
اب  2018  العدد 349 جملة ت�ضدر عن مفو�ضية االعالم والثقافة يف 
حركة التحرير الوطني الفل�ضطيني )فتـح(/ لبنان



مـن اقــوال الرئيس الشهيد 
ياسر عرفـات

يا جماهرينا الوفية املنا�ضلة املثابرة
اإن �ضعبنا وهو يتعامل مع كل املعطيات من حقه ان يتوجه اإىل ال�ضمري العاملي 
واىل االحرار وال�ضرفاء يف العامل اجمع، اإىل جميع ا�ضدقائه وحلفائه وحتى اإىل 
جميع اليهود يف داخل ا�ضرائيل وخارجها ويف امريكا واوروبا �ضرقها وغربها. من 
ار�ض فل�ضطني  ان يتحقق على  العادل  لل�ضالم  يت�ضاءل هل ميكن  ان  �ضعبنا  حق 
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 
�ضعبنا  �ضعبنا؟ من حق  على ح�ضاب  او هل مير حل  ون�ضائنا  اطفالنا  على جثث 
ما  التي  الدول  �ضعوب  ذلك  يف  مبا  قاطبة  العامل  �ضعوب  اإىل  ب�ضوؤاله  يتوجه  ان 
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 التي 
الواجب  وان  املنظم،  الر�ضمي  االرهاب  �ضحية  هو  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ان  تقول 
وهيئاتها  واحزابها  ال�ضعوب  هذه  يلزم  واحل�ضاري،  واالخالقي،  االن�ضاين، 
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 
امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  ودولتنا  اآت  اآت  الفجر  معنا  وتقف  وقفت  التي  ال�ضديقة 
قادمة مهما كانت العقبات وال�ضعاب وهي لي�ضت مّنة او منحة من احد فالطريق 
اليها قد عبق باأريج ال�ضهداء وت�ضحيات ال�ضعب وعطاء اجلماهري، لتكون دولتنا 

هذه دولة التالحم مع كل العرب.
خطاب الرئي�ض يا�ضر عرفات 
يف 1983/1/1

فـي 
عيون 
حمبيه

عرفــات

ظل  بامتياز،  ال�شعبي  البطل  هيئة  وعلى 
رجال  مظاهر  تغره  مل  ثائرًا،  عمار  ابو 
اأهزوجة  ال�شعبي،  وزيه  بكوفيته  الدولة، 
احلرية  اأجل  من  الفل�شطيني  الكفاح 

واال�شتقالل. 
وعلى مدار الوقت. مل تنجح ال�شيا�شة التي 
الطويلة  التجربة  عرب  عمار  ابو  خربها 
الذي  ال�شعبي،  البطل  هيئة  انتزاع  يف 
حتى  االحتالل،  مقارعة  عن  يتوقف  ال 
االمامي يف  ب�شخ�شه اىل اخلندق  و�شل 
املقاطعة يتطلع، وقد �شار هدفه اال�شمى 
كال�شوء  الب�شر،  مرمى  على  )القد�س( 
ب�شجاعة  فيه  �شار  الذي  النفق،  اآخر  يف 
الت�شحية  موؤثرًا  اأخريًا  ليرتجل  ونبل، 
تلب�س  اال�شت�شالم العدائه.   بنف�شه على 
رمز  ال�شهيد،  �شورة  عمار  اأبو  اأخريًا 
البطولة الفل�شطينية املطلقة ليبقى رمزًا 
ملجمل ن�شال الفل�شطينيني، خالل العقود 
الطويلة من الكفاح وح�شيلة له ال يقوى 
ل�شعبه  وليحقق  جتاوزها،  على  االأعداء، 

ما تطلع اليه عرب ال�شنني الطوال 
ميوت واقفًا كما االأ�شجار ومي�شي �شهيدًا 
كما يليق ببطل الرتاجيديا الفل�شطينية، 
القهر  مقارعة  يف  الع�شر  اأ�شاطري  اآخر 

والظلم واالحتالل.
 رجب �شرية 
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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

اإ�شرائيل  ُهم".  ا  واإمَّ نحن  ا  "اإمَّ مقولة:  هناك  ال�شهيوين،  العرف  فل�شطينية يف  دولة  ال   
ل فكرة تقا�شم  التاريخية، من وجهة نظر الغالبية ال�شاحقة يف املجتمع ال�شهيوين، ال تتقبَّ

االأر�س مع "الغوييم"، اأي نحن.
ومن وجهة نظر توراتّية- تلمودية تعني فكرة تقا�شم االأر�س مع اأهلها الفل�شطينيني انتهاًكا 
امل�شيحي  اليمني  مع  املتحالف  ال�شهيوين  اليمني  ل جوهر عقيدة  ُي�شكِّ الذي  للتلمود  دينيًّا 

االأمريكي، الذي ينتمي اإليه اأكرثية اأركان اإدارة الرئي�س ترامب.
من هنا ننظر اإىل امل�شاألة من خالل فكرة اال�شتباك اال�شرتاتيجي- الذي يتجاوز اال�شتباك 
التقني- كما يح�شل على حدود قطاع غزة. ومن هنا يكمن فارق التكتيك يف ال�شراع على 

االأر�س.
النار  اأبواق  النافخني يف  على  وبهذا  �شراع احلدود.  ال  الوجود  �شراع  الغربية  ال�شفة  يف 
العدو على  التي تفتح �شهية  الرّنانة  ال�شعارات  ال�شطارة وفذلكة  اأ�شاليب  الكّف حاليًّا عن 
ذرائع واأ�شباب يعدُّ لها اإىل ما بعد اكتمال �شروط �شيطرته الكاملة- اأي �شروط املناف�شة 
اأو  بدولة  فيها  اأمل  ال  معازل  كّلها  ال�شفة  يجعل  ا�شتيطاين  �شكاين  بواقع  االأر�س-  على 

مب�شتقبل يتجاوز الراهن.

ر�س
لفه

ا

ال�صّفة مركز ال�صراع

الإفتتاحية

ملف املقابالت 

ملف الن�شاط

�ص 4

�ص8

�ص32 

 ملاذا امل�ضاحلة اأواًل ؟

د.�ضمري الرفاعي: �ضفقة القرن عادت اإىل االأدراج بف�ضل االإرادة وال�ضمود 
الفل�ضطينيَّني يف وجه جميع ال�ضغوطات

د دعَمها لل�ضرعية الفل�ضطينية دِّ خميَّمات لبنان تجُ

امللف ال�شيا�شي

ملف التحقيقات

�ص24

�ص10

�ص22

يهودية الدولة اال�ضرائيلية واخلوف من امل�ضتقبل

اخلــان االأحمــر �ضوكة يف حلق )اإ�ضرائيل( و�ضكني يف خا�ضرة "�ضفقة القرن"

اأهمّية االإعالم االإلكرتوين يف الثورة الفل�ضطينية



املطروحة  اخليارات  جممل  اأمامنا  و�شعنا  اإذا 
على طاولة البحث والنقا�س، والت�شريح، وال�شم 
ترتَّب  وما  ال�شابقة،  التجربة  فاإنَّ  والف�شل، 
باهظة،  واأثماٍن  موؤملة،  خال�شات  من  عليها 
تفر�س علينا اأن يكون خيارنا املبدئي، والوطني، 
لعملية  االأولوية  نعطي  اأن  واملنطقي  وال�شيا�شي، 
طموحاتنا  يلّبي  فل�شطيني  كخياٍر  امل�شاحلة 
اخليار  وهو  والتاريخية،  وال�شعبية  الوطنية 
على  الفل�شطيني  ج�شمنا  د  يوحِّ الذي  لب  ال�شَّ
لني  اختالف االنتماءات ال�شيا�شية، ويجعلنا موؤهَّ
عملّيًا خلو�س كفاحنا الثوري، وحتديد م�شاراتنا 
ال�شيا�شية القادمة، وما يرتّتب عليها من تفعيل 
واحلراك  وال�شبابية،  الن�شالية،  الطاقات 
والتحدي،  املواجهة،  من�شوب  لرفع  اجلماهريي 
وال�شمولية الوطنية يف خمتلف اأماكن تواجدنا .

�س  وجنيِّ امل�شاحلة،  على  ن�شرُّ  عندما  ونحن 
والتعبوية،  وال�شيا�شية،  االإعالمية،  جهودنا  كل 
احلقيقي  املدخل  هو  هذا  اأنَّ  ندرك  نا  فالأنَّ
اأهدافنا،  وحتقيق  الن�شالية،  م�شريتنا  حلماية 
عوامل  كل  وحماربة  الوطنية،  وحدتنا  وجت�شيد 
ال�شف  داخل  الفتنة  وزرع  والتجزئة،  التفرقة، 
نفر�س  نا  فاإنَّ نف�شه  الوقت  ويف  الفل�شطيني، 
واأ�شقائنا،  اأ�شدقائنا،  كل  على  احرتامنا 
وحلفائنا، طاملا نحن ننتمي للق�شية الفل�شطينية 

التي هي الق�شية املركزية لالأمة العربية.
من  ما حدث  بعد  اأنَّه  هو  فيه  �شك  ال  الذي  الأنَّ 
اأثره  وعلى   2007 العام  غزة  قطاع  يف  انقالب 
جمالية  وتراجعت  اختلفت  االنق�شام  �س  تكرَّ
وبداأت  الفل�شطينية،  الوطنية  الق�شية  ونقاوة 
واأمل،  بحزن،  ا  اإمَّ معنا  تتعاطى  العامل  دول 
ا للتدّخل  و�شفقة على واقع الت�شرذم اجلديد، واإمَّ
ق  والتمزُّ ال�شرخ،  لزيادة  الداخلية  �شوؤوننا  يف 
وطرٌف  الوطنية،  بخياراتنا  والعبث  الداخلي، 
ثالث اكتفى باللوم، واالإر�شاد، والن�شيحة، وهذا 
واالحتالل  املتحدة  الواليات  ا  اأمَّ ي�شتطيعه.  ما 

املرير  االنق�شام  هذا  يف  وجدا  فقد  ال�شهيوين 
الفر�شة ال�شانحة ل�شرذمة ال�شاحة الفل�شطينية، 
وممار�شة كل اأ�شكال ال�شغوطات لرتكيع القيادة 
الفل�شطينية حتى ت�شت�شلم ل�شروط العدو، وحتى 
تر�شى بال�شروط التي ي�شعها التحالف االأمريكي 

االإ�شرائيلي.
بداأ  الذي  االنق�شام  عن  ث  نتحدَّ عندما  ونحن 
عامًا  ع�شر  اأحد  منذ  امل�شتمر  وهو   2007 العام 
دون تراجع اأو تردد، رغم االإيجابية املطلقة التي 
اأبو مازن ومعه القيادة  َع بها �شيادة الرئي�س  متتَّ
نا ندرك  الفل�شطينية، ورغم كرثة الو�شطاء، فاإنَّ
"حما�س"  حركة  قيادة  من  اإ�شراًرا  هناك  اأنَّ 
ُهم  الأهداٍف  ُمنفردين  غزة  قطاع  حكم  على 
يدركونها، وبقيت هذه النظرة اجلزئية هي التي 
وبقيت  الفل�شطينية،  الوطنية  بامل�شرية  م  تتحكَّ
هذه امل�شرية تعاين من الوَهن، وانق�شام القرار 

الفل�شطيني، وهذا ما اأثلج �شدر االحتالل.
املنقذ  هي  الفل�شطينية  الوطنية  امل�شاحلة  اإنَّ 
ال�شاحة  ن  حُت�شِّ التي  وهي  الوطنية،  للوحدة 
ال�شيا�شية  والرياح  ال�شموم  اأمام  الفل�شطينية 
كل  من  و�شعبنا  ق�شيتنا  على  تهبُّ  التي  القاتلة 

جانب.
ال�شهيوين  الكيان  من  تهبُّ  بكاملها  فاملخاطر 
بوجود  ي�شتمر  واأن  يعي�س  اأن  ي�شتطيع  ال  الذي 
فل�شطيني  �شعب  بوجود  اأو  دة،  موحَّ عربية  اأُّمة 
الواحدة،  العقيدة  جتمعه  ومرتابط  متما�شك 
. ولذلك  الواحد، واالأهداف امل�شرتكة  واالنتماء 
البداية  منذ  ال�شهيوين  العدو  م�شلحة  فاإنَّ 
واإغراقها  العربية،  االأُّمة  متزيق  هي  ومازالت 
والدينية،  ال�شيا�شية،  ال�شراعات  من  بحر  يف 
واالإثنية، واأي�شًا ال ميكنه ال�شيطرة على ال�شعب 
وتدني�س  الفل�شطينية،  واالأر�س  الفل�شطيني 
نا،  �شفَّ ُم  يق�شِّ اإالَّ عندما  الفل�شطينية  املقد�شات 
ق كلمتنا، ومُي�س عقائدنا، ويزرع الفتنة يف  ويفرِّ
خيارنا  هي  امل�شاحلُة  تكون  ال  فلماذا  داخلنا. 

اأكرث  بع�شنا  من  نخاف  وملاذا  واالأوحد؟  االأول 
ا نخاف من عدونا؟ ممَّ

وكان  عامًا،  ع�شر  اأحد  االنق�شام  بنا  جرَّ لقد 
�شديد املرارة علينا وعلى �شعبنا يف قطاع غزة، 
�شًا حلياة وتفكري كل فل�شطينيٍّ �شريٍف  وكان منغِّ
ه حتريُر االأر�س، وحماية املقد�شات،  ومنا�شل همُّ
وحتقيق ثوابتنا الفل�شطينية اال�شرتاتيجية كباقي 
ُب امل�شاحلة،  �شعوب العامل، فلماذا اليوم ال جُنرِّ
واأن نكون �شّفًا واحدًا وقلبًا واحدًا، ونحن جميعًا 
العام  عليها  وُمتفق  مدرو�شة  وثائق  على  عنا  وقَّ
2011 يف �شهر اأيار، واأي�شًا العام 2017، وكالهما 
يف القاهرة، وملاذا ال نتوا�شع اأمام احلق؟ وملاذا 
والقطاع  ال�شفة  يف  االنتخابات  اإىل  نحتكم  ال 
كما فعلنا �شابقًا؟ ففي العام 2006 فازت حركة 
الرئي�س  وفاز  الت�شريعي،  املجل�س  "حما�س" يف 
اأبو مازن بالرئا�شة، وهو الذي كلَّف ال�شيد هنية 
اأن  الوزراء  كافة  من  وطلب  احلكومة،  بت�شكيل 

ُي�شلِّموا الوزارات للحكومة اجلديدة .
خا�س  الذي  الوحيد  ال�شعب  ل�شنا  ونحن 
الذي  الوحيد  ال�شعب  نحن  لكننا  االنتخابات، 
اال�شتقالل  اأر�شه حمتلة، وممنوٌع عليه  مازالت 
العدو  يريده  ما  وهذا  ال�شعوب،  كباقي  واحلرية 
الإرادة  نحن  نر�شخ  فلماذا  اأمريكي،  ال�شهيو 

العدو؟
قلوب  يف  االبت�شامَة  نزرع  اأن  اليوم  مّنا  مطلوب 
واأن  الغربية،  ال�شفة  ويف  غزة  قطاع  يف  اأهلنا 
والوحدة  بامل�شاحلة،  حُمتفلة  اجلماهري  تخرج 
يجوز  وال  وترامب.  نتنياهو  تغيظ  التي  الوطنية 
والتهدئة،  الهدنة  ل�شناعة  االأولوية  ُنعطي  اأن 
والتي ال �شك اأنَّها �شرت�شم االبت�شامة على وجوه 
الليل  �شينامون  الأنَّهم  وامل�شتوطنني،  ال�شهاينة 
التي  املباركة  االأر�س  على  م�شتقّرين  مطمئنني، 
�شرقوها ودنَّ�شوها، واأقاموا عليها الكيان الغا�شب 
لوا باأجدادنا، واآبائنا، واأمهاتنا، وقتلوا الن�شاء  ونكَّ
والطنطورة،  يا�شني،  وامل�شنني يف دير  واالأطفال 

 ملاذا امل�شاحلة اأولً ؟
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و�شلحا،  وال�شف�شاف،  قا�شم،  وكفر 
امتداد  على  املجازر  يرتكبون  ومازالوا 

اأر�شنا الفل�شطينية .
�شحيح اأنَّ كلمة التهدئة اأو الهدنة تعك�س 
اأهايل  نفو�س  يف  االطمئنان  من  نوعًا 
ثالث  ويالت  ذاقوا  الذين  القطاع، 
ال�شهاينة  ا�شتفرد  رة،  مدمِّ حروب 
خاللها باالأطفال، والن�شاء الذين لي�س 
الق�شف  من  اإليه  ياأوون  ملجاأ  لديهم 
وكان  والبحري،  والربي،  اجلوي، 
بع�شرات  واجلرحى  باالآالف،  ال�شهداء 
�شدمات  االأهايل  ويكفي  االآالف، 

الرعب، وهدير الطائرات.
بعمق  املعروف  غزة  قطاع  اأنَّ  ال�شك 
التي  ال�شاحة  وباأنَّه  الوطني،  انتمائه 
لرّواد احلركة  �شهدت جوالت و�شوالت 
جزءًا  يكونوا  اأن  اإالَّ  يرف�شون  الوطنية 
واأنَّ ما  الكبري،  الفل�شطيني  الوطن  من 
اإىل  جنبًا  يكونوا  اأن  هو  اإليه  يطمعون 
جنب، ويف معركة واحدة، واأمام م�شري 
واخلليل  القد�س  يف  اأهلهم  مع  واحد 
ونابل�س، وقلقيلية وبلعني، وقرية اخلان 
ال  الفل�شطيني  ال�شعب  الأنَّ  االأحمر، 
ي�شمح بتجزئة ق�شيته، فهو �شعب ين�شد 
االحتالل  وطرَد  واال�شتقالل،  احلرية 
خا�شة من القد�س ومقّد�شاتها العا�شمة 

االأبدية للدولة الفل�شطينية.
لذلك فاإنَّ الق�شايا ال�شيا�شية اجلوهرية 
واملتعّلقة بجوهر ال�شراع �شد االحتالل، 
ال ميكن جتزئُتها، ولي�س من حق طرف 
ال�شعب  من  جزء  م�شري  ر  يقرِّ اأن 
الفل�شطيني بعيدًا عن القيادة ال�شرعية 
املمثل  التحرير  ملنظمة  الفل�شطينية 
الفل�شطيني.  لل�شعب  والوحيد  ال�شرعي 
التهدئة  هذه  ثمن  عن  النظر  وبغ�س 
ومادية،  اإن�شانية،  م�شاعدات  من 
بحريًا،  اأو  بريًا  احلركة  يف  وت�شهيالت 
حقوق  باالأ�شا�س  هذه  فاإن  جويًا،  اأو 
وكان  الفل�شطيني،  لل�شعب  م�شروعة 
االأوجب ال�شغط على العدو االإ�شرائيلي 

لرفع احل�شار الذي فر�شه على القطاع 
منذ العام 2007، وال�شعب لي�س م�شوؤواًل 
التي  ال�شيا�شية  التحوالت  نتائج  عن 
اأطاحت بال�شلطة الوطنية وحكومتها يف 
ُنكافئ  اأن  القطاع. لذلك لي�س منطقيًا 
االحتالل بتقدمي هدنة له يف قطاع غزة 
القطاع،  عن  احل�شار  يرفع  اأن  مقابل 
االأ�شلحة  مو�شوح  طرح  عدم  ومقابل 
التابعة حلركة "حما�س" والف�شائل يف 

القطاع.
من  ولي�س  املو�شوع  يف  االأخطر  ولعلَّ 
تو�شيح  زاوية  ولكن من  التخوين،  باب 
اأين تكمن م�شلحتنا الوطنية، وما هي 

طبيعة واأبعاد ما يجري:
عقد  تنظيم  اأي  حق  من  لي�س  اأواًل: 
الأنَّ  االإ�شرائيلي،  العدو  مع  اتفاقات 
ذلك من حق املجموع املتمثِّل يف قيادة 

"م.ت.ف" ال�شرعية.
قيادة  اأعلنت  الذي  الوقت  يف  ثانًيًا: 
�شفقة  رف�س  ال�شرعية  "م.ت.ف" 
وقاطعت  وتف�شياًل،  جملة  القرن 
مفاو�شاتها  واأوقفت  املتحدة،  الواليات 
العام  منذ  االإ�شرائيلي  اجلانب  مع 
وب�شكل  فل�شطينية،  جهة  تاأتي   ،2014
منفرد لُتجري مفاو�شات من اأجل عقد 

هدنة مع االحتالل.
الذي  العنوان  هذا  اإنَّ  ثالثًا: 
يف  "حما�س" بالدخول  قيادة  اعتمدته 
االإ�شرائيلي  اجلانب  مع  املفاو�شات 
�شهية  فتَح  ودولية،  اإقليمية  وبرعاية 
العديد من االأطراف لالنق�شا�س على 
والعمل  الفل�شطيني،  الوطني  امل�شروع 
ال�شيا�شية،  املكا�شب  تقا�شم  على 
الرابح  هو  كان  واالحتالل  وامل�شلحية، 
القرار  ح�شاب  على  كله  وذلك  االأول، 
الوطني الراف�س ل�شفقة القرن وملجمل 

امل�شروع االأمريكي.
مفاو�شات  جاءت  اأبينا،  اأو  �شئنا 
بعيدًا  فل�شطيني،  طرف  مع  التهدئة 
خرقًا  لُتحدث  الوطنية،  ال�شرعية  عن 

ل�شفقة  الفل�شطيني  الرف�س  جدار  يف 
ال�شفقة  هذه  منح  وبالتايل  القرن، 
اإىل  و�شلت  اأن  بعد  احلياة،  جرعةًّ من 
يف  �شاعَد  ما  وهذا  امل�شدود،  احلائط 
امل�شروع  من  تبّقى  ما  تدمري  ا�شتكمال 

الوطني.
جانب  من  مفاو�شات  اإجراء  اإنَّ 
االحتالل  مع  بعينه  فل�شطيني  طرف 
م�شروعان  يوجد  باأنه  وا�شحة  ر�شالة 
واحدًا،  م�شروعًا  ولي�س  فل�شطينيان 

وهذا ما يطمئن له نتنياهو.
ل  كما اأنَّ االإعالن عن م�شروع اآخر، ًي�شهِّ
على  التالعب  يف  دوره  االحتالل  على 
الداخلية،  الفتنة  وزيادة  امل�شروعني، 
اجلوهرية  الق�شايا  من  والهروب 
الوطنية،  الثوابت  وهي  واالأ�شا�شية 
االإن�شانية  الق�شايا  على  والرتكيز 

واملعي�شية.
بال�شعادة،  ي�شعر  االحتالل  اأنَّ  �شك  ال 
الأنَّه يفاو�س طرفًا فل�شطينيًا بعيدًا عن 
القيادة ال�شرعية الوطنية. وهذا تعبري 
والقرار  وطَنني،  اأ�شبح  الوطن  اأن  عن 

اأ�شبح قراَرين.
هام�شية  ق�شية  على  االتفاق  اإنَّ 
على  يغطي  لها  والتهليل  كالتهدئة، 
االأ�شا�شية  للق�شايا  العدو  جتاهل 
مب�شري  واملتعّلقة  ة  امللحَّ اجلوهرية 

�شعبنا.
امل�شاحلة  واأجنزنا  النوايا،  لو �شدقت 
الوطنية اأواًل، لكان باالإمكان اأن نفر�س 
حمتلة،  اأر�س  كاأ�شحاب  برناجمنا 
التحرير  منظمة  متّثله  د  موحَّ وك�شعب 
الفل�شطينية، وحل�شرنا عدونا يف زاوية 
العامل  كل  اأمام  بحقوقنا  االعرتاف 
ولي�س  عاقرًا،  لي�س  �شعبنا  واأنَّ  احلر، 
هو  ا  واإنَّ جمانية،  هدنة  اإىل  متعّط�شًا 
�شواء  االحتالل  مقاومة  اإىل  متعّط�س 
غزة،  قطاع  يف  اأو  الغربية،  ال�شفة  يف 
ويف كل مناطق تواجد �شعبنا فهو �شعب 

الت�شحيات، واالأ�شرى، وال�شهداء.
بقلم:  

رفعت �صناعة
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د رئي�س دولة فل�شطني حممود عّبا�س دعَم اأُ�َشر  اأكَّ
)�شفقة  حماربة  وموا�شلة  واالأ�شرى  ال�شهداء 
كلمَتني  خالل  وذلك  اإ�شقاطها،  حتى  القرن( 
واخلتامية  االفتتاحية  اجلل�شَتني  يف  األقاهما 
لدورة املجل�س املركزي التا�شعة والع�شرين )دورة 
ال�شهيدة رزان النّجار، واالنتقال من ال�شلطة اإىل 
الدولة(، يف مقرِّ الرئا�شة يف رام اهلل يف الفرتة 

املمتدة ما بني )15 و2018/8/17(.
عيد  مبنا�شبة  و�شعبنا  تنا  اأُمَّ الرئي�س  اأ  هنَّ وقد 
لل�شهداء  بالوفاء  العهد  د  وجدَّ املباَرك،  االأ�شحى 
اإىل  واأ�شار  وعائالتهم،  واجلرحى  واالأ�شرى 
اهلل  بيت  اإىل  اجنا  ُحجَّ ال�شتقبال  مدينٍة  جتهيز 
داعًيا  اأريحا،  مدينة  يف  واإياًبا  ذهاًبا  احلرام 
والدينية  االإن�شانية  املفخرة  هذه  لزيارة  اجلميع 

والوطنية.
ال  قادمة  فل�شطني  دولة  باأنَّ  باالأمل  للتحلِّي  ودعا 
ُثمَّ  وثالًثا  وثانًيا  اأواًل  باهلل  اإميانه  ًدا  موؤكِّ حمالة 
ب�شعبنا احلي وال�شامد الذي "لو مل يكن هو كما 
ًها  ومنوِّ طويل"،  زمن  منذ  الق�شّية  النتهت  هو 
كاّفًة  وجودهم  اأماكن  يف  �شعبنا  اأجيال  ك  بتم�شُّ

بوطنهم وبالعودة اإليه ُهم واأبناوؤهم.
اجلديد  املركزي  املجل�س  اأنَّ  اإىل  الرئي�س  واأ�شار 
املجل�س  انعقاد  من  اأ�شهر  عّدة  بعد  اليوم  يجتمع 
الوطني بهدف تقومي االأو�شاع التي ميرُّ بها �شعبنا 
املجل�س  قرارات  تنفيذ  اآليات  ولو�شع  وق�شّيتنا، 
ُي�شّمى  ما  مبواجهة  يتعلَّق  ما  ًة  وخا�شّ الوطني، 
االأمريكية؛  االإدارة  وقرارات  القرن"  بـ"�شفعة 
والت�شّدي ملمار�شات واإجراءات )اإ�شرائيل( التي 
اأبناء  وتهجري  االأر�س،  على  ا�شتيالءها  توا�شل 
�شعبنا من القد�س واخلان االأحمر، و�شن القوانني 
حلرمان ال�شهداء وعائالت االأ�شرى من حقوقهم؛ 

وامل�شاحلة.
الفل�شطينية  وخاطَب كلَّ َمن يدعي قبول قيادتنا 
ال�شرعية بـ)�شفعة القرن( قائاًل: "خ�شئتم، نحُن 
َمن  واأّول  القرن(،  )�شفقة  �شدَّ  وقف  َمن  اأّول 

يقول  فَمن  بنا،  حلقوا  الكثريون  وبعدنا  حاربها 
هذا يف بياناته، اأنا ال اأريد اأن اأفتح املعركة االآن، 
حاربها،  من  واأّول  لل�شفقة،  انتبه  َمن  اأّول  نا  لكنَّ
اأن  اإىل  حماربتها  يف  �شن�شتمرُّ  لهم:  و�شنقول 

ت�شقط فليخ�شوؤوا".
َمن  ولكلِّ  االأحمر  للخان  التحيَّة  فخامته  ه  ووجَّ
�شاند اخلان االأحمر، ودعا اجلميع قيادًة وقاعدًة 
اخلان  مع  اجلاّدة  ووقفتهم  دعمهم  موا�شلة  اإىل 
من  ا  ممَّ ع  التجمُّ يف  بكثافة  والوجود  االأحمر 
واحليلولة  بالق�شية،  االهتمام  ا�شتقطاب  �شاأنه 
رغبات  تلبية  ودون  االأحمر  اخلان  هدم  دون 
بع�شها  عن  الغربية  ال�شفة  بف�شل  االحتالل 
االأحمر على  انت�شار يف اخلان  البع�س، وحتقيق 
والبّوابات  املراقبة  انت�شار حرب كامريات  غرار 

االإلكرتونية يف القد�س.
د الرئي�س على اأهمية املقاومة ال�شعبية كو�شيلة  و�شدَّ

ن�شال اأ�شا�شية بكلِّ اأ�شكالها ميدانيًّا على االأر�س 
اإ�شماع  �شرورة  وعلى  العامل  اأنحاء  يف  و�شيا�شيًّا 
�شوتنا يف كلِّ مكان، ولفَت اإىل الدور الكبري الذي 
ًها الأهمية  ميكن اأن ُتوؤّديه جالياتنا يف اخلارج منوِّ
واحد هو  و�شعار  واحدة  كلمة  على  د اجلميع  توحُّ

ث ِبا�شم فل�شطني لتحرير فل�شطني. التحدُّ
اال�شتيطاين  ط  املخطَّ بتمرير  ال�شماح  عدم  د  واأكَّ
وحدة   20،000 بناء  اإىل  الهادف  االإجرامي 
واأ�شار  املحتّلة،  القد�س  يف  جديدة  ا�شتيطانية 
مواجهة  �ُشُبل  كذلك  �شيبحث  املركزي  اأنَّ  اإىل 
ه اإىل اأنَّ املواجهات  قانون القومية العن�شري، ونوَّ
التي بداأت �شدَّ القانون يف اأرا�شي الـ48 من ِقَبل 
اليهود  اأخافت عدًدا �شخًما من  واليهود،  العرب 
واالأطراف والفئات من كلِّ ال�شرائح املجتمعية يف 
ه، الفًتا اإىل اأنَّ  )اإ�شرائيل( ودفعتهم للوقوف �شدَّ
القيادة الفل�شطينية �شتطلب اإىل اجلمعية العامة 
القانون، وداعًيا  اّتخاذ قراٍر �شدَّ  لالأمم املتحدة 
ال�شتمرار الوقفات حتى ي�شقط هذا القانون وكّل 
خ�شم  مبوجبها  )اإ�شرائيل(  تنوي  التي  القوانني 
ما  ب�شبب  ة،  املقا�شّ من  الفل�شطينية  االأموال 
وال�شهداء  لالأ�شرى  الفل�شطينية  ال�شلطة  تدفعه 

الرئي�س حممود عّبا�س اأمام املجل�س املركزي: 
نحُن اأّول َمن وقف �شدَّ )�شفقة القرن( وحاربها و�شُنوا�شل ذلك حتى اإ�شقاطها

الرئي�س: 
الأر�سُ يجب اأن تبقى ُملتهبًة 

باملقاومة ال�شعبية
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واجلرحى.
")اإ�شرائيل( تعترب  واأ�شاف الرئي�س: 
تركهم  من  بدَّ  ال  جمرمني  االأ�شرى 
واأنتم  عائالتهم،  وجتوع  يجوعون 
عمل  اأول  اأنَّ  ال�شادة  اأيها  تعرفون 
اإطالق  بعد  عرفات  يا�شر  به  قام 
جمعية  اإن�شاء  هو  االأوىل،  الر�شا�شة 
�شهداء ال�شعب الفل�شطيني واأَ�شراهم، 
الإح�شا�شه  هناك  مبلغ  اأّول  وو�شع 
باأهمية هوؤالء الذين �شحوا ونا�شلوا، 
ونحن لن ن�شمح باأيِّ حال من االأحوال 
ولو  ذلك،  تفعل  اأن  لـ)اإ�شرائيل( 
�شن�شتمرُّ يف تقدمي  قطعنا من حلمنا 
نقبل  ولن  الأهلنا،  وامل�شاعدة  الدعم 
لزم  واإذا  ة،  املقا�شّ من  يخ�شموا  اأن 
ث عنها  االأمر هناك اإجراءات �شنتحدَّ
للدفاع  يعمل  الذي  اأنَّ  ًدا  الحًقا" موؤكِّ
يف  ي�شتمر  اأن  حّقه  من  ه،  حقِّ عن 
العي�س الكرمي �شواء اأكان من عائالت 
وعائالتهم،  االأ�شرى  اأو  ال�شهداء 
والفًتا اإىل اأنَّ املجل�س املركزي �شيدعو 
رة عهد التميمي ومعها  االأ�شرية املحرَّ
ا من جيلها حل�شور  10 اإىل 15 �شخ�شً

جل�شته املقبلة.
د �شيادته على اأهمّية دعم االإنتاج  و�شدَّ
اإنتاج  وحماربة  به  واالهتمام  الوطني 
بحث  اأنَّ  اإىل  الفًتا  ال�شهيوين  العدو 
االنفكاك من اتفاق باري�س االقت�شادي 

على جدول اأعمال املجل�س.
فات  ت�شرُّ رف�َس  الرئي�س  د  وجدَّ
جتاه  االأمريكية  االإدارة  وقرارات 
القد�س  بحّق  الفل�شطينية  الق�شية 
اإىل  و"االأونروا"،  الالجئني  وملف 
اال�شتيطان  وتاأييدها  اإباحتها  جانب 
املتحدة  االأمم  قرارات  تاأكيد  رغم 
عدم �شرعّيته، وفر�س نف�شها و�شيًطا، 
يف  فل�شطني  دولة  �شفارة  واإغالق 
مقاطعة  ا�شتمرار  د  واأكَّ وا�شنطن، 
قراراتها  عن  ترتاجع  مل  ما  اأمريكا 
بحقِّ القد�س والالجئني وامل�شتوطنات 

وعدم القبول بها و�شيًطا وحيًدا.

خرقت  )اإ�شرائيل(  اأنَّ  اإىل  واأ�شار 
ذلك  واأنَّ  اأو�شلو  من  االتفاقات  كلَّ 
واتفاق  اأو�شلو  بقاء  عدم  يوجب 
باري�س، وخاطَب املجل�س قائاًل: "اأنتم 
لون م�شوؤولية تاريخية، ومن هنا  تتحمَّ
معنا  روا  ُتفكِّ اأن  يجب  نلتقي  اأن  اإىل 
ذلك  فعلنا  لو  اجتماع،  يف  كاأنَّكم 
ماذا  نفعل  مل  ولو  �شيح�شل؟  ماذا 
�شيح�شل؟"، واأ�شاف: "نحُن ال نريد 
ونرجع  قفزة  بل  الهواء،  يف  قفزًة 
ناأخذ  اأن  يجب  ولكن  ثابتني،  لالأر�س 
وهذا  االأمر  لزم  اإذا  ال�شعب  القرار 
يعود لكم، وهذا راأيي، ولن اأقول للعامل 
رُت، ولكن �شاأقول يف تو�شيات  اأنَّني قرَّ
املجل�س املركزي، وعندما نعود اإذا مل 
املركزي  فاملجل�س  وكذا،  كذا  يح�شل 
باأعمال  القائم  اأو  الربملان  نائب  اأو 
الذي  هو  اجتماعه  حال  يف  الربملان 

ر". �شُيقرِّ
امل�شاحلة  جهود  الرئي�س  ن  وثمَّ
لعدم  واأ�ِشَف  م�شر،  تقودها  التي 
من  "حما�س"  لدى  النوايا  وجود 
نقبل  "لن  وقال:  امل�شاحلة،  اأجل 
اتفقنا  كما  كاملة،  مب�شاحلة  اإاّل 
قوتنا  بكلِّ  ن�شعى  والتي   ،2017 يف 
ووحدة  �شعبنا  اأجل  من  الإجناحها 
�شعبنا واأر�شنا يف ظلِّ حكومة واحدة، 
واحد،  �شرعي  و�شالح  واحد،  وقانون 
هناك،  اأو  هنا  ميلي�شيات  دون  من 
غّزة،  دولة يف  ال  باأنَّ  القول  دين  جُمدِّ
ا  وال دولة من دون غّزة"، م�شيًفا: "اإمَّ
غّزة  يف  هي  كما  ال�شلطة  ن�شتلم  اأن 
ويف ال�شفة دولة واحدة، نظام واحد، 
قانون واحد، �شالح واحد، اأو ُهم من 
عن  حديث  يوجد  واالآن  ي�شتلمون، 
تهدئة! نحن اأجرينا تهدئة عام 2014، 
ما  لكن  �شخ�شيًّا،  اأعلنتها  الذي  واأنا 

عالقة التهدئة بامل�شاحلة؟!".
لدينا  "كان  عّبا�س:  الرئي�س  واأ�شاف 
مطار، وكنا ن�شتغل على ميناء، وو�شعنا 
امل�شاحلة  لكن  االأ�شا�س...  حجر 

تهدئة  اأو  هدنة  تعني  ال  لنا  بالن�شبة 
وغريها، وال تعني م�شاعدات اإن�شانية، 
كما  الوحدة  تعود  اأن  هي  امل�شاحلة 
وحكم  غّزة  يف  دولة  يوجد  ال  كانت، 
ذاتي يف ال�شفة الغربية، هذا لن نقبل 
اأن تكون غّزة منف�شلة  نقبل  به، ولن 
يجب  الفل�شطيني  ال�شعب  اإطالًقا، 
و�شعًبا،  ا  اأر�شً واحًدا،  �شعًبا  يكون  اأن 
ممر  قلنا  عندما  عليه،  اتَّفقنا  وهذا 
د  نوؤكِّ كي  واأريحا  بغّزة  وتبداأ  اآمن، 

وحدة البلد".
واأ�شار اإىل اأنَّ امل�شاعدات تاأتي لل�شلطة 
وتتوىلَّ ال�شلطة اإر�شالها اإىل غّزة الفًتا 
اإىل اأنَّ ال�شلطة هي َمن قام باإعمار نحو 
االأخري  العدوان  اإثر  البيوت  من   %90
عام 2014 على غّزة بامل�شاعدات التي 

و�شلتها، ال اأي طرف اآخر.
املراأة  دور  لتفعيل  الرئي�س  ودعا 
واإن�شافهم  املجل�س  يف  وال�شباب 
تكون  اأن  �شرورة  على  ًدا  ُم�شدِّ
نوعّية  والن�شوية  ال�شبابة  االإ�شافات 
ومفيدة للق�شية الفل�شطينية، كما دعا 
ة  اخلا�شّ االحتياجات  ذوي  الإ�شراك 
يف  اجلميع  اأجل  من  �شّحوا  الذين 
الدور  ًها الأهمية  املجل�س املركزي منوِّ
بتويّل  املركزي  املجل�س  يوؤديه  الذي 
حال  يف  الوطني  املجل�س  م�شوؤوليات 

غيابه.
وختم قائاًل: "هناك َمن �شاألوا: )هل 
لهم  قلُت  الوطني؟(  املجل�س  �شتلغي 
واأنا  اأحكام،  لل�شرورة  لكن  طبًعا،  ال 
اأدعو  اأن  اأ�شهر  ثالثة  كّل  اأ�شتطيع  ال 
دعوة  اأ�شتطيع  لكن  الوطني،  املجل�س 
املجل�س املركزي كل ع�شرة اأيام اأو كّل 
جًدا  خطرية  ق�شايا  وهناك  اأ�شبوع، 
على  يح�شل  اأن  بدَّ  ال  لذا  ُتواجهنا، 
اأن  يجب  َمن  اأنتم  ال�شالحية.  هذه 
تفكروا ل�شهر ون�شف ماذا يجب علينا 
اأن نعمل وبجراأة، هنا نتكلم بجراأة، ال 
ر  اأحد ي�شع قيًدا على اأحد يف اأن ُيفكِّ

ر". كما يريد، على االأقل اأن ُيفكِّ

الرئي�س: 
�شُنوا�شل دعَم 
ر ال�شهداء  اأُ�شَ
والأ�شرى ولو 
قطعنا من 
حلمنا

الرئي�س: 
لن نقبل اإّل 
مب�شاحلة 
كاملة يف ظلِّ 
حكومة واحدة، 
وقانون واحد، 
و�شالح �شرعي 
واحد

الرئي�س:
 لن ن�شمح 
بتمرير 
طات  خمطَّ
الحتالل يف 
اخلان الأحمر، 
و�شنبحث 
ُبل الّت�شدي  �شُ
لقانون 
القومية 
العن�شري
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هل  وبراأيك  غّزة؟  يف  للو�صع  تقييمك  هو  ما 
هناك حرب قادمة؟

فكلُّ  م�شتمرٌّ  االإ�شرائيلي  االحتالل  اأنَّ  طاملا 
و�شنبقى  غّزة،  يف  احلدوث  واردة  االحتماالت 
من  فرتات  تخلََّلت  واإن  قائمة  حرب  حالة  يف 
من  ان�شحب  االحتالل  اأنَّ  �شحيٌح  الهدوء. 
اإىل  لها  حوَّ ما  ُيحا�شرها  زال  ما  ه  ولكنَّ غّزة، 
هناك  ولالأ�شف  الكبري،  ال�شجن  ُي�شبه  ما 
اأنَّها  على  غّزة  قطاع  اأزمة  ت�شوير  يحاول  َمن 
اأزمة بني القطاع وبني ال�شلطة الفل�شطينية مع 
�شببها  ومعاناتهم  الفل�شطينيني  م�شكالت  اأنَّ 
دخول  مينع  َمن  فهو  االإ�شرائيلي،  االحتالل 
وبراأيي  غّزة.  اإىل  االأ�شا�شية  وال�ّشلع  الب�شائع 
ظلِّ  يف  اأكرث  للتوتُّر  ح  ُمر�شَّ القطاع  يف  الو�شع 
الرّبي  لالجتياح  وبالن�شبة  احلالية.  الظروف 
لقطاع غّزة فهو يخ�شع حل�شاباٍت كثريٍة وبحاجٍة 
نة يفهمها االحتالل، لذا فاجلي�س  لظروف ُمعيَّ
االإ�شرائيلي االآن يخو�س حربه با�شتخدام �شالح 
الطريان لكونه اأقلَّ تكلفًة واأكرث اأماًنا بالن�شبة 
دنا  �شُيوحِّ غّزة  على  عدوان  اأيُّ  وبتقديري  له. 
كفل�شطينيني، فنحُن �شعٌب واحٌد، ولكنَّ حركة 
و�شيا�شاتها  تكتيكاتها  بكلِّ  لالأ�شف  "حما�س" 
اإبقاء �شيطرتها على قطاع غّزة هروًبا  حتاول 
ُكربى  وطنّية  عناوين  حتت  امل�شاحلة  من 
قد  بالطبع،  االإ�شرائيلي.  االحتالل  كمواجهة 
ها  ت�شتطيع "حما�س" ت�شليل النا�س لفرتة، لكنَّ

لن ت�شتطيع اأن ُت�شلِّل �شعبنا طوال العمر.
هل من جديد بخ�صو�ص امل�صاحلة الوطنية؟

امل�شريون  االإخوة  مها  قدَّ اأفكار  ة  عدَّ ُهناك 
االنق�شام،  واإنهاء  احلكومة،  متكني  بهدف 
وتوحيد النظام ال�شيا�شي يف ال�شفة والقطاع، 
هذه  ملناق�شة  قريًبا  فل�شطينيٌّ  وفٌد  ُه  و�شيتوجَّ
االأفكار مع االأ�شقاء امل�شريني عرب طاقم االأمن 

اجلديد الذي بداأ يتوىَلّ هذه 
املهّمة، واملطلوب اليوم تنفيذ 
وتفعيلها  ال�شابقة  االتفاقات 
اأوراق  اأّية  هناك  لي�شت  اإذ 
ونحُن  جديدة،  اّتفاقات  اأو 
بكلِّ  نعمُل  "فتح"  حركة  يف 
د ال�شّف  جهٍد اآملني اأن يتوحَّ
الفل�شطيني قريًبا الأّن وحدتنا 

م�شلحة وطنية ُعليا.

