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ــدء
يف الب

تخونه  ال  وقراءتها،  البو�صلة  حتديد  تعلَّم  عرفات  يا�صر  ال�صهيد  مدر�صة  اإىل  منت�صب  كلُّ 
ذاكرة وال يرجتل موقفا يخلط فيه بني اأولويات ال�صراع... وال بني عدوٍّ وخ�صم. 

يف العدوان االأخري على غزة، ال ميكن اأن تختلط علينا االأمور ونذّري الرماد يف عيون اللحظة 
النكبة واملقاومة  واأخوتنا ورفاق دربنا يف  اأهلنا  الدقيقة. فاأهل غزة- بكل من فيها- هم 
عنا وانت�صرنا لهم.  والهدف. اإذا اأ�صابهم مكروه اأ�صبنا، واإذا ا�صتهدفهم اإجرام عدّونا توجَّ
اأ�صابوا  الذين  املقاومني  اأيادي  على  ن�صدُّ  حيث  وال�صمائر،  االأخالق  امتحان  حلظة   هي 
العدوَّ و�صمدوا يف وجه غطر�صته واإجرامه، نحّييهم ونعّزي ونبارك لل�صهداء االأبرار الذين 

ارتقوا كباًرا اإىل جوار ربهم.
لكن يف امل�صاهد ملجريات احلدث اأ�صابته الكثري من �صهام االأ�صئلة وال�صكوك العميقة. فعلى 
�صفتي ال�صراع ات�صح اأن امل�صاألة مل تكن اأكرث من تنفي�س الحتقان �صيا�صي اأريد منه ج�سَّ 
نب�س الطرفني لبع�صهما يف البحث عن املخرج املوؤدي اإىل الهدنة الطويلة االأمد وبالتايل 
ترتيب  يف  املعنيني  نظر  وجهتي  من  اجلودة  عالية  �صفقة  اإىل  الطريق  متهيد  يف  ال�صروع 

امل�صار.
الفل�صطيني-  ال�صراع  تاأبيِد  من  حذاِر  امللعونة...  ال�صفقة  فخ  يف  الوقوع  من  حذاِر 

الفل�صطيني.
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نبيل اأبو ردينة لـ"القد�س": لن ن�سمح بف�سل قطاع غّزة عن الوطن الفل�سطيني

د العهد والوفاء للرئي�س الرمز يا�رس  دِّ مات لبنان تجُ خميَّ
عرفات يف الذكرى الرابعة ع�رسة ال�ست�سهاده
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وي�ساألونك ملاذا يهاجر الفل�سطينيون

ا�ستهداف ال�سحفيني.. �سيا�سة االحتالل لطم�س جرائمه يف غّزة

حكايات لبنان مع جمد فل�سطني يا�رس عرفات
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يف  الفل�صطيني  �صعبنا  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
تواجده كافة يحتفي، ويحيي ذكرى رحيل  اأماكن 
الوطني  العنفوان  �صاحب  عرفات،  يا�صر  ال�صهيد 
انتهاك  والثوري، جتراأت جمموعٌة �صهيونية على 
يون�س.  خان  �صرق  الفل�صطينية  االأمنية  املناطق 
القائد  وهو  هدفها  اإىل  ت�صل  اأن  وا�صتطاعت 
الق�صامي نور بركة، ومل تتمكن من اختطافه كما 
دقيقة  معلومات  على  احل�صول  بهدف  خططت، 
حول االنفاق، واخلطط الع�صكرية لدى قيادة حركة 
انك�صاف  اأمامهاعند  الوحيد  حما�س. كان اخليار 
اأمرها اأن تقتَل الرجل املُ�صتهدَف ومن معه، وت�صرع 
ل  تدخُّ لوال  ليتم  يكن  مل  والذي  االن�صحاب،  يف 
الطريان احلربي، وتاأمني الغطاء للمجموعة، كي 
اأن  بعد  املعركة،  اأر�س  من  االن�صحاب  من  تتمكن 
فقدت قائدها وهو برتبة جرنال، و�صقوط جريح، 
اأما املقاومة الفل�صطينية فقد قدمت �صبعة �صهداء 

اإ�صافة اإىل ال�صهيد نور بركة.
الذي  اال�صرائيلي  والتدمري  الق�صف  توا�صل 
قناة  مقر  منها  معينة،  ومراكَز  اأبنيًة،  ا�صتهدف 
االق�صى، والق�صف متَّ بعد االت�صال مع اجلهات 
التي كانت ت�صغل هذه االبنية، وابالغهم هاتفيًا باأن 
ُيخلوا اأماكنهم قبل بدء الق�صف. كافة االأطراف 
يف  ال�صهيوين  العدواين  الت�صعيد  هذا  ا�صتغربت 
هذا الوقت بالذات، حيث  كانت جتري مفاو�صات 
اال�صرائيلي،  واجلانب  حما�س،  حركة  قيادة  بني 
واملر�صي  ر�صميًا  املكلَّف  امل�صري  الوفد  يقودها 
ال�صعوبات،  بتذليل  يقوم  حيث  فل�صطينيًا،  عنه 
التي  التهدئة،  اإىل  التو�صل  طريق  من  وازاحتها 
ت�صعى لها حركة حما�س مع االحتالل، ويف الوقت 
لتذيل  الطرفني  بني  ط  تتو�صًّ قطر  كانت  نف�صه 
اأن  بعد  اتفاق  اإىل  التو�صل  وت�صهيل  التعقيدات، 
اإىل  و�صلَّمها  الدوالرات،  ماليني  مندوبها  حمل 
القيادة اال�صرائلية، كي تقوم هي بنقلها اإىل قيادة 

موظفيها.  رواتب  م�صكلة  حللِّ  حما�س،  حركة 
بعد  فيما  اأخذت  والتي  االأمنية،  العملية  هذه 
جتاوز  دون   واملطلوب،  املحدود  الع�صكري  ُبعَدها 
الواقع،  اأر�س  على  املر�صومة  احلمراء  اخلطوط 
توقفت ميدانيًا، ومتت ال�صيطرة من الطرفني ملنع 

الت�صعيد الع�صكري.
اال�صتنتاجات،  قراءة  من  بد  ال  جرى  ما  اأمام 

وا�صتخال�س الدرو�س.
من خالل ال�صرد االأويل ملا ح�صل يف خان يون�س، 
اإليه  اآلت  وما  له،  املخطط  اال�صرائيلي  والعدوان 

االمور ن�صتنتج ما يلي:
العدو ال�صهيوين له خمططاُته، وبراجمه  اإنَّ   -1
ومهما  بتنفيذها،  معني  وهو  واملقررة،  اخلا�صة 
االأمنية  القرارات  الأن  امليدانية،  الظروف  كانت 
ويتم  العدوانية،  القيادة  ت�صعها  التي  والع�صكرية 
الوقت  يف  للتنفيذ  هي  الكابينت  من  اقرارها 

املحدد.
العملية  هذه  فيها  متت  التي  الظروف  اإنَّ   -2
يتوقعها،  اأحٌد  يكن  مل  بدقة  واملدرو�صة  العدوانية 
التهدئة،  حتقيق  على  من�صبٌّ  االهتمام  الأن 
ز على الدور امل�صري ومدى جناحه  واالنظار تركِّ

يف و�صع الرتتيبات.
اإىل  بالتو�صل  مهتمان  الطرفني  اأن  ثبت  لقد   -3
ال�صهيوين  الكيان  وقيادة  هدنة،  ورمبا  تهدئة، 
�صيا�صيًا مهما يف  اإجنازًا  التهدئة  مثل هذه  تعترب 
�صيا�صية  اأمنية  قاعدة  لتثبيت  الدائر،  ال�صراع 
وهي تهدئة مقابل تهدئة. واالحتالل يهمه اأن يجد 
من يحافظ على االمن والتهدئة يف املنطقة املحتلة 
لتكري�س  م�صروعه  لتنفيذ  هو  يتفرغ  اأن  اأجل  من 

االحتالل.
4- اإنَّ حر�س اجلانبني على االلتزام بوقف اإطالق 
النار، وعدم الت�صعيد، دليٌل وا�صح على االهتمام 
الغربية،  ال�صفة  عن  غزة  قطاع  بف�صل  اجلدي 

للفل�صطينيني  انه كيان  القطاع على  والتعاطي مع 
واقت�صاديًا،  ماليًا،  وم�صاندته  دعمه،  ميكن 
الغربية  ال�صفة  بينما  وا�صتقرارًا،  وا�صتثماريًا، 
والتهويد،  واال�صتعمار،  اال�صتيطان،  يلتهمها 
واالعدامات  واالعتقاالت،  والتدمري،  واالأ�صرلة، 

امليدينة.
اأبو  الرئي�س  وخا�صة  الفل�صطينية  القيادة  اإن   -5
مازن فقد �صارع لقطع زيارته اإىل الكويت، والتفرغ 
ملتابعة ما يجري يف قطاع غزة، واأجرى ات�صاالت 
اجلهود  وبذل  وحملية،  واقليمية،  دولية  مكثفة 
واجلمعية  االمن،  جمل�س  �صعيد  على  املطلوبة 
العمومية، واجلامعة العربية، كما اأُعطيت تعليمات 
اأدوية،  �صاحنات  لت�صيري  ال�صحة  لوزارة  وا�صحة 
امل�صت�صفيات  تكون  اإىل قطاع غزة، حتى  ومعدات 

جاهزة للقيام بدورها.
فاإنَّ  ذكرناها  التي  اال�صتنتاجات  هذه  جانب  اإىل 
عندها  التوقف  ويجب  ُم�صتفادة،  درو�صًا  هناك 

نظرًا الأهميتها:
اأ- على اجلميع اأن يدرك باأن ال�صرورة الوطنية، 
كافة  على  تفر�صان  الفل�صطينية  وامل�صلحة 
ي�صتمعوا  اأن  الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  االطراف 
اأ�صكال الفرقة والتناحر.  ل�صوت العقل، ونبذ كل 
اإىل  حما�س  حركة  قيادة  ندعو  بدورنا  ونحن 
اإعطاء االأهمية الكربى واالأ�صا�صية لتوحيد املوقف 
خيارات  عن  البحث  قبل  الداخلي،  الفل�صطيني 
فالوحدة  وطنًا.  ولي�س  تنظيمًا  تخدم  فردية 

الوطنية هي اأواًل وفق كل االعتبارات.
ب- اإنَّ اخليارات والقرارات التي تتعلق باالحتالل 
ال�صهيوين ال يقررها تنظيٌم بعينة، وامنا يقررها 
التحرير  منظمة  اإطار  وعرب  الفل�صطيني.  الكلُّ 
لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي  املمثل  الفل�صطينية 
التهدئة  مفهوم  على  هنا  كز  ونرِّ الفل�صطيني، 
اإىل  وت�صعى  حما�س،  حركة  قيادة  تتبناه  الذي 

العدوان على خان يون�س:
ا�ستنتاجات ودرو�س 
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هذه  ويف  م.ت.ف.  عن  بعيدًا  تنفيذه 
يدرك  اأن  اجلميع  على  االطار،فاإنه 
التهدئة  يريد  ال�صهيوين  الكيان  باأن 
تعزيز  يف  ي�صتثمرها  كي  الهدنة،  ثم 
قيادة  وا�صتبعاد  ال�صهيوين،  م�صروعه 
ال�صفة،  عن  القطاع  وف�صل  م.ت.ف، 
الذي  املكان  هو  غزة  قطاع  واعتبار 
الفل�صطينييون  الالجئون  فيه  ي�صتطيع 
ولي�س  وم�صتقبلهم،  م�صريهم،  تقرير 
على  امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة 
 ،1967 العام  يف  املحتلة  االرا�صي 

وعا�صمتها القد�س ال�صرقية.
االمريكية  الرغبة  حتقيق  وبالتايل 
با�صتبدال قيادة م.ف.ت بقيادة جديدة 
�صفقة  ُتنقذ  التي  االتفاقات  على  ع  توقِّ

القرن من االأزمة احلالية.
د امللتزم  ج- اإنَّ املوقف ال�صهيوين املوحَّ
د، يفر�س علينا كفل�صطينيني  بقرار موحَّ
اإىل  نعود  واأن  لالنق�صام،  ن�صع حدًا  اأن 
ذ  م الت�صحيات، واأن ننفِّ �صعبنا الذي قدَّ
م�صمون الوثائق التي وقعنا عليها الجناز 
امل�صاحلة منذ 2011/5/4، واأن جنري 
واأن نن�صبط  االنتخابات الدميقراطية، 
�صاحب  هو  من  حتدد  التي  للنتائج 
الفل�صطيني.  ال�صعب  قيادة  يف  القرار 
ممار�صة  اإىل  الف�صائل  كافة  وندعو 
فتح  حركة  اإنَّ  امل�صوؤول.  الوطني  الدور 
ومنذ اأن حدث االنقالب يف غزة، وهي 
تت�صرف مب�صداقية مع كافة االطراف 
الوطني، وهي تدعو  املاأزق  للخروج من 
الوطني  باخلطاب  االلتزام  اإىل  اأي�صًا  
الوطنية.  الوحدة  ينجز  الذي  امل�صوؤول 
طرفًا  لي�صت  فتح  حركة  فاإن  وبالتايل 
يف االنق�صام كما يحلو للبع�س اأن يردد، 
وامنا فتح كانت �صحية االنقالب الذي 
ودولية  اإقليمية  اأطراٌف  فيه  ا�صهمت 
اأنها  اأثبتت  التي  فتح  قيادة  لتغييب دور 
امل�صتقل،  الفل�صطيني  القرار  �صاحبة 

وانها االأحر�س على الوحدة الوطنية.
ال�صراع  باأن  يدرك  اأن  اجلميع  على 
اجلذري هو �صد االحتالل بكل اأ�صكاله، 

اأي  حتت  يجوز  وال  وركائزه،  واأدواته، 
املعادالت  �صرب  الظروف  من  ظرٍف 
الثورية، والوطنية، وال�صيا�صية، وحتويل 
داخلي  فل�صطيني  �صراٍع  اىل  ال�صراع 
كل  ترف�صه  ما  وهذا  االحتالل،  حتت 
الأن  واملنطقية،  الثورية  النظريات 
ا�صتئ�صال  هو  لنا  االأ�صا�صي  الهدف 

االحتالل، وبناء اال�صتقالل .
اإنَّ وفاءنا ل�صعبنا، والأر�صنا، وملقد�صاتنا 
مو�صوعيني  نكون  اأن  علينا  يفر�س 
وعقالنيني وجريئني يف القول واملمار�صة، 
املتوا�صلة،  ال�صهيونية  الهجمة  اأمام 
املعار�صة  يف  االأخوة  من  يتطلب  وهذا 
حركة  قيادة  خا�صة  الفل�صطينية، 
حقائق  جمموعة  تتذكر  اأن  حما�س، 
التي  هي  فتح  حركة  اأن   : اأولها  دامغة 
اأ�ص�صت امل�صروع الوطني الفل�صطيني يف 
الثورة  اأطلقت  التي  ، وهي  العام 1959 

الفل�صطينية املعا�صرة يف
منظمة  بنت  التي  وهي   .  1965-1-1  
التحرير الفل�صطينية على اأ�ص�س جديده 
ت املنظمة خمتلف الف�صائل  عندما �صمَّ
الفل�صطينية، وكافة االحتادات النقابية، 
وممثلي اللجان ال�صعبية، وهذا امل�صروع 
التحرير،  منظمة  جوهر  هو  الوطني 
املجل�س  جل�صات  عقدت  اأ�صا�صه  وعلى 
العام  منذ  املركزي  واملجل�س  الوطني، 
املنظمة  قيادة  ت�صلَّم  عندما   ،1969
عمار  اأبو  الفل�صطيني  الوطني  الزعيم 

يا�صر عرفات .
ثانيًا : اإنَّ م.ت.ف، هي االبنة ال�صرعية 
وهي  الفل�صطيني،  الوطني  للم�صروع 
مراحله  يف  الوطني  الكفاح  قادت  التي 
ر�صم  اأعادت  التي  هي  وبالتايل  كافة، 
على  �صيا�صيًا  الفل�صطينية  اخلارطة 
ا�صتعادت  التي  وهي  العامل،  خارطة 
الفل�صطيني  لل�صعب  الوطنية  الهوية 
مع  بداأ  كله  وهذا  والت�صرد،  النكبة  بعد 
الثورة  وانطالقة  فتح،  حركة  انطالقة 
وهذا   .1965 العام  يف  الفل�صطينية 
بعني  حما�س  حركة  تاأخذه  اأن  يجب  ما 

االعتبار، واأن تتوقف عنده مليًا، واأن ال 
بعد  اأي   1988 العام  ُولدت  اأنها  تن�صى 
انطالقة  وبعد  فتح،  حركة  انطالقة 
وع�صرين  بثمانيٍة  الوطنية  امل�صرية 
االولوية مل�صروع  االآن تعطي  عامًا، وهي 
له  عاملي  حزب  وهو  امل�صلمني،  االإخوان 
عالقاته واهتماماته الدينية، وح�صاباته 
الدول  بع�س  مع  اخلا�صة  ال�صيا�صية 
اأرادت حركة حما�س  واذا  واالطراف.  
اأن تفر�س برناجمها ال�صيا�صي اخلا�س 
بها على الكل الفل�صطيني واإالَّ.....فهذا 

اأمٌر مرفو�س وطنيًا.
متار�س  اأن  حما�س  حركة  حق  فمن 

قناعاتها الفردية، وهذا �صاأنها .
ولكن لي�س من حقها اأن تفر�س م�صروع 
الفل�صطينية،  ال�صاحة  على  االخوان 
وان�صاء  والتوترات،  االأزمات  وافتعال 
م.ت.ف.  على  لال�صتقواء  حتالفات 
وقيادتها، وايجاد ال�صرخ داخل ال�صاحة 

الفل�صطينية .
اجلميع  يفهمه  اأن  يجب  والذي   : ثالثًا 
هو  الفل�صطيني  الوطني  امل�صروع  باأن 
الطيف  لكل  وال�صامل  اجلامع  االإطار 
ولكل  واحلزبي،  ال�صيا�صي،  الفل�صطيني 
امل�صروع  وهذا   . واملذاهب  الطوائف 
اإرتكز  التي  ال�صلبة  القاعدة  هو 
بداية  منذ  الفل�صطيني  الن�صال  عليها 

ال�صتينيات .
اال�صرائيلي  االمريكي  امل�صروع  اأنَّ  
ومازال  اإ�صتهدف،  ال�صهيوين 
بكل  الفل�صطينية  الق�صية  ي�صتهدُف 
منظمة  ي�صتهدف  ما  ،واأول  تفا�صيلها 
وقيادتها  الفل�صطينية،  التحرير 
وي�صعى  الوطنية،  ال�صرعية،وموؤ�ص�صاتها 
اإىل  ال�صهيوين  االمريكي  ال�صر  حتالف 
نار  وا�صعال  الوطني،  ال�صف  متزيق 
الفل�صطينية،  ال�صاحة  داخل  اخلالفات 
�صفقة  مترير  باالمكان  يكون  حتى 

ترامب – نتنياهو.
وبالتايل لي�س اأمامنا اإالَّ اخليار الوطني 

الفل�صطيني، وعماده الوحدة الوطنية.
بقلم:  

رفعت �شناعة



الرئي�س يف الذكرى الـ14 ال�ست�سهاد القائد يا�سر عرفات:

 الّن�سر قادٌم ال حمالة واالحتالل اإىل زوال ولو بعد حني

د رئي�ص دولة فل�شطني  �أكَّ
حممود عّبا�ص �أنَّ �لنَّ�شر قادٌم 
ال حمالة، و�أنَّ �الحتالل �إىل 
زو�ل ولو بعد حني.
 وقال �شيادته، يف كلمٍة 
له م�شاء يوم �ل�شبت 
2018/11/10، يف �لذكرى 
�لر�بعة ع�شرة لرحيل �لقائد 
�ل�شهيد �لرمز يا�شر عرفات، 
�إنَّ �ملرحلة �لتي يعي�شها �شعبنا 
وق�شّيتنا، قد تكون و�حدًة من 
�أخطر �ملر�حل يف حياة �ل�شعب 
ًد� �أنَّ )�شفقة  �لفل�شطيني موؤكِّ
�لقرن( لن متر، و�أنَّ م�شري 
ره �شعبنا  �أر�ص فل�شطني ُيقرِّ
�لفل�شطيني يف �لوطن و�ل�شتات 
ك بحقوقه، ود�عًيا �لكلَّ  �ملتم�شِّ
د و�اللتفاف  �لفل�شطيني للتوحُّ
حول منظمة �لتحرير 
ل �ل�شرعي  �لفل�شطينية، �ملمثِّ
و�لوحيد ل�شعبنا �لفل�شطيني 
يف كلِّ مكان، وقائدة ن�شاله 
�لوطني، حلماية حقوقنا 
�لوطنية �لتاريخية و�لثابتة.
وفيما يلي ن�ص كلمة فخامة 
�لرئي�ص حممود عّبا�ص:



7

يا �صعبنا الفل�صطيني البطل،
اأيتها االأخوات واالأخوة، ال�صيدات وال�صادة،

اهلل،  رحمك  عّمار  اأبا  الراحل  الرمز  القائد  اأخي 
الرابعة  الذكرى  يف  هذه  كلمتي  اأفتتح  اأن  اأحببُت 
وللقادة  لك  بالتاأكيد  العام  لهذا  لرحيلك  ع�صرة 
ال�صهداء وجلميع �صهداء فل�صطني، باأنَّ الّن�صر قادٌم 
نا  ال حمالة، واأنَّ االحتالل اإىل زوال ولو بعد حني، واأنَّ
اأو  كلل  دون  من  العمل  و�صنوا�صل  اأر�صنا  يف  باقون 
ملل، ُن�صلِّم الراية جياًل بعد جيل، متم�ّصكني بثوابتنا، 
و�صتظلُّ رايتنا مرفوعة خّفاقة يف ال�صماء، و�صرنفعها 
القد�س  وكنائ�س  القد�س  وماآذن  القد�س  اأ�صوار  على 

د دائًما. كما كنَت ُتردِّ
قد  وق�صيتنا،  �صعبنا  يعي�صها  التي  املرحلة  اإنَّ 
ال�صعب  حياة  يف  املراحل  اأخطر  من  واحدة  تكون 
الفل�صطيني، فاملوؤامرة التي بداأت بوعد بلفور مل تنتِه 
بعد، واإذا مّر ذلك الوعد امل�صوؤوم، فلن متر )�صفقة 
�صعبنا  رها  ُيقرِّ فل�صطني  اأر�س  فم�صري  القرن(، 
ويف  فل�صطني  يف  هنا  بحقوقه  ك  املتم�صِّ الفل�صطيني 
يقبل  واحًدا  �صريًفا  فل�صطينيًّا  يجدوا  ولن  ال�صتات، 
باأقل من حق �صعبنا يف احُلّرّية وال�صيادة واال�صتقالل، 
على اأر�س دولة فل�صطني بعا�صمتها القد�س ال�صرقية 

على حدود العام 1967.
ى من اأجلها ال�صهداء واالأ�صرى  فهذه ثوابتنا التي �صحَّ
ط به، فاليوم،  ك به ولن نفرِّ واجلرحى، وهذا ما نتم�صَّ
واأكرث  مدعوون،  نحن جميًعا  البطل،  �صعبنا  اأبناء  يا 
منظمة  حول  وااللتفاف  د  للتوحُّ م�صى،  وقت  اأي  من 
والوحيد  ال�صرعي  املمثِّل  الفل�صطينية،  التحرير 
ن�صالنا  وقائدة  مكان،  كلِّ  يف  الفل�صطيني  ل�صعبنا 
الوطني، حلماية حقوقنا الوطنية التاريخية والثابتة، 
فالقد�س ال�صرقية عا�صمة دولتنا، باأهلها وموؤ�ص�صاتها 
ومقد�صاتها امل�صيحية واالإ�صالمية، �صتبقى فل�صطينية 
لل�صرعية  املخالفة  االأمريكية  القرارات  رغم  عربية 
الدولية ورغم كل امل�صاريع االإ�صرائيلية لتغيري ُهوّيتها 
القد�س  ملدينة  نريد  نا  باأنَّ القول  د  وجُندِّ وطابعها، 
الديانات  واأتباع  املوؤمنني  جلميع  مفتوحة  تكون  اأن 

ال�صماوية.
ملف  اإزاحة  كانت  جهة  الأي  يحق  ال  اأنَّه  د  نوؤكِّ كما 
الالجئني الفل�صطينيني عن الطاولة، واتخاذ اإجراءات 
اأعداد  يف  الت�صكيك  وحماولة  "االأونروا"  وكالة  �صد 
الفل�صطينية،  الق�صية  لت�صفية  كمقدمة  الالجئني، 
ال�صرعية  وقرارات  الدويل  القانون  باأن  نقول،  وهنا 
الدولية واملجتمع الدويل يقفون اإىل جانبنا و�صنوا�صل 
تثبيت حقوق �صعبنا وفق قرار االأمم  اأجل  العمل من 

و�صنوا�صل  العربية،  ال�صالم  ومبادرة   194 املتحدة 
بدورها  للقيام  "االأونروا"  وكالة  حلماية  العمل 
الالجئني  ق�صية  حل  حتى  به،  تقوم  الذي  العظيم 

ب�صكل نهائي.
�صاهمت  التي  الدول  جميع  ن�صكر  املنا�صبة  وبهذه 
موؤّخًرا يف تغطية عجز موازنة "االأونروا" االأمر الذي 
�صاهم يف انتظام اخلدمات التعليمية وال�صحية لنحو 

6 ماليني فل�صطيني ما زالوا يعي�صون ماأ�صاة اللجوء يف 
فل�صطني وال�صتات.

وننتهز هذه املنا�صبة، لنحيي �صمود �صعبنا يف جميع 
االأحمر،  واخلان  القد�س  يف  وخا�صة  تواجده  اأماكن 
�صنواجه  البطل،  الفل�صطيني  و�صعبنا  اأنَّنا  د  ونوؤكِّ
اأر�صنا  و�صرقة  اأهلنا  القتالع  )اإ�صرائيل(  حماوالت 

الفل�صطينية.
لرف�س  الدويل  واملجتمع  �صعبنا  اأبناء  ندعو  كما 
االإجراءات  وجميع  العن�صرية  االإ�صرائيلية  القوانني 
املمتدة  وُهويتنا  واأر�صنا  روايتنا  اإلغاء  اإىل  الهادفة 
عام  اآالف  خم�صة  من  اأكرث  منذ  االأر�س  هذه  على 

متوا�صلة حتى يومنا هذا.
اأيتها االأخوات، اأيها االأخوة،

�صالحنا  وهي  منلك،  ما  اأغلى  الوطنية  وحدتنا  اإنَّ 
التي  واملوؤامرات  الت�صفية  م�صاريع  ملواجهة  االأقوى 
ف�صل  حماوالت  واإنَّ  الوطنية،  ق�صيتنا  �صد  حتاك 
جهود  دعم  و�صنوا�صل  متر،  لن  الوطن  عن  غزة 
ت�صرين  اتفاق  تطبيق  اأجل  من  م�صر  يف  االأ�صقاء 
الوطني  الوفاق  حكومة  وتويل   ،2017 االأول/اأكتوبر 

مهامها يف غّزة كما هي يف ال�صفة الغربية، واإجراء 
االنتخابات العامة، و�صواًل اإىل حكومة واحدة وقانون 

واحد و�صالح �صرعي واحد.
"اأبو  الرمز  ال�صهيد  االأخ  اأيها  اإليك  ه  نتوجَّ وختاًما، 
اإكبار  بتحية  �صخ�صيًّا  وِبا�صمي  �صعبنا  با�صم  عّمار" 
القادة  واالأخوة  اأنت  وعطائك  لتاريخك  واإجالل 
اأن  �صعبنا  وُنعاهد  كاّفًة،  ثورتنا  و�صهداء  ال�صهداء 
التحية  كل  والتحية  الوطني،  مل�صروعنا  اأوفياء  نبقى 
عنهم  نتخّلى  لن  الذين  وذويهم  البوا�صل  الأ�صرانا 
اآخر  كانت  واإن  حتى  �صاتهم  خم�صَّ دفع  و�صنوا�صل 
فنحن  العاجل،  ال�صفاء  جلرحانا  متمنني  منلك،  ما 
و�صعبنا واأنتم جميًعا على موعد مع النَّ�صر واحُلّرّية 

واال�صتقالل.
َدُقوا  َن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �صَ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم )مِّ
َوِمْنُهم  َنْحَبُه  ى  َق�صَ ن  مَّ َفِمْنُهم  َعَلْيِه   َ اهللَّ َعاَهُدوا  َما 

ُلوا َتْبِدياًل(. �صدق اهلل العظيم ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ مَّ
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ا  الرئي�س: لن يجدوا فل�سطينيًّ
�سريًفا واحًدا يقبل باأقل 
من حق �سعبنا يف احُلرّّية 

وال�سيادة واال�ستقالل

الرئي�س: �سُنوا�سُل دفَع 
�سات االأ�سرى وذويهم حتى  خم�سَّ

واإن كانت اآخر ما منلك 

الرئي�س: القد�س ال�سرقية 
عا�سمة دولتنا باأهلها 

وموؤ�س�ساتها ومقد�ساتها 
امل�سيحية واالإ�سالمية



8

نبيل اأبو ردينة لـ"القد�س":
 لن ن�سمح بف�سل قطاع غزّة عن الوطن الفل�سطيني

 يتغريَّ �شكُل �خلريطة 
�ل�شيا�شية يوًما بعد يوم 
يف �ملنطقة، ومعها ت�شتجد 
�لعو�مل �الإقليمية و�لدولية 
ذ�ت �لتاأثري �ملبا�شر على 
و�شع �لق�شية �لفل�شطينية، 
كا�شت�شافة عدة دول عربية 
لوفود �إ�شر�ئيلية، و�ملحاوالت 
�الأمريكية �الإ�شر�ئيلية 
لاللتفاف على �ل�شرعية 
�لفل�شطينية ومترير �شفقات 
ترف�شها قيادتنا و�شعبنا، 
بالتز�من مع تز�يد �لعن�شرية 
�الإ�شر�ئيلّية جتاه �لفل�شطينيني 
و�لتي كان �آخر معاملها مو�فقة 
نتنياهو على ت�شريع قانوٍن ُيتيح 
�إعد�َم كلِّ �أ�شرٍي فل�شطيني ُمد�ٍن 
بقتل �إ�شر�ئيلي. وللوقوف على 
هذه �لتطور�ت وغريها �أجرت 
جمّلة "�لقد�ص" هذ� �حلو�ر 
ث ِبا�شم �لرئا�شة  مع �ملتحدِّ
�لفل�شطينية نبيل �أبو ردينة.
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نبيل اأبو ردينة: 
هناك حماوالت 

اأمريكية اإ�سرائيلية 
لاللتفاف على 

املبادرة العربية

نبيل اأبو ردينة: 
لقد ترَك "اخلتيار" 
يف كلٍّ منا قطعًة 

منه، بحيث اأنَّ روحه 
ت�سري يف ال�سلوع 

كلَّما مرَّت بنا ذكراه 
اخلالدة

نبيل اأبو ردينة: 
الرئي�س حممود عّبا�س 

وقف وحيًدا اأمام 
اأعتى اإمرباطورية 

ه يحمل  يف العامل الأنَّ
فوق كتَفيه ق�سيَة 

حقٍّ وعدٍل ون�سٍر موؤزٍَّر 
باإذن اهلل، ولن ُيبايل 

للمرجفني

حو�ر:عدي غز�وي

على  عقٍد  من  �أكرث  مرور  بعد 
ملف  و�شل  �أين  �إىل  �النق�شام 

�مل�شاحلة؟
ما زلنا منُذ 11 عاًما ن�صعى لتحقيق 
وحدة اأر�صنا و�صعبنا. ويف ت�صرين 
مع  اّتفاًقا  عنا  وقَّ  2017 عام  االأول 
"حما�س" برعاية جمهورية  حركة 
زالت  ما  ولكن  العربية،  م�صر 
جمهورية م�صر حّتى اللحظة تبذُل 
م�صكورًة اجلهود وامل�صاعي احلثيثة 
من اأجل تطبيق هذا االتفاق بحيث 
يف  مهامها  الوفاق  حكومة  تت�صلَّم 
ويتم  ال�صفة،  غّزة، كما احلال يف 
و�صواًل  عاّمة  النتخابات  الذهاب 
ل�صلطة واحدة وقانون واحد و�صالح 

�صرعي واحد.
ما ر�أيكم باال�شت�شافات �لعربية 
وتغريُّ  �الإ�شر�ئيلية  للوفود 
�لدول  من  �لعديد  مو�قف 

�لعربية جتاه )�إ�شر�ئيل(؟
ت القمم العربية املتعاِقبة  لقد اأقرَّ
كمرجع  العربية  ال�صالم  مبادرة 
الفل�صطينية  الق�صية  �صيا�صي حلل 
االإ�صرائيلي،  العربي  وال�صراع 
مع  العالقات  اأنَّ  يعني  وهذا 
اإاّل  طبيعّية  تكون  ال  )اإ�صرائيل( 
بعد زوال االحتالل االإ�صرائيلي عن 

االأرا�صي العربية والفل�صطينية.
�أمريكي  �لتفاف  هناك  هل 
�ل�شلطة  على  �إ�شر�ئيلي 
�لعربية  و�ملبادرة  �لفل�شطينية 

لل�شالم؟  
اأمريكية  حماوالت  هناك  نعم، 
على  لاللتفاف  حثيثة  اإ�صرائيلية 
بل  لل�صالم،  العربية  املبادرة 
املتحدة  االأُمم  قرارات  وعلى 
ب�صاأن  اليون�صكو  وقرارات  كاّفًة، 
والرئي�س  وفل�صطني،  القد�س 
اأمام  وحيًدا  وقف  عّبا�س  حممود 
الأنَّه  العامل  يف  اإمرباطورية  اأعتى 
يحمل فوق كتَفيه ق�صيَة حقٍّ وعدٍل 

ٍر باإذن اهلل، ولن ُيبايل  ون�صٍر موؤزَّ
للمرجفني ُمطلًقا.

ما �شحة ما يدور من حديث عن 
�قتطاع جزٍء من �أمو�ل �ل�شلطة 
في  ملوظَّ كرو�تب  وحتويلها 
وهدنة  غّزة،  يف  "حما�ص" 

طويلة �الأمد مع �الحتالل؟  
عن  غّزة  لف�صل  موؤامرة  هناك 
لن  نا  ولكنَّ الفل�صطيني  الوطن 
اجلميع  وعلى  مبرورها،  ن�صمح 
الوحدة  واأنَّ حتقيق  يعي ذلك،  اأن 
الوطنية وذهاب احلكومة لغزة هو 
القطاع  الو�صع يف  بت�صحيح  كفيل 
اإجراءات  ة  اأيَّ واأنَّ  من كلِّ جوانبه، 
اإ�صرائيلية اأُخرى ت�صعى اإىل تقوي�س 

الوحدة الوطنية، ولن ُتقَبل.
بر�أيكم هل �ل�شلطة �لفل�شطينية 
�خلطو�ت  تنفيذ  على  قادرة 
�تفاقيات  �إبطال  من  �لالحقة 
فيما  �أمني،  وتن�شيق  �قت�شادية 
�الإن�شانية  باالأمور  يخت�ص 
جتميد  بعد  و�حلياتية، 

�العرت�ف بـ)�إ�شر�ئيل(؟
املجل�س  قرارات  تنفيذ  اأُحيَل  لقد 
للجنة  املركزي  واملجل�س  الوطني 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
الو�صائل  �صتجد  التي  الفل�صطينية 
والتوقيت املنا�صب لتنفيذ قراراتها 
َوْفَق امل�صالح الوطنية الفل�صطينية 

الُعليا.
نتنياهو  مو�فقة  تعك�ص  ماذ� 
�إعد�م  ُيتيح  قانوٍن  �شنِّ  على 
بقتل  ُمتَّهمني  فل�شطينيني 

�إ�شر�ئيليني؟ 
يف  احلاكم  ال�صيا�صي  النظام 
احتالٍل  نظاُم  هو  )اإ�صرائيل( 
والت�صييق  القتل  مُيار�س  وح�صيٍّ 
املواطنني  على  اليوم  واالعتداء 
جمموعة  ب�صنِّ  ويقوم  �صات،  واملقدَّ
اإن�صانّيته  ال  د  توؤكِّ القوانني  من 
االإن�صان  حقوق  ملبادئ  وتنّكره 

الدرجة  اإىل  الدولية  وال�صرعية 
)اإ�صرائيل(  فيها  اأ�صبحت  التي 
دولة  ب�صفتها  عامليًّا  منبوذًة  دولًة 
هها  ُي�صبِّ عن�صرية  ودولة  حمتلة 
الكثريون من اأ�صدقائنا االأوروبيني 
جنوب  يف  "االأبارتهايد"  بدولة 
واإعدام  القومية  وقانون  اإفريقيا، 
االأ�صرى ما هما اإال جزء ي�صري من 
التي  العن�صرية  القوانني  ع�صرات 
الداخل  يف  �صعبنا  لها  ى  يت�صدَّ
ومع جميع القوى الدميقراطية يف 

العامل.
�لر�بعة  �لذكرى  يف  تقول  ماذ� 
ع�شرة ال�شت�شهاد �لرئي�ص يا�شر 

عرفات؟
تاريخية  �صخ�صية  عرفات  يا�صر 
رة  رت الثورة الفل�صطينية املعا�صِ فجَّ
الرّواد  مع  ل�صعبنا  املجَد  و�صنعت 
االأوائل مثل الرئي�س حممود عّبا�س 
"اأبو  خلف  و�صالح  مازن"  "اأبو 
جهاد"  "اأبو  الوزير  وخليل  اإياد" 
و�صهداء  القادة  ال�صهداء  وجميع 
وهو  فل�صطني،  واأ�صرى  وجرحى 
ب�صكل  ارتبطت  ة  فذَّ �صخ�صية 
كاد  حتى  فل�صطني  بحلم  وثيق 
فهو  بينهما،  مُييِّزون  ال  الكثريون 
مل يَر نف�صه يوًما اإاّل يف قطار االأُّمة 
نحو  املتَّجه  العامل  وُثّوار  العربية 

التحرير.
عالمًة  فينا  اخلتيار  ترَك  لقد 
فارقًة، وترك يف كلٍّ مّنا قطعًة منه، 
ال�صلوع  اأنَّ روحه ت�صري يف  بحيث 
ت بنا ذكراه اخلالدة. هو  كلَّما مرَّ
لياًل  ميل  اأو  يكل  مل  الذي  الرجل 
نهاًرا من اأجل فل�صطني، فلم يرتك 
وزارها  اإاّل  العامل  هذا  يف  م�صاحًة 
رافًعا الَعلم الفل�صطيني، ومل يرتك 
ثائر  اأو  فل�صطيني  اأو  لعربي  قلًبا 
اليوم قد  اأراها  وردًة  فيه  وزرع  اإاّل 
اأينعت فينا وباأمثالكم من ال�صباب 

ال�صاعد.
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عقد �ملركزي �شرورة وطنية
الو�صع  اأنَّ  النجا  اأبو  اإبراهيم  الوزير  د  يوؤكِّ
االإطار  يبقى  اأن  يتطلَّب  احلايل  الفل�صطيني 
دائًما،  تامٍّ  ا�صتعداٍد  على  لـ"م.ت.ف"  القيادي 
املتعّددة  واملوؤامرة  املت�صارعة،  لالأحداث  نظًرا 
ثمنها  ويدفع  ق�صّيتنا  بها  مترُّ  التي  االأطراف 
وال�صعب  القيادة  تكون  اأن  يحّتم  ا  ممَّ �صعبنا، 
نكون يف غفلة من  لئال  يدور  ما  بكلِّ  دراية  على 
عن  ونعجز  العامل،  فيتجاوزنا  االأحداث  ت�صارع 

مواجهته.
اأن  بدَّ  ال  ر  واملُقرِّ ر  املوؤثِّ االإطار  "اإنَّ  وُي�صيف: 
املجل�س  عقد  والأنَّ  واالأخرى،  الفينة  بني  ينعقد 
اإىل  ة  ُملحَّ احلاجة  كانت  �صعبة،  عملية  الوطني 
الق�صايا  حل�صم  ًة  وخا�صّ املركزي،  املجل�س  عقد 
التي اتُّخذت القرارات ب�صاأنها، اإذ جاءت قرارات 
للقرارات  وتاأكيًدا  ا�صتكمااًل  االأخرية  الدورة 
حتى  وفر�صًة  مهلًة  اأعطينا  قد  وُكّنا  ال�صابقة، 
اأقدمتم على خطوٍة  اأنتم  ويقول  العامل  يلومنا  ال 
عة، فُيلقى باللوم علينا.  اأُحادية اجلانب اأو مت�صرِّ
توقيتها  من  املتََّخذة  القرارات  اأهمية  وتنبع 
حقيقيًّا  ت�صّوًرا  العامل  ُتعطي  فهي  و�صياغتها، 
بعد  ن�صتخدمه  لنا  حقٌّ  وهو  لدينا،  يجري  عّما 
حلقوقنا،  اأمامه  )اإ�صرائيل(  ر  وتنكُّ العامل  ر  تنكُّ
ا على )�صفقة القرن( التي لّوح بها الرئي�س  وردًّ
باأنَّه  لوعده  ره  وتنكُّ ترامب،  دونالد  االأمريكي 
اأن تكون هناك دولتان(، يف ظلِّ ما نراه  بدَّ  )ال 
ال�صديد من هرولٍة عربيٍة،  لالأ�صف  اأعيننا  اأمام 
لي�صت  واأُّمتنا  القوي،  نحو  ال�صعيف  هرولة  هي 
هناك  تكون  اأن  موؤ�ِصف  اأمر  ه  ولكنَّ ب�صعيفة، 
مبادرة عربية ال ا�صطفاف عربي حولها، وكاأنَّها 
د كالم قادة الكيان االإ�صرائيلي  مل تكن! وهذا يوؤكِّ
احلرب  ثمن  ت�صاوي  ال  املبادرة  اإنَّ  قالوا  عندما 

الذي ُكِتبت به، فعلى ما يبدو اأنَّهم كانوا يعرفون 
اأنَّ العرب لي�صوا جادين، ولن تكون لديهم اأوراق 

�صاغطة رغم كرثة االأوراق التي بني اأيديهم".
على  و�الإ�شر�ئيلية  �الأمريكية  �لفعل  رّدة 

قر�ر�ت �ملركزي
قرارات  وانعكا�س  عة  املتوقَّ الفعل  رّدة  حول 
الواليات  مع  العالقة  على  االأخرية  املركزي 
"نحن  النجا:  اأبو  يقول  و)اإ�صرائيل(  املتحدة 
اأ�صحاب حق، وال ُنطالب اإال مبا اأقّرته ال�صرعية 
الدولية، وال ُتهّمنا رّدة فعلهم الأنَّ الو�صع لن يغدو 
ا نحن فيه! لقد ُقلنا لهم وحّذرناهم من  اأ�صواأ ممَّ
ل  مغّبة عدم االنتباه اإىل ما يحدث، نحن ال نتحمَّ
امل�صوؤولية  لهم  ُنحمِّ الذين  نحن  بل  امل�صوؤولية، 
كاملًة، ل�صنا يف موقف �صعف وال ن�صتجدي اأحًدا، 
يعرف كيف  اأحد، فرئي�صنا  نريد ن�صًحا من  وال 
مي�صي  اأنَّه  �صحيح  كلمته،  يقول  ومتى  ف  يت�صرَّ
ه موؤمن  اأر�س معبَّدة، ولكنَّ األغام ال يف  يف حقول 
بعدالة ق�صية �صعبه، وموؤمن باهلل، وبالتاأكيد من 

ميلك احلق ال بدَّ اأن ينت�صر باإذن اهلل".
يكن  القرارات، مل  نتائج  كانت  "مهما  وُي�صيف: 
واحٍد  طرٍف  من  ُملتزمني  نبقى  اأن  املمكن  من 
�صيا�صية  اأكانت  �صواء  االحتالل  مع  باالتفاقيات 
منها،  لون  يتن�صَّ وهم  اأمنية،  اأو  اقت�صادية  اأو 
االإ�صرائيلي  بالكيان  االعرتاف  على  ُنبقي  اأن  اأو 
ويقتل  ويحا�صرنا،  ويهّودها،  اأر�صنا  ينهب  وهو 
على  اعتاد  الفل�صطيني  �صعبنا  اإنَّ  اأبناءنا! 
ُلغتنا  تكون  اأن  ويجب  وجتاوزها،  عاب  ال�صِّ
منار�س  بل  بجديد  ناأِت  مل  نحن  وا�صحة،  اليوم 
حقنا، األي�صت القرارات الدولية كلها قائمًة على 
القرار  هو   181 القرار  األي�س  بنا؟  االعرتاف 
)اإ�صرائيل(  ت�صتفيد  وكيف  للدولتني؟  املن�ِصئ 
وحدها من هذا القرار ونحن ال ن�صتفيد منه رغم 

بقيام  االإ�صرائيلي كان م�صروًطا  الكيان  قيام  اأنَّ 
على  نادمني  ل�صنا  الفل�صطينية؟!  العربية  الدولة 
تتاآكل فيما  اأنَّ حقوقنا بداأت  نا نرى  قراراتنا الأنَّ
ت�صربان  اأمريكا،  حليفتها  ومعها  )اإ�صرائيل(، 
ع عليها بيننا عر�س احلائط،  بكلِّ القرارات املوقَّ
على  االآن  املطروحة!  العربية  املبادرة  وترف�صان 
هذا  ُنهديهم  لن  نا  اأنَّ يفهموا  اأن  االإ�صرائيليني 
بـ)اإ�صرائيل(  نعرتف  ولن  ثمن،  بال  االعرتاف 

اإىل اأن تعرتف بنا".
اإىل  ال�صلطة  مرحلة  من  االنتقال  اأنَّ  ويرى 
علينا  ب  يتوجَّ واأنَّه  كثرًيا،  ر  تاأخَّ الدولة  مرحلة 
فيقول:  باإجنازه،  �صعبنا  م�صلحة  اإىل  االرتقاء 
"الدولة لي�صت م�صلحًة للرئي�س حممود عّبا�س، 
لل�صعب  م�صلحة  هي  بل  اآخر،  دون  لف�صيٍل  اأو 
الفل�صطيني بكلِّ مكّوناته، وعلى الكلِّ الفل�صطيني 
�صيٍء  لتحقيق  ينا�صل  ال  الرئي�س  باأنَّ  يعي  اأن 
بال�صعب  ولالنتقال  دولة،  الإقامة  ا  واإمنَّ لنف�صه، 
ال�صلطة  الفل�صطينية من  الفل�صطيني وموؤ�ّص�صاته 
اأكرث  بنا  عامليٌّ  اعرتاٌف  وهناك  الدولة،  اإىل 
اجلميع  على  لذا  باالإ�صرائيليني،  االعرتاف  من 
االنتقالية  املرحلة  هذه  ت�صتوجبه  ما  يعوا  اأن 
وعدم  لالأحقاد،  ومغادرٍة  للجهود،  توحيٍد  من 
اأنَّها  نعرف  خارجية  وح�صابات  جلهات  االرتهان 

لن تكون يوًما ل�صاحلنا".
التن�صيق  حول  لغط  من  ُيثار  ما  على  وتعقيًبا 
بوقفه  املركزي  قرار  وحول  االحتالل  مع  االأمني 
يعني  ال  االأمني  التن�صيق  اأنَّ  اإىل  النجا  اأبو  يلفت 
باأيِّ  يخدمه  وال  االإ�صرائيلي  لالحتالل  التََّبعية 
ا  �صكٍل من االأ�صكال، وهو بالتايل لي�س عاًرا، واإمنَّ
والب�صائع  االأفراد  حركة  لتنظيم  �صرورة  هو 
وغريها م�صرًيا اإىل اأنَّ وقفه يف الوقت نف�صه اأمٌر 
يخ�صاه االإ�صرائيليون الأنَّه يعني اأنَّهم َمن �صيتحّمل 

 يف ظلِّ الظروف الع�سيبة التي مترُّ بها ق�سّيتنا الفل�سطينية، عَقَد املجل�س املركزي دورته الثالثني مبدينة رام اهلل، بح�سور الرئي�س 
حممود عّبا�س. اإاّل اأنَّ امل�ستغرَب كان امتناع بع�س الف�سائل الفل�سطينية عن امل�ساركة فيها، وت�سكيك حركة "حما�س" مبدى اأهمّية 
ووطنية املجل�س املركزي، وحماولة البع�س اإثارة ال�سكوك حول ا�ستهداف قرارات املركزي الأهل غزّة. ولالإحاطة بحقيقة وتفا�سيل هذه 

امل�سائل واأكرث التقت جملة "القد�س" ع�سو املجل�س الوطني وحمافظ مدينة غزّة الوزير اإبراهيم اأبو النجا.

