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مـن اقــوال الرئيس الشهيد 
ياسر عرفـات

خطاب  �لرئي�س يا�صرعرفات يف �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة
�صيدي �لرئي�س

و�حلرية  �ل�صلم  يف  �أجل حتقيق مطاحمه  �جلهود من  �أق�صى  �إىل  بحاجة  �لعامل  �إن   
�ال�صتعمار و�المربيالية و�ال�صتعمار �جلديد  و�لتنمية ويف مكافحة  و�مل�صاو�ة  و�لعدل 
لتحقيق  �لوحيد  �لطريق  هو  الأن  �ل�صهيونية،  فيها  مبا  �أ�صكالها  بكافة  و�لعن�صرية 
�أنه طريق   . �ل�صعوب كافة مبا يف ذلك �صعوب �لدول �لتي تعار�س هذ� �لطريق  �آمال 
لتكري�س مبادئ ميثاق هيئة �الأمم �ملتحدة و�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان . �ما بقاء 
�لو�صع �حلايل فلن يفعل �أكرث من �أن يبقى �لعامل معر�صاً الأخطر �ل�صر�عات �مل�صلحة، 

وللكو�رث �القت�صادية و�الإن�صانية و�لطبيعية .
�صبيلها  يف  تنا�صل  �لتي  �لعادلة  �لق�صايا  بني  هام  كجزء  تدخل  فل�صطني  ق�صية  �إن 
�أن  يل  �أُتيحت  قد  �لفر�صة  كانت  و�إذ�   ، و�ال�صطهاد  �ال�صتعمار  تعاين  �لتي  �ل�صعوب 
حركات  لكل  تتاح  �أن  يجب  �لفر�صة  هذه  مثل  �أن  �أن�صى  لن  فاإنني  �أمامكم  �أعر�صها 
�لتحرر �ملنا�صلة �صد �لعن�صرية و�ال�صتعمار . يف تقرير م�صريها ، �أدعوكم �أن تعريو� 
ي�صكل مرتكز�ً  ذ�تها مما  �الأولوية  و�هتمامكم  ، كما ق�صيتنا، من همومكم  ق�صاياهم 
�أ�صا�صياً حلماية �ل�صلم يف �لعامل وتكري�س عامل جديد تعي�س �ل�صعوب يف ظالله بعيد�ً 

عن �ال�صطهاد و�لظلم و�خلوف و�ال�صتغالل. 
�إمياننا  �ملنرب �لدويل فاإن ذلك تعبري يف حد ذ�ته عن  و�إننا حني نتكلم من على هذ� 
لالأُمم  ميكن  �لذي  للدور  تقديرنا  عن  وتعبري  و�لدبلوما�صي    �ل�صيا�صي  بالن�صال 
�أماين  �صالح  بنيتها يف  تغريت  �أن  بعد   ، �لعاملية  �مل�صكالت  به يف حل  تقوم  �أن  �ملتحدة 

�ل�صعوب ويف حل م�صكلتنا �لتي تتحمل فيها �ملوؤ�ص�صة �لدولية م�صوؤولية خا�صة.
�مل�صكلة لي�س خالفاً  �أ�صا�س  �أن  �مل�صكلة �لفل�صطينية، �ن هذ� يعني  ومن هنا يبد�أ جذر 
�أو قومياً بني دينني �أو قوميتني ولي�س نز�عاً على حدود بني دول متجاورة، �نه  دينياً 

ق�صية �صعب �غت�صب وطنه و�صرد من �أر�صه لتعي�س �أغلبيته يف �ملنايف و�خليام.
على �أن هذه �لدولة �لعن�صرية �لتي قامت على �أ�صا�س �ال�صتعمار �ال�صتيطاين مل تكتف 
بكل ذلك حيث جعلت من نف�صها قاعدة لالإمربيالية ور�حت تتحول �إىل تر�صانة من 
�إخ�صاع �ل�صعوب �لعربية و�لعدو�ن عليها طمعاً يف �ملزيد  �الأ�صلحة الإكمال مهمتها يف 

من �لتو�صع على �الأر�س �لفل�صطينية و�الأر��صي �لعربية. 
�أن كثريين من �جلال�صني يف هذه �لقاعة كانو�  �أجل �حلرية. و�عرف  �إنني ثائر من   
�إىل  �أحالمهم  يحولو�  �أن  ن�صالهم  خالل  من  و��صتطاعو�  �لن�صالية.  �ملو�قع  مثل  يف 
�حللم  حتويل  يف  من�صي  �أن  �أ�صاألهم  هنا  من  �إذن،  �حللم  يف  �صركائي  �إنهم  حقائق. 

�مل�صرتك مب�صتقبل �ل�صالم يف هذه �الأر�س �لفل�صطينية �ملقد�صة �إىل حقائق �صاطعة.

فـي 
عيون 
حمبيه

عرفــات

اأجيء معتذرًا.
كان علي اأال اأقول اأن اأخجل من �شهادة.

اأن اأكتفي بال�شمت.
اأجيء معتذرًا.

اأمل يكن ح�شنًا اأن اأتغيب بدل اأن اأتورط يف ندم علني؟
اأيها احلا�شر ك�شطوة التاريخ، اأيها االأبدي الراهن، اأيها القائد 
املمتنعة القيادة ل�شواك من بعدك مفردة. اأعتذر منك الأن قلمي 
اأو اأقالمنا رمبا كان من حرب اأحيانًا ومن نفط اأحيانًا اأكرث، الأن 
قلمي ابن اال�شود و�شليل العتمة، وقلمك كان ابنًا للقاين، واالأحمر 

ال�شفقي �شليل اجلراح واملنايف والتوق امل�شتعل اإىل فل�شطني.
اأن  اليك،  االنت�شاب  الالئق  التاريخ  اأيها  العمالق،  اأيها  اأعدك 
اأك�شر قلمي واأعمده بال�شمت اأن يجراأ على اأن يقتات من ك�شرة 
االأمل الفل�شطيني، اأو اإن تبارى باإطالق اأعريته اللفظية ب�شهولة 
من  باملزيد  مطالبًا  القليلة،  براحتها  البنادق  معريًا  االن�شاء 

اجلراح.
االأعرية  الأطلق  واملريح،  املتقي  اأطل من مرتا�شي  كنت  باأي حق 
واأحياء  موؤقتًا،  بيننا  اأحياء  ال�شهادة  رتبة  تبواأوا  منا�شلني  على 

عند ربهم يرزقون عاجاًل. 
اأيها القائد الذي تق�شر اأمام قامتك كل االألقاب، الأنها اأقل من 
قامة بندقيتك اإن نطقت –وكم! من قلمك اإن اعت�شم بالدم – 
وكم! من اأ�شرك اخلانق الذي كان اأكرث ات�شاعًا من قارة عربية 
�شائبة تختنق يف خ�شوعها – وكم! من حريتك املقيدة دفاعًا عن 
حرية ل�شعبك كل االلقاب يا �شيد القامات، اأق�شر من قامتك. 

يكفي اأن ي�شار اليك حتى تلتئم حولك لغة االإعجاز.
 اأعتذر منك! ولكن هل تقبل بعر�ض اأ�شبابي التخفيفية، وتاأخذها 

بن�شيج حكمتك؟
البحر،  اإىل  النهر  من  بفل�شطني  موحدًا  ومازلت  موحدًا،  كنت 
من دون نق�شان بفل�شطني االأوىل والثانية بفل�شطني التي قررت 
كلها  ت�شيئني  تام  وعد  عندي  فهي  باإراداتي  اليها  االنت�شاب 

تعطيني معنى اإن�شانيتي العميق.
الكاتب/ ن�صري ال�صايغ
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املرا�سالت
الربيـد الإلكـرتوين:

fateh.lebanon@hotmail.com

fateh.lebanon@gmail.com

املوقـع على الإنـرتنـت:
www.falestinona.com

الهاتـف: 009613005401

ــدء
يف الب

ت �ل�صنني، ونهر �لعطاء  ت على نكبة �صعبنا �لع�صيِّ على �لن�صيان. مرَّ و�حد و�صبعون عاًما مرَّ
مل يجف... الأن �صاحَب �حلقِّ لن يتخلى عن حقه بكافة �ل�صبل و�الأ�صاليب، مهما متادى 
�إجر�مه و�بتعد يف جتاوز منطق �حلّق و�لقانون ومهما �بتكر من قيم عن�صرية  �لعدوُّ يف 
�إق�صائية حتّلل وجتيز كل ما  دينية  �أيديولوجيا  �لذي حتركه  �ملتطرف  خا�صة مبجتمعه 
تقوم به ع�صابات م�صتوطنيها وجي�س "دفاعها" من قتل وتنكيل و�غت�صاب لالأر�س وحقوق 

�الن�صان.
نة من قبل �الد�ر�ت �الأمريكية �ملتعاقبة بكلِّ ما يلزمها من �أ�صباب  �إن حكومة �لعدو �ملح�صَّ
�حلماية �الأخالقية و�ملادّية باتت جتروؤ وبكل ��صتعالء و�صلف على ت�صنيف �لدول و�حلركات 
و�لقوى �ملناه�صة ل�صيا�صة �حتاللها وجر�ئمها �ملو�صوفة، وت�صع �ل�صروط �الأخالقية- �لتي 
هي مبناأى عن �لتز�مها- من خالل تو�أمة خطابها مع �إمالء�ت �إد�رة �أمريكية تكّلم �لعامل 

بلغة �الأمر ومنطق �لقّوة و�لبلطجة. 
�أكرب  من  �أر�صنا،  وحترير  ��صتقاللنا  عن  تف�صلنا  �لتي  �لزمنية  �مل�صافة  كانت  و�أيا  لكن 
بالن�صال  وعهدنا  وعدنا  على  قاب�صني  نبقى  �صوف  �حلديث،  �لع�صر  عرفها  �حتالل  قوة 
و�الأيام كفيلة  و�لهويَّة...  �لوطنية  �ألفباء  �لوطنية على حفظ  ذ�كرتنا  �مل�صتمر  وبتحفيز 
بف�صح �ل�صيا�صة �ل�صهيونية و�إن�صاف �صعبنا �لذي لن ين�صى ما فعله �ل�صهاينة بحقهم وحق 

�أر�صهم ووطنهم. 

ر�س
لفه

ا
الإفتتاحية

مقابالت

حتقيقات وتقارير

امللف ال�سيا�سي

�ص 4

�ص6

�ص10

�ص19

�ص16

�ص30

�ص36

نحن يف ماأزق فكيف نخرج من عنق �لزجاجة؟؟

جمال �ملحي�صن لـ"�لقد�س": لن نتنازل عن حقوق �أهايل �ل�صهد�ء و�الأ�صرى مهما بلغت �ل�صغوطات

�لدول �لعربية.. بني �أولوّية دعم �لق�صية �لفل�صطينية و�ن�صغالها بهمومهما �لد�خلية

عائلة دو�ب�صة.. حرق بحماية �لقانون

جناح دولة فل�صطني يف معر�س ر�صيد كر�مي �لدويل.. حكاية �صعب ال تنتهي

�جلديدة نتنياهو  حكومة  مع  ي�صتيقظ  د�يان" �لقدمي  "مفهوم 

يف �لذكرى �لـ 71 للنكبة يت�صاعف عدد �لفل�صطينني 9 مر�ت

باقون... 
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الذي  احلايل  املاأزق  يتجاهل  اأن  اأحد  ي�شتطيع  ال 
نعي�شه ك�شعب فل�شطيني، يف الداخل ويف ال�شتات، 
اإ�شرائيلية  �شناعة  من  هو  املاأزق  هذا  اأنَّ  خا�شة 
�شاغطًا  املاأزُق  ا�شتمرَّ  واذا  �شهيونية،  اأمرييكية 
دون اأية انفراجات، �شننتقل اإىل مرحلة االختناق.

هذا التطور يفر�ض علينا قراءة الواقع يف االرا�شي 
والربامج  اخلطط  يف  جيدًا  والتدقيق  املحتلة، 
اال�شرائيلية املدعومة اأمريكيا، والتي يتم ت�شويقها، 
وتر�شيخها ميدانيًا و�شيا�شيًا مع ا�شتخدام  العنف 
ودون  اأبعادها،  بكل  والتهجري  والتدمري،  والقتل، 
توقف، ويتم ذلك دون اأي تدخل دويل لوقف هذا 

العدوان الع�شكري وال�شيا�شي.
خططه  ينفذ  ال�شهيوين  الكيان  فاإنَّ  باخت�شار، 
والتو�شعية،  واالحتاللية،  االقتالعية،  وبراجمه 
دون رادع يذكر من اجلهات الدولية اأو االقليمية، 
رعٍب،  حالة  ي�شكل  الع�شر  �شفعة  كابو�ض  وامنا 
وذعر، مما جعل اجلميع يعيد ح�شاباته، ويحر�ض 
على م�شاحله، وهذا ما جعل الفل�شطيني يخو�ض 
وحيدا،  وحقوقه  ونف�شه  اأر�شه  عن  الدفاع  معركة 

ويف ظروف معقدة.
ال�شهيونية  �شفعته  عن  ترامب  اإعالن  قبل 
املوؤ�ش�شات  كانت  الفل�شطينية،  للحقوق  رة  املدمِّ
ومرورًا  العمومية،  اجلمعية  من  اإبتداء  الدولية 
تعتمد  االن�شان  حقوق  وجمل�ض  االأمن،  مبجل�ض 
قرار  خا�شة  وتاأثري،  قيمة  ذات  وقرارات  مواقف 
من  االحتالل  مينع  الذي   2334 االمن  جمل�ض 
وكان   . الفل�شطينية  االرا�شي  بناء م�شتوطنات يف 
للحقوق  الداعمة  القرارات  على  التاأكيد  يجرى 
الفل�شطينية، اأما اليوم فاأ�شبح يتم ا�شتبعاد التاأكيد 
حدود  على  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  حق  على 
العام 1967 وعا�شمتها القد�ض ال�شرقية . كما يتم 
اأي�شًا  توؤكد  ا�شتبعاد املبادرة العربية لل�شالم التي 
وعودة  الفل�شطينية،  الدولة  اإقامة  يف  حقنا  على 
 ،194 القرار  اإىل  ا�شتنادًا  اأر�شهم  اإىل  الالجئني 
تطبيع  يف  ت�شريع  عملية  هناك  اأ�شبح  ولالأ�شف 

يح�شل  اأن  دون  اال�شرائيلي،  العدو  مع  العالقات 
الفل�شطيني على اأي حق من حقوقه .

الكيان ال�شهيوين م�شتفيدًا من الغطاء االمريكي 
يتخذها  التي  ال�شهيونية  للقرارات  ال�شامل 
لتنفيذها  املطلق  والدعم  االإ�شرائيلي،  الكني�شت 
واملعارك  واال�شتيطان،  واالرهاب،  ال�شالح،  بقوة 
الفل�شطيني،  الوجود  على  ي�شتقوي  الع�شكرية 
�شاربًا عر�ض احلائط بكل القرارات الدولية التي 
االحتالل  وطالبت  الفل�شطيني،  ال�شعب  اأن�شفت 
اأن  اإالَّ  الفل�شطينية،  االرا�شي  من  باالن�شحاب 
اجلانب اال�شرائيلي م�شٌر على جتاهل املوؤ�ش�شات 
واال�شتفراد  االن�شان،  حقوق  وجمعيات  الدولية، 
بالق�شف  عليه  واال�شتقواء  الفل�شطيني،  بال�شعب 
وتدمري  احلي،  بالر�شا�ض  له  والتعر�ض  اجلوي، 

مئات البيوت، وت�شريد اأهلها .
يف  الفل�شطيني  املوقف  عن  نتحدث  اأن  وقبل 
العري�شة  باخلطوط  ر  نذكِّ اأن  بد  ال  الداخل، 
للموقف اال�شرائيلي، الذي تتم ممار�شته عمليًا يف 
اإطار م�شروع �شفعة ترامب التي ت�شتهدف الق�شية 

الفل�شطينية .
اجلوهرية  النقاط  اإىل  ن�صري  وهنا 

التالية:
يف  احلايل  االنق�شام  يرعى  ال�شهيوين  الكيان  اأ - 
اجل�شم الفل�شطيني، وي�شرُّ على ا�شتمراره، ومنع 
املم�شاحلة الفل�شطينية، من اأجل اأن تبقى احلالة 

الفل�شطينية، مفككة وم�شرذمة.
قطاع  ف�شل  على  يقوم  ال�شهيوين  امل�شروع  ب - 
غزة عن ال�شفة الغربية،  لت�شهيل ترجمة وتطبيق 
خا�شة  و  املنطقة  ل�شعوب  املعادية  ترامب  �شفعة 

ال�شعب الفل�شطيني.
التي  باالتفاقات  يلتزم  ال  ال�شهيوين  الكيان  ج- 
اأو�شلو  اإتفاق  �شعيد  على  ثبت  ما  وهذا  يعقدها، 
مع  االتفاقات  هذه  مثل  يعترب  الأنه  تفرعاته،  وكل 
اأي طرف فل�شطيني ، هي و�شيلة تكتيكية للو�شول 
اإىل الهدف الذي تريد حتقيقه، وهي تكون جاهزة 

دائمًا للتغيري، والتبديل والبحث عن م�شلحة "دولة 
اإ�شرائيل". وهذا االمر تطبقه االآن يف مفاو�شاتها 
مع حركة حما�ض، وبالتايل هي تريد حركة حما�ض 
تعليمات. وهذا نف�شه  �شعيفة يف قطاع غزة تنفذ 

ما مار�شه نتنياهو يف ال�شفة الغربية.
د- الكيان ال�شهيوين اأثبت من خالل التجربة اأنه 
ال يقبل بوجود دولة فل�شطينية م�شتقلة، فهو اأعلن 
تلغي  والتي  القومية،  اليهودية  الدولة  اإقامة  عن 
دوليًا،  اإقرارها  التي مت  الفل�شطينية  الدولة  وجود 
ووافقت عليها )ا�شرائيل( يف اتفاق اأو�شلو، والتي 
كان يجب االعالن عن قيامها العام 1999. وهذا 
يف  يجري  ما  على  ينطبق  نف�شه  ال�شيا�شي  املنطق 
بني  التي جتري  الثنائية  فاملفاو�شات  قطاع غزة، 
حركة حما�ض والكيان ال�شهيوين بوجود الو�شيط 
تهدئة،  مقابل  تهدئة  �شعار  حتت  تتم  امل�شري، 
الطرف  م.ت.ف.  قيادة  عن  بعيدًا  ذلك  ويتم 
الفل�شطيني يطمح اإىل توقيع االتفاق، حتى يتفرغ 
ولكن  املتفاقمة.  م�شاكله  وحلِّ  قطاع غزة،  لقيادة 
اليريد  فهو  اآخر،  �شيئًا  يريد  اال�شرائيلي  اجلانب 
د يف غزة، وامنا  وجود طرف فل�شطيني قوي وموحَّ
وارباكه،  الفل�شطيني  اجلانب  اإ�شعاف  اإىل  ي�شعى 
و�شلِّ قدراته، كي ينفذ ما هو مطلوب منه، لتمرير 
يكون  لن  بنظرهم  غزة  قطاع  الأن  القرن  �شفعة 
خدمة  يف  وامنا  الفل�شطينية،  الدولة  من  جزءًا 
ال�شفعة امل�شبوهة، والتي لها امتداداتها اجلغرافية 

يف �شيناء، وحمكومة �شيا�شيًا باالنق�شام.
الكيان  ُيريدها  التي  التهدئة  فاإن  وبالتايل 
اأي  �شيا�شيًا  التي تخدمه  التهدئة  ال�شهيوين، هي 
خلدمة م�شاحله ال�شيا�شية كما ح�شل عند بداية 
الرد  نتنياهو  يريد  وعندما  النيابية،  االنتخابات 
نف�شه،  عن  والدفاع  اال�شرائيلية،  االحزاب  على 

وهذا ما اأثبتته الوقائع.
على  اال�شرائيلي  الكيان  ُيقدم  مل   االآن  حتى  هـ- 
حتديد حدود" الدولة اال�شرائيلية" وهي الوحيدة 
بدون حدود، وقد اكتفت بو�شع خطني زرقاوين يف 

نحن يف ماأزق
 فكيف نخرج من عنق الزجاجة؟؟
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العلم اال�شرائيلي، وهو ما يعني )حدودك 
يا اإ�شرائيل من الفرات اإىل النيل(، وهذا 
ما ت�شعى اإليه القيادة اال�شرائيلية عمليًا، 
وهذا ما ين�شف كافة االتفاقات ال�شابقة. 

واأي�شًا   ، وقائع  من  ذكرناه  ما  كل  اأمام 
اأمام ما اأعلنه ترامب من �شرقة االرا�شي  
الفل�شطينية وال�شورية واللبنانية واإحلاقها 
بدولة االحتالل، واعتبارها لي�شت حمتلة، 
اال�شرائيلية،  ال�شيطرة  حتت  هي  وامنا 
اأي هي خا�شعة للدولة اليهودية القومية، 
اأمام كل ما ذكرنا ال بد اأن نحدد املوقف 
الفل�شطيني املطلوب ملواجهة هذه الهجمة 
�شعبنا  فاإن  واإالَّ  الت�شفوية،  التدمريية 
وحركتنا الوطنية �شنكون يف مهبِّ الريح.

ثورة،  اأعظم  اأ�ص�صنا  من  نحن  ولأننا 
ولأنَّ �صعبنا هو �صعب اجلبارين، ولأننا 
فاإننا  واملقد�صات،  القد�ص  حماة  نحن 

نوؤكد احلقائق التالية:
االحتالل  مع  العالقة  طبيعة  اإنَّ  اأ - 
ال�شراع  على  تقوم  هي  ال�شهيوين 
واملقاومة مهما طال الزمن، ومهما كانت 
ر  دمَّ ال�شهيوين  العدو  الأن  الت�شحيات، 
وُي�شر  ال�شابقة،  االتفاقات  كافة  واألغى 
على اإتباع املنهج ال�شهيوين الذي ال يقيم 
قرارات  ويتجاهل  االتفاقات،  لكافة  وزنًا 

ال�شرعية الدولية، وحقوق االن�شان.
هي  االحتالل  مع  العالقة  اأن  وطاملا  ب - 
اأن  عالقة �شراع دائم، كان من الطبيعي 
نرف�ض جميعًا �شفقة ترامب بكل تفا�شيلها 
يتجزاأ  ال  جزء  الأنها  املعلنة،  وغري  املعلنة 
من امل�شروع ال�شهيوين االأمريكي، ويكفي 
الإ�شرائيل  ال�شرعية  اأعطى  ترامب  اأن 
االرا�شي  كافة  على  بال�شيطرة  املحتلة 
ال�شهيوين  الكيان  واعتبار  الفل�شطينية، 
اأن  خا�شة  االحتالل،  يف  احلق  �شاحب 
باعتبار  الكني�شت  قرار  �شاند  ترامب 
اأرا�شي  بكاملها  الفل�شطينية  االرا�شي 
املوقف  وهذا  اليهودية،  القومية  الدولة 
االمم  قرارت  ين�شف  عمليًا  االمريكي 
املتحدة وكافة الهيئات الدولية، وهذا اأمر 

بالغ اخلطورة يهدد اال�شتقرار الدويل.
التحرر  مرحلة  يف  مازلنا  والأننا  ت - 

امل�شرية،  بتقييم  ملزمني  بتنا  الوطني 
تداخالته  بكل  ال�شيا�شي  الواقع  ودرا�شة 
النظر  واإعادة  وتعقيداته،  وتفا�شيله، 
املتغريات  الأن  والقرارات،  املواقف  يف 
القرارات،  وجتديد  ت�شليب  تفرت�ض 
املقدمة  يف  ياأتي  وهنا  التوجهات.  وبلورة 
التي  العالقات  كافة  يف  النظر  اإعادة 
باأو�شلو كاإتفاٍق متَّ تفريغه من كل  تربطنا 
حمتواه اال�شا�شي الذي وافقنا عليه العام 
ال�شهيوين  اجلانب  اأن  والوا�شح   .1993
وجود)اإ�شرائيل  فر�ض  على  م�شمم 
الفرات  من  العربي  الوطن  يف  الكربى( 
الو�شائل  كافة  وا�شتخدام  النيل،  اإىل 
املتغريات  الإحداث   ، واالأدوات  واالأ�شاليب 
ال�شراعات املذهبية،  املطلوبة من خالل 
وال�شيا�شية،  واجلغرافية،  والطائفية، 
2010يف  العام  منذ  �شاهدناه  وكالذي 

الدول العربية.
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  والأنَّ  ث - 
وحيد  �شرعي  كممثل  دوليًا  بها  املعرتف 
لل�شعب الفل�شطيني هي ال�شد املنيع بوجه 
�شفقة ترامب، اإنطالقًا من رف�ض واأدانة 
فل�شطني  دولة  رئي�ض  مازن  اأبو  الرئي�ض 
ال  والذي  ال�شهيوين،  االمريكي  للم�شروع 
ح�شلب  على  وجوده  ي�شتكمل  اأن  ي�شتطيع 
اإجماع  الفل�شطينية، طاملا هناك  الق�شية 
هذه  مواجهة  عملية  على  فل�شطيني 
الرف�ض  هذا  وتعزيز  املوؤامرة،  ال�شفقة 
االحتالل،  مقاومة  بت�شعيد  واملواجهة 
مهما كانت ال�شعوبات والتعقيدات، حتى 

ي�شعر االحتالل بعدم اال�شتقرار.
اإىل  ي�شعى  اال�شرائيلي  اجلانب  اإن  هـ- 
واثارة  الفل�شطيني،  ال�شف  متزيق 
التناق�شات،  على  واللعب  اخلالفات، 
اإىل  ترمي  التي  االعالمية،  ال�شموم  وبث 
الداخلي،  الفل�شطيني  التناحر  زيادة 
وتدمري الروابط الوطنية الداخلية، وهذا 
لقطع  عملية  اإجراءات  اتخاذ  يتطلب 
من  يتمكن  ال  حتى   ، العدو  على  الطريق 
زرع خنجر الغدر يف �شدورنا. فهل ن�شل 
م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  اإىل  فل�شطينيًا 
اأو من حركة  مثاًل من خمتلف الف�شائل 

اإطفاء  على  للعمل  حما�ض  وحركة  فتح 
الق�شم االكرب من اخلالفات؟خا�شة التي 
ال  كنا  واأذا  اال�شرائيلي،  العدو  م�شدرها 
فلنتفق  �شيء،  كل  على  االتفاق  ن�شتطيع 
على بع�ض اال�شياء املمكنة، مع اإبقاء حبل 
الرتبة  ليغذي  ومتينًا  ممدودًا  التوا�شل 

الوطنية برحيق املحبة واالخوة.
من  االقرتاب  يجوز  ال  فل�شطينيًا  و- 
املحرمات مهما كانت االأ�شباب ولعلَّ اأبرز 

هذه املحرمات:
اإىل  االمريكي  اال�شرائيلي  ال�شعي   -1
ال�شرعي  املمثل  م.ت.ف.  اإطار  ا�شتبدال 
اآخر  والوحيد لل�شعب الفل�شطيني، باإطار 
الداخلية  اخلالفات  لتاأجيج  م�شطنع 
واال�شاءة اإىل تاريخ الق�شية الفل�شطينية.
2- اإن الواجب الوطني الفل�شطيني يفرت�ض 
اأن تكون هناك روؤية فل�شطينية م�شرتكة، 
واأن يتم التعبري عنها ،اأو  التفاو�ض عليها 
الق�شايا  اإفراديا،الأن  مركزيًا،ولي�ض 
القيادة  تقررها  واحل�شا�شة  الكبرية 
املركزية، ولي�ض اأي ف�شيل مبفرده، حتى 
ال نعطي العدوَّ الفر�شَة للعبث بق�شايانا، 
والتعاطي معنا كفريقني، وهذا ال يليق بنا 

ونحن منثل الثورة الفل�شطينية.
الفل�شطينية  الق�شية  اإ�شتهداف  اإن   -3
واإ�شرائيلي  اأمريكي  هدٌف  مكوناتها  بكل 
االطراف  وهذه  مبا�شر،  و�شهيوين 
ترامب  �شفقة  اأنَّ  يدركون  وغريها، 
يف  ال�شيا�شي  وم�شروعه   ال�شهيونية، 
اال�شرائيلي  الوجود  لتكري�ض  املنطقة، 
املنطقة،  دول  البتزاز  عظمى،  كدولة 
قوى  هناك  طاملا  يتحقق  اأن  ميكن  ال 
وموؤمنة  ومرتا�شة،  موحدة،  فل�شطينية 
من  واأقد�ض  واأهم،  اكرب  فل�شطني  باأن 
يف  جميعًا  واأننا  واأحزابنا،  ف�شائلنا، 
واالر�ض  املقد�شات،  فل�شطني  خدمة 
املباركة، ولي�ض فل�شطني بكل ما فيها هي 

يف خدمة م�شالح هذا التنظيم اأو ذاك.
والرتاب،  االر�ض،  باأنَّ  نوؤمن  اأن  علينا 
نهار  ليل  ب  املعذَّ وال�شعب  واملقد�شات، 
اأمانٌة يف اأعناقنا، فهل ن�شتطيع اأن نحمي 

االمانة ؟؟
بقلم:  

رفعت �صناعة
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جاريد  بت�صريح  راأيك  ما 
مل  الدولتني  "حّل  باأنَّ  كو�صنري 

كًنا"؟ د ممُ َيعمُ
االأمريكي  الرئي�ض  م�شت�شار 
اأمريكي  هو  كو�شنري  جاريد 
كّل  وكذلك  �شهيوين،  يهودي 
احلالية  االأمريكية  االإدارة 
امل�شيحية  الكني�شة  تتَّبع  التي 
�شلب  ومن  االإجنيلية، 
امل�شيح  نبوءة  معتقداتهم 
ا يجعلهم يحر�شون  املنتَظر، ممَّ
من  )اإ�شرائيل(  خدمة  على 
ُهم  لذا  اإيديولوجي،  منطلق 
وبرنامج  �شيا�شات  ذون  ينفِّ
فة  املتطرِّ االإ�شرائيلية  احلكومة 
التي باتت ر�شالتها وا�شحًة منُذ 
اغتيال رئي�ض الوزراء االإ�شرائيلي 
"ال  ه  باأنَّ رابني  اإ�شحاق  ال�شابق 
اأنَّ  مع  الدولتني"،  حللِّ  وجود 
اإنَّ احلل واحد من  املنطق يقول 
وهو  الدولتني،  حل  ا  اإمَّ اثَنني، 

اأو  دوليًّا،  عليه  ُم�شاَدق  قرار 
انطالقة  منُذ  االأ�شا�شي  طلبنا 
اإقامة  وهو  الفل�شطينية،  الثورة 

دميقراطية  فل�شطينية  دولة 
يعي�ض فيها اجلميع، ولكنَّ هاذين 
احللَّني لي�شا موجودين اليوم على 
ال�شاحة. ومن هنا نطالب االإدارة 
بقرارات  بااللتزام  االأمريكية 
تطالب  والتي  الدولية  ال�شرعية 

تاأكيد  د  وجُندِّ الدولتني،  بحّل 
موقفنا الذي اأعلناه منُذ البداية 
مقّررات  عن  نخرج  لن  باأنَّنا 
ك  بالتم�شُّ الدولية  ال�شرعية 
حدود  على  فل�شطينية  بدولة 
الرابع من حزيران العام 1967 
ال�شرقية،  القد�ض  وعا�شمتها 
املتعلِّق   )194( القرار  وتطبيق 
الفل�شطينيني،  الالجئني  بعودة 
كاّفًة  اأ�شرانا  عن  واالإفراج 
ولكن  االحتالل،  معتقالت  يف 
واالإدارة  االحتالل  بتعامل 
مع  الطريقة  بهذه  االأمريكية 
الو�شع الفل�شطيني فاإنَّ ال�شراع 

�شيبقى حمتِدًما يف املنطقة.
دة لديكم عن  ما هي البنود املوؤكَّ

)�صفقة القرن(؟
املعَلنة،  االأمور  هو  منها  د  املوؤكَّ
مثل االعرتاف بالقد�ض عا�شمًة 
حق  واإنهاء  لـ)اإ�شرائيل(، 
يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

جمال املحي�سن لـ"القد�س":
 لن نتنازل عن حقوق اأهايل ال�سهداء والأ�سرى مهما بلغت ال�سغوطات

تت�صارع الأحداث على 
ال�صاحة الفل�صطينية 
وتتداخل املعطيات ال�صيا�صية 
ًدا  ا معقَّ ل و�صًعا �صيا�صيًّ �صكِّ لتمُ
بالن�صبة لفل�صطني. فالإدارة 
الأمريكية ما�صيٌة يف حماولة 
فر�ص )�صفقة القرن( عرب 
ال�صغوطات والبتزاز، فيما 
ل تزال اجلبهة الفل�صطينية 
غري موّحدة جّراء ا�صتمرار 
النق�صام منذمُ العام 2007، 
ًما مع اإقدام  ليزداد امل�صهد تاأزُّ
بع�ص الأنظمة العربية 
على تطبيع عالقاتها مع 
فرَت�ص  الحتالل، وهي التي يمُ
ل العمق ال�صرتاتيجي  اأن ت�صكِّ
واحل�صن الآمن للق�صية 
الفل�صطينية. ولالإجابة 
ثارة  على الت�صاوؤلت الـممُ
حول هذه الق�صايا وغريها، 
كان ملجّلة "القد�ص" هذا 
احلوار مع ع�صو اللجنة 
املركزية حلركة "فتح" جمال 
املحي�صن.

حو�ر: و�صام خليفة

جمال املحي�سن: 
ثورُة ال�سعب 

الفل�سطيني ثورٌة 
م�ستمرٌة لي�ست 

مرتبطًة بكيان اأو 
اأ�سخا�س، بل بق�سية 
�سعب وُهوّية ون�سال 

ل�سرتجاع الوطن
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جمال املحي�سن: 
ل نّية لـ"حما�س" 
باإنهاء النق�سام 

بة من  ها متك�سِّ لأنَّ
ا�ستمرار الو�سع 

القائم

جمال املحي�سن: 
كلُّ مظاهر التطبيع 
العربية مع الحتالل 

ُمداَنة ومرفو�سة

جمال املحي�سن: 
دنا ونوا�سُل  اأكَّ

تاأكيد رف�سنا التام 
لـ)�سفقة القرن( 

بكلِّ فحواها

العودة، بالرغم من اأنَّ القرارات 
حقَّ  دت  اأكَّ الدولية  ال�شرعية 
القبول  واأنَّ  العودة  يف  الالجئني 
يف  ع�شو  كدولة  بـ)اإ�شرائيل( 
االأمم املتحدة جاء بعد اعرتافها 
بهذا احلق. اإىل جانب ذلك هناك 
ي�شعى  اإذ  اال�شتيطان،  مو�شوع 
يف  م�شتوطنات  لتثبيت  االحتالل 
كيان  من  جزٌء  اأنَّها  على  ال�شفة 
من  جزًءا  ولي�شت  االحتالل 
هذه  وكلُّ  الفل�شطينية،  االأر�ض 
امل�شائل التي جرى احلديث عنها 
يف اإطار �شفقة القرن هي عبارة 
دنا  اأكَّ ونحُن  موقوتة،  قنابل  عن 
التام  نا  رف�شِ تاأكيد  ونوا�شُل 

لـ)�شفقة القرن( بكلِّ فحواها.
لطة الفل�صطينية  هل �صتقبلمُ ال�صُّ
ة امل�صتحّقة  ا�صتالم اأموال املقا�صّ

لها على )اإ�صرائيل( منقو�صًة؟
حجز  يف  يرى  االأوروبي  االحتاد 
اأموال عائدات ال�شرائب لل�شلطة 
الفل�شطينية قر�شنًة، وقد اأعلنت 
لربوتوكول  الراعية  فرن�شا 
د  حدَّ -الذي  االقت�شادي  باري�ض 
لطة  ال�شُّ بني  العالقات  طبيعة 
و)اإ�شرائيل(-  الفل�شطينية 
كما  القر�شنة،  لهذه  ها  رف�شَ
ح وزير ال�شوؤون املدنية ح�شني  �شرَّ
ال�شيخ اأّنه اجتمع مع وزير املالية 
االإ�شرائيلي مو�شيه كحلون ملناق�شة 
ل حّتى االآن  الق�شّية اإاّل اأنَّها مل حُتَ
الذين  ُهم  االإ�شرائيليني  اأنَّ  مع 
يبحثون عن خمَرج لهذه االأزمة. 
ده هو اأنَّ الق�شية  وما نريد اأن نوؤكِّ
ولي�شت  �شيا�شّية  لنا  بالن�شبة 
ُتعربِّ  وهي  مالية،  م�شاألة  جمّرد 
الفل�شطينية  القيادة  موقف  عن 
مب�شتحقات  امل�شا�ض  برف�ض 
مهما  وال�شهداء  االأ�شرى  اأهايل 
بلغت ال�شغوطات، فُهم اأولوّية وال 

تنازل عن حقوقهم.

لطة  ال�صُّ خيارات  اأحد 
املايل  العجز  ل�صدِّ  الفل�صطينية 
احلايل هو ال�صتدانة من الدول 
مع  العرب  جتاوب  فهل  العربية 

هذه اخلطوة؟
موجود  اال�شتعداد  اأنَّ  باعتقادي 
لدى االأ�شقاء العرب، وهذا وا�شح 
ًرا،  موؤخَّ قطر  دولة  قر�ض  من 
ونحُن  التنفيذ،  يف  امل�شكلة  لكنَّ 
العربية  الدول  تلتزم  اأن  ناأمل 
وبقرار  العربية،  القّمة  بقرارات 
عربية  مالية  اأمان  �شبكة  تفعيل 
لالبتزاز  �ض  نتعرَّ ال  لفل�شطني كي 
التنويه  بدَّ من  ال  وهنا  ال�شيا�شي. 
فني  بالدور العظيم وب�شمود املوظَّ
ظلِّ  يف  الفل�شطينيني  احلكوميني 
ال�شعبة،  املالية  الظروف  هذه 
نف�ض  يف  القيادة  مع  ووقوفهم 
ال�شف دفاًعا عن حقوق �شهدائنا 

واأ�شرانا.
يف  امل�صاحلة  ملف  ي�صري  اأين  اإىل 

هذه املرحلة؟
حركة  من  جزٌء  "حما�ض" 
قيادة  ولها  امل�شلمني،  االإخوان 
وقطر،  تركيا  يف  موجودة  دولية 
وبعد  ذاتيًّا.  لي�ض  قرارها  لذلك 
للعديد  امل�شلمني  االإخوان  خ�شارة 
العامل  يف  القيادية  املواقع  من 
ومنُذ  بغّزة.  ًكا  مت�شُّ اأكرث  باتوا 
قناعة  لدي  كانت  االنقالب  بداية 
اأنَّ "حما�ض" لن تعود عن انقالبها 
القائم،  الو�شع  من  بة  ُمتَك�شِّ فهي 
�شخ�شية  مكا�شب  لهم  وقادتها 
تدلُّ  ال  املوجودة  والوقائع  ا،  اأي�شً
احلل،  تريد  "حما�ض"  اأنَّ  على 
منا�شب  غّزة  يف  الراهن  فالو�شع 

لها.
كيف تقراأ ت�صاعد موجة التطبيع 
الحتالل  كيان  مع  العربية 

الإ�صرائيلي؟
بع�ض  ِقَبل  من  يجري  التطبيع 

امل�شوؤولني حثالة ال�شعوب العربية، 
وُهم عبارة عن اأداة يف يد ترامب 
ونتنياهو، و�شعوبهم العربية بريئٌة 
من ذلك. وعلى ال�شعيد الر�شمي 
ت القّمة العربية التي انعقدت  اأقرَّ
املبادرة   2002 عام  بريوت  يف 
ت على  والتي ن�شَّ لل�شالم  العربية 
الفل�شطينيني  على  االلتفاف  عدم 
)اإ�شرائيل(  مع  عالقات  واإقامة 
ل اإىل حلٍّ نهائي وعادل  قبل التو�شّ
من  هذا  الفل�شطينية،  للق�شية 
فحّتى  اآخر،  جانٍب  ومن  جانب. 
مع  الـُمرَبمة  ال�شالم  معاهدات 
وم�شر  االأردن  يف  )اإ�شرائيل( 
احلكومات،  م�شتوى  على  كانت 
ترف�ض  االآن  اإىل  ال�شعوب  لكنَّ 
بحلِّها.  وُتطالب  االتفاقيات  هذه 
على  ُيقِدمون  َمن  وبالتايل، 
التطبيع مع االحتالل ُهم خارجون 
عن ال�شف العربي، وكل ما يقوم 
مع  تطبيع  مظاهر  من  العرب  به 
االحتالل مبا فيه تبادل الزيارات، 
يف  االإ�شرائيلي  الن�شيد  وعزف 
من  وغريها  العربية،  الدول 

االأمور، هو ُمدان ومرفو�ض.
ال�صحفية  التقارير  بع�ص  رت  قدَّ
الفل�صطينية  لطة  ال�صُّ انهيار  اأنَّ 

بات قريًبا، فما راأيك بذلك؟
ثورٌة  الفل�شطيني  ال�شعب  ثورُة 
بكيان  مرتبطًة  لي�شت  م�شتمّرٌة 
اأبو  كان  املا�شي  يف  اأ�شخا�ض.  اأو 
�شاحة  ورفاقه موجودين يف  عّمار 
واليوم  الفل�شطينية،  الن�شال 
ذلك  ومع  موجودين  غري  ُهم 
بقيادة  ا  م�شتمرًّ الن�شال  زال  ما 
الرئي�ض حممود عّبا�ض، فالق�شية 
وُهوّية  �شعب  ق�شية  الفل�شطينية 
ون�شال من اأجل ا�شرتجاع الوطن، 
الفل�شطينية  لطة  ال�شُّ واختفاء 
اأكرث،  االأمور  د  �شُيعقِّ امل�شهد  عن 

وجميع االأطراف تعلم ذلك.
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الدول العربية..
 بني اأولوّية دعم الق�سية الفل�سطينية وان�سغالها بهمومها الداخلية

با�صتثناء بع�ص املبادرات 
العربية الإيجابية 
الداعمة لدولة فل�صطني، 
فقد اأّدى انغما�ص العديد 
من الدول العربية يف 
م�صكالتها و�صراعاتها 
الداخلية اإىل تراجع 
دعمها للق�صية 
الفل�صطينية. واأمام هذا 
الواقع الذي  تزامن مع 
ت�صارع خطوات عربية 
للتطبيع مع الحتالل 
الإ�صرائيلي يف ظلِّ 
املحاولت ال�صهيواأمريكية 
احلثيثة لتمرير �صفقة 
القرن، برزت ت�صاوؤلت عّدة 
لدى الفل�صطينيني حول 
مكانة الق�صية الفل�صطينية 
اليوم يف الأجندة العربية، 
وم�صتقبل الدور العربي 
الر�صمي وال�صعبي جتاه 
فل�صطني. ولالإجابة على 
ذلك واأكرث، كان ملجّلة 
كلٍّ  مع  "القد�ص" لقاٌء 
من ع�صو املجل�ص الثوري 
حلركة "فتح" عبد الإله 
الأترية والكاتب واملحلِّل 
ال�صيا�صي اأحمد رفيق 
عو�ص.
تقرير: عدي غزاوي

�صتبقى  الفل�صطينية  الق�صّية 
اأولوّية عربية

حلركة  الثوري  املجل�ض  ع�شو  ُيخِفي  ال 
"فتح" عبد االإله االأترية يف حديثه ملجّلة 
وال�شراعات  الظروف  اأنَّ  "القد�ض" 
التي ت�شهدها الدول العربية، وال �شيما 
للق�شية  وداعمًة  حا�شنًة  كانت  التي 
�شلبيٍّ  ب�شكٍل  انعك�شت  الفل�شطينية، قد 
على ق�شّيتنا، وي�شتدلُّ على ذلك برتاجع 
على  الفل�شطيني  اخلرب  ظهور  اأولوّية 
ال�شا�شات العربية مقابل احتالل اأخبار 
االأولوية  الداخلية  والهموم  احلروب 
اأّي  اأنَّ  ي�شتدرك  ه  ولكنَّ ال�شا�شات،  على 
كعملية  فل�شطيني،  ذه  ُينفِّ بطويل  عمل 
الق�شية  ُيعيد  ليلى،  اأبو  عمر  ال�شهيد 
الفل�شطينية اإىل اأولوية الظهور واملتابعة 

بالن�شبة لل�شعوب العربية والعامل.
الإعادة  م�شتمر  �شعي  "نحُن يف  وُيتابع: 
العامل  يف  االأوىل  للق�شية  ال�شدارة 
وانعكا�شات  اأهمية  من  لها  ملا  العربي 
على م�شتقبل العرب قبل الفل�شطينيني، 

ب�شكل  ولو  تعود  اأخذت  اأّنها  واأعتقُد 
مزروعة  الفل�شطينية  فالق�شية  بطيء، 

يف وجدان واأولويات املواطن العربي".
ال  الذي  الرهان  اأنَّ  اإىل  االأترية  ه  وينوِّ
الفل�شطيني  ال�شعب  على  معقود  يخيب 
وعلى قدرته على جتاوز كلِّ ال�شعوبات، 
اأ�شعب  بظروف  مررنا  "لقد  وي�شيف: 
"فتح"  حركة  انطالقة  منذ  هذه  من 
اإذ مل نكن نحظى باأّي تاأييد، ولكن بعد 
والن�شال  امليدان  يف  ح�شورنا  اإثبات 
العامل  احت�شَننا  العمليات  وتنفيذ 
فالو�شع  االآن  اأّما  العربية.  وال�شعوب 
ومع  القائمة،  الظروف  ب�شبب  خمتلف 
ا�شتطعنا  ما  بكل  ن�شغط  نحُن  ذلك 
يتابع  وَمن  العربي،  عمقنا  قوة  الإعادة 
االأحداث يعلم اأّن ال�شّيد الرئي�ض حممود 
عّبا�ض نا�شد العامل العربي الوقوف اإىل 
حتى  ولكن  املالية،  حمنتنا  يف  جانبنا 
اأنَّنا  مع  جواب،  على  نح�شل  مل  االآن 
طلبنا امل�شاعدات على �شكل قرو�ض اأي 
تاأثُّر  مدى  يو�شح  وهذا  ة،  ُم�شرَتدَّ اأّنها 

الفل�شطينية يف  للق�شية  العربي  الدعم 
ال�شنوات االأخرية".

