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ت�شـامن فل�شطيني �شـامـل

 مـع مطـالـب اأهالـي البـارد



فـي 
عيون 
حمبيه

مـن اقــوال عرفــات
الرئي�س ال�شهيد
 يا�رس عرفـات

�إننا يف فل�سطني �أقوياء بهذه �لوحدة، وهذ� �لتكافل �لأخوي و�لوطني �لر��سخ، و�إن فل�سطني 
�أر�سًا و�سعبًا وقيادة لتعتز بذلك، ف�سعبنا، وعرب كل �ملحن، ويف �ل�سر�ء و�ل�سر�ء، كان ول ز�ل 
على �لدو�م و�حدً� متوحدً� يعي�ض على هذه �لأر�ض ويد�فع عنها، ويحميها بدمه وت�سحياته 
�مل�سيحية  ومبقد�ساتنا  مبقد�ساتها  �ملباركة  �لأر�ض  لهذه  و�نتماوؤه  �إميانه  يوحده  �جل�سام، 
و�لإ�سالمية ولتاريخه �لعريق وح�سارته �مل�سعة يف منوذج �إن�ساين نفتخر به ونعتز. وها نحن 
جميعًا �ليوم نو�جه هذه �لغطر�سة، وحرب �لإبادة، و�ملجازر �لدموية و�لجتياحات �لع�سكرية، 
وعمليات �لقتل و�لغتيال و�لتنكيل و�لإذلل وهذ� �ل�ستيطان �ملتز�يد لياًل نهارً� ويف كل مكان، 
�ل�ستيطان �لذي يلتهم مزيدً� من �لأر�ض و�آبار �ملياه ومز�رعنا بجانب �جلر�ئم �لعن�سرية، 
�ملنهجي  �لتدمري  جانب  �إىل  �سعبنا،  جماهري  �سد  �لحتالل،  قوة  �إ�سر�ئيل،  متار�سها  �لتي 
لبنيتنا �لتحتية كلها �لر�سمية و�ل�سعبية وملوؤ�س�ساتنا �لعامة و�خلا�سة، يف كافة مدننا وقر�نا 
�لإن�سانية  حقوقهم  �أب�سط  من  مو�طنينا  وحرمان  مغلقة،  �سجون  �إىل  وحتويلها  وخميماتنا  
�لأ�سا�سية، �لتي كفلتها لهم كافة �ل�سر�ئع �ل�سماوية و�لقو�نني و�ملو�ثيق و�لأعر�ف و�لقر�ر�ت 
�لدولية؛ بالإ�سافة �إىل ��ستمر�ر �إ�سر�ئيل، قوة �لحتالل بانتهاك حرمة مقد�ساتنا �مل�سيحية 
و�لإ�سالمية، وتهديد�تها �مل�ستمرة للم�سا�ض بها و�إغالق �لطريق �لتاريخي و�لديني بني كني�سة 
و�آخر  نعم  �لعن�سري،  �ل�سريف بهذ� �جلد�ر  �لقد�ض  �لقيامة يف  �ملهد يف بيت حلم وكني�سة 
وقبة  �ملبارك،  �لأق�سى  و�مل�سجد  �ل�سريف،  �لقد�سي  �حلرم  �سد  يحاك  ما  �ملوؤ�مر�ت  تلك 
�ل�سخرة �مل�سرفة من نو�يا مبيتة لتدمريه من قبل غالة �مل�ستوطنني و�ملتطرفني �ليهود فيهم 
و�لذين حتميهم هذه �لقوة �لع�سكرية. �إن فل�سطني �ليوم، �أر�سًا و�سعبًا وق�سيًة، لهي �أحوج ما 
تكون �إىل دعم وت�سامن كل �لأ�سقاء و�لأ�سدقاء و�ل�سرفاء و�لأحر�ر، وحمبي �لعدل و�ل�سالم 
و�لدميقر�طية يف �لعامل، لوقف هذه �ملمار�سات �لإجر�مية �سد �أر�سنا و�سعبنا ومقد�ساتنا، 
�ل�ستيطانية  و�مل�ستعمر�ت  �مل�ستوطنات  وتو�سيع  بناء  وجه  يف  عاليًا  �ل�سوت  رفع  من  بد  ول 
�لحتاللية، وم�سادرة �لأر��سي، وبناء هذ� �جلد�ر �لعن�سري للعزل و�لتمييز. و�إننا لنتطلع 
لروؤية �ل�سالم ي�سود ربوع بالدنا، ومند يدنا جلري�ننا �لإ�سر�ئيليني، وندعوهم للحو�ر �ملن�سود، 

�لذي �ستنعم بثماره كافة �سعوب ودول �ملنطقة.
�أ�سبالنا وزهرة  �إىل جنب حتى �لقد�ض �ل�سريف، حيث �سريفع �سبل من   ومعًا و�سويًا وجنبًا 
من زهر�تنا علم فل�سطني فوق �أ�سو�ر �لقد�ض وكنائ�ض �لقد�ض وماآذن �لقد�ض عا�سمة دولتنا 

�مل�ستقلة �لفل�سطينية �ساء من �ساء  و�أبى من �أبى، ومعًا و�سويًا وجنبًا �ىل جنب حتى �لقد�ض.

لقد ا�ضت�ضهد الرئي�س عرفات النه مت�ضك 
بال�ضقف  النزول  ورف�س  ا�ضا�ضية  بثوابت 
معينة.  حدود  عن  الوطني  ال�ضيا�ضي 
نرى  يجعلنا  ان  يجب  الذي  االمر  وهو 
بو�ضوح ان امل�ضاألة لي�ضت م�ضاألة تغيري يف 
اال�ضخا�س وال يف اال�ضاليب ولكن امل�ضاألة 
هي التغيري يف جوهر املوقف من الق�ضايا 
اال�ضا�ضية التي اطلق عليها ق�ضايا الو�ضع 

النهائي.
جوهر  يف  تغيرياً  اتوقع  ال  فانني  وهنا 
الذي  التغيري  وان  االحتالل  مواقف 
�ضقفنا  يف  التغيري  هو  اليه  يتطلعون 

ال�ضيا�ضي.
هذا  ان  اميان  يكل  اوؤكد  ان  ا�ضتطيع 
التغيري هو تغيري غري ممكن وغري قابل 
اال�ضت�ضالم  �ضوى  يعني  وانه ال  للتحقيق 
والنكو�س عن احلد االدنى حل�ضاد دماء 

ال�ضهداء وكفاح �ضعبنا. 
من الطبيعي ان الواقع االقليمي والدويل 
اعادة  �ضرورة  اىل  االمور  اأو�ضل  قد 
عمار  ابو  االخ  رحيل  بعد  االوراق  ترتيب 
نربهن  ان  يتطلب  قد  الذي  االمر  وهو 
ال�ضيا�ضي  الطريق  ان  جديد  من  للعامل 
ب�ضبب طبيعة ومواقف اطراف االحتالل 
تفهم  اىل  بحاجة  واننا  مغلق  طريق  هو 
ظروف  �ضياغة  نعيد  وان  لكفاحنا  دويل 
باجلدوى  ليتمتع  الكفاح  هذا  وا�ضاليب 
وبالنجاعة  الدويل  وبالتفهم  جهة  من 

من جهة اأخرى.
عثمان اأبو غريبة
ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح
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ــدء
يف الب

�مل�سري"  �ل�سعب  �جلديدة متثل  �مل�سرية  "�حلكومة  باأن  �سر�حة  �عرتف  �لأمريكي  �لرئي�ض 
وبذلك يكون قد طوى �ملرحلة �لإخو�نية بعد قر�ر حل وحظر حزب �حلرية و�لعد�لة و�لإحو�ن 

�مل�سلمني معًا.
حما�ض مل ت�ستفد من مرحلة �لذروة �لتي عا�ستها خالل عام حكم رئي�ض �إخو�ين مل�سر. 

فبدل �أن تذهب باجتاه تنفيذ �تفاق �مل�ساحلة و�إنهاء �لنق�سام بد�أت رحلة تقومي حكومتها غري 
�ل�سرعية و�نتز�ع �لعرت�ف �لدويل بها بو��سطة حكومات قطر وتركيا وم�سر. 

�حلكومة �جلديدة يف م�سر تتعامل مع حما�ض وذر�عها �لع�سكري بو�سفهما �أعد�ء �آخذة على 
�حلركة و�حلكومة �ملنبثقة عنها �لتدخل يف �ل�ساأن �مل�سري ع�سكريًا، وبدعم ورعاية �جلماعات 
�لإرهابية يف �سيناء و�لقاهرة وغريهما، وباأن �لأنفاق �لتي كانت تديرها- قبل �أن يتم تدمري 
�مل�سري،  �جلي�ض  �سد  عد�ئية  �أعماًل  مار�سو�  �لذين  لالأفر�د  وخمارج  مد�خل  كانت  �أكرثها 

كذلك كانت م�سدرً� حيويًا لالإمد�د بال�سالح و�لذخائر.
�لأمر �لطبيعي يكمن يف دعوتنا �إىل عدم حتميل �أهلنا يف غزة �سريبة �خلطيئة �لتي وقعت بها 
حركة "حما�ض"، لكن وبذ�ت �لوقت على حما�ض �لكف عن �ملتاجرة مبقولة �أن �حلكومة �مل�سرية 

تعاقب �سعب قطاع غزة.. متى تكون م�سلحة �ل�سعب �لفل�سطيني �أولية حما�ض �لأوىل؟

ر�س
لفه

ا

الإفتتاحية

ملف املقابالت

ملف الن�ساط

امللف الثقايف

�س 4

�س6

�س10

�س50

�س61

معركة الكرامة منارة امل�ضرية الكفاحية

ال�ضيد الرئي�س حممود عبا�س: دقت �ضاعة احلـرية لل�ضعب الفل�ضطيني

الرجوب: خ�ضو�ضية ال�ضعب الفل�ضطيني ُتتِّم اأن ُتبقَي البو�ضلة متَّجهة نحو القد�س

اأهايل نهر البارد  يوا�ضلون اعت�ضاماتهم ا�ضتنكاراً لقرارت االأونروا

اأحمد حممد ال�ضديق 1941 ي�ضتحق كلمة وتغريدة وحقل قمح

امللف ال�سيا�سي

ملف التحقيقات

�س30

�س 14

�س 18

�س 26

الفـكـر الـرحـب  وااللـتقـاء الـهـزيـل

الب�ضائع الفا�ضدة يف اال�ضواق الفل�ضطينية

د" اأبنـاء حركـة "فتـح" يف غـزة بيـن مطرقـة حمـا�س و�ضندان الـ "تـمرُّ

مــدر�ضـة الـق�ضطـل... متايزاً طبع عليها �ضفة النموذجية

متى؟؟



�لثوري، وربطو� م�سريهم مب�سريها، و�ختارو� طريقها يدركون متامًا عظمة  بنائها  و��سهمو� يف  �لذين عا�سو� يف حركة فتح، 
�لعمالقة و�لر�ئدة، وما مييِّزها من تر�ث وطني جعلها تقف د�ئمًا متاأهبًة رغم جر�ِحها، وتو��سل م�سريتها رغم  هذه �حلركة 
��ستهد�فها، وتتم�سك مبوقعها �ملتقدم على غريها رغم حماولت �إنهاكها و�إ�سعافها، ود�ئمًا هي متتلك �إر�دة �لت�سدي للح�سار 
و�خلروج من حتت �أثقاله و�أعبائه. م�سكلة حركة فتح مع من ي�ستهدفها �أنهم ل يعرفونها حق �ملعرفة، ولأنهم يفاجاأون وهم يزرعون 
قني ليدركو� بعد ذلك �أنَّ من �سنعو� حركة فتح هم �لقادة و�لرو�د �لكبار،  �لألغام يف ج�سدها تنفجر باأج�سادهم ويرت�جعون ممزَّ
و�أنَّ لبنات هذ� �ل�سرح �لوطني مغمو�سة بدماء �ل�سهد�ء، و�أنَّ من هند�َض هذ� �لبناء هم قادٌة قر�أو� �لتاريخ، وعا�سو� �حلا�سر بكل 
جتاربه، ومعطياته ومع�سالته، و��ست�سرفو� �مل�ستقبل بكل تطلعاته و�إ�سر�قاته، �إنهم بحق �لقيادة �لتاريخية �لتي ع�سقتها �لأجيال، 
وعا�ست يف كنفها، �أو ن�ساأت ومنت على هدى تعاليمها و�أفكارها و�جناز�تها فمن �لرمز يا�سر عرفات، وخليل �لوزير �أبو جهاد، 
و�سالح خلف �بو �إياد، و�أبو علي �إياد، وهايل عبد�حلميد �أبو �لهول، وممدوح �سيدم �أبو �سربي، وكمال عدو�ن، وكمال نا�سر، و�أبو 
يو�سف �لنجار، مرورً� بخالد �حل�سن �بو �ل�سعيد، وهاين �حل�سن، و�سخر حب�ض �أبو نز�ر، وماجد �أبو �سر�ر، وعبد�لفتاح حمود، 
و�سعد �سايل �أبو �لوليد، وماز�ل من �لحياء �لكثريون ي�سهدون على عطاء �لرعيل �لأول وهم يف موقع �لعطاء و�ملو�جهة وخا�سة 

�لرئي�ض حممود عبا�ض �أبو مازن، و�سليم �لزعنون �أبو �لأديب، وحممد غنيم �أبو ماهر، و�لقافلة تطول من �ل�سهد�ء و�لحياء.
�لذين يعتقدون �أنه بالإمكان تدجني حركة فتح، �أو تركيعها، �أو �ل�سيطرة على قر�رها هم و�همون لأنَّ من نا�سل يف حركة فتح ومن 

عا�ض جتربتها يعرف حقيقتها، ويتم�سك بها، وير�هن عليها، وي�سهر على وحدتها، ويعتز بكر�متها، ويرف�ض �لتطاوَل عليها.
هذه �حلقائق يعرفها �أبناء حركة فتح �لذين �أق�سمو� ق�سَم �لولء و�لإخال�ض لفتح، وحتى �لذين كانو� يف حركة فتح و�ن�سمو� �إىل 
ف�سائل �أخرى، �أو �بتعدو� عن �إطار �لعمل ل�سبب من �ل�سباب ل �أحد منهم ي�سكك بعظمة حركة فتح كحركة وطنية �أ�سهمت يف 
�سناعة �أجيال من �ملنا�سلني، و�لكثريون يتغنون بال�سنو�ت �لتي �أم�سوها يف �حلركة، وي�سعرون بال�سعادة وهم يتحدثون عن رموز 

حركة فتح.
قيادة حركة فتح �حلالية ما ز�لت تنهُل من �لينابيع �لأوىل، وتعود �إىل �جلذور �لأوىل من �أجل �حلفاظ على �لأمانة و�لرت�ث، ولأنها 
ر  ت عن مت�ّسكها بقر�رها �مل�ستقل، وتعاطت مع �لحد�ث و�لوقائع بثقة كاملة �أنها ذ�هبة نحو �لتحرير و�لقد�ض َق�سُ كذلك فقد عربَّ

�لزمان �أو طال.
قيادة حركة فتح �حلالية وريثة �لقيادة �لتاريخية و�سليلُتها و�لتي در�ست يف مدر�ستها �أثبتت للجميع �أنها ل تركع ول تلني، و�أنها 
تعرف كيف تختار وماذ� تختار من مو�قف دولية �أو �إقليمية �أو فل�سطينية. فعندما حا�سرها �لعامل باأ�سره ماليًا و�قت�ساديًا و�سيا�سيًا 
طالبًا منها �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�سات بال�سروط �ل�سر�ئيلية رف�ض �لرئي�ض �أبو مازن ذلك، و�أبلغ �لرئا�سة �لأمريكية 
باأنه يرف�ض �لعودة �إىل �ملفاو�سات طاملا �أن �ل�ستيطان متو��سل، وطاملا �أن �لحتالل �ل�سر�ئيلي ل يعرتف بقر�ر�ت 
�ل�سرعية �لدولية �ملتعلقة بالدولة �لفل�سطينية و�لقد�ض، ول ُيفرج عن �لأ�سرى. و��ستمر جتميد �ملفاو�سات ملدة ثالث 
رة،  �سنو�ت، لكنَّ �مللفت لالنتباه �أّن معاناة حركة فتح و�ل�سلطة �لوطنية �لقت�سادية و�ملالية كانت �سعبة جدً� ومدمِّ
د �ملقاومة �ل�سعبية �سد �لحتالل، ول حركة حما�ض ��ستفادت من  ولكن مل ن�سهد من �لف�سائل �لفل�سطينية من ي�سعِّ
هذ� �ملوقف �جلريء و�ملُْكِلف �أقلُّه �أن تعلن بد�ية �إنهاء �لنق�سام، و�عالن �مل�ساحلة، و�منا على �لعك�ض فقد �كدت 
على �لهدنة يف قطاع غزة و�لدخول يف �تفاق مع �إ�سر�ئيل يرعاُه �لرئي�ض �ل�سابق حممد مر�سي، و�لن�سغال بالنفاق، 

و�لتد�خل مع �لخو�ن �مل�سلمني يف م�سر بدًل من �لهتمام بامل�سروع �لوطني �لفل�سطيني.
خالل �ل�سنو�ت �لثالث �أثبت �لرئي�ض �أبو مازن �أنه �ساحب قر�ر، و�أنه يعرف �أين تكمن م�سالح �ل�سعب �لفل�سطيني، 

و�أنه ل يخ�سع لأية �سغوطات و�منا هو ُيحّكم �لعقالنية و�ملو�سوعية.

حركـة فتـح
ـة على التـدجـني  ع�شيَّ

بقلم: رفعت �شناعة
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وعندما جاء كريي �إىل �ملنطقة ُمر�َساًل من �أوباما لتن�سيط عملية �ل�سالم يف �ملنطقة، رف�ض �أبو مازن �ل�ستجابة لكريي 
على مدى �ستة �سهور من �لزيار�ت، لكن �لرئي�ض �أبو مازن ومن موقعه كرئي�ض دولة وبعد در��سة �ل�سلبيات و�ليجابيات 
قرر �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�سات، ولأنَّ معركة �ملفاو�سات هذه �إقت�سادية ومالية، و�أمنية، و�سيا�سية، و�إعالمية، وقانونية، 
ه �سورة  �أنه يريد عملية �ل�سالم ولكنه يف �لو�قع يريد �أن ي�سوِّ عي  �أر�د �لرئي�ض �أن يقطع �لطريق على نتنياهو �لذي يدَّ
�ملوقف �لفل�سطيني �ل�سيا�سي، وكانت خطوة جريئة من �لرئي�ض �أبو مازن، وجاءت يف �إطار �حل�سابات �ملو�سوعية. وكانت 
مًا لذلك،  �ملعار�سة لهذه �خلطوة فل�سطينيًا و��سعة، ومل يكن �لرئي�ض منزعجًا �أو غا�سبًا من �ملعار�سني و�منا كان متفهِّ

وهو يعرف �إىل �أين هو ذ�هب، لأنه يبحث عن م�سلحة �ل�سعب �لفل�سطيني ولي�ض عن مكا�سب تنظيمية.
ولأنه م�سوؤول عن حياة �ملجتمع �لف�سطيني، كان �لرئي�ض �أبو مازن يتمنى �ن يرتفع م�ستوى �لغ�سب �لفل�سطيني و�لأد�ء 
�لف�سائلي �إىل تفعيل �ملقاومة �ل�سعبية، لكنَّ رد �لفعل �لفل�سطيني �قت�سر فقط على توجيه �لنقد �لالذع و�جلارح للرئي�ض 
�ألي�ض هذ� ملفتًا  �أحد يقرتب منه،  �أما �لكيان �ل�سر�ئيلي �لعن�سري فال  �أبو مازن، وتخوينه، و�لتحري�ض على موقفه، 

لالنتباه؟!.
�ض  عندما قرر �لرئي�ض �أبو مازن رئي�ض �للجنة �لتنفيذية �لذهاب �إىل �لمم �ملتحدة وطلب �لع�سوية لدولة فل�سطني تعرَّ
�أوباما و�د�رته، و�ل�سغوطات  �إ�سر�ئيل، ورغم �ل�سغوطات �لهائلة من  ل�سغوطات هائلة من �لوليات �ملتحدة وحليفتها 
�لعربية �لتي ل تطاق �إّل �أن �لرئي�ض �أبو مازن ز�ر دول �لعامل، و�أقنع �لزعماء باحلقوق �لفل�سطينية، وعند �لت�سويت على 
ع�سوية دولة فل�سطني ع�سو مر�قب نالت فل�سطني حقها رغم �أنف �أمريكا و��سر�ئيل، وقلة قليلة هي �لتي �عرت�ض ول تزيد 
على ت�سع دول. هذه هي عظمة حركة فتح �لتي تعرف كيف تقود كطليعة ل�سعبها دون م�ساومة �أو مقاي�سة، ومهما كانت 

�لنتائج معكو�سة عليها لأنها د�ئمًا ت�سع �مل�سالح �لوطنية �لعليا لل�سعب �لفل�سطيني فوق كل �لعتبار�ت.
حركة فتح يف �ملحطات �ملف�سلية من �لتاريخ �لن�سايل كانت تتمتع د�ئمًا بغنى ومتيُّز يف طاقاتها �لكامنة، ومتيَّزت �أي�سًا يف 
�ملر�حل �ل�سعبة و�لختبار�ت �ملعقدة بالتفاف قو�عدها �لتنظيمية و�لع�سكرية حول قياد�تها ملتزمة بالتعليمات �ملركزية، 
و�لتوجهات �حلركية، متحدية كافة �ملخاطر �لتي تهدد حركتهم �سو�ء بالإ�سعاف و�لتفتيت، �أو �لنق�سام و�لت�سرذم، �أو 
�للتفاف على دورها �لريادي وجتريدها من قر�رها �لقيادي، �أو من خالل زرع �ل�سك و�لتحري�ض على �لقيادة �ملركزية. 
�أكدت حركة فتح وماز�لت �أنَّ �أبناءها �لأوفياء ل ي�ساومون عليها، ول يتخلون عنها، ول ي�سمحون بالتطاول عليها، وهم 
ي�سحون باأنف�سهم من �أجل حمايتها لأنهم يثقون متامًا باأن هذه �حلركة هي حركة �لعظماء و�لوفياء، هي حركة من 
قال" �سعب �جلبارين" و"يا جبل ما يهزك ريح"، هي حركة من قال" منوت و�قفني ولن نركع"، هي حركة �أبو جهاد 
�لوزير �لذي خطط لعمليات دميونا، و�سافوي، ودلل �ملغربي، هذه �لعمليات هّزت �أركان �لعدو �لع�سكرية، ولقنتهم در�سًا 

قا�سيًا يف علم �لثور�ت و�ل�سعوب، و�أن �ل�سعوب ل ُتقهر.
حركة فتح تقول لكل �أبنائها �لوفياء �إنه�سو� وتوحدو�، فاأنتهم من بد�أمت �لثورة و�أطلقتم �لطلقة �لأوىل. �أنتم من خ�ستم 
�لنتفا�سة �لأوىل �لعام 1987، و�نتم من �أبدعتم �لنتفا�سة �لثانية �نتفا�سة �لأق�سى، وكنتم فيها �أبطاًل و�سهد�ء و�أ�سرى 
�لحتالل  بوجه  لتفجريها  وجاهزة  �لكفاحية،  و�لقدر�ت  �لطاقات  ن  تخزِّ فتح  حركة  �أن  با�ستمر�ر  و�كدمت  وجرحى، 
د وي�ستوطن �أر�سنا، نقول لالحتالل �إنَّ �سعبنا ميهل ول يهمل، وحركة  ل باأهلنا، ويهوِّ �ل�سهيوين �لذي ين�سف حقوقنا، وينكِّ

فتح باملر�ساد لكل من ينال من حقوقنا �لوطنية �مل�سروعة.
على  ع�سية  وهي  ذر�عها،  ُتلوى  ل  حركة  وهي  و�لر�ئدة  �لقائدة  هي  �ستظل  فتح  حركة  باأن  وغريها  �إ�سر�ئيل  ولتعلم 

دة و�سلبة، ومتما�سكة. و�لن�سر �آٍت �آٍت باإذن �هلل. �لتدجني، و�أبناوؤها �لوفياء يتم�سكون بها موحَّ
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
فوك  �ل�سيد  �إىل  �لتحية  بتوجيه  �أبد�أ  �أن  �أود 
�لعامة  للجمعية  �ل�سابقة  �لدورة  رئي�ض  �إيرميت�ض 
�إد�رة �أعمالها،  ئه على جناحه �لالفت يف  �أهنِّ و�أن 
�أ�ض رئي�ض �لدورة �حلالية،  ئ �ل�سيد جون  �أهنِّ كما 

و�أمتنى له �لتوفيق.
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
�لأوىل  وللمرة  �ليوم  ث  �أحتدَّ باأن  و�أ�سعد  �أت�سرف 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أمام  فل�سطني  دولة  با�سم 
�لثاين  ت�سرين   29 يف  �تخذمت  �أن  بعد  �ملتحدة 
فل�سطني  مكانة  برفع  �لتاريخي  قر�ركم  �ملا�سي 
�إىل دولة مر�قب، فكنتم ممثِّلني لدوِلُكم و�سعوبكم 
دون  فتوؤكِّ و�ل�سالم  و�حلق  للعدل  بذلك  تنت�سرون 
و�لأخالقي  �ملبدئي  و�نحيازكم  لالحتالل  رف�سكم 
�أن  و�أود  للحرية.   �ل�ساعية  �ل�سعوب  جانب  �إىل 
و�سعبها  فل�سطني  با�سم  �أخرى  مرة  �ليوم  �أتقدم 

بال�سكر و�لتقدير �لعميقني لكم.
لقد �حتفى �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني بهذ� �لقر�ر، 
يقفون  ل  �أنهم  حق،  على  وكانو�  �سعرو�،  لأنهم 
معهم،  يقف  �لعامل  �أن  بل  �لعامل  هذ�  يف  وحدهم 
�لعدل  �أن  �لكا�سح  نتيجة ت�سويتكم  �أدركو�  ولأنهم 

ما ز�ل ممكنًا، و�أن هناك ف�سحة متاحة لالأمل.
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
م�سعانا  �أن  �ملا�سي  �لعام  خالل  لكم  دت  �أكَّ لقد 
�ل�سرعية  نزع  ي�ستهدف  ل  فل�سطني  مكانة  لرفع 
لتكري�ض  بل  �إ�سر�ئيل،  بالفعل هي  قائمة  دولة  عن 
دت  �سرعية دولة يجب �أن ُتقام هي فل�سطني، و�سدَّ
بعملية  �مل�ض  ي�ستهدف  ل  م�سعانا  �أن  على  �أمامكم 
بل  �جلدية،  للمفاو�سات  بدياًل  لي�ض  و�أنه  �ل�سالم 
دعم  ي�ستهدف  فهو  ذلك  من  متامًا  �لعك�ض  وعلى 
خيار �ل�سالم، وبث �حلياة يف �أو�سال عملية كانت 
يف حقيقة �لأمر يف حالة موت �سريري. كما �أعدنا 
فل�سطني  دولة  �أن  باملمار�سة  و�أثبتنا  مر�رً�  �لتاأكيد 
�سُتماِر�ض  �لدولية  �ل�سرعية  بقر�ر�ت  �مللتزمة 
ب�سورة  �لأمم  منظومة  بني  وم�سوؤولياتها  دورها 

ز �ل�سالم. اءة ومبا يعزِّ �إيجابية وبنَّ
وها نحن ومنذ �أ�سابيع ن�سهد �نطالق جولة جديدة 
من  رة  ومقدَّ حثيثة  جهود  بف�سل  �ملفاو�سات  من 
ومن  �ملتحدة  �لوليات  رئي�ض  �أوباما  بار�ك  �ل�سيد 
د  و�أوكِّ كريي.  جون  �لأمريكي  �خلارجية  وزير 
ونخو�سها  �ملفاو�سات  هذه  با�سرنا  �أننا  �أمامكم 
خمل�سة  �سادقة  بنو�يا  جانبنا  من  و�سنو��سلها 
وعقول منفتحة و�إر�دة قوية و�إ�سر�ر على �لنجاح، 
لتوفري  �لتز�ماتنا  جميع  �سنحرتم  �أننا  لكم  د  �أُوؤكِّ
هذه  ل�ستمر�ر  �ملنا�سبة  و�لبيئة  �ملو�تي  �ملناخ 
�ملفاو�سات ب�سورة جدية ومكثَّفة ولتوفري �سمانات 
�تفاق �سالم خالل  �إىل  �لتو�سل  �أجل  جناحها من 

ت�سعة �أ�سهر.

�ل�سيد �لرئي�ض
�ل�سيد�ت و�ل�سادة

ونحن نخو�ض هذه �جلولة �لتفاو�سية �جلديدة فاإن 
ر �أننا ل ننطلق من فر�غ،  علينا �أن نذكر و�أن نتذكَّ
ول نبد�أ من �ل�سفر، ول ندور يف متاهة نفتقد فيها 
لبو�سلة  نفتقر  �أو  �لدروب،  منا  فت�سيع  خارطة 

فيغيب عن �أعيِننا خط �لنهاية وحمطة �لو�سول.
�إن غاية �ل�سالم �لذي ن�سعى �إىل حتقيقه حمددة، 
مرجعية  �أن  كما  للجميع،  جلي  �ملفاو�سات  وهدف 
�ملن�سود  و�لتفاق  �ل�سالم  عملية  وركائز  و�أ�س�ض 

ُمثبتة منذ زمن بعيد ويف متناول �ليد.
ا غاية �ل�سالم، فتتمثَّل يف رفع �لظلم �لتاريخي  �أمَّ
يف  �لفل�سطيني  بال�سعب  �أُحِلَق  �لذي  �مل�سبوق  غري 
ينعم  عادل  �سالم  وحتقيق   ،1948 عام  يف  �لنكبة 
و�سعوب  و�لإ�سر�ئيلي  �لفل�سطيني  �ل�سعبان  بثماره 

�ملنطقة كافة.
�تفاق  �إىل  ل  �لتو�سُّ يف  د  يتحدَّ �ملفاو�سات  وهدف 
�سالم د�ئم يقود وعلى �لفور �إىل قيام دولة فل�سطني 
�مل�ستقلَّة كاملة �ل�سيادة وعا�سمتها �لقد�ض �ل�سرقية 
�حُتلَّت  �لتي  �لفل�سطينية  �لأر��سي  كامل  على 
دولة  جانب  �إىل  و�سالم  باأمن  لتعي�ض   1967 عام 
�إ�سر�ئيل، وحل م�سكلة �لالجئني �لفل�سطينيني حاًل 
كما   194 �لأُممي  �لقر�ر  وفق  عليه  ومتَّفقًا  عادًل 

ت عليه مبادرة �ل�سالم �لعربية. دعت �إليه ون�سَّ
د �أننا نرف�ض �لدخول يف دو�مة �تفاق موؤقت  وهنا نوؤكِّ
جديد يتم تاأبيده، �أي �لدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة، 

ال�شيد الرئي�س حممود عبا�س:
دقت �شاعة احلـرية لل�شعب الفل�شطيني.

دقت �شـاعة ا�شتقالل فل�شطني. ƞƽ
ƘøƕƷ

يف املرة االأوىل التي ُيلقي فيها �ضيادة الرئي�س اأبو مازن خطاباً با�ضم دولة فل�ضطني بعد نيلها ع�ضوية اجلمعية العمومية يف العام املا�ضي، مل 
ك بالثوابت الوطنية، فكان خطابه الذي األقاه اأمام اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة يف اجتماعها ال�ضنوي العام  يتواَن �ضيادته عن جتديد التم�ضُّ
يف نيويـــورك اخلمي�س 2013/9/26، خطاباً با�ضم كل فل�ضطيني، حمل معاناة ال�ضعب الفل�ضطيني على م�ضى عقود متعاقبة، دون اأن ُيغفل التاأكيد 
دت حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني وواجبات املجتمع  �ضت اجناز الدولة من جهة، واأكَّ على التزام فل�ضطني بعملية ال�ضالم. فمثَّل خطابه وثيقة كرَّ

الدويل جتاهه، ووثَّقت الظلم التاريخي الواقع عليه وعلى اأر�ضه من ِقَبل االحتالل من جهة ثانية. وفيما يلي ن�س خطاب الرئي�س:
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قاعدًة  ت�سبح  �نتقالية  ترتيبات  يف  �لنخر�ط  �أو 
هدفنا  �إن  بل  طارئًا،  ��ستثناًء  تكون  �أن  بدل  ثابتًة 
ل �إىل �تفاق د�ئم و�سامل ومعاهدة �سالم  هو �لتو�سُّ
بني دولَتي فل�سطني و�إ�سر�ئيل تعالج جميع �لق�سايا 
ما  �مللفات  وتغلق خمتلف  �لأ�سئلة  كل  على  وجتيب 

ُيتيح �أن نعلن ر�سميًا نهاية �لنز�ع  و�ملطالبات.
ا مرجعية �ملفاو�سات وحمدد�تها وغاياتها و�أُ�ُس�ض  �أمَّ
�لتاريخي  قر�ركم  يف  فموجودة  �ملن�سود،  �لتفاق 
�لقر�ر�ت  ويف  فل�سطني،  مكانة  برفع  �خلا�ض 
رة لهذ� �ملحفل �لرفيع ويف قر�ر�ت  �لأخرى و�ملتكرِّ
جمل�ض �لأمن �لدويل وهيئات جامعة �لدول �لعربية 
و�لإحتاد  �لنحياز  عدم  وحركة  �لأوروبي  و�لإحتاد 
فهذه  �لإ�سالمي،  �لتعاون  ومنظمة  �لإفريقي 
�ملحدد�ت �أ�سبحت يف �ل�سنو�ت �لأخرية حمط ما 

يقرتب من �لإجماع �لدويل �ل�سامل.
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
وبالتحديد  �لأيام قبل ع�سرين عامًا،  يف مثل هذه 
�لتحرير  منظمة  عت  وقَّ  ،1993 �أيلول   13 يف 
لل�سعب  و�لوحيد  �ل�سرعي  �ملمثِّل  �لفل�سطينية، 
�إعالن  �تفاقية  �إ�سر�ئيل  وحكومة  �لفل�سطيني، 
يا�سر  �لر�حل  قائدنا  بح�سور  ذلك  وكان  �ملبادئ، 
�لإ�سر�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض  ر�بني  و��سحق  عرفات، 
�لر�حل، و�لرئي�ض �لأمريكي �لأ�سبق بل كلينتون يف 

حديقة �لبيت �لأبي�ض يف و��سنطن.
 15 يف  وحتديدً�   1988 عام  يف  ذلك،  قبل  وكنا، 

�لوطني  �ملجل�ض  يف  �عتمدنا  قد  �لثاين  ت�سرين 
�لفل�سطيني برناجمنا لتحقيق �ل�سالم، وكنا بذلك 
نتخذ قر�رً� بالغ �ل�سعوبة وُنقرُّ تنازًل تاريخيًا موؤملًا 
وجارحًا. ولكننا �متلكنا كممثِّل لل�سعب �لفل�سطيني 
�لتقدير �لالزم مل�سوؤولياتنا جتاه �سعبنا، و�ل�سجاعة 
�لدولتني:  حل  باعتماد  قر�ر  لتخاذ  �لالزمة 
فل�سطني و�إ�سر�ئيل على حدود �لر�بع من حزير�ن 
1967. �أي �إقامة دولة فل�سطني على 22 % فقط من 

�أر��سي فل�سطني �لتاريخية.
وكنا بذلك نوؤدي ق�سطنا ل�ستكمال معادلة حتقيق 
من  علينا  يرتتب  ما  د  ون�سدِّ �لتاريخية،  �لت�سوية 
�لأ�سرة  دته  حدَّ ما  بجميع  ونويف  ��ستحقاقات، 
�لدولية كمتطلبات من �لطرف �لفل�سطيني لتحقيق 

�ل�سالم.
على  �لتحرير  منظمة  فيه  دت  �أكَّ �لذي  �لوقت  ويف 
عرب  ياأتي  حل  وعلى  ��سرت�تيجي  كخيار  �ل�سالم 
ورف�سها  للعنف  نبذها  على  دت  �سدَّ �ملفاو�سات، 
�أ�سكاله  بجميع  لالإرهاب  و�لأخالقي  �ملبدئي 
بالقانون  كنا  مت�سُّ وعلى  �لدولة،  �إرهاب  وبخا�سة 

�لدويل �لإن�ساين وقر�ر�ت هيئات �لأمم �ملتحدة.
�خرت�ق  مثله من  �أو�سلو مبا  �تفاق  توقيع  �أثار  وقد 
م�سبوق،  غري  �سيا�سيًا  حر�كًا  حقيقي  تاريخي 
و�أطلق �آمال عري�سة وولَّد توقعات عالية. وقد عملت 
منظمة �لتحرير بكل �إخال�ض من �أجل تنفيذه على 

طريق �إنهاء �لحتالل وحتقيق �ل�سالم �لعادل.
حمبطًة  تبدو  عامًا  ع�سرين  وبعد  �ل�سورة  ولكن 

وتو��سعت  �لكربى  �لأحالم  رت  تك�سَّ وقد  وقامتًة 
من  قريبون  باأننا  ن�سعر  كنا  ما  وبقدر  �لأهد�ف، 
حتقيق �ل�سالم يف تلك �لأيام، ندرك �ليوم كم نحن 
بعيدون عنه. فهدف �لتفاق مل ُينَجز لأن بنوده مل 
حمالت  وبا�ستمر�ر  حُترَتم،  مل  ومو�عيده  تنفذ، 
على  �لوقائع  لتغيري  �لهادف  �ملكثَّف  �ل�ستيطان 
روح  �نتهاك  يتم  كان  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر�ض 
�لتفاق و�سرب جوهر عملية �ل�سالم و�إحد�ث �سرخ 

عميق يف حجرها �لأ�سا�ض �أل وهو حل �لدولَتني.
�ل�سيد�ت و�ل�سادة

خرب  �ملفاو�سات  من  جديدة  جولة  �نطالق  �إن 
ه يجب �أل يكون �سببًا كافيًا لإثارة �سعور  جيد، ولكنَّ
بالطماأنينة  مفرط  �إح�سا�ض  لبعث  �أو  بال�سرتخاء 
لدى �ملجتمع �لدويل. �إن ما جنريه من مفاو�سات 
�لوليات �ملتحدة  �لإ�سر�ئيلية برعاية  مع �حلكومة 
�مل�سار  دعم  بجانب  �لدولية  �لأ�سرة  من  يتطلَّب 
ويكون  لإجناحه،  �جلهود  كل  بذل  �لتفاو�سي 
قبل  من  �لتاأكيد  مبو��سلة  نظرنا  وجهة  من  ذلك 
�لعامل على ما  ودول  و�لإقليمية  �لأممية  �ملنظمات 
و�أهد�ف  �ل�سالم  غاية  حول  دويل  كاإجماع  ق  حتقَّ

�ملفاو�سات ومرجعياتها و�أ�س�ض �لتفاق �لد�ئم.
مطالبة  �لدولية  �لأ�سرة  فاإن  �آخر،  جانب  ومن 
�أجل  من  �لو�سع  تر�قب  وهي  يقظة  تبقى  باأن 
لتقوي�ض  تقود  �لأر�ض  على  �أفعال  �أية  ووقف  �إد�نة 
�لأول  �ملقام  يف  هنا  ونق�سد  �لتفاو�سي،  �مل�سار 
مو��سلة عمليات �ل�ستيطان يف �أر�سنا �لفل�سطينية 

دت فيه  ويف الوقت الذي اأكَّ
منظمة التحرير على ال�شالم 
كخيار ا�شرتاتيجي وعلى حل 
دت  ياأتي عرب املفاو�شات، �شدَّ
على نبذها للعنف ورف�شها 
املبدئي والأخالقي لالإرهاب 
بجميع اأ�شكاله وبخا�شة 
كنا  اإرهاب الدولة، وعلى مت�شُّ
بالقانون الدويل الإن�شاين 
وقرارات هيئات الأمم 
املتحدة.
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وبخا�سة يف �لقد�ض، هذ� �ل�ستيطان �لذي �أجمعت 
دول �لعامل ومنظماته �لأممية و�لإقليمية وحمكمة 
�لدولية على عدم �سرعيته وعدم قانونيته،  �لعدل 
منتجات  ب�ساأن  �لأوروبي  �لإحتاد  موقف  وكان 
ملا ميكن عمله  بارزً�  �إيجابيًا  �مل�ستوطنات منوذجًا 
عملية  ولدعم  للمفاو�سات  منا�سبة  بيئة  لتوفري 
�لعتد�ء�ت  ف  تتوقَّ �أن  يجب  و�أي�سًا  �ل�سالم، 
�لقد�ض  يف  �ملقد�سة  �لأماكن  على  �ليومية  �سبه 
ُينذر  �لتي  �لأق�سى  �مل�سجد  مقدمتها  ويف  �ملحتلة 

��ستمر�رها باأفدح �لعو�قب.
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
ت طر�ئقه،  ُيعلِّمنا �لتاريخ، وهو خري معلم و�إن تنوعَّ
و�ل�ستيطان  و�لحتالل  �حلروب  �سيا�سات  �أن 
عابرة  و�سيطرة  موؤقتًا  هدوء�  ر  توفِّ قد  و�جلدر�ن 
ن  توؤمِّ ول  حقيقيًا  �أمنًا  ق  حتقَّ ل  وبالتاأكيد  ولكنها 
على  ما  و�قعًا  ت�سطنع  وقد  م�ستد�مًا،  �سالمًا 
تكت�سب  ول  حقًا  ُتن�ِسئ  ل  وبالقطع  ها  ولكنَّ �لأر�ض 
لن  ولكنها  ه�سا  ��ستقر�رً�  تفر�ض  وقد  �سرعية، 
�لأمر  و�قع  يف  لأنها  حمتوم  �نفجار  منع  يف  تنجح 
وهي  للتفجر،  �إ�سايف  بوقود  �مللتهب  �لو�سع  متدُّ 
قبل كل �سيء وبعد كل �سيء عاجزة عن �إخماد توق 
�أو  �حلية  ذ�كرته  ��ستئ�سال  �أو  �حلرية  �إىل  �سعب 

�غتيال رو�يته.
لذ� فاملطلوب �لإن�سات �إىل درو�ض �لتاريخ ومغادرة 
عقلية �لقوة و�لحتالل و�لعبور �إىل �لف�ساء �لرحب 
�لندي  و�لتعامل  �لآخرين  بحقوق  لالعرت�ف 
عن  �لتوقُّف  و�ملطلوب  �ل�سالم،  ل�سنع  �ملتكافئ 
مة بهدف  �لتكاء على ذر�ئع وهو�ج�ض �أمنية م�سخَّ
تقود  مطالب  ��ستحد�ث  �أو  �لحتالل،  تكري�ض 
وطبيعته  حمدد�ته  �أر�سية  من  �ل�سر�ع  دفع  �إىل 
منطقة  يف  �لديني  �لنز�ع  هاوية  �إىل  �ل�سيا�سية 

ُمثَقَلة باحل�سا�سيات، وهو �أمر نرف�سه بح�سم.
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
�إنني على ثقة �أن �ل�سعب �لإ�سر�ئيلي يريد �ل�سالم، 
على  نا  عربَّ ولقد  �لدولَتني.  حل  د  توؤيِّ �أغلبيته  و�أن 
و�أو�سلنا  و�سرحناها،  �لثابتة  مو�قفنا  عن  �لدو�م 
مع  �ملفاو�سات  طاولة  على  �أكان  �سو�ء  ر�سالتنا 
�حلكومة �لإ�سر�ئيلية �أم يف �ت�سالت ولقاء�ت قمنا 
بتكثيفها خالل �لأعو�م �ملا�سية مع خمتلف �أطياف 

وقوى وفعاليات �ملجتمع �لإ�سر�ئيلي.
من  و�ل�سادة،  �ل�سيد�ت  �أيتها  تنطلق،  ور�سالتنا 
يف  �سريكان  و�لإ�سر�ئيلي  �لفل�سطيني  �ل�سعَبني  �أن 
�أيادينا �إىل  مهمة �سنع �ل�سالم. ولهذ� نو��سل مد 
ثقافة  َت�سُوَد  كي  نعمل  دعونا  ونقول:  �لإ�سر�ئيليني 
بدل  ج�سورً�  لنبنَي  �جلدر�ن،  لتهدم  �ل�سالم، 
�لتو��سل  �أمام  �لو��سعة  �لطرق  لنفتح  �لأ�سو�ر، 
و�لت�سال، دعونا ننرث بذور �جلرية �لطيبة، لنقرتح 
م�ستقباًل �آخر ينعم فيه �أطفال فل�سطني و�إ�سر�ئيل 
نو� فيه من �حللم ومن حتقيق  بالأمن و�ل�سلم ويتمكَّ
ن للم�سلمني  �لأحالم، لن�سعى من �أجل م�ستقبل يوؤمِّ
�أماكن  �إىل  بحرية  �لو�سول  و�ليهود  و�مل�سيحيني 
�لعبادة، وتنال فيه �إ�سر�ئيل، بهذ� �حلل، �عرت�ف 
57 دولة عربية و�إ�سالمية، وم�ستقباًل تتعاي�ض فيه 
�سعب  كل  ليحقق  ب�سالم  و�إ�سر�ئيل  فل�سطني  دولتا 

رهانه على �لتقدم و�لزدهار.
�ل�سيد�ت و�ل�سادة

�لإن�ساين  �خليار  هو  �لعادل  �ل�سالم  �سنع  �إن 
خيار  �أنه  �أي�سا  نوؤمن  ونحن  و�ملجدي،  و�ملنطقي 

ممكن.
�ل�سيد �لرئي�سال�سيد�ت و�ل�سادة

فل�سطني  بني  �ل�سالم  حتقيق  عن  ث  نتحدَّ ونحن 
و�إ�سر�ئيل كمدخل �إجباري لتحقيق �ل�سالم �ل�سامل 

بني �لدول �لعربية و�إ�سر�ئيل طبقًا لقر�ر�ت �لأمم 
و�حلر�ك  �مللتهب  �لو�قع  �إىل  ن�سري  فاإننا  �ملتحدة 

غري �مل�سبوق يف منطقتنا.
�ل�سوؤون  �لتدخل يف  بنف�سها عن  فل�سطني  ناأت  و�إذ 
دت  �أكَّ فقد  �ل�سقيقة،  �لعربية  للدول  �لد�خلية 
�ل�سعوب  مطالب  جانب  �إىل  وقوفها  بو�سوح 
لتحقيق هذه  �ل�سلمي  �ل�سعبي  وحر�كها  وخيار�تها 
�ملطالب وما �عتمدته وتعتمده من بر�مج وخارطة 
جرمية  �أََدْنا  و�إذ  غاياتها.  �إىل  للو�سول  طريق 
دنا  ��ستخد�م �لأ�سلحة �لكيماوية يف �سورية فقد �أكَّ
�حلل  �عتماد  و�سرورة  �لع�سكري  �حلل  رف�ض 

�ل�سيا�سي �ل�سلمي لتحقيق �آمال �ل�سعب �ل�سوري.
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
�ل�سعب  �أبناء  من  �ل�ساحقة  �لأغلبية  ُوِلدت  لقد 
�لفل�سطيني يف �لوطن و�ل�ستات بعد �لنكبة يف عام 
1948، ولكنهم ما ز�لو� ورغم مرور 65 عامًا عليها 

�سحايا مبا�سرين لها.
و�أمثلة،  منوذج  وهذ�  �حلايل،  �لعام  مطلع  فمنذ 
 965 وجرح  فل�سطينيًا  مو�طنًا   27 ��ست�سهد 
نحو  هناك  ز�ل  وما  �لحتالل،  بر�سا�ض  مو�طنًا 
�أ�سرى  خم�سة �آلف من منا�سلي �حلرية و�ل�سالم 
�أحق من  هو  فهل هناك من  �لحتالل،  �سجون  يف 
�لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  باإنهاء  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
يف  �حتالل  �آخر  نحن  �لعامل،  يف  �حتالل  �آخر 

�لعامل، وحتقيق �ل�سالم �لعادل و�لعاجل؟.
دفع  �لعام  هذ�  وخالل  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  ويف 
�لفل�سطينيون رغم حيادهم ثمن  ويدفع �لالجئون 
فُيجرَب  منطقتنا،  يف  و�ل�سطر�بات  �لنز�عات 
خميماتهم  هجر  على  منهم  �لآلف  ع�سر�ت 
و�لنطالق يف تيه جديد بحثًا عن مناٍف �أو �أماكَن 
�إقامة جديدة، فهل هناك من هو �أحق من �ل�سعب 
�لفل�سطيني بنيل �لعدل كبقية �سعوب 

�لعامل؟!.
و��سل  �لعام  هذ�  مطلع  ومنذ 
�لوحد�ت  �آلف  بناء  �لحتالل 
قر�ر�ت  و�سدرت  �ل�ستيطانية 
�أخرى  �آلف  لبناء  عطاء�ت  وحتال 
و�سوِدرت  �ملحتلة،  �أر�سنا  فوق 
جديدة  و��سعة  م�ساحات  و�أُغِلقت 
ومت  �لفل�سطينية،  �لأر�ض  من 
منع  ويتم  ومن�ساأة،  بيتًا   850 هدم 

لقد كنُت �شخ�شيًا اإحدى �شحايا 
النكبة، وكمئات الألوف من اأبناء 

�شعبي اقُتلعنا يف عام 1948 من عاملنا 
اجلميل، وقذف بنا اإىل املنايف، وكمئات 

الألوف من الالجئني الفل�شطينيني 
عرفت كفتى وجع الغربة، وفجيعة 

َفْقد الأحبة يف املجازر واحلروب،
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يف  ��ستخد�مها  �أو  �أر��سيهم  زر�عة  من  �ملو�طنني 
�أغلبية م�ساحة بالدنا، �لتي هي 22%، ومُيَنعون من 
ويو��سل  مزروعاتهم،  لري  بلدهم  مياه  ��ستخد�م 
�جلد�ر و�حلو�جز متزيق حياة �ل�سعب �لفل�سطيني 
و�لعتد�ء�ت  �حل�سار  وي�ستد  �قت�ساده،  و�سرب 
و�لإجر�ء�ت �لقمعية �لتمييزية �سد �لقد�ض �ملحتلة 
�حل�سار  فر�ض  وي�ستمر  ومو�طنيها،  ومقد�ساتها 
�جلائر منذ �سنو�ت على �أبناء �سعبنا يف قطاع غزة 
. فهل هناك من هو �أجدر من �سعبنا بنيل �حلرية 

و�ل�ستقالل �لآن؟
 708 جمموعه  ما  ذ  ُنفِّ �لعام  هذ�  مطلع  ومنذ 
�سد  �مل�ستوطنني  قبل  من  �إرهابية  �عتد�ء�ت 
م�ساجدنا وكنائ�سنا و�سد �أ�سجار �لزيتون و�ملز�رع 
و�حلقول وبيوت �ملو�طنني وممتلكاتهم. فهل هناك 
ذرة �سك لدى �أي �أحد يف �أن �ل�سعب �لفل�سطيني هو 

�لأ�سد �حتياجًا لالأمن؟.
على  مطروحة  مهمة  هناك  توجد  فهل  و�أي�سا، 
حتقيق  من  �أنبل  �لدولية  �لأ�سرة  �أعمال  جدول 
�ل�سالم �لعادل يف �أر�ض �لر�سالت �ل�سماوية، مهد 
�لنبي حممد )�سلى  وم�سرى  �ل�سالم  عليه  �مل�سيح 
�هلل عليه و�سلَّم( ومثوى �سيدنا �إبر�هيم �أبو �لأنبياء 

عليه �ل�سالم.
�ل�سيد�ت و�ل�سادة

�إن �ل�سعب �لفل�سطيني �إذ يو��سل �سموده فوق �أر�سه 
تعزيز  طريق  على  وي�سري  دولته  موؤ�س�سات  ويبني 
�سندوق  �إىل  بالعودة  �مل�ساحلة  وحتقيق  وحدته، 

ى �ملقاومة �ل�سعبية �ل�سلمية ملو�جهة  �لقرت�ع، ويتبنَّ
و�إرهاب �مل�ستوطنني،  بط�ض �لحتالل و�ل�ستيطان 
ك بحزم بحقوقه، وهو ل يريد �أن يبقى  فاإنه متم�سِّ
'خارج �ملكان' كما قال �إدو�رد �سعيد. وينتظر �ليوم 
ثابتًا  بندً�  تكون  �أن  عن  ق�سيته  فيه  ف  تتوقَّ �لذي 
على جدول �أعمال هيئات �لأمم �ملتحدة. �إن �سعبنا 
�أن ميتلك �حلرية، عطية �هلل لالإن�سان، و�أن  يريد 
يحظى بنعمة ممار�سة �حلياة �لعادية، ونحن كما 
ما  يوما  و'�سنكون  �لأمل'  'نربي  دروي�ض  حممود  قال 

نريد'، �سعبًا حرً� �سيدً� فوق �أر�ض دولته فل�سطني.
�ل�سيد �لرئي�ض

لقد كنُت �سخ�سيًا �إحدى �سحايا �لنكبة، وكمئات 
�أبناء �سعبي �قُتلعنا يف عام 1948 من  �لألوف من 
وكمئات  �ملنايف،  �إىل  بنا  وقذف  �جلميل،  عاملنا 
كفتى  عرفت  �لفل�سطينيني  �لالجئني  من  �لألوف 
�ملجازر  يف  �لأحبة  َفْقد  وفجيعة  �لغربة،  وجع 
ومن  جديدة  حياة  بناء  وتعقيد�ت  و�حلروب، 
ويف  �لالجئني  خميمات  يف  عنا  وجترَّ �ل�سفر، 
و�ملهانة  و�ملر�ض  و�جلوع  �لفقر  مر�ر�ت  �ل�ستات 

وحتدي تاأكيد �لهوية.
لقد �سار �سعبنا يف طريق �لثورة �مل�سلَّحة وهو ينه�ض 
من رماد �لنكبة ويلملم �سظايا روحه وهويته ليطرح 
بحقوقه،  �لعرت�ف  �ض  ويكرِّ �لعامل  على  ق�سيته 
منا ت�سحيات غالية  و�سرنا يف �لطريق �ل�سعب وقدَّ
�حلثيث  �سعينا  د  نوؤكِّ �لأوقات  كل  يف  وكنا  وثمينة، 

من �أجل �سنع �ل�سالم.

لقد وقعُت با�سم منظمة �لتحرير �لفل�سطينية قبل 
عملنا  وقد  �ملبادئ،  �إعالن  �تفاق  عامًا  ع�سرين 
للجميع  مثبتني  تنفيذه  �أجل  من  ود�أب  باإخال�ض 
ومل  مو�قفنا.  وم�سد�قية  للتز�ماتنا  �حرت�منا 
�إمياننا  تهز  �أن  يف  �ملتتالية  �لإخفاقات  تنجح 
�ل�سعي  و�سنو��سل  �لعادل،  �ل�سالم  بهدف  �لقوي 
بال كلل ول ملل من �أجل حتقيقه. و�أملي �خلا�ض، 
�ل�سخ�سي، �أن �أ�سهد �ليوم �لذي يحل فيه �ل�سالم 
�لعادل كي ي�سلم جيل �لنكبة �إىل �لأبناء و�لأحفاد 

ر�ية دولة فل�سطني �مل�ستقلة.
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
�لوقت ينفد، ونافذة �لأمل ت�سيق، ود�ئرة �لفر�ض 

تتقلَّ�ض.
كفر�سة  يبدو  ما  تقدم  �ملفاو�سات  جولة  هي  وها 
�لتفكري  �أن جمرد  �لعادل،  �ل�سالم  لتحقيق  �أخرية 
�ملخيفة  و�لتِبعات  للف�سل  �لكارثية  �لعو�قب  يف 
لالإخفاق يجب �أن يدفع �ملجتمع �لدويل �إىل تكثيف 

�لعمل من �أجل �غتنام هذه �لفر�سة.
�ل�سيد �لرئي�ض

�ل�سيد�ت و�ل�سادة
دقت �ساعة �حلرية لل�سعب �لفل�سطيني.

دقت �ساعة ��ستقالل فل�سطني.
�لفل�سطيني  لل�سعبني  �ل�سالم  �ساعة  دقت 

و�لإ�سر�ئيلي.
و�سكرً�، و�ل�سالم عليكم

دفع ويدفع الالجئون 
الفل�شطينيون رغم حيادهم 
ثمن النزاعات وال�شطرابات 
يف منطقتنا، فُيجرَب ع�شرات 
الآلف منهم على هجر 
خميماتهم والنطالق يف 
تيه جديد بحثًا عن مناٍف 
اأو اأماكَن اإقامة جديدة، فهل 
هناك من هو اأحق من ال�شعب 
الفل�شطيني بنيل العدل 
كبقية �شعوب العامل؟!.
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جربيل الرجوب   للـ "القـد�س":

ال�ضعب  هذا  يف  ما  واأعظم  "اأنبل 
هو الوجود الفل�ضطيني يف لبنان. 
هذا الوجود الذي حمل يف وجدانه 
الهوية واملفتاح واالأمل على الفراق 
واالإ�ضرار على حق العودة. هو 
هذا ال�ضعب الذي يعي�س ظروفاً 
قا�ضيًة وقيوداً قاهرًة ولكنَّه ما زال 
موؤمناً بعدالة ق�ضيته، وما زال 
جاهزاً لتاأدية واجبه والت�ضحية من 
اأجل هذه الق�ضية.. فطوبى لكل 
لت  الفل�ضطينيني. ورغم اأنني جتوَّ
يف كل اأنحاء العامل، لكن قلبي مل 
يخِفق يف مكان كما خفق ويخفق 
عندما يذكر الوجود الفل�ضطيني 
يف لبنان". بهذه الكلمات ا�ضتهلَّ 
ع�ضو اللجنة املركزية حلركة 
حديثه  الرجوب  "فتح" جربيل 
للـ"قد�س"، خالل لقائنا معه 
للوقوف على اآخر تطورات الو�ضع 
ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني ومكت�ضبات 
منظمة التحرير الفل�ضطينية من 
اتفاق اأو�ضلو وحقيقة ما يجري يف 
املفاو�ضات.

