الأن  "حما�ض"  حركة  ندعو  ونحن 
اإىل  ُتعيد غّزة  واأن  ر�ضدها،  اإىل  تعود 
ال�ضيا�ضي  فاالعتقال  الوطن،  ح�ضن 
اأمٌر مرفو�ٌض جملًة وتف�ضياًل بالن�ضبة 

لنا".
ملجّلة  حديثها  يف  البحي�ضي  ه  وُتنوِّ
التي  االنتهاكات  اأنَّ  اإىل  "القد�ض" 
ر ب�ضكٍل  مُتار�ضها "حما�ض" يف غّزة ُتوؤثِّ
مبا�ضٍر على اآلية �ضري ملف امل�ضاحلة 
الفل�ضطينية، وُت�ضِعف االآمال باإمتامها، 
وُت�ضيف: "يجب اأن تكون هناك اأعماٌل 
وموؤ�ّضراٌت تدلُّ على اأنَّ "حما�ض" ُتريد 
وال�ضقاق  الفرقة  تريد  وال  امل�ضاحلة 
اأنَّ  ال�ضيما  الواحد،  الوطن  اأبناء  بني 
ال�ضعب  اأبناء  ُتفيد  ال  االأعمال  هذه 
من  الوحيد  فامل�ضتفيد  الفل�ضطيني، 
هو  عليه  هو  ما  على  الو�ضع  ا�ضتمرار 

االحتالل االإ�ضرائيلي".
للتوقُّف  "حما�ض"  البحي�ضي  وتدعو 
جميع  يف  املمار�ضات  هذه  مثل  عن 
�ضعيد  على  اأكان  �ضواء  اجلوانب، 
احُلرّيات  قمع  اأو  ال�ضيا�ضي  االعتقال 
االجتماعية،  املنا�ضبات  وتخريب 
نا ما زلنا  وُتطالبها باأن ُتدِرَك وتعي "اأنَّ
وهدفنا  االحتالل،  �ضطوة  نرزح حتت 
من  ر  والتحرُّ اخلال�ض  هو  الوحيد 
نواجهه  اأن  مُيكُننا  ال  الذي  االحتالل 
ونحن منق�ضمون كاأبناء �ضعب واحد". 
الوحيد  ال�ضبيل  هي  "وحدتنا  وتتابع: 
ملواجهة االحتالل االإ�ضرائيلي وانتزاع 
حقوقنا منه كاملًة، واالنق�ضام ال ُيفيُد 
لديها  لي�ضت  ا  جدًّ ب�ضيطة  فئة  �ضوى 
الدولة  قيام  جتاه  روؤية  اأو  اأبعاد  اأّية 
وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية 

القد�ض ال�ضريف".
الهيئة  اأنَّ  اإىل  البحي�ضي  واأ�ضارت 
القيادية الُعليا طالبت اللجنة الوطنية 
ل  بالتدخُّ كاّفًة  الف�ضائل  من  نَة  املكوَّ
حركة  معتقلي  عن  االإفراج  اأجل  من 
"حما�ض"،  معتقالت  يف  "فتح" 
وتختم حديثها بالقول: "اجلميع يعلُم 
ودائًما  مّنا،  ت�ضمع  ال  "حما�ض"  اأنَّ 
جتاه  جاهزٌة  لديها  االتهام  لوائح 
طالبنا  وبالتايل  �ضعبنا،  وبنات  اأبناء 
بع�ض  جانب  اإىل  ل  بالتدخُّ الف�ضائل 
"فتح"،  حركة  يف  والقيادات  االأخوة 
اجلهاز  مع  االأمر  يتابعون  والذين 

الع�ضكري التابع حلما�ض".
خا�ض جملة القد�ض

حامت اأبو احل�شني: 
"حما�ض" ت�شعى لك�شر 
معنوياتنا واإجبارنا 
على العرتاف بهم 
ك�شلطة اأمر واقع

نهى البحي�شي: 
ندعو حركة "حما�ض" 
لأن تعود اإىل ر�شدها، 
واأن ُتعيد غزّة اإىل 
ح�شن الوطن، ونرف�ُض 
ممار�شتها العتقال 
ال�شيا�شي
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هذه  الإنهاء  القا�ضية  ال�ضربة  كان  املا�ضي  العام  اأنَّ  غري 
اأعطت   2017 عام  ني�ضان  من  اخلام�ض  ففي  احلالة، 
واالإ�ضالمية  الوطنية  والف�ضائل  للقوى  ال�ضيا�ضية  القيادة 
الفل�ضطينية باالإجماع ال�ضوء االأخ�ضر لـ"القوة الفل�ضطينية 
من   %60( وعن�ضر  �ضابط  مبئة  زة  املجهَّ امل�ضرتكة" 
"م.ت.ف" وحركة "فتح"، و40% من التحالف الفل�ضطيني 
العقيد  بقيادة  اهلل(  اأن�ضار  وحركة  االإ�ضالمية  والقوى 
ال�ضابع من  دت  ال�ضعد لالنت�ضار داخل املخّيم، وحدَّ ب�ّضام 
بتهديداٍت  القرار  ُقوِبَل  وقد  لذلك،  موعًدا  ذاته  ال�ضهر 
القّوة  انت�ضار  بعرقلة  تق�ضي  االإرهابّية  املجموعات  من 
لالإجماع  ًيا  حتدِّ عنا�ضرها  روؤو�ض  على  مراكزها  وتدمري 

الفل�ضطيني، فكان االنت�ضاُر االختباَر االأّول لها.
واأطلقوا  تهديدهم،  وجمموعته  بدر  بالل  ذ  نفَّ وبالفعل، 
و�ضولهم  حلظة  امل�ضرتكة  القوة  عنا�ضر  على  الر�ضا�ض 
"مو�ضى  عنا�ضرها  اأحد  ف�ضقط  االأمني،  مربَّعه  مقابل 
م�ضادر  على  امل�ضرتكة  القوة  ت  ردَّ �ضهيًدا.  اخلربيطي" 
اإطالق النار، و�ضاندتها قوات "االأمن الوطني الفل�ضطيني" 
من  جولٌة  بعدها  لتدور  اال�ضتعداد،  اأهّبة  على  كانت  التي 
القتال التي مل يعتد عليها بدر من قبل. وا�ضتطاع عنا�ضر 

"الطيـرة" 
من حيٍّ خُمَتَطٍف بقّوة 
الإرهاب اإىل رادٍع لكلِّ 

�ضٍ باأمن املخّيمات مرتبِّ
دة  ة �شّيقة وُمت�شابكة، ومنازل ُمتال�شقة ومعقَّ بنَي اأِزقَّ
يف حي الطرية داخل خميَّم عني احللوة، عا�ص 
الإرهابي بالل بدر البالغ من العمر 34 عاًما بدون 
عه  عمل طوال فرتة تواِريه عن الأنظار. ومن مربِّ
الأمني املُجهَّز باأحدث كامريات املُراقبة واملدّجج 
خذ بدر  بحَملة الأ�شلحة الر�ّشا�شة على اأنواعها، اتَّ
وجمموعته احليَّ رهينًة لهم ولأعمالهم الأمنية، 
ومنه متَّ التخطيُط والنطالُق لتنفيذ نحو 60 عملية 
اغتيال لكوادر وعنا�شر من قوات "الأمن الوطني 
الفل�شطيني" وحركة "فتح"، وخا�َص على مرِّ الأعوام 
املا�شية �ِشل�شلًة من ال�شتباكات والعتداءات على 
احلركة نف�شها.
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الفل�ضطيني"،  الوطني  "االأمن 
بقيادة  التايل،  اليوم  فجر 
منطقة  يف  الع�ضكري  امل�ضوؤول 
اأ�ضرف  اأبو  العميد  �ضيدا 
جنب  اإىل  جنًبا  العرمو�ضي 
م  التقدُّ امل�ضرتكة  عنا�ضر  مع 
)حي  الطرية  حي  اأطراف  اإىل 
ل�ضيطرة  اخلا�ضع  �ضحون 
�ضريعة  ع�ضكرية  بعملية  بدر( 
عزمية  �ضالبة  بف�ضل  ودقيقة، 
املّتكئني  وقيادتهم  املقاتلني 
ال�ضيا�ضية  القيادة  قرار  على 
الق�ضاء  بوجوب  لبنان  يف 
الثالث  ويف  احلالة.  هذه  على 
اجتمعت  ني�ضان  من  ع�ضر 
�ضيدا  يف  ال�ضيا�ضية  القيادة 
الهجمة  اأهداف  حتقيَق  ُمعِلنًة 
واعتبار  وانتهاءها  الع�ضكرية 
على  اعتدى  َمن  وكّل  بدر  بالل 

القوة امل�ضرتكة مطلوبني لالعتقال 
اأينما ُوِجُدوا.

قاعة  يف  متركزها  بداية  ومنُذ 
"القوة  واجهت  اليو�ضف، 
الفل�ضطينية امل�ضرتكة" �ضل�ضلًة من 
انت�ضارها  ملنع  الفا�ضلة  املحاوالت 
االأهايل،  مع  دام  ال�ضِّ اإىل  ها  وجرِّ
الكا�ضف  موقعها  ب�ضبب  وذلك 
عن  املتوارين  املطلوبني  كات  لتحرُّ
املجاورة  االأحياء  داخل  االأنظار 
ل�ضيطرة  واخلا�ضعة  للطرية، 
اأربعة  فبعد  االإ�ضالمية.  القوى 
قنبلٌة  اأُلقَيت  متركزها  من  اأيام 
القوة  على  النار  وُفِتَحت  يدوّيٌة 
يف  كانا  مدنيَّني  الإ�ضابة  اأّدى  ما 
وتوالت  االأهايل،  اعت�ضام  خيمة 
ا�ضُتهِدَفت  حتى  اال�ضتفزازات 
فت  فت�ضرَّ اأخرى،  يدوّيٍة  بقنبلٍة 
بحكمٍة ومل  امل�ضرتكة  القّوة  حينها 
املجموعات  اأهداف  خلف  تنَجر 

التخريبّية.
فيه  يخو�ض  كان  الذي  الوقت  ويف 
�ضدَّ  معركَتُه  اللُّبناين  اجلي�ض 
بعلبك،  راأ�ض  "داع�ض" يف  تنظيم 
العرقوب  بالل  االإرهابي  هاجم 
جمموعة  �ضمن  كان  )الذي 
امل�ضلَّحة  وجمموعته  بدر(  بالل 
قاعة  يف  امل�ضرتكة  القوة  مقرَّ 
ما   ،2017/8/17 يف  اليو�ضف 
القوة  يف  العن�ضر  ال�ضت�ضهاد  اأّدى 
احل�ضنات  عبداملنعم  امل�ضرتكة 
ن العرقوب  "اأبو علي طالل"، ومتكَّ
منزله  اإىل  الفرار  من  وجمموعته 
�ضوق  جهة  القاعة  خلف  الكائن 
االعتداء  اإثر  وعلى  اخل�ضار. 
امل�ضرتكة  القوة  قيادة  عقدت 
خالله  اتَّخذت  طارًئا  اجتماًعا 
النار  اإطالق  على  الّرد  قرار 
كت عنا�ضرها اإىل  وب�ضرعة، فتحرَّ
منزل العرقوب، وبعد تبادل اإطالق 

منزله  حرق  من  نوا  متكَّ النار، 
العرقوب(  )عبيدة  ولده  و�ضقط 
من  وجمموعته  وُطِرَد  قتياًل، 
و�ضلت  ذاته  الوقت  ويف  احلي، 
"االأمن  قوات  قيادة  اإىل  معلوماٌت 
انتقال  عن  الفل�ضطيني"  الوطني 
ال�ضف�ضاف  حي  من  بدر  بالل 
قوات  فاقتحمت  الطرية،  اإىل 
، ودارت جولة  االأمن الوطني احليَّ
امل�ضتندة  اال�ضتباكات  من  جديدة 
دة،  معقَّ ع�ضكرية  خطة  اإىل 
حي  اأّن   2017/8/23 يف  واأُعلن 
املجموعات  من  خاٍل  الطرية 
ا  ع�ضكريًّ عليه  و�ُضيِطَر  امل�ضلَّحة 
الوطني  "االأمن  قوات  ِقبل  من 
امل�ضرتكة"،  و"القوة  الفل�ضطيني" 
اأ�ضطح  فوق  الفتح  رايات  ورفرفت 

منازله كاملًة.
َمن  التاريخ  ل  �شُي�شجِّ ال�شعد: 
امل�شرتكة  القّوة  على  تاآمر 

وَمن نا�شرها
الفل�ضطينية  "القوة  قائد  د  ُيوؤكِّ
عد اأنَّ  امل�ضرتكة" العقيد ب�ّضام ال�ضَّ
ُبِنَيت على اأ�ضا�ض ال�ضراكة  "القّوة 
وباالتفاق،  الف�ضائل  جميع  بني 
الكلُّ  عليها  االعتداء  واأنَّه يف حال 
ولكن   ، للردِّ باملر�ضاد  �ضيكون 
عنا�ضر  على  كان  الثقل  لالأ�ضف 
الفل�ضطيني،  الوطني  االأمن 
واالأ�ضف االأكرب اأنَّ القوى االإ�ضالمية 
االإ�ضالمية  االأن�ضار  )ع�ضبة 
املجاهدة(  االإ�ضالمية  واحلركة 
القوة  مع  ي�ضاركوا  مل  املخيَّم  يف 
اعتداٍء  اأيِّ  على  بالرد  امل�ضرتكة 
ح�ضل عليها، وكانوا دائًما ي�ضعون 
م�ضاركتهم"،  لعدم  مرّبرات 
ه االتهام الأيِّ  وي�ضيف: "اأنا ال اأُوجِّ
املجموعات  هذه  مب�ضاندة  جهة 
ولكنَّ  القّوة،  على  اعتدت  التي 
طبيعة االأحداث على االأر�ض كانت 

العرمو�شي: 
اأحداُث حي الطرية 
ا قا�شًيا  كانت در�شً
ل له  لكلِّ من ُت�شوِّ

نف�شه العبَث باأمن 
املخّيمات اأو تنفيذ 
الأجندات اخلارجية 

داخلها
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كانت  جهات  فهناك  ذلك،  تقول 
القوة  بوجه  للوقوف  تدعمهم 
القّوة  هذه  قائد  اأنا  امل�ضرتكة. 
�ضركائي داعمني  يكون  اأن  ويجب 

لها واأن ي�ضاركوا يف كلِّ �ضيء".
علينا  النار  "اأُطِلَق  وُيردف: 
حي  يف  ال�ضهداء  م�ضجد  من 
لع�ضبة  التابع  ال�ضف�ضاف 
له،  املجاورة  واملنازل  االأن�ضار 
وُقمنا بالرد على م�ضادر النريان، 
على  الع�ضبة  يف  اإخواننا  فاحتجَّ 
بهم  االأَْوىَل  كان  حني  يف  ذلك 
اإطالق  من  املجموعات  هذه  منع 
كالمه  ويختُم  علينا"،  النار 
الفل�ضطيني  العام  "الراأي  قائاًل: 
ر  نا�ضَ َمن  يعرف  املخيَّم  داخل 
م  قدَّ من  ويعرف  و�ضانده  بدر 
والدعم  االأولية  االإ�ضعافات  له 
ومقومات  والب�ضري  اللوج�ضتي 
ل  ال�ضمود كاّفًة، والتاريخ �ضُي�ضجِّ
من تاآمر على القوة امل�ضرتكة وَمن 
وقف بجانبها، واحلقيقة يجب اأن 

ُتقال".
العرمو�شي: اأداوؤنا الع�شكري 
اأن  يجب  املعركة  خالل 

ُيدرَّ�ص يف اجلامعات
الطرية  حي  اأحداُث  ت  اعُترِبَ
واالأوىل من  �ضبقها،  خُمتلفًة عما 
اإذ  احللوة،  عني  خميَّم  يف  نوعها 
من  �ضل�ضلة  تخريج  بعد  جاءت 
خميَّم  يف  الع�ضكرية  الدورات 
�ضور،  مدينة  يف  الر�ضيدية 
"االأمن  عنا�ضر  وتدريب  وجتهيز 
على  الفل�ضطيني"  الوطني 
ا  م�ضتوى عاٍل من االحرتاف، ممَّ
ل  جعلها در�ًضا قا�ضًيا لكلِّ من ُت�ضوِّ
املخّيمات  باأمن  العبَث  نف�ضه  له 
اخلارجية  االأجندات  تنفيذ  اأو 
قوات  قائد  حديث  َوْفَق  داخلها، 
الفل�ضطيني" يف  الوطني  "االأمن 
اأ�ضرف  اأبو  العميد  �ضيدا  منطقة 

العرمو�ضي.
اأنَّ  العرمو�ضي  العميد  ُح  وُيو�ضِ
َعت  ُو�ضِ التي  الع�ضكرية  "اخلطة 
بدء  اإىل  ا�ضتندت  احلي  القتحام 
ُثمَّ  االأبنية  اأ�ضطح  من  العملية 
اإىل  طابق  من  تنازليًّا  التطهري 
اآخر وهكذا، ومن �ضطح اإىل اآخر 
الع�ضكرية  العملية  انتهاء  حتى 

بنجاح مميَّز".
االإ�ضالمية  القوى  "طلبت  وُيتابع: 
ذ  ُننفِّ اأن  معنا  لقاءاتها  خالل 
عملّياٍت اأمنّيًة معّينة للتخلُّ�ض من 
بالل بدر وجماعته، فكان رّدي اأنَّ 
العمليات  من  النوع  بهذا  قيامنا 
لعملة  واالإرهابيني وجهني  يجعلنا 
واحدة! نحن قوات اأمن وطني وال 

الع�ضكرية،  رق  الطُّ َوْفَق  اإال  نعمل 
رنا اأخَذ مرّبعاتهم االأمنية،  لذا قرَّ

وذلك بات رادًعا للجميع".
يف  خ�ضائرنا  "كانت  وُي�ضيف: 
النوع  هذا  اأنَّ  رغم  قليلًة  االأرواح 
جيو�ض  يف  حتى  العمليات  من 
يف  كبرية  خ�ضائر  ُيكّبدها  الدول 
املمتلكات  يف  وتدمرًيا  االأرواح 
قد  اجليو�ض  اإنَّ  بل  ووقًتا طوياًل، 
ن من دخول حيٍّ معني اإاّل  ال تتمكَّ
قّواتنا  لكن  بكامله،  تدمريه  بعد 
دخلت حّي الطرية بدون احلاجة 

لكلِّ ذلك".
قائاًل:  كالمه  العرمو�ضي  ويختم 
"اإنَّ طبيعة جغرافية حي الطرية 
املفتوح اإىل جهة االأحياء اخلارجة 

�شبايطة: كنا 
يف موقع امل�شاحمة، 
ُثمَّ يف موقع الدفاع، 
نا اليوم بتنا يف  لكنَّ
مرحلة ح�شم واإنهاء 
اأّية حماولة من اأّية 
جهة للعبث باأمن 

املخيَّم
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عن �ضيطرتنا من ناحية ال�ضمال 
االأحمر  الراأ�ض  حي  مثل 
عملية  من  جعلت  وال�ضف�ضاف 
�ضهلة.  وجمموعته  بدر  فرار 
بدر  بالل  فاإنَّ  �ضك،  اأدنى  وبال 
�ضوريا،  يف  باجلهاد  ا  ُحبًّ يفر  مل 
ا نتيجة الواقع الذي اأوجدته  واإنَّ
له قاعدة يف  تعد  اإذ مل  املعركة، 
يختبئ  اأمني  مرّبع  وال  املخّيم 
فيه بعد تدمرينا منازله وتفكيك 
مرّبعه، ما جعله يخ�ضى العودة".

وور�شة  بالتعايف  بداأ  ال�شوق 
اإعادة الإعمار انطلقت

اإىل  احلال  يعد  مل  اقت�ضاديًّا، 
عام  نحو  مرور  بعد  طبيعته 
م�ضوؤول  يرى  اإذ  االأحداث،  على 

خميَّم  يف  اخل�ضار  �ضوق  جلنة 
عبدالوهاب  �ضامي  احللوة  عني 
متاأّثرة  التجارية  "احلركة  اأنَّ 
حي  تدمري  جّراء  اليوم  اإىل 
ال  كبرٍي  عدٍد  ومغادرة  الطرية 
ُي�ضتهان به من �ضكانه اإىل خارج 
عدٍد  اإغالق  اإىل  اإ�ضافًة  املخيَّم، 
يف  املمّيزة  املحالت  من  كبرٍي 
كانت  والتي  الفوقاين،  ال�ضارع 
�ضوق  اإىل  ا  مهمًّ مدَخاًل  ل  ُت�ضكِّ
اخل�ضار". ويف هذا ال�ضياق يقول 
"م.ت.ف"  ف�ضائل  �ضر  اأمني 
�ضيدا  منطقة  "فتح" يف  وحركة 
"جهودنا  �ضبايطة:  العميد ماهر 
اإعمار  الإعادة  االآن  اإىل  متوا�ضلة 
ا  ممَّ اأف�ضل  لي�ضبح  الطرية  حي 
واخلطوات  �ضابًقا،  عليه  كان 
كلُّ  و�ضيعود  فعاًل،  بداأت 
االتفاق  متَّ  وقد  اإليه،  االأهايل 
بناء  اإعادة  على  "االأونروا"  مع 
ال�ضارع  على  التجارية  املحالت 
ال�ضارع  هذا  لي�ضبح  الفوقاين 

باأف�ضل حال".
اأنف�شنا  وجدنا  �شبايطة: 
النت�شار  ا  اإمَّ خياَرين،  اأمام 

اأو ت�شليم املخيَّم لالإرهاب
املهم  الدور  "فتح"  حلركة  كان 
وهو  الطرية،  حي  اأحداث  يف 
�ضبايطة  العميد  ي�ضرحه  ما 
 2017/2/28 "يف  بالقول: 
الف�ضائل  من  ع  موقَّ قرار  �ضدر 
اأنَّ  فحواه  لبنان  يف  الفل�ضطينية 
منطقة  يف  ال�ضيا�ضية  القيادة 
ت�ضكيل  عن  امل�ضوؤولة  هي  �ضيدا 
امل�ضرتكة،  الفل�ضطينية  القوة 
حينها،  االأمنية  القوة  واأُلِغَيت 
�ضهر  مدى  على  العمل  وبداأنا 
جاهزًة  اأ�ضبحت  حتى  تقريًبا 
"كانت  وي�ضيف:  لالنت�ضار". 
اأمام  ت�ضري  ال�ضيا�ضية  القيادة 
يف  االنت�ضار  يف  امل�ضرتكة  القوة 

اإطالق  وبداأ  لها  دة  املحدَّ املواقع 
الواقع  ويف  حينها،  علينا  النار 
اأنَّ  عن  معلومات  لدينا  كانت 
بهذا  �ضتقوم  الع�ضابات  هذه 
الفعل بعد تلقيها تعليمات ومبالغ 
وحول  االنت�ضار".  الإف�ضال  مالية 
يف  االأطراف  خمتلف  م�ضاركة 
اإطالق النار على ُم�ضتهديف القوة 
االأول  اليوم  "يف  يقول:  امل�ضرتكة 
نحو  هًة  موجَّ كانت  البنادق  كّل 
ولكن  الطرية،  حي  يف  االرهاب 
خ�ضه  حدا  يف  )�ضار  ذلك  بعد 

وحدا ما خ�ضه(!".
املا�ضي  يف  "كّنا  يقول:  وختاًما   
االعتداء  رغم  كثرًيا  ن�ضامح 
املتوا�ضل على حركة "فتح" فيما 
تقف �ضائر القوى متفّرجًة علينا 
موقع  يف  كنا  لتعزيتنا،  وتاأتي 
الدفاع،  موقع  يف  ُثمَّ  امل�ضاحمة، 
نا اليوم بتنا يف مرحلة ح�ضم  لكنَّ
جهة  اأية  من  حماولة  اأّية  واإنهاء 

للعبث باأمن املخيَّم".
غالًبا ما يجد املو�ضاد ال�ضهيوين 
اخلراب  الإيقاع  جاهزًة  بندقيًة 
اأخرى  وتارة  الوطن  ِبا�ضم  تارًة 
حركة  كانت  واإن  الدين،  ِبا�ضم 
اإف�ضال  من  ن  تتمكَّ مل  "فتح" 
نهر  خميَمي  يف  امل�ضاريع  هذه 
اإبعادها  نتيجة  والريموك  البارد 
داخلهما  موقفها  واإ�ضعاف 
معروفة،  �ضيا�ضية  الأ�ضباب 
قوتها  بف�ضل  نت  متكَّ قد  فاإنَّها 
اإنهاء  من  ومت�ضاكها  واعتدالها 
عني  ملخيَّم  ُيحاك  كان  ما 
كذلك  الطريق  قاطعًة  احللوة، 
الدائمة  املحاوالت  على  االأمر 
يف  امل�ضلَّحة  التنظيمات  لبع�ض 
ال�ضراع  �ضوريا الختالق جوٍّ من 
خارج  مناطق  يف  واجلبهات 
كلَّما  ف�ضلها  على  تغطيًة  �ضوريا 

�ضت لنك�ضة �ضيا�ضّية. تعرَّ

عد: الراأي  ال�شَّ
العام الفل�شطيني 
م يعرف  داخل املخيَّ
ر بدر ووقف  َمن نا�شَ

جانبه ويعرف من قدَّم 
له الإ�شعافات الأولية 

والدعم اللوج�شتي 
والب�شري ومقومات 

ال�شمود
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حاها فقدنا  ليلة و�شُ وهبة: بني 
كلَّ �شيء

َحَمَل خميَّم نهر البارد يف �ضمال لبنان 
االأجيال،  عرب  فيه  الالجئني  ذاكرَة 
وال�ضياع،  د  التبدُّ من  وحفظها 
حتى  العودة،  اأحالُم  ترعرعت  وفيه 
الوطنّية  الُهوية  عن  نوذًجا  بات 
الفل�ضطينّية املعا�ضرة. وعلى مدى نحو 
بقي  وال�ضقاء،  اللجوء  من  عاًما  �ضتني 
يروي  واالأمل كما  باحلياة  يعجُّ  املخيَّم 
خالد فهمي وهبة "اأبو اأحمد" القاطن 

يف حي �ضع�ضع ملجّلة "القد�ض".
كان  املخيَّم  نكبة  "قبل  وُي�ضيف: 
اجلميع يعي�ض حياًة ب�ضيطًة خاليًة من 
التعقيد. اأر�ُض املنزل لنا، و�ضقُفُه لنا، 
اأردنا،  اإن  البيت  �ضاحة  بئًرا يف  نحفر 

نبني  بتزويجه  ورغبنا  ابننا  كرب  واإذا 
له طابًقا فوق املنزل. ع�ضنا حياًة، واإن 
كرامَتنا  حِفَظت  ها  لكنَّ �ضعبًة،  كانت 
احلال.  انقلب  وفجاأًة  وخ�ضو�ضّياِتنا، 
ين  دنا، وع�ضنا االأمرَّ ر املخيَّم، فت�ضرَّ ُدمِّ
وهذه  نلك،  ما  لكّل  خ�ضارتنا  بعد 
الظروف ال�ضعبة اأجربتنا على القبول 
للعي�ض  ا�ضتعداد  على  فكّنا  �ضيء،  باأي 
ذلُّ  من  للتخلُّ�ض  �ضردين(  )علبة  يف 
التهجري. افرت�ضنا االأر�َض، وننا فوق 
باملخيَّم.  ِلتَعلُِّقنا  ماد  والرَّ احُلطام 
اإعادة  بعد  بيوتنا  ت�ضلَّمنا  وعندما 
اإعمارها مل نعباأ بحجمها وتفا�ضيلها، 
ا كان كلُّ همِّ االأهايل جمع �ضتات  واإنَّ

عائالتهم".
ت�ضلُّمنا  على  اأيام  ب�ضعة  "بعد  ويتابع: 

واجت  ال�ضكرة  )راحت  املنازل 
البيوت  اأنَّ  نالحظ  بداأنا  الفكرة(، 
�ضغرية ومداخلها �ضّيقة، واأر�ض املنزل 
و�ضقفه مل تعد لنا، واالأ�ضعب من ذلك 
كّله اأنَّ العالقات التي كانت �ضائدًة ما 
ُفِقَدت،  عموًما  واالأهايل  بني اجلريان 
فقد تناثر املخّيم الواحد اإىل �ضظايا، 
ُي�ضتَعد،  ، وقدمي مل  يف جديد مل يرممَّ
ومل تعد تتنا�ضب حياة )البيوت املعلَّبة( 
اأ�ضاًل مع نط  �ضاكنيها  ال�ضّيقة على 
متا�ضك  مع  يتما�ضى  الذي  احلياة 
الروابط االجتماعية وتبادل الزيارات 
ليلة  باخت�ضار بني  باأريحية وغريها.. 

و�ضحاها فقدنا كلَّ �ضيء".
ن�شيج  �شرَبت  احلرب  حامد: 

املخيَّم الجتماعي

ر  ُدمِّ يوم  نكبٍة جديدٍة  ووقعوا �شحّيَة   ،1948 العام  فل�شطني يف  من  اقُتِلُعوا  يوم  الأوىل  نكبُتهم  كانت 
خميَّمهم يف حرٍب مل يكن لهم يٌد فيها. ُهم اأهايل خميَّم نهر البارد الذين خ�شروا عام 2007 اأحّباءهم 
احلياة  وتفا�شيل  الجتماعية  والروابط  الذكريات  من  العديَد  معها  و�ُشلبوا  وممتلكاتهم،  ومنازلهم 

اليومّية التي مل ُتفلح عملية اإعادة الإعمار يف اإرجاعها.

نهر البارد:
ته الجتماعية ٌم يبحث عن ُهويَّ خميَّ

خالد وهبة: 
العالقات التي 

كانت �شائدًة يف 
نهر البارد ما بني 
اجلريان والأهايل 

عموًما ُفِقَدت

 يو�شف 
حامد: الدمار 

منا  الذي حلَّ مبخيَّ
�شرَب العالقات 

الأُ�شرية والن�شيج 
الجتماعي
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عماد 
دروي�ض:كان 

نهر البارد قبل 
ز  تدمريه يتميَّ

بتما�شك تركيبته 
الجتماعية 

وحمافظته على 
خ�شائ�ض القرى 

الفل�شطينية

نعمان قمر: 
ى اأن يعود  اأمتنَّ
احلال اإىل ما كان 
م،  عليه يف املخيَّ

واأن تعود العالقات 
الجتماعية اإىل 

�شابق عهدها

على حافِة ال�ضارع يجل�ض احلاج يو�ضف 
من  بع�ٍض  مع  �ضميح"  "اأبو  حامد 
القهوة، ويتبادلون  اأ�ضدقائه يرت�ضفون 
ال�ضوؤون  �ضّتى  يف  احلديث  اأطراف 
ال  والتي  واالجتماعية،  ال�ضيا�ضية 
حديٌث  واالآخر  احلني  بني  عنها  يغيُب 
اإليه  اآل  ما  حول  بالعواطف  م�ضحوٌن 
طرف  يلتقط  البارد.  نهر  خميَّم  حال 
اٍت على  ال�ضوؤال حول ما طراأ من تغريُّ
لي�ضهب  للمخَيم،  االجتماعي  امل�ضتوى 
من  بيٍت  كلُّ  "كان  قائاًل:  باحلديث 
بيوت خميَّم نهر البارد يحتوي حديقًة 
�ضغريًة، فالدالية كانت الزمًة موجودًة 
زينًة  كان  املثِمر  وال�ضجر  بيٍت،  كلِّ  يف 
الروح  فيها  تبثُّ  املنازل  يف  دائمًة 
احلال،  تغريَّ  فقد  اليوم  ا  اأمَّ واحلياة، 
واأ�ضبح كلُّ �ضيء ا�ضمنتيًّا جامًدا، وهذا 
العالقات  على  طراأ  ما  بال�ضبط  هو 

االجتماعية".
مبخيمنا  حلَّ  الذي  "الدمار  ويردف: 
والن�ضيج  االأُ�ضرية  العالقات  �ضرَب 
كانت  التي  املخيَّم  فبيوت  االجتماعي، 
ب  تعجُّ بالزوار واالأهل وال�ضيوف املرحَّ
الّت�ضاعها  نظًرا  اأيام،  مدى  على  بهم 
ع  تت�ضَّ ال  اليوم  باتت  تق�ضيمها،  وُح�ضِن 
للعائلة الواحدة بدون اأّية مبالغة، اإذ مل 
يعد مبقدورنا حّتى الف�ضل بني اأبنائنا 
وهم يكربون لعدم وجود غرف كافية، 
واأ�ضبحت عبارة )خليك نامي عنا( لها 

ح�ضاباتها ل�ضيق املكان ولي�ض 
ًبا". خجاًل اأو تهرُّ

ويرى احلاج "اأبو �ضميح"، وهو 
اأنَّ  �ضفورية،  حي  �ضكان  من 
البارد  نهر  بحرب  ال�ضتهَدف 
الفل�ضطيني  االإن�ضان  كان 
الفل�ضطيني  والوجود 
املخّيم  يف  املمّيزة  والعالقات 
بنائها  اإعادة  ت�ضتحيل  والتي 
ُيعاد  الذي  احلجر  بعك�ض 

اإعماره بكل �ضهولة.
حل  الذي  "ال�ضرر  وي�ضيف: 
ا واجتماعيًّا  باملخيَّم اقت�ضاديًّ
انعك�ض  امل�ضتويات  كلِّ  وعلى 
فالكلُّ  النا�ض،  على  �ضلبيًّا 
كلمًة،  االآخر  من  يتحّمل  وال  متوّتر 
بـ)املونة(  حُتل  كانت  التي  وامل�ضكالت 
وات�ضاالت،  جاهة  تتطلَّب  اأ�ضبحت 
نتيجة  �ضائدان  والقلق  التوتر  الأنَّ 
اأبناء  على  متار�ض  التي  ال�ضغوطات 

املخيَّم".
يف  غريٌب  اأنَّني  اأ�شعُر  دروي�ص: 

خميَّمي!
حي  من  دروي�ض،  خالد  عماد  ينِوه 
�ضع�ضع، اإىل اأنَّ "خميَّم نهر البارد كان 
تركيبته  بتما�ضك  يتميَّز  تدمريه  قبل 
االجتماعية وحمافظته على خ�ضائ�ض 
كانت  فاالأحياء  الفل�ضطينية،  القرى 
اأ�ضماء  حتمل  حارات  اإىل  مًة  مق�ضَّ
منها  ر  ُهجِّ التي  الفل�ضطينية  القرى 
رٌة  ُم�ضغَّ �ضورة  املخيَّم  وكاأنَّ  �ضكانه، 

عن الوطن".
فيقول:  اليوم  القائم  الو�ضع  عن  ا  اأمَّ
ُوِلدُت  اأنَّني كالغريب يف خميَّم  "اأ�ضعُر 
معروفة  البيوت  كانت  فيه!  وتربَّيت 
ما  اليوم  ولكنَّك  اأ�ضحابها،  باأ�ضماء 
بيت  بني  ما  التمييز  على  تقدر  ُعدَت 
فالن وبيت عاّلن، الأنَّ البيوت اأ�ضبحت 
ت�ضبه بع�ضها، ومل تعد هناك عالمات 
اأ�ضبحنا  ذلك،  وفوق  احلارات.  مُتِيّز 
ن�ضتقِبُل �ضيوفنا يف احلارات واملقاهي 
تغرّيت  كذلك  �ضّيقة.  بيوتنا  الأنَّ 
تنظيم  بو�ضعنا  يعد  فلم  عاداتنا، 

العري�ض(  و)حّمام  املنزل،  يف  العر�ض 
امليت  وحتى  البيت،  خارج  يتم  �ضار 
بتنا نغ�ضله يف اجلامع وننطلق منه اإىل 
املقربة لدفنه. وحده اهلل عامل بحالنا، 
ما  لكلِّ  فقدنا  يكفينا  يكن  مل  وكاأنَّه 
نلك ففقدنا حتى عالقاتنا ببع�ضنا". 
كان  باحلرب  امل�شتهَدف  قمر: 

املخيَّم" "اأهل 
نعمان  يعي�ض  كان  100م2  مب�ضاحة 
قمر يف حي �ضفورية مع عائلته �ضمن 
ا  اأمَّ ودار،  املوؤلَّف من غرفَتني  منزلهم 
املعاد  منزله  م�ضاحته  فتكاد  اليوم 
ا جريانه،  اإعماره ال تتجاوز الـ55 م2. اأمَّ
فالعديد منهم مل تعد عالقتهم به كما 
"هناك  يقول:  ال�ضابق، حيث  كانت يف 
اأ�ضقائي  وحتى  الآخرين،  بيته  ر  اأجَّ من 
وباتت  بعيدًة،  منازلهم  اأ�ضبحت 
االأمكنة  �ضيق  ب�ضبب  نادرًة  زياراتنا 
وعدم القدرة على ا�ضتيعاب ال�ضيوف، 
اأثَّر  ذلك  وكلُّ  االآخرين،  كحال  حايل 
�ضيما مع  املخيَّم، ال  اأهايل  �ضلبيًّا على 
فكرثت  اجلميع،  وتوتُّر  االأعباء  تزايد 
اأراد  املخيَّم  ر  دمَّ وكاأنَّ من  امل�ضكالت، 
بالفعل تدمري اأهل املخيَّم، وقد جنحوا 
اثنني  اأخَوين  جتد  فاليوم  ذلك.  يف 
ال  واجلميع  بع�ضهما،  مع  مت�ضجارين 
وبالتايل  االآخر،  ل  حتمُّ على  له  طاقة 
مل يعد املخيَّم هو املخيَّم الذي نعرفه، 
اإىل  احلال  يعود  اأن  ى  اأمتنَّ ني  ولكنَّ
تعود  واأن  احلرب،  قبل  عليه  كان  ما 
�ضابق  اإىل  االجتماعية  العالقات 

عهدها".
ون�ضيٌج  االأو�ضال  ع  مقطَّ جمتمٌع 
ٌق هو نتاج احلرب التي  اجتماعيٍّ ممزَّ
فدّمرت  البارد  نهر  خمّيم  يف  وقعت 
احلجر والب�ضر، واأوجدت واقًعا جديًدا 
اإ�ضافية.  واأعباء  م�ضكالت  معه  ُولَدت 
اأهايل  ي�ضعى  التحّديات،  هذه  واأمام 
العالقات  بناء  اإعادة  اإىل  املخيَّم 
بهمم  حياتهم  وموا�ضلة  االجتماعية 
م�ضحوذة باالأمل، بانتظار عودتهم اإىل 

تهم االأخرية فل�ضطني. حمطَّ
م�شطفى اأبو حرب
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حاجة امل�شّنني وراء فكرة اإن�شاء الربنامج
برنامج "�ضنابل" لرعاية امل�ضنني هو اأحُد برامج 
احلكومة  برعاية  الن�ضائية  الربامج  جمعية 
�ضمر  "�ضنابل"  برنامج  قة  ُمن�ضِّ تعود  االأملانية. 
احلاج مو�ضى اإىل تاأ�ضي�ض الربنامج فتقول: "فكرة 
برنامج  ت�ضمية  قبل  كانت  ال�ضن  كبار  مع  العمل 
حت�ضني  جلنة  خالل  من  ُوِجَدت  حيث  �ضنابل، 
بني  اجلامع  االإطار  هي  اللجنة  هذه  املخيَّم. 
"االأونروا" واملوؤ�ّض�ضات واللجان ال�ضعبية واالأهلية 
االحتياجات  درا�ضة  وبعد  الر�ضيدية،  خميَّم  يف 
للعمل  حاجٍة  وجود  تبنيَّ  املخيَّم  داخل  لل�ضكان 
من  الربنامج  تنفيذ  ر  وتقرَّ ال�ضن،  كبار  مع 
خالل جمعية الربامج الن�ضائية". وتابعت قائلة: 
�ضنابل،  ت�ضمية  على  االإدارية  اللجنة  "توافقت 
والعمل لتاأمني املكان وجتهيزه، فكانت البداية يف 
ر  تقرَّ حيُث   ،2014 العام  من  الثاين  كانون  �ضهر 
العمل بالربنامج ل�ضتة �ضهور فقط، ولكنه ما زال 

ا ليومنا هذا". م�ضتمرًّ

وِخدمة  �شحّية  رعاية 
و�شحّية  اجتماعّية 

ورحالت ترفيهّية
اإن�ضاء  من  االأ�ضا�ضي  الهدف   
العمل  هو  "�ضنابل"  مركز 
والعناية  ال�ّضن  كبار  مع 

مو�ضى:  احلاج  ُتو�ضح  حيُث  بهم، 
املركز  وخارج  داخل  تكون  امل�ضنني  "رعايُة 
االجتماعية  االأ�ضعدة  ت�ضمل  نهارية  ِخدمة  وهي 
املقعدين.  للم�ضنني  منزلية  وزيارات  والنف�ضية، 
التوا�ضل  عرب  ولكن  ِخدماتية،  الربنامج  فطبيعة 
تاأمني  يتم  واخلدماتية  االإغاثية  املوؤ�ض�ضات  مع 

احتياجاتهم وبع�ض امل�ضتلزمات الطبية".
للم�ضّنني  ترفيهّيًة  رحالٍت  ُم  "ُننظِّ وت�ضيف: 
الطبيعية  االأماكن  بع�ض  اإىل  كا�ضطحابهم 
لهم  تكرميية  حفالت  اإقامة  اأو  واملتنّزهات، 
على  حتفيزهم  جانب  اإىل  واالآخر،  احلني  بني 

العامة،  احلياة  يف  وامل�ضاركة  بالنا�ض  االختالط 
وتاأمني توا�ضل امل�ضنِّ مع اأ�ضدقائه، وتوفري البيئة 
ًة  املنا�ضبة لت�ضهيل جلو�ض امل�ضنِّ مع اأ�ضدقائه خا�ضّ
وعنفوانه  ته  قوَّ مبرحلة  وتذكريه  ال�ضباب،  رفاق 
اإىل  اأ�ضف  بنف�ضه.  ثقته  ا�ضتعادة  على  مل�ضاعدته 
ت�ضمل  والتي  للم�ضّنات  الرتاثية  االأن�ضطة  ذلك 

املوؤن واالأكالت الرتاثية واالأ�ضغال اليدوية".
ُرّواد املركز من امل�ضّنني الرجال يرتاوح عددهم ما 
ر لهم وجبة الغداء،  ا ُتوفَّ ا يوميًّ بني 20 و30 ُم�ضنًّ
يومي  تفاُعلي  ن�ضاط  اأو  حما�ضرة  جانب  اإىل 
من  تتمُّ  اأجيال"  "تبادل  واأن�ضطة  املركز،  داخل 
خاللها زيارات الطاّلب وال�ضباب للمركز واإقامة 
املحّبة،  بروح  وامل�ضّنني  ال�ضباب  بني  احلوارات 

ومناق�ضة املوا�ضيع االجتماعية والوطنية.

دعم  ا�شتمرارية  هو  الأهم  الهدف 
الربنامج

يكن  مل  الربنامج  بداية  مع 
ًعا م�ضاركة عدٍد كبرٍي من  متوقَّ
مديرة  حت  �ضرَّ كما  امل�ضّنني 
والت�ضويق  التوا�ضل  ق�ضم 
ماجدة  "�ضنابل"  مركز  يف 
العري�ض الأنَّ "فكرة الربنامج 
جمتمعنا  على  جديدة  كانت 
فهم  ي�ضود  وكان  املخيَّم،  داخل 
خاطئ عن طبيعة عمل الربنامج، والنظر اإليه من 
زاوية ماأوى للعجزة، ولكن احلقيقة اأنَّ الربنامج 

هو ترفيهي واجتماعي".
وتابعت: "بداأ العمُل داخل املركز مع ُم�ضنٍّ واحٍد، 
للربنامج  احلقيقة  واالأهداف  الوعي  ن�ضر  وبعد 
امل�ضّنني،  من  اأكرب  اأعداًدا  ي�ضتقبل  املركز  اأ�ضبح 
ولكن  الربنامج،  اأهداف  حتقيق  من  نا  فتمكَّ
املركز  يف  العمل  ا�ضتمرارية  االأهم  الهدف  يبقى 

ا مع اقرتاب انتهاء عقد الربنامج". وخ�ضو�ضً
الربنامج  اأهداف  من  اأنَّ  اإىل  العري�ض  وت�ضري   

كبارنا ُهم اإرُثنا احلا�شر بيننا، ُهم 
رائحُة تراب الوطن. يحملون معهم 
تاريخ فل�شطني، يرحتلون معه ويرحتل 
معهم. العنايُة بهم واجبٌة لتزيح عنهم 
ا من اأمل اللجوء والنكبة، وهو  بع�شً
الدور الذي يوؤديه مركز "�شنابل" يف 
خميَّم الر�شيدية. فامل�شنُّ عموًما، وداخل 
ا، يحتاُج اأكرث من غريه  خمّيماتنا خ�شو�شً
اإىل الرعاية ال�شحية والجتماعية 
والنف�شية، ولكن ل ُيكن جلهٍة واحدٍة 
تقدمي هذه اخلدمات للم�شن. وُهنا فاإنَّ 
التعاون الوثيق بني وكالة "الأونروا" 
واملوؤ�ّش�شات الجتماعية واخلدماتية 
واللجان ال�شعبية والأهلية وغريها 
يكن اأن ُي�شاهم يف توفري املناخ ال�شحي 
والنف�شي والجتماعي للُم�شن مل�شاعدته 
على موا�شلة ن�شاطه يف احلياة.

