
�آب  2019 �لعدد355  جملة �صهرية ت�صدر عن �إعالم حركة "فتح" / لبنان





3

املرا�سالت
الربيـد الإلكـرتوين:

fateh.lebanon@hotmail.com

fateh.lebanon@gmail.com

املوقـع على الإنـرتنـت:
www.falestinona.com

الهاتـف: 009613005401

ــدء
يف الب

حمّمد ربيع علّيان، طفٌل فل�صطينيٌّ من بلدِة �لعي�صوّيِة �ملَْقِد�صّيِة، مْل ُيكِمْل َبعُد عاَمُه �خلام�َس، 
حفّينَي �مل�صلَّحنَي باآالِت �لت�صويِر،  يت�صّبُث بَيِد و�لِدِه، وال يدري ملاذ� َيتجْمَهُر حوَلُه كلُّ هوؤالِء �ل�صّ
وملاذ� كلُّ هذ� �لَقلَِق �لذي يلم�ُصُه يف كفِّ �أبيه. ال َيفَهُم حمّمُد معنى كلمِة "��صتجو�ب"، لكّنُه َي�صعُر 

بالقّوِة الأّن و�لَدُه ُيظّلُلُه ُبحبِِّه، وُيطمئُنُه ب�صر�ِء كّميٍة من �حللوى �أكرَث مَن �ملعتاد.
هْل هناَك دولٌة يف �لعامِل كّلِه ت�صتدعي للتحقيِق طفاًل مل ُيكِمْل عاَمُه �خلام�َس؟ نعم، �إّنها دولُة 
عذ�باِت  �الأو�صِط" و"وريُث  �ل�صرِق  يف  �لدميقر�طّيِة  "و�حُة  �الإ�صر�ئيلّي،  و�ال�صتيطاِن  �الحتالِل 
�ليهوِد و�آالِمِهم". كلَّما ظنَّ �لعامُل �أّن �إ�صر�ئيَل قْد و�صلَْت بوح�صّيِتها �إىل �حَل�صي�ِس ُيفاِجئُه قادُتها 
ُب مَن �الإدماِن على �لقتِل و�الإرهاِب و�متهاِن �لكر�مِة �الإن�صانّية. فبْعَد  �أّن َلَديِهم َمزوًنا ال ين�صَ
�أياٍم معدود�ٍت مْن جرميِة �لتطهرِي �لعرقّي يف و�دي �حلم�س يلجاأ "�ملخّططوَن �ال�صرت�يجّيوَن" 
َت �أنقا�ِس  يف دولِة �الحتالِل �إىل ��صتهد�ِف �الأطفاِل، لي�َس بالقْن�ِس �أو باحَلْرِق �أحياًء �أو بالّدفِن َتْ
ا باللجوِء هذِه �ملَّرَة �إىل �الإرهاِب �لنف�صيِّ �لذي َيهِدُف �إىل  دونا د�ئًما، و�إنَّ �لبيوِت �ملدّمرِة كما عوَّ

ْعِب يف �أو�صاِلهم و�بتز�ِز عائالِتهم.. َك�ْصِر �إر�دِة �الأطفاِل وبثِّ �لرُّ
 لن َتنَي �إ�صر�ئيُل مْن معرَكِتها مَع �لطفِل حمّمد �صوى �خليبِة و�لهزميِة، فكما �أّن جر�ئَمها مل 
ُر �ملحّقَق �الإ�صر�ئِيليَّ �لذي تخلَّى عن �َصرِفِه و�إن�صانّيِتِه  َتك�ِصْر عزميَة �لِكباِر مْن �أبناِء �صعِبنا، ُنَب�صِّ
ُدُه هذ� �لطفُل و�أقر�ُنُه  عندما "��صتجوَب" �لطفَل حمّمد، �أّن َم�صرَيُه وم�صَتْقَبَل َدولِتِه كّلها �صُيحدِّ

رُّ �إ�صر�ئيُل على �أْن تكوَن كر�هّيُتُهم لها خياَرُهم �لوحيَد. ْن ُت�صِ ِمّ
يف �لثالثنَي من متوز/ يوليو 2019 دخَل �لفل�صطينيُّ حممد ربيع علّيان �لتاريَخ مْن �أْو�صِع �أبو�ِبِه 
�ل�صغريِة  بَيدِه  �إ�صر�ئيَل  َجرَّ  طفٌل  �صيا�صّيٍة.  الأ�صباٍب  للّتحقيِق  َيخ�صُع  �لتاريِخ  يف  طفٍل  غِر  كاأ�صْ

و�أْدَخلَها عاريًة �إىل َقَف�ِس �التِّهاِم كنظاٍم ُعن�صريٍّ ال مَيِلُك ِمثقاَل َذّرٍة مَن �الأخالق. ر�س
لفه
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 قر�رنا �النفكاك عن �الحتالل، و�الأر�ُس لنا

�صيدم: �صفقة �لقرن بد�أ تنفيذها يوم �أعلن تر�مب �لقد�س عا�صمًة لـ)�إ�صر�ئيل(

دتها �صالبة �ملوقف �لفل�صطيني ور�صة �ملنامة.. �أ�صغاُث �أحالم بدَّ

ى من �ّتفاق �أو�صلو و�د �حلم�س.. )�إ�صر�ئيل( تهدم ما تبقَّ

تلُّ �لزعرت..  جمزرٌة حّية يف قلوب َمن عاي�صوها

�ليد �لعاملة �لفل�صطينية و�القت�صاد �للبناين

تقنني �لكلفة مطلوٌب �الآن... و�إىل حني

ُم )�إ�صر�ئيل( طفٌل فل�صطينيٌّ ُيَقزِّ
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وفيما يلي ن�س كلمة الرئي�س:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

َ َعَلى  ُهْم ُظِلُموا َواإِنهَّ اهللهَّ )اأُِذَن ِللهَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِباأَنهَّ
ِذيَن اأُْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهم ِبَغْيِ  ِرِهْم َلَقِديٌر الهَّ َن�سْ

(، �سدق اهلل العظيم. َحقٍّ
�سعبنا الفل�سطيني العظيم يف الوطن وال�ستات، 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
االحتالل  دولة  عليه  اأقدمت  ما  �سوء  يف 
االإ�سرائيلي من تدمٍي للع�سرات من بيوت اأهلنا 
يف القد�س ال�سرقية عا�سمة دولة فل�سطني االأبدية 
وت�سريد مئات املواطنني االآمنني من �سور باهر 
خرق  يف  ماأوى،  بال  اأ�سبحوا  الذين  وغيها، 
-كعادتها-  الدويل  للقانون  وا�سح  اإ�سرائيلي 
عة بيننا  وخرق لل�سرعية الدولية واالتفاقات املوقهَّ
وبينها، االأمر الذي ال ميكن ت�سنيفه اإالاّ باعتباره 
االإن�سانية ال ميكن  تطهًيا عرقًيا وجرمية �سداّ 
العرقي  التطهي  م�ساألة  اأناّ  مع  عليها،  ال�سكوت 
انتهت من كل العامل بعد جنوب اإفريقيا اإالاّ اأناّها 

بقيت لالآن يف )اإ�سرائيل( برعاية اأميكية.
وعذابات  واأ�سرانا  وجرحانا  ل�سهدائنا  ووفاًء 
يف  احتالل  اأطول  حتت  يعي�س  الذي  �سعبنا 
تاريخنا املعا�سر، يف اأر�س دولة فل�سطني املحتلة 
مكان  كل  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وبا�سم 
وحقهم يف العودة اإىل ديارهم، نقولها بو�سوح: 
اإناّنا لن نر�سخ لالإمالءات وفر�س االأمر الواقع 
على االأر�س بالقوة الغا�سمة وحتديًدا يف القد�س 
مقد�سة،  كلاّها  الفل�سطينية  االأر�س  وغيها، 
بقية املدن والقرى ال تقلُّ تقدي�ًسا عن القد�س، 
امْلَ�ْسِجِد  َن  ِماّ َلْياًل  ِبَعْبِدِه  اأَ�ْسَرى  اَلاِّذي  )�ُسْبَحاَن 

َباَرْكَنا  اَلاِّذي  ى  ااْلأَْق�سَ امْلَ�ْسِجِد  اإِىَل  َراِم  اْلَ
َحْوَلُه(، فكل فل�سطني اأر�س مباركة.

لالإمالءات  نر�سخ  لن  اإنهَّنا  بو�سوح:  نقولها 
وفر�س االأمر الواقع على االأر�س بالقوة الغا�سمة 
دولة  به  تقوم  ما  كل  واإن  القد�س،  يف  وحتديًدا 
االحتالل فيها من اإجراءات غي �سرعي وباطل 

باطل باطل.

�سيا�ساتها  خالل  ومن  االأميكية  االإدارة  اإنهَّ 
املنحازة الإ�سرائيل وحماوالتها تغيي املرجعيات 
الغطاء  ر  توفِّ القرن،  �سفقة  بتمرير  الدولية 
االأمر  �سعبنا،  �سد  االإ�سرائيلية  لالنتهاكات 
الذي رف�سناه و�سوف ن�ستمر يف رف�سه التزاًما 
ا بالقانون الدويل وقرارات ال�سرعية الدولية  مناّ
ُيف�ِسل �سعبنا  وم�سلحة �سعبنا وحقوقه، و�سوف 
الفل�سطيني ب�سموده ومقاومته ال�سعبية ال�سلمية 
حدٍّ  على  واالأميكيَة  االإ�سرائيليَة  املخططاِت 

�سواء.
ومهما طال الزمن اأو ق�سر، ف�سوف يندحر هذا 

ت�ستقل  و�سوف  اأر�سنا  عن  البغي�س  االحتالل 
دولتنا العتيدة باإذن اهلل. فال �سالم وال اأمن وال 
ينال  اأن  دون  العامل  وكل  منطقتنا  يف  ا�ستقرار 

ال�سعب الفل�سطيني حقوقه الكاملة.
نا نعيد التاأكيد مرة اأخرى  ويف هذا ال�سياق، فاإنهَّ
دولة  ِبا�سم  بالديث  اأحًدا  �س  نفوِّ مل  باأنهَّنا 
املمثِّل  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  فل�سطني 
ال�سرعي والوحيد ل�سعبنا الفل�سطيني، ال�سرعي 
اإخوتنا  ة العربية  والوحيد لي�س لنا �سريك، االأُماّ
الفل�سطينية،  الق�سية  يف  م�سلحة  واأ�سحاب 

نا نحن اأ�سحاب القرار االأول. لكنهَّ
ر  التنكُّ رت  قراّ االإ�سرائيلي  االحتالل  �سلطة  اإنهَّ 
وفًقا  التزامات  من  عليها  ترتهَّب  ما  جلميع 
قتل  توا�سل  حيث  معها،  عة  املوقهَّ لالتفاقات 
املواطنني الفل�سطينيني واعتقالهم وهدم بيوتهم 
وم�سادرة اأرا�سيهم، اإ�سافة اإىل اإغالق الطرق 
ع  تقطاّ التي  اجلدران  وبناء  الواجز  مبئات 
�سيا�سة  وفر�س  الفل�سطينية،  االأر�س  اأو�سال 
نبذها  التي  "االأبرتهايد"  العن�سري  الف�سل 
العامل اأجمع. هذا "االأبرتهايد" الذي انتهى منذ 
ثالثني عاًما من كل العامل ما زال هنا مرعيًّا من 
ِقَبل اأميكا. واأخًيا ممار�سة القر�سنة لالأموال 

الفل�سطينية.
ومن ناحية اأخرى، توا�سل قطعان امل�ستوطنني، 
مدعومًة بدولة االحتالل، االعتداءات على اأرواح 
وقراهم،  مدنهم  يف  �سعبنا  اأبناء  وممتلكات 
وعلى مقد�ساتنا امل�سيحية واالإ�سالمية وبالذات 
امل�سجد االأق�سى املبارك، وكني�سة القيامة، وهو 
اأمر ال ميكن ال�سكوت عليه. و�سعبنا يجب اأن ال 

الرئي�س حممود عّبا�س: 
عة مع اجلانب الإ�سرائيلي قرَّرنا وقَف العمِل بالتفاقات املوقَّ

عة مع اجلانب الإ�سرائيلي،  رت وقَف العمل بالتفاقيات املوقَّ ا�ص اإنَّ القيادة قرَّ قال فخامة رئي�ص دولة فل�سطني حممود عبَّ
وت�سكيل جلنة لتنفيذ ذلك، عماًل بقرار املجل�ص املركزي.

واأ�ساف �سيادته عقب اجتماع القيادة الذي عقد، م�ساء اخلمي�ص 25-7-2019، يف مقرِّ الرئا�سة مبدينة رام اهلل، "لن 
نر�سَخ لالإمالءات وفر�ص الأمر الواقع على الأر�ص بالقّوة الغا�سمة وحتديًدا يف القد�ص، وكل ما تقوم به دولة الحتالل 

غري �سرعي وباطل".

ال�سّيد الرئي�س:
نقوُل لإخواننا يف غزة: اآن الأوان 

لتطبيق اّتفاق 2017 اأنتم 
من بادر للبدء باحلوار، وم�سر 

م�سكورة رعت هذا احلوار 
والعرب كلهم موافقون على هذا 
التفاق 2017، نّتفق ثم ُنطّبقه
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ي�سكت عنه، و�سعبنا يجب اأن مينعه بكل الو�سائل 
امل�سروعة، يجب اأن يقف يف وجه كل من يريد اأن 

يعتدي علينا، كفى كفى كفى.
لل�سالم  ممدودة  زالت  وما  كانت  اأيدينا  اإنهَّ 
والعادل  ال�سامل  بال�سالم-  نوؤمن  -الأناّنا 
من  حال  باأي  يعني  ال  هذا  ولكنهَّ  والدائم، 
اأو  القائم  الو�سع  با�ستمرار  نقبل  نا  اأنهَّ االأحوال 
اال�ست�سالم لل�سيا�سات واالإجراءات االحتاللية، 
نتعاي�س  ولن  ن�ست�سلم،  لن  اأناّنا  التاأكيد  د  واأُجداّ
اأو  القرن  نت�ساوق مع �سفقة  ولن  االحتالل،  مع 
م�سميات  العار-كلاّها  �سفقة  اأو  القرن  �سفعة 
للبيع  لي�ست  والقد�س  ففل�سطني  واحد-،  ال�سم 
�سركة  يف  عقارات  �سفقة  ولي�ست  واملقاي�سة 

عقارات.
اإىل  يقف  َمن  كلهَّ  فيه  ن�سكر  الذي  الوقت  ويف 
نيل  اأجل  من  العامل  و�سعوب  دول  من  جانبنا 
ل  بتحمُّ الدويل  املجتمع  ُنطالب  نا  فاإنهَّ حقوقنا، 
على  االإ�سرائيلي  العدوان  ردع  يف  م�سوؤولياته 
�سعبنا واإنهاء احتالله لدولتنا، وذلك بتنفيذ ما 

اتاّخذه من قرارات بهذا ال�ساأن.
باالأم�س كان هناك اجتماع مبجل�س االأمن، 14 
بلغة وحدها،  واأميكا تكلمت  بلغة  دولة تكلمت 
الفل�سطينيون  ليقول:  غرينبالت  ويخرج 
املعزول.  هو  من  اأعرف  اأن  اأريد  اأنا  معزولون، 
اأم  دولة   14 اأمام  هم  هل  هم؟  اأم  نحن  هل 
دولة   135 معنا  ونحن  دولة.   14 ومعنا  نحن 
)جمموعة ال77 وال�سني( نرتاأ�سها، و140 دولة 
نحن  هل  عزلة؟  يف  الذي  هو  من  بنا.  تعرتف 
نريد  العامل:  لدول  نقول  اأميكا؟ ومع ذلك  اأم 

عماًل، ن�سكركم على موقفكم من روؤية الدولتني 
خطوات  نريد  لكن   1967 وحدود  واالحتالل 
عملية ولو مرة واحدة لتنفيذ القرارات االأممية 

�سواء يف جمل�س االأمن يوجد 86 قرارا، اختاروا 
العامة  اجلمعية  قرارات  اأو  ونفذوه.  قرار  اأيهَّ 
ذوه، لكن لالأ�سف  700 قرار اأياّ قرار خذوه ونفِّ
مل ينفذ اأي قرار، ويف الوقت ذاته نتحدث عن 
اأن  اأعتقد  الدولية  والعدالة  الدولية  ال�سرعية 

هذا اأمر ال ميكن قبوله يف القرن الـ21.
لتطبيق  االأوان  اآن  غزة:  يف  الإخواننا  ونقوُل 
بالوار،  للبدء  بادر  من  اأنتم   2017 اتاّفاق 

وم�سر م�سكورة رعت هذا الوار والعرب كلهم 
ثم  نتاّفق   ،2017 االتفاق  هذا  على  موافقون 
ُنطباّقه، عندما نقول نريد اأن نواجه )اإ�سرائيل( 
اأفهم  اأنا  من؟  ومع  اأين؟  اأنتم  جميعها.  بقوانا 
لكن  التحرير  منظمة  يف  املنخرطة  املنظمات 
اجتماع  ماأ�ساة  اإىل  نعود  اأن  نريد  اأين؟ ال  اأنتم 
مبنظمة  االعرتاف  رف�ستم  عندما  مو�سكو 
التحرير الفل�سطينية وت�ساوقتم مع )اإ�سرائيل( 
دولتني  عن  ث  يتحداّ كله  العامل  الأنهَّ  واأميكا. 
والعامل   2334 القرار  على  موافق  كله  والعامل 
كله موافق على قرارات اجلمعية العامة بدولة 
مراقب.  ع�سو  على  ح�سلنا  اأن  منذ  فل�سطني 
َمن  مع  التحرير.  مة  ملنظاّ ال  تقولون  واأنتم 
للم�سالة  ممدودة  يدي  زالت  ما  تقفون؟ 
واأريد امل�سالة ويل م�سلحة باأن تكون هناك 
ا اأن نبقى هكذا ونتكلهَّم عن اأ�سياء  م�سالة. اأماّ
جانبية، عن اأ�سياء فرعية، عن اأ�سياء هام�سية، 

اأعتقد اآن االأوان الأن نكون اأكرث جدية.
اليوم  القيادة  اجتماع  يف  جرى  ما  �سوء  وعلى 
االحتالل  �سلطة  اإ�سرار  واأمام  مداوالت،  من 
ر جلميع االتفاقات املوقعة، وما يرتتهَّب  على التنكُّ
القيادة  قرار  عن  نعلن  التزامات،  من  عليها 
اجلانب  مع  عة  املوقاّ باالتفاقات  العمل  وقف 
االإ�سرائيلي والبدء بو�سع اآليات -ابتداء من يوم 
غد- ت�سكيل جلنة لتنفيذ ذلك، عماًل بقرارات 

املجل�س املركزي الفل�سطيني.
الهَِّذيَن  اأَيَُّها  )َيا  الرحيم:  الرحمن  اهلل  ب�سم   
 َ اهللهَّ ُقوا  َواتهَّ َوَراِبُطوا  اِبُروا  َو�سَ وا  ِبُ ا�سْ اآَمُنوا 

َلَعلهَُّكْم ُتْفِلُحوَن(. �سدق اهلل العظيم.

ال�سّيد الرئي�س:
 لن نر�سَخ لالإمالءات وفر�س 

الأمر الواقع على الأر�س بالقوة 
الغا�سمة وحتديًدا يف القد�س

ال�سّيد الرئي�س:
 نريد خطوات عملية وتنفيذ 
القرارات الأممية على الأر�س 

ولو ملرة واحدة

ال�سّيد الرئي�س:
 القد�س لي�ست �سفقة عقارية 

يف �سركة عقارات



دولة  رئي�س  عبا�س  حممود  الرئي�س  قرارات  اإنهَّ 
دولة  مع  عة  املوقهَّ باالتفاقات  العمل  بوقف  فل�سطني 
لت حلقة مف�سلية يف العمل الوطني  االحتالل، �سكهَّ
وكانت  املحتلة.  املناطق  يف  خا�سة  الفل�سطيني، 
املجل�س  مقررات  يف  ت  متاّ قد  النظرية  البداية 
يف  وتكررت   ،2015 العام  الفل�سطيني  املركزي 
ال�سارع  اأخرى.  مرًة  واملركزي  الوطني،  املجل�س 
اأن يقراأ التفا�سيل العملية  فًا  الفل�سطيني كان متلهاّ
هادئة  نار  على  ُو�سعت  التي  القرارات  هذه  ملثل 

نظرًا الأهميتها.
ترامب  م�سروع  يف  غرق  الذي  ال�سهيوين  الكيان 
بدقة  يراقب  كان  والت�سفوي،  التدميي  نتنياهو 
القيادات  عن  ت�سدر  التي  الت�سريحات  وحذر 
الفل�سطينية، ابتداًء من الرئا�سة، مرورًا باللجنتني 
التي  الفل�سطينية  والكومة  واملركزية،  التنفيذية 
حممد  الدكتور  بقيادة  ومتيٍُّز  بقوة  طريقها  ت  �سقهَّ

ا�ستية.
التي  بالت�سريحات  ت  اهتماّ ال�سهيونية  االأو�ساط 
اأ�سدرها الدكتور حممد ا�ستية والتي جاء فيها: "اإذا 
مل يتم التو�سل اإىل حل ي�ستند على مبداأ الدولتني 
اإ�سرائيل �ستعاين من موت دميوغرايف" وكان  فاإنهَّ 
عربية  اأَغلبية  هناك  اأن  اإىل  ي�سي  ا�ستية  الدكتور 
وهي  املتو�سط،  والبحر  االأردن  نهر  بني  فل�سطينية 
توؤكد اأن هناك 6.8 مليون عربي فل�سطيني، مقابل 
القنبلة  اأناّ  يعني  ما  وهذا  اإ�سرائيلي.  مليون   6.6
رت، فهي �ستكون ل�سالح  الدميوغرافية اإذا ما تفجهَّ

االأغلبية الفل�سطينية.
وهذا اخللل يف التوازن الدميوغرايف �سبهَّب وما يزال 
من  لالحتالل  وامل�ستقبلية  ة،  االآنيهَّ الادة  االأزمة 
التي متار�س  العربية،  املناطق  االأو�ساع يف  انفجار 
عليها الكومُة ال�سهيونية كافة اأ�سكال ال�سيا�سات 
ال�سراع  ح�سم  اإىل  طبعًا  والهادفة  العن�سرية، 
على  العن�سري،  ال�سهيوين  املجتمع  هذا  ل�سالح 

ح�ساب ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته العادلة.
االأرا�سي  يف  املنت�سرة  الفل�سطينية  االأغلبية  اإنهَّ 
باأر�سها  تتميهَّز  والتي  ًة،  كافاّ الفل�سطينية  العربية 
التاريخية رغم املجازر، ورغم الق�سف والتدمي، 
فهي  امليدانية،  واالغتياالت  االعتقاالت  ورغم 

تتميهَّز بجراأتها وقدرتها على املواجهات يف القد�س 
وحميطها، ويف كافة مناطق ال�سفة والقطاع.

دورها  وا�سلت  ال�سابة  االأجيال  اأنهَّ  اإىل  اإ�سافة 
وجنوده،  االحتالل،  �سد  وب�سرا�سة  ال�سدامي 
راقية،  هجوميًة،  عملياٍت  لوا  و�سجهَّ وم�ستوطنيه، 
االأمنية  الظروف  كل  رغم  ومميزة  وبا�سلة، 
اإىل  الو�سول  مبقدورهم  اأنهَّ  واأكدوا  اخلانقة، 
وا�سطياد  الع�سكريني،  ومواقع  امل�ستوطنني،  بيوت 
ال�سهيونية،  للقيادة  و�سلت  فالر�سالة  ال�سهاينة. 
تختار  اأن  وعليها  �سعبة،  اأمام خيارات  اليوم  وهي 
ا اأن تلتزم بقرارات ال�سرعية  واحدًا من اأمرين؛ فاإمهَّ
الدولتني،  حل  اإقامة  على  تن�س  التي  الدولية 
على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  بالدولة  واالعرتاف 
دولة  القد�س هي عا�سمة  واأنهَّ  العام 1967،  حدود 
ين�س  الذي   194 القرار  وتنفيذ  االأبدية،  فل�سطني 
الكيان  يبقى  اأن  واأما  والتعوي�س.  العودة  حق  على 
ال�سعب  حقوق  متجاهاًل  راأ�سه،  راكبًا  ال�سهيوين 
تدمي حقوق  ًا على  التاريخية، وم�سراّ الفل�سطيني 
الالجئني الفل�سطينيني، وال�سيطرة ال�سهيونية على 
الدولة  باإقامة  الكني�ست  لقرار  تنفيذًا  اأرا�سيهم، 
وهو  الفل�سطينية،  االأرا�سي  على  اليهودية  القومية 

بذلك كمن يحفر قبه بيده.
العدوان  عا�سرنا  الفل�سطيني،  ال�سعَب  نحن 
وع�سنا   ،1897 العام  منذ  املتوا�سل  ال�سهيوين 
كافة املراحل ال�سابقة، ومل ن�ست�سلم منذ وعد بلفور 
اجلائر  واالنتداب  بيكو،  و�سايك�س  البيطاين، 
واالأ�سود، الذي اأُ�س�س الإيجاد دولة لهوؤالء ال�سهاينة، 
الذين متهَّ جتميعهم من �ستى بالد العامل، بت�سجيع 
البيطاين،  واالنتداب  ال�سهيونية،  الركة  من 

ليقيموا دولة على اأر�سنا، وعلى اأنقا�س دولتنا.
والتي  العن�سري،  الكيان  هذا  مع  �سراعنا  جتربة 
ا�ستمرت ما يزيد على �سبعني عامًا، اأثبتت واقعيًا، 
وعلميًا، ومو�سوعيًا، وتاريخيًا اأن �سعبنا ال ي�ست�سلم، 
على  حقوقه  ين�سى  ولن  البي�ساء،  الراية  يرفع  وال 

اأر�سه مهما طال ال�سراع.
والنقا�س  ومت�سعب،  االأهمية  بالغ  املو�سوع  والأنهَّ 
االجتهادات،  د  حوله لن يهداأ، و�ستكرث وتتعد 
فاإنني  والتنظيمية،  ال�سيا�سية  اخللفيات  ح�سب 

�ساأذكر جمموعة نقاط جوهرية لها عالقة مب�ستقبل 
البحث، والتعاطي مع هذا املو�سوع:

الفل�سطينية  االأطراف  جميع  البداية  يف  اأواًل: 
خطوة  واعتبتها  و�سعادتها،  موافقتها  عن  ت  عبهَّ
انتقالية مهمة على طريق التخل�س من االحتالل، 
ولكن بع�س هذه االأطراف بداأ يعيد النظر يف راأيه 
اال�ستفهام،  عالمات  من  العديد  ويطرح  ال�سابق، 
وال�سكوك حول م�سداقية التنفيذ، وهذه املتغيات 
وفتور  امل�سالة،  خطوات  تباطوؤ  مع  ترافقت 
نيات  بوجود  يوحي  ا  ممهَّ الوطنية،  الوحدة  جت�سيد 
وهذه  واحدة،  فل�سطينية  كمنظومة  التعاون  لعدم 
عقدة نتمنى اأن يتم حلُّها يف املهد، قبل اأن تت�سمم 
العقدة  العقدة، هي  االأجواء. وحتى ال ت�سبح هذه 
الثمن  �سعبنا  ويدفع  النجار،  من�سار  تك�سر  التي 

غاليًا.
ثانيًا: على كافة االأطراف التي كانت تنادي بوقف 
اأ�سبح هذا  وقد  اأو�سلو،  اتفاق  قرارات  مع  التعامل 
املطلب فل�سطينيًا وطنيًا جامعًا، ترجمه الرئي�س اأبو 
ل  عة، و�سكهَّ مازن عمليًا، بوقف العمل باالتفاقات املوقهَّ
جلنة فل�سطينية لو�سع اآليات التنفيذ، وقد با�سرت 
د واملهم يف الوقت  عملها. هذا امل�سار اجلديد املعقهَّ
والتدقيق،  الرتكيز  اإىل  اجلميع  من  يحتاج  ذاته، 
واالآليات  املر�سومة،  اخلطط  لتنفيذ  والتعاون 
هو  ال�سهيوين  الكيان  اأن  اأر�سية  على  املو�سوعة، 
عدونا جميعًا، واأن التخل�س من االحتالل هو هدفنا 
االأ�سا�س، واأنهَّ حماية �سعبنا هي واجبنا املقد�س، واأن 
الدفاع عن مقد�ساتنا هي غايتنا ال�سامية. وبالتايل 
اأن  علينا  ولكْن  ُملِزم،  الرئي�س  قرارات  تنفيذ  فاإن 
مزروعة  عليها  �سن�سي  التي  االأر�س  باأنهَّ  ندرك 
اآخر،  لها  ولي�س  اأول  لها  العقبات  واأن  باالألغام، 
واأننا  املحرمات،  يف  دخلنا  ال�سهاينة  بنظر  الأننا 
ولذلك يجب  واملفاجاآت.  املتغيات  ن�سعى الإحداث 
وغ�سبنا،  نقدنا  ن�سبهَّ  واأن  اأواًل،  بع�سنا  نرحم  اأن 
ن�س مقد�ساتنا.  ونيان حقدنا على عدونا الذي يِداّ
اإىل  حتتاج  كما  وقت،  اإىل  حتتاج  اليوم  فم�سيتنا 
متاأنية  ودرا�سة  متبادلة،  وثقة  تفاهم  واإىل  ة،  َرويهَّ
لة، الأن الق�سايا املطروحة لها  من قبل اللجان امل�سكهَّ
اأبعاد تكتيكية، واأي�سًا لها اأبعاد ا�سرتاتيجية، وهذا 

 قرارنا النفكاك عن الحتالل، والأر�سُ لنا
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والت�ساور  والتجربة،  اخلبة،  اإىل  يحتاج 
الدائم، وتعزيز الثقة حتى نتجاوز القطوع 
مدار  على  �سيكون  ال�سراع  الأنهَّ  ال�سعب، 

ال�ساعة.
الرئا�سية  القرارات  هذه  بعد  نحن  ثالثًا: 
ب بها اجلميع، وعلى �سوء املمار�سة  التي رحهَّ
من  واالنتقال  التجارب،  وتقييم  العملية، 
مرحلة اإىل مرحلة، ومن ق�سية اإىل ق�سية، 
وحماولة تفكيك التعقيدات مبا ين�سجم مع 
قناعاتنا ال�سيا�سية، والوطنية، من اأجل اأن 
فاإناّه  التعقيدات،  م�ستنقعات  يف  نغرق  ال 
ح�ساباتنا  يف  دائمًا  ن�سع  اأن  علينا  يجب 
ويجب  االحتالل،  حتت  اأننا  اجلماعية، 
نيل  واأنهَّ  اال�ستقالل،  اإىل  ننتقل  اأن 
الو�سائل،  كل  ا�ستخدام  ي�ستوجب  الرية 
واالأ�ساليب التي جتعل عدونا ين�ساُع الإرادة 

�سعبنا املكافح.
ز على القرار  رابعًا: يجب اأن ن�ستثمر، ونرِكاّ
مازن،  اأبو  الرئي�س  اأعلنه  الذي  الوا�سح 
االإ�سرائيلية،  القرارات  مع  التعامل  بوقف 
ال�سعب،  االمتحان  اأمام  اأننا  يعني  وهذا 
تتبلور  التعقيد،  بالغ   تاريخي  منعطف  يف 
ترامب  ت�سم  �سهيونية  تفاهم  �سيغة  فيه 
الفل�سطينية  الق�سية  وت�ستهدف  ونتنياهو، 
قمَة  ا  مناّ يتطلهَُّب  وهذا  تفا�سيلها،  بكل 
التزاِم الوعي الوطني وال�سيا�سي، واالنتماء 
االألغام  عبور حقول  عملية  الفل�سطيني يف 
االأمني  املعب  فهناك  اأمامنا.  املو�سوعة 
ال�سهيوين  اجلانب  عليه  يهيمن  الذي 
ويتحكم به. وهناك املعب االقت�سادي الذي 
البداية،  منذ  املحتل  العدو  عليه  ا�ستحوذ 
كلهَّ  فيه متجاوزًا  وير�سم  الذي يحكم  وهو 
حيث  الع�سكري  املعب  وهناك  االتفاقات. 
قواته تنت�سر يف كل زاوية من اأر�س الوطن، 
االأطفال  على  الر�سا�س  يطلقون  وجنوده 
وب�سكل  وال�سباب،  وامل�سنني،  والن�ساء، 
االأمني  املعب  وهناك  وعن�سري.  حاقد 
حيث اأجهزته االأمنية؛ املو�ساد، وال�ساباك، 
وامل�ستعربني،  واملخابرات،  بيت،  وال�سني 
و�سكناتنا،  حركاتنا،  ير�سدون  وكلهم 
املنت�سرة يف كل  الكاميات  معتمدين على 
مرتبطة  جميعها  اأ�سبحت  وقد  الوطن، 

ويعرفون  ال�سيطرة  وحتت  مركزيًا، 
ويراقبون من خاللها كل �سغية وكبية.

حيث  ال�سيا�سي،  املعب  ذلك  اإىل  اأ�سف 
امليادين  كل  يف  اأ�سده  على  ال�سراع 
ات�سح  وقد  الدولية،  واملحافل  ال�سيا�سية، 
اأن العديد من الدول بداأت تبحث عن  لنا 
نن�سى  وال  مبادئها.  عن  ولي�س  م�سالها 
الكثي  يف  جنحنا  والذي  القانوين،  املعب 
اإىل  وا�سنطن  وقوف  اأنهَّ  اإالهَّ  جوالته،  من 
اأ�سهم  علينا،  حربها  يف  اأبيب  تل  جانب 
القرارات  من  الكثي  وتطويع  اإخ�ساع  يف 
القانونية للرغبات ال�سهيونية على ح�ساب 

عدالة الق�سية الفل�سطينية.
االنفكاك  واإمكانية  وغيها،  املعابر  هذه 
التعقيدات  هذه  ظل  يف  االحتالل  عن 
تفا�سيلها،  بكل  ال�سراع  اأبواب  �ستفتح 
الدخول  م على  الأنهَّ من �سمهَّ اأبعادها،  وكل 
اأن  عليه  امل�سيية،  التحدي  معركة  يف 
اإىل  الفل�سطينية  االأرا�سي  حتويل  يتوقع 
�ساحات مواجهٍة وح�سٍم يومية، و�سعارنا يف 
املواجهة اإما اأن نكون اأحرارًا على اأر�سنا، 

اأو �سهداء حتت الرتاب.
ال�سعوبات واملخاطر  خام�سًا: مهما كانت 
املتوقعة فلي�س اأمامنا من خيار اآخر �سوى 
الدخول بقوة يف معركة التغيي واملعاجلة، 
والتحدي مهما كانت التكاليف، الأناّ القرار 
املزيد  ولي�س مقبواًل  الايل جاء متاأخرًا، 
اإىل  امل�سارعة  يعني  وهذا  املماطلة.  من 
واإخراج  الروف،  على  النقاط  و�سع 
ال�سيوف من اأغمادها، واإعطاء التعليمات 
املعنية،  املوؤ�س�سات  كافة  اإىل  الوا�سحة 
العام  النفي  واإعالن  املكلهَّفة،  واللجان 
اإىل  اأن ال ننظر  على كل االأ�سعدة. وعلينا 
الوراء، الأنهَّ الثورات العريقة واالأ�سيلة هي 
ظروف  تقت�سيه  مبا  التغيي  على  القادرة 
على  ناأ�َسف  ال  اأن  علينا  ونحن  ال�سراع، 
لي�س  الأنه  التعاقدي،  اأو�سلو  اتفاق  مغادرة 
ا هو خطوة  واإناّ ا�سرتاتيجيتنا،  جزءًا من 
اإىل  االحتالل  من  لنقلنا  تكتيكية  مرحلية 
اأنهَّ انقالب  اإالهَّ  اال�ستقالل، واإقامة الدولة. 
وا�سنطن  من  املدعوم  ال�سهيوين  الكيان 
و�سيا�سيًا،  واأمنيًا،  واقت�ساديًا،  ع�سكريًا، 

على كافة م�سامني اتفاق اأو�سلو، وتفريغه 
التي  ًة  كافاّ االأطراف  من م�سمونه، وتخلي 
عت عليه عن م�سوؤولياتها كجهات دولية،  وقهَّ
حادة  اأزمة  من  فيه  نحن  ما  اإىل  اأو�سلنا 

وم�سيية.
عن  والرتاجع  واخل�سوع  اال�ست�سالم  والأنهَّ 
التي  الثورات،  علم  يف  ممنوٌع  االأهداف 
�سعوبها،  حرية  اأجل  من  اأ�سا�سًا  تنطلق 
فل�سطيني،  ك�سعب  لنا  بالن�سبة  فنحن 
ما  ال�سهيونية  مع  �سراعه  على  م�سى 
ثورته  على  م  حمرهَّ عام  مئة  على  يزيد 
اأن  العهد،  واأعطت  الق�سم،  اأق�سمت  التي 
املعيقات،  كانت  مهما  كفاحها  ف عن  تتوقاّ
اأنظار  حمط  اليوم  الفل�سطينية  فالقيادة 
االأمة العربية، وهي ت�سكل االأمل املرجتى، 
ورغم االأعباء الثقيلة الواقعة على عاتقنا، 
واأن  كاملة،  م�سوؤولياتنا  ل  نتحمهَّ اأن  علينا 
املباركة  وفل�سطني  مرفوعة،  الهامُة  تبقى 

تنتظرنا، وتبني علينا اآمالها.
ُيظهر  مل  املحتل  ال�سهيوين  اجلانب  اإنهَّ 
بقرار  ملفتًا  واإعالميًا  ر�سميًا  اهتمامًا 
القيادة الفل�سطينية االأخي الذي ان�سغلت 
به ال�ساحة الفل�سطينية، والعوا�سم العربية، 
بال�سراع  املعنية  القرار  �ساحبة  والدول 
الأنه  الفل�سطينية،  االأرا�سي  على  القائم 
الفل�سطيني  ال�سراخ  ي�سمع  اأن  يريد  كان 

مرتفعًا.
امل�سار  اختارت  التي  الفل�سطينية  القيادة 
الوطني اجلديد، بعد نقا�س عميق، وتقييم 
ومغادرة  التحدي،  يف  وجراأة  واقعي، 
فيه  د  تتوحهَّ جديد،  واقع  اإىل  اأو�سلو  ع  مربهَّ
ال�ساعد،  على  ال�ساعد  وتلتف  ال�سفوف، 
واحد،  هدف  نحو  البنادق  فيه  ه  وتتوجهَّ
الن�سايل  بالزخم  اجلماهي  فيه  وتندفع 
فوق  ترفرف  الوطنية  والرايات  والثوري، 
ال�ساحات  ر  تطهِّ وهي  الغا�سية،  اجلموع 
معلنًة  االحتالل،  دن�س  من  واملقد�سات 
بدايَة عهٍد جديد، ومنذرًة بالوعيد، فنحن 
يا�سر  الرمز  اأح�سان  يف  تربهَّى  جيل  من 
بالهوان  يقبل  املذلة، وال  عرفات ال يعرف 
كانت  مهما  لها  ونحن  واال�ست�سالم، 

ال�سعاب، فالثورة م�ستمرة حتى الن�سر.
بقلم:  

رفعت �سناعة
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القيادة  قرار  جاء  ملاذا  براأيَك 
العمل  باإنهاء  الفل�سطينية 
اجلانب  مع  عة  املوقَّ بالتفاقيات 

الإ�سرائيلي اليوم؟
مع  الفل�سطينية  القيادة  تعامل  اإنهَّ 
بحكمة  يتهَّ�سم  االإ�سرائيلي  امللف 
على  ياأخذ  كان  فالبع�س  كبية. 
موقفها،  يف  ر  تتاأخهَّ اأنهَّها  القيادة 
ُتثِبت  اأن  كان  ذلك  من  هدفها  لكنهَّ 
للعامل اأنهَّ اجلانب االإ�سرائيلي هو َمن 
يرف�س االن�سياع لقرارات ال�سرعية 
الدولية، وُي�سادر القوق االإن�سانية، 
�سهدنا  وقد  االتفاقات.  كلِّ  وينتهك 
حي  يف  اأهلنا  على  االأخي  االعتداء 
املحتلاّة،  القد�س  الم�س" يف  "واد 
حتت  اأي  "اأ"،  منطقة  يف  يقع  وهو 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  �سيطرة 
بكلِّ  اأظهر  االعتداء  هذا  وبالتايل 
و�سوح اأنهَّ )اإ�سرائيل( مل تعد تلتزم 
اتفاقية  على  املبنياّة  بالت�سنيفات 
ال�سفة  حتمل  كانت  )التي  اأو�سلو 
االنتقالية اإىل اأن ن�سل اإىل ال�سيغة 
ل  وتتن�سهَّ ال�سراع(،  للِّ  النهائية 

اأبرمته  �سيا�سي  اتفاق  اأيِّ  من 
وحق  الدولتني  كحلِّ  ال�سلطة  مع 
ال�سيادة  ومو�سوع  والقد�س  العودة 
الفل�سطينية. لذا بداأ الرئي�س حممود 
االأخي  القيادة  اجتماع  يف  ا�س  عباّ
الر�سالة  الإي�سال  عملية  خطوات 
مل  املو�سوع  باأنهَّ  )اإ�سرائيل(  اإىل 
باتت  اأن  بعد  املناورة  يحتمل  يعد 
الريح  مهبِّ  يف  املَبمة  االتفاقيات 
امل�ستمر  )اإ�سرائيل(  انتهاك  مع 
االأ�سوات  من  كثًيا  اأنهَّ  علًما  لها، 
من  اأ�سوات  بينها  ومن  الداخلية، 
هذه  ترف�س  كانت  "فتح"،  حركة 
مُبراجعتها،  وتنادي  االتفاقات 
االقت�سادي  باري�س  بروتوكول  مثل 
االقت�سادية  لعالقتنا  الناِظم 
رفح  معب  واتاّفاق  االحتالل،  مع 

من  املعب  اإدارة  بطريقة  املرتبط 
ل املواطنني عبه واإ�سراف  حيُث تنقُّ
من  وغيها  عليه،  اأوروبية  اأطراف 
االتفاقياّات التي مت�سُّ ع�سَب الياة 
وعلى  االحتالل  واقع  على  ر  وتوؤثِّ
يف  االآن  نا  ولكنهَّ الفل�سطيني،  ال�سعب 
ومن  االأ�سابع،  على  الع�س  مرحلة 
اأناّها  )اإ�سرائيل(  ت�سعر  اأن  املهم 

ُدِفَعت نحو الزاوية.
م نتائج ور�سة البحرين؟  كيف ُتقيِّ
يف  الور�سة  اإقامة  دللة  هي  وما 

دولة عربية وبح�سور عربي؟
اإبقاَءها  يريد  وَمن  ماتت،  الور�سة 
على قيد الياة هي اجلهة املاأزومة 
العرب  وبع�س  عليها،  اأ�سرفت  التي 
اعة  فزاّ من  اخلائفني  عني  املُطبِّ
اأمريكا  بها  ُتالعبهم  التي  اإيران 
العم  بحاجة  الإبقائهم  و)اإ�سرائيل( 
ال�سخمة  ال�سالح  ول�سفقات  �سام 
لت�ساعدهم،  لـ)اإ�سرائيل(  د  وللتودُّ
التحالف  هي  املعادلة  باتت  حتاّى 
وهذا  اإيران،  �سداّ  )اإ�سرائيل(  مع 
مقارنة  حمطِّ  يف  يكن  مل  املو�سوع 

�سربي �سيدم: 
نحُن اليوم اأحوج ما نكون اإىل وحدة ال�سف الفل�سطيني لنواجه احلرب علينا

احتلَّ قرار القيادة 
الفل�سطينية الأخري وقَف 
عة  العمل بالتفاقيات املوقَّ
مع اجلانب الإ�سرائيلي 
�سدارَة التطورات يف املنطقة، 
يف الوقت الذي تت�سارع فيه 
حّدة احلرب الإ�سرائيلية 
على كلِّ ما هو فل�سطيني، 
وكان اآخر معاملها اإقدام 
قوات الحتالل على هدم 
وحدات �سكنية فل�سطينية 
يف واد احلم�ص امل�سّنف حتت 
ال�سيطرة الفل�سطينية ح�سب 
اتفاق اأو�سلو، بالتوازي مع 
امل�ساعي ال�سهيواأمريكية 
املحمومة لتحويل �سفقة 
القرن اإىل اأمر واقع تارًة 
بالرتغيب واأخرى بال�سغط 
والرتهيب. وللوقوف على 
تفا�سيل هذه الق�سايا وغريها 
من التطورات اأجرت جملة 
التايل  "القد�ص" احلوار 
مع ع�سو اللجنة املركزية 
حلركة "فتح" د.�سربي 
�سيدم.

حو�ر: و�صام خليفة

�سيدم:
 �سفقة القرن بداأ 

تنفيذها يوم اأعلن 
ترامب القد�س عا�سمًة 

لـ)اإ�سرائيل(
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بالن�سبة  زال  وما  العربي،  ال�سارع  يف  ذلك  قبل 
فل�سطني  مع  واقًفا  بقي  الذي  العربي  لل�سارع 
ا، ولي�س من مواِفق على هذا الطرح �سوى  مرفو�سً
فئة قليلة تريد الفاظ على عرو�سها وم�سالها. 
لرتتيب  اإعادة  هو  املنطقة  يف  االآن  يجري  فما 
االأوراق بعد الربيع العربي، حيُث نرى اأنهَّ اجليو�س 
اأطراف  زادت  فيما  وهنت،  قد  حاليًّا  العربية 
و)اإ�سرائيل(.  وتركيا  اإيران  مثل  تها  قواّ اأخرى من 
اأي  حول  العرب  عند  املفا�سلة  بداأت  هنا  ومن 
م�سالهم،  على  للحفاظ  �سيختارون  حلف 
فجاءت فر�سة ترامب لال�ستفراد بالقادة العرب، 
اإيران  بني  اأنف�سهم  وجدوا  اإذ  اإحراجهم  واأراد 
و)اإ�سرائيل( فاختاروا اللف االإ�سرائيلي الإر�ساء 
العدو  هي  اإيران  باأنهَّ  البع�س  ولقناعة  االأمريكان 
يجري  ما  اأنهَّ  علًما  )اإ�سرائيل(،  ولي�ست  االأكب 
طحن  جمرد  هو  اإيران  مع  لالأزمة  ت�سخيٍم  من 
عملية  فقط  هي  بل  حرب،  اأياّ  جتري  فلن  للماء! 
تخويف للعرب ل�سراء ال�سالح واإعادة ر�سم خارطة 
التحالفات. وَمن راقب موؤمتر املنامة الحظ �سعف 
�سيا�سياّة  �سخ�سيات  وجود  وعدم  التمثيل  م�ستوى 
واقت�سادية مهمة وبا�ستثناء كو�سني الذي حتدث 
الور�سة  كانت  املنت�سف،  ويف  والنهاية  البداية  يف 
د جمموعة من الهرطقات. هناك َمن اتاّهمنا  جمراّ
اأناّنا  ل  اأُ�سجِّ وهنا  البحرين،  ور�سة  اأف�سلنا  باأناّنا 
اأن  العامل  وعلى  البحرين،  ور�سة  باإف�سال  نفخر 
ُهم  الق�سية  هذه  يف  االأ�سا�سي  العن�سر  اأناّ  يعلم 
الفل�سطينيون، واأناّه ال حلهَّ بدونهم، فبعد مئة �سنة 
وُي�سرُّ  يقاوم  العظيم  �سعبنا  زال  ما  ال�سراع  من 

على حقِّ العودة وثوابته.
هل ترى حاّلً قريًبا لالأزمة املالية التي مترُّ بها 

ال�سلطة الفل�سطينية؟
ني  حاليًّا ل�سُت جزًءا من الكومة الفل�سطينية، لكنهَّ
اأ�سعر بتعاطف كبي اإزاء ما مترُّ به. فهذا الو�سع 
مفرو�س على ال�سعب الفل�سطيني كجزء من الرب 
املفرو�سة عليه، وبالطبع املوقف لي�س �سهاًل، وهو 
د لكنهَّ الكومة تتعامل معه بفعالية، واأنا اآمُل  معقهَّ
منت�سرين  االأ�سابع  ع�سِّ  مرحلة  من  نخرج  اأن 

طبًعا. 
ل عليه لي�س املال،  د اأنهَّ ما ُنعوِّ ولكن ال بدهَّ من اأن نوؤكِّ
اأزمة  من  اأكرث  ع�سنا  وقد  ويذهب،  ياأتي  فاملال 
على  وثباتنا  متا�سكنا  هو  االأهم  اأنهَّ  َبْيَد  م�سابهة، 
واأهايل  االأ�سرى  حقوق  على  م�ساومة  فال  ثوابتنا، 
الفل�سطينية  ال�سلطة  قالته  ما  وهذا  ال�سهداء، 

بالرب  االآن  ذلك  ثمن  تدفع  وهي  للعامل،  علًنا 
ار  جباّ جهد  هناك  بالطبع  عليها.  االقت�سادية 
ال�سلطة  فاإنهَّ  ل،  حُتَ مل  ما  ولكن  االأزمة،  لتجاوز 
الفل�سطينية قد ينتهي دورها كونها لن تكون قادرة 

على توفي ما تلتزم به جتاه ال�سعب.
البع�ص يقول اإنَّ تنفيذ �سفقة القرن جاٍر على 
د  مبجرَّ انتهت  اأّنها  اآخرون  يرى  فيما  الأر�ص، 

رف�ص الفل�سطينيني لها، ما هي وجهة نظرك؟
لت�سفية  كثية  حماوالت  القرن  �سفقة  �سبقت 
وبني  بينها  الفرق  لكنهَّ  الفل�سطينية،  تنا  ق�سياّ
�سابقاتها اأنهَّ )اإ�سرائيل( واأمريكا بداأتا بتطبيق هذه 
البداية  العامل، وكانت  ال�سفقة قبل عر�سها على 
باإعالن اأمريكا القد�س عا�سمًة لـ)اإ�سرائيل( و�سمِّ 
اإ�سقاط  عن  والديث  االحتالل،  لدولة  اجلوالن 
القد�س  اإىل  االأمريكية  ال�سفارة  ونقل  العودة  حقِّ 
واإحكام  الفل�سطينية  ال�سلطة  املالية على  والرب 
ال�سار عليها، وهي كلاّها جزء من �سفقة القرن. 
الواقع علينا،  االأمر  يحاولون فر�س  ُهم  وبالتايل، 

ار  ولكناّهم يجهلون اأنهَّ هذا ال�سعب الفل�سطيني اجلباّ
اأو اأن  من امل�ستحيل اأن تفر�س عليه �سيًئا ال يقبله 
الو�سع  وحت�سني  الت�ساريح  بتوفي  �سراءه  حتاول 
ي�سمد  مل  الفل�سطيني  ال�سعب  الأنهَّ  االقت�سادي، 
ثوابته  عن  االآن  ليتنازل  ال�سنوات  هذه  كلاّ  ويقاتل 

ودولته ب�سبب ال�سغط اأو اإغرائه باملال.
للفل�سطينيني  بالن�سبة  الأمور  ت�سري  اأين  اإىل 

ا يف خ�سم كلِّ الظروف الراهنة؟ حاليًّ
دة اأكرث، ونحن نحاول  الو�سع ي�سي اإىل مرحلة معقهَّ
ي�ستد، والرب  اإيجابيني، لكنهَّ ال�سار  اأن نكون 
ًرا  تزداد وطاأتها علينا، وهذا ما كان وا�سًحا موؤخاّ
)اإ�سرائيل(  التي حاولت  واد الم�س  اأحداث  يف 

م بامل�سي  من خاللها اأن تقول اإنهَّها هي َمن يتحكاّ
د  �ستتعقهَّ االأمور  اأنهَّ  على  يدل  ا  مماّ الفل�سطيني، 

اأكرث. 
لذلك، نحُن اليوم اأحوج ما نكون اإىل وحدة ال�سف 
الفل�سطيني واإنهاء ملف امل�سالة لنواجه الرب 
علينا، ولكن لالأ�سف، مو�سوع امل�سالة يتاأرجح. 
اآخر  يوم  ويف  قريًبا  بات  اللهَّ  اإنهَّ  نقول  يوم  ففي 
ع �سيادة الرئي�س  ا اأُ�سجِّ د االأمور، واأنا �سخ�سيًّ تتعقهَّ
االإ�سكال.  للِّ  ة  غزاّ اإىل  الذهاب  على  مازن  اأبو 
بعد  �سياّما  ال  جمنونة،  تبدو  قد  فكرة  اأناّها  اأعرف 
ق،  ُتطبهَّ ومل  َعت  ُوقِّ التي  االتفاقات  من  العديد 
من  اأكرث  على  ا  مهًماّ �سيكون  ة  غزاّ اإىل  ذهابه  لكنهَّ 
يظهر  هنا  "حما�س" قدومه  رف�ست  فاإذا  �سعيد. 
للفل�سطينيني َمن الطرف الذي يرف�س الل، واإذا 
ة يثُبت اخلوف  رف�ست )اإ�سرائيل( ذهابه اإىل غزاّ
يكون ذلك  وقد  امل�سالة،  اإمتام  االإ�سرائيلي من 
اإذا دخل  ا  اأماّ �سريع.  ب�سكل  ا الإجنازها  اأي�سً دافًعا 
ا �سي�ساهم يف اإجناز  ة فهنا �ستجد م�سهًدا مهمًّ غزاّ

امل�سالة.
مبلغ  لل�سلطة  )اإ�سرائيل(  تغرمي  تقراأ  كيف 
يف  لالإرهاب  داعمًة  باعتبارها  �سيكل  مليار 

النتفا�سة الثانية؟
يبحث  فاملجنون  االأخي،  القرار  هذا  يكون  لن 
ع اإجراءات اأخرى م�سابهة.  دائًما يف ملفاته، واأتوقهَّ
يف  االأخية  الرئي�س  ب�سرخة  ر  اأُذكِّ هنا  ومن 
من  ى  تاأذاّ َمن  كلهَّ  اإنهَّ  قال  عندما  القيادة  اجتماع 
فال  )اإ�سرائيل(،  �سدهَّ  دعوى  رفع  عليه  االحتالل 
ى  نتلقاّ اأن نبقى  اإالاّ الديد. وال يعقل  يفلُّ الديد 
ى بالدعاوى املجنونة تارًة من اأمريكا وتارة  ما ي�سمهَّ
ال�سعب  باإرغام  ونر�سى  )اإ�سرائيل(،  من  اأخرى 
اأموال  من  �سيكون  واملال  الدفع،  على  الفل�سطيني 
املقا�سة. اإذا كان الهدف جعل ال�سلطة تنهار نقول 

لهم اإنهَّ مفاتيحنا جاهزة.
م املوقف الدويل من �سفقة القرن؟ كيف ُتقيِّ

بح�سب املواقف املُعَلنة يبدو موقف الدول متما�سًكا 
تنادي  زالت  ما  منها  فكثي  ال�سفقة،  رف�س  يف 
يف  هي  التي  الدولية  ال�سرعية  قرارات  بتطبيق 
هناك  ذلك  وراء  ما  لكن  الفل�سطينيني،  �سالح 
املتحدة،  الواليات  جتاه  الدول  من  كبي  تخوُّف 
بون الديث يف املو�سوع كي ال تغ�سب  وكاأَناّهم يتجَناّ
اأمريكا. لذا اأعتقُد اأنهَّ مواقف الدول خجولة، فهي 
ها ال  تقول اإناّها توؤياّد قرارات ال�سرعية الدولية، لكناّ

ك �ساكًنا لتفعيلها. حتراّ

�سيدم: بعد مئة �سنة من 
ال�سراع ما زال �سعبنا العظيم 
يقاوم وُي�سرُّ على حقِّ العودة 

وثوابته

�سيدم: رغم احلرب القت�سادية 
علينا �سيبقى موقف ال�سلطة 

الوطنية ثابًتا برف�س امل�ساومة 
على حقوق الأ�سرى واأهايل ال�سهداء 



10

ور�سة املنامة ُوِلَدت ميتة
اأبًدا"، هكذا  ُتلباّي تطلُّعاتنا  "�سفقٌة بداأت باالعرتاف بالقد�س عا�سمًة لدولة االحتالل لن 
الفل�سطينية  الروؤية  اللاّحام  "فتح" االإعالمي حممد  الثوري لركة  املجل�س  يخت�سر ع�سو 
"ور�سة املنامة هي جزء من  "القد�س" اأنهَّ  اللاّحام يف حديثه ملجلة  ل�سفقة القرن. وي�سرح 
املتحدة  الواليات  اعرتاف  متها  مقداّ كانت  والتي  اأ�ساًل،  املرفو�سة  االأمريكية  االإدارة  خطة 
النياّات  لل�سك حول  يدع جمااًل  الذي مل  االأمر  االحتالل  لدولة  عا�سمًة  بالقد�س  االأمريكية 
ب وكذلك  االأمريكية وانحيازها ال�سافر لكيان االحتالل، ال �سيما اأنهَّ كو�سني �سهيوين ُمتع�سِّ

جميع م�ست�ساريه".
ز على اجلانب  ل للفل�سطينيون موقًفا حازًما حني اأتى موؤمتر املنامة لُيكِّ وي�سيف: "لقد �سجهَّ
ا ولي�س اقت�ساديًّا،  االقت�سادي وهو ما يتعار�س مع كون جوهر الق�سية الفل�سطينية �سيا�سيًّ
ال  �سيا�سية  بحقوق  ُنطالب  فنحُن  التاريخي!  الفل�سطيني  القِّ  على  اعتداًء  ُيَعدُّ  وهذا 
اأة ووفق قرارات ال�سرعية  اقت�سادية، لذا يجب التعاطي مع ق�سيتنا كوحدة واحدة غي جُمزهَّ

ور�سة املنامة.. 
اأ�سغاُث اأحالم بدَّدتها �سالبة املوقف الفل�سطيني

اأثارت ور�سة املنامة، وهي ال�سق القت�سادي من 
اخلطة الأمريكية لل�سالم املزعوم يف ال�سرق الأو�سط 
حتت ا�سم "�سفقة القرن"، جدًل كبرًيا جلهة مكان 
انعقادها وطبيعة مقرتحاتها وغرابة تقدميها 
طرح احلل القت�سادي على ال�سيا�سي. غرَي اأنَّ هذه 
ع جّراَء  الور�سة مل حتَظ باحل�سور والزخم املتوقَّ
املقاطعة الفل�سطينية الر�سمية لها، الأمر الذي طرح 
ة حول مدى تاأثريها الفعلي  ت�ساوؤلت وتكّهنات عدَّ
وم�سري طروحاتها. وللوقوف على التقييم العام 
ا، كانت  للور�سة ومدى اإمكانية تطبيق ما نادت به فعليًّ
ني بال�سوؤون  ملجّلة "القد�ص" لقاءات مع حملِّلني وُملمِّ
الفل�سطينية ال�سيا�سية والقت�سادية.
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الدولية  القرارات  مئات  فهناك  الدولية، 
ل�سالح الق�سية الفل�سطينية التي جتاهلتها 
االإدارة االأمريكية ما�سيًة يف خطة ال تخدم 

اإالاّ االحتالل".
وعن تقييمه لفعالية الور�سة ومدى االأهمية 
"ور�سة   : اللاّحام  يقول  بها  حظيت  التي 
املنامة ُوِلَدت ميتة، وَمن تابعها الحظ اأنهَّها 
مل حتَظ باأيِّ زخٍم دويل، وهذا كان وا�سًحا 
منها  االأوروبي  االحتاد  موقف  خالل  من 
داعًما  كان  حيُث  معها،  التعاطي  وعدم 
�سيا�سية  الق�سية  باأنهَّ  الفل�سطيني  للموقف 
ا بالن�سبة للم�ساركة  ولي�ست اقت�سادية. اأمهَّ

الفل�سطينيني،  جرحت  فقد  العربية، 
العادلة،  وق�سيته  ل�سعبنا  طعنًة  واعتبت 
وا�سح  تراجع  عن  ينمُّ  خطي  ر  موؤ�ساّ فهي 
ال�سيا�سية  االأنظمة  بع�س  موقف  يف 
اإالاّ  و�سفه  ال ميكن  هذا  وموقفها  العربية، 

باخليانة".
ما  نفهم  مل  الور�سة  انتهاء  "بعد  ويتابع: 
ن�ساهد  ومل  بها،  خرجت  التي  االأمور  هي 
واالختتامي  االفتتاحي  اخلطاَبني  �سوى 
مل�ست�سار الرئي�س االأميكي جاريد كو�سني 
الذي تعامل مع ال�سور با�ستعالء وا�سح، 
ه اأ�ستاذ وهم تالميذ، ويف الوقت عينه  كاأنهَّ
اخلطط  مع  اخلليجية  الدول  تعامُل  كان 
الق�سية  لت�سفية  االإ�سرائيلية  االأمريكية 
ظلِّ  يف  حتى  ر  مبهَّ غي  الفل�سطينية 
التعاون  هذا  كون  عن  الدائر  الديث 
عليهم  اإذ  االإيراين،  اخلطر  لدرء  خطوة 
الفل�سطيني  ال�سعب  ت�سحيات  احرتام 

وتطلُّعاته واإرادته".
مواقف  اأنهَّ  اللاّحام  د  يوؤكِّ ذاته  الوقت  ويف 
راأي  تتماهى مع  العربية ال  االأنظمة  بع�س 
رة لقوقنا وق�سياّتنا، الفًتا  �سعوبها املنا�سِ
اإىل اأنهَّ تطبيع بع�س الدول العربية هو دليل 
وق�ساياها اليوية.  �سعوبها  انعزالها عن 
ه اإىل اأنهَّ ما ت�سهده الدول العربية من  وينوِّ
اأنهَّ  على  دليل  لفل�سطني  دعًما  حراكات 
وجدان  يف  زالت  ما  الفل�سطينية  الق�سية 
ملوقف حكوماته.  الراف�س  العربي  ال�سارع 
حمورية  اأعادت  املنامة  ور�سة  اأنهَّ  ويرى 
الثقايف  امل�سهد  يف  الفل�سطينية  الق�سية 
اإىل  ًها  منوِّ العربي  وال�سعبي  واالإعالمي 
�سرورة ت�سليط ال�سوء كذلك على خطورة 

وجود االحتالل على االأرا�سي العربية.

َبت عن  ة �ُسرِّ ويلفت اإىل اأنهَّ ت�سريحاٍت عداّ
م�سوؤولني اأمريكان يف االإدارة الالية ُتفيد 
ال�سفقة،  �سمن  ُمعَلنة  غي  بنود  بوجود 
القيادة  ال�ستبدال  اأمريكا  �سعي  بينها  من 
واإخفائها  الالية  الفل�سطينية  ال�سيا�سية 
وا�ستحداث  ال�سيا�سية،  اخلريطة  عن 
ث لغة املال ال ال�سيا�سة، الإمتام  اأخرى تتحدهَّ

ة. خطوات اخلطاّ
الطروحات  من  الفل�سطيني  املوقف  وحول 
يقول  الور�سة  حملتها  التي  االقت�سادية 
وا�سًحا  كان  الفل�سطيني  "املوقف  اللاّحام: 
�س  يتمخهَّ ما  وكلِّ  القرن  �سفقة  برف�س 
القرارات  جميع  بتطبيق  واملطالبة  عنها، 
الفل�سطينية  القوق  تكفل  التي  الدولية 
قبل  للق�سية  �سيا�سي  وبحلٍّ  امل�سروعة 
بخالف  االقت�سادي،  اجلانب  يف  اخلو�س 
طرح ترامب. فبماذا �ستفيدين �سبكة طرق 
ال�سيطرة  حتت  كانت  اإذا  رة  ومتطوِّ كبية 
اأملك  ال  واأنا  االزدهار  واأين  االإ�سرائيلية؟ 
اأو  طرق  اأو  ميناء  اأو  مطار  على  ال�سيادة 

حدود؟!".
الق�سية  �سوؤون  يف  "اخلباء  ويردُف: 
الفل�سطينية قالوا اإنهَّ خطة ترامب وكو�سني 
ذلك  د  توؤكِّ ال�سابقة  والتجارب  تنجح،  لن 
االحتالل..  الفل�سطينيني  فنكبة  ا،  اأي�سً

وزواله هو اللُّ جلميع ُم�سكالتنا".

ور�سة املنامة ف�سلت
باإيجاز يعر�س املحلِّل االقت�سادي د.هيثم 
"َمن  فيقول:  الوا�سحة،  للوقائع  دراغمة 
الواليات  هي  البحرين  ور�سة  على  اأ�سرَف 
املتحدة االأمريكية، وهي نف�س اجلهة التي 
على  اخلناق  وُت�سياّق  )اإ�سرائيل(،  تدعم 

ت
يقا

حق
لت

ف ا
مـل
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نقلت  البداية  ففي  الفل�سطينيني. 
قطعت  وبعدها  القد�س،  اإىل  �سفارتها 
امل�ساعدات عن "االأونروا"، ُثماّ اأوقفت 
ال�سعب  لدعم  �سة  املخ�سهَّ م�ساعداتها 
خطوات  اأيهَّة  فاإنهَّ  لهذا  الفل�سطيني، 
الحقة بطبيعة الال لن تكون بهدف 

اإنعا�س االقت�ساد الفل�سطيني!".
ت�سي  االأولية  املوؤ�سرات  وي�سيف:"كلُّ 
باأنهَّ دولة االحتالل واالإدارة االأمريكية 
الفل�سطينية  ال�سلطة  جلعل  ت�سعيان 
تنهار ماليًّا لتمرير اإمالءات �سيا�سية. 
ج لها  مبعنى اآخر، هذه الور�سة التي ُروِّ
حتت عنوان اقت�سادي ترمي يف حقيقة 
االأمر اإىل حتقيق ماآرب �سهيواأمريكية 
الق�سية  ت�سفية  راأ�سها  على  �سيا�سية 
اأنهَّ  للجميع  املعلوم  ومن  الفل�سطينية، 
الفل�سطيني  لالقت�ساد  انتعا�س  اأياّ 
البداية.  يف  �سيا�سي  بحلٍّ  مرتبٌط 
نادى  البحرين  ور�سة  �سعار  اإنهَّ  ُثمهَّ 
للمواطن  االقت�سادي  الو�سع  بتح�سني 
ُهم  الوقت  نف�س  ويف  الفل�سطيني، 
وال�سهداء  االأ�سرى  عائالت  يحاربون 
املالية،  مب�ستحقاتهم  الفل�سطينيني 

فكيف ُيعَقل هذا؟!".
البحرين  لور�سة  تقييمه  عن  وب�سوؤاله 
االأدلة  ومن  ف�سلت،  "الور�سة  يقول: 

عن  و�سلت  التي  االأخبار  ذلك  على 
نتائجها،  عن  را�ٍس  غُي  ترامب  اأنهَّ 
ح�سوًرا  ت�سهد  مل  اأنهَّها  اإىل  اإ�سافًة 
الطرف  وقاطعها  رفيع،  م�ستوى  على 
االأ�سا�سي، اأي فل�سطني. كما اأنهَّ كلهَّ ما 
غي  الور�سة  يف  كو�سني  عنه  ث  حتدهَّ
بجديد،  ياأِت  ومل  بل  للتطبيق،  قابل 
فاه  الراّ بتحقيق  ا  ُمهَتمًّ ا  حقًّ كان  وَمن 
توفي  عليه  للفل�سطينيني  االقت�سادي 
ولتف�سي  اًل.  اأواّ لهم  ال�سيا�سي  الل 
اإن�ساء  لنا  كيف  نقول:  النقطة  هذه 
فل�سطني  جنوب  بني  م�سرتك  م�سروع 
يف�سل  االحتالل  كان  اإذا  و�سمالها 
مثاًل  ث  يتحدهَّ تقرير  هناك  بينهما؟ 
ب�سبب  الفل�سطينية  اخل�سائر  اأنهَّ  عن 
 400 اإىل  ت�سل  االإ�سرائيلية  الواجز 
ت�سريح  نن�سى  ال  ا  اأي�سً دوالر!  مليون 
البحرين  ور�سة  انعقاد  اأثناء  نتنياهو 
واأرا�ٍس  اأحمر  خط  االأغوار  باأنهَّ 
اإ�سرائيلية ال ميكن التخلِّي عنها علًما 
الذي  املكان  نف�س  هي  االأغوار  اأنهَّ 
فيه  اال�ستثمار  يتمهَّ  اأن  املفرَت�س  من 
قامت  ذاته  الوقت  ويف  فاه!  الراّ ليعمهَّ 
ب�سرعنة  االإ�سرائيلية  العدل  حمكمة 
بوؤر ا�ستيطانية! وهذه ما هي اإالاّ ب�سعة 
رات على اأنهَّ )اإ�سرائيل( تريد اأن  موؤ�ساّ

اأن  اأن تعطي، فكيف ميكن  تاأخذ دون 
بدون  اقت�سادي  ازدهار  هناك  يكون 

مات تدعمه؟!". مقواّ
وي�سيف: "�سبكة االأمان العربية ف�سلت، 
والقيادة الفل�سطينية مترُّ باأزمة مالية 
َفت،  ُجفِّ امل�ساعدات  ومنابع  خانقة، 
ال�سعب  ب�سمود  اإالاّ  لدينا  حلهَّ  وال 
علينا،  غريًبا  لي�س  وهذا  الفل�سطيني، 
فقد ع�سنا ظروًفا مماثلًة يف االنتفا�سة 
�ساعدنا  االجتماعي  والتكافل  االأوىل، 
ما  اأنهَّ  نعي  اأن  وعلينا  ال�سمود.  على 
نكون  اأن  هو  واأمريكا  االحتالل  يريده 
�سعفاء لئالاّ ن�ستقل بقرارنا ال�سيا�سي 
ولتتوا�سل التبعياّة لالحتالل اقت�ساديًّا 
قد  التي  العربية  الدول  لبع�س  اأو 

ت�ساعد يف مترير �سفقة القرن".
ويختم بالقول: "اأهم بند جرى الديث 
التحتية،  البنية  اال�ستثمار يف  هو  عنه 
كا�ست�سالح االأرا�سي واإتاحة الو�سول 
الطبيعية، وهو  املوارد  وا�ستثمار  اإليها 
ما ال ميكن تطبيقه. فا�ست�سالح اأرا�ٍس 
يف منطقة )ج( م�ستحيل يف ظلِّ منع 
االحتالل �سق الطرق وحفر االآبار ومد 
�سبكات الكهرباء واخلدمات االأخرى، 
ا�ستثمار  اأي  عن  ال�سوؤال:  يبز  وهنا 
ثون واالحتالل  يف البنى التحتية يتحدهَّ

مينعنا من الو�سول اإليها اأ�ساًل؟!".

احلل ال�سيا�سي هو املدَخل للحلِّ 
القت�سادي ولي�ص العك�ص

الفل�سطيني  االأعمال  رجل  يرى 
املهند�س وليد االأحمد اأنهَّ ور�سة املنامة 
بالن�سبة الأمريكا كانت مبادرًة لفظ 
التعامل  يف  ها  تعرثُّ بعد  الوجه  ماء 
االإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع  مع 
ب�سبب  القرن مكانها  ومراوحة �سفقة 
ل  �سجهَّ الذي  الفل�سطيني  املوقف  ثبات 
هذه  برف�س  كاملًة  ًة  وطنياّ وحدًة 

ال�سفقة.
ه االأحمد اإىل التناق�س الذي  وبدوره ينوِّ
االأمريكية  االإدارة  وفعل  قول  يعرتي 
ُمت�سائاًل: "كيف توقف كلهَّ الدعم عن 
امل�ساريع  وكلهَّ  الفل�سطينية،  اخلزينة 

حممد الّلحام: 
نكبة الفل�سطينيني 
الحتالل.. وزواله 

هو احللُّ جلميع 
ُم�سكالتنا

د.دراغمة: 
ا  َمن كان حقًّ

ا بتحقيق  ُمهتمًّ
الرفاه القت�سادي 

للفل�سطينيني 
عليه توفري احلل 
ال�سيا�سي لهم اأّوًل
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د  وجُتمِّ ة،  وال�سفاّ غزة  يف  االأمريكية 
امل�ساعدات للفل�سطينيني، وتقطع عن 
"االأونروا" نحو 400 مليون دوالر، ُثمهَّ 
االقت�ساد  اإنعا�س  اأريد  وتقول  تاأتي 

الفل�سطيني؟!".
اأنهَّ  التاريخ  يف  يرد  "مل  وي�سيف: 
ال�سيا�سية،  ت�سبق  اقت�سادية  مبادرة 
باالأمور  العامل  اأيُّ �سراع يف  ُيحل  ومل 
املالية قبل ال�سيا�سية، فمو�سوعنا هو 
والل  امل�سي،  تقرير  لقِّ  الو�سول 
ال�سيا�سي هو الذي �سيو�سلنا للجانب 
االقت�سادي، وهذه املبادرة حتديًدا ال 
ميكن التعاطي معها من االأ�سا�س، اإذ 
اإناّها ال حتمل يف طياّاتها �سيًئا جديًدا. 
فم�ساعدات الدول املانحة و�سلت اإىل 
1.3 مليار بني عامي 2013 و 2014، 
ا يف عام 2018 فانخف�ست اإىل500  اأماّ
مليون، وبح�سبة ب�سيطة نفهم اأنهَّ الـ50 
ث عنها كو�سني منها  مليارًا التي حتدهَّ
ة  مداّ على  للفل�سطينيني  مليارًا   28
ع�سر �سنوات، اأي ما ُيعادل 2.8 مليار 
ال�سلطة  ي�سل  كان  مبلغ  وهو  �سنويًّا، 
فقط  واالآن  كم�ساعدات  �سابًقا  فعليًّا 
�سيكون كجزء من اجلانب االقت�سادي 

ل�سفقة القرن".
هذه  كانت  اإذا  ا  عماّ وب�سوؤاله 
اإيجابي  جانب  اأيهَّ  ن  تت�سماّ الور�سة 
"بعد  االأحمد:  يقول  للفل�سطينيني، 
اأنهَّها  وجدُت  برناجمها  على  العي  اطاّ
ر باأياّ معنى، ولن يكون تطبيقها  لن توؤثِّ
ا�سمه  ب�سيء  تعرتف  ال  فهي  واقعيًّا. 
االأمور  ت�سي  اأن  وتريد  )احتالل( 
بوجود االحتالل على االأر�س و�سيطرته 
ث عن م�ساريع  راتنا، وتتحدهَّ على مقداّ
ما  كاملمرِّ  يرف�سها،  اأ�ساًل  االحتالل 
البنية  وم�ساريع  وال�سفة،  غزة  بني 
التحتية وال �سيما يف قطاع الطاقة ويف 
وغيها  حتديًدا،  ال�سناعية  املناطق 
اأوهام،  على  املبنية  اال�ستثمارات  من 
قت ف�ستكون ح�سب  والتي حتاّى واإن ُطبِّ
مع  الإ�سرائيل،  الُعليا  واليد  الروؤية 
الدويل  البنك  تقرير  اأنهَّ  اإىل  االإ�سارة 
يقول اإناّ اخل�سائر الفل�سطينية ب�سبب 

مناطق  على  االإ�سرائيلية  ال�سيطرة 
)ج( ت�سل اإىل 3.4 مليار دوالر".

هذه  القول:  "خال�سة  ويردف: 
اجليوب  اإىل  �ستذهب  اال�ستثمارات 
االإ�سرائيلية ما مل يكن هناك انفكاك 
التبعياّة  من  فل�سطيني  اقت�سادي 
لـ)اإ�سرائيل( وما مل ُتعاَلج الت�سوهات 
ت�سبهَّب  التي  الفل�سطيني  االقت�ساد  يف 

بها االحتالل ب�سكل مبا�سر".
وُي�سيد االأحمد مبوقف رجال االأعمال 
يف  امل�ساركة  برف�س  الفل�سطينيني 
"كان  ُم�سيًفا:  البحرين،  ور�سة 
ًفا �سواء اأكان يف الوطن  موقفهم ُم�سرِّ
اأو يف ال�ستات فقد متتهَّعوا بروؤية وطنية 
وا�سحة وبدون تن�سيق مع ال�سلطة وال 
وكان  جهة،  اأي  مع  وال  الف�سائل  مع 
يقبلوا  لن  باأنهَّهم  وا�سًحا  موقفهم 

�سا للتنازل عن الوطن". الرُّ

اأفكار  املنامة.. جمموعة  ور�سة 
مل تلَق اهتماًما من اأحد

يرى املحلِّل ال�سيا�سي اأحمد رفيق عو�س 
الفل�سطينيني  اإىل  كو�سني  نظرة  اأنهَّ 
دولًة  ي�ستحقون  ال  اأناّهم  على  قائمة 
عقد  اأنهَّ  اإىل  وي�سي  م�ستقاًل،  وقراًرا 
ب�سكٍل  يهدف  كان  املنامة  ور�سة 
الدولتني،  فكرة  من  للتخلُّ�س  رئي�س 
اخلارطة  من  الفل�سطينيني  و�سطب 
اأنهَّه  اأنهَّ كو�سني ظنهَّ  اإىل  متاًما، الفًتا 
اإليه  �سياأتون  الفل�سطينيني  مبعاقبته 
"فكرة  ويو�سح:  خا�سعني،  زاحفني 
ا�ستعالئية  روؤية  فيها  البحرين  ور�سة 
الفل�سطيني  اأنهَّ  جوهرها  ا�ست�سراقية 
بنف�سه،  نف�سه  يحكم  اأن  ي�ستطيع  ال 
احتالل،  حتت  يبقى  اأنهَّ  بدهَّ  ال  واأنهَّه 
الع�سا  بطريقة  تعامله  اأن  ويجب 
كو�سني  �سديدة  بب�ساطة  واجلزرة.. 
واأنا  حياتك  بهند�سة  �ساأقوم  يقول: 
اأعرف م�سلحتك اأكرث منك! وبالتايل 
اإىل  يهدف  كبٌي  فخٌّ  الور�سة  هذه 
الفل�سطيني  ال�سراع  حلِّ  جتاوز 
يف  االندماج  اأجل  من  االإ�سرائيلي 
دولة  )اإ�سرائيل(  ولت�سبح  املنطقة، 

املنطقة  يف  ورائدة  وقائدة  مندجمة 
وحامية".

الدول  بع�س  م�ساركة  على  وتعليًقا 
يقول:  املنامة  ور�سة  يف  العربية 
العربية  الدول  بع�س  "�ساركت 
�سرعيتها  تاأخذ  الأنهَّها  الور�سة  يف 
وحمايتها ومتويلها من اخلارج ولي�س 
�سعيفة  هي  وبالتايل  �سعوبها،  من 
كذلك  ترف�س.  اأن  ت�ستطيع  ال  ا  جدًّ
لي�س  التهديد،  هي واقعة عمليًّا حتت 
االإ�سرائيلي،  االأمريكي  التهديد  فقط 
التهديد من اجليان، ومن  ا  اأي�سً بل 
خائفة  ة  ه�سهَّ اأنظمة  فهي  داخلها. 
ُمرتِعدة تعتقد اأنهَّ االندماج مع امل�سروع 
اأو  عليها  الثورة  بها  يجنِّ االإ�سرائيلي 
تذهب  لذا  بها،  االإطاحة  اأو  تغييها 

اإىل هذه الور�سة غ�سًبا عنها".
ورغم اإ�سارته اإىل خطورة ما طرحته 
"الف�سل  اأنهَّ  عو�س  د  يوؤكِّ الور�سة، 
التام" هو الو�سف االأدق ملا اآلت اإليه، 
فا�سلة  الور�سة  تكن  "مل  وي�سيف: 
على  ياأخذها  مل  اأحًدا  اإنهَّ  بل  فقط، 
حمَمل اجلد، الأنهَّ ما ُطِرَح من م�ساريع 
قائمة  اأواًل  فهي  للتطبيق.  قابل  غي 
اخلا�س  القطاع  م�ساركة  فكرة  على 
يف  ُي�سارك  اأن  امل�ستحيل  من  الذي 
وثانًيا،  اأمنيًّا.  م�سطربة  منطقة 
اقت�سادي  الزدهار  فكرة  موا  قدهَّ ُهم 
بدون بنية �سيا�سية حتمي هذا االأمر، 
ولن  فا�سلة  املخرجات  هذه  لذلك 
رها. فالفل�سطينيون لن  جتد َمن يطواّ
يتعاملوا  لن  والعرب  معها،  يتعاملوا 
والقطاع اخلا�س كذلك، وحتى  معها 
بانعقاد  بت  رحاّ فهي  )اإ�سرائيل(، 
ها مل تقل كلمتها االأخية  الور�سة لكنهَّ
اأن  بعد  �سيما  ال  للم�سمون،  بالن�سبة 
اإن�ساء  نياّة  عن  االإ�سرائيليون  �سمع 
اإذ  وغزة،  ال�سفة  بني  يربط  �سارع 
الأنه  ممنوع  هذا  وقالوا  جنونهم  جناّ 
ال�سفة  بني  ويربط  االأمن  ي�سرب 
وغزة. وبالتايل هذه الور�سة لن ت�سل 
ملرحلة القرارات هي فقط اأفكار قيلت 

وانتهت عند ذلك".

الأحمد:
 كيف توقف 

الإدارة الأمريكية 
الدعم عن اخلزينة 

الفل�سطينية 
و"الأونروا" 

د امل�ساعدات  وُتمِّ
للفل�سطينيني، ُثمَّ 
تاأتي وتقول اأريد 
اإنعا�ص القت�ساد 

الفل�سطيني؟!

عو�ص:
 مل تكن الور�سة 

فا�سلة فقط، بل اإنَّ 
اأحًدا مل ياأخذها 
على حمَمل اجلد، 

لأنَّ ما ُطِرَح من 
م�ساريع غري قابل 

للتطبيق

تقرير: عدي غز�وي
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)اإ�سرائيل( حتاول املماطلة عرب 
الإيهام بالتهدئة

ال�سيا�سي  واملحلاّل  الكاتب  يعتقُد 
اأنهَّ  اد  العقاّ د.هاين  الفل�سطيني 
و"حما�س"  )اإ�سرائيل(  بني  التهدئة 
مل ُتثِبت جديتها، ويقول مو�سًحا ملجلاّة 
"القد�س": "هذه تهدئة تكتيكية لك�سب 
املقاومة  مع  التعامل  اأجل  من  الوقت 
)اإ�سرائيل(  اأنهَّ  ولو  ة،  غزاّ قطاع  يف 
كانت تعتبها تهدئًة حقيقيًة يف �سبيل 
يف  لدخلت  ة  غزاّ قطاع  م�سكلة  حل 
ثت  حتداّ التي  املختلفة  التهدئة  مراحل 
يدور  االآن  حتى  الديث  ولكنهَّ  عنها، 
باالإمكان  كان  ت�سهيالت  د  جمرهَّ حول 
ال�سول عليها باأي �سكٍل من االأ�سكال 
وتهويل  التهدئة  ت�سخيم  عن  بعيًدا 
الديث عنها ما بني الطرفني، لذلك ال 
ع اأن يكون هناك التزام اإ�سرائيلي  نتوقهَّ
)اإ�سرائيل(  الأنهَّ  باملو�سوع،  كبي 
لتدجني  التهدئة  خالل  من  ت�سعى 
من  �سيء  كلِّ  على  وال�سول  املقاومة 

�سيًئا  اأن تعطيها  "حما�س" دون  حركة 
باملطلق".

)اإ�سرائيل(  تطرحه  ما  "كلُّ  وي�سيف: 

ب.. ما بني وعيد وترقُّ
ة بني الحتالل و"حما�س" يف غزّة  تهدئة ه�سّ

ما زالت تهديدات 
الحتالل الإ�سرائيلي 
بالعودة اإىل الت�سعيد 
الع�سكري �سد قطاع غّزة 
ترتاوح ما بني الوعيد 
ب منذ جولة  والرتقُّ
الت�سعيد الأخرية التي 
انتهت يف العا�سر من اأّيار 
املا�سي باتفاق تهدئة. 
دت التحليالت  وقد تعدَّ
حول التفاق، ولكنَّ 
كثريين راأوا اأنه اتفاٌق 
ه�ص، ي�سعى الحتالل 
من خالله لك�سب مزيٍد 
من الوقت ل اأكرث.
غّزة - حممد الذهبي

د.العّقاد:
عندما تد املقاومة 
نف�سها اأمام تفاهمات 

وهمية ت�سرع بالتهديد 
عرب القنوات الإعالمية، 

ُثمَّ تبداأ بالت�سعيد، 
ل الو�سطاء  فيتدخَّ
ويعودن اإىل دائرة 

التفاهمات من جديد

د.العّقاد: 
لالأ�سف جنحت 

)اإ�سرائيل( يف حتويل 
وحرف بو�سلة املقاومة 

الفل�سطينية عن الق�سايا 
الكربى اإىل متطّلبات 

ال�سمود الذاتي والبقاء 
لأطول فرتة ممكنة من دون 

النهيار ال�سيا�سي

عنه  العودة  ت�ستطيع  ت�سهيالت  من  االآن 
اأنهَّها  راأى  واجلميع  ا،  باإ�سارة �سغية جدًّ
عت م�ساحة ال�سيد خم�سة ع�سر  كلاّما و�سهَّ
املناطق  �سوؤون  ق  من�ساّ خرج  بحريًّا  مياًل 
اأو  اأميال  �ستة  اإىل  امل�ساحة  يعيد  بقرار 
واملعابر،  الب�سائع  حال  وكذلك  ثمانية، 
املقاومة  عليه  ح�سلت  ما  هذا  ولالأ�سف 

الفل�سطينية حتى االآن".
للمعابر مثاًل،  "بالن�سبة  اد:  العقاّ ويو�سح 
رت )اإ�سرائيل( فكهَّ الظر عن ثمانية  قرهَّ
للقطاع  باإدخالها  وال�سماح  �سنًفا  ع�سر 
اللحظة،  اأيًّا منها حتى  ها مل تدخل  ولكناّ
ا وعدت التجار بذلك فقط! بالتايل  واإنهَّ
هذه دالئل على اأنهَّ )اإ�سرائيل( تتعامل مع 
مو�سوع التهدئة على اأنهَّه مو�سوع تكتيكي 
اإىل  كبية  ملعركة  للتجهيز  الوقت  ر  مُيراّ
من  اأخ�سر  �سوء  على  ح�سولها  حني 
الواليات املتحدة االأمريكية. وبراأيي هذا 
املعركة  لبدء  �سيا�سي  بقرار  يتعلاّق  االأمر 
مل  اإن  كبية  �ستكون  ا  اأنهاّ اأعتقد  التي 
املقاومة  من  ُتريد  ما  )اإ�سرائيل(  ق  حتقاّ
خطٌي  اأمٌر  وهذا  باملجان،  الفل�سطينية 

جًدا".
التفاهمات  من  املقاومة  موقف  عن  ا  اأماّ
تنفيذها  عن  )اإ�سرائيل(  تخلهَّت  التي 
َمن  �سوؤال  اإىل  ُيعيدنا  "هذا  فيقول: 
املقاومة  اأواًل؟  املعركة  ر  �سُيفجِّ الذي 
الفل�سطينية اأم )اإ�سرائيل(؟ فعندما جتد 
وهمية  تفاهمات  اأمام  نف�سها  املقاومة 
ت�سرع بالتهديد عب القنوات االإعالمية، 
الو�سطاء  ل  فيتدخهَّ بالت�سعيد،  تبداأ  ُثمهَّ 
ويعودن اإىل دائرة التفاهمات من جديد، 
واأعتقد اأنهَّ الدخول يف هذه الدوامة اأكرث 
باملقاومة  ة  ي�سبح ظاهرة �ساراّ من مرة 
ن  تعتاد عليها )اإ�سرائيل(، وبالتايل ُتدجهَّ

من خاللها املقاومة".
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ة  باأياّ اإلزام االحتالل  اإمكانية  وحول مدى 
هذه  اأنهَّ  اد  العقاّ د  يوؤكاّ متباَدلة  تفاهمات 
اإطار  �سمن  تنعقد  اأن  يجب  التفاهمات 
اإلزام  اأجل  من  �سامل  وطني  فل�سطيني 
خالل  من  ولي�س  بها،  الإ�سرائيل  حقيقي 
"منظمة  ويردف:  ُمنفِردة،  ف�سائل 
دار  ما  كلهَّ  رعت  الفل�سطينية  التحرير 
�سابًقا،  تفاهمات  من  عنه  الديث 
الغربية  ال�سفة  بني  االآمن  املمر  وحتى 
ة، وكانت هناك جلنة اأفرزتها  وقطاع غزاّ
القيادة  مثهَّلت  الفل�سطينية  القيادة 
وف�سائل  و"حما�س"  املنظمة  وف�سائل 
االآن  ث  نتحدهَّ فلماذا  االإ�سالمي،  العمل 
اإطار  عن  وبعيدة  منفردة  تفاهمات  عن 

منظمة التحرير؟".
ويتابع: "حتى ن�سمن االلتزام االإ�سرائيلي، 
تتالعب  ال  جدياّة  التفاهمات  تكون  واأن 
موقًفا  االأمر  يتطلهَّب  )اإ�سرائيل(،  بها 
اإدخال  ي�ستدعي  وال  ًدا،  موحهَّ فل�سطينًياّا 
الو�سطاء امل�سريني عند كلِّ مرحلة. ونحن 
اخلام�سة  الذكرى  و�سلنا  نا  اأنهَّ نالحظ 
عن  ث  نتحدهَّ زلنا  وما  2014م،  لعدوان 
تفاهمات التهدئة، وبالتايل بتنا ن�ستطيع 
اإليه  تتطلهَّع  ما  نقراأ  اأن  يوم  بعد  يوًما 
)اإ�سرائيل(، فهي ال تريد تفاهمات جدية 
ة، بل تريد  وال تريد ك�سر ال�سار عن غزاّ
�سيا�سيًّا  منف�ساًل  ة  غزاّ قطاع  يبقى  اأن 
وجغرافًيا عن ال�سفة الغربية، واأن تبقى 
حاالتها  اأ�سعف  يف  الفل�سطينية  املقاومة 

د اأو تبداأ املعركة". وال ُت�سعِّ
التهدئة  �سيغة  اأنهَّ  اإىل  اد  د.العقاّ وُي�سي 
الالية هي �سيغة الهدوء مقابل الهدوء 
الت�سهيالت  ببع�س  تدعيمها  مع  ذاتها، 
التي راأى اأنهَّها ال ترتقي مل�ستوى ت�سهيالت 
ا تاأتي يف �سبيل �سراء  ك�سر ال�سار، واإنهَّ
د  اأكهَّ التي  املعركة  عن  املقاومة  �سمت 

االإ�سرائيليون مراًرا اأنهَّها قادمة.
اال�ستهانة  عدم  �سرورة  اإىل  ه  وُينواّ
االإ�سرائيلي،  االحتالل  بتهديدات 
م�ستطِرًدا: "هذه التهديدات حتمل ر�سائل 
باأنهَّكم اإذا ذهبتم نحو الت�سعيد �سنذهب 
يدرك  واجلميع  وا�سعة،  حرب  نحو 
معنية  لي�ست  الفل�سطينية  املقاومة  اأنهَّ 

بخو�س حرب يف املرحلة الالية، وكذلك 
)اإ�سرائيل(، لذا يجب اأن ال ن�ستغرب من 
جوالت ت�سعيد تدور بني فينٍة واأخرى من 
التهدئة  تفاهمات  �سروط  حت�سني  اأجل 
وحتقيق  طرف  كل  موقف  وحت�سني 
تفاهمات اأخرى، واأرى اأنهَّ هناك اإجماًعا 
التفاهمات عبارة عن  اأنهَّ  فل�سطينيًّا على 
كونها  من  اأكرث  م�ستقطع  ووقت  وهم 

تفاهمات حقيقية".
�سوى  يريد  ال  االآن  "االحتالل  ويتابع: 
حلقة  الفل�سطينية  املقاومة  ك  ُيفكِّ اأن 
يوعز  التي  االأموال  خالل  من  حلقة 
وعب  "حما�س"،  حركة  اإىل  بدفعها 
اأنهَّها  على  مها  ُيقدِّ التي  االإجراءات  بع�س 
بذلك  لي�ست  وهي  جًدا  كبية  ت�سهيالت 
لي�ست �سوى عملية  اإنهَّها  بل  اأبًدا،  الجم 
ة. فتارة  حتريك لبواباّات ح�سار قطاع غزاّ
املعب،  ُيغَلق  وتارة  ال�سيد  م�ساحة  تتاّ�سع 
وحيًنا  الكهرباء  كمية  ُتقلهَّ�س  وحيًنا 
وحتى  الطبية،  التحويالت  ف  تتوقهَّ اآخر 
اإن�ساوؤها  �سيجري  التي  الطاقة  ة  حمطاّ
ة، لالأ�سف و�سعوها  على حدود قطاع غزاّ
لهم  ي�سهل  كي  االأخ�سر  اخلط  داخل 
م بها ووقفها وت�سغيلها متى �ساوؤوا،  التحكُّ
نظام  وفق  معنا  تتعامل  فـ)اإ�سرائيل( 
ومتى  ال�سجن  تفتح  ت�ساء  متى  البوابات، 
ت�ساء تغلقه، واإذا كانت هناك نياّة حقيقية 
كون  واقع  اإنهاء  اًل  اأواّ يجب  االأمر  للِّ 
ميناء  بوا�سطة  �سواء  �سجًنا،  ة  غزاّ قطاع 
يكون  اأن  ويجب  و�سيلة،  اأي  اأو  مطار  اأو 
ا لنا مع العامل ومع  هناك ارتباط وثيق جدًّ
ال�سفة الغربية، فنحن ال نبحث عن بع�س 
وم�ساحات  الب�سائع  وبع�س  الت�سهيالت 

ال�سيد واالأ�سماك!".

نحو  البو�سلة  توجيه  فلُنِعد 
الق�سايا الوطنية الكربى

اأولوية  لرتاجع  اد  العقاّ د.هاين  ياأ�َسف 
ل�ساب  الكبى  الوطنية  الق�سايا 
بالهموم  عالقة  وذات  ثانوية  ق�سايا 
جنحت  لقد  "لالأ�سف،  ويقول:  اليومية، 
بو�سلة  وحرف  حتويل  يف  )اإ�سرائيل( 
املقاومة الفل�سطينية عن الق�سايا الكبى 

والالجئني  القد�س  ق�سية  راأ�سها  وعلى 
واملياه  واالأ�سرى  والدود  العودة  وحق 
والبقاء  الذاتي  ال�سمود  متطلاّبات  اإىل 
االنهيار  دون  من  ممكنة  فرتة  الأطول 

ال�سيا�سي".
اأعرف حقيقًة ملاذا ال تهتم  "ال  وي�سيف: 
املقاومة بق�سية القد�س اأكرث من ذلك؟! 
جًدا  ا�سة  ح�ساّ موا�سيع  هناك  كانت  لقد 
فيها،  كلمة  للمقاومة  تكون  اأن  احتاجت 
اخلطابات  ببع�س  تخرج  كانت  اأناّها  اإالاّ 
فعل  رداّ  اأيهَّ  نلم�س  اأن  دون  والت�سريحات 

حقيقي على اأر�س الواقع". 
ويردف: "ال يجوز اأن ن�ستخدم ال�سواريخ 
اأجل  من  وغيها  ة  امل�سياّ والطائرات 
ة  غزاّ قطاع  يف  التهدئة  �سروط  حت�سني 
وك�سر ال�سار واإدخال االأموال القطرية 
االنتباه  يجب  كبى  ق�سايا  هناك  فقط، 
وهذا  االأولوية،  نعطيها  اأن  ويجب  لها، 
اأمور  فهناك  ا�سرتاتيجًياّا.  ُمقِلق  مو�سوع 
االأ�سا�سية  الق�سية  د  ُتهداّ جًدا  كبية 
الذين  واالأ�سرى  �سلوان،  نفق  كق�سية 
القد�س،  وتهويد  االإ�سرابات،  يخو�سون 
خط  يف  تكون  اأن  يجب  ق�سايا  وهذه 
باأي  جديد  من  )اإ�سرائيل(  مع  املواجهة 
�سكٍل من االأ�سكال كي ال نبقى خا�سرين، 
وهذا اأمٌر �سديد اخلطورة الأنهَّ )اإ�سرائيل( 
قان اليوم باأناّه مل  والواليات املتحدة تت�سداّ
احتالل،  اأو  �سيا�سي  �سراع  هناك  يعد 
ا نزاع يف بع�س املناطق، وذلك ب�سبب  واإنهَّ

ت�سييعنا لق�سايانا االأ�سا�سية".
اأجل  اأنهَّه من  ويختم حديثه بالتاأكيد على 
الوطنية  الق�سايا  اإىل  ونذهب  نواجه  اأن 
االإن�سانية  الق�سايا  من  اأكرث  امل�سيية 
والق�سايا املرتبطة بالياة اليومية، يجب 
وتوحيدها،  املواجهة  تنظيم  اإعادة  علينا 
د  اأن نوحِّ "ما الذي مينعنا من  ُمت�سائاًل: 
�سفوفنا واأن ندعو حكومة د.حممد ا�ستية 
ب�سكٍل  اتها  مهماّ وتويل  ة  غزاّ اإىل  للمجيء 
حقيقية  �سراكة  هناك  لتكن  كامل؟! 
الكل  من  حقيقي  وطني  �سيا�سي  ومتثيل 
الفل�سطيني، ولتكن هناك مواجهة كبية 
يتم  ما  ولكلِّ  القرن  �سفقة  مل�سروع  ا  جًداّ

متريره لغاية االآن".

د.العّقاد: 
)اإ�سرائيل( 

ت�سعى من 
خالل التهدئة 

لتدجني املقاومة 
واحل�سول على كلِّ 

�سيء من حركة 
"حما�ص" بال 

مقابل

د.العّقاد: 
حتى ن�سمن 

اللتزام 
الإ�سرائيلي، واأن 
تكون التفاهمات 
جدّية ل تتالعب 
بها )اإ�سرائيل(، 

يتطلَّب الأمر 
ا  موقًفا فل�سطينًيّ

ًدا موحَّ
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هدم منازل الفل�سطينيني وت�سريدهم لي�ست 
ولكن  )اإ�سرائيل(،  على  اجلديدة  بال�سيا�سة 
باملجتمع  وا�ستخفافها  وقاحتها  ة  املراّ هذه 

منطقة  يف  جرميتها  لتنفيذ  دفعها  الدويل، 
"واد الم�س" التي تقع خارج اخلط الوهمي 
ت�سنهَّف  والذي  القد�س،  يف  االحتالل  لبلدية 

التابعة  "اأ"  مناطق  �سمن  اأرا�سيه  غالبية 
لل�سيادة الفل�سطينية وفًقا التفاق اأو�سلو.

واد  يف  االحتالل  ارتكبها  التي  املجزرة 

واد احلم�س..
ى من اّتفاق اأو�سلو  )اإ�سرائيل( تهدم ما تبقَّ

)اإ�سرائيل(، القوانني والتفاقات الدولية وتتحدَّى املجتمع الدويل. ففي  كعادتها تنتهك ال�سلطة القائمة بالحتالل، 
ى من اتفاق اأو�سلو بهدمها �ست ع�سرة بناية ت�سمُّ نحو مئة �سقة �سكنية يف حي واد  22 متوز 2019 اأجهزت على ما تبقَّ

احلم�س التابع لبلدة �سور باهر، جنوب �سرقي مدينة القد�س املحتلة.
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اتفاق  تنتهك  ال  "االأمن"،  بذريعة  الم�س 
حمكمة  قرار  انتهاك  تعيد  بل  فقط،  اأو�سلو 
متوز   9 يوم  اأ�سدرته  الذي  الدولية،  العدل 

الرئي�سة  الق�سائية  الهيئة  ب�سفتها   ،2004
لالأمم املتحدة، ب�ساأن االآثار القانونية النا�سئة 
الفل�سطينية  االأر�س  يف  اجلدار  بناء  عن 

املحتلة.
ه: "مقاطع اجلدار التي تتغلغل داخل  ويف َن�سِّ
ال�سفة الغربية، مبا فيها القد�س ال�سرقية، اإىل 

تقرير: مهند جدوع و�أ�صيل �الأخر�س
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ابات والت�ساريح  جانب نظام البواّ
املرتبط بها، تخالف االلتزامات 
الواقعة على )اإ�سرائيل( مبوجب 
ميكن  وال  الدويل،  القانون 
ت�سويغها باملقت�سيات الع�سكرية، 
انتهاًكا  بالتايل  ل  ت�سكاّ واإنها 
القانون  التي ميليها  لاللتزامات 

الدويل على )اإ�سرائيل(".

نطاق  على  واإدانات  �سجب 
وا�سع

الفل�سطينية  الرئا�سة  لت  حمهَّ
امل�سوؤولية  االإ�سرائيلية  الكومَة 
كاملًة عن هذا الت�سعيد اخلطي 
االأعزل،  الفل�سطيني  �سدهَّ �سعبنا 
تنفيذ  ط  ته جزًءا من خمطاّ وعدهَّ
القرن"  "�سفقة  ى  ُي�سمهَّ ما 
الق�سية  ت�سفية  اإىل  الهادفة 

الفل�سطينية.
ا�س  دت اأناّ الرئي�س حممود عباّ واأكاّ
خمتلف  مع  ات�ساالت  يجري 
لوقف  العالقة  ذات  االأطراف 
هذه املجزرة االإ�سرائيلية، ودعت 
ل  التدخُّ اإىل  الدويل  املجتمع 
الفوري لوقف هذا العدوان بحقِّ 

�ساته. �سعبنا واأر�سه ومقداّ
دولة  "اإنهَّ  الرئا�سة:  وقالت 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  فل�سطني 
عاجاًل  �ستقوم  ال�سرقية  القد�س 
ال�سالم  طريق  وهو  اآجاًل،  اأم 
اأن  االآخرين  وعلى  الوحيد، 

لوا م�سوؤولياتهم". يتحماّ
حممود  الرئي�س  اأعلن  وقد  هذا 
اجتماًعا  تروؤاّ�سه  خالل  ا�س  عباّ
العمل  وقَف  الفل�سطينية  للقيادة 
مع  عة  املوقاّ االتفاقيات  بجميع 
على  اإ�سرارها  بعد  )اإ�سرائيل( 

االإخالل بها.
�سر  اأمني  طالَب  جهته،  من 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الدويل  املجتمع  عريقات  �سائب 

الدولية  اجلنائية  والوكمة 
واملدعية العامة بفتح حتقيق بهذه 
اجلرائم. وقال: "لدينا ا�ستيداع 
واملعاجلة  املحكمة،  هذه  لدى 
مع  حتقيق  فتح  هي  الوحيدة 

امل�سوؤولني االإ�سرائيليني".
االأوان  اآن  اأناّه  عريقات  واأو�سح 
ما  اأنهَّ  تدرك  اأن  العربية  للدول 
تطبيق  هو  خمطط  من  يحدث 
اأعلنت  التي  القرن"  لـ"�سفقة 
القد�س عا�سمًة لدولة االحتالل، 
امل�سجد  اأ�سفل  االأنفاق  وفتحت 

االأق�سى املبارك.
واأ�سار اإىل اأنهَّ االزدهار االقت�سادي 
الذي اأُعِلن عنه يف ور�سة املنامة 
ذ عب هدم 100 �سقة �سكنية  ُيَنفهَّ
"اأهذا  مت�سائاًل:  للفل�سطينيني، 

هو االزدهار؟!".
التطبيع  يحاول  َمن  "كلُّ  وقال: 
ترتكب  التي  الدولة  هذه  مع 
جرائم حرب عليه اأن يفهم هذا 
العربية  الدول  وعلى  املغزى، 
العربية  ال�سالم  مبادرة  احرتام 
اإىل  االألف  من  بها  ك  والتم�سُّ

الياء".
ممثهَّل منظمة التعاون االإ�سالمي 
الروي�سي  اأحمد  فل�سطني  لدى 
قال اإنهَّ هدم منازل الفل�سطينيني 
لل�سلطة  تخ�سع  مناطق  يف 
اأو�سلو،  اتفاق  ح�سب  الوطنية 

جرميٌة نكراء.
جاء  الهدم  قرار  اأنهَّ  اإىل  ولفت 
مع  بتواطوؤ  ع�سكري  اأمر  نتيجة 
جرمية  يف  االإ�سرائيلي  الق�ساء 
االأر�س  اأ�سحاب  �سدهَّ  م�سرتكة 
ال�سرعيني ل�سالح جدار "�ِسلكي" 

غي مكتمل.
واأ�سار الروي�سي اإىل اأنهَّ قرارات 
الهدم يف وادي الم�س واخلان 
االأحمر تاأتي يف �سياق خمططات 
االحتالل ال�ستكمال عزل القد�س 

واالإجهاز  الغربية،  ال�سفة  عن 
الذي  الدولتني،  حلِّ  مبداأ  على 

اأجمع عليه العامل.
اأنهَّ املعركة يف القد�س  اإىل  ولفت 
تهدف  دميغرافية  معركة 
اإىل  خاللها  من  )اإ�سرائيل( 
من  الفل�سطينيني  ن�سبة  تقلي�س 
املدينة  �سكان  اإجمايل  من   %40
اإىل  والغربي،  ال�سرقي  ب�سَقيها 

.%20
التعاون  مة  منظاّ دعم  د  واأكهَّ
االإ�سالمي الأيِّ حترك يف املحكمة 
ولتفعيل  الدولية،  اجلنائية 
يف  الدولية  العدل  حمكمة  قرار 
الف�سل،  بجدار  اخلا�س  الهاي 
تخو�سها  التي  التوجهات  ودعم 
عمليات  ملواجهة  فل�سطني  دولة 

الهدم.
اجلدار  مقاومة  هيئة  رئي�س  ا  اأمهَّ
اف،  واال�ستيطان الوزير وليد ع�ساّ
منازل  هدم  عمليات  اأنهَّ  د  فاأكهَّ
امل�سنفة  املناطق  يف  املواطنني 

اأو�سلو. اتفاق  "اأ" تن�سف 
ت�سارك  لقاء  "�سُيعَقد  وقال: 
واخلارجية  العدل  وزارات  فيه 
�سات  واملوؤ�ساّ والقد�س،  واملغرتبني 
لتحديد  العالقة،  ذات 
واالإجراءات  القانوين  الو�سع 
ا  ردًّ �سُتتهََّخذ  التي  الفل�سطينية 
ًدا  موؤكِّ الهدم"،  عمليات  على 
ملف  اإعداد  على  جاٍر  العمل  اأنهَّ 
الدولية  اجلنايات  ملحكمة 
هذه  لوقف  العدل،  وحمكمة 

اجلرمية وحما�سبة ُمرتكبيها.
واالأكادميي  الكاتب  قال  بدوره، 
اإبراهيم اأبرا�س: ")اإ�سرائيل( مل 
وت�سرُّ  اأو�سلو،  باتاّفاق  تلتزم  تعد 
والقد�س  ال�سفة  اعتبار  على 
املحتلة اأر�س "يهودا وال�سامرة". 
التي  بالتق�سيمات  تلتزم  ومل تعد 
منذ  واخرتقته  االتفاق،  دها  حدهَّ

اأحمد الروي�سي: 
هدم منازل 

الفل�سطينيني يف 
مناطق تخ�سع لل�سلطة 
الوطنية ح�سب اتفاق 
اأو�سلو، جرميٌة نكراء

اإبراهيم اأبرا�ص: 
ما يجري يف واد 

احلم�ص و�سور باهر 
ٌر ملبداأ تبادل  تنكُّ
الأرا�سي، و�سباٌق 

مع الزمن ل�سمِّ 
امل�ستوطنات املقامة 
يف ال�سفة الغربية 

ًبا لأّية ت�سوية  حت�سُّ
�سيا�سية مقِبلة
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اجتياح ال�سفة الغربية وحما�سرة 
الرئي�س يا�سر عرفات".

الهدم  "عمليات  واأ�ساف: 
االأرا�سي  على  واال�ستيالء 
االأميكي  املوقف  ظلِّ  يف  تاأتي 
االإ�سرائيلية،  لل�سيا�سة  الداعم 
�سفقة  ى  ُت�سماّ ملا  تنفيذ  وهي 
)اإ�سرائيل(  ل�سمِّ  د  ومتهِّ القرن، 

للم�ستوطنات".
واد  يف  اليوم  يجري  ما  اأنهَّ  وبنيهَّ 
ملبداأ  ٌر  تنكُّ باهر  و�سور  الم�س 
مع  و�سباٌق  االأرا�سي،  تبادل 
الزمن ل�سمِّ امل�ستوطنات املقامة 
الأياّة  ًبا  حت�سُّ الغربية  ال�سفة  يف 

ت�سوية �سيا�سية مقِبلة.
اإبراهيم  الكومة  ِبا�سم  الناطق 
)اإ�سرائيل(  اإنهَّ هدم  قال  ملحم، 
منطقة  يف  �سكنية  �سقة   100
ال�سلطة  ل�سيطرة  خا�سعة 
على  اعتداء  هو  الفل�سطينية 
ر  وموؤ�ساّ وجنيف،  اأو�سلو  اتفاقيَتي 
دوليًّا  اًل  تدخُّ ي�ستدعي  خطي 

لوقف هذا القرار.
تطهي  الهدم  عمليات  اأنهَّ  وراأى 
مئات  تهجي  ي�ستهدف  عرقي 
وفر�س  الفل�سطينية،  العائالت 
االأر�س  على  جديد  واقع  اأمر 
عن  القد�س  لف�سل  ا�ستكمااًل 

حميطها.
يف  �ستعمل  الكومة  اأنهَّ  د  واأكهَّ
امل�ستوى  على  االأول  اَهني؛  اجتاّ
باجلهات  واالت�سال  الدبلوما�سي 
الت�سعيد  هذا  لوقف  الدولية 
ل لماية املدنيني  اخلطي والتدخُّ
باالتفاقيات  )اإ�سرائيل(  واإلزام 
�سمود  تعزيز  والثاين  الدولية، 
امل�ساريع  مواجهة  يف  املواطنني 

الت�سفوية للق�سية الفل�سطينية.
ه  �ستتوجاّ الكومة  اأنهَّ  د  اأكهَّ كما 
اإىل اجلهات القانونية والق�سائية 
على  لل�سغط  ًة  كافاّ والقوقية 

)اإ�سرائيل( لوقف جمزرة الهدم 
واإلزامها باالتفاقيات الدولية.

واد احلم�ص بالأرقام
�سور  بلدة  من  االأكب  اجلزء  يقع 
القد�س  �سرقي  جنوب  باهر 
االأرا�سي  داخل  ن�سمة(   24،000(
عنوة،  )اإ�سرائيل(  تها  �سماّ التي 
نحو  ميلكون  اأناّهم  �سكانها  ويفيد 
يف  االأرا�سي  من  دومن   4،000
ح�سب  و)ج(،  و)ب(  )اأ(  املناطق 
ت�سنيفها مبوجب اتفاقيات اأو�سلو.

التابع  الم�س  واد  يف  ويقطن 
للبلدة نحو 6،000 ن�سمة، واأرا�سيه 
اأرا�سي  بقية  عن  بالفعل  معزولة 
ال�سلطة  اأنهَّ  ورغم  الغربية،  ال�سفة 
متلك  ال  الفل�سطينية  الوطنية 
القدرة على الو�سول اإىل املنطقتني 
)اأ( و)ب( يف �سور باهر اأو تقدمي 
تزال  ال  فاإنهَّها  فيهما،  اخلدمات 
ُت�سدر رخ�س البناء فيهما، ح�سب 
وفًقا  لها  ُمنح  الذي  التفوي�س 

التفاقيات اأو�سلو.
يواجهها  التي  ال�سعوبات  وب�سبب 
ال�سرقية  القد�س  يف  الفل�سطينيون 
من  بناء  رخ�س  على  للح�سول 
اء  بلدية االحتالل يف القد�س، وجراّ
ه  توجهَّ لل�سقق،  املرتفعة  االأ�سعار 
متلُّك  اإىل  املقد�سيني  من  الكثي 
وبناء  الم�س  واد  حي  يف  اأرا�ٍس 
ح�سولهم  بعد  �سكنية،  عمارات 
على رخ�س بناء من وزارة الكم 

املحلاّي الفل�سطينية.
االأمم  تن�سيق  مكتب  وبح�سب 
فقد  االإن�سانية،  لل�سوؤون  املتحدة 
عام  منذ  )اإ�سرائيل(  هدمت 
باهر،  �سور  يف  مبنى   69  ،2009
هدمها،  على  اأ�سحابها  اأجبت  اأو 
بحجة افتقارها اإىل رخ�س البناء، 
قيد  اأو  ماأهولة  بناية   46 منها 
االإن�ساء، واأ�سفر هدمها عن تهجي 

ر نحو 400 �سخ�س  30 اأ�سرة، وُهجِّ
بفعل  اأخرى  اأ�سرار  بهم  اأو لقت 
عمليات الهدم، وكان ن�سف هوؤالء 
اأعمارهم  تقلاّ  الذين  االأطفال  من 
تقع  املباين  وكانت  عاًما،   18 عن 
القد�س  حدود  �سمن  عمومها  يف 

ال�سرقية.
�سلطات  اأ�سدرت   2011 عام 
د  يحدِّ ا  ع�سكرًياّ اأمًرا  االحتالل 
بني  مداها  يرتاوح  عازلة  منطقة 
جانَبي  ِكال  على  مرت  و300   100
ويفر�س  باهر،  �سور  يف  اجلدار 

حظًرا على اأعمال البناء فيها.
اجلدار يف تلك املنطقة يتاألهَّف من 
اإلكرتوين  مراقبة  ونظام  اأ�سيجة 
جداًرا  ولي�س  للدوريات،  وطريق 
اأمتار   8 ارتفاعه  ويبلغ  اإ�سمنتيًّا، 
القد�س  اأنحاء  مبعظم  كاملحيط 

ال�سرقية.
رف�ست   ،2019 حزيران   11 ويف 
املحكمة العليا االإ�سرائيلية ا�ستئناًفا 
موه  قدهَّ قد  باهر  �سور  اأهايل  كان 
عام 2017، الإلغاء االأمر الع�سكري 
يف  البناء  اأعمال  يحظر  الذي 
املنطقة العازلة، و/اأو االإحجام عن 
هدم منازلهم، ويف ي 18 حزيران، 
بهدم  االحتالل  �سلطات  اأخطرت 
مهلة  االأهايل  ومنحت  مبنى   16
انق�ست يف 18  يوًما  اإىل 30  ت�سل 
اأو  باأنف�سهم  منازلهم  لهدم  متوز 
تكلفة  مهم  وتغراّ بذلك  هي  تقوم 

الهدم.
هيئة  عن  �سادر  لتقرير  ووفًقا 
واال�ستيطان،  اجلدار  مقاومة 
خالل  االحتالل  �سلطات  هدمت 
من�ساأة   471 املا�سي  العام 
 546 بهدم  واأخطرت  فل�سطينية، 
مدر�سة،   50 �سمنها  من  من�ساأة 
الهدم  عمليات  معظم  زت  وتركاّ
حمافظة  يف  بالهدم  واالإخطار 

القد�س.

�سائب عريقات: 
اآن الأوان للدول 

العربية اأن تدرك اأنَّ 
ط  ما يحدث من خمطَّ
هو تطبيق لـ"�سفقة 
القرن" التي اأعلنت 

القد�ص عا�سمًة 
لدولة الحتالل

وليد ع�ّساف: 
العمل جاٍر على 

اإعداد ملف ملحكمة 
اجلنايات الدولية 
وحمكمة العدل، 

لوقف هذه اجلرمية 
وحما�سبة مرتكبيها
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ا�سمها  من  ولها  لجئة.. 
ن�سيب

اأبو  لعائلة  ابنة  ُولدت   1948 عام 
العائلة  هذه  الفل�سطينية،  �ساهر 
كلاّ  كما  اللجوء  عا�ست  التي 
دت  العائالت الفل�سطينية التي ت�سرهَّ
والدها  اأراد  فل�سطني.  نكبة  بعد 
ال�سعب  ر�سالة  معها  حتمل  اأن 
الفل�سطيني واأن تبقى �ساهدة على 
وهي  "الجئة"،  فاأ�سماها  معاناته، 
�سوى  تعرف  مل  والدتها  منذ  الذي 
اللجوء واآثاره التي تالحقها خياًرا 

لها، فكان لها من ا�سمها ن�سيب.
الجئة، ا�سم يدلُّ على نف�سه، اكتنز 
داخله ذكريات حرٍب �سرو�س، مل 
ترتك حتى للقطِّ ما يقتاته، راحت 
تلاّ  ذكرى  ويف  عائلتها،  �سحيتها 
مقبة  يف  جتل�س  هي  ها  الزعرت، 
قبور  ف  لتنظِّ �ساتيال  يف  ال�سهداء 
اأرواح  على  الفاحتة  وتقراأ  اأهلها، 

الطق�س  هذا  جميعهم،  ال�سهداء 
اأن  منذ  ممار�سته  اعتادت  الذي 
وجاءت  الزعرت،  تلاّ  خمياّم  �سقط 
ال�سبل اإىل خمياّم �ساتيال التي  بها 

تقطنه هي و�سقيقتها حالًياّا.
الزعرت  تلاّ  عن  الجئة  ُتخبنا 
املجزرة  وكاأنهَّ  دامعة،  بعيوٍن 
حت�سل اأمامها االآن، ُم�ستذكرًة من 
ا�ست�سهدوا، ومن ُفقدوا ومل تعرف 

اأخبارهم لغاية االآن.
تلاّ  جمزرة  تكن  "مل  الجئة:  تقول 
كان  ما  فدائًما  فجائية،  الزعرت 
داخلياّة،  لروب  �س  يتعرهَّ املخياّم 
قة، ويتقاتل فالن  وا�ستباكات متفراّ
لاّ  حُتَ كانت  االأمور  اأناّ  اإالاّ  وفالن، 

ومن ثماّ يعود الو�سع طبيعًياّا.
ني�سان عام 1976، كانت  ولكن يف 
تلاّ  اإىل  متجهة  فل�سطينية  حافلة 
فل�سطينية،  ذكرى  الإحياء  الزعرت 
الرمانة  عني  يف  اإيقافها  فجرى 

ابها،  ُركاّ جميع  على  النار  واإطالق 
النجاة  ا�ستطاعا  من  فقط  اثنان 
باأناّهما  مثاّالاّ  الأناّهما  بنف�سيهما 
ا�ست�سهدا حتى ال تتم ت�سفيتهما".

وُت�سيف الجئة: "تراكمت االأحداث 
خميهَّم  ر  ُحو�سِ اأن  اإىل  ف�سيًئا  �سيًئا 
خانًقا،  ح�ساًرا  فكان  الزعرت،  تلاّ 
�سالًحا  املخياّم  اأهايل  ميلك  مل 
والعزمية.  ال�سب  �سوى  ملواجهته 
ا�ستيقظنا �سباًحا على �سوت  فقد 
على  الق�سف  وا�ستمرهَّ  القذائف، 
وملدة  متوا�سلة  �ساعات  املخياّم 
ا  مناّ اأٌياّ  ي�ستطع  مل  اأ�سبوعني، 
مكانه  من  اخلروج  اأو  ك  التحرُّ
اأهايل  دفع  الذي  االأمر  خاللها، 
البيوت  جدران  تك�سي  اإىل  املخياّم 
الطرقات  تفتح  �سراديب  ل�سنع 

فيما بينهم".
وتتابع: "تعاون اجلميع فيما بينهم، 
امل�ست�سفيات  اإىل  البع�س  فذهب 
اجلرحى  نقل  يف  للم�ساعدة 
الالزم،  وتقدمي  وال�سهداء 
الطعام  لطهو  الن�ساء  وان�سرفت 
لكنهَّ  للفدائيني،  ال�سطائر  واإعداد 
حيث  حاله،  على  لبث  ما  االأمر 
وعا�س  املخياّم  عن  الطعام  انقطع 
اأهايل املخياّم ظروًفا معي�سياّة �سعبة 
للغاية، ومل يكن اأمامهم �سوى معمل 
العد�س يف املخياّم، فاأ�سبح العد�س 
لطعامهم،  االأ�سا�سي  ن  املكوِّ هو 
رة  املجداّ منه  ي�سنعون  واأم�سوا 

ة وال�سوربة واأياّ طعام اآخر". والكباّ

اأو  اأنا  اأموت  اأن  اإّما  احلرب  "يف 
متوت اأنَت، هكذا هي املعادلة، 
ين  فال تّت�سع الأر�ص لعدوَّ
مًعا"، هذا الكالم الذي يّت�سف 
به م�سهد �سقوط تل الزعرت 
يف الثاين ع�سر من �سهر 
اآب عام 1976 اإباَن احلرب 
الأهلّية اللبنانية. اإبادٌة 
ذت بحِقّ �سكان  جماعّية ُنفِّ
املخيم، واأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 
ما يزيد عن ثالثة اآلف 
فل�سطيني، ف�سقط املخّيم بعد 
اأن كان قلعًة ح�سينًة اأنهكها 
احل�سار الذي ات�سم بقطع املاء 
والطعام والكهرباء وحتى 
امل�ستلزمات الطبّية عنه ملّدِة 
خم�سة وخم�سني يوًما.

تلُّ الزعرت.. 
جمزرٌة حّية يف قلوب َمن عاي�سوها

تقرير: نادرة �سرحان
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م�ساِهد من اأهوال املجزرة
وما  الزعرت،  تلاّ  �سقوط  ليلة  عن  الجئة  ب�سوؤال 
"اتفقت اجلهات  ح�سل فيها بالتحديد، جتيب: 
اأن يخرج اأهايل املخياّم اإىل منطقة  املعنياّة على 
ا  اأماّ اأحد،  لهم  �س  يتعرهَّ اأالاّ  �سرط  "الدكوانة" 
ال�سليب  ف�سياأتي  امل�ست�سفيات،  يف  اجلرحى 
االأحمر الأماكن وجدهم وياأخذهم لتلقي العالج، 
اإالاّ  الزعرت،  تلاّ  اأهايل  وافق  االأ�سا�س  هذا  وعلى 
على  النار  اأُطلق  حيث  باخلديعة،  تفاجاأوا  اأناّهم 
املجموعات التي خرجت ما اأدى ال�ست�سهادهم".

نوا يف الدو�س على جثث  وت�سيف الجئة: "لقد تفنهَّ
اأوتوا من قوة، حتى  ما  بكلِّ  ال�سهداء واجلرحى 
للتعذيب  نتيجًة  ا�ست�سهدوا  اجلرحى  بع�س  اأنهَّ 
ارتكابهم  اإىل  باالإ�سافة  هذا  عليهم،  والدو�س 
اأفظع اجلرائم من هتٍك لالأعرا�س، وبقٍر لبطون 

الوامل، وذبٍح لالأطفال والن�ساء وال�سيوخ".
الليلة  تلك  اإىل  ذاكرتها  يف  الجئة  تذهب 
اجلميع  يقتلون  كانوا  كيف  فتخبنا  امل�سوؤومة، 
دون راأفة، وتروي لنا ق�سة األيمة ح�سلت حينها، 
ه  اأماّ بيَدِ  فتقول:"كان هناك طفٌل �سغٌي مي�سك 
اآمن،  مكاٍن  يف  حمايته  حتاول  التي  املفجوعة 
فجاء اأحد املقاتلني واأخبها باأناّه لن ي�سمح لها 
بالفرار مع طفلها الأناّه �سيكب يوًما ما ويحاربهم، 
وف�سخوه  الطفل  رقبة  ولووا  معه  من  مع  فتعاون 

اأمام والدته".
�سة مبتدئة  كانت الجئة يف ذلك الوقت ممرِّ
يف  ت�ساعد  الفل�سطيني،  االأحمر  الهالل  يف 
اإ�سعاف اجلرحى وت�سميد اجلروح يف العديد 
من نقاط االإ�سعاف املنت�سرة يف املخياّم ب�سبب 
امل�ستلزمات  ولكن  للجرحى،  الهائل  العدد 
االأمر  للجميع،  كافيًة  وقتها  تكن  مل  الطبية 
لغلي  معها  ومن  الجئة  ا�ستدعى  الذي 
من  بداًل  اجلروح  موا  يعقاّ لكي  وامللح  املاء 

الـ"�سبيتو"، و�سار االأطباء يخيطون جروح 
الـ"بنج"،  ر  توفاّ لعدم  تخدير  بال  امل�سابني 
اأهايل  من  البي�ساء  ال�سرا�سف  ويجمعون 

املخياّم لي�سنعوا منها �سماداٍت للجروح.

الجئة  فقدتهم  الذين  االأ�سخا�س  عدد  وعن 
اإخوتي  "فقدُت  تقول:  املجزرة،  هذه  يف 
اأعرف  ومل  اجلبل  اإىل  ذهبوا  الذين  الثالثة 
�سيًئا عنهم منذ ذلك الوقت، واأخي الرابع مع 
تلاّ  يف  ُفقدوا  الذين  اخلم�سة  واأوالده  زوجته 
الزعرت، هذا باالإ�سافة اإىل ابن اأختي وابنتها 

ا وال نعلم اأين ذهبا". اللذين فقدناهما اأي�سً
من  الناجون  حاول  الفاجعة،  ح�سول  بعد 
هذه املجزرة الهرب من املخيهَّم والت�سلُّل اإىل 
و�سقيقها  الجئة  بينهم  ومن  اآمنة،  منطقة 
كان  الذي  ووالدها  امل�سابان  ها  عماّ وابن 
ة م�ساًبا ويعي�س داخل امللجاأ.  طوال هذه املداّ

ولكنهَّ  اجلبل  طريق  عن  الت�سلُّل  فحاولوا 
طويل  نفٍق  يف  فاختباأوا  اكُت�ِسَفت،  حركتهم 
ت�سلهَّلوا  ثماّ  ومن  العبادية،  نهر  اإىل  اأو�سلهم 
من  عانوا  اأن  بعد  لهم  التابعة  املنطقة  اإىل 

الطريق ال�ساق.
لت الجئة ومن معها يف اأماكن متفرقة قبل  تنقاّ
اأن ي�ستقرهَّ بها االأمر يف خمياّم �ساتيال، حيُث 
ع  تبهَّ اأر�ٍس  على  َد  �ُسيِّ بناء  يف  اليوم  تعي�س 
للـ"اأونروا"  يا�سر عرفات  الرمز  ال�سهيد  بها 
اإن�ساء بيوت للناجني  اأجل  و�سعى جاهًدا من 

من جمزرة تلاّ الزعرت.
العيد،  كعك  ُتعدُّ  وهي  معنا  حديثها  وتختتم 
قائلًة: "ا�سمي الجئة يليق متاًما بحياتي التي 
هذا  اآخر،  اإىل  مكان  من  اأجلاأ  واأنا  ع�ستها 
الئقة  حياتي  تكون  اأن  اإالاّ  اأبى  الذي  اال�سم 

مبعناه".
خمّيم تّل الزعرت رمٌز للت�سحية واملقاومة 
وال�سمود يف وجه املوؤامرات، وحتتلاّ املجزرة 
الذاكرة  يف  ا  خا�سًاّ موقًعا  فيه  ارُتِكَبت  التي 
املجازر  كما  تن�ساها  ال  التي  الفل�سطينية 
اهلل  عند  اأ�سبحوا  فاملظلومون  االأخرى، 
ا املجرمون فال يزالون بيننا، على  �سهداء، اأماّ

اأمل اأن تقت�سهَّ منهم عدالة الياة.

لجئة اأبو �ساهر: 
ر خميَّم تّل الزعرت ح�ساًرا  ُحو�سِ

خانًقا، مل ميلك اأهايل املخّيم 
رب  �سالًحا ملواجهته �سوى ال�سّ

والعزمية

لجئة اأبو �ساهر: 
ا�سمي "لجئة" يليق متاًما 

بحياتي التي ع�ستها واأنا اأجلاأ من 
مكان اإىل اآخر
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التي  الكهرباء  م�سكلة  تداعيات  لكنهَّ 
املخياّم  ان  �ُسكاّ كاهل  ُتثِقل  اأ�سبحت 
عالًيا  ال�سوت  رفع  اإىل  دفعتهم 
�سون له على  واالحتجاج على ما يتعراّ
ولعلهَّ  املخياّم،  يف  ذين  املتنفِّ بع�س  يد 
زمرة  م  حتكُّ ذلك  على  االأمثلة  اأبرز 
برقاب  ة  اخلا�ساّ املولاّدات  اأ�سحاب 
رقابة على  اأياّة  ال�سكان يف ظلِّ غياب 

اأ�سعار اال�سرتاكات.
اأطراف  على  يقع  الذي  فاملخياّم 
يعاين  بيوت  اللبنانية  العا�سمة 
يات على �سبكة  اأ�سا�ًسا من كرثة التعداّ
د االأمن االجتماعي  الكهرباء، ما ُيهدِّ
رة  متكراّ حرائق  بوقوع  املخياّم  يف 
ووفياّات، وتزداد املعاناة مع ا�ستغالل 
اإىل  ة  املا�ساّ ال�سكان  لاجة  البع�س 

الكهرباء.

�سرخة اأهايل املخيَّم
هو  �ساتيال  خمياّم  يف  يح�سل  "ما 
الفل�سطيني،  ال�سعب  بحقِّ  جرمية 
من  جرمية  كلمة  حتمله  ما  بكلِّ 
حممد  الاج  دها  ردهَّ كلمات  معنى"، 
عن  �سوؤاله  لدى  عاًما(،   57( داوود 
ة  اخلا�ساّ املولاّدات  ا�سرتاكات  اأ�سعار 
املعاناة  تخت�سر  وهي  املخياّم،  يف 
اأن  اأراد  َمن  كلُّ  حتتها  يرزح  التي 
الكهرباء يف  اإ�سايف من  بق�سط  ينعم 
من  ُيعدُّ  الذي  املخياّم  ذلك  �ساتيال، 
باجلوار  مقارنًة  فقًرا  االأماكن  اأكرث 

اللبناين.
ويرى الاج داوود -ككثيين غيه- 

اأ�سحاب  مع  االأ�سا�سية  امل�سكلة  اأنهَّ 
هي  �ساتيال  يف  ة  اخلا�ساّ املولاّدات 
من  عنهم  الفعلية  الرقابة  غياب 
والدولة  الفل�سطينية  الف�سائل  ِقَبل 
�سكان  يجعل  الذي  االأمر  اللبنانية، 
اأ�سحاب  جل�سع  رهينًة  املخياّم 
اإذ و�سلت تكلفة اال�سرتاك  املولاّدات، 
ال�سهري للـ5 اأمبي اإىل حدود الـ100 
مرتفع  مبلغ  وهو  لبنانية!  لية  األف 
دتها  التي حدهَّ بالت�سعية  ا مقارنًة  جدًّ

الدولة اللبنانية الأ�سحاب املولاّدات.
الديث  يف  داوود  الاج  وُي�سِهب 
لها  �س  يتعرهَّ التي  "اجلرمية"  عن 
�سكان املخياّم على يد مافيا املولاّدات 
والف�سائل  ال�سعبية  اللجان  ُمطالًبا 
لو�سع  الفوري  ل  بالتدخُّ الفل�سطينية 

كثرية هي امل�سكالت 
التي يعانيها �سّكان 
خمّيم �ساتيال، من 
بينها م�سكلة �سعف 
التغذية الكهربائية 
وتبعاتها التي مل جتد 
لها ل الدولة اللبنانية 
ول اللجان ال�سعبية 
والف�سائل الفل�سطينية 
حلولً حتى يومنا هذا، 
على الرغم من مطالبات 
اأهايل املخّيم امل�ستمرّة 
بحلِّ هذه الأزمة.

�سـاتيـال.. 
 اأزمة ف�ساد ل كهرباء

تقرير: رامي عي�سة
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حدٍّ جلنون اأ�سعار املولاّدات اخلا�سة الذي يعاين 
ب�سببه كلُّ َمن يقطن املخياّم.

ويلفت الاج حممد داوود اإىل اأنهَّ �سكان املخياّم 
�سبعوا من الوعود التي اأطلقتها بع�س الف�سائل، 
ًدا اأنهَّ حلهَّ هذه االأزمة يكمن يف معاملة �سكان  موؤكاّ
خمياّم �ساتيال اأ�سوًة باجلوار اللبناين الذي ُيجب 
ادات  املولاّدات اخلا�سة على تركيب عداّ اأ�سحاب 
الطاقة  وزارة  بتعرفة  وااللتزام  للم�سرتكني 

اللبنانية.
اأ�سحاب املوّلدات

كالم الاج داوود ينفيه ب�سكل قاطع حممد اأيوب 
)51 عاًما(، وهو اأحد اأ�سحاب املولاّدات اخلا�سة 
يف خمياّم �ساتيال، اإذ يرى اأنهَّ التعديات على �سبكة 
ادات يف  الكهرباء تقف حائاًل دون جناح فكرة العداّ
املخياّم ب�سبب غياب الرقابة على �سبكة الكهرباء، 
اإذا  د  املولِّ �ساحب  حقهَّ  ي�سمن  "َمن  ويت�ساءل: 
اد اأحد امل�سرتكني ورف�س  ى اأحدهم على عداّ تعدهَّ

ة هذه التعديات؟". االأخي الدفَع بحجاّ
ا�سرتاك  اأ�سعار  ارتفاع  اأ�سباب  اأيوب  د  وُيفنِّ
دة  حمداّ اآلية  غياب  مها  مقداّ يف  وياأتي  املولاّدات، 
خالف  على  فاملخياّم،  التقنني.  ة  ومداّ لكيفية 
ت�سل  تقنني طويلة  مدة  ي�سهد  اللبناين،  اجلوار 
االأعطال  عن  عدا  �سيًفا،  يوميًّا  �ساعة   18 اإىل 
متتدُّ  والتي  الكهرباء،  �سبكة  لها  �س  تتعرهَّ التي 
ة اأيام، ما يدفع اأ�سحاب املولاّدات  اأحياًنا اإىل عداّ

اخلا�سة اإىل ا�ستنزاف مولاّداتهم.
ويرى اأيوب اأناّ امل�سكلة الثانية التي تواجه اأ�سحاب 
املولاّدات يف �ساتيال هي تواطوؤ بع�س النافذين يف 
اإىل  وبيعها  العمومية  للكهرباء  و�سرقتهم  املخياّم 
اجلوار اللبناين، داعًيا بع�س الف�سائل يف املخياّم 
ومنع  االأ�سخا�س  هوؤالء  عن  الغطاء  رفع  اإىل 
ه اإىل اأنهَّ بيع  ياتهم على ال�سبكة الرئي�سة. وينوِّ تعداّ
ي اإىل  ة اإىل اجلوار يوؤداّ الكهرباء من ال�سبكة العاماّ
زيادة المولة على هذه ال�سبكة، وبالتايل يت�سبهَّب 
رة يف غرف الكهرباء املنت�سرة يف  باأعطال متكراّ

املخياّم.
اأنهَّ ما ُيقال بحق اأ�سحاب املولاّدات  اأيوب  ويعتب 

ويو�سح:  عدة،  الأ�سباب  ظلم  هو 
يف   6 وهم  املولاّدات،  "اأ�سحاب 
ًدا  مولِّ  11 ميلكون  �ساتيال،  خمياّم 
ًرا من اأزمة  ا، وهم االأكرث ت�سرُّ خا�سًاّ
�ساعات  ازدادت  فكلاّما  الكهرباء، 
التقنني ازدادت امل�ساريف التي ُتثِقل 

كاهل اأ�سحاب املولاّدات من غيار زيت للمولاّدات 
وكابالت وفالتر وما اإىل ذلك".