تِّم على كل القوى ال�شيا�شية اأن  خ�شو�شية ال�شعب الفل�شطيني تحُ
بقَي بو�شلتها متَّجهة نحو القد�س والهوية والوطن تحُ

حـوار/ امـل خليفة
  رام اللـه - فل�شطـني
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�ملكت�سبات  ُتقيِّمون  كيف  بد�يًة،  �ض: 
�لفل�سطينية  �لتحرير  لـمنظمة  �ل�سيا�سية 

بعد مرور 20 عامًا على �تفاقية �أو�سلو؟
نحن ل ن�ستطيع �أن ُنخِرج �أو�سلو من �ل�سياق 
�لتي  �ملو�سوعية  و�لظروف  �لتاريخي 
فر�ست نف�سها على �لقائد �خلالد �لرئي�ض 
�أبو عمار، �لذي كان م�سكونًا بفكرة �لدولة 
�نهيار  �إىل  �إ�سافة  و�ل�ستقالل  و�لهوية 
ذي  �لعامل  و�نهيار  �ل�سوفييتي  �لحتاد 
�ت خلقت ظروفًا  �لقطَبني. فكل تلك �ملتغريِّ
�لفل�سطيني  �لتعامل  يكون  �أن  �قت�ست 
من  �سيء  وفيه  خمتلف  ب�سكل  �لعامل  مع 
و�حدً�  �سيئًا  قنا  حقَّ �أو�سلو  ويف  �لتجديد. 
�سريك  بوجود  و�لإقر�ر  �لعرت�ف  وهو  �أل 
فل�سطيني كاأحد �لالعبني �لإقليميني وذلك 
ًا يف  �لفل�سطيني منفيَّ �ل�سريك  �أن كان  بعد 
�لإ�سر�ئيلي  �ليمني  ولكنَّ  �لأمريكان.  وعي 
�غتال ر�بني لأنه �عرتف بنا و�أم�سك بزمام 
�أ�سلو  يقتل  �ليمني  بد�أ  ذلك  وبعد  �لأمور، 
ر �ل�سريك �لفل�سطيني. وهنا ل بدَّ من  ويدمِّ
كفل�سطينيني  �أننا  وهي  هامة  نقطة  �إي�ساح 
علينا �ألَّ نبقى �أ�سرى للما�سي، بل يجب �أن 
م�ستقباًل،  ل�سعبنا  ونبني  �حلا�سر،  نعي�ض 
بقدرتنا  مرهون  �مل�ستقبل  هذ�  بناء  ولكنَّ 
�لفل�سطينية  �لدولة  و�إبقاء  �ل�سمود  على 
وعلى  �سعبنا  برنامج  �إز�ء  ونا�سطة  حية 
يتاأتَّى،  لن  وهذ�  و�لدويل،  �لإقليمي  عمقنا 
ق �لوحدة �لوطنية �لفل�سطينية،  ما مل تتحقَّ

وحدًة لالأر�ض و�ل�سعب و�لق�سية و�لقيادة، 
و�عرت�ف  عالقة  له  �سيا�سي  وبربنامج 
هنا  ومن  �لدولية.  �ل�سرعية  بقر�ر�ت 
ف،  يتوقَّ لن  �لجتاه  هذ�  يف  فُجهدنا 
على  حُتتِّم  حولنا  �لإقليمية  و�لتطور�ت 
ى  يت�سنَّ كي  �ملر�جعة  حما�ض  يف  �إخو�ننا 
لذ�  �لقائمة.  نف�ض  يف  معنا  يكونو�  �أن  لهم 
�أخو�ننا يف  �ساحة  موجودة يف  �لآن  فالكرة 
وعلينا  �ملا�سي،  من  باتت  و�أو�سلو  حما�ض، 
�أ�سباب  توفري  كيفية  يف  ر  نفكِّ �أن  �ليوم 
على  �سعبنا  بقاء  و�أ�سباب  ل�سعبنا  �ل�سمود 
و�لت�سدي  بالن�سال  و��ستمر�ره  �أر�سه 
�ساته على �أُ�ُس�ض وطنية  و��ستكمال بناء موؤ�سَّ
لئال تتال�سى �لدولة �لفل�سطينية عن جدول 

�أعمال �لعامل.
�ل�ستيطان  وترية  ��ستمر�ر  ظلِّ  يف  �ض:    

�لإجر�ء�ت  �إىل  �إ�سافة  وت�ساعدها 
وخلق  وتهويد  وتنكيل  قمع  من  �لإ�سر�ئيلية 
�لدولتنَي  فكرة  ماز�لت  هل  و�قع،  �أمر 

قائمة؟
و�جب  �مل�ستقلة عن�سر  �لفل�سطينية  �لدولة 
هذ�  عن  رغمًا  �ل�سر�ع  هذ�  يف  �لوجود 
و�لأمان  بالأمن  ي�ستمتع  لن  �لذي  �لحتالل 
و�ل�ستقر�ر و�ل�سالم ما مل تُقم هذه �لدولة، 
ولن ي�ستمتع بالعرت�ف و�لتطبيع وبالوجود 
�ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي  بقية  على 
باأن  د  توؤكِّ �لتي  �لدولية  �لقر�ر�ت  مبوجب 
��ستيطانه غري �سرعي. فالدولة �لفل�سطينية 
هي �حلل �لوحيد للجميع يف هذه �ملنطقة، 
ولأنها �أ�سبه ما يكون ب�سيفرة جينية خُمتزنة 
فالإ�سر�ئيليون  �لفل�سطينيني،  كافة  لدى 
تهويد  خالل  من  قتلها  لفكرة  ي�سعون 
وتكثيف  �لفل�سطينية،  �لدولة  قلب  �لقد�ض، 
وما  �للتفافية  �لطرق  و�سق  �ل�ستيطان 
�لنا�ض  بالأمنية، و�حل�سار وخنق  ي�سمونها 
للبحث عن حل �إقليمي بال�سر�كة مع �لأردن 
مرفو�ض.  كالم  ذلك  ولكن  م�سر  مع  �أو 
كون بخيار �لدولة �لفل�سطينية  فنحن متم�سِّ
�ل�سر�ع من خالل  و�سرورة حل  �مل�ستقلة، 
فنحن  نف�سه  �لوقت  ويف  �لدولية.  �ل�سرعية 
ونازيًة  فا�سيًة  �إ�سر�ئيليًة  حكومًة  نو�جه 
مُتاِر�ض ما كانت �حلكومات �لفا�سية متار�ُسه 
�ملا�سي،  �لقرن  �أربعينيات  يف  �ليهود  �سد 
�لآن  تعي�ض  �أنها  متاما  تعي  �إ�سر�ئيل  ولكنَّ 

قنا �شيئًا واحدًا اأال وهو  يف اأو�شلو حقَّ
االعرتاف واالإقرار بوجود �شريك فل�شطيني 
كاأحد الالعبني االإقليميني وذلك بعد اأن كان 
ًا يف وعي االأمريكان ال�شريك الفل�شطيني منفيَّ

 ƞǪƛƘǢǭ

الرجوب:
م�شر دولة و�شقيقة كربى 
�شات والأجهزة  لها من املوؤ�شَّ
واجلي�س واملخابرات، وهم 

اأدرى مبن يلعب يف �شاحتهم، 
وهنا اأن�شح جماعة حما�س 

والناطقني با�شمها بالكف عن 
هذه املهاترات والختالقات 

�شد "فتح"
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وماأزق  �سيا�سي  ُعزلة عامليًا ويف ح�سار  يف 
�لإ�سر�ئيلي،  �ملو�طن  لوعي  كّيًا  ل  ي�سكِّ
على  قدرته  �إمكانية  يف  ك  ُي�سكِّ بد�أ  �لذي 
�لروؤو�ض  وعلى  روؤو�ض �حلر�ب  �حلياة على 
�لنووية وبالقوة على �أر��ٍض لي�ست له، وعلى 
�أ�سبح �لعامل يعرتف بوجوده  ح�ساب �سعب 
و�أ�سبح  م�سريه،  تقرير  يف  بحقه  ويعرتف 

على  وقوته  بقدرته  ًا  ُمهمَّ لعبًا 
�إد�رة هذ� �ل�سر�ع من خالل 
�ل�سرعية  لقر�ر�ت  �حرت�مه 
�لدولية، وفهمه مل�سالح �لعامل 
و�ل�ستقر�ر �لإقليمي و�لدويل، 
�لآخر  �لطرف  ر  لتنكُّ و�أي�سا 
بالعدو�ن  و��ستمر�ره  لذلك، 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  على 
لذلك،  �لفل�سطينية.  و�لأر�ض 
جاءت  �لتطور�ت  فهذه 
ق�سيتنا.  ول�سالح  ل�ساحلنا 
عليها  نبني  فنحن  ولهذ� 
ح�سار  ل�ستمر�ر  ونتطلَّع 
�أمام  وتعريته  �لحتالل  هذ� 
�لعامل، لأنه ميثِّل �خلطر على 
وعلى  �لإقليمي،  �ل�ستقر�ر 

من  وهو  �لدولية،  و�مل�سالح  �لعاملي  �ل�سلم 
�لدولية  و�لقيم  و�حلقوق  �لقو�نني  ينتهك 
�لقرن  هذ�  يف  �مل�سلَّمات  من  ُتعترَب  �لتي 

�لذي نعي�سه.
�جلارية  �ملفاو�سات  �أن  تعتقدون  هل  �ض: 
وبرعاية  �لإ�سر�ئيلي  �لطرف  مع  �لآن 
دولة  لقيام  تقود  �أن  �ملمكن  من  �أمريكية، 
مًة  فل�سطينية و�أن تكون مقدِّ

لإنهاء �ل�سر�ع؟
 لالأ�سف هذه �ملفاو�سات 
ي�ستخدمها  ملهاة  هي 
�لأمريكي  �جلانب 
�لعام  �لر�أي  لت�سليل 
وهي  و�لدويل،  �لعربي 
�لإ�سر�ئيليني  تخدم 
وهي  �لوقت،  لك�سب 
ُتعَترب  �آخر  جانب  من 
حمطة �لختبار �لأخرية 
�لإ�سر�ئيلية  للحكومة 
�ختبار  حمطة  و�آخر 
�لأمريكية.  للو�ساطة 
توظيف  علينا  وبر�أيي 
�ملفاو�سات  هذه 
�جلانب  وف�سح  لك�سف 
�لعامل  �أمام  �لإ�سر�ئيلي 
و�أمام �جلانب �لأمريكي 
ر �إذ� ما  �لذي عليه �أن يقرِّ
يرغبون  �لأمريكان  كان 
�لإ�سر�ئيليني  بحماية 
�أم   ،67 �لعام  حدود  يف 
يف  �إ�سر�ئيل  بحماية 
و��ستيطانها  عدو�نها 
للقر�ر�ت  رها  وتنكُّ
�لدولية.  ولل�سرعية 
متثِّل  فاملفاو�سات  لذ� 
لختبار  ًا  حِمكَّ حاليًا 
�لأمريكي،  �جلانب 
ت�سامن  لك�سب  وو�سيلًة 
ق�سيتنا  مع  �لعامل  دول 
وجتنيدها لتقدمي �ملزيد 
لق�سيتنا  �لدعم  من 

�سدق  مدى  و�ختبار  �إ�سر�ئيل  وملحا�سرة 
�جلانب �لأمريكي، يف نف�ض �لوقت.

�ض: ما هو �لربنامج �لذي تعمل عليه حركة 
"فتح" لتعزيز �سمود �ل�سعب �لفل�سطيني يف 

هذه �ملرحلة؟   
�ملحاور،  من  جمموعة  �سمن  نعمل  نحن 
�أولها ��ستنها�ض حركة "فتح" وتوفري كافة 
و�لقدرة  و�لتما�سك  و�لوحدة  �لقوة  �أ�سباب 
مًة لالإيقاع �لتنظيمي  على �إبقاء "فتح" م�سمِّ
لل�سعب  �ملقاوم  �ل�سيا�سي  �لوطني  �لن�سايل 
حركة  باأن  مقتنعني  زلنا  وما  �لفل�سطيني، 
م�سروع  لجناز  وم�سلحة  �سرورة  "فتح" 
�لثاين  �ملحور  ا  �أمَّ �لدولة.  وم�سروع  ر  �لتحرُّ
�جلهد  مو��سلة  يف  فيكمن  �لربنامج،  يف 
لجناز �لوحدة �لوطنية على �أر�سية برنامج 
د. ومن هنا ناأمل من �إخو�ننا  �سيا�سي موحَّ
يف حما�ض �أن ي�ستخل�سو� �لعرب، و�أن يعلنو� 
عن فك �رتباطهم بحركة �لإخو�ن �مل�سلمني 
وم�ساريعها.  �أهد�فها  لها  �لتي  �لعاملية 
فخ�سو�سية �ل�سعب �لفل�سطيني حُتتِّم على 
كل �لقوى �ل�سيا�سية �أن ُتبقَي بو�سلتها متَّجهة 
وبالتايل،  و�لوطن.  و�لهوية  �لقد�ض  نحو 
�أعلنت حما�ض عن فك هذ� �لرتباط  فاإذ� 
ت بفكرة �لهوية  مع �لإخو�ن �مل�سلمني، و�أقرَّ
مع  �سر�عنا  و�أن  �لفل�سطينية،  �لوطنية 
�لحتالل هو �سر�ع وطني يحتاج لكل �جلهود 
�أق�سى  �إىل  �ليمني  �أق�سى  من  و�لقوى 
علمانيني  �لفل�سطيني  �لكل  و�إىل  �لي�سار 
وم�سيحيني وم�سلمني، فعندها فقط �سيكون 
هناك جمال للوحدة، �لتي �ستكون �ل�سر�كة 
�لقوى ومن خالل  مو�زين  ة عن  فيها معربِّ
�سندوق �لقرت�ع. وبالن�سبة للمحور �لثالث 
للربنامج، فهو يتمثَّل مبو��سلة بذل �جلهود 
�إ�سر�ئيل  ملحا�سرة  �لدولية  �ملنابر  كل  يف 
كان  ـا  ولـمَّ و�لعدو�ن.  �لحتالل  وحما�سرة 
لنا  بالن�سبة  �لت�سادم  نقطة  �ل�ستيطان 
ق�سيتنا  عنو�ن  �سنعتربه  فنحن  وللعامل، 
باجتاه  ما�سون  ونحن  �لقادمة،  للمعركة 
�إىل  ن�سل  حتى  �لدولية  �سات  �ملوؤ�سَّ جميع 
يبقى  و�أخريً�،  �لدولية.  �جلنايات  حمكمة 
لتعزيز  �حلركة  برنامج  من  �لر�بع  �ملحور 

الرجوب: علينا 
ر يف  اليوم اأن نفكِّ

كيفية توفري اأ�شباب 
ال�شمود ل�شعبنا 

واأ�شباب بقاء �شعبنا 
على اأر�شه وا�شتمراره 

بالن�شال والت�شدي 
وا�شتكمال بناء 

�شاته على اأُ�ُش�س  موؤ�شَّ
وطنية لئال تتال�شى 
الدولة الفل�شطينية 

عن جدول اأعمال 
العامل
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جدي  بحو�ر  �لبدء  وهو  �سعبنا  �سمود 
وفعلي وجذري لتفعيل �ملقاومة �ل�سعبية بكل 
�أ�سكالها، ومبا ي�سمن وجود درجة عالية من 
و�لجتماعي  و�ل�سيا�سي  �جلغر�يف  �ل�سمول 
ج ب�سرورة فك  لكل �ل�سعب �لفل�سطيني ليتوَّ

كافة �لعالقات بيننا وبني هذ� �لحتالل.
د  وتعدُّ �للقاء�ت  كرثة  من  بالرغم  �ض: 
ق بعد،  �لتفاقات �إل �أن �مل�ساحلة مل تتحقَّ

فلماذ�؟
ل يوجد وحدة قيادة لدى حما�ض ول وحدة 
�سادقني  �أنا�ض  وجود  من  بالرغم  موقف 
�لوطنية.  �مل�ساحلة  حتقيق  يريدون  فيها 
فرغم وجود �جتاه وطني يف حما�ض، ولكنه 
وهنا  فيها.  �لغالب  �لجتاه  لي�ض  لالأ�سف 
�أنه ل يجوز حلما�ض  �إىل  ه  �أُنوِّ �أن  بدَّ من  ل 
�حلبال  جميع  على  لعبها  يف  �ل�ستمر�ر 
فالذي  �سوريا.  �سد  ومرة  �سوريا  مع  مرة 
ح�سل بني حما�ض و�لرئي�ض مر�سي وم�سر 
ل�سنا  نا  لأنَّ كليًا،  "فتح"  وترف�سه  يجوز  ل 
طرفًا يف م�سر ول عالقة لفل�سطني بال�ساأن 
و�ل�سعب  قادرة  فم�سر  �مل�سري.  �لد�خلي 
وقادر  ممثليه  �ختيار  على  قادر  �مل�سري 
خيارهم  نحرتم  ونحن  رئي�سه  �ختيار  على 
و�أخطاأت  �أخطاأت  ولكنَّ حما�ض  مهما كان. 
كان  �إذ�  مل�سر  �لعتذ�ر  وعليها  و�أخطاأت 
حقيقًة  �مل�سريني  ِقَبل  من  عنهم  قيل  ما 

وو�قعًا، ول يجوز �أن تبقى حما�ض تتهم فتح 
فم�سر  �سدهم.  �مل�سريني  حتِر�ض  باأنها 
�سات  �ملوؤ�سَّ من  لها  كربى  و�سقيقة  دولة 
و�لأجهزة و�جلي�ض و�ملخابر�ت، وهم �أدرى 
مبن يلعب يف �ساحتهم، وهنا �أن�سح جماعة 
عن  بالكف  با�سمها  و�لناطقني  حما�ض 
"فتح".  �سد  و�لختالقات  �ملهاتر�ت  هذه 
م�سكلتنا  �أن  ين�سو�  �ألَّ  فعلى �جلميع  كذلك 
�سد  و�لعدو�ن  و�ل�ستيطان  �لحتالل  مع 
ل  �لتدخُّ عدم  علينا  ينبغي  و�أنه  �سعبنا، 
ى  نتمنَّ ولكننا  �لعربية.  �لدول  �سوؤون  يف 
�ل�ستقر�ر و�ل�سالم جلميع �سعوب �ملنطقة، 
ونتاأمل  �سوريا  يف  يجري  ملا  نتاأمل  ونحن 
و�ل�سعب  �ل�سقيق  �ل�سوري  �ل�سعب  لعذ�بات 

لها  �ض  يتعرَّ �لتي  ولل�سغوطات  �مل�سري، 
ما  بقدر  لأنَّه  �لعظيم،  �مل�سري  �جلي�ض 
ت�ستمر هذه �لفو�سى، فاإنها ت�سب ل�سالح 
فال  وبالتايل،  �لإ�سر�ئيلي.  �لحتالل 
�أكرر  لذ�  ذلك.  يف  طرفًا  نكون  �أن  يجب 
�أن  عليكم  باأنه  حما�ض  يف  لإخو�ننا  و�أقول 
�لتي  و�لأطر�ف  معركتكم  ماهية  رو�  تقرِّ
فمعركة  و�سدهم.  معهم  �ستخو�سونها 
�ل�سعب �لفل�سطيني مع �لحتالل وهي معركة 
لها عالقة  ولي�ست معركة  و��ستقالل  حرية 
بن�سر �لدين. ونحن م�سلمون حمافظون ول 
�ل�سعب  يعلِّمو�  لكي  مرتزقة  نريد جمموعة 
لذلك  ويجاهد.  ينا�سل  كيف  �لفل�سطيني 
�أنَّها  د  و�أوؤكِّ نف�سها،  مر�جعة  حما�ض  فعلى 
�ستجد حركة "فتح" مالقية لها يف �لطريق. 
لل�سرعية  ج�سرً�  تكون  لأن  جاهزة  ففتح 
برنامج  �أر�سية  وعلى  و�لدولية  �لإقليمية 
�ل�سرعية  بقر�ر�ت  ن�سايل مرتبط  �سيا�سي 
�لدولية وبالتز�مات منظمة �لتحرير باجتاه 
�ل�ستقر�ر �لإقليمي و�ل�سلم �لدويل، و�أي�سا 
كفى  وكفى  �لقرت�ع،  �سندوق  عن  تعبريً� 
كان  �لذي  و�لنقالب  �لنق�سام  لهذ�  كفى 
عارً�، لي�ض �أكرب منه �إل �لعمل على تكري�سه. 
لأنَّ   عندنا،  ولي�ست  حما�ض  عند  فامل�سكلة 
�أن  و�آمل  م�ستقلَّة  و�إر�دتها  "فتح"  قر�ر�ت 

تعي حما�ض ذلك.

الرجوب:اإ�شرائيل تعي 
متاما اأنها تعي�س الآن يف 

ُعزلة عامليًا ويف ح�شار �شيا�شي 
ل كّيًا لوعي املواطن  وماأزق ي�شكِّ
ك  الإ�شرائيلي، الذي بداأ ُي�شكِّ
يف اإمكانية قدرته على احلياة 

على روؤو�س احلراب وعلى 
الروؤو�س النووية وبالقوة على 

اأرا�ٍس لي�شت له
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Ǫǭ بة لالأرا�ضي كُثَ احلديث يف االآونة االأخرية عن �ضبط ال�ضلع واملواد الفا�ضدة واملنتهية ال�ضالحية وعن ال�ضلع املهرَّ

الفل�ضطينية، رغم وجود الرقابة على املعابر احلدودية. وُيعترَب جهاز ال�ضابطة اجلمركية اجلهاز الرئي�س املناط به 
ب اجلمركي وال�ضريبي وقمعه و�ضبطه  هذه املهمة مبوجب الن�ضو�س الت�ضريعية النافذة ملكافحة التهريب والتهرُّ
على احلدود وعلى امتداد االأرا�ضي الفل�ضطينية ويف املوانئ الربية والبحرية واجلوية. كما يقوم من خالل ممار�ضة 
اأو  الر�ضوم  ب من  التهرُّ التي ت�ضتهدف  البيانات واملعامالت اجلمركية بقمع املخالفات  الرقابة اجلمركية وتدقيق 
جتاوز االأنظمة والقوانني النافذة. اإال اأن تهريب الب�ضائع وال�ضلع واملنتجات مبختلف اأ�ضنافها واأنواعها يتم عرب 
بني من التحايل  ن بع�س املهرِّ دة اجلن�ضيات، باالإ�ضافة اإىل متكُّ طرق و�ضبكات تهريب منظمة، واأحياناً �ضبكات متعدِّ
املعابر  على  االخت�ضا�س  ذات  االأخرى  واجلهات  امل�ضتهلك  وحماية  اجلمركية  ال�ضابطة  ومراقبة  عمل  اآلية  على 

احلدودية بوا�ضطة التهريب الفردي. 
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دور ال�شابطة اجلمركية الفل�شطينية 
�ل�سفة  يف  �جلمركية  �ل�سابطة  جهاز  قائد  يلفت 
�لتُّجار  بع�ض  �أن  �إىل  ديو�ن  غالب  �لعقيد  �لغربية 
يبلغ وز�رة �لقت�ساد �لوطني عن ت�سلُّمه �سحنة من 
�خلارج،  من  ��ستري�دها  مت  �لتي  �لغذ�ئية،  �ملو�د 
عند  ولكنَّ  م�ستودعاته،  يف  بتخزينها  قام  و�أنه 
�أنها  يتبنيَّ  �ملخترب�ت،  يف  منها  عينات  فح�ض 
�أن  من  بالرغم  �لب�سري  لال�ستخد�م  �ساحلة  غري 
ينتهي  �لّتجارية  �لعالمة  وفق  �سالحيتها  تاريخ 
عليها،  ز  للتحرُّ يوؤدي  �لذي  �لأمر   ،2016 عام  يف 

وم�سادرتها متهيدً� لإتالفها.
دين  و�ملورِّ �لتُّجار  جميع  ديو�ن  �لعقيد  وينا�سد 
�سرورة توخي �حلر�ض و�إتباع �لإجر�ء�ت �لر�سمية 
ه �إىل ذوي  مو�سحًا قوله: "يجب على �لتُّجار �لتوجُّ
�لخت�سا�ض و�إ�سعارهم بالب�سائع �لتي ي�ستوردونها 
�أو يت�سلَّمونها، حتى تقوم تلك �جلهات بالإجر�ء�ت 
�ملو��سفة  مع  ومطابقتها  فح�سها  من  �لالزمة 
�لقيام  قبل  �سالمتها  من  د  للتاأكُّ �لفل�سطينية 
�لإ�سر�ئيلي  �جلانب  �أن  خا�سًة  وبيعها،  بت�سويقها 
من  �مل�ستوَردة  �لغذ�ئية  للمنتجات  �أهمية  ُيويل  ل 
وي�سيف:  �لفل�سطينية".  وللمناطق  لل�سوق  �خلارج 
لبناء  و�حد  خندق  يف  و�لتاجر  نحن  �أنا  د  "�أوؤكِّ
جمتمع �سليم و�قت�سادي قوي. ولكنني �أي�سًا �أنا�سد 
ه �إىل جهات  �ملو�طنني وخا�سة ربات �لبيوت بالتوجُّ
�أي  �ل�سلطة �لوطنية لإبالغها عن  �لخت�سا�ض يف 
خلل يكت�سفونه يف �ملو�د �لغذ�ئية و�ملنظفات �أو �أي 

�سلعة مهما كان نوعها".

الجنازات
و�لتقليد  �لتهريب  ظاهرة  �نت�سار  من  وبالرغم 

�ل�سوق  يف  �لّتجاري  و"�لتدلي�ض"  و�لتزوير 
ن  �إىل متكُّ �لعقيد ديو�ن يلفت  �أن  �إل  �لفل�سطينية، 
�ل�سابطة �جلمركية �إىل حد ما من تنظيم �ل�سوق 
ب و�لتهريب، وحماية �لتاجر  �لفل�سطيني من �لتهرُّ
�مللتزم، و�ملنَتج �لفل�سطيني، وت�سجيل عدد كبري من 
�لتُّجار يف �سريبة �لدخل �مل�سافة، وزيادة �إير�د�ت 
و�لعمل �جلاد  �لوطني،  �لقت�ساد  �لدولة، وحماية 
�ملنح  عن  للتعوي�ض  �لذ�ت  على  �لعتماد  على 
و�لهبات �لتي لن ي�ستمر �سخها طوياًل �إىل خزينة 
�لفل�سطيني  �ملز�رع  حماية  جانب  �إىل  �ل�سلطة، 
ذوي  مع  مميَّزة  عالقة  وبناء  �لدو�جن،  ومربي 
و�لزر�عة  �لوطني  �لقت�ساد  وخا�سة  �لخت�سا�ض 

و�ل�سحة و�ملالية و�ملحافظات.
وحول �آلية عمل �ل�سابطة �جلمركية ي�سرح �لعقيد 
نا بالتعاون مع �لأجهزة  ديو�ن �لعملية قائاًل: "متكَّ
بالذكر  و�أخ�ض  �لعالقة،  ذ�ت  و�لوز�ر�ت  �لأمنية 
و�لزر�عة  و�ل�سحة  �لوطني  �لقت�ساد  وز�رة 
وتكنولوجيا  و�لت�سالت  و�لإعالم  و�لثقافة 
�ملعلومات، من تنظيم �ل�سوق �لفل�سطينية كٌل �سمن 
�سه، بحيُث �أنه يف حال ت�سلُّمنا �أي �إ�سعار �أو  تخ�سُّ
بوجود  و�لأفر�د  �سات  و�ملوؤ�سَّ �لوز�ر�ت  من  بالغ 
�سحنات تهريب �سو�ء �أكانت ل تخ�سع للمو��سفات 
نقوم  فاإننا  �ل�سالحية،  منتهية  �أم  �لفل�سطينية، 
ك فورً� ومر�قبتها و�سبطها وت�سليمها لذوي  بالتحرُّ
�لخت�سا�ض. ونحن نعترب �سباط و�أفر�د �ل�سابطة 
رة  �ملت�سرِّ �ل�سركات  لدى  موظفني  �جلمركية 
�سوقنا  حماية  وبالتايل  حلمايتها  معها  يتعاونون 

و�قت�سادنا من �لتزوير و�لتقليد و�لتهريب". 
�مل�ستهلك ما بني �ل�سلع �لفا�سدة و�لأزمة �خلانقة

�أمره  من  حرية  يف  �لفل�سطيني  �ملو�طن  يعي�ض 

�لفا�سدة  �لب�سائع  بع�ض  ك�سف  �سعوبة  بني  ما 
تدفع  �لتي  عمومًا،  �لقت�سادية،  �لأزمة  بني  وما 
�لنظر  بغ�ض  ثمنًا  �لأرخ�ض  �ل�سلع  ل�سر�ء  �لبع�ض 
عنبتاوي:  �أن�ض  �ملو�طن  يقول  حيُث  جودتها،  عن 
"�أكرَثُ ما �أهتم له عند �سر�ء �أي �سلعة هما �جلودة 
و�لطعم �إذ� كانت �ل�سلعة غذ�ًء، ولكنَّ �لرقابة على 
معدومة،  تكون  تكاد  �ساتنا  موؤ�سَّ ِقَبل  من  �جلودة 
فقد ح�سل معي ولأكرَثِ من مرة �أن ��سرتيُت مو�د 
�ل�سالحية  ومنتهية  فا�سدة  �أنها  �كت�سفُت  غذ�ئية 
بعد تذوُّقها، ما ��سطرين للعودة للمحل  و�ل�سجار 
مع �ساحبه لإعادتها، في�سطر لذلك حتى ل تكرب 
وعادة  لطات،  �ل�سُّ عنه  �أبلِّغ  �أن  ولتجنُّب  �مل�سكلة 
�أو  جارك  يكون  �ملحل  �ساحب  لأن  �لتبليغ  يتم  ل 
�أن  علينا  �ل�سعب  من  �أنه  �أقول  وهنا  �سديقك. 
�لنظر  مبجرد  وتقييمها  �ملو�د  �سالحية  د  نحدِّ
و��سح،  غري  �لنتهاء  تاريخ  يكون  عندما  �أو  �إليها 
حيُث �أن هناك �سلعًا تكون مغلَّفة وُمغلقة ول ميكن 
ك�سف �سالحيتها �إل من خالل فتحها لال�ستعمال، 
لذلك ل بدَّ من تفعيل دور �لرقابة على �لتُّجار وعلى 
�ل�سلع �مل�ستوردة و�ملنتجة حملِّيًا و�أن تكون �لرقابة 

م�ستمرة وب�سكل دوري".

املحاكم الفل�شطينية املُخت�شة
حمكمة  �إن�ساء  �أن  ديو�ن  �لعقيد  �عترب  جانبه  من 
�لأهمية  بالغة  ُيعدُّ خطوة  �ملجال  خُمت�سة يف هذ� 
ملحاربة مثل هذ� �لنوع من �جلر�ئم ��ستنادً� للقانون 
خالل  جنحت  �جلمركية  �ل�سابطة  �أن  مو�سحًا 
ى لرت�جع ملحوظ  �لأعو�م �ملا�سية يف عملها مما �أدَّ
ومنتوجات  رة  �ملزوَّ �ملنتوجات  تهريب  عمليات  يف 
لفتًا  �ل�سابقة،  �ل�سنو�ت  مع  مقارنة  �مل�ستوطنات 

امل خليفة/ رام اهلل - فل�سطني

ƝƴƽƘǞǩƗ ǔƕƘǊƜǩƗ
ƞǾǲǾǎƾǪǞǩƗ ǟƗǸƽȅƗ Ǽǝ 
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تنفيذ  يف  ي�ساعد  خمت�سة  حماكم  �إن�ساء  �أن  �إىل 
دون  ومعاقبتهم  �ملتورطني  ومالحقة  �لقانون 

�لنتظار لفرت�ت طويلة حتى تتم حماكمتهم.
ديو�ن من خماطر  �لعقيد  ر  �ل�سياق حذَّ نف�ض  ويف 
ومنتجات  رة  �ملزوَّ �ملنتجات  هذه  مع  �لتعامل 
دً� يف  �مل�ستوطنات ملا لها من خماطر عديدة، موؤكِّ
�لوقت ذ�ته �أهمية دعم جهاز �ل�سابطة �جلمركية 
للمالحقة  �أفر�ده  �ض  تعرُّ ظل  يف  خا�سة  عمله  يف 
من ِقَبل �سلطات �لحتالل، كما حدث يف حمافظة 

و�أردف:  �سابق  وقت  يف  �سلفيت 
"�لحتالل يعمل على �إعاقة عمل 
على  �ملناطق  بع�ض  يف  �ل�سابطة 
�لرغم من عدم وجود تن�سيق مع 
يف  �إل  �ملجال  هذ�  يف  �لحتالل 
بع�ض �لق�سايا �ملوجبة لوجود مثل 
ق م�سلحة  هذ� �لتن�سيق مبا يحقِّ
حيُث  عنه،  �ملخاطر  ودرء  �سعبنا 
�أن مهام �جلهاز تكُمن يف �لرقابة 
�ل�سر�ئب  وحت�سيل  تقدير  على 
�لأخرى على  و�لعو�ئد  �جلمركية 
�خلارج  من  �لو�ردة  �لب�سائع 
ت�سديرها،  ير�د  �لتي  وتلك 
�ملمنوعة  �لب�سائع  على  و�لرقابة 
و�ملحظورة بالنيابة عن �لوحد�ت 
وتقوم  �حلكومية،  �سات  و�ملوؤ�سَّ
بالرقابة  �جلمركية  �ل�سابطة 
�سو�ء  �ملحظورة  �لب�سائع  على 
�أكانت و�ردة �أم �سادرة، ول ُي�سَمح 

با�ستري�د �لب�سائع �ملحظورة �إل مبوجب تر�خي�ض 
�سات �حلكومية �ملعنية". ت�سدر عن �ملوؤ�سَّ

ُيذَكر �أن �ل�سابطة �جلمركية تقوم بحماية �لآد�ب 
�لبالد عن طريق  و�أمن  و�ملعتقد�ت  و�لقيم  �لعامة 
مر�قبة و�سبط عمليات تهريب �ملخدر�ت و�لأ�سلحة 
و�لذخائر، �إ�سافًة �إىل �ل�سور و�لأفالم و�لأ�سرطة 
حقوق  جانب  �إىل  �لفا�سحة،  و�لكتب  و�ملن�سور�ت 
�لطبع  حقوق  وحماية  لة  �مل�سجَّ �لّتجارية  �لعالمة 

و�لتاأليف.

حماية امل�شتهلك والقت�شاد 
الوطني

حماية  عام  مدير  د  �أكَّ بدوره 
�لقت�ساد  وز�رة  يف  �مل�ستهلك 
كبها  عمر  �ملهند�ض  �لوطني 
�ملنَتج  حماية  يف  �إد�رته  دور 
�لفل�سطيني  و�مل�ستهِلك  �لوطني 
�لإد�رة  لدى  خطة  خالل  من 
تعمل  �مل�ستهلك  حلماية  �لعامة 
على تطبيقها ب�سكل دوري، ويتم 
�لـُمـعطيات  ح�سب  تطويرها 
وثيق  تعاون  و�سمن  و�لتطوُّر�ت، 
�سات من �ل�سابطة  مع بقية �ملوؤ�سَّ
�لعامة  و�لنيابة  �جلمركية 
لها  �لتي  �لقت�سادية  للجر�ئم 
ومتابعة  �لتحقيق  يف  كبري  دور 
�ملخالفني، وكذلك وز�رة �ل�سحة 
وبقية موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين. 

العقيد غالب ديوان:
د اأنا نحن  اأوؤكِّ

والتاجر يف خندق 
واحد لبناء جمتمع 

�شليم واقت�شادي 
قوي. ولكنني اأي�شًا 

اأنا�شد املواطنني 
وخا�شة ربات 

ه اإىل  البيوت بالتوجُّ
جهات الخت�شا�س 

يف ال�شلطة الوطنية 
لإبالغها عن اأي خلل 
يكت�شفونه يف املواد 

الغذائية واملنظفات 
اأو اأي �شلعة مهما كان 

نوعها

رمزي عودة
بع�س التُّجار ي�شتورد ب�شائع 

فا�شدة وتالفة اأو �شارفت 
�شالحيتها على النتهاء من 
امل�شتوطنات، فتكون باأ�شعار 

زهيدة ُيغري بها التاجر الزبائن 
وخ�شو�شًا يف ظل الأزمة املالية 

التي منر بها منذ فرتة

�مل�ستهلك  حماية  كاإد�رة  "وجودنا  كبها:  وي�سيف 
�ملو�طن  حلماية  هو  �لوطني  �لقت�ساد  وز�رة  يف 
ع للدفاع  �لفل�سطيني، وقانون حماية �مل�ستهلك ُو�سِ
بيئة  يف  للعي�ض  �لفل�سطيني  �ملو�طن  حقوق  عن 
�آمنة ونظيفة، ول�سر�ء و�قتناء �سلع وفق مو��سفات 
�لتي  �حلقوق  وهذه  �سحية،  ومعايري  فل�سطينية 
حيُث  مهامنا،  �سلب  يف  هي  حتقيقها  على  نعمل 
نقوم برفع كفاءة عمل �لطو�قم �لعاملة معنا من 
خالل �لدور�ت و�لتدريب و�لإر�ساد، وهنا ياأتي دور 
و�لتعاون مع هذه �لطو�قم.  �لرقابة  �مل�ستهلك يف 
لذ� فعلى �ملو�طن عندما ي�سعر بالريبة من �سنف 
لل�سروط  مطابقة  غري  �سلعة  �أو  معني  غذ�ئي 
لكي  بذلك،  �ملخت�سة  �جلهات  �إبالغ  �ل�سحية، 
وموقعًا  مبا�سرً�  لنا خطًا  �أن  بدورها، حيث  تقوم 

�لكرتونيًا خا�سًا حلماية �مل�ستهلك".

وعي املواطن وامل�شتهلك اأوًل
للمو�طن  و�لإر�ساد  �ملعرفة  ون�سر  �لتوعية 
هي  �ملدين  �ملجتمع  وملوؤ�س�سات  �لفل�سطيني 
يو�سح  �لـُمنطَلق  هذ�  ومن  �لعمل  يف  �لأ�سا�ض 
"�ملو�طن �لو�عي هو �حللقة �لأوىل يف ن�سر  كبها 
�أن  يدرك  حني  فهو  �مل�ستهلك،  حماية  وتطبيق 
�سالحيتها  يف  �سك  هناك  يكون  قد  �ل�سلعة  هذه 
لن يقدم على �سر�ئها، وحني يقوم بالتبليغ عنها 
ففي  �مل�ستهلكني.  من  غريه  حماية  يف  ُي�سهم 
ِقَبل  من  عنها  �لتبليغ  متَّ  �لتي  �حلالت  من  كثري 
�ملو�طنني، قادت هذه �ل�سكاوى للك�سف عن مئات 
�سحبها  مت  �لتي  �لفا�سدة،  �لب�سائع  من  �لأطنان 
من  �مل�ستهلكني  وحماية  و�إتالفها  �لأ�سو�ق  من 
�أ�سحاب �ملحالت و�لب�سائع  �أنَّ  �أ�سر�رها. ورغم 
باملح�سلة  هم  ولكنَّ وجودنا  من  �أحيانا  ميتِع�سون 
نحملها.  �لتي  �لر�سالة  وقد�سية  �أهمية  يدركون 
يكونون  قد  لأنهم  على حقهم  نحافظ  �أوًل  فنحن 
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�سلعًا  ي�ستخدمون  �أنهم  حيُث  غنب،  حتت  و�قعني 
من  �ل�سحية  و�ملو��سفات  لل�سروط  مطابقة  غري 
على  باحلفاظ  دورنا  ياأتي  وهنا  علمهم،  غري 
تدخل  �سلعة  لأي  و�ملو��سفات  �ل�سحية  �ل�سروط 
من  �لتخلُّ�ض  وكذلك  �لفل�سطينية،  �لأر��سي 
�لب�سائع �لفا�سدة و�ملخالفة بطرق �سليمة و�سحية 
نحافظ من خاللها على بيئتنا �لفل�سطينية، حيُث 
�لبيئة  على  �سلبًا  ر  وتوؤثِّ تتحلَّل  ل  �ل�سلع  بع�ض  �أن 
ب�سكل  �إتالفها  يتم  �إذ� مل  �لطبيعية  �ملو�رد  وعلى 

�سحيح".

وجهة نظر التاجر
ح   رمزي عودة �ساحب حمم�ض للمك�سر�ت يو�سّ
ا �أن �لب�سائع �لفا�سدة بد�أت يف  ر�أيه بالقول: "�إمَّ
بد�أ  �لإعالم  �أن  �أو  �لأخرية،  �لفرتة  يف  �لزدياد 
ن�سمع  نكن  مل  فنحن  �أكرب.  ب�سكل  عليها  يركز 

�لب�سائع  عن  �لك�سف  عن 
قبل.  من  و�لفا�سدة  �لتالفة 
ن�سعر  بد�أنا  فرتة  منذ  وكذلك 
�سات  �ملوؤ�سَّ من  �لرقابة  بدور 
�ل�سابطة  وخ�سو�سًا  �لر�سمية 
�لقت�ساد  ووز�رة  �جلمركية 
و�ألحظ  �مل�ستهلك.  وحماية 
ت�ساأل  �أ�سبحت  �لنا�ض  �أن  �لآن 
�ض �لب�ساعة ب�سكل �أكرب  وتتفحَّ
�إىل  يعود  و�ل�سبب  �ل�سابق،  من 
�أن بع�ض �لتُّجار ي�ستورد ب�سائع 
�سارفت  �أو  وتالفة  فا�سدة 
من  �لنتهاء  على  �سالحيتها 
باأ�سعار  فتكون  �مل�ستوطنات، 
�لتاجر  بها  ُيغري  زهيدة 
ظل  يف  وخ�سو�سًا  �لزبائن 
�لأزمة �ملالية �لتي منر بها منذ 

فرتة، ونتيجة ل�سيق �لأحو�ل يلجاأ �لنا�ض للب�سائع 
و�ل�سالحية.  للجودة  �لنتباه  دون  �لرخي�سة 
 20 �إىل  ي�سل  �للوز  كيلو  �سعر  �ملثال  �سبيل  فعلى 
دولر�ت،   6 يتجاوز  فال  منه  �لفا�سد  ا  �أمَّ دولرً�، 
�لنا�ض لالأرخ�ض. لذ� على �جلهات  ولذلك ليجاأ 
�حلدودية  �ملنافذ  على  �لرقابة  زيادة  �لـُمخت�سة 
�ملناطق  و�مل�ستوردين وخ�سو�سًا يف  �لتُّجار  وعلى 
�أن  �مل�ستهلك  وعلى  �مل�ستوطنات،  من  �لقريبة 
من  د  ويتاأكَّ �سر�ئها  قبل  �لب�سائع  �ض  يتفحَّ
ب�سائعه،  ي�سرتي  �أين  من  يعرف  و�أن  �سالحيتها 

اأن�س عنبتاوي
ح�شل معي ولأكَثِ 
من مرة اأن ا�شرتيُت 

مواد غذائية اكت�شفُت 
اأنها فا�شدة ومنتهية 

ال�شالحية بعد 
قها، ما ا�شطرين  تذوُّ

للعودة للمحل  
وال�شجار مع �شاحبه 

لإعادتها، في�شطر 
لذلك حتى ل تكرب 
ب اأن  امل�شكلة ولتجنُّ
لطات اأبلِّغ عنه ال�شُّ

�إ�سافًة  "�لب�سطات"،  ويتجنَّب 
�لرخي�سة  للب�سائع  �لتنبُّه  �إىل 
منتهية  تكون  �لأغلب  يف  لأنها 

�ل�سالحية". 

اخُلطط وت�شل�ُشل العمل 
حماية  �إد�رة  وتقوم  هذ� 
�ملهام  من  بالعديد  �مل�ستهلك 
يو�سحها  معدة  خطة  �سمن 
خطتنا  ن  "تت�سمَّ قائال:  كبها 
�لتفتي�سية  باجلولت  �لقيام 
مة  �ملقدَّ �ل�سكاوى  ومتابعة 
ت  متَّ فقد  �ملو�طنني.  ِقَبل  من 
بد�ية  منذ  �سكوى   394 متابعة 
مبا  وقمنا  �حلايل،  �لعامل 
للمحال  زيارة  �لـ3920  يقارب 
متَّ  كما  �لفل�سطينية.  �لأر��سي  �سمن  �ملختلفة 
�ملخالفني  بحق  و��ستدعاًء  �إخطارً�   4471 �إ�سد�ر 
لت�سويب �أو�ساعهم، و�نتقلنا يف �لعمل من متابعة 
�لفح�ض  �إىل  و�سوًل  لل�سلعة  �لتعريفية  �لبطاقة 
�أن ذلك كثري� ما  �لعيني و�ملخربي لل�سلعة، حيُث 
و�ل�سلع  �لب�سائع  يف  و�لتلف  �خللل  لك�سف  يقوُدنا 
حيث  ومن  �ملظهر  حيث  من  �سليمة  تكون  �لتي 
قد  �ملخربي  �لفح�ض  ولكنَّ  �لتعريفية،  �لبطاقة 
�لظاهر  غري  و�لتلف  �خللل  وُيبنيِّ  �لعك�ض  يثبت 
خمتَلف  ُتتاِبع  عاملة  فنية  جلان  وهناك  للعيان.  

نة من كافة  �ل�سلع، �إىل جانب �للجنة �لفنية، �ملكوَّ
ب�سائع  �لعالقة، �خلا�سة مبكافحة  �جلهات ذ�ت 

�مل�ستوطنات �لإ�سر�ئيلية.
�ملجل�ض  �إن�ساء  رً�  موؤخَّ مت  فقد  ثانية،  جهة  من 
ج�سم  مبثابة  وهو  �مل�ستهلك،  حلماية  �لفل�سطيني 
د�عم لنا يف �لقر�ر�ت �لفنية و�للوج�ستية، وهناك 
جعلها  �أي  "�أمتتة"،  يف  متمثِّل  جديد  �إجر�ء 
بحيث  �مل�ستهلك  حماية  �إجر�ء�ت  �لكرتونية، 
�جلهاز  ��ستخد�م  خالل  من  �ملو�طن  ي�ستطيع 
بذلك  وتبليغنا  �مل�سبوهة  �ل�سلع  ت�سوير  �لنّقال 
�لإجر�ء  لتخاذ  �لكادر  جميع  على  �لتعميم  ليتم 

�لالزم".

املعيقات وال�شعوبات
وتد�خل  �لو�قع  �أر�ض  على  �لأمر  ل�سعوبة  نتيجًة 
�لإ�سر�ئيلي،  �جلانب  مع  �لفل�سطينية  �لأر��سي 
�لفل�سطينية  �لأجهزة  عجز  �أحد  على  يخفى  ل 
ب�سبب  يجب  كما  عملها  �أد�ء  عن  �لعالقة  ذ�ت 
�لأر��سي  تق�سيم  يف  تتمثَّل  �لتي  �ل�سعوبات 
خمازن  ووجود   ،"A،B،C" �إىل  �لفل�سطينية 
خارج  تقع  �لتي  �ملناطق  يف  �لتُّجار  وم�ستودعات 
تد�خل  �إىل  بالإ�سافة  �لأجهزة،  هذه  عمل  نطاق 
�لفل�سطينية،  �لأر��سي  من  وقربها  �مل�ستوطنات 
جانب  �إىل  هذ�  �ملعابر،  على  �ل�سيطرة  وعدم 
�ملعوقات �لد�خلية، من قلة �ل�سيار�ت و�لتد�خل يف 

�لعمل و�ل�سالحيات بني �لوز�ر�ت.
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اأبناء فتح رهن العتقالت احلم�شاوية
د" �أو �لقائمني  رغم �أن حركة "فتح" �أعلنت يف �أكرث من منا�سبة �أن ل عالقة لها بحركة "مترُّ
دت من �إجر�ء�تها �لأمنية بالقطاع، فكان �سحيتها �لأوىل  عليها، �إل �أن �أجهزة �أمن حما�ض، �سعَّ
"فتح" ُجّل  �أبناء  من  �ملئات  يق�سي  و��ستدعاء،  �عتقال  بني  وما  "فتح".  �أبناء حركة  و�لأخرية 
�سون  د"، حيُث يتعرَّ �أيامهم يف مقر�ت حما�ض �لأمنية من �سمال �لقطاع حتى جنوبه، بتهمة "مترُّ

لال�ستجو�ب و�ل�سبح و�لتعذيب و�سط �سمت �إعالمي وف�سائلي مريب و�أكرث من لفت.
للـ"قد�ض":  "فتح"  حركة  كو�در  �أحد  قال  �لأخرية  �لعتقالت  مع  �ل�سخ�سية  جتربته  وحول 
"��ستدعوين للتحقيق 14 مرة خالل 20 يومًا، حيُث كان يبد�أ يومي لديهم من �ل�ساعة �لتا�سعة 
بالزنز�نة،  �أو  ب�ساعات حتقيق طويلة،  �لفرتة  �أق�سي هذه  �لتا�سعة م�ساًء. وكنت  �سباحًا وحتى 
�أقتنع  ول  بها  يل  عالقة  ل  �لتي  د  مترُّ و�لتهمة  و�لإهانات،  و�ل�سرب،  لل�سبح،  �سًا  متعرِّ حتى  �أو 

باأفكارها �أ�سا�سًا". 
ا  �لتابع حلما�ض، عمَّ �لد�خلي  �لأمن  �سهر معتقاًل لدى جهاز  "ف" �لذي ق�سى حو�يل  وك�سف 
�ض له من تعذيب، وعزل لأيام طويلة، مل يَر فيها �أحدً� ول حتى �ل�سجانني و�ملحققني على  تعرَّ

مد�ر �ل�ساعة، ب�سبب كي�ض خي�ض كريه �لر�ئحة غّطو� به وجهه. 

يف الوقت الذي تراجعت فيه فر�س امل�شاحلة الفل�شطينية ب�شورة لفتة، بعد الإطاحة بالرئي�س امل�شري 
د" الفل�شطينية بعدة بيانات، عن نف�شها، وعن اأهدافها بالإطاحة بحكم  حممد مر�شي، واإعالن حملة " مترُّ
حركة حما�س يف قطاع غزة، ت�شاعدت اتهامات حركة حما�س حلركة "فتح" ولل�شلطة الفل�شطينية برام 

د" غزة. اهلل وللمخابرات امل�شرية، باأنها وراء "مترُّ

زة
/ غ

�س
خمي

ال 
من

اأبنـاء حركـة "فتـح" يف غـزة

د"  بيـن مطرقـة حمـا�س و�شندان الـ "تـمرُّ
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�عتقال  على  حما�ض  �أجهزة  �أقدمت  وقد  هذ� 
و�لأجهزة  "فتح"  حركة  �أبناء  من  �لعديد 
وتفتي�سها  بيوتهم  مد�همة  بعد  �لأمنية 
�ألزم  كما  بهم.  خا�سة  لقات  متعِّ وم�سادرة 
�ملُ�ستدعيني  �أغلب  حما�ض  حركة  حمققو 
�أبناء  من  �سجونها،  من  رين  �ملحرَّ و�لأ�سرى 
حركة "فتح"، من �سر�ئح �ل�سبيبة، و�لطالب، 
و�ملثقفني،  و�لعنا�سر،  و�لكو�در  و�ل�سحفيني، 
على  بالتوقيع  �لأمنية  و�لأجهزة  و�لقياد�ت، 
تعهد ُيلِزمهم بعدم ممار�سة �أي عمل نقابي �أو 

�سيا�سي �أو تنظيمي مي�ض بحركة حما�ض.  
وبالتز�من مع ما �سبق، قامت كتائب �لق�سام، 
�جلناح �مل�سلَّح حلركة حما�ض و�لذر�ع �ل�سارب 
ع�سكرية  ��ستعر��سات  بعدة  بغزة،  حلكومتها 
يف  جنوبه،  حتى  �لقطاع  �سمال  �أق�سى  من 
�إىل  �إ�سارة  ويف  تها،  قوَّ ل�ستعر��ض  حماولة 
د من �سكان  ثمن �سيدفعه كل من يفكر بالتمرُّ

�لقطاع.
حما�س نات  تكهُّ �شريبة  "فتح" تدفع 

د مفو�ض �إعالم حركة "فتح" يف  من جهته، �أكَّ
�جلنوبية  باملحافظات  �لعليا  �لقيادية  �لهيئة 
مبا  لفتح  عالقة  ل  �أنه  �أحمد  ح�سن  �لدكتور 
د" م�سيفًا "موقفنا يف حركة  ي�سمى حركة "مترُّ
د"،  ونحن  "فتح" و��سح، فال عالقة لنا بـ"مترُّ

ن�سمع عنها مثل غرينا من و�سائل �لإعالم". 
على  غزة  يف  يحدث  ما  �أن  �أحمد  د.  و�عترب 
�ل�سياق  خارج  ياأتي  د  �لتمرُّ تهمة  خلفية 
�جلائز  غري  من  �أنه  �إىل  ولفت  �ل�سحيح، 
�سريبة  بدفع  �لفتحاويون  ي�ستمر  �أن  باملطلق 
يدور  ع  توقُّ �أو  خوف  �أو  هاج�ض  وكل  توتر،  كل 
يف خلد حركة حما�ض. و�أ�ساف: "نحن نرف�ض 
�أبنائنا،  بحق  و�لعتقالت،  �ل�ستدعاء�ت 
بكر�متهم  �مل�سا�ض  نقبل  ول  وتف�سياًل  جملًة 
لأنهم رو�د للحركة �لوطنية، ويجب �حرت�مهم 

وتقديرهم، فهم �سمام �لأمان لهذ� �لوطن".
�أو  تقوي�ض  تريد  �أن حركته، ل  �أحمد  د.  و�أَّكد 
حما�ض  �أن  على  دً�  م�سدِّ ف�سيل،  �أي  �إق�ساء 
عن  ف  وتتوقَّ �لكالم،  هذ�  تعي  �أن  عليها 
ومعلِّقًا:  "فتح"،  حركة  �أبناء  �سد  �إجر�ء�تها 
"حركة "فتح" م�سو�رها طويل وعيونها �سوب 
حترير �لقد�ض، هي وجميع �لف�سائل، وحما�ض 

جزء �أ�سيل من �ل�سعب �لفل�سطيني وعليها �أن 
�ل�سرعية  �إطار  �إىل �حل�سن �لوطني، يف  تعود 

�لفل�سطينية برئا�سة �لرئي�ض �أبو مازن".
جلنة  "توجد  للـ"قد�ض":  حديثه  يف  وتابع 
وهما  �حلريات،  وجلنة  �لوطنية  �لعالقات 
مبا  �لوطني  �لعمل  ف�سائل  كل  من  لتان  م�سكَّ
فيها حركَتا "فتح" وحما�ض. ونحن نطرح على 
يجتمعون  فهم  لأبنائنا،  يحدث  ما  �للجنَتني 
ويخرجون بتو�سيات، ولكننا نريد فعاًل يدخل 
�ل�ستنكار،  على  يقت�سر  ول  �لتنفيذ  حيز 
�أو  �عُتِقل  هذ�  باأن  �ملعلومة  على  و�حل�سول 
رين من �أبناء  ذ�ك"، لفتًا �إىل �أن عدد �ملت�سرِّ
"فتح" يف حملة �أمن حما�ض �لد�خلي، �لأخرية 
د" فاق �لـ220 م�ستدعى ومعتقاًل  ملكافحة "مترُّ

علمًا  �ملا�سي،  �آب  �سهر  خالل 
يومية،  �سبه  �ل�ستدعاء�ت  باأن 

رة، وعلى مد�ر �ل�ساعة. ومتكرِّ
�لقوى  �أحمد  د.  وطالب 
�لفل�سطينية،  �ل�سيا�سية 
و�لي�سار �لفل�سطيني، باأن يقفو� 
يحدث  ما  �سد  و��سحة  وقفة 
حركة  �أبناء  من  للمنا�سلني 
"فتح"، �لذين �أ�سبحت حياتهم 
�سبه م�سلولة وتاأخرت �أعمالهم 
ب�سبب  وم�ساحلهم  ودر��ستهم 
و�سيا�سة  �ل�ستدعاء�ت  هذه 
ت�ستخدمها  �لتي  �لدو�ر  �لباب 

حركة حما�ض.
لهذه  �ملفرت�ض  �حلل  وحول 
�لأزمة، يقول د. �أحمد: "�حلل 
�لنق�سام  هذ�  �إنهاء  يف  يكُمن 
م يف ملف  �لأ�سود، وحتقيق تقدُّ

�مل�ساحلة �لذي �أ�سبح �سرورة وطنية، ملو�جهة 
�لغربية،  بال�سفة  وممار�ساته  �لحتالل  تعنُّت 
و�لقد�ض �ملحتلة، فكلنا فل�سطينيون و�لقو��سم 

�مل�سرتكة بيننا كبرية".
هذ� وتخ�سى حركة حما�ض حاليًا �أكرث من �أي 
�لأحد�ث يف م�سر  تد�عيات  وقت م�سى، من 
بع�ض  �أن  خا�سًة  غزة،  لقطاع  حكمها  على 
�إطاحة  يف  ترى  بد�أت  �لفل�سطينية  �لأو�ساط 
�أمرً� ممكنًا بعد �سقوط  حكم حما�ض يف غزة 

د. ح�شن اأحمد: 
نحن نرف�س 

ال�شتدعاءات 
والعتقالت، بحق 

اأبنائنا، جملًة 
وتف�شياًل ول نقبل 
امل�شا�س بكرامتهم 

لأنهم رواد 
للحركة الوطنية، 
ويجب احرتامهم 
وتقديرهم، فهم 

�شمام الأمان لهذا 
الوطن

يف  و�لإخو�ن  مر�سي  حكم 
قيام  بعد  خا�سًة  م�سر، 
�سباب من غزة باإطالق حركة 
د" �سد حكم "حما�ض"،  "مترُّ
باأنها  للقول  بحما�ض  دفع  ما 
حركة  دبَّرتها  تاآمرية  حملة 
�مل�سرية.  "فتح" و�ملخابر�ت 
�حلملة  على  �لقائمني  ولكن 
بال�سلطة  لهم  عالقة  �أي  نفو� 
�ملخابر�ت  �أو  �لفل�سطينية 
�مل�سرية، �أو �أن تكون حملتهم 
�مل�سرية  للتجربة  ��ستن�ساخًا 

على �ساحة غزة.
يف  دون"  "�ملتمرِّ حدد  وقد 
و�قعًا  �أ�سبحو�  �لذين  غزة، 
حما�ض  حركة  م�ساجع  يق�ّض 
يوم  �لأمنية،  و�أجهزتها 
خلروج  نهائيًا  موعدً�  �لقادم   2013/11/11
حما�ض،  حكم  لإ�سقاط  غزة  يف  �جلماهري 
�مل�ساحلة  لدعو�ت  �لأخرية   ع  تن�سَ مل  �إذ� 
�لفل�سطينية وتنهي �نقالبها، من خالل �ملو�فقة 
ومن  لذلك.  كفاحتة  �لنتخابات  �جر�ء  على 
د" مع ذكرى  �لالفت تو�فق موعد خروج ـ"مترُّ
��ست�سهاد �لرئي�ض �لر�حل يا�سر عرفات، هذه 
لدى  كبرية  خ�سو�سّية  متّثل  �لتي  �ملنا�سبة 

�أبناء حركة "فتح" خا�سة يف قطاع غزة. 
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اأزمة الوقود 
تت�شاعد يف قطاع 
غزة واملواطنون 

طفح كيلهم

اأزمة الوقود ُتِدث �شلاًل بغزة
"يا  �لكامري�:  ر�أى  �أن  مبجرد  �ساح  �ملو�طنني  �أحد 
طول  هون  بنبات  مر�ت  زهقنا،  �لكيل،  طفح  عمي 
خل�ض.  �لبنزين  بيكون  �لدور  يو�سلنا  وملا  �لليل، 
لزم  �أعظم،  و�ملخفي  و�لبنزين  و�لكهرباء  �لغالء 
�حلكومة ت�سوف حل، �أي حد ي�سوف �أي حل، حر�م 

�ّللي بي�سري فينا".
مد�ر  وعلى  يوميًا  ر  يتكرَّ �لذي  �مل�سهد  هذ�  �أن  غري 
�ل�سارع  يف  �ل�سد�رة  مركز  يحتل  يكاد  �ل�ساعة، 
�لغزي،  فجميعهم يف �نتظار �حل�سول على �لوقود 
�لذي بد�أ ي�سح يومًا بعد �آخر، �إثر تدمري �ل�سلطات 
�ملحاذية  �جلنوبية  �حلدودية  لالأنفاق  �مل�سرية 

لقت�ساد  م�سدر  �أهم  على  ق�سى  مما  مل�سر، 
حما�ض، و�أغلَق �ملنفذ �لرئي�سي �لذي كانت متر منه 
�لب�سائع �ملهربة، ومير عربه �لوقود �مل�سري رخي�ض 
�لثمن �لذي كانت حما�ض تتلقى ع�سر�ت �لآلف من 

�للرت�ت منه يف �ليوم ب�سعر 3 �سيكل للرت �لو�حد.
وعلى �لرغم من بدء دخول �لوقود �لإ�سر�ئيلي �إىل 
يعدُّ  ل  �أنه  �إل  �أي�سًا،  حمدودة  بكميات  غزة  قطاع 
مبتناول �جلميع ب�سبب �رتفاع ثمن �ملتوفر منه �إىل 
�أكرث من �ل�سعف، وبالتو�زي مع ذلك فاإن �ملخزون 
يف  �آخذ  �لرخي�ض  �مل�سري  �لوقود  من  �لحتياطي 
معينة  وقود  حمطات  �أن  من  �لرغم  على  �لنفاذ، 
تكون  تكاد  ل  معينة  وباآلية  بتوزيعه،  تقوم  �لتي  هي 

من�سفة، ول تكفي حاجة �ملو�طنني.
�سركات  �حتاد  رئي�ض  ه  ينوِّ جهته  من 
�أن  �ل�سو�  حممود  �لبرتول  حمطات 
قطاع  �إىل  تدخل  �لتي  �لوقود  كميات 
غزة ل تكاد تكفي حاجة �ل�سكان موؤكدً� 
نق�ض  ب�سبب  �لقطاع  يف  �حلياة  �سلل 

�لوقود و�ملحروقات.
"نحن  للـ"قد�ض":  �ل�سو�  وي�سيف 
�إذ  م�سر،  يف  بالأحد�ث  جدً�  تاأثرنا 
تامًا يكاد يق�سي على �حلياة  �سلاًل  �إنَّ 

�لقطاعات  كافة  �ُسلَّت  فقد  غزة.  قطاع  يف  �ملدنية 
ب�سبب  وغريها  و�لزر�عية،  و�ل�سناعية  �لإنتاجية 
ذلك،  من  �لرغم  وعلى  �أننا،  �إل  �لوقود.  نق�ض 
عرب  �إ�سر�ئيل  من  حمروقات  �إدخال  ��ستطعنا 
مكتب �لهيئة �لعامة للبرتول بر�م �هلل. و�لآن يتوفر 
ي�ستطيع  ل  ولكن  �ملحطات،  يف  و�لبنزين  �ل�سولر 
�ملو�طنني  �ملحروقات �سوى 30% من  دفع ثمن هذه 
ب�سبب �رتفاع �أثمانها، فـلرت �لبنزين ي�سل للمو�طن 
�سيكل،   " بـ"6،30  �ل�سولر  ولرت  �سيكل"،  بـ"7،10 
و�أ�سعار  �أ�سعارها  للمقارنة بني  ومن هنا فال جمال 

�ملحروقات �مل�سرية".
غاز  �أزمة  �أي�سًا  فهناك  "كذلك  �ل�سو�:  ويتابع 
�لتي  �لقليلة  و�لكميات  ون�سف،  �سنة  من  متو��سلة 
�لغاز  حمطات  على  فورً�  ع  ُتوزَّ �لقطاع،  تدخل 
�ملنت�سرة ح�سب �لتوزيع �ل�سكاين و�جلغر�يف. لذلك 
ما  جميع  لأن  �لإطالق،  على  خمزون  هناك  فلي�ض 
بالغر�ض  يفي  باأنه ل  فورً�، علمًا  توزيعه  يتم  يدخل 
�لحتياجات  من   %60 يغطي  �أنه  حيُث  �أ�سا�سًا، 

فقط".
اإ�شكالية تتجلى يف كافة مناحي احلياة

ا �لقطاع �لزر�عي فبدوره كان له �سرخة مدوية،  �أمَّ
�إذ نا�سد عدد من �ملز�رعني �جلمعيات و�لتعاونيات 

ما اإن تدخل �شارعًا حتى تراه يكاُد يكون مغلقًا مبئات ال�شيارات التي ت�شطف على جانبيه، وع�شرات التكاتك، والدراجات 
النارية، و�شيارات الإ�شعاف والدفاع املدين، وامليكروبا�شات، العديد من املواطنني، رجاًل ون�شاًء واأطفاًل، الذين يحملون 
جالونات فارغة ومواتري توليد الكهرباء، فتعتقُد باأن حربًا قامت وباأن كل اأهل غزة احتموا بهذا املكان، لتتاأكد بعد قليل 

اأنك قرب حمطة وقود لي�س اإّل. 

منال خمي�س:
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لتوفري  لهم،  �لعون  يد  مد  �لزر�عية  و�لحتاد�ت 
باطن  من  �ملياه  م�سخات  لت�سغيل  �لالزم  �لوقود 
كرمّي  و�ئل  �ملز�رع  و�أكد  مزروعاتهم.  لري  �لأر�ض 
لت�سغيل  �لالزم  �لوقود  توفر  عدم  �أن  قد�ض"  للـ" 
م�سافًا  مبزروعاتهم،  جدً�  �أ�سّر  �لري  م�سخات 
بدوؤو�  �لذي  �لإ�سر�ئيلي،  �ل�سولر  �سعر  �رتفاع  �إليه 
خ�سائر  لتكبيدهم  �أدى  ما  موؤخرً�،  ي�ستخدمونه 

فادحة ب�سبب �نخفا�ض �أ�سعار �خل�سار.
�لقمح  با�ستثناء  �ملزروعات  �أن جميع  كّرمي  و�أو�سح 
و�ل�سعري �لتي تعتمد على مياه �لأمطار، حتتاج �إىل 
ري ب�سكل يومي، مثل �خليار و�لبندورة و�لباذجنان 
و�لفلفل و�مللوخية وباقي �خل�سر�و�ت، �لأمر �أ�سبح 
لت�سغيل  �لالزم  �لوقود  �أزمة  ظل  يف  م�ستحياًل 
�ل�سيار�ت، و�جلر�ر�ت ومولد�ت �لكهرباء وموتور�ت 
رفع �ملياه، مما ز�د من �لأعباء �ملالية، لفتًا �إىل �أن 
�لقطاع �لزر�عي �سي�سهد �أزمة حقيقية �إذ� ما ��ستمر 
بالن�سبة  وخ�سو�سًا  �أ�سعاره،  و�رتفاع  �لوقود  �سح 
حلول  مع  عملها  �سيبد�أ  �لتي  �لزيتون  زيت  ملعا�سر 

مو�سم قطف �لزيتون.
من جانبه �أفاد �ملو�طن �سمري حامد، �إىل �أن مز�رع 
حاليًا،  ُكربى  مع�سلة  تو�جه  و�لفقا�سات،  �لدو�جن 
دون  �ل�ستاء  ف�سل  حّل  ما  �إذ�  وم�ستقباًل  وكذلك 

��ستهالك  على  قدرتهم  وعدم  �لوقود  ل�سح  حلول 
�لوقود �لإ�سر�ئيلي.