مركز "�شنابل" 
حيُث ي�شعر امل�شنُّ بوجوده يف املجتمع

�شمر احلاج مو�شى: 
نعمُل على حتفيز 

امل�شّنني على الختالط 
بالنا�ض وامل�شاركة يف 

احلياة العامة
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اللبناين،  اجلوار  مع  وتوا�ضل  عالقات  اإقامة 
يف  ولقاءاٍت  اأن�ضطًة  م  ُننظِّ "لذلك  وُت�ضيف: 
االأن�ضطة  ومن  للمخيَّم،  املجاورة  اللبنانية  القرى 
دير  لبلديات  ني  امل�ضنِّ زيارة  تاأمني  املخيَّم  خارج 
االآمال  دار  وم�ضاركة  والعّبا�ضية،  ومزبود  قانون 
ومركز  اخلريية  املرّبات  وجمعية  العّبا�ضية،  يف 
امل�ضنِّني،  "االأمل" عني احللوة وت�ضكيل جلان من 
ت�ضم  جلنة  كّل  اجتماعية،  وجلنة  �ضحّية  جلنة 
موؤمتر  عقد  من  ّنا  ومتكَّ ع�ضًوا،   15 اإىل   10 من 
للم�ضنني بالتعاون مع مدر�ضة االأق�ضى، واإعالميًّا 

اأ�ضدرنا كتاًبا عن ال�ضيخوخة".

وجود طبيب �شيخوخة حاجٌة ملّحٌة
النف�ضي  الدعم  تاأمني  على  املركز  يعمل 
مع  التوا�ضل  خالل  من  للم�ضنِّني  واالجتماعي 
�ضمن  ويوجد  ة،  واملخت�ضّ االجتماعية  املوؤ�ّض�ضات 
�ضة  متخ�ضِّ املركز  يف  اليومي  العمل  فريق 
�ضة نف�ضية ملتابعة احلاالت يف  اجتماعية ومتخ�ضِّ
املركز، ولكن ما توؤّكد م�ضرفة املركز �ضمر احلاج 
يف  الدائم  الطاقم  �ضمن  وجوده  �ضرورة  مو�ضى 
املركز هو "طبيب �ضيخوخة" ولي�ض "طبيب �ضحة 

عاّمة". 
ماجدة  ح�ضب  اليوم  ني  امل�ضنِّ مطالب  اأهّم  ا  اأمَّ
مركز  يف  الربنامج  "ا�ضتمرارية  فهي  العري�ض 
اإىل  منازلهم  من  ُتقلُّهم  حافلة  وتاأمني  �ضنابل، 
حاجات  لر�ضد  والعمل  ا،  اأي�ضً والعك�ض  املركز 
ني وتاأمينها من خالل التوا�ضل مع "االأونروا"  امل�ضنِّ
وجمعية الهالل االأحمر الفل�ضطيني ودار "االأمل" 
يف ال�ضويد". ونّوهت العري�ض اإىل اأنَّ "عقد العمل 
يف برنامج العمل مع امل�ضنني �ضينتهي خالل اأ�ضهر 
حتقيق  عند  نزواًل  العقد  جتديد  اآملًة  قليلة"، 

ني باإبقاء املركز مفتوًحا اأمامهم. مطالبة امل�ضنِّ

دورنا  باأهمّية  ال�شعور  ينحنا  برنامج 
ووجودنا يف املجتمع

ا اإىل مركز "�ضنابل"،  ياأتي احلاج حممد رحيل يوميًّ

وُي�ضيد بـ"الدور الكبري الذي يوؤديه املركز يف حياة 
ني  امل�ضنِّ وم�ضاعدة  الر�ضيدية،  خميَّم  يف  امل�ضنِّ 
من  للرفع  تواجههم  التي  العقبات  تخطي  على 
كفئٍة  باأهميَّتهم  ي�ضعروا  اأن  اأجل  ومن  معنوّياتهم 
النظر عن وجودها".  و�ضرف  تهمي�ضها  مُيكن  ال 
ه اإدارة مركز �ضنابل  ويتابع: "الربنامج الذي ُتعدُّ

رائٌع على م�ضتوى الفعاليات واالأن�ضطة والرحالت، 
وهي اأن�ضطة تتنا�ضب مع اأعمارنا".

اإح�ضان  م�ضطفى  احلاج  يقول  جهته  من 
ا، فاجلميع  منا�ضب جدًّ معنا  "التعامل  الرفاعي: 
نحتاجها  التي  اخلدمات  اأف�ضل  لتقدمي  ي�ضعى 
ترك  وهذا  اجتماعية،  اأم  نف�ضية  اأكانت  �ضواء 
خميَّم  داخل  امل�ضن  حياة  يف  واإيجابيًّا  ا  ُمهمًّ اأثًرا 
م�ضكالت  من  نعاين  نا  اأنَّ ا  خ�ضو�ضً الر�ضيدية، 
�ضحية واجتماعية عّدة، اإاّل اأنَّنا جندهم يف املركز 
يتعاملون معنا ب�ضكل �ضريع وجادٍّ لتخفيف املعاناة 

." عن كلِّ ُم�ضنٍّ
اأ�ضبَح مركز "�ضنابل" ُملتقى للم�ضنِّني، ُيداومون 
على احل�ضور اإليه يوميًّا، يت�ضامرون، ي�ضتح�ضرون 
وُيرتِجمون  اأماًل،  الغد  ير�ضمون  الذكريات، 
االأجيال.  تتناقلها  كي  اأفعااًل  والتقاليد  العادات 
اأنَّه مازال فاعاًل يف املجتمع،  هناك ي�ضعر امل�ضن 
جتربته  يرث  اأن  ويريد  به  يعتني  َمن  هناك  واأنَّ 

يف احلياة.
نا�شر �شحادي

ماجدة العري�ض: كان ي�شود 
فهم خاطئ عن طبيعة عمل 

الربنامج، والنظر اإليه من زاوية 
ماأوى للعجزة، ولكن احلقيقة اأنَّ 
الربنامج هو ترفيهي واجتماعي

احلاج م�شطفى اإح�شان 
م  الرفاعي: مركز "�شنابل" يقدِّ
اأف�شل اخلدمات �شواء اأكانت 

نف�شية اأم اجتماعية، وهذا ترك 
ا يف حياة امل�شّن  ا واإيجابيًّ اأثرًا ُمهمًّ

م الر�شيدية داخل خميَّ
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ومنافـع  وتعاون  لقاء  حمّطة  رم�شان 
للنا�ص

ي�ضهُد �ضهر رم�ضان اإقبااًل ملحوًظا وغرَي عاديٍّ 
ظروف  ومراعاة  ق  والت�ضدُّ اخلري  فعل  على 
ذوو  خا�ض  وب�ضكل  فيجود  النا�ض،  وحاجات 
عينية  ومواد  اأموال  من  لهم  ر  تي�ضَّ مبا  عة  ال�ضِّ
باخلفاء  واملحتاجني  فة  املتعفِّ االأُ�َضر  ل�ضالح 
اجلهات  بع�ض  ُتبدي  وبدورها  ِمّنة،  دون  ومن 
من ف�ضائل وموؤ�ّض�ضات اهتماًما ورعاية الأحوال 
املن�ضوين حتت لوائها وما اأمكن من عاّمة النا�ض 

َوْفَق املتاح وقدر امل�ضتطاع.
املوائـد الرم�شانّية

موقعه  بحكم  للم�ضنني،  "االأمل"  مركز  ل  حتوَّ
املوائد  الإقامة  عام  مكان  اإىل  وم�ضاحته، 
امل�ضتقّرة  االأمنية  للحالة  وكان  الرم�ضانية. 
داخل املخيَّم واالأمان الذي ي�ضعر به اأبناوؤه االأثر 
على  باإقبالهم  جتّلى  والذي  النا�ض  على  االأكرب 
العبداهلل،  عليا  املركز  مديرة  بح�ضب  امل�ضاركة 
النوع  لهذا  املركز  اأبواب  فتِح  على  ع  ُت�ضجِّ والتي 
بناًء  الرم�ضانية  املوائد  وُتقام  الن�ضاطات.  من 
للحاالت  اإفطارات  م  ُيقدِّ خري  فاعل  طلب  على 

خالل  من  اأو  املخيَّم،  يف  وامل�ضنني  االجتماعية 
تقيم  اأهلية  موؤ�ض�ضة  اأو  فل�ضطيني  ف�ضيل 
واالأ�ضبال  لالأطفال  اأو  لالأهايل  االإفطارات 
موائد   3 اإىل   2 مبعّدل  وامل�ضنني،  والك�ّضافة 
اأنَّه  اإىل  العبداهلل  ه  وتنوِّ االأ�ضبوع.  يف  رم�ضانية 
على الرغم من امل�ضافة التي تف�ضل املركز عن 
عمق املخيم واأطرافه اجلنوبية، خا�ضة بالن�ضبة 
لكبار ال�ضن، فاإنَّ االإقبال كثيف وي�ضل حـدَّ 100 

اإىل 150 �ضائًما على املائدة الرم�ضانية.
من ناحية ثانية ُتو�ضح العبداهلل اأنَّ اأهداف املوائد 
الرم�ضانية تتمثَّل ب�ضقني: االأول خريي جمتمعي، 
االأُ�َضر  عن  االأعباء  من  للتخفيف  ال�ضعي  �ضمن 
االجتماعية  احلاالت  ا  وخ�ضو�ضً الفل�ضطينية 
املركز  يف  "نعمل  وُت�ضيف:  ال�ضهداء،  وعوائل 
تلبية طلب فاعل اخلري بحذافريه"، وترى  على 
مدخاًل  املختلفة  االجتماعية  ال�ضرائح  بوجود 
االجتماعي  الرتابط  عالقات  وتعزيز  للتوا�ضل 
بينهم من جهة، ومع املركز  بني املدعوين فيما 

�ضات الداعمة من جهة اأخرى. واملوؤ�ضَّ
ا ال�ضق الثاين لهذه االأن�ضطة فيتجّلى بـ"توطيد  اأمَّ
الوطني  امل�ضرَتك  والتن�ضيق  التعاون  عالقات 

رم�شان
 يتكلَّل بالهدوء وال�شتقرار الأمني يف عني احللوة

ي عن  ال داعي لل�ضوؤال وال حاجة للتق�ضّ
رم�ضان يف املخّيمات، كما احلال يف املدن، 
فال�ضواهـد ُهنا كثريٌة ومتنّوعـٌة، وحيُث 
ـد وبدون عناء ما يدلُّ على  تلتفت َتِ
ح�ضور ال�ضهر الكرمي.

فيكفي اأن ت�ضري يف �ضوارع واأزّقة املخّيمات 
لُت�ضاهدها ُمزدانًة بالزينة احتفاًء ب�ضهر 
الرحمة واملغفرة، بينما تتالأالأ باالأ�ضواء 
على األوانها لياًل، لتتحّول لف�ضحاٍت ملّونٍة 
هني اأو عائدين  ت�ضيق باالأهايل بني متوجِّ
من اأداء ال�ضالة وزيارة االأقارب وح�ضور 
موائد االإفطار واالأُم�ضيات الرم�ضانّية، 
و�ضط اأجواء من االأُلفة واملحّبة.

وهذا احلال ينطبق على ميَّم عني 
ا  احللوة يف �ضهر رم�ضان الف�ضيل. وممَّ
ال �ضك فيه، فاإنَّ حالة اال�ضتقرار واالأمن 
االجتماعي ال�ضائدة ُتعدُّ ال�ضبب الرئي�ض 
يف حتريك عجلة الدورة احلياتية 
الرم�ضانية اليومية يف املخيَّم.
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كون  الفل�ضطيني"،  وال�ضعبي  واالإ�ضالمي 
اأهلية،  موؤ�ض�ضة  اأو  ف�ضيل  الدعـوة  �ضاحب 
بح�ضب العبداهلل، التي تردف: "هنا ال بدَّ من 
مركز  يف  املنا�ضالت  لالأخوات  التحية  توجيه 
"االأمل" للم�ضنني، وحتديًدا يف جلنة االإفطارات 
امل�ضوؤوليات،  ل  حتمُّ يف  لتفانيهن  الرم�ضانية 
م�ضوؤولها  وب�ضخ�ض  "فتح"  حلركة  ُن  ُنثمِّ كما 
يف منطقة �ضيدا العميد ماهر �ضبايطة ُح�ضَن 

التوا�ضل والتن�ضيق مع املركز".
ركـود  رها  ُيعكِّ الرم�شانية  الأجـواء 

اقت�شادي
خمّيمات  يف  ال�ضعبية  اللجان  م�ضوؤول  ي�ضف 
الفل�ضطينية  ال�ضيا�ضية  القيادة  ع�ضو  �ضيدا 
اأبو �ضالح االأجواء الرم�ضانية  د.عبدالرحمن 
ويلفت  واملمّيزة،  باالإميانّية  احللوة  عني  يف 
العام  املناخ  على  واالأمان  االأمن  �ضيطرة  اإىل 
اإ�ضكاالٍت ُتذَكر يف الفرتة  للمخيَّم وعدم وقوع 
بني  كامل  تن�ضيق  بوجود  ًها  ُمنوِّ املن�ضرمة 
اجلميع  من  ا  حر�ضً كاّفًة  الفل�ضطينية  القوى 
االأمن  مناخات  لتعزيز  اجلهود  كلِّ  بذل  على 

واال�ضتقرار يف املخيَّم واجلوار.
االأو�ضاع  هذه  جُتاري  اأن  ُيفرَت�ض  حني  ويف 
م�ضتوى  على  وفاعلٌة  ن�ضطٌة  حركٌة  امل�ضتقّرة 
االأمن  باعتبار  املخيَّم  يف  احلياتية  الدورة 
العجلة  لتفعيل  ا  جدًّ و�ضروريًّا  اأ�ضا�ضيًّا  ركًنا 
االقت�ضادية، فاإنَّ امل�ضهد العام يف عني احللوة 
بح�ضب حديث د.اأبو �ضالح ال يدلُّ على ذلك، 
�ضاع  واتِّ العمل،  فر�ض  بـ"ُندرة  ذلك  ُمعلِّاًل 
ال�ضهري،  الراتب  وتدين  البطالة،  ظاهرة 

فني  للموظَّ وخالفه  الُعّمال  واأجور 
الفل�ضطينيني".

ف د.اأبو �ضالح  من ناحية اأخـرى يتوقَّ
ره  حيال حركة البناء واالإعمار ملا توفِّ
من فر�ض عمل عديدة ومتنوعة من 
االقت�ضادية  العجلة  حتريك  �ضاأنها 
"ِبا�ضم اللجان  يف املخّيم، وُي�ضيف: 
اجلي�ض  قيادة  على  نتمّنى  واالأهايل 
زغيب  ال�ضهيد  ثكنة  يف  اللبناين 
تفعيل  النافـذة  اللبنانية  واجلهات 
الفل�ضطينية  اجلهات  مع  التعاون 
بعودة  ال�ضماح  اأجل  من  ة  املخت�ضّ
وحتى  وتوابعها،  البناء  مواد  اإدخال 
ذلك نرجو العمل على ت�ضريع وترية 
اإ�ضدار تراخي�ض اإدخال مواد البناء 
واأعمال  البناء  بق�ضد  النا�ض  لعاّمة 
ن�ضكر  كما  بيوتهم.  يف  الرتميم 
الرتاخي�ض  اإ�ضدار  على  القّيمني 
املنكوبة  االأحياء  باإعمار  ة  اخلا�ضّ
كحي  املا�ضية  اال�ضتباكات  جّراء 
الطرية وحي ال�ضحون واجلوار على 

عليها  االأهايل  ح�ضول  ت�ضريع  اأمل 
وقـدر االإمكان".

ويختم م�ضوؤول اللجان ال�ضعبية د.عبدالرحمن 
�ضات كاّفًة  اأبو �ضالح حديثه قائاًل: "ندعو املوؤ�ضَّ
رم�ضان  كلِّ  يف  كما  ع  �ضُتوزَّ التي  املواد  ل�ضراء 
ار خمّيم عني احللوة ال �ضيما اأنَّ جلنة  من جُتّ
اأ�ضدرت نداًء بذلك، وناأمُل  الُتّجار يف املخيَّم 
ا �ضراء ما يرونه منا�ضًبا  من اأهلنا الكرام اأي�ضً

من حاجّياتهم ومن مقتنيات 
�ضوق خميَّم  الفطر من  عيد 

عني احللوة".
ا�شتطالعات ومواقف

يف  االأهايل  عموم  ل  ُي�ضجِّ
خميَّم عني احللوة ارتياَحُهم 
يف  واال�ضتقرار  االأمن  حلالة 
يقول  جهته،  ومن  املخيَّم. 
ف  اأبو اأحمد: "نتمّنى اأن ُتخفِّ
اللبنانية  االأمنية  احلواجز 
مداخل  عند  اإجراءاتها 
ا  ممَّ الرئي�ضة،  املخيَّم 
اجلوار  يف  اأهلنا  ع  �ضُي�ضجِّ
من  الت�ضّوق  على  اللبناين 
الفل�ضطيني  ا  اأمَّ املخّيم". 
القوة  فيدعـو  عارف  اأبو 
للعمل  امل�ضرتكة  الفل�ضطينية 
على �ضبط حركـة الدراجات 
اأّي �ضّرر  ًبا من  النارية حت�ضُّ

قد يلحق باالأطفال واملاّرة.
العبداهلل  �ضكري  اأبو  ا  اأمَّ
فريفُق �ضكَره للجهات املانحة 
بيوتهم  ترميم  على  االأهايل  ُت�ضاعد  التي 
بدعوتهم لتح�ضني معايريهم جلهة املوا�ضفات 
اأمرية:  الطالبة  تقول  فيما  امل�ضاعدة،  وقيمة 
وكمان  الدرا�ضي  العام  مرَّ  هلل،  "احلمد 
بتبقى  اهلل  �ضاء  واإن  خري،  على  االمتحانات 

االأحوال على طول هيك".
تقرير: وليد دربا�ص

اأبو اأحمد: 
نتمّنى اأن 

ف احلواجز  ُتخفِّ
الأمنية 

اللبنانية 
اإجراءاتها عند 
م  مداخل املخيَّ

الرئي�شة، 
ع  ا �شُي�شجِّ ممَّ

اأهلنا يف اجلوار 
اللبناين على 
الت�شّوق من 

املخّيم

د.عبدالرحمن 
اأبو �شالح: ندعو 

املوؤ�ش�شات 
كاّفًة ل�شراء 
املواد التي 

�شُتوزَّع كما يف 
كلِّ رم�شان من 
ار خمّيم عني  جُتّ
احللوة، وناأمُل 
ا  من اأهلنا اأي�شً
�شراء حاجّيات 
عيد الفطر من 
�شوق املخيَّم
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ق�شة اللجوء
ة اللجوء الفل�ضطيني من �ضوريا  تعوُد ف�ضوُل ق�ضّ
ر  ُتوفِّ اأعوام خلت، حيُث مل  �ضبعة  اإىل  لبنان  اإىل 
هم  االأزمة ال�ضورية الالجئني الفل�ضطينيني من كيِّ
بنريانها على الرغم من اإعالن فل�ضطينيي �ضوريا 
وقوفهم على احلياد من االأزمة ال�ضورية واالقتتال 

الداخلي ال�ضوري.
هذا احلياد مل ي�ضفع للفل�ضطينيني، وقامت بع�ض 
االأطراف ال�ضورية باحتالل املخّيمات الفل�ضطينية 
يف �ضوريا ُعنوًة وحتويلها اإىل مركز انطالق ل�ضنِّ 
املخيَّمات  فعلقت  االآخر،  الطرف  على  هجمات 
املعار�ضة  مطرقة  بني  الفل�ضطينيون  ومعها 
النزوح  ة  ق�ضّ بعدها  لتبداأ  النظام،  و�ضندان 
ل التاريخ  الفل�ضطيني من �ضوريا اإىل لبنان، ولُي�ضجِّ

نكبًة جديدًة يف تاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني.
من �شوريا اإىل لبنان

نزحت عن  ال�ضورية  الفل�ضطينية  العائالت  مئاُت 
ديارها م�ضًيا يف م�ضهد �ضبيه بنكبة العام 1948. 
الفل�ضطينيون  وجَد  ال�ضوري  االقتتال  بداية  فمع 
اأنف�ضهم يزحفون باجّتاه اأقرب حدود لهم هرًبا من 

اأتون احلرب ال�ضورية. الوجهة التي كان يتمّناها 
اأنف�ضهم  وجدوا  لكّنهم  فل�ضطني،  هي  النازحون 

ينزحون باجّتاه احلدود ال�ضورية اللبنانية.
لبنان  اإىل  الفل�ضطينيني  النازحني  دخول  ومع 
االأغلبية  اأنَّ  ًة  خا�ضّ جديدٍة  معاناٍة  رحلُة  بداأت 
ال�ضاحقة من النازحني تركوا وراءهم كلَّ ما جنوه 
منذ العام 1948، وو�ضل االأمر ببع�ضهم اإىل النوم 
يف  يكن  ومل  لهم،  م�ضكن  تاأمني  حلني  العراء  يف 
ا�ضتقبال هوؤالء اإاّل املخيَّمات الفل�ضطينية املنت�ضرة 

يف لبنان.
هذه املخيَّمات التي على الرغم من و�ضعها املزري 
ا�ضتقبلت النازحني الفل�ضطينيني، واقت�ضمت معهم 
لهم،  الكثري  فعل  ت�ضتطع  مل  ها  لكنَّ العي�ض،  لقمة 
َور التمييز العن�ضري  وهي التي تعاين من اأب�ضع �ضُ
بحقِّ قاطنيها، فكيف هو احلال بالن�ضبة لل�ضيوف 

اجُلدد.
النازحني  معها  ل  لُتحوِّ ال�ضنوات  ت  ومرَّ
الفل�ضطينيني من �ضوريا اإىل الطبقة االأكرث فقًرا 
"االأونروا"  تقاُع�ض  ظلِّ  يف  لبنان  خميَّمات  يف 
مات الدولية عن م�ضاعدتهم بال�ضكل الذي  واملنظَّ

يف  اجلديدة  احلياة  اأعباء  مواجهة  من  ُنهم  مُيكِّ
غربتهم الق�ضرية.

�شهر رم�شان والنازحني
مترُّ االأياُم ثقيلًة على النازحني الفل�ضطينيني من 
�ضوريا، وثقُل االأيام هذه يزداد يف �ضهر اخلري ملا 
ُيثِقل كاهلهم  الذي  االأمر  ة،  له من طقو�ض خا�ضّ
وتقاليدهم  عاداتهم  حتى  الدعم.  غياب  ظلِّ  يف 
ظلِّ  ففي  ال�ضابق،  يف  عليه  كانت  ا  عمَّ اختلفت 
املنازل  اإيجارات  وارتفاع  الثابتة  املداخيل  غياب 
ن الكثري من العائالت من  التي يقطنونها مل تتمكَّ
رم�ضانية  ب�ضفرة  واكتفت  البع�ض،  بع�ضها  زيارة 

فقرية ال ُت�ضمن وال ُتغني من جوع.
االأحيان  من  كثري  يف  اقت�ضرت  رم�ضانية  �ضفرة 
اخلرّيين  بع�ض  مها  قدَّ التي  امل�ضاعدات  على 
كاهل  عن  للتخفيف  رم�ضان  �ضهر  بداية  مع 
اإىل  كافيًة  تكن  مل  ها  لكنَّ الفل�ضطينيني  النازحني 
الب�ضمَة يف �ضهر رم�ضان،  للنازحني  ُتعيد  اأن  حدِّ 
ويف بع�ض احلاالت اقت�ضرت �ضفرة رم�ضان على 
كفيلًة  كانت  ومعلَّبات  الياب�ض  ك�ضرات من اخلبز 

عيُد..." كلماٌت  يا  ُعدَت  حاٍل  باأّي  "عيٌد 
اتها معاناة الالجئني  حتمُل يف طيَّ
الفل�شطينيني الذين نزحوا من �شوريا اإىل 
املخيَّمات الفل�شطينية يف لبنان، اإذ ُيطلِّ عيد 
الفطر علينا هذا العام ويف جعبة النازحني 
الفل�شطينيني اأُمنيٌة واحدٌة هي العودة اإىل 
ديارهم التي نزحوا عنها.

كيف ا�شتقبل 
فل�شطينّيو �شوريا 

رم�شان والعيد؟
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من  احلياة  قيد  على  باإبقائهم 
العودة  يف  االأمل  يفِقدوا  اأن  دون 

اإىل ديارهم.
عيونهم  ويف   – هوؤالء  وي�ضتذكر 
عليه  كان  ما  احل�ضرة-  مالمح 
فال�ضفرة  النزوح،  قبل  احلال 
الرم�ضانية مل تكن تخلو من عدٍد 
جانب  اإىل  الرئي�ضة  االأطباق  من 
ا الو�ضع  احللويات الرم�ضانية. اأمَّ
النازحون  يعي�ضه  الذي  احلايل 
فال ي�ضبه ب�ضيء حياتهم ال�ضابقة 
منهم  االأكرثية  قدرة  غياب  مع 
�ضهر  العي�ض يف  لقمة  تاأمني  على 

رم�ضان.

العيد والنازحون
النازحني  على  بطيًئا  العام  هذا  العيُد  اأطلَّ 
معاين  من  الكثري  عنه  وغابت  الفل�ضطينيني، 
االأهل  عن  االبتعاد  ب�ضبب  ا  اإمَّ والبهجة  الفرحة 
االأهايل  معظم  قدرة  عدم  ب�ضبب  اأو  واالأ�ضدقاء 

العيد  ثياب  �ضراء  على 
لالأطفال. وعن ذلك يقول "اأبو 
املقيمني  النازحني  خالد" اأحد 
الرباجنة:  برج  خميَّم  يف 
ل العيُد اإىل يوم من االأيام  "حتوَّ
منذ  بهجَتُه  وفقَد  العادية، 
اأحد  فال  لبنان،  اإىل  قدومنا 
يلتفت للنازح وال لعائلته يف هذا 

ال�ضهر الف�ضيل".
"اأبو  قلَب  يعت�ضر  ما  اأكرُث 
هذا  قدرته  عدم  هو  خالد" 
العيد  �ضراء مالب�ض  العام على 
الرغم  فعلى  االأربعة،  الأطفاله 
لتاأمني  امل�ضتميتة  حماوالته  من 
مالب�ض العيد الأطفاله اإاّل اأنَّ جهوده باءت بالف�ضل 
يف ظلِّ تراجع عمله خالل �ضهر رم�ضان. ويت�ضاءل 
العيد  ثياب  اأ�ضرتي  اأن  يل  "كيف  خالد":  "اأبو 
اأعمل خالل �ضهر رم�ضان �ضوى  واأنا مل  الأطفايل 
اأعمالها  العائالت  معظم  تاأجيل  جّراء  اأيام  �ضتة 

اإىل ما بعد العيد".

اأحمد: مل 
ا�شتقبل يف حمّلي 
للمالب�ض اأي زبوٍن 

من النازحني 
الفل�شطينيني 
من �شوريا خالل 
رم�شان، ب�شبب 
انعدام القدرة 

ال�شرائية لديهم

ال  من  احللول  اجرتحت  خالد"  "اأم  زوجته  لكنَّ 
قلوب  اإىل  البهجة  ُتدِخَل  اأن  وا�ضتطاعت  �ضيء، 
املالب�ض  بع�ض  ا�ضتعارة  االأربعة من خالل  اأطفالها 
ها خالل العيد اأن ُتبقي على  من اأقربائها، وكان همُّ
يف  اإعادتها  من  ن  تتمكَّ حتى  نظيفًة  املالب�ض  هذه 

اآخر اأيام العيد.
اأيام  اإىل  العيُد  ل  حتوَّ "لقد  خالد":  "اأبو  وُي�ضيف 
ابتعادنا  ب�ضبب  مثلي  ولكثريين  يل  بالن�ضبة  �ضوداء 
عن منازلنا التي اأَِلفَناها واالأهل واالأ�ضدقاء. فاأكرُث 
معايدة  زيارات  هو  ال�ضابق  يف  العيد  ز  مُييِّ كان  ما 
ُم�ضّتتًة  اأ�ضبحت  اليوم  الكبرية  عائلتي  لكن  االأهل، 

يف عدٍد من الدول".
اأحد  �ضاحب  "اأحمد"،  ده  ُيوؤكِّ خالد"  "اأبو  كالُم 
قد  يكون  اأن  ينفي  اإذ  املخيَّم،  يف  االألب�ضة  حماّلت 
ا�ضتقبل يف حمّله اأيًّا من النازحني الفل�ضطينيني من 
�ضوريا، وُيعلِّل "اأحمد" غياب هوؤالء الزبائن بانعدام 
القدرة ال�ضرائية لديهم الفًتا اإىل اأنَّهم باتوا الطبقة 

االأكرث فقًرا يف املخيَّم.
وي�ضتذكر "اأحمد" ا�ضتقباله العيد الفائت يف حمّله 
زبوًنا واحًدا من النازحني الفل�ضطينيني، وُيق�ِضم اأنَّ 
الزبون الوحيد الذي ا�ضتقبله ابتاع مالب�ضه بالدين 
اإذ مل تكن لديه القدرة على دفع ثمنها نقًدا. لكنَّ 
واجلمعيات  ين  اخلريِّ "بع�ض  اأنَّ  ُيخفي  "اأحمد" ال 
الأطفال  اجلديدة  املالب�ض  بع�ض  بتقدمي  يقومون 
ال�ضبب  ذلك  يكون  وقد  العيد،  مبنا�ضبة  النازحني 
املالب�ض  �ضراء  عن  الزبائن  عزوف  وراء  احلقيقي 

من املحالت".

وت�شتمرُّ املعاناة
�ضوريا  من  الفل�ضطينيني  النازحني  معاناة  ت�ضتمرُّ 
كثريون  يرى  وال  لبنان،  يف  ال�ضتات  خميَّمات  اإىل 
ظلِّ  يف  قريبة  �ضوريا  اإىل  العودة  اأنَّ  هوؤالء  من 
تدمري معظم املخيَّمات يف �ضوريا من ِقَبل االأطراف 
الإعادة  بوادر  ة  اأيَّ غياب  ظلِّ  ويف  املت�ضارعة، 

النازحني اإىل خميَّماتهم.
وفقد  الفرحة،  النازحني  وجوُه  فقدت  النزوح  مع 
يحملها،  التي  البهجة  مظاهر  كلَّ  العيُد  معه 
باالأ�ضى  ال�ضعور  بني  لديهم  امل�ضاعر  واختلطت 
وغمو�ض امل�ضتقبل، لكنَّ االأمنية الوحيدة التي اأجمع 
ن التقتهم "القد�ض" هي  عليها جميع النازحني ممَّ

العودة اإىل الديار.
ح�شن بكري 

ل  اأبو خالد: حتوَّ
العيُد اإىل يوم من 

الأيام العادية، 
وفقَد بهجته منذ 

قدومنا اإىل لبنان، 
فال اأحد يلتفت للنازح 

ول لعائلته يف هذا 
ال�شهر الف�شيل
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بو�ضائل  تاأثَّر  الذي  العربي  ال�ضباب  وكباقي 
من  كبري  عدد  ظهَر  االجتماعي  التوا�ضل 
"تويرت"،  ة  من�ضّ على  الفل�ضطينيني  دين  املغرِّ
وبدوؤوا باإن�ضاء ح�ضابات لهم خا�ضوا من خاللها 

معارك يومّية مع قوات االحتالل ال�ضهيوين.
ما هو "تويرت"؟

"تويرت" اأنَّها  �ضبكة  �ضي  موؤ�ضِّ بال  مل يخطر يف 
�ض  الـُمتَعطِّ ال�ضباب  بيد  االأوىل  االأداة  �ضت�ضبح 
لت �ضبكة "تويرت" بعد 4 �ضنوات  للتغيري، اإذ حتوَّ
من تاأ�ضي�ضها اإىل االأداة االأوىل بيد ال�ضباب يف 
الدعوة اإىل املظاهرات واإىل التغيري االجتماعي 
من  االأكرب  الن�ضيب  وكان  والدميوقراطي. 
نقل  اإذ  العربي  العامل  يف  "تويرت"  ا�ضتخدام 
العربي  العامل  يف  يح�ضل  ما  االنرتنت  ُن�ضطاء 
ا نقلته و�ضائل االإعالم التقليدية،  اأكرث بكثري ممَّ
بحدِّ  النُّ�ضطاء  اأنَّ  اإىل  يعود  ذلك  يف  وال�ضبب 

اع اخلرب هذه املّرة. نَّ ذاتهم ُهم َمن كانوا �ضُ
ن  مُتكِّ رة  ُم�ضغَّ تدوين  خدمة  هو  فـ"تويرت" 
تزيد  ال  ق�ضرية  ر�ضائل  ن�ضر  من  امل�ضتخِدم 
خالل  من  ا�ضتخدامه  وميكن  حرًفا،   142 عن 
بحيُث  النّقالة،  والهواتف  املكتبية  التطبيقات 
يقوم امل�ضتخِدم بن�ضر ر�ضالته من خالل ح�ضابه، 
وميكن  "تويرت".  �ضبكة  على  مبا�ضرًة  لتنت�ضر 
االإخبارية  التغذية  على  احل�ضول  للم�ضتخِدم 
املو�ضوع  وَو�ْضم  مفاتيح  كلمات  و�ضع  مبجرد 

الذي يهتمُّ مبتابعته لتظهر لديه جميع االأخبار 
التي تتناول املو�ضوع.

اإي�ضال  يف  �ضرعته  يف  "تويرت"  اأهمّية  وتكمن 
للم�ضتخِدم  ميكن  ال  اإذ  وانت�ضارها،  الر�ضائل 
حتديد خا�ضّية َمن باإمكانه قراءة الر�ضائل وَمن 
د  ال، وهو بذلك تفوق على "في�ضبوك" الذي ُيحدِّ
امل�ضتخِدم.  ر�ضائل  قراءة  ميكنها  التي  اجلهة 
اأداٍة  اإىل  ل  حتوَّ "تويرت"  اأن  الدرا�ضات  د  وُتوؤكِّ
ُمبكرة لر�ضد الثورات ال�ضعبية القادمة ما حدا 
بعدٍد كبري من احلكومات اإىل مراقبته وحظره 

يف كثري من االأحيان.
العربية الثورات  "تويرت" زعيُم 

"تويرت"  اأنَّ  يف العام 2009 كان اجلميع يعتقد 
والتوا�ضل  ال�ضداقات  لتكوين  موقع  جمرد  هو 
 2010 العام  اأطلَّ  اإن  ما  لكن  االأ�ضدقاء،  بني 
ًة  براأ�ضه حتى زاد الت�ضبيك على "تويرت" خا�ضّ
 20 امل�ضتخِدمني  عدُد  بلغ  اإذ  العربي  العامل  يف 
مليون م�ضتخَدم عربي ن�ضط على �ضبكة "تويرت"، 
هذه  رحم  من  العربية  الثورات  بعدها  لتخرج 
لها ال�ضباب العربي اإىل اأداة  ال�ضبكة بعد اأن حوَّ
للتعبري عن مطالبهم وغ�ضبهم من ممار�ضات 
اإىل  امل�ضتخِدمني  ببع�ض  االأمُر  وو�ضل  ال�ضلطة، 
ٍك  و�ضف تويرت بـ"زعيم الثورات العربية" وحمرِّ
ال ُي�ضتهان به يف انت�ضار املعلومات التي ي�ضعب 

مراقبتها.

"تويرت" 
والق�شّية الفل�شطينّية
العرب، حتى  دين  املغرِّ "تويرت" عدًدا كبرًيا من  العام 2006 جذَب موقع  انطالقته يف    منُذ 
العامل  يف  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  االأحداث  يف  الرئي�ضيني  الفاعلني  اأحد  املوقع  هذا  اأ�ضبح 
ل اإىل واحٍد من االأ�ضلحة  دين العرب، بل حتوَّ العربي. ومل يقت�ضر دور "تويرت" على جذب املغرِّ
الفَتّاكة بيد ال�ضباب العربي، والتي �ضاهمت يف �ضقوط عدٍد من االأنظمة العربية يف ما ُعِرَف 

بالربيع العربي.

على  املعلومات  انت�ضار  على  االأبرز  املثال  ولعلَّ 
ال�ضاب  ة  ق�ضّ يف  ح�ضل  ما  "تويرت"  موقع 
من  الرغم  وعلى  اإذ  تون�ض،  "البوعزيزي" يف 
انت�ضرت  اأنَّها  اإال  احلادثة  على  ال�ضلطات  تكتُّم 
ب�ضرعة الربق على "تويرت"، ومل مي�ِض اأكرث من 
ة قد انت�ضرت  5 اأيام على احلادثة، وكانت الق�ضّ

اأكرث من 400 األف مّرة على "تويرت".
م�ضهد  انت�ضار  مع  م�ضر  يف  امل�ضهد  ر  وتكرَّ
مرميًة  عليها  ُعرِثَ  التي  �ضعيد"  "خالد  جّثة 
اإىل  "تويرت"  بعدها  ل  ليتحوَّ اال�ضكندرية،  يف 
التي �ضهدتها  املليونية  للمظاهرة  االأول  ق  املن�ضِّ

�ضاحة التحرير يف القاهرة.
الفل�شطيني "تويرت" وال�شباب 

ا يح�ضل  مل يكن ال�ضباب الفل�ضطيني بعيًدا عمَّ
العام  منذ  هوؤالء  عمد  اإذ  العربي،  العامل  يف 
على  لها  ح�ضر  ال  ح�ضابات  اإن�ضاء  اإىل   2012
للتعريف  منهم  حماولة  يف  ة،  املن�ضّ هذه 
التعاطف  وا�ضتدراج  الفل�ضطينية،  بالق�ضية 
اليومية  املعاناة  ولنقل  ق�ضّيتهم،  مع  االأُمَمي 
اء  جرَّ الفل�ضطيني  ال�ضعب  يواجهها  التي 

االحتالل ال�ضهيوين.
ل "تويرت" اإىل واحد من   ومنذ العام 2012 حتوَّ
الفل�ضطيني  ال�ضباب  ي�ضتخدمها  التي  االأ�ضلحة 
عن  وتدوينات  حّية  مقاطع  اإر�ضال  خالل  من 
من  العديد  وك�ضفت  ال�ضهيونية.  االنتهاكات 
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ال�ضباب  معظم  اأنَّ  واالإح�ضاءات  الدرا�ضات 
الفل�ضطيني يعتمد يف ح�ضوله على االأخبار على 
�ضبكات و�ضائل التوا�ضل االجتماعي، ونادًرا ما 

يعتمد على و�ضائل االإعالم التقليدية يف ذلك.
الق�شية  لداعمي  ل  املف�شَّ "تويرت" 

الفل�شطينية
لة لل�ضباب  ة املف�ضَّ ل موقع "تويرت" اإىل املن�ضَّ حتوَّ
الفل�ضطينية  الق�ضية  ولداعمي  الفل�ضطيني 
دة باجلرائم ال�ضهيونية  للقيام باحلمالت املندِّ
بحقِّ ال�ضعب الفل�ضطيني، ويعود ال�ضبب يف ذلك 
التفاعل  اأكرب من  "تويرت" ُيتيُح قدًرا  اإىل كون 
التوا�ضل  مواقع  من  اآخر  موقع  اأيِّ  مع  مقارنة 
غرميه  على  ق  تفوَّ بذلك  وهو  االجتماعي، 
اإىل  ر�ضخ  االأخري  كون  "في�ضبوك"،  التقليدي 
من  املئات  اإغالق  يف  ال�ضهيونية  االإمالءات 

احل�ضابات الداعمة للق�ضية الفل�ضطينية.
د الن�ضطاء الفل�ضطينيون اأنَّ عملية اإغالق  ويوؤكِّ
�ضلطات  مع  الكامل  بالتن�ضيق  ت  متَّ احل�ضابات 
"في�ضبوك"  اإدارة  اإىل  مت  قدَّ التي  االحتالل 
موقع  على  الن�ضطاء  ح�ضابات  باأ�ضماء  قائمًة 
احل�ضابات  هذه  اأنَّ  اعتبار  على  "في�ضبوك" 
ُمعادية للكيان ال�ضهيوين، فما كان من االأخرية 
"في�ضبوك"  اإدارة  لكنَّ  باإغالقها.  اأن قامت  اإال 
احل�ضابات  اأغلقت  باأنَّها  هذا  اإجراءها  رت  برَّ

عة على العنف. املعادية لل�ضامية وامل�ضجِّ
من  �ضخط  حالة  ُتقابلها  "في�ضبوك"  تربيرات 
اإدارة  يتَّهمون  الذين  الفل�ضطينيني،  الن�ضطاء 
ففي  هم،  بحقِّ العن�ضري  بالتمييز  "في�ضبوك" 

اأكرث  في�ضبوك  اإدارة  فيه  اأغلقت  الذي  الوقت 
للق�ضية  الداعمة  احل�ضابات  من   %80 من 

الفل�ضطينية كانت تغ�ضُّ النظر عن احل�ضابات 
�ض على  الداعمة للكيان ال�ضهيوين، والتي حترِّ

العنف �ضدَّ ال�ضعب الفل�ضطيني االأعزل. 
�ضنَّ  اإذ  احلد،  هذا  عند  االأمر  يِقف  ومل 
مواقع  عرب  حملًة  الفل�ضطينيون  الن�ضطاء 
اإدارة  مبوقف  للتنديد  االجتماعي  التوا�ضل 
من  ُمعادًيا  موقًفا  اتَّخذت  التي  "في�ضبوك" 
ال�ضعب الفل�ضطيني وق�ضّيته بعد االجتماع الذي 
ُعِقَد بني ممثِّلني عن الكيان ال�ضهيوين واإدارة 

املحتّلة. االأرا�ضي  "في�ضبوك" يف 
للق�ضية  الداعمني  الن�ضطاء  دفع  ذلك  كلُّ 
الفل�ضطينية اإىل فتح جبهة جديدة على الكيان 
ال�ضهيوين من خالل موقع "تويرت" الذي �ضهد 
يف ال�ضهر االأخري من العام املا�ضي اإن�ضاء اأكرث 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  داعٍم  األف ح�ضاٍب  من 12 

والق�ضية الفل�ضطينية.
وُيفيد الن�ضطاء الفل�ضطينيون املنت�ضرون بكرثة 
"تويرت" رف�ضت  اإدارة  "تويرت" باأنَّ  على موقع 
باإغالق  ال�ضهيونية  االإمالءات  اإىل  الر�ضوخ 
التبليغات واحلرب  ح�ضاباتهم على الرغم من 

ال�ضعواء التي واجهتها هذه احل�ضابات.
مون على املوقع اأنَّ احل�ضابات الداعمة  ويرى القيِّ
ع على  للق�ضية الفل�ضطينية هي ح�ضابات ال ُت�ضجِّ
ل�ضعب  عادلة  ق�ضية  نقل  حتاول  ا  اإنَّ العنف، 
اأعزل، ما دفع احلكومة ال�ضهيونية اإىل تهديد 
ه اإىل الق�ضاء ملقا�ضاتهم  اإدارة "تويرت" بالتوجُّ
احلكومة  تعبري  حدِّ  على  الفل�ضطينيني  الأن 
اإىل  "تويرت"  حتويل  يف  )جنحوا  ال�ضهيونية 
االأمر  االإرهابية(،  للمنظمات  داعمة  من�ضة 

الذي رف�ضته اإدارة "تويرت" جُمددًا.
مل نعد بحاجة اإليكم

يف  ا�ضُتخِدَمت  اإليكم"  بحاجة  نعد  "مل  جملة 
الو�ضوم  اأحد  وهي  اإلكرتونية،  حملة  من  اأكرث 
االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  انت�ضرت على  التي 
ذلك  من  الهدف  وكان  "تويرت"،  مها  مقدَّ ويف 
الفل�ضطيني  ال�ضباب  من  ر�ضالة  توجيه  الو�ضم 
اإىل  الفل�ضطينية  الق�ضية  مع  واملتعاطفني 
الق�ضية  غيَّبت  التي  التقليدية  االإعالم  و�ضائل 
َمفادها:  االإخبارية  ن�ضراتها  عن  الفل�ضطينية 
و�ضائل  فلدينا  الفل�ضطينية  الق�ضية  غابت  واإن 

التوا�ضل االجتماعي لن�ضر ق�ضّيتنا.
ح�شن بكري

ال�شباب الفل�شطيني 
اأن�شاأ ح�شابات ل ح�شر لها على 

بالق�شية  "تويرت" للتعريف 
الفل�شطينية، وا�شتدراج 

التعاطف الأُمَمي مع ق�شّيتهم، 
ولنقل املعاناة اليومية التي 

يواجهها �شعبنا

مون على "تويرت"  يرى القيِّ
اأنَّ احل�شابات الداعمة للق�شية 

الفل�شطينية هي ح�شابات ل 
ا حتاول  ع على العنف، اإنَّ ُت�شجِّ

نقل ق�شية عادلة ل�شعب اأعزل
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بنجامني لدرا 
من ال�شويد 
اإىل فل�شطني 

�شرًيا على 
الالحق الأقدام لم  الظُّ بهول  ِدمُت  �شُ

بالفل�شطينيني!
منُذ  الدرا  بنجامني  مع  فل�ضطني  حبُّ  ين�ضاأ  مل 
ال�ضغر، فهو كما يروي مل يكن قد �َضِمع بفل�ضطني 
رحلًة  اأنَّ  غري  حميطه،  اأو  مدر�ضته  يف  وق�ضّيتها 
ت كلَّ ذلك، حيُث يقول  اليابان غريَّ اإىل  ق�ضريًة 
ملجّلة "القد�ض": "منُذ نحو اأربع �ضنوات �ضافرُت 
وخالل  كاملًة.  �ضنًة  هناك  وع�ضُت  اليابان،  اإىل 
فتاًة  �ضمعُت  الدرا�ضّية،  ال�ضفوف  اأحد  ح�ضوري 
جّراء  �ضعبها  معاناة  عن  ث  تتحدَّ فل�ضطينيًة 
الفل�ضطينيني،  بحقِّ  االإ�ضرائيلية  االنتهاكات 
التمييز  )اإ�ضرائيل( وممار�ضتها  �ضوء  وعن مدى 
يف  لدي  يكن  ومل  واحدة،  دولة  يف  املواطنني  بني 
حينها اأدنى فكرة عن فل�ضطني اأو )اإ�ضرائيل( لذا 

لل�ضويد  عودتي  وبعد  االأمر.  مع  متفاعاًل  اأكن  مل 
كجامع  االأحمر  ال�ضليب  جمعية  مع  العمل  بداأُت 
من  فل�ضطيني  �ضخ�ض  هناك  وكان  ٍللتربُّعات، 
عملنا،  فريق  �ضمن  �ضوريا  يف  الريموك  خميَّم 
فزاد  الفل�ضطينية،  الق�ضية  عن  القليل  واأخربين 
االأمر من ف�ضويل حول هذه امل�ضاألة، الأنَّ مثل هذا 
الو�ضع والظلم ال ميكن ت�ضديقه عندما ت�ضمع به 
للمّرة االأوىل. فقلُت لنف�ضي ح�ضًنا �ضاأبحث عن هذا 
االأمر، وبالفعل بداأُت البحث عرب �ضبكة االنرتنت، 
وكنت كّلما قراأت اأكرث عن ذلك اكت�ضفت اأنَّ االأمر 
ر، خا�ضًة عندما قراأت عن  ا اأت�ضوَّ اأكرث جنوًنا، ممَّ

تفا�ضيل ما ح�ضل يف العام 1967 )النك�ضة(".
وي�ضيف: "بداأت اأُتابع و�ضائل االإعالم الفل�ضطينية، 
ومع كلِّ يوم اأتابع فيه كنُت اأرى اأكرث كيف تعتقل 

   من مدينة غوتنربغ ال�ضويدية، بداأ 
النا�ضط ال�ضويدي يف جمال حقوق االإن�ضان 
بنجامني الدرا )25 عاًما( رحلته اإىل 
فل�ضطني �ضرًيا على االأقدام قبل ع�ضرة 
اأ�ضهر، َعرَبَ خاللها نحو 12 بلًدا من بينها 
لبنان. ولالطالع على تربته والر�ضالة 
التي حتملها رحلته، التقت جملة "القد�ض" 
الدرا خالل مروره يف ميَّم البداوي 
�ضمايل لبنان قبل اأن يتابع جولته يف �ضائر 
املخيَّمات، ومنها اإىل االأردن، ُثمَّ فل�ضطني.
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وتزج  والن�ضاء  االأطفال  )اإ�ضرائيل( 
تهدم  وكيف  الزنازين،  يف  بهم 
املدنيني  على  النار  وُتطلق  البيوت، 
كلُّه  وهذا  مربر،  اأيِّ  بدون  ل  الُعزَّ
االإن�ضانية.  بحقِّ  كارثًة  ُيعدُّ  بنظري 
عت لزيارة  ومع كلِّ ما �ضاهدته ت�ضجَّ
العام  يف  ذلك  وفعلُت  فل�ضطني، 
املا�ضي، وكانت جتربة قوّية حقيقية، 
اأي اأن ترى كيف يعي�ض النا�ض، كيف 
اأن  مكان،  كلِّ  يف  اجلنود  ينت�ضر 
جدار  من  تني  مرَّ اأعلى  جداًرا  ترى 
برلني يف�ضل بني العائالت بطريقة 
ال�ضيء  هذا  حقيقًة  جًدا!  �ضادمة 
اإىل  فالذهاب  ن�ضيانه،  ت�ضتطيع  ال 
بجبال  ُت�ضعرك  والعودة  هناك 
الفل�ضطيني،  على  تقع  التي  الظلم 
وكوين من ال�ضويد اأعلم اأنَّ االإعالم 
الفل�ضطينية  احلالة  بتغطية  يقوم  ال 
كما يجب، كما اأنَّ منهاجنا التعليمي 
الق�ضية  حول  املعلومات  من  يخلو 
الفل�ضطينية، فنحن ال ُنعلِّم اأطفالنا 

�ضيًئا عن ذلك لالأ�ضف".

