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ــدء
يف الب

ت  القطاع عبرَّ املا�ضية يف  القليلة  الأيام  �ضلطة حما�س خالل  اعتمدتها  التي  الغريبة  املفارقات 
حركة  منا�ضلي  على  اجل�ضدي  والعتداء  القمع  وترية  ارتفاع  جلهة  امل�ضتوى  عالية  رعونة   عن 
فتح اإ�ضافة اإىل لوائح ال�ضتدعاءات الطويلة لقادة ومنا�ضلي احلركة واحتجاز العديد منهم يف 

�ضجونها.
الطاولة  على  اأوراقها  كل  و�ضعت  القرن  �ضفقة  ي�ضمى  ما  مع  ت�ضاوقت  التي  حما�س  اأن  الوا�ضح 
والتبير  التمهيد  يف  و�ضحفيوها  حما�س  م�ضوؤولو  تبارى  عيوبها.  يحجب  كان  �ضرت  كل  وك�ضفت 
اأهم  املحتل  مع  الهدنة  باأن  علنا  اعرتافهم  مع  ترافق ذلك  الحتالل.  مع  الأمد  الطويلة  للهدنة 
من القبول ب�ضروط امل�ضاحلة واإنهاء النق�ضام. زد على ذلك زجها بالفتية يف ما ي�ضّمى م�ضريات 
ينتج عنها  واإ�ضابات  اأرواح  تت�ضبب بخ�ضائر جمانية كبرية من  والتي  القطاع  العودة على حدود 

الكثري من العاقات الدائمة. 
بكلمة  احتفاء  وامليادين  ال�ضاحات  اإىل  الأبية  الوفية-  غزة  جماهري  خرجت  �ضبق  ما  كل  ورغم 
الرئي�س يف الأمم املتحدة متحّدية الجراءات القمعية التي اتخذتها �ضلطة حما�س دون جدوى، 
والتي مل تفلح يف ثني املواطنني عن اإعالء اأ�ضوات التاأييد واللتفاف خلف موقف راأ�س ال�ضرعية 

الوطنية و�ضوته املعب عن م�ضلحة ال�ضعب الفل�ضطيني كله.
حقا هي مفارقة عجيبة- غريبة: ال�ضرعية الوطنية وخلفها جماهريها املنا�ضلة يف واد، وحما�س 
مع كل ما تبديه من غطر�ضة وعداون وتنّكر للق�ضية والهوية: يف واٍد اآخر. يبدو اأن عدورَّ حما�س 

الأ�ضلي والوحيد: منظمة التحرير الفل�ضطينية  وقواها وموؤ�ض�ضاتها ونقطة على ال�ضطر.   ر�س
لفه

ا

غزة مع الرئي�س

الإفتتاحية

ملف املقابالت 

ملف الن�شاط

�س 4

�س 10

�س32 

انت�صارنا على العن�صرية االإ�صرائيلية يتوقف على اإنهاء االنق�صام

عّبا�س زكي: ما�صون يف مواجهة )�صفقة القرن( مهما بلغت ال�صغوطات وبذلنا من ت�صحيات

د دعَمها وُمبايعَتها للرئي�س  جماهري �صعبنا الفل�صطيني يف لبنان ُتدِّ
حممود عّبا�س

امللف ال�شيا�شي

ملف التحقيقات

�س24

�س12

�س18

ان�صوا امل�صاحلة ولو اإىل حني

كها بالثوابت د مت�صُّ  فل�صطني قيادًة و�صعًبا ترف�س )�صفقة القرن( وُتوؤكِّ

ملف ال�صحة يف قطاع غّزة.. و�صٌع كارثيٌّ واأزماٌت متالحقٌة
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حممود  الفل�ضطيني  الرئي�س  ا�ضتطاع 
الفل�ضطيني  اجلر�س  يقرع  اأن  عبا�س 
ولي�س  مطالًبا  املتحدة،  الأمم  قاعة  يف 
ال�ضعور  موقع  من  واإمنا  م�ضتجدًيا، 
املخاطر  حجم  واإدراك  بامل�ضوؤولية، 
ما  وتدمري  بالتهام  بداأت  التي  امللتهبة 
اأبدعته  وما  الأممية،  الهيئات  اأجنزته 
�ضعُوب العامل من حمطات م�ضرقة ممكن 

اأن ت�ضكل منارات يف امل�ضالك املظلمة.
اإىل  يذهب  مل  عبا�س  حممود  الرئي�س 
غادر  واإمنا  غازًيا،  العمومية  اجلمعية 
اأر�س فل�ضطني اجلريحة والنازفة، والتي 
ال�ضهيوين،  الحتالل  �ضياط  حتت  تئن 
الأمريكي  ال�ضتعماري  القمع  وحتت 
النفوذ  لفر�س  وداعمًا  غازًيا  جاء  الذي 
ال�ضهيوين على كافة الأرا�ضي. نعم غادر 
اأبو مازن الرئي�س ال�ضرعي رام اهلل ليقول 
قبلنا  وعندما  �ضعفاء،  ل�ضنا  نحن  للعامل 
بتجنُّب  ا  منرَّ اإمياًنا  ذلك  كان  بال�ضالم، 
املزيد من �ضفك الدماء، وو�ضعنا الأمانة 
َحَكًما  تكون  كي  املتحدة،  الأمم  بعهدة 
ال�ضرعية  قرارات  اإىل  ا�ضتناًدا  عادًل 

الدولية، وقوانينها.
يف  الفل�ضطيني  الرئي�س  خطاب  كان  لقد 
مدرو�ًضا،  املرة  هذه  العمومية  اجلمعية 
ل  و�ضكرَّ ال�ضيا�ضية،  اإىل احلقائق  وم�ضتنًدا 
املتحدة،  للوليات  وا�ضحًة  ر�ضالة  بدقة 
اأن تلتزم  "اإما  ا للكيان ال�ضهيوين؛  واأي�ضً
اأو  بيننا،  املوقعة  بالتفاقات  اإ�ضرائيل 

يجوز  ول  جميًعا".  منها  طرفنا  نخلي 
فوق  ال�ضهيوين  الكيان  دولة  تبقى  اأن 

القانون، ودون م�ضاَءلة اأو ح�ضاب.
العمومية  اجلمعية  اإىل  و�ضل  الرئي�س 
التي  اجلوهرية  بالق�ضايا  مثقٌل  وهو 
الأمم  اأع�ضاء  �ضعبه.  واأبناء  ه،  اأر�ضَ تهمُّ 
له  وقفوا  له، كما  وقفوا احرتاًما  املتحدة 
ال�ضهيد  للرمز  وقفوا  كما  ا  واأي�ضً �ضابًقا، 
مكانتها  لها  فل�ضطني  لأن  عرفات،  يا�ضر 
ن  تثمِّ وهي  و�ضعوبها،  العامل،  دول  بني 

كفاحنا و�ضمودنا على اأر�ضنا.
اإنه يف الوقت الذي اأنذر اأمريكا واإ�ضرائيل 
عوا عليه مع ال�ضلطة، واإّل  باللتزام مبا وقرَّ
فاإن ال�ضلطة الوطنية لن تلتزم مبا وّقعت 
واإّل  باللتزام،  ُيقاَبل  فاللتزام  عليه. 
وا�ضح.  موقف  له  الفل�ضطيني  فال�ضعب 
وملزيد من الإي�ضاح، والتاأكيد، والرتكيز، 
باأنه  الأطراف  كافة  ذّكر  الرئي�س  فاإن 
الوطني،  املجل�س  من  ر�ضمًيا  ُمكلرٌَّف 
الفل�ضطيني  النيابي  املجل�س  هو  الذي 
دوَل  يبلَغ  باأْن  الأخرية،  الجتماعات  يف 
مل  اإذا  الفل�ضطينية  القيادة  باأن  العامل 
فاإنها  عليه،  وّقعت  مبا  اإ�ضرائيل  تلتزم 
�ضتعيد النظر بالعالقة مع دولة الحتالل، 
اعرتافها  اإىل حني  بها  العرتاف  وتعليق 
نق�ضت  اإ�ضرائيل  لأن  ا  واأي�ضً بدولتنا، 
م�ضامني  خا�ضة  معها،  التفاقات  جميع 
منها  طرفنا  نخلي  فنحن  اأو�ضلو،  اتفاق 

جميًعا.

يرتك  مل  خطابه  يف  مازن  اأبو  الرئي�س 
اإّل  الوطنية  ثوابتنا  ق�ضايا  من  ق�ضية 
وو�ضعها على امل�ضرحة، واأفهم العامل كل 
ومروًرا  القد�س،  من  ابتداء  التفا�ضيل 
الأرا�ضي  و�ضرقة  والأونروا،  بالالجئني 
ا�ضتيطاين  خمطط  اإطار  يف  وتهويدها 
اخلان  قرية  يف  يح�ضل  كما  ر،  ُمدمِّ
ال�ضهيوين  الكيان  ُي�ضر  حيث  الأحمر، 
على هدم هذه القرية، وا�ضتعمار الأر�س 
كيلو  ع�ضرين  ات�ضاع  على  حولها  وما 
البحر  منطقة  اإىل  ت�ضل  مربعًا،  مرتًا 
ال�ضفة عن  �ضمال  اأجل ف�ضل  امليت، من 
مع  ان�ضجامًا  ال�ضفة  لتق�ضيم  جنوبها، 
املخططات امل�ضتقبلية املر�ضومة للتالعب 
الدولة  اأرا�ضي  ال�ضفة،  اأرا�ضي  بوحدة 

الفل�ضطينية.
العامل،  دول  كل  اإىل  و�ضلت  الر�ضالة 
الفعلية  ال�ضيا�ضية  الرتجمة  ننتظر  ونحن 
اأر�س الواقع، لإن�ضاف �ضعبنا الذي  على 
يدفع ثمن الرتاخي، والالمبالة ال�ضابقة 
ال�ضنوات  مدار  على  �ضاهدناها  التي 
ال�ضهيوين  الكيان  جعل  مما  املا�ضية، 
وميار�س  ر،  ويفجِّ ويقتل  وميرح،  ي�ضرح 
اأبناء  �ضد  تفا�ضيلها  بكل  العن�ضرية 

�ضعبنا يف كل الأرا�ضي املحتلة.
ال�ضرعية  راأ�س  هو  مازن  اأبو  الرئي�س 
�ضعبه،  من  املنتَخب  وهو  الفل�ضطينية 
من  بها  املعرتف  "م.ت.ف"  ورئي�س 
منذ  مراقب  ع�ضو  وهي  العامل،  دول 

انت�شارنا على العن�شرية الإ�شرائيلية
يتوقف على اإنهاء النق�شام
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دولة  رئي�س  وهو   ،1974 العامل 
ع�ضو  اليوم  هي  التي  فل�ضطني 
ب�ضخ�س  واأ�ضبحت  مراقب، 
جمموعة  تقود  مازن  اأبو  الرئي�س 
يبلغ  والتي  ال�ضني(   +77 الـ   (
عدد اأع�ضائها 134 دولة، وهم من 
الدول ال�ضديقة ل�ضعبنا وق�ضيتنا، 
مازن  اأبو  الرئي�س  اختاروا  وهم 
با�ضم  ويتحدث  يفاو�س،  رئي�ًضا 
العام  اأول  من  ابتداء  جمموعتهم 

.2019
الدويل،  الهتمام  هذا  رغم 
العربي،  وغري  العربي  وال�ضعبي 
ورغم دعم اأبناء �ضعبنا يف الداخل 
داخل  من  فريقًا  اأنرَّ  اإّل  وال�ضتات، 
اأن  اختار  الفل�ضطيني  ال�ضف 
مازن  اأبو  للرئي�س  معار�ضًا  يكون 
اإجنازاته  ويف  الدويل،  حراكه  يف 

ال�ضيا�ضية والوطنية التي حققها.
هناك  تكون  اأن  نتفهم  نحن 
معار�ضة، لأن ال�ضاحة الفل�ضطينية 
عادة،  الظواهر  هذه  مثل  ت�ضهد 
تكون  اأن  اليوم  يوؤملنا  ما  لكن 
عبا�س  حممود  الرئي�س  ومعركة 
عرفات  يا�ضر  الرمز  درب  رفيق 
الأمريكي  �ضد  الوزير،  وخليل 
اأخذ  الذي  ترامب،  ال�ضهيوين 
قرارات واإجراءات مدِمرة للق�ضية 
القد�س  من  ابتداء  الفل�ضطينية، 
تكري�س  ثم  بالالجئني،  ومروًرا 
الق�ضاء  اإىل  و�ضوًل  ال�ضتيطان، 
وحما�ضرة  الدولتني،  حل  على 
قطاع غزة، والتنكيل باأبناء �ضعبنا 
على حدود القطاع، ويف حمافظات 
وما  والقد�س،  الغربية،  ال�ضفة 
املعركة  هذه  رغم  اأنه  فعاًل  يوؤملنا 

تختار  فئًة  فاإن  �ضيا�ضيًا  الطاحنة 
التحري�س،  موقع  يف  تكون  اأن 
والت�ضويه،  والتجريح،  والتخوين، 
ومن خالل كل الو�ضائل الإعالمية 
حممود  الفل�ضطيني  القائد  على 
فل�ضطني،  دولة  رئي�س  عبا�س، 
الفل�ضطينية،  ال�ضرعية  لواء  حامل 
البيت  اأبناء  جلميع  يقول  والذي 
الفل�ضطيني: تعالوا اإىل كلمة �ضواء 
�ضعبنا،  نحمي  اأن  اأجل  من  بيننا 

واأر�ضنا، ومقد�ضاتنا. 
من املوؤ�ضف حتى يف معركتنا �ضد 
را  دمرَّ اللذين  ونتنياهو  ترامب 
نكون  ل  اأن  الفل�ضطينية  الق�ضية 
وعلى  واحدًة،  ويدًا  واحدًا،  �ضًفا 
قلب رجل واحد، واأن نقول كلمَة حقٍّ 
الفل�ضطيني:  الوجدان  من  نابعة 
نتنياهو،  ويا  ترامب،  يا  اإليَك 
واحدة،  اأ�ضوله  واحد،  �ضعٌب  نحن 
وعقيدته واحدة، وفل�ضطني دولته، 
با�ضم  نعاهد  عا�ضمته،  والقد�س 
وجرحانا،  واأ�ضرانا،  �ضهدائنا، 
التاريخيني،  قادتنا  كل  وبا�ضم 
الوزير،  وخليل  عرفات،  يا�ضر 
واأحمد يا�ضني واأبو علي م�ضطفى، 
العزيز  وعبد  ال�ضقاقي،  وفتحي 
وحيدر  القا�ضم،  وعمر  الرنتي�ضي، 
عبد ال�ضايف، واأبو العبا�س، و�ضمري 
غو�ضة، وعبد الرحيم اأحمد، ومعني 
نعاهد  تطول..  والقائمة  ب�ضي�ضو، 
اأن  غزة  قطاع  يف  خا�ضًة  �ضعبنا 
ولوحدتنا  لفل�ضطني،  اأوفياء  نبقى 
النق�ضام  ننهي  واأن  الوطنية، 
عاجاًل، من اأجل اأن نت�ضلح جميعًا 
اأن  اأجل  ومن  امل�ضاحلة،  ب�ضالح 
عب  ال�ضيا�ضي  نظامنا  بناء  نعيد 

النتخابات الدميقراطية، واختيار 
والنطالق  الت�ضريعية،  موؤ�ض�ضاتها 
الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  بناء  يف 
املوؤامرة،  م  نحطِّ لكي  الفل�ضطينية 
قبل  وا�ضتقاللنا،  دولتنا  ونبني 
التحالف  جبهة  علينا  ت�ضتقوي  اأن 
الأمريكي الإ�ضرائيلي ال�ضهيونية.

�ضرخٌة منطلقٌة من الوجدان باأنه 
م�ضري  عن  نبحث  اأن  الأوان  اآن 
جنعل  واأن  وق�ضيتنا،  �ضعبنا 
فل�ضطني تاًجا على روؤو�ضنا، ولي�س 
وفق ح�ضاباتنا احلزبية، وحتالفاتنا 
وم�ضاحلنا  الدولية،  اأو  الإقليمية 
قمة  يف  اليوم  فالأمر  ال�ضخ�ضية. 
دت  اخلطورة وجميع الأطراف جررَّ
�ضيوَفها، وا�ضتلت حراَبها، وتاأهبت 
خلو�س معركة احل�ضم. فالوليات 
العامل  يف  دولٍة  اأكب  املتحدة 
والقوانني  القرارات  على  دت  متررَّ
يف  هي  اأ�ضهمت  التي  الدولية 
و�ضعها، وو�ضعت نف�ضها يف خدمة 
امل�ضروع ال�ضهيوين على الأرا�ضي 
نتنياهو  وحكومة  الفل�ضطينية. 
بكل  ت�ضّلحت  العن�ضرية  اليمينية 
والإبادة  واجلرمية،  القتل  اأدوات 
اجل�ضدية،  والت�ضفية  الب�ضرية، 
وبناء  اأق�ضانا،  لتدمري  وتتهياأ 
ُجلُّه  والعامل  املزعوم،  الهيكل 
لنقول  ينتظرنا  ولكنه  معنا، 
فل�ضطني  مع  نحن  هل  كلمتنا، 
دة؟ وهل نحن مع اإنهاء وطي  املوحرَّ
وهل  ر؟  املدمِّ النق�ضام  �ضفحة 
الوحدة  باب  لفتح  جاهزون  نحن 

الوطنية على م�ضراعيه؟!
دة لكنها حتتاج  العملية لي�ضت معقرَّ

بقلم:  اإىل وقفة �ضمري...
رفعت �شناعة



ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
العامة  اجلمعية  رئي�ضة  فرناندز  ماريا  ال�ضيدة   
الأمني  غوتريي�س  انطونيو  ال�ضيد  املتحدة،  لالأمم 
العام لالأمم املتحدة، ال�ضيدات وال�ضادة املحرتمون 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ال�ضالم عليكم، �ضنبقى موؤمنني بال�ضالم، ونحافظ 
على ال�ضالم، و�ضن�ضل لدولتنا امل�ضتقّلة بال�ضالم، 
�ضعبنا  ولأنرَّ  عادلة  ق�ضيتنا  ولأنرَّ  معنا،  اهلل  لأنرَّ 
واهلل  ال�ضالم،  اأن�ضار  ولأنرَّكم  بالكثري،  �ضّحى 
ونعم  اهلل  وح�ضبي  الظاملني،  على  وتعاىل  �ضبحانه 

الوكيل.
يف مثل هذه الأيام من العام املا�ضي، جئتكم اأطلب 
احلرية وال�ضتقالل والعدل ل�ضعبي املظلوم، الذي 
يرزح حتت نري الحتالل الإ�ضرائيلي منذ 51 عاًما، 
واأعود اإليكم اليوم وهذا الحتالل ال�ضتعماري ما 
�س جهودنا احلثيثة  ُيقوِّ زال جاثًما على �ضدورنا، 
بها  التي اعرتفت  العتيدة،  دولتنا  موؤ�ض�ضات  لبناء 

جمعيتكم املوقّرة عام 2012.
انعقد  وال�ضادة  ال�ضيدات  اأّيها  العام  هذا  خالل 
املجل�س الوطني الفل�ضطيني، برملان فل�ضطني، حيث 
جرى جتديد �ضرعية موؤ�ض�ضاتنا الوطنية، بانتخاب 
قيادة جديدة لـ"م.ت.ف" املمثِّل ال�ضرعي والوحيد 

لل�ضعب الفل�ضطيني.
ُتلزمني  هامة  قرارات  البملان  هذا  اّتخذ  وقد 
احلكومة  مع  املوقعة  التفاقات  يف  النظر  باإعادة 
والأمنية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  الإ�ضرائيلية، 
الوطنية  ال�ضلطة  م�ضتقبل  ويف  �ضواء،  حدٍّ  على 
دون  الأ�ضف  مع  اأ�ضبحت  التي  الفل�ضطينية 
بدولة  العرتاف  بتعليق  طالبني  كما  �ضلطة، 
)اإ�ضرائيل(  تعرتف  اأن  حني  اإىل  )اإ�ضرائيل(، 
الرابع  حدود  على  وذلك  الفل�ضطينية،  بالدولة 
ا  اأي�ضً طالبني  وكذلك   ،1967 عام  حزيران  من 

املحكمة  فيها  )مبا  الدولية  للمحاكم  بالتوجه 
احلكومة  انتهاكات  يف  للنظر  الدولية(،  اجلنائية 
الإ�ضرائيلية لالتفاقات املوّقعة، واعتداءات اجلي�س 
للم�ضتوطنني  الإرهابية  واملمار�ضات  الإ�ضرائيلي 

على �ضعبنا واأر�ضنا ومقد�ضاتنا الدينية.
اأنرَّ  وال�ضادة،  ال�ضيدات  اأيها  وتالحظون  ونالحظ 
امل�ضتوطنني الإ�ضرائيليني وحتى اجلي�س الإ�ضرائيلي 
يف كلِّ يوم يدو�ضون قد�ضية مقّد�ضاتنا وعلى راأ�ضها 

امل�ضجد الأق�ضى وكني�ضة القيامة يوميًّا.
اأّيتها ال�شيدات وال�شادة،

)اإ�ضرائيل(  اأقدمت  املا�ضي،  )يوليو(  �ضهر  يف 
اخلطوط  كل  جتاوز  عن�ضري  قانون  اإ�ضدار  على 
لل�ضعب  القومية  "قانون  اأ�ضمته  احلمراء، 
اليهودي"، ينفي عالقة ال�ضعب الفل�ضطيني بوطنه 
يف  امل�ضري  تقرير  يف  حّقه  ويتجاهل  التاريخي، 
دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم املتحدة 
املوّقعة  والتفاقات  الفل�ضطينية،  بالق�ضية  املتعّلقة 
مع )اإ�ضرائيل(، كما اأنرَّ هذا القانون يقود حتًما اإىل 
قيام دولة واحدة عن�ضرية )دولة اأبرتهايد( ويلغي 
العن�ضرية،  متار�س  )اإ�ضرائيل(  الدولتني،  حل 

لكّنها توّجت ذلك بهذا القانون.
ا  اأي�ضً العرب  املواطنني  �ضد  القانون  هذا  ومُيّيز 
امل�ضري  تقرير  حق  ُيعطي  عندما  )اإ�ضرائيل(،  يف 
وبذلك  لليهود،  ح�ضرًيا  )اإ�ضرائيل(  دولة  يف 
الذين  العرب  املواطنني  التمييز �ضد هوؤلء  ع  ُي�ضرِّ
�ضد  وكذلك  )اإ�ضرائيل(،  �ضكان  من   %20 ميّثلون 
من  ويخرجهم  اإليها،  هاجروا  ن  ممرَّ اليهود  غري 
�ضكان  من   %5 الأقل  على  هناك  املواطنة،  دائرة 
يهوًدا  لي�ضوا  وهم  هاجروا  احلالية  )اإ�ضرائيل( 
الحتاد  من  هاجروا  وم�ضلمني-  -م�ضيحيني 
ا اأُخِرجوا من دائرة  ال�ضوفييتي ال�ضابق، هوؤلء اأي�ضً

املواطنة.
اإنرَّ هذا القانون ُي�ضّكل خطاأً فادًحا وخطًرا حمّقًقا 
وُيعيد  والقانونية،  ال�ضيا�ضية  الناحيتني  من 
جنوب  يف  العن�ضري  التمييز  دولة  الذاكرة  اإىل 
ب�ضدة،  وندينه  نرف�ضه  فنحن  ولذلك  اإفريقيا، 
ونطالب املجتمع الدويل وجمعيتكم املوّقرة برف�ضه 
وغري  باطاًل  ا  عن�ضريًّ قانوًنا  واعتباره  واإدانته، 
جنوب  دولة  املتحدة  الأمم  اأدانت  كما  �ضرعي، 
الآلف  باأنرَّ  علًما  قرارات عدة،  �ضابًقا يف  اإفريقيا 

الرئي�س يف الأمم املتحدة:
 القد�س لي�شت للبيع و�شعبنا غري زائد وحقوقه لي�شت للم�شاومة
ا اأمام الدورة    يف ال�شابع والع�شرين من �شهر اأيلول األقى فخامة رئي�س دولة فل�شطني ال�شّيد الرئي�س حممود عّبا�س خطاًبا مف�شليًّ
ال�شرقية  القد�س  للبيع، وعا�شمتنا هي  لي�شت  "القد�س  اأنَّ  د  فاأكَّ لالأمم املتحدة يف نيويورك،  العامة  للجمعية  وال�شبعني  الثالثة 

ولي�شت يف القد�س، وحقوق �شعبنا لي�شت للم�شاومة".
تقِبل بت�شفيٍق حارٍّ لدى دخوله اإىل قاعة الأمم املتحدة لإلقاء خطابه، اأنَّ فل�شطني لن تلتزم بعد الآن باأيِّ اّتفاق  د الرئي�س، الذي ا�شُ واأكَّ

ع مع الحتالل الإ�شرائيلي ما مل يلتزم الحتالل بذلك. وفيما يلي ن�س خطاب الرئي�س: موقَّ
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رف�ضوا  الإ�ضرائيليني  واملواطنني  الآن  اليهود  من 
هذا القانون، 56 نائًبا من الكني�ضت من اأ�ضل 120 
قانون  اأنرَّه  يعتقدون  لأّنهم  القانون،  هذا  رف�ضوا 
اأن  املتحدة  الأمم  من  فاأرجو  العن�ضري،  التمييز 
حتذو حذو جزء هام من �ضكان )اإ�ضرائيل( برف�س 

هذا القانون.
ال�ضيدات وال�ضادة،  اأيتها  العن�ضري،  القانون  هذا 
اأر�س )اإ�ضرائيل(، فهل لكم  ي�ضّمونه  يتحّدث عّما 
اأر�س  هي  اأين  الإ�ضرائيلية،  احلكومة  ت�ضاألوا  اأن 
)اإ�ضرائيل(؟! وما هي حدود دولة )اإ�ضرائيل( التي 
اأحتّدى اأن يعرفها اأحد منكم؟! اأين هي حدود دولة 
ليتف�ضلوا  ل،  )اإ�ضرائيل(؟ موجودة يف اخلارطة؟ 

ويّحددوا دولتهم، ل يوجد.
اإنرَّ هذا القانون العن�ضري ُي�ضّكل و�ضمة عار اأخرى 
من  كل  جبني  ويف  )اإ�ضرائيل(،  دولة  جبني  يف 
ي�ضكت عنه، وكذلك القوانني الإ�ضرائيلية الأخرى 
التي �ضّرعت القر�ضنة و�ضرقة اأر�س واأموال ال�ضعب 

الفل�ضطيني.
اأيتها ال�شيدات وال�شادة،

املجتمع  مبادرات  مع  تاّمة  باإيجابية  تعاملنا  لقد 
وبني  بيننا  ال�ضالم  لتحقيق  املختلفة  الدويل 
الإ�ضرائيليني، ومن �ضمنها مبادرة ال�ضالم العربية 
 ،1515 الأمن  جمل�س  قرار  يف  اعُتِمَدت  التي 
و�ضوله  منذ  ترامب  الرئي�س  اإدارة  مع  وتعاملنا 
بوعده  ورّحبنا  الإيجابية،  بذات  احلكم  �ضّدة  اإىل 
معه  والتقيت  ال�ضالم،  لتحقيق  مبادرة  باإطالق 

عّدة مرات على م�ضتوى القمة.
فوجئنا  ولكّننا  ال�ضب،  بفارغ  مبادرته  وانتظرنا 
تتناق�س  واإجراءات  قرارات  من  عليه  اأقدم  مبا 
ب�ضكل كامل مع دور والتزامات اإدارته جتاه عملية 
ال�ضالم، حيث قامت هذه الإدارة يف �ضهر )نوفمب 
2017( باإ�ضدار قرار يق�ضي باإغالق مكتب منظمة 
التحرير يف العا�ضمة الأمريكية، وقام هو بالعرتاف 
�ضفارة  ونقل  )اإ�ضرائيل(،  لدولة  بالقد�س عا�ضمة 
بالده من تل اأبيب اإليها، واأ�ضبح يتفاخر باأنه اأزاح 
ق�ضية القد�س والالجئني وامل�ضتوطنات والأمن من 
على طاولة املفاو�ضات، الأمر الذي يدّمر امل�ضروع 
القانون  على  اعتداًء  وُي�ضّكل  الفل�ضطيني،  الوطني 
يف  الإدارة  ومتادت  الدولية،  وال�ضرعية  الدويل 
الوطنية  ال�ضلطة  امل�ضاعدات عن  بقطع  عدوانّيتها 
الفل�ضطينية وعن وكالة الغوث )الأونروا(، وكذلك 
ال�ضرقية  القد�س  الفل�ضطينية يف  امل�ضت�ضفيات  عن 
الإن�ضانية،  امل�ضاعدات  عن  يتحدثون  ُثّم  املحتلة، 

حتى امل�ضاعدات الإن�ضانية قطعوها.
تنّكرت  قد  الإدارة  تكون  املواقف  هذه  ومبجمل 
الدولتني  اأمريكية �ضابقة، وقّو�ضت حل  للتزامات 
الأو�ضاع  على  باحلر�س  ادعاءاتها  زيف  وك�ضفت 
اأنرَّ  ال�ضخرية  يثري  وما  للفل�ضطينيني.  الإن�ضانية 
ت�ضميه  عما  تتحّدث  تزال  ل  الأمريكية  الإدارة 
الإدارة  هذه  لدى  تبقى  فماذا  الع�ضر"،  "�ضفقة 
حلول  فقط  هي  هل  الفل�ضطيني:  لل�ضعب  لتقّدمه 
الطاولة  "اأمريكا" عندما تزيح عن  لأنرَّ  اإن�ضانية؟ 
يتبقى  ماذا  وغريها،  والأمن  والالجئني  القد�س 

لتقدمه لنا كحل �ضيا�ضي يف ال�ضرق الأو�ضط؟
منظمة  اعتبار  على  ي�ضر  الكونغر�س  زال  ما 
من  ال�ضاحقة  الأغلبية  بها  تعرتف  التي  التحرير، 
دول العامل، مبا يف ذلك )اإ�ضرائيل(، )اإ�ضرائيل( 
�ضرعي  كممثل  التحرير،  مبنظمة  تعرتف 
به  تعرتف  ما  هذا  الفل�ضطيني،  لل�ضعب  ووحيد 
فاعتبها  الأمريكي  الكونغر�س  اأّما  )اإ�ضرائيل(، 
منظمة اإرهابية، يف وقت تتعاون فيه دولة فل�ضطني 
املتحدة  الوليات  فيها  مبا  العامل،  دول  معظم  مع 
ملحاربة الإرهاب. فلماذا كل هذا العداء امل�ضتحكم 
احتالل  حتت  يرزح  الذي  الفل�ضطيني  لل�ضعب 

تدعمه الوليات املتحدة؟!
ومطلق  عام  ب�ضكل  وا�ضحة  مواقفنا  لهم،  نقول 
اإن  مرة،  اأخطاأنا  كّنا  اإن  ونتحداهم  النا�س،  لكل 
كنا ارتكبنا خطاأً واحًدا يف م�ضريتنا الطويلة، ومع 
ذلك، ياأتي الكونغر�س ليقول اإنرَّنا منظمة اإرهابية، 

كيف؟ ل اأدري، هو يقّرر وعلينا األ ن�ضتمع.
مدى  على  الأمريكية  الإدارة  على  عر�ضنا  لقد 
للبحث  فل�ضطينية-اأمريكية  جلنة  ت�ضكيل  �ضنوات 
ال�ضيا�ضية  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  مكانة  يف 
التحرير  منظمة  باأنرَّ  لهم  نثبت  حتى  والقانونية 
ومبحاربة  ال�ضالم  بتحقيق  ملتزمة  منظمة  هي 
قرار  هو  ب�ضاأنها  الكونغر�س  قرار  واأنرَّ  الإرهاب، 

ر، ويتجاهل ب�ضكل  تع�ضفي وغري قانوين وغري مبرَّ
الأمريكية  الإدارة  مع  الر�ضمي  التفاق  د  متعمرَّ
مع  عقدناه  الذي  التفاق  هذا  الإرهاب،  ملحاربة 
دولة   83 مع  بروتوكولت  لدينا  اأخرى،  دولة   83
يف  مبا  الإرهاب،  حماربة  عنوان  حتت  دولكم  من 
ذلك الوليات املتحدة ومع ذلك الكونغر�س ي�ضمينا 

اإرهابيني.
ورغم كلِّ ذلك، فاإّنني ومن على هذا املنب املوقر، 
قراراته  لإلغاء  ترمب  للرئي�س  الدعوة  ُد  اأُجدِّ
وال�ضتيطان  والالجئني  القد�س  ب�ضاأن  واإمالءاته 
التي تتعار�س مع القانون الدويل وقرارات ال�ضرعية 
الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمّكن 
من اإنقاذ عملية ال�ضالم وحتقيق الأمن وال�ضتقرار 

لالأجيال القادمة.
وبينهم،  بيننا  املوّقعة  التفاهمات  من  جزء  هذه 

حول كثري من الق�ضايا، الآن جتاهلوها جميًعا.
اأّيتها ال�شيدات وال�شادة:

الدولتني،  وحل  بال�ضالم  كنا  مت�ضُّ على  للتاأكيد 
الأيام  من  يوم  يف  نرف�ضها  مل  التي  وباملفاو�ضات 
ُطِلَب  كان  اإن  اأحتدى  اأنا  ذلك،  لتحقيق  �ضبياًل 
اأن جنل�س على طاولة املفاو�ضات  مّنا مرة واحدة 
من  اأكرث  ُدعينا  متاًما،  العك�س  على  بل  ورف�ضنا، 
تعالوا  لنا  وقالوا  هنا،  منكم  دولة  عّدة  من  مرة 
ا،  �ضوًيّ لنجل�س  واأنتم،  نتنياهو  ال�ضيد  مع  لنجل�س 
وكنُت اأوافق يف كلِّ مرة، واأحتّدى اإذا وافق نتنياهو 

مرة واحدة، واأحتدى اإذا رف�ضنا مرة واحدة.
ومن اأجل اإنقاذ عملية ال�ضالم، َعَر�ضُت يف جل�ضة 
ملجل�س الأمن الدويل بتاريخ 20 )فباير( من هذا 
العام مبادرة تدعو اإىل عقد موؤمتر دويل لل�ضالم، 
واملرجعيات  الدولية،  ال�ضرعية  لقرارات  ي�ضتند 
وا�ضعة  دولية  مب�ضاركة  ويتم  اأُممًيّا،  عليها  املجمع 
ت�ضمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى 
والرباعية  الدائمون  الأمن  جمل�س  اأع�ضاء  راأ�ضها 
كاملًة  املبادرة  هذه  بتوزيع  نقوم  و�ضوف  الدولية. 
جمعيتكم  قبل  من  تبنيها  باأمل  ح�ضراتكم  على 
�ضد  ل�ضنا  نا  باأنرَّ القول  اأُجدد  وُهنا  رة.  املوقرَّ
و�ضنوا�ضل  يوًما،  نرف�ضها  ومل  اإطالًقا  املفاو�ضات 

مدرَّ اأيدينا من اأجل ال�ضالم.
نحن ل نوؤمن اإّل بال�ضالم طريًقا للو�ضول اإىل حل 
بالعنف  نوؤمن  ول  املقدمة،  قلت يف  كما  لق�ضيتنا، 
املنا�ضبات،  كل  ويف  مراًرا  ذلك  واأعلنا  والإرهاب، 
ما هو املطلوب مّنا؟ مفاو�ضات، اإذا كانت ال�ضرعية 
الدولية منذ 1947 اإىل اليوم ل يحرتم قرار واحد 

الرئي�س: لن نقبل بعد اليوم 
برعاية اأمريكية ُمنَفِردة 

لعملية ال�شالم

الرئي�س:اإذا  مل تلتزم الإدارة 
الأمريكية بالتفاقات التي 
نق�شتها لن نلتزم باأيِّ اتفاق
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من قراراتها، ثم يتحدثون عن حلول، اأي حلول؟.
اأيتها ال�شيدات وال�شادة،

دون  من  ق  يتحقرَّ لن  منطقتنا  يف  ال�ضالم  اإنرَّ 
جت�ضيد ا�ضتقالل دولة فل�ضطني بعا�ضمتها القد�س 
ال�ضرقية، ومبقد�ضاتها كافًة، هناك كثري من الذين 
يحاولون اأن يتذاكوا علينا، ويقولون عا�ضمتكم يف 
القد�س ال�ضرقية، ل، هذا تالعب بالألفاظ، يعني 
املحيطة  املناطق  من  هناك  اأو  هنا  دي�س،  اأبو 
ال�ضرقية،  القد�س  هي  عا�ضمتنا  ل،  بالقد�س، 
علينا،  اأحد  يتذاَك  ل  ال�ضرقية،  القد�س  يف  ولي�س 
احُتلرَّت  التي  ال�ضرقية  القد�س  علينا،  يتذاكوا  ل 
ذلك،  بغري  �ضالم  فال  عا�ضمتنا،  هي   1967 عام 
ول �ضالم مع دولة ذات حدود موؤقتة، اخرتعوا لنا 
الدولة ذات احلدود املوؤقتة، اإن كنتم تعرفون قبل 
لكن  دولة  ناأخذ  اأن  يعني  �ضنوات،  ع�ضر  من  اأكرث 
حدودها غري معروفة، مثل دولة )اإ�ضرائيل( غري 
نريد  ل،  نتحدث،  ذلك  وبعد  احلدود،  معروفة 
ونعي�س  احلقوق،  ومعروفة  احلدود،  معروفة  دولة 
ذلك  بدون  اأّما  الإ�ضرائيليني،  مع  جنب  اإىل  جنًبا 
اإىل دولة اأخرية  اإ�ضافة  اأنتم هنا 138 دولة،  فال، 
 139 العدد  اأ�ضبح  كولومبيا،  وهي  بنا  اعرتفت 
دولة، نحن نطالب من هذه الدول العرتاف بدولة 

فل�ضطني.
طريق  بل  غّزة،  يف  مزعومة  دولة  مع  �ضالم  ول 
وباإجماع   ،2012/12/29 يف  قراركم  هو  ال�ضالم 
حدود  على  فل�ضطني  دولة  اأي  دولة،   138
1967،ولأجل ذلك اأدعو دول العامل التي مل تعرتف 
اإذ  العرتاف،  بهذا  لالإ�ضراع  فل�ضطني  بدولة  بعد 
يف  الدول،  بع�س  لتاأُخر  ُمقِنًعا  �ضبًبا  اأرى  ل  اإنرَّني 

العرتاف بدولة فل�ضطني.
دولة  باأن  النظر  األفت  اأن  اأود  ال�ضياق،  هذا  ويف 
جمموعة   2019 العام  يف  ترتاأّ�س  �ضوف  فل�ضطني 
دقائق  ع�ضر  قبل  باملنا�ضبة  ال�ضني،  الـ77+ 
واأعلن  املتحدة  الأخرى لالأمم  القاعة  اجتمعنا يف 
انتخاًبا  انُتِخبنا  نا  اأنرَّ ال�ضي�ضي  الرئي�س  فخامة 
ومع  الـ77،  جمموعة  لنرتاأّ�س  دولة   134 من  ا  ُحًرّ
بالدولتني،  نعرتف  نحن  تقول  دول  هناك  ذلك 
يعرتف بـ)اإ�ضرائيل( ول يعرتف بنا. ملاذا؟ وما هو 
الفرق؟ ما دمت تعرتف بدولة )اإ�ضرائيل( وتعرتف 
بالدولتني ملاذا ل تعرتف بنا؟ هل جتامل اأحًدا ما؟ 
هل متا�ضي اأحًدا ما؟ ل، نحن ل نقبل هذا املنطق 
ونقول لهذه الدول. نعم، ل بدرَّ اأن تعرتفوا، ل يعني 
بالعك�س  بل  املفاو�ضات،  اإىل  نذهب  لن  نا  اأنرَّ هذا 

هذا يزيد املوقف ال�ضيا�ضي الدويل قّوة باأن نذهب 
بدولة  تعرتفون  عندما  بدعمكم  املفاو�ضات  اإىل 
فل�ضطني ول يكون هذا العرتاف اأُحاديًّا. يعني اأن 
تقوم بعمل اأُحادي. اأبًدا. لأنرَّك تعرتف بالدولتني يف 

اآن مًعا وتطالب باملفاو�ضات. ما هو الفرق؟
دولة  ع�ضوية  م�ضتوى  رفع  بطلب  اإليكم  اأتوّجه   
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  فل�ضطني 
هذه  برئا�ضة  املتعّلقة  املهام  اأداء  من  تتمّكن  حتى 

املجموعة على اأكمل وجه خالل فرتة تروؤ�ضها.
والمتنان  بالتقدير  كولومبيا  دولة  اإىل  اأتوّجه 
الدولة  اأ�ضبحت  بحيث  فل�ضطني  بدولة  لعرتافها 
وكذلك  فل�ضطني  بدولة  تعرتف  "139" التي  رقم 
دولة الباراغواي التي �ضبقتها بالعرتاف، وقّررت 
واأدعو  اأبيب،  تل  اإىل  القد�س  من  �ضفارتها  اإعادة 

دولة غواتيمال اأن حتذو حذوها.
اأيتها ال�شيدات وال�شادة،

)اإ�ضرائيل(  باأن  اأخرى  مرة  اأذكركم  اأن  اأودُّ 
التي  القرارات  مئات  من  واحًدا  قراًرا  ذ  تنفِّ مل 
اأ�ضدرتها اجلمعية العامة )هناك 705 قرارات من 

اإىل   1947 عام  منذ  العامة  اجلمعية 
من  قراًرا   86 وهناك  هذا،  يومنا 
اإىل   1948 عام  من  الأمن  جمل�س 
)اإ�ضرائيل(  ذ،  ُنفِّ قرار  ول  الآن(. 
الأ�ضف  مع  واحًدا،  قراًرا  ذ  تنفِّ مل 
بتاأييد  مدعومة  ب�ضراحة  اأقولها 
اجلمعية  لأنرَّ  املتحدة  الوليات 
عندما  الأخرى  الدول  اأو  العامة 
العامة  اجلمعية  توافق،  ن�ضاألها 
اأعطتنا 139 �ضوتا و42 وقفوا على 
 8 فقط  اعرت�ضوا  والذين  احلياد 
دول، اإىل متى �ضتبقى )اإ�ضرائيل( 

خارج القانون؟ وتلعب كما ت�ضاء وتتمّرد كما ت�ضاء 
مدعومة مَبن ت�ضاء.