مدينة  يف  للدجاج  مزرعة  ميتلك  حامد  �أن  ورغم 
مدخول  �أن  د  يوؤكِّ �أنه  �إل  �لقطاع،  و�سط  �لبلح  دير 
تعبه  يو�زي  ل  �أ�سبح  مزرعته،  من  �لدجاج  بي�ض 
�أ�سبح  �لبي�ض  من  �لدجاج  �إنتاج  �أن  �إذ  وخ�سارته، 
�لذي  و�ل�سولر  �لعلف،  �أ�سعار  �رتفاع  يغطي  ل 
ي�ستخدمه لت�سغيل �ملولد�ت �لكهربائية �لتي تدفئ، 
للتيار  �ملتو��سل  �لنقطاع  ب�سبب  �ملزرعة  وت�سيء 

�لكهربائي.   
فخ  من  �لأ�سماك،  �سيادي  �سريحة  تنُج  ومل  هذ� 
�أنور  �أزمة �لوقود �لالزم ملر�كبهم. وك�سف �ل�سياد 
�إىل  يحتاج  �ل�سيد  مركب  �أن  للـ"قد�ض"  �ملقد�د 
 300 "�للن�ض" �إىل  يحتاج  حني  يف  يوميًا،  لرت  �ألف 
تعمل  �لتي  �ملر�كب  وحتتاج  يوميًا،  �ل�سولر  من  لرت 
على �لبنزين حو�يل 50 لرتً� يوميًا، م�سريً� �إىل �أنهم 
�لوقود  ثمن  دفع  ي�ستطيعون  ل  �أ�سماك  ك�سيادي 
�لكرمي ل �سيد  �لإ�سر�ئيلي، وهم �لآن" على في�ض 

ول من يحزنون" على حد تعبريه.
ا �ملو�طن خالد عطا�هلل فقال للـ"قد�ض": "ن�سبط  �أمَّ
�ساعاتنا على ر�أ�ض كل �ساعة، حيث يتم ت�سغيل �ملولد 
فقط،  �ساعة  ربع  ملدة  �مِل�سَعد،  لت�سغيل  �لكهربائي 

فقط  ميكننا  �لتوقيت  وبهذ�   ، �لوقود  �سح  ب�سبب 
�لـحادي  �لدور  يف  �سقتنا  من  �لنزول  �أو  �ل�سعود 

ع�سر من �لربج".
حيُث  �أحدً�  ت�ستثِن  مل  �لوقود  �أزمة  �أن  و�لالفت 
و�ل�سناعيني  و�ل�سائقني،  �ل�سحي  �لقطاع  �أن 
و�لطلبة،  و�ل�سحافيني،  و�حلرفيني  و�خلياطني 
�ء  وكافة �سر�ئح �ملو�طنني، ت�سررو� ب�سكل ج�سيم جرَّ
�سح �لوقود �لذي �أثَّر على هذه �ل�سر�ئح ل�ستخد�مه 
�سو�ء لت�سغيل �سيار�تهم و�آلتهم، �أو لت�سغيل مولد�ت 
ميتد  �لذي  �لكهربائي،  �لتيار  عن  �لبديلة  �لطاقة 
�أ�سعار �لنقل  �أو بارتفاع  لأكرث من 12 �ساعة يوميًا، 

و�ملو��سالت.
يف حني �أن مو�طن من �ملنطقة �حلدودية �جلنوبية، 
�ألأو�ساع  على  تعليقه  �إطار  يف  للـ"قد�ض"،  قال 
�لر�هنة، �إن "هدم �لأنفاق �أ�سّر كثريً� بحما�ض �لتي 
بتكلفة  �لإ�سر�ئيلي  �لوقود  ��ستري�د  �إىل  �ست�سطر 
م�ساعفة عن �ل�سعر �مل�سري، دون �لقدرة على جمع 
�سر�ئب �إ�سافية من �ملو�طنني �لذين طفح كيلهم" 
بع�ض  عرب  م�سر  من  �لتهريب  عمليات  �أن  دً�  موؤكِّ
�لأنفاق ما ز�لت م�ستمرة رغم حمدوديتها وم�سريً� 
ر ُتوزعَّ ب�سكل غري عادل،  �إىل �أن �لكميات �لتي تتوفَّ

وي�ستفيد منها بالأغلب عنا�سر حما�ض.

اأن اأزمة الوقود مل ت�شتثِن 
اأحدًا حيُث اأن القطاع ال�شحي 

وال�شائقني، وال�شناعيني 
واخلياطني واحلرفيني 

وال�شحافيني، والطلبة، وكافة 
�شرائح املواطنني، ت�شرروا 

اء �شح الوقود  ب�شكل ج�شيم جرَّ
ر على هذه ال�شرائح  الذي اأثَّ
ل�شتخدامه �شواء لت�شغيل 

�شياراتهم واآلتهم، اأو لت�شغيل 
مولدات الطاقة البديلة عن 
التيار الكهربائي، الذي ميتد 
لأكث من 12 �شاعة يوميًا، اأو 

بارتفاع اأ�شعار النقل واملوا�شالت.
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ل  وجر�ح  وح�سرٌة  حزٌن  �لقرية  �أبناء  قلوب  يف 
وقعت  �أن  منذ    - جديدة  تفا�سيل  �أّي  متحوها 
عام  �أيلول  من  ع�سر  �ل�سابع  يف  �ملاأ�ساة/�ملجزرة 
جرحى،  وثالثة  �سهيًد�  طفاًل   15 فخّلفت   ،1957
ُير�فقه  �لذي  �مل�سهد  يبكي  حًيا،  يز�ُل  ل  بع�سهم 

مدى �حلياة.
وبقربها  عامر،  �بن  مرج  يف  تقع  قرية  و�سندلة 
جمل�ض  لنفوذ  تابعتان  وهما  �أي�سًا،  �ملقيبلة 
يف  �لقرية  �سكان  تعد�د  �أما  �لإقليمي.  "جلبوع" 
حينه، فكان ُيقارب �لـ350 ن�سمة، فيما ي�سل عدد 

�ل�سكان �ليوم �إىل ما يتجاوز �لـ1600 �سخ�ض. 
بالزر�عة  وبعده  �لحتالل  قبل  �سكاُنها  عمل 
للعي�ض،  �أول  كم�سدٍر  �ملو��سي،  وتربية  و�لفالحة 
ومنذ  �لأخرى.  �ملهنية  �ل�سناعات  ر  تتطوَّ �أن  قبل 
�إ�سر�ئيل  �سلبت  �لإ�سر�ئيلي،  �لحتالل  وقوع 
تابعة  كانت  �لتي  �لأر��سي  ِمن  م�ساحاٍت 
ل�سالح  و�سادرتها  و�سندلة(،  )�ملقيبلة  للقريَتني 

�مل�ستوطنات �ليهودية.

اأعّز  ابني  يو�شف عمري: يوم يف حياة  اأم 

علي من هذه الدنيا!
يف بيتها �ملحاذي لل�سارع �لرئي�ض يف قرية �سندلة، 
عمري  �ملحمد  ذياب  ر�سمية  �حلاجة  �لتقيُتها، 
�لعمر،  من  �لـ85  جتاوزت  عجوٌز  يو�سف(،  )�أم 
على  �ل�سديد  �حلزن  ُيخالطها  بب�سمة  تتطالعك 
رحيل �بنها قبل 65 عامًا على ��ست�سهاد �بنها يوم 

كان يف �لثامنة من �لعمر.
وعن ماأ�ساتها تقول: "خ�سارُة �لأطفال يف �ملجزرة 
لأولٍد  خ�سارة  بل  فقط،  لالأج�ساد  خ�سارة  لي�ست 
�أذكياء كانو� يحبون �لتعليم، وقد �أ�سمينا �بن �بني 

تقيق/غادة ا�شعد
هي ماأ�شاٌة اأكرب بكثري من اأن 
يتجاهلها التاريخ اأو يقفز عنها 
امل�شوؤولون وميروا بقربها مرور 
الِكرام، لكن يف دولٍة قامت 
على القتل واملجازر، مل يُكن 
ُم�شتهجًنا بالن�شبة لأهايل 
�شندلة واملنطقة اإ�شكات 
ال�شوِت وال�شرخة والبكاء 
وحتى النحيب على َمن ُقتلوا 
بقذيفِة من خمّلفات احلرب، ل 
ذنب لهم فيها �شوى اأّنهم اأطفاٌل 
بعمِر الورد، ُيحبون احلياة، 
ويلهْون بكل جديد، يدفعهم 
اإىل ذلك ُحب ال�شتطالع 
الطفويل الربيء.

جمـزرة �شنـدلـة
 توِقع 15 طفال �شهيًدا و3 جرحى والدولة تطالب اأهايل القرية 

باعتبارها "ق�شاًء وقدرا"
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"يو�سف" �لغايل  ��سم  عبد �ملجيد، على 
وهو  وتزوج  يو�سف  كرب  و�ليوم  علينا. 
يعمل �سيدلنيًا يف تل �أبيب، وحني �أملحه، 
يذّكرين بيو�سف �حلنون �لذي كان جباًر� 
رغم  ��ست�سهاده  يوم  �إىل  وحنوًنا  قوًيا 

�سغر �سنه ، فاأبكي لكن ب�سمت".
باخلرب  علمت  يوم  فعلها  ردة  حول  ا  �أمَّ
�ساحية،  وم�ض  �ساحية  كنت   " فتقول: 
و�عية وم�ض و�عية، ب�ض متخيلة مالحمه، 
كان وجهه حلو، كان �ساطرً� يف �ملدر�سة، 
�أعطاين  �هلل  �نه  هلل  �حلمد  حنون، 
ي�سرت  و�هلل  �هلل،  بحفظ  كلهم  �أربعة، 
�للي �سفناه،  على �خو�تهم، ويكفينا �سر 
وعندي حلظة من يومه بت�سو� كل �لدنيا. 
يا  بكي�ض،  ميمتي  يا  �إياه  جابويل  يومها 
ن�ستنى  قدرنا  وما  ��ستعجلنا  حايل،  ويل 
مع  دفناه  لل�سبح  �لبيت  ع  �ياه  روَّحويل 

بقية �ل�سهد�ء".
م�ض  بنيتي  يا  "�لإم  بلهجتها:  لت�سيف 
حتى  ول  و�لعمة  و�خلالة  �لأخت  مثل 
�لأب. �لإبن بالن�سبة لالأم هو قلب �لقلب، 
ول  �هلل  و�سبحان  كتري،  عليي  كان غايل 
فهمان،  كان  حنيته،  يف  ولد  ربنا  بخلق 
كان  �أهلي،  عن  غيابي  ع  �أزعل  ملا  وكنت 
يقعد جمبي ويو��سيني، ويقللي �عتربيني 
�سيدك و�خوكي و�أمك وكل عيلتك، مي�سح 
ع وجهي بحنية، �هلل يرحمك يا يو�سف يا 
حبيبي".  تتنهد ثم ت�سمت، كاأمّنا حمل 

ثقيل يجثم فوق قلبها �ملوجوع.

ناظم(:  )اأبو  عمري  م�شطفى 
ذكرى  اإحياء  ِمن  منعونا  بالإرهاب 

املجزرة
ده  يوؤكِّ �أن  ُيحب  �لذي  �لكامل  و��سمه  ناظم،  �أبو 
ح�سن  )م�سطفى  �لعائلة  �سجرة  على  حفاًظا 
�أحمد ُعمري(، �سغل وظيفة ُمدّر�ض لأطفال قريته، 
حتى و�سل �إىل �لتقاعد، ليتفّرغ للقر�ءة و�لتثقُّف، 
�سندلة،  جمزرة  رو�ية  ونقل  �ملنفرد  و�لتحقيق 
�أبنائه  �أحد  ي�سحب  فكاَن  عاي�سها،  َمن  بل�ساِن 
و�سورًة،  �سوتًا  �لت�سوير  باآلة  �للقاء�ت  وُي�سّجل 

ليحفظ تاريخ �لقرية، وماأ�ساتها مدى �لدهر.
و�أبو ناظم من مو�ليد �لعام 1938. �أنهى در��سته 

�لثانوية يف مدينة �لنا�سرة، و�لتحق بد�ر �ملعلمني 
يف تل �أبيب، فكان لوقع ��ست�سهاد �سقيقه �لأ�سغر 
يحيى ح�سن �أحمد ُعمري، مدّلل �لعائلة وحمبوبها، 

�أثٌر كبري يف م�سرية حياته و�هتماماته.
بعد  ُهدمت  �لتي  �ملدر�سة  عن  ناظم  �أبو  ث  يتحدَّ
)نقطة  ع�سكري  حاجٍز  �إىل  وحتولت  �حلادث 
  ،1957 عام  �أيلول   17 "يف  يقول:  �إذ  �رتباط(، 
�لثالثاء،  يوم  وقعت  �حلادثة  �أّن  متاًما  و�أذُكر 
عاد  �لظهر،  بعد  و�لن�سف  �لثانية  �ل�ساعة  عند 
قائمة  وهي  "�لترت" �لبتد�ئية،  ملدر�سة  �لتالميذ 
قد  �لأطفال  كان  �أن  بعد  �لنتد�ب،  زمن  منذ 

بعد   ،1952 �لعام  يف  �لتعليمية  مب�سريتهم  بدوؤو� 
توقٍف د�م عامني، بفعل �لحتالل، وُعنّي عدد من 
�ملدر�سني من بينهم: �سالح عبد �لقادر حماجنة، 
ورور،  �سمري  جر�ي�سي،  فوزي  دبيني،  �سامي  د. 
�لطالب  معظم  غادر  يومها  �سمعان".  نعيمة 
�سفوفهم ولكن 17 طالًبا، بينهم 15 طفال رحلو� يف 
دقائق. �أنا ُكنُت �أدر�ض يف �لنا�سرة، و�سمعُت �لنباأ 
يف �ساعِة باكرة من �سباح �ليوم �لتايل، �لأربعاء، 
�ملوؤملة  �لتفا�سيل  تناقلو�  �لقرية  �أبناء  جميع  لكّن 
ُوَجد  مدر�ستهم،  من  مرت   200 ُبعد  "على  ذ�تها: 
�لأطفاُل ج�سًما غريًبا لمًعا، على حافة �لطريق، 
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وِمن �سدة ُحب �ل�ستطالع �لطفويل، �قرتبو� منه 
وظنوه �سيئًا م�سليًا، ين�سغلون باكت�سافه، ويف حلظٍة 
�نفجرت �لقنبلة، و��ست�سهد معظمهم، وبقي ثالثة 
من �جلرحى يئنون وجًعا، وخوًفا وقهًر�، تطايرت 
�سحابٌة  �ملكان  يف  و�نعقدت  حلظٍة  يف  �لأ�سالُء 
�لدِم  بر�ئحة  �لـُم�سبع  �لغبار  من  كثيفة  �سود�ء 
َمن  لُكل  ومفزع  رهيٌب  منظٌر  و�لبارود.  �ل�ساِخن 
بيوِت  ُكل  و�سَل  و�سوٌت  بعيد،  من  وملحه  عاي�سه 
و�سائل  ول  �إزعاج،  م�سادر  ل  حيُث  �سندلة، 
ُير�قبون  �لذين  �لع�سكريني  �حلكام  �سوى  نقل، 
�لوقت،  ت�سريحاتهم طو�ل  ويفح�سون  �ملو�طنني 
طريق  ويف  مدر�ستهم،  يف  تاأخرو�  �لطالب  بع�ُض 
زمالئهم  �أح�ساء  مرِعبًا،  م�سهدً�  ر�أو�  عودتهم 
مقذوفة بعيدة عنهم، وروؤو�ض و�أطر�ف متناثرة يف 

كل �لأرجاء، ففقدو� وعيهم، و�سلو� طريقهم".

الن�شاء رق�شن وُهن يح�شن جثث اأطفالهن!
ن�سيان  مُيكنهم  ل  �لذين  �لعيان  �سهود  بني  ِمن 
�مل�سهد �لرهيب �لذي �سادفهم، �لأ�ستاذ د. �سامي 
ر�أى  حني  �ملدر�سة،  من  عائًد�  كان  �لذي  دبيني، 
ممزقة،  �أج�سادً�  �ملكان،  يف  متناثرين  طالبه 
وبقايا  متناثرًة،  و�أطر�فًا  �جل�سد،  خارج  و�أح�ساًء 
ون�سف  �ملرت  �إىل  عمقها  ي�سل  حفرة  يف  �أج�سام 
�ملرت. كانو� وعلى ظهورهم بال حر�ك، فيما بع�ُض 
�لأقد�م تنتف�ض، ويف �ملكان دفاتر مبعرثة، و�أقالم 
ر�سا�ض، ودفاتر يغطيها �ل�سو�د، م�سهٌد ل يفارُق 

�أ�ساتذتهم.

"وجدوه ممزق  ناظم:  �أبو  فيقول  �سقيقه  ا عن  �أمَّ
حدثتني  كذلك  ج�سمه.  خارج  و�أح�ساوؤه  �لبطن، 
من  ثالثة  ��ست�سهد  �لقرية،  بنات  من  �سبية 
�أنها  فقالت  وغالب(،  وطالب  )�آمنة  �أ�سقائها 
كانت �أول من �ساهد �حلادث، �إذ �نها كانت ترعى 
فذهبت  �لنفجار،  �سِمعت  حني  و�ملاعز،  �لعجول 
لها:  فقال  هناك،  �سقيقها  ووجدت  �حلال،  يف 
و�أح�ساوؤه ممزقة،  �ختي"، حتدث  يا  �أموت  "بدي 

فح�سنته �سقيقته، وفارق �حلياة". 
�إىل  ُعدت  حنَي  موؤمل،  "م�سهٌد  ناظم:  �أبو  يتابع 
�لبيت يف �سندلة، يوم �لأربعاء، ووجدُت �أبي و�أمي 
وت�سرخ،  تئن،  كلها  و�لقرية  حالتهما،  �أ�سو�أ  يف 
�ملوِت وِمن  �أكيا�ِض  �أبناءها يف  �لعائالت  ��ستقبلت 
وهللن  وزغردن  �لن�ساء  رق�ست  �ل�سدمة،  هول 
�سعقة  �إل  و�سفها،  مُيكن  ل  ه�ستريية،  بطريقٍة 
�لأمهات  كانت  �ملقربة،  وِعند  �ملفاِجئة.  �ملُ�سيبة 
�سمعُت  ووقتها  �أمو�تهن،  مناقب  وُتعددن  َتُنْحَن، 
�أمي تقول: "ثوَبك جديد يا يحيى بعدك ما لب�ستو، 
كتبت  ما  دفرتين،  جبلك  �أبوك  جديدة،  �لدفاتر 
عليهن يا حبيبي يا يحيى، �كتب يا يحيى، و�سو بدو 

ي�سع �لدفرت و�لكتاب من هاحلياة".

ن مربرات واهية وكذٌب مبطَّ
�حلاكم  ظل  �لبلدة،  �أ�سابت  �لتي  �ملاأ�ساة  رغم 
ويفت�ض  �لبلد،  مدخل  عند  يقف  �لع�سكري 
�لبطاقات، ول ي�سمح لغري �أبناء �لقرية بدخولها، 
�هلل،  ق�ساء  وقبول  بال�سمت  �لعائالت  وطالب 

باعتباره  �حلادث  عن  �لِعربية  �ل�سحافة  وكتبت 
كما   ،1948 �لعام  حرب  خملفات  بفعل  عادًيا 
ت "�لحتاد" �ليومية تفا�سيل �ملجزرة وتابعته  غطَّ
باهتمام وظّل �حلكم �لع�سكري جاثًما على �سدر 
�لفل�سطينيني، يف كل مكان حتى �لعام 1968، �أي 

بعد 11 عاًما من وقوع �حلادث.
ويف رٍد على �سوؤ�ل حول �سبب عدم ك�سف �حلقيقة 
قال �أبو ناظم: "�أهالينا كانو� كبار �ل�ِسن، و�عتادو� 
�لع�سكري  �حلكم  ومعاملة  و�خلوف  �حلرب  على 
�إىل حماولة  �إ�سافة  �لتحركات،  �ل�سعبة وت�سييق 
فيه  جاء  وزعوه  بيان  خالل  من  �ملُ�سيبة،  تربير 
من  هي  �لقذيفة  و�أّن  وقدر،  ق�ساء  �حلادث  �أّن 
�لأردين  �جلي�ض  �أّن  )مدعًيا  �حلرب،  خملفات 
تابعة  باعتبارها  �لقذيفة  عن  �مل�سوؤولية  يتحمل 
قذ�ئف  ميلك  كان  �لأردين  �جلي�ض  وكاأّن  لهم( 
�أّن  وعلمنا  �أطفالنا.  على  جنت  كالتي  متطورة، 
�لتايل  �ليوم  يف  قامت  و�جلي�ض  �لأمن  قو�ت 
قذ�ئف  على  وعرثت  �ملنطقة  بتم�سيط  للحادث 
�أخرى، مّت تفجريها، وقد �سمعنا �لتفجري�ت �أثناء 

توديع �أطفالنا �ل�سهد�ء".
تاأثر   " ناظم:  �أبو  قال  و�لديه  �سمت  �سبب  وعن 
طوياًل،  وبكياه  يحيى،  �سقيقي  بوفاة  و�لدي  كال 
حتى �آخر يوٍم يف حياتهما، لكني ل �أعتب عليهما 
لأنهما �سمتا ومل يفعال �سيًئا للبحث عن �حلقيقة، 
طو�ل  قا�سية  حياة  عا�سا  لأنهما  �أعذرهما  بل 
بفعل  �لأمرْين،  و�إياهما  ُذقنا  فقد  حياتهما، 
عام  �جلنوب  �إىل  ذهبنا  حني  و�للجوء،  �لتهجري 
فوق  جرت  �لتي  جنني،  معركة  و�سهدنا   ،1948
ِمنا  تطلُب  �هلل،  رحمها  و�لدتي  وكانت  روؤو�سنا، 
�سريًعا،  لننتعلها  �لو�سادة،  حتت  �أحذيتنا  و�سع 
باإطالق  �لحتالل  ويبد�أ  �حلرب،  ت�ستد  عندما 

�لقذ�ئف دون رحمة".

بون بالقتل تنا�شوا فعلتهم املت�شبِّ
بتفا�سيل جديدة  "موؤخًر� علمُت  ناظم:  �أبو  يقول 
وتربيرها  �ل�سابق،  حديثهم  عن  متاًما  خمتلفة 
مبخلفات �حلرب لعدم حما�سبتهم حملًيا ودولًيا. 
يف  للجلمة  تابعة  منطقة  عن  نتحدث  ونحُن 
و�سادر  �لحتالل  عليها  ��ستوىل  �لغربية،  �ل�سفة 
وم�ساحتها  غائبني،  �أمالك  �عُتربت  �لتي  �لأر�ض 
3000 دومن، وقد ُحّولت �إىل مزرعة تابعة للوكالة 
�ليهودية، وِمن ُح�سن حظي �أنني و�سلت �إىل بيت 
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عندما   ،1957 �لعام  يف  �ليهودية  �لوكالة  مدير 
وقعت �ملجزرة، فقد ُزرته يف بيته ووجدته ي�ستعد 
بد�  وقد  �لأقد�م،  على  م�سيًا  زوجته  مع  لنزهة 
على  فته  عرَّ �لثمانينات من عمرهما،  وزوجته يف 
بكل  لنا  وقال  بيته،  دخولنا  على  فاأ�سّر  نف�سي، 
حدث  ما  ب�سرد  وبد�أ  معرفتو�ض؟!"،  "�نتو  ثقة: 
�أنتظر  "ُكنت  – قائاًل:  يوم وقوع حادثة �لنفجار 
�لذرة  زر�عة  مو�سم  يف  )�حل�ساّدين(،  �لعمال 
�حلمر�ء، )�ُسرغم بالعربية(، �أردُت عّد �لأكيا�ض 
�جلاهزة، �سعدُت �إىل �جلّر�ر، مع �لعمال، ور�أيُت 
�لقنبلة بني �لأكيا�ض، قلُت لل�سائق: ما هذ�؟! قال 
ِمن  )وهي  �لبليلة  لدق  ُي�ستعمل  حجري  جرن  �أنه 
طقو�ض �لحتفالت �ليهودية �أيام �ل�سبوت(، فقلُت 
له بحزم: هذه قنبلة، تنفجر، تعمل )بوم(، وتقُتل 
)كرديًا(،  عر�قيًا  �ل�سائق  وكان  ب�سرعة،  �رِمها 
برميها  وقام  �لطريق،  جانب  على  ب�سرعة  فوقف 
على جانب �لطريق. وتابع مدير �لوكالة �ليهودية 
"يف  �إياها:  حدثني  �لتي  �سهادته  )بي�سح(  �سابًقا 
�ليوم �لتايل جاءت �ل�ُسرطة، باحثًة عني، ونبهتني 
علي  �لعتد�ء  ِمن  خوًفا  �سندلة  �إىل  �أذهب  �أل 
حيُث  �حلادث،  يف  قتلو�  طفاًل   15 �أّن  وعرفُت 
عن  ناظم(،  �أبو  )يقول  �ساألته  �لُقنبلة"،  �ألقينا 
�أّن  و�أخربين  عنو�نه  فاأعطاين  �حل�سادة  �سائق 
فحدثني  �لتقيته  وقد  �أهارون"،  "�فر�هام  ��سمه 
بنف�ض �لرو�ية �أنه �أر�د ��ستخد�م �لقنبلة )�جلرن 
و�لأخري  فيه،  �لبليلة  قمح  لنقع  عليه(  ُعرث  �لذي 
�أهارون، �أبلغني �أّن �لعامل �لذي رمى �لُقنبلة ُتويف 

منذ فرتٍة".

�حلقيقة  تك�سفت  "هكذ�  ناظم:  �أبو  و�أ�ساف 
�أمامي كاملًة، �إذ تاأكْدُت �أّن مدير �لوكالة �ليهودية 
جرمية  عن  باأخرى  �أو  بطريقٍة  م�سوؤولون  وعماله 

قتل �لأطفال، و�ن �أحدً� منهم مل يتحّمل م�سوؤولية 
للر�أي  حدث  ما  تفا�سيل  عن  يك�سف  ومل  فعلته، 
مّت   ،2008 �لعام  ويف  �لعربي.  �أو  �ليهودي  �لعام 
ت�سكيل جلنة من �أهايل �ل�سهد�ء وكنُت �أنا و�حًد� 
ِمن �أع�سائها، حيُث توجهنا ملركز عد�لة �لقانوين، 
لفتح ملف �سد �مل�سوؤولني يف �حلكومة، وقد �أُر�سلت 
ُن�سخ لكافة �لأج�سام يف �حلكومة �لإ�سر�ئيلية، لكن 
ِمن  �مللف  �إغالق  مّت  �لق�ساء  �أمام  �ملد�ولت  بعد 
قبل مركز عد�لة، بادعاء �أّن قانون �لتقادم ي�سري 

ل  لت �حلكومة وتن�سَّ على هذ� �مللف، وهكذ� تن�سَّ
بون بالكارثة ِمن فعلتهم". �ملت�سبِّ

يف  �شنوية  وم�شرية  تذكاري،  ن�شٌب  قريًبا 
�شندلة

يف �لثالث ع�سر من �أيلول �ملا�سي، جرت يف قرية 
�سندلة م�سرية �إحياًء لذكرى �ل�سهد�ء يف جمزرة 
وقام   ،2013 �أيلول   13 من  �نطلقت  �سندلة، 
�لأهايل مب�ساركة عدد من �ل�سخ�سيات �لعتبارية 
وعلى ر�أ�سها �ل�سيخ ر�ئد �سالح، وبعد �ل�سالة، مّت 
لأرو�ح  �لفاحتة  ُقرئت  حيُث  �ملد�فن،  �إىل  �لتوجه 
ن�سب  �إقامة  قريًبا  يتم  �أن  بانتظار  �ل�سهد�ء، 

تذكاري �إحياًء لأرو�ح �سهد�ء �سندلة.

*اأ�شماء �شهداء املجزرة
طالب  �سنو�ت(،   10( عمري  �حلليم  عبد  �آمنة 
عبد �حلليم عمري )13 �سنة(، غالب عبد �حلليم 
عمري ) 8 �سنو�ت(، حممد عبد �هلل عمري )13 
�سنة(، فوؤ�د عبد �هلل عمري )8 �سنو�ت(، �عتد�ل 
عبد  رهيجة  �سنو�ت(،   9( عمري  �لقادر  عبد 
�للطيف عمري )8 �سنو�ت(، �سهام زكريا عمري 
)8 �سنو�ت(، و�سفية حممود عمري )8 �سنو�ت(، 
�سنو�ت(،   8( عمري  �لرحمن  عبد  �لروؤوف  عبد 
فاطمة �أحمد يو�سف عمري )10 �سنو�ت(، فهيمة 
م�سطفى عمري )8 �سنو�ت(، حميي �لدين �سعد 
عمري  حممد  �أحمد  يو�سف  �سنو�ت(،   9( عمري 
 9( عمري  ح�سن  �أحمد  يحيى  �سنو�ت(،   8(

�سنو�ت(.

ِمن بني �شهود العيان الذين ل مُيكنهم 
ن�شيان امل�شهد الرهيب الذي �شادفهم، 

الأ�شتاذ د. �شامي دبيني، الذي كان 
عائًدا من املدر�شة، حني راأى طالبه 
متناثرين يف املكان، اأج�شادًا ممزقة، 

واأح�شاًء خارج اجل�شد، واأطرافًا 
متناثرًة، وبقايا اأج�شام يف حفرة 
ي�شل عمقها اإىل املرت ون�شف املرت. 
كانوا وعلى ظهورهم بال حراك، 
فيما بع�ُس الأقدام تنتف�س، ويف 

املكان دفاتر مبعثة، واأقالم ر�شا�س، 
ودفاتر يغطيها ال�شواد، م�شهٌد ل 

يفارُق اأ�شاتذتهم.



26

ملحة عامة عن مدر�شة الق�شطل
حممود  �لنموذجية  �لق�سطل  مدر�سة  مدير  ي�سري 
 2004 عام  تاأ�ّس�ست  قد  �ملدر�سة  �أن  �إىل  زكريا 
من  �لبد�ية  يف  كانت  حيُث  �لب�ض،  خميم  يف 
ومل  �لأ�سا�سي،  �لر�بع  وحتى  �لأوىل  �لرو�سة  �سف 
وتلميذًة،  تلميذً�   95 يتجاوز  تالميذها  عدد  يكن 
جلنة  �سر  �أمني  كان  �لفرتة  تلك  "يف  وي�سيف: 
�إقليم حركة "فتح" يف لبنان رفعت �سناعة م�سرفًا 
و�ملدر�ء  �مل�سرفني  من  عدد  تناوب  وبعدها  عليها، 
�أن ��ستدعاين ع�سو  �إىل  �إد�رة �ملدر�سة  على مهمة 
�للجنة �ملركزية حلركة "فتح" �سلطان �أبو �لعينني 
مع  �أن  بالذكر  �جلدير  ولكن   .2008/11/10 يف 

جديد  ببناٍء  �ملدر�سة  �نتقلت   ،2007 �لعام  بد�ية 
على  ل  �لتنقُّ عناء  لت�سهيل  �لعبا�سية،  منطقة  �إىل 
تتز�يد،  �لطالب  �أعد�د  بد�أت  وهكذ�  �لطالب. 
ويف  �فتتحناها.  �لتي  �ل�سفوف  تز�يدت  ومعها 
تلميذً�   372 �إىل  �لتالميذ  عدد  و�سل   2010 عام 

وتلميذًة".
�لتعليمية  وهيئتها  �ملدر�سة  �أنظمة  �أبرز  وحول 
�ل�ساعة  من  �ملدر�سي  �لدو�م  "يبد�أ  زكريا:  يقول 
�إىل  �لثنني  من  و�لن�سف،  �لو�حدة  وحتى  �لثامنة 
�جلمعة. ويخ�سع �لتالميذ جلملة من �لقو�نني �لتي 
يتعلَّق  فيما  �أّما  خالفوها.  حال  يف  معاقبتهم  تتم 
بالهيئة �لتعليمية فهي تتاألَّف من 21 معلمًا ومعلمًة، 

و�لخت�سا�سات،  �لكفاء�ت  ذوي  من  جميعهم 
وحملة �ل�سهاد�ت �جلامعية، و�لأمر �سيان بالن�سبة 
�سهادة  حملة  من  �إنهم  حيُث  �لرو�سات  ملعلمي 
�لرتبية �حل�سانية. وهذ� كله من باب �حلر�ض على 
�أن  �إىل  �إ�سافًة  �أبناوؤنا،  يتلقاه  �لذي  �لتعليم  نوعية 
خا�سة  �إي�ساح  وو�سائل  مبخترب  زة  جُمهَّ �ملدر�سة 

بالتعلُّم �لتفاعلي".
لبنانية،  لرية  �ألف   65 �لت�سجيل  ر�سم  ويبلغ  هذ� 
�ملوؤلَّف من قمي�ض  �لزي �ملدر�سي  تكلفة  تبلغ  فيما 
�ألف   70 للفتيات  ومريول  وقمي�ض  للفتية  وبنطال 
ل.ل. وترت�وح �لأق�ساط �ملدر�سية ما بني 700 �ألف 
�لتا�سع.  للرو�سات و1250000 ل.ل. لل�سف  ل.ل. 
ح�سومات  لنظام  خا�سعة  �لأق�ساط  هذه  �أن  غري 
�إحلاق  حال  "يف  قائاًل:  تفا�سيله  زكريا  ي�سرح 
ح�سم  على  �لثاين  يح�سل  �ملدر�سة،  يف  �سقيَقني 
بن�سبة 15%، و�إذ� كانو� ثالثة �أخوة يح�سل �لثالث 
�أربعًة فيتم  �إذ� كانو�  ا  �أمَّ على خ�سم بن�سبة %50، 
�إحلاق �لر�بع جمانًا. وكذلك فالبن�سبة للنقل، فاإن 
�ل�سقيق �لثالث ل يدفع بدًل للنقل. هذ� �إىل جانب 
�إحر�ز  على  �لطالب  ت�سجيع  على  د�ئمًا  نعمل  �أننا 
ح�سومات  منحهم  خالل  من  �جليدة،  �لعالمات 

مــدر�شـة الـق�شطـل...
متايزًا طبع عليها �شفة النموذجية

ثالث �شنوات من النجاح 
املثايل كانت كفيلة يف 
لفت الأنظار اإىل املدر�شة 
نت، على الرغم  التي متكَّ
من حداثة عهدها ن�شبًة 
ل�شواها، من احتالل موقع 
متميز وتقيق نتائج 
مبهرة. فكانت مدر�شة 
الق�شطل النموذجية يف 
العبا�شية ب�شور واحدة من 
القالئل من املدار�س التي 
حافظت لل�شنة الثالثة على 
التوايل على ن�شبة جناح 
بلغت 100 % يف ال�شهادة 
طة )الربيفيه(. املتو�شِّ

حممود زكريا
على  الطالب  ت�شجيع  على  دائمًا  نعمل 
خالل  من  اجليدة،  العالمات  اإحراز 
منحهم ح�شومات على الأق�شاط بح�شب 
�شفه  يف  فالأول  �شفوفهم.  يف  ترتيبهم 
يح�شل على ح�شم بن�شبة 25%، والثاين 

ا الثالث فـ%10 15%، اأمَّ
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على �لأق�ساط بح�سب ترتيبهم يف �سفوفهم. فالأول 
و�لثاين   ،%25 بن�سبة  ح�سم  على  يح�سل  �سفه  يف 

ا �لثالث فـ%10". 15%، �أمَّ
زًا جهد حثيث يثمُر متيُّ

�لربيفيه  �سف  �فتتاح  على  م�ست  �سنو�ت  ثالث 
ن�سبة  على  �ملحافظة  من  �لطالب  خالها  ن  متكَّ
من  عدد  نيل  �إىل  �إ�سافًة   ،%100 بلغت  جناح 
عن  ا  �أمَّ مميَّزة.  ودرجات  تقدير�ت  �لطالب 
"�لعمل  زكريا:  فيقول  �ملر�سية  �لنتائج  هذه  �سبب 
�لتعليمي  �لكادر  يبذله  �لذي  و�جلهد  �ملتو��سل، 
�لنتائج.  هذه  �إىل  �أف�سيا  ما  هما  معًا  و�لطالب 
فنحن منذ �فتتحنا �ل�سف �لتا�سع، نعطي �لتالميذ 
4 ح�س�ض در��سية �إ�سافية يوم �ل�سبت. وبدورهم 
�لتالميذ  مل�ساعدة  م�ساعفًة  جهودً�  �ملعلمون  يبذل 
�إ�سافية، هذ�  �أي وقت يحتاجون فيه حل�س�ض  يف 
�إ�سافًة �إىل �لتعاون �لقائم ما بني �ملعلمني و�لأهل، 
�سنويًا  لالأهل  �جتماعات  ثالثة  نعقد  �إننا  حيُث 
ملتابعة �أو�ساع �لطلبة، وهناك جمل�ض �أهاٍل ُمنَتَخب 
وله  �سهرين،  كل  مرًة  ويجتمع  �ملدر�سة  �أمور  ُيتابع 

دور كبري يف ما يتعلَّق باملناهج و�لأق�ساط". 
�هتمامًا  �لق�سطل  مدر�سة  تويل  ثانية،  جهة  من 
لالأن�سطة �أي�سًا، من خالل �إقامة �حتفالت و�أن�سطة 
�لطفل،  وعيد  �لأم  كعيد  �ملنا�سبات  من  عدد  يف 
�ل�سفوف  من  لكل  �سنوية  رحلة  �إقامة  �إىل  �إ�سافًة 
�لبتد�ئية و�ملتو�سطة، وتنظيم �أن�سطة لمنهجية يف 
�ملدر�سة، و�مل�ساركة يف م�سابقات ريا�سية ُتقام بني 
�ملد�ر�ض، و�إعد�د جملة حائط ت�سرف عليها �ملعلمة 

متام عو�ض.
ز رغم تعدد امل�شاعب  متيُّ

ل  ي�سجِّ للبناين  �لفل�سطينية حتتاج  �سات  �ملوؤ�سٍّ ولأن 
مدر�سة  ت�سجيل رخ�سة  متَّ  فقد  با�سمه،  رخ�ستها 
�للبناين ح�سن ح�سني عون، ليكون  با�سم  �لق�سطل 
�أن ذلك مل  �لورق ب�سفة معنوية. غري  مديرً� على 
يحل دون �أن تكت�سب �ملدر�سة �سبغة فل�سطينية ظهر 
�ملدر�سة  يف  �للبنانيني  �لطالب  عدد  قلة  يف  �أثرها 
وعددهم 92 فقط. وهي �إحدى �لعقبات �لتي تقف 
�لذي  زكريا،  بح�سب  �مل�ستهَدفة  �لفئة  تو�سيع  �أمام 
بون ت�سجيل �أبنائهم يف  يلفت �إىل �أن �للبنانيني يتجنَّ
"�لق�سطل" لأنها تتمتَّع ب�سبغة فل�سطينية �كت�سبتها 
"م.ت.ف"،  لو�ء  حتت  عاملة  موؤ�ّس�سة  ُتعد  لكونها 
معلِّقًا:  �ل�سعوبات  خانة  �سمن  �لأمر  هذ�  لُيدرج 
ل  فنحن  "م.ت.ف"،  لو�ء  حتت  نعمل  �أننا  "رغم 
�أو  مادية  �أو  مالية  م�ساعدة  �أي  على  فعليًا  نح�سل 

حتى معنوية منها �أو من �أي جهة ثانية، و�ل�سخ�ض 
ويحر�ض  �ملدر�سة  �أمور  �سري  يتابع  �لذي  �لوحيد 
�أبو  �سلطان  �لأخ  هو  �أحو�لها  عن  �ل�سوؤ�ل  على 
يف  �أنه  حيُث  وبناها  �ملدر�سة  �ض  �أ�سَّ �لذي  �لعينني، 
عن  �ل�سوؤ�ل  على  يحر�ض  لبنان  �إىل  له  زيارة  كل 
لنا  م  يقدِّ ل  �أنه  ورغم  �لطلبة.  و�أحو�ل  �أحو�لنا 
م�ساعد�ت مادية، �إل �أنه على �لأقل يدعمنا معنويًا 
�أننا  وهي  �أخرى  �إ�سكالية  وهنا تربز  يكفينا.  وهذ� 
بالتايل نعتمد كليًا على �لأق�ساط، يف وقت بات فيه 

يف  �أعددناهم  �لذين  طالبنا 
يغادرون  �لبتد�ئية  �ل�سفوف 
لالأونرو�  هني  متوجِّ �سرحنا 
بعد  �لر�سمية  �ملد�ر�ض  �أو 
ت�سديد  عن  �أهلهم  عجز  �أن 
حني  يف  �ملدر�سية،  �أق�ساطهم 
لإن�ساء  �لأمهات  بع�ض  عمدت 
جلمع  بالـ"جمعية"  ُيعرف  ما 
وبالطبع  �أبنائهن.  �أق�ساط 
فهذ� �لعام مل يكن بيدنا حيلة، 
يف ظل �لرتفاع �مل�ستمر للكلفة 
قيمة  رفع  �سوى  �ملعي�سية، 

رو�تب  تاأمني  يكفل  مدرو�ض،  ب�سكل  و�إن  �لأق�ساط 
�ملعلِّمني و�ملوظفني �لتي تبُلغ قيمتها حو�يل 19 مليون 
لرية لبنانية �سهريًا مبعزل عن باقي �ل�ستحقاقات 
ومولد�ت  وماء  كهرباء  وفو�تري  دورية  �سيانة  من 
�لتاأمني �لذي  �إىل  �إ�سافًة  �لبلدية وغريها،  ور�سوم 
ندفعه مل�ست�سفى جبل عامل حيُث �أن كل تلميذ يجب 
نًا �سحيًا يف حال ح�سول �أي مكروه له  �أن يكون موؤمَّ
�سمانًا  �متالكنا  عدم  فب�سبب  كذلك  �هلل.  ر  قدَّ ل 
معلمني  ��ستقد�م  علينا  ر  يتعذَّ فاأحيانًا  �جتماعيًا، 

لبنانيني لأنهم يرف�سون �لعمل دون �سمان". 
قو�ت  بع�ض  مته  قدَّ ما  �إىل  زكريا  ه  ينوِّ �ملقابل  يف 
�ليونيفل للمدر�سة، فيو�سح: "قامت �لكتيبة �لكورية 
وغرفة  مقاعد،  نت  ت�سمَّ حو��سيب  غرفة  بتجهيز 
ُيعرف   )Active Board( ذكي  لوح  فيها 
وحا�سوَبني  مقعدً�  لـ30  �إ�سافًة  �لتفاعلي،  بال�سطح 
حممولني، و10 طاولت خ�سبية مع مقاعدها، ومنقٍّ 
للمياه و�آلة ت�سوير وغريه... وذلك كله يتم توثيقه 
مب�ستند�ت، وهم د�ئمًا ي�ستطلعون حاجات �ملد�ر�ض 
ليحاولو� تاأمينها  كلما �أمكنهم ذلك وهناك تعاون 
�لعام  ويف  �ملنطقة.  مد�ر�ض  وبني  بينهم  كامل 
�أقمنا �حتفاًل على �سرفهم حيُث �أح�سرو�  �ملا�سي 
مت  فرقة طبول و�سارك تالميذنا برق�سات. كما قدَّ

لنا �لكتيبة �ليطالية مولدً� كهربائيًا".
دعم  �ملعنيني  على  يًا  متمنِّ حديثه  زكريا  ويختم 
وي�سيف:  لالأجيال،  �إعد�دها  ل  لتو��سِ �ملدر�سة 
"ناأمل على �لأقل �أن يتجلَّى هذ� �لدعم على �ل�سعيد 
من  بالتقدير  حتى  نحَظ  مل  �لآن  فحتى  �ملعنوي، 
يفوق  �ملعنوي  �لدعم  �أن  علمًا  و�لإعالم  �لقياد�ت 

�لدعم �ملادي �أهمية".
�شرح تربوي ومنزل ثاٍن

م�سري  ح�سام  �لتا�سع  �ل�سف  تلميذ�  ُيخفي  ل 

�لتي  �ل�سديد مبدر�ستهما،  تعلُّقهما  عي�سى  وبي�سان 
�لبتد�ئي  �ل�سف  يف  كانا  �أن  منُذ  فيها  يدر�سان 
ح�سام:  يقول  �ملدر�سة  يف  ذكرياته  وحول  �لأول. 
�لب�ض.  خميم  يف  موجودة  كانت  منُذ  فيها  "كنت 
كادرً�  متتلك  �ملدر�سة  �أن  �آنذ�ك  و�لدتي  �سمَعْت 
دت هذه �ملقولة.  تعليميًا جيدً�، وبعد �لتجربة..تاأكَّ
وهكذ� مل �أ�سعر بنف�سي �إل وقد �أم�سيت 9 �سنو�ت 
�أكن  �آخر يل، ومل  �أدر�ض يف �سرحها وكاأنها منزٌل 
لأفعل ذلك لول �أن عالقتي باأ�ساتذتي جيدة، ولأنني 
وجدت ما �أن�سده يف هذه �ملدر�سة من تعليم نوعي. 
�لعام  يف  �سفي  يف  �لثانية  �ملرتبة  يف  حَللُت  وقد 
ما  بي�سان  د  توؤكِّ بدورها   ."%71،7 مبعدل  �ملا�سي 
"ل نعرف �لآن  يقوله زميلها يف �لدر��سة لت�سيف: 
كيف �سنقوى على مفارقة مدر�ستنا بعد �نتهاء هذ� 
فيها".  عمرنا  �سنني  �أجمل  �أم�سينا  فقد  �لعام. 
�لريا�سيات  مادة  ل  تف�سِّ �لتي  بي�سان  وتطمح  هذ� 
�ملتو�سطة،  �ل�سهادة  يف  تقدير  لنيل  �سو�ها  على 
�ملا�سي  �لعام  �لأوىل يف �سفها يف  �أنها حلَّت  حيُث 
مبعدل 83،3%. فيما ي�سعى ح�سام لبذل مزيد من 
�جلهود، يف مادته �ملف�سلة �لجتماعيات ويف �سائر 
�ملو�د �لأخرى ليحرز بدوره درجات عالية تفخر بها 

مدر�سته.
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�ملر�سى  دخول  تنظمان  فقط  �ثنتان  ممر�ستان 
للعياد�ت، ولكن من كان �سيتقدم لوظيفة ل تكفل 
وع�سر  �ملعي�سة  غالء  فوحده  كرمية،  حياة  له 
�لذي  �للبناين  �لقانون  جور  عن  ناهيك  �حلال، 
مينع �لفل�سطيني من مز�ولة 73 مهنة جعل �لعمل  
�لأدنى من �لأجور  �مل�ست�سفى بر�تب دون �حلد  يف 

�أف�سل من ل �سيء.
يف نف�ض �لطابق جتد �ملخترب �لذي ُيجري �لتحاليل 
د موؤخرً�  �لطبية �لعادية �لب�سيطة فقط، �إل �أنه ُزوِّ
�لتربعات  طريق  عن  �أكان  �سو�ء  حديثة،  باأجهزة 
�أم من خالل �لتطوير �لذ�تي للم�ست�سفى، �ساهمت 
بع�ض  وتاليف  �لب�سري،  و�جلهد  �لوقت  توفري  يف 
�لأخطاء �لت�سخي�سية. وبالرغم من �أن �مل�ست�سفى 
�أن  حيُث  �لتحاليل،  تكاليف  رمزية  على  حافظ 
فبع�سها ل تتعدى تكلفته 5000 ل.ل، �إل �أنك جتد 
حائرً�  �مل�ست�سفى  فيقف  �لدفع،  عند  ر  يتذمَّ من 
�أمام هوؤلء. �ذ �ن �مل�ست�سفى ُيق�سد نظرً� لأ�سعاره 
د�خل  �ملوجودين  �لفل�سطينيني  ِقِبل  من  �ملحدودة 
�ملخيم وخارجه، وحتى من ِقَبل �للبنانيني �أنف�سهم 
�لذين يف�سلونه على �مل�ست�سفيات �خلا�سة �لتي ل 

ي�ستطيعون حتمل تكاليفها �ل�ست�سفائية �لباهظة.

خمتلفة" "اآراء 
بامل�سادفة �لتقينا باأحد �ملو�طنني �للبنانيني �لذي 
يتعلَّق  �مل�ست�سفى خ�سو�سًا يف ما  مه  تقدِّ �أ�ساد مبا 
بامل�سايف  مقارنة  تكلفتها  وقلة  �لتحاليل  باإجر�ء 
�للبنانية، وهو ما تو�فق عليه �لفل�سطينية �أم حممد 
تقول:  حيُث  �لرب�جنة،  برج  خميم  ت�سكن  �لتي 

بندفع  �ملخيم  بر�  �لفقر�ء،  �أم  �مل�ست�سفى  "هاي 
�أف�سل  بقدمو�  حيفا  يف  لنتعالج،  �لدولر�ت  ميات 

�خلدمات باأرخ�ض �أ�سعار".
�لز�ئرين  �ملو�طنني  بع�ض  �سكا  �ملقابل  ويف 
للم�ست�سفى من �إهمال يف تقدمي �خلدمات �لطبية 
لهم من ِقَبل حيفا، ووفق تعبريهم فاإن �لأطباء ل 
وهو  �ملطلوب،  بال�سكل  �خلدمات  بتقدمي  يقومون 
�ملخيم  خارج  طبية  عياد�ت  لزيارة  ي�سطرهم  ما 

تكلفهم �لكثري من �ملال.

التوليد" وق�شم  الباطني  "الق�شم 
حينما تتجه �سعودً� نحو �لطابق �لثاين فاإنك �ستجد 
ق�سم �لتوليد وق�سم �لباطني. ولق�سم �لتوليد حكاية 
�أكفاء  �أطباء  فيه  نحل  بخلية  �أ�سبه  فهو  �أخرى، 
�إىل كادر  بالإ�سافة  جديرون بالحرت�م و�لتقدير، 
ب من �لقابالت �للو�تي يكُمُن دورهن  ل ومدرَّ موؤهَّ
�ليجابي يف تقدمي جمموعة من �خلدمات للن�ساء 
لهن،  �ل�سحية  �ملعلومات  وتوفري  �حلمل،  �أثناء 

و�لرعاية �ملبكرة لكل من �لأم و�لطفل. 
وي�سعى �لقيمون على �مل�ست�سفى جاهدين، و�عتمادً� 
�مل�ست�سفى  �أق�سام  �إىل حت�سني  �لذ�تي  �إنتاجه  على 
وفق خطة مدرو�سة بد�أت بتجديد �لق�سم من طالء 
ويبقى  �ملر�سى مبكيفات،  لغرف  وتزويد  للجدر�ن 
�إ�ستحد�ث غرفة  ن خطة �لتح�سني  �أن تت�سمَّ �لأمل 
ببع�ض  فيها  ينعمون  �لق�سم  هذ�  لأطباء  خا�سة 
نو� من  �إرهاقهم �ليومي ليتمكَّ �خل�سو�سية لإفر�غ 

متابعة عملهم بطاقة �يجابية.
و�لذي  �لباطني  �لق�سم  يوجد  �لطابق  ذ�ت  يف 

ن ق�سم �لأطفال  ة، فيما يت�سمَّ يحتوي على 10 �أ�ِسرَّ
ة، ويوميًا جتد �لأطباء يجولون بني �ملر�سى  5 �أ�ِسرَّ
ملتابعة معاجلتهم و�لطمئنان عليهم ويتناوب طاقم 

�لتمري�ض �أوقات �لدو�م للعناية باملر�سى. 
ورغم تو��سع �لإمكانيات �إل �أن �لعديد من �لعمليات 
طبيب  بح�سب  �لق�سم  يف  جُترى  �ملهمة  �جلر�حية 

�جلر�حة �لعامة �لدكتور حممد ديب.
دة معيقات متعدِّ

و�أبرز  �مل�ست�سفى  يف  �ملتوفرة  �لإمكانيات  حول 
�لعام مل�ست�سفى  �ملدير  تو�جهها قال  �لتي  �ملعيقات 
"م�ست�سفى  �سعد:  عوين  �لدكتور  �جلر�حي  حيفا 
بذ�ته وهو يف حالة تطوير  ذ�ته  بدعم  يقوم  حيفا 
و�خلدمات  �لطبية  �خلدمات  �سعيَدي  على  د�ئم 
د�ئمًا  ت�سعى  �مل�ست�سفى  فاإد�رة  كذلك  �لفندقية، 
لتاأمني �لأجهزة �ملهمة و�لأ�سا�سية للعمل، وجتديد 
�لأ�سرة،  كل  وتغيري  و�سيانتها  �ملر�سى  غرف 
وحتديث  وجتهيز  �لعياد�ت،  لتحديث  �إ�سافًة 
�لإ�سعاف  جاهزية  رفع  مت  كما  �لعمليات.  غرف 
�سيارتي  جتهيز  مت  حيث  للطو�رئ  و�ل�ستعد�د 

�إ�سعاف كغرفة عناية".
�لتطور�ت  مو�كبة  على  جاهدين  "نعمل  و�أ�ساف 
و�خلدمات  بالرب�مج  �ملت�سلة  و�لتقنية  �لعلمية 
�ل�سحية منها، عرب �إقامة دور�ت م�ستمرة لالأطباء 
وطو�قم �لتمري�ض و�ملخترب لإبقاء طاقم �لعمل على 
�إطالع د�ئم على كل جديد، ولدينا عقد مع م�ست�سفى 
�وتيل ديو لنقل وتعقيم �لنفايات �لطبية وذلك طبعًا 
لبنود  وتنفيذً�  �لوزن.  لقاء بدل مايل يح�سب على 
�ل�سالمة جنري فح�سًا دوريًا مل�سجل �لأ�سعة �لذي 

م�شت�شفى حيفا...
 نق�س يف االمكـانيـات وعـزم يف القـدرات

الطابق  اإحدى عياداته يف  واإذا كنَت قد ق�شدَت  القابع يف خميم برج الرباجنة.  ل بني طبقات م�شت�شفى حيفا  من منا مل يتنقَّ
م دخول املر�شى للمعاينة عند الأطباء، "واهلل يكون بعون �شمرية"  خا�شًة  الأر�شي، فال بدَّ اأنك تعرُف "�شمرية" املمر�شة التي ُتنظِّ
اأكث من طبيب يف الوقت ذاته، فرتاها تخرج م�شرعًة من اإحدى العيادات باجتاه العيادة  اإذ يتواجد  يوَمي الثنني والأربعاء، 

املجاورة لتدخل مر�شى للطبيب الآخر، ولرمبا جتد نف�شك �شهوًا عند الطبيب الن�شائي يف حني اأنك كنت تق�شد طبيب العظام.

تقيق/ هبـه الغـول
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د  يجب �أن يحمله كل عامل يف ق�سم �لأ�سعة، للتاأكُّ
�ض لالأ�سعة وفقًا للقو�نني �لدولية ول  من �أنه يتعرَّ
نعمل  كما  �لإ�سعاع.  من  له  �مل�سموح  �حلد  يتجاوز 
�لرب�مج  من  �ملتز�يدة  �لحتياجات  تلبية  على 
و�خلدمات �لنف�سية و�لجتماعية و�لتاأهيلية و�لآن 
ثالثة  يتو�جد  نف�سية  �سحة  طبيب  لدينا  �أ�سبح 
�أيام يف �لأ�سبوع �سمن ق�سم �لعياد�ت �خلارجية. 
�لعالج  �إعطاء  يف  �لبدء  مت  فقد  �أخرى،  جهة  من 
متخ�س�ض.  طاقم  باإ�سر�ف  وذلك  �لكيميائي، 
�إد�رة  بها  تقوم  و�لتي  �لتطوير  عملية  �إطار  ويف 
�مل�ست�سفى، مت جتهيز ق�سم للتعقيم �ملركزي، بعد 
مع  بالتعاون  �لعامة  �مل�سلحة  �سباب  �ساهم  �أن 
ت�سليم  مت  حيث  تعقيم.  جهاز  بتقدمي  �ملتربعني 
 Cardiac �لقلب  مر�قبة  جهاز  �لعمليات  ق�سم 
 Tropinin Level جهاز  م  وُقدِّ  ،Monitor
�جللطات  عن  بالك�سف  و�خلا�ض  �ملخترب  لق�سم 
ف�سل  جهاز  لتاأمني  بالإ�سافة  للمر�سى،  �لقلبية 
يهّيئ  �لذي  �لبالزما  وجهاز  �لدم،  وبنك  �لدم، 
�أن  بعد  لال�ستعمال  قليلة  دقائق  خالل  �لبالزما 
كانت تعدل درجة حر�رة �لبالزما عن طريق لفها 

بحر�م". 
تكمن  �حلقيقية  "�مل�سكلة  �سعد:  �لدكتور  و�أردف 
جديد  �سيء  �كت�ساف  يتم  �لطب  جمال  يف  باأنه 
يوميًا، ولكننا مازلنا �إىل يومنا هذ� نعتمد �لأ�سلوب 
�أجهزة  �ليوم  باتت  �ملثال  �سبيل  على  �جلر�حي، 
�لاليزر و�ملنظار �لطبي متوفرًة لت�سهيل �لعمليات 
�جلر�حية �ل �نها تفوق قدر�تنا  �ملالية، ولكن هذ� 
لن مينعنا من �سعينا لقتناء مثل هذه �لأجهزة يف 

�مل�ستقبل".

التعديات" من  "خوف 
�مل�ست�سفى هو  �لتي تعاين منها  �مل�ساكل  �أبرز  �أحد 
�لدكتور  ي�سكو  �إذ  عليها،  و�لتعديات  �لتدخالت 
�سعد من عدم �حرت�م �لكادر �لطبي يف �مل�ست�سفى 
من ِقَبل �سكان �ملخيم، فجميع �ملوظفني من �أطباء 
وممر�سني ميار�سون عملهم وهم خائفون يف ظل 
حد  على  للحرمات  ول  للمقامات  �حرت�م  �نعد�م 
�ملمر�ض  �أو  �لطبيب  لإحباط  يوؤدي  ما  تعبريه، 
تكر�ر  �إىل ذلك  �أ�سفي  �أد�ئه،  �سلبًا على  وتنعك�ض 
�لأطباء  من  �لكثري  عزوف  �إىل  �أدى  حو�دث  عدة 
بني  �ملفقودة  �لخت�سا�سات  ذوي  من  �للبنانيني 
�لأطباء �لفل�سطينيني عن �لتو�جد يف �مل�ست�سفى". 
وي�سيف �لدكتور �سعد: "معاناتنا �ليومية تكمن يف 

من  وذلك  �ل�سطح  عرب  �لكهرباء  خطوط  �سرقة 
و�مل�سعد  �ملكيفات  �أ�سالك  "تزليط" بع�ض  خالل 
جهاز  �أو  ق�سم  يوجد  ل  بحيث  �لأخرى  و�لأجهزة 
�لتعدي  ويطاله  �إل  متو��سلة  كهرباء  �إىل  يحتاج 
تلحق  �لتي  �ل�سر�ر  �لعتبار  بعني  �لخذ  دون 
ملم   8 قطره  وجد خط  �أنه  �إىل  لفتًا  بالجهزة"، 

ي�سيء حارة باأكملها. 
بدوره يقول �أحد �أطباء ق�سم �لعمليات: "كثريً� ما 
يتعر�ض مر�سانا للخطر وهم حتت �لعمليات وذلك 
ما  �لعمليات،  ق�سم  كهرباء  على  �لتعدي  ب�سبب 
ُي�سِعف �أد�ء �لأجهزة �لعاملة وي�سبب تعطلها نتيجة 

�لنقطاع �مل�ستمر".
قطع  يتم  عندما  �أنه  �مل�سكلة  حدة  يزيد  ومما 
�لتعديات يتم و�سلها من جديد ول قدرة لأحد على 

حما�سبة �أحد.
ا �جلديد هذه �لأيام فهو �سرقة خط مياه �ل�سرب  �أمَّ
�لذي ميد ق�سم �لعمليات بحاجته من �ملياه �لالزمة 

لأد�ء و�جبه، دون معرفة هوية �ملعتدي!

اخلارجي" الدعم  "قلة 
�خلارجي  �لدعم  قلة  من  حيفا  م�ست�سفى  تعاين 
بتكلفة  لالأهايل  �لطبية  تقدم �خلدمات  لها، فهي 
�لأهايل  بع�ض  فاإن  ذلك  من  وبالرغم  ب�سيطة 
�لن�سبة  تبقى  لكن  �لعالج.  ثمن  دفع  يقبلون  ل 
�لأكرب �أي �أكرث من 90% من �لأهايل يتجاوبون مع 
�مل�ست�سفى ويدعمونها مع �لعلم �أن �مل�ست�سفى تقوم 

بعمل �أكرب من طاقتها.
ولأن �لأونرو� ل تغطي بع�ض حالت �ملر�سى، تقوم 

مزيدً�  دها  يكبِّ مما  ودعمها  بتغطيتها  �مل�ست�سفى 
تو�فد  �لو�سع �سعوبة  ز�د  وقد  �لتكاليف. هذ�  من 
و�ل�سوريني  �ل�سوريني  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
من  �لقادم  �ملري�ض  �أن  خا�سًة  كبرية،  باأعد�د 
من  ُيغطى  ل  دخول،  بطاقة  يحمل  ل  �لذي  �سوريا 
جزء  حتمل  �إىل  �مل�ست�سفى  دفع  مما  �لأونرو�  قبل 

من تكاليف عالجهم.
�لتي  �لكثرية  و�لهموم  �لأعباء  من  �لرغم  وعلى 
يعاين منها موظفو حيفا �لذين ترت�وح رو�تبهم بني 
من  �ملوظفون  هوؤلء  يحرم  و700دولر  400دولر 
كما  وم�ستحقاته  �لتقاعد  وحق  �ل�سحي  �ل�سمان 

يعامل زمالوؤهم د�خل فل�سطني �ملحتلة. 
�مل�ست�سفى  مدير  نائب  يقول  �ملو�سوع  هذ�  ويف 
لل�سوؤون �لد�رية �لدكتور خليل مهاو�ض "�أن �لطبيب 
�سعوبات جمة يف ظل  يو�جه  يعمل يف حيفا  �لذي 
د�خل  �لفل�سطيني  يعي�سها  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف 
وطني  بو�جب  نقوم  فنحن  لبنان،  يف  �ملخيمات 
لتقدمي �خلدمات لأبناء �سعبنا ومع ذلك ل يوجد 

�أي تقدير جلهودنا"
تعطينا  �هلل  ر�م  يف  �لوطنية  "�ل�سلطة  وي�سيف: 
و�ل�سفارة  حياتنا  ظروف  بتح�سني  وعودً� 
مو�سوع  مبتابعة  وعدتنا  لبنان  يف  �لفل�سطينية 
منحنا �سمانًا �سحيًا، ولكن حتى �لآن مل نر �أيًا من 

هذه �لوعود".
متى  "�إىل  مت�سائاًل  �سعد  �لطبيب  ل  يتدخَّ وهنا 
هذه  على  لبنان  يف  �لفل�سطيني  �لطبيب  �سيبقى 
�لتحرير  منظمة  من  جزء  فعاًل  نحن  وهل  �حلال 

�لفل�سطينية �أم ل؟". 
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عباءة  من  �أبد�  يتجرد  �أن  �أحد  من  نطلب  مل   
�ليه فهو مما  �أو ينتمي  به  �لذي يفتخر  �لتنظيم 
هو  كما  منه،  �أ�سيال  جزء�  �ل�سخ�ض  يعده  قد 
�حلال عندما كتبنا �سد كثري من مو�قف حركة 
حما�ض �إذ مل نكن لن�سعى لأن يخرج �لع�سو فيها 
من تنظيمه فهذ� �ساأنه، ولكن هدفنا هو �أن يعمل 

�ل�سخ�ض فيها، ومن �ل�سعب، �لعقل ويتفكر.
      وعندما كتبنا �سد بع�ض �ملو�قف يف حركة فتح 
�لتي ننتمي �ليها بفخار مل يكن �لهدف �إل ت�سويب 
�مل�سار فيما �أر�ه خطاأ �أو �سلبية �أي �أنه ياأتي دوما 
يف  �لفكر  و�إعمال  و�ل�سالح  �حلر�ض  باب  من 
�إطار �لرحابة و�لنفتاح و�للتز�م وعدم �جلمود، 

هذ� �جلمود �ملميز للتنظيمات �لفكر�نية )�ليديولوجية(.
يف  �لتفكري  وطريقة  �أ�سلوب  ورحابة  و�أهد�ف  فكر  �سحة  �إن 
ما  على  بانت  حاليا  وهي  مرحلة،  كل  يف  تنك�سف  فتح  حركة 
�سو�ها يف ظل �إقليم مت�سرذم بني �لأفكار �لق�سائية �ملت�سارعة 

تلك �ملغلفة ب�سّكر �لدين �أو�لعلمانوية �ملت�سددة.
و�نفتاح فكر  وت�سامح  تكلمت وكتبت كثري� مو�سحا رحابة  لقد 
�ل�سالمية،  �لعربية  ح�سارتنا  ثقافة  مع   �ملتماهي  فتح  حركة 
�مل�سلمني  �لخو�ن  و�ق�سائية  وت�سدد  �نغالق  عن  كليا  �ملختلف 
�أحد  ميثل  وهذ�  �لعلمانوية،  مثل  �لتنظيمات  من  وغريهم 
وبني  و�لرحبة  و�لوطنية  �ملنفتحة  �لتنظيمات  بني  �لفروق  �أهم 
�ل�سو�ب  حتتكر  و�لتي   ، للحق  �لحتكارية  �لفكر  �ملنغلقة  تلك 
وتنفيه  وعلى جماعتها حتديد�،  وت�سقطه على مو�قفها جميعا 

عمن �سو�ها.
لذ� فان تلزم جانب �لرحابة فاأنت يف ع�سكر على بن �بي طالب 
ر�سي �هلل عنه �لذي قاتل �خلو�رج، وملا �ساألوه عنهم مل يكفرهم 
وكما  علينا"،  بغو�  "�خو�ننا  قال  بل  ي�ستمهم  ومل  يخونهم  ومل 
وعاثو�  وطغو�  بغو�  �لذي  �أولئك  "حما�ض" )بغالبها(  حال  هو 
يف �لبالد ف�ساد� منذ �لنقالب �لدموي عام 2007 يف غزة و�ىل 

�ليوم، ومع ذلك ل نكفر ول نخون ول ن�ستم �أي منهم، بل �عتقد 
�أن فيهم رجال خري.