للتعريف  تهدف  رحلتي 
بالق�شية الفل�شطينية

مدفوًعا بتاأثُّره مبعاناة الفل�ضطينيني 
الدرا  قّرر  عليهم  الواقع  والّظلم 
خدمة  �ضاأنه  من  عمٍل  باأيِّ  القيام 
قراره  اّتخذ  تفكري  وبعد  ق�ضّيتهم. 
�ضرًيا  فل�ضطني  اإىل  برحلٍة  بالبدء 
يقول:  ذلك  وحول  االأقدام،  على 
هذه  بتفا�ضيل  عرفُت  اأن  "منُذ 
م�ضاركتها  علّي  لزاًما  كان  الق�ضية 
فرباأيي  العامل،  حول  النا�ض  مع 
الق�ضية  عن  اأكرب  عدٌد  عرف  ُكلَّما 
اأكرث  امل�ضاركة  كانت  الفل�ضطينية 
احلالة  لهذه  حلٍّ  اإيجاد  يف  فعاليًة 
الرهيبة التي اأوجدتها )اإ�ضرائيل(. 
ولالأ�ضف هي حقيقة ال بدَّ من قولها، 
باالعتماد  االآخرين  مون  ُيقيِّ الب�ضر 
وجن�ضّيتهم،  والدتهم  مكان  على 
هذا  ولكن  يجوز،  ال  �ضيء  وهذا 
فكوين  وبالتايل  اليوم،  العامل  هو 

ا�ضتخدام  علي  اأنَّ  وجدُت  �ضوّيديًّا 
�ضوتي الأنَّ معظم النا�ض مييلون اإىل 
من  اأكرث  اأوروبا  غرب  من  ُهم  َمن 
االأو�ضط  ال�ضرق  من  ُهم  ملن  ميلهم 

اأو افريقيا اأو اآ�ضيا وغريها".
هو  فل�ضطني  اإىل  "ال�ضري  ويتابع: 
طريقة لزيادة الوعي حول الق�ضية 
مع  الت�ضامن  وزيادة  الفل�ضطينية 
ال  ورحلتي  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 
تنتهي بالو�ضول اإىل فل�ضطني، فهذا 
اأمٌر واحٌد فقط من االأمور التي اأريد 
هذه  حول  الوعي  لزيادة  تنفيذها 
الكثري  الكثري  قراأُت  وقد  الق�ضية. 
من الكتب وتقارير حقوق االإن�ضان، 
املئات  مع  ثُت  اأفعل، وحتدَّ زلُت  وما 
من الفل�ضطينيني، وزرُت الكثري من 
ثت فيها عن الق�ضية  املدن التي حتدَّ
الفل�ضطينية، ومع كلِّ م�ضافة اأقطعها 

كنُت اأ�ضعر اأنَّ م�ضوؤولّيتي تزداد".
خمّيم  عن  انطباعه  حول  وب�ضوؤاله 
للمخّيمات  كنموذج  واأهله  البداوي 
يف لبنان اأجاب: "رغم كلِّ الظروف 
ال�ضعبة التي مير بها الفل�ضطينيون 
لدرجٍة  متفائلني  جِتُدُهم  لكنَّك 
االبت�ضام،  دائمي  تراهم  مذهلٍة! 
النا�ض.  كلَّ  ويحبون  وم�ضيافني، 
وقد اأده�ضني مو�ضوع حرمانهم من 
مزاولة العديد من املهن، اإذ ال اأمل 
على  باحل�ضول  املتعّلمني  الأوالدهم 
وحقيقًة  �ضيئ،  اأمر  وهذا  وظيفة، 
يف  الفل�ضطيني  ُيحَرم  ملاذا  اأعلم  ال 
االإن�ضاين  ه  حقِّ ممار�ضة  من  لبنان 

يف العمل مبهنة ُحّرة و�ضريفة؟!".

ق  يتحقَّ اأن  الأ�شمى  اأُمنيتي 
ال�شالم يف كلِّ العامل

يرى بنجامني الدرا اأنَّ احللَّ االأن�ضب 
هو  الفل�ضطينية  للق�ضية  والوحيد 
يعي�ض  حيُث  لمي  ال�ضِّ "التعاي�ض 
اجلميع يف ظلِّ دميقراطية وم�ضاواة 
بني جميع االأفراد"، وُيردف: "هذا 
لفرتة  امل�ضتدام  الوحيد  احلل  هو 
العقبة  ولكنَّ  امل�ضتقبل،  يف  طويلة 

عدم  هي  حتقيقه  طريق  يف  االأكرب 
اإذ  ذلك،  يف  )اإ�ضرائيل(  رغبة 
بوجود  تعرتف  ال  ال�ضهيونية  اإنَّ 
فل�ضطني والفل�ضطينيني، واإّنا تعمل 
بجد على اإزالة تاريخهم، وثقافتهم، 
وحياتهم،  ووجودهم،  وعاداتهم، 
ويف �ضبيل حتقيق ذلك توا�ضل يوميًّا 
اجلرائم  ارتكاب  عاًما   70 منُذ 
الفل�ضطينيني،  بحقِّ  واملجازر 
وطردهم من اأر�ضهم، وتدمري بيوت 
الإفراغ  باأكملها،  فل�ضطينية  وقرى 
واإعطائها  اأ�ضحابها  من  االأر�ض 
ال�ضغط  علينا  لذلك  لليهود. 
ا  ودبلوما�ضيًّ اقت�ضاديًّا  عليهم 
واملقاطعة  احلظر  عمليات  وتفعيل 
امل�ضتويات،  كل  على  لـ)اإ�ضرائيل( 
الب�ضرية  القدرات  كلِّ  وت�ضخري 
لوقف هذا التخريب واالإجرام الذي 
مع  للعي�ض  لل�ضعي  ودفعها  متار�ضه 

الفل�ضطينيني ب�ضالم".
بالقول:  كالمه  بنجامني  ويختم 
حقوق  جمال  يف  نا�ضٌط  "اأنا 
االإن�ضان،  هو  ُيهّمني  ما  االإن�ضان، 
مباذا  اأو  اأتى  اأين  من  ُيهّمني  وال 
به  اأهتمُّ  اأنا  هو،  َمن  اأو  يعتقد 
لذلك  مثلي،  كاإن�ضان  وبحقوقه 
�ضاأوا�ضل الكفاح من اأجل ال�ضالم 
جلميع الذين يعي�ضون يف فل�ضطني 
اأنَّ  اأقول  ولن  العامل،  كلِّ  ويف 
ق ذلك  يتحقَّ اإاّل حني  انتهى  دوري 
الهدف..  ال�ضالم امل�ضتدام يف كلِّ 

العامل".
الدرا،  بنجامني  غادرنا  جاَء  كما 
املحّملة  ال�ضغرية  عربته  دافًعا 
وُمفعًما  فل�ضطني  وَعلم  باأغرا�ضه 
باأمٍل ال ينطفئ وهجه باأنَّ ال�ضالم 
قا واإن طال  والعدالة ال بد اأن يتحقَّ
ه ا�ضطحَب معه هذه  الزمن، ولكنَّ
تكون  باأن  واأُمِنياِتنا  اآمالنا  املّرة 
هي  كما  االأيام،  اأحد  يف  ِوجهُتنا 
ا  اأر�ضً وال  فل�ضطني  اليوم،  ِوجهُته 

�ضواها.
م�شطفى اأبو حرب

لدرا: زيارة 
فل�شطني ُت�شعرك 

لم التي تقع  بجبال الظُّ
على الفل�شطيني

لدرا:  علينا 
ال�شغط على )اإ�شرائيل( 
ا  ا ودبلوما�شيًّ اقت�شاديًّ

وتفعيل عمليات 
مقاطعتها لإجبارها 
على وقف تخريبها 

وجرائمها

لدرا: ال�شري اإىل 
فل�شطني هو طريقة 
لزيادة الوعي حول 

الق�شية الفل�شطينية 
وزيادة الت�شامن مع 
ال�شعب الفل�شطيني
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ال�ضيفية،  لالإجازة  روؤيتهم  يف  االأفراد  ويختلف 
لالأ�ضباب  ذلك  ويعود  لها،  ا�ضتغاللهم  وكيفية 
فال�ضباب  يقطنونها.  التي  واالأماكن  والظروف 
ًة يف خميَّمات لبنان، ُيحَرمون  الفل�ضطيني، وخا�ضّ
ر  توفُّ لعدم  نظًرا  بالن�ضاطات  اال�ضتمتاع  من 
امل�ضاحات الكافية وانعدام البنى التحتية املالئمة، 
الب�ضيطة داخل  االأن�ضطة  اإجازتهم على  فتقت�ضر 
وُهم  اآخرون،  ل  يف�ضّ حني  يف  ال�ضّيقة،  االأزّقة 
الرتبوية  االأن�ضطة  يف  امل�ضاركَة  االأكرب،  الن�ضبة 
اأجٍر  لك�ضب  العمَل  اأو  للمجتمع  خدمًة  والتوعوية 

يعينهم على حتّمل اأعباء احلياة.
دورات  وتنظيم  املجتمع  خدمة  ده�شة: 

طالبية لرفع م�شتوى الوعي
والع�ضرين  احلادي  ابنة  ده�ضة  �ضحر  تعي�ض 
درا�ضتها  اأنهت  احللوة.  عني  خميَّم  يف  ربيًعا 
املعمارية،  الهند�ضة  "�ضبلني"-ق�ضم  معهد  يف 
جامعة   يف  الديكور  هند�ضة  يف  درا�ضتها  وتتابع 
يف  ال�ضيفية  االإجازة  �ضحر  وت�ضتغلُّ   ."AUL"
التدريب الَعَملي �ضمن جمال درا�ضتها، واإن كانت 
تقوم  ها  ولكنَّ عمل،  فر�ضة  على  احل�ضول  ل  تف�ضِّ

ل�ضريتها  الإ�ضافتها  اخلربة  تكت�ضب  كي  بذلك 
يوًما  عمٍل  اإيجاد  لها يف  عوًنا  تكون  علَّها  الذاتية 

ما.
وللتطوُّع حّيٌز يف اإجازة �ضحر ال�ضيفية، ت�ضتطيع 
"جنري  تقول:  حيُث  من خالله خدمة جمتمعها 
ُخطط  عليها  نبني  كان  لل�ضُّ لية  اأوَّ اإح�ضائيات 
خالل  من  حتقيقها  نريد  التي  واأهدافنا  عملنا 
املنازل،  واإ�ضالح  للمحتاجني،  امل�ضاعدات  تقدمي 
يف  وامل�ضاركة  ال�ضن،  لكبار  ال�ضحية  والرعاية 
ور�ضات عمل للن�ضاء يف الفرتة ال�ضباحية كتعليم 
اخلياطة اأو فّن الطبخ، وتنظيم ن�ضاطاٍت ترفيهّيٍة 

وحتفيزّيٍة لالأطفال بهدف تنمية قدراتهم". 
تنت�ضب �ضحر اإىل املكتب الطالبي حلركة "فتح"، 
 ،"AUL" وهي اأمني �ضر جناح طالبي يف جامعة
ال�ضيفية  "العطلة  يجعل  ما  لها  بالن�ضبة  وهذا 
تنظيمية  عمل  وور�ضات  دورات  لتنظيم  فر�ضة 
للطالب ت�ضاعدهم على حتديد اأهدافهم الدرا�ضية 
ال�ضيا�ضي  الوعي  م�ضتوى  ورفع  وامل�ضتقبلية، 
ا نقوم بزيارات  والفكري لديهم". وُت�ضيف: "اأي�ضً
تعريفية لالأماكن ال�ضياحية والتاريخية لكي ُيَنّمي 

اإىل  باالإ�ضافة  وثقافاتهم،  معلوماتهم  ال�ضباب 
اإحياء املنا�ضبات الوطنية، وامل�ضاركة مع جمعيات 
وتعزيز  العالقات  تقوية  بهدف  اأخرى  مات  ومنظَّ

روح ال�ضباب عند الطالب". 
املال  تاأمني  اأجل  من  العمل  حليوة:  اأبو 

لإكمال الدرا�شة
اأول ما ي�ضعى اإليه حممد اأبو حليوة خالل اإجازة 
من  عمل  عن  "البحث  هو  اجلامعية  ال�ضيف 
خار بع�ض املال لل�ضنة  اأجل تاأمني امل�ضروف، وادِّ
مال  من  �ضاأحتاجه  ملا  نظًرا  القادمة،  الدرا�ضّية 
ر�ضوم  ودفع  االأوراق،  وت�ضوير  الكتب،  ل�ضراء 

ت�ضجيلي يف اجلامعة".
عاًما   21 العمر  من  البالغ  اأحمد  مار�َض  وقد 
املطاعم  يف  العمل  اأبرزها  االأعمال،  من  العديد 
هذا  من  اأجني  كنُت  "الأنَّني  بالقول:  ذلك  ُمعلِّاًل 
ى  ُي�ضمَّ ما  اأو  الراتب-  عن  االإ�ضايف  املال  العمل 
االّدخار".  من  مُيّكنني  ا  ممَّ بـ"االإكرامية"- 
اأنَّه يجد  اإال  العمل،  اإن�ضغاله يف  الرغم من  وعلى 
العمل  دوام  انتهاء  بعد  وقًتا  النف�ض  عن  للرتويح 
احلي،  يف  الرفاق  مع  الن�ضاطات  ببع�ض  فيقوم 

الدرا�شة  عناء  من  للتخلُّ�ض  ال�شرب،  بفارغ  واجلامعات  املدار�ض  اأبواب  اإغالق  حلظَة  الطاّلُب  ينتظر  عام  ككلِّ 
ل �شاعاٍت طويلٍة من الدوام وال�شتيقاظ باكرًا، لتبداأ العطلة ال�شيفية ويبداأ معها اللعب واملرح  والكتب وحتمُّ

واملغامرات والراحة التامة.

�شباب املخيَّمات 
الفل�شطينية يف لبنان 
خالل العطلة ال�شيفية:

بحٌث عن عمل، 
وتطّوٌع خلدمة 

املجتمع
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نذهب  اأو  القدم،  كرة  مثاًل  "نلعب  يقول:  حيُث 
ز  جُنهِّ واأحياًنا  النادي،  اإىل  اأو  ال�ضاطئ  اإىل 
بع�ض االأغرا�ض واملاأكوالت وجنل�ض على ال�ضطوح 
املو�ضيقى  اأنغام  على  الليل  �ضاعات  الآخر  ن�ضهر 

واالأحاديث امل�ضحكة". 
ملجتمعهم  ال�ضباب  خدمة  ب�ضرورة  يوؤمن  والأنَّه 
يف  وُي�ضارك  املخيَّم،  جمعيات  يف  اأحمد  ع  يتطوَّ
تقدمي م�ضاعدات اأو ور�ضات عمل تدريبية. ويتابع: 
والفنية  التقنية  االأعمال  ببع�ض  ا  اأي�ضً نقوم  ا  "ُكنَّ
كتح�ضني  االأحياء،  جتميل  خالل  من  املخيَّم  يف 
ذلك  اأحبُّ  واأنا  مثاًل.  اجلدران  وطالء  االإنارة، 
ودائًما  به،  اأُكلَّف  باأيِّ عمل  ا�ضتمتع  وكنُت  كثرًيا، 
ما كنُت اأجد الوقت الأيِّ عمل تطوعي الأنَّه يعك�ض 

�ضورة اإيجابية عن �ضخ�ضّيتي".
النف�شية  احلالة  لتح�شني  فرتٌة  حلواين: 

للفرد والرتفيه، ولكن 
رمبا تكون هي العطلة االأخرية ل�ضارة حلواين التي 
اأنهت درا�ضتها اجلامعية يف املحا�ضبة، وقد تطول 
اإذا مل جتد لها عماًل. لذلك اأول ما �ضتقوم به هذا 
ال�ضيف هو "البحث عن عمل"، وتو�ضح: "اأنهيُت 
واأنا  املحا�ضبة،  اخت�ضا�ض  يف  اجلامعية  درا�ضتي 
ن يل متطّلباتي، رغم اأنَّني  بحاجة اإىل مدخول يوؤمِّ
ر فر�ض العمل يف  اأجد �ضعوبة يف ذلك، لعدم توفُّ
جمال تخ�ض�ضي، اأو عدم تنا�ضب الراتب املمنوح 
مع مقدار �ضاعات العمل، اإ�ضافًة اإىل اأنَّ العديد من 
املوؤ�ض�ضات وال�ضركات ترف�ض توظيف فل�ضطينيني 
القانونية،  للم�ضاءلة  �ضهم  ُيعرِّ ذلك  الأنَّ  نظًرا 
ُت�ضعرين هذه املواقف باحلزن ملا حتمله  وحقيقًة 
نا، فكلُّ ما نريده نحن هو تاأمني  من عن�ضرية بحقِّ

لقمة عي�ض بكرامة وبدون احلاجة الأحد". 
"االإجازة  اأنَّ  عاًما،  الع�ضرين  ابنة  �ضارة،  وترى 
ال�ضيفية فرتة للرتفيه ولتح�ضني احلالة النف�ضية 
من  الدرا�ضة  فرتة  خالل  به  مّر  ما  جّراء  للفرد 
يبذله  ملا  اأو  مدر�ضية،  و�ضغوطات  نوم  وقلة  قلق 
روتني  من  ويتحّمله  وم�ضقة  وتعب  جهد  من 
يل  بالن�ضبة  "االإجازة  وت�ضيف:  وظيفته"،  يف 
فاأقوم  وقواي،  ن�ضاطي  كلَّ  فيها  ا�ضتجمُع  فر�ضٌة 
وتقوية  جتديد  واإعادة  العائلية،  بالزيارات 
والتخطيط  االأقارب،  مع  واال�ضتمتاع  العالقات، 

لرحالت عائلية و�ضهرات مع الرفاق".  
جمعيات  يف  اآخر  اإىل  وقت  من  حلواين  وت�ضرتك 
واإجراء  لالأهايل  امل�ضاعدة  تقدمي  بهدف 
االأطفال  وحاجات  نواق�ضهم  ملعرفة  اإح�ضائيات 

لل�ضعي لتاأمينها.
ل امل�شوؤولية باكًرا �شلطان: ُخلقنا لتحمُّ

�ضلطان،  ملحمود  �ضيًئا  ال�ضيفية  العطلة  تعني  ال 
ي�ضعى جاهًدا فيها لك�ضب لقمة  اأيام  فهي جمرد 
العي�ض كباقي اأيام ال�ضنة. مل ي�ضتمتَّع بها، اأو ي�ضع 
املدر�ضة  لرتك  َر  ا�ضطُّ فهو  لق�ضائها،  اخلطط 
باكًرا من اإجل اإعانة عائلته يف م�ضاريف البيت. 
َعِمَل يف العديد من االأ�ضغال كميكانيك ال�ضيارات، 
على  ويعلِّق  البناء،  اأعمال  ويف  اخل�ضار،  وبيع 
ترك  ق�ضوة احلياة على  "اأجربتني  بالقول:  ذلك 

عامل  يف  والغو�ض  باكًرا،  الطفولية  اأحالمي 
امل�ضّقات وال�ضعوبات". 

"كمعظم ال�ضباب الفل�ضطيني  يعدُّ �ضلطان حالته 

ت عليه حياة التهجري والظلم  الالجئ الذي ُفِر�ضَ
للحياة  مقّومات  ال  خميَّمات  يف  والعي�ض  والفقر 
نحن  الراحة؟  اأو  العطلة  تاأتي  اأين  فمن  فيها، 
اأ�ضرى  ولنكون  باكًرا،  امل�ضوؤولية  ل  لتحمُّ ُخِلقنا 

�ضغاًرا يف عامل الكبار".
"االأيام عندي �ضبيهة ببع�ضها البع�ض،  وُي�ضيف: 
ني  فال فرق بني �ضيف و�ضتاء، نهار اأو ليل، ما ُيهمُّ
هو اال�ضتقرار يف عملي الأك�ضب املال الذي يخّولني 
توفري لقمة كرمية لتناولها اآخر النهار مع العائلة. 
تطلب مني نف�ضي يف الكثري من االأوقات الرتفيه 
دائًما،  يالزمني  الوقت  �ضيف  ولكن  والتنزه، 
ُيِدرُّ علَي  ومينعني من االلتفات وت�ضييع وقت قد 
مااًل اإ�ضافيًّا. لكن تبقى بع�ض �ضهرات االأ�ضدقاء 
ال�ضبابية"  "املناورات  وبع�ض  "الرنجيلة"  مع 
ل احلال  يتبدَّ اأن  اأمل  الوحيد لدي، على  �ض  املتنفَّ
بعيًدا  وال�ضيف  ال�ضتاء  بني  التمييز  من  ن  الأمتكَّ

عن العامل املناخي".
ال�ضنوية  االإجازة  اأو  ال�ضيفية  العطلة  تاأتي 

اأو  للطالب  والعمل  اجلد  من  طويلة  اأيام  بعد 
العامل واملوظف على حدٍّ �ضواء، وهي حقٌّ من 
ولكن  واال�ضرتخاء،  لال�ضرتاحة  الفرد  حقوق 
كبرًياا  لبع�ضهم حلًما  ُتعدُّ  اإذ  لي�ض جلميعهم، 
فالبع�ض  املعدومة،  الرفاهية  اأنواع  من  ونوًعا 
اأياٍم  ينال ولو ب�ضعة  اأن  ال ميلكها وال ي�ضتطيع 
يف  الفل�ضطيني  ال�ضباب  حال  منها،  قليلٍة 

خميَّمات ال�ضتات.
ليليان �شلوم

�شحر ده�شة: العطلة ال�شيفية 
فر�شة لتنظيم دورات وور�شات 

عمل تنظيمية للطاّلب ُت�شاعدهم 
على حتديد اأهدافهم الدرا�شية 

وامل�شتقبلية، ورفع م�شتوى الوعي 
ال�شيا�شي والفكري لديهم

حممد اأبو حليوة: اأبحُث يف 
الإجازة ال�شيفية عن عمل من 

خار بع�ص  اأجل تاأمني م�شرويف، وادِّ
املال لل�شنة الدرا�شّية اجلامعية 

القادمة
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االإن�ضانية  عدالتها  فل�ضطني  ق�ضية  اكت�ضبت 
ال�ضيا�ضية  التاريخية وم�ضروعيتها  و�ضرعيتها 
واأخالقيتها الن�ضالية من كونها ق�ضية حترر 
وطني ل�ضعب وقع �ضحية اال�ضتعمار التقليدي 
ثم  الربيطاين(،  )االنتداب  البداية  يف 
ما  يف  اإحاليل  ا�ضتيطاين  ا�ضتعمار  �ضحية 
املعنى،  وبهذا  ال�ضهيوين(.  )اال�ضتعمار  بعد 
فاإن ال�ضراع على فل�ضطني مل يكن، يف اأي يوم 
من االأيام، نزاعًا على االأر�ض بني جمموعتني 
فوا  َي�ضِ اأن  كثريون  يحاول  كما  قوميتني 

االأمر.
م�ضطلحات  �ضوغ  عن  يتورعوا  مل  وهوؤالء 
املتنازع عليها" بداًل  "االأرا�ضي  ت�ضليلية مثل 
�ضبيل  على  املحتلة"  الغربية  "ال�ضفة  من 
جمرد  اإ�ضرائيل  مع  ال�ضراع  اأن  ولو  املثال. 
اليهود  كان  لرمبا  فقط  االأر�ض  على  �ضراع 
فالفهم  للنقا�ض،  قابل  �ضيا�ضي  موقع  يف 
القول  اإىل  يوؤدي  فل�ضطني  لق�ضية  اجلغرايف 
اأحيانًا: ما امل�ضكلة االإن�ضانية اأو االأخالقية يف 
اأن ي�ضتوطن اليهود الهاربني من مذابح اأوروبا 
يف جزء من االأرا�ضي الفل�ضطينية؟ لكن االأمر 

ال ُيفهم هكذا.
اإن ال�ضراع مع اإ�ضرائيل، مع اأن اأحد جوانبه 
هو �ضراع على االأر�ض حقًا، له اأبعاد تتخطى 
فق�ضية  وحدها.  اجلغرافيا  على  ال�ضراع 
االآخر  اال�ضم  هي  فل�ضطني 
القومي  التحرر  مل�ضروع 
اال�ضتعمار،  من  العربي 
القومية  الوحدة  ومل�ضروع 
املجه�ضة، ومل�ضروع النه�ضة 
والتقدم وال�ضري نحو العدالة 
م�ضروع  وهو  االجتماعية، 
هذا  اأن  ومع  اليوم.  يرتنح 
اجلوانب  املتعدد  امل�ضروع 
اأن  اإال  بقوة،  اليوم  يرتنح 
جوهر ق�ضية فل�ضطني ما زال 

هو واإن اكتنفه ال�ضباب يف هذه املرحلة التي 
واملذاهب  وال�ضيا�ضات  الوقائع  فيه  اختلطت 
االإرهابية  ال�ضلفية  واجلماعات  واالإثنيات 
الليل  يف  ال�ضود  كاالأبقار  حالنا  �ضارت  حتى 
االأ�ضود. وكي ال يختلط البقر على الب�ضر فاإننا 
القول  بتاأكيد  االإعتام  اإزاحة  على  رون  م�ضّ
دائمًا اإن ق�ضية فل�ضطني اإنا هي، كما كانت 
وكما هي دائمًا، م�ضري امل�ضرق العربي كله يف 
مواجهة "امل�ضاألة اليهودية" التي حتولت بعد 
اال�ضتعمار  اإىل جوهر  بلفور )1917(  اإعالن 

يف فل�ضطني وبالد ال�ضام.

التداخل الطبيعي: العبء الكبري
كانت  العرب  القوميني  لدى  فل�ضطني  ق�ضية 
تعبريًا مبا�ضرًا عن الهيمنة اال�ضتعمارية على 
بلدان امل�ضرق العربي التي ق�ّضمها اال�ضتعمار 
بيكو  �ضايك�ض-  معاهدة  يف  نف�ضه  الغربي 
)1916(. والن�ضال يف �ضبيل حترير فل�ضطني 
الهيمنة  �ضد  ن�ضال  ذاته،  الوقت  يف  هو، 
واحلرية  اال�ضتقالل  اأجل  ومن  اال�ضتعمارية، 
بل  فل�ضطني،  ق�ضية  جذر  اإن  ثم  والوحدة. 
فل�ضطني،  ق�ضية  ن�ضوء  يف  اجلوهري  ال�ضبب 
وَقَدُر هذه  اأوروبا.  اليهودية" يف  "امل�ضاألة  هو 
الق�ضية اأن تكون متداخلة مع امل�ضاألة اليهودية 
العربية  القومية  الق�ضية  ومع  جهة،  من 
تتحمل  جعلها  االأمر  وهذا  اأخرى.  جهة  من 
التحرر  حركات  تواجهها  مل  هائلة  اأعباء 
امل�ضاألة  فالتداخل مع  كله.  العامل  الوطني يف 
العداء  رذيلة  ُي�ضقط  الغرب  جعل  اليهودية 
وعلى  العرب،  على  )الال�ضامية(  لليهود 
ر  ي�ضوِّ واأن  االأوىل،  بالدرجة  الفل�ضطينيني 
ال�ضحية  بينما  �ضحايا،  ال�ضهيونيني  اليهود 
مل  الذي  الفل�ضطيني  ال�ضعب  هي  احلقيقية 
الربيطاين  اال�ضتعمار  جراء  اإال  �ضحية  يكن 
الذي �ضّلم فل�ضطني لل�ضهيونية للتخل�ض من 
امل�ضاألة اليهودية يف اأوروبا، ولتاأمني م�ضاحله 

وعلى  املتو�ضط،  للبحر  ال�ضرقي  ال�ضاحل  يف 
طريق ال�ضوي�ض- الهند.

جعل  العربية  القومية  الق�ضية  مع  والتداخل 
ق�ضية  العرب  احلكام  بع�ض  لدى  فل�ضطني 
العربية،  الوحدة  حتقيق  عدم  عن  تعوي�ض 
حديثة  دول  بناء  من  التمكن  عدم  وعن 
وامل�ضاواة  واحلريات  املواطنة  اأ�ضا�ض  على 
بع�ض  ا�ضتغلت  املعنى  وبهذا  والدميقراطية. 
النظم العربية، جراء ف�ضلها املرتاكم، ق�ضية 
فل�ضطني الكت�ضاب �ضرعية �ضيا�ضية يف مواجهة 
التحدي االإ�ضرائيلي، ورفعت �ضعار "ال �ضوت 
معركة  خلو�ض  ال  املعركة"  �ضوت  على  يعلو 
الكالم على  اإ�ضرائيل، بل لطم�ض  جدية �ضد 
امل�ضكالت الداخلية كاحلريات والدميقراطية 

والت�ضلط والف�ضاد والبطالة.
ق�ضية  ا�ضتخدام  على  االأمر  يقت�ضر  ومل 
العربية  الداخلية  ال�ضوؤون  يف  فل�ضطني 
فح�ضب، بل جرى ا�ضتخدامها يف ال�ضراعات 

العربية- العربية.
ويحاول  ا�ضُتخدمت،  اأنها  ذلك  من  واالأنكى 
ود  الكت�ضاب  ا�ضتخدامها،  ثانية  كثريون 
الواليات املتحدة االأمريكية، من خالل الفجور 
اأح�ضانها،  يف  واالرمتاء  اإ�ضرائيل  اإر�ضاء  يف 
وتقدمي التنازالت ال�ضيا�ضية لها على م�ضتوى 

املواقف من ق�ضية فل�ضطني.

اأوهام الت�شفية وجنون الن�شقاق
وال�ضيا�ضة  القتال  ن�ضال طويل يف دروب  بعد 
حركة  بقيادة  الفل�ضطيني  ال�ضعب  متكن 
يف  االأوىل  الر�ضا�ضة  اأطلقت  التي  فتح 
1965/1/1، وبعد ت�ضحيات جبارة واأكالف 
املهمل  الالجئ  �ضفة  يزيل  اأن  من  ج�ضيمة، 
�ضعب  اإىل  ويتحول  املنا�ضلني،  اأبنائه  عن 
الوطني،  وحترره  حريته  �ضبيل  يف  ينا�ضل 
اأي اأنه انتزع، باإرادته الواعية، حق يف تقرير 
م�ضريه بنف�ضه. وبعد اأن خا�ض دروب الكفاح 

الراكعون
�ضقر اأبو فخر واملقاي�شة اخل�شي�شة
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اأرغمته  كلها،  ال�ضيا�ضات  وجماهل  كلها، 
على  الواقع  واإكراهات  ال�ضيا�ضية  الوقائع 
توقيع اتفاق اأو�ضلو يف �ضنة 1993. وجاء ذلك 
العراق  بهزمية  العرب  ظهر  ُق�ضم  اأن  بعد 
االحتاد  انهيار  وبعد   ،1991 �ضنة  الكويت  يف 
ال�ضوفياتي الذي كان ظهريًا ملنظمة التحرير 
للواليات  الدويل  واملعادل  الفل�ضطينية، 
موازين  تغيري  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  املتحدة، 
العاملي  النظام  وتغيري  العامل،  يف  القوى 
برمته. وكان تقدير املوقف الفل�ضطيني اآنذاك 
يف  بداأت  التي  املفاو�ضات  يف  االنخراط  اأن 
موؤمتر مدريد لل�ضالم يف �ضنة 1991 من �ضاأنه 
الراف�ضة ال�ضرتاك  االإ�ضرائيلية  االإرادة  ك�ضر 
منظمة التحرير يف مفاو�ضات ال�ضالم، ومن 
املنظمة،  على  امل�ضروب  احل�ضار  فك  �ضاأنه 
ال�ضرق  ال�ضيا�ضية يف  اإىل اخلريطة  واإعادتها 
ومن  االأوىل(.  االنتفا�ضة  )بفعل  االأو�ضط 
ال�ضيا�ضية،  اخلريطة  على  له  مكانة  ينتزع 
له مكان على اخلريطة  يكون  اأن  بد من  فال 

اجلغرافية.
التحرر  حركات  تاريخ  يف  الذهبية  القاعدة 
يف  والتفاو�ض  القتال  دائمًا  كانت  الوطني 
الوقت نف�ضه اإىل اأن يذعن املحتل ويقبل مبداأ 
وحينذاك  املحتلة.  االأرا�ضي  من  االن�ضحاب 
ُتقام �ضلطة وطنية موؤقتة الإدارة املناطق التي 
يكتمل  وحني  بالتدريج.  املحتل  عنها  يجلو 
دولة.  اإىل  الوطنية  ال�ضلطة  تتحول  اجلالء، 
اأن االأمور مل جتِر يف فل�ضطني على هذا  غري 
النحو جراء التداخل العربي واالإ�ضرائيلي يف 
هذا ال�ضاأن فتحولت املفاو�ضات الالحقة اإىل 
على  الفل�ضطينيون  يعر�ضها  مطالب  جمرد 
"ال" لهذه  االإ�ضرائيليون  يقول  فيما  الطاولة، 
املطالب. واملاأزق اأن املفاو�ضني الفل�ضطينيني 
ال�ضلطة  تاأ�ضي�ض  بعد  ميلكون،  ال  �ضاروا 
اآليات  اأو  و�ضائل   ،1994 �ضنة  يف  الوطنية 
الإرغام اإ�ضرائيل على تنفيذ ما اأتفق عليه يف 
العربية احلاكمة  النظم  اأن  �ضيما  اأو�ضلو، وال 
الذي  الفل�ضطيني  ال�ضعب  دعم  ان�ضرف عن 
يف  معركة  اأ�ضر�ض  يزال،  وال  يواجه،  كان 
اأ�ضر�ض  ولعلها  عامًا،   22 دامت  املفاو�ضات 

من املعارك الع�ضكرية.
مرحلة  يف  العربي  العربي-  االنق�ضام  كان 
"االأنظمة  احلرب الباردة يجري على قاعدة 

لالحتاد  احلليفة  والقومية"  التقدمية 
العربية"  الرجعية  و"االأنظمة  ال�ضوفياتي، 
هو  فها  اليوم  اأما  املتحدة.  للواليات  احلليفة 
االعتدال"  "حمور  بني  ال�ضراع  �ضورة  يتخذ 
االعتدال  حمور  اأن  غري  املمانعة".  و"حمور 
كليًا  الظهر  اإدارة  اإىل  �ضنوات،  منذ  يتجه، 
لق�ضية فل�ضطني، يف الوقت الذي يرتاخى فيه 
االأهلية  اندالع احلروب  املمانعة جراء  حمور 
وليبيا.  واليمن  و�ضورية  العراق  مثل  دوله  يف 
ويف هذا املعمعان الدامي مل ترتد بع�ض الدول 
العربية من االإ�ضراع يف الزحف نحو اإ�ضرائيل 
ما اإن وّقع الفل�ضطينيون اتفاق اأو�ضلو بذريعة 
كاذبة هي اأن العرب "لن يكونوا ملكيني اأكرث 
الفل�ضطينيون  يرت�ضيه  "ما  واأن  امللك"،  من 
راح  املهانة  من  وملزيد  العرب".  �ضريت�ضيه 
اإ�ضرائيل  انت�ضار  حمور عربي بكماله ينتظر 
على املقاومة يف لبنان يف �ضنة 2006، بعدما 
توهم اأن املقاومة الفل�ضطينية ُهزمت باغتيال 
وملا   .2004 �ضنة  يف  عرفات  يا�ضر  ال�ضهيد 
اكت�ضف ذلك املحور ا�ضتحالة ت�ضفية املقاومة 
يف فل�ضطني انفتل اإىل اإل�ضاق تهمة االإرهاب 
بحركة التحرر الوطني الفل�ضطيني لعله، بهذا 
االفرتاء، ير�ضي الواليات املتحدة واإ�ضرائيل، 

وينال احلظوة واحلماية.
دعمت  التي  هي  النظم  تلك  اأن  لنتذكر 
االأيديولوجيات  ذات  الفل�ضطينية  اجلماعات 
التحرير  منظمة  موقع  الإ�ضعاف  ال�ضلفية 
الفل�ضطينية ومكانتها يف �ضفوف الفل�ضطينيني، 
واأغدقت االأموال عليها بطريقة �ضفيهة متامًا. 
واملوؤكد اأن "تديني" ق�ضية فل�ضطني واأ�ضلمتها 
املنحازة  االأممية  الدميقراطية  القوى  جعال 
واحلرية  والعدالة  الوطني  التحرر  لقيم 

ولنتذكر  التحول.  هذا  من  تنفر  وامل�ضاواة 
اأي�ضًا كيف �ضاهم االنق�ضام يف غزة منذ �ضنة 
غزة،  يف  هزيلة  "�ضلطة"  تاأ�ضي�ض  يف   2007
لكنها قمعية، ما اأدى اإىل اأن ت�ضبح اإ�ضرائيل 
ال�ضفة  يف  ال�ضرعية  ال�ضلطة  بني  تف�ضل  قوة 

الغربية وال�ضلطة املن�ضقة يف غزة.

املقاي�شات اخل�شي�شة
تعنيه  ما  بكل  فاجرة  عربية  �ضيا�ضات  هناك 
من  انتقلوا  العرب  بع�ض  اإن  اإذ  الكلمة،  هذه 
العداء اللفظي الإ�ضرائيل اإىل التحالف معها. 
اإال نحو �ضنتني من  ي�ضتغرق  التحول مل  وهذا 
الزمن. والتطبيع الزاحف يف هذه االأيام مع 
اإ�ضرائيل، بينما يكافح الفل�ضطينيون وحدهم 
من  نوع  هو  اأر�ضهم،  يف  بقائهم  اأجل   من 
املقاي�ضة اخل�ضي�ضة مع اإ�ضرائيل ودول الغرب 
احلليفة لها. ويتوهم كثري من امل�ضوؤولني العرب 
اأن تقدمي التنازالت الإ�ضرائيل يف املوقف من 
الدول  يجعل  اأن  �ضاأنه  من  فل�ضطني،  ق�ضية 
وحتميها  العربية  النظم  تلك  تدعم  الغربية 
اخلارجية،  واالأخطار  الداخلية  املخاطر  من 
والدو�ض  فيها،  املعار�ضني  قمع  ويتجاهل 
غرائب  ومن  للنا�ض.  املدنية  احلقوق  على 
ال�ضيا�ضات العربية اأن روابط اإ�ضرائيل تزداد 
الوقت  يف  العربية،  الدول  بع�ض  مع  باطراد 
حركة  اأي�ضًا،  باطراد  فيه،  تتو�ضع  الذي 
واالقت�ضادية  والثقافية  االأكادميية  املقاطعة 
والريا�ضية الإ�ضرائيل، وكان اآخرها قرار االأمم 
على  ين�ض  الذي   2018/6/13 يف  املتحدة 
الفل�ضطيني  للع�ضب  الدولية  احلماية  تاأمني 
يف مواجهة العدوان االإ�ضرائيلي. ومن غرائب 
الوقت  يف  اأنه  اأي�ضًا  الفل�ضطينية  اجلماعات 
ال�ضوت  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  فيه  ُتعلي  الذي 
لف�ضح القمع االإ�ضرائيلي، تقوم حركة حما�ض 
بقمع الفل�ضطينيني الذين تظاهروا يف �ضاحة 
ال�ضرايا يف غزة يف 2018/6/18 بطريقة غري 
مبعناها  لل�ضيا�ضة  وم�ضينة  وهمجية  معهودة 
فال�ضوؤال  حال،  اأي  ويف  الو�ضيع.   ال  الرفيع 
البدهي اليوم هو: ملاذا نف�ضل دائمًا يف اإجبار 
اإ�ضرائيل على الرتاجع ما دامت جتد اأمامها 
اأَمل  الراكع؟  الطراز  ذلك  من  عربًا  حكامًا 
ت�ضبع،  ال  كالنار  اإ�ضرائيل  اأن  هوؤالء  يكت�ضف 

وكلما قدمت اإليها هدية طالبت باملزيد.

بعد ن�ضال طويل يف دروب القتال 
وال�ضيا�ضة متكن ال�ضعب الفل�ضطيني 

بقيادة حركة فتح التي اأطلقت 
الر�ضا�ضة االأوىل يف 1965/1/1، 
وبعد ت�ضحيات جبارة واأكالف 

ج�ضيمة، من اأن يزيل �ضفة الالجئ 
املهمل عن اأبنائه املنا�ضلني، ويتحول 

اإىل �ضعب ينا�ضل يف �ضبيل حريته 
وحترره الوطني



34

يف  وخطرية  دقيقة  مبرحلة  االآن  املنطقة  مترُّ 
اآن واحد. 