تهجري  االحتالل  حماوالت  خطورة  هي  ما 
على  العمل  يتمُّ  وكيف  االأحمر؟  اخلان  بدو 

مواجهة ذلك؟
كلِّ  على  وال�شيطرة  د  التمدُّ يريُد  االحتالل 
القد�س  ي�شل  اأن  ويريد  الفل�شطينية،  االأر�س 
ع  التو�شُّ عرب  امليت  بالبحر 
)اإ�شرائيل(  وقيام  والتهويد، 
من  الفل�شطينيني  البدو  برتحيل 
ُيَعدُّ  وا�شتقرارهم  �شكنهم  اأماكن 
الدولية  للقوانني  خُماِلفًة  جرميًة 
اال�شتيطان  تعميق  يف  الإ�شهامه 
الفل�شطينية  االأرا�شي  والتهام 
ّكان من اأر�شهم، وياأتي  وطرد ال�شُّ
القرار  بعد  امل�شروع  هذا  تنفيذ 

د.الرفاعي: 
"حما�س" بكلِّ 

تكتيكاتها حتاول 
اإبقاء �شيطرتها 

على قطاع 
غزّة هروًبا من 

امل�شاحلة

د.�شمري الرفاعي لـ"القد�س":
 �شفقة القرن عادت اإىل 

الأدراج بف�شل الإرادة 
وال�شمود الفل�شطينيَّني يف 

وجه جميع ال�شغوطات

وجرائمه  اال�ضتيطاين  تغّوله  االإ�ضرائيلي  االحتالل  يجُوا�ضلجُ     
العن�ضرية بحقِّ الفل�ضطينيني عرب جملة من االإجراءات كان اآخرها 
وحماولة  البدوي  االأحمر  اخلان  ع  تمُّ اأهايل  على  قّواته  اعتداء 
ط تو�ضيع "القد�ض  تهجريهم من منازلهم واأر�ضهم ا�ضتكمااًل ملجُخطَّ
الكربى"، واإقرار الكني�ضت قانون "قومية الدولة" بهدف اإلغاء اأيِّ 
على  االأو�ضاع  ر  توتُّ ا�ضتمرار  ظلِّ  يف  الداخل،  يف  فل�ضطيني  وجوٍد 
تَملة.  حمجُ �ضيناريوهات  من  ذلك  يطرحه  وما  غّزة  قطاع  حدود 
وللوقوف على تفا�ضيل جميع هذه التطّورات، واالّطالع على ما اآل 
اإليه ملف امل�ضاحلة، اأجرت جمّلة "القد�ض" هذا احلوار مع ع�ضو 

اللجنة املركزية حلركة "فتح" د.�ضمري الرفاعي.
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د.الرفاعي: 
بكلِّ  "فتح" تعمُل 

جهٍد لتوحيد ال�شفِّ 
الفل�شطيني لأنَّ 
وحدتنا م�شلحة 

وطنية ُعليا

د.الرفاعي: 
اجلهود امليدانية 

والتحرُّكات الدولية 
والدبلوما�شية 
الفل�شطينية 

متوا�شلة لف�شح 
العتداءات 

ال�شهيونية على 
اخلان الأحمر

حوار:عدي غزاوي

ال�شادر عن الكني�شت ب�شمِّ القد�س، 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  واإعالن 
القد�س عا�شمًة لالحتالل، وبالتايل 
�شمن  اخلطوات  هذه  جميع  تندرج 
البتالع  القد�س  تو�شيع  ط  خمطَّ

ال�شفة الغربية.
ميدانية  جهود  توجد  وبالتاأكيد 
وجهود  حا�شدة  دولية  كات  وحترُّ
متوا�شلة  دبلوما�شية  فل�شطينية 
اجلرائم  لف�شح  امل�شتويات  كلِّ  على 
اخلان  يف  ال�شهيونية  واالعتداءات 
ب�شكل  البدو  ق�شية  ويف  االأحمر، 
امل�شاندة  اإىل  باالإ�شافة  عام، 
لتعزيز  للبدو  االأر�س  على  ال�شعبّية 
وناأمل  باأر�شهم،  كهم  ومت�شُّ ثباتهم 
املحتل  تك�ِشر هذه اجلهود جترُبّ  اأن 
اخلان  ع  جتمُّ يف  اأهلنا  وتن�شر 

االأحمر.
الفل�صطينية  قيادتنا  تعاطت  كيف 
اأهايل  �صات  خم�صّ خ�صم  قانون  مع 
اأموال  من  وال�صهداء  االأ�صرى 

املقا�صة؟
اأخالقي،  وال  منطقي  ال  قانون  هذا 
اإجراءات  اأ�شاًل  ع  نتوقَّ ال  ونحن 
ولكن  املحتل،  ِقَبل  من  اأخالقية 
غري  االإجراء  هذا  القانون  َوْفَق 
اأن  يجب  ة  املقا�شّ واأموال  جائز، 
ح�شب  الفل�شطينية  لل�شلطة  ُت�شلَّم 
يقوم  اأن  ا  اأمَّ عة،  املوقَّ االتفاقات 
�شات  خُم�شَّ باقتطاع  االحتالل 
جرمية!  فهذه  واالأ�شرى  ال�شهداء 
وا�شت�شهد هنا بكالم �شيادة الرئي�س 
قر�س  بقي  )لو  عبا�س:  حممود 
ال�شلطة  ميزانية  يف  فقط  واحد 
اأُ�شر  على  ف�شُي�شَرف  الفل�شطينية 
من  وهذا  واالأ�شرى(،  ال�شهداء 

الثوابت بالن�شبة لنا.
الدولية  الت�صريحات  ُتوا�صُل 
الق�صية  حلِّ  اأهمّية  على  التاأكيد 
حللِّ  ا�صتناًدا  الفل�صطينية 

الدولتني، فهل ترى اأنَّ هذا اخليار 
ما يزال قائًما؟

الواقع  اأر�س  على  املعطيات  ح�شب 
العدو  الأنَّ  قائًما،  يعد  مل  فهو 
حلِّ  اأمام  االأُُفق  اأغلَق  االإ�شرائيلي 
يف  االأمريكية  وال�شيا�شة  الدولتني، 
ا  اأي�شً ذلك  فعلت  االأو�شط  ال�شرق 
العا�شمة  القد�س  اأنَّ  باإقرارها 
االأبدية لكيان االحتالل االإ�شرائيلي، 
م�شتمرٌّ  الفل�شطيني  الن�شال  لكّن 
حّتى ينال ال�شعب الفل�شطيني دولته 
وعا�شمتها القد�س بغ�س النظر عن 

اأيِّ قرار اأُِخَذ.
العالقات  م�صتقبل  هو  ما 

الفل�صطينية االأمريكية؟
املتحدة  الواليات  اعرتفت  عندما 
لكيان  عا�شمًة  بالقد�س  االأمريكية 
و�شعت  االإ�شرائيلي  االحتالل 
االحتالل،  دولة  خانة  يف  نف�شها 
اأمريكا  مع  العالقات  ُت�شَتاأنف  ولن 
بحقوقنا  تعرتف  ال  اأنَّها  طاملا 
ال�شّيد  اأعلنها  وقد  كفل�شطينيني، 
من  اأكرث  عّبا�س  حممود  الرئي�س 
لالحتالل  �شريكة  اأمريكا  باأنَّ  مّرة 
اإىل  يرجع  وَمن  االإ�شرائيلي، 
�شريكة يف  اأمريكا  اأنَّ  التاريخ يجد 
�شناعة و�شيانة وحماية االحتالل، 
فهي التي �شاركت يف ر�شم خرائط 
خرائط  وحتديًدا  بيكو،  �شايك�س 
�شّك  بو�شع  و�شاهمت  فل�شطني، 
خارطة  ر�شم  ويف  االنتداب، 
وهي  اليهود،  اأرادها  كما  التق�شيم 
د يف كلِّ مرة اأنَّها لي�شت و�شيًطا  توؤكِّ
الفل�شطيني  ال�شراع  يف  نزيًها 

االإ�شرائيلي.
"�صفقة  م�صري  هو  ما  بتقديرك   

القرن" اليوم؟
موؤامرة  هي  القرن"  "�شفقة 
متوا�شلة  اأمريكية  و�شيا�شة 
الفل�شطينية،  الق�شية  �شدَّ  وُمعَلنة 

مروًرا  القد�س  مبو�شوع  بدًءا 
اأمريكا  حتاول  الذين  بالالجئني 
 ،1949 العام  منذ  ق�شّيتهم  طم�س 
مهاجرين  جلب  يف  وم�شاهمتها 
االأرا�شي  يف  وتوطينهم  يهود 
املحتّلة، وهذا دليل على اأنَّها �شريك 

لالحتالل االإ�شرائيلي.
القرن"  "�شفقة  تنفيذ  يتم  ولكي 
فل�شطينية  جهة  اإىل  حتتاج  فاإنَّها 
االأمريكية  لالإرادَتني  تر�شخ 
عربي.  غطاء  واإىل  واالإ�شرائيلية، 
على  اأنَّه  لَك  اأقول  دعني  ولكن 
الواقع  وت�شتُّت  �شعف  من  الرغم 
مب�شكالته  وان�شغاله  ا  حاليًّ العربي 
الداخلية، اإاّل اأنَّه على �شوئه لن يجعل 
العرب يتخلون عن القد�س حتى لو 
حتت  من  �شفقات  هناك  كانت 
الطاولة، الأنَّ اأيَّ عربيٍّ لن ي�شتطيع 
"�شفقة  وبراأيي  عنها،  يتنازل  اأن 
بف�شل  االأدراج  اإىل  القرن" عادت 
يف  الفل�شطينيَّني  وال�شمود  االإرادة 

وجه جميع ال�شغوطات لتمريرها.
الكني�صت  ت�صديق  يعني  ماذا 

االإ�صرائيلي على قانون القومّية؟
عن�شري  قانون  القومّية  قانون 
�س يهودية الدولة، ومينح اليهود  ُيكرِّ
وحدهم حقَّ تقرير امل�شري، ويجعل 
من الفل�شطينيني رعايا ال مواطنني 
التاريخي،  ووطنهم  اأر�شهم  يف 
كدولة  )اإ�شرائيل(  �س  ُيكرِّ ه  اأنَّ اأي 
توجد  ال  اإذ  ُعن�شرية،  احتالل 
على  املواطنني  ُت�شنِّف  دولة  اأيُّ 
اأ�شا�س الدين، وال ميكن اأن يجتمع 
ولكن  والدميقراطية،  االحتالل 
تقول  التي  لـ)اإ�شرائيل(  بالن�شبة 
عن نف�شها دميقراطية اأمام العامل 
اأمامه،  يف�شحها  القانون  فهذا 
تعميق  هو  )اإ�شرائيل(  ترتكبه  وما 
منذ  عليها  قامت  التي  للعن�شرية 

احتالل فل�شطني.
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منُذ  ين  االأََمرَّ حتديًدا  االأحمر  اخلان  ع  جتمُّ وُيعاين 
ُمعَظم  باتت  اإذ  االحتالل،  ط  خُمطَّ اء  جرَّ �شنوات 
م�شادقة  بعد  ًة  خا�شَّ بالهدم  َدًة  ُمهدَّ فيه  امل�شاكن 
اأّيار  �شهر  نهاية  االإ�شرائيلية"  الُعليا  "املحكمة 

املا�شي على قرار بهدمه.
االحتالل  قوات  اأقدَمت  ع  التجمُّ لهدِم  ومتهيًدا 
االإ�شرائيلي على اقتحامه واالعتداء على املت�شامنني 
العارية  ب�شدورهم  ت�شدوا  الذين  فيه  املرابطني 
العديد  اإ�شابة  اإىل  ى  اأدَّ ما  االحتالل  افات  جلرَّ

منهم.
حياة �صعبة وحماوالت تهجري ُم�صتمّرة

االحتالل  اأقدَم  خالله،  من  مترُّ  ُطُرٍق  �شقِّ  بذريعِة 
لياًل  االأحمر  اخلان  اقتحام  على  االإ�شرائيلي 
هذا  ويف  فيه.  املوجودين  على  بال�شرب  واالعتداء 
عرب  يف  "فتح"  حركة  �شر  اأمني  يقول  ال�شياق 
"القد�س":  ملجلة  حديٍث  عماد" يف  "اأبو  اجلهالني 
تو�شيع  عملّيَة  حاليًّا  االإ�شرائيلي  االحتالل  ذ  "ُيَنفِّ
دخول  لتهيئة  ع  بالتجمُّ املحيطة  الرّتابية  لل�شوارع 
افات متهيًدا لبدء عملية  ال�شاحنات الكبرية واجلرَّ
هدمه وتهجري �ُشّكانه من بيوتهم اإىل مناطق اأخرى 
لتهجري  ط  خُمطَّ �شمن  ُم�شَبًقا  االحتالل  دها  حدَّ
ُفوِجئنا  وقد  بالقد�س.  املحيطة  املناطق  من  البدو 
ع  منُذ نحو اأ�شبوعني باقتحام قوات االحتالل التجمُّ
واملت�شامنون  االأحمر  اخلان  اأهايل  ى  فت�شدَّ لياًل، 
فيه الآلّيات االحتالل وجنوده الذين قمعوهم بعنف، 

اإن  نبالغ  وال  مّنا.   11 واإ�شابة   6 العتقال  ى  اأدَّ ما 
باتت  التهجري  وحماوالت  االأحداث  هذه  اإنَّ  ُقلنا 
ا نواجهه كعرب اجلهالني، وكبدو ب�شكل  روتيًنا يوميًّ
يرتكبها  التي  الوح�شية  باملمار�شات  مقرونًة  عام، 
د  نوؤكِّ نا مع ذلك  ولكنَّ نا،  االإ�شرائيلي بحقِّ االحتالل 
ع  جتمُّ يف  �شامدين  و�شنبقى  مكاننا  نربح  لن  اأنَّنا 
منه  نخرج  ولن  اجلهالني،  كبدو  االأحمر  اخلان 
لتهجرينا  القّوة  ا�شتخدموا  لو  وحتى  هدموه،  واإن 
بنكبة  ن�شمح  لن  نا  الأنَّ االأحمر  اخلان  اإىل  ف�شنعوُد 

ثانية وتهجري ثاٍن لنا".
العديد  يواجهون  البدو  اأنَّ  عماد"  "اأبو  ويو�شح 
يعَمُد  حيُث  اليومية،  حياتهم  يف  ال�شعوبات  من 
فيها  يعي�شون  التي  املناطق  اإغالق  اإىل  االحتالل 
ُمغَلقة  ع�شكرية  مناطق  اأنَّها  بذريعة  وح�شارها 
ا  واإنَّ ال�شراب،  وال  الطعام  نا  ُيهُمّ "ال  ُم�شيًفا: 
نحتاج َمن يدعمنا، لذا ُننا�شد الكلَّ الفل�شطيني اأن 
االأيام  ًة يف هذه  وُي�شاندونا خا�شّ اإىل جانبنا  يقفوا 

الع�شيبة".
ويتابع: "االآن يوجد اأمٌر احرتازي من حمكمة العدل 
ع حتى  الُعليا االإ�شرائيلية مبنع اأيِّ عملية هدم للتجمُّ
ره االحتالل،  تاريخ 2018/8/11، وال نعلم ما �شُيقرِّ
كرفانات  باإزالة  قاموا  القد�س  بوابة  عند  ولكن 
االأحمر  اخلان  ويف  التحتية،  البنى  وتهيئة  متنّقلة 
ي�شتكملون فتح الطرق ب�شكل يومي، وهذه املوؤ�ّشرات 
االأحمر وتهجري  اقتحام اخلان  اأنَّ عملية  تدلُّ على 

اأهله باتت قاب قو�َشني اأو اأدنى".
فاإنَّ  لـ"القد�س"  عماد"  "اأبو  حديث  وبح�شب 
بداأ  الثاين كان قد  ط تهجري عرب اجلهالني  خُمطَّ
حيُث   ،2000 العام  اإىل  وامتدَّ   1998 العام  منذ 
اإجراءات  اقت�شرت  حني  يف  عائلة،   250 َرت  ُهجِّ
عمليات  تنفيذ  على   2000 العام  بعد  االحتالل 
اأماكنهم، لي�شرع بتنفيذ  اإبقاء ال�شكان يف  هدم مع 
ط التهجري الق�شري ب�شكل وا�شع ومكَثّف بعد  خمطَّ
والقا�شي  االإ�شرائيلية  الُعليا  العدل  حمكمة  قرار 

ع. بهدم التجمُّ
َرنا االحتالل االإ�شرائيلي،  وُيردف: "اإثر النكبة هجَّ
نا، ولن ن�شمح  ولن ن�شمح بتمرير نكبة جديدة بحقِّ
ط )E1(، الذي يندرج �شمن "�شفقة  بتمرير خمطَّ
ط "القد�س الكربى" الذي يهدف  القرن"، وهو خُمطَّ
بامل�شتوطنات  القد�س  لربط  خالله  من  االحتالل 
حدود  يف  يعي�شون  الذين  البدو  وطرد  بها  املحيطة 
د يوميًّا  نا جميًعا ُنوؤكِّ القد�س من مكان �شكنهم، ولكنَّ

�شموَدنا وثباَتنا يف اأر�شنا".
اقت�صادّية  تداعيات  له  البدو  تهجري 

واجتماعّية وجغرافّية
يرى مدير دائرة العمل ال�شعبي ودعم ال�شمود يف 
هيئة مقاومة اجلدار واال�شتيطان النا�شط عبداهلل 
ب�شكل  والبدو  اجلهالني  عرب  تهجري  يف  رحمة  اأبو 
لع�شرية  بالن�شبة  وحتديًدا  كبريًة  خطورًة  عام 
وُي�شيف  املنطقة،  هذه  ت�شكن  التي  الداهوك 

ال�شغط  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شلطات  ُتوا�شل 
بغية  اأهلها،  من  وحميطها  القد�س  لإفراغ  والعمل 
الكربى"  "القد�س  م�شروع  بتنفيذ  حلمها  حتقيق 
وقتل اأيِّ فر�شة لإقامة الدولة الفل�شطينية ُمنتِهَجًة 
عات  التجمُّ ا�شتهداف  واأبرزها  الو�شائل،  ى  �شتَّ

البدوية مبحاولت الهدم والإخالء الق�شري.

اخلــان الأحمــر
�شوكة يف حلق )اإ�شرائيل( 
و�شكني يف خا�شرة "�شفقة القرن"
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رعي  على  الداهوك  ع�شرية  "تعتا�س  ُمو�شًحا: 
قرى  يف  لل�شكن  نقلهم  حال  ويف  املوا�شي، 
عندها  يكونوا  لن  ريفية  �شكنية  عات  جتمُّ اأو 
�شيبيعون  وبالتايل  الرعي،  قادرين على مزاولة 
البطالة  ن�شبة  بارتفاع  �شيت�شبَّب  ا  ممَّ موا�شيهم 
اأنَّ  اإىل  اإ�شافًة  االجتماعية،  امل�شكالت  وانت�شار 
ًعا  مًة لتهجري 46 جتمُّ هذا التهجري �شيكون مقدِّ
حتى  القد�س  �شرق  بادية  من  املنطقة  يف  بدويًّا 
من  ن�شمة.  األف   12 قرابة  اأي  اأريحا،  حميط 
جهة اأخرى، فاإنَّ تهجري البدو �شيجعل من هذه 
ا �شيمنع  املناطق مناطق نفوذ للم�شتوطنات، ممَّ
االقرتاب  اأو  فيها  ك  التحرُّ من  الفل�شطينيني 
ي لعزل �شمال ال�شفة عن جنوبها،  منها، و�شيوؤدِّ
اقت�شاديًّا  ر  �شيوؤثِّ البدو  تهجري  فاإنَّ  وبالتايل 
الفل�شطينيني، ونحن  واجتماعيًّا وجغرافيًّا على 

د رف�س هذه اجلرمية التهجريية". نوؤكِّ
واال�شتيطان  اجلدار  مقاومة  "كهيئة  ويتابع: 
ت�شامًنا  قمنا  وقد  دائم،  ب�شكل  البدو  ندعم 
لنبقى  خيمة  بن�شب  االأحمر  اخلان  اأهايل  مع 
معهم وندعمهم، ومن مكان وجودي يف اخليمة، 
واملواطنني  املت�شامنني  مبئات  متتلئ  التي 
ال�شعب  اأطياف  وجميع  والهيئات  والوزارات 
د حقَّ البدو يف تقرير  الفل�شطيني، ح�شرنا لنوؤكِّ
ال�شعيد  على  متكاثفة  واجلهود  �شكنهم،  مكان 
االأ�شدقاء،  من  والدويل  وال�شعبي  الر�شمي 
اأو  املعنوي  الدعم  م�شتوى  على  اأكان  �شواء 
االأحمر، حتى  احتياجات اخلان  لتاأمني  املادي، 
يزورون  الر�شمية  والوفود  القنا�شل  جعلنا  اأنَّنا 
باأنف�شهم،  ال�شكان  ماأ�شاة  لريوا  االأحمر  اخلان 
وهذا يدلُّ على حجم االهتمام الذي حتظى به 

الق�شية".
اخلان  اأهايل  معاناة  اإىل  رحمة  اأبو  ويعِر�س 
يواجهون  اإذ  عام،  ب�شكل  والبدو  االأحمر، 
واملاء  الكهرباء  توفري  التحديات يف  العديد من 
التي  العوائق  جّراء  االأخرى  واحتياجاتهم 
د  يفر�شها االحتالل لريغمهم على الهجرة، ويوؤكِّ
اأنَّ "توفري احتياجات اأهايل اخلان االأحمر ودعم 
�شمودهم هو الطريقة التي �شُتبقيهم يحر�شون 
اأرا�ٍس  ي�شكنون  كونهم  االحتالل  من  االأر�س 

مهّمًة جّدا لنا كفل�شطينيني".
دولة  اإقامة  اأمام  عائق  البدو  تهجري 

ا فل�صطينية متوا�صلة جغرافيًّ
"فتح"  حلركة  الثوري  املجل�س  ع�شو  و�شَف 

االإ�شرائيلي  االحتالل  قوات  اعتداء  فرج  ح�شن 
والوح�شي  بالَهَمجي  االأحمر  اخلان  ع  جتمُّ على 
على  بالغريبة  لي�شت  كهذه  اأفعااًل  اأنَّ  ًدا  موؤكِّ
منذ  م�شتمّرًة  جرائمه  تزال  ال  الذي  االحتالل 

�شبعني عاًما.
وقال: "ما حدث يف اخلان االأحمر ُيظِهر الوجه 
يحاول  والذي  لالحتالل،  واحلقيقي  الب�شع 
ا  �ِشلميًّ االحتجاج  هو  فعلناُه  ما  كلُّ  ُيخفيه.  اأن 
جي�س  اأح�شرها  التي  افات  اجلرَّ اأمام  بالوقوف 
االحتالل ل�شقِّ الطرق يف حميط اخلان االأحمر 
قوات  اأنَّ  اإاّل  اأهله،  وتهجري  القتحامه  متهيًدا 
على  وهمجية  وح�شية  بكلِّ  اعتدت  االحتالل 
احل�شار  زال  وما  وال�شيوخ،  والن�شاء  االأطفال 
يوم.  بعد  يوًما  ي�شتدُّ  وهو  ع،  التجمُّ على  ُمطبًقا 
حدود  عند  جديدة  بّوابات  االحتالل  و�شع  كما 
لثني  احتاللية  �شيا�شات  وهذه  االأحمر،  اخلان 

ع  اأبناء �شعبنا عن القدوم ودعم اأهلنا يف التجمُّ
دة بامل�شادرة والتهجري". ويف كلِّ املناطق املهدَّ

البدو،  ي�شكنها  التي  املناطق  اأنَّ  فرج  د  وُيوؤكِّ
ًة اخلان االأحمر، ذات اأهمّية ا�شرتاتيجية  وخا�شّ
القد�س  مدينة  حميط  يف  تقع  كونها  عالية 
لدولة  االأبدية  للعا�شمة  ال�شرقية  البوابة  ومُتثِّل 
ا املنطقة الوا�شلة بني �شرق  فل�شطني، وهي اأي�شً
ًها اإىل اأنَّ اأهمّيتها  القد�س ومنطقة االأغوار ُمنوِّ
تكمُن يف وقوعها يف منت�شف ال�شفة الغربية، اأي 
اأنَّه يف حال ال�شيطرة عليها ب�شكل كامل لن يكون 
ُمتوا�شلة  اإمكانية الإقامة دولة فل�شطينية  هناك 

جغرافيًّا على االأرا�شي الفل�شطينية املحتّلة.
�شرورَة  دائًما  د  وُنوؤكِّ ُنطالب  "نحُن  وُي�شيف: 

العودة  بحقِّ  اخلا�شة  القرارات  تطبيق 
زال  ما  االحتالل  ولكّن  الدولية،  وال�شرعية 
ونكبة  جديد  تهجري  على  عاًما   70 منُذ  يعمل 
احتاللية  �شيا�شة  وهي  للفل�شطينيني،  جديدة 
من  االأرا�شي  من  م�شاحة  اأكرب  لتفريغ  معروفة 
على  يقت�شر  ال  ط  املخطَّ وهذا  الفل�شطينيني، 
ا  اأي�شً ي�شمل  ا  واإنَّ فقط،   1967 عام  اأرا�شي 
�شيا�شات  فهناك   ،1948 عام  املحتلة  االأرا�شي 
والقلن�شوة،  احلريان  واأم  العراقيب  يف  مماثلة 
ومنع  بالهدم  واإخطارات  اأوامر  اأُ�شِدَرت  وقد 
يف  ز  ترتكَّ االحتاللية  ال�شيا�شات  وهذه  البناء، 
 )E1( م�شروع  �شمن  حتديًدا  القد�س  مدينة 
على  الكربى"  "القد�س  لتو�شيع  االحتاليل 
وربط  املنطقة،  يف  البدوية  عات  التجمُّ ح�شاب 
القد�س،  م�شاحة  لزيادة  بالقد�س  امل�شتوطنات 
ُتنهي  الأنَّها  لـ)اإ�شرائيل(  مهّمة  اخلطوة  وهذه 
اأيَّ اأمٍل باإقامة دولة فل�شطينية على حدود العام 
1967، لذا يجب على العامل االآن اأن يقف ويدافع 
تفعيل  علينا  فل�شطيني  وك�شعب  قراراته،  عن 
وتكثيف  اأكرب،  ب�شكل  ال�شعبية  املقاومة  خيار 
االأر�س  على  النموذج  هذا  وتعميم  ن�شاطاتنا، 

دة". الفل�شطينية دون االكتفاء مبناطق حمدَّ
الن�صال  م�صرية  يف  مهمٌّ  البدو  دعم 

الفل�صطيني
ع  د فرج اأنَّ اإعالن وزارة احلكم املحّلي لتجمُّ ُيوؤكِّ
ا  جدًّ مهّمة  خطوة  حملّية  كهيئة  االأحمر  اخلان 
على  ر  وموؤ�شِّ ع  التجمُّ على  للعدوان  للت�شّدي 
االحتالل  مبنع  احلكومي  الر�شمي  االهتمام 
ما  اأخطر  "اإنَّ  وي�شيف:  االأهايل،  تهجري  من 
يف االأمر اأنَّ تهجري البدو من اخلان االأحمر هو 
طهم، واإذا جنحوا ف�شي�شتمرون  مرحلة من خمطَّ
التالية،  املناطق  يف  البدو  وطرد  اال�شتيطان  يف 
ودعمهم  االأحمر  اخلان  اأهايل  �شمود  لذلك 
عوامل  هي  حولهم  الفل�شطيني  الكّل  وتكاتف 
د  التمدُّ الإعاقة  االأهمية  غاية  يف  اأ�شا�شية  
اال�شتيطاين والإ�شقاط م�شروع الرئي�س االأمريكي 

ى بـ)�شفقة القرن(". دونالد ترامب امل�شمَّ
"اإذا كان االحتالل  قائاًل:  ويختم ح�شن كالمه 
البدوية جتّمعاٍت ع�شوائيًة �شهل  التجمعات  يعدُّ 
اأر�شنا،  هذه  اإنَّ  له  نقول  نا  فاإنَّ اإفراغها،  عليه 
كّنا،  حيثما  ن�شكن  اأن  وحّقنا  منها،  نخرج  لن 
اأيِّ  وجه  يف  عات  التجمُّ هذه  �شمود  و�شندعم 

حماولٍة لهدمها اأو تهجري اأهلها".

ت
يقا

حق
لت

ف ا
مـل

عبداهلل اأبو رحمة: توفري 
احتياجات اأهايل اخلان الأحمر ودعم 

�شمودهم هو الطريقة التي �شتبقيهم 
يحر�شون الأر�س من الحتالل

ح�شن فرج: علينا تفعيل خيار 
املقاومة ال�شعبية ب�شكل اأكرب، 

وتكثيف ن�شاطاتنا، وتعميم هذا 
النموذج على الأر�س الفل�شطينية دون 

دة الكتفاء مبناطق حمدَّ
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بعد  بالظهور  االإ�شرائيلي  القرار  تبعات  وبداأت 
حيث  التنفيذ،  ز  حيِّ دخوله  من  قليلة  �شاعات 
من  النفاد  على  والب�شائع  لع  ال�شِّ بع�س  اأو�شكت 
ُيعدُّ  �شامل  اأبو  كرم  معرب  اأنَّ  ًة  خا�شّ االأ�شواق، 
مليويَن  من  الأكرث  الوحيد  التجاري  املتنَف�س 

مواطٍن فل�شطينيٍّ يف قطاع غّزة.
ال بديل عن معبرَ كرم اأبو �صامل

الغرفة  يف  العاّمة  العالقات  دائرة  مدير  يرى 
اأنَّ قرار رئي�س  التجارية يف غّزة د.ماهر الطباع 
احلكومة االإ�شرائيلية بنيامني نتنياهو ُيعيُد قطاع 
غّزة اإىل بدايات احل�شار �شنة 2007، حيُث كانت 
باإدخال  �شوى  حينها  يف  ت�شمح  ال  )اإ�شرائيل( 

لع االأ�شا�شية. ال�شِّ
وينفي الطباع يف حديثه ملجلة "القد�س" اإمكانية 
اعتبار معرب رفح الربي بدياًل ملعرب كرم اأبو �شامل 
ورجال  التُّجار  كان  "عندما  ويقول:  التجاري، 
االأعمال يطرحوَن خيار معرب رفح، كانت املطالبة 
باأن يعمل املعرب بالتوازي مع كرم اأبو �شامل ولي�س 
من  الب�شائع  اإدخال  اأنَّ  ا  خ�شو�شً له،  كبديل 
ب�شكٍل  ال  ا�شتثنائيٍّ  ب�شكٍل  يتمُّ  امل�شري  اجلانب 

دائم".
التي و�شفها  القرار  ر الطباع من تداعيات  وُيحذِّ
وجود  اإىل  ُمنّوًها  امل�شتوِردين  على  باخلطرية 
واملحتَجزة  بالب�شائع  لة  املحمَّ احلاويات  اآالف 
امل�شتوِردين  د  �شُيكبِّ ا  االحتالل، ممَّ �شلطات  لدى 

يف  التخزين  اأجور  ل  حتمُّ نتيجَة  فادحة  خ�شائر 
وقف  اأنَّ  اإىل  باالإ�شافة  االإ�شرائيلية،  املخازن 
ا�شترياد الب�شائع من ال�شفة الغربية وم�شانعها 
االقت�شاد  على  كارثّيٌة  انعكا�شاٌت  له  �شتكوُن 

الفل�شطيني.
الب�شائع  اإدخال  اأنَّ قرار منع  اإىل  الطباع  ويلفت 
اأهايل  لدى  والقلق  التوتُّر  من  حالة  اإىل  ى  اأدَّ
ى اإىل ارتفاع االأ�شعار،  قطاع غّزة، و�شرعان ما اأدَّ
النماذج  واأ�شرع  اأو�شح  كان  "االإ�شمنت  ويردف: 
�شعر  ارتفَع  فقد  والقلق،  االحتكار  حالة  على 
الطن الواحد منه بن�شبة 70% خالل اأيام، وبراأيي 
لع ارتفاًعا يف حال  �شت�شهد اأ�شعار الكثري من ال�شِّ
�شّح  يوؤّدي  اأن  الطبيعي  فمن  املنع،  قرار  ا�شتمر 

الب�شائع اإىل ارتفاع االأ�شعار".
وُي�شري الطباع اإىل اأنَّ حجم التبادل التجاري عرب 
معرب كرم اأبو �شامل و�شل اإىل 400 �شاحنة يوميًّا، 
يف حني ت�شري التوّقعات اإىل اأنَّه �شينخف�س اإىل ما 
حّيز  القرار  دخول  بعد  يوميًّا  �شاحنة   100 دون 

التنفيذ.
م مبعرب كرم اأبو �شامل  ُيذَكر اأنَّ )اإ�شرائيل( تتحكَّ
"املنَفذ التجاري الوحيد بني قطاع غّزة والعامل"، 
الب�شائع ال�شادرة والواردة من خالله،  وبحركة 
بحّجة  لع  ال�شِّ واردات  على  قيوًدا  ت�شع  اأنَّها  كما 
مدنيًّا  اأّي  لها؛  املزدوج  اال�شتخدام  اإمكانية 

وع�شكريًّا.

القرار  باإلغاء  ودولية  فل�صطينية  مطالبة 
االإ�صرائيلي

برفع  الطباع  د.ماهر  االقت�شادي  اخلبري  ُيطالب 
عن  اجلديدة  االإ�شرائيلية  والعقوبات  احل�شار 
ًرا من اأنَّ القرار االأخري من �شاأنه تعميق  غّزة حُمذِّ
ورفع  القطاع،  واالقت�شادية يف  االإن�شانية  االأزمات 
الغذائي  االأمن  وانعدام  والفقر  البطالة  ن�شب 

واالقت�شادي.
رت جمعية رجال االأعمال الفل�شطينيني  بدورها حذَّ
اقت�شادية  اإ�شرائيلية  عقوبات  فر�س  خطورة  من 
ذلك  اأنَّ  اإىل  ُم�شريًة  غّزة،  قطاع  على  جديدة 
ال�شيولة  دوران  حركة  يف  كبري  خلل  اإىل  ي  �شيوؤدِّ
لرجال  املالية  واملعامالت  االأ�شواق  يف  املالية 
املحظور  املواد  اأ�شعار  يف  �شديد  وارتفاع  االأعمال، 

اإدخالها.
ِبا�شِم رئي�شها  ودعت اجلمعية يف ت�شريح �شحفي 
ال�شيا�شة  بني  اخللط  عدم  اإىل  احلايك  علي 
واالقت�شاد، واإىل اإخراج احتياجات غّزة االإن�شانية 
يحتمل  ال  القطاع  كون  ال�شيا�شية  احل�شابات  من 
مزيًدا من العقوبات يف ظلِّ حالة الركود االقت�شادي 
بتكثيف  وطالَبت  فيه،  االأن�شطة  معظم  ت�شود  التي 
الفل�شطينية،  امل�شاحلة  تطبيق  اأجل  من  اجلهود 
باعتبارها طوق النجاة الوحيد يف املرحلة الراهنة 

دها. الإنقاذ غّزة من االنهيار التام الذي ُيهدِّ
ي  ومن اجلدير بالذكر اأنَّ القرار االإ�شرائيلي �شيوؤدِّ

   فاقَم قرار الحتالل الإ�شرائيلي القا�شي بوقِف جميع اأ�شكال التبادل التجاري بني 
قطاع غزّة واخلارج، والذي جاء يف حماولٍة لوقف اإطالق الّطائرات الورقية والبالونات 
احلارقة من قطاع غزّة باّتاه الأرا�شي الفل�شطينية املحتّلة، من الأزمة الإن�شانية 
ه متَّ مبوجب القرار منُع اإدخاِل جميع الب�شائع عرب  والقت�شادية يف غزّة، ل �شيما اأنَّ
معرب كرم اأبو �شامل مبا فيها الوقود والديزل، با�شتثناء املواد الغذائية والأدوية 

ة، وكذلك وقف ت�شدير الب�شائع من قطاع غزّة اإىل اخلارج. وبت�شاريح خا�شّ

اإغالق الحتالل  للمعابر التجارية يف غزّة 

ح�شار فوق ح�شار
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عن  �شُي�شِفر  ا  ممَّ االإن�شاءات،  قطاع  توقف  اإىل 
من  العاطلني  عدد  ازدياد 
العمل، ف�شاًل عن توقُّف القطاع 
نتيجة  االنتاج  عن  ال�شناعي 
منع اإدخال املواد االأولية اخلام، 
الزراعي  القطاع  ده  �شيتكبَّ وما 
منع  جّراء  كبرية  خ�شائر  من 
والفواكه  اخل�شروات  ت�شدير 
تقلي�س  اأنَّ  كما  القطاع،  من 
بها  امل�شموح  ال�شيد  م�شاحة 
اإىل �شتة اأميال بحرية �شينعك�س 
الذين  ال�شّيادين  على  �شلًبا 
يف  ال�شمكية  الرثوة  قّلة  يعانون 

م�شاحة االأميال ال�شتة املتاحة.
بدورها، انتقدت االأمم املتحدة 
االحتالل  �شلطات  قرار 
من  حُمذرًة  االإ�شرائيلي 

الأهايل  االإن�شاين  الو�شع  على  ال�شلبية  تداعياته 
القطاع.

نيكوالي  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  ق  املن�شِّ وطالَب 
باإلغاء  ر�شمي  بياٍن  يف  )اإ�شرائيل(  مالدينوف 
اإغالق  تداعيات  ب�شاأن  قلقه  عن  ُمعِرًبا  القرار 
املعرَب، وُم�شيًفا: "اإنَّ امل�شاعدات االإن�شانية ال ميكن 

اأن تكون بدياًل للتجارة".
ر املر�شد االأورومتو�ّشطي  وعلى ال�شعيد نف�شه، حذَّ

حلقوق االإن�شان يف ر�شائل عاجلة اإىل �شفراء دول 
�شدور  فور  االأوروبي  االحتاد 
وبنيَّ  تداعياته،  من  القرار، 
كهذه،  اإجراءاٍت  فر�س  اأنَّ 
فيه  يعي�س  الذي  الوقت  يف 
حاّدًة،  اإن�شانّيًة  اأزمًة  القطاع 
خالل  االنفجار  اإىل  �شيوؤّدي 
فرتة ق�شرية، الأنَّ االإجراءات 
اإىل  �شتوؤدي  االإ�شرائيلية 
والق�شاء  االقت�شاد،  تقوي�س 
املجتمع  حماوالت  كلِّ  على 
القطاع  اأجل دعم  الدويل من 
وقف  اأنَّ  كما  اخلا�س، 
يعني  والواردات  ال�شادرات 
من  االآالف  ع�شرات  ان�شمام 
من  العاطلني  اإىل  ال�شكان 
العمل، يف وقٍت ُيعدُّ فيه معدل 

البطالة يف غّزة االأعلى حول العامل.
ل  حتمُّ وجوب  "رغم  االأورومتو�شطي:  واأ�شاف 
)اإ�شرائيل( م�شوؤولية حماية �شوؤون املدنيني الذين 
ح�شاًرا  تفر�س  اأنَّها  اإال  احتاللها،  حتت  يقعون 
م�شبوٍق  غري  �شكاًل  ومتار�س  القطاع،  على  خانًقا 

من اأ�شكال العقاب اجلماعي".
حجم  على  االأوروبيني  ال�شفراء  املر�شد  واأطلَع 
الكارثة االإن�شانية التي يعي�شها نحو مليوين مواطن 

غزّة| حممد الذهبي

الوحيد  التجاري  املعرب  اإغالق  اأنَّ  ًدا  موؤكِّ غّزة  يف 
احلياة  اأبواب  اآخر  �شُيغِلق  املحتلة  االأرا�شي  مع 
والبنى  القطاعات  جميع  على  ر  و�شيوؤثِّ غّزة،  يف 
بات  والذي  ال�شحي،  القطاع  فيها  مبا  التحتية، 
عاجًزا عن تقدمي نحو 60% من اخلدمات الطبية 

االأ�شا�شية للمر�شى.
ال  االإ�شرائيلية  ال�شلطات  "اإنَّ  الر�شالة:  يف  وجاء 
وامل�شتلزمات  الب�شائع  دخول  على  قيوًدا  تفر�س 
االأكرب  ال�شريحة  حترم  بل  وح�شب،  االأ�شا�شية 
ومتنع  وال�شفر،  ل  التنقُّ هم يف  ال�شكان من حقِّ من 
الوحيد  وهو  حانون،  بيت  معرب  عرب  مرورهم 
االأرا�شي  واإىل  من  االأفراد  حلركة  �س  املخ�شَّ
املر�شى  من  االآالف  ع�شرات  ُيبقي  ا  ممَّ املحتلة، 
تفقد  الذي  الوقت  يف  القطاع،  يف  حما�شرين 
االأدوية  من   %60 نحو  م�شت�شفياته  كربى  فيه 
وامل�شتلزمات الطبية االأ�شا�شية، ما يت�شبَّب بخ�شارة 
اأبواب غّزة  مئات املر�شى حياتهم يف انتظار فتح 

لتلقي الرعاية ال�شحية يف اخلارج".
االحتاد  دول  �شفراء  ر�شالته  يف  املر�شد  ودعا 
على  لل�شغط  الفل�شطينية  االأرا�شي  يف  االأوروبي 
اإجراءاتها  وقف  اأجل  من  االإ�شرائيلية  ال�شلطات 
العقابية ب�شكٍل فوري وغري م�شروط، والعمل على 
حركة  وت�شهيل  للقطاع،  االأ�شا�شية  املواد  اإدخال 
مرور االأفراد والب�شائع من واإىل القطاع املنكوب 
الذي  د  امل�شدَّ من احل�شار  عاًما  ع�شر  اثني  بفعل 

تفر�شه )اإ�شرائيل(.
ا�صترياد الفاكهة من )اإ�صرائيل( حمظور

اأعلنت وزارة الزراعة يف غزة منع ا�شترياد الفاكهة 
االإ�شرائيلّية عرب معرب كرم اأبو �شامل، كخطوٍة اأولية 
من  اخل�شروات  ت�شدير  االحتالل  منع  على  للردِّ 

قطاع غّزة.
وقالت الوزارة يف بياٍن �شحفي لها اإنَّ القرار جاء 
لل�شغط على �شلطات االحتالل مو�شحًة اأنَّ اإغالق 
القطاع  على  كبري  ب�شكٍل  اأثَّر  �شامل  اأبو  كرم  معرب 

د املزارعني خ�شائر كبرية. الزراعي، وكبَّ
القا�شي  قرارها  اأنَّ  بيانها،  الوزارة يف  واأو�شحت 
�شُيكلِّف  االإ�شرائيلية  الفواكه  ا�شترياد  مبنع 
)اإ�شرائيل( خ�شارة فادحة، ال�شيما اأنَّ قطاع غّزة 
ا اأكث من مائتي طن من الفواكه  كان ُي�شتوَرد يوميًّ

االإ�شرائيلية.