امل�صتوى  على  مرفو�ص  التطبيع 
العربي ال�صعبي

تطبيع  موجة  لتنامي  االأترية  ياأ�َشف 
مع  لعالقاتها  العربية  الدول  بع�ض 
اأنَّ  اإىل  الفًتا  االإ�شرائيلي  االحتالل 
مواقف ال�شعوب العربية ال تتماهى مع 
"ال�شعوب  وُي�شيف:  اأنظمتها،  مواقف 
العربية لن تخذل الق�شية الفل�شطينية، 
بينها  من  ذلك،  على  كثرية  واالأمثلة 
العرب  املت�شابقني  من  العديد  رف�ض 
وفعاليات  بطوالت  اأّية  يف  امل�شاركة 
ي�شوبها تطبيع مع االحتالل، واحلراك 
�شكل  الأيِّ  الراف�ض  ال�شعبي  وال�شغط 
مع  واملعاهدات  العالقات  اأ�شكال  من 
من  وا�شحة  ر�شائل  وهي  االحتالل، 
كها بالق�شية  د مت�شُّ ال�شعوب العربية توؤكِّ
مي�ّض  ما  كّل  ورف�ض  الفل�شطينية 
العربي  ال�شعبي  الرف�ض  وبراأيي  بها. 
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اأو  ترتاجع  احلكومات  يجعل  االحتالل  مع  للتطبيع 
يثنيها باحلد االأدنى عن التوّجه اإىل التطبيع الكامل 
مقاومة  حركة  ت�شهد  اأن  ع  واأتوقَّ االإ�شرائيليني،  مع 
يف  اأكرب  ًكا  حترُّ العربية  ال�شعوب  ِقَبل  من  التطبيع 
املرحلة املقبلة من �شاأنه حث احلكام الذين يعتزمون 

التطبيع على الرتاجع عن ذلك".
دين للتطبيع ُهم ِقّلة ُجّلهم من �شعاف  ويرى اأنَّ املوؤيِّ
النفو�ض واملهزومني داخليًّا الذين ال حا�شنة �شعبية 
العربي حول  املواطن  وعي  على  لهم  تاأثري  وال  لهم، 
املوقف  اأنَّ  "�شحيح  ُم�شيًفا:  الفل�شطينية،  الق�شية 
العربي يرف�ض التطبيع، ولكن ذلك ال يعفينا من اأداء 
دورنا يف الداخل واخلارج الإبقاء ق�شّيتنا حّية وذات 
اخلربات  منتلك  فنحن  اأجمع.  العامل  لدى  اأولوية 
رين على م�شتوى العامل،  والكفاءات واملفّكرين واملوؤثِّ

ر على العامل". ويجب اأن ن�شتغل مقّوماتنا هذه لنوؤثِّ

ا  وعربيًّ ا  فل�صطينيًّ مرفو�صة  القرن  �صفقة 
ا وعامليًّ

عبد  يقول  القرن  �شفقة  جتاه  العربي  املوقف  حول 
اأُوىل مالمح �شفقة القرن  "مع ظهور  االإله االأترية: 
ت�شاوقت اأطراف عربية اإىل حدٍّ ما مع االأمريكان يف 
حماولٍة لتمريرها، اإاّل اأنَّ رف�ض القيادة الفل�شطينّية 
العربية  االأطراف  هذه  جعَل  ال�شفقة  لهذه  القاطع 
االأردين  املوقف  ن  اأُثمِّ وهنا  لها.  دعمها  عن  تعدل 
اإزاء  احل�شني،  بن  اهلل  عبد  بامللك  اًل  ُمتَمثِّ م  املتقدِّ
�ض  يتعرَّ التي  ال�شغوطات  كل  رغم  القرن  �شفقة 

لها".
َعت م�شاريع وخطط جّمة لت�شفية  "لقد ُو�شِ ويتابع: 
املا�شية،  عاًما  ال�شبعني  الفل�شطينية خالل  الق�شية 
ها جميًعا ف�شلت ب�شبب رف�ض الطرف االأ�شا�شي  ولكنَّ
يف هذا ال�شراع لها، اأي نحُن الفل�شطينيني. واليوم 
ودول  وال�شني  رو�شيا  �شيما  وال  العامل،  دول  جميع 
جمحفة  القرن  �شفقة  اأنَّ  مت  تفهَّ واأفريقيا،  اأوروبا 
فيما  لالحتالل  �شيء  كلَّ  متنح  الأّنها  �شعبنا  بحق 
هذه  على  موؤّقتون  �ُشّكان  نا  اأنَّ على  معنا  تتعامل 
االأر�ض، لذا بتنا ن�شاهد ا�شطفاًفا دوليًّا مع ق�شيتنا 
ونبًذا للم�شروع االأمريكي. وَمن يتابع االأحداث يلحظ 
تراجع احلراك االأمريكي، فخالل عام ون�شف العام 
االأمريكية  االإدارة  وجدت  واخلطط  اجلوالت  من 
فهي  لذا  امل�شروع،  لهذا  عاملي  رف�ض  اأمام  نف�شها 
نا  ولكنَّ ماأزقها،  من  لتخرج  حاليًّا  ح�شاباتها  ُتراجع 
اأنَّه ما دام هناك طفل فل�شطيني يرفع الراية  د  ُنوؤكِّ

الفل�شطينية لن مترَّ �شفقة القرن".

مع  احلكومات  تطبيع 
يف  �صي�صعها  الحتالل 

مواجهة مع �صعوبها
ال�شيا�شي  واملحلِّل  الكاتب  ه  ُينوِّ
اأحمد رفيق عو�ض اإىل اأنَّ الدعم 
الفل�شطينية  للق�شية  العربي 
االأخرية  ال�شنوات  يف  تراجع 

واملايل،  ال�شيا�شي  ال�شعيَدين  على 
ويو�شح: "يعود ذلك اإىل االأزمات املالية التي تع�شف 
بع�ض  ارتباط  جانب  اإىل  العربية  الدول  ببع�ض 
اأجنبية  ل�شغوطات  خ�شوعها  اأو  بتحالفات  االأنظمة 
الق�شية  وفقدان  الداخلية،  بهمومها  وان�شغالها 
الفل�شطينية اأولوّيتها يف اأجندات العرب، بل وانزياح 
اإىل  و�شواًل  املحتل،  نحو  العربية  االأنظمة  بع�ض 

الفل�شطينية  الق�شية  بع�شها  حتميل 
ح�شلت  اأحداث  عن  امل�شوؤولية 
كت  لها، خا�شًة اأنَّ دواًل عديدًة تفكَّ
اإىل طوائف وقبائل واأحزاب وراأت 
قلق  الفل�شطيني عامل  الو�شع  يف 
تاأثَّر  وبالتايل  ا�شتقرار،  ولي�ض 
جزئي  ب�شكل  العربي  الدعم 

واأحياًنا ُكّلي، حتى و�شلنا اإىل مرحلة 
من  بداًل  التطبيع  وقف  بكيفية  فيها  ونفّكر  ندعو 
الفل�شطينيني  ال�شتمرار  املهم  العربي  الدعم  توفري 

بن�شالهم �شد االحتالل االإ�شرائيلي!".
وحول اإقدام بع�ض الدول العربية على التطبيع يقول: 
والتمويل  واحلماية  الدعم  ى  تتلقَّ االأنظمة  "بع�ض 
ب�شبب  الدول  الغرب بوجهه اال�شتعماري، وهذه  من 
بالراأ�شمالية  قراراتها  وارتباط  وخوفها  �شعفها 
نا  لكنَّ )اإ�شرائيل(،  مع  عالقات  ُتن�شئ  الغربية 
مع  ال�شالم  العرب  فيها  يعقد  نقطة  اإىل  ن�شل  لن 
هذا  الأنَّ  الفل�شطينيني،  وجود  بدون  )اإ�شرائيل( 
مبا�شرة  مواجهة  يف  احلكومات  �شيجعل  ف  الت�شرُّ
عربي  نظام  اأي  ي�شتطيع  ال  ا  واأي�شً �شعوبها،  مع 
الق�شايا  حلِّ  قبل  االحتالل  مع  العالقات  �شرعنة 
وغريها،  االأق�شى  وامل�شجد  كالقد�ض  اجلوهرية 
كاملة  بعالقات  االحتالل  مع  ال�شالم  عقد  اأنَّ  اأي 
ومك�شوفة بدون حلٍّ للو�شع الفل�شطيني اأمٌر لن ُتقِدم 
عليه الدول العربية، ولكنَّ هذا ال يعني اأنَّ ا�شتمرار 
التطبيع الَعلني بال�شكل الطفيف الذي نراه االآن اأمٌر 

مقبول".
ا عن رد فعل ال�شارع العربي اإزاء التطبيع فيقول  اأمَّ
زال  ما  بفل�شطني  العربي  املواطن  "ارتباط  عو�ض: 

قويًّا وهذا وا�شح من خالل خروج 
الفعاليات واملظاهرات املنا�شرة 
املدن  يف  الفل�شطينية  للق�شية 
يتناولونه  وما  الكبرية  العربية 
يف و�شائل اإعالمهم. نعم �شحيح 
اأنَّ ظهور اخلرب الفل�شطيني على 
ال�شا�شات العربية قد قل، وهناك 
الفل�شطيني  ت�شوير  حاولت  جهات 
اجلهات  هذه  ولكّن  االحتالل،  مع  ع  ُمَطبِّ اأّنه  على 
�شعوبها،  ال  احلكومات  بع�ض  نظر  وجهة  تعك�ض 
فال�شارع العربي ُم�شاند للق�شية الفل�شطينية رغم كل 
بع�ض  التطبيع من  وتربير  االأدمغة،  غ�شل  حماوالت 
واإ�شغال  العربية،  االأولويات  وتغيري  الثقافة،  عي  ُمدَّ
الداخلية.  وال�شراعات  احلياتية  بالهموم  ال�شعوب 
يف  حا�شرًة  فل�شطني  نرى  فنحُن 
ويف  ال�شعب،  و�شعه  رغم  اليمن 
دائًما  حا�شرة  فل�شطني  اجلزائر 
نف�شه  واالأمر  الظروف،  كلِّ  رغم 
نعم  واالأردن.  ولبنان  �شوريا  يف 
يريد  الب�شيط  العربي  املواطن 
ه  ولكنَّ اليومية،  م�شكالته  حلَّ 
الق�شية  فل�شطني  يرى  زال  ما 
االأزمات  اأ�شباب  اأحد  اأنَّ  االأهم يف وجدانه، ويدرك 
لذا  الفل�شطينية،  بالق�شية  كه  مت�شُّ هو  يعي�شها  التي 
الداعية  االأ�شوات  لكلِّ  ي�شتمع  لن  العربي  فاملواطن 

رة للتطبيع". واملربِّ
رغم  االإ�شرائيلي  االحتالل  اأنَّ  اإىل  عو�ض  وُي�شري 
ذكي  ب�شكل  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدامه 
ومدرو�ض ملحاولة ترويج اأفكاره وك�شب قبول املجتمع 
اأمام  �شورته  جتميل  ي�شتطيع  لن  فاإنَّه  العربي، 
واإن�شاين،  وح�شاري  متطّور  ككياٍن  العربي  املواطن 
على  واعتداءاته  الفل�شطينيني  �شد  جرائمه  الأنَّ 

الدول العربية تك�شف وجهه القبيح.
القرن  �شفقة  تطبيق  اإمكانية  مبدى  راأيه  وحول 
يقول: "�شحيح اأنَّ بع�ض اأجزاء �شفقة القرن قد متَّ 
متريرها، ولكن َمن يعتقد اأنَّ �شفقة القرن �شُتطبَّق 
اأو  موافقة  عن  النظر  ب�شرف  الواقع  اأر�ض  على 
اإنَّ هذه ال�شفقة مرفو�شة  رف�ض فل�شطني خُمطئ. 
اإخاللها  ب�شبب  عامليًّا  وحّتى  وعربيًّا  فل�شطينيًّا 
للفل�شطينيني  التي ت�شمن  الدولية  للقوانني  وخرقها 
�شرط  الفل�شطينية  واملوافقة  امل�شري،  تقرير  حق 
�ض  ُتكرِّ الأَنّها  م�شتحيل  اأمٌر  وهو  لتنفيذها،  اأ�شا�شي 

مبداأ االحتالل ال ال�شالم".

اأحمد رفيق عو�ص: 
املواطن العربي ما زال يرى 

فل�صطني الق�صية الأهم 
يف وجدانه، لذا لن ي�صتمع 

لكلِّ الأ�صوات الداعية 
رة للتطبيع واملربِّ

عبد الإله الأترية: 
ما دام هناك طفل 

فل�صطيني يرفع الّراية 
الفل�صطينية فلن مترَّ 

�صفقة القرن
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الإ�صرائيلية  نتائج النتخابات 
اإمعاٌن يف تف�صي العن�صرية

جراي�شي،  برهوم  الباحث  ح  ُيو�شِ
نتنياهو  بنيامني  اأنَّ  النا�شرة،  من 
ل احلكومة املقبلة ال �شيما اأنَّ  �شُي�شكِّ
ه  ولكنَّ وا�شحة،  اأغلبية  لديه  ائتالفه 
نحو  يّتجه  اأن  اإّما  خياَرين،  اأمام 
على  يرتكز  الذي  امل�شمون  ائتالفه 
"احلريدمي"  اليمني اال�شتيطاين مع 
اليمني  من  جزًءا  باتوا  الذين 
اال�شتيطاين، وهو اخليار االأقرب، اأو 
اأن يّتِجه اإىل حكومة وحدة وطنية مع 

حزب "اأزرق اأبي�ض".
على  واعتماًدا  "باعتقادي  وُي�شيف: 
ل�شالح  لي�ض  فهذا  حزبية  ح�شابات 
وحده  يبقى  اأن  يريد  الذي  نتنياهو، 
له  يكون  ال  واأن  الهرم،  راأ�ض  على 

�شريك قوي".
منذ  نتنياهو  �شعى  "لقد  وُيتابع: 
الأن  طويلة،  فرتة  ومنذ  البداية، 
يحظى باجلزء االأكرب من دون منازع 
اال�شتيطاين،  اليمني  مع�شكر  داخل 
فتات  �شركائه  باقي  يكون  واأن 
هذه  يف  له  حتّقق  ما  وهذا  كتل، 

االنتخابات".
اخلارطة  اأنَّ  اإىل  جراي�شي  ويلفُت 
باتت  )اإ�شرائيل(  ال�شيا�شية ككل يف 
جًدا،  هائلة  بن�شبة  اليمني  حكم  يف 
"اأزرق  لليكود  املناف�شة  والكتلة 
متجان�شة  غري  كتلة  هي  اأبي�ض" 
وجمّرد ائتالف م�شالح، مو�شًحا اأنَّ 
ر طوياًل بخالف  مثل هذه الكتل ال ُتعمِّ
كتلة نتنياهو وحزبه املوؤ�ش�شاتي، على 
ب�شكل  يقوده  نتنياهو  اأنَّ  من  الرغم 

انفرادي.
ل  وُيردف: "كتلة "اأزرق اأبي�ض" تت�شكَّ
ح اأن ت�شهد  من 3 اأحزاب، ومن املرجَّ
يف  جل�شت  حال  يف  داخلية  نزاعات 
برناجمها  و�شلب  املعار�شة،  مقاعد 
الفل�شطينية  الق�شية  يخ�ض  فيما 
فر�ض  اإىل  يدعو  مييني  برنامج  هو 
ما ُت�شّمى بال�شيادة االإ�شرائيلية على 
وامل�شتوطنني،  اال�شتيطانية  الكتل 
على  املقبلة  احلكومة  ع  ي�شجِّ وهذا 

ال�شروع ب�شن قوانني كهذه".
د جراي�شي على اأنَّ )اإ�شرائيل(  وُي�شدِّ
اأو�شاع  �شل�شلة  من  حالًيّا  ت�شتفيد 
وبالذات  وعاملية،  واإقليمية  داخلية 
داعمة  اأمريكية  اإدارة  وجود  من 
ب�شكل ُمطَلق لليمني اال�شتيطاين. وال 
ي�شتبعد اأن ُي�شارع اليمني اال�شتيطاين 
برئا�شة نتنياهو فور ت�شكيله احلكومة 
ل�شمِّ  جّدية  خطوات  الّتخاذ  وحده، 

اأجزاء وا�شعة من ال�شفة الغربية.
"امل�شروع  يقول:  ال�شياق،  هذا  ويف 
ا�شتثمار  هو  نتنياهو  اأمام  االأول 
التي  االأمريكية  االإدارة  دعم 
واحتالل  القد�ض  باحتالل  اعرتفت 
ال�شيادة  ى  ُت�شمَّ ا  ممَّ كجزٍء  اجلوالن 
االإ�شرائيلية، و�شيعمل على �شمِّ الكتل 
الغربية.  ال�شفة  يف  اال�شتيطانية 
القرن  �شفقة  اأنَّ  يعرف  فنتنياهو 
اال�شتيطانية،  الكتل  ب�شمِّ  تق�شي 
رغم اأنَّ هذا القرار لي�ض من ال�شهل 
داخل  التعقيدات  ب�شبب  اتخاذه 

اليمني االإ�شرائيلي".
لنتنياهو  الثانية  "املهمة  ويتابع: 
م�شاريع  على  امل�شادقة  �شتكون 

امل�شادقة  تتم  مل  عن�شرية  قوانني 
ونتنياهو  املنتهية،  واليته  يف  عليها 
هذه  يف  اليد  طليق  اأّنه  �شي�شعر 
االإجراء  لهذا  بحاجة  وهو  القوانني، 
يف حماولة حلرف النظر عّما ينتظره 

من ق�شايا ف�شاد".
امل�شتوى  "على  جراي�شي:  ويو�شح 
مر�ّشحة  )اإ�شرائيل(  الداخلي، 
فية،  تق�شُّ اقت�شادية  الإجراءات 
هذه  مثل  على  نتنياهو  و�شُيقِدم 
بع�ض  ُتثري  قد  التي  االإجراءات 
ر  يوؤثِّ لن  ذلك  لكنَّ  �شّدها  الغ�شب 
يواجه  نتنياهو  اأنَّ  اإىل  الفًتا  عليه"، 
االأ�شهر  خالل  م�شريية  فرتة 
العام  نهاية  حتى  املتبقية  الثمانية 
�شتح�شم  حيُث  املقبل،  العام  ومطلع 

ق�شايا الف�شاد.
االحتماالت  "كلُّ  بالقول:  ويختم 
واردة مبعنى اإجها�ض لوائح االتهام، 

قراءة يف نتائج النتخابات الإ�سرائيلية: 
نتنياهو لرئا�سة احلكومة  

واإجراءات اأكرث عن�سرية تنتظر الفل�سطينيني
اأ�صفرت النتائج النهائية 
لالنتخابات الإ�صرائيلية عن 
فوز كبري لأحزاب اليمني 
بقيادة حزب الليكود ورئي�صه 
بنيامني نتنياهو.

ويرى املراقبون اأنَّ مع�صكر 
اليمني بح�صوله على اأكرث 
من ن�صف مقاعد "الكني�صت"، 
ل احلكومة املقبلة دون  �صكِّ �صيمُ
اأي حاجة ل�صمِّ اأي حزب من 
ًة مع  خارج املع�صكر، خا�صّ
ارتفاع متثيل كتلَتي "�صا�ص" 
و"يهودت هتوراة" احلريدّيَتني 
اإىل 15 مقعًدا.
ورغم حتقيق قائمة "اأزرق 
اأبي�ص" برئا�صة بيني غانت�ص 
35 مقعًدا، وتقارب النتيجة 
مع عدد مقاعد حزب الليكود 
الـ36، اإّل اأنَّه مل يكن ميلك 
فر�صًة قوّيًة لت�صكيل احلكومة 
لفتقار كتلته لدعم الأحزاب 
ًة بعد انهيار  القوية، خا�صّ
حزب العمل وح�صوله على 
6 مقاعد، وتراجع حزب 
مقاعد،   4 "مريت�ص" اإىل 
وابتعاد الأحزاب العربية التي 
ح�صلت على 10 مقاعد عن 
لعبة ت�صكيل احلكومة.

وبالتايل، الطريق مفتوحة 
لنتنياهو لت�صكيل حكومة 
وتروؤُّ�ص ولية خام�صة، 
من املنتَظر اأن تكون اأكرث 
عن�صريًة جتاه الفل�صطينيني.
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هو  ا  ممَّ اأ�شعف  ُتَهٍم  مبن�شوِب  ولكن  تثبيتها  اأو 
قائم، الأنَّه ح�شب النظام االإ�شرائيلي يِحقُّ ملنتخب 
كي  العام  للمّدعي  حماميه  ُير�شل  اأن  اجلمهور 
بهذا  لي�ض  مبدئًيا  له  َه  ُوجِّ ما  اأنَّ  بدالئل  يقنعه 
وهذه  ليربمان،  افيغدور  مع  ح�شل  مثلما  القدر، 
ا  لعبة ق�شائية الأنَّ الق�شاء االإ�شرائيلي يغو�ض اأي�شً

بالف�شاد، وعندما يوجد احتالل ال توجد نزاهة".

اليمني  نحو  يتَّجه  الإ�صرائيلي  املجتمع 
املتطّرف

بدوره، يلفت الباحث واملوؤّرخ د.جوين من�شور، من 
حيفا، اإىل اأنَّ "نتائج االنتخابات ُتفيد بتعزيز كتلة 
نتنياهو  بقيادة  املتطّرف  اليمني  ًة  خا�شّ اليمني، 
احلالية  احلكومة  يف  معه  ال�شريكة  واالأحزاب 
اأخرى  كتلة  وجود  تعزيز  اإىل  باالإ�شافة  وغريها، 
اأو املركز،  ُي�شّمى اليمني الو�شط  اأو ما  من اليمني 
غانت�ض  بقيادة  اأبي�ض"  "اأزرق  حزب  ب�شعود 
�شعف  راأينا  املقابل،  يف  االآخرين.  واجلرناالت 
ه  وتراجع القوى العربية يف االنتخابات نتيجًة لتوجُّ
القوائم العربية اإىل قائمَتني بداًل من قائمة واحدة 

م�شرتكة كما يف االنتخابات ال�شابقة".

ت�شكيل  فور  �شيعمل  نتنياهو  اأنَّ  من�شور  ويرى 
اال�شتيطانية  الكتل  �شمِّ  اإعالن  على  احلكومة 
االإ�شرائيلية"  "ال�شيادة  اإىل  الغربية  ال�شفة  يف 
فل�شطينية،  دولة  اإقامة  دون  واحليلولة  املبا�شرة 
اأنَّ اعرتاف االإدارة االأمريكية ب�شيادة  اإىل  م�شرًيا 
اأكرث  ز  ُيعزِّ اجلوالن  ه�شبة  على  )اإ�شرائيل( 
ال�شيا�شي  ال�شعيد  على  نتنياهو  مكانة  من  واأكرث 

الداخلي.
ويعتِقد من�شور اأنَّ االأ�شهر املقبلة �شت�شهد �شراًعا 
حول م�شتقبل نتنياهو على ال�شعيد الق�شائي فيما 
ه فيها ُتَهم اإليه،  يتعلَّق بعدٍد من امللفات التي ُتوجَّ
ما �شُيحدث �شّجًة اإعالميًة و�شيا�شيًة حملّيًة فيما 

لو بقيت االأمور جتري يف امل�شار القانوين.
ويو�شح: "لكن، اإذا قام نتنياهو بخطوات التفافية 

امل�شت�شار  مها  ُيقدِّ اأن  ميكن  التي  الدعاوى  على 
نا �شن�شهد مزيًدا من  الق�شائي والنيابة العامة فاإنَّ

التوّتر داخل )اإ�شرائيل( لفرتة زمنية اأطول".
ويلفت من�شور اإىل اأنَّ عدًدا من املحلِّلني واملراقبني 
يف  مبّكرة  انتخابات  اإجراء  احتمالية  حون  ُيرجِّ

)اإ�شرائيل( يف غ�شون ال�شنتني املقبلَتني.
د من�شور اأنَّ نتائج االنتخابات احلالية ُتثبت  وُيوؤكِّ
نحو  يتَّجه  االإ�شرائيلي  املجتمع  اأنَّ  اأخرى  مّرة 

ف. اليمني املتطرِّ
زال  وما  جنَح  االإ�شرائيلي  "اجلمهور  ويقول: 
اليمني  �شواء  باأ�شكاله املختلفة،  اليمني  اإىل  يجنُح 
اليمني  اأو  اأقل،  ف  املتطرِّ اليمني  اأو  جًدا،  د  املت�شدِّ
القريب من املركز، وهذا بطبيعة احلال يعك�ض اأنَّ 
الكني�شت احلايل باحلد االأدنى اأكرث من ثلثيه من 

ف". اجلناح اليميني املتطرَّ
الرئي�ض  كلَّف  النهائية،  النتائج  اإعالن  وبعد 
االإ�شرائيلي روؤوفني ريفلني بنيامني نتنياهو ت�شكيل 
احلكومة اجلديدة -بعد اأن �شمن نتنياهو االأغلبية 
ت�شكيل  ليحاول  يوًما   28 ومنَحُه  لذلك-  الالزمة 

د ملدة اأ�شبوعني اإذا لزم االأمر. ائتالف، مُتدَّ
تقرير: عماد فريج

د.جوين من�صور:
 الأ�صهر املقبلة �صت�صهد �صراًعا 

حول م�صتقبل نتنياهو على 
ال�صعيد الق�صائي فيما يتعلَّق 

ه فيها  وجَّ بعدد من امللفات التي تمُ
َهٌم اإليه تمُ

برهوم جراي�صي:
 اليمني ال�صتيطاين برئا�صة 
�صارع فور ت�صكيله  نتنياهو �صيمُ

احلكومة وحده، لّتخاذ خطوات 
جّدية ل�صمِّ اأجزاء وا�صعة من 

ال�صفة الغربية
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ع على ارتكاب  �صجِّ قرار املحكمة يمُ
اجلرائم بحقِّ الفل�صطينيني

الزمن،  ميحوها  لن  "اجلرمية 
اإاّل  االحتالل،  عدالة  ننتظُر  وال 
حما�شبة  اإىل  ال�شبيل  هي  اأنَّها 
الدولية.  املحاكم  يف  املجرمني 
املحكمة،  قرار  نرف�ض  نحُن 
و�شوًءا  للقَتَلة،  جائزة  ونعتربه 
اأخ�شر للم�شتوطنني، لتنفيذ مزيد 
من اجلرائم بحقِّ الفل�شطينيني"، 
دواب�شة  �شعد  ال�شهيد  �شقيق  يقول 
ن�شر  العائلة  ِبا�شم  والناطق 

دواب�شة.
ويتابع: "القرار يدلُّ على عن�شرية 
وازدواجية  االإ�شرائيلي  الق�شاء 
حال  ففي  املتَّهمني،  مع  التعامل 
ا تتم معاقبته  املتَّهم فل�شطينيًّ كان 
منزله،  وهدم  عائلته  ومعاقبة 
العقابية  االإجراءات  ويفر�شون 

على قريته ومدينته".
املحكمة  اأت  "برَّ دواب�شة:  ويردف 
الذي  العائلة  قاتل  االإ�شرائيلية 
بـ"املتَّهم  الق�شية  يف  ُيعَرف 
العمد،  القتل  تهمة  من  القا�شر" 
ال�شابقة  االعرتافات  اأنَّ  بزعم 
حتت  منه  انُتِزَعت  بها  اأدىل  التي 
النيابة  لت  تو�شَّ وقد  "التعذيب". 
مع  اّدعاء  �شفقة  اإىل  االإ�شرائيلية 
باإحراق  املتَّهم  امل�شتوطن  حمامي 
املنزل تق�شي باإ�شقاط تهمة القتل 
العمد عنه، واالكتفاء بتهمه التاآمر 

لتنفيذ جرمية".
متَّ  الق�شية  ملف  اأنَّ  اإىل  وي�شري 
"املتَّهم  الإخراج  ف�شله يف حماولة 
واأنَّ  اإدانته،  وعدم  القا�شر" 
وفًقا  جاءت  ذلك  على  املوافقة 
ولالنتخابات  ميينية  حل�شابات 
االإ�شرائيلية، الفًتا اإىل اأنَّ ال�شفقة 

التي اأُعِلَن عنها �شتجري امل�شادقة 
عليها يف 12 من حزيران املقبل.

الق�شوى  العقوبة  حدَّ  اأنَّ  ويو�شح 
عن  يزيد  لن  التهمة  هذه  ملثل 
واأنَّ  �شنوات،  خم�ض  ملّدة  ال�شجن 
احت�شاب مدة  احلديث يجري عن 
االعتقال ال�شابقة، وهي عامان و8 

اأ�شهر، اأو حّتى االكتفاء بها.

عائلة دواب�سة.. 

حرق بحماية القانون

جرمية مزدوجة بداأت 
بوح�صية امل�صتوطنني 
بحقِّ �صعد دواب�صة 
وزوجته وطفله علي، 
و�صوًل اإىل �صفقة 
ق�صائية بتربئة املتَّهم 
من القتل العمد، تفتح 
جرح العائلة الذي 
د  مل يندمل بعد، لتوؤكِّ
من جديد اأنَّ العدالة 
لن جتد مكاًنا لها 
داخل اأروقة حماكم 
الحتالل.
تقرير: �أ�صيل �الأخر�س
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اعرتف  "املتَّهم  وُي�شيف: 
التخطيط  يف  بال�شلوع 
ذها،  ُينفِّ مل  واأّنه  للجرمية 
يف  بع�شويته  واعرتف 
الثمن(  )تدفيع  جمموعة 
التالل(  )�شبيبة  وجمموعة 
اعرتف  كما  االإرهابيََّتني، 
وقطع  �شيارات  اأحرَق  باأّنه 
يف  الفل�شطينيني  اأ�شجار 
وبيت  ويا�شوف  عقربا 
باالعتداء  واعرتف  �شفافا، 
على االأماكن الدينية وحرق 
كني�شة الطابغة يف طربيا"، 
ًرا من اأنَّ قرار املحكمة  حُمذِّ
من  للمزيد  املجال  �شيف�شح 
الفل�شطينيني  بحق  االإجرام 
عائلة  ماأ�شاة  وتكرار 

دواب�شة.
االإجراءات  عن  ا  اأمَّ
�شتتَّخذها  التي  القانونية 
دواب�شة:  فيقول  العائلة، 
االإجراءات  ا�شتنفاد  "بعد 
املحاكم  يف  القانونية 
ملف  �شرنفع  االإ�شرائيلية، 
املحاكم  اإىل  الق�شية 
الدولية، وذلك بالتن�شيق مع 
وزارَتي اخلارجية واملغرتبني 
اإفالت  لعدم  والعدل 
العقاب"،  من  املجرمني 
تنتظر  العائلة  اأنَّ  ًدا  موؤكِّ

اجلديدة  الق�شائية  املعركة 
يف  الرئي�ض  املتَّهم  بحقِّ 

الق�شية.
ا�صتهتار  املتَّهم  تربئة 

بالدم الفل�صطيني
مدير  يقول  جهته،  من 
�شعوان  احلق  موؤ�ش�شة 

تربئة  "اإنَّ  جبارين: 
بالدم  ا�شتهتار  هي  املَتّهم 
والعدالة  الفل�شطيني 
�شمن  جاءت  وقد  الدولية، 
العام  عاء  االدِّ بني  �شفقة 
للو�شول  املتَّهم  وحمامي 
اأمام  وتر�شيمها  ل�شفقة، 
خاللها  من  متَّ  القا�شي، 
املوّجهة  االتهامات  حتويل 
�شّده اإىل بنود ُيحاَكم عليها 

ب�شكل خُمفَّف".
اأنَّ  جبارين  د  ويوؤكِّ
تتعامل  )اإ�شرائيل( 
مبعايري ازدواجية مو�شًحا: 
")اإ�شرائيل( تعتقل االأطفال 
وتنتظر  الفل�شطينيني، 
ملحاكمتهم،  يكربوا  حتى 
اجلرمية  تتنا�شب  ال  فيما 
كان  حالة  يف  العقوبة  مع 
وال�شحية  اإ�شرائيليًّا  املتَّهم 
اأّنه  ًنا  ُمبيِّ فل�شطينيًّا"، 
حماكم  يف  عدالة  "ال 
تتعلَّق  عندما  )اإ�شرائيل( 
بالفل�شطينيني،  امل�شاألة 
يد  يف  مطاطي  ختم  واالأمر 

ال�شلطة التنفيذية".
العائلة  اأمام  اأّن  اإىل  ويلفت 
وجود  بعدم  اال�شتئناف 
اجلرمية  بني  تنا�شب 
ملف  اأنَّ  مو�شًحا  والعقوبة، 
ال  الدواب�شة  عائلة  ق�شية 
الفح�ض  مرحلة  يف  يزال 
االأويل يف املحكمة اجلنائية 

الدولية.
اأهمية  جبارين  د  ويوؤكِّ
ف�شح  يف  االإعالم  دور 
احلقيقي  االحتالل  وجه 
ومنها  املختلفة،  وموؤ�ّش�شاته 
على  تعمل  التي  الق�شائية، 
عن�شري  قومي  اأ�شا�ض 

وتتكامل فيه االأدوار.

�صعوان جبارين: 
)اإ�صرائيل( 

تعتقل الأطفال 
الفل�صطينيني، 

وتنتظر حتى يكربوا 
ملحاكمتهم، فيما ل 
تتنا�صب اجلرمية 

مع العقوبة يف حال 
ا  كان املتَّهم اإ�صرائيليًّ
ا وال�صحية فل�صطينيًّ

ن�صر دواب�صة: 
بعد ا�صتنفاد 
الإجراءات 

القانونية يف املحاكم 
الإ�صرائيلية، �صرنفع 

ملف الق�صية اإىل 
املحاكم الدولية، 

بالتن�صيق مع وزارَتي 
اخلارجية واملغرتبني 
والعدل لعدم اإفالت 
�صار اإىل اأنَّ م�صتوطنني املجرمني من العقاب  يمُ

اأحرقوا منزل عائلة دواب�صة 
يف قرية دوما بنابل�ص نهاية �صهر 

متوز/ يوليو من عام 2015، ما 
ت�صبَّب با�صت�صهاد الوالَدين وابنهما 
حاَكم املتَّهم  الر�صيع. ويف حني مل يمُ
الرئي�ص "عمريام بن اأوليئيل" على 
جرميته بعد، فقد متَّ الإفراج عن 

�صائر املتَّهمني يف وقت �صابق بدعوى 
عدم كفاية الأدلة
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اأيِّ  جوهر  الالجئني  ق�صية   
حلٍّ لل�صراع مع الحتالل

العاّمة لالأمم  ُيَعدُّ قرار اجلمعية 
ال�شادر   )194( رقم  املتحدة 
القرارات  اأبرز  من   ،1948 عام 
الالجئني  بق�شية  املتعلِّقة 
روا  ُهجِّ الذين  الفل�شطينيني، 
التي  اجلرائم  بفعل  اأر�شهم  من 

ارتكبتها الع�شابات ال�شهيونية.
"تقّرر وجوب  وين�ضُّ القرار باأّنه 
وقت  اأقرب  يف  بالعودة  ال�شماح 
يف  الراغبني  لالجئني  ممكن 
والعي�ض  ديارهم  اإىل  العودة 
ب�شالم مع جريانهم، ووجوب دفع 
للذين  املمتلكات  عن  تعوي�شات 
رون عدم العودة اإىل ديارهم،  يقِرّ
وعن كل مفقود اأو م�شاب ب�شرر، 
وفًقا  الواجب  من  يكون  عندما 

ملبادئ القانون الدويل".
الدولة  )اإ�شرائيل(،  اأنَّ  غري 
من  لت  تن�شَّ باالحتالل،  القائمة 
هذا القرار، رغم اأنَّ تنفيذه كان 
ع�شوية  يف  قبولها  �شروط  اأحد 

هيئة االأمم املتحدة.
الباحث  يقول  ال�شياق  هذا  ويف 
ق�شية  "اإنَّ  �شالمة:  �شعيد 
الالجئني تعك�ض الظلم التاريخي 
الفل�شطيني  بال�شعب  حِلَق  الذي 
ثالثة  د  �ُشِرّ فقد   ،1948 عام 
عن  بعيًدا  ال�شعب  هذا  اأرباع 
عليها  �شيطر  التي  واأر�شه  دياره 

االحتالل من غري وجه حق".
الالجئني  "ق�شية  وُي�شيف: 
ق�شايا  بني  االأعقد  الق�شية  هي 

ال�شراع مع )اإ�شرائيل( انطالًقا 
اأبعاد  ذات  م�شاألة  كونها  من 
واقت�شادية  و�شيا�شية  قانونية 

واجتماعية واإن�شانية".
هذه  "ُتَعدُّ  �شالمة:  ويتابع 
امل�شاألة  يف  االآخر  الركن  الق�شية 
جانب  اإىل  الفل�شطينية  الوطنية 
بقاء  فاإنَّ  لذلك  االأر�ض،  ق�شايا 
ُيحتِّم  حل  دون  من  امل�شكلة  هذه 
وهذه  حاله،  على  ال�شراع  بقاء 
يدركها  من  واأول  �شائعة  حقيقة 
دائًما  التي  نف�شها،  )اإ�شرائيل( 
ما كانت تعترب اأّنه من غري املمكن 
اأن يكون لل�شراع مع الفل�شطينيني 
للبقاء  وقابل  جذري  حقيقي  حلٌّ 
ق�شية  م�شكلة  اإنهاء  دون  من 

الالجئني".
�شيا�شي  حلٍّ  اأيَّ  اأنَّ  اإىل  ويلفت 
ق�شية  ياأخذ  ال  الالجئني  مل�شكلة 
حاّلً  �شيبقى  باالعتبار،  العودة 

قا�شًرا.