ال�شيدة الرئي�شة،
ال�شادة اأع�شاء اجلمعية العامة،

ال�ضتيطاين  الإ�ضرائيلي  الحتالل  نقاوم هذا  نا  اإنرَّ
بالو�ضائل امل�ضروعة التي اأقّرتها منظمتكم الدولية، 
لن  ال�ضلمية،  ال�ضعبية  املقاومة  راأ�ضها  وعلى 
�ضلمية،  �ضعبية  مقاومة  اآخر،  اأ�ضلوب  اأي  ن�ضتعمل 
يعتدون  امل�ضتوطنني  اأنرَّ  مقابل  مة؟  حمررَّ هي  هل 
على ال�ضعب الفل�ضطيني بالأ�ضلحة، يدخلون املدن 
اجلي�س  اجلي�س،  غري  هذا  بالأ�ضلحة،  والقرى 
عن  اأحتدث  اأنا  جنب،  على  وال�ضرطة  جنب،  على 
ا�ضتعمال  ونرف�س  �ضرنف�س  لكّننا  امل�ضتوطنني، 
العنف والقوة و�ضرنف�س كل اأنواع ال�ضالح ول نقبل 
على  ونتمّنى  اآخر،  مكان  اأي  يف  ال�ضالح  ا�ضتعمال 
والتقليدي،  النووي  ال�ضالح  ُيلغي  اأن  اأجمع  العامل 

�ضاهدوا كيف �ضُي�ضبح العامل بعد ذلك.
الآن هناك م�ضكلة يف اخلان الأحمر، )اإ�ضرائيل( 
مة على تدمري هذه القرية و�ضكانها يقطنون  م�ضمِّ
بها منذ اأكرث من 50 عاًما، لكن اإذا ُدّمرت 
ال�ضفة  وحدة  تدمر  فهي  القرية  هذه 
ال�ضمال  بني  تق�ضمها  يعني  الغربية. 
تريده  ما  هذا  طبًعا،  واجلنوب. 
)اإ�ضرائيل(. اأنتم توافقون على ذلك؟ 
وكذلك  )اإ�ضرائيل(.  تريده  ما  هذا 
الأق�ضى،  على  القادمة  العتداءات 
على  ال�ضابقة  العتداءات  وتذكرون 
باملقاومة  توقفت  عندما  الأق�ضى 
علينا  خرجوا  الآن  ال�ضلمية.  ال�ضعبية 
باأن املحكمة العليا الإ�ضرائيلية �ضُت�ضدر 
ا.  ا وزمانًيّ قراًرا بتق�ضيم الأق�ضى مكانًيّ

الرئي�س: 
اإّما اأن تلتزم 

)اإ�شرائيل( 
بالتفاقات 

عة  املوقَّ
بيننا اأو 

ُنخلي طرفنا 
منها جميًعا
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النخوة  اأ�ضحاب  من  وكثري  نقبل.  لن  بالتاأكيد 
واملروءة والكرامة وحمبي ال�ضالم لن يقبلوا وعلى 
)اإ�ضرائيل( اأن تتحّمل النتائج. هذه البلطجة يجب 
ونحن غري  قرار  يوم  كل  يجوز  ل  لأنرَّه  تتوّقف،  اأن 

موجودين، غري مقبولني.
لأنرَّنا  منكم.  الدولية  احلماية  عن  قراًرا  اأخذنا 
اأن  قدرة  لدينا  ولي�س  اعتداءات،  يوم  كل  نواجه 
قراًرا  اتخذمت  اأنف�ضنا.  نحمي  واأن  �ضعبنا  نحمي 
بحماية �ضعبنا الفل�ضطيني. كيف؟ َمن الذي �ضُينّفذ 
ا، ب�ضراحة، اأن اجلمعية  هذا القرار؟ ل يكفي اأي�ضً
القرارات.  كبقية  ذ  ُينفرَّ ل  ُثمرَّ  قراًرا  تاأخذ  العامة 
يجب اأن حَترِتم اجلمعية العامة قراراتها لُتحرَتم. 
اأرجوكم اأر�ضدونا اإىل الطريق لتنفيذ هذا القرار، 

هذه م�ضوؤوليتكم.
واأدعوكم لو�ضع اآليات حمددة لتنفيذ قرار احلماية 
�ضكرنا  عن  معبين  ممكن،  وقت  اأ�ضرع  يف  هذا 

لالأمني العام على تقريره يف هذا املجال.
اأّيتها ال�شيدات وال�شادة،

الدعم  بتقدمي  فيه  ب  نُرحِّ الذي  الوقت  يف 
الغربية  ال�ضفة  يف  ل�ضعبنا  والإن�ضاين  القت�ضادي 
نا  وقطاع غّزة عب بوابة ال�ضرعية الفل�ضطينية، فاإنرَّ
نرف�س اأن يكون هذا الدعم بدياًل للحل ال�ضيا�ضي 
القائم على اإنهاء الحتالل وجت�ضيد ا�ضتقالل دولة 
فل�ضطني على الأر�س، ل بالدعم الإن�ضاين، ق�ضيتنا 
فيها كثري من اجلوانب الإن�ضانية لكن من دون حل 
ب�ضراحة،  الإن�ضانية  الق�ضايا  نريد  ل  �ضيا�ضي، 
يعني ل ي�ضحك اأحد علينا ويقول ن�ضاعدكم، نحن 
نريد حق تقرير امل�ضري ل�ضعبنا ل اأكرث ول اأقل، ل 
بحقوق  يتمّتع  ل  الب�ضيطة  هذه  على  �ضعب  يوجد 
حّقها  من  و�ضغرية  كبرية  �ضعوب  امل�ضري،  تقرير 
ملاذا نحن ل؟ نحن 13 مليون فل�ضطيني يف العامل، 
ملاذا ل نعطى حق تقرير امل�ضري؟ وهذا لي�س �ضد 
اأحد، لنبني دولتنا امل�ضتقلة ولتعي�س جنبا اإىل جنب 
اأين  هذا؟  يف  اخلطاأ  اأين  )اإ�ضرائيل(،  دولة  مع 

اجلرمية يف هذا الكالم؟
اإنرَّنا نوا�ضل بذل اجلهود ال�ضادقة واحلثيثة لإنهاء 
النق�ضام وحتقيق امل�ضاحلة، ورغم العقبات التي 
نا  تقف اأمام م�ضاعينا املتوا�ضلة لتحقيق ذلك، فاإنرَّ
ل م�ضوؤولياتنا جتاه اأبناء  ما�ضون حتى الآن يف حتمُّ

�ضعبنا يف قطاع غّزة.
وم�ضر  العرب  اأ�ضقائنا  التقدير  كّل  ر  ُنقدِّ نا  اإنرَّ  
من  به  يقومون  ملا  اخل�ضو�س  وجه  على  ال�ضقيقة 
ج هذه اجلهود  جهود لإنهاء النق�ضام، اآملني اأن تتورَّ

بال�ضالم يف النهاية.
يف  م�ضرية  برعاية  اتفاًقا  عقدنا  نحن 
الفل�ضطينية  احلكومة  تتوىل   ،2017/10/12
مهّماتها يف غّزة كما تتولها يف ال�ضفة الغربية، ثم 
نبني دولتنا على اأ�ضا�س قانون واحد و�ضلطة واحدة 
دولة  نقبل  ل  واحد،  �ضرعي  و�ضالح  واحد  ونظام 
ا كانت، مل يوافقوا على تنفيذها واإىل  امللي�ضيات اأيًّ

الآن مل نح�ضل على موافقتهم على ذلك.
جولت  اآخر  �ضتكون  القادمة  القليلة  الأيام  يف 
احلوار، وبعد ذلك �ضيكون لنا �ضاأن اآخر بعد هذا.

 اأيها ال�شيدات وال�شادة،
 13 تعداده  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اإنرَّ  اأقول  اأن  اأريد   
مليون اإن�ضان -اإّل اإذا البع�س ل يرانا ب�ضًرا- نحن 
كّل  الأر�ضية،  الكرة  وجه  على  زائًدا  �ضعًبا  ل�ضنا 
نحُن  ملاذا  حقه،  ياأخذ  �ضغرًيا-  اأو  -كبرًيا  �ضعب 
اأن  يجب  زائًدا  �ضعًبا  واأ�ضبحنا  ُبل  ال�ضُّ بنا  �ضاقت 
نتحّمله  ول  به  نقبل  ل  هذا  منه؟  التخلُّ�س  يتمرَّ 
و�ضامدون،  �ضابرون  نحن  ذلك  ومع  اإطالًقا، 
لتنظروا  لكن  ال�ضلمية،  والطرق  بال�ضالم  ونوؤمن 
اإلينا باأّننا ب�ضر ول�ضنا زائدين على وجه هذه الكرة 

الأر�ضية.
ثانًيا، هناك اتفاقيات مع الإدارة الأمريكية نق�ضتها 
لن  نحن  النق�س  هذا  عن  ترتاجع  مل  اإذا  جميًعا، 
نبقى ملتزمني باجلوانب التي علينا، اإذا مل يلتزموا 
نحن لن نلتزم اإطالًقا، اتفاق بني الطرفني ُيحرَتم 
من ِقَبل طرفني، اأنا اأحرتمه من الألف اإىل الياء، 

اإذا هو مل يحرتم لن اأحرتم ولن األتزم.
ا �ضيًئا اآخر، الوليات  وثالًثا، اأ�ضيف اإىل هذا اأي�ضً
الآن  بعد  ولكن  و�ضيًطا  تعتب  الأمريكية  املتحدة 
وحدها،  و�ضيًطا  ت�ضلح  ل  اأنرَّها  اإليها  نظرتنا 
باعية الدولية، ُت�ضاف اإليها اأي دولة يف  عندنا الرُّ
اأوروبا واآ�ضيا واإفريقيا مبا فيها الدول العربية اإذا 
الإ�ضرائيليني،  وبني  بيننا  و�ضيًطا  تكون  باأن  رغبت 
لأّنها  و�ضاطتها  نتحّمل  نعد  مل  وحدها  اأمريكا  اأّما 

منحازة لإ�ضرائيل.
اتفاق  اتفاقات بيننا وبني )اإ�ضرائيل(، من  هناك 

ِقَبل  من  ت  ُنِق�ضَ وكلها  باري�س،  اتفاق  اإىل  اأو�ضلو 
عن  للرتاجع  )اإ�ضرائيل(  وندعو  )اإ�ضرائيل(، 
بهذه  نلتزم  فلن  واإل  التفاقات،  لهذه  نق�ضها 

التفاقات اإطالًقا.
كذلك، التفاق بيننا وبني حما�س، نحن التزمنا به 
ويعرف اإخوتنا امل�ضريون اأننا التزمنا به، ولكنهم 
ولن  مل  فنحن  ولذلك  به،  يلتزموا  مل  )حما�س( 
اأن  اأرجو  ف�ضاعدا،  الآن  من  م�ضوؤولية  اأية  نتحمل 
تفهموا كالمي، لن نتحمل اأية م�ضوؤولية اإذا اأ�ضروا 

على اأن يرف�ضوا التفاقات.
 ورغم كل هذا الظلم من العامل لن نلجاأ اإىل العنف 
ولن نلجاأ اإىل الإرهاب، �ضن�ضتمر يف حماربة العنف 
والإرهاب يف كل مكان بالعامل، لن نقبل اأي عدوان 
على اأي دولة حترتمنا وتعرتف بنا اأو ل تعرتف بنا، 
حتبنا اأو ل حتبنا، لن نقبل اأن ُيعتَدى عليها من ِقَبل 
الإرهاب العاملي الذي ي�ضود يف كثري من البلدان، 

هذا هو ما لدينا.
ا، قالت الإدارة الأمريكية اإنرَّ عدد  نقطة مهمة جدًّ
الالجئني فقط هو 40 األًفا، كيف قاموا بح�ضابها؟! 
ا�ضاألوا وكالة الغوث "الأونروا"، طبًعا هي ل تريد 
لتنتهي  الطريق  من  تزيلها  اأن  تريد  "الأونروا"، 
ق�ضية الالجئني اإىل الأبد، اأُن�ضئت الوكالة يف عام 
ق�ضيتهم،  تنتهي  حتى  الالجئني  مل�ضاعدة   1949
 13 تعداده  الذي  �ضعبنا  من  الآن  تنتِه،  مل  ولالآن 
كما  األًفا   40 ولي�س  6 ماليني لجئ،  يوجد  مليونا 
بكل  يلغونها  الأمريكية، كل احلقائق  الإدارة  تقول 
الأمريكية(  )الإدارة  قّررت  التي  هي  ب�ضاطة، 
وح�ضبت وقّررت اأن تلغي الوكالة ويجب على العامل 

اأن ي�ضمع منها، ل لن يح�ضل هذا.
ويتحّمل  ي�ضب  باأن  �ضعبنا  اإىل  اأتوّجه  واأخرًيا 
ال�ضتقالل  اإىل  الو�ضول  اأجل  من  ي�ضحي  ويبقى 
وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  الدولة  واإىل  امل�ضري  وتقرير 
القد�س ال�ضرقية ولي�س يف القد�س ال�ضرقية، حتى 

ل ي�ضحكوا علينا.
البوا�ضل  واأ�ضرانا  الأبرار  ل�ضهدائنا  اإكبار  حتية 
واأقول للفل�ضطينيني جميًعا، اأوًل )اإ�ضرائيل( تعتب 
هوؤلء جمرمني ملاذا؟ ملاذا هي يوجد عندها اآلف 
ويعتبونهم  النا�س  على  يعتدون  الذين  من  موؤلرَّفة 
ونحن  بطاًل  ُيعتَب  رابني  قتل  الذي  ملاذا  اأبطاًل؟ 
حتية  لهم؟  ُي�ضَرف  األ  يجب  جمرمون  اأ�ضرانا 
ل�ضهدائنا الأبطال واأ�ضرانا الأبطال، واأقول للجميع 
اإّننا على موعد قريب مع فجر احُلرّية وال�ضتقالل 

واإّن ظالم الحتالل اإىل زوال باإذن اهلل.

الرئي�س: نوا�شل بذل اجلهود 
ال�شادقة واحلثيثة لإنهاء 

النق�شام وحتقيق امل�شاحلة، 
رغم العقبات التي تقف اأمام 

م�شاعينا
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ظلِّ  يف  الفل�شطيني  للو�شع  تقييمكم  ما 
جتاه  الأمريكية  العقوبات  �شيا�شة 

القيادة وال�شعب الفل�شطيني؟
الأفعى  راأ�س  اأمريكا هي  اأنرَّ  ندرك  اأن  علينا 
ُتعدُّ  التي  لـ)اإ�ضرائيل(  دوًما  الداعمة  وهي 
املتحدة  للوليات  ال�ضاربة  الإدارة  عمليًّا 
الثانية  الأمريكية  والولية  املنطقة  يف 
واخلم�ضني، وما يجري اليوم يف عهد ترامب 
اأمريكا  كانت  الذي  للقناع  ك�ضف  اإّل  هو  ما 
تغطي به وجهها كدولة عظيمة ميكن اأن تقود 
لالنعزال  نف�ضها  تقود  اليوم  ها  ولكنرَّ العامل، 
تّتخذها.  التي  بالإجراءات  العامل  هذا  عن 
لليهود  فل�ضطني  اإعطاء  تريد  اليوم  فاأمريكا 
للقد�س  �ضفارتها  نقلت  لذا  قومي،  كوطن 

دة  املوحرَّ الأبدية  العا�ضمة  بالقد�س  واعرتفت 
ديفيد  بامل�ضتوطن  وجاءت  لـ)اإ�ضرائيل(، 
فريدمن لي�ضبح �ضفرًيا للوليات املتحدة، وهذا 
ُثمرَّ  الدبلوما�ضية،  والأعراف  التقاليد  ُيخالف 
وافقت على حما�ضرة ال�ضلطة الفل�ضطينية مع اأنرَّ 
م كلرَّ ما ميكن لتحقيق  الرئي�س حممود عّبا�س قدرَّ
ر دوليًّا،  ال�ضالم، وم�ضت يف رف�س كلِّ ما هو مقررَّ
اأّي اأنرَّها اأعلنت احلرب علينا من خالل )�ضفقة 
فهي حني  العامل،  كل  على  واحلرب  بل  القرن( 
قرارات  تخالف  القد�س  اإىل  �ضفارتها  تنقل 
الأمن، فالقد�س متنازع عليها ول يجوز  جمل�س 
لأي بلد اأن ينقل �ضفارته اإىل القد�س لأنرَّها ل تزال 
قيد البحث، وباعرتافها بالقد�س عا�ضمة اأبدية 
املجتمع  خذلت  قد  تكون  لـ)اإ�ضرائيل(  موّحدة 
الفل�ضطينية  الدولتني  بحق  اأقررَّ  الذي  الدويل 
د با�ضتهدافها  والإ�ضرائيلية، والأمر نف�ضه يتج�ضرَّ

كما  املتحدة  لالأمم  التابعة  "الأونروا"  وكالة 
اعتدت �ضابًقا على اليون�ضكو وحقوق الإن�ضان وهي 
بذلك تعتدي على العامل وموؤ�ّض�ضاته، وتخرج عن 
�ضياق كونها دولة عظمى، وباتت هي والحتالل 
والعن�ضرية.  ف  التطرُّ واحدة هي  لعملة  وجهني 
اأمريكا الآن يف عهد ترامب اأ�ضبحت وجًها لوجه 
اأمام عدالة الق�ضية الفل�ضطينية، وحينما رف�س 
الأمريكي  الرئي�س  نائب  لقاء  مازن  اأبو  الرئي�س 
العامل  انتبه  املتحدة  الأمريكية  الوليات  وقاطع 
فقط،  فل�ضطني  عن  ُيدافع  ل  مازن  اأبو  اأنرَّ  اإىل 
تها  اأقررَّ التي  الدولية  القرارات  عن  يدافع  بل 

الأمم املتحدة واجلمعية العامة 
وبالتايل  املتحدة،  لالأمم 
�ضراعها  يف  اأمريكا  اأ�ضبحت 
املجتمع  مع  �ضراع  يف  معنا 
�ضربت  اأنرَّها  �ضيما  ل  الدويل 
التفاقيات  احلائط  بعر�س 

عة بيننا وبني الحتالل الإ�ضرائيلي بقرارها  املوقرَّ
ال�ضلطة  دفع  ب�ضبب  ال�ضلطة  عن  متويلها  حجب 
ذلك  من  والأخطر  وال�ضهداء،  لالأ�ضرى  رواتب 
وهي  القد�س،  م�ضت�ضفيات  اإىل  دعمها  وقف 
�ضعبنا  �ضد  الأخالقية  غري  املمار�ضات  بهذه 
القبيح،  تك�ضف عن وجهها  املظلوم  الفل�ضطيني 
قيادتنا  لأنرَّ  واجلرحى  املر�ضى  حُتا�ضب  فهي 
نا  الفل�ضطينية رف�ضت �ضفقتهم امل�ضبوهة، ولكنرَّ
رغم  املتحدة  الوليات  باأنرَّ  الثقة  كلرَّ  واثقون 
لها  موؤّيًدا  جتد  ل  فاإنرَّها  العامل  على  هيمنتها 
با�ضتثناء نف�ضها وبع�س اجلزر التي ت�ضّوت لها.

مواجهة  على  تعملون  كيف 
وحماولت  القرن(  )�شفقة 
اإ�شقاط  الأمريكية  الإدارة 
حق العودة؟ وما الذي اأثمرته 

الآلية املتَّبعة لذلك؟
د اأنرَّ حقرَّ العودة هو  اأوًل، دعني اأوؤكِّ

عّبا�س زكي: 
الوليات املتحدة 

مل تعد الالعب 
الوحيد يف املنطقة

عّبا�س زكي لـ"القد�س": 
ما�شون يف مواجهة 
)�شفقة القرن( مهما 
بلغت ال�شغوطات 
وبذلنا من ت�شحيات

توا�صُل االإدارة االأمريكية حماولَة مترير )�صفقة القرن( تارًة بال�صغط 
اآخرها  كان  والتي  االبتزازية،  اأ�صاليبها  عرب  الفل�صطينية  القيادة  على 
من  واأخرى  القد�س،  يف  الفل�صطينية  امل�صت�صفيات  عن  امل�صاعدات  قطع 
عربرَّ  ما  وهو  االأمريكية،  بال�صفقة  تقبل  اأطراف  اإيجاد  حماولة  خالل 
عنه م�صت�صار الرئي�س االأمريكي جاريد كو�صنري بت�صريحه اأنرَّ العقوبات 
ذلك،  مقابل  ويف  ال�صالم.  عملية  على  توؤثِّر  لن  الفل�صطينيني  على 
حممود  الرئي�س  ال�صّيد  برئا�صة  ال�صرعية  الفل�صطينية  القيادة  توا�صل 
عّبا�س ال�صمود يف وجه كلِّ ال�صغوطات االأمريكية وقطع العالقات معها 
ورف�صها طرًفا يف اأي عملية �صالم باعتبارها و�صيًطا غري نزيه. وللوقوف 
على مالمح امل�صهد الفل�صطيني واآخر م�صتجّداته اأجرت جملة "القد�س" 

هذا احلوار مع ع�صو اللجنة املركزية حلركة "فتح" عّبا�س زكي.
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عّبا�س زكي: 
توا�شل القيادة 
الفل�شطينية 

مقاطعة َالإدارة 
الأمريكية 

ملواقفها املنحازة 
لـ)اإ�شرائيل(

عّبا�س زكي: 
اإدارة ترامب 

ُتعاقب مر�شى 
م�شت�شفيات 
القد�س لرف�س 

القيادة )�شفقة 
القرن(

حوار:عدي غزاوي

القرارات  كفلته  اأ�ضيٌل  طبيعيٌّ  حقٌّ 
ومنها  الدولية،  واملواثيق  والعهود 
الأمم  تبّنته  الذي   194 القرار 
الالجئني  حق  د  ُيوؤكِّ والذي  املتحدة 
حقٌّ  وهو  العودة،  يف  الفل�ضطينيني 
يجوز  ل  واأ�ضاًل  جماعي،  ل  فردي 
ف فيه، ومن  جلماعة اأو قيادة الت�ضرُّ
هنا فكلُّ ما تقوم به الوليات املتحدة 
من حماولت ل اأ�ضا�س له يف املنظومة 

الدولية وغري قابل للتنفيذ.
فقد  القرن(،  لـ)�ضفقة  بالن�ضبة  ا  اأمرَّ
رف�ضتها القيادة الفل�ضطينية برئا�ضة 
اللحظة  منُذ  عّبا�س  حممود  الرئي�س 
مواجهتها  يف  ما�ضون  ونحن  الأوىل، 
وال�ضيا�ضية  القانونية  امل�ضتويات  على 
�ضنوا�ضُل  فنحُن  والدبلوما�ضية. 
الدولية،  املنظمات  اإىل  الن�ضمام 
ه اإىل حمكمة اجلنايات الدولية  والتوجُّ
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأنرَّ  علًما 
قاموا  ما  اإذا  ق�ضاتها  بطرد  تهدد 
مبحاكمة اأي اإ�ضرائيلي، وبالتايل هذا 
الدويل!  املجتمع  على  ا  اأي�ضً اعتداء 
ومن هنا فاإنرَّ الرئي�س حممود عّبا�س 
ترامب  اإدارة  جمابهة  �ضرورة  يوؤّكد 
التاأييد  بال�ضمود الفل�ضطيني وح�ضد 
يف داخل كل الدول الأوروبية والعامل 
اأجمع لأنرَّ اأمريكا مل تعد تعتدي علينا 
ا على الدول القريبة منها  فقط، واإمنرَّ
ا وتخرج على التقاليد ال�ضيا�ضية،  اأي�ضً
موجة  من  ال�ضتفادة  يجب  وبالتايل 
الرف�س الدويل لت�ضرفات اأمريكا يف 
دعم املوقف الفل�ضطيني. وحتى الآن 
ي�ضري احلراك ال�ضيا�ضي الدبلوما�ضي 
بوترية  القرن(  )�ضفقة  لإ�ضقاط 
نهزم  اأن  ن�ضتطيع  ل  فنحُن  جّيدة، 
تدوير جوانب  نعمل على  لذا  العامل، 
باجتاه  والدفع  الفل�ضطينية  احلالة 
يكون  بحيُث  دويل،  توازن  ل  ت�ضكُّ
هناك متغرّي دويل ل ي�ضمح للوليات 
التهديد على  اأن ترفع ع�ضا  املتحدة 
والعامل  واأوروبا  رو�ضيا  اأو  ال�ضني 
العامل،  �ضّيدة  نف�ضها  ب  لُتَن�ضِّ اأجمع 
واليوم   ، وىلرَّ بالعامل  د  التفرُّ فزمن 

على  ظهرت  جديدة  قوى  هناك 
اقرتحت  التي  ال�ضني  مثل  الأر�س 
موؤمتًرا دوليًّا مل تعد الوليات املتحدة 
اأو  اأ�ضا�ضي  دور  ذات  الأمريكية 
جديٌد،  ٌل  ت�ضكُّ ظهر  اإذ  فيه،  مهيمن 
تعد  مل  املنطقة   يف  رو�ضيا  وبوجود 
يف  وحدها  القرار  �ضاحبة  اأمريكا 
ذلك  وفوق  الأو�ضط،  ال�ضرق  ملف 
ُعزلة، يف حني  تزيدها  فاإنرَّ مواقفها 
ال�ضيا�ضية  النت�ضارات  نحُن  ل  ُن�ضجِّ
مهما  ن�ضت�ضلم  ولن  والدبلوما�ضية، 
نا  بلغ عدد الت�ضحيات، بل �ضُنثبت اأنرَّ
العتداء  مترَّ  عادلة  ق�ضّية  ذو  �ضعٌب 
درجات  اأعلى  وممار�ضة  عليه 
ه، وهي الحتالل الذي  الإرهاب بحقِّ
مل يعد من )اإ�ضرائيل(  فقط بل من 

ا. الوليات املتحدة اأي�ضً
مل  العرب  اإنرَّ  يقولون  لـَمن  وبالن�ضبة 
فلينظروا  بق�ضّيتنا  يهتمون  يعودوا 
اإىل موؤمتر القمة العربية يف الظهران 
الذي اأ�ضموه "موؤمتر القد�س"، وهذا 
الأمريكية،  احل�ضابات  خارج  كان 
الق�ضية  �ضد  العرب  اأنرَّ  اعتقدوا  اإذ 
ذلك،  عك�س  ثبت  لكن  الفل�ضطينية، 
الوليات  جانب  اإىل  اأحد  يقف  فلم 
الآن  اأمامنا  لذا  الأمريكية،  املتحدة 
العامل  ل�ضتقطاب  كبرية  عمل  ور�ضة 

ولعزل اإ�ضرائيل والوليات املتحدة.
م�شت�شار  بت�شريح  راأيك  ما 
الرئي�س الأمريكي جاريد كو�شنري 
�شدَّ  العقابية  الإجراءات  باأنَّ 
على  ر  ُتوؤثِّ لن  الفل�شطينيني 

ال�شالم؟
يقودها  �ضالم  عملية  اأّي  توجد  ل 
كو�ضنري ول اأّي عملية لل�ضالم مقبولة 
من طرفنا اإذا كانت الوليات املتحدة 
بقرارات  نلتزم  فنحن  فيها،  طرًفا 
لـَمن  كيف  ولكن  الدولية،  ال�ضرعية 
الدولية  ال�ضرعية  يخرج عن قرارات 
اأمامه  ما  كل  تدمري  على  ويعمل 
ال�ضالم  ال�ضالم؟!  عن  يتحّدث  اأن 
بقرارات  اللتزام  يتطلرَّب  احلقيقي 
مبداأ  على  القائمة  الدولية  ال�ضرعية 

املجتمع  من  املدعوم  الدولتني  حل 
الفل�ضطينية  الدولة  لإقامة  الدويل، 
امل�ضتقلة وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية 
على حدود العام 1967، والذي اأيرَّدته 
138 دولة، وبالتايل ل يجوز حتت اأي 
الإ�ضرائيلي  الحتالل  ُيقررَّ  اأن  ظرف 
قانوًنا اأ�ضا�ضيًّا بقومية الدولة اليهودية 
فَمن يحقُّ  الفل�ضطيني،  الوجود  يلغي 
الفل�ضطينيون  هم  م�ضريه  تقرير  له 
�ضيء  هناك  يبقى  ولكي  وحدهم، 
اأن  يجوز  �ضالم" فال  "عملية  ُيدعى 
وقد  لالحتالل،  تكري�س  هناك  يكون 
اأقدمت  مبا  املتحدة  الوليات  اأثبتت 
الإجراءات  كلِّ  خالل  من  عليه 
اأنرَّها لي�ضت موؤّهلة لأن تكون  العقابية 

يوًما متحدثًة عن ال�ضالم.
الكونفدرالية  مو�شوع  يعود  ملاذا 
كل  بني  الواجهة  اإىل  الأردن  مع 

حنٍي واآخر؟
�ضعٌب  والأردنيون  الفل�ضطينيون   
واحٌد بال �ضك، ولكن �ضاءت الأقدار 
والظروف اأن يكون هناك �ضعٌب اأردينُّ 
فل�ضطيني  و�ضعٌب  الأردن  حلماية 
اأر�ضه.  على  الحتالل  ملواجهة 
فهو  الكونفدرالية  ملو�ضوع  بالن�ضبة 
مطروح منُذ العام 1984، ويف العام 
ان،  عمرَّ اتفاق  فكرة  تبلورت   1985
ذلك.  على  والأُردنيون  نحن  عنا  ووقرَّ
حول  الرئي�س  ال�ضّيد  ح  �ضررَّ وعندما 
ث اإىل  ًرا كان يتحدرَّ الكونفدرالية موؤخرَّ
ال�ضالم،  موؤيِّدي  من  اإ�ضرائيلي  وفد 
)اإ�ضرائيل(  اأنرَّ  على  برهاًنا  وُيعطي 
تريد  ا  واإمنرَّ حلول  باأّية  معنية  غري 
تختلق خمتلف  لذا  تعي�س وحدها  اأن 

الذرائع.
ما تقييمكم لالأو�شاع يف غّزة؟ وهل 
اإ�شرائيلية  حرب  �شنَّ  عون  تتوقَّ

على القطاع؟
حًة للعديد من  و�ضُع غّزة يجعلها مر�ضرَّ
)اإ�ضرائيل(  ولكن  ال�ضيناريوهات، 
واإن  حاليًّا،  للمجازفة  لة  موؤهرَّ غري 
اأن  الباب عليه  َمن يطرق  فاإنرَّ  فعلت 

ي�ضمع اجلواب.
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على  الت�شييق  يف  ُتِعن  اأمريكا 
طها الفل�شطينيني لتمرير خمطَّ

ل يرى املحلِّل ال�ضيا�ضي د.عبداملجيد 
ا قد طراأ على املوقف  ً �ضويلم اأنرَّ تغريُّ
الأمريكي جتاه الق�ضية الفل�ضطينية، 
"القد�س"  ملجّلة  حديثه  يف  وُي�ضري 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأنرَّ  اإىل 
بالق�ضية  ت�ضتهرت  زالت  وما  كانت 
اإىل  الفل�ضطينية وبعقول النا�س لفًتا 
الفل�ضطينيني  بحقِّ  اإجراءاتها  اأنرَّ 
تاريخ  يف  املعهودة  غري  و�ضلوكياتها 
يف  تعي�س  اأَنّها  ُتظِهر  الدبلوما�ضية 
واقع  عن  معزولًة  الأوهام  من  عامل 

املنطقة والعامل.
حاليًّا  "اأمريكا  د.�ضويلم:  وُي�ضيف 
ت�ضنُّ حرًبا �ضدرَّ اأبناء �ضعبنا وقيادتنا، 
ولكنرَّ  الحتالل،  لرغبات  َعنا  لُتخ�ضِ
اإرادته  ميلك  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
اأن  ي�ضتطيع  وهو  وقدراته،  واأدواته 
�ضعوبتها  رغم  املرحلة  هذه  يجابه 
العربي،  والواقع  النق�ضام  ب�ضبب 
الدفاع  يف  م�ضتمّرون  والفل�ضطينيون 
ال�ضلطة  ل  ب�ضالبة،  حقوقهم  عن 
اأّي  ول  "م.ت.ف"  ول  الفل�ضطينية 
)�ضفقة  على  �ضيوافق  فل�ضطيني 
القرن(، فكيف �ضيقبل اأيُّ فل�ضطيني 
من  القد�س  اقتطاع  بعد  �ضفقة  باأيِّ 
وحماولت  الفل�ضطينية  احلقوق 
غري  واحلل  الالجئني  ق�ضية  ت�ضفية 
و�ضرعنة  احلدود  مل�ضاألة  املر�ضي 
الدولَتني؟!  حّل  وا�ضتبعاد  ال�ضتيطان 
اإنرَّ ما منلكه هو رف�س هذه ال�ضفقة 
نا  بحقِّ جُمِحفة  كونها  وجمابهتها 
ل  عليها  لنوافق  علينا  وُم�ضَقَطًة 

ل عليها". لنناق�ضها وُنعدِّ

اأنرَّ  اإىل  �ضويلم  د.عبداملجيد  ه  وينوِّ
ُيح�َضد  ل  و�ضع حرج  الآن يف  ترامب 
الأمريكي  املجتمع  �ضغط  جّراء  عليه 
ب�ضبب  الأمريكية  القيادة  على  ب�ضّدة 
التي  والتجاوزات  الف�ضاد  ق�ضايا 
اأخطاء  تراكم  اأنرَّ  اإىل  لفًتا  تالحقه 
اإدارته على ال�ضعيد الداخلي والدويل 

�ضُي�ضاهم يف اإ�ضقاطه.
ت�ضنُّ  الأمريكية  "الإدارة  ويتابع: 
ال�ضعب  �ضدرَّ  مكثرَّفة  حقيقيًة  حرًبا 
على  اأ�ضهر  عّدة  منذ  الفل�ضطيني 
املنابر  كلِّ  ويف  اجلبهات،  كلِّ 
الأمم  مة  منظرَّ راأ�ضها  وعلى  الدولية، 
نا بداأنا ن�ضعر باأنرَّ  املتحدة، لدرجة اأنرَّ
ال�ضغل  هو  ومالحقتهم  الفل�ضطينيني 
الأمريكية!  لالإدارة  حاليًّا  ال�ضاغل 
ومع ذلك َمن يراقب امل�ضهد يالحظ 
ُتعانيها  التي  ال�ضيا�ضية  اخل�ضارات 
نتيجًة  دوليًّا  املتحدة  الوليات 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  ل�ضيا�ضاتها �ضدرَّ 
�ضربها  بعد  تعي�ضها  التي  والُعزلة 
القيادة  ا  اأمرَّ الأعداء.  قبل  احللفاء 
معتدلة  فمواقفها  الفل�ضطينية 
عامل  يف  �ضجاعة  وتعتب  وعقالنّية 
الأمريكية،  الإدارة  وُيَحابي  ينهار 
لبذل  حاجتنا  نعي  اأن  يجب  ولكن 
واملراجعة  اخلطوات  من  املزيد 
ولطريقة  املرحلة  لهذه  اجلدية 
ومبا�ضرة  �ضفوفنا،  وتوحيد  دفاعنا، 
التفكري باملرحلة القادمة كون مرحلة 

التفكري بعملية ال�ضالم انتهت".
َن�َشَفت  الأمريكية  الإجراءات 

كلَّ فر�س ال�شالم
حلركة  الثوري  املجل�س  ع�ضو  د  ُتوؤكِّ
الإجراءات  اأنرَّ  اخلليلي  "فتح" اأريج 

ذها اإدارة ترامب  النتقامية التي ُتنفِّ
ر وب�ضكل كبري  �ضدرَّ الفل�ضطينيني �ضُتوؤثِّ
�ضالم،  اتفاق  اأّي  عقد  فر�س  على 
الإدارة  اأنرَّ  الوا�ضح  "من  وت�ضيف: 
)�ضفقة  بتطبيق  �ضرعت  الأمريكية 
اإجراءات  �ضل�ضلة  خالل  من  القرن( 
يف  "م.ت.ف"  مكتب  اإغالق  اأبرزها 
املالية  امل�ضاعدات  ووقف  اأمريكا، 
الالجئني  حق  لت�ضفية  لـ"الأونروا" 
وحتويل  العودة  يف  الفل�ضطينيني 
اإىل  �ضيا�ضية  ق�ضية  من  املو�ضوع 
بالالجئني،  تخت�س  اإن�ضانية  ق�ضية 
العدل  حمكمة  على  وال�ضغوطات 
فاإنرَّ  ذاته،  الوقت  يف  ولكن  الدولية. 
داخلية  م�ضكالت  يعاين  ترامب 
اأمام  اإىل مثوله  توؤّدي  الآن قد  كبرية 
تكون  قد  وبراأيي  الأمريكي،  الق�ضاء 
وليته الأق�ضر زمنيًّا مقارنًة بروؤ�ضاء 

اأمريكا ال�ضابقني، ويتم عزله".
على  اأمريكا  اأنرَّ  اإىل  اخلليلي  وتلفت 
ال�ضعيد الدويل بداأت تخ�ضر حلفاءها 
رها على  ا ب�ضبب تنمُّ حاليًّا وخ�ضو�ضً
الدول يف الأمم املتحدة، وعلى الدول 

الأوروبّية، وغريها.
وتختم حديثها لـ"القد�س" قائلًة: "ما 
تقوم به القيادة الفل�ضطينية ملجابهة 
احلرب ال�ضهيواأمريكية هو رد الفعل 
القيادة  ترف�س  حيُث  الطبيعي، 
التنازل  الفل�ضطينية  ال�ضيا�ضية 
وجتابه  الفل�ضطينية،  الثوابت  عن 
الإ�ضرائيلية  الأمريكية  ال�ضغوطات 
اأيرَّ حلٍّ على ح�ضاب  ب�ضالبة راف�ضًة 

ال�ضعب الفل�ضطيني".
ووا�شح  ثابت  الفل�شطيني  املوقف 

من )�شفقة القرن(

مل يكن وقوف الوليات 
املتحدة الأمريكية اإىل 
جانب )اإ�شرائيل( ُمفاجًئا 
رغم الوعود الوردية التي 
قطعها ترامب يف بداية 
فرتته الرئا�شية، اإذ تعمد 
اأمريكا اليوم لو�شع 
الفل�شطينيني اأمام خياَرين 
ا القبول  ل ثالَث لهما، اإمَّ
بـ)�شفقة القرن(، اأو التعرُّ�س 
للعقوبات، �شاربًة بعر�س 
ت عليه  احلائط كلَّ ما ن�شَّ
قرارات ال�شرعية الدولية. 
واأمام ذلك، مل يكن ُمفاجًئا 
موقف القيادة الفل�شطينية 
الثابت والراف�س لـ)�شفقة 
القرن( رغم ال�شغوطات التي 
تتعرَّ�س لها للقبول بال�شفقة 
التي ترمي اإىل اإلغاء احلقوق 
الفل�شطينية كاّفًة وجعل 
القد�س عا�شمًة لكيان 
الحتالل. فكيف تتعاطى 
القيادة الفل�شطينية مع هذه 
التحّديات؟ واإىل اأين �شتقود 
اأمريكا نف�شها بالأ�شلوب 
الذي تنتهجه؟

رغم حماولت ال�شغط والبتزاز الأمريكية..
كها بالثوابت د مت�شُّ  فل�شطني قيادًة و�شعًبا ترف�س )�شفقة القرن( وُتوؤكِّ

رام اهلل/ و�شام خليفة
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ِبا�ضم حركة  ث  املتحدِّ د  ُيوؤكِّ
اهلل  رام  اإقليم  يف  "فتح" 
والبرية د.ح�ضني حمايل اأنرَّ 
يتغريرَّ  مل  الأمريكي  املوقف 
اإىل  ويلفت  ترامب،  بقدوم 
اأنرَّ الإدارة الأمريكية ظهرت 

منُذ البداية كوكيل لالحتالل الإ�ضرائيلي، واأداة 
الإ�ضرائيلية  طات  واملخطرَّ ال�ضيا�ضات  لتنفيذ 
من  عن  النظر  بغ�س  اأمريكا  اأنرَّ  اإىل  ُم�ضرًيا 
رغم  )اإ�ضرائيل(  ُينا�ضر  طريًقا  تنتهج  يراأ�ضها 
تتجه  الإ�ضرائيلي  املجتمع  من  كبرية  ن�ضبة  اأنرَّ 

ف والإرهاب. نحو التطرُّ
بهذه  ال�ضذاجة  ت�ضل  اأن  ع  نتوقرَّ "مل  وُيردف: 
الإدارة اإىل اأن ت�ضبح يف نف�س ال�ضف مع غالة 
ف من امل�ضتوطنني يف )اإ�ضرائيل(، وهذا  التطرُّ
اأفعال الرئي�س دونالد ترامب، الذي  وا�ضح من 
ه األعوبة يف يد الحتالل الذي اأقنعه  من اجللي اأنرَّ
لـ)اإ�ضرائيل(،  عا�ضمًة  بالقد�س  بالعرتاف 
عليها  ُيقِدم  ل  �ضيا�ضي  تهّور  دائرة  يف  واأدخله 
اجّتاه  يف  خطوة  اأنرَّها  عذر  حتت  �ضغري  طفل 
ال�ضالم"، وُي�ضري اإىل اأنرَّ اأيرَّ رئي�س اأمريكي يريد 
يبداأ  اأن  عليه  العامل  يف  اأمريكا  �ضورة  حت�ضني 

بالق�ضية الفل�ضطينية.
يجري  ا  ممرَّ الفل�ضطينية  القيادة  موقف  وحول 
الفل�ضطينية  القيادة  "موقف  د.حمايل:  يقول 
هذا  يف  وا�ضح  مازن  اأبو  الرئي�س  راأ�ضها  وعلى 
�ضيادة  على  ُيزاودون  كانوا  والذين  املو�ضوع، 
يكون �ضاحب موقف  لن  باأنرَّه  ويقولون  الرئي�س، 
على  الثبات  يف  موقفه  قّوة  الآن  يرون  �ضلب 
العامل  وجه  يف  والوقوف  الفل�ضطينية،  الثوابت 
ا لأيرَّ حلٍّ ل يكون الفل�ضطينيون جزًءا منه،  رف�ضً
رون م�ضري اأنف�ضهم، والكلُّ  لأنرَّهم ُهم الذين ُيقِرّ
يرى كيف اأحرج الرئي�س حممود عّبا�س الحتالل 
الإ�ضرائيلي والوليات املتحدة مبواقفه الراف�ضة 
اأُحادية اجلانب التي تنظر اإىل ق�ضية  حللولهم 

الُبعد  وتن�ضى  اإ�ضرائيلي  منظور  من  القد�س 
ب الحتالل كذبًة  امل�ضيحي والإ�ضالمي. لقد كذرَّ

الق�ضية  حل  يفهم  كّله  العامل  ولكنرَّ  قها،  و�ضدرَّ
با�ضتثناء  الدولَتني  اأ�ضا�س  على  الفل�ضطينية 
اأمريكا و)اإ�ضرائيل(، ونحُن لن نر�ضى اإلرَّ بحلول 
فلي�ضتعر�س  �ضعبنا.  اأبناء  ف  وُتن�ضِ ُتر�ضينا 
لعب كمال الأج�ضام ترامب ع�ضالته كما ي�ضاء، 
ح �ضهره كو�ضنري رجل الأعمال، ولكن مع  وليتبجرَّ
يف  احُلرّية  متثال  هدم  عليهم  بات  يفعلونه  ما 
اإذ مل يعد رمًزا لهم، فُهم الآن يلعبون  بالدهم 
على  لذا  وب�ضعبهم،  بهم  لعنًة  �ضُتلِحق  لعبة 
ترامب  على  يثور  اأن  باأكمله  الأمريكي  ال�ضعب 

�ضيما  ول  املتهورة،  ال�ضبيانية  وعلى ممار�ضاته 
ا�ضتخدامها �ضالح العقوبات القت�ضادية".