الوزير اإبراهيم اأبو النجا لـ"القد�س":
 "م.ت.ف" والوطني واملركزي لي�سوا بحاجٍة اإىل �سرعيٍة من اأحد

غزة| منال خمي�س
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ال�صفة  يف  ن�صمة  ماليني  اأربعة  م�صوؤولية 
بها  ح  ُتلوِّ "ورقٌة  هذه  اأنَّ  ًدا  وموؤكِّ الغربية، 
�صعيفًة  ورقًة  ولي�صت  الفل�صطينية،  القيادة 

على االإطالق".
�ملركزي خطوة  �لبع�ص جلل�شة  مقاطعة 

�شلبية غري م�شوؤولة
الفل�صطيني  الوطني  املجل�س  ع�صو  ياأ�َصف 
الف�صائل  بع�س  ملقاطعة  النجا  اأبو  اإبراهيم 
"جميع  اأنَّ  د  ويوؤكِّ املركزي،  املجل�س  لدورة 
�صركاوؤنا  ُهم  "م.ت.ف"  ومكّونات  ف�صائل 
"نحُن ل�صنا ن�صخًة  ورفاق دربنا"، وي�صيف: 
واحدًة، ولكن لدينا برنامج وقا�صم ُم�صرَتك 
ندَع  اأن  دًما، وال يجوز  ثمنه  اأقررناه ودفعنا 
ق�صايا �صغرية تطغى على الق�صايا الكبرية 
يف  امل�صاركة  عن  لالإحجام  وتوؤدي  واملهمة 
يحول  ُمقِنًعا  �صبًبا  اأجد  ال  املركزي!  دورة 
عاي�صنا  الذين  دربنا  رفاق  م�صاركة  دون 
وانتفا�صة  ومنظمة  ثورة  و�صنعنا  معهم 
العامل  ي�صهد  فل�صطينية  وموؤ�ص�صات  وكياًنا 
هذه  على  َنْنَق�سَّ  اأو  ر  ُن�صغِّ اأن  نريد  ال  لها، 
كلِّ  ففي  �صغرية،  ق�صايا  ب�صبب  االإجنازات 
دورة وطني اأو مركزي تكون هناك خالفات 
نا نح�صر جميًعا، ونناق�س  بني الف�صائل ولكنَّ
ا املقاطعة فهي عملية �صلبّية، يف  كلَّ �صيء، اأمَّ
وقت نحُن اأحوج ما فيه اإىل معاجلة الق�صايا 

الكربى والوقوف عند م�صوؤولّياتنا".
"حما�ص"  على  �ملركزي  قر�ر�ت  �نعكا�ص 

وغّزة
وحماوالت  االأقاويل  النجا  اأبو  ي�صتنكر 
باأنَّها  واالّدعاء  املركزي  بقرارات  الت�صكيك 
اأنَّه  د على  وُي�صدِّ و"حما�س"،  غّزة  ت�صتهدف 
الق�صايا  كلُّ  تذوب  الكربى  الق�صية  اأمام 

"�صمعنا وقراأنا ما قيل  ال�صغرية، وي�صيف: 
وترتعد  ونرجتف  �صنقف  اأنَّنا  ولو  وكِتب، 
وملا  �صرنا  ملا  والقال  القيل  من  فرائ�صنا 
التي  الثورة  هذه  اأبًدا،  الثورة  انطلقت 
على  واأوجدته  الفل�صطيني  ال�صعب  نت  مكَّ
فهل  العاملية،  اخلارطة  اإىل  واأعادته  اأر�صه 
تعليق  اأو  ف�صيٍل  قول  من  اليوم  �صرنجتف 
اأو ال تهّمه  اأو موتوٍر ال يدري �صيًئا  �صخ�صيٍة 

م�صلحة ال�صعب؟!".
الثورة  قاد  الذي  :"اإنَّ  قائاًل  وي�صتطرد 

والق�صية بكلِّ اأمانة وحر�س، والذي وقف يف 
بريطانيا  لُيحّمل  ة  عدَّ مّرات  املتحدة  االأمم 
ويطالب  االحتالل  م�صوؤولية  كله  والعامل 
الفل�صطيني  ال�صعب  وبتعوي�س  باالعتذار 
عن ت�صحياته الكبرية، وباالعتذار عن وعد 
اأن يكمل م�صواره وغري م�صموٍح  بلفور، عليه 
ووطنّيته  وبانتمائه  به  ك  ُي�صكِّ اأن  الأحٍد 
الرئي�س  قالها  وقد  ل�صعبه،  وُحّبه  واإخال�صه 
عّبا�س مّرات عديدة، ال دولة يف غّزة وال دولة 
بال غّزة، فال�صيد الرئي�س دائًما يتحّدث عن 
ذت  غّزة، ولو اأنَّ الق�صايا التي اتفقنا عليها ُنفِّ

ال�صحيح،  بال�صكل  لت�صري  االأمور  كانت 
يريدون  وال  م�صتفيدون من ذلك،  هم  لكنَّ
يليق  ال  ومبا  لهم  يروق  الت�صريح مبا  اإاّل 

ب�صعبنا وقيادته وت�صحياته".
وحدثت  كثرية،  مبراحل  "مررنا  وُيكمل: 
العربية،  املنطقة  يف  دول  رعتها  ان�صقاقات 
ها كلها ذهبت يف نهاية املطاف يف مهب  ولكنَّ
الريح، فالبقاء ل�صاحب احلق، الذي ميلك 
واملطالبة  الق�صية  عن  التعبري  على  القدرة 
ا الذين ن�صمعهم يتكلمون  بحق اأ�صحابها، اأمَّ
ح�صاًرا  نعي�س  نحن  لديهم؟!  البديل  فما 
كل  يف  اأرجلهم  ُتقّطع  و�صبابنا  جهة،  من 
هو  اأهذا  البحار،  يف  يغرقون  واآخرون  يوم، 

البديل؟ اأهذا هو االإجناز الكبري؟".
يف  "حما�س"  حركة  قالته  ما  على  ب  وعقَّ
ت�صريحاٍت لها قبيل انعقاد املركزي، عن 
"َمن  بالقول:  �صرعي،  غري  املجل�س  اأنَّ 
الف�صيل  لـَمن؟!  ال�صرعية  يعطي  الذي 
هذه  الف�صائل!  لعموم  �صرعية  يعطي  ال 
كّله،  العامل  بها  اعرتف  "م.ت.ف" التي 
واملجل�س  الفل�صطيني،  البيت  هو  هذا 
ال�صامل،  الوطني  االإطار  هو  الوطني 
واملجل�س املركزي ينوب عنه يف حال انعقاده 
ويف حال ال�صرورة، فهل اإذا قال ف�صيل اأنَّ 
اإطاًرا ما لي�س �صرعيًّا ي�صبح غري �صرعي؟! 
ك يف  اأمل تكن هناك جمموعة من الدول ُت�صكِّ
هنالك  كاّفًة؟  الفل�صطينية  الوطنية  حالتنا 
اإخوتنا،  بهم  ويلحق  اليوم  علينا  تتاآمر  دوٌل 
لذا نقول لهم عودوا اإىل �صاحتكم الوطنية، 
واملركزي  الوطني  واملجل�صان  فاملنظمة 
لي�صوا بحاجٍة اإىل �صرعيٍة من اأحد.. املجل�س 

�صرعي وقراراته نافذة".

ت
يقا

حق
لت

ف ا
مـل

اأبو النجا: مقاطعة املركزي 
عملية �سلبّية، يف وقت نحُن اأحوج 

ما فيه اإىل معاجلة الق�سايا الكربى 
والوقوف عند م�سوؤولّياتنا

اأبو النجا:
 رئي�سنا يعرف كيف يت�سرَّف ومتى 

يقول كلمته، وهو موؤمن بعدالة ق�سية 
�سعبه، وموؤمن باهلل، ومن ميلك احلق ال 

بدَّ اأن ينت�سر باإذن اهلل
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بدء  االإ�صرائيلي، منذ  اأقدمت قوات االحتالل  فقد 
م�صرية العودة الكربى بالتزامن مع فعاليات اإحياء 
من  اثنني  قتل  على  اخلالد،  االأر�س  يوم  ذكرى 
وخم�صني  مئتني  اأ�صابت  فيما  ال�صحفية،  االأ�صرة 
بذلك  ُمنتِهكًة  النارية،  باأعريتها  اآخرين  ا  �صحفًيّ
حماية  على  ت  ن�صَّ التي  الدولية  املواثيق  جميع 

ال�صحفيني وقت احلرب والنزاعات الـُم�صلَّحة.
�الحتالل ي�شتهدف عني �حلقيقة

منُذ ثالثني اآذار املا�صي، راح الزميالن ال�صحفيان 
القتل  اآلة  �صحيَة  ح�صني  اأبو  واأحمد  مرجتى  يا�صر 
وخم�صني  مئتني  من  اأكرث  واأُ�صيَب  االإ�صرائيلية، 
ُم�صاًبا  ثمانني  من  اأكرث  بينهم  من  ا،  �صحفًيّ

بالر�صا�س احلي.
ال�صحفيني  نقيب  نائب  يقول  ذلك  على  وتعقيًبا 
خا�سٍّ  حديٍث  يف  االأ�صطل  د.حت�صني  الفل�صطينيني 

د  تعمُّ تدل على  االأرقام  "اإنَّ هذه  "القد�س":  ملجّلة 
ال�صحفيني  ا�صتهداَف  االإ�صرائيلي  االحتالل  قوات 
نقل  من  ومنعهم  اإبعادهم  بغية  منهم  والنيل 
االحتالل،  جنود  يرتكبها  التي  اجلرائم  حقيقية 
دة بحق املدنيني الذين  فهناك عمليات قن�س متعمَّ
لقطاع  احلدودي  ال�صريط  طول  على  يتظاهرون 

غّزة".
ال�صحفيني  قن�س  عمليات  "اإنَّ  د.االأ�صطل:  ويتابع 
على حدود قطاع غّزة �صهلة، نظًرا الأنَّ ال�صحفيني 
دوليًّا،  عليها  املتعاَرف  مالب�صهم  ب�صبب  معروفون 
وهذا دليل على اأنَّ ما يحدث هو ا�صتهداف مبا�صر 
د من ِقَبل قوات االحتالل للطواقم ال�صحفية  وُمتعمَّ

العاملة يف امليدان".
وحول دور نقابة ال�صحفيني الفل�صطينيني يف اإر�صاد 
ال�صراع،  وقت  احلماية  ل�ُصُبل  االأع�صاء  وتوجيه 

تنظيم  على  تعكف  النقابة  اأنَّ  د.االأ�صطل  يو�صح 
التوعوية منذ  العمل  وور�صات  الدورات  العديد من 
ال�صالمة  باإجراءات  ال�صحفيني  لتزويد  �صنوات، 

املهنيَّة املطلوب االلتزام بها.
النقابات  مها  ُتنظِّ الفعاليات  "هذه  وُي�صيف: 
ال�صحفية بطبيعة احلال من اأجل الظروف التي يقع 
نا  ولكنَّ ق�صد،  بدون  ال�صحفي  على  االعتداء  فيها 
االإ�صرائيلي  االحتالل  ِقَبل  من  د  تعمُّ وجود  نالحظ 
كلَّ  يجعل  د  التعمُّ وهذا  ال�صحفيني،  ال�صتهداف 
يتَّخذها  اأن  ميكن  التي  واخلطوات  االإجراءات 
تذهب  االعتداءات  من  نف�صه  حلماية  ال�صحفي 
د، �صواء  الرياح، فاال�صتهداف يف غّزة متعمَّ اأدراج 
اأم بالر�صا�س احلي واملطاطي،  اأكان بقنابل الغاز 
وكلُّ الدالئل والوثائق التي جمعتها نقابة ال�صحفيني 
د واإ�صرار قوات االحتالل على ا�صتهداف  د تعمُّ توؤكِّ

ال�صحفيني ومنعهم من توثيق احلقائق".
ال�صحفي هدًفا  "حينما ي�صبح  د.االأ�صطل:  ويتابع 
هناك  اأنَّ  حتى  االإجراءات،  كاّفة  وحُتيَّد  تزول 
العديد من ال�صحفيني الذين اأ�صبحوا على قناعة 
هو  واخلطوات  واالإجراءات  بالّزي  التزامهم  باأنَّ 
لذا  بهم،  االحتالل  جلنود  تعريف  ببطاقة  اأ�صبه 
بااللتزام  يقتنعون  ال  اأ�صبحوا  ال�صحفيني  بع�س 
�صاروا  ا  واإمنَّ ومعّدات احلماية،  الدولية  بال�صارات 
اأن  ويحاولون  املتظاهرين،  �صفوف  يف  يندرجون 
قدر  االأنظار  عن  بعيًدا  ال�صحفي  عملهم  ميار�صوا 

ما اأمكن".
بكلِّ  �ل�شحفيني  جانب  �إىل  تقف  �لنقابة 

الّتما�س  نقاط  عند  االإ�سرائيلي  االحتالل  ي�سّنها  التي  امل�سعورة  احلملة  ظلِّ  يف 
وا�ستهداف  قتل  عن  االحتالل  جنود  يتوانى  ال  غزّة،  قطاع  حدود  على  املمتّدة 
ال�سحفيني الفل�سطينيني يف حماولٍة وا�سحٍة الإخفاء وتزييف حقيقة ما يرتكبه من 

جرائم يف قطاع غزّة عن العامل.

ا�ستهداف ال�سحفيني..
 �سيا�سة االحتالل لطم�س جرائمه يف غزّة
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�إمكانّياتها
نقابة  وقوف  د.االأ�صطل  د  يوؤكِّ
جميع  جانب  اإىل  ال�صحفيني 
امليدان،  يف  العاملني  الزمالء 
منا  ودعمها لهم، ويقول: "لقد نظَّ
الذين  الزمالء  لكافة  زيارات 
العودة  م�صرية  خالل  اأُ�صيبوا 
على  التاأكيد  اأجل  من  الكربى 
جانبهم،  اإىل  تقف  النقابة  اأنَّ 
من  التي  الوثائق  جميع  واأعددنا 
املمكن اأن ت�صاعدهم يف مالحقة 

قادة االحتالل على هذه اجلرائم".
االإ�صرائيلية،  الهجمة  ت�صاعد  ظلِّ  "يف  وُيردف: 
ُم�صاًبا من  �صهيدين ومئتني وخم�صني  �صقوط  فاإنَّ 
االأ�صرة ال�صحفية، لو حدث يف دولة اأخرى اأو مكان 
اآخر من العامل، لكان مّدعاًة النعقاد جمل�س االأمن 
الدويل، ولكن مبا اأنَّ )اإ�صرائيل( دولة مارقة ت�صرب 
احلائط،  بعر�س  الدولية  واالأعراف  املواثيق  كافة 
وال حترتم اأيَّ ميثاق، وتعدُّ نف�صها فوق القانون، فاإنَّ 
هو  اجلرائم  هذه  على  العاملي  ال�صمت  ا�صتمرار 
ملمار�صة  وقادتهم  االحتالل  جلنود  وا�صح  ت�صجيع 

د لل�صحفيني". عمليات القتل واال�صتهداف املتعمَّ
املوؤ�ص�صات  "القد�س" جميع  االأ�صطل عرب  وُيطالب 
واملفّو�س  املتحدة،  لالأمم  العام  واالأمني  الدولية، 
حتقيق،  جلنة  بت�صكيل  االإن�صان  حلقوق  ال�صامي 
والك�صف علًنا عن اجلرائم التي يرتكبها االحتالل 

االإ�صرائيلي بحق ال�صحفيني الفل�صطينيني.

وامل�صاعدات  الت�صهيالت  وعن 
لل�صحفيني،  النقابة  متها  قدَّ التي 
يقول: "نحن نحاول كنقابة ر�صمية 
عائالت  االإمكان  قدر  ن�صاعد  اأن 
وقد  ال�صحفيني،  ال�صهداء  وذوي 
من  امل�صابني  انتقال  عملية  �صّهلنا 
يف  العالج  وتلقيهم  الزمالء  بني 
اخلارج اأو يف م�صت�صفيات الداخل، 
وهذا لي�س من واجب النقابة، واإمّنا 
م�صوؤولية  يكون  اأن  املفرت�س  من 

موؤ�ّص�صاتهم ال�صحفية".
ى االأ�صطل على املوؤ�ّص�صات ال�صحفية اأن تكون  ومتنَّ
قادرًة على الوقوف اإىل جانب ال�صحفيني العاملني 
ُمردًفا:  امليدان  نحو  توجيههم  يجري  حينما  فيها 
العاملة  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  بكافة  اأملنا  "هذا 
التي  ال�صعبة  الظروف  نعرف  ونحن  فل�صطني،  يف 
ر  مترُّ بها هذه املوؤ�ص�صات، ولكنَّ هذا ال يعني وال ُيربِّ
اال�صتهتار بحياة ال�صحفيني باأيِّ �صكل كان من ِقَبل 

اأي جهة كانت".
حماية �ل�شحفيني

عن  الدفاع  تعدُّ  النقابة  اأنَّ  د.االأ�صطل  د  ُيوؤكِّ
وال�صغط  االحتالل،  جرائم  وف�صح  ال�صحفيني، 
هم، من  من اأجل وقف هذه اجلرائم املماَر�صة بحقِّ

اأهمِّ املهام الرئي�صة املنوطة بها.
هت بر�صائل لالأمني العام  ه اإىل اأنَّ النقابة توجَّ وُينوِّ
لل�صحفيني،  الدويل  ولالحتاد  املتحدة،  لالأمم 
الدولية  مات  وللمنظَّ العرب،  ال�صحفيني  والحتاد 

غزّة| حممد الذهبي

ما  �صورة  يف  لو�صعها  االإن�صان،  حلقوق  والعربية 
واأ�صاد مبوقف االحتاد الدويل لل�صحفيني  يجري، 
هذه  من  الوا�صح  العرب  ال�صحفيني  واحتاد 
واأ�صاف:  االإن�صانية،  بحق  ال�صارخة  االنتهاكات 
الدويل  االحتاد  من  �صريعًة  ا�صتجابًة  مل�صنا  "لقد 
للدعوة  العرب،  ال�صحفيني  واحتاد  لل�صحفيني، 
هتها نقابة ال�صحفيني لالجتماع يف مدينة  التي وجَّ
يرتكبها  التي  اجلرائم  ك�صف  اأجل  من  اهلل  رام 
الدويل  االحتاد  جدية  على  دليل  وهذا  االحتالل، 
واحتاد ال�صحفيني العرب، ونحن ناأمل اأن ُترَتَجم 
عملية  بخطوات  الواقع  اأر�س  على  اجلدية  هذه 

ملالحقة قادة االحتالل على هذه اجلرائم".
بعنوان  موؤمتًرا  �صتعقد  النقابة  اأنَّ  اإىل  ولفت 
جرائم  ف�صح  اأجل  النار" من  حتت  "�صحفيون 
اجلهات  وحتميل  ال�صحفيني،  بحق  االحتالل 
بال�صغط على قوات االحتالل  كاّفًة م�صوؤولّياتها 
باأنَّ  العامل  اإىل  ر�صالة  ولتوجيه  اأجل وقفها،  من 
لو  ال�صحفيني  بحق  ُترتَكب  التي  اجلرائم  هذه 
كانت يف مكاٍن اآخر لكانت مدعاًة ل�صخط عاملي 
على الدولة التي ارتكبتها ُمت�صائاًل: "ماذا يعني 
اأنَّ اجلميع �صامت اإزاء االنتهاكات االإ�صرائيلية، 
واهتمامها  العامل  دول  فعلته  ما  راأينا  وقد 
جمال  ال�صعودي  ال�صحفي  بق�صية  العارم 

خا�صقجي؟!".
�صي  موؤ�صِّ اأحد  مرجتى،  يا�صر  ال�صحفي  وكان 
�صركة "عني لالإنتاج االإعالمي"، والزميل اأحمد 
االحتالل  قوات  ا�صتهدفته  الذي  ح�صني،  اأبو 
قد  البطن،  يف  متفّجرة  بر�صا�صة  االإ�صرائيلي 
ُقتال، رغم ارتدائهما ما يُدلُّ على طبيعة عملهما 
م�صرية  فعاليات  تغطية  اأثناء  وجودهما  و�صبب 
ال�صريط  طول  على  املمتّدة  الكربى،  العودة 
لكافة  �صارٍخ  انتهاٍك  غّزة، يف  لقطاع  احلدودي 
على  ت  ن�صَّ التي  الدولّية  واالأعراف  املواثيق 

حماية ال�صحفيني يف احلروب.
يف  مُتِعن  االإ�صرائيلّية،  القتل  اآلة  زالت  وما 
وحتاول  الفل�صطينيني،  ال�صحفيني  ا�صتهداف 
مة، َوْفًقا  بكاّفة الطرق غري امل�صروعة، بل واملحرَّ
يف  االإن�صان،  حقوق  ومواثيق  الدولّية  لالأعراف 
�صبيل  يف  الفل�صطينية،  والكلمة  ال�صورة  اغتيال 

حجب احلقيقة عن اأعني العامل.

د.حت�سني االأ�سطل: 
تعمد قوات االحتالل 

االإ�سرائيلي ال�ستهداف 
ال�سحفيني ملنعهم 

من نقل حقيقية 
اجلرائم التي يرتكبها 

جنود االحتالل

اأقدمت قوات االحتالل 
على قتل �سحفيني 

اثنني واإ�سابة اأكرث من 
250 منُذ بدء م�سرية 

العودة الكربى
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�الحتالل ي�شتخدم �أ�شدَّ �الأ�شلحة فتًكا �شدَّ 
�ملتظاهرين �لُعّزل

د قوات جي�س االحتالل االإ�صرائيلي ا�صتهداف  تتعمَّ
با�صتخدام  للمتظاهرين  لمية  ال�صِّ التجّمعات 
ويف  فتًكا.  االأ�صلحة  واأكرث  القوة  اأ�صاليب  خمتلف 
ال�صحة  وزارة  با�صم  الناطق  ي�صري  ال�صياق  هذا 
د.اأ�صامة النجار اإىل اأنَّ اأخطر االأ�صلحة امل�صتخَدمة 
ب  �صدَّ الفل�صطينيني هي االأ�صلحة النارية كونها ت�صبِّ

ي اإىل االإعاقة واملوت. اإ�صابات خطرية جًدا توؤدِّ
موؤّخًرا  االحتالل  ا�صتخدام  اإىل  د.النجار  ويلفت 
ب اإ�صابات  ل للدموع ي�صبِّ نوًعا جديًدا من الغاز امل�صيِّ
�صديدة اخلطورة يف �صفوف املتظاهرين، ويو�صح: 
اأعرا�س  له  للدموع  ل  امل�صيِّ الغاز  اأنَّ  املعروف  "من 
العينني،  يف  واحلرقة  الدموع،  و�صيالن  كاالختناق 
ر نوًعا جديًدا منه، �صكل القنبلة  ولكن االحتالل طوَّ
منه كال�صاروخ، وهي م�صنوعة من االأملنيوم، حيث 
ما  مبا�صرة  الراأ�س  على  االحتالل  جنود  ُيطلقها 
يوؤّدي الإ�صابة امل�صتهَدف باإ�صابات خطرية جًدا من 
جانب  اإىل  الدماغ،  ونزيف  اجلمجمة  ر  تك�صُّ بينها 
حاالت قوية من الت�صنُّج الع�صبي غري املفهومة يف 
يعمد ال�صتهداف  االحتالل  اأنَّ  كما  معّينة!   حاالت 
جميع  لتتك�ّصر  املعدين  بالر�صا�س  الفم  منطقة 

اجلمجمة،  داخل  الر�صا�صات  وت�صتقر  االأ�صنان 
تعد  ومل  االإ�صابات،  اأخطر  من  ُتعدُّ  بدورها  وهذه 
اإذ  فح�صب،  احلي  الر�صا�س  يف  تتمّثل  اخلطورة 
خطًرا  بدوره  ُي�صّكل  بات  املطاطي  الر�صا�س  اإنَّ 
كبرًيا على احلياة بح�صب طرق ا�صتخدامه من ِقَبل 

االحتالل".
مل  ا  �أعر��شً ب  ُت�شبِّ �مل�شتخَدمة  �الأ�شلحة 

ن�شهدها من قبل!
ه د.النجار اإىل اأنَّ االأطباء الفل�صطينيني الحظوا  ينوِّ
اإ�صابات غريبة ناجمة عن ا�صتخدام  موؤّخًرا وقوع 
ر  االحتالل اأنواًعا جديدًة من الر�صا�س الذي يتفجَّ
يف اجل�صم من دون التمّكن من العثور على اأّي اأجزاء 

من �صظاياه، ويوؤّدي اإىل تهتُّك ُكّلي يف مناطق كاملة 
منها  اأخرى  اأعرا�س  اإىل  باالإ�صافة  اجل�صم،  يف 
حني  يف  �صغرًيا  ثقًبا  ُيحدث  الر�صا�صة  دخول  اأنَّ 
اأنَّ خروجها ُيخلِّف ثقًبا كبرًيا، وهي اإحدى اأخطر 

اأنواع االإ�صابات.
اأنواع  با�صتخدام  االحتالل  �صرَع  "لقد  ويتابع: 
باتت  حيث  القمع  يف  ال�صامة  الغازات  من  كثرية 
تظهر اأعرا�س اأخرى جديدة مل ن�صهدها من قبل، 
على  توؤّثر  معّينة  كيميائية  مركبات  اإىل  باالإ�صافة 
االأع�صاب وحُتِدث نوبات ع�صبية غريبة جًدا تاأخذ 

وقًتا حتى تتم ال�صيطرة على حالة امل�صاب بها".
اأنواع  ق  توثِّ الوزارة  اأنَّ  اإىل  د.النجار  وي�صري 
الر�صا�س غري املعروفة التي ي�صتخدمها االحتالل 
ف  للتعرُّ بت�صويرها  عنها  الناجمة  واالإ�صابات 
الغازات  اأنواع  بع�س  من  عّينات  وتر�صل  عليها، 

واالأ�صلحة امل�صتخَدمة اإىل املختربات لفح�صها.
امل�صتخَدمة  اجلديدة  االأ�صلحة  اأغرب  عن  ا  اأمَّ
�صالح  االحتالل  قوات  "ا�صتخدَمت  فيقول: 
ع  جتمُّ يف  املرابطني  �صدَّ  ال�صاعقتني  ال�صوكتني 
ُتطَلق منه  اخلان االأحمر، وهو عبارة عن م�صد�س 
من  بامل�صمارين  اأ�صبه  حاّدتان  كبريتان  �صوكتان 
ا �صوب ج�صم االإن�صان لتخرتقاه،  م�صافة قريبة جدًّ

اإ�سابات بليغة وعوار�س غريبة يف �سفوف املتظاهرين

)اإ�سرائيل( جتعل من الفل�سطينيني 
رة حقَل جتارب الأ�سلحتها املطوَّ

على �لرغم من ��شتخد�م �ملتظاهرين �لفل�شطينيني �أدو�ت 
�الحتجاج �لتقليدية �لتي ي�شتخدمها �ملحتجون يف كلِّ بقاع 
�لعامل، ال تتو�نى قو�ت �الحتالل �الإ�شر�ئيلي عن ��شتخد�م 
�أعتى و�أ�شد �أنو�ع �أ�شلحة �لقمع و�لقتل فتًكا الإرهابهم وو�أد 
مقاومتهم. و�إمعاًنا يف �إيقاع �أكرب �شرر ج�شدي يف �شفوف 
�لفل�شطينيني تعِكف )�إ�شر�ئيل( على تطوير �أ�شلحتها 
رة �لتي  ا. فما هي �أخطر و�أغرب �أنو�ع �الأ�شلحة �ملطوَّ دوريًّ
ي�شتخدمها �الحتالل �الإ�شر�ئيلي يف قمع �لفل�شطينيني؟ 
بها؟ وما �أبرز �الإ�شابات �لتي ُت�شبِّ

علي دار علي: نتفاجاأ يف كلِّ 
مرّة اأثناء تغطيتنا ال�سحفية بنوع 
جديٍد من االأ�سلحة امل�ستخَدمة �سدَّ 

املتظاهرين

د.اأ�سامة النجار: �سرَع االحتالل 
با�ستخدام اأنواع كثرية من الغازات 
ال�سامة يف القمع حيث باتت تظهر 

اأعرا�س اأخرى جديدة مل ن�سهدها من قبل
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ثم يتم �صعقه بتيار كهربائي ل�صلِّ حركة ال�صخ�س 
على  كبرية  خطورة  ل  ُي�صكِّ ال�صالح  وهذا  كليًّا، 
ا َمن يعانون اختالاًل يف �صربات  النا�س، وخ�صو�صً
عالوًة  لهم،  بالن�صبة  قاتاًل  حينها  يغدو  اإذ  القلب 
يوؤّدي حلدوث  قد  االأ�صلحة  النوع من  اأنَّ هذا  على 
اختالل يف كهرباء الدماغ وبالتايل ي�صبِّب �صرًرا ال 

ميكن عالجه!".
�أ�شلحة �الحتالل �لقمعية تزد�د خطورة

علي  دار  علي  ال�صحفي  فل�صطني  تلفزيون  ملرا�صل 
جتربته اخلا�صة يف تغطية املواجهات مع االحتالل 
االإ�صرائيلي، اإذ وقع �صحّية ال�صتهدافه اأكرث من مرة 
ويف  �صحفي.  باأّنه  اجلنود  معرفة  من  الرغم  على 
"ا�صتهداف االحتالل  "القد�س" يقول:  اإىل  حديثه 
نا  ولكنَّ عليه،  اعتدنا  اأمٌر  لل�صحفيني  االإ�صرائيلي 
بنوٍع  ال�صحفية  تغطيتنا  اأثناء  مّرة  كلِّ  يف  نتفاجاأ 
املتظاهرين  �صدَّ  امل�صتخَدمة  االأ�صلحة  من  جديٍد 
اأحد  كنُت  وقد  بطبيعة احلال،  و�صّدنا ك�صحفيني 
اإ�صابتي  نتيجة  اأعاين  زلت  وما  اأُ�صيبوا،  الذين 
لثالث  خ�صعُت  اأنَّني  علًما  يدي،  كف  يف  عام  قبل 
اللحظة  حّتى  ني  ولكنَّ الرابعة،  وبانتظار  عمليات، 
اإ�صابتي  جانب  اإىل  اأ�صابعي،  اأحد  ثني  عن  اأعجز 
بر�صو�س يف الراأ�س، وَخدٍر يف بع�س املناطق نتيجة 

ر ال�صبكة الع�صبية فيها". ت�صرُّ
تعّمدت  االحتالل  قوات  اأنَّ  علي  دار  علي  د  ويوؤكِّ
ا�صتهدافه وطاقم تلفزيون فل�صطني الإخفاء حقائق 
جرائمها، وي�صيف: "ما تعّر�صُت له كان عن �صابق 
تلفزيون  ولطاقم  �صخ�صيًّا  يل  د  وتر�صُّ اإ�صرار 
امليدان  اإىل  نخرج  كاإعالميني  فنحن  فل�صطني، 
علينا،  يدل  الذي  ال�صحفي  بلبا�صنا  ممّيزين 
مك�صوفة  كانت  للت�صوير  اخرتناها  التي  واملنطقة 
للجميع وكان من الوا�صح اأنَّنا �صحفيون، ومع ذلك 
اإحداها  فاأ�صابت  الغازية،  بالقنابل  ا�صتهدفوين 

راأ�صي واالأخرى يدي". 
وب�صوؤاله عن اأخطر االأ�صلحة التي كان �صاهًدا على 
ا�صتخدام االحتالل لها يقول: "يف اإحدى التغطيات 
ال�صمايل  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  مدخل  عند 
جديًدا  �صالًحا  ت�صتخدم  االحتالل  قوات  �صاهدُت 
الفرا�س"، وهو �صالح مطاطي ال  "ر�صا�س  ُي�صّمى 
يطلقه  وعندما  احلي،  الر�صا�س  عن  خطورة  يقل 
تقل  لن  االإ�صابات  اأّن  ًدا  جيِّ نعلم  االحتالل  جنود 
عن متو�صطة اإىل خطرية يف اأف�صل احلاالت، فهذا 
احلجم،  وكبري  مقّوى  معدين  املطاطي  ال�صالح 
اأُطِلق  اإذا  العظام  يك�صر  اجل�صد  يالم�س  وعندما 

ا اإذا كانت قريبة فقد يخرتق  من م�صافة بعيدة، اإمَّ
اجل�صد. اإ�صافًة اإىل ذلك، ي�صتعمل االحتالل نوًعا 
جديًدا من القنابل الغازية التي ُتطَلق من البنادق، 
وي�صل مداها اإىل 3 كلم اإذا اأُطِلَقت من طائرات بال 
طّيار الإ�صقاطها مبا�صرة على روؤو�س املتظاهرين".
ا�صتهداف  ا على  ردًّ اّتخذها  التي  وحول اخلطوات 
�صد  ب�صكوى  "تقّدمت  يقول:  له  االحتالل  قوات 
عادل.  حكم  على  االأمل  اأعّلق  ال  لكنني  االحتالل 
الفل�صطينيني  ال�صحفيني  نقابة  اإىل  توّجهت  كما 
حقوق  عن  ويدافع  ي�صم  الذي  اجل�صد  باعتبارها 
�صكوى،  بطلب  مُت  وتقدَّ اإ�صابتي،  بعد  ال�صحفيني 
اجلهات  مع  االأمر  يتابعون  النقابة  يف  واالإخوة 
ل  اأُعوِّ ال  اأنَّني  مع  ال�صلة  ذات  واالإقليمية  الدولية 
على نتائج اإيجابية بالنظر لتجارب بع�س الزمالء 
ُم�صابهة  حلوادث  �صوا  تعرَّ الذين  ال�صحفيني 

حلالتي".
على  �جلديدة  �أ�شلحته  يجّرب  �الحتالل 

�ملتظاهرين لت�شويقها!
ال�صعبي  العمل  دائرة  عام  مدير  يلفت 
ودعم ال�صمود يف هيئة مقاومة اجلدار 
اأنَّ  اإىل  رحمة  اأبو  عبداهلل  واال�صتيطان 
عّدة  ي�صتخدم  االإ�صرائيلي  االحتالل 
و�صائل واأ�صلحة متنّوعة لقمع امل�صريات 
ال�صلمية وفًقا لطبيعة املواجهة وم�صافة 
اال�صتباك، ويو�صح: "يف حالة امل�صافات 
الق�صرية واال�صتباك املبا�صر ي�صتخدمون 

والهراوات  والع�صي  ال�صوتية  القنابل 
اإ�صافًة اإىل غاز الفلفل الذي ير�صونه على منطقة 
العني  مناطق  يف  �صديدًة  حروًقا  لي�صبِّب  الوجه 
الكهربائي  وال�صاعق  عام،  ب�صكل  والوجه  واالأنف 
كانت  اإذا  ا  اأمَّ اجل�صم.  توازن  على  ر  يوؤثِّ الذي 
العادمة  املياه  في�صتخدمون  اأمتار  ب�صعة  امل�صافة 
ب�صغط  املتظاهرين  على  مركبات  من  خ  ُت�صَ التي 
عاٍل، وهي ذات تركيبة كيميائية جتعل من الرائحة 
الكريهة م�صاعفة و�صعبة الزوال من املنطقة التي 
ال�صوت  مكرّبات  ي�صتخدمون  اأّنهم  كما  اأ�صابتها. 
على  توؤّثر  ومزعجة  ا  عاليًة جدًّ اأ�صواًتا  ُتطِلق  التي 
ا ي�صبب فقدان ال�صيطرة على  االأذن الو�صطى، ممَّ
ا، وعدم القدرة على امل�صي،  اجل�صم، والوقوع اأر�صً
حيث تكون مكربات ال�صوت مو�صوعة على �صيارات 

ه باجتاه املتظاهرين". حتملها وتوجَّ
ا اإذا زادت امل�صافة في�صتخدم االحتالل  ويتابع: "اأمَّ
قنابل الغاز اليدوية، والتي ُت�صتخَدم من م�صافة 10 

اإىل 50 مرًتا، واإذا زادت امل�صافة اأكرث ُتطَلق قنابل 
 100 م�صافة  اإىل  لت�صل  البنادق  خالل  من  الغاز 
مرت تقريًبا، ويف حال فاقت امل�صافة ما بني اجلنود 
واملتظاهرين 200 مرت فعندها ي�صتعينون بالقنابل 
اإىل  منها  االأنواع  بع�س  مدى  ي�صل  التي  ال�صوتية 
اأ�صابت  حال  يف  اخلطورة  �صديدة  وهي  كلم،   1

املتظاهر".
ا نوٌع من االأ�صلحة امل�صتخَدمة  ويردف: "هناك اأي�صً
كرات  عن  عبارة  وهو  امللح،  بُكرات  ُيعَرف 
وتوؤّدي  ال�صائل،  واأحيانا  البودرة  بالغاز  مليئة 
بال�صدمة  �صبيهة  ب�صدمة  املتظاهرين  الإ�صابة 

الكهربائية".
حاالت  يف  يلجاأ  االحتالل  اأنَّ  اإىل  رحمة  اأبو  ه  وُينوِّ
ا�صتغالل  اإىل  الكبرية  اجلماهريية  املظاهرات 
�صيارات قواته الإطالق القنابل امل�صّيلة للدموع من 
خالل َمدافع تو�صع عليها لُتغطي م�صاحات �صا�صعًة، 

ا ال�صتهداف اأكرب عدد من املتظاهرين. واأي�صً
التي  النارية  االأ�صلحة  اأنواع  وحول 
يقول:  االحتالل  ي�صتخدمها 
االأعرية  من  نوَعان  "هناك 
عياًرا  ُيطِلق  اأحدها  املطاطية، 
ُيطِلق  فيما  مرة،  كلِّ  يف  واحًدا 
ة  املرَّ يف  عيارات  عّدة  االآخر 
ا�صتخدام  اإىل  اإ�صافة  الواحدة، 
االحتالل �صالح التوّتر، وهو �صالح 
القنا�صون  به  ي�صتهدف  قن�س 
املتظاهرين  االإ�صرائيليون 
ا  ممَّ االأطراف  يف  اإ�صابتهم  دون  ويتعمَّ املمّيزين 
ت�صل  احلركة  يف  عجز  بحالة  امل�صتهَدف  ي�صيب 
ت�صّببها.  التي  الك�صور  ب�صبب  �صهرين  اإىل  مدتها 
عن  عبارة  وهو  االإ�صفنج،  ر�صا�س  ي�صتخدم  كما 
بال�صتيكية  مبادة  وينتهي  باالإ�صفنج  يبداأ  ر�صا�س 
العلوي  اجلزء  اأ�صابت  حال  يف  اخلطورة  �صديدة 

من اجل�صد".
ى ا�صتخدام  ويختم اأبو رحمة حديثه قائاًل: "لقد اأدَّ
من  الكثري  ا�صت�صهاد  اإىل  القمعية  االأ�صلحة  هذه 
حقل  املتظاهرين  يعدُّ  فاالحتالل  املتظاهرين، 
على  يعمل  اإذ  عاًما،   15 من  اأكرث  منُذ  جتارب 
جتريب االأ�صلحة اجلديدة على اأج�صاد املتظاهرين 
وكاأن  للعامل،  وي�صّوقها  ليطّورها  الفل�صطينيني 
على  جتربته  بعد  ُمِنَحت  ال�صالح  كفاءة  �صهادة 

الفل�صطينيني!".
تقرير: عدي غز�وي

 اأبو رحمة:
 االحتالل يعدُّ 
املتظاهرين 
حقَل جتارب 

لتطوير اأ�سلحته 
وت�سويقها 

للعامل
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هو القائد.. هو حمبوب 
ال�سعب.. هو املتوا�سع.. 
هو املارد.. هو رمز 
الثورة.. هو الفدائي.. هو 
الق�سية.. هو ال�سهيد.. 
هو يا�سر عرفات.