قابل  غري  حقٌّ  العودةمُ 
ي�صقط  ول  ف  للت�صرُّ

بالتقادم
الدويل  القانون  يف  اخلبري  د  يوؤكِّ
عودة  "حق  اأنَّ  عي�شى  حّنا 
اإىل  الفل�شطينيني  الالجئني 
ديارهم وتعوي�شهم عن اخل�شائر 
التي حلقت بهم اأ�شبح من وجهة 
العام  منذ  الدويل  القانون  نظر 
ف،  للت�شرُّ قابل  غري  ا  حقًّ  1948
من  م�شتَمّدًة  قانونيًة  وقاعدًة 
بها  وُمعرَتًفا  الدويل  القانون 

العودة".. "حق 
 قراراٌت اأَُمّيٌة مع "وقف التنفيذ"

بعد 71 عاًما على النكبة، ما زال الالجئون الفل�صطينيون 
رون باأحداثها املاأ�صاوية، فقد ع�صفت حمنة  يذكرونها ويتاأثَّ
ن معها كثريون من  اللجوء بالفل�صطينيني بطريقٍة مل يتمكَّ
جتاوز اإرثها الثقيل، وما زالت املعاناة املعنوية والنف�صية تطال 
جميع الالجئني الذين يرزحون حتت عبء اخل�صارة الثقيلة 
بتها لهم عملية اللجوء حّتى اليوم. التي �صبَّ

د حقَّ  ورغم �صدور ثالثني قراًرا عن الأمم املتحدة توؤكِّ
الالجئني الفل�صطينيني يف العودة والتعوي�ص، فاإنَّ هذه 
القرارات بقيت "حرًبا على ورق".
تقرير: عماد فريج
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العودة  حق  اأنَّ  باعتبار  ا  عاملًيّ
يف  واردة  قانونية  مبواد  مكفول 
االإن�شان  حلقوق  العاملي  االإعالن 

لعام 1948".
الالجئني  ق�شية  اأنَّ  عي�شى  ويرى 
الق�شايا  اأكرث  من  الفل�شطينيني 
م�شتوى  على  ماأ�شاوية  العاملية 
يجعل  ا  ممَّ العامل،  يف  الالجئني 
منها الق�شية االأبرز على امل�شتوى 
اأنَّ حق عودة  اعتبار  العاملي على 
يرتبط  الفل�شطينيني  الالجئني 
ا  اأ�شبح حًقّ الذي  امل�شري  بتقرير 
دون  من  تنفيذه  يقت�شي  ا  عاملًيّ
وال  د  تردُّ وال  اإبطاء  وال  عرقلة 
ل اإىل اأحد القواعد  جتزئة، بل حتوَّ

االآمرة يف القانون الدويل.
مل  القرارات  هذه  اأنَّ  اإىل  وُي�شري 
ذ لعدم �شدور قرار ُملِزم من  ُتَنفَّ
اإىل  ي�شتند  الدويل  االأمن  جمل�ض 
االأمم  ميثاق  من  ال�شابع  الف�شل 
1945با�شتخدام  ل�شنة  املتحدة 
القوة يف حال مل تلتزم )اإ�شرائيل( 
بتنفيذ قرارات ال�شرعية الدولية، 
املتحدة  الواليات  اأنَّ  اإىل  الفًتا 
حق  ا  اأي�شً ت�شتخدم  االأمريكية 
تنفيذ  الإبطال  الـ)فيتو(  النق�ض 
لعدم  )اإ�شرائيل(  يدين  قرار  اأيِّ 
املتعلِّق   )194( القرار  تنفيذها 

بالالجئني الفل�شطينيني.
ك  مت�شُّ �شرورة  اإىل  ه  وينوَّ
العودة  بحقِّ  الفل�شطينيني 
الدولية،  ال�شرعية  وبقرارات 
 )194( القرار  وباالأخ�ض 
ك  والتم�شُّ  ،)237( والقرار 
الالجئني  وت�شغيل  غوث  بوكالة 
االأمم  اإىل  ه  والتوجُّ "االأونروا"، 
بتنفيذ  املتحدة ب�شرورة االلتزام 
ب�شاأن  اّتخذتها  التي  القرارات 

الالجئني الفل�شطينيني.
اأهمية  على  عي�شى  د  ُي�شدِّ كما 
تت�شّمن  ال  ت�شويات  اأية  رف�ض 

الالجئني  وتعوي�ض  العودة  حقَّ 
اإىل  ويدعو  ممتلكاتهم،  عن 
الفل�شطينية  اجلهود  توحيد 
لتكون  واالإ�شالمية،  والعربية 
ورقة �شغط على الواليات املتحدة 
ا�شتخدام  عن  لتكفَّ  االأمريكية 
)اإ�شرائيل(،  ل�شالح  الـ)فيتو( 
ق�شية  تن�شيط  اأهمية  ًدا  موؤكِّ
الدويل،  امل�شتوى  على  الالجئني 
عرب  بل  مو�شمية،  بطريقة  لي�ض 
ال�شنة،  مدار  على  االأبواب  طرق 
�شرورة  الوقت  ذات  يف  ًدا  وموؤكِّ
لل�شعب  الوطنية  الوحدة  اإعادة 
متزيق  يتمَّ  ال  "حتى  الفل�شطيني 
الدول"  بني  الالجئني  ق�شية 

ح�شب قوله.
"حّق  اأنَّ  على  عي�شى  د  وُي�شدِّ
العودة ال ي�شقط مع مرور الزمن، 
ُحِرم  التي  املّدة  طالت  مهما 
العودة  من  الفل�شطينيون  فيها 
قابل  غري  حقٌّ  الأّنه  ديارهم،  اإىل 

للت�شرُّف".

للقانون  �صارٌخ  انتهاٌك 
الدويل

يف  الدولية  العفو  منظمة  قالت 
الذكرى  يف  عنها،  �شدر  تقرير 
احرتام  عدم  "اإنَّ  للنكبة،  الـ71 
الفل�شطينيني  حلقِّ  )اإ�شرائيل( 
من  الفرار  على  اأُجرِبوا  الذين 
بالعودة   1948 العام  يف  ديارهم 
للقانون  �شارًخا  انتهاًكا  ُيَعدُّ 
من  عقوًدا  ى  غذَّ الذي  الدويل 
املعاناة على نطاق وا�شع لالجئني 
اأنحاء  جميع  يف  الفل�شطينيني 

املنطقة".
واملنا�شرة  االأبحاث  مدير  وقال 
لوثر:  فيليب  الدولية  املنظمة  يف 
عاًما   70 من  اأكرث  مرور  "بعد 
الالجئون  يزال  ال  النكبة،  على 
اأُجرِبوا  الذين  الفل�شطينيون 

واملحرومون  منازلهم،  ترك  على 
عواقب  يواجهون  اأرا�شيهم  من 

وخيمة".
يكون  اأن  ميكن  "ال  واأ�شاف: 
الالجئني  الأزمة  دائم  حل  هناك 
حترتم  حتى  الفل�شطينيني 
الالجئني  حقَّ  )اإ�شرائيل( 

الفل�شطينيني يف العودة".
اإىل  الدولية  املنظمة  واأ�شارت 

الفل�شطينيني  الالجئني  عدد  اأّن 
ماليني   5 يتجاوز  امل�شّجلني 
يف  معظمهم  يعي�ض  األف،  و200 
واالأرا�شي  و�شوريا  ولبنان  االأردن 
تعرتف  وال  املحتلة.  الفل�شطينية 
هم يف العودة اإىل  )اإ�شرائيل( بحقِّ
بيوتهم واأُ�َشِرهم مبوجب القانون 
الدويل، ومل يتلقوا اأي تعوي�ض عن 

خ�شارة اأرا�شيهم وممتلكاتهم.

�صعيد �صالمة: اإنَّ 
ق�صية الالجئني تعك�ص 
الظلم التاريخي الالحق 

بال�صعب الفل�صطيني 
د بعيًدا عن  رِّ الذي �صمُ

دياره واأر�صه التي �صيطر 
عليها الحتالل من غري 

وجه حق

حّنا عي�صى: حّق 
العودة ل ي�صقط مع 

مرور الزمن، مهما طالت 
ِرم فيها  املّدة التي حمُ

الفل�صطينيون من العودة 
اإىل ديارهم، لأّنه حقٌّ 

ف غري قابل للت�صرُّ
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اأبو  يخطئ  مل  �صغري:  حممد 
عّمار بت�صميتنا �صعب اجلّبارين

�شيدا  يف  الراهبات  �شاحة  لت  �شكَّ
الق�شرية  االأ�شرى  معابر  من  معرًبا 
االأ�شري  اأن�شار، بح�شب ما يروي  اإىل 
ر حممد �شغري امللّقب بـ"زريع". املحرَّ

وحولة رحلة اعتقاله يقول: "اعتقلتني 
يف  االإ�شرائيلي  االحتالل  قوات 
14حزيران يف �شاحة الراهبات حيُث 
جمعوا عدًدا من االأ�شرى، ُثّم اقتادونا 
اإىل  هناك  ومن  �شفا،  معمل  اإىل 
االأرا�شي الفل�شطينية املحتّلة، وبعدها 

جلبونا اإىل معتقل اأن�شار".
اأن�شار  معتقل  "كان  �شغري:  وُي�شيف 
مع�شكرات  اأو  زنازين  اإىل  ينق�شم 
وجودي  وخالل  باالأرقام،  لها  ُيرَمز 
 )1( املع�شكرات  بني  لت  تنقَّ هناك 
و)2( و)3( و)26(، ويف كلِّ منها كنا 
�ض ل�شّتى اأنواع االإذالل والتعذيب  نتعرَّ
مل  ولكّننا  االحتالل،  قوات  يد  على 
ا�شت�شالمنا،  اأو  ب�شعفنا  ُن�شِعرهم 
اأقوى  اأن نبدو  ُكّنا نحر�ض على  ا  واإمنَّ
ما  وهذا  وا�شتبدادهم،  ُظلمهم  من 
ال�شهيوين  العدو  غ�شب  ُيثري  كان 
تعامله  يف  وح�شّيًة  فيزداد  وي�شتفّزه، 

معنا".
يخطئ  "مل  قائاًل:  حديثه  ويختم 
عندما  عرفات  يا�شر  اخلالد  ال�شهيد 
اأطلق علينا ا�شم )�شعب اجلّبارين(، 
نعرف  فنحُن مل  كذلك،  بالفعل  نا  الأنَّ
يوًما الهزمية اأو اال�شت�شالم، بل ُكّنا مع 
عه  كلِّ يوٍم مي�شي ومع كلِّ عذاٍب نتجرَّ
ًكا بق�شيتنا واإمياًنا بحتمّية  نزداُد مت�شُّ

التحرير والّن�شر القريب".

معتقل  �صهاب:  اأبو  جالل 

والكرامة  للعّزة  مرادف  اأن�صار 
وال�صمود

بعملية  روا  ُحرِّ الذين  االأ�شرى  هو من 
منظمة  بني  ما  االأ�شرى  تبادل 
الرمز  برئا�شة  الفل�شطينية  التحرير 
والكيان  اآنذاك  يا�شر عرفات  اخلالد 

حياة  عا�ض  الغا�شب.  ال�شهيوين 
مل  ذلك  ورغم  والتعذيب  االعتقال 
�شوكته  يك�شر  اأن  االحتالل  ي�شتطع 
عهده  على  فبقي  عزميته،  يثني  اأو 

لل�شهداء بالن�شال حتى التحرير.
"فتح" يف  ث ع�شو قيادة حركة  يتحدَّ
�شهاب  اأبو  اللواء جالل  �شور  منطقة 
اأن�شار وا�شًفا  عن جتربته يف معتقل 
تعذيب  من  املعتقلون  عاناه  ما  ق�شوَة 
َوًرا  ًرا �شُ وتنكيل وقهر وُذل، وُم�شتح�شِ
العالية،  لالأبراج  ذاكرته  يف  ُطِبَعت 
الُغزاة،  واجلنود  ال�شائك،  وال�شلك 
تكاد  وكاأنَّها  وال�شرب،  وال�شتائم، 

دًة اأمامه. تكون ُمتَج�شِّ
العّزة  رمز  هو  "اأن�شار  ويتابع: 
رمز  ا  اأي�شً وهو  وال�شمود،  والكرامة 
االآالف  ر  حترَّ اإذ  والتحرير،  الوفاء 
بني  ما  االأ�شرى  تبادل  ب�شفقة  منه 
"م.ت.ف" والعدو املحتل، لُيطَلق على 
 "1 "اأن�شار  معتقل  ال�شابقة  املرحلة 
"اأن�شار  معتقل  مرحلة  بعدها  وتبداأ 
االحتالل  قوات  اأن�شاأته  الذي   "2
عملية  ت�شملهم  مل  مَبن  فيه  ت  وزجَّ

التبادل وباالأ�شرى اجلدد".
رفاق  حديثه  يف  �شهاب  اأبو  وي�شتذكر 
"ونحن  فيقول:  املعتقل،  يف  دربه 
رفاق  ا�شتذكُر  اأن�شار  عن  ث  نتحدَّ
نف�ض  يف  معي  كانوا  الذين  الدرب 
االعتقال  و�شاركوين  الزنزانة، 
واأحبائي  اإخوتي  والظلم،  والتعذيب 
عّزت اأبو �شهاب، وفي�شل اأبو �شهاب، 
ورفعت اأبو �شهاب، والكثري من ال�شبان 
الذين  العربية  البلدان  خمتلف  من 
التحرير،  نحو  االندفاع  بهم  جمعنا 
عهدنا  اليوم  هذا  يف  لهم  واأقول 
ولن  نهداأ  لن  اأّننا  ولالأ�شرى  لل�شهداء 
ن�شتكني حتى ندحر هذا العدو الغا�شب 
عن اأر�شنا، وُنقيم دولتنا الفل�شطينية 
امل�شتقّلة وعا�شمتها القد�ض ال�شريف، 
باأن  الفل�شطيني  للكّل  وعهدنا ووعدنا 

تبقى الراية عالية خّفاقة".

لنا  الأر�ص  هذه  م�صري:  اأحمد 
م الراحلون وهمُ

"لقد ع�شنا ماأ�شاة، وتعّر�شنا للتنكيل 
باأ�شاليب وح�شية، ومل نكن  والتعذيب 
الطعام  حّتى  نذوق  وال  ال�شوء  نرى 
يخت�شر  الكلمات  بهذه  وال�شراب"، 
اأن�شار  بلدة  ابن  م�شري  اأحمد 

معتقل اأن�سـار.. 
حكاية عنفوان واإرادة مل تك�سرهما �سطوة ووح�سية املحتل

هي الطريق نف�صها التي 
ت�صلكها اليوم باجّتاه 
بلدة اأن�صار الواقعة ما 
بني مدينَتي النبطية 
و�صور زائًرا ما كان قبل 
اأربعٍة وثالثني عاًما 
وِر�َصت فيه  عتقاًل ممُ ممُ
جميع اأ�صاليب التعذيب 
الوح�صي بحقِّ اآلف 
الأ�صرى ما بني عاَمي 
1982 و1985.

عقوٌد م�صت على اإغالق 
املعتَقل يف الرابع من 
ني�صان عام 1985، 
ل املكانمُ ليغدَو  وتبدَّ
اليوم م�صاحًة للريا�صة 
وتنظيم الفعاليات 
املتنّوعة، ولكنَّ اآثاره ما 
زالت حا�صرة يف ذاكرة 
َمن عا�صوا التجربة 
املاأ�صاوية لالعتقال، 
ي�صتح�صرون بني احلني 
َور  والآخر �صورًة من �صمُ
البط�ص والظلم يف واحٍد 
من اأقبح اأقبية القمع 
والتعذيب.

تقرير: ليليان �صلوم

حممد �صغري:
 مل ُيخِطئ �ل�صهيد �خلالد 
يا�صر عرفات عندما �أطلق 
علينا ��صم �صعب �جلّبارين، 

الأنَّنا مل نعرف يوًما �لهزمية 
�أو �ال�صت�صالم

اللواء جالل اأبو �صهاب:  
عهدنا لل�صهد�ء ولالأ�صرى 

�أّننا لن نهد�أ ولن ن�صتكني حتى 
ندحر هذ� �لعدو �لغا�صب عن 
�أر�صنا، وُنقيم دولتنا �مل�صتقّلة 

وعا�صمتها �لقد�س
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جتربته يف املعتقل، وهو الذي اعُتِقل 
 90 طيلة  جمهواًل  م�شريه  وبقي 
للتحقيق  خاللها  يخ�شع  كان  يوًما 
يحاولون  اأهله  كان  فيما  والتعذيب، 
اإىل  الو�شول  والو�شائل  ُبل  ال�شُّ بكلِّ 
قيد  على  باأّنه  ُتطمئنهم  معلومٍة  اأي 

احلياة.
ويتابع: "داخل املعتقل كانوا يعطون 
�شورٌة  عليها  بطاقًة  �شخ�ض  كلَّ 
بال  فن�شبح  به،  خا�ضٌّ  ورقٌم  له 
فقط.  باأرقامنا  وينادوننا  اأ�شماء، 
االآخر،  يعرف  مّنا  اأحٌد  يكن  مل 
موجودون  اأنَّنا  نعرف  كّنا  نا  ولكنَّ
ما  وهذا  والهدف،  ال�شبب  لنف�ض 
د من عزميتنا، واأزعج االحتالل  �شدَّ
فر�شًة  ر  نوِفّ مل  اإذ  عينه  الوقت  يف 
واأذكُر  نا ال نخ�شاهم.  اأنَّ لهم  لنوؤّكد 
ممثّلة  جاءت  املرات  اإحدى  يف  اأنَّه 
ف�شاألتني  االأحمر  ال�شليب  عن 
االإ�شرائيلي  التحقيق  -وكان �شابط 
ُهنا؟(  اأنَت  )ملاذا  خلفي-  يقف 
فنظرُت اإىل ال�شابط خلفي واأجبتها 
يف  اأر�شي،  يف  بلدتي،  يف  ُهنا  )اأنا 
وطني، وهنا اأهلي، ملاذا ال ت�شاألينه 
هذه  اإنَّ  هنا؟!(.  يفعل  ماذا  هو 
اآن  يف  وعمقها  بب�شاطتها  الفكرة 
للمحتل،  الدائمة  ر�شالتنا  كانت 
نا نحُن يف اأر�شنا، باقون عليها،  باأنَّ
و�شرتحلون  املحتلون  الدخالء  اأنتم 

عنها".

قوتهم  رغم  وهبي:  ح�صني 
وقهرهم مل ن�صت�صلم

اعُتِقل ح�شني وهبي عام 1984 من 
من  اأكرث  بني  ل  وتنقَّ اأن�شار،  بلدة 
ف اإىل الكثري من  مع�شكر حيُث تعرَّ
رفاق الدرب يف االأ�شر، واحّتدوا مًعا 
من اأجل تنظيم انتفا�شة يف املعتقل. 
لنا باحتادنا  وحول ذلك يقول: "�شكَّ
كان  قلٍق  وم�شدر  قوًة  بع�شنا  مع 
ب�شكٍل  عملوا  لذا  االحتالل،  ُيزِعج 
اأماكن  وتغيري  تفرقتنا  على  دائٍم 
�شيء  اأي  اإف�شال  بهدف  احتجازنا 

نا مل ُنوّفر و�شيلًة يف  نخطط له. ولكنَّ
التخاطب ال�ّشري لتحقيق خططنا، 
اإىل  "الع�شفورية"  اللغة  فمن 
والرموز،  الدالالت  ذات  الكلمات 
ا  كّنا نتوا�شل باأب�شط االأ�شاليب، ممَّ
في�شبون  العدو،  جنون  ُيثري  كان 
جام غ�شبهم علينا تنكياًل وتعذيًبا، 
قوًة  اإاّل  نزداد  كّنا  ما  ذلك  ومقابل 
اأبالغ  ال  �شراحًة  وبكلِّ  واإ�شراًرا، 
زادتني  التجربة  هذه  اإنَّ  ُقلُت  اإن 
باالأر�ض  وتعلًُّقا  و�شالبًة  عنفواًنا 

وبالن�شال يف �شبيلها".

همجّية  بلوط:  جهاد 
كبري  بني  تفّرق  مل  الحتالل 

و�صغري
ق االحتالل يوًما يف اعتقاالته  مل ُيفرِّ
واأ�شاليب تعذيبه الوح�شية بني رجٍل 
اأو امراأٍة، اأو بني طفٍل و�شابٍّ و�شيخ، 
فاالإن�شانية كلمٌة �ُشِطَبت من قامو�شه 
كما �ُشِطَبت كل مواد حقوق االإن�شان 
واملعاهدات  املواثيق  كفلتها  التي 
جهاد  اأدركها  حقيقٌة  هي  الدولية. 
بلوط ابن بلدة �شيناي اجلنوبية من 
�ض لالعتقال يف  كثب، فهو الذي تعرَّ
بط�ض  مرارة  من  وذاق  يافٍع،  عمٍر 

االحتالل ما ذاقه.
يقول:  اعتقاله  مرحلة  وحول 
 ،1982/7/24 بتاريخ  "اأ�شروين 
االأرا�شي  اإىل  راأ�ًشا  واقتادوين 
اأربعة  املحتّلة حيُث ذقُت على مدار 
التعذيب  اأ�شناف  خمتلف  اأيام 
اأعادوين  وبعدها  واالإذالل،  والقهر 
معتقل  يف  وو�شعوين  لبنان،  اإىل 

اأن�شار".
يف  املعتقل  كان  حينها  "يف  ويتابع: 
نحو  ي�شمُّ  وكان  تاأ�شي�شه،  بداية 
خمتلف  من  معتقل  اآالف  ع�شرة 
كال�شوريني  العربية  اجلن�شيات 
ما  اللبنانيني  عدد  وكان  والليبيني، 
العظمى  الغالبية  ا  اأمَّ قلياًل،  يزال 

فكانت من الفل�شطينيني".
الزنازين  "كانت  بلوط:  وُي�شيف 

�شّيقًة و�شديدة االكتظاظ باملعتقلني، 
فقد ُكّنا ننام متال�شقني اإىل حدِّ اأّن 
على  يتقلَّب  اأن  اأراد  اإذا  ال�شخ�ض 
جنبيه لن ي�شتطيع ذلك اإاّل اإذا وقف 

االآخر  اجلانب  على  النوم  لُيعاود 
بالطبع  وهذا  املنَهك.  ج�شده  من 
اأمام فظاعة املكان الذي  ال �شيء 
االآدمية،  للحياة  ي�شلح  يكن  مل 
وامتهان  التعذيب  على  عالوًة 
مل  �شيء  كل  رغم  ولكن  الكرامة، 
اإرادتنا،  وهنت  وال  عزميتنا  تِلن 
يوًما  فُكّنا  وحدتنا،  من  نالوا  وال 
قهر  على  اإ�شراًرا  نزداد  يوم  بعد 
من  اخلروج  وحماولة  العدو  هذا 

املعتقل".
عبق  يفوُح  زال  ما  املكان  هذا  يف 
ما  التي  والكرامة  والعّزة  ال�شهادة 
بّدل عنها معتقلو اأن�شار تبديال. هو 

معتقل اأراده العدو االإ�شرائيلي اأداًة 
ما  ه  ولكنَّ املنا�شلني،  اإرادة  لقهر 
و�شموًخا،  وعزميًة  عّزًة  اإال  زادهم 
ثالثة  من  اأكرث  مرور  برغم  فبقي 

عقوٍد على اإغالقه �شاهًدا حيًّا على 
همجية  وجه  يف  االأحرار  بطولة 

االحتالل وبط�شه.

جهاد بلوط: رغم �لتعذيب 
و�لظلم مل تِلن عزميتنا وال 
وهنت �إر�دتنا، وال نالو� من 

وحدتنا، فُكّنا يوًما بعد يوم نزد�د 
�إ�صر�ًر� على قهر هذ� �لعدو

ح�صني وهبي: جتربة 
�العتقال ز�دتني عنفو�ًنا 
و�صالبًة وتعلًُّقا باالأر�س 

وبالن�صال يف �صبيلها
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)حتيَة �لن�صاِل �مللتِهب، حتيَة �لعطاِء 
�ملتو��صل، و�لفد�ِء �مل�صتمر.�إىل �إخوتنا 
�ملنا�صلني يف قيادة �النتفا�صة و�إىل كاّفة 
جلان �لعمل �لوطنّي يف �للجان �ل�صعبية 
يف �ملخّيمات و�ملُُدن و�لقرى و�الأحياء، 
�إىل �للجان �لتي ُتوؤّدي مهّماتها يف هذه 
�لظروف...(، ال �أحد يعلُم ما هي �جلملة 
�لتالية �لتي كان �صيخّطها �ل�صهيد �لقائد 
خليل �لوزير �إىل قيادة �النتفا�صة، ففي 
ى �لقلُم جانًبا ُمف�ِصًحا  تلك �للحظة تنحَّ
�ملجاَل للم�صد�س كي ُيو�ِجَه قاتلَُه بطلقة، 
قبل �أن ت�صتقرَّ �أربعون يف ج�صده. طلقٌة 
�أخريٌة يف �لر�أ�س تاأكيًد� على �إمتام �ملهّمة 
ِخَذ قر�ُرها يف جمل�س �لوزر�ء  �لتي �تُّ
ر، وكاأنَُّه قر�ُر �إعالن  �الإ�صر�ئيلّي �ملُ�صغَّ
�حلرب. كيف ال وهو �أبو جهاد، �لذي و�صَل 
حيُث ال يجروؤ �الآخرون على �لتفكري مع 
�أنُف�صهم، فاقتحَم مفاعل دميونا طفَل 
�لكياِن �الإ�صر�ئيليِّ �ملدلَّل.

م�صرية ثورٍة ون�صال حتى الغتيال
جهاد" عاَم  "اأبو  الوزير  خليل  ال�شهيد  ُوِلَد 
َد  �ُشرِّ الفل�شطينية.  الرملة  مدينة  يف   1935
كان  ولو  غّزة،  اإىل  النكبة  اإثَر  عائلته  مع 
اإ�شرائيليٌّ وقتذاك ما �شيكون  ُيدِرُك جنديٌّ 
وهو  اأُّمِه  بحقيبة  ليم�شِك  غافله  طفٌل  عليه 

ر طلَقَتُه  ينتظُر حافلة اللجوء لكرَّ
وقتَل  الهدف  اأخطاأت  التي 

ظاهرَة اأبي جهاد يف املهد.
يف غّزة بداأَ بت�شكيل جمموعاٍت 
االإ�شرائيلّي  االحتالل  ملقاومة 
عّدة  ونّفذ   ،1954 العام  يف 
اأبرزها تفجري خّزان  عملياٍت 

زوهر.
للعمل،  الكويت  اإىل  انتقَل 
يا�شر  ال�شهيد  مع  بداأ  وهناك 
اخلاليا  تاأ�شي�ض  عرفات 
ويف  "فتح"،  حلركة  االأوىل 
َمن  اأّول  كان   ،1963 العام 
يف  التنظيمّي  للعمل  تفّرغ 
ت�شلََّم  حيُث  "فتح"،  حركة 

مكتب فل�شطني يف اجلزائر.
التحرير،  بحتمية  االإميان 
جعل ال�شهيد الوزير يتَّحد مع 

ق�شيتها،  مع  ويتماهى  فل�شطني، 
بل ويتابع حتى ن�شمة الهواء فيها. كان موؤمًنا 
باأنَّ النظريَة ت�شنعها التجربة، لذلك دائًما 
ل بني خططه ملواجهة االحتالل  ما كان يتنقَّ
عيلبون  من  االأخرى.  تلو  العملية  وتنفيذ 
مروًرا بعملية ال�شهيدة دالل املغربي، وعملية 
وزارة  على  ال�شيطرة  وحماوالت  �شافوي، 

وغريها  البحر،  عرب  االإ�شرائيلّي  الدفاع 
و�شواًل اإىل اخرتاق ح�شن دميونا.

ت�شلَّم دّفَة التوجيه يف القطاع الغربي، وهو 
داخل  والعمليات  باملقاومة  املعنّي  اجلهاز 
االإ�شرائيلّي  الكيان  فاأوجَع  املحتلة.  االأر�ض 
اأَ  وهيَّ االأمد،  الطويلة  التحرير  حرب  يف 
لبة داخل فل�شطني،  االأر�شية ال�شُّ
االنتفا�شة  جرنال  فاأ�شبح 
وُمهنِد�َشَها  ال�شيا�شيَّ  وعقَلَها 

التنظيمي.
التي  هي  دميونا  تكوُن  قد 
االأخ�شر  ال�شوء  اأنارت 
نظًرا  جهاد،  اأبي  الغتيال 
الع�شكرية  دالالتها  خلطورة 
زلزال  لكنَّ  وال�شيا�شية، 
هيبَة  َك�َشَر  الذي  االنتفا�شة 
املحتل اأمام اأطفال احلجارة، 
من  التخلُّ�ض  �شرورَة  َد  اأكَّ
يف  االآخر  ِتلَو  باًبا  يفتُح  عقٍل 
اأ�شاليب  ويجرتُح  املواجهة 

الن�شال مَن العَدم.
تون�ض يف  اأبو جهاد يف  اغتيَل 
ال�شاد�ض ع�شر من ني�شان عام 
يف  بالّدم  الّردُّ  فجاَء   ،1988
االنتفا�شُة  جت  وتاأجَّ فل�شطني، 
موقًعا  َد  جَتِ حتى  الهجوِم  يف  ت  وا�شتمَرّ
اأو  ا  �شابًّ امراأًة،  اأم  كان  رجاًل  مواطن،  لكلِّ 
�شيًخا، طفاًل اأو �شبيًّا، الكل يف املعركة حتى 
َق االأر�ُض حتت اأقدام املحتل، فيتنازل  حترَتِ

ويخ�شع.
اعداد: طارق حرب 

31 عاًما  
على اغتيال قدي�س الثورة ال�سهيد 

خليل الوزير "اأبو جهاد"

يف �لعاِم 1963، 
كان �أبو جهاد 

�لوزير �أّول َمن تفّرَغ 
للعمل �لتنظيمّي يف 
حركة "فتح"، حيُث 

ت�صلََّم مكتب فل�صطني 
يف �جلز�ئر

زلز�ل �النتفا�صة 
�لذي َك�َصَر هيبَة 

�ملحتلِّ �أمام �أطفال 
َد �صرورَة  �حلجارة، �أكَّ

�لتخلُّ�س من عقٍل 
يفتُح باًبا ِتلَو �الآخر 
يف �ملو�جهة ويجرتُح 
�أ�صاليب �لن�صال مَن 

�لعَدم
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تكري�ًصا  وفاعلة  دائمة  م�صاركة 
للحقِّ الفل�صطيني

�ُشعبة  "فتح" -  �شر حركة  اأمني  يلفت 
دولة  جناح  على  وامل�شرف  طرابل�ض 
فل�شطني جمال كّيايل اإىل اأنَّ فل�شطني 
كرامي  ر�شيد  معر�ض  يف  ُت�شارك 
اإطار  يف   ،1998 العام  منذ  الدويل 
واحلق  الفل�شطينية  الرواية  تكري�ض 
فل�شطني  ا�شم  اإعالء  عرب  الفل�شطيني 

يف املحافل كاّفًة.
فل�شطني  دولة  م�شاركة  "اإنَّ  وي�شيف: 
لوجودها  تكري�ًشا  د  جت�شِّ املعر�ض  يف 
وتاريخها  وثقافتها  تراثها  اإبراز  عرب 
واإىل  ال�شنني.  اآالف  عرب  ر  املتجذِّ
موقف  ب�شرح  نقوم  ذلك  جانب 
التي  العامة  وال�شيا�شة  "م.ت.ف" 
ينتهجها الرئي�ض اأبو مازن اإثباًتا للحق 
العربي  امل�شتوَيني  على  الفل�شطيني 
م يف اجلناح ندوات  والدويل. كما ُتنظَّ
الفل�شطيني.  ال�شاأن  تتناول  �شيا�شية 
اجلناح  ا�شت�شاف  العام  هذا  ففي 
حلركة  الثوري  املجل�ض  لع�شو  ندوًة 
"فتح" احلاج رفعت �شناعة تناول فيها 
�شفقة القرن وتداعياتها على الق�شية 

الفل�شطينية".
الر�شمي  الكبري  باالإقبال  كّيايل  ه  وينوِّ
دولة  جناح  زيارة  على  وال�شعبي 
اجلهات  "ب�شهادة  فيقول:  فل�شطني، 
دولة  جناح  ُيعدُّ  للمعر�ض  املنّظمة 
فل�شطني االأكرث ا�شتقبااًل للزائرين، اإذ 
اللبنانية  احلكومة  عن  لون  ممثِّ يزوره 
وبعثات  و�شفراء،  ونّواب  ووزراء 
وطاّلب  واأجنبية،  عربية  دبلوما�شية 

مدار�ض وجامعات، حيث يتم احلديث 
عن القرى واملدن والرتاث الفل�شطيني. 
اقتناء  على  اجلناح  رّواد  يحر�ض  كما 
معرو�شاته، لذا نهتمُّ بالتجديد الدائم 
للمعرو�شات لتتنا�شب مع اأذواق الزّوار 
قطًعا  يقتنوا  كي  ال�شرائّية،  وقدرتهم 
وعربي  فل�شطيني  بيت  كلِّ  يف  تبقى 
الرتاث  وعراقة  اأ�شالة  على  ال�شاهد 

الفل�شطيني".
املعر�ض،  على  القائمني  كّيايل  وي�شكر 
لدى  فل�شطني  دولة  �شفري  و�شعادة 
اأ�شرف دبور على  اجلمهورية اللبنانية 
ودعمه  فل�شطني  دولة  بجناح  اهتمامه 
بق�شّيتنا  ُيعنى  ن�شاط  الأيِّ  الدائم 

و�شعبنا يف لبنان.
جناح  على  وميَّز  كثيف  اإقبال 

دولة فل�صطني
االإعالمي  د  يرتدَّ عديدة  �شنواٍت  منُذ 
الكتاب،  معر�ض  على  عي�شى  عماد 
يق�شد  اأن  ين�شى  ال  له  زيارٍة  كلِّ  ويف 
جناح دولة فل�شطني، ملا حتتلُّه الق�شّية 
نف�شه،  يف  مكانٍة  من  الفل�شطينية 
حديثه  يف  االأم،  ق�شيته  اأنَّها  ًدا  موؤكِّ

ملجلة "القد�ض".
بقاء  ال�شدف  جميل  "من  وُي�شيف: 
التي  البقعة  نف�ض  يف  فل�شطني  جناح 
اإذ  املعر�ض،  يف  مركزيًة  نقطًة  متّثل 
ميكن اأن يدخله اأي زائر ب�شكل تلقائي 
دة  اأنَّ عوامل اجلذب فيه متعدِّ ًة  خا�شّ
والكوفية  فل�شطني  واأعالم  كاالإ�شاءة 

والوجوه الب�شو�شة".
د  ُيج�شِّ فل�شطني  دولة  "جناح  ويتابع: 
ظلِّ  يف  ًة  خا�شّ �شاملة،  وطنية  حالة 

املنطقة،  تعي�شه  الذي  ال�شعب  الو�شع 
واالإ�شالمية،  العربية  الدول  وحتديًدا 
القرن  �شفقة  مترير  وحماوالت 
اأن يكون اجلناح  اأمتنى  امل�شوؤومة. لذا 
احلبيبة  فل�شطني  يف  املقبل  العام 

رًة باإذن اهلل". حمرَّ
"وجود  قائاًل:  حديثه  عي�شى  ويختم 
وجمااًل  رونًقا  ُي�شفي  فل�شطني  جناح 
واأهميًة عاليًة على هذا املعر�ض املميَّز 
فيه  �شك  ال  ا  ممَّ ُعد.  ال�شُّ جميع  على 
وجناح  �شاأن  له  الكتاب  معر�ض  اأنَّ 
ال  ني  ولكنَّ ا،  اأي�شً �شاأن  له  فل�شطني 
ُه من دون وجود  اإِنَّ اأقول  اأُغايل عندما 
جناح دولة فل�شطني يف معر�ض الكتاب 

ال يوجد معر�ض كتاب".
م  وُمنظِّ الثقافية  الرابطة  رئي�ض  ا  اأمَّ
الفري،  رامز  االأ�شتاذ  الكتاب  معر�ض 
الفل�شطينية  الق�شية  اأنَّ  د  فيوؤكِّ
يف  االأ�شا�شية  املركزية  الق�شية  هي 
�شراعات  من  اليوم  ن�شهده  ما  ظلِّ 
وانق�شامات ُمفَتعَلة على �شعيد املنطقة 
العربية والعاملية، بهدف �شرب جوهر 
تقع  "لذا  ويردف:  واإنهائها.  الق�شية 
اجلميع  تذكري  موا�شلة  عاتقنا  على 
عرب هذه الفعاليات الثقافية بالق�شية 
الفل�شطينية وتراثها واالأخطار املحدقة 
جناح  وجود  اأهمية  تكمن  وهنا  بها، 
دولة فل�شطني، وناأمُل اأن ي�شتمر تعاوننا 
باإذن اهلل يف ال�شنوات املقبلة يًدا بيد، 
ا  همًّ يحمل  واحٍد  بقلٍب  واحًدا  �شعًبا 

واحًدا وق�شّيًة واحدًة عامليًة دولّيًة".
اأنَّ  نلحظ  عام  كلِّ  "مع  وي�شيف: 
اأكرث  ي�شبح  فل�شطني  دولة  جناح 

جناح دولة فل�سطني
 يف معر�س ر�سيد كرامي الدويل..

 حكاية �سعب ل تنتهي

فل�صطني الِعلم والرتاث، 
فل�صطني الكوفية والثوب 
ز، فل�صطني الدلعونا  املطَرّ
واأبو الزلف والّدحية، 
فل�صطني الأق�صى والّراية 
ويا�صر عرفات، كلُّ هذه 
املعاين واأكرث يحت�صنها 
جناح دولة فل�صطني يف 
معر�ص الكتاب الدويل 
اخلام�ص والأربعني، والذي 
مه الرابطة الثقافية  نظِّ تمُ
يف معر�ص ر�صيد كرامي 
الدويل يف طرابل�ص.