لذ� فاخلالف هنا بني منهجني يف �لتفكري، وطر�ئق خمتلفة يف 
�لتعبئة، ونظر�ت متعددة قد ل جت�سر، حيث �أن تعبئتهم �لد�خلية 
يف "�لخو�ن" و"حما�ض" و�لتنظيمات �لفكر�نية �لأخرى تعبئة 
حتميل  مقابل  يف  للجماعة  وتنزيه  ت�سدد  �أو  وحتري�ض،  حقد 
لالآخر  �لبغ�ض  فينمو  �نك�سارهم،  �لنك�سار،  وزر  �لآخرين 
ل�سبب عدم "�لتمكني" �أو وقوفهم بوجهه، ول�سبب �أن �لآخر هو 
�سبب "�لبتالء" للجماعة �ملوؤمنة من �هلل لهم، وللتخل�ض من 
�لبالء، ونحن  �لتخل�ض من �سبب  "�لبتالء" فال حمي�ض عن 

)�أي هم( يف �حلالتني �إما �سهد�ء �أو متمكنني.
 �أن نلتقي مع �ليهود يف �مل�ساحة �لثالثة وهي م�ساحة �لإن�سانية 
مثال،  و�لبوذيني.....  و�لهندو�ض  جتمعنا  �لتي  �مل�ساحة  فهي 
و�لدميقر�طية  �ل�سعبية  مع  نلتقي  و�أن  �خلالف.  يتعدد  وفيها 
م�ساحة  يف  و�جب  �للقاء  فان  �خلالف  �سدة  على  و"حما�ض" 
يتاح  وفيها  كابرو�،  لو  حتى  �أو�لوطني  �أو�لقومي  �لإ�سالمي 

�خلالف �أي�سا.
ومو�قفي  ور�أيي  فكري  م�ساحة  وهي  �لأوىل  �مل�ساحة  ويف 
مع  ونتو�فق  نلتقي  ل  �أو  نلتقي  قد  �خلا�سة  �أو  �لتنظيمية  �سو�ء 
�لتنظيمات �لفل�سطينية �لأخرى، فهي م�ساحة �ختالف مباحة 
للمجتمع  �لنظرة  �أوم�ساحة  �ل�سيا�سية  �لآر�ء  يف  نختلف  حيث 
حدود  يف  يكون  �أن  يجب  �خلالف  حيث  �لوطنية،  م�ساحة  �أو 
على  و�لتفاق  �لآخر  ر�أي  �سحة  باإمكانية  و�لميان  �لحرت�م 

�لتعددية يف �ملجتمع �ملدين.
�لتفاقات  من  �لكثري  جند  �أن  ميكن  �لثالث  �مل�ساحات  يف 
و�لتقاطعات �إن نظرنا بت�سامح ورحابة وحمبة، وميكن �أل جند 
نا �لر�أي  �إل �لختالف و�لتباعد و�لتنافر �إن �سيقنا �لفكرة وح�سّ

وقد�سنا �لذ�ت و�أن�ساأنا �أ�سو�ر� منيعة حول �ملو�قف �ملتغرية.
 لذ� فان دعوتنا هي �حلر�ض على تو�سيع �أدو�ت �لفكر �مل�ستنري 
�لتعددية  �حرت�م  مع  �لتفكري  طر�ئق  يف  �لرحبة  و�مل�ساحات 

الفـكـر الـرحـب 
وااللـتقـاء الـهـزيـل

بقلم/ بكر ابو بكر
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�للتقاء  عن  بعيد�   ، و�لختالف 
�لذي  �ل�سكلي  �للتقاء  وهو  �لهزيل 
�لآنية  �مل�سالح  م�سمون  مع  يتفاعل 

على ح�ساب تلك �لآجلة �أو �لكربى
�لتي  �لأوىل  �أو  �لأقرب  �مل�ساحة  يف 
�أو  �لوطنية  �مل�ساحة  وهي  ذكرتها 
معظم  مع  جتمعنا  �لتي  �لقومية 
�لتنظيمات، قد جتد �لتيار�ت �لثالثة 
حد  �إىل  خالفاته  يف  �ملتطرف  �أي 
وجتد  به،  �أو�لفتاء  �لقتل  �أو  �حلقد 
هزيل  �أو  �ملرتدد  �أو�ملتهاون  �ملت�ساهل 
�أمام  �ملنبطح  �أو  �ملن�سحب  �لر�أي 
�ملهيمن، وجتد  �أو  �لباغي  �أو  �لطاغي 
�ملت�سامح �لرحب كثري �ل�سفح و�أغلب 
�سعوبنا  و�أغلب  بل  بر�أيي  فتح  حركة 
تيار�ت  �أغلب  �أما   ، مت�ساحمة  عامة 
م�سطفى  بعد  �مل�سلمني"  "�لخو�ن 

م�سهور و�أغلب " حما�ض" �ليوم هم من �لتيار �ملت�سدد، 
بل من �حلاقدين �لكرث �أمثال �أولئك �لذين �أفتو� بالقتل 
�أبور��ض  بانقالب 2007 يف غزة مثل نز�ر ريان ومرو�ن 

ويون�ض �لأ�سطل.
و�أحمد  �أبو�سنب  ��سماعيل  �ىل  بثقة  ن�سري  �أن  ميكننا   
يا�سني رحمهما �هلل، وحاليا �ىل د.�أحمد يو�سف وغازي 
حمد، ومع قليل من �ملكر �إىل خالد م�سعل وعادل �لر�سق، 
حما�ض  يف  �ملعتدل  �لتيار  من  يعدون  �أنهم  �عتبار  على 
مقابل �لأغلبية �ملت�سددة، مع �لتاأكيد �أن م�سكلتهم �لكربى 
بر�أيي  �لخرى  �لفكر�نية  �لتنظيمات  م�سابه يف  و�حلال 
لي�ض بالر�أي �ل�سيا�سي �أبد� فلهم �لقول ما ي�ساوؤون، بل يف 
ربط �خلالف بالكفر حني �لختالف، �أو ربطها باخليانة 
ترى  كما  و�لتهام  لل�ستم  مدعاة  �لتعددية  تكون  �أن  �أو 
بل�سان معظم نو�طقهم �لذين �ستمو� حركة فتح باألفاظ 

يف �أقلها هي قلة �أدب وهي �أكرث ما ل �أريد �أن �ألفظه.
يف  �حلاقدة  �أو  �ملت�سددة  �أو  �ملت�ساحمة  غري  �لتعبئة  �إن 
�لتي  �لكربى  م�سكلتهم  هي  �مل�سلمني  �لإخو�ن  د�خل 
�لدينية(  �جلماعة  )يف  �لد�عية  رد�ء  من  تخرجهم 
�إىل  وللجميع،  يكون مت�ساحما حمبا ودود�  �أن  �ملفرت�ض 
�أي  �أو�لفرقة �لتي تنزه �ملنتمني لها، وهم  رد�ء �لطائفة 
"�لخو�ن" بر�أيي حتولو� باإر�دة �لتيار �ملت�سدد فيهم من 

حزب/جماعة �إىل فرقة/طائفة، 
�حلاقدة  �لتعبئة  هذه  �أن  و�أكرر 
�مل�سلمني  �أمة  هم(  )�أي  باأننا 
دون  �ملوؤمنة  �لطائفة  وباأننا 
لالأزهر،  نظرتهم  )�أنظر  �سو�نا 
عنهم  خرجو�  وملن  ولل�سلفيني 
و�أنظر  ��سالموية،  تيار�ت  من 
من  �مل�سلم  للمجتمع  نظرتهم 
غريهم على �عتبار �أن ما ي�سمونه 
"�مل�سروع �ل�سالمي"  دون و�سوح 
�مل�سروع  هم  �أي  كتنظيم  يعنيهم 
و�مل�سروع هم، ولي�ض كفكرة وخطة 
و�سر�طية قد يتبناها �ملجتمع كله 
بالبع�ض  و�سلت  و�لتي  بع�سه(  �أو 
من  خرجت  �لتي  �جلماعات  من 
حترتم  مل  �ن  "�لإخو�ن"  بطن 
وقاتلوه  فكفروه  مطلقا،  �ملجتمع 
وما غالب �جلماعات �لرهابية �ملت�سمية ب"�جلهادية" 
تلك  �ملت�سددة،  �مل�سلمني  �لإخو�ن  بيئة  �سنع  من  �ل 
�ملتعاي�سة مع �لبيئة �لدعوية �ملت�ساحمة يف خلط عجيب 
يتم فيه �ل�ستعانة باأيهما ملا هو م�سلحة �ل�سلطة �حلاكمة 

د�خل �لتنظيم.
�لحرت�م  �إطار  يف  يكون  �أن  يجب  �خلالف  موقع  �إن 
�ملبا�سر  بالنقل  �لدعاء  عنجهيات  عن  بعيد�  للمختلف 
�أمثل  �أنني  �لدعاء  وبدون  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  عن 
وموقع  �جلاهلية،  غياهب  يف  وغريي  �حلقيقي  �مل�سلم 
نتعدد  �أن  لنا  لذ�  للجميع  متاح  �أنه  �ل�سيا�سي  �خلالف 
ونختلف ونتفق دون �سيف م�سلط لقطع �لرقاب و�لإلقاء 

يف �لنار.
�أنهم  �مل�سلمني  كل  �إىل  �لنظر  يتم  �أن  وجب  هنا  من   
�أكفياء  مو�طنون  �أنهم  �ملو�طنني  كل  و�ىل  م�سلمون 
مت�ساوون، ومبلغ قربهم من �هلل هو عالقتهم �لثنائية مع 
ربهم ول حار�ض عليها ممن هو �خو�ن م�سلمني �أو�سلفيني 
خال�سة  ثنائية  عالقة  فهي  غريهم،  �أو  "حما�ض"  �أو 
�أو جماعة  تنظيم  �أو  �سيا�سي  لأي حزب  ولي�ض  وخا�سة، 
�إل �لعمل خلري �ملجتمع و�لأمة ما �لختالف فيه مباح بل 
�لنا�ض  لتطبيق حديث �حلبيب )خري  للو�سول  ومطلوب 

�أنفعهم للنا�ض(.

لقد تكلمت وكتبت كثريا 
مو�شحا رحابة وت�شامح 
وانفتاح فكر حركة فتح 

املتماهي مع  ثقافة ح�شارتنا 
العربية ال�شالمية، املختلف 

كليا عن انغالق وت�شدد 
واق�شائية الخوان امل�شلمني 
وغريهم من التنظيمات مثل 
العلمانوية، وهذا ميثل اأحد 
اأهم الفروق بني التنظيمات 

املنفتحة والوطنية والرحبة 
وبني تلك املنغلقة الفكر 

الحتكارية للحق ، والتي 
تتكر ال�شواب وت�شقطه 

على مواقفها جميعا وعلى 
جماعتها تديدا، وتنفيه 

عمن �شواها.

سي
يا�

ل�س
ف ا

املل
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تتوقف  �أن  بعد  �سورية  يف  �لفل�سطينيني  م�سري  �سيكون  ماذ� 
�لقو�نني  �ستتغري  هل  �ل�سحايا؟  �أج�ساد  �لتهام  عن  �لبنادق 
تخّلعت  هل  عليه؟  هي  ما  على  تبقى  �أم  وجودهم  ترعى  �لتي 
طو�ل  بال�سوريني  �لفل�سطينيني  ربطت  �لتي  �لقومية  �لعالقة 
خم�سة و�ستني عامًا؟ �أي م�ستقبل لالجئني يف �سوء �لحتمالت 

�ل�سورية �ملقبلة ويف �سوء ما �ستوؤول �إليه �لأو�ساع �ل�سورية؟
�إن �لجابة عن هذه �لأ�سئلة وغريها مرتبط بتطور�ت �لأحو�ل يف 
�سورية، وهي تدخل يف نطاق �لحتمالت و�لتوقعات �ل�سيا�سية. 
على �أن مثل هذه �لتوقعات تندرج يف باب عدم �ليقني �إىل حد 
�لبعيد،  �ملدى  على  �لأمور  ماآلت  معرفة  �ل�سعب  ومن  كبري، 
�لآن  يجري  ما  �سوء  يف  �ملمكنة  �مل�سار�ت  قر�ءة  ميكننا  لكن 
ويف �سوء ما يتم �حلديث عنه يف �لأو�ساط �ل�سيا�سية �ل�سورية، 
�أو  وتكويناتها،  �جتاهاتها  مبختلف  �ملعار�سة  لدى  ذلك  �أَكان 

لدى �لنظام �ل�سوري يف �آن معًا.
�ملدى  على  �سورية،  يف  �مل�ستقبل  �حتمالت  ت�سنيف  ميكننا 

�ملتو�سط، باأربعة �حتمالت منطقية هي:
1- �نت�سار �لنظام �ل�سوري على �ملعار�سة، ما يعني ��ستمر�ره 

يف �حلكم، وهو �حتمال �سعيف.
�حتمال  وهو  �لنظام،  على  �ل�سورية  �ملعار�سة  �نت�سار   -2

�سعيف �أي�سًا.
نظام  تاأ�سي�ض  يعقبها  و�إقليمية  دولية  ت�سوية  �إىل  �لتو�سل   -3
بني  �لقوى  مليز�ن  �سيا�سية  حم�سلة  عن  عبارة  �سيكون  جديد 
مغادرة  �لت�سوية  هذه  مثل  تت�سمن  )رمبا  و�ملعار�سة  �لنظام 
�لرئي�ض ب�سار �لأ�سد وجمموعته قمة �ل�سلطة(. وهذ� �حتمال 

ممكن.
4- عدم �لتو�سل �إىل �أي ت�سوية ما يعني دخول �سورية يف حال 

من �لفو�سى �ملتمادية. وهو �حتمال ممكن �أي�سًا.
�لحتمالت،  بو�حد من هذه  �لفل�سطينيني مرهون  �إن م�سري 
ومرتبط مبا�سرة بتفاعالت �لأحد�ث �ل�سورية، وبالنتائج  �لتي 
ميكن �أن تتمخ�ض عنها جمريات �ل�سر�ع على �ل�سلطة. وجميع 
�لتوقعات ت�سري �إىل �أن �أو�ساع �لفل�سطينيني يف �سورية لن تبقى 
على ما كانت عليه �أبدً�، وهي �ستتغري يف جميع �لأحو�ل، ورمبا 

تتغري جذريًا بح�سب نقطة �لنهاية �لتي �سرت�سو عندها �مل�ساألة 
�ل�سورية يف �آخر �ملطاف.

معلومات اأولية
�لأر��سي  على  �ملوجودين  �لفل�سطينيني  �لالجئني  عدد  بلغ 
 490 نحو  �لالجئني،  هيئة  �ح�ساء�ت  بح�سب  �ل�سورية، 
من  �آخرين  �ألفًا  وخم�سني  مئة  نحو  هوؤلء  �إىل  وي�ساف  �ألفًا، 
و�لذين  �سيا�سية،  لأ�سباب  �سورية  يف  �ملقيمني  �لفل�سطينيني 
�سنة 1970 ف�ساعدً�،  منذ  على مر�حل  �سورية  على  تقاطرو� 
من غزة و�لأردن ولبنان و�لعر�ق و�لكويت. و�ملعروف �أن �ملجتمع 
�لهجرة  ن�سبة  و�أن  م�ستقر،  جمتمع  �سورية  يف  �لفل�سطيني 
�لع�سرين،  �لقرن  نهاية  �إىل �خلارج بقيت حمدودة جدً� حتى 
�لقت�سادية  بالأو�ساع  تتعلق  لأ�سباب  بالت�ساعد  بد�أت  ثم 
�خلا�سة.  �لأحو�ل  لتح�سني  جديدة  �أماكن  عن  و�لتفتي�ض 
�ل�سورية من حلب  �لفل�سطينيون يف جميع �ملحافظات  وينت�سر 
معروف،  هو  كما  ويعاملون،  �جلنوب،  يف  درعا  حتى  �سماًل 
لالنتخابات  و�لرت�سح  �جلن�سية  عد�  ما  متامًا  كال�سوريني 
�لت�سريعية مبوجب �لقانون 260 �ل�سادر يف �سنة 1956، علمًا 
خمتلفة  فرت�ت  يف  �ل�سورية  �جلن�سية  نالو�  منهم  كثريين  �أن 
�ل�سوريني  �لفل�سطينيني  من  كثري   ملع  وقد  كثرية.  ولعتبار�ت 
يف ميادين �لثقافة و�لفن و�لعلم و�ل�سيا�سة ، فكان منهم وزر�ء 
�أمثال �أحمد دروي�ض )من تر�سيحا(، و�سباط كبار �أمثال �للو�ء 
حممود  و�لعميد  �لو�سطى(،  �ملنطقة  )قائد  �لبديري  م�سباح 
�أركان �سالح �لطري�ن(، و�للو�ء حممد �ل�ساعر  عز�م )رئي�ض 
و�سعر�ء  و�أدباء  �جلبهة(،وكتاب  يف  �لتح�سينات  )م�سوؤول 
م�سهورون �أمثال غ�سان كنفاين و�أحمد دحبور وح�سام �خلطيب 
و�أحمد برقاوي وخريية قا�سمية ويو�سف �سالمة و�سميح �سبيب 
نادين  �أمثال  وفنانون معروفون  وبالل �حل�سن،  در�ج  وفي�سل 
قد�سية  وزيناتي  مرجتى  و�سكر�ن  طاف�ض  ون�سرين  �سالمة 
�لقا�سم، عالوة  �أبو  و�أديب قدورة وعبد �لرحمن  ويو�سف حنا 
وح�سني  �ل�سعدي  وهاين  �سبح  و�ملثنى  �خلطيب  با�سل  على 

نازك.

اأي م�شري
 ينتظر الفل�شطينيني يف �شورية؟
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�لنهائية  �لنتائج  بح�سب  �لأرجح،  على  �سيتغري،  كله  هذ� 
منذ  �سورية،  غادر  وقد  �ليوم.  �سورية  يف  �جلاري  للقتال 
بدء �لقتال، نحو 120 �ألف فل�سطيني و�سل معظمهم �إىل 
ومن  وتركيا.  و�لأردن  م�سر  �إىل  غادر  وبع�سهم  لبنان، 
�أماكن �للجوء �جلديدة بد�أت حماولة �لهجرة �إىل �لبالد 

�لأوروبية، ما يعني �لتوطني، لكن يف دول ثالثة.

احتمالت امل�شتقبل
بناء  �سورية  يف  �لفل�سطينيني  م�ستقبل  ��ستك�ساف  ميكن 

على �لحتمالت �ل�سابقة على �لنحو �لتايل:  
)وهو  �ملعار�سة   على  �لنظام  �نت�سر  حال  يف  اأوًل: 
لديه  �سارت  �لنظام  فاإن  ذكرنا(،  كما  �سعيف  �حتمال 
ريبة من بع�ض �لفل�سطينيني �لذين �ن�سمو� �إىل �ملعار�سة 
مثل جمموعات من حركة حما�ض، و�لذين مار�سو� �لقتال 
�لنظام  يت�سدد  �ن  �ملتوقع  ومن  �ل�سوري.  �جلي�ض  �سد 
�ل�سوري يف وجه �لفل�سطينيني، و�أن تزد�د قب�سته �لأمنية 
على �ملخيمات بذريعة �أن هذه �ملخيمات تاأوي جمموعات 
�ملعامالت  �سعيد  على  �لت�سدد  يزد�د  ورمبا  له.  معار�سة 
�لعامة. ومنذ  �لوظائف  �إىل  �لد�رية، وميتد  و�لجر�ء�ت 
�لآن بد�أت ترتفع نغمة "�سورية �أوًل"، وهي معاك�سة للثقافة 
�لعامة يف �سورية ذ�ت �ملحتوى �لعروبي �لتي مل يكن تثري 
وظائف  يتبو�أون  �لذين  �لفل�سطينيني  �سد  ح�سا�سية  �أي 
يف �إد�ر�ت �لدولة. لكن �حلرب �لأهلية �ستوؤدي �إىل بروز 

�لنزعة �لوطنية على ح�ساب �لنزعة �لقومية.
)وهو  �لنظام  على  �ملعار�سة  �نت�سار  حال  يف  ثانيًا: 
�سيحل  نف�سه  �لأمر  فاإن  �أي�سًا(،  �سعيف  �حتمال 
قوى  فمعظم  معكو�سة.  ب�سورة  ولكن  بالفل�سطينيني، 
�ملعار�سة �ل�سورية تنظر بعني �لكر�هية نحو �لفل�سطينيني 
�لذين وقفو� �إىل جانب �لنظام �ل�سوري وقاتلو� يف �سفوفه 
مثل �جلبهة �ل�سعبية – �لقيادة �لعامة و"�ل�ساعقة". ثم 
كتلة  هي  �لفل�سطينيني  بني  �لرئي�سة  �لب�سرية  �لكتلة  �إن 
يف  �أ�سابتها  �لتي  �حلرب  ��ستمر�ر  يف  ترغب  ل  حمايدة 
�إىل  �لكثريين  و�سردت  وممتلكاتها،  و��ستقر�رها  �أمنها 
لبنان و�لأردن ودول �لعامل. و�ملعار�سة تنظر بعني �لرتياب 
�إىل هذه �لكتلة �لتي حارت يف موقفها وبقيت حمايدة مع 

�مليل �ملكتوم �إىل �لنظام. 
لنظام  توؤ�س�ض  دولية  ت�سوية  �إىل  �لتو�سل  ثالثًا: يف حال 
�لنظر  �إعادة  �ملتوقع  فمن  ودميقر�طي،  جديد  حكم 
�لف�سائل  كانت  �لتي  �ل�سورية  �لت�سهيالت  بع�ض  يف 

�لفل�سطينية حت�سل عليها، مثل حرية �لعمل �ل�سيا�سي يف 
�ملو�لية  �ل�سالح لبع�ض �ملنظمات  �ملخيمات، وحرية حمل 
للنظام. كما �أن �لدولة �ل�سورية �لتي كانت تقدم �ملعونات 
 – �ل�سعبية  و"�جلبهة  "�ل�ساعقة"  �إىل  و�لعينية  �ملالية 
�لدولة  لأن  متامًا،  ذلك  عن  �ستمتنع  �لعامة"،  �لقيادة 
ومنها،  �ملنظمات  هذه  �إعانة  ملزمة  تكون  لن  �جلديدة 
رمبا، جي�ض �لتحرير �لفل�سطيني، �لأمر �لذي �سيوؤدي �إىل 
�نقالب يف �خلريطة �ل�سيا�سية للف�سائل �لفل�سطينية يف 

�سورية، وبع�سها رمبا �سيندثر.
��ستمر�ر  جر�ء  �سورية  يف  �لفو�سى  دبت  �إذ�  رابعًا: 
�إىل  �إمكانية �لتو�سل  �لقتال و�متد�ده وت�ساعده من دون 
�ستكون  كلها  �لفل�سطينية  �ملخيمات  فاإن  �سيا�سية،  ت�سوية 
�أن  ومع  قتالية.  مناطق  يف  و�قعة  لأنها  للتدمري،  عر�سة 
بع�ض �ملخيمات ت�سرر كثريً� حتى �لآن مثل خميمي درعا 
�لرمل  وخميم  دم�سق  يف  و�لريموك  درعا،  يف  و�لطو�رئ 
�ل�سبينة  �ل�سكانية يف  �لتجمعات  �لالذقية عالوة على  يف 
و�ل�ست زينب، فاإن خميمات �أخرى ما ز�لت �لأ�سر�ر فيها 
�لعائدين  وخميم  حلب،  يف  وحندر�ت  �لنريب  مثل  قليلة 
يف حم�ض وخميم جرمانا يف دم�سق، وخميم خان �ل�سيخ 
من  فاإن  �لفو�سى  ��ستعال  حال  يف  لكن  دم�سق.  ريف  يف 
يتم  و�ن  �لباقية،  �ملخيمات  �إىل  �لتدمري  ميتد  �ن  �ملتوقع 
�سورية  خارج  �إىل  �إما  كال�سوريني،  �لفل�سطينيني،  تهجري 
�أو �إىل �أماكن �أكرث �أمنًا ن�سبيًا يف د�خل �سورية... هذ� يف 
حال بقيت هناك �أماكن �آمنة يف �سورية لتحمي �لنازحني 

�إليها.
�سورية  يف  فل�سطيني  �ألف  ب�ستمئة  تدفع  قد  �لفو�سى  �إن 
يف  للفل�سطينيني  كبرية  كارثة  يعني  وهذ�  مغادرتها،  �إىل 

�ل�ستات، ول �سيما �ن تدفق �لالجئني على 
كثرية  عقبات  دونه  لبنان  على  �أو  �لأردن 
و�للبنانية  �لأردنية  �حل�سا�سيات  جر�ء 
دميغر�فيًا وطائفيًا. و�إذ� مل تتمكن �لكتلة 
�لفل�سطينية �لأكرب من تاأمني مناطق �آمنة 
لها، فهذ� يعني �أنها �ستكون عر�سة للقتل 
و�لنتقام جر�ء �لقتتال �لأهلي و�لحرت�ب 

�لع�سكري بني �لقوى �ملت�سارعة.
و�سيا�سية  ب�سرية  كارثة  �أبو�ب  على  �إننا 
من  �لفل�سطينيني  �لالجئني  لي�ض  تطال 
�سورية وحدهم، بل ق�سية �لالجئني وحق 

بقـلم/ �شقـر ابـو فخــر�لعودة، وق�سية فل�سطني �أي�سًا.
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�لأزمة  عا  �سرَّ و�لعربي  �لد�خلي  �لعجز�ن 
�أ�سو�أ  �لحتمالت. فعلى �لأقل  �ل�سورية على 
د� عمر �حلرب �لأهلية �ملدمرة، ومنحاها  مدَّ
�ملكون  تفكيك  يف  �لتمادي  فر�ض  من  �ملزيد 
�لوطني �لذي كانت ول تز�ل تقوم عليه دولة 

دة. �سوريا �ملوحَّ
بو�قعها  �مل�سكلة  �سياغة  يف  �لأ�سا�ض  �لعقدة 
�ل�سر�ع  قوتي  �لتحاق  يف  تكمن  �حلايل 
"�ملفرت�ستني" مبع�سكرين يخت�سر�ن مبعنى 
�لتقليدية.  �لباردة  �حلرب  مالمح  "�أويل" 
قب�سة  يف  تقع  حني  �إياها  �لعقدة  وتتعمُق 
للحدود،  عابرة  و�أيديولوجيات  م�سالح 
و�آخذة يف �لتمركز و�لتجذر، مما يجعل من 
دور  لأخذ  �ملنظور  �ملدى  يف  موؤهلة  �سوريا 
�مل�سفاة- �ملركز- لأ�سكال "�حلر�ك"  على 

�ختالف م�سارها.
�ل�ستجابة-  تلك  �لأزمة  �سر�وة  يزيد  ومما 
و�ملذهبي  �لطائفي..  للخطاب  �مل�ستوردة- 
وتدحرج ع�سبّياته يف ميد�ن �لفعل من خالل 
م�ستقبل  لتكري�ض  جاهدة   ت�سعى  ممار�سة 
جدلية  يوؤبد  مما  لأجندتها،  وفقًا  �سوريا 
و�لأيديولوجية  �لثقافية  �ملكونات  بني  �لربط 

�لعابرة للحدود و�لكيانات.
عدد  و�سول  �سبق  ما  يوؤكد 
�إىل  �ملجنونة  �حلرب  �سحايا 
ب  �ملحدد  �لرقم  يفوق  ما 
وعدد   بكثري،  �آلف   "107"
�ملفقودين �ملحدد بحو�يل 95 
عدد  جتاوز  فيما  �أي�سًا،  �ألفًا 
ماليني  �لثمانية  �لالجئني 

لجئ.
لعدد  بالن�سبة  �ملخيف 
�لوثيق  �رتباطه  هو  �لالجئني 

باإعادة ر�سم �مل�سهد �مل�ستقبلي ل�سوريا �لغد، 
خا�سة عندما ن�سهد دمار �لدولة �ملركزية يف 
�لكثري من �ملدن و�لأقاليم وحلول قوى �أفرزها 
يحدد  من  ب�سفتها  �لد�مي  �ل�سر�ع  و�قع 

خارطة �لوطن �جليو- طائفي و�ملذهبي.
�لدويل  �لقر�ر  باأن  قلنا  �لأزمة  بد�ية  ومنذ 
"مغيب" عن �سابق قر�ر وت�سميم، لكي يبقى 
�مل�سار�ت  �سيد  �لالزمة  �ملدة  طو�ل  �ل�سر�ع 

و�أمري دميومتها.
يف  �لتدخل  نتائج  �لدولية  �لبال  عن  تغب  مل 
عجزت  �لعر�ق  ففي  وليبيا.  �لعر�ق  من  كل 
�لذي  �لنموذج  بناء  عن  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�سر�كة  دون  م�ساحلها  خارطة  يطابق 
تدمري  فيما  �إير�ن،  مع  �لقائمة  �لعرفية 
بني  �لبلد  يكلف  �ل�سابقة  �ملركزية  �ل�سلطة 
على  يدل  مما  �سهريًا،  قتيل  و�لألف   800
تناغم �لأفرقاء يف ر�سم د�ئرة �لدماء ب�سفته 
و�لتمادي  �ملتبادل  �لنبذ  على  قائمًا  خيارً� 
�أخرى  خيار�ت  عن  �لبحث  فكرة  �إنكار  يف 
�ملو�طنة  �أ�س�ض  على  عر�ق  وبناء  للتعاي�ض 

و�لعد�لة �لوطنية.
و�لتنكر من  �لتحلل  باتت مثاًل على  �لعرقنة 
�لقيم �لإن�سانية و�لوطنية، ومبو�ز�ة ذلك فاإن 
بو�در �نق�سام �لبلد وتفككه باتت �لأقرب �إىل 

�لو�قعية منها �إىل �لوحدة و�لوئام.
ويف ليبيا �لتي قادت عملية تدمريها كل من 
�سلطة  بناء  جتربة  فاإن  وبريطانيا،  فرن�سا 
�سلطة  بناء  �إعادة  ومعها  منتخبة  مركزية 
�إىل  �آلت  قد  �لبلد  قيادة  تتوىل  مركزية 

�لف�سل.
�لأ�سعف فقط،  �ملركزية هي  �ل�سلطة  لي�ست 
و�لثنيات  �مل�سلحة،  �لقبائل  نفوذ  بروز  �إمنا 
باتت  �لقاعدة،  بتنظيم  �ملرتبطة  و�لقوى 

�ل�سرعية  ح�ساب  وعلى  �لآن  �لو�قع  �لأمر 
�جلديدة.

هل ما ح�سل يف �لعر�ق وليبيا، وما يح�سل يف 
�سوريا خطط متعمدة �أم خيار�ت خاطئة؟

وعرقية  دينية  �أ�س�ض  على  �لكيانات 
تعميم  بامتياز.  �إ�سر�ئيلية  وحاجة  مطلب 
للتطور  كقاعدة  عليها  و�لبناء  �لدميقر�طية 
و�لتحديث يف �لبلد�ن �لعربية �ملذكورة ل يجب 
�أن تتم بالقوة، �إمنا بالتدخل �ملبا�سر لتعزيز 
وفق منهجية �خلطط  ثقافته  وتنمية  �حلو�ر 
�لتاأكيد  ذلك  يحتاجه  ما  و�أهم  و�ملر�حل 
على م�ساألتي �لعرت�ف بالآخر وتعزيز �لثقة 
باأهمية �لتو��سل معه، وذلك يحتاج �إىل نقطة 
�رتكاز تفرت�ض وبهدوء باأن لكل �سر�ع نهاية 

ل بد �أن تقوم من خالل ت�سوية.
�لقبلية،  �لعقلية  تزل  مل  �ل�سديد،  لالأ�سف 
قر�ءة  يف  و�لت�سدد  ة  �لع�سبيَّ على  �لقائمة 
�لتي  �لأ�س�ض  هي  معاجلتها  وطرق  �لق�سايا 
تقوم عليها ثقافة �لنظر �إىل �لآخر- تعريفًا 

ومنهجًا.
�لعقل  تقيد  �لنفعايل  ببعدها  �لعقلية  هذه 
و�جلماعي،  �ل�سخ�سي  �لتحرر  من  ومتنعه 
بحيث حتتفظ باإرث من �لرت�كمات �لعد�ئية 
�ملثرية للغر�ئز، معلله �أ�سباب �لثاأر و�سرور�ت 
�إنتاج م�سار �سد �لآخر يو�زي ما �سبق وبكل 

معاين و�أبعاد �لعد�لة �لقبلية.
باملقابل متنع هذه �لعقلية �ل�سائعة و�جلاذبة 
�ملعتدلني  �أ�سو�ت  �ل�سبابي،  للعن�سر 
و�سياغة  �لتعدد  ثقافة  يف  و�ملخ�سرمني 
�لتفاعل  على  �لقائمة  �لتوفيقية  �ملنهجيات 
بو�سع  �ملختلفة  �ملكونات  بني  �لإيجابي 
منافذ وخمارج ت�سيء على �مل�سرتك و�ملفيد 
�آلية  وفق  بنائه  وملقت�سيات  للبلد  ث  و�ملحدِّ

متى ينطلق قطار ال�شالم يف �شوريا؟



35

حري�سة على وحدته وتطوره.
�لقادة  ثقافة  �إىل  ننتمي  ولأننا 
بعيدين  نزل  مل  فاإننا  و�لرموز، 
مل  كوننا  �ملوؤ�س�سات،  ثقافة  عن 
وكوننا  �أ�ساًل،  جنربها  ومل  نرها 
�لربط  على  حر�سنا  ما  كثريً� 
وبني هوياتنا  �لزعيم  �لقائد  بني 

�لوطنية.
�لق�سوى،  �لأولوية  فاإن  لذلك 
يف  تكمن  وغدً�،  و�لآن  �أم�ض 
بلورة وتر�سيخ �لعالقات بو��سطة 
�لعقل �ملوؤ�س�ساتي، وباإعادة �إنتاج 
ثقافة  مقت�سيات  وفق  �لهويات 

�لنتماء و�ملو�طنة.
هل �لغرب و�ل�سرق ل يعرفان ذلك؟

بهزمية  �أي  بالتاريخ،  ترتبط  �لكربى  �ملفاجاأة 
�ملحافظني �جلدد �ملت�سلة ب�سيا�سة �ملحا�سبة على 
�لنو�يا �ملفرت�سة، ومعها تعميم �لفو�سى �خلالقة 
يعني  وهذ�  حتمية.  وبنتائج  باآلية  �ملرتبطة  غري 
ل�سان  بزلت  و�لعرق  �أفغان�ستان  على  �لهجوم  �أن 
�لنماذج  دينية  فعل  وبرد�ت  �أنتج  قد  �سليبية 
�لتي تدعي �لدفاع عن �لهويات �لأ�سلية من دن�ض 

�ل�سليبية �جلديدة.
فو�سى  بد�أْت  �لتاريخ  لند�ء  �ل�ستجابة  �آلية  ووفق 
�لربيع �لعربي �خلالقة يف زمن �لرتد�د �لأمريكي 
و�قعي  �أمام  هزميته  بعد  �لبو�سي  �لربنامج  عن 
�لنك�ساف �لأيديولوجي و�لأزمة �لقت�سادية �لتي 
دول  من  �لعظمى  �لغالبية  �إىل  �سظاياها  و�سلت 

�لعامل.
�أ�سقطها  �سيا�سة  �لربيع جاء من �خللف، من  �إذً� 
�لزمن بعيدً� و��ستعادها �لو�قع جمردة من �أدو�تها 

�لأ�سليني.
�سيا�سية دولية حيال  ن�سهده من فو�سى  لذلك ما 

�أمريكي  حذر  منه  جزء  يف  هو  �ليوم،  �سوريا 
�ل�سورية، ويف جزء  �لدم  �لغو�ض يف بحرية  حيال 
ملحًا،  �أمرً�  �أ�سبح  �لت�سوية  ��ستعجال  عدم  �آخر 
و�إذ� كنا نرى  توؤد غر�سها �ملن�سود بعد.  كونها مل 
خلق  نحو  �يجابية  �نطالقة  �لرو�سي  �لت�سدد  يف 
بالتحالف  �لدويل  �لتو�زن  من  حلالة  يتيح  مناخ 
عمالق  ت�سبح  باأن  و�لو�عدة  �لنامية  �ل�سني  مع 
�لعامل �لقت�سادي، هذ� �لت�سدد ل ي�سرُّ �لتحالف 
يت�سبب بحرب مبا�سرة  �لغربي، فهو من جهة لن 
مع رو�سيا، ومن جهة ثانية مينح "�خلبث" �لغربي 
��ستمر�ر  يف  للتهرب  منوذجية  مناورة  م�ساحة 
حالة  �لت�سدد  يبدو  بحيث  �ل�سوري،  �لنزف 
مدعومة من �لتحالف �لذي تقوده رو�سيا، وبالتايل 
يذهب �لغ�سب �لعربي و�لعاملي باجتاه يريح �لغرب 

كثريً�.
يبدو �مل�سهد على حقيقته من خالل متنع جمل�ض 
�لعموم �لربيطاين عن �لت�سويت ل�سالح �لتدخل 
�لع�سكري. كذلك من خالل تردد �إد�رة �أوباما عن 

طرح م�ساألة �لتدخل على �لربملان �لأمريكي.
ورغم ذلك �تفق �جلميع على م�ساألة جتريد �سوريا 
�حلرب  ��ستمر�ر  وعلى  �لكيميائي،  �سالحها  من 

�لد�خلية، �لتي ت�ستنزف كل م�سادر �لقوة و�ملنعة.. 
م�سرحها  �لعامل..  حمور�  منتجها  م�سرحية،  �إنها 
�سوريا و�ملنطقة.. كلفتها حا�سر وم�ستقبل رمادي 

�أقرب �إىل �ل�سو�د..
من  تنطلق  �أن  يجب  و�سعبها  �سوريا  حمبة  �إن 
وبذ�ت  و�لدمار،  �لقتل  دو�مة  وقف  على  �حلر�ض 
�لقدر تنطلق من حياد �إيجابي ياأخذ  يف �لعتبار 
ت�سع  �سادقة  ودعوة  �سوريا،  و��ستقالل  �سيادة 
للح�سابات  �لأوىل  �ملرتبة  يف  وم�سلحته  �ل�سعب 

و�لتطلعات.
و�أحقيته  قد��سته  يف  �سارخًا  �ليوم  يبدو  �لذي 
هو  فالدم  و�سرعيته،  �أهليته  غدً�  يفقد  �سوف 
كونه  وطهرً�،  وعفة  نقاًء  يبقي  ل  �لذي  �مل�ستنقع 
�ل�سبيل �إىل �لدمار و�لندثار، خا�سة حني يقع يف 

م�سيبته �ل�سعب و�لأهل يف �لبلد �لو�حد.
�سرخة نعلنها: 

�أهلها.  �سوريا من  على  �أحر�ض  ول غرب  �سرق  ل 
و�سعبها..   ل�سوريا  خري  هو  ما  و�نتخبو�  تفاو�سو� 
ت�سوية يباركها منطق �لتاريخ، خا�سة عند �لوقوع 
يف حرب �لعبث �ملجنونة، فال ترتكو� �لندم يتاأخر 

�أكرث.

بقـلم/ حممد �شرور
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لي�س التفـاو�س 
اخليـار الفل�شطيني الوحيد

�لفاعلة  �حلية  وقو�ها  و�ل�سعوب  �لدول  تقر�أ 
مل  فاإذ�  حيثياته.  بكل  �حلا�سر  وتعي�ُض  �لتاريخ 
تتعلم �لأنظمة و�أحز�بها وقو�ها �لإ�سالمية بكافة 
مد�ر�سها وكياناتها و�أطرها �لتنظيمية و�أجندتها 
من �لتاريخ فعلى �لأقل تعي�ض وتتفاعل وتتعمق يف 

قر�ءة �سو�هد �حلا�سر.
�لت�ستت و�لت�سظي و�لغرق و�لتبعرث �لقائم يف  �إن 
يب�سر  ل  �لفل�سطينية  و�ل�ساحة  �لعربية  �ملنطقة 
ينذُر  �إنه حقيقة  ل�سعوبها.  ول يحمل خريً�  بفرٍج 
بخطر �ساحق وم�ستقبل قامت ومظلم. هذه �لقوى 
�ملت�سظية و�ملبعرثة بني �أحز�ب �سيا�سية )علماين، 
وحدوي، دميقر�طي، ي�ساري، ليرب�يل، ��سرت�كي، 
ر�ف�ض، �سامد وممانع(، وقوى �إ�سالمية )�سلفي، 
تكفري،  جماعة  توحيد،  جماعة  دعوي،  �سلفي 
�أن�سار  �هلل،  حزب  م�سلمون  �إخو�ن  حما�ض، 
�هلل، قاعدة، جهاد، ن�سرة(، تعمل يف �جتاهات 

منفردة لتوكيد ذ�تيتها ومتايزها وخ�سو�سياتها 
وتاأمني  نفوذ،  لتحقيق  ووحد�نيتها  وفر�دتها 
فاعلة  قوى  مو�جه  يف  مكا�سب  وحتقيق  �سيطرة 

�إ�سر�ئيلية وغربية تعتمد �أجندة و�حدة.
بع�ض هذه �لقوى �لإ�سالمية �ملبعرثة ن�ساأ وترعرع 
فكريًا  و�أ�سمل  و�أعم  �أكرب  جماعة  رحم  د�خل 
وتنظيميًا فقفز فجاأة �إىل �لو�جهة بدعم حملي �أو 
�إقليمي يف �سكل فئة غري موؤطرة تنظيميًا لتحتل 

حيزً� يف �ل�ساحة.
و�أحز�بها  �ل�سيا�سية  �لقوى  كافة  �إىل  نتوجه 
بكل  �لإ�سالمية  �لقوى  �إىل  وكذلك  وف�سائلها 
�أطرها وتنظيماتها و�أجند�تها �أن تتاأنى وتتعمق يف 
قر�ءة مو�قف �لدول �لعربية منذ �مل�ساألة �ل�سرقية 
يف �لقرن 19 حني حتدث غالد�ستون رئي�ض وزر�ء 
بريطانيا يف جمل�ض �لعموم �لربيطاين، وقال "�إن 
�مل�ساألة �ل�سرقية ل ميكن حلها ما د�م هذ� �لكتاب 

موجودً�"، رفع بيده ذلك �لكتاب فاإذ� به �لقر�آن 
�لكرمي )مذكر�ت �حل�سيني، �ض 214(

على تلك �لأنظمة و�لقوى �ل�سيا�سية و�لإ�سالمية �أن 
تتفهم �سو�هد �حلا�سر من �أفغان�ستان وباك�ستان، 
فالعر�ق و�سوريا ولبنان، �إىل م�سر وليبيا وتون�ض 
ثم �ليمن جنوبًا منذ �آذ�ر عام 2011، مع ت�سليط 
�ل�سوء على لب �ل�سر�ع يف �ملنطقة و�لعامل �عني 

�لق�سية �لفل�سطينية.
مو�قعها  تعزيز  على  تعمل  �لغربية  �لأنظمة 
على  وهيمنتها  �سلطاتها  وب�سط  �لإ�سرت�تيجية، 
ومعادنها،  �لنفطية  مو�ردها  ونهب  �ملنطقة 
ملنتجاتها  ��ستهالكية  �سوقًا  �ملنطقة  بقاء  وتكفل 
�ل�سناعية و�لتكنولوجية، و�ألب�ستها ذ�ت �ملاركات 
و�لزينة،  �لتربج  و�أدو�ت  وعطور�تها  �لعاملية، 
لأ�سلحة  و�ختبار  جتارب  حقل  �ملنطقة  وبقاء 
ُدفع ثمنها بالعملة �ل�سعبة!!  �سدئت يف �ملخازن 
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بذلك حتقق �لدول �لغربية ما ت�سبو �إليه يف تاأجج 
�ل�سر�ع حمايًة للكيان �ل�سهيوين و�سمانة مل�سالح 

م�سرتكة بني �لطرفني.
متوز  يف  و��سنطن  يف  بد�أت  �لتي  فاملفاو�سات 
�ملا�سي بني �ل�سلطة �لوطنية  �لفل�سطينية، برعاية 
و�إمالء�ت عربية، ��ستجابًة لرغبة  �أمريكية، �حلكم 
وزير  كريي  مز�عم  خالل  من  لي�ض  جناحها  على 
وما  �أوباما  �لرئي�ض  ووعود  �لأمريكية  �خلارجية 
�أبو�ق  تردده  وما  �لغربي  �لإعالم  و�سائل  تن�سره 
�لغربي،  �لإعالم  فلك  �لد�ئرة يف  �لعربية  �لإعالم 
�لتاريخ  منظوري  بقر�ءة  �لعربية  من  تكون  و�إمنا 
�سو�هد  ومن  و�إفر�ز�تها  بيكو  �سايك�ض-  �تفاقية 
وجورج  كلينتون،  بل  رئا�سة  مع  �حلا�سر  ووقائع 
و�إمالء�تهم  و�أوباما  �لبن  بو�ض  وجورج  �لأب  بو�ض 

و�سروطهم لل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية.
�لفل�سطيني  �مل�سهد  قر�ءة  يف  جيد  معلم  �حلا�سر 
من حيث كونه ي�سكل �إطارً� لفهم �ملوقف �ل�سهيوين 
ومرجعية ل�سلوكهم يف �ملفاو�سات من �أو�سلو 1993، 
ومبادرة  لبو�ض،  �لطريق  ثم خارطة  مدريد،  ولقاء 
وتبديل  وتغرّي  تر�جع  من  طر�أ  ما  �لعربية  �ل�سالم 
�لفل�سطيني  و�لقبول  �لعربية  �لأنظمة  مو�قف  يف 
�لأمريكية.  و�لرغبة  �ل�سهيوين  للتعنت  ��ستجابة 
وما يالقيه  فل�سطني  �ل�سهيونية يف  �إن ما متار�سه 
له  تعر�ض  وما  ونفي،  طرد  من  �لفل�سطينيون 
�لأ�سرى �لفل�سطينيون من قهر و�إذلل ل ي�سري �إىل 

نتائج �يجابية من �ملفاو�سات.
قو�ه  ويح�سد  ويعمل  ر  ي�سُّ �ل�سهيوين  �ملنظور 
�لتاريخية  فل�سطني  �أن  على  و�لإعالمية  �لع�سكرية 
�لطويلة  �ملفاو�سات  و�سنو�ت  لل�سهاينة  ملك 

و�مل�سنية كانت م�سد�قًا لهذه �لعقيدة.
�مل�ستوطنات  بناء  يف  م�ستمر  �ل�سهيوين  �لكيان 
�ل�سفة  �لفل�سطينية يف  �لأر��سي  وق�سم �ملزيد من 
 ،1948 عام  قبل  ما  فل�سطني  يف  وكذلك  �لغربية 
م�سروع  وما  �لأر��سي،  وي�سادر  �ل�سكان  ويطرد 
�ساهد  خري  �إل  �لنقب  منطقة  يف  بيغن  بر�فري- 

ودليل.
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  ترغب  مفاو�سات  �أية 
ر�سم  يرف�ض  �ل�سهيوين  و�لكيان  �عتمادها؟ 
من  �لطبيعية  باملو�رد  ويت�سرف  كيانه،  حدود 
مياه وغريها، وهو �لذي يقرر كل مال له بال�سيادة 
و�ملر�فئ  و�ملعابر  باحلدود  و�لتحكم  ونظام �حلكم 
و�إقامة �حلو�جز �لثابتة و�ملتنقلة بني �ملدن و�لقرى 

و�ملز�رع �لفل�سطينية، وميعن يف متدد جد�ر �لف�سل 
�لعن�سري ويتدخل يف �لأحو�ل �ل�سخ�سية و�ملدنية 

للمو�طنني �لفل�سطينيني!!.
ما فائدة �للقاء�ت و�ملفاو�سات �لتي تدور يف حلقة 
مفرغة؟ وما فائدة �ملطالبة بتطبيق قو�نني �ل�سرعية 
�لدولة �لتي ل يكرتث �لكيان بها، و�إمنا يعمل على 
تثبيت وتنفيذ كل ما له عالقة بكيانه. ي�سري بند 11 
"�إن�ساء  �إىل قر�ر تق�سيم فل�سطني عام 1947 على 
دولة عربية ودولة يهودية!! يحدد هذ� �لقر�ر دولة 
ر �لكيان عليه �ليوم مع عدم  يهودية. وهذ� ما ي�سّ

�لقبول بدولة فل�سطينية.
�لكيان �ل�سهيوين و�لقوى �لغربية �لد�عمة له فرن�سا 
منذ حملة نابليون بونابرت على م�سر، وبريطانيا 
تعمل  ترومان.  مع  و�أمريكا  �ل�سرقية  �مل�ساألة  منذ 
ومنهجية  و�أجندة  خطة  طبق  �لغربية  �لقوى  هذه 
طم�ض �حلق �لفل�سطيني وتغيري �لدميغر�فيا د�خل 
فكرة  على  �لق�ساء  �لغاية  فل�سطني،  وكافة  �لقد�ض 
�للحظة  وحتى  للحياة  قابلة  فل�سطينية  دولة  �إقامة 
كيانه،  �لكيان حدود  ير�سم  �سنة مل  بعد م�سي 65 
ويرف�ض �لتحدث عن عودة �لالجئني �لفل�سطينيني 
�سجونه  يف  يقبعون  �لذين  �لأ�سرى  �آلف  و�إطالق 
يريد  �إمنا  منهم.  �لأطفال  �سيما  ول  حماكمة  دون 
�لتحدث و�لتفاو�ض يف �لق�سايا �لأمنية ليجعل من 
�سرطة �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية وقو�ها حار�سًا 

وحاميًا لأمن �لكيان من خالل �لتن�سيق �لأمني!!.
تنبع  متعنتة  مبو�قف  �ل�سهيوين  �لكيان  مت�سك  �إن 
من �سعوره �أن قوته �لع�سكرية تكفل له �لتفوق و�لأمن 
و�لأمان، ومعرفته وثقته باملوقف �لأمريكي �لد�عم، 
ومن�ساعة  خانعة  عربية  �أنظمة  و��ستكانة  و�سعف 
�لتمادي يف غّيه  له  �إقليمية ودولية تكفل  لإمالء�ت 

و�سلفه وت�سويفه.
عديدة  �لفل�سطينية  �لوطنية  �ل�سلطة  خيار�ت 

ومتنوعة، نذكر بع�سًا مها:
1- �إعالن �لع�سيان �ملدين.

عام  �لأوىل  �لنتفا�سة  يف  وجد�رته  فاعليته  تثبيت 
1987، ولي�ض معنى ذلك �إ�سقاط خيار نهج �لكفاح 

�مل�سلح.
2- ت�سجيع �لإنتاج �لوطني من خالل �إن�ساء وت�سكيل 
�لرتباط  وفك  زر�عية  وم�ساريع  تعاونية  جمعيات 

�لقت�سادي مع �لكيان �ل�سهيوين. 
3- لقاء جبهوي وتوحيد �جلهود �ل�سيا�سية و�لعمليات 
من  �لفل�سطينية  �ملقاومة  ف�سائل  بني  �لع�سكرية 

جهة، وبني �لقوى �لإ�سالمية من جهة �أخرى طبقًا 
و��سح  عمل  وبرنامج  �لإجر�ء�ت  حمددة  لأجندٍة 
و�لنكو�ض  �لرت�جع  دون  نهجه  يف  متدرج  �ملعامل 
مهما طر�أ من �سغوطات و�إمالء�ت. �لثو�بت تبقى 

ثو�بت حتت كافة �لظروف.
ع�سكرية  كقيادة  رديفة  �سيا�سية  قيادة  ت�سكيل   -4
وخربة  ومعرفة  وفاعلية  بكفاءة  �أع�ساوؤهما  يتمتع 

عملية.
و�لتعبوية  �لإعالمية  للمهاتر�ت  حٍد  و�سع   -5

�لع�سبوية و�لتنظيمية �ملقيتة.
6- �عتماد �حلو�ر و�لنقا�ض �أ�سلوبًا يف حل �لق�سايا 
�خلالفية بني كافة قوى �ملقاومة كفئات وجمموعات 

وجبهات.
باملعرفِة  لها  م�سهود  ��ست�سارية  هيئة  �عتماد   -7

و�لنز�هة و�لقدرة و�ل�ستقامة و�خلربة.
�لق�سايا  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �إىل  �لعودة   -8
و�ساعد  منظم  عمل  ونهج  كمنهجية  �ملف�سلية. 
�ملدنيني  �سفوف  يف  �رباك  باإدخال  كفيل  ومتدرج 
و�لأنظمة  �لقوى  وف�سح  �ل�سهاينة  و�لع�سكريني 
د�خل  و�لطائعة  �مل�ستكينة  ومثيالتها  له  �لد�عمة 

�لأنظمة �لعربية.
مقولة  �إحياء  �إىل  و�ملنهجية  �لنهج  يوؤدي  رمبا 
�سناأخذ  �لأرجنتني؟  �أم  فل�سطني  �ختار  هرت�سل: 
ما يعطي لنا". لقد فكر هرت�سل وجماعة ي�سر�ئيل 
كينيا،  قرب�ض،  منها،  وخيار�ت،  ببد�ئل  ز�نغويل 

موزمبيق و�لكونغو.
فح�سلو�  دولية"،  "بر�ءة  ينتظرون  كانو�  و�إمنا 
عليها لن�سياع و��ستكانة �لأنظمة �لعربية وخنوعها 

لإمالء�ت غربية!!
ننا�سد �ل�سلطة �لوطنية وف�سائل �ملقاومة باأطيافها 
هذ�  وتعزيز  �إحياء  بفئاتها  �لإ�سالمية  و�لقوى 
�لت�سوي�ض و�لرتباك يف �سفوف �ملدنيني �ل�سهاينة 

ليعودو� �إىل �لبلد�ن �لتي جاءو� منها.
�لعمل  بجناحيها  �لفل�سطينية  �ملقاومة  مطلوب من 
على خلق �إرباك وقلق يف نفو�ض �ملدنيني �ل�سهاينة 

مما ينعك�ض تاأثريه على �لع�سكريني.
و�لقطاع  و�ل�سفة  �لد�خل  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�لأوىل يف �لجتاه  ينتظر �خلطوة  �ل�ستات  ومناطق 
�ل�سحيح. �ل�سغط �لقت�سادي و�ل�سطر�ب �لأمني 
�ل�سهاينة  لنزوح  و�سروريتان  لزمتان  خطوتان 

خارج فل�سطني.
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�مل�سري  �ل�سعب  من  للجي�ض  �لع�سكرية  �لقيادة  طلبت  عندما 
عنو�ن  حتت  �درجتها  �لتي  �لأمنية  �لجر�ء�ت  على  �ل�ستفتاء 
"مو�جهة �لرهاب". وهو �لذي بد�أ يطل بر�أ�سه بقوة من خالل 
ترتدي  ما  غالبًا  كانت  و�لتي  �لرهابية  �لعمليات  من  �لعديد 
�لطابع �لطائفي و�ملذهبي، كان �جلي�ض وقيادته يدركون خماطر 
دور  و�نك�ساف  �فت�ساح  بعد  �ملو�جهة و�سعوبتها، خ�سو�سًا  هذه 
جماعة �لخو�ن �مل�سلمني ومن ور�ئهم �لعديد من �لقوى �ل�سولية 
من  كثري  ويف  وتنفيذها  تخطيطها  وثبوت  بل  �لعمليات  هذه  يف 
�ل�سمانة  �سكل  �لذي  �جلي�ض  �ي  وهو  مبا�سرة  بطريقة  �لحيان 
و�سول  عن  ��سفرت  �لتي  يناير  ثورة  لنت�سار  �لأمني  و�حلار�ض 
ح�سني  نظام  �نقا�ض  على  �ل�سلطة  ر�أ�ض  �ىل  �مل�سلمني  �لخو�ن 
مبارك، وهو كان ي�سع يف �عتباره �ن هذه �لنتيجة ت�سكل ترجمة 
وجه  يف  �نتف�ست  �لتي  �مل�سرية  �ل�سعبية  و�لر�دة  للدميقر�طية 

�لنظام �ل�سابق ورئي�سه ح�سني مبارك. لكن ما حدث بعد ذلك 
وقبل مرور �أقل من عام على تويل "�لرئي�ض" حممد مر�سي رئا�سة 
�لد�خلي  �لخو�ين  �ملخطط  حقيقة  تك�سفت  حتى  �جلمهورية 
ب�سورة  جتلت  �لد�خلي  �ل�سعيد  فعلى  �ل�سو�ء.  على  و�خلارجي 
جلية �ر�دة �لخو�ن �مل�سلمني و�سعيهم "لأخونة" �ملجتمع �مل�سري 
و�لبو�ق  �لعالم  و�سائل  تروج  �أن  حاولت  كما  �أ�سلمته  ولي�ض 
�لخو�نية �لتي �ختباأت ور�ء مز�ج م�سري �سعبي �سديد �لميان 
و�لتم�سك بال�سالم كديانة حتى و�ن كانت بع�ض هذه �لدعو�ت 
تنطلق من �حلديث عن بع�ض �ملظاهر �ل�سالمية و�لتم�سك بها 
كلها  وهي  �لعامة  �لماكن  يف  و�لحت�سام  و�حلجاب  كالنقاب 
ق�سايا ل يرف�سها �ل�سارع �مل�سري �ل�سعبي بل على �لعك�ض يعلن 
�لتاأييد لها. وهو بال�سبط ما ��ستغلته جماعة �لخو�ن �مل�سلمني 
وما  جعبتها  يف  خمباأ  كان  ما  ذلك  بعد  لتحرر  ��ستغالل،  �أ�سد 
كان م�ستورً� عن �عني �ملجتمع 
هذه  �سدق  �لذي  �مل�سري 
يف  ثقته  ومنحها  �جلماعة 
�سناديق �لقرت�ع و�لنتخابات 
وهي  و�لرئا�سية  �لت�سريعية 
نف�سه  �جلي�ض  قام  حالة 
وقبل  فوجئ  �لذي  بحمايتها 
بالتجاوز�ت  عام  من  �أقل 
و�لتي  و�لكثرية  �خلطرية 
�ىل  �لحيان  بع�ض  يف  و�سلت 
�ملجتمع  ��ستقر�ر  تهديد  حد 
�ىل  وكذلك  د�خليًا  �مل�سري 

درجة تهديد �لأمن �لقومي. 
فجماعة �لخو�ن �مل�سلمني �لتي 
�لوقت  يف  �ل�سلطة  �ىل  و�سلت 
�ي  تقدمي  ت�ستطع  مل  �لذي 
�ل�سعيد  بر�مج على  �و  بد�ئل 
�و  �لقت�سادية  �سو�ء  �لد�خلي 
ت�ستطع  مل  وبالتايل  �ل�سيا�سية 

م�شر...
اجلي�س يف مواجهة "االإخـوان" 
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�لذي  �ملخلوع  مبارك  ح�سني  لنظام  و�حلقيقي  �ملنطقي  �لبديل  ت�سكيل 
�ت�سف مبا بات يعرف بتخمة وتز�يد �عد�د "حيتان" �ملال و�ل�سيا�سة �لتي 
منت ب�سورة كبرية وتز�يدت يف ظله مع ت�ساعد وتائر �لف�ساد و�لف�ساد 
رجالت  من  حفنة  حل�ساب  وت�سخريها  �مل�سري  �ل�سعب  ثرو�ت  ونهب 

�لنظام وعلى ر�أ�سهم �بناوؤه وزوجته و�ملقربون منهم. 
�سلطة  من  �لعام  يقارب  ما  بعد  �مل�سري  �ملجتمع  عليه  ��ستفاق  ما  وهو 
�لنظام  ميار�سه  كان  ملا  بد�ئل  �و  �جابات  �ي  تقدم  مل  "�لخو�ن" فهي 
ومما   �مل�سري  �ل�سعب  بحياة  يتعلق  وما  �ملجتمعي  �مل�ستوى  على  �ل�سابق 
�ملقطوعة ما قبل  و�لوعود  يت�ساءل عن �لجناز�ت  �مل�سري  �ل�سعب  جعل 