�ضارمة  بخطى  ي�ضري  االأمريكي  اأن  �ضرا  لي�ض 
ترامب  اإدارة  القرن.  �ضفقة  حتقيق  باجتاه 
اخلطري  امل�ضروع  هذا  لتحقيق  جمندة  كلها 
اأطلقه الفالحون والرعاة  الذي يتلخ�ض مبَثٍل 

منذ قرون: "من دهنو قّليلو".
ماذا يعني ذلك؟

اجلغرايف-  االأردن  ملوقع  ب�ضيطة  مراقبة 
على  اجلواب  اإىل  ن�ضل  ن�ضاأته  منذ  ال�ضيا�ضي 

املثل �ضابق الذكر.
ف�ضله  خالل  من  االأردين  الكيان  اإن�ضاء  مت 
دورا جتاوز  البدايات  واأعطي يف  العراق،  عن 
حدوده اجلغرافية لي�ضبح العبا مهما يف املدى 
االقليمي. كيان عا�ض على الدعم وامل�ضاعدات 
التي كانت ت�ضله كمكافاآت على الدور. الدعم 
املايل كان ي�ضله من الواليات املتحدة وبع�ض 
دول اخلليج التي كانت حتتاج للخربة والدعم 

االأردنيني.
ما هو مطلوب من االأردن حاليا يتجاوز قدرته 
على تلبية الطلب، وما كان ي�ضتحق املكافاأة عليه 
اأ�ضبح ثانويا مقارنة مع ما هو مطلوب  �ضابقا 
بني  حما�ضرا  االآن  نراه  لذلك  حاليا.  منه 
ال�ضعب  يحتاجها  التي  االأدنى  احلد  متطلبات 
�ضفقة  على  املوافقة  وبني  ال�ضقيق  االأردين 
عليه  الدويل  البنك  ب�ضغط  املقرونة  القرن، 
امل�ضاعدات  ووقف  له  اخلليجي  الظهر  واإدارة 

املالية التي كانت ت�ضله.
تعني  االردين  للكيان  بالن�ضبة  القرن  �ضفقة 
نهاية الدولة ب�ضكلها احلايل، وجعلها جغرافيا 
ا�ضتقطاب لل�ضتاب الفل�ضطيني، مبا فيه الذين 

داخل اخلط االأخ�ضر.
القيادة الفل�ضطينية التي وقفت ومل تزل �ضًدا 
تلق  مل  الذكر،  اآنف  امل�ضروع  وجه  يف  منيعا 
عربية  �ضاغية  اآذانا  وحتذيراتها  نداءاتها 
الواقع  ان�ضطار  نتيجة  فل�ضطينية،  وبع�ض 
العربي بني مع�ضكرات ال�ضراع الدموي الدائر 
يف املنطقة ونتيجة عدم النظر اإليها "النداءات 
والتحذيرات" كاأولوية خطرية ت�ضتحق االلتفات 

ودعم الواقفني يف وجه ترامب ال�ضيئ املنحاز 
ب�ضكل مطلق و�ضافر للم�ضروع ال�ضهيوين الذي 
الذي  التاريخي  امل�ضروع  حتقيق  باجتاه  يدفع 

�ضوقته غالبية حكومات الكيان ال�ضهيوين.
ال�ضرعية  الفل�ضطينية  القيادة  تقف  وعندما 
الت�ضدي  ميدان  يف  وحيدٍة  �ضبه  اأو  وحيدة- 
اأنها قراأت  للم�ضروع �ضيئ الذكر، فذلك يعني 
كل  الثابت:  قولها  خالل  من  بامتياز  امل�ضهد 
للبنى  ومتزيق  ودمار  خراب  من  يح�ضل  ما 
يف  واالقت�ضادية  واجلغرافية  االن�ضانية 

اإىل  ودفعهم  وعي اجلميع  كيُّ  منطقتنا هدفه 
ال�ضهيوين  الكيان  �ضيادة  واقع  باأمر  القبول 
اقت�ضادات  وادارته  االأرا�ضي  على  وهيمنته 
متوازنة  غري  تطبيع  عملية  خالل  من  املنطقة 
العالقات  م�ضهد  قراأنا  ما  اإذا  وغري منطقية، 
العربية مع اإيران مقارنة بعالقاتها امل�ضتحدثة 
ك�ضريبة  واملفرو�ضة  ال�ضهيوين  الكيان  مع 
اأمريكية ثمنا لبقاء اأنظمة "عربية" وحمايتها، 
حيث تقدمي ال�ضرائب املالية الدارة ترامب مل 

تعد تكفي.
مادامت  التايل:  ال�ضوؤال  اإىل  نقفز  هنا  من 
تّدعي  فلكها  يف  تدور  التي  والقوى  حما�ض 
املقاومة وال�ضمود يف وجه امل�ضروع ال�ضهيوين، 
ما الدور الذي يوؤكد حقيقة اأنها مقاومة؟ وما 
اأحد  منذ  نفذته  الذي  انقالبها  اأنتجه  الذي 
ع�ضر عاًما كتاأثري يف معادلة ال�ضراع مع العدو 

وتغيريه نحو االأف�ضل؟
تدني�ض  معنى  عن  ال�ضوؤال  اإىل  اأبعد  ونذهب 
حرمة وقدا�ضة الدم الفل�ضطيني- الفل�ضطيني، 
العميق  مبعناه  القمع-  فكرة  اعتماد  واإىل 
واملطلق �ضد كل من هو خارج منظومة �ضلطة 
بني  الفارق  يت�ضح  اأال  غزة.  قطاع  يف  حما�ض 
اّدعاء املقاومة وحقيقة جمرى االأمور؟ ا�ضبح 
تفريق بني رجل  واعتقالهم- دون  النا�ض  قمع 
وامراأة، وتك�ضري عظامهم واإهانتهم وو�ضمهم 
لتاأكيد  الوحيد  حما�ض  اأ�ضلوب  هو  بالعمالة 
وال�ضهداء  املنا�ضلني  �ضعب  على  �ضلطانها 

والطيبني االأحرار؟
مما  والتكبري  والتهليل  املقاومة  حما�ض  اأين 
فكرة  على  الق�ضاء  ب�ضاأن  له  التح�ضري  يتم 
اأ�ضا�ضها؟ وما معنى  فل�ضطينية من  قيام دولة 

بني مواجهة �شفقة ترامب
 و�شيا�شة القمع احلم�شاوية

اأ�ضبح واقع احلال الفل�ضطيني 
ذريعة لدى كل متقّلٍب ومهروٍل عربي 

للتطبيع مع العدو واال�ضتقالة من دعم 
ال�ضعب الفل�ضطيني العظيم واأمرا عاديا 
مير حتت م�ضمى: الفل�ضطينيون غري 
موّحدين، و�ضد اأنف�ضهم. واأ�ضبحت 
التجارة بالق�ضية الفل�ضطينية "بيعا 

لها ولي�ض �ضراًء" هو اال�ضتثمار االأ�ضهل 
واالأربح، عن اأي ديٍن تتحّدثون واأي ت�ضلٍح 

بال�ضرب واالميان... وهل اأبقيتم يف 
النفو�ض الطيبة �ضربا واميانا؟
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حتت  واالعت�ضام  التظاهر  يتم  اأن 
�ضعار فك احل�ضار عن قطاع غزة، 
اأ�ضرى  فيما اعت�ضام املنا�ضلني من 
�ضابقني وجرحى الذين رفعوا �ضعار 
ال�ضف  وتوحيد  امل�ضاحلة  اإجناز 
بالهراوات  ُيجلدون  الفل�ضطيني 
ال�ضجون  يف  بهم  وُيزّج  والكرابيج 

احلم�ضاوية؟
ا�ضتيعابه  ن�ضتطيع  ال  عجيب  اأمر 
لغزة  باحلّرية  نطالب  كيف  اأبدا: 
اأهلها  فيما  عنها،  احل�ضار  وفك 
ال�ضجون...  يف  بهم  ويزجُّ  ُيجلدون 
ال�ضفهاء  ينتج  االأحرار  اأي جيل من 

من بني االأخوان امل�ضلمني؟
قراُر  بيده  مْن  غّزة؟  ُيحا�ضُر  مْن 
ال�ضلطة  متلك  وهل  احل�ضار... 
اهلل  رام  يف  الفل�ضطينية  ال�ضرعية 

مفتاح بوابات غزة ومعابرها؟ 
�ضعبة،  ي�ضبح اخلجل عملة  عندما 
وي�ضتهان باحلق واحلقيقة، وعندما 
وزومبي"  "دراكوال  �ضلطتهم  ت�ضبح 
وت�ضبح  املفاجاآت،  زمن  ينتهي 
هنا  الراق�ضة  املاأ�ضاوية  امل�ضاهد 
�ضلطات  اأيدي  على  هنا  وهناك، 
على  وهناك  املجرمة  االحتالل 
اأيدي ذوي القربى... نكفر بال�ضلح 
وامل�ضاحلة، ونذهب اإىل ال�ضوؤال: اأي 

جمتمع فل�ضطيني تريدون؟
هو  غزة  ح�ضار  قرار  ميلك  الذي 
الأمن  الراعية  الدولية  التوازنات 
احت�ضابا  لي�ض  ال�ضهيوين  الكيان 

من  حذرا  بل  الق�ضاميني،  ملقاومة 
ال  التي  اجلماعات  بع�ض  انفالت 
الذي  �ضبطها،  حما�ض  ت�ضتطيع 
يحا�ضر غزة هي التقاطعات الدولية 
وذوي  ال�ضراذم  اأفكار  تقراأ  التي 
العقل التجاري احلرام ب�ضكل دقيق. 
القطاع،  يف  االأنفاق  جتار  هم  من 
وكم بلغت ثروات املتباكني منهم على 
غزة وحال اهلها؟ الذي يحا�ضر غزة 
هي حما�ض التي تتلطى وراء خطاب 
فاجر ميعن يف ذّر الرماد يف العيون، 
نتيجة امتهانها اأ�ضول جتارة اللحم 
املربحة  البكائيات  و�ضناعة  االآدمي 
التي متّكنها من اللعب على عواطف 
ال�ضفهاء على  واأمثالها من  الطيبني 
حد �ضواء. هل يجوع م�ضوؤولو حما�ض 
تنق�ضهم  هل  عليها؟  واملح�ضوبون 
اأهل  كباقي  والتخمة  الرتفيه  اأدوات 

غزة؟ ال واهلل... اأق�ضم جازًما. 
هل نكافئكم على الدم الذي نرثمتوه 
اجلريح...  القطاع  امتداد  على 
الذي  االجرامي  انقالبكم  وعلى 
وثوابت  وتطلعات  اآمال  بكل  اأطاح 
كفى  الفل�ضطيني؟  الوطني  العمل 

نفاقا... كفى عهرا.
عندما يطالب ترامب مبحطة كهرباء 
االأرا�ضي  يف  تكون  اأن  �ضرط  لغزة، 
األ�ضتم  ذلك؟  يعني  ماذا  امل�ضرية، 
�ضركاء يف م�ضروع �ضفقة القرن اأيها 

املرابطون- املجاهدون؟
الفل�ضطيني  احلال  واقع  اأ�ضبح 

ومهروٍل  متقّلٍب  كل  لدى  ذريعة 
العدو واال�ضتقالة  للتطبيع مع  عربي 
من دعم ال�ضعب الفل�ضطيني العظيم 
م�ضمى:  حتت  مير  عاديا  واأمرا 
و�ضد  موّحدين،  غري  الفل�ضطينيون 
اأنف�ضهم. واأ�ضبحت التجارة بالق�ضية 
الفل�ضطينية "بيعا لها ولي�ض �ضراًء" 
عن  واالأربح،  االأ�ضهل  اال�ضتثمار  هو 
اأي ديٍن تتحّدثون واأي ت�ضلٍح بال�ضرب 
اأبقيتم يف النفو�ض  واالميان... وهل 

الطيبة �ضربا واميانا؟
ق�ضيته  وعلى  �ضعبه  على  اأمني  كل 
يقف يف احلاالت ال�ضعبِة واملف�ضلية 
اأمام خيار االأولويات، وخيار ال�ضراع 
الع�ضابات  اإال  والثانوي،  االأ�ضلي 
امل�ضماة "حما�ض"... متار�ض الرذيلة 
بق�ضاء  ور�ضا  وزهدا  تقى  اأنها  على 
ي�ضّدقوها  اأن  العباد  وعلى  اهلل... 
يكفي  ما  الكذبة  من  متلك  الأنها 
ت�ضدر  اأقوالها  غالبية  والأن  ويزيد، 
عن ذوي حلى ود�ضادي�ض يف االأمكنة 
التي يحرتمها النا�ض ويخ�ضعون بها 

يف �ضلواتهم- امل�ضاجد.
اليمن  من  جيدا:  امل�ضهد  لرناقب 
كاد  وما  و�ضوريا  والعراق  ليبيا  اإىل 
ماذا  و�ضواها،  االردن  يف  يح�ضل 
يوحي لنا؟ دمار امة من اجل اإحياء 
و�ضيادة كيان هجيني م�ضطنع ا�ضمه 
الكيان ال�ضهيوين... افهموا يا ذوي 
متلكون  كنتم  اإن  الغرباء...  اللحى 

اآذانا حت�ضن اال�ضغاء.

عندما ي�ضبح 
اخلجل عملة 

�ضعبة، وي�ضتهان 
باحلق واحلقيقة، 

وعندما ت�ضبح 
�ضلطتهم "دراكوال 

وزومبي" ينتهي زمن 
املفاجاآت، وت�ضبح 
امل�ضاهد املاأ�ضاوية 

الراق�ضة هنا وهناك، 
هنا على اأيدي 

�ضلطات االحتالل 
املجرمة وهناك على 
اأيدي ذوي القربى... 

نكفر بال�ضلح 
وامل�ضاحلة، ونذهب 

اإىل ال�ضوؤال: اأي 
جمتمع فل�ضطيني 

تريدون؟

بقلم: حممد �ضرور
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 من خميَّمات لبنان، 
لَك حتّية املجد 

والوفاء يا �شيادة 
الرئي�ض حممود 

عّبا�ض، "اأبو مازن"
الداخل  يف  الفل�ضطيني  �ضعبنا  جماهري  يا 

وال�ضتات...
ال�ضرعّية  دافعتم عن  َمن  يا  اجلّبارين  �ضعب  يا 
واملوؤملة،  ال�ضعبة،  املحّطات  كلِّ  يف  الفل�ضطينّية 
القرار  معارك  كلِّ  يف  قيادتكم  خلف  وكنُتم 
اأر�ض  اأر�ضنا  اإىل  امل�ضتقل، حتى و�ضلنا  الوطني 
فل�ضطني، وكنُتم دائًما مع قيادتكم من اأجل بناء 
رغم  الفل�ضطينية  االأر�ض  على  الوطنية  دولتكم 

اأنف االحتالل .
جتم  يا جماهري �ضعبنا يف لبنان، اأنتم الذين اأجَّ
الثورة من خميَّماتكم، وقاتلتم على كلِّ اجلبهات 
ب الأر�ضنا، واأنتم  �ضدَّ العدو االإ�ضرائيلي املغت�ضِ
متم اأبناَءكم �ضهداء وجرحى واأ�ضرى،  الذين قدَّ
الثورة  حماية  اأجل  من  بالت�ضحيات  تبخلوا  ومل 
بثباتكم،  ذلك  وا�ضتطعتم  التاريخية،  وقيادتها 
ومواقفكم الوطنية، وقناعاتكم الفل�ضطينية التي 
ه تدمري  مل تتاأثَّر باالإعالم املُعادي، الذي كان همُّ
الوطنية  وللحالة  للمخيَّمات،  الداخلية  البنية 
الداخل.  يف  اأو  لبنان  يف  �ضواء  الفل�ضطينية، 
حركة  يف  عرفتمونا  وكما  جميًعا،  نحن  واليوم 
ملتزمون  الوطنية،  بثوابتنا  ملتزمون  "فتح"، 
كون  بالقرار الوطني الفل�ضطيني امل�ضتقل، ُمتم�ضِّ
الفل�ضطيني  ال�ضمل  وبجمع  الوطنية،  بالوحدة 
ال�ضيا�ضية  املوؤامرات  واأعنف  اأعتى  ملواجهة 

التي ميار�ضها،  واالإعالمية  واالأمنية  والع�ضكرية 
االإ�ضرائيلي  االأمريكي  التحالف  ويربجمها 
الفل�ضطينية،  الق�ضية  لت�ضفية  ال�ضهيوين 
ال�ضعب  على  ال�ضهيونية  القرن  �ضفقة  وفر�ض 
الفل�ضطيني وقيادته ال�ضيا�ضية وحقوقه الوطنية 

.
وعربيًّا  دوليًّا  الرتاخي  وب�ضبب  فاإنَّه  ولالأ�ضف 
ال�ضهيوين، ومن خالل  الكيان  ن  واإ�ضالميًّا متكَّ
الدويل  ال�ضهيوين  واالإعالم  االأمريكي،  الدعم 
ق اأمنيَة ترامب بنقل ال�ضفارة االأمريكية  اأن ُيحقِّ

اإىل مدينة القد�ض، عا�ضمة فل�ضطني االأبدية.
ا  داخليًّ متا�ُضًكا  ن�ضهد  اأن  من  وبداًل  واليوم 
نا  فل�ضطينيًّا ملواجهة هذا امل�ضروع اجلهنمي، فاإنَّ
ٍة  خا�ضّ وحل�ضاباٍت  القوى،  بع�ض  جند  لالأ�ضف 
املدّمرة،  االأمريكية  ال�ضفقة  يتجاهلون  بها، 
وال�ضيا�ضية،  االإعالمية،  عدتهم  كلَّ  ويعدون 
�ضدَّ  امل�ضبوهة  املعركة  خلو�ض  واالجتماعية 
تخدم  ال  حماولٍة  يف  مازن،  اأبو  الرئي�ض  �ضيادة 
خالل  من  وذلك  ال�ضهيوين،  العدو  �ضوى 
حماولة ت�ضويه موقف الرئي�ض الوطني، ومواقفه 
اأنَّه  علًما  تخوينه  وحماولة  فة،  امل�ضرِّ ال�ضيا�ضة 
واإ�ضالميًّا،  وعربيًّا،  دوليًّا،  اليوم  االأول  الرجل 
وفل�ضطينيًّا، الذي قال )ال( للم�ضروع االأمريكي، 
ر م�ضهد  و)ال( لرتامب و�ضفقته، وما زال يت�ضدَّ

مواجهة ال�ضيا�ضة ال�ضهيونية وكّل التهديدات من 
كلِّ االأطراف املت�ضاوقة مع املوقف االأمريكي .

يف  وامل�ضمومة  امل�ضبوهة  كات  التحرُّ بع�ض  اإنَّ 
�ضعاراتها وهتافاتها عليهم اأن ُيعيدوا ح�ضاباتهم 
حتى ال ُيدِخلوا ال�ضاحة الفل�ضطينية يف �ضراعات 
اإرباك  يف  ت�ضاعد  ال�ضاحة،  داخل  وخالفات 

ال�ضاحة الفل�ضطينية واإ�ضعال اخلالفات .
االإ�ضرائيلي  باأنَّ اجلانب  ُيدرك  اأن  على اجلميع 
ح�ضول  يف  �ضاعدا  اللذان  هما  واالأمريكي 
االنقالب يف 2007/6/14 يف قطاع غّزة، عندما 
وم�ضتوطناتهم  جي�ضهم  االإ�ضرائيليون  �ضحب 
يف  "فتح"  حركة  اأبناء  ولقتل  العملية،  لت�ضهيل 
�ضلطة  واإقامة  ال�ضلطة،  من  والتخلُّ�ض  القطاع، 
بديلة ب�ضيطرة كاملة ووحيدة حلركة "حما�ض"، 
االنقالب  عملية  تقود  التي  هي  اليوم  زالت  وما 
االنق�ضام  اإنهاء  عملية  وترف�ض  واالنق�ضام، 

الأ�ضباب �ضيا�ضية هي اأدرى بها .
اجلانب  فاإنَّ  واقعيني،  نكون  وحتى  واليوم، 
ي�ضعون  ال�ضهيوين  الكيان  ومعه  االأمريكي 
اأن  �ضريطة  اقت�ضاديًّا،  غّزة  قطاع  اإنعا�ض  اإىل 
القادم  الفل�ضطيني  الكيان  هو  القطاع  يكون 
فل�ضطينية  دولة  باإقامة  تعرتف  ال  و)اإ�ضرائيل( 
ة  ًة اأنَّها ُم�ضرَّ م�ضتقّلة على اأرا�ضي ال�ضفة، خا�ضّ
على ال�ضيطرة الكاملة على احلدود مع االأردن، 
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وهي  االأغوار  منطقة  وعلى 
وتدمري  باال�ضتيطان،  م�ضتمّرة 

البيوت وتهجري االأهايل .
التي  ال�ضاّذة  املمار�ضات  اإنَّ 
من  غّزة  قطاع  يف  �ضاهدناها 
اعتداء بالع�ضي على املحتّجني 
االنق�ضام،  ا�ضتمرار  على 
قبل  االأخوات  وا�ضتهداف 
اأخالقيًّا  م�ضني  اأمٌر  االأخوة، 
من  العديد  ُيثري  ه  لكَنّ ووطنيًّا، 

االأ�ضئلة حول اخللفيات.
هذه  بعد  الت�ضاوؤل  لنا  يحقُّ  اأال 
يف  واال�ضتمرار  املمار�ضات، 
التجاوب  وعدم  االنق�ضام، 
انقاذ  يف  الوطنية  القوى  مع 
القادم  امل�ضروع  من  القطاع 
الذي  واالإ�ضرائيلي  االأمريكي 
اأن  غّزة  قيادة  على  يراهن 

تكون هي البديل؟!
اأنَّ  هو  ذلك  يوؤّكد  والذي 
الذي  عّبا�ض  حممود  الرئي�ض 
جملًة  القرن  �ضفقة  رف�ض 
وتف�ضياًل، ورف�ض االقرتاحات 
قطاع  م�ضكلة  بحلِّ  االأمريكية 

ح�ضاب  على  اإن�ضانيًّا  غزة 
احلل ال�ضيا�ضي، وهذا ما جعل 
عن  تبحث  املتحدة  الواليات 
ُجدد،  مقاولني  وعن  البدائل، 
على  ال�ضغط  بدور  يقومون 
وحتديًدا  "م.ت.ف"،  قيادة 

الرئي�ض حممود عّبا�ض .
اإنَّ اجلانب االإ�ضرائيلي متفائل، 
قتل  حماولة  جرمية  بعد  اأنَّه 
رئي�ض حكومة فل�ضطني، ورئي�ض 
الفل�ضطينية،  املخابرات  جهاز 
الفل�ضطينية  اجلبهة  �ضتكون 
وي�ضهل  م�ضَع�ضعة  الداخلية 
راأينا  ولذلك  متزيقها، 
الوحدة  �ضرب  حماوالت 
الغربية،  ال�ضفة  يف  الداخلية 
االحتالل  �ضلطات  كانت  حيُث 
تدهور  من  مزيًدا  تنتظر 
يف  لل�ضلطة  املرِبكة  االأو�ضاع 

ال�ضفة الغربية.
الفل�ضطيني  �ضعبنا  جماهري  يا 

يف الداخل وال�ضتات...
الظروف  هم  لتفُّ مدعوون  اأنتم 
الداخلية،  الفل�ضطينية 

بها،  املحيطة  واملوؤامرات 
�ض  تتعرَّ التي  وال�ضغوطات 
الفل�ضطينية  القيادة  لها 
واأمنيًّا،  و�ضيا�ضيًّا،  اقت�ضاديًّا، 
ال�ضهيوين  وعدونا  وماليًّا. 
على  احلاقد  برتامب  املُمّثل 
�ضعبنا ُم�ضرٌّ على حتقيق خّطته 
وماأ�ضاته،  �ضعبنا،  على ح�ضاب 
ولذلك  الوطنية،  وحقوقه 
ال�ضرعية  راأ�ض  ي�ضتهدف  هو 
الفل�ضطينية حممود عّبا�ض بكلِّ 
اأن  وناأمل  واالأ�ضاليب،  الو�ضائل 
�ضعبنا من �ضعاف  ال يجد بني 
َمن  احلاقدين،  ومن  النفو�ض، 

ُيلّبي له رغباته .
ل�ضهدائنا  واخللود  املجد 

االأبرار
والعنفوان  االعتزاز  حتّية 

الأ�ضرانا البوا�ضل
ال�ضفاء جلرحانا االأبطال

واإنَّها لثورٌة حتى الّن�ضر
حركة "فتح" 
 الإعالم املركزي- لبنان
19-6-2018

نحن جميًعا، وكما 
عرفتمونا يف حركة 

بثوابتنا  ملتزمون  "فتح"، 
الوطنية، ملتزمون بالقرار 

الوطني الفل�ضطيني 
امل�ضتقل، متم�ّضكون 
بالوحدة الوطنية

الرئي�ض حممود 
عّبا�ض هو الرجل 

االأول اليوم دوليًّا، وعربيًّا، 
واإ�ضالميًّا، وفل�ضطينيًّا، 

الذي قال )ال( للم�ضروع 
االأمريكي، و)ال( لرتامب 

و�ضفقته، وما زال 
ر م�ضهد مواجهة  يت�ضدَّ

ال�ضيا�ضة ال�ضهيونية وكّل 
التهديدات

عدونا ال�ضهيوين 
املُمّثل برتامب احلاقد 
على �ضعبنا ٌم�ضرٌّ على 

حتقيق خّطته على ح�ضاب 
�ضعبنا، وماأ�ضاته، وحقوقه 

الوطنية، ولذلك هو 
ي�ضتهدف راأ�ض ال�ضرعية 

الفل�ضطينية الرئي�ض 
حممود عّبا�ض بكلِّ 

الو�ضائل واالأ�ضاليب، وناأمل 
اأن ال يجد بني �ضعبنا من 

�ضعاف النفو�ض، ومن 
احلاقدين، َمن يلّبي له 

رغباته

ت
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حممود  الرئي�ض  َور  �ضُ رفعوا  االآالف 
ورايات  فل�ضطني  واأعالم  عّبا�ض 
لفل�ضطني  وهتفوا  "فتح"،  حركة 
لل�ضرعية  دين مبايعَتهم  وللرئي�ض موؤكِّ
لـ"م.ت.ف"،  وهتفوا  الفل�ضطينية، 
املمثِّل  ب�ضفتها  وحدَتها  دوا  واأكَّ

ال�ضرعي الوحيد لل�ضعب الفل�ضطيني.
م احل�ضود الغفرية �ضعادة �ضفري  وتقدَّ
دولة فل�ضطني لدى اجلمهورية اللبنانية 
ف�ضائل  �ضر  واأمني  دبور،  اأ�ضرف 
"فتح" يف ال�ضاحة  "م.ت.ف" وحركة 
واأع�ضاء  العردات  اأبو  فتحي  اللبنانية 
قيادة ال�ضاحة، وقيادة االإقليم، وقادة 
لو  ف�ضائل "م.ت.ف" يف لبنان، وممثِّ
اللبنانية،  الوطنية  والقوى  االأحزاب 
املناطق  يف  "فتح"  حركة  وقيادة 
اللجان  لو  وممثِّ التنظيمية،  عب  وال�ضُّ
الوطني  "االأمن  وقوات  ال�ضعبية 
فل�ضطينية  و�ضخ�ضيات  الفل�ضطيني"، 

ولبنانية.
الوطنيَّني  للن�ضيَدين  اال�ضتماع  وبعد 
�ضورة  وقراءة  والفل�ضطيني  اللبناين 
الثوري  املجل�ض  ع�ضو  األقى  الفاحتة، 
�ضناعة  رفعت  احلاج  "فتح"  حلركة 
جماهري  مبايعَة  فيها  د  اأكَّ كلمًة 
املخيَّمات الفل�ضطينية يف لبنان لل�ضّيد 
اأبو  للرئي�ض  "نقوُل  وقال:  الرئي�ض، 
الفل�ضطينية  ال�ضرعية  رئي�ض  مازن، 
تلتفُّ  التي  الفل�ضطينية،  والقيادة 
حوله وحول �ضرعية "م.ت.ف"، نحن 
معَك كما كّنا مع الّرمز يا�ضر عرفات، 
الفتح  طريق  على  دائًما  �ضنبقى 
ال�ضمود  معاين  كلَّ  فينا  زرَعت  التي 
الفل�ضطيني  القرار  ومعاين  والتحدي 

يوم  يف  نقبَل  ولن  د،  املوحَّ امل�ضتقل 
يف  ن�ضرتي  اأن  اأو  نبيع  اأن  االأيام  من 
كني  متم�ضِّ �ضنبقى  الوطنية،  قرارتنا 
الرائدة،  احلركة  "فتح" هذه  بوحدة 
لـ"م.ت.ف".  الفقري  العمود  وهي 
نحن �ضنبقى على العهد �ضنبقى دائًما 

ُملَتفني حول �ضيادتك".
�ضفقة  نقاوم  اليوم  "نحُن  واأ�ضاف: 
نحن  ال�ضهيونية.  االأمريكية  الع�ضر 

نقف يف املقدمة، يف مقدمة املواجهني، 
ُقلناها منذ البداية وعلى ل�ضان قائدنا 
الثوابت  على  واملوؤمتن  ورئي�ضنا 
الأمريكا  وال  لرتامب،  ال  الوطنية، 

املنحازة اإىل العدو ال�ضهيوين".
اإنَّ  املتحدة  للواليات  "نقوُل  وتابع: 
االأر�ض  من  جزٌء  هو  غّزة  قطاع 
من  املحتّلة  الفل�ضطينية  الوطنية 
جزًءا  و�ضتبقى  االإ�ضرائيلي،  العدو 
مازن  اأبو  الرئي�ض  قالها  الوطن.  من 
بدولة  نقبل  )لن  الثوابت:  من  كثابت 
ولن  غّزة،  قطاع  بدون  فل�ضطينية 
ال�ضفة  بدون  دولًة  غّزة  بقطاع  نقبل 
والداين،  القا�ضي  فليعَلم  الغربية(، 
وليعَلم كلُّ الذين يراهنون على اإقامة 
م هناك يف القطاع  كيان فل�ضطني مقزَّ
الفل�ضطينية  الدولة  ح�ضاب  على 
امل�ضتقلة. نقول لهم هذا مرفو�ض من 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  يف  الوطنيني  كلِّ 
بيَع  اأراد  َمن  اإاّل  اأحٌد  به  ير�ضى  ولن 
ذاك  اأو  الدويل  الطرف  لهذا  نف�ضه 
تقا�ضم  مقابل  حما�ض�ضة،  مقابل 

وظيفي ومايل واقت�ضادي".
وختَم �ضناعة كلمته قائاًل: "نقوُل لكلِّ 
الواليات  اإنَّ  الف�ضائل  كلِّ  يف  اإخوتنا 
يكون  كي  بديل  عن  تبحث  املتحدة 
هو َمن يجل�ض على املقعد الفل�ضطيني 
بعد  اأو  مازن  اأبو  الرئي�ض  غياب  بعد 
ت�ضابٌق  هناك  واالآن  منه،  التخلُّ�ض 
ولكن  االأطراف،  من  العديد  بني 
نحن نقول لهم اإنَّ القرار الفل�ضطيني 
يتطلَّب  الرئي�ض  ده  ج�ضَّ الذي  امل�ضتقل 
واحدًة،  وحدًة  نكون  اأن  جميًعا  منا 
ا ير�ضل  وكلُّ َمن يخرج عن ال�ضف اإنَّ

ر�ضالَة تاأييد للواليات املتحدة، وينتظر 
كعكة  تقا�ضم  التقا�ضم،  من  ته  ح�ضَّ

ال�ضرق االأو�ضط".
يف  فقال  دبور  اأ�ضرف  ال�ضفري  ا  اأمَّ
الكلِّ  اأمام بيت  "من هنا، من  كلمته: 
فل�ضطني،  دولة  �ضفارة  الفل�ضطيني، 
ُنعلُنها وقفَة الوفاء مع �ضيادة الرئي�ض 
الثابت  عّبا�ض،  حممود  الفل�ضطيني 
يف  ال�ضلب  اجلدار  الثوابت،  على 
البيت  اأمام  من  املوؤامرات.  وجه 
للوحدة  نعم  ُنعُلنها:  الفل�ضطيني، 
اأمام  من  نعم  الفل�ضطينية،  الوطنية 
لعودتنا  نعم،  الفل�ضطيني.  البيت 

الأر�ضنا".
ال�ضابق  يف  َعِملنا  "كما  واأ�ضاف: 
الفل�ضطيني  الّدم  ِبا�ضم  اأمتنَّى عليكم 
موّحدين  نحن  كما  امل�ضوار  نكمل  باأن 
لبنان،  اللبناين يف  ال�ضعيد  على  اأواًل 
اللبناين،  الكلِّ  باحرتام  حظينا  وقد 
وُنبقي  االحرتام،  هذا  على  نبقى  واأن 
مكانة  وعلى  الروحية  هذه  على 
امل�ضياف،  البلد  هذا  يف  الفل�ضطيني 
الوحدة،  طريق  ابتداأنا  كما  ولنكمل 
واأاّل ندَع اأحًدا يدخل يف ما بينا وينزع 

هذه الوحدة".
فل�ضطني  "اإنَّها  دبور:  ال�ضفري  واأردف 
باهلل  اأق�ضموا  جميًعا،  جتمعنا  التي 
الوطن  هذا  ت�ضونوا  اأن  العظيم 
ت�ضونوا  اأن  وحدَتكم..  ت�ضونوا  اأن 
املوؤامرة،  واأن نقف يف وجه  فل�ضطني، 
كلَّ  باأنَّ  خلفه  ومن  ترامب  وليعلم 
اأج�ضادنا  على  اإاّل  مترَّ  لن  م�ضاريعه 
ى  جميًعا. هذه هي فل�ضطني التي �ضحَّ
ال�ضهداء من اأجلها، هذه هي فل�ضطني 

الإرادُة ال�شعبية من اأمام �شفارة فل�شطني يف بريوت

د وحدة "م.ت.ف"  ُتبايع الرئي�ض وتوؤكِّ
الفل�شطينية،  الوطنية  للوحدة  مازن"، ودعًما  "اأبو  الرئي�ص حممود عّبا�ص  راأ�شها  الفل�شطينية وعلى  للقيادة  ومبايعًة  والوعد،  للعهد   جتديًدا 
زحَفت جماهرُي حركة "فتح" و"م.ت.ف" بكوادرها وف�شائلها من خميَّمات لبنان كاّفًة ُملبَيًة دعوَة قيادة حركة "فتح" - اإقليم لبنان للم�شاركة يف 

العت�شام اأمام �شفارة دولة فل�شطني لدى اجلمهورية اللبنانية يف بريوت، الأربعاء 2018/6/20.

احلاج رفعت: 
نقوُل للواليات املتحدة 

اإنَّ قطاع غّزة هو جزٌء من 
االأر�ض الوطنية الفل�ضطينية 
املحتّلة من العدو االإ�ضرائيلي، 

و�ضتبقى جزًءا من الوطن. 
قالها الرئي�ض اأبو مازن كثابت 
من الثوابت: )لن نقبل بدولة 
فل�ضطينية بدون قطاع غّزة، 
ولن نقبل بقطاع غّزة دولًة 

بدون ال�ضفة الغربية(.
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من  عرفات  يا�ضر  الرئي�ض  ال�ضهيد  �ضّحى  التي 
اأجلها، وال�ضيخ اأحمد يا�ضني، وال�ضقاقي واالأخ اأبو 
علي م�ضطفى، وجميع �ضهداء الثورة الفل�ضطينية 

و�ضهداء ال�ضعب الفل�ضطيني كاّفًة".
لفل�ضطني،  الوفاء  يوم  "يف  دبور:  ال�ضفري  وتابع 
التي  فل�ضطني  جميًعا،  مّنا  االأكرب  فل�ضطني 
وا�ضمحوا  ُنعِلُنها،  اللحظة  هذه  ومنذ  جتَمُعنا، 
ُهنا،  من  ُنعلنها  غّزة،  ويف  ال�ضفة  يف  اأهلي  يل 
عليكم  حقٌّ  لُهم  الذين  لبنان  من  اأبنائكم  من 
وجودنا  اأماكن  يف  الوطنية  وحدَتنا  ُنعلن  ا،  اأي�ضً
الفل�ضطيني  ال�ضعب  لهذا  كان  اإذا  نعم،  كاّفًة. 

م للثورة  ى كثرًيا، واأنتم تعلمون ما قدَّ الذي �ضحَّ
اإذا  الفل�ضطيني،  لل�ضعب  م  قدَّ وما  الفل�ضطينية، 
كان له حقٌّ عليكم فلُتعِلنوا الوحده الوطنية االآن 
واقًعا حقيقيًّا على االأر�ض، ولنواجه مًعا امل�ضروع 

ال�ضهيوين".
"�ضكًرا  قائاًل:  لبنان  اإىل  دبور  ال�ضفري  ه  وتوجَّ  
وهنا  الكبري.  ن  املحت�ضِ للبنان  االأعماق  من 
ه لالأجهزة االأمنية اللبنانية كاّفًة وللحكومة  نتوجَّ
مي�ضال  الرئي�ض  ولفخامة  اللبنانية  الر�ضمية 
االأمن  ويف  اجلي�ض،  قيادة  يف  والإخوتنا  عون، 
كاّفًة  االأمنية  �ضات  واملوؤ�ضَّ الداخلي  واالأمن  العام 

اأهلهم.  ورعايتهم  حلر�ضهم  اجلزيل  بال�ضكر 
وحدة  اأبينا،  اأم  �ضئنا  مًعا  �ضنبقى  نحن  نعم، 

واحدة، وم�ضرينا واحد".
رئي�ض  دولة  اإىل  بال�ضكر  دبور  ال�ضفري  ه  وتوجَّ
رعايته  على  بري  نبيه  اللبناين  النواب  جمل�ض 
ولدولة  كافًة،  املحافل  يف  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
�ضعدالدين  اللبناين  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 
اأ لبنان باالإجناز العظيم الذي  احلريري. كما هنَّ
ق بنجاح االنتخابات النيابية ُمتَمّنًيا ت�ضكيل  حتقَّ
لبنان  يف  الفل�ضطيني  واإعطاء  فوًرا،  احلكومة 

ه يف العي�ض باإن�ضانّية. حقَّ

ت
طا

�شا
لن

ف ا
مل ال�ضفري دبور: "اإنَّها 

فل�ضطني التي تمعنا جميًعا، 
اأق�ضموا باهلل العظيم اأن ت�ضونوا 

هذا الوطن اأن ت�ضونوا وحدَتكم.. 
اأن ت�ضونوا فل�ضطني، واأن نقف 
يف وجه املوؤامرة، وليعلم ترامب 
ومن خلفه باأنَّ كلَّ م�ضاريعه لن 

مترَّ اإاّل على اأج�ضادنا جميًعا. هذه 
ى ال�ضهداء  هي فل�ضطني التي �ضحَّ
من اأجلها، هذه هي فل�ضطني التي 

�ضّحى ال�ضهيد الرئي�ض يا�ضر 
عرفات من اأجلها، وال�ضيخ اأحمد 
يا�ضني، وال�ضقاقي واالأخ اأبو علي 
م�ضطفى، وجميع �ضهداء الثورة 

الفل�ضطينية و�ضهداء ال�ضعب 
الفل�ضطيني كاّفًة".
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فقد �ضيَّعت حركة "فتح" وف�ضائل "م.ت.ف" 
الر�ضيديَّة  �ضعبة   - "فتح"  حركة  �ضر  اأمني 
بجنازٍة  يو�ضف  نر  حممد  العميد  ال�ّضهيد 
مهيبٍة انطلقت من م�ضجد االإميان اإىل مقربة 
هداء يف املخّيم حيُث ووري جثمانه الرّثى. ال�ضُّ

املجل�ض  ع�ضو  اجلنازة  يف  امل�ضاركني  م  وتقدَّ
�ضناعة،  رفعت  احلاج  "فتح"  حلركة  الثَّوري 
الفل�ضطيني" يف  الوطني  "االأمن  قوات  وقائد 
لبنان الّلواء �ضبحي اأبو عرب، واأمني �ضر حركة 
واأع�ضاء  فّيا�ض  ح�ضني  لبنان  "فتح"-اإقليم 
جلنة االإقليم، وقيادة حركة "فتح" يف لبنان، 
ّباط وكوادر حركة "فتح" يف منطقة �ضور  و�ضُ
وعلى راأ�ضهم اأمني �ضر حركة "فتح" وف�ضائل 
ّباط  �ضُ من  وح�ضٌد  املنطقة،  يف  "م.ت.ف" 
"م.ت.ف" وحركَتي  وكوادر احلركة وف�ضائل 
"حما�ض" و"اجلهاد االإ�ضالمي"، ووفٌد لبناينٌّ 
الدين  �ضدر  "اأمل"  حركة  ممثِّل  برئا�ضة 
داوود، وح�ضوٌد غفريٌة من ال�ّضعَبني الفل�ضطيني 

واللبناين.
مت  وبذكرى مرور ثالثة اأيام على وفاته، نظَّ
و�ُضعبة  �ضور  منطقة  يف  "فتح"  حركة  قيادة 
حفَل  "م.ت.ف"  وف�ضائل  الر�ضيدية  خميَّم 
اجلمعة  يو�ضف  نر  حممد  لل�ضهيد  تاأبنٍي 
2018/6/8 يف قاعة ال�ضهيد في�ضل احل�ضيني 

يف املخيَّم، بح�ضور ف�ضائليٍّ و�ضعبيٍّ حا�ضٍد.
كر احلكيم تالها  وا�ضُتِهلَّ التاأبنُي باآياٍت من الذِّ
حممد  ال�ضيخ  األقى  ُثمَّ  قا�ضم،  را�ضم  ال�ضيخ 
ال�ضهيد  حما�ضن  عن  فيها  ث  حتدَّ كلمًة  علي 
"فتح"  حركة  �ضفوف  يف  الن�ضالية  وم�ضريته 
ًدا موا�ضلة ال�ّضري على  منُذ نعومة اأظفاره موؤكِّ
نهج ال�ضهيد حتى حترير كامل فل�ضطني، وحثَّ 

حركة "فتح" وف�شائل "م.ت.ف" يف لبنان

هدائها  ع عدًدا من �شُ  ُتَودِّ
هدائها الذين وافتهم املنّية يف �شهر حزيران املن�شرم، واعتزاًزا مب�شرياتهم الن�شالّية احلافَلة بالعطاء  وفاًء وتقديرًا ل�شُ

هداء حممد نر  مت حركة "فتح" وف�شائل "م.ت.ف" يف لبنان فعاليات ت�شييٍع وتاأبنٍي وتكرمٍي لل�شُّ الوطني واحلركي، نظَّ
يو�شف وجمال اأحمد خليل احل�شني )جمال خليل "اأبو ربيع"( وفاطمة حممد م�شلم، و�شط م�شاركة ف�شائلية و�شعبية 

فل�شطينية ولبنانية حا�شدة.
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ال�ضهداء  ُخطى  على  اال�ضتمرار  على  اجلميع 
حتى النَّ�ضر والعودة.