د.الطباع: قرار الحتالل 
منع دخول الب�شائع اإىل غزّة 
�شينعك�س ب�شكلٍّ كارثي 
على الو�شع القت�شادي 
والإن�شاين يف القطاع 

طي  املر�شد الأورومتو�شّ
حلقوق الإن�شان: )اإ�شرائيل( 
تفر�س ح�شاًرا خانًقا على 
غزّة ومتار�س �شكالً غري 
م�شبوٍق من اأ�شكال العقاب 
اجلماعي
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جمزرة نادي احلولة
اإىل  االإ�شرائيلي  االجتياح  فرتة  خالل  لبنان  �س  تعرَّ
الق�شف واحل�شار، وا�شت�شهد الكثريون من اأبنائه، وال 
يخفى على اأحٍد باأّن الفل�شطينيني واللبنانيني ت�شاركوا 

املُّر واحلزن واملوت مًعا.
)اإ�شرائيل(  فر�شتُه  الذي  ال�شديد  احل�شار  ظلِّ  ويف 
عات  على لبنان ب�شكل عام مبا فيه من خميَّمات وجتمُّ

ة االأ�شد. فل�شطينية، كان ملخيَّم الربج ال�شمايل ح�شّ
 فنتيجًة ل�شوت الق�شف واأزيز الطائرات االإ�شرائيلية، 
حيُث  احلولة،  نادي  مللجاأ  اآنذاك  الفل�شطينيون  توافد 
باأنَّ  منهم  ا  ظنًّ وال�شيوخ  واالأُّمهات  االأطفال  احتمى 
باملر�شاد،  لهم  كان  املوت  ولكّن  �شيحميهم،  امللجاأ 
حيُث اأقدمت الطائرات االإ�شرائيلية يف ذلك اليوم على 
ى ال�شت�شهاد عدٍد كبرٍي من  ق�شف امللجاأ بوح�شّية ما اأدَّ
ا  �شخ�شً وت�شعني  �شتة  عددهم  جتاوز  داخله  املحتمني 
العدو  ا�شتخدام  جّراء  اأج�شادهم  وذابت  حرًقا  ماتوا 
م دوليًّا. وب�شبب �شّدة  االإ�شرائيلي �شالح الف�شفور املحرَّ
ذوبان اأج�شاد ال�شهداء مل يكن من املمكن حّتى التمييز 
والرجال،  الن�شاء  بني  اأو  والكبار  االأطفال  اأج�شاد  بني 
نقِل  ر  لتعذُّ ا�شت�شهادهم  مكان  يف  ال�شحايا  فُدِفَن 
اإىل املقربة، و�ُشيِّد يف ذلك  عة واملحرتقة  اجُلثث املقطَّ
ين�شى  املكان ن�شب تذكاري تخليًدا لذكراهم ولكي ال 

اأحد دماء ال�شهداء الّطاهرة.

ال�صهيدة احلّية
اأُطِلَق عليها لقُب "ال�شهيدة احلّية" الأنَّها كانت الناجية 
الوحيدة من جمزرة نادي احلولة. هي ملعات حممد طه 
ابنة خميَّم الربج ال�شمايل وال�شاهدة على هول املجزرة 
وب�شاعتها. كانت ملعات تعي�س يف منزل جّدتها يف املخيَّم 
لكون اأهلها حما�شرين يف مدينة بريوت ب�شبب ظروف 
ابنة  جلاأت  احلرب  وطاأة  ا�شتّدت  وعندما  احلرب، 
اإىل  مدنيني  من  معها  ومن  اآنذاك  عاًما  ع�شر  الثالثة 

امللجاأ.
ت  وحول اأحداث ذلك اليوم تقول ملعات: "بعد اأن ا�شتدَّ

اأوينا اإىل امللجاأ لكي  وطاأة احلرب وت�شارعت وتريتها، 
اأين  من  نعرف  مل  وفجاأًة  اأماًنا.  اأكرث  مكاٍن  يف  نكون 
اأتى الق�شف، اإذ قامت طائرات االحتالل االإ�شرائيلي 
بق�شِف باب امللجاأ، وعندما هربنا باجّتاه الباب الثاين 
اأفّكر ب�شيء  اأو  اأَر  فته كذلك، ويف هذه اللحظة مل  َق�شَ
اليوم  تزال حتى  ال  والتي  اأمامي  االأ�شالء  �شورة  �شوى 

حمفورًة يف ذاكرتي".
اأياٍد  بني  نف�شي  وجدُت  ا�شتيقظُت،  اأن  "بعد  وت�شيف: 
احلمراء  داوود  جنمة  ُم�شعفي  اأنَّ  وعرفُت  اإ�شرائيلية، 
التابعة للكيان االإ�شرائيلي ُهم َمن نقلني اإىل م�شت�شفى 
اإىل  ف  اأتعرَّ مل  املحتّلة.  الفل�شطينية  االأرا�شي  داخل 
ج�شدي حينها ب�شبب ت�شّوهه بالكامل، كما اأّنهم منعوا 
ال�شليب االأحمر من زيارتي وعاملوين كاأ�شريٍة لديهم. 
فكانوا  تعذيبي،  عن  يتوانوا  مل  واأملي  اإ�شابتي  ورغم 
رونه على ج�شدي  ي�شعون ال�شالح مال�شًقا لراأ�شي ومُيرِّ
املليء بالندوب واحلروق لكي ينتزعوا مني اعرتاًفا ال 

اأملكه حتى".
قائلًة:  ملعات  جُتيب  لبنان،  اإىل  عودتها  كيفية  وعن 

يف ذكراها الـ36.. 
فل�شطينيون يروون حكايتهم مع جمزرة "نادي احلولة"

  منُذ اأكرث من �صتٍة وثالثني 
عاًما يف مدينة �صور، وحتديًدا 
يف خميَّم البج ال�صمايل، 
ح�صلت الفاجعة الكبى، اإذ 
ت  ِبغرَ ا�صتحالرَ املخيَّم ركاًما، و�صُ
اجلدران بالدماء بدل الطالء، 
لت �صحكات االأطفال  وحتوَّ
اإىل �صمٍت ُمطبٍق وحكايات 
اجلارات اإىل ق�ص�ٍص من�صيٍة 
حنيرَ ارتكبت )اإ�صرائيل( 
واحدًة من اأب�صع جمازرها بحقِّ 
الفل�صطينيني.
 ففي ال�صابع من حزيران عام 
ت قوات االحتالل  1982 ق�صفرَ
االإ�صرائيلي ملجاأ نادي احلولة 
ن فيه ب�صواريخ واأ�صلحٍة  مبرَ
ا بزعم وجود  مة دوليًّ حُمرَّ
مقاتلني فل�صطينيني فيه، 
فكانت تلك املجزرة �صاهد 
عيان على اإجرام الكيان 
االإ�صرائيلي وتنكيله بال�صعب 
. الفل�صطيني اأينما حلَّ وُوِجدرَ
تقرير: نادرة �صرحان
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والعزل  للتعذيب  �س  اأتعرَّ �شهرين  ملدة  "بقيُت 
االنفرادي والر�س بخراطيم املياه، ولكن عندما 
دوا باأنَّ ال فائدة مني اأطلقوا �شراحي وُعدُت  تاأكَّ

حينها اإىل لبنان".
وب�شوؤال ملعات عن رمزّية لقب "ال�شهيدة احلية" 
ال�شهيدة احلّية فخٌر  "لقُب  تقول:  لها،  بالن�شبة 
لكي  حّية  اأبقى  اأن  اهلل  �شاء  فقد  يل،  بالن�شبة 
ولكن  االحتالل،  همجية  على  �شاهدًة  اأكون 
اأُمنيتي االآن هي اأن اأحظى بالفخر االأكرب وهو اأن 
يف  ال�شهداء  بقافلة  واألتحَق  بحّق  �شهيدًة  اأ�شبح 

�شبيل الوطن".

جراٌح ال ُت�صفى وذكرياٌت تاأبى الن�صيان
مع  ة  اخلا�شّ روايته  احل�شني  ح�شني  الأحمد 
ه خ�ِشر  املجزرة، فهو مل يكن حينها يف امللجاأ لكنَّ
عائلته التي ق�شت حتت الق�شف، ومل يعلم بذلك 

اإاّل بعد ثالثة اأيام الأنَّه كان يف مدينة �شيدا.
ويقول احل�شني ملجّلة "القد�س": "خ�شرُت اإحدى 
اعتقلتني  اأن  بعد  احلرب  فرتة  خالل  عيَني 
بتني، ففقدُت  )اإ�شرائيل( يف معتقل اأن�شار وعذَّ
عملي، ولكي اأُعيل اأُ�شرتي وافقُت على عر�س اأخي 
باأن اأعمل معه على عربة لبيع البندورة يف �شيدا، 

وتركُت اأهلي يف خميَّم الربج ال�شمايل".
من  متنعنا  احلرب  ظروف  "كانت  ويتابع: 

اإاّل  اأخبار  ة  اأيَّ عنهم  اأعرف  اأكن  فلم  التوا�شل، 
اإىل �شيدا واأخربين، كما  اأحد املعارف  اإذا جاء 
الثالثة  اأوالدي  ا�شت�شهد  عندما  متاًما  ح�شل 
ابني  وزوجة  وزوجتي  واأمي  االثنتان  وابنَتاي 

وحفيدتي".
بقوله:"ال  رحلوا  َمن  ُم�شتذِكًرا  حديثه  ويختُم 
جانبهم  اإىل  اأجل�س  لكي  لهم  قبور  ُتوَجد 
ني اأذهب كلَّ يوم  واأخربهم با�شتياقي لهم، ولكنَّ
اإىل نادي احلولة حيُث الن�شب التذكاري، واأقراأ 
الأرواحهم الفاحتة من املكان الذي عادت فيه اإىل 

خالقها".
بدورها حتمُل �شماح حممد عبداهلل ذكرى األيمة 
فرًدا من   15 اأكرث من  فقد خ�شرت  يف جعبتها، 
اإخوتها  بينهم  من  املجزرة  هذه  يف  عائلتها 

االأربعة.
ُدِفَن  "ُهنا  املقربة:  اإىل  ُم�شريًة  �شماح  وتقول 
اإخوتي االأربعة باأ�شالئهم بعد اأن ذابت اأج�شادهم 
داخل امللجاأ. رغم مرور 36 عاًما على رحيلهم، 
نا ما زلنا يف العائلة ن�شتذكرهم ونبكي على  ولكنَّ
فراقهم، وكاأّنه كان يف االأم�س القريب، ويف الوقت 
ذاته نحُن نفتخر باأّننا اأهل ال�شهداء، فهذا �شرٌف 
ني دائًما اأقول للعامل اأجمع اإنَّ حقَّ اإخوتي  لنا، لكنَّ
ولو  )اإ�شرائيل(  من  و�شننتقُم  هدًرا،  يذهب  لن 

كان اآخر يوٍم لنا".
لكلِّ  املرافقة  الكلمة  "جمزرة"  كلمة  وتبقى 
َر  وجوٍد فل�شطيني على مرِّ ال�شنني، فمنُذ اأن ُهجِّ
وب�شاعة  احلرب  ويالت  ُيواجُه  وهو  الفل�شطيني 

املجازر االإ�شرائيلية.
ملعات، اأحمد، �شماح وغريهم الكثريون من خميَّم 
املجزرة  تلك  يف  الكثري  خ�شروا  ال�شمايل  الربج 
بل  عميًقا،  حزًنا  قلوبهم  يف  يحملون  زالوا  وما 
اإنَّ كلَّ بيٍت يف اأرجاء املخيَّم يحمُل وجًعا ويعي�س 

جرًحا منذ اأيام املجزرة لغاية يومنا هذا.

ملعات طه: لقُب ال�شهيدة 
احلّية فخٌر بالن�شبة يل، فقد �شاء 

اهلل اأن اأبقى حّية لكي اأكون �شاهدًة 
على همجية الحتالل

�شماح عبداهلل: رغم مرور 36 
نا ما  عاًما على رحيلهم، ولكنَّ

زلنا يف العائلة ن�شتذكرُُهم ونبكي 
على فراقهم، وكاأّنه كان يف الأم�س 

القريب

اأحمد احل�شني: 
ل ُتوَجد قبور 

لعائلتي لكي اأُخرَبهم 
با�شتياقي لهم، 

ني اأذهب كلَّ  ولكنَّ
يوم حيُث الّن�شب 

التذكاري، واأقراأ 
لأرواحهم الفاحتة من 
املكان الذي عادت 

احمد احل�صنيفيه اإىل خالقها �صماح عبداهلل ملعات طه



16

وفوق كلِّ ذلك يعاين اأهايل خميَّم 
ي�شل  والذين  الرباجنة،  برج 
ن�شمة،   45،000 نحو  اإىل  عددهم 
جّراء  �شعبًة  معي�شّيًة  اأو�شاًعا 
وال�شائقة  العمل  فر�س  ندرة 
يف  املخيَّم  يف  العاّمة  االقت�شادية 
وعدم  "االأونروا"  تقلي�شات  ظلِّ 
يتواءم  مبا  اخلدمات  تقدميها 
ما  املخيَّم،  يف  االأو�شاع  ورداءة 
حالة  يف  املحلِّي  املجتمع  ي�شع 
م�شاعدات  الأّية  وانتظار  ترقُّب 
�شات منّظمة التحرير  رها موؤ�شَّ ُتوفِّ
"االحتاد  ومنها  الفل�شطينية، 
العام للمراأة الفل�شطينية"، وبع�س 
اجلهات الدولية َوْفَق حديث ع�شو 
الفل�شطينية  للمراأة  العام  االحتاد 

متام البيتم.
 Habitat for(

املراأة  واحتاد   )Humanity
�صريكان يف مـدِّ العون لالأهايل

 )Habitat for Humanity(
يف  �شت  تاأ�شَّ عاملية  مة  منظَّ هي 
ولها  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ومن  العامل،  يف  الفروع  ع�شرات 
الذي  االأو�شط  ال�شرق  فرع  بينها 
وتطال  ولبنان.  االأردن  ي�شمل 
جميع  االإن�شانية  املنّظمة  ِخدمات 
اإذا  ا  عمَّ النظر  بغ�س  اجلن�شيات 
الالجئني،  اأو  املقيمني  من  كانوا 
واملناطق  املخيَّمات  م�شتوى  على 
اليوم  مة  املنظَّ ذ  وُتنفِّ والبلدات. 
الرباجنة  برج  خميَّم  يف  م�شروًعا 
ل  التدخُّ االأول  م�شتويني؛  على 
البيوت  يف  املقيمني  ل�شالح 
ال�شحية  التمديدات  تاأمني  جلهة 
واحلفاظ  وملحقاتها،  ال�شليمة 

بتوفري  واالأمن  ال�شالمة  على 
واأبواب  نوافذ  من  البيت  مكّونات 
حديثة،  مبوا�شفات  وغريها 
ال�شاأن  ل�شالح  خل  التدُّ والثاين 
قاعـدة  على  العام  االجتماعي 
واأبرزها  االأخطار،  من  احلماية 

االأخطار الكهربائية.
ع�شو  ُت�شري  ال�شياق،  هذا  ويف 
للمراأة  العام  "االحتاد  قيادة 
بريوت  منطقة  يف  الفل�شطينية" 
تعاوٍن  وجود  اإىل  ال�شافعي  جنان 
"االحتاد  بني  ما  قائٍم  وتن�شيٍق 
العام للمراأة الفل�شطينية" – فرع 
لبنان ممثَّاًل برئي�شته اآمنة جربيل 
 Habitat for( مة  ومنظَّ
اأربع  منُذ   )Humanity
�شنوات، وحتديًدا يف جمال ترميم 
خميَّمات  م�شتوى  على  البيوت 

باتت الع�شوائّيُة �شمًة 
ا على  ر �شلبيًّ عاّمًة ُتوؤثِّ
خمتلف مناحي احلياة يف 
م برج الرباجنة الواقع  خميَّ
يف �شواحي العا�شمة 
اللبنانية بريوت. فزحمـة 
العمران العمودي 
م  الع�شوائي يف املخيَّ
الذي ل تتجاوز م�شاحته 
ر اأدواًرا وغرًفا  1 كلم2 ُتوفِّ
اإ�شافّيًة ملواكبة الأعداد 
املتزايدة لأفراد العائلة 
ها يف ذات  الواحدة، لكنَّ
الوقت حترم املنازل 
وقاطنيها من نور ال�شم�س 
والتهوئة ال�شحّية، زد 
عليها ع�شوائّية التمديدات 
الكهربائية، و�شيق الأزّقة 
باتها الال  املعتمة وت�شعُّ
ُمتناهية.

)Habitat for Humanity( التعاون بني
 والحتاد العام للمراأة الفل�شطينية
م برج الرباجنة م�شاهمة يف حت�شني اأو�شاع خميَّ

حتقيق: وليد دربا�س
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بريوت.
يجري  احلايل  "امل�شروع  وُت�شيف: 
على  العمل  تلحظ  معايري  َوْفَق 
تاأهيل ما يلزم على �شعيد املطابخ، 
والغرف،  والنوافذ،  واحلّمامات، 
واالأبواب، وغري ذلك، ب�شقف تكلفة 
ى 1500دوالر اإاّل يف حال  مالية ال تتعدَّ
يف  ح�شل  كما  ملّحة،  حاجة  وجود 
بيت ال�شيدة بهية عكر حيُث و�شلت 

تكلفة ال�شيانة اإىل 2500دوالر".
االحتاد  مع  ال�صراكة  اختيار 
على  اطالعه  �صعة  �صببه 

اأحوال النا�ص
تردُّ ع�شو قيادة االحتاد العام للمراأة 
عدلوين  ندى  بريوت  منطقة  يف 
الهابيتات  منظمة  اختيار  �شبب 
يف  ملواكبتها  حتديًدا  املراأة  احتاد 
االحتاد  اطالع  اإىل  العمل  جوالت 
وحتليه  النا�س  ومعاناة  اأو�شاع  على 
واملو�شوعية  وامل�شداقية  بال�شفافّية 
الفتًة  املانحة  اجلهات  توجيه  يف 
�شمن  االحتاد  عمل  فريق  اأنَّ  اإىل 
 : هنَّ اأخـوات   5 من  ن  يتكوَّ امل�شروع 
البيتم،  ومتام  ال�شافعي،  جنان 
مو�شى،  و�شعدة  اإ�شماعيل،  واإميان 
"نحُن  وتردف:  عدلوين.  وندى 
بدون  متطّوعات  ب�شفة  نعمل 
منّظمة  مندوبي  ه  وُنوجِّ مقابل، 
امليدانية  اجلوالت  خالل  الهابيتات 
اأهمية يف  االأكرث  �شوب االحتياجات 
بني  كالتَّما�س احلا�شل  النا�س  حياة 
�شبكَتي املياه والكهرباء مثاًل، والذي 
يوؤّدي الإ�شابة اأبناء املخيَّم ب�شعقات 
واالآخر.  احلني  بني  كهربائية 
َخ�ِشَر  فقط  ون�شف  عام  فخالل 
حياتهم  ا  �شخ�شً اأربعني  من  اأكرث 
ال�شبكات  مبحاذاة  مرورهم  ب�شبب 
ال�شّيقة،  املخيَّم  اأزّقة  يف  املتداخلة 
امل�شكلة  هذه  اإ�شافة  ا�شتدعى  ما 

الأجندة عمل امل�شروع".
وت�شرب ع�شو االحتاد وفريق العمل 
التنبُّه  البيتم مثااًل على كيفية  متام 
"خالل  قائلًة:  املخّيم  الحتياجات 

فل�شطني  جامع  مبحاذاة  جتوالنا 
�شعبة  )طلعة(  وجود  انتباهنا  لفت 
املاّرة  و�شالمة  �شحة  من  تنال 
ما  ال�شن،  وكبار  العجزة  وخا�شة 
اأجندة  على  ا  اأي�شً اإدراجها  اقت�شى 
االأمور  كانت  هلل  واحلمد  امل�شروع، 

ت�شري بكلِّ �شال�شة وبدون عناء".
البنية  وحت�صني  بيوت  ترميم 

التحتية للمخيَّم
نة من  �شعدة احل�شني رّبة اأُ�شرة ُمكوَّ
ُتقيم  يتيمة،  وطفلة  اأفراد  خم�شة 
غرفة  من  يتاألَّف  باالإيجار  بيٍت  يف 
اأنَّهما  يبدو  ومطبخ  وحّمام  واحدة 
وقد  الغرفة.  م�شاحة  من  اقُتِطعا 
من  امل�شتفيدات  اإحدى  �شعدة  كانت 
حيُث  والتاأهيل،  الرتميم  م�شروع 
مياه  ب�شّخان  املنزل  دوا  "زوَّ تقول: 
وجملى  مياه،  وحنفيات  للحّمام، 
�شغري يف املطبخ، ومتَّ طالء الغرفة، 
جديد  وباب  اأملنيوم  نافذة  وتركيب 

للمنزل".
فتعي�ُس  عكـر  بهية  احلاجة  ا  اأمَّ  
اليوم وحدها بعد زواج اأبنائها وبناء 
بع�شهم بيوًتا لهم يف الطبقات الُعلوية 
وب�شوؤالها  االأ�شا�شي.  العائلة  لبيت 
لها  الرتميم  م�شروع  ره  وفَّ ما  حول 
وباب  نوافذ  برتكيب  "قاموا  تقول: 
للمدخل  حديدي  وباب  للحّمام، 
الرئي�س، اإ�شافًة اإىل حنفيات وخاّلط 
للمجلى و�شّفاط مياه، وقد زاد بع�س 
املر�شودة  امليزانية  �شمن  املال 
نُت  وزيَّ ب�شيًطا  مبلًغا  اإليه  فاأ�شفُت 
وُت�شيف:  ال�شيوف".  غرفة  واجهة 
"اأ�شكُر االأخوات يف االحتاد وكلَّ َمن 
منزيل،  و�شع  حت�شني  يف  �شاعدين 
اأ�شحاب  على  مينَّ  اأن  اهلل  واأدعو 

العون بال�شحة واخلري والعافية".
حتى  امل�شروع  اأنَّ  اإىل  البيتم  وُت�شري 
خميَّم  يف  منزاًل   97 رممَّ  قد  اليوم 
تاأهيل  اإىل  اإ�شافًة  الرباجنة،  برج 
وتزويدها  فل�شطني  جامع  طلعة 
بدرج و"درابزين" لت�شهيل ال�شعود 
واإجراء  العجزة،  ل�شالمة  و�شماًنا 

على  للجدران  �شيانة  اأعمال 
وتزيينها  وطالئها  الطلعة  طريف 
مياه  �شبكَتي  وف�شِل  بالر�شومات، 
بع�شهما،  عن  والكهرباء  ال�شفة 
وحتديًدا يف منطقة العاملية وب�شكل 
جزئي، الفتًة اإىل اأنَّ املياه من النوع 
وُت�شتعَمل  لل�شرب،  ت�شلح  وال  املالح 

لغريها من االأغرا�س.
تنفيذ م�صروع االإنارة

ح�شب  املخيَّم  اإنارة  م�شروع  ُيَعدُّ 
فريق  يف  االحتاد  ممثِّالت  حديث 
وناجحة  مهّمًة  خطوًة  امل�شروع  عمل 
االأهايل  لدى  امللّحة  احلاجة  ُتلّبي 
حيُث اأنَّ احل�شول على الكهرباء من 
لدى  ويومي  دائم  هاج�س  ال�شركة 
منطقة  يف  ًة  وخا�شّ النا�س،  عاّمة 
الوزان، اإذ ُيحَرمون منها ب�شكل �شبه 
دائم رغم اأنَّ كّل بيت يف املخّيم يدفع 

مبلغ 10،000ل.ل كبدل.
من ناحيته، يو�شح التِّقني يف م�شروع 
االإنارة ع�شو جلنة جورة الرتا�شحة، 
االإنارة  "م�شروع  اأنَّ  ر�شوان  حممد 
جتربة جديدة هي االأوىل من نوعها 
ر حمايًة  ًة اأنَّها �شُتوفِّ يف املخيَّم خا�شّ
الكهربائية،  االأخطار  من  للماّرة 
املظلمة  االأزّقة  اإ�شاءة  على  عالوًة 
�شالمة  يحفظ  ا  ممَّ ونهاًرا  لياًل 

ًة االأطفال". اجلميع وخا�شّ
وي�شيف: "اقت�شى امل�شروع مـدَّ �شبكة 
عت  مب�شاحة بلغت )2912 مرًتا( وتفرَّ
عة  موزَّ اإ�شاءة  نقطة   )813( عنها 
وعدد  القدمية  الرتا�شحة  جورة  يف 
من املناطق منها: )النجدة، الكلمة 
االأ�شوح،  طاقـة،  اأبو  �شاحة  الطّيبة، 
والالفت  بل�س...(.  �شينما  العالول، 
عن  اال�شتغناء  باإمكانه  امل�شروع  اأنَّ 
لت�شغيله،  لل�شركة  الرئي�س  التيار 
نه من العمل  كِّ َم بطريقة مُتَ مِّ الأنَّه �شُ
بقوة )8 اأمبري(، واأ�شحاب املوّلدات 
املحرتم  دعبول  وال�شيد  اخلرّيون، 
الديزل  موّلدات  من  بتاأمينها  ع  تربَّ
ا وبكل ُي�شر من خالل  ته، واأي�شً خا�شّ

علب ال�شيانة الكهربائية".

بهيه عكر

متام البيتم

جنان ال�صافعي

�صعدة احل�صني

حممد ر�صوان

ندى عدلوين
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الفنون  فرقة  ُت�شارك  ر�شالتها  مع  وان�شجاًما 
ال�شعبية يف مهرجان فل�شطني الدويل، والذي �شمل 
هذا العام تنظيَم عرو�ٍس وور�شات فنية وحلقات 
وخارجها،  فل�شطني  داخل  مناطق  عّدة  نقا�س يف 
بهدف تعزيز التوا�شل والرتابط بني اأبناء ال�شعب 
فكانت  حمّطاتها،  اأحد  لبنان  كان  حيُث  الواحد، 
مي  وُمنظِّ بالفرقة  اللقاء  فر�شة  "القد�س"  ملجّلة 

احلفل يف خميَّم البداوي �شمايل لبنان.

عن  ُيعّب  حدٌث  الدويل  فل�صطني  مهرجان 
الق�صايا الوطنية

ُيعدُّ مهرجان فل�شطني الدويل اأحد اأهمِّ املهرجانات 
الفنّية الفل�شطينية التي ُت�شارك فيها فرق �شعبية 
و�شيلًة  ل  وُي�شكِّ وفل�شطينية،  وعربية  عاملية  وفنية 
بالعامل، وك�شر احل�شار الذي  اإبداعيًة لالت�شال 
عقود.  منذ  الفل�شطينيني  على  االحتالل  فر�شه 
وهذا العام، اختارت اللجنة التح�شريية للمهرجان 
�شعار )70 عاًما على النكبة و70 عاًما من الن�شال 

من اأجل العودة( كعنوان لن�شخته التا�شعة ع�شرة، 
ال�شعبي"  "الفن  مركز  مديرة  تقول  ذلك  وحول 
عاٍم  "كلَّ  حموري:  اإميان  للمهرجان  م  الـُمنظِّ
الق�شايا  من  ق�شية  على  ال�شوَء  املهرجان  ُي�شلِّط 
واخلارج،  الداخل  يف  الوطني  الواقع  مت�ّس  التي 
وقد اخرتنا هذه املّرة هذا العنوان الأنَّه ُيعربِّ عن 
الكّل الفل�شطيني يف ذكرى النكبة، وتاأكيًدا على اأنَّ 
�ٌس لدى �شعبنا وغري قابل  حّق العودة هو حقٌّ مقدَّ
ة  ف. وما مُيِيّز املهرجان هذا العام اأنَّها املرَّ للت�شرُّ
فل�شطني،  فعالياته خارج  فيها  م  ُتنظَّ التي  االأوىل 
اإىل  ذهبنا  ذلك  وبعد  اهلل  رام  من  انطلقنا  فقد 
حيفا، وبعدها اإىل جنني، ُثمَّ اإىل االأردن، فلبنان، 
و�شنختتم املهرجان يف غّزة يف التا�شع والع�شرين 
رغم  واحد  ج�شد  اأنَّنا  ل�شعبنا  لنقول  متوز،  من 
الت�شتُّت اجلغرايف وال�شيا�شي الذي يفر�شه علينا 
قنا  ُيفرِّ ال  واحدة  يًدا  �شنبقى  ونحن  االحتالل، 

اأحد".
باأهايل  الوطن  من  القادم  الوفد  لقاء  عن  ا  اأمَّ

دائم  واّطالع  توا�شل  "نحُن على  فتقول:  ال�شتات 
على اأو�شاع �شعبنا يف ال�شتات، ويف كلِّ مّرة جند 
منهم هذه اللهفة وال�شوق واحلنني، ولكن هذه املّرة 
فا�شت امل�شاعر حتى البكاء عندما كان اللقاء ما 
بني �شعبنا يف الداخل واخلارج، وهذا التوا�شل مل 

ولن ينتهي يف اأيِّ حلظة من اللحظات".
ت�شمن  البداوي  خميَّم  يف  "م�شوارنا  وُت�شيف: 
زياراٍت ملختلف موؤ�ّش�شات املجتمع املدين لالطالع 
ب�شكل �شامٍل على اأو�شاع �شعبنا يف املخيَّمات. وقد 
ا�شت�شفنا فرقة الفنون ال�شعبية يف االأردن ولبنان 
الفل�شطينية،  وثقافتنا  نا  لفنِّ ممثِّل  خري  الأنَّها 
يف  الفل�شطيني  ال�شباب  مع  �شتتوا�شل  والفرقة 
ال�شتات، و�شتكون لها عرو�س يف عدٍد من املناطق 
اللبنانية كبريوت و�شور، للتوا�شل كذلك مع اأهلنا 

يف لبنان".
ال�شتات نحُن  "نقول الأبناء  وتختم حديثها قائلًة: 
معكم، ولن نتخلَّى عنكم، فق�شية الالجئني ق�شية 
مركزية اأ�شا�شية وهي جوهر الق�شية الفل�شطينية، 

فرقة "الفنون ال�شعبية الفل�شطينية"
 تعزيٌز لروح النتماء للوطن وحمايٌة للُهوّية الثقافية من الندثار

نت فرقة  على مدى 39 عاًما متكَّ
الفل�شطينية" من  ال�شعبية  "الفنون 
اإثبات نف�شها كرائدة يف اأداء اللوحات 
ا وغناًء  ال�شعبية الفل�شطينية رق�شً
وعزًفا. ومنُذ انطالقتها حر�شت الفرقة 
على تعميق العالقة بني املجتمع 
والفلكلور بو�شفه اأحد اأهّم عنا�شر 
الُهوّية الثقافية الفل�شطينية واأكرثها 
ُعر�شًة ملحاولت ال�شرقة والتهويد من 
ِقَبل الحتالل الإ�شرائيلي، وعلى جعل 
الفنِّ الوطني اأداًة ُتعزِّز �شموَد وترابَط 
الفل�شطينيني يف اأماكن وجودهم 
كاّفًة.

حتقيق: م�شطفى ابو حرب
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حقِّ  عن  يتنازل  اأن  اأحد  ي�شتطيع  ولن 
اأهلنا يف ال�شتات بالعودة باإذن اهلل اإىل 

ديارهم".

اأبرز  اأحد  ال�صعبي  الوطني  الفنُّ 
الو�صائل الن�صالية

ال�شعبية  "الفنون  فرقة  �شت  تاأ�شَّ
بجهود   1979 عام  الفل�شطينية" 
والفّنانات  الفّنانني  من  جمموعة 
املتحّم�شني والواعدين، وهي من الفرق 
هذا  يومنا  حتى  ت  ا�شتمرَّ التي  القليلة 
يف  ح�شلت  التي  الظروف  كلِّ  رغم 
التوا�شل  بف�شل حفاظها على  فل�شطني 
داخل  ويف  ال�شتات  يف  �شعبنا  اأبناء  مع 
اأعمال  مدير  حديث  َوْفَق  نف�شه  الوطن 
الفرقة خالد قطام�س ملجّلة "القد�س".

الفن  ُيوؤديه  الذي  الدور  ة  اأهميَّ وحول 
قطام�س:  يقول  الفل�شطيني  ال�شعبي 
اجليل  اإىل  ونقله  بالرتاث  "االهتمام 
فهذا  االأهمّية،  غاية  يف  اأمٌر  اجلديد 
�شجر  جذور  من  ر  املتجذِّ الرتاث 
ال�شنني،  اآالف  عمره  فل�شطني  زيتون 
يف  امل�شروع  نا  وحقَّ تنا  ُهويَّ د  ُيج�شِّ وهو 
الفّنانون  لذا حِر�س  التاريخية،  اأر�شنا 
الفل�شطينيون على نقل الرتاث عرب نقل 

الفل�شطينية،  الوطنية  الفنية  التجربة 
طليعية  مراحل  اإىل  و�شلت  والتي 
الدول  من  العديد  على  بذلك  متقّدمًة 
كاّفًة،  امليادين  يف  والغربية  ال�شرقية 
والت�شامن  التاأييد  ك�شب  يف  و�شاهمت 
بها  والتعريف  الفل�شطينية  الق�شية  مع 

ب�شكل وا�شع".
وحول العالقة ما بني الداخل الفل�شطيني 
عن  النظر  "ب�شرف  يقول:  وال�شتات 
الفل�شطيني  فاإنَّ  ي�شكنها  التي  االأر�س 
، فالالجئ يف  اأينما حلَّ ا  يبقى فل�شطينيًّ
اأر�س  على  والفل�شطيني  البداوي  خميَّم 
ونف�س  الهمِّ  نف�َس  يت�شاركان  الوطن 
الق�شية، والتوا�شل مل ينقطع يوًما بيننا 
وبني فل�شطينيي ال�شتات، وعلى امل�شتوى 
العامل  الوطنّية  االأغنيات  كانت  الفّني 

امل�شرتك الذي ربطنا جميًعا".
الفنون  فرقة  اأنَّ  اإىل  قطام�س  ويلفت 
ال�شعبية مل ت�شَلم من حتري�س االحتالل 
االإ�شرائيلي منُذ تاأ�شي�شها نظًرا لربطها 
وحترير  والفّني  الثقايف  م�شروعها  بني 
ذلك،  خطورة  العدو  واإدراك  فل�شطني 
تكاملي  منحى  ذو  "الن�شال  ويردف: 
بح�شب  فيه  دوره  يوؤدي  �شخ�س  كلُّ 
من  والفنُّ  والثقافُة  وظروفه،  موقعه 
�شعبنا  لن�شال  املكّملة  االأ�شاليب  اأبرز 
وكما  ُعد،  ال�شُّ جميع  على  الفل�شطيني 
عرفات:  يا�شر  ال�شهيد  الرئي�س  قال 
هي  الفل�شطينية  الوطنية  )االأغنية 
واالأغاين  الفل�شطينية(،  البندقية  تواأم 
روح  تبثُّ  كانت  الفل�شطينية  الثورية 
حتى  زالت  وما  الثُّوار  قلوب  يف  الثورة 

يومنا هذا".

بني  التوا�صل  تعزيُز  ُفنا  هدرَ
الفل�صطينيني ودعُم �صموِدهم

عاًما(   15( قطام�س  رحى  انت�شبت 
عاَمني  منُذ  ال�شعبية  الفنون  فرقة  اإىل 
نعومة  منُذ  راَوَدها  حلًما  بذلك  قًة  حُمقِّ
الوطني  ال�شعبي  الفنَّ  ولكنَّ  اأظفارها. 
د هواية تطمح  لها جمرَّ بالن�شبة  يكن  مل 
اأهّم  هادفة  ر�شالة  ا  واإنَّ ملمار�شتها، 
الفل�شطيني،  التوا�شل  تعزيز  ركائزها 

نا نعي�س يف الوطن  حيُث تقول: "�شحيٌح اأنَّ
يف  �شعبنا  وهموم  ق�شايا  ولكنَّ  املحتل، 
يف  احل�شور  دائمة  واخلارج  ال�شتات 
م�شرَتك  وهدفنا  واأحاديثنا،  اأذهاننا 
ر وطننا من االحتالل ويعود  وهو اأن يتحرَّ
ذلك  ولتحقيق  ديارهم،  اإىل  الالجئون 
املتاحة  الو�شائل  بكلِّ  الن�شال  من  بدَّ  ال 
اأنواعه،  بجميع  الوطني  الفّن  بينها  ومن 
رة يف  املتجذِّ الوطنّية  االأغنيات  �شيما  وال 
بالوطن  تربطنا  والتي  ووجداننا  وعينا 
املهّجرين  �شمود  وتعّزز  اأكرث،  واالأر�س 

منه".
البداوي  ملخيَّم  زيارتنا  "خالل  وت�شيف: 
ك  لـَم�شنا حجَم االإ�شرار والعزمية والتم�شُّ
الالجئني  اأهلنا  لدى  الوطن  اإىل  بالعودة 
والغربة  ال�شتات  ومرارة  عذابات  رغم 
واأمُلنا  ُيعانونها،  التي  اليومّية  واللجوء 
امليمونة،  عودتهم  ق  تتحقَّ باأن  كبري  باهلل 

فلن ي�شيَع حقٌّ وراَءه ُمطاِلب".
يف  امل�شاريع  ق  ُمن�شِّ ُي�شري  جهته،  من 
العام  منُذ  اإليها  واملنت�ِشب  الفرقة، 
2006، اأن�س اأبو عون اإىل اأنَّ فكرة �شمول 
بفعاليات  العام  هذا  ال�شتات  خميَّمات 
ا  واإنَّ ال�شدفة  وليدة  تكن  مل  املهرجان 
ويو�شح:  وتخطيط.  درا�شة  بعد  جاءت 
يف  دبكة  فرقة   14 بنا  درَّ ال�شابق  "يف 
اإقبااًل  حينها  ووجدنا  املخيَّمات،  خمتلف 
الفل�شطينية  الدبكة  تعلُّم  على  كثيًفا 
للوطن  واحلنني  بالعاطفة  مدفوًعا 
وال�شغف، فرغبنا يف اإعادة هذه التجربة، 
العديد من  توا�شل مع  نا على  اأنَّ �شيما  ال 
توا�شلنا  وقد  املخيَّمات،  داخل  اجلهات 
وكان  ولبنانية،  فل�شطينية  �شات  موؤ�شَّ مع 
هدفنا االأ�شا�شي هو اأن نربط الفل�شطيني 
ز  ُنعزِّ واأن  ارتباط،  اأهم  وهذا  بذاته، 
التوا�شل بني كلِّ �شرائح �شعبنا يف الداخل 

واخلارج".
كبري،  "م�شروعنا  بالقول:  كالمه  ويختم 
ذات  اإن�شانية  وطنية  ق�شية  وق�شّيتنا 
الكافية  الطاقة  لديه  و�شعبنا  ُبعٍد عاملي، 
ليكمل امل�شوار، وما هذه الظروف ال�شعبة 
باإذن  �شتمرُّ  �شيف  غيمة  اإاّل  والتحّديات 

اهلل، لتبزغ �شم�س احُلرّية واال�شتقالل".

ان�ص ابو عون

اميان حموري

خالد قطام�ص

رحى قطام�ص
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الأ�شباب التي تعل ال�شخ�س 
القيد" "مكتوم 

الفرد  التي جتعل  االأ�شباب  د  تتعدَّ
"مكتوم القيد" وياأتي يف مقّدمها 
اأبنائهم  لت�شجيل  االأهل  اإهمال 
فرتة  مرور  وبعد  والدتهم،  بعد 
ال�شعب  من  ي�شبح  ُمعيَّنة  زمنية 
االأ�شخا�س،  هوؤالء  َن�َشب  اإثباُت 
لهم اإىل "مكتومي قيد".  ا ُيحوِّ ممَّ
اأ�شف اإىل ذلك اأنَّ بع�س "مكتومي 
القيد" جاوؤوا نتيجة عالقات غري 
واالأمهات،  االآباء  بني  �شرعية 
زمنية  فرتة  بعد  االآباء  واختفاء 
عن  عاجزات  االأمهات  لت�شبح 

اإثبات َن�َشب اأبنائهن.
جديدة  �شريحة  اإليهم  ُت�شاف 
وهي الوالدات الناجتة عن الزواج 

املدين الذي يح�شل على االأرا�شي 
وزارة  تزال  ال  والذي  اللبنانية، 
يومنا  –حتى  اللبنانية  الداخلية 
يف  عقوده  ت�شجيل  ترف�س  هذا-  
االأبناء  ي�شع  ما  النفو�س،  دوائر 
الذين ياأتون نتيجة لهذه الزيجات 

يف نف�س خانة "مكتومي القيد".
ر االإح�شائّيات عدد االأفراد  وُتقدِّ
"مكتوم  �شفة  يحملون  الذين 
�شخ�س،  األف   80 بنحو  القيد" 
ت�شري  جديدة  اإح�شائّيات  اأنَّ  اإالَّ 
اإىل اأنَّ هذه االأرقام قدمية العهد 
 120 نحو  اإىل  ارتفاعها  ر  وُتقدِّ

األف �شخ�س.
من  نحُن  القيد..  مكتومو 

فل�شطني
بالن�شبة  الكربى  الّطامة  تكمن 

لعدد من الفل�شطينيني يف حتوُّلهم 
اإىل "مكتومي قيد" نتيجَة التهجري 
الفل�شطيني  عاناه  الذي  الق�شري 
اللبنانية  احلرب  اندالع  بعد 

االأهلية يف العام 1975.
"مكتومي  حكاية  ف�شول  وتعود 
العام  اإىل  الفل�شطينيني  القيد" 
1976 اإثر ح�شار خميَّم تل الزعرت 
الفل�شطينية  العائالت  ونزوح 
ق�شًرا اإىل ما كان ُيعرف بـ"بريوت 
الغربية". فبعد التهجري الق�شري 
من املخيَّم، مل ي�شتطع عدٌد كبرٌي 
اأوراقه  اإنقاذ  الفل�شطينيني  من 
الر�شمية التي -على ِقلَّتها- كانت 
ال�شخ�س  هذا  اأنَّ  باإثبات  كفيلة 
يف  فل�شطيني  الجئ  هو  ذاك  اأو 

لبنان.

القيد" هو  "مكتوم 
واحٌد من امل�شطلحات 
ال�شهرية يف لبنان، 
د  وعلى الرغم من تعدُّ
ل  الأ�شباب التي حُتوِّ
ال�شخ�س اإىل "مكتوم 
ها جميًعا  قيد"، اإّل اأنَّ
توؤّدي اإىل نتيجة واحدة 
هي اأنَّ ال�شخ�س ل قيود 
له يف الدوائر الر�شمية 
اللبنانية ول �شخ�شية 
قانونية له اأمام 
القانون اللبناين.
ومبجرَّد اأن يكون املرء 
القيد" فاإنَّ  "مكتوم 
ذلك يعني حرمانه 
من حقوقه يف الطبابة 
والعمل والدرا�شة، 
بالإ�شافة اإىل حرمانه 
من حقوقه املن�شو�س 
عليها يف جميع 
املعاهدات الدولية 
التي حتمي الأ�شخا�س، 
ل معها املرء اإىل  ليتحوَّ
جمرَّد رقم غري ُمعرَتف به 
من ِقَبل الدول.