على  ال�ضغط  �ضالح  اأنرَّ  د.حمايل  د  ويوؤكِّ
الفل�ضطينيني لن ينجح، لأنرَّ ال�ضعب الفل�ضطيني 
وال�ضمود  واملحاربة  الأزمات  على  معتاٌد 
م�ضريه،  تقرير  يف  ه  وحقِّ ثوابته  عن  دفاًعا 
فهذا  م�ضاعداتها  اأمريكا  "فلتقطع  وُي�ضيف: 
مررنا  لقد  حقوقنا.  عن  الدفاع  من  مينعنا  لن 
اجلهات،  جميع  من  فيها  رنا  ُحو�ضِ مبراحل 
كل  رغم  ومدار�ضنا  جامعاتنا  اإىل  ن�ضل  وكنا 
بحرق  علينا  الإرهاب  ومار�ضوا  ال�ضعوبات، 
اأنرَّ  وليعلموا  منا،  ينالوا  ومل  واملنازل،  امل�ضاجد 
الفل�ضطيني لن يخرج من اأر�ضه ثانية، فال حلرَّ 
اأمامنا اإّل ال�ضمود �ضواء اأكان يف اأر�س الوطن 
يدافع عن  �ضيبقى  الفل�ضطيني  لأنرَّ  اأو خارجها، 

ه مهما طال الزمن". حقِّ
ا عن املوقف الدويل من الق�ضية الفل�ضطينية  اأمرَّ
والإجراءات الأمريكية فيقول د.حمايل: "عالقة 
عن  النظر  بغ�س  تتاأثرَّر  لن  حلفائها  مع  اأمريكا 
الفل�ضطينية،  الق�ضية  جتاه  ال�ضلبي  دورها 
ومع  التعاطف.  ولي�س  الدول  حتكم  فامل�ضالح 
اآراء  لها  اأمريكا  حليفة  الدول  اأنرَّ  اأرى  ذلك، 
خُمالفة لها بخ�ضو�س حل الق�ضية الفل�ضطينية. 
بال�ضكل  يقفون  ل  اأنرَّهم  مع  مثاًل  فالفرن�ضّيون 
يرف�ضون  هم  ولكنرَّ الفل�ضطينيني،  مع  املطلوب 
الق�ضية  مع  اأمريكا  بها  تتعامل  التي  الطريقة 
لنا،  ُمر�ٍس  غري  اأوروبا  وموقف  الفل�ضطينية، 
وعليهم اأن يقفوا اإىل جانب احلق، كونهم ينادون 
فهي  بريطانيا،  ًة  وخا�ضّ والدميقراطية  بالعدل 

ال�ضبب فيما نحن فيه اليوم".

ت
يقا

حق
لت

ف ا
مـل د.عبداملجيد �شويلم: 

الفل�شطينيون م�شتمرون يف الدفاع 
عن حقوقهم ب�شالبة، ول ال�شلطة 
الفل�شطينية ول "م.ت.ف" ول اأي 

فل�شطيني �شيوافق على )�شفقة القرن(

اأريج اخلليلي: القيادة ال�شيا�شية 
الفل�شطينية ترف�س التنازل عن 

الثوابت الفل�شطينية اأو اأيَّ حلٍّ على 
ح�شاب ال�شعب الفل�شطيني

د.ح�شني حمايل: الرئي�س حممود 
عّبا�س اأحرج الحتالل الإ�شرائيلي 

والوليات املتحدة مبواقفه الراف�شة 
حللولهم اأُحادية اجلانب
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تني حممود عقل ُيفَجع ِبابنته مرَّ
اإىل  بلوغه  يف  اأقرب  اأمًرا  الطبّية  الترَّحويالت  ُتَعدُّ 
املواطن  يعاين  حيث  غّزة،  ملر�ضى  امل�ضتحيل  �ضبه 
ين ليح�ضل على حتويل عالجي لأحد اأقربائه  الأمررَّ
بعدها  ليدخل  املُ�ضتع�ضية،  احلالت  ذوي  من 
الحتالل  ِقَبل  من  الأمني  املنع  معاناة  يف  املري�س 
ه للعالج يف م�ضت�ضفيات الداخل اأو  اإذا كان �ضيتوجرَّ
منفذ  اأو  "ايريز"،  حانون  بيت  منفذ  اخلارج عب 

رفح البي.
هذه  من  ن�ضيٌب  عقل  حممود  للمواطن  كان  وقد 
ت  تني، الأوىل حني ُبرِتَ الأزمة، فُفِجع ِبابنته مريا مررَّ
اأ�ضهر،  اأربعة  عمرها  يتجاوز  مل  التي  طفلته  �ضاق 

والثانية مبوتها.
حممود  يقول  "الـقد�س"  ملجّلة  خا�س  حديث  ويف 
كانت  امل�ضت�ضفى  اإىل  ابنتي  اأدخلُت  "عندما  عقل: 
�ضبرَّبت  فقط،  احلليب  جتاه  ح�ضا�ضية  من  تعاين 
خمتلفة  اأنواع  بت  ُجرِّ وقد  ه�ضمية،  م�ضكالت  لها 
مع  منها  اأّي  يتنا�ضب  مل  ولكن  معها،  احلليب  من 
حالتها املر�ضية، واأخذت حالتها ال�ضحية تتدهور 
فاأعطاها  ال�ضريري،  املوت  �ضبه  اإىل  و�ضلت  حّتى 
ذلك  فور  ولكّنه  العظم،  يف  حقنة  املعالج  الطبيب 
من  ونقلوها  التمري�س،  طاقم  َوْفَق  ُم�ضِرًعا  خرج 
م�ضت�ضفى كمال عدوان �ضمايل القطاع اإىل م�ضت�ضفى 
�ضي لالأطفال، �ضاألتهم ماذا حدث؟  ّرة التخ�ضُّ الدُّ

فاأخبوين باأن �ضاق طفلتي قد تلفت".
وُي�ضيف: "عندما اأردُت روؤيتها يف م�ضت�ضفى الدّرة 
وعندما  �ضاقها،  اأ�ضاب  الذي  ما  اأعرف  اأكن  مل 

حاولت ك�ضف الغطاء عنها منعني الطبيب، واأبلغني 
اأو  ثالثة  بعد  تتعافى  عندما  �ضاقها  �ضاأرى  باأنني 

اأربعة اأيام".
من  فطلبت  يحدث،  ملا  اأطمئن  "مل  عقل:  وُيتابع 
لُتَطمِئَنني  احل�ضور  طبيبة،  وهي  قريباتي،  اإحدى 
على حالة مريا فاأخبتني باأنرَّ و�ضعها �ضيِّئ جًدا، 
امل�ضت�ضفيات  اإىل  عاجل  لتحويل  بحاجة  وباأنرَّها 
مب�ضت�ضفى  الطبيب  راجعت  وعندما  الإ�ضرائيلية، 
احلالة،  بهذه  اإليهم  ح�ضرت  ابنتي  اأن  د  اأكرَّ الدرة 
الطبيب  األقى  عدوان  كمال  م�ضت�ضفى  يف  بينما 
م�ضت�ضفى  على  امل�ضوؤولية  عالجها  على  امل�ضرف 
عن  مّدته  زادت  ب  وتهرُّ معاناة  وبعد  الدّرة، 
وم�ضت�ضفى  عدوان  م�ضت�ضفى  بني  ما  الأ�ضبوعني 
لالأرا�ضي  عاجل  حتويل  على  ح�ضلنا  الدّرة، 

املحتّلة، ولكن �ضاقها كانت قد تلفت نهائيًّا".

العاجل  العالج  على  الطفلة  ح�شول  عدم 
اأّدى لوفاتها

د الطبيب املعاِلج للطفلة د.ح�ضام اأبو �ضفّية يف  يوؤكِّ
اأبو  "القد�س" اأنرَّ الطفلة مريا  حديٍث خا�س ملجلة 
عقل دخلت امل�ضت�ضفى وهي تعاين من اإ�ضهال �ضديد 
مة، وجرى التعامل مع  اأو�ضلها ملرحلة جفاف ُمتقدِّ

احلالة َوْفَق الأ�ضول والنُُّظم املتعاَرف عليها طبيًّا.
كمال  مب�ضت�ضفى  الأطفال  ق�ضم  مدير  وُي�ضيف 
على  اأيام  ع�ضرة  مرور  "بعد  �ضفّية:  د.اأبو  عدوان 
عدم ا�ضتجابة الطفلة للعالج، ا�ضت�ضرنا م�ضت�ضفى 
لع  اطرَّ حيُث  لالأطفال،  �ضي  التخ�ضُّ الرنتي�ضي 

تو�ضيات  لنا  موا  وقدرَّ احلالة،  على  هناك  الأطباء 
لوجود  نظًرا  احلليب  من  معنيرَّ  نوع  ِبا�ضتخدام 
بنا  فجررَّ اله�ضمي،  اجلهاز  يف  الطفلة  لدى  م�ضكلة 
اآخر  نوًعا  وجربنا  ينجح،  ومل  به  ى  املو�ضَ احلليب 
الطفلة  كانت  الفرتة  هذه  ويف  ا،  اأي�ضً ينجح  ومل 
راجعت  وقد  متقّدمة،  جفاف  مراحل  تدخل 
الأطباء  فرّجح  اأخرى،  مرًة  الرنتي�ضي  م�ضت�ضفى 
هناك اأن تكون لدى الطفلة م�ضكلة وراثّية ما، وقد 
الطفلة يف  لعالج  با�ضت�ضدار حتويل  الأهل  وعدُت 
نا فعلنا كّل ما ن�ضتطيع اأن  اأرا�ضينا املحتلة نظًرا لأنرَّ

نقوم به َوْفَق الإمكانيات املتاحة لدينا".
تفاقمت  الطفلة  حالة  اأنرَّ  اإىل  �ضفية  د.اأبو  وُي�ضري 
اإحدى  يف  مفاجئة  �ضريري  موت  حالة  يف  ودخلت 
احليوية،  العالمات  معظم  فقَدت  حيُث  الليايل، 
"مترَّ ا�ضتدعائي ب�ضكٍل عاجل بعد منت�ضف  ويقول: 
ب�ضبب  لديها  الدموية  الأوردة  و�ضوح  لعدم  الليل 
ووجدتها  تعانيها،  التي  ال�ضديدة  اجلفاف  درجة 
�ضديدة  اأطرافها  وكانت  �ضريري،  موت  حالة  يف 
فقمُت  ا،  جدًّ �ضعيفًة  قلبها  ونب�ضات  البودة 
ل�ضخِّ احلديد  �ضاقها  بداخل عظام  برتكيب حقنة 
من خاللها مبا�ضرة، وهذه طريقة متعاَرف عليها 
ب�ضكٍل  احلقنة  زرع  يف  جنحنا  وقد  وعامليًّا،  علميًّا 
يف  احليوية  عالماتها  الطفلة  وا�ضتعادت  اآمن 

اللحظات الأخرية".
لون  بداأ  �ضاعة  واأربعني  ثمانية  مرور  "بعد  وُيتابع: 
الطفلة  اأهل  فربط   ، يتغريرَّ الُيمنى  الطفلة  �ضاق 
الأمر تلقائيًّا بحقنة العظم التي اأخذتها ابنتهم يف 

الأ�شعدة  على  متالحقة  واأزماٍت  كارثٍي  و�شٍع  من  غزّة  قطاع  م�شت�شفيات  ُتعاين 
رة للحالت احلرجة، ول  كاّفًة، فال م�شتلزمات طبية كافية، ول حتويالت عالجّية ُمي�شَّ
اإىل مرحلة �شحِّ الأدوية ما  اإىل جانب الو�شول  وقود لت�شيري عمل املرافق الطبية، 
بني فينة واأخرى، وهذا اأحد امللفات التي تدهورت جرّاء احل�شار الذي يفر�شه الحتالل 

الإ�شرائيلي على قطاع غزّة.

ملف ال�شحة يف قطاع غزّة.. 
و�شٌع كارثيٌّ واأزماٌت متالحقٌة



15

ه  اأنرَّ وتكراًرا  مراًرا  �ضرحنا  نا  باأنرَّ الِعلم  مع  �ضاقها، 
اأيرَّة عالقة مبا حدث ل�ضاق الطفلة"،  لي�س للحقنة 
ناجًتا  الطفلة مل يكن  اأ�ضاب �ضاق  اأنرَّ ما  اإىل  ه  ونورَّ
اجلميع،  اعتقد  كما  للعظم  احلقنة  مالم�ضة  عن 

لأنرَّها اأ�ضاًل ُتزرع يف العظم.
اإىل  الطفلة  حتويل  بعد  اأنرَّه  �ضفّية  د.اأبو  ويذكر 

العالج  لتلقي  املحتّلة  الأرا�ضي 
ت�ضخي�س  يف  جاء  الالزم، 
من  تعاين  الطفلة  اأنرَّ  احلالة 
املناعة،  �ضعف �ضديد يف جهاز 
ح�ضا�ضية  م�ضابة مبر�س  واأنرَّها 
اإ�ضابتها  جانب  اإىل  احلليب، 
مبر�س الهيموفيليا، وهو مر�س 
ناجم عن خلل جيني ترتفع معه 
بالتجلُّط  الإ�ضابة  احتمالية 
الدموي يف حالة اإ�ضابة املري�س 

باأّي التهاب اأو خلل يف اجل�ضم.
لو  رمبا،  التي  مريا  وعادت 
غّزة،  غري  مكاٍن  يف  كانت 
حلالتها  منا�ضًبا  عالًجا  وتلّقت 
املر�ضية، اأو لو اأنرَّها ح�ضلت على 
حتويل عالجي عاجل يف الوقت 
م�ضت�ضفى  اإىل  لنجت،  املنا�ضب 
ع  لُتودِّ لالأطفال،  الرنتي�ضي 

�ضريري  موت  حالة  دخولها  اإثر  اأيام  بعد  احلياة 
ت اإىل برت �ضاقها ال�ضغرية. مماثلة للتي اأدرَّ

لت وزارة ال�ضحة بغّزة، جلنة  وعلى اإثر ذلك، �ضكرَّ

حتقيق موؤلرَّفة من كبار ا�ضت�ضاريي جراحة الأوعية 
للوقوف  بغّزة،  الأطفال  طب  وا�ضت�ضاريي  الدموية 
ق�ضيتها  لت  حتورَّ التي  الطفلة  عالج  حيثيات  على 
اإىل ق�ضية راأي عام، تبنيرَّ يف نتائجها اأنرَّ ما حدث 
ت يف  اأدرَّ هو دخول الطفلة يف حالة جفاف �ضديدة 
اإىل  اأّدى  ال�ضاق  يف  حاد  دموي  جتلُّط  اإىل  النهاية 

موتها.

يف  ال�شحية  اخِلدمات 
ف دة بالتوقُّ غّزة مهدَّ

ال�ضحية  اخلدمات  �س  تتعررَّ
تهديد  اإىل  غّزة  يف  برّمتها 
حلظة  اأّي  يف  بالتوقُّف  جدي 
لدى  الوقود  نفاد  ب�ضبب 
لوزارة  التابعة  الطبية  املرافق 
ال�ضحة يف ظلِّ اأزمة الكهرباء 
ال�ضياق  هذا  ويف  اخلانقة. 
التعاون  ق�ضم  مدير  ُي�ضري 
يف  ال�ضحة  وزارة  يف  الدويل 
اإىل  مهادي  اأبو  اأ�ضرف  غّزة 
القطاع حتتاج  اأنرَّ م�ضت�ضفيات 
نحو 450،000 لرت من الوقود 
ا، ف�ضاًل عن اأنرَّ ع�ضرات  �ضهرًيّ
عمرها  ا�ضتنفدت  املوّلدات 
ت�ضبح خارج اخلدمة  اأن  ع  املتوقرَّ ومن  الفرتا�ضي 

يف اأّية حلظة. 
والذي  ع�ضرة،  الثنتي  احل�ضار  �ضنوات  اإفرازات 

غزّة| حممد الذهبي

قطاع  على  الإ�ضرائيلي  الحتالل  �ضلطات  ُتطبقه 
غّزة ب�ضورٍة بعيدٍة كّل الُبعد عن مالمح الإن�ضانية، 
ف عند هذا احلد فقط، بل جعلت مراكز  مل تتوقرَّ
غّزة  حمافظات  على  عة  موزرَّ عديدة  اأولّية  رعاية 
وعلى  حلظة،  اأية  يف  بالإغالق  دًة  ُمهدرَّ اخلم�س 
ِخدماته  ُيقّدم  الذي  بيت حانون  راأ�ضها م�ضت�ضفى 

لأكرث من 350،000 ن�ضمة.
غّزة  يف  ال�ضحة  وزارة  ِبا�ضم  الناطق  ر  حذرَّ وقد 
من  "القد�س"،  مع  حديٍث  يف  القدرة،  د.اأ�ضرف 
عن  القطاع  يف  اأ�ضا�ضية  �ضحية  مراكز  توقُّف 
الوقود  اأزمة  اأنرَّ  ومن  للمواطنني،  ِخدماتها  تقدمي 
قد دخلت مرحلة حرجة ل ميكن احتمالها، واأ�ضار 
اإىل اأنرَّ الأيام القليلة القادمة �ضتكون كفيلة بتوقُّف 
يف  ال�ضحية  واملراكز  امل�ضت�ضفيات  من  عدد  عمل 

ر اأي �ُضُبل حلل وتطويق الأزمة. ظلِّ عدم توفُّ
جممع  باإغالق  القدرة،  بح�ضب  الأزمة،  د  وُتهدِّ
ال�ضفاء الطبي، وهو امل�ضت�ضفى احلكومي املركزي 
يف قطاع غّزة، وجممع نا�ضر الطبي، خالل ثالثة 
خالل  النّجار  يو�ضف  اأبو  وم�ضت�ضفى  اأ�ضابيع، 
ع�ضرة  خالل  حانون  بيت  وم�ضت�ضفى  اأ�ضبوعني، 

اأيام فقط.
ا  اأي�ضً الدوائية  الإمكانات  اأنرَّ  اإىل  القدرة  وملرَّح 
باتت ُم�ضتنَزفة بفعل ت�ضديد احل�ضار الإ�ضرائيلي 
مر�ضى  من   %90 اأن  واإىل  الأخرية،  الآونة  يف 
ر لهم عالج يف غّزة ب�ضبب نفاده  ال�ضرطان ل يتوفرَّ
باإنهاء  ُمطالًبا  ال�ضحة  وزارة  م�ضتودعات  من 
معاناة املر�ضى وتوفري الأدوية والتحويالت الطبية 

اخلارجية لهم.
ومن اجلدير بالذكر اأنرَّ اأكرث من 6100 من مر�ضى 
الأطفال،  من  و460  ال�ضن،  ِكبار  من  ال�ضرطان 
لالأورام  عالًجا  يتلقون  ن  ممرَّ مري�س  و1700 
الرعاية  ومراكز  موؤ�ّض�ضات  �ضمن  ال�ضرطانية 
اليوم  باتوا  الفل�ضطينية،  ال�ضحة  لوزارة  التابعة 

حمرومني من حقهم يف العالج.
فال  الداكنة،  الألوان  بكلِّ  حكاية  واملوت،  غّزة.. 
ول  العذابات،  من  غّزة  اأهل  رحم  الأر�س  طوب 
من  اأكرث  �ضُيم�ضي  متى  فاإىل  ال�ضّجان،  نريان 
ومتى  الآلم،  طريق  يف  م�ضريهم  مواطن  مليويَن 
�ضينفد �ضيل الويالت التي بات ُيعانيها اأ�ضغر طفل 

يف غّزة، واأكب رجٍل وامراأة!

د.اأ�شرف القدرة: الإمكانات 
ا باتت  الدوائية اأي�شً
م�شتنزَفة بفعل ت�شديد 
احل�شار الإ�شرائيلي يف 
الآونة الأخرية

حممود عقل: بعد 
معاناة وتهرُّب زادت 
مدته عن الأ�شبوعني ما 
بني م�شت�شفى عدوان 
وم�شت�شفى الدرة، ح�شلنا 
على حتويل عاجل لالأرا�شي 
املحتّلة، ولكن �شاق مريا 
ا كانت قد تلفت نهائيًّ
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اأجندة  ا�ضتهدفت  الإطار،  هذا  ويف 
واملجتمعية  الرتبوية  الحتاد  �ضات  موؤ�ضرَّ
م�ضتوى  على  طفاًل   )620( ال�ضيف  هذا 
خميرَّمات لبنان من خالل تنظيم الأن�ضطة 
الذين  الأطفال  ريا�س  ملنت�ضبي  الرتفيهية 
كما  البتدائية.  املرحلة  اإىل  �ضينتقلون 
ا�ضتهدف الحتاد )513( طفاًل بن�ضاطات 
بينهم  و�ضور،  �ضيدا  يف  نا�ضطة  تعليمية 
وب�ضع  �ضوريا  خمّيمات  من  نازحون 
ا�ضتفاد  اأخرى،  ناحية  من  اللبنانيني. 
اأكرث من )150( امراأًة وطفاًل من اأن�ضطة 

ذها مراكز ال�ضتماع. عة ُتنفِّ مهارات متنوِّ
مركز ال�شهيدة هـدى �شعالن للتدعيم 

الدرا�شي يف عني احللوة
هدى  ال�ضهيدة  مركز  م�ضوؤولة  تعتب 
�ضعالن املربية "هدى �ضليمان "اأنرَّ ظاهرة 
"الأونروا"  ال�ضفوف يف مدار�س  اكتظاظ 
واحدة من الأ�ضباب املهّمة لتوّجه الن�ضاط 
املهارات  تعزيز  نحو  للمركز  ال�ضيفي 
اأجندة  على  عالوًة  لالأطفال،  الرتبوية 
عمل اليوني�ضيف كجهة داعمة. وا�ضتهدف 
الن�ضاط َوْفَق حديثها )52( طفاًل تراوحت 
اأعمارهم بني )7 اإىل 13( عاًما، من تالميذ 
املرحلة التاأ�ضي�ضية يف مدار�س "الأونروا"، 
لتاأهيلهم باأ�ضا�ضيات )اللغة العربية، اللغة 
نهم  الإنكليزية، مادة الريا�ضيات(، ما مُيكِّ
املتو�ّضط  التعليم  مرحلة  اإىل  النتقال  من 

من دون م�ضّقة وعناء كبرَيين.
التالميذ  تق�ضيَم  الأمر  "تطلرَّب  وُت�ضيف: 
اإىل  امل�ضتوى  اختبار  نتائج  بح�ضب 
على  ُفِرزوا  للم�ضتوى،  وِتبًعا  جمموعات، 
ال�ضفوف. ويوجد يف املركز خم�ضة �ضفوف 
اأ�ضلوب  املعلِّمات  اّتبعت  وقد  درا�ضية. 
جهدهن  وبذلن  الالمنهجي،  التعليم 
التقليدية  التعليم  مات  مقوِّ ل�ضتبدال 
عمل  اأوراق  اإىل  و�ضبورة،  وورقة  قلم  من 
ون�ضاطات تربوية هادفة، لتحفيز الأطفال 

والكلمات،  احلروف،  على  ف  التعرُّ على 
حتديد  ومترَّ  اللعب.  خالل  ومن  والأعداد، 
والأخرى  احل�ضة  وبني  احل�ضة،  مدة 
ر من قيود  �س ولهو، للتحرُّ توجد ف�ضحة تنفُّ

التعليم الر�ضمي".
جهدنا  اأق�ضى  "نبذُل  �ضليمان:  وتكمل   
اأنرَّ  ًة  خا�ضّ التعلُّمّية  قدراتهم  لتعزيز 
بنتائج  مقارنًة  كافية  غري  مـدة  �ضهرين 
اختبار امل�ضتوى من جهة، وال�ضعوبات التي 
ينتظرها التالميذ ب�ضبب اأزمة "الأونروا" 
من  التعليمية  امل�ضرية  على  وتداعياتها 
خل�ضوع  بالتنويه  وتختم  اأخرى".  جهة 

لختبار  الن�ضاط  نهاية  يف  امل�ضتهَدفني 
اإىل جانب تنظيم  الدورة،  م�ضتوى ما بعد 
على  لالأطفال  ترفيهية  رحالت  الحتاد 

ح�ضابه.
احللوة،  )عني  ال�شتماع  مركزا 

ع املع�شوق( وجتمُّ
ترى م�ضوؤولة مركَزي ال�ضتماع يف الحتاد 
اخت�ضا�ضية ِعلم النف�س التحليلي النظمي 
التوا�ضل  و�ضائل  �ضليمان" بانت�ضار  "رانيا 
ذكي،  )هاتف  امل�ضتحَدثة  الجتماعي 
اإنرتنت، حا�ضوب، اإلخ(، م�ضدر اإلهاء يثني 
الإيجابي، وحتديًدا  الواقعي  التوا�ضل  عن 
على م�ضتوى توا�ضل الأهل مع الأطفال، ما 
ـد  يت�ضبرَّب بتن�ضئة غري �ضوية لالأطفال، وتوؤُكِّ
اأنرَّ "التوا�ضل الإيجابي وتقّبله وا�ضتخدامه 
كتقنية ومهارة توعوية ـ تربوية يتمُّ بنجاح 
من خالل الخت�ضا�ضيني وح�ضب، لأّنه يف 
�ضوؤاًل  �ضخ�س  اأي  طرَح  وبحال  ما،  مكان 
فنيًّا فالخت�ضا�ضي  اأو  ا  تقنيًّ ا�ضتف�ضاًرا  اأو 
وحده ميلك القدرة على التعاطي الإيجابي 
ل�ضتخدام  النظرة  اأنرَّ  ًة  خا�ضّ ذلك،  مع 
ال�ضغط،  اأو  والإكراه  التاأنيب  اأو  ال�ضراخ 
ما  ال�ضرب،  وحّتى  العاطفي  واحلرمان 
زالت موجودة ومُيار�ضها الكثريون واأحياًنا 

بدون ق�ضد".
ـذ  "نفرَّ "القد�س":  ملجّلة  �ضليمان  وت�ضيف   

مراكز احتاد املراأة يف خمّيمات لبنان..
ا�شتثماٌر للعطلة ال�شيفية لتن�شئٍة وطنّيٍة وتربيٍة �شوّيٍة لالأطفال

حتتلُّ التن�صئة ال�صليمة 
اأولويات املجتمعات 
وال�صعوب ل�صمان 
م�صتقبلها وتطوير 
حياتها نحو االأف�صل. 
�صات  وت�صتغلُّ موؤ�صرَّ
االحتاد العام للمراأة 
الفل�صطينية العطالت 
ال�صيفية لتكثيف 
اأن�صطتها الهادفة اإىل 
م�صاعدة االأطفال 
ي  واالأُّمهات على تخطِّ
�صغوط احلياة 
اليومية وتهيئتهم 
للعام الدرا�صي املقبل، 
وذلك عرب اأن�صطة 
المنهجية بعيًدا عن 
الروتني اليومي، 
نظًرا حلاجتهم املا�ّصة 
للتوجيه والعناية 
والرعاية، وحمايًة 
للفتية من التيه 
واالنحراف.
تقرير: وليد دربا�س

هدى �شليمان: مركز هدى 
زيدان ُيعزِّز املهارات الرتبوية 

التعلُّمية للتالميذ يف 
املرحلة التعليمية الأ�شا�شية 

لت�شهيل انتقالهم للمرحلة 
املتو�شطة

ازدهار عطوات: 
ن�شاطات مركز ال�شداقة 
ال�شيفّية ترتّكز حول دعم 

ا، والتنفي�س  التالميذ تربويًّ
عن حالة الحتقان وال�شغط 

التي يعانيها الأطفال
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مركزا ال�ضتماع ن�ضاطاتهما ال�ضيفية بتوجيه ر�ضائل 
دة،  اأ�ضا�ضية يف عّدة اجتاهات وبعناوين توعوية حُمدرَّ
منها: الرتبية الإيجابية، وحماية الطفل من العنف، 
هذه  ا�ضتهدفت  وقد  وغريها.  ترفيهية  واأن�ضطة 
الن�ضاطات )103( اأطفال تراوحت اأعمارهم ما بني 
والنازحني  املخيرَّمات  اأهايل  من  عاًما  اإىل 18(   5(
كيفّية  حول  ومتحورت  �ضوريا،  من  الفل�ضطينيني 
ي�ضتخدم  وكيف  عنف،  بدون  اللرَّعب  مفهوم  اإي�ضال 
الأطفال اأيديهم واأرجلهم ب�ضكل �ضحيح، وذلك من 
ومتارين  تنظيمها،  التي جرى  اللعب  خالل حلقات 
ز  حُتفِّ وت�ضغيلية  تن�ضيطية  األعاًبا  ب�ضفتها  دة  حمدرَّ
الأطفال على امل�ضاركة والتوا�ضل واحلوار مع الآخـر 

من دون عنف".
اأربع  ا  اأي�ضً ال�ضيفي  الن�ضاط  ن  "ت�ضمرَّ وُتردف: 
اثنتان  الإيجابية،  بالرتبية  جل�ضات توعية لالأُّمهات 
يف عني احللوة، ومثلهما يف املع�ضوق، ا�ضتهدفت ما 
عاًما،  و50(  ما بني )24  ُم�ضاركًة  يزيد عن )57( 
اجل�ضدي  امل�ضتوى  على  الطفل  منو  حول  ومتحورت 
عن  بعيًدا  الإيجابية  والرتبية  والنف�ضي  والعقلي 

�س، وبدون عنف". التمييز والتحرُّ
جل�ضة  َذت  ُنفِّ للم�ضنني،  �ضنابل  مركز  مع  وبالتعاون 
حوار يف مركزه يف خميرَّم الر�ضيدية اأدارتها ال�ضيدة 
من  جمموعًة  خاللها  وا�ضتهدفت  �ضليمان"،  "رانيا 
يقابلها جمموعة من  ن مبرتبة جد وجدة  ال�ضِّ كبار 
التي  الأحاديث  ت�ضّمنت  اأمهات،  ومبرتبة  بناتهم 
اخلبات  على  الأمهات"  ـ  "البنات  خاللها  وقفت 
الرعاية  لناحية  دورهن  ومتّيز  للجّدات،  الرتبوية 
ن�ضحهم  ذلك  يف  مبا  الأبناء،  وتقبُّلهم  والعناية 
الكالم  اأو  احلزم  اأ�ضاليب  ل�ضتخدام  اللجوء  بعدم 
احلاد يف البيت اأو مع الأطفال، و�ضرورة اأن يتقا�ضم 
بذلك  القيام  عدم  لأنرَّ  البيت،  الأدوار يف  الزوجان 

يعني الفو�ضى.
يف  ال�شمايل  الربج  )خميَّم  ال�شداقة  مركز 

�شور(
عطوات"  "ازدهار  املربية  املركز  م�ضرفة  ُتدِرج 
ن�ضاط  الأول  �ضَقني،  �ضمن  ال�ضيف  مو�ضم  ن�ضاط 
دعم تربوي مترَّ بعد ا�ضتخال�س نتائج تقييم امل�ضتوى 
ومفاده  املخيرَّم،  يف  "الأونروا"  لتالميذ  التف�ضيلي 
وتدنٍّ  الإنكليزية  اللغة  لديهم يف  وجود �ضعف كبري 
يف مهارات اللغة العربية والريا�ضيات، وعلى �ضوئه 
معلِّمات  )خم�س  املركز  واإمكانّيات  لقدرات  وبناء 
وخم�ضة  متطّوعات،  وخم�س  اخلبة،  ذوات  من 
�ضفوف درا�ضية، و�ضاحة للعب(، ا�ضتهدف البنامج 

تالميذ  من   )109(
تالميذ  وبينهم  املخيرَّم، 
نازحون  فل�ضطينيون 
على  عوا  ُوزِّ �ضوريا،  من 
 20( مبعدل  ال�ضفوف 
ال�ضف،  يف   )25 اإىل 
ا  درا�ضيًّ تدعميهم  يتم 
بالتن�ضيق مع اليوني�ضيف، 
واآب  متوز  �ضهري  طيلَة 
باّتباع طرق تعليم تربوي 
تقليدي"،  "غري  نا�ضط 
يف  يخ�ضعوا  اأن  على 
لفح�س  الن�ضاط  نهاية 

تقييم امل�ضتوى.
الثاين،  ال�ضق  ا  اأمرَّ
عن  للتنفي�س  فيهدف 
حالة الحتقان وال�ضغط 
الأطفال،  يعانيها  التي 
وتنمية  عنهم،  والرتويح 
م  ُينظِّ لذا  قدراتهم، 
تت�ضّمن  ن�ضاطات  املركز 
قدرات  تنمية  األعاب 
ومنها  وعقلية،  فكرية 
على �ضبيل الذكر: )لعبة 
املكّعبات،  لعبة  البدل، 
لعبة  ال�ضطرجن،  لعبة 
احل�ضاب،  لعبة  الأرقام، 

القدرات  ُتَنّمي  واأخرى  وغريها(، 
)لعبة  ومنها  واحِل�ضية  اجل�ضدية 
الر�ضم،  القدم،  كرة  الأرجوحة، 
ا�ضتك�ضاف  جولت  الرايل، 
يف  نظافة  بحملة  م�ضحوبة 
يف  تنّزه  رحلة  اإىل  و�ضوًل  املخيم، 

الطبيعة(.
ب�شي�شو  معني  ال�شهيد  رو�شة 

)خميَّم الر�شيدية(
ب�ضي�ضو  معني  ال�ضهيد  رو�ضة  م  ُتنظِّ
تكت�ضب  لالأطفال  �ضيفية  ن�ضاطات 
الطابع الرتفيهي اأكرث من الرتبوي 
الرتبوية  امل�ضرفة  َوْفَق  عام  ب�ضكٍل 
الأطفال  حلاجة  ح�ضني"  "عطاف 
عاٍم  بعد  اأنف�ضهم  عن  للرتويح 

درا�ضيٍّ طويل.

وُت�ضيف: "مدة الن�ضاط )12( يوًما، 
وهو ي�ضتهدف )50( م�ضارًكا باأعمار 
عاًما،   )12 اإىل   6( بني  ما  ترتاوح 
ن مو�ضوعات وطنية لتعريف  ويت�ضمرَّ
فل�ضطني،  كـ)م�ضاحة  ببلده  الطفل 
الزراعة،  واملدن،  القرى  العا�ضمة، 
اإىل  ور�ضومات(،  اأغاين  الرتاث، 
احلـر،  والر�ضم  الأ�ضغال  جانب 
والقفزات والأراجيح وال�ضرخات".

 وت�ضيف نائب امل�ضرفة املرّبية توفيقة 
ف الأطفال اإىل موا�ضع  العلي: "يتعررَّ
�ضرية  الإ�ضالم،  )اأركان  دينية 
الر�ضول الأكرم، الأنا�ضيد(، وق�ضايا 
بيئية و�ضحّية، كما يت�ضّمن الن�ضاط 
ثالث رحالت اإىل منتزه القا�ضمية، 
وثالثة  الر�ضيدية،  ل�ضاطئ  واأخرى 

للحديقة العاّمة يف �ضور".

عطاف ح�شني: 
تكت�شب ن�شاطات 

رو�شة ال�شهيد 
معني ب�شي�شو 

الطابع الرتفيهي 
ب�شكل عام حلاجة 

الأطفال للرتويح عن 
اأنف�شهم بعد عاٍم 

درا�شيٍّ طويل

رانيا �شليمان: 
نعمل يف مركزَي 
ال�شتماع على 

حتفيز الأطفال على 
امل�شاركة والتوا�شل 
واحلوار مع الآخـر من 

دون عنف
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اإىل  اإّل احلنني  ُيوازيه  اإىل �شوريا ل  احلنني 
فل�شطني

ر�ضا اجلعفري هي اأُم ل�ضتة اأبناء، ا�ضّطرت للنزوح 
مع عائلتها اإىل خميرَّمات �ضمايل لبنان بفعل احلرب 
الدائرة يف �ضوريا. ويف حديث ملجّلة "القد�س" تقول 
طريق  على  تقع  منطقة  يف  ن�ضكن  "ُكّنا  اجلعفري: 
وبداأ  احلرب  اندلعت  وعندما  دم�ضق،  يف  املطار 
رنا النزوح  اأولدنا، فقررَّ الق�ضف، خفنا على �ضالمة 
ت  حطرَّ الظروف  ب�ضبب  ولكن  مثاًل،  كرتكيا  بلد  اإىل 
لبنان، وع�ضنا ظروًفا معي�ضيًة �ضعبًة  بنا الرحال يف 

ر املال". ب�ضبب عدم توفُّ
التي  �ضوريا  اإىل  العودة  ى  "نتمنرَّ اجلعفري:  وُت�ضيف 
ر اآباوؤنا واأجدادنا من ُمدنهم  ينا فيها بعدما ُهجِّ تربرَّ
اإىل  فحنيننا   ،1948 عام  فل�ضطني  يف  وُقراهم 
اإّل احلنني  ُيوازيه  ول  ُيعادله  ل  �ضوريا  خميرَّماتنا يف 
د: "لو حّتى بدنا نرجع على كوم  اإىل فل�ضطني". وتوؤكِّ
ا نوًعا  اآمًنا وم�ضتقرًّ تراب وخيمة املهم يكون الو�ضع 
ما. مطلبنا الوحيد هو الأمان، وترجع �ضوريا مثل قبل 

واأف�ضل، ونعي�س عي�ضة كرمية نحنا وولدنا". 
ا النازحة الفل�ضطينية منال "اأم حممد"، وهي من  اأمرَّ
"اأ�ضعُر  فتقول:  �ضوريا،  يف  ال�ضرقية  الغوطة  �ُضّكان 
واإىل  �ضفد  الفل�ضطينية  مدينتي  اإىل  العودة  بحنني 

�ضوريا".
اإىل  نعود  اأن  يف  م�ضكلة  اأّية  لدينا  "لي�ضت  وتردف: 
واأن  ال�ضابق،  يف  كما  باأمان  نعي�س  اأن  املهم  �ضوريا، 
يحظى اأولدنا باأف�ضل تعليم" م�ضريًة اإىل اأنرَّ معظم 
م�ضاعدات  على  اليوم  يعي�ضون  �ضوريا  من  النازحني 
اإيجار  كلفة  لتوفري  تكفي  بالكاد  والتي  "الأونروا"، 

البيت.
وحول زيارة وفد القيادة الفل�ضطينية اإىل �ضوريا قالت 
اهلل  بارك  ومهّمة.  اإيجابية  خطوة  "هي  حممد:  اأم 
ال�ضرعي  املمثِّل  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  جهود 
"ِبِهْمنا  واأ�ضافت:  الفل�ضطيني".  ل�ضعبنا  والوحيد 
واأح�ضن  قبل  من  كانت  ما  مثل  بيوتنا  ر  نعمِّ نرجع 
باإذن اهلل، ما عّنا اأي م�ضكلة لو قعدنا على الأنقا�س 
يف املرحلة الأوىل، ولكن اأهم �ضي اأن ي�ضتتب الأمان 

من جميع النواحي".
�شنعود اإىل خميَّم الريموك لإعادة اإعماره 

اأبو النعاج، النازح من خميرَّم الريموك  ي�ضف يا�ضر 
احلرب  قبل  املعي�ضي  و�ضَعُه  الفل�ضطينيني،  لالجئني 
خم�ضة  من  موؤلرَّفة  اأ�ضرة  ربُّ  "اأنا  قائاًل:  �ضوريا  يف 
د مقاولت  اأفراد. كنُت اأعمل م�ضاعد مهند�س وُمتعهِّ
كنُت  وقد  اخل�ضو�س،  وجه  على  الديكور  جمال  يف 
ا اإىل حدٍّ كبرٍي حتى جاءت هذه الأزمة،  مرتاًحا ماديًّ
ل بل هذا الكابو�س، الذي اأعادنا مئة �ضنة اإىل اخللف، 
فا�ضطررنا اإىل مغادرة �ضوريا، وكانت وجهتنا لبنان، 

وحتديًدا خميرَّم البداوي يف ال�ضمال".
وي�ضيف اأبو النعاج والدمعات تنهمر من عيَنيه: "لقد 
ل وع�ضنا اأياًما مريرًة ل يعلم بها اإّل اهلل،  �ضعرنا بالذُّ
وكّنا كلرَّ يوم نقوُل غًدا نعود، �ضهر اأو �ضهران ونعود، 
نا على  ت �ضبع �ضنوات على تهجرينا، ولكنرَّ وها قد مررَّ
ال�ضاهد  الريموك،  خميرَّم  اإىل  �ضنعود  نا  باأنرَّ يقني 
وتعلرَّمنا،  ترّبينا  ففيه  عرفناها،  اأيام  اأحلى  على 
رجالت  اأعظم  فيه  ُدِفَن  الذي  ال�ضهداء  خميرَّم  وهو 

النازحون من خميَّمات �شوريا: 
حنني ينتابهم وحت�شريات على قدٍم و�شاٍق للعودة

  اإثر احلرب التي �شهدتها �شوريا منُذ 
مات  العام 2011 وجَد اأبناء املخيَّ
الفل�شطينية يف �شوريا اأنف�شهم ُمرَغمني 
على النزوح اإىل وجهاٍت خمتلفة بحًثا عن 
املالذ الآمن لعائالتهم، ومن بينها لبنان. 
ورغم جناحهم يف تفادي اأهوال احلرب، فاإنَّ 
النازحني الفل�شطينيني من �شوريا يعي�شون 
معاناًة قاهرًة وظروًفا اجتماعّيًة ومعي�شيًة 
ف وطاأتها عليهم  �شعبًة يف لبنان ل ُيخفِّ
اليوم �شوى �شوقهم وحت�شرياتهم للعودة 
تهم املوؤّقتة على  القريبة اإىل �شوريا حمطَّ
طريق العودة اإىل فل�شطني، كما يروون 
ملجّلة "القد�س".
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العامل، كالقادة اأبو جهاد الوزير، وفتحي 
ال�ضقاقي وغريهم".

ل  الريموك  "خميرَّم  النعاج:  اأبو  ويردف 
تفا�ضيله  فكلُّ  تفكريي،  عن  حلظًة  يغيب 
والبيوت  كالأزّقة  اأمامي،  ماثلًة  زالت  ما 
ولقبه. ِبا�ضمه  كلٌّ  والأ�ضخا�س  واملحالت 
فيه  لي�ضكن  املخيرَّم  اإىل  عاد  �ضديٌق  ويل 
�ضقف،  بال  بيته  يف  ف�ضكن  حتريره،  بعد 
املخيرَّم،  ُحبِّ  عن  تعبري  اأ�ضدق  وذلك 
غادروا  ن  مِمرَّ اأعرفهم  َمن  جميع  اإنرَّ  بل 
دون  ُيوؤكِّ وغريها  واأملانيا  ال�ضويد  اإىل 
بالد  الإقامة يف  للتخلِّي عن  ا�ضتعدادهم 
ذلك  اأمكنهم  حلظة  والعودة  الغرتاب 
فَمن  اإعماره،  وُيعيدوا  املخيرَّم  لي�ضكنوا 
يعود  اأن  بدرَّ  ل  الريموك  مياه  من  �ضِرب 

اإليه".
الفل�شطينية  املخيَّمات  اإعمار 
باملدن  �شوًة  اأُ اأولويًة  �شيكون 

ال�شورية
�ضوؤون  متابعة  مكتب  م�ضوؤول  د  ُيوؤكِّ  
�ضوريا يف خميرَّم  النازحني من خميرَّمات 
البداوي اأبو رامي خّطار يف حديثه ملجلة 
ت املوؤامرة  "القد�س" اأنرَّ "�ضوريا قد تخطرَّ
حربها  يف  وانت�ضرت  لها،  ت  اأُِعدرَّ التي 
دورها  با�ضتعادة  وبداأت  الإرهاب،  على 

حتقيق:
م�شطفى اأبو حرب

الوطني  امل�ضروع  ودعم  والقومي  العربي 
التحرير  منظمة  تقوده  الذي  الفل�ضطيني 
اللقاء  خالل  مترَّ  ما  وهذا  الفل�ضطينية، 
القيادي لـ"م.ت.ف" برئا�ضة ع�ضو جلنتها 
ام الأحمد بتعليماٍت مبا�ضرٍة  التنفيذية عزرَّ

من ال�ضّيد الرئي�س حممود عّبا�س".