واحٌد وع�صرون عاًما م�صت 
وجناح دولة فل�صطني نافذة 
لكلِّ العرب يطلون من 
خاللها على معاناة ال�صعب 
الفل�صطيني ون�صاله واإرثه، 
ولأهمية هذا احل�صور 
ورفع الَعَلم و�صورة اخلتيار 
تتوا�صل هذه امل�صاركة 
ا و�صيبقى ال�صعار  �صنويًّ
نا". َحيِّ اإىل  يوًما  "�صرنجع 

تقرير: م�سطفى اأبو حرب
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اّت�شاًعا و�شمواًل جلهة ما يعر�شه من 
منتوجات تراثية وُكُتب مهّمة عن هذه 
الق�شية املركزّية. لذا ن�شكُر القائمني 
املهم  اجلناح ذي احل�شور  هذا  على 
اأقول  �شراحٍة  وبكلِّ  واملفيد،  والفاعل 
االأجنحة  اأكرث  فل�شطني من  اإنَّ جناح 

نرى  الذين  للزّوار  وا�شتقطاًبا  متيًُّزا 
معرو�شاته  مع  وتفاعلهم  اهتمامهم 
والفعاليات التي ي�شهدها، ومن بينها 
مة لع�شو املجل�ض الثوري  حما�شرة قيِّ
�شناعة،  رفعت  "فتح" احلاج  حلركة 
ث فيها عن خماطر �شفقة القرن  حتدَّ

ب�شكل  وفل�شطني  املنطقة  �شعيد  على 
موقفنا  د  نوؤكِّ اأن  بدَّ  ال  وهنا  خا�ض. 
االأمريكية  القرارات  جميع  برف�ض 
ال�شعب  بحقِّ  املجِحفة  العن�شرية 
وبدوره  ككل.  واملنطقة  الفل�شطيني 
فاإنَّ ال�شارع العربي واالإ�شالمي كانت 
له رّدة فعل اإيجابية قوية يف الت�شامن 

الفل�شطينية  الق�شية  مع  والتالحم 
وقد  واملجاالت،  ال�شعد  على خمتلف 
خالل  من  حمليًّا  املوقف  هذا  مل�شنا 
االإقبال الكثيف على زيارة جناح دولة 

فل�شطني".
دول  كلُّ  تعرتف  اأن  الفري  وياأَمل 
ب�شكل  الفل�شطينية  بالدولة  العامل 

معار�ض  تكون  واأن  ونهائي،  وا�شح 
املقبلة  ال�شنوات  يف  الدولية  الكتب 
اأنَّ  ًدا  يف قلب القد�ض وفل�شطني، موؤكِّ
يدوم،  لن  فاإنَّه  طال  مهما  لم  "الظُّ
اأم  عاجاًل  الأ�شحابه  احلق  و�شيعود 

اآجاًل".
واإرثها  فل�صطني  لوجود  تكري�ٌص 

احل�صاري العريق
ال�شهيد  فرع  قيادة  ع�شو  يرى 
طليعة  حزب  يف  االأطر�ض  حت�شني 
وامل�شوؤول  اال�شرتاكي  العربي  لبنان 
االإعالمي يف احلزب نبيل الزعبي اأنَّ 
طرابل�ض  يف  الدويل  الكتاب  معر�ض 
اأكرث  وفكريًة  ثقافيًة  تظاهرًة  ل  ُي�شكِّ
الت�شطيح  زمن  يف  �شرورية  من 
ال�شعوب  اإغراق  وحماوالت  والتجهيل 
عن  الإبعادها  الذاتية  بالهموم 
الق�شايا امل�شريية الوطنية والقومية، 
املركزية  العرب  ق�شية  متها  مقدِّ ويف 
)اإ�شرائيل(  ت�شعى  التي  فل�شطني 
حقوق  وطم�ض  الإنهائها  واأمريكا 

�شعبها.
زيارتنا جلناح  فاإنَّ  هنا  "من  ويتابع: 
لهذه  دعمنا  د  توؤكِّ فل�شطني  دولة 
منا�شبة  اأنَّها  كما  املحّقة،  الق�شية 
والتمتُّع  فل�شطني  اأريج  ق  لتن�شُّ
االأيادي  اأجنزته  ما  باإبداعات 
اأهلنا  د ُحبَّ  توؤكِّ املاهرة من منتجات 
الفل�شطينيني للحياة وت�شميمهم على 
امللتزمة  بالكلمة  الن�شال  موا�شلة 
االأ�شيل  والرتاث  رّي  النَّ والفكر 
حمَل  تتقن  التي  املعطاءة  والزنود 
كلُّ ذلك  للبندقية،  الَقلم قدر حملها 
الفل�شطينية  الق�شية  بقاء  �شبيل  يف 
اجلميع  وجدان  يف  وم�شرقة  حّيًة 
م�شتمرة  فالثورة  و�شباًبا،  �شيًبا 
بهوؤالء باإذن اهلل الأنَّ َمن يقودها ُهم 
اأبو  ال�شهيد  �شعُب اجلّبارين كما كان 
لثورٌة  واإّنها  الدوام،  على  د  ُيردِّ عّمار 

م�شتمّرٌة حّتى الّن�شر والتحرير".
البدوي  جنى  د  ُت�شدِّ جهتها،  من 
الثالثة  ال�شنة  يف  الطالبة  النّجار، 
اللبنانية،  باجلامعة  احلقوق  كلية  يف 

�أ�صامة خليل: 
هذ� �لعام كان �الإقبال كثيًفا 

على زيارة �جلناح و�قتناء 
�ملعرو�صات وكاأنَّ �لهجمة 

�ل�صهيو�أمريكية على �لق�صية 
�صت �لنا�س  �لفل�صطينية حرَّ

لي�صرتو� ما ُيبقي فل�صطني يف 
�لعقل و�لقلب

جنى �لبدوي �لنّجار: 
عندما �أزور جناح دولة 

فل�صطني �أ�صعُر ب�صعادٍة عارمة، 
الأنَّني �أُح�سُّ �أنَّني يف فل�صطني، 

يف �لقد�س، يف �الأق�صى 
�ملباَرك، و�أ�صَتمُّ عبق �ملقاومة 

و�لوطنّية و�لتحرير

نبيل �لزعبي: 
د  معرو�صات �جلناح توؤكِّ
ُحبَّ �أهلنا �لفل�صطينيني 
للحياة وت�صميمهم على 
مو��صلة �لن�صال بالكلمة 

�مللتزمة و�لفكر �لنَّرّي 
و�لرت�ث �الأ�صيل و�لزنود 
�ملعطاءة �لتي تتقن حمَل 
�لَقلم قدر حملها للبندقية
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على اأنَّ "ق�شية فل�شطني لي�شت ق�شية 
ا  ا هي اأي�شً الفل�شطينيني فح�شب، واإمنَّ
واالإ�شالمية"  العربية  االأمة  ق�شية 
العرب  يهتمَّ  اأن  "يجب  م�شيفًة: 
العادلة  الق�شية  بهذه  وامل�شلمون 
ظلِّ  يف  خا�شًة  ُن�شرتها  على  ويعملوا 
الدولية  والق�شايا  العربي  االنق�شام 

واالأو�شاع ال�شعبة".
وتردف: "ال�شعب الفل�شطيني كما هو 
مقاوم  �شعب  اأكرث  للجميع  معروف 
وهذا  التاريخ،  مرِّ  على  ومكافح 
فل�شطني  برتاث  ُيذّكرنا  املعر�ض 
الذي  و�شعبها  وق�شيتها  وتاريخها 
ر لديه من الكلمة  ُيحارب بكلِّ ما توفَّ
لُيثبت  الوطنية  للمعار�ض  للحجر 
فالق�شية  باأر�شه،  وحّقه  �شموده 
حا�شرًة  تكون  اأن  يجب  الفل�شطينية 

دائًما يف الوعي والوجدان العاملي".
اجلناح،  زوايا  يف  ل  تتجوَّ وبينما 
ال�شديد  اإعجابها  جنى  ال�شابة  ُتبدي 
"عندما  قائلًة:  الرتاثية  زات  باملطرَّ
حُت�ضُّ  وتلم�شها  للمطّرزات  تنظر 
بروح  وت�شعر  القلب،  من  حيكت  اأنَّها 
الن�شال واملقاومة وال�شمود والعزمية 
حّيًة فيها، وكاأنَّ كلَّ قطعٍة منها تروي 
وتراث  قرى  عن  وحكاية  حكاية  األف 
فل�شطني وح�شارتها العريقة، ويزداُد 
اإعجابك وانبهارك بها عندما تعلم اأنَّ 
ذها ُهم من ذوي االحتياجات  َمن ينفِّ
اخلا�شة، وهناك اأ�شرى كانوا يقومون 
اإبداع  بكلِّ  ا  اأي�شً االأعمال  بهذه 

وحرفّية".
تقول:  اجلناح  عن  انطباعها  وحول 
فل�شطني  دولة  جناح  اأزور  "عندما 
اأُح�ضُّ  الأنَّني  عارمة،  ب�شعادٍة  اأ�شعر 
يف  القد�ض،  يف  فل�شطني،  يف  اأّنني 
االأق�شى املباَرك، واأ�شَتمُّ عبق املقاومة 
والوطنّية والتحرير. وقد لفَت انتباهي 
هذا العام وجود اأ�شغال يدوية واألب�شة 
من  اأكرب  ب�شورة  تراثية  ومقتنيات 

العام املا�شي".
عار�شي  اأحد  خليل،  اأ�شامة  ا  اأمَّ
فل�شطني،  دولة  جناح  يف  املنتوجات 

فيلفُت اإىل اأنَّ الرتاث الفل�شطيني مادة 
ع�شرية  مقتنيات  منها  ل  ُت�شكَّ عة  طيِّ
ا  ممَّ وت�شتهويهم،  الزّوار  ُتبهر  جميلة 
لن�شر  االأهمية  يف  غاية  اأداًة  يجعلها 
الثقافة واالإرث احل�شاري الفل�شطيني 
الفل�شطيني  الوجود  تكري�ض  وبالتايل 

والُهوّية الوطنية.
�شناعة  يف  تعّمقت  "ُكلَّما  وي�شيف: 
اأثواب  من  الفل�شطيني  الفلكلور 
زات وخ�شبّيات وجدت اأنَّ هناك  ومطرَّ

، وكاأنَّ اهلل يزرع  َمن ي�شرتي هذا الفنَّ
هو  ما  كّل  حمّبة  النا�ض  قلوب  يف 
متعلِّق بفل�شطني. العديد من االأطفال 
الكوفية  ل�شراء  ياأتون  واليافعني 
الفل�شطينية وعندما ت�شاألهم عن �شبب 
عنوان  الأنَّها  د  تردُّ بال  يجيبون  ذلك 
وهناك  االأق�شى.  ال�شرتجاع  جهاد 
بعَلم  املمهور  املحب�ض  ي�شرتي  َمن 
فل�شطني، وكاأنَّه يقول للعامل باأّنه قران 
وهناك  لفل�شطني،  ا  ُحبًّ له  انفكاك  ال 
الفل�شطينية  زات  املطرَّ ي�شرتي  َمن 

هو  مبا  والتعلُّق  لالأ�شالة  ترمز  الأّنها 
عن  ي�شاأل  َمن  وياأتيَك  ونفي�ض،  غاٍل 
لها.  ترمز  التي  والقرى  الُقطب  ا�شم 
مكاًنا  فل�شطني  دولة  جناح  باَت  كما 
حول  �شبابية  حوار  حلقات  لعقد 
اجلامعات.  لطالب  ًة  خا�شّ فل�شطني 

على  كثيًفا  االإقبال  كان  العام  وهذا 
املعرو�شات  واقتناء  اجلناح  زيارة 
على  ال�شهيواأمريكية  الهجمة  وكاأنَّ 
النا�ض  �شت  حرَّ الفل�شطينية  الق�شية 
يف  فل�شطني  ُيبقي  ما  وي�شرتوا  لياأتوا 

العقل والقلب".

ر�مز �لفري: 
جناح دولة فل�صطني من �أكرث 

ًز� و��صتقطاًبا  �الأجنحة متيُّ
للزّو�ر �لذين نرى �هتمامهم 

وتفاعلهم مع معرو�صاته 
و�لفعاليات �لتي ي�صهدها

عماد عي�صى: 
وجود جناح فل�صطني ُي�صفي 
رونًقا وجمااًل و�أهميًة عاليًة 
على هذ� �ملعر�س �ملميَّز على 

ُعد جميع �ل�صّ

جمال كّيايل:
 م�صاركة دولة فل�صطني 

د تكري�ًصا  يف �ملعر�س جُت�صِّ
لوجودها من خالل �إبر�ز 
تر�ثها وثقافتها وتاريخها 
ر عرب �آالف �ل�صنني �ملتجذِّ
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ل عيَني ب�صورة بالدي اأكحِّ
ُي�شري احلاج قا�شم �شحادة ال�شالح "اأبو �شياء" 
ال�شف�شاف،  بلدته  �شورة  اإىل  عاًما(   85(
وبلدَتي  �شفـد  مدينة  من  مقربٍة  على  الواقعة 
"اأر�ض  يقول:  وحنني  وبعفوية  ومريون،  اجل�ض 
بالدي ما اأحالها.. اأر�ض جدودي ما اأغالها"، 
عيَني  ل  الأُكحِّ لل�شورة  اأنظر  اأنفكُّ  "ال  ُم�شيًفا: 

مب�شهد بالدي".
بالب�شاطة،  تتَّ�ِشم  ال�شف�شاف  يف  احلياُة  كانت 
حيُث  لالأهايل،  ٌر  متوفِّ �شيء  فكلُّ  حديثه،  وفَق 
للزراعة، وعندما مل  اأرا�ٍض  لدينا  "كانت  يقول: 
تكن تكفي ُكّنا ن�شتاأجر بع�ض االأرا�شي من القرى 
املجاورة، اإذ كان االأهايل يعتا�شون على املح�شول 
وحبوب  واخل�شار،  املثمرة،  واالأ�شجار  الزراعي 
االأرز والربغل، والتني والقطني، ونتاج املوا�شي، 
ف  حيُث كّنا نبيع احلليب واللنب يف املدينة، وجنفِّ
ال�شتاء.  ف�شل  يف  ال�شتخدامها  املواد  بع�ض 
اإذ ُوِجَدت يف  ا،  اأي�شً وبدوره كان التعليم ب�شيًطا 

القرية مدر�شة ابتدائية باأربعة �شفوف".
النكبة،  اأ�شا�ض  ُهم  االإنكليز  اأنَّ  ال�شالح  د  ويوؤكِّ
فتِح  اإىل  لفل�شطني  انتدابهم  خالل  عمدوا  اإذ 
االأرا�شي  ومتليكهم  لليهود،  اإليها  الهجرة  باب 
وبالتايل  وال�شالح،  بالعتاد  هم  ومدِّ االأمريية، 
املدن  يف  وع�شكريًّا  �شيا�شيًّا  اأو�شاعهم  متكني 

الفل�شطينية الرئي�شة.
ال�شف�شاف  بلدة  على  الهجوم  يوم  وي�شتذكر 
لكنَّ  ب�شيًطا،  كان  االأهايل  "ا�شتعداد  قائاًل: 
ثالثة  ومن  ر  ُتقدَّ ال  باأعداد  جاء  اليهود  هجوم 
االإنقاذ  جي�ض  مدفعيات  و�شاركت  اجتاهات، 
برعم  وكفر  و�شع�شع  اجل�ض  قرى  يف  املن�شوبة 
الوقت ظنَّ  بع�ض  مرور  بعد  بالق�شف.  وغريها 
ماة، لكنَّ  الرُّ اليهود خ�شروا، فارتاح  اأنَّ  اجلميع 

الرئي�ض،  ال�شارع  من  هجموا  غفلة  على  اليهود 
ال�شالح  وا�شتخدموا  �شادفوه،  من  كلَّ  وقتلوا 
ل، ف�شقط عّدة �شهداء  االأبي�ض �شد االأهايل الُعزَّ
واإ�شماعيل  ال�شاعر حممد زغموت،  منهم  اأذُكُر 

عبيد".
معاناة ال�صعب الفل�صطيني ل مثيل لها

"اأبو  لالأ�شتاذ  بالن�شبة  اللجوء  حمّطات  اأُوىل 
احلدودية،  اللبنانية  يارون  بلدة  كانت  �شياء" 
االأخرى  العائالت  ومئات  عائلُتُه  انتقلت  ومنها 
بت يف الربج ال�شمايل يف �شواحي  اإىل خيم ُن�شِ
خيمٍة  كلِّ  "يف  يقول:  ذلك  وحول  �شور،  مدينة 
اأقامت 3 اإىل 4 عائالت، وكان ال�شليب االأحمر 
م لنا اخُلبز واملعّلبات، وبدوري كنُت  الدويل ُيقدِّ
اأ�شرتي ما يرغب النا�ض ببيعه من املعونة واأذهب 
اإىل مدينة �شور م�شًيا على االأقدام �شيًفا و�شتاًء 

لبيعها واإعانة عائلتي".
اإىل  انت�شبُت  �شيدا  اإىل  انتقالنا  "اإثر  وي�شيف: 
ال�شهادة  ونلُت  االإ�شالمية،  املقا�شد  مدر�شة 
ال�شتكمال  م�شر  اإىل  و�شافرت  التكميلية، 
ونلُت  عمي  ابن  نفقة  على  الثانوية  درا�شتي 
حيُث  ال�شعودية  اإىل  ومنها  التوجيهية،  ال�شهادة 
فعملُت  لبنان  اإىل  وعدُت  ُمعلًِّما،  عاًما  عملُت 
مياوًما  معلًِّما  ُثمَّ  العربي،  اليتيم  دار  يف  ُمعلًِّما 
يف مدار�ض "االأونروا" من ال�شمال اإىل اجلنوب، 
 1974 العام  منُذ  "االأونروا"  يف  مثبًتا  فُمعلًِّما 

وحّتى �شـن التقاعـد عام 1999".
ل  حتمُّ يف  �شياء"  "اأبو  االأ�شتاذ  د  يرتدَّ مل 
العمل  اإطار  يف  االأمر  تطلَّب  حيث  امل�شوؤوليات 
توفري  على  وحر�ض  وعمل  الفل�شطيني،  الوطني 
من  املكّونة  الأ�شرته  الكرمية  واحلياة  التعليم 
حَمَلة  من  جميًعا  اليوم  ُهم  اإناث  و6  ذكور   3

ال�شهادات اجلامعية.

املرافق  لم  الظُّ اإىل  باالإ�شارة  حديثه  ويختم 
الق�شري يف  للفل�شطيني منُذ نكبته وعرب جلوئه 
فيها  مبا  حقوقه  اأب�شط  من  ُيحَرم  حيُث  لبنان، 
تعمد  اإذ  ِبا�شمه،  وت�شجيله  يوؤويه  منزل  متلُّك 
االأوقاف االإ�شالمية يف حالة وفاة �شاحب املنزل 
ب�شكل  ل  م�شجَّ غري  ُيَعدُّ  كونه  به  ف  الت�شرُّ اإىل 

ر�شمي يف الدوائر العقارية اللبنانية.
عمقا.. ذكريات مل تطم�صها ال�صنني

اإ�شماعيل  م�شطفى  عادل  الفل�شطيني  ينتمي 
عائلة  اإىل   ،1935 عام  املولود  القا�شم"،  "اأبو 
نة من �شبعة اأفراد، كانت تقيم يف بيت يقع  مكوَّ

يف اأطراف قرية عمقا بق�شاء عكا.
ي�شتذكر  عقود،  �شبعة  من  اأكرث  مرور  وبرغم 
اإ�شماعيل حياته يف عمقا باأدق تفا�شيلها اليومية، 
وكاأَنّها ماثلٌة اأمامه، فيقول: "كانت عائلتي متلك 
باأ�شجار  مزروعًة  االأر�ض  من  دومنات  خم�شة 
الرومي،  والزيتون  وامل�شم�ض،  والّرمان،  التني، 
ور،  واأ�شجار ال�شّبار التي كانت حتيط بها كال�شُّ
باالإ�شافة اإىل ف�شحة اأمام البيت مزروعة بالورد. 
وحتى  واالأرانب،  واحلمام،  الدجاج،  ُنرّبي  وكنا 
التني  غّلة  من  حم�شولنا  ونبيع  العيد،  خروف 
وال�شبار والعنب وزيت الزيتون يف مدينة عكا".

اآبار  وجود  وعدم  املياه  �شح  "ب�شبب  وي�شيف: 
ارتوازية، جلاأ االأهايل اإىل حفِر ُحَفٍر يف االأر�ض 
ها بالباطون  �شبيهة باالآبار، وبعد جتهيزها و�شبِّ
دة  دَّ مُمَ باأنابيب  ال�شتاء  مياه  اإليها  ُت�شَحب 
ال�شرب  يف  ال�شتخدامها  البيوت،  اأ�شطح  على 

واال�شتعمال اليومي".
ال�شف  حّتى  ابتدائية  مدر�شة  عمقا  يف  وكانت 
بع�شهم  وطالبة  طالب   100 ت�شمُّ  اخلام�ض، 
وكويكات،  داوود،  كال�شيخ  املجاورة  البلدات  من 
الدرا�شة  وا�شل  الذي  اإ�شماعيل،  بح�شب حديث 

يف الذكرى الـ71 للنكبة:
كهم بحقِّ العودة دون مت�سُّ  فل�سطينيو لبنان ُيجدِّ
مل َتَنل عذ�بات �للجوء من عزمية �لفل�صطينيني يف لبنان وتعلُّقهم بوطنهم و�أر�صهم، فاأينما حطَّ بهم �لرتحال بقيت فل�صطني حا�صرًة يف وجد�نهم، 

كهم بحقوقهم �مل�صروعة غري منقو�صة �أمانة يتو�رثونها جياًل بعد جيل.  وحلم �لعودة ال ُيفارقهم، و�إر�دتهم يف �حلياة ومت�صُّ
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اخلام�ض،  ال�شف  اأنهى  اأن  اإىل  فيها 
يا�شني  كفر  بلدة  مبدر�شة  التحَق  ُثّم 

مبحاذاة عمقا.
وعذاباتها  الرتحال  حمّطات 

املريرة
نق�ض  اأنَّ  اإىل  القا�شم"  "اأبو  ه  ينوِّ
كان  والت�شليح  الع�شكرية  اخلربة 
ويو�شح:  عمقا،  احتالل  يف  ال�شبب 
"ق�شاء عكا كان ي�شم عدة م�شتعمرات 
يهودية )يركا، جدو، يانوح، نهاريا(، 
فل�شطيني  كّل  يعتقلون  االإنكليز  وكان 
يتعدَّ  ومل  فارغة،  )ف�شكة(  ولو  يحمل 
بثالثة  البارودة  اآنذاك  النا�ض  �شالح 
�شقوط  وبعد  "خرطو�ض".  )باغات( 
م اليهود  بلدة كويكات يف اجلوار، تقدَّ
جني بال�شالح �شوب عمقا، وكانوا  مدجَّ
الر�ّشا�شات،  من  الر�شا�ض  ُيطلقون 
يف  و�شاركوا  خربة  اأ�شحاب  وُهم 
حرَبني عاملّيَتني، يف وقت تنق�شنا نحُن 

ا". اخلربة والتدريب والت�شليح اأي�شً
بداأت  القرية،  من  خروجهم  وبعد 
فكانت  اإ�شماعيل،  عائلة  نزوح  رحلة 
املحّطة االأوىل يركا، ُثمَّ يانوح، وبعدها 
املن�شورة  ُثّم  الدير،  فبلدة  �شحماتا، 
الفل�شطينية،  اللبنانية  احلدود  على 
ومع  ال�شفة.  مياه  توّفر  عدم  ب�شبب 
العائلة  بداأت  لبنان،  اإىل  و�شولهم 
رداءة  ب�شبب  جديدة  ترحال  م�شرية 
حتتمي  �شقف  وجود  وعدم  الطق�ض 
به، فانتقلت من عيتا ال�شعب اإىل بلدة 
الُقزح، ُثمَّ كفرا، فطربني، و�شواًل اإىل 
منزاًل  ا�شتاأجروا  حيُث  املزرعة  بلدة 

بال�شراكة مع اآخرين.
الكنائ�ض  احتاد  اإن�شاء  "بعد  ويردف: 
اأنا  التحقُت  قانا  بلدة  يف  مدر�شًة 
و�شقيقي بها، وبعدها انتقلنا اإىل بلدة 
مدر�شة  يف  درا�شتي  فتابعُت  جَوّيا، 
وكان  الكنائ�ض،  الحتاد  تتبُع  اأخرى 
مديرها ومعاونوه كلُّهم فل�شطينيني".

خميَّم  يف  املقام  بنا  "ا�شتقـرَّ  ويتابع: 
عائلَتني  مع  وت�شاركنا  احللوة،  عني 

الكبري،  احلجم  من  خيمة  يف  ال�شكن 
با�شتخدام االأغطية كعوازل ف�شل بني 
والدي  فتَح  والحًقا  واالأخرى.  العائلة 
دكاًنا داخل اخليمة، واأحلقني مبدر�شة 
الحتاد الكنائ�ض يف منطقة اجلميزة. 
من  )ال�شرتفيكا(  �شهادة  نيلي  وبعد 
"االأونروا"، التحقُت باملدر�شة االأهلية 
على  وح�شلت  بريوت،  يف  اخلا�شة 

الدبلوم".
عادل  االأ�شتاذ  بداأ   1954 العام  يف 
التعليم  مهنة  مع  رحلته  اإ�شماعيل 
يف  وانت�شب  "االأونروا"،  مدار�ض  يف 
يف  العربية  اجلامعة  اإىل  ذاته  الوقت 
بريوت، فكان يعمل ويتابع درا�شته يف 
�شهادة  على  ح�شل  حّتى  عينه،  االآن 
يزاول  وبقي  التاريخ،  "اللي�شان�ض" يف 
عام  التقاعد  �شن  بلوغه  حتى  عمله 

.1995
املعاناة  اأنَّ  القا�شم"  "اأبو  د  ويوؤكِّ
اأهمية  يدرك  جعلتُه  الكفاح  و�شنوات 
اأولوياته،  اأعلى  يف  فو�شَعُه  التعليم 
الذين  الأبنائه  توفريه  على  وحر�َض 
يف  جامعية  �شهادات  اليوم  يحملون 

�شات خمتلفة. تخ�شّ
يف حطني ذكريات تفطر القلب

الفل�شطيني  ذوو  نزح  الفاقة،  ب�شبب 
رمزي" )92  "اأبو  عي�شى  علي  ح�شن 
حني  نابل�ض  ق�شاء  يف  تل  من  عاًما( 
حطني  بلدة  اإىل  عاًما   12 عمره  كان 
والكروم  وال�شبار  بالتني  امل�شهورة 
االأمالك  خُملِّفني  املياه،  ووفرة 
يف  والده  عِمل  لالأقارب.  واالأرزاق 
حت�شني  وبهدف  واحل�شاد،  الزراعة 
يف  ح�شن  التحَق  املعي�شي  و�شعهم 
املعروفة  احلدود  بقوات   1946 العام 
االنتداب  باإمرة  االأحمر"  بـ"الزّنار 
وبدوره  �شنتني،  ملدة  الربيطاين 
ملدة  نف�شها  بالقوات  �شقيقه  التحق 
العائلة من  بعدها  �شنوات، متّكنت   6

�شراء االأر�ض واالأمالك.
وحول وقائع النكبة التي عاي�شها يقول: 

احل�شيني  اأمني  احلاج  رف�ض  "لقد 
الوقوف اإىل جانب االإنكليز يف احلرب 
والية  انتهاء  واإثر  الثانية،  العاملية 
فل�شطني  على  الربيطاين  االنتداب 
االإنكليزي  وال�شالح  العتاد  �ُشلَِّم 
يغ�شون  االإنكليز  كان  وقد  لليهود. 
الفل�شطينيني  هروب  عن  الطرف 
تهيئة  بهدف  احلدود  بقوة  املن�شوين 
الفل�شطينيني  بني  اال�شتباك  ظروف 

واليهود".
حطني  اأهايل  "َحِمّية  عي�شى:  ويكمل 
عت يف توا�شلهم مع رجال الثورة  �شرَّ
اآنذاك  ومنهم  املرتفعات  املتخفني يف 
اإبراهيم"،  "اأبو  اإبراهيم  نوح  القائد 
وعبداهلل اال�شبع اأو اال�شبح، و�شاركنا 
وم�شلَّحني من بلدات اأخرى يف مواجهة 
يف  وحا�شرناهم  طربيا،  يف  اليهود 
اأكتيب  وعني  ياحون  كفار  م�شتعمرَتي 
على مرتفعات بلدة حطني، وح�شلت 
على  اال�شتيالء  فتمَّ  بيننا،  مواجهات 
م�شفحة ودراجة نارّية، وقتل يهودي، 

وا�شت�شهد اأبو �شكيب احلطيني".
املقاومون  اأبلى  "لقد  بالقول:  ويختم 
قّلة  رغم  ح�شًنا  بالًء  البلدة  واأهل 
العتاد وال�شالح الذي مل يتعدَّ )بارودة 
ال�شهيوين  الطريان  ولكنَّ  حبة(،  اأم 
اأُ�شيَف  ذلك  واإثر  البلدة،  ق�شَف 
لقوافل النزوح الجئون ُجُدد حطوا يف 
لبنان، وكغريهم عرفوا اجلوع والربد 
يعجز  ا  واأمرا�شً واحلرمان  د  والت�شرُّ

الطبُّ عن �شفائها".
لهذه  حطني،  عمقا،  ال�شف�شاف، 
زالت  ما  ذكريات  وغريها  القرى 
عا�ض  من  واأذهان  قلوب  يف  حا�شرًة 
من  اأكرث  مرور  ورغم  فيها،  طفولته 
منها   خروجهم  على  عاًما  �شبعني 
رها اأبناوؤها البعيدون عنها ق�شًرا  يتذكَّ
لرتابها  عا�شق  وقلب  ودموع  بلهفة 
وهوائها، وباأمل العودة احلتمي مهما 

طال الزمن.
تقرير: وليد دربا�ص

قا�صم ال�صالح: 
كنتمُ اأ�صرتي ما 

يرغب النا�ص ببيعه 
من املعونة واأذهب اإىل 
مدينة �صور م�صًيا على 
الأقدام �صيًفا و�صتاًء 
لبيعها واإعانة عائلتي

عادل اإ�صماعيل: 
املعاناة و�صنوات 
الكفاح جعلتني 

اأدرك اأهمية التعليم 
ه يف اأعلى  فو�صعتمُ

اأولوياتي، وحر�صت 
على توفريه لأبنائي

ح�صن عي�صى: 
لقد اأبلى املقاومون 

واأهل بلدة حطني بالًء 
ح�صًنا يف القتال رغم 
قّلة العتاد وال�صالح 

الذي مل يتعدَّ )بارودة 
اأم حبة(، ولكنَّ الطريان 
ال�صهيوين ق�صَف البلدة 

كاملًة
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من التدريب وحّتى التنفيذ
عاَم  اأيلول  �شهر  من  والع�شرين  الثامن  يف 
2000، اقتحَم رئي�ض الوزراِء االإ�شرائيلي اآنذاك 
امل�شجد  �شاحات  ُحّرا�شه  برفقة  �شارون  اأرييل 
�ًشا عتباته ال�شريفة، اقتحام جعل  االأق�شى ُمدنِّ

ما  وحزم،  بقّوٍة  له  يت�شدون  �شعبنا  اأبناء 
انتفا�شة  الثانية،  االنتفا�شة  �شرارَة  اأطلَق 

ت ال�شفة الغربية. االأق�شى، التي عمَّ
يف  وخراًبا  ف�شاًدا  االحتالل  قواُت  عاَثت 
فنّفذت مداهمات،  ال�شّفة،  اأنحاء  خمتلف 
الن�شاء  عًة  ُمروِّ واعتداءات،  واعتقاالت، 

واالأطفال.
اإجراَم  حتتِمل  مل  الثانوية  تلميذة  اآيات 
قوًيا  دافًعا  كانت  فاأفعاُلُهم  ال�شهاينة، 
ثوب  من  بداًل  النا�شف  احلزام  لرتَتِدَي 

الّزفاف، فنذَرت نف�َشها عرو�ًشا للوطن.
لكتائب  الر�شائل  تلَو  الر�شائل  اأر�شلت 
الع�شكري  اجلناح  االأق�شى،  �شهداء 
اإحلاحها  �شّدة  وبروؤية  "فتح"،  حلركة 
واإ�شرارها، قبلت قيادُة الكتائب التحاق 
التدريب  عملية  فبداأت  ِبها،  اآيات 

والتخطيط.
وتوّدَع  النا�شف  ِحزامها  ُتِعدَّ  اأن  وقبل 
بيتها وخمَيّمها احلبيب للمرة االأخرية، 
فيها:  جاء  والتي  و�شيتها،  اآيات  كتبت 
"اأنا ال�شهيدة احلّية اآيات حممد لطفي 
ا  خال�شً هذا  بعملي  اأقوم  االأخر�ض، 
لوجه اهلل العلي القدير، واأقول للحكام 

وتقاع�ًشا  تخاذاًل  كفاكم  نوًما،  كفاكم  العرب 
عن اأداء الواجب جتاه فل�شطني. وا اأق�شاه.. وا 
اأكرب،  فل�شطني، اهلل  وا  فل�شطني..  وا  اأق�شاه، 
واهلل اأكرب على الظاملني، واإّنها النتفا�شة حتى 

الّن�شر.

ال�شهيدة: اآيات حممد لطفي االأخر�ض".
 ،2002 عام  اآذار  من  والع�شرين  التا�شع  ويف 
ته وزارُة  ا، اأقَرّ ا اإ�شافًيّ ت اآيات يوًما مدر�شًيّ اأمتَّ
الرتبية للتعوي�ض عن االأّيام التي تعّطلت فيها 
وبثقة  ال�شهاينة،  اإجراءات  ب�شبب  الدرا�شة 

�شديقاِتها،  الـ17ربيًعا  ابنة  عت  ودَّ كاملة 
هناك،  متجًرا  ودخلت  القد�ض  نحو  هت  وتوجَّ
اأ�شفَرت  ا�شت�شهادّيٍة  نف�َشها يف عمليٍة  وفّجَرت 
عن َمقَتل ثالثة م�شتوطنني، واإ�شابة عدٍد مَن 

اجلرحى.
اأمام  ُم�شادفًة  جتل�ض  والدُتها  كانت  اآنذاك، 
مل  العاجل،  اخلرب  عر�ض  اأثناء  الّتلفاز  جهاز 
تكن  ومل  املذيع،  ل�شاِن  على  �َشِمَعْتُه  ما  ع  تتوقَّ
اأقرُب  ا�شَمَها  �َشِمَعت  التي  ال�شهيدَة  اأنَّ  تتخّيُل 
التي  ابنتها  واأنَّ  تظن،  ا  ممَّ ِلَقلِبَها 
ال�شحافة  تدر�ض  اأن  ُحلمها  كاَن 
ناقلًة  تكوَن  واأن  اجلامعة،  يف 

للخرِب، اأ�شبَحت هَي اخلرب.
قد  الفل�شطينيُّ  كان  واإن  حّتى 
ي�شَلُم  ال  فهو  ِمَزًقا،  حلُمُه  تناثَر 
َع ما تبّقى من  مَن االعتقال، اإذ ُو�شِ
جثمان اآيات يف مقربة االأرقام اثني 
العائلُة  عرَفِت  عاًما، خالَلها  ع�شر 
الن�شاِل  من  اأُخرى  اأ�شكااًل  واملخيُم 
ون�شال  �شرب  وبعد  اال�شرتجاعي. 
ُجثماَنها  عائَلُتها  ت�شلََّمت  طويَلني، 
�شعبها  اأبناُء  عها  وودَّ  ،2014 يف 
ت  وخميَّمها مبوكِب ت�شيٍع حا�شد، ُزفَّ
مثواها  اإىل  حلم  بيِت  عرو�ُض  فيه 

االأخرِي يف مقربِة املدينة.
اآيات الأخر�ص يف �صطور

ُوِلَدت ال�شهيدة اآيات االأخر�ض ون�شاأت 
بيت  مدينة  يف  الدهي�شة  خميَّم  يف 
عاَم  �شباط  من  الع�شرين  يف  حلم 
ومتيَّزت  للِعلِم  ًة  بَّ حُمِ كاَنت   .1985
ت خطبتها وهي  بتفّوقها الدرا�شي. متَّ
ر اأن يتّم  يف املرحلة الثانوية، وكان املقرَّ
الثانوية،  اإنهائها درا�شتها  بعد  زواجها 
يف  ُتَزف  اأن  فاختارت  تنتظر،  مل  اآيات  لكنَّ 
التا�شع والع�شرين من اآذار عام 2002 �شهيدًة 

من اأجل الوطن.
تقرير: فاطمة املجذوب

17 عاًما على ا�ست�سهاد اآيات الأخر�س..
 عرو�س بيت حلم التي نذرت نف�سها للوطن

كانت القد�س ن�سب عيَنيَها وُحلمها الأثري، وُن�سرة امل�سجد الأق�سى غايتها الأ�سمى. ترعرعت و�سط ُظلم الحتالل واملعاناة، و�سَدَحت 
ها "اآيات الأخر�س"، ابنة خمّيم الدهي�سة. َها فُت�سِرَق �سهادًة، اإنَّ يف �سماء احُلرية لتغيَب �سم�سُ
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حديقة  فحدود  م�شبًقا،  ًدا  حُمدَّ كان  املكاُن 
هي  اللبناين  اجلنوب  يف  الرا�ض  مارون 
املحّطة التي �شتحت�شد فيها اجلماهري حيُث 
كذلك  الربنامج  الرئي�شة.  ُة  املن�شّ َبت  ُن�شِ
ا َلُه اأن يبداأ ب�شالة الظهر جماعًة  كان ُمَعدًّ
بفقراٍت  وانتهاًء  امل�شاركني  بكلمات  مروًرا 

فنيٍة وطنّيٍة وتراثيٍة.
ل امل�شهُد نحو �شفح اجلبل، �شيٌل  وفجاأًة حتوَّ
نحو  االأمام  اإىل  نزواًل  ُم  يتقدَّ الب�شر  من 
فل�شطني. كانت فل�شطني على مرمى حجر، 
فتيٌة  املرتفعات.  يف  البقاء  يحتِملوا  فَلم 
يت�شابقون من اأجل رفع َعلم فل�شطني.. فقط 

َعلم فل�شطني.
�شياجان وبينهما حوار، ر�شا�ٌض قاتٌل غادٌر 
كان  الفل�شطينيُّ  والدُم  عارية،  و�شدوٌر 
ت  تغريَّ هناك  الزمان.  ولغة  املكان  �ِشمَة 
ر�شا�شٌة  ت�شتِطع  فلم  والقوانني،  املعادالت 
الَعلِم  اإ�شقاَط  �شقرة  اأبو  عماد  ج�شِد  يف 
الفل�شطينّي من يده، ر�شا�شة ثانية، وثالثة، 
�شقَط �شهيًدا وبقَي الَعلُم عالًيا. وتواىل رفُع 

االأعالِم و�شقوُط االأج�شاِد، وكلُّ َعلٍم ال يرتفع 
ًعا  اإاّل اإذا كان ممهوًرا بالدِم الفل�شطينيِّ وموقَّ
م،  بطلقٍة يف ج�شد. ي�شتمرُّ ال�شّباُن يف التقدُّ
ل  امل�شجَّ ال�شالح  احلجر،  بني  املواجهة  تبداأ 
الر�شا�ض  وبني  الفل�شطيني،  ِبا�شِم  ح�شًرا 
�شهاينة  وقّنا�شني  بنادق جنوٍد  املُنَطلق من 
االأخرى  اجلهة  على  االأ�شجار  بني  يختُفون 

للحدود، على اأر�ض فل�شطني.
مون لرمي  يف املواجهة ُكلٌّ يعرف دوَرُه، يتقدَّ

ال�شياج،  فوق  من  احلجارة 
الر�شا�ض،  العدو  ُيطلق 
وجرحى،  �شهداء  ي�شقط 
رمي  يف  البع�ض  ي�شتمرُّ 
االآخرون  ويتَحّوُل  احلجارة، 

اإىل ُم�شعفني.
اأماكن  عن  تبحُث  جمموعٌة 
االألغام لت�شع حولها االإ�شارات، 
"احلطاِت"  جتمُع  واأُخرى 
والِع�شيَّ من اجلماهري وتعود 
االٍت لنقل  بها لت�شنَع منها حمَّ

رن احلجارَة ويحِملَنها  اجلرحى. فتياٌت ُيك�شِّ
قن ما  اإىل ال�شفوف االأمامية، واأخرياٌت مُيزِّ
ُت�شَنُع منها  اأقم�شٍة و�ُشرتاٍت  لُهنَّ من  َر  تي�شَّ

ال�شمادات.
العام  من  اأّيار  من  ع�شر  اخلام�ض  ينتِه  مل 
2011 مع اختفاء ال�شم�ض خلف حدود الوطن، 
فما اإن ملَلَم النهاُر اأطراَفُه حتى كانت اأر�ُض 
مارون الرا�ض قد ارتوت بدماِء ع�شرة �شهداء 
خميَّمات  ت�شاركت  جريًحا  وع�شرين  ومئة 
هنا  تقدميهم.  يف  الالجئني 
اأطراف  من  العائدون  و�شَل 
من  ع�شر  اخلام�ض  الوطن 
د  تفقُّ يف  الليل  فق�شوا  اأيار 
اجلرحى، وتقدمي التربيكات 
ت�شييع  ُثمَّ  ال�شهداء،  لذوي 

�شهدائهم مع طلوع النهار.
اأّيار  من  ع�شر  اخلام�ض  كان 
تاريخ  اأّي  غري   2011 عام 
لت مَعُه النكبُة  م�شى، اإذ حتوَّ
اإىل ذكرى، واأ�شبحت العودة 
وقٍت  اأيِّ  اأكرث من  واقًعا 
قال  اأن  بعد  م�شى 
�شباب فل�شطني كلمَتُهم 
ين�شوا  ولن  مل  باأنَّهم 
يف  ا  وحقًّ ا  اأر�شً لُهم  اأنَّ 
قونُه  العودِة اإليها �شُيحقِّ
مهما كانت الت�شحيات، 
حّقِهم  وثيقَة  ووّقعوا 
فيما  بالدم  العودة  يف 
ُيطِلقون  اآخرون  كان 

ال�شعارات عن املنابر.

تقرير: طارق حرب

اخلام�س ع�سر من اأّيار..
ت دماء الفل�سطينيني يف مارون الرا�س عهد العودة  يوم خطَّ

كان امل�ساركون يف فعالية اإحياء ذكرى النكبة ُيتابعون الالفتات امل�سرية اإىل امل�سافة التي تف�سلهم عن فل�سطني، )اإىل فل�سطني 3 
كلم.. اإىل فل�سطني 2 كلم.. اإىل فل�سطني 1 كلم(، تنتهي الالفتاُت ومعها الطريق، لكنَّ فل�سطني كانت تبدو اأقرب من اأيِّ وقٍت م�سى.

يف �ملو�جهة 
كلٌّ يعرف دوَرُه، 
يتقّدمون لرمي 

�حلجارة من فوق 
�ل�صياج، ُيطلق �لعدو 
�لر�صا�س، ي�صقط 
�صهد�ء وجرحى، 

ي�صتمرُّ �لبع�س يف 
رمي �حلجارة ويتَحّوُل 
�الآخرون �إىل ُم�صعفني
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الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  �صيكولوجيا 
والهواتف الذكية

االجتماعي  التوا�شل  و�شبكات  اأدوات  انطالق  مع   
اأو  النف�شية  التبعات  حول  االأبحاث  زت  تركَّ
ال�شيكولوجية ال�شتخدام هذه الو�شائل نظًرا الإن�شائها 
اأمناًطا غري معهودة للتوا�شل بني االأفراد، ف�شاًل عن 
الذي  االأمر  النف�شية،  وال�شغوطات  للتوتر  زيادتها 
�شلوكية  اأمناٍط  ن�شوء  اإىل  البعيد  املدى  على  يوؤّدي 

وفكرية جديدة.
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدام  زيادة  ومع 

اأ�شبح  والعمرية،  االجتماعية  ال�شرائح  خمتلف  بني 
بذاتها  ة  ومن�شّ اأداة  كّل  على  يرّكزون  املخت�شون 
هذه  ت�شهدها  التي  ال�شريعة  التطورات  اإىل  نظًرا 
قلوب  لك�شب  بينها  فيما  احلاد  والتناف�ض  الو�شائل 

وعقول اجلمهور.

التوا�شل  لو�شائل  املالكة  ال�شركات  واأ�شبحت 
�ض مبالغ هائلة  ُتخ�شِّ الذكية  والهواتف  االجتماعي 
لدرا�شة اأمناط ال�شلوك الب�شري وطريقة ا�شتخدامه 
االأفراد  عن  ُيجَمع  ما  خالل  من  التوا�شل،  لو�شائل 
بـ"االآثار  ُيعَرف  ما  وهو  املختلفة،  ات  املن�شّ عرب 
خا�شّيات  اإ�شافة  لها  ُيتيح  مبا  للفرد"،  الرقمية 
وا�شتخدامه  الب�شري  ال�شلوك  تطوُّر  تنا�شب  جديدة 

لهذه االأدوات.
-والتي  الذكية  الهواتف  ا�شتخدام  ازدياد  ومع 
ثورة  اعتبارها  على  احلا�شوب-  عن  بدياًل  اأ�شحت 
على  تاأثريها  ازداد  والزمان،  للمكان  عابرة  تقنية 
ال�شركات  واأ�شبحت  لالإن�شان،  النف�شية  ال�شحة 
ز على زيادة  املالكة لو�شائل التوا�شل االجتماعي تركِّ
واإ�شارات  ر�شومات  لت  وحتوَّ االفرتا�شي،  التفاعل 
اللغات  على  لة  املف�شَّ اللغة  اإىل  التوا�شل  و�شائل 

املحكية بني النا�ض.
االأجهزة  لت  حتوَّ ملاذا  اأنف�شكم  �شاألُتم  هل  ولكن 

الذكية وو�شائل التوا�شل االجتماعي اإىل اإدمان؟

املرحلة الأوىل:
ُيَعدُّ حتوُّل الهاتف من و�شيلة للتوا�شل ال�شوتي اإىل 
َة  اأداة جتمع الن�ض وال�شورة وال�شوت القطبة املخِفيَّ
اأدوات وو�شائل  االإدمان على  اإىل  النا�ض  التي دفعت 
بع�ض  اأنَّ  من  الرغم  فعلى  االجتماعي.  التوا�شل 

    يف دعوة وا�صحة و�صريحة هي الأوىل من نوعها التي ت�صدر عن مرجع ديني، دعا راأ�ص 
واإىل  اخَلَلِوّية،  اأجهزتهم  من  ر  "التحرُّ اإىل  اجلميع  فرن�صي�ص  البابا  الكاثوليكية  الكني�صة 
الهواتف  "اإدمان  ل  حتوُّ اإىل  ذلك  يف  ال�صبب  ويعود  البع�ص".  بع�صهم  مع  املبا�صر  التوا�صل 
ا اأ�صبحت تطال  الذكية" اإىل ظاهرة عاملية ل تقت�صر على فئة اأو بلد اأو �صريحة معينة، اإنَّ
د  هدِّ خمتلف الفئات وال�صرائح العمرية على م�صتوى العامل. واأ�صبحت ظاهرة الإدمان هذه تمُ
العالقات الجتماعية بني النا�ص، ف�صاًل عن تاأثري الإ�صعاعات املنبِعثة من هذه الأجهزة على 

�صحة الإن�صان.
بقلم د.ر�مي عي�صة

الإدمان على الهواتف الذكية 
وو�سائل التوا�سل الجتماعي

ك�سفت الدرا�سات اأّن 
الإن�سان يلم�س هاتفه 
ا نحَو 2617 مرّة يوميًّ
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وغريها  كالـ"وات�شاب"  التوا�شل  و�شائل  ات  من�شّ
ال�شوتي  التوا�شل  و�شيلة  دور  اأداء  على  قادرة 

التقليدي فاإنَّ الهدف االأ�شا�ض 
من ت�شميمها هو الو�شول اإىل 
خالل  من  ب�شرعة  االآخرين 
واالإ�شارات  الر�شوم  ا�شتخدام 
على  ُي�شّكل  ا  ممَّ املخت�شرة، 
املدى البعيد اأمناًطا �شلوكية ال 

ميكن للمرء اأن يتخلَّى عنها. 
التوا�شل  حتبُّ  كائنات  فنحُن 
عن  التعبري  وحتبُّ  بينها  فيما 
و�شائل  حتاول  لذلك  ذاتها، 
احتياجاتنا  ُتلّبي  اأن  التوا�شل 
لكنَّ  القريب،  املدى  على  هذه 
هذه  اأنَّ  الكثريون  يعلمه  ال  ما 

اأمناطًا �شلوكية �شتتحّكم بنا  ُتن�شئ داخلنا  الو�شائل 
على املدى البعيد.