 مكتومو القيد يف لبنان..
 بع�شهم من فل�شطني
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العام  يف  نف�شه  ال�شيناريو  ر  وتكرَّ
االإ�شرائيلي  االجتياح  1982بعد 
�شربا  جمزرة  وتنفيذه  للبنان 
ما  �شحّيتها  راح  التي  و�شاتيال 
ن  يتمكَّ ومل  �شهيد،   3500 يقارب 
عدد كبري من الناجني الفل�شطينيني 
َن�َشبهم ب�شبب فقدانهم  اإثبات  من 
اأوراقهم  جميع  و�شياع  ذويهم 
لهم اإىل "مكتومي  الر�شمية، ما حوَّ

قيد" لدى ال�شلطات اللبنانية.
رحم  من  حلول  اجرتاح 

املعاناة
التي  ال�شّيئة  لالأو�شاع  نتيجًة 
"مكتوم  �شفة  يحمل  َمن  يعي�شها 
القيد" يف لبنان يحاول عدٌد كبرٌي 
لهم  توّفر  اأ�شاليب  ابتكار  منهم 

العي�س الكرمي ولو باحلد االأدنى.
اخلام�س  العقد  يف  "م.ع." �شّيدة 
يف  عائلتها  فقدت  العمر  من 
ومع  و�شاتيال،  �شربا  جمزرة 
اأمل  كلَّ  فقدت  لعائلتها  فقدانها 
اأنَّها  ُتثِبُت  اأوراق  على  باحل�شول 
وعلى  الفل�شطينية.  التابعية  من 
رة  املتكرِّ حماوالتها  من  الرغم 
اأنَّها  ُتثِبُت  �شهادة  على  للح�شول 
اأنَّ جميع حماوالتها  اإاّل  فل�شطينية 
تقول:  ذلك  وعن  بالف�شل.  باءت 
يف  كنُت  عائلتي  فقدُت  "عندما 
ال�شابعة من عمري، ومع فقدانهم 
ومعها  الثبوتية،  اأوراقي  �شاعت 
وُت�شيف:  م�شتقبلي".  �شاع 
فل�شطينية،  اأنَّني  يعلم  "اجلميع 
�شاتيال،  خميَّم  ان  �ُشكَّ من  واأنا 
لكن لي�س يف و�شع اأحد اإثبات كوين 
مكتومة  اأنا  وبالتايل  فل�شطينية، 

القيد".
"مكتومة قيد"  اإىل  اء حتوُّلها  وجرَّ
ها يف التعلُّم  ُحِرَمت "م.ع." من حقِّ
ة،  واخلا�شّ الر�شمية  املدار�س  يف 
ها يف العمل، فما كان منها  ومن حقِّ
اإالَّ اأن تعلَّمت مهنة اخلياطة. هذه 

الرغم من مردودها  املهنة، وعلى 
قوتها  لـ"م.ع."  رت  وفَّ ال�شئيل، 
د  وتوؤكِّ اليومي.  عائلتها  وقوت 
احل�شول  حاولت  اأنَّها  "م.ع." 
على اأكرث من وظيفة يف موؤ�ّش�شات 
حيازتها  عدم  اأنَّ  غري  ة  خا�شّ
يجعل  كان  الثبوتية  االأوراق 

�شات ترف�س توظيفها. املوؤ�شَّ
"م.ع."  ت�شتطع  مل  زواجها  وبعد 
من  الرغم  على  الزواج  ت�شجيل 
اقرتانها ب�شخ�س فل�شطيني ب�شبب 
ال�شنية  ال�شرعية  املحكمة  رف�س 
اإىل  دفعها  ما  زواجها،  ت�شجيل 
طفلتها  بعد  االإجناب  عن  التوقُّف 
االأوىل "زينب ب."، وتقول "م.ع.": 
"مل اأُِرد الأوالدي اأن يعي�شوا الق�شة 
ما  وهذا  ع�شُتها،  التي  املحِزنة 
االإجناب  عن  التوقُّف  اإىل  دفعني 
لت  حتوَّ التي  االأوىل  طفلتي  بعد 

بدورها اإىل مكتومة قيد".
 24 اليوم  العمر  من  تبلغ  زينب 
اأطفال  الأربعة  اأُمٌّ  وهي  عاًما، 
اأنَّها  مع  القيد  مكتومو  جميعهم 
لكنَّ  لبناين،  �شخ�س  من  متزوجة 
ت�شجيل  ترف�س  ال�شرعية  املحاكم 
ُتثِبُت  اأوراق  دون  من  زواج  اأّي 
ّني  مُتَ وكوالدتها  الزوَجني.  هوية 
َفها القانون  زينب النف�س باأن ُين�شِ
اللبناين مبنحها واأطفالها هويًة اأو 
د  اإنَّهم لي�شوا جمرَّ اإثبات يقول  اأيَّ 
"هّمي  تقول:  ذلك  وعن  اأرقام، 
االأول واالأخري اأن ال ُيعاين اأطفايل 
نا  الأنَّ ووالدتي،  اأنا  عانيناه  ما 
بو�شعنا احلايل ل�شنا اأرقاًما حّتى! 
نحُن ال �شيء يعي�س على االأرا�شي 
اأنَّ  الأطفايل  ي�شفع  وال  اللبنانية، 

والدهم لبناين!".
التي  احلاالت  عن  اآخر  مثال 
يعي�شها مكتومو القيد الفل�شطينيني 
 26( اأ."  "اإبراهيم  لبنان،  يف 
من  قيد"  "مكتوم  وهو  عاًما(، 

اإبراهيم  اجليل الثاين. مل ي�شتطع 
اأيَّ  ُيكمل درا�شته الأنَّه ال يحمل  اأن 
ما  وجّل  هويته،  على  يدلُّ  �شيء 
يحمله هو وثيقة والدة "م�شروبة" 
يح�شل  اأن  ا�شتطاع  مزيَّفة،  اأي 
دفعه  بعد  قانونية  قابلة  من  عليها 

400 دوالر اأمريكي لها.
نتيجًة  الكثري  اأ." عانى  "اإبراهيم 
ما  وهو  القانوين،  غري  لو�شعه 
حدادة  مهنة  تعلُّم  اإىل  دفعه 
حّقه  ياأخذ  اأن  دون  من  ال�شيارات 
د  وُيوؤكِّ عليه،  ح�شل  عمل  اأيِّ  يف 
ا  ابراهيم اأنَّه كان اأمام خياَرين، اإمَّ
التحول اإىل اجلرمية اأو تعلُّم مهنة 
االأ�شا�س،  تعلُّمها من  يرغب يف  مل 
فقد كان حلمه اأن ُي�شبح مهند�ًشا 
بعدما  ر  تبخَّ حلمه  لكنَّ  معماريًّا، 
لعدم  املدر�شة  ترك  على  اأُجرِبَ 
م اإىل االمتحانات  قدرته على التقدُّ
اأنَّ  اإىل  اإبراهيم  وي�شري  الر�شمية. 
عدًدا ال باأ�س به من مكتومي القيد 
لعدم  اإىل عامل اجلرمية  اجنرفوا 
يف  �شيء  اأيِّ  حتقيق  على  قدرتهم 

حياتهم.
حلني  م�شتمرّة  املعاناة 

اإيجاد حلول 
خانة  يف  كبرٌي  عدٌد  اليوم  يقبع 
اإهماٍل  ب�شبب  القيد"  "مكتومي 
نتيجًة  اأو  طفولتهم  يف  له  �شوا  تعرَّ
�شهدها  التي  املاأ�شاوية  لالأحداث 
و1990،   1975 عاَمي  بني  لبنان 
وزًرا  يحملون  جعلهم  ما  وهو 
مل  قوانني  وجّراء  حياتهم،  طوال 
ث منذ العام 1967، ما يجعل  حُتدَّ
يف  م�شتمّر  تزايد  يف  اأعدادهم 
حني ال يلوح ب�شي�س اأمل الحتمال 
التي  اليومية  للماأ�شاة  اإيجاد حلول 

يعي�شونها.
ُهم  َمن  االأهم:  ال�شوؤال  ويبقى 
هوؤالء؟ هل ُهم اأرقام اأم اأُنا�س لهم 

احلقُّ يف حياة كرمية؟!

م.ع.: 
عندما فقدُت 
عائلتي كنُت 
يف ال�شابعة 
من عمري، 

ومع فقدانهم 
�شاعت اأوراقي 

الثبوتية، 
ومعها �شاع 

م�شتقبلي

زينب ب.: 
هّمي الأول 
والأخري اأن ل 

ُيعاين اأطفايل 
ما عانيناه اأنا 
نا  ووالدتي، لأنَّ
بو�شعنا احلايل 

ل�شنا اأرقاًما 
حّتى!

اإبراهيم اأ.: 
عدٌد ل باأ�س به 
من مكتومي 
القيد اجنرفوا 

اإىل عامل اجلرمية 
لعدم قدرتهم 
على حتقيق اأيِّ 

�شيء يف حياتهم
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 مع بروز ع�شر االنرتنت، برَز نٌط جديٌد 
من االإعالم ُعِرَف باالإعالم االإلكرتوين اأو 
يلقى  بداأ  والذي  االإلكرتونية،  ال�شحافة 
رواًجا كبرًيا لدى خمتلف �شرائح املجتمع 

نظًرا ل�شهولة التعامل معه. 
يلقاُه  بداأ  الذي  الرواج  من  الرغم  وعلى 
هذا النمط اجلديد اإالَّ اأنَّه مل ُيلِغ االإعالم 
ما  ره،  وطوَّ اإليه  اأ�شاف  ا  واإنَّ التقليدي، 
اندماج و�شائل االإعالم املختلفة  اإىل  ى  اأدَّ
فيما بينها لتبداأ �شمة العاملية تطغى على 

هذا النوع اجلديد من االإعالم.
عن  مبناأى  الفل�شطيني  ال�شعب  يكن  ومل 
مبواكبة  فبداأ  التكنولوجية،  التطّورات 
ع�شر ال�شحافة االإلكرتونية منذ ظهورها، 
واأفاد منها يف خدمة الق�شية الفل�شطينية، 
�س  ون�شر االنتهاكات ال�شهيونية التي يتعرَّ

لها ال�شعب الفل�شطيني على الدوام.
ميِّزات االإعالم االإلكرتوين

مُيكن القول اإنَّ لالإعالم االإلكرتوين عدًدا 
االإعالم  على  فيها  ق  يتفوَّ االإيجابّيات  من 
التقليدي )كالتلفزيون( واالإعالم املطبوع 
هذه  اأبرز  ولعلَّ  واملجاّلت(،  )كاجلرائد 
باإمكان  اأ�شبح  اإذ  التفاعلية،  هي  املّيزات 
وم�شاركة  املو�شوع  على  التعليق  القارىء 
ن�شر اخلرب من  د  االآخرين مبجرَّ راأيه مع 
اأو  ال�شحيفة  مرا�َشَلة  اإىل  احلاجة  دون 
ذلك  على  يرتتَّب  اأن  ميكن  وما  التلفاز، 
من ا�شتهالٍك للوقت. كما اأنَّ مادة التعليق 
ل اإىل مادة للنقا�س بني اأ�شحاب  قد تتحوَّ
الراأي وكاتب املقال اأو نا�شر اخلرب. وهذا 
التوا�شل  مواقع  على  يوميًّا  ن�شهده  ما 
ن�شر خرٍب مثاًل عن  د  االجتماعي، فبمجرَّ
االنتهاكات ال�شهيونية بحقِّ الفل�شطينيني 

ك اجلي�س االإلكرتوين وُموؤّيدو الثورة  يتحرَّ
وتاأكيد  اخلرب  ن�شر  الإعادة  الفل�شطينية 
دعمهم للق�شية الفل�شطينية، وهو ما دفع 
من  اأكرث  ك  التحرُّ اإىل  ال�شهيوين  العدو 
دة للق�شية  مّرة ملحاولة قمع االأ�شوات املوؤيِّ
باءت  اأنَّ جميع حماوالته  اإاّل  الفل�شطينية 

بالف�شل.
اجلديد  االإعالم  لهذا  الثانية  امليزة  ا  اأمَّ

بحيث  والن�شر،  االنت�شار  �شرعة  فهي 
من  اجلديد  النمط  هذا  مع  العامل  ل  حتوَّ
بـ"القرية  ُيعَرف  بات  ما  اإىل  ال�شحافة 
يف  النمط  هذا  اأهمية  وتكمن  الكونية". 
ال�شرائح  اإىل  املعلومات  و�شول  �شمان 
احلواجز  بذلك  خُمرِتًقا  امل�شتهَدَفة 
ال�شابق  يف  كانت  التي  الرقابة  واأجهزة 
العاّمة.  اإىل  املعلومات  و�شول  من  حتدُّ 
بني  التكاتف  على  تاأكيٌد  تقّدم،  ما  ويف 
الفل�شطينية،  دين للق�شية  املوؤيِّ النا�شطني 
بحيُث مل يعد با�شتطاعة العدو االإ�شرائيلي 
الفل�شطينيني  بحقِّ  بانتهاكات  يقوم  اأن 
تكون  اأن  املحتلَّة من دون  االأرا�شي  داخل 
وهو  باملر�شاد،  له  النا�شطني  عد�شات 

عن  يرتاجع  ال�شهيوين  العدو  جعل  ما 
انتهاكاته يف كثري من املّرات بعدما �شاهد 
الكيان  لهذا  احلقيقية  ال�شورة  العامل 

الرببري.
وُيعدُّ انخفا�س م�شتوى االحرتافية املطلوب 
الإنتاج الر�شالة االإعالمية بدوره من اأبرز 
مّيزات االإعالم اجلديد، اإذ اأ�شبح باإمكان 
اأيِّ فرد من الفاعلني على االنرتنت اأن ُينِتج 
ر�شالًة اإعالمّيًة بدون حاجة اإىل التعقيدات 
كانت  التي  الالزمة  االحرتافية 
االإعالم  يف  االإعالمية  الر�شالة  ترافق 
التقليدي، وخري مثال على ذلك هو ما 
من  الفل�شطينيون  النا�شطون  به  يقوم 
اأثناء  االإعالمية  للر�شائل  مبا�شٍر  بثٍّ 
احتجاًجا  مونها  ُينظِّ التي  املظاهرات 

على االنتهاكات ال�شهيونية.
و�صائل االإعالم اجلديد وخدمتها 

للق�صية الفل�صطينية
ميكن تق�شيم و�شائل االإعالم اجلديد اإىل 
االإعالم  مقّدمتها  يف  وياأتي  اأق�شام،  عّدة 
اجلديد القائم على �شبكة االنرتنت، اأو ما 
االجتماعي  التوا�شل  بو�شائل  ُيعَرف  بات 

واالإعالم القائم على الهاتف املحمول.
ل هذان الِق�شمان نقلًة نوعيًة يف   لقد �شكَّ
فبعد  الفل�شطينية،  بالق�شية  التعريف 
الفل�شطينية  الق�شية  اأخبار  ن�شُر  كان  اأن 
التحرير  اإدارة  وتوّجهات  الأهواء  يخ�شع 
الق�شية  باتت  واملحّطات  ال�شحف  يف 
الفل�شطينية يف ظلِّ االإعالم اجلديد اأغنى 
ا  دوليًّ تاأييًدا  اأك�شبها  ا  ممَّ ف،  ُتعرَّ اأن  من 

قلَّ نظريه.
التوا�شل االجتماعي  و�شائل  �شاهمت  لقد 
موقعا  وكان  الفل�شطينية،  الق�شية  بن�شر 

اأهمّية الإعالم الإلكرتوين 
يف الثورة الفل�شطينية

�شاهمت و�شائل التوا�شل 
الجتماعي بن�شر الق�شية 

الفل�شطينية، وكان موقعا 
اأكرث  "تويرت" و"في�شبوك" من 

ات التي ا�شتخدمها  املن�شّ
الن�شطاء الفل�شطينيون 

للتعريف بق�شّيتهم
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ات  "تويرت" و"في�شبوك" من اأكرث املن�شّ
التي ا�شتخدمها الن�شطاء الفل�شطينيون 
من  الرغم  على  بق�شّيتهم،  للتعريف 
تني وحتيُّز  االختالف الكبري بني املن�شّ
"في�شبوك" اإىل جانب العدو ال�شهيوين 
يف املواجهة التي كانت تدور رحاها يف 

العامل االفرتا�شي.
وبعدما اأيقن النا�شطون اأنَّ "في�شبوك" 
عدٌد  ه  توجَّ ق�شيَّتهم  �شدَّ  ز  ُمتحيِّ
للتعبري  املدّونات  اإىل  منهم  كبرٌي 
منه  يعاين  الذي  والقهر  الظلم  عن 
االحتالل  نتيجة  الفل�شطيني  ال�شعب 
ة  ال�شهيوين، واأبرز ما ميَّز هذه املن�شّ
واالآراء،  املعلومات  بني  مزجها  هو 
هموم  عن  للتعبري  و�شيلة  خري  فكانت 
يف  انت�شر  لقد  الفل�شطيني.  ال�شعب 
اأو�شاط ال�شباب الفل�شطيني عدٌد كبرٌي 
من املدّونات و�شل بع�شها اإىل العاملية 
نظًرا اإىل غزارة االنتاج الفكري لعدد 
كبري من ال�شباب الفل�شطيني وقدرتهم 
اإىل  ق�شيَّتهم  �شوت  اإي�شال  على 

خمتلف اأ�شقاع العامل.
اإذ  احلد،  هذا  عند  االأمر  يقف  ومل 
ه الن�شطاء اإىل الـ"ويكي" للتعريف  توجَّ
عانت  فبعدما  الفل�شطينية،  بالق�شية 
من  ل�شنوات  الفل�شطينية  الق�شية 

العاملية  الن�شر  ُدور  ِقَبل  من  تهمي�شها 
حتريف  اإىل  االأمر  و�شل  اأن  حدِّ  اإىل 
وتزوير بع�س الوقائع التي �شهدتها الثورة 
الفل�شطينية، جاء الـ"ويكي" لينقل وجهة 
النظر الفل�شطينية عن االأحداث الكربى 
وقد  الفل�شطينية،  الق�شية  عا�شتها  التي 
رَي  ال�شِّ هي  ذلك  على  االأمثلة  اأبرز  تكون 

الفل�شطينية  الثورة  لُعظماء  الذاتية 
اأبطال  ذها  نفَّ التي  الفدائية  والعمليات 
بهوؤالء  َقت  اأُل�شِ الفل�شطينية، فقد  الثورة 
كثري  يف  و�شلت  التي  التُّهم  من  العديد 
باالإرهاب،  و�شفهم  اإىل  االأحيان  من 
لكن مع ظهور الـ"ويكي" �شوَّب النُّ�شطاء 
من  واأن�شفوهم  البو�شلة  الفل�شطينيون 

ري الذاتية للقادة والوقائع  خالل كتابة ال�شِّ
احلقيقية للعمليات الفدائية.

الفل�شطينيون  النُّ�شطاء  ج  توَّ لقد 
ا�شتخدامهم لو�شائل التوا�شل االجتماعي 
مع  اته  ملن�شّ ا�شتخدامهم  اأقرنوا  باأن 
واأتى  املحتوى،  ملجتمعات  ا�شتخدامهم 
يف مقّدمتها موقع "يوتيوب". هذا املوقع 
ملفات  اأيِّ  حتميل  على  يعتمد  الذي 
�شبكة  على  فيديو  مقاطع  من  ن  تتكوَّ
ا�شتطاع  مالية  تكلفة  اأيِّ  بدون  االنرتنت 
الفل�شطينية،  للق�شية  رافعة  ل  ُي�شكِّ اأن 
د  فانت�شرت يف اأرجائه مقاطع فيديو مُتجِّ
وانت�شرت  وقادتها،  الفل�شطينية  الثورة 
بالق�شية  ف  ُتعرِّ التي  الوثائقّيات 
اتها، االأمر الذي  الفل�شطينية واأهم حمطَّ
عن  التبليغ  اإىل  ال�شهيوين  بالعدو  دفع 
ه مل ينجح  عدد كبري من هذه املقاطع لكنَّ

يف حذفها عن موقع "يوتيوب".
ع�صرها  يف  الفل�صطينية  الق�صية 

الذهبي
اأنَّ الق�شية الفل�شطينية  ا ال �شك فيه  ممَّ
االإعالم  ظلِّ  يف  الذهبي  ع�شرها  تعي�س 
كني  الـُم�َشكِّ من  الرغم  على  اجلديد 
العدو  مع  االفرتا�شية  املواجهة  بجدوى 
قته  ال�شهيوين، اإالَّ اأن جردة �شريعة ملا حقَّ
الع�شر  ال�شنوات  الفل�شطينية يف  الق�شية 
قته هذه الثورة  االأخرية يكاد يوازي ما حقَّ

منذ انطالقتها يف العام 1948.
من  الق�شية  هذه  تفيد  اأن  االأمل  ويبقى 
كلِّ ما هو جديد يف االإعالم اجلديد الأنَّ 
دعائية  حرب  اإىل  لت  حتوَّ اليوم  احلرب 
ر فيها هو َمن �شيفر�س  افرتا�شية املنت�شِ

�شيطرته على اأر�س الواقع.

من مّيزات الإعالم اجلديد 
ه مل يعد با�شتطاعة  اأنَّ

العدو الإ�شرائيلي اأن 
يقوم بانتهاكات بحقِّ 

الفل�شطينيني داخل الأرا�شي 
املحتلَّة من دون اأن تكون 

عد�شات النا�شطني له 
باملر�شاد
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اال�شرائيلي  الكني�شت  اأ�شدر 
 2018/7/19 يف  جديدًا  قانونًا 
قومية  "دولة  ا�شرائيل  يكر�س 
بح�شب  اليهودي"  لل�شعب 
ا�شتعملها  التي  العبارات 
اأن  يعني  وهذا  القانون،  ذلك 
فح�شب،  دينًا  لي�شت  اليهودية 
بل قومية اأي�شًا. وهذا هو جوهر 
ال�شهيونية االأ�شلية التي اأرادت 
حتويل اليهود من جماعة دينية 
القدمية  فاليهودية  اأمة.  اإىل 
كانت تقوم على تقدي�س ال�شتات 
)الديا�شبورا( الأن النبي ابراهيم 
بح�شب معتقدات اليهود اكت�شف 
يعقوب  والأن  ال�شتات،  يف  اهلل 
ال�شتات،  يف  االأ�شباط  اأجنب 
اإىل  هوؤالء  االأ�شباط  وحتول 
وحتى  اأي�شًا،  ال�شتات  يف  �شعب 
النبي  الو�شايا نزلت على  األواح 
مو�شى يف التيه، اأي يف ال�شتات، 
التوراة  ن�شو�س  �شيغت  وكذلك 
اأما  ال�شتات.  يف  لهم  منحت  اأو 
ذلك،  خالف  فهي  ال�شهيونية 
تقوم  �شيا�شية  حركة  اإنها  اإذ 
على نفي ال�شتات وجتميع اليهود 
وقد  واحدة.  �شهر  بوتقه  يف 
متكن ال�شهيونيون من ذلك يف 
بقوة  لهم،  ف�شار   ،1948 �شنة 
دولة  الربيطاين،  اال�شتعمار 
اجلديد  والقانون  ولغة.  وجي�س 
عليه،  ين�س  ما  بني  من  ين�س، 
على "حق تقرير امل�شري لل�شعب 
ا�شرائيل".  اأر�س  يف  اليهودي 
ولعل هذه العبارة هي اأخطر ما 
ا�شرائيل،  فاأر�س  القانون؛  يف 
ال�شيا�شية  الت�شورات  بح�شب 
ت�شمل  اليهودية،  والدينية 
ال�شفة الغربية كلها، االأمر الذي 
كل  يف  اال�شتيطان  اإطالق  يعني 
مكان من االأرا�شي الفل�شطينية 
نتنياهو  بنيامني  وكان  الباقية. 

مناق�شة  اأثناء  يف  اأو�شح  قد 
هم  اليهود  "اأن  القانون  ذلك 
احلقوق  اأ�شحاب  وحدهم 
ا�شرائيل  واإن   ،)...( القومية 
احلقوق  يف  امل�شاواة  ت�شمن 
ال�شخ�شية لكل مواطن، غري اأن 
م�شمونة  فيها  القومية  احلقوق 
وهو  وحده".  اليهودي  لل�شعب 
ما يعني �شلب احلقوق التي نالها 
ب�شمودهم   1948 فل�شطينيو 

ون�شالهم طوال �شبعني �شنة. 

يجتمعان:  ال  �صدان 
الدميقراطية واليهودية 

ترويج  على  ال�شهيونية  عملت 
اإ�شرائيل  اإن  القائلة  املزاعم 
يف  ودميقراطية  يهودية  دولة 
"الدولة  عبارة  ووردت  اآن. 
اليهودية" خم�س مرات �شريحة 
اإ�شرائيل  تاأ�شي�س  وثيقة  يف 
غوريون  بن  دافيد  اأذاعها  التي 
تكن  ومل   .1948/5/14 م�شاء 
تعريف  اإىل  حتتاج  ا�شرائيل 
الأنها  يهودية  دولة  نف�شها 
بالفعل،  يهودية  دولة  كانت 
كثريًا  اإ�شرائيل  موؤ�ش�شي  لكن 
الدميقراطية  من  ارتعدوا  ما 
يف  الفل�شطينيني  وجود  مع 
قرار  اإياه  الذي منحهم  النطاق 
ال�شادر   181 رقم  التق�شيم 
من  وكان   .1947/11/29 يف 
املحال اأن تبقى ا�شرائيل يهودية 
لذلك  الفل�شطينيني.  بوجود 
ال�شكان  من   %80 طرد  جرى 
العرب اإىل خارج حدود فل�شطني 
اإ�شرائيل  فحققت  االنتدابية، 
و�شار  اليهودية،  االأكرثية  بذلك 
دولة  اأنها  االدعاء  اإمكانها  يف 

يهودية ودميقراطية معًا. 
متعددة  دولة  ا�شرائيل  لي�شت 
القوميات كي تكون دميقراطيتها 

بني  توافقية  دميقراطية 
املوؤلفة  القومية  املجموعات 
لليهود.  دولة  هي  واإنا  لها، 
اأقلية  فلي�شوا  الفل�شطينيون  اأما 
قومية، من وجهة نظرها، بل هم 
اأ�شا�شًا،  بها  معرتف  غري  اأقلية 
الفل�شطينيني  تعريف  يتم  اإذ 
فيتم  يهود"،  "غري  اأنهم  على 
عنهم.  القومية  ال�شفة  نزع 
كما اأن اإ�شرائيل مل تعلن نف�شها 
دولة يهودية يف احلقبة االأخرية 
منذ  ذلك  اأعلنت  بل  فح�شب، 
قيامها يف �شنة 1948. واجلديد 
تطالب  راحت  اأنها  االأمر  يف 
بها  باالعرتاف  الفل�شطينيني 
ت�شوية  الأي  ك�شرط  يهودية  دولة 
اإ�شرائيل  انتقلت  وهكذا  مقبلة. 
من �شرط االعرتاف بها �شيا�شيًا  
دولة  بها  االعرتاف  �شرط  اإىل 

يهودية. 
الدائمة  مبطالبتها  اإ�شرائيل 
يهودية  دولة  بها  باالعرتاف 
تف�شح عن خ�شية مركبة: خ�شية 
الفل�شطينيون  ينتقل  اأن  من 
املطالبة  من   1948 اأرا�شي  يف 
اليوم،  مواطنيها  جلميع  بدولة 
يف  العنف  ا�شتخدام  اإىل 
امل�شتقبل للمطالبة بحقوق قومية 
مت�شاوية، وال �شيما اأن عدد اليهود 
بح�شب  �شي�شل،  فل�شطني  يف 
التوقعات الدميغرافية، اإىل نحو 
8 ماليني ن�شمة يف �شنة 2030، 
و�شي�شل عدد الفل�شطينيني اإىل 
فل�شطني  يف  ماليني  ع�شرة  نحو 
التاريخية. اأما فل�شطينيو 1948 
عددهم  ي�شل  اأن  املتوقع  فمن 
 2،4 نحو  اإىل   2030 �شنة  يف 
 %30 نحو  اإىل  اأي  ن�شمة،  مليون 
وهذا  ا�شرائيل،  �شكان  من 
ال�شيا�شات  را�شمي  يخيف  اأمر 
واأبعد  امل�شتقبلية.  االإ�شرائيلية 

يهودية 
الدولة 

ال�شرائيلية
 واخلوف من 

امل�شتقبل

�ضقر اأبو فخر
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وهو  عمري،  يغئيل  ك�شف  فقد  ذلك،  من 
دافعه  اأن  رابني،  يت�شحاق  اغتال  الذي 
ي�شتطيع  كان  ما  رابني  اأن  هو  لالغتيال 
لوال  الكني�شت  يف  اأو�شلو  اتفاق  مترير 
يوؤكد   وهذا  العرب.  النواب  اأ�شوات 
اأيدي  يف  عاد  ما  اإ�شرائيل  م�شري  اأن 
الفل�شطينيون  �شار  بل  وحدهم،  اليهود 
يف  البلبلة  هذه  وتك�شف  فيه.  �شركاء 
ا�شرائيل  يف  تطرفًا  االأكرث  االأو�شاط 
ا�شطرابًا متزايدًا يف الهوية اال�شرائيلية 
فالبع�س  مكوناتها.  يف  وانق�شامًاجديًا 
على  خطر  اليهودية  اأن  بقوة،  يعتقد، 
رابني  اغتيال  حادث  والدليل  ا�شرائيل، 
يهودي متطرف؛ وهذه وجهة  نفذه  الذي 
اأن  كثريون  يعتقد  بينما  الَعلمانيني.  نظر 
ا�شرائيل خطر على اليهودية؛ وهذه وجهة 
نظر بع�س اجلماعات احلريدية املعادية 
اأو  كارتا"،  "ناطوري  اأمثال  لل�شهيونية 

اأمثال ي�شرائيل �شاحاك واأبراهام بورغ. 
احلامية،  املجادالت  هذه  معمعان  يف 
التقدم  على  اليمينية  االأحزاب  داأبت 
اأ�شا�س  قوانني  مب�شروعات  الكني�شت  من 
الد�شتور  حمل  حتل  االأ�شا�س  )القوانني 
�شاأنها  من  لها(  د�شتور  ال  اإ�شرائيل  الأن 
هذا  ويف  الدولة.  يهودية  فكرة  تر�شيخ 
من  الرغم  على  الكني�شت،  اأقرَّ  ال�شياق 
النواب  وبع�س  العرب  النواب  اعرتا�س 
اإىل  والدخول  املواطنة  قانون  اليهود، 
هذا  ومينع   .2002/5/12 يف  اإ�شرائيل 
اأحد  كان  اإذا  عائلة  اأي  �شمل  مل  القانون 
منح  اأي�شًا  ومينع  فل�شطينيًا،  اأفرادها 
اجلن�شية االإ�شرائيلية ملن يتزوج اإ�شرائيلية 
اأو اإ�شرائيلي اإذا كان من اأ�شل فل�شطيني 
الفل�شطينية  االأرا�شي  �شكان  من  اأو 
�شكان  من  الفل�شطينيني  اأن  اأي  املحتلة. 
مناطق 1948 الذين تزوجوا فل�شطينيات 
مبوجب  �شيعي�شون،  الغربية  ال�شفة  من 
زوجاتهم.  عن  منف�شلني  القانون،   هذا 
قانون  الكني�شت  اأقرَّ   2010/10/11 ويف 
طالب  كل  يلزم  والوالء" الذي  "املواطنة 
جن�شية اأداء ق�شم الوالء الإ�شرائيل كدولة 

مقدمة  �شيكون  القانون  وهذا  يهودية. 
متنح  التي  االإجراءات  من  ل�شل�شلة 
ال�شلطات اال�شرائيلية القدرة على االدعاء 
لدولة  الفل�شطينيني  املواطنني  والء  بعدم 
اإمكان  يف  �شيكون  وحينذاك  اإ�شرائيل. 
منهم.  اجلن�شية  �شحب  ال�شلطات  هذه 
احلكومة  �شّدقت   2014/11/23 ويف 
قوانني  م�شروعات  ثالثة  االإ�شرائيلية 
القومية  "الدولة  عنوان  حتت  اأ�شا�س 
لل�شعب اليهودي" واأحالتها على الكني�شت. 
تزوير  حتاول  العن�شرية  القوانني  وهذه 
عن  الفل�شطينية  التاريخية  الرواية 
اإلغاء  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  النكبة، 
اأر�شهم  للفل�شطينيني يف  القومي  الوجود 
التاريخية، وتهدف، فوق ذلك، اإىل تعزيز 
الطابع اليهودي الإ�شرائيل كدولة يهودية.

 
القانون اجلديد وخماطره 

اأنه  اإال  القانون،  هذا  يف  جديدًا  �شيء  ال 
جتميع لعدد من القوانني العن�شرية التي 
داأبت ا�شرائيل على اإ�شدارها منذ قيامها 
اأمالك  قانون  مثل   1948/5/14 يف 
وحتى  لليهود.  العودة  وقانون  الغائبني 
قرار التق�شيم ال�شادر يف 1947/11/29 
دولة  قيام  على  ين�س   )181 )الرقم 
لليهود، وكذلك تن�س "وثيقة اال�شتقالل" 
على قيام دولة يهودية. وميكن اأن ن�شيف 
اإىل ذلك قانون االأموال املرتوكة )1948( 
وقانون اأموال الغائبني )1950(. ومبوجب 
�شودرت  وحده  الغائبني  اأموال  قانون 
اأمالك الفل�شطينيني والعرب يف نحو 300 
على  دومن(، عالوة  )3،25 ماليني  قرية 
ونحو  املدن،  يف  مبنى  األف   25 م�شادرة 
�شاأن  من  وكان  جتاري.  حمل  األف   11
الفل�شطينيني  منازل  يف  اليهود  اإ�شكان 
كليًا،  تغري  الفل�شطيني  املكان  م�شهد  اأن 
اليهودية يف حمل مئات  وحّلت املجمعات 
على  وا�شتحوذت  الفل�شطينية،  القرى 
يحلو  كما  تهودها  راحت  التي  اأ�شمائها 
على  العربية  نور�س  قرية  ف�شارت  لها، 
�شبيل املثال تدعى "نوريت"، وعني حو�س 

"تل  �شارت  وطلحة  هود"  "عني  �شارت 
"�شا�شا" وال�شجرة  حي" و�شع�شع �شارت 
نهاية  ويف  وهكذا.  "�شجريا"...  باتت 
على  واال�شتحواذ  املكان  م�شادرة  عملية 
الفل�شطينيون  بات  وتهويدها،  االأ�شماء 
االأ�شليني  االأر�س  �شكان  كانوا هم  الذين 
20% فقط من �شكان الدولة الكولونيالية 
 %3،5 اإال  يبَق يف حوزتهم  ومل  اجلديدة، 

من م�شاحة فل�شطني. 

االأهداف البعيدة 
اإىل  البعيد،  املدى  على  اإ�شرائيل  تهدف 
جمموع  اإىل  الفل�شطينيني  ن�شبة  خف�س 
اليوم  احلال  هي  كما   %18 من  ال�شكان 
يحول  الذي  االأمر  اأقل،  اأو   %10 اإىل 
ثنائية  دولة  اإىل  اإ�شرائيل  حتوُّل  دون 
القومية. وحتى ذلك الوقت ي�شر اليمني 
الفل�شطينيني  اعرتاف  على  ال�شهيوين 
لها.  الوالء  واإعالن  الدولة  بيهودية 
اإن  هو:  هو  دائمًا  كان  الفل�شطيني  والرد 
هو   1948 مناطق  يف  الفل�شطينيني  والء 
ل�شعبهم ولي�س للدولة التي حتكمهم. غري 
اأن اإ�شرائيل تخفي اأهدافًا اأبعد جراء هذا 
الدولة  بيهودية  فاالعرتاف  االإ�شرار؛ 
وبالرواية  بال�شهيونية  االعرتاف  يعني 
ال�شهيونية عن احتالل فل�شطني، ما يوؤدي 
فل�شطني،  يف  اليهود  بحق  االعرتاف  اإىل 
طوال  كانوا  والعرب  الفل�شطينيني  وكاأن 
ال�شراع  العربي – ال�شهيوين، معتدين 

على اليهود. 
مهما يكن االأمر، فاإن االعرتاف باإ�شرائيل 
دولة يهودية �شيجر بالتدريج اإىل التنازل 
ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  حق  عن 
روا منها يف �شنة 1948،  االأ�شلية التي ُهجِّ
 .)1948/12/11(  194 القرار  وي�شقط 
الفل�شطينيني  �شت�شبح حقوق  عليه  وبناء 
يف مناطق 1948 يف مهب الرياح؛ فحتى 
اأ�شبح هوؤالء يف يوم من االأيام ن�شف  لو 
مبوجب  لهم،  يكون  فلن  اإ�شرائيل  �شكان 
حقوق  اأي  اإ�شرائيل،  بيهودية  االعرتاف 

قومية البتة. 
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اأب�شع ما ميكن اأن ي�شمعه اإن�شان 
والع�شرين  الواحد  القرن  يف 
الذي  الوا�شح  االإعالن  هو 
وو�شاعته  دناءته  يف  �شك  ال 
الكيان  كني�شت  عن  وال�شادر 
اأ�شموه:  قانون  عرب  ال�شهيوين 
القومية  الدولة  "اإ�شرائيل 
�شبق  وما  اليهودي".  لل�شعب 
املبادرة  اأن  اأي�شا  بو�شوح  يعني 
املكثف  اال�شتيطاين  اجلهد  يف 
الذي كانت تقوم به اجلماعات 
قد  املتطرفة  االأيديولوجية 
الدولة  مراكز  اأعلى  اإىل  انتقل 
بكامل  عا  م�شرَّ وبات  العربية، 
التاريخية،  وم�شاراته  حيثياته 
األغى  فالقانون  ذلك  من  واأبعد 
حق  اأي  اأي�شا  �شافر  ب�شكل 
لل�شعب الفل�شطيني يف املطالبة 
التاريخية  حقوقه  من  باأي 

والثابتة. 
متادى  �شبق  ما  اإىل  اإ�شافة 
لل�شعب  القومية  الدولة  "قانون 
اليهودي"، فاأطاح بكل ما �شّمي 
دولية،  مرجعية  اأو  دويل  قانون 
اإدارة ترامب  اإىل دعم  مرتكزا 
الال حمدودة للكيان ال�شهيوين. 
ما هو موقف االأمم املتحدة االآن 
هو  وما  قرار،  هكذا  واقع  اأمام 
الرد الذي يعيد ت�شويب بو�شلة 
القانون الدويل وما يرتتب على 
بحق  دولية  اإجراءات  من  ذلك 

الكيان ال�شهيوين؟
ال�شهيوين  الكيان  ك�شف  اإذن   
املعلنة  امل�شمرة-  اأهدافه  عن 
عرب قانون عن�شري وا�شح مينح 

يف  �شواهم  دون  لليهود  احلق 
تقرير امل�شري ومينع هذا احلق 
ي�شاركهم  اآخر  �شعب  اأي  عن 
هنا  واملق�شود  والهوية-  املكان 

هو ال�شعب الفل�شطيني. 
نعترب  عندما  اأنف�شنا  نعّزي  قد 
اأن قوننة العن�شرية ال�شهيونية 
الت�شرف  �شياق  يف  ح�شلت 
بحق  املتمادي  العن�شري 
املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي 
االآن.  وحتى   1967 العام  منذ 
اإقفال  اأمام  هنا  نقف  اأننا  اإال 
يف  �شلطة  اأعلى  وبقرار  حمكم 
الكيان ال�شهيوين- الكني�شت- 
لكل اأمل بالتفاو�س على اأ�شا�س 
لل�شعب  الوطنية  اإعادة احلقوق 
الدولة  اإقامة  اأو  الفل�شطيني 
عام  املحتلة  االأرا�شي  فوق 
وعودة  القد�س  فيها  مبا   67
حمكم  اإنكار  واأمام  الالجئني، 
الذي  التاريخي  احلق  لهذا 
كفلته ومل تزل القوانني الدولية 
على  بال�شراع  ال�شلة  ذات 

االأر�س الفل�شطينية املحتلة.
اإن اللحظة التي تعي�شها الق�شية 
من  واأبعد  اأعمق  الفل�شطينية 
اللتان  والنك�شة-  النكبة  حالتي 
 1948 عدوانا  بهما  و�شف 
و1967، الأننا اأمام املحطة التي 
حتاول م�شح الوجود الفل�شطيني 
ن�شال  من  عليه  ترتب  ما  وكل 
على  احل�شول  اجل  من  وكفاح 
القابلة  وغري  الثابتة-  احلقوق 
مرجعية  على  بناء  للت�شرف- 
القانون الدويل. لقد مت التطاول 

من  ال�شرعي  احلق  هذا  على 
قبل احلكومة املتطرفة بزعامة 
القرار  �شبق  فقد  نتنياهو. 
اقتطاع حكومة االحتالل رواتب 
عائالت ال�شهداء واالأ�شرى لدى 
�شبق  مثلما  االحتالل،  كيان 
عا�شمة  القد�س  اإعالن  ذلك 
للكيان ال�شهيوين، ومثلما �شبق 
الأكادمييني  وا�شح  حديث  ذلك 
اإىل  فيه  اأ�شاروا  واأيديولوجيني 
واالتفاقات  بالعهود  الثقة  عدم 
التي توقع مع العرب وامل�شلمني 
اتفاق  الأي  �شرورة  ال  وبالتايل 
معهم، وعليه ينبغي اأن تت�شرف 
اإ�شرائيل وفق منظور م�شاحلها 

وحدها دون �شواه.
من  متعددة  م�صتويات  هناك 
امل�صوؤولية جتاه قرار الكني�صت 

ال�صهيوين.
م�شوؤولية  االأول:  امل�صتوى 
القوى  كل  يح�شد  فل�شطيني 
املجتمع  يف  الفاعلة  والطاقات 
ودبلوما�شيني  قانون  رجال  من 
باأو�شع  األقيام  اأجل  من  وازنني 
ي�شتوعب  اعرتا�شي  جهد 
يف  حيثياته  ويف�شح  القانون 
اال�شرائيلي  الداخلي  البعد 
الدولية   املوؤ�ش�شات  وعرب 
القوانني  حماية  عليها  التي 
وبذات  الدولية.  واالأعراف 
ال�شياق ال بد من توجه القيادة 
العامة  الهيئة  اإىل  الفل�شطينية 
وا�شتطرادا  املتحدة  لالأمم 
الدولية  اجلنايات  حمكمة  اإىل 
على  اإ�شرائيل  الدانة  لي�س 

قانون 
الأبارتهايد 
العن�شري 
ال�شهيوين
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بحق  االجرامية  ممار�شاتها 
الفل�شطيني فح�شب، بل  ال�شعب 
لكونها دولة عن�شرية باعرتاف 
وتوقيع اأعلى �شلطة ت�شريعية يف 

الكيان الغا�شب.
موقف  اإعالن  الثاين:  امل�صتوى 
ي�شوبه تردد  وا�شح و�شريح- ال 
اأمريكي  اأي �شغط  اأو خوف من 
اأو غري اأمريكي من قبل اجلامعة 
وعدم  �شعفها  رغم  العربية- 
بينهم،  فيما  دولها  ان�شجام 
للتن�شيق مع القيادة الفل�شطينية 
اأعلى  اإىل  هو  كما  راأيها  وحمل 
املن�شات الدولية، باعتبار االأمر 
واأن�شاف  للت�شويف  قابل  غري 
االأمر  اأن  حتى  املواقف. 
الدول  ي�شتدعي وقفة جدية من 
فوق  القفز  حتاول  التي  العربية 
عالقات  وتفتعل  الطوق،  دول 
دون  ال�شهيوين  الكيان  مع 
تعمل  لكي  مربر  اأو  حاجة  وجه 
عن  والكف  نف�شها  مللمة  على 
الوطنية  باحلقوق  اال�شتخفاف 

لل�شعب الفل�شطيني.
الدول  على  الثالث:  امل�صتوى 
هو  مبا  تقوم  اأن  اال�شالمية 
هو  �شعب  جتاه  عليها...  واجب 
و�شموده  ت�شديه  يف  االأقدم 
الذي  والظلم  االحتالل  اأمام 
ومالمح  هويته  �شمات  من  بات 
جتيري  الدول  هذه  على  اأهله. 
مواقفها وعالقاتها وم�شاحلها، 
العربية،  الدول  اإىل  اإ�شافة 
الدبلوما�شي  بدورها  للقيام 
الرابعة  الدولة  جماح  لكبح 

القوة  م�شتوى  على  العامل  يف 
هنا  ن�شاأل  اأننا  اإذ  الع�شكرية. 
وال�شيا�شي  الع�شكري  البعد  عن 
الهجني  الكيان  لكي ميتلك هذا 
االأ�شلحة  من  الهائل  القدر  هذا 
من  األي�س  عامليا؟  االأحدث 
ال�شعور  جمتمعني  هوؤالء  واجب 
على  ال�شهيوين  امل�شروع  بخطر 
اعتقادهم  يكفي  هل  دولهم؟ 
من  للتخفف  معه  اجل�شور  مبد 
يعني  ماذا  املحدقة؟  اأخطاره 
فائ�س القوة الهائل الذي ميتلكه 

جي�س هذا الكيان؟
الكثري  يوجد  الرابع:  امل�صتوى 
واملعتدلة  ال�شديقة  الدول  من 
باحلقوق  توؤمن  التي  عاملنا  يف 
الفل�شطيني،  لل�شعب  الثابتة 
الفل�شطيني  ال�شعب  وتبادل 
ال�شداقة والت�شامن االن�شانيني، 
كي  بهم  االت�شال  واجبنا  اإذ 
ما  اأمام  عاليا  ال�شوت  يرفعوا 
من  و�شعبها  بفل�شطني  يحدق 
اأخطار ال تعد وال حت�شى، بينها 
على  بناء  االبارتهايد،  بالطبع 
الفل�شطيني  ال�شعب  مينع  قانون 
من تقرير م�شريه ويحجب عنه 

حقوقه الوطنية واالن�شانية.
هي  ما  �صبق:  ما  على  بناء 
حركة  م�شطلح  وفق  امل�شاحلة 
تزل  مل  حد  اأي  واإىل  حما�س؟ 
الخفاء  �شاحلة  التوت  ورقة 
التي  وجتاوزاتها  مواقفها  عري 
اأ�شيع عن  واإن  ال حت�شى؟ حتى 
حراك اإيجابي برعاية م�شرية، 
الوثوق  عدم  اعتدنا  اأننا  اإال 

االتفاقات  جمال  يف  بحما�س 
والتفاهمات التي توقع معها.... 
ومريرة يف  فالتجربة معها مرة 

اآن واحد.
ال�صهيوين،  الكني�صت  بعد قرار 
هل من مراجعة �صاحلة حلما�ص 
ال�صرعية  مع  فيها  تلتقي 
الوطنية و�صط م�صاحة اخلالف 

لطي �صفحة املا�صي االأليم؟  
ان اللحظة ت�شتدعي القيام بكل 
هكذا  بهزمية  الكفيلة  اجلهود 
ي�شكل  عن�شري  �شهيوين  قرار 
القرن  ناذج  اأ�شواأ  من  واحدا 
اأزمة  مع  التعاطي  يف  احلايل 
واالن�شانية.  الوطنية  الهوية 
املهمة،  هذه  خارج  حما�س  هل 
املوقف  تدعم  اأن  ميكن  وكيف 
اإىل  تبادر  مل  اإن  الفل�شطيني 
�شروط  على  موافقتها  اعالن 
امل�شاحلة الفل�شطينية اإن كانت 
ال�شعب  هذا  اإىل  تنتمي  فعال 

وق�شيته؟
مطالب  اليوم  باأ�شره  العامل 
بوقفة �شمري واحدة جتاه زمرة 
التي  واالبارتهايد  االحتالل 
العامل  حكومات  اأكرث  متار�شها 
تطرفا  الت�شريعية  وجمال�شها 
الغطر�شة  ملنطق  واحتكاما 
والقوة...  ان كان مل يزل هناك 

�شمري يف هذا العامل.
اللحظة  ا�شت�شهال  من  حذار 
موجبات  اأمام  وال�شمت 
العن�شري  القانون  مواجهة 
م�شوؤول  جميعنا  ال�شهيوين... 