احلاج  "فتح" األقاها  "م.ت.ف" وحركة  كلمة 
منذ  "فتح"  "حركة  اأنَّ  د  فاأكَّ �ضناعة،  رفعت 
ال�ضهداء  حركة  زالت  وما  كانت  انطالقتها 
ه مبناقبّية ال�ضهيد  واملنا�ضلني واملجاهدين". ونوَّ
والتزامه الوطني ون�ضاالته، فقال: "منُذ العام 
كان  باحلركة  ال�ضهيد  التحق  عندما   1975
والن�ضايل،  والقيادي  الريادي  دوَرُه  مُيار�ض 
عن  دفاًعا  الثورة  معارك  معظم  يف  و�ضارك 

الثورة والق�ضّية وال�ضعب".
الوطنية  الوحدة  حتقيق  اأهمية  على  د  و�ضدَّ  
يف  االأم�ضى  ال�ضالَح  باعتبارها  الفل�ضطينية 
هذا  يف  ًدا  موؤكِّ االإ�ضرائيلي  االحتالل  مواجهة 
اأ�ضبح  الذي  االنق�ضام  اإنهاء  �ضرورة  ال�ضياق 
"اإنَّ  وقال:  ال�ضهيوين،  العدو  بيد  �ضالًحا 
"فتح"  "م.ت.ف" واحلفاظ على حركة  وحدة 
ال�ضتمرار  ال�ضمانُة  ُهما  وُمتما�ضكًة  دًة  موحَّ
الإف�ضال  االأكيدُة  وال�ضمانُة  الوطني،  الن�ضال 
م�ضروع ترامب الذي ي�ضعى اإىل تدمري الق�ضية 
ال�ضرعية  تدمري  خالل  من  الفل�ضطينية 
"فتح"،  حركة  وحدة  و�ضرب  الفل�ضطينية، 

وتغييب راأ�ض ال�ضرعية الفل�ضطينية".
واالأ�ضرى  ال�ضهداء  جميع  �ضناعة  ا  حيَّ كما 
هو  "العهُد  قائاًل:  كلمَتُه  وختَم  واجلرحى، 
حتى  لثورة  واإنَّها  الَق�َضم،  هو  والَق�َضم  العهد، 

النَّ�ضر".
"فتح"  "م.ت.ف" وحركة  قيادة  �شيَّعت  كذلك 
"فتح" يف  ُجثماَن ع�شو قيادة حركة  لبنان  يف 
�شي  منطقة بريوت التنظيمية، واأحد اأبرز موؤ�شِّ
يف  الفل�شطينية  واملر�شدات  افة  الك�شَّ مفو�شية 
لبنان، القائد الك�ضفي الفتحاوي ال�ضهيد جمال 
حا�ضدٍة  و�ضعبّيٍة  ف�ضائلّيٍة  مب�ضريٍة  احل�ضني 
مثواه  اإىل  الفرقان  م�ضجد  اأمام  من  انطلقت 
االأخري يف مقربة �ضهداء خميَّم برج الرباجنة، 

ع�ضر اخلمي�ض 2018/6/14.
دولة  �ضفري  �ضعادة  امل�ضرية  يف  و�ضارك 
اأ�ضرف  اللبنانية  اجلمهورية  لدى  فل�ضطني 
ال�ضفارة  يف  االأول  بال�ضكرتري  ممثَّاًل  دبور 
ماهر م�ضيعل، واأع�ضاء قيادة حركة "فتح" يف 

الوطني  "االأمن  قوات  قائد  اللبنانية:  ال�ضاحة 
اأبو عرب  اللواء �ضبحي  الفل�ضطيني" يف لبنان 
احلاج  "فتح"  حلركة  الثوري  املجل�ض  وع�ضو 
حلركة  الثوري  املجل�ض  وع�ضو  �ضناعة  رفعت 
"فتح"  حركة  �ضر  واأمني  جربيل  اآمنة  "فتح" 
قيادة  واأع�ضاء  فّيا�ض،  ح�ضني  لبنان  اإقليم   -
"فتح" - اإقليم لبنان، واأمني �ضر حركة  حركة 
"فتح" يف بريوت واأع�ضاء قيادة املنطقة واأمناء 
لو الف�ضائل والقوى  �ضر �ُضَعِبها التنظيمية، وممثِّ
واملكاتب  الفل�ضطينية،  واالإ�ضالمية  الوطنّية 
احلركية الطالبية والن�ضائية والعّمالية واالأُُطر 
لو اللجان ال�ضعبية وقوات  التنظيمية كاّفًة، وممثِّ
�ضات  لو املوؤ�ضَّ "االأمن الوطني الفل�ضطيني"، وممثِّ
الفل�ضطيني،  املدين  املجتمع  مات  ومنظَّ االأهلية 
برج  خميَّم  واأهايل  الدين،  رجال  من  ولفيٌف 

الرباجنة، والفرق الك�ضفية واملو�ضيقية.
�ضخمة  و�ضورة  االأكاليل  َحَمَلُة  اجلنازة  وتقّدم 
لل�ضهيد جمال خليل والفرق الك�ضفية واملو�ضيقية 

التي عزفت مو�ضيقى احلزن.
القائد  وفاة  على  اأيام  ثالثة  مرور  ومبنا�شبة 
حركة  قيادة  مت  نظَّ احل�شني،  جمال  الك�شفي 
"فتح" يف منطقة بريوت حفَل تاأبنٍي لل�ضهيد يف 
قاعة م�ضجد الفرقان يف خميَّم برج الرباجنة، 

عقب �ضالة ع�ضر ال�ضبت 2018/6/16.
فل�ضطني  دولة  �ضفري  �ضعادة  احل�ضور  م  وتقدَّ
دبور، وع�ضو  اأ�ضرف  اللبنانية  لدى اجلمهورية 
رفعت  احلاج  "فتح"  حلركة  الثوري  املجل�ض 
اإقليم   - "فتح"  حركة  �ضر  واأمني  �ضناعة، 
االإقليم،  جلنة  واأع�ضاء  فّيا�ض  ح�ضني  لبنان 
اإىل  وال�ضمال،  بريوت  "فتح" يف  وقيادة حركة 
"م.ت.ف"  ف�ضائل  لي  ممثِّ من  ح�ضٍد  جانب 
والقوى  واالأحزاب  الفل�ضطينية  القوى  وحتالف 
والفل�ضطينية  اللبنانية  واالإ�ضالمية  الوطنية 
واللجان  االإ�ضالمية  اخلريية  امل�ضاريع  وجمعية 
الوطني  "االأمن  وقوات  الفل�ضطينية  ال�ضعبية 
الفل�ضطينية،  االأهلية  الفل�ضطيني" واملوؤ�ض�ضات 
واأهايل  وفاعليات  ووجهاء  الك�ضفية،  والفرق 

خميَّم برج الرباجنة.
املقِرئ  تال  الفقيد،  لروح  الفاحتة  قراءة  وبعد 
ُثمَّ  احلكيم،  الذكر  من  اآياٍت  قرانوح  معروف 
ب عريف املنا�ضبة ع�ضو قيادة حركة "فتح"  رحَّ
باحل�ضور،  من�ضورة  عبدالوهاب  بريوت  يف 
واأ�ضاَد مبناقبّية واإجنازات الفقيد على ال�ضعيد 

الوطني والك�ضفي.
اخلريية  امل�ضاريع  جمعية  كلمة  األقى  وبعدها 
د.�ضامر  ال�ضيخ  ف�ضيلة  لها  ممثِّ االإ�ضالمية 
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الدائم  ال�ضهيد  حر�ض  عن  ث  فتحدَّ قليالت، 
على تعليم النا�ضئة وال�ضباب والك�ّضافة الدين، 
ك باالأر�ض، وُحّب  والعقيدة، والن�ضال، والتم�ضُّ
واملبادئ  والِقَيم  احل�ضنة  واالأخالق  الوطن، 
النبوية  االأحاديث  من  امل�ضتقاة  االإن�ضانية 

ال�ضريفة.
ُثمَّ كانت كلمة "فل�ضطني" األقاها احلاج رفعت 
رجاًل  لُنوؤّبن  اليوم  "نلتقي  فقال:  �ضناعة، 
م�ضريته  خالل  من  اأثبَت  "فتح"  رجاالت  من 
التي  الفتحاوية  االأعمدة  تلك  من  اأنَّه  الوطنية 
را�ضخًة، و�ضتظلُّ را�ضخًة مبا حملته من  بقيت 
ب  تاأدَّ الذي  فهو  اأخالق،  ومن  اآداب  ومن  ِقَيم 
الكرمي، وب�ضرية ر�ضولنا حممد  القراآن  باآداب 
ك  مت�ضَّ الذي  وهو  و�ضلَّم(،  عليه  اهلل  )�ضّلى 
من  تعلَّمها  التي  وال�ضلوكيات  االأخالق  بتلك 
حركة "فتح" فكان كادًرا بكلِّ ما يف الكلمة من 
النموذج  هذا  ُنوؤبِّن  اليوم  نحن  لذلك  معنى، 
ومقيا�ًضا  مثااًل  نعتربه  الذي  الفل�ضطيني 
والأبناء  "فتح"،  حركة  يف  احلقيقي  للكادر 
يقروؤوا  اأن  عليهم  يجب  الذين  احلركة  هذه 
�ضرية هذا الرجل، واأن يتمثَّلوا بها، فهو اأم�ضى 
حياته م�ضاملًا مع كلِّ اأ�ضحابه واأ�ضدقائه، كان 
يف  جريًئا  كان  فل�ضطني.  الوطن  االأول  ه  همُّ
هذه  ج�ضم  على  ا  حري�ضً كان  ه  لكنَّ انتقاداته، 

احلركة، باأن يكون ُمتما�ضًكا و�ضامًدا".
والوعد  العهد  على  بالبقاء  ال�ضهيد  وعاهَد 
يا�ضر  الرمز  ها  خطَّ التي  امل�ضرية  مبوا�ضلة 
عرفات وال�ضهداء من كلِّ الف�ضائل الفل�ضطينية 
اأّكدها  التي  الفل�ضطينية  بالثوابت  ك  وبالتم�ضُّ
وحدتنا  مها  مقدَّ ويف  عّبا�ض،  حممود  الرئي�ض 
بالقرار  القيادة  ك  بتم�ضُّ ه  ونوَّ الوطنية، 
من  العديد  وحتقيقها  امل�ضتقل  الفل�ضطيني 
اجلبهة  على  الفل�ضطينية  الوطنية  االإجنازات 
قيادة  وموا�ضلتها  والدبلوما�ضية  ال�ضيا�ضية 
الفل�ضطينية  االأرا�ضي  على  ال�ضر�ض  الن�ضال 
االإ�ضرائيلية  وال�ضغوطات  املوؤامرات  رغم 
الأن  الفل�ضطيني  الكلَّ  ودعا  واالأمريكية، 
دوا ويكونوا على قلب رجل واحد وموؤّكًدا  يتوحَّ
االإ�ضرائيلي  االحتالل  يخدم  االنق�ضام  اأنَّ 

فقط.
وبعدها األقت التلميذة بتول ع�ضيلي كلمة عائلة 
اأنَت  وُمعلِّمنا،  قائدنا  "وداًعا  فقالت:  الفقيد، 

فينا  رت  فجَّ التي  وكلماتك  ب�ضوتك  فينا  باٍق 
زلت  ما  الرجال..  وقرارات  ومواقف  ثورة 
بو�ضلة  ُي�ضيء  منرًيا  و�ضراًجا  لنا،  عنواًنا 
اأًبا  فينا  ع�ضت  الك�ضفية.  لعائلتنا  النجاح 
اأزقة  عليك  بكت  فراقك،  على  بكينا  وقائًدا، 
املخيَّم وجدرانه. وداًعا قائدنا لروحك الطّيبة 

األف حتّية و�ضالم".
اأوملت  للفقيد،  نور  ال�ضيخ  من  دعاء  وبعد 
جمموعة "الكرامة" الك�ضفية وك�ّضافة "يعبد" 
برج  خميَّم  �ضهداء  مركز  يف  الفقيد  روح  عن 

الرباجنة.
منطقة  قيادة   - "فتح"  حركة  اأقامت  كذلك 
احل�شني  جمال  لل�شهيد  ا  تكرييًّ حفاًل  بريوت 
يف مركز �شهداء خميَّم برج الرباجنة اخلمي�ص 

حركة  �ضر  اأمني  بح�ضور   ،2018/6/21
"م.ت.ف" يف منطقة بريوت  "فتح" وف�ضائل 
العميد �ضمري اأبو عف�ض واأع�ضاء قيادة احلركة 
التنظيمية،  �ُضَعِبها  �ضر  واأمناء  املنطقة  يف 
"االأمن  وقوات  ال�ضعبية  اللجان  وممِثّلي 
الوطني الفل�ضطيني"، ولفيٍف من رجال الدين 
والقادة الك�ضفيني، وفوَجي "يعبد" و"الكرامة" 
ال�ضهيد، ووجهاء وفاعليات  الك�ضفيني، وعائلة 

املخيَّم.
وجدانية  رثائية  كلمة  باملنا�ضبة  اأُلقَيت  وقد 
ع�ضو  األقاها  التنظيمية  بريوت  منطقة  ِبا�ضم 
ال�ضهيد  اإىل  فيها  ه  توجَّ رابح،  اأحمد  قيادتها 
"رحلَت عن حياتنا وبقيَت يف قلوبنا يا  قائاًل: 
ُكنَت نعم االأخ احلنون والكرمي  اأغلى الغوايل. 
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اأبعد  اإىل  العمل  واملتفاين يف  واملقدام واملعطاء 
"اأبو  احلدود. عهدنا لك يا اأخي الغايل احلاج 
قلوبنا،  يف  والباقي  فينا،  احلي  ربيع" ال�ضهيد 
اأن نبقى اإىل جانب هذه املوؤ�ّض�ضة الك�ضفية التي 
�ضهيًدا  و�ضقطت  فيه،  �ضبابك  زهرة  ق�ضيَت 
منا�ضاًل  اأًخا  بك  نفتخر  و�ضنبقى  رحابها،  يف 

�ًضا". وُموؤ�ضِّ
واأ�ضاف: "نحن يف قيادة منطقة بريوت واالأطر 
التنظيمية، �ضنبقى كما ُكّنا يف حياة االأخ جمال 
الك�ضفية،  املوؤ�ض�ضة  لهذه  وعوًنا  �ضنًدا  خليل 
هذه  ومل�ضرية  املوؤ�ض�ضة  لهذه  اأوفياء  �ضنبقى 
والقادة  اأ�ضامة  االأخ  بقيادة  الك�ضفية  املوؤ�ض�ضة 
لتطوير  اإىل جنب  اإىل جانبكم جنًبا  الك�ضفيني 

وتعزيز دور هذه املوؤ�ّض�ضة".
كانت  الذي  قا�ضم،  عمر  ال�ضيخ  ف�ضيلة  واألقى 
دينية  موعظة  متينة،  عالقة  بال�ضهيد  تربطه 
ا من ذكرياته  وكلمة وجدانية ا�ضتذكر فيها بع�ضً
ومواقفه  الديني  بالتزامه  ه  ونوَّ ال�ضهيد،  مع 

الوطنية وُحّبه لفل�ضطني.
اأبو عف�ض،  �ضمري  العميد  األقاها  فل�ضطني  كلمة 
دولة  �ضفري  �ضعادة  وتعازي  حتّيات  فنقَل 
فل�ضطني لدى اجلمهورية اللبنانية اأ�ضرف دبور 
واأمني �ضر حركة "فتح" وف�ضائل "م.ت.ف" يف 
لبنان فتحي اأبو العردات لذوي الفقيد، وعاهد 
ونهجه  خطاه  على  قدًما  امل�ضي  على  ال�ضهيد 
التي  الك�ضفية  �ضة  املوؤ�ضِّ هذه  ودعم  ودربه، 

�ضها وتقدمي الرعاية الالزمة ال�ضتمرارها. اأ�ضَّ
ال�ضيا�ضي،  للو�ضع  عف�ض  اأبو  ق  وتطرَّ
القيادة  على  والدولية  االإقليمية  وال�ضغوطات 
والوحيد  ال�ضرعي  املمثِّل  اأنَّ  د  واأكَّ الفل�ضطينية، 
لل�ضعب الفل�ضطيني هو الرئي�ض حممود عّبا�ض، 
للمخيَّمات  الوحيدة  البو�ضلة  اأنَّ  على  د  و�ضدَّ

الفل�ضطينية يف لبنان هي فل�ضطني.
للفقيد،  عثمان  حممد  ال�ضيخ  تاله  دعاء  وبعد 
عائلة  اإىل  تكرميّيًة  درًعا  بريوت  قيادة  مت  قدَّ

ال�ضهيد.
املجل�ص  ع�شو  والدة  �ُشيِّعت  مهيٍب  ومبوكٍب 
الثوري حلركة "فتح" اآمنة جربيل املنا�شلة 
فاطمة حممد م�شلم، وُووري ُجثمانها الّطاهر 
الفل�ضطينية  الثورة  �ضهداء  مثوى  يف  الرّثى 
ال�ضالة  بعد  �ضاتيال  م�ضتديرة  عند  املركزي 
ال�ضبت  بريوت  يف  اخلا�ضقجي  جامع  يف  عليه 

.2018/6/23
و�ضارك يف الت�ضييع �ضعادة �ضفري دولة فل�ضطني 
واأمني  دبور،  اأ�ضرف  اللبنانية  اجلمهورّية  لدى 
يف  "فتح"  وحركة  "م.ت.ف"   ف�ضائل  �ضر 
واأع�ضاء  العردات،  اأبو  اللبنانية فتحي  ال�ضاحة 
حلركة  الثوري  املجل�ض  ع�ضو  ال�ضاحة:  قيادة 
قوات  وقائد  �ضناعة  رفعت  احلاج  "فتح" 
اللواء  لبنان  يف  الفل�ضطيني"  الوطني  "االأمن 
"فتح" –  حركة  �ضر  واأمني  عرب  اأبو  �ضبحي 
جلنة  واأع�ضاء  فّيا�ض،  ح�ضني  لبنان  اإقليم 
اإقليم لبنان، واأمني �ضر حركة "فتح" وف�ضائل 
املنطقة،  قيادة  واأع�ضاء  بريوت  "م.ت.ف" يف 

ال�ضيا�ضية  والقوى  واالأحزاب  الف�ضائل  لو  وممثِّ
لو اللجان ال�ضعبية  الفل�ضطينية واللبنانية، وممثِّ
وقادة  الفل�ضطيني"،  الوطني  "االأمن  وقوات 
وكوادر حركة "فتح" يف املخيَّمات الفل�ضطينية، 
واأهلها،  وذووها  الفقيدة  وعائلة  دين،  ورجال 
وزهرات  واأ�ضبال  املخّيمات،  اأبناء  من  وح�ضٌد 

حركة "فتح".
يحملون  احلركة  اأ�ضبال  الت�ضييع  موكب  م  وتقدَّ
اأكاليل من الورود ِبا�ضم ال�ضّيد الرئي�ض حممود 
واللواء  دبور،  اأ�ضرف  ال�ضفري  و�ضعادة  عّبا�ض، 
�ضبحي اأبو عرب، وحركة "فتح"، و"م.ت.ف"، 

وقيادة منطقة البقاع.
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ففي بريوت، وبدعٍم من �ضفري دولة فل�ضطني لدى 
اجلمهورية اللبنانية اأ�ضرف دبور، اأقامت جلنة العمل 
االجتماعي اإفطاًرا لالأطفال يف قاعة يا�ضر عرفات يف 
ع الداعوق، بح�ضور ع�ضو قيادة حركة "فتح" -  جتمُّ
اإقليم لبنان م�ضوؤولة العمل االجتماعي اآمال �ضهابي، 
وم�ضوؤولة العمل االجتماعي يف منطقة بريوت ندوى 

�ضهابي، وكادرات جلنة العمل االجتماعي.
اآمال  األقت  ال�ضهداء،  الأرواح  الفاحتة  قراءة  وبعد 
�ضر  واأمني  دبور،  ال�ضفري  فيها  �ضكرت  كلمًة  �ضهابي 
عف�ض،  اأبو  �ضمري  العميد  بريوت  يف  "فتح"  حركة 
واالأخوات  �ضهابي،  وندوى  بريوت،  منطقة  وقيادة 

اللَّواتي ُقمن باإعداد وتنظيم االإفطار.
كما وّجهت الّتحية الأبناء �ضعبنا واأطفالنا يف الوطن، 
ب�ضالمته،  اأته  وهنَّ عّبا�ض  حممود  الرئي�ض  ول�ضيادة 
تات  ال�ضَّ يف  اأطفالنا  جميع  وِبا�ضم  "ِبا�ضمي  وقالت: 
وال�ضمال،  و�ضور،  و�ضيدا،  بريوت،  خميَّمات  من 

اأبو  الرئي�ض  اأنَّ  د  ُنوؤكِّ والبقاع، 
على  املوؤمتن  االأمني  هو  مازن 

الثوابت".
 - "فتح"  حركة  اأقامت  كما 
اإفطاٍر  حفَل  اجلنوبّية  ال�شعبة 
رم�ضاينٍّ يف قاعة مركز �ضهداء 
غروَب  الرباجنة،  برج  خميَّم 
بح�ضور   ،2018/5/26 ال�ضبت 
لي الف�ضائل والقوى الوطنية  ممثِّ
الفل�ضطينية،  واالإ�ضالمية 
واللجان ال�ضعبية، وقوات "االأمن 
الوطني الفل�ضطيني"، وفاعليات 

املخيَّم، وعدٍد من االأهايل.
قيادة  ع�ضو  األقاها  كلمٌة  وكانت 
�ضالح  بريوت  يف  "فتح"  حركة 
معاين  ث عن  الذي حتدَّ الهابط 
املباَرك،  رم�ضان  �ضهر  ورمزّية 
ع هلل عزَّ وجلَّ اأن  واأ�ضاف: "نت�ضرَّ

د �ضفوَف امل�ضلمني، واأن ُيِتمَّ امل�ضاحلة والوحدة  ُيوحِّ
عن  الظلم  يرفَع  واأن  �ضعبنا،  خري  فيه  ملا  الوطنية 
املوىل  �ضائلني  الظاملني،  القوم  على  وين�ضرنا  تنا  اأُمَّ
عزَّ وجلَّ اأن مُيّكننا من ال�ضالة يف امل�ضجد االأق�ضى 
لدمائهم  الوفاء  على  ال�ضهداء  وعاهد  املباَرك"، 
ت طريق العّزة والكرامة والعودة  الّطاهرة التي خطَّ
امل�ضتقّلة  الفل�ضطينية  الدولة  اإقامة  حتى  والتحرير 

وعا�ضمتها القد�ض ال�ضريف.
عّبا�ض  حممود  الرئي�ض  ًئا  ُمهنِّ كلمَتُه  الهابط  وَخَتَم 
االإ�ضاعات  جون  ُيروِّ َمن  كلَّ  وخُماطًبا  �ضالمته  على 
اأبو  الرئي�ض  "�ضيبقى  بالقول:  �ضحته  عن  املغِر�ضة 
مل  اأنَّه  �ضرًفا  يكفيه  جميًعا،  حلقكم  يف  �ضوكًة  مازن 
ع على �ضّك اخليانة، وبيع القد�ض، والتنازل  ولن ُيوقِّ

عن حّق العودة والثوابت الوطنية".
"فتح" يف املنطقة  مت قيادة حركة  نظَّ ويف �شيدا، 
فتحي  العميد  ال�ضهيد  روح  عن  رم�ضانيًّا  اإفطاًرا 

احللوة،  عني  يف  للم�ضنني  "االأمل"  دار  يف  زيدان، 
غروَب االأحد 2018/5/20.

 – "فتح"  حركة  قيادة  ع�ضو  االإفطار  وح�ضرت 
اإقليم لبنان اآمال ال�ضهابي، واأمني �ضر حركة "فتح" 
وف�ضائل "م.ت.ف" يف منطقة �ضيدا العميد ماهر 
اللجان  واأمني �ضر  واأع�ضاء قيادة املنطقة،  �ضبايطة 
ال�ضعبية يف منطقة �ضيدا د.عبدالرحمن اأبو �ضالح، 
عب التنظيمية حلركة  وعليا العبداهلل، واأمناء �ضر ال�ضُّ
لو  "فتح" يف املنطقة، واملكتب احلركي للمراأة، وممثِّ
ف�ضائل "م.ت.ف" والقوى االإ�ضالمية الفل�ضطينية، 
وجمعية "امل�ضاريع اخلريية االإ�ضالمية"، وح�ضٌد من 

فعاليات منطقة �ضيدا، واأُ�ضرة ال�ضهيد.
ه فيها التربيكات  واألقى العميد ماهر �ضبايطة كلمًة وجَّ
لل�ضعب الفل�ضطيني يف الوطن وال�ضتات بحلول �ضهر 
ه مبناقبّية ال�ضهيد العميد فتحي  رم�ضان املباَرك، ونوَّ
نوذًجا  كان  اأنَّه  ًدا  موؤكِّ الن�ضالية  وم�ضريِتِه  زيدان 
ًدا  وُم�ضدِّ للجميع،  وقدوًة  ُيحتَذى 
هدًرا،  يذهَب  لن  "دمه  اأنَّ  على 
حمالة  ال  قادٌم  الَقَتَلة  وعقاب 

مهما طال الزمن".
"جمعية  رئي�ض  األقى  وبعدها 
االإ�ضالمية"  اخلريية  امل�ضاريع 
�ضوكت  ال�ضيخ  �ضيدا  منطقة  يف 
�ضبايطة موعظًة دينّيًة من وحي 

املنا�ضبة.
اأقام  اخلري،  اأهل  من  وبتقدمٍة 
املكتب احلركي للعمل الجتماعي 
يف املنطقة ودار "الأمل" للم�شنني 
ال�ضهداء  الأُ�َضر  رم�ضانيًّا  اإفطاًرا 
احللوة  عني  خمّيم  يف  واأبنائهم 

اخلمي�ض 2018/5/24.
قيادة  ع�ضو  االإفطار  وح�ضرت 
لبنان  اإقليم   - "فتح"  حركة 
اآمال ال�ضهابي، واأمني �ضر حركة 

حركة "فتح" يف لبنان
م اإفطاراٍت وفعالياٍت رم�شانّيًة احتفاًء بال�شهر الف�شيل  ُتنظِّ

عات الفل�شطينية يف  "فتح" اإفطاراٍت رم�شانّيًة واأُم�شياٍت دينّيًة يف عدٍد من املخّيمات والتجمُّ مت حركة  مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان املباَرك، نظَّ
الفل�شطيني"،  الوطني  "الأمن  وقوات  ال�شعبية،  واللجان  ولبنانّية،  فل�شطينّية  واإ�شالمية  وطنية  واأحزاب  وقوى  ف�شائل  لي  ممثِّ بح�شور  لبنان، 

وفاعليات، وح�شوٍد من اأبناء �شعبنا.
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"م.ت.ف"  وف�ضائل  "فتح" 
العميد ماهر �ضبايطة، واحلاجة 
عليا العبداهلل، وم�ضوؤولة املكتب 
يف  االجتماعي  للعمل  احلركي 
االأ�ضقر،  جميلة  �ضيدا  منطقة 

وعوائل ال�ضهداء.
العمل  جلنة  مت  نظَّ كما 
الجتماعي يف املنطقة اإفطارها 
لأبناء  الثاين  الرم�شاين 
غروب  واأُ�َشرهم،  ال�شهداء 
وذلك   ،2018/5/29 الثالثاء 
يف  للم�ضنني  "االأمل"  مركز  يف 

خميَّم عني احللوة.
قيادة  ع�ضو  االإفطار  وح�ضرت 
لبنان  اإقليم   - "فتح"  حركة 
اآمال ال�ضهابي، واأمني �ضر حركة 
"م.ت.ف" يف  "فتح" وف�ضائل 
ماهر  العميد  �ضيدا  منطقة 
اللجان  �ضر  واأمني  �ضبايطة، 

ال�ضعبية يف منطقة �ضيدا د.عبدالرحمن اأبو �ضالح 
على راأ�ض وفٍد من اللجان ال�ضعبية، وعليا العبداهلل، 

وح�ضٌد من اأبناء ال�ضهداء واأُ�َضِرهم.
مت حركة "فتح" - �شعبة �شيدا اإفطاًرا  بدورها، نظَّ
رم�ضانيًّا عن اأرواح �ضهداء الثورة الفل�ضطينية وعلى 
روح  وعن  عرفات،  يا�ضر  اخلالد  الرمز  راأ�ضهم 
املرحوم علي بخور، غروَب ال�ضبت 2018/6/2، يف 

مقرِّ املنتدى الفل�ضطيني يف مدينة �ضيدا.
وح�ضر االإفطاَر اأمني �ضر حركة "فتح" - اإقليم لبنان 
وف�ضائل  "فتح"  حركة  �ضر  واأمني  فّيا�ض،  ح�ضني 
�ضبايطة  ماهر  العميد  �ضيدا  "م.ت.ف" يف منطقة 
واأع�ضاء قيادة املنطقة، واأمناء �ضر �ُضَعبها التنظيمّية 
اط �ضعبة �ضيدا، والعميد بالل اأ�ضالن،  بَّ وكوادر و�ضُ
"فتح"  حركة  �ضر  اأمني  ا�ضتقبالهم  يف  كان  حيُث 
قيادة  واأع�ضاء  اللحام  م�ضطفى  �ضيدا  �ضعبة   -

عبة. ال�ضُّ
عبة الذي رّحب باحل�ضور  وكانت كلمٌة الأمني �ضر ال�ضُّ
ًدا �ضرورة حتقيق الوحدة الوطنية الفل�ضطينية. موؤكِّ

ًيا  ه بوحدة حركة "فتح" و�ضالبة موِقِفها ُمتَمنِّ كما نوَّ
لفخامة الرئي�ض حممود عّبا�ض دوام ال�ضحة ملتابعة 
الفل�ضطينية  الدولة  الفل�ضطينية نحو  ال�ضفينة  قيادة 

امل�ضتقلة وعا�ضمتها القد�ض وحتقيق العودة.
اإقليم  �شعبة  "فتح"-  حركة  �شر  اأمني  من  وبدعوٍة 
اإقليم  �شعبة  مت  نظَّ كروم،  ع�شام  العقيد  اخلروب 

كروم  ال�شهيد  روح  عن  ا  رم�شانيًّ اإفطاًرا  اخلروب 
كروم يف مركز نادي العودة يف وادي الزينة الأحد 

.2018/6/3
"فتح"-  حركة  قيادة  ع�ضو  االإفطار  وح�ضرت 
حركة  �ضر  واأمني  ال�ضهابي،  اآمال  لبنان  اإقليم 
ماهر  العميد  "م.ت.ف" يف �ضيدا  "فتح" وف�ضائل 
واأمناء �ضر  واأع�ضاء قيادة منطقة �ضيدا،  �ضبايطة، 
�ُضَعبها التنظيمية، وكوادر نقابية ون�ضوية، وفعاليات 
ممثَّلني  العودة  ك�ّضافة  واأع�ضاء  وقادة  اجتماعية، 
تتقدمهم  و"الق�ضطل"  "الكرامة"  مبجموعَتي 
ال�ضهداء  واأبناء  عّبا�ضي،  وقا�ضم  االأطر�ض  هيفاء 
�ضعبة  قيادة  ا�ضتقبالهم  يف  كانت  حيُث  وعائالتهم، 

اإقليم اخلروب وكوادرها.
الك�ضفي  الفوج  لقائد  كلمة  االإفطار  ماأدبة  وتخلَّلت 
الأرواح  الفاحتة  بقراءة  ا�ضتهلَّها  ال�ضغري  حممد 
هيد الرمز يا�ضر عرفات،  ال�ّضهداء وعلى راأ�ضهم ال�ضَّ
ه اإىل  و�ضهيدة حركة "فتح" امل�ضعفة رزان النّجار، ونوَّ
"الوحدة  اأنَّ  موؤّكًدا  الرم�ضانية  االإفطارات  معاين 
التحديات"،  مواجهة  يف  االأقوى  �ضالحنا  الوطنية 
ق�ضّيتنا  على  املوؤمتن  االأمني  اإىل  التحية  وموّجًها 

الوطنية الرئي�ض حممود عّبا�ض.
كمال  الركن  اللواء  ال�شهيد  اأ�شرة  من  وبدعوٍة 
الطاهرة  روحه  عن  رم�ضاينٌّ  اإفطاٌر  م  ُنظِّ مدحت، 
يف مركز دار "االأمل" للم�ضنني يف عني احللوة االأحد 
"فتح"-  حركة  قيادة  ع�ضو  بح�ضور   ،2018/6/10

واأمني  �ضهابي،  اآمال  لبنان  اإقليم 
وف�ضائل  "فتح"  حركة  �ضر 
�ضيدا  منطقة  يف  "م.ت.ف" 
قوات  وقائد  �ضبايطة،  ماهر 
الفل�ضطيني"  الوطني  "االأمن 
اأبو  العميد  �ضيدا  منطقة  يف 
�ضر  واأمني  العرمو�ضي،  اأ�ضرف 
منطقة  يف  ال�ضعبية  اللجان 
اأبو �ضالح،  �ضيدا د.عبدالرحمن 
يف  "فتح"  حركة  قيادة  واأع�ضاء 
العبداهلل،  وعليا  �ضيدا،  منطقة 
التنظيمية  عب  ال�ضُّ �ضر  واأُمناء 
املنطقة،  يف  "فتح"  حلركة 
احلركية  املكاتب  لي  وممثِّ
وجلان  "م.ت.ف"،  وف�ضائل 
عني  خميَّم  يف  واالأحياء  القواطع 

احللوة.
التحية  �ضبايطة  العميد  ه  وجَّ وقد 
اإىل دوره  ق  ال�ضهيد، وتطرَّ الأ�ضرة 
القيادي املميَّز ُمنّوًها مبناقبّيته وم�ضلكتيه الثورية يف 
ًدا اأنَّ  حركة "فتح" ووفائه للمبادئ الفتحاوية، وموؤكِّ
الفقيد كان "منا�ضاًل �ضلًبا من اأجل �ضعبه وق�ضّيته 

العادلة".
الربيع  زهرة  لبنان  اإقليم  قيادة  ع�شَوي  وبرعاية 
وجلنة  احلركي  املراأة  مكتب  اأقام  �شهابي  واآمال 
ا  العمل االجتماعي يف منطقة �ضيدا اإفطاًرا رم�ضانيًّ
"االأمن  قوات  يف  الع�ضكرية  والكتائب  للوحدات 
الوطني الفل�ضطيني" و"القوة امل�ضرتكة" و�ضعبة عني 

احللوة غروب الثالثاء 2018/6/12. 
الفل�ضطيني" يف  الوطني  "االأمن  قوات  قائد  و�ضكر 
ِبا�ضمه  العرمو�ضي  اأ�ضرف  اأبو  العميد  منطقة �ضيدا 
و"القوة  الع�ضكرية  والكتائب  الوحدات  وبِا�ضم 
املراأة  ومكتب  و�ضهابي  الربيع  من  كاّلً  امل�ضرتكة" 
"االأمل  ومركز  االجتماعي  العمل  وجلنة  احلركي 
هذا  اإجناز  يف  جميًعا  جهودهن  على  للم�ضنني 

االإفطار.
"فتح" يف منطقة �شيدا  مت قيادة حركة  كذلك نظَّ
يف  للم�شنني  "الأمل"  مركز  يف  ا  رم�شانيًّ اإفطاًرا 
 ،2018/6/14 اخلمي�ص  غروب  احللوة  عني  خميَّم 
لبنان  اإقليم  "فتح" –  حركة  قيادة  ع�ضو  بح�ضور 
وف�ضائل  "فتح"  حركة  �ضر  واأمني  �ضهابي،  اآمال 
�ضبايطة  ماهر  العميد  �ضيدا  "م.ت.ف" يف منطقة 
العبداهلل،  عليا  واحلاجة  املنطقة،  قيادة  واأع�ضاء 
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حلركة  التنظيمية  عب  ال�ضُّ �ضر  واأمناء 
من  ووفد  �ضيدا،  منطقة  يف  "فتح" 
اللجان ال�ضعبية وكوادر ُطالبّية ون�ضوية، 

وفعاليات نقابية.
ال�ضعبية يف  اللجان  �ضر  اأمني  ه  وجَّ وقد 
منطقة �ضيدا د.عبدالرحمن اأبو �ضالح 
ُمتمّنًيا  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اإىل  التحية 
اأن يكون عيدنا القادم على اأر�ض دولتنا 
الفل�ضطينية امل�ضتقلة واأن تكون القد�ض 
رحاب  يف  �ضعبنا  كلُّ  ّلي  لُي�ضَ رًة  حُمرَّ

االأق�ضى.
احلركي  املكتب  م  فنظَّ �شور،  يف  ا  اأمَّ
ال�ضمايل  الربج  خمّيم  يف  للمراأة 
�ضر  اأمني  بح�ضور  رم�ضانيًّا  اإفطاًرا 
يف  "م.ت.ف"  وف�ضائل  "فتح"  حركة 
واأع�ضاء  عبداهلل،  توفيق  العميد  �ضور 
اأبو �ضهاب  قيادة املنطقة العميد جالل 

قا�ضم،  حممد  اأبو  والعقيد  رفاعي  فادي  والعقيد 
"االأمن الوطني الفل�ضطيني" يف خمّيم  وقائد قوات 
حركة  �ضر  واأمني  طالل،  العبد  اأبو  ال�ضمايل  الربج 
"فتح"- �ضعبة الربج ال�ضمايل اأحمد خ�ضر واأع�ضاء 
يف  احلركية  �ضات  املوؤ�ضَّ وم�ضوؤول  ال�ضعبة،  جلنة 
قد�ضية،  جمال  والعقيد  �ضعيد،  نادر  �ضور  منطقة 
ملنطقة  ال�ضعبية  اللجان  يف  الرتبوي  امللف  وم�ضوؤول 
احلركي  املكتب  قيادة  وع�ضو  ر�ضيد،  حممد  �ضور 
للمراأة واالحتاد العام للمراأة الفل�ضطينية يف منطقة 
وكوادر  اأع�ضاء  جانب  اإىل  خروب،  اأبو  �ضهام  �ضور 
اأهايل  من  وح�ضٍد  احلركية  "فتح" ومكاتبها  حركة 

املخيَّم، وبراعم فرقة "�ضراج العودة".
الربج  خميَّم  يف  للمراأة  احلركي  املكتب  ووّجه 
يف  �ضاهم  َمن  لكلِّ  وتقدير  �ضكر  ر�ضالَة  ال�ضمايل 
"فتح"  حركة  قيادة  ا  خ�ضو�ضً االإفطار  هذا  اإجناح 
واالأخوات  ال�ضمايل،  الربج  و�ضعبة  �ضور  منطقة  يف 

اللواتي بذلَن جمهوًدا كبرًيا الإجناح هذا االإفطار.
املنطقة  يف  الجتماعي  العمل  جلنة  مت  نظَّ بدورها 
ا يف خميَّم الر�شيدّية، بدعٍم وتوجيه  اإفطاًرا رم�شانيًّ
اآمال  لبنان  "فتح"-اإقليم  حركة  قيادة  ع�ضو  من 
ال�ضهابي، وبح�ضور م�ضوؤولة جلنة العمل االجتماعي 
من  وعدٍد  اللجنة،  واأع�ضاء  قا�ضم  ناديا  �ضور  يف 
واأطفال  و�ُضّبان  وكوادرها  الر�ضيدية  �ضعبة  اأع�ضاء 

من خمّيم الر�ضيدية.
ميَّم  يف  للمراأة  احلركي  املكتب  م  نظَّ كما 
والفقراء،  لالأيتام  رم�ضانيًّا  اإفطاًرا  الر�ضيدية 

وذلك يف مطعم  "بي�ضان"،  نادي  مرّبيات  باإ�ضراف 
�ضور. مدينة  "االإخال�ض" يف 

مت حركة "فتح" - �شعبة الب�ص اإفطاَرها  هذا وقد نظَّ
يف  احلركة  وزهرات  لأ�شبال  ال�شنوّي  الرم�شايّن 

املخيَّم، غروب اجلمعة 2018/6/8.
 و�ضارك االأ�ضبال والزهرات اإفطاَرُهم ع�ضو املجل�ض 
واأمني  �ضناعة،  رفعت  "فتح" احلاج  حلركة  الثوري 
فّيا�ض،  ح�ضني  لبنان  اإقليم   - "فتح"  حركة  �ضر 
وع�ضو قيادة االإقليم اللواء حممد زيداين، واأمني �ضر 
قيادة حركة "فتح" الع�ضكرية والتنظيمية يف منطقة 
�ضور العميد توفيق عبداهلل واأع�ضاء قيادة املنطقة، 

وقيادة �ضعبة الب�ض وكوادرها.
�ضعبة   - "فتح"  حركة  �ضر  اأمني  �ضكَر  جانبه،  من 
على  "فتح"  حركة  قيادة  زيداين  �ضمري  الب�ض 
ًنا  م�ضاركتها   اأ�ضبال وزهرات املخيَّم اإفطاَرهم ُمثمِّ
بهذه  اهتماَمهم  يعك�ض  ا  ممَّ الدعوة  هذه  تلبَيَتُهم 

ل م�ضتقبل احلركة. الفئة التي ُت�ضكِّ
اإفطاًرا رم�ضانيًّا يف  مت �شعبة الر�شيدية  كذلك نظَّ
االأحد  يوم  للتدريب  عرفات  يا�ضر  هيد  ال�ضَّ مع�ضكر 
2018/6/10، بح�ضور ع�ضو املجل�ض الثوري حلركة 
"فتح" احلاج رفعت �ضناعة، واأمني �ضر حركة "فتح" 
وف�ضائل "م.ت.ف" يف �ضور العميد توفيق عبداهلل 
هيد يا�ضر  واأع�ضاء قيادة املنطقة، وقائد مع�ضكر ال�ضَّ
عرفات للتدريب اأبو حممد فخري، واأع�ضاء وكوادر 

�ُضعبة الر�ضيدية.
اللبناين  التوا�شل  جمعية  مت  نظَّ ُمتَّ�شل،  �شياق  ويف 
الفل�شطيني اإفطاَرها ال�شنوي يف خميَّم الب�ص غروَب 

الثنني 2018/6/11.
م احل�ضور ع�ضو املجل�ض الثوري  وتقدَّ
�ضناعة،  رفعت  "فتح" احلاج  حلركة 
اإقليم   - "فتح"  حركة  �ضر  واأمني 
االإقليم،  وقيادة  فّيا�ض  ح�ضني  لبنان 
لبنان،  يف  "فتح"  حركة  وقيادة 
"فتح"  حركة  قيادة  �ضر  واأمني 
منطقة  يف  والع�ضكرية  التنظيمية 
لو  وممثِّ املنطقة،  وقيادة  �ضور 
الوطنية  والقوى  واالأحزاب  الف�ضائل 
واللبنانية،  الفل�ضطينية  واالإ�ضالمية 
واملوؤ�ّض�ضات  اجلمعيات  لو  وممثِّ
منطقة  يف  والريا�ضية  االجتماعية 
روؤ�ضاء  من  وح�ضٌد  وخميَّماتها،  �ضور 
القرى  وفعاليات  واملخاتري  البلديات 
وفعاليات  دين،  ورجال  اجلنوبية، 

لبنانية وفل�ضطينية.
واألقى ع�ضو قيادة االإقليم اللواء حممد زيداين كلمًة 
ا جاء فيها: "ُيريدون اأن ُي�ضِدلوا ال�ضتارة على ربيع  ممَّ
ُتنهي  الع�ضر(  )�ضفقة  اأ�ضموها  ب�ضفقة  العا�ضفة 
القد�ض  وُتلغي  م�ضتقّلة،  فل�ضطينية  بدولة  التفكري 
والكثري  هذا  كلُّ  العودة.  حقَّ  وت�ضطب  لها  عا�ضمًة 
ال�ضعب  واإركاع  الإخ�ضاع  االأوىل  مة  املقدِّ هو  الكثري 
الفل�ضطينية  القيادة  واإركاع  واإخ�ضاع  الفل�ضطيني 
ال�ضعب  اأنَّ  جتاهلوا  اأو  ون�ضوا  وُمهينة،  لة  ُمذِّ حللول 
اأبو  واحلكيم  ال�ضجاع  الرئي�ض  مهم  يتقدَّ والقيادة 
االأر�ض  هذه  اأنَّ  والعدو  ال�ضديق  اأبلَغ  الذي  مازن 
االأبدية،  فل�ضطني  عا�ضمة  والقد�ض  للبيع،  لي�ضت 

وحّقنا يف العودة ثابت واأكيد".
البلد  لهذا  الوفاء  اأمانَة  حّملنا  الذي  "هو  واأ�ضاف: 
ُنريد قرقعَة �ضالٍح  لنا يف بريوت، ال  اجلميل. قالها 
فوا  ووظِّ و�َضالمه،  ل�ِضلمه  اأوفياء  كونوا  لبنان.  توؤذي 

الم واالأمان". وعَيُكم خلدمة هذا ال�ضَّ
خيارنا،  الوطنية  "الوحدة  اأنَّ  زيداين  اللواء  د  واأكَّ
اإيالًما  االأ�ضدُّ  الأنَّها  لتحقيقها  ُم�ضرعني  و�ضنم�ضي 
ه الّتحية للواء جربيل  للكيان الغا�ضب واأ�ضياده"، ووجَّ
الرجوب "الذي رفع الكارت االأحمر بوجه قادة كيان 
ن من اإلغاء مباراتهم مع  االحتالل االإ�ضرائيلي، ومتكَّ

منتَخب االأرجنتني لكرة القدم".
وتقديٍر  وفاٍء  "فتح" درَع  حركة  قيادة  مت  وقدَّ هذا 
لعائلة ال�ضهيد عماد فوزي زين الدين الذي ا�ضت�ضهد 
يف  ال�ضلطانية  مثلث  عند  "فتح"  حركة  �ضفوف  يف 
خالل  االإ�ضرائيلي  العدو  يقاوم  وهو  لبنان  جنوب 
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اجتياحه لبنان عام 1978.
 - "فتح"  حلركة  الطالبي  املكتب  م  نظَّ ذلك،  اإىل 
ا حا�شًدا يف مع�شكر  �شعبة الر�شيدية اإفطاًرا رم�شانيًّ
اخلمي�ص  غروَب  للتدريب  عرفات  يا�شر  ال�شهيد 

.2018/6/14
حلركة  الثوري  املجل�ض  ع�ضو  احل�ضور  م  وتقدَّ
حركة  قيادة  وع�ضو  �ضناعة،  رفعت  احلاج  "فتح" 
قيادة  �ضر  واأمني  بّكار،  اأكرم  لبنان  اإقليم  "فتح" - 
حركة "فتح" التنظيمية والع�ضكرية يف منطقة �ضور 
العميد توفيق عبداهلل واأع�ضاء قيادة املنطقة واأُمناء 
�ضر �ُضَعبها التنظيمية، وقائد مع�ضكر ال�ضهيد يا�ضر 
اأبو حممد فخري، والعميد  العميد  للتدريب  عرفات 
�ضعبة  "فتح" -  حركة  جلنة  واأع�ضاء  �ضامل،  ح�ضن 
وقوات  "فتح"  حركة  كوادر  من  وح�ضٌد  الر�ضيدية، 
احلركي  واملكتب  الفل�ضطيني"  الوطني  "االأمن 

للطالب واملكتب احلركي للمراأة.
احلركي  الطالبي  املكتب  م�ضوؤول  ه  توجَّ وباملنا�ضبة، 
- �ضعبة الر�ضيدية اأ.حممود الزيني بال�ضكر للح�ضور 
القادم  "االإفطار  واأ�ضاف:  الدعوة،  تلبيتهم  على 
رغم  رة،  حمرَّ القد�ض  ثرى  على  اهلل  باإذن  �ضيكون 
موؤامراٍت داخلّيٍة وخارجّيٍة،  لق�ضّيتنا من  ُيحاك  ما 
ر من �ضفقاٍت م�ضبوهٍة، الأنَّ ال�ضعب  ورغم ما ُيح�ضَّ
الفل�ضطيني ال يخ�ضع،  وحركة "فتح" قائدة امل�ضروع 
املوؤامرات  من  دائًما  اخلروج  على  دتنا  عوَّ الوطني 
اأقوى واأ�ضلب كطائر الفينيق، كيف ال وقائدها قائٌد 

حكيٌم كالرئي�ض حممود عّبا�ض وقيادة احلركة".
ويف ال�شمال، اأقامت قيادة حركة "فتح" يف املنطقة 
اإفطاًرا لالأطفال االأيتام يف خميَّم نهر البارد غروب 
اجلمعة 2018/6/8، على نفقة اأهل اخلري، وبدعم 
�ضعادة  وبرعاية  "الفالح" اخلريية،  جمعية  وتنفيذ 
�ضفري دولة فل�ضطني يف البحرين "اأبو اأدهم"، وذلك 
ال�ضمال  "فتح" يف منطقة  �ضر حركة  اأمني  بح�ضور 
اأبو جهاد فّيا�ض واأع�ضاء قيادة املنطقة، وفعاليات، 
اأبناء  من  واأيتام  �ضوريا  خمّيمات  اأهايل  من  وعدٍد 

املخيَّم.
بدايًة كانت تالوة عطرة من القراآن الكرمي لف�ضيلة 
كلمة  فّيا�ض  جهاد  اأبو  األقى  ُثمَّ  عّمار،  اأبو  ال�ضيخ 
"الفالح"  جمعية  اإىل  التحية  ه  فوجَّ "فتح"  حركة 
�ضعادة  واإىل  االإفطار،  هذا  رعت  التي  اخلريية 
ال�ضفري خالد عارف و�ضيادة الرئي�ض حممود عّبا�ض، 
�ضاملًا معافى من  الرئي�ض بخروجه  ئ  "ُنهنِّ واأ�ضاف: 
نكمل  اإلينا كي  ليعود  به  اأملَّت  التي  ال�ضحية  الوعكة 
�ضعبنا  اأبناء  مع  جنب  اإىل  جنًبا  الت�ضحيات  درب 