تلك  تعد  مل  ة  اخلا�ساّ املولاّدات  اأنهَّ  اأيوب  ويزعم 
ويعطي  ال�سابق،  يف  كان  كما  الرابحة  التجارة 
يجنيه  كان  ما  بني  باملقارنة  ذلك  على  مثااًل 
اأ�سحاب املولاّدات يف العام 2006 عندما مل تكن 
اأنهَّ  ويقرُّ  ا،  اأزمة كهرباء وما يجنونه حالًياّ هناك 
ط اأرباح اأ�سحاب املولاّدات حالًيا هو 2000  متو�ساّ
يبلغ  كانت  حني  يف  مولاّد  كلِّ  عن  اأميكي  دوالر 

نحو 4000 دوالر اأميكي يف العام 2006.
يكمن  اخلا�سة  للمولاّدات   ً حالاّ اأيوب  م  ويقدِّ
يراقب  حتى  املولاّد  على  رئي�س  اد  عداّ برتكيب 

�سكان املخياّم ما متهَّ �سرفه 
املولِّدات،  اأ�سحاب  من 
لنجاح ذلك  ي�سرتط  ه  لكنهَّ
اأ�سحاب  جميع  التزاَم 
بهذه  اخلا�سة  املولاّدات 

ادات. العداّ

دون  من  حلول  ل 
حما�سبة

على  املخياّم  اأهايل  ُيجِمع 
الكهرباء  اأزمة  حلول  اأنهَّ 
اإالاّ  تكون  لن  �ساتيال  يف 
حدٍّ  و�سع  خالل  من 
يف  امل�ست�سري  للف�ساد 
هذا املجال لقطع الطريق 
هذه  من  امل�ستفيدين  على 
اأ�سحاب  والإلزام  االأزمة، 
"بالقوة"  املولاّدات 
الدولة  بت�سعية  بااللتزام 
ق  يتحقهَّ اأن  واإىل  اللبنانية، 
ان  �سكاّ قدر  يبقى  ذلك 
�ساتيال العي�س بني مطرقة 
الكهرباء  على  يات  التعداّ
اأ�سحاب  و�سندان 

املولاّدات.

احلاج حممد داوود: ما 
يح�سل يف خميَّم �ساتيال هو جرمية 

بحقِّ ال�سعب الفل�سطيني، بكلِّ ما 
حتمله كلمة جرمية من معنى

ة مع اإ�سافة ن�سبة 10% على  دت وزارة الطاقة اللبنانية ت�سعريًة لأ�سحاب املوّلدات اخلا�سّ حدَّ
عدد  حيُث  ال�سغرية  البلدات  يف  اأو  جبلية  منطقة  يف  املولِّد  وجود  حال  يف  املعتَمدة  الت�سعرية 

امل�سرتكني قليل و�سبكات التوزيع طويلة.
واأفادت الوزارة اأنَّ هذه التعرفة مبنية على اأ�سا�ص �سعر و�سطي ل�سفيحة املازوت الأخ�سر، وذلك 
بعد احت�ساب م�ساريف وفوائد واأكالف املوّلدات كاّفًة بالإ�سافة اإىل هام�ص ربح جّيد لأ�سحابها.

حممد اأيوب: َمن ي�سمن 
ى  حقَّ �ساحب املوّلد اإذا تعدَّ

اأحدهم على عّداد اأحد امل�سرتكني 
ورف�ص الأخري الدفع بحّجة هذه 

التعديات؟
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الرتبوية  برير  نبيلة  �سة  موؤ�سَّ
الجتماعية

�سة نبيلة برير الرتبوية االجتماعية  افتتحت موؤ�سهَّ
نلعب  "تعالوا  عنوان  حتت  ال�سيفي  ن�ساطها 
يوًما،  �سوا"، وهو ن�ساٌط يتوا�سل على مدى 15 
يوميًّا.  ال�ساعة  ون�سف  �ساعات  ثالث  مبعدل 
�سة  وُت�سرف عليه م�سوؤولة برامج الن�ساط يف املوؤ�ساّ
املربية "نهى اخلطيب"، ت�ساعدها �ست مرباّيات 

طات متطواّعات. من املوؤ�س�سة وثالث من�ساّ
اخلطيب  نهى  �سة  املوؤ�ساّ على  امل�سرفة  وتو�سح 
بينهم  وطفلًة  طفاًل   57 ي�ستهدف  الن�ساط  اأنهَّ 
اأربعة اأطفال من املقيمني خارج املخيهَّم، ترتاوح 
االأطفال  ويبداأ  عاًما.  و13   6 بني  ما  اأعمارهم 
ن�ساطهم من الثامنة والن�سف �سباًحا بحركات 
بعدها  حتفيزية،  ب�سرخات  م�سحوبة  ريا�سية 
على  عون  ويتوزاّ الوطنية،  االأغنيات  ين�سدون 
طة  ه ُكلٌّ منها نحو املن�ساّ مة، تتوجاّ جمموعات منظهَّ

امل�سوؤولة عن متابعتهم.
�سوا" ن�ساطات  نلعب  "تعالوا  برنامج  ن  ويت�سمهَّ
واأهداف  اأبعاد  ذات  هة  وموجاّ منهجياّة  ال 
االألعاب  ت�سمل  وترفيهياّة،  وثقافية،  تربوية، 
اُلر  والر�سم  واجلماعية،  والثنائية  الفردية 
ون�ساط  وال�سباقات،  والوار،  القدم،  وكرة 
"اعرف بلدتك واكتب عنها"، ولعبة االإن�سات، 
اإىل  منت�سبني  اأطفال  وزيارة  ة،  اُلراّ وال�سباحة 
بهدف  كنفاين"  كـ"غ�سان  اأخرى  �سات  موؤ�ساّ

الدمج مع االأ�سوياء وذوي االإعاقة، وغيها.
طات  املن�سِّ تكت�سف  االألعاب  هذه  وخالل 
وحاالت  االأطفال،  بني  الفردياّة  الفروقات 
�سبيل  على  منها  امل�سكالت،  من  متنوعة 
املفرطة،  )االأنانية  اخلطيب  تنوه  كما  الذكر 
ب  الت�سرُّ بالوقت،  مباالة  الال  االنطوائية، 
املدر�سي، الق�سور اجل�سدي اأو ال�سحي،...( 

ما ي�ستدعي عندها التوا�سل مع االخت�سا�سيني 
لالحتاد  التابع  اال�ستماع  مركز  يف  الرتبويني 
جلنة  وت�سكيل  الفل�سطينية،  للمراأة  العام 

مع  لالأهل  لقاءات  وتنظيم  اأهل، 
االخت�سا�سيني الطالعهم على حاالت 
باالإر�سادات  وتزويدهم  اأطفالهم 
و�سالمة  ل�سحة  الالزمة  والن�سائح 

اأبنائهم.
ن الن�ساط ال�سيفي يوًما  كذلك يت�سماّ
يتخلاّله  لالأطفال  �سحيًّا  ويوًما  بيئيًّا، 
فيجلب  �سحي،  غذاء  وجبة  تقدمي 
اخل�سروات،  من  اأمكن  ما  االأطفال 
طات يف اإعداد  وت�ساعد اأمهاتهم املن�سِّ
ما  املوؤ�س�سة  م  ُتقدِّ وبدورها  الطعام، 

يلزم ال�ستكمال الطهي.
م�ساركة  اإىل  اخلطيب  تلفت  كما 
املنا�سبات  يف  ا  اأي�سً االأطفال 
وكانت  الوطنية،  والفعاليات 
الفعاليات  يف  م�ساركتهم  اآخرها 
برفعهم  القرن  ل�سفقة  املناه�سة 
االأق�سى  مات  وجم�ساّ فل�سطني  َعلم 
والهتاف لفل�سطني، تعزيًزا لوعيهم 

حول الق�سايا الوطنية.
اأنهَّ  اإىل  باالإ�سارة  حديثها  وتنهي 
م�سرتكة  برحلة  �سُيخَتتم  الن�ساط 
منتزه  اإىل  واالأمهات  لالأطفال 

القا�سمية.

ونتعلَّم" نلعب  "هّيا 
هدى  ال�سهيدة  رو�سة  مكتبة  ذه  ُتنفِّ ن�ساٌط  هو 
ـ  االإن�سان  اأر�س  جمعية  مع  بالتعاون  �سعالن 

ومدته  اليوني�سيف،  بتمويٍل من منظمة  اإيطاليا، 
 70 من  اأكرث  خاللها  ي�ستهدف  اأ�سابيع،  ثالثة 
ُم�سارًكا من طالب املرحلة االأ�سا�سية، معظمهم 

. من الفئات ذات التح�سيل الِعلمي املتديناّ
اأمينة  تقول  العام  هذا  الن�ساط  تفا�سيل  وحول 
الدرا�سي  الدعم  برنامج  على  امل�سرفة  املكتبة 
يف  االآيل  الرتفيع  نظام  "يت�سبهَّب  �سليمان:  هدى 

9 اأ�سهٍر من اجلد واجلهد يق�سيها الطلبة الفل�سطينيون يف خميَّماتنا على مقاعد الدرا�سة وعيونهم ت�سخ�ص نحو املحّطة التي �سريتاحون 
املراكز الأهلية  الع�سرات من الطالب �ساّلتهم يف برامج  الدرا�سي، يجد  العام  انق�ساء  الدرا�سة. ومع  واأعباء  اأثقال احلقيبة  فيها من 
وموؤ�ّس�سات املجتمع املدين، وهي كثريٌة، ومتنوعُة الأهداف، يجتمع فيها الرتفيه بالإفادة.                                                     تقرير: وليد دربا�س

الن�ساطات ال�سيفية يف املخّيمات.. 

�س وحمّطة لتعزيز القدرات متنفَّ

هدى �سليمان:
ًفا لهذا العام   اأعددنا برناجًما ُمكثَّ

بهدف تعزيز قدرات الأطفال 
التعلُّمية يف املواد الأ�سا�سية 

بال�ستناد اإىل منهج تعليم ل �سفي
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م�ستوى  بتدين  "االأونروا"  مدار�س 
الطالب،  لدى  الدرا�سي  التح�سيل 
املدر�سي،  ب  الت�سرُّ ظاهرة  وتنامي 
ب  ُطالاّ من  الع�سرات  ولالأ�سف 
يحفظون  ال  مثاًل  ال�ساد�س  ال�سف 
بل ال يعرفون حتاّى جدول ال�سرب! 
لهذا  ًفا  ُمكثهَّ برناجًما  اأعددنا  لذا 
العام بهدف تعزيز قدرات االأطفال 
االأ�سا�سية  املواد  يف  التعلُّمية 
االإجنليزية،  اللغة  العربية،  )اللغة 
اإىل  باال�ستناد  الريا�سيات(، 
باالإ�سافة  �سفي،  ال  تعليم  منهج 
حياتية  مهارات  ت�سمل  اإىل متارين 
واجتماعي،  نف�سي  منحى  ذات 
متنواّعة  ون�ساطات  اُلر،  والر�سم 
منها البيئي والرتبوي، لتنمية الثقة 
وغر�س  االأطفال،  لدى  بالنف�س 
واأهمياّة  بالتوا�سل،  عالقة  لها  ِقَيم 

النظافة، والتعاون".
ى التوفيق يف متكني  وُت�سيف: "نتوخاّ
التح�سيل  ذوي  وخا�سًة  الطالب، 
االأكادميي املتدين، من التغلُّب قدر 
التعلُّمية،  م�سكالتهم  على  االإمكان 
وتاأهيلهم لاللتحاق بالعام الدرا�سي 
البنامج  هذا  ذ  وُينفهَّ اجلديد. 
كونه  اال�ستماع،  مركز  مب�ساعدة 
بني،  املت�سرِّ برنامج  على  يعمل 
معلاّمات  تنفيذه خم�س  وُت�سارك يف 
اجتماعيات  ونا�سطات  املكتبة  من 
من مركز اال�ستماع، ذوات خبة".

واخرت  ميولك  "اكت�سف 
�سك بجدارة" تخ�سُّ

ميولك  "اكت�سف  ن�ساط  يهدف 
اإىل  بجدارة"  �سك  تخ�سُّ واخرت 
ف  التعرُّ على  الطالب  حتفيز 
واكت�ساف  الِعلمية،  ميولهم  اإىل 
التفكي  من  ومتكينهم  قدراتهم، 
اختيار  �سوئه  وعلى  وروياّة،  بهدوء 
�س الدرا�سي الذي يتنا�سب  التخ�سُّ
تو�سحه  ما  بح�سب  ذلك،  مع 
للمراأة  العام  االحتاد  قيادة  ع�سو 
جمال  يف  بة  واملدراّ الفل�سطينية 

�سة  موؤ�ساّ يف  الب�سرياّة  التنمية 
لال�ست�سارات  العربي  "البورد 
والتدريب والتنمية الب�سرية" هيفاء 

االأطر�س.
وقد ا�ستهدف هذا الن�ساط الرتبوي 
يف  االأطر�س  ذته  نفهَّ الذي  التدريبي 
من  جمموعًة  الزينة  وادي  منطقة 
اأعمارهم  تراوحت  الذين  ب  الاّ الطُّ
ن  ما بني 14 عاًما و18 عاًما، وت�سمهَّ
تراعي  هادفة  تفاعلياّة  ن�ساطات 
للمقايي�س  وفًقا  التقنيات  اأحدث 
بتحفيز  ومتيهَّز  والعاملية،  الِعلمية 
)ُقل  مثل:  �سعارات  امل�ساركني عب 
ال الأي �سيء ُي�ستِّت انتباهك ويعرقل 
بلوغ  على  م  ُم�سمِّ اأنا  تفكيك، 
ا اأن اأجنح اأو اأن اأجنح،  الهدف فاإماّ
واأنَت  ِه  مُت�سِ فال  حمدود  وقتك 
اإنهَّ  تريدها،  التي  غي  حياًة  تعي�س 
املالئكة لت�سع اأجنحتها على طالب 
ما  اإلخ"،  ي�سنع،  مبا  ر�سا  العلم 
الطاقات،  ز  وحفهَّ القدرات،  ا�ستفزهَّ 
التعبي  على  امل�ستهَدفني  ع  و�سجهَّ

ا يجول يف خاطرهم. عمهَّ
ملجلاّة  حديثها  االأطر�س  وتختم 
"القد�س" قائلًة: "اتهَّ�سمت م�ساركة 
عالية،  ة  وهماّ بفعالية  االأطفال 
عوا وتابعوا بحما�سة التدريبات،  فتتبهَّ
ف اإىل امليول  �ساط بالتعرُّ وخل�س الناّ
الِعلمية التي تتواَءم وطريقة تفكي 
�س  التخ�سُّ واختيار  طالب،  كلِّ 

اجلامعي املنا�سب".

هيفاء الأطر�ص: 
انتهى ن�ساط "اكت�سف 

ميولك واخرت 
�سك بجدارة"  تخ�سُّ
ف اإىل امليول  بالتعرُّ

الِعلمية التي تتواَءم 
وطريقة تفكري 

كلِّ طالب، واختيار 
�ص اجلامعي  التخ�سُّ

املنا�سب
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كميل  اللبنانني  العمل  وزير  اأخطاأ 
اأبو �سليمان يف اعتباره اليد العاملة 
عاملة  يدًا  لبنان  يف  الفل�سطينية 
اأجنبية تطبق عليها قوانني العمل 
ت�سعفه  ومل  باالأجانب،  اخلا�سة 
ال�سافة يف التفريق بني العمالة 
الفل�سطينيني  والعمال  الوافدة، 
عليهم  ت�سري  الذين  الالجئني 
دولية  واتفاقات  بروتوكوالت 
حتى  التنفيذية  باالأولوية  تتمتع 
على القوانني املحلية مثل اتفاقية 
 ،)1951( الدولية  الالجئني 
العربية  الدول  جامعة  وقرارات 
الالجئني  معاملة  �ساأن  يف 
امل�سيفة.  الدول  يف  الفل�سطينيني 
غي  العمال  مناف�سة  ذريعة  اأما 
فهي  اللبنانيني  للعمال  اللبنانيني 
مبتذلة  و�سارت  واهية،  ذريعة 
با�ستمرار.  تفنيدها  لكرثة  متامًا 
وكان على وزير العمل اللبناين اأن 
يدر�س جيدًا اآثار قراراته، وردات 
الفعل املتوقعة عليها قبل اأن ُيقدم 
يف  وت�سبب  عليه،  اأقدم  ما  على 
وغ�سب  وا�سعة،  احتجاج  موجة 
الفل�سطينيني  �سفوق  يف  عارم 
مقاربة  يلي  ما  ويف  املخيمات.  يف 
العاملة  اليد  الأحوال  علمية 
تبهن  لبنان  يف  الفل�سطينية 
لي�سوا  الفل�سطينيني  العمال  اأن 
على  اللبنانيني  للعمال  مناف�سني 
يف  معهم  يتكاملون  بل  االطالق، 

دورة االقت�ساد الواحد. 

البدايات 
يف  االقت�سادية  البنية  كانت 
من  االأربعينات  مطلع  يف  لبنان، 
القرن الع�سرين، تقوم على االنتاج 
وال�سناعي  )الزراعي  ال�سلعي 
هذا  ح�سة  فكانت  والريف(. 
جممل  من   %50 تقارب  القطاع 
يف  لكن،  ال�سامل.  الوطني  الناجت 
اللبناين  االقت�ساد  راح  بعد،  ما 
اخلدمات  نحو  بالتدريج،  يتحول، 
الناجت  يف  ح�ستها  ازدادت  التي 
وكان   .%68 اإىل  ال�سامل  الوطني 
مهم  دور  الفل�سطينية  للنكبة 
مع  �سيما  وال  التحول  هذا  يف 
ومطارها  بيوت  ميناء  ازدهار 
امل�سريف  والقطاعني  الدويل 
ا�ستئثار  عن  ف�ساًل  والعقاري، 
طرابل�س  وميناء  الزهراين  ميناء 
والعراقي  ال�سعودي  بالنفط 
اإىل  ت�سديرهما  توقف  اللذين 
اأن  وا�سحًا  وكان  حيفا.  ميناء 
املدربة  الفل�سطينية  العاملة  اليد 
تنمويًا  دورًا  مار�ست  واملاهرة 
قطاع  يف  ثم  الزراعة،  قطاع  يف 
للر�ساميل  كان  بينما  ال�سناعة، 
تطوير  يف  مهم  �ساأن  الفل�سطينية 
القطاع امل�سريف والقطاع التجاري 
وقد  العقارات.  قطاع  على  عالوة 
االنتاجية  القطاعات  ا�ستفادت 
العمال  جهد  من  كثيًا  اللبنانية 
كانوا  الذين  الفل�سطينيني 
ويعملون  اأقل  اأجورًا  يتقا�سون 

العمل  يوم  فكان  اأكرث،  �ساعات 
وا�ستمرت  �ساعة.   12 ي�ستغرق 
 1955 �سنة  حتى  الال  هذه 
حينما انخف�س يوم العمل للعامل 
االأقل،  على  نظريًا  الفل�سطيني، 
 7 اأ�سبح  ثم  �ساعات،   8 اإىل 
 1965 �سنة  من  ابتداء  �ساعات 

ف�ساعدًا. 
الفل�سطينية  اليدالعاملة  تكن  مل 
اللبنانية  العاملة  لليد  مناف�سة 
املطاف،  نهاية  يف  فهي،  بتاتًا. 
و�سئيلة  الجم.  العدد  حمدودة 
الع�سرين  القرن  �ستينيات  وحتى 
اأعداد العمال الفل�سطينيني  كانت 
يف لبنان ال تزيد على الثالثني األف 
البطالة  كانت  فقط.واذا  عامل 
الفل�سطيني  الو�سط  يف  ظاهرة 
منظمة  انتقال  ان  اإال  لبنان  يف 
وموؤ�س�ساتها  الفل�سطينية  التحرير 
 1969 �سنة  منذ  لبنان  اإىل 
امت�سا�س  يف  �ساعد  ف�ساعدًا 
الفل�سطينية.  العمالة  من  جزء 
دور  بالتاأكيد  لالأونروا،  كان  وقد 
وافرة  اأعداد  ت�سغيل  يف  معروف 
املدار�س  يف  الفل�سطينيني  من 
لها.  التابعة  واملوؤ�س�سات  واملعاهد 
وبهذا املعنى ميكن القول اإن اليد 
يف  ت�سكل  مل  الفل�سطينية  العاملة 
جديًا  مناف�سًا  االأيام  من  يوم  اأي 
اإن  بل  اللبنانية،  العاملة  لليد 
تطوير  يف  الفل�سطينيني  م�ساهمة 
االقت�سادية  القطاعات  بع�س 

اليد العاملة الفل�سطينية
                    والقت�ساد اللبناين

�صقر �أبو فخر
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اليد  اأمام  املجال  يف  اأف�سح  اللبنانية 
ات�ساع  من  لت�ستفيد  اللبنانية  العاملة 
هذه  جراء  لها  اأُتيح  الذي  االأ�سواق 

امل�ساهمة. 

قوة العمل الفل�سطينية يف لبنان
 500 من  قلياًل  اأكرث  اليوم  لبنان  يف 
االأونروا  قيود  يف  م�سجل  الجئ  األف 
اأو  الالجئني  �سوؤون  مديرية  يف  اأو 
على  فعليًا  املقيمني  لكن  العام.  االأمن 
اللبنانية يرتاوحون بني 200  االأرا�سي 
األف فل�سطيني فقط. وا�ستنادًا  و 230 
الفل�سطينية  العمل  قوة  فاإن  ذلك  اإىل 
املعرو�سة يف �سوق العمل يف لبنان حاليًا 
عامل،  األف  اخلم�سني  فعليًا  تتجاوز  ال 
فيما يتوزع مثلها على البناء والزراعة 
وال�سيد  واالأفران  الوقود  وحمطات 
واخلدمات.  املباين  وحرا�سة  البحري 
وتتجه عمالة الن�ساء، على �ساآلتها، اإىل 
معامل اخلياطة وبع�س املعامل القريبة 
عن  ف�ساًل  والب�ساتني،  املخيمات  من 
الو�سط  يف  العاملة  االأهلية  اجلمعيات 
ريا�س  مثل  وموؤ�س�ساتها  الفل�سطيني 

االأطفال وبع�س امل�ساغل الرفية. 
لليد  مناف�سة  غي  القطاعات  هذه  اإن 
التي تف�سل االلتحاق  اللبنانية  العاملة 
القطاع  وظائف  اأو  الدولة  بوظائف 
اأن  اإىل  اال�سارة  من  بد  وال  اخلا�س. 
الفل�سطينية  العمل  قوة  من  جانبًا 
ما  املو�سمية  العمالة  اإطار  يف  يندرج 
يرفع ن�سب البطالة اإىل معدالت عالية 
الطاقة  من   %40 نحو  اإىل  ت�سل  رمبا 

الكلية لقوة العمل الفل�سطينية. 
طبيبًا   350 نحو  هناك  اأن  لنالحظ 
 300 وقرابة  لبنان  يف  فل�سطينيًا 
واأعدادًا  حماميًا،    40 ونحو  مهند�س 
وهوؤالء  ال�سيادلة.  من  حمددة  غي 
وخباتهم.  تتالءم  ال  مهن  يف  يعملون 
اإحدى  لدى  بعمل  حظي  اإن  فاملهند�س 

�سركات املقاوالت فهو يعمل "فورمان" 
االأطباء  بع�س  وثمة  املثال.  �سبيل  على 
حاولوا افتتاح عيادات خا�سة يف داخل 
الق�سائية  بال�سلطات  فاإذا  املخيمات، 
هوؤالء  بحق  جلب  مذكرات  ت�سدر 
بتهمة ممار�سة املهنة من غي ترخي�س 
فهو  الر�سمي  الرتخي�س  اأما  ر�سمي. 
الرة  املهن  الأن  املحال،  من  �سرٌب 
يف  يرغب  من  على  ت�سرتط  لبنان  يف 
النقابة  يف  ع�سوًا  يكون  اأن  مزاولتها 
النقابات ال ت�سمح  اخلا�سة بها. وتلك 
ب�سروط  اإال  اللبناين  غي  بع�سوية 
خا�سة و�سعبة وبتكلفة رمبا ت�سل اإىل 
الطب.  ملهنة  دوالر  األف  مئة  من  اأكرث 
الفل�سطيني،  الطبيب  يتحول  لذلك 
العمل  اإىل  حديثًا،  املتخرج  خ�سو�سًا 
يف اأي مهنة اأخرى اإن مل يهاجر اأو اإن 
عيادات  اإحدى  يف  له  وظيفة  يجد  مل 
االأونروا اأو الهالل االأحمر الفل�سطيني 
على  القدرة  حمدودة  عيادات  وهي 

اال�ستيعاب. 
االأجانب  عمل  تنظيم  قانون  اإن 
يعتب   )1964 لعام   17561 )رقم 
مبداأ  وي�سرتط  اأجانب،  الفل�سطينيني 
الفل�سطينيني  ملنح  باملثل  املعاملة 
الق يف العمل يف بع�س املهن الرة. 
الأن  التنفيذ  م�ستحيل  ال�سرط  وهذا 
كي  دولة  ميتلكون  ال  الفل�سطينيني 

يجري عليهم مثل هذا القيا�س.  
اليد  من  كثيًا  لبنان  ا�ستفاد  لقد 
اليد  من  اأَكان  الفل�سطينية  العاملة 
اأو  اأرجائه  يف  ا�ستقرت  التي  العاملة 
ل  حتواّ تزال  وال  منه  هاجرت  التي 
لنالحظ  لبنان.  يف  اأهلها  اإىل  االأموال 
الفل�سطيني  متلك  منع  قانون  اأن  كيف 
 2001/3/21 يف  ال�سادر  لبنان  يف 
اأثر ب�سكل �سلبي على الركة العقارية 
�سيما  وال  اللبنانية  املناطق  بع�س  يف 
�سبيل  على  وجوارها  �سيدا  مدينة  يف 

املثال، بينما انتع�ست الركة العقارية 
وبع�س  ال�سوف  و�ساحل  �سيدا  يف 
طوال  والبقاع  بيوت  العا�سمة  اأحياء 
القرن  من  وال�سبعينيات  ال�ستينيات 
العاملني  حتويالت  جراء  الع�سرين 

الفل�سطينيني يف دول اخلليج العربي. 

م�سكالت وحلول  
ال�سرورية  اخلطوات  بع�س  اإن 
يف  االيجابي  التاأثي  �سديدة  �ستكون 
عليها  اأقدمت  لو  الفل�سطيني  املجتمع 
ال�سلطات اللبنانية لتخفيف العبء عن 

الفل�سطينيني مثل: 
متلك  منع  قانون  اإلغاء   *

الفل�سطينيني. 
* اإلغاء اإجازة العمل للفل�سطيني املقيم 

يف لبنان. 
التي مل  املهن  العمل يف  اإلغاء حظر   *
يت�سمنها قرار وزير العمل ال�سادر يف 
للفل�سطيني  يبيح  الذي   2005/6/27

العمل يف بع�س املهن الب�سيطة. 
من  الفل�سطيني  العامل  ا�ستفادة   *
تقدميات ال�سمان االجتماعي وال�سمان 
عنه  يدفع  العمل  رب  مادام  ال�سحي 
واال�سرتاكات  القانونية  الر�سوم 

املن�سو�سة يف القوانني. 
*    *    *

مبهارات  الفل�سطينية،  العمل  قوة  اإن 
ور�ساميلهم،  وخباتهم  اأبنائها 
اللبناين،  العمران  يف  ب�سدة  اأ�سهمت 
وكانت طوال حقبة االزدهار عاماًل من 
والبناء. ومن  والتطوير  التقدم  عوامل 
امل�سهود  دورها  على  ُتكافاأ  اأن  حقها 
عليها،  والت�سييق  تهمي�سها  يتم  اأن  ال 
يكادون  اخلباء  معظم  اأن  �سيما  وال 
الفل�سطينية  العمالة  اأن  على  يجمعون 
للعمالة  مناف�سة  اأي  ت�سكل  ال  لبنان  يف 
اللبنانية، بل اإنها عمالة م�ستقرة تنفق 

ما جتني يف البلد نف�سه. 
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اأو  م�سقة  اأيِّ  بال  بذاتي  اأجاهد  اأو  اأقاوم  كيف 
يف  طرحناه  الذي  ال�سوؤال  كان  كبية؟  تكلفة 
اإحدى حلقات النقا�س على ال�سبيبة، وبعد حوار 
اإالاّ  تكون  ال  املقاومة  اأنهَّ  لون  املتدخاّ اأفاد  جميل 
يعني  فال  تلك،  تلغي  ال  وهذه  وفردية،  جماعية 
لي�ست  اأناّها  باملجتمع  جماعيتها  �سالبة  عدم 

ا. فردية اأي�سً

جماعية �سمن فريق وفردية؟
اآليات  فاإنهَّ  "اجلماعية"  حيُث  من  اإناّها  قالوا   
ثابت  وجهد  وقناعة  الإميان  حتتاج  املقاومة 
اأي طويل النف�س، وحتتاج  متوا�سل غي منقطع 
لتغيي بنيوي ثقايف وجمتمعي و�سيا�سي وتربوي 
املجتمعية  ال�سرائح  كافة  ويطال  واقت�سادي، 
التعليمية  املراحل  �سمن  اأو  ِغرا�سها يف/  ويبداأ 
ال�سيا�سي  والتنظيم  االأ�سرة  داخل  كما  ًة،  كافاّ

واالأطر الر�سمية.
ت�سريب  يف  كلاّها  امل�سوؤوليات  تعا�سد  يعني  ما   
الن�سال  اأو  باجلهاد  املفهوم  زرع  اأو  تلقني  اأو 
القيقي  اجلهد  بذل  تقرتح  التي  باملقاومة  اأو 
واخلنوع  والتكا�سل  لال�سرتخاء  الركون  ولي�س 

والتواكل.
يف  َمن  بيننا  اأنهَّ  حتًما  االعتبار  بعني  اآخذين   
م�سلحته االرتباط باالإ�سرائيلي �سواء من ناحية 
اجلهل اأو الياأ�س اأو اخلنوع، اأو من ناحية االنبهار 
امل�سلحة  ناحية  من  اأو  واالن�سحاق،  اخلوف  اأو 
من  الفئات  هذه  ا�ستثنينا  واإن  االقت�سادية، 
كانت  والوار  الور�سة  خُمرجات  فاإنهَّ  و�سايانا 
االأدوار  وتنا�سق  وت�سامن  تكامل  على  تاأكيدية 
يف  لكلٍّ  والفردية  الفريق(،  )�سمن  اجلماعية 

ذاته وعمله اليومي.
د  اأكهَّ ال�سعبية  للمقاومة  اجلماعياّة  حيث  من   

العديد من االأخوات واالإخوة اأنهَّ ف�سل الف�سائل 
ًة يف غزة ويف ال�سفة  الفل�سطينية ال�سيا�سية عاماّ
انكفاوؤها  �سببه  ال�سعبية  املقاومة  نار  تاأجيج  يف 

امليداين.
الف�سائل  با�ستبدال  امليداين  االنكفاء  ويتمثهَّل 
بلجوئها  اأي  اأدنى،  هو  بالذي  خي  هو  الذي 
اب،  الكذاّ فخ  والناّ واال�ستعرا�س  البهرجة  اإىل 
لبع�سها  الت�سيُّد  اأو  الت�سامت  حرب  اعتيادها  اأو 
ل�سبب  ا  واأي�سً جماهيي،  طائل  بال  البع�س 
انة -�سواء تلك املغلهَّفة با�ستغالل  ال�سعارات الطناّ
الفكرة-  اأو  اجلهة  با�ستغالل  اأو  بب�ساعة  الدين 
بال قدرة تنفيذية على الواقع ما يعني اأنهَّ كثًيا 
اخليال  وتبيع  الوهم  وتبيع  اخلرافة  تبيع  منها 
عب ال�سعارات واملهرجانات واخلطابات بغر�س 
التح�سيد الزبي املقيت، ولي�س التجميع الوطني 

نحو التحرير.

ال�سروط اخلم�سة للمقاومة ال�سعبية
اإنهَّ اأيهَّ مقاومة �سعبية وطنية ناجزة هي مقاومة 
اأفراد  ع  جتمُّ من  ن  وتتكوهَّ باالأ�سل،  جماعية 
"ا�سرتاتيجية" �ساملة  �ِسراطية  �سمن  مني  منظهَّ
ل�سروطها  االنتباه  للتحقيق  وحتتاج  ومنهج، 

ع، اأي: اخلم�سة املعروفة املرتبطة بحالة التو�سُّ
للمقاومة  املكاين  النطاق اجلغرايف  تو�سيع   -1  
م�ساحات  يف  منح�سرة  تظل  فال  امليدانية، 
حني  اإالاّ  غيها،  دون  مكانية  بوؤر  اأو  جغرافية 
دة  موحهَّ �سيا�سة  �سمن  اجلغرايف  الرتكيز  يكون 
ز  ة ُتِبز وال ُتهِمل، وتركاّ و�سياق خطة وطنية عاماّ

وال تن�سى.
املقاومة  تنح�سر  فال  الزماين  ع  والتو�سُّ  -2
كل  يف  اأو  املنا�سبات  يف  فقط  امليدانية  ال�سعبية 

يوم جمعة، وخالل �ساعة اأو نحوها.