لكلِّ من عاي�س اخلتيار 
ق�سة معه اأو عنه، وما 
اإن تبحث يف اأر�سيف ذاكرة 
َمن عاي�سوه حّتى جتد 
الع�سرات ال بل املئات من 
الق�س�س عنه، كيف ال وهو 
الثائر الذي حتدَّث عنه 
القريب والبعيد، ال�سديق 
والعدو، احلليف والغرمي. 
ر  هذه الق�س�س التي لو ُقدِّ
لها اأن جُتَمع يف كتاٍب 
الخت�سرت تاريخ الثورة 
والق�سية الفل�سطينية.

حكايات لبنان مع جمد فل�سطني يا�سر عرفات
�سخ�سيات لبنانية عاي�ست "اأبو عّمار" تروي �سهاداِتها
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يا�شر عرفات تاريٌخ يف ق�شية
اإىل  الفل�صطينية  املقاومة  دخول  مع 
د  موؤيِّ بني  اللبنانيون  انق�صم  لبنان 
املقاومة، فمنهم من  ومعار�س لهذه 
اإىل  وقاتل  عنها  ودافع  احت�صنها 
يف  بعيًدا  ذهب  من  ومنهم  جانبها، 
واالرمتاء  العمالة  حد  اإىل  ُمناواأتها 

يف ح�صن العدو ال�صهيوين.
لليا�صر  اأنَّ  فيه  �صك  ال  ا  وممَّ
ب�صمات يف العا�صمة بريوت ال تزال 
ال�صطور،  هذه  كتابة  حتى  قائمًة 
الوطنية  احلركة  ل  �صكَّ الذي  فهو 
مقاوم  كلَّ  حوله  وجمع  اللبنانية، 
هزم  الذي  وهو  ال�صهيوين،  للعدو 
وهو   ،1978 العام  يف  )اإ�صرائيل( 
 1982 العام  اجتياح  يف  �صمد  الذي 
االأو�صط  ال�صرق  قوة يف  اأعتى  وهزم 
اأ�صابيع  لع�صرة  دام  ح�صار  بعد 
الذي  وهو  منت�صًرا،  بعدها  ليخرج 
اأبكى املاليني بعد خروجه من بريوت 

اإىل تون�س.
ها يا�صر  بريوت تلك املدينة التي اأحبَّ
بكاها  مقاومته،  واحت�صنت  عرفات 
عند مغادرته ليقول فيها يوم الوداع: 
بريوت".  اأمام  لرتكع  املجد  "اأيُّها 
الوداع  هي  الكلمات  هذه  كانت 
اللبنانية"،  "املرحلة  معها  ليختتم 
ويفتتح مرحلة جديدة من ن�صاله يف 
ولي�س  الفل�صطينية.  الق�صية  �صبيل 
حمطات،  فلطرابل�س  بريوت،  فقط 
عَبق  واجلنوب..  والبقاع  وللجبل، 

يا�صر عرفات يف كل لبنان.
اأبرز  "عرفات"  عن  تقول  فماذا 
والفكرية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 
كل  ومن  لبنان،  يف  والروحية 

حمافظاته تقريًبا؟

ومعن  بقر�دوين،  كرمي 
يروون  حمادة  وطر�د  ب�ّشور، 

ذكرياتهم مع "�خلتيار"
 َ �لتقيُت به و�صاألني: لمِ بقر�دوين: 

�أتيُتم؟
من بني خ�صوم املا�صي كان د.كرمي 

اليمني  ري  ُمَنظِّ اأحد  بقرادوين، 
الرئي�س  عاي�س  والذي  اللبناين، 
ال�صابق  النائب  ب�صفته  الراحل 

لرئي�س حزب الكتائب اللبنانية.
كان بقرادوين �صلة الو�صل ومبعوث 
قيادات  اإىل  الكتائب  حزب  رئي�س 
مقدمها  ويف  الفل�صطينية،  الثورة 
وي�صف  عرفات،  يا�صر  الرئي�س 
م  املتفهِّ بالرجل  عرفات  بقرادوين 
ا�صتثنائية  جهوًدا  بذَل  الذي 
الثورة  اأنَّ  امل�صيحي  ال�صارع  لطماأنة 
الفل�صطينية ال تقبل بوطن بديل عن 
الفل�صطيني  ال�صعب  واأنَّ  فل�صطني، 
اأر�صه وحقوقه  اإاّل ا�صرتجاع  ال يريد 

امل�صلوبة.
عا�صها  التي  االأحداث  بني  ومن 
 1973 العام  يف  ذكرى  الرجالن، 
يحتفظ بها بقرادوين، يرويها قائاًل: 
"بعد عملية فردان التي طالت فيها 
قيادات  بع�س  االإ�صرائيلية  الغدر  يد 
تها  �صحيَّ وراح  الفل�صطينية،  الثورة 
النجار،  يو�صف  واأبو  الكماالن 
رئي�س  زيارة  عرفات  الرئي�س  ر  قرَّ
بيار  ال�صيخ  اللبنانية  الكتائب  حزب 
يف  م�صاركته  على  ل�صكره  اجلمّيل 
واجب  وتقدمي  الثالثة  القادة  ت�صييع 
�صعد  الزيارة  وبعد  بهم.  العزاء 
اإىل  ف  ليتعرَّ �صيارتي  اإىل  عرفات 
وهنا  االأ�صرفية،  يف  �صا�صني  منطقة 
املاّرة  ُيَحّيي  الراحل  الرئي�س  كان 
ٍث  ُمكرَتِ غري  اجلميع،  ذهول  و�صط 

الأمنه ال�صخ�صي!".
ال�صهيد  الرئي�س  بقرادوين  وي�صف 
بـ"املناور ال�صيا�صي الذي اأراد لبنان 
م�صيًفا:  لثورته"،  خلفّيًة  قاعدًة 
للحظة  ولو  يرغب  يكن  مل  "وعليه 
يف اإ�صعال فتيل احلرب اللبنانية، بل 
ي�صعى  كان  ذلك،  من  النقي�س  على 
الفر�صة  �صنحت  كلَّما  الإخمادها 

لذلك".
فيها  التقى  التي  االأوىل  املرة  اأّما 
بقرادوين اأبا عّمار فكانت يف االأردن 
 ،1968 العام  الكرامة  معركة  بعد 

من  وفد  مع  بقرادوين  ذهب  حني 
من  عائًدا  عّمار  اأبو  وكان  الطالب، 
مالب�صه  مرتدًيا  ع�صكرية  عملية 
عّمار:  اأبو  �صاألُه  وحينها  الع�صكرية، 
اإيلَّ من لبنان؟"، فاأجابه  اأتيتم  "مِلَ 
لبنانيون  �صّبان  "نحُن  بقرادوين: 
نبحث عن ق�صية، وقد تكون الق�صية 
ويقول  ق�صيتنا".  هي  الفل�صطينية 
مراحل  يف  عّمار  اأبا  اإّن  بقرادوين 
يف  �صغرًيا  دفرًتا  يقتني  كان  اأخرى 
بقرادوين:  ف�صاأله  قمي�صه،  جيب 
"هذا  اخلتيار:  ليجيبه  هذا؟"،  "ما 
الدفرت اإن ُك�ِصَف ما فيه هناك روؤو�س 

مماليك �صتقع".
مل  رحيله،  تاريخ  "حتى  ويختم: 
اأبي  وبني  بيني  االت�صال  ينقطع 
للم�صلمني  عيد  كل  يف  كنُت  عّمار.. 
كل  يف  وكان  ملعايدته،  به  اأت�صل 
ليوؤّكد  بي  يت�صل  للم�صيحيني  عيد 
اللُّحمة االإ�صالمية – امل�صيحية.. ولو 
 1993 عام  تون�س  يف  اأنُه  اأعلم  كنُت 
�صنلتقي  التي  االأخرية  املرة  �صتكون 
فيها وجًها لوجه الأطلُت اجللو�س معُه 
اأكرث، واأظن اأنُه اليوم �صعيد بتحقيق 

اإجنازات �صعبه نحو احلرية".

معار�صيه  يحرتم  كان  ب�صور: 
ويتقّبل �لنقد

و�صا�صتها  اأهلها  بكلِّ  بريوت 
عنه  وكتبت  عرفات،  يا�صر  اأحبَّت 
حد  اإىل  بع�صها  ي�صل  حكايات 
ح�صلت  اأحداث  ها  لكنَّ االأ�صاطري، 
وَمن  ال  كيف  الواقع،  اأر�س  على 
الثورة  اأبو  هو  احلكايات  عنه  تدور 
عن  االأول  واملدافع  الفل�صطينية، 
وكرامة  الفل�صطينية  احلقوق 
ر  ق�صيتهم. ومن بني هوؤالء كان املفكِّ
معن  العربي  القومي  وال�صيا�صي 
ال�صهيد  الرئي�س  ي�صف  الذي  ب�صور 
الثورة،  ومعني  االأ�صيل،  بـ"الثائر 

ورافع الق�صية الفل�صطينية".
منذ  اليا�صر  ال�صهيد  ب�صور  عرَف 
مطلع  الفل�صطينية  الثورة  انطالقة 

بقردوين:  "حتى 
تاريخ رحيله، مل ينقطع 
االت�سال بيني وبني اأبي 
عّمار.. كنُت يف كل عيد 

للم�سلمني اأت�سل به 
ملعايدته، وكان يف كل 

عيد للم�سيحيني يت�سل بي 
ليوؤّكد اللُّحمة االإ�سالمية – 

امل�سيحية".. 

معن ب�سور: 
رغم اأنَّ خطر املوت كان 

د عرفات يف كلِّ حلظة  ُيهدِّ
بعدما ا�ستطاع ال�سهاينة 
ه بقي  حتديد موقعه، فاإنَّ
�سامًدا ورف�س االن�سحاب

كرمي بقردوين

معن ب�شور
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االأقدار  �صاءت  وقد   ،1965 العام 
االأوىل  املجموعات  �صمن  يكون  اأن 
الفل�صطينية  الثورة  �صاندت  التي 
دت  وتوطَّ االأردن،  من  و�صولها  بعد 
املائة  حرب  خالل  بينهما  العالقة 
ح�صار  بعد   1972 العام  يف  �صاعة 
للرئي�س  االإ�صرائيلية  القوات 

عرفات.
ي�صف ب�صور الرئي�س ال�صهيد خالل 
ه "كان الرجل  حرب املائة �صاعة باأنَّ
عن  التخلِّي  رف�س  الذي  لب  ال�صّ
�ُصّبانه وبقي معهم حتى اآخر حلظة. 
ده يف  ورغم اأنَّ خطر املوت كان ُيهدِّ
كلِّ حلظة بعدما ا�صتطاع ال�صهاينة 
�صامًدا  بقي  فاإنَّه  موقعه،  حتديد 

ورف�س االن�صحاب".
قائمًة  الرجلني  بني  العالقة  بقيت 
ب�صور  على ال�صراحة، وعليه ي�صف 
الرئي�س عرفات بـ"ال�صخ�س املنفتح 
ل النقد". وي�صتذكر كيف  الذي يتقبَّ
بينهما مع قادة  تتم  اللقاءات  كانت 
البيوت  يف  لياًل  الفل�صطينية  الثورة 
ال�صرية ملناق�صة اآخر التطورات على 
الداخلية واخلارجية. وال  ال�صاحتني 
الزيارات  اأنَّ  د  يوؤكِّ اأن  ب�صور  ين�صى 
للمقّربني  �صة  خم�صّ كانت  الليلية 
ي�صفهم  ن  ممَّ الراحل  الرئي�س  من 

باالأوفياء.
الراحل  الرئي�س  اأنَّ  ب�صور  د  وُيوؤكِّ  
ل�صغوط  �س  يتعرَّ يوم  كلِّ  يف  كان 
ه كان ذا  حملية وعربية ودولية، لكنَّ
يقبل  ًبا،  وطيِّ وموؤمًنا،  ح�سٍّ مرهف، 
اإمياًنا  خا�صًة  العربية  الو�صاطات 
العربية-  العالقات  مبحورية  منه 

العربية والعربية- االإ�صالمية.
و�صف  طريقة  يف  ب�صور  يحتار 
الرئي�س عرفات بالنظر اإىل اأخالقه 
احلميدة التي عرفها عنه البعيد قبل 
اأنَّ الوقار واالحرتام  القريب. ويرى 
عرفات  ب�صخ�صية  اأحاطا  الّلذين 

انعك�صا على حلفائه وخ�صومه.
ده معن ب�صور اأنَّ اأبا عّمار كان  ما يوؤكِّ
ملعار�صيه،  "فتح"  َمطابع  يف  يطبع 

"فتح"،  على  يتهّجمون  الذين 
اأجابه:  وحني �صاأله عن �صبب ذلك، 
"االأف�صل اأن نطبع لهم من اأن يطبع 
اأكرب  مبغريات  ورمبا  غرينا  لهم 
م اأكرب"! كما كان يلفته  ومقدار تهجُّ
اأن  على  ال�صديد  حر�صه  عّمار  باأبي 
االجتماعات  اأو يح�صر  املواقع  يزور 
ال  كي  الربق  ب�صرعة  وين�صرف 
ملالحقة  نظًرا  الأحد،  االأذى  ي�صّبب 

الطريان له".

حمادة: كانت ذ�كرته ��صتثنائية!
للوزير ال�صابق طراد حمادة ذكريات 
الفل�صطيني  الرئي�س  مع  خا�صة 
ف  ي�صِ اإذ  عرفات،  يا�صر  الراحل 
ال�صجاع  بـ"الرجل  عرفات  حمادة 
ومل  العظيم"،  والقائد  واحلكيم 
بل  احلد،  هذا  اإىل  بو�صفه  يكتِف 
يكن  "اخلتيار مل  اأنَّ  د يف حديثه  اأكَّ
الغرف  يف  �صيًئا  يفعل  ومل  يخاف 
كَلّ  عن  يتكلم  كان  بل  املغَلقة، 
له  واملرافقني  املنا�صلني  اأمام  �صيء 

وال�صحفيني احلا�صرين".
يقول الوزير حمادة: "طوال 20 عاًما 
يل يف حركة "فتح"، مل يقل يل اأحد 
لبناين  اأنت  اإطالًقا  واحدة  ملرة  ولو 
ول�صت فل�صطينًيا، لقد كان يف حركة 
و�صوريون  مينيون  اأ�صخا�س  "فتح" 
وعراقيون  واأردنيون  وجزائريون 
الذي  التنظيم  فهذا  وم�صريون، 
كال�صجرة  كان  عرفات  يا�صر  قاده 

املثمرة".
املا�صي  اإىل  بذاكرته  حمادة  ويعود 
في�صرد  عّمار،  اأبي  مع  جمعه  الذي 
�صل�صلة  علينا  يق�سُّ  ُثّم  للحظات، 
معه،  عاي�صها  التي  االأحداث  من 
نركب  كنا  االأيام  اأحد  "يف  فيقول: 
بيديه  ُيطعمنا  وكان  ال�صيارة،  معه 
كان  فقد  والراحة(،  )الب�صكويت 
طراد  )اأبو  يل:  وقال  جًدا،  حنوًنا 
د هذا الطريق الذي  هل تريد اأن ُتعبِّ
فك  �صاأُعرِّ هذا،  اأردت  اإن  ن�صلكه.. 
لبناين  اأ�صل  من  �صعودي  رجل  اإىل 

جاء ليعمل يف ال�صيا�صة وا�صمه رفيق 
احلريري(، وهذا الكالم كان ما بني 
د معرفة  عامي 1982 و1983"، ويوؤكِّ
وا�صت�صرافه  وفطنته  عّمار  اأبي 

ا. للم�صتقبل اأي�صً
وي�صتذكر طراد الدعوة التي اأقامها 
بعلبك  منطقة  ع�صائر  لكلِّ  عرفات 
الوليد،  اأبي  االأخ  بح�صور  الهرمل، 
حيث  بالتاريخي،  اللقاء  َف  ُو�صِ وقد 
ف اأهايل املنطقة اإىل رمٍز ثوري  تعرَّ
اأبو  �صاأل  اللقاء  هذا  ويف  ر.  ُيكرَّ ال 
طراد  يا  تعلم  )هل  حمادة:  عّمار 
باأيّن ا�صتقبلت الع�صائر كما ُي�صتقَبل 
طراد:  ف�صاأله  العامل؟(،  روؤ�صاء 
عرفات:  فاأجابه  هذا؟(،  )كيف 
)انظْر ملا حتتك، اأمل تَر كيف فر�صت 

لهم ال�صجاد االأحمر؟!(.
متوا�صًعا  رجاًل  عرفات  كان  "لقد 
كنت  ما  هذا  يزوره،  َمن  كلَّ  ر  وُيقدِّ
اأُالحظه عليه يف كلِّ جل�صاتي معه"، 

يقول حمادة.
ويتابع قائاًل: "كانت ذاكرة ال�صهيد 
اإحدى  ففي  ذاكرة عظيمة،  الراحل 
و�صادف  طرابل�س  يف  كنُت  املرات 
التواأم،  ابنتيَّ  والدة  وجودي  خالل 
الرئي�س عرفات حينها عن  ف�صاألني 

ا�صميهما، فقلت لُه: فاطمة وهدى.
اأ�صهر،  �صتة  بعد  والتقينا  حدث 
ف�صاألني ب�صرعة: )كيف حال فاطمة 
حتى  اال�صمني  ر  تذكَّ لقد  وهدى؟( 
يل  ع  ووقَّ طويلة،  فرتة  مرور  بعد 
بعبارته  العائلة  �صهادة  على  وقتها 
حتى  و�صوًيا  )مًعا  جًدا  ال�صهرية 
"يف  حمادة:  وي�صيف  القد�س(". 
نحن  جال�صني  كّنا  االأخري  لقائنا 
الفل�صطينية  القوات  وكانت  واإياه، 
اأين؟  اإىل  �صتغادر طرابل�س ف�صاألته: 
اأم�صك قلمه وقال: )هم �صيحتاجون 
اأينما ذهبت اإىل هذا القلم.. للقرار 

الفل�صطيني(".

جنوبه..  �إىل  لبنان  �شمال  من 
بقاعه.. جبله وبريوت!

ان مكارم:  اأبو غ�سّ
كان اأبو عّمار يعترب 

اأنَّ "فتح" يجب اأن تكون 
حا�سنًة للجميع بغ�س 

النظر عن جن�سية 
ال�سخ�س، فالثورة 

الفل�سطينية ثورة عاملية

ر�جي �حلكيم

في�شل درنيقة

�بو طالل مكارم
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بالل �سعبان
: َمن مل يلتِق باخلتيار 
�ساحب البدلة الزيتية 

و�ساحب الكوفية 
الفل�سطينية التي و�سعها 

د َعلم فل�سطني  بطريقة جُت�سّ
مل يرَ عظمة يف حياته

�شعبان  بني  �ل�شمال..  يف 
ودرنيقة

�صعبان: كان ميّدنا بال�صالح
التوحيد  العام حلركة  االأمني  التقى 
االإ�صالمي ال�صيخ بالل �صعيد �صعبان 
مرة  الأول  عرفات  يا�صر  بالرمز 
حينها  كان  حيُث   ،1982 العام  يف 
اللقاء بني اأقوى �صخ�صّيتني يف تلك 
الفرتة، قائد "م.ت.ف" الرئي�س اأبو 
الذي  �صعبان  �صعيد  وال�صيخ  عّمار 
التوحيد  حلركة  العام  االأمني  كان 
طرابل�س  رموز  واأهم  االإ�صالمي، 

وكل لبنان.
يقول  عّمار  اأبي  كرم  مدى  وعن 
كوادر  من  �صابٍّ  اأيُّ  "كان  �صعبان: 
مقّره  اإىل  يذهب  التوحيد  حركة 
ِقَبل  من  اإّنه  له  ويقول  به  ليلتقي 
ال�صيخ �صعيد فيح�صل على ما يطلبه 
القوات  احتالل  فرتة  ويف  ويتمّناه، 
االإ�صرائيلية جلنوب لبنان ولبريوت، 
هو  ال�صباب  يطلبه  ما  اأكرث  كان 
ولي�س  الوجود  قليل  وكان  ال�صالح، 
اأبا  لكنَّ  �صراوؤه،  ال�صباب  مبقدور 
من  ال�صالح  لهم  ن  يوؤمِّ كان  عّمار 

اآخر طراز".
عّمار  اأبي  مواقف  تقت�صر  ومل 
املُ�صّرفة عند هذا احلد بح�صب قول 
احلرب  اندلعت  فعندما  �صعبان، 
الداخلية يف طرابل�س، مل ي�صمح اأبو 
ا،  اقت�صادًيّ املدينة  بح�صار  عّمار 
الذي  االإنتاج  كلَّ  ي�صرتي  فكان 
اإىل  يدخل  بحيث  مغٍر،  ب�صعٍر  ياأتي 
طرابل�س فال يبقى هناك جوع ال يف 

املخّيمات وال حتى يف طرابل�س.
ومن اأكرث اللقاءات التي ي�صتذكرها 
تاأثريها  كان  والتي  �صعبان  ال�صيخ 
املنظمة  على  ُفِر�َس  عندما  كبرًيا 
خرج  يومها  طرابل�س،  من  اخلروج 
اأبو عّمار ومن معه من مرفاأ طرابل�س 
�صوب اليمن واجلزائر وتون�س وكانت 

حينها طرابل�س دامعة العني.
الرئي�س  عن  حديثه  �صعبان  ويختتم 
الرئي�س  "�صخ�صية  قائاًل:  الراحل 

ثائر  كلِّ  اأمنية  هي  عرفات  يا�صر 
مل  فَمن  االأر�صية،  الكرة  وجه  على 
يلتِق باخلتيار �صاحب البدلة الزيتية 
التي  الفل�صطينية  الكوفية  و�صاحب 
و�صعها بطريقة جُت�ّصد َعلم فل�صطني 

مل يَر عظمة يف حياته".

درنيقة: على كلِّ فل�صطيني وعربي 
مر�جعة م�صرية �أبو عّمار

القومي  املنتدى  رئي�س  ي�صتذكر 
درنيقة  في�صل  ال�صمال  يف  العربي 
حمّطات من حياة ال�صهيد اأبو عّمار 
ما  املرارة  من  فيها  التي  الطويلة 
بدًءا من  الكثري،  يعجز عن حتّملها 
خروجه من بريوت باملراحل االأوىل 
ُثّم عودته اإليها، ومعاي�صته للح�صار 
االأخري  االنتقال  وبعدها  بريوت،  يف 
ر  وفَّ الذي  االأمر  طرابل�س.  اإىل 
كثب  من  معرفة  عرفات  لل�صهيد 
ا  مبعاناة النا�س، وكان حافًزا اأ�صا�صيًّ

لتلبية كل احلاجات املطلوبة.
اأبي  مبادرة  عن  درنيقة  ث  ويتحدَّ
مع  اقرتحها  التي  الرائعة  عّمار 
االأ�صتاذ معن ب�صور ومتثَّلت باإطالق 
هيئة متثِّل مدينة طرابل�س للحفاظ 
بني  ما  املبا�صر  وللحوار  اأمنها  على 
القوى ال�صيا�صية كي ال تت�صارع على 
االأر�س، وذلك بعدما دبَّت الفو�صى 
مبدينة طرابل�س بفرتة من الفرتات 
والقوى  اللبنانية  االأحزاب  بني  ما 

االإ�صالمية.
اأمنية  له  كانت  عّمار  "اأبو  وُي�صيف: 
الواحد  باحلرف  قالها  وحيدة 
الأجعل  واحد  قدم  موطئ  )فالآخذ 

التغيري يف فل�صطني جذريًّا(".
ال�صهيد  اأمنية  اأنَّ  يرى  درنيقة 
بدخوله  بعد  فيما  قت  حتقَّ عرفات 
وتطوير  الفل�صطينية  ال�صاحة  اإىل 

املقاومة يف الداخل.
باأنَّ  اأعرتف  اأن  علّي  "يعّز  ويختم: 
عّمار  اأبو  رحل..  قد  عّمار"  "اأبو 
هو  قدوة..  قائد..  رمز..  �صهيد 
نقوم  اأن  ممكن  حركة  كلِّ  يف  بيننا 

بها.. يبقى هو االأ�صطورة التي يجب 
علينا، وعلى كلِّ فل�صطيني وعربي اأن 

ُيراجع م�صريتها ب�صدق واأمانة".

�لتجربة �لفد�ئية يف �جلبل
مكارم: كان ُيعامل �لفد�ئيني غري 

ًة �لفل�صطينيني معاملًة خا�صّ
اأبو  متيَّز  والتوا�صع  بالب�صاطة 
مكارم،  غ�ّصان  اأبو  عَرَفُه  كما  عّمار 
اأثناء  االأيام  اأحد  ي�صتذكر  حيُث 
التدريبات  اأحد  يف  برفقته  وجوده 
ال�صاي  �صابٌّ  �صّب  حني  الع�صكرية، 
م  لهم يف اأكواب بال�صتيكية بينما قدَّ
زجاجي،  بكوب  ال�صاي  عّمار  الأبي 
له:  وقال  ال�صهيد  الرئي�س  فغ�صب 
)ا�صرب لوحدك يف كوب الزجاج(، 
مع  ال�صاي  ي�صرب  اأن  على  واأ�صّر 

اجلميع يف كوب بال�صتيكي.
ويروي مكارم كيف خاطر اأبو عّمار 
ا�صت�صهاد  بنباأ  �صماعه  عند  بنف�صه 
الذي  اجلزائري  خالد  ال�صاب 
الـ17"،  "جهاز  يف  مقاوًما  كان 
اإىل  ال�صهيد  نع�س  حمل  على  واأ�صرَّ 
الطائرة، وذلك تقديًرا لهذا ال�صاب 
لينا�صل يف  الذي جاء من اجلزائر 
ا�صت�صهد  "وحني  ي�صيف:  لبنان، 
ح�صن  اأبو  ال�صخ�صي  اأمنه  م�صوؤول 
بجملة  عّمار  اأبو  رثاه  �صالمة، 
�صهرية: )لقد عرفَت كيف حتميني 
نف�صك(،  حتمي  كيف  تعرف  ومل 
ي�صرف  اأ�صبح  الوقت  ذلك  ومنذ 

على اأمنه ال�صخ�صي بنف�صه".
"كان  مكارم:  غ�ّصان  اأبو  يقول 
غري  الفدائيني  يعامل  عّمار  اأبو 
الفل�صطينيني معاملًة خا�صًة، ويفرح 
حني يعرف اأنَّهم من بلدان خمتلفة، 
فاإنَّ متييزه كان  اإن كان ميّيز،  وهو 
"فتح" يجب  اأنَّ  اعترَب  اإذ  اإيجابًيا، 
بغ�س  للجميع  حا�صنًة  تكون  اأن 
ال�صخ�س،  جن�صية  عن  النظر 

فالثورة الفل�صطينية، ثورة عاملية.

بريوت ور�جي �حلكيم

�ل�شيخ بالل �شعبان

�ملطر�ن �ليا�ص رحال

ها�شم عثمان
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وطّيبة  �صادقة  بروح  عرفات  متتَّع  �حلكيم: 
وعامَل جميع �لنا�س باأخالٍق عاليٍة

احلكيم  راجي  لبنان  وحدة  تيار  رئي�س  انت�صَب 
من  وعدد  �صقيقاه  هو  الفل�صطينية  الثورة  اإىل 
اأ�صدقائه من الطريق اجلديدة، ويف العام 1969 
منطقة  يف  مرة  الأول  عرفات  يا�صر  الرئي�س  قابل 
م�صياف التي ق�صدها عندما َعلم اأنَّ رئي�س الثورة 

الفل�صطينية �صيكون هناك.
�صعرنا  اأنف�صنا،  عن  وعّرفنا  به  "التقينا  ويتابع: 
كان  لقد  الروحي،  اأبينا  مع  تكّلمنا  اأّننا  حينها 
قريًبا جًدا وكاأّنه فرد من اأ�صرتنا، ومل نَر مّنه اإاّل 

االإيجابية واالأخالق العالية.
د راجي احلكيم اأنَّ عرفات كان رجاًل حنوًنا  ويوؤكِّ
يطعمهم  كان  لقد  اأبوية،  معاملة  النا�س  ويعامل 
ال�صاي  لهم  م  وُيقدِّ بيديه،  واللحمة  االأرز  من�صف 

بنف�صه بكل توا�صع.
اأما عن اجلانب الن�صايل يف �صخ�صية اأبي عّمار، 
�صوت  فجاأًة  �صمعنا  مرٍة  "يف  احلكيم:  فيقول 
العام  يف  ذلك  وكان  النار،  واإطالق  القذائف 
هذه  مثل  على  بعد  ُمعتادين  نكن  مل  1969اإذ 
االأحداث، وَعِلمنا الحًقا اأنَّ  الرئي�س يا�صر عرفات 
فوق  النار  ويطلق  بارودته  حاماًل  مبناورة  يقوم 
روؤو�صنا ومعه بع�س اأع�صاء اللجنة املركزية كنوع 

من التدريب الع�صكري".
وي�صتذكر احلكيم يف حديثه مرحلة بدء االجتياح 
ال�صهيوين على بريوت عام 1982، ووقوف يا�صر 
عرفات يف وجه قوات العدو بكل قوة ورباطة جاأ�س 
والكوال  ح�صن  وبئر  كاالأوزاعي  عديدة  حماور  يف 

والرملة البي�صاء، والتي كانت خطوط متا�س.
ويروي عن �صر جلو�صه خلف الرئي�س عرفات يف 
اأغلب ال�صور، اأنَّ اأبا عّمار كان عندما يراه يجل�س 
يكون ظهره  يجل�س خلفه حتى  لكي  يدعوه  جانًبا 
اأن يكون الوجه اللبناين  "لقد كان يحب  ا،  حممًيّ

قريًبا منه"، يقول احلكيم. 
يتمتَّع  كان  عرفات  ال�صهيد  اأنَّ  احلكيم  د  ويوؤكِّ
بروح �صادقة وطيبة كثرًيا، باالإ�صافة اإىل اأخالقه 
العالية مع النا�س واملقاتلني وحتى االإعالم الذي 

مل يكن ميانع االإجابة على اأ�صئلته كاّفًة.

ذ�كرة  ويف  بعلبك  يف  حا�شر  عّمار  �أبو 
�لبعلبكيني

للثورة  كعنو�ن  �لتاريخ  خالٌد يف  رّحال: عرفات 
�لفل�صطينية وحترير فل�صطني و�لقد�س

امللكيني  للروم  الهرمل  بعلبك  مطران  كان 
عاي�صوا  الذين  من  رّحال  اليا�س  الكاثوليك 
خّلد  ٌز  مميِّ رجٌل  اأنَّه  د  ويوؤكِّ عّمار،  اأبو  الرئي�س 
من  والن�صال  الفل�صطينية  الثورة  تاريخ  نف�صه يف 

اأجل حترير فل�صطني والقد�س.
مرات  عدة  به  "التقيُت  يقول:  به  عالقته  وحول 

عندما كان يف رام اهلل، وهناك ق�صينا 
عن  فيها  ثنا  حتدَّ جميلة  اأوقات 
التحرير، واإقامة الدولة الفل�صطينية 
والقد�س عا�صمًة لها. وعندما اأعلن 
يف  كنُت  الفل�صطينية  الدولة  قيام 
ُتقَرع  اأن  اإلينا  وطلب  اهلل،  رام 
ُت  فوقَّ املاآذن،  توؤّذن  واأن  االأجرا�س 
الكني�صة  يف  الكهربائي  اجلر�س 
وذهبُت  �صاعة،  ن�صف  ملدة  ليقرع 
احلاكم  فاأوقفني  املدينة،  اإىل 
الع�صكري عند باب الدير، و�صاألني: 
)ملاذا تقرعون االأجرا�س؟(، فقلُت 
له لدينا عيد، ف�صاأل: )ما هو هذا 
دولة  اإعالن  له: عيد  قلُت  العيد؟( 
)ومنذ  قائاًل:  فبادرين  فل�صطني، 
لدولة  االأجرا�س  تقرعون  متى 
له:  قلُت  وعندها  فل�صطني؟!(، 
اليوم  وبعد  اليوم  االأجرا�س  �صنقرع 

ومب�صيئة اهلل نقرعها قرًعا دائًما عندما 
لهذه  عا�صمة  القد�س  وت�صبح  فل�صطني  ر  تتحرَّ
الدولة املحّررة. عندي اأمل كبري اأنَّ هذا التحرير 
القد�س  اإىل  جميعنا  �صنعود  نا  واأنَّ اهلل،  بعون  اآٍت 

منت�صرين رافعني َعلم الدولة الفل�صطينية".
ويختم قائاًل: "اأبو عّمار رجل ممّيز اأحرتمه جًدا 
ر كّل ما بذله من اأعمال وت�صحيات من اأجل  واأُقدِّ
م نف�صه فداًء لها على  حترير فل�صطني، حتى اأنَّه قدَّ
مذبح التحرير. واإن �صاء اهلل عند التحرير يكون 
هو فرًحا م�صروًرا وهو بجوار ربه ينعم بال�صعادة 
االأبدية الدائمة، ونحن مب�صيئة اهلل �صن�صعد على 
الدولة  وباإقامة  فل�صطني  بتحرير  االأر�س  هذه 

الفل�صطينية املحررة وعا�صمتها القد�س".

�ملحتّلة كان  �لأر��صي  �إىل د�خل  �لعبور  عثمان: 
هدف  لتحقيق  �ل�صرت�تيجية  عرفات  و�صيلة 

�لتحرير
االأ�صبق ها�صم عثمان  بعلبك  بلدية  لرئي�س  كانت 
العديد من اللقاءات مع يا�صر عرفات، وحول ذلك 

يقول: "كان له منزٌل يف بعلبك، هو منزل االأخ اأبو 
املنزل  هذا  ومن  االإخوة.  يلتقي  كان  حيُث  علي، 
االأر�س  داخل  العمليات  من  العديد  تنطلق  كانت 
املحتلة، ونفتخر بذلك، حيُث كان ينطلق من هذا 
يف  عمليات  لتنفيذ  ال�صباب  من  العديد  املنزل 
اأو مناطق عديدة. فكان  االأردن  اأو عرب  فل�صطني 
كغرفة  اآنذاك  املتوا�صع  املنزل  هذا 
وكان  الفل�صطينية.  للثورة  عمليات 
االأخ اأبو عّمار يق�صي بع�س االأوقات 
اللبناين  ال�صباب  من  العديد  مع 
مع  يلتقي  اأن  اعتاد  كما  البعلبكي. 
اللبنانية،  االأقطاب  من  العديد 
اللبنانية  الوطنية  احلركة  ومنها 
نكون  اأن  ال�صرف  لنا  كان  التي 
جزًءا منها كنا�صريني. ويف اإحدى 
اجلل�صات مع القائد اأبو عّمار التي 
كان  اأمامي،  ماثلٌة  كاأنَّها  اأذكرها 
وكان  م�صن هو عمي،  �صيخ  هناك 
احلل  "روجرز" )م�صروع  م�صروع 
ال�صلمي( مطروًحا اآنذاك، ف�صاأله 
عمي: )يا اأخ اأبو عّمار هل معقول 
هذا؟(،  وتقبل  بال�صلح  تقبل  اأن 
كان  التي  الغرفة  يف  جنل�س  وكنا 
وكانت  عّمار  اأبو  فيها  ي�صلي 
اأبو  االأخ  اأخي  منزل  يف  له  �صة  خم�صّ
علي، فقال له: )واهلل يا حاج لن اأخون فل�صطني، 
ني اأريد اأن اأعرب اإىل داخل االأرا�صي املحتلة  ولكنَّ

ف كما يت�صّرف كّل ثائر ومنا�صل(". الأت�صرَّ

حكاية �أبو عّمار يف �جلنوب
عون: علَّمني �أّن �لق�صية ل ُتباع ول ُت�صرتى

"اأبو  اإيران عادل عون  اأمل يف  يعود ممثِّل حركة 
مع  االأول  اللقاء  كان  حيث  البدايات  يا�صر" اإىل 
مع�صكرات  يف  كان  عندما  عرفات  يا�صر  ال�صهيد 
الر�صيد،  مع�صكر  وبالتحديد  االأردن،  يف  "فتح" 
قائاًل:  ويروي  فجاأة،  عرفات  القائد  ح�صر  حني 
يل:  فقال  بكيت،  وقّبلته  عليه  �صلَّمت  "عندما 
ني  لكنَّ فل�صطيني،  اأنا  له  فقلت  تبكي؟(،  )ملاذا 
اأ�صلي لبناين بلدتي هي �صلحة وح�صلت  �صيعي، 
وا�صرد يل من  فقال يل: )اجل�س،  فيها جمزرة. 

االأول(."
يا�صر  بال�صهيد  عالقتي  "تطورت  وي�صيف: 
ان�صحاب  وبعد  الكرامة،  معركة  خالل  عرفات 

عادل عون: 
االندماج 

والع�سق الروحي 
بيني وبني الرئي�س 

عرفات جعلني اأُطِلق 
ا�سم "يا�سر" على 

مولودي االأول

درنيقة:
 "اأبو عّمار كانت 
له اأمنية وحيدة 

قالها باحلرف الواحد 
)فالآخذ موطئ 

قدم واحد الأجعل 
التغيري يف فل�سطني 

ا(". جذريًّ
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طراد حمادة: التنظيم 
الذي قاده يا�سر عرفات 

كان كال�سجرة املثمرة

ال�صهيد  ح�صر  االإ�صرائيلي  العدو 
كنا  الثانية  وللمرة  عرفات،  يا�صر 
بي  انفرد  اللقاء  وبعد  جنل�س معه، 
وقال يل: )املطلوب منك اأن تذهب 
خاليا  بتاأ�صي�س  وتبداأ  لبنان  اإىل 

هناك(".
الذي  االأول  اللقاء  عون  وي�صتذكر 
عرفات  يا�صر  ال�صهيد  بني  جمع 
ال�صدر،  مو�صى  املغيَّب  واالإمام 
والذي كان هو َمن رّتب له، قائاًل: 
والتقى  اإىل احلازمية  "ذهبُت معه 
ملدة  انفراد  على  ال�صدر  باالإمام 
قال  اللقاء  وبعد  �صاعات،  ثالث 
همَّ  ني،  همَّ يحمل  )االإمام  يل: 
اإنهاء حكم ال�صاه، وهمَّ الدفاع عن 
ال�صيعة يف اجلنوب، اإنَّ مع�صكراتي 
يف  بني  واملدرِّ وعتادي  و�صالحي 

خدمة هذا الرجل(."
الروحي  االندماج  "هذا  ويقول: 
والع�صق الروحي بيني وبني الرئي�س 
يا�صر  ا�صم  اأُطلق  جعلني  عرفات 

على مولودي االأول."
من  �صورة  يا�صر  اأبو  وي�صتح�صر 
هطَل  "حينها  ويروي:  العرقوب 
 15 ملدة  الطرق  وُقِطَعت  الثلج 
و�صل  الرئي�س  باأنَّ  فتفاجاأنا  يوًما، 
م�صًيا  �صعد  ُثمَّ  احلا�صباين،  اإىل 
ليزور  والعرقوب  كفر�صوبا  اإىل 
اأحوالنا  عن  وي�صاأل  القواعد  هذه 

وحاجاتنا."
اآخر حفر عميًقا يف وجدان  موقف 
ال�صهيد  اإىل  ه  توجَّ حني  يا�صر  اأبو 
اإذًنا  منه  وطلب  عرفات  يا�صر 
االأكرب  الأّنه  للعمل  ليبيا  اإىل  لل�صفر 
والديه،  اإخوته ويريد م�صاعدة  بني 
حيُث يقول: "�صمت اأبو عّمار وقال 
وكنت  مااًل،  مني  تطلب  )مل  يل: 
اإذا  الثورة.  الأيتام  ًعا  تربُّ املال  ترد 
فم�صريكم  املال  الدنيا  يف  هّمك 
واإذا  �صتجوع  اأنا  جعت  اإذا  جهنم. 
�صبعت اأنت ت�صبع"، وحينها اأدمعت 

عيناي."
ويتابع عون: "قلُت له لوال اأنَّ بع�س 

الفل�صطينية  الثورة  يف  اإخوتي 
ان�صقاًقا  الأقود  عليَّ  ي�صغطون 
واأنا  ال�صدر،  مو�صى  االإمام  على 
اأو�صيتني  لقد  اأخون،  اأن  اأعرف  ال 
باالإمام ال�صدر، وهو اأو�صاين بك، 
فانتف�س قائاًل: )من هم هوؤالء! اأنا 
اأمل(،  حركة  يف  تبقى  اأن  وافقت 
وكتب ر�صالة فيها: )اإىل كل املكاتب 
"فتح"،  يف  الع�صكرية  والقواعد 
اأعطوا اأبو يا�صر ما يريده من العتاد 
زلُت  وما  بني(.  واملدرِّ وال�صالح 

احتفظ بالر�صالة حتى اليوم".
ويختم: "هذه اأجواء يا�صر عرفات، 
علَّمني اأال اأخون، واأنَّ املال لي�س كلَّ 
الق�صية،  �صيء هو  اأهم  واأنَّ  �صيء، 

واأنَّ الق�صية ال ُتباع وال ت�صرتى."