من  دمه  تقدمي  عن  اإاّل  �ضيء  كلِّ  عن  ي�ضوم  الذي 
اأجل احلفاظ على ُهوّية فل�ضطني العربية وعا�ضمتها 

القد�ض".
ال�ضغط  الفل�ضطينية  الف�ضائل  كلِّ  قيادة  ونا�ضَد 
اأنَّ  ًدا  موؤكِّ امل�ضاحلة  الإجناز  "حما�ض"  حركة  على 
مواجهة  يف  االأقوى  ال�ضالح  هي  الوطنية  "الوحدة 
االآباء  اأر�ض  ال�ضهيوين وطرده عن  االحتالل  جي�ض 
واالإ�ضالمية  العربية  ال�ضعوب  وطالَب  واالأجداد". 
بال�ضغط على حكوماتها لطرد ال�ضفراء االأمريكيني 
من عوا�ضمنا العربية حتى يرتاجع ترامب عن قرار 
التحية  ه  وجَّ القد�ض،  مدينة  اإىل  بالده  �ضفارة  نقل 

لدولة الكويت على مواقفها الداعمة لدولة فل�ضطني
و�شمن �شل�شلة ن�شاطاته الرم�شانية، وو�شط م�شاركة 
احلركي  املكتب  م  نظَّ مميَّزة،  جامعية  ُطالبّية 

اإفطاره  ال�شمال  منطقة  يف  الطالبي 
 Five" جممع  يف  ال�شنوي  الرم�شاين 
ال�ضبت  غروب  البداوي،  يف   "Stars
2018/6/9، بح�ضور اأمني �ضر حركة 
فّيا�ض  جهاد  اأبو  ال�ضمال  يف  "فتح" 
وح�ضٍد  املنطقة،  قيادة  من  ووفٍد 
ُطاّلبيٍّ جامعيٍّ من خميَمي نهر البارد 

والبداوي ومدينة طرابل�ض.
بدايًة كانت كلمة حلركة "فتح" األقاها 
عن  ث  حتدَّ الذي  فّيا�ض  جهاد  اأبو 
االأوطان،  بناء  الطالب يف  اأهمية دور 
امل�ضجد  عن  املدافع  �ضعبنا  وحّيا 
الذين  و�ُضهداءنا  املباَرك،  االأق�ضى 
اأر�ض الوطن،  رووا بدمائهم الطاهرة 
حتقيق  اإىل  ودعا  البوا�ضل،  واأ�ضرانا 

الوحدة الوطنية.
يف  احلركي  الطالبي  املكتب  كلمة 
فاأثنى  األقاها حممود ح�ضني،  مال  ال�ضَّ
يف  الطالبي  املكتب  مبادرات  على 
ه حتّية  �ضبيل خدمة ُطاّلب �ضعبنا، ووجَّ
حممود  الرئي�ض  اإىل  وافتخار  اعتزاز 
الفل�ضطينية  ال�ضرعية  "رمز  عّبا�ض 

اأن  اأجل  من  االإ�ضرائيلي  االحتالل  يواجه  الذي 
ق اأماين �ضعبنا بالعودة واإقامة دولتنا امل�ضتقّلة  تتحقَّ
التحية  ه  وجَّ كما  ال�ضريف".  القد�ض  وعا�ضمتها 
القد�ض،  مدينة  يف  واملرابط  امد  ال�ضّ �ضعبنا  اإىل 
مروان  مهم  مقدَّ ويف  االأ�ضرية،  اأبطال احلركة  ا  وحيَّ

الربغوثي.
القوى  يف  احلركي  الطالبي  املكتب  ممثِّل  األقى  ُثمَّ 

من  عدًدا  عليا  خليل  البداوي  خميَّم  يف  الطالبية 
حما�ضة  األهبت  التي  املميَّزة  الوطنية  ق�ضائده 

احل�ضور.
ى الطالب حممد غازي حامد  ويف ختام االإفطار، اأدَّ
تفاعل  و�ضط  لفل�ضطني  اأغنياٍت  الرائع  ب�ضوته 

الطالب معه وت�ضفيقهم له.
اإفطاًرا  "فتح"-�شعبة طرابل�ص  كذلك نّظمت حركة 
الأحد  القومي  املنتدى  مقرِّ  قاعة  يف  ا  رم�شانيًّ
يف  "فتح"  حركة  �ضر  اأمني  ح�ضره   ،2018/6/10
ال�ضمال اأبو جهاد فّيا�ض، وم�ضوؤول "املنتدى القومي 
و�ضخ�ضيات  درنيقة،  في�ضل  ال�ضمال  يف  العربي" 
�ضعبة  واأع�ضاء  وفل�ضطينية،  طرابل�ضية  وفاعليات 

طرابل�ض، وكادر تنظيمي.
موائد  اخلريية"  الفالح  "جمعية  مت  نظَّ ذلك،  اإىل 

باحات  يف  املرابطني  ل�شمود  دعًما  رم�شانّيًة  اإفطاٍر 
من  �ضخيٍّ  ٍع  بتربُّ وذلك  املبارك،  الأق�شى  امل�شجد 
واأحد  ال�ضمال،  منطقة  يف  "فتح"  حركة  قيادة 
حتت  البارد،  نهر  خميَّم  يف  اأهلنا  من  عني  املتربِّ
مملكة  لدى  فل�ضطني  دولة  �ضفري  �ضعادة  اإ�ضراف 

البحرين خالد عارف "اأبو اأدهم".
وت�ضبُّثهم  اأهلنا  �ضمود  لدعم  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
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واالأجداد  االآباء  اأر�ض  بني  اجل�ضور  وملدِّ  باأر�ضهم، 
وتعبرًيا  لبنان،  يف  �ضعبنا  الأبناء  الق�ضري  وال�ضتات 
�ضعبنا  اأبناء  تربط  التي  ة  االأُخوَّ م�ضاعر  �ضدق  عن 
الفل�ضطيني ببع�ضهم يف كلِّ اأماكن وجودهم، وتاأكيًدا 
فل�ضطني  دولة  عا�ضمة  �ضتبقى  القد�ض  اأنَّ  على 

االأبدية.
والفتّوة  االأ�ضبال  موؤ�ّض�ضة  مت  نظَّ البقاع،  ويف 
بالتعاون مع مكتب الفّنانني احلركي اأُم�ضيًة رم�ضانّيًة 
 2018/5/24 اخلمي�ض  م�ضاء  الرتاويح  �ضالة  بعد 
"فتح"  �ضر  حركة  اأمني  يف خمّيم اجلليل، بح�ضور 
وف�ضائل "م.ت.ف" يف منطقة البقاع فرا�ض احلاج، 
جهاد"،  "اأبو  املنطقة  يف  ال�ضعبية  اللجان  وم�ضوؤول 
دين،  ورجال  الفل�ضطينية،  الف�ضائل  وم�ضوؤويل 

ووجهاء، وفعاليات اجتماعية وتربوية.
موؤ�ض�ضة  م�ضوؤول  األقاها  ترحيبية  كلمة  كانت  بدايًة 
ُثمَّ  البقاع ح�ضام جحا،  منطقة  والفتّوة يف  االأ�ضبال 
مت فرقة "الكرامة للفلكلور والرتاث الفل�ضطيني"  قدَّ
تخلَّلتها  والرم�ضانية  الدينية  االأنا�ضيد  من  باقًة 
ريا�ض  ال�ضيخ  ف�ضيلة  قّدمها  رم�ضانية  م�ضابقة 
بهذه  الت�ضجيعية  اجلوائز  اأُعطَيت  حيث  �ضالح، 

املنا�ضبة للم�ضاركني من الفئات العمرية كاّفًة.
بالل  م�ضجد  اإمام  من  بُدعاٍء  االأُم�ضية  واخُتِتَمت 
طلوزي  حممد  ال�ضيخ  ف�ضيلة  املخّيم  يف  رباح  ابن 
الرحمة  راجيًّا  املخيَّم  يف  والطماأنينة  االأمن  بدوام 
لل�ضهداء االأبرار واحلرّية الأ�ضرانا البوا�ضل، واأن يحلَّ 

رم�ضان القادم ونحن على اأر�ض الوطن 
ًرا. حمرَّ

يف  "فتح"  حركة  قيادة  مت  نظَّ كما 
ح�ضره  حا�شًدا  ا  رم�شانيًّ اإفطاًرا  البقاع 
لبنان  -اإقليم  "فتح"  حركة  �ضر  اأمني 
االإقليم  قيادة  وع�ضَوا  فّيا�ض،  ح�ضني 
وقيادة  بّكار،  واأكرم  زيداين  حممد 
ووفد  البقاع،  منطقة  "فتح" يف  حركة 
لو  وممثِّ "اأمل"،  حركة  قيادة  من 
واللجان  الفل�ضطينية،  الف�ضائل 
ال�ضعبية، والهيئات، وفعاليات اجتماعية 

وتربوية.
يف  "فتح"  حركة  �ضر  اأمني  واألقى 
فيها  رحبَّ  كلمًة  احلاج  فرا�ض  البقاع 
د على اأهمّية حتقيق  ُثّم �ضدَّ باحل�ضور، 
م�ضروع  رف�ض  د  واأكَّ الوطنية،  الوحدة 
"اأبو  للرئي�ض  التحية  موّجًها  ترامب 
اإىل  وعودته  ب�ضالمته  ًئا  وُمهنِّ مازن"، 

ممار�ضة مهّماته الن�ضالية.
وحي  من  اأدعيًة  طلوزي  حممد  ال�ضيخ  تال  وبعدها 

املنا�ضبة.
يف  احلركي  الجتماعي  العمل  مكتب  م  نظَّ كذلك 
وك�ّشافة  وزهرات  لأ�شبال  ا  رم�شانيًّ اإفطاًرا  املنطقة 
"فتح"  حركة  �ضر  اأمني  بح�ضور  "فتح"،  حركة 
العمل  وم�ضوؤولة  احلاج،  فرا�ض  البقاع  منطقة  يف 
احلاج،  حنان  البقاع  يف  احلركي  االجتماعي 
دارين  البقاع  يف  احلركي  املراأة  مكتب  وم�ضوؤولة 

�ضعبان، واأع�ضاء جلنة �ُضعبة اجلليل.
حركة  قيادة  لع�ضو  بال�ضكر  احلا�ضرون  ه  وتوجَّ
"فتح" – اإقليم لبنان اآمال ال�ضهابي ولكلِّ َمن �ضاهم 
�ضهر  اأن يحلَّ علينا  واأملوا  الن�ضاط،  اإجناح هذا  يف 

رم�ضان املباَرك القادم يف ربوع فل�ضطني حمّررًة.
م مكتب املراأة احلركي يف املنطقة اإفطاًرا  بدوره، نظَّ
والأيتام،  الجتماعية  واحلالت  للك�ّشافة  ا  رم�شانيًّ
لبنان  اإقليم  "فتح"-  حركة  قيادة  ع�ضو  بح�ضور 
م.حممود �ضعيد، واأمني �ضر حركة "فتح" يف منطقة 
البقاع فرا�ض احلاج واأع�ضاء قيادة املنطقة، واأمني 
�ضر �ُضعبة براليا�ض د.عماد كو�ضا، واأمني �ضر �ُضعبة 
تعلبايا "اأبو حمزة"، وقيادة �ضعبة تعلبايا، وكادرات 

مكتب املراأة احلركي.
و�ضكر مكتب املراأة احلركي كلَّ َمن �ضارك يف االإفطار 

و�ضاهم يف تنظيمه.
و�شمن �شل�شلة ن�شاطاته الرم�شانية اأقام مكتب املراأة 

احلركي اإفطاًرا يف مطعم �شم�شني يف بعلبك لالأخَوات 
يف  الجتماعية  واحلالت  والزهرات  والأ�شبال 

املنطقة غروب ال�شبت 2018/6/9.
يف  احلركي  املراأة  مكتب  �ضر  اأمينة  هت  توجَّ وقد 
احل�ضور  اإىل  بال�ضكر  �ضعبان  دارين  البقاع  منطقة 
البقاع  منطقة  قيادة  ع�ضو  واإىل  الدعوة،  لتلبيتهم 
احلاج  حنان  املنطقة  يف  االجتماعي  العمل  م�ضوؤولة 
هًة  ُمنوِّ واإىل املكتب احلركي للمراأة - �ضعبة اجلليل 
االإفطارات  واإجناح  وتنظيم  اإعداد  يف  بجهودهن 

الرم�ضانية.
ع الوطني  م التجمُّ وبدعم من جمعية "توا�شل"، نظَّ
لأُ�َشر  اإفطاًرا  لبنان  يف  فل�شطني  �شهداء  لأُ�شر 
ال�شهداء، وذلك يف مطعم �شم�شني يف بعلبك الثنني 
"فتح"  حركة  �ضر  اأمني  بح�ضور   ،2018/6/11
وف�ضائل "م.ت.ف" يف منطقة البقاع فرا�ض احلاج، 
دارين  البقاع  يف  احلركي  املراأة  مكتب  وم�ضوؤولة 
ع الوطني الأُ�َضر  �ضعبان، وع�ضو االأمانة العامة للتجمُّ
يف  البقاع  جلنة  وُمن�ّضقة  احللبي،  ع�ضام  ال�ضهداء 
ع الوطني الأُ�َضر �ضهداء فل�ضطني م�ضوؤولة العمل  التجمُّ

االجتماعي يف املنطقة حنان احلاج.
فل�ضطني يف  �ضهداء  الأُ�َضر  الوطني  التجمع  م  كرَّ كما 
قته يف البقاع حنان احلاج على جهودها. لبنان ُمن�ضِّ

العامليَّني،  والتمري�ص  العّمال  يوَمي  ومبنا�شبة 
َم  ُنظِّ املنطقة،  "فتح" يف  حركة  قيادة  من  وبدعوٍة 
اإفطاٌر رم�ضاينٌّ بح�ضور ع�ضو قيادة حركة "فتح"- 
واأمني  �ضعيد،  م.حممود  لبنان  اإقليم 
�ضر حركة "فتح" وف�ضائل "م.ت.ف" 
واأع�ضاء  احلاج،  فرا�ض  البقاع  يف 
قيادة املنطقة، وم�ضوؤولة مكتب املراأة 
�ضعبان،  دارين  البقاع  يف  احلركي 
التنظيمية  َعب  ال�ضُّ قيادة  واأع�ضاء 
يف  ال�ضحة  ق�ضم  ومدير  املنطقة،  يف 
�ضعيد،  د.علي  البقاع  يف  "االأونروا" 
د.عماد  النا�ضرة  م�ضت�ضفى  ومدير 
كو�ضا، وم�ضوؤول عيادة تعلبايا د.خالد 
م�ضت�ضفى  الطبي يف  والطاقم  جعفر، 

النا�ضرة، وعيادة براليا�ض.
باحل�ضور،  احلاج  فرا�ض  ب  رحَّ وقد 
تاأتي  املنا�ضبة  هذه  اأنَّ  اإىل  لفت  ُثمَّ 
�ضني  واملمرِّ ال  للُعمَّ وتقديًرا  تكرمًيا 
الدوؤوب  ولعملهم  الفل�ضطينيني 
�ضعبنا  اأبناء  خدمة  يف  وتفانيهم 

الفل�ضطيني يف البقاع.
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ع  جتمُّ يف  "ال�ضاطئ"  رو�ضة  مت  نظَّ �شور،  ففي 
ال�ضف  لُطاّلب  تخريٍج  حفَل  ال�ضربيحا 

للمراأة  العام  "االحتاد  برعاية  التمهيدي 
احلركي  املكتب  وبح�ضور  الفل�ضطينية"، 
واأهايل الطالب  ال�ضعبية،  للمراأة، واللجان 

اخلمي�ض 2018/5/24. 
ال�ضادق  ان�ضراح  الرو�ضة  م�ضرفة  واألقت 
للمراأة  العام  "االحتاد  فيها  �ضكرت  كلمًة 
ح�ضورهم،  على  واالأهايل  الفل�ضطينية" 
التفّوق  من  املزيد  الأبنائهم  ومتنَّت 
والتقدير  بال�ضكر  هت  توجَّ كما  والنجاح. 
اإىل طاقم مرّبيات الرو�ضة على عطائهن 

املتمّيز الذي اأثمر هذا النجاح. 
االأُّمهات،  اإحدى  باملنا�ضبة  حتّدثت  وقد 
املراأة  احتاد  اإىل  بال�ضكر  هت  فتوجَّ
واملكتب احلركي للمراأة وم�ضرفة الرو�ضة 
واملعّلمات اللواتي بذلن اجلهود على مدار 
فل�ضطينيٍّ  جيٍل  بناء  اأجل  من  اأ�ضهر   9

لبناينٍّ واٍع ومتعلٍِّم.
تراثّية  فلكلورّيٍة  بلوحاٍت  احلفل  واخُتِتَم 
االأغنيات  اأنغام  على  الطالب  اها  اأدَّ
"َعلِّي الكوفّية"  اأغنية  الوطنية وال �ضيما 

للفّنان الفل�ضطيني حممد ع�ّضاف. 
"ال�ضهيدة  رو�ضة  مت  نظَّ البقاع،  ويف 
لتخريج  ختاميًّا  حفاًل  حجو"  اإميان 
بها اخلمي�ض 2018/5/31، بح�ضور  ُطالَّ
منطقة  "فتح" يف  قيادة حركة  اأع�ضاء 
مكتب  وم�ضوؤولة  يون�ض  عامر  البقاع 
وم�ضوؤولة  �ضعبان  دارين  املراأة احلركي 
احلاج،  حنان  االجتماعي  العمل  جلنة 
عب التنظيمية يف البقاع  واأُمناء �ضر ال�ضُّ

َعب وكوادرها. واأع�ضاء جلان ال�ضُّ
مديرة  من  ترحيبّية  كلمة  كانت  بدايًة 
رو�ضة "ال�ضهيدة اإميان حجو" زينا�ضا 
باحل�ضور  ب  ُنرحِّ فيها:  قالت  واكد، 

رو�ضتنا  من  مة  املقدَّ الرتحيبات  باأجمل  الكرمي 
الغالية لتكونوا بني اأطفالنا يف هذا ال�ضرح العظيم 

ج  ُنخرِّ حيُث  واملعرفة  بالِعلم  اخلا�ضة  ال�ضروح  من 
جياًل جديًدا من ريا�ض االأطفال".

لفخامة  التهنئة  هت  وجَّ كما 
مبنا�ضبة  عّبا�ض  حممود  الرئي�ض 

خروجه من امل�ضت�ضفى معافى.
فقرات  االأطفال  م  قدَّ وبعدها 
ج  التخرُّ حفل  وحي  من  غنائية 
اأنا  "فتحاوي  اأغنية  اإيقاع  على 
ال�ضهادات  َعت  ُوزِّ ُثمَّ  فتحاوي"، 
اأغنية  اإيقاع  على  جني  املتخرِّ على 

تخرجنا". جناحنا  "فرحنا 
"ال�شهيد  رو�شة  مت  نظَّ بدورها 
تخريٍج  حفل  عودة"  فار�ص 
 ،2018/5/31 اخلمي�ص  لطاّلبها 
"فتح"  حركة  قيادة  ع�ضو  بح�ضور 
�ضعيد،  م.حممود  لبنان  اإقليم   –
يف  "فتح"  حركة  قيادة  وع�ضَوي 
وعامر  خ�ّضان  البقاع ح�ضن  منطقة 
َعب التنظيمية  يون�ض، واأمناء �ضر ال�ضُّ
َعب  ال�ضُّ جلان  واأع�ضاء  البقاع  يف 
ب�ضري،  جورج  واالأب  وكوادرها، 

وفعاليات املنطقة.
الوطنيَّني  للن�ضيَدين  اال�ضتماع  وبعد 
املرّبية  األقت  والفل�ضطيني،  اللبناين 
فيها  بت  رحَّ كلمًة  عبداحلليم  �ضناء 
الرو�ضة  اأطفال  م  قدَّ ُثمَّ  باحل�ضور، 
معامل  ر�ضَمت  رائعًة  فنّيًة  فقراٍت 

ك بالوطن. الطفولة الربيئة والتم�ضُّ
ج  التخرُّ �ضهادات  �ُضلَِّمت  وبعدها 
ملديرة  كلمة  وكانت  لالأطفال، 
من  اأو�ضت  عّزام  الري�ضا  الرو�ضة 
ومتابعة  املثابرة  االأطفال على  خاللها 
خرين،  االآ واحرتام  الِعلمي  حت�ضيلهم 
جيٍل  تن�ضئة  اأهمية  على  دت  و�ضدَّ

ٍف. فل�ضطينيٍّ واٍع ومثقَّ

ريا�ض الأطفال يف �شور والبقاع

بها  تخَتِتُم عاَمها الدرا�شي بتخريج ُطاَلّ
مت ريا�ض الأطفال التابعة لـ"الحتاد العام للمراأة الفل�شطينية"- فرع لبنان يف �شور والبقاع  اختتاًما لعامها الدرا�شي، نظَّ

احتفالت تخريٍج لُطاّلبها بح�شور ف�شائليٍّ و�شعبيٍّ حا�شٍد.
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اللبنانية  االإ�ضالمية  القوى  مت  نظَّ �ضيدا،  ففي 
يف  حا�ضدًة  جماهريّيًة  م�ضريًة  والفل�ضطينية 
 ،2018/6/7 اخلمي�ض  �ضيدا  حارة  جممع 
وف�ضائل  "فتح"  حركة  �ضر  اأمني  فيها  �ضارك 
�ضبايطة،  ماهر  العميد  �ضيدا  يف  "م.ت.ف" 
لون عن "م.ت.ف" وقوى التحالف و"اأن�ضار  وممثِّ
الوطنية  اللبنانية  االأحزاب  عن  لون  وممثِّ اهلل"، 
�ضات واجلمعيات، ورجال دين،  واالإ�ضالمية واملوؤ�ضَّ

وفعاليات نقابّية وُعّمالّية، وح�ضوٌد جماهريّيٌة.
وُقِرَئت  ك�ضفّيٌة،  عرو�ٌض  َذت  ُنفِّ الفعالية  وخالل 
ِبا�ضم   كلمتان  واأُلقيت  ال�ضهداء،  الأرواح  الفاحتة 
اأنَّ  على  دتا  �ضدَّ اهلل"  و"اأن�ضار  اهلل"  "حزب 
هتا  ووجَّ فل�ضطني،  لدولة  عا�ضمًة  �ضتبقى  القد�ض 
قتا  وتطرَّ امد،  ال�ضّ الفل�ضطيني  لل�ضعب  ة  التحيَّ
الرمز  هيد  ال�ضَّ وعالقة  اإيران  يف  الّثورة  مل�ضرية 

يا�ضر عرفات بالثورة االإ�ضالمية.
والإ�شالمية  الوطنية  القوى  مت  نظَّ كما 
انطلقت  حا�شدًة  م�شريًة  واللبنانية  الفل�شطينية 

اإىل  و�شوًل  اجلنان  جامعة  اأمام  من 
�شاحة ال�شهداء.

حركة  قيادة  ع�ضو  امل�ضريِة  يف  و�ضارك 
جمال  اللبنانية  ال�ضاحة  يف  "فتح" 
ال�ضعبي  "التنظيم  عام  واأمني  ق�ضمر، 
�ضر  واأمني  �ضعد،  د.اأ�ضامة  النا�ضري" 
يف  "م.ت.ف"  وف�ضائل  "فتح"  حركة 
�ضبايطة،  ماهر  العميد  �ضيدا  منطقة 
"حزب  يف  الفل�ضطيني  امللف  وم�ضوؤول 
قيادة  وع�ضو  اهلل،  حّب  ح�ضن  اهلل" 
جانب  اإىل  كجك،  "اأمل" ب�ّضام  حركة 
"م.ت.ف"  ف�ضائل  لي  ممثِّ من  ح�ضٍد 
و"اأن�ضار  واالإ�ضالمية  الوطنية  والقوى 
ودينية  نقابية  وفعاليات  اهلل"، 
واجتماعية، وموؤ�ّض�ضات، وفرق ك�ضفية، 

واأ�ضبال.

ال�ضهداء،  الأرواح  الفاحتة  احلا�ضرون  قراأ  بدايًة 
خاللها  من  ه  وجَّ كلمًة  �ضعد  د.اأ�ضامة  األقى  ُثمَّ 
التحية للمرابطني يف القد�ض ولل�ضهداء ولالأ�ضرى، 
�ض له الق�ضية الفل�ضطينية من  ق اإىل ما تتعرَّ وتطرَّ
ًدا ت�ضميم  "�ضفقة القرن" موؤكِّ موؤامرات اآخرها 
دولته  واإقامة  اإف�ضالها  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

امل�ضتقّلة وعا�ضمتها القد�ض.
وراأى د.�ضعد اأنَّ �ضروط الّن�ضر تكمن يف تكري�ض 
الوحدة الوطنية، وتوفري الدعم لل�ضعب الفل�ضطيني 
املالئمة  االإن�ضانية  الظروف  وتوفري  واحت�ضانه، 

لالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان.
ث عن   كلمة "م.ت.ف" األقاها جمال ق�ضمر، فتحدَّ
مرحلة انت�ضار الثورة يف اإيران وُم�ضاندتها للثورة 
االإ�ضرائيلي  الفل�ضطينية بتحويل �ضفارة االحتالل 
ه اإىل مكانة القد�ض  اإىل �ضفارة لفل�ضطني. كما نوَّ
اأنَّ  د  وتخ�ضي�ض يوٍم �ضنويٍّ لها من كلِّ عام، واأكَّ
الّن�ضر م�ضروٌط بوحدة االأُّمة والوفاء للقد�ض من 
خالل اإطفاء احلريق العربي، وتوجيه البو�ضلة نحو 

فل�ضطني، وو�ضوح الروؤية، والتمييز ما بني مع�ضكر 
االأ�ضدقاء ومع�ضكر االأعداء، ودعا اإىل وقِف جميع 
اأ�ضكال التطبيع مع االحتالل ال�ضهيوين، واالنتقال 

من ال�ضعارات اإىل االأفعال.
الوحدة  حتقيق  �ضرورَة  دت  اأكَّ كلماٌت  اأُلقَيت  كما 
االنت�ضار  �ضروط  وتعزيز  الفل�ضطينية  الوطنية 

با�ضتمرار املقاومة وم�ضريات العودة.
والإ�شالمية  الوطنية  القوى  مت  نظَّ كذلك 
الأحد  ت�شامنّيًة  وقفًة  واللبنانية  الفل�شطينية 
2018/6/10، �ضارَك فيها اأمني �ضر حركة "فتح" 
ماهر  العميد  �ضيدا  يف  "م.ت.ف"  وف�ضائل 
املنطقة،  "فتح يف  قيادة حركة  واأع�ضاء  �ضبايطة 
ف�ضائل  لو  وممثِّ التنظيمية،  �ُضَعبها  �ضر  واأمناء 
ال�ضعبية،  واللجان  اهلل"  و"اأن�ضار  "م.ت.ف" 
واالإ�ضالمية  الوطنية  االأحزاب  عن  لون  وممثِّ

اللبنانية، ورجال دين، وفعالياٌت نقابّيٌة و�ضعبّيٌة.
ِبا�ضم  كلمًة  �ضبايطة  ماهر  العميد  واألقى 
القد�ض  الأهل  التحية  فيها  ه  وجَّ "م.ت.ف" 
"القد�ض  واأ�ضاف:  امدين،  ال�ضّ
تني  االأُمَّ لتوحيد  امل�ضرَتك  القا�ضم 
يختلف  فال  واالإ�ضالمية،  العربية 
الفل�ضطينية  الق�ضية  على  اجلميع 
الديني  وُعمقها  بُبعدها  والقد�ض 
واحل�ضاري واالأخالقي، وهي حمور 
اختالف  على  االأُّمة  كلِّ  اهتمام 

اأقطارها وجغرافيتها".
بنقل  املتعّلق  ترامب  قرار  اأنَّ  د  واأكَّ
واإعالنها  القد�ض  اإىل  �ضفارته 
هو  االإ�ضرائيلي  لالحتالل  عا�ضمًة 
جرمية  بحقِّ امل�ضلمني وامل�ضيحيني، 
ُم�ضيًفا: "ال تفريط بالقد�ض، وهي 
تني  االأُمَّ و�ضرف  العرب،  عّزة  تاج 
ه  ووجَّ واالإ�ضالمية".  العربية 
واإىل  ال�ضهداء  اأرواح  اإىل  التحية 

م�شرياٌت حا�شدٌة يف لبنان 
اإحياًء لـ"يوم القد�ض العاملي"

مبنا�شبة "يوم القد�ض العاملي"، والذي ُيحيه العامل يف اآخر يوم جمعة من �شهر رم�شان املباَرك من كلِّ عام، انطلقت م�شرياٌت 
ف�شائلّيٌة وجماهريّيٌة فل�شطينّيٌة ولبنانّيٌة حا�شدٌة يف خمتلف املناطق اللبنانية ت�شامًنا ودعًما حلقوق ال�شعب الفل�شطيني 

امل�شروعة يف وطنه واأر�شه.
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يا�ضر  ال�ضهيد  الرمز  الرئي�ض  روح 
عرفات.

اأ�ضادت  كلماٍت  عّدُة  اأُلقَيت  ُثمَّ 
العاملي"،  القد�ض  "يوم  بـرمزّية 
جانب  اإىل  الوقوف  اإىل  ودعت 
ال�ضعب الفل�ضطيني حتى ينال حقوقه 
�ضفقة  اإ�ضقاط  اأجل  ومن  امل�ضروعة 

القرن وحترير القد�ض.
ف�ضائل  من  وبدعوٍة  �شور،  ويف 
وحتالف  العمل  وجلان  "م.ت.ف" 
م�ضريٌة  َمت  ُنظِّ الفل�ضطينية،  القوى 
الربج  خميَّم  يف  حا�ضدٌة  جماهرييٌة 
 ،2018/6/7 اخلمي�ض  ال�ضمايل 
الف�ضائل  عن  لون  ممثِّ فيها  �ضارَك 
والقوى الوطنية واالإ�ضالمية اللبنانية 
لو  وممثِّ دين،  ورجال  والفل�ضطينية، 

وفعاليات  وهيئات  واأندية  �ضات  وموؤ�ضَّ جمعيات 
�ضعبنا  من  وجماهري  �ضعبية،  وجلان  ونقابات 

عات منطقة �ضور. الفل�ضطيني يف خمّيمات وجتمُّ
وبعد قراءة �ضورة الفاحتة الأرواح ال�ضهداء وعزِف 
ب  اللبناين والفل�ضطيني، رحَّ الن�ضيَدين الوطنيَّني 
الربج  خميَّم  يف  فتح"  حركة  اإعالم  م�ضوؤول 

ال�ضمايل با�ضل اأبو �ضهاب باحل�ضور.
"حما�ض" يف  حلركة  ال�ضيا�ضي  امل�ضوؤول  األقى  ُثمَّ 
حتالف  كلمَة  العو�ض  عبداملجيد  �ضور  منطقة 
الق�ضية  "اإنَّ  فيها:  ا جاء  الفل�ضطينية، ممَّ القوى 
يدعمها،  َمن  ترفع  التي  وحدها  هي  الفل�ضطينية 
ر عالًيا كلَّ َمن مدَّ يده ودعمها وكان معها، ولن  وُنقدِّ
الأهلنا  ه حتّيًة  وُنوجِّ نا.  َمن تخاذَل بحقِّ كلَّ  نن�ضى 
ندعمهم  اأن  جميًعا  وعلينا  غّزة،  يف  ال�ضامدين 
وندعم اأهلنا يف القد�ض ورام اهلل، و�ضياأتي اليوم 

لِّي فيه يف امل�ضجد االأق�ضى". الذي �ضُن�ضَ
يف  اهلل"  "حزب  قيادة  ع�ضو  د  اأكَّ جهته،  من 
اللبنانية  املقاومة  اأنَّ  ح�ضني  خليل  �ضور  منطقة 
الفل�ضطينية،  املقاومة  جانب  اإىل  دائًما  �ضتبقى 
املواقف  كلَّ  ن�ضتح�ضر  اأن  اليوم  "علينا  واأ�ضاف: 
الذي  الرجل  هذا  اخلميني،  لالأمام  الوطنية 
ا�ضتقبل الرئي�ض الرمز يا�ضر عرفات على ال�ضجاد 
له:  ليقول  والزعماء  الروؤ�ضاء  ا�ضتقبال  االأحمر 
)يا اأبا عمار نحن لن نتخّلى عن فل�ضطني و�ضوف 

نحمي الثورة الفل�ضطينية برمو�ض العيون(. 
حركة  قيادة  ع�ضو  "م.ت.ف" فاألقاها  كلمة  ا  اأمَّ
�ضهاب  اأبو  جالل  العميد  �ضور  منطقة  "فتح" يف 

القادة  راأ�ضهم  وعلى  ال�ضهداء  اأرواح  ا  حيَّ الذي 
اخلميني  واالإمام  يا�ضني  واأحمد  عرفات  يا�ضر 
ُمقاتلي  تدريب  �ضرف  لنا  كان  "لقد  ُم�ضيًفا: 
القائد  من  بقرار  مع�ضكراتنا  يف  االإيرانّية  الثورة 
لم  الظُّ مُياَر�ُض  كان  حني  عرفات،  يا�ضر  الّرمز 
يد  على  االإيراين  ال�ضعب  �ضدَّ  والقهر  واال�ضتعباد 
االإيرانية  الثورة  جاءت  اأن  اإىل  هني  الـُمَت�ضَ اه  ال�ضَّ
ال�ضهيد  اخلميني  االإمام  لي�ضتقبَل  وانت�ضرت، 

يا�ضر عرفات ا�ضتقباَل االأبطال".
لن  الف�ضائل  كّل  ومعها  "م.ت.ف"  "اإنَّ  وتابع:   
ُهم  قادتنا  معظم  اأنَّ  ونفتخر  البندقّية،  ُت�ضِقَط 
�ضهداء، وُهم يف مقّدمة املقاومة، وواهٌم َمن يعتقد 
االأيام،  من  يوم  يف  املقاومة  خيار  �ضُن�ضِقط  نا  اأنَّ
وداعمني  ال�ضهداء  طريق  على  �ضنبقى  فنحن 
للمقاومة يف غّزة ويف كلِّ فل�ضطني، و�ضوف تخرج 

غّزة منت�ضرًة و�ضتبقى الرايُة مرفوعًة".
بتحقيق  "فتح"  حركة  ك  مت�ضُّ �ضهاب  اأبو  د  واأكَّ
امل�ضاحلة كونها ال�ضالح االأقوى واالأم�ضى يف وجه 
حتى  الن�ضال  مبوا�ضلة  العهد  د  وجدَّ االحتالل، 
الفل�ضطينية  دولتنا  واإقامة  فل�ضطني،  اإىل  العودة 

امل�ضتقّلة وعا�ضمتها القد�ض ال�ضريف.
املخيَّم  �ضوارع  لتجوَب  امل�ضريُة  انطلقت  وبعدها 
مها الفرقة املو�ضيقية التابعة ملوؤ�ّض�ضة االأ�ضبال  تتقدَّ
والفتوة يف خميَّم الربج ال�ضمايل، وطوابري االأندية 
يف  الفل�ضطيني  �ضعبنا  وجماهري  الريا�ضية، 

عات منطقة �ضور. خمّيمات وجتمُّ
يف  الفل�ضطينية  الف�ضائل  مت  نظَّ البقاع،  ويف 
بعد  جماهريّيًة  م�ضريًة  -بعلبك  اجلليل  خميَّم 

حيُث   ،2018/6/8 اجلمعة  �ضالة 
بن  بالل  م�ضجد  اأمام  من  انطلَقت 
مها  يتقدَّ املخيَّم،  �ضوارع  جاِئَبًة  رباح 
الفل�ضطينية  الف�ضائل  عن  لون  ممثِّ
وح�ضٌد  اللبنانية،  واالأحزاب  والقوى 

من االأهايل.
وحي  من  كلمات  الفعالية  وتخلَّلت 
حركة  �ضر  اأمني  األقى  اإذ  املنا�ضبة، 
"فتح" وف�ضائل "م.ت.ف" يف منطقة 
ِبا�ضم  كلمًة  احلاج  فرا�ض  البقاع 
د فيها اأهمّية  الف�ضائل الفل�ضطينية اأكَّ
الوحدة الوطنية الفل�ضطينية يف حتقيق 
د على اأنَّ "فل�ضطني هي  النَّ�ضر، و�ضدَّ
اإىل  ه  ونوَّ وامل�ضلمني"،  العرب  بو�ضلة 
كان  يا�ضر عرفات  الرمز  الرئي�ض  اأنَّ 
اأر�ض  قدماه  تطاأ  عربي  قائد  اأّول 
اجلمهورية االإ�ضالمية االإيرانية، ودعا جلعل "يوم 
لتعزيز  الِهَمُم  فيه  ُت�ضَحُذ  يوًما  العاملي"  القد�ض 

ال�ضراع �ضدَّ العدو ال�ضهيوين.
ه التحّية اإىل االأمني العام لـ"حزب  واأ�ضاف: "ُنوجِّ
�ضّيد  ن�ضراهلل،  ح�ضن  ال�ضّيد  �ضماحة  اهلل" 
ِبري،  نبيه  الرئي�ض  املقاوم  دولة  واإىل  املقاومة، 
رزان  فل�ضطني  يف  ال�ضعبية  املقاومة  �ضهيدة  واإىل 

النّجار".
الفل�ضطينية  العالقات  م�ضوؤول  د  اأكَّ جهته،  من 
"يوم  اأنَّ  عودة  �ضهيل  ال�ضيخ  اهلل"  "حزب  يف 
ق�ضية  باأنَّ  ًرا  ُومذكِّ ًها  "ُمَنبِّ العاملي" يعدُّ  القد�ض 
�ضدَّ  العربي  ال�ضراع  حموَر  زالت  ما  فل�ضطني 
ه  ونوَّ وراءها"،  يقف  ومن  ال�ضهيونية  ال�ضيا�ضة 
من  ميلك  زال  ما  الفل�ضطيني  "ال�ضعب  اأنَّ  اإىل 
ُيغريِّ  كي  يكفي  ما  واالإ�ضرار  الب�ضرية  الطاقات 
الرئي�ض  بقول  َر  وذكَّ ل�ضاحله"،  ال�ضراع  معادلة 
�ُضهداء  رايحني  )َعالقد�ض  عرفات  يا�ضر  الرمز 

باملاليني(.
ال�ضعبية  اللجنة  �ضر  اأمني  امل�ضرية  عريُف  ا  اأمَّ
�ضفارة  "اأول  اأنَّ  اإىل  ه  فنوَّ طه  كارم  املخيَّم  يف 
عربي  زعيم  واأول  طهران،  يف  كانت  لفل�ضطني 
الرمز  الرئي�ض  كان  االإ�ضالمية  اجلمهورية  يزور 

اأبو عّمار".
االإ�ضرائيلي  الَعَلَمني  امل�ضاركون  اأحرق  كما 
واالأمريكي ا�ضتنكاًرا جلرائم االحتالل االإ�ضرائيلي 
اإىل  التام  املتحدة  الواليات  والنحياز  �ضعبنا  بحقِّ 

االحتالل ب�ضيا�ضاتها وقراراتها.



52

ففي بريوت، زار وفٌد فل�ضطينيٌّ ولبناينٌّ وعربيٌّ 
عند  املركزي  الفل�ضطينية  الثورة  �ضهداء  مثوى 
الفطر  عيد  اأيام  اأّول  �ضبيحة  �ضاتيال  م�ضتديرة 
حيُث   ،2018 حزيران   15 يف  اجلمعة  حلَّ  الذي 
ل�ضهداء  التذكاري  الّن�ضب  على  االأكاليل  و�ضعوا 
الفل�ضطينية،  الثورة  و�ضهداء  الزعرت  تل  خمّيم 

ومن بينها اإكليٌل ِبا�ضم الرئي�ض حممود عّبا�ض.
م الوفَد �ضفري دولة فل�ضطني لدى اجلمهورية  وتقدَّ
ق عام "احلملة االأهلية  اللبنانية اأ�ضرف دبور، وُمن�ضِّ
ب�ضور،  معن  االأُّمة"  وق�ضايا  فل�ضطني  لُن�ضرة 

�ضالح،  يحيى  العميد  "كنعان"  جمعية  ورئي�ض 
"فتح"  حركة  وقيادة  "م.ت.ف"  ف�ضائل  وقادة 
ال�ضيا�ضية  والقوى  االأحزاب  لو  وممثِّ بريوت،  يف 
وقوى  ال�ضعبية  اللجان  لو  وممثِّ اللبنانية،  الوطنية 
خميَّمات  من  وح�ضٌد  الفل�ضطيني،  الوطني  االأمن 

بريوت واأهايل وعوائل ال�ضهداء.
ا جاء فيها:  وكانت كلمٌة لل�ضفري اأ�ضرف دبور، ممَّ
اإىل  الواجب  حتّية  م  ُنقدِّ ُهنا  نلتقي  عيٍد  كلِّ  "يف 
ف وم�ضتقبلنا، وُهم ال�ضهداء االأكرم  تاريخنا امل�ضرِّ
اإخوًة  نفَتِقُد  اليوم،  هذا  ويف  ُهنا،  جميًعا.  مّنا 
اأعزاء كانوا يقفون بيننا العيد املا�ضي، منهم االأخ 
ال�ضهيد البطل اأحمد م�ضطفى، واالأخ ال�ضهيد "اأبو 
ربيع" جمال خليل، وكرث من االإخوة الذين فارقونا 

يف م�ضرية الن�ضال خالل الفرتة املا�ضية".
الفل�ضطينية  القيادة  ك  بتم�ضُّ دبور  ال�ضفري  ه  ونوَّ
ال�ضياق  الوطنية الفًتا يف هذا  وبالثوابت  بالوحدة 
حماية  طلَب  تقدميها  خالل  قيادتنا  اإ�ضرار  اإىل 
لالأمم  العاّمة  اجلمعية  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
االإدارة  بتمرير  ال�ضماح  عدم  على  املتحدة 
"حما�ض" على قائمة  بنًدا ي�ضع حركة  االأمريكية 
الفل�ضطيني  واالإ�ضرار  بالثبات  وُم�ضيًدا  االإرهاب، 
طلب  قرار  ر  مَرّ الذي  العامل  اأحرار  من  والدويل 

احلماية بـ)128( �ضوًتا مقابل 6 اأ�ضوات.
مترُّ  التي  واملرحلة  الظروف  خطورة  اإىل  ق  وتطرَّ
د اأنَّ الكلَّ الفل�ضطيني  بها ق�ضّيتنا الفل�ضطينية، واأكَّ
القيادة  راأ�ضه  وعلى  بكامله،  الفل�ضطيني  وال�ضعب 
ُيواجهون  عّبا�ض،  الرئي�ض  برئا�ضة  الفل�ضطينية 
امل�ضروع ال�ضهيواأمريكي الرامي لت�ضفية ق�ضّيتنا 
باإ�ضراٍر وعزميٍة رغم كلِّ ال�ضغوطات، وعر�َض ملا 
�ضعبنا  بحقِّ  جرائم  من  االحتالل  قوات  ترتكبه 
بنا  حريًّ  "األي�ض  واأ�ضاف:  االأعزل،  الفل�ضطيني 
دين خلف �ضعاٍر واحٍد، وخلف ق�ضّيٍة  اأن نكون موحَّ
عادلٍة جتمعنا جميًعا وهي فل�ضطني؟! هل يجوز اأن 
االأمريكي  ال�ضلف  هذا  مازن  اأبو  الرئي�ض  يواجه 
مكان  يف  نخرج  واأن  ال�ضغوطات  كلِّ  رغم  الكبري 
اآخر لنقول )اإرحل اإرحل(؟!"، ودعا لتجديد العهد 
قيادتنا  خلف  وحدتنا  على  باحلفاظ  لل�ضهداء 
ق�ضّيتنا  على  املوؤامرات  كلِّ  لوقف  الفل�ضطينية 

واللبنانية الفل�شطينية  "فتح" والف�شائل 
 ُتكلِّل اأ�شرحة ال�شهداء بالورود �شبيحة عيد الفطر

مت  مبنا�شبة حلول عيد الفطر ال�شعيد، نظَّ
قيادة حركة "فتح" يف لبنان مب�شاركة الف�شائل 
الفل�شطينية والأحزاب اللبنانية زياراٍت ملدافن 
عات الفل�شطينية،  ال�شهداء يف املخيَّمات والتجمُّ
حيُث قراأ امل�شاركون الفاحتة لأرواحهم الطاهرة، 
وكلَّلوا اأ�شرحَتهم بالورود، وفاًء لت�شحياتهم 
ري على  ون�شالتهم العظيمة، وجتديًدا للعهد بال�شَّ
خطاهم حتى اإقامة دولتنا الفل�شطينية امل�شتقّلة 
وعا�شمتها القد�ص وعودة الالجئني اإىل وطنهم.
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الفل�ضطينية.
�ض خميَّماتنا  تعرُّ اإىل  �ضعادته  ولفَت 
املوؤامرات  من  للعديد  لبنان  يف 
ًها  وحماوالت النيل من �ضمودها منوِّ
الفل�ضطيني  الكلِّ  تعاون  اأنَّ  اإىل 
الوطنية  الوحدة  ثقافة  واإر�ضاء 
الفل�ضطينية يف املخيَّمات كاّفًة اأف�ضل 
بتقدير  وحظي  طات،  املخطَّ هذه 
للحفاظ  ودعا  اللبنانيني،  االأ�ضقاء 
املخّيمات  حلماية  الثقافة  هذه  على 
لبنان  وحلماية  لبنان  يف  ووجودنا 

الذي ا�ضت�ضافنا.
بالتاأكيد  كلمَتُه  دبور  ال�ضفري  وختم 
على اأنَّ "فل�ضطني بحاجة لنا جميًعا"، 
داعًيا اجلميع للهتاف ب�ضوت واحد: 
وحدة  النَّ�ضر...  حتى  ثورة  )ثورة 

وحدة حتى النَّ�ضر(.
واألقى العميد يحيى �ضالح كلمًة ِبا�ضم 
د فيها اأنَّ "الق�ضية  جمعية كنعان اأكَّ
الفل�ضطينية يف طريقها اإىل الّن�ضر، 
امل�ضاألة  ولكنَّ  ر،  �ضتتحرَّ وفل�ضطني 
"كيان  اأنَّ  اإىل  الفًتا  وقت"  م�ضاألة 
د  االحتالل االإ�ضرائيلي يحاول اأن مُيدِّ
الوقت و�ضعبنا الفل�ضطيني يعمل على 

اخت�ضار الوقت".
ِبا�ضم  كلمًة  �ضليمان  هاين  واألقى 
"يف هذه  فيها:  قال  االأهلية،  احلملة 
اأن ي�ضت�ضهد  املنا�ضبة نلتقي هنا قبل 
القائد الرمز يا�ضر عرفات، وبعد اأن 
ا. على طريق اجللجلة  ا�ضت�ضهد اأي�ضً
نلتقي هنا لبنانيني وفل�ضطينيني وعرًبا 
لفل�ضطني،  والبيعة  العهد  د  لُنجدِّ
الأنَّ فل�ضطني هي بو�ضلة االأمة، وهي 
الطريق اإىل الكرامة يف هذه االأمة"، 
تلو  يوًما  ُتعطينا  "فل�ضطني  اأنَّ  د  واأكَّ
اليوم الدر�ض العظيم باأنَّ هذه االأُّمة 
الراأ�ض، وال ميكن  اأن حتني  ال مُيكن 

اأن ت�ضت�ضلم"، ولفَت اإىل اأنَّ الوحدة الفل�ضطينية يف 
د". عزِّ الن�ضال تتج�ضَّ

ويف وقٍت لحٍق من هذا اليوم، ومب�شاركة الف�شائل 
الفل�شطينية واللجان ال�شعبية وقوى الأمن الوطني 
الفل�شطيني، قامت حركة "فتح" -ال�شعبة الرئي�شة 
بو�ضع اأكاليل من الورد على اأ�ضرحة �ضهداء خميَّم 

�ضاتيال يف مقربة املخيَّم.
ال�ضعبة  و�ضعت  الرباجنة  برج  خميَّم  ويف 
التذكاري  الّن�ضب  على  الورد  من  اأكاليل  اجلنوبية 
املخيَّم.  ال�ضهداء يف  املجهول وعلى مقربة  للجندي 
ف�ضائل  عن  لون  مُمثِّ االأكاليل  بو�ضع  و�ضارك 
الوطني  االأمن  وقوى  ال�ضعبية  واللجان  "م.ت.ف" 

الفل�ضطيني والفرق الك�ضفية.

ال�ضيا�ضي  املكتب  ع�ضو  واألقى 
لتحرير  الدميقراطية  لـ"اجلبهة 
فل�ضطني" علي في�ضل كلمًة عاهَد 
يف  اال�ضتمرار  على  ال�ضهداء  فيها 
�ضّقوه  الذي  الوطني  الن�ضال  خطِّ 
الوطنية  االأهداف  حتقيق  حتى 
على  ًدا  ُم�ضدِّ الفل�ضطيني  لل�ضعب 
وحفظ  ال�ضهداء  ت�ضحيات  �ضون 
الوطنية،  الوحدة  جلهة  و�ضّيتهم 
ال�ضعب  بثوابت  ك  والتم�ضُّ
طريق  وا�ضتمرار  الفل�ضطيني، 

املقاومة واالنتفا�ضة.
حركة  قيادة  مت  نظَّ �شيدا،  ويف 
اأكاليل  م�ضرية  املنطقة  "فتح" يف 
اإىل مقربة ال�ضهداء يف خميَّم عني 

احللوة اجلمعة 2018/6/15.
و�ضارك يف امل�ضرية اأمني �ضر قيادة 
حركة "فتح" وف�ضائل "م.ت.ف" 
ماهر  العميد  �ضيدا  منطقة  يف 
حركة  قيادة  واأع�ضاء  �ضبايطة 
�ضر  واأمناء  املنطقة  يف  "فتح" 
لون  وممثِّ التنظيمية،  �ُضَعِبها 
وف�ضائل  ال�ضعبية  اللجان  عن 

االإ�ضالمية. "م.ت.ف" والقوى 
واألقى العميد ماهر �ضبايطة كلمًة 
بال�ضهداء  اإعتزاز  ه فيها حتية  وجَّ
معناها  للُحّرّية  "اأعطوا  الذين 
االأ�ضمى وكانوا َقَرابني الفداء من 
القيادة  ا  حيَّ كما  الوطن"،  اأجل 
مها الرئي�ض  الفل�ضطينية، ويف مقدَّ
ه "حار�ض  ًدا اأنَّ حممود عّبا�ض موؤكِّ
امد  ال�ضّ امليدان  وفار�ض  الوطن 
ابر على  يف وجه املوؤامرات، وال�ضّ
على  املوؤمتن  واالأمني  اجلراح، 
الثوابت الوطنية، وال�ضد املنيع مع 
القرن،  �ضفقة  مواجهة  يف  �ضعبه 
ي�ضري ثابت اخلطى وثاقب الروؤية 

اأمام تقلُّبات املناخ ال�ضيا�ضي".
ال�ضفاء  لهم  ُمتمّنًيا  اجلرحى  اإىل  التحية  ووّجه 
واالحتالل  زائل  "الليَّل  باأنَّ  لالأ�ضرى  د  واأكَّ العاجل، 
اأنَّه  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وعاهَد  زوال"،  اإىل 
"مهما كانت ال�ضعاب فالّن�ضر �ضرب �ضاعة، والدولة 
االأبرار،  ال�ضهداء  د طريقها  ُيعبِّ قادمة  الفل�ضطينية 



54

�ضاء  من  �ضاء  لفل�ضطني،  عا�ضمة  عربية  والقد�ض 
واأبى من اأبى، والعودة حتمية باإذن اهلل".

ومية  املية  �شعبة   - "فتح"  حركة  مت  نظَّ كما 
م�شريًة رمزيًة اإىل الن�شب التذكاري لل�شهداء يف 

املخيَّم م�شاء اخلمي�ص 2018/6/14.
و�ضارك يف امل�ضرية اأمني �ضر حركة "فتح" - �ضعبة 
عبة  ال�ضُّ جلنة  واأع�ضاء  الدّنان،  غالب  ومية  املية 
"االأمن  وقوات  ال�ضعبية،  واللجنة  وكوادرها، 
الوطنية  الف�ضائل  لو  وممثِّ الفل�ضطيني"،  الوطني 

واالإ�ضالمية، و"اأن�ضار اهلل"، وك�ّضافة الق�ضطل.
التحية  عبة  ال�ضُّ �ضر  اأمني  ه  وجَّ االأكاليل،  و�ضع  وبعد 
ًيا اأن يكون  ابر ُمتمنِّ امد ال�ضّ لل�ضعب الفل�ضطيني ال�ضّ
ًرا من  العيد القادم يف رحاب امل�ضجد االأق�ضى حُمرَّ
البو�ضلة  تظلَّ  اأن  ال�ضهداء  وعاهد  االحتالل،  دن�ض 

ت�ضري نحو فل�ضطني رغم كلِّ الظروف واملوؤامرات.
الفل�ضطينية  الوطنية  الوحدة  حتقيق  اإىل  دعا  كما 
االحتالل  مع  واملواجهة  لل�ضمود  االأ�ضا�ض  الأنَّها 
حممود  الرئي�ض  اإىل  التحية  ه  ووجَّ االإ�ضرائيلي، 

ا�ض الذي يواجه بكّل �ضالبة وقّوة  عبَّ
كلَّ امل�ضاريع التي ت�ضتهدف ق�ضّيتنا.

"فتح"-  حركة  و�شعت  جهتها،  من 
من  اأكاليل  اخلروب  اإقليم  �شعبة 
التذكاري  الّن�شب  على  الورود 
اخلمي�ص  �شبلني  مقربة  يف  لل�شهداء 

.2018/6/14
حركة  �ضر  اأمني  امل�ضاركني  م  وتقدَّ
اخلروب  اإقليم  �ضعبة  "فتح"- 
عبة  ال�ضُّ وقيادة  العقيد ع�ضام كروم 
عن  ممثِّلني  اإىل  اإ�ضافًة  وكوادرها، 
الوطنية  "م.ت.ف" والقوى  ف�ضائل 
واللبنانية،  الفل�ضطينية  واالإ�ضالمية 
لـ"االحتاد  العامة  االأمانة  وع�ضو 
يف  فل�ضطني"  ُعّمال  لنقابات  العام 
وك�ّضافة  كابويل،  علي  اأبو  لبنان 

العودة.
فخامة  ِبا�ضم  اأكاليل  و�ضع  وبعد 
عّبا�ض  حممود  فل�ضطني  دولة  رئي�ض 
ال�ضوؤون  �ضة  و"م.ت.ف"وموؤ�ضَّ
ال�ضهداء،  اأُ�َضر  لرعاية  االجتماعية 
كلمًة  كروم  ع�ضام  العقيد  األقى 
الذين  لل�ضهداء  التحّية  فيها  ه  وجَّ
وم�ضروعنا  �ضعبنا  عن  دفاًعا  ارتقوا 
اإىل  ودعا  الفل�ضطيني،  الوطني 

ى  الـُم�َضمَّ امل�ضروع  ملواجهة  الوطنية  الوحدة  حتقيق 
ت�ضفية  اإىل  يهدف  والذي  القرن"،  بـ"�ضفقة 
ا  حيَّ العودة.كما  حقِّ  و�ضطب  الفل�ضطينية  الق�ضية 
تنا  الرئي�ض حممود عّبا�ض االأمني املوؤمتن على ق�ضيَّ

الوطنّية.
مت حركة "فتح"-�شعبة �شيدا زيارًة للّن�شب  كما نظَّ
التذكاري لل�ّشهداء يف مدينة �شيدا، وكلَّلته بالزهور، 
�شعد،  معروف  لل�شهيد  التذكاري  النَّ�شب  كلَّلت  كما 

وذلك يوم اخلمي�ص 2018/6/14.
م�ضطفى  عبة  ال�ضُّ �ضر  اأمني  الزيارة  يف  و�ضارك 

عبة وكوادرها. اللَّحام، واأع�ضاء قيادة ال�ضُّ
الر�ضيدية  �ضعبة  "فتح"-  مت حركة  نظَّ ويف �شور، 
قيادة  مقّر  اأمام  من  انطلقت  حا�ضدًة  م�ضريًة 
اإقليم لبنان اإىل مقربة ال�ضهداء يف  "فتح"-  حركة 
حلركة  الثوري  املجل�ض  ع�ضو  ُمها  يتقدَّ الر�ضيدية، 
قيادة  �ضر  واأمني  �ضناعة،  رفعت  احلاج  "فتح" 
منطقة  يف  والع�ضكرّية  التنظيمّية  "فتح"  حركة 
"فتح"  حركة  وكوادر  عبداهلل،  توفيق  العميد  �ضور 
عن  لون  وممثِّ املخيَّم،  يف  والع�ضكرية  التنظيمية 

ف�ضائل "م.ت.ف".
بدايًة حّيا ع�ضو قيادة �ضعبة الر�ضيدية 
مهم  اأبو نبيل ديب ال�ضهداء، ويف مقدَّ
د  و�ضدَّ عرفات،  يا�ضر  الرمز  ال�ضهيد 
على �ضرورة حتقيق الوحدة الوطنية 
ال�ضالح  باعتبارها  الفل�ضطينية 
االحتالل  مواجهة  يف  االأم�ضى 

وامل�ضاريع ال�ضهيواأمريكية كاّفًة.
كلمَة  �ضناعة  رفعت  احلاج  األقى  ُثمَّ 
ا  ممَّ و"م.ت.ف"  "فتح"  حركة 
اليوم  هذا  يف  "اإنَّنا  فيها:  جاء 
باأَم�ضِّ  ال�ضعيد،  الفطر  عيد  املجيد، 
امل�ضرية  الأنَّ  الوحدة  اإىل  احلاجة 
زالت  ما  واملوؤامرات  طويلة  زالت  ما 
ولكنَّ  و�ضعبنا،  تنا  ق�ضيَّ �ضدَّ  حُتاك 
ال�ضهداء  �ضعب  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
على  واالأقدر  االأجدر  هو  واملنا�ضلني 
مواجهة االحتالل وم�ضاريع الت�ضفية 

كاّفًة".
الفل�ضطيني  ال�ضعب  "اإنَّ  واأ�ضاف: 
بعد  االأمريكية  االإدارة  يواجه  اليوم 
االحتالل،  ل�ضالح  الكّلي  انحيازها 
ق  متزُّ حالة  تعي�ض  اليوم  واالأُّمة 
وتفتُّت جّراء امل�ضروع االأمريكي الذي 
الق�ضية  ُثم  ومن  وحدتها،  ي�ضتهدف 
ا يحتِّم علينا اإجناز  الفل�ضطينية، ممَّ
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الوحدة الوطنية".
"االأ�ضرى  وقال:  واالأ�ضرى،  ال�ضهداء  �ضناعة  ا  وحيَّ
ون�ضاالتهم"،  بتطلُّعاتهم  يليق  موقًفا  مّنا  ينتظرون 
ًدا اأنَّ "الثورة ُوِجَدت لتبقى ولت�ضتمرَّ  وختَم كلمته موؤكِّ
الفل�ضطينية  الدولة  واإقامة  والتحرير  النَّ�ضر  حتى 

امل�ضتقّلة وعا�ضمتها القد�ض ال�ضريف".
"فتح"- منطقة  "م.ت.ف" وحركة  كما زار وفٌد من 
اأبو  عات  جتمُّ �شهداء  مقربَة  ال�شاحل  و�شعبة  �شور 
الأ�شود، �شبيحة العيد، وو�شعوا اأكاليل من الزهور 

على اأ�شرحة ال�شهداء يف مقربة جمجيم. 
و�ضمَّ الوفُد م�ضوؤول اإعالم حركة "فتح" يف منطقة 
"فتح" يف  �ضور حممد بقاعي، وع�ضو قيادة حركة 
رباح،  �ضريف  اأبو  اإعالمها  وم�ضوؤول  ال�ضاحل  �ضعبة 
يف  فل�ضطني"  لتحرير  ال�ضعبية  "اجلبهة  وم�ضوؤول 
يف  ال  الُعمَّ وم�ضوؤول  ح�ضن،  حممود  اأبو  ال�ضاحل 
منطقة الزهراين غ�ّضان بقاعي، وكوادر من حركة 

االأ�ضود. اأبو  عات  جتمُّ "فتح" و"م.ت.ف" يف 
الربج  "فتح" يف خمّيم  وفٌد من حركة  بدوره و�شع 
التذكاري  الن�شب  على  الزهور  من  اأكاليل  ال�شمايل 
النجدة  وجمزرة  احلولة  نادي  جمزرة  ل�شهداء 
الجتماعية وعلى الن�شب التذكاري ل�شهداء خميَّم 

مايل. الربج ال�شَّ
و�ضمَّ الوفُد ع�ضو قيادة حركة "فتح"-اإقليم لبنان 
وع�ضَوي  بّكار،  اأكرم  احلركية  �ضات  املوؤ�ضَّ م�ضوؤول 
العميد جالل  �ضور  منطقة  "فتح" يف  قيادة حركة 
حركة  �ضر  واأمني  قا�ضم،  حممد  واأبو  �ضهاب  اأبو 
خ�ضر،  اأحمد  ال�ضمايل  الربج  خمّيم  يف  "فتح" 
وقائد قوات "االأمن الوطني الفل�ضطيني" يف املخيَّم 
اأبو العبد طالل، واأع�ضاء جلنة �ضعبة خميَّم الربج 
املخيَّم،  يف  احلركة  وكوادر  ّباط  و�ضُ ال�ضمايل، 

وموؤ�ّض�ضة االأ�ضبال والفتّوة .
الذين  لل�ضهداء  واإكباٍر  اإجالٍل  حتّيَة  الوفُد  ه  ووجَّ
ا  وحيَّ ب،  املغت�ضَ للوطن  فداًء  اأرواحهم  موا  قدَّ
�ضعبنا الفل�ضطيني البطل الذي يواجه اآخر احتالل 
د  واأكَّ االإ�ضرائيلي،  لالإجرام  ى  ويت�ضدَّ التاريخ  يف 
عّبا�ض  حممود  الرئي�ض  ل�ضيادة  الدائمة  املبايعة 
وخليفة  الفل�ضطينية  الثوابت  على  املوؤمتن  االأمني 

ال�ّضهيد الّرمز يا�ضر عرفات .
الفل�ضطينية  الف�ضائل  خرجت  ال�شمال،  ويف 
واللجنة ال�ضعبية وفعاليات خميَّم نهر البارد واأبناوؤه 
مب�ضرية اأكاليل �ضبيحة عيد الفطر من اأمام م�ضجد 
ومقربة  الوليد  بن  خالد  مقربة  اه  باجتِّ القد�ض 

ال�ضهداء اخلم�ضة واملقربة القدمية.

وبعد و�ضع االأكاليل، األقى اأمني �ضر اللجنة ال�ضعبية 
الدوري اأبو طارق ال�ضيد كلمًة ا�ضتذكر فيها ال�ضهداء 
ن�ضرنا"،  يوم  "عيدنا  اأنَّ  د  واأكَّ مّنا جميًعا،  االأكرم 
ت�ضحيات  م�ضتوى  على  تكون  باأن  الف�ضائل  وطالَب 
دماء �ضهدائنا، واأن ت�ضعى لتحقيق الوحدة الوطنية 
ما  ظلِّ  ويف  احلرجة  املرحلة  هذه  يف  الفل�ضطينية 
ت�ضهده ال�ضاحة الفل�ضطينية من تهويد للقد�ض ونقل 

وتقلي�ض  اإليها  االأمريكية  ال�ضفارة 
الإنهاء  خلدماتها  "االأونروا"  وكالة 
وت�ضفية  العودة  يف  الالجئني  حقِّ 

الق�ضية الفل�ضطينية.
هت  توجَّ امل�ضرية  انتهاء  وبعد 
اإىل  ال�ضعبية  واللجنة  الف�ضائل 
حيُث  "فتح"،  حركة  ك�ّضافة  مقرِّ 
كلمة  وكانت  بهم،  الرتحيب  متَّ 
�ضعبة   – "فتح"  حركة  �ضر  الأمني 
هها  وجَّ �ضويدان  نا�ضر  البارد  نهر 
لالأ�ضبال، اإذ ا�ضتذكر مقولة الرئي�ض 
ال�ضهيد يا�ضر عرفات: )�ضريفُع �ضبٌل 
زهراتنا  من  زهرٌة  اأو  اأ�ضبالنا  من 
وكنائ�ض  ماآذن  فوق  فل�ضطني  َعلم 
التحية  ه  ووجَّ القد�ض(،  واأ�ضوار 
االأمني  عّبا�ض  حممود  للرئي�ض 
الفل�ضطينية،  الثوابث  على  املوؤمتن 
الدبلوما�ضية  املعركة  يقود  والذي 
الوطني  م�ضروعنا  حتقيق  �ضبيل  يف 

الفل�ضطيني.
الف�ضائل  مت  نظَّ البقاع،  ويف 
اأ�ضرحة  اإىل  م�ضريًة  الفل�ضطينية 
�ضباح  اجلليل  خمّيم  يف  ال�ضهداء 
مها  يتقدَّ  ،2018/6/15 اجلمعة 
البقاع  يف  "فتح"  حركة  �ضر  اأمني 
اللجان  �ضر  واأمني  احلاج،  فرا�ض 
ال�ضعبية يف البقاع اأبو جهاد عثمان، 
"فتح"  حركة  كوادر  من  وح�ضٌد 
لي الف�ضائل  واللجان ال�ضعبية وممثِّ
اجلليل  وجمموعُة  الفل�ضطينية، 

الك�ضفية التابعة حلركة "فتح".
و�ضَع  ال�ضهداء  ن�ضب  واأمام 

حركة  قيادة  ِبا�ضم  الورد  من  اأكاليل  امل�ضاركون 
الفل�ضطينية  والف�ضائل  البقاع  منطقة   – "فتح" 

واللجان ال�ضعبية.
وقد األقى اأمني �ضر اللجنة ال�ضعبية يف خميَّم اجلليل 

د  ف�ضدَّ ال�ضعبية،  واللجان  الف�ضائل  كلمَة  طه  كارم 
على �ضرورة حتقيق الوحدة الوطنية وفاًء لل�ضهداء 
ل�ضهدائنا  التحّية  اآيات  اأ�ضمى  ه  ووجَّ واالأ�ضرى، 

وجرحانا واأ�ضرانا االأبطال.
بزيارة  الفل�ضطينية  الف�ضائل  قامت  ذلك  وبعد 
منطقة  يف  "فتح"  حركة  قيادة  مكتب  اإىل  معايدة 

البقاع.

واملكتب  والفتّوة  الأ�شبال  �شة  موؤ�شَّ اأقامت  وقد  هذا 
من  عدٍد  يف  حمّبٍة  حواجز  احلركي  الطالبي 
اأهايل  على  احللوى  وزَّعوا  حيُث  لبنان،  خمّيمات 

املخيَّمات واملاّرة �شبيحة العيد.
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َمي الر�شيدية والبّداوي مبنا�شبة عيد الفطر حمالُت تنظيٍف ملدافن ال�شهداء يف خميَّ

الرّابعة للمرة  "امل�شتقبل" الّثامنة  تّيار  دورة  احللوة" بطُل  عني   - ه�شة  "النَّ

حركة  مت  نظَّ ال�ضعيد  الفطر  عيد  حلول  قبيل 
يف  ال�ضهداء  ملدافن  تنظيٍف  حمالت  "فتح" 
ا�ضتح�ضاَن  البادرة  هذه  القت  حيُث  املخيَّمات، 
اأهلنا الفل�ضطينيني لتزامنها مع قرب حلول العيد 

حيُث يتوافد االأهايل للمدافن لزيارة اأمواتهم.
مت قيادة حركة "فتح"  ففي خميَّم الر�ضيدية، نظَّ
وكوادرها وقوات "االأمن الوطني الفل�ضطيني" يف 
منطقة �ضور، واملكتب الطالبي احلركي يف املخّيم 

حملَة تنظيٍف ملقربة ال�ضهداء.
"فتح"  حركة  قيادة  �ضر  اأمني  امل�ضاركني  م  وتقدَّ
العميد  �ضور  منطقة  يف  والع�ضكرّية  التنظيمّية 
لقوات  الع�ضكري  وامل�ضوؤول  عبداهلل،  توفيق 
"االأمن الوطني الفل�ضطيني" يف خميَّم الر�ضيدية 
العميد �ضكري عنرت ونائبه العقيد �ضمري احلاّلق، 
ّباط وجنود االأمن الوطني يف املخيَّم، وح�ضٌد  و�ضُ

من اأبناء املكتب الطاّلبي 
احلركي.

البداوي،  خميَّم  يف  ا  اأمَّ
�ضر  اأمني  ذ  نفَّ فقد 
�ضعبة   - "فتح"  حركة 
�ضناعة،  �ضمري  البداوي 
جمموعة  قائد  برفقة 
الك�ضفية  "جنني" 
وعدٍد  فاعور،  جمال 
واجلّوالة  الك�ّضافة  من 
تنظيٍف  واالأ�ضبال، حملَة 

الثالثاء  يوَم  الفل�ضطينية  الثورة  �ضهداء  ملقربة 
.2018/6/12

وعلى هام�ض الن�ضاط، ويف ت�ضريٍح الإعالم حركة 
فرقة  قامت  "لقد  �ضناعة:  قال  لبنان،  "فتح" يف 

قبل  القدمية  املقربة  بتنظيف  "جنني" الك�ضفية 
ى  �ضحَّ من  جتاه  بواجبها  تقوم  هي  وها  يومني، 
ه  ووجَّ �ضعبه"،  وحماية  فل�ضطني  اأجل  من  بدمه 
التَّحية لدماء ال�ضهداء، واحُلرّية الأ�ضرنا، وحتّيات 

الفخر واالعتزاز ل�ضعب اجلّبارين.

"امل�ضتقبل"  تيار  الريا�ضة يف  اختتَمت م�ضلحة 
على  الثامنة  لل�ضنة  املباَرك  رم�ضان  �ضهر  دورَة 
فريَقي  جمَعت  التي  النهائّية  باملباراة  التوايل 
احللوة"  عني   - �ضيدا" و"النه�ضة   - "االأهلي 
الريا�ضي يف  اأر�ض ملعب جممع احلريري  على 

القياعة-�ضيدا.
لـ"االحتاد  العام  االأمني  احل�ضور  م  وتقدَّ
م�ضوؤول  لبنان  يف  القدم"  لكرة  الفل�ضطيني 
منطقة  يف  والريا�ضة  لل�ضباب  احلركي  املكتب 
ق تيار "امل�ضتقبل" يف  �ضيدا اأحمد حّداد، ومن�ضِّ
اجلنوب د.نا�ضر حمود، ونائب رئي�ض "االحتاد 
الكابنت  لبنان  يف  القدم"  لكرة  الفل�ضطيني 
حممود جاد، وم�ضوؤول م�ضلحة الريا�ضة يف تيار 
"امل�ضتقبل" خالد بديع، ورئي�ض ال�ضبكة الريا�ضية 
ح�ضٍد  جانب  اإىل  ال�ضّما�ض،  ح�ضن  �ضيدا  يف 
واللبنانية  الفل�ضطينية  االأندية  �ضر  اأُمناء  من 
واإدارييها ومدّربيها والعبيها، وجمهوٍر غفرٍي من 

اأبناء مدينة �ضيدا و�ضواحيها وخميَّماتها.
حممد  املرحوم  لروح  الفاحتة  ُقِرَئت  بدايًة 
الوطنّيان  الن�ضيدان  ُعِزَف  ُثمَّ  الع�ضيلي، 

الفريقان  تبادل  وبعدها  واللبناين،  الفل�ضطيني 
بقيادة  املباراة  لتنطِلَق  الفل�ضطينية،  الكوفّية 
احلكم  يعاونه  دمج  اأحمد  االحتادي  احلكم 
تي�ضري  االحتادي  واحلكم  �ضراج  �ضليم  الدويل 

بدر.
وافتتَح نادي النه�ضة الت�ضجيل يف ال�ضوط االأول 
عرب الالعب و�ضيم عبدالهادي، لينتهي ال�ضوط 

م النه�ضة 0-1. بتقدُّ
عرب  النتيجة  النه�ضة  ز  عزَّ الثاين  ال�ضوط  ويف 
ا بت�ضديدة قوية  اأي�ضً الالعب و�ضيم عبدالهادي 
من  ثالث  بهدف  ثمَّ  االأهلي،  حار�ض  بها  خدع 
الالعب عدنان �ضلوم، فرابع من الالعب يو�ضف 
ل�ضالح   0-4 بنتيجة  املباراة  لتنتهي  عو�ض، 

النه�ضة على االأهلي.
ويف مهرجان اختتام البطولة �ضكر رئي�ض نادي 
تياَر  البقاعي  زياد  احللوة"  عني   – "النه�ضة 
اأحمد  العام  اأمينه  راأ�ضه  وعلى  "امل�ضتقبل" 
الثامنة  الرم�ضانية  الدورة  مي  وُمنظِّ احلريري، 
مهرجانهم  بنجاح  ه  ونوَّ التنظيم،  ُح�ضن  على 

املميَّز والرائع على �ضعيد �ضيدا واجلنوب.

احللوة"  عني   – "النه�ضة  نادي  رئي�ض  م  وقدَّ
�ضكٍر  دروَع  ورد  �ضّره عدنان  واأمني  بقاعي  زياد 
وتقديٍر لنادي "االأهلي - �ضيدا" ت�ضلَّمها املدير 
واأمني  جمال،  الدين  حميي  للنادي  الريا�ضي 

ال�ضر خالد بديع، والكابنت وليد اآغا.
َعت جوائز الدورة، حيُث ح�ضل "النه�ضة  ُثمَّ ُوزِّ
االأول،  املركز  كاأ�ض  على  احللوة"  عني   –
الثاين،  املركز  كاأ�ض  – �ضيدا" على  و"االأهلي 
فيما كان كاأ�ض اأف�ضل العب يف املباراة النهائية 
كاأ�ض  وذهَب  عبدالهادي،  و�ضيم  ن�ضيب  من 
الريا�ضي  "حطني"  فريق  اإىل  املثايل  الفريق 
دحابري،  ع�ضام  حممد  ال�ضر  اأمني  ت�ضلَّمه 
وح�ضل الالعب يو�ضف عو�ض على كاأ�ض هّداف 

الدورة.
العبي  جميع  على  امليدالّيات  عت  ُوزِّ كما 
والثاين،  االأول  باملركَزين  الفائَزين  الفريَقني 
م االإعالميان فادي واأديب عناين لتغطيتهم  وُكرِّ
والإ�ضعاف  االأمنية  للقوى  ال�ضكُر  ه  وُوجِّ الدورة، 
"اجلمعية الطبية االإ�ضالمية" ملواكبتهم احلدث 

الريا�ضي الكبري.
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نـاولـيني 
ناوليني الكتاَب،

وخ�ضلة من عفرِة اجلفراِء
ورحًما من حننِي الع�ضِق النبيل...

يا لل�ضحكِة االأوىل
يا للدمعِة االأوىل

يا لل�ضطوِر...ال�ضفحاِت 
ما اأكرثها.

ناوليني ذكرى خلوِتنا االأوىل،
وعناَق امل�ضتهنَي لغَة النار...

ناوليني ِمع�ضَمِك احلرير،
ل يف ثنايا  كي اأ�ضمَّ عطرِك االأوَّ

ال�ضنني.
نا ورثة اأدٍب خ�ضيب، الأنَّ

نخف�ُض اجلفوَن
وهم�ًضا تنب�ُض باحلبِّ قلوُبنا،

نخجُل اإن غاَر ال�ضو�ضُن من 
احلَبِق،

ُل فوَق جدراِن احلقوِل كي ال  نتنقَّ
نك�ضَر كربياَء اأقحوانة.

نا ورثة اأدٍب خ�ضيٍب، والأنَّ
نخف�ُض اجلفوَن اأماَم املرايا

داِتنا  ىُء يف ال�ضدوِر تنهُّ ونخبِّ
كي ال يف�ضح بخاُر اأنفا�ضِنا لواعَج 

اخَليال.
نا بي�ُض ال�ضجايا، والأنَّ

كّنا نقطُف اخلرَبَ من ب�ضاتنِي 
اإذاعِة لندن،

نا، ونختُم بال�ضمِع االأ�ضفِر حوا�ضَّ
كي ال ت�ضبُقنا اآهة اأمِّ كلثوم،

وترنيمة عبِد البا�ضط.
ناوليني فواني�ض احلّرا�ِض يف 

ليايل اخلطايا،
ِعتاَب املزروعني على �ضفاِه 

املنايا.
ناوليني اأ�ضئلة ال�ضاكبنَي طاعتهم 

يف اأجراِن املطهِر،
والقاب�ضنَي على اأفواههم حذًرا 

ٍة ماكرة. من زلَّ
طيِّبني حدَّ ال�ضذاجِة كّنا،

ىُء يف اجليوِب بقايا �ضجائَر  نخبِّ
اأطفاأناها ذاَت فجاءٍة،

ُدها فت�ضرُي  وقطعة مطاٍط نن�ضِّ
مقالًعا...

وبع�ض قطِع اخل�ضِب ن�ضّويها 
كال�ضنكوفات...

ما اأب�ضَط الثورَة يف حاراِتنا،
ما اأ�ضدَّ نربة االإذاعي عندما كان 

ينقُل �ضرية الفدائيني... 
ناوليني الزاَد،

بقاياي التي اأهمُلتها
وكراري�َض الثوريني ال�ضفراء،

و�ضوَر والئِم اأ�ضحاِب املعايل يف 
العزاء

ناوليني...
�ضظايا انهزامي على �ضفاِه 

الردى.
ماَت ن�ضفي يا رفيقة اجلراح،
و�ضنابلي اأثمرْت اآهاٍت بلدّيات،

ناوليني
كلَّ الطعناِت اخلالداِت،

جني بالبداوِة وثاراِت املدجَّ
وقمي�َض ال�ضاكِن ذاَت ُجبٍّ عربي.

ناوليني...
�ضهيَل خيوِل الغازين م�ضاربي،

وبكاءاِت ال�ضبايا يف خدوِر 
الغا�ضبني،

ولوثَة البكارِة يف معاين 
ال�ضرِف...

مادمِت مم�ضكًة عنقي باأظافِر 
الغفران،

نا�ضبة اأنياُبِك يف ثغِر خنوعي،
خانني االأننُي،

واأنكَرين َركُب املهاجرين،
َنحرَي عنُي ال�ُضفالِء الزالل...

لي�ضربوا منه مقداَر ثمالٍة 
اأو اأكرث.
ناوليني

ِة اأ�ضالَء العروبِة الفتيَّ
مة ابن خلدون، ومقدِّ

وو�ضاَم جاهٍل اأهداين اإياُه 
م�ضت�ضرٌق ذاَت ت�ضفيٍق.
ال ت�ضاأليني عن وجهتي،

فاأنا يا رفيقة اجلراِح
اخرتُت اجتاهي،

علَّني اأجُد يف الت�ضّكِع رفيقًة ِبكًرا
اأهديها بع�َض جراحي...

عربوَن اأمٍل.

ية
قاف

لث
ة ا

وي
لزا

ا

حممد �شرور
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يت�ضاركها  �ضامية  ر�ضالة  هي 
عامًة،  الفل�ضطينيون  الفّنانون 
ومنهم الفناّنة الت�ضكيلية �ضهى 
عنان  كفر  قرية  ابنة  ار،  ن�ضّ
ق�ضاء مدينة عكا، والتي تقيم 
الربج  خميَّم  يف  عائلتها  مع 

ال�ضمايل جنوبي لبنان.
موهبتها  اكت�ضافها  وحول 
وتطويرها تقول: "عندما كنُت 
يف ال�ضاد�ضة من عمري الحظ 
اأ�ضتاذ مادة الرتبّية الفنّية يف 
املدر�ضة اأنَّ موهبتي يف الر�ضم 
التالميذ،  باقي  عن  خمتلفة 
ر  طوِّ واأثنى على ذلك، فبداأُت اأُ

موهبتي بنف�ضي، ال عن طريق اأ�ضتاذ اأو معهد، 
اجلامعة  يف  الديكور  هند�ضة  درا�ضة  واخرتُت 
نني من تطوير مهارتي يف الر�ضم اأكرث،  ما مكَّ
يف  عملُت  اجلامعّية  درا�ضتي  اإنهائي  وبعد 
لة  جماالت عّدة، والأنَّ الر�ضم كان هوايتي املف�ضّ
منذ ال�ضغر بداأُت اأر�ضم اللوحات واأ�ضارك يف 

معار�ض".
اأر�ضُم  "عادًة  تقول:  لوحاتها  يف  التنوُّع  وحول 
خمتلفة  مو�ضوعات  واختار  مادة،  من  باأكرث 
املو�ضوعات  ذات  اللوحات  ر�ضمُت  للوحاتي. 
كذلك  الريا�ضة،  وحتى  والوجدانّيات  الوطنّية 
الزيتي  من  الر�ضم  مبواد  تنّوع  هناك  كان 
واالألوان  واالأكريليك  والر�ضا�ض  والفحم 

املائّية".
اأنَّ معر�ضها االأول كان حول  ار اإىل  وتلفت ن�ضّ
املدن الفل�ضطينّية بهدف التعريف بها ُم�ضيفًة: 
"العديد من النا�ض ال يعرفون هذه املدن اأو علقت 
الفل�ضطينّية،  املدن  دمار  �ضورة  اأذهانهم  يف 

خالل  من  املدن  جمالية  اإبراز  حاولُت  لذلك 
لوحاتي التي عر�ضتها يف معر�ضي االأول حتت 
ْور، حيُث  "زهرة املدائن" يف مدينة �ضُ عنوان 
ويافا  وحيفا  وعكا  القد�ض  ملدن  لوحاٍت  �ضمَّ 
الفل�ضطينية  املدن  من  وغريها  وبي�ضان  وغّزة 

التي ُتظِهر جمال وطننا فل�ضطني".
ار اإىل اأنَّها ت�ضعى لتطوير نف�ضها يف  وتلفت ن�ضّ
ًة على �ضعيد املهارة،  جمال الر�ضم اأكرث وخا�ضّ
اخلربات  من  للمزيد  حتتاج  باأّنها  ل�ضعورها 
وخارج  املخيَّم  خارج  فّنها  ن�ضر  ت�ضتطيع  كي 

اإىل  مبعار�ضها  تنتقل  اأن  وتطمح  منطقتها، 
يف  لبنان  خارج  وحتى  اأخرى  لبنانّية  مناطق 
دول اأخرى لتعريف النا�ض بفل�ضطني وبق�ضيتها 
و�ضعبها وعاداتها وتقاليدها من خالل اللوحات 
اإىل االأمور احلياتية اليومّية  الفنّية، باالإ�ضافة 
دًة اأنَّ ال  التي ت�ضمل حياة االأطفال والن�ضاء، موؤكِّ

حدود لطموحها يف جمال الفن الت�ضكيلي.
ار اإىل اأنَّ اأحبَّ اللوحات اإليها لوحة  وت�ضري ن�ضّ
تعرف  ال  اأنَّها  من  الرغم  وعلى  عكا،  مدينة 
رمبا  الكثري،  لها  تعني  اللوحة  اأنَّ  اإاّل  ال�ضبب، 
د قبل  ا جعلها ترتدَّ الأنَّها مدينتها االأ�ضلية، ممَّ
بيعها يف املعر�ض الذي باعت فيه اأكرث من 20 

لوحة ملدن فل�ضطينية عّدة.
ذكرى  يف  م  ُنظِّ معر�ض  يف  م�ضاركتها  وخالل 
بيدها  مي�ضك  َمن  كلَّ  �ضكرت  فل�ضطني  نكبة 
دًة اأنَّ  وي�ضاعدها يف �ضبيل حتقيق حلمها، موؤكِّ
"الر�ضم اأحد اأبرز اأ�ضلحتنا الن�ضالية، وقد تهّز 

العامل ر�ضمٌة بري�ضة فّنان".
خليل العلي

ار: الفّنانة الت�شكيلية �شهى ن�شّ
 الر�شم اأحد اأبرز اأ�شلحتنا الن�شالية

جمال  ُتظِهُر  والتي  الوطن،  حتاكي  التي  لوحاتهم  خالل  من  وطنّية  ر�شالة  اإي�شال  اإىل  الفل�شطينيون  الت�شكيلي  الفن  ر�ّشامو  يهدف 
فل�شطني، اأو ُتعيد اإحياء الرتاث الفل�شطيني، وذلك عرب م�شاركتهم يف معار�ص عّدة ليتمّكن اأكرب عدٍد من الأ�شخا�ص من م�شاهدة هذه 

دها. ف اأكرث على الُهوّية الفل�شطينية التي جُت�شِّ اللوحات، والتعرُّ

ار: معر�شي  �شهى ن�شّ
الأول �شمَّ لوحاٍت للقد�ض وعكا 

وحيفا ويافا وغزّة وبي�شان 
وغريها من املدن التي ُتظِهر 

جمال وطننا فل�شطني
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كنجمة ابنة فل�ضطني رزان، كمركب يبحر فوق املوج رزان ابنة غزة ، خرجت من القف�ض كالطيور  التي حتتاج �ضجرًا لت�ضدو. املكان 
ممتلئ، االأهازيج واالأنا�ضيد وال�ضاحات متوج، ج�ضدها يهرع كالزئبق الإنقاذ امل�ضابني، تريد العبور، تتمنى لو كانت طائرة ورقية تعرب 
اإىل ال�ضفة االأخرى،  اإنها الوردة التي قطفها املوت يف ريعان ال�ضبا. فتاة مثل �ضم�ض م�ضرقة، غدر بها قّنا�ض اأو قّنا�ضة من جنود العدو 
الكالب، على وجهها اإبت�ضامة، ُرفعت على حّمالة رقيقة، ج�ضدها قالب من ثلج، يحلم باأمل العودة والن�ضر، اأذن، هو املوت االأكرث دفئًا 

من �ضكني االأيام،  املوت املتفّجر يف عظم فتاة حملت قلبًا رحيمًا، ذاك القّنا�ض اأو تلك القّنا�ضة قتال اجل�ضد ومل يقتال الفكرة.
�ضاخنة، دم  �ضماء  فتاة تطري كغيمة يف  والذي ال ينحني،  االأبي�ض،  الثوب  �ضال على  الذي  بالدم  اإىل جيل  الفكرة م�ضتمّرة من جيل   
ثوب  تلب�ض  مل  اجلراح،  لت�ضمي�ض  االإن�ضاين  العمل  رحاب  يف  للن�ضال  خرجت  التي  رزان  باٍق،  املغارة  يف  ك�ضمعة  ذوت  التي  ال�ضهيدة 

الزفاف، وال ثياب ال�ضهرة، ومل ت�ضع املكياج على خديها الورديني، رزان ق�ضة 
اأخرى، ق�ضة جميلة نا�ضعة مثل ندف الثلج، حاولت اأن ترّد املوت الطائ�ض عن 
الوجوه املزهرة، وتطارد وحو�ضًا جاوؤوا من ال�ّضواد كل�ضو�ض يرهبون اأ�ضحاب 

االأر�ض يف زمن ممزق كوجوه القتلة  
رزان قو�ض قزح فل�ضطني، خرجت من يدها حزمة �ضنابل وحمامة، مل تخْف 
كانت  رزان  الروؤو�ض.  فوق  كالطبول  ترعد  التي  قذائفه  من  وال  العدو،  رحى 
تفّكر بالوطن القادم، راحتاها املكتظتان بحديقة قرنفل اأقفلتا الباب يف وجه 
ومل  تهم�ض  مل  للوطن،  �ضوق  قطرة  اآخر  حتى  نزفت  ي�ضمع،  وال  يرى  ال  من 
ت�ضرخ اإال با�ضم الوطن. ا�ضُت�ضهدت بر�ضا�ضة احلقد، بب�ضالة قاومت وعملت 
و�ضّحت، منذ اللحظة االأوىل التي ارتدت فيها الثوب االأبي�ض، نذرت نف�ضها 
للت�ضحية من اأجل ق�ضية نبيلة، ق�ضية اإ�ضعاف امل�ضابني يف م�ضريات العودة 
التي كانت  البي�ضاء  الفرا�ضة  العدو. رزان  الفا�ضل يف غزة مع  عند اخلط 
موؤمنة  الوقت  ذات  يف  كانت  اجلراح،  لتبل�ضم  اآخر  اإىل  مكان  من  ترفرف 
االإ�ضابة  تلك  تكن  احلقوق.مل  ا�ضتعادة  حتى  �ضعبها  و�ضمود  ب�ضمودها 
الوحيدة التي اأ�ضابت ج�ضدها الطري، فهي تعر�ضت الإ�ضابة �ضابقة اأثناء 
مب�ضريات  امل�ضاركني  من  امل�ضابني  اأحد  الإنقاذ  �ضابقة  اإ�ضعافية  تغطية 
العودة ، لكن قوة االإرادة لديها و�ضالبة اإميانها مبا تقوم به جعالها ت�ضتمر 
يف عملها واإنقاذ الكثريين حتى اال�ضت�ضهاد. هي ابنة غزة املقاومة الثابتة 
االأر�ض  الدفاع عن  بجدارة عن حقها يف  اأثبتت  املندفعة حيث  امل�ضممة 
الطبية  لالأعمال  ممار�ضتها  خالل  من  وتفاٍن  وعزمية  بجراأة  والكرامة 
واال�ضعافية يف اخلطوط االأمامية. رزان التي تقدمت بقوة واإ�ضرار الإنقاذ 
امل�ضابني من الهالك، حتى اأ�ضبحت قدوة للم�ضعفني بالدفاع عن الوطن 
وحماية االإن�ضان متحم�ضة ومتحدية االحتالل حتى ارتقت. رحلت �ضاحبة 

الثوب االأبي�ض والقلب االأبي�ض، مل تكن قلقة وال �ضعيفة، ومل تكن بعيدة  عن النا�ض وامل�ضابني، ومل تختبىء يف مكمن بعيد، بل كانت 
ظاهرة متار�ض مهمتها بروح ومعنويات عالية حتت ال�ضم�ض وبني ال�ضفوف، هي جرمية مدبرة بكل ما للكلمة من معنى وقف العامل 
اأمامها متفرجًا وعاجزًا حتى عن االإدانة الأن اإ�ضرائيل فوق القانون وال يجروؤ اأحد يف هذا العامل اأن يرفع يف وجهها اأ�ضبع االتهام على 
اأفعالها غري االإن�ضانية يف قتل االأبرياء العّزل الذين ميار�ضون حقهم الطبيعي يف رف�ض االحتالل بالو�ضائل ال�ضلمية ويقومون باإنقاذ من 
ي�ضقط من بينهم خالل ممار�ضتهم اأعمااًل اإن�ضانية بر�ضا�ض قوات العدو. هكذا اأ�ضبحت حياة االإن�ضان الفل�ضطيني رخي�ضة اإىل درجة 
ال�ضفر يف اأمة مهانة ذليلة اأمام �ضلف هذا العدو حتى ال نقول ال�ضديق للبع�ض يف هذه االأمة. لقد ماتت الكرامة والنخوة واالأخوة يف 

هذه االأمة، حتى اأ�ضبح ينطبق عليها القول.. على من تقراأ مزامريك يا داود.. وما جلرح مبيت اإ�ضالم.