تبقى  فال  ال�سرائحي/الطبقي  ع  والتو�سُّ  -3
اأو تنظيم  اأو جماعة  اأو جهة  مقت�سرة على فئة 
تخو�س  وكاأناّها  حمدودة،  جماهيية  فئات  اأو 
كلِّ  على  عني  فر�س  ولي�س  كفاية،  فري�سة 

�سخ�س.
بالقيقة فر�س  واملقاومة  والن�سال  اإنهَّ اجلهاد 
عني كما تقول اأدبياّاتنا ال�سارية االإ�سالمية اأي 
فر�س ملِزم لكلِّ فرد ب�سخ�سه وذاته، ول�سخ�سه 
يهمني-  ال  االآخرون  ر  ق�ساّ واإن  ولالآخرين- 
واإالاّ  مة،  املنظاّ بعنا�سرهم  اجلميع  على  وفر�س 
فلَم ن�ساأت التنظيمات ال�سيا�سية الثورية اأ�ساًل؟ 

م لتحرير فل�سطني؟! األي�س للعمل ال�سعبي املنظهَّ
تنويع  ويف  تنفيذ،  يف  الباجمي  ع  التو�سُّ ُثمهَّ   -4
دة للمقاومة التي  وتطوير وتفعيل االأ�سكال املتعدِّ
الذين  االإرهابيني  وم�ستعمريه  املحتل  حتا�سر 
نعم  يهابون!  وال  فل�سطني  يف  ف�ساًدا  يعيثون 
بدعم اجلي�س ال�سهيوين وحاخامات العن�سرية 
النكما�سنا  جاء  متاديهم  ولكنهَّ  القتل،  وفتاوى 

منا على االأر�س. نحُن وعدم تقدُّ
التو�سيع  مفاهيم  كلهَّ  اأنهَّ  فهي  اخلام�سة  ا  اأماّ  -5
للم�ساحات اأو الِنطاقات ال ميكن اأن توؤتي الثمار 
الوطني  للكل  جامعة  وخطة  با�سرتاتيجية  اإالاّ 
دعم  ا�ستجالب  ظل  -يف  د  املوحاّ الفل�سطيني 
االإقليمي  والدعم  االأ�سا�سي،  العربي  الائط 
والعاملي- خطة تلِزم وجتب وت�سري من االأ�سفل 
وهو  قائل  يقول  وقد  اأحًدا،  ت�ستثني  وال  لالأعلى 

حمق: وهنا مربط الفر�س.
 هذا ما كان من اأمر املقاومة ال�سعبية اجلماعية 
الذي خا�ست فيه االأخوات واالإخوة، مع تاأكيدهم 
على تنوُّع اأ�سكال املقاومة اأو اجلهاد اأو الكفاح يف 
�سياق حرب ال�سعب طويلة االأمد مبا فيها الكفاح 
امل�سلهَّح وفق ظروفه و�سرائطه ووقته كحق اأ�سيل 

اإن مل يقاوموا ُهم، اأقاوم اأنا؟
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لل�سعوب الواقعة حتت اال�ستعمار واالحتالل.
وتية  اأنهَّ  مبعنى  ذلك  ق  يتحقهَّ مل  اإن  ولكن 
ال�سعبية  املقاومة  اأو  املقاطعة  اأو  االنتفا�سة 
ال�سيق  منطقة  يف  بقيت  اجلماعية  امليدانية 
واملو�سمية واالنكفاء واملحدودية فما العمل؟ هل 
مكتويف  اأ�سخا�س  اأع�ساء،  كاأفراد،  نحن  نقف 

ج فقط؟ االأيدي اأم نبقى نتفراّ
اإ�سرءيل  بني  قبيلة  اأ�سقياء  قال  كما  نقول  اأم   
اأَنَت  "َفاْذَهْب  للنبي مو�سى:  املنقر�سة  القدمية 
ا َهاُهَنا َقاِعُدوَن" )24 املائدة(. َوَربَُّك َفَقاِتاَل اإِنهَّ

ال هذا وال ذاك، فنحُن اأ�سحاب ر�سالة يف ذواتنا 
العربية  تنا  اأُماّ ويف  بل  وطننا،  ويف  ديننا  ويف 
املتمياّزة،  واالأ�سالة  ال�سارة  ذات  واالإ�سالمية 
وعليه متهَّ تقدمي جمموعة من االأ�ساليب اليومية 
لقناعة  اإاَلاّ  تطبيقها  يحتاج  ال  التي  الب�سيطة 
اهلل  يقول  حيث  وتوا�سل  عليها  وثبات  واإميان 
الثهَّاِبِت  ِباْلَقْوِل  اآَمُنوا  ِذيَن  الهَّ  ُ اهللهَّ ُت  "ُيَثبِّ تعاىل: 
امِلِنَي  ُ الظهَّ لُّ اهللهَّ ْنَيا َويِف ااْلآِخَرِة َوُي�سِ َياِة الدُّ يِف اْلَ
ُ َما َي�َساُء" )اإبراهيم:27(، ومن هذه  َوَيْفَعُل اهللهَّ

الو�سائل:

من مفردات اجلهاد اأو املقاومة الفردية
اأقاوم يف فل�سطني بالفاظ على ترتيب  اأنا   -1
ومدينتي  وخمياّمي  قريتي  ونظافة  ونظام 
ذلك،  يف  عجب  وال  نعم،  وحميطي!  و�سارعي، 
مة  املنظاّ ال�سخ�سية  داللة  ال�ساري  فاملظهر 
والعني  للنف�س  مريح  مظهر  وهو  نريد،  التي 
واال�ستمرار  االنطالق  على  ز  وحمفِّ والقلب، 
ا الذي ي�سدُّ االأجانب الداعمني  والبذل، وهو اأي�سً
على �سبيل املثال، ما هو قادر على حتقيق الك�سب 
للق�سية، فمايل اأرى بني قومي يلقون بالقذارات 
اأو  ال�سطائر  وخملاّفات  اأوراق  من  والنفايات 

املحارم الورقية اأو غيها من ال�سيارة بكلاّ بجاحة 
وقلاّة ذوق وخمالفة دينية ووطنية �سارخة؟! وال 
فل�سطني  داخل  �سوارعنا  يف  االأمر  ذات  يفعلون 
48؟ اإناّ القناعة باأنهَّ هذه االأر�س لنا يعني حبها 
-نظافتنا-  نظافتها  على  والفاظ  واحرتامها 
وح�ساريًّا،  وعربيًّا  وم�سيحيًّا  اإ�سالميًّا  وبهائها 
فال نحتاج الإ�سهار بندقية يف وجه املحتل لذلك! 
األي�س كذلك؟ فهذا �ساأننا نحن، وهذه من اأ�سكال 

مقاومتنا يف ذاتنا ويف جمتمعنا.
2- ملاذا اأ�سرتي املثلاّجات )البوظة( ال�سهيونية 

بلدنا  وبوظة  ُرَكب  وبوظة  االأرز  بوظة  ولدي 
لذاذة  ال�سهيوين  املنتج  تفوق  التي  وغيها، 
لالألبان  منتجاتنا  مع  الال  كما  و�سحة 
على  كلها  وال�سناعية  الزراعية  ومنتجاتنا 
ج  ترواّ التي  اخلبيثة  الدعاية  اإناّها  املثال؟  �سبيل 
للمنتج االإ�سرائيلي وكاأنهَّه ميثِّل الفخامة واللذاذة 
املخبية  الِعلمية  بالقيقة  هو  وما  والزكاوة، 

كذلك.
امل�ستعمرات/ منتجات  اأ�سرتي  اأن  يل  هل   -3

ومنها  منها،  كثي  �سرر  الثابت  امل�ستوطنات 

املخابز  من  ولدينا  االإ�سرائيلي،  اخلبز  حتى 
ٌة  لطاماّ اإنهَّها  للت�سدير؟  ي�سلح  ما  اخلبز  واأنواع 
ذلك!  اأفعل  اأن  ا�ستهالكية  وجمتمعية  ثقافية 
فاأ�سر باالقت�ساد الفل�سطيني واأُ�سِعف من عمل 
اء والبائع  از والتاجر واملقاول والبناّ املزارع واخلباّ
وتاج  وجاري  واأخي  اأبي  هو  الذي  الفل�سطيني 

راأ�سي.
االنتفا�سة  اأو  العدو  وجه  يف  ال�سالح  رفُع   -4
�سياق  يف  وطنية  ال�سرتاتيجية  حتتاج  ال�ساملة 
لتقدير  وحتتاج  النف�س،  طويلة  ال�سعب  حرب 
يات، وحتتاج لتحديد  الظروف واملخاطر والتحداّ
نا،  �سدهَّ والتي  معنا  التي  املع�سكرات  وبناء 
وتتطلهَّب اإرادة واحدة وحتتاج مل�ستلزمات �سمود، 
على  االآن،  حوارنا  يف  املطلب  هذا  نقا�س  وما 
اليوم هو حول  ا نقا�سنا  واإنهَّ واأهميته،  �سرورته 
لمية الذاتية، اأفال ن�ستطيع  املقاومة ال�سعبية ال�سِّ
يف  لتتالقى  ف�سيًئا  �سيًئا  كالقطرات  ع  نتجماّ اأن 
امل�ستعمرات/املغت�سبات  مقابل  يف  اكرث  اأو  يوم 
ونقول"ال"  ال�سامخ  الفل�سطيني  الَعلم  لرنفع 
"حالة  ل  ون�سكِّ االإرهابيني؟  للم�ستعمرين 
�سياًل  القطرات  ولت�سبح  حاالت،  ُثمهَّ  ن�سالية" 
عارًما؟ فنكون قد زرعنا ثقافة الثبات وال�سمود 
فال  حجر؟  اإلقاء  بال  حتى  ال�سعبية  واملواجهة 
ها  يهماّ ال  التي  القطرة  واأنا  تراجع،  وال  تهاون 

تكا�سل االآخرين.
جاري،  وجه  يف  فابت�سم  النوم  من  اأ�سحو   -5
واأ�ساعد �سديقي وال اأزعج قريبي، واأزرع حقلي 
اأو اجلامعة  اأدعم زميلي يف املدر�سة  اأو  ة،  مبحباّ
اإيجابية عن فل�سطني  اإ�سارة  اأو  بكلمة طيبة  ولو 
والرواية  ال�سحيح  والتاريخ  الكاملة  اجلغرافيا 
واأتعامل يف جتارتي وعملي -اأيًّا  التوراتية،  غي 
املواطن  اأظلم  وال  والوطن،  اهلل  بر�ساء  كان- 

بقلم: بكر ابو بكر

�إنَّ �جلهاد و�لن�صال و�ملقاومة باحلقيقة 
فر�س عني كما تقول �أدبّياتنا �حل�صارية 
�الإ�صالمية �أي فر�س ملِزم لكلِّ فرد 
ب�صخ�صه وذ�ته، ول�صخ�صه ولالآخرين- 
ر �الآخرون ال يهمني- وفر�س  و�إن ق�صّ
على �جلميع بعنا�صرهم �ملنّظمة، و�إاّل 
فلَم ن�صاأت �لتنظيمات �ل�صيا�صية �لثورية 
م  �أ�صاًل؟ �ألي�س للعمل �ل�صعبي �ملنظَّ
لتحرير فل�صطني؟!
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وزارات  يف  الر�سمية  وظيفتي  يف 
يكون  اأفال  ال�سلطة،  �سات  وموؤ�ساّ
)الرث  للنف�س  جهاٌد  ذلك  يف 
اإىل  العودة  اأو  الذات،  حقل  يف 
الكبي  املفكر  ي�سميها  كما  الذات 
للذات  واإظهاٌر  �سريعتي(،  د.علي 
على  ينعك�س  ما  الفاعلة  االإيجابية 
النا�س  الثقة بني  وتكثيف  اجلمهور 
واملوؤ�س�سات؟ األي�س ذلك اأف�سل من 
اإهدار الوقت يف مناطحة االآخرين 
الت�ستيتية  ال�سيا�سية  بالطروحات 
اأو العقيمة اأو التفريقية ويف ذهني 
االآخر،  على  الغَلبة  حتقيق  فقط 

ولي�س مد اليد؟
6- وملاذا اأجعل من منب ر�سول اهلل 
فاأدعو  البغي�سة  للحزبية  ًة  حمطاّ
�سراحة  اأو  كالمي  م�سامني  يف 
وكاأنهَّ  ذاك؟  اأو  الزب  لهذا 
تتهَّ�سع  ال  �سلحفاة  قوقعة  االإ�سالم 
اأو ذاك!  اإالاّ الأ�سحاب هذا الزب 
وهو الدين الذي جاب االأر�س كلاّها 
برحابته، فلم يقبل اأن يتمهَّ ت�سييقه 
يف �سرنقة حزب اأو اجتهاد اأو روؤية 
واحدة؟ ملاذا واأنا اخلطيب اأمار�س 
ا�سرتجاع املا�سي يف ترداٍد ببغائي، 
جملبة  هو  وما  حثًّا  ذلك  يف  وكاأنهَّ 
املجبين  امل�سلاّني  من  وتبُّم  ملل 
على �سماع هذا النمط من اخلطب 
من  يبثاّه  ما  وباملقابل  اجلامدة، 
ال�سلة  دامت  ما  وتيئي�س،  �سعف 
منقطعة،  واملا�سي  الواقع  بني 
يف  اخلطباء  بع�س  ي�سبح  وحيث 
كل  رين  وم�سواّ لل�سلف،  النقي  املاء 
هذا  يف  هل  ملوثة؟  اليوم  مياهنا 
بناء  يكون  ال  وكيف  نعم  مقاومة؟ 
والعمل  واجلهاد  ال�سمود  ثقافة 
من  ُتبنى  ثقافة  العقل  واإعمال 
البيت واملدر�سة وامل�سجد والكني�سة 
فامل�سوار  واملزرعة..  وامل�سنع 

طويل؟
الذاتي  اجلهاد  منطق  يف   -7

ر  ق�ساّ -ولو  الذاتية  املقاومة  اأو 
على  للنف�س  توطيد  االآخرون- 
ل امل�ساق، وال�سب على االأذى،  حتمُّ
ب حتى  وال�سب على الفرح، وال�ساّ

الن�سج.
ا�ستباق  عدم  املقاومة  منطق  ويف   
الفعل،  قبل  والتجهيز  االأمور 
وااللتزام  التنفيذ  قبل  والتخطيط 

بالتنفيذ وباخلطوات.
حقل  يف  والرث  املجاهدة  ويف   
الذات تناغم بني اخلطوات، وعدم 
فكيف  انكفاء  اأو  تراجع  اأو  تخاذل 
ال  الذهن  م�ستهَّت  واأنا  اأقاوم  بي 
ا�ستبق  وال  غدي  من  يومي  اأعرف 

االأحداث فاأ�سنعها؟!
وللذات،  الذات  من  البدء  اإنهَّ   
بداية  وللق�سية  ولالآخرين، 
االلتزام  حيث  ومطلوبة  �سحيحة 

والثبات حمور اأ�سا�س من املحاور.
املر�سى  كني  امل�سكاّ ع�سى  وهل   -8
ال�سوداويني واليائ�سني واملتخاذلني 
على  وَبااًل  يكونوا  اأن  اإالاّ  بيننا 
الذين  االأمة،  وبهاء  وعطاء  ثقافة 
قائال:  الكيم  الذكر  عليهم  ردهَّ 
ُ اأَن َياأِْتَي ِباْلَفْتِح اأَْو اأَْمٍر  )َفَع�َسى اهللهَّ
ا  ردًّ االآية  نزلت  حيُث  ِعنِدِه(.  ْن  مِّ
�سياق  يف  والفتح  املنافقني،  على 
املف�سرين  ح�سب  يحتمل  االآية 
ا  اأي�سً ح�سبهم  ويحتمل  الق�ساء، 
ل  نتاأماّ اأن  ولنا  مكة،  فتح  حتديًدا 
ال�سياق، فالفتح يتوا�سل باإذن اهلل، 

اأو اأمر من عنده.
التوا�سل  و�سائل  اإدمان  9- يف ظلِّ 
االجتماعي عند البع�س، و�سلبياّاتها 
الكثية واإيجابياّاتها باملقابل، وهذا 
لي�س جمال الديث، لكناّ ال�سوؤال: 
هل لنا اأن نار�س اجلهاد واملقاومة 

عبها؟
بالقطع  واالإخوة  االأخوات  قالت   
الروح  بث  خالل:  من  ن�ستطيع 
الوجه  واإظهار  العالية،  املعنوية 

ويف  وجماعات،  ك�سعب  لنا  امل�سرق 
حثِّ  ويف  امللتزم،  النقد  ممار�سة 
اإبراز  ويف  واالبتكار،  االإبداع  نوازع 
منجزات الوطن، وبالتعريف بق�سية 
فل�سطني، ويف الدعوة لدعم بالدنا 
عدوانية  ك�سف  ويف  ومقاومتنا، 
ال�سهيوين، ويف  واإرهاب االحتالل 
الث على الوحدة الوطنية ووحدة 
االأمة، ويف عدم االن�سياق للم�سككني 
واملنحطني والكذابني الذين متتلئ 
وتبيان  ك�سفهم  بل  ال�سابكة،  بهم 
دعم  ويف  وخرافاتهم،  �سائعاتهم 
اال�ستهالكي  النف�س  من  التخلُّ�س 
للعودة  والدعوة  اال�ستعماري، 
اجلامعة  وح�سارتها  االأمة  الأ�سالة 
تطوير  يف  ا  واأي�سً ومتيزها، 
والعر�س  والنقا�س  الوار  فناّ 
ق�سور.  اأو  مغاالة  بال  واالختالف 
ما  ال�سباب  جعبة  يف  زال  وما 

يفاجئنا.
حا�سية

يف  �سريعتي  د.علي  ر  املفكاّ يقول   
�س17:  الثورية  الذات  بناء  كتابه 
اإعداد  عن  عبارة  الذات  بناء  )اإناّ 
الذات ثوريًّا يف �سورة اأ�سل واأ�سالة 
اجلوهر  يوهب  اأن  اأي  وهدف، 
الوجودي للذات تكامله(، وي�سيف 
ه لبناء الذات الثورية اأن نعرتف  اأنهَّ
واأناّه  دوًرا،  الدنيا  يف  لالإن�سان  اأنهَّ 
يجب اأن يكون ثوريًّا متنا�سًقا، وثالًثا 
اأخرى  عوامل  -اإىل  ي�ستطيع  هو 
اأن  اأي  نف�سه،  ي�سنع  اأن  كثية- 
ث  يكون �سريًكا يف بناء ذاته، ويتحدهَّ
لة  ال�سِّ مبعنى  العبادة  ثالثية  عن 
واتاّ�ساله  االإن�سان  بني  القيقية 
والعمل من حيث  امل�ستمر مع اهلل، 
ال�سالح،  العمل  هو  االإ�سالم  اأناّ 
االجتماعي  الن�سايل  وثالثا 
كتابه:  وملراجعة  ال�سيا�سي.  ومنه 
وكتاب  واال�ستحمار"،  "النباهة 

الذات". اإىل  "العودة 

رفُع �ل�صالح يف وجه �لعدو 
�أو �النتفا�صة �ل�صاملة تتاج 
ال�صرت�تيجية وطنية يف �صياق 
حرب �ل�صعب طويلة �لنف�س، 
وتتاج لتقدير �لظروف 
و�ملخاطر و�لتحّديات، وتتاج 
لتحديد وبناء �ملع�صكر�ت 
نا،  �لتي معنا و�لتي �صدَّ
وتتطلَّب �إر�دة و�حدة وتتاج 
مل�صتلزمات �صمود

يتمثَّل �النكفاء �مليد�ين 
با�صتبد�ل �لف�صائل �لذي 
هو خري بالذي هو �أدنى، 
�أي بلجوئها �إىل �لبهرجة 
و�ال�صتعر��س و�لّنفخ �لكّذ�ب، 
�أو �عتيادها حرب �لت�صامت 
د لبع�صها �لبع�س  �أو �لت�صيُّ
ا  بال طائل جماهريي، و�أي�صً
ل�صبب �ل�صعار�ت �لطّنانة 
-�صو�ء تلك �ملغلَّفة با�صتغالل 
�لدين بب�صاعة �أو با�صتغالل 
�جلهة �أو �لفكرة- بال قدرة 
تنفيذية على �لو�قع ما يعني 
�أنَّ كثرًي� منها تبيع �خلر�فة 
وتبيع �لوهم وتبيع �خليال 
عرب �ل�صعار�ت و�ملهرجانات 
و�خلطابات بغر�س �لتح�صيد 
�حلزبي �ملقيت، ولي�س �لتجميع 
�لوطني نحو �لتحرير
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 .. ِ رَُة َحلِّ الدوَلَتنينْ ِفكنْ

وذة عنْ رُ ال�سَّ وِفكنْ
ِة  الفل�سطينياّ الثورِة  انطالقِة  عنَد 
الثاين/  كانون  من  الفاحِت  يف  رِة  املُعا�سِ
دْت حركُة "فتح" هدَفها  يناير 1965 حداّ
ٍة  بتحريِر فل�سطنَي واإقامِة َدولٍة دميقراطياّ
الأيِّ  مواِطنيها  بنَي  متييٍز  دوَن  ٍة  علمانياّ

�سبٍب كان. 
يف  اإجماٍع  حموَر  الهَدُف  هذا  َل  �سكاّ وقْد 
ثورُة  جاءْت  فقْد  ِة،  الفل�سطينياّ احِة  ال�ساّ
على  مبا�سًرا  ا  ردًّ الفل�سطينيِّ  عِب  ال�ساّ
اإقامِة كياٍن دخيٍل على اجُلزِء االأكِب مْن 
وَيعتِمُد  ِة  بالُعن�سرياّ يتاّ�ِسُم  كياٍن  وطِنه، 
ك�ساتٍر  يَن  الداّ وي�ستخدُم  االأ�ساطِي  على 
لُعدواِنِه على �َسعِبنا، وبالتاّايل مَن الطبيعيِّ 
هذا  اإزالُة  هو  الرئي�ُس  الهدُف  يكوَن  اأْن 
َدولٍة  واإقامُة  ب�َسعِبنا  َق  َلِ الذي  لِم  الظاّ
ِة، ومْن هنا  ولِة ال�سهيونياّ ُل نقي�َس الداّ ُت�سكاّ
ِة"  ِة وعلمانياّ كاَن الرتكيُز على "دميقراطياّ

ِة املن�سودة.  ولِة الفل�سطينياّ الداّ
وما   1967 يونيو  حزيراَن/  حرُب  جاءْت 
فل�سطنَي  ِة  بقياّ احتالِل  من  عنها  نتَج 
الركِة  اأماَم  لتْطَرَح  القد�ُس،  فيها  مبا 
حركِة  بقيادِة  ِة  الفل�سطينياّ ِة  الوطنياّ
ها هو  "فتح" م�سوؤولياٍت جديدًة كاَن اأهمهَّ
ي لالحتالِل واليلولُة دوَن َتكري�ِس  الت�سداّ
ًة يف  االأر�ِس املحتلاِّة، خا�ساّ �سيطَرِتِه على 
ِة  واالإقليمياّ ِة  الدولياّ القوى  موازيِن  ظلِّ 
ِة  ولِة ال�سهيونياّ ُل وجوَد الداّ التي بداأْت تتقباّ
مقاِبَل اإنهاِء احتالِلها، وِب�َسْرِط اعرتاِفها 
دولِتِه  باإقامِة  الفل�سطينياّ  عِب  ال�ساّ ِبحقِّ 

َة. ِة الفل�سطينياّة وغزاّ امل�ستقلاِّة يف ال�سفاّ
تلَك  كلاّ  على  الفل�سطينيُّ  الردُّ  جاَء 
التحريِر  مِة  منظاّ تبناّي  عَب  ياِت  التحداّ

َي  �ُسماّ ملا   1974 عام  ِة  الفل�سطينياّ
النقاِط  برنامِج  اأو  املرحليِّ  بالبنامِج 
لطِة  ال�سُّ "اإقامِة  مبداأ  اأقرهَّ  الذي  الع�سِر 
جزٍء  اأيِّ  على  ِة"  الفل�سطينياّ ِة  الوطنياّ
وهو  َدْحُر االحتالِل عنُه،  اأو  يِتمُّ حتريُرُه 
َر الحًقا ليتبلوَر يف َهدٍف وا�سٍح  موقٌف تطواّ
على  املُ�ستقلاِّة  ِة  الفل�سطينياّ ولِة  الداّ باإقامِة 
ُحدوِد الرابِع من حزيران/ يونيو 1967، 

وعا�سمُتها الُقد�ُس ال�سرقياّة.
ِة  ولِة الفل�سطينياّ كيَف نفهُم ِفْكرَة اإقامِة الداّ
راِع الفل�سطينيِّ مع امل�سروِع  يف �سياِق ال�ساّ
ال�سهيوينِّ ويف ظلِّ َفهِمنا للحقِّ التاريخيِّ 

ل�َسعِبنا يف وطِنِه فل�سطني؟
مدَخاًل  الَعودِة  حقِّ  اإجناُز  ُيعَتَبُ  اأواًل: 
ِة الفل�سطينياّة.  ِة اُلقوِق الوطنياّ لَتطبيِق بقياّ
ِة  اأولوياّ على  االإ�سراِر  وراِء  من  والهدُف 
ا  اإجناِز هذا القِّ -اإ�سافًة اإىل َكوِنِه حقًّ
ثابًتا فرديًّا وجماعيًّا- هو اإجباُر اإ�سرائيَل 
ماأ�ساِة  عن  ِتها  مب�سوؤولياّ االعرتاِف  على 

. عِب الفل�سطينياّ الالجئنَي وَنْكبِة ال�ساّ
العودِة  حقِّ  اإجناَز  مُن  َن�سْ عنَدما  ثانًيا: 
اأنهَّ  يعني  فهذا  امل�ستقلاَّة  دولتَنا  ونبني 
َتُعْد  مْل  االآَن  َنعِرُفها  التي  "اإ�سرائيَل" 
االأهمِّ  رجِة  بالداّ يعني  كما  قائمًة، 
يف  �سيادِتِه  مُمار�سِة  من  �َسعِبنا  مَتكنَي 
لرَت�سيِخ  �سرٌط  وهو  بِه،  ِة  اخلا�ساّ َدولتِه 
َرْكِب  يف  وملُ�ساَهمِتِه  ِة  الوطنياّ تِه  �سخ�سياّ

ِة. اَل�سارِة االإن�سانياّ
اإىل  الدولَتنْيِ  َحلُّ  َي�سِمَد  لْن  ثالًثا: 
يعنيِه من  وما  الَعودِة  فاإجْناُز حقِّ  االأبِد، 
فل�سطنَي  يف  )دميغرايف(  ايناّ  �سكاّ َتغيٍي 
التي  ولِة  الداّ طبيعِة  على  نف�َسُه  �سيفر�ُس 

بينما  "اإ�سرائيل"،  ا�سَم  االآَن  ِمُل  حَتْ
ا  َحيويًّ ُعْمًقا  ُة  الفل�سطينياّ الدولُة  �ستكوُن 
االأخ�سِر،  اخلطِّ  داخَل  للفل�سطينياّنَي 
بعَد هزميِة  ويِل  الطاّ املدى  مُيِكُن على  وال 
التاّناف�ِس  ِظلِّ  ويف   ، ال�سهيويناّ الِفْكِر 
بُحدوٍد  االحتفاُظ   ، لمياّ ال�ساّ والتاّعاي�ِس 
َيكوَن  ِة، ولْن  ٍة يف فل�سطنَي التاريخياّ َوْهمياّ
هناَك حلٌّ دائٌم �سوى اللِّ الذي طَرَحْتُه 
ولِة  الداّ حلِّ  انطالقِتها،  عنَد  "فتح" 
ما  فل�سطنَي  يف  ِة  العلمانياّ ِة  الدميقراطياّ

هِر والبحِر. بنَي الناّ
رابًعا: يجُب اأْن ال ُيغرينا الِفُكُر العبثيُّ الذي 
ِة،  ال�سيا�سياّ عوذِة  ال�ساّ ممار�سَة  اْحرَتَف 
ولَتنِي والتاّعاطي  �سواًء بالتخلاّي عْن َحلِّ الداّ
خوِل  الدُّ دوَن  الواحِدِة  ولِة  الداّ اأْوهاِم  مَع 
العودِة  حقِّ  اإجناِز  ابِة  بواّ من  االإجبارياّ 
اأو  امل�ستقلاِّة،  الفل�سطينيِة  الدولِة  واإقامِة 
من خالِل االإ�سراِر على حتريِر فل�سطنَي 
تيجُة  فالناّ واحدة.  ًة  ومراّ "باجُلملِة" 
تكوَن  لْن  هذا  ال�سعوذِة  لفْكِر  ُة  التمياّ
على  ُمْطَلقٍة  اإ�سرائيليٍة  �سيطرٍة  �سوى 

كامِل اأر�ِس فل�سطني.
ِنفاًقا  واأكرُثهْم  امل�َسْعوذيَن  اأخطُر 
"فتح"  يتاِّهموَن  الذيَن  اأولئَك  ُهْم  وَدَجاًل 
خالِل  من  الفل�سطيِنيِّ  بالقِّ  بالتاّفريِط 
ٍة على  يها مل�سروِع اإقامِة َدولٍة فل�سطينياّ تبناّ
م�ساحٍة تقلُّ قلياًل عن ع�سريَن باملئِة من 
َيعملوَن  بينما  ِة،  التاريخياّ فل�سطنَي  اأر�ِس 
قطاِع  ُدَويلٍة يف  الإقامِة  ُو�ْسِعهم  ما يف  كلهَّ 
واحًدا  م�ساحُتُه  ى  تتعداّ ال  الذي  َة  غزاّ

ون�سًفا باملئِة من م�ساحِة فل�سطني.
د. خليل نزال
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تقنني الكلفة مطلوٌب الآن... واإىل حني

يتم  �سيا�سي  موقع  من  اأكرث  يف 
ق�سية  "الفل�سطيني"-  مع  التعامل 
باالمكان  �سعٍف  كنقطة  و�سعًبا- 
ومكانتها  بحيثياتها  التالعب 
والوطنية.  وال�سيا�سية  التاريخية 
ما  لكل  املراقب  بعني  نظرنا  ما  واإذا 
�سكل  على  تتم  اأحداث  من  يجري 
خطوات متهيدية، لوجدنا اأن الهدف 
من  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية  هو 
وحمورية  جاذبة  ق�سية  افتعال  بوابة 
ذوي  اأولوية  على  حتوز  اخلليج  يف 
حتاول  باملقابل  فيما  هناك.  ال�ساأن 
براءة  �سراء  الهام�سية  الدول  بع�س 
يف  التمادي  خالل  من  �سرعيتها 
ال�سهيوين  الكيان  مع  العالقة 
الكامل  الطالق  ي�سبه  بتخلٍّ  ممهوًرا 

مع فل�سطني- �سعًبا وق�سية.
ا النظر جيًدا يف هذه القبة  واإذا اأمعناّ
االأوىل يف  ة  املراّ اأنها  لوجدنا  ال�سوداء 
التاريخ التي ين�ساأ فيها حتالف ثالثي 
الواليات  بقيادة  م�سيحي  االأقطاب: 
بقيادة  اإ�سالمي  وبريطانيا.  املتحدة 
بقيادة  ويهودي  اخلليج.  دول  بع�س 
الكيان ال�سهيوين. وعلى جبهٍة اأخرى 
موازية هناك متهيد من هذا اللف- 
كيانية  �سدوع  لتغذية  �س،  املقدهَّ غي 
مل  وبع�سها  العلن  يف  ظاهر  بع�سها 
يزل قيد التكوين يف عدد من البلدان 
امل�سروع  �س  ملخاّ املنطقة.  الوازنة يف 
امل�ساعي  تغذية  اأ�سا�س  على  يقوم 
االأقليات  بع�س  لدى  االنف�سالية 
واالأمازيغ  كالكرد  قوميات-  فة  امل�سنهَّ
وم�سيحيي ال�سودان وم�سر. ويف حال 
امل�سروع  هذا  جناح  �سروط  اكتملت 

قبل  من  معه  حتالف  بناء  يتم  �سوف 
الكيانات  ال�سعاف  االأول  الثالثي 
ب�سكل  ت�ست�سلم  وجعلها  اأ�سال  اله�سة 

نهائي لالأمر الواقع املر�سوم.
لدور  يطمح  ال�سهيوين  الكيان 
اإقامة  اإىل  الطريق  يفتح  قيادي 
من  الكبى"  "اإ�سرائيل  ى  ي�سماّ ما 
الكيان  هو  الذي  ال�سن-  داخل 
ال�ستحالة  نظًرا  حاليا،  ال�سهيوين 
املختلف  حميطه  على  الكيان  انفتاح 
املحافظة  البنيوية  الرتكيبة  ب�سبب 
الدائم  والذر  ال�سهيوين،  للمجتمع 
هذا  يف  املح�سوبة  غي  املفاجاآت  من 
العن�سري  النمط  ب�سبب  ال�سياق 
االجتماعي-  ل  للت�سكاّ والعدواين 
ال�سهيوين  للمجتمع  االأيديولوجي 
الذي  االآخر،  اإىل  نظرته  بح�سب 
لت�سريف  �سوق  �سوى  لهم  يعني  ال 
بتنفيذ  والقبول  وال�سياحة  الب�سائع 
اخلارجني  ت�ستهدف  التي  املوؤامرات 
عن طوعهم واإمالءاتهم. فيما باملقابل 
ال ميكن للكيان ال�سهيوين متثيل دور 
املدافع عن االآخرين وخو�س الروب 
الأجلهم، الأن الدم ال�سهيوين ال ميكن 
االأيديولوجية  ثقافتهم  تر�سى  اأن 
دولة  اأية  م�سلحة  �سبيل  يف  يراق  اأن 
اأخرى. والأن العقل ال�سهيوين يرتكز 
االآخرين  �سراعات  ا�ستثمار  على 
م�ساله  لتعزيز  واإمكاناتهم 
الكيان  تخدم  التي  �سيا�ساته  ومترير 

ال�سهيوين فقط.
اأن  اإىل  اال�سارة  من  بد  ال  هنا  من 
الكيان ال�سهيوين على ا�ستعداد دائم 
النا�سئة  ال�سراعات  وتفعيل  لتمويل 

يف املنطقة دون اال�ستعداد لالنخراط 
الكلفة  ذات  ميادينها  يف  املبا�سر 

الب�سرية. 
مقابل ما �سلف ي�سف بع�س املحللني 
الرئي�س االأميكي دونالد ترامب باأنه 
ال  التاجر  اأ�سلوب  ا�ستخدام  يف  بارع 
هيبة  ا�ستعمال  خالل  من  ال�سيا�سي، 
اإقناعا  املتحدة  الواليات  و�سطوة 
اال�ستعداد  دون  وتهويال،  وبلطجة 
للذهاب اأبعد من ذلك، فيما الطغمة 
بولتون  من  واملوؤلفة  به  املحيطة 
اإىل  تنتمي  والتي  وفريدمان،  كو�سرن 
البعد االأيديولوجي للم�سروع القا�سي 
والتمهيد  الكبى  اإ�سرائيل  باإقامة 
لظهور املخلاّ�س، هي التي تدفع باجتاه 
الت�سعيد وال ترتدد با�ستعدادها جتاوز 
حاليا  املعتمدة  الهاوية  حافة  �سيا�سة 
اإىل اإ�سعال املنطقة بحرب ال تبقي وال 
يف  ثانوياّة  فل�سطني  تبدو  هنا  تذر... 
النهائي  بالهدف  مركزية  اإنا  العلن 
اإيران  العنوان  اأن  اأي  للم�سروع. 
الواليات  قانون  عن  خارجة  كدولة 
نظًرا  وحلفائهما،  واإ�سرائيل  املتحدة 
الإعاقتها التنفيذ االأقل كلفة للم�سروع 
اعة الدائمة  ولكونها متثاّل نوذج الفزاّ
فيما  منها،  القريبة  اخلليجية  للدول 
حم�سلة الهدف تذهب باجتاه تاأمني 
الكيان ال�سهيوين اإىل االأبد والتمهيد 
كنموذج  االأمباطورية-  الإ�سرائيل 
م�سغر للواليات املتحدة يف املنطقة. 