وي�ضيف خّطار: "القيادة ال�ضورية اأعطت 
داٍت للقيادة الفل�ضطينية باأنرَّ املخيرَّمات  تعهُّ
زالت  وما  كانت  �ضوريا  يف  الفل�ضطينية 
حملرَّ ترحيب ال�ضعب ال�ضوري، وباأنرَّ اإعمار 
باملدن  اأُ�ضوًة  اأولوية  له  �ضيكون  املخيرَّمات 
ن�ضالية  عناوين  لأنرَّها  ال�ضورية،  والقرى 

ات للعودة اإىل فل�ضطني". وحمطرَّ
خميرَّمات  من  النازحني  "معاناة  ويتابع: 
تقلي�ضات  ظلِّ  يف  يوميًّا  تتفاقم  �ضوريا 
على  التقدميات  و�ضح  "الأونروا" 
ر فر�س العمل،  امل�ضتويات كافًة، وعدم توفُّ
اأهايل  لدى  اأ�ضا�ضيًّا  دافًعا  ل  �ضكرَّ ما  وهذا 
اإىل  بالعودة  اجلدي  للتفكري  املخيرَّمات 
ر كلرَّ اأ�ضباب العي�س  �ضوريا التي كانت ُتوفِّ

بكرامة لالجئني الفل�ضطينيني". 
من  العديد  "هناك  خّطار:  ويردف 
بالعودة  ا  جديًّ ُتفّكر  باتت  التي  العائالت 
دولة  �ضفارة  اأطلقته  الذي  الإعالن  بعد 
بلوائح  لتزويدها  لبنان  يف  فل�ضطني 
واأ�ضماء العائالت التي ترغب بالعودة اإىل 
الإ�ضكاليات  كلِّ  ملعاجلة  �ضوريا،  خميرَّمات 
بها  تتعلرَّق  التي  والإدارية  القانونية 
اأبدى  الذي  اللبناين  العام  الأمن  مع 
الأمور  هذه  لت�ضهيل  الكامل  ال�ضتعداد 
للعائدين الفل�ضطينيني اإىل خميرَّماتهم يف 

�ضوريا".
�ضعبنا  اأبناء  تعلُّق  اإىل  خّطار  وُي�ضري 
قيادتنا  ومبا�ضرة  �ضوريا  يف  مبخيرَّماتهم 
الفل�ضطينية التح�ضريات من اأجل �ضمان 
عودة الأهايل الآمنة اإليها لفًتا اإىل اأنرَّ ذلك 
متابعة  الفل�ضطينية  القيادة  من  يتطلرَّب 
خميرَّمات  اإىل  اأهلنا  عودة  بعد  امللف  هذا 
احتياجاتهم جلهة  على  والوقوف  �ضوريا، 
ما  وتوفري  الإعمار  واإعادة  ت  املوؤقرَّ ال�ضكن 

يلزم حلياة اآمنة وم�ضتقّرة.
الت�ضاوؤلت  تبقى  عودتهم،  حتى 
�ضتوؤول  ما  حول  املتعّددة  والفر�ضيات 
النازحني  حال  ل�ضان  اأو�ضاعهم  اإليه 
هم ُيجمعون  الفل�ضطينيني من �ضوريا، ولكنرَّ
يتمثرَّل  ثابت  وت�ضميم  واحدة  اإرادة  على 
ل مرة �ضُيعيدون  باأنرَّ "الذين بنوا املخيرَّم اأورَّ
اأخرى بانتظار العودة الأخرية  بناَءه مرًة 

اإىل فل�ضطني".

ر�شا اجلعفري: لو 
حّتى بدنا نرجع على كوم 
تراب وخيمة املهم يكون 

الو�شع اآمًنا وم�شتقرًّا 
نوًعا ما

اأم حممد: زيارة وفد 
القيادة الفل�شطينية اإىل 

�شوريا خطوة اإيجابية 
ومهّمة. بارك اهلل جهود 

ل  "م.ت.ف" املمثِّ
ال�شرعي والوحيد ل�شعبنا 

الفل�شطيني

يا�شر اأبو النعاج: 
م  �شنعود اإىل خميَّ

الريموك، ال�شاهد على 
اأحلى اأيام عرفناها، ففيه 

ترّبينا وتعلَّمنا، وهو 
م ال�شهداء الذي ُدِفَن  خميَّ
فيه اأعظم رجالت العامل

اأبو رامي خّطار: 
دت  القيادة ال�شورية تعهَّ

للقيادة الفل�شطينية 
باأنَّ اإعمار املخيَّمات 

�شيكون له اأولوية اأ�شوًة 
باملدن والقرى ال�شورية، 

ها عناوين ن�شالية  لأنَّ
ات للعودة اإىل  وحمطَّ

فل�شطني
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املتحدة  الأمم  مقاربة  كانت  واإن 
الناحية  من  املخيرَّمات  ملو�ضوع 
لطات املحلية  الإن�ضانية، اإّل اأنرَّ ال�ضُّ
املخيرَّمات  هذه  مع  تتعاَط  مل 
كانت  ا  اإمنرَّ نف�ضها،  الناحية  من 
اأمنية،  ناحية  من  دائًما  املقاربة 
كثري  يف  العالقة  م  اأزرَّ الذي  الأمر 
لطات املحلية  من الأحيان بني ال�ضُّ
والف�ضائل  املخيرَّمات  وقاطني 
الفل�ضطينية. واأ�ضبح ُينَظر اإىل كلِّ 
تهديٌد  اأنرَّه  على  املخيرَّم  يف  �ضاكن 
لأمن اجلوار، بينما احلقيقية هي 

عك�س ذلك.

�شيت املخيَّم
اللبناين  املواطن  ُيخفي  ل 
خوَفُه  م�ضتعار(  )ا�ضم  حممد 
�ضبا  خميرَّم  اإىل  الدخول  من 
له هو  بالن�ضبة  فاملخيرَّم  و�ضاتيال، 

الَقَتَلة  فيه  يختبئ  الذي  املكان 
احلقيقة  كانت  واإن  واملطلوبون، 
عك�س ذلك. حممد – ككرث مثله- 
مل يحاول اأن يدخل اإىل املخيرَّم ولو 
ال�ضورة  هذه  لك�ضر  واحدة  ملرة 
النمطية على الرغم من اأنرَّه على 
حممد  ويعزو  املخيرَّم.  من  مقربة 
نظرة  اإىل  النمطية  ال�ضورة  هذه 
الأجهزة الأمنية للمخيرَّمات، ويرى 
ُتخطئ يف  ل  الأمنية  الأجهزة  اأنرَّ 

نظرتها هذه اإىل املخيرَّمات.
ُيقنَعك  اأن  جاهًدا  حممد  ُيحاول 
بع�س  م�ضتذكًرا  نظره  بوجهة 
الأحداث التي جرت على اأطراف 
املخيرَّم وبع�س الإ�ضكالت الفردية 
قبل  املخيرَّم  اأهايل  رورَّعت  التي 
ز  مُييِّ ل  حممد  اجلوار.  اأهايل 
املخيرَّم،  باأمن  املخلِّني  بع�س  بني 
الذين  ل  الُعزرَّ املدنيني  وبني 

اأولدهم  تربية  هو  الوحيد  هّمهم 
وحت�ضيل قوتهم اليومي اإىل حني 

العودة.

م  ملخيَّ ال�شيا�شية  الظروف 
�شاتيال

التحرير  منظمة  خروج  مع 
بريوت  العا�ضمة  من  الفل�ضطينية 
الأحداث  وبعد   1982 العام  يف 
عامي  بني  املخيرَّم  �ضهدها  التي 
حركة  وان�ضحاب  و1987   1985
الفل�ضطيني  الوطني  التحرير 
اجلنوب،  خميرَّمات  اإىل  "فتح" 
ت�ضلرَّمت القوى املوالية ل�ضوريا اأمن 
الأمني  الفراغ  هذا  املخيرَّمات. 
"فتح"  اأحدثه خروج حركة  الذي 
اخلارجني  لبع�س  املجال  ف�ضَح 
�ضتار  خلف  للترََّلطي  القانون  عن 
املخيرَّم وارتكاب بع�س املمار�ضات 

منُذ اقتالِع الفل�شطيني 
من اأر�شه يف العام 
1948، ونزوح العائالت 
الفل�شطينية ق�شرًا اإىل 
دول اجلوار ومنها لبنان، 
دة  عهم يف اأماكن حمدَّ وجتمُّ
بداأت الأ�شئلة تكُث حول 
عات  عالقة هذه التجمُّ
الفل�شطينية باجلوار.
لت  عات التي حتوَّ هذه التجمُّ
مع مرور الزمن اإىل خميَّمات 
حتت رعاية الأمم املتحدة، 
ُتعدُّ ال�شاهد املتبقي على 
ك بها  نكبة فل�شطني، يتم�شَّ
اأهايل املخيَّم حلني عودتهم 
هم يريدون  اإىل اأر�شهم ل لأنَّ
اأن يحتلوا اأرا�شي غريهم، ول 
هم يتمتَّعون بِخدمات  لأنَّ
ممّيزة يف هذه املخيَّمات، 
هم يحاولون من  ا لأنَّ اإنَّ
كهم هذا احلفاظ  خالل مت�شُّ
على العادات والتقاليد 
الفل�شطينية التي حملوها 
معهم من فل�شطني وبقيت 
مالزمًة لهم يف خميَّمات 
ال�شتات.
بقلم: ح�شن بكري

املطلوبون
م �شربا و�شاتيال يف خميَّ
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ال�ضائنة رغم اأنرَّ معظم هوؤلء من 
خارج  ومن  املخيم،  بيئة  خارج 
وو�ضل  الفل�ضطيني.  الن�ضيج 
ن�ضيج  تغريرَّ  اأن  حد  اإىل  الأمر 
الفل�ضطينيون  فاأ�ضبح  املخيرَّم، 
ُهم الأقلية، بينما جتاوزت اأعداد 
وغريهم  وال�ضوريني،  اللبنانيني، 
اأرقام  اأ�ضعاف  اجلن�ضيات،  من 

�ُضّكان املخيرَّم الأ�ضليني.
عودة  ومع   ،2005 العام  ويف 
اإىل  "فتح"  وحركة  "م.ت.ف" 
القرار  كان  بريوت  العا�ضمة 
وهو  وا�ضًحا،  الفل�ضطيني 
َمن  كّل  وت�ضليم  "القت�ضا�س 
ارتكَب عماًل جرميًّا بغ�س النظر 
وكان  وانتمائه"،  جن�ضيته  عن 
جميع  عليه  اأجمعت  ما  هذا 
الف�ضائل، لكن على اأر�س الواقع 
تبنَيّ اأنرَّ عدًدا كبرًيا من املطلوبني 
التنظيمات  بع�س  بحماية  ُهم 
ل  التي  واللبنانية  الفل�ضطينية 
كان  وهنا  املخيرَّم.  اأهايل  مُتثِّل 
وتبنيرَّ  الف�ضائل  بني  ال�ضقاق 

اخليط الأبي�س من الأ�ضود.
 لذلك كان ل بدرَّ من ت�ضكيل قوة 
لالأمن الوطني الفل�ضطيني داخل 
�ضبط  تها  مهمرَّ �ضاتيال  خميرَّم 
اإىل  وت�ضليمهم  بالأمن  املخّلني 
غياب  رغَم  اللبنانية  ال�ضلطات 
الغطاء ال�ضيا�ضي اللبناين لعملها 
كبري  بعدد  دفع  ما  الأر�س،  على 
من عنا�ضرها للت�ضحية بُحرّيتهم 

لقاء احلفاظ على اأمن املخيرَّم.

م  خميَّ من  مطلوب  ق�شة 
�شاتيال

من  م�ضتعار(  )ا�ضم  ثائر 
يف  الوطني  الأمن  قوة  عداد 
مطلوًبا  اأ�ضبح  �ضاتيال  خميرَّم 
ب�ضبب  اللبنانية  ال�ضلطات  اإىل 

ثائر  وتهمة  القوة،  هذه  يف  عمله 
النار.  ككثريين غريه هي اطالق 
ثائر الذي اأ�ضبح مطلوًبا مل يكن 
ي�ضتعر�س قّوته يف �ضوارع املخيرَّم، 
بل كان ُيدافع عن اأمن املخيرَّم من 

اخلارجني عن القانون.
تعود ف�ضول رواية ثائر اإىل اأ�ضهر 
معلومات  توّفرت  بعدما  خلت 
يف  الوطني  الأمن  قوى  لعنا�ضر 
عدد  قيام  عن  �ضاتيال  خميرَّم 
املخيرَّم  الأ�ضخا�س من خارج  من 
املخيرَّم  اأطراف  على  بالختباء 
اأهايل  اإىل  رات  املخدِّ وبيعهم 
ر�ضد  عمليات  وبعد  اجلوار. 
داهَم  املجموعة  لهذه  ومتابعة 
اأوكار  الوطني  الأمن  عنا�ضر 
القانون، فما كان  اخلارجني عن 
بداأت  اأن  اإّل  املجموعة  هذه  من 
ورافقه  ثائر  على  النار  باإطالق 
مطلقي  على  باملثل  ردوا  الذين 
بع�س  حما�ضرة  وبعد  النار. 
القانون،  عن  اخلارجة  العنا�ضر 
اأحدهم،  على  القب�ُس  اأُلقَي 
لت�ضليمه  الأمنية  القوة  و�ضارعت 
لطات اللبنانية، وحتديًدا  اإىل ال�ضُّ

رات. اإىل مكتب مكافحة املخدِّ
حدثت  الكبى  الطامة  لكنرَّ 
ثائر  و�ضلت  اإذ  اأيام،  عّدة  بعد 
النار  اإطالق  بتهمة  جلب  مذكرة 
وقع  فكان  ماأهول،  مكان  يف 
اخلب كال�ضاعقة على ثائر، وهو 
لتوقيف  �ضالحه  ا�ضتعمل  الذي 
ل  ليتحورَّ القانون،  عن  اخلارجني 

بعدها اإىل خارج عن القانون.
من  واحدًة  اإّل  لي�ضت  ثائر  ق�ضة 
ال�ضّبان  من  كبري  عدد  ق�ض�س 
وجدوا  الذين  الفل�ضطينيني 
الدولة  اإىل  مطلوبني  اأنف�ضهم 
على  نار  اإطالق  بتهم  اللبنانية 
مع  الكامل  تعاونهم  من  الرغم 

خطر  لدرء  اللبنانية  ال�ضلطات 
اأمن  كما  اجلوار  اأمن  ُيهّدد 

املخيرَّمات.

يف  املطلوبون  بالأرقام.. 
م �شربا و�شاتيال خميَّ

عن  ُيقال  ما  كلِّ  من  الرغم  على 
خميرَّم �ضبا و�ضاتيال اإّل اأنرَّ عدد 
املطلوبني فيه ل يتجاوز 40 �ضابًّا، 
�ضكان  عدد  مقارنة  ت  مترَّ واإذا 
-البالغ  و�ضاتيال  �ضبا  خميرَّم 
بعدد  ن�ضمة-  األف   12 عددهم 
املطلوبني، فاإنرَّ الرقم يعك�س مدى 
الأمنية  القوة  و�ضدقية  جدية 
الأمن  لـ"م.ت.ف" وقوى  التابعة 
مع  بحزم  التعامل  يف  الوطني 

اخلارجني عن القانون.
لهوؤلء  املن�ضوبة  التُّهم  وترتاوح 
رات  املخدِّ تعاطي  بني  ال�ضّبان 
باملنا�ضبة  وُهم  ترويجها،  اأو 
ا  اإمنرَّ الفل�ضطينيني  من  لي�ضوا 
اأما  املخيرَّم،  يف  القاطنني  من 
اأبناء  اإىل  املن�ضوبة  التُّهم  معَظم 
نار".  "اإطالق  فهي  املخيرَّم 
املمكن  من  النار  اإطالق  وُتهم 
لطات  ال�ضُّ اأرادت  لو  معاجلتها 
اأنرَّ  �ضيما  ل  معاجلتها،  الأمنية 
اأغلب حالت اإطالق النار حالت 
ونادًرا  واأهله  املخيرَّم  عن  دفاعية 

ما كانت جّراء اإ�ضكالت فردية.

جلنة متابعة املطلوبني
التحرير  الأمر دفع مبنظمة  هذا 
جلنة  ت�ضكيل  اإىل  الفل�ضطينية 
تلَق  مل  ها  لكنرَّ املطلوبني،  متابعة 
اللحظة  هذه  حتى  �ضاغيًة  اآذاًنا 
لطات اللبنانية املعنية  من ِقَبل ال�ضُّ
على الرغم من ا�ضتمرار املطالبة 
ينعم  حتى  اللجنة  هذه  بتفعيل 

املخيرَّم واجلوار بالأمن والأمان.

املقاربة الأمنية 
للمخّيمات يف لبنان 

اأزَّمت العالقة بني 
لطات املحلية  ال�شُّ
وقاطني املخيَّمات 

والف�شائل الفل�شطينية، 
واأ�شبح ُينَظر اإىل كلِّ 

م على  �شاكن يف املخيَّ
ه تهديٌد لأمن اجلوار اأنَّ

مع عودة "م.ت.ف" 
وحركة "فتح" اإىل بريوت 
كان القرار الفل�شطيني 

وا�شًحا بت�شليم كّل 
ا  َمن ارتكَب عمالً جرميًّ

بغ�س النظر عن جن�شيته 
وانتمائه

عدد كبري من عنا�شر 
القوة الأمنية وجدوا 
اأنف�شهم مطلوبني 

اإىل الدولة اللبنانية 
بتهم اإطالق نار على 
الرغم من تعاونهم 

الكامل مع ال�شلطات 
اللبنانية لدرء خطر 

ُيهّدد اأمن اجلوار كما 
اأمن املخيَّمات
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وما  الثالثة  الألفية  يف  العامل  دخول  مع 
�َضِهَدتُه هذه الألفية منذ بداياتها من تطوُّر 
قرية  اإىل  العامل  وحتوُّل  هائل،  تكنولوجي 
الإنرتنت  دخل  الرقمية،  الثورة  بفعل  كونية 

اإىل املنازل.
على  حترَّم  لالإنرتنت  ال�ضريع  الدخول  هذا 
الإنرتنت  ا�ضتخدام  واجلماعات  الأفراد 
للتوا�ضل والت�ضال فيما بينهم بغ�ّس النظر 
ال�ضتخدام  هذا  ومع  والعمر.  اجلن�س  عن 
من  العديد  بداأت  لالإنرتنت  املتزايد 
امل�ضكالت الجتماعية والأخالقية والنف�ضية 
البحث  بعدها  ليبداأ  ال�ضطح،  اإىل  تطفو 
لالإجابة عن �ضوؤال: كيف ن�ضتخدم الإنرتنت 

بطريقة اآمنة؟
تعريف اأمن الإنرتنت

كيفية  �ضوؤال  عن  الإجابة  يف  اخلو�س  قبل 
من  بدرَّ  ل  لالإنرتنت،  الآمن  ال�ضتخدام 
التي  املخاطر  واأهمِّ  الإنرتنت،  اأمن  تعريف 
د م�ضتخِدم الإنرتنت يف الوقت الراهن. ُتهدِّ

على  الإبقاء  هو  الإنرتنت  اأمن  وتعريف 
ال�ضيطرة  حتت  ال�ضخ�ضية  املعلومات 
دون  من  للم�ضتخِدم  والكاملة  املبا�ضرة 
اأ�ضخا�س  ِقَبل  من  اإليها  الو�ضول  اإمكانية 
املعلومات  خانة  حتت  وتندرج  اآخرين. 
والبطاقات  املرور،  كلمات  ال�ضخ�ضية 
َور، واحل�ضابات على مواقع  الئتمانية، وال�ضُّ
بالُهّوية  يتعلرَّق  التوا�ضل الجتماعي، وكلُّ ما 

الرقمية للفرد.
ُعر�ضًة  الإنرتنت  م�ضتخِدم  جعَل  ذلك  كلُّ 
وترتاوح  الإلكرتونية،  املخاطر  من  للعديد 
بالفريو�ضات  الإ�ضابة  بني  املخاطر  هذه 
جدية  اأكرث  واأخرى  للمعلومات  رة  املدمِّ
امل�ضتخدم  التي ت�ضعى لخرتاق ملفات  وهي 
بق�ضد البتزاز والإ�ضاءة لالآخرين وانتحال 

ال�ضفات و�ضرقة البطاقات الئتمانية.

ز.ل. �ضاب جامعي يبلغ من العمر 21 عاًما 
من  الإنرتنت  �ضبكة  عب  لالبتزاز  �س  تعررَّ
عمد  اإذ  حا�ضوبه،  يف  اأمنية  ثغرة  خالل 
لت�ضغيل  برامج  ا�ضتخدام  اإىل  القرا�ضنة 
معلوماته  جعل  ما  وهو  ُبعد،  عن  حا�ضوبه 
وبياناته ال�ضخ�ضية عر�ضًة للقر�ضنة، ودفع 
مالية  مببالغ  ز.ل.  مطالبة  اإىل  القرا�ضنة 
ال�ضخ�ضية  املعلومات  عن  للتنازل  �ضخمة 

ة به. اخلا�ضّ
اإىل  دَفَعُه  معه  ح�ضل  ما  اأنرَّ  ز.ل.  ويرى 
ر يف عامل اأمن الإنرتنت  اأمَرين، الأول التبحُّ
معرفة  وحماولة  ال�ضخ�ضية  بياناته  حلماية 
هو  والثاين  الأ�ضخا�س،  هوؤلء  ُهم  من 
اإعادة النظر ببامج وطرق حماية البيانات 

ال�ضخ�ضية.
د م�شتخِدم الإنرتنت َمن ُيهدِّ

عمليات  انت�ضرت  الإنرتنت  انت�ضار  مع 

للم�ضتخِدم،  ال�ضخ�ضية  املعلومات  قر�ضنة 
املايل  الحتيال  انت�ضار  مع  ذلك  ليرتافق 
�س، ما  من خالل الفريو�ضات وبرامج التج�ضُّ
ى اإىل اإحلاق �ضرر مادي ومعنوي بالأفراد  اأدرَّ

وال�ضركات.
على  الهجمات  هو  بّلة  الطني  زاد  وما 
ل  ُت�ضكِّ اأ�ضبحت  التي  والبيانات  املعلومات 

عماًل ربحيًّا جلماعات اجلرمية الإلكرتونية 
ومل  بالـ"هاكرز".  ُيعَرف  ما  اأو  مة  املنظرَّ
يقت�ضر عمل الهاكرز على �ضرقة املعلومات 
ن  اإذ اأ�ضبح هوؤلء يبيعون البامج التي مُتكِّ
�ضنِّ  من  الإلكرتونية  اجلرمية  جماعات 
بالإ�ضافة  العنكبوتية  ال�ضبكة  على  هجمات 
اإىل برامج مهاجمة البيانات والُبنى التحتية 

الإلكرتونية لل�ضركات والأفراد.
الدول  من  بالعديد  دفعت  املمار�ضات  هذه 
غري  املمار�ضات  م  جُترِّ قوانني  اإ�ضدار  اإىل 
وبداأ  العنكبوتية.  ال�ضبكة  على  القانونية 
البحث جديًّا عن حلول ملنع الخرتاق الأمني 
وان�ضبرَّ  وال�ضركات،  لالأفراد  الإلكرتوين 
اهتمام ال�ضركات على حماية البنية التحتية 
من  ال�ضبكات  تاأمني  يتم  بحيث  للمعلومات، 
تبيعها  التي  احلماية  برامج  حتديث  خالل 

هذه ال�ضركات للقطاَعني العام واخلا�س.
ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت

لقد خل�س الباحثون اإىل عدد من التو�ضيات 
جماعات  من  الإنرتنت  م�ضتخدم  تقي  التي 
يف  وياأتي  مة،  املنظرَّ الإلكرتونية  اجلرمية 
موثوق  بحث  ك  حمرِّ اختيار  الأول  امل�ضتوى 
بينما  العنكبوتية،  ال�ضبكة  اإىل  الولوج  قبل 
ح  املت�ضفِّ نوع  الثاين  امل�ضتوى  يف  ياأتي 
�ضبكة  اإىل  امل�ضتخدم  خالله  من  يلُج  الذي 

الإنرتنت.
ح  مت�ضفِّ با�ضتعمال  الباحثون  وين�ضح 
"ويندوز"،  مل�ضتخِدمي  "فايرفوك�س" 
"اآبل"،  مل�ضتخدمي  "�ضفاري"  ح  ومت�ضفِّ
للولوج اإىل �ضبكة الإنرتنت، نظًرا اإىل م�ضتوى 

حان. الأمان الذي يتمترَّع به هذان املت�ضفِّ
ا�ضتخدام  �ضرورة  على  الباحثون  د  وُي�ضدِّ
برامج الك�ضف عن امللفات اخلبيثة، كملفات 
اأن  املمكن  من  التي  وامللفات  �س،  التج�ضُّ
ُهم  ولذلك  احلا�ضوب،  جهاز  على  ُت�ضيطر 

ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت 

على م�شتخِدم الإنرتنت 
اأن يكون حذًرا يف ا�شتخدام 
برامج املحادثات الفورية 
وبرامج و�شائل التوا�شل 
الجتماعي، واأن ل يقبل 

طلبات �شداقة اأو حمادثات 
مع اأ�شخا�س جمهولني

د. رامي عي�شة
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البامج  عن  بالبتعاد  ين�ضحون 
نة، وا�ضتخدام  املجانية اأو املقر�ضَ
�ضكاي"  كـ"كا�ضب  برامج 

و"مكايف" بدياًل عنها.
من  بدرَّ  ل  اأنرَّه  الباحثون  ويرى 
يعرف  ما  اأو  فح�س  اإجراء 
بـ"�ضكان" جلميع امللفات التي مترَّ 
تنزيلها من املواقع غري املعروفة، 
الواردة من خالل البيد  تلك  اأو 
جمهولة  تكون  والتي  الإلكرتوين 

برامج  ا�ضتخدام  من  بدرَّ  ول  امل�ضدر، 
ِقَبل  من  املر�َضلة  امللفات  جلميع  الت�ضفري 
امل�ضتخدم، بالإ�ضافة اإىل ا�ضتخدام خدمات 
مكافحة البيد غري املرغوب به اأو ما ُيعَرف 

بفلرتة البيد.
ومبا اأنرَّنا يف عامل ي�ضبح يف بحر من املعلومات 
والبامج فاإنرَّ ذلك يجعل م�ضتخدم الإنرتنت 
حتت التهديد امل�ضتمر، لذلك من الواجب اأن 
يقوم امل�ضتخدم باإن�ضاء ن�ضخ اإ�ضافية جلميع 
معلوماته وملّفاته ب�ضكل دوري، بحيث تكون 
يف  لال�ضرتجاع  وقابلة  حمفوظة  املعلومات 
وين�ضح  للقر�ضنة،  حا�ضوبه  تعّر�س  حال 
اخلباء باإجراء جتديد للن�ضخة الحتياطية 

مرة واحدة كلرَّ �ضهر على الأقل.
وعلى امل�ضتخدم اأن يكون حذًرا يف ا�ضتخدام 
و�ضائل  وبرامج  الفورية  املحادثات  برامج 
التوا�ضل الجتماعي كـ"فايب" و"وات�ضاب" 
و"تلجرام" و"في�ضبوك"، واأن ل يقبل طلبات 
�ضداقة اأو حمادثات مع اأ�ضخا�س جمهولني، 
امللفات  تبادل  عدم  على  اخلباء  د  وُي�ضدِّ
التوا�ضل الجتماعي  ات  َور على من�ضّ وال�ضُّ
ا�ضتخدامها  يتم  ل  املحادثات حتى  وبرامج 
لالأفراد  واملعنوي  املادي  البتزاز  بق�ضد 

واجلماعات.
ومن اأهّم الن�ضائح التي يعطيها اخلباء يف 

اأمن الإنرتنت هي �ضرورة التحديث امل�ضتمر 
التوا�ضل  و�ضائل  وبرامج  الت�ضغيل  لبيئة 
من  التي  الأمنية  الثغرات  ل�ضدِّ  الجتماعي 
املمكن اأن تن�ضاأ يف حال عدم القيام بعمليات 
بعدم  ين�ضح اخلباء  دوريًّا. كما  التحديث 
بطاقات  اأرقام  اأو  املرور  كلمات  م�ضاركة 
ك�ضبكات  الآمنة  غري  البيئات  يف  الئتمان 
ُيعَرف  ما  اأو  املجانية  واملقاهي  املطار 

بالـ"واي فاي".
اإنرتنت الأطفال

الالزمة  اخلطوات  بجميع  القيام  بعد 
بع�س  تبقى  الإنرتنت  م�ضتخدم  حلماية 
اخلطوات الواجب اّتباعها حلماية الأطفال 
الإنرتنت،  ا�ضتخدام  حني  خا�س  ب�ضكل 
د الباحثون على �ضرورة القيام  ولذلك ُي�ضدِّ
بعدد من اخلطوات حلماية الأطفال، وياأتي 

ال�ضاعات  لعدد  الأهل  �ضبط  مقّدمها  يف 
عامل  يف  الإبحار  يف  للطفل  بها  امل�ضموح 
الإنرتنت، ويذهب البع�س اإىل �ضرورة اأن ل 

تزيد املدة عن ال�ضاعتني اأ�ضبوعيًّا.
لالأطفال  ال�ضماح  بعدم  اخلباء  وين�ضح 
خالل  من  الإنرتنت  �ضبكة  عب  بالبحث 
ا من خالل  هواتف اأو حوا�ضيب الوالَدين، واإمنرَّ
بالإ�ضافة  بالأطفال،  خا�ضة  حات  مت�ضفِّ
التي  املحتويات  لتنقية  برامج  تركيب  اإىل 

بالإمكان ت�ضفُّحها من ِقَبل الأبناء.
عند  الأطفال  حماية  اأنرَّ  الباحثون  د  ويوؤكِّ
الأوىل  املرتبة  الإنرتنت تقع يف  ا�ضتخدام 
من  الذين  الآباء  عاتق  على  والأخرية 
دوا قائمة �ضوداء حتظر  املفرو�س اأن يحدِّ
البالغني  مواقع  اإىل  الدخول  الطفل  على 

بغ�س النظر عن م�ضمونها.
د الأمن املتجدِّ

املتوا�ضل  ال�ضتخدام  اأنرَّ  فيه  �ضك  ل  ا  ممرَّ
واجلماعات  الأفراد  على  ُيحتِّم  لالإنرتنت 
ُيعَرف  بات  ما  العتبار  بعني  الأخذ 
ق  يتحقرَّ ول  لالإنرتنت،  الآمن  بال�ضتخدام 
الر�ضيد  ال�ضتخدام  خالل  من  اإّل  ذلك 
خا�س،  ب�ضكل  الجتماعي  التوا�ضل  ملواقع 
و�ضبكة الإنرتنت ب�ضكل عام. وهو ما خل�س 
�س له من ابتزاز على  اإليه ز.ل. بعد ما تعررَّ

�ضبكة الإنرتنت.

ين�شح اخلرباء بعدم 
ال�شماح لالأطفال بالبحث 
عرب �شبكة الإنرتنت من 

خالل هواتف اأو حوا�شيب 
ا من خالل  الوالَدين، واإنَّ

حات خا�شة بالأطفال مت�شفِّ
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حكاية  موقًتا،  ولو  لنن�َس، 
فقد  الفل�ضطينية،  امل�ضاحلة 
باتت مثل اللبانة التي ن�ضب فيها 
جراء  امل�ضك  ونكهة  ال�ضكر  طعم 
اإىل  ولو  ولنن�َس،  املتكرر.  لوكها 
الع�ضكرية،  التهدئة  ق�ضة  حني، 
الوحيد  الأمر  هي  التهدئة  لأن 
حركة  ت�ضب  الذي  تقريًبا 
قطاع  يف  عليه  جهدها  حما�س 
طلقة  تطلق  مل  عليه  وبناء  غزة. 
زمان  منذ  اإ�ضرائيل  على  واحدة 
ترداد  من  قلياًل  ولنخرج  طويل، 
مثل  ببغاوية  بطريقة  ال�ضعارات 
و"اأوقفوا  اأو�ضلو"  اتفاق  "مزقوا 
و"حّلوا  الأمني"  التن�ضيق 
فاتفاق  الفل�ضطينية"،  ال�ضلطة 
منذ  الوقائع  بحكم  انتهى  اأو�ضلو 
�ضنوات،  خم�س  عن  يقل  ل  ما 
)وهو  الأمني"  "التن�ضيق  و 
للوهلة  يبدو  كما  مريب  اأمر 
منذ  الأقل،  على  توقف،  الأوىل( 
املركزي  املجل�س  اجتماعات 
اإل   2018/1/14 يف  الفل�ضطيني 
مثل  منها  بد  ل  التي  احلدود  يف 
اإدخال �ضحنات ال�ضولر واحلديد 
والإ�ضمنت واملواد الغذائية، والتي 
من غري املمكن اأن متر اأي �ضحنة 
من دون تن�ضيق اأمني. ولنُعْد اإىل 
اأحوال  اإليه  اآلت  ما  يف  التاأمل 
احلركة الوطنية الفل�ضطينية بعد 
ذلك امل�ضار الطويل واملتعرج من 
الن�ضال املكلل بال�ضهداء واملجلل 
ولن�ضاأل:  اجلبارة،  بالت�ضحيات 

اأين �ضرنا؟
ال�ضديد،  لالأ�ضف  اجلواب، 
تتنازع  كثرية  تيارات  ثمة  اأن 
يكرتث  ل  تيار  الفل�ضطينيني: 
معرفة  هي  مبا  بال�ضيا�ضة  اأ�ضاًل 
وجتربة ون�ضال بل بالأيديولوجيا 
الن�ضراف  اآثر  وتيار  والعقائد، 
اإىل  الن�ضالية  ال�ضيا�ضة  عن 

املنظمات  اأعمال  يف  النخراط 
ول�ضان   NGOs احلكومية  غري 
الإمكان  يف  لي�س  يقول:  حاله 
الأول  التيار  كان.  مما  اأبدع 
من  الجتماعية  الرثاثة  تغمره 
منخرط  وهو  راأ�ضه،  اإىل  اأ�ضا�ضه 
والع�ضرية  العائلة  ق�ضايا  يف 
تعنيه  ول  والنغالق،  والع�ضبية 
الوطني  التحرر  مفاهيم  البتة 
الجتماعية  والعدالة  والتقدم 
واحلداثة.  والنهو�س  وامل�ضاواة 
النتهازية  باتت  الثاين  والتيار 
وجلب  �ضاطعة،  فيه  ال�ضيا�ضية 
ي�ضتدعي  ل  �ضاأًنا  �ضار  املنافع 
الفر�س  اقتنا�س  وروح  اخلجل، 
وموؤ�ض�ضاته  تكويناته  بني  فا�ضية 
وعنا�ضره. ومن عالئم الرثاثة اأن 
اأحد الأ�ضخا�س، ويدعى اإ�ضماعيل  
ال�ضلطة  وزراء  هدد  الأ�ضقر، 
الفل�ضطينية ممن ذهبوا اإىل غزة 
ما مت  على  بناء  مهماتهم  لت�ضلم 
التفاق عليه يف 2017/10/12، 
"ال�ضرامي" بح�ضب  بـ  ب�ضربهم 
وبالفعل،  "الراقية".  األفاظه 
حل  بعد  العملية  الأمور  توقفت 
غزة  لقطاع  الإدارية  اللجنة 
احتفال  عند   2017/9/17 يف 
ومل  مهماتهم،  الوزراء  ت�ضلم 
يتمكن اأي وزير من اإدارة وزارته 
اتفاق  وكان  الإطالق.  على 
على  ن�س  قد   2017/10/12
يف  الواقع  الأمر  حكومة  اإلغاء 
احلكومة  ومتكني  غزة،   قطاع 
الأ�ضتاذ  حكومة  )اأي  ال�ضرعية 
تويل  من  اهلل(  احلمد  رامي 
يف  واملوؤ�ض�ضات  املهمات  جميع 
يكون هناك نظام  اأن  غزة، على 
واحد  واأمن  واحد  وقانون  واحد 

من دون اأي انتقا�س.
ال�شروط املعيقة

وب�ضورة  حما�س،  حركة  رف�ضت 

ال�ضلطة  تت�ضلم  اأن  متمادية، 
�ضوؤون  الفل�ضطينية  الوطنية 
الأمن والنيابات العامة والق�ضاء 
وال�ضجون واملالية، وهذا يعني اأن 
ي�ضتطيع  ل  نف�ضه  الوزراء  رئي�س 
بعمل  القيام  �ضرطًيا  ياأمر  اأن 
ما. وبطبيعة احلال، فاإن ال�ضلطة 
تكون  اأن  ميكن  ل  الفل�ضطينية 
طربو�ًضا ل�ضلطة حما�س يف قطاع 
ال�ضيا�ضي  حما�س  و�ضلوك  غزة. 
يف  امل�ضاحلة  اتفاق  منذ 
�س يف جملة  2017/10/12 يتلخرَّ
ال�ضروط  "ابتداع   : هي  واحدة 
ال�ضلطة  لإعاقة  ال�ضروط"  تلو 
من  متكينها  وعدم  الفل�ضطينية 
القيام مبهماتها التي اُتفق عليها 
اأي  دون  من  حما�س  حركة  مع 

اإكراه.
هل متتلك حما�س �ضيا�ضة �ضفافة 
احلال؟  هذه  يف  دميقراطية  اأو 
بالقول:  الإجابة  ميكن  عقيدًيا، 
باأن  توؤمن  الدميقراطية  لأن  ل. 
ممثليه  بوا�ضطة  لل�ضعب  احلكم 
الذين يتم اختيارهم بالنتخابات، 
لدى  ال�ضارية  الثقافة  بينما 
من  فرًعا  باعتبارها  حما�س، 
امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  فروع 
خالل  من  هلل  احلكم  اإن  تقول 
ال�ضريعة. ومل تدرك حما�س حتى 
اليوم، على ما يبدو، اأن ال�ضيا�ضة 
كرة  لعبة  مثل  الدميقراطية 
القدم، هي و�ضيلة ت�ضمح لطرفني 
متناف�ضني بال�ضعي اإىل الفوز من 
يعرتفان  والطرفان  عنف.  دون 
ويت�ضاطران  نف�ضها،  بالقوانني 
مبادئ م�ضرتكة يف احلد الأدنى، 
بر�ضا  واخل�ضارة  الفوز  ويقبالن 
تام، ويعلمان اأن الفوز اأو الهزمية 
فاإن  وللتذكري،  نهائيني.   غري 
يف  فاز  عبا�س  حممود  الرئي�س 
باأغلبية  الرئا�ضية  النتخابات 

ان�شوا 
امل�شاحلة 
ولو اإىل حني

�صقر اأبو فخر
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�ضاحقة )62%(، واأن حما�س وعلى الرغم 
يف  الت�ضريعية  النتخابات  يف  فوزها  من 
قطاع  على  ال�ضيطرة  تو�ضلت   ،2006 عام 
غزة بالعنف يف 2007/6/14، ما يبهن 
الدميقراطية  املبادئ  تت�ضاطر  ل  اأنها 
يف  ترغب  ول  فل�ضطيني،  طرف  اأي  مع 
اأو اخل�ضارة بح�ضب ما يقرره  تبادل الفوز 
كنا  فقد  حقيقية،  مع�ضلة  وهذه  ال�ضعب.. 
نعتقد اأن خالفات حما�س مع فتح هي نوع 
اأن  بالتدريج،  لنكت�ضف،  "املناقرات"،  من 
الأمر لي�س على هذا النحو، فحما�س تريد 
وهذا  لها.  ا  خال�ضً الفل�ضطيني  القرار 
و�ضع  املحال  اإن  اإذ  جًدا،   خطري  �ضاأن 
اأيدي  بني  الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي  القرار 
قوة �ضيا�ضية مل ُت�ضهم يف تاأ�ضي�س الن�ضال 
ال�ضعبة،  بداياته  يف  الفل�ضطيني  الوطني 
اأجل  من  الن�ضال  دور يف  اأي  لها  يكن  ومل 
انتزاع مكانة �ضيا�ضية لل�ضعب الفل�ضطيني، 
تكري�س  ويف  املعا�ضرة،  هويته  ت�ضكيل  ويف 

حقه يف ال�ضتقالل واحلرية.
املقاومة غري الأمن

اأي  البداية يف  تكن حما�س ترغب منذ  مل 
كانت  بل  فتح،  حركة  مع  �ضيا�ضية  �ضراكة 
تريد ال�ضيطرة على قطاع غزة كي توؤ�ض�س 
ال�ضفة  اإىل  لحًقا  متتد  رمبا  اإمارة  فيه 
الغربية. ففي برنامج "نقطة" الذي كانت 
"العربية" الف�ضائية تبثه، اعرتف  حمطة 
حممود الزهار يف 2007/7/6 باأن حما�س 
بداأت التح�ضري لل�ضيطرة على قطاع غزة 
�ضنة  بعد ثالثني  والآن،  اأيلول 2006.  منذ 
اإن حما�س مل  تاأ�ضي�ضها، ميكن القول  على 
تتمكن من التحول اإىل حركة حترر وطني، 
وعجزت عن قيادة م�ضروع �ضيا�ضي للتحرر 
فل�ضطينية  منظمة  وبقيت جمرد  الوطني، 
م�ضلحة ذات اأيديولوجية اإ�ضالمية اإخوانية، 
امل�ضرق  يف  مرتاجعة  اأيديولوجية  وهي 
العربي، بعدما تعر�ضت لكثري من ال�ضربات 
املوجعة جراء رهاناتها ال�ضيا�ضية الفا�ضلة، 
ليبيا.  وحتى  و�ضورية  م�ضر  يف  حدث  كما 
ثم اإن حما�س ف�ضلت يف اإدارة �ضوؤون قطاع 
غزة، وانح�ضر ح�ضورها كمنظمة مقاومة 