وخالل "ثورة يناير"..
وبعدما تيقن �ل�سعب �مل�سري بان جماعة �لخو�ن �لتي و�سلت �ىل ر�أ�ض 
�ل�سلطة ما هي �ل �لوجه �لآخر لعملة �لنظام �ل�سابق وباأن حممد مر�سي 
هو �لوجه �لآخر لـ حممد ح�سني مبارك "�ملخلوع" ما دفع �ل�سعب �مل�سري 
�ىل �للجوء �ىل جي�سه �لذي �سكل يف كل مرة يتعر�ض فيها �ل�سعب �مل�سري 
مرورً�  على  حممد  �أيام  منذ  ومب�ستقبله  مب�سريه  تتعلق  جدية  ملخاطر 
بثورة �أحمد عر�بي و�سوًل �ىل حقبة �لرئي�ض �لر�حل جمال عبد �لنا�سر 
�ملجتمع  حلماية  �ل�سا�سية  �ل�سمانة  �مل�سري  �جلي�ض  فيها  �سكل  حيث 
وعلى خمتلف �ل�سعد �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية. وهو ما �سكل 
و�لذي  �لثاين  �لعنو�ن  �ىل  ��سيف  و�لذي  �جلي�ض  لتحرك  �لأول  �لعنو�ن 
�لقليمي  وللمحيط  �مل�سري  لل�سعب  بالن�سبة  وح�سا�سية  خطورة  يقل  ل 
وجي�سه  وقيادته  �مل�سري  �ل�سعب  �كت�سف  عندما  و�ل�سالمي  �لعربي 
�ملخطط �لخو�ين وباأعلى �مل�ستويات و�سلت �ىل م�ستوى �لرئي�ض و�ملر�سد 
�لعام و�لتن�سيق مع �ل�ستخبار�ت �لمريكية و�لذي و�سل �ىل  و�ل�سكرتري 

درجة تخوينهم من قبل �ملعار�سة وهو ما ك�سفته 
جمل�ض  ف�سحها  �لتي  نف�سها  �لمريكية  �لد�رة 
طالبا  عندما  �لأمريكيني  و�لكونغر�ض  �ل�سيوخ 
�ملبالغ  عن  بتف�سري�ت  و�د�رته  �وباما  �لرئي�ض 
و�ل�سكرتري  و�ملر�سد  �لرئي�ض  �ىل  دفعت  �لتي 
�سا�سعة  م�ساحات  عن  �لتنازل  لقاء  "�لخو�ن" 
من �سحر�ء �سيناء وحتديدً� من �ل�سمال �لغربي 
و�حلدود  غزة  لقطاع  �ملال�سقة  �ملنطقة  وهي 
�مل�سرتكة �لفل�سطينية �مل�سرية لقاء عدة ماليني 
من  �لخو�ين"  "�لثالثي  قب�سها  �لدولر�ت  من 

�ل�ستخبار�ت �لأمريكية..
وهذه �لف�سيحة �لتي مل ي�ستطع �ل�سعب �مل�سري 
حار�سه  �ىل  �للجوء  �ىل  دفعه  ما  وهو  ه�سمها 
�لمني �ي �ىل قو�ه �مل�سلحة وجي�سه �لوطني �لذي 
بدوره بطريقة �سريعة وجدية وقام مبا قام به من 
�مل�سلمني  �لخو�ن  رموز  و�عتقال  للرئي�ض  عزل 
وتقدميهم للمحاكمات وللعد�لة بتهم كثرية تبني 
�أنهم �رتكبوها خالل وقبل مدة �لعام "�لرئا�سية" 
�سحر�ء  ق�سية  هي  �لمر  يف  ما  �أخطر  ولعل 

�لذي  بنتائجه  وقبولها  بذلك  معرفة حركة حما�ض  و�حلديث عن  �سيناء 
تبني باأنه خمطط �مريكي – ��سر�ئيلي يهدف �ىل ��ستبد�ل �عالن �لدولة 
�لفل�سطينية �مل�ستقلة و�لتي �عرتفت بها معظم دول �لعامل و�لأمم �ملتحدة 
على �لر��سي �لتي �حتلت عام 1967. مبا فيها �لقد�ض �ل�سريف وبالتايل 
�لبدء مبطالبة ��سر�ئيل بالن�سحاب من هذه �لر��سي باعتبارها �ر��سي 
دولة حمتلة. بدولة "فل�سطينية" جديدة بعد �سم هذه �لر��سي �ىل قطاع 
غزة وبر�سى �لخو�ن وحما�ض لعالن دولة فل�سطني عليها ت�سكل بالدرجة 
�لوىل خدمة كبرية وجليلة ل�سر�ئيل �لتي تتخل�ض من �ل�سغوط �لدولية 
لالد�رة  خمرجًا  ت�سكل  وبالتايل  �لفل�سطينية  لالر��سي  �حتاللها  جر�ء 
�لدولتني  حل  يف  روؤيته  عن  مرة  من  �كرث  �لرئي�ض  �علن  �لتي  �لمريكية 
حيث ت�سكل له �ل�سيغة �جلديدة متنف�سًا لهذه "�لروؤية" وبالتايل �سرف 
�سيك "�لدولة �لفل�سطينية" من �لر�سيد و�حل�ساب �مل�سري وعلى ح�ساب 

�لر��سي �مل�سرية.
وهذه �لق�سية �لتي ��ست�سعر بها �ل�سعب وبالتايل �جلي�ض �مل�سري بالعديد 
�ي�سا  بل  وح�سب  �لفل�سطينية  �لق�سية  فقط  تهدد  ل  �ملخاطر�لتي  من 
تهدد �ملجتمع �مل�سري نف�سه وتركيبته وهو ما ي�سعه �أمام خماطر جدية 
وجديدة و�لذي بد�أت جماعة �لخو�ن تنفيذ معاملها وبد�ياتها وبال�سرت�ك 
�سد  و�ملهمات  �ملو�جهات  خالل  من  حما�ض  حركة  مع  �ي�سًا  ولالأ�سف 
�جلي�ض  �كد  حيث  عنا�سره.  �سد  �لرهابية  و�لعمليات  �مل�سري  �جلي�ض 
�مل�سري �ن �جلماعات "�لرهابية" �لتي تو�جهه يف �سمايل �سيناء دربت 
خز�ن  �ىل  �لقطاع  حولت  �لتي  حما�ض  حركة  قبل  من  و�سلحت  وجهزت 
وم�ستودع ��سلحة ومتفجر�ت لهذه �جلماعات من خالل ��ستخد�م �لنفاق 
�ياها �لتي كانت ت�ستخدم �يام �حل�سار �ىل تهريب �ملو�د �لغذ�ئية و�لدوية 
�ذ  �ل�سر�ئيلي  �حل�سار  �يام  للقطاع  و�سو�ها 
��سبحت �ليوم �نفاقًا لتهريب �ل�سلحة و�لعبو�ت 
�لنا�سفة و�لذخائر لهذه �جلماعات �لتي تخو�ض 
حربها �ل�سر�سة �سد �جلي�ض �مل�سري. كرد على 
"�لخو�ن" ب�سعبها �مل�سري  �حباطه خمططات 
ملا  تنفيذً�  �ستطول  �نها  يبدو  و�لتي  و�لفل�سطيني 
�أعلنه كثري من قياد�ت �لخو�ن باأنهم �سيحرمون 
من  �سلطتهم  �نقا�ض  على  قامت  �لتي  �ل�سلطة 
حرمانهم  على  ردً�  طويلة  ول�سنو�ت  �حلكم 
�ل�سلطة ولو لعام و�حد. ول�سان حالهم يقول �ذ� 
كان �جلي�ض مل ميكن �لخو�ن من �حلكم لأكرث 
غريهم  �سيحرمون  �لخو�ن  �ي  فانهم  عام  من 

�حلكم "باملرة".. 
�حلقيقي  �لدور  عن  �ل�سوؤ�ل  من  بد  ل  وهنا 
مو�ءمة  ومدى  هناك  حما�ض  حركة  تلعبه  �لذي 
لل�سعب  �لثابتة  �لوطنية  �حلقوق  مع  �لدور  هذ� 
وتاريخه  هويته  على  و�حلفاظ  �لفل�سطيني 

وما�سيه وم�ستقبله.
اأحمد النـداف 

تيقن ال�شعب امل�شري بان جماعة 
الخوان التي و�شلت اىل راأ�س 

ال�شلطة ما هي ال الوجه الآخر 
لعملة النظام ال�شابق وباأن حممد 
مر�شي هو الوجه الآخر لـ حممد 
ح�شني مبارك "املخلوع" ما دفع 
ال�شعب امل�شري اىل اللجوء اىل 

جي�شه الذي �شكل يف كل مرة 
يتعر�س فيها ال�شعب امل�شري ملخاطر 

جدية تتعلق مب�شريه ومب�شتقبله 
منذ اأيام حممد على مرورًا بثورة 
اأحمد عرابي و�شوًل اىل حقبة 

الرئي�س الراحل جمال عبد النا�شر 
حيث �شكل فيها اجلي�س امل�شري 

ال�شمانة ال�شا�شية حلماية املجتمع 
وعلى خمتلف ال�شعد ال�شيا�شية 

والجتماعية والقت�شادية. 
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ونحن نعي�ض �لذكرى �لتا�سعة و�لأربعني لتاأ�سي�ض 
منظمة �لتحرير �لفل�سطينية، نتوقف عند بع�ض 
�لروؤى �لفل�سطينية ملفكرين و�سيا�سيني وحمللني 
فل�سطينيني، ل�سرت�تيجية فل�سطينية قادرة على 
�أن  يجب  �لأمر  لكن  �لوطنية؛  �لأهد�ف  حتقيق 
�لتجهيز  وقبله  �لتنفيذ  حيز  �إىل  ذلك  يتعدى 
حتقيق  تكفل  فل�سطينية  ��سرت�تيجية  لتطبيق 

�أماين �ل�سعب �لفل�سطيني.
�نقالب  �أن  �لقول  من  بد  ل  �لروؤى  طرح  وقبل 
�لع�سكري  �حل�سم  �أو  غزة  قطاع  يف  حما�ض 
�لذي �سكل حالة �لنق�سام؛ �أ�ساف �سببًا لأهمية 
�إعادة منظمة �لتحرير �لفل�سطينية �إىل مكانتها 
�لعمل  �أجندة  يف  موؤجلة  كانت  ؛بعدما  ودورها 
مما  �لتفعيل؛  ترتيب  تاأخر  حيث  �لفل�سطيني؛ 
�ل�سعيد  على  وقيادتها  �ملنظمة  متثيل  �أ�سعف 

�لعاملي ب�سكٍل �أكرب.
�لوطنية  �ل�سلطة  رئا�سة  بني  �جلمع  �إن  �أي�سًا 
كال  يف  �لعمل  وقيادة  و�ملنظمة؛  �لفل�سطينية 
�أو�سلو ؛وذلك من قبل  �تفاقيات  �ملوؤ�س�ستني بعد 
يف  و��ستمر�ره  عرفات  يا�سر  �ل�سهيد  �لرئي�ض 
بعد  عبا�ض  حممود  �لفل�سطيني  �لرئي�ض  عهد 
�إىل  �أدى  قد  و�ملنظمة؛  �ل�سلطة  رئا�سة  توليه 
بني  و�مل�سوؤوليات  �ل�سالحيات  حدود  تال�سي 
ممار�سة  �نح�سرت  حيث  و�ملنظمة؛  �ل�سلطة 
�لعمل �ل�سيا�سي با�سم �ل�سلطة �لوطنية ؛مما دفع 
دو�ئر  و�سالحيات  دور  و�إ�سعاف  م�سادرة  �إىل 
ذلك  �أهمية  مل�سنا  �أننا  �لرغم  )على  م.ت.ف 
�جلمع كنوع من �حلفاظ على �ملنظمة ولو كانت 
جممدة يف قالٍب ما و�إىل وقٍت ما! وخا�سة �أثناء 
�لفل�سطينية؛  �لدولة  نو�ة  �لتي هي  �ل�سلطة  بناء 
و�لتي مت تخ�سي�ض �لأهمية لها لتد�رك كل وقت 
كان �لرئي�ض �لر�حل �أبو عمار ومن بعده �لرئي�ض 
�أبو مازن ؛يحاولن فيه �لإثبات للعامل �أن �ل�سعب 
�لفل�سطيني ي�ستحق �أن يكون �ساحب دولة توؤكد 
يبدو  ما  على  �جلمع  ذلك  كان  �إذن  كينونته(. 

�ل�سلطة  تقوية  يف  م.ت.ف  رئا�سة  من  �أماًل 
�أو�سلو؛  ن�سو�ض  حدود  وجتاوز  و�سالحياتها؛ 
و�أ�سا�سات  مقومات  يوفر  �سيا�سيٍّ  و�قٍع  لفر�ض 
كان  ولو  �لقادمة؛  للدولة  �سريعة  و�حتياجات 
قيادة  قوة  ح�ساب  على  �لأحيان  �أغلب  يف  ذلك 
�إىل  �مل�ساكل  كل  تر�كم  وتاأجيل  �ملنظمة،  متثيل 

حني �إقامة �لدولة.
ون�ستذكر �لأزمة �لكربى �لتي برزت بني حركتي 
وبد�يتها  �أ�سا�سها  كان  و�لتي  وحما�ض؛  فتح 
م.ت.ف  بتمثيل  �لعرت�ف  حما�ض  رف�ض 
ومعها  فتح  مت�سكت  حيث  �لفل�سطيني؛  لل�سعب  
وهذ�  �لتمثيل  بهذ�  �لفل�سطينية  �لف�سائل  بقية 
�ل�سعب  وحقوق  باإجناز�ت  منها  مت�سكًا  �لثابت؛ 
رف�ست  وباملقابل  �سياعها؛  خ�سية  �لفل�سطيني 
للمنظمة  لالن�سمام  �لدعو�ت  كل  حما�ض 
و�مل�ساركة بقيادتها؛ بحجة برناجمها �ل�سيا�سي؛ 
يف �لوقت �لذي دخلت فيه �لنتخابات �لت�سريعية 
وقعتها  �أو�سلو،و�لتي  �تفاقية  نتاج  هي  �لتي 

م.ت.ف.
كافة  على  �ملنظمة  دور  �إ�سعاف  يف  ز�د  ومما 
متثيل  حما�ض  رف�ض  ��ستمر�ر  هو  �ل�سعد  
وقيادة م.ت.ف لل�سعب �لفل�سطيني ؛ رغم �تفاق 
�لقاهرة.ولنن�سى �أن حما�ض حاولت �لعمل على 
�إن�ساء ج�سم بديل عن �ملنظمة ؛�إمعانًا يف �لرف�ض، 
لكنها ف�سلت �أمام موقف ف�سائل وقوى م.ت.ف؛ 
لتفعيل  �لد�عي  �لتوجه  مع  فتح  حركة  �أن  ونرى 
دومًا  تطالب  وهي  �إ�سالحها؛  و�إعادة  �ملنظمة؛ 
للمنظمة؛  بالن�سمام  و�جلهاد  حما�ض  حركتي 
وحتارب حماولت ن�سف تر�ث �ملنظمة �لن�سايل 
دولية  معايري  وفق  بديل،  كيان  �إن�ساء  وترف�ض 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  مب�سلحة  ت�سر  و�إقليمية 
كل  مع  �لتعاطي  �لهاوية؛وعدم  �إىل  بهم  ؛وتودي 

ما نا�سلو� من �أجله.
؛وهي  عامليًا  بها  �ملعرتف  �أن  م.ت.ف هي  ومبا 
و�ملمثليات  �ل�سفار�ت  جميع  عن  �مل�سوؤولة 

�ملمثل لكل  �لكيان  �لعامل؛ كونها  �لفل�سطينية يف 
�ل�سعب، فيحق للفل�سطينيني هنا �ل�سوؤ�ل �لتايل: 
دور  غياب  ظل  يف  يومًا  �ل�سلطة  �نتهت  ما  )�إذ� 
فمن  لإنهائها؛  يعمل  من  �أجو�ء  ويف  م.ت.ف 
�سيعرتف حينها من �لعامل بال�سعب �لفل�سطيني 
وبال�سفار�ت �لتي �سيفر�ض �إغالقها بحجة وجود 
للدول  �لأمر  و�سُيحال  لها؛  �سيا�سي  متثيل  فر�غ 
لإيجاد  �لعامل  يف  و�مل�سيطرة  و�لقوية  �لكربى 
يق�سي  مبا  �لفل�سطينية  للق�سية  �سريع  حل 
هو  �لوحيد  �مل�ستفيد  باأكمله،  م�سري�سعب  على 
فل�سطينيون  �سيا�سيون  يرى  لذلك  �إ�سر�ئيل؛ 
�ملهم  �أنه من  �لفل�سطينيني  و��سعة من  و�سريحة 
�لآن �لإ�سر�ع بتفعيل �ملنظمة لأن �ملطلوب �لنيل 
ند�ء�ت  ،ويوجهون  �لفل�سطينية  �حلقوق  من 
�رتهان  بعدم  �ملنظمة  ف�سائل  لبع�ض  متكررة 
وغريها،  �لإقليمية  للدول  �ل�سيا�سية  مو�قفهم 
قيادة  دفة  با�ستالمهم  خد�عة  وعود  �أجل  من 
.وهنا  وجلي  و��سح  �لهدف  بينما  م.ت.ف. 
�لفل�سطينية  �لدولة  قيام  �أهمية  �أي�سًاتكمن 
�إجناح  بعد  �ستكون  �لتفعيل  وخطوة  ب�سرعة. 

�مل�ساحلة �لفل�سطينية.
ويف �لطريق نحو تفعيل موؤ�س�سات �ملنظمة ؛ دعا 
�سيا�سيون فل�سطينيون �إىل فهم �لتغري �لذي حدث 
؛و�لذي  �لفل�سطينية  �ل�سيا�سية  �خلريطة  على 
�ل�سيا�سية  �حلركة  وحدة  �إجناز  �إىل  �سيوؤدي 
�لدميقر�طي  �لوطني  بتياريها  �لفل�سطينية 
و�لهدف  �لروؤية  حيث  من  �ل�سيا�سي؛  و�لإ�سالم 
�ملركزي و�آليات �لعمل �مل�سرتك ولو باحلد �لأدنى 
مرتكز�ت  �أ�سا�ض  على  �لوحدة  ؛�أي  �ل�سروري 
تتحكم  ؛و�لتي  �مل�سرتك  �لوطني  للعمل  �أ�سا�سية 

يف و�قع م�سري �ل�سعب �لفل�سطيني .
هذه  على  �لتفاق  حتقيق  يف  �لتيارين  ف�سل  �إن 
�سوف  بينهما  �لتناق�سات  �أن  �سيعني  �ملرتكز�ت 
تتفوق على �مل�سالح �لوطنية �لعليا؛و�إن ��ستمر�ر 
حالة  ��ستمر�ر  �إىل  �سيوؤدي  �أي�سًا  �لتناق�سات 

روؤى لتفعيل منظمة التحرير الفل�شطينية
والإ�شرتاتيجية فل�شطينية نحو م�شتقبل اأف�شل
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�لعد�ء و�لنق�سام .
وهنا على �لتيار �لوطني �لدميقر�طي �ملمثل بف�سائل 
م.ت.ف �أن يعمل على حتديد ��سرت�تيجية يف �ل�ساأن 
�لفل�سطيني �لد�خلي، بعد مو�جهة �حلقيقة �ل�سعبة 
�ل�سيا�سي  �لإ�سالم  تيار  �جنر�ر  بعدم  ؛  و�ملدمرة 

لالتفاق.
�ل�سرت�تيجية  �لروؤى  قر�ءة  من  معروفًا  و�أ�سبح 
ما  �إذ�  �أنه  �لفل�سطينية  ��ساحة  على  �ملطروحة 
توفرت �لعنا�سر �لأ�سا�سية �لتي حتقق وحدة �حلركة 
�لأزمة  �سيتجاوز  �لف�سطيني  �ل�سعب  فاإن  �ل�سيا�سية 

�ملدمرة لق�سيته؛ وهذه �لعنا�سر هي :
1. مركزية �إجناز دولة فل�سطينية م�ستقلة وعا�سمتها 
�لقد�ض على حدود �لر�بع من حزير�ن، وهذ� يتطلب 
�أهد�ف  على  �لوطني  �لهدف  لهذ�  �أولوية  �إعطاء 
�سيطرة  �إحكام  �أو  �ملجتمع؛  �أ�سلمة  )مثل  �أخرى 
�لإ�سالم �ل�سيا�سي على كيان منف�سل يتيم يف قطاع 
خاللها  ت�سيع  هدنة  موؤقتة؛مقابل  بحدود  غزة؛ 

�حلقوق �لوطنية �مل�سروعة لل�سعب �لفل�سطيني(.
للنظام  :كاأ�سا�ض  بالدميقر�طية  �للتز�م   .2
�ل�سيا�سي؛ ومنط �لعالقات �لد�خلية لو�سع �لن�سان 
�لفل�سطيني وو�قعه �لجتماعي ؛ وحفظ حق �لتعددية 
�لنتخابات  خالل  من  �ل�سلطة  ؛وتدوير  �ل�سيا�سية 
�أي   ( �لفردية  �حلريات  وحفظ  �لقانون؛  و�سيادة 
�حلزبية  �مل�سالح  على  �ل�سعب  م�سالح  تقدمي 

و�لتنظيمية(. 
3. �للتز�م بالقانون �لدويل؛ و�لتم�سك به و�ملناد�ة 
بالعنف   منه  و�ملتعلق  �لن�ساين؛  خا�سًة  لتطبيقه؛ 
عن  ؛و�لمتناع  وغريها  �إ�سر�ئيل  قبل  من  �ملمار�ض 
�سد  ؛وموجهة  �لدويل  للقانون  خمالفة  �أعمال  �أية 

�ملدنيني.
�لتيارين  بامل�ساركة �جلدية و�حلرة بني  �للتز�م   .4
وللجميع  �ل�سيا�سي  و�لإ�سالم  �لدميقر�طي  �لوطني 
وم�ساركة  بتو�جد  و�للتز�م  �لنتخابية؛  �لعملية  يف 
�لت�سريعية؛ مبا يف  �لفل�سطينية  �ملوؤ�س�سات  فعالة يف 
ذلك �ملجل�ض �لوطني يف م.ت.ف ؛وكذلك يف �جلهاز 
�أو  د�ستور  �إيجاد  ذلك  )ويكفل  لل�سلطة؛  �لوظيفي 
�ل�سيا�سية  �حلركة  لوحدة  قويًا  �أ�سا�سًا  يوفر  ميثاق 
�لفل�سطينية وعملها �مل�سرتك ( .مما �سريفع �سقف 
�ل�سيا�سية  �ملو�قف  مع  باملقارنة  �ل�سيا�سي  �لربنامج 
�ل�سغوطات  مو�جهة  يف  و�ملنظمة،  لل�سلطة  �حلالية 

�ملمار�سة عليها.
�لوطني  �لتيار  �أو�ساع  تعزيز  على  �لعمل   .5

�لدميقر�طي؛ و�سياغة �خلطاب �ل�سيا�سي له ب�سكٍل 
�حلقائق  لوجود  تفهمه  يتطلب  مما  وو�قعي؛  �أف�سل 

�مل�ستجدة و�لتعامل معها مبا يفيد �مل�سلحة �لعليا.
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  �أو�ساع  حت�سني  ��ستمر�ر   .6
�جلماهري  ثقة  و��ستعادة  جدي؛  ب�سكل  و�إ�سالحها 
بها؛ وتو�سيح حمدودية �ل�سلطة ؛و�لتاأكيد على عدم 
جو�ز �لتعامل معها باعتبارها كيان م�ستقرً� ود�ئمًا؛ 
�لت�سوية  �ن�سد�د طريق  )لأنه يف حال �ل�ستمر�ر يف 
�سياغة  �إعادة  يف  �لنظر  �سيعاد  فاإنه  ؛  �لتفاو�سية 
م.ت.ف  �إىل  �سالحياتها  بع�ض  برتحيل  �ل�سلطة 
�إىل  �لوز�ر�ت  بتحويل  �خلارجي  �ملجال  يف  خا�سة 

�إد�ر�ت و�إلغاء بع�سها.
7. يجب حتديد �لربنامج �ل�سيا�سي و�ليومي للجهاز 
�لتنفيذية  �للجنة  وهو  �أل  �لفل�سطيني  �ل�سيا�سي 
�لذي  �لربنامج  )هذ�  �ل�سلطة  وحلكومة  للمنظمة 
يوفر �إمكانية �لن�سال من �أجل �إجناز �لهدف �لوطني 
�ملركزي؛ و�لأهد�ف �لأ�سا�سية �لأخرى؛ مما ي�سمن 
�إبقاء �جلهاز �ل�سيا�سي جزءً� من �لنظام �ل�سيا�سي 
�لدويل؛ وي�سمن �حلفاظ على �حلقوق �لفل�سطينية 
دون تنازلت ل تربير لها(. و�لق�سية �جلوهرية هنا 
هي حل �لدولتني على �أ�سا�ض حدود 1967؛ و�حرت�م 
�لتفاقيات �لتبادلية "وهو مبد�أ ثابت من �لعالقات 
�لدولية "�أما �ملوقف �لفل�سطيني مما ي�سمى بالعنف 
�ملقاومة من حيث  �ل�سعب يف  تاأكيد حق  هو  فالقول 
�ل�سر�ئيليني  �ملدنيني  ��ستهد�ف  ورف�ض  �ملبد�أ؛ 
�لنار؛وتوقف  لإطالق  �سامل  وقف  على  ؛و�لعمل 
�ل�سعبية  �ملقاومة  وت�سعيد  تعزيز  مع  �لعنف  �أعمال 
و�ل�ستعمار  �لحتالل  مو�جهة  يف  �جلماهري  وتعبئة 

�ل�ستيطاين.
8. من جهة �أخرى ؛ على حما�ض �أن تعي �أنها م�سوؤولة 
عن حل �لتناق�ض بني برناجمها ووجودها يف �جلهاز 
�ل�سيا�سي �أو �ل�سلطة �لتنفيذية وهناك عدة طروحات 

:
وموقف  كتنظيم  هي  موقفها  بني  بالتمييز  �إما   •

�حلكومة �لتي هي جزء منه.
خارج  من  �سخ�سيات  �نتد�ب  خالل  من  �أو   •

تنظيم حما�ض لتكون يف �حلكومة.
• �أو من خالل �كتفائها بالوجود يف �ملجل�ض �لوطني 
و�لبقاء  لل�سلطة؛  �لوظيفي   و�جلهاز  و�لت�سريعي 
من  وهناك  و�حلكومة.  �لتنفيذية  �للجنة  خارج 
يرى �أن هذه �لروؤى غري عادلة؛ من ز�وية �مل�سلحة 
�لوقت ينفذ دون  �أن  �لإ�سارة  �ملهم  �لتنظيمية. ومن 

�لعمل  ويجب  �لروؤى  يف  �ملذكور  �لأدنى  �حلد  تبني 
لتحقيق �لأهد�ف �لوطنية ؛ و�إعالء م�سالح �ل�سعب، 
�لتهويد،  من  و�ل�سفة  �لقد�ض  �إنقاذ  مقدمتها  ويف 

و�إعمار غزة؛ ورفع �ملعاناة �لهائلة عن �أهلها هناك.
لال�ستيطان  �لنهائي  �لإيقاف  على  �لإ�سر�ر   .9
�لتفاو�سية؛  �لت�سوية  ل�ستئناف  �أ�سا�سي؛  ك�سرط 

وهذ� ما �أخذت به م.ت.ف، يف �لفرتة �ل�سابقة .
10. �لعودة �إىل �ل�ستناد و�لتم�سك باأحكام �لقانون 
�أن  من  بدءً�  �أ�سا�سي  وهذ�  �ل�سلة؛  ذ�ت  �لدويل؛ 
وجود �مل�ستعمر�ت غري قانوين؛ وهذ� �نتهاك �سارخ 
للقانون �لدويل؛ وجرمية حرب؛ ولي�ض �إجر�ًء �سارً� 
�مل�ساندة  �لدول  ت�سفه  كما  �ل�سالم فح�سب،  لعملية 

لإ�سر�ئيل.
11. على �لفل�سطينيني �إعادة بناء حتالفهم؛ وتو�سيع 
�لأولوية  �إعطاء  عن  و�لتخلي  و�لتاأثري؛  �لعمل  د�رة 
�ملطلقة للعالقة مع �لوليات �ملتحدة �لأمريكية؛ وهنا 
تكمن �سرورة بناء حتالفات وعالقات م�ستقلة خا�سًة 
و�إ�سالميًا؛  عربيًا  للعالقات؛  قوية  �أ�س�ض  توفر  مع 
وغريها؛  و�ل�سني  و�أوروبا  �لنحياز  عدم  دول  ومع 
هي  �ملتحدة  �لوليات  مع  �لعالقة  وكاأن  ويبدوعربياً 
�لعرب  بع�ض  عالقة  منط  حتديد  يف  �لأهم  �لعامل 
قوي  �أ�سا�ض  على  تكون  �أن  من  بدًل  بالفل�سطينيني، 
يفيد  مما  �مل�سرتكة؛  و�ملو�قف  �مل�سالح  من  و�سلب 
��ستعادة �ل�سيطرة على �لقر�ر �لفل�سطيني. وبالفعل 
نلم�ض من �لقيادة �لفل�سطينية يف م.ت.ف ممار�سة 

تلك �ل�سيا�سة موؤخرً�.
جمل�ض  وخا�سًة  �لدولية؛  �لعمل  �آليات  تن�سيط   .12
)ولقد  �ملتحدة  �لأمم  مبنظومة  ميت  ما  وكل  �لأمن 
بفل�سطني  �لعرت�ف  �نتز�ع  �لفل�سطينيون  حقق 

كدولة مر�قب غري ع�سو يف �لمم �ملتحدة(.
يطرح  �أن  �لدميقر�طي  �لوطني  �لتيار  على   .13
��سرت�تيجيته وبر�مج عمله وخططه؛ لتفعيل م.ت.ف 
�ملنا�سل  طريقة  على  ومف�سل  وعملي؛  فعال  ب�سكٍل 
�لقد�ض(،  �لر�حل في�سل �حل�سيني  )م�سوؤول ملف 

ولي�ض �أن تبقى عقيمة ل تتعدى حروفها �ملخطوطة.
�إن تفعيل �ملنظمة هو �إر�دة فل�سطينية قوية بالإجماع. 
وعلى �ملطالبني بتفعيلها �أن يكون هدفهم هو �ملحافظة 
ينعك�ض  فذلك  وتقويته؛  �ل�سرعي  �ملمثل  هذ�  على 
�إيجابًا على هذ� �لوطن �ملعنوي و�سعبه ،حلني �إقامة 
وعا�سمتها  �لـ67  �أر��سي  على  �لفل�سطينية  �لدولة 

�لقد�ض؛ وحل ق�سية �لالجئني حاًل عادًل.
هيفاء داوود الأطر�س



42

�إقليم  �سر  �أمني  �لت�سييع  يف  �سارك  وقد  هذ� 
حركة "فتح" يف لبنان رفعت �سناعة وعدد من 
�لوطني  �لأمن  قو�ت  وقائد  �لإقليم،  �أع�ساء 
و�لقن�سل  عرب،  �أبو  �سبحي  �للو�ء  لبنان  يف 
فل�سطني  دولة  �سفارة  و�أركان  من�سور  رمزي 
يف لبنان، وقادة �لف�سائل �لفل�سطينية و�لقوى 
�لفل�سطينية، وح�سد من �ملخيمات  �لإ�سالمية 
و�أقرباء  وعائلة  بريوت  يف  �لفل�سطينية 

و�أ�سدقاء �ل�سهيد.
وبعد �لت�سييع، �ألقى �أمني �سر حركة "فتح" يف 
بريوت �لعميد �سمري �أبو عف�ض كلمة يف ر�بطة 
د خاللها ما ورد يف �لبيان �مل�سرتك  �لكابري �أكَّ
�لذي �سدر عن �لف�سائل �لفل�سطينية وحزب 
�لجتماع  �إثر  على  �هلل 
�لطارئ �لذي ُعِقد بينهم 

ليل 2013/9/8.
متانة  �سناعة  د  �أكَّ بدوره 
و�لعالقات  �لرو�بط 
و�مل�سريية  �لتاريخية 
تربط  �لتي  �مل�سرتكة 
�للبناين  �ل�سعَبني 
ل  و�لتي  و�لفل�سطيني، 
باإ�سكال  تتاأثَّر  �أن  ميكن 

يع�سف هنا �أو هناك.
بقر�ر  �سناعة  و�أ�ساد 
وعائلة  �ملخيم  �أهايل 
جتلَّى  �لذي  �ل�سهيد 
بعدم �لجنر�ر لردة فعل 
جُترَّ  �أن  �ساأنها  من  كان 
حُتَمد  ل  ما  �ىل  �ملخيم 
�ملرحلة  و��سفًا  عقباه 
"�لع�ض  مبرحلة  �حلالية 
وتفويت  �جلر�ح  على 
�لفر�ض"، ود�عيًا �جلميع 
�حلفاظ  على  �لعمل 

�أ�سا�سيًا  ل ر�فدً�  وحماية �ملخيمات، لأنها ت�سكِّ
حلق �لعودة. 

��ست�سهاد  على  �أيام  ثالثة  مرور  ومبنا�سبة 
�ل�سمر�وي، �أقيم بيت عز�ء عن روحه �لطاهرة 
يف قاعة جامع �لفرقان يف خميم برج �لرب�جنة 

�لأربعاء 2012/9/11.
"فتح"  حركة  قيادة  �لعز�ء  بيت  ح�سر 
وف�سائل �لثورة �لفل�سطينية، و�لقوى �لوطنية 
�جلمعيات  وممثلو  �لفل�سطينية،  و�لإ�سالمية 
وممثلو  �لفل�سطينية،  �لأهلية  و�ملوؤ�س�سات 
ووجهاء  �للبنانية،  �لوطنية  و�لقوى  �لأحز�ب 
من  وح�سد  �لرب�جنة،  برج  خميم  وفعاليات 

�أهايل �ملخيم، وعائلة �لفقيد.
�ألقى  �حلكيم،  �لذكر  من  �آيات  تالوة  وبعد 
�أمني �سر ف�سائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" يف 
م من خاللها  لبنان فتحي �أبو �لعرد�ت كلمًة قدَّ
�لفل�سطينية  �لثورة  ف�سائل  با�سم  �لتعازي 
لعائلة �ل�سهيد حممد �ل�سمر�وي ب�سكل خا�ض 
و�إىل �أهايل خميم برج �لرب�جنة ب�سكل عام، 
لأنهم كانو� د�ئمًا يقدمون فلذ�ت �أكبادهم من 

�جل �لق�سية �لفل�سطينية.
�أن  �إىل  �أبو �لعرد�ت  �أ�سار  ويف معر�ض حديثه 
حتاول  دة  معقَّ مبرحلة  متر  �لعربية  �ملنطقة 
�لفتنة  نار  �إ�سعال  وحلفاوؤها  �إ�سر�ئيل  فيها 
بجربوتها  ت�ستمر  لكي  و�لطائفية  �ملذهبية 
و�أ�ساف:  لفل�سطني،  و�حتاللها  وقوتها 
�ملنطقة  وقلب  �حلدث  قلب  هي  "فل�سطني 
ل  كفل�سطينيني جزء  ونحن  �لناب�ض،  �لعربية 
قلب  يف  نكون  �أن  وقَدرنا  �ملنطقة،  من  �أ  يتجزَّ
�حلدث، هذ� فخر و�عتز�ز لنا، فاهلل �ختارنا 

�أن نحيا يف �أر�ض �لرباط �إىل يوم �لدين".
ولفت �أبو �لعرد�ت �إىل �أنَّ �لف�سائل �لفل�سطينية 
�ل�سلم  �إىل  منحازة  د�ئمًا  �ستبقى  لبنان  يف 
�لأهلي و�لتعاون مع �لدولة و�لأحز�ب �للبنانية، 
�أثبتت  �لتي  �لفل�سطينية  بال�سيا�سة  م�سيدً� 

الفل�شطينية "فتح" والف�شائل 
ع وتوؤبِّن ال�شهيد ال�شمراوي �شيِّ  تحُ

يف موكب مهيب وحا�شد �شاَدُه حزن 
عميق، �شيَّعت حركة "فتح" وف�شائل 
الثورة والقوى الوطنية والإ�شالمية 
الفل�شطينية، ابن خميم برج الرباجنة 
البار حممد ال�شمراوي الذي ا�شت�شهد 
على اإثر اإ�شكال بني �شبان من خميم برج 
الرباجنة وعنا�شر تابعة لأحد احلواجز 
الأمنية بالقرب من املخيم، ليل الأحد 
2013/9/8، وذلك بعد �شالة ع�شر 
الثالثاء 2013/9/9، حيُث ُدفن يف 
مقربة املخيم. 
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�لأول  وحر�سها  لبنان  يف  �لفل�سطيني  �حلياد 
على �أمن و��ستقر�ر �ملخيمات �لفل�سطينية.

�أبو  علَّق  �لرب�جنة  برج  خميم  �إ�سكال  وحول 
�لعرد�ت: "�إن دماء �ل�سهد�ء غالية علينا، وكل 
نقطة دم ت�سيل يف �أي خميم هي غالية علينا، 
�لدولة  مع  �لبد�ية  منذ  �ملو�سوع  تابعنا  وقد 
وحزب �هلل وو�سعنا �لأمور يف ن�سابها. فنحن 
نريد �أن ل تذهب دماء �أي �سهيد هدرً� ولكننا 
�أي  عن  بعيدة  �أخوية  على عالقات  حري�سون 

فتنة طائفية �أو مذهبية".
دً� على �سرورة �لتعاون  وختم �أبو �لعرد�ت م�سدِّ
بني �لف�سائل �لفل�سطينية و�ل�سعب �لفل�سطيني 
�أمن  �أهله يف  �أن يعي�ض  �أجل  د�خل �ملخيم من 
و�حلفاظ  د�خلية  وطنية  ووحدة  و��ستقر�ر، 
على ح�سن �جلو�ر حتى �لعودة و�إقامة �لدولة 

�لفل�سطينية �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�ض.
بقيادة  �جتمع  قد  �لعرد�ت  �أبو  وكان  هذ� 
مقر  يف  �لفل�سطينية  �هلل" و�لف�سائل  "حزب 
منطقة  يف  �لكائن  للحزب  �ل�سيا�سي  �ملجل�ض 
بيان  �لجتماع  عن  �سدر  حيُث  حريك،  حارة 
م�سرتك متحورت بنوده حول �عتبار ما حدث 
�سيا�سية  تبعات  �أو  خلفيات  ل  فرديًا،  �إ�سكاًل 
ملعرفة  �لتحقيق  و�إجر�ء  �لإطالق،  على  له 
مالب�سات �لإ�سكال، ورف�ض �أي حتري�ض يوؤدي 
�للبناين  �ل�سعَبني  بني  �لفتنة  نار  �إ�سعال  �إىل 
ذيول  معاجلة  على  و�لعمل  و�لفل�سطيني، 
عليه،  كانت  ما  �ىل  �لأمور  و�إعادة  �حلادث، 
�ملقاومة  �سهيد  �ل�سمر�وي،  �ل�سهيد  و�عتبار 
�لتاأكيد  �إىل  �إ�سافًة  و�للبنانية،  �لفل�سطينية 
�لفل�سطينية،  �للبنانية  �لأخوية  �لعالقة  على 

ومتانة �لعالقة بني �ملخيم و�جلو�ر.
قيادة حزب  من  مركزي  وفد  قام  من جهته، 
ح�سن  �لفل�سطيني  �مللف  م�سوؤول  برئا�سة  �هلل 
لبنان  يف  فل�سطني  �سفارة  بزيارة  �هلل  حب 
لتقدمي �لتعازي با�سم قيادة �حلزب با�ست�سهاد 
�لفل�سطينية  للقيادة  �ل�سمر�وي  خليل  حممد 

ولعائلة �ل�سهيد، ظهر �لأحد 2013/9/15.
يف  فل�سطني  دولة  �سفري  �سعادة  �لتعازي  ل  تقبَّ
و�أمني  �ل�سفارة،  و�أركان  دبور  �أ�سرف  لبنان 
يف  "فتح"  وحركة  "م.ت.ف"  ف�سائل  �سر 
�إقليم  وم�سوؤول  �لعرد�ت،  �أبو  فتحي  لبنان 

يف  "فتح"  حركة 
�سناعة،  رفعت  لبنان 
حركة  وم�سوؤول 
�لإ�سالمي  �جلهاد 
�لرفاعي،  عماد  �أبو 
�ل�ساعقة  وم�سوؤول 
ح�سن  �أبو  لبنان   يف 
وممثلو  غازي، 
"م.ت.ف"،  ف�سائل 
�للجان  وممثلو 
من  وح�سد  �ل�سعبية 
برج  خميم  �أهايل 
وعائلة  �لرب�جنة 
و�أ�سدقاء  و�أقرباء 

�ل�سهيد.
�ألقى  وباملنا�سبة 
بد�أها  كلمة  �هلل  حب 
�لتعازي  بتقدمي 
�ل�سمرو�ي  بال�سهيد 
�ل�سيد  �سماحة  با�سم 
�هلل  ن�سر  ح�سن 
�هلل  حزب  وقيادة 
�أهايل  �أن  دً�  موؤكِّ

خط  على  �لفل�سطيني  و�ل�سعب  �ل�ساحية 
�لعدو و�حد،  و�أن  و�حد وهو حترير فل�سطني، 
د  و�سرَّ �أر�سنا  و�حتل  علينا  �عتدى  "�لذي  هو 

�سعبنا".
ن حزب �هلل و�لف�سائل  و�أ�سار حب �هلل �إىل متكُّ
�أنه  على  �لإ�سكال  تو�سيف  من  �لفل�سطينية 
بني  يربط  ما  �أن  على  د  و�سدَّ فردي،  �إ�سكال 
�ل�سعبنَي عالقة �أخوية متينة على مدى �سنني، 
"هذ�  و�أ�ساف:  �ل�سغط،  ب�سبب  بطارئ  مرت 
ونحن  �سهيدنا،  هو  �سهيدكم  هو  كما  �ل�سهيد 
�أمة و�حدة وطريقنا و�حدة. و�إننا  �أنتم..  كما 
يد  مد  �إىل  نحتاج  �لآن  �لظروف  هذه  يف 

�مل�ساعدة �إىل بع�سنا �لبع�ض".
د من خاللها  بدوره، �ألقى �أبو �لعرد�ت كلمة �سدَّ
على �أن  �لعالقة بني �ل�سعَبني عالقة متينة ل 
�أحد�ث،  �أو  �إ�ساعات  �أية  تزعزعها  �أن  ميكن 
دً� يف �لآن عينه على �سرورة �لتعاون بني  م�سدِّ
�لفل�سطيني  و�ل�سعب  �لفل�سطينية  �لف�سائل 

و�ل�ستقر�ر  لالأمن  �سمانًا  �ملخيم  د�خل 
وحفاظًا على ح�سن �جلو�ر.

كما �ألقى جنل �لفقيد فوؤ�د حممد �ل�سمر�وي 
د خاللها �أن ل �أحد قادر على �إحد�ث  كلمة �أكَّ
�أهايل  وبني  �لفل�سطينيني  بني  �سرخ  �أي 
بالقول:  �هلل  حلزب  هًا  متوجِّ �ل�ساحية، 
"�سهيدنا �سهيدكم، ودمنا دمكم، وروحنا �لتي 
قت قلوبكم،  �سقطت روحكم، وقلوبنا �لتي متزَّ
�أهاًل وعنو�نًا  و�أنتم كنتم وما زلتم و�ستز�لون 

لل�سرف و�ل�سهامة و�ملروءة".
و�أ�ساف: "نحن ل نخاف �أن ي�سيع دم و�لدنا 
من  �ملخافة  �أهل  لأنكم  وذلك  �سقط  �لذي 
�لثقة  ملء  لدينا  ونحن  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل 
بتحقيقاتكم �لتي نعلم �أنكم ما�سون فيها ولن 
توقفوها �إل حني يظهر �لقاتل، �لذي نعلم �أنكم 
لن تت�سرتو� عليه"، خامتًا بتوجيه �ل�سكر جلميع 
�لقوى �لأمنية و�ل�سيا�سية �لتي �ساهمت يف و�أد 
�لتحرير  منظمة  قيادة  ر�أ�سها  وعلى  �لفتنة 

وف�سائلها، و�لقوى �لأمنية يف �ملخيم.
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�أبو  "فتح" يف لبنان فتحي  "م.ت.ف" وحركة  �أمني �سر ف�سائل  قام 
�لعرد�ت على ر�أ�ض وفد �سم كاًل من �أمني �سر حركة "فتح" يف بريوت 
بريوت  يف  �ل�سيا�سية  �لعالقات  وم�سوؤول  عف�ض،  �أبو  �سمري  �لعميد 
وم�سوؤول  بكري،  ح�سن  بريوت  يف  �لإعالمي  و�مل�سوؤول  �لهابط،  �سالح 
جلنة �ملتابعة يف �للجان �ل�سعبية نا�سر �لأ�سعد، بو�سع �إكليلني با�سم 
"م.ت.ف" وحركة "فتح" على �سريح زوجة �لزعيم �لدرزي �لر�حل 
كمال جنبالط وو�لدة رئي�ض �حلزب �لتقدمي �ل�سرت�كي �لنائب وليد 
مو� و�جب �لعز�ء يف ق�سر  جنبالط �ل�سيدة مي �ر�سالن جنبالط، وقدَّ

�ملختارة يف جبل لبنان �لأربعاء 2013/9/11.
�سبحي  �للو�ء  لبنان  يف  �لفل�سطيني  �لوطني  �لأمن  قائد  قام  بدوره 
�أبو عرب، على ر�أ�ض وفد من قو�ت وكو�در �لأمن �لوطني، وعدد من 

ممثلي ف�سائل "م.ت.ف"، بتقدمي و�جب �لتعزية جلنبالط.
�سفري  �سعادة  مه  تقدَّ �مل�ستوى  رفيع  فل�سطيني  وفد  قام  كذلك 
�سر  و�أمني  �ل�سفارة،  و�أركان  دبور  �أ�سرف  لبنان  يف  فل�سطني  دولة 
�لعرد�ت،  �أبو  فتحي  لبنان  يف  "فتح"  وحركة  "م.ت.ف"  ف�سائل 
�لوطنية  و�لقوى  و�لأحز�ب  �لفل�سطينية  �لثورة  ف�سائل  عن  وممثلني 
و�لإ�سالمية �لفل�سطينية، بتقدمي و�جب �لعز�ء بو�لدة رئي�ض �حلزب 
�لأحد  �حلمر�  كليمن�سو-  يف  د�رته  يف  وذلك  �ل�سرت�كي  �لتقدمي 

.2013/9/15
هذ� وكانت مي �ر�سالن جنبالط قد توفيت �لثالثاء 2013/9/10 عن 
عمر ناهز 85 عامًا بعد �سر�ع مرير مع �ملر�ض، ودفنت يف مقابر �آل 
جنبالط يف بلدتها �ملختارة. ومي هي �بنة �سكيب �ر�سالن �لذي ��ستهر 

بلقب "�أمري �لبيان" ونا�سل يف �سبيل �لعروبة وفل�سطني.

 �أهدى رئي�ض �ملجل�ض �لوطني �لفل�سطيني �سليم �لزعنون، رئي�ض جمل�ض 
"�ل�سرية و�مل�سرية"  �للبناين نبيه بري ن�سخة من كتاب مذكر�ته  �لنو�ب 
"فتح"  "م.ت.ف" وحركة  ف�سائل  �سر  �أمني  �ل�سبت 2013/9/21.وقام 

بت�سليم �لكتاب للرئي�ض بري خالل لقاء وفد �لف�سائل �لأخري.
ا يوؤرخ   من جهته، �أ�ساد �لرئي�ض بري بهذ� �لكتاب معتربً� �إياه عماًل ُمهمَّ
اًل  حممِّ �حلا�سر،  وقتنا  حتى  �لتاأ�سي�ض  بد�يات  منذ  �لفل�سطينية  للثورة 

�لوفد �لفل�سطيني حتياته و�سكره وتقدير للزعنون.
�سات  هذ� وقد �عُترِب كتاب �لزعنون كوثيقة يف موؤ�س�سات "م.ت.ف" وموؤ�سَّ
�لدولة �لفل�سطينية كمرجع لأبرز حمطات �لق�سية �لفل�سطينية ومر�حلها 

�ملختلفة.

الزعنون يهدي بري ن�شخة من كتاب مذكراته "ال�شرية وامل�شرية"

وفود فل�شطينية رفيعة امل�شتوى 
ي بوالدة النائب جنبالط تعزِّ
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م�ساء  �سموع  م�سرية  مت  ُنظِّ �شاتيال،   خميم  ففي 
ف�سائل  ممثلي  مب�ساركة   ،2013/9/16 �لإثنني 
وممثلي  �لفل�سطيني،  �لتحالف  وقوى  "م.ت.ف" 
ووجهاء  �لفل�سطيني،  �ملدين  �ملجتمع  �سات  موؤ�سَّ

وفاعليات وح�سد من �أهايل �ملخيم.
باجتاه  �ملخيم  مدخل  �أمام  من  �مل�سرية  و�نطلقت 
�ألقى  حيُث  و�ساتيال،  �سرب�  جمزرة  �سهد�ء  مقربة 
د  �أكَّ كلمة  ح�سن  كاظم  �لرئي�سة  �ل�سعبة  �سر  �أمني 
من خاللها �أن �إحياء هذه �لذكرى هي مبثابة ر�سالة 
هة للعدو �لإ�سر�ئيلي باأننا �سنبقى �ساهدين على  موجَّ
�للبناين  �ل�سعَبني  بحق  �رُتِكبت  �لتي  �ملجزرة  هول 

و�لفل�سطيني.
كما قام وفد من التنظيم ال�شعبي النا�شري برئا�سة 
رئي�ض  با�سم  �لورد  من  �إكليل  بو�سع  �ل�ساين  جهاد 
�لتنظيم �ل�سعبي �لنا�سري �لدكتور �أ�سامة �سعد على 
�لن�سب �لتذكاري ل�سهد�ء جمزرة �سرب� و�ساتيال، 
�سر  �أمني  كان  حيُث   ،2013/9/16 �لثنني  ع�سر 
وقياد�ت  عف�ض  �أبو  �سمري  بريوت  "فتح" يف  حركة 
وكو�در �حلركة من خميَمي برج �لرب�جنة و�ساتيال 

يف ��ستقبالهم.
�أ�ساد  خمت�سرة  كلمة  �ل�ساين  �ألقى  وباملنا�سبة 
�للبناين  لل�سعَبني  �لن�سايل  بالتاريخ  خاللها  من 
لها  و�لت�سدي  �لفتنة  رف�ض  د  و�أكَّ و�لفل�سطيني، 

ومو�جهتها بالوحدة �لوطنية.
و�أ�سار �ل�ساين �إىل �أن �لعدو �لإ�سر�ئيلي هو �مل�ستفيد 
�لوحيد من �لت�سرذم �للبناين، مما يحتِّم مو�جهته 

بالوحدة مبديًا �متعا�سه من مو�سوع �ملفاو�سات.
من جهته ��ستعر�ض �أبو عف�ض �ملو�قف �لوطنية ملدينة 
معروف  �ل�سهيد  �ملنا�سل  عهد  منذ  و�أهلها  �سيد� 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  جانب  �إىل  ووقوفهم  �سعد 
د �ن �لبو�سلة مل تنحرف عن م�سارها  وق�سيته، و�أكَّ

و�أن  فل�سطني،  جتاه 
خيار  �ملقاومة  خيار 
يًا  متمنِّ ��سرت�تيجي، 
�لعربية  �لأنظمة  على 
عدم ممار�سة مزيد من 
�لقيادة  على  �ل�سغط 
و�لرئي�ض  �لفل�سطينية 
حممود عبا�ض لفتًا �إىل 
�لفل�سطينية  �لقيادة  �أن 
�أ�ساليب  �ستى  تتَّبع 
�لعدو  �سد  �لن�سال 
فيها  مبا  �ل�سر�ئيلي 
دً� على  �ل�سيا�سية، وم�سدِّ
�أن �لذهاب للمفاو�سات 
لن يكون �إل على قاعدة 
بالثو�بت  ك  �لتم�سُّ

�لوطنية.
مت  نظَّ �أخرى،  جهة  من 
والقوى  الثورة  ف�شائل 
والإ�شالمية  الوطنية 
م�شرية  الفل�شطينية 
خميم  من  انطلقت 
مقربة  �إىل  �شاتيال 
ظهر  �ملجزرة  �سهد�ء 

دولة  �سفري  فيها  �سارك   ،2013/9/19 �لثالثاء 
�أ�سرف دبور، و�أمني �سر ف�سائل  فل�سطني يف لبنان 
�أبو  فتحي  لبنان  يف  "فتح"  وحركة  "م.ت.ف" 
�لعرد�ت، و�ل�سيخ عطا �هلل حمود ممثِّاًل حزب �هلل، 
وقادة ف�سائل �لثورة �لفل�سطينية و�لقوى �لإ�سالمية 
�أهايل  �لأهلية، وح�سد من  �سات  و�ملوؤ�سَّ �لفل�سطينية 
�سحايا  عو�ئل  من  وعدد  �ساتيال،  خميم  وفعاليات 

�ملجزرة.
وعند �ملقربة، قام كل من �ل�سفري دبور و�أبو �لعرد�ت 
و�لف�سائل �لفل�سطينية بو�سع �أكاليل من �لورد على 
�لرئي�ض  با�سم  �لتذكاري ل�سهد�ء �ملجزرة،  �لن�سب 
و"م.ت.ف"  فل�سطني  دولة  و�سفارة  عبا�ض  حممود 

و"فتح".
و�لف�سائل  فل�سطني  كلمة  �لعرد�ت  �أبو  و�ألقى 
�ل�سر�ئيلية  �ملجازر  من  لعدد  فعر�ض  �لفل�سطينية 

اإحيـاء الذكرى الـ 31 ملجـزرة �شربا و�شاتيـال
يف الذكرى احلادية والثالثني ملجزرة �شربا و�شاتيال التي ارُتِكبت بحق ال�شعَبيني اللبناين والفل�شطيني على يد امللي�شيات النعزالية والقوات 
�شات الجتماعية عددًا من الفعاليات لإحياء هذه الذكرى الأليمة، تخلَّلها م�شاركة مميزة  مت الف�شائل الفل�شطينية، واملوؤ�شَّ ال�شهيونية، نظَّ

لوفد جلنة "كي ل نن�شى �شربا و�شاتيال" وعدد من القوى والأحزاب اللبنانية.
وتخلَّل هذه الفعاليات كلمات تناولت ما تمله هذه املنا�شبة من ذكريات األيمة را�شخة يف الأذهان، ودعت املجتمع الدويل واملحاكم الدولية 
ك بال�شيا�شة الفل�شطينية القا�شية باحلياد الإيجابي اإزاء ما يجري يف لبنان وغريه من  دت الكلمات على التم�شُّ ملحا�شبة املجرمني. كما �شدَّ
الدول العربية من �شوؤون داخلية، واحلفاظ على اأمن وا�شتقرار لبنان بحيث يكون العن�شر الفل�شطيني عاماًل ايجابيًا داعمًا لل�شلم الأهلي.
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�لتي �رُتِكبت بحق �ل�سعَبني �للبناين 
�لزمن،  مر  على  و�لفل�سطيني 
�لفل�سطينية  �لقيادة  �ن  دً�  موؤكِّ
�إل  يرتاحو�  لن  �ل�سحايا  و�أهايل 

بعد �لقت�سا�ض من �لقتلة.
و��ستنكر �أبو �لعرد�ت غياب �لعرب 
�لقد�ض  يف  يجري  ا  عمَّ و�مل�سلمني 
�ملقد�سة،  �ملدينة  وتهويد  �ل�سريف 
�لتحية  بتوجيه  كلمته  خامتًا 
وللمقاومة  ولالأ�سرى  لل�سهد�ء 

�لوطنية و�لإ�سالمية.
ا ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي للجبهة  �أمَّ
فاأ�سار  في�سل  علي  �لدميقر�طية 
�إىل �أن �ل�سهد�ء �سقطو� دفاعًا عن 
�ل�سعَبني  بني  و�مل�سري  �لدم  وحدة 
هًا  موجَّ و�لفل�سطيني،  �للبناين 
�لوطنية  �ملقاومة  �إىل  �لتحية 
�لكيان  ت  هزَّ �لتي  و�لإ�سالمية 
�لإ�سر�ئيلي باأكرث من موقع، ولفتًا 
�إىل �أن "دماء �ل�سهد�ء تدعونا �ىل 

د لأن م�سريتنا و�حدة". �إنهاء �لنق�سام و�إىل �لتوحُّ
�إياها  د�عيًا  �للبنانية  �لدولة  �إىل  في�سل  ه  توجَّ كما 
و�إن�ساف  للفل�سطينيني  �ملدنية  �حلقوق  لإعطاء 
نهر  خميم  �عمار  و�إعادة  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

�لبارد.
�سة  موؤ�سَّ مت  نظَّ نف�سه،  �ليوم  من  لحق  وقت  ويف   
�ساحة  يف  �ملجزرة  ل�سور  معر�سًا  و�لفتوة  �لأطفال 
ف�سائل  ح�سرته  �ساتيال،  خميم  يف  �ل�سعب  قاعة 
حيُث  �ملجزرة،  �سحايا  و�أهايل  �لفل�سطينية  �لثورة 
�سة �لأطفال و�لفتوة عرو�سًا تر�ثية  ت فرقة موؤ�سَّ �أدَّ

ودبكات فل�سطينية.
نن�شى"  ل  "كي  جلنة  عقدت  عينها،  وللمنا�شبة 
موؤمترًا �شحافيًا يف نقابة ال�شحافة اللبنانية �شباح 

الأربعاء 2013/9/18.
�للبنانية حممد  �ل�سحافة  نقيب  �ملوؤمتر  �سارك يف 
عبد  و�لدكتور  �سلمان،  طالل  و�لأ�ستاذ  �لبعلبكي، 
ر�أ�سه  على  لنن�سى"  "كي  من  ووفد  �سكرية،  �مللك 
وممثلو  مو�سريينو،  ومور�سيو  �سيغال،  �آلني  �ل�سيدة 
جانب  �إىل  �لفل�سطيني،  �ملدين  �ملجتمع  �سات  موؤ�سَّ
من  وعدد  و�ساتيال  �سرب�  جمزرة  �سهد�ء  �أهايل 

�لإعالميني.
كلمة  تاله  �للبناين،  �لوطني  بالن�سيد  �ملوؤمتر  بد�أ 
للجنة  ومميزة  خا�سة  حتية  فيها  ه  وجَّ للبعلبكي 

"كي ل نن�سى" �لتي �أخذت على عاتقها �إبقاء ذكرى 
�أذهان  �لدو�م يف  ًة على  و�ساتيال حيَّ جمزرة �سرب� 

و�سمري �لعرب و�لعامل.
�لتي  �سيغال  �ل�سيدة  �إىل  �لتحية  �لبعلبكي  ه  وجَّ كما 
و�أ�ساف:   ،1982 عام  عينها  باأم  �ملجرزة  �سهدت 
"رمبا �ذ� ر�جعنا جر�ئم �لتاريخ قد ل جند جرمية 
مثل هذه �جلرمية، لذلك من و�جبنا �ن ننه�ض لكي 

تبقى هذه �ملجزرة حّية يف �سمائر كل �لعامل".
�إىل  �ل�سكر  بتوجيه  بد�أتها  كلمة  �سيغال  �ألقت  ثم 
ب�سكر  خا�سة  �ملنا�سبة  باإحياء  �مل�ساركني  جميع 
�سعبه  خلدمة  يقدمها  �لتي  جلهوده  �لعينا  قا�سم 

�لفل�سطيني.
يحقق  دويل  قر�ر  �أي  غياب  �إىل  �سيغال  ولفتت 
فيه  يوجد  وقت  يف  و�قعنا،  يف  و�ل�سالم  �لعد�لة 
�حتالل ��سر�ئيلي يجب و�سع نهاية له، م�سريًة �إىل 
و�سع  ف�سلو� يف  �لآن  �لأمريكيني حتى  �مل�سوؤولني  �أن 

حد لل�سر�ع �لعربي �لإ�سر�ئيلي.
�ل�سنة  بر�أ�ض  �لحتفال  "خالل  �سيغال:  و�أ�سافت 
وجود   رغم  �أنه  �حلاخامات  �أحد  قال  �ليهودية، 
�لكتب  يف  �إ�سر�ئيل  لذكر  �ملر�جع  من  �لعديد 
رً�  �أنه ��ستفاق موؤخَّ �إل  �آلف �ل�سنني،  �ليهودية منذ 
على �سرورة �لعرت�ف بال�سعوب و�لأديان �لأخرى، 
حجابًا  ترتدي  م�سلمة  عربية  فتاة  فا�ست�ساف 
�أن  �لقر�آن. فكم هو جميل  �آيات من  وبد�أت برتتيل 

فتاة  يهودي  معبد  ي�ست�سيف 
"يوجد  م�سلمة"، خامتًة بالقول: 
بع�ض �ليهود �جليدين يف �لعامل. 
�ذكر  زلت  ول  �ملجرزة  ر�أيت  �نا 

ولن �أن�سى".
ملو�سريينو،  بكلمة  �للقاء  وُخِتم 
يف  �مل�ساركني  بدوره  ا  حيَّ حيُث 
�إحياء �ملنا�سبة، و�سكر �ل�سحافة 
ونقلها  مل�ساركتها  �للبنانية 
للبنان  ند�ًء  هًا  موجِّ للموؤمتر، 
�لفل�سطيني  �إعطاء  ب�سرورة 
حقه �لأدنى يف �حلياة لفتًا �إىل 
لبنان  على  يقت�سر  ل  ذلك  �أن 

و�إمنا ي�سمل كل �لعامل.
"نلتقي  مو�سريينو:  و�أ�ساف 
منذ  و�ساتيال  �سرب�  �أهايل  مع 
يطالبون  ن�سمعهم  ومل  �سنو�ت، 
�سوى بالعد�لة. وهذه �لعد�لة مل 
لبنان  يف  ل  �حد  لهم  قها  يحقِّ
كما  �لدويل".  �مل�ستوى  على  ول 
�أ�ساد مبوقف �لرئي�ض �ليطايل �لذي "�طلع على ما 
د حدوث جمرزة  جرى يف جمرزة �سرب� و�ساتيال و�أكَّ
�ملجرم  ينل  ومل  �لفل�سطيني  �ل�سعب  بحق  �رُتكبت 
يلتقون  �لعظمى  �لدول  روؤ�ساء  �أن  �إىل  ه  ونوَّ عقابه، 

معه د�ئمًا دون �ملحا�سبة و�ملعاقبة".
طاملا  يتحقق  لن  �ل�سالم  �أن  على  مو�سريينو  د  و�سدَّ
�لحتالل  وممار�سات  م�ستمر،  �لعر�ق  �حتالل 
وفل�سطني  و�جلولن  �سبعا  مز�رع  يف  �لإ�سر�ئيلي 
دً� �أن �أهم �أ�سا�ض يف حمور عملية �ل�سالم  قائمة، موؤكِّ
هو تاأكيد �سرعية حق �لعودة لالجئني �لفل�سطينيني 

�إىل ديارهم.
كذلك، عقدت جلنة "كي ل نن�سى" لقاًء مع ف�شائل 
الفل�شطينية  والإ�شالمية  الوطنية  والقوى  الثورة 
دولة  ب�شفارة  عرفات  يا�شر  ال�شهيد  قاعة  يف 
�سارك يف  فل�شطني، الأربعاء 2013/9/19،  حيُث 
"فتح"  "م.ت.ف" وحركة  �أمني �سر ف�سائل  �للقاء 
يف لبنان فتحي �أبو �لعرد�ت، وع�سو �ملجل�ض �لثوري 
�آمنة جربيل، وممثل حركة "حما�ض" يف لبنان علي 
عماد  �أبو  �لإ�سالمي  �جلهاد  حركة  وممثل  بركة، 

�لرفاعي، وقادة �لف�سائل �لفل�سطينية.
ل  "كي  للجنة  �لتحية  �لعرد�ت  �أبو  ه  وجَّ من جهته، 
�لتي  �لإن�ساين  عملها  عن  ف  تتوقَّ مل  �لتي  نن�سى" 
لت�سارك  لبنان  �إىل  وقِدمت  �سنني،  منذ  فيه  بد�أت 
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�لأليمة  ذكر�ه  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
متر  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف  رغم 
بع�ض  ومنع  �لعربية  �ملنطقة  بها 

�لدول رعاياها �ملجيء �إىل لبنان.
مو�سريينو  مور�سيو  وّجه  بدوره، 
�لفل�سطينية  �لف�سائل  �إىل  �لتحية 
�ل�سعب  �جل  من  تعمل  �لتي 
�لعادلة،  وق�سيته  �لفل�سطيني 
دً� �ن "جلنة كي ل نن�سى" لن  موؤكِّ

تتوقف عن عملها �إل حني ينال �ل�سعب �لفل�سطيني 
�إنهاء  �أن  على  دً�  وم�سدِّ وطنه،  �إىل  �لعودة  يف  حقه 
كل  و�جب  هو  �لفل�سطيني  �ل�سعب  وعودة  �لحتالل 

حر يف �لعامل.
جلنة  مع  بالتعاون  الغبريي  بلدية  اأحيت  بدورها 
يف  الذكرى  و�شاتيال"،  �شربا  جمزرة  ذكرى  "اإحياء 
 ،2013/9/20 اجلمعة  الغبريي  ر�شالت-  قاعة 
�أ�سرف  لبنان  يف  فل�سطني  دولة  �سفري  بح�سور 
وحركة  "م.ت.ف"  ف�سائل  �سر  و�أمني  دبور، 
بلدية  ورئي�ض  �لعرد�ت،  �أبو  فتحي  لبنان  "فتح" يف 
مثلي  من  وعدد  �خلن�سا،  �سعيد  حممد  �لغبريي 
و�لإ�سالمية  �لوطنية  و�لقوى  و�لف�سائل  �لقياد�ت 
�للبنانية،  �لوطنية  و�لقوى  و�لأحز�ب  �لفل�سطينية، 
�ملدين  �ملجتمع  موؤ�س�سات  وممثلي  �لدين،  ورجال 

�ل�سعبية،  و�للجان  �لفل�سطيني، 
و�أهايل �ل�سهد�ء وح�سد جماهريي 

من �أبناء خميمات لبنان.
بد�أ �ملهرجان بالن�سيدين �لوطنَيني 
�للبناين و�لفل�سطيني وقر�ءة �سورة 
تالهما  �ل�سهد�ء،  لأرو�ح  �لفاحتة 
حممد  �لغبريي  بلدية  رئي�ض  كلمة 
�سعيد �خلن�سا جاء فيها "�إن �إحياء 
ما  على  تاأكيد  هو  �لذكرى  هذه 
يجمعنا يف مو�جهة كل �أنو�ع �ل�سر 
�لتي  �ملجازر  خا�سة  و�جلرمية 
ترتكب بحق �لإن�سانية ويف مقدمها 
"لن  و�أ�ساف:  و�ساتيال"،  �سرب� 
�ل�سعب  عودة  �إل  غليلنا  ي�سفي 
م�سريً�  وطنه"،  �إىل  �لفل�سطيني 
�للبنانيني  �ل�سهد�ء  دماء  �أن  �إىل 
منارة  �ستبقى  و�لفل�سطينيني 
و�ستبقى  للمقاومني  �لطريق 
لالأمة  �ملركزية  �لق�سية  فل�سطني 

�لعربية.