و�شائل  تتَّبعها  و�شلوكية  نف�شية  معادالت  هناك 
خالل  من  تبداأ  بامل�شتخدمني،  م  للتحكُّ التوا�شل 
عادات  اإىل  بعد  فيما  ل  تتحوَّ معّينة  اأمناط  تقدمي 
دائمة، ما ُيجرب امل�شتخدم على العودة الدائمة اإىل 
ل  حتوَّ مثرًيا،  املا�شي  يف  كان  فما  التوا�شل.  و�شائل 
من  اإ�شباعه  على  امل�شتخدم  يعمل  منط  اإىل  اليوم 
خالل التحرك باجّتاه هذه الو�شائل، واجلائزة تكون 

ولتب�شيط  التوا�شل.  و�شائل  اإىل  العودة  مرة  كل  يف 
الفكرة فالعامل املثري هنا هو االإ�شعارات التي ت�شل 
الذي  االأمر  هواتفنا،  اإىل 
باجّتاه  التحرك  اإىل  يدفعنا 
اجلائزة  وتكون  الهاتف، 
االآخرين  مع  التوا�شل  هي 
اأو  لهم  ر�شائل  باإر�شال  اإّما 
الر�شوم  اإر�شال  خالل  من 

التعبريية.
مع مرور الوقت ال تعود هناك 
اإمّنا  العامل املثري،  اإىل  حاجة 
نبداأ يف التحرك باجّتاه و�شائل 
التوا�شل انطالًقا من االأمناط 
في�شبح  فينا،  ُغِر�َشت  التي 
التوا�شل  و�شائل  مع  التعامل 
تلقائيًّا وعفويًّا. وهنا ين�شاأ الرابط بني هذه الو�شائل 

واالإن�شان، ومعها تبداأ املرحلة الثانية من االإدمان.

املرحلة الثانية:
مع  وامل�شتمر  الدائم  بتفاعلنا  املرحلة  هذه  تبداأ     
والن�شر  التعليق  اإىل  نعمد  فنحُن  التوا�شل،  و�شائل 
يف  حاجاتنا  لنلّبي  فقط  االآخرين  مع  والتفاعل 
�شابًقا.  عنها  حتّدثنا  التي  اجلائزة  على  احل�شول 
�شخ�ض،  مع  ث  التحدُّ اأردَت  اإن  املثال  �شبيل  فعلى 

هناك معادلت 
نف�سية و�سلوكية 

بعها و�سائل  تتَّ
م  التوا�سل للتحكُّ

بامل�ستخدمني، ما 
ُيجرب امل�ستخدم 

على العودة 
الدائمة اإليها

تكون  وهنا  اجلائزة،  وانتظر  ر�شالة  له  اأر�شل  فقط 
اجلائزة هي الرد على الر�شالة.

النمط  يعّزز  من�شة  اأي  على  التفاعل  جمّرد  اإنَّ 
اأن  دون   – اأداة  اإىل  ويحّولنا  لدينا  اال�شتهالكي 
ندري- بيد ال�شركات العمالقة التي جتمع البيانات 
عن �شلوكياتنا والغريب يف االأمر اأّن هذا "الفعل" هو 
بحد ذاته اجلائزة التي نتطّلع اإليها. فالتعليق والرد 
االأفعال  زادت  وكّلما  بال�شعادة  ُي�شعرنا  والتفاعل 

زادت اجلوائز.

ن�صائح كوك لالبتعاد عن الهواتف الذكية
كوك،  تيم  "اأبل"  ل�شركة  التنفيذي  املدير  اأقرَّ     
على  هواتفهم  ي�شتخدموا  اأن  النا�ض  ين�شح  ال  باأنَّه 
االإن�شان  اأّن  الدرا�شات  ك�شفت  بعدما  متكّرر،  نحو 
كوك  واأو�شح  يوميًّا.  مّرة   2617 نحو  هاتفه  يلم�ض 
ي�شتخدموا هواتفهم  اأن  للنا�ض  "ال تريد  اأّن �شركته 
الذكية طيلة الوقت، لكّن النا�ض مي�شكون هواتفهم 
التوا�شل  و�شائل  تطبيقات  وجود  ب�شبب  با�شتمرار 

االجتماعي عليها".
النا�ض  اإىل  الن�شائح  من  عدًدا  كوك  م  ُيقدِّ لذلك 
التوا�شل  لو�شائل  فيه  املبالغ  اال�شتخدام  عن  للكفِّ 
عن  يتوّقف  اأن  االإن�شان  ين�شح  فهو  االجتماعي، 
برفقة  يكون  عندما  جهازه  اإىل  امل�شتمر  التحديق 
االأهم  الن�شيحة  اأّما  نف�شه.  املكان  اآخر يف  �شخ�ض 
االإ�شعارات  خا�شية  تعطيل  فهي  لكوك  بالن�شبة 
انتباه  ُت�شتِّت  لئاّل  الذكي،  الهاتف  اإىل  ت�شل  التي 

االأ�شخا�ض وحتّولهم اإىل عبيد لهذه االأدوات.
ويختم كوك ن�شائحه بدعوة االأ�شخا�ض لتنفيذ هذه 
اخلطوات اإن مل يقوموا باّتباعها حتى هذه اللحظة.

وهنا يكمن ال�صوؤال:
املن�شورات  اأو  التعليقات  بع�ض  ت�شتفّزكم  بداأت  هل 
هل  اإيجابيًّا؟  اأو  ا  �شلبيًّ معها  التفاعل  اإىل  وتدفعكم 
حاولتم البحث عن اأ�شاليب حلجب اآثاركم الرقمية 
عن �شبكات التوا�شل؟ هل جلاأمت اإىل اإلغاء ح�شاباتكم 
وللح�شول  �شلوككم  ملراقبة  التوا�شل  �شبكات  عن 
اأي  اإجابتكم على  اإذا كانت  الراحة؟  على فرتة من 
من هذه االأ�شئلة هي: )نعم(، فاعلموا اأنَّكم دخلتم 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  االإدمان  مرحلة 

واأدواته.
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عدد  اأنَّ  اإىل  االإح�شائيات  وت�شري 
 1967 العام  منذ  االعتقال  عمليات 
قد بلغ نحَو 800 األف حالة اعتقال، 
اأبناء ال�شعب  اأي ما يعادل 20% من 
االإجرام  بلغ  وقد  الفل�شطيني. 
انتفا�شة  خالل  حّده  االإ�شرائيلي 
العام 2000، اإذ و�شَل عدد االأ�شرى 
يزال  األًفا ال  اإىل نحو 40  واملعتقلني 
6500 منهم قيد االعتقال، موّزعني 
ومن  معتقاًل،   27 من  اأكرث  على 
و300  امراأة   57 االأ�شرى  هوؤالء  بني 

طفل.
من  اأكرث  اأنَّ  االإح�شائيات  د  وتوؤكِّ
قد  واملعتقلني  االأ�شرى  من   %80
التحقيق  اأثناء  للتعذيب  �شوا  تعرَّ
معهم على يد املحّققني ال�شهاينة، 
املماَر�شة  التعذيب  اأ�شكال  دت  وتعدَّ
النوم،  ومنع  ال�شبح،  ومنها  هم  بحقِّ
املربح،  وال�شرب  املالب�ض،  ونزع 
عن  عدا  االغت�شاب،  وحماوالت 

التعذيب النف�شي.
ما هو يوم الأ�صري؟

يوم  هو  الفل�شطيني  االأ�شري  يوم 
واملعتقلني  االأ�شرى  مع  الت�شامن 
ال�شهيوين،  االحتالل  معتقالت  يف 
ويوافق يوم ال�شابع ع�شر من ني�شان 
اإىل  الق�شة  تعود  عام.  كّل  من 
االحتالل  اأَ�َشر  عندما   1965 العام 
الفل�شطيني  املواطن  ال�شهيوين 
تنفيذه  بعد  حجازي  بكر  حممود 
القد�ض  مدينة  يف  فدائية  عملية 
بداأ  التاريخ  ذلك  ومنذ  املحتلة، 
االأ�شري  ليوم  الر�شمي  غري  االإحياء 

الفل�شطيني.
ويف العام 1974 َعَقَد املجل�ض الوطني 
ال�شلطة  -باعتباره  الفل�شطيني 
الُعليا ملنظمة التحرير الفل�شطينية- 
واأقرَّ يف جل�شته هذه  اأُوىل جل�شاته، 
لالأ�شرى  للوفاء  ا  ر�شميًّ وطنيًّا  يوًما 
الهدف  وكان  لت�شحياتهم.  وتقديًرا 

االأ�شا�ض من اإقرار هذا اليوم ن�شرة 
هم  حقِّ ودعم  وم�شاندتهم  االأ�شرى 

يف احلرية.
معتقالت  يف  الأ�صرى  معاناة 

الحتالل
يف  االأ�شرى  على  يوم  ميرُّ  يكاُد  ال 
معاناة  دون  االحتالل من  معتقالت 
ال�شهيوين  االحتالل  يوا�شل  اإذ 
بني  التمييز  دون  هم  بحقِّ جرائمه 
اجلن�ض والعمر، وال يكتفي االحتالل 
الفل�شطينيني  من  االآالف  بحرمان 
ذلك  يتعّدى  ا  اإمنَّ ُحرّيتهم،  من 
منذ  عليهم  الوح�شي  باالعتداء 
و�شواًل  العتقالهم  االأوىل  اللحظة 
الدائمة،  االعتقال  مراكز  اإىل 
من  جديدة  مرحلة  تبداأ  وهناك 

التنكيل واملعاملة املهينة.
�شوؤون  هيئة  ته  اأعدَّ لتقرير  ووفًقا 
�شهادات  �شمل  رين  واملحرَّ االأ�شرى 
والفتيات  ّبان  ال�شُّ من  الع�شرات 

ويل الفل�صطينيون  يمُ
يف الداخل وال�صتات 
اأهميًة ق�صوى لق�صية 
الأ�صرى واملعتقلني يف 
معتقالت الحتالل 
ال�صهيوين، وهي تعترب 
من الق�صايا الأكرث 
ح�صا�صية بالن�صبة 
للفل�صطينيني، حيثمُ 
م�ص ال�صعب  اأنَّ خمُ
الفل�صطيني قد دخل 
اإىل هذه املعتقالت 
منذ احتالل فل�صطني 
يف العام 1948.
بقلم د.رامي عي�صة

يوم الأ�سري الفل�سطيني.. 

حيوات ُمَعلَّقة يف انتظار العدالة
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�شهم  الذين مّت اعتقالهم، اأجمع هوؤالء على تعرُّ
تقت�شر  ومل  متييز،  دومنا  املربح  لل�شرب 
اجلنوين،  ال�شرب  على  الوح�شية  االعتداءات 
على  نار  اإطالق  حاالت  وقوع  الهيئة  وثَّقت  اإذ 

بع�ض االأ�شرى بعد اعتقالهم.
بني  احلاالت  من  عدًدا  الهيئة  تقرير  ووثَّق 
ا، اإاّل  اًل طبيًّا فوريًّ االأ�شرى التي ا�شتدعت تدخُّ
العون  تقدمي  رف�ض  ال�شهيوين  االحتالل  اأنَّ 
الطبي وا�شتمّر يف اإخ�شاعهم للتحقيق، ونقلهم 
عر�شهم  دون  الدائمة  االحتجاز  مراكز  اإىل 

على طبيب.
النف�شي  التعذيب  اأ�شكال  د  تتعدَّ للهيئة  ووفًقا 
جنود  ُيجرِب  اإذ  الفل�شطينيني،  االأ�شرى  بحقِّ 
على  وال�شّبان  الفتيات  من  العديد  االحتالل 
التهديد  من  ذلك  اإىل  وما  مالب�شهم  خلع 
واالإهانة وال�شراخ وال�شتم والب�شق يف حماولة 
االعرتاف  اإىل  الفل�شطينيني  االأ�شرى  لدفع 

بجرائم مل يرتكبوها. 
ٍق للتنكيل بالأ�صرى رمُ ابتداع طمُ

االأ�شرى  بتعذيب  ال�شهيوين  العدو  يكتفي  ال 
ا  اإمنَّ لهم  الطبي  العون  تقدمي  عن  واالمتناع 
بهم  للتنكيل  جديدة  طرق  ابتداع  اإىل  يتعّداه 
املماطلة  منها  االإجراءات  من  �شل�شلًة  ُمنتِهًجا 
يف اإجراء العمليات اجلراحية امل�شتعجلة وحتى 
تقدمي عالجات ال تتنا�شب وحالة املر�شى من 
االأ�شرى. ُي�شاف اإىل ذلك اأنَّ عدًدا كبرًيا من 
االأ�شرى ميتنع عن الذهاب اإىل العالج خ�شية 
التي يتعّر�شون لها  القا�شية  ال�شرب واملعاملة 

اأثناء نقلهم لتلقي العالج.
ووثَّق عدد من املنظمات املحلية والدولية املئات 
العالجات  تقدمي  تنتظر  التي  احلاالت  من 
املنا�شبة، وجزء من هوؤالء االأ�شرى قد ا�شت�شهد 
وا�شتفحال  الطبي  االإهمال  نتيجة  بالفعل 
العدو  د  يرتدَّ ومل  اأج�شادهم.  يف  االأمرا�ض 
عائالت  من  الع�شرات  اإجبار  يف  ال�شهيوين 
ل نفقات عالج اأبنائهم، ويف  االأ�شرى على حتمُّ
التي  االأ�شرى  التفاقية  وا�شحة  خمالفة  ذلك 

تن�ضُّ على تقدمي العالج لالأ�شرى واملعتقلني. 
التفتي�صات  يف  الأ�صرى  على  الت�صييق 

اليومية
من  االأ�شرى  ي�شلم  ال  االعتقال  بعد  وحّتى 

ت�شنُّ  اإذ  القا�شية،  اليومية  التفتي�ض  حمالت 
زنازين  على  فجائية  غارات  االحتالل  قطعان 
وانتهاك  مبقتنياتهم  عبث  ويتخّللها  االأ�شرى 
االأ�شرى  هيئة  وثَّقت  وقد  الدينية.  حرماتهم 
�ض  تعرَّ التي  احلاالت  من  عدًدا  رين  واملحرَّ
الدينية  املقّد�شات  اإىل  االحتالل  جنود  فيها 
اإىل جتريدهم من مقتنيات  اإ�شافًة  لالأ�شرى، 

اأمني على جنود  اأي تهديد  ل  ُت�شكِّ �شخ�شية ال 
االحتالل.

انيهم انت�صارات الأ�صرى على �صجَّ
"يوم  ذكرى  العام  هذا  الفل�شطينيون  ُيحيي 
االأ�شرى  قه  حقَّ انت�شار  وقع  على  االأ�شري" 
والتي  ال�شهيوين  االحتالل  مع  معركتهم  بعد 
املفاو�شات  اأف�شت  بعدما  اأ�شهر،   8 ت  ا�شتمرَّ

التي جرت على مرحلَتني بني االأ�شرى وم�شلحة 
ال�شجون ال�شهيونية اإىل اتفاق يق�شي بتحقيق 
موافقة  راأ�شها  وعلى  االأ�شرى،  مطالب 
من  املعزولني  االأ�شرى  اإخراج  على  ال�شهاينة 
الزنازين الفردية، وتركيب هاتف عمومي حتى 
يتمّكن االأ�شرى من التوا�شل مع ذويهم، وهو ما 
ل �شابقًة يف تاريخ املعتقالت ال�شهيونية،  ُي�شكِّ

الت�شوي�ض،  اأجهزة  تركيب  وقف  اإىل  اإ�شافًة 
واإعادة الو�شع اإىل ما كان عليه قبل انتفا�شة 
االأ�شرى يف معتقالت النقب ورميون، اإىل جانب 

مطالب تف�شيلية اأخرى.
وعلى الرغم من التعنُّت االإ�شرائيلي يف بداية 
اأذعن  ال�شهيوين  االحتالل  فاإنَّ  املفاو�شات 
ملطالب االأ�شرى واملعتقلني، بعدما اأيقن رئي�ض 
الت�شعيد  اأنَّ  نتنياهو  بنيامني  العدو  وزراء 
ال  واأنَّ  املوقف،  �شّيد  هو  االأ�شرى  ِقَبل  من 
انك�شر  وبذلك  االأ�شرى،  مطالب  عن  تراجع 
اإ�شرار  اأمام  وزرائه  ورئي�ض  ال�شهيوين  العدو 

االأ�شرى.
يف انتظار العدالة

حتى يومنا هذا ال يزال اأكرث من 6500 معتقل 
االحتالل  معتقالت  يف  يقبعون  فل�شطيني 
بحّقهم  �شدرت  هوؤالء  ومعظم  ال�شهيوين، 
اإىل  احلاالت  بع�ض  يف  و�شلت  دة  م�شدَّ اأحكام 
الإحقاق  العدالة  يتنظرون  هوؤالء  موؤبَّدات.   7
ا اأن تكون عدالة دنيوية اأو عدالة  حقوقهم، فاإمَّ

�شماوية.

حيي الفل�صطينيون هذا العام  يمُ
ذكرى "يوم الأ�صري" على وقع انت�صار 

قه الأ�صرى بعد معركتهم مع  حقَّ
ت  الحتالل ال�صهيوين والتي ا�صتمرَّ

8 اأ�صهر واأف�صت اإىل اتفاق يق�صي 
بتحقيق مطالبهم

خالل انتفا�صة العام 2000، 
و�صَل عدد الأ�صرى واملعتقلني اإىل 

نحو 40 األًفا ل يزال 6500 منهم قيد 
العتقال، موّزعني على اأكرث من 27 
معتقاًل، ومن بني هوؤلء الأ�صرى 57 

امراأة و300 طفل



30

انتهى مهرجان االنتخابات اال�شرائيلية 
مكنته  اأغلبية  اليمني  حتالف  بتحقيق 
مطابقة.  ميينية  حكومة  تاأليف  من 
اأمريكية  لقد كانت االنتخابات معركة 
يف  نتنياهو  لبنيامني  دعمًا  خي�شت 
)اأزرق  غانت�ض  بيني  خ�شمه  مواجهة 
اأبي�ض( الذي ال يقل عن نتنياهو ميينية 
وتطرفًا، لكنه ال مييل اإىل التفاهم مع 
اليمني الديني )احلريدمي(؛ وهذه هي 
اأما  بينهما.  الوحيدة  االفرتاق  نقطة 
م�شلحًا  االنتخابات  فخا�ض  نتنياهو 
الرئي�ض  قرار  مثل  اأمريكية  باأوراق 
دونالد ترامب نقل ال�شفارة االأمريكية 
واعرتاف  القد�ض،  اإىل  اأبيب  تل  من 
على  االإ�شرائيلية  بال�شيادة  اأمريكا 
االتفاق  من   واالن�شحاب  اجلوالن، 
تطبيع  على  عالوة  اإيران،  مع  النووي 
العالقات، ب�شورة مك�شوفة، مع ُعمان 
وال�شعودية.  والبحرين  واالإمارات 
الو�شع االقت�شادي  اإىل ذلك  وُي�شاف 
نتنياهو،  عهد  يف  كثريًا  ازدهر  الذي 
�شعيد  على  املهمة  واالإجنازات 
العالقات اخلارجية مع الهند وال�شني 
مثل  االإفريقية  الدول  وبع�ض  ورو�شيا 
وجه  يف  مغلقة  كانت  دول  وهي  مايل؛ 
هي  وها  قريب،  عهد  اإىل  اإ�شرائيل 
لال�شتثمار  واقت�شادها  اأبوابها  تفتح 
خ�شو�شًا  الوجوه،  املتعدد  االإ�شرائيلي 
والتكنولوجيا  الع�شكري  امليدان  يف 

.High tech العالية
التحوالت  تلك  فهم  ال�شهل  من  لي�ض 
على ال�شعيد العاملي، ومن غري الي�شري 
من  اإ�شرائيل  انتقلت  كيف  ا�شتيعاب 
دولة حمتلة بعد حرب حزيران 1967، 

لدى  مرذولة  عن�شري  متييز  ودولة 
القدمية،  االنحياز  عدم  دول  معظم 
دولة  اإىل  وال�شني،  الهند  خ�شو�شًا 
م�شاريعها  على  االأبواب  لها  ُتفتح 
الالتينية  واأمريكا  واأفريقيا  اآ�شيا  يف 
اإن  القول  ميكننا  اأوروبا.  و�شرق 
الذي  والعامل  تغرّي جذريًا.  كله  العامل 
العاملية  احلرب  بعد  الب�شرية  عرفته 
الثانية قد وىل اإىل غري رجعة. اآنذاك 
التحرير  ومنظمة  فتح  حركة  ظهرت 
الفل�شطينية يف خ�شم احلرب الباردة 
واأوروبا  اأمريكا  بني  القطب،  الثنائية 
الغربية من جهة، واالحتاد ال�شوفياتي 
وحلفائه يف اأوروبا ال�شرقية والعامل من 
بينهما  ال�شراع  واتخذ  اأخرى.  جهة 
�شورة ال�شراع بني حلفني: حلف الناتو 
وحلف وار�شو. وقد ا�شتندت حركة فتح 
ومنظمة التحرير الفل�شطينية يف طور 
عبد  م�شر  اإىل  �شيا�شيًا  �شعودهما، 
�شورية. وكانت  اإىل  النا�شر، وميدانيًا 
ثنائية القطب تلك توفر مظلة حامية، 
االإمربيالية  تغول  من  جزئيًا،  ولو 
لكن  ا�شرائيل.  ورديفتها  االأمريكية 
العامل اليوم غري ما كان عليه باالأم�ض؛ 
توقع  ميكن  ال  الذي  واال�شطراب 
�شمة  هو  ونتائجه  واجتاهاته  م�شاراته 
ال�شراعات  هي  وها  املرحلة.  هذه 
حتتدم من حولنا يف فل�شطني، وتعنف 
اأمريكا  بني  فنزويال  يف  مكان:  كل  يف 
واحلكومة  جهة،  من  وعمالئها 
ويف  املقابلة.  اجلهة  من  ال�شرعية 
ويف  وباك�شتان.  الهند  بني  ك�شمري 
اأوكرانيا بني رو�شيا وحلف الناتو الذي 
يف  جديدة  �شواريخ  لن�شب  ي�شتعد 

بولونيا. ويف اخلليج العربي بني اإيران 
واأمريكا اأي�شًا. وي�شهد املحيط الهادئ 
ال�شني  بني  طاحنة  اقت�شادية  حربًا 
واأمريكا، عالوة على ال�شراع املتاأجج 
وال�شيعة،  ال�ُشنة  بني  مكان  كل  يف 
الت�شدير  وطرق  والنفط  الغاز  وعلى 
وخروج  املالية،  واالأزمات  واالإرهاب 
بريطانيا من االحتاد االوروبي، ف�شاًل 
عن ق�شايا املهاجرين والهوية واخلوف 

الغربي من االإ�شالم. 

هل تنطلق خطة ترامب؟ 
الكبري،  اال�شطراب  هذا  ثنايا  يف 
�شارت  بعدما  فل�شطني  ق�شية  علقت 
ال�شوفياتي  االحتاد  فال  حماية؛  بال 
وال  النا�شر،  عبد  جمال  وال  موجود، 
كان  التي  الوطني  التحرر  حركات 
من  االآخر  البع�ض  اأزر  ي�شد  بع�شها 
املرجل  هذا  ويف  فيتنام.  اإىل  كوبا 
كمحاولة  ترامب  خطة  تاأتي  امللتهب 
على  اال�شرائيلية  االإرادة  لفر�ض 
غري  ومن  الفل�شطيني.  ال�شعب 
الوا�شح، على وجه اليقني، هل �شُتعلن 
بنود هذه اخلطة بالفعل بعد ان�شرام 
مواعيد  تغريت  فقد  رم�شان،  �شهر 
اإعالنها ت�شع مرات حتى االآن. وجاريد 
اأن  اأعلن  اخلطة،  مهند�ض  كو�شرن، 
ع�شرين  ي�شتغرق  رمبا  بنودها  تنفيذ 
�شيا�شة  اإىل  ي�شري  الذي  االأمر  عامًا، 
طويلة املدى تهدف، يف نهاية املطاف، 
اإىل تطويع العامل العربي كله مل�شلحة 
اإ�شرائيل. غري اأن كثريين من اأ�شحاب 
عن  يتورعون  ال  اإ�شرائيل  يف  القرار 
املجاهرة بالتايل: ملاذا نعقد اتفاقًا مع 

ي�ستيقظ دايان" القدمي  "مفهوم 
مع حكومة نتنياهو اجلديدة

�صقر �أبو فخر
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الفل�شطينيني ونحن اأكرث قوة منهم بفوارق 
يقيد  باتفاق  اأنف�شنا  ُنلزم  وملاذا  فلكية؟ 
االأو�شط؟  ال�شرق  يف  وم�شتقبلنا  مكانتنا 
اأن  هو  االأرجح  فاإن  االأمر،  يكن  ومهما 
اليمينية  االإ�شرائيلية  احلكومة  توافق 
التحفظ  مع  ترامب  خطة  على  اجلديدة 
ال  فاإ�شرائيل  البنود اجلانبية.  بع�ض  على 
الفل�شطينيون  عليه  �شيح�شل  ما  يهمها 
بالتاأكيد،  �شئيل  وهو  ترامب،  خطة  من 
بل ما �شتح�شل عليه هي، اأي بقاء القد�ض 
موحدة وعا�شمة الإ�شرائيل، و�شم املنطقة 
)ج( التي حتتوي كتل امل�شتعمرات الكربى 
ع�شكريًا  والبقاء  االإ�شرائيلي،  الكيان  اإىل 
ب�شورة دائمة يف غور االأردن عند احلدود 
االأردنية،  واململكة  فل�شطني  بني  الفا�شلة 
الفل�شطينيني حكمًا ذاتيًا على  اإعطاء  ثم 

40% من ال�شفة الغربية. 
برئا�شة  اجلديدة  اليمينية  احلكومة 
�شيا�شات  تبتدع  لن  نتنياهو  بنيامني 
دايان"  "مفهوم  �شتطبق  بل  جديدة، 
احتلتها  التي  االأرا�شي  �شاأن  يف  القدمي 
ا�شرائيل يف حرب 1967 حني كان مو�شي 
دايان"  "مفهوم  و  للدفاع.  وزيرًا  دايان 
معًا  ت�شكل  مواقف  جمموعة  على  ين�ض 
لن  غزة  وهي:  املعامل  وا�شحة  �شيا�شة 
�شوريًا  يكون  لن  اجلوالن  م�شرية،  تكون 
، القد�ض لن تكون عربية، ولن تقوم دولة 
من   ا�شرائيل  تن�شحب  ولن  فل�شطينية، 
مع  حمدود  غري  وا�شتيطان  امل�شتعمرات، 

حكم ذاتي حمدود. 
 

اأحالم اخلريف
ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  رف�شت 
فتح،  وحركة  الفل�شطينية  التحرير 
املقرتحات  الفل�شطينية  الف�شائل  وبقية 
االأمريكية التي ت�شربت بنودها من خالل 
ال�شعودية وم�شر، وحتملت يف �شبيل ذلك 
املايل  الدعم  وقف  مثل  قا�شية  عقوبات 
من اأمريكا. واإغالق ال�شفارة الفل�شطينية 
اأموال  من  جزء  واقتطاع  وا�شنطن،  يف 
الر�شوم العائدة اإىل ال�شلطة الفل�شطينية 

)املقا�شة(،  اإ�شرائيل  جتبيها  والتي 
ووقف دفع احل�شة االأمريكية يف ميزانية 
حممود  الرئي�ض  ملوقف  وكان  االأونروا. 
ترامب  خطة  رف�ض  يف  احلا�شم  عبا�ض 
)�شفقة الع�شر( وعدم الت�شليم بالرعاية 
االأمريكية الأي مفاو�شات مقبلة، والتوجه 
تكون  باأن  واملطالبة  املتحدة،  االأمم  نحو 
رباعية:  برعاية  مقبلة  مفاو�شات  اأي 
االأمم املتحدة واالحتاد االأوروبي واالإحتاد 
اأثار  الرو�شي والواليات املتحدة، وهذا ما 

هياج ترامب. 
�شفقة  فل�شطيني  وطني  اأي  يقبل  لن 
لكن  وبدهي،  موؤكد،  اأمر  هذا  ترامب. 
حممود  الرئي�ض  �شيتهمون  اال�شرائيليني 
عبا�ض وحركة فتح باإف�شال خطة ترامب، 
واإعاقتها.  اأمامها  العراقيل  و�شع  اأو 
جون اأن الفل�شطينيني غري جديرين  و�شريوِّ
بال�شالم، الأنهم داأبوا على اإ�شاعة الفر�ض 
منذ قرار تق�شيم فل�شطني يف عام 1947 
القاهرة  يف  بولي�ض  مينا  مفاو�شات  اإىل 
حتى  الذاتي(  )احلكم   1978 �شنة  يف 
هذه  يف  نخ�شاه  ما  واأكرث  اأو�شلو.  اتفاق 
واخلطرة  وال�شدميية  امل�شطربة  االأحوال 
اإىل  واال�شرائيليون  االأمريكيون  ي�شعى  اأن 
فتح،  وحركة  الوطنية  ال�شلطة  حما�شرة 
خياراتهما  يف  للتاأثري  عليهما  والت�شييق 
بح�شب  يوؤدي،  الذي  االأمر  ال�شيا�شية، 
اإىل  واال�شرائيليني،  االأمريكيني  اأحالم 
ب�شخ�ض  االإتيان  ثم  منهما،  اخلال�ض 
الدولتني.  �شيا�شة  مع  يتما�شى  فل�شطيني 
اخلريف  اأحالم  من  هو  الت�شور  وهذا 

ال�شيا�شية. 

املخاطر املقبلة 
النجاح  طريق  ترامب  خطة  ت�شلك  لن 
الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  هو  ب�شيط  ل�شبب 
يتم  اأن  املحال  ومن  بكاملها،  يرف�شها 
ال�شيا�شية ولو بعد ع�شرين  اإرادته  تطويع 
غري  كو�شنز.  جاريد  اأوهام  بح�شب  �شنة 
ب"  "اخلطة  االأمريكيني  جعبة  يف  اأن 
واخلطة  اأ".  "اخلطة  تعرثت  لو  ما  يف 

عر�شها  التي  املوقتة"  "الدولة  هي  ب 
اإبان  منا�شبة  غري  يف  اال�شرائيليون 
منها  �شوط  اآخر  انتهى  التي  املفاو�شات 
اأي  حتقيق  دون  من   2014/4/29 يف 
انتقايل  حل  هي  املوقتة  والدولة  تقدم. 
االعرتاف  �شرط  من  الفل�شطينيني  يعفي 
وي�شمن  اال�شرائيلية،  الدولة  بيهودية 
ان�شحابًا ا�شرائيليًا من مناطق يف ال�شفة 
الغربية )اخلروج من املنطقة ب نهائيًا(، 
ومتكني ال�شلطة الفل�شطينية من ممار�شة 
ب،  و  اأ  املنطقتني  يف  كلها  �شالحياتها 
)القد�ض  النهائي  احلل  ق�شايا  وتاأجيل 
واالأمن  واحلدود  وال�شيادة  والالجئون 
غري  اأجل  اإىل  واال�شتيطان(  واملياه 

حمدد. 
يف  �شتكون  املوقتة"  "الدولة  قاعدة  اإن 
قطاع غزة. اأما ما يبقى من ال�شفة الغربية 
اال�شرائيلي،  للح�شار  فري�شة  ف�شيكون 
تنمية  هو  اجلاذب  العنوان  �شيكون  فيما 
وبتنفيذ  عربية،  باأموال  غزة  قطاع 
املبا�شر  االإ�شراف  حتت  دولية  موؤ�ش�شات 
يتحقق  لن  املطاف  نهاية  ويف  الإ�شرائيل. 
اإال ف�شل قطاع غزة عن  ال�شفة الغربية. 
�شوط  اأمام  �شنكون  املقبلة  املرحلة  يف 
جديد من املواجهة. و�شتكون امل�شادمات 
و�شتكون  �شهدنا.  مما  �شرا�شة  اأكرث 
التهويد  �شد  املبارزة  ميدان  هي  القد�ض 
والطرد واإلغاء حق املقد�شيني يف االإقامة 
املنازل  م�شادرة  و�شد  مدينتهم،  يف 
�شياأتي،  املقبل  اخلطر  ولعل  وهدمها. 
الذين  امل�شتوطنني  من  االأوىل،  بالدرجة 
الكني�شت  انتخابات  بعد  ي�شعرون،  باتوا 
اإىل  يدفعهم  القوة  من  بفائ�ض  االأخرية، 
وال�شرا�شة.  والعدوانية  التنمر  من  مزيد 
يف  جديدًا  �شوطًا  اإن  القول  وق�شارى 
اأن  يو�شك  الفل�شطيني  الن�شال  تاريخ 
االأر�ض  يف  الثبات  عنوانه  و�شيكون  يبداأ، 
العاملي  االعرتاف  �شبيل  يف  والن�شال 
بدولة فل�شطني وحقها يف التحرر، و�شتكون 
املختلفة،  ب�شورها  ال�شعبية،  املقاومة 

الو�شيلة االأجنح للن�شال الوطني. 
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النقا�شات هذه االأيام يف اأطر حركة فتح م�شتمرة 
تكالب  رغم  الدميقراطي،  والغنى  الرثاء  داللة 
البيانات  و�شع  اأ�شبح  التي  واالأزمات  امل�شاكل 
الفرتة  هذه  القائلة:)يف  البداية  �شمن  لتحليلها 
مثارا  التاريخي(  املنعطف  هذا  يف  اأو  احلرجة 
فرتاتنا  فكل  اجلماهري،  عند  والتهكم  لل�شخرية 
البيانات  واأزمات وال حتتاج يف  التاريخية حرجة 
العبارة  هذه  مثل  لتكرار  والتحليالت  ال�شيا�شية 

امل�شتهلكة.
العربية  الدول  من  االإدانات  اأ�شبحت  كما  متاما 
لالعتداءات الوح�شية ال�شهيونية املتكررة لي�شت 
وال  دعاء  فال  اأي�شا،  لل�شخرية  ومدعاة  بال  ذات 

قطران.
تخو�ض االأطر الداخلية يف حركة "فتح" �شراعًا 
النظريات  من  عدد  بني  حقيقيًا  فكريًا  �شيا�شيًا 
التي حتاول اأن جتد طريقا يف ظل "اال�شتع�شاء" 
احلا�شل يف ال�شياق الداخلي، والعربي ويف اإطار 
هيمنة النظام االمربيايل االأمريكي اال�شتعماري 
العرب  قادة  من  ال�شعفاء  عقول  على  املت�شهني 

واالمة.
يف اأكرث من لقاء �شم كوادر خم�شرمة يف احلركة 
ومن القيادات التاريخية دار احلديث حول ق�شايا 
ال�شاعة من امل�شاحلة اأو الوحدة الوطنية، وحول 
اأهلية منظمة التحرير الفل�شطينية، وحول الفكر 
املنغلق للتيارات االإق�شائية، وحول ما يتم ترتيبه 
للمنطقة من "خوازيق" وخمططات الإنهاء ق�شية 
كافة  يف  والتجزوؤ  التفتت  من  وتزيد  فل�شطني، 
وحول  اجلديدة،  احلكومة  وحول  االجتاهات، 
به،  املعمول  غري  ولكنه  املاأمول  العربي  الدور 
اال�شرتاتيجية  ما  اأو  العمل؟  ما  �شيحة  و�شمن 
املطلوبة...الخ، لتربز نظريتان اأو راأيان اأ�شا�شيان 
اأو�شفعة  �شفقة  ي�شمى  ما  مع  التعامل  حول 

القرن.
حتظى  القرن  �شفقة  اأن  االأوىل  النظرية  ترى 
برف�ض فل�شطيني �شامل بغ�ض النظر عن خالفات 
النظرعن  وبغ�ض  وجنوب،  �شمال  بني  الف�شائل 
تناطح الكرا�شي من ق�شريي النظر، واحل�ش�ض 
الفكر  تعملق  النظر عن  وبغ�ض  املقيتة،  احلزبية 
االنتهازي هنا وهناك، وعن تدخالت دول االقليم 

وما حوله.
حتتاج  ال  وامل�شوؤومة  "املوعودة"  ال�شفقة  هذه 
املعمول  فم�شمونها  مكتوبا،  م�شمونها  لتبيان 
القرارات  بذلك  ويق�شد  الداللة  وا�شح 
االمريكي  الرئي�ض  اعتمدها  التي  الال�شرعية 

اإذ  قادمة،  �شفقة  اأو  مفاو�شات  الأي  كا�شتباق 
قام باالعرتاف بالقد�ض عا�شمة لالحتالل ونقل 
واأغلق  الالجئني،  ملف  واألغى  لها،  بالده  �شفارة 
وبع�ض  واال�شرائيلية  االمريكية  االأموال  بوابة 
العربية على فل�شطني، وقام باإعطاء اأر�ض عربية 
ال�شهيوين،  لالحتالل  عيد  هدية  اجلوالن  وهي 
الأكرث  لنتنياهو  املخل�شني  ممثليه  عرب  واأ�شار 
وال  ا�شتقالل  فال  الدولتني،  حل  لرف�ض  مرة  من 
احلفاظ  ل�شرورة  العلنية  االإ�شارات  كما  �شيادة، 
االأبدي يف  ال�شهيوين ومتركزه  الكيان  اأمن  على 
ال�شفة الغربية التي بات حتى ال�شا�شة االأمريكان 

يطلقون عليها امل�شطلح التوراتي اخلرايف )يهودا 
وال�شامرة(.

 بل ومتادى االمريكي يف ادعاء اأن امل�شتوطنات/
م�شكلة  ت�شكل  ال  فل�شطني  بالدنا  يف  امل�شتعمرات 
مطلقا! ما يثري ويجلب منطق االإقرار بوجود دولة 
العن�شرية(  )القومية  امل�شتوطنني/امل�شتعمرين 
�شرعية  على  تكرارالتاأكيد  عن  عدا  اأر�شنا،  يف 
ا�شتعمار احلدود مع االأردن بالقوات اال�شرائيلية، 
االأوىل  النظرية  ح�شب  املعطيات  هذه  كل  ومع 
ياأتيك من يقول انتظر �شفقة القرن فماذا تبقى 

لنا اأ�شال! لذا نحن نرف�شها م�شبقا.
اأما يف الراأي الثاين الذي رغم رف�شه للمقدمات 
اىل  طويلة  ديباجة  �شمن  يرى  فاإنه  االمريكية، 
يفرت�ض  ال�شيا�شي  الواقعي  اأو  العملي  الفكر  اأن 
كلف  مهما  االأحداث  م�شرح  عن  اخلروج  عدم 
االأمر، ال �شيما وال�شعف العربي، فل�شنا يف موقع 
قوة داخليا وعربيا، ويفرت�ض عدم االنكفاء اأمام 
اال�شرائيلي اأو الدويل م�شريا اىل اأننا عندما كنا 
نخ�شر  كنا  ال�شيا�شية،  يف  اال�شرائيليني  نواجه  ال 
لذلك  باملحافل،  حا�شرناهم  حني  اإال  نتقدم  ومل 
يرى اأ�شحاب هذا الراأي اأن نحتفظ بقدرتنا على 
املناورة والتكتيك من خالل التعاطي مع "�شفقة 
االطالع  و  الباب  فتح  مبنطق  املوعودة  القرن" 
بحق  احتفاظنا  مع  م�شبقا  رف�شها  ولي�ض  عليها، 
القبول اأو الرف�ض او التعديل، واأ�شار اأحدهم اىل 
يف  التق�شيم  قرار  على  وافق  غوريون"  "بن  اأن 

�شياق لرنى!
اختالفهما  على  فتح  حركة  يف  النظريتني  اإن 
املجهول/املعلوم  مع  التعاطي  لطريقة  بالروؤية 
تريان �شرورة اليجاد ا�شرتاتيجية وطنية جامعة 
ت�شككا  وتبديان  الداهمة،  املتغريات  مع  تتعامل 
معا  الأنهما  ال�شهيو-اأمريكية  النوايا  يف  كبريا 

نظريتان 
يف مواجهة �سفقة القرن

 تقوم �الإد�رة مبمار�صة �خلد�ع، 
كما مل ي�صبق لها نظري فهي تقول ما 
ال تفعل وتفعل ما ال تقول يف �لعالقة 

معنا، وتفعل ما تقول بل وتفعل قبل �أن 
تقول ��صتجابة للمطالب �ل�صهيونية 
�لتي تتعامل معها كقدر �وكحتمية 

تاريخية/دينية
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تخريبيا  دورا  احلايل  االمريكي  الدور  يف  تريان 
تدمرييا يف املنطقة ب�شكل غري م�شبوق حيث تقوم 
االإدارة املت�شهينة احلالية مبمار�شة �شيا�شاتها يف 

منطقتنا �شمن م�شار ي�شتند خلم�شة عوامل:
لالآراء  والت�شتيت  التفتيت  �شيا�شة  الأول: 
بني  االفرتاق  خط  على  احلفاظ  عرب  واملواقف 
بني  اأي  وغزة(  ال�شفة  بني   ( واجلنوب  ال�شمال 
لي�ض وفق امل�شمون املرذول  حركة فتح وحما�ض، 
اأي مقاومة مقابل ا�شت�شالم! ما هو  للفكر املغلق 
اال�شرائيلية  امل�شلحة  وفق  واإمنا  �شحيح،  غري 
اإمارة  ودعم  ال�شرخ  بتو�شيع  ترى  التي  االمريكية 
غزة امل�شتقلة! وتدمري القرار الفل�شطيني امل�شتقل 
مك�شبا عز نظريه، وكما ح�شل يف تدمري معطيات 
االتفاق العربي يف املحيط عرب اإثارة او دعم اإثارة 
النعرات االثنية والطائفية والقبلية �شرقا وغربا.

االإدارة  تقوم  حيث  والتهديد-  ال�شغط  الثاين: 
العلني  والتهديد  ال�شديد  بال�شغط  االمريكية 
اأو  الفل�شطينية  الوطنية  لل�شلطة  �شواء  واملبطن 
للدول العربية �شمن منطق �شطوة القوة ومنطق 
االبتزاز حيث احلماية مقابل املال وحيث الدبابة 
عرو�شكم  نحمي  )فنحن  النفط  برميل  مقابل 
واأرجلكم  الأمريكا  تدفعوا  اأن  وعليكم  وكرو�شكم، 
فوق روؤو�شكم!(، لذا يتم تطبيق املبادرة العربية 

باملقلوب متاما، بكل ب�شاطة.
االإغراء  على  احلالية  ال�شيا�شية  تقوم  الثالث: 
اأنف�شهم  باعوا  اأفراد  اأو  وطنية  غري  ملجموعات 
الأمري الظالم )من الفل�شطينيني والعرب �شواء( 
)االإدارة  اأو  ال�شهيوين  لالحتالل  ينّظرون 
ت�شهيالت  عرب  وذلك  معها  ويطّبعون  املدنية( 
م�شاحات  عرب  واعالمية  بل  واقت�شادية  وظيفية 
على التوا�شل االجتماعي جتعل من االحتالل جنة 
اهلل على االأر�ض! يف معاداة جلّية لكافة ف�شائل 

العمل الوطني ذات ال�شمال وذات اجلنوب.
كما  اخلداع،  مبمار�شة  االإدارة  تقوم  الرابع: 
وتفعل  تفعل  ال  ما  تقول  فهي  نظري  لها  ي�شبق  مل 
بل  تقول  ما  وتفعل  معنا،  العالقة  يف  تقول  ال  ما 
وتفعل قبل اأن تقول ا�شتجابة للمطالب ال�شهيونية 
تاريخية/ اوكحتمية  كقدر  معها  تتعامل  التي 

مو�شى  هما  و"نتنياهو"  "ترامب"  وكاأن  دينية، 
"ا�شرائيل"  او  القدمية،  "ا�شرءيل"  وهارون 

اجلديدة املوهومة بالعن�شرية والنقاء والقدا�شة 
بعر�ض  و�شاربة  االإلهي،  والتو�شع  واالحتالل 

احلائط بالقرارات الدولية والقانون الدويل.
اخلام�ص: االنح�شار اأو االن�شحاب من التوافقات 
االمريكية  النظرة  اإطار  يف  واالنكما�ض  الدولية 
االإق�شائية، يف �شياق �شراع احل�شارات التدمريي 
لالآخر، والتوقف عند نظرية التفوق والعن�شرية 

وعدم احلاجة لالآخرين.

اإن هذه  ال�شيا�شة االأمريكية ال جتد لها اإال رف�شا 
يف حركة التحرير الوطني الفل�شطيني- فتح على 
واأكاد   ، التعامل معها  اأو  املعاجلة  اإختالف طرق 
اأرى اأنها اأي�شا يف الف�شائل االأخرى تكاد تتفق يف 

الت�شخي�ض والرف�ض.
للخطر  والنظرة  الت�شخي�ض  على  االتفاق  ومع 
جامدة  او  مرتبكة  تقف  الف�شائل  فاإن  الداهم 
النار  اإذ  م�شتقلة،  وغري  مامورة  او  حمتارة  او 
باأنف�شهم،  من�شغلون  البيت  واأهل  البيت  حترق 
اال�شالمي  العربي  والفتح  بيزنطة  اأهل  حال  كما 
على االأبواب يناق�شون كم مالكًا يقف على راأ�ض 

الدبو�ض اأو من قبل من البي�شة اأو الدجاجة!؟
التقدم  مظاهر  رغم  مرتبكة  فتح  حركة  تقف 
امللتفة  الدولية  املحافل  يف  النظري  ال�شيا�شي 
حول حقنا يف اال�شتقالل الوطني لدولة فل�شطني 

القائمة باحلق الطبيعي والتاريخي والقانوين،.
الفل�شطينية-وحما�ض  الوطنية  الف�شائل  وتقف 
ر�شم  عن  وطنيان-عاجزة  ف�شيالن  واجلهاد 
بال  للكل  �شاملة  وطنية  )ا�شرتاتيجية(  �شراطية 
حاقت  التي  املاأزق/االأزمة  من  للخروج  ا�شتثناء 
التبارز  التاريخي(! فرنى  املنعطف  بنا )يف هذا 
املظهري �شواء يف املقاومة ال�شعبية هنا اأو هناك 
ذا  حياة  منهج  جلعلها  يرقى  ال  مو�شمي  وب�شكل 

اأركان واأ�ش�ض توؤدي للتحرير واال�شتقالل.
تطالب  �شود  رايات  على  مرفوعة  �شعارات  ونرى 
بخطب  من�شغلون  االأمراء  فيما  االعداء،  ب�شحق 
ود الو�شطاء املنكوبني بحب العدو ومغازلته، دون 
م�شكلني  الأخيه،  املفتوحة  اليد  اأحدهم  ميد  اأن 
�شياجا  ملتفا نحو منظومة ال�شرعية الفل�شطينية 
الوجود  حامية  ومازالت  كانت  التي  االإ�شمية  ولو 
منظمة  حول  اأي  االآن  حتى  الفل�شطيني  القومي 

التحرير الفل�شطينية.

بقلم: بكر ابو بكر

تقوم �ل�صيا�صة �حلالية على 
�الإغر�ء ملجموعات غري وطنية �أو 

�أفر�د باعو� �أنف�صهم الأمري �لظالم 
)من �لفل�صطينيني و�لعرب �صو�ء( 
ينّظرون لالحتالل �ل�صهيوين �أو 

)�الإد�رة �ملدنية( ويطّبعون معها وذلك 
عرب ت�صهيالت وظيفية و�قت�صادية بل 
و�عالمية عرب م�صاحات على �لتو��صل 
�الجتماعي جتعل من �الحتالل جنة 

�هلل على �الأر�س! يف معاد�ة جلّية 
لكافة ف�صائل �لعمل �لوطني ذ�ت 

�ل�صمال وذ�ت �جلنوب
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يف اخلليج: 
لي�ست حرًبا اإمنا انقالب اأولويات

�شغط  حتت  املنطقة  انهيارات  تتواىل 
م�شبوق،  غري  اإ�شرائيلي  اأمريكي- 
عن  اجلذري  القفز  حدَّ  و�شلت 
بحيث  والعداوات،  العالقات  بديهيات 
فر�ض  االأمريكية  البلطجة  ا�شتطاعت 
فار�شي،  عربي  �شراع  اإ�شقاط  واقع 
ال�شيا�شية  اخل�شومة  يتعّدى  يكن  مل 
اأولوية  االآن  بات  بحيث  ال�شابق،  يف 
حلقيقة  جتاوًزا  اجلديد  املنطقة  وجه 
قد  للمنطقة  احلايل  الوجه  كون 
اأر�شته عدوانية اإ�شرائيل و�شعيها- من 
الدائمة  االأمريكية  اال�شتجابة  خالل 
ل�شيا�شتها- اإىل تفكيك املنطقة واإعادة 
تركيبها مبا ي�شمن لها م�شتقبل التفوق 
كونه  باالقليم  م  يتحكَّ ككيان  الدائم 
يوؤهله  ما  القّوة  فائ�ض  من  ميلك 
وب�شروطه  الوحيد  الالعب  يكون  اأن 

العدوانية دائما.
 600 ميلك  الذي  ال�شهيوين  فالكيان 
طائرة حديثة من طرازي اأف 15 واأف 
16 و35 طائرة �شبح ال يلتقطها الرادار 
بالاليزر  ثقيلة موجهة  حتمل �شواريخ 
االأملانية احلديثة  دولفني  و5 غوا�شات 
الوزن  من  قنبلة   100000 من  واأكرث 
واأف   15 اأف  طائرات  حتملها  الثقيل 
يف  بالوقود  التزود  ت�شتطيع  التي   16
املتحدة  الواليات  عليها  وتعّو�ض  اجلو 
هذا  من  عملياتها  يف  ت�شتهلكه  ما  كل 
من  اأكرث  امتالكه  عدا  هذا  الطراز، 
القنابل  من  والكثري  نووين  مفاعلني 

النووية والتكتيكية. 
من  الرت�شانة  هذه  ميلك  كيانا  اإن 

االأ�شلحة التي تفي�ض كثرًيا عن حاجاته 
االأمنية ال بد له من دور يتعّدى حدوده 
واحتماالت اخلطر التي يتوقعها. لذلك 
بلغ به التجاوز االأخالقي حد ر�شم البعد 
النعوت  واإ�شقاط  لالآخرين  االأخالقي 
الزندقة  ميار�ض  عامل  اأمام  عليهم 
ومواقفه  معايريه  يف  الفا�شح  والغ�ض 
فيها  جمال  ال  �شيا�شات  تنعك�ض  التي 
لالأخالق واحلقوق واالإن�شانية اإال لفظا 

وب�شكل ملتٍو وخجول.
اخلليج  يف  تتقاطع  احلال  هذه  واأمام 
واأمن  املتحدة  الواليات  م�شالح  االآن 
الكيان ال�شهيوين- ح�شب زعم القادة 
اإيران  ي�شّورون  الذين  االإ�شرائيليني 
ال�شيطان الذي ميثل التهديد الوجودي 
ال�شواء،  على  اخلليج  ودول  الإ�شرائيل 
تتقّدم  اأم  النظرتان  تت�شاوى  فهل 
م�شالح اإ�شرائيل على م�شالح الواليات 
م�شالح  اأم  احلرب،  لتبداأ  املتحدة 
تفر�ض  التي  هي  املتحدة  الواليات 

نف�شها ويكون التمهيد للت�شوية؟
متوازيان  عنوانان  والت�شوية  احلرب 
ا�شتمرار  يعني  ما  القادمة،  للمرحلة 
اإعادة  خالل  من  بالوا�شطة  احلرب 
التقليدية  بوؤرها  اإىل  الت�شعيد  موا�شم 
االإقليمية  ال�شيا�شة  حلاجات  ا�شتجابة 
�شرورات  من  تر�شيه  وما  والدولية 
املرا�شلة املحّددة املحتوى واملعنى، اإىل 

اأن تن�شاأ ظروف اأخرى خمتلفة.
البنتاغون  من  ب  املقرَّ هامرايت  بوب 
وقبل  االأمريكية  الع�شكرية  والقيادة 
يف  النفط  بناقالت  التفجريات  وقوع 

قليلة  باأيام  االإماراتي  الفجرية  ميناء 
�شّرح خالل مقابلة على حمطة اأم بي 
اخلليج  يف  الو�شع  اأن:  االأمريكية  �شي 
�شوف  املتحدة  فالواليات  جدا،  معقد 
هرمز  م�شيق  اإغالق  منع  على  تعمل 
البحرية  املالحة  لتاأمني  املندب  وباب 
امل�شيق  باإغالق  اإيران  اإذا قامت  فيما 
اخلليج  ممر  عبور  من  ال�شفن  منعت 
جتارة  من   %30 اإىل   20 ميّثل  الذي 
العامل- م�شادر اأخرى توؤكد اأن الن�شبة 

ت�شل حدَّ ال %40. 
ال  احلرب  هذه  اأن  هامرايت  اأ�شاف 
بدَّ منها، فالواليات املتحدة لن تتدخل 
ال�شرق  يف  تقع  حرب  اأية  يف  مبا�شرة 
من  بقرار  الو�شطى  واآ�شيا  االأو�شط 
�شترتك  بل  ترامب،  دونالد  الرئي�ض 
الذي  اال�شرائيلي  اجلي�ض  اإىل  االأمر 
االأمريكية  االأ�شلحة  من  لديه  بات 
التكنولوجية  والتقنيات  والتدريبات 
بال�شواريخ  حرب  الدارة  يكفيه  ما 
والطائرات والغوا�شات، وبالتايل ترى 
اأن ذلك �شوف يوؤدي  الواليات املتحدة 
اهلل  حزب  واإ�شكات  اإيران  انهيار  اإىل 

بعد �شرباٍت ع�شكرية كثرية.
اإيران  اأن  اأخرى  باملقابل ترى م�شادر 
على  دائما  ُتبقيان  املتحدة  والواليات 
مفتوحة،  بينهما  اخللفية  اخلطوط 
مهما بلغت االأمور من الت�شعيد بينهما. 
تزل  مل  باحلرب  التهويل  رغم  واأنه 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  اإيران  م�شادر 
تخرج  �شوف  االأزمة  نهاية  باأن  توؤكد 
اإيران  حق  على  التاأكيد  رغم  بت�شوية، 
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باحلفاظ على م�شاحلها اال�شرتاتيجية 
يف املنطقة.

ت�شيف تلك امل�شادر: ال ميكن للواليات 
املتحدة اأن تتنازل عن و�شع "الدجاجة 
االأ�شطوري  ذهبا" والدخل  تبي�ض  التي 
الذي ي�شلها من خالل �شيا�شة االبتزاز 
االدارات  متار�شها  التي  والبلطجة 
حتت  اخلليج  دول  على  االأمريكية 
املخاطر  من  اأمنها  حماية  عنوان: 
كالم  ي�شتح�شرنا  وهنا  بها-  املحدقة 
ترامب عن اإمكانية �شقوط دول اخلليج 
خالل �شاعات لوال احلماية التي توؤمنها 

الواليات املتحدة لتلك الدول.
م�شلحة  من  لي�ض  �شبق:  ما  على  بناء 
الواليات املتحدة ت�شديد �شربٍة مبا�شرة 
اإيران،  اإ�شقاط النظام يف  اإىل الراأ�ض- 
بني  حمدودة  ب�شربات  ت�شمح  قد  فيما 
اإ�شرائيل واإيران تنّف�ض االحتقان احلايل 
ت�شلنا  لن  تفاهمات  على  الباب  وتفتح 
اأخبارها علنا، يكون عّرابها الدبلوما�شية 
الرو�شية التي تربطها عالقات وّدية مع 
واإ�شرائيل  اإيران  اللدودين-  العدّوين 

ومبباركة الواليات املتحدة طبًعا.
ورغم احل�شور القوي الحتمايل احلرب 
وانقالب  اخلليج  منطقة  يف  والت�شوية 
اأن  اإال  عامة،  املنطقة  يف  االأولويات 
احتمال اأن تق�شي الوقائع التي تفر�شها 
اأولوية  احلالية  االأزمة  مابعد  حال 
االأجندة  على  الفل�شطيني  امللف  ح�شور 
ال  الأنه  م�شتحيلة،  والدولية  االقليمية 
بولغ  ومهما  املنطقة  نزاعات  حل  ميكن 
احلل  دون  وا�شرتاتيجيتها  �شخبها  يف 
انطالقا  الفل�شطينية  للق�شية  العادل 
اإقامة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حق  من 
املحتلة  االأرا�شي  على  امل�شتقلة  دولته 

عام 1967 وعا�شمتها القد�ض.
واأيا كانت جناحات الكيان ال�شهيوين   
االأر�ض  على  وفر�شها  الوقائع  قلب  يف 
للكيان  الب�شع  الوجه  جتميل  خالل  من 

ممار�شة  عرب  االإ�شتيطاين  العن�شري 
االأخالقية  النعوت  اإ�شقاط  �شيا�شة 
يو�شفوا  كاأن  االآخرين:  على  والقانونية 
باالإرهابيني اأو من خالل و�شفهم بقوى 
ا�شتغالل  �شيطنتهم عرب  وبالتايل  ال�شر 
عقود  منذ  اأ�شال  املاأوزم  املنطقة  واقع 
مفتعلة  اأولويات  فر�ض  وبالتايل  عدة 
لن  ال�شيا�شة  تلك  اأن  اإال  وم�شتحدثة، 
اأر�شه  يف  متجّذر  �شعب  ثني  يف  تفلح 
التاأثر  من  وتاريخه  لهويته  وخمل�ض 
القوة  حلق  كنتيجة  ين�شاأ  قد  واقع  باأي 
والعدوان  البلطجة  اآلة  تفر�شه  الذي 

ال�شهيو- اأمريكية.
اأمام عامل خمادع اعتاد كيل  اأننا  نعلم 
االأمور مبكيالني وميزانني غري متوازيني 
بخال�شات  واخلروج  االأمور  لقيا�ض 
املعتدي  الأن  ومالحقة،  قانونا  متكافئة 
ومركزها  العلة  اأ�شل  هو  ال�شهيوين 
بها  تعج  منطقة  �شدر  فوق  اجلاثم 
من  االآتية  واال�شتهدافات  ال�شراعات 
م�شالح غرب اأقلع عن ممار�شة القانون 
االأمربيايل  النمط  واّتبع  واالأخالق 
اخلايل من اأية �شوابط وقيم م�شتقيمة 

اأو عادلة. 
ت�شخيم  على  ال�شهيوين  الداأب  ورغم 
واقرتاب  اخلليجي  االإيراين-  التناق�ض 
الكيان ال�شهيوين من بع�ض دول اخلليج 
اإيران  خطر  من  التخّوف  تقا�شمه  التي 
ال�شراع  فر�ض  وحماولته  املنطقة  يف 
هو  ما  اأخرى  اولوية  اأية  ت�شبق  كاأولوية 
مع  تطابًقا  البع�ض  اإليها  ت�شوق  لعبة  اإال 
�شيا�شة "فّرق ت�شْد" اأو " اأكلُت يوَم اأكَل 

الثور االأ�شود". 
احلال  جتاوز  من  بد  ال  حال  اأية  على 
من  اإنطالقا  املنطقة  بها  مترُّ  التي 
االأزمة  اأ�شباب  لتفكيك  الدوؤوب  ال�شعي 
احلوار  طاولة  اإىل  الو�شع  واإعادة 
وم�شتحيلة  �شعبة  بدت  مهما  والت�شوية 
ولتكن  واأفظع،  اأق�شى  هو  ما  لتجنب 
الكيان  �شيا�شة  لف�شح  هامة  فر�شة 
لعبته  وك�شف  املنطقة  جتاه  ال�شهيوين 
وبالتايل  اإنهاوؤها  يجب  التي  الهدامة 
م�شوؤولية  الدّجال  الكيان  هذا  حتميل 
اإىل حرب ال  املنطقة  حماولته دحرجة 
اإىل  اإي�شالها  اأو  �شواه،  منها  م�شتفيد 
الأالعيبه  عر�شة  وتركها  الهاوية  �شفري 
البلطجي  مبباركة  وبالطبع  الدائمة- 
فهنا  االأمريكية،  االإدارة  االأكرب- 
فر�ض  يف  التوازي  على  ن�شهد  حتديًدا 
واإ�شرائيل  املتحدة  الواليات  منطقي 

جمتمعني.

ورغم الداأب ال�صهيوين 
على ت�صخيم التناق�ص 

الإيراين- اخلليجي واقرتاب 
الكيان ال�صهيوين من بع�ص دول 
اخلليج التي تقا�صمه التخّوف 

من خطر اإيران يف املنطقة 
وحماولته فر�ص ال�صراع 

كاأولوية ت�صبق اأية اولوية 
اأخرى ما هو اإل لعبة ت�صوق 

اإليها البع�ص تطابًقا مع �صيا�صة 
" اأكلتمُ يوَم اأكَل  "فّرق ت�صْد" اأو 

الثور الأ�صود". 

بقلم: حممد �صرور

احلرب والت�صوية عنوانان 
متوازيان للمرحلة القادمة، 

ما يعني ا�صتمرار احلرب 
بالوا�صطة من خالل اإعادة 
موا�صم الت�صعيد اإىل بوؤرها 

التقليدية ا�صتجابة حلاجات 
ال�صيا�صة الإقليمية والدولية 

وما تر�صيه من �صرورات 
املرا�صلة املحّددة املحتوى 

واملعنى، اإىل اأن تن�صاأ ظروف 
اأخرى خمتلفة
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يف الذكرى الـ 71 للنكبة 
يت�ساعف عدد الفل�سطينني 9 مرات

التاريخية  واملعطيات  واحلقائق  الأرقام  خالل  من  الفل�صطيني،  الإح�صاء  جهاز  رئي�ص  عو�ص،  عال  د.  معايل  ا�صتعر�صت 
واحلالية من النواحي اجلغرافية والدميغرافية والقت�صادية اأو�صاع ال�صعب الفل�صطيني ع�صية الذكرى احلادية وال�صبعني 

لنكبة فل�صطني والتي ت�صادف اخلام�ص ع�صر من اأيار، وذلك على النحو الآتي:

�صكاين  واإحالل  عرقي  تطهري  النكبة: 
و�صيطرة على الأر�ص

من  تالها  وما  فل�شطني  نكبة  اأحداث  �شكلت 
ملا  الفل�شطيني،  لل�شعب  كربى  ماأ�شاة  تهجري 
حيث  عرقي  تطهري  عملية  من  زالت  وما  مثلته 
مت تدمري وطرد �شعب بكامله واإحالل جماعات 
وت�شريد  مكانه،  العامل  بقاع  �شتى  من  واأفراد 
قراهم  من  فل�شطيني  األف   800 عن  يربو  ما 
كانوا  فل�شطيني  مليون   1.4 اأ�شل  من  ومدنهم 
يف   1948 عام  التاريخية  فل�شطني  يف  يقيمون 
انتهى  حيث  فل�شطينية،  ومدينة  قرية   1،300
العربية  الدول  اإىل عدد من  بغالبيتهم  التهجري 
وقطاع  الغربية  ال�شفة  اإىل  اإ�شافة  املجاورة 
غزة، ف�شاًل عن التهجري الداخلي لالآالف منهم 
داخل االأرا�شي التي اأخ�شعت ل�شيطرة االحتالل 
بعد طردهم  وما تالها  النكبة  االإ�شرائيلي عام 

من منازلهم واال�شتيالء على اأرا�شيهم.
�شيطر االحتالل االإ�شرائيلي خالل مرحلة النكبة 
مت  حيث  فل�شطينية،  ومدينة  قرية   774 على 
تدمري 531 منها بالكامل وما تبقى مت اخ�شاعه 
عملية  رافق  وقد  وقوانينه،  االحتالل  كيان  اىل 
ال�شهيونية  الع�شابات  اإقرتاف  هذه  التطهري 
اأكرث من 70 جمزرة بحق الفل�شطينيني اأدت اإىل 

ا�شت�شهاد ما يزيد عن 15 األف فل�شطيني.

على  عامًا   71 بعد  الدميغرايف:  الواقع 
من  اأكرث  الفل�صطينيون  ت�صاعف  النكبة 

9 مرات:
عام  التاريخية  فل�شطني  يف  ال�شكان  عدد  بلغ 
1914 نحو 690 األف ن�شمة، �شكلت ن�شبة اليهود 
عدد  بلغ   1948 العام  ويف  منهم،  فقط   %8
ال�شكان اأكرث من 2 مليون حوايل 31.5% منهم 
من اليهود، وقد ارتفعت ن�شبة اليهود خالل هذه 

اىل  اليهود  هجرة  ورعاية  توجيه  بفعل  الفرتة 
الربيطاين حيث  االنتداب  فل�شطني خالل فرتة 
خالل  مرات   6 من  اأكرث  اليهود  عدد  ت�شاعف 
 1932 عامي  بني  تدفق  حيث  ذاتها،  الفرتة 
وبلغ  اليهود،  املهاجرين  من  عدد  اأكرب  و1939 
عددهم 225 األف يهودي، وتدفق على فل�شطني 
األف   93 من  اأكرث  و1947   1940 عامي  بني 
بني  ا�شتقبلت  قد  فل�شطني  تكون  وبهذا  يهودي، 
عامي 1932 و1947نحو 318 األف يهودي، ومنذ 
من  اأكرث  تدفق   1975 العام  وحتى   1948 العام 

540 األف يهودي.
األف   800 من  اأكرث  ت�شريد  من  الرغم  وعلى 
اأكرث من 200  العام 1948 ونزوح  فل�شطيني يف 
بعد حرب  االأردن  اىل  فل�شطيني غالبيتهم  األف 
الفل�شطينيني  عدد  بلغ  فقد   ،1967 حزيران 
االجمايل يف العامل يف نهاية العام 2018 حوايل 
13.1 مليون ن�شمة، ما ي�شري اىل ت�شاعف عدد 
الفل�شطينيني اأكرث من 9 مرات منذ اأحداث نكبة 
1948، اأكرث من ن�شفهم )6.48 مليون( ن�شمة 

يف فل�شطني التاريخية )1.57 مليون يف املناطق 
املحتلة عام 1948(، وت�شري التقديرات ال�شكانية 
اأن عدد ال�شكان نهاية 2018 يف ال�شفة الغربية 
"مبا فيها القد�ض" 2.95 مليون ن�شمة، وحوايل 
يتعلق  وفيما  ن�شمة يف قطاع غزة،  1.96 مليون 
ال�شكان حوايل  بلغ عدد  فقد  القد�ض  مبحافظة 
منهم   ،2018 العام  نهاية  يف  ن�شمة  األف   447
يقيمون  ن�شمة(  الف   281 )حوايل   %65 حوايل 
يف مناطق القد�ض ))J1، والتي �شمها االحتالل 
لل�شفة  احتالله  بعيد  عنوة  اإليه  االإ�شرائيلي 
املعطيات  هذه  على  وبناًء   .1967 عام  الغربية 
من   %49 حوايل  ي�شكلون  الفل�شطينيني  فاإن 
فيما  التاريخية،  فل�شطني  يف  املقيمني  ال�شكان 
ي�شكل اليهود ما ن�شبته 51% من جمموع ال�شكان 
الكلية  امل�شاحة  من   %85 من  اأكرث  وي�شتغلون 
لفل�شطني التاريخية )البالغة 27،000 كم2(، مبا 
فيها من موارد وما عليها من �شكان، وما تبقى 
ال�شيطرة  فر�ض  من  تخلو  ال  امل�شاحة  هذه  من 
والنفوذ من قبل االحتالل عليها وجتدر االإ�شارة 
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االنتداب  عهد  يف  اليهود  اأن  اإىل 
 1،682 فقط  ا�شتغلوا  الربيطاين 
التاريخية  فل�شطني  اأر�ض  من  كم2 

وت�شكل ما ن�شبته %6.2.
 

واقع الالجئني الفل�صطينيني
اأ�شارت �شجالت وكالة غوث وت�شغيل 
)االأونروا(  الفل�شطينيني  الالجئني 
اىل اأن عدد الالجئني امل�شجلني كما 
للعام  االول  االأول من كانون  هو يف 
الجئ  مليون   6.02 حوايل   ،2018
 %28.4 حوايل  يعي�ض  فل�شطيني، 
تابعا  ر�شميا  خميمًا   58 يف  منهم 
بواقع  تتوزع  الدولية  الغوث  لوكالة 
10 خميمات يف االأردن، و9 خميمات 
لبنان،  يف  خميمًا  و12  �شوريا،  يف 
و19 خميمًا يف ال�شفة الغربية، و8 
ومتثل  غزة.   قطاع  يف  خميمات 
لعدد  االأدنى  احلد  التقديرات  هذه 
باعتبار  الفل�شطينيني   الالجئني 
ال  اإذ  م�شجلني،  غري  الجئني  وجود 
ي�شمل هذا العدد من مت ت�شريدهم 
 1949 عام  بعد  الفل�شطينيني  من 
 1967 حزيران  حرب  ع�شية  حتى 
"ح�شب تعريف االأونروا" وال ي�شمل 
اأي�شا الفل�شطينيني الذين رحلوا اأو 
مت ترحيلهم عام 1967 على خلفية 
الجئني  يكونوا  مل  والذين  احلرب 
اأظهرت  اأخرى،  ناحية  من  اأ�شال.  
لل�شكان  العام  التعداد  بيانات 
وامل�شاكن واملن�شاآت 2017 اأن ن�شبة 
الالجئني الفل�شطينيني ت�شكل %43 
الفل�شطينيني  ال�شكان  جممل  من 

املقيمني يف دولة فل�شطني.

نكبة  ال�صكانية:  الكثافة 
غزة  قطاع  حولت  فل�صطني 
اإىل اأكرث بقاع العامل اكتظاظا 

بال�صكان
دولة  يف  ال�شكانية  الكثافة  بلغت 
 2018 العام  نهاية  يف  فل�شطني 
بواقع  كم2  فرد/   816 حوايل 
الغربية  ال�شفة  يف  فرد/كم2   522

غزة،  قطاع  يف  فرد/كم2  و5،375 
علمًا باأن 66% من �شكان قطاع غزة 
ت�شبب  بحيث  الالجئني،  من  هم 
قطاع  حتويل  اىل  الالجئني  تدفق 
اكتظاظًا  العامل  بقاع  الأكرث  غزة 
اأن االحتالل  اإىل  وي�شار  بال�شكان،  
االإ�شرائيلي اقام منطقة عازلة على 
لقطاع  احلدودي  ال�شريط  طول 
م   1،500 عن  يزيد  بعر�ض  غزة 
على طول احلدود ال�شرقية للقطاع 
وبهذا ي�شيطر االحتالل االإ�شرائيلي 
على حوايل 24% من م�شاحة القطاع 

البالغة 365 كم².

ح�صار م�صتمر لقطاع غزة
املناطق  اكرث  يعترب قطاع غزة من 
ازدحاما وكثافة بال�شكان يف العامل، 
مبعدل  حاد  بارتفاع  �شاهم  مما 
بلغ  بحيث  غزة،  قطاع  يف  البطالة 
اأن  ويتبني   ،%52 البطالة  معدل 
كانت  ال�شائدة  البطالة  معدالت 
العمرية  للفئة  ال�شباب  بني  االأعلى 
هذا   ،%72 بواقع  �شنة   24-15
بدوره �شاهم بتفاقم و�شعف الواقع 
مما  غزة،  قطاع  يف  االقت�شادي 
ال�شكان  ن�شف  عن  يزيد  ما  حّول 
حيث  فقراء،  اىل  غزة  قطاع  يف 
 2017 العام  يف  الفقر  ن�شبة  بلغت 
اأن  اإىل  وي�شار  يف قطاع غزة %53، 
م�شدر  ت�شتخدم  التي  االأ�شر  ن�شبة 
من   %11 بلغت  اآمن  �شرب  مياه 
نتائج  ح�شب  غزة  قطاع  يف  االأ�شر 
نوعية  تردي  ب�شبب   2017 التعداد 
احلو�ض  من  امل�شتخرجة  املياه 

ال�شاحلي.

األف  مائة  عن  يزيد  ما 
احلق  عن  دفاعا  ا�صت�صهدوا 

الفل�صطيني منذ نكبة 1948
الفل�شطينيني  ال�شهداء  عدد  بلغ 
 1948 عام  النكبة  منذ  والعرب 
وخارج  )داخل  اليوم  وحتى 
�شهيد،   100،000 نحو  فل�شطني( 

بداية  منذ  ال�شهداء  عدد  بلغ  فيما 
انتفا�شة االأق�شى 10،853 �شهيدًا، 
 2000/09/29 الفرتة  خالل 
اإىل  وي�شار   ،2019/05/07 وحتى 
االأعوام  اأكرث  كان   2014 العام  اأن 
�شهيدًا   2،240 �شقط  حيث  دموية 
قطاع  يف  ا�شت�شهدوا   2،181 منهم 
خالل  ا�شت�شهدوا  غالبيتهم  غزة 
قطاع  على  اال�شرائيلي  العدوان 
فقد   2018 العام  خالل  اأما  غزة، 
بلغ عدد ال�شهداء يف فل�شطني 312 
�شهيدًا منهم 57 �شهيدًا من االأطفال 
االحتالل  يزال  ال  �شيدات،  وثالث 
جثامني  باحتجاز  يقوم  اال�شرائيلي 

15 �شهيدًا.

منذ  جريح  األف   17 نحو 
يف  العودة  م�صريات  انطالق 

قطاع غزة 
الفل�شطينيني  اجلرحى  عدد  بلغ 
خالل العام 2018 حوايل 29،600 
وزارة  بيانات  وت�شري  كما  جريح، 
يف  اجلرحى  عدد  اأن  اإىل  ال�شحة 
جريح   16،800 بلغ  قد  غزة  قطاع 
يوم  العودة  م�شريات  انطالق  منذ 
30 اآذار 2018، وي�شار هنا اإىل اأنه 
مت برت اأطراف 136 مواطنا، وذلك 
االإحتالل  قوات  العتداءات  نتيجة 
يف  املواطنني  بحق  االإ�شرائيلي 
م�شرية العودة وك�شر احل�شار �شرق 
قطاع غزة، فيما بلغ عدد ال�شهداء 
272 �شهيدًا، من بينهم 54 طفال و6 
ن�شاء وم�شن، كما اكدت ا�شت�شهاد 4 

م�شعفني و3 �شحفيني.

نحو مليون حالة اعتقال منذ 
العام 1967:

�شجون  يف  االأ�شرى  عدد  بلغ 
االحتالل اال�شرائيلي حوايل 5،700 
اآذار 2019  نهاية  كما هو يف  اأ�شري 
االأطفال  من  اأ�شريًا   250 )منهم 
حاالت  عدد  اأما  امراأة(،  و47 
 2018 العام  خالل  فبلغ  االعتقال 

�صيطر الحتالل 
الإ�صرائيلي خالل 

مرحلة النكبة على 
774 قرية ومدينة 

فل�صطينية، حيث 
مت تدمري 531 منها 

بالكامل وما تبقى مت 
اخ�صاعه اىل كيان 

الحتالل وقوانينه، 
وقد رافق عملية 

التطهري هذه اإقرتاف 
الع�صابات ال�صهيونية 
اأكرث من 70 جمزرة 

بحق الفل�صطينيني اأدت 
اإىل ا�صت�صهاد ما يزيد 
عن 15 األف فل�صطيني.

بلغ عدد اجلرحى 
الفل�صطينيني خالل 
العام 2018 حوايل 
29،600 جريح، كما 
وت�صري بيانات وزارة 
ال�صحة اإىل اأن عدد 

اجلرحى يف قطاع 
غزة قد بلغ 16،800 
جريحًا منذ انطالق 

م�صريات العودة يوم 30 
اآذار 2018
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بينهم  من  حالة،   6،500 حوايل 
كما  اإمراأة،  و140  طفاًل   1،063
بفر�ض  اال�شرائيلي  االحتالل  قام 
يف  طفل   300 على  املنزلية  االإقامة 
القد�ض منذ ت�شرين اول عام 2015 
حتت  طفاًل   36 يقارب  ما  زال  وما 
االآن، ومعظم  املنزلية حتى  االقامة 
اإنهاء  بعد  اعتقالهم  جرى  االطفال 
والتي  عليهم  املنزلية  االقامة  فرتة 

تراوحت بني 6 �شهور وعام.

ال�صتعماري  التو�صع  توا�صل 
لالحتالل ال�صرائيلي

اال�شتعمارية  املواقع  عدد  بلغ 
االإ�شرائيلية  الع�شكرية  والقواعد 
ال�شفة  يف   2017 العام  نهاية  يف 
 150 منها  موقعا،   435 الغربية 
ا�شتعمارية  بوؤرة  و116  م�شتعمرة 
م�شتعمرًا،   653،621 فيها  يقيم 
يف  ي�شكنون  امل�شتعمرين  من   %47
حمافظة القد�ض حيث بلغ عـددهم 
منهم  م�شتعمرًا   306،529 حوايل 
القد�ض  يف  م�شتعمرًا   225،335
اإىل  امل�شتعمرين  ن�شبة  وت�شكل   ،J1
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني 
حوايل 23 م�شتعمرًا مقابل كل 100 
اأعالها  بلغت  حني  يف  فل�شطيني، 
 70 حوايل  القد�ض  حمافظة  يف 
م�شتعمرًا مقابل كل 100 فل�شطيني.  

وعزل جدار ال�شم والتو�شع اأكرث من 
الغربية،  ال�شفة  م�شاحة  من   %12
نحو  على  قيود  فر�ض  اىل  اأدى  مما 
1.9 مليون ن�شمة يعي�شون يف مناطق 
قريبة من اجلدار و/اأو امل�شتعمرات، 
يعي�شون  ن�شمة منهم  األف  نحو 400 
يف مناطق )ج(.  اأ�شف اإىل ذلك اأن 
يحيط  الذي  والتو�شع  ال�شم  جدار 

بالقد�ض يبلغ طول
ويعزل  كم   93 منه  املكتمل  اجلزء 
حوايل 84 كيلومرت مربع من م�شاحة 
حمافظة القد�ض، يف حني يبلغ طول 
اجلزء غري املكتمل 46 كم و�شيعزل 
حوايل 68 كيلومرت مربع من م�شاحة 

حمافظة القد�ض.
يف  النفوذ  مناطق  م�شاحة  بلغت 
ال�شفة  يف  االإ�شرائيلية  امل�شتعمرات 
مربع  مرت  كيلو   541.5 الغربية 
العام  نهاية  يف  احلال  هو  كما 
حوايل  ن�شبته  ما  ومتثل   ،2018
الغربية،  ال�شفة  م�شاحة  من   %10
امل�شادرة  امل�شاحات  متثل  فيما 
الأغرا�ض القواعد الع�شكرية ومواقع 
الع�شكري حوايل 18% من  التدريب 
م�شاحة ال�شفة الغربية، مما يحرم 
املزارعني والرعاة الفل�شطينيني من 
ومراعيهم،  مزارعهم  اإىل  الو�شول 
كما وي�شع االحتالل االإ�شرائيلي كافة 
العراقيل لت�شديد اخلناق والت�شييق 

التو�شع العمراين للفل�شطينيني  على 
خا�شة يف القد�ض واملناطق امل�شنفة 
ما  والتي  الغربية  ال�شفة  يف  )ج( 
االحتالل  �شيطرة  حتت  تقع  زالت 

اال�شرائيلي الكاملة.

نهب الأرا�صي الزراعية
امل�شنفة  االأرا�شي  م�شاحة  تبلغ 
القيمة  متو�شطة  اأو  عالية  اأنها  على 
حوايل  الغربية  ال�شفة  يف  الزراعية 
حوايل  وت�شكل  دومن،  األف   2،072
الغربية،  ال�شفة  م�شاحة  من   %37
�شوى  منها  الفل�شطينييون  ي�شتغل  ال 
931.5 األف دومن وت�شكل حوايل %17 
الغربية، وتعترب  ال�شفة  من م�شاحة 
انتهاكات االحتالل اال�شرائيلي اأحد 
اأهم اأ�شباب عدم ا�شتغالل االأرا�شي 
حيث  الغربية،  ال�شفة  يف  الزراعية 
ت�شكل املناطق امل�شنفة )ج( حوايل 
الغربية  ال�شفة  م�شاحة  من   %60
�شيطرة  حتت  تقع  زالت  ما  والتي 
االحتالل اال�شرائيلي الكاملة، االأمر 
من  الكثري  حرمان  اىل  اأدى  الذي 
املزارعني من الو�شول اىل اأرا�شيهم 
بامل�شاحات  العناية  اأو  وزراعتها 
هالك  اىل  اأدى  مما  فيها  املزروعة 
املناطق،  هذه  يف  املزروعات  معظم 
املزروعات  جتريف  اىل  باالإ�شافة 
واقتالع االأ�شجار حيث قام االحتالل 
واقتالع  بتجريف  االإ�شرائيلي 
 ،2018 العام  خالل  �شجرة   7،122
مت  التي  االأ�شجار  عدد  يبلغ  وبذلك 
�شجرة  مليون  من  اأكرث  اقتالعها 
العام  نهاية  العام 2000 وحتى  منذ 
الدومنات  اآالف  حتويل  ومت   ،2018
بلغت  حيث  لزراعتها  للم�شتعمرين 
امل�شتعمرات  يف  املزروعة  امل�شاحة 
حوايل   2018 العام  يف  االإ�شرائيلية 
من  غالبيتها  دومن  اآالف   110

املزروعات املروية.

م�صادرة م�صتمرة لالأرا�صي
االإ�شرائيلي  االحتالل  ا�شتغل 

بلغ عدد ال�صهداء 
الفل�صطينيني والعرب 

منذ النكبة عام 1948 
وحتى اليوم )داخل 

وخارج فل�صطني( نحو 
100،000 �صهيد، فيما 

بلغ عدد ال�صهداء 
منذ بداية انتفا�صة 

الأق�صى 10،853 
�صهيدًا، خالل الفرتة 

2000/09/29 وحتى 
2019/05/07

بلغ عدد الأ�صرى 
يف �صجون الحتالل 
ال�صرائيلي حوايل 

5،700 اأ�صري كما هو يف 
نهاية اآذار 2019 )منهم 
250 اأ�صريًا من الأطفال 

و47 امراأة(، اأما عدد 
حالت العتقال فبلغ 

خالل العام 2018 
حوايل 6،500 حالة، 

من بينهم 1،063 طفاًل 
و140 اإمراأة
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اتفاقية  ح�شب  االأرا�شي  ت�شنيف 
اأو�شلو )اأ، ب، ج( الإحكام ال�شيطرة 
خا�شة  الفل�شطينيني  اأرا�شي  على 
يف املناطق امل�شنفة )ج( والتي تبلغ 
حيث  دومن،  األف   3،375 م�شاحتها 
تبلغ م�شاحة االأرا�شي التي ي�شتغلها 
االحتالل االإ�شرائيلي ب�شكل مبا�شر 
حوايل  )ج(  امل�شنفة  املناطق  يف 
2،642 األف دومن وت�شكل ما ن�شبته 
امل�شنفة  امل�شاحة  جممل  من   %76
امل�شنفة  امل�شاحة  تبلغ  فيما  )ج(، 
وتبلغ  دومن،  مليون  حوايل  )اأ( 
حوايل  )ب(  امل�شنفة  امل�شاحة 
امل�شاحة  وتبلغ  دومن،  األف   1،035
امل�شنفة "اأخرى" حوايل 250 األف 
و  طبيعية  )حمميات  وت�شمل  دومن 
وم�شاحات  اخلليل،  يف   H2 و   J1
مناطق غري م�شنفة(، وقد �شادق 
العام  خالل  اال�شرائيلي  االحتالل 
 508 نحو  م�شادرة  على   2018
الفل�شطينيني،  اأرا�شي  دومنات من 
باالإ�شافة اىل اال�شتيالء على مئات 
بالفل�شطينيني  اخلا�شة  الدومنات 
احلواجز  تو�شيع  خالل  من 
مراقبة  نقاط  واإقامة  االإ�شرائيلية 

ع�شكرية حلماية امل�شتعمرين.