اأمام ال�شعب والوطن.

اإن اللحظة التي 
تعي�ضها الق�ضية 

الفل�ضطينية اأعمق 
واأبعد من حالتي النكبة 
والنك�ضة- اللتان و�ضف 

بهما عدوانا 1948 و1967، 
الأننا اأمام املحطة التي 
حتاول م�ضح الوجود 

الفل�ضطيني وكل ما ترتب 
عليه من ن�ضال وكفاح 
من اجل احل�ضول على 
احلقوق الثابتة- وغري 
القابلة للت�ضرف- بناء 
على مرجعية القانون 

الدويل. 

العامل باأ�ضره 
اليوم مطالب بوقفة 

�ضمري واحدة تاه زمرة 
االحتالل واالبارتهايد 

التي متار�ضها اأكرث 
حكومات العامل 

وجمال�ضها الت�ضريعية 
تطرفا واحتكاما ملنطق 
الغطر�ضة والقوة... ان 

كان مل يزل هناك �ضمري 
يف هذا العامل 

بقلم: حممد �ضرور
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مقدمة ا
كانت النكبة يف العام 1948 هي العامل 
يف  التغيري  الحداث  االأ�شا�س  املحفز 
الفل�شطينية،  والكيانية  ال�شخ�شية 
حقيقة  على  املرتتبة  النتائج  واأثرت 
على  االأر�س  من  الوطني  االقتالع 
واالقت�شادية  االجتماعية  ال�شعد 

وال�شيا�شية للفرد واالأ�شرة.
ال�شيا�شية  التنظيمات  ا�شتطاعت  لقد 
التي تواجدت على ال�شاحة قبل النكبة 
من  للكثريين  الرتبية  مهد  تكون  اأن 
خميمات  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء 
امل�شاعر  بينهم  نت  حيث  الالجئني 
ال�شيا�شية اجلمعية التي متحورت حول 
اأن  قبل  االأر�س  اىل  والعودة  التحرير 
الكيانية اجلامعة �شمن منظمة  تتبلور 

التحرير الفل�شطينية.
الفل�شطيني  ال�شعب  واجه  ال�شتات  يف 
مل  قاهرا  واجتماعيا  اقت�شاديا  واقعا 
فكان  معه،  يتاأقلم  اأن  ب�شهولة  ي�شتطع 
مدخال  ال�شيا�شية  للتنظيمات  االنتماء 
والرغبة  الوطني  ال�شعور  عن  للتعبري 

بالتحرير.
قد  البائ�س  احلياتي  الواقع  اأن  اإال   
الياأ�س  من  حاالت  بقوة:  نف�شه  فر�س 
القلق  اىل  الكثريين،  عند  واالحباط 
مع  واملهانة  بالغربة  وال�شعور  والتوتر 
ظهورالفقر والعوز ما جعل من االأ�شرة 
ثالثة  اجتاهات  يف  تتجه  الفل�شطينية 
متكاملة لغر�س حت�شني و�شعها الذاتي 
و�شعها  بناء  واعادة  االقت�شادي، 
املدخل  هو  التعليم  فكان  االجتماعي 
العائلة  راأته  الذي  احلل  اأو  االأ�شا�س، 
من  �شمة  التعليم  االأمرلي�شبح  لهذا 

�شمات ال�شخ�شية الفل�شطينية عامة.
يف  خا�شة  للعمل  التوجه  كان  كما   
للتح�شني يف  ثانيا  دول اخلليج منطلقا 
التنظيمات  وظهرت  القائم،  الو�شع 
االآمال  ي�شتوعب  كوعاء  ال�شيا�شية 

والطموحات واالأهداف ثالثا.
ما  ال�شيا�شية  التنظيمات  طرحت 
روؤيتها  عام1965  فتح  انطالقة  قبل 

واالقت�شادية  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
�شمن  حمددة  باأيديولوجية  مرتبطة 
كانت  التي  الثالث  االأيديولوجيات 
وا�شتمرت لفرتة طويلة  اآنذاك،  �شائدة 
القومية،  )اال�شرتاكية،  وهي  بعد ذلك 
فتح  كانت  وعندما  اال�شالموية(، 
تتبلور كفكرة وتنظيم منذ اخلم�شينات 
اأخرجت املفاهيم االأيديولوجية مبا فيها 
من  واالقت�شادية  االجتماعية  الروؤية 
فكر فتح وركزت على املفهوم ال�شيا�شي 
اأول  بو�شوح يف  نراه  والوطني وهذا ما 
وثيقة حركية هي )هيكل البناء الثوري( 
ثم يف اأدبيات فتح وخا�شة كتيب حركة 

فتح والو�شع االجتماعي.
الكيانية  متتني  يف  احلركة  ا�شهام  بعد 
منذ  وخا�شة  )م.ت.ف(  اجلامعة 
لل�شخ�شية  وامل�شتوعبة   1969 العام 
والعاملة  املتعلمة  الفل�شطينية 
باالأو�شاع  االهتمام  راأت  وامل�شي�شة 
عرب  وذلك  واالجتماعية،  االقت�شادية 
االقت�شادية  )�شامد(  موؤ�ش�شة  ان�شاء 
واأ�شر  االجتماعية  ال�شوؤون  وموؤ�ش�شة 
ال�شهداء، ومع ذلك مل يظهر يف اأدبيات 
حركة فتح وموؤمتراتها وقراراتها توجه 
للنظام  اأو  لل�شيا�شات  وا�شح  اأو  حمدد 
املوؤمتر  حتى  االقت�شادي  االجتماعي 

ال�شاد�س يف الوطن عام 2008. 
الوعي  اأن  اإىل  االإ�شارة  املمكن  من 
له  كان  واالجتماعي  االقت�شادي 
خ�شم  يف  واحلراك  التفهم  من  حظ 
حيث  الوطن،  يف  االأوىل  االنتفا�شة 
فتح  وحركة  االنتفا�شة  قيادة  وجدت 
اأو�شاع  مع  تتعامل  نف�شها  بالوطن 
ال�شعب الفل�شطيني ومن خالل عدد من 
واالجتماعية  االقت�شادية  املوؤ�ش�شات 
من  لكثري  حاجة  ويف  والتنظيمية، 
ال�شعب  اأن  القول  املمكن  من  التعمق، 
اأثناء  ويف  االحتالل  حتت  الفل�شطيني 
االنتفا�شة قد مار�س، اأو اأفرز توجهات 
يف  الحقا  كر�شها  اجتماعية  اقت�شادية 

ظل ال�شلطة الوطنية.
ن�شاأت كحركة حتررية �شد  حركة فتح 

اإطارها  يف  وحدوية  وحركة  الت�شلط، 
الوطني ويف اإطارها العربي احل�شاري 
العام،  الرتاثي(  امل�شيحي  )اال�شالمي 
ترف�س  مبادرة  عقلية  ذات  وجتريبية 
على  قادرة  لتكون  واالأدجلة  التحزب 
�شم اأكرب عدد ممكن من اأبناء ال�شعب 
التنظيمات  على  فتفوقت  الفل�شطيني، 
افتقدت  ذلك  مقابل  ولكنها  االأخرى 
االجتماعية- والنظرة  التنظري، 

االقت�شادية املتما�شكة. 
"الفكر  اأن  بو�شوح  ندرك  اأن  وميكن 
فكر  من  ينطلق  فتح  حلركة  الوطني 
التحرر الوطني باإزالة الت�شلط االأجنبي، 
هو  االأجنبي  الت�شلط  اأ�شكال  واأعلى 
االحتالل  اأنواع  واأ�شواأ   ، االحتالل 
�شعبًا  ي�شتبدل  الذي  )االحاليل(  هو 
التي  هي  جتربة  واخطر  اآخر،  ب�شعب 
املحتل  مع  واأمة  كفل�شطينيني  نواجهها 

ال�شهيوين". 
التحرير  منظمة  كوادر  دخول  مع 
ن�شاأت  الوطن  اىل  وفتح  الفل�شطينية 
�شرورة لو�شع اخلطط وال�شيا�شات يف 
واالجتماعية،  االقت�شادية  االجتاهات 
ولكن احلركة كاأطر تنظيمية يف اخلارج 
بذلك-با�شتثناء  دور  اأي  لها  يكن  مل 
االقت�شادي  االجتماعي  احلراك 
االأمر  ترك  واإنا  بالوطن-  للكادر 
ال�شيا�شي  النظام  يف  احلركة  لكوادر 
الت�شريعي  املجل�س  واأع�شاء  )الوزراء 
وكوادر ال�شلطة( ليبلوروا مالحمه عرب 
التي  ال�شيا�شات  يف  ظهر  ما  التجربة 
اأي  عليها  تعرت�س  ومل  ال�شلطة  حكمت 

اأطر يف حركة فتح.
فتح  فكر  اأن  القول  ن�شتطيع  اآخر  بقول 
�شنعته  قد  االجتماعي  االقت�شادي 
التجربة العملية عرب امل�شرية الطويلة، 
الكادري، وخا�شة  ومن خالل اال�شهام 
وقيادات  املتخ�ش�شة  ال�شفوة 

االنتفا�شة االأوىل يف اأطر ال�شلطة.
وعليه نقدم لكم يف هذه الورقة االأ�شا�س 
النظري يف فكر حركة فتح حول الفكر 
والدميقراطية  الدولة  وهوية  الوطني، 

�عد�د: بكر �أبو بكر
درا�شة
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ذات  القرارات  مل�شاريع  نتعر�س  ثم  واملدنية، 
ال�شلة، خا�شة يف املوؤمترين احلركيني االخريين 

حلركة فتح ال�شاد�س وال�شابع يف فل�شطني.
وانها لثورة حتى الن�شر

 الفكر الوطني الرحب 
متطورا  ِمرحابا  ن�شطا  فكرا  فتح  حركة  تبنت 
مازج بني: الوطنية  )كمحبة وتخ�شي�س  وتكر�س 
كيان  )يف  والكيانية  واإبداع(  واأولوية  وتركيز 
ن�شايل ثوري ميثل الوحدة الوطنية اجلامعة ويربز 
واال�شتقاللية   الفل�شطينية(  العربية  ال�شخ�شية 
)بالدميقراطية  والت�شاركية  احلرة(  )لالإرادة 
واملدنية والتوا�شل والتداول( والعقالنية )واملدنية 
اإطار  يف  االآخر(  واحرتام  والو�شطية  واالعتدال 
ح�شارتنا العربية االإ�شالمية الرحبة، واالإن�شانية 
التقدمية، فهي بذلك  قد اختطت لنف�شها طريقا 
الفل�شطيني،  الكل  جتمع  اأن  بها  ت�شتطيع  عمليا 
وامل�شيحي،  واالإ�شالمي  العربي  املنا�شل  والكل 
التنظريات  بعيدا عن  العاملي نحو ق�شيته  واحلر 

الفارغة ومفاهيم اال�شتعالء واالإق�شاء لالآخر.
)فئة من هذا ال�شعب حتاول من خالل )فتح( اأن 
تنتقم ل�شنوات ال�شياع التي عا�شها هذا ال�شباب 
ويتلم�شها  الطريق  عن  يبحث  واأمل،  حرية  يف 
خالل  من  واأحيانا  االأحزاب،  خالل  من  اأحيانا 
هذه  خالل  من  اأحيانا  ويتلم�شها  النظريات، 
للتلّم�شات  املطلق  الرف�س  اأوتلك...وكان  الدولة 
النظرية  فرف�شت  "فتح"  منطق  هو  ال�شابقة 
جهة.. اأي  من  الو�شاية  ورف�شت  عمل،  دون 

املنطقة..قوتها  يف  جديدة  �شعارات  ترفع  وبداأت 
حركة  ممثل  وي�شيف  واأ�شالتها(   ب�شاطتها  يف 
�شبق  ما  اإىل   1968 العام  يف  له  مقابلة  يف  فتح 
قائم  الوطنية  بالوحدة  "فتح"  )اإميان  قائال 
التي  املرحلة  كون  من  نابعة  علمية  اأ�ش�س  على 
يعي�شها �شعبنا هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير 
الو�شع  لتناق�شات  ا�شتعرا�س  االأر�س...(،وبعد 
)كان  اأنه   : قائال  ي�شيف  واالأحزاب  والنظريات 
"فتح"،  اإال  التناق�شات  هذه  جتمع  اأن  ميكن  ال 
اأجل  من  الثانوية  التناق�شات  باإذابة  قالت  التي 
التناق�س الرئي�س بني ال�شعب الفل�شطيني والوجود 
)بنظريتها  وذلك  الأر�شنا(  املحتل  ال�شهيوين 
"فتح"  )مفاهيم  اأن  موؤكدا  الواقعية(  العلمية 
يف الثورة ال�شعبية وحرب اجلماهري هي املنطلق 

ال�شهيوين...(  العدو  مع  قادمة  معركة  الأي 
م�شتفيدين من جتارب العامل ونرف�س اأن )نكون 
ليختم  الرباقة(  ال�شعارات  ونرفع  نقلد  قرديني 
"فتح" مداخلته هذه عام  با�شم حركة  املتحدث 
بالقول   2018 لليوم  �شاحلة  مازالت  التي   1968
واأن  يقراأ،  ما  يفهم  اأن  لالإن�شان  قيمة  اأهم  )اإن 
يطبق على واقعه ما ي�شتمده من نظريات، واأخريا 
نظريتها  ن  �شتكوِّ الفل�شطينية  الثورة  جتارب  فاإن 
�شتكون جتارب  املعاناة وحتما  الذاتية من خالل 

ال�شعوب اإحدى مواد هذه النظرية اجلديدة( 
يقول املفكر العربي والقائد الفتحوي عثمان 
الفكرة اال�شتقطابية لدى  اأبوغربية: )تتمحور 
اأ�شا�شية  اأركان  حول  البدايات  منذ  فتح  حركة 

جوهرها يتمثل يف:
قومية  وطليعة  ك�شرورة  الفل�شطينية  الوطنية   اأ. 

ونقي�س للكينونة االحتاللية. 
زوال  واأهدافه  الوطني  التحرر  خط  اأولوية   ب. 

االحتالل وحتقيق اال�شتقالل.
االأهداف،  لتحقيق  املجدية  الو�شائل  اعتماد   ج. 
للظروف  وفقا  روؤيتها  احلركة  تطور  حيث 
على  واالأ�شاليب،  والو�شائل  للمراحل  املو�شوعية 
املجدية،  الن�شال  اأ�شاليب  كافة  اعتماد  قاعدة 
العوامل  وجممل  وظروفها  مرحلة  لكل  واملنا�شبة 

املوؤثرة.
براجمها  على  ذلك  كل  يف  احلركة  ت�شتند   د. 
اإطار  يف  تطبيقه  يجري  الذي  الداخلي  ونظامها 
النظام االأ�شا�شي والن�س اخلا�س بذلك يف مطلع 

النظام الداخلي ومقدمته.
 ه. العدو لي�س دين اأو قومية اأو جن�س ، واإنا هو 

االحتالل.
هويتها  فتح  اأعلنت  اجلوهر  هذا  اإطار  ويف   و. 
على النحو التايل: فل�شطينية الوجه،عربية القلب 
ا�شتخدام  وقررت  االآفاق.  واإن�شانية  واالأعماق، 
والوطنية  والقومية  االإن�شانية  احلوافز  كافة 

والدينية التي توؤدي اإىل حتقيق االأهداف(.

حركة فتح والتعددية
للتعددية واالختالق  يف حركة فتح م�شاحة رحبة 
االن�شانية،  الفكرة  قدا�شة  مبوجبها  ترف�س 
اجلمود  وترف�س  واملطلق،  احل�شرية  وترف�س 
واإغالق الفكر وال تقر ت�شنيف النا�س بني موؤمن 
بنت  هي  التي  فتح  ورجعي،  تقدمي  او  وكافر، 
فل�شطني  �شبه  وهي  فل�شطني  اأم  وهي  فل�شطني 
كما قال عنها العالمة هاين فح�س، هي حمطة 
التقاء، و�شبيل ووعاء كافة اجلهود �شمن اأهداف 

وبرنامج حمدد لتحرير فل�شطني.
وقد  �شاخب،  دائم  فكري  حوار  فتح  حركة  يف 
يكون �شامتًا وهادئًا ال يظهر على ال�شطح، وهي 
كان  وان  داخلها،  ت�شمع  لذلك  م�شتمر  تطور  يف 
لدى قلة من يدعون لهذا الفكر اأو ذاك ما يتوافق 
مع اخلطوط العامة لفكر فتح او يختلف، ومنهم 
الذين  اال�شالمويني  عقدة  للعلمانية  يدعون  من 
فهمهم  اقت�شر  ما  او  يفهمونه،  ال  ما  ي�شيطنون 

على مدلول ب�شيط منه دون رغبة بالتفكري.
التنظيمات  من  )وغريها  فتح  حركة  يف  اأن  قلنا 
مفكرون  منهم  وللمفاجاأة  اليوم  ال�شيا�شية 
وفق  للعلمانية  يدعون  من  معتربون(  ا�شالميون 
تعريفات متناق�شة وعديدة من تعريف العلمانية، 
يف  لوك"  "جان  املتدين  الفيل�شوف  عرفها  كما 
القرن ال17، اأووفق تطبيق حمدد يف هذه الدولة 
عليها  يطلق  ما  عدة  مفاهيم  وفق  اأو  تلك،  او 
اأو  اجلزئية،  اأو  املوؤمنة،  اأو  ال�شاملة،  العلمانية 
تلطيفا للم�شطلح الذي �شوهه اال�شالمويون عرب 
الزمن كما �شوهه غالة العلمانية اأي�شا مبا ي�شمى 
اليوم "املدنية"، اأو االبتعاد عن كل ذلك والدعوة 

للدميقراطية .
)حق(  بني  تعار�شا  جند  ال  االأحوال  جميع  ويف 
التنظيم  وبني  فتح،  حركة  يف  التفكرهذا 
الأنهم  ذلك  االآخرون  يجد  قد  بينما  ال�شيا�شي، 
يف  وال�شيا�شي  الدعوي  بني  متعمدين  يخلطون 
على  و�شموليتها،  فكرته  ذات احلزب، وح�شرية 

قامت حركة فتح منذ البداية 
بطرح مفهوم الدولة الدميقراطية يف 

اأكرث من موؤمتر ومنها يف موؤمتر القاهرة 
لن�ضرة ال�ضعوب العربية عام 1969 حيث 

قال ممثل حركة فتح )نحن نقاتل 
اليوم يف �ضبيل اإقامة دولة فل�ضطينية 
دميقراطية يعي�ض فيها الفل�ضطينيون 

بكل طوائفهم م�ضلمني وم�ضيحيني 
ويهودا يف جمتمع دميقراطي تقدمي، 
وميار�ضون عباداتهم واأعمالهم مثلما 

يتمتعون بحقوق مت�ضاوية
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الو�شطى بني  ن�شق خلط ملوك اوروبا يف القرون 
يف  الكني�شة  وا�شتخدام  ال�شيا�شية  ت�شرفاتهم 

تربير هذه الت�شرفات دينيًا.

العلمانية اأم املدنية يف  حركة فتح 
يف داخل حركة فتح ومنذ العام 1968 حتى اليوم 
اأدبيات  املعاين يف  باأي معنى من  اللفظة  ترد  مل 
الداخلي  نظامها  الر�شمية، وحتديدًا يف  احلركة 

الذي تطور كثريا اأو يف تعبئتها الداخلية 
)االأدبيات(،  احلركة  ت�شميه  ما  عرب 
ال�شتة  ال�شيا�شية  براجمها  يف  اأو 
 ،)2018 حتى  ال�شبعة  )للموؤمترات 
اإال اإن كان فهم "الدولة الدميقراطية 
من  فيها  من  لكل  فل�شطني  كل  على 
يعني  ويهود"  وم�شيحيني  م�شلمني 
هذه  اأتباع  عند  الكافرة  العلمانية 

االأفكار القطعية.
هنا  باالإ�شارة  البدء  املفيد  من  ولكن 
احلركة-رغم  "دميقراطية"  اىل 
الدميقراطية-  املركزية  تبنيها 
الداخلي  النظام  اأن  حيث  ورحابتها 
كان  اأي  بانتماء  يقبل  فتح  حلركة 
من اأي ديانة اأو حتى جن�شية للحركة 
واأهداف  مببادئ  االميان  ب�شرط 
فال  فل�شطني،  حترير  يف  احلركة 
للحركة  ينتمي  لذا  والتع�شب،  متييز 
واليهود  وامل�شيحيني،  امل�شلمني،  من 
الثوري  املجل�س  الكثري حتى يف  اليوم 

حلركة فتح. 
كما اأن خلع رداء احلزبية واالنتماءات 
منتمي  الأي  ال�شابقة  االأيديولوجية 
ومازال  كان  فردي،  وب�شكل  للحركة 
هي  حيث  من  فاحلزبية  �شرطا، 
تع�شب تنظيمي اأعمى، �شواء للفكرة 

مقيت  �شيء  للقائد  اأو  احلزب،  اأو 
لفل�شطني  الوالء  عن  بالتعبري  احلركة  ا�شتبدلته 
للحوار  رحبة  م�شاحة  اأتاحت  كما  للتنظيم،  ال 
عجت  التي  التيارات  بني  والت�شارع  والتالقح، 
املراحل، حيث  بها احلركة يف مرحلة زخمة من 
ت�شارع املارك�شي واملاوي والرتوت�شكي واالإ�شالمي 
والقومي دون اإرهاب اأو تخويف او حدود للتفكري، 
او حواجز وهو ما ميز احلركة، وال ننكر اأنه ن�شاأ 

النباتات  من  العديد  التيارات  هذه  هام�س  على 
املت�شلقة والعفن وثلة من االنتهازيني.

يف  مرة  من  اأكرث  ذكر  ملا  دوما  االإ�شارة  يتم 
اياد(  )اأبو  خلف  �شالح  الفتحوي  القائد  كتاب 
الفرن�شي  الكاتب  اأظهرها  والتي  العلمانية،  حول 
)اإريك رولو( موؤلف الكتاب عن حياة )اأبواإياد( 
العام  يف  معه  اجراها  مقابالت  �شل�شلة  �شمن 
1978حتت عنوان )فل�شطيني بال هوية(، ورغم 
داخل  ينّظر  مل  خلف  �شالح  اأن 
للمفهوم  خارجها  وال  احلركة 
مفهوما  كان  الفرتة  تلك  يف  الأنه 
اأنه  اال  اأوجه،   وحّمال  اإ�شكاليا 
التايل:  الكتاب  يف  ورد  مما 
احلركة  قادة  ب�شفتنا  )نحن 
معار�شني  ل�شنا  الفل�شطينية، 
من حيث املبداأ للحدود املفتوحة. 
اأو  ملثلناـ  اأوفياء  نزال  ال  فنحن 
حللمنا وفقا لتعبري يا�شر عرفاتـ 
الذي ين�س على توحيد فل�شطني 
يف دولة علمانية دميقراطية ت�شم 
وامل�شلمني  وامل�شيحيني  اليهود 
الذي ي�شربون بجذورهم يف هذه 

االأر�س امل�شرتكة.(.
احلدود  اأن  هو  )واحلال  ي�شيف 
احلوار  اإىل  حتما  تقود  املفتوحة 
ثم اإىل التفاهم بهدف قيام مثل 
بدال  يحل  بحيث  التوحيد  هذا 
وال�شراع  القومية  املواجهة  من 
بني  �شيواجه  الذي  الطبقي 
اجلماهري العربية واليهودية من 
جهة وبني امل�شتغلني واالمربياليني 
هذه  بني  اأي  اأخرى:  جهة  من 
الذي  اأولئك  وبني  اجلماهري 
اأن  ولدوا احلقد بني �شعبينا قبل 

يقودوهما اإىل احلرب.
التطور  هذا  مثل  دون  يحول  الذي  العائق  اإن 
ال�شالم  يريد  ال  من  الأن  مع�شكرنا.  يف  يقف  ال 
ال�شامل والنهائي هو حكومة "اإ�شرائيل". كما اأن 
من يخ�شى احلدود املفتوحة هم قادتها املتطرفون 
يتهدد  كتهديد  احلدود  هذه  اإىل  ينظرون  الذي 
التو�شعية.  و�شيا�شتها  ال�شهيونية  الدولة  متا�شك 
الهوة  بتعميقهم  فاإنهم  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

بني �شعبينا وبتعهدهم للتوترات، يوؤمنون طواعية 
يف  ويوا�شلون  خوفهم  ويغذون  االإ�شرائيليني، 
عليه  يطلق  ما  وا�شتعمار  ا�شتيطان  نف�شه  احلني 

بيغن ا�شم »يهودا وال�شامرة«(.
)اأوال  لقوله  الكتاب  وي�شار يف موا�شع اخرى من 
عن نف�شه ويقينا ان دار العلوم-يف القاهرة- مل 
ارت�شيته  الذي  العلماين  للمثال  ت�شتجيب  تكن 
لنف�شي الأنها كانت وثيقة ال�شلة باالأزهر(.ويقول 
اأبي  واأن  �شيخ،  حفيد  كنت  اإنني  )�شحيح  اأي�شًا: 
الطبيعية  ميويل  اأن  اإال  فري�شة  يقطع  ال  م�شلم 
القومية  ركب  اإىل  اأن�شم  اأن  على  حتملني  كانت 

العلمانية(.
ورغم ذلك ميكننا القول بو�شوح اأن فهم �شالح 
كان  رولو(  )اأريك  اأن  فر�شية  هذا-على  خلف 
يتعامل مع النقل بنف�س عبارات �شالح خلف- مل 
يخرج عن الفهم العام حلركة فتح املتعلق بالدولة 
يف فل�شطني �شواء اأ�شميتها دولة مدنية اأم علمانية 
طرحتها  التي  وهي  فتحوية،  اأم  دميقراطية  اأم 
اأبواللطف  القدومي  فاروق  قبل  من  احلركة 
ي�شبح  اأن  قبل  غنيم(  راتب  )حممد  واأبوماهر 
يا�شر عرفات الناطق االعالمي للحركة، طرحتها 
دميقراطية  )دولة  ب�شيغة   1968 العام  منذ 
)امل�شلمون  الثالثة  االأديان  اتباع  فيها  يتعاي�س 
احلقوق  يف  مت�شاوين  واليهود(  وامل�شيحيون 
)بال�شيغة  العلمانية  الدولة  وهذه  والواجبات(، 
اجلزئية، اأو االميانية، اأواملعتدلة مبفاهيم اليوم( 
من  الكثري  فهمها  طرحها  من  عاما   30 بعد 
املفكرن ومنهم املفكرون اال�شالميون، بل وفهمها 
د.عبداملنعم  ومنهم  امل�شلمني"  "االخوان  بع�س 
اأبوالفتوح  عام 2009 عندما كان ع�شوا يف قيادة 
"االخوان امل�شلمني" حينما قال اأن ال حل للم�شكلة 

الفل�شطينية اال بدولة علمانية يف فل�شطني. 
العام  يف  ذلك  عن  �ُشئل  عندما  عرفات  يا�شر 
اأقول  ال  اأنا  قال  علمانية؟  لدولة  اأتدعون   1969
واأبوعمار  دميقراطية.   لدولة  ندعو  واإنا  ذلك، 
ففى  للم�شطلح  اال�شتخدام  من  حتّرج  اإذ 
فتح  حركة  فكر  مع  متوافقًا  كان  اأنه  اعتقادي 
الوطنى الدميقراطي اال�شتقاليل الذي ينهل من 
باال�شهامات  االإ�شالمية  العربية  احل�شارة  نبع 
بجدال  يخو�س  اأن  يريد  وال  ال�شرقية،  امل�شيحية 
كانوا  امل�شلمني(  )االإخوان  واأن  �شيما  ال  نظري 
ومازالوا- ويف عديد منهم اليوم- يرفعون �شوط 

يف حركة 
فتح م�ضاحة 

رحبة للتعددية 
واالختالق ترف�ض 
مبوجبها قدا�ضة 
الفكرة االن�ضانية 

وترف�ض احل�ضرية 
واملطلق، وترف�ض 
اجلمود واإغالق 
الفكر وال تقر 
ت�ضنيف النا�ض 

بني موؤمن وكافر 
او تقدمي ورجعي، 
فتح التي هي بنت 
فل�ضطني وهي اأم 

فل�ضطني وهي 
�ضبه فل�ضطني كما 
قال عنها العالمة 

هاين فح�ض ، 
هي حمطة التقاء 
و�ضبيل ووعاء كافة 

اجلهود �ضمن 
اأهداف وبرنامج 
حمدد لتحرير 

فل�ضطني.
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من  لكل  واالتهام  والت�شكك  والتخويف  الرتهيب 
اأن ك�شر املحرم  اإىل  اأن يتحدث بالعلمانية  يجروؤ 
باملتنورين  اأنف�شهم،  امل�شلمون"  "االإخوان  هذا 

فيهم وكثري خارجهم.
مفهوم  بطرح  البداية  منذ  فتح  حركة  قامت 
ومنها  موؤمتر،  من  اأكرث  يف  الدميقراطية  الدولة 
يف موؤمتر القاهرة لن�شرة ال�شعوب العربية عام 
نقاتل  1969، حيث قال ممثل حركة فتح )نحن 
اليوم يف �شبيل اإقامة دولة فل�شطينية دميقراطية 
الفل�شطينيون بكل طوائفهم م�شلمني  يعي�س فيها 
وم�شيحيني ويهودا يف جمتمع دميقراطي تقدمي 
يتمتعون  مثلما  واأعمالهم  عباداتهم  وميار�شون 
بحقوق مت�شاوية( م�شيفا )اأن ثورتنا الفل�شطينية 
الذين  االإن�شان  بني  لكل  وفكرها  قلبها  تفتح 
الفل�شطيني احلر  املجتمع  يعي�شوا يف  اأن  يريدون 
ب�شرف  �شبيله  يف  ينا�شلوا  واأن  الدميقراطي، 

النظر عن اللون اأو الدين اأو العرق( 
)بداأت عملية املراجعة ال�شيا�شية بعيدا عن "تابو" 
امليثاق الوطني واملبادئ واالأهداف باإ�شدار "فتح" 
فكرة الدولة الدميقراطية من باري�س عام 1969 
الثالث  ال�شماوية  الديانات  اأتباع  يعي�س  حيث   ،
يف دولة دميقراطية علمانية واحدة . وحمل هذا 
بوجود  فل�شطيني  اعرتاف  اأول  �شمنيا  االإعالن 
اليهود يف فل�شطني( وي�شيف اأحمد عبد الرحمن 
زمن عرفات(  كتابه )ع�شت يف  �شبق يف  ما  اىل 
ال�شادر عام 2013 يف طبعته 2 عن دار احلرية 
)�س 429-430( ليقول )وبالطبع كان اأبو عمار 
وراء اإعالن باري�س ، ورغم رف�شه من )ا�شرائيل( 
– ما زال الرف�س حتى اليوم- اإال اأنه اأثار الكثري 
الكاتب  ي�شري  ذلك  واىل  الدويل(  االهتمام  من 
لوثيقة اأخرى مثرية لفاروق القدومي بتلك الفرتة 
حتت عنوان )اإقامة ال�شلطة ال�شيا�شية يف ال�شفة 
مو�شحا:  الرحمن  عبد  اأحمد  ويعلق  والقطاع( 
مبادرات  وكاأنها  تبدو  كانت  الوثائق  هذه  )اأن 
للراأي  تقدميها  على  يجروؤ  اأحد  وال   ، �شخ�شية 

العام الفل�شطيني ... ( 
عثمان  الفتحوي  العربي  واملفكر  القائد  ت�شدى 
اأبوغربية يف اأحد لقاءاته عام 2013  للمتحاورين 
من الكوادر داخل احلركة بني تبني اأو عدم تبني 
ليح�شم  املتعددة،  باالأفهام  "العلمانية"  مفهوم 
اأن حركة فتح مل تكن  بالقول:  النقا�س واجلدل، 
ثوري  �شيا�شي  تنظيم  هي  واإنا  علمانية،  يوما 

دولة  لقيام  ي�شعى  تقدمي  دميقراطي  حترري 
مدنية دميقراطية.

فتح  حركة  قيادة  من  العربي  املفكر  يكتب 
للم�شطلح  اإ�شارة  اأدنى  دون  اأبوغربية  عثمان 
)باملعنى  ليقول:  املجتمعي  واجلدل  ال�شجون  ذي 
الداخلي ال بد من امل�شاواة يف احلقوق والواجبات 
جلميع املواطنني يف اإطار الدولة الواحدة، يف كل 
�شيء، وبغ�س النظر عن االنتماء اإىل اأغلبية اأثنية 
املواطنة  الأن  اأقلية،  اإىل  اأو  دينية،  اأو  مذهبية  اأو 

يجب اأن تتجاوز تق�شيمات االنتماء الداخلي.( 
كما ي�شار لورود م�شطلح العلمانية يف حما�شرات 
القائد العروبي الفتحاوي اأي�شا هاين احل�شن يف 
لندن وهو يخاطب الغرب مبفهومهم عن العلمانية 
التي تعني امل�شاواة والدميقراطية مع عدم اإهمال 
والنا�س،  والقيم  واملجتمع  االأمة  يف  الدين  دور 

واإنا عزل تاأثري ال�شلطة الدينية او ال�شيا�شية يف 
او  الراأي،  فر�س  يف  الدين  ا�شتغالل  عن  احلكم 
والتعددية  االأديان،  واحرتام  ال�شيا�شات،  تربير 

الفكرية.
قيادة  من  �شعث  نبيل  للدكتور  اأي�شا  وي�شار 
)�شوؤون  جملة  يف  مقالة  كتب  الذي  فتح،  حركة 
العام 1971  اأيار/مايو من  فل�شطينية( يف عدد 
بالتنظري  قام  الغد(  )فل�شطني  عنوان  حتت 
اليوم  الفكرة  -تعود  الدميقراطية  للدولة  فيها 
الدميقراطية  الدولة  عنوان  حتت  تعديالت  مع 
الواحدة- باعتبارها فكرة حركة فتح واعتربها 
كل  ت�شمل  ال�شيا�شي  النظام  �شكل  زاوية  من 
�شكان فل�شطني اآنذاك عربا ويهودًا، وكل املنفيني 
ثنائية  دولة  تكون  )ولن  مو�شحا:  الفل�شطينيني 
القومية اأو طائفية  بل دولة موحدة علمانية.....
اأو  اأوالدين  للعرق  طبقا  بالتمييز  ت�شمح  ولن 

اللون...واجلميع فل�شطينيني يف حقوق مت�شاوية 
ويرف�س  اأوامتيازات(  خا�شة  حقوق  اأي  دون 
االنغالق لهذه الدولة اأوقيام دولة يهودية، مبعنى 
اأنه جعل من دعوته املبكرة هذه حائطا �شلبا �شد 
اليوم  يظهر  الذي  اليهودي  اأوالتميز  العن�شرية 
وقال  اليهودية(،  القومية  )الدولة  دعاوى  حتت 
على  مبنية  تكون  لن  الدولة  اأن  اأي�شا  مقاله  يف 
للنا�س  )�شت�شمح  واإنا  الثالثة  االأديان  اأ�شا�س 

مبمار�شة معتقداتهم ال�شخ�شية بكل حرية(.
فيها  ورد  التي  االآراء اجلريئة  يكن فهذه  ومهما 
املفكرين  يعد عند  ما  اأو  "العلمانية"،  م�شطلح 
فكرا علمانيا )جزئيا( لي�شت عيبا وال حراما او 
وعيا م�شبقا  وُتعّد  بل   ، او فكرية  خطيئة وطنية 
من اأ�شحاب هذه االأفكار املتطورة، كما اأو�شحنا 
تنظيمات  لدى  املفهوم حتى  �شابقا �شمن تطور 
العلمانية    مع  التعامل  من  اأِنفت  �شخ�شيات  اأو 
ذكرناهم  من  اأن  نقرر  ذلك  ويف  البداية،  يف 
يلزموا  ومل  واجتهدوا  فكروا  احلركة  قيادة  من 
الذي  احل�شن  هاين  ومنهم  باجتهادهم،  احدا 
اآمن به كل  كان موؤمنًا ومتدينًا ويوؤمن فعاًل مبا 
من الغنو�شي وامل�شريي ود.عبد املنعم اأبو الفتوح  
اأي ما ي�شمى )العلمانية املوؤمنة( وهو ما نادى به 

هاين احل�شن كراأي من داخل احلركة.
خامتة:

فتح  حركة  تبنت  بالقول:  بداأنا،  مبا  نختتم 
فكرا ن�شطا ِمرحابا متطورا مازج بني: الوطنية 
واأولوية  وتركيز  وتكر�س  وتخ�شي�س  )كمحبة 
واإبداع( والكيانية )يف كيان ن�شايل ثوري ميثل 
ال�شخ�شية  ويربز  اجلامعة  الوطنية  الوحدة 
)لالإرادة  واال�شتقاللية  الفل�شطينية(  العربية 
واملدنية  )بالدميقراطية  والت�شاركية  احلرة( 
)واملدنية  والعقالنية  والتداول(  والتوا�شل 
اإطار  يف  االآخر(  واحرتام  والو�شطية  واالعتدال 
ح�شارتنا العربية االإ�شالمية الرحبة، واالإن�شانية 
التقدمية فهي بذلك  قد اختطت لنف�شها طريقا 
الفل�شطيني،  الكل  جتمع  اأن  بها  ت�شتطيع  عمليا 
وامل�شيحي  واالإ�شالمي  العربي  املنا�شل  والكل 
واحلر العاملي نحو ق�شيته بعيدا عن التنظريات 
املثرية،  او  املت�شككة  وامل�شطلحات  الفارغة 
ال�شعب  على  اال�شتعالء  مفاهيم  عن  وبعيدا 
وتراثه وتاريخه وح�شارته، وبعيدا عن االإق�شاء 

لالآخر.