�إىل  بنف�صه  ينزل  كان  �لغول: 
�لأر�س ملنع �لتجاوز�ت

اأول لقاء لع�صو املجل�س اال�صت�صاري 
مع  الغول  فريد  اأمل  حركة  يف 
كان  عرفات  يا�صر  القائد  ال�صهيد 
يف  اللغم  انفجار  بعد   1974 عام 
كانت  الذي  البنية  عني  مع�صكر 
تدريب  على  ت�صرف  "فتح"  حركة 
�س الغول  اأبناء حركة اأمل فيه. تعرَّ
االإمام  فاأر�صله  عينه،  يف  الإ�صابة 
مو�صى ال�صدر اإىل ال�صهيد اأبو عّمار 

ن له العالج يف اإ�صبانيا. الذي اأمَّ
ال�صهيد  مع  العالقة  بداأت  "هكذا 
االأيام  تلك  وكنُت  عرفات،  يا�صر 
التنظيمي  امل�صوؤول  موقع  اأ�صغل 
يف  املحرومني  حلركة  وال�صيا�صي 
مهّمتي  وكانت  عامل،  جبل  اإقليم 
واملحيط  ال�صيعة  بني  ال�صدع  راأب 

ال�صيعي"، يقول الغول.
عرفات  يا�صر  ال�صهيد  الغول  رافَق 
يف العديد من الزيارات واللقاءات، 
زال يحتفظ يف ذاكرته ب�صور  وما 
اأر�صل  حني   ،1977 العام  منذ 
اإىل  وانطلقوا  طلبه،  "اخلتيار" يف 
لزيارة  عمان  اإىل  ومنها  �صوريا 
ملحاولة  تعّر�صه  بعد  ال�صكعة  ب�ّصام 

اأن�صى  "ال  يقول:  حيُث  اغتيال، 
م  تقدَّ حني  عّمار  اأبو  االأخ  �صورة 
رجليه  ل  ُيقبِّ وانحنى  يبكي  وهو 

امل�صابتني".
موؤمتر  اإىل  بالذاكرة  الغول  ويعود 
"خالل  قائاًل:  دم�صق  يف  "فتح" 
املوؤمتر حدثت م�صكالت بني خميم 
اللبناين،  واجلوار  الرباجنة  برج 
وحتدث  نار،  اإطالق  اإىل  وتطورت 
وقال  االأ�صد  حافظ  الرئي�س  معه 
بريوت(،  اإىل  تنزل  اأن  )يجب  له: 
�صايل،  �صعد  وا�صم  ا�صمي  وذكر 
وعبداملعطي حجازي، ونزلنا خالل 
الليل، وعندما و�صلنا قال يل: )يا 
فريد حتّرك وتوا�صل مع عبداالأمري 
العا�صرة  ال�صاعة  ويف  قبالن(. 
�صباًحا كان يعقد اجتماًعا للحركة 
الوطنية بح�صور جميع الفئات، ُثّم 
عدنا اإىل دم�صق واأكملنا املوؤمتر."

ويتابع: "كان ال�صهيد اأبو عّمار ينزل 
بنف�صه على االأر�س ملنع التجاوزات، 
احلركة  اأرادت  عندما  اأّنه  واأذكر 
جاء  معركة  بلدة  مداهمة  الوطنية 
ومعركة،  بلدتي طريدبا  بني  ووقف 
من  الوطنية  احلركة  قوى  ومنع 

مداهمة بلدة معركة اأو �صربها."
يا�صر  "ال�صهيد  اأنَّ  الغول  ويعترب 
عرفات نواة �صاحلة وقيادة حكيمة 
وال�صعب  الفل�صطيني  لل�صعب 
من  يتوّخى  ال  كان  الأّنه  العربي، 
االإ�صالمية  املقاومة  به  كلِّ ما تقوم 
اإاّل احلفاظ على اجلرية واملحيط، 
اأي  باأنَّ  العلم  متام  يعلم  وكان 
وبني  بينهم  حت�صل  قد  م�صكلة 
اجلوار �صتوؤدي اإىل كارثة كبرية."

روتها  التي  احلكايات  هي  تلَك 
اأبا  اأّن  توؤّكد  لبنانية،  �صخ�صيات 
عّمار جنَح يف ب�صط التجربة الثورية 
عربية  عوا�صم  يف  كما  لبنان،  يف 
اأخرى. يرحل اأبو عّمار لكنَّ �صريته 
احل�صنة ال تنتهي، ويبقى فخًرا لكل 

فل�صطيني ولبناين وعربي. 
خا�ص جمّلة �لقد�ص

طر�د حمادة

عادل عون

فريد �لغول
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�أبو عّمـار عنو�ن �لثـورة و�لعـّزة و�لكـر�مـة
تتزاحم الذكريات والكلمات يف ذهن ع�صو املجل�س 
العام  االحتاد  �صر  اأمينة  "فتح"  حلركة  الثوري 
�صليمان  اآمنة  لبنان  فرع   – الفل�صطينية  للمراأة 
يا�صر  ا�صت�صهاد  ذكرى  يف  يح�صرها  ا  عمَّ ب�صوؤالها 
عرفات، وهي التي جمعتها به الكثري من املحّطات. 
اختزالها،  وحتاول  االأو�صاف  كلَّ  فيه  ت�صتجمع 
جاهدًة  حاولُت  ا�صت�صهادَك  ذكرى  "يف  فتقول: 
اأبيات  من  اأبلغ  هو  ما  اأجد  مل  ني  ولكنَّ اأ�صفَك،  اأن 

ال�صاعر بدر �صاكر ال�صياب:
يف قلِبه تّنور

الناُر فيه ُتطِعم اجلياع
ُر االأر�َس من ال�صرور طوفانه ُيطهِّ

ومقلتاه تن�صجان من لظى �صراع
جتمعان من مغازل املطر خيوطه

ومن عيوٍن تقدح ال�صرر
-واأنا  يوًما  ما  هم  لكنَّ قالوا،  ما  و�صفك  يف  قالوا 
يا  ا�صمك  فعل  ملعرفة  و�صًفا  ا�صتعاروا  اإاّل  منهم- 
الر�صني،  الرزين،  البّناء،  الرفق،  اجلا�صر،  يا�صر 
الآالم  بل�صًما  وكان  يهدم،  ومل  ر  عمَّ الذي  الوقور، 

الكثريين من اأبناء �صعبنا".
على  "ُثرَت  ال�صهيد:  روح  خُماِطبًة  وُت�صيف 
واالإباء،  الكرامة  زيتون  بزيت  وَر�َصْحَت  الطغيان، 
وبح�صٍن دافٍئ احت�صنَت كَلّ اأطفال فل�صطني حانًيا 
اإاّل  حالـًما  يوًما  كنَت  وما  اأف�صل،  بغٍد  ُم�صتب�صًرا 
بتحرير االأر�س. َع�ِصْقَت االأر�س الفل�صطينية وقاتلت 

د دائًما  يف �صبيلها، ورف�صت امل�صاومات، وكنَت ُتردِّ
ط برتاب  ُيفرِّ بيننا من  ولي�س  ولي�س مّنا  لي�س فينا 

القد�س.
اأنَت َمن علَّْمَتنا كيف تنمو يف اأح�صاِئنا �صنابل القمح 
ِة  والعزَّ الثورِة  لتطرَح حم�صول  الزيتون،  واأغ�صان 
والكرامة. �صنْعَت معك رجااًل ُتَزْلِزُل باإيقاِع اأقدامها 
وطلقتها  الثورة  علَّْمتنا  النازفة.  اجلراح  �صهوَة 
االأوىل وباأنَّ فل�صطني دوًما ومدى الدهر �صتبقى اأبّيًة 
�صاخمًة. معَك انبعثنا من رماِد الركون واالن�صياع 
اإىل اإ�صاءة �صعلة البحث الدائم عن احُلرّية الأر�ٍس 

كرومها تطرح كرامة وثمارها نقية".
على  اإاّل  �صبياًل  للعودة  لنا  "كيف  قائلًة:  وختمت 
باخليانِة  �صيموت  بغريه  م�صى  فَمن  نهجك، 
وتنت�صر،  لتبقى  ُوِجَدْت  فثورتنا  علياًل.  لفل�صطني 
النهج  وهذا  ق�صر.  اأو  الزمان  طاَل  و�صتنت�صر، 
مازن  اأبو  الرئي�س  �صيادة  انتهجه  الذي  نف�صه  هو 
الوطنية  بالثوابت  ًكا  ُمتم�صِّ الن�صالية  م�صريِتِه  يف 

الفل�صطينية".
�أبو عّمار ن�شرٌي للمر�أة ورمٌز وطنيٌّ و�أَُميٌّ

كانت ع�صو جلنة حركة "فتح" - اإقليم لبنان اأمينة 
ربيـع  زهـرة  املنا�صلة  للمراأة  احلركي  املكتب  �صر 
والتقته  عّمار،  اأبو  ال�صهيد  زمن  واكنب  اللواتي  من 

يف اأكرث من مكان ومنا�صبة.
جمعتها  التي  االأحداث  من  العديد  ربيع  وت�صتذكر 
حديَثه  اأذكُر  زلُت  "ما  فتقول:  ال�صهيد،  بالرئي�س 
مع االأخوات على ظهر ال�صفينة ُيهِدئ روعهن خالل 

)احزروا  قال:  حيُث   ،1982 العام  بريوت  مغادرة 
على  خواتي  يا  بطمّنكن  رايحني..  اإحنا  لوين 
معارك  واإبان  فل�صطني(.  على  رايحني  القد�س.. 
طرابل�س  يف  امل�صتقل  الوطني  القرار  عن  الدفاع 
ل من  ونتنقَّ الق�صف  نهرب من  كّنا  لبنان،  �صمايل 
بيت الآخر، ويف حي الزاهرية حطَّ بنا املطاف عند 
يقراأ  فيها  يجل�س  عّمار  باأبي  واإذ  دخلناها،  غرفة 
)اأهلني  قائاًل:  بيده  واأ�صار   ، اإيلَّ فالتفَت  القراآن، 
ياختي ِهنا.. ِهنا(، واأجل�صني جلانبه وقال يل بكلِّ 
اإحنا  اللبنانيني،  اإخواننا  ع�صان  نطلع  )راح  ثقة: 

بلدنا فل�صطني، راح نرجع عليها وراح ننت�صر(".
طرابل�س،  ح�صار  حمّطة  اإىل  الذاكرة  بها  وتعود 
وحنوًنا  متوا�صًعا  اإن�صانيًّا  عّمار  اأبو  "كان  فتقول: 
ينام  ال  فكان  معه،  كانوا  َمن  ا على جميع  وحري�صً

د اأحوالهم، و�صوؤالهم: )اأكلتوا؟(". قبل تفقُّ
"لقد كان الرئي�س ال�صهيد ن�صرًيا كبرًيا  وُت�صيف: 
القائل:  وهو  دورها،  واأهمية  بعظمة  واآمن  للمراأة، 
الوطن  �صياج  وهي  الداخلية،  اجلبهة  هي  )املراأة 

وحتمي الثورة الفل�صطينية(".
اخلتيار  بقيادة  الفدائيني  انت�صار  اأنَّ  ربيع  د  وُتوؤكِّ
عام 1968 يف معركة الكرامة �صدَّ العدو االإ�صرائيلي 
اأبو  ترَك  "لقد  وت�صيف:  كرامتهم،  للعرب  اأعاد 
عّمار اأثًرا كبرًيا يف �صعبه، ويكفي اأنَّ بع�س ال�صعوب 
اإاّل ال�صعب الفل�صطيني، بقي  تنتف�س على زعمائها 
اأبو عّمار، فالرئي�س ال�صهيد كان  ًكا بالزعيم  متم�صِّ
عنوان توافق واإجماع، جعل خ�صومه يختلفون معه 

عّمار" يف عيون رفيقات درب الكفاح والعطاء "اأبو 

ل، ماآثره  اأبو عّمار فار�سٌ ترجَّ
ت�سهد له، حاز ثقة وحمّبة 
واحرتام �سعبه، وله يف قلوب 
ة،  الفل�سطينيات معزّة خا�سّ
وهو القائل: "املراأة حامية 
ا عند  نارنا املقّد�سة"، اأمَّ
الفتحاويات فله مواقف 
وذكريات وانطباعات ال 
ى. ُتن�سَ
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قائًدا  بحّق  وكان  عليه،  يختلفون  وال 
ُملِهًما وزعيًما وطنيًّا وعربيًّا، ومن زعماء 
حركة التحرير الوطني العاملية، و�صتبقى 
بها،  ن�صت�صهد  نربا�ًصا  ومواقفه  كلماته 

وبو�صلًة ت�صّدنا نحو فل�صطني".
ق لقاء �أبو عّمار حلم حتقَّ

ها خلالف  تعلُّقها باأبي عّمار كاد اأن يجرَّ
ت على اإطالق ا�صم  مع والدها، اإذ اأ�صرَّ
يا�صر على مولود العائلة بداًل من ثائر، 
وحمَل  فازت  القرعة  اإىل  اللجوء  وبعد 

�صقيقها ا�صم "يا�صر".
للمراأة  العام  االحتاد  �صر  اأمينة  هي 
املنا�صلة  �صيدا  منطقة  يف  الفل�صطينية 
عليا العبداهلل التي تربَّت يف كنف اأُ�صرٍة 
وطنّيٍة منا�صلٍة. فوالدها كان ع�صًوا يف 
حركة القوميني العرب، و�صقيقها اعُتِقَل 
ابن  ولها  عام،  ملدة  االأردن  اأحداث  اإثر 
ا خالها فهو املنا�صل عبد  عمٍّ �صهيٍد، اأمَّ
فل�صطيني  اأّول  وهو  �صعالن،  م�صطفى 
ذ عملية ا�صت�صهادية يف معركة وادي  ُينفِّ

وردة.
حركة  ب�صفوف  التحاقها  قبل  حّتى 
التوق  كان   ،1968 عام  "فتح" 
الثورة  قائد  للقاء  عليا  االأخت  ي�صدُّ 
فبمجّرد  لذا  عّمار،  اأبو  الفل�صطينية 
حفل  �صيح�صر  اأنَّه  ل�صمعها  تناهى  اأن 
ت  اأ�صرَّ املقا�صد،  جمعية  يف  تخريج 
اآنذاك  وكانت  مل�صاهدته،  الذهاب  على 
تعمل يف ق�صم جهاز الال�صلكي يف حركة 
فا�صتجاب  االأوىل،  الكتيبة   - "فتح" 
لها  و�صمح  اإ�صماعيل،  احلاج  الإحلاحها 
لُت�صلِّم  عّمار  اأبي  �صيارة  من  باالقرتاب 
العام  يف  الثاين  اللقاء  وكان  عليه. 
1981، حني اأُ�صيَبت اإ�صابًة بليغًة خالل 
جّراء  اجلرحى  باإ�صعاف  م�صاركتها 
موقع  االإ�صرائيلي  العدو  طريان  ق�صف 
احللوة،  عني  يف  الدميقراطية  اجلبهة 
باخلرب  ِعلمه  فور  عّمار  اأبو  وح�صر 
را�صد  م�صت�صفى  يف  اجلرحى  لزيارة 
ا اللقاء الثالث فكان يف غّزة  اأمَّ خوري. 
ومن  تناولت  حيُث  اأو�صلو،  اتفاق  بعد 
معها ال�صحور مع الرئي�س ال�صهيد الذي 
اأطباء  للجنة  واأوعز  حلاجاتهم  ا�صتمع 

تقـرير: 
وليد دربا�س

غّزة باإجراء ما يلزم.
تقول  عّمار  اأبو  ملناقبية  و�صفها  ويف 
العبداهلل: "مل يكن يا�صر عرفات اإن�صاًنا 
الذي  املثال  كان  بل  حياتنا،  يف  عاديًّا 
دائم،  ب�صكل  يعمل  نراه  ا  ُكنَّ به،  نحتذي 
وي�صتمع  مواقعهم،  يف  املقاتلني  ويزور 
اجلرحى  د  يتفقَّ وحاجاتهم،  ل�صكواهم 
اأبناء  �صيما  وال  االأطفال  على  ويحنو 
متوا�صًعا،  حنوًنا  عرفناُه  ال�صهداء. 
والوفاء،  والعطاء،  ال�صرب،  منه  وتعلَّمنا 

والعنفوان واأخـذ القـرار".
اأبو  ق  ُيفرِّ "مل  قائلًة:  حديثها  وتختم   
)املراأة  وقال:  وامراأة،  رجل  بني  عّمار 
ل  حار�صـة نارنا املقّد�صـة(، وهو الذي حوَّ
بعهده  وبات  اأحـرار،  ُثّوار  اإىل  الالجئني 
َعلم ون�صيد وطني وح�صور يف  لفل�صطني 

موؤ�ص�صات ال�صرعية الدولية".
�لك�شر  على  ع�شيٌّ  عّمار  �أبو 

و�لن�شيان
قلَّما جتد يف �صفوف الثورة من ال يحمل 
ومن  عّمار،  باأبي  جمعته  ه  تخ�صّ ذكرى 
بينهم م�صوؤولة موؤ�ّص�صة الكرامة للمعّوقني 
با�صمة عنرت، التي التحقت بحركة "فتح" 

يف العام 1969.
راأت اخلتيار للمّرة االأوىل يف العام 1972، 
االأخوات  للقاء  يدخل  به  ُفوِجَئت  ويومها 
للمراأة  العام  لالحتاد  العامة  الهيئة  يف 

ببريوت،  اجتماعهم  يف  الفل�صطينية 
البنت  )خَطي  روؤيتها:  فور  حينها  وقال 
تبلغ  بالكاد  وكانت  اأوي(،  َغرَية  �صُ دي 
ا املرة الثانية فكانت  13 عاًما اآنذاك. اأمَّ
حيُث  مو�صكو،  يف  الطب  درا�صتها  خالل 
الفل�صطينيني،  الطالب  عّمار  اأبو  التقى 
يف  والطلبة  املتعلِّمني  دور  اأهميَّة  د  واأكَّ
حمل راية الثورة واال�صتمرار يف الن�صال 

حتى الّن�صر".
يف  الثالثة  للمرة  "راأيُتُه  وت�صيف: 
كان  حيُث  خوري"  "را�صد  م�صت�صفى 
والدي يتلّقى العالج، و�صعرُت حينها كم 
اإن�صاًنا متوا�صًعا، وحنوًنا،  اأبو عمار  كان 
ل  ويتنقَّ اجلرحى،  جباه  ل  ُيقبِّ واإن�صانيًّا، 
اأحوالهم ومن بينهم  اإىل  بينهم مطمئًنا 

والدي".
ه عنرت بحر�س الرئي�س ال�صهيد على  وُتنوِّ
متابعة كلِّ اأمر وحدث �صيا�صي، وع�صكري، 
وغريه،  وثقايف،  ون�صائي،  واجتماعي، 
مع  وتزامًنا   1982 العام  "يف  وت�صيف: 
العدوان االإ�صرائيلي وقطعه الطريق بني 
وبع�س  اأنا  موفدًة  كنُت  و�صيدا،  بريوت 
�صوريا  واإقليَمي  لبنان  من  االأخوات 
واالأردن للم�صاركة يف دورة "حمو اأمية" 
يف فندق مبنطقة "احلمرا"، وح�صل اأن 
غادر امل�صاركون با�صتثنائنا، وفور اأنَّ علم 
اأبو عمار بحالنا اأوعز ببقائنا يف الفندق 
ب�صرف  واأقرَّ  "م.ت.ف"،  نفقة  وعلى 

اعتمادات مالية لنا".
وطن،  بحجم  عّمار  اأبو  "كان  وتقول: 
الوحدة  د  ج�صَّ من  وخري  الثورة،  ر  مفجِّ
القد�س  اأنَّ حترير  نهج  �س  الوطنية، وكرَّ
من  الت�صحيات  بتقدمي  يتم  وفل�صطني 

�صهداء وجرحى".
وتنهي بالقول: "على عهدك يا اأبو عّمار 
فل�صطني،  كل  حترير  حتى  �صائرون 
اإىل  جثمانك  فل�صطني  اأبناء  و�صينقل 
اليوم  برحيلك  وعزاوؤنا  القد�س،  ثرى 
واأنَّ  موجود،  عّبا�س  حممود  الرئي�س  اأنَّ 
اأحًدا ي�ُصدُّ اأزرنا ويقف معنا، يدافع عّنا 
دولة  واإقامة  العودة  يف  �صعبنا  حق  وعن 
وعا�صمتها  ال�صيادة  كاملة  فل�صطني 

القد�س".

زهـرة ربيـع: كان اأبو 
ا متوا�سًعا  عّمار اإن�سانيًّ

وحنوًنا، ون�سرًيا كبرًيا 
للمراأة اآمَن بعَظَمة 

واأهمية دورها يف الثورة

اآمنة �سليمان: 
حلم يا�سر عرفات بتحرير 

االأر�س، وقاتل يف �سبيلها، 
ورف�س امل�ساومات، وكان 

د دائًما لي�س فينا  ُيردِّ
ولي�س مّنا ولي�س بيننا 
من ُيفرِّط برتاب القد�س

�آمنة �شليمان

زهرة ربيع

عليا �لعبد �هلل

با�شمة عنرت
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�شورة �لرئي�ص عرفات
اإنَّ تداول �صورة الرئي�س ال�صهيد 
ال يقت�صر على يوم احلادي ع�صر 
التاريخ  هذا  لكنَّ  نوفمرب،  من 
حمجوًزا  اأ�صبح  بالتحديد 
د  للختيار. ففي هذا التاريخ ُيجدِّ
ال�صعب الفل�صطيني الوالء لرمز 
وللخيارات  الفل�صطينية  الثورة 
التي  التاريخية  والقرارات 
اتَّخذها منُذ توليه قيادة ال�صعب 

الفل�صطيني.
التي  االأمور  اأكرث  من  ولعلَّ 
التوا�صل  مواقع  رّواد  يتداولها 
ع�صر  احلادي  يوم  االجتماعي 
اأبو  خطاب  هي  نوفمرب  من 
عّمار التاريخي الذي األقاه على 
م�صامع العامل يف االأمم املتحدة 
الفل�صطيني-  ال�صعب  ِبا�صم 
ال�صهرية:  جملته  قال  عندما 
بيٍد  الثائر  ببندقية  "جئُتكم 
وغ�صن الزيتون باليد االأخرى، 
االأخ�صر  الغ�صن  ُت�صِقطوا  فال 
ذلك  بعد  لتتحّول  يدي"-  من 
الق�صية الفل�صطينية اإىل ق�صية 
باأحقية  العامل  ويعرتف  عاملية 

الن�صال الفل�صطيني.
التوا�صل  مواقع  رّواد  ين�صى  وال 
ال�صوؤال  عام  كلِّ  يف  االجتماعي 
اإليه التحقيقات يف  ا و�صلت  عمَّ
ال�صهيد  الرئي�س  اغتيال  ق�صية 
اإعالن  ومنذ  اإذ  عرفات،  يا�صر 
ال�صطح  اإىل  طفت  الوفاة 
ُت�صري  باالأدلة  مة  مدعَّ معلوماٌت 
ال�صهيوين  العدو  �صلوع  اإىل 

باغتياله بال�ّصم بعدما حا�صرته 
ه يف رام  قوات االحتالل يف مقرِّ
اهلل بال�صفة الغربية ملدة عامني 
االنتفا�صة  اندالع  بعد  ون�صف 

الفل�صطينية.
وحل�صار كني�صة املهد، وح�صار 
يف  املقاطعة  مقرِّ  يف  اخلتيار 
حركة  لقادة  وتاأبينه  اهلل،  رام 
"فتح" بعد االغتياالت الهمجية 
للعدو ال�صهيوين، ح�صة االأ�صد 
املتداَولة  الفيديوهات  من 
ذكرى  يف  التوا�صل  مواقع  على 
رحيله، واإن دلَّ ذلك على �صيء 
ك بالثوابت  فاإّنه يدلُّ على التم�صُّ
التي  الفل�صطينية  الوطنية 

جت�ّصدت يف �صورة اخلتيار.

و�لذباب  )�إ�شر�ئيل( 
�الإلكرتوين

حدود  عند  االأمر  يقف  ال 
عرفات  الرئي�س  �صورة  تداول 
الفل�صطيني،  ال�صعب  ِقَبل  من 
االإ�صرائيلي  العدو  ي�صعى  ا  اإمنَّ
 11 يف  االإلكرتوين  وذبابه 
اإىل ت�صويه  نوفمرب من كلِّ عام 
من  عرفات  الرئي�س  �صورة 
مغلوطة  معلومات  بثِّهم  خالل 
لل�صعب  التاريخي  القائد  عن 
يتمُّ  ما  اأكرث  ولعلَّ  الفل�صطيني. 
ا�صت�صهاد  منذ  �صنويًّا  تداوله 
اليا�صر هو ما تبّثه بع�س املواقع 
والتابعة  امل�صبوهة  االإلكرتونية 
عنوان  حتت  ال�صهيوين  للعدو 
تعرفوها عن  اأ�صياء مل  "ع�صرة 

يا�صر عرفات".
ف  يتلقَّ عام  كلِّ  يف  كما  ولكن 
الفل�صطينية  الثورة  نا�صطو 
ويُردون  املعلومات  هذه 
العدو  اأكاذيب  دين  ُمفنِّ عليها 
املواجهة  وكانت  ال�صهيوين. 
الطرَفني  بني  وقعت  قد  االأوىل 
�صعى  عندما   ،2015 العام  يف 
العدو اإىل ت�صويه �صورة الرئي�س 
االأكاذيب  من  بحملٍة  الراحل 
بعائلته،  ئة  ال�صيِّ عالقته  عن 
نا�صطو  ن�صر  باأن  الرّد  وكان 
الثورة الفل�صطينية �صورًة جتمع 

الرئي�س الراحل بعائلته.
العام  يف  املواجهة  رت  وتكرَّ
بع�س  قادت  عندما   2016
من  حملًة  امل�صبوهة  املواقع 
يا�صر  الرئي�س  االفرتاءات بحقِّ 
بالرئي�س  وعالقته  عرفات 
الراحل جمال عبد النا�صر، اإذ 
الرئي�س  اأنَّ  املواقع  هذه  اّدعت 
ي�صف  كان  النا�صر  عبد 
عميل  باأنه  عرفات  ال�صهيد 
املبا�صر  الردُّ  فكان  لالأجنبي، 
ن�صروا  باأن  النا�صطني  من 
بعبد  عرفات  عالقة  عن  وثائق 
والتدريبات  ومتويله  النا�صر 
القوات  بها  تقوم  كانت  التي 
للفدائيني  امل�صرية  اخلا�صة 

الفل�صطينيني.
و�صائل  رّواد  من  عدٌد  ع  ويتوقَّ
تكون  اأن  االجتماعي  التوا�صل 
العام،  هذا  اأوجها  يف  املواجهة 
وهو الذي حمل يف طّياته الكثري 

�سورة عرفات 
يف و�سائل التوا�سل االجتماعي

يف 11 نوفمرب/ ت�صرين �لثاين من 
�لعام 2004 رحل �لرئي�س �لرمز 
�ل�صهيد يا�صر عرفات يف م�صت�صفى 
ى  بري�صي يف فرن�صا، حيُث كان يتلقَّ
�لعالج بعد دخوله يف غيبوبة 
�صه لنزيف د�خلي.  عميقة وتعرُّ
ومنذ ذلك �ليوم ل تز�ل �صورة 
�لتو��صل  و�صائل  "�خلتيار" جتتاح 
�لجتماعي يوم �حلادي ع�صر من 
ت�صرين �لثاين من كلِّ عام.
ت على هذه �لذكرى  14 عاًما مرَّ
�لأليمة يف �لذ�كرة �جلماعية 
لل�صعب �لفل�صطيني ول يز�ل 
�صعبنا يف �أقطار �لعال كاّفًة 
يتد�ول �صورة �لرئي�س �لرمز 
يا�صر عرفات. وما �أن ينت�صف 
ليل �لعا�صر من ت�صرين �لثاين 
حتى يبد�أ رّو�د مو�قع �لتو��صل 
َور  �لجتماعي بتد�ول �صُ
�لرئي�س �ل�صهيد وبع�س عبار�ته 
�ل�صهرية �لتي كان ُيردِّدها على 
م�صامع �لعال، و�إن دلَّ ذلك 
ا يدل على مدى  على �صيء فاإنَّ
��صتياق �ل�صعب �لفل�صطيني �إىل 
"�خلتيار".
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يف  ياأتي  االأحداث  من 
الواليات  اإعالن  مقّدمها 
عا�صمًة  القد�س  املتحدة 
ال�صهيوين،  للكيان 
الرئي�س  عزل  وحماوالت 
واإغالق  عّبا�س،  حممود 
التحرير  منظمة  مكاتب 
الواليات  يف  الفل�صطينية 
املتحدة، وما متَّ الرتويج له 

عن )�صفقة القرن(.

وجد�ن  يف  عرفات  �شورة 
�الأُّمة

حماوالت  من  الرغم  على 
لها  �س  تعرَّ التي  الت�صويه 
حياته،  يف  الرمز  الرئي�س 
كما يف مماته، فاإنَّ حقيقًة 
وهي  ثابتًة،  تبقى  واحدًة 

ال�صهيد  الرئي�س  ورة  �صُ اأنَّ 
الق�صية  اختزلت  ته  وكوفيَّ
الفل�صطينية، وال ميكن للباحث 
اأن  اإاّل  العنكبوتية  ال�صبكة  على 
التي  الكلمات  مبئات  يتعرثَّ 
ال�صهيد  الرئي�س  رثاء  قيلت يف 
�صنوات  بعد  عرفات  يا�صر 
اأبرزها  يكون  وقد  مماته،  من 
ال�صعراء  اأحد  و�صفه  عندما 

باأّنه "نبي التيه الفل�صطيني".
الفل�صطيني  ال�صاعر  ورثاه 
بقوله  دروي�س  حممود  الكبري 
"�صنفتقده دائًما" يف االأزمات، 
جميع  ويف  املفاو�صات،  ويف 
جزٌء  الأنَّه  حياتنا،  نواحي 
ع�صويٌّ منها، والأنَّه فريد وبال 

على الرغم 
من حماوالت 

الت�سويه التي 
تعرَّ�س لها الرئي�س 

الرمز يف حياته، 
كما يف مماته، 

فاإنَّ حقيقًة واحدًة 
تبقى ثابتًة، وهي 
ورة الرئي�س  اأنَّ �سُ
ته  ال�سهيد وكوفيَّ
اختزلت الق�سية 

الفل�سطينية

ما اأن ُيِطلَّ يوم 
11/11 براأ�سه حتى 
جتتاح �سورة اخلتيار 

مواقع التوا�سل 
ر  االجتماعي لُتذكِّ
العامل بالقائد 

الذي اأفنى حياته يف 
�سبيل �سعبه

د. رامي عي�سة

اإاّل  تقوم  ال  فالعرفاتية  مدر�صة، 
خا�صة  موهبة  الأنَّها  �صاحبها،  على 
واألفة ون�صاط خارق، ومزايا  حيوية، 
ونظام  وفو�صى  ُتوّرث،  ال  �صخ�صية 
النا�س،  مع  حميمة  وعالقات  مًعا، 
هي  ما  العرفاتّية  الكاريزما  جعلت 

عليه".
اخلتيار  رحيل  على  ت  مرَّ عاًما   14
ومل جتف االأقالم من كتابة ماآثر هذا 
العمالق الفل�صطيني، وهو الذي و�صفه 
�س  "كرَّ ه  باأنَّ العامل  يف  القادة  كبار 
حياته خلدمة الق�صية الفل�صطينية"، 
باأّنه  و�صفه  اإىل  اآخرون  ذهب  بينما 
الآالم  وحقيقيًّا  حيًّا  جت�صيًدا  "كان 
واآمال ال�صعب الفل�صطيني، ومنوذًجا 
الوطني"  والكفاح  للمثابرة  ُيحتَذى 

و"املنا�صل الفل�صطيني املرموق ومن 
القادة الذين تركوا ب�صمات وا�صحة 

على �صاحة التاريخ العربي".

�لذكرى �لـ14 على مو�قع �لتو��شل
اأ الفل�صطينيون يف  كما يف كلِّ عام يتهيَّ
11/11 الإحياء ذكرى قائدهم الذي 
ه بقي  رحل قبل 14 عاًما ج�صًدا، لكنَّ
ال�صعب  ر  طوَّ لقد  وجدانهم.  يف  حيًّا 
الذكرى،  هذه  اإحياء  الفل�صطيني 
ففي ال�صابق كان االأمر يقت�صر على 
اأّما اليوم فما  املهرجانات التاأبينّية، 
حتى  براأ�صه   11/11 يوم  ُيِطلَّ  اأن 
جتتاح �صورة اخلتيار مواقع التوا�صل 
بالقائد  العامل  ر  لُتذكِّ االجتماعي 

الذي اأفنى حياته يف �صبيل �صعبه.
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فوق  كثرية  اأ�صباح  قريبة،  فرتة  منذ  حامت، 
خميم املية ومية بعدما حامت، وما برحت حتوم، 
لي�صت  االأ�صباح  وتلك  احللوة.  عني  خميم  فوق 
له عينان  لكل من  بل هي مك�صوفة متاًما  خفية، 
ويرى، ولكل من له اأذنان وي�صمع. وال�صبح االأبرز 
هو جتربة نهر البارد، كاأن ظاهرة �صاكر العب�صي 
تتململ اليوم لتعيد جتربتها ثانية يف املية ومية، 
�صفحة  كانت  فاإذا  ومنحطة.  مهينة  ب�صورة  ولو 
 ،2007 عام  منذ  طويت  العب�صي  �صاكر  ع�صابة 
اليوم، فاإن  اآثارها ما زالت حا�صرة حتى  اأن  مع 
عني  خميمي  يف  جمدًدا  فتحها  يريد  البع�س 
احللوة واملية ومية. وهذا البع�س لي�س جمهواًل، بل 
اإنه معلوم متاًما. وهو لي�س عمياًل الإ�صرائيل، بل 
هو متربقع برباقع التقوى ولو ب�صورها االنتهازية 
املف�صوحة. وي�صاألونك بعد هذا كله: ملاذا يهاجر 

الفل�صطينيون من لبنان؟
االأكرث  الفل�صطينيون قبل نحو ثلث قرن هم  كان 
اأعلى  امتلكوا  وقد  العربية،  ال�صعوب  بني  تعليمًا 
ن�صبة يف اإنتاج النخب العلمية والفكرية والثقافية 
تغريت  قد  احلقيقة  هذه  اأن  واإخال  وال�صيا�صية. 
اإىل حد ما خالل احلقبة املن�صرمة بعدما نبتت 
واإرهابية  رثة  جمموعات  املخيمات  اأحياء  يف 
وتعي�س  الفل�صطيني،  املجتمع  تتعي�س على هام�س 
واأجهزة  من م�صادر خارجية كالن�صرة وداع�س 
املخابرات وغريها. ولعل انفال�س هذه املجموعات 
جًدا  والنا�صطة  العقيدي،  امل�صتوى  على  املزيفة 
واالإ�صرار  والتخريب  االإرهاب  م�صتوى  على 
وا�صتقراره،  واأمنه  الفل�صطيني  ال�صعب  مب�صالح 
يف�صره، اإىل حد بعيد، اإنزواء النخب الفل�صطينية 
املنا�صلة واملثقفة اأمام تلك املجموعات الرثة التي 
ال�صطوة  من  نوع  فر�س  من  بالتدريج،  متكنت، 
واملية  احللوة  عني  خميم  اأحياء  بع�س  على 
قليل  اإىل  اإال  هوؤالء  لدى  االأمر  يحتاج  وال  ومية. 
كاإطالة  الن�صب(  عدة  )اإقراأ:  ال�صغل  عدة  من 
اللحية وا�صتعمال امل�صواك وتق�صري الثوب اإىل ما 
مثل  الدعاء  عبارات  من  واالإكثار  الكاحلني  فوق 
�صاء  خرًيا" و"اإن  اهلل  اهلل" و"جزاكم  "ح�صبي 
اهلل".. اإلخ. ومع اأن هذه العبارات حمببة دوًما، 
اإال اأنها ت�صبح يف اأفواه هوؤالء اأمنوذًجا من النفاق 

تطبعان  اللتني  والق�صوة  الكراهية  ومن  اليومي 
يف  العملية  وت�صرفاتها  اجلماعات  تلك  �صلوك 

املخيمات.

وقائع وتو�ريخ
يف  ال�صام"  "جند  جماعة  تاأ�صي�س  اإعالن  منذ 
منطقة تعمري عني احللوة يف �صنة 2004، راحت 
تلك الظاهرة متتد وتنت�صر وتتمدد يف املخيمات 
ملجاأ  اإىل  االأحياء  بع�س  حتولت  حتى  بالتدريج، 
بع�صها  اأن  حتى  االإرهابية.  املجموعات  لزعران 
هناك  وُقتلوا  للقتال  و�صورية  العراق  اإىل  ذهب 
جمال  وح�صن  قبالوي  �صالح  اإبراهيم  اأمثال 
�صليمان وحممد زيدان. وال ريب اأن هذه الظاهرة 
الفل�صطينية يف  املخيمات  تكن مق�صورة على  مل 
العربية  الدولة  لبنان، فهي ظاهرة عامة غمرت 
ال�صلفيات املقاتلة.  اإىل  اأي ظاهرة التحول  كلها، 
وهذه الظاهرة طاولت املخيمات يف َمن طالتهم 

لوثة التكفري واالإرهاب.
االغتياالت؟  غري  اجلماعات  هذه  فعلت  ماذا 
غري  للفل�صطينيني  اجلماعات  تلك  قدمت  وماذا 
اخلوف والقتل وعدم االأمان والرثاثة االجتماعية؟ 
را�صم  اغتالوا  هوؤالء  اأن  نن�صى،  ال  كي  لنتذكر، 
واغتالوا   ،1987 �صنة  يف  احللوة  عني  يف  الغول 
عن  ف�صاًل   ،1995 �صنة  يف  احللبي  نزار  ال�صيخ 
قلت  اإذا  احلقيقة  اأجتاوز  وال  االأربعة.  الق�صاة 
اإنهم هم من اغتالوا ال�صهيد اللواء كمال مدحت، 
"زورو"  كان  والتي  االأخرية  الوجبة  على  عالوة 
اأحد �صحاياها، والتي تفننوا يف اخرتاع �صفوف 

من ال�صنق والن�صف واالإبادة.
�صوؤال  اإنه  كله؟  احلقد  هذا  اختزنوا  اأين  من 
هذا  يف  قوله  ميكن  ما  وكل  بالتاأكيد.  �صائك 
البتة  لها  قدرة  ال  املجموعات  هذه  اإن  امليدان 
القرارات  يف  التاأثري  اأو  ال�صيا�صة،  ممار�صة  على 
ممار�صة  على  بالفعل،  قادرة،  لكنها  ال�صيا�صية، 
للفل�صطينيني  اليومية  احلياة  وتخريب  االإرهاب 
يومًا،  اإ�صرائيل  يقاتلوا  مل  اإنهم  مًعا.  واللبنانيني 
مرة  حتى  وال  فل�صطني  �صبيل  يف  ينا�صلوا  ومل 
واحدة، بل يقاتلون من قاتل اإ�صرائيل، ومن دافع 

عن الفل�صطينيني.

وي�ساألونك 
ملاذا يهاجر 

الفل�سطينيون

�صقر �أبو فخر
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اأخذ كثري من الفل�صطينيني على حركة فتح 
يف الفرتة املا�صية اإبان ال�صدامات مع تلك 
واملية  احللوة  عني  خميمي  يف  اجلماعات 
مواقفها  وات�صفت  لينة،  كانت  اأنها  ومية 
بعدم احل�صم. واأكرث تلك املاآخذ جاء من 
وهم  امل�صوؤولية،  معنى  يعرفون  ال  الذين 
ومن  االنرتنت  منا�صلي  من  اأغلبيتهم  يف 
بع�س  انتهازيي  ومن  ال�صام�صونغ،  فر�صان 
الفل�صطينية.  التحرير  منظمة  ف�صائل 
بالطبع  فيهم  مبن  وغريهم،  وهوؤالء 
"اأن�صار اهلل" )كاأن اهلل يبحث  جمموعة 
اعتبار  اأي  يقيمون  ال  له(،  اأن�صار  عن 
للبنانيني القاطنني يف جوار املخيمني، وال 
تخ�صى  التي  اللبنانية  الر�صمية  لل�صلطات 
اأخرى،  مناطق  اإىل  اال�صتباكات  امتداد 
اللبناين  ال�صيا�صي  اجل�صد  يف  فتفتح 
عملت  الروؤية  وبهذه  اجلروح.  من  مزيدًا 
حركة فتح على احتواء اال�صتباكات ومنعها 
التنبوؤ  ال ميكن  نحو خماطر  االنزالق  من 
بنتائجها، وال �صيما اأن هناك من يرتب�س 
باملخيمات وبحركة فتح ومبنظمة التحرير 
الفل�صطينية مًعا، وي�صره، بل ينتع�س جدًا، 
لو جرى ح�صر حركة فتح يف بع�س  يف ما 
عن  عاجزة  كاأنها  وت�صويرها  املخيمات، 

ح�صم االأمور ال�صائكة.
يف مقابل هذا الرتوي، والتحلي بامل�صوؤولية، 
واخلوف من العواقب، كانت تلك املجموعات 
دليل  الفتحاوية  الليونة  اأن  تعتقد  الذئبية 
باالإثم.  العزة  فاأخذتهم  ال�صعف،  على 
و�صاعدتهم يف ذلك االنتهازية التي ت�صربلت 
اإطار  يف  املن�صوية  الف�صائل  بع�س  بها 
وال�صمت  الفل�صطينية،  التحرير  منظمة 
الذي تبديه تلك الف�صائل �صد املجموعات 
االإرهابية، والنعيق التي ال ترتدد يف توجيهه 

اإىل حركة فتح يف الوقت نف�صه.
هو  فال�صمت  كله!  بذلك  باأ�س  ال  ح�صًنا، 
ال�صيا�صية  والعطالة  لل�ُصبات  ا�صتمرار 
اأن  واعتقد  الف�صائل.  تلك  لدى  املزمنة 

الف�صائل،  هذه  لتربهن  حان  قد  االأوان 
اإما  النهائي:  قرارها  عن  جلية،  وب�صورة 
اأن تكون يف اإطار "م.ت.ف" حًقا، عليها ما 
على حركة فتح من مغرم، ولها ما حلركة 

فتح من مغنم، اأو تخرج من االإطار.

�ل�شالح ال يقتل
يهاجر  ملاذا  كله  هذا  بعد  وي�صاألونك 
مكان  اأي  اإىل  املخيمات  من  الفل�صطينيون 
اإىل  ت�صري  واالأرقام  كرمية.  بحياة  يعدهم 
فل�صطيني  األف  ع�صر  خم�صة  من  اأكرث  اأن 
مل  وهوؤالء   ،2018 بداية  منذ  هاجروا 
باأكملها.  كعائالت  بل  كاأفراد،  يهاجروا 
املعدل،  هذا  على  الوترية  ا�صتمرت  ولو 
�صنوات  خم�س  خالل  املخيمات  لفرغت 
من  احلقل  هذا  يف  وهنا  قلياًل.  اأكرث  اأو 
م�صكلة  على  اليوم  الكالم  ميكن  التفكري 
باملقاربة  لبنان  يف  الفل�صطيني  ال�صالح 
املا�صي  يف  القليلة  الدعوات  كانت  التالية: 
تعادل  املخيمات  من  ال�صالح  �صحب  اإىل 
الفل�صطينيني  تاريخ  الأن  والتجديف،  الكفر 
املن�صرم،  القرن  ن�صف  وخالل  احلديث، 
امل�صلح"  "الكفاح  بفكرة  ارتبط  قد 
الكفاح  من  امل�صتق  ال�صيا�صي  وبامل�صروع 

امل�صلح، اأي التحرير الوطني.
وبهذا املعنى �صار ال�صالح جزءًا من الهوية 
حرب  بعد  لكن  للفل�صطينيني.  الن�صالية 
الفل�صطينية  املقاومة  قوات  1982، وخروج 
من لبنان، تغريت املهمة املبا�صرة لل�صالح، 
نف�صه  الوقت  يف  له  الوطني  الدور  وا�صتمر 
اخلفية  الفل�صطينيني،  م�صاهمة  خالل  من 
�صد  الوطنية  املقاومة  اأعمال  يف  والعلنية، 
املراحل،  اإحدى  يف  االإ�صرائيلي  االحتالل 
ثم م�صاندة تلك املقاومة وتقدمي الدعم لها 
القول  فيمكن  اليوم  اأما  اأخرى.  يف مراحل 
لبنانيني  النا�س،  يقتل  ال  وحده  ال�صالح  اإن 
اأكانوا اأم فل�صطينيني، بل اإن النا�س هم من 
الفل�صطينيني.  وبالتحديد  النا�س،  يقتلون 
"نا�س"  اإنهم  عنهم  نقول  القتلة  وهوؤالء 

جعلوا  ورعاع  اإرهابيون  فهم  اعتباطًا، 
ال�صالح وبااًل على الفل�صطينيني واللبنانيني 
معًا. ويف هذه املعمعة القاتلة ال بد من نزع 
�صالح تلك اجلماعات ب�صورة حا�صمة، ثم 
اإنهاء وجودها ولو بالقوة مهما تكن االأثمان، 
الأن نهاية فظيعة اأف�صل من فظاعة ال نهاية 
لها. وال باأ�س، بعد ذلك، من جتميع ال�صالح 
اإبقاء  وعدم  جيدًا،  حمرو�صة  خمازن  يف 
مكلًفا  كان  من  اإال  اأحد  اأيدي  يف  ال�صالح 
وُيح�صر  ال�صالح،  حمل  ت�صتوجب  مبهمات 
مع  بالتفاهم  "م.ت.ف"  بف�صائل  ذلك 
هذا  ولعل  املعنية.  اللبنانية  ال�صلطات 
الت�صور مينع كل من يريد اأن يكون له عني 
يف املخيمات من اإيجاد جماعة اأو جمموعة 
ال�صيا�صي.  والغطاء  وال�صالح  باملال  ميدها 
ال�صعب  اأبناء  بدماء  مذموم  لعب  ذلك 

الفل�صطيني، ولي�س موؤازرة له.
بداًل من اأن يحمل النا�س اأمتعتهم وعيالهم 
ا�صتعر  كلما  �صيدا  مدينة  اإىل  ويهربون 
من  كان  ذاك،  اأو  املخيم  هذا  يف  القتال 
يتجمعوا لالحتجاج على م�صلك  اأن  املمكن 
وهمجيتها  اجلديدة  املجموعات  تلك 
عاد  ما  يقول:  حالهم  ول�صان  القدمية، 
ال�صمت ممكًنا، وقد اآن االأوان الإنقاذ النا�س 
الفل�صطينيون  عاد  وما  هوؤالء،  �صرور  من 
يرت�صون اأن ت�صيل دماء اأبنائهم كلما انربى 
معتوه اأو اأرعن اإىل اإطالق النار على اأبناء 
اإنهم  اآخر.  اأو �صنق  اأو اغتيال منا�صل  فتح 
اأطلقته  الذي  احللم  من  بقي  ما  يطفئون 
ومي�صحون   ،1965/1/1 يف  فتح  حركة 
ولعل هذا  �صمائنا.  فلريحلوا عن  الذاكرة. 
االأوبا�س  اأحد هوؤالء  ما جرى حقًا حني فّر 
املية  خميم  من  �صليمان  جمال  املدعو 
اهلل(  �صاء  ما  االأربع  زوجاته  )مع  ومية 
به  عاث  بعدما  فتح،  مقاتلي  �صغط  حتت 
واإجراًما، وها هي عاقبة  ف�صاًدا  ومبحيطه 
اعتقاله  كان  املطلوب  اأن  مع  املجرمني، 
العزم  �صح  وقد  املحاكمة،  اإىل  وتقدميه 

لكن الدهر اأبى.
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عامه  امل�صوؤوم  بلفور  وعد  حلول  مع 
"لقيطة"  وبلوغ  املئة  بعد  الواحد 
الدولة  بعد  ما  م�صتوى  الوعد 
ال�صهيوين  الكيان  كون  االقليمية، 
تبلغه  مل  ما  القوة  فائ�س  من  بلغ 
يف  املتقدمة  الدول  من  الكثري 
ربطنا  ما  واإذا  احلايل،  الع�صر 
االأمر بوجود اإدارة اأمريكية اأمريكية 
الهاوية  حافة  �صيا�صة  تتبع  متهّورة 
مع  اإمنا  فح�صب  املنطقة  مع  لي�س 
اأ�صدقاوؤها  فيه  مبا  اأجمع،  العامل 
التاريخيون، فاإننا ن�صهد االآن ذروة 
مرحلة خطرية جدا مرفقة بهجوم 
متعدد االأوجه ومنفتح على حتوُّالت 
ال�صيا�صية  اخلارطة  يف  مهمة 

للمنطقة.
نووي  كيان  ال�صهيوين  فالكيان 
يف  االإ�صرتاتيجي  تفوقه  جانب  اإىل 
واإذا  نوعًيا.  املميزة  القوة  جماالت 
تعاين  التي  ال�صعف  عوامل  اأ�صفنا 
املحيطة  العربية  الكيانات  منها 
وجودها  ه�صا�صة  نكت�صف  �صوف 
ال�صيا�صات  اأمام  العميق  وانك�صافها 
الكيان  ينتهجها  التي  العدوانية 
عربية  دولة  كل  مع  من  ال�صهيوين 

على حدة.
�صحيفة النيويورك تاميز االأمريكية، 
يف عدد �صدر موؤخرا، اأ�صدرت عددا 
خا�صا يحاكي مو�صوعا واحدا، وهو 
تاريخ  يف  يح�صل  مل  الذي  االأمر 
ال�صحيفة، عنوان املو�صوع: الكارثة 
التي حلت بالعامل العربي خالل 13 
العدد  �صدور  بريئا  يكن  مل  عاًما. 
واقعا  يحاكي  الأنه  ال�صورة  بهذه 
من  ُيبنى  اأن  يراد  مهزوًما  عربًيا 
خالله م�صاٌر ملتحٌق ب�صيا�صة ترامب 
واإدارته دون اأي التبا�س، الأن قراءة 

العام  العربي  احلال  مل�صهد  ب�صيطة 
يعقبها  ال  بعدمية  ي�صي  واخلا�س 

قيامة يف امل�صتقبل املنظور.
ملخ�س املو�صوع: العدوان االأمريكي 
العراق  يف  البعث  نظام  يدمر  مل 
فقط، بل دمر الدولة العراقية وهياأ 
واأمثالها  داع�س  لوالدة  الظروف 
االرهابية  املنظمات  من  كثري  يف 
العربي  العامل  حّول  املنطقة...  يف 
م�صّدر  واأكرب  ملتهبة  منطقة  اإىل 

لالجئني.
للخ�صائر  املوثقة  العدوان  كلفة 
�صببها  التي  واملادية  الب�صرية 
مليون  بلغت  العراق  على  العدوان 
 4801 مقابل  �صهيد،  األف  و455 
جندي امريكي و 3487 ع�صكريا من 
حلفاء الواليات املتحدة، فيما بلغت 
 705 و  تريليون  املادية  اخل�صائر 

مليار دوالر.
االأجندة  يف  يوجد  ال  املح�صلة  يف 
نظام  ال�صهيونية  االأمريكية- 
لكن  اال�صتهداف،  خارج  عربي 
طرق اال�صتهداف وغاياتها هي التي 
االمريكية  الع�صا  اأن  مع  تختلف. 
الفواتري  الأن  دائما  مرفوعة  تبقى 
املطلوب �صدادها اأكرب من اأن حتدد 
العربية  والتبعية  موقف،  اأو  بثمن 
التي  بالنقاط  ت�صحب  حتديدا 
يعقبها نقاطًا اأخرى. وب�صبب غياب 
العميقة  والدولة  املوؤ�ص�صات  نظام 
يف  وقوانني  د�صاتري  حتكمها  التي 
العديد من الدول- خا�صة اخلليجية 
منها، فاإن نظام احلكم �صوف يحقق 
ما  ال�صهيوين  االأمريكي-  للثنائي 
لكي  ومواقف  طلبات  من  �صاءتا 
جاهدا  وي�صعى  نف�صه  على  يحافظ 

اأن ال يغ�صبهما اأبدا.

هو  ال�صدد  هذا  يف  �صهدناه  ما 
تطوَّعت  الذي  االأخالقي  االنقالب 
بحيث  العربية،  الدول  بع�س  له 
ل�صنوات  م�صترتا  كان  ما  اأظهرت 
الكيان  مع  تطبيع  من  طويلة 
فقط  لي�س  العجيب  ال�صهيوين. 
من  ال�صهاينة  الزائرين  �صوالت 
الق�صور  بني  خمتلفة  م�صتويات 
اإمنا  العربية،  واملالعب  وامل�صاجد 
ال�صهيوين  الكيان  حكومة  و�صول 
املتطرفة اإىل حد لعب دور "الكفيل" 
الأنظمة عربية لدى الواليات املتحدة 
كم�صتوى متقدم من التالعب بدول 
التاريخية  التحتية  والبنية  املنطقة 
العالقة  ثبات  اأن  اأي  ل�صيا�صاتها... 
والواليات  العربية  الدول  بع�س  بني 
املتحدة وبالتايل بقاء نظامها قائما 
هذه  عالقة  مب�صتوى  مرتبًطا  بات 
الدول باإ�صرائيل، كما اأن من �صروط 
اجلانب  مع  الوقوف  العالقة  هذه 
االأمريكي- االإ�صرائيلي جتاه اعتبار 
بعد  وت�صهيل ح�صارها  اإيران عدًوا 
العقوبات  من  االأوىل  الدفعة  بدء 
من  اخلام�س  يف  عليها  االأمريكية 

ت�صرين الثاين اجلاري.
بعاملنا  حلت  التي  الكارثة  اأمام 
ي�صهد  اأن  املمكن  من  هل  العربي: 
�صعيد  على  مهمة  حتوُّالٍت  العامل 
ات�صاح  بعد  القائمة  التحالفات 
جتاه  العدوانية  ترامب  �صيا�صة 
العديد من الدول الوازنة يف العامل، 
من  العربي  للعامل  �صيكون  وهل 
ن�صيًبا  تطراأ  قد  التي  التحّوالت 
االإدارة  �صغوط  عنها  يخفف 

االأمريكية؟ 
البعثات  من  العديد  منه  ت�صكو  ما 
اأن  املحدة  االأمم  يف  الدبلوما�صية 

الت�ساوق 
االأخواين 

مع �سفقة 
القرن
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باتوا  االأمريكيني  الدبلوما�صيني 
البعثات  من  نظراءهم  يخاطبون 
كانت  اأن  بعد  االأمر  بلغة  االأخرى 
التي  الق�صايا  يف  بينهم  العالقة 
م�صارا  تاأخذ  املتحدة  االأمم  تهم 
الدبلوما�صية.  اللياقة  وبلغة  ت�صاوريا 
ترامب  اإدارة  توجه  اأ�صفنا  ما  واإذا 
كانت  التي  املعاهدات  تخريب  اإىل 
حتكم التزامات الدول جتاه بع�صها، 
متو�صطة  ال�صواريخ  من  كاحلد 
املدى بني رو�صيا والواليات املتحدة، 
من  يدها  ترامب  اإدارة  ونف�س 
اإيران  مع  الدويل  النووي  االتفاق 
بح�صار  املبا�صرة  اإىل  وتوجهها 
خالف  واختالق  عليها،  اإقت�صادي 
اإقت�صادي مع ال�صني، فاإن االأمور مل 
ال�صكل الذي �صوف  تت�صح بعد حول 
مع  الدول  هذه  عالقات  عليه  تر�صو 
حالة  رغم  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة 
مواقف  ت�صود  التي  ال�صديد  التململ 

هذه الدول.
االأمريكية  االدارة  حماوالت  اأمام   
التاريخ  لت�صويه  بعناية  املدرو�صة 
الن�صايل لل�صعب الفل�صطيني املرفق 
بتجفيف مايل عن ال�صلطة الوطنية 
الفل�صطينية واملت�صل مبا�صرة بدور 
على  تنفيذه  يجري  خطري  قطري 
ق  تعمَّ ال�صهيونية  امل�صالح  قيا�س 
االنق�صام الفل�صطيني وباتت الوحدة 

الوطنية يف خرب كان.
االحتالل  مع  التهدئة  باخت�صار: 
حلركة  ا�صرتاتيجيا  هدفا  باتت 
حما�س- القاعدة املتقدمة لالأخوان 
امل�صلمني يف املنطقة. ومعنى التهدئة 
العميق هو تثبيت �صلطة حما�س غزة 
ت�صاوقا ال لب�س فيه مع �صفقة القرن 

امل�صوؤومة. ملذا نقول ذلك؟

د.  الكبار  حما�س  ابي  عرَّ اأهم  اأحد 
ودون  عالنية  ح  �صرَّ يو�صف  اأحمد 
مواربة اأو تلطِّ خلف االآيات و�صعارات 
التقدي�س والقدا�صة باأن " مع الوقت 
الثقة بني اجلانبني حما�س  وازدياِد 
اآالف  اإدخال  يتم  �صوف  واإ�صرائيل 
اإ�صرائيل،  للعمل يف  الغزيني  العمال 
البحري  ال�صيد  م�صاحة  وتو�صيع 
"�صلمية  على  حما�س  موافقة  بعد 
اإطالق  ووقف  العودة  م�صريات 
�صتة  وبعد  احلارقة"  البالونات 
ي�صّمى  الذي  اللقيط  منو  من  اأ�صهر 
"الثقة" و�صريان مفعول التفاهمات 
" برعاية م�صرية" �صي�صمل �صفقة 
ومطار  ميناء  وبناء  االأ�صرى  لتبادل 
يف القطاع  و "تد�صني م�صاريع" تتيح 

حتريك االقت�صاد. 
الن�صال  ت�صاءل  �صديد:  باخت�صار 
فل�صطني  اإىل  والزحف  واجلهاد 
اإىل  البحر  من  حتريرها  اأجل  من 
اإىل  اإ�صالمي"  "وقف  الأنها  النهر- 
قزٍم يدعى حت�صني احلالة االن�صانية 
�صلطة  تثبيت  بقاء  وبالطبع  لغزة 
الذين  ن�صاأل  وهنا  فيها.  حما�س 
م�صريات  دوا  وجمَّ وا  وكربَّ هللوا 
م�صاًرا  اإياها  معتربين  العودة 
الذي  الن�صايل  االإبداع  من  جديًدا 
االحتالل  �صد  املقاومة  فيه  َبرعت 
الفل�صطيني:  ال�صعب  كلفت  والتي 
فعاليات  خالل  �صقطوا  �صهيد   200
امل�صرية، 20000 األف جريح، بينهم 
تنتج  االأطراف-  يف  اإ�صابة   6000
عن  ناهيك  دائمة.  اإعاقات  عنها 
تركيا  اإىل  جلرحاها  حما�س  نقل 
يواجهون م�صائرهم  الباقني  وترك 
اأهل تلك اجلراح.  القا�صية ب�صهادة 
عى  ادَّ التي  الكلفة  هذه  كل  ن�صاأل: 

امل�صّببون بها اأنها "م�صريات عودٍة" 
واإذا  اأهداف؟  هكذا  عن  متخ�صت 
بناء  على  متوقفة  امل�صاألة  كانت 
ما  واإ�صرائيل"،  "حما�س  بني  الثقة 
ومقاوميها؟  املقاومة  م�صري  هو 
ال�صغوط  من  مزيد  اأجل  من  األي�س 
لع�صابات  يتيح  الذي  واال�صتبداد 
فيها  وما  بغزة  اال�صتئثار  حما�س 
اإقفال كل االأبواب واملنافذ  وبالتايل 

التي تزعج املحتلني؟ 
مع  مت�صاوقا  االأمر  يكون  ال  كيف 
القرن واالإ�صرائيليون هددوا  �صفقة 
ال�صرائبية  ة  املقا�صَّ اأموال  بتحويل 
ع�صابات  اإىل  الوطنية  ال�صلطة  من 

حما�س؟ 
هكذا  يف  ت�صري  حما�س  كانت  واإذا 
بالق�صية  يطيح  جهنمي  م�صروع 
ف�صيال  ي�صّنف  كيف  و�صعبها، 
الرئي�صيني  الفل�صطيني  الي�صار 
اجتماع  قاطعا  عندما  نف�صيهما 

املجل�س املركزي يف رام اهلل؟  
حاييم  كتب  اجلاري  ال�صهر  بداية 
هاآرت�س  جريدة  يف  لفن�صون 
ال  الذي  مازن  "اأبو  ال�صهيونية: 
املادية  القوة  مقومات  من  ميلك 
�صيئا، ال دولة قوية وال اقت�صاد قوي، 
جتراأ على الوقوف يف وجه ترامب، 
زعماء  من  الكثري  خ�صع  حني  يف 
هذه  تكفي   " القوية...  العامل  دول 
ظروف  ويف  مازن،  الأبي  ال�صهادة 
الفل�صطينية  الق�صية  ت�صهدها  مل 
القبعة  له  نرفع  لكي  والعامل، 
الذي  الوحيد  اأنه  يكفي  وحتييه. 
�صوف  مداورة:  ودون  عالنة  �صّرح 
يدّور  مل  القرن...  �صفعة  ن�صقط 
ان�صاقوا  الذي  كاالآخرين  الزوايا 

وت�صاوقوا حدَّ التعري... 

�أمام �لكارثة �لتي 
حلت بعاملنا �لعربي: 

هل من �ملمكن �أن ي�صهد 
لٍت مهمة على  �لعال حتوُّ
�صعيد �لتحالفات �لقائمة 
بعد �ت�صاح �صيا�صة تر�مب 
�لعدو�نية جتاه �لعديد من 

�لدول �لو�زنة يف �لعال، 
وهل �صيكون للعال �لعربي 

من �لتحّولت �لتي قد تطر�أ 
ن�صيًبا يخفف عنها �صغوط 

�لإد�رة �لأمريكية؟ 

 �أمام حماولت 
�لد�رة �لأمريكية 

�ملدرو�صة بعناية لت�صويه 
�لتاريخ �لن�صايل 

لل�صعب �لفل�صطيني 
�ملرفق بتجفيف مايل 
عن �ل�صلطة �لوطنية 
�لفل�صطينية و�ملت�صل 
مبا�صرة بدور قطري 

خطري يجري تنفيذه على 
قيا�س �مل�صالح �ل�صهيونية 

ق �لنق�صام  تعمَّ
�لفل�صطيني وباتت �لوحدة 

�لوطنية يف خرب كان.

بقلم: حممد �صرور
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املجل�س املركزي ُيقرِّر
 اإنهاء التزامات "م.ت.ف" وال�سلطة الوطنية جتاه اتفاقاتها مع �سلطة االحتالل

الوطني  املجل�س  رئي�س  ا�صتهلَّ 
االفتتاحية  اجلل�صة  الزعنون  �صليم 
ح�صر  حيُث  �صاب،  النِّ من  بالتثبُّت 
 )143( اأ�صل  من  ع�صًوا   )112(
فل�صطني  دولة  رئي�س  ودعا  ع�صًوا، 
اأمام  كلمته  الإلقاء  عّبا�س  حممود 
ال�صّيد  خاللها  دعا  والتي  املجل�س، 
د  التوحُّ اإىل  �صعبنا  اأبناء  الرئي�س 
ال�صرعي  املمثِّل  "م.ت.ف"  خلف 
كاّفًة،  وجوده  اأماكن  يف  والوحيد 
ع  والرتفُّ بالوحدة  ك  بالتم�صُّ وطالب 
على  التاأكيد  د  وجدَّ اجلراح،  عن 
اأنَّ )ال دولة يف قطاع غّزة، وال دولة 
ًدا على اأنَّ القد�س  بدون غّزة(، ُم�صدِّ
فل�صطني  واأنَّ  عا�صمتنا،  ال�صرقية 

والقد�س لي�صتا للبيع اأو امل�صاومة.
لـ)�صفقة  رف�صه  الرئي�س  د  واأكَّ
رواتب  اأنَّ  على  د  و�صدَّ القرن(، 
خط  وجرحانا  واأ�صرانا  �صهدائنا 
على  امل�صاومة  ميكن  وال  اأحمر، 

قائاًل:  كلمته  واختتم  حقوقهم، 
يف  القرارات  واّتخذنا  �صبق  "لقد 
يتعلَّق  فيما  ال�صابقة  جمال�صنا 
االإ�صرائيلي،  واالحتالل  باأمريكا، 
االأوان  واآن  "حما�س"،  وحركة 

لتنفيذها كاّفًة".
املجل�س  رئي�س  د  اأكَّ جهته،  من 
الزعنون  �صليم  الفل�صطيني  الوطني 
اأنَّه ال �صبيل حلماية ثوابتنا الوطنية 
حتت  وحدتنا  �صوى  �صعبنا  واأهداف 
مظّلة "م.ت.ف"، وطالَب "حما�س" 
عن  والتوقُّف  انق�صامها  باإنهاء 
بال�صاأن  ل  بالتدخُّ لالآخرين  ال�صماح 
يف  والدخول  الفل�صطيني،  الوطني 
واأبدى  الفل�صطينية،  ال�صرعية  اإطار 
املجل�س  ت�صكيل  الإعادة  اال�صتعداد 
الوطني ح�صب االتفاقيات واالأنظمة 

لة. ذات ال�صِّ
القرارات  اأنَّ  على  الزعنون  د  و�صدَّ
املركزي  املجل�س  �صيتَّخذها  التي 

كبرية،  وتبعات  غالية  اأثمان  لها 
امل�صالح  حماية  منها  الهدف  الأنَّ 
ثوابته  عن  والدفاع  ل�صعبنا،  الُعليا 

الوطنية.
بعد  املركزي  املجل�س  اأ�صدر  وقد 
 29 م�صاء  العام  النقا�س  انتهاء 

ت�صرين االأول 2018 البيان التايل:
اأّواًل:

*تثمني موقف �صيادة الرئي�س حممود 
بالتاأكيد  التنفيذية  واللجنة  عّبا�س 
رف�س  من  املوقف  ا�صتمرار  على 
اأي  اأو  القرن(،  )�صفقة  ى  ُي�صمَّ ما 
ُبل  ال�صُّ بكل  ومواجهتها  اآخر  ى  م�صمَّ
االإدارة  واعتبار  واإحباطها،  املمكنة 
االأمريكية �صريًكا حلكومة االحتالل 
امل�صكلة  من  وجزًءا  االإ�صرائيلي، 
والتاأكيد  احلل،  من  جزًءا  ولي�صت 
العالقات  قطع  ا�صتمرار  على 
االأمريكية  االإدارة  مع  واالت�صاالت 
قراراتها  عن  تراجعها  حلني 

عقَد �ملجل�س �ملركزي 
�لفل�صطيني دورته �لعادية 
�لثالثني حتت عنو�ن "دورة 
�خلان �لأحمر و�لدفاع عن 
�لثو�بت �لوطنية" يف مقرِّ 
�لرئا�صة مبدينة ر�م �هلل، 
مب�صاركة �لرئي�س حممود 
عّبا�س.

وقد تو��صلت �أعمال دورة 
�ملجل�س �ملركزي على مدى 
يوَمي �لأحد و�لثنني 28 
و29 ت�صرين �لأول 2018، 
ر �ملجل�س يف ختامها �إنهاء  قرَّ
�لتز�مات "م.ت.ف" و�ل�صلطة 
�لوطنية �لفل�صطينية كاّفًة جتاه 
�تفاقاتها مع �صلطة �لحتالل 
)�إ�صر�ئيل(، ويف مقّدمتها تعليق 
�لعرت�ف بدولة )�إ�صر�ئيل( �إىل 
حني �عرت�فها بدولة فل�صطني 
على حدود �لر�بع من حزير�ن 
عام 1967 وعا�صمتها �لقد�س 
�ل�صرقية، ووقف �لتن�صيق 
�لأمني باأ�صكاله كاّفًة، و�لنفكاك 
�لقت�صادي عن �لحتالل.
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والالجئني  القد�س  ب�صاأن  القانونية  غري 
واال�صتيطان، واملوقف من "م.ت.ف".

لل�صالم  دويل  ملوؤمتر  بالدعوة  ك  التم�صُّ  *
املتحدة،  االأمم  برعاية  ال�صالحيات  كامل 
يف  الع�صوية  دائمة  اخلم�س  الدول  وي�صم 
جمل�س االأمن وغريها من الدول وعلى اأ�صا�س 
املتحدة  االأمم  وقرارات  الدويل  القانون 
االأطراف  جميع  مع  وبالتن�صيق  ال�صلة،  ذات 
العربية والدولية ومبا ي�صمن اإنهاء االحتالل 
االإ�صرائيلي وتطبيق قرارات ال�صرعية الدولية 
�صامل  �صالم  حتقيق  اأجل  من  العالقة  ذات 

ودائم وعادل يف املنطقة.
ت  ك مببادرة ال�صالم العربية، كما اأُقرَّ * التم�صُّ
ورف�س  العربية،  بريوت  قّمة  يف   2002 عام 
تغيريها باأي �صكل من االأ�صكال ومطالبة جميع 
الدول العربية بوقف كافة اأ�صكال التطبيع مع 
تنفيذ  حلني  )اإ�صرائيل(  االحتالل  �صلطة 

مبادرة ال�صالم العربية ب�صكل كامل.
عّبا�س  حممود  الرئي�س  بروؤية  ك  *التم�صُّ
الدويل  االأمن  جمل�س  اأمام  طرحها  التي 
اإنهاء  ي�صمن  ومبا  20/�صباط/2018،  يف 
االحتالل االإ�صرائيلي ورف�س م�صاريع ت�صفية 
الوطني  امل�صروع  واإنهاء  الفل�صطينية  الق�صية 
الفل�صطيني، ورف�س احللول االنتقالية مبا يف 
املوؤّقتة، وحماوالت  الدولة ذات احلدود  ذلك 
ف�صل قطاع غّزة عن ال�صفة الغربية والقد�س، 

ودويلة غّزة.
االحتالل  �صلطة  مع  العالقة  حتديد  ثانًيا: 

)اإ�صرائيل(
د املجل�س املركزي الفل�صطيني اأنَّ عالقة  * يوؤكِّ
�صعبنا ودولته مع حكومة )اإ�صرائيل(، ال�صلطة 
القائمة باالحتالل، عالقة قائمة على ال�صراع 
بني �صعبنا ودولته الواقعة حتت االحتالل وبني 

قوة االحتالل والعن�صرية )اإ�صرائيل(.
يتمثَّل  ل�صعبنا  املبا�صر  الهدف  اأنَّ  د  يوؤكِّ  *
فل�صطني  دولة  وا�صتقالل  االحتالل  باإنهاء 
بعا�صمتها القد�س ال�صرقية على حدود الرابع 
لقرارات  تنفيًذا  وذلك   ،1967 حزيران  من 
اإعالن  فيها  مبا  ال�صابقة  الوطنية  املجال�س 
اال�صتقالل عام 1988، وقرارات االأمم املتحدة 
العامة  اجلمعية  قرار  فيها  مبا  ال�صلة  ذات 
ك  والتم�صُّ بتاريخ 2012/11/29،   )67/19(
ب�صمان حق �صعبنا يف تقرير امل�صري والعودة 

ا�صتناًدا للقرار االأمُمي 194.
ر )اإ�صرائيل( لالتفاقات  * نظًرا ال�صتمرار تنكُّ
فاإنَّ  التزامات  من  عليها  ترتَّب  وما  عة  املوقَّ
لقراره  وتاأكيًدا  الفل�صطيني  املركزي  املجل�س 
تعد  االنتقالية مل  املرحلة  اأنَّ  باعتبار  ال�صابق 
ر اإنهاء التزامات "م.ت.ف"  قائمة، فاإنَّه ُيقرِّ
وال�صلطة الفل�صطينية كاّفًة جتاه اتفاقاتها مع 
مقدمتها  ويف  )اإ�صرائيل(  االحتالل  �صلطة 
حني  اإىل  )اإ�صرائيل(  بدولة  االعرتاف  تعليق 
الرابع  حدود  على  فل�صطني  بدولة  اعرتافها 
القد�س  وعا�صمتها   1967 عام  حزيران  من 
باأ�صكاله  االأمني  التن�صيق  ووقف  ال�صرقية 
اأنَّ  اعتبار  االقت�صادي على  واالنفكاك  كاّفًة، 
باري�س  اتفاق  فيها  ومبا  االنتقالية  املرحلة 
ركائز  حتديد  اأ�صا�س  وعلى  قائمة،  تعد  مل 
وخطوات عملية لال�صتمرار يف عملية االنتقال 
ا�صتقالل  جت�صيد  اإىل  ال�صلطة  مرحلة  من 

الدولة ذات ال�صيادة.
الرئي�س  ال�صّيد  املركزي  املجل�س  ل  ويخوِّ
تنفيذ  و�صمان  متابعة  التنفيذية  واللجنة 

ذلك.
ثالًثا: القد�س وحماية املقد�صات :

*اعتمد املجل�س املركزي قرار اللجنة التنفيذية 
لـ"م.ت.ف" ب�صاأن القد�س ومبا ي�صمل اإ�صدار 
اجلديدة  الرتكيبة  باعتماد  رئا�صي  مر�صوم 
على  والتاأكيد  للقد�س،  العليا  الوطنية  للجنة 
اأنَّها خطوة يف اجتاه توحيد املرجعيات للعمل 
الوطني الفل�صطيني باأ�صكاله كاّفًة يف القد�س، 
ت�صكيل  واإعادة  الإجناحها  االإمكانيات  وتوفري 
اأمانة العا�صمة، وحما�صبة ُم�صّربي العقارات.

القد�س  يف  اأهلنا  �صمود  املجل�س  وُيَحيي      
لقطعان  الدائم  البطويل  وت�صديهم 
القتحام  امل�صتمرة  وحماوالتهم  امل�صتوطنني 
الواقع  وتغيري  ال�صريف  القد�صي  احلرم 

الدميغرايف يف القد�س.
�صلطة  جرمية  املركزي  املجل�س  وي�صتنكر      
االحتالل )اإ�صرائيل( باالعتداء على بطركية 
االأقباط االأرثوذك�س يف عا�صمة دولة فل�صطني 
املحتلة القد�س واعتقال رجال الدين، اإ�صافة 
واعتقال  القد�س  حمافظة  مقر  اقتحام  اإىل 

وتهديد القيادات املقد�صية.
الذي  املوقف  املركزي  املجل�س  ن  ثمَّ رابًعا: 
بن  فاتوا  الدولية  العامة  املدعية  عنه  اأعلنت 

اخلان  قرية  هدم  جرمية  اأنَّ  باعتبار  �صودا، 
واأدان  حرب.  جرمية  اإىل  ترقى  االأحمر 
املجل�س املركزي جرائم احلرب املتوا�صلة من 
ِقَبل �صلطة االحتالل )اإ�صرائيل( بحق ال�صعب 
الفل�صطيني، مبا يف ذلك االإعدامات امليدانية 
وم�صادرة  العرقي  والتطهري  واالعتقاالت 
ودعا  اجلرائم،  من  وغريها  االأرا�صي 
املجتمع الدويل اإىل وجوب م�صاءلة وحما�صبة 
الدولية  املحكمة اجلنائية  ودعا  )اإ�صرائيل(، 
امل�صوؤولني  مع  ق�صائي  حتقيق  فتح  اإىل 

االإ�صرائيليني امل�صوؤولني عن هذه اجلرائم.
خام�ًصا: اأعاد املجل�س املركزي تاأكيده وجوب 
املجل�س  قرار  بتنفيذ  التنفيذية  اللجنة  قيام 
ال  مبا  بتمثيلها  وااللتزام  املراأة  حول  الوطني 
دولة  موؤ�ص�صات  كافة  يف   %30 ن�صبة  عن  يقل 
باختيار  قراره  وتنفيذ  و"م.ت.ف"،  فل�صطني 
21 ع�صًوا جديًدا من كفاءات ن�صوية يف اإطار 

هذا القرار.
اللجنة  قرار  املركزي  املجل�س  ن  ثمَّ �صاد�ًصا: 
لتفعيل  عليا  جلنة  بت�صكيل  التنفيذية 
على  واحلفاظ  "م.ت.ف"،  دوائر  وتطوير 

ا�صتقالليتها.
املجتمع  جهود  املركزي  املجل�س  ن  ثمَّ �صابًعا: 
غوث  وكالة  لدعم  العرب  واالأ�صقاء  الدويل 
 ،)UNRWA( الالجئني  وت�صغيل 
حتى  الالزمة  االأموال  توفري  يف  واال�صتمرار 
جتاه  كاّفًة  مب�صوؤولياتها  النهو�س  من  ن  تتمكَّ
الالجئني الفل�صطينيني اإىل حني حل ق�صيتهم 
قه  ن النجاح الذي حقَّ من كافة جوانبها. وثمَّ
الرئي�س والقيادة الفل�صطينية يف هذا املجال، 
نيويورك  يف  دويل  موؤمتر  عقد  ذلك  يف  مبا 
اجتماعات  هام�س  على   2018-9-27 يوم 
متَّ  حيث  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
مليون   118 بقيمة  اإ�صافية  تربعات  تقدمي 
 60 اإىل  املايل  الوكالة  عجز  قلَّ�س  ما  دوالر 

مليون دوالر فقط.
وامل�صاحلة  االنق�صام  اإنهاء  ثامًنا: 

الفل�صطينية:
"حما�س"  حركة  املركزي  املجل�س  ل  حمَّ     
االلتزام  عدم  عن  الكاملة  امل�صوؤولية 
التوقيع  متَّ  التي  االتفاقات  جميع  بتنفيذ 
اتفاق  اآخرها  كان  والتي  واإف�صالها،  عليها 
2017/10/12، والذي �صادقت عليه الف�صائل 

ت
انا

بي
ق و

ثائ
و



32

 ،2017/11/22 يف  كاّفًة  الفل�صطينية 
االتفاقات  بتنفيذ هذه  التزامنا  د  ويوؤكِّ
لالأ�صقاء  الكرمية  بالرعاية  تام  ب�صكل 

يف م�صر.
الكامل  رف�صه  املجل�س  د  اأكَّ كما      
للم�صاريع امل�صبوهة الهادفة اإىل ف�صل 
قطاع غّزة عن ال�صفة الغربية مبا فيها 
ال�صرقية،  القد�س  االأبدية  عا�صمتنا 
)�صفقة  من  جزًءا  ذلك  اعتبار  على 

القرن(.
    واأعاد املجل�س املركزي التاأكيد على 
االإ�صرائيلي  االحتالل  مع  التهدئة  اأنَّ 
م�صوؤولية وطنية لـ"م.ت.ف" باعتبارها 
لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي  املمثِّل 
الفل�صطيني، كما متَّ يف املفاو�صات غري 
املبا�صرة الفل�صطينية االإ�صرائيلية عام 
وفًقا  ا،  ف�صائلًيّ عماًل  ولي�س   ،2014
لوقف  امل�صرية  والرعاية  للمبادرة 

العدوان االإ�صرائيلي على قطاع غّزة.
اأنَّ معاجلة  د املجل�س املركزي      ويوؤكِّ
خمتلف  من  غّزة  قطاع  يف  الو�صع 
ال�صيا�صية  املعاجلة  من  ينطلق  جوانبه 
امل�صاحلة  وحتقيق  االنق�صام،  باإنهاء 
ى  الوطنية، ورف�س ما ُيطَرح حتت م�صمَّ
ومطارات  وموانئ  اإن�صانية  م�صاريع 
وذلك  فل�صطني،  دولة  حدود  خارج 
الوطني  امل�صروع  لتدمري  تكري�ًصا 
الفل�صطينية،  الق�صية  وت�صفية 
قطاع  يف  دولة  ال  اأنَّ  على  والتاأكيد 

ر  وُيحذِّ دولة دون قطاع غّزة،  وال  غّزة 
ل  املجل�س املركزي اأي طرف من التدخُّ
وت�صهيل  الفل�صطيني  املوقف  الإ�صعاف 

مترير )�صفقة القرن( وتوابعها.
ن املجل�س املركزي اخلطوات  تا�صًعا: ثمَّ
فل�صطني  دولة  بها  قامت  التي 
على  عّبا�س  حممود  الرئي�س  بقيادة 
ال�صعيدين االإقليمي والدويل، وخا�صًة 
ما قامت به يف اجلمعية العامة لالأمم 
الرئي�س  اإدارة  ا�صتخدام  بعد  املتحدة، 
االأمن،  جمل�س  يف  لـ)الفيتو(  ترمب 
وتقدمي  االإن�صان،  حقوق  وجمل�س 
اجلنائية  للمحكمة  الر�صمية  االإحالة 
الدولية، حول جرائم احلرب املرتَكبة 
يف  الفل�صطيني  �صعبنا  اأبناء  بحق 
مبا  )ال�صفة  املحتلة  فل�صطني  دولة 
غّزة(،  وقطاع  ال�صرقية  القد�س  فيها 
االإ�صرائيلي  اال�صتعماري  واال�صتيطان 
)قرية  العرقي  والتطهري  واالأ�صرى 
االآن يف  به  تقوم  وما  االأحمر(،  اخلان 
حمكمة العدل الدولية، وتقدمي �صكوى 
ر�صمية اإىل جلنة الق�صاء على التمييز 

العن�صري التابعة لالأمم املتحدة.
لل�صعب  التهنئة  املركزي  املجل�س  م  وقدَّ
الكبري  االإجناز  على  الفل�صطيني 
بانتخاب دولة فل�صطني رئي�ًصا ملجموعة 
الـ77 + ال�صني يف االأمم املتحدة، وعلى 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار 
لدولة  القانونية  ال�صالحيات  برفع 

للنجاح  )املراقب(  الع�صو  فل�صطني 
تروؤُّ�صها  اأثناء  مب�صوؤولّياتها  والنهو�س 
ملجموعة الـ77+ ال�صني بداأً من مطلع 

العام القادم 2019.
املركزي  املجل�س  طالب  عا�صًرا: 
لتنفيذ  املبذولة  اجلهود  با�صتمرار 
لل�صعب  الدولية  احلماية  قرارات 
الع�صوية  على  واحل�صول  الفل�صطيني 
االأمم  يف  فل�صطني  لدولة  الكاملة 
التي  العامل  دول  واعرتاف  املتحدة، 
حدود  على  فل�صطني  بدولة  تعرتف  مل 
ال�صرقية،  القد�س  وبعا�صمتها   1967
كولومبيا  جمهورية  قيام  نني  مثمِّ
وكذلك  فل�صطني،  بدولة  باالعرتاف 
قيام  دون  للحيلولة  العمل  ا�صتمرار 
عا�صمة  بالقد�س  باالعرتاف  دولة  اأي 
اإ�صافًة  )اإ�صرائيل(،  االحتالل  ل�صلطة 
بهذه  قامت  التي  الدول  مطالبة  اإىل 
املخالفة  قراراتها  باإلغاء  اخلطوة 
للقانون الدويل ولل�صرعية الدولية. كما 
جمهورية  قرار  املركزي  املجل�س  ن  ثمَّ
بنقل  قرارها  الرتاجع عن  الباراغواي 
القد�س،  اإىل  اأبيب  تل  من  �صفارتها 
وقرار حزب العمال الربيطاين وحزب 
بدولة  االعرتاف  االأ�صرتايل  العمال 

فل�صطني.
لالحتاد  والتقدير  بال�صكر  ه  وتوجَّ
الداعمة  ملواقفه  وبرملانه  االأوروبي 
كان  والتي  الفل�صطينية،  للحقوق 
الدعم  وقف  رف�صه  اآخرها 
املايل لل�صلطة الفل�صطينية، 
املناهج  اأنَّ  باالدعاء 
هي  الفل�صطينية  الدرا�صية 
ورفع  حتري�صية،  مناهج 
دعم  يف  امل�صاهمة  قيمة 

"االأونروا".
حادي ع�صر: طالب املجل�س 
العربية  الدول  املركزي 
القّمة  قرارات  بتفعيل 
يف  ُعِقَدت  التي  العربية 
ُتلِزم  التي   ،1980 عّمان 
جميع  بقطع  العربية  الدول 
الدبلوما�صية  عالقاتها 

املركزي 
ُيعلِّق االعرتاف 

بدولة )اإ�سرائيل( 
اإىل حني اعرتافها 
بدولة فل�سطني

املركزي 
ل "حما�س"  ُيحمِّ

امل�سوؤولية 
الكاملة عن عدم 
االلتزام بتنفيذ 
جميع االتفاقات 

ع عليها  املوقَّ
واإف�سالها

املركزي 
ن موقف  ُيثمِّ

الرئي�س واللجنة 
التنفيذية 

الراف�س لـ)�سفقة 
القرن( واعتبار 

االإدارة االأمريكية 
جزًءا من امل�سكلة 
ولي�ست جزًءا من 

احلل
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عا�صمة  بالقد�س  تعرتف  دولة  اأية  مع 
لـ)اإ�صرائيل( وتنقل �صفارتها اإليها.