اأن  يبدو  اأي�سا  م  تقدهَّ ما  خالل  ومن 
الرئي�س االأميكي هي االأكرث  �سيا�سة 
حملة  موعد  القرتاب  نظرا  واقعية 
الواليات  يف  الرئا�سية  االنتخابات 
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ال  ترامب  الرئي�س  وو�سع  املتحدة 
يف  حم�سوبة  غي  مفاجاأة  اأية  يحتاج 
اإدارة االأزمة النا�سبة مع اإيران حاليا، 
الأنه الرئي�س االأكرث جاذبية لل�ساخرين 
ال�سواء،  على  وال�سيا�سيني  والقانونيني 
الدبلوما�سية  اأ�سول  الفتقاده  نظرا 
الواليات  اأحرج  ولكونه  واأدبياتها، 
املتحدة يف الكثي من املواقف املرجتلة 
االأكب  العظمى  بالدولة  الالئقة  وغي 

يف العامل.
ال يخفى عن بالنا هنا م�ستوى التطابق 
على  القائمة  االأمبيالية  الثقافة  بني 
التي  ال�سروط  وفر�س  ال�سوق  احتكار 
دونا  االأميكية  االدارة  هيمنة  خ  تر�ساّ
واالأخالقي،  االن�ساين  باملعيار  اأخذ 
ب�سفتهما معيقتان لل�سيا�سة التي تقوم 
فيما  الهيمنة.  خالل  من  الربح  على 
املعايي  على  تقوم  ال�سهيونية  الثقافة 
البعد  تخدم  عن�سرية  باأبعاد  ذاتها 

الديني يف ماآلها االأخي.
الكيانني  باأن  القول  من  بد  ال  لذلك 
قاما  اللذان  وال�سهيوين،  االأميكي 
يف  االأ�سلية  ال�سعوب  اأنقا�س  على 
ميكن  ال  وفل�سطني  االأميكية  القارة 
االإن�ساين  ال�سمي  مبعايي  يعمال  اأن 
واأخالقه، الأنهما ن�ساآ م�سواّهني اأ�سا�ًسا، 
�سوق  د  لهما جمراّ بالن�سبة  العامل  والأن 
ت�سويقية ملختلف ال�سلع املادية واملعنوية. 
الطعم  ابتالع  يف  التمادي  من  حذاِر 
اخلليج  يف  ال�سهيوين  االأميكي- 
اإىل  االإ�سارة  من  بدهَّ  وال  اخلليج.  وغي 
ال�سيا�سة التاريخية لبيطانيا العظمى، 
العميقة  الدفيئة  دائما  لت  �سكاّ التي 
املنتجة للم�ساريع اال�ستعمارية القدمية 
د باملفاخرة يف  والديثة، والتي ال ترتدهَّ
املتحدة  للواليات  الروحية  االأم  كونها 
عن  ناهيك  ال�سواء،  على  واإ�سرائيل 
للمنطقة  االأ�سلي  م  امل�سماّ كونها 
نعي�س  نزل  مل  الذي  الواقع  و�سانعة 

�سوف  والذي  االآن،  حتى  تداعياته 
نعاين منه اإىل اأمٍد بعيد. 

التخلي  من  املزيد  ن�سهد  قد  لذلك 
الق�سية  عن  اخلليجي  الر�سمي 
املزيد  باملقابل  ون�سهد  الفل�سطينية، 
مع  العالقة  ق  تعماّ يف  الو�سوح  من 
الكيان ال�سهيوين، ون�سهد اأي�سا املزيد 
القيادة  على  والت�سييق  ال�سار  من 
كنتائج  معا،  الفل�سطيني  وال�سعب 
مبا�سرة لل�سغوط الهادفة اإىل ت�سفية 
يات  م�سماّ حتت  الفل�سطينية  الق�سية 
ووعود زائفة. مل يكن تف�سيال ما جرى 
�س- �سورباهر- ق�ساء  يف وادي الماّ
القد�س يف الوقت الذي كان وفد عربي 
رئي�س  ويلتقي  والقد�س  الكني�ست  يزور 

�سبعني  من  اأكرث  االحتالل.  حكومة 
�سقة �سكنياّة احتفل املحتلون بتدميها 
معا. اإن ما جرى يف وادي الم�س هو 
اأق�سى  يف  للعن�سرية  نوذجي  متثيل 

جتلياتها واأبعادها...
اأمام امل�سهد الايل: هل نحن ب�سدد 
للق�سية  �سيا�سي  متو�سع  اإعادة 
اخلروج  باالمكان  وهل  الفل�سطينية؟ 
باأقل االأ�سرار من نفق الواقع الايل؟ 
كونها  باإعالن  د  ترتداّ حركة حما�س مل 
الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  البديل 
اخلنجر  اإال  يوما  تكن  مل  اأ�سال  وهي 
املمعن يف طعن الق�سية من خا�سرتها. 
�سوابها  اإىل  تعيدها  يقظة  من  هل 
تعالج"،  ال  "فالج  حال  اأمام  اأننا  اأم 
غزة  قطاع  هي  فل�سطني  وبالتايل 

بالن�سبة لها ... ونقطة على ال�سطر؟
املتناق�سات  بني  الرق�س  �سيا�سة  اإن 
ميكن  ال  حاليا  حما�س  متار�سها  التي 
لها اأن تنتج �سوى املزيد من تكري�س اأمر 
الفل�سطيني،  الداخلي  االنق�سام  واقع 
الداخل  على  باالآخرين  ت�ستقوي  كونها 
�سيئا يف خارطة  تغياّ  اأن  دون  الوطني 
االحتالل املتمادية، بل بذلك تدعمه يف 
والت�سادم  االنق�سام  نقطة  ا�ستخدام 

بني �سطري فل�سطني- ال�سفة وغزة.
قَدر  لكن  وحدنا،  يا  القول  يجدي  ال 
االأزمات  غمار  خو�س  ال�سعب  هذا 
واالن�سدادات  املاآزق  فواتي  ودفع 
لكن  واملحاور.  االأقطار  بني  املتنقلة 
الكفاح  �سعلة  يبقي  اأن  اأي�سا  قدَره 
من  بقب�سة  مرفوعة...  والن�سال 
�سفقة  فال  ثابتني.  واحت�ساب  اإميان 
االأميكي-  االإحتيال  كل  وال  القرن 
والقانون  الق�سية  على  اال�سرائيلي 
النجاح.  لهما  يكتب  �سوف  الدويل... 
املرحلة �سعبة نعم. لكن ال�سمود من 
االآن...  مطلوب  الكلفة  تقنني  خالل 

واإىل حني.

ل يخفى عن بالنا 
هنا م�ستوى التطابق بني 

الثقافة الأمربيالية القائمة 
على احتكار ال�سوق وفر�ص 

ال�سروط التي تر�ّسخ هيمنة 
الدارة الأمريكية دومنا اأخذ 
باملعيار الن�ساين والأخالقي، 
ب�سفتهما معيقتان لل�سيا�سة 

التي تقوم على الربح من 
خالل الهيمنة. فيما الثقافة 
ال�سهيونية تقوم على املعايري 
ذاتها باأبعاد عن�سرية تخدم 
البعد الديني يف ماآلها الأخري.

بقلم: حممد �صرور

ل بد من ال�سارة اإىل اأن 
الكيان ال�سهيوين على 
ا�ستعداد دائم لتمويل 

وتفعيل ال�سراعات النا�سئة 
يف املنطقة دون ال�ستعداد 

لالنخراط املبا�سر يف ميادينها 
ذات الكلفة الب�سرية
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مت قيادة حركة  ال�سياق، نظهَّ ويف هذا 
مهرجاًنا  �سيدا  منطقة  يف  "فتح" 
ال�سهيد  قاعة  يف  حا�سًدا  �سيا�سًياّا 
اللوة  عني  يف  االأطر�س  زياد  اللواء 

يوم االثنني 2019/7/29.
الثوري  املجل�س  م ال�سور ع�سو  وتقدهَّ
�سناعة،  رفعت  الاج  "فتح"  لركة 
لـ"م.ت.ف"  املركزي  املجل�س  وع�سو 
العربية  الفل�سطينية  اجلبهة  وم�سوؤول 
كعو�س،  الدين  حميي  لبنان  يف 
الوطني  "االأمن  قوات  قائد  ونائب 
املقدح،  مني  اللواء  الفل�سطيني" 
واأمني �سر ف�سائل "م.ت.ف" وحركة 
"فتح" يف منطقة �سيدا العميد ماهر 
يف  الركة  قيادة  واأع�ساء  �سبايطة، 
املنطقة واأُمناء �سر �ُسَعبها التنظيمية، 
الوطني  "االأمن  قوات  وقائد 
الفل�سطيني" يف منطقة �سيدا العميد 
ة  القواّ وقائد  العرمو�سي،  اأ�سرف  اأبو 
اإىل  ال�سعد،  ام  ب�ساّ العقيد  امل�سرتكة 
"م.ت.ف" وحركة  جانب ممثِّلني عن 
وجمعية  الفل�سطينية"،  "االنتفا�سة 
باّاط  امل�ساريع اخليية االإ�سالمياّة، و�سُ
الفل�سطيني"  الوطني  "االأمن  وكوادر 
الركياّة،  واملكاتب  "فتح"  وحركة 
اأمني  كان  حيُث  ال�سعبية،  واللاّجان 
ميعاري  نا�سر  اللوة  عني  �ُسعبة  �سراّ 

عبة يف ا�ستقبالهم. واأع�ساء ال�سُّ
�ُسعبة  اإعالم  م�سوؤول  من  تقدمٍي  وبعد 
األقى  حجازي،  حممد  اللوة  عني 
ع�سو املجل�س املركزي للمنظمة حميي 
ا  ممهَّ "م.ت.ف"  كلمة  كعو�س  الدين 
خميهَّم  يف  اليوم  "نلتقي  فيها:  جاء 
الذي  ال�سهداء  خمياّم  اللوة،  عني 
اأعباء  املخياّمات  اإخوانه من  ل مع  حتمهَّ
يل  وا�سمحوا  الفل�سطيني،  ال�سمود 

ال�سوت عالًيا دعًما  نرفع  اأن  ُهنا  من 
وقراره  مازن  اأبو  الرئي�س  ل�سيادة 
االتفاقيات  بوقفه  والتاريخي  الوطني 

ًة مع العدو ال�سهيوين". كافاّ
ق يف كلمته اإىل قرار وزير العمل  وتطرهَّ
تنظيم  قانون  اأحكام  تطبيق  اللبناين 
الفل�سطينيني  على  االأجنبية  العمالة 
املطلق  الرف�س  على  د  ف�سدهَّ لبنان،  يف 
الفل�سطيني يف  اأنهَّ  ًدا  موؤكِّ القرار  لهذا 
والفًتا  اأجنبيًّا،  ولي�س  الجئ  هو  لبنان 
لمي  ال�سِّ اجلماهيي  الراك  اأنهَّ  اإىل 
م�ستمر  للقرار  الراف�س  وال�ساري 

حتى يرتاجع وزير العمل عن قراره.
ع�سو  األقاها  "فتح"  حركة  كلمة 
�سناعة  رفعت  الاج  الثوري  جمل�سها 
فقال: "ُنعلن وقوفنا اإىل جانب القيادة 
قائد  مازن  اأبو  والرئي�س  الفل�سطينية 
عب الفل�سطيني، فنحُن اليوم نقف  ال�سهَّ
ا�ستحقاق  واأمام  اأمام منعطف خطي 
واإن  اخلطورة،  ة  قماّ يف  ه  ولكنهَّ وطني، 

ا الدراية باإمكاننا اأن جنعل من  اأح�َسنهَّ
الناّ�سر  نحو  منعطًفا  املنعطف  هذا 

والتحرير".
هذه  يف  رون  ُمتجذِّ "نحُن  واأ�ساف: 
ا الناّ�سر اأو ال�سهادة،  االأر�س وننتظر اإمهَّ
اإرث  من  ننطلق  نا  الأنهَّ �سعفاء  ول�سنا 
ن�سايل وطني على نهج ال�سهيد يا�سر 
اأبو  الرئي�س  خلف  واليوم  عرفات، 
الوحدة  د �سرورَة جت�سيد  واأكهَّ مازن"، 

الوطنية ملواجهة هذه املرحلة.
قال  العمل  وزارة  قرار  وبخ�سو�س 
"اإنهَّ معركتنا مع وزارة العمل  �سناعة: 
وزارة  اإىل  هة  وموجهَّ نقابية  هي معركة 
من  جزء  هي  التي  اللبنانية  العمل 
اأن  علينا  ويجب  اللبنانية،  الكومة 
ة  حمقاّ ق�سية  مع  نتعامل  كيف  نعرف 
يف  فل�سطيني  ك�سعب  نا  حقِّ فمن  لنا، 
نكافح  اليوم  ونحُن  نتملهَّك،  اأن  لبنان 
من اأجل اأن يكون لنا حقُّ العمل ويجب 
الأنهَّنا  خمتلفة  بطريقة  نتعامل  اأن 

خُميَّمات لبنان تنتِف�ُس دعًما للرئي�س
عة مع الحتالل  وتاأييًدا لقراره وقف العمل بالتفاقّيات املوقَّ

دعًما ملو�قف رئي�س 
دولة فل�صطني 
�ل�صّيد �لرئي�س 
حممود عّبا�س 
يف مو�جهة كلِّ 
�ل�صغوطات 
و�ملوؤ�مر�ت على 
ق�صّيتنا، وتاأييًد� 
لقر�ره وقف �لعمل 
بجميع �التفاقيات 
�ملوّقعة مع �جلانب 
�الإ�صر�ئيلي، 
�َصِهَدت �ملخيَّمات 
�لفل�صطينية 
فعالياٍت ت�صامنّيًة 
حا�صدًة ُرِفَعت 
َور  خاللها �صُ
�لرئي�س �أبو 
مازن، و�لرئي�س 
�ل�صهيد يا�صر 
عرفات، و�الأعالم 
�لفل�صطينية، وعلَت 
�أ�صو�ت �مل�صاركني 
دت  بهتافات �أكَّ
مبايعة �لرئي�س 
عّبا�س ورف�س 
�صفقة �لقرن.
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الجئون منذ 71 عاًما".
ٌة حا�سدٌة  َمت م�سيٌة �سعبياّ ويف خميهَّم الب�س، ُنظِّ
بدعوٍة من حركة "فتح"- �ُسعبة الب�س، �سارك 
فيها ع�سو املجل�س الثوري لركة "فتح" الاج 
"فتح"-  حركة  قيادة  وع�سو  �سناعة،  رفعت 
اإقليم لبنان علي خليفة، واأع�ساء قيادة الركة 
وفاعليات،  الب�س،  و�ُسعبة  �سور  منطقة  يف 
وحتالف  "م.ت.ف"،  ف�سائل  عن  لون  وممثِّ

القوى الفل�سطينياّة.
�سناعة  رفعت  الاج  األقى  االنطالق،  وقبل 
كلمًة ِبا�سم حركة "فتح"، خاطب فيها جماهي 
�سعبنا يف خميهَّمات لبنان، فقال: "نحُن يف حالة 
ل م�سوؤولية كاملة  ا�ستنفار وطني �سيا�سي لنتحمهَّ
الغربة ويف  ديار  الع�سيبة يف  الظروف  يف هذه 
ًدا اأنهَّ وحدتنا الوطنية وال�سيا�سية  فل�سطني"، موؤكاّ

ة ل�سعبنا حتت االحتالل. هي قواّ
وموؤامرات  ة  �ساقاّ ات  حمطاّ نواجه  نا  "اإنهَّ وتابع: 
العدوان، ونحن  تلو  العدوان  نواجه  �سعبة، كما 
التي  القرن"  "�سفعة  االأكب  التحدي  اأمام 
ال�سيا�سية والوطنية  تاأتي على حقوقنا  اأن  تريد 
ميلك  ما  كلِّ  من  �سعبنا  د  لُتجرِّ واالإن�سانية 
وعمالئها  ال�سهيونية  �سدهَّ  ن�سايل  تاريخ  من 

واأعوانها".
ت�سهده  الذي  الراك  اإىل  �سناعة  ق  وتطرهَّ
ا لقرار وزير العمل اللبناين بحقِّ  املخيهَّمات رف�سً
اللبنانية  بالعالقة  �سناعة  ه  فنوهَّ �سعبنا،  اأبناء 
دة بالدم والن�سال �سدهَّ املحتل  الفل�سطينية املعمهَّ
ة دعا لبنان بكلِّ  االإ�سرائيلي، ومن منطلق املحباّ
�سعبنا  اأناّ  ًدا  موؤكِّ القرار،  عن  للعودة  ناته  مكواّ
بكرامة  العي�س  �سوى  يريد  وال  التوطني  يرف�س 

اإىل حني عودته اإىل الوطن.
قراراتكم كحكومة،  �سدهَّ  ل�سنا  "نحُن  واأ�ساف: 
عبارًة  القرارات  ت�سمل  اأن  اه  نتمناّ ما  كلاّ  بل 
الالجئ  االإجراءات  هذه  من  )ُي�ستثنى  هي: 
ل يف الدوائر املعنية الر�سمية  الفل�سطيني امل�سجهَّ
ال  باملثل  املعاملة  م�ساألة  اأنهَّ  كما  امل�سوؤولة(. 

ري
خبا

اال
ف 

ملل
ا

تنطبق على الالجئ الفل�سطيني الأناّه لي�ست 
دولة،  نا  كاأنهَّ نتعامل  كي  م�ستقلة  دولة  لدينا 
وناأمل اأن ال تكون هناك اإ�سكاليات وتوتُّرات 
تنجم عن القرارات االأخية ال تخدم اأحًدا، 
لبنان  يف  االأجواء  توتي  ب�سدد  ل�سنا  نحن 
م  اأو غي لبنان فكلُّ ما نبحث عنه هو التفهُّ
لبنان  يف  للمخيهَّمات  ونريد  والتفاهم، 
الوطنية  والوحدة  اال�ستقرار  من  مزيًدا 
والف�سائل  �سعبنا  اأبناء  داعًيا  الداخلية"، 
ال�سيا�سي  التكاثف  من  املزيد  اإىل  ًة  كافاّ
داخل  االأمن  وتوحيد  واالجتماعي  والنقابي 

املخياّمات.
ال�ساب  اغتيال  جرمية  �سناعة  اأداَن  كما 
عني  يف  "اخلميني"  الدين  عالء  ح�سني 

اجلرمية  هذه  ك�سفت  "لقد  وقال:  اللوة، 
املوؤامرة على عني اللوة بكلِّ اأبعادها، واأنهَّ 
ونحُن  ال�سهيوين،  الكيان  هو  واحد  نا  عدواّ

اأ�سحاب تاريخ عظيم".
لتعزيز  اإيجابياّة  خطوات  "هناك  وتابع: 
غ لتاأييد قرار الرئي�س  القرار الوطني، ولنتفرهَّ
اأبو مازن وقَف العمل باالتفاقات املعقودة مع 
العدو ال�سهيوين، ونحُن مع الرئي�س يف كلِّ 

ما اتاّخذه �ساء من �ساء واأبى من اأبى".
يبقى  اأن  "نرف�ُس  قائاًل:  كلمته  وختم 
اإقامة  اإىل  ونتطلهَّع  اأر�سنا،  على  االحتالل 
القد�س،  وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولتنا 
عب  ال�سهَّ بوحدة  االحتالل  و�سنواجه 

الفل�سطيني بقواه الوطنية واالإ�سالمية".
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اأت قياَدَتنا  وقد اأُلِقَيت كلماٌت هنهَّ
بالرئي�س  لًة  ممثهَّ التاريخية 
و�سعَبنا  ا�س،  عباّ حممود 
َتينا  واأُمهَّ ال�سامد،  الفل�سطيني 
العربية واالإ�سالمية، بحلول عيد 
َة  هت حتياّ االأ�سحى املباَرك، ووجهَّ
�سهدائنا  اإىل  واإكباٍر  اإجالٍل 
ومرابطينا،  وجرحانا  واأ�سرانا 
حتقيق  �سرورة  على  دت  و�سدهَّ
والتكاتف  الوطنية  الوحدة 
التي  املوؤامرات  كلِّ  وجه  يف 

ت�ستهدف ق�سياّتنا.
قرار  عند  ثون  املتحدِّ ف  وتوقهَّ
تطبيق  اللبناين  العمل  وزير 
للعمالة  م  املنظِّ القانون  اأحكام 
�سعبنا  اأبناء  على  االأجنبية 
فاأدانوا  لبنان،  يف  الفل�سطيني 
على  دوا  و�سدهَّ القرار،  هذا 
دين  رف�سه جملًة وتف�سياًل موؤكِّ
الجئ  لبنان  يف  الفل�سطيني  اأنهَّ 
العودة  حني  اإىل  ق�سريٍّ  ب�سكٍل 

وُمطالبني  اأجنبيًّا،  ولي�س 
مبراعاة خ�سو�سية و�سع اللجوء 
وا�ستثناء الفل�سطيني من تطبيق 

اأحكام القانون.
ثون  د املتحدِّ اأكهَّ ويف هذا ال�سياق 
املناه�سة  كات  التحرُّ ا�ستمرار 
اللبناين  العمل  وزير  لقرار 
حتاّى الرتاجع عنه، ومنح �سعبنا 
واالجتماعية  االإن�سانية  القوق 

ليحيا بكرامة.
�سفي  �سعادة  زاَر  بريوت،  ففي 
اجلمهورية  لدى  فل�سطني  دولة 
وع�سو  دبور،  اأ�سرف  اللبنانية 
"فتح"  لركة  الثوري  املجل�س 
قيادة  وع�سو  جبيل،  اآمنة 
ال�ساحة اللبنانية لركة "فتح" 
م�سوؤول الفرع املايل لـ"م.ت.ف" 
حمزة،  منذر  اللواء  لبنان  يف 
"م.ت.ف"،  ف�سائل  وقادة 
"فتح" يف منطقة  وقيادة حركة 
الرئي�سة،  و�ُسعبتها  بيوت 

االأهلية  الملة  عام  ق  وُمن�ساّ
ة  االأُماّ وق�سايا  فل�سطني  لُن�سرة 
وع�سو  ب�سور،  معن  االأ�ستاذ 
للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب 
في�سل،  علي  الدميقراطية 
ال�سالح،  اإدري�س  وال�سفي 
عند  املركزية  ال�سهداء  مقبَة 
�سبيحة  ال�سهداء،  م�ستديرة 

العيد.
والوفُد  دبور  ال�سفي  وو�سَع 
على  االأبي�س  الورد  من  اأكاليَل 
ل�سهداء  التذكاري  الن�سب 
ِبا�سم  الفل�سطينية،  الثورة 
ا�س،  عباّ حممود  الرئي�س  ال�سياّد 
و�سفارة دولة فل�سطني يف لبنان، 
"فتح"،  وحركة  و"م.ت.ف"، 
واجلبهة الدميقراطية، وجمعية 
�سة  وموؤ�ساّ فل�سطني"،  "كنعان 
لرعاية  االجتماعية  ال�سوؤون 
ح�سٍد  مب�ساركة  ال�سهداء،  اأُ�َسر 
والقوى  االأحزاب  لي  ممثِّ من 
واللجان  اللبنانية  الوطنية 
الوطني  "االأمن  وقوات  ال�سعبية 
الفل�سطيني"، واملكاتب الركية 
خمياّمات  يف  التنظيمية  واالأُُطر 
ال�سوؤون  بيوت، ومدير موؤ�س�سة 
اأهايل  من  وعدد  االجتماعية، 
تل  اأبناء  ورابطة  ال�سهداء، 
املوؤ�س�سات  لي  وممثِّ الزعرت، 
يف  العاملة  االأهلية  واجلمعيات 
افة "فتح". خمياّم �ساتيال، وك�ساّ

األقى  االأكاليل،  و�سع  وبعد 
اأبو عامر من�سور كلمًة  االأ�ستاذ 
د  ُنوؤكِّ "ِجئنا  فيها:  جاء  ا  ممهَّ
نا ما زلنا على العهد  لل�سهداء اأنهَّ
بهذه  ملتزمون  نا  واأنهَّ ثابتني، 

فتح تكلل بالورد اأ�سرحة ال�سهداء
 يف خميَّمات لبنان مبنا�سبة عيد الأ�سحى امُلباَرك

مبنا�صبة عيد �الأ�صحى �ملُباَرك، عيد 
�لت�صحية و�لفد�ء، �لذي حلَّ يوم 
�الأحد 2019/8/11، وتكرمًيا ل�صهد�ء 
�لثورة �لفل�صطينية رموز �الإيثار �لذين 
ت  مو� �أرو�حهم فد�ًء للوطن، �أمَّ قدَّ
وفوٌد فل�صطينّيٌة ولبنانّيٌة وعربّيٌة 
ر�صمّيٌة و�صعبّيٌة مد�فَن �ل�صهد�ء يف 
عات �لفل�صطينية  �ملخيَّمات و�لتجمُّ
يف لبنان، كما جرت �لعادة يف كلِّ 
عام، وو�صعت �أكاليل من �لورد على 
�أ�صرحتهم، وقر�أت �لفاتة الأرو�حهم 
�لطاهرة، ولروح �لرمز يا�صر عرفات، 
ري على خطاهم  تديًد� للعهد بال�صَّ
حتى �إقامة دولتنا �مل�صتقّلة وعا�صمتها 
�لقد�س وعودة �لالجئني �إىل وطنهم.
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الق�سية التي من اأجلها ا�ست�سهدوا، 
وي�ساء اهلل �سبحانه وتعاىل اأناّ مترهَّ 
ة منا�سبات منها  يف هذا العيد عداّ
ذكرى ا�ست�سهاد خميهَّم تل الزعرت 
ال�سباب  وا�ست�سهاد   ،1976 عام 
الرب  اأثناء  املنا�سلني  املقاومني 
حاول  التي  العربية  االإ�سرائيلية 
تدمي  عبها  ال�سهيوين  العدو 
العنفوان العربي والكرامة العربية 
هوؤالء  له  ى  فت�سداّ لبنان،  يف  هنا 

االأبطال ودحروه وهزموه".
اأقول  اأن  اإالاّ  ي�سعني  "ال  واأ�ساف: 
هذا  على  ثابتون  اأناّنا  ِبا�سمكم 
الق�سية،  لهذه  وثابتون  النهج، 
هوؤالء  اإياه  اأورثونا  ملا  وثابتون 
والكرامة  ة  العزاّ اأورثونا  ال�سهداء، 
اأوفياء،  نبقى  اأن  واأو�سونا 
لتلك  اأوفياء  نبقى  اأن  اهلل  ون�ساأل 

الق�سية".
"كنعان  جمعية  رئي�س  األقى  ُثمهَّ 

فيها:  قال  كلمًة  �سالح  يحيى  العميد  فل�سطني" 
�س  "اأنقُل لكم حتياّات �سعبنا اليمني رغم ما يتعرهَّ
االأحداث  تابعتم  اأنهَّكم  �سكهَّ  وال  عدوان،  من  له 
مين  اإىل  ال�سعيد  اليمن  لوا  حوهَّ حيُث  االأخية، 
د اإىل  تعي�س. وها ُهم يحاولون تق�سيم اليمن املوحهَّ
ميَنني، لكنهَّ �سعبنا اليمني كان وما زال و�سيظل مع 
الق�سية الفل�سطينية �ساء َمن �ساء واأبى َمن اأبى".