ئل عن ذلك  يا�ضر عرفات عندما �ضجُ
يف العام 1969 اأتدعون لدولة علمانية؟ 

قال اأنا ال اأقول ذلك، واإمنا ندعوا لدولة 
دميقراطية.  واأبوعمار اإذ حتّرج من 

اال�ضتخدام للم�ضطلح ففى اعتقادي اأنه 
كان متوافقاً مع فكر حركة فتح الوطنى 

الدميقراطي اال�ضتقاليل الذي ينهل 
من نبع احل�ضارة العربية االإ�ضالمية 

باال�ضهامات امل�ضيحية ال�ضرقية
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ح�شوٌد  الفعاليات  يف  و�شاركت 
مها  ف�شائلّيٌة و�شعبّيٌة جماهريّيٌة تقدَّ
اأع�شاء اللجنة التنفيذية لـ"م.ت.ف" 
يو�شف  اأبو  ووا�شل  االأحمد  عّزام 
دولة  و�شفري  هويل،  اأبو  واأحمد 
اللبنانية  اجلمهورية  لدى  فل�شطني 
ف�شائل  �شر  واأمني  دبور،  اأ�شرف 
لبنان  "فتح" يف  "م.ت.ف" وحركة 
قيادة  واأع�شاء  العردات  اأبو  فتحي 
الوطني  "االأمن  قوات  قائد  ال�شاحة 
الفل�شطيني" يف لبنان اللواء �شبحي 
الثوري  املجل�س  وع�شو  عرب  اأبو 
�شناعة  رفعت  احلاج  "فتح"  حلركة 
وع�شو املجل�س الثوري حلركة "فتح" 
اآمنة جربيل واأمني �شر حركة "فتح" 
- اإقليم لبنان ح�شني فّيا�س، وقيادة 
َعب  احلركة يف االإقليم واملناطق وال�شُّ
وقادة  وكوادرها،  احلركية  واملكاتب 
والقوى  "م.ت.ف"  ف�شائل  لو  وممثِّ
الوطنية  والف�شائل  واالأحزاب 
والفل�شطينية،  اللبنانية  واالإ�شالمية 
الفل�شطيني"  الوطني  "االأمن  وقوات 
واالحتادات،  ال�شعبية،  واللجان 
والفرق الك�شفية واملو�شيقية احلركية، 
ورجال  وروابط،  وهيئات  �شات  وموؤ�شَّ

دين، وفعاليات.
�شرورَة  دت  اأكَّ كلماٌت  اأُلقَيت  وقد 
ج�شدنا  ينه�س  الذي  االنق�شام  اإنهاء 
الفل�شطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية 
املمثِّل  "م.ت.ف"  �شقف  حتت 
ودعت  ل�شعبنا،  والوحيد  ال�شرعي 
مقاومتنا  وخو�س  اجلهود  لتوحيد 
اأت  وهنَّ كاّفًة،  باأ�شكالها  الفل�شطينية 
التميمي  عهد  رات  املحرَّ االأ�شريات 
على  �شرور  اأبو  ويا�شمني  ووالدتها 
الدويل  املجتمع  وطالَبت  ُحرّيتهن، 
بال�شغط  االإن�شان  حقوق  مات  ومنظَّ

ال�شهيوين  االحتالل  �شلطات  على 
االأ�شرى  جميع  عن  لالإفراج 

الفل�شطينيني والعرب.
يف  �شعبنا  بت�شّدي  ثون  املتحدِّ ه  ونوَّ
االإ�شرائيلي  لالحتالل  فل�شطني 
يبتدعها  التي  االأ�شاليب  مبختلف 
قيادتنا  رف�س  على  دوا  و�شدَّ يوميًّا، 
التي  طات  املخطَّ جميع  الفل�شطينية 
ولفتوا  الوطني،  م�شروعنا  ت�شتهدف 
تقلي�س  من  اليوم  ن�شهده  ما  اأنَّ  اإىل 
و�شيلة  اإاّل  هو  "االأونروا" ما  مليزانية 
االأمريكية  االإدارة  تنتهجها  �شغط 

لتمرير )�شفقة القرن( بالقّوة.
ال�شعبية  املقاومة  بنموذج  واأ�شادوا 
يف اخلان االأحمر التي يقودها �شعبنا 
حركة  قيادة  من  بدعم  الفل�شطيني 
املجتمع  وطالبوا  واأبنائها،  "فتح" 
الدولية  احلماية  بتوفري  الدويل 

ل�شعبنا على اأر�س فل�شطني.
الفل�شطيني  ال�شعب  التزام  دوا  واأكَّ
بال�شوؤون  التدخل  بعدم  لبنان  يف 
الدولة  وطالبوا  الداخلية،  اللبنانية 
املدنية  احلقوق  مبنحه  اللبنانية 
كه بحّقه يف  دين مت�شُّ واالإن�شانية موؤكِّ

العودة ورف�شه التوطني.
حركة  من  وبدعوٍة  بريوت،  ففي 
"فتح" - اإقليم لبنان/ منطقة بريوت 
حا�شٌد  جماهرييٌّ  اعت�شاٌم  م  ُنظِّ
العالقات يف خميَّم برج  اأمام مكتب 

الرباجنة اخلمي�س 2018/7/26.
لُن�شرة  االأهلية  احلملة  ع�شو  واألقى 
القوى  كلمة  حيدر  د.نا�شر  فل�شطني 
فل�شطني  ا  فحيَّ اللبنانية  الوطنية 
الذين  و�شعبها  واأ�شراها  و�ُشهدائها 
ي�شطرون كلَّ يوٍم ملحمًة تاريخّيًة من 
العدو  مقارعة  ة يف  االأُمَّ مالحم هذه 
د اأنَّ "�شفقة القرن"  ال�شهيوين، واأكَّ

�شعب  تزيد  لن  ترامب  وخمّططات 
وقوًة  وعزًما  �شموًدا  اإاّل  فل�شطني 
الفل�شطينية  القيادة  ا  وحيَّ ووحدًة، 
ووحيد  �شرعي  كممثِّل  و"م.ت.ف" 

لل�شعب الفل�شطيني.
�شر  اأمني  "فتح" األقاها  حركة  كلمة 
يف  "م.ت.ف"  وف�شائل  احلركة 
منطقة بريوت العميد �شمري اأبو عف�س 
الدعم  د  لُنجدِّ اليوم  "نِقُف  فقال: 
راأ�شها  وعلى  الفل�شطينية  لل�شرعية 
من  مازن  اأبو  الرئي�س  االأمانة  حامل 
يا�شر  الرمز  ال�شهيد  االأمانة  �شاحب 
بناُء ما  ُيعاَد  باأن  اأمرَّ  الذي  عرفات، 
مته القوات ال�شهيونية يف اخلان  هدَّ

االأحمر".
كانت  "م.ت.ف"  اأنَّ  على  د  و�شدَّ
و�شتبقى اخليمة الوطنية الفل�شطينية 
التي  املوؤامرات  لكلِّ  ى  تت�شدَّ التي 
حتاك �شد ق�شّيتنا منذ العام 1965 
ال�شهيواأمريكي  بامل�شروع  مروًرا 
ه  ونوَّ اليهودية،  الدولة  قومية  وقانون 
عّبا�س  حممود  الرئي�س  بت�شدي 
"فتح"  وحركة  "م.ت.ف"  وقيادة 
جميًعا  اأنَّها  ًدا  موؤكِّ املوؤامرات  لهذه 

�شت�شقط.
االحتالل  كيان  قرار  اأنَّ  اإىل  واأ�شار 
�شات  خم�شَّ بح�شم  ال�شهيوين 
لن  الفل�شطينيني  وال�شهداء  االأ�شرى 
مير م�شت�شهًدا بعبارة الرئي�س حممود 
دوالران،  معي  بقي  )لو  عّبا�س: 
ودوالًرا  لل�شعب  دوالًرا  ف�شاأُعطي 
فاإنَّهم  �شهيد،  واأ�شرة  اأ�شري  الأ�شرة 

موا حياتهم لتحيا فل�شطني(. قدَّ
د العميد اأبو عف�س اأنَّ "م.ت.ف"  واأكَّ
ل�شعبنا  والوحيد  ال�شرعي  املمثِّل  هي 
وال�شغوطات  املوؤامرات  كل  واأنَّ 
لاللتفاف عليها مل تنجح الفًتا اإىل اأنَّ 

د دعَمها لل�شرعية الفل�شطينية خميَّمات لبنان ُتدِّ
 وللوحدة الوطنية يف وجه م�شاريع ت�شفية الق�شية الفل�شطينية

دعًما لل�شرعية 
لًة  الفل�شطينية املتمثِّ
بالرئي�س حممود عّبا�س 
يف مواجهة "�شفقة 
القرن" وم�شاريع ت�شفية 
الق�شية الفل�شطينية، 
ك  وتاأكيًدا على التم�شُّ
بالوحدة وبالثوابت 
الوطنية وعلى 
راأ�شها اإقامة الدولة 
الفل�شطينية امل�شتقلة 
وعا�شمتها القد�س 
مت  وعودة الالجئني، نظَّ
قيادة حركة "فتح" يف 
لبنان وقفاٍت ت�شامنّيًة 
يف خمتلف املخيَّمات 
عات. والتجمُّ
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"ال�شعب الفل�شطيني ال يزال يلتفُّ حول القيادة 
واملوؤمتنة  االأمينة  اأنَّها  ي�شعر  الأنَّه  الفل�شطينية 
على ال�شعب، واأنَّها �شُتحّقق الّن�شر والعودة اإىل 

فل�شطني".
بالوحدة  "فتح"  حركة  ك  مت�شُّ على  د  و�شدَّ
املبذولة  جهودها  على  م�شر  ا  وحيَّ الوطنية، 
حماولة  اأّي  تاأييد  د  واأكَّ امل�شاحلة،  لتحقيق 
و�شعبها  غّزة  عن  ال�شهيوين  احل�شار  لفكِّ 
ال�شامد ب�شرط عدم ت�شييع حقوقنا ال�شيا�شية 

للح�شول على حقوق اإن�شانية.
والقد�ص  وطُننا،  "فل�صطني  عنوان  وحتت 
يف  "فتح"  قيادة  نّظمت  االأبدية"،  عا�صمُتنا 
املنطقة اعت�صاًما حا�صًدا اأمام مركز امل�صاعدات 
ماراليا�ص  خميَّم  يف  الرنويجية  ال�صعبية 

اجلمعة 2018/7/6.
كلمة "م.ت.ف" األقاها ع�شو املكتب ال�شيا�شي 
�شالح  الفل�شطينية"  التحرير  لـ"جبهة 
تهدف  الوقفة  هذه  اأنَّ  اإىل  فلفت  اليو�شف، 
لتجديد الدعم لل�شرعية الوطنية الفل�شطينية، 
الرئي�س  الثوابت  على  الثابت  راأ�شها  وعلى 
"م.ت.ف"  اأنَّ  على  والتاأكيد  عّبا�س،  حممود 
هي املمثِّل ال�شرعي والوحيد لكلِّ اأبناء ال�شعب 
الفل�شطيني يف الوطن وال�شتات بقيادة الرئي�س 

اأبو مازن.
حجم  ُيدرك  الفل�شطيني  الكلَّ  اأنَّ  اإىل  واأ�شار 
ب�شبب  الرئي�س  على  الهائلة  ال�شغوطات 
ك بالثوابت الوطنية ورف�س  اإ�شراره على التم�شُّ
ت�شتهدف  التي  ال�شهيواأمريكية  القرارات  كلِّ 
د اأنَّ الرئي�س واإىل  وطننا و�شعبنا وحقوقه، واأكَّ
الفل�شطيني �شُي�شِقطون  جانبه قيادتنا و�شعبنا 
يا�شر  الرمز  اأ�شقط  كما  القرن(  )�شفقة 

عرفات املوؤامرات �شابًقا.
وال�شهداء  االأ�شرى  �شات  خم�شَّ اأنَّ  د  اأكَّ كما 
واأ�شار  بتجاوزه،  الأحد  ُي�شَمح  ال  اأحمر  خطٌّ 
�شاتهم  خم�شَّ بخ�شم  الكني�شت  قرار  اأنَّ  اإىل 
الفل�شطيني،  ال�شعب  على  حرب  اإعالن  هو 
وطالَب الدول العربية واالإ�شالمّية واملوؤ�ش�شات 
الدويل  واملجتمع  واالإن�شانية  احلقوقية 

بالت�شّدي لهذا القرار.
اأ�شرف  لل�شفري  االإيجابي  الدور  اليو�شف  ن  وثمَّ
لبنان  يف  الفل�شطينية  احلالة  توحيد  يف  دبور 
على مدى اأكرث من �شت �شنوات، وجهوده الإزالة 
خمّيمات  مداخل  عند  االإلكرتونية  البّوابات 

ط
�شا

لن
ف ا

مل

د اأنَّ "اجلميع يعلم اأنَّ �شفارة  اجلنوب، واأكَّ
اجلامع  البيت  لبنان هي  فل�شطني يف  دولة 
الفل�شطيني  ال�شيا�شي  الطيف  األوان  لكلِّ 
وهي املرجعية ال�شيا�شية والدبلوما�شية لكلِّ 

اأبناء ال�شعب الفل�شطيني".
كلمة حركة "فتح" األقاها اأمني �شر احلركة 
العميد  بريوت  يف  "م.ت.ف"  وف�شائل 
االإحباط  اإىل  فيها  ه  نوَّ عف�س  اأبو  �شمري 
الرئي�س  رف�س  جّراء  اأمريكا  به  متر  الذي 
الوفود  مع  واجللو�س  االجتماع  مازن  اأبو 
القرن(،  لـ)�شفقة  مناق�شة  واأي  االأمريكية 
الرئي�س حممود  التاأكيد على موقف  د  وجدَّ
دفع  مبوا�شلة  الفل�شطينية  والقيادة  عّبا�س 
كلَّف  وال�شهداء مهما  االأ�شرى  �شات  خم�شَّ

االأمر.
واأ�شار اأبو عف�س اإىل اأنَّ �شعبنا الفل�شطيني 
ثمًنا  واجلرحى  واالأ�شرى  ال�شهداء  م  قدَّ
ا  رًّ ُم�شِ االآن  حّتى  زال  وما  لـ"م.ت.ف" 
حولها.  وااللتفاف  والن�شال  الكفاح  على 
د بع�س تقدميات "م.ت.ف" والرئي�س  وعدَّ
بدون  لبنان  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  عّبا�س 
بواجباتهم  منهم  اإح�شا�ًشا  وذلك  متييز، 
جتاه ال�شعب يف لبنان، ذكر منها: �شندوق 
الطالب،  مل�شاعدة  عّبا�س  حممود  الرئي�س 
وامل�شاعدات  ال�شحي،  ال�شمان  و�شندوق 
الطرف  م  قدَّ "ماذا  وت�شاَءل:  االجتماعية، 

االآخر؟".
الهادئة  بالدبلوما�شية  عف�س  اأبو  واأ�شاد 
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الذي  دبور  اأ�شرف  ال�شفري  �شعادة  انتهجها  التي 
كان له اجلهد االأكرب مع قيادة "م.ت.ف" يف اإزالة 
عني  خميََّمي  مداخل  عند  االإلكرتونية  البوابات 

احللوة واملية ومية.

مت قيادة حركة "فتح" يف املنطقة  ويف �صيدا، نظَّ
وقفًة ت�شامنّيًة اأمام مقرِّ �شعبة عني احللوة الثالثاء 

.2018/8/14
وبعد تقدمٍي من ع�شو �شعبة عني احللوة عماد بليبل، 
�شالح  الفل�شطيني  الوطني  املجل�س  ع�شو  األقى 
هي  الفل�شطينية  "املخيَّمات  فقال:  كلمًة  اليو�شف 

املحّطات  يف  ك  يتحرَّ الذي  الثورة  ان  خزَّ
الوطنية  لل�شرعية  دعًما  الن�شالية 
رف�شها  اليوم  ُتعِلن  وهي  الفل�شطينية، 

لـ)�شفقة القرن( بكلِّ عزٍم واإميان".
ال�شلطة  توليه  الذي  باالهتمام  ه  ونوَّ
مه  ُيقدِّ وما  غّزة  لقطاع  الفل�شطينية 
القطاع  الأهلنا يف  عّبا�س  الرئي�س حممود 
الدواء  وتاأمني  الكهرباء  فاتورة  دفع  من 
وغريها،  املياه  لتحلية  حمّطات  واإن�شاء 
)طرَفا  ا�شمه:  �شيء  يوجد  "ال  وقال: 
من  ع�شكري  انقالب  هو  بل  االنق�شام(، 
غّزة  قطاع  على  "حما�س"  حركة  ِقَبل 
اأنَّ  اإىل  م�شرًيا  الفل�شطينية"  وال�شرعية 
ب من امل�شاحلة  "حما�س" هي التي تتهرَّ

وتلجاأ للخداع.
ف�شائل  "على  اليو�شف:  واأ�شاف 
"م.ت.ف" اأن يكون موقفها اأكرث و�شوًحا، 
وال يجوز اأن تبقى "فتح" الرائدة وحامية 
القرار الفل�شطيني امل�شتقل وحدها تدافع 
ًة اأنَّ اخلطر احلقيقي  عن "م.ت.ف" خا�شّ
ر  وحذَّ الفل�شطينية"،  الق�شية  على  اليوم 

الثقة  لزعزعة  تهدف  التي  امل�شبوهة  البيانات  من 
بالقيادة ال�شرعية واإ�شعاف املوقف الفل�شطيني.

"م.ت.ف"  ف�شائل  �شر  اأمني  كلمة  كانت  وبعدها 
�شبايطة،  العميد  �شيدا  منطقة  "فتح" يف  وحركة 
ا جاء فيها: "القادة والزعماء يف هذا الزمن ِقلَّة  ممَّ
�س املنطقة اإىل زلزال على كلِّ االأ�شعدة  حيث تتعرَّ
واملواقع،  واال�شطفافات  التحالفات  ت�شكيل  باإعادة 
وال جند اإاّل الرئي�س حممود عّبا�س الذي ُيدير الدّفة 
ال�شيا�شية عك�س املهزومني الذين ي�شعون روؤو�شهم 
عّبا�س  حممود  الرئي�س  يكرهون  اإنَّهم  الرمال.  يف 
و�شدق  وال�شجاعة  وال�شالبة  النزاهة  فيه  الأنَّ 

اخلطاب ال�شيا�شي الوطني واالإن�شاين، والأنَّ قلبهم 
ال ينب�س اإاّل باحلقد واحل�شد.. و�شّتان ما بني اجلنب 

وال�شجاعة.. وما بني الوطنية واخليانة".
ومعك  الرئي�س  �شيادة  يا  جنحَت  "لقد  واأ�شاف: 
بناء  يف  راأ�شها  على  تقف  التي  ال�شرعية  القيادة 
ا  و�شيا�شيًّ وقانونيًّا  دبلوما�شيًّا  الدويل  اجلدار 
االأمن  جمل�س  من  علني  بتاأييد  �شعبيًة  ومقاومًة 
واجلمعية العاّمة وجمل�س حقوق االإن�شان ويف جمال 

املقاطعة االأُمَمّية".
ب من  ولفت �شبايطة اإىل اأنَّ حركة "حما�س" تتهرَّ
امل�شاحلة، واأردف: "العدو هو العدو، وبقية القوى 

�شة ال ت�شتطيع اإعطاَءكم ما تعطيه ال�شرعية  املحرِّ
لكم، وبناء النظام ال�شيا�شي الواحد يتطلَّب �شرعية 

واحدة وَعلًما واحًدا ورئي�ًشا واحًدا".

مت حركة "فتح" - اإقليم لبنان  ا يف �صور، فنظَّ اأمَّ
مهرجاًنا جماهرييًّا حا�شًدا يف مع�شكر ال�شهيد يا�شر 

عرفات يف خمّيم الر�شيدية ال�شبت 2018/7/14.
وبعد تقدمٍي من م�شوؤول اإعالم حركة فتح" يف منطقة 
�شور حممد بقاعي األقى ع�شو اللجنَتني التنفيذية 
لـ"م.ت.ف" واملركزية حلركة "فتح" عّزام االأحمد 
اليوم  حمَل  مازن  اأبو  "الرئي�س  فيها:  جاء  كلمًة 

يف  ا�شتقرار  وال  �شالم  ال  ليقول  عرفات  يا�شر  قلم 
قبل  الفل�شطينية.  احلقوق  بدون  االأو�شط  ال�شرق 
ث اأحٌد عن )�شفقة القرن( وقَف الرئي�س  اأن يتحدَّ
العالقات،  كلَّ  وقطَع  االأمريكية،  االإدارة  وجه  يف 
على  �شيا�شي  ات�شال  اأيِّ  اإجراء  من  اجلميع  ومنَع 
االأمريكية.  القن�شلية  مع  حّتى  امل�شتويات  جميع 
هذا القرار اّتخذه الرئي�س بدون الرجوع اإىل اأحد. 
وعندما اجتمع بنا كلُّ ف�شائل "م.ت.ف" قالت لُه 

نحن معك يف هذا القرار".
وتابع: "اإذا كانت اأمريكا ُتريد رفَع ق�شية الالجئني 
�شابًقا  واعرتفت  مناق�شتها  وعدم  الطاولة  عن 
بالقد�س عا�شمًة لـ)اإ�شرائيل( فال 
اأن  الفل�شطيني  ال�شعب  من  ع  تتوقَّ
وليعرفوا  االأيدي،  مكتوف  يقف 
واأبناء  التحدي،  على  قادر  اأنَّه 
لوا  املخيَّمات يف لبنان الذين حتمَّ
وواجهوا  االإ�شرائيلي،  الق�شف 
اأكرب  هم  و�شمدوا،  املوؤامرات، 
ال�شعب.  هذا  عظمة  على  برهان 
يف  هنا  لوالكم  فخر  بكلِّ  ونقولها 
خمّيمات لبنان، ولوال ت�شحياتكم 
ملا ا�شتطعنا الو�شول اإىل فل�شطني، 
العامل  اعرتاف  على  واحل�شول 
وحني  الفل�شطينية.  بالدولة 
وال�شرعية  بالقد�س  االأمر  تعلَّق 
بالرئي�س  املمثَّلة  الفل�شطينية 
انتف�شتم  و"م.ت.ف"  مازن  اأبو 
املخيَّمات.  كلِّ  ويف  ال�شفارة  اأمام 
اإخوانكم  الأنَّ  اأنتم عليه  تابعوا ما 
بكم  يتنّف�شون  فل�شطني  يف 
هي  هذه  بدعمكم.  وي�شتمرون 
موقعه،  من  كلٌّ  ال�شعبية  املقاومة 
وما يجري اليوم يف اخلان االأحمر هو كلمة الف�شل 
َمن  وبني  االحتالل  يتحدون  الذين  املقاومني  بني 

يدعي املقاومة".
ه االأحمد التحية اإىل كفر قدوم، والنبي �شالح،  ووجَّ
ونعلني، وبعلني، واخلان االأحمر امل�شتمر يف املقاومة 
تعزيز  �شرورَة  د  واأكَّ املعادلة،  قلب  حتى  ال�شعبية 
املمثِّل  "م.ت.ف"  �شقف  حتت  الوطنية  الوحدة 

ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�شطيني.
وعرّب عن ارتياحه خالل زيارته ل�شوريا ملا وجَده من 
على  وتاأكيدهم  ال�شوريني  االأ�شقاء  ِقَبل  من  تعاون 
كلمته  وختم  الريموك،  خميَّم  اإعمار  اإعادة  اأهمية 



35

انت�شار  ذكرى  مبنا�شبة  لبنان  ًئا  مهنِّ
وقيادتنا  �شعبنا  حر�َس  وموؤّكًدا  متوز 

على �شالمة واأمن لبنان.

حركة  قيادة  مت  نظَّ ال�صمال،  ويف 
ا  "فتح" يف املنطقة اعت�شاًما جماهرييًّ
لل�شليب  الدولية  اللجنة  مقّر  اأمام 
اجلمعة  طرابل�س  مدينة  يف  االأحمر 

.2018/8/3
يحيى  االأ�شري  جلنة  كلمة  كانت  بدايًة 
�شكاف  جمال  رئي�شها  األقاها  �شكاف 
ا ال�شهداء واجلرحى واالأ�شرى  الذي حيَّ
معتقالت  يف  والفل�شطينيني  العرب 
عميد  مقّدمهم  ويف  االحتالل، 
د  واأكَّ �شكاف،  يحيى  العرب  االأ�شرى 
الفل�شطينية  الن�شالية  "ال�شراكة  اأنَّ 
�شُتنِبت  بالدم  دت  تعمَّ التي  اللبنانية 

ن�شًرا باإذن اهلل".
ا كلمة حركة "فتح" فاألقاها اأمني �شّرها يف منطقة  اأمَّ
ت�شريع  اأنَّ  اإىل  فيها  اأ�شار  فّيا�س  جهاد  اأبو  ال�شمال 
الكني�شت ال�شهيوين لقانون الدولة القومية اليهودية 
ر لل�شعب الفل�شطيني وق�شّيته  د نكبة ثانية حُت�شَّ ُيج�شِّ
العودة،  حق  و�شطب  وجوده  اإلغاء  بهدف  الوطنية 
و)�شفقة  �شينت�شرون  و�شعبها  "فل�شطني  اأنَّ  د  واأكَّ

القرن( وكلَّ امل�شاريع ال�شهيواأمريكية 
م على �شخرة توا�شل املقاومة  �شتتحطَّ
يف  العودة  وم�شريات  اأ�شكالها  بجميع 

غّزة وال�شفة والقد�س".
ال�شعب  اأنَّ  على  فّيا�س  د  و�شدَّ
الن�شالية  بالُهوّية  ك  يتم�شَّ الفل�شطيني 
واأنَّ  واالأجداد،  االآباء  باأر�س  ر  ويتجذَّ
بالثوابت  ملتزم  مازن  اأبو  الرئي�س 
اإمالءات  "كلَّ  اأنَّ  د  واأكَّ الوطنية، 
االحتالل وقراراته بحّق القد�س املحتلة 
خمالفة للقانون الدويل ومرفو�شة من 

ِقَبل �شعبنا وقيادتنا".
واملعت�شمون  فيَّا�س  م  قدَّ وبعدها 
الدويل  االأحمر  ال�شليب  ملمثِّل  مذكرًة 

يف طرابل�س حممد املدين.
يف  "فتح"  حركة  قيادة  مت  نظَّ كما 
ت�صامنّيًة  وقفًة  ال�صمال  منطقة 
خميَّم  يف   2018/7/5 اخلمي�ص 

البداوي.

واألقى اأمني �شّر حركة "فتح" يف منطقة ال�شمال اأبو 
د فيها دعم القيادة ال�شرعية  جهاد فّيا�س كلمًة جدَّ
الفل�شطينية ومواقفها الثابتة يف وجه �شيا�شة االإدارة 
)�شفقة  لفر�س  وم�شاعيها  املت�شهينة  االأمريكية 
القرن( عرب ممار�شة ال�شغط واالبتزاز على قيادتنا 
باالإمالءات  والقبول  للتنازل  لدفعها  الفل�شطينية، 
وبف�شل  موؤّقتة  حدود  ذات  وبدولة  ال�شهيواأمريكية 
د رف�َس قيادتنا ال�شرعية  قطاع غزة عن ال�شفة، واأكَّ

وموا�شلتها  ال�شغوطات  لكلِّ  الر�شوخ 
بجميع  واملقاومة  والكفاح  الن�شال 
م�شروعنا  حتقيق  حتى  اأ�شكالها 
الوطني، واأ�شاف: "اإنَّ موقف الرئي�س 
امللتزم  واملتما�شك  لب  ال�شّ مازن  اأبو 
وحدة  اإىل  يحتاج  الوطنية  بالثوابت 
اأبناء �شعبنا خلف قيادتهم و�شمودهم 

وثباتهم يف اأر�شهم املباركة".
االلتزام  اإىل  "حما�س"  حركة  ودعا 
ع يف القاهرة واإمتام  باالتفاق الذي ُوقِّ
هي  "م.ت.ف"  اأنَّ  د  واأكَّ امل�شاحلة، 
�شعبنا  الأبناء  والوحيد  ال�شرعي  املمثِّل 
قرارات  واأنَّ  وال�شتات،  الوطن  يف 
اإىل  ارتقت  االأخرية  الوطني  املجل�س 
ودعا  �شعبنا،  اأبناء  ت�شحيات  م�شتوى 
لالنخراط  الفل�شطيني  الّطيف  كلَّ 
"م.ت.ف"  موؤ�ّش�شات  يف  وامل�شاركة 
ملواجهة  خاللها  من  ا�شرتاتيجية  خطة  وو�شع 

)�شفقة القرن(.
املخيَّمات  يف  االأمني  الو�شع  اأنَّ  اإىل  فّيا�س  ولفت 
للقوة  داعمًة  �شتبقى  "فتح"  حركة  واأنَّ  م�شتقر، 
يف  وخا�شًة  كاّفًة  املخيَّمات  يف  امل�شرَتكة  االأمنية 

البداوي.
ل�شهداء  دعاء  عثمان  اأبو  ال�شيخ  ف�شيلة  تال  ُثمَّ 

فل�شطني وقيادتها ومنا�شليها.

"فتح"  حركة  ذت  نفَّ البقاع،  ويف 
تعلبايا وقفًة ت�صامنيًة  �صعبة   -

اخلمي�ص 2018/7/19.
البقاع  منطقة  قيادة  ع�شو  واألقى 
�شمود  فيها  ا  حيَّ كلمًة  يون�س  عامر 
�شعبنا يف ال�شفة وغّزة واخلان االأحمر 
الدولة  قيام  اأنَّ  د  واأكَّ فل�شطني،  وكلِّ 
ال�شيادة  ذات  امل�شتقّلة  الفل�شطينية 
الالجئني  وعودة  القد�س  وعا�شمتها 
للق�شية  االأوحد  اأر�شهم هو احللُّ  اإىل 
"�شفقة  اأنَّ  على  ًدا  ُم�شدِّ الفل�شطينية 
من  كلَّفتنا  مهما  مترَّ  لن  القرن" 

ت�شحيات.
دعم  ر�شائل  امل�شاركون  ه  وجَّ كما 
على  وعاهدوها  ال�شرعية  لقيادتنا 
موا�شلة الّن�شال حتى ا�شتعادة حقوقنا 

وحتقيق اأهدافنا الوطنية.
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ال�شهداء  مقربة  ت  عجَّ بريوت،  ففي 
بالزّوار  �شاتيال  م�شتديرة  عند 
الّن�شب  على  االأكاليل  و�شعوا  الذين 
ل�شهداء  املجهول  للجندي  التذكاري 
�شعادة  مهم  تقدَّ الفل�شطينية،  الثورة 
�شفري دولة فل�شطني لدى اجلمهورية 
عام  ق  وُمن�شِّ دبور،  اأ�شرف  اللبنانية 
فل�شطني  لُن�شرة  االأهلية  احلملة 
راأ�س  على  ب�شور  معن  االأمة  وق�شايا 
جمعية  ورئي�س  امل�شتوى،  رفيع  وفٍد 
يحيى  العميد  الفل�شطينية  كنعان 
ال�شهداء  اأُ�َشر  وم�شوؤول  �شالح، 
�شوقي،  �شريف  لبنان  يف  واجلرحى 
الوطنية  والقوى  االأحزاب  لو  وممثِّ
لو ف�شائل "م.ت.ف"  اللبنانية، وممثِّ
بريوت،  يف  "فتح"  حركة  وقيادة 
وقوات  ال�شعبية  اللجان  لو  وممثِّ
"االأمن الوطني الفل�شطيني"، وح�شٌد 
كاّفًة،  التنظيمية  االأُُطر  فتحاوي من 
حلركة  التابعة  الك�شفية  والفرق 

"فتح".
كلمة  حطب  اأبو  عمر  األقى  بدايًة 
جاء  ال�شعبية  والروابط  الّلجان 
�شعلة  اأبقوا  َمن  حول  "نلتقي  فيها: 
�شاحة  كلِّ  يف  جة  متاأجِّ الن�شال 

لكم  ونقول  ال�شهيوين،  العدو  مع 
فل�شطني  يف  واإخوانكم  اأخواتكم  اإنَّ 
مواجهات  يف  الطريق  يكملون  واالأُّمة 
ويف  وال�شجون  املنايف  يف  بطولية 
م�شريات العودة من اأجل ُحرّية اأر�شنا 
اأحياء  "�شتبقون  واأ�شاف:  و�شعبنا"، 
فينا، و�شرنوي الأبنائنا كلَّ يوم حكاية 
الق�ش�س  هذه  لُتظِهر  بطوالتكم، 

ّية االأر�س والوطن". حقيقة ُحرِّ
كلمة  �شالح  يحيى  العميد  األقى  ُثمَّ 
د لكم اأنَّ اليمن معكم  اليمن فقال: "ُنوؤكِّ
وعلى ا�شتعداد لتقدمي الت�شحيات من 

عام  كلَّ  نلتقي  فل�شطني.  حترير  اأجل 
االحتالل،  حتت  زالت  ما  وفل�شطني 
ب�شمودنا  ولكن  ينز،  زال  ما  واليمن 
الكيانات  كلِّ  على  �شننت�شر  جميًعا 
اال�شتعمار..  �شنعها  التي  امل�شَطنعة 

النَّ�شر لنا جميًعا بت�شحيات �شهدائنا 
االأكرم منا جميًعا".

دبور  اأ�شرف  لل�شفري  كلمة  وكانت 
مدافن  زيارة  اأنَّ  اإىل  فيها  اأ�شار 
عن  تعبرٌي  العيد  �شبيحة  ال�شهداء 
والعروبة  وفل�شطني  لل�شهداء  الوفاء 
العهد  د  وجدَّ والن�شال،  والثورة 
بالتم�ّشك بالثوابت وال�شري على خطى 
ًدا اأنَّ الثورة  ال�شهداء حتى الّن�شر موؤكِّ
م�شتمّرة واأنَّ "القد�س عا�شمة للدولة 

الفل�شطينية، ولن تكون غري ذلك".

تقدير  بتحية  دبور  ال�شفري  م  وتقدَّ
ب�شور،  معن  املنا�شل  اإىل  واعتزاز 
�شغرًيا  طفاًل  كنت  "منُذ  فقال: 
عرفُتُه يف املواقع الن�شالية دائًما اإىل 
جانب اإخوته من ال�شعب الفل�شطيني، 

ته، كما هي  فق�شية فل�شطني هي ق�شيَّ
كّل  فالتحية  العربية،  االأُّمة  ق�شايا 
يجهدون  الذين  والإخوانه  له  التحية 
لكم  التحية  وكلُّ  جانبه،  اإىل  ا  اأي�شً
يف  هنا  نراكم  الذين  االأوفياء  اأيها 
ُيعربِّ  بالتاأكيد  وهذا  منا�شبة،  كلِّ 
لـَمن  بداخلكم  املوجودة  االأ�شالة  عن 

�شّحوا بحياتهم فداًء لفل�شطني". 
وِبا�شم �شعبنا يف لبنان خاطَب اأهلنا يف 
"�شنبقى معكم  الداخل املحتل قائاًل: 
واإىل جانبكم طال الزمن اأم ق�شر"، 

وفود فل�شطينية ولبنانية وعربية
 ُتكلِّل اأ�شرحة ال�شهداء يف خميَّمات لبنان مبنا�شبة عيد الأ�شحى املباَرك

تكرمًيا ووفاًء ل�ُصهدائنا الذين 
موا اأرواحهم فداًء لفل�صطني  قدَّ
وعبَّدوا طريق التحرير بدمائهم، 
ومبنا�صبة عيد االأ�صحى 
املباررَك الذي حلَّ يومرَ الثالثاء 
ت وفوٌد  2018/8/21، اأمَّ
فل�صطينّيٌة ولبنانّيٌة وعربّيٌة 
ر�صمّيٌة و�صعبّيٌة مدافن ال�صهداء 
عات  يف خمتلف املخيَّمات والتجمُّ
الفل�صطينية يف لبنان، وو�صعت 
اأكاليل من الورود على اأ�صرحة 
ال�صهداء ِبا�صم الرئي�ص حممود 
عّبا�ص وال�صفري اأ�صرف دبور 
و"م.ت.ف" وحركة "فتح" 
�صة ال�صوؤون االجتماعية  وموؤ�صَّ
ر ال�صهداء، وقراأت  لرعاية اأُ�صرَ
الفاحتة الأرواحهم الطاهرة.

اأت  وقد اأُلقيرَت كلماٌت هنَّ
تينا  ال�صعب الفل�صطيني واأُمَّ
العربية واالإ�صالمية بعيد 
هت  االأ�صحى املباررَك، ووجَّ
التحّية اإىل �صهداء فل�صطني 
واالأُّمة العربية ويف مقّدمهم 
ال�صهيد اخلالد يا�صر عرفات، 
واإىل ال�صّيد الرئي�ص حممود 
عّبا�ص وقيادتنا الفل�صطينية 
على مواقفهم الثابتة يف وّجه 
املخّططات الرامية الإنهاء 
دًة على  ق�صّيتنا الفل�صطينية ُم�صدِّ
�صرورة حتقيق الوحدة الوطنية 
والتكاتف يف وجه كِل املوؤامرات 
التي ت�صتهدف ق�صّيتنا.
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د اأنَّ �شعبنا وثورتنا ال يوَجد اأمامهما  واأكَّ
ال�شعب  "هذا  واأ�شاف:  م�شتحيل، 
ى  يت�شدَّ وعزميته  واإ�شراره  ب�شموده 
التي  ال�شر�شة  للموؤامرة  �شالبة  بكلِّ 
تنا املركزية وم�شروعنا  ت�شتهدف ق�شيَّ
الكلَّ  ت�شتهدف  الفل�شطيني،  الوطني 
الفل�شطيني"،  الكّل  نعم،  الفل�شطيني، 
اأّية  مترَّ  فلن  خ�شئوا،  "لكن  واأردف: 
د، واأُّمتنا  م�شاريع طاملا اأنَّ �شعبنا موحَّ
وجه  يف  تقُف  خلفنا  دة  موحَّ العربية 

هذه امل�شاريع".
اأبو  الرئي�س  من  حَمَلها  ًة  حتيَّ ه  ووجَّ
مازن اإىل اأبناء �شعبنا البطل يف لبنان 

ويف كلِّ مكان من هذا العامل.
 – "فتح"  حركة  مت  نظَّ بدورها 
من  انطلقت  م�صريًة  اجلنوبية  ال�صعبة 
باجّتاه  املجهول  اجلندي  �صريح  اأمام 

مقبة ال�صهداء يف خميَّم برج الباجنة، حيُث كللَّت 
الّن�شب التذكاري للجندي املجهول ومقربة ال�شهداء 

و�شريح القائد الك�شفي جمال خليل بالورود.
"فتح"  قيادة  اأع�شاء  من  عدٌد  امل�شاركني  م  وتقدَّ
اجلنوبية،  عبة  ال�شُّ واأع�شاء  �شر  واأمني  بريوت،  يف 
امل�شاريع  وجمعية  الفل�شطينية  الف�شائل  لو  وممثِّ
اخلريية االإ�شالمية واللجان ال�شعبية وقوات "االأمن 

فتحاويٌّ  وح�شٌد  الفل�شطيني"،  الوطني 
ورجال  كاّفًة،  التنظيمية  االأُُطر  من 

دين، والفرقة الك�شفية.
ال�صعبة   – "فتح"  حركة  كلَّلت  كما 
الف�صائل  مب�صاركة  الرئي�صة 
الفل�صطينية واللجان ال�صعبية وقوات 
مثوى  الفل�صطيني  الوطني  االأمن 

ال�صهداء يف خميَّم �صاتيال.
"فتح"  ويف �صيدا، قام وفٌد من حركة 
"فتح" وف�شائل  �شر حركة  اأمني  �شمَّ 
اأبو  فتحي  لبنان  يف  "م.ت.ف" 
العردات، وطالب ال�شالح، وعدًدا من 
لي  وممثِّ "فتح"  حركة  قيادة  اأع�شاء 
"م.ت.ف" يف منطقة �شيدا،  ف�شائل 
واأمني �شر حركة "فتح" - �شعبة �شيدا 
عبة  ال�شُّ واأع�شاء  اللحام  م�شطفى 
التذكاري  الّن�شب  بتكليل  وكوادرها، 
لل�شهداء يف �شاحة ال�شهداء يف مدينة 

�شيدا بالورود.

"فتح" - �صعبة املية ومية  مت قيادة حركة  كما نظَّ
عبة  ال�صُّ مقرِّ  اأمام  من  انطلقت  جماهرييًة  م�صريًة 

و�صواًل اإىل الّن�صب التذكاري لل�صهداء.
و�شارك يف امل�شرية ع�شو قيادة حركة "فتح"- اإقليم 
لبنان اأبو اإياد ال�شعالن، وقائد قوات "االأمن الوطني 
م خالد عو�س،  الفل�شطيني" يف خميَّم املية ومية املقدَّ
واأع�شاء  الدّنان  غالب  ومية  املية  �ُشعبة  �شر  واأمني 
الوطني،  االأمن  ّباط  و�شُ وكوادر  عبة،  ال�شُّ قيادة 

واأن�شار  "م.ت.ف"،  ف�شائل  لو  وممثِّ
واملكتب  ال�شعبية،  واللجنة  اهلل، 
جماهريية  وح�شود  للمراأة،  احلركي 

من اأبناء املخيَّم.
ال�شعالن  اإياد  اأبو  األقاها  كلمة  وكانت 
اأ�شاد فيها بعطاء ال�شهداء وت�شحياتهم 
امل�شروعة  احلقوق  عن  ودفاعهم 
ك  التم�شُّ د  واأكَّ الفل�شطيني،  لل�شعب 
اأنَّ  على  د  و�شدَّ الفل�شطينية،  بالثوابت 
�شهداءنا باقون يف الذاكرة والوجدان 
لهم  بالوفاء  العهد  على  �شعبنا  واأنَّ 
خلف قيادته ال�شرعية برئا�شة الرئي�س 
اأبو مازن وحتت راية "م.ت.ف" املمثِّل 

ال�شرعي والوحيد ل�شعبنا.
املجل�س  دورتي  انعقاد  اأنَّ  اإىل  واأ�شار 
هذه  يف  املركزي  واملجل�س  الوطني 
عنهما  �شدر  وما  الدقيقة  الظروف 
من قرارات مهّمة يوؤّكد اأنَّ فل�شطني الق�شية واالأر�س 
اأو  عنها  التنازل  ميكن  ال  ثوابت  هي  واملقّد�شات 
واالإمكانيات  الطاقات  بح�شد  وطالَب  بها،  التفريط 

كاّفًة ملواجهة امل�شروع ال�شهيواأمريكي.
لبنان،  يف  "فتح"  حركة  "اإنَّ  ال�شعالن:  واأ�شاف 
واالجتماعية،  واالأمنية  ال�شيا�شية  املخاطر  واأمام 
الف�شائل  كلِّ  مع  امل�شرتك  بالعمل  التزامها  د  توؤكِّ
اللبنانية  ال�شرعية  وال�شلطات  والقوى 
املخيَّمات  وا�شتقرار  اأمن  على  ِحفاًظا 

الفل�شطينية واجلوار اللبناين".
جماهرييٌة  م�صريٌة  انطلقت  كذلك 
مقبة  اإىل  عيلبون  نادي  من  حا�صدٌة 
احللوة  عني  خميَّم  يف  ال�صهداء 
َور الرئي�س  مها َحَملة االأعالم و�شُ يتقدَّ
حممود عّبا�س وال�ّشهيد يا�شر عرفات، 
والك�ّشافة واالأ�شبال والزهرات، واأمني 
�شر حركة "فتح" وف�شائل "م.ت.ف" 
يف �شيدا العميد ماهر �شبايطة واأع�شاء 
عني  �ُشعبة  �شر  واأمني  املنطقة،  قيادة 
لو ف�شائل  احللوة نا�شر ميعاري، وممثِّ
االأمن  وقوات  �شيدا،  يف  "م.ت.ف" 

الوطني، واللجان ال�شعبية.
وبعد تكليل الّن�شب التذكاري للفدائي 
املجهول بالورود، األقى العميد �شبايطة 
كلمة "م.ت.ف" خاطب فيها ال�ّشهداء 
على  ومنا�شلينا  �شعبنا  "اإنَّ  قال:  اإذ 
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د الوفاء  العهد باقون واأوفياء للق�شية وثوابتها"، واأكَّ
ًها بعبارة الرئي�س حممود عّبا�س خالل  لالأ�شرى منوِّ
ولن  حلمنا  من  )�شنقطع  املركزي  املجل�س  اجتماع 

نوقف رواتب ال�شهداء(.
بدوره كلَّل وفٌد �صمَّ اأمني �صر حركة "فتح" وف�صائل 
كروم  ع�شام  العقيد  اخلروب  اإقليم  يف  "م.ت.ف" 
االأحزاب  لقاء  �شر  واأمني  عبة،  ال�شُّ وكوادر  واأع�شاء 
الف�شائل  عن  وممثِّلني  عويدات،  غازي  اللبنانية 
اإقليم اخلروب  واللبنانية يف  الفل�شطينية  واالأحزاب 
وفرقة ك�ّشافة العودة الّن�شب التذكاري لل�شهداء يف 

مقربة �شبلني.
كلمة  كروم  ع�شام  العقيد  واألقى 
موا�شلة  فيها  د  اأكَّ "م.ت.ف" 
حترير  حتى  لل�شهداء  وفاًء  امل�شرية 
ر  وحذَّ الفل�شطيني،  الرتاب  كامل 
الرامية  الت�شفوية  امل�شاريع  من 
يف  الفل�شطيني  احلق  اإجها�س  اإىل 
امل�شتقّلة  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة 
الت�شدي  د  واأكَّ القد�س،  وعا�شمتها 
لكلِّ امل�شاريع امل�شبوهة والوقوف خلف 
الرئي�س  برئا�شة  الفل�شطينية  قيادتنا 

حممود عّبا�س.
"فتح"  حركة  مت  فنظَّ �صور،  يف  ا  اأمَّ
اأكاليل  م�شريَة  الر�شيدية  �شعبة   -
قيادة  مقرِّ  اأمام  من  انطلقت  حا�شدة 
حركة "فتح" - اإقليم لبنان اإىل مقربة 
مها ع�شو املجل�س  �شهداء املخيَّم يتقدَّ
�شناعة،  رفعت  احلاج  للحركة  الثوري 
�شور  منطقة   - "فتح"  حركة  وقيادة 
�شر  واأمناء  والع�شكرية،  التنظيمية 
م�شتوى  على  "م.ت.ف"  ف�شائل 

وكوادر  َعب،  وال�شُّ واملنطقة  ال�شاحة 
جماهري  من  وح�شٌد  "فتح"،  حركة  وجنود  ّباط  و�شُ

�شعبنا.
"م.ت.ف"  كلمة  �شناعة  رفعت  احلاج  األقى  ُثمَّ   
الفل�شطينية  الق�شية  اأنَّ  اإىل  فلفت  "فتح"،  وحركة 
حماوالت  جميع  واأنَّ  الظروف،  باأحلك  اليوم  مترُّ 
ت�شبُّ  موؤامرات  هي  ا  اإنَّ القرن(  )�شفقة  مترير 
يهودية  دولة  الإقامة  ال�شهيوين  امل�شروع  خدمة  يف 
د اأنَّ كلَّ َمن ي�شري يف هذا  من النيل اإىل الفرات، واأكَّ

الركب هو يف �شف االحتالل.
باعتبارهم  �شبابنا  لتوجيه  بحاجة  "نحُن  واأ�شاف: 
الطريق  على  لل�شري  للحركة  امل�شتقبليني  القادة 

االأوائل، فم�شوارنا ما  الذي �شار عليه قادة احلركة 
ه بجهود قيادتنا الفل�شطينية وعلى  زال طوياًل". ونوَّ
راأ�شها �شيادة الرئي�س حممود عّبا�س الإنهاء االنق�شام 

ومتتني اجلبهة الفل�شطينية الداخلية
بدوره و�صع وفٌد من حركة "فتح" اأكاليل من الزهور 
على الن�صب التذكاري ل�صهداء جمزرة نادي احلولة 
وجمزرة النجدة االجتماعية ون�صب �صهداء خميَّم 

البج ال�ّصمايل.
منطقة  "فتح" -  حركة  قيادة  ع�شَوي  الوفُد  و�شمَّ 
قا�شم،  حممد  واأبو  �شهاب  اأبو  جالل  العميد  �شور 
ال�شمايل  الربج  خميَّم  "فتح" يف  حركة  �شر  واأمني 

وكوادر  ّباط  و�شُ عبة،  ال�شُّ واأع�شاء  خ�شر  اأحمد 
احلركة يف املخيَّم، وموؤ�ّش�شة االأ�شبال والفتّوة.