اإىل  املركزي  املجل�س  دعا  ع�صر:  ثاين 
متها اللجنة  اإنفاذ خطة العمل التي قدَّ
ال�صعبية  املُقاومة  بخ�صو�س  التنفيذية 
جلنة  مع  وبالتعاون  �صمويل،  ب�صكل 
الوطني  باملجل�س  ال�صعبية  املقاومة 
واال�صتيطان.  اجلدار  مقاومة  وهيئة 
والفعاليات  والف�صائل  القوى  كلَّ  ودعا 
وثقلها  طاقاتها  كلِّ  و�صع  اإىل  الوطنية 
وتو�صيع  ال�صعبية  املقاومة  ال�صتنها�س 
اأو�صع  لتمثيل  فيها  االنخراط  دائرة 
ال�صيا�صية  ومكّوناته  �صعبنا  قطاعات 

واالجتماعية.
بحقنا  ك  التم�صُّ املركزي  املجل�س  د  واأكَّ
الو�صائل  بكاّفة  االحتالل  مقاومة  يف 
م�صريات  ن  وثمَّ الدويل.  للقانون  وفًقا 
مع  غّزة،  قطاع  يف  البطولية  العودة 
وهدفها  تها  ب�ِصلميَّ االلتزام  �صرورة 
االأ�صا�س بتظهري حق العودة، وال�صمود 
)اخلان  املحلي  املجل�س  يف  االأ�صطوري 
الن�صال  مواقع  وباقي  االأحمر(، 
اال�صتعماري  اال�صتيطان  �صد  امل�صتمر 
فل�صطني  دولة  اأر�س  يف  االإ�صرائيلي 
يف  ا�صتمرارها  اإىل  داعًيا  املحتلة، 
املحتلة  فل�صطني  دولة  اأرجاء  كاّفة 
بالتطهري  دة  املهدَّ االأماكن  يف  ًة  وخا�صّ
اال�صتيطان  خلدمة  والهدم،  العرقي 
اال�صتعماري االإ�صرائيلي وجدار الف�صل 

العن�صري.
املركزي  املجل�س  د  اأكَّ ع�صر:  ثالث 
مقاطعة  حركة  واإ�صناد  دعم  وجوب 
اال�صتثمارات  و�صحب  )اإ�صرائيل( 
العامل  دول  ودعوة   ،)BDS( منها 
اإىل فر�س العقوبات على )اإ�صرائيل(، 
)القومية(  قانون  �صوء  على  ًة  وخا�صّ
على  العمل  ي�صتمر  الذي  العن�صري، 
البطولية  الوقفة  مثّمنني  اإ�صقاطه، 
اخلم�س  القاّرات  يف  �صعبنا  الأبناء 
 2018 االأول  ت�صرين  �صهر  مطلع  يف 
متحدين �صد هذا القانون العن�صري، 
الأحرار  امل�صّرف  املوقف  كذلك  ن  وُيثمِّ

العامل �صد هذا القانون العن�صري.

املركزي  املجل�س  ُيَحيي  ع�صر:  رابع 
يف  احُلرّية  اأ�صرى  و�صمود  ن�صال 
ويعيد  االإ�صرائيلي،  االحتالل  �صجون 
الوطنية  للموؤ�ص�صات  دعوته  تاأكيد 
كل  يف  ق�صاياهم  ملتابعة  والدولية 
عنهم،  االإفراج  حلني  الدولية  املحافل 
االإداريني  للمعتَقلني  دعمه  وكذلك 
االإ�صرائيلية  للمحاكم  مقاطعتهم  يف 
ا�صتمرار  ذاته  الوقت  يف  م�صتنكًرا 
واعتقال  االإداري،  االعتقال  �صيا�صة 
امليدانية،  واالإعدامات  لالأطفال، 
وا�صتمرار  ال�صهداء،  جثامني  واحتجاز 
كني�صة  من  املبَعدين  عودة  رف�س 
االبتزاز  املجل�س  ويرف�س  املهد، 
فور�س(،  تايلور-  )قانون  االأمريكي 
اقتطاع  االإ�صرائيلية  احلكومة  وقرار 
واالأ�صرى  ال�صهداء  اأُ�َصر  �صات  خم�صَّ
واجلرحى من املقا�صة الفل�صطينية يف 
مبا  الدويل،  للقانون  فا�صحة  خمالفة 
يف ذلك املادة )81( واملادة )98( من 
ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والتي 
وما  �صات  خم�صّ دفع  وجوب  د  توؤكِّ
ال�صهداء  الأُ�َصر  التزامات  من  يرتتَّب 

واالأ�صرى واجلرحى وعائالتهم.
املركزي  املجل�س  ه  يتوجَّ ع�صر:  خام�س 
�صعبنا  جلماهري  والتقدير  بالتحية 
ولبنان  �صوريا  يف  اللجوء  خميَّمات  يف 
كهم  مت�صُّ دون  يوؤكِّ والذين  واملهَجر، 
الرئي�س  قرار  ن  وُيثمِّ العودة،  بحق 
اإعمار  باإعادة  بالبدء  عّبا�س  حممود 
خميَّم الريموك ومقربة �صهداء الثورة 
يف  االأ�صقاء  مع  بالتن�صيق  الفل�صطينية 
يف  واال�صتمرار  و"االأونروا"،  �صوريا 

اإعمار خميَّم نهر البارد.
املركزي  املجل�س  د  يوؤكِّ ع�صر:  �صاد�س 
الراأي  ُحّرّية  و�صون  باحرتام  االلتزام 
واالجتماع  واالإعالم،  والن�صر  والتعبري 
املواطنني  حقوق  و�صائر  والتظاهر 
التي كفلها اإعالن اال�صتقالل والقانون 
دولة  ان�صمام  مع  ان�صجاًما  االأ�صا�صي، 
التعاقدية  االتفاقات  اإىل  فل�صطني 
الق�صاء  ا�صتقالل  وحماية  املختلفة، 
و�صيادة القانون، ويدعو اجلهات املعنية 

كاّفًة االلتزام بذلك.
دعا املجل�س املركزي اللجنة التنفيذية 
ال�صتمرار جهودها يف توحيد اجلاليات 
موؤمترات  خالل  من  الفل�صطينية 
قيادات  النتخاب  عقدها  يتمُّ  توحيدية 
االحتاد وحتت اإ�صراف دائرة املغرتبني 

يف "م.ت.ف".
املركزي  املجل�س  ُيكلِّف  ع�صر:  �صابع 
لـ"م.ت.ف"  التنفيذية  اللجنة 
بني  اخلالفات  الإزالة  العمل  با�صتمرار 
ف�صائل املنظمة، وذلك لتاأكيد �صراكتها 
الوطنية يف اإطار "م.ت.ف" ودوائرها 
وموؤ�ص�صاتها كاّفًة وحل خالفاتها داخل 

هذه املوؤ�ص�صات.
مات  املنظَّ تفعيل  اإطار  يف  ع�صر:  ثامن 
اإعادة  املركزي  املجل�س  ر  قرَّ ال�صعبية 
االأعلى  املركزي  املجل�س  وبناء  ت�صكيل 
الفل�صطينية  ال�صعبية  مات  للمنظَّ
لالحتادات  االإمكانات  وتوفري 
مبهامها  للقيام  والنقابات  ال�صعبية 
اأماكن وجود  الوطنية واملهنية يف كافة 
هياكلها  لتجديد  الفل�صطيني  ال�صعب 

دميقراطيًّا.
املركزي  املجل�س  ن  ُيثمِّ ع�صر:  تا�صع 
قرار ال�صّيد الرئي�س باإجراء التعديالت 
الالزمة على قانون ال�صمان االجتماعي 

باأثر رجعي.
املركزي  املجل�س  ل  يحوِّ ع�صرون: 
"م.ت.ف"  حمكمة  بت�صكيل  االقرتاح 
واللجنة  الوطني  املجل�س  رئي�س  اإىل 
القانونية يف املجل�س التخاذ االإجراءات 

باع. القانونية الواجبة االتِّ
ال�صّيد  يتوىلَّ  والع�صرون:  الواحد 
الرئي�س حممود عّبا�س واأع�صاء اللجنة 
التنفيذية اال�صتمرار يف تنفيذ قرارات 
املركزي  واملجل�س  الوطني  املجل�س 
وفق  العملية  اخلطوات  واتخاذ  كاّفًة، 
�صمود  ز  ُيعزِّ ومبا  املنا�صبة  االأولوّيات 
�صعبنا ويحافظ على م�صاحله الوطنية 

العليا.
الثاين والع�صرون: يتوىلَّ ال�صيد الرئي�س 
اأبو مازن ت�صكيل جلنة وطنية عليا لهذا 

الغر�س.

املركزي 
ك  د التم�سُّ يوؤكِّ
بحقِّ �سعبنا يف 

مقاومة االحتالل 
بالو�سائل كاّفًة 

َوْفًقا للقانون 
الدويل

املركزي 
يوقف التن�سيق 
االأمني وُيعلن 

االنفكاك 
االقت�سادي عن 
ل  االحتالل، وُيخوِّ
الرئي�س واللجنة 

التنفيذية 
متابعة و�سمان 

تنفيذ ذلك
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�ل�شبت  �نطلقت  "فتح"،  حركة  من  فبدعوٍة 
2018/11/10 م�شريٌة يف خميَّم برج �لرب�جنة 
�ملخيَّم،  مقربة  باجّتاه  �لفرقان  جامع  �أمام  من 
ُرِفَعت خاللها اأعالم فل�صطني ورايات حركة "فتح"، 

وتقّدمتها �صورة كبرية للرئي�س ال�صهيد.
الثوري  املجل�س  ع�صو  امل�صرية  يف  و�صارك 
�صر  واأمني  �صناعة،  رفعت  احلاج  "فتح"  حلركة 
امل�صتقّلني  النا�صريني  حركة  يف  القيادية  الهيئة 
�صر  واأمني  "املرابطون" العميد م�صطفى حمدان، 
اللجان ال�صعبية يف لبنان اأبو اإياد ال�صعالن، واأمني 
بريوت  "فتح" يف  "م.ت.ف" وحركة  ف�صائل  �صر 
املنطقة،  قيادة  واأع�صاء  عف�س  اأبو  �صمري  العميد 
احلركة،  عبدالعزيز  نبيل  الرباجنة  برج  وخمتار 
الوطنية  والف�صائل  والقوى  االأحزاب  لو  وممثِّ

واملكاتب  والفل�صطينية،  اللبنانية  واالإ�صالمية 
لو  احلركية الفتحاوية واالأطر التنظيمية كاّفًة، وممثِّ
املوؤ�ص�صات واجلمعيات والهيئات والتّيارات اللبنانية 
وقوات  ال�صعبية  اللجان  لو  وممثِّ والفل�صطينية، 
ووحدات  بريوت،  الفل�صطيني" يف  الوطني  "االأمن 
"فتح" الع�صكرية، وك�ّصافة املر�صدات الفل�صطينية، 
والفرق املو�صيقية، واأ�صبال وزهرات "فتح"، وح�صد 

�صعبي.
وباملنا�صبة اأُلقَيت عّدة كلمات. فكانت الكلمة االأوىل 
من  هنا  "من  فيها:  قال  حمدان  م�صطفى  للعميد 
خمّيماتكم،  زواريب  من  �صهدائكم،  مقابر  تراب 
ومن اآالمكم، ومن اأعمالكم، تعلَّمنا الن�صال، منكم 
اأبناء  يا  النا�س،  اأعزَّ  ويا  النا�س  اأ�صرف،  يا  اأنتم 
كنُتم  الفل�صطينية،  ال�ّصتات  خميَّمات  املخيَّمات، 

خميَّمات لبنان 
د العهد  جُتدِّ

والوفاء للرئي�س 
الرمز يا�سر عرفات 
يف الذكرى الرابعة 
ع�سرة ال�ست�سهاده

بريوت
ك بنهج �ل�صهيد �خلالد  تاأكيًد� على �لتم�صُّ
و�لكيانّية  �لُهوّية  �صانع  عرفات  يا�صر 
�لتي  �لفل�صطينية  وبالثو�بت  �لوطنّية، 
�أر�صاها وحملها �أمانًة من بعده �لثابت على 
�لرئي�س  �صيادة  فل�صطني  �أيوب  �لثو�بت 
حممود عّبا�س، �أحيت حركة "فتح" وف�صائل 
�لفل�صطيني  �صعبنا  وجماهري  "م.ت.ف" 
�لقائد  ل�صت�صهاد  ع�صرة  �لر�بعة  �لذكرى 
عٍة  متنوِّ بفعالياٍت  عّمار"  "�أبو  �لرمز 
�لفل�صطينية  عات  و�لتجمُّ �ملخّيمات  ت  عمَّ
يف لبنان و�صط م�صاركة ف�صائلية و�صعبية 

فل�صطينية ولبنانية حا�صدة.
�صورة  قر�ءة  �لفعاليات  هذه  وتخلَّلت 
يا�صر  �ل�صهيد  �لرئي�س  لروح  �لفاحتة 
�لوطنيَّني  �لن�صيَدين  وعزف  عرفات، 
حركة  ون�صيد  و�للبناين  �لفل�صطيني 
عر�َصت  كلماٍت  �إلقاء  جانب  �إىل  "فتح"، 
ومو�قفه  عرفات  يا�صر  �ل�صهيد  ل�صرية 
�ل�صري  مو��صلة  دت  و�أكَّ �لتاريخية، 
�آلف  ده  عمَّ �لذي  �لن�صايل  دربه  على 
حتقيق  حّتى  �لطاهرة  بدمائهم  �ل�صهد�ء 
دولتنا  باإقامة  �ملن�صودة  �لوطنية  �أهد�فنا 
�لقد�س  وعا�صمتها  �مل�صتقّلة  �لفل�صطينية 
رو�  وعودة �لالجئني �إىل ديارهم �لتي ُهجِّ
هت �لتحيَّة �إىل �أهلنا �ملنا�صلني  منها، ووجَّ
�لإ�صر�ئيلي  �لحتالل  �ل�صامدين يف وجه 

يف كلِّ بقاع �لوطن.

ر �لثورة �ملعا�شرة �ل�شهيد يا�شر عرفات، وتاأكيًد� على �مل�شي قدًما  وفاًء للقائد �لرمز وُمفجِّ
مب�شريته نحو �لهدف �ملن�شود حمافظني على �لعهد و�لَق�َشم خلف قيادة �لرئي�ص �ملوؤمتن 
على �لثو�بت �لوطنية و�لق�شية و�مل�شري حممود عّبا�ص، خرج �أبناء �شعبنا �لفل�شطيني يف 

بريوت لي�شاركو� يف �إحياء �لذكرى �لر�بعة ع�شرة ال�شت�شهاد "�أبو عّمار".
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هانوا  وال  خانوا  ما  الذين  االأوفياء  اأبًدا  وكّنا 
من اأجل اأن تبقى فل�صطني حرة.. حرة.. حرة 

عربية".
د اأنَّ كلَّ حماوالت اإخ�صاع وتركيع ال�صعب   واأكَّ
"اأنتم  واأ�صاف:  بالف�صل،  �صتبوء  الفل�صطيني 
�صعب اجلّبارين، اأنتم رجال الفتح، اأنتم عا�صفة 
على العاتي، اأنتم اأ�صبال وزهرات اأبو عّمار، اأنتم 
الذين كلَّفكم يا�صر عرفات بـ"دعو�صة" �صفقة 
الكفاح  �صعلة  لتبقى  العربي  الع�صر و�صقيعهم 
كل  فل�صطني،  حترير  اأجل  من  وّهاجًة  امل�صلَّح 
اأبا  عليَك  �صالًما  ال�صريف.  وقد�صها  فل�صطني 
الهائمة  الطاهرة  روحك  على  �صالًما  عّمار.. 

فوق ربى فل�صطيننا".
واأنَّها كانت  القد�س  ًدا عروبة  وختم كلمته موؤكِّ
وباب  لفل�صطني،  االأبدية  "العا�صمة  و�صتبقى 

اجلّنة اإىل ما بعد االأبد".
"فتح"  حلركة  الثوري  املجل�س  ع�صو  األقى  ُثمَّ 
جاء  ا  ممَّ "فتح"،  كلمة  �صناعة  رفعت  احلاج 
عنا ال�صهيد القائد  فيها: "يف مثل هذا اليوم ودَّ
كّنا  نا  لكنَّ �صهيًدا،  عناه  ودَّ عرفات،  يا�صر 
القيادة  يف  اأهمية  يقلُّ  ال  رجل  مع  موعٍد  على 
ه الرئي�س حممود عّبا�س،  الفل�صطينية ب�صيء، اإنَّ

الثابت واملوؤمَتن على ثوابت يا�صر عرفات".
وا�صتذكر �صناعة جميع حمّطات حياة الرئي�س 
ث  اأبو عّمار وم�صريته الن�صالية، وحتدَّ ال�صهيد 
هذا  يف  معا�صرة  ثورة  اأعظم  انطالقة  عن 
ًدا اأنَّها كانت و�صتبقى  العامل يف العام 1965 موؤكِّ
هو  عرفات  "يا�صر  واأنَّ  و�صتنت�صر،  االأعظم 
الفل�صطيني  الوطني  امل�صروع  �س  اأ�صَّ الذي 
اجلامع لكلِّ اأبناء فل�صطني، رغم االختالف يف 

االنتماءات ال�صيا�صية".
كلِّ  يف  الثورة  قاَد  الرمز  الرئي�س  اأنَّ  د  واأكَّ
والكفاحية  ال�صيا�صية  ال�صعبة،  حمّطاتها 
يف  قا�صًيا  در�ًصا  ال�صهاينة  ن  ولقَّ امل�صلَّحة، 
من  دربه  رفاق  مع  وا�صتطاع  الكرامة،  معركة 
من  �صعبنا  انت�صال  املركزية  اللجنة  �صهداء 
القّمة  ذروة  اإىل  والهزمية  د  الت�صرُّ م�صتنقع 
اخلارطة  على  وجودنا  ا�صتعادة  واإىل  الوطنية 
عرفات،  ليا�صر  "نقول  واأ�صاف:  ال�صيا�صية، 
ر�صمته،  الذي  الدرب  على  اأوفياء  �صنبقى 
النَّ�صر،  حتى  ثورة  لكلمة  خمل�صني  و�صنبقى 
لقيادة  املقّدمة  يف  دائًما  واإّننا  لعائدون،  واإّننا 

�صعبنا الفل�صطيني واأُمتنا العربية".
�صنحملها  االأمانة  هذه  "نعم  �صناعة:  واأردف 
بكلِّ اأمانة، يا�صر عرفات الذي خا�س املعارك، 
ه ُطِلَب  د اأنَّ ل هزميًة، فمن بريوت ُنوؤكِّ ومل ُي�صجِّ
ه قال للجميع، نحن  منه رفع الَعلم االأبي�س، ولكنَّ
نخرج احرتاًما لل�صعب اللبناين، ولي�س احرتاًما 
نا  الأمريكا و)اإ�صرائيل(، ولي�س خوًفا منهم، لكنَّ
والبندقية  بيد،  فل�صطني  َعلم  �صنخرج حاملني 
�ُصِئلنا  وعندما  خرجنا،  وهكذا  االأخرى.  باليد 
على  وهناك  فل�صطني.  اإىل  ذاهبون  نحن  ُقلنا 
من  الفل�صطينية  دولتنا  اأقمنا  فل�صطني  اأر�س 
خالل ال�صلطة الوطنية التي كانت من املفرت�س 
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اأن تكون هي املقّدمة الإقامة الدولة على كّل االأرا�صي 
فل�صطني  �صعب  على  املتاآمرين  ولكنَّ  املحتلة، 
الت�صحيات  �صعب  الفل�صطيني،  ال�صعب  قرار  وعلى 
تاآمروا  ا  واإمنَّ ل�صعبنا،  جمااًل  يرتكوا  مل  وال�صهداء، 

عليه وعلى وجوده وعلى ق�صيته".
د على اأنَّ �صعبنا ال يعرف اال�صت�صالم، وال ُترعبه  و�صدَّ
قرارات ترامب، وقال: "نحن اليوم اأ�صحاب احلق، 
هي  وما  طريقنا  واأين  �صعبنا،  م�صلحة  ونعرف 
الفل�صطيني  الكلَّ  ودعا  وم�صتقبلنا"،  ا�صرتاتيجيتنا 
للتكاتف والوحدة ملواجهة اخلطر املحدق بق�صيتنا.

ن  يا�صر عرفات عندما حت�صَّ "تعلَّموا من  واأردف: 
�س  تتعرَّ كانت  واحدة  غرفة  داخل  املقاطعة  داخل 
قال  منها،  يخرج  اأن  ورف�س  االإ�صرائيلي  للق�صف 
له االإ�صرائيليون اخرج ولن نقتلك، فقال لهم )لن 
اأخرج من هنا، �صاأبقى هنا، �صاأبقى قرب القد�س، 
وخا�س  �صامًدا  وظّل  هنا(،  و�صاأُدفن  و�صاأموت 
املعركة، وقتلوه م�صموًما من خالل جوا�صي�صهم، فلم 
نوا من قتلِه. كانت طائراتهم تق�صف املقاطعة  يتمكَّ
هم كانوا خائفني ومرعوبني من  التي كان فيها ولكنَّ
هذا الرئي�س الفل�صطيني الذي جنح يف االنتخابات 
الفل�صطينية، فهو الرئي�س املنتَخب، وهم ال يجروؤون 
اأن  اإىل  املقاطعة  الرئي�س يف  بقي  لذلك  قتله،  على 
جنب  اإىل  جنًبا  دفن  وهناك  اهلل،  وتوّفاُه  َمِر�س 

القد�س".
للثورة  ُم�صاندته  اللبناين على  ال�صعب  وحّيا �صناعة 
الفل�صطينية ولل�صعب الفل�صطيني، وكلَّ َمن وقف مع 
�صعبنا ودعم ق�صّيتنا، ولفت اإىل اأنَّ "امل�صوار طويل 
واآمالنا  العهد،  هو  والعهد  الوعد،  هو  الوعد  لكن 
امل�صرية  قائد هذه  عّبا�س،  بالرئي�س حممود  كبرية 
القد�س  وعا�صمتها  فل�صطني  اإىل  العودة  حلني 

ال�صريف".
من جهة ثانية وعلى هام�ص �إحياء �لذكرى، عر�ص 
حياة  عن  ا  وثائقيًّ فيلًما  للتنمية  �لوالء  مركز 
�ل�شهيد �لرمز �أبو عمار، ليل �ل�شبت 2018/11/10 
يف قاعة �ل�شهيد �أبو علي م�شطفى يف خميَّم �شاتيال، 
لو �لف�شائل �لفل�شطينية وحركة "فتح"  ح�شره مثِّ

وح�شد من �الأهايل.
الغربية  ال�صعبة  اأ�صاءت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
ال�صموع عن روح ال�صهيد الرمز عند مدخل خميَّم 

ماراليا�س.
بريوت  منطقة  "فتح" يف  حركة  قيادة  مت  نظَّ كما 
غو��ص  �شعيد  ع  جتمُّ مدخل  عند  ا  خطابيًّ مهرجاًنا 

خلف �ملدينة �لريا�شية، �جلمعة ٩/2018/11.
"م.ت.ف"  ف�صائل  لو  ممثِّ املهرجان  يف  و�صارك 
و�ُصَعبها  بريوت  منطقة  يف  "فتح"  حركة  وقيادة 
املنطقة،  يف  احلركية  واالأُُطر  واملكاتب  التنظيمية، 
وممّثلو االأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، وال�صفري 
وقوات  ال�صعبية  اللجان  وممّثلو  ال�صالح،  اإدري�س 
وممّثلو  بريوت،  يف  الفل�صطيني"  الوطني  "االأمن 
والتّيارات  والهيئات  االأهلية  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات 
وزهرات  واأ�صبال  وك�ّصافة  واللبنانية،  الفل�صطينية 
الفل�صطينية،  املر�صدات  وك�ّصافة  "فتح"،  حركة 
اليا�صر  وفريق  الك�صفية،  الكرامة  وجمموعة 
خمّيمات  واأهايل  "فتح"،  حلركة  التابع  الريا�صي 

بريوت.
وكانت كلمة ملدير عام دار الندوة جهاد اخلطيب، 
باأنَّ  الثوابت  عمار  اأبو  ر�صم  "لقد  فيها:  قال 
لل�صعب  العودة  واأنَّ حق  لفل�صطني،  القد�س عا�صمة 
كان  اأنَّه  توّهجه،  �ِصرُّ  وهذا  ثابت،  اأمٌر  الفل�صطيني 
يوازن بني �صالبة املبداأ ومرونة االأداء، بني �صجاعة 

املوقف وبني ِدّقة احل�صاب، بني وطنية الق�صية وبني 
عروبتها، بني عروبة الق�صية وعاملّيتها، بني املركزية 
العالية يف تنفيذ القرار وبني الدميقراطية ال�صديدة 
اأكرث  اأبو عمار  القرار. وبهذا املعنى كان  اّتخاذ  يف 
من قائد ومن رمز ومن منا�صل، كان مدر�صًة كاملًة 

ج القادة واملنا�صلني". ُتخرِّ
اأمان،  يف  الفل�صطينية  الق�صية  "بقيت  واأ�صاف: 
من  مازن  اأبو  القائد  الرئي�س  االأمانة  حامل  الأنَّ 
د كثرًيا  القادة الذين ال تهّزهم التهديدات، فقد ُهدِّ
اأجلها  من  ا�صت�صهد  التي  بالثوابت  ك  مت�صَّ ه  ولكنَّ
الرئي�س اأبو عمار والقيادة التاريخية حلركة "فتح" 
ملقا�صاة  الدولية  املحكمة  اإىل  وذهب  و"م.ت.ف"، 
جمرمي العدو ال�صهيوين الرتكابهم اجلرائم بحق 
ال�صعب العربي الفل�صطيني، ودخل املحافل الدولية 
ال�صعب  ق�صية  تنهي  التي  القرن(  )�صفقة  ا  راف�صً

الفل�صطيني".
واأحزابه  طوائفه  بكّل  لبنان،  "من  بالقول:  وختم 
نقول: نحن ُكّنا وال نزال اإىل جانبكم، وال ي�صعنا يف 
ال�صلطة يف  اأهل  ندعو  اأن  اإاّل  االأليمة  املنا�صبة  هذه 
لبنان اإىل اّتخاذ القرارات االإيجابية ب�صاأن احلقوق 

املدنية واالإن�صانية لل�صعب الفل�صطيني".
واألقى اأمني �صر ف�صائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" 
حركة  كلمة  عف�س  اأبو  �صمري  العميد  بريوت  يف 
القائد  لل�صهيد  االعتذار  بتقدمي  ا�صتهّلها  "فتح"، 
يف  ه  حقَّ تفِيِه  ال  الكلمات  كّل  الأنَّ  عرفات،  يا�صر 
د اأنَّ "اأبا عّمار كان وما زال و�صيبقى  الن�صال، واأكَّ
الفل�صطيني  لل�صعب  الدرو�س  تعطي  التي  املدر�صة 
من خالل امل�صرية الن�صالية واالإرث الن�صايل الذي 

تركه لالأجيال القادمة بعده".
ال�صهيد  مناقبية  عن  عف�س  اأبو  العميد  ث  وحتدَّ
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الن�صالية  وم�صريته  عرفات،  يا�صر 
االآن  لغاية  ُتوا�صُل  موؤ�ص�صات  بناء  عرب 
ال�صعب  اأبناء  جلميع  اخلدمات  تقدمي 
ال�صهداء  اأهايل  ًة  وخا�صّ الفل�صطيني، 
واجلرحى، واالأيتام، اإىل جانب دوره يف 

تاأ�صي�س عالقات على م�صتوى العامل.
اإاّل  رت  حترَّ العامل  دول  "ُكلُّ  وتابع: 
بجهد  ر  �صيتحرَّ وطننا  لكّن  فل�صطني، 
حامل  وجهد  الفل�صطينية  القيادة 
واأع�صاء  مازن،  اأبو  الرئي�س  االأمانة 
الثوري،  واملجل�س  املركزية،  اللجنة 
لـ"م.ت.ف"،  التنفيذية  واللجنة 
انعقد موؤّخًرا،  الذي  املركزي  واملجل�س 
بوقف  وتو�صيات  قرارات  اّتخذ  والذي 
التعاون مع الكيان ال�صهيوين، وجتميد 
حني  اإىل  الكيان  بهذا  االعرتاف 
واعرتافه  الدولية  لل�صرعية  ان�صياعه 
وعا�صمتها  م�صتقلة  دولة  بفل�صطني 

القد�س".
"كنعان"  جمعية  لرئي�س  كلمة  وكانت 
العميد يحيى �صالح، جاء فيها: "نحُن 
يف اليمن مع فل�صطني. فرغم اختالفنا، 
واالختالفات التي حتدث بني اليمنيني، 
مع  �صيبقى  اليمني  ال�صعب  اأنَّ  اإاّل 
اليمن،  على  التاآمر  وما  فل�صطني، 
حلرفها  اإاّل  اليمن،  على  والعدوان 
جتاه  بواجبها  تقوم  اأاّل  على  واإجبارها 
على  التاآمر  وما  الفل�صطينية،  ق�صيتنا 
االأقطار العربية التي وقفت اإىل جانب 
املوؤامرة هي  اأنَّ  اإاّل دليل على  فل�صطني 

تكون على  اأن  قبل  فل�صطني  اأر�س  على 
هذه االأقطار".

نا �صنظل مع فل�صطني،  د اأنَّ واأ�صاف: "نوؤكِّ
عرفات،  يا�صر  ال�صهيد  للقائد  اأوفياء 
اأ�صتطيع  ال  ال�صهيد  بالرئي�س  وعالقتي 
اأ�صدر  اأنَّه  يكفي  لكن  االآن،  اأ�صفها  اأن 
قراًرا مبنحي اجلواز الفل�صطيني، فاأنا 
ا اإىل جانب اأنَّني  اأعترُب نف�صي فل�صطينيًّ

ميني".
ويف خميَّم �شاتيال، وبدعوٍة من حركة 
�أمام  من  م�شريٌة  �نطلقت  "فتح"، 
�ل�شو�رع  وجابت  �ل�شعب  قاعة  �شاحة 
وقع  على  وحميطه  للمخيَّم  �لد�خلية 
ورفرفة  و�لثورية  �لوطنية  �الأنا�شيد 
�الأحد  "فتح"  ور�يات  فل�شطني  �أعالم 

.2018/11/11
واأع�صاء  �صر  اأمني  امل�صرية  و�صارَك يف 
قيادة حركة "فتح" يف بريوت، والكادر 
التنظيمية  اأُُطره  بكلِّ  الفتحاوي 
والع�صكرية واالأمنية واأنديته الريا�صية 
االأحزاب  عن  لون  وممثِّ وال�صبابية، 
والقوى والف�صائل الوطنية واالإ�صالمية 
واللجان  والفل�صطينية،  اللبنانية 
وفاعليات  دين،  ورجال  ال�صعبية، 
والفرق  بريوت،  خميَّمات  واأهايل 
حركة  وزهرات  واأ�صبال  الك�صفية 

"فتح".
د.نا�صر  األقى  امل�صرية  انطالق  وقبل 
الوطنية  والقوى  االأحزاب  كلمة  حيدر 
للموؤامرات  فيها  عر�َس  اللبنانية 

ق�صّيتنا  لها  �س  تتعرَّ التي  اخلطرية 
بدًءا  ت�صفيتها  بهدف  الفل�صطينية 
باإ�صدار  ومروًرا  القرن(  بـ)�صفقة 
لتفريغ  متهيًدا  الدولة  يهودية  قانون 
املناطق الفل�صطينية من اأهلها، واإعادة 
ال�صتات  دول  يف  وتوزيعهم  ت�صريدهم 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأنَّ  ًدا  موؤكِّ والعامل 

رغم كلِّ ذلك ُيفّجر ثورة جديدة وُيثِبت 
كه بتحرير فل�صطني من  بت�صحياته مت�صُّ

رج�س ال�صهاينة.
هيد  ال�صَّ عن  ث  نتحدَّ "حني  واأ�صاف: 
عن  نتحّدث  نا  فكاأنَّ عّمار،  اأبو  القائد 
فل�صطني، نتحّدث عن الداخل وال�صتات، 
عن ال�صهيد واالأ�صري واجلريح واملعّوق، 
ورجااًل  ن�صاًء  االأبطال،  املقاومني  عن 
اأمام  نا  اأنَّ لُندرك  و�صيوًخا،  واأطفااًل 

ثورات  اأعظم  من  واحدة 
الع�صر واأطولها، واأمام واحدة 
من اأهمِّ معارك االإن�صانية �صدَّ 
واالإرهاب  والعن�صرية  الظلم 
عن  ث  نتحدَّ بل  احلقيقي، 
ق�صية لو اأعطيناها االأولوية يف 
ووحدتنا  واهتماماتنا  ن�صالنا 
التناحر  من  اأُّمتنا  الأخرجنا 
تعي�صه  الذي  الدموي اخلطري 

يف كّل ربوعها".
ا االنتفا�صة امل�صتعلة على  وحيَّ
تخوم غّزة، ودعا اإىل تكري�س 
الوحدة الفل�صطينية احلقيقية 
كاّفًة،  املقاومة  ف�صائل  بني 
العربية  القوى  مع  والتعاون 
عن  احل�صار  رفع  حتى  احلّية 

غّزة، وحترير القد�س.
عبة الرئي�صة  واألقى اأمني �صر ال�صُّ
فيها:  جاء  كلمًة  ح�صن  كاظم 
جزٌء  وفيه  له  فل�صطيني  "كلُّ 

زعيم  عرفات  عرفات،  من 
يختلف  ال  الفل�صطيني،  ال�صعب 
اليوم يف هذه  نحُن  اأحٌد عليه. 
لروح  ر�صائل  لرن�صل  الذكرى، 
عرفات  يا�صر  الرمز  الرئي�س 
على  نا  اأنَّ كاّفًة  ال�صهداء  واإىل 
درب  وعلى  باقون،  العهد 

اليا�صر �صائرون".
يا�صر  الرئي�س  "�صّيدي  وتابع: 
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وثورة،  حل�صارة  �صت  اأ�صَّ ولكنَّك  رحلَت  عرفات، 
اأو  عنها  نرحل  اأن  ميكن  ال  ثوابت  فينا  زرعت 
نتزحزح، ُكلُّنا من خلفك، كلُّ َمن اأتى بعدك، علَّمتهم 
طريق الن�صال والثوابت، الأَنّها ثوابت االأبطال. اأنَت 
اأ�ّص�صت املمنوعات الثالثة اأنَّ ن�صالنا فل�صطني اأواًل، 
ال  الثورة  هذه  واأنَّ  عربي،  عمقها  الثورة  هذه  واأنَّ 
مُيكن اأن ُترَتهن لق�صية اأو الإقليم من هنا وهناك، 
كانت  لو  الثورة  قيادة  اأنَّ  د  نوؤكِّ القائد  اأّيها  ونحُن 
مب�صروع  لر�صيت  ال�صخ�صية،  باملكا�صب  ر�صيت 

روجر، واخت�صرت عذاب ال�صهداء وال�صحايا، وكّنا 
نا يف هذه الثورة  َقِبلنا مب�صروع ال�صادات وغريه، لكنَّ
الفل�صطينية، ال ميكن اأن نتزحزح عن حقوق �صعبنا 
امل�صتقلة،  الفل�صطينية  دولته  باإقامة  الفل�صطيني 
دولة  وال  اأواًل،  عندنا  القد�س  القد�س،  وعا�صمتها 

بدون القد�س".
د  و�صدَّ الوطنية،  الوحدة  حتقيق  �صرورة  د  واأكَّ
عبور" الأحد،  "ورقة  يكون  لن  الفل�صطيني  اأنَّ  على 
"الفل�صطيني لي�س هّمه االإعا�صة والبيوت  واأ�صاف: 
اأجل  ثار من  الفل�صطيني  فال�صعب  وبرميل مازوت، 

اأردنا املكا�صب املادية الأخذنا مليارات  حقوقه، ولو 
واآالف الدوالرات".