جراء التزامها الدائم �ضيا�ضة التهدئة مع 
اإ�ضرائيل اإل يف فرتات العدوان، وف�ضلت يف 
تقدمي طراٍز جذاب للحكم اأو لإدارة �ضوؤون 
الأحوال،  هذه  مثل  يف  ينفع،  ول  النا�س. 
الكالم على املقاومة و�ضالح املقاومة ونهج 
املقاومة وغري ذلك من العبارات الرائجة 
اإذ  احلم�ضاوي،  الإعالمي  اخلطاب  يف 
يجري خلط متعمد بني املقاومة )وهي اأمر 
والأجهزة  الفل�ضطيني(  الن�ضال  حيوي يف 
الأمنية،  الأجهزة  غري  فاملقاومة  الأمنية. 
يبقى  اأن  يجب  الذي  املقاومة  و�ضالح 
حتت اأي اعتبار غري اأ�ضلحة رجال الأمن. 
اأن  ميكن  ل  املطاف،  نهاية  يف  والأمن، 
يعمل مبرجعيتني، بل اإن مرجعيته الوحيدة 
املعقول  غري  ومن  املركزية.  احلكومة  هي 
تدير  اأن  �ضيا�ضي  نظام  اأي  يف  املقبول  اأو 
مراقبة  اأجهزة  لها  اأمنية  موؤ�ض�ضة  حما�س 
واعتقال  ومالحقة  ومتابعة  وتن�ضت 
عن  مبعزل  و�ضجون  وحماكم  وحتقيق 
�ضالح  اأما  ال�ضرعية.  املركزية  ال�ضلطة 
من  الف�ضائل  جميع  �ضالح  فهو  املقاومة 

غري ا�ضتثناء.
رق�شة الفال�س

املحال  فمن  امل�ضاحلة.  اإىل  الآن  لَنُعْد 
كان  لو  طرفني  بني  امل�ضاحلة  تنجح  اأن 
اأحدهما ُي�ضمر اإف�ضالها باملماطلة واخرتاع 
مثل  طرفني  بني  وامل�ضاحلة  الذرائع. 
يدوران  اثنني  اإىل  حتتاج  الفال�س  رق�ضة 
الأرجل  ارتطمت  واإل  نف�ضه،  الإيقاع  على 
يح�ضل  ما  وهذا  مروًعا.  امل�ضهد  وبات 
الفل�ضطينية  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  بالفعل 
ومنها  بالأكاذيب،  احلقائق  تختلط  حيث 
تعاقب  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  باأن  الزعم 
فاجلميع  هراء.  وهذا  غزة،  قطاع  �ضكان 
على  تنفق  برحت  ما  ال�ضلطة  اأن  يعرف 
بينها  �ضنوًيا  دولر  مليار   1،3 القطاع 
للرواتب )اأي 70 مليوًنا  840 مليون دولر 
للكهرباء  دولر  مليون  و155  ال�ضهر(  يف 
حل�ضابها  الكهرباء  ثمن  حما�س  )جتبي 
مليوًنا  و25  املركزية(  املالية  حل�ضاب  ل 
وهذه  التحتية.  للبنية  مليوًنا  و60  للوقود، 

املعونة  قبل وقف  ما  اإىل  الأرقام �ضحيحة 
ما  اإ�ضرائيل  واقتطاع  الأمريكية  املالية 
يعادل رواتب ال�ضهداء والأ�ضرى من اأموال 

اجلمارك الفل�ضطينية.
لنتذكر اأن ال�ضلوك الأمريكي هذا اإمنا هو 
عقاب للرئي�س حممود عبا�س جراء مواقفه 
القاطعة والوا�ضحة يف رف�س خطة ترامب 
التعامل  ورف�س  فل�ضطني،  ق�ضية  لت�ضوية 
مع الوليات املتحدة كو�ضيط يف التفاو�س 
وهذه  ال�ضالم.  لعملية  راعية  كدولة  اأو 
اأبو  الرئي�س  على  جرت  التي  هي  املواقف 
مازن ذلك املقدار من الغ�ضب الأمريكي، 
الوقت  يف  املتحدة،  الوليات  ترفع  بينما 
امل�ضري-  التفاو�س  عن  الفيتو  نف�ضه، 
�ضاأن �ضيناء وغزة، وت�ضجع  احلم�ضاوي يف 
اأربع  يف  يتمثل  الذي  القت�ضادي  احلل 
نقاط ل غري هي: فك احل�ضار الإ�ضرائيلي 
متكني  اأخرى  بلغة  )اأي  غزة  قطاع  عن 
حما�س من  ال�ضيطرة على غزة(، واإن�ضاء 
غزة  قطاع  متد  �ضيناء  يف  كهرباء  حمطة 
بني  �ضناعية  مناطق  وتاأ�ضي�س  بالكهرباء، 
ت�ضتوعب  غزة  وقطاع  امل�ضرية  العري�س 
الغزية،  العاملة  الأيدي  من  مهمة  اأعدادًا 
والتفكري لحًقا يف اإن�ضاء ميناء بحري )اأو 
ومطار  مثاًل(  قب�س  يف  بحري  ر�ضيف 
قطاع  تنمية  يعني  وهذا  غزة،  يف  مدين 
موؤ�ض�ضات  وبتنفيذ  عربية،  باأموال  غزة 
لإ�ضرائيل،  املبا�ضر  الإ�ضراف  حتت  دولية 
الأمر الذي ُيخ�ضى اأن يوؤدي اإىل ف�ضل غزة 

عن ال�ضفة الغربية.
يف  ركاب  هم  الفل�ضطينيني  جميع  اإن 
ل  البع�س  اأن  والعجيب  واحدة.  �ضفينة 
قاع  يف  الثغرة  تلو  الثغرة  حفر  عن  يرتدد 
اأفعاله حتى  كاأنه ل يعرف عاقبة  املركب، 
جهنم  فطريق  ح�ضنة،  النيات  كانت  لو 
هذه  عالئم  واأوىل  الطيبة.  بالنيات  معبد 
ال�ضلبة  املواقف  معاندة  اليوم  الطريق 
كوادر  واعتقال  عبا�س،  حممود  للرئي�س 
اليومي،  القمع  نطاق  وتو�ضيع  فتح،  حركة 
و�ضكوت بع�س الف�ضائل املن�ضوية يف اإطار 

منظمة التحرير الفل�ضطينية عما يجري. 
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اأدب  اأبناء  ال�ضرق  هذا  يف  كلنا 
اخللق  ح�ضن  ر�ضعنا  واأخالق، 
وال�ضلوك مع حليب اأمهاتنا. تربينا 
على الحرتام من خالل اعتبارنا 
"الأمم الأخالق". تربينا على  اأن 
والتوا�ضع.  الرحم  و�ضلة  املروءِة 
للتهذيب  مدار�س  كانت  بيوتنا 
�ضغرينا  النفو�س...  وتطييب 
مينح  والكبري  كبرينا،  يحرتم 
ي�ضغون  الذين  لل�ضغار  جتاربه 

ويحفظون درو�س احلياة.
املتهالك  الزمن  هذا  يف  لكننا 
وقعنا كما وقع العامل معنا �ضحايا 
اخلاد�ضة  والت�ضريحات  اخلطب 
اأن  بعد  العام  والذوق  للحياء 
اأداء  عن  الدبلوما�ضية  ا�ضتقالت 
البتزاز  لغة  حملها  وحلت  دورها 
والتهديد والتحقري ال�ضتهالكي... 
وبعد اأن اأدار دبلوما�ضيون هواة دفة 
اإىل  فانتفخوا  الدولية   العالقات 
درجة خماطبة الآخرين با�ضتعالء 
وقلة اأدب، كما هو حالنا مع رئي�س 
دونالد  العامل-  يف  دولة  اأقوى 
ترامب وحا�ضيته الدبلوما�ضية ذات 

املنهج العن�ضري- ال�ضهيوين.
ومقارنة باملحافظني اجلدد الذين 
ق�ضموا العامل اإىل ف�ضطاطني: اإما 
على  واأطلقوا  �ضدنا،  واإما  معنا 
مقابل  اخلري  مع�ضكر  اأنف�ضهم 
"الدول  ميثل  الذي  ال�ضر  مع�ضكر 
اإىل  تنت�ضب  ل  التي  املارقة" 
ترامب  عهد  اأن  جند  مع�ضكرهم، 
احلمر  اخلطوط  بكثري  جتاوز 
التي مل ي�ضتطع املحافظون اجلدد 
جتاوزها اأو امل�ضا�س بقوة ح�ضورها 
كالق�ضية  اإ�ضكالياتها:  وعمق 

الفل�ضطينية.

الفل�ضطينية  القيادة  تتزحزح  مل 
الوطنية  �ضعبها  حقوق  ثوابت  عن 
بب�ضالة  واجهت  بل  والن�ضانية، 
الدارتني  غطر�ضة  بحقه  املوؤمن 
و�ضول  وال�ضهيونية  الأمريكية 
املبعوثني  مقاطعة  اإعالن  اإىل 
واإعالنها  للمنطقة  الأمريكيني 
النزاع  يف  طرفا  املتحدة  الوليات 
الحتالل  �ضلطة  جانب  اإىل 
ال�ضغوط  برغم  ال�ضهيوين 
وامل�ضا�س  والدبلوما�ضية  املادية 
التاريخية  النزاع  خطوط  بثوابت 
ظهر  عن  العامل  يحفظها  التي 
حق  والالجئني-  القد�س  قلب: 
اأي�ضا  وامل�ضا�س  والأنروا،  العودة- 
لكل من  الثابت  التعريف  بقانونية 
يحمل الهوية الفل�ضطينية- خا�ضة 
الالجئني منذ �ضبعني �ضنة ويزيد، 
من  احلياة  اأنتجته  ما  كل  ومعهم 

اأبناء واأحفاد واحفاد الأحفاد. 
ين�ضى الأمريكي ومن خلفه العامل 
عون  يدرَّ ال�ضهاينة  اأن  املتهالك 
التي  الآباء  اأر�س  اإىل  العودة 
هّجروا منها منذ ثالثة اآلف �ضنة، 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  تهجري  فيما 
يف  حلقه  التنكر  يتم  اأر�ضه  من 

العودة اإليها.
وين�ضى الأمريكي ومن خلفه الكثري 
من الدول التابعة اأن غ�ضل الذاكرة 
وكيِّ الوعي الأمريكي- ال�ضهيوين 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  مع  ينفع  مل 
واأكرث  عام  مئة  منذ  ينا�ضل  الذي 
واأن  وا�ضتقالله.  حريته  اأجل  من 
ينتج  اأن  ميكن  ل  ال�ضعب  هذا 
وحتمل  ت�ضبهه  التي  القيادة  اإل 
اأمانة حقوقه كالقالدة يف عنقها. 
لذلك فاإن الرئي�س حممود عبا�س 

الناعم  املخ�ضرم  الدبلوما�ضي 
حدود  على  واملحافظ  واأداء  لغة 
ال�ضيا�ضية من خالل  ولياقته  اأدبه 
ال�ضراع  حلول  اأف�ضل  باأن  اإميانه 
مع الحتالل هو الت�ضوية التي تعيد 
ما  اأي  احلقوق،  من  الأدنى  احلد 
ن�ضبته 17 % من م�ضاحة فل�ضطني 
ال�ضراع  اإدامة  بدل  التاريخية 
وتاأبيده واإزهاق املزيد من الأرواح 
التي ت�ضتحق احلياة، مع ما ي�ضتتبع 
يف  وت�ضّوه  ودمار  خراب  من  ذلك 
الرجل  هذا  الن�ضانية.  الذاكرة 
عليه  اأطلق  ما  كل  ل  حتمرَّ الذي 
من اتهامات ونعوت وقلة اأدب من 
واأعطى  كبارا،  اأنف�ضهم  ح�ضبوا 
لبناِء  الكايف  وقتها  الدبلوما�ضية 
الدويل  العام  الراأي  وك�ضب  الثقة 
املوقف  حا�ضنة  ي�ضكل  الذي 
العربي،  اإىل  اإ�ضافة  الفل�ضطيني- 
الهيئة  يف  �ضحته  ثبتت  ما  وهو 
يف  وحتى  املتحدة،  لالأمم  العامة 
عزلة  اأظهر  الذي  الأمن  جمل�س 
تغّرد دائما  التي  املتحدة  الوليات 

خارج ال�ضرب الدويل.
الرئي�س  كلمة  ك�ضفت  لقد 
املنظمة  تقف  اأين  عبا�س  حممود 
ال�ضعب  جماهري  ومعها  وال�ضلطة 
حركة  تقف  واأين  الفل�ضطيني، 
حما�س. التي ت�ضاوقت اأدبا و�ضلوكا 
مع �ضفقة ترامب- غري الوا�ضحة 
وغري الناجزة، لعتقاد �ضاد لديها 
مبعوثها  بوا�ضطة  قطر  دويلة  باأن 
اإىل غزة با�ضتطاعتها تعومي حكم 
و�ضرعنته حتقيقا حللمها  اأخواين 
هيكل  بهدم  القا�ضي  التاريخي 
بديال  وتثبيتها  التحرير  منظمة 

لها. 

خطاب 
حما�س 

ال�شيطاين
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حما�س  قيادة  اأن  الغريب  العجيب 
مار�ضت خالل مدة زمنية ق�ضرية 
والتعذيب  التنكيل  اأنواع  اأب�ضع 
والعتقال  اجل�ضدي  وال�ضتهداف 
حركة  منا�ضلي  بحق  التع�ضفي 
فتح يف القطاع  ومب�ضتوى قيا�ضي، 
وبت�ضاوق مع جوقة الرداحني بدءا 
احلم�ضاوي-  الهرم  راأ�س  من 
بكافة  مرورا  هنية  ا�ضماعيل 
اأفرغوا  بحيث  اجلوقة،  اأع�ضاء 
حمتواه  من  الفل�ضطيني  التاريخ 
الن�ضايل كاأن لدى اجلوقة تن�ضيق 
ال�ضتم  مو�ضيقى  �ضلم  يف  هرموين 
نهر  و�ضطب  والتخوين  واللعن 
الذي  الفل�ضطيني  والبذل  العطاء 
وزارة  يد  على  حما�س  ولدة  �ضبق 
ال�ضني بيت  الداخلية ال�ضهيونية- 

باأجيال عديدة.
خطابهم  م�ضتوى  اإىل  ننزل  لن 
ندّن�س  لن  بلغتهم.  عليهم  ونرد 
وال�ضفيه،  النابي  بالكالم  اأفواهنا 
بل ن�ضهد عليهم ما ننجزه ل�ضالح 
من  وق�ضيته  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
امل�ضتوى  على  تراكمية  اأعمال 
اأحد  اأجابني  هكذا  الدويل. 
�ضاألته  عندما  فتح  حركة  م�ضوؤويل 
عن �ضبب النحدار اخلطابي لدى 
والناطقني  حما�س  حركة  قيادة 
على  الدخيلة  اللغة  وعن  با�ضمها، 
الفل�ضطيني  جمتمعنا  اأخالق 
العامة  الآداب  على  املحافظ  
الظروف.  ق�ضت  مهما  ومرتتباتها 
باأن  للحظة  تعتقد  ل  اأ�ضاف: 
الو�ضيع عندما يتناول كبرًيا بكالم 
الكبري، بل  يناُل من مكانة  ي�ضبهه 
ومر�ضه  و�ضاعته  مدى  يك�ضف 
الكبار.  اأمام  نف�ضه  جتاه  الع�ضال 

وليموتوا يف غيظهم، فقد حتطمت 
اأو  اأنها  اعتقدوا  التي  احالمهم 
جهود  بفعل  التحقق  على  �ضارفت 
�ضوف  غزة  لأن  الرئي�س،  ال�ضيد 
والدولة  الوطن  من  جزءا  تبقى 
النقالب  طال  مهما  الفل�ضطينية 
وتطاولت علينا اأدواته... اأدعو كل 
الفل�ضطيني  بال�ضاأن  مهتم  هو  من 
يو�ضف-  اأحمد  ر�ضالة  يقراأ  اأن 
وجهها  التي  احلم�ضاوي،  القيادي 

اإىل ال�ضيد خالد م�ضعل موؤخرا.  
التون�ضية  ال�ضحافية  اأعلنت  لقد 
كوثر الب�ضراوي، التي كانت اإحدى 
الزمن،  من  لفرتة طويلة  اأذرعهم 
التي  املقابالت  اإحدى  خالل 
لالإخوان  عهد  ل  اأن:  معها  جرت 
يحفظونه لأحد. واأن خطابهم قبل 
ال�ضلطة لي�س كما عندما ي�ضبحون 
اإل  يوؤمنون  ل  لأنهم  احلكم...  يف 

باأنف�ضهم. 
ال�ضيدة ب�ضراوي، لأن  ح�ضنا فعلت 
الوطن بالن�ضبة اإليهم جمرد حمطة 
ا�ضتقطاب للحالة التي يعملون على 
تتناق�س  عقيدتهم  ولأن  تعميمها، 
مع فكرة الوطن والثقافة الوطنية. 
دولة  با�ضتعادة  فقط  يوؤمنون 
اخلالفة التي انتهت بهزمية تركيا 

يف احلرب العاملية الأوىل. 
بكل  مرورا  مكة،  اتفاق  منذ 
حتفظ  مل  تلت،  التي  التفاقات 
على  قطعته  واحدا  عهدا  حما�س 
واملبادرة  النق�ضام  لنهاء  نف�ضها 
بكل  الوطنية  امل�ضاحلة  اإىل 
ل�ضفاء  متّهد  التي  مرتتباتها 
اجل�ضد  يف  العميق  انقالبها  جرح 
اأثبتت  اأنها  كما  الفل�ضطيني. 
ادعائها  وزيف  براغماتيتها  مدى 

اأو�ضلو  رف�ضت  عندما  الديني 
باأ�س  من  اأوتيت  ما  بكل  ومت�ضكت 
العام  انتخابات  بنتائج  وقوة 
جتليات  اإحدى  هي  التي   2006
اأو�ضلو، مما �ضكل مفارقة يف مدى 
تناق�ضها مع �ضعاراتها التي ابتلعت 
الكثري الكثري منها. ل ندري كيف 
تدحرجت حما�س يف تنازلتها اإىل 
احلد الذي جتاوزت فيه حركة فتح 
يف اخلطاب املعتدل... كيف لها اأن 
تتنازل من ح�ضة ثوابتها التي بنت 
للمنظمة  كبديل  خطابها  عليها 
معتدل،  �ضيا�ضيا  كيانا  لت�ضبح 
اأنواع  اأق�ضى  متار�س  هي  فيما 
امل�ضاحلة؟  ق�ضية  حيال  الت�ضدد 
م�ضاألة  اأن  تعتب  اأن  لها  كيف 
الهدنة مع الحتالل اأهم من وجهِة 
الوطنية،  امل�ضاحلة  من  نظرها 
بال�ضباب  اإجناحها  لأجل  وتدفع 
لي�ضقطوا  املعطاء  الفل�ضطيني 
وزائف:  بّراق  �ضهداء حتت عنوان 
اأية عودة  العودة.... عن  م�ضريات 

يتحّدث قادة حما�س؟ 
وا�ضحا  وبات  الكيل،  طفح  لقد 
احلم�ضاوي  الفرز  خطاب 
الأمريكي-  اخلطاب  مع  املت�ضاوق 
معرفة  �ضابق  عن  ال�ضهيوين، 
�ضيان  الأمر  يح�ضل  جهل  عن  اأو 
النتيجة.  هو  فاملهم  عندهم، 
ي�ضدد  التي  الأهداف  نرى  عندما 
ومعه  عبا�س  الرئي�س  عليها 
الهجمة  ونرى  واملنظمة،  ال�ضلطة 
امل�ضعورة  ال�ضهيونية  الأمريكية- 
جتاوزت  امل�ضاألة  اأن  ندرك  عليه، 
الرئي�س عبا�س  اأداء  لأن  الت�ضاوق، 
ومن  حما�س  زيف  ويعّري  يف�ضح 

يقف خلف خطابها ال�ضيطاين. 

لقد ك�صفت كلمة 
الرئي�س حممود عبا�س 

اأين تقف املنظمة وال�صلطة 
ومعها جماهري ال�صعب 
الفل�صطيني، واأين تقف 

حركة حما�س. التي ت�صاوقت 
اأدبا و�صلوكا مع �صفقة 
ترامب- غري الوا�صحة 
وغري الناجزة، العتقاد 

�صاد لديها باأن دويلة قطر 
بوا�صطة مبعوثها اإىل غزة 
با�صتطاعتها تعومي حكم 
اأخواين و�صرعنته حتقيقا 
حللمها التاريخي القا�صي 

بهدم هيكل منظمة التحرير 
وتثبيتها بديال لها

ين�صى االأمريكي 
ومن خلفه العامل 

املتهالك اأن ال�صهاينة 
عون العودة اإىل اأر�س  يدرَّ
االآباء التي هّجروا منها 
منذ ثالثة اآالف �صنة، 
فيما تهجري ال�صعب 

الفل�صطيني من اأر�صه يتم 
التنكر حلقه يف العودة 

اإليها

بقلم: حممد �صرور
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يِل   ف ْر  َوَي�ضِّ ْدِري.  �ضَ يِل  ا�ْضَرْح  "ربِّ 
َيْفَقُهوا  ِل�ضايِن  ِمْن  ُعْقَدًة  َواْحُلْل  اأَْمِري، 
اأَْهِلي  ِمْن  َوِزيرًا  يِل  َواْجَعْل  َقْويِل. 
َواأَ�ْضِرْكُه  ْزِري.  اأَ ِبِه  ا�ْضُدْد  اأَِخي.  هاُروَن 

يِف اأَْمِري" )25-32 طه(.
ال�ضالم  عليه  مو�ضى  نبينا  بدعوة  نبداأ 
الأمر اجللل يف خماطبة  ا�ضت�ضعر  حني 
ميلك  يكن  ومل  فرعون  الأر�س  طاغوت 
من  فطلب  الكثري  الكالم  �ضنعة  من 
القول  باح�ضن  ي�ضانده  اأن  تعاىل  ربنا 

وباأخيه. 
 : اهللرَّ رحمه  �ضعدي  ابن  العالمة  قال 
))ومن تي�ضري الأمر اأن يي�ّضر للداعي اأن 
ياأتي جميع الأمور من اأبوابها، ويخاطب 
باأقرب  اأحد مبا ينا�ضب له، ويدعوه  كل 

الطرق املو�ضلة اإىل قبول قوله (( 
هذه  حما�ضرتي  يف  اأحتدث  دعوين 
�ضخ�س  عن  اخل�ضو�ضية  من  بقليل 
هذا  وكان  كثريا،  تعرفوه  مل  لرمبا 
اليجابية  ال�ضمات  من  له  ال�ضخ�س 
يف  حمبطا  جعله  ما  ال�ضلبيات  من  وله 
املتفوق  فهو  حياته،  من  كثرية  اجزاء 
ناحية  من  بالقراءة  ال�ضغوف  املجتهد 
ولكنه باملقابل هو اخلجول الذي يخ�ضى 

مواجهة اجلمهور!
اأو  الورقة  هذه  يف  دعوين  ثانية  لنقل 
املحا�ضرة اأحدثكم ب�ضكل �ضخ�ضي حول 
احلديث  فن  اتقان  اأو  الكالم  �ضناعة 

و�ضاأعود بكم للعام 1974.
يف مع�ضكر الأ�ضبال

يف  ق�ضتنا  بطل  التقى  العام  هذا  يف 
الثورة  ا�ضتمرت  الذي  الأ�ضبال  مع�ضكر 
الفل�ضطينية وحركة فتح اقامته ل�ضنوات 
يف دم�ضق- ثم يف اجلزائر ثم عدن ثم يف 
فل�ضطني لحقا- التقى وللمرة الوىل يف 
حياته مع قائد الثورة الفل�ضطينية يا�ضر 
عدرا  مع�ضكر  اىل  جاء  الذي  عرفات 

زائرا لالأ�ضبال ومتفقدا للمع�ضكر. 
وقفة  الواقفني  الأ�ضبال  مئات  بني  من 
ا�ضتعداد يف مواجهة القائد العام للثورة 
كان  املع�ضكر  �ضاحة  ويف  الفل�ضطينية، 
يحاول بطلنا ال�ضغري ان يتفح�س �ضكل 
وف�ضولها،  الطفولة  بدقة  يا�ضر عرفات 

الفا�ضلة،  امل�ضافة  لبعد  اأخفق  اأنه  ال 
ورغم ذلك فاإن الذي علق يف ذهنه مل 

يكن قليال وهو ال�ضبل البالغ 13 عامًا. 
لقد حفر يا�ضر عرفات يف ذهن ال�ضبل 
الول:  امللمح  كالتايل،  كانت  مالمح   3
وقفته الثابتة كالبطل او اجلبل ال�ضامخ، 
املوؤثرة  التحفيزية  عباراته  والثاين 
املالمح  من  والثالث  الهدار،  و�ضوته 

مالب�ُضة الع�ضكرية وكوفيته املرقطة. 
ين�ضه  مامل  عرفات  يا�ضر  �ضرخ  لقد 
امل�ضرية  بلهجته  اليوم  حتى  بطلنا 
من  تطّلعوا  )عايزكم  قائال:  املحببة 
الر�س مّية(! واإن كان مل يفهم املغزى 
عميق  اأدرك  ذلك  بعد  اأنه  اإل  حينها، 
املعنى يف �ضنع ال�ضخ�ضية والتاأثري فيها 
اأو)الكاريزما(  اجلاذبية  قيمة  واأدرك 

ومقدار تاأثريها. 
الذي  حياته  يف  الأول  املوقف  هذا  كان 
جعل الأ�ضئلة ترتاك�س يف ذهنه وتتفاعل 
وهو  ل�ضيما  م�ضتقبله،  مقا�ضد  مع 
الطالب امليوؤو�س منه اجتماعيا! اإذ كان 
العالقات  ال�ضدقاء ول يرغب يف  قليل 
مع  التوا�ضل  يعنيه  ول  الجتماعية، 
مكّبا  يظل  اأن  يعينه  ما  بقدر  الآخرين 
فيها  اأجاد  التي  وكتبه  درا�ضته  على 
دائرة معارفه  تو�ضيع  النقطاع عن  حد 

والكتفاء بالقليل. 
هي  الجتماعية  )العزلة(  تكن  مل 
هذه  اقرتنت  واإمنا  الوحيد،  ال�ضبب 
مواجهة  من  والرهبة  باخلوف  العزلة 
امل�ضرح،  يف  يتوارى  فهو  اجلمهور، 
ويتمنى اأن يجل�س يف اآخر ال�ضفوف يف 
رغم  املدر�ضة  اذاعة  ويتجنب  الف�ضل، 
فيها  ان�ضحب  التي  الدرجة  اىل  تفوقه، 
البتدائية  يف  امل�ضرح  خ�ضبة  على  من 
لن�ضيد  املرددين  كان �ضمن جوقة  حني 

وطني خ�ضية من مواجهة اجلماهري. 
وتالقت  تالزمت  املواقف  من  جمموعة 

لت�ضع بني يديه مفاتيح. 
عن  ببعيدة  املدر�ضة  تاأثريات  تكن  مل 
ت�ضمد  ل  الذي  اخلجول  حكايتنا  بطل 
فكيف  الأولد  مواجهة  يف  نظراته 
بالبنات، اإذا كان يذوب يف مالب�ضه حني 

ي�ضطر اأن يكلم احداهن.
 

لقاء الذاعة وال�شّديق
املبا�ضر  النظر  ويتحا�ضى  يتوارى  كان 
لالآخرين رغم تفوقه كما قلنا، وهو اىل 
التي  امل�ضرح  خ�ضبة  يخ�ضى  كان  ذلك 
و�ضهادة  هدية  لي�ضتلم  �ضعدها  لطاملا 

التفوق. 
يف لقاء له مع اذاعته املدر�ضية باعتباره 
�ضوته  ول�ضبب  املدر�ضة،  على  الأول 
بثت  حني  الذاعة  ا�ضطرت  اخلفي�س 
اللقاء معه اىل رفع ال�ضوت اىل اأق�ضى 
درجة كي ُي�ضَمع. لكن ال�ضوت مع ذلك 
ي�ضمع  وهو  نف�ضه  فهداأت  خافتا،  ظل 
�ضوته على الذاعة املدر�ضية والذي مل 
حمد   ... التالميذ  من  القلة  ال  يدركه 

اهلل كثريًا. 
اخلجول  الدوؤوب  املجد  الطالب  هذا 
املنعزل  اجلماهري  مواجهة  يف  املتوتر 
باملدر�ضة  فيه  اأثر  مما  كان  اجتماعيا 
اأنك  له:  بالقول  الأ�ضاتذة  اأحد  تكرار 
�ضادق مثل اأبو بكر ال�ضديق واأنت اأمني 
كاأبي عبيدة اجلراح! واأنت لك م�ضتقبل 
ولكن بدون نظارات �ضوداء! وهي كلمات 
الثناء التي ما زالت يف اأذنه حتى يومنا 

هذا، بح�ضب ما قال لنا. 
كان املوقف الثالث الذي اأثار فيه كوامن 
التغيري وطاقة الندفاع هو حني دعوته 
حركة  يف  التنظيمية  الجتماعات  لأحد 
الدرا�ضية  �ضنته  يف  مازال  وهو  فتح، 
العا�ضرة اإذ �ضعر ان طاولة الجتماعات 
وكاأنها �ضفينة نوح حجما وتنوعا! متمنيا 
الكالم،  منه  وُيطلب  الدور  ي�ضله  ال 
وهذا ما كان، ومل يعد لهذه الطاولة ال 

بعد 12 عاما ليرتاأ�ضها. 
عليها  ومن  الطاولة  من  اخلوف 
التحدي  مركب  على  منها  والطاللة 
مدر�ضه  من  وال�ضادة  الثناء  وعوامل 
الكيمياء  ومدر�س  العربية  اللغة  مدر�س 
يا�ضر  �ضخ�ضية  يف  اجلاذبية  وكوامن 
قانون  على  ي�ضتدل  جعلته  عرفات 
عقبات  جتاوز  من  مّكنه  الذي  الجادة 
لنا  خل�ضه  الذي  �ضخ�ضيته،  �ضلبيات 

�عد�د: بكر �أبو بكر
درا�شة
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ثم  والقراءة  ال�ضغف  حد  اىل  اجلاحمة  بالرغبة 
القراءة ثم القراءة ومن بعد ذلك اإدامة التدريب 

والتزام املمار�ضة. 
اأما رابع املواقف فكان اللقاء الذي مت �ضدفة حينما 
كان �ضاحبنا ي�ضري قافال من املدر�ضة اىل البيت 
وال�ضيوعية،  املارك�ضية  عن  له  �ضديق  مع  يتحدث 
والفرق عن ال�ضيعة الإمامية اجلعفرية، ف�ضمعهم 

القيادي الطالبي من "اجلبهة الدميقراطية" 
-قال لأ�ضامة: هل ت�ضمح يل ب�ضوؤال؟

-تف�ضل
-ما هي املارك�ضية؟

-ل جواب
-ما هوال�ضالم

كل  يف  هلل  واخل�ضوع  ال�ضت�ضالم  هو  -ال�ضالم 
�ضوؤون احلياة

-اأنت "اخوان م�ضلمني"؟ وتوارى
على  الفتى  حفزت  ان  احلادثة  هذه  اأهمية  كانت 
القراءة العميقة من جهة وعلى اتقان فن احلديث 

وح�ضن الرد.
 وهو ما كان ح�ضب ما اأفادنا، بال�ضافة لفهمه معنى 
اجلاهزة  والقوالب  امل�ضبقة  والأحكام  التحيزات 
اأن  التي ل تفرق بني الآراء وال�ضخو�س وت�ضت�ضهل 

ت�ضف اأو ت�ضم اأي �ضخ�س مبا تريد.
اإذن لنلخ�س اأهم الأحداث يف �ضنع �ضخ�ضيته اأو 

حتفيزها كمتحدث باأربعة وهي
1-ا�ضادة ومديح الأ�ضتاذ: ل تخجل فلك م�ضتقبل 

لكن بدون نظارات �ضوداء!
الكلمات/الوقفة  )قوة  عرفات  يا�ضر  2-لقاء   

املعبة/النظرات(
3-لقاء كادر من الي�ضار )ما هي ال�ضيوعية وما هو 

ال�ضالم؟( )الأ�ضئلة؟ والجوبة، والقراءة(
4-لقاء طاولة الجتماعات: من التواري اىل ادارة 

الجتماعات والق�ضاء على الرتدد.
الرتدد  على  الق�ضاء  قانون  نلخ�س  اأن  اأردنا  واإن 
املحا�ضرة  ي�ضبق  الذي  والتوتر  واخلجل  واخلوف 

فلنا ان نقول انه يتلخ�س بكلمات ثالثة هي:  
اأهدافك وكاأنه حتقق،  تخيل: تخيل ما تريده من 

و�ضمم ومترن وكرر
كل  يف  والكالم  باحلديث  بالعمل،  قم  انخرط: 

منا�ضبة، ول تفرط باأي فر�ضة متاحة لك
قل ل: ما ل يريحك اتركه ول تكن جمبا ابدا

وال�ضت�ضالم  الركود  مربع  من  القفز  قانون  اأما 
الذاتي اىل مربع الجناز ، فهو 

*ا�ضتعال الرغبة  
 *القراءة ثم  القراءة ثم القراءة 

 *اعتِل املنب.
جمموعة  عليكم  فاأ�ضرد  انتقل  دعوين  هنا،  ومن 
الفوائد  من  لها  وكان  باجلامعة،  احلكايات  من 
كم�ضوؤول  احلايل  عملي  اطار  يف  الكثري  اجلمة 

تدريب وكمدرب. 

على امل�شرح، ويف اجلامعة
ب�ضام  الفل�ضطينيني  الطالب  احتاد  رئي�س  �ضعد 
دور  احدى  م�ضرح  يف  اخلطابة  من�ضة  هل�ضاعلى 
فرع  عليه  درج  ما  لُيحيي  ال�ضينمائي  العر�س 
الحتاد بالكويت، مما كانوا ي�ضمونه حفل الكرامة 

والر�س فوقف بقامته املعتدلة و�ضوته اجلهوري، 
الو�ضع  على  وقا�ضيا  ق�ضريا  خطابا  واألقى 

ال�ضيا�ضي، وموؤثرا فاأعجبي ذلك كثريا.   
وال�ضوت  الثابتة  والوقفة  اجلذل  اللفظ  كان  لقد 
وهو  املوؤثر  املتحدث  موا�ضفات  من  اجلهوري 
دوت  التي  القاعة  حميط  يف  ا�ضعاعات  ن�ضر  ما 
ع�ضر  وبعد  هل�ضا،  لب�ضام  مرة  مرتني  بالت�ضفيق 

�ضنوات يف ذات املكان يل �ضخ�ضيا. 
يف موقف اآخر وقف اأحد القيادات الطالبية يق�ضم 
مبجرد  حمالة  ل  قادم  الن�ضر  اأن  العظيم  باهلل 
الميان دون العمل! لن الميان متى ما مالأ القلوب 
فالن�ضر حتما �ضيتحقق بالزحف بال�ضدور العارية 
ملقاطعته،  ا�ضطرت  ثالثًا  مرات  اأق�ضم  ولأنه  ؟! 
دعاء  عمر:  العادلني  اإمام  بقول  الرد  واأوجزت 
الجرب  اجلمل  حادثة  يف  القطران  من  قليل  مع 
ر�ضي  اخلطاب  عمربن  اأن  يروى  حيث  امل�ضهورة 
ف�ضاأل  اجلرب،  فيها  ف�ضا  قد  اإباًل  راأى  عنه  اهلل 

عندنا   : فقال  لعالجها،  اإهماله  عن  �ضاحبها 
عجوز تدعو لها بال�ضفاء فقال له : هال جعلت مع 

الدعاء �ضيئًا من القطران؟ 
عنه  فانف�ضت  امل�ضداقية  املتحدث  افتقد  لقد 
موهوما  كان  منهم  كثريًا  اأن  رغم  اجلماهري 
الرجل  كان  يقال  احلق  ان  ال  ال�ضغرية.  بلحيته 
�ضبورا ومتحدثا �ضل�ضا رغم عجمة ل�ضانه، ولطيف 
ممتدة  به  �ضداقتي  جعل  ما  الثغر  با�ضم  املع�ضر 

رغم اختالفنا ال�ضيا�ضي الكبري. 

اأبو الديب واجلمهور
اأ�ضرنا على الأخ �ضليم الزعنون اأبو الديب الع�ضو 
األ ي�ضارك  املوؤ�ض�س حلركة فتح وع�ضو مركزيتها 
غري  عربي  طالبي  لإطار  املهرجانات  اأحد  يف 

ودود، فرف�س ال�ضتماع لنا و�ضارك. 
الثورة  خطباء  من  معروف  هو  كما  الديب  واأبو 
ب�ضالمة  يتمتع  كان  اذ  الأ�ضاو�س،  الفل�ضطينية 
اإ�ضافة  العربية  واتقان  اجُلَمل  و�ضال�ضة  النطق 
اىل �ضفاء ال�ضوت وتاأثريه مع وقفته الثابتة ال اأن 

مثلبة �ضغرية قد اأطاحت بكل ذلك. 
لحقا  )عرفنا  �ضيدة  قاطعته  حديثه  اأثناء  يف 
حركة  مع  املختلف  جبيل  اأحمد  تنظيم  من  اأنها 
"فتح"( وب�ضكل م�ضتفز وبداأت بال�ضتم على يا�ضر 
اأن  اأبي الديب ال  عرفات والقيادة، فما كان من 
اأطاحت  بق�ضوة!  وعنفها  عليها  ف�ضرخ  اأ�ضتثري 
خطبته  من  يحققها  اأن  رغب  التي  املكا�ضب  بكل 

املتزنة! 
 : نقول  اأو فن احلديث  اليوم يف علم  نقول  فماذا 

اأعرف جمهورك اأول، وجتهز له م�ضبقا. 
»ويجب  قالوا:  حني  الأوائل  �ضيوخنا  �ضدق  وقد 
على املتكلم اأن يوازن بني املعاين واأقدار امل�ضتمعني 
واأقدار احلالت فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما، 

ولكل حالة من ذلك مقاما« 
عبا�س  الأخ  حديثا  دعونا  اأننا  هنا  ويح�ضرين 
اأحد  فتح  حركة  مركزية  ع�ضو  "اأبوم�ضعل"  زكي 
دورة  يف  خطابا  ليلقي  خلف  �ضالح  م�ضاعدي 
�ضفقة  حول  اهلل،  رام  يف   2018 العام  يف  لنا 
ال�ضعب  ومقاومة  اميان  وقوة  والتحديات  القرن 
الأب�ضار  جعل  ما  المور  من  ففعل  الفل�ضطيني 

ت�ضخ�س اليه.
اأبوم�ضعل الكالم جال�ضا، وراء الطاولة  اإذ رف�س   

التي احتمت حولها القيادة، وا�ضر على الوقوف.
 ولأنه كان يخاطب طالبا ا�ضتخدم من العبارات 

فتح  حركة  منّظر  ال�شعيد  ابو 
عدوان  كمال  اخوانه  مع  الكبري 

حب�س  و�شخر  �شرار  اأبو  وماجد 
�شفيق  ومنري  غربية،  اأبو  وعثمان 
خرج(  اأن  وبعد  فيها  كان  )عندما 
كان �شاحب مدر�شة العقل والت�شل�شل 
اأو ما ن�شميه اليوم  املنطقي بالعر�س 
)قطار الفكار( حيث الفكرة تتلوها 

الفكرة دون تنازع اأو ت�شاد
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ذات الوقع التحفيزي واحلما�ضي والتعبوي ما رفع 
غ�ضت  التي  بالقاعة  والتاأثري  الإثارة  درجة  من 

باحل�ضور.
 وهو اىل ذلك جعل من �ضرد الق�ض�س الق�ضرية 
والنتائج  باحلكم  للخطبة حملها  اأ�ضا�ضا  والنوادر 
واأ�ضاب  فاأجاد  اجلديد  للجيل  نقلها  املطلوب 

واأثر.

عبد العزيز ال�شيد
النظرات  ثابت  خطيبا  ال�ضيد  العزيز  عبد  وقف 
�ضلب املالمح، هو من قيادات حركة فتح ثم من 
 45 من  لأكرث  وتكلم  لحقا،  عليها  املن�ضقني  كبار 
مت�ضل�ضل  وب�ضكل  اإمالل،  وبال  انقطاع  دون  دقيقة 

مل ُيَباره فيه ال �ضليم الزعنون اأبو الديب. 
حينها وقفت م�ضدوها فهو يتحدث ب�ضال�ضة ولطافة 
وثقة وقوة، ودون اأن يهتز �ضوته اأويتح�ضرج وكاأنه 

ي�ضرب كوبًا من املاء. 
اأهو الرجتال اأم العداد امل�ضبق؟ 

لنك�ضف لحقا بعد 30 عامًا من الدرا�ضة والقراءة 
واخلبة اأن العداد امل�ضبق ن�ضف النجاح يف اأي 
عمل، �ضواء كان العمل ومنه احلديث مرجتال كما 
ي�ضمونه اأم مكتوبا، ففي كل احلالت فاإن املتحدث 
القوي وذلك اخلبري، له من الر�ضيد املحفوظ ما 
ميّكنه من �ضرعة العداد، فال خطبة ابدًا -حتى 

الرجتالية- بدون اعداد م�ضبق ابدًا.
امل�ضتمر  والتمرين  املمار�ضة واخلبة  تلعب  واإمنا   
يف  الأول  العامل  منا�ضبة(  كل  يف  امل�ضاركة  )عب 
املحا�ضرة  خمطط  اعداد  ت�ضريع  يف  اأي  الوقت، 
بالذهن اأو اخلطاب وحفظه ما بني دقائق اأو ثواين 

التاأهب في�ضعد املن�ضة وهو كامل ال�ضتعداد. 

ادارة خليل الوزير
هو  الذي  خلف  �ضالح  عك�س  على  الوزير  خليل 
وعا�ضفة  الثقيلة،  البالغية  فتح  حركة  مدفعية 
ال�ضمال، وقنبلة الثورة الفل�ضطينية املتفجرة ثورة 
اأبوجهاد  �ضخ�ضية  متيزت  وحتفيزا،  وحما�ضة 
بالعمل  املقرونة  والطيبة  والدعة  باللطف  الوزير 

ال�ضامت. 
يف  حما�ضرة  ليعطينا  جهاد  اأبو  الأخ  رجونا 
الثورة  التي عقدناها عن م�ضرية  الدورات  احدى 
م�ضقة  رغم  ذلك  عن  يتواَن  فلم  الفل�ضطينية، 
ال�ضفر، وحراجة املوقف يف الثمانينات من القرن 
الع�ضرين، وحتدث حينها عن عملية الـ28 الفدائية، 

فماذا فعل فيما يتعلق باأ�ضلوب املحا�ضرة؟ 
ملحا�ضرته،  ت�ضجيل  جهاز  يحمل  مرافقه  كان   -
الندوة،  كمدير  اأنا  اعددته  الذي  اجلهاز  غري 

و�ضرعنا بالت�ضجيل . 
- مل يجل�س اأبوجهاد على الطاولة، واإمنا ا�ضتخدم 

اللوح، ور�ضم اخلرائط عليه مما اأبهر احل�ضور. 
كان  حني  ال  العر�س  يف  البت�ضامة  تفارقه  مل   -
ق�ضماته  فكانت  واجنازاتهم  ال�ضهداء  يذكر 
ولي�ضت  دائرية  ذلك  مع  ذكراملوت  رغم  احلزينة 
قا�ضية ت�ضع الطماأنينة والميان،على وجوه وقلوب 

احل�ضور من الطالب. 
- �ضكر ابو جهاد الطالب على ح�ضن ا�ضتماعهم! 
وكان لنا نحن اأن ن�ضكره كثريا على ما تعلمناه منه 

يف �ضاعة واحدة فقط. 

�شاعة خالد احل�شن
كنت  املحا�ضرة  موعد  من  �ضاعة  ن�ضف  قبل 
لل�ضيف  ليفتحها  باجلامعة  البوابة  عامل  انتظر 
مع  احلال  كما  ال�ضيارات  موكب  ليدخل  القادم 
يا�ضر عرفات و�ضالح خلف اللذين ا�ضت�ضفناهما 

�ضابقا. 
فاإذ برجل طويل القامة يتهادى من البعيد، يلب�س 
بنطال اأ�ضودا وقمي�ضا اأبي�س اللون، ومنظره لي�س 
وال�ضتغراب  التوج�س  حلظات  بني  وما  غريبا... 
كان خالد احل�ضن اأبو ال�ضعيد يطّل بوجهه امل�ضرق 
كاأنه فلقة القمر وي�ضلم علّي واأنا اأنظر مينة وي�ضرة 

غري م�ضدق ما اأرى. 
- ماذا بك تنظر وتتلفت؟ 

- اأخ اأبو ال�ضعيد عفوا اأين ال�ضيارات؟ 
- اأي �ضيارات!

- �ضياراتك واملرافقني؟ 
فلي�س  املرافقني  اأما  البعيد،  يف  ال�ضيارة  ركنت   -

لدي مرافقني. 
ذهلت من الب�ضاطة لهذا الرجل العمالق، ال انه 

بقي يل اأن اأتعجب من قدومه مبكرا!
اجلامعة  يف  واإياك  اجتول  دعني  وقال:  ف�ضحك   

اىل اأن يحني وقت املحا�ضرة! 
ت�ضلل  -الذي  بعرقي  اأغرق  اأكاد  واأنا  معه،  ُجلُت 
الطالب  تاأخر  من  خوفا  ظهري-  اىل  رقبتي  من 
فخذلنا  القادة،  تاأخر  نرتقب  نحن  فيما  املعتاد، 
اأبو ال�ضعيد واأعطاين در�ضا مل اأن�َضُه طوال حياتي، 
وهو احرتام الوقت، فلقد كان احرتام اأبو ال�ضعيد 
املحا�ضرة،  بدء  موعد  على  لي�س مق�ضورا  للوقت 

التزم بذات  اأي�ضا حيث  واإمنا على موعد نهايتها 
الدقة.

وكانت  ال45  بالدقائق  ملتزما  اأبوال�ضعيد  حتدث 
املحا�ضرة حول التفكري العلمي، وملا ا�ضتغرق فقط 
يف ا�ضتعرا�س العنوان قا�ضدا، توقف عند الدقيقة 
فحديثه  يكمل  ان  فرجوناه  والربعني!  اخلام�ضة 

�ضيق، فاأبى ال اللتزام.
اخوانه  مع  الكبري  فتح  حركة  منّظر  ال�ضعيد  ابو 
حب�س  و�ضخر  �ضرار  اأبو  وماجد  عدوان  كمال 
كان  )عندما  �ضفيق  ومنري  غربية،  اأبو  وعثمان 
العقل  مدر�ضة  �ضاحب  كان  خرج(  اأن  وبعد  فيها 
اليوم  ن�ضميه  ما  اأو  بالعر�س  املنطقي  والت�ضل�ضل 
)قطار الفكار( حيث الفكرة تتلوها الفكرة دون 

تنازع اأو ت�ضاد.
لالحقة  ومتهد  بذاتها،  تكتفي  فكرة  كل  وامنا   
و�ضول للحظة احلقيقة وال�ضتنتاج، ميزت مدر�ضة 
احلال  وكما  ذلك  اىل  وهو  احل�ضن،  خالد  املفكر 
مع اخيه هاين احل�ضن لطاملا ا�ضتخدما الق�ض�س 
وال�ضت�ضهادات والأمثال ال�ضعبية والأ�ضعار والآيات 
القراآنية وهي من متطلبات التاأثري يف اجلمهور ما 
تعلمناه منهم قبل ان نقراأ �ضرورة ا�ضتخدامه يف 

فن احلديث م�ضطورا يف الورق. 
نعم ان "البالغة الإيجاز يف غري عجز والإطناب 

يف غري خطل".

عا�شفة ال�شمال
الرجل  اأبواإياد  خلف  �ضالح  عن  حتدثت  مهما 
ال�ضلب واملتني والقوي حلد ال�ضالدة، وال�ضريح 
اىل  املدجج  ال�ضوت  وذو  الرعب!  بث  حد  اىل 
يفيه حقه كمتحدث  فاإن حديثنا قد ل  الأمل،  حد 
وخطيب موؤثر فيظل و�ضفه منقو�ضًا، ولك اأن ت�ضاأل 
والعوا�ضف  الأنواء  �ضدة  م�ضتف�ضرا من  معا�ضريه 
التي كان يطلقها يف كل خطاب يتحدث فيه: فيبهر 

ويخيف وُيلهم. 
احِلنكة  ذات  اخلطابة  مدر�ضة  �ضاحب  اياد  اأبو 
وال�ضبك اجليد، وذات الداء اجلماهريي املحفز، 
اجلمل  يف  والعامية  الف�ضحى  بني  يخلط  كان 
والعبارات، ويحمل الكلمات على �ضحابة الهطول، 
بلطافة  املنهمر  وكاملطر  حينًا  كالرعد  بها  ويلقي 

حينًا اآخر. 
لقد كان لكلمات اأبواإياد وتبدل نبة �ضوته وحركات 
كانت  كما  وموؤثر،  �ضديد  وقع  وتوتر ج�ضده  يديه، 
بقدرته  متيز  ذلك  اىل  وهو  املحببة،  �ضوته  بّحة 
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الفائقة بالرد على ال�ضئلة، مبنطق �ضرعة البديهة 
الذي نعلمه اليوم لكل راغب اأن يتقن فن احلديث، 
واحلفظ  القراءة  اآلية  �ضمن  ال  يتم  ل  والذي 
وافرتا�س املواقف والأ�ضئلة والجابة عليها وو�ضع 
النقا�س  �ضياق  يف  الجابات  وبدائل  الحتمالت 
املحا�ضرة  القاء  قبل  نف�ضه  مع  لالإن�ضان  الداخلي 
اأو اخلطاب وهو ما اتقنه �ضالح خلف الذي كان 
اأبدا  احراجه  من  احد  يتمكن  فلم  دوما  م�ضتعدًا 
فكيف يكون ذلك وعا�ضفة ال�ضمال مدفعية الثورة 

الفل�ضطينية مل تكف عن الق�ضف.
بلطف  ولكن  حازما  كان  ذلك  اىل  خلف  �ضالح 
وعّدل  )ا�ضرب كف  اأ�ضلوب  م�ضتخدمًا  ك�ضر  دون 

طاقية( مع املعار�ضني . 
ان �ضالح خلف مدر�ضة يف البالغة وفن احلديث 
ال�ضيا�ضي  مركزه  قوة  و�ضعنا  ان  هذا  تبارى،  ل 
والقيادي و�ضدق كلماته جانبا و ركزنا فقط يف 
حما�ضرتنا هذه يف اآلية العر�س لديه كما �ضبق. 

يف املجل�س الثوري
حلركة  الثوري  املجل�س  اجتماعات  يف  حاولت 
فتح اأن ا�ضتخدم املنب لي�س فقط لتحليل الو�ضع 
التنظيمي  الو�ضع  لعر�س  اأو  نقده  اأو  ال�ضيا�ضي 
على  اآثرت  وامنا  ب�ضاأنه،  املقرتحات  وتقدمي 
باليجابيات  واقارنها  ال�ضلبيات  اأعدد  اأن  نف�ضي 
الدافعة  املعنوية  الروح  فقدان  عدم  رغبة  يف 
اأن  نف�ضي  على  واآليت  الأخوة،  جميع  عند  للعمل 
القراآنية  احلقائق  من  مبجموعة  اخلطاب  اأثري 
والعلمية والتاريخية واملوا�ضيع الفكرية تلك التي 
تدعم هدف احلديث الذي األقيه، والذي كان من 
على  ع�ضر  او  خم�س  بدقائق  ينتهي  اأن  املتوجب 

الأكرث.
الذي  املجل�س  اأع�ضاء  من  كرُث  املتحدثني  ولأن   
يفوق 120 ع�ضوا، فكان ل بد اأن تطرق املو�ضوع 
بخفة و�ضال�ضة وتركيز ويف وقت ق�ضري وحمققا 
القرار  لأ�ضحاب  الفكرة  بتو�ضيل  اخلطبة  غاية 

اأي اللجنة املركزية.
الق�ض�س  من  جمموعة  ا�ضتخدمت  ولطاملا   
اىل  باملو�ضوع  ال�ضلة  ذات  ولكنها  جدا،  املثرية 
القاعة  يف  ال�ضجيج  من  لها  كان  التي  الدرجة 
وخارجها ما ظل يالحقني حتى اليوم فلم ين�ضه 

من �ضمعه وتاثر به.
كنت يف مواجهة مع قيادة احلركة كما واجههم 
اأظهر  اأن  رغبت  نقد  اآلية  يف  باأ�ضلوبه  غريي 
واملق�ضود  به،  قاموا  ما  فداحة  الكلمة  لهم عب 

القراآنية  الآية  بالتحديد، فا�ضتعرت من  اأحدهم 
القيادة  بني  العالقة  على  وعك�ضتها  عظمتها 
اإِنرَّا  َداُووُد  "َيا  بالآية 26 يف �ضورة �س:  والقاعدة 
ا�ِس  النرَّ َبنْيَ  َفاْحُكم  اْلأَْر�ِس  يِف  َخِليَفًة  َجَعْلَناَك 
 ،" ِ اهللرَّ �َضِبيِل  َعن  لرََّك  َفُي�ضِ اْلَهَوى  ِبِع  َتترَّ َوَل  قِّ  ِباحْلَ
فا�ضراأبت العناق لتعرف من هو داوود املق�ضود 
باملثل الذي من املتوجب عليه اأن يكفر عن خطئه 
فعرف نف�ضه حيث "كاد املريب اأن يقول خذوين"، 

و�ضحك وراجعني باملو�ضوع مبودة.
ويف مثال �ضاخب اآخر من خطبة اأخرى باملجل�س 
بني  املبتورة  العالقة  خماطر  او�ضح  اأن  حاولت 
القاعدة والقيادة نتيجة اإخفاء اأو نق�س املعلومات 
التى توؤدي اىل �ضرخ واىل اأخطاء ترتاكم حمدثة 
-من  التالية  الق�ضة  من  املثل  فعر�ضت  خطايا 
البيئة الغربية- التي اأثارت جدل عميقا مل�ضمونها 
البيت  وكان �ضاحب  ملغزاها:قرع اجلر�س  ولي�س 
ياأخذ غفوة فخرجت زوجته من احلمام وعليها 
اجلار  راآها  فلما  الباب  وفتحت  احلمام،  رداء 
الرداء  بدون  لك  اأنظر  لها: دعيني  قال  الرقيع، 

نظرة خاطفة! واأعطيك 800 دولر .
 ففكرت قليال ثم فعلتها واخذت املبلغ.

من  ي�ضرخ  زوجها  �ضحو  على  الباب  واغلقت   
اأعطاك  هل  فقال  جارنا،  هو  قالت:  بالباب؟ 

ال800 دولر التي يدين بها يل؟
منها  كل  ذكرتها  ق�ض�س  كثري  من  الثالثة  ويف 
الرتاث  من  ال�ضتعارة  كانت  منا�ضبتها:  ح�ضب 
ال�ضلطان  ال�ضالمي يف ق�ضة  العربي  احل�ضاري 
�ضلطان  الغوري  وقان�ضوه  الول  �ضليم  العثماين 
املماليك يف معركة مرج دابق قرب حلب، حيث 
مقابل  للمماليك  واملفكك  املرتزق  املع�ضكر 

املع�ضكر املوحد للعثمانيني فاأزهقت الأرواح .
املماليك  اأ�ضاع  اأن  بعد  العثمانيون  وانت�ضر   
التي  ملكهم، وم�ضحف عثمان بن�ضخته الأ�ضلية 
كانوا يتبكون بها ويحملونها فوق روؤو�ضهم يف كل 

احلروب بني اجلموع.
الغوري  ال�ضلطان  جثة  اخليل  �ضنابك  ودا�ضت 
املتقهقر الذي مل ي�ضتطع ركوب ح�ضانه ف�ضقط 
عنه بعد اأن قدم له اأحد قادته م�ضرعا وهو يحمل 
من  وفر  الهزمية،  ن�ضيد  فاأ�ضمعه  مطويا  العلم 

املعركة طالبا منه اأي�ضا الفرار، فمات لتوه.
حركة  ا�ضتخدام  ا�ضتثمرت  اأنني  اذكر  اأن  ويل   
 2016 اهلل  رام  يف  ال�ضابع  موؤمترها  يف  فتح 
املقاومة  عن  حديثي  لأكب�ضل  كبرية  �ضا�ضات 

رفعتها  ال�ضور  من  مبجموعة  واملنبية  امليدانية 
للح�ضد الألفي من الأع�ضاء، فكانوا يرونها على 
كما  تاأثريها  للكلمة  جعل  ما  الكبى  �ضا�ضات 
مل  اأنها  رغم  والخوة،  الأخوات  عديد  يل  اأ�ضار 
تر�ضحت  التي  املركزية  اللجنة  يف  بفوزي  ت�ضهم 

لع�ضويتها وخ�ضرت.
ب�ضيط  مبلخ�س  هذه  حما�ضرتي  اختم  دعوين 
مما �ضبق، ومن رحيق الطالع و اخلبة، حيث 

اأن ثالثية اخلطاب )احلديث( اجلماهريي
جتهز  

�ضتتحدث،   ملن  اعرف  البيتية،  بفرو�ضك  قم 
ومدة حديثك، وما يتوقعون منك  

حتى  تنتظر  ول  عر�ضك،  وحدد  مادتك،  اكتب 
اللحظة الخرية.

توقف عن التفكري بنف�ضك، وركز على جمهورك،   
ركز على اهدافك وحاجاتهم. 

تدّرب  
تتذكر  ل  تفا�ضيلها،  بكل  مادتك  كل  اعرف 
ا�ضتخدم  بل  الن�س،  من  تقراأ  ول  حما�ضرتك 

اخلطوط العري�ضة. ومترن م�ضبقا
ل  ال�ضوئي  العر�س  و�ضائل  ا�ضتخدمت  ان   
من  ملزيد  وا�ضتخدمها  اعر�ضها  بل  منها،  تقراأ 

ال�ضرح. 
اح�ضر مبكرا، وكن مرتاحا، وتنف�س بعمق 

اعر�س
 اجلمهور جاء لرياك تنجح فهم اإىل جانبك لذا 

اهداأ وانطلق.
تكون  فاأحيانا  الوجوه  لتعابري  كثريا  تلتفت  ل 

ال�ضتجابات غريبة  
اجعل جمهورك ينخرط  

ركز على الهدف واجلمهور.
وهاأنذا اأ�ضع بني يديكم اأي�ضا مما اكت�ضبناه من 
مهارات ومما متثلناه من قراءات وخبة 5 نقاط 
والتناغم  اجلهد  حتتاج  ولكنها  وب�ضيطة  هامة 

والميان والدميومة وهي:
1-قف منت�ضبا

2-انظر بخفة وابت�ضم وا�ضنع حيوية وجوا
3-حركات ج�ضد مالئمة، ومتوافقة، واحلذم* 
4-احلزم والقبال على احلديث،  ول لالعتذار

عجالت  على  �ضائرا  بقوة،  واختم  بثقة،  5-ابداأ 
»قطار الأفكار«

الأجر  بني  ذلك  يف  واأنا  اأ�ضبت  قد  بذلك  لعلي 
والأجرين وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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َمت وقفاٌت ومهرجاناٌت يف خميرَّمات لبنان ُرِفعت  كما ُنظِّ
والرئي�س  عرفات،  يا�ضر  الرمز  ال�ضهيد  َوُر  �ضُ خاللها 
العا�ضفة،  ورايات  الفل�ضطيني،  والَعلم  عّبا�س،  حممود 
َعت  وُو�ضِ عّبا�س،  حممود  الرئي�س  تاأييد  هتافات  وعَلت 
النقل  احل�ضوُد  خاللها  من  تابعت  َعر�ٍس  �ضا�ضات 

املبا�ضر خلطاب الرئي�س.
دولة  �ضفري  الفعاليات  خمتلف  يف  امل�ضاركني  م  وتقدرَّ
دبور،  اأ�ضرف  اللبنانية  اجلمهورية  لدى  فل�ضطني 
"فتح" يف لبنان  "م.ت.ف" وحركة  واأمني �ضر ف�ضائل 
فتحي اأبو العردات، واأع�ضاء قيادة ال�ضاحة قائد قوات 
�ضبحي  اللواء  لبنان  الفل�ضطيني" يف  الوطني  "الأمن 
"فتح" احلاج  حلركة  الثوري  املجل�س  وع�ضو  عرب  اأبو 
"فتح"  حلركة  الثوري  املجل�س  وع�ضو  �ضناعة  رفعت 
لبنان  اإقليم   - "فتح"  حركة  �ضر  واأمني  جبيل  اآمنة 
م�ضتوى  على  وكوادرها  احلركة  وقيادة  فّيا�س،  ح�ضني 
وكلِّ  احلركية  واملكاتب  َعب  وال�ضُّ واملناطق  الإقليم 
القيادة  وع�ضوا  والأمنية،  والع�ضكرية  التنظيمية  الأطر 
ال�ضيا�ضية يف لبنان �ضالح اليو�ضف وغ�ّضان اأيوب، وقادة 

لو ف�ضائل "م.ت.ف" والقوى والأحزاب والف�ضائل  وممثِّ
الوطنية والإ�ضالمية الفل�ضطينية، وقوات "الأمن الوطني 
والفرق  والحتادات،  ال�ضعبية،  واللجان  الفل�ضطيني" 
وجمعيات  �ضات  وموؤ�ضرَّ احلركية،  واملو�ضيقية  الك�ضفية 
وهيئات وروابط واأندية، ورجال دين، وفعاليات، وح�ضد 

من اأبناء �ضعبنا يف لبنان.
و�ضخ�ضيات  و�ضيا�ضيني  نّواب  عن  لون  ممثِّ ح�ضر  كما 
لبنانية  وهيئات  وروابط  وجمعيات  وقوى  واأحزاب 

وعربية.
جانب  اإىل  بالوقوف  العهد  دت  جدرَّ كلماٌت  اأُلقَيت  وقد 
يف  يخو�ضها  التي  معركته  يف  عّبا�س  حممود  الرئي�س 
الوطنية  وثوابتنا  حقوقنا  عن  دفاًعا  القوى  اأعتى  وجه 
ق�ضّيتنا  على  املوؤامرات  لكلِّ  ا  ورف�ضً الفل�ضطينية 

الفل�ضطينية وم�ضروعنا الوطني.
العدوانية  والإجراءات  القرارات  ثون  املتحدِّ وا�ضتنكر 
ذها الإدارة الأمريكية بحق الق�ضية الفل�ضطينية  التي ُتنفِّ
الفل�ضطينية  القيادة  على  ال�ضغط  حماولتها  اإطار  يف 
للقبول بـ)�ضفقة القرن(، بدًءا من قرار نقل �ضفارتها 

جماهري �شعبنا الفل�شطيني يف لبنان
د دعَمها وُمبايعَتها للرئي�س حممود عّبا�س  جُتدِّ

تعبرًيا عن تاأييد ال�صرعية 
الوطنّية الفل�صطينّية املتمثِّلة 
بالرئي�س حممود عّبا�س ودعًما 
خلطابه املهم اأمام الدورة الـ73 
للجمعية العاّمة لالأمم املتحدة، 
مت قيادة حركة "فتح" يف  نظرَّ
دًة  لبنان فعالياٍت ت�صامنيًة متعدِّ
تديًدا للعهد مببايعة الرئي�س 
ا واحًدا يف  والوقوف خلفه �صفًّ
معركته دفاًعا عن حقوق �صعبنا 
الفل�صطيني.

فقد اأعلَن اإعالم حركة "فتح" 
يف لبنان عن اإطالق حملة دعم 
ال�صرعية الفل�صطينية )#مع_

عات  الرئي�س( يف خميرَّمات وتمُّ
لبنان قبل خطابه املنتَظر الإعالء 
كلمة فل�صطني يف اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة. ويف هذا ال�صياق، 
قال ع�صو قيادة حركة "فتح" 
االإعالم  م�صوؤول  لبنان  – اإقليم 
والتعبئة الفكرّية علي خليفة: 
لتاأكيد  تاأتي  احلملة  هذه  "اإنرَّ 
االلتفاف حول رئي�س ال�صعب 
الفل�صطيني والكلِّ الفل�صطيني، 
�صيادة الرئي�س حممود عّبا�س، 
ك بحقوق �صعبنا ب�صالبة  املتم�صِّ
يف وجه جميع ال�صغوطات 
واملوؤامرات التي ت�صتهدف ق�صّيتنا 
وم�صروعنا الوطني".

د خليفة اأنرَّ امل�صاركة يف هذه   واأكرَّ
احلملة واجٌب وطنيٌّ داعًيا اأبناء 
�صعبنا الإعالن تاأييدهم للرئي�س 
بالتفاعل مع احلملة با�صتخدام 
و�صم #مع الرئي�س على جميع 
ات التوا�صل االجتماعي  من�صّ
ة بهم. اخلا�صّ
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لالحتالل  التام  بالنحياز  مروًرا  القد�س  اإىل 
لل�ضلطة  امل�ضاعدات  ووقف  الإ�ضرائيلي، 
"الأونروا"،  ولوكالة  القد�س  ومل�ضت�ضفيات 
واإقفالها مكتب  العودة،  وحماولت �ضطب حق 
رف�س  على  دوا  و�ضدرَّ وا�ضنطن،  "م.ت.ف" يف 
العن�ضري  اليهودية  القومية  الدولة  قانون 
اأنرَّ  دوا  واأكرَّ الإ�ضرائيلي،  الكني�ضت  تبّناه  الذي 
طات  قيادتنا و�ضعبنا �ضُيف�ِضلون كلرَّ هذه املخطرَّ
وبحقوقهم  بالثوابت  كهم  ومت�ضُّ ب�ضمودهم 
للتعايل عن  ال�ضياق  امل�ضروعة، ودعوا يف هذا 
الوحدة  وتعزيز  النق�ضام  واإنهاء  اخلالفات 
املمثِّل  "م.ت.ف"  �ضقف  حتت  الوطنية 
كلِّ  مواجهة  بهدِف  ل�ضعبنا  والوحيد  ال�ضرعي 

ا واحًدا. هذه املوؤامرات �ضفًّ
بـ"الأونروا" �ضاهًدا  ك  دوا على التم�ضُّ كما �ضدرَّ

حيًّا على نكبة فل�ضطني وحق العودة، ورف�ضوا 
املانحة  الدول  ُمنا�ضدين  ِخدماتها  وقف 

واملجتمع الدويل ال�ضتمرار بدعمها.
الفل�ضطيني  ال�ضعب  التزاَم  املتحّدثون  د  واأكرَّ  
اللبنانية  بال�ضوؤون  التدّخل  بعدم  لبنان  يف 
اأمن  حماية  اأهمية  على  دوا  و�ضدرَّ الداخلية، 
العالقة  بُعمق  هوا  ونورَّ وجوارها،  املخّيمات 
وطالبوا  م،  بالدرَّ دة  املعمرَّ الفل�ضطينية  اللبنانية 
املدنية  احلقوق  �ضعبنا  مبنح  اللبنانية  الدولة 
العودة  يف  بحّقه  كه  مت�ضُّ دين  موؤكِّ والإن�ضانية 

ورف�ضه التوطني.

�ضيادة  اإلقاء  مع  وتزامًنا  بريوت،  ففي 
اأمام  فل�ضطني  كلمة  عّبا�س  حممود  الرئي�س 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة م�ضاء اخلمي�س 

من  الفل�ضطينيون  جتمهر   ،2018/9/27
�ضا�ضة  حول  كاّفًة  وخمّيماته  لبنان  اأنحاء 
اأر�س ملعب خميرَّم  عر�ٍس عمالقة و�ضعت يف 

ماراليا�س ملتابعة خطاب الرئي�س.
الفل�ضطيني لوحات فنية  العر�س  ورافقت هذا 
فرقَتا  اأّدتها  �ضعبية  وفلكلورية  ثورية  وطنية 
للفنون  و"البيادر  ال�ضعبية"  لالأغنية  "حنني 
ال�ضعبية"، وا�ضتعرا�س للفرق الك�ضفية واأ�ضبال 

وزهرات "فتح".
وحركة  "م.ت.ف"  ف�ضائل  �ضر  اأمني  واألقى 
كلمة  العردات  اأبو  فتحي  لبنان  يف  "فتح" 
حركة "فتح" فقال: "اليوم يوم الوفاء لقيادتنا 
املخيرَّمات  اأبناء  تلتقون  اليوم  ال�ضرعية، 
الأ�ضيل  اللبناين  �ضعبنا  واأبناء  الفل�ضطينية، 
م الت�ضحيات من اأجل فل�ضطني، وعلى  الذي قدرَّ
درب فل�ضطني، هنا يف بريوت عرو�س العروبة 
على  الع�ضية  املقاومة  وقلعة  العروبة،  وقلعة 
املقاومة  اأبطال  فيها  �ضمد  التي  الحتالل، 
والأحزاب  الوطنية  واحلركة  الفل�ضطينية 
بريوت  واليوم  يوًما.   83 طوال  اللبنانية 
وخميرَّماتها من اجلنوب ومروًرا ب�ضيدا و�ضور 
وتقول  لتحت�ضد  اأتت  خميرَّماتنا  وكّل  وال�ضمال 
كلمتها لل�ضيد الرئي�س "اأبو مازن"، وهو ي�ضتعدُّ 
العامة  اأمام اجلمعية  بعد دقائق لإلقاء كلمته 
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دنا دائًما على هذه املواقف  لالأمم املتحدة، وكما عورَّ
الأمم  مبا�ضرة من  اإلينا  ث  �ضيتحدرَّ اليوم  لبة،  ال�ضّ
املتحدة ليقول لرتامب يف عقر داره "نيويورك": اإنرَّ 
والعودة  عا�ضمتنا،  والقد�س  وطننا،  هي  فل�ضطني 
�ضتبقى  القد�س   ، ميررَّ لن  وم�ضروعك  غايتنا، 
لدولتنا  اأبدية  وعا�ضمة  م�ضيحية،  اإ�ضالمية  عربية 

الفل�ضطينية امل�ضتقلة".
يجتمعون  "الالجئون  قائاًل:  الرئي�س  اإىل  ه  وتوجرَّ
اأنَت املوؤمتن،  دون البيعة لَك لأنرَّك  اليوم هنا، ُيجدِّ
لأنرَّك اأنَت الذي حتمل راية الرئي�س يا�ضر عرفات، 
ال�ضهداء.  دماء  على  الأمني  واأنت  الويف،  واأنت 
ا  راف�ضً ارتفع  �ضوت  اأّول  اأنَت  الرئي�س  اأّيها  نعم 
موؤامرًة  ل  ُت�ضكِّ التي  الظاملة  القرارات  هذه 
بالقد�س،  بداأت  الفل�ضطينية،  الق�ضية  لت�ضفية 
العربية  ُهوّيتنا  اأركان  من  ركًنا  لنا  تعني  والقد�س 
والإ�ضالمية، ول ميكن اأن تكتمل ُهويتنا ل القومية 
دون  من  الوطنية  ول  الإ�ضالمية  ول  العربية  ول 
اأبناء  كلِّ  وجدان  من  نابع  موقفك  لذلك  القد�س، 
كلِّ  وجدان  عن  ت  عبرَّ اأنت  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 
اأبناء  من  ومنا�ضل  وزهرة،  و�ضيخ،  وامراأة،  طفل، 

�ضعبنا الفل�ضطيني يف الداخل وال�ضتات".
وعر�َس لأبرز ما �ضيت�ضّمنه خطاب الرئي�س حممود 
عّبا�س لفًتا اإىل اأنرَّه �ضي�ضع العامل اأمام م�ضوؤولّياته 
حتت  الفل�ضطينية  بالدولة  بالعرتاف  التاريخية 
لل�ضعب  الدولية  بتاأمني احلماية  الحتالل ويطالب 
د حق الالجئني يف العودة وجميع  الفل�ضطيني، ويوؤكِّ

احلقوق الفل�ضطينية.
التحرير  جلبهة  ال�ضيا�ضي  املكتب  ع�ضو  األقى  ُثمرَّ 
الفل�ضطينية �ضالح اليو�ضف كلمته، فعر�َس ل�ضل�ضلة 
ذتها الإدارة الأمريكية لتطبيق  نفرَّ التي  الإجراءات 

الوليات  اأنرَّ  د  توؤكِّ اأنرَّها  اإىل  لفًتا  القرن(  )�ضفقة 
املتحدة مل تعد راعًيا نزيًها لعملية ال�ضالم، وقال: 
املجتمع  اأمام  اليوم  يقف  عّبا�س  "الرئي�س حممود 
الدويل ليقول كلمة فل�ضطني و�ضعبها )ل لـ)�ضفقة 
للقد�س  نعم  العودة..  حق  ل�ضطب  ل  القرن(.. 
ومن  امل�ضتقلة(،  الفل�ضطينية  للدولة  عا�ضمًة 
برّمته  وال�ضعب  الفل�ضطينية  القيادة  تقُف  خلفه 
د  وُن�ضدِّ والتاأييد،  الدعم  لُنعلن  لبنان  خميرَّمات  يف 
ونرف�س  الق�ضية،  عدالة  على  املوؤمتن  موقفه  على 
ل�ضفقة  ل  "الالءات" الثالث..  ونوؤكد  ت�ضفيتها، 
القرن التي ُيراد منها اأن تكون �ضفعة، ول للتنازل 

عن حق العودة، ول امل�ضاومة على القد�س".
اإىل  وقوفنا  ُنعلن  لبنان  خميرَّمات  "من  واأ�ضاف: 
حتقيق  حتى  وخطواته  وقراراته  الرئي�س  جانب 
امل�ضتقّلة  الفل�ضطينية  الدولة  اإقامة  يف  اأهدافنا 
واأبى  �ضاء  َمن  �ضاء  ال�ضريف،  القد�س  وعا�ضمتها 

َمن اأبى".
مت قيادة حركة "فتح" يف املنطقة  ويف �شيدا، نظرَّ
"كلُّ  �ضعار  حتت  حا�ضًدا  جماهرييًّا  مهرجاًنا 
ال�ضعب الفل�ضطيني وقواه الوطنية مع الرئي�س" يف 
قاعة ال�ضهيد زياد الأطر�س يف خميرَّم عني احللوة 

الأحد 2018/9/30.
املكتب  ع�ضو  املهرجان  عريفة  من  ترحيٍب  وبعد 
عليا  احللوة  عني  �ضعبة   – للطالب  احلركي 
حلزب  املركزية  اللجنة  ع�ضو  األقى  اخلطيب، 
ن فيها خطاب الرئي�س  ال�ضعب غ�ّضان اأيوب كلمًة ثمرَّ
املنطقة،  بها  مترُّ  التي  ال�ضعبة  الظروف  ظلِّ  يف 
جديدًة  معادلًة  اأر�ضى  اخلطاب  اأنرَّ  اإىل  ولفَت 
والوليات  الإ�ضرائيلي  الحتالل  مع  التعاطي  يف 
والتخّلي  باللتزام  اللتزام  اأ�ضا�ضها  املتحدة 
اأهمّية  اإىل  ه  ونورَّ بالحرتام،  والحرتام  بالتخّلي 
اإيجاد �ضيغة واآلية لتنفيذ م�ضمون خطابه، و�ضعي 



35

"م.ت.ف" حل�ضد مزيد من العرتاف 
الدويل بدولة فل�ضطني، وتوفري احلماية 

الدولية لل�ضعب الفل�ضطيني.
ل اأر�ضيًة  واأ�ضاف: "خطاب الرئي�س ُي�ضكِّ
جّيدًة واإطاًرا ل�ضرتاتيجيٍة وطنيٍة جتمُع 
كلِّ  مواجهة  يف  الفل�ضطيني  يف  الطرَّ
م�ضاريع الت�ضفية للق�ضية الفل�ضطينية"، 
ب�ضدق  الت�ضكيك  عن  بالإقالع  وطالَب 
عّبا�س  حممود  الرئي�س  ك  ومت�ضُّ واأمانة 
وبحقوق  الُعليا  الوطنية  بامل�ضلحة 
"حما�س"  داعًيا  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
اجلماهري  لإرادة  والن�ضياع  ل  للتعقُّ
ال�ضعب  ملعاناة  َحدٍّ  وو�ضع  الفل�ضطينية 

وعذاباته.
للموؤامرة  الت�ضدي  اإىل  دعا  كما   
ق�ضّيتنا  على  ال�ضهيونية  الأمريكية 

ومقاومة  العودة  حق  على  واحلفاظ 
الرتجمة  خالل  من  والتوطني  التهجري 
ولي�س  الأر�س،  على  لذلك  العملية 
وعاهَد  فقط.  ال�ضعارات  باإطالق 
يف  معه  الكلرَّ  مازن" باأنرَّ  "اأبو  الرئي�س 

معركة الدفاع عن الثوابت واحلقوق.
الثوري  املجل�س  ع�ضو  األقى  وبعدها 
�ضناعة  رفعت  احلاج  "فتح"  حلركة 
املواجهة  جبهة  عن  فيها  ث  حتدرَّ كلمًة 
الدولية التي يقودها الرئي�س عّبا�س يف 
والحتالل  الأمريكية  الإدارة  مواجهة 
"القيادة  اأنرَّ  اإىل  ولفَت  الإ�ضرائيلي، 
املواجهة  �ضفوف  مة  مقدِّ يف  اليوم 

ال�ضاخنة، حيت نكون اأو ل نكون".
ال�ضهيوين  الحتالل  "اإنرَّ هدف  وقال: 
بكلِّ  الفل�ضطينية  الق�ضية  ت�ضفية 
وكلُّ  ال�ضمود،  وهدفنا  مكّوناتها، 
العامل عب م�ضريتنا الوطنية الن�ضالية 
نا مل نرفع الراية البي�ضاء ومل  ي�ضهد باأنرَّ

ن�ضت�ضلم".
للرئي�س  الثابت  باملوقف  �ضناعة  ه  ونورَّ  
التي  املعركة  ظلِّ  يف  عّبا�س  حممود 
منب  اأعلى  من  ًة  وخا�ضّ يخو�ضها 
دويل، واأ�ضاف: "لقد كان "اأبو مازن" 
املراِفع الذي دافع عن ق�ضّيتنا الوطنية 
اإ�ضكات  وا�ضتطاع  وقانونيًّا،  �ضيا�ضيًّا 
املواقع الإ�ضرائيلية داخل الأمم املتحدة 
ولـَِما  موقفه،  ب�ضواب  اجلميع  ُمقِنًعا 
له من �ضرعية فل�ضطينية، حيث ُقوِبل  ميثِّ
اإىل  ولفَت  مّرة"،  من  اأكرث  بالت�ضفيق 

اإيجاد  اأنرَّ هدف الرئي�س حممود عّبا�س 
احلل ال�ضيا�ضي والقانوين والدبلوما�ضي 

والقت�ضادي للق�ضية الفل�ضطينية.
الدويل  املجتمع  احرتام  اأنرَّ  اإىل  واأ�ضار 

للرئي�س وملواقفه املبدئّية جتلرَّى بانتخابه 
رئي�ًضا ملجموعة الـ77 وال�ضني لفًتا اإىل 

ز الوجود  اأنرَّ هذا املوقف ُيعزِّ
مبا  العامل  يف  الفل�ضطيني 
يبلغ  التي  الدول  له تلك  متثِّ

عددها 134دولة.
طلب  باأهمّية  ه  نورَّ كما 
عّبا�س  حممود  الرئي�س 
لل�ضعب  الدولية  احلماية 
اآليات  وو�ضع  الفل�ضطيني 
اأنرَّ  اإىل  لفًتا  ذلك  لتنفيذ 
املرحلة القادمة هي مرحلة 
تتطلرَّب  ح�ضابات  ت�ضفية 
اأنرَّ  اإىل  وم�ضرًيا  ال�ضمود، 
�ضيك�ضف  الأقنعة  �ضقوط 

كلرَّ احلقائق.

قيادة  مت  نظرَّ �شور،  ويف 
املنطقة  يف  "فتح"  حركة 

حا�ضدًة  جماهرييًة  م�ضريًة 
جابت �ضوارع خميرَّم البج 
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مها طوابري الفرق املو�ضيقية واأ�ضبال  ال�ضمايل تتقدرَّ
املخيرَّم، وبراعم فرقة �ضراج العودة، وحَملة الأعالم 
ور ال�ضهيد يا�ضر عرفات والرئي�س  الفل�ضطينية و�ضُ

حممود عّبا�س.
ب م�ضوؤول  ع لنطالق امل�ضرية، رحرَّ وعند نقطة التجمُّ
اإعالم حركة "فتح" يف منطقة �ضور حممد بقاعي 
ن مبايعتهم للرئي�س حممود عبا�س  باحل�ضور، وثمرَّ
رّبان ال�ضفينة وحامي امل�ضروع الوطني الفل�ضطيني، 
منطقة  قائد  "فتح" األقاها  حركة  كلمة  كانت  ُثمرَّ 
�ضور الع�ضكرية والتنظيمية العميد توفيق عبداهلل، 
حممود  الرئي�س  فل�ضطني  عمالق  "ُنَحّيي  فقال: 
واإدارته:  لرتامب  مرتفع  ب�ضوت  قال  الذي  عّبا�س 
ل لـ)�ضفقة القرن(، ولن متررَّ على جماهري �ضعبنا 
الرئي�س  لل�ّضيد  والداعِم  امللتفِّ  البطل  الفل�ضطيني 
خالل  من  باأ�ضره  للعامل  كلمته  ه  �ضُيوجِّ الذي 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة".
الّرائد  ختيارنا  الرئي�س  ال�ضّيد  هو  "ها  واأ�ضاف: 
والقائد لالأُّمة جاء ليقول نحُن �ضوت احلق، �ضوت 
ذهب  الالجئني.  �ضوت  القد�س،  �ضوت  فل�ضطني، 
وغّزة  ّفة  ال�ضّ يف  �ضعبنا  ِبا�ضم  ث  ليتحدرَّ الرئي�س 
ليقول  اأماكن وجوده،  وكلِّ  والأردن  و�ضوريا  ولبنان 
وفل�ضطني  الدار،  اأ�ضحاب  احلق،  اأ�ضحاب  نا  اإنرَّ
د  موؤكرَّ العودة  وحق  عا�ضمتنا  والقد�س  دولتنا 
�س، فلريحل اآخر احتالل يف العامل من اأر�س  ومقدرَّ

اآبائنا واأجدادنا".
الفل�ضطيني  ال�ضعب  وقوَف  عبداهلل  العميد  د  واأكرَّ
قراراته  بكلِّ  "م.ت.ف" والرئي�س  خلف  لبنان  يف 
من  واخلالية  وطنية،  اإرادة  من  النابعة  احلكيمة 
"الرئي�س  واأردف:  والحتواء،  والو�ضاية  َبعّية  الترَّ
من  عرفات،  يا�ضر  ال�ضهيد  مدر�ضة  من  مازن  اأبو 
ر للعامل باأ�ضره: القد�س  مدر�ضة الفتح، ونقول وُنكرِّ
عرو�س فل�ضطني وعا�ضمتنا الأبدية، ولن يتخلرَّى اأي 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  "فتح" ويف  يف  قائد  اأو  رئي�س 

عنها ول عن الالجئني".
ال�ضهاينة  مع  الأطراف  بع�س  تناغم  وا�ضتنكَر 
"فتح"  وحركة  مازن  اأبو  الرئي�س  من  للتخلُّ�س 
ًدا اأنرَّ "فتح" كانت و�ضتبقى ال�ضخرة ال�ضلبة  موؤكِّ

م عليها كلُّ املوؤامرات. التي تتحطرَّ
الوطنية  لالأغنية  ديارنا  فرقة  مت  قدرَّ وبعدها 
و�ضط  عّبا�س  حممود  للرئي�س  تاأييًدا  فنّيًة  لوحاٍت 

ت�ضفيق وتفاعل احل�ضور.