مكثف  تهويد  القد�ص: 
ومنهج

يف  اال�شرائيلي  االحتالل  ا�شتمر 
الفل�شطينية  املنازل  هدم  نهج 
الإ�شدار  واملعوقات  العراقيل  وو�شع 
للفل�شطينيني  البناء  تراخي�ض 
اأ�شحابها،  من  االأر�ض  وجتريد 
اال�شرائيلي  االحتالل  هدم  حيث 
القد�ض،  حمافظة  يف  مبنى   215
 217 تهجري  اىل  اأدى  مما 
كما  اأطفال،   110 منهم  فل�شطينيًا 
العام  قام االحتالل اال�شرائيلي يف 
 12 ترحيل  اأوامر  باإ�شدار   2018
ت�شم  القد�ض  �شرقي  بدويا  جتمعًا 
�شمن  فل�شطينيًا   1،400 حوايل 
القد�ض،  لتهويد  الرامية  اجلهود 

االحتالل  قام   2018 العام  وخالل 
 5،820 بناء  برتخي�ض  اال�شرائيلي 

وحدة ا�شتعمارية.
 471 اال�شرائيلي  االحتالل  دمر 
منها   ،2018 العام  خالل  مبنى 
القد�ض،  حمافظة  يف   %46 حوايل 
بواقع  املهدومة  املباين  وتوزعت 
157 مبنى �شكني و314 من�شاأة، كما 
خالل  اال�شرائيلي  االحتالل  اأ�شدر 
العام 2018 اأوامر بهدم 546 مبنى 
يف  والقد�ض،  الغربية  ال�شفة  يف 
الوقت الذي تزداد فيه حاجة االأ�شر 
ال�شكنية،  للوحدات  الفل�شطينية 
حيث اأفادت معطيات م�شح ظروف 
اأن حوايل 61% من  ال�شكن 2015، 
بناء  اإىل  فل�شطني حتتاج  االأ�شر يف 
وحدات �شكنية جديدة خالل العقد 

القادم.

فل�صطني  يف  للمياه  مرير  واقع 
يف  املتاحة  املياه  من   %22
فل�صطني يتم �صراوؤها من �صركة 
املياه الإ�صرائيلية "ميكروت"

االإ�شرائيلية  االإجراءات  ت�شهم 
الفل�شطينيني  قدرة  من  باحلد 
الطبيعية  مواردهم  ا�شتغالل  من 
على  واإجبارهم  املياه  وخ�شو�شا 
من  املياه  ب�شراء  النق�ض  تعوي�ض 
�شركة املياه االإ�شرائيلية "ميكروت"، 
امل�شرتاة  املياه  كمية  و�شلت  حيث 

مليون مرت  املنزيل 83  لال�شتخدام 
وهي   ،2017 عام  )م3(  مكعب 
ت�شكل ما ن�شبته 22% من كمية املياه 
م3،  مليون   375 بلغت  التي  املتاحة 
باالإ�شافة اإىل 23.5 مليون م3 مياه 
الفل�شطينية  الينابيع  من  متدفقة 
متدفقة  مياه  م3  مليون  و264.5 
م3  مليون  و4  اجلوفية،  االآبار  من 

مياه �شرب حمالة.

77% من املياه املتاحة ماأخوذة 
من املياه اجلوفية وال�صطحية

امل�شتخرجة  املياه  ن�شبة  تعترب 
وال�شطحية  اجلوفية  املياه  من 

املتاحة يف  املياه  اإىل  ن�شبة  مرتفعة 
الن�شبة  هذه  بلغت  حيث  فل�شطني، 
ناهيك   ،2017 للعام   %77 حوايل 
عن اأن االحتالل االإ�شرائيلي يحرم 
حقهم  ا�شتغالل  من  الفل�شطينيني 
العام  منذ  االأردن  نهر  مياه  من 
 250 بحوايل  تقدر  والتي   1967
اآخر  �شنويا.  من جانب  مليون م3 
من  امل�شخوخة  املياه  كمية  بلغت 
)احلو�ض  اجلوفية  االأحوا�ض  اآبار 
الغربي،  واحلو�ض  ال�شرقي، 
يف  ال�شرقي(  ال�شمايل  واحلو�ض 
نحو   2017 للعام  الغربية  ال�شفة 

86 مليون م3.
من  امل�شتخرجة  املياه  كمية  بلغت 
غزة  قطاع  يف  ال�شاحلي  احلو�ض 
 ،2017 عام  م3  مليون   178.7
جائرًا،  �شخًا  الكمية  هذه  وتعترب 
االآمن  ال�شخ  مقدار  باأن  علما 
هي  امل�شتدامة  احلو�ض  وطاقة 
اأدى  50-60 مليون م3 فقط، مما 
 %97 من  اأكرث  توافق  عدم  اإىل 
�شخها  يتم  التي  املياه  نوعية  من 
معايري  مع  ال�شاحلي  احلو�ض  من 
والذي  العاملية،  ال�شحة  منظمة 
خمزون  ن�شوب  اإىل  بدوره  يوؤدي 
م�شتوى  و�شل  حيث  اجلوفية  املياه 
املياه اجلوفية يف اخلزان ال�شاحلي 
�شطح  م�شتوى  حتت  مرتًا   19 اإىل 

البحر.

هدم الحتالل 
ال�صرائيلي 215 مبنى 

يف حمافظة القد�ص، 
ما اأدى اىل تهجري 

217 فل�صطينيًا منهم 
110 اأطفال، كما قام 
الحتالل ال�صرائيلي 

يف العام 2018 باإ�صدار 
اأوامر ترحيل 12 جتمعًا 

بدويا �صرقي القد�ص 
ت�صم حوايل 1،400 

فل�صطينيًا �صمن اجلهود 
الرامية لتهويد القد�ص
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عر�شت  كلماٌت  باملنا�شبة  واأُلقَيت 
�شعبنا  لها  �ض  تعرَّ التي  املعاناة  الأوجه 
وتهجرٍي  ت�شريٍد  من   ،1948 العام  منُذ 
دت  وجلوء واأو�شاع معي�شية �شعبة، واأكَّ
العودة  يف  ه  بحقِّ ك  متم�شِّ �شعبنا  اأنَّ 
الزمن،  وطال  االأزمات  ا�شتّدت  مهما 
و�شيوا�شل ن�شاله جياًل بعد جيل حّتى 
حتقيق اأهدافه باحُلّرّية والعودة واإقامة 

الدولة امل�شتقلة.
متتني  �شرورة  املتحّدثون  د  اأكَّ كما 
ال�شاحة الفل�شطينية باإجناز امل�شاحلة 
كل  مواجه  يف  االأقوى  ال�شالح  الأنَّها 
ة  هوا التحيَّ املوؤامرات على ق�شيتنا، ووجَّ
اإىل �شهدائنا االأبرار واأ�شرانا البوا�شل.

ودعوا �شعوب االأمة العربية واالإ�شالمية 
الفل�شطيني  احلق  جانب  اإىل  للوقوف 
الذي  ال�شهيوين  يف مواجهة االحتالل 
ل خطًرا على فل�شطني فح�شب،  ُي�شكِّ ال 

ا على دول املنطقة جميًعا. واإمنَّ

وقفات  مت  ُنظِّ بريوت،  ففي 
االأربعاء  املخيمات،  يف  واعت�شامات 
لون  ممثِّ فيها  �شارك   ،2019/5/15
واأُطرها  و�ُشعبها  "فتح"  حركة  عن 
احلركية،  ومكاتبها  التنظيمية 
القوى  وحتالف  "م.ت.ف"،  وف�شائل 
والقوى  واالأحزاب  الفل�شطينية، 
والتيارات  واجلمعيات  الوطنية 
وقوات  ال�شعبية،  واللجان  اللبنانية، 
اإىل  الفل�شطيني"،  الوطني  "االأمن 
واملو�شيقية  الك�شفية  الفرق  جانب 
"امل�شاعدات  وجمعّية  الفتحاوية، 
اأطفال  و"بيت  الرنويجية"  ال�شعبية 
ال�شمود"، و"معر�ض يافا"، وفاعليات 

ووجهاء واأهايل خمّيمات بريوت.
الف�شائل  دعت  �صاتيال  خميَّم  ففي 

والقوى االإ�شالمية الفل�شطينية وحركة 
وقفة  اإىل  الرئي�شة  ال�شعبة   - "فتح" 
فيها  األقى  املخيَّم،  �شهداء  مثوى  اأمام 
املخّيم  يف  "فتح"  حركة  �شر  اأمني 
اأنَّ  اإىل  فيها  لفت  كلمًة  ح�شن  كاظم 
 1948 العام  يف  تبداأ  مل  ال�شعب  نكبة 
ا بداأت منذ ما قبل احلرب العاملية  واإمنَّ

االأوىل.
قيادتنا  اإىل  ة  التحيَّ ح�شن  ه  ووجَّ

حممود  بالرئي�ض  لًة  ممثَّ التاريخية 
عّبا�ض واللجنَتني املركزية والتنفيذية، 
ال�شابرين  فل�شطني  اأبطال  كل  واإىل 
اأنَّ  على  بالتاأكيد  وختم  ال�شامدين، 
ق  تتحقَّ مل  اإن  تنتهي  لن  �شعبنا  نكبة 
وينتهي  الفل�شطينية  الوطنية  الوحدة 
ال�شعب  ئ  ُيجزِّ الذي  االنق�شام 

ل املوؤامرة عليه. الفل�شطيني وي�شهِّ
الفل�شطينية  القوى  حتالف  كلمة 

خميَّمات لبنان
يي الذكرى الـ71 للنكبة بفعاليات حا�سدة  حُتْ

ك  تاأكيًد� على مت�صُّ
ه  �صعبنا �لفل�صطيني بحقِّ
يف �لعودة ومو��صلته 
�ملقاومَة بكلِّ �لو�صائل 
�ملتاحة يف وجه كل 
�ملوؤ�مر�ت �لتي ت�صتهدف 
حقوقه وثو�بته �لوطنية، 
�أحيت "م.ت.ف" ود�ئرة 
�صوؤون �لالجئني يف لبنان 
وحركة "فتح" �لذكرى 
�حلادية و�ل�صبعني للنكبة 
�الأليمة بفعاليات حا�صدة 
يف خميَّمات لبنان، 
ُقِرَئت خاللها �لفاحتة 
الأرو�ح �ل�صهد�ء، وُعِزف 
�لن�صيد�ن �لوطنّيان 
�لفل�صطيني و�للبناين، 
وُرِفَعت �لر�يات و�الأعالم 
�لفل�صطينية والفتاٌت 
حَملت �أ�صماء �لقرى 
و�لبلد�ت �لفل�صطينية.
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يف  االإ�شالمي"  "اجلهاد  حركة  ممثِّل  األقاها 
ُتلم  النكبة مل  اأنَّ  د  فاأكَّ اأبو عبداهلل،  �شاتيال  خميَّم 
العربية  باالأُّمة  ا  واإمنَّ فح�شب،  الفل�شطيني  بال�شعب 
واالإ�شالمية كلِّها، وقال: هذه النكبة و�شمة عار على 
جبني االأمة وعلى هذا النظام الر�شمي العربي الذي 

ترك فل�شطني 71 عاًما حتت االحتالل".
ل�شفقة  )ال(  وقال  وقف  َمن  كلَّ  "ُنَحّيي  واأ�شاف: 
واأ�شواأ من النكبة  اأخطر  القرن، فهذه ال�شفقة هي 
التي  الفل�شطينية  القيادة  كلَّ  ُنَحيي  الفل�شطينية. 
د عزمنا وثباتنا ك�شعب  رف�شت هذه ال�شفقة، ونوؤكِّ
حتى  املقاومة  على  واخلارج  الداخل  يف  فل�شطيني 

حترير فل�شطني".
"م.ت.ف"  دعت  الرباجنة  برج  خميَّم  ويف 
اعت�شام  اإىل  اجلنوبية  ال�شعبة   - "فتح"  وحركة 
حا�شد اأمام جامع الفرقان، وكانت كلمة لـ"م.ت.ف" 
األقاها اأمني �شر حركة "فتح" وف�شائل "م.ت.ف" 
اأنَّ مرور وعد  د فيها  اأكَّ اأبو عف�ض،  يف بريوت �شمري 
�شفقة  على  ين�شحب  لن  اجلميع  على  خل�شًة  بلفور 
د  و�شدَّ خطورتها،  يعون  وقيادته  �شعبنا  الأنَّ  القرن 
واإ�شالمية  عربية  ا  اأر�شً �شتبقى  القد�ض  اأنَّ  على 

وم�شيحية.
والوحيد  ال�شرعي  املمثِّل  هي  "م.ت.ف"  اأنَّ  د  واأكَّ
ال�شعب  ن�شال  عنوان  الأنَّها  الفل�شطيني،  لل�شعب 
وتكدي�ض املنجزات الفل�شطينية وال بديل عنها مهما 
ال�شعب  اأنَّ بو�شلة  د على  اأو حيك �شدها. و�شدَّ ِقيل 
الفل�شطيني كانت وما زالت فل�شطني، وعدوه الوحيد 

هو االحتالل االإ�شرائيلي.
 وحول اأو�شاع الفل�شطينيني يف لبنان قال اأبو عف�ض: 
لبنان،  يف  االأهلي  لم  ال�شِّ مع  وقيادته  �شعبنا  "اإنَّ 
الوطيدة  واملحبة  التوافق  على  مبنية  وعالقتنا 
عبًئا  ل�شنا  نا  اأنَّ د  نوؤكِّ ونحُن  امل�شتمر،  والتن�شيق 
وبو�شلتنا  التوطني  ونرف�ُض  اللبنانية  االأرا�شي  على 
املنطلق  هذا  ومن  فل�شطني.  باجّتاه  فقط  موجهة 
والئقة  كرمية  بحياة  نتمّتع  اأن  لنا  يحقُّ  اأاَل  ن�شاأل: 

حلني العودة؟! اأين حقوقنا املدنية واالإن�شانية؟!".
م اعت�شام تخّلله معر�ض  ويف خمّيم ماراليا�ص ُنظِّ

ري
خبا

اال
ف 

ملل
ا

�شور ملركز "بيت اأطفال ال�شمود"، واآخر تراثي 
لـ"معر�ض يافا"، بدعوٍة من "م.ت.ف" وحركة 

الغربية. عبة  ال�شُّ "فتح" - 
�شر  اأمني  األقاها  لـ"م.ت.ف"  كلمة  وكانت 
�شاتيال،  عماد  اأبو  بريوت  يف  ال�شعبية  اللجان 
كنا  ومت�شُّ متا�شكنا  زادت  عاًما   71" فيها:  قال 
يحملون  جيل  بعد  جياًل  وقرانا  ومدننا  بوطننا 
مقاعد  على  وُهم  الن�شال،  وهموم  الراية 
ديارهم  اإىل  بالعودة  بحقهم  يحلمون  الدرا�شة 

وقراهم ومدنهم يف فل�شطني".
جانب  اإىل  االأمريكية  االإدارة  انحياز  د  واأكَّ
ق�شّيتنا  لت�شفية  و�شعيها  االإ�شرائيلي  االحتالل 
ذات  وحلول  القرن(  )�شفقة  عرب  وحقوقنا 
ن موقف  طابع اإن�شاين مغّلفة بوعود كاذبة، وثمَّ

القيادة الفل�شطينية الراف�ض الأي م�شروع مي�ض 
بق�شيتنا وثوابتنا.

فلن  يرف�ض  الفل�شطيني  دام  "ما  واأ�شاف: 
التجويع  حماوالت  رغم  اخلبيثة  امل�شاريع  متر 
املوارد واالإمكانيات والدعم والتهديد  وجتفيف 
العامل  ندعو  لذا  "االأونروا".  خدمات  باإنهاء 
وا�شعة  جبهة  لبناء  ال�شغرية  الرقعة  هذه  من 
�شيا�شة  من  املت�شّررة  ال�شعوب  من  عاملية 
االإمربيالية االأمريكية الفا�شية اجلديدة �شارقة 
اأموال ال�شعوب وخرباتهم الإيقاف هذا االبتزاز 

االأمريكي".

�شوؤون  ودائرة  "م.ت.ف"  نّظمت  �صيدا،  ويف 
مهرجاًنا  لبنان  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 
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�شعد  معروف  مركز  يف  جماهرييًّا 
الثقايف، االربعاء 2019/5/15.

حركة  �شر  اأمني  املهرجان  وح�شر 
لبنان  "م.ت.ف" يف  "فتح" وف�شائل 
وع�شو  العردات،  اأبو  فتحي  اللواء 
"فتح" جمال  الثوري حلركة  املجل�ض 
 - "فتح"  حركة  �شر  واأمني  ق�شمر، 
واأع�شاء  فّيا�ض،  ح�شني  لبنان  اإقليم 
االإقليم اأبو اإياد ال�شعالن وزهرة ربيع 
دولة  �شفارة  وممثِّل  ال�شهابي،  واآمال 
م�شيعل،  ماهر  لبنان  يف  فل�شطني 
وف�شائل  "فتح"  حركة  �شر  واأمني 
العميد  �شيدا  منطقة  "م.ت.ف" يف 
قيادة  واأع�شاء  �شبايطة،  ماهر 
التنظيمية،  َعب  ال�شُّ وقيادة  املنطقة 
ال�شعبي  "التنظيم  عام  واأمني 
�شعد،  د.اأ�شامة  النائب  النا�شري" 
ف�شائل  عن  ممثِّلني  جانب  اإىل 
التحالف وحركَتي  وقوى  "م.ت.ف"، 
االإ�شالمي"  و"اجلهاد  "حما�ض" 
"اأمل"  وحركة  اهلل"  و"حزب 
اال�شرتاكي"  مي  التقدُّ و"احلزب 
امل�شاريع  و"جمعية  "الفجر"  وقوات 
واالحتاد  االإ�شالمية"،  اخلريية 
العام لنقابات ُعّمال فل�شطني، وهيئة 
املتقاعدين الع�شكريني الفل�شطينيني، 
وال�شهداء،  �شوؤون اجلرحى  وموؤ�ش�شة 

�شيدا  يف  "االأونروا"  وكالة  ومدير 
واالحتادات  اخلطيب،  د.ابراهيم 
جماهريية  ووفود  والنقابية،  ال�شعبية 
ومية  واملية  احللوة  عني  خميََّمي  من 

واإقليم اخلروب.
وبعد تقدمٍي من عريف املهرجان جهاد 

رمزّية  عن  ث  حتدَّ الذي  احلنفي 
الذكرى واأبعادها يف وجدان ال�شعب 
الفل�شطيني، األقى النائب اأ�شامة �شعد 
كلمًة قال فيها: "اإنَّ االحتفال بذكرى 
ع،  النكبة لي�ض منا�شبًة للبكاء والتفجُّ
بل هو منا�شبة ال�شتخال�ض الدرو�ض 
منا�شبة  ا  اأي�شً وهو  الهمم.  و�شحذ 
رًدا  التحرير  الثوابت،  على  للتاأكيد 
على  ا  رًدّ والعودة  االحتالل،  على 
التهجري، واإقامة الدولة الفل�شطينية 

اإلغاء  حماوالت  على  ا  رًدّ امل�شتقلة 
الُهوّية  وطم�ض  الفل�شطيني  الوجود 
اأبدية  عا�شمة  والقد�ض  الفل�شطينية، 
ابتالع  م�شاعي  على  ا  رًدّ لفل�شطني 

القد�ض وتهويدها.

الفل�شطيني،  ال�شعب  ثوابت  هي  هذه 
هذه  اأجل  ومن  ثوابتنا،  هي  وهذه 
الفل�شطينية  الثورة  انطلقت  الثوابت 
عرفات،  يا�شر  الرمز  القائد  بقيادة 
�شهيًدا  عّمار  اأبو  ارتقى  اأجلها  ومن 

م  قدَّ اأجلها  ومن  �شهيًدا،  �شهيًدا 
وميت�شق  اأرواحهم،  ال�شهداء 
املنا�شلون  ويواجه  ال�شالح،  املقاومون 
العارية،  بال�شدور  العدو  واملنتف�شون 
املعتقالت،  يف  �شامدون  واالأ�شرى 

يكل  اأو  ميل  لن  الفل�شطيني  وال�شعب 
حتى  الكفاح  �شيوا�شل  بل  ي�شتكني،  اأو 

الّن�شر، حتى الّن�شر، حتى الّن�شر".
فل�شطني  �شعب  اأنَّ  �شعد  النائب  د  واأكَّ
بالرئي�ض  لًة  ممثَّ وقيادته  وف�شائله 

موقفهم  على  ثابتون  عّبا�ض  حممود 
برف�ض )�شفقة القرن( ورف�ض التنازل 

عن الثوابت والتفريط بالق�شية.
حتقيق  واأولوية  اأهمية  على  د  و�شدَّ
ومتتني  الفل�شطينية  الوطنية  الوحدة 
الفل�شطينية  الف�شائل  بني  العالقة 
كاّفًة يف لبنان، وتعزيز دور خميَّمات 
من  للن�شال  مة  متقدِّ كمواقع  لبنان 
الدولة  مطالًبا  العودة،  حقِّ  اأجل 
النظرة  عن  بالتخلي  اللبنانية 
املخيَّمات  اإىل  ال�شّيقة  االأمنية 
حقوقهم  كل  الفل�شطينيني  وباإعطاء 

االإن�شانية واالجتماعية.
العردات  اأبو  فتحي  اللواء  األقى  ُثمَّ 
و�شمود  بت�شحيات  فيها  اأ�شاد  كلمًة 
 71 مدار  على  الفل�شطيني  ال�شعب 
"بعد 71 عاًما على  عاًما، واأ�شاف: 
باأنَّ  واأ�شرانا  �شهداوؤنا  د  يوؤكِّ النكبة 
فل�شطني،  اأبناء  ونحُن  لنا  فل�شطني 
ماذا  عاًما   71 بعد  اليوم  ونت�شاَءل 
الثوابت  تبقى  نقول  لنا؟  بقي 
واملبادئ وراية املقاومة بكلِّ اأ�شكالها، 
وال�شمود  امل�شّلح  الكفاح  ممار�شة 
وال�شرب والثبات على اأر�ض الوطن، 
من  روحنا  هي  املقاومة  روح  وتبقى 
وت�شحيات  اأ�شرانا  �شمود  خالل 
ولي�ض فينا َمن  مّنا  فلي�ض  �شهدائنا. 
د  ونوؤكِّ ال�شريف،  القد�ض  عن  يتخلَّى 
اأنَّ  وخارجية  الوطن  داخل  لالجئني 
�شيا�شية  وهي  العودة،  هي  ق�شيتهم 

بامتياز ولي�شت ق�شية اإن�شانية".
االأمريكية  االإدارة  قرارات  "اإنَّ  وقال: 
جتد  مل  الفل�شطينية  الق�شية  بحقِّ 
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جاء  بل  العامل،  يف  لها  ا�شتجابًة 
على  حر�شه  بتاأكيد  العامل  هذا  ردُّ 
ال�شعب  وحقِّ  "االأونروا"  حماية 
نتيجة  وهذا  بالعودة،  الفل�شطيني 
ورف�ض  الفل�شطيني،  املوقف 
اأبو  الرئي�ض  وموقف  القرن  �شفقة 
ال�شعب  موقف  د  ج�شَّ الذي  مازن 
املوؤامرة  برف�شه  الفل�شطيني 

اجلديدة".
هرولة  العردات  اأبو  ا�شتنكر  كما 
مع  التطبيع  اإىل  العربي  البع�ض 
حتقيق  �شرورة  د  واأكَّ االحتالل، 
وقت،  اأ�شرع  يف  الوطنية  الوحدة 
املوقف  على  التاأكيد  د  وجدَّ
ك بحقوق  الفل�شطيني الثابت بالتم�شُّ
االأ�شرى وال�شهداء رغم ال�شغوطات 

واحل�شار املايل.
"م.ت.ف"  ف�صائل  مت  نظَّ كما 
ا يف مقرِّ حركة  مهرجاًنا �صيا�صيًّ
اخلروب  اإقليم  عبة  �صمُ "فتح" - 
)نادي العودة( يف وادي الزينة، 

اجلمعة 2019/5/17.
ف�شائل  �شر  اأمني  احل�شور  م  وتقدَّ
"م.ت.ف" وحركة "فتح" يف منطقة 
�شبايطة،  ماهر  العميد  �شيدا 
يف  "فتح"  حركة  قيادة  واأع�شاء 

ومكاتبها  التنظيمّية  و�ُشعبها  املنطقة 
القوى  لو  وممثِّ وكوادرها،  احلركية 
اللبنانية  والف�شائل  واالأحزاب 
اخلروب،  اإقليم  يف  والفل�شطينية 
ممّثلني  جانب  اإىل  ال�شعبية،  واللجان 
العام  واالحتاد  املدين،  املجتمع  عن 
لبنان،  يف  فل�شطني  ُعّمال  لنقابات 
�شر  اأمني  ا�شتقبالهم  يف  كان  حيُث 
"فتح" يف  "م.ت.ف" وحركة  ف�شائل 
كروم  ع�شام  العقيد  اخلروب  اإقليم 
واأع�شاء وكوادر �ُشعبة اإقليم اخلروب، 
والفرقة  "م.ت.ف"  ف�شائل  لو  وممثِّ

عبة. الك�شفية التابعة لل�شُّ
املهرجان  عريف  من  ترحيٍب  وبعد 
اأحمد �شليمان، األقى امل�شوؤول ال�شيا�شي 
اأحمد  لبنان  جبل  يف  "اأمل"  حلركة 
ًها  منوِّ اللبنانية  القوى  كلمة  احلاج 

وموقعها  تاريخيًّا  فل�شطني  مبكانة 
وعر�َض  عامليًّا،  والديني  االقت�شادي 
لها  �ض  تتعرَّ التي  املوؤامرة  حجم  اإىل 
تتجّلى  والتي  الفل�شطينية،  الق�شية 
العربية  الُهوية  و�شلب  بالرتهيب 
الفل�شطينيني  وتهجري  التاريخ  وتزوير 

وم�شادرة االأرا�شي.
ون  د احلاج اأنَّ "الفل�شطينيني �شُيغريِّ واأكَّ
هذا الواقع املرير، و�شيعيدون �شوابية 
على  و�شينت�شرون  والتاريخ،  الواقع 

العدو ال�شهيوين واأعوانه".
ماهر  العميد  "م.ت.ف" األقاها  كلمة 
ا معاناة اللجوء منذ  �شبايطة ُم�شتعر�شً
ًدا  وموؤكِّ هذا  يومنا  اإىل   1948 العام 
حتى  الفل�شطينية  بالثوابت  ك  التم�شُّ
الفل�شطينية  الدولة  واإقامة  التحرير 
ال�شريف  القد�ض  وعا�شمتها  امل�شتقلة 

رغم عمق اجلراح. 

واأ�شاف: "�شنقف لهم ولكلِّ املوؤامرات 
يا�شر  ال�شهيد  وقف  كما  باملر�شاد 

عرفات مدافًعا عن كلِّ الثوابت".
املجتمع  اأنَّ  �شبايطة  العميد  وراأى 
نكبة  عن  امل�شوؤولية  ل  يتحمَّ الدويل 
ال�شعب الفل�شطيني بنف�ض املقدار الذي 
د اأنَّ  يتحّمله االحتالل ال�شهيوين، واأكَّ
بالقرار  مرتبٌط  الالجئني  عودة  حقَّ 
ا  حقًّ باعتباره  الفردية  واالإرادة  احُلرِّ 

�ًشا وال ي�شقط بالتقادم. اإن�شانيًّا مقدَّ
ك الالجئني وقيادتهم  وقال: "اإنَّ مت�شُّ
�شيادة  راأ�شها  وعلى  ال�شيا�شية، 
العودة  بحق  عّبا�ض،  حممود  الرئي�ض 
والتاريخية  الطبيعية  اأرا�شيهم  اإىل 
عن  وتعبرٌي  قدٌر  هو  ا  اإمنَّ خياًرا  لي�ض 
مطالب  العامل  واليوم  وطني.  انتماء 
باإيجاد حلٍّ عادٍل للق�شية الفل�شطينية 
النكبة  واعتبار   ،)194( القرار  وفق 

�شبًبا النعدام اال�شتقرار وال�شالم يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط".

د رف�َض �شفقة القرن املزعومة  كما اأكَّ
على  د  و�شدَّ مبواجهتها،  واال�شتمرار 
د  متعدِّ دويل  جتمع  وجود  اأهمية 
االأطراف ملواجهة التحالف االأمريكي 
واإجراءاته  وخمططات  االإ�شرائيلي 

العدوانية.
ُنعاهد  نا  "اإنَّ قائاًل:  كلمته  وختم 
وفيًة  "م.ت.ف"  تبقى  باأن  �شعبنا 
ملبادئها ولدماء �شهدائنا ولت�شحيات 
الرئي�ض  موقف  ن  وُنثمِّ اأ�شرانا، 
اأُ�َشر  بحقوق  ك  بالتم�شُّ مازن  اأبو 
التاأكيد  د  وجُندِّ واالأ�شرى،  ال�شهداء 
حتقيق  حتى  الن�شال  موا�شلة  على 
امل�شتقلة  الدولة  واإقامة  العودة  حق 
وعا�شمتها القد�ض، و)ال( واألف )ال( 
ل�شفقة القرن وحماولة ف�شل قطاع 
غّزة عن ال�شفة، كما )ال( الإعالنات 

ترامب امل�شوؤومة التي لن تدوم".
احلركي  املكتب  م  نظَّ كذلك 
منطقة  يف  والريا�صة  لل�صباب 
على  ت�صامنّيًة  وقفًة  �صيدا 
يف  املعني  نادي  ملعب  اأر�صية 

مدينة �صيدا.
حركة  قيادة  ع�شو  احل�شوَر  م  وتقدَّ
�شر  اأمني  �شيدا  منطقة  يف  "فتح" 
والريا�شة يف  لل�شباب  املكتب احلركي 
املنطقة اأحمد حّداد، واأمني �شر حركة 
"فتح"- �ُشعبة �شيدا م�شطفى اللحام 
عبة، وروؤ�شاء االأندية  واأع�شاء قيادة ال�شُّ
الريا�شية احلركية يف منطقة �شيدا، 
ال�شهداء  اأُ�َشر  �شوؤون  مكتب  وم�شوؤول 

واجلرحى اأبو خالد مو�شى.
ك  مت�شُّ اأّكدت  كلمات  الوقفة  وتخّللت 
ال�شتات  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء 
االأم  وطنهم  اإىل  العودة  يف  هم  بحقِّ
ولكلِّ  للتوطني  ورف�شهم  فل�شطني، 
ت�شفية  اإىل  تهدف  التي  امل�شاريع 

الق�شية الفل�شطينية.

مت حركة "فتح" وقفًة  ويف �صور، نظَّ
عمر  ال�شهيد  قاعة  اأمام  ت�شامنيًة 
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ال�شمايل  الربج  خميَّم  يف  عبدالكرمي 
�شور  منطقة  قيادة  ع�شو  بح�شور 
العميد  فيها  العاّمة  العالقات  م�شوؤول 
جالل اأبو �شهاب، وقيادة خمّيم الربج 
واأبو  خ�شر  باأحمد  لًة  ممثَّ ال�شمايل 
الف�شائل  عن  وممثِّلني  طالل،  العبد 
الفل�شطينية واللجنة ال�شعبية للمخيَّم.

م�شوؤول  األقاها  "فتح"  حركة  كلمة 
ال�شمايل  الربج  خميَّم  يف  االإعالم 
با�شل اأبو �شهاب قائاًل: "بعد 71 عاًما 
هي  التي  الفل�شطينية،  النكبة  على 
قاب�شني  زلنا  ما  ا،  اأي�شً العرب  نكبة 
الثورة  زالت  وما  املقاومة،  زناد  على 
يقاوم  الفل�شطيني  وال�شعب  م�شتمرة 
م ال�شهداء  وينا�شل بكل االأ�شكال، وُيقدِّ

واالأ�شرى واجلرحى".
وتابع: "من هنا، من خميَّمات ال�شتات، 
لدماء  والَق�َشم  العهد  عام  كلَّ  د  جُندِّ
ال�شهداء واال�شتمرار يف الن�شال حّتى 
الفل�شطينية،  القيادة  وُنَحّيي  العودة، 
عّبا�ض،  حممود  الرئي�ض  مقّدمها  ويف 
ياأِت  مل  والذي  �شعبه،  من  املنتَخب 
من  بل  اأمريكية،  دبابة  ظهر  على 
الوحيد  وهو  االقرتاع،  �شناديق  خالل 
االأمريكية  لالإدارة  وقال  اأ  جترَّ الذي 
لن متر هذه ال�شفقة مهما كلَّف االأمر 
�شعبنا  على  الكبري  التخاذل  ظل  يف 

الفل�شطيني".
"حما�ض"  حركة  �شهاب  اأبو  ودعا 
الفل�شطيني،  للن�شيج  ال�شريعة  للعودة 
حتت  الفل�شطينية  امل�شاحلة  واإمتام 
ال�شرعي  املمثِّل  "م.ت.ف"  خيمة 
يف  الفل�شطيني  لل�شعب  والوحيد 

الداخل وال�شتات.
وحركة  "م.ت.ف"  اأحيت  كما 
عبة الر�صيدية ذكرى  "فتح" - �صمُ
النكبة الأليمة بوقفٍة ت�صامنيٍة 

يف املخيَّم.
�شر حركة  الوقفة كلمة الأمني  وتخّللت 
حممد  الر�شيدية  �ُشعبة   - "فتح" 
"اليوم ُنْحيي الذكرى  دراز جاء فيها: 
حّلت  التي  للنكبة  وال�شبعني  احلادية 
عندما   1948/5/15 يف  ب�شعبنا 

على  ال�شهيونية  الع�شابات  اأقدمت 
ارتكاب ع�شرات املجازر، ودّمرت مئات 
ذت  ونفَّ الفل�شطينية،  واملدن  القرى 
اأو�شع عملية طرد جماعي بحق �شعبنا 
الذين جتاوز عددهم 950 األف الجئ، 
ماليني   6 نحو  اإىل  عددهم  لي�شل 
دائرة  يف  اليوم  باتوا  فل�شطيني  الجئ 

االأمريكي  االإ�شرائيلي  اال�شتهداف 
اأعدادهم  اختزال  حماولتهما  عرب 
وحماولتهما  الجئ،  األف   40 اإىل 
اإ�شقاط �شفة اللجوء عن اأبناء واأحفاد 
"االأونروا"  دور  واإنهاء  الالجئني، 
لت�شفية  املالية  مواردها  جتفيف  عرب 
ق�شّية الالجئني يف اإطار �شفقة القرن 

"م.ت.ف"  رف�شتها  التي  االأمريكية 
اأحرار  وكلُّ  ال�شديقة  الدول  وكلُّ 

و�شرفاء العامل".
واأ�شاف: "اإنَّ �شعبنا الفل�شطيني اليوم 
كلَّ  ُم�شِقًطا  بحقوقه  ت�شبًُّثا  يزداد 
حماوالت ال�شطب واالحتواء وااللتفاف 
املقولة  ًما  وحمطِّ الُهوّية،  وطم�ض 
ميوتون  )الكبار  باأنَّ  االإ�شرائيلية 
يتعر�ض  ما  رغم  ين�شون(  وال�شغار 

له من موؤامرات.
الفل�شطينية،  القيادة  "ُنَحّيي  وتابع: 
ويف مقّدمها الرئي�ض حممود عّبا�ض، 
واجلريئة  البطولية  مواقفه  على 
ويف  االأمريكية  االإدارة  مواجهة  يف 
ال�شهيونية  االإجراءات  كل  مواجهة 
له من خميَّمات  ونقول  �شعبنا،  �شد 
واإىل  معك  نحُن  لبنان  يف  ال�شتات 
ال�شيا�شات  كل  ُترِهبنا  ولن  جانبك 
ك  التم�شُّ ًدا  موؤكِّ ال�شهيواأمريكية"، 
ووحيًدا  �شرعًيا  اًل  بـ"م.ت.ف" ممثِّ

ل�شعبنا يف كلِّ اأماكن وجوده.
ُثّم كانت كلمة مل�شوؤول جلنة التوا�شل 
ا  حَيّ فقيه  عبد  الفل�شطيني  اللبناين 
ون�شاله  الفل�شطيني  ال�شعب  فيها 
امل�شروع  مواجهة  يف  وت�شحياته 

ال�شهيوين.
عّبا�ض  حممود  الرئي�ض  ا  حيَّ كما 
االإدارة  مواجهة  يف  الثابتة  ومواقفه 
القرن  ل�شفقة  ورف�شه  االأمريكية 
يقف  اللبناين  ال�شعب  اأنَّ  ًدا  موؤكِّ
وقيادته  الفل�شطيني  ال�شعب  مع 

احلكيمة.

ف�شائل  مت  نظَّ ال�صمال،  ويف 
اأمام  ت�شامنيًة  وقفًة  "م.ت.ف" 
البداوي  خميَّم  يف  �شرحان  حمطة 
�شارك   ،2019/5/15 االأربعاء 
واأحزاب  وقوى  ف�شائل  لو  ممثِّ فيها 
واللجان  ولبنانية،  فل�شطينية 
ال�شعبية، ورجال دين، وفعاليات من 
خمّيمات ال�شمال وخمّيمات �شوريا.