د من خللها على �أن  ثم �ألقى �ل�سفري دبور كلمة �سدَّ
م �لعامل �حلر �لقتلة  �لعد�لة لن ت�ستقيم �إل حني يقدِّ
تاريخًا  نن�سى  "هل  مت�سائاًل:  للمحاكمة  �ملجرمني 
�مل�سجع  �لدويل  و�ل�سمت  �لت�سحيات  من  طوياًل 
على  باإرهابه  �لإ�ستمر�ر  على  �ل�سهيوين  للكيان 
بالعمل  ممار�ساته  خالل  من  �لفل�سطينية  �لأر�ض 
و�قع  �لعربية وفر�ض  و�لأر��سي  �لقد�ض  تهويد  على 

جديد على �لأر�ض".
�ل�سيا�سي يف حزب  �ملجل�ض  رئي�ض  �ألقى  من جهته، 
ق  �هلل حممود قماطي كلمة �لأحز�ب �للبنانية، فتطرَّ
�ل�سهيوين،  �لعدو  و�نكفاء�ت  تو�سعات  مر�حل  �إىل 
بد�ية  لت  �سكَّ و�ساتيال  �سرب�  جمزرة  �أن  �إىل  ولفت 
وم�سار  �لعربية  �لأمة  م�سرية  يف  تاريخي  حتول 
�ملقاومة  لرد  عار�سًا  �لإ�سر�ئيلي،  �لعربي  �ل�سر�ع 
�لوطنية �للبنانية �لذي جتلَّى يف �أكرث من عملية �سد 

�ل�سهاينة.
�ملقاومة  �أن  على  قماطي  د  و�سدَّ
ل�ستعادة  �لوحيد  �ل�سبيل  هي 
�لعربية  �لقومية  �حلقوق 
�لتي  �لدماء  و�أن  وتثبيتها، 
مها �ل�سهد�ء لن تذهب هدرً�  قدَّ
حترير  �سيبقى  �لهدف  و�أن 
�ملحتل  �لغا�سب  وطرد  فل�سطني 
كاأحز�ب  "�إننا  و�أ�ساف:  منها، 
�ملدنية  �حلقوق  ق  نحقِّ كي  ون�سعى  نت�سامن  لبنانية 
للفل�سطيني يف لبنان، ولكننا لحظنا تر�جع �لأونرو� 
يف تقدمي خدماتها بدًل من �أن تتقدم، لذلك علينا 
�لفل�سطيني حقه  �ل�سيف  لينال  ن�سعى جاهدين  �أن 

�لإن�ساين �أ�سوة باللبناين".
�أبو  حممد  �ألقاها  �ل�سهد�ء  عو�ئل  كلمة  كانت  ثم 
لنوؤكد  �لذكرى  هذه  ُنحيي  "�إننا  فيها:  جاء  ردينة 
�سهد�ئنا  دماء  نن�سى  لن  �أننا  �لإ�سر�ئيلي  للعدو 
و�أنه ل بد من �لق�سا�ض منك يف �ملحاكم �لدولية، 
ولنو��سل و�جب �لتذكري وما �رُتِكب بحقنا، ولنقول 
للعامل �ن هذه �ملجزرة �رُتِكبت ُبغية مو��سلة �قتالعنا 
د �أننا �سنبقى د�ئمًا نعمل  من �أر�سنا فل�سطني، ولنوؤكِّ

من �أجل �لو�سول �إىل حترير فل�سطني كاملة".
"كي ل نن�سى" �ألقاها  وُخِتم �ملهرجان بكلمة جلنة 
لدور  فعر�ض  �ل�سالح،  ب�سام 
�للجنة �لهادف لتقدمي �ملجرمني 
و�بقاء  �لدولية  �ملحاكم  �إىل 
ذكرى �ملجزرة حية يف �لذ�كرة، 
مرتبطة  �ملجزرة  "�إن  و�أ�ساف: 
عودة  بحق  ��سا�سيًا  �رتباطًا 
دياره  �إىل  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�لدولية،  �ل�سرعية  قر�رت  وفق 
�ل�سهيونية  حتاول  ما  وهذ� 
�ل�سرعية  تاريخ  من  متحوه  �ن 
�وفياء  �سنبقى  ولكننا  �لدولية، 
لدماء �ل�سهد�ء يف �سرب� و�ساتيال 
ما د�م �ل�سعب �لفل�سطيني يقاوم 
له  �ملتاحة  �لو�سائل  بكافة  �لعدو 

من �أجل حترير �أر�سه ووطنه".
هت �حل�سود مب�سرية  وبعدها توجَّ
ر�سالت  قاعة  �أمام  من  حا�سدة 
�إىل مثوى �سهد�ء جمزرة �سرب� 
َعت �أكاليل من  و�ساتيال حيُث و�سِ

�لورد على �أ�سرحة �ل�سهد�ء.
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ففي بريوت، وخالفًا للعادة �لتي د�أبت عليها حركة 
�لطالب من خالل  تكرمي  "فتح" يف كل عام جلهة 
ومنعًا  لبنان،  يف  �لأمنية  لالأو�ساع  نظرً�  �حتفال 

حلدوث ما ل حُتَمد عقباه، �آثرت حركة "فتح" هذ� 
منازلهم  يف  للطالب  �لتكرمي  �سهاد�ت  توزيع  �لعام 

وو�سط ذويهم و�أقاربهم.
�أمناء  ك  حترَّ �ل�سعيد  هذ�  وعلى 
�لتنظيمية  �ل�ُسعب  و�أع�ساء  �سر 
توزيع  وتولو�  بريوت،  منطقة  يف 
منازلهم،  يف  للطالب  �ل�سهاد�ت 
�لتربيكات  ولذويهم  لهم  وقدمو� 
با�سم حركة "فتح". هذ� وقد بلغ 
مني لهذ� �لعام  عدد �لطالب �ملكرَّ

475 طالبًا وطالبًة.
�ل�سعب  �سر  �أُمناء  عاهد  بدورهم 
طالبهم  بدعم  بال�ستمر�ر  �لأهل 
حممود  �لرئي�ض  �سندوق  عرب 
حتى  "فتح"  وحركة  عبا�ض 
دورهم  ياأخذو�  كي  جهم  تخرٌّ
وم�سرية  �حلياة  يف  �لطليعي 

�لتحرير.
ويف �شور، �أقامت ثانوية �لق�سطل 
حفل  �لعبا�سية  يف  �لنموذجية 
يف  �لناجحني  لطالبها  تكرمي 
)�لربوفيه(،  �ملتو�سطة  �ل�سهادة 
وذلك يف �ساحة �لثانوية �خلمي�ض 
مدر�ء  بح�سور   ،2013/8/22
�ملعلمني  من  وعدد  مد�ر�ض، 
و�ملعلمات، وخمتار �لب�ض، و�أهايل 

�لطالب، وفعاليات �أخرى.
�لوطنَيني  بالن�سيَدين  �حلفل  بد�أ 
كلمة  تاله  و�لفل�سطيني،  �للبناين 
جنى  �لطالبة  �ألقتها  �لطالب 
ومعلمي  مدير  ف�سكرت  بح�سون، 
�لكرمية  رعايتهم  على  �ملدر�سة 
للطالب طو�ل �ل�سنني �لدر��سية، 
جميع  وبا�سم  با�سمها  دت  و�أكَّ
زمالئها �لطالب �ل�سعي يف طريق 

�ملثابرة وحت�سيل �لعلم.

جلنة  با�سم  �لزين  كاتيا  �ل�سيدة  هت  وجَّ بدورها 
لتعاونها  �ملدر�سة  يف  �لتعليمية  للهيئة  �ل�سكر  �لأهل 
للجميع  �لأهل مل�سلحة �لطالب متمنيًة  �مل�ستمر مع 

دو�م �لنجاح.
مدير  فاألقاها  و�لتعليمية،  �لإد�رية  �لهيئة  كلمة  ا  �أمَّ
على  د  �سدَّ حيُث  زكريا،  حممود  �لأ�ستاذ  �ملدر�سة 
للتخطيط  �لطالب  ودعا  و�ملثابرة،  �لعلم  �أهمية 
مل�ستقبلهم ب�سورة جدية، وختم كلمته بنبذة ق�سرية 
هًا لالإجناز و�لنجاح �لذي  عن مدر�سة �لق�سطل، منوِّ

قته �ملدر�سة خالل فرتة ق�سرية من تاأ�سي�سها. حقَّ
حركة  �سر  �أمني  وح�سور  وبرعاية  ثانية،  جهة  من 
"فتح" يف �سور توفيق عبد �هلل، اأقام املكتب الطالبي 
للطالب  تكرمييًا  حفاًل  اللي�شيه  ومعهد  احلركي 
�ملتو�سطة  �ل�سهادة  يف  �لناجحني  �لفل�سطينيني 
قاعة  يف   2013/9/6 �جلمعة  �سور  منطقة  يف 
م  تقدَّ �لب�ض.  خميم  يف  �لفل�سطيني  �لثقايف  �ملركز 
�حل�سور ع�سو� قيادة �إقليم حركة "فتح" يف لبنان 
�لف�سائل  وممثلو  �خلطيب،  و�أمال  زيد�ين  حممد 
و�لأحز�ب  و�لقوى  �ل�سعبية  و�للجان  �لفل�سطينية 
يف  �لأونرو�  ومدير  �للبنانية،  و�لإ�سالمية  �لوطنية 
�للي�سيه  �إىل جانب مدير معهد  �سور فوزي ك�ساب، 
�لطالب،  و�أهايل  �ملد�ر�ض  ومدر�ء  مدين،  عالء 
�لفعاليات  من  وح�سد  �لدين،  رجال  من  وعدد 

�للبنانية و�لفل�سطينية.
و�لفل�سطيني،  �للبناين  �لوطنَيني  �لن�سيَدين  وبعد 
حيُث  �لناجحني،  كلمة  زغلول  مروة  �لطالبة  �ألقت 
�لأهل  �إىل  �لطالب  قه  حقَّ �لذي  �لنجاح  �أهدت 

و�ملعلمني وكل من دعمهم للو�سول لنجاحهم.
بتحية  مدين  عالء  �للي�سيه  معهد  مدير  ه  وتوجَّ
تربوية ممزوجة بالفرح و�لأ�سى للقائد �لرمز يا�سر 
هًا �إىل مقولة �لرئي�ض �ل�سهيد عن كون  عرفات، منوِّ
ومدلولتها.  و�حدة  لعملة  وجهني  و�لبندقية  �لقلم 
�للي�سيه  معهد  وقدر�ت  �إمكانات  و�سع  مدين  د  و�أكَّ
على  ح�سومات  وجود  عن  معلنًا  �لطالب  خدمة  يف 

�لأق�ساط للطالب �لفل�سطينيني قد ت�سل �إىل %60.
اب فلفت �إىل �أنه "بوجود هذه �لفئة �ملتعلمة  ا ك�سَّ �أمَّ

الر�شمية ال�شهادات  يف  الناجحني  الطلبة  م  "فتح" تكرِّ
مت حركة "فتح" الطالب الفل�شطينيني الناجحني يف  دعمًا مل�شرية العلم وتاأكيدًا على اأهميته، كرَّ
ال�شهادات الر�شمية يف عدة مناطق ا�شتكمااًل لفعاليات التكرمي التي كانت قد بداأتها يف ال�شمال.
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�آت رغم كل �ملحن"،  �لن�سر  فاإن  بالوطن  �ملرتبطة 
ودعا �حلري�سني و�ملوؤمتنني على �أمن وتطور �ملجتمع 
كل  عن  و�إبعادها  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  �حت�سان  �إىل 
�مل�سرية  �إعاقة  يف  �إل  ت�سب  ل  �لتي  �لتجاذبات 

�لرتبوية.
�عتز�زه  عن  وعربَّ  �لطالب،  �هلل  عبد  اأ  هنَّ بدوره 
بالطالب �لفل�سطيني �لذي يعلم �أن �لعلم هو �ق�سر 
"هذه هي  و�ل�سرف م�سيفًا  و�لكر�مة  �لعودة  دروب 
ونقدمه  نفعله  ما  وكل  "فتح"،  حركة  يف  ر�سالتنا 

ينطلق من هذ� �لإميان". 
د عبد �هلل �أن �ل�سعب �لفل�سطيني ع�سي على كل  و�أكَّ
دً� على  حماولت �لندثار و�لتمزيق �أو �لطم�ض، م�سدِّ
مهما  �لفل�سطينية  �لوطنية  �لوحدة  حتقيق  وجوب 
��ستعادة  نحو  �سرورية  حامية  لأنها  �لأثمان  كانت 

كر�مة وحرية و��ستقالل وحقوق فل�سطني و�سعبها.
عت �سهاد�ت تقدير وهد�يا على  ويف نهاية �حلفل ُوزِّ

�لناجحني.
حركة  �إقليم  �سر  �آمني  وبرعاية  البقاع،  يف  ا  اأمَّ
م حفل تكرميي  "فتح" يف لبنان رفعت �سناعة، فُنظِّ
�ملتو�سطة  �ل�سهادة  يف  و�لناجحني  �ملتفوقني  للطلبة 
و�لثانوية يف خميم �جلليل ببعلبك، بح�سور ممثلي 
�لف�سائل �لفل�سطينية، و�لأونرو�، و�لقوى �للبنانية، 
و�لعلماء و�ملربني، و�أمني �سر و�أع�ساء قيادة �ملنطقة، 

و�لطلبة و�أهاليهم.
و�لفل�سطيني،  �للبناين  بالن�سيَدين  �حلفل  �فُتتح   
من  تقدمي  وبعد  �ل�سهد�ء،  لأرو�ح  �لفاحتة  وقر�ءة 
�لطالبة رمي جمعة  �ألقت  �لطالبني �حلالق وحماد، 
لر�عي  بال�سكر  هت  فتوجَّ �لناجحني،  �لطلبة  كلمة 
با�سم  �لتحية  هت  وجَّ كما  عليه،  و�لقيِّمني  �حلفل 
للطلبة  �لفل�سطينية  و�ملر�سد�ت  �لك�سافة  جمعية 

ولكل من �ساهم يف هذ� �لنجاح.
�أبو  حممد  �ألقاها  �حلركي  �لطالبي  �ملكتب  كلمة 
لها �لطالب،  �لفول، حيُث لفت �إىل �لأهمية �لتي مُيثِّ
لها  �ض  يتعرَّ �لتي  دة  �ملتعدِّ �ل�سغوطات  �إىل  ق  وتطرَّ
�ملكتب �لطالبي قد  �أن  دً�  �لفل�سطيني، موؤكِّ �لطالب 
من  �ل�ساعد  �لن�ضء  ورعاية  دعم  عاتقه  على  �أخذ 
هذه  "فتح"  له  �ض  تتعرَّ مما  بالرغم  �سعبنا  �أبناء 

�لأيام من م�ساعب وعر�قيل.
�سر  �أمني  فاألقاها  لبنان  �إقليم  �سر  �أمني  كلمة  ا  �أمَّ
تهنئته  وبعد  عامر.  �لبقاع  يف  �حلركية  �ملكاتب 
بدورهم  و�إ�سادته  �لتعليمي  وللكادر  للطالب 
�حلركة  يف  �لعلم  لقيمة  عامر  ه  نوَّ وعطائهم، 
ببع�ض  م�ست�سهدً�  �لفل�سطينية،  و�لثورة  �لن�سالية 

هذ�  يف  عرفات  �لرئي�ض  �أقو�ل 
�ل�سدد، يف �إ�سارة �إىل �لجناز�ت 
حتى  فل�سطني  دولة  قتها  حقَّ �لتي 

�لآن.
وبعد قر�ءة برقية تهنئة من �للو�ء 
فيها  يبارك  عرب  �أبو  �سبحي 
منطقة  لطالب  �لباهر  �لنجاح 
�لبقاع، مت توزيع �سهاد�ت �لتقدير 

على �لطالب.
اإقليم  اأمني  وبرعاية  كذلك 
رفعت  لبنان  يف  "فتح"  حركة 
م حفل تكرميي للطلبة  �شناعة، ُنظِّ
�ل�سهادة  يف  و�لناجحني  �ملتفوقني 
بلدة  يف  و�لثانوية  �ملتو�سطة 
�أع�ساء  بح�سور  وذلك  تعلبايا، 
وممثلي  �لبقاع،  منطقة  قيادة 
و�لأونرو�  �لفل�سطينية  �لف�سائل 
من  وعدد  �للبنانية،  و�لقوى 
�لعلماء و�ملربني، وممثلي �لبلديات 

و�ملخاتري و�لطلبة و�أهاليهم.
و�لفل�سطيني  �للبناين  بالن�سيَدين  �حلفل  �فُتتح   
ر�أ�سهم  وعلى  �ل�سهد�ء  لأرو�ح  �لفاحتة  وقر�ءة 
�لقائد يا�سر عرفات. وبعد تقدمي من �لأ�ستاذ �حمد 
�لطلبة  كلمة  حممد  غادة  �لطالبة  �ألقت  حمد�ن، 
بت بر�عي �لحتفال وبحركة  �لناجحني، ف�سكرت ورحَّ
ك  متم�سِّ �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أن  دت  �أكَّ ثمَّ  "فتح"، 
هت لزمالئها  بالتفوق و�لتميز مهما و�جه. كما توجَّ
�خلريجني، د�عيًة �إياهم لختيار �لخت�سا�ض �لذي 

رً� خلدمة �سعبنا. يكون م�سخَّ
يون�ض،  �أحمد  �لطالب  �ألقاها  تعلبايا  طالب  كلمة 
فا�ستهلها بق�سيدة لل�ساعر �لكبري حممود دروي�ض، 
مل  �لفل�سطينيني  �لطالب  �أن  على  د  �سدَّ وبعدها 
فل�سطني  تبقى  كي  بو�سعهم  ما  كل  بذل  يتهاونو� يف 
م�سيئة  خفاقة  �لر�ية  وتبقى  و�ملعرفة  للعلم  منارة 

بني �لأمم.
حممد  فاألقاها  �حلركي  �لطالبي  �ملكتب  كلمة  ا  �أمَّ
�أهمية  بًا ب�سناعة و�حل�سور، متناوًل  �أبو �لفول مرحِّ
�لطلبة،  �لوطنية  يف وجد�ن  �لثقافة  �لعلم وتر�سيخ 
�ل�ستمر�ر  �لفل�سطينية  �لقيادة  على  ومتمنيًا 
لبنان يف كافة  �ل�ستات من �لطالب يف  �بناء  بدعم 

�لخت�سا�سات و�ملجالت.
من جهته، بد�أ �سناعة حديثه بتوجيه �ل�سكر لالأمهات 
لاللتز�م  وتوجيههم  �أبنائهم  لرعايتهم  و�لآباء 

بالدر��سة وحتقيق �لنتائج �لطيبة لرفع ��سم �لعائلة 
"فتح"  حلركة  �لأول  �لهم  �أن  �إىل  ولفت  وفل�سطني، 
للطالب  �لفر�ض  توفري  يف  يكمن  �لف�سائل  وكافة 
�لدور  �إىل  هًا  منوِّ �سية،  �لتخ�سُّ در��ساتهم  لإكمال 
�ملد�ر�ض  مدر�ء  تو�جه  �لتي  و�ل�سعوبات  �لهام 
عالقة  ل  وتت�سكَّ �لنجاح  ق  يتحقَّ حتى  و�ملعلمني 
متينة بني �ملدير و�ملعلم و�لأهل، لفتًا �إىل ما �أمكن 
ل�سندوق �لرئي�ض �أبو مازن من تقدميه يف م�ساعدة 

�لطالب حتى �لآن.
"فتح"  ك حركة  �لتاأكيد على مت�سُّ د �سناعة  كما جدَّ
يتعلَّق  م�سروع  لأي  ورف�سها  �لفل�سطينية،  بالثو�بت 
�أو  �لغربية،  �ل�سفة  يف  موؤقتة  حدود  ذ�ت  بدولة 
د يف  دولة يف قطاع غزة �متد�دها �ر�ض �سيناء، و�أكَّ
�لوقت عينه رف�ض حركة "فتح" لل�سربة �لع�سكرية 
�مل�سروع  �أن  على  دً�  م�سدِّ �سوريا،  على  �لأمريكية 
دً�  وموؤكِّ دول،  ل  دويالت  م�سروع  هو  �لأمريكي 
وقوف حركة "فتح" و"م.ت.ف" �إىل جانب �ل�سعب 

�للبناين.
�لطلبة  على  �ل�سهاد�ت  عت  ُوزِّ �لحتفال،  وبعد 
ملدر�ء  تقديرية  دروع  مت  وُقدِّ و�ملتفوقني  �خلريجني 
فاعور،  وب�سمة  حممد،  نظمي  �لأ�ستاذ  �ملد�ر�ض 
على  �حل�سيمي  بالل  للدكتور  �ل�سكر  توجيه  متَّ  كما 
وم�سرحها  للمدر�سة  �لثانية  للمرة  �لكرمي  تقدميه 
و�مل�ساركة  �ملنا�سبة  �إحياء  �جل  من  "فتح"  حلركة 

�لطيبة جلمعية �لك�ساف و�ملر�سد�ت �لفل�سطينية. 
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�لف�سائل  من  وبدعوة  بريوت،  ففي 
منطقة  يف  �ل�سعبية  و�للجان  �لفل�سطينية 
جماهريي  �عت�سام  ذ  ُنفِّ لبنان،  �سمال 
لالأونرو�  �لرئي�سي  �ملقر  �أمام  حا�سد 
عدد  فيه  �سارك   ،2013/9/16 �لثنني 
و�للجان  �لفل�سطينية  �لف�سائل  من قيادة 
�ل�سعبية، وجمهور كبري من �أبناء خميمات 

�ل�سمال وبريوت.
للجبهة  �ملركزية  �للجنة  ع�سو  د  و�أكَّ
�لدميقر�طية لتحرير فل�سطني �أركان بدر 
هي  و�لكاملة  �ل�ساملة  �لطو�رئ  خطة  �أن 
�إد�رة  من  مّنة  ولي�ست  �ملخيم  لأبناء  حق 
بها  �لعمل  وجوب  على  دً�  م�سدِّ �لأونرو�، 
كل  �إعمار  من  �لنتهاء  حتى  وزيادتها  بل 

�ملخيم وعودة كل عائالته.
�ل�سعبية  �للجنة  �سر  �أمني  ث  حتدَّ كما 
ملخيم نهر �لبارد �أبو لو�ء ميعاري فاعترب 
ق�سية  هي  �لبارد  نهر  خميم  ق�سية  �أن 
د�عيًا  لبنان  يف  �لفل�سطينيني  جميع 
موؤ�زرة  �إىل  لبنان  �لفل�سطيني يف  �ل�سعب 
�جلماهريية  كاتهم  حترُّ يف  �لبارد  �أبناء 
�لأونرو�  و�إجبار  �ملخيم  �إعمار  �جل  من 

على �لرت�جع عن قر�رها.
لبنان  �لفل�سطينية يف  �لف�سائل  كلمة  ا  �أمَّ
للجبهة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سو  فاألقاها 
�لدميقر�طية علي في�سل، م�سريً� �إىل �أن 
ات جماهريية قادمة بهدف �ل�سغط  حتركُّ
�إجر�ء�تها  �إلغاء  �أجل  من  �لأونرو�  على 
�ملخيم  �أبناء  �حتياجات  بتوفري  و�للتز�م 
ومو��سلة �لعمل مع �ملانحني من �أجل عقد 
موؤمتر دويل جديد على غر�ر موؤمتر فيينا 
�سمان  �ساأنها  من  �لتي  �لأمو�ل  لتوفري 

��ستمر�ر �لإعمار حتى نهايته.
با�سم  كلمًة  عودة  عماد  �ألقى  بدوره 
فدعا  �ل�سمال،  يف  �لفل�سطينية  �لف�سائل 
كاملة،  م�سوؤولياتها  ل  حتمُّ �إىل  �لأونرو� 

وعدم �لتذرعُّ بالنق�ض يف �ملو�زنة.
نهر  ملف  با�سم  �لعال  عبد  مرو�ن  ودعا 
عن  �لرت�جع  �إىل  �لأونرو�  �إد�رة  �لبارد 
�إجر�ء�تها فورً� ر�ف�سًا حماولت �لأونرو� 
ك  دً� �لتم�سُّ جتزئة برنامج �لطو�رئ، وموؤكِّ
بخطة �لطو�رئ �ل�ساملة حتى �لنتهاء من 
�إعمار كل �ملخيم وعودة كل عائالته �إليه.

با�سم  عف�ض  �أبو  �سمري  �أي�سًا  ث  وحتدَّ
�إجر�ء  �أن  فاعترب  بريوت  يف  �لف�سائل 
�أبناء  من  �لآلف  مب�سالح  �أ�سرَّ  �لأونرو� 
�ل�سحية  وباحلالت  �لبارد  نهر  خميم 
�ض  يعرِّ مما  يومية  ملتابعة  حتتاج  �لتي 
�لأونرو�  �أن  د� على  حياتهم للخطر، م�سدِّ
جلهة  كاملة  م�سوؤولياتها  ل  بتحمُّ ة  معنيَّ
�لعجز  مل�سكلة  �لالزمة  �حللول  �إيجاد 
�ل�سرر  تاأخذه ذريعة لإحلاق  �لذي  �ملايل 

ب�سعبنا وم�ساحله.
�ل�سعبية  �للجنة  ع�سو  �عترب  جهته  من 
�أن  فر��ض عبدو  �أبو  �لبارد  نهر  يف خميم 
�أبناء �لبارد لن يقفو� مكتويف �لأيدي وهم 
�ض للخطر على  ي�ساهدون م�ساحلهم تتعرَّ
كافة  م�سوؤولية  �إياها  ال  �لأونرو�، حممِّ يد 

بة على قر�ر�تها �لظاملة. �لنتائج �ملرتتِّ
با�سم  رحال  علي  ث  حتدَّ �خلتام،  ويف 
�لأونرو�  قر�ر�ت  �أن  فاعترب  �ملر�سى 
ل  �لذين  باملر�سى  �أ�سرت  �لأخرية 
مر�سى  خا�سة  �لأونرو�  �سوى  لهم  معيل 
�لقلب  ومر�سى  �لكلى  وغ�سيل  �ل�سرطان 

اأهايل نهر البارد 
يوا�شلون اعت�شاماتهم ا�شتنكارًا لقرارت االأونروا

كات التي تعهَّد اأهايل خميم نهر البارد على ال�شتمرار بها ما مل ت�شتجب الأونروا ملطلبهم بالرتاجع عن قرار اإلغاء  ا�شتكماًل للتحرُّ
كاتهم يف بريوت وال�شمال. خدمات الطوارئ يف املخيم، وا�شل الأهايل تنفيذ اعت�شاماتهم وترُّ

كات  وخالل العت�شامات، اأُلقيت عدة كلمات اأجمعت على ا�شتنكار قرار الأونروا ومطالبتها بالعدول عنه تت طائلة ال�شتمرار بالتحرُّ
كات. وت�شعيد وتريتها داعيًة الأهايل لأو�شع م�شاركة يف هذه التحرُّ
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هًا �إىل �أنهم جميعًا  و�لأع�ساب، منوِّ
ب�سبب  �ملحتم  للموت  �سون  معرَّ

�نعد�م �لبد�ئل.
�لق�سية  هذه  على  وللوقوف 
حركة  �شر  اأمني  قام  وتبعاتها، 
اأبو  ال�شمال  يف  و"م.ت.ف"  "فتح" 
جهاد فيا�س، يرافقه وفد من قيادة 
املنطقة، بزيارة �شعادة �شفري دولة 
يف  دبور،  اأ�شرف  لبنان  يف  فل�شطني 
الأربعاء  الفل�شطينية  ال�شفارة 

.2013/9/18
�أطلع فيا�ض �ل�سفري  وخالل �للقاء، 
�أمام  �لعت�سام  �أهمية  على  دبور 
لأهايل  بريوت  يف  �لأونرو�  مقر 
يًا على �سعادة  �لبارد و�أهد�فه، متمنِّ
ع�سو  لقائه  بعد  وحتديدً�  �ل�سفري 
�للجنة �ملركزية زكريا �لآغا ومديرة 
يف  دي�سمور  �آن  لبنان  يف  �لأونرو� 
هذ�  متابعة  فل�سطني  دولة  �سفارة 
�لدول  جامعة  مع  باهتمام  �مللف 
�أجل  من  �لأونرو�  لتمويل  �لعربية 
حلني  �لطو�رئ  برنامج  ��ستمر�ر 

�لنتهاء من �إعادة �إعمار �ملخيم.
نهر  "ملف  �أن  دبور  �عترب  بدوره، 
�لبارد هو �ساحب �لأولوية للمتابعة 
�أعلنت  �لتي  �ملانحة  �لدول  مع 
نهر  خميم  �أهايل  جتاه  �لتز�مها 
�إعادة  من  �لنتهاء  حلني  �لبارد 
�حلياة  وعودة  �ملخيم  �إعمار 

�لطبيعية لأهله".

اأُقيم اعت�شام مفتوح  ثانية،  من جهة   
متَّ خالله ن�شب خيمة اأمام مقر الأونروا الرئي�س 

يف منطقة بئر ح�شن- املدينة الريا�شية �شباح 
الأربعاء 2013/9/18، وذلك مب�ساركة ف�سائل 
�لثورة �لفل�سطينية، و�لقوى �لوطنية و�لإ�سالمية 
�لفل�سطينية، و�للجان �ل�سعبية، وجلنة 
�ملخيمات  و�سكان  �لبارد،  نهر  �أهايل 

�لفل�سطينية يف لبنان.
تطالب  لفتات  �ملعت�سمون  ورفع 
مبقاطعة  �لفل�سطينية  �ملرجعية 
دي�سمور،  �آن  لبنان  يف  �لأونرو�  مدير 
و�ملطالبة ببدل �ليجار�ت و�ل�ست�سفاء 
و�لإغاثة لأهايل نهر �لبارد و�عتبارها 

حقوقًا ثابتة وخطوط حمرً�. 
وباملنا�سبة �ألقى �أمني �سر �إقليم حركة 

�سناعة  رفعت  لبنان  يف  "فتح" 
�لوقفة  بهذه  فيها  �أ�ساد  كلمة 
خاللها  من  �أثبت  �لتي  فة  �مل�سرِّ
�ساحب  �أنه  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
حقوقه  نيل  على  وم�سّر  قر�ر، 
حلني  �لكرمي  �لعي�ض  يف  وحقه 
باإعادة  �لأونرو�  وطالب  �لعودة، 
عن  معربًا  بقر�ر�تها،  �لنظر 
ع  رف�سه للحجج �لو�هية �لتي تتذرَّ

بها.
�لدولة  على  �سناعة  ى  متنَّ كما 
�لتحرير  ومنظمة  �للبنانية 
�لفل�سطينية �أن توؤديا دورً� �ساغطًا 
على �لأونرو� لإعادة �عمار خميم 
نهر �لبارد، خامتًا بالت�سديد على 
�أن �لفل�سطينيني جميعًا يد و�حدة 
�إىل  �لعودة  حتى  و�حد  وقر�ر 

فل�سطني �لتاريخية.
�ملكتب  ع�سو  من  كل  ث  حتدَّ كما 
�لدميقر�طية  للجبهة  �ل�سيا�سي 
�لقيادة  وم�سوؤول  في�سل،  علي 
وع�سو  ر�مز،  عماد  �أبو  �لعامة 
�ل�سعبية  للجبهة  �ل�سيا�سي  �ملكتب 
�إىل  �إ�سافة  �لعال،  عبد  مرو�ن 
�جلهاد  با�سم  �أُلقيت  كلمات 
�ل�سالمي وحركة حما�ض و�للجان 
دت  �سدَّ حيُث  بريوت،  يف  �ل�سعبية 
�لفل�سطينيني باحل�سول  على حق 
�إىل   ،%100 بن�سبة  �لطبابة  على 
وكافة  �ملجاين  �لتعليم  جانب 
�لف�سائل  مطالبت  �خلدمات، 
د ملو�جهة �لأونرو� و�حلر�ض  �لفل�سطينية بالتوحُّ

لها من م�سوؤولياتها. على عدم تن�سُّ
ف�سائل  �سر  �أمني  تال  �لعت�سام  ختام  ويف 
�ل�سمال �أمني عودة ن�ض مذكرة �للجنة �ل�سعبية 
�إىل  �ملرفوعة  �لبارد  نهر  ملخيم  �لفل�سطينية 
ت�سلَّمها  حيُث  لبنان،  يف  لالأونرو�  �لعام  �ملدير 

م�ساعد دي�سمور.
عن  بالرت�جع  �لأونرو�  �ملذكرة  طالبت  وقد 
دت �أن هناك �لتز�مًا �أدبيًا و�أخالقيًا  قر�رها، و�أكَّ
للحكومة  �لأونرو�  ِقَبل  من  وحقوقيًا  و�إن�سانيًا 
�ملوؤ�س�سة  باعتبارها  و"م.ت.ف"  �للبنانية 
�لدولية �مل�سوؤولة عن كافة �أو�ساع �لالجئني �إىل 
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�أهايل  وعودة  �لإعمار  �إعادة  حني 
�ملخيم.

كات  كما دعت �ملذكرة لت�سعيد �لتحرُّ
و�إعالن �لعت�سام �ملفتوح �أمام مقر 
هذ�  عن  �لرت�جع  حتى  �لأونرو� 
�إد�رة �لأونرو� كامل  لًة  �لقر�ر، حممِّ
هذ�  تد�عيات  كافة  عن  �مل�سوؤولية 

�لقر�ر �جلائر.
د�ئرة  بد�أت  �ملطالب  هذه  ولأحقية 
�أهايل  مع  و�لت�سامن  �للتفاف 
فقامت  تت�سع،  �لبارد  نهر  خميم 
�ملفتوح  �لعت�سام  �أيام  خالل  وفود 
حيُث  وتفقده،  �لعت�سام  بزيارة 
"م.ت.ف"  ف�شائل  �شر  اأمني  ت  �سمَّ
اأبو  فتحي  لبنان  يف  "فتح"  وحركة 
العردات، وع�شو قيادة جلنة اإقليم 
لبنان عاطف عبد العال، واأمني �شر 
ف�شائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" يف 
ال�شمال اأبو جهاد فيا�س، ووفدًا من 
العام  الفل�شطيني  العمايل  التاد 

العدوي،  يو�شف  اأبو  التاد  �شر  اأمني  برئا�شة 
وع�شو الأمانة العامة لالتاد اأبو علي كابويل، 
وفعاليات  لالتاد،  التنفيذي  املكتب  واأع�شاء 
جانب  اإىل  ال�شمال،  من  واجتماعية  وطنية 
وفود من قيادة ف�شائل الثورة والقوى الوطنية 
الأحزاب  وقيادات  الفل�شطينية،  والإ�شالمية 
والقوى الوطنية اللبنانية والإ�شالمية، ورجال 
املدين،  املجتمع  �شات  موؤ�شَّ من  وح�شد  دين، 

�شات الأهلية اللبنانية والفل�شطينية. واملوؤ�شَّ

طالبت  �لتي  �لكلمات  من  �لعديد  �أُلقيت  وقد 
لل�سعب  �ملحقة  للمطالب  بال�ستجابة  �لأونرو� 
م�سوؤولياتها  من  ب  �لتهرُّ وعدم  �لفل�سطيني، 
�لدول  �لتز�م  وعدم  �ملو�زنة،  بتخفي�ض  ع  و�لتذرُّ

�ملانحة بتعهد�تها.
خطة  باإعادة  �لأونرو�  �لكلمات  طالبت  كما 
على  ماأ�ساة  �لو�سع  ز�د  �إلغاءها  لأن  �لطو�رئ 
�أهايل نهر �لبارد، يف ظل �لأو�ساع �لقت�سادية 
على  دت  و�سدَّ لبنان،  بها  مير  �لتي  �خلانقة 
باأ�سرع  �لبارد  نهر  خميم  �إعمار  �إعادة  �سرورة 
حد  لو�سع  ممكن  وقت 

ملعاناة منكوبيه.
عبد  �ألقى  وقد  هذ� 
هيئة  با�شم  كلمًة  العال 
اإعمار خميم  اإعادة  ملف 
حركة  اًل  ممثِّ البارد  نهر 
��ستنكر  حيُث  "فتح"، 
�لأونرو�،  قر�ر�ت 
�ملديرة  عن  �ل�سادرة 
دي�سمور،  �آن  �لعامة 
ظاملة  �عتربها  �لتي 
مدرو�سة  وغري  وجمحفة 
�إياها  معتربً�  �لنتائج 
�جلماعي  "�لقتل  مبثابة 

حماولة  "�إنها  معلِّقًا  �لبطيء"، 
لك�سر �إر�دة �أهلنا كمقدمة لإخ�ساع 
ملا  لبنان  يف  �لفل�سطيني  �سعبنا 
رف�سه منُذ �أكرث من 65 عامًا، ويف 
ولكن  و�لتهجري.  �لتوطني  مقدمه 
و�لظاملة  �ملجحفة  �لقر�ر�ت  هذه 
�إ�سر�رً�  �إل  تزيدنا  ل  �أهلنا  بحق 
�ملكت�سبة  بحقوقنا  �ملطالبة  على 
�إعمار  باإعادة  و�ملحقة و�مل�سروعة 
مة  كمقدِّ نازحيه  وعودة  �ملخيم 
�إىل  لفتًا  لفل�سطني"،  للعودة 
جمزرة  ُيعد  �لآن  يح�سل  ما  �أن 
ت  مرَّ �أخرى  جمزرة  لأي  مو�زية 
هًا  �لفل�سطيني، ومنوِّ �ل�سعب  على 
�لقيام  ��ستدعى  ما  هذ�  �أن  �إىل 
ك  و�لتحرُّ �ملفتوح  بالعت�سام 

�ل�سلمي.
د عبد �لعال �أن �لأمن و�لأمان  و�أكَّ
�لفل�سطيني- �لأهلي  و�ل�سلم 

بالقانون  و�للتز�م  �للبناين، 
هو  �لدولة،  �سيادة  و�حرت�م  �لعام،  و�لنظام 
على  متليه  ح�ساري  وو�جب  عليا  م�سلحة 
لهم،  �ملوؤقتة  لبنان  ��ست�سافة  �لفل�سطينيني 
�ل�سلمي  ك  �لتحرُّ �أن  على  عينه  �لآن  يف  دً�  م�سدِّ
حتقيق  حتى  ومت�ساعدً�  م�ستمرً�  �سيبقى 
�لفوري  �ل�سروع  ر�أ�سها:  وعلى  �لأهايل  مطالب 
بكافة  �لطو�رئ  حالة  بقانون  �لعمل  باإعادة 
تاأمني  عن  م�سوؤولة  �لأونرو�  و�عتبار  م�سامينه، 
�لدول  مع  و�لتو��سل  لالإعمار  �لالزمة  �لأمو�ل 
لالإيفاء  �للبنانية  �لدولة  مقدمها  ويف  �ملانحة 
�لتعوي�ض  جلهة  فيينا  موؤمتر  يف  بالتز�ماتها 
�لهدر  ووقف  �جلديد،  �ملخيم  �أهايل  عن 
و��ستيعاب  �لع�سو�ئية  و�لتلزميات  و�لتوظيفات 
�لعمال  من  بدًل  �لإعمار  بعملية  �ملخيم  �أبناء 
�لأخرى، و�ملطالبة برحيل دي�سمور وتعيني مدير 
ريت�سارد  �لأ�سبق  �لعام  �ملدير  مبو��سفات  عام 
تتالءم  من�سفة  وقو�نني  �أنظمة  و�إيجاد  كوك، 
�لتي  �لأمو�ل  عن  و�لت�سريح  �لكارثة،  وحجم 
�إد�رته،  وكيفية  �لإعمار  �إعادة  ل�سندوق  و�سلت 
م�سوؤولياتها  ل  بتحمُّ �لأونرو�  مطالبة  جانب  �إىل 
رين  �ملهجَّ �لفل�سطينيني  جتاه  بو�جبها  و�لقيام 
ل  بتحمُّ �للبنانية  �لدولة  ومنا�سدة  �سوريا،  من 
�سيادة  ومنا�سدة  �لرب�د،  نكبة  �أمام  م�سوؤولياتها 
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رئي�ض دولة فل�سطني حممود عبا�ض 
�ملعنية  �جلهات  كافة  لدى  �لتدخل 
ِقبل  من  �لإجر�ء�ت  هذه  لوقف 
�لعام  مديرها  ب�سخ�ض  �لأونرو� 
�لف�سائل  ومطالبة  �حلايل، 
�لفل�سطينية وهيئات �ملجتمع �ملدين 
حا�سنة  كمظلة  عمل  خلية  بت�سكيل 
للمعت�سمني و�إبقائها يف حالة �نعقاد 
�ل�سلمية  كات  �لتحرُّ ملو�كبة  د�ئم 
بهذ�  �ملعنيني  كافة  مع  و�لتو��سل 
�مللف ل�سرح �ملطالب و�ل�سغط على 
ل  وحتمُّ بو�جباتها  للقيام  �لأونرو� 
ل �لعت�سام  م�سوؤولياتها، لئال يتحوَّ
�ملفتوح حلالة �نتظارية طويلة �لأمد 

ت�سيع معها �حلقوق.
بالتاأكيد  كلمته  �لعال  عبد  وختم 
بحقوق  و�لعبث  �ل�ستهتار  �أن  على 
جرمية  و�ملفجوعني  �ملنكوبني 
�لقانون. عليها  ُيعاقب  مو�سوفة 
الف�شائل  قيادة  تداعت  وقد  هذ� 

اجتماع  اإىل  ولبنان  ال�شمال  يف  الفل�شطينية 
طارئ يف خميم مار اليا�س ببريوت يوم اخلمي�س 
2013/9/26، تد�ر�ست فيه �لتد�عيات �ل�سلبية 
�لتحركات  وناق�ست  �لأونرو�،  قر�ر  عن  �لناجتة 
وخا�سة  متو��سلة  ز�لت  ما  �لتي  �جلماهريية 

خيمة �لعت�سام �ملفتوح.
لأبناء  �لتحية  �حل�سور  ه  وجَّ �لجتماع  وخالل 
خميم �لبارد ولكل �ملت�سامنني معهم من �أحز�ب 
وفل�سطينية  لبنانية  وطنية  و�سخ�سيات  لبنانية 
ووفود �سعبية، و�أعلنو� عن قر�ر قيادة �لف�سائل 
عرب  �لتحركات  وت�سعيد  مبو��سلة  �لفل�سطينية 
�سل�سلة من �خلطو�ت يف مقدمها �إعالن �لإ�سر�ب 
يف  �لأونرو�  موؤ�س�سات  كافة  يف  و�ل�سامل  �لعام 
عموم خميمات لبنان يوم �لثنني 2013/9/30، 
وتنظيم وفود جماهريية لزيارة �سفر�ء �لحتاد 
�لدول  وعموم  و�إير�ن  �خلليج  ودول  �لأوروبي 
�ملانحة، ودعوة �ل�سفري �لفل�سطيني للتو��سل مع 
�لدول  ل�سفر�ء  �جتماع  لعقد  �للبناين  �جلانب 
�ملانحة من �جل �سرح �ملوقف وحثهم على توفري 
�إىل  �إ�سافًة  �لطو�رئ،  وخلطة  لالإعمار  �لأمو�ل 
�لدول  مع  �لتو��سل  على  �لتنفيذية  �للجنة  حث 
�إد�رة  على  و�ل�سغط  �لأمو�ل  لتوفري  �ملانحة 
مع  �لتدخل  �أجل  من  وغزة  �ل�سفة  يف  �لأونرو� 

�لأونرو� يف لبنان للرت�جع عن قر�ر�تها، وتنظيم 
و�إقامة  �ملخيمات،  يف  جماهريية  كات  حترُّ
�نعقاد  مع  بالتز�من  �لوني�سكو  �أمام  �عت�سام 
وفود  وتنظيم  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 
من �ملوؤ�س�سات و�لحتاد�ت مع نظر�ئهم وتقدمي 
�ملرجعيات  زيارة  جانب  �إىل  لهم،  مذكر�ت 
�للبنانية �لر�سمية و�حلزبية و�لروحية لو�سعهم 
يف �سورة �لنعكا�سات �ل�سلبية لقر�ر�ت �لأونرو�، 
ومطالبتهم بال�سغط من �جل �أن تر�جع �لأونرو� 
خمت�سة  وجلان  �إعالمية  جلنة  وت�سكيل  عنها، 

كات. ملو�كبة خيمة �لعت�سام وعموم �لتحرُّ
الفل�شطينية  الف�شائل  ذت  نفَّ ال�شمال،  ويف 
كات البارد  واللجنة ال�شعبية وجلنة متابعة ترُّ
مع  بالتز�من  �شتار  نايت  �شالة  اأمام  اعت�شامًا 
تعليمهم  �أنهو�  طالب  لتخريج  لالأونرو�  �حتفال 

�ملهني و�لتقني، �لثالثاء 2013/8/27.
�لف�سائل  ممثلو  �لعت�سام  يف  �سارك  وقد 
�لبارد،  �أبناء خميم  �ل�سعبية وعدد من  و�للجنة 
باإجر�ء�ت  �ملنددة  �ل�سعار�ت  رفعو�  �لذين 

وقر�ر�ت �ملديرة �لعامة لالأونرو� �آن دي�سمور.
كذلك وبدعوة من �لف�سائل �لفل�سطينية و�للجان 
�ل�سعبية اعت�شم ح�شد من اأبناء خميم نهر البارد 
�ملعت�سمون  قام  حيُث   ،2013/9/3 الثالثاء 
برفع لفتات ُكِتب عليها "خطوطنا ثابتة وحمر�ء 

و�ل�ست�سفاء  �لإيجار�ت  يف  وحقنا 
ُكِتب  و�أخرى  تنازل"،  ل  و�لإغاثة 
�لبارد  نهر  خميم  "�أهايل  عليها 

يريدون رحيل �آن دي�سمور".
�سر  �أمني  �ألقى  �لعت�سام  وخالل 
�للجنة �ل�سعبية �لدوري �أبو �لأمم 
د فيها رف�ض قر�ر مديرة  �أكَّ كلمة 
�لأونرو�  �إد�رة  د�عيًا  �لأونرو�، 
�لقر�ر�ت  بهذه  �لنظر  لإعادة 
نهر  خميم  باأهايل  تدفع  لأنها 
�لطريق وجتعل  قارعة  �إىل  �لبارد 
�أبو�ب  على  مت�سولني  منهم 
�إىل  بع�سهم  ر  وت�سطَّ �للئام، 
�مل�ست�سفيات،  �أبو�ب  على  �ملوت 
�ل�سرطان  مر�سى  بذلك  ونعني 
�لأخرى  و�لأمر��ض  �لكلى  وغ�سيل 
بات  "هل  مت�سائاًل  �لطارئة 
�أن  �لبارد  �أبناء  على  حمكومًا 
يعي�سو� ماأ�ساة جديدة ت�ساف �إىل 
ماأ�ساتهم بنكبتهم وفقدهم للمال 

و�لولد؟!!".
ويف �خلتام �أ�سدر �ملعت�سمون بيانًا با�سم �للجنة 

�ل�سعبية وجلنة �ملتابعة و�لف�سائل.
ومما كان لفتًا يف �لعت�سام م�ساركة عدد من 
على  كلي  ب�سكل  يعتمدون  �لذين  �لكلى  مر�سى 

برنامج �لطو�رئ لتغطية كلفة عالجهم. 
�شل�شلة  الكلى  غ�شيل  مر�شى  اأقام  بدورهم، 
اعت�شامات توا�شلت على مدى عدة اأيام ملطالبة 
خدمة  بوقف  قرارها  عن  بالرجوع  الأونروا 

ال�شت�شفاء ب�شكل خا�س.
�أُقيمت  �لتي  �لعت�سامات،  هذه  يف  �سارك  وقد 
�لف�سائل  ممثلو  �لبد�وي،  خميم  عيادة  �أمام 
�لبد�وي  خميمي  من  وفعاليات  �لفل�سطينية 

و�لبارد
قلقهم على  �ملعت�سمون عن  �أعرب  من جهتهم، 
على  يقوون  ل  �لذين  �لكلى  مر�سى  من  ذويهم 
مر�سهم،  عالج  تكاليف  ول  �ملر�ض  �آلم  حتمل 
فاألقو� ب�سعة كلمات طالبو� من خاللها بحقهم 
�ء  بالطبابة يف وقت هم يعانون فيه �لأمرين جرَّ
كونهم مهجرين من خميمهم ول ميلكون م�سدرً� 
للدخل ي�ستطيعون من خالله دفع �إيجار �ملنازل 
كاتهم ما مل  تاأويهم، ووعدو� بت�سعيد حترُّ �لتي 

ق مطالبهم. تتحقَّ
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�أول  �ملالزم  �ل�سهيد  و�آل  "فتح"  حركة  �أقامت 
�سور  مدينة  يف  له  تاأبني  حفل  غنام  �سالح  غنام 
ف�سائل  �سر  �أمني  بح�سور   ،2013/9/21 �لأحد 
�لوطني  �لأمن  "فتح" قائد  " م.ت.ف" وحركة 
�لفل�سطيني يف منطقة �سور  �أبو عبد هلل، وم�سوؤول 
�سور  منطقة  يف  �لع�سكريني  �ملتقاعدين  هيئة 
وقادة  "فتح"  حركة  وكو�در  وقيادة  �لرجا،  �أبو 
وفعاليات  قوى  جانب  �إىل  "م.ت.ف"،  ف�سائل 

وفل�سطينية  لبنانية  و�سخ�سيات 
�للبناين  �سعبنا  وح�سد من جماهري 

و�لفل�سطيني.
بد�أ �حلفل بتالوة عطرة من �لقر�ن 
لأرو�ح  �لفاحتة  و�سورة  �لكرمي 
كلمة  كانت  وبعدها  �ل�سهد�ء، 
من  �ملهد�وي  ذياب  �ل�سيخ  لف�سيلة 

وحي �ملنا�سبة.
"فتح"  حركة  كلمة  كانت  ثم  ومن 
منطقة  يف  �لإعالم  م�سوؤول  �ألقاها 
�سور حممد بقاعي، فعاهد �ل�سهيد 
�ملقاومة  بنهج  ك  �لتم�سُّ على 
بقيادة  �لفل�سطينية  �لثو�بت  على  و�ملحافظة 
لالأخوة  �لتحية  هًا  موجِّ عبا�ض  حممود  �لرئي�ض 
�سيحافظون  �لفل�سطينيني  �أن  دً�  موؤكِّ �للبنانيني 
على �ل�سلم �لأهلي يف لبنان ولن يكونو� �سوى عامل 

��ستقر�ر ووحدة. 
�ل�سهيد  و�آل  "فتح"  حركة  لت  تقبَّ �خلتام  ويف 

�لتعازي.

الف�شائل الفل�شطينية
 يف بريوت تلتقي اأمل 
وحزب اهلل وامل�شتقبل

غنام �شالح  غنام  ال�شهيد  "فتح" توؤبِّن 

�خُتتمت �لدورة مبحا�سرة لأمني �سر حركة "فتح" يف �ل�سمال �أبو 
جهاد فيا�ض حتت عنو�ن "فل�سطني من �لثورة �إىل �لدولة"، حيُث 
و�ملحطات  �لثورة،  �نطالقة  �سبقت  �لتي  �ملر�حل  كل  فيها  تناول 
�ل�سهد�ء،  بدماء  وُكِتبت  �لبنادق  فوهات  �سنعتها  �لتي  �مل�سيئة 
�إىل  وو�سوًل  �لأ�سود،  باأيلول  مرورً�  �لكر�مة  معركة  من  �نطالقًا 
عمليات ميونيخ، و�سافوي، وكمال عدو�ن، و�ل�سمود �ل�سطوري يف 
بريوت عام 1982. كما عر�ض للموؤ�مر�ت �لتي حيكت �سد �لثورة 
�لفل�سطينية منذ �لعام 1970 و�سوًل �إىل �لن�سقاق يف �لعام 1983، 

ثم ح�سار �ملخيمات يف 1985 يف بريوت.
كذلك تناول فيا�ض �أ�سباب �جتاه �لثورة �إىل �و�سلو وتوقيع �لتفاقية، 
�ساتها وما حملته  و�لنتقال من مرحلة �لثورة �إىل �لدولة وبناء موؤ�سَّ
من م�سوؤوليات �أُلقيت على كاهل قيادة �لثورة ممثَّلة بالرئي�ض يا�سر 
�نتهاء  هذ�.وبعد  يومنا  ولغاية   1993 �لعام  منذ  و�لقيادة  عرفات 
عت  ى �أع�ساء �لدورة ق�سم �لنتماء حلركة "فتح" ووزِّ �ملحا�سرة �أدَّ
م �أمني �سر �ملنطقة كاًل من �لأ�ستاذ  ج عليهم، ثم كرَّ بطاقات �لتخرُّ
زياد  �ل�سيخ  وف�سيلة  �مل�سري  ��سماعيل  و�لأ�ستاذ  خاليلي،  حممد 

عبد �لغني.

تخريج دفعة من الكادر يف �شعبة البداوي
جت �شعبة البداوي  خرَّ
دورة تثقيفية لعدد 
من كادرها التنظيمي 
�شملت اأكث من 60 
ع�شوًا من املكتب 
الطالبي، وجمموعة 
جنني الك�شفية، واملكتب 
احلركي الن�شائي، وذلك 
يف قاعة جممع ال�شهيد 
الرمز يا�شر عرفات يوم 
اجلمعة 2013/9/6، 
بح�شور اأمني �شر واأع�شاء 
من قيادة املنطقة، واأمني 
�شر واأع�شاء من �شعبة 
البداوي.

و�مل�ستجد�ت  �لأمنية  �لتطور�ت  �سوء  على 
�ملوقف  وحدة  على  وحر�سًا  �ل�سيا�سية، 
�لفل�سطيني يف مو�جهة هذه �لتحديات، تد�عت 
قيادة حركة "فتح" و�لف�سائل �لفل�سطينية يف 
حركة  مع  لقاء�ت  �سل�سلة  �إجر�ء  �إىل  بريوت 

�أمل وحزب �هلل، �لربعاء 2013/9/4.
حركة  �إقليم  �سر  �أمني  فل�سطيني  وفد  فالتقى 
��ستقبل  كما  �لعجمي.  ح�سني  بريوت  يف  �أمل 
م�سوؤول �مللف �لفل�سطيني يف حزب �هلل ح�سن 

حب �هلل ونائبه �ل�سيخ عطا �هلل حمود.
�لفل�سطيني عددً�  �لوفد  د  �أكَّ �للقاءين  وخالل 
�لفل�سطيني  �ملوقف  مقدمها  ويف  �لثو�بت  من 
�إرهابي  عمل  �أو  تفجري  �أي  ويدين  �أد�ن  �لذي 
ورف�ض  لبنان،  يف  �لأبرياء  �ملدنيني  �سد 
�لعدو�ن على �سوريا، ودعوة �لأ�سقاء يف �سوريا 
�سيا�سيًا،  م�ساكلهم  وحل  و�حلو�ر  للتالقي 
من  �لو��سح  �لفل�سطيني  �ملوقف  جانب  �إىل 
�لتدخل  عن  بالنف�ض  و�لناأي  �ليجابي  �حلياد 
بال�ساأن �لد�خلي �للبناين حفاظًا على �لق�سية 

�لفل�سطينية.
�مل�ستقبل  تيار  من  وفد  ز�ر  �أخرى،  جهة  من 
مه م�ست�سار �ل�سيخ �سعد �حلريري ل�سوؤون  يتقدَّ
حركة  قيادة  �جلمل،  حممود  �لعميد  �ل�سباب 
�سر  �أمني  ��ستقبلهم  حيُث  بريوت  يف  "فتح" 

حركة "فتح" و�أع�ساء �ملنطقة.
مب�ستجد�ت  �لطرفان  تباحث  �للقاء  وخالل 
حماية  و�ُسُبل  و�لأمني  �ل�سيا�سي  �لو�سع 
تناول  كما  و�جلو�ر،  �ملخيمات  بني  �لتعاي�ض 
�ل�ساحة  على  �ل�سيا�سية  �مل�ستجد�ت  �لطرفان 
مبوقف  �جلمل  �لعميد  و�أ�ساد  �لفل�سطينية. 
�لر�سوخ  وعدم  �لثابت  �لفل�سطينية  �لقيادة 
�أبو  �لرئي�ض  ك  وبتم�سُّ �لإ�سر�ئيلية  لالإر�دة 
�لعملية  مدينًا  �لفل�سطينية،  بالثو�بت  مازن 
�لإ�سر�ئيلي  �جلي�ض  ذها  نفَّ �لتي  �لإجر�مية 
�لقد�ض  �سمال  قلنديا  خميم  يف  �سبان  �سد 
وع�سر�ت  �سهد�ء  ثالثة  �سحيتها  ذهب  و�لتي 

�جلرحى.
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و�عترب  �ل�سيف  بالوفد  فيا�ض  ب  رحَّ جهته،  من 
�ل�سيا�سي  بطيفها  فل�سطني  ميثِّل  وجودهم  �أن 
�مل�ستوى  على  فل�سطني  ح�سور  ويثبِّت  و�جلماهريي 
�لعربي و�لإقليمي و�لدويل، لفتًا لأهمية زيارة جميع 
�لوفود �لقادمة من �لوطن خميمات �ل�ستات لالطالع 
على �ملعاناة �ليومية لأهلها وللم�ض عط�ض �لالجئني 

�لفل�سطينيني للعودة.
و�سرح فيا�ض للوفد معاناة �أهايل خميم نهر �لبارد 
اًل �حلديث حول  طيلة �ست �سنو�ت وحتى �لآن مف�سِّ
رً�  موؤخَّ �لطو�رئ  خدمات  باإيقاف  �لأونرو�  قر�ر 
ل  تتحمَّ �لتي  �لقر�ر  هذ�  وتبعات  لتد�عيات  هًا  ومنوِّ

�لأونرو� م�سوؤوليته بح�سب فيا�ض.
�ملاأ�ساوية  للحالة  �أ�سفه  عن  �ل�سياد  �أعرب  بدوره، 
و�لال�إن�سانية �لتي يعي�سها �أهايل �ملخيمات وحتديدً� 
�ل�سعبة،  �لقت�سادية  �لظروف  ظل  يف  لبنان  يف 

وحتت وطاأة �ل�سغوطات و�لقيود �ملفرو�سة.

�لقيادة  على  �ل�سياد  ى  ومتنَّ
جهودً�  تبذل  �أن  �لفل�سطينية 
يف  �لأهايل  �أو�ساع  لتح�سني  �أكرب 
خميمات لبنان، معربًا عن ذهوله 
من هول �مل�سيبة �لتي حلَّت باأهايل 
�ساهد  عندما  �لبارد  نهر  خميم 
�ل�سعبة  و�حلياة  �لدمار  حجم 
�لتي يعي�سها �أهله على حد تعبريه.

�أعرب  فبدوره  قا�سم  �حلاج  ا  �أمَّ
عن حزنه ملا ر�آه يف نهر �لبارد من 
دمار، معتربً� �أن "نكبة نهر �لبارد 
وباأن  و1967،   1948 نكبَتي  تو�زي 

�حلر"،  عاملنا  يف  قانون  �أي  يحميه  ل  �لفل�سطيني 
نهر  �أحد�ث  تابعت  �لفل�سطينية  �لقيادة  �أن  دً�  موؤكِّ
�لبارد وكل ما يجري يف �ملخيمات عن كثب، وم�سيفًا 
"�سعبكم �لفل�سطيني بالد�خل ينا�سل على كل �ملنابر 

�لفل�سطينيني جلعل حق  �ملحامني  نقابة  ومن خالل 
فل�سطيني  لجئ  لكل  ومكت�سبًا  �سرعيًا  حقًا  �لعودة 

يعي�ض خارج �أر�سه ووطنه".
دروعًا  �ملنطقة  �سر  �أمني  �أهدى  �للقاء  ختام  ويف   

تذكارية لل�سيوف.