وختَم ح�صن قائاًل: "ِبا�صمي وِبا�صم ف�صائل الثورة 
ونحرتم  �صيوف،  لبنان  يف  اإنَّنا  نقول،  الفل�صطينية 
وموؤ�ّص�صاٍت،  و�صعًبا  واأحزاًبا  وحكومًة  رئي�ًصا  لبنان 
الطرف  لهذا  واالنحياز  االنق�صام  خارج  ونحُن 
اأمان  �صّمام  هي  الفل�صطينية  واملخيَّمات  واالآخر، 
قومي  هدف  هو  اللبناين  واالأمن  اللبناين،  لالأمن 
خمّيماتنا  تكون  اأن  ن�صمح  ال  وبالتايل  فل�صطيني، 
�صيء  الأّي  ا  وم�صتقًرّ ا  ممرًّ
الأّننا  لبنان،  اأمن  يف�صد 
لبنان  اأمن  على  حري�صون 
حري�صون  اللبنانيون  كما 
نريد  ال  ونحن  عليه، 
بدياًل  نر�صى  ولن  التوطني، 

عن وطننا فل�صطني".
اليوم  من  الحٍق  وقٍت  ويف 
احلركي  املكتب  ع  وزَّ نف�صه، 
احلركي  واملكتب  للمراأة 
التمور  �صاتيال  يف  الطاّلبي 
َور  �صُ حتمل  ومل�صقاٍت 
عّمار  اأبو  ال�صهيد  الرئي�س 

على املاّرة يف املخيَّم.
حركة  قيادة  مت  نظَّ كما 
بريوت  منطقة  يف  "فتح" 
يا�شر  لل�شهيد  َوٍر  �شُ معر�ص 
�شهد�ء  قاعة  يف  عرفات 
م�شاء  �لرب�جنة  برج  خميَّم 

�لثالثاء 2018/11/13.
ق  َوًرا ُتوثِّ ن املعر�س �صُ وت�صمَّ
الن�صالية  املحّطات  جميع 
امللوك  مع  ولقائه  لل�صهيد، 
وزياراته  العرب،  والزعماء 
املتحدة  االأمم  ة  من�صّ واعتالئه  الفدائية،  للقواعد 
والوداع  والت�صييع  ال�صهري،  خطابه  اإلقاء  عند 

االأخري.
لو االأحزاب والقوى والف�صائل  وح�صر املعر�س ممثِّ
اللبنانية والفل�صطينية، واأمني  الوطنية واالإ�صالمية 
بريوت  "فتح" يف  "م.ت.ف" وحركة  ف�صائل  �صر 
املنطقة،  قيادة  واأع�صاء  عف�س  اأبو  �صمري  العميد 
والع�صكرية  التنظيمية  واالأُُطر  احلركية  واملكاتب 
"فتح"،  وزهرات  واأ�صبال  والك�ّصافة،  وال�صبابية، 
الوطني  "االأمن  وقوات  ال�صعبية،  اللجان  لو  وممثِّ

االأحمر  الهالل  جمعية  من  واأطباء  الفل�صطيني"، 
الفل�صطيني، وخمتار برج الرباجنة نبيل عبدالعزيز 
واأهايل  ووجهاء  وفاعليات  دين،  ورجال  احلركة، 

خميَّم برج الرباجنة.
ا جاء  اأبو عف�س، ممَّ للعميد �صمري  وقد كانت كلمٌة 
القائد  الغتيال  ع�صرة  الرابعة  الذكرى  "يف  فيها: 
نحتاُج  نِقُف يف حلظات حزينة  اأبو عّمار،  �س  املوؤ�صِّ
عليهما  اعتدنا  اللذين  و�صربه  جهده  اإىل  فيها 

دائًما".
وراعي  املوؤ�ص�صات  �صاحب  عّمار  "اأبو  واأ�صاف: 
كثرية،  اإجنازات  وله  والك�ّصافة  الزهرات  موؤ�ّص�صة 
كما  بكرامة،  ليعي�س  الفل�صطيني  ال�صعب  �صاعدت 
اأن�صاأ الهالل االأحمر الفل�صطيني الذي مل يتواَن عن 
الفل�صطيني  ال�صعب  لكلِّ  وامل�صاعدة  العون  يد  مدِّ 
واللبناين  الفل�صطيني  بني  ق  ُيفرِّ ومل  واللبناين، 
والعالقات  االإنتاجية  االأماكن  اأن�صاأ  كما  وال�صوري، 

الدولية مع كل ثورات العامل".
�صعب  نا  "اإنَّ وقال:  اللبناين  ال�صعب  اإىل  وتوّجه 
ال�صريف،  والقد�س  فل�صطني  جتاه  فقط  بو�صلتنا 
موؤّقتة،  اإقامة  فهي  لبنان،  يف  اإقامتنا  طالت  مهما 

و�صنعود اإىل القد�س، واأر�س القد�س املباركة".
الرباجنة  برج  خمّيم  اأنَّ  على  عف�س  اأبو  د  و�صدَّ
وجه  يف  منيع  �صد  هي  الفل�صطينية  واملخيَّمات 
الفل�صطيني  ال�صعب  �صدَّ  حتاك  التي  املوؤامرات 
العنوان  هي  "م.ت.ف"  اأنَّ  اإىل  ولفَت  وق�صيته، 
ال�صيا�صي واملعنوي واالقت�صادي لل�صعب الفل�صطيني 
لكلِّ  اجلامعة  احللقة  وهي  كاّفًة،  وجوده  اأنحاء  يف 

الفل�صطينيني.
وفل�شطني،  �لق�ّشام،  رو�شات:  �أحيت  بدورها 
ام �خلمي�ص  �لق�شَّ �لذكرى يف ملعب رو�شة  و�ملحّبة، 
2018/11/8، بدبكات ُفلكلورية تر�ثية ور�شومات 

تعبريية من �إعد�د �الأطفال.
املوؤ�ّص�صات يف بريوت حممد دبدوب  واألقى م�صوؤول 
د فيها وحدانية "م.ت.ف" ب�صفتها املمثِّل  كلمًة اأكَّ
د على اأنَّ  ال�صرعي الوحيد لل�ّصعب الفل�صطيني، و�صدَّ
البديلة ال يف  الدولة  يقبل  لن  الفل�صطيني  عب  "ال�صَّ

غّزة وال يف �صيناء وال يف اأيِّ مكان اآخر".
الرئي�س  راأ�صها  وعلى  الفل�صطينية،  القيادة  ا  وحيَّ
بالّرف�س  االإيجابي  موقفها  على  عّبا�س،  حممود 
اإنهاء  تعني  الأنَّها  القرن(،  لـ)�صفقة  القاطع 
ك  بتم�صُّ ُم�صيًدا  بالعودة  وحقهم  الالجئني  ق�صية 
الوطنية  بالّثوابت  الفل�صطينية  والقيادة  الرئي�س 

الفل�صطينية.
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م�شريًة  "فتح"  حركة  مت  نظَّ �لب�ص،  خميَّم  ففي 
 ،2018/11/11 �الأحد  حا�شدًة  جماهرييًة 
�لك�ّشافة  طو�بري  مها  تتقدَّ �ملخيَّم  �شو�رع  جابت 
على  �ل�شهد�ء  َور  و�شُ �لر�يات  وَحَمَلة  و�الأ�شبال 

وقع �أنا�شيد �لثورة �لفل�شطينية.
و�صارك يف امل�صرية ع�صو املجل�س الثوري حلركة 
"فتح" احلاج رفعت �صناعة، وع�صو قيادة حركة 
"فتح" - اإقليم لبنان اللواء حممد زيداين، واأمني 
�صر قيادة حركة "فتح" التنظيمية والع�صكرية يف 
واأع�صاء  عبداهلل  توفيق  العميد  �صور  منطقة 
الفل�صطينية  الف�صائل  لو  وممثِّ املنطقة،  قيادة 
والقوى واالأحزاب اللبنانية، وح�صد من الفعاليات 

اللبنانية والفل�صطينية.
وقبل انطالق امل�صرية األقى م�صوؤول اإعالم حركة 
كلمًة جاء  بقاعي  "فتح" يف منطقة �صور حممد 
يا�صر  ال�صهيد  زال  وما  ت  مرَّ عاًما   14" فيها: 
يعي�س  واحدة،  للحظة  ُيفارقنا  مل  معنا  عرفات 
معنا كلَّ تفا�صيل حياتنا، كيف ال وهو احلا�صر يف 
ُن�صاهد  اأبو مازن الذي  املواقف الوطنية للرئي�س 
ون�صاهد  نرى  نا  كاأنَّ املتحدة  االأمم  يف  مواقفه 
ال�صهيد عرفات عام 1974 يف االأمم املتحدة، لقد 
قالها الرئي�س اأبو مازن لالأحمق ترامب )ال( كما 

قالها ال�صهيد الرمز اأبو عّمار لكلينتون".
حلركة  الثوري  املجل�س  ع�صو  كلمة  كانت  ُثمَّ 

د فيها اأنَّ "عرفات  "فتح" احلاج رفعت �صناعة اأكَّ
هو  بل  ُمعنّي  لف�صيل  اأو  وحدها  لفتح  ملًكا  لي�س 

ملٌك لكلِّ ال�صعب الفل�صطيني". 
نقَل  عرفات  يا�صر  الرمز  ال�صهيد  "اإنَّ  وتابع: 
د  ال�صعب الفل�صطيني من م�صتنقع اللجوء والت�صرُّ
و�صنع  جديد،  وطني  ثوري  مناخ  اإىل  واملذّلة 
دولة  فلكلِّ  احلديث،  الع�صر  يف  ثورة  اأعظم 
رمز  وعرفات  والثوري  الوطني  رمزهم  و�صعب 

�صعبنا الفل�صطيني وثورته".
اأنَّ  ًدا  موؤكِّ امل�صاحلة  ق  تتحقَّ اأن  �صناعة  واأِمَل 
الوحدة الوطنية الفل�صطينية هي �صالح االنت�صار 
وفك  حقوقنا  واأخذ  ال�صهيوين  العدو  على 
ًدا على  اأهلنا يف قطاع غّزة، وُم�صدِّ احل�صار عن 
اأنَّ وحدة �صعبنا يف لبنان هي جزٌء ال يتجّزاأ من 

انت�صار اأهلنا يف الداخل الفل�صطيني.
وقال: "اإنَّ قطاع غّزة جزء من الوطن الفل�صطيني 
م، قد ينت�صر العدو نظريًّا يف بع�س  الذي ال ُيق�صَّ
�صعبنا  لكنَّ  اأمنيًة،  �صغوًطا  ويفر�س  املواقف 
الذي  القرار  �صاحب  وهو  ل،  ويبدِّ ُيغريِّ  َمن  هو 
وال�صعبية  الوطنية  باإرادته  وُيغرّي  �صينت�صر 
الإعادة ر�صم اخلارطة الفل�صطينية على كلِّ اأر�س 
د قبل  فل�صطني. وعلينا اأن نكون مع اأنف�صنا لنتوحَّ

فوات االأوان".
قطاع  بدون  دولة  وال  غّزة،  يف  دولة  "ال  واأردف: 

لرتامب  ولي�صت  لنا،  وفل�صطني  والقد�س،  غّزة 
معارك  مع  موعد  على  نحن  �صاأنها.  ر  ُيقرِّ حتى 
على  تعتمد  واأمريكا  الوطي�س،  �صديدة  �صتكون 
الإبقاء  االنق�صام  وا�صتمرار  امل�صاحلة  غياب 
قلنا  لقد  ُمتهاِلًكا.  �صعيًفا  الفل�صطيني  ال�صف 
نرتاجع  ولن  القرن(  ولـ)�صفقة  لرتامب  )ال( 
اأمام  نحُن  واليوم  باهظة.  الكلفة  كانت  مهما 
د ونفر�س امل�صاحلة  اختبار �صعب، فاإّما اأن نتوحَّ
القرن(  ُن�صِقط )�صفقة  واقعنا حتى  ا على  فر�صً

واإاّل فالعار �صوف ُيالحقنا".
ج اأمام  واأ�ِصَف لوقوف اأُّمتنا العربية موقَف املتفرِّ
د اأنَّ حماوالت اأمريكا تركيع  )�صفقة القرن(، واأكَّ
تنجح،  لن  املايل  احل�صار  عرب  و�صعبنا  قيادتنا 
االأر�س  القرار يف هذه  اأ�صحاب  "نحُن  واأ�صاف: 
قنا  اإنَّنا حقَّ �صة، ل�صنا يف موقع ال�صعف، بل  املقدَّ
كدولة  العامل  بنا  واعرتف  هائلة،  انت�صارات 
االعرتاف  العامل  على  وفر�صنا  االحتالل،  حتت 
و�صتبقى  املتحدة  االأمم  يف  ع�صًوا  بـ"م.ت.ف" 
حتى بعد اإقامة الدولة اإىل اأن تتحّقق عودة ال�صعب 

الفل�صطيني اإىل اأر�صه املباركة املقّد�صة".
عرفات  يا�صر  ال�صهيد  مبزايا  �صناعة  ه  ونوَّ
اجلي�س  هزمية  من  نه  ومتكُّ الن�صالية،  وم�صريته 
عن  ث  وحتدَّ الكرامة،  معركة  يف  االإ�صرائيلي 
مع  تعاطت  التي  القيادية  و�صخ�صّيته  رمزّيته 

ًكا بو�شاياه ونهجه، �سور ا ز�دتهم �إ�شر�ًر� ومت�شُّ تاأكيًد� على �أنَّ �شنو�ت غيابه مل تَنل من عزميتهم و�إنَّ
وعهًد� على �مل�شي قدًما نحو �لّتحرير و�إقامة دولتنا �مل�شتقّلة خلَف رّبان �شفينة �لوطن �لرئي�ص 
عات منطقة �شور م�شري�ٍت وفعالياٍت حا�شدًة يف ذكرى مرور  حممود عّبا�ص، �َشِهَدت خميَّمات وجتمُّ

�أربعة ع�شر عاًما على ��شت�شهاد �لقائد �لّرمز يا�شر عرفات.
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وبرتكيز  باإيجابية  كافًة  الفل�صطينية  الف�صائل 
على الوحدة الوطنية.

الفل�صطيني  الوطني  بالقرار  ك  التم�صُّ د  واأكَّ
امل�صتقل، وقال: "لن نبيَع قرارنا الفل�صطيني الأّية 
جهٍة من اجلهات، ونحن على العهد باقون، وما 

�صوؤوننا،  يف  ل  تتدخَّ ال  اأن  االأمة  هذه  من  نريده 
و"م.ت.ف"  بلد،  اأي  �صوؤون  ل يف  نتدخَّ لن  ونحن 
كانت و�صتبقى �صلبًة وقويًة يف وجه كلِّ حماوالت 

التدمري والطم�س".
ويف خميَّم �لر�شيدية، �أُقيَم حاجز حمّبٍة �الأحد 
َور �ل�شهيد يا�شر  َعت �شُ 2018/11/11، حيُث ُوزِّ

مور على �ل�شّيار�ت �ملاّرة. عرفات و�لتُّ
 - "فتح"  حركة  قيادة  ع�صو  احل�صور  م  وتقدَّ
اإقليم لبنان يو�صف زمزم، وقائد مع�صكر ال�صهيد 
يا�صر عرفات للتدريب العميد اأبو حممد فخري، 
واأع�صاء قيادة منطقة �صور التنظيمية، واأع�صاء 
"فتح"،  ّباط حركة  �صعبة الر�صيدية، وكوادر و�صُ
"م.ت.ف"،  ف�صائل  عن  ممثِّلني  جانب  اإىل 
وف�صيلة ال�صيَخني �صعيد قا�صم واأبو علي قدورة، 

واملراأة  للطالب  احلركية  املكاتب  ومب�صاركة 
الر�صيدية،  �صعبة  يف  االجتماعي  العمل  وجلنة 

ونادي اإميان حجو، وح�صٍد من االأهايل.
كما �أقامت قو�ت "�الأمن �لوطني �لفل�شطيني" - 
�ملخيَّم  مدخل  عند  حمّبٍة  حاجَز  �لّدفاع  وحدة 
عن  �حللوى  خالله  ُوزِّعت 
عّمار،  �أبو  �ل�شهيد  روح 
وذلك بح�شور قائد وحدة 
م حامت ك�ّشاب،  �لدفاع �ملقدَّ
�شعيد  �ل�شيَخني  وف�شيلة 

قا�شم و�أبو علي قدورة.
اأطفال  اأحيا  بدورهم، 
رو�صة ال�صهيد �صالح خلف 
تربويٍة  بن�صاطاٍت  الذكرى 

متنّوعٍة.
ويف خميَّم �لربج �ل�شمايل، 
مت حركة "فتح" م�شريًة  نظَّ
جماهرييًة حا�شدًة بح�صور 
�صور  منطقة  قيادة  ع�صو 
�صهاب،  اأبو  جالل  العميد 
"االأمن  قوات  وقائد 
يف  الفل�صطيني"  الوطني 
طالل،  العبد  اأبو  املخيَّم 
والقوى  الف�صائل  لي  وممثِّ
وجمعيات  الفل�صطينية، 
واأندية  وموؤ�ّص�صات 
لبنانية  وفعاليات  وجلان 
واإعالميني،  وفل�صطينية، 
وح�صد  ال�صهداء،  وعوائل 

غفري من جماهري �صعبنا يف الربج ال�صمايل.
األقاها  "فتح"  حلركة  كلمة  كانت  وباملنا�صبة 
ع�صو قيادة �صعبة خميَّم الربج ال�صمايل م�صوؤول 
"يا�صر  ا جاء فيها:  اأبو �صهاب ممَّ االإعالم با�صل 
الفل�صطينية  الثورة  �س  اأ�صَّ الذي  هو  عرفات 
دين  ل �صعبنا الفل�صطيني من ُم�صرَّ املعا�صرة، وحوَّ
تائهني اإىل ُمقاِتلني وثّوار �صد العدو ال�صهيوين، 
َعَرَفها  ظاهرة  واأنبل  اأ�صرف  الثورة  هذه  فكانت 
التاريخ. �صّيدي اأبا عّمار ها هي جماهري �صعبك 
ون�صاء  ورجال  وزهرات  اأ�صبال  من  الفل�صطيني 
لدمائك  والَق�َصم  الَعهَد  دوا  لُيَجدِّ اليوم  يِقفون 
الزكية، فاأنَت من علَّمتنا معنى االنتماء للوطن".

يف  الفل�صطيني  ال�ّصعب  وقوَف  �صهاب  اأبو  د  واأكَّ
عّبا�س  حممود  الرئي�س  فخامة  خلف  لبنان 

خليفة ال�صهيد يا�صر عرفات االأمني املوؤمتن على 
الو�صايا والثوابت، والذي يخو�س اأ�صر�س املالحم 
االأمريكية  االإدارة  وجه  يف  ال�صيا�صية  البطولية 
وُحلفائها، ويقول )ال( لرتامب ولـ)�صفقة القرن( 

حُماِفًظا على مدر�صة يا�صر عرفات.
لتجوب  اجلماهريية  امل�صرية  انطلقت  وبعدها 
مها الَعلم الفل�صطيني ورايات  �صوارع املخيَّم يتقدَّ
عرفات،  يا�صر  الرمز  ال�صهيد  َور  و�صُ العا�صفة، 
االأ�صبال  وموؤ�ص�صة  عّبا�س،  حممود  والرئي�س 
�صعبنا  وجماهري  املو�صيقية،  وفرقتها  والفتّوة، 
هتافات  و�صط  االإعالم،  و�صّيارة  الفل�صطيني، 

وطنية.
�شور  منطقة  قيادة  "فتح"-  حركة  مت  نظَّ كما 
و�شعبة خمّيم �لربج �ل�شمايل حاجز حمّبٍة عند 
م�صوؤول  بح�صور  للذكرى،  اإحياًء  �ملخيَّم،  مدخل 
حممد  �صور  منطقة  يف  "فتح"  حركة  اإعالم 
ال�صمايل،  الربج  خميَّم  �ُصعبة  واأع�صاء  بقاعي، 
املراأة  ومكتب  احلركي،  الطاّلبي  واملكتب 
وفرقتها  والفتّوة  االأ�صبال  �صة  وموؤ�صَّ احلركي، 

املو�صيقية، واللجنة االإعالمية.
وقد ُرِفَعت االأعالم الفل�صطينية ورايات العا�صفة، 
حممود  والرئي�س  عرفات،  يا�صر  ال�صهيد  َور  و�صُ
الفرقة  وعزفت  املخّيم،  مدخل  عند  عبا�س 

املو�صيقية معزوفات وطنية.
�شور  منطقة  يف  �حلركية  �ملوؤ�ّش�شات  مت  نظَّ كما 
يف  عرفات  يا�شر  �لقائد  لل�شهيد  َوٍر  �شُ معر�ص 

قاعة �ل�شهيد عمر عبد�لكرمي. 
األقى م�صوؤول املوؤ�ّص�صات احلركية  وقبل االفتتاح، 
ب  فرحَّ "فتح"،  حركة  كلمة  �صعيد  نادر  �صور  يف 
د العهد والوعد لدماء  باحل�صور الذي جاء ليُجدِّ
يا�صر  الرمز  ال�صهيد  مقّدمهم  ويف  ال�صهداء، 

عرفات.
وقال: "هذا املعر�س هو اأقل واجب مّنا جتاه من 
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له  اأجل فل�صطني، ويف كلِّ �صورٍة  م حياته من  قدَّ
ع�صرات احلكايا والروايات لهذه امل�صرية املعّطرة 

بال�صموخ والكربياء."
الثابت  عّبا�س  حممود  الرئي�س  فخامة  ا  حيَّ كما 
التحّديات  وجه  يف  امد  وال�صّ الثوابت  على 

واملوؤامرات.
وبعدها افتتح املعر�س ع�صَوا قيادة حركة "فتح" 
واأبو  �صهاب  اأبو  جالل  العميد  �صور  منطقة  يف 
لون عن ف�صائل "م.ت.ف"،  حممد قا�صم، وممثِّ
وقوى التحالف، وهيئة التوجيه ال�صيا�صي واملعنوي، 
وعدد  وموؤ�ص�صات،  وجمعيات،  ال�صعبية،  واللجان 

من الفعاليات، واأهايل خميَّم الربج ال�صمايل.
اإقليم  "فتح" -  وزاَر املعر�س ع�صو قيادة حركة 
لبنان اأبو اأحمد زيداين، واأمني �صر حركة "فتح" 
عبداهلل  توفيق  العميد  "م.ت.ف"  وف�صائل 
واأع�صاء قيادة املنطقة، واملكتب احلركي للمراأة 
�صعبنا  من  وجماهري  واإعالميون  �صور،  يف 

الفل�صطيني يف املخيَّم واجلوار.
حممد  الفل�صطيني  الفّنان  املعر�س  يف  و�صارَك 
عرفات  يا�صر  للرئي�س  فنيٍة  بلوحاٍت  يا�صني 

ولوحاٍت وطنّيٍة.
"بالطة"،  رو�شة  مت  نظَّ �لقا�شمية،  ع  جتمُّ ويف 
�لفل�شطينية،  للمر�أة  �لعام  لالحتاد  �لتابعة 
جابت   ،2018/11/11 �الأحد  لُطاّلبها،  م�شريًة 
مها االأطفال حاملني اأعالم  ع يتقدَّ طرقات التجمُّ
عرفات،  يا�صر  الرمز  ال�صهيد  َور  و�صُ فل�صطني 
القا�صم  حنان  الرو�صة  م�صرفة  من  ومب�صاركٍة 

واملعلِّمات وبع�س االأهايل.
وباملنا�صبة، األقت م�صرفة الرو�صة حنان القا�صم 
ع�صرة  الرابعة  الذكرى  "تاأتي  فيها:  قالت  كلمًة 
ال�صت�صهاد الرمز اأبو عّمار والق�صية الفل�صطينية 
داخلية  موؤامرات  من  مراحلها  اأ�صعب  يف  مترُّ 
ال�صهيوين.  الكيان  مع  علني  وتطبيع  وخارجية 

الثوابت  على  الثابت  بالرئي�س  االأمل  يبقى  لكن 
الق�صية  يقود  الذي  عّبا�س  حممود  القائد 

الفل�صطينية يف اأ�صعب ظروفها".
ل�صهدائنا  واخللود  "املجُد  قائلًة:  وختمت 

على  مناراتنا  االأبرار 
والعودة  التحرير  طريق 
الفل�صطينية  الدولة  واإقامة 
امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س 

ال�صريف".
�ل�شربيحا،  ع  جتمُّ ويف 
 - "فتح"  حركة  مت  نظَّ
م�شرية  �ل�شاحل  �ُشعبة 
ُرِفَعت خاللها �شور  �شموع 
يا�شر  �لرمز  �ل�ّشهيد 
�لقائد  و�لرئي�ص  عرفات 
و�أعالم  عّبا�ص،  حممود 
حركة  ور�يات  فل�شطني، 

"فتح".
الك�ّصافة  م�صوؤول  واألقى 
الفل�صطينية  واملر�صدات 
جاء  كلمًة  هّزاع  ح�ّصان 
عاًما  ع�صر  "اأربعة  فيها: 
ومل تِغب �صم�صك يا �صّيد 
ع�صر  اأربعة  ال�صهداء، 
عاًما وما زلنا ن�صري على 
و�صعتها  التي  الثوابت 
دربك  رفيق  عليها  و�صار 
َنْ  مازن.  اأبو  الرئي�س 
قرير العني �صّيدي فق�َصًما 
اإنَّ االأجّنة يف اأرحام ن�صاء 
ِبا�صمك،  ُتنادي  فل�صطني 
كالمك  دون  ُيردِّ واأبناوؤنا 
�صهداء  رايحني  عالقد�س 
ما  جبل  ويا  باملاليني، 
و�صهيًدا  ريح،  يهّزك 
وكذلك  �صهيًدا.  �صهيًدا 
دون كالمك:  اأ�صبالنا ُيردِّ
)�صريفع �صبل من اأ�صبالنا 
اأو زهرة من زهراتنا َعلم 

فل�صطني فوق ماآذن وكنائ�س القد�س ال�صريف 
�صاء من �صاء واأبى من اأبى، واللي م�س عاجُبه 

ي�صرب من بحر غّزة(".
�لتابعة  "�ل�شاطئ"،  رو�شة  مت  نظَّ كذلك 

م�شريًة  �لفل�شطينية،  للمر�أة  �لعام  لالحتاد 
خاللها  وُرِفَعت  �ل�شربيحا،  �شو�رع  يف  جالت 
عرفات  يا�صر  ال�صهيد  الرئي�س  َور  �صُ
ال�صبت  عّبا�س،  حممود  القائد  والرئي�س 

.2018/11/10
ال�صادق  ان�صراح  الرو�صة  م�صرفة  ثت  وحتدَّ
يا�صر عرفات وعن  الرمز  الرئي�س  تاريخ  عن 

اأبرز حمّطاته الن�صالية والكفاحية.
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وعلى  باقون  عهدك  على  �لثورة  "يا�شر  �شعار  حتت 
ا  مت حركة "فتح" مهرجاًنا �شيا�شيًّ نهجك ما�شون" نظَّ
قاعة  يف   ،2018/11/10 �ل�شبت  حا�شًد�  ا  جماهرييًّ

مركز �ل�شهيد معروف �شعد �لثقايف يف مدينة �شيد�.
و�صارك يف املهرجان اأمني �صر حركة "فتح" وف�صائل 
العردات،  اأبو  اللبنانية فتحي  ال�صاحة  "م.ت.ف" يف 
و�صعادة النائب يف الربملان اللبناين اأمني عام التنظيم 
حركة  �صر  واأمني  �صعد،  د.اأ�صامة  النا�صري  ال�صعبي 
قيادة  واأع�صاء  فّيا�س  لبنان ح�صني  "فتح" – اإقليم 
االإقليم، وقيادة وكوادر حركة "فتح" يف منطقة �صيدا 
الوطني  "االأمن  قوات  وقيادة  التنظيمية،  و�ُصَعبها 
الفل�صطيني" يف �صيدا، والقوة امل�صرتكة الفل�صطينية 
عن  لون  وممثِّ الع�صكرية،  والكوادر  احللوة،  عني  يف 
الفل�صطينية  القوى  وحتالف  "م.ت.ف"  ف�صائل 
واالإ�صالمية  الوطنية  والف�صائل  واالأحزاب  والقوى 
ال�صخ�صيات  من  وح�صد  واللبنانية،  الفل�صطينية 
واملرجعيات ال�صيا�صية والدينية واالجتماعية اللبنانية 
موؤ�ص�صة  عن  ممثِّلني  جانب  اإىل  والفل�صطينية، 
لبنان،  يف  واجلرحى  ال�صهداء  اأُ�َصر  �صوؤون  رعاية 
ال�صعبية،  مات  واملنظَّ واالحتادات،  ال�صعبية،  واللجان 
�صيدا  مدينة  من  غفرية  وجماهري  و"االأونروا"، 

وخمّيَمي عني احللوة واملية ومية، واإقليم اخلروب.
ها  موجِّ �صعد  د.اأ�صامة  النائب  �صعادة  ث  حتدَّ بدايًة 
التاريخي  القائد  ذكرى  واالإكبار يف  االإجالل  حتّيات 
"فتح" والثورة الفل�صطينية املعا�صرة العربي  حلركة 
اأجل  من  عمره  اأفنى  الذي  عرفات،  يا�صر  والعاملي، 
وعا�صمتها  امل�صتقلة  الدولة  واإقامة  والعودة  التحرير 

االأبدية القد�س.
اللبناين  الن�صايل  التالحم  �صيدا  من  ا  حيَّ كما 
والفل�صطيني، والكفاح التاريخي امل�صرَتك �صد العدو 
التنظيم  منا�صلي  ِبا�صم  ه  ووجَّ وعمالئه،  ال�صهيوين 
اللبنانية  الوطنية  القوى  و�صائر  النا�صري  ال�صعبي 

األف حتّية اإىل ال�صهيد يا�صر عرفات.
ق د.�صعد اإىل ما يواجهه ال�صعب الفل�صطيني من  وتطرَّ
ال�صهيوين  االأمريكي  العدوان  قوى  ِقَبل  من  ت�صعيد 
اال�صتعمار  اأنَّ  د  واأكَّ وحا�صره،  وجوده  ت�صتهدف  التي 
االأمريكي والعدو ال�صهيوين واالأنظمة الرجعية والقوى 
ط واحد  لون حلًفا واحًدا من اأجل خمطَّ االإرهابية ُي�صكِّ
هو ت�صفية الق�صية الفل�صطينية والهيمنة على البالد 

العربية وتق�صيمها.
الف�صائل  خمتلف  بني  الوحدة  اإجناز  اإىل  ودعا 
اإىل  دعا  كما  والعودة.  التحرير  برنامج  راية  حتت 

ر يف العامل  تعزيز العالقات بني قوى املقاومة والتحرُّ
على  قادرًة  لتكون  �صفوفها،  توحيد  واإىل  العربي، 

مواجهة املوؤامرات.
املخيَّمات  به  متيَّزت  الذي  الكفاحي  بالدور  ه  ونوَّ
ال�صعب  لكفاح  رئي�صة  كروافد  لبنان  يف  الفل�صطينية 
ال�صالح  تنظيم  اأهميَّة  على  د  و�صدَّ الفل�صطيني، 
بالتن�صيق  املخّيمات  داخل  االأمن  وحفظ  الفل�صطيني 
عينه  االآن  يف  الفًتا  اللبنانية  االأمنية  االأجهزة  مع 
املدنية  احلقوق  اللبنانية  الدولة  منح  �صرورة  اإىل 

واالإن�صانية للفل�صطينيني يف لبنان.
اأبو  فتحي  اللواء  ال�صاحة  �صر  اأمني  األقى  وبعدها 
امل�صريية  االأو�صاع  فيها  ا�صتعر�َس  كلمًة  العردات 
واالإقليمية  العربية  ُعد  ال�صُّ على  الكربى  والتحّوالت 
والدولية، وما تواجهه الق�صية الفل�صطينية يف اأخطر 
مراحلها من عدواٍن ا�صتيطاينٍّ �صهيوينٍّ مدعوٍم من 
العربي  العامل  وان�صغاِل  ترامب، يف ظلِّ �صمِت  اإدارة 
واالإ�صالمي باأزماته الداخلية، واأ�صاد ب�صمود ال�صعب 
كه بالثوابت الوطنية والتفافه حول  الفل�صطيني ومت�صُّ

قيادته ال�صرعية.
اأنَّ م�صروع يا�صر عرفات والقيادة  اأبو العردات  د  واأكَّ
التاريخية حلركة "فتح" كان اأ�صعب واأخطر م�صروع 

�عتز�ًز� بالقائد �ال�شتثنائي يا�شر عرفات �لذي حافَظ على �لُهوّية �لفل�شطينية و�لقر�ر �لوطني �سيدا
ع�شرة  �لر�بعة  �لذكرى  �شيد�  خميَّمات  جماهري  �أحيت  حياته،  يف  حلظة  �آخر  حتى  �مل�شتقل 
�لرئي�ص  درِبِه  رفيِق  خلَف  عليه  �شار  �لذي  �لنهج  نف�ص  مو��شلة  على  �إّياه  ُمعاهدًة  ال�شت�شهاده 

لب يف وجه كّل �ملوؤ�مر�ت �لتي ت�شتهدف ق�شّيتنا. حممود عّبا�ص �جلد�ر �ل�شّ
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�صيا�صي يف املنطقة العربية اإذ كان جُمرًبا على ال�صري 
البرتول الذي ميثِّل م�صالح  االألغام ب�صبب  يف حقول 
الدول الغربية، ويف ظلِّ وجود )اإ�صرائيل( التي حتمي 
م�صالح الغرب، ولفت اإىل اأنَّ الرئي�س ال�صهيد انطلق 
اإىل  فل�صطني  اإعادة  وا�صتطاع  و�صالبة،  �صجاعة  بكلِّ 
خطابه  بعد  ة  وخا�صّ العاملية،  ال�صيا�صية  اخلريطة 

ال�صهري يف االأمم املتحدة عام 1974.
التي  االأمريكية  االإدارة  العردات موقف  اأبو  وا�صتنكَر 
حتاول ت�صفية الق�صية الفل�صطينية خُماِلفًة قرارات 
ذات  والقرارات  الدويل  والقانون  الدولية  ال�صرعية 
الرئي�س  اأنَّ  اإىل  ًها  منوِّ الفل�صطينية  بالق�صية  لة  ال�صِّ
د  حممود عّبا�س وال�صعب الفل�صطيني بكلِّ ف�صائله اأكَّ
رف�َس كلِّ االإجراءات والقوانني العن�صرية ال�صهيونية 
االإدارة  مع  العالقات  قطع  قرار  واتَّخذ  واالأمريكية، 

االأمريكية.
واأ�صار اإىل دعم ال�صعب الفل�صطيني لقرارات املجل�س 
واملجل�َصني  "فتح"  حلركة  املركزية  واللجنة  الثوري 
طرحها  التي  الرئي�س  ومبادرة  واملركزي  الوطني 
وطالب   ،2018/2/20 يف  الدويل  االأمن  جمل�س  يف 
دولة  بحق  �صارمة  اإجراءات  باتِّخاذ  الدويل  املجتمع 
رات  مبقرَّ لاللتزام  العربية  الدول  ودعا  االحتالل، 
القمم العربية، وتاأمني �صبكة اأمان مالية واقت�صادية 

لل�صعب الفل�صطيني.
كلِّ  بذل  اإىل  الوطنية  والف�صائل  القوى  دعا  كما 
ك  ًدا التم�صُّ طاقاتها ال�صتنها�س املقاومة ال�صعبية موؤكِّ
مبقاومة االحتالل باأ�صكالها كاّفًة َوْفًقا للقانون الدويل، 
ال�صيا�صي  للتطبيع  القاطع  الرف�س  على  ًدا  وُم�صدِّ

واالقت�صادي والثقايف مع الكيان ال�صهيوين.
الوطنية  امل�صاحلة  اإجناز  على  العمل  �صرورة  د  واأكَّ
ل  تتحمَّ "حما�س"  حركة  اأنَّ  اإىل  الفًتا  الفل�صطينية 
االتفاقيات  كلِّ  بتنفيذ  االلتزام  عدم  عن  امل�صوؤولية 
ف�صل  ال�صرعية  القيادة  رف�س  على  د  و�صدَّ ال�صابقة. 
م�صاريع  من  يت�صاوق  وما  الغربية،  ال�صفة  عن  غّزة 
بني  بتهدئة  و)اإ�صرائيل(  "حما�س"  بني  ذلك  مع 

الطرفني، وبناء ميناء ومطار خارج حدود فل�صطني، 
ر امل�صروع الوطني. باعتبار ذلك ُيدمِّ

ك حركة "فتح"  د اأبو العردات التـاأكيد على مت�صُّ وجدَّ
وباملبادرة  الوطنية  بالوحدة 
الوجود  حلماية  املوّحدة 
الفل�صطيني يف لبنان وااللتزام 
الفل�صطيني  العمل  بوثيقة 
حتت  كانت  والتي  امل�صرَتك، 
النواب  جمل�س  رئي�س  رعاية 

اللبناين نبيه بري.
اللبنانية  املرجعيات  و�صكر 
ونواب  والع�صكرية،  الر�صمية 
واأهايل  ومرجعّياتها،  �صيدا 
بلدة املية ومية، على حر�صهم 
واأهله،  املية ومية  على خميَّم 
معاجلة  �صرورة  على  د  و�صدَّ
الفل�صطينيني  الالجئني  ملف 
�صيا�صي  لبنان من منظور  يف 
وقانوين واإن�صاين، ورفع الغنب 
احلقوق  ومنحهم  عنهم، 

املدنية واالإن�صانية.
حركة  �إعالم  �أحيا  بدوره، 
�لطاّلبي  و�ملكتب  "فتح" 
�شيد�  �شعبة  يف  �حلركي 
عن  �لتمور  بتوزيع  �لذكرى 
يا�شر  �لقائد  �ل�شهيد  روح 
�صيارة  وت�صيري  عرفات، 

بثَّت  �صوت  ات  ُمكربِّ تعلوها 
االأنا�صيد الثورية يف اأحياء مدينة �صيدا، يوم ال�صبت 

.2018/11/10
ت حركة "فتح" - �شعبة  ويف خميَّم عني �حللوة، عر�شَ
ها، تناول حمطات  ا �أمام مقرِّ عني �حللوة فيلًما وثائقيًّ
اأمني  بح�صور  يا�صر عرفات،  ال�صهيد  حياة  مهّمة يف 
منطقة  يف  "م.ت.ف"  وف�صائل  "فتح"  حركة  �صر 

"االأمن  قوات  وقائد  �صبايطة،  ماهر  العميد  �صيدا 
اأبو  العميد  �صيدا  منطقة  يف  الفل�صطيني"  الوطني 
احللوة  عني  �صعبة  �صر  واأمني  العرمو�صي،  اأ�صرف 

وطاّلب  وكوادرها،  عبة  ال�صُّ واأع�صاء  ميعاري  نا�صر 
وكوادر املكتب الطالبي احلركي يف ال�صعبة، وجماهري 

من اأهايل املخيَّم.
�شيد�  منطقة  يف  للمر�أة  �حلركي  �ملكتب  م  نظَّ كما 
�الثنني  للم�شنني  �الأمل  مركز  يف  ا  دينًيّ �حتفااًل 
كر  الذِّ من  اآيات  خالله  ُقِرَئت   ،2018/11/12
يا�صر  ال�صهيد  روح  عن  الدينية  والتوا�صيح  احلكيم 

عرفات الطاهرة.
"فتح"-اإقليم  حركة  قيادة  ع�صوا  االحتفال  وح�صر 
حركة  �صر  واأمني  �صهابي،  واآمال  ربيع  زهرة  لبنان 
"فتح" يف منطقة �صيدا العميد ماهر �صبايطة واأع�صاء 
وقائد  التنظيمية،  �ُصَعبها  �صر  واأمناء  املنطقة  قيادة 
قوات "االأمن الوطني الفل�صطيني" يف منطقة �صيدا 
احلركية،  واملكاتب  العرمو�صي،  اأ�صرف  اأبو  العميد 
"م.ت.ف" يف  ف�صائل  يف  الن�صوية  االأطر  وممثِّالت 
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منطقة �صيدا، واللجان ال�صعبية، واملوؤ�ّص�صات الثقافية 
واالجتماعية يف خميَّم عني احللوة.

منطقة  يف  للمراأة  احلركي  املكتب  �صر  اأمينة  واألقت 
ثت فيها عن م�صرية  �صيدا اأم عامر �صبايطة كلمًة حتدَّ
دت اأنَّه القائد الذي كان  يا�صر عرفات الن�صالية، واأكَّ

د والقتل واالإرهاب، وقال:  منا�صاًل رغم الظلم والت�صرُّ
)اإنَّ حركة "فتح" ُوِجَدت لتبقى وتنت�صر(.

وقالت: "االحتالل ال�صهيوين حاول اغتيال اأبو عّمار 
�صُينهي احللم  بقتله  باأنَّه  منه  اعتقاًدا  اأكرث من مرة 
الفل�صطيني، ويك�صر اإرادة �صعبنا، ولكنَّ اأبا عّمار بقي 
�س  ُتَدرَّ و�صريته  فل�صطيني،  طفل  كلِّ  روح  يف  خالًدا 

جياًل بعد جيل.
اإىل  وختمت كلمتها بتوجيه حتّيات االإجالل واالإكبار 
احُلّرّية  راجيًة  عرفات  يا�صر  القائد  ال�صهيد  روح 

لالأ�صرى، وال�صفاء للجرحى.
اأبو  لل�صهيد  ُمهَداًة  ق�صيدًة  عبداهلل  اأميمة  األقت  ُثمَّ 

عّمار.
من جهته، �أقام �ملكتب �حلركي �لك�شفي - �شعبة عني 
 ،2018/11/11 �الأحد  يوم  حمّبة  حو�جز  �حللوة 

ال�صهيد  روح  عن  والقهوة  التمور  الك�ّصافة  ع  وزَّ حيُث 
على املاّرة اأمام مقرِّ ال�صعبة.