ال�شعبية  اللِّجان  كلمة  كانت  بدايًة 
جلنة  �شر  اأمني  األقاها  ال�شمال  يف 



45

فيها  د  اأكَّ غنومي  ماهر  اأبو  املتابعة 
�شرعًيا  اًل  ممثِّ ب"م.ت.ف"  التم�شك 
لل�شعب الفل�شطيني، ودعا قوى  وحيًدا 
�شعبنا ال�شيا�شية واملجتمعية اإىل العمل 
مًعا لتنظيم فعاليات وطنية �شعبية يف 
�شعبنا  وحدة  تعلن  وال�شتات  الوطن 
ل�شفقة  القاطع  ورف�شه  الفل�شطيني 

القرن.
اللبناين  ال�شعبي  املوؤمتر  كلمة  ا  اأمَّ
املحامي  طرابل�ض  يف  م�شوؤوله  فاألقاها 
اإىل  فيها  اأ�شار  امل�شري  عبدالنا�شر 
ال�شهيواأمريكي  احللف  يوؤرق  ما  اأنَّ 
االأطفال  عن�شَري  انخراط  هو 
وال�شباب يف عمليات املقاومة بدًءا من 
االنتفا�شة االأوىل و�شواًل اإىل العمليات 
اأّن  واأّكد  العودة،  وم�شريات  الفدائية 
الأّن  ف�شل  اإىل  كّل م�شاريع هذا احللف 
ُتلِهب  زالت  ما  واملقاومة  الثورة  روح 

اجلماهري العربية.
حركة  �شر  الأمني  كلمة  كانت  ُثمَّ 
ال�شيخ  ف�شيلة  االإ�شالمي"  "التوحيد 
تخاذل  فيها  ا�شتنكَر  �شعبان  بالل 
الق�شية  جتاه  العربية  االأنظمة  بع�ض 
تفاوؤله  عن  واأعرب  الفل�شطينية، 
ال�شهيد  اأمثال  بوجود  االأمة  مب�شتقبل 

ال�شاب عمر اأبو ليلى.
�شر  اأمني  األقاها  "م.ت.ف"  كلمة 
"م.ت.ف" يف  "فتح" وف�شائل  حركة 
د  اأبو جهاد فّيا�ض فاأكَّ منطقة ال�شمال 
ُيْحيي  وال�شتات  الوطن  يف  �شعبنا  اأنَّ 
على  اإ�شراًرا  اأكرث  وهو  النكبة  ذكرى 
اإىل  العودة  يف  املقّد�ض  بحقه  ك  التم�شُّ
واإقامة  منها،  ر  ُهجِّ التي  وقراه  مدنه 

دولتنا امل�شتقلة وعا�شمتها القد�ض.
مُتار�ض  )اإ�شرائيل(  اأنَّ  اإىل  ولفت 
ال�شعب  �شد  م  منظَّ دولة  اإرهاب 
الفل�شطيني واأر�شه بقتلها اأبناء �شعبنا 
بدم بارد وتدمري منازل اأهلي ال�شهداء 
وموا�شلتها بناء امل�شتوطنات يف ال�شفة 
جمل�ض  قرار  رغم  والقد�ض  الغربية 

االأمن بعدم �شرعية اال�شتيطان.
املقاومة  �شيوا�شل  �شعبنا  اأنَّ  د  واأكَّ
االحتالل  اإزالة  حتى  اأ�شكالها  بجميع 

الفل�شطينية،  االأر�ض  كل  عن  البغي�ض 
اأطلقت  التي  "فتح"  حركة  واأنَّ 
كانت   1965 عام  االأوىل  الر�شا�شات 
وامل�شروع  بالثوابت  كًة  متم�شِّ و�شتبقى 
الوطني الفل�شطيني يف وجه املوؤامرات 

التي ت�شتهدف ق�شيتنا.
وقيادته  �شعبنا  اأنَّ  على  د  �شدَّ كما 

من  وباأيٍّ  القرن  ب�شفقة  يقبلوا  لن 
تخدم  التي  االأمريكية  القرارات 
باإقامة  وم�شروعه  املتطّرف  نتنياهو 
دولة قومية �شهيونية على اأر�ض ال�شعب 
حق  اإلغاء  اإىل  وتهدف  الفل�شطيني، 
الفل�شطينية،  الق�شية  وت�شفية  العودة 
عّبا�ض  حممود  الرئي�ض  موقف  ن  وثمَّ

�شفقة  برف�ض  الفل�شطينية  والقيادة  
القرن بكل تفا�شيلها ومقاطعة االإدارة 
عن  يرتاجع  حتى  ورئي�شها  االأمريكية 
قراراته اجلائرة بحق �شعبنا وقيادتنا 

لًة بـ"م.ت.ف". ال�شرعية ممثَّ

ت�شامنيٌة  وقفٌة  مت  ُنظِّ البقاع،  ويف 
الوطني  "االأمن  قوات  مقرِّ  اأمام 
اجلليل،  خمّيم  يف  الفل�شطيني" 
بتنظيٍم   ،2019/5/15 االأربعاء 
"فتح"  حركة  �شر  اأمني  من  وم�شاركٍة 
وف�شائل "م.ت.ف" يف منطقة البقاع 
حركة  قيادة  واأع�شاء  احلاج  م.فرا�ض 
حركة  وقيادة  املنطقة،  يف  "فتح" 
عن  وممثِّلني  اجلليل،  �ُشعبة  "فتح" - 
من  وح�شٍد  الفل�شطينية،  الف�شائل 

اأهايل املخيَّم.
خالد  الوقفة  عريف  كلمة  كانت  بدايًة 
م�شرية  اأنَّ  على  د  �شدَّ الذي  عثمان 
ف،  تتوقَّ لن  العودة  اأجل  من  الن�شال 
دام  ما  وتت�شارع  قوًة  �شتزداد  واإمّنا 

�شعبنا يعي�ض الظلم بعيًدا عن وطنه.
التحرير  "جبهة  �شر  اأمني  األقى  ُثمَّ 
وليد  البقاع  منطقة  يف  الفل�شطينية" 
عي�شى كلمَة حتالف القوى الفل�شطينية، 
والُهوّية  باالأر�ض  ك  التم�شُّ د  فاأكَّ
االنق�شام  اإنهاء  اإىل  ودعا  الوطنية، 
واحلفاظ  الوطنية،  الوحدة  واإجناز 

على اأمن وا�شتقرار املخيَّمات.
م.  األقاها  "م.ت.ف"  ف�شائل  كلمة 
ك  التم�شُّ فيها  د  اأكَّ احلاج،  فرا�ض 
اأو  الزمن  طال  مهما  العودة  بحقِّ 
االلتزام  على  د  و�شدَّ االأزمات،  ت  ا�شتدَّ
رئي�ض  عنه  عربَّ  الذي  الثابت  باملوقف 
برف�ض  عّبا�ض  حممود  فل�شطني  دولة 
بكلِّ  مقاومتها  و�شرورة  القرن  �شفقة 

الو�شائل.
الذكرى  هذه  يف  "اإنَّنا  واأ�شاف: 
جميًعا  وقوِفنا  �شرورَة  د  نوؤكِّ االأليمة 
الوطنية  امل�شوؤولية  بروح  واحًدا  ا  �شفًّ
االنق�شام،  اإنهاء  علينا  حُتتِّم  التي 
قلب  يف  م�شموٌم  خنجٌر  ا�شتمراَرُه  الأنَّ 

الق�شية الفل�شطينية".
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�شهر  ال�شهور،  تلك  بني  ني�شان  وكان 
بذل وعطاء و�شهر �شهادة وا�شت�شهاد 
و�شرف، ت�شاعدت فيه املواجهات مع 
الغا�شبني لالأر�ض الطهور، وا�شتدت 
احلاقدة  ال�شهيونية  املوؤامرات  فيه 
ورموزها،  وقادتها  ثورتنا  على 
عام  ني�شان  من  العا�شر  يف  فنفذت 
1973 جرمية اغتيال حاقدة �شتبقى 
واإ�شرائيل  ال�شهيونية  جبني  يف 
التاريخ،  يغفرها  لن  عار  و�شمة 
عدوان  كمال  الرموز  القادة  �شد 
نا�شر  وكمال  النجار،  يو�شف  واأبو 
يف  ونفذت  ببريوت،  "الفردان"  يف 
ال�شاد�ض ع�شر من ني�شان عام 1988 
الثوري  القائد  �شد  مماثلة  جرمية 
العظيم خليل الوزير، اأمري ال�شهداء 
نباأ  ذاع  اإن  ما  الذي  "ابوجهاد" 
االنتفا�شة  تاأججت  حتى  ا�شت�شهاده 
العنفوان  ببالغ  جلماهرينا  ال�شعبية 
فوالذية  باإرادة  مواجهة  جديد،  من 
ف�شقط  ال�شهيونية  احلرب  اآلة  كل 
يف  �شهيدًا  وع�شرون  اأربعة  خاللها 

ذلك اليوم.
�شابقة  اأعوام  من  ني�شان  ويف 
القادر  عبد  القائد  ال�شهيد  �شقط 
عام  الق�شطل  معركة  يف  احل�شيني 
1948، و�شقط على اأيدي الع�شابات 
جمازرها  ارتكبت  التي  ال�شهيونية 
�شهداء  يا�شني  دير  يف  النازية 

عديدون.
وتطول قائمة ال�شهداء لتغطي االأر�ض 
من غزة اىل ال�شفة، وكل مدن وقرى 
ومتتد  فل�شطني  وطننا  وخميمات 

وجر�ض  والكرامة  االأردن  اأغوار  اىل 
وعجلون وجبل ال�شيخ والبقاع وجنوب 
البحر  وتغطي  وطرابل�ض،  لبنان 
املمتد من حيفا اىل غزة ومن بريوت 
التي  التحرير  وم�شرية  تون�ض،  اىل 
الفل�شطيني  االأمل  قلب  من  انطلقت 
ملحة،  وجودية  كحاجة  تتوا�شل 

و�شرورة وطنية وداللة ح�شارية.
قادتنا  ا�شت�شهاد  عظمة  تكن  ومل 
واأبطالنا ومنا�شلينا يف بذل اأرواحهم 
وح�شب،  الوطن  اأجل  من  رخي�شة 
اأرادوا  الذي  املوت  فعل  يف  تكن  ومل 
كانت  بل  احلياة،  منه  ي�شنعوا  ان 
عظمة ذلك يف توا�شل فعل حقيقتنا 
الفل�شطينية وجتذر اإرادتنا الوطنية، 
يف  والكفاح  الن�شال  وا�شلت  التي 
دون  واالأيام  وال�شهور  املراحل  كل 
تراجع اأو كلل، بل اإن في�ض ال�شهداء 
وكان  اأكرث،  امليدان  اىل  يدفعنا  كان 
نردد  ويجعلنا  اأكرث  باالآمال  يفعمنا 
�شاأراها  االنت�شار  حلظة  "�شاأرى 
جماهرينا  وتهتف  رفيقي"،  بعيني 
�شهيد،  يا  نفديك  بالدم  "بالروح 
نوا�شل  احنا  ارتاح  ارتاح  �شهيد  ويا 

الكفاح".

كمال عدوان
وهم  دائمًا  اأبطالنا  ا�شت�شهد  لقد 
يف  يرتاجعون  ال  وُمقِدمون  واقفون 
واملواجهات  واملواقف  املعارك  كل 
من  فمنهم  ال�شاحات،  كل  وفوق 
فّجر دبابات العدو بحزامه النا�شف 
كالف�شفوري وربحي. ومنهم من كان 

القذائف  بني  عجيبة  بثقة  ي�شري 
طوال  الهندام  مرّتب  والر�شا�ض، 
اأيام القتال خالل اأيلول يف اال�شرفية، 
يبعث  مظهره  الذقن،  حليق  هادئًا 
على اطمئنان كل من يراه، ذلك هو 
عدوان  كمال  القائد  الرمز  ال�شهيد 
اأن  على  القدرة  ميتلك  كان  الذي 
العمل  خطط  ي�شع  بهدوء.  يفكر 
التنفيذ،  ويتابع  العاملني  ويق�شم 
يخربه  عماًل  كادرًا  ي�شلم  وعندما 
التي  ال�شعوبات  كل  عن  بالتف�شيل 
وعن  املعوقة  الظروف  وعن  حتيطه، 
واالنت�شار  التحدي  مواجهة  �شرورة 
يبادر  اأن  للكادر  يرتك  ثم  فيه، 

ويت�شرف كما يريد.
كان ال�شهيد القائد ينظر اىل العامل 
الفل�شطينية،  الق�شية  عرب  العري�ض 
فيقول حتى تكون قوميًا، وحتى تكون 
اواًل.  فل�شطينيًا  تكون  اأن  البد  اأمميًا 
عارية  وت�شوراته  اأفكاره  ينقل  كان 
املجاملة،  واأ�شاليب  الرتو�ض  من 
كلمته  يف  بارزة  احلقيقة  كانت 
فال  حديثه.  يف  وا�شحة  والفكرة 
مكان للمجامالت على ح�شاب الثورة 

واملبادئ.
وكان قمة يف التحدي والتجاوز البناء، 
يتقن فن الثورة ويحفظ درو�شها عن 
عظم  للنا�ض.  ويلّقنها  قلب  ظهر 
الكلمة يف فكره وعقيدته واأجل العمل 

يف ن�شاله وكفاحه اليومي الدائب.
"ايها  �شعارها  الثورة  رفعت  وعندما 
الرفاق ا�شعدوا اىل اجلبل" كان اأول 
االأمر  بتنفيذ  فقام  النداء،  لّبى  من 

ني�سان �سهر ال�سهداء
ظّلت �صهورنا الفل�صطينية طوال هذا القرن، �صهور كفاح ون�صال طويل من اأجل الو�صول اىل احلرية وال�صتقالل والعودة اىل 
اأر�ص الوطن، وكانت �صهور مالأى بالت�صحيات النفي�صة التي قدمها اأبناء �صعبنا رخي�صة يف �صبيل حتقيق الكرامة الوطنية 

واإجناز الغاية والهدف.

كان �ل�صهيد �لقائد كمال 
عدو�ن ينظر �ىل �لعامل 
�لعري�س عرب �لق�صية 
�لفل�صطينية، فيقول 
حتى تكون قومياً، وحتى 
تكون �أممياً البد �أن تكون 
فل�صطينياً �واًل. كان ينقل 
�أفكاره وت�صور�ته عارية من 
�لرتو�س و�أ�صاليب �ملجاملة، 
كانت �حلقيقة بارزة يف كلمته 
و�لفكرة و��صحة يف حديثه. 
فال مكان للمجامالت على 
ح�صاب �لثورة و�ملبادئ.
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اإعالم  واأ�شبح  ال�شعار،  وحتقيق 
الثورة ي�شدر من جبال ال�شلط ومن 

كهوفها.
على  واأ�شرف  فتح  جريدة  واخرج 
اإدارتها وعباأ لها الكوادر والكفاءات، 
جتلد  قار�شة  الذعة  كلماته  وكانت 
احلق  باأ�شواط  مهدها  يف  اخلطيئة 
وتك�شف االنحرافات بو�شع احلقائق 

عارية حتت نور ال�شم�ض.
التي  ال�شفراء  لل�شحف  وت�شدى 
الثورة  لقادة  االتهامات  تكيل  كانت 
فتغلب  نا�شعة،  وحقيقة  جارح  بقلم 
التهم  هذه  منه  تنال  اأن  دون  عليها 
اإميانًا  ُتثنِيه عن عزمه، بل زادته  اأو 
التغيري  على  وقدرته  وثورته  بنف�شه 
وال  الهزمية  يكره  كان  والتبديل. 
يعرف اال�شت�شالم ويتمنى لو ي�شبح 
قنبلة زمنية تنفجر كل يوم وت�شيب 

اأعداءه.

اأبويو�صف النجار
وكان رفيقه يف ال�شهادة الرمز القائد 
ابو يو�شف النجار، متميزًا هو االآخر 
مرونته  خلف  يخفي  الرجال،  بني 
قّل  باملبداأ  ومت�شكًا  احلق  يف  ت�شلبًا 
بارزًا جليل  وكان منوذجًا  نظري،  له 
نقاء  بكل  عنه  عرّب  كامل  فل�شطيني 

ثوري اأ�شيل.
�شد  القتال  يف  �شارك  وعندما 
اغت�شاب فل�شطني عام 1948، خرج 
ببرت يف يده حمله عالمة ظلت تذكره 

بق�شيته وبالثمن الذي ت�شتحقه.
تلك  بني   1965 عام  وقف  وحني 
اأعلنت  التي  الرجال  من  الندرة 
وحّددت  الفل�شطينية  الثورة  انبثاق 

لها هدف التحرير الكامل.
التوا�شل يف  يو�شف منوذج  اأبو  كان   
الن�شال. ومل يكن بذلك ميثل نف�شه 
اجليل  وهو  باأكمله،  جيله  ميثل  بل 
حتى  الدعوة  فلّبى  يخذله،  مل  الذي 
اأ�شبحت احدى اأقوى حقائق التحدي 

يف املنطقة.
ظهرت  القيادة،  عامل  دخل  وعندما 
ميزات  العمل  يف  اأ�شلوبه  خالل  من 
ذلك  يكن  مل  فهو  الن�شايل،  تراثه 
الرجال،  من  املتطرف  النموذج 
بل  املرن،  النموذج  ذاك  يكن  ومل 
واملرونة،  التطرف  من  مزيجًا  كان 
وال�شمت،  املطلقة  ال�شراحة  من 
واملمار�شة  احلديث  يف  االيجاز  من 

امل�شتمرة.
 1955 عام  اآذار  من  الثامن  ليلة  يف 
نقلت عربات البولي�ض يف قطاع غزة 
اإخوانه  من  ثمانني  مع  يو�شف  اأبو 
تظاهرة  قادوا  الذين  املنا�شلني 
اجلماهري الكربى يف قطاع غزة �شد 
امل�شوؤولني  لريغموا  �شيناء،  م�شروع 
ب�شل�شلة  بدا مقيدًا  الغائه، وقد  على 

طولها )80( مرتًا.
حتطيم  من  البد  يو�شف  اأبو  قال 
اأن  دبابة  منع  من  والبد  ال�شل�شلة، 
عليه  ي�شيطر  الذي  ال�شارع  تفتح 
من  والبد  جديد.  من  املتظاهرون 
تفريق  من  اجلي�ض  بنادق  منع 
ال�شوارع  يف  حتت�شد  التي  اجلماهري 

يف حرب �شيا�شية.
ميكن  ال  "الالبد"  تلك  اأن  وعرف 
�شعبنا  امتلك  اإذا  اال  تتاأتى  اأن 
فالبندقية  ال�شالح،  الفل�شطيني 
حتمي  اأن  ت�شتطيع  التي  هي  وحدها 
حتققها  التي  اجلماهريية  املكا�شب 

يف حرب ال�شوارع ال�شيا�شية.
وعّلم  الكثري  يو�شف  اأبو  تعلم  لقد 
اأخريًا،  املعلم  جاء  اأن  اىل  الكثري، 
التي  امل�شلحة  الفل�شطينية  الثورة 
ينّظم  ومعلمًا  قائدًا  فيها  اأ�شبح 
اهتمامًا  ويويل  ويخطط،  ويعبئ 
اللبنانية  اجلماهري  حلماية  بالغًا 
اأن  من  الفل�شطينية  واجلماهري 
اىل  واملند�شون  العمالء  يدفعها 
جعله  ما  وهو  وال�شدام.  التعادي 
�شبيل  يف  ذاته  ويهمل  نف�شه  ين�شى 

امل�شري  �شعبي  بني  التالحم  حتقيق 
الواحد والق�شية الواحدة.

كانت امل�شرية هي كل ما يهمه فاملهم 
ذات  على  والتالحم  التدافع  هو 
ذلك  �شبيل  يف  يخ�شر  فلن  الدرب، 
�شوى حياته .. وحياته لديه رخي�شة 
برجال  االأمر  تعلق  اذا  خا�شة 
ومب�شرية  رجال،  وراء  يتدافعون 
يفهمها  كما  غايتها  اىل  مت�شي 

ويريدها وكما يجب اأن تكون.
مفاجئًا،  ا�شت�شهاده  يكن  مل  لذلك 
منا�شاًل  كلها  حياته  يعي�ض  فالذي 
دائمًا.  عينيه  ن�شب  ال�شهادة  تظل 
واأبو يو�شف الرجل القائد البطل لن 
ينمحي من ذاكرة املقاتلني يف �شبيل 
وعلى  لبنان  او  فل�شطني  يف  احلرية 

امتداد رقعة االر�ض العربية.

كمال نا�صر
القائد  ال�شهادة  يف  رفيقهم  اأما 
ُيلقب  فكان  نا�شر،  كمال  البطل 

الثورة". "ب�شمري 
واأحبه  ثوارنا  من  اجلميع  اأحب 
ينا�شل  كبريًا  رمزًا  وكان  اجلميع، 
التي  الثوار  هوؤالء  وحدة  اأجل  من 
الو�شول  اأجل  من  "ال�شمري"  قاتل 
للثورة،  احلب  دوافع  باأنبل  اليها، 
متا�شكها  تكري�ض  اأجل  من  والتفاين 

ووحدتها.
خا�شها  التي  املعارك  اأهم  وكانت 
قلبه  من  ي�شب  وهو  وا�شت�شهد 
الوحدة  ق�شية  هي  اأجلها،  من  دمًا 
وكان  الثورة،  ف�شائل  بني  الوطنية 
له راي حمدد يف هذا املجال مل يهتز 
اإميانه به حتى اآخر حلظة يف حياته.

اإمنا  الفل�شطينية  الق�شية  ان  راأى 
الثورة  خالل  من  جديد،  من  ولدت 
من  فاإن  وبالتايل  امل�شلح،  والكفاح 
اأن  ويقاتلون  ميوتون  الذين  حق 

يقودوا املرحلة.
وامللتزمني  البنادق  حملة  كل  وعلى   

ال�صهيد القائد كمال نا�صر

لقد تعلم �أبو يو�صف �لنجار 
�لكثري وعّلم �لكثري، �ىل 
�أن جاء �ملعلم �أخري�ً، �لثورة 
�لفل�صطينية �مل�صلحة �لتي 
�أ�صبح فيها قائد�ً ومعلماً 
ينّظم ويعبئ ويخطط، 
ويويل �هتماماً بالغاً 
حلماية �جلماهري �للبنانية 
و�جلماهري �لفل�صطينية من 
�أن يدفعها �لعمالء و�ملند�صون 
�ىل �لتعادي و�ل�صد�م. وهو 
ما جعله ين�صى نف�صه ويهمل 
ذ�ته يف �صبيل حتقيق �لتالحم 
بني �صعبي �مل�صري �لو�حد 
و�لق�صية �لو�حدة.
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يف  يتواجدوا  اأن  املقاتلني  بخط 
واحدة  اأر�ض  وعلى  واحدة  جبهة 
الذي  املوحد  الثوري  التنظيم  عرب 
اأجل  من  الدوؤوب  الن�شال  ينتهي  لن 
حتقيق وحدة اأداة الثورة الفل�شطينية 

اال بتحقيقه.
كان كمال نا�شر كتابًا كبريًا تناولته 
فمزقت  جمرمة  عاتية  ريح  فجاأة 
اجتاه،  كل  يف  ونرثتها  �شفحاته، 
مفكرًا،  رجاًل  الثورة  فخ�شرت 
�شاحب كلمة �شجاعة وهادئة وعاقلة 

وثورية اأي�شًا.
كذلك  تكون  اأن  الكلمة  قيمة  وكانت 
بها  متر  التي  اخلطرية  املراحل  يف 
دون  ب�شمت  يتحدث  وكان  الثورة. 
اأن يجعل االآخرين يح�ّشون مبعاناته، 
اخلطر  مواقع  يتح�ش�ض  وكان 
وينذر  اأمل،  بدون  لكن  فيتحدث 
كامل.  بالتزام  ويحذر  �شجيج،  بال 
الذي  هو  فقط  الكبري  واالن�شان 
املعجزة،  هذه  يجرتح  اأن  ي�شتطيع 
اإميانه  ليبدو  اأحزانه  عن  في�شمت 
تفاوؤله  ويبدو  جراحاته،  من  اأكرب 

اأقوى من واقع معاناته.
اجلماهري،  اىل  القتال  حّبب  لقد 
الثورة  متد  الأن  ا�شتعدادها  واأغنى 
يف  واأ�شهم  املقاتلني،  من  باملزيد 
لفكر  وا�شع  �شعبي  احت�شان  تاأمني 
املقاومة وممار�شاتها، وكان �شاحب 
العدو  حماوالت  دحر  يف  ق�شط 
عبثًا  حاولت  التي  املتكررة  وحلفائه 
�شعبنا  قطاعات  عن  املقاومة  عزل 

الفل�شطيني املنا�شل.
ثائرًا  الوقت  نف�ض  ويف  واقعيًا  كان 
على الواقع، ي�شتمد من الثائرين يف 
فعاليته يف  الثورة حيوية جددت من 
الثورة على الواقع، وت�شور اأن مهمته 
ال  حتى  الثورة  اىل  الواقع  اي�شال 

تنقطع الثورة عن الواقع.
بالواقع  الدقيقة  معرفته  خالل  ومن 
اأدرك كيف ي�شبح با�شتطاعة الثورة 

اأن تغري الواقع.
مبثابة  امللتزمة  ا�شتقالليته  وكانت 
بني  و�شيا�شي  فكري  م�شرتك  قا�شم 
لقب  ما جعل  وهو  املقاومة،  ف�شائل 
م�شدقًا  حمله،  الذي  "�شمري" 

ومقبواًل على انه اأكرث من لقب.

خليل الوزير
الرمز  القائد  ال�شهداء  اأمري  اأما 
يف  ولد  الذي  "ابوجهاد"  الكبري 
كان  حلظة  يف   ،1935 عام  الرملة 
املجاهد عز الدين الق�شام فيها يحدد 
بو�شوح برنامج الثورة وي�شجله بدقة 
ال�شعال  مهيئًا  فل�شطني،  تراب  على 
ثورة عربية يف فل�شطني عام 1936، 
ذاك  بعد  والت�شرد  اللجوء  وكان 
فت�شابكت كل االأ�شياء يف حدقة العني 
وا�شتقر اإيقاع االأ�شماء كلها يف طبلة 
امل�شتعمر  الربيطاين  �شورة  االذن، 
و�شبح ال�شهيوين يدق اأوتاد احتالله 
ومداها،  اجلرمية  معامل  حمددًا 
العربية  النداءات  ذاكرته  وتتماوج 

الر�شمية التي اطفاأت لهيب الثورة.
التحرر  الذي ترك حلركة  اأبو جهاد 
وحلركتي  الفل�شطينية  الوطني 
كنزًا  والعاملية  العربية  التحرر 
وم�شامينها،  الثورة  اآليات  يف  ثمينًا 
واحد  �شيء  حول  حياته  متحورت 
والعودة  وحتريرها  فل�شطني،  هو 
اليها، تلك كانت اأيديولوجيته، وكان 
هو  واملمار�شة  بالفعل  عنها  الدفاع 
املوقف، وهزمية امل�شروع ال�شهيوين 
املتحالف مع اال�شتعمار واالمربيالية 
هي  فل�شطني  كانت  لذا  الروؤية  هي 
هو  ووجوده  وجوده،  مربر  فقط 
حية  فل�شطني  �شورة  على  للحفاظ 
ناب�شة، و�شورة فل�شطني هي التمرد 
والثورة، واالنتفا�شة على اال�شطهاد. 
ورفع البندقية ورمي احلجر هو اإذن 
�شعب  الإرادة  وجت�شيد  كّل،  من  جزء 

م�شمم على املقاومة.

دومًا اأكد اأبو جهاد على ثالثة مبادئ: 
امل�شلح،  الكفاح  فل�شطني،  حترير 
اال�شتقاللية التنظيمية عن اأي نظام 

وتنظيم عربي او دويل.
احلاد  الوطني  بو�شوحه  وكان 
فعله  مدى  يقي�ض  املبدع  وح�شوره 
العدو،  جبهة  يف  �شلبًا  تاأثريه  مبدى 
وايجابًا يف جبهة اجلماهري، ولذلك 
نفر من كل ما هو هام�شي وتاألق يف 
يف  وتوهج  كلها،  االأ�شا�شية  معاركنا 

يوميات فعل التحدي الفل�شطيني.
الثورة  باأن  اآمن  البداية،  منذ 
�شبيل  هما  الذات  على  واالعتماد 
اأراد  الذي  االحتاليل  الواقع  �شرب 
فل�شطني وكرًا لع�شابات امل�شتوطنني 
املقاومة  خاليا  ف�شكل  ال�شهاينة. 
امل�شلحة االأوىل يف غزة، معربًا بذلك 
بالفعل عن اإرادة الرف�ض الفل�شطيني 
الواقع  على  ومتمردًا  لالحتالل، 
الذي �شور ق�شيتنا  الر�شمي  العربي 
ق�شية  باأنها  انذاك  الفل�شطينية 
ا�شرائيل  بني  وق�شية حدود  الجئني، 

والدول العربية.
مل يقبل بدور املتفرج واملحّلل واملعّلق 
�شيفًا  انطلق  بل  الر�شيف،  فوق  من 
االأحداث  ِغمار  يخو�ض  قاطعًا 
يف  وي�شارك  يوجهها  امل�شريية، 
علميًا  اإدراكًا  و�شياغتها،  �شنعها 
الكيان  لطبيعة  منه  ومو�شوعيًا 
والعدوانية  العن�شرية  ال�شهيوين 
والتو�شعية خدمة مل�شالح ال�شهيونية 

واالمربيالية يف املنطقة.
ا�شت�شهد ابو جهاد ويده قاب�شة على 
معنى  اأخرى  مرة  ليوؤكد  الزناد، 
املتدفق  الفل�شطيني  العطاء  هذا 
حتقيق  على  ا�شرارًا  واملتقد  عزمًا 

االنت�شار االكيد.
وها هو اأبو جهاد ي�شتمر كيانًا ن�شاليًا 

حيًا لتاريخ ثوري م�شتمر، متوا�شل.
ن�شالية  اأمثولة  ي�شتمر  هو  وها 

خالدة.

منذ �لبد�ية، �آمن باأن �لثورة 
و�العتماد على �لذ�ت هما �صبيل 
�صرب �لو�قع �الحتاليل �لذي 
�أر�د فل�صطني وكر�ً لع�صابات 
�مل�صتوطنني �ل�صهاينة. ف�صكل 
خاليا �ملقاومة �مل�صلحة �الأوىل 
يف غزة، معرب�ً بذلك بالفعل 
عن �إر�دة �لرف�س �لفل�صطيني 
لالحتالل، ومتمرد�ً على �لو�قع 
�لعربي �لر�صمي �لذي �صور 
ق�صيتنا �لفل�صطينية �نذ�ك باأنها 
ق�صية الجئني، وق�صية حدود 
بني ��صر�ئيل و�لدول �لعربية

ال�صهيد القائد خليل الوزير 
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ُتن�َشى  اأو  مُتَحى  اأن  الفل�شطينية  للق�شية  ميكن  ال 
موا  ا منهم قدَّ طاملا اأنَّ اأبناَءها باقون، طاملا اأّن بع�شً
ما هو خالٌد حّتى واإن رحلوا. كيف تنتهي الق�شية، 
وكلُّ فل�شطيني، اإّما ثورٌي اأو ثوريٌة منا�شلة، اأٌب اأو 

اأُمٌّ مكافحة، ُمبدٌع اأو مبدعٌة ملتزمٌة بق�شّيتها؟!
منها  ا�شتوحى  فل�شطني"  يف  ال�شم�ض  "خطوط 
متاري  فالدميري  الفل�شطيني  الت�شكيلي  الفّنان 
وِعلم  الت�شكيل  فنِّ  بني  جمَع  كفّنان  لوحاته 
والفيزياء  الفوتوغرايف  والت�شوير  اخلطوط 
اآب  من  الثامن  يف  متاري  وّدعنا  والريا�شيات. 
م�شواًرا من عقوِد  َم  ُيقدِّ اأن  قبل  لي�ض  لكن   ،2017

االإبداع الالمتناهي.
ا�صٌم باٍق..

لكنَّ  ِقّلٌة،  الت�شكيلي  الفن  ُمريدي  اأّن  �شحيح 
لقد  العاملية.  اإىل  و�شَل  الفن  هذا  يف  متاري  ا�شَم 
الجًئا  عمره  من  عقود  خم�شة  نحو  متاري  ق�شى 
اإاّل  يكن  اأنَّه مل  اليابانية طوكيو، غري  العا�شمة  يف 
فل�شطينيًّا يف نخاع اإبداعه، وبني اأ�شابعه التي ر�شَم 
ينغر�ض  الذي  احللم  هذا  العودة،  حلم  نبَت  بها 
يف  ليم�شي  الفل�شطينيني  الالجئني  كلِّ  �شرايني  يف 
الدم، واإن جفَّ فاإىل الرتاب العودة، ومنها النداء 
لفل�شطني، كما ينادي اليوم متاري وهو يف مرقده يف 
طوكيو. والكرة االأر�شية مليئة مباليني من جثامني 
ها  لكنَّ الرتاب  حتت  هامدة  جثامني  الالجئني، 
فل�شطني،  ا�شم  جبينها  فعلى  اال�شتكانة،  ترف�ض 
ويف قلبها حلم العودة، وكاأنَّها تقول "احملوين اإىل 

فل�شطني ولو كنُت عظاًما"، كما قاَل متاري.
اللوحات  مئات  تركت  ها  لكنَّ الرتاب،  حتت  جثة 
االخرتاع  وبراءات  الفوتوغرافية  ور  وال�شُّ
بني  عالًيا  متاري  ا�شَم  معها  لتخطُّ  واالأبحاث، 

ة الفل�شطينية العظيمة. ُمبدعي االأُمَّ
حمّطات..

 ،1942 عام  القد�ض  يف  متاري  فالدميري  ُوِلَد 
اإىل   1948 العام  ُثّم جلاأ يف  اهلل،  رام  وترعرَع يف 
اجلامعة  يف  والفيزياء  الفن  در�َض  حيُث  بريوت، 
االأمريكية بني عاَمي 1957 و1961، وانتقل بعدها 

يف  مارتني"  "�شانت  مدر�شة  يف  الفنون  لدرا�شة 
لندن. تعّذرت عليه العودة اإىل فل�شطني بعد العام 
تاريخ  در�َض  وهناك  طوكيو،  اإىل  فلجاأ   ،1967
الفل�شطينية  الثقافتني  بني  باجلمع  ليقوم  اليابان، 
واليابانية، اإن كان يف اأعماله الفنية، اأو يف مقاالته 
َعِمَل  كما  والرتاث.  والتاريخ  الفن  يف  البحثية 
كمذيع باللغة العربية يف اإذاعة طوكيو، ليتحّول اإىل 
�شخ�شية تنذر نف�شها لبلدها مبا اأوتيت من مهارات 
الت�شكيلي واخلط والت�شوير الفوتوغرايف  يف الفن 

والبحث الِعلمي والعمل االإعالمي.
القد�ص.. ال�صم�ص

ت�شكيليًّا،  فّناًنا  فقط  يكن  مل  باأنَّه  متاري  متيَّز 
ا،  اأي�شً الطباعة  يف  ا  وخُمت�شًّ خطوط  عامل  ا  واإمنَّ
براءات يف اخلط  اأكرث من ع�شر  على  وقد ح�شَل 
املعروف  القد�ض"  "خط  َم  �شمَّ حيُث  والطباعة، 
العربي.  اخلط  َر  وطوَّ  1963 العام  يف  بو�شوحه 
فمن  اأعماله،  جمَمل  يف  اأثرها  للقد�ض  كان  وقد 
ا�شتوحى خطوط لوحاته، وكذلك  خطوط �شم�شها 
خطوط  من  التجريدي  الفن  َل  حوَّ اإذ  ماته،  جم�شَّ
مات، واخرتَع اآلة الطباعة ثالثية االأبعاد  اإىل جم�شَّ
يف  "املج�ّشمات  يقول:  وكان   ،1964 العام  يف 
لوحاتي كاالأج�شام الرا�شخة يف القد�ض، املنغر�شة 

يف االأر�ض".
اأبرز اأعماله

لتماري اأعمال يف الفنِّ التجريدي ال�شريايل، منها: 
جمموعة "االأزرق احلقيقي"، "هلو�شات ب�شرية"، 
فيلم  اإخراج  يف  �شارَك  كما  ينت�شر"،  "االأحمر 
وثائقي عن القد�ض عقب النك�شة يف العام 1967، 
وكذلك مار�ض فن الت�شوير الفوتوغرايف يف كتاب 
و�شاتيال"،  �شربا  مذبحة  عن  فوتوغرافية  َور  "�شُ
ولديه جمموعة "ر�شوم االأطفال يف زمن احلرب"، 
باالإ�شافة اإىل لوحات اأخرى ومقاالت بحثية يف الفن 

الت�شكيلي وعلوم الفيزياء والريا�شيات والرتاث.
عائلة متاري

عّدة  تلمع  متاري،  فالدميري  اإىل  باالإ�شافة 
ف�شقيقته  الفن،  عامل  يف  متاري  اآل  من  اأ�شماء 

�شقيقته  ا  اأمَّ مثله،  ت�شكيلية  فّنانة  متاري  فريا 
االأوبرا  انة  بفنَّ َبت  ُلقِّ اأوبرا  فمغنية  متاري  تانيا 
فاإنَّ  وبدورها  الع�شرين،  للقرن  الفل�شطينية 
ابنته مرمي متاري فّنانة اأوبرا، وعلى الرغم من 
والدتها،  من  اأخذتها  التي  اليابانية،  مالحمها 
د  فاإنَّها حتمل ر�شالًة فل�شطينيًة خال�شًة، لُتج�شِّ
هذه العائلة مثااًل لالأ�شرة الفل�شطينية املنت�شرة 
يف بقاع االأر�ض حاملًة بلدها على كتَفي عزمها 

واإبداعها.
الفن، الوعي، الذاكرة

بو�شفه  الر�شم  يرى  متاري  فالدميري  كان 
على  واحلفاظ  الوعي  وت�شكيل  للتعلُّم  اأداًة 
الق�شية  اأّن  دوًما  د  يوؤكِّ اأن  يريد  وكان  الذاكرة، 
الفل�شطينية را�شخة من ال�شم�ض وخطوطها اإىل 
لوحاته  املائية يف  االألوان  مزَج  كما  املج�ّشمات، 
الوجع واالأمل.  َتي  الواقع بني دفَّ باأ�شلوب يعك�ض 
ُخّطت  قد  الفل�شطينية  الق�شية  تكون  وبذلك 
فالدميري  اأعالمه،  اأ�شهر  عرب  الت�شكيلي  بالفن 
الراقي،  الفن  هذا  يف  مكانة  لتتبّواأ  متاري، 
ينت�شر"  "االأحمر  كاأعمال متاري  ناب�شة  ق�شية 
دُم  هو  االأحمر  حيُث  احلقيقي"،  و"االأزرق 
الت�شحية، واالأزرق �شماء القد�ض واإليها العودة، 
ُتبلور  التي  واأ�شكال وبحوث وخطوط، هي  رموز 
واأُّمتها  الفل�شطينية  الق�شية  ف�شيف�شاء  ت�شكيلة 

اجلّبارة.

تقرير: حممد مطاوع

فالدميري متاري
من ال�سم�س.. اإىل العاملية!
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ال�شعب  لنكبة  ال71  الذكرى  حتل  اليوم 
عنها  جنم  والتي  الفل�شطيني،  العربي 
ال�شعب  وطرد  ت�شريد  االأول  النقي�شان، 
الفل�شطيني،  والوطن   االأر�ض  �شاحب 
اإ�شتعماري،  م�شطنع  كيان  اإن�شاء  والثاين 
اأنقا�ض  على  ال�شهيونية  اإ�شرائيل  هو 
وح�شارته،  وتاريخه،  وم�شاحله،  االأول، 
وم�شتقبله. النقي�شان الظامل واملظلوم، هما 
قررت،  غا�شمة،  اإمربيالية  قوى  قرار  نتاج 
)االإخوان  ال�شهيونية  اأداتها  واأنتجت 
مقومات  لها  وهياأت  ال�شهاينة(،  اليهود 
امل�شروط  غري  والدعم  والتطور،  الوجود، 
ال�شيا�شية  واالإمكانيات  وال�شالح  باملال 
وغذت  واالإقت�شادية  والديبلوما�شية 
ومهدت  واملعلنة،  الدفينة  الدينية  النزعات 
الغريب  اجل�شم  لوالدة  والرتبة  الطريق 
جت�شيدا لقرار موؤمتر هرني كامبل نربمان 
بيكو  �شايك�ض  واإتفاقية   ،1907  /1905
1916، ووعد بلفور امل�شوؤوم 1917. ويف ذات 
ال�شخ�شية  باإعدام  قرارًا  اأخذت  الوقت، 
من  ونزعها  الفل�شطينية،  الوطنية  والهوية 
غياهب  يف  واإلقائها  تربتها،  من  جذورها، 
الف   950 و�شردت  والدويل،  العربي  التيه 

فل�شطيني عربي اإىل املجهول 
مل  الراأ�شمايل  الغربي  االإعدام  قرار  لكن 
عن  الفل�شطيني  الراأ�ض  ف�شل  من  يتمكن 
يتمكن  ومل  والهوية.  والوطن  االأر�ض  ج�شد 
رغم  اجلدد،  امل�شتعمرون  ال�شهاينة، 
الراأ�شمايل  الغربي  واالإ�شناد  الدعم  كل 
واملفربكة  الزائفة  روايتهم  مترير  من 
رحالهم  بدايات  حطوا  انهم  مع  والبالية، 
انهم  اإالآ  القرن،  اأكرث من  قبل  االأر�ض  على 
م�شروعهم  وجتذير  تعميم  من  يتمكنوا  مل 
قاعدته  بقيام  تاأ�شل  الذي  االإ�شتعماري، 
وموجات  االإ�شتعمارية،  اإ�شرائيل  املادية، 
حتى  تتوا�شل  والتي  املتالحقة،  الهجرة 
واإقامة  القوانني،  و�شن  هذا،  الدنيا  يوم 
اإقت�شاد دولة متقدم، وحماالوت خلق ثقافة 

وبناء  امل�شتعمرين،  ملجتمع  م�شرتكة جامعة 
هياكل دولة معا�شرة. ملاذا؟ وما هي ا�شباب 
عدم  اأوال  منها:  عوامل،  عدة  هناك  ذلك؟ 
التمكن من الت�شفية الكاملة لل�شعب العربي 
مع  االأمريكيون  فعل  كما  الفل�شطيني، 
نفي  من  التمكن  عدم  ثانيا  احلمر؛  الهنود 
الفل�شطينية  والهوية  وال�شخ�شية  احل�شور 
امل�شروع  عليها  اأقيم  التي  االأر�ض،  عن 
ثالثا  االإ�شرائيلي؛  االإ�شتعماري  الكولونيايل 
الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  ابناء  رف�ض 
امل�شروع  اأ�شحاب  مل�شيئة  االإ�شت�شالم 
ومن  الأ�شحابهم،  وال  الغربي،  الراأ�شمايل 
لف لفهم من عرب و�شهاينة وغريهم؛ رابعا 
اإ�شتعادة الفل�شطيني زمام املبادرة بالدفاع 
البحث  عرب  الوطني  وم�شروعه  هويته  عن 
املقاومة  م�شاريع  خالل  من  الذات  عن 
امل�شلح؛  الكفاح  راأ�شها  وعلى  املختلفة 
التحرر  حركة  قوى  واإ�شناد  دعم  خام�شا 
الوطني  للن�شال  واالأممي  والقومي  الوطني 
الفل�شطيني، وللحقوق امل�شروعة له يف ار�ض 
وطنه؛ �شاد�شا وجود و�شدور قرارات اأممية 
عديدة توؤكد حق ال�شعب العربي الفل�شطيني 
يف اأر�ض وطنه، بدءا من وعد بلفور نف�شه، 
ثم قرار االإنتداب الربيطاين )بغ�ض النظر 
عن ال�شيغ امللتب�شة، التي مت فيها احلديث 
عن وجود ال�شعب الفل�شطيني(، ثم الكتاب 
الثورة  وقبلها   ،1937 بيل  للجنة  االأبي�ض 
وبعدها   ،1939  /1936 الكربى  ال�شعبية 
قرار التق�شيم 181، وقرار 194، وغريها من 
القرارات، التي بلغت حتى االآن 726 قرارا 
من اجلمعية العامة، و86 قرارا من جمل�ض 
االأمن الدويل؛ �شابعا اإتفاقية او�شلو على كل 
ما فيها من مثالب ونواق�ض وعيوب، حملت 
يف  الفل�شطينية  للحقوق  تاأكيدا  طياتها  يف 
غباء  ثامنا  الفل�شطينية؛  العربية  االأر�ض 
االإ�شرائيلي  االإ�شتعمار  واإغرتاب  وق�شور 
ان  من  متكنه  وعدم  القائم،  الواقع  عن 
العربي،  املحيط  يف  طبيعيا  ج�شما  يكون 

املنطقة من حمله،  وعدم متكن حلفائه يف 
املنظومة  و�شط  له  والتاأ�شيل  وتعميمه، 
ال�شعبية وحتى الر�شمية العربية، حتى انه، 
كان ومازال يعترب نف�شه جزءا من املنظومة 
ال�شرق  قلب  يف  يعي�ض  وهو  االأوروبية، 
العربي، فلم يتمكن من متثيل دور قرا�شنة 
العم �شام يف ذبح الهنود احلمر، ومل يتمكن 
ا�شري  وبقي  طبيعيا،  ج�شما  يكون  ان  من 
برناجمه وبرنامج القائمني عليه من الغرب 
عملية  الإية  طاردان  وكالهما  الراأ�شمايل، 
وه�شا�شة  بوؤ�ض  عن  النظر  بغ�ض  تاأ�شيل، 
واإنق�شام  العربي،  الر�شمي  الو�شع  وانهيار 
واإ�شدار  الفل�شطينية،  ال�شاحة  وت�شرذم 
"قانون القومية االأ�شا�ض للدولة اليهودية"، 
عن  ال�شهيوين  وفريقه  ترامب  واإعالن 
للم�شروع  هدم  عوامل  كلها  القرن،  �شفقة 
للمراقب من  يبدو  قد  ما  ال�شهيوين، رغم 

ملعان له يف حلظة االأنهيار املعا�شة. 
النكبة الفل�شطينية يف عامها ال71 توؤكد ان 
لل�شقوط  اآيل  ال�شهيوين  امل�شروع  م�شتقبل 
املعطيات  وفق  االآن  انه  مع  والتال�شي، 
القمة.  اإىل  بالو�شول  ذروته  بلغ  التاريخية 
والالم�شتقرة،  املتاأرجحة،  القمة  انها  غري 
الغطر�شة  جنون  اإ�شتعار  عن  والكا�شفة 
روؤى  مع  املتالزمة  والفا�شية،  والعن�شرية 
وفا�شلة،  غبية  ودنيوية  دينية  ترامبية 
عام  م�شى  ال�شفقة  اأن  رغم  ومهزومة، 
ون�شف على ال�شروع بتطبيقها على االأر�ض، 
الواقع  يف  الدامغة  احلقائق  تتجاهل  الإنها 
للفل�شطيني �شاحب االأر�ض والتاريخ والهوية، 
ا�شكالها،  بكل  باملقاومة  امل�شروع  واحلق 
الدولية،  ال�شرعية  قرارات  مع  واملن�شجم 
رغم  ال�شالم،  بخيار  واملتم�شك  واملنادي 
االأمريكيني  وحلفائهم  االإ�شرائيليني،  تنكر 
غري  ال�شعيف،  انه  مع  العامل،  وهذا  له. 
انه العامل االأهم يف معادلة ال�شراع، ودونه 

تبقى كل امل�شاريع �شفرًا على ال�شمال. 
بقلم: عمر حلمي �لغول

�لنكبة تزد�د عاما �آخر
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