وفد املحامني الفل�شطينيني يزور منطقة ال�شمال
ا�شتقبل اأمني �شر حركة "فتح" يف ال�شمال اأبو جهاد فيا�س يف مكتبه مبخيم البداوي وفدًا من املحامني الفل�شطينيني القادمني من اأر�س الوطن للم�شاركة يف 
موؤمتر اتاد املحامني العرب، املنعقد يف بريوت من 12 حتى 15 اأيلول يف اوتيل كراون بالزا، وعلى راأ�شهم الأمني العام امل�شاعد لرئي�س اتاد املحامني العرب 

النقيب اأحمد ال�شياد، واأمني �شر نقابة حمامي فل�شطني يزيد احلاج قا�شم، وحممد اأبو �شاهني، وذلك يوم الثالثاء 2013/9/17.

م�سطفى  لبنان  يف  �ل�سورية  �جلالية  م�سوؤول  و�ألقى 
�لقيام  �لعربية  �جلاليات  فيها  نا�سد  كلمة  من�سور 
و�سرح  �لعدو�نية،  �حلرب  لهذه  مناه�ض  ك  حترُّ باأو�سع 
�ض له �ل�سعب  �ملوقف �ل�سوري لكل �لعامل، وتبيان ما يتعرَّ
�ل�سوري. و�أعلن باأن �ل�سعب �ل�سوري لن ي�سكت على �أي 
عدو�ن و�سي�سرب بقوة كل م�سالح دول �لعدو�ن يف كل 

مكان.
�أن  �إىل  كلمته  يف  فاأ�سار  �سالح  �ملجيد  عبد  �لنائب  ا  �أمَّ
جتارب  حقل  لي�سو�  �لعربي  و�ل�سعب  �ملقاومة  �سعوب 
للعار  يا  نقول  �أن  �إل  ن�ستطيع  "ل  وقال:  لل�سو�ريخ، 
�لعربية  �جلامعة  وجمل�ض  �لعربية  �لأنظمة  بع�ض  لأن 
يريدون �سربة قوية للنظام �ل�سوري ويدفعون بكل جهد 

لالقت�سا�ض من هذ� �لنظام".
"فتح"  "م.ت.ف" وحركة  �سر ف�سائل  �أمني  د  �أكَّ من جهته، 
يف �سور توفيق عبد �هلل �أن موقف خميمات �ل�ستات يف لبنان 
و��سح و�سريح وهو "ل للتدخل �لأجنبي يف �سوريا ول للتدخل 
�ل�سهيوين �لأمريكي �لغربي يف بالدنا �لعربية، نعم لأي حل 
�سيا�سي على �أ�سا�ض وحدة �سوريا وعدم تق�سيم �أي بلد عربي". 

ه �إىل �لفل�سطينيني يف �سوريا قائاًل: "كونو� �سفًا و�حدً�  وتوجَّ
�إىل جانب �حلق مع �سوريا".

�لعربي  �لبعث  حزب  كلمة  يف  �هلل  دخل  �أ�سعد  و�عترب 
�ل�سرت�كي �أن �سوريا قادرة على مو�جهة جميع �لعو��سف �لتي 
بف�سل  عليها  عدو�ن  �أي  �سد  على  قادرة  و�أنها  بها،  تع�سف 
بطولت �سعبها وحكمة قيادتها وب�سالة جي�سها وت�سامن جميع 

�ل�سرفاء يف هذ� �لعامل معها.    

اعت�شام يف مدينة �شور �شد العدوان على �شوريا
مت اجلالية ال�شورية  نظَّ
يف لبنان اعت�شامًا �شد 
العدوان على �شوريا 
مبحاذاة "الكورني�س" 
ال�شمايل ملدينة �شور 
الثالثاء 2013/9/10، 
م املعت�شمني  حيُث تقدَّ
النائب عبد املجيد 
�شالح، وممثلو القوى 
والأحزاب اللبنانية، 
وممثلو الف�شائل 
الفل�شطينية، وح�شد 
من الفعاليات اللبنانية 
والفل�شطينية.
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عن  لالإعالن  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  هذ�  �ض  ُخ�سِّ وقد 
�لقابلة  �لأولية  ن�سخته  يف  �لقد�ض  �وبريت  �طالق 
فرتة  خالل  ُت�سَتكَمل  �أن  على  و�لتعديل  لالإ�سافة 

حينها  لينطلق  �أ�سابيع،  ب�سعة  عن  تزيد  ل  وجيزة 
ب�سورته �لنهائية من �لقاهرة.

تتَّبعها  �لتي  لل�سيا�سات  م �حل�سن عر�سًا موجزً�  وقدَّ
فل�سطني  يف  و�لتلفزيون  لالإذ�عة  �لعامة  �لهيئة 
و�لدر�مي  �لفني  �لإنتاج  وتعزيز  بتطوير  يتعلَّق  مبا 
�لفل�سطيني، لفتًا �إىل ما توليه �لهيئة ملدينة �لقد�ض 
�لفل�سطينية  �لدولة  عا�سمة  كونها  بالغ  �هتمام  من 
�لفل�سطيني-  لل�سر�ع  �لأبرز  �لعناوين  و�أحد 
�إنتاج  يف  �ساهم  من  كل  �حل�سن  و�سكر  �لإ�سر�ئيلي. 
مًا �ل�سكر �أي�سًا   هذ� �لعمل و�إخر�جه �إىل �لنور، مقدِّ
�لفل�سطيني  �ل�سفري  ول�سعادة  فل�سطني  دولة  ل�سفارة 

�أ�سرف دبور ل�ست�سافته ورعايته هذ� �لعمل.
له  ق�سيدة  من  مقطعًا  وتال  �ليو�سف  ر�مي  �ل�ساعر  ث  حتدَّ ثم 
حول �لقد�ض، عر�ض بعدها ملر�حل �إنتاج هذ� �لوبريت و�أ�سماء 
�مل�ساركني فيه و�لأعمال �لتي �سُتنَجز خالل �لأ�سابيع �ملقبلة من 

م بال�سكر لكل  �أجل �لو�سول بالوبريت �إىل �سورته �لنهائية، وتقدَّ
ًا  بال�سكر هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون  من �ساهم يف هذ� �لعمل خا�سَّ

�لفل�سطينية.
من  ملقطع  ب�سريًا  عر�سًا  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  ن  ت�سمَّ وقد  هذ� 

�لوبريت.

اإطالق "اوبريت القد�س..اأر�س 
االأنبياء" يف �شفارة دولة فل�شطني

د. هواري يهـدي كتــابه "هكـذا عرفـت اأبـي"
ث  حتدَّ �ستيوي،  زياد  من  تقدمي  وبعد 
�ملنتدى  با�سم  خليل  حممد  �لأ�ستاذ 
�حلر  �لبارد  �سوت  منتدى  "�إن  قائاًل: 
لالغرت�ب  �لبارد  �سوت  يز�ل  ول  كان 
�لغرت�ب  و�سوت  �لفل�سطيني، 
باجتاه  عبور  ج�سر  ال  م�سِكّ للمخيمات 
�بقائها  عرب  فل�سطني  �حلبيب  �لوطن 

حا�سرة يف �لقلوب و�لأذهان".
هو�ري  �لدكتور  مب�سرية  خليل  و�أ�ساد 
وح�سوره  وكتاباته  لجناز�ته  عار�سًا 
�لفل�سطيني  �ملجتمع  مناحي  كافة  يف 

ئًا. حما�سرً� وُم�سلحًا ومو��سيًا ومهِنّ
ثمَّ كانت كلمة وق�سيدة لالأ�ستاذ �ل�ساعر 

مرو�ن �خلطيب من وحي �ملنا�سبة.
كلمة  له  فكانت  هو�ري،  �لدكتور  �ّما 
و�لده  مز�يا  عن  فيها  حتّدث  وجد�نية 
عرفه  وما  �هلل،  رحمه  �لهو�ري  وحيد 

وعاي�سه معه من �أحد�ث، وما �سمعه من 
�لأهل و�لأ�سدقاء.

�حلر  �لبارد  �سوت  منتدى  قام  وبعدها 
بتكرمي �لدكتور قا�سم بركة، و�لإعالمي 
�سحادة  و�ل�ساعر  حرب،   �أبو  م�سطفى 
�سكر  �سهاد�ت  لهم  مت  فُقدِّ �خلطيب، 
خدمًة  وعطاء�تهم  جلهدهم  وتقدير 
و�خُتِتم  �لفل�سطيني،  و�ل�سعب  للق�سية 
كتابه  �لهو�ري  �لدكتور  باإهد�ء  �حلفل 

للح�سور.
��ستمل  �لكتاب  �أن  بالذكر،  و�جلدير   
تناولت عدة حماور  ف�سول  ثمانية  على 
�لدكتور  و�لد  حياة  حمطات  �أبرزها 
و�لأ�سرية،  �لدينية  و�سوؤونه  هو�ري 
�لعامة،  وخدماته  �حلرفية،  و�سجونه 
�لخري  �لرحيل  ثم  �جلريئة  ومو�قفه 

و�ل�سفات و�ملز�يا.

ا�شت�شافت �شفارة دولة 
فل�شطني يف لبنان 
موؤمترًا �شحفيًا ظهر 
اخلمي�س2013/9/19 
�شارك فيه كل من رئي�س 
الهيئة العامة لالإذاعة 
والتلفزيون امل�شرف 
العام لالإعالم الر�شمي 
الفل�شطيني ريا�س احل�شن، 
ومنتج اوبريت القد�س 
ال�شاعر رامي اليو�شف، 
وذلك بح�شور اأمني �شر 
ف�شائل "م.ت.ف" وحركة 
فتحي  لبنان  "فتح" يف 
اأبو العردات، وامل�شت�شار 
الإعالمي لل�شفارة ح�شان 
�شي�شنية، وامل�شت�شار الثقايف 
ماهر م�شيعل، والقن�شل 
رمزي من�شور، وعدد من 
الإعالميني.

باحتفالية دعا اليها منتدى �شوت البارد احلر، اأهدى الدكتور 
�شالح الدين هواري كتابه "هكذا عرفت اأبي" يف �شالة الوردة 
البي�شاء مبخيم البداوي اخلمي�س 2013/9/12، بح�شور اأمني 
�شر ف�شائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" يف ال�شمال اأبو جهاد فيا�س، 
وعدد من ممثلي الف�شائل الفل�شطينية، وفعاليات من خميَمي 
البارد والبداوي ومدينة طرابل�س.
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�لأو�ساع  �لطرفان  ناق�ض  �للقاء  وخالل 
�لتي متر بها �لق�سية �لفل�سطينية و�لأمة 
�لعربية، حيُث و�سع وفد هال �سور �سناعة 
�نطلقت  �لتي  �ملبادرة  عمل  �سورة  يف 
�لق�سية  تعي�سه  ما  خطورة  فهم  من 
لها  �ض  تتعرَّ �لتي  و�ل�سغوط  �لفل�سطينية 

�لق�سية �لعربية برمتها.
و�أو�سح �لوفد �لز�ئر �أن �أولويات �ملبادرة 
�لفل�سطينية  �لق�سية  على  �حلفاظ  هي 
مع  "م.ت.ف"  وخا�سة  ومكت�سباتها 

و�حلفاظ  وتنظيمها،  تفعيلها  �سرورة 
و�أهلها  �لفل�سطينية  �ملخيمات  و�سع  على 
وتعزيز  نكبتهم،  على  �ل�ساهد  لأنها 
على  وجو�رها  �ملخيمات  بني  �لتو��سل 
تر�سيخ  �إىل  �إ�سافًة  �مل�ستويات،  كافة 
مفهوم �لعي�ض �مل�سرتك و�حرت�م �لآخر، 
و�لتاأكيد  �لقانون،  �سقف  حتت  و�لعي�ض 
على �حلقوق �ملدنية و�لجتماعية لل�سعب 
�لفل�سطيني �لالجئ و�إي�سال �لأفكار �إىل 
�أفعال ملمو�سة تريح �ل�سعب �لفل�سطيني.

عرب  �أبو  �للو�ء  و�سع  �لجتماع  وخالل 
يف  �لعام  �لو�سع  �سورة  يف  �ملجتمعني 
�ملنطقة وما ت�سهده من �أحد�ث مت�سارعة 
ر على �ملخيمات �لفل�سطينية مما  قد توؤثِّ
وخطة  �حرت�زية،  �إجر�ء�ت  ي�ستوجب 

عمل �ساملة ملو�جهة �أية م�ستجد�ت.
ه �للو�ء �أبو عرب �إىل ما ُين�سر يف بع�ض  ونوَّ
و�سائل �لإعالم حول �ملخيمات، لفتًا �إىل 
يف  �لتحري�ض  خانة  يف  ي�سب  ذلك  �أن 
�لفل�سطينيون فيه لأن يكون  وقت يحتاج 

�لإعالم �ىل جانب ق�سيتهم.
يف  �ملجتمعني  عرب  �أبو  �للو�ء  و�سع  كما 
وكان  ُعقدت  �لتي  �لجتماعات  �أجو�ء 
يف  فل�سطني  دولة  �سفارة  يف  �آخرها 
بريوت بح�سور ف�سائل "م.ت.ف" وقوى 
�لإ�سالمية  و�لقوى  �لفل�سطيني  �لتحالف 
مناق�سة  ت  متَّ حيث  �هلل  و�أن�سار 
�ملخيمات  و�أو�ساع  عام  ب�سكل  �لأو�ساع 
�أية  ب�سكل خا�ض، وكيفية حت�سينها من 

�خرت�قات.

�إىل  توجيهاته  عرب  �أبو  �للو�ء  و�أعطى 
�لقادة �لع�سكريني يف �ملخيمات با�ستكمال 
مد�خل  عند  �لوقائية  �لإجر�ء�ت 
وتاأمني  �لعامة  �لأماكن  ويف  �ملخيمات 
�ملخيمات  يف  ل�سعبنا  و�ل�ستقر�ر  �لأمن 
�لفل�سطينيني حري�سون  �أن  دً� على  م�سدِّ
ووحدته،  لبنان  و��ستقر�ر  �أمن  على 
�لتجاذبات  ولي�سو� طرفًا �سد طرف يف 

�للبنانية– �للبنانية �لد�خلية.
عرب  اأبو  اللواء  عقد  �أخرى،  جهة  من 
اجتماعًا يف مكتبه يف خميم عني احللوة 
�شيدا  منطقة  يف  "الأونروا"  مدير  مع 

�لدكتور �إبر�هيم �خلطيب.
�أو�ساع  �لطرفان  بحث  �لجتماع  وخالل 
�سيد�  منطقة  يف  �لفل�سطينية  �ملخيمات 
�سوريا  خميمات  من  �لنازحني  و�أو�ساع 
�لتحية  و�لبنى  لبنان،  خميمات  �إىل 
�ل�سعي  �إىل  �إ�سافًة  �حللوة،  عني  ملخيم 
ن خطة طو�رئ  لإيجاد خطة عمل تت�سمَّ

يف حال حدوث �أية �أزمات.

اأبو عرب يزور خميمات ال�شمال ويلتقي مدير االأونروا يف �شيدا

هال �شور يزور �شناعة  ويناق�س معه املبادرة ال�شعبية للم�شاحلة الوطنية الفل�شطينية

دية قام بها ملخيَمي البارد والبداوي، عقد قائد قوات الأمن الوطني الفل�شطيني يف لبنان اللواء �شبحي اأبو عرب اجتماعًا  بعد جولة تفقُّ
عًا لقيادة منطقة ال�شمال، �شمَّ اأمني �شر حركة "فتح" وف�شائل "م.ت.ف" يف ال�شمال اأبو جهاد فيا�س، وقيادة الأمن الوطني يف ال�شمال  مو�شَّ

وقادة الكتائب والوحدات والعالقات وال�شتخبارات وعددًا من ال�شباط والكوادر، وذلك يف خميم البداوي.

زار وفد من جمعية هال �شور الجتماعية اأمني �شر اإقليم حركة "فتح" يف لبنان 
رفعت �شناعة يف مقره مبخيم الر�شيدية بح�شور ع�شو قيادة الإقليم يو�شف 

زمزم الثالثاء 2013/9/24.
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�لدعم  حول  تدريبة  دورة  �لفل�سطينية  للمر�أة  �لعام  �لحتاد  م  نظَّ
�لنف�سي �لجتماعي بدعم ومتويل من منظمة �ليوني�سيف، يف قاعة 

مركز �لحتاد مبخيم �لر�سيدية �لثنني 2012/9/9.
وقد ��ستهدفت �لدورة �لتي حا�سرت فيها د.ليلى �لعط�سان �لعاملني 
�سات و�جلمعيات �ملتو�جدة يف خميم �لر�سيدية، لتمكينهم  يف �ملوؤ�سَّ
من تطوير مهار�تهم يف �لتعامل مع �لبيئة �ملحيطة بهم خ�سو�سًا 
ر على �سلوك  توؤثِّ �لتي ينتج عنها حالت نف�سية  �أوقات �لأزمات  يف 

�لأفر�د.

م�شاحلة  "م.ت.ف" و"فتح" ترعيان 
بني عائلَتي ال�شالح والقا�شم يف �شور

برعاية "م.ت.ف" وحركة "فتح" 
�ل�سمايل  �لربج  خميم  يف  ت  متَّ
�لقا�سم  عائلَتي  بني  م�ساحلة 
عائلة  فقدت  �أن  بعد  و�ل�سالح 
يف  �إ�سكال  �ثر  ولدها  �لقا�سم 
�سر  �أمني  �حل�سور  م  تقدَّ �ملخيم. 
لبنان  يف  "فتح"  حركة  �إقليم 
�حلركة  وقيادة  �سناعة  رفعت 
وممثلو  �سور،  ومنطقة  لبنان  يف 
ف�سائل "م.ت.ف" وقوى �لتحالف 
لبنانية  وفعاليات  �لفل�سطيني، 
بلديات  وروؤ�ساء  وفل�سطينية، 

وخماتري وح�سد من �مل�سايخ.
�لذكر  من  �آيات  تالوة  وبعد 
�أبو  بالل  �ل�سيخ  �ألقى  �حلكيم، 
�ملنا�سبة،  وحي  من  كلمة  �لنور 
قلوب  بني  ُي�سلح  �أن  �هلل  �سائاًل 
جميع �مل�سلمني، ثم تال �ل�سيخ �أبو 
ن ما �تفقت عليه  �لنور بيانًا ت�سمَّ

�لعائلتان.
�للجنة  �سر  �أمني  ث  حتدَّ بدوره 
�ل�سعبية يف خميم �لربج �ل�سمايل 
جالل �أبو �سهاب با�سم �لعائلتني، 
�لفقيد  عائلة  مبوقف  فاأ�ساد 
وجه  على  و�لده  وموقف  عمومًا 

�خل�سو�ض رغم �مل�ساب �لأليم.

"فتح"  �إقليم حركة  �أمني �سر  ا  �أمَّ
�سناعة، فقال يف  لبنان رفعت  يف 
هو  ر�أيناه  "ما  "م.ت.ف":  كلمة 
�ملنا�سبة  هذه  عن  للتعبري  كاٍف 
�أذهاننا  يف  عالقة  �ستظل  �لتي 
�أبنائنا  م�ستقبل  �أجل  من  جميعًا 
مبثل  لأنه  عودتنا،  وم�ستقبل 
حترير  يبد�أ  �مل�ساحمة  هذه 
�أنف�سنا  ر  نحرِّ عندما  فل�سطني، 
�ل�سغائن  من  ي�سوبها  ما  كل  من 

و�خلالفات".
يف  "نحن  �سناعة:  و�أ�ساف 
نعتز  "فتح"  وحركة  "م.ت.ف" 
�ل�سهيد  لآل  �ملوقف  بهذ�  ونكرب 
هذه  يف  نرى  لأننا  قا�سم  عماد 
عنو�نًا  �ملت�ساحمة  �ملبادرة 
ومبادرة خرية  �لقادمة،  للمرحلة 
علينا �أن نحذو حذوها، و�ن نكون 
يف �مل�ستقبل �أبناء لهذ� �حلدث".

�ل�سهيد عماد قا�سم  ثم قام و�لد 
م�سحفًا  �ل�سالح  عائلة  بت�سليم 
عليه ما �تفق عليه �لطرفان، على 
�أن يعيدوه بعد تنفيذ بنود �لتفاق 
ومليون  ت�سبيحة،  مليون  وهي: 
ومليون  تكبرية،  ومليون  حتميدة، 
��ستغفار، ومليون توحيدة، ومليون 

وختم  )�سلعم(،  �لنبي  على  �سالة 
توهب  �لكرمي ع�سر مر�ت،  �لقر�آن 
من  �ل�سالة  �إىل  �إ�سافًة  للفقيد، 
�لو�لدين و�لبن ملدة عام كامل مع 

�حل�سور  ه  توجَّ �خلتام  ويف  �ل�ُسنن. 
لقر�ءة �سورة �لفاحتة لروح �لفقيد، 
لروحه  �لأ�ساحي  ُذبحت  ثم 

�لطاهرة.

دورة تدريبية  يف الر�شيدية
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�أقام جمل�ض حمافظة بريوت يف حركة �لنا�سريني 
�مل�ستقلني - �ملر�بطون لقاًء �أمام "لوحة �ل�سمود 
�لـ31  �لذكرى  مبنا�سبة  �ملتحف  و�لتحدي"- 
�لأربعاء  بريوت  عن  �ل�سهيوين  �لعدو  لدحر 
عن  وممثلني  روؤ�ساء  بح�سور   ،2013/9/25
�لأحز�ب و�لقوى و�ل�سخ�سيات �لوطنية �للبنانية 

و�لفل�سطينية.
وبعد و�سع �إكليل ورد و�إ�ساءة �سموع حتية ل�سهد�ء 
بريوت و�سهد�ء "�ملر�بطون"، �أُلقيت عدة كلمات 
بريوت  حمافظة  جمل�ض  �أمني  كلمة  �أولها  كان 

ه  فنوَّ �حل�سن،  م�سطفى  �ملر�بطون  يف 
"�أن بريوت  دً�  لرمزية مكان �للقاء موؤكِّ
�ل�سهاينة  �أر�سها  �ض  يدنِّ �أن  �أبت 
�لوطني  �لدم  �متزج  وعمالوؤهم..وهنا 
�لنا�سري  �لإ�سالمي  �لقومي  �لعربي 
للمقاومة  �نطالقة  كانت  هنا  ومن 

�لوطنية و�لإ�سالمية".
"�أن تبقى  د �حل�سن على �سرورة  و�سدَّ
حتى  و�لبو�سلة  �لق�سية  هي  فل�سطني 

حترير كامل �لرت�ب �لفل�سطيني".
�ألقى عماد �لعماد كلمة �لأحز�ب  كما 
و�لقوى و�ل�سخ�سيات �لوطنية، د�عيًا 
�جلميع ل�ستنها�ض كل �لقوى وحماربة 
�ض له  �لعدو�ن خ�سو�سًا �إز�ء ما تتعرَّ
"�خلط  �أن  دً�  موؤكِّ �لعربية،  �سوريا 
�سينت�سر  �لذي  هو  و�ملمانع  �ملقاوم 

ويعيد �لأجماد �إىل �أمتنا �لعربية".
�لفل�سطينية  �لف�سائل  كلمة  و�ألقى 
"م.ت.ف"  ف�سائل  �سر  �أمني 
�أبو  "فتح"  يف بريوت �سمري  وحركة 
�لعدو  �أن" تر�جع  �إىل  فلفت  عف�ض، 
�ل�سهيوين كان بف�سل �سمود �سعبنا 
و�أن  لبنان"،  �أحر�ر  وكل  و�أهلنا 
دعم  �إىل  حتتاج  �ل�سريف  �لقد�ض 
ملمو�ض وتوحيد من ِقَبل كل �للجان 
�لتي تنادي بدعم �لقد�ض �ل�سريف 

وحتريره".
الهيئات  تكتل  اأحيا  بدوره 
والروابط اللبنانية لدعم املقاومة 

مبهرجان  الذكرى  فل�شطني  يف  والنتفا�شة 
اجلمعة  م�شاء  الوني�شكو  ق�شر  يف  فني  خطابي 

.2013/9/27
"م.ت.ف"  ف�سائل  �سر  �أمني  �ملهرجان  ح�سر 
وحركة "فتح" يف لبنان فتحي �أبو �لعرد�ت، وممثل 
�سفري دولة فل�سطني يف لبنان خالد عبادي، و�أمني 
عف�ض،  �أبو  �سمري  بريوت  يف  "فتح"  حركة  �سر 
�لنا�سريني  حركة  يف  �لقيادية  �لهيئة  و�أمني 
�مل�ستقلني "�ملر�بطون" �لعميد م�سطفى حمد�ن، 
ورئي�ض ر�بطة �أبناء بريوت حممد �لفيل، ورئي�ض 

ورئي�ض  �لزيات،  حممد  و�لهيئات  �لرو�بط  تكتل 
�ل�سيخ  ف�سيلة  �لفل�سطيني  �لإ�سالمي  �ملجل�ض 
�لدكتور حممد منر زغموت، �إىل جانب عدد من 
قادة �لأحز�ب و�لقوى �لوطنية �للبنانية، وممثلي 
و�لإ�سالمية  �لوطنية  و�لقوى  �لثورة  ف�سائل 
�لأهلية  �سات  �ملوؤ�سَّ وممثلي  �لفل�سطينية، 
�سات �ملجتمع �ملدين �للبناين و�لفل�سطيني،  وموؤ�سَّ
وح�سد من �أهايل بريوت و�ملخيمات �لفل�سطينية.

�للبناين  �لوطنيني  بالن�سيَدين  �لحتفال  بد�أ 
�لعميد م�سطفى حمد�ن  �ألقى  و�لفل�سطيني، ثم 
�للبنانية  �ملقاومة  بدور  فيها  �أ�ساد  كلمة 
�لرئي�ض  عهد  منذ  و�لفل�سطينية 
�إىل  �لنا�سر  عبد  جمال  �لر�حل 
�نت�سار �ملقاومة يف عام 1982 موؤكدً� 
�أن �ملقاومة هي �ل�سبيل �لوحيد لدحر 
�لحتالل عن فل�سطني، ود�عيًا �لأمة 
توحيد جهودها وتكري�ض وحدتها من 
جديد  من �جل دحر هذ� �لحتالل.

��ستذكر  كلمة  �لعرد�ت  �أبو  و�ألقى 
و�لفل�سطينية  �للبنانية  �ملقاومة  فيها 
بخلدة  مرورً�  بريوت  من   1982 عام 
�لدم  �أن  معتربً�  للجنوب  وو�سوًل 
�لفل�سطيني  �لدم  مع  �متزج  �للبناين 

من �جل دحر �لحتالل عن لبنان.
�أعمال  �أن  �إىل  �لعرد�ت  �أبو  ولفت 
يقومون  وما  �لقد�ض  يف  �مل�ستوطنني 
�ملقد�سة  لالأر��سي  تدني�ض  من  به 
�جل  من  هو  �إمنا  �لدينية  و�لأماكن 
للمقد�سات،  �لأ�سا�سية  �ملعامل  تغيري 
دً�  موؤكِّ �لأق�سى،  لإغاثة  ند�ًء  ه  ووجَّ
من  و�لدرو�ض  �لعرب  ��ستنباط  �أهمية 
�لحتالل  مو�جهة  يف  �ل�سمود  عملية 
بالجتاه  �لبو�سلة  �إعادة ر�سم  من �جل 

�ل�سحيح بوجه �لعدو �لإ�سر�ئيلي.
فنية  بلوحات  �لحتفال  وُخِتم 
و��ستعر��سية تر�ثية لفرقة حنني و�أبناء 
�أبناء بريوت �سهادة وفاء  م  بريوت. وقدَّ
ب�سخ�ض  ممثَّلة  حنني  لفرقة  وتقدير 

رئي�سها حممد �ل�سويل.

املرابطون وتكتل اأبناء بريوت
 يحيون الذكرى الـ31 لدحر العدو ال�شهيوين عن بريوت
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نوعها  من  �لأوىل  هي  زيارة  �سمن 
مها حركة  �سمن �سل�سلة زيار�ت تنظِّ
�لعالقات  تعزيز  بهدف  "فتح" 
�لأخوية بني �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني 
و�أبناء  عامًة  و�ل�ستات  �لوطن  يف 
"فتح" على وجه �خل�سو�ض،  حركة 
�ملخيمات عن  �أو�ساع  على  و�لطالع 
"فتح"-  حركة  من  وفد  ز�ر  قرب، 
�لإقليم  �سر  �أمني  �سم  نابل�ض  �إقليم 
حممود ��ستية و�أع�ساء قيادة �لإقليم، 

منطقَتي �سور و�ل�سمال.
خميمات  يف  �لوفد  جال  �سور،  ففي 
��ستقباله  يف  كان  حيُث  �ملنطقة، 
وف�سائل  "فتح"  حركة  �سر  �أمني 
عبد  توفيق  �سور  يف  "م.ت.ف" 
�لتنظيمية  �ملنطقة  وقيادة  �هلل، 

و�لع�سكرية.
خميم  يف  �جلولة  بد�أت  وقد 
�سات  �لر�سيدية، حيُث ز�ر �لوفد موؤ�سَّ
و�سري  �أو�ساعها  على  و�طلع  �حلركة 
خميم  �إىل  �نتقل  ثم  فيها،  �لعمل 
�أكليل  فو�سعو�  �ل�سمايل،  �لربج 
�ملجهول  �جلندي  �سريح  على  ورود 
بح�سور قيادة �ملخيم، وقامو� بزيارة 
كما  �سات،  و�ملوؤ�سَّ �ملو�قع  من  عدد 

ز�رو� �ملنا�سل �أبو ريا�ض بركة.
خميم  بزيارة  �جلولة  �لوفد  و�ختتم 
�لب�ض ولقاء قيادة �حلركة �لتنظيمية 

و�لع�سكرية فيه.
ا يف �ل�سمال، فقد قام �لوفد بزيارة  �أمَّ
�ملنطقة �جلمعة 2013/9/27، حيُث 
��ستقبلهم �أمني �سر حركة "فتح" يف 
من  وعدد  فيا�ض  جهاد  �أبو  �ل�سمال 

�أع�ساء �ملنطقة.
�لوفد  فيا�ض  �طلع  �لزيارة  وخالل 
�لتي  �مل�ستجد�ت  �آخر  على  �ل�سيف 
�لبارد  خميم  �أهايل  على  طر�أت 
�سيا�سة  ب�سبب  معاناتهم  ناقاًل 
مديرة �لأونرو� يف لبنان �أن دي�سمور 

�لإغاثة،  برنامج  بوقف  �لقا�سية 
ودعا �لوفد لنقل �سورة حقيقية عن 
وحتديدً�  �ملخيمات  يف  م�ساهد�تهم 
فل�سطني  يف  �أهلنا  �إىل  �لبارد  خميم 
لكي  مازن  �أبو  �لرئي�ض  وخ�سو�سًا 
�لالجئني  معاناة  تخفيف  على  يعمل 
عاجلة  م�ساعد�ت  تقدمي  عرب 
لتقدمي  �ملانحة  �لدول  و�ل�سغط على 
يف  بها  تعهدت  �لتي  �مل�ستحقات 

موؤمتر فيينا لإعمار �ملخيم. 
�أبو  �لرئي�ض  ب�سندوق  فيا�ض  و�أ�ساد 
�لفل�سطيني  �لطالب  مل�ساعدة  مازن 
�سرورة  على  د  �سدَّ كما  لبنان.  يف 
فل�سطني  يف  �ل�سعبية  �ملقاومة  تفعيل 
ملا لها من تاأثري�ت يف دعم �ملفاو�ض 
�لتعنُّت  �سيا�سة  �سد  �لفل�سطيني 
�لإ�سر�ئيلية  �لإد�رة  تنتهجها  �لتي 

�ملدعومة �أمريكيًا.
مفاجاأته  عن  ��ستية  �أعرب  بدوره 
حتتها  يرزح  �لتي  �لكبرية  للمعاناة 
د �أن حركة  �أهايل خميمات لبنان. و�أكَّ
"فتح" كانت ول ز�لت ر�ئدة �مل�سروع 
�سوف  �ل�سعبية  �ملقاومة  و�أن  �لوطني 
تت�ساعد لدعم �ملفاِو�ض �لفل�سطيني 
�لعدو  مع  �ملو�جهة  معركة  يف 

�ل�سهيوين.
باأحو�ل �حلركة  تناق�ض �حل�سور  ثم 
وتطلعات �أبنائها يف �لوطن و�ل�ستات، 
تغليب  �أهمية  على  �جمعو�  حيُث 
�أي  على  �لد�خلية  �حلركية  �لوحدة 

م�سالح �أخرى.
�لبارد  خميم  بزيارة  �لوفد  قام  ثم 
��ستقبلهم  حيث  فيا�ض،  ير�فقهم 
غنيم  �سليم  �أبو  �ل�سعبة  �سر  �أمني 
فاطلعو�  �ل�سعبة،  �أع�ساء  من  وعدد 
و�بدو�  �ملخيم،  �أهايل  معاناة  على 
�لالحق  �لدمار  حلجم  ��ستغر�بهم 
باإعادة �لإعمار  به وتق�سري �لأونرو� 

د يف �لأ�سغال. و�لإبطاء �ملتعمَّ

وفد حركة "فتح" اإقليم نابل�س يزور �شور وال�شمال
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اأحمد حممد ال�شديق 1941
ي�شتحق كلمة وتغريدة وحقل قمح

يتد�خل �ملادي و�لروحي باأ�سكاليات �لو�قع �لثقايف ل�سخ�سية �ل�ساعر �أحمد حممد �ل�سديق �ملنغم�ض 
�ىل حد بعيد يف كتابة �لق�سيدة �لدينية و�ملحافظة، وهو ك�سوت �سعري بحد ذ�ته ميال �ىل �لرت�ث 
�لديني يف تكوين جتربته �ل�سعرية بعيدً� عن �حلذلقات �جلمالية و�للغوية، جتربة لها خ�سو�سيتها 
�لقائمة على �لتاأديب، و�لأخالق، و�لعفة، و�ملوروث، و�لتم�سك بظاهرة �لكتابة �لكال�سيكية كنقطة 
مهمة بني �حلا�سر و�ملا�سي، خمالفًا �لعديد من �لتيار�ت �ل�سعرية �حلديثة و�لأ�سو�ت �لتي برعت 
يف �لتعاطي مع هذ� �لنوع �حلد�ثوي من �لكتابة على �ل�سعيد �لفني و�لن�ساين و�لبد�عي، و�لتي 
خلقت حتولت كبرية يف جمالت �لكتابة �ل�سعرية، �إل �أنه مل يغفل �لو�قع �ل�سيا�سي و�لوطني من 
جذور جتربته بحيث �أتى ذلك متناغمًا مع �لو�قع �لذي ن�ساأ فيه على �إثر تلقيه �أول موجات �لحتالل 

على �أر�ض فل�سطني، و�نعكا�ض هذه �ملاأ�ساة على �سخ�سيته وبنيانه �لنف�سي و�لجتماعي.
مدر�ستها   يف  �لبتد�ئي  تعليمه  �أكمل   ،1941 �سنة  عمرو  �سفا  يف  �ل�سديق  حممد  �أحمد  ولد   
�لبتد�ئية ثم �نتقل �ىل حيفا و�أكمل در��سة �سنتني بعد �لبتد�ئية، و�سنة و�حدة يف مدر�سة كفر 
�إم  يا�سيف، ثم �لتحق  باملعهد �لديني يف قطر وتخرج منه يف �سنة 1966، ثم �نتقل �ىل جامعة 
يف  �ملاج�ستري  على  وح�سل   ،1970 �للي�سان�ض  �سهادة  ونال  �ل�سريعة  ودر�ض  �ل�سود�ن  يف  درمان 
بد�أ  �لرتبية بجامعة قطر،  �لعام يف  �لدبلوم  �لأزهر، كذلك على  �ل�سالمية من جامعة  �ل�سريعة 
بن�سر ق�سائده يف �ل�سحف �ليومية يف فل�سطني �ملحتلة �أيام در��سته �لعد�دية و�لثانوية، و�سارك 
ب�سعره يف مهرجانات ومنا�سبات وطنية، وكان له ن�ساط طالبي ملحوظ كم�سارك يف مهرجانات 
قطرية و�مار�تية وكويتية، �عُتِمدْت ق�سائده يف �ملقرر�ت ومناهج �للغة �لعربية يف قطر و�لمار�ت 
و�لندو�ت  �ل�سعرية  ن�ساطاته  �ل�سود�ن من خالل  برز يف  لبنان، كذلك  �لفل�سطينية يف  و�ملد�ر�ض 

و�لحتفالت ون�سر ق�سائده يف �ل�سحف و�ملجالت يف �ل�سود�ن. 
عمل كمدر�ض بقطر لثماين �سنو�ت كما عمل يف وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �ل�سالمية كرئي�ض لأحد 
�أق�سامها، وهو حا�سل على �جلن�سية �لقطرية. من �نتاجه �ل�سعري: ند�ء �حلق، �لميان و�لتحدي، 
�ل�سالمية،  لل�سحوة  �أنا�سيد  �حلجر،  يقول  هكذ�  وكلمات،  جر�ح  �مل�سلمة،  �لفتاة  �ىل  ق�سائد 
�أنا�سيد للطفل �مل�سلم، طيور �جلنة، وغريها من �لدو�وين �ل�سعرية. من �أ�سعاره: كم قتلو� �لربعم 
�لقاتل ممنوع/ ويقال دفاع  �لكم/ وتعالت �سيحات �لأم/ و�ملجرم ميعن يف �جلرم/ وعقاب  يف 
�لدول  على  و�لناقم  لالحتالل  �ملقاوم  �لوطني  �لنف�ض  �سعره  يف  جند  �أن  �لطبيعي  من  م�سروع. 
�لد�عمة له، وعلى تزوير �حلقائق وقلب �ملفاهيم ما ين�سجم مع جذوره �لوطنية ب�سورة و��سحة 
وبهذه �لطريقة �ملبا�سرة وبح�ض تقليدي يلتقي مع �ملفهوم �لديني و�ل�سيا�سي و�ملنهج �لتعليمي �لذي 
تاأثر فيه �ل�ساعر خالل م�سريته �ل�سعرية. يقول �أي�سًا: بوركت �سعبًا موؤمنًا جبار�/ قد هاج يف وجه 
�لطغاة.. وثار�/ �لآن �أعلن فرحتي وب�سا�ستي/ وعلى �ملو�كب �أنرث �لأزهار�/ �لأفق يف عينّي ي�سرق 
�ساحكًا/ م�ستب�سرً�.. ويعانق �لأحر�ر�/ ويزد�ن بالأيدي �لتي قد لّوحت/ غ�سبى تطارد من �أ�ساء 

وجار�/ وت�سارع �لطاغوت ل تخ�سى �لردى/ ملا طغى و��ستكرب ��ستكبارً�. 
�سحيح �أنه عا�ض خارج �لأر�ض �ملحتلة، و�سحيح �أنه �ساعر حمافظ على �سعيد فردي و�جتماعي، 
و�سحيح �أنه ير�عي يف مو�قفه �ل�سعرية �لبلد�ن �لتي يعمل ويعي�ض فيها، �إل �أنه مل يتنازل عن حقه 
�أنه مل يذهب يف  �لغا�سم رغم  �ملحتل  �لعادلة �سد  وق�سيته  ووطنه  �سعبه  �لدفاع عن  �لوطني يف 
قو�لب  يف  كتاباته  جاءت  �إمنا  �مل�ستحدثة،  �لفنية  و�ل�سور  و�ملجاز  و�لبد�ع  �لتكثيف  �إىل  �أ�سلوبه 

م�سكوبة كقطع من �لت�سور�ت �ملنحوتة. 
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تعرف،  مل  فل�سطني  �أن  �لغريبة  �ملفارقات  من 
فل�سطينية  مطربة  �لع�سرين،  �لقرن  خالل 
�أو  لمعة  ممثلة  �أو  مهمة،  ر�ق�سة  �أو  م�سهورة، 
تلمع  ومل  مفكرة.  حتى  �أو  �ساأن،  ذ�ت  مو�سيقية 
من  �لأول  �لن�سف  يف  �سيما  ول  فل�سطني،  يف 
�أدبي  ح�سور  ذ�ت  رو�ئية  �أي  �ملن�سرم،  �لقرن 
من  �ل�سروب  وهذه  �لفنون،  هذه  فبقيت  لفت، 
ومق�سورة  للذكور  مر�سودة  �لبد�عية،  �لكتابة 
عليهم. وحتى �لرو�يات �لتي تناولت �أحو�ل �ملر�أة 
وبع�سهم  ذكور  كتبها  �لنكبة  بعد  �لفل�سطينية 
غري فل�سطينيني مثل رو�ية "لجئة" جلورج حنا 
فل�سطني" ليو�سف  من  "�أرملة  ورو�ية   )1952(

�ل�سباعي )1956(، وكانت تعك�ض �لنهد�م 
�لأمة  روح  يف  عميًقا  حفر  �لذي  �لكياين 
ومع   .1948 �سنة  يف  فل�سطني  نكبة  بعد 
ذلك فاإن حتى �لرو�يات �لفل�سطينية �لتي 
ظهرت يف حقبة ما بعد �لنكبة كتبها ذكور 
"�ملت�سائل" لإميل حبيبي )1974(،  مثل  
و "�ل�سفينة" و"�لبحث عن وليد م�سعود" 
ذلك  من  ��ستثني  جرب�.  �بر�هيم  جلرب� 
"فتاة  عنو�نها  حنا  لهدى  يتيمة  رو�ية 
�ملالجئ" )1953(،ورو�ية "فتاة �لنكبة" 
بوح  و�لرو�يتان   )1957( م�سعل  ملرمي 
ميتلكان  ول  �حلال،  و�قع  عن  وتعبري 
وكان  �ل�سم.  �إل  �لرو�ية  م�سمون  من 
�لتي  �لثالث  �لقو�ئم  �إن  د�ئًما  ُيقال 
هي  �لفل�سطينية  �لرو�ية  عليها  تقوم 
جرب�  �بر�هيم  وجرب�  كنفاين  غ�سان 
ظهور  كان  لذلك  حبيبي.  و�إميل 
رو�ئية فل�سطينية مثل �سحر خليفة يف 

حًقا.  مميًز�  حدّثا  �لع�سرين  �لقرن  �سبعينيات 
قبلها ��ستهرت يف فل�سطني �أ�سماء ن�سائية بارزة 
�أمثال  و�خلاطرة  و�ل�سعر  و�ملقالة  �لق�سة  يف 
فرح   قعو�ر  و�أ�سمى طوبي وجنوى  عز�م  �سمرية 
وغريهن، لكن �سحر خليفة كانت عالمة فا�سلة 
قبلها  �ملعا�سر.  �لفل�سطيني  �لدب  تاريخ  يف 
�أن  يلبثن  مل  ثم  فل�سطينيات  رو�ئيات  ظهرت 
�ختفني متاًما �أمثال هيام رمزي �لدردجني �لتي 
و�متثال   ،)1970( يافا"  يف  �للقاء  "�إىل  كتبت 
جويدي �لتي كتبت "�سجرة �ل�سبري" )1972(، 
"يف  رو�ية  �ساغت  �لتي  �سيد�وي  �سمارة  ونهى 
�لتي  �مل�ستنقع" )1973(، وفاطمة دياب  مدينة 
�ملا�سي" )1973(.  "قطار  كتبت 

و�لوحيدة �لتي ��ستمرت يف �لكتابة �لرو�ئية منذ 
 )1972( �لنهر"  خلف  "عرو�ض  �لأوىل  رو�يتها 
هي �سلوى �لبنا. �أما بعد �سحر خليفة فقد ظهر 
لبانة  �أمثال  �لفل�سطينيات  �لرو�ئيات  من  عدد 
بدر ومي �ساهر يعقوب ودمية �ل�سمان وحز�مة 

حبايب و�سامية عي�سى و�أخريات. 
***

باأن  طفولتها  يف  خليفة  �سحر  حلمت  ما  كثرًي� 
من  حلمها  تبدل  وقد  ت�سكيلية.  فنانة  تكون 
وكان  بالكلمات.  �لر�سم  �إىل  بالألو�ن  �لر�سم 
ف�سيًحا  فجعلته  جًد�،  �سيًقا  نابل�ض  يف  عاملها 
وكانت  و�مل�ساك�سة،  و�ل�سخب  و�للعب  باخليال 
و�ل�سقاء  �لتمرد،  �أي  �ل�سقاوة،  باملعنيني:  �سقية 
�لن�ساين. لهذ� جمعت يف �سقاوة 
�لف�سيلة  كتاباتها،  ويف  �لطفولة، 
ر�هبات  �أثر  ويبدو  "�لثم".  �إىل 
يف  لديهم  در�ست  �لتي  �لوردية 
فهي،  �سريتها؛  يف  و��سًحا  عمان 
�أنها  تعتقد  كانت  ما،  مرحلة  يف 
تت�سرف  كانت  لكنها  قدي�سة، 
مغنية.  �أو  ممثلة  �أو  كر�ق�سة 
يف  معروف  هو  كما  وفل�سطني، 
و�لنرثوبولوجي،  �لديني  تاريخها 
و�لعذ�رى  �لهيكل  عابد�ت  عرفت 
للغرباء  �أو  �ل�سماء  لزو�ر  �ملنذور�ت 

�ل�سائحني يف �لأر�ض.
***

مدينة  يف  خليفة،  �سحر  ولدت 
ي�سمونها  �لتي  نابل�ض  هي  حماِفظة 
�أفا�ست  و�لتي  �ل�سغرى"  "دم�سق 

ƞǞǾǪƱ ƸƮƽ
عالمة فا�شلة يف االأدب الفل�شطيني
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�لكبرية  فل�سطني  �ساعرة 
�لكالم  يف  طوقان  فدوى 
يف  فيها  �لن�ساء  حياة  على 
"رحلة  �جلميلة  �سريتها 
و  �سعبة"  رحلة  جبلية 
وقد  �لأ�سعب".  "�لرحلة 
�لتي  خليفة  �سحر  عرفت 

كانت و�حدة من ثماين فتيات �سقيقات )توفيت 
�ملبكرة  طفولتها  منذ  �سغري�ت(  منهن  �ثنتان 
وكثرًي�  �ملحافظ،  �ملجتمع  هذ�  يف  �لفتاة  موقع 
ما �سمعت �لن�سوة يتحدثن عن �أن موت �لطفلتني 
�لعائلة،  لي�ض �سيًئا لأنه يخفف �لعبء على  �أمر 
�أهو�ًل  وقا�ست  �آنذ�ك،  مكتومة  �آلمًا  فعانت 

�جتماعية حني �أر�دت �لنطالق.
ل�سحر خليفة وجوه و�أحو�ل، فهي رو�ئية بالطبع، 
�أفالم  ومنتجة  و�أكادميية  و�إعالمية  وكاتبة 
ن�سوية  ومنا�سلة  ونقابية  ومرتجمة  تلفزيونية 
من  زوجة  �سابًقا  وعملت  م�ستقلة،  و�سيا�سية 
فاإن  كلها،  �ل�سفات  هذه  بني  ومن  �أجر.  دون 
مع  بها،  �لت�ساًقا  �لأكرث  هي  �لرو�ئية  �سفة 
�ملتحدية  �ملر�أة  مثال  �سريتها  يف  ج�سدت  �أنها 
عاًما  ع�سر  ثالثة  د�م  زو�ج  فبعد  و�ملكافحة. 
�نعطفت  �لأمل،  وخيبات  �لحباطات  تخللته 
نحو �م�ساك م�سريها �لفردي بيدها، ومتكنت 
من �أن تنال �لدكتور�ه من جامعة "�أيو�"، وهذ� 
برهان �إ�سايف عن قدرة �ملر�أة على تقرير  م�سري 
حياتها بنف�سها �إذ� بادرت �إىل هذ� �لأمر بثبات 
و�سغف. وقد كافحت �سحر خليفة كثرًي� يف هذ� 
�لعامل �لقا�سي كي يكون لها مكان، فتمكنت من 
�أن تنتزع لنف�سها مكانة رفيعة يف �لأدب. فحني 

�نف�سلت عن زوجها مل تكن متلك �إل ثالثة �آلف 
دولر و�سهادة ثانوية وطفلتني. وكانت و�لدتها قد 
فعلت بها هموم �لزمن ما فعلت، وتزوج و�لدها 
بال�سلل  �لوحيد  �سقيقها  و�أ�سيب  ثانية،  �مر�أة 
جر�ء حادث �سري، و�سقيقاتها غرقن يف �سوؤونهن 
�ملتنافرة  �مل�سائر  هذه  معمعان  ويف  �ملختلفة. 
و�إ�سر�ر  وب�سجاعة  منفردة  �حلياة  و�جهت 
وعناد. لقد حّول زو�جها حياتها حطامًا، لكنها 
�أز�هري  �حلطام  هذ�  من  تبتدع  �أن  من  متكنت 

وورودً� ورياحني. 
***

�لهزمية" �لتي  "بعد  �لأوىل  رو�يتها  نقر�أ  مل 
�سادرتها �ل�سلطات �ل�سر�ئيلية عند �جل�سر 
�أما رو�يتها  �لأردن.  �لفا�سل بني �سفتي نهر 
رو�يتها،  ت�سل�سل  بح�سب  �لأوىل  �أو  �لثانية، 
فهي بعنو�ن "مل نعد جو�رَي لكم" )1974(. 
من  حلقبتني  حدً�  و�سعت  �لرو�ية  وهذه 
�ملبدعة.  وحقبة  �جلارية  حقبة  حياتها: 
رو�يتا  ظهرت  �لبد�ع  من  �حلقل  هذ�  ويف 
�ل�سم�ض"  "عباد  و   )1976( "�ل�سبار" 
)1980( كرو�يتني تو�أمني عن �حلياة �ليومية 
حتت �لحتالل  �ل�سر�ئيلي ، ول �سيما حياة 

�إحدى  �لآن  حتى  �أجنزت  �أنها  ومع  �لن�ساء. 
ع�سرة رو�ية، �إل �أن مكانتها �لأدبية تر�سخت 
�ل�سم�ض".  "عباد  ثم  "�ل�سبار"  �سدور  مع 
م�سامني  �ت�سحت  �لأوىل  رو�يتها  ومنذ 
�تبعتها،  �لتي  �لتعبري  وطر�ئق  �أفكارها 
�لذ�تي  �لوعي  �أن  عن  �أف�سحت  ما  وكثريً� 
�ل�سيا�سي،  وعيها  من  جزءً�  �إل  لي�ض  للمر�أة 
ف�سل  �لفل�سطيني،  �لو�قع  يف  �ملحال،  ومن 
�لن�سال  �لن�ساء عن  �أجل حرية  من  �لن�سال 
يف �سبيل حرية فل�سطني،  فاخلال�ض �لفردي 
م�ستحيل. ويف هذ� �مليد�ن كر�ست �أيام حياتها 
للن�سال يف �سبيل حرية �سعبها، وللدفاع عن 
مثل  عدة  �أدبية  جو�ئز  ونالت  �ملر�أة.  ق�سايا 
�إىل  �ملرتجم  لالأدب  مور�فيا  �ألربتو  جائزة 
�ليطالية، وجائزة ثرفانت�ض لالأدب �ملرتجم 
حمفوظ  جنيب  وجائزة  �ل�سبانية،  �إىل 
قدمي"  وعهد  و�إيقونة  "�سورة  رو�يتها  عن 
�لتي  بوفو�ر  دي  �سيمون  وجائزة   )2006(
�ل�سر�ئيلية  �لكاتبة  مع  �قت�سامها  رف�ست 
حممد  وجائزة   ،)2009( غرينفليد،  �سيفيا 
زفز�ف للرو�ية �لعربية )2013( �لتي منحها 

�إياها منتدى �أ�سيلة �لثقايف يف �ملغرب.

�شقر اأبو فخر
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ُكـي ل نيــاأ�س
�ملخيم

�بُن �لأمِل
طفُل �حلياِة

طائُر �لأغنيِة �حلزينِة 
لوُن �لطبيعِة يف �سحكِة �لطفِل

كتاُب �لغائبنَي �ملقد�ض
قتَل �لغز�ُة طيوَره

�ساَر للمذبحِة عنو�نًا
�ليْد �ل�سّريرُة �لتي مل تتعْب 

ظلْت تالحُق �لأرو�َح يف �لليل
وتتعقُبها نف�سًا نف�سًا

ونافذًة نافذًة
وغيمًة غيمة

تلك �حلمقاُء قتلْت ما قتلْت
وذبحْت �أغلى �لأمهاِت

ليتها �نك�سرْت 
من �أجِل �لنا�ِض 

تتوجُع �لرقاُب حتَت �ل�سكني 
من �أجِل �لنا�ض 

تق�سُف �لطائر�ُت وتبت�سم
د�خَل كلَّ بيٍت قف�ٌض للقلوِب �ملحرتقة

باُب �لغزلُة مفتوح للمعزيَن بخريف قا�سي 
�لقلب

�لق�سائُد تطرُق باَب �ل�سحاب
ب�سو�عَد م�سحوقٍة

�لر�سا�سُة �مل�سرعُة نحوي  
�أوقعتني يف �ل�سحِك 

و�ل�سجرُة �لتي متّرغت بالرت�ب 
عّلمتني �أن �أغت�سل يف بحريِة �لن�سيان 
ل �أدري كم جمزرًة يف كلِّ �سنٍة ُترتكُب

وكم نحتاُج من �أمتعٍة لنغطّيها
ونتابَع بعدها عبثيَة �لأحز�ِن ح�سَب 

تقلباِت �لطق�َض  
يٌد ُتزرع و�أخرى تقتُل

لي�َض للحياِة ل�ساٌن لرتوي ما ر�أت عيناها 
ل جتد ما تقوله �أمام �لذبول 

�حيانًا ل جتد ما تذكره
فنن�ساها

هي ذي تنبُح كثريً� 
بدون وجه حق 

خيباُتها يف �لويك �إند 
�أكرث ُعر�سًة لحتمالت �ل�سجِر 

ما �لذي يجعُل �لعامل م�سرجًا باأفكاري
ما �لذي يجعُله كجر�فٍة 

تده�سني على �سجرة �مل�ساء 
دون �أن ت�سيَل دماٌء غزيرة 

يف �سو�رَع مهجورٍة �ل من �أ�سجاٍر 
حليقِة �لر�أ�ض 

نكرُه �لظامل

ونكرُه �لظلمة 
نخ�سى �لظامَل حني يكرُه

�إّنه كالنار يلتهُم كّل �سيء 
ت�سعُة �أ�سهٍر على ��سابِع �ليدين 

نُعدها �سهرً� �سهرً� 
بانتظاِر حلِّ �لّلغِز 

�حلرُب �حت�سْت دمعاِت �لعيون 
لكرثة ما �سحكْت 

بفنجان �لأعذ�ِر نعّبُئ �لأحالَم
ل طائَل من �أحالٍم معّلقٍة 

بخيوط �لعناكِب 
�لقاتُل بريء حتى لو كاَن مد�نًا 

نحُن �أحفاَد �حلياة
منالأُ �لأر�َض �سر�خًا 

بالُدنا مطروحة باملز�د 
ول من ي�سمع

�أجزُم �أننا ل ن�سبه �أحدً� 
ل طريَق للعودِة 

ح�سَر �ل�سهد�ُء ونحن منهم
�لرب�برُة ي�سدون �ملنافَذ

وجوُهُهم بال مالمَح
قتلو� �آلف �ملر�ت

قلوُبهم �أق�سى من �حلجر.
حممد �ضعيــد
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للذ�كرة وقع خا�ض لالإن�سان �لفل�سطيني يف �ملخيمات �لفل�سطينية ويف تفا�سيل يومياتها �سفحات �سود�ء وحمر�ء وبقع �رجو�نية على 
�متد�د �لزمة و�آثار �لزمن �ملبحوح.

قبل و�حد وثالثني عامًا �ساقت �مل�سافة بني �ملوت �لعاجل و�ملوؤجل، و�حلياة يف خميم �ساتيال �سعبة وخطاها ثقيلة، وكل خطوة على 
مفارق �لأزمة خم�سبة بالرجو�ن، ممهورة بعبق �ل�سهادة و�لنتماء، يف 16-1982/9/18، وعلى �متد�د ثالثة �يام حدث يف �ساتيال 
�ب�سع جمازر همجية �لقرن �لع�سرين، مار�ض �لحتالل �ل�سر�ئيلي �لذي و�سل باجتياحه لبنان �ىل �لعا�سمة �للبنانية بريوت كل �نو�ع 
�ملوت  �ل�سهيونية وهي  �ملا�ساد�  �سعبنا يف خميمات �جلنوب وبريوت متوجًا عقيدة  و�ملذ�بح �سد  و�لدمار و�خلر�ب  �لقتل و�لرهاب 
�لنتماء  وثقافة  �لوطنية  �لر�دة  �لفل�سطينية وم�سادرة  �لذ�كرة  ي�ستطيع كي  �نه  �لعزل معتقدً�  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �جلماعي على 

ل�سعب �لق�سية عن �لنفو�ض و��سقاط حق �لعودة وت�ستيت �لالجئني بعيدً� عن وطنهم وثورتهم وق�سيتهم .
يقع خميم �ساتيال يف مدينة بريوت و�سط منطقة �سعبية معظمهم من �لعمال و�لفقر�ء، كما يعترب خميم �ساتيال من �ول �ملخيمات 
�لفل�سطينية �لتي �ن�سئت �ثر نكبة 1948، وقد �سهد �كتظاظًا �سكانيًا مع وجود �لثورة �لفل�سطينية �ملعا�سرة �لتي �فرزت و�قعًا جديدً� 
لالجئني �لفل�سطينيني باإنخر�طهم بالن�سال و�سعورهم بالعزة و�لكر�مة ، وبد�أ مرحلة جديدة من منط �لعي�ض برفع من�سوب �لوعي 
�لفل�سطيني  �لنف�سي و�لنتباه �ىل �حلالة �لوطنية �جلديدة بعيدً� عن �لظلم و�لقهر و�ل�سطهاد وبد�أ �لالجئ  �ل�سيا�سي و�لتح�سني 
و�جلرحى  �ل�سهد�ء  يقدم  �لفل�سطينية  للثورة  �لفل�سطيني خز�نًا  �ملخيم  وجعل من  �لن�سالية  �ملجالت  كافة  ودوره يف  ميار�ض حياته 

و�ل�سرى على طريق �لعودة و�قامة �لدولة �لفل�سطينية �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�ض.
عام 1982 �جتاحت �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية لبنان و�تخذت من حماولة �غتيال �ل�سفري �ل�سر�ئيلي يف لندن �سلومو �رغوف ذريعة ومتهمة 
�للبنانية ومتقدمة حتى و�سلت م�سارف �لعا�سمة  منظمة �لتحرير �لفل�سطينية باحلادث ومع دخول �لغز�ة �ل�سهاينة �ىل �لر��سي 

�للبنانية بريوت وقد حا�سرتها برً� وبحرً� وجوً� ملدة ثالثة ��سهر .
��سطورة  يومًا  من �حل�سار   86 مد�ر  على  وكان �سمودهم  �لفل�سطينيني،  �ملقاتلني  �لخرية من  �لدفعة  رحلت  عام 1982  �يلول  يف 
تاريخية، حيث قاتل �لفل�سطينيون و�للبنانيون �لوطنيون عن بريوت قتاًل م�ستميتا على ر�أ�سهم عمالق حركات �لتحرر يف �لعامل وحامل 
�ل�سمت  �سوى  يجدو�  ومل  �لعربيني  و�لباء  �لكر�مة  عن  �ملرحلة  تلك  يف  �لفل�سطينيون  د�فع  عرفات،  يا�سر  �ل�سهيد  �لرئي�ض  ر�يتها 

�لر�سمي للعرب وكانت جندتهم يف �لذ�عات و�ل�سحف فقاقيع هو�ئية.
غادر �ملقاتلون �لفل�سطينيون بريوت وهم يتوهمون �ن خميماتهم وعائالتهم يف �من ولن ي�سيبهم مكروه ي�سمان �لتفاق �لذي وقعه 
حينذ�ك �ملبعوث �لمريكي فيليب حبيب متعهدً� باإ�سر�ف �لوليات �ملتحدة وبع�ض �لدول �لغربية بحماية �ل�سكان �ملدنيني من �لالجئني 

يف �ملخيمات بعد خروج قو�ت �لثورة �لفل�سطينية وب�سمانات خطية بعدم دخول �لقو�ت �لغازية �ل�سر�ئيلية �ىل بريوت �لغربية.
 بتاريخ 1982/9/10 ، غادرت �لقوة �لمريكية بريوت وحلقت بها �لقوة �ليطالية وتبعتها �لقوة �لفرن�سية، كان خلروج هذه �لقو�ت 
خميمات  وخا�سة  �لفل�سطينية  �ملخيمات  يف  �لفل�سطينيني  �ل�سكان  حماية  يف  و�لأخالقي  �لقانوين  �لتز�مهم  عن  فعليٍّ  تخلٍّ  �لثالث 

بريوت.
�لفل�سطينية  �ملخيمات  �ىل  معظمها  وتتوجه  بريوت  من  �لغربية  �ملنطقة  باجتاه  تتقدم  �ل�سر�ئيلية  �لغازية  �لقو�ت   ،1982/9/15
�لغازية باطالق  وت�سرب ح�سارً� حول خميمي �سرب� و�ساتيال، وم�ساء �خلمي�ض يف 1982/9/16، ومع حلول �لظالم بد�أت �لقو�ت 
�لقنابل �مل�سيئة فوق �ملخيمني وذلك ت�سهياًل للقتلة �ملجرمني حيث بد�أو� �قتحام خميم �ساتيال من �جلهتني �جلنوبية و�لغربية وبدم 
بارد كانت ترتكب �ب�سع جمازر �لع�سر دون �سجة �و خرب عاجل عن �لهلوكو�ست �لفل�سطيني �لذي ذهب �سحيته ثالثة �لف �سهيد 

ومئات �ملفقودين �لذين مت جمعهم بال�ساحنات ونقلهم �ىل �ماكن جمهولة ومل يعرف م�سريهم حتى �ليوم.
يف 1982/9/18 �سبيحة يوم �ل�سبت �ن�سحب �لقتلة من خميم �ساتيال بعد �ن تناقل �لنا�ض خرب �ملجزرة وحيث كانت جثث �لطفال 
و�لن�ساء و�ل�سيوخ متالأ �لزقة و�سو�رع �ملخيم ، لقد خلعو� �ن�سانيتهم ود��سو� على �خالقيات �ل�سر�ع حينما بقرو� بطون �حلو�مل وقتلو� 

�لجنة يف �رحام �مهاتهم.
�نت�سرت �خبار �ملجزرة يف عو��سم �لعامل وبد�أت �لتهامات ت�سري �ىل م�سوؤولية �لغز�ة �ل�سهاينة �لذين ��سرعو� باإن�ساء جلنة حتقيق 

وحملو� �مل�سوؤولية �ىل �لقو�ت �للبنانية و�قت�سرت م�سوؤوليتهم ح�سب زعمهم على �سوء �لتقدير و�لهمال.
بعد و�حد وثالثني عامًا، على جرمية �سرب� و�ساتيال �لتي خطط لها �لحتالل �ل�سر�ئيلي ونفذتها �مللي�سيات �للبنانية �ملتحالفة معه 
�آهاتهم  �ل�سوت عاليًا و�ن ميالأ �سجيج  و�لعودة، ولكي يظل  بالدم طريق �حلرية  �لذين عمدو�  �ل�سهد�ء  ت�ست�سرخنا دماء  �نذ�ك، 

و�سرخاتهم �سمري �لعامل.
�ن ل نن�ساهم �بدً� مطالبني �ملجتمع �لدويل بدميقر�طيته وحمايته حلقوق �لن�سان �ن يالحق �ملجرمني ويحاكمهم مهما طال �لزمن.