هيدة هـدى �شـعالن، �لتابعة  مت رو�شة �ل�شَّ بدورها، نظَّ
ا  تربويًّ ن�شاًطا  �لفل�شطينية،  للمر�أة  �لعام  لالحتاد 
الرو�صة  م�صرفة  نائب  واإ�صراف  مب�صاركة  ا،  وطنيًّ
واملرّبيات،  �صليمان  عبري 

اخلمي�س 2018/11/8.
تعريف  الن�صاط  ن  وت�صمَّ
املنا�صبة،  برمزية  االأطفال 
فل�صطني  َعلم  ور�صم 
وجوههم،  على  وخريطتها 
من  وطنية  ر�صومات  وتلوين 
َور  �صُ ورفع  املنا�صبة،  وحي 
عرفات  يا�صر  الرمز  ال�صهيد 
عّبا�س،  حممود  والرئي�س 
وقع  على  فل�صطني،  واأعالم 
الفل�صطيني  الوطني  الن�صيد 
الثورية  الوطنية  واالأغاين 
والهتافات  الفل�صطينية 
وقـراءة  والقد�س،  لفل�صطني 
يا�صر  ال�صهيد  لروح  الفاحتة 

عرفات.
وفٌد  وزَّع  للذكرى،  و�إحياًء 
برير  نبيلة  موؤ�ش�شة  من 
�لثقافية،  �الجتماعية 
"فتح"،  حلركة  �لتابعة 
التمر"  "كعك  من  كميات 
املجتمعية  املوؤ�ّص�صات  على 
واملقّرات  واملكاتب  الرتبوية، 
واملوؤ�ص�صات احلركية، والقوة امل�صرتكة، واالحتاد العام 
للمراأة الفل�صطينية، واللِّجان ال�صعبية الفل�صطينية يف 

املخيَّم.
عليا  ال�صيدة  برير  نبيلة  موؤ�ص�صة  مديرة  الوفُد  و�صمَّ 
قا�صـم، وامل�صرفة على الرو�صة املرّبية نهى اخلطيب، 
اأبو  عليا  املعّلمة  الدرا�صي  التدعيم  برنامج  وم�صوؤولة 
علي، وم�صوؤولة ق�صم احل�صانة املرّبية هيام حوراين، 

وعدًدا من اأطفال الرو�صة.
ويف خميَّم �ملية ومية، اأحيت حركة "فتح" - �صعبة 
 – الفل�صطيني"  الوطني  "االأمن  وقوات  ومية  املية 
يف  حا�صٍد  ومهرجاٍن  مب�صريٍة  الذكرى  �صيدا  منطقة 

املخيَّم االأحد 2018/11/11.
�صّباط  و�صف  جنود  مها  يتقدَّ امل�صريُة  انطلقت  فقد 
من  الفل�صطيني"  الوطني  "االأمن  قوات  و�صّباط 

اأمام مكتب �صعبة املية ومية و�صواًل اإىل ملعب ال�صهيد 
فيه  احت�صدت  مهرجاٌن  م  ُنظِّ حيُث  احل�صيني  في�صل 

جماهري �صعبنا على وقع االأنا�صيد واالأغاين الثورية.
"فتح" – اإقليم  م احل�صور ع�صوا قيادة حركة  وتقدَّ
ال�صعالن،  اإياد  واأبو  العينني  اأبو  د.ريا�س  لبنان 
واأع�صاء قيادة حركة "فتح" يف منطقة �صيدا واأمناء 
وقائد  وكوادرها،  واأع�صاوؤها  التنظيمية  �ُصَعبها  �صر 
قوات "االأمن الوطني الفل�صطيني" يف منطقة �صيدا 
من  وفٍد  راأ�س  على  العرمو�صي  اأ�صرف  اأبو  العميد 
االأمن الوطني، واملكاتب احلركية للك�ّصافة واالأ�صبال 
لو ف�صائل  والطاّلب واملراأة يف �ُصعبة املية ومية، وممثِّ
من  كبري  وح�صد  ال�صعبية،  واللجان  "م.ت.ف"، 

جماهري �صعبنا يف املية ومية.
وقد األقى اأمني �صر حركة "فتح" – �صعبة املية ومية 
فيها  ث  حتدَّ املنا�صبة  وحي  من  كلمًة  الدّنان  غالب 
عن عظمة وماآثر ال�صهيد الرمز يا�صر عرفات، وعن 
لقوات  وت�صديهم  الداخل  يف  �صعبنا  اأبناء  بطوالت 
الوحدة  اإجناز  اإىل  ودعا  االإ�صرائيلي،  االحتالل 
الوطنّية  اأهدافنا  لتحقيق  وقت  اأ�صرع  يف  الوطنية 
القد�س  وعا�صمتها  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  باإقامة 

ال�صريف.
يا�صر  ال�صهيد  الرئي�س  باإجنازات  الدّنان  ه  ونوَّ
ٌك  متم�صِّ عّبا�س  حممود  الرئي�س  اأنَّ  د  واأكَّ عرفات، 
"اأبو  ال�صهيد  اأجلها  من  ا�صت�صهد  التي  بالثوابت 

عمار".
�لوطني  "�الأمن  وقو�ت  "فتح"  حركة  �أ�شاءت  كما 
�لفل�شطيني" �ل�شموع م�شاء �ل�شبت 2018/11/10، 
على اأطراف الطرقات يف جميع اأحياء املخيَّم على 
هيد الرمز يا�صر  َور ال�صَّ وقِع االأغاين الثَّورية ورفِع �صُ
عرفات و�صهداء الثَّورة والن�صال الفل�صطيني تخليًدا 

لذكراه.
"فتح"-  حركة  اأقامت  فقد  �خلروب،  �إقليم  يف  ا  �أمَّ
منطقة  يف  حمّبٍة  حاجز  اخلروب  اإقليم  �صعبة 
�صبلني-وادي الزينة االأحد 2018/11/11، بح�صور 
كروم،  ع�صام  العقيد  عبة  ال�صُّ �صر  اأمني  وم�صاركة 
للمراأة مرمي اخلطيب،  املكتب احلركي  �صر  واأمينة 
والقادة الك�صفيني لينا اأيوب وحممد ال�صغري وندمية 

ندوة وجهاد عبا�صي، وجمموعة من ك�ّصافة العودة.
يا�صر  ال�صهيد  َور  �صُ املاّرة  على  امل�صاركون  ع  ووزَّ
ن نبذًة عن حياته وم�صرية  عرفات مع منا�صري تت�صمَّ
ن�صاله، والتمور عن روحه الطاهرة، فيما �صَدَحت 
ات ال�صوت باأنا�صيد الثورة الفل�صطينية، حيث  ُمكربِّ

ا تفاعل اأبناء املنطقة مع الذكرى. بدا جلًيّ
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"فتح"  حركة  مت  نظَّ �لبارد،  نهر  خميَّم  ففي 
 ،2018/11/11 �الأحد  ا  جماهرييًّ مهرجاًنا 
ح�صره اأمني �صر حركة "فتح" - اإقليم لبنان ح�صني 
لو  وممثِّ ربيع،  زهرة  االإقليم  قيادة  وع�صو  فّيا�س، 
اللبنانية،  واالأحزاب  والقوى  الفل�صطينية  الف�صائل 
من  وريا�صية  اجتماعية  وفعاليات  دين،  ورجال 

خمّيمات ال�صمال واملنية وطرابا�س وعّكار.
احلركي  الطاّلبي  املكتب  �صر  اأمني  املهرجان  م  وقدَّ
الكلمة  وكانت  ح�صني،  حممود  البارد  نهر  ل�صعبة 
ال�صيخ  ف�صيلة  عّكار  اأوقاف  دائرة  لرئي�س  االأوىل 
د.مالك جديدة جاء فيها: "اإخواين يف حركة "فتح" 
التي فتحت عقولنا وقلوبنا على ع�صق فل�صطني، والتي 
دخلت اإىل كّل بيوتنا من خالل هذا الرمز الذي كان 
وما زال قدوًة لنا ولل�صباب يف العامل العربي، اأعني 
به القائد ال�صهيد يا�صر عرفات. نحُن اليوم يف عبق 
ر. ونحن  املقاومة، ق�صية فل�صطني هي الق�صية ال ُتزوَّ
يف ح�صرة ذكرى الرمز اأبو عّمار، الأنَّه ن�صٌر من ن�صور 
يف  الن�صر  الأنَّه  اأُّمتنا  �صماء  يف  حُملًِّقا  �صيبقى  اأُّمتنا 

زمن االنك�صار".
نا لهذه الهامة العربية،  واأ�صاف: "نحُن �صركاء يف ُحبِّ
ُكّنا  ومقّد�صاتها.  فل�صطني  ُحبِّ  يف  �صركاء  ونحُن 
دائًما نقول اإنَّ فل�صطني ق�صية خالدة الأنَّها ُخلَِّدت من 
خالل قيادتها واأول من خلَّدها القائد ال�صهيد يا�صر 
يف  ُذِكَرت  والأنَّها  اإمياننا  من  قطعة  واإنَّها  عرفات، 

القراآن يف �صورة االإ�صراء. و�صي�صقط كلُّ ال�صما�صرة 
الذين يريدون اإ�صقاط القد�س، �صي�صقطون و�صتبقى 
كرمز  حُملًِّقا  عمار  اأبو  الن�صر  و�صيبقى  القد�س، 

للقد�س واالأق�صى".
وتابع جديدة: "لو كانت الق�صية عند زعيم غري اأبي 
عّمار ملاتت كما ماتت ق�صايا عديدة يف هذه االأُّمة، 
كم  ولو كانت هذه الق�صية عند غري �صعب ملاتت، ولكنَّ
فل�صطني،  ل�صعب  التحية  كلُّ  ميوت.  لن  حيٌّ  �صعٌب 
وللقائد يا�صر عرفات الذي عا�س اجلهاد والفدائية 
على  بقي  ولكّنه  قبل غريهم،  العرب  واحل�صار من 
من  االآالف  اأجنب  ل�صعب  طويل  تاريخ  الأنَّه  اإ�صراره 

االأبطال".
عبدالنا�صر  األقاها  اللبناين  ال�صعبي  املوؤمتر  كلمة 
ن�صتذكر  عرفات  يا�صر  ذكرى  "يف  فقال:  امل�صري 
القدر،  مع  موعده  يف  جاء  الذي  اجليل  ذلك 
جمال  القائد  زمان  يف  "م.ت.ف"  �س  اأ�صَّ الذي 
عّمار  واأبو  عبدالنا�صر  جمال  فالقادة  عبدالنا�صر. 
ا  اأمَّ خالدة،  ذكراهم  �صتبقى  اجلزائر  و�صهداء 

القادة املتخاذلون فاإىل مزابل التاريخ".
التي  الفل�صطيني  املركزي  املجل�س  قرارات  اأنَّ  د  واأكَّ
الفل�صطينيني،  الوطنيني  كل  مطالب  هي  �صدرت 
ا اأهلنا يف غزة  ودعا اإىل تعزيز الوحدة الوطنية، وحيَّ

وال�صفة والقد�س.
التطبيع  اإىل  العرب  احلّكام  بع�س  هرولة  وا�صتنكر 

على  العدو  موافقة  عدم  رغم  ال�صهيوين  العدو  مع 
اأرا�صينا  من  باالن�صحاب  العربية  الدول  رات  مقرَّ
بحق  اعرتافه  وعدم   ،1967 العام  بعد  احتلَّها  التي 
هو  التطبيع  اأنَّ  د  واأكَّ قراهم،  اإىل  الالجئني  عودة 
بداية لتمرير )�صفقة القرن( والق�صاء على الق�صية 
الفل�صطينية، واأنَّ اأيَّ حتالٍف مع اأمريكا لن يوؤّدي اإاّل 
بالق�صية  واالإ�صرار  االأُّمة  رات  ُمقدَّ ا�صتنزاف  اإىل 

الفل�صطينية.
ا رئي�س احّتاد بلديات القيطع يف عّكار اأحمد املري  اأمَّ
عرفات  الرئي�س  "�صيدي  فيها:  جاء  كلمًة  فاألقى 
رموزنا،  من  رمٌز  اأنَت  لَك  نقول  رحيلك  ذكرى  يف 
اأنبل  �صت  واأ�صَّ الثورة،  رت  وفجَّ الـ1948،  يف  حاربت 
حركة اأحيت االأُّمة واأيقظتها من �صباتها، وبتَّ رمًزا 
الأحرار العامل، وحملت الق�صية اإىل املحافل الدولية، 
باطنك  كان  وطن،  يف  ورجاًل  رجل  يف  وطًنا  وكنَت 
عليك.  يختلفوا  مل  معك  اختلفوا  وَمن  كظاهرك، 
ُنعاهدك ِبا�صم اأُّمٍة اأجنبت جمال عبدالنا�صر ويا�صر 
وقريب  قادم  الّن�صر  اأنَّ  دروي�س  وحممود  عرفات 
يا�صر  �صتلد  فل�صطينية  امراأة  واأنَّ هناك  اهلل،  باإذن 
ر كامل  عرفات ثانًيا يكمل امل�صرية التي بداأتها وُيحرِّ

الرتاب الفل�صطيني".
كلمة حركة "فتح" األقاها اأمني �صر اإقليم لبنان ح�صني 
فّيا�س، فقال: "يا �صّيد التاريخ اأنَت رقمنا ال�صعب، 
نقب�س  فينا،  العزم  وهن  ما  التحرير.  اإىل  والدليل 

لرمز ال�سمال للوفاء  موعدها  على  �ل�شمال  منطقة  عات  وجتمُّ خمّيمات  كانت  عام،  كلِّ  يف  كعادتها 
ع�شرة  �لر�بعة  �لذكرى  يف  �ملعا�شر  تاريخنا  يف  ثورٍة  �أعظِم  ر  وُمفجِّ �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�مل�شروع  على  �ملوؤمتن  خلَف  و�لّتحرير  �لّن�شال  ر�ية  حمِل  مو��شلة  دًة  موؤكِّ ال�شت�شهاده، 

د �لرئي�ص حممود عّبا�ص. و�لثو�بت �لوطنّية �ل�شيِّ
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على اجلمر باأكّفنا ون�صرب، ومنر على ال�صوك حفاة، 
اإخواننا  ابتعد  مهما  خطاك  على  نحُن  م�صتمّرون 
عوا م�صتمرون، مهما �صفك االإجرام  العرب، واإن طبَّ
ال�صهيوين من دمنا ال ي�صيع لنا حق بخليفتك حامل 
االأمانة الرئي�س اأبو مازن احُلرِّ االأمني الذي مل يحد 
ا ن�صتذكر كلَّ  عن خطاك. ال نبكيك يف ذكراك، واإمنَّ

قول ُقلته، وكلَّ مرحلة عربتها ن�صتقي 
منها الدرو�س والِعرب".

االأرعن  �صفقة  مترَّ  "لن  واأ�صاف: 
ترامب الذي نقل �صفارة طغيانه اإىل 
القد�س التي و�صعتها اأمانًة يف اأعناق 
االإ�صالمية،  االأُّمة  مليار ون�صف من 
"االأونروا"  عن  امل�صاعدات  وقطَع 
واأغلَق  وامل�صت�صفيات،  وال�صلطة 

مكتب "م.ت.ف" يف اأمريكا".
ال�صهيوين  للقرار  فّيا�س  وعر�َس 
الذي يهدف اإىل هدم اخلان االأحمر 
لتق�صيم  ال�صفة  تي  �صفَّ بني  للف�صل 
كنتونات،  اإىل  الفل�صطينية  الدولة 
و�صمود  مازن  اأبو  �صجاعة  اأنَّ  د  واأكَّ
االأحمر  اخلان  يف  والرباط  ال�صعب 

ط. �صتف�صل املخطَّ
ا�صم  املركزي  املجل�س  باإطالق  ه  ونوَّ
والثوابت  االأحمر  اخلان  )دورة 
الثالثني،  دورته  على  الوطنية( 
عنه،  ال�صادرة  بالقرارات  واأ�صاد 
مع  االتفاقات  اإنهاء  راأ�صها  وعلى 
االعرتاف  وتعليق  االحتالل،  �صلطة 
بـ)اإ�صرائيل( حلني االعرتاف بدولة 
 ،1967/6/4 حدود  على  فل�صطينية 
وتخويل  االأمني،  التن�صيق  ووقف 
القرارات،  هذه  بتطبيق  الرئي�س 
لبع�س  ر  املربَّ غري  الغياب  وا�صتنكر 
القوى وال�صخ�صيات عن جل�صة بهذه 
م�صريية  قرارات  وذات  االأهمية 

ل�صعبنا.
فتح  من  اليوم  نراه  "ما  واأردف: 
عالقات وتطبيع مع العدو هو مقّدمة 

لتمرير )�صفقة القرن( �صبقته كذبات الربيع العربي 
التي  "الدواع�س"  التكفريية  امل�صلَّحة  واجلماعات 

�صنعتها اأمريكا".
خميَّم  �صهدها  التي  االأخرية  االأحداث  اإىل  ق  وتطرَّ
املية ومية، فقال: "ما حدث يف خميَّم املية ومية هو 

عون  يدَّ من  اأيدي  على  لالغتياالت  �س  نتعرَّ ُكّنا  نا  اأنَّ
عمل،  باأيِّ  نقم  ومل  براء،  منهم  واالإ�صالم  االإ�صالم 
وكّنا نع�سُّ على اجلرح، وو�صل العدد اإىل 30، ولكن 
واآخر  نفًعا،  يجدي  ال�صمت  يعد  ومل  الكيل،  طفح 
العالج الكي، فكما ا�صطررنا للحد من ظاهرة بالل 
بدر وح�صره يف حي الطرية داخل خميَّم عني احللوة 

متَّ االأمر بالن�صبة جلمال �صليمان حتى ا�صتقر الو�صع 
د  ونعم اأبناء خميَّم املية واملية باالأمن واالأمان"، واأكَّ
اأنَّ اأمن املخيَّمات خطٌّ اأحمر لن ُي�صَمح بتجاوزه الأيٍّ 

كان.
"فتح" - �شعبة نهر �لبارد م�شريَة  مت حركة  كما نظَّ

 ،2018/11/٩ �جلمعة  �لرمز،  �لقائد  لروح  �لوفاء 
منطقة  يف  "فتح"  حركة  قيادة  ع�صو  فيها  �صارك 
ال�صمال م�صطفى اأبو حرب، واأمني �صر حركة "فتح" 
جلنة  واأع�صاء  �صويدان  نا�صر  البارد  نهر  �ُصعبة   -
لي  عبة وكوادر احلركة، اإىل جانب ح�صٍد من ممثِّ ال�صُّ
واالأندية  ال�صعبية،  واللجنة  الفل�صطينية  الف�صائل 
واأهايل  وفعاليات  الريا�صية 

املخيَّم.
�صاحة  من  امل�صريُة  وانطلقت 
ال�صهيد يا�صر عرفات يف املخيَّم 
الك�صفية  الفرق  مها  تتقدَّ القدمي 
واالأعالم  الرايات  وَحَمَلة 
املو�صيقية  والفرق  الفل�صطينية 
احلي  يف  عبة  ال�صُّ مقرِّ  باجّتاه 
امل�صرية  لت  حتوَّ حيُث  اجلديد، 
مها االأ�صتاذ حممود  اإىل وقفٍة قدَّ

ح�صني.
"فتح"  واألقى ع�صو قيادة حركة 
م�صوؤول  ال�صمال  منطقة  يف 
حرب  اأبو  م�صطفى  االإعالم 
فل�صطني  اأبطال  فيها  ا  حيَّ كلمًة 
االأق�صى،  امل�صجد  يف  املرابطني 
معتقالت  يف  البوا�صل  واالأ�صرى 
واأرواح  االإ�صرائيلي،  االحتالل 
مقّدمهم  ويف  جميًعا  ال�صهداء 

ال�صهيد الرمز يا�صر عرفات.
البارد  نهر  خميَّم  اأهل  ا  حيَّ كما 
على  ال�صابرين  ال�صامدين 
اأكرث  منذ  ومعاناتهم  ماأ�صاتهم 
"ُهم  فقال:  �صنوات،  ع�صر  من 
االآخرون.  وكذب  �صدقوا  الذين 
البارد  نهر  اأهل  �صّحى  لقد 
وبيوتهم  واأموالهم  باأوالدهم 
وُن�صرًة  لبنان  الأمن  حمايًة 
االإرهاب  مواجهة  يف  جلي�صه 
املخيَّم  عائالت  ولكنَّ  ف،  املتطرِّ
اجلميع  وعلى  رًة،  ُمهجَّ زالت  ما 
مقّدمهم  ويف  امل�صوؤولية،  ل  حتمُّ
"االأونروا" من خالل اإعادة برنامج الطوارئ اخلا�س 

بِخدمات االإغاثة والطبابة والتعليم".
د اأبو حرب دعَم القيادة الفل�صطينية يف قرارات  واأكَّ
املجل�س املركزي التي اأعلنت رف�س )�صفقة القرن(، 
االأبدية،  فل�صطني  دولة  عا�صمة  القد�س  اأنَّ  دت  واأكَّ
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اأمريكا  مع  والتوا�صل  العالقات  اأ�صكال  كلَّ  واأوقفت 
دت  و�صدَّ االإ�صرائيلي،  لكيان االحتالل  الأنَّها منحازة 
يف  دولة  وال  غّزة،  بال  فل�صطينية  دولة  "ال  اأنَّ  على 
فل�صطني  يف  �صعبنا  اأبناء  بت�صحيات  ه  ونوَّ غّزة"، 

الذين ير�صمون حدود الوطن بدمائهم الزكية.
وختم بالتاأكيد على اأنَّ "اأمن املخيَّمات الفل�صطينية 
خطٌّ اأحمر، ولن ُي�صَمح الأيٍّ كان بالعبث باأمنها الأنَّها 

جزٌء ال يتجّزاأ من اأمن لبنان".
كذلك ��شتقبلت �شعبة نهر �لبارد بح�شور �أمني �شّرها 
نا�شر �شويد�ن ريا�ص �الأطفال �لتابعة الحتاد �ملر�أة 
يوم  �لوّنا�ص،  �شناء  �الأخت  مهم  تتقدَّ �لفل�شطينية 

�لثالثاء 2018/11/13.
الرتابط  د  واأكَّ باالأطفال،  �صويدان  نا�صر  ب  رحَّ وقد 
بني حركة "فتح" وريا�س االحتاد ُم�صت�صِهًدا مبقولة 
من  �صبل  )�صريفع  عرفات  يا�صر  ال�صهيد  الرئي�س 
فوق  فل�صطني  َعلم  زهراتنا  من  زهرة  اأو  اأ�صبالنا 
االلتفاف  د  واأكَّ القد�س(،  وكنائ�س  القد�س  ماآذن 
حول خليفته الرئي�س حممود عّبا�س الذي ي�صري على 
ا�صت�صهد من  التي  الوطنية  بالثوابت  ًكا  ُمتم�صِّ خطاه 

اأجلها.
ال�صهيد  حياة  ق�صة  كرمي  و�صيم  االأ�صتاذ  �صرد  ُثمَّ 
واملراحل  املحّطات  واأبرز  عرفات،  يا�صر  الرمز 

الن�صالية التي خا�صها حتى تاريخ ا�صت�صهاده.
وكانت كلمة ل�صناء الونا�س نوَّهت فيها لالأهمية التي 
ُحبِّ  على  االأطفال  لتن�صئة  االحتاد  ريا�س  توليها 
ك بنهج الرئي�س ال�صهيد يا�صر عرفات  الوطن والتم�صُّ

وخليفته الثابت على الثوابت حممود عّبا�س.
بعدها اأن�صد االأطفال اأغنيات وطنّية، وقروؤوا الفاحتة 
يدوّية  اأ�صغااًل  موا  وقدَّ عرفات،  يا�صر  ال�صهيد  لروح 

من �صنعهم لل�صعبة من وحي املنا�صبة.
ريا�س  مرّبيات  �صويدان  �صكر  الزيارة،  ختام  ويف 
وزهرات  اأ�صبال  باأطفالنا  االهتمام  على  االحتاد 
ال�صهيد يا�صر عرفات، ومتَّ تقدمي احللويات لالأطفال 

عن روح ال�صهيد اأبو عّمار.
�ملتو�ّشطة  طابور"  "جبل  مدر�شة  �أحيت  بدورها 
�شباح  ووطنّيٍة،  ثقافّيٍة  �أن�شطٍة  بتنفيذ  �لذكرى 
بتنظيٍم  حرمها،  باحة  يف   2018/11/12 �الثنني 

من جلنة �إحياء �ملنا�شبات �لوطنية.
اإىل تقدمي حما�صرات  فباالإ�صافة 
اّلب يف الغرف ال�صفية  تفاعلية للطُّ
اأبو  ال�صهيد  واإجنازات  تاريخ  حول 
اأبو  حممد  االأ�صتاذ  األقى  عّمار، 
اّلب يف باحة  عرب كلمًة اأمام الطُّ
حياة  اإىل  فيها  ق  تطرَّ املدر�صة 
حتى  ميالده  تاريخ  منذ  ال�صهيد 
ًجا على اأهم  تاريخ ا�صت�صهاده، ُمعرِّ
بها  ت  مرَّ التي  واحلقبات  املراحل 
كان  والتي  الفل�صطينية،  الق�صية 
جتاوزت  الذي  عّمار  اأبو  بطلها 

رمزّيته حّد االأ�صطورة.
كما كانت هناك كلمات من اإعداد 

الّطالب لال�صتعداد للم�صاركة يف امل�صابقة الثقافية، 
الّطالب  على  االأ�صئلة  من  جمموعٌة  ُطِرَحت  حيث 
اإجابات  موا  قدَّ للذين  مبا�صرة  اجلوائز  توزيع  مع 

�صحيحة.
م�شريًة  "فتح"  حركة  مت  نظَّ �لبد�وي،  خميَّم  ويف 
مها  تقدَّ  ،2018/11/٩ �جلمعة  جماهرييًة 
و�لت�شكيالت  و�الأعالم،  و�لر�يات  �الأكاليل  حَمَلة 

�لع�شكرية.
يف  احلركة  قيادة  مقرِّ  اأمام  من  امل�صرية  وانطلقت 
مقربة  اإىل  و�صواًل  املخيَّم  �صوارع  لتجوب  املنطقة 
الورد  من  اإكلياًل  امل�صاركون  و�صَع  حيُث  ال�صهداء، 
على �صريح اجلندي املجهول، وقروؤوا الفاحتة الأرواح 

ال�صهداء.
ُثمَّ األقى ع�صو قيادة حركة "فتح" يف منطقة ال�ّصمال 
اأبو �صليم غنيم  اأمني �صر جلنة العالقات ال�صيا�صية 

ونحن  القائد  اأّيها  ذكراك  "تاأتي  فيها:  جاء  كلمًة 
يكون  كيف  تعلَّمنا  فمنك  اإليك،  احلاجة  باأَم�سِّ 
وهنا  والن�صال،  الكفاح  ع�صقنا  ومنك  الرجال، 

ن�صتذكر ال�ّصهداء القادة لهم الرحمة جميًعا".
واأ�صاف: "ماذا نقول لَك اأّيها القائد يف هذا الزمن 
عب حيُث اأ�صبح العدو ي�صول ويجول يف عوا�صم  ال�صّ
�صعبنا  اأبناء  وجوه  يف  اأبوابها  اأغلقت  التي  العرب 

الذين يبحثون عن لقمة العي�س؟!".
اإخوة  لديك  اإنَّ  يا�صر عرفات  لل�ّصهيد  "نقوُل  وتابع: 
والوفاء،  العهد  وعلى  خطاك  على  ال�صري  يوا�صلون 
ويف مقّدمهم الرئي�س اأبو مازن، الّثابت على الثوابت 
القريب  من  عليه  مُتاَر�س  التي  ال�صغوط  كلِّ  رغم 

والبعيد".
الفل�صطيني  ال�ّصعب  اأبناء  اإىل  التحية  غنيم  ووّجه 
�صنوات  منذ  رة  املحا�صَ وغّزة  ال�صفة  يف  املرابطني 

اخلان  واأهايل  الغا�صم،  ال�صهيوين  العدو  ِقَبل  من 
االأحمر الذين اأوقفوا كلَّ امل�صاريع الهادفة اإىل طم�س 

معامل القد�س عا�صمة الدولة الفل�صطينية.
الفل�صطينية،  لل�ّصرعية  وتاأييد  ر�صالة دعم  وّجه  كما 
الذي  عّبا�س،  حممود  الرئي�س  ال�صّيد  راأ�صها  وعلى 
يرفع  اأن  وا�صتطاع  الوطنية،  بالثوابت  كه  مت�صُّ اأثبت 

َعلم فل�صطني يف كلِّ املحافل الدولية.
�شعبة   - للمر�أة  �حلركي  �ملكتب  �أحيا  جهته،  من 
روح  عن  حلوى  توزيع  بجولة  الذكرى  �لبد�وي 
الطاهرة،  لروحه  الفاحتة  وقراءة  ال�صهيد  الرئي�س 
"فتح"  حركة  �صر  اأمني  مكتب  اجلولة  �صمَلت  حيُث 
جهاد  اأبو  ال�ّصمال  منطقة  يف  "م.ت.ف"  وف�صائل 
فّيا�س، ومدار�س خميَّم البداوي، وم�صت�صفى الهالل 
�صوارع  وخمتلف  الكلى،  غ�صيل  ومركز  االأحمر، 

املخيَّم.
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قيادة  مت  نظَّ �جلليل-بعلبك،  خميَّم  ففي 
"فتح" - منطقة �لبقاع م�شريًة حا�شدًة  حركة 

�الأحد 2018/11/11.
من  امل�صاركة  املواكب  با�صتعرا�س  امل�صرية  وبداأت 
َور الرئي�س ال�صهيد يا�صر عرفات  َحَمَلة الّرايات و�صُ
االإ�صعاف،  و�صّيارات  عّبا�س،  حممود  والرئي�س 
والّنع�س الرمزي، وطابور الع�صكر، وطوابري املكاتب 
واملراأة،  والطاّلب  واالأ�صبال  للك�ّصافة  احلركية 
ونادي بيت جاال، و�صّيارة االإذاعة، ُثمَّ جابت �صوارع 
الفل�صطينية  الف�صائل  م�صوؤولو  مها  يتقدَّ املخيَّم 

والقوى الوطنية واالإ�صالمية اللبنانية.
ة من ِقَبل ُثلٍَّة  وبعد و�صع النع�س الرمزي على املن�صّ
و�صع  الع�صكرية،  التحية  اأدوا  الذين  الع�صكر  من 
فرا�س  البقاع  منطقة   - "فتح"  حركة  �صر  اأمني 
اجلليل  �صعبة   - "فتح"  حركة  �صر  واأمني  احلاج 
وقراأ  النع�س،  على  الزهر  من  اإكلياًل  جهاد  اأبو 

احلا�صرون الفاحتة لروح ال�صهيد الرمز.
ب م�صوؤول اإعالم حركة "فتح" يف املنطقة  وقد رحَّ
فرا�س  املنطقة  �صر  اأمني  األقى  ُثمَّ  بامل�صاركني، 

ر  فجَّ الذي  الثائر  ه  "اإنَّ فيها:  جاء  كلمًة  احلاج 
الثورة. من بني اجلبال خرج رجل يحمل روحه على 
كّفه وبندقّية، هو الذي جعل مّنا ق�صّيًة يعرتف بها 
الفل�صطيني  بني  ق  ُيفرِّ مل  الذي  هو  اأجمع.  العامل 
ِبـ)يا  دوًما  �صعبه  خاطَب  الذي  هو  والفل�صطيني، 
�صعب اجلّبارين(، هو الذي مينحنا احلياة بكرامة 
هو  كالبحر،  قويٌّ  هو  له،  ال�صجاعة  تنحني  حيُث 
عمق  يف  وجذورها  ال�صماء  يف  اأغ�صانها  كزيتونة 
وجِهِه،  من  جزٌء  ابت�صامته  الذي  هو  االأر�س، 
وكوفّيته رمُز ثورته، اإنَّه اجلبل الذي مل تهّز عرينه 

الريح".
واأ�صاف: "ما زال يعي�س 
فينا يف كلِّ نواحي احلياة 
والظروف القا�صية التي 
�س لها كلَّ يوم، وها  نتعرَّ
نحن اليوم نعي�س اأق�صى 
�صعبنا  على  املوؤامرات 
حماوالت  خالل  من 
وزعيمهم  ال�صهاينة 

لت�صفية  العربان  من  ركبه  يف  �صار  وَمن  ترامب 
القد�س  يف  الثابتة  حقوقنا  على  والق�صاء  ق�صيتنا 
ال  الذي  العودة  وحق  الفل�صطينية  للدولة  عا�صمًة 
عودة عنه، والذي �صُن�َصلُِّمُه من جيل اإىل جيل حتى 
حتقيقه، على الرغم من كلِّ ال�صغوط على �صعبنا 
الرئي�س  راأ�صها  وعلى  لبة  ال�صّ وقيادته  العظيم 
ى  حتدَّ الذي  مازن،  اأبو  القائد  االأمانة  حامل 
ورف�َس  و�صالبة،  جراأة  بكلِّ  االأمريكي  الرئي�س 
من  وحدنا  تركنا  رغم  امل�صوؤومة  القرن(  )�صفقة 
ِقَبل اإخوة واأ�صدقاء كان يفرت�س اأن تبقى بو�صلتهم 

حامِل البقاع خليفته  حوَل  �اللتفاف  على  وتاأكيًد�  �لن�شايل،  و�إرثه  �لثورية  مبدر�شته  ًكا  مت�شُّ
د  �ُشعلة �لّثو�بت �لوطنّية �لرئي�ص حممود عّبا�ص، خرجت جماهري منطقة �لبقاع لُتجدِّ
َمت  ُنظِّ �لتي  �حلا�شدة  �لفعاليات  يف  ُم�شاِركًة  عّمار"  "�أبو  �لرمز  للقائد  بالوفاء  عهَدها 

�إحياًء للذكرى �لر�بعة ع�شرة ال�شت�شهاده.
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�صعبنا  وباإرادة  نا  اأنَّ اإاّل  فل�صطني، 
ُثمَّ  اأواًل،  باهلل  القوي  واإميانه  االأبي 
اأنَّ  د  نوؤكِّ الثابتة  وحقوقه  بق�صيته 
الق�صية باقية، واأنَّ احلقوق �صتعود 
الأ�صحابها مهما طال الزمن، ومهما 

دفعنا من ت�صحيات".
د  "فتح" نوؤكِّ "اإنَّنا يف حركة  وقال: 
على  �صنبقى  نا  اأنَّ العظيم  ل�صعبنا 
الوطني  امل�صروع  بحماية  عهدنا 
االأوائل  واملدافعني  الفل�صطيني، 
وحري�صني  ُوِجد،  اأينما  �صعبنا  عن 
وا�صتقراره  اأمنه  على  احلر�س  كلَّ 
التي  املخيَّمات  يف  ا  خ�صو�صً
وال  العودة،  حلق  عنواًنا  نعتربها 
بها،  بالعبث  الأحد  ن�صمح  اأن  ميكن 
نا ندعو كلَّ اأبناء �صعبنا للوقوف  واإنَّ
اأمن  على  للحفاظ  واحًدا  ا  �صفًّ
وبالتن�صيق  وا�صتقرارها،  املخيَّمات 
الكامل مع الدولة اللبنانية �صاحبة 
العزيز  لبنان  اأر�س  على  ال�صيادة 
الذي ي�صمن م�صلحة اأهلنا و�صعبنا 

يف املخّيمات".
"اأمل"  التحّية حلركة  ه احلاج  ووجَّ
التي  اجلهود  على  اهلل"  و"حزب 
ا�صتقرار  لدعم  دائًما  يبذلونها 
الرئي�س  مقّدمهم  ويف  املخّيمات 
نبيه بري وال�صّيد ح�صن ن�صر اهلل، 
كلِّ  يف  ال�صامدين  اأهلنا  ا  حيَّ كما 
القد�س  يف  ا  وخ�صو�صً فل�صطني، 

واخلان االأحمر وغّزة.
مت جلنة �لعمل �الجتماعي  كما نظَّ
�لبقاع  منطقة  يف  "فتح"  حلركة 
مدر�شة  يف  تربوّيًة  م�شابقًة 
لُطاّلب  �جلليل  خميَّم  "طربيا" يف 
�لر�بع  �البتد�ئيَّني  �ل�شّفني 

و�خلام�ص.
منطقة  يف  "فتح"  حركة  قيادة  ع�صو  واأ�صرفت 
حنان  االجتماعي  العمل  جلنة  �صر  اأمينة  البقاع 
�ُصعبة  يف  االجتماعي  العمل  جلنة  واأع�صاء  احلاج 
عت اللجنة الهدايا على  اجلليل على امل�صابقة، ووزَّ

مت هديًة رمزّيًة ملديرة املدر�صة. الطلبة، وقدَّ

منطقة  يف  للمر�أة  �حلركي  �ملكتب  م  نظَّ بدوره، 
يا�شر  �ل�شهيد  �شرية  تناولت  حما�شرًة  �لبقاع 
�أبو  �لرئي�ص  قاعة  يف  وذلك  �لن�شالية،  عرفات 
�حلركي  �ملكتب  كادر�ت  من  عدٍد  بح�شور  مازن، 

للمر�أة و�لفعاليات �لن�شوية.
يف  للمراأة  احلركي  املكتب  �صر  اأمينة  ثت  وحتدَّ
ال�صهيد  تاريخ  عن  �صعبان  دارين  البقاع  منطقة 

بحتمّية  واإميانه  عرفات،  يا�صر 
بالثوابت  ك  التم�صُّ دت  واأكَّ الّن�صر، 
ويحر�س  يحافظ  التي  الوطنية 
عليها االأمني املوؤمتن ال�ّصيد الرئي�س 
ال�صغوطات  كلِّ  عّبا�س رغم  حممود 

�س لها. التي يتعرَّ
اأحيا املكتب الطالبي  ويف بر�ليا�ص، 
براليا�س  �ُصعبة   - "فتح"  حلركة 
الأطفال  ُطالبيٍّ  بن�صاٍط  الذكرى 
ال�صهيد فار�س عودة بح�صور  رو�صة 
مديرة الرو�صة الري�صا عّزام، حيُث 
اخلالد  ال�صهيد  َور  �صُ االأطفال  رفع 
اأن�صطة  يف  و�صاركوا  عرفات،  يا�صر 
الرئي�س  ب�صرية  لتعريفهم  متنّوعة 

ال�صهيد.
االإعالمية  اللجنة  اأحيت  كذلك 
براليا�س  �صعبة   - "فتح"  حلركة 
عند  �صموع  اإ�صاءة  بفعالية  الذكرى 
وذلك  النا�صرة،  م�صت�صفى  مدخل 
والعربي  الفل�صطيني  للرمز  تخليًدا 
�صاحب  عرفات  يا�صر  واالأُمَمي 
وعقول  قلوب  يف  العظيمة  املكانة 

االأحرار.

حركة  اأ�صاءت  فقد  تعلبايا،  يف  ا  �أمَّ
"فتح"- �صعبة تعلبايا ال�صموع اإحياًء 
قيادة  ع�صَوي  مب�صاركة  للذكرى، 
حركة "فتح" يف منطقة البقاع عامر 
�صر  واأمني  احلاج،  وخالد  يون�س 
الغربي  البقاع  "فتح"-�صعبة  حركة 
جمال دحروج، وجميع اأع�صاء �ُصعبة 

تعلبايا.
د فيها اأنَّ  واألقى عامر يون�س كلمًة اأكَّ
عهد  على  زالت  ما  "فتح"  "حركة 
�س يا�صر عرفات الذي ا�صتطاع  املوؤ�صِّ
اأن ُيغريِّ ق�صية اللِّجوء من �صّباك التموين اإىل ثورٍة 
نحو قيام الدولة الفل�صطينية، واختار درب ال�صهادة 

على مذبح فل�صطني".
مع  ُم�صتمّرون  "فتح"  حركة  يف  "اإنَّنا  واأ�صاف: 
قيادتنا احلكيمة على النهج العرفاتي خلف قيادة 

الرئي�س اأبو مازن".



50

مت قيادة حركة "فتح"  ففي خميَّم �لر�شيدية، نظَّ
الفل�صطينية  للمراأة  العام  واالحتاد  �صور  منطقة  يف 
قاعة  يف  وطنيًّا  فّنيًّا  حفاًل  للمراأة  احلركي  واملكتب 
 ،2018/11/17 ال�صبت  احل�صيني  في�صل  ال�صهيد 
مبجموعٍة  الطول"  و"ظريف  "ديارنا"  فرقَتا  اأحيته 
ن�صال  حُتاكي  التي  والثورية  الوطنية  االأغنيات  من 
"فتح"  حركة  اأبناء  من  ح�صٍد  بح�صور  �صعبنا، 

وخمّيمات �صور.
التنظيمية  "فتح"  حركة  قيادة  �صر  اأمني  واألقى 
عبداهلل  توفيق  العميد  �صور  منطقة  يف  والع�صكرية 
ه فيها مبناقبية ال�صهيد يا�صر عرفات وبتاريخه  كلمًة نوَّ
ق اإىل رمزية ذكرى اإعالن ا�صتقالل  الن�صايل، وتطرَّ
دولة فل�صطني يف 1988/11/15 يف اجلزائر، وتوايل 
ليفوق  فل�صطني  بدولة  اآنذاك  الدولية  االعرتافات 
عددها املعرتفني بدولة الكيان ال�صهيوين. ولفت اإىل 
ازدياد الدعم الدويل املُطاِلب بحقِّ الفل�صطينيني يف 
ال�صهيد،  الرئي�س  وقيادة  �صيا�صة  بف�صل  اال�صتقالل 
وخليفته الرئي�س حممود عّبا�س الذي انتزع االعرتاف 

االأمم  يف  الفل�صطينية  بالدولة 
"بجهد قيادتنا  نا  اأنَّ د  واأكَّ املتحدة، 
على  و�صنح�صل  �صن�صل  احلكيمة 

ما يريده �صعبنا الفل�صطيني".
الفل�صطيني  �صعبنا  "اإنَّ  وتابع: 
اأنَّ ال�صنني ال  ُيربِهن يوًما بعد يوم 
الوطنّية،  حقوقه  وال  قادته  ُتن�صيه 
الرمز  ا�صت�صهاد  ذكرى  ويف 
بفخر  د  جُندِّ عّمار  اأبو  �س  واملوؤ�صِّ
واعتزاز البيعة عهًدا ووفاًء خلليفة 
الرئي�س  دربه،  رفيق  اخلتيار، 
القائد حممود عّبا�س. وكلُّ التحية 
يا�صر  واملعلِّم  القائد  ال�صهيد  لروح 
ذكراه،  ُنْحيي  ونحن  عرفات، 
"فتح"  تبقى  اأن  على  وُنعاهده 
الفل�صطيني  ل�صعبنا  االأمان  �صمام 
ما  ون�صتذكر  الوطني،  ومل�صروعه 
الفل�صطينية  الثورة  )اإنَّ  قاله: 

ا قلم كاتب  اأي�صً ثائر فح�صب، بل هي  بندقية  لي�صت 
وري�صة فّنان ومب�صع جرّاح ومعول فاّلح واإبرة امراأة 

تخيط بدلة ُمقاتل(".
من  وح�صوٍر  وبدعٍم  �ل�شمايل،  �لربج  خميَّم  ويف 
املخيَّمات  �صفرية  اأحيت  عبداهلل،  توفيق  العميد 
ال�صعبي  للفلكلور  العودة  "�صراج  فرقة  الفل�صطينية 
اأمام قاعة  ا  ُتراثيًّ ا  فنيًّ والفل�صطيني" حفاًل  اللبناين 

ال�صهيد عمر عبدالكرمي.
اإقليم   - "فتح"  حركة  قيادة  ع�صو  احلفل  وح�صر 
لبنان يو�صف زمزم، وقيادة حركة "فتح" يف منطقة 
وحتالف  "م.ت.ف"  ف�صائل  عن  لون  وممثِّ �صور، 
القوى الفل�صطينية واللجان ال�صعبية، وهيئة التوجيه 
املكاتب  عن  لون  وممثِّ لبنان،  يف  واملعنوي  ال�صيا�صي 
والفّنانني  والُعّمال  املراأة  واحتادات  احلركية 
الفل�صطينيني، وجمعّيات وموؤ�ّص�صات واأندية، وفعاليات 
واإعالمية  ونقابية  واجتماعية  وتربوية  ثقافية 
غفرٌي  وح�صٌد  ال�صهداء،  وعوائل  ولبنانية،  فل�صطينية 

من اأهايل خمَيّم الربج ال�صمايل.

فرقة  ب  مدرِّ احلفل  عريف  من  ترحيبّيٍة  كلمٍة  وبعد 
الذي  املو�صى �صكَر فيها احل�صور  العودة علي  �صراج 
حتافظ  التي  م�صريتها  يف  الفرقة  لُي�صارك  "جاء 
العدو  حاول  الذي  الفل�صطيني  الرتاث  على  فيها 
االإ�صرائيلي طم�صه �صمن �صراع الُهوّية واحل�صارة"، 
األقى ع�صو قيادة حركة "فتح" يف منطقة �صور اأمني 
�صهاب  اأبو  العميد جالل  العاّمة  العالقات  �صر جلنة 
الذي  عرفات  يا�صر  ال�صهيد  روح  فيها  ا  حيَّ كلمًة 
الفل�صطينية  الثورة  رت  فجَّ "فتح" التي  �س حركة  اأ�صَّ
الرئي�س حممود  الزمان،  اأيوب هذا  ا  املعا�صرة، وحيَّ
عرفات،  يا�صر  ال�صهيد  م�صرية  يكمل  الذي  عّبا�س، 
"فتح" ُن�صلِّم الراية من جيل  "نحن يف حركة  وقال: 

اإىل جيل، وُكلُّنا م�صاريع �صهادة".
اأبو  با�صل  عليها  العام  امل�صرف  األقاها  الفرقة  كلمة 
م الدعم بكلِّ اأ�صكاله الإجناح  �صهاب �صاكًرا كلَّ َمن قدَّ
الرمز  مهم  مقدَّ ويف  ال�صهداء،  وعاهد  احلفل،  هذا 
يا�صر عرفات، مبوا�صلة الن�صال حّتى يرفع �صبل من 
اأ�صبالنا وزهرة من زهراتنا َعلم فل�صطني فوق ماآذن 

وكنائ�س واأ�صوار القد�س.
العودة"  "�صراج  مت  كرَّ وبعدها 
وفاء  عربون  بدرع  عبداهلل  العميد 
للفرقة.  املتوا�صل  لدعمه  وتقدير 
بدرَعني  الفرقة  َمت  ُكرِّ كما 
�صر  اأمني  ِقَبل  من  تقديريََّتني 
الفّني يف اجلنوب املهند�س  املكتب 
�صمري احل�صيني وم�صوؤول جمموعة 
ال�صّيد،  حممد  االإعالمية  الوادي 
يف  البارز  بدورها  اعتزاًزا  وذلك 

احلفاظ على الرتاث الوطني.
ٍم  جُم�صَّ عن  ال�صتاُر  واأُزيَح  هذا 
يا�صر عرفات من ت�صميم  لل�صهيد 
حممد  املبِدع  الفل�صطيني  الفّنان 
فرقة  مت  قدَّ وبعدها  يا�صني،  نوح 
رائعة  فّنّية  و�صالت  العودة  �صراج 
من الرق�صات الفلكلورية واالأغاين 

الثورية التي اأبهرت احل�صور.

حفالن فّنّيان وطنّيان يف �سور 
اإحياًء لذكرى ا�ست�سهاد الرئي�س الرمز واإعالن اال�ستقالل

َم حفالن  �إحياًء للذكرى �لر�بعة ع�شرة ال�شت�شهاد �لرئي�ص �خلالد يا�شر عرفات و�لذكرى �لثالثني الإعالن ��شتقالل دولة فل�شطني ُنظِّ
ّيان وطنيَّان يف منطقة �شور جنوبي لبنان. فنِّ