يف  "فتح"  حركة  قيادة  مت  نظرَّ ال�شمال،  ويف 

املنطقة وقفًة ت�ضامنيًة اأمام مقرِّ ال�ضليب الأحمر 
الدويل يف مدينة طرابل�س اخلمي�س 2018/9/27.
بدايًة كانت كلمة حركة "فتح" األقاها اأمني �ضّرها 
ا جاء فيها: "نحُن  يف ال�ضمال اأبو جهاد فّيا�س ممرَّ
تاريخي  �ضيا�ضي  خطاب  مع  موعٍد  على  اليوم 
التاريخية  لتو�ضيح احلقائق  مازن"،  "اأبو  للرئي�س 

ال�ضعب  بو�ضع  تتعلرَّق  التي  وال�ضيا�ضية  القانونية 
الفل�ضطيني وق�ضّيته اجلوهرية القد�س والالجئني 
واحلدود. بعد مرور �ضبعني عاًما على نكبة وت�ضريد 
ال�ضهيونية  الع�ضابات  يد  على  �ضعبنا  اأبناء 
العي�س  يف  التاريخية  حقوقنا  العامل  هذا  يتجاهل 
بكرامة يف دولتنا على اأر�ضنا املباركة اأر�س الآباء 
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والأجداد".
م�ضوؤولّياته،  اأمام  العامل  �ضن�ضع  "اليوم  واأ�ضاف: 
وخا�ضًة جتاه حقوق اأبناء �ضعبنا، بعد اأن اأ�ضبحت 
فل�ضطني ع�ضًوا مراقًبا يف الأمم املتحدة، وما زلنا 
ننتظر العدالة الدولية حّتى تطبرَّق ل�ضالح ال�ضعب 
الفل�ضطيني باإقامة دولته على ترابه الوطني اأ�ضوًة 

بباقي دول العامل".
اليوم  �ضتكون  الرئي�س  "كلمة  اأنرَّ  فّيا�س  د  واأكرَّ
الأمم  يف  العامل  قادة  اأمام  ال�ضم�س  كما  وا�ضحًة 
املتحدة ب�ضفته رئي�ًضا لـ"م.ت.ف" املمثِّل ال�ضرعي 
الوحيد ل�ضعبنا الفل�ضطيني. هو القائد الذي اأثبت 
القائد  ا�ضت�ضهاد  بعد  الأمانة  حمِل  على  ُقدرَتُه 
املوؤمتن  الأمني  هو  واأ�ضبح  عرفات،  يا�ضر  الرمز 
اإىل  ذاهبون  نحن  واليوم  الوطنية.  ثوابتنا  على 
ال�ضرعية  قرارات  بتنفيذ  لُنطالب  املتحدة  الأمم 
حماية  بتاأمني  الدويل  املجتمع  ولُنطالب  الدولية، 

دولية ل�ضعبنا الفل�ضطيني".
الفل�ضطيني  لل�ضعب  دة  املوؤيِّ الكلمة  فّيا�س  ن  وثمرَّ
يف  عون  مي�ضال  اللبناين  الرئي�س  األقاها  التي 
الأمم املتحدة، ودعا اأحرار العامل اأحزاًبا و�ضعوًبا 
قيادتنا  ا  وحيرَّ �ضعبنا،  وحقوق  ق�ضّيتنا  ملنا�ضرة 
يف  الأول  الأمامي  اخلندق  يف  تقف  التي  ال�ضرعية 

مواجهة كلِّ م�ضاريع الت�ضفية ال�ضهيواأمريكية.
يف  اللبناين"  ال�ضعبي  "املوؤمتر  م�ضوؤول  واألقى 
كلمًة،  امل�ضري  عبدالنا�ضر  املحامي  ال�ضمال 
ال�ضرتاكي" األقاها  التقدمي  "احلزب  كلمة  تلتها 
دا دعَم  م�ضوؤوله يف ال�ضمال د.ق�ضي احل�ضني، فاأكرَّ

دا  و�ضدرَّ وال�ضعبي،  الر�ضمي  الفل�ضطيني  املوقف 
حممود  الرئي�س  جانب  اإىل  الوقوف  �ضرورة  على 
باحلقوق  كني  املتم�ضِّ الفل�ضطينية  والقيادة  عّبا�س 
الفل�ضطينية والراف�ضني ملنطق ال�ضت�ضالم والتنازل 

عن احلقوق امل�ضروعة لل�ضعب الفل�ضطيني.
وبالتزامن مع اإلقاء الرئي�س خطابه يف الأمم املتحدة 
اخلمي�س 2018/9/27، و�ضَعت قيادة حركة "فتح" 
يف منطقة ال�ضمال �ضا�ضًة عمالقًة يف قاعة ال�ضهيد 
اأبناء  تابع  البداوي، حيُث  يا�ضر عرفات يف خميرَّم 

وقيادة  الفل�ضطيني  �ضعبنا 
وكوادرها  "فتح"  حركة 
اخلطاب  ومنا�ضروها 

ب�ضغٍف وترقُّب.
حركة  �ضر  اأمني  ن  وثمرَّ
ال�ضمال  منطقة  يف  "فتح" 
خطاب  فّيا�س  جهاد  اأبو 
اأنرَّ  واعتب  الرئي�س،  ال�ضّيد 
مُتثِّل  خطابه  من  كلمٍة  كلرَّ 
بتاأكيده  الفل�ضطيني،  الكلرَّ 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  حق 
باإقامة دولته امل�ضتقّلة كاملة 
ال�ضيادة وعا�ضمتها القد�س، 
وباأنرَّ  الالجئني،  وعودة 
ق بدون هذه  ال�ضالم ل يتحقرَّ
احلقوق، ول �ضالم مع دولة 

ذات حدود موؤقتة.
ودعا فّيا�س دول العامل التي 
مل تعرتف بعد بدولة فل�ضطني 
بالعرتاف  الإ�ضراع  اإىل 
بتطبيق  وطالَب  بدولتنا، 
لل�ضعب  امل�ضري  تقرير  حق 
واأ�ضاف:  الفل�ضطيني، 
"ال�ضعب الفل�ضطيني تعداده 

13 مليون اإن�ضان، ونحن ل�ضنا �ضعًبا زائًدا على هذه 
�ضامدون  نا  فاإنِّ املعاناة،  كلِّ  رغم  الأر�ضية.  الكرة 
ملتزمون  ونحن  بال�ضالم،  وموؤمنون  و�ضابرون 
اأحرتم  واأنا  طرفني،  بني  والتفاق  ال�ضالم  بعملية 

التفاَق اإذا احرتمه الآخر".

وف�ضائل  "فتح"  حركة  مت  نظرَّ البقاع،  ويف 
قيادة حركة  اأمام مقرِّ  ت�ضامنيًة  "م.ت.ف" وقفًة 

– بعلبك. اجلليل  خميرَّم  "فتح" يف 
واألقى اأمني �ضر حركة "فتح" - �ضعبة اجلليل خالد 

اأبو  الرئي�س  �ضيقف  "غًدا  فيها:  جاء  كلمًة  عثمان 
مازن على منب الأمم املتحدة وقفًة �ضلبًة وقويًة، 
الوطنية،  بالثوابت  كون  متم�ضِّ اإنرَّنا  للعامل  ليقول 
د اأنرَّ ت�ضامن �ضعبنا مع  واحلقوق الفل�ضطينية"، واأكرَّ
نا �ضعب لن  الرئي�س ر�ضالة لأمريكا و)اإ�ضرائيل( باأنرَّ
يتنازل عن حقه وثوابته، ولن ي�ضمح لأحد بت�ضفية 
ال�ضرعي  املمثِّل  هي  "م.ت.ف"  واأن  ق�ضّيته، 

والوحيد ل�ضعبنا.
"�ضيدي الرئي�س من ُهنا من لبنان، من  واأ�ضاف: 

خميرَّمات اللجوء، من قيادة حركة "فتح" ومنا�ضليها 
ونثق  ُنَحييكم  البقاع  يف  و"م.ت.ف"  وكوادرها، 
التاريخي  باخلطاب  وندعمكم  احلكيمة  بقيادتكم 
الذي �ضتلقونه يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة"، 
واأولدنا  وعائالتنا  اأنف�ضنا  "ن�ضع  قائاًل:  وختم 
هذه  ر  وفجرَّ �س  اأ�ضرَّ َمن  اأنتم  لأنرَّكم  قيادتكم  خلف 
ويا   1965/1/1 يف  املعا�ضرة  الفل�ضطينية  الثورة 

جبل ما يهّزك ريح".
جالت  جماهريية  مب�ضرية  احلا�ضرون  انطلق  ُثمرَّ 

�ضوارع املخّيم.



38

الثورة  �شهداء  مثوى  تكليل 
الفل�شطينية بالورود

ه  ا�ضتهلرَّ العالول زيارته اإىل لبنان بالّتوجُّ
اإىل مثوى �ضهداء الثورة الفل�ضطينية عند 
يوم اجلمعة  �ضاتيال يف بريوت  م�ضتديرة 
دولة  �ضفري  بح�ضور   ،2018/8/24
فل�ضطني لدى اجلمهورية اللبنانية اأ�ضرف 
منغوليا  يف  فل�ضطني  دولة  و�ضفري  دبور، 
يف  "فتح"  حركة  وقيادة  ميعاري،  خالد 
لي ف�ضائل "م.ت.ف"، حيُث  لبنان، وممثِّ
الّن�ضب  على  الورد  من  اإكلياًل  و�ضعوا 

التذكاري ل�ضهداء الثورة الفل�ضطينية.
اإىل  العالول  اأ�ضار  الزيارة  هام�س  وعلى 
لبنان  فيها  يدخل  التي  الأوىل  املرة  اأنرَّها 
�ضيء  "اأول  واأ�ضاف:   ،1982 العام  منُذ 
�ضهداء  مثوى  اإىل  اآتي  اأن  هو  به  قمُت 
حركة  اإنرَّ  لكم  لأقول  الفل�ضطينية  الثورة 
اأ�ضا�ضية  قَيم  مبجموعة  تتميرَّز  "فتح" 
ى من اأجل  اإحدى اأهّمها الوفاء لـَمن �ضحرَّ
ال�ضعب الفل�ضطيني، فهوؤلء ال�ضهداء هم 
اإكليل غار على جبني الوطن، واإكليل غار 

على جبني ال�ضعب الفل�ضطيني."
يف  وجولة  احللوة  عني  اإىل  زيارة 

م�شت�شفى الهم�شري

زار  حا�ضٍد  جماهرييٍّ  ا�ضتقباٍل  و�ضط 
لقاًء  وعقَد  احللوة،  عني  خميرَّم  العالول 
اللواء زياد الأطر�س يف  ال�ضهيد  يف قاعة 
والف�ضائلية  ال�ضعبية  احل�ضود  مع  املخيرَّم 
َمي  خميرَّ من  توافدت  التي  الفل�ضطينية 

عني احللوة واملية ومية ومنطقة �ضيدا.
دولة  �ضفري  �ضعادة  احل�ضور  م  وتقدرَّ
فل�ضطني لدى اجلمهورية اللبنانية اأ�ضرف 
"فتح" وف�ضائل  حركة  �ضر  واأمني  دبور، 
العردات  اأبو  فتحي  لبنان  "م.ت.ف" يف 
وقيادة ال�ضاحة، واأمني �ضر حركة "فتح" 
وقيادة  الإقليم،  وقيادة  لبنان  اإقليم   –
اإىل  �ضيدا،  منطقة  يف  "فتح"  حركة 
الوطنية  الف�ضائل  عن  ممثِّلني  جانب 
واملكاتب  �ضيدا،  منطقة  يف  والإ�ضالمية 
والُعّمال  املراأة  واحتادات  احلركية 

والنقابات واللجان ال�ضعبية.
العردات  اأبو  فتحي  اللواء  ب  رحرَّ بدايًة 
درب  رفيق  العالول،  حممود  بالقائد 

ال�ضهيَدين اأبو عّمار واأبو جهاد الوزير.
اأنرَّ  هي  للجميع  ر�ضالتنا  "اإنرَّ  واأ�ضاف: 
حركة "فتح" �ضتبقى على عهدها ووفائها 
لل�ضعب الفل�ضطيني ولل�ضهداء والأ�ضرى"، 
�ضيدو�ضها  القرن(  ")�ضفقة  اأنرَّ  د  واأكرَّ

ُيلغيه  لن  العودة  وحق  فل�ضطني،  اأ�ضبال 
ول  م�ضروٌع  حقٌّ  لأنرَّه  غريه  اأو  ترامب 

ي�ضقط بالتقادم".
حلركة  املركزية  اللجنة  ع�ضو  األقى  ُثمرَّ 
ه فيها اإىل  "فتح" حممود العالول كلمًة نورَّ
�س له  اإدراك القيادة الفل�ضطينية ملا يتعررَّ
وا�ضطهاد  ظلم  من  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
الإ�ضرائيلي  الحتالل  ِقَبل  من   ومعاناة 
لبنان  يف  الفل�ضطينية  املخّيمات  ولو�ضع 
دولة  �ضفري  بها  يقوم  التي  واجلهود 
الفل�ضطينية  والقيادة  لبنان  يف  فل�ضطني 
وتوا�ضلها الدائم مع املرجعيات يف لبنان 
عن  املعاناة  تلك  اأعباء  من  الكثري  لرفع 

كاهل الأهايل.
 واأ�ضاد ببذِل القيادة الفل�ضطينية يف لبنان 
كلرَّ جهد لالإبقاء على العالقة الأخوية مع 
لبنان، وب�ضكل خا�س العالقة  ال�ضّفافة مع 
"الأمن  قوات  بدور  واأ�ضاد  �ضيدا،  مدينة 
اأمن  حماية  يف  الفل�ضطيني"  الوطني 

املخيرَّمات وا�ضتقرارها.
د تاأكيد موقف الرئي�س حممود عّبا�س  وجدرَّ
الثابت يف وجه كلِّ ال�ضغوطات، ولفت اإىل 
)ل(  قال  الذي  الوحيد  هو  "الرئي�س  اأنرَّ 
الإدارة  مع  التعامل  واأوقف  لالأمريكان، 

د خميَّمات لبنان العالول يتفقَّ
 وُيطِلع قيادات �شيا�شية على اآخر امل�شتجّدات الفل�شطينية

يف زيارٍة هي الأوىل 
له اإىل لبنان منذ عام 
1982، جاَل نائب 
رئي�س حركة "فتح" 
حممود العالول يف 
خمّيماتنا الفل�شطينية 
ِلًعا على اأحوالها  ُمطَّ
واأحوال اأهلها، والتقى 
قيادات �شيا�شية 
لبنانية وفل�شطينية 
وا�شًعا اإّياها يف �شورة 
اآخر امل�شتجّدات على 
ال�شاحة الفل�شطينية. 



39

اأحمر ل  ًكا بالثوابت الوطنية كخطٍّ  الأمريكية مت�ضُّ
ميكن جتاوزه، وبتحقيق اأولوّيات ال�ضعب الفل�ضطيني 
وعلى راأ�ضها زوال الحتالل واحُلرية وال�ضتقالل"، 
م  �ضتتحطرَّ وامل�ضاريع  املوؤامرات  كلرَّ  اأنرَّ  على  د  و�ضدرَّ

على �ضخرة وحدتنا الوطنية.
اأبو  واللواء  دبور  ال�ضفري  برفقة  العالول  جاَل  كما 
العردات وقيادة وكوادر حركة "فتح" وقوات الأمن 
ًدا  الوطني، يف خميرَّم عني احللوة جنوبي لبنان ُمتفقِّ
د م�ضت�ضفى الهم�ضري يف مدينة  اأحواله. وبعدها تفقرَّ
الفل�ضطيني،  الأحمر  الهالل  التابع جلمعية  �ضيدا، 
مها امل�ضت�ضفى لأبناء  لًعا على اخِلدمات التي ُيقدِّ ُمطرَّ

�ضعبنا الالجئ يف لبنان.
على  عّبا�س  حممود  الرئي�س  موافقة  العالول  ونقَل 
يف  امل�ضت�ضفى  يف  القلبية  للق�ضطرة  ق�ضم  اإن�ضاء 
الهالل  جمعية  دور  ن  ثمرَّ كما  ممكن،  وقت  اأقرب 

الأحمر الفل�ضطيني يف لبنان.
لقاء مع اجلبهة ال�شعبية واجلهاد الإ�شالمي
ع�ضو   2018/8/30 اخلمي�س  يوم  العالول  التقى 

لتحرير  ال�ضعبية  لـ"اجلبهة  ال�ضيا�ضي  املكتب 
اأ�ضرف  ال�ضفري  بح�ضور  الطاهر،  فل�ضطني" ماهر 
مروان  لبنان  يف  ال�ضعبية  اجلبهة  وم�ضوؤول  دبور 

عبدالعال.
العالول  التقى  نف�ضه،  اليوم  من  لحٍق  وقٍت  ويف 
يف  الإ�ضالمي  "اجلهاد  حلركة  العام  الأمني  نائب 
اأ�ضرف  ال�ضفري  بح�ضور  نخالة،  زياد  فل�ضطني" 
دبور، واأمني �ضر حركة "فتح" وف�ضائل "م.ت.ف" 
يف لبنان فتحي اأبو العردات، وممثِّل حركة "اجلهاد 

الإ�ضالمي" يف لبنان اإح�ضان عطايا.
اإنهاء  مو�ضوع  احلا�ضرون  بحث  اللقاءين  وخالل 
�ضرورة  على  دوا  و�ضدرَّ الفل�ضطيني،  النق�ضام 
تواجهه  ملا  الت�ضدي  اأجل  من  الأولوية  اإعطائه 
الق�ضية الفل�ضطينية من م�ضاريع تهدف اإىل ت�ضفية 

امل�ضروع الوطني الفل�ضطيني.
العالول ُيطلع قيادات لبنانية على الأو�شاع 

يف فل�شطني
البملان  يف  النائَبني  العالول  حممود  اأطلع 

ورئي�س  احلريري،  وبهية  �ضعد  اأ�ضامة  اللبناين 
على  البزري،  عبدالرحمن  ال�ضابق  �ضيدا  بلدية 
تتوا�ضل  التي  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  الأو�ضاع 
�ضعبنا  اأبناء  على  الإ�ضرائيلية  العتداءات  فيها 
يف  ًة  وخا�ضّ وامل�ضيحية،  الإ�ضالمية  وُمقّد�ضاته 

القد�س ال�ضريف.
اللبنانية  القيادات  لقائه  خالل  العالول،  واأعرَب 
يف  "فتح"  حركة  وقيادة  دبور  ال�ضفري  بح�ضور 
لبنان، عن �ضكره لوقوف لبنان الدائم اإىل جانب 
ودفاعه  العادلة  وق�ضّيته  الفل�ضطيني  �ضعبنا 
يف  �ضيدا  دور  ًنا  ُمثمِّ الفل�ضطينيني،  حقوق  عن 
الالجئني  واحت�ضان  الفل�ضطينية،  الق�ضية  دعم 

الفل�ضطينيني.
للقيادة  واحلا�ضم  الثابت  املوقف  على  واأطلعهم 
فل�ضطني  له  �س  تتعررَّ ما  مواجهة  يف  الفل�ضطينية 
ل�ضطبها،  حماولت  من  الفل�ضطينية  والق�ضية 
وقانون  القرن"،  "�ضفقة  ى  ُي�ضمرَّ ما  اآخرها  ولي�س 

اليهودية" العن�ضري. "القومية 
نت احلريري عالًيا مواقف رئي�س دولة فل�ضطني  وثمرَّ
حممود عّبا�س، والقيادة الفل�ضطينية، يف مواجهة 

�س له الق�ضية الفل�ضطينية. ما تتعررَّ
الوطن  يف  يجري  ما  كلرَّ  اأنرَّ  �ضعد  راأى  جهته،  من 
طات اأمريكية- اإ�ضرائيلية  العربي هو ح�ضيلة خمطرَّ
وحدتها  و�ضرب  املنطقة  تفكيك  اإىل  ت�ضعى 

وا�ضتقرارها. 
د البزري مركزية الق�ضية الفل�ضطينية،  بدوره، اأكرَّ
القوى  داعًيا  للفل�ضطينيني،  ال�ضيا�ضية  واحلقوق 
واللبنانية  العربية  ال�ضاحَتني  على  كاّفًة  الوطنية 

ل�ضتعادة زخم هذه الق�ضية ومركزّيتها.
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جولة يف مثوى �شهداء الثورة
جاَل الوزير د.�ضبي �ضيدم يف مثوى 
�ضهداء الثورة الفل�ضطينية يف بريوت 
الثالثاء 2018/9/4، يرافقه �ضعادة 
�ضفري دولة فل�ضطني لدى اجلمهورية 
�ضر  واأمني  دبور،  اأ�ضرف  اللبنانية 
"م.ت.ف"  وف�ضائل  "فتح"  حركة 
وقيادة  العردات  اأبو  فتحي  لبنان  يف 
ال�ضاحة، واأع�ضاء قيادة حركة "فتح" 
يف  احلركة  وقيادة  لبنان،  اإقليم   -

منطقة بريوت.
اإكلياًل  واحل�ضور  �ضيدم  وو�ضع 
التذكاري  الّن�ضب  على  الورود  من 
لأرواح  الفاحتة  وقروؤوا  لل�ضهداء، 
الفل�ضطينية  الثورة  وقادة  �ضهداء 
�ضة  املقدرَّ والديار  فل�ضطني  ومفتي 
د  واأكرَّ اأمني احل�ضيني.  الراحل احلاج 
على  امل�ضي  األقاها  كلمٍة  يف  �ضيدم 
دوا  عبرَّ الذين  والقادة  ال�ضهداء  درب 
الفل�ضطينية  الأجيال  اأمام  الطريق 
ن�ضالنا  م�ضرية  لإكمال  املتعاِقبة 
الوطني حتى حتقيق اأهدافنا الوطنية 
كاّفًة يف احُلرّية والعودة وال�ضتقالل.

اللبناين  ونظريه  �شيدم  الوزير 

التعاون  تعزيز  �ُشُبَل  يبحثان 
الرتبوي

�ضيدم،  د.�ضبي  الوزير  بحَث 
نظريه  مع   ،2018/9/4 الثالثاء 

بريوت،  يف  حمادة،  مروان  اللبناين 
يف  البلَدين  بني  التعاون  تعزيز  �ُضُبَل 
والتعليم،  الرتبية  جمالت  خمتلف 
للطلبة  التعليمية  امل�ضرية  واأو�ضاع 

الوزير د.�شيدم يزور لبنان
 ويفَتِتح العام الدرا�شي يف مدار�س "الأونروا"

زاَر وزير الرتبية والتعليم 
الفل�شطيني العايل ع�شو 
اللجنة املركزية حلركة 
�شيدم  "فتح" د.�شربي 
لبنان، حيُث التقى نظريه 
اللبناين الوزير مروان 
حمادة باحًثا معه عدًدا 
من الق�شايا الرتبوية 
امل�شرَتكة، كما التقى قيادة 
ف�شائل "م.ت.ف" وحركة 
وا�شًعا  لبنان  "فتح" يف 
اهم يف اآخر ُم�شتجّدات  اإيَّ
الق�شية الفل�شطينية.
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الأو�ضاع  ظلِّ  يف  ًة  خا�ضّ لبنان،  يف  الفل�ضطينيني 
ال�ضعبة التي تعانيها وكالة "الأونروا".

للطلبة  ماح  ال�ضرَّ ا�ضتئناف  على  الوزيران  واترَّفق 
اللبنانية  املدار�س  يف  بالت�ضجيل  الفل�ضطينيني 
توجد  ل  التي  املناطق  يف  �ضيما  ل  احلكومّية، 
واقع  وناق�ضا  "الأونروا"،  لوكالة  مدار�س  فيها 
"الأونروا" والأو�ضاع ال�ضعبة التي تعي�ضها جّراء 
املتحدة  الوليات  و�ضعي  الأمريكي،  الدعم  قطع 
لت�ضفية  الإ�ضرائيلي  الحتالل  وكيان  الأمريكية 
الالجئني  النبيل يف خدمة  واإلغاء عملها  الوكالة 

الفل�ضطينيني.
اللبنانية  اجلمهورية  �ضيدم  الوزير  �ضكَر  وقد 
اإ�ضناد  يف  دورها  على  و�ضعًبا  وحكومًة  قيادًة 
حلقوق  دعَمها  ن  وثمرَّ الفل�ضطينيني،  الالجئني 
الفل�ضطينية  القيادة  وملوقف  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
التي  وال�ضرتاتيجية  التاريخية  بالعالقة  ًها  ُمنوِّ

تربط ال�ضعَبني الفل�ضطيني واللبناين.
الدرا�شي  العام  يفتتحان  وحمادة  �شيدم 

يف مدار�س "الأونروا"
يف  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  افتتح    
اللبناين  ونظريه  �ضيدم  د.�ضبي  فل�ضطني 
ملدار�س  اجلديد  الدرا�ضي  العام  حمادة  مروان 
"الأونروا" يف لبنان يوَم الأربعاء 2018/9/5 يف 
بح�ضور  ماراليا�س،  خميرَّم  يف  الكابري  مدر�ضة 
اجلمهورية  لدى  فل�ضطني  دولة  �ضفري  �ضعادة 
"فتح"  حركة  �ضر  واأمني  دبور،  اأ�ضرف  اللبنانية 
اأبو  فتحي  لبنان  يف  "م.ت.ف"  وف�ضائل 
"فتح"  حلركة  الثوري  املجل�س  وع�ضو  العردات، 
لبنان  "الأونروا" يف  وكالة  ومدير  جبيل،  اآمنة 

كالوديو كوردوين، وعدٍد من اأع�ضاء قيادة حركة 
"فتح" على م�ضتوى اإقليم لبنان ومنطقة بريوت، 
والإ�ضالمية  الوطنية  والقوى  الف�ضائل  وممثِّلي 

الفل�ضطينية.
"نحُن  فيها:  قال  كلمًة  كوردوين  كالوديو  واألقى 
الوكالة  لكنرَّ  املتحدة،  الوليات  لقرار  اآ�ضفون 
وال�ضحية  التعليمية  اخِلدمات  بتوفري  ملتزمة 
واخِلدمات الأخرى كاّفًة، لأنرَّ هذا ما اأوِكل اإلينا 
ونحن  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  ِقَبل  من 

م�ضتمّرون يف تقدمي هذه اخلدمات".
"الق�ضية  اأنرَّ  حمادة  مروان  الوزير  معايل  د  واأكرَّ
املتحدة  الوليات  ان�ضحاب  نتيجة  اأُثرَيت  التي 
الأمريكية من دعم "الأونروا"، ل نرى فيها فقط 
العمق  هو  نراه  ما  ولكنرَّ  ماليًّا،  اقت�ضاديًّا  عماًل 
اأي طم�س  ال�ضيا�ضي ال�ضرتاتيجي لهذه العملية، 
فل�ضطني،  ق�ضية  "�ضتبقى  وقال:  بقي"،  ما  كّل 
ق�ضّيًة حّيًة على الأر�س، اأر�س فل�ضطني، حّيًة يف 

عقول و�ضمائر الفل�ضطينيني والعرب والعامل".
الهجمة  هذه  ظلِّ  "يف  قائاًل:  معاليه  وا�ضتطرد   
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  مع  التعاطف  اِتّ�ضاع  مع 
قناها  حقرَّ التي  والنت�ضارات  املا�ضية،  ال�ضنوات 
مًعا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة مع زميلي 
�ضبي،  عزيزي  فل�ضطني  دولة  يف  الرتبية  وزير 
ماليني  ع�ضرات  ب�ضع  ق�ضية  اإنرَّ  اليوم  اأقول 
�س عنها مع اأ�ضدقاء  الدولرات اأو املليارات �ضنعوِّ
اأوفياء يف العامل والعامل العربي". وختم بالقول: 
املوقف  ا  واإمنرَّ يكفي،  ل  املال  للجميع  "اأقول 

ال�ضيا�ضي هو الأ�ضا�س".
األقى معايل الوزير د.�ضبي �ضيدم كلمًة  بدوره 

العامل  لي�ضمع  جمتمعني  ناأتي  "اليوم  فيها:  قال 
باأنرَّه �ضيخرج  ال�ضوت الفل�ضطيني احلررَّ الالجئ 
اأخرى  ل خيارات  واأنرَّ  فل�ضطني،  اإىل  املخيرَّم  من 
ر�ضالة  هي  اليوم  ر�ضالتنا  وبالتايل  املعادلة،  يف 
الأطفال،  هوؤلء  مع  ت�ضامن  ر�ضالة  وثبات،  بقاء 
ور�ضالة تاأكيد على رف�ضنا للقرار الأمريكي بوقف 
نا نحُن  الدعم عن وكالة الغوث، والتاأكيد على اأنرَّ
لتوفري  جاهدين  �ضنعمل  حولنا  من  و�ضركاوؤنا 
ب�ضاطته  على  احلياة  �ضريان  لبقاء  الإمكانيات 
عندما  نا  اأنرَّ اإلرَّ  اإمكانيته،  وحمدودية  وتوا�ضعه 
ث عن دولة ُتدير  نتحّدث عن وكالة الغوث، نتحدرَّ

�ضعًبا مكلوًما".
نقول  الغوث  وكالة  يف  العاملني  "لكلِّ  واأ�ضاف: 
وفل�ضطينيني،  لبنانيني  جمتمعني  جميًعا  نحن 
ث  يتحدرَّ اأن  ميكن  ل  جانبكم.  اإىل  دائًما  �ضنقف 
الأطفال  حق  عن  التعليم،  عدالة  عن  العامل 
الأطفال  هوؤلء  يحرم  واأن  والرتبية،  التعلم  يف 
يكون هناك عامل عادل  اأن  هم! ل ميكن  من حقِّ
ث عن حقوق النا�س، ويحرم هوؤلء ال�ضغار  يتحدرَّ

حّقهم!". 
هوؤلء  وثبات  بقاء  "اإنرَّ  الوزير:  �ضعادة  وتابع 
حقهم  على  ح�ضولهم  من  نهم  مُيكِّ الأطفال 
د ر�ضالًة واحدًة،  الأب�ضط يف احلياة. يجب اأن نوؤكِّ
اأنرَّ  كفل�ضطينيني  تعليمنا  يف  للعامل  �ضُنثِبُت  نا  اأنرَّ
من  واأعتى  اأجدى  اأبنائنا  اأقالم  يف  الر�ضا�س 
نا  لأنرَّ العهد،  على  �ضنكون  واأنرَّنا  املحتل،  ر�ضا�س 
وي�ضاركنا  واجلرحى،  ال�ضهداء  مل�ضرية  امتداد 
بالدم معايل الوزير وي�ضاركنا بالقرار، وي�ضاركنا 

باحلر�س وبالغرية اللبنانية املعتادة".
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الفل�ضطيني  اللبناين-  احلوار  جلنة  رئي�س  بح�ضور 
دولة  �ضفري  و�ضعادة  منيمنة  ح�ضن  الوزير  معايل 
دبور،  اأ�ضرف  اللبنانية  اجلمهورية  لدى  فل�ضطني 
كالوديو  لبنان  يف  لـ"الأونروا"  العام  واملدير 
كوردوين، ورئي�س بلدية الغبريي معن اخلليل، واأمني 
ال�ضعالن،  اإياد  اأبو  لبنان  يف  ال�ضعبية  اللجان  �ضر 
مدار�س  يف   2019-  2018 الدرا�ضي  العام  افُتِتَح 
لي  ممثِّ مب�ضاركة   ،2018/9/3 الثنني  "الأونروا" 
الفل�ضطينية  والوطنية  الإ�ضالمية  والقوى  الف�ضائل 
من  وعدد  التعليمي،  والقطاع  ال�ضعبية  واللجان 
يف  وذلك  وا�ضع،  اإعالمي  وح�ضد  وذويهم،  الطالب 

مدر�ضة اجلليل – بئر ح�ضن.
"هذا  فيها:  كلمًة جاء  الوزير منيمنة  واألقى معايل 
اإىل  والطالب  الأطفال  بعودة  �ضعادة  يوم  هو  اليوم 
يف  وحتدٍّ  للذات،  حتدٍّ  هي  العودة  هذه  مدار�ضهم. 
د مَلن يريد اإلغاء دور  وجه الآخرين، فهذه العودة توؤكِّ
يدعم حقوق  َمن  كلِّ  باإرادة  باقية  "الأونروا" باأنرَّها 
الإن�ضان، وكّل َمن يدعم حقوق الالجئ الفل�ضطيني، 
اأع�ضاء  اأكرثية  وباإرادة  املانحة،  الدول  كلِّ  باإرادة 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، فهذه اجلمعية هي 

وحدها التي متلك حق اإلغاء اأو اإبقاء الأونروا".
دعمها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإلغاء  اأنرَّ  وراأى 
اأوىل  بدرجة  �ضيا�ضي  قرار  هو  لـ"الأونروا"  املايل 
العودة  حق  اإلغاء  اإىل  تهدف  اأمريكية  بخطة  ياأتي 
للق�ضية  �ضيا�ضية  ت�ضوية  واإجراء  "الأونروا"  واإلغاء 

الفل�ضطينية وت�ضفيتها.
ا �ضعادة ال�ضفري اأ�ضرف دبور فاألقى كلمًة ا�ضتهلرَّها  اأمرَّ
املوقف  "الأونروا" على  �س  مفورَّ اإىل  ال�ضكر  بتوجيه 
اإنهاء  تريد  التي  امل�ضاريع  وجه  يف  عنه  عبرَّ  الذي 
"الأونروا"، وتابع: "وكالة "الأونروا" ترعى ال�ضعب 
الفل�ضطيني، وحّق عودته اإىل فل�ضطني، فهذه الوكالة 
�ضها املجتمع الدويل، ل ي�ضتطيع اأحد، �ضاء  التي اأ�ضرَّ
مته  اإلغاء دورها وكل ما قدرَّ اأبى،  من �ضاء واأبى من 
الالجئني  جانب  اإىل  والوقوف  م�ضاعدات،  من 

الفل�ضطينيني بكلِّ الو�ضائل املتاحة".
ر بثمن، كما الأوطان ل  وختم قائاًل: "الكرامة ل ُتقدرَّ

ر بثمن، ومًعا و�ضويًّا حتى الّن�ضر". ُتقدرَّ
لبنان  يف  العام  مديرها  "الأونروا"  كلمة  واألقى 

املدار�س  "افتتحنا  فيها:  جاء  كوردوين،  كالوديو 
يف  الأ�ضا�ضي  احلق  يحمي  هذا  لأنرَّ  موعدها  يف 
التعليم لالجئني الفل�ضطينيني، ولأنرَّ الدول امل�ضيفة 
ُتفَتح  مل  اإذا  اجل�ضيمة  املخاطر  عن  مراًرا  ثت  حتدرَّ
بعد،  اخلطر  حالة  من  نخرج  مل  نا  ولكنرَّ املدار�س، 
عمليات  لإدارة  يكفي  حالًيا  لدينا  املتوّفر  والتمويل 
العام  من  اأيلول  �ضهر  نهاية  حتى  فقط  الوكالة 
احلايل، نحن بحاجة اإىل 217 مليون دولر اإ�ضافية 
ل�ضمان ا�ضتمرار مدار�ضنا مفتوحة حتى نهاية العام 

اجلاري".
كلمة الطالب األقاها الطالب علي اأبو جرا�س فقال: 
"كلمتي حتمل يف طّياتها ر�ضالَتني: الأوىل هي ر�ضالة 
كلِّ  على  "الأونروا"  العريقة  املوؤ�ض�ضة  لهذه  �ضكر 
�ضبعة عقود،  اأكرث من  ل�ضعبنا على مدى  مته  قدرَّ ما 
ا للدول املانحة والدول امل�ضيفة على كلِّ  و�ضكًرا اأي�ضً
دول  لكلِّ  ر�ضالة  هي  الثانية  والر�ضالة  لنا.  دعمها 

الفل�ضطينيني.  الالجئني  اإىل جانب  تقف  اأن  العامل 
 37000 منهم  وطالبة  طالب   526000 جانب  قفوا 
طالب يف لبنان، �ضيكونون �ضحية �ضياع م�ضتقبلهم 
ِخدمات  تقدمي  عن  "الأونروا"  فت  توقرَّ حال  يف 

التعليم لهم".
اأمني  الأهايل  جمل�س  ممثِّل  األقاها  الأهايل  كلمة 
بـ"الأونروا"، لأنرَّها  ك  د على التم�ضُّ ح�ضني الذي �ضدرَّ
اأبناء  عليه  يعتمد  الذي  الوحيد  امل�ضدر  تكون  تكاد 
التي  ال�ضعبة  للظروف  وعر�َس  لبنان،  يف  �ضعبنا 
كثرية  "عائالت  اأنرَّ  اإىل  م�ضرًيا  الالجئون  يعي�ضها 
ت�ضارع  وهي  يومها،  قوت  ُتوؤّمن  اأن  ت�ضتطيع  بالكاد 
والتعليمية"،  والغذائية  ال�ضحية  حاجاتها  ل�ضد 
وختَم بالتاأكيد على اأنرَّ "الأونروا" هي طوق احلياة 

بالن�ضبة لنا".
اها  اأدرَّ املنا�ضبة  وحي  من  باأُغنيٍة  الحتفال  واخُتِتَم 

الفّنان اأمين اأمني.      

رغم ال�شائقة املالية.. 
لبنان يف  اجلديد  الدرا�شي  العام  "الأونروا" تفَتِتح 
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�ضبا  ملجزرة  والثالثني  ال�ضاد�ضة  للذكرى  اإحياًء 
مت بلدية الغبريي بالتعاون مع جمعية  و�ضاتيال، نظرَّ
و�ضاتيال(  �ضبا  جمزرة  نن�ضى  ل  )كي  جلنة 
لبلدية  الثقايف  املركز  قاعة  يف  خطابيًّا  مهرجاًنا 

الغبريي )ر�ضالت( اجلمعة 2018/9/21.
فل�ضطني  دولة  �ضفري  �ضعادة  احل�ضور  م  وتقدرَّ
ورئي�س  دبور،  اأ�ضرف  اللبنانية  اجلمهورية  لدى 
حركة  �ضر  واأمني  اخلليل،  معن  الغبريي  بلدية 
اأبو  "م.ت.ف" يف لبنان فتحي  "فتح" وف�ضائل 
حب  ح�ضن  احلاج  اهلل  حزب  وممثِّل  العردات، 
الثقايف  وامل�ضت�ضار  عالمة،  فادي  والنائب  اهلل، 
يف ال�ضفارة الإيرانية حممد مهدي �ضريعة دار، 

ووفود اأجنبية مت�ضامنة.
وقد األقى رئي�س بلدية الغبريي معن خليل كلمًة 
الذكرى  اإحياء  يف  امل�ضاركني  جميع  فيها  �ضكَر 
اإىل  الدويل  املجتمع  انحياز  وا�ضتنكر  الأليمة، 
الدولية  القرارات  اإن�ضاف  وعدم  )اإ�ضرائيل( 
و�ضاتيال،  �ضبا  جمزرة  �ضهداء  اليوم  اإىل 
املنطقة  يف  الفاعلة  والأحزاب  الفعاليات  ودعا 
فيها  ُدِفن  التي  الأر�س  م�ضاألة  معاجلة  اإىل 
لهم،  دائم  تذكاري  ن�ضب  واإن�ضاء  ال�ّضهداء، 
عب  اأّن )�ضفقة القرن( �ضتزول بثبات ال�ضرَّ واأّكد 

الفل�ضطيني على حق العودة وحترير الأر�س.
فيها  لفَت  دبور،  اأ�ضرف  لل�ضفري  كلمة  كانت  ُثمرَّ 
للتذكري باملجزرة  اإحياء الذكرى يهدف  اأّن  اإىل 
�ضدرَّ  ال�ضهيوين  العدو  ها  �ضنرَّ التي  الهمجية 
لل�ّضهداء  العدالة  اأنرَّ  د  واأكرَّ والُعّزل،  املدنيني 
بتكرميهم  تكون  املجزرة  يف  �ضقطوا  الذين 
املنطقة  ويف  مثواهم  يف  ذكراهم  على  والإبقاء 

التي ُدِفنوا فيها.
ق، واأنرَّ )�ضفقة  د اأنرَّ حقرَّ العودة ل بدرَّ اأن يتحقرَّ واأكرَّ
القرن( �ضتف�ضل لأنرَّ ال�ّضعب الفل�ضطيني يرف�س 
تارة  التهويل  من  الرغم  على  ووطنه  اأر�ضه  بيع 
الدول  و�ضكَر  اأخرى،  تارة  املادية  والإغراءات 
يف  الفل�ضطيني  عب  ال�ضرَّ جانب  اإىل  وقفت  التي 

املحافل دفاًعا عن حّقه يف العودة.
اهلل  حب  ح�ضن  اهلل  حزب  ملمثِّل  كلمة  وكانت 
التي  ال�ضتعمارية  ال�ضيا�ضة  ا�ضتنكَر  الذي 

لتفريق  حماولته  يف  ال�ضهيوين  العدو  انتهجها 
اللبناين  ال�ضعَبني  وبالأخ�س  العربية  ال�ّضعوب 
و�ضاتيال  �ضبا  جمزرة  اأنرَّ  وراأى  والفل�ضطيني، 
التي ارتكبتها امللي�ضيات اللبنانية اليمينية ما كانت 

اأنرَّ  اإىل  لفًتا  ال�ضهيوين  العدو  مباركة  لول  لتتم 
املجازر ال�ضهيونية م�ضتمّرة لغاية اليوم، ولكن عب 
حماولت �ضطب حق العودة وتذويب الفل�ضطيني يف 
جميع املجتمعات لتتحّول فل�ضطني املحتّلة اإىل دولة 

يهودية بحتة.
الأجنبية  الوفود  ِبا�ضم  كلمة  وكانت 
ف�ضكرت  انغ  د.تيوا  األقتها  امل�ضاركة 
لل�ّضعب  ا�ضت�ضافته  على  اللبناين  عب  ال�ضرَّ
يف  كانت  اأنرَّها  اإىل  واأ�ضارت  الفل�ضطيني، 
ها  ولكنرَّ )اإ�ضرائيل(،  تدعم   1982 العام 
اكت�ضفت  كطبيبة  لبنان  اإىل  جميئها  بعد 
مقاوم  �ضعب  هو  الفل�ضطيني  ال�ّضعب  اأنرَّ 
بعدما  اأر�ضه  حترير  اإىل  وي�ضعى  و�ضادق 

ُطِرَد منها.
لل�ضعب  حدث  ملا  حزنها  عن  اأعربت  كما 
اإىل  ولفتت  املجزرة،  هذه  يف  الفل�ضطيني 
وقوفهم  بعد  الفل�ضطيني  عب  ال�ضرَّ اأبناء  اأنرَّ 
يف وجه هذه املجزرة علرَّموا �ضعوب العامل 
يف  الأمل  يفقدوا  مل  لأنرَّهم  ال�ضب،  معنى 

اإعادة بناء خمّيماتهم اإىل حني عودتهم.
هيد  كلمة عوائل ال�ّضهداء األقتها حفيدة ال�ضرَّ
مو�ضى عايد الطالبة دينا اأحمد، فطالبت 
املجرمني  لل�ّضهداء عب حماكمة  بالعدالة 
جمزرة  على  �ضني  واملحرِّ وامل�ضاركني 
مل�ضاركة  �ضعادتها  عن  واأعربت  القرن. 
عام  كل  كما  العام  هذا  الأوروبية  الوفود 

باإحياء ذكرى املجزرة.
ويف ختام املهرجان كلرَّل امل�ضاركون الن�ضب 
و�ضاتيال  ل�ضهداء جمزرة �ضبا  التذكاري 
بالورود ِبا�ضم ال�ضيد الرئي�س حممود عّبا�س 

وحركة "فتح" و"م.ت.ف" وامل�ضاركني.
الأجنبية خالل وجودها يف  للوفود  وكانت 
لبنان عّدة لقاءات مع �ضخ�ضيات �ضيا�ضية 
ووطنية وموؤ�ض�ضات اأهلية وجمعيات لبنانية 
وفل�ضطينية، وزيارات اإىل مدافن ال�ضهداء 
اأ�ضرحة  كلرَّلوا  حيُث  لبنان،  خمّيمات  يف 
على  كثب  من  لعوا  واطرَّ بالورود،  ال�ضهداء 

احلياة يف املخيرَّمات الفل�ضطينية. 

مهرجاٌن خطابّي
كرى الـ36 ملجزرة �شربا و�شاتيال يف بريوت ٌ يف الذِّ
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ودائرة  الفل�ضطينية  ال�ضعبية  اللجان  من  بدعوٍة   
مت اعت�ضاماٌت  �ضوؤون الالجئني يف "م.ت.ف"، ُنظِّ
لبنان  "الأونروا" يف  وكالة  ات  مقررَّ اأمام  حا�ضدٌة 
وبـ"الأونروا"  العودة  بحقِّ  ك  التم�ضُّ على  تاأكيًدا 
ا لـ)�ضفقة  ك�ضاهٍد حيٍّ على ماأ�ضاة �ضعبنا، ورف�ضً
ل�ضعبنا  املعادية  الأمريكية  وال�ضيا�ضات  القرن( 
مماثلٍة  اعت�ضاماٍت  مع  تزامًنا  وذلك  وق�ضّيتنا، 

�ضهدتها �ضاحات الوطن وال�ضتات.
الوطني  "الأمن  قوات  قائد  امل�ضاركني  م  وتقدرَّ
عرب،  اأبو  �ضبحي  اللواء  لبنان  يف  الفل�ضطيني" 

لبنان،  "فتح" – اإقليم  حركة  وقيادة 
املناطق  يف  "فتح"  حركة  �ضر  واأمناء 
و�ُضَعبها  املناطق  قيادة  واأع�ضاء 
ف�ضائل  عن  وممّثلون  التنظيمية، 
الوطنية  والأحزاب  "م.ت.ف" والقوى 
واللبنانية،  الفل�ضطينية  والإ�ضالمية 
الأحياء  وجلان  ال�ضعبية،  واللجان 
وممّثلو  دين،  ورجال  والحتادات، 
الأهلية، وح�ضد  املوؤ�ّض�ضات واجلمعيات 

من اأبناء �ضعبنا الفل�ضطيني.
دت  ندرَّ كلمات  العت�ضامات  وتخلرَّلت 
جتاه  العدائية  الأمريكية  بال�ضيا�ضة 
باإعالن  جتلرَّت  والتي  �ضعبنا،  حقوق 
الحتالل،  لكيان  عا�ضمًة  القد�س 
وكالة  عن  املالية  امل�ضاعدات  وقطع 
يف  وجودها  لإنهاء  متهيًدا  "الأونروا" 
العودة  حقِّ  ت�ضفية  حماولت  �ضياق 
على  دت  و�ضدرَّ الالجئني.  ق�ضية  واإنهاء 
فل�ضطني  اإىل  العودة  بحقِّ  ك  التم�ضُّ
"الأونروا" وب�ضرورة ا�ضتمرار  وبوكالة 
لل�ضعب  اخِلدمات  وتقدميها  عملها 

الفل�ضطيني.
د املتحّدثون دعَمهم ملوِقف القيادة  وجدرَّ
والتفاَفهم خلف  ال�ضرعية  الفل�ضطينية 
بالرئي�س  لًة  ممثرَّ التاريخية  قيادتنا 
بالثوابت  ك  املتم�ضِّ عّبا�س  حممود 

ال�ضغوطات  كلِّ  رغم  الفل�ضطينية  واحلقوق 
وحماولت ارتهان قرارنا الوطني امل�ضتقل، ودعوا 
اإىل اإجناز امل�ضاحلة الفل�ضطينية يف اأ�ضرع وقت.

وطالبوا الدول العربية والحتاد الأوروبي واملجتمع 
ك لإف�ضال امل�ضاريع  الدويل والدول املانحة بالتحرُّ
وحقوق  ق�ضية  ت�ضتهدف  التي  ال�ضهيواأمريكية 
الفل�ضطينيني ومب�ضاعفة دعمها ال�ضيا�ضي واملايل 
احليوية  خدماتها  تقدمي  لتوا�ضل  لـ"الأونروا" 
اجلمعية  اعتماد  �ضرورة  على  دوا  و�ضدرَّ لالجئني، 
العامة لالأمم املتحدة يف دورتها القادمة موازنة 

واملنّظمات  باملوؤ�ّض�ضات  اأ�ضوًة  لـ"الأونروا"  ثابتة 
لالبتزاز  ُعر�ضًة  تبقى  لئاّل  الأخرى  الدولية 

الأمريكي الإ�ضرائيلي.
لـ"الأونروا"،  العام  للمفو�س  التحية  هوا  ووجرَّ
لوقفتهم  اخلم�ضة،  اأقاليمها  يف  الوكالة  ومدراء 
"الأونروا"  بقاء  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حق  مع 
حُتاك  التي  املوؤامرة  حجم  وك�ضفهم  وِخدماتها، 
و�ضكروا  الفل�ضطينيني،  الالجئني  ق�ضية  �ضدرَّ 
لة والدول امل�ضيفة، ول�ضيما  ال�ضعوب والدول املموِّ
ورف�س  "الأونروا"  دعم  عن  لتعبريهم  لبنان، 

الن�ضياع للتوّجهات الأمريكية.
م اعت�شاٌم اأمام عيادة  ففي بريوت، ُنظِّ
"الأونروا" يف خميَّم �شاتيال اخلمي�س 

.2018/9/6
يف  ال�ضعبية  اللجنة  �ضر  اأمني  واألقى 
كلمًة مقت�ضبًة  زياد حّمو  �ضاتيال  خميرَّم 
قال فيها: "نقُف اأمام عيادة "الأونروا" 
ال�ضمود،  خميرَّم  ال�ضهداء،  خميرَّم  يف 
نرف�س  نا  باأنرَّ ولرتامب  للعامل  لُنعِلن 
لها  ى  و�ضنت�ضدرَّ �ضعبنا  على  موؤامرته 
بكلِّ الو�ضائل املتاحة، ونقول له ل يحقُّ 
لك اأن حترمهم من العالج، ل يحقُّ لك 
اأن تظلم اأطفالنا و�ضبابنا وحترمهم من 
�ضعب  حرمان  لك  يحق  ل  كما  التعلُّم، 

باأكمله من العودة اإىل اأر�ضه".
مت وقفاٌت ت�شامنّيٌة متزامنٌة  كما ُنظِّ
بريوت  خميَّمات  مدراء  مكاتب  اأمام 

الثنني 2018/9/10.
ففي خميرَّم �ضاتيال مترَّ التوا�ضل بني رام 
اهلل وغزة وخميرَّم �ضاتيال بنقل مبا�ضر، 
"فتح"-  قيادة حركة  ع�ضو  األقى  حيُث 
ال�ضعبية  اللجان  �ضر  اأمني  لبنان  اإقليم 
ث فيها عن   اأبو اإياد ال�ضعالن كلمًة حتدرَّ
التي  الأمريكية  الإ�ضرائيلية  املوؤامرة 
الفل�ضطينية  اإىل ت�ضفية الق�ضية  ترمي 
ى بـ)�ضفقة الع�ضر(  من خالل ما ُي�ضمرَّ

اعت�شاماٌت حا�شدٌة يف خميَّمات لبنان
ا لـ)�شفقة القرن( ًكا بـ"الأونروا" وحقِّ العودة ورف�شً  مت�شُّ
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الرئي�س  واإجراءات  قرارات  وعب 
بحق  ذلك  مع  املت�ضاوقة  الأمريكي 
القد�س و"الأونروا"، واأ�ضاف: "نقول 
حقٌّ  العودة  حق  واأعوانه،  لرتامب 
بعودة  اإّل  ي�ضقط  ل  وثابٌت،  مقد�ٌس 
روا  ُهجِّ التي  ديارهم  اإىل  الالجئني 
باقية  و"الأونروا"   ،1948 عام  منها 
املتحدة  الأمم  قرار  بنود  ت  ن�ضرَّ كما 

رقم 302 اخلا�س باإن�ضائها".
حتظى  "الأونروا"  اأزمة  اأنرَّ  د  واأكرَّ
الفل�ضطينية  القيادة  باهتمام 
الرئي�س  د  ال�ضيِّ ومتابعة  و"م.ت.ف" 
جلنة  ت�ضكيل  اإىل  واأ�ضار  مازن،  اأبو 
نة من �ضتة اأع�ضاء  متابعة لالأزمة مكورَّ
خطة  تبنرَّت  التنفيذية  اللجنة  من 
ك  ها املجل�س املركزي للتحرُّ عمل اأقررَّ
واجلماهريي،  الدويل  امل�ضتوَيني  على 
بهدف مواجهة الإجراءات الأمريكية 
وحل�ضد  واإف�ضالها،  الإ�ضرائيلية 
لدعم  وامل�ضتدام  الكايف  التمويل 
عن  وللتعوي�س  "الأونروا"،  موازنة 
مها  ُتقدِّ كانت  التي  امل�ضاهمات 

الوليات املتحدة.
"الأونروا"  ِخدمات  مديرة  واألقت 
كلمًة  كيوان  فريال  �ضاتيال  خميرَّم  يف 
دت فيها موا�ضلة "الأونروا" مبزيد  اأكرَّ
من الت�ضميم تقدمي اخِلدمات وح�ضد 
الدعم والتوا�ضل مع ال�ضركاء احلاليني 
ودول اأخرى جديدة، وطالَبت باإيجاد 

حل عادل ودائم ملحنة الالجئني.
األقى  الباجنة  برج  خميرَّم  ويف 
اللجان  يف  املركزية  املتابعة  م�ضوؤول 
ال�ضعبية نا�ضر الأ�ضعد كلمة الف�ضائل 
تنال  "لن  فيها:  جاء  الفل�ضطينية، 
التي  والبتزاز  ال�ضغط  اأ�ضاليب 
مُتار�ضها الإدارة الأمريكية وحلفاوؤها 
اإرادة  من  �ضيا�ضية  ماآرب  لتحقيق 
العادل  ون�ضاله  و�ضموده،  �ضعبنا، 
املن�ضو�س  حقوقه  كامل  لتحقيق 
ال�ضرعية  وقرارات  مواثيق  يف  عليها 

الدولية".
قابل  غري  العودة  حّق  اأنرَّ  على  د  و�ضدرَّ
لل�ضطب �ضواء اأكان بوجود "الأونروا" 

اأم بغيابها لأنرَّه حممي باإرادة الالجئني 
مرور  رغم  عليه  حافظوا  الذين 
وبالقوانني  النكبة  على  عقود  �ضبعة 
الدولية  والتفاقّيات  والقرارات 
ال�ضهداء  اآلف  ع�ضرات  وبت�ضحيات 
املنا�ضل  و�ضعبنا  والأ�ضرى  واجلرحى 
بالثوابت من  ط  ُتفرِّ التي مل  وقيادتنا 
اإىل  عرفات  يا�ضر  الرمز  ال�ضهيد 

الرئي�س حممود عّبا�س.
�ضر  اأمني  األقى  ماراليا�س  خميرَّم  ويف 
عماد  اأبو  بريوت  يف  ال�ضعبية  اللجنة 
الفل�ضطينية  الف�ضائل  كلمة  �ضاتيال 
واللجان ال�ضعبية، فقال: "اإنرَّ )�ضفقة 
ُتلّبي م�ضالح  القرن( الأمريكّية التي 
م  �ضتتحطرَّ الإ�ضرائيلي  الحتالل 
ووحدته  �ضعبنا  �ضمود  �ضخرة  على 
ون�ضالته،  وت�ضحياته  امليدان  يف 
غّزة،  قطاع  يف  العودة  مب�ضريات 
القد�س،  وبهّبة  ال�ضباب،  وبانتفا�ضة 
الـ1948  اأرا�ضي  يف  �ضعبنا  وبحراك 
حّقهم  عن  دفاًعا  الالجئني  وبحركة 

يف العودة".
م اعت�شاٌم اأمام مكتب  ويف �شيدا، ُنظِّ
عني  يف  الأونروا  خدمات  مدير 

احللوة الثنني 2018/9/10.
�ضويد  اأبو  حممود  من  تقدمٍي  وبعد 
املمثِّل  هي  "م.ت.ف"  اأنرَّ  د  اأكرَّ الذي 
ال�ضرعي والوحيد لل�ضعب الفل�ضطيني، 
األقى اأمني �ضر حركة "فتح" وف�ضائل 
العميد  �ضيدا  منطقة  "م.ت.ف" يف 
ماهر �ضبايطة كلمة "م.ت.ف" اأ�ضار 
فيها اإىل اأنرَّ "الأونروا" ُوِجَدت لتبقى 
ديارهم،  اإىل  الالجئني  عودة  حتى 
واإدارته  ترامب  خطوة  اأنرَّ  اإىل  ولفَت 
جوهر  "الأونروا" مُتثِّل  متويل  بوقف 
انتهاًكا  وُتعدُّ  ال�ضهيوين،  امل�ضروع 
للقانون الدويل ولاللتزام الأخالقي، 
نحو  الإدارة  تلك  جنوح  عن  وُتعبِّ 
لم  ال�ضِّ وتهديد  ف  والتطرُّ الفا�ضية 

العاملي.
ُترهبنا  لن  ال�ضغوطات  "كّل  واأردف: 
احلل  اإّل  حّل  ول  ن�ضت�ضلم،  ولن 
مبادرة  وهو  الوحيد،  الفل�ضطيني 
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دويل  موؤمتر  اإىل  يدعو  الذي  مازن  اأبو  الرئي�س 
وتابع:  الدولية"،  ال�ضرعية  بقرارات  واللتزام 
"ل دويلة يف غزة ول مطار وميناء خارج ال�ضيادة 

الفل�ضطينية".
كلمة اللجان ال�ضعبية األقاها �ضمري ال�ضريف عر�َس 
احلرب  منُذ  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ملعاناة  فيها 
بـ"الأونروا"  ك  التم�ضُّ اأنرَّ  د  واأكرَّ الثانية،  العاملية 

اعرتاًفا  العامل  عليه  اأجمع  �ضيا�ضي  حق 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  الوطنية  باحلقوق 
الراف�ضني  كلرَّ  ا  وحيرَّ وطنه،  تراب  على 

لالن�ضياع لل�ضغوط الأمريكية.
"الأونروا"  ِخدمات  ه مدير  نورَّ من جهته، 
ال�ضعدي  عبدالنا�ضر  احللوة  عني  يف 
ميزانية  يف  املايل  العجز  خطورة  اإىل 
الأمريكي  القرار  خلفية  "الأونروا" على 
وقف متويلها، واأ�ضار اإىل اأنرَّ قرار ترامب 
الفل�ضطينية  العالقات  بتوّتر  عالقة  له 
الدويل  للمجتمع  وميثِّل حتّدًيا  الأمريكية 
احليادية  "الأونروا" تلتزم  اأنرَّ  اإىل  لفًتا 

وامل�ضاءلة والن�ضباط.
ًها لالجئني الفل�ضطينيني  وختَم كلمته ُمتوجِّ
بالقول: "لن نخذلكم.. اإنرَّ �ضراكتنا معكم 
اأقوى من اأيِّ وقت م�ضى، واإنرَّ كرامتكم ل 

ر بثمن". ُتقدرَّ
اأبو  ع  جتمُّ اأهايل  اعت�شم  �شور،  ويف 
يف  "الأونروا"  عيادة  اأمام  الأ�شود 

كفربدا الثنني 2018/9/10.
عبية  ال�ضرَّ اللرَّجنة  م�ضوؤول  ث  حتدرَّ بدايًة 
غازي  رامي  اأبو  الأ�ضود  اأبو  عات  لتجمُّ
امل�ضاعدات  قطع  قرار  اأنرَّ  اإىل  فاأ�ضار 
على  حرب  "الأونروا" اإعالن  عن  املالية 
ال�ّضعب الفل�ضطيني وعلى حقه يف احلياة 
والعودة  اأر�ضه  ويف  وال�ضحة  والتعليم 
غري  اأحمر  خط  "الأونروا  وقال:  اإليها، 
بقائها  على  و�ضنعمل  جتاوزه،  م�ضموح 
الفل�ضطينية  الدولة  واإقامة  العودة  حتى 

امل�ضتقلة وعا�ضمتها القد�س ال�ضريف".
وحركة  ال�شعبية  اللجنة  مت  نظَّ كما 
اعت�شاًما  الر�شيدية  �شعبة  "فتح"- 

جماهريًيا.
"فتح"  حركة  قيادة  ع�ضو  حتدث  بدايًة 
الإعالمي  وم�ضوؤولها  الر�ضيدية  �ضعبة   -
القرن(  )�ضفقة  اأنرَّ  د  فاأكرَّ دراز  حممد 

وقال:  الفل�ضطينية،  الق�ضية  ت�ضفية  اإىل  تهدف 
"ل �ضالم ول ا�ضتقرار يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
اإّل ال�ضالم الفل�ضطيني، وحتقيق احلقوق ال�ضرعية 
الفل�ضطينية  الدولة  واإقامة  الفل�ضطيني،  لل�ضعب 
وعودة  ال�ضرقية،  القد�س  وعا�ضمتها  امل�ضتقّلة 
الالجئني اإىل ديارهم ح�ضب القرار 194، وتنفيذ 

لة". قرارات ال�ضرعية الدولية ذات ال�ضّ

الر�ضيدية  ملخيرَّم  ال�ضعبية  اللجنة  كلمة  كانت  ُثمرَّ 
التحرير  جلبهة  ال�ضيا�ضية  القيادة  ع�ضو  األقاها 
"نقف  فقال:  الذهب  اأبو  اأحمد  لبنان  العربية يف 
اأو  يتجّراأ  َمن  كلِّ  وجه  يف  التحدي  وقفة  اليوم 
وق�ضيتها"،  و�ضعبها  فل�ضطني  ل�ضطب  يتاآمر 
التاريخية  قيادتنا  خلف  وقوفنا  "ُنعِلن  واأ�ضاف: 
برئا�ضة الرئي�س اأبو مازن الذي ما زال ثابًتا على 
ًكا باحلقوق الفل�ضطينية  الثوابت، ومتم�ضِّ
امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  الدولة  اإقامة  يف 
وعا�ضمتها القد�س ال�ضريف وحق عودة 

الالجئني".
"حما�س"  حركة  الذهب  اأبو  وطالَب 
�ضطَر  الذي  البغي�س  النق�ضام  باإنهاء 
الوطن واأثلج �ضدر العدو، واإلغاء م�ضروع 
خارج  واملطارات  املوانئ  وبناء  التهدمي 
�س التخّلي عن ق�ضيتنا  الوطن الذي ُيكرِّ

الفل�ضطينّية وعن حقِّ العودة.
الثورة  ف�شائل  مت  نظَّ كذلك 
عبية  ال�شَّ واللِّجان  الفل�شطينية 
اعت�شاًما  الب�س  يف  والأهلية 
ِخدمات  اأمام مكتب مدير  ا  جماهرييًّ

"الأونروا".
وبعد تقدمٍي من الطالب كامل ميعاري، 
ال�ّضعبية  واللِّجان  الف�ضائل  كلمة  كانت 
اجلبهة  قيادة  ع�ضو  األقاها  والأهلية 
عو�س،  حممود  لبنان  يف  الدميقراطية 
وتداعيات  خماطر  اإىل  فيها  ق  تطررَّ
اللتزامات  بوقف  الأمريكي  القرار 
املالية لـ"الأونروا" عب ابتزاز �ضيا�ضي 
الإن�ضانية  الأعراف  كلرَّ  يخالف  فا�ضح 

واملواثيق الدولية.
ثمرَّ قراأ مذكرًة موّجهًة اإىل الأمني العام 
لالأمم املتحدة �ُضلَِّمت اإىل مدير خدمات 

اأحمد. رائف  الب�س  "الأونروا" يف 
مت الف�شائل الفل�شطينية  كذلك، نظَّ
والأهلية  ال�شعبية  واللجان 
خميَّم  يف  اجلماهريية  مات  واملنظَّ
ا  جماهرييًّ اعت�شاًما  ال�شمايل  الربج 
يف  "الأونروا"  عيادة  اأمام  حا�شًدا 

املخيَّم اجلمعة 2018/9/14.
واألقى م�ضوؤول اجلبهة الدميقراطية يف 
الف�ضائل  كلمة  عيد  عماد  اأبو  املخيرَّم 
تعزيز  اإىل  فيها  دعا  الفل�ضطينية 
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الفل�ضطينية  ال�ضعبية  كات  التحرُّ
والإدارة  ترامب  قرارات  ملواجهة 
النفقات  تر�ضيد  واإىل  الأمريكية، 
اخِلدمات  �ضالح  يف  ل�ضتخدامها 

مة لالجئني. املقدرَّ
يف  "فتح"  حركة  �ضر  اأمني  واألقى 
خ�ضر  اأحمد  ال�ضمايل  البج  خميرَّم 
كات  التحرُّ هذه  اأنرَّ  فيها  د  اأكرَّ كلمًة 
�ضعبنا  ينال  حتى  �ضت�ضتمر 
هي  التي  حقوقه  جميع  الفل�ضطيني 
واأردف:  "الأونروا"،  م�ضوؤولية  من 
مهما  القرن(  )�ضفقة  متررَّ  "لن 
ممار�ضة  حاولوا  ومهما  الأمر،  كلرَّف 
كما  اجلّبارين  �ضعب  فهذا  البتزاز، 
يا�ضر عرفات،  الرمز  ال�ضهيد  اأ�ضماه 
فل�ضطني،  حترير  حتى  و�ضي�ضمد 
حممود  الرئي�س  �ضيادة  خلف  وكلنا 
الثوابت،  على  الثابت  الرجل  عّبا�س 
ونحن يف حركة "فتح" �ضنبقى �ضمام 
و�ضنبقى  الفل�ضطينية  للق�ضية  الأمان 
اإجناز  على  احلر�س  كلرَّ  حري�ضني 

امل�ضاحلة الوطنية".
اعت�شام  م  ُنظِّ ال�شمال،  ويف 
مدير  مكتب  اأمام  جماهريي 
البارد  نهر  "الأونروا" يف  خدمات 

الثنني 2018/9/10.
بدايًة األقى اأمني ال�ّضر الدوري للجنة 
نهر  خميم  يف  الفل�ضطينية  ال�ضعبية 
لفَت  كلمًة  خ�ضر  نزار  اأبو  البارد 
الأمريكية  الإجراءات  اأنرَّ  اإىل  فيها 
حرب  اإعالن  تعدُّ  "الأونروا"  بحقِّ 
الأموال  بتوفري  وطالَب  �ضعبنا،  على 
خميرَّم  اإعمار  ل�ضتكمال  الالزمة 
الطوارئ  خطة  واإعادة  البارد  نهر 

لأبنائه.
�ضعبّية  كات  حترُّ اأو�ضع  لتنفيذ  ودعا 
على  للحفاظ  فل�ضطينّية  ور�ضمّية 
قرارات  ومواجهة  "الأونروا" 
مترير  اإطار  يف  املندرجة  ترامب 
كّل  اأنرَّ  ًدا  موؤكِّ القرن(  )�ضفقة 
�ضمود  بف�ضِل  �ضتف�ضل  املوؤامرات 
ودعم  ومقاومته  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
ال�ضعب  لكفاح  والعامل  تنا  اأُمرَّ اأحرار 

الفل�ضطيني.
الف�شائل  مت  نظَّ البقاع،  ويف 
ال�شعبية  واللجان  الفل�شطينية 
مكتب  اأمام  جماهريًيا  اعت�شاًما 

اجلليل. خميم  "الأونروا" يف 
ال�ضعبية  واللجان  الف�ضائل  كلمة 
فقال:  عطواين  اأ�ضامة  األقاها 
الدولة  عا�ضمة  �ضتبقى  "القد�س 
اأمريكا  ت�ضتطيع  ولن  الفل�ضطينية، 
حمو  ونفطهم  واأموالهم  وجبوتها 
اأبنائنا،  وعقول  عقولنا  من  فل�ضطني 
فهي را�ضخة يف عقولنا كرت�ّضخ �ضجر 

الزيتون يف اأر�س فل�ضطني".
قانونية  "الأونروا"  مهّمات  اأنرَّ  د  واأكرَّ
حتى  م�ضتمرة  واإن�ضانية  و�ضيا�ضية 
املتحدة  الأمم  كفلتها  التي  العودة 
بقرارها 194، ودعا وزراء اخلارجية 
د  موحرَّ جدي  موقف  لتخاذ  العرب 
امل�ضاريع  مواجهة  يف  ل�ضعبنا  دعًما 
رئي�س  ا  وحيرَّ ال�ضهيواأمركية.  
�ضفارة  اإبقاء  رف�س  الذي  الباراغوي 
ا  حيرَّ كما  املحتّلة،  القد�س  يف  بالده 
لبنان حكومًة و�ضعًبا ملواقفه امل�ضاندة 

دائًما للق�ضية الفل�ضطينية.
البقاع  اأهايل  لّبى  جهتهم،  من 
اإليه  دعت  الذي  العت�شام 
رين  املهجَّ �شوؤون  متابعة  جلنة 
البقاع  يف  ال�شوريني  الفل�شطينيني 
عنوان  حتت  والغربي  الأو�شط 
ل  حقٌّ  الأونروا  من  "مطلبنا 

مكرمة ول عطاء".
وقد األقى رئي�س جلنة املتابعة ل�ضوؤون 
ال�ضوريني  الفل�ضطينيني  رين  املهجرَّ
حممود  والغربي  الأو�ضط  البقاع  يف 
اإحدى  كلمة  تلتها  كلمًة  حديد 
ا  عر�ضَ العت�ضام،  يف  امل�ضاركات 
اإليها  اآلت  التي  املزرية  للحالة  فيها 
نتيجة  الفل�ضطينية  العائالت  اأو�ضاع 

تقلي�ضات ِخدمات "الأونروا".
باملطالب  مذكرًة  املعت�ضمون  و�ضلرَّم 
العام  املفو�س  اإىل  مرفوعة 
ِخدمات  مدير  عب  لـ"الأونروا" 

موح. اأحمد  البقاع  "الأونروا" يف 
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واجلود،  بالكرم  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ا�ضتهَر 
لذلك انت�ضرت امل�ضافات يف ربوع فل�ضطني اأمّيا 
ال�ضوفية،  والتكايا  الزوايا  كرثت  كما  انت�ضار. 
ال�ضبيل  وعابر  للغريب  البيوت  كلُّ  وُفِتَحت 

والفقري و�ضاحب احلاجة.
وامل�ضافة غرفة وا�ضعة اأو اأكرث يف الدار، اأو بيت 
كبري وله اأعمدة وقناطر، رحٌب وا�ضع ل�ضتقبال 
يدخلها  بحيث  خا�س  مدخل  له  ال�ضيوف، 
ال�ضيوف والزّوار ول ميرون اأمام غرف الن�ضاء.
النوافذ،  كثريَة  مريحًة  عادًة  امل�ضافُة  وتكون 
الرتاثية  بالقطع  ُمزدانًة  ال�ضقف،  عالية 
واخلناجر  كال�ضيوف  املتواَرثة  ًة  وخا�ضّ مة  القيِّ
والطبنجات والإبراهيميات والبنادق وامل�ضّدفات 
العالية  �ضاحبها  مكانة  على  لتدلرَّ  يات،  والف�ضّ
وانحداره من �ضاللة اأ�ضيلة. كما تكون مفرو�ضًة 
والطناف�س،  والوثائق  والوفري  الوثري  بالفرا�س 
عليه  النقو�س  ُتزّينه  نحا�ضي  كانون  وهناك 
يف  لل�ضرب  واأوعية  ولوازمها  القهوة  معاميل 
بال�ضجاد  فمفرو�ضة  الأر�س  ا  اأمرَّ اليد.  متناول 
وهي  والقيا�ضات،  ر  باحُل�ضُ وغالًبا  والب�ضط 
ًدا بالقناديل وال�ضمعدانات وال�ُضرج. م�ضاءة جيِّ

�ضواًنا  اأو  �ضعٍر،  بيت  امل�ضافة  تكون  اأن  ميكن 
عند البدو، ُمت�ضٍل ببيت الأمري اأو ال�ضيخ وعليه 
اأغ�ضان  من  ا  خ�ضو�ضً الغوارنة  وعند  كا�ضر، 
فخيمة  الّنَور  عند  ا  اأمرَّ واحللفا،  والبابري  احلور 

الرّي�س من خي�س اأو �ضعر املاعز.
تتاأّلف من  وت�ضتهر امل�ضافات بعّدة القهوة التي 
املجربية، املحما�ضة، امللقط، اجلرن اأو املهباج، 
املوكل  هو  ال�ضاقي  وخادمها  الفناجني.  الِدلل، 
بالقهوة وحت�ضريها خبري باإعدادها، ي�ضهر على 
نظافة امل�ضافة وراحة ال�ضيوف وحيواناتهم التي 
يركبونها. وعنده حماذير كعدم مل�س القهوة يف 
واأن  عليها،  النفخ  وعدم  حت�ضريها،  مراحل 
يكون امل�ضحوق خ�ضًنا، واأن تبقى القهوة �ضاخنًة، 
ُتدار من اإبريق اإىل اآخر حتى ت�ضل اإىل امل�ضب. 
قبل  ال�ضيوف  اأمام  القهوة  ال�ضاقي  ي�ضرب 
وعدم  نظافتها  على  ال�ضارب  ليطَمِئّن  تقدميها 
تيامًنا،  لل�ضيوف  القهوة  م  ُيقدِّ ُثمرَّ  ت�ضميمها، 
الفنجان  يكون  اأن  يجوز  ول  اليمني،  من  اأي 
قرًعا. وعلى ال�ضارب اأن ل ُيعطي راأيه يف القهوة 

ا، واأن يعتدل يف جل�ضته عند تناول  مدًحا اأو ذمًّ
الفنجان ول ي�ضكب القهوة عمًدا، ويهز الفنجان 
اإذا مل يِرد املزيد، ول يجوز المتناع عن �ضرب 
امتنع �ضخ�س عن �ضرب  واإذا  اإل لعذر.  القهوة 
له طلب.  يكون  اأمامه  الفنجان  و�ضع  اأو  القهوة 
واإذا �ضرب ال�ضيف ثالثة فناجني متتالية يكون 
فنجان  �ضرب  اإذا طلب  ا  اأمرَّ له،  م�ضهوًدا  فار�ًضا 

�ضخ�س فذلك يعني اأنرَّه يَتحّداه.
بالغنى  عليه  اهلل  اأنعم  رجٌل  امل�ضافة  و�ضاحُب 
والي�ضر حتى ي�ضرف على م�ضافته، لأنرَّها حتتاج 
اإىل مال وفري، لذلك ميكن اأن ي�ضرتك �ضقيقان 
اأو اأكرث يف م�ضافة واحدة، ورمبا تعاونت احلمولة 

كّلها على م�ضافة، ورمبا اأكرث من حمولة مًعا.
اأو  ال�ضيخ  اأو  الأمري  امل�ضيف  يكون  ما  وعادًة 
�ضخيًّا  كرمًيا  قديًرا  رجاًل  املختار،  اأو  الوجيه 
عزوة  ذا  لبًقا،  الهّمة  عايل  ال�ضدر  وا�ضع 
وعائلة  عريق  بيت  من  اأو  ومعارف،  واأ�ضدقاء 
وباأ�س.  وقّوة  لها ر�ضيد وحمّبة واحرتام  كرمية 
مل  اإن  وال�ضلطان،  اجلاه  ذوي  مع  متوا�ضل  وهو 
في�ضتغلُّ  املختار  ا  اأمرَّ نف�ضهم.  هوؤلء  اأحد  يكن 
ورجال  الر�ضمية  اجلهات  ل�ضتقبال  م�ضافته 
واإداريني  وع�ضكريني  مدنيني  من  احلكم 
من  يحتاجونه  ما  لهم  م  وُيقدِّ دولة،  وموّظفي 

معامالت و�ضيافة.
وللم�ضافة اآداب يف اجللو�س واحلديث، فال يجوز 
احلديث فيها بكالم ناٍب اأو الإ�ضفاف اأو املزاح 
واللمز  الغمز  اأو  والنميمة،  الغيبة  ول  الثقيل 
والنتباه  للمتحّدث  الإ�ضغاء  ويجب  والتجريح. 
له. ول�ضاحب امل�ضافة معاونون من ذوي اخلبة 
واجلاه،  الرثوات  واأ�ضحاب  ال�ضن  وكبار  والِعلم 

ولهم احلل والعقد وامل�ضورة.
فراغهم  اأوقات  يف  امل�ضافة  الأهايل  يق�ضد 
الأقرباء،  ُثّم  العمل،  من  النتهاء  عند  ًة  خا�ضّ
والأ�ضدقاء، والباعة، واأ�ضحاب املهن املتجّولون، 
اأو  بالقتل  واملّتهمون  امل�ضكالت،  واأ�ضحاب 
واأ�ضحاب احلاجات،  الن�ضاء،  العتداء وخطف 
والأ�ضدقاء لأخذ الراأي من �ضاحب املنزول يف 
اإذا  الدولة  لدى  التوا�ضل  اأو  احلياتية  اأمورهم 
الدوائر  يف  نافذة  كلمة  املنزول  ل�ضاحب  كان 
كان  اإذا  اإلغائها  اأو  معاملة  لإجناز  الر�ضمية 

�ضاحب امل�ضافة خمتاًرا.
الثُّوار يق�ضدون امل�ضافات للراحة والأكل  وكان 
ول�ضتنها�س  ثورية،  اجتماعات  ولعقد  والنوم، 

النا�س للم�ضاركة يف الثورة.
الطرق  اأ�ضحاب  م�ضافات  كانت  ما  وكثرًيا 
من  البكات  لنيل  باملريدين  تعجُّ  ال�ضوفية 
وتوجيهاته  ن�ضائحه  اإىل  وال�ضتماع  ال�ضيخ 
ومواعظه ل �ضيما يف املنا�ضبات الدينية كالأعياد 
واملوالد، ومنا�ضبات الأحزان، ولل�ضالة، واإقامة 

احل�ضرات.
كما حُتلُّ يف امل�ضافة م�ضكالت القرية الداخلية 
اأو  عنه،  ينوب  َمن  اأو  املنزول،  �ضاحب  ويقوم 
توؤلرَّف جلان حتكيم اأو يتم التعاون مع م�ضافات 
ال�ضلح  لإمتام  املنطقة،  كبار  وزعماء  اأخرى 
ورفع راياته وحّل امل�ضكالت امل�ضتع�ضية، وغالًبا 
ما توافق الدولة على ذلك، كما ُتعَلن فيها اأوامر 

احلكومة واإعالناتها.
والأحزان  الأفراح  دعوات  امل�ضافات  وتلّبي 
الهدايا  وُتوؤَخذ  الوفود  وتوؤلرَّف  اأخرى،  قرى  من 
م�ضاركة، ويح�ضب ح�ضاب عازف الأرغول واملجوز 
و�ضريبُة  العمدة  ورافع  والدربكة  واملنجرية 
الع�ضي وال�ضباري، اإذا حدثت م�ضكالت، وكثرًيا 
ما حتدث. ويرتاأ�س وفد الأفراح �ضيخ ال�ضباب. 

ا وفود العزاء فرياأ�ضها كبار ال�ضن. اأمرَّ
دور  فيها  فيبز  امل�ضافة  يف  ال�ضهرات  ا  اأمرَّ
وق�ضة  هالل  بني  كتغريبة  ال�ضعبية،  املالحم 
�ضداد  بن  عنرتة  و�ضرية  والزير  وج�ضا�س  كليب 
واحلكايا  وليلة  ليلة  واألف  يزن  ذي  بن  و�ضيف 
رجل  الكالم  ر  يت�ضدرَّ حيُث  والنوادر،  والطرف 
حاذق له دراية ومعرفة بكلِّ ال�ضري واأيام العرب 
والإ�ضالم. ُثمرَّ دور اأرباب الِعلم والأدب وال�ضعر، 
والزجل  املدائح  وُت�ضَمع  الربابة،  عازف  ورمبا 

واملحاورة.
ولكن اأحياًنا تكون امل�ضافات ُمنطَلًقا لالإ�ضاعات 
امل�ضافات  تعود  ما  وكثرًيا  واملغِر�ضة،  الكاذبة 
على اأ�ضحابها بالفقر والعوز، فقد باع الكثريون 
اأجل  من  وا�ضتدانوا  اأعمالهم  لت  وتعطرَّ اأر�ضهم 

ال�ضتمرار يف فتح م�ضافتهم.
جهاد اأحمد دكور 
كاتب وباحث يف الرتاث الفل�شطيني

امل�شافة الفل�شطينية ودورها الجتماعي
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تراكم  على  قائمة  تراكمية  عملية  هي  والتعلُّم  التعليم  عملية  اإنرَّ 
اكت�ضاب  املتعلِّم  ي�ضتطيع  فال  املتعلِّم،  ِقَبل  من  املكت�َضبة  املهارات 
مة من دون اإتقانه مهارات اأ�ضا�ضية يبني عليها، واإذا  مهارات ُمتقدِّ
ُمتَقن ي�ضعب اكت�ضاب  الأ�ضا�ضية مكت�ضبًة ب�ضكل  مل تكن املهارات 

املهارات اجلديدة.
الأمر ُي�ضبه اإىل حدٍّ ما اإن�ضاء مبنى من عّدة طبقات، اإذا مل تكن 
ل  و�ضي�ضقط  البناء  ثقل  ل  حتمُّ ت�ضتطيع  لن  فاإنرَّها  متينًة  الأُ�ُض�س 
اأن  دون  من  الرابعة  الطبقة  اإجناز  ت�ضتطيع  لن  اأنرَّك  كما  حمالة، 

تنجز الطبقة الثالثة، وهو حتديًدا املق�ضود بالعملية الرتاكمية.
مل  الرتاكمية  العملية  هذه 
"الأونروا"  وكالة  ُتِعرها 
وهذا  الالزم،  الهتمام 
خالل  من  جليًّا  يترَّ�ضح  ما 
التي  الآيل  الرتفيع  �ضيا�ضة 
تنتهجها يف جميع مدار�ضها. 
-اأُ�ضوًة  اللبنانية  فالدولة 
يف  املتقّدمة  الدول  مبعظم 
فر�ضت  الرتبوي-  املجال 
�ضفوف  يف  التعليم  اإلزامية 
واإلزامية  الأوىل،  احللقة 
هذه  �ضفوف  يف  النجاح 
عدم  على  ا  حر�ضً املرحلة 
ودعًما  الطالب  ب  ت�ضرُّ
املدر�ضة،  يف  ل�ضتمرارهم 
"الأونروا"  تفر�س  اأن  ا  اأمرَّ
حتت ُم�ضّمى "الرتفيع الآيل" 

ن�ضًبا للطالب الناجحني تتجاوز الـ90% يف معظم ال�ضفوف، بينما 
اأو   40% الأحيان  معظم  يف  تتجاوز  ل  للناجحني  الفعلّية  الن�ضبة 

50%، فُهنا تقع الكارثة التعليمية.
ا اأن ُيعيد التلميذ الذي مل ُيفِلح باكت�ضاب املهارات  اإنرَّ الأَْوىل تربويًّ
املطلوبة يف �ضفٍّ ُمعنَيّ هذا ال�ضف، فخ�ضارة عام درا�ضي اأف�ضل 
من  ع  ُيرفرَّ الذي  التلميذ  فهذا  الأكادميي.  م�ضتقبله  خ�ضارة  من 
"ح�ضب قانون الأونروا" كما يحلو لالأهايل ت�ضميته،  اأو  ا  اآليًّ ه  �ضفِّ
اإليه  ُيطَلب  عندما  التايل  ال�ضف  يف  كبى  باأزمٍة  �ضي�ضطدم 
يف  يكت�ضبها  مل  ملهارات  �ضابق  تعلُّم  على  مبنية  مهارات  اكت�ضاب 
عّدة  ي�ضتمروا  اأن  الطاّلب  لبع�س  ميكن  وهنا  ال�ضابقة،  �ضفوفه 
ل  مثاًل  الثامن  ال�ضف  يف  تلميًذا  فتجد  احلال،  هذا  على  اأعوام 
طالب  ُيتقنها  اأن  يجب  التي  الأجنبية  اللغة  قواعد  اأب�ضط  ُيتقُن 
ال�ضف الرابع، وجتد اآخر يئ�س من اإمكانية اأن ُيجاري اأقرانه يف 

ويبداأ  فا�ضل،  اإن�ضان  ه  اأنرَّ نف�ضه  فيقنع  املطلوبة،  املهارات  اكت�ضاب 
معرتك حياته كفا�ضل.

وعدم  الرتاخي  اإىل  الطالب  الآيل  الرتفيع  يدفُع  ثانية،  جهة  من 
�ضاأنه  من  املترَّبع  النظام  اأنرَّ  اإدراكهم  مع  بدرا�ضتهم  الهتمام 
قد  التي  زات  املحفِّ تاأثري  من  يحد  ما  بدوره  وهو  تر�ضيبهم،  عدم 
بحكم  للطالب  الدرا�ضي  امل�ضتوى  لتح�ضني  املعّلمون  ي�ضتخدمها 
ِعلمهم اأنرَّ النجاح لن يتطلرَّب منهم بذل جمهود. ولعلرَّ اأخطر جوانب 
هذه الآلية اأنرَّها فعليًّا مل ُتوِجد حاّلً وعالًجا مل�ضكلة الر�ضوب وتدين 
ال�ضطدام  تفادي  مبحاولة  اكتفت  ا  واإمنرَّ الدرا�ضي،  التح�ضيل 

بامل�ضكلة!
من  كبرًيا  عدًدا  لجئني  كمجتمع  لنا  ال�ضيا�ضة  هذه  اأنتجت  لقد 
واأ�ضبحوا عبًئا  "الأونروا" واأف�ضلتهم  اأحبطتهم  الذين  الأ�ضخا�س 
اأنتجت  كما  ملجتمعاتهم،  ذخًرا  يكونوا  اأن  بدل  عائالتهم  على 
�ضريحًة اأخرى من الأ�ضخا�س املوهومني الذين و�ضلوا اإىل �ضفوف 
متقّدمة بدون اأن ي�ضتحّقوا ذلك، فظّنوا اأنرَّهم جهابذة ع�ضرهم، 
اللغوية  الأخطاء  عدد  ت�ضّفح  خالل  من  ذلك  تالحظوا  اأن  ولكم 
الكبرية التي يقع بها معظم ُمّدعي الثقافة على �ضفحات التوا�ضل 

الجتماعي.
ظلم  وهو  والتخلُّف،  اجلهل  هاوية  نحو  ترفيع  هو  الآيل  الرتفيع 
للتلميذ والأهل واملجتمع، وكفيل لوحده -بدون باقي املاآ�ضي- باأن 

ينتج جمتمًعا ن�ضف جاهل.
خا�س جملة القد�س العدد "350"

الرتفيع نحو الهاوية
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ال ت�صْل �صربا عن قناديِلها...
القناديُل افرت�َصها الُغزاة

اُل احلننِي وموَّ
َ بكوفيَِّة �صيٍخ عتيق. تعثَّ

والفرا�صاُت...
باُع الدخاِن... اأكلْتها �صِ

ال ت�صْل عن حفايا االأزقِة،
يف �صربا...

بيِة التََهَم اجلمُر اأقداَم ال�صِ
َم ال�صمُت كعناِدَل ماتْت. وتكوَّ

ى من غِد  اأريُج النزف تعرَّ
اجلرِح

األي�صْت دماُء الُغفاِة عطور؟
ال تُعاِتبوا القاتَل االأول،

فال�صاطوُر ي�صتهي االأج�صاَد 
ال�صمراء،

واالأعناُق الفتيَّة 
تنحني للأ�صفاِر... 

كالنذوِر.
يف �صاتيل...

كانِت االأزقُة بيادَر،

وقمُح النجيِع ينتظر ال�صتوة 
االأوىل

ينتظُر ِمراَث الكنايِة
وِمعوَل الزاهِد كي يزيَل 

الق�صور...
نحن الق�صوُر... النذور.

داع�ُش االأوىل
نحرْت ُمهَر الفجيعِة،

نحرْت يف َحنجرِتِه ال�صهيَل.
مل يخرج با�صًما بدُره ال�صرير.

داع�ُش االأوىل...
ْت منا�صَك ال�صاطور. اأدَّ

ال تُعاتبوا القاتَل،
ف�صريُر املوِت على الن�صِل 

يح�َصبُه نغًما
والزماُن...

يجوُد على االآثاِم بطرائَد فتيَّاٍت
على القاتِل ت�صيُء البدور.

عاتبوا القتيَل الذي اأوقَع باالإثِم 
قاتَله،

واأراَق يف احُلُجراِت مابَر 

االأحزان
عاتبوه...

ة اأمٌل يف ال�صمري. ثمَّ
مل تنُج وردٌة من ن�صٍل فاغٍر،

اأننُي الورِد خمرتُُه
األي�صْت اآهاُت الورِد العطور؟؟؟

داع�ُش االأوىل
ملهمة الراك�صنَي لقتِل النهاِر،

ي�صُة الهلِك قدِّ
اآكلُة االأرواح.

اإّما تركُع اأماَم هالِتها... ومتوت،
ُق بالزهر جيَدَك واإّما تطوِّ

فتحلِّق كالن�صور.
داع�ُش االأوىل هناَك بداأْت

يف �صربا و�صاتيل
هناك... ُزناة الليل نادوا:

جئناكم بالذبِح.
هّيا... انتظموا كاملراثي فوق 

ال�صطور
جئناكم بالذبح... هّيا،

عوا للموِت النحور. �صرِّ

حممد �صرور

كاملراثي... فوق ال�شطور