موا  قدَّ الذين  لل�شهداء  اإجالل  حتّيَة  الوفُد  ه  ووجَّ
الفل�شطيني  �شعبنا  ا  وحيَّ للوطن،  فداًء  اأرواحهم 
ى  البطل الذي يواجه اآخر احتالل يف التاريخ ويت�شدَّ
د املبايعة الدائمة ل�شيادة  لالإجرام االإ�شرائيلي، واأكَّ
الرئي�س حممود عّبا�س االأمني املوؤمتن على الثوابت 

الفل�شطينية وخليفة ال�ّشهيد الّرمز يا�شر عرفات.
ع�صورَ  مه  تقدَّ "فتح"  حركة  من  وفٌد  و�صع  كما    
اأبو  جالل  العميد  �صور  منطقة  يف  احلركة  قيادة 
املع�صوق  ع  جتمُّ يف  احلركة  وكوادر  ّباط  و�صُ �صهاب 

لل�صهداء  التذكاري  الّن�صب  على  الزهور  من  اأكاليل 
ع. يف التجمُّ

ن الوفُد ت�شحياِت ال�شهداء و�شرَب و�شموَد �شعبنا  وثمَّ
د  واأكَّ االإ�شرائيلي،  االإجرام  وجه  يف  الفل�شطيني 

االلتفاف حول الرئي�س حممود عّبا�س.
كذلك كلَّلت حركة "فتح"- �صعبة ال�صاحل اأ�صرحة 
اأبو  ي  عرَ بالزهور يف جتمُّ الفل�صطينية  الّثورة  �صهداء 

االأ�صود والقا�صمية.
يف  "فتح"  حركة  اإعالم  م�شوؤول  امل�شاركني  م  وتقدَّ
�شعبة  قيادة  وع�شو  بقاعي،  حممد  �شور  منطقة 
ال�شاحل م�شوؤول اإعالمها اأبو �شريف رباح، وم�شوؤول 
علي  االأ�شود  اأبو  يف  ال�شعبية  اجلبهة 
حركة  قيادة  واأع�شاء  جعبو�س، 
"فتح" يف اأبو االأ�شود رائد رباح و�شليم 

درب�شاين ومو�شى اخلطيب.
د فيها اأنَّ  واألقى حممد بقاعي كلمًة اأكَّ
امل�شروع  حامية  �شتبقى  "فتح"  حركة 
الفل�شطيني  احللم  وحاملة  الوطني 
امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  باإقامة 
وعودة  ال�شريف  القد�س  وعا�شمتها 
روا  ُهجِّ التي  ديارهم  اإىل  الالجئني 

منها.
ال�صاحل  �ُصعبة  �صر  اأمني  و�صعرَ  كما 
قيادة  ع�صو  يرافقه  العلي  عمر 
عبة اأبو اإ�صماعيل اإكلياًل من الورود  ال�صُّ
مقبة  يف  ال�صهداء  اأ�صرحة  على 

القا�صمية.
منطقة  قيادة  من  وفٌد  كلَّل  ذلك،  اإىل 
ال�شاحة  قيادة  وع�شو  يا�شر  بن  ار  عمَّ
اأ�شرحة  ق�شمر  جمال  اللبنانية 
اجلنوب  وقرى  خميَّمات  يف  ال�شهداء 
بينهم  ومن  عوائلهم،  وزار  اللبناين، 
وحممد  فّواز،  مو�شى  العقيد  املنا�شلني  ال�شهداء 
وال�شّيد  حرب،  عاطف  واأبو  قا�شم"،  "اأبو  �شلهوب 
حممد  وعلي  �شحرور،  كمال  وال�شيخ  فح�س،  هاين 

مروة، ونر ق�شمر "اأبو جمال".
يف  "م.ت.ف"  ف�صائل  قيادة  كلَّلرَت  البقاع،  ويف 
املنطقة الّن�صب التذكاري ل�صهداء الثورة يف مقبة 
الفاحتة  وقراأت  بالورود،  بعلبك   – اجلليل  خميَّم 

الأرواحهم الطاهرة.
البّية حواجز  من جهتها، اأقامت املكاتب احلركّية الطُّ
حيُث  لبنان،  مداخل عدد من خمّيمات  عند  ة  حمبَّ

اأتُهم بحلول العيد. ة وهنَّ عت احللوى على املارَّ وزَّ
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فيها  د  اأكَّ كلمًة  خوري  د.غّطا�س  الوزير  األقى  وقد 
االأكادميي  االحتفال  بهذا  الثقافة  وزارة  اعتزاز 
يف  قدوًة  كان  الراحل  اأنَّ  اإىل  واأ�شار  الوا�شع، 
والف�شاد  الك�شل  على  الثورة  ويف  ال�شمود، 
واالنهزام، ويف الوطنية والعروبة والن�شال الفًتا اإىل 
اأنَّ �شعر دروي�س كان كّله للق�شية التي عا�س ومات 

من اأجلها.
 )MUBS( جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  واأ�شار 
بوابة  على  ت�شع  اجلامعة  اأنَّ  اإىل  عالمي  د.حامت 
مرحلتها القادمة كر�شيًّا لالإبداع االإن�شاين تف�شرًيا 
اأبجدية  اإىل  النحيازها  وتر�شيًخا  وجودها  ملعنى 
ا  واإنَّ دروي�س  ال�شاعر  لتكرمي  فقط  لي�س  التغيري 
ق  حلملها و�شّيته عماًل مل�شروع ثقايف على اأمل حتقُّ
عرب  االإبداع  الإحياء  مبادرة  الإطالق  ه  ونوَّ اأهدافه، 
حممود  فكر  اإحياء  يف  للم�شاهمات  �شنوي  تكرمي 

دروي�س �شعًرا ونرًثا ور�شًما وم�شرًحا.
اأنَّ  دبور  اأ�شرف  ال�شفري  د  اأكَّ جهته،  من 
احُلرّية  على  حتثُّ  التي  دروي�س  اأ�شعار 
والثورة على الظلم واالحتالل والثبات يف 
وجه م�شاريع ت�شفية الق�شية الفل�شطينية 
اليوم  "تكرمُيك  واأ�شاف:  فينا،  خالدٌة 
لي�س تكري�ًشا للغياب، بقدر ما هو تخليٌد 
وال�شعري  الثقايف  ولالإرِث  للح�شوِر 
ولعلَّ  العربية.  مكتباِتَنا  يف  الزاخِر 
اجلبهِة  بحمايِة  يتجلَّى  الدائم  تكرمَيك 
�شبيِل  يف  رايَتَها  رفعَت  التي  الثقافية 
حمايِة الق�شيِة واالإن�شان"، ودعا التِّخاذ 
مدَخاًل  وال�شعر  لالأدب  دروي�س  كر�شي 
باالرتكاز  املبدعني  طاقات  كلِّ  لتجنيِد 
العظيم،  واإبداِعه  ومدر�شِته  تراِثه  اإىل 
الثقافة يف عمِقنا  لتعزيِز جبهِة  وحمّطًة 

العربي االإ�شالمي وامل�شيحي.

د.زياد  فاألقاها  دروي�س  حممود  �شة  موؤ�شَّ كلمة  ا  اأمَّ
اأبو عمرو، جاء فيها: "هذا القرار من ِقَبل موؤ�ش�شة 
فِلُلبنان  ومميَّز.  خا�سٌّ  وقع  له  لبنانية  اأكادميية 
ول�شعبه مكانة خا�شة ومتمّيزة لدى حممود دروي�س 
العديد  اأنَّ  اإىل  ولفَت  الفل�شطيني"،  ال�شعب  ولدى 
كانوا  لبنان  يف  واملبدعني  انني  والفنَّ فني  املثقَّ من 
جزًءا من العالقة اال�شتثنائية التي ربطت ال�شاعر 

ببريوت، و�شهوًدا عليها.
باإرثه  و�شيبقى  كان  دروي�س  حممود  اأنَّ  اإىل  ولفت 
االإبداعي يواكُب ن�شال �شعبنا الفل�شطيني املتوا�شل 
االحتالل  و�شدَّ  واال�شتقالل  احُلّرّية  اأجل  من 
الع�شر(،  و)�شفقة  العن�شري  التمييز  وقوانني 
ز االأجيال الفل�شطينية على مواجهة االحتالل  وُيحفِّ
اال�شتيطاين االإ�شرائيلي ب�شالبٍة يف القد�س ويف كلِّ 

فل�شطني.
باإرثه  دروي�س  اأنَّ  اإىل  بزيغ  �شوقي  ال�شاعر  ولفَت 

من  ن  ومتكَّ حيًّا  االأنظار  ا�شتقطب  االإبداعي 
هزمية  عن  املوت  عجَز  ُمثِبًتا  وجوده  تخليد 
ال�شعراء وق�شائدهم التي تعّري كلَّ زيف وتنت�شر 

للمظلومني.
اأمني  دروي�س  حممود  كر�شي  جلنة  كلمة  واألقى 
فانو�س  د.وجيه  اللبنانيني  الُكتَّاب  احتاد  عام 
د  يوؤكِّ دروي�س  حممود  حول  التكوكب  "هذا  فقال: 
رحاب  يف  فاعلة  عطاءات  منبع  ل  ُي�شكِّ فتئ  ما  اأنَّه 
عنها  غنى  ال  روؤى  ومنطلق  االأكادميية،  احلياة 
وعن تطويرها والبناء عليها يف ال�شاحات الوطنية 
بكلِّ ما  الفل�شطينية،  الق�شية  التي حتمي ق�شّيتنا، 
الوعي  ومتيُّز  الثورة  عوامل  من  النفو�س  يف  تزرعه 
الثورة  عن  املنبثق  االأدبي  االإبداع  وجمالية  الثقايف 

وقد تعانقت مع متيُّز الوعي الثقايف".
 )MUBS( نت جميع الكلمات جهود جامعة وقد ثمَّ
د  وكّل القيِّمني على اإطالق هذا الكر�شي الذي ُيج�شِّ
على  ال�شباب  ولت�شجيع  للوطنية،  قدوًة 
العطاء واالإبداع والتفوُّق، وحيَّت ال�شهداء 
الذي  الفل�شطيني  وال�شعب  واالأ�شرى 
قيادته  خلف  ويقف  ال�شفقات  ُي�شِقط 
حّية  فل�شطني  ق�شية  الإبقاء  واحًدا  ا  �شفًّ

ال متوت.
فرقة  مت  قدَّ االحتفال،  هام�س  وعلى 
)الكوفية(  الفل�شطينية  ال�شعبية  الفنون 
لوحًة فنّيًة على وقع كلمات  دروي�س، فيما 
من  اأغنياٍت  كموج  �شمر  الفّنانة  قدمت 
برنار  الت�شكيلي  الفنان  ور�شم  كلماته، 

رنو لوحًة له.
مت )MUBS( دروًعا تكرميّيًة لكلٍّ  وقدَّ
والوزير  رنو،  والفّنان  دبور،  ال�شفري  من 
لوركا  واالإعالمية  عمرو،  ود.اأبو  خوري، 

�شبيتي.

 )MUBS( جامعة
ُتطِلق كر�شي ال�شاعر حممود دروي�س لالأدب وال�شعر يف "الأوني�شكو"

مت اجلامعة احلديثة لالإدارة والعلوم )MUBS( حفاًل الإطالق كر�صي  برعاية وح�صور معايل وزير الثقافة اللبناين د.غّطا�ص خوري، نظَّ
"االأوني�صكو" اجلمعة 2018/8/10، بح�صور  ال�صاعر حممود دروي�ص لالأدب وال�صعر مبنا�صبة الذكرى العا�صرة لرحيله، وذلك يف ق�صر 
�صعادة �صفري دولة فل�صطني لدى اجلمهورية اللبنانية اأ�صرف دبور، ونائب رئي�ص جمل�ص الوزراء الفل�صطيني د.زياد اأبو عمرو، واأمني �صر 
لني عن االأجهزة  ف�صائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" يف لبنان فتحي اأبو العردات، وع�صو املجل�ص الثوري حلركة "فتح" اآمنة جبيل، وممثِّ

االأمنية اللبنانية، وف�صائل "م.ت.ف"، واإعالميني، و�صعراء، واأدباء.
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  دعًما لُطاّلبنا املثابرين وت�شجيًعا لهم على ا�شتكمال 
ُتفاخر  )فل�شطني  �شعار  وحتت  الِعلمية،  م�شريتهم 
الدروب  اأق�شر  وتفّوقكم  وجناحكم  باأبنائها،  الكون 
مت حركة "فتح" يف  نحو احُلرّية.. نحو القد�س( كرَّ
الفل�شطينيني  والطالب  الطالبات  من  كوكبًة  لبنان 
الناجحني واملتفّوقني يف ال�شهادات اللبنانية الر�شمية 
للعام  اجلامعات  وخّريجي  والثانوية  املتو�ّشطة 
تكرميية  احتفاالت  خالل   ،2018-2017 الدرا�شي 
املناطق  ملختلف  احلركية  الطالبية  املكاتب  متها  نظَّ

عب التنظيمية. وال�شُّ
التكرمي  احتفاالت  ح�شر  وقد 
الفل�شطينية  ال�شخ�شيات  من  ح�شٌد 
حركة  �شر  اأمني  مها  تقدَّ واللبنانية 
"م.ت.ف"  وف�شائل  "فتح" 
اأبو  فتحي  اللبنانية  ال�شاحة  يف 
ال�شاحة  قيادة  واأع�شاء  العردات، 
"فتح"  ع�شو املجل�س الثوري حلركة 
احلاج رفعت �شناعة وع�شو املجل�س 
جربيل  اآمنة  "فتح"  حلركة  الثوري 
اإقليم   - "فتح"  حركة  �شر  واأمني 
لبنان ح�شني فّيا�س، واأع�شاء قيادة 
�شوؤون  دائرة  وم�شوؤول  االإقليم، 
لبنان،  يف  لـ"م.ت.ف"  الالجئني 
"فتح" وكوادرها على  وقيادة حركة 
َعب التنظيمية،  م�شتوى املناطق وال�شُّ
والقوى  "م.ت.ف"  ف�شائل  لو  وممثِّ
الوطنية  والف�شائل  واالأحزاب 
والفل�شطينية،  اللبنانية  واالإ�شالمية 
و�شخ�شيات  نواب  عن  لون  وممثِّ
عن  لون  وممثِّ وفل�شطينية،  لبنانية 
"االأمن  وقوات  ال�شعبية  اللجان 
واالحتادات  الفل�شطيني"  الوطني 
واالأُُطر واملكاتب احلركية والنقابات 
والهيئات  واملوؤ�ش�شات  واجلمعيات 
واللبنانية،  الفل�شطينية  والروابط 
من  وح�شٌد  دين،  ورجال  وفعاليات، 

مديري  ومن  ليها  ومُمثِّ واملعاهد  اجلامعات  مديري 
وُمعلِّميها،  ة  اخلا�شّ واملدار�س  "االأونروا"  مدار�س 
وعائالت  لبنان،  يف  "االأونروا"  وكالة  عن  لون  وممثِّ
عات  والتجمُّ املخّيمات  واأهايل  مني،  املكرَّ الطالب 

الفل�شطينية يف لبنان.
ال�شهداء،  الأرواح  الفاحتة  ُقِرَئت  االحتفاالت  وخالل 
والفل�شطيني  اللبناين  الوطنّيان  الن�شيدان  وُعِزف 

ون�شيد حركة "فتح".
بن�شب  االعتزاز  عن  اأعربت  كلماٌت  اأُلِقَيت  كما 
فة التي نالها الطالب  النجاح العالية والنتائج امل�شرِّ

اجلامعّية،  �شاتهم  وتخ�شُّ الر�شمية  االمتحانات  يف 
مب�شتوى  اإجناًزا  د  جُت�شِّ النتائج  هذه  اأنَّ  دت  واأكَّ
الذي  واحل�شار  واحلرمان  الفقر  ظلِّ  يف  االإعجاز 
يعانيه الالجئون يف لبنان، ونوَّهت باجلهود املتوا�شلة 
واحلثيثة التي بذلها الكادر التعليمي واالأهل لتحقيق 

هذا النجاح العظيم.
 واأ�شار املتحّدثون اإىل اأنَّ طالبنا هم عماد امل�شتقبل 
العدو  مع  معركتنا  يف  لنا  �شالٌح  والتفّوق  الِعلم  واأنَّ 
القد�س  يف  الطالب  ك  بتم�شُّ هوا  ونوَّ ال�شهيوين، 
حماوالت  كلِّ  رغم  التعليمية  م�شريتهم  مبتابعة 
ذلك  عن  لثنيهم  االإ�شرائيلي  االحتالل 
اه  اأدَّ الذي  الن�شايل  للدور  عار�شني 
�شنوات  مرِّ  على  وال�شباب  الطالب 

الثورة الفل�شطينية فداًء للوطن.
، الأنَّه  دوا اأنَّ م�شروع ترامب لن ميرَّ واأكَّ
ال يوجد اأيُّ فل�شطيني يقبل بالتوقيع على 
الرئي�س  رف�شها  التي  القرن(  )�شفقة 
واأثنوا  قاطع،  ب�شكٍل  عّبا�س  حممود 
على املوقف الثابت للقيادة الفل�شطينية 
بالثوابت  ك  املتم�شِّ بالرئي�س  لًة  ممثَّ
الوطنية يف وجه كلِّ امل�شاريع الت�شفوية 

تنا وم�شروعنا الوطني. لق�شيَّ
االنق�شام  اإنهاء  �شرورة  على  دوا  و�شدَّ
الوحدة  وحتقيق  امل�شاحلة  واإجناز 
القيادة  حول  وااللتفاف  الوطنية 
ال�شرعي  املمثِّل  و"م.ت.ف"  ال�شرعية 
للت�شدي  الفل�شطيني  لل�شعب  والوحيد 
ت�شتهدف  التي  املوؤامرات  جلميع 

ق�شّيتنا وم�شروعنا الوطني.
"فتح"  اإىل حركة  بال�شكر  هوا  كما توجَّ
لتقدميهم  عّبا�س  حممود  والرئي�س 
جديدة  مدر�شة  لبناء  اأر�س  قطعة 
من  تبداأ  ومية  املية  خميَّم  طريق  على 
هوا  الرو�شة وحتى املرحلة الثانوية، ونوَّ
حركة  تقدمي  اإىل  ال�شياق  هذا  يف 
اأول ثانوية  "فتح" عرب العقود املا�شية 

حركة "فتح" يف لبنان
 ُتكرِّم الناجحني يف ال�شهادات الر�شمية وخرّيجي اجلامعات لعام 2018-2017
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يف  وم�شاهمتها  الر�شيدية،  خميَّم  يف 
بي�شان  منها:  عديدة  مدرا�س  بناء 
بريوت،  يف  واجلليل  احللوة،  عني  يف 
ودير  وع�شقالن  �شور،  يف  والطنطورة 

القا�شي يف املية ومية.
املحافظة  �شرورة  املتحّدثون  د  اأكَّ كما 
ك�شاهٍد  "االأونروا"  وكالة  وجود  على 
على نكبة ال�شعب الفل�شطيني، واأ�شاروا 
تعانيها  التي  املالية  االأزمة  اأنَّ  اإىل 
"االأونروا" ذات خلفية �شيا�شية تهدف 
لل�شغط على الوكالة لتقلي�س ِخدماتها 
�شمن  و�شطبها  الإلغائها  متهيًدا 
وطالبوا  القرن(،  )�شفقة  موؤامرة 
الواليات  مقّدمها  ويف  املانحة،  الدول 
العربية،  والدول  االأمريكية  املتحدة 
لـ"االأونروا"  بالتزاماتهم  باالإيفاء 
من  ومتكينها  املوجود  العجز  ل�شدِّ 
الالجئني  جتاه  اتها  م�شوؤوليَّ ل  حتمُّ
نوا اجلهود اجلّبارة  وثمَّ الفل�شطينيني، 
املبذولة من القيادة الفل�شطينية وعلى 
راأ�شها الرئي�س اأبو مازن حل�شد املوقف 
"االأونروا"،  ميزانية  لدعم  الدويل 
على  "فتح"  حركة  بحر�س  هوا  ونوَّ
ا�شتمرار وجود "االأونروا" ورف�شها اأّية 

تقلي�شات تطال خدماتها.
للوقفة  ة  التحيَّ ثون  املتحدِّ ه  وجَّ كذلك 
وكوادرها  "فتح"  حلركة  فة  امل�شرِّ
ولكلِّ  الوطني  واأمنها  وعنا�شرها 
واالأهايل  والعلماء  وامل�شايخ  الف�شائل 
الليل  و�شلوا  الذين  الر�شيدية  يف 
املخّيم  يف  االأمان  حلفظ  بالنهار 

وت�شليم العابثني باأمنه.
بال�شكر  مون  املكرَّ ه  توجَّ جهتهم،  من 
عّبا�س  حممود  الرئي�س  ال�شّيد  اإىل 
حممود  "موؤ�ّش�شة  عرب  يوؤّمن  الذي 
الإكمال  للطالب  ا  فر�شً عبا�س" 
م�شرية الِعلم والثقافة عرب امل�شاعدات 
"فتح" واملكتب  واإىل حركة  اجلامعية، 
بتكرمي  لفتتهم  على  الطالبي احلركي 
الطالب  توجيه  يف  ولدورهم  الطاّلب 
�شكروا  كما  التعلمية،  م�شريتهم  ودعم 
�شاهم  َمن  وكلَّ  ومعلِّميهم  اأهاليهم 
اإىل  النجاح  هذا  ُمهدين  جناحهم  يف 

َمن  وكلِّ  وجرحانا  واأ�شرانا  �ُشهدائنا 
يوؤمن بعدالة ق�شيتنا وحقنا يف العي�س 

بكرامة.
ِبا�شم  امللقاة  الكلمات  دت  اأكَّ وبدورها 
اأنَّ  الطاّلبية  ومكاتبها  "فتح"  حركة 
الأبناء  �شنًدا  و�شتبقى  كانت  احلركة 
اتفاقّيات  توقيعها  اإىل  ونوَّهت  �شعبنا، 
خمتِلف  يف  اجلامعات  من  عدٍد  مع 
ح�شومات  على  للح�شول  املناطق 
ة  اخلا�شّ اجلامعات  يف  وت�شهيالت 

للطالب الفل�شطينيني.

"فتح" -  مت حركة  ففي بريوت، نظَّ
واملكتب  بريوت  منطقة  لبنان/  اإقليم 
احتفااًل  املنطقة  يف  احلركي  الطاّلبي 
تكرمييًّا للطاّلب الناجحني واملتفّوقني 
واجلامعية  الر�شمية  ال�شهادات  يف 
الغبريي  لبلدية  الثقايف  املركز  يف 
 ،2018/8/3 اجلمعة  "ر�شاالت" 
ال�شعبية  للفنون  "البيادر  فرقة  اأحيته 
من  فلكلورية  بعرو�ٍس  الفل�شطينية" 

وحي الرتاث الفل�شطيني امللتزم.
اأقامه  َور  �شُ معر�س  احلفل  وتخلَّل   
ال�شعبة   - احلركي  الطالبي  املكتب 
ال�شهيد  للرئي�س  ن �شوًرا  الغربية ت�شمَّ
اأبو عّمار، ولالنتفا�شة، وللمدن والقرى 

الفل�شطينية، ولالأ�شرى وال�شهداء.
م مدير  واإىل جانب تكرمي الطاّلب، ُكرِّ
لبنان  منطقة  يف  "االأونروا  خدمات 
الو�شطى حممد خالد ومديرو املدار�س 

يف بريوت.

الطالبي  املكتب  م  نظَّ �صيدا،  ويف 
حفاًل  �شيدا  منطقة  يف  احلركي 
تكرمييًّا للطاّلب املتفّوقني والناجحني 
املتو�ّشطة،  ال�شهادة  امتحانات  يف 
الثقايف  �شعد  معروف  مركز  يف  وذلك 
اأُلقَيت  حيُث   ،2018/7/31 الثالثاء 
الكوفية  فرقة  مت  وقدَّ كلمات،  عّدة 
معها  تفاعل  التي  ال�شعبية  رق�شاتها 
الناجحون  م  ُكرِّ وبعدها  احل�شور، 

َعت عليهم ال�شهادات والهدايا. وُوزِّ
الطاّلبي احلركي يف  املكتب  م  نظَّ كما 
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ال�شنوي  احلفل  احللوة  عني  �شعبة   - �شيدا  منطقة 
ال�شهادة  يف  والناجحني  املتفّوقني  الطالب  لتكرمي 
قاعة  يف   2018/8/4 ال�شبت  الر�شمية  املتو�ّشطة 

ال�شهيد زياد االأطر�س يف خميَّم عني احللوة.
الكوفية  فرقة  مت  قدَّ الكلمات  من  عدٍد  اإلقاء  وبعد 
وتفاعل  اإعجاب  نالت  تراثية  �شعبية  رق�شات 
احلا�شرين. واخُتِتم احلفل بتكرمي مديري املدرا�س 

ِخدمات  ومديري  �شيدا،  منطقة  يف 
وخميََّمي  �شور  منطقة  يف  "االأونروا" 
القوى  وقيادة  ومية،  واملية  احللوة  عني 
ال�شيا�شية لف�شائل "م.ت.ف" يف منطقة 
َعت ال�شهادات واجلوائز على  �شيدا، وُوزِّ

مني. الطاّلب املكرَّ
حلركة  الطالبي  املكتب  م  نظَّ بدوره 
تكرمييًّا  حفاًل  �شيدا  منطقة  "فتح"- 
ال�شهادات  امتحانات  يف  للناجحني 
الثانوية الر�شمية ال�شبت 2018/7/21، 
 )LIU( يف اجلامعة اللبنانية الدولية
فرقة  خالله  مت  قدَّ �شيدا،  فرع   -
نالت  فلكلورية  لوحات  "الكوفية" 
َعت  وُوزِّ اجلمهور،  وتفاعل  اإعجاب 

ال�شهادات والهدايا على الناجحني.

الطالبي  املكتب  م  فنظَّ �صور،  يف  ا  اأمَّ
ا  احلركي - �شعبة الب�س حفاًل تكرمييًّ
ال�شهادات  يف  والناجحني  للمتفِوّقني 
 2018/7/27 اجلمعة  ع�شر  الر�شمية 
َعت �شهادات  يف خميَّم الب�س، حيُث ُوزِّ
الناجحني  على  واجلوائز  التكرمي 
ت فرقة "اأ�شبال بي�شان"  واملتفّوقني، واأدَّ

و�شالٍت فنّيًة.
واملكتب  "فتح"  حركة  مت  نظَّ كما   
الر�شيدية  �شعبة  الطاّلبي-  احلركي 
للطاّلب  حا�شًدا  تكرمييًّا  حفاًل 
الر�شمية  ال�شهادات  يف  الناجحني 
ع�شر  بعد  والفنّية  والثانوية  املتو�ّشطة 

االثنني 2018/8/6.
�شاركت  فنّيًة  لوحًة  احلفُل  ت�شمَن  وقد 
الوطنية  لالأن�شودة  ديارنا  فرقة  فيها 
َعت �شهادات التكرمي  وفرقة الدبكة، وُوزِّ

على الطاّلب الناجحني.
"م.ت.ف"  ف�شائل  �شر  اأمني  وبرعاية 
"االأمن  قوات  قائد  "فتح"  وحركة 

الوطني الفل�شطيني" يف منطقة �شور العميد توفيق 
�شعبة   - احلركي  الطاّلب  مكتب  م  نظَّ عبداهلل 
ال�شهادات  يف  للناجحني  تكرمٍي  حفَل  ال�شاحل 
َعت خالله  ُوزِّ يوَم اجلمعة 2018/8/17،  الر�شمية 

ال�شهادات التكرميية على الطالب الناجحني.
خميَّم  ل�شعبة  احلركي  الطالبي  املكتب  م  كرَّ كما 
ال�شهادات  يف  الناجحني  من  ُثّلًة  ال�شمايل  الربج 

قاعة  يف  مه  نظَّ احتفاٍل  خالل  وذلك  الر�شمية، 
ال�شهيد عمر عبدالكرمي يف املخيَّم.

ال�شعبي  للفلكلور  العودة  �شراج  فرقة  ت  اأدَّ وقد 
الرتاث  من  �شعبية  دبكات  والفل�شطيني  اللبناين 
االحتفال  واخُتِتم  احل�شور.  اإعجاب  نالت  الوطني 

مني. بتوزيع �شهادات تقدير وهدايا على املكرَّ

الطالبي  املكتب  م  نظَّ ال�صمال،  ويف 
ال�شمال  منطقة   - "فتح"  حلركة 
خالله  َعت  ُوزِّ حا�شًدا  تربويًّا  احتفااًل 
الطاّلب  على  التكرميية  ال�شهادات 
االأربعاء  ع�شر  واملتفّوقني  الناجحني 
2018/7/4 يف �شالة النغم يف خميَّم 

نهر البارد.
حلركة  الطالبي  املكتب  م  نظَّ كما 
جامعة  مع  بالتعاون  "فتح" 
حا�شًدا  ُطاّلبيًّا  احتفااًل   )AUL(
ال�شبت 2018/7/14 يف قاعة جممع 
ال�شهيد الرمز يا�شر عرفات يف خمّيم 
�شهادات  خالله  عت  ُوزِّ البداوي، 
التقدير والهدايا على الطاّلب و�شط 

اأجواء من الفرح.

�شفري  �شعادة  وبرعاية  البقاع،  ويف 
اجلمهورية  لدى  فل�شطني  دولة 
حركة  مت  نظَّ دبور  اأ�شرف  اللبنانية 
"فتح" احتفااًل تكرمييًّا للناجحني يف 
ال�شهادات الر�شمية يف منطقة البقاع 
يف  وذلك   ،2018/8/7 الثالثاء  يوم 
جامعة )AUL( يف �شتورا، اأحيته 
فرقة "حنني" بو�شالت غنائية ثورية 

نالت اإعجاب احلا�شرين.
بدروٍع  املدار�س  مديرو  َم  ُكرِّ وقد 
لعطائهم  تقديًرا  تكرميّية 
اأبنائنا،  وت�شحياتهم يف �شبيل تعليم 
والدروع  ال�شهادات  َعت  ُوزِّ ُثمَّ 
الناجحني  الطلبة  على  التقديرية 
حركة  �شر  اأمني  م  وقدَّ واملتّفوقني، 
احلاج  م.فرا�س  البقاع  يف  "فتح" 
ر�شمية مهند  للطالبة  تكرميّيًة  درًعا 
جّيد  نتيجة  ونيلها  لتفّوقها  حمداهلل 
جًدا يف ال�شهادة الثانوية الر�شمية - 

فرع علوم احلياة.
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م امل�شاركني ع�شوا املجل�س الثوري  وتقدَّ
حلركة "فتح" احلاج رفعت �شناعة واآمنة 
�شعادة  اًل  مُمثِّ عبادي  وخالد  جربيل، 
اجلمهورّية  لدى  فل�شطني  دولة  �شفري 
اللبنانية اأ�شرف دبور، واأمني �شر حركة 
"فتح" يف بريوت العميد �شمري اأبو عف�س 
رابطة  ورئي�س  املنطقة،  قيادة  واأع�شاء 
لو  اأمين ح�شني، وممثِّ الزعرت  تل  خميَّم 
ال�شعبية  واللجان  "م.ت.ف"  ف�شائل 
الفل�شطيني،  الوطني  االأمن  وقوات 
الزعرت  تل  واأهايل  فاعليات  وح�شٌد من 

وخميَّمات بريوت.

خميَّمات بريوت
 حُتيي الذكرى الثانية والأربعني 

م تل الزعرت ملذبحة خميَّ
مبنا�ضبة مرور 42 عاًما على مذبحة خميَّم 
تل الزعرت يف بريوت، وتكرمًيا لل�ضهداء 
الذين ارتقوا دفاًعا عن الكرامة والقرار 
الوطني امل�ضتقل، اأحيا املجل�ض التنفيذي 
لرابطة اأهايل خميَّم تل الزعرت الذكرى 
بو�ضع اأكاليل من الورد على الّن�ضب 
التذكاري ل�ضهداء املخيَّم يف مثوى �ضهداء 
الثورة الفل�ضطينية عند م�ضتديرة �ضاتيال 
ال�ضبت 2018/8/11.

األقاها  ة  االأُمَّ وق�شايا  فل�شطني  لُن�شرة  االأهلية  للحملة  كلمة  وكانت 
حمّطًة  الزعرت  تل  ا�شت�شهاد  "يبقى  فقال:  حيدر  د.نا�شر  لها  مُمثِّ
ة  ة، وجزًءا من احلرب امل�شتمرَّ ُمظلمًة يف حياة فل�شطني ولبنان واالأُمَّ
اليهودية  القومية  الدولة  بقانون  موؤّخًرا  لة  واملتمثِّ العودة  حقِّ  على 
القتالع الفل�شطينيني من وطنهم، والقتالع اأبناء ال�شتات الفل�شطيني 
لرُناجع جميًعا  اال�شت�شهاد فر�شًة  تبقى ذكرى  من خمّيماتهم. كما 
عالقاتنا ببع�شنا البع�س، وُنغلق كلَّ ثغرة ينفُذ منها االأعداء لتحويل 

ال�شراع معهم اإىل �شراٍع اأهليٍّ بني اأبناء االأُّمة الواحدة".
على  الفل�شطينية  اللبنانية  االأخوية  العالقة  لتعزيز  حيدر  ودعا 
واأمنه،  وقانونه  لبنان  ل�شيادة  الكامل  الفل�شطيني  االحرتام  قاعدة 
واالإن�شانية  املدنية  للحقوق  الكامل  اللبناين  االحرتام  قاعدة  وعلى 

للفل�شطينيني يف لبنان.
اللبناين"  ال�شيوعي  "احلزب  األقاها ممثِّل  اللبنانية  االأحزاب  كلمة 
الوطني  بالدم  الفل�شطيني  الدم  امتزاج  اإىل  ه  فنوَّ النمري  فوؤاد 
الذين  الفقراء  "لقد قاتل  واأ�شاف:  اللبناين يف معركة تل الزعرت، 
ن  لني حزام بوؤ�س وفقر حول العا�شمة يوؤمِّ كان املخيَّم ماأواهم ُم�شكِّ
اأيٍد عاملة نزحت من الريف. لقد دافعوا عن اأنف�شهم حتى الطلقة 
االأخرية، وبعد ا�شت�شهاد املخيَّم دخل دواع�س ذلك الزمان، وارتكبوا 
فال  اإن�شانية،  وال  رحمة  بال  و�شيوخه  ون�شائه  اأطفاله  بحقِّ  املجازر 
ال  هي  هي  واملعركة  الدواع�س،  معلِّم  نف�شه  هو  ُمعلِّمهم  اأنَّ  غرابة 

تتغريَّ وامل�شمون واحد".
ا كلَّ  واألقى كلمة "م.ت.ف" وحركة "فتح" احلاج رفعت �شناعة فحيَّ
�شهداء ثورتنا الفل�شطينية واحلركة الوطنية اللبنانية وتل الزعرت 

واأهاليهم ُمعاهًدا اإّياهم على الوفاء لل�شهداء.
ووجداننا  قلوبنا  يف  حيًّا  زال  ما  ال�شهيد،  املخيَّم  "هذا  واأ�شاف: 
والذين  اليوم،  بيننا  يقفون  الذين  االأبطال  خالل  من  وعقولنا 
اإنَّ  الفل�شطينية،  القوى  لكلِّ  نقوُل  ال�شعبة.  االأيام  تلك  عا�شوا 
ال�شهداء الذين نحتفي بهم اليوم لهم اأمانة يف اأعناقنا، باأن يكون 
الوحيدة  ال�شمانة  الأنَّها  الفل�شطينية،  الوطنية  االأول وحدتنا  هّمنا 
د الوفاء لـ"الوحدة الوطنية  ال�شتمرارية كفاحنا الفل�شطيني"، واأكَّ
منهجّياتهم  اختالف  على  الثورة  هذه  قادة  كلُّ  بها  اأو�شانا  التي 
ًدا على �شرورة حتقيق الوحدة ملواجهة  ال�شيا�شية والعقائدية" ُم�شدِّ

�شاته. املوؤامرات التي ت�شتهدف �شعبنا وحقوقه ومقدَّ
واألقت ع�شو ال�شعبة الغربية حلركة "فتح" زينب ال�شالح ق�شيدًة 

من كلمات حممود كروم عن تل الزعرت.
جاء  الزعرت  تل  خميَّم  اأهايل  رابطة  كلمة  يا�شني  زهرة  األقت  ُثمَّ 
فيها: "ع�شيٌّ على املوت كما هو ع�شيٌّ على الن�شيان، فكيف ميوت 
املخيَّم  وكيف ميوت  االأبطال؟!  الرجال  َتِلد  ن�شاوؤه  زالت  ما  ٌم  خميَّ
يف  بقعة  كلِّ  اإىل  احلنني  وج�شر  العودة،  طريق  وهو  الق�شية  وهو 
الذاكرة،  هو  الزعرت  "تل  واأ�شافت:  فل�شطني؟!"،  احلبيب  وطننا 
حمفورًة  زالت  ما  اأزّقته،  حاراته،  املخيَّم،  طرقات  الذاكرة،  كلُّ 
كالو�شم لن مُتَحى اإاّل بعودتنا اإىل ربوع جليلنا وقد�شنا وحيفا ويافا 

وتل الربيع".



44

املجل�س املركزي 
د ا�شتمراَر  ُيوؤكِّ
املوقف الراف�س

 لـ)�شفقة القرن( 
ومواجهتها بكلِّ 
ُبل املمكنة  ال�شُّ

واإحباطها

و�شدَر عن املجل�س املركزي بياٌن عقب اختتام 
التي  اخلتامية  اجلل�شة  وقائع  ل  ف�شَّ دورته 
�شليم  الوطني  املجل�س  رئي�س  بتثبُّت  ا�شُتِهلَّت 
اأع�شاء   108 )ح�شور  الّن�شاب  من  الزعنون 
من اأ�شل 140 ع�شًوا(، مروًرا بقراءة الفاحتة 
الأرواح �شهداء �شعبنا، ُثمَّ عزف الن�شيد الوطني 
الفل�شطيني، واأورَد الكلمات التي اأُلِقَيت خالل 

اجلل�شة.
الوطني  املجل�س  لرئي�س  االأوىل  الكلمة  فكانت 
�شات  د فيها اأنَّ "دفع املخ�شَّ �شليم الزعنون اأكَّ
هو  واجلرحى،  وال�شهداء  االأ�شرى  لعائالت 
التزام قانوين، وواجب وطني، لتوفري احلماية 
والرعاية الكرمية لهم، الأنَّهم �شحايا االإرهاب 
ل اتفاقية جنيف الرابعة،  االإ�شرائيلي الذي حوَّ

احلرب  زمن  يف  املدنيني  حلماية  اتفاقية  من 
املجرمني  جنوده  حلماية  اتفاقيات  اإىل 
اأّن حق  د على  و�شدَّ االإرهابيني"،  وامل�شتوطنني 
ُي�شِقطه  لن  ل�شعبنا  امل�شري  وتقرير  العودة 
القومية  الدولة  )اإ�شرائيل  ُي�شّمى  ما  قانون 
ممار�شة  ع  ُي�شرِّ الذي  اليهودي(،  لل�شعب 
يهودي،  غري  هو  َمن  �شدَّ  العن�شري  التمييز 
لن  العن�شري  اال�شتعماري  القانون  هذا  واأنَّ 
و�شيكون  الفل�شطيني،  الوجود  اإلغاء  يف  ينجح 
اإفريقيا  كما ح�شل يف جنوب  الف�شل  م�شريه 

عندما انت�شر اأ�شحاب احلق.
اإنهاء  بعد  "حما�س"  حركة  الزعنون  ودعا 
الفل�شطينية،  ال�شرعية  مع  للعمل  انق�شامها 
الوطني الذي اعتمده يف  لتنفيذ قرار املجل�س 

دورته االأخرية الإعادة ت�شكيل املجل�س الوطني 
ع�شًوا،   )350( يتجاوز  ال  وب�شقف  اجلديد، 
يتمُّ اختيارهم باالنتخاب َوْفَق التمثيل الن�شبي 
ر  يتعذَّ حيث  وبالتوافق  اأمكن،  حيثما  الكامل 
االنتخابات  نظام  اإىل  ا�شتناًدا  االنتخاب، 
جميع  من  عليه  التوافق  متَّ  الذي  اجلديد 
التنفيذية،  اللجنة  واعتمدته  الف�شائل، 
من  املفعول  �شاري  واأ�شبح  الرئي�س،  واأ�شدره 

تاريخ اإ�شداره يف )2018/5/28(.
اعتبار،  اأيِّ  االأبي فوق  �شعبنا  اأنَّ كرامة  د  واأكَّ  
واأنَّ قيادته وعلى راأ�شها الرئي�س حممود عبا�س 

�شتبقى وفّيًة الأهدافه واأمينًة عليها.
وكانت الكلمة الثانية َوْفَق البيان لرئي�س جلنة 
الداخل  يف  العربية  للجماهري  الُعليا  املُتابعة 

من  واالنتقال  النّجار  رزان  "ال�شهيدة  دورة  والع�شرين  التا�شعة  العادّية  دورَته  الفل�شطيني  املركزي  املجل�س  عقَد 
رام اهلل، بح�شور  الرئا�شة يف مدينة  ما بني )15 و2018/8/17( يف مقرِّ  املمتّدة  الفرتة  الدولة" يف  اإىل  لطة  ال�شُّ
د املجل�س املركزي خالل جل�شاته ا�شتمراَر املوقف الراف�س لـ)�شفقة القرن( ولكلِّ  الرئي�س حممود عّبا�س. وقد اأكَّ
د  ُبل املمكنة واإحباطها. و�شدَّ امل�شاريع امل�شبوهة الهادفة اإىل ف�شل قطاع غّزة عن ال�شفة الغربية ومواجهتها بكلِّ ال�شُّ
ل ال�شرعي والوحيد لل�شعب  على اأنَّ التهدئة مع االحتالل االإ�شرائيلي م�شوؤولية وطنية لـ"م.ت.ف" باعتبارها املمثِّ

ا. الفل�شطيني ولي�س عماًل ف�شائليًّ
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د فيها رف�س اجلماهري العربية  حممد بركة اأكَّ
القومية  لقانون  الداخل  يف  الفل�شطينية 

كها باأر�شها ووطنها. العن�شري ومت�شُّ
الرئي�س  فل�شطني  دولة  رئي�س  األقى  وبعدها 
اجتماع  اأنَّ  اإىل  فيها  ه  نوَّ كلمًة  عّبا�س  حممود 
تقييم  اإىل  يهدف  اجلديد  املركزي  املجل�س 
تنا، وو�شع  االأو�شاع التي ميرُّ بها �شعبنا وق�شيَّ
ة  اآليات تنفيذ قرارات املجل�س الوطني، وخا�شّ
وعدم  القرن(  بـ)�شفقة  ى  ُي�شمَّ ما  ملواجهة 
اال�شتيطانية  طات  املخطَّ بتمرير  ال�شماح 
دعم  يف  اال�شتمرار  على  د  و�شدَّ اال�شتعمارية، 
د عدم  اأُ�َشر ال�شهداء واالأ�شرى واجلرحى، واأكَّ
وحدة  اأجل  من  كاملة  مب�شاحلة  اإالَّ  القبول 

�شعبنا واأر�شنا.