"فتح"  حركة  �سر  اأمني  األقاها  فل�سطني  كلمة 
العميد  بيوت  منطقة  يف  "م.ت.ف"  وف�سائل 
ال�سهداء  على  م  "نرتحهَّ فقال:  عف�س،  اأبو  �سمي 
يكونوا  باأن  اهلل  اأكرمهم  والذين  �سبقونا  الذين 
قبلنا، ونحُن بهم الحقون على درب وحيدة ببو�سلة 
دة لي�س عنها حياد هي بو�سلة القد�س، بو�سلة  موحهَّ

فل�سطني".
واأ�ساف: "اإنهَّ الق�سية الفل�سطينية االآن يف اأخطر 
البحرين  وور�سة  القرن  �سفقة  ظلِّ  يف  املراحل، 

التهجي  وم�ساريع  "االأونروا"،  اإلغاء  وحماولة 
تنفيذها.  ال�سفارات  بع�س  حتاول  التي  املمنَهج 
نا نقول اإناّها لي�ست اأوىل املوؤامرات ولن تكون اآخر  لكنهَّ
و�سب  �سمد  الذي  �سعبنا  �سعبنا،  على  املوؤامرات 
و�سنحافظ  للعودة  عنوان  هي  املخيهَّمات  اإنهَّ  وقال 
عليها لكي نكون اأول العائدين كما وعدنا �سهيدنا 
حممود  الرئي�س  دها  اأكهَّ وكما  ار،  عماّ اأبو  ورمزنا 
ا�س )اإناّ الفل�سطينيني املوجودين على االأرا�سي  عباّ

اللبنانية ُهم اأول العائدين(".
ك �سعبنا بالعودة اإىل فل�سطني  د اأبو عف�س مت�سُّ واأكهَّ
بعدم  اللبنانية  الدولة  ُمطالًبا  التوطني  ورف�سه 
لبنان من  اإىل  ق�سًرا  الفل�سطيني  الالجئ  حرمان 
ق  تتحقهَّ ريثما  بكرامة  ليعي�س  االإن�سانية  حقوقه 

عودته.
ويف خميَّم برج الرباجنة، انطلقت م�سيٌة بدعوٍة 
مها اأع�ساء قيادة حركة "فتح"  من "م.ت.ف" تقدهَّ
"فتح" وف�سائل  يف منطقة بيوت، وقيادة حركة 

لون  وممثِّ املخياّم،  يف  "م.ت.ف" 
عن اللجان ال�سعبية وقوات "االأمن 
والفرق  الفل�سطيني"،  الوطني 
واجلمعيات  واملوؤ�س�سات  الك�سفية 
وفعاليات  ووجهاء  والروابط، 
وَحَمَلة  ال�سهداء،  وعوائل  املخياّم، 

االأكاليل.
الناّ�سب  عند  امل�سية  وانتهت 
التذكاري للجندي املجهول ومقبة 
و�سع  حيُث  املخياّم،  يف  ال�سهداء 
ِبا�سم  الورد  من  اأكاليَل  امل�ساركون 
"م.ت.ف" وحركة "فتح" واجلبهة 

الدميقراطية لتحرير فل�سطني.
ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  واألقى 
في�سل  علي  الدميقراطية  للجبهة 
ا �سعَبنا الثائر  كلمة "م.ت.ف" فحيهَّ
�سفقة  �سدهَّ  وال�ستات  الداخل  يف 
ما  وكلِّ  املنامة،  وور�سة  القرن 
اأنهَّ  د  واأكهَّ اإجراءات،  من  بها  يتهَّ�سل 
االنك�سار  على  وع�سيٌّ  حيٌّ  �سعبنا 

يف وجه كلِّ املوؤامرات، وال ميكن جتاوزه.
اإىل وقف  اللبنانية  د في�سل دعوته الكومة  وجدهَّ
حقِّ  واإقرار  النا،  عماّ بحقاّ  العمل  وزارة  اإجراءات 
العمل للفل�سطيني من دون اإجازة، ومتكني العامل 
الفل�سطيني من اال�ستفادة من تقدميات ال�سمان 
ًة، الفًتا اإىل اأنهَّ هذه اخلطوات من  االجتماعي كافاّ
فل�سطيني  لبناين  حوار  اأمام  املجال  فتح  �ساأنها 
الالجئني  حقوق  عن  ُتفرج  جديدة  قوانني  ل�سنِّ 
واإعمار  واالجتماعية  االإن�سانية  الفل�سطينيني 
�سدهَّ  �سعبنا  �سمود  ز  يعزِّ مبا  البارد  نهر  خميهَّم 

م�ساريع التوطني والتهجي.
"فتح"  حركة  �سر  اأمني  ه  توجهَّ �ساتيال،  خميَّم  ويف 
ح�سن  كاظم  املخيهَّم  يف  "م.ت.ف"  وف�سائل 
والقوى  الفل�سطينية  والف�سائل  عبة،  ال�سُّ واأع�ساء 
لو اللجان ال�سعبية وقوات "االأمن  االإ�سالمية وممثِّ
واجلمعيات  �سات  واملوؤ�ساّ الفل�سطيني"،  الوطني 



38

حركة  افة  وك�ساّ املخيهَّم،  يف  العاملة 
ال�سهداء،  عوائل  من  وعدد  "فتح"، 
التوا�سل  مواقع  على  ونا�سطون 
املخيهَّم،  مقبة  اإىل  االجتماعي، 
االأبي�س  الورد  من  اإكليَلني  وو�سعوا 
"فتح"  وحركة  "م.ت.ف"  ِبا�سم 

على اأ�سرحة ال�سهداء.
حركة  من  وفٌد  و�سَع  �سيدا،  ويف 
على  الزهور  من  اأكاليل  "فتح" 
يف  لل�سهداء  التذكاري  الناّ�سب 
�سيدا،  مبدينة  ال�سهداء"  "�ساحة 
حممود  الرئي�س  من  كلٍّ  ِبا�سم 
وموؤ�س�سة  و"م.ت.ف"  ا�س  عباّ
اأُ�َسر  لرعاية  االجتماعية  ال�سوؤون 

ال�سهداء.
حركة  �سر  اأمنُي  امل�ساركني  م  وتقدهَّ
يف  "م.ت.ف"  وف�سائل  "فتح" 
وعدد  العردات،  اأبو  فتحي  لبنان 
يف  "فتح  حركة  قيادة  اأع�ساء  من 
ف�سائل  لو  وممثِّ �سيدا،  منطقة 
واأبو  �سيدا،  منطقة  "م.ت.ف" يف 
خالد مو�سى ممثاّاًل موؤ�س�سة ال�سوؤون 
ال�سهداء،  اأُ�َسر  لرعاية  االجتماعية 
�ُسعبة   - "فتح"  حركة  �سر  واأمني 
واأع�ساء  اللحام  م�سطفى  �سيدا 

عبة. وكوادر ال�ُساّ
"فتح"  حركة  من  وفٌد  وزاَر  هذا 
وف�سائل "م.ت.ف" يف اإقليم اخلروب 
ال�سهداء يف بلدة �سبلني، يوم  مقربَة 
ال�سبت 2019/8/10، وو�سع اإكلياًل 
حممود  الرئي�س  ِبا�سم  الزهور  من 
الناّ�سب  على  و"م.ت.ف"  ا�س  عباّ

التذكاري لل�سهداء.
ف�سائل  �سر  اأمني  ال�سور  م  وتقدهَّ
"فتح" - �ُسعبة  "م.ت.ف" وحركة 
ع�سام  العقيد  اخلروب  اإقليم 
عبة وكوادرها،  ال�سُّ كروم، واأع�ساء 
واالأحزاب  الف�سائل  عن  لون  وممثِّ
واللبنانية،  الفل�سطينية  والقوى 
وجمموعة العودة الك�سفية والقادة 

الك�سفيون.
ِبا�سم  كلمة  كانت  وباملنا�سبة 
ع�سام  العقيد  األقاها  "م.ت.ف" 

املرحلة  ة  دقاّ عن  ث  فتحدهَّ كروم، 
الفل�سطينية  الق�سية  بها  مترُّ  التي 
ب�سالبة  ُم�سيًدا  ًة  كافاّ ال�سعد  على 
وعلى  الفل�سطينية،  القيادة  و�سمود 
حممود  الرئي�س  �سيادة  راأ�سها 

ا�س، يف وجه جميع املوؤامرات التي  عباّ
نا بهدف ت�سفية الق�سية  حُتاك �سدهَّ

الفل�سطينية. 
حول  االلتفاف  �سرورة  على  د  و�سدهَّ
التي  امل�ساريع  كلِّ  الإ�سقاط  قيادتنا 

يف  الفل�سطيني  الوجود  ت�ستهدف 
ولقمة  بكرامتنا  مت�سُّ  والتي  لبنان، 

عي�سنا. 
مت حركة "فتح" - �ُسعبة  بدورها، نظَّ
انطلقت  م�سريًة  ومّية  املّية  خميَّم 

اإىل  و�سوًل  عبة  ال�سُّ مقرِّ  اأمام  من 
ال�سبت  لل�سهداء،  التذكاري  الّن�سب 

.2019/8/10
على  امل�سرف  امل�سية  يف  و�سارَك 
�سوقي  ومياّة  املياّة  �ُسعبة  عمل  جلنة 

التنظيمياّة  اللجنة  واأع�ساء  ال�سبع 
التفوي�س  وم�سوؤول  وكوادرها، 
نزيه  العميد  لبنان  يف  ال�سيا�سي 
ال�سعبية  اللجان  �سر  واأمني  م،  �سالاّ
الفل�سطينية يف منطقة �سيدا د.عبد 
الرحمن اأبو �سالح، وع�سو اللجنة 
لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  املركزية 
اإىل  الدناّان،  اهلل  عبد  فل�سطني 
ف�سائل  ممِثاّلي  من  ح�سٍد  جانب 
"حما�س"  وحركة  "م.ت.ف" 
املياّة  خمياّم  يف  ال�سعبية  واللجنة 
االأ�سبال،  من  وكوكبة  ومياّة، 
وَحَمَلة  ك�سفية،  وجمموعات 
من  جماهييٍّ  وح�سٍد  االأكاليل، 

اأبناء �سعبنا.
على  الزهور  اأكاليل  و�سع  وبعد 
األقى  لل�سهداء،  التذكاري  الن�سب 
املخياّم  يف  "فتح"  حركة  ممثِّل 
فيها  ث  حتدهَّ كلمًة  الدناّان  غالب 
املخياّمات،  يف  �سعبنا  معاناة  عن 
د حقهَّ �سعبنا يف العي�س بكرامة،  واأكاّ
بل  توطني،  وال  تهجي  "ال  وقال: 
اأجل  من  الن�سال  يف  ا�ستمرار 
من  الفل�سطينيني  ال  العماّ ا�ستثناء 

قرار وزارة العمل اللبنانية".
واأردف: "ُنعاهد �سعبنا على مو�سلة 
واإ�سقاط  اأ�سكاله  بكلِّ  الن�سال 
االحتالل  وكن�س  القرن  �سفقة 
نحو  قدًما  وامل�سي  االإ�سرائيلي 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة 

وعا�سمتها القد�س، والعودة".
وف�سائل  "فتح"  حركة  مت  نظَّ كما 
م�سريًة  �سيدا  منطقة  يف  "م.ت.ف" 
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ال�سهداء  مقربة  اإىل  ك�سفّيًة 
�سبيحة  احللوة،  عني  خميَّم  يف 

العيد.
�سراّ حركة  اأمنُي  امل�ساركني  م  وتقدهَّ
"م.ت.ف"  وف�سائل  "فتح" 
ماهر  العميد  �سيدا  منطقة  يف 
�سبايطة واأع�ساء قيادة الركة يف 
"فتح"  حركة  �سر  واأمني  املنطقة، 
نا�سر  م  املقدهَّ �ُسعبة عني اللوة   -
لون  عبة، وممثِّ ميعاري واأع�ساء ال�سُّ
واللجان  "م.ت.ف"  ف�سائل  عن 
الك�سفي  املكتب  وُثلهٌَّة من  ال�سعبياّة، 

الركي ل�ُسعبة عني اللوة.
الناّ�سب  الا�سرون  وكلهَّل 
ُثمهَّ  بالزهور،  لل�سهداء  التذكاري 
"فتح"  حركة  �سراّ  اأمني  ث  حتدهَّ
منطقة  يف  "م.ت.ف"  وف�سائل 
اأ  �سيدا العميد ماهر �سبايطة، فهنهَّ
وعر�َس  االأ�سحى،  عيد  بحلول 
لبنان،  خميهَّمات  يف  �سعبنا  ملعاناة 
لوزير  االأخي  القرار  وتداعيات 

العمل اللبناين على �سعبنا. 
اأحًدا  اأنهَّ  �سبايطة  العميد  د  واأكهَّ   
واالإرهابيني  لالإرهاب  ي�سمح  لن 
ال  حتى  �سعبنا،  باأمن  بالعبث 
نهر  َمي  خميهَّ يف  ح�سل  ما  ر  يتكَراّ
�سعبنا  وعاهد  واليموك.  البارد 

واملقاومة  الن�سال  موا�سلة  على 
�سفقة  اإ�سقاط  حتاّى  ًة  كافاّ باأ�سكالها 
القرن، وكن�س االحتالل عن اأر�سنا، 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  دولتنا  واإقامة 
ال�سريف، وعودة  القد�س  وعا�سمتها 
روا  ُهجِّ التي  ديارهم  اإىل  الالجئني 

منها.
حركة  قيادة  مت  فنظهَّ �سور،  يف  اأّما 
"م.ت.ف" م�سيًة  "فتح" وف�سائل 
مقرِّ  اأمام  من  انطلقت  حا�سدًة 
قيادة حركة "فتح" - اإقليم لبنان يف 
مقبة  اإىل  و�سواًل  الر�سيدية  خميهَّم 

�سهداء املخيهَّم.

اأ�سرحة  على  االأكاليل  و�سع  وبعد 
ال�سهداء، األقى ع�سو املجل�س الثوري 
لركة "فتح"، الاج رفعت �سناعة 
تنا  ق�سيهَّ "اإنهَّ  فيها:  جاء  ا  ممهَّ كلمًة 
تغيات  ت�سهد  اليوم  الفل�سطينية 
جذرية يف مواجهة العدو ال�سهيوين، 
اأو�سلو،  اتفاق  ف�سل  بعد  �سياّما  ال 

العمَل  الفل�سطينية  القيادة  ووقف 
حكومة  مع  عة  املوقهَّ االتفاقات  بكلِّ 
جديدة  مرحلة  وهناك  االحتالل. 
من الن�سال يخو�سها �سعبنا، ومنها 
والتي  البطولية،  النوعية  العمليات 

�ستكون عنوان املرحلة املقبلة".
وحدة  اأهمياّة  على  �سناعة  د  و�سدهَّ
مواجهة  يف  الفل�سطيني  املوقف 
فقال:  ق�سياّتنا،  على  املوؤامرات  كلِّ 
ارين، وعلينا ر�سُّ  "نحُن �سعُب اجلباّ
ال�سفوف، وتوحيد الكلمة، واإجناز 
الوحدة الوطنية الفل�سطينية باأ�سرع 

وقت ممكن".
وزارة  قرار  يخ�س  وفيما 
الالجئني  بحقِّ  اللبنانية  العمل 
الفل�سطينيني يف لبنان، علهَّق بالقول: 
وللدولة  اللبنانية  للقيادة  "نقوُل 
ول�سنا  نحُن الجئون  ناتها:  بكلِّ مكوِّ
هكذا.  معاملتنا  جتوز  وال  اأجانب، 
ونحُن  عاًما  و�سبعني  واحد  منُذ 
ونقاتل  ي،  حِّ ُن�سَ اللبناين  وال�سعب 
م  االحتالل ال�سهيوين، فامتزج الداّ
ُهنا  ونحُن  باللبناين،  الفل�سطيني 
العودة  حلم  حتقيق  بانتظار  اليوم 
التهجي،  وال  التوطني،  نريد  وال 
�سنبقى يف خميهَّماتنا عنوان نكبتنا 
الكومة  داعًيا  العودة"،  لني 

اللبنانية للرتاجع عن هذا القرار.
"فتح"  حركة  من  وفٌد  زاَر  كما 
اأبو  عات  تمُّ يف  "م.ت.ف"  وف�سائل 
مقربة  يف  ال�سهداء  مدافَن  الأ�سود 
عيد  اأيام  اأول  �سبيحة  جمجيم، 
من  اأكاليل  و�سعوا  حيُث  االأ�سحى، 
حممود  الرئي�س  ِبا�سم  الزهور 
يف  "فتح"  حركة  وقيادة  ا�س  عباّ

منطقة �سور.
 و�سمهَّ الوفُد م�سوؤول اإعالم حركة 
حممد  �سور  منطقة  يف  "فتح" 
"فتح"  حركة  وكوادر  بقاعي، 
�سعبة  يف  "م.ت.ف"  وف�سائل 

ال�ساحل.
بقاعي  املنا�سبة حيهَّا حممد  وبهذه 
الذين  الفل�سطينية  الثورة  �سهداء 
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�سطروا بدمائهم الطاهرة اآيات من 
الطريق  واأناروا  والفداء،  البطولة 
حترير  اأجل  من  القادمة  لالأجيال 
ه حتية ُحبٍّ ووفاء  فل�سطني. كما وجهَّ
الأ�سرانا البوا�سل يف زنازين االحتالل 
يف  ق�سيتهم  اأنهَّ  د  واأكهَّ ال�سهيوين، 
للقيادة  بالن�سبة  الق�سايا  مة  مقداّ
حممود  والرئي�س  الفل�سطينية 

ا�س. عباّ
اإىل  الوقوَف  العربية  ة  االأُماّ ونا�سد 
الفل�سطيني  وال�سعب  القيادة  جانب 
القرن  �سفقة  ملوؤامرة  ي  الت�سداّ يف 
�سرورة  على  د  و�سدهَّ الرتامبياّة، 
ملا  وفًقا  الفل�سطيني  ال�سعب  دعمهم 
دوا به بدعم ال�سلطة الفل�سطينية  تعههَّ
االحتالل  �سرقة  بعد  االأمان  ب�سبكة 

الأموال ال�سرائب الفل�سطينية.
الوحدة  باإجناز  بقاعي  وطالب 
اأ�سرع  يف  الفل�سطينية  الوطنية 
ال�سهيوين،  االحتالل  ملواجهة  وقت 
بالوقوف  مازن  اأبو  الرئي�س  ُمعاهًدا 
خلفه يف معركة الدفاع عن امل�سروع 

الوطني الفل�سطيني.
وفٌد من  القا�سمية، و�سَع  ع  ويف تمُّ
"م.ت.ف"  وف�سائل  "فتح"  حركة 
مه اأبو اإ�سماعيل وائل اأكاليَل من  يتقدهَّ
الثورة  �سهداء  اأ�سرحة  على  الزهور 
وقروؤوا  "فتح"،  وحركة  الفل�سطينية 

الفاحتة الأرواحهم الطاهرة.
وفٌد  كلَّل  عينها،  وللمنا�سبة 
الوطني  العمل  ف�سائل  من  م�سرَتٌك 
الفل�سطيني يف خميَّم الربج ال�سمايل 
الربج  مقابر  يف  ال�سهداء  اأ�سرحَة 
ال�سمايل )اجلندي املجهول والولة 

والنجدة( بالزهور.
ثون  د خاللها املتحدِّ واأُلقَيت كلماٌت اأكهَّ
االأبطال  ال�سهداء  نهج  على  َي  ال�سهَّ
طريق  بدمائهم  لنا  ر�سموا  الذين 
التحرير  اأجل  من  والكرامة  ة  الِعزاّ
الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  والعودة 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

ال�سريف. 
�سرورة  على  ثون  املتحداّ د  و�سدهَّ

ا�ستعادة الوحدة الوطنية الفل�سطينية 
القرن  ل�سفقة  الت�سدي  اأجل  من 
دين عن اأُوىل  امل�سوؤومة والدفاع موحهَّ

القبلَتني وثالث الرَمني ال�سريَفني.
"فتح"  حركة  من  وفٌد  زاَر  كما 

ع  تمُّ مقربة  "م.ت.ف"  وف�سائل 
املع�سوق، لو�سع اأكاليَل من الورد على 

اأ�سرحة �سهداء الثورة الفل�سطينية.

حركة  قيادة  ع�سو  الوفُد  و�سمهَّ 
�سر  اأمني  �سور  منطقة  يف  "فتح" 

فيها  ال�سيا�سياّة  العالقات  جلنة 
واأمني  �سهاب،  اأبو  جالل  العميد 
املع�سوق  ع  "فتح" يف جتمُّ �سراّ حركة 
اإياد العينني، وع�سو قيادة "حزب 
�سفيق  الفل�سطيني"  ال�سعب 

�سمي�سي.
ِقَبل  من  كلماٌت  اأُلِقَيت  وقد 
بعظمة  فيها  هوا  نوهَّ امل�ساركني، 
�سبيل  يف  وت�سحياتهم  ال�سهداء 
حترير فل�سطني، وعاهدوهم على 
موا�سلة الطريق التي �ساروا عليها 
حتى حتقيق اأهداف واآمال �سعبنا 
الفل�سطيني يف اُلرياّة واال�ستقالل 
واإقامة الدولة امل�ستقلة وعا�سمتها 
اإىل  الالجئني  وعودة  القد�س 
"م.ت.ف"  مظلاّة  حتت  ديارهم 
ل�سعبنا  والوحيد  ال�سرعي  املمثِّل 

الفل�سطيني يف الوطن وال�ستات.
حركة  من  وفٌد  جاَل  جهته،  من 
يا�سر  بن  عّمار  منطقة   - "فتح" 
مه ع�سو قيادة حركة "فتح"  يتقدَّ
يف ال�ساحة اللبنانية جمال ق�سمر 
خميَّمات  يف  ال�سهداء  مدافن  يف 
وقراأ  اللبناين،  اجلنوب  وقرى 
االأبرار،  ال�سهداء  الأرواح  الفاحتة 

وو�سع االأكاليل على اأ�سرحتهم.
 كما زار اأع�ساُء الوفِد بيوَت عوائل 

ال�سهداء لتهنئتهم بالعيد.
م�سيُة  انطلقت  ال�سمال،  ويف 
العيد  �سالة  بعد  االأ�سحى  عيد 
مب�ساركة  البداوي،  خميهَّم  يف 
ممثِّلني عن الف�سائل الفل�سطينية 
دين  ورجال  ال�سعبية  واللجان 
ولبنانية،  فل�سطينية  وفعاليات 
املخيهَّم  طرقات  يف  جالت  حيُث 

و�سواًل اإىل مقبة ال�سهداء.
اأ�سرحة  االأكاليل على  و�سع  وبعد 
ِبا�سم  كلمة  كانت  �سهدائنا، 
اأبو  األقاها  الفل�سطينية  الف�سائل 
اأهمية  فيها  د  اأكاّ ار،  خطاّ رامي 
نا والتخلُّ�س من كلِّ ما  توحيد �سفاّ
ي�سوب نفو�سنا وقلوبنا من ال�سغائن 
على  الب�سمة  نر�سم  كي  واالأحقاد 
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ولنحقق  واأهلنا،  اأطفالنا  �سفاه 
اإىل  العودة  يف  واأمانينا  طموحاتنا 

وطننا فل�سطني.
يف  ال�سابرين  اأهَلنا  ا  حيهَّ كما 
فل�سطني املحتلة على ظلم االحتالل 
ال�سجر  بحقِّ  املجازر  يرتكب  الذي 
يف  و�سعَبنا  والجر،  والب�سر 
ال�ستات  خمياّمات  كلِّ  ويف  لبنان 
الذين  الفل�سطينية  عات  والتجمُّ
دهم قرار وزير العمل اللبناين،  وحهَّ
وا عن غ�سبهم ورف�سهم لهذا  فعبهَّ
ولقمة  النا  ُعماّ بحقِّ  اجلائر  القرار 

عي�سهم.
ل�سفقة  �سعبنا  رف�َس  ار  خطاّ د  واأكهَّ
التي  البحرين  وور�سة  القرن 
واالإرادة  القرار  �سالبة  اأ�سقطتها 
وجه  يف  دة  املوحهَّ الفل�سطينية 
ال�سهيواأمريكي  اال�ستهداف 

والرجعي العربي لق�سيتنا و�سعبنا.
م ا�ستقباٌل لتقبُّل التهاين  وبعدها ُنظِّ
بحلول عيد االأ�سحى يف مقرِّ اللجنة 
حيُث  البداوي،  خميهَّم  يف  ال�سعبية 
الغني  عبد  زياد  ال�سيخ  ب  رحهَّ

بال�سور.
لـ"حركة  العام  االأمني  األقى  بدوره 
بالل  ال�سيخ  االإ�سالمية"  التوحيد 
ث فيها عن املوؤامرة  �سعبان كلمًة حتدهَّ
�س لها ال�سعب الفل�سطيني  التي يتعرهَّ
بهدف �سطبه عن اخلارطة الدولية 
اأنهَّ �سعبنا رغم كلِّ الظروف  ًدا  موؤكِّ
د عالمًة فارقًة يف  ا�ستطاع اأن ُيج�سِّ

تاريخ �سعوب االأمة.
لتمرير  حماوالت  "توجد  واأ�ساف: 
�سفقة القرن عب بع�س القرارات، 
فهم يظنون باأناّهم ي�ستطيعون �سطب 
نا نرى كلهَّ فل�سطيني  حق العودة، لكنهَّ
يح�سل على جواز �سفر اأجنبي يعود 

به اإىل فل�سطني".
وتابع �سعبان: "قرارات وزارة العمل 
ال�سعب  ملحا�سرة  م�سروع  اللبنانية 
اأنهَّ  اإالاّ  تهجيه  بق�سد  الفل�سطيني 
اأو  التوطني  يرف�س  الفل�سطيني 
اأبواب  على  اليوم  ونحُن  التهجي. 

تقف  الكبى  الدول  كلهَّ  الأنهَّ  العودة 
الإحقاق  ي�سعى  حمور  اأمام  عاجزًة 

الق".

لن�ستعيد  ن�سعى  "نحُن  واأردف: 
ونريد  بالدنا.  عا�سمة  القد�س 
اأ�سا�س  على  عادٍل  جمتمٍع  اإقامة 

الأ�سحابه،  القهَّ  ي�سون  ال�سريعة 
وفل�سطني هي اخلطوة االأوىل".

الف�سائل  �سر  الأمني  كلمة  كانت  ُثمهَّ 
الفل�سطينية اأبو و�سيم مرزوق �سكَر 
فيها ال�سيخ بالل �سعبان على كلمته 
الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه  الطيبة 

وعلى م�ساركته يف امل�سية.
كما �سكر كلهَّ َمن �سارك يف م�سية 
وم�سايخ  ف�سائل  من  االأكاليل 
العيد  يكون  اأن  ًيا  متمنِّ وفعاليات 
امل�سجد  يف  لل�سالة  يوًما  القادم 

ًرا باإذن اهلل. االأق�سى حُمراّ
م�سيٌة  انطلقت  البقاع،  ويف 
قوات  مقرِّ  اأمام  من  ٌة  جماهيياّ
يف  الفل�سطيني"  الوطني  "االأمن 
مها  تتقدهَّ بعلبك  يف  اجلليل  خميهَّم 
وقيادة  افة  الك�ساّ من  جمموعة 
القوى  "م.ت.ف" وحتالف  ف�سائل 
"االأمن  قوات  وقائد  الفل�سطينية، 
منطقة  يف  الفل�سطيني"  الوطني 

البقاع، واأهايل املخيهَّم.
كلمَة  عطواين  اأ�سامة  واألقى    
فقال:  الفل�سطينياّة،  الف�سائل 
"تعجُز الكلمات عن و�سف ال�سهادة 
موا  قدهَّ الذين  فُهم  وال�سهداء، 
يف  �سبابهم  زهرة  واأفنوا  اأرواحهم 
وحملوا  والثورة،  الن�سال  م�سية 
رب من  همهَّ الق�سية، واأناروا لنا الدهَّ

بعدهم حتى ال ن�سلهَّ الطريق".
ح�سرة  يف  اليوم  "ِجئنا  واأ�ساف: 
العهَد  َد  لُنجدِّ دين  موحهَّ ال�سهادة 
والَق�َسَم بامل�سي قدًما مًعا و�سويًّا يف 
م�سية الثورة والن�سال حتى العودة 
حني  واإىل  واال�ستقالل.  ياّة  واُلراّ
حتقيق حلم العودة اإىل ربوع وطننا 
يف  الفل�سطيني  �سعبنا  اأبناء  فاإنهَّ 
لبنان ُهم الجئون ق�سًرا ال طواعية، 
تكفلها  التي  حقوقهم  لهم  الجئون 
جنيف  ومعاهدة  الدولية  املواثيق 
و�سيبقى  لبنان.  عليها  ع  وقهَّ التي 
ا  ح�ساريًّ املخيهَّمات  يف  حراكنا 
القوق  هذه  نيل  حتى  و�ِسلميًّا 

امل�سروعة".
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اآب/  من  التا�سع  املوافق  اجلمعة،  يوم  �سادفت 
�ساعر  لرحيل  ع�سرة  الادية  الذكرى  اأغ�سط�س، 

فل�سطني الكبي حممود دروي�س.

دروي�ص.. �ساعر القومّية العربّية
ُوِلَد �ساعرنا الكبي يف قرية البوة قرب عكا يف 13 
اآذار/ مار�س 1941، وعا�س �سبابه يف اأرا�سي 1948 
�س  وتعرهَّ العربياّة،  القومياّة  ب�ساعر  اآنذاك  وُعِرف 
اأن  اإىل  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأيدي  على  لالعتقال 
 1972 عام  ال�سوفييتي  االحتاد  اإىل  ال�سفر  اختار 
واأ�سبح  القاهرة  اإىل  ه  توجهَّ مو�سكو  ومن  للدرا�سة، 
منفاه عن الوطن حقيقًة واقعًة حتى عاد مع القيادة 

الفل�سطينية عام 1994.
بداية  الوطن  اإىل  دروي�س  ال�ساعر  عودة  لت  و�سكهَّ
مرحلة جديدة بالن�سبة له، ولو اأناّه يف بع�س االأحيان 
يبتعد  لفرتات  فرن�سا  يف  الطوعي  االغرتاب  اختار 
غ�سب  اأو  النا�س  من  غ�سبه  مكامن  عن  خاللها 
ل اجلمال  على حتماّ قدرتهم  لعدم  رمبا  منه  النا�س 

فيما يقول.
ة يف الق�سيدة العربية  وترك دروي�س ب�سمات مهماّ
ق�سية  عن  وح�سا�سية  ب�سدق  عباّ  اإذ  الديثة، 
دورها  الوطنية  الأ�سعاره  كان  كما  االأوىل،  العرب 
على  الفل�سطينية  الق�سية  اأبعاد  تو�سيح  يف  املهم 
م�ستوى العامل، من خالل تعبيه االإن�ساين الرفيع.
الثانوي،  تعليمه  اإنهائه  بعد  ال�ساعر دروي�س  غ  تفرهَّ
مثل  ال�سحف  يف  واملقاالت  ال�سعر  لكتابة 
ت مثل "اجلديد" التي اأ�سبح  "االحتاد"، واملجالاّ

تابعتان  وكالهما  حتريرها،  على  م�سرًفا  بعد  فيما 
للحزب ال�سيوعي الذي كان ع�سًوا فيه، كما ا�سرتك 

يف حترير جريدة "الفجر".
دروي�س  �س  تعرهَّ املبدعني،  �سعبنا  اأبناء  من  وكغيه 
من  اأكرث  واعُتِقل  االإ�سرائيلية،  ال�سلطات  مل�سايقات 
باأقواله املناه�سة  ة منذ العام 1961 بتهم تتعلاّق  مراّ
لالحتالل ون�ساطاته ال�سيا�سية، وُحِكَم عليه اأكرث من 
ا، اإىل اأن خرج عام 1972  مرة باالإقامة اجلبية اأي�سً
هناك  من  وانتقل  ال�سوفييتي،  االحتاد  يف  للدرا�سة 
لبنان  اإىل  وبعدها  القاهرة،  امل�سرية  العا�سمة  اإىل 
التابعة  والدرا�سات  الن�سر  �سات  موؤ�ساّ يف  عمل  حيُث 

ملنظمة التحرير الفل�سطينية. 
وكان  الثقافية،  املنا�سب  من  العديد  دروي�س  و�سغل 

الفل�سطينيني،  وال�سحفيني  الكتاّاب  لرابطة  رئي�ًسا 
 1981 عام  الثقافية  االأدبية  الكرمل  جملة  �س  واأ�سهَّ
عمل  كما  وفاته،  حتى  لتحريرها  رئي�ًسا  بقي  التي 
بيوت،  يف  فل�سطينية  �سوؤون  جملة  لتحرير  رئي�ًسا 
وبلغت  املنظمة،  اأبحاث  ملركز  مديًرا  الحًقا  واأ�سبح 
من  اأكرث  وحدها  العربية  باللغة  دواوينه  مبيعات 

مليون ن�سخة.
العدوان  بعد   ،1982 عام  بيوت  دروي�س  غادر 
منظمة  وخروج  حا�سرها  الذي  االإ�سرائيلي 

بني  بعدها  ل  ليتنقاّ منها،  التحرير 
اأن  قبل  والقاهرة،  وقب�س  و�سوريا  وتون�س  باري�س 

يعود اإىل فل�سطني.
بعد   2008 عام  اآب  من  التا�سع  يف  دروي�س  تويف 
يف  الطبي  املركز  يف  املفتوح  القلب  لعملية  خ�سوعه 
هيو�سنت يف الواليات املتحدة االأميكية، دخل اإثرها 
نزع  االأطباء  ر  قراّ اأن  بعد  وفاته  اإىل  ت  اأداّ يف غيبوبة 

اأجهزة االإنعا�س عنه ح�سب و�سياّته.
رغم  الفل�سطينيني  من  اآالف  جنازته  يف  �سارك 
وُنِقَل  الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  تقطع  التي  الواجز 
ُدِفن،  حيُث  اهلل  رام  اإىل  مهيبة  جنازة  يف  جثمانه 
لُيقام له �سرح �سخم معروف ِبا�سم "حديقة البوة" 

اأو متحف حممود دروي�س.

موؤّلفاته واأبرز ما ح�سد من جوائز
اجلوائز  من  عدد  على  دروي�س  حممود  ح�سل 
البحر  جائزة   ،1969 عام  لوت�س  جائزة  منها: 
املتو�سط عام 1980، درع الثورة الفل�سطينية عام 
جائزة   ،1981 عام  لل�سعر  اأوروبا  لوحة   ،1981
 ،1982 عام  ال�سوفيتي  االحتاد  يف  �سينا  ابن 

جائزة لينني يف االحتاد ال�سوفييتي عام 1983.
وجتاوزت موؤلاّفات دروي�س الذي كتب وثيقة اإعالن 
اال�ستقالل الفل�سطيني عام 1988، اأربعني موؤلاًّفا 
يف  طباعتها  على  تت�سابق  الن�سر  دور  زالت  ما 
اأعماله  وُترِجَمت  اأو منفردة،  كاملة  جمموعات 
عدد  اإىل  ترتجم  زالت  وما  حية،  لغة   39 اإىل 
جمموعة  اأبرزها:  من  االأخرى،  اللغات  من 
و"اأوراق   ،1960 عام  اأجنحة"  بال  "ع�سافي 
الزيتون" 1964، و"عا�سق من فل�سطني" 1966، 
يف  متوت  و"الع�سافي   ،1967 الليل"  و"اآخر 
نومها"  من  تنه�س  و"حبيبتي   ،1970 اجلليل" 
اأو ال اأحباّك" 1972، و"حماولة  1970، و"اأحباّك 
العادي"  الزن  و"يوميات   ،1973  "7 رقم 
اأيها  وداًعا  الرب،  اأيتها  و"وداًعا   ،1973
انتحار  وهذا  �سورتها  و"تلك   ،1974 ال�سالم" 

العا�سق" 1975.
و"مديح  "اأعرا�س" 1977،  ا:  اأي�سً موؤلاّفاته  ومن 
البحر"  ملدائح  و"ح�سار   ،1983 العايل"  الظل 
و"ورد  اأغنية" 1986،  اأغنية، هي  و"هي   ،1984
اأقل" 1986، و"يف و�سف حالتنا" 1987، و"اأرى 
عابر"  كالم  يف  و"عابرون   ،1990 اأريد"  ما 
1991، و"اأحد ع�سر كوكًبا" 1992، و"ملاذا تركت 
 ،1999 و"جدارية"   ،1995 وحيدا"  ال�سان 
ح�سار"  و"حالة   ،2000 الغريبة"  و"�سرير 
و"كزهر  فعلت" 2003،  ا  عماّ تعتذر  و"ال   ،2002

اللوز اأو اأبعد" 2005، و"اأثر الفرا�سة" 2008.
الراحل دروي�س كان من ال�سعراء العرب القالئل 
الذين يكتبون نرًثا ال يقلُّ يف �سفائه وجماله عن 
ال�سعر ومن موؤلاّفاته النرثية: "�سيء عن الوطن"، 
و"يوميات الزن العادي"، و"ذاكرة للن�سيان"، 
و"الر�سائل" )باال�سرتاك  و"يف و�سف حالتنا"، 
�سوء  على  و"الكتابة  القا�سم(،  �سميح  مع 
ذاكرة  و"يف  الغياب"،  ح�سرة  و"يف  البندقية"، 

الن�سيان"، و"حية العائد".

11 عاًما على رحيل ال�شاعر حممود دروي�ش
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