�مل ت�سنف �جلمعية �لعامة لالمم �ملتحدة يف 1982/9/24 و��ستنادً� �ىل معاهدة 1948 ملنع �لبادة �جلماعية ومعاهدة 1949 حلماية 
�ملدنيني يف وقت �حلرب، لقد مت ت�سنيف تلك �ملجزرة بعمل �بادة جماعية وتلك �جلر�ئم ل ت�سقط مبرور �لزمن �و �لتقادم.

يال
شات

يف �
ث 

حد

يو�سف عودة 
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اأيقْظ �ضهقَة النعناع يف ُلغتي
َفبي جرٌح مل يزْل نازفاً 

وبي وجٌع...
يهدهُدين برتنيمة االأ�ضى

علََّمني اجُلرُح
اأن ال اأ�ضفى من قلق

واالأوجاُع التي بي... كالثيَّات
تُر�ُضها �ضبايا احلَبق.

الأنُه ال ُيحلُِّق فوَق الغيم
كالطيِّبنَي يف كرنفاِل احلتوف

ُيحزُنني احلماُم االأبي�س
اأح�َضُبُه راياِت الهزمية

انحناَءَة ال�ضعيف اأماَم الطاغية.
واحلماَم  االأ�ضود..  احلماَم  اأُحبُّ 

االأزرق
والفرا�ضَة التي ال تنتحر

اأحبُّ الندى.. كاجلمر
والن�ضمَة العا�ضقِة..

ليت للن�ضمِة خمالباً..
عن جلدَي الثاين

ق�ضرُت الباروَد البلدي/ رميُت خطايا 

جلدي الثاين
ال�ضيادين

بني كفّي هاتني
اأ�ضكْنُت الفاقديَن تفاَح ُقلوبهم

على �ضدري املثخن باملواويل
نق�ضُت خيول املراثي

وتلوُت.. ثَم تلوت 
تعاويَذ االإثِم اجلوري.

بَّ يف جدول العناِق �ضوتي �ضُ
يف خابية الع�ضِق

عتِّْق جفنَي املخمور
قوا اجلدران ال ت�ضدِّ
فاأ�ضواُتكم تغاريد..

قال الع�ضفور:
اأيقْظ زنابَق احلبِّ يف مطارحي

تغريدُة البلبل... تكوُن اأجمل
لوُن ال�ضحكِة... ي�ضرُي اأبهى

اأيقِظ الرنج�َس
نكهَة القهوِة على �ضرفِة الفريوز

يا ُربًى.. بالثلج تكللي
يا قلبَي املنذور..
بال�ضالم تكلَّْل...

رور
د �ش

حمم
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ل حت�سب نف�سك و�أنت تنظر جيدً� �ىل ما يدور حولك �ل هذ� �لكائن �ملطارد من �سبح مرتب�ض ميكن ��ستنباطه من �ل�ساعات 
و�لأقاويل، فت�سبح �ملطلوب رقم و�حد �أمام ما يجري، وهذ� مرده �ىل �ل�ست�سهال يف حتميلك كل ما يح�سل عند �لعرب من �ألفه �ىل 
يائه، لأنك �جلهة �ملنا�سبة لألبا�سك �لتهم، وهذ� يعود �ىل �أنه ل يوجد مرجعية معتربة تت�سدى لأي �عتد�ء ج�سدي �و معنوي ميكن 
�ن تتعر�ض له �عتبارً� من �سبح �ل�سيار�ت �ملفخخة و�سوًل �ىل �ملفاهيم و�لقيم وعمليات �لفرز �ملذهبي و�لقلق �حلا�سلة يف �حلي 
و�ملنطقة و�ل�سارع على كامل �لرت�ب �لعربي من �ملحيط �ىل �خلليج، وهي عملية �حت�سار جماعي مل توقفها �خلطب ول �لت�سريحات 
ول �لتحليالت ولن توقفها ما د�م �ملناخ يوحي بالتوتر�ت ويتلذذ بالدم �ملر�ق و�لنق�سامات. كل �سيء يحت�سر، حاجز حزبي هنا، 

حاجز �أمني هناك، �سوؤ�ل عن �لهوية و�ل�سالح ومكان �لقامة و�ل�سكن وغريها من �ل�سئلة �ل�سخيفة �لتي ل معنى لها.
 مت�سي يف �ل�سارع، يحدق �ملارة �لقالئل يف ما حولهم، ل يعرفون من �أين تاأتيهم �ل�سربة؟ هم �سامتون �ىل �أبعد �حلدود، 
رمبا يختفون بعد قليل من �سربة �سيارة مفخخة، �أو �سربة قنا�ض غادر، �أو �سربة ذّبيح يقطع ر�أ�سًا وهو يغرد، �أو �سربة 
�أمريكية، �أو �سربة �ساروخ كيماوي، �خلوف يحا�سر خطو�تهم، �ملوت يحّول �سحاياه �ىل جثث مقرقدة، تتنا�سل �لأرو�ح 
وتنزلق يف عامل يفنى �سيئًا ف�سيئًا، و�لعامل تائه يف تفا�سيل تزد�د وح�سية من يوم لآخر، مل يبق ز�وية يف �لوطن �لعربي �إل 
و�أ�سبحت خميفة! يف �ل�سام، وبريوت، وبغد�د، وتون�ض، و�لقاهرة، وليبيا، و�ليمن، و�ل�سود�ن، وفل�سطني، وكل وطن بحجم 
بطاقة بريد، يتكرر �مل�سهد يف �أوطان ل تعرف مفرد�ت ن�سيدها �لوطني، ول �أعد�د قتالها، �أوطان مدفونة يف �لظل و�لفقر 
و�لتهمي�ض و�لياأ�ض وقلة �لأمل، مطعونة ب�سكلها وحدودها وكر�متها وربيعها ونظامها، قلوب مالأى بالثار�ت و�لختالفات، 
قتلى حتت �لردم وجو�نب �لطرقات ل جتد من يو�ريها يف �لرثى.  �لعنف م�ستيقظ كالوح�ض، مل تعد �لهد�ف �سيئًا مما 
يدور فينا، بل ما يدور بنا، مل تعد �لعد�وة و�خلالفات تعبريً� عن �حلرية و�لدميقر�طية يف بالد �لُعْرِب، �إذ ما نفع �أن تكون 
حرً� ودميقر�طيًا و�جلهل يغزوك من �لد�خل؛ �إذ ما نفع �أن تكون منت�سرً� ولي�ض لك �أهل وجمتمع ووطن، وما نفع �أن تكون 
حاكمًا ومل يعد هناك �أر�ٌض و�سعٌب وبلد، �أ�سكال �لعنف �أكرث من �أ�سكال �لتعبري �لكلي و�جلزئي و�لن�سبي، و�قع م�ستعل يحرق 
�جلغر�فيا ويهجر �أهلها ويدمر روحها، �أح�سا�ض باخلر�ب د�خل �لنفو�ض، مظاهر مقرفة لرجال فقدو� عقلهم وما�سيهم 
�لذين  هوؤلء  �ىل  �أنظر  �ملرعبة،  باأطو�ره  يلعلع  �ل�سالح  وموؤملة،  جمهولة  �أ�سبحت  ق�سية  با�سم  و�أحالمهم  وم�ستقبلهم 
"�لربيع �لعربي"  �آخر، ماذ� ي�سفع لثور�ت  �أي  يتم�سكون باحلق و�ل�سيادة و�لكفر و�لزدو�جية و�لنف�سام وحطام �لآخر، 
وحلكام �ل�سلطة، حطام �لروح و�لخالق وحطام �لب�سر و�حلجر و�ل�سجر و�لطفولة و�لن�سانية و�لبالد، �إذ� مل يبادرو� "�ىل 
�ملال و�لدين  بالفحولة و�لبط�ض و�سطوة  �لعقل و�ملنطق و�ملقد�سات و�ملحرمات، مت�سحلني  �إنهم يقتلون  �ل�سجعان"،  حو�ر 
�ملر�ق و�مل�سري و�سور  و�لدم  و�مل�سردين  �لنازحني  �لآخر، متنا�سني  و�لرو��سب، متعامني عن �لذلل، خمدوعني بهزمية 
�لقتلى ونزيف �لقلوب وتقطيع �لو�سال و�لطر�ف و�جلوع و�لرتحيل و�لرتميل و�لعر�ء وموت �لبناء و�لحباب، ماذ� بقي 
غري �خلو�ء و�نعد�م �ملعنى و�لكره و�لرعب وعدم �ل�سعور بالذنب مهما �رُتِكب من فظاعات. �لتحري�ض �ملذهبي و�لطائفي 
يعلو ول يعلى عليه، �جلميع حما�سر بالفجيعة و�ملهانة وهدر �لكر�مة، �حلرب من �أول طفل �ىل �آخر طفل، �حلرب من �أول 
بلد �ىل �آخر وطن، ��سر�ر على �ملو�جهة حتى �آخر نف�ض، �لغرق يف متاهة �لقهر و�لو�ساو�ض ورد�ت �لفعل �لغبية، ل �سوت 
يعلو على �سوت �ل�سالح و�سجيج �لذبح، ت�سخرٌي لالنت�سار�ت و�ملعارك و�لذ�كرة ل�ستخد�م �لبندقية �أكرث و�أكرث يف معارك 
�سد �أبناء �لوطن �لو�حد، تنامي لغة �لتكفري و�لجر�م، �سد�مات بربرية �ساحاتها �لحياء و�لبيوت ودور �لعبادة، �لعنف 
�لقهقهات  �لل�سان ويف  ولغة  �لوجوه  و�لأذهان وق�سمات  �لعقول  �لتفكري ويف  �لعنف يف  �أبهى قو�مي�سه دفعة و�حدة،  يقدم 
و�لعمود �لفقري و�لألفاظ. مل ي�سبق �أن ظهر مثل هذ� �لعنف يف �أي جمتمع من �ملجتمعات، كلكم م�ستبدون، كلكم �سجانون، 
كلكم جاّلدون، كلكم جمرمون. �إننا نعي�ض تاريخ �سقوطنا، �لعو��سف تاأكلنا ونحن بال قر�ر وبال دول وبال وجود، و�أخريً� من 

�سيحكم ماذ�؟ وقد �أ�سحت �لمة يف �أ�سفل �لغيب، بينما قمامات �ملدن يف كل مكان.

حـاجـز اأمنـي.. توقـف

حممد �ضعيد
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هناك بع�س التقييد على حرية التعبري، ولكنني اأحُمار�س قناعاتي الأن 
ل مراآة للمجتمع الفنان ملك النا�س، وهو يوؤدي دورًا على امل�شرح الذي ميثِّ

اأحمـد �شـالح : 

فنان موهوب متثياًل واإخراجًا، جذبه 
امل�شرح يف ال�شغر فلم ُيلِف نف�شه اإل وقد 
تعلَّق به، ومل يعد يقدر على مبارحته. 
يرى يف امل�شرح مراآًة للمجتمع، ويداأب 
على نقل ما اأمكنه من �شور واقعية مت�س 
الإن�شانية. اأداوؤه لغة جميلة، وحروفه 
وتر يعزف ماأ�شاة اأمة نا�شلت يف �شبيل 
كني  العي�س بكرامة. ولأنه من املتم�شِّ
مبقولة اإذا اأردت اأن تعرف مدى ثقافة 
وح�شارة �شعب من ال�شعوب انظر 
مل�شارحه، فهو ل يتوانى عن بذل جل 
اهتمامه لإغناء اأعماله فنًا واإبداعًا. 
ل امل�شرحي ع�شو  اإنه املخرج واملمثِّ
الهيئة الإدارية لالتاد العام للفنانني 
الفل�شطينيني ع�شو نقابة الفنانني 
اللبنانيني اأحمد �شالح.

حوار: ولء ر�شيد

لالأ�شف فالعدو ال�شهيوين اأدرك 
قيمة امل�شرح قبل اأن ندركها 
نحن، بدليل اأنه قام بحرق 
امل�شارح واملكتبات عام 1948 لدى 
احتالله فل�شطني، والأمر نف�شه 
اأثناء اجتياحه للبنان
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*من املعلوم اأنك �شغفَت بالتمثيل منذ ال�شغر، 
فهل لك اأن تخربنا كيف اكت�شفت هذه املوهبة 
ل �شغفك بالتمثيل لرغبة يف  لديك، وكي توُّ

الإخراج؟
�أ�سغل  وكنت  م�سى،  فيما  �سعبة  طفولة  ع�سُت 
كان  ما  وهو  �ل�سخ�سيات،  بتقليد  نف�سي 
ي�ستهويني �إىل �أبعد �حلدود، وخا�سًة تقليد بع�ض 
�ل�سخ�سيات من �مل�سل�سالت �لتلفزيونية �ملعروفة، 
�أو بع�ض كبار �ل�سن ممن حويل. وكنت �أ�سعُر �أن 
بد�خلي �سيئًا يدفعني دفعًا ملمار�سة هذه �لهو�ية. 
تقيم  "��سبيليا"  �سينما  كانت  �لثمانينيات،  ويف 
ومتثيل  غناء  من  للمو�هب  عر�سًا  �سبت  يوم  كل 
�لفقر�ت  من  �لعديد  د�ئمًا  م  �أقدِّ وكنُت  وغريه، 
مثَّلت  م�سرحية  �أول  ا  �أمَّ فل�سطني.  عن  وخا�سًة 
 ،1988 عام  ويف  �حللوة.  عني  يف  فكانت  فيها، 
�لتحقت بامل�سرح �لقومي �لفل�سطيني حيُث در�ست 
فن �مل�سرح، وهكذ� �كت�سبت �لكثري من �ملعارف. 
ولكنني  ل من خميم لآخر،  �أتنقَّ بد�أت  وبعد ذلك 
و�خلامات  �ملو�هب  من  �لعديد  وجود  لحظت 
�جلميلة يف �ملخيمات �لتي حتتاج فقط �هتمامًا. 
موهبتي  �سقل  على  للعمل  �أكرث  عت  ت�سجَّ وهكذ� 
�أن  �إىل  �لتنويه  يف جمال �مل�سرح. وهنا ل بدَّ من 
�أن  �لإن�سان  على  ولكن  تكفي،  ل  وحدها  �ملوهبة 
�ملعارف  من  باملزيد  و�إغنائها  �سقلها  على  يعمل 

من خالل �ملمار�سة و�ملطالعة.
الفنية  الأعمال  من  العديد  ر�شيدك  *يف 
الأعمال  هذه  اأبرز  هي  فما  امل�شرحية، 

وامل�شاركات التي تعتز بها؟
"مو�طن  م�سرحية  يف  متثيلي  �أعمايل  �أبرز  من 
بتمثيل  قمت  فرن�سية  م�سرحية  ويف  عمومي"، 
قرية   40 يف  عر�سها  متَّ  حيُث  فيها،  فل�سطني 
�لأرجو�ين،  �مل�سرح  على  وذلك  فرن�سية  ومدينة 
وهي تدور حول دمج �لثقافات بني �لغرب و�ل�سرق 
كافة  من  ممثلون  فيها  �سارك  وقد  و�لو�سط، 
لبنان  مثل  وحروب  نز�عات  ت�سهد  �لتي  �ملناطق 
�ل�سينما مثَّلت يف  و�ريرتيا وغريها. وعلى �سعيد 
�لنجاة"  "طريق  هما  �إير�ين  �إخر�ج  من  فيلَمني 
و"كناري"، �إ�سافًة �إىل متثيلي يف م�سل�سل �لعائدون 
بجز�أَيه، وم�سرحية "على كف عفريت" �لتي كانت 
من �إخر�جي ومتثيلي وتروي ماأ�ساة �ملخيم بجر�أة، 
وم�سرحيَتي "عر�ض �لن�سر" و"تعو� �سوفو�" وهما 

من �إخر�جي، �إ�سافًة �إىل "�إيل �إ�ستحو� ماتو�" من 
متثيلي و�إخر�جي، و"�ل�سر �ملدفون".

لالأطفال  دمى  م�سرح  �أقيم  بد�أت  فعندما  وللعلم 
يف  بذلك  يقوم  فل�سطيني  �أول  كنت   2006 عام 
توعوية  م�سرحية  م�سرحياتي  �أوىل  وكانت  لبنان، 
كافة  يف  عر�سها  ومتَّ  �لعنقودية،  �لقنابل  حول 
�لقرى �للبنانية، هذ� �إ�سافًة �إىل عدة م�سرحيات 
�أخرى منها "جحا" و"عازف �لغيتار"، و"�لأ�ستاذ 

ك�سكول". 
*هل من اأعمال جديدة �شارفت على اإنهائها؟

هناك ثالثة �أعمال م�سرحية، جميعها من تاأليف 
م�سرحية  وهي  �سرور،  حممد  و�لكاتب  �ل�ساعر 
"كلو منك" وهي مونودر�ما، تندرج حتت ت�سنيف 
�لقمح" وهي  "حبة  و�لثانية  �ل�سود�ء.  �لكوميديا 
ولكنها  �سود�ء،  وكوميديا  مونودر�ما  بدورها 
ا  �أمَّ �لرجل.  نظر  وجهة  من  �ملر�أة  عن  ث  تتحدَّ
من  �أطفال  دمى  م�سرحية  فهي  �لثالثة  �مل�سرحية 

�إخر�جي و�إعد�دي. 
كذلك ف�ساأفتتح قريبًا مركزً� فنيًا م�ستقاًل للفنون 
�مل�سرحية وذلك مبجهود خا�ض مني، وهذ� �ملركز 
�لفئات  جانب  �إىل  بالأطفال  رئي�سي  ب�سكل  ُيعنى 

�لعمرية �لأخرى.
*ما الذي دفع بك لختيار الفن امل�شرحي من 
اأم  التمثيل  ل  تف�شِّ واأيهما  الفنون،  كافة  بني 

الإخراج؟ 
ق�سيتنا  يخدم  �مل�سرحي  �لفن  لأن  �خرتته 
جميع  يتكلَّم  لكونه  خا�ض  ب�سكل  كفل�سطينيني 
لغات �لعامل، ويخاطب �لعقل و�لقلب يف �آن و�حد. 
�مل�سرح  قيمة  �أدرك  �ل�سهيوين  فالعدو  ولالأ�سف 
قبل �أن ندركها نحن، بدليل �أنه قام بحرق �مل�سارح 
فل�سطني،  �حتالله  لدى   1948 عام  و�ملكتبات 

و�لأمر نف�سه �أثناء �جتياحه للبنان. 
قناعاتي  �أمار�ض  �مل�سرح  خالل  فمن  كذلك 
وحريتي، وهذه نقطة ل بدَّ من �لإ�سارة �إليها، لأن 
�إبد�عه. من جهة  فقد  �فتقد حلريته  �إذ�  �لفنان 
�ملبا�سرة  �لفعل  ردة  روؤية  يتيح يل  فامل�سرح  ثانية 

ر �إل يف �مل�سرح. للجمهور وهذ� ما ل يتوفَّ
ل  �أف�سِّ فاأنا  �ل�سوؤ�ل  من  �لثاين  لل�سق  وبالن�سبة 
حيُث  �ل�سود�ءـ  �لكوميديا  يف  �سيما  ول  �لتمثيل 
و�حد، من  �آن  �مل�ساهد يف  ولذع  �إ�سحاك  ميكننا 
�ملبا�سر  �مل�سرح  لأن  و�لرتكيب،  �لإ�سقاط  خالل 

يفتقد لالإبد�ع.
ل العمل مع الأطفال اأم العمل يف  *اأيهما تف�شِّ

م�شرح الكبار؟
يكون  حني  وحتديدً�  �لأطفال  م�سرح  ل  �أُف�سِّ
بيئيًا،  �أو  تربويًا  هادفًا  �مل�سرحيات  هذه  م�سمون 
م ر�سالة  حيُث �أنه ل قيمة لأي عمل فني ما مل ُيقدِّ

هادفة.
كفنان  و�جهتك  �لتي  �ل�سعوبات  �أبرز  هي  *ما 

فل�سطيني خا�سًة كونك تعمل يف جمال �مل�سرح؟
�أننا  حيُث  �لإنتاج،  يف  �ض  تتلخَّ �ل�سعوبات  �أهم 

و�ملو�رد  لالإمكانيات  �متالكنا  عدم  رغم  نقوم 
و�لدعم �لكايف، بالإنتاج وحتقيق �لجناز�ت.

من ناحية �أخرى، فهناك بع�ض �لتقييد على حرية 
�لتعبري، ولكنني �أُمار�ض قناعاتي لأن �لفنان ملك 
ميثِّل  �لذي  �مل�سرح  على  دورً�  يوؤدي  وهو  �لنا�ض، 

مر�آة للمجتمع.
*هل من كلمة اأخرية ترغب يف توجيهها؟

وبالفن  �لفل�سطيني  بالفنان  �لهتمام  �أمتنى 
ولكنه  فنًا  ياأكل  ل  فالفنان  حتديدً�،  �مل�سرحي 
ياأكل خبزً�. وهذ� �لهتمام يجب �أن ميتد لي�سمل 
�ل�سعيد �لإعالمي �أي�سًا، لكي يتم �لدفع بالفنانني 
لالأمام ل �إعادتهم خطو�ت للخلف. كذلك �أ�سكر 
�لفنانني  جانب  و�إىل  جانبي  �إىل  وقف  من  جميع 

�لفل�سطينيني وجميع �ملهتمني بالفن و�لفنانني. 
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�خُتِتمت مباريات دورة كاأ�ض �ل�سهيد عبد �لرحمن خليل جمعة باملبار�ة �لنهائية 
ملعب  �أر�ض  على  �حللوة  عني  �لنه�سة  ونادي  �حللوة  عني  �لأن�سار  نادي  بني 
كل  برعاية  �لدورة  كانت  حيُث  �حللوة،  عني  مبخيم  �لوزير  جهاد  �أبو  �ل�سهيد 
�ل�سباب  �سر مكتب  و�أمني  �لدكتور حممد د�وود،  لبنان  �إقليم  قيادة  من ع�سو 
�حللوة  عني  �لنه�سة  نادي  ورئي�ض  بركة،  تي�سري  �سيد�  منطقة  يف  و�لريا�سة 
نادي  �سر  و�أمني  ورد،  عدنان  �لنه�سة  نادي  �سر  و�أمني  بقاعي،  زياد  �لتاجر  
منطقة  �أندية  روؤ�ساء  من  وعدد  �ل�سهيد،  �آل  وبح�سور  جاد،  حممود  �لأن�سار 

�سيد� وجمهور غفري من حمبي �للعبة .
ركالت  �إىل  �ملبار�ة  فانتقلت   ،0-0 �ل�سلبي  بالتعادل  �ملبار�ة  �نتهت  وقد  هذ� 
�لرتجيح، ليفوز نادي �لأن�سار بنتيجة 5-4، هذ� وقد كان حكم �ملبار�ة و�سام 

عبد �لر�زق. 
لكبنت  �لثاين  �ملركز  كاأ�ض  بت�سليم  وبقاعي  بركة  قام  �ملبار�ة،  �نتهاء  وبعد 
نادي  لكبنت  �لأول  �ملركز  كاأ�ض  وبقاعي  د�وود  �لدكتور  و�سلَّم كل من  �لنه�سة، 
�لأن�سار هيثم �حلالق، يف حني �سلَّم �أمني �سر نادي �لنه�سة عدنان ورد درعًا 
تكرميية �ىل �حلكام و�سام عبد �لر�زق، وجهاد موعد، وفوؤ�د عثمان، و�سامر 

�ل�سيِّد.

�أُقيمت على ملعب �سور �لبلدي مبار�ة كرة قدم بني 
منتخب خميمات �سور وفريق بلدية �سور، بح�سور 
�ل�سباب  م�سوؤول  "فتح"  حركة  �إقليم  قيادة  ع�سو 
بلدية  ورئي�ض  زيد�ين،  �أحمد  �أبو  �للو�ء  و�لريا�سة 
�سور �ملهند�ض ح�سن دبوق، وعدد من �أع�ساء �ملجل�ض 

�لبلدي يف �سور، وفعاليات وح�سد من �جلماهري.
د  �سدَّ للمهند�ض دبوق  كلمة  �ملبار�ة كانت  بدء  وقبل 
بني  �لأخّوة  �أو��سر  توطيد  �سرورة  على  خاللها 
هذه  �أن  �إىل  لفتًا  و�لفل�سطيني  �للبناين  �ل�سعَبني 
�أخوة  بني  و�إمنا  فريَقني،  بني  "لي�ست  هي  �ملبار�ة 

للعامل  ليقولو�  وخارجه،  �مللعب  د�خل  يوميًا  يلتقون 
كل  من  �أقوى  �لفل�سطينية  �للبنانية  �لعالقة  �أن 

�لتحديات".
هذ�  �أن  فيها  �عترب  كلمة  زيد�ين  �للو�ء  و�ألقى 
هذه  بني  و�لثقة  �لود  معامل  د  ويجدِّ د  "يج�سِّ �للقاء 
�ملدينة �لتي �سمدت يف وجه كل �لأنو�ء و�لأعا�سري 
�لحت�سان  �سرف  لها  كان  �لتي  �ملخيمات  وبني 
هذ�  "�أمام  و�أ�ساف:  �لآن"،  وحتى   48 �لعام  منذ 
جغر�فيا  �أن  و�أهله  للجنوب  نقول  ف  �مل�سرِّ �مل�سهد 
�ملخيمات �ملوؤقتة و�سعبها �لفل�سطيني مل ولن يكونو� 
�إل �حلر��ض �لأوفياء لأمنكم و�أمانكم و��ستقر�ركم، 
نحفظ مقاومتكم ورمزية جي�سكم �لوطني و�سنبقى 
�أن مين  و�إىل  �للحظة  �لويف لكم على مد�ر  �لظهري 
�لقد��سة  لوطن  �نتظارها  طال  بعودة  علينا  �هلل 

فل�سطني".
حما�سية  �أجو�ء  يف  �ملبار�ة  �نطلقت  ذلك  بعد 
وريا�سية و�نتهت بفوز بلدية �سور. ويف �خلتام �سلَّم 
بلدية  فريق  قائد  �إىل  �ملبار�ة  كاأ�ض  زيد�ين  �للو�ء 

�سور �ملفّو�ض �سادي جندي.

االأن�شار عني احللوة
 بطل دورة كاأ�س ال�شهيد جمعة لكرة القدم

بلدية �شور تفوز على منتخب خميمات �شور القدامى يف مباراة ودية



71

�سرب�  جمزرة  على  عامًا   31 مرور  مبنا�سبة 
و�ساتيال، �أُقيمت فعاليات ريا�سية �إحياًء للمنا�سبة. 
مت جمعية �جلليل �لتنموية مباريات كرة قدم  فنظَّ
بني فريَقي �جلليل �لر�سيدية و�جلليل �لب�ض على 
�لأربعاء  �لب�ض  خميم  يف  �ل�سجرة  مدر�سة  ملعب 

.2013/9/4
مت �ملباريات على ثالث فئات عمرية هي  وقد ُق�سِّ
مو�ليد 2001، ومو�ليد عام 2000، ومو�ليد 1999، 
�سفوف  يف  مو�هب  وبروز  �لعايل  بالأد�ء  ومتيَّزت 

�لفريَقني.
�ل�سباب  مكتب  "فتح"-  حركة  مت  نظَّ بدورها، 
�ل�سعبة  و�لأندية �حلركية يف  و�لريا�سة يف بريوت 
عنو�ن  حملت  �لقدم  كرة  يف  دورة  �لرئي�سية 
على  وذلك  و�ساتيال"،  �سرب�  جمزرة  "�سهد�ء 

مالعب ق�سق�ض- �حلر�ض.
�لأحد  يوم  �لنهائية  �ملبار�ة  �أُقيمت  وقد 
و�ملهد  �لريا�سي  جباليا  نادَيي  بني   2013/9/22
�لريا�سي، بح�سور قن�سل دولة فل�سطني يف لبنان 
يف  و�لريا�سة  �ل�سباب  وم�سوؤول  من�سور،  رمزي 
�ل�سعبة �لرئي�سية جمال هند�وي، وح�سد من حمبي 
 2-3 �لنتيجة  جاءت  حيُث  �لقدم،  كرة  وم�سجعي 

ل�سالح نادي جباليا. 
وبعد �نتهاء �ملبار�ة،  قام �أمني �سر مكتب �ل�سباب 
كاأ�ض  بت�سليم  خليل  جمال  بريوت  يف  و�لريا�سة 

�لدورة للفريق �لر�بح.

فعاليات ريا�شية مبنا�شبة ذكرى �شربا و�شاتيال

االأخوة �شيدا بطل كاأ�س ال�شهيد اإبراهيم احلاج لكرة القدم
�أقام نادي �لأخوة �سيد� مبار�ًة وديًة يف كرة �لقدم تكرميًا لروح �ل�سهيد �إبر�هيم �حلاج 
علي بني نادي �لإخوة �سيد� ونادي �ل�سالم كفر�سوبا، وذلك على ملعب جممع �حلريري يف 
�لقياعة ب�سيد� �جلمعة 2013/8/16، بح�سور �أمني �سر نادي �لأخوة بالل �لعلي، و�أمني 

�سر نادي �لأن�سار عني �حللوة حممود جاد، ومدرب �لإخوة �لكابنت و�سام ح�سني. 
على   2-4 بنتيجة  �لأخوة  نادي  بفوز  �لعلي،  بالل  حكمها  كان  �لتي  �ملبار�ة  �نتهت  وقد 

�ل�سالم، حيُث كان �أف�سل لعب باملبار�ة �سالح �حلاج جنل �ل�سهيد �إبر�هيم �حلاج .
�أحمد  �ل�سالم  نادي  رئي�ض  لنائب  �لثاين  �ملركز  كاأ�ض  �لعلي  �سلَّم  �ملبار�ة،  �نتهاء  وبعد 
فروخ، و�سلَّم �أمني �سر نادي �لأن�سار حممود جاد كاأ�ض �ملركز �لأول لنجلي �ل�سهيد �سالح 
�حلاج وو�سيم �حلاج وللمغرتبني لعبي نادي �لأخوة يف �خلارج قا�سم مرعي، و�لدكتور 

نا�سر، حماد و�سالح �حلاج .
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جدول  ونهاية  مداولته  ختام  ويف 
البيان  املجل�س  اأ�شدر  اأعماله، 

اخلتامي التايل:
�أع�ساء  ناق�ض  ال�شيا�شي:  ال�شاأن  اأوًل- 
�ل�ساأن  كاملة  جل�سة  مد�ر  وعلى  �ملجل�ض 
�ملفاو�سات،  ��ستئناف  وم�سببات  �ل�سيا�سي 
�لذهاب  من  �لأع�ساء  موقف  تباين  حيث 
�أن  على  �أع�سائه  و�إجماع  للمفاو�سات 
لكنها  �لنتائج،  م�سمونة  غري  �ملفاو�سات 
لجناز  لها  �للجوء  ميكن  رئي�سية  و�سيلة 
على  �لتاأكيد  مع  �ملحتلة،  �ل�سعوب  حقوق 
�أهمية و�سرورة �ل�ستعد�د لكافة �لحتمالت 
مبا يف ذلك ف�سلها، وخل�ض �ملجل�ض ملا يلي:

�ملفاو�سات  ��ستئناف  بني  �ملجل�ض  يفرق 
كون  وبني  و�ملعاهد�ت،  و�لتفاقات 
عن  �لتنازل  حال  باأي  يعني  ل  ��ستئنافها 
�ملجل�ض  يتفهم  و�إذ  �لوطنية،  �حلقوق 
دويل  �إقر�ر  مع  �ملفاو�سات  ��ستئناف 
لأر��سي 1967 بو�سفها حمتلة وعليها تن�ساأ 
�لقد�ض،  وعا�سمتها  �لفل�سطينية  �لدولة 
مدة  وحتديد  �ل�ستيطان،  �سرعية  وعدم 
وم�ساركة  وبرعاية  �أ�سهر،  بت�سعة  �لتفاو�ض 
�أن  د  يوؤكِّ فاإنه  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
هي  �لوطنية  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حقوق 
بو�سلة �لقيادة و�ملفاو�ض �لفل�سطيني، وهي 

ثابتة وغري قابلة للت�سرف. 
ب �ملجل�ض باجلهد �لذي �أُجِنز لتحقيق  ويرحِّ
�إطالق �سر�ح �أ�سرى ما قبل �أو�سلو، و�لطلب 
�لأ�سرى  بقية  عن  �لإفر�ج  على  بالرتكيز 
�حلركة  قادة  �ملقدمة  ويف  ومنا�سلينا 
�لربغوثي  مرو�ن  �ملنا�سل  و�لأخ  �لوطنية 
و�لأخ  فتح،  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�سو 
�أحمد  و�لرفيق  �ل�سوبكي،  فوؤ�د  �ملنا�سل 
�ل�سعبية  للجبهة  �لعام  �لأمني  �سعد�ت، 

لتحرير فل�سطني.
رف�ض  جديد  من  د  يوؤكِّ �لثوري  �ملجل�ض  �إن 
موؤقتة،  �أو  �نتقالية  حلول  لأي  كليا  فتح 
�أو دولة  ومنها �لدولة ذ�ت �حلدود �ملوؤقتة، 
�سيناء  �أر��سي  ح�ساب  على  عة  �ملو�سَّ غزة 
نحو  على  حما�ض  حركة  ويدعو  �مل�سرية، 

خا�ض لإعالن رف�سها لذلك.
�لحتالل  �سلوك  �أن  �لثوري  �ملجل�ض  د  ويوؤكِّ
�لتفاو�سي، يبقى ب�سكل رئي�سي يف �مليد�ن، 
و�ل�ستيطان،  و�لعتقالت  �لغتيالت  عرب 
و�لت�سييق  �لت�سعيد  �أ�سكال  كل  و��ستخد�م 
�ملفاو�سات  م�سار  للتاأثري على  �سعبنا،  على 
و�أهمية  �سرورة  يعزز  وهو  ونتائجها، 
وت�سعيد  �لوطنية  و�جلهوزية  �ل�ستعد�د 

�ملقاومة �ل�سعبية.
تقديره  عن  �لثوري  �ملجل�ض  يعربِّ  وهنا 
�ل�سعبية وكل �مل�ساركني  و�عتز�زه باملقاومة 
د�ئرة  وتو�سيع  تعميمها  �أهمية  د  ويوؤكِّ بها، 
بدياًل  لي�ست  فاملفاو�سات  بها،  �مل�ساركة 
يعترب  كما  فيه.  ر  وتوؤثِّ به  تتاأثر  بل  للن�سال 
من  �ل�سيا�سي  و�ملوقف  �لر�أي  حرية  �أن 
دة  �ملفاو�سات حق مكفول للمعار�سة كما �ملوؤيِّ
للمفاو�ض  �إ�سرت�تيجيًا  عمقًا  ل  وي�سكِّ لها، 
�لطريقة  �ملجل�ض  ُيحيي  و�إذ  �لفل�سطيني، 
و�حل�ساري  و�لأخالقي  �لوطني  و�ل�سلوك 
مع  �لفل�سطينية  �ل�سرطة  به  تتعامل  �لذي 
�أي جتمع �سد �ملفاو�سات، �مل�ستند للقانون 
�لأ�سا�سي وكفالة حرية �لر�أي و�لتجمع، فاإنه 
و� عن موقفهم �لوطني  ُيحيي كل �لذين عربَّ
وُيدين  للمفاو�سات،  �لر�ف�ض  �حلري�ض 
ب�سدة كل فعل �سلبي �أو �سلوكي، �سّوه �سورة 
ويدعو  ودوره،  ومكانته  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
ل م�سوؤولياتهم  منِظمي �أي �حتجاج �إىل حتمُّ
�لوطنية و�لأخالقية، ونبذ �أي �سلوك م�سني 

مبا فيها �لألفاظ �لنابية و�ل�سوقية.
يعترب �ملجل�ض �أن �ل�ستفتاء �ل�سعبي على �أي 
�لقيادة �لفل�سطينية هو  �لتز�م  �تفاق، وفق 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �أبناء  لكل  مكفول  حق 
يف  �لقر�ر  يف  للم�ساركة  وقو�ه،  بف�سائله 
م�سري �لق�سية �لوطنية و�ل�سعب �لفل�سطيني 

و�لظلم �لتاريخي �لذي وقع عليه وما ز�ل.
و�لد�عمة  دة  �ملوؤيِّ �ملو�قف  �ملجل�ض  ُيحيي 
�لفل�سطيني  لل�سعب  �لأوروبي  �لإحتاد  من 
د على تقديره �لعايل  وق�ساياه �لعادلة، ويوؤكِّ
و�مل�ستوطنات،  بال�ستيطان  �ملتعلق  لقر�ره 
�لتوجه،  تعميم هذ�  �إىل  �لعامل  ويدعو دول 
تهويد  تغوله وحماولته  عن  �لحتالل  لثني 

�لقد�ض و�ل�سفة.
فل�سطني  ع�سوية  �أن  �لثوري  �ملجل�ض  د  يوؤكِّ
و�لتابعة  �ملختلفة  �لدولية  �ملنظمات  يف 
ويدعو  مكفوًل،  حقًا  باتت  �ملتحدة،  لالأمم 
�ملبا�سرة  �إىل  �لخت�سا�ض  وجهات  �لقيادة 

يف �لتقدم بطلبات ع�سوية تلك �ملنظمات.
د �ملجل�ض �لثوري  ثانيا- ال�شاأن العربي: جدَّ
بالوقوف  و�لقا�سي  �لثابت  �حلركة  موقف 
وت�سجيع  وق�ساياها،  �لعربية  �لأمة  قلب  يف 
ل  �لتكفُّ و�أبنائها، عرب  �لأمة  حترير طاقات 
كر�مة  و�سمان  و�حلقوق  باإ�ساعة �حلريات 
لبناء  �إبد�عاته  وحتفيز  �لعربي  �لإن�سان 
م�ستقبل �أف�سل لالأمة و�لإ�سهام يف �حل�سارة 
�لإن�سانية. ويف هذ� �لإطار فاإن �ملجل�ض يقف 
�إىل جانب �إر�دة �ل�سعوب يف كل ُقطٍر عربي 
على  �ملحافظة  مع  لالأمة'  �لأ�سا�سي  ن  '�ملكوِّ
تق�سيم  �أي  ورف�ض  �لعربية  �لوطنية  �لدولة 
�أو �لزج بها يف حروب  �أو تفتيت لأي منها، 

د على ما يلي: �أهلية. ويوؤكِّ
من  جتلَّت  قد  �مل�سري  �ل�سعب  �إر�دة  �إن 
يف  تاريخي  ب�سري  جتمع  �أ�سخم  يف  جديد 

املجل�س الثوري:
احلقوق الوطنية بو�شلة القيادة وهي ثابتة وغري قابلة للت�شرف

"ال�شهداء القادة"، وذلك يف املقر الرئا�شي  "فتح" دورته العادية الثانية ع�شرة، دورة  عقد املجل�س الثوري حلركة 
باملقاطعة مبدينة رام اهلل يوم اخلمي�س 2013/9/6.
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ثورة 30 حزير�ن، وعرّب جي�سه عن دوره �لوطني 
يثق  �لثوري  و�ملجل�ض  �أمان،  ك�سمام  و�لقومي 
على  �مل�سري  �ل�سيا�سي  �ملجتمع  مكونات  بقدرة 
من  ميكن  مبا  �مل�ستقبل  خارطة  لتنفيذ  �حلو�ر 
�مل�سريني  �إر�دة  ميثل  دميقر�طي  نظام  بناء 
تدخل  �أي  دون  �ملنطقة،  م�ستقبل  يف  ر  ويوؤثِّ
خارجي، ويدين كل �أ�سكال �لعنف، ويدعو حركة 
�مل�سري  �ل�ساأن  يف  تدخالتها  لوقف  "حما�ض" 
�لو�سع  يف  �لفل�سطيني  بال�سعب  �لزج  وعدم 
�لد�خلي للدول �لعربية على خلفية �لولء حلركة 

�لإخو�ن �مل�سلمني.
�إىل  �سربة  �أي  توجيه  �لثوري  �ملجل�ض  يرف�ض 
ويقف  حتلها،  ولن  �أزمتها  �ستعّمق  لأنها  �سورية 
�لعظيم،  و�سعبها  �لوطن  �سورية  جانب  �إىل 
كان  �أي  �لكيماوي من  �ل�سالح  ��ستخد�م  ويدين 
ويف �أي مكان، ويدعو �إىل ت�سجيع وت�سريع �حلل 
�ل�سيا�سي �ل�سلمي ويوؤيده على ما �سو�ه، �ملتمثِّل يف 
�إجناح موؤمتر جنيف 2، باعتباره �لطريق �لأمثل 
ل�سوريا ويجنبها  �نت�سارً�  يكفل  �لذي  و�لأن�سب، 

�لتق�سيم و�حلرب �لأهلية و�لتدمري �لذ�تي.
الوطنية:  وامل�شاحلة  الوطني  ال�شاأن  ثالثا- 
�لقيادية  موؤ�س�ساتها  بكل  فتح  حركة  توؤمن 
وحتقيق  و�آثاره  �لنقالب  �إنهاء  �أن  و�لقاعدية 
�لوحدة  و��ستعادة  �ل�ساملة،  �لوطنية  �مل�ساحلة 
�لوطنية و�لعافية للنظام �ل�سيا�سي �لفل�سطيني، 
لي�ض فقط �سرورًة بل �سلوكًا وفعاًل �إجباريًا يجب 

�إجنازه، ويوؤكد على ما يلي:
�إن ما جرى يف حزير�ن 2007 هو �نقالب دموي 
و�لنق�سام �أحد �آثاره، وعلينا بذلك �لعمل لإنهاء 
�لنقالب و�آثاره وحتقيق �مل�ساحلة �لقائمة على 
�لنظام �لدميقر�طي و�لتعددية �حلزبية، وعليه 
فاإن تنفيذ �تفاق �مل�ساحلة يعتمد يف جوهره على 
�إجر�ء �لنتخابات �لرئا�سية و�لت�سريعية و�ملجل�ض 
�لوطني، باعتباره �ملدخل �لرئي�ض ل�ستعادة بناء 
�لنظام �ل�سيا�سي يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة 
من  بد  ول  عليه  �لتفاق  مت  ما  وفق  و�لقد�ض، 

�للتز�م به وتنفيذه.
�إد�رة  يف  بامل�ساركة  �لدعو�ت  �أن  �ملجل�ض  د  ويوؤكِّ
�لقطاع، هي دعوة للم�ساركة يف �سلطة �لنقالب 
�أي  متتلك  ول  �ملن�ساأ  باطلة  ويعتربها  غزة،  يف 
�لنقالب  ت�سريع  ت�ستهدف  وهي  �سرعية،  قيمة 
�لنق�سام  وتعميق  �مل�ساحلة،  على  و�للتفاف 

و��ستمر�ره.
�سلطة  متار�سه  �لذي  �لت�سييق  �أن  د  يوؤكِّ كما 
حرية  على  �لتام  بالت�سييق  غزة  يف  �لنقالب 
�ملو�طن وحقوقه، عرب �لعتقالت و�ل�ستدعاء�ت 
و�إعاقة  طويلة،  ل�ساعات  و�لحتجاز  �ليومية 
�لعمل �ل�سحفي، دليل �سريح على عمق �أزمتهم 
وتوترهم وفقد�ن �أدنى م�ستويات �خللق �لوطني 

و�لقيادي، وهو ما ُيدينه �ملجل�ض بكل �سدة.
�لفل�سطينية  �لوطنية  �لوحدة  تعميق  �أن  ويرى 
لإرثها  �سمانًا  ل  ي�سكِّ "م.ت.ف"  �إطار  يف 
�أهمية  على  ويوؤكد  �لوطنية،  �لق�سية  وم�ستقبل 
تفعيل موؤ�س�ساتها �ملختلفة وخ�سو�سًا موؤ�س�ساته 
�لت�سريعية؛ مبجل�َسيه �لوطني و�ملركزي، و�للجنة 
�لتنفيذية و�أجهزتها �ملختلفة خلدمة �أبناء �سعبنا 

يف كافة �أماكن تو�جده.
�لتعليم  لعملية  ق�سوى  �أهمية  �ملجل�ض  ويويل 
�جلامعية و�ملدر�سية، ويدعو �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
�حلق  �سيا�سة  تنفيذ  على  �لإبقاء  �إىل  �جلامعية 
دً� على  يف �لتعليم بعيدً� عن �لقدرة �ملالية، موؤكِّ
�ملالية �جتاه  بالتز�ماتها  �سرورة وفاء �حلكومة 
�ساملة  �سيا�سات  و�سع  و�سرورة  �جلامعات 
�إىل  �لطالبية  �حلركة  ويدعو  �لعايل،  للتعليم 
�أعر�ف  �ملكفولة وفق  �لنقابية  ممار�سة حقوقها 

�لعمل �لطالبي.    
د �ملجل�ض على �سرورة توفري �ل�سمانات  كما ي�سدِّ
يف  و�لتعليم  �لرتبوية  �لعملية  با�ستقر�ر  �لكفيلة 
ل  وموؤهَّ متعلم  جيل  بناء  ي�سمن  ب�سكل  �ملد�ر�ض 
�حلكومة  بذلك  ويدعو  �ملجابهة،  على  وقادر 
ملو��سلة توفري �حلياة �لكرمية للمعلمني وحتقيق 
�إ�سر�بات  لأي  �لو�سول  حقوقهم و�حليلولة دون 
�مل�ستويات.   كافة  يف  طلبتنا  على  �سلبًا  تنعك�ض 
وي�سدد على �أهمية دعم عملية �لتعليم يف �لقد�ض 

بالإمكانيات �ملختلفة.
�لتعديات �لحتاللية  �ملجل�ض يف مو��سلة  وبحث 
يف  خا�ض  نحو  وعلى  �لوطن  �أنحاء  خمتلف  يف 
�حلرم  تدني�ض  حماولت  �أن  ويوؤكد  �لقد�ض، 
جمابهة  تتطلَّب  وتهويده،  �ل�سريف  �لقد�سي 
دولية وعربية و�إ�سالمية، ويحيي �جلهود �لوطنية 
و�لفتحاوية �ملقاومة للتعديات يف �لقد�ض و�حلرم 
�لدول  دعوة  ويجدد  مو��سلتها.   �إىل  ويدعو 
�لقد�ض  دعم  �سرورة  �إىل  و�لإ�سالمية  �لعربية 

وتوفري �لإمكانيات ل�سمودها وتطويرها.    

�ملجل�ض  ��ستمع  العام:  احلركي  الو�شع  رابعًا- 
و�للجنة  �ملجل�ض  �سر  �أمانة  تقارير  �إىل  �لثوري 
و�ملفو�سيات  �حلركية  �ملتابعة  وجلنة  �ملركزية 
�حلركية �ملختلفة وجلان �ملجل�ض �لثوري، وتقرير 

عن �لو�سع �حلركي و�ل�سعبي يف غزة.
وقد �تخذ عددً� من �لقر�ر�ت �حلركية و�أكد هنا 

على بع�ض منها:
�ملركزية  �للجنة  عمل  �آليات  يف  �ملجل�ض  بحث 
و�ملفو�سيات �ملختلفة، وطلب �إليها تفعيل دورها 
�أد�ئها  وتن�سيط  وفاعليتها،  ن�ساطها  وزيادة 
�حلركية  �ملفو�سيات  وحث  و�لقيادي،  �لريادي 
�جلهد  من  ملزيد  �ملركزية  و�أجهزتها  �ملختلفة 

و�لعمل �ملثابر. 
�حلركية  �ملتابعة  جلنة  تقرير  يف  �ملجل�ض  بحث 
�ملكلفة بالإ�سر�ف على عملية �ل�ستنها�ض و�لبناء 
�حلركي يف �لأقاليم �ملختلفة و�ملكاتب �حلركية 
لجناز  عملها  فرتة  د  ومدَّ �ل�سعبية،  و�ملنظمات 
ذلك، وطلب من كافة �لقو�عد و�لأطر �حلركية 
و�ل�سعوبات  �ملعوقات  و�إز�لة  �لتعاون  و�لقيادية 

�ملختلفة، و�للتز�م �لكامل بذلك.
للموؤمتر  �لتح�سري  �أن  �لثوري  �ملجل�ض  د  يوؤكِّ
�حلركية  �ملوؤ�س�سات  و�جب  �ل�سابع  �لعام 
وحتديدً� �للجنة �ملركزية لعقده وفق �لنظام يف 
بهذ�  وطلب   ،2014 �سيف  يف  �مل�ستحق  موعده 
ت�سكيل  �سرعة  �ملركزية  �للجنة  من  �خل�سو�ض 
لجناز  مهماتها،  وحتديد  �لتح�سريية  �للجنة 

موؤمتر نظامي وفق �لأ�سول.
�لثوري  �ملجل�ض  �أع�ساء  �لقادة،  لل�سهد�ء  �ملجد 
و�ل�ست�ساري، قادة �لرعيل �لأول، �ملجد ل�سهد�ء 
�لفل�سطيني  ل�سعبنا  �لتحية  وجنني،  قلنديا 
قطاع  يف  لأهلنا  �لتحية  و�ل�ستات،  �لوطن  يف 
�ليومية  و�ملعاناة  �لنقالب  �سلطة  حتت  غزة 
وعائالت  �أ�سر  لكل  �لتحية  يو�جهونها..  �لتي 
�لتحية  و�جلرحى،  �لأبطال..و�لأ�سرى  �ل�سهد�ء 
لكل  �لتحية  للتهويد،  للمقد�سيني..�ملقاومني 
�ل�سعبية  �ملقاومة  ..يف  و�ملت�سامنني  �ملنا�سلني 

�أينما ُوِجدو�. 
املجد واخللود لكل �ضهدائنا االأبرار،
واحلرية لكل اأ�ضرانا البوا�ضل،
ال�ضفاء لكل منا�ضلينا اجلرحى،
عا�ضت فل�ضطني..حرة عربية،،
واإنها لثورة حتى الن�ضر..حتى الن�ضر..حتى الن�ضر.
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وكانت  �ملجزرة،  كانت   1982 �لعام  �أيلول  من  ع�سر  �ل�ساد�ض  ليلة 
وم�ساركة  �إ�سر�ئيلي  بقر�ر  و�أ�سكالها  �سورها  باأب�سع  تتج�سد  �لهمجية 
�أعو�نها من �لأدو�ت �حلاقدة، جمموعات م�سلَّحة بالبنادق،و�ل�سيوف، 
بالكر�هية  معباأٌة  جمموعات  و�ل�سكاكني......  و�حلبال،  و�خلناجر، 
يف  وهم  لياًل  و�ل�سيوخ   و�لن�ساء  �لأطفال  وتعذيب   ، �لدماء  و�سفك 
منازلهم. كانو� مطمئنني �أنَّ هناك قو�ت �أجنبية مكلفة بحماية �أمنهم 
و�إذ� هم وجهًاً لوجه مع �ملجرمني وم�سا�سي �لدماء ، مع �لزناة �لذين 
�أ�سبعو�   ، نالو� من �لأعر��ض قبل قتل �ل�سحايا من �لفتيات و�لن�ساء 
 ، �لأحياء  عن  بحثًا  بيت  �إىل  بيت  من  �نتقلو�   ، �لوح�سية  غر�ئزهم 
�جلر�فات  جاءت  دما  تقطر  �ّلتي  ر�سالتهم  تاأدية  من  �نتهو�  وعندما 
كانت  �أيلول  من  ع�سر  �لثامن  و�سباح  �جلر�ئم.  �آثار  �إخفاء  �أجل  من 
ون�ساء  �أطفال  بع�ض،  فوق  بع�سها  و�أحيانًا  �ل�ساحة،  متالأ  �جلثث 
و�سيوخ، لبنانيون وفل�سطينيون ل فرق، وكانت ف�سيحة �لع�سر، تقرع 
مائر، ت�ستنطق جمل�ض �لأمن، و�لدول  �أبو�ب �لعامل كل �لعامل، تهزُّ �ل�سّ

�لغربية، ت�ستفّز م�ساعر �لعرب، و�لدول �ل�سالمّية.
من  �لكثري  و�سمائرنا  وجد�ننا  يف  توقظ  �ملوؤملة  �لذكرى  هذه  �إّن    
يزيُد عن  ما  �جُلناة،  �أولئك  �إّل  �لعامل  له  �هتّز  �لت�ساوؤلت عن حدث 
من  حفنة  �أيدي  على  م�سرعهم  لقو�  �سهيد  وخم�سمائة  �آلف  ثالثة 
�لقتلة لن�سر �لّرعب يف نفو�ض �أهلنا، وحملهم على �ملغادرة و�لت�ستت يف 
ذ باأْن  منطقة حز�م �لبوؤ�ض، وكان �لرّد �سريعًا وموجًعا ملن خطط ونّفّ
كفكَف �لأهايل دموعهم، و�نطلقو� يدفنون �سهد�ءهم، ويزيلون �لركام، 

وي�سرعوَن باإعمار ما تهّدم، ليكمُلو� م�سريتهم ويوؤّدو� �ماناتهم. 
هل يريد �لعامل جرمية �كرب و�سحايا �أكرث كي يتاأكد من طبيعة هذ� 
�لكيان �لعن�سري و�سلوكه �لإجر�مي؟ �أل ت�ستحق هذه �ملجزرة  وقفة 
�لقيم  كافة  عن  �خلارج  �ل�سر�ئيلي  �لكيان  ملحا�سبة  وتاأّمل  �سمري 

و�لقر�ر�ت �لدولية": 
�إنَّ هذه �لذكرى �ملفجعة ت�سعنا جميعًا �أمام م�سوؤولياتنا �لوطنية جتاه 
�أبناء �سرب� و�ساتيال و�أبناء تل �لزعرت، وجتاه �سهد�ئنا �لأبر�ر  �أهلنا 
�لزكية  لدمائهم  �أوفياء  نكون  و�أن  و�لفل�سطينيني،  �للبنانيني  من 
�ل�سفوف  بر�ض  تكون  �لوفاء  قمة  �أنَّ  �سك  ول  �لطاهرة.  و�أرو�حهم 
على  و�لتفاق  �لوطنية  �لوحدة  و�إعالن  ر  �ملدمَِّ �لنق�سام  و�إنهاء 

�لد�خل  يف  وتطلعاته  �سعبا  طموحات  يلبي  �لذي  �ل�سيا�سي  �لربنامج 
يف  عليه  �لتفاق  مت  ما  تنفيذ  على  �إ�سر�رنا  من  �نطالقًا  و�ل�ستات، 
قطر و�لقاهرة، وهذه �لأمنيات ل ميكن �أن تتم �إلَّ من خالل �لتم�سك 
بامل�سروع �لوطني �لفل�سطيني �مل�سوؤول عن �مل�سرية �لكفاحية �لوطنية 

لل�سعب �لفل�سطيني.
ويف هذه �ملنا�سبة نحيي �أبناء �سعبنا �لذين مل ُت�سعفهم �لأحد�ث �ملوؤملة، 
وهم �لذين يوؤمنون باأن خميماتنا �ستبقى قو�عَد �نطالِق م�سريِة �لعودة 
�إىل �ر�ض فل�سطني �لتاريخية �أر�ض �لآباء و�لأجد�د، �أننا نهيب باأهلنا 
و�سعبنا �أن يتكاتفو� و�أن يعملو� لياًل ونهارً� من �أجل �لأمان و�ل�ستقر�ر 
و�سناعة جمتمع ميتاز باخللق �ل�سليم و�لثقافة �لو��سعة، و�لتعاون من 
�أجل عالقات �أخوية مع �أهلنا �للبنانيني لتج�سيد وحدة �ملوقف و�مل�سري 

على طريق �حلرية و�لن�سر �ملوؤزر.
يف مثل هذ� �ليوم نتذكر �سمود �سعبنا �للبناين و�لفل�سطيني يف بريوت 
�ل�سعبني  قيادة  �سمدت  حيث  �ل�سر�ئيلي،  �لجتياح  عند  �ل�سمود 
دخول  عن  �لحتالل  جي�ض  وعجز  عرفات،  يا�سر  �لرمز  �ملقدمة  ويف 
�أ�سهر. لقد ��ستجاب �ل�سهيد  بريوت رغم عدو�نه �لذي ��ستمر ثالثة 
يا�سر عرفات لطلب �لقيادة �للبنانية باأن �أو�ساع بريوت مل تعد حتتمل 
�ملزيد من �لق�سف و�لتدمري، وخرج يا�سر عرفات ومعه قو�ت �لثورة 
�أبو  �أنف �لحتالل. وكان  يحملون �لعالم �لفل�سطينية و�لبنادق رغم 
حلمايتها،  �ملخيمات  حول  �لدولية  �لقو�ت  وجود  �إىل  مطمئنًا  عمار 
لكنها �ملوؤ�مرة �لتي خططْت لها �إ�سر�ئيل و�أعو�نها و�لنتقام من �أهل 
نة  �سرب� و�ساتيال، بعد �أن عجزت قو�ت �لعدو عن دخول بريوت �ملح�سَّ

و�ل�ساخمة بقياد�تها �لوطنية.
�ملجد و�خللود ل�سهد�ئنا �لأبر�ر

�لتحية �إىل رمز �ملقاومة و�ل�سمود �ل�سهيد �أبو عمار 
�لتحية �إىل �لرئي�ض �أبو مازن قائد �مل�سروع �لوطني 

�لتحية �إىل �أ�سر�نا �لأبطال �ل�سامدين يف �ملخيمات 
قني  �ل�سفاء للجرحى و�ملعوَّ

واإنها لثورة حتى الن�شر
حركة التحرير الوطني الفل�شطيني فتح 
اإقليم لبنان 2013-9-17

جمزرة �شربا و�شاتيال
 را�شخة يف اأذهاننا مهما طال الزمن.

بيــان
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ال�شهيد املنا�شل حممد ال�شمراوي

ال�شهيد املالزم اأول غنَّام �شالح غنَّام .

خميم  يف   1970-1-1 يف  ال�ضمراوي  حممد  ال�ضهيد  • ولد 
قدمت  منا�ضلة  فل�ضطينية  عائلة  من  الرباجنة.  برج 

العديد من ال�ضهداء.
اظافره. نعومة  منذ  �ضباًل  فتح  بحركة  • التحق 

 1986 عام  اليمن  يف  االوىل  ع�ضكريتني  لدورتني  • خ�ضع 
والثانية يف مع�ضكر الر�ضيد يف العراق عام 1990 

وكان  واالمنية  الع�ضكرية  املهام  من  العديد  مار�س   •
مثااًل يحتذى به وخا�ضة يف العمل االجتماعي واالن�ضاين 

والن�ضايل.
املركزية. الفرقة  �ضمن  الفني  العمل  يف  لفرتة  • عمل 

�ضعبه. وعن  امل�ضتقل  الوطني  القرار  عن  • دافع 
 2013-9-8 بتاريخ  • ا�ضت�ضهد 

ولد ال�ضهيد البطل يف بلدة مروحني عام 1946 من ا�ضرة 
لبنانية منا�ضلة اآمنت بعدالة الق�ضية الفل�ضطينية حيث 
فتح  حركة  واأهداف  مببادئ  امللتزم  للمنا�ضل  مثااًل  كان 

والثورة الفل�ضطينية .
التحق ب�ضفوف احلركة عام 1075 بقوات اجنادين .

اجتاز عدة دورات قتالية وا�ضتطالعية .
�ضارك يف معارك املواجهة �ضد العدو ال�ضهيوين يف جنوب 

لبنان .
مع  1982انتقل  عام  لبنان  على  ال�ضهيوين  العدوان  بعد 
قوات الثورة الفل�ضطينية اإىل اليمن اجلنوبي ثم عاد اإىل 
لبنان وبقي ملتزماً يف اأطار احلركة حتى وافته املنية اثر 

مر�س ع�ضال بتاريخ 2013-9-19.
رحم اهلل �ضهيدنا البطل  وا�ضكنه ف�ضيح جناته 

املجد واخللود ل�ضهدائنا االبرار



ُيقتلون يف كل مرة تعجز  اإنهم  املرة االأوىل؛  ُيقتلون، تلك هي  ُيقتلون، فقط، يوم  املجازر ال  �ضحايا 
الكربى،  املاأ�ضاة  هي  وتلك  القتلة..  اإدانة  وعن  واحلقيقة،  باحلق  اجلهر  عن  احلرة  االأ�ضوات  فيها 
ماأ�ضاة ال�ضحايا االأحياء، الذين يحملون يف ذاكرتهم، ويف وجدانهم، ويف عيونهم، ر�ضالة �ضحاياهم 

الراحلني.
املوت يتكلم... غياهب الن�ضيان... وتكلم ال�ضهود... اأرقام... ف�ضلوا يف قتل االإن�ضان... املوت يتكلم

جمزرة �ضربا و�ضاتيال لي�ضت واحدة من اأب�ضع جمازر القرن الع�ضرين، فح�ضب، ولي�ضت جمرد رقم 
ال�ضتار  ُي�ضدل  ماأ�ضاة مل  اأنها  يف  �ضرها  والعرب؛  الفل�ضطينيني  �ضد  االإ�ضرائيلية  املجازر  على الئحة 
عليها بعد، وهو لن ُي�ضدل ما دام االأحياء من اأبنائها يعي�ضون كوابي�ضها، يتنقلون وي�ضافرون ويعملون 
ويتزوجون وينجبون، لكنهم -بوعي منهم اأو بال وعي- يكت�ضفون اأن جمزرة �ضربا و�ضاتيال هي التي 
تقود حياتهم، بعد اأن ظنوا اأن بع�س النجاح هنا اأو هناك، اأو اأن االإقامة يف بلد يبعد اآالف االأميال عن 

اأر�س املجزرة، قد تن�ضيهم عذاباتهم؛ هوؤالء هم ال�ضحايا االأحياء. 
كانت �ضاعة البداية يف "�ضربا و�ضاتيال"، مع غروب يوم اخلمي�س يف ال�ضاد�س ع�ضر من اأيلول/ �ضبتمرب 
�ضنة 1982، وكانت النهاية -اإن تكن للمجازر من نهاية- ال�ضاعة الواحدة يف عّز الظهرية من يوم ال�ضبت 

يف الثامن ع�ضر من ال�ضهر نف�ضه. وبلغة ال�ضاعات، فاملجزرة امتدت ثالثاً واأربعني �ضاعة متوا�ضلة.

�شدل ال�شتار على املجـزرة  لن يحُ