ت
انا

بي
ق و

ثائ
و

املجل�س املركزي: قطع 
العالقات ال�سيا�سية مع 

الإدارة الأمريكية �سي�ستمر 
حلني تراجعها عن قراراتها 

غري القانونية ب�ساأن القد�س 
والالجئني وال�ستيطان

التنفيذية  اللجنة  اأنَّ  البيان  واأو�شح 
املكتوبة  تقاريرها  مت  لـ"م.ت.ف" قدَّ
الفل�شطيني،  املركزي  املجل�س  اأمام 
ت على املجل�س، حول متابعة  والتي ُعِر�شَ
تنفيذ قرارات املجل�س الوطني االأخرية 
ى  ُي�شمَّ ما  واإ�شقاط  مواجهة  ي�شمل  مبا 
تنفيذها  بداأ  والتي  القرن(،  )�شفقة 
عمليًّا، باعتبار اإدارة الرئي�س االأمريكي 
)اإ�شرائيل(،  لدولة  عا�شمًة  القد�س 
اأبيب  تل  من  االأمريكية  ال�شفارة  ونقل 
م�شادر  جتفيف  وحماوالت  اإليها؛ 
متويل وكالة )االأونروا(، متهيًدا الإلغاء 
الالجئني  ق�شية  واإ�شقاط  العودة؛  حق 
من مفاو�شات الو�شع النهائي؛ واعتبار 
االإ�شرائيلي  اال�شتعماري  اال�شتيطان 
املحتلة  ال�شرقية  القد�س  يف  ًة  وخا�شّ
االأرا�شي  �شطب  عرب  وقانونيًّا  �شرعيًّا 
لوزارة  ال�شنوي  التقرير  من  املحتلة 
قانون  واإ�شدار  االأمريكية؛  اخلارجية 
ت�شفية  بهدف  العن�شري  القومية 
الفل�شطينية،  الوطنية  الق�شية 
وتدمري م�شروع جت�شيد ا�شتقالل دولة 
ال�شرقية  القد�س  بعا�شمتها  فل�شطني، 
ق�شايا  وحلِّ   1967/6/4 حدود  على 
ق�شية  مقّدمتها  ويف  النهائي  الو�شع 
اجلمعية  لقرار  ا�شتناًدا  الالجئني، 
العامة لالأمم املتحدة )194( واالإفراج 

عن االأ�شرى.
تقارير  التنفيذية  اللجنة  مت  قدَّ كما 
مع  العالقة  حتديد  حول  تف�شيلية 
واالآليات  االإ�شرائيلي،  االحتالل  �شلطة 
من  التدريجي  االنتقال  تكفل  التي 
الدولة  جت�شيد  اإىل  االنتقالية  ال�شلطة 
الفل�شطينية،  االأر�س  الفل�شطينية على 
واإنهاء االنق�شام، والقد�س، وال�شهداء، 
واالأ�شرى، واجلرحى، واملراأة، واملُقاومة 

ال�شعبية، وخميَّمات اللجوء وال�شتات.
الرئي�س  الهدف  اأنَّ  التقارير  دت  واأكَّ
احلرب  وجرائم  و�شيا�شات  ملمار�شات 
ًة  وخا�شّ )اإ�شرائيل(،  ترتكبها  التي 

اجلرائم بحقِّ م�شريات العودة البطولية 
�شحيتها  ذهب  والتي  غّزة،  قطاع  يف 
واجلرحى،  ال�شهداء  من  االآالف 
وا�شتمرار فر�س احل�شار اجلائر على 
القطاع، وبذل كلِّ اجلهود لف�شل ال�شفة 
مل�شاريع  والرتويج  غزة،  عن  الغربية 
اإن�شانية واإغاثية الأبناء �شعبنا يف قطاع 
ا تهدف مبجملها اإىل ت�شفية  غزة، اإنَّ
املتمثِّل  الفل�شطيني  الوطني  امل�شروع 
بالعودة وتقرير امل�شري، واإقامة الدولة 
ال�شرقية  القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة 
واأ�شارت   ،1967/6/4 حدود  على 
االإ�شرائيلي  االحتالل  حكومة  اأنَّ  اإىل 
ت�شتند يف متاديها اإىل ال�شوء االأخ�شر 
على  دًة  ُم�شدِّ ترمب  الرئي�س  اإدارة  من 
غري  االأمريكية  االإدارة  يجعل  ذلك  اأنَّ 
موؤّهلة الأن تكون راعًيا لعملية ال�شالم، 
حلكومة  فعلي  �شريك  اإىل  ويحّولها 
طاتها  خمطَّ كلِّ  تنفيذ  يف  االحتالل 

ال�شهيونية.
املجل�ص  "اأ�صدر  البيان:  واأ�صاف 
املركزي بعد انتهاء النقا�ص العام م�صاء 

2018/8/17 القرارات التالية:
اأواًل:

من  املوقف  ا�شتمرار  على  التاأكيد   *
اأو  القرن(،  )�شفقة  ى  ُي�شمَّ ما  رف�س 
ُبل  اأيِّ ُم�شّمى اآخر، ومواجهتها بكلِّ ال�شُّ
االإدارة  واعتبار  واإحباطها،  املمكنة 
االحتالل  حلكومة  �شريًكا  االأمريكية 
ولي�س  امل�شكلة  االإ�شرائيلي، وجزًءا من 
جزًءا من احلل، والتاأكيد على ا�شتمرار 
قطع العالقات ال�شيا�شية حلني تراجع 
غري  قراراتها  عن  االأمريكية  االإدارة 
والالجئني  القد�س  ب�شاأن  القانونية 

واال�شتيطان.
ك بالدعوة ملوؤمتر دويل كامل  التم�شُّ  *
جماعية  دولية  برعاية  ال�شالحيات 
الع�شوية  دائمة  اخلم�س  الدول  ت�شمُّ 
اأ�شا�س تطبيق  يف جمل�س االأمن، وعلى 
لة،  ال�شِّ ذات  املتحدة  االأمم  قرارات 



46

ت  اأُقرَّ كما  العربية  ال�شالم  مببادرة  ك  والتم�شُّ
الرئي�س  وروؤية  بريوت  قّمة  يف   2002 عام 
حممود عّبا�س التي طرَحَها اأمام جمل�س االأمن 
ورف�س   ،)2018/2/20( تاريخ  يف  الدويل 
واإنهاء  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية  م�شاريع 
احللول  ورف�س  الفل�شطيني،  الوطني  امل�شروع 
احلدود  ذات  الدولة  ذلك  يف  مبا  االنتقالية 

املوؤّقتة اأو دولة غّزة.
العالقة مع حكومة  اإعادة �صياغة  ثانًيا: 

االحتالل االإ�صرائيلي:
د املجل�س املركزي الفل�شطيني اأنَّ عالقة  * يوؤكِّ
القائمة  )اإ�شرائيل(  ودولته مع حكومة  �شعبنا 
بني  ال�شراع  على  قائمة  عالقة  باالحتالل، 
�شعبنا ودولته الواقعة حتت االحتالل وبني قوة 

االحتالل.
د اأنَّ الهدف املبا�شر هو ا�شتقالل دولة  * ويوؤكِّ
فل�شطني، ما يتطلَّب االنتقال من مرحلة �شلطة 
احلكم الذاتي اإىل مرحلة الدولة التي تنا�شل 
من اأجل ا�شتقاللها، وبدء جت�شيد �شيادة دولة 
على  ال�شرقية  القد�س  بعا�شمتها  فل�شطني 
لقرارات  تنفيًذا  وذلك   ،1967/6/4 حدود 
اإعالن  فيها  مبا  ال�شابقة،  الوطنية  املجال�س 
اال�شتقالل عام 1988، وقرارات االأمم املتحدة 
العامة  اجلمعية  قرار  فيها  مبا  لة،  ال�شِّ ذات 
)67/19( بتاريخ )2012/11/29( باعتباره 
مع  للتعاطي  والقانوين  ال�شيا�شي  االأ�شا�س 
بوحدة  ك  التم�شُّ قاعدة  وعلى  القائم  الواقع 
اأو  تق�شيمات  اأّية  ورف�س  فل�شطني  دولة  اأر�س 

وقائع مفرو�شة تتعار�س مع ذلك.
مة له من  واأقرَّ املجل�س املركزي التو�شيات املقدَّ
اللجنة التنفيذية لـ"م.ت.ف"، بتنفيذ قرارات 
متكامل،  م�شروع  وتقدمي  الوطني  املجل�س 
حتديًدا  ن  يت�شمَّ دة،  حمدَّ زمنية  جداول  مع 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  للعالقات  �شاماًل 
)اإ�شرائيل(،  االحتالل  �شلطة  مع  واالأمنية 
ومبا ي�شمل تعليق االعرتاف بدولة )اإ�شرائيل( 
اإىل حني اعرتافها بدولة فل�شطني على حدود 
1967/6/4 وعا�شمتها القد�س ال�شرقية ووقف 
واالنفكاك  اأ�شكاله،  بكافة  االأمني  التن�شيق 
االقت�شادي على اعتبار اأنَّ املرحلة االنتقالية، 
وعلى  قائمة،  تعد  باري�س، مل  اتفاق  فيها  ومبا 

اأ�شا�س حتديد ركائز وخطوات عملية للبدء يف 
عملية االنتقال من مرحلة ال�شلطة اإىل جت�شيد 

ا�شتقالل الدولة ذات ال�شيادة.
اللجنة  قرار  املركزي  املجل�س  اأقرَّ  ثالًثا: 
ومبا  القد�س  ب�شاأن  لـ"م.ت.ف"  التنفيذية 
ي�شمل اإ�شدار مر�شوم رئا�شي باعتماد الرتكيبة 
للقد�س،  الُعليا  الوطنية  للجنة  اجلديدة 
للعمل  الوحيدة  املرجعية  اأنَّها  على  والتاأكيد 
الوطني الفل�شطيني باأ�شكاله كاّفًة يف القد�س، 

واإعادة ت�شكيل اأمانة العا�شمة.
مة  رابًعا: اأقرَّ املجل�س املركزي القرارات املقدَّ
ووجوب  املراأة  حول  التنفيذية  اللجنة  من 
�شات  متثيلها مبا ال يقّل عن ن�شبة 30% يف موؤ�شَّ

و"م.ت.ف"،  فل�شطني  دولة 
كاّفًة.  الفل�شطينية  وال�شلطة 
و�شوَّت املجل�س على اإ�شافة 21 
على  مبواقعهن  للمراأة  مقعًدا 
طريق التنفيذ الكامل لقرارات 
ى  وُت�شمَّ الوطني،  املجل�س 
ع�شوات االأمانة العامة لالحتاد 
كونه  الفل�شطينية  للمراأة  العام 
"م.ت.ف"  قواعد  من  قاعدة 
يكنَّ  اأن  على  املقاعد  مللء هذه 

اأع�شاء يف املجل�س الوطني.
املجل�س  �شادق  خام�ًصا: 
اللجنة  قرار  على  املركزي 
جلنة  بت�شكيل  التنفيذية 
دوائر  وتطوير  لتفعيل  ُعليا 
على  واحلفاظ  "م.ت.ف"، 

تها. ا�شتقالليَّ
املجل�س  �شادق  �صاد�ًصا: 

للحفاظ على  ُعليا  ت�شكيل جلنة  املركزي على 
ببذل  واال�شتمرار   )UNRWA(الـ وكالة 
حتى  الالزمة  االأموال  لتوفري  ممكن  جهد  كلِّ 
جتاه  كاّفًة  مب�شوؤولّياتها  النهو�س  من  ن  تتمكَّ
ق�شية  حل  حني  اإىل  الفل�شطينيني  الالجئني 

الالجئني من كاّفة جوانبها.
�صابًعا: اأقرَّ املجل�س املركزي خّطة العمل التي 
االأو�شاع يف  ب�شاأن معاجلة  غّزة  متها جلنة  قدَّ
ق  يحقِّ ومبا  كاملًة،  بتنفيذها  وطالَب  القطاع، 
االنق�شام  باإنهاء  بدًءا  ال�شيا�شية،  ال�شراكة 

مبظاهره كاّفًة ومتكني حكومة الوفاق الوطني 
َوْفًقا  و�شالحياتها  م�شوؤولّياتها  ممار�شة  من 
للقانون االأ�شا�شي، واالحتكام اإىل اإرادة ال�شعب 

باإجراء انتخابات عاّمة.
للم�شاريع  الكامل  ُه  رف�شَ املجل�س  د  اأكَّ كما 
عن  غّزة  قطاع  ف�شل  اإىل  الهادفة  امل�شبوهة 
االأبدية  عا�شمتنا  فيها  مبا  الغربية  ال�شفة 
ال�شرقية، على اعتبار ذلك جزًءا من  القد�س 

)�شفقة القرن(.
د املجل�س املركزي اأنَّ التهدئة مع االحتالل  وُيوؤكِّ
لـ"م.ت.ف"  وطنية  م�شوؤولية  االإ�شرائيلي 
لل�شعب  والوحيد  ال�شرعي  املمثِّل  باعتبارها 
متَّ  كما  ف�شائليًّا  عماًل  ولي�س  الفل�شطيني 
املبا�شرة  غري  املفاو�شات  يف 
عام  االإ�شرائيلية  الفل�شطينية 
امل�شرية  للمبادرة  َوْفًقا   2014
لوقف العدوان االإ�شرائيلي على 
م�شاريع  اقرتاح  اأو  غّزة  قطاع 
ومطارات  وموانئ  اإن�شانية 
فل�شطني،  دولة  حدود  خارج 
امل�شروع  تدمري  لتكري�س  وذلك 
الق�شية  وت�شفية  الوطني 
ال  اأنَّ  والتاأكيد  الفل�شطينية، 
دولة  وال  غّزة  قطاع  يف  دولة 

بدون قطاع غّزة.
املركزي  املجل�س  وطالَب 
لالإجراءات  الفوري  باالإلغاء 
رواتب  ب�شاأن  اتُِّخَذت  التي 
قطاع  في  موظَّ وا�شتحقاقات 
بباقي  اأُ�شوًة  ومعاملتهم  غّزة 

في ال�شلطة الفل�شطينية. موظَّ
اخلطوات  املركزي  املجل�س  ن  ثمَّ ثامًنا: 
الرئي�س  بقيادة  فل�شطني  دولة  بها  قامت  التي 
االإقليمي  ال�شعيدين  على  عّبا�س  حممود 
اجلمعية  يف  به  قامت  ما  ًة  وخا�شّ والدويل، 
اإدارة  ا�شتخدام  بعد  املتحدة،  لالأمم  العاّمة 
االأمن،  جمل�س  يف  لـ)الفيتو(  ترمب  الرئي�س 
االإحالة  وتقدمي  االإن�شان،  حقوق  وجمل�س 
حول  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  الر�شمية 
�شعبنا  اأبناء  بحقِّ  املرتَكبة  احلرب  جرائم 
الفل�شطيني يف دولة فل�شطني املحتلة )ال�شفة 

املجل�س 
املركزي: عالقة 
�شعبنا ودولته 
مع حكومة 
)اإ�شرائيل( 
القائمة باالحتالل 
عالقة قائمة 
على ال�شراع بني 
�شعبنا ودولته 
الواقعة حتت 
االحتالل وبني قّوة 
االحتالل
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غّزة(،  وقطاع  ال�شرقية  القد�س  فيها  مبا 
واال�شتيطان اال�شتعماري االإ�شرائيلي واالأ�شرى 
الدولية،  العدل  حمكمة  يف  االآن  به  تقوم  وما 
اإىل جلنة الق�شاء على  وتقدمي �شكوى ر�شمية 

التمييز العن�شري التابعة لالأمم املتحدة.
لل�شعب  التهنئة  املركزي  املجل�س  م  وقدَّ
بانتخاب  الكبري  االإجناز  على  الفل�شطيني 
االأمم  الـ77 يف  رئي�ًشا ملجموعة  فل�شطني  دولة 

املتحدة.
ر املجل�س املركزي ا�شتمراَر اجلهود  تا�صًعا: قرَّ
لل�شعب  الدولية  احلماية  لتوفري  املبذولة 
الكاملة  الع�شوية  على  واحل�شول  الفل�شطيني 
واعرتاف  املتحدة،  االأمم  يف  فل�شطني  لدولة 
فل�شطني  بدولة  تعرتف  مل  التي  العامل  دول 
القد�س  وبعا�شمتها   1967 العام  حدود  على 
كولومبيا  جمهورية  قيام  نني  ُمثمِّ ال�شرقية، 
وكذلك  اأيام،  قبل  فل�شطني  بدولة  باالعرتاف 
دولة  اأي  قيام  دون  للحيلولة  العمل  ا�شتمرار 
باالعرتاف بالقد�س عا�شمة ل�شلطة االحتالل 
التي  الدول  مطالبة  اإىل  اإ�شافًة  )اإ�شرائيل(، 
املخالفة  قراراتها  باإلغاء  اخلطوة  بهذه  قامت 

للقانون الدويل ولل�شرعية الدولية.
وطالب املجل�س املركزي الدول العربية بتفعيل 
عّمان  يف  ُعِقَدت  التي  العربية  ة  القمَّ قرارات 
بقطع  العربية  الدول  ُتلِزم  التي   1980 عاَم 
دولة  اأّي  مع  الدبلوما�شية  عالقاتها  جميع 
وتنقل  لـ)اإ�شرائيل(  عا�شمًة  بالقد�س  تعرتف 

�شفارتها اإليها.
خّطة  على  املركزي  املجل�س  �شادق  عا�صًرا: 
متها اللجنة التنفيذية بخ�شو�س  العمل التي قدَّ
وبالتعاون  �شمويل،  ب�شكل  ال�شعبية  املُقاومة 
جلنة  ذلك  يف  مبا  املعنية  اجلهات  جميع  مع 

املقاومة ال�شعبية يف املجل�س الوطني.
يف  نا  بحقِّ ك  التم�شُّ املركزي  املجل�س  د  واأكَّ
مقاومة االحتالل بكاّفة الو�شائل َوْفًقا للقانون 
يف  البطولية  العودة  م�شريات  ن  وثمَّ الدويل، 
املجل�س  يف  االأ�شطوري  وال�شمود  غّزة،  قطاع 
املحلي )اخلان االأحمر(، داعًيا اإىل ا�شتمرارها 
ًة  وخا�شّ كاّفًة  املحتلة  فل�شطني  دولة  اأرجاء  يف 
دة بالتطهري العرقي والهدم،  يف االأماكن املهدَّ
االإ�شرائيلي  اال�شتعماري  اال�شتيطان  خلدمة 

اأهلنا  ا �شمود  وحيَّ العن�شري،  الف�شل  وجدار 
يف القد�س وت�شديهم البطويل الدائم لقطعان 
القتحام  امل�شتمّرة  وحماوالتهم  امل�شتوطنني 
الواقع  وتغيري  ال�شريف  القد�شي  احلرم 

الدميغرايف يف القد�س.
والف�شائل  القوى  كلَّ  املركزي  املجل�س  ودعا 
طاقاتها  كلِّ  و�شع  اإىل  الوطنية  والفعاليات 
وتو�شيع  ال�شعبية  املقاومة  ال�شتنها�س  وثقلها 
قطاعات  اأو�شع  لتمثيل  فيها  االنخراط  دائرة 
ه  �شعبنا ومكوناته ال�شيا�شية واالجتماعية، ووجَّ
واأُ�َشرهم  لل�شهداء  واالعتزاز  االإكبار  حتّية 

وللجرحى واالأ�شرى.
دعوته  املركزي  املجل�س  اأعاد  ع�صر:  حادي 
من  اخلام�شة  الفقرة  لتنفيذ  العامل  لدول 

 )2334( االأمن  جمل�س  قرار 
قرار  واعتماد   ،2016 لعام 
وجمل�س  الدناركي  الربملان 
على  كمثال  االيرلندي  ال�شيوخ 
مقاطعة  نطاق  وتو�شيع  ذلك، 
وذلك  االإ�شرائيلية  املنتوجات 
املنتجات  من  لها  بدائل  بتوفري 
الوطنية ومنتجات الدول العربية 

وال�شديقة.
املجل�س  د  اأكَّ ع�صر:  ثاين 
واإ�شناد  دعم  وجوب  املركزي 
)اإ�شرائيل(  مقاطعة  حركة 
و�شحب  عليها  العقوبات  وفر�س 
 ،)BDS( منها  اال�شتثمارات 
قانون  �شوء  على  ًة  وخا�شّ

)القومية( العن�شري.
)اإقرار   7/19 يوم  املركزي  املجل�س  د  وحدَّ
الكني�شت لهذا القانون العن�شري( كيوم عاملي 
ملناه�شة واإ�شقاط نظام االبرتايد االإ�شرائيلي 
القائم على اال�شتيطان اال�شتعماري والتطهري 
يف  ًة  وخا�شّ اجلماعية،  والعقوبات  العرقي 
ال�شرقية  القد�س  الفل�شطينية  العا�شمة 
وجود  واأماكن  الفل�شطينية،  االأغوار  ومنطقة 

�شعبنا كاّفًة.
ن�شال  املركزي  املجل�س  ُيَحّيي  ع�صر:  ثالث 
االحتالل  معتقالت  احُلرّية يف  اأ�شرى  و�شمود 
للموؤ�ش�شات  دعوته  تاأكيد  ويعيد  االإ�شرائيلي، 

كلِّ  يف  ق�شاياهم  ملتابعة  والدولية  الوطنية 
االإفراج عنهم، وكذلك  الدولية حلني  املحافل 
مقاطعتهم  يف  االإداريني  للمعتقلني  دعمه 
للمحاكم االإ�شرائيلية ُم�شتنكًرا يف الوقت ذاته 
واالإعدامات  لالأطفال،  االعتقال  ا�شتمرار 
امليدانية واحتجاز جثامني ال�شهداء، وا�شتمرار 
ا  رف�س عودة املبعدين من كني�شية املهد، وراف�شً
قانون   ( االأمريكي  لالبتزاز  مطَلق  ب�شكل 
االإ�شرائيلية  احلكومة  وقرار  فور�س(،  تايلور- 
واالأ�شرى  ال�شهداء  اأ�شر  �شات  خُم�شَّ باقتطاع 
ة الفل�شطينية يف خمالفة  واجلرحى من املقا�شَّ
املادة  ذلك  يف  مبا  الدويل،  للقانون  فا�شحة 
)81 واملادة 98( من ميثاق جنيف الرابع لعام 

.1949
ه املجل�س  رابع ع�صر: يتوجَّ
والتقدير  بالتحية  املركزي 
جلماهري �شعبنا يف خمّيمات 
ولبنان  �شوريا  يف  اللجوء 
دون  يوؤكِّ والذين  واملهجر، 
العودة،  بحقِّ  كهم  مت�شُّ
ن قرار الرئي�س حممود  وُيثمِّ
اإعمار  باإعادة  بالبدء  عّبا�س 
ومقربة  الريموك  خميَّم 
الفل�شطينية  الثورة  �شهداء 
يف  االأ�شقاء  مع  بالتن�شيق 
�شوريا واال�شتمرار يف اإعمار 

خميَّم نهر البارد.
د  ُيوؤكِّ ع�صر:  خام�ص   
�شرورة  املركزي  املجل�س 
والن�شر  والتعبري  الراأي  ُحرّية  و�شون  احرتام 
املواطنني  حقوق  و�شائر  والتظاهر  واالجتماع 
والقانون  اال�شتقالل  اإعالن  كفلها  التي 
االأ�شا�شي ان�شجاًما مع ان�شمام دولة فل�شطني 
وحماية  املختلفة،  التعاقدية  االتفاقات  اإىل 

ا�شتقالل الق�شاء و�شيادة القانون.
املركزي  املجل�س  ُيكلِّف  ع�صر:  �صاد�ص 
الإزالة  العمل  با�شتمرار  التنفيذية  اللجنة 
وذلك  "م.ت.ف"،  ف�شائل  بني  اخلالفات 
"م.ت.ف"  اإطار  يف  الوطنية  �شراكتها  لتاأكيد 
خالفاتها  وحلِّ  كاّفًة  وموؤ�ّش�شاتها  ودوائرها 

داخل هذه املوؤ�ش�شات".

املجل�س املركزي: 
التهدئة مع 
الحتالل الإ�سرائيلي 
م�س�ؤولية وطنية 
لـ"م.ت.ف" 
ل  باعتبارها املمثِّ
ال�سرعي وال�حيد 
ل�سعبنا ولي�س 
ا عمالً ف�سائليًّ
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مت قيادة حركة "فتح" يف منطقة ال�ّشمال مهرجان  نظَّ
مع  بالتعاون  املدائن"  زهرة  "القد�س  الثاين  ال�شعر 
يف  الثقافية  والرابطة  لبنان  يف  املركزي  االإعالم 
عن  ممثِّلني  بح�شور   ،2018/8/13 االثنني  طرابل�س 
والوزير  دروي�س  علي  والنائب  كّبارة  حممد  الوزير 
ال�شابق اأ�شرف ريفي، وممثِّل �شفري دولة فل�شطني لدى 
م�شيعل،  ماهر  االأول  امل�شت�شار  اللبنانية  اجلمهورية 
وع�شو املجل�س الثَّوري حلركة "فتح" م�شوؤول االإعالم 
�شر  واأمني  �شناعة،  رفعت  احلاج  لبنان  يف  املركزي 
حركة "فتح" يف ال�شمال اأبو جهاد فّيا�س، اإىل جانب 
واالأحزاب  والقوى  الفل�شطينية  الف�شائل  ممثِّلني عن 
وتربوية  ثقافية  وفعاليات  بلديات،  وروؤ�شاء  اللبنانية، 

لبنانية وفل�شطينية من خميَّمات ال�شمال وطرابل�س.
بالن�شيدين  احلفل  عبيد  د.ريا�س  افتتح  بدايًة 
اأهمّية  د  اأكَّ ُثمَّ  والفل�شطيني،  اللبناين  الوطنيني 
زهرة  "القد�س  عنوان  حتت  ال�شعري  املهرجان  هذا 
كلِّ  قلب  يف  وجدانية  اأهمّية  من  للقد�س  املدائن" ملا 
العرب وامل�شلمني، والأنَّ املهرجان ياأتي يف ظلِّ الهجمة 
االأبدية  العا�شمة  القد�س  على  ال�شهيواأمريكية 
العرب  لدولة فل�شطني وعا�شمة االأر�س وال�شماء لكلِّ 

وامل�شلمني.
بكوكبة  فيها  ب  رحَّ كلمًة  �شناعة  رفعت  احلاج  واألقى 
ُثمَّ  القد�س،  عباءة  حتت  اجتمعوا  الذين  ال�شعراء 
امل�شروع  على  القرن(  )�شفقة  خطورة  عن  حتّدث 
امل�شروع  اإف�شال  اأنَّ  اإىل  واأ�شار  الفل�شطيني،  الوطني 
الفل�شطينية  القيادة  ثبات  يف  يكمن  ال�شهيواأمريكي 
والذي  لل�شفقة  الراف�س  مازن  اأبو  بالرئي�س  ممّثلًة 
اأج�شادنا(  على  اإاّل  مترَّ  لن  ال�شفقة  هذه  )اإنَّ  قال: 
الفًتا اإىل اأنَّ هذه ال�شفقة هي تتّمة لوعد بلفور وللقرار 
الدويل 181 الذي ق�شى بتق�شيم فل�شطني اإىل دولتني 
الذين  للفل�شطينيني  لليهود و%44  56% من م�شاحتها 
رف�شوا هذا القرار القتناعهم باأنَّ فل�شطني كّلها لهم.

واأنَّ  م�شتمّرة،  ق�شّيتنا  على  املوؤامرة  اأنَّ  اإىل  واأ�شار 
ترامب  دفع  ما  �شة  مقدَّ القرن(  )�شفقة  تعدُّ  اأمريكا 

مال قيادة حركة "فتح" يف ال�شّ

عر الّثاين م مهرجان ال�شّ  ُتنظِّ

 "القد�س زهرة املدائن"

بالده  �شفارة  نقل  عرب  تنفيذها  لت�شريع 
لدولة  عا�شمًة  واعتبارها  القد�س  اإىل 
واإقفال  العامل،  يف  اليهود  ولكلِّ  االحتالل 
عديدًة  دواًل  اأنَّ  اإىل  ولفَت  الالجئني،  ملف 
اأعطت  الأنها  املوؤامرة  هذه  على  اعرت�شت 
يبط�س  كي  لالحتالل  االأخ�شر  ال�شوء 

�شاتهم. بالفل�شطينيني ومقدَّ
ال�ّشعب  اأبناء  ا�شتعداد  اإىل  �شناعة  ولفت 
القيادة  حول  لاللتفاف  الفل�شطيني 
املقاومة  يف  لال�شتمرار  الفل�شطينية 
ال�شعبية باأ�شكالها كاّفًة ملواجهة كلِّ امل�شاريع 
اأطراف  من  املدعومة  ال�شهيواأمريكية 

عربية واإقليمية.
بع�س  بيطار  د.ي�شرى  ال�شاعرة  األقت  ثّم 

احل�شور،  م�شاعر  األهبت  التي  االأبيات 
تلتها ق�شائد لل�شاعر مردوك ال�شامي منها 
وبعدها  املتنبي،  الطيب  اأبي  اإىل  ر�شالة 
ن�شر،  مار�شيل  للفنان  و�شلة غنائية  كانت 
ُثمَّ تواىل على املنرب ال�ّشاعر ع�شمت ح�شان 
فل�شطني  و�شاعر  عثمان  حممود  وال�شاعر 
متاألقة  اأبيات  األقى  الذي  �شالح  حممود 

حتاكي كلَّ �شخ�س من احل�شور.
حركة  قيادة  مت  كرَّ املهرجان  ختام  ويف 
�شرها  اأمني  ب�شخ�س  ال�شمال  يف  "فتح" 
�شناعة  رفعت  واحلاج  فّيا�س  جهاد  اأبو 
بدرع  ال�شعراء  م�شيعل  ماهر  وامل�شت�شار 
القد�س تقديًرا جلهودهم يف خدمة الق�شية 

الفل�شطينية.
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يتحدث ال�شهاينة اليوم بلغة الع�شر، اأي اأنَّهم ن�شفوا كلَّ ما جاء بهم من عامل االأدب اإىل عامل ال�شيا�شة، ا�شرائيل اليوم دولة 
�شيا�شية، كّل �شيء فيها  يف خدمة الكيان، حتَّى "التناخ"الذي كانوا يعتدون به اأ�شبح يف خرب كان؟ اليوم ا�شرائيل دولة قادتها 
يقفزون من مكان اإىل مكان لتوجيه الراأي العام الدويل خدمة للم�شروع اال�شتيطاين فال الكتاب املقد�س، وال "اأراميا، واأ�شاعيا، 
وحزقيال" وغريها من الن�شو�س والقطع ال�شعرية والكتابات الدينية وقطع العظات االأخالقية واحلكمة كافية الإ�شباع غريزة 
واإثارة ال�شجيج  الكثيف  ال�شباب  اأمالك الغري حتت �شتار من  ال�شيطرة و�شرقة االأر�س و�شلب  اجل�شع واالطماع العربية يف 
والغبار  للتغطية على ماآربهم متخذين من �شعار حق تقرير امل�شري الذي �شاع يف اأوروبا بعد احلرب العاملية الثانية طريًقا 

لالإ�شتيالء على فل�شطني، بحجة اأر�س امليعاد.
اأخذ االأدب العربي ي�شق طريقه، منذ ظهور  الفكر القومي واحلركة ال�شهيونية، وخرج من عباءة الدين اإىل كنف  وهكذا  
يتالءم  ما  وامل�شمون،  ال�شكل  تغيريًا يف  اأحدثت  يبحث هناك عن مو�شوعات جديدة  واأخذ  فل�شطني،  اإىل  وانتقل  ال�شيا�شة، 
اأر�س امليعاد،  اإىل  مع �شعي احلركة ال�شهيونية يف تغييب املوروث الديني واالنتقال باالأدب العربي اإىل الرتكيز على العودة 
فل�شطني،  اإىل  الهجرة  على  والت�شجيع  احلقائق  وتزوير  والدين  بالتاريخ  والتالعب  يعتقدون.  كما  واالأجداد  االآباء  اأر�س 
واإن�شاء امل�شتوطنات، حتَّى اأ�شبح االأدب العربي جمندًا يف خدمة احلركة ال�شهيونية ال�شيا�شية، والتاأهب للمواجهة الثقافية 
العربي  االأدب  اأ�شاليب دعائية كاذبة عن  با�شتخدام  الغا�شب،  الكيان  للتعمية على حقيقة وجود  واالقت�شادية  واالجتماعية 

واحل�شارة اليهودية.
اأر�شه وحقوقه.  اأّنه عبء على العامل، لي�شهل التاآمر عليه و�شلبه  ويف املقابل العمل على ت�شويه �شورة االن�شان العربي، على 
ومل تقف هذه االأ�شاليب عند حٍد معني بل روجت للروؤية ال�شهيونية  الالم�شروعة، للتاأثري على الوجدان االن�شاين، وا�شتغالل 
"الهولوكو�شت" و "الال�شامية"، وت�شوير االن�شان اليهودي على اأّنه االن�شان النقي موؤ�ش�س احل�شارة العاملية. فالثقافة مبعناها 
الوا�شع ت�شمل جتليات التعبري بهدف اال�شتنارة والتح�شر وتوجيه االن�شان اإىل القيام بال�شلوك املثمر الذي يخدم  املجتمعات، 
باالأ�شاليب  التاأثري  طريق  عن  كاذبة  ماآرب  لتحقيق  ال�شهاينة  يفعل  كما  املفاهيم،  وحرف  واخلداع  القيم  ت�شويه  ولي�س 

واملو�شوعات التي لها مكانة معنوية قوية عند املجتمعات.
وهذا ما ح�شل بالثقافة العربية على طريقة اأُكلُت يوم اأُكل الثور االأبي�س. فال�شهيونية العاملية ا�شتغلت االأنظمة العربية اأمّيا 
ا�شتغالل واأكلتها فرادى وجماعات  م�شتخدمة ثالثة موا�شيع اأ�شا�شية يف الثقافة العربية. مو�شوع اأر�س امليعاد، والهولوكو�شت، 
التاريخ  على  الذاكرة  باالأر�س، وحتري�س  وال�شيا�شة  والدين  االأدب  ربط  القبور عن طريق  نب�س  اإىل  باال�شافة  والال�شامية، 
املزعوم واملفربك، وتوجيه االأدب للرتكيز على هذه الناحية للتاأثري على اليهود ال�شهاينة ودول الغرب االأوروبي لال�شتيالء 

على االأر�س وطرد ال�شكان االأ�شليني اأ�شحاب االأر�س. 
"حمبة �شهيون"  رواية  وتعترب  واالأر�س  االن�شان  اهتمامه على  ركز  االأوروبية  التغيري  بحركة  متاأثر  العربي احلديث  فاالأدب 
الأفراهام مايو اأول رواية يف االأدب العربي احلديث. اإذًا االأدب العربي مل يكن نابعًا من احلياة اليهودية بعينها، بل جاء مقلدًا 
املتمثلة  االأوروبية  النزعة  اليهودي متما�شيًا مع  القومي  املد  ا�شمه  �شيء  االأوروبية حّتى �شار هناك  لالآداب  وا�شحة  ب�شورة 
بف�شل الدين عن الدولة وترك حرية العبادة للمجتمعات والتعبري اأكرث عن النزعات االن�شانية  ففي جمال ال�شعر برز "حاييم 
نحمان"، ومن اأ�شهر كتاب الق�شة واملقال "ميخايو�شف بردي�شفي�شكي" يف احلالة الفل�شطينية ابتعد االأدب العربي عن املوروث 
الكولونيايل  ال�شيا�شي  اإىل اخلط  بال�شورة وامل�شمون  وانتقل  التقليدية،  املو�شوعات  اأّنه ال يوجد حاجة لطرح  الديني ووجد 

ال�شهيوين، وكان بع�س هوؤالء االأدباء ممن جاء مع موجات الهجرة اإىل فل�شطني والبع�س االآخر ولد هناك. 
ومل ينتبه العرب اإىل خطورة املوؤامرة التي كانت حتاك �شد ال�شعب الفل�شطيني و�شد االأمة العربية والتحري�س الفكري واالأدبي 

الزاخر يف االأدب العربي �شد كل من هو عربي.
وا�شتطاعت بفعل الدعاية الفكرية والتاأثري والربوباغندا التي ا�شطنعتها يف حرب 1967 اأن تك�شب الراأي العام العاملي اإىل 
اأمريكا وقوة  جانبها، وها هي اليوم تعتدي تارة على غزة وتارة على �شوريا ويقف العامل متفرجًا على اعتداءتها بدعم من 

التاأثري الفكري واالإعالمي  والكتابي امل�شاند ل�شيا�شتها العدوانية.

الأدب العربي كّله دجل
حممد �صعيـد
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هم�ساٌت تومي للع�سِب �أن يغت�سَل
ورجاٌل

ينحتوَن �أجِلَمًة خليِل �لريح
و�لدمُع...

ينزُّ من طْرِف غيمٍة حزينة
كي يعِزَف لليبا�ِس... حلَن �لقيامة.

هناك
�لظنوُن ترنيمُة �خلطى

تلقي بكلِّ َهذياِنها �حَلميم
بال�سَهِر �ملُبلَِّل بر�ئحِة �ل�سماء.

فِق �لندّي هناك ِعطُر �ل�سَّ
 من ِمب�َسِم �لرت�ِب ي�سعُد

ك�َسناِبِل ِغوًى... متوُج
من خ�سوِرها حتاكي �حلنني

يف �لرب�ري �لعذر�ء...
يف �حلجارة �ل�سّماِء

ك�سوِء قمٍر... يُر�ِق�ُس �ليا�سمني. 
وعجوٌز

على َزنِدها تَرهَبَ �لو�ْسُم
مِر عيناها ور�َء �لآكاِم �ل�سُّ

ُ �لوح�سَة عن جرَبوِت  تخربِّ
كينة  �ل�سَّ

ُتيبُها �أ�سد�ُء �لغائبني
معذرة...

نحُن َم�ُس دندناٍت 
حتت �أنياِب �لطو�حني.

و�بتهاٌل

 �أَحدُّ من �سفرِة �لع�َس�ِس
ُ �جلر�َد عن تخمِة �لأطالل يخربِّ

عن... كفِّ �مر�ٍة 
تيُد زر�عَة �لورِد

وقطاَف �لبلِح... و�لزيتون
للفقِد يف جو�رِحها تنحني 

�لأحز�ُن
�أمريُة �لغفر�ِن �سّيدتي

حني يَ�سَهُل يف �لديار �لوغى
ت�سرُي حلَن ناٍر ماربة.

هناك
كون يف �أق�سى مناِهل �ل�سُّ

دى �ملَُعتَّق على �أرجوحِة �ل�سَّ
فوق كثباِن خمالِب �ملحتلني 

قرية �إ�سُمها �أحمر
تتاأنَُّق ُهنيهاِت �لتجّلي

فوق ُربى �لزماِن هالتُها
على خدِّ �لأثري نق�سْت 

غزلنًا تبت�سم.
عائمة يف مد�ر �خليال
ية على ريِف ن�سمٍة برِّ

ُز بالتعِب و�خلوِف مو�ويَلها تطرِّ
على حدِّ نوبِة �لإع�سار

قريتي
تهوى �لِنز�َل... بكلِّ بَ�سالِة 

�ل�سغِب.
يُد هذ� �ملاجُن �لِغرِّ

و�عَدها ب�سلٍة من ثماِر �لبقاء
بخابيٍة من ُقبَل

�أ�سَعَل بالتنهيدِة ُخلوتَُه 
بعناٍق... يفوُح كاحَلبق

ها ازِة خدِّ �أنطَق �خَلَدَر يف َغمَّ
دى يف حنَجرٍة  فا�ستفاَق �ل�سّ

�لهبوب.
تلك �لعناقيُد

هناك... يف خان �لأحمر
َجَمر�ُت �لقنا

تخِبُز للعلياِء �ملر�ثي
ولأن غ�سبًا يتحفُز بني �ل�سلوع

ناٌي من �سبايا �لق�سِب
ُع للَهباِء نوَم �لأ�ساحي. يُ�سرِّ

هذ� �ملاِجُن 
هزَّ ب�سر�وٍة ِح�سمتَها

ف�سارِت �لَكَمنجُة �أنثى
على �أعطاِفها �أ�سر�ُب ِغوى

هاَم�َسها ... قلياًل
اِقها فم�سْت على ُهْدِب ع�سَّ

كح�سناَء... يف بر�ري �لأياِئل.
هناك... يف �خلان 

ُذرًى حاَمْت فر�ئ�ُسها
ود�عَب �لقطُر ِجيَدها

ِخل�سًة
�سكَب �لرع�سَة على َزَغِب مد�ئِنها

 فتدلَّْت على �ل�سفاِه �أناِمُل �لغيم.

حممد �ضرور

خان الأحمر