حممد �شعيـدرزان يا رزان
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الرتاُث هو الُهوّية واالأ�ضالة والوطن، فَمن ال تراث 
له ال تاريخ له، وَمن ال تاريخ له عا�ض على هام�ض 
لالأجيال  ُي�ضيء  نربا�ٌض  هو  له.  ُيوؤَبه  ال  احلياة 
واأفكار  مب�ضامني  دها  ويزوِّ طريقها،  ال�ضاعدة 
وعادات وتقاليد واأعراف وِقَيم ومبادئ واأخالق 
تفلُّتها  جماَح  فيكبح  اأ�ضيلة.  وثقافية  ح�ضارية 
حل  ال�ضَّ االإعالم  من  اجلارف  ال�ضيل  هذا  اأمام 

واملغِر�ض، ورمبا الذوبان والن�ضيان وال�ضياع.
�ض ال�ضعب الفل�ضطيني ل�ضواعق ونوازل  لقد تعرَّ
وثقافته،  وح�ضارته  وتراثه  كيانه  زعزعت 
َتتُه يف فيايف االأر�ض. واأبعدته  ونزعت ُهوّيته، و�ضتَّ
عديدًة  بلداًنا  ف�ضكن  ووطنه،  اأر�ضه  عن  النكبة 
ُمتباعدًة يف خميَّمات البوؤ�ض حيث �ضظف العي�ض 
منهم  بقي  وَمن  اإخوانه.  مع  التوا�ضل  و�ضعوبة 
للقهر  يوميًّا  يخ�ضع  ب  املغت�ضَ الوطن  داخل 
ومل  احلياة.  نط  وتغيري  والت�ضييق  والقتل 
تكتِف ال�ضهيونية ب�ضلب االأر�ض، بل �ضطت على 
احل�ضارة والثقافة والرتاث، ف�ضرقت منه ما �ضاء 
ت معامل  لها اأن ت�ضرق وزيَّفت الباقي، حيث غريَّ
فل�ضطني  ذكر  لتمحو  تهويدها  وحتاول  البالد، 

من الوجود.
واحل�ضارة  الرتاث  على  احلرب  هذه  اأمام 
ينف�ض  اأن  الفينيق  لطائر  بدَّ  ال  الفل�ضطينية، 

وتراثها  فل�ضطني  بعادات  ويحلِّق  ال�ضكون  رماد 
ًدا وتعاوَن  االأمر يتطلَّب موقًفا موحَّ عالًيا. وهذا 
واخت�ضا�ضه  عمله  مقام  يف  كلٌّ  م  لُيقدِّ اجلميع 
تراثنا  حتفظ  متينًة  �ضل�ضلًة  لنكون  ي�ضتطيع،  ما 

وتاريخنا وم�ضتقبلنا الفل�ضطيني.
الفل�ضطينية  الُهوية  على  للحفاظ  االأمور  اأُوىَل 
ا�ضتح�ضار التاريخ الفل�ضطينية والكتابة عن املدن 
املعار�ض  واإقامة  وامل�ضارب،  والنجوع  والقرى 
الرتاثية لالأزياء ال�ضعبية واالأدوات الرتاثية. وال 
الرتاثية  اخلياطة  م�ضاغل  ت�ضجيع  من  ا  اأي�ضً بدَّ 
وتطويرها وحتديث االأزياء الرتاثية الفل�ضطينية 
مبا يتنا�ضب مع الع�ضر، بحيُث يلب�ض على االأقل 

يف االأعرا�ض واملنا�ضبات.
الفل�ضطينية  العادات  على  املحافظة  من  بدَّ  وال 
الفولكلورية  االأعرا�ض  كاإقامة  املنا�ضبات  يف 
ائيها،  وحدَّ و�ُضَعرائها  بفرقها  الفل�ضطينية، 
تراثية  فرق  واإن�ضاء  الرتاثي،  اللبا�ض  وارتداء 
التقليدية  الفل�ضطينية  االأدوات  ت�ضتخدم 
الدبكات  م  وُتقدِّ واملنجرية،  واالأرغول  كاملجوز 
اإىل  الرتاثية،  واالأغاين  الفل�ضطينية  ال�ضعبية 
جانب املحافظة على االأكالت ال�ضعبية وتعليمها 
جتارية  مطاعم  فتح  على  والعمل  لالأجيال، 

لالأكالت ال�ضعبية الفل�ضطينية.

ملا  �ضرورًة  الرتاث  يف  والدرا�ضات  الكتابة  وُتَعدُّ 
ل من حافظ للتاريخ الفل�ضطيني، وذلك عرب  ُت�ضكِّ
اجلامعية  اأبحاثهم  اختيار  على  الطالب  حثِّ 
والتاريخ  احل�ضارة  عن  الُعليا  الدرا�ضات  يف 
املجاّلت  يف  الكتابة  اإىل  اإ�ضافًة  الفل�ضطيني، 
وهذا  والعاملية.  والعربية  الفل�ضطينية  الدورية 
اأو  جلب  عرب  املراجع  توفري  ي�ضتدعي  االأمر 
ال�ضور  حتى  اأو  اخلارج،  يف  كتاب  اأيِّ  ترجمة 
وتراثها.  فل�ضطني  عن  ث  تتحدَّ التي  والوثائق 
املحاكم  وثائق  و�ضُع  يجب  اأخرى  ناحية  ومن 
يف  املدين  املجتمع  ووثائق  القدمية  ال�ضرعية 
ى للُكتَّاب  املراكز الثقافية الفل�ضطينية حتى يت�ضنَّ

االّطالع عليها والكتابة ا�ضتناًدا اإليها.
ويف ظلِّ هيمنة االإعالم اجلديد وو�ضائل التوا�ضل 
لن�ضر  الفر�ضة  ن�ضتغلَّ هذه  اأن  االجتماعي علينا 
يف  وامل�ضاركة  واخلارج،  الداخل  يف  تراثنا 
لُنثِبَت  اخلارج،  يف  الدولية  الرتاثية  املوؤمترات 
املتاحف  وت�ضجيع  وثقافتنا،  وتراثنا  اأ�ضالتنا 
الرتاثية الدائمة يف الداخل واخلارج، والتوا�ضل 
الدائم بني منابع الرتاث الفل�ضطيني يف الوطن 

وال�ضتات.
ال�ضابع  اليوم الرتاثي الفل�ضطيني يف  ل لنا  وُي�ضكِّ
من ت�ضرين االأول، والذي اعتمده الرئي�ض ال�ضهيد 
حافًزا   ،1999 عام  عرفات  يا�ضر 
تفعيل  عرب  الرتاث  على  للمحافظة 

ن�ضاطات وفعاليات هذا اليوم.
تكون  اأن  البديهي  من  وختاًما 
م�ضَعل  العامل  دول  كلِّ  يف  �ضفاراتنا 
هداية لرتاثنا، ومركز جذب الأبنائنا 
الق�ضية  ومنا�ضري  اخلارج  يف 
العامل،  دول  كلِّ  يف  الفل�ضطينية 
حلفظ الرتاث والعادات الفل�ضطينية 
ال�ضرقات  من  وحفظها  ون�ضرها 

ال�ضهيونية.
بقلم: جهاد دكور/ كاتب وباحث يف 
الرتاث الفل�ضطيني

الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني
ذاكرٌة تاأبى الن�شيان
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كم�شطهد �أ�شعر باخلوف حممد �ضعيــد
من منفاك 
يا ج�شدي 

�أريد م�شرط �جلّر�ح 
لأفتح �جلرح �ملاأفون 

و�أع�شر �لأمل حتى يجّف 
ول �شيء �آخر 
ولدت بال �أمل 

بال �شباك 
بال مدفاأة �أحّم�ص عليها 

رغيف حياتي 
ولدت كعني م�شابة مبطرقة 

ل �أملك و�شادة مريحة 
تذّكرين بحقول �لقطن 
كل �لهو�ء �ملخنوق يف 

�شدري 
يخرج متقّطعًا 

مثل ح�شرجة �لّروح 
�أ�شتطيع �لت�شدي للوحو�ص 

ب�شو�عد م�شلولة 
و�أكتب باأ�شابعي 

ة كفاحي  ق�شّ
هذ� �أجّل �شيء 

ي�شتحق �أن يتحقق 
كي ل �أرى �أن 

وقت �لوح�شة حان 
ما دمت ل �أدري 

�إن كانت نعمة �لعني نقمة .

2
ترفرف �لفر��شات كاأملنا 

فوق �ل�شفوح 
ونحن نقطر كالغ�شيل 
دموعًا تعوي يف غابة 

�أنا �أحبك يا معول �لأر�ص 
عّلمني كيف �أكتب كلمة 
جميلة على ورقة حزينة 

كيف �أنقذ وطني من 
�أ�شنان كلب ي�شيل لعابه 

على حلمي 
��شتقت لوطني 

لبيوته 
لل�شم�ص �لتي ت�شرق 

من �أحز�نه.
 3

�أكره �ملجامالت 
حينما تنتابني رغبة 

يف �لقهوة وكتابة �ل�شعر 
�أتوّجه �إىل �شاحنة كبرية 

لأفرغ حمولتي 
من مز�جي �ل�شّيىء

كمن يخجل �أن يقول 
�إين �أحزن كثري�ً 

�أثناء �حلديث عن وطن 
بحاجة �إىل فرحة تاأتي 

من دون عناء .
4

فيما �أر�ِك 
ل �شيء يعرب �شوى �لهو�ء 

�لذي يزيل �لغبار 
من خلفك

لكنك مترين �شامتة 
كمياه جتري �أ�شفل �أ�شجار 

�ل�شنوبر 
ر�أيتك طائرة ورقية 

تهبط فوق �أر�ص نحيا 
عليها باأوجاع 

غري قابلة لل�شفاء 
ك�شرتي ظهري كباب 

من كرثة �شمتك.
 5

ل �أرغب بق�شيدة 
تت�شرب كمياه من قارب .

6
�لذي كان بيننا 

بر�شفة قهوة �نتهى 
حيث ل حلم بعد �لآن 

�أنا ذقت طعم �لن�شيان 
مدة طويلة 

ذقته عندما كنت �شغري�ً 
�أحيا فوق �أر�ص كئيبة 

�شا�شعًا مثل �لأمل 
عميقًا كبئر 

�شار كل مّنا يف طريقه 
�أردت �أن �أكون مثل 

بحر عميق 
تعي�ص فيه �لأ�شماك 
مثل مكان مهجور 

يخ�شخ�ص فيه �لورق 
كلما هّبت ريح 
مثل جبل �أحد 

ل يتحرك مطلقًا 
�ل�شعر �لأ�شيب 

�لتجاعيد 
�ل�شنو�ت �لقدمية 

�ل�شرير �ملك�شور حتى 
�لكاحلني 

�شقف بيتي ح�شني 
�أيّها �لعامل تعال لأحملك 

�لآن �أدرك 
�أن ل �شيء تغرّي 

�أو �شيتغرّي 
�أنهم يغلقون �لنو�فذ 

يف وجهي 
�إين �أغ�شل وجهي 

باأغاين وطني �حلزينة 
ما �لفائدة �إن كان لدي 

قمح ونقود و�أقالم ملونة 
وكثري من �ملالب�ص 

ونهر وثورة 
وبالدي �شجن كبري 

يحكمها جالوذة 
ب�شو�رب غليظة.

كم�شطهد اإ�شمعني اأرجوك
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بحثنا  ومراحله،  وعاداته  الفل�ضطيني  العر�ض  عن 
وبلدات  قرى  يف  وعاينوه  عا�ضوه  الذين  ذاكرة  يف 
فل�ضطني قبل النكبة، ويف مراحل اللجوء االأوىل حتى 
يومنا هذا. وُعدنا بالذاكرة مع احلاج عبداحلميد 
زيداين الذي ا�ضتذكَر اأيام البالد واالأعرا�ض حينها 
يطلب  َمن  هو  زماننا  يف  ال�ضاب  يكن  "مل  قائاًل: 
الزواج، بل على العك�ض، فما اإن بلغ الع�ضرين حتى 
ج، وحثِّه على ذلك  بداأ والداه باالإحلاح عليه ليتزوَّ
َبْدنا  نزوجك،  َبْدنا  فيك،  نفرح  )َبْدنا  بالقول: 
ن�ضوف والدك(، وغريها من العبارات التي كانت 
ُتقال يف مثل هذا املوقف". ويتابع: "االأب واالأم هما 
الّلذان كانا يختاران له العرو�ض، ويبادران بالقول 
دان  له: )ما راأيك اأن نخطب لك بنت فالن(، وُيعدِّ
مزايا والدها واأهلها ون�ضبها. ومن ُثّم تقوم الن�ضاء 
العني(، وطبًعا  البنت )اللي عليها  بالزيارة ملنزل 

هي عني اأمه واخواته ولي�ض عينه هو".
ابن العم بنزِّل العرو�ض عن الفر�ض

واخلامت من وراء الباب
اإذا كان اأهل ال�ضاب ُهم َمن يختارون له العرو�ض، 
يدا علي قتيلي ق�ضتها  فما هو حال الفتاة؟ تروي �ضِ
فتقول: " كنُت خمطوبًة ل�ضابٍّ لي�ض من اأبناء بلدتي 

الأمي:  وقالت  اأبي  عم  ابنة  وجاءت  حيفا،  طرية 
)وينك يا ثريا، هاي البنت البني وما بتـروح غريبة 
ومع واحد غريب، اإن قلتي اآه واإن قلتي الأ(. فف�ضخت 
اأُّمي اخلطوبة وزوَّجوين لقريبي وابن بلدتي، طبًعا 

فابن عمِّ العرو�ض بنزلها عن الفر�ض".
وُتردُف مبت�ضمًة: " ُكّنا ن�ضوف العري�ض يوم العر�ض، 
اأنا يوم خطبتي جاء عمي من وراء الباب و�ضاألني 
اإذا ما كنت اأقبل العري�ض وجاوبت )اآه(، وطبًعا ما 
اإيدك،  ِمّدي  اأقول غري هيك. فقال يل  اأقدر  كنت 
خامت  العري�ض  واألب�ضني  الباب  وراء  من  فمددتها 

اخلطبة".
بنتو" َمهر  ِبَعلِّي  يعطي  بّدو  ما  "الّلي 

يذهُب اأهل العري�ض اإىل منزل العرو�ض ُم�ضطحبني 
القرى  من  الوجهاء  وبع�ض  بلدتهم  ُوجهاء  معهم 
املجاورة لطلب يد العرو�ض. وبعد طلب يد العرو�ض 

اأعطيناك"،  اأعطاك  "اإذا اهلل  قائاًل:  والدها  يردُّ 
عبداحلميد  احلاج  يروي  املهر،كما  حتديد  ويتمُّ 
قائاًل:  ي�ضتدرك  ه  لكنَّ "القد�ض"،  ملجلة  زيداين 
احلا�ضرين  من  َخَجاًل  العرو�ض  والد  اأعطى  "اإذا 
وُهنا  البنته.  عالًيا  مهًرا  يطلب  فاإنَّه  والوجهاء، 
اإىل  املهر  �ض  ُيَخفِّ كي  واحل�ضور  الوجهاء  ل  يتدخَّ
اإىل  املطلوب  املبلغ  وُيخّف�ضون  املعقول،  احلد 
وينا�ضب  معقول  مهر  على  الطرفان  يتوافق  اأن 

اجلميع".
ل تخرج العرو�ض اإل بِخلعٍة خلالها

َرًرا   جرت العادة اأن ُتهدي العرو�ض �ضديقاتها �ضُ
زة فيها بع�ض احللوى  من املناديل ال�ضغرية املطرَّ
قبل يوَمني من عر�ضها، اأو خالل ليلة احِلّناء. كما 
ى اخِللعة. واخِللعة  ها واأخواتها هديًة وُت�ضمَّ ُتهدي اأُمَّ
م  مل تكن ِحكًرا على الن�ضاء، بل اإنَّ العري�ض كان ُيقدِّ
اخِللعة لوالد العرو�ض وخالها. وتقول احلاجة جناة 
وِخلعة  العري�ض.  على  واخلال  االأب  "ِخلعة  قدورة: 
بيتها قبل  العرو�ض من  اإجبارية، وال تخرج  اخلال 
زيداين  احلاج  ويروي  خلالها".  اخِللعة  تقدمي 
قائاًل:  اأقربائه  اأحد  عر�ض  يف  �ضهدها  حادثًة 
من  يل  قريب  عرو�ض  الإح�ضار  ذهبنا  "عندما 

العر�ض الفل�شطيني
ها م�شتمرٌّ ها زاَل وبع�شُ  عادات وتقاليد بع�شُ

تر�شُم املا�شي البعيد على طريق 
العودة اإىل الوطن الـَم�شبي من بني 
اأ�شالع َبنيه. هي عاداٌت يتوارثها 
الأبناء عن الآباء والأجداد 
ليحفظوها ويحملوها معهم، ولينرثوها 
يف البيادر وعلى طرقات الوطن.
العالقات الجتماعية والعادات 
د يف العر�ص الفل�شطيني، والذي  تتج�شَّ
ما زالت تقاليده متوارثًة من جيل اإىل 
اأجيال حتى يومنا هذا، واإن دخلت 
ها  عليها مظاهر املدنية من عاداٍت فر�شَ
واقُع اللجوء.

حممد رحيل رحيل:
 العرو�ُض كانت ُتنَقل يف هوَدج على 
اجلمل اأو على ح�شان، وكانت ُتخِرج 

يَدها املحّناة من الهودج، اأو ترفعها 
تها عالًيا عالمًة على ُطهرها وِعفَّ
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م ِخلعًة خلالها،  بلدة فارة، مل يكن العري�ض قد قدَّ
لرية  مئة  دفعنا  حتى  العرو�ض  ُيعطينا  اأن  فرف�ض 
بدل اخِللعة. وهذا لي�ض طمًعا، ولكن حفاًظا على 
غالية  ابنتهم  باأنَّ  وللتاأكيد  والتقاليد،  العادات 

عليهم".
الكلُّ مدعوٌّ للعر�ض والبيدر �شاحته

ُمنا�َضبًة  الفل�ضطينية  القرى  يف  االأعرا�ض  كانت 
يف  ُتقام  كانت  االأفراح  معظم  اأنَّ  ًة  خا�ضّ للفرح، 
ال�ضيف وبعد مو�ضم احل�ضاد. وظلَّ الفل�ضطينيون 
جلوئهم  بعد  ما  اإىل  العادة  هذه  على  ُيحافظون 
كما  احلال،  ملي�ضوري  بالن�ضبة  ًة  خا�ضّ لبنان  اإىل 
عر�ض  اأنَّ  اإىل  الفتًة  قدورة  جناة  احلاّجة  تقول 
�ضقيقتها ا�ضتمرَّ ل�ضبعة اأيام يف خميَّم تل الزعرت، 
خميَّم  من  �ضيوَفهم  العري�ض  اأهُل  وا�ضت�ضاف 
ال�ضهرات  ُيقيمون  وكانوا  اأيام،  ل�ضبعة  الر�ضيدية 

والوالئم للحا�ضرين.
والأنَّ الفرح للجميع يكون كّل اأبناء القرية مدعوين 
اأيام  ع�ضرة  قبل  املرا�ضم  وتبداأُ  العر�ض،  يوم  يف 
اإىل  العري�ض  اأقرباء  يح�ضُر  حيُث  اأ�ضبوعني،  اأو 
واالأهازيج.  واالأغاين  الدبكة  وين�ضبون  منزله 
اأ�ضدقائه  عند  العري�ض  ام  بحمَّ العر�ض  يوم  ويبداأ 
الن�ضاء  بينما حتمل  االأكتاف  على  يحملونه  الذين 
العري�ض،  لبا�ض  الذي يو�ضع عليه  العري�ض  مفَر�ض 
ه املدعوون  ُثمَّ يعودون لتناول الغداء. وبعدها يتوجَّ
واأهل القرية اإىل البيادر اأو �ضاحات القرية، وي�ضف 
احلاج زيداين اأعرا�ض قرية الدامون قائاًل: "نحُن 
والغداء  العري�ض  حمام  بعد  ُكّنا،  الدامون  يف 
املو�ضوف  عكا-  -�ضهل  الدامون  �ضهل  اإىل  ه  نتوجَّ
الدبكة،  ُتقام  وُهناك  النظر.  مدِّ  على  بانب�ضاطه 

اأبناء  يف  ال�ضعر  ُين�ِضُد  الذي  "احلّداي"  وياأتي 
القرية، وميدح ِخ�ضالها بينما ُيقلِّل اآخر من �ضاأنها 
اأف�ضل،  بطريقة  القروي  ال�ضعر  يقول  ملن  حتدٍّ  يف 

و�ضط اأجواء من الفرح".
ِتها ترفع يَدها املحّناة عالمًة على ِعفَّ

يق�ضي اأهايل القرية الفل�ضطينية وقتهم يف الغناء 
وعند  اأبنائهم،  اأعرا�ض  خالل  والدبكة  وال�ضعر 
بيت عري�ضها.  اإىل  العرو�ض  امل�ضاء يذهبون جللب 
اأهلها  بيت  اإىل  الّزفة  من  موكب  يف  هون  فيتوجَّ
اأو  "حموربة"  يقول  اًدا"  "ردَّ معهم  وي�ضطحبون 

ال�ضعر يفخرون  اأبيات من  "رّدة" وهي عبارة عن 
بها، وُي�ضيدون مبزايا العري�ض والعرو�ض واأهاليهم، 
على حدِّ قول احلاج حممد رحيل رحيل، م�ضيًفا: 
"العرو�ُض كانت ُتنَقل يف هوَدج على اجلمل اأو على 
ح�ضان، وكانت ُتخِرج يَدها املحّناة من الهودج، اأو 

ِتها". ترفعها عالًيا عالمًة على ُطهِرها وِعفَّ
وعنَد و�ضول العرو�ض اإىل منزل العري�ض جتل�ض يف 
�ضاحة الدار اأو اأمامه وطرحتها ُمن�ضِدلة على وجهها 
و�ضط االأهازيج والزغاريد بانتظار عري�ضها. وعند 
ويرفع  م  فيتقدَّ احلا�ضرين  اأحد  ُيكربِّ  ح�ضوره 
طرحتها، ويجل�ض اإىل جانبها لدقائق معدودة، ومن 

ُثمَّ ي�ضكر احلا�ضرين، ويدخُل وعرو�ضه املنزل.
خطف العري�ض ورفع "الَعمدة"

يف  حت�ضل  كانت  التي  الطريفة  املواقف  من 
هي  رحيل  عنها  ثنا  وحدَّ الفل�ضطينية  االأعرا�ض 
العري�ض  اأ�ضدقاء  يقوُم  حيُث  العري�ض،  خطف 
يفر�ضون  اأو  بفديٍة  ويطالبون  واإخفائه،  بخطفه 
ِجزَيًة رمزّيًة عبارة عن ع�ضاء اأو حلويات من اأجل 
يف  ي�ضعون  العرو�ض  اأهل  كان  كما  عنه.  االإفراج 
ال�ضاحة عمدة، وهي عبارة عن جرن من احلجر 
العري�ض  اأهل  ويطلبون من  ال�ضخر،  اأو قطعة من 

رفعها.
االأيام ذهبنا من  اأحد  "يف  زيداين:  ويقول احلاج 
الإح�ضار عرو�ض  الربوة  قرية  اإىل  الدامون  قريتنا 
و�ضط  يف  "العمدة"  بلدتها  واأبناء  اأهلها  فو�ضع 
�ضاحتهم وطلبوا منا رفعها، وكانت كبرية وثقيلة، 
اآخرون،  ي�ضتطع  ومل  الدامون  اأبناء  بع�ض  ورفعها 
الفل�ضطينية  االأعرا�ض  ز  مُتيِّ كانت  اأمور  وهذه 

ُنها، وتن�ضُر الفرح واحلما�َضة بني احل�ضور". وُتزيِّ
فقدنا  ورمبا  العادات  بهذه  ن�ضمع  نعد  مل  رمبا 
معظمها يف اأعرا�ضنا اليوم، لكنَّ احلاج عبداحلميد 
الفل�ضطيني  العر�ض  فكرة  اأنَّ  يرى  زال  ما  زيداين 
الفل�ضطينية  والتقاليد  العادات  على  قائمٌة  اليوم 
العرو�ض،  اختيار  يف  يتدّخلون  زالوا  ما  فـ"االأهل 
وزّفة العري�ض وحمامه وغداء اأهل العري�ض اأمور ما 

زالت قائمًة".
االآخر،  بع�ضها  ويتغريَّ  ها  بع�ضُ يندثُر  عاداٌت  هي 
ى  تتحدَّ ها  لكنَّ اأخرى،  عاداٌت  عليها  تدخل  وقد 

الزمن من اأجل ا�ضتمرارها.
طارق حرب

عبداحلميد زيداين:
 رفع "العمدة" من الأمور التي كانت 
نها،  ز الأعرا�ض الفل�شطينية وُتزيِّ مُتيِّ
ة بني احل�شور وتن�شرُ الفرح واحلما�شَ

عبد احلميد زيداين حممد رحيل يدا علي قتيلي جناة قدورة �شِ
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ا فقر دم حو�ض  ى اأي�ضً   مر�ُض الثال�ضيميا، وُي�ضمَّ
الّدم  اأمرا�ِض  اأحُد  املتو�ّضط،  االأبي�ض  البحر 
الوالَدين  من  االأبناء  اإىل  تنتقُل  التي  الوراثّية 
اإنتاج  قادٍر على  االإن�ضان غري  ُي�ضبُح ج�ضم  بحيث 
الطبيعّية  الّدم  هيموجلوبني  كمية  من  يحتاجه  ما 
وامل�ضتخَدمة يف نقل الغذاء واالأُك�ضجني اإىل خاليا 
اجل�ضم كاّفًة، ومب�ضاٍر عك�ضي يحمل الهيموجلوبني 
الف�ضالت وثاين اأك�ضيد الكربون من تلك اخلاليا 
ر ب�ضكلٍّ �ضلبيٍّ على اأداء  وهكذا دواليك، مّما يوؤثِّ
جميع اأجهزة اجل�ضم بحيث ُت�ضاب باال�ضطراب 

واالعتالل.
ينت�ضُر مر�ض الثال�ضيميا يف جميع اأنحاء العامل، 
بلدان  البلدان، مثل  اأكرب يف بع�ض  بن�ضبٍة  ولكن 
لبنان.  ومنها  املتو�ّضط  االأبي�ض  البحر  حو�ض 
اإالَّ  عام   ب�ضكل  الالجئني  خميَّمات  يف  وينت�ضر 
اأنَّ احلاالت يف خميَّم الربج ال�ضمايل تزيد عن 

11% من اإجمايل الـُم�ضابني.
اأ�شباب مر�ص الثال�شيميا واأنواُعُه

ال�ضبُب الرئي�ُض لهذا املر�ض الوراثّي هو انتقاُل 
اأو كليهما  اأو اجلينات من اأحد االأبوين  اجلني 
عملّية  يف  �ضوء  عنه  ينتُج  ا  ممَّ الطفل  اإىل 
نة  املكوِّ الربوتني  �ضال�ضل  وتكوين  ت�ضنيع 
و"بيتا"،  "األفا"  بنوَعيه  الدم  لهيموجلوبني 
االأمر الذي يت�ضبَّب يف حدوث َخَلٍل وظيفيٍّ يف 

الدم وينعك�ض على باقي اأجهزة اجل�ضم.
اأربع  من  يتكّون  الدم  هيموجلوبني  والأنَّ 
والثانية  )االأوىل  الربوتني  من  �ضال�ضل 
نوع  من  والرابعة  والثالثة  "األفا"،  نوع  من 

بناًء على  نوَعني  اإىل  املر�ض  ُي�ضنَّف هذا  "بيتا"( 
مكان اخللل اجلينّي لدى الفرد، وُهما:

ي�ضيب  اجلينّي  اخللل  اأنَّ  اأّي  "األفا":  ثال�ضيميا 
لهيموجلوبني  نة  املكوِّ الربوتينّية  "األفا"  �ضال�ضل 
�ضديد  املر�ض  من  النوع  هذا  يكون  وقد  الدم، 
اخلطورة لدرجة وفاة اجلنني يف رحم االأم اأو بعد 

مّدٍة وجيزٍة من والدته.
ُي�ضيب  اجلينّي  اخللل  اأّن  اأّي  "بيتا":  ثال�ضيميا 

الدم،  لهيموجلوبني  االآخر  ن  املكوِّ بيتا  �ضال�ضل 
با�ضتثناء  "األفا"،  ثال�ضيميا  من  اأقلَّ خطورًة  وُيَعدُّ 
ثال�ضيميا "بيتا" الكربى، امل�ضنَّف كاأ�ضّد خطورة.

وكربى؛  �ضغرى  ثال�ضيميا  اإىل  النوعان  م  ويُق�ضَّ
ب للمر�ض  فال�ضغرى اأّي اأنَّ الفرد يرث اجلني امل�ضبِّ

من اأحد اأبويه، وُي�ضّمى حامل 
الفرد  اأنَّ  فتعني  الكربى  اأّما  الثال�ضيميا،  مر�ض 
ب للمر�ض من ِكاَل اأبويه، وُي�ضّمى  يرث اجلني املُ�ضبِّ

ُم�ضاًبا باملر�ض.
اأعرا�ص مر�ص الثال�شيميا

حامُل مر�ض الثال�ضيميا ال تظَهُر عليه اأّية اأعرا�ٍض 
ث هذا املر�ض الأطفاله؛ لذلَك َمن يحمل  ولكّنه ُيورِّ
اآخر  �ضخ�ضٍ  من  الزواج  عدم  عليه  املر�ض  هذا 

بالثال�ضيميا  اأبناوؤه  ُي�ضاَب  ال  كي  للمر�ض  حامٍل 
الكربى.

اأعرا�ص بح�شب  باملر�ص  امل�شابني  وتظهر على 
�شّدة املر�ص على النحو التايل: 

اأعرا�ض االإ�ضابة الب�ضيطة: �ضحوب الوجه، والتعب، 
وانخفا�ض  العادي،  الدم  وفقر 

احلديد
املتو�ّضطة:  االإ�ضابة  اأعرا�ض 
وت�ضخم  العظام،  نّو  ا�ضطراب 

الطحال، وفقر الدم املتو�ّضط
تبداأ  ال�ضديدة:  االإ�ضابة  اأعرا�ض 
خالل  بالظهور  االأعرا�ض  هذه 
الطفل،  حياة  من  االأولني  العاَمني 
ببيتا  امل�ضابون  االأ�ضخا�ض  وهم 
ثال�ضيميا الكربى، والذي ُيطَلق عليه 
ا�ضم "اأنيميا كوليز"، ومن اأعرا�ضه: 
فقدان ال�ضهية، و�ضحوب الوجه، ولون 
خاليا  ر  تك�ضُّ نتيجة  الداكن  البول 
والتباطوؤ  احلمراء،  الدم  وكريات 
يف  التاأّخر  وبالتايل  النمو  عملّية  يف 
والريقان،  البلوغ،  �ضّن  اإىل  الو�ضول 
وزيادة حجم الكبد والطحال والكلى، 

واال�ضطرابات يف الِعظام.
الوقاية من الثال�شيميا

ببيتا  ُم�ضاٍب  طفٍل  اإجناب  لتجّنب 
يجب  الكربى  اأو  الو�ضطى  الثال�ضيميا 
ما  فح�ض  اأجراء  والفتاة  ال�ضاب  على 
الوالدين  اأحد  كان  فاإذا  الّزواج،  قبل 
املر�ض  لهذا  اجلينّية  لل�ضفة  حاماًل 
الوالدان  اإذا كان  ا  اأمَّ الّزواج،  اإمتام  باأ�ض من  فال 
كالهما م�ضاَبني، فاإّنه من املحتمل ب�ضكٍل كبري اأن 
املرفقة  ال�ضورة  ويف  بالثال�ضيميا.  ابنهما  ُي�ضاب 

تظهر الن�ضب املئوية النتقال املر�ض.
املراجع: منظمة ال�ضحة العاملية - ويب طب – موقع 

البيان الطبي- موقع �ضحتي
خا�ص جملة القد�ص العدد: 348

الثال�شيميا
 وكيفّية انتقالها من جيل اإىل اآخر
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ق اأحياًنا على البيت  ُتعدُّ املدر�ضُة مبنزلة البيت الثاين لالأطفال، ورمبا تتفوَّ
االأول جلهة اأهمّيتها يف غر�ض الِقَيم واملفاهيم يف نفو�ض الطالب وتن�ضئتهم 
تن�ضئًة وطنيًة واجتماعّيًة �ضليمًة، و�ضقل مواهبهم، وت�ضويب �ضلوكهم نحو 

االجتاهات املفيدة ونبِذ كلِّ ما هو غري مرغوب قانونيًّا واأخالقيًّا.
"االأونروا"  الفل�ضطينيني  الالجئني  وت�ضغيل  غوث  وكالة  تاأ�ضي�ض  وبعد 
العاّمة لالأمم املتحدة يف  القرار رقم 302 ال�ضادر عن اجلمعية  مبوجب 

العام 1949 بهدف تقدمي برامج االإغاثة املبا�ضرة 
اأعقاب  يف  الفل�ضطينيني،  لالجئني  والت�ضغيل 
االأمم  عجز  ظلِّ  ويف  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  نكبة 
القا�ضي   194 رقم  قرارها  تطبيق  عن  املتحدة 
بعودة الالجئني الفل�ضطينيني اإىل اأرا�ضيهم التي 
روا منها يف العام 1948، حتّملت هذه الوكالة  ُهجِّ
امل�ضوؤولية املبا�ضرة عن توفري اخلدمات االأ�ضا�ضية 
التعليم،  خدمة  واأبرزها  الفل�ضطينيني،  لالجئني 
مبا  اأعوام  منذ  مبا�ضر  ب�ضكل  تتاأّثر  بداأت  والتي 
وبغ�ض  لـ"االأونروا".   املالية(  )االأزمة  ُي�ضّمى 
اأم  مالّيًة  "االأونروا"  اأزمة  كانت  اإذا  عّما  النظر 
على  تاأثريها  هو  املو�ضوع  يف  فاالأخطر  �ضيا�ضّيًة، 
يف  الفل�ضطيني  الالجئ  مل�ض  فقد  التعليم.  قطاع 
لبنان يف ال�ضنوات االأخرية اإجراءاٍت عديدًة كانت 

"االأونروا"،  مدار�ض  يف  التعليمية  اخلدمات  نوعية  بتدين  كفيلًة  تزال  وال 
ى اخلم�ضني طالًبا يف  بدًءا من اكتظاظ ال�ضفوف الدرا�ضية باأعداد تتخطَّ
�ض  عبة الدرا�ضّية الواحدة، وما لذلك من اأعباء ترتتَّب على كاهل املدرِّ ال�ضُّ
توظيف  عدم  خالل  من  املعلِّمني  اأعداد  بتخفي�ض  مروًرا  مًعا،  والتلميذ 
بع�ض  اإغالق  مبحاولة  انتهاًء  ولي�ض  ال�ضاغرة،  االأماكن  يف  ُجدد  معلِّمني 
ع املع�ضوق ومدر�ضة  املدار�ض يف لبنان، وال �ضيما مدر�ضة الطنطورة يف جتمُّ

العوجا يف عدلون.
َق – �ضتكون له تبعات غاية يف اخلطورة  وال يخفى اأنَّ هذا االإجراء – اإن ُطبِّ
على عّدة اأ�ضعدة، حيُث اأنَّ لهذه املدار�ض مبوقعها اجلغرايف اأهمّية كبرية 
الذي ي�ضكن يف  اأهايل الطالب، فالطالب  املالية على  االأعباء  يف تخفيف 
ل تكاليف النقل اإىل مدر�ضته يف  البي�ضارية مثاًل ي�ضتطيع اأهله ب�ضعوبة حتمُّ
ل تكاليف النقل اإىل مدر�ضة  عدلون، لكن وبال �ضك هم ال ي�ضتطيعون حتمُّ
االأطفال يف  �ضيق�ضيها  التي  الزمنية  الفرتة  اإىل طول  اإ�ضافًة  يف كفربدا، 
الطالبية  الكثافة  نن�ضى  وال  مدار�ضهم،  واإىل  من  والعودة  الذهاب  طريق 

اأ�ضا�ًضا مبن فيها من ُطاّلٍب،  التي �ضتعاين منها مدار�ض املنطقة املكتّظة 
ومبا تعانيه من نق�ض يف الكادر التعليمي واالإداري، وما يرتتَّب على ذلك 
ته اتفاقّية حقوق الطفل  من كوارث تربوية ال تتوافق مع حقِّ الطفل الذي اأقرَّ
)CRC( يف التعليم يف بيئة اآمنة ومنا�ضبة، اأم اأنَّ هذه احلقوق ت�ضتثني 
الجًئا  ُوِلَد  ه  اأنَّ يكفيه  ال  الفل�ضطيني  الطفل  اأنَّ  اأم  الفل�ضطيني؟!  الطفل 
تها ال�ضرائع الدولية وتريد "االأونروا"  حمروًما من معظم حقوقه التي اأقرَّ

ا؟! حرمانه من حقِّ التعليم اأي�ضً
ا  مو�ضوع اإغالق بع�ض مدار�ض "االأونروا" يف لبنان، هو مو�ضوٌع خطرٌي جدًّ
على ال�ضعيد االإن�ضاين، ومبا يرتتَّب عليه على امل�ضتوى االجتماعي واالأمني 
الحًقا، فَمن اأغلَق مدر�ضًة بنى �ضجًنا، واملدار�ض يف املخيَّمات الفل�ضطينية 
د على �ضجن  ُد ف�ضحَة االأمل التي ي�ضتطيع من خاللها الالجئون التمرُّ جُت�ضِّ
كون  اللجوء الذي ُوِلُدوا فيه من دون ذنب لهم اإاّل اأنَّهم فل�ضطينيون ُمتم�ضِّ
يف  ه  حقِّ على  ُي�ضاوم  ال  العامل  يف  �ضعٍب  كاأيِّ  كاملًة،  الوطنية  بحقوقهم 
العودة اإىل وطنه وبناء دولته امل�ضتقّلة. لذلك ال بدَّ لهذا املو�ضوع اأن ال ميرَّ 
كاٍت على االأ�ضعدة كاّفًة، بدًءا ب�ضفارة دولة  مرور الكرام واأن ُيواَجه بتحرُّ
قرارات  عدة  عن  الرتاجع  "االأونروا" يف  دفع  يف  املهم  ودورها  فل�ضطني 
الف�ضائلي  ال�ضعيد  على  موازيٍة  �ضعبّيٍة  حتّركات  اإىل  باالإ�ضافة  �ضابقة، 
"االأونروا" عن  وثني  قرار  هكذا  لردع  املحّلي  واملجتمع  ال�ضعبية  واللجان 

اتِّخاذ قرارات ُم�ضابهة م�ضتقباًل.
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ِر  بع�ُض الذكرياِت ال ُتن�َضى... تبقى حمفورًة يف بذرِة الراأ�ِض، كبئٍر بحجِم غطاِء زجاجٍة... لكّنها ُمكَتّظٌة ب�ُضعرياِت التذكُّ
وا�ضتح�ضاِر املا�ضي... بئٌر �ضغريٌة جاهزٌة للقفِز عليَك يف اأيِّ حلظٍة كي ت�ضقيَك منها... واأحياًنا تكوُن ثماًل من احلا�ضِر 

بحاجِة مياٍه توقُظ �ضكرَتَك اأو ملجّرِد اأن تكوَن ظماآن للما�ضي...
اأ�ضماِء َمن كتبنا عنهم  اأحياًنا عن  َوٍر منهورٍة بدّقٍة، وخطوٍط تعرُج  الدماِغ عرَب �ضُ الذكرياِت ترَت�ِضُم يف جدراِن  بع�ُض 
اإّنا الوجوُه ال  اأ�ضماَءهم �ضوُء احلا�ضِر احلقرِي،  لني لدينا- لكن حَما  بعدما ع�ضنا معهم وكانوا يف مرحلٍة ما -املف�ضَّ

ُتن�َضى...
حكتيُكما مًعا ل�ضبٍب تافٍه!  َك ال تن�ضى اإح�ضا�َضَك معُه و�ضِ قد تن�ضى ا�ضَم �ضديٍق كاَن يجل�ُض بجانبَك على مقعِد الدرا�ضِة، لكنَّ
، لكن من امل�ضتحيِل اأن تن�ضى ما ح�ضَل، ال حلظَة كنَت يف قّمِة �ضعادِتَك  تن�ضى تفا�ضيَل اليوِم وال�ضاعِة، وهذا اأمٌر طبيعيٌّ

يَت... وال حلظَة كنَت يف قعِر اخلوِف والوحدة ومل ُينِجدَك اأحٌد، وحتى اللحظة رمبا ال تعرُف كيف وقفَت ثانيًة وا�ضتمرَّ
فٌة، تاأتيَك باأجمِلها وباأب�ضِعها... وجميُلها يطرُق الباَب اأكرَث... الذكرياُت اجلميلُة و�ضيمٌة ُتغريَك  اإَنّها الذكرياُت، متطرِّ

ب�َضبيها... ولتكْن من حا�ضِرنا ذكرياٌت لزمٍن قادٍم...
اإىل  تتحّوُل  املا�ضي،  من  جميٍل  جزٍء  على  ٍر  ُمَتح�ضِّ اإىل  تتحّوُل  واحل�ضرِة...  الّندِم  �ضعوِر  جانِب  اإىل  ُخ  ترت�ضَّ الذكرياُت 
ْت، تبقى هذِه  ر ُيثرُي فيَك م�ضاعَر �ضَنَعْتها اأحداٌث م�ضَ ا، فالتذكُّ َك باالإيجابية اأي�ضً ُمَتَنّهٍد... لكنَّ تلك الذكرياِت قد متدُّ
ناعِتها اليوَم... اأي اأنَّها زاُدَك للحدِث االآين واالآتي... �ضواٌء اأكانت م�ضاعَر  امل�ضاعُر فيَك الأحداٍث اأُخرى �ضتقوُم اأنَت ب�ضِ

دٍّ وغ�ضٍب... اإيجابّيًة اأو م�ضاعَر حَتَ
ما عدا ذلك، نقوُل: "كانت تلَك االأياُم اأجمَل من هذه االأيام"، واأياُم اليوِم �ضتكوُن بالن�ضبِة لنا اأف�ضَل من الغِد، والغُد 

ا بعده! ُل بعد تعتيِقِه الأجمِل ممَّ �ضيتحوَّ
حالُة التعتيِق ُيتِقُنها االإن�ضاُن، ليطوَي اأياَمُه بح�ضرٍة، ولينظَر اإىل جزٍء من ما�ضيه نظرًة غريبًة... فال يريُد لذلك املا�ضي 
ة اأ�ضياء ال تعود... وقد يدرُك اأنَّ يف اأيامه هذه  ُه َتِعَب يف �ضناعِتِه - ال ُيريُد اأن ُيعيَد ذاَك التعَب - ويدرُك اأّن ثمَّ اأن يعوَد الأنَّ

�ضيًئا جمياًل، ومع ذلك يعي�ُض جتاَه املا�ضي دراماتيكّيًة َعَبثيًة ال بدَّ منها!
ر... ُف االأيام، يقوُل اأنَّها جميلٌة... لكن بعدما مت�ضي ُندرُك... بعدما ن�ضطفي جميَلها يف التذكُّ ورمبا �ضيٌء ما ُين�ضِ

والذكرياُت... قادرٌة على حمِلَك اإىل ما�ٍض، كنَت فيه ال ت�ضبُه نف�ضَك اليوم...
تنظُر يف ال�ضوِر القدميِة وت�ضخُر من �ضكِلَك... فاأنَت اليوَم �ضاٌب "طوٌل بعر�ٍض ب�َضعٍر"!

حنَي تكرُب اأكرَث، تنظُر بح�ضرٍة تكرُب مع االأياِم، فقدَت �ضعرَك... زاَد وزُنَك...
وهكذا، حتى ت�ضاهُد نف�َضَك يف فيلٍم موؤلٍَّف من �ضورَك، عن حياٍة م�ضْت و�ضُتخَتَتُم... ال حماَل!

ُرها... َوًرا فح�ضب، بل هي حوادث نتذكَّ الذكرياُت، لي�ضْت �ضُ
اأنعَم،  اإليَك حلظاٌت كاَن خُدَك فيه  �ُض و�ضادَتَك وُتعاُد  ة مقّدمات، ت�ضتمُّ رائحًة ُتذّكرَك بجّدِتَك... تتلمَّ اأيِّ فجاأًة وبدون 

وكنَت ترافُق و�ضادًة اأُخرى رمبا مع �ضتاٍء خمتلف، مع �ضا�ضِة تلفاٍز ُهِجَر، ومذيعني اعتزلوا اأو اأُبِعدوا اأو رمّبا رحلوا...
فجاأًة، وبدوِن �ضابِق اإنذاٍر تتذّكُر، تتح�ّضُر... لكن بدون �ضك كلُّ ذلك يحملَك اإىل م�ضوؤوليٍة كبريٍة... اأنََّك تعي�ُض لت�ضنَع 
اأخرى  حلظاٌت  وهناَك  ُتن�َضى،  ال  فقط  العفويُة  اللحظاُت  التكلُّف...  عنَك  ودْع  وحرفيٍة  بُرقيٍّ  فا�ضنْعها  الذكرياِت... 
عة ال بدَّ منها ول�ضنا َمن اخرتناها... لكّن التفا�ضيَل التي جتعلَك ت�ضافُر يف الزمِن اإىل املا�ضي، هذه التفا�ضيُل، اإن  متنوِّ
رَب عليها... فُكلُّها ما�ضيٌة اإىل م�ضنِع  ْتَك، الأياٍم، �ضتحتمُل ال�ضَّ َقوَّ َماَلأَها الّدفُء واالهتماُم والّر�ضا... عا�ضْت فيَك... 

الذكريات...
حممد مطاوع
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