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الدولة الفلسسطينية ..من الجزائر كانت البداية

الخميسس  ١٥نوفمبر ٢٠١٢
الموافق لـ  ٠١محرم  ١٤٣٤هـ

مع فلسصطين ظالمةأاو مظلومة

وذكرت مصصادر فلسصطينية مطلعة لـ“ القدسس“
دوت كوم ان وزراء الخارجية العرب اتخذوا
قرارا بالجماع يقضصي بدعم الخطوة
الفلسصطينية في المم المتحدة.
وقالت ان الرئيسس ابو مازن تلقى دعما كامÓ
من القيادة السصعودية خÓل زيارته للمملكة
السصعودية.
وقال الرئيسس عباسس امام الجتماع غير
العادي لمجلسس وزراء جامعة الدول العربية
في القاهرة انه “إاننا نتمنى من مجلسس
الجامعة العربية ان يبارك هذه الخطوة“،
مطالبا مسصاعدة الدول العربية من خÓل
عÓقاتها بالعديد من دول العالم.
واضصاف الرئيسس عباسس انه “كان هناك توافق
على أال يتقدم بالتصصويت قبل  6تشصرين
الثاني/نوفمبر موعد النتخابات األمريكية
وقلنا ذلك لأÓمريكيين“.
وتابع “إاننا ل نريد ان نتصصادم مع احد ،أامريكا
او اسصرائيل ،فاذا كان بالمكان ان نبدأا حوارا
او مفاوضصات في اليوم التالي للتصصويت
فسصنفعل“.
واضصاف “نعرف اننا دولة تحت الحتÓل،
ولكن نريد ان نثبت اراضصينا التي احتلت عام
 67بما فيها القدسس ،ألن اسصرائيل تقول ان
األراضصي الفلسصطينية مختلف عليها ،اي
خاضصعة للمفاوضصات ،كم لنا ولكم“.

البرق اأ’بيضض واأ’سسطورة الناجزة
م ,وتواتر المواجهة مع النقيضض
في لحظة ا’شصتباك اأ’ت ّ
ا’حتÓلي على ترابنا المفدى ..تظل قضصية اأ’سصرى جوهرة
المنازلة ,حيث يشصعل الصصامدون خلف اأ’سصÓك المكهربة قدرة
على التماسصك وكسصر نصصال البطشض والظلم برشصقات العناد الÓفحة
التي تؤوكد قدرتهم على فضصح العدو وسصياقاتإالغائه وموته..
هاهم جمهرة األسصرى ,وفي كل يوم يجددون البيعة والعهد للسصادة الشصهداء
..إان الفعل الفلسصطيني والصصمود الناجز
هما جناحا النتصصار في مواجهة الظلموت
والعصصف الذي يجدده النقيضس على جلد
أاسصرانا تعذيبا وإايذاء واسصتهدافا.
وأامام باصصرتي العالم المخاتل ,يحدث ما
يحدث ألسصرى الحق والحقيقة والحرية..
ول يرمشس جفن العدالة الغائبة والمغيبة,
ولكنها لحظة الصصبر الفلسصطيني التي تؤوكد
حتمية النتصصار على غوائل التدمير
والنفي ,وآالة الطواطم النووي العاجز
بقلوب واثقة وقولة اقتدار مكين يطلق
الشصهداء األحياء صصرخة الفعل الموار
مراد السصودانى
لتبديد عتمة الباسصتيÓت وتفكيك الحصصار
وأانيابه الشصوهاء ،في تÓحم فذ ووحدة
وطنية تليق بالحكاية الفلسصطينية ومجترحي صصبرها وصصمودها النبوي,
يذهب أاسصرى الحرية نحو الفجر األكيد وفضصاءالنصصر المبين وهم يفتتحون
السصيرة والمسصيرة ويعيدون بوصصلة المنازلة إالى جوهرها األنقى واألبقى وهو
التحرير الكامل لهذه الفلسصطين كاملة غير منقوضصة ..تلك هي الطريق التي
اختّطها األجملون األفضصلون الذين حملوا السصÓح إلعÓء هذه الفلسصطين ..
وعبر متوالية اإلنجاز واإلعجاز في المواجهة يكون اإلضصراب األسصطوري
الذي ابتدعه الشصهداء األحياء وحققوا انتصصارهم الواثق على الرغم من
الترهيب األسصود والذي يمارسصه العدو واسصتطالته وأادوات قمعه وجبروته.
لترصصع سصماء بÓدنا بجمهرة من األسصماء التي سصّطرت في سصفر البطولة
الكوني مÓحم العناد والفداء..
ومن خÓل جريدة ““أاسصرانا““ التي تحتضصن باتسصاع وافر ووارف سصياق األسصرى
وعذاباتهم ومعاناتهم في إاطار التعريف الشصامل بأاسصطورة الصصمود واإلباء
الفلسصطيني في باسصتيÓت العزل والتغييب المريب واألثيم،ها هي ““أاسصرانا““
تواصصل الحفر في مجرى التوثيق والتدقيق في بÓغة الفعل الذي يريد له
العدو النسصيان ونريد له كامل الحضصور والسصطوع ،كيف ل وهو مشصتق من نقاط
الضصوء على األجسصاد التي أالهبتها سصياط الجÓدين وجÓوزة الحتÓل  ..نقاط
ضصوء تبuدد سصوادهم وعتمهم البغيضس ..
تجّدد ““أاسصرانا““ الوعد والعهد لشصعبنا العظيم بكافة قطاعاته وانتماءاته أانها
نافذة عالية لحتضصان إابداعات األسصرى وإايصصال صصوتهم إالى أاربعة رياح
األرضس ،تعريفًا بملف األسصرى الذي ل حّل دونه  ..فهو أاّول كلّ أاول  ..حتى
تنتهي معاناة األمهات وُأاسصر األسصرى التي مازالت تنتظر عودة األبناء إالى
بيوتهم التي حرمها العدو الهدأاة والسصكينة ونّفر النوم من عيون الصصغار وحال
بينهم وبين حّقهم في أان يكون آاباؤوهم وأامهاتهم وذووهم بين ظهرانيهم ..
وذلك حّق مقّدسس لكل ابن ُأانثى على هذه األرضس  ..أامّا على تراب فلسصطيننا
فالسصتثناء هو القاعدة ،قتل ونفي وتشصريد وسصجن وجÓدون
إاطÓق جريدة ““أاسصرانا““ فأال خير وبشصارة أامل ،على الرغم من الصصعوبات
والعوائق التي تعترضس المنتبهة العالية الشصاعرة والصصحافية لينا أابو بكر
وطواقم العمل في الجريدة  ..كل ذلك تكسّصر على جمرة اإلصصرار الذي أاّكدته
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ضسمير غائب

فلسسطين تطلب عضسويتها من ا’مم المتحدة
في يوم تقسسيمها)11-29( ..
اكد الرئيسس محمود عباسس ،ان السصلطة
الفلسصطينية اتفقت والجامعة العربية على
التقدم بطلب انضصمام فلسصطين الى المم
المتحدة في  ٢٩تشصرين الثاني/نوفمبر.
ويأاتي توقيت التقدم بالطلب الفلسصطيني
للحصصول على اعتراف المم المتحدة
بفلسصطين كدولة مراقب ليتزامن مع ذكرى
صصدور قرار التقسصيم الذي اصصدرته
الجمعية العامة لÓمم المتحدة يوم ٢٩
تشصرين الثاني من العام  ١٩٤7تحت الرقم
 ١8١ونصس على تقسصيم فلسصطين الى ثÓث
كيانات (دولة يهودية واخرى عربية وتدويل
مدينتي القدسس وبيت لحم ووضصعهما تحت
الوصصاية الدولية) حيث اقيمت دولة
اسصرائيل عقب هذا القرار ولم ترى الدولة
الفلسصطينية النور.
وقال الرئيسس عباسس في كلمة له امام
الجتماع غير العادي لمجلسس وزراء جامعة
الدول العربية في القاهرة اليوم الثنين انه
“اتفق مع المين العام للجامعة نبيل العربي
قبل اسصبوع على تقديم الطلب يوم ٢٩
تشصرين الثاني/نوفمبر للتصصويت عليه“.
وقال الرئيسس عباسس للصصحفيين انه تم
التفاق على اجراء التصصويت في  ٢٩نوفمبر
تشصرين الثاني الجاري مشصيرا الى ان
الغلبية الÓزمة للفوز في القتراع سصتكون
في مصصلحة الجانب الفلسصطيني.

العدد
١٥٩٥٣

الليناء الواثقة ،وهو أامر يقتضصي اإلشصارة إاليه بكامل الشصكر والعرفان في
اشصتقاق سصطور الحرّية من غيهب الضصباب الجاثم على صصدور بعضس
المشصتغلين -وهم كثر -في المشصهد الثقافي الذين يشصيحون بوجوههم كّلما
حضصرت هذه الفلسصطين ،وكلما أابرقت البطولة وأارعدت ،وكلما طفح حّناء
الشصهداء على التراب المناِزل .
لينا ومن معها في مغتربهم وعيونهم على الشصهيدة الشصاهدة فلسصطين يمنحون
الوقت معنى وقيمة وهم يمأÓونه إانجازا ً وانحيازا ً لقضصية األسصرى وتفاصصيلهم
التي من حّقهم علينا أان تكون تحت شصمسس التظهير والتعريف .
وعلى كل المؤوسصسصات ذات الختصصاصس أان تسصاهم بفاعلية في رفد ““أاسصرانا““
بما يجعلها قادرة على السصتمرار ومواصصلة الطريق دفاعًا عن أاسصرى الحرية
الذين هم تميمة البÓد وسصراجها الوّهاج والجديرون بالحرّية والكرامة التي
هي برسصم شصعبنا العظيم .
وفي لحظة فارقة من تاريخ القضصية الفلسصطينية ،واشصتداد الحصصار على هذه
الفلسصطين والتضصييق ،تأاتي ““أاسصرانا““ محمولة على الوفاء لأÓسصرى لتقول لهم
 :أانتم سصبب الحياة ،وفعالكم البيضصاء باقية ما بقى زيتوننا المحارب ونخلنا
العصصي على النكسصار وترابنا الذي يلتهب تحت أاقدام الغزاة منذ ما يزيد
على مائة عام.
طوبى لـِ ““أاسصرانا““ وهي تهدهد وجع المعتلقين وتمسصح جراحهم ببلسصم الوفاء
العميم .
طوبى ألسصرى الحرية الذين يواصصلون معركة الدفاع عن األمة جمعاء مؤوكدين
حتمية النتصصار على العدوان والظلم والحتÓل .
طوبى لجمهرة األرواح المقمرة التي تعمل بصصمت وعمق وصصدق ليكون للفرح
وقت ،وللخير العام وقت ،والمواقيت كّلها لأÓسصرى وقضصيتهم العادلة ..
وطوبى للينا أابو بكر ابنة بÓدي التي تنده من هناك على الـ ““هنا““ لتوحيد
الجهد والفعل لتحقيق الحرية الواجبة من أاجل األسصرى وهذه الفلسصطين ..
ولـِ ““أاسصرانا““ وأاسصرى الحرية :واحدنا من أاجل الجميع والجميع من أاجل
واحدنا  :األسصرى  ..وننتصصر .

في عملية قسصرية كان أان اسصُتحدثت
دولة إاسصرائيل ،عملية قسصرية
قيصصرية بالمعنى العسصفي المدجج
بكل مسصتلزمات العنف ،العنف
الماّدي والعنف النظري الذي
اسصتوجب الترويج لنظريات وأافكار
وبثها في أاثير العالم ،ولقد شصّكل
المشصروع الصصهيوني أاغرب وأاعقد
مشصروع شصهدته البشصرية ،من حيث
التحضصير والتجهيز والتخطيط
المرّكب المتشصعب ،كان لبّد من
حروب عالمية ومئات المÓيين من
علي ششكششك
الضصحايا ،وكان لبّد من تبني دول ٍ
شصرسصةٍ كبرى لذلك المشصروع ،تلك
الدول التي انتصصرت في الحرب وفرضصت هيمنتها الكاملة على العالم ،وعلى
المنطقة التي ُيراد زراعة الكيان اليهودي فيها ،كان المشصروع قد اكتمل منذ
انتصصار تلك الدول وفرضس هيمنتها تلك ،فهذه الدول تمتلك كsل ما يلزم
للقتل والسصتئصصال للشصعب الفلسصطيني كما تمتلك كل ما يلزم لسصتجÓب
غزاة جدد وتمكينهم وإاحÓلهم في الجغرافيا الجديدة،
هل كان ممكناً أان يتمكن اليهود من صصنع كيانهم بغير ذلك السصناريو ،وأاtي
جهٍد جوهرxي يمكن أان ُيسصجsل لهم؟ ،أاما واألمر كذلك فلماذا كان على تلك
الدول العظمى المقتدرة أان تبذل كsل الجهد وتمارسس كsل التحايل وتلجأا لكّل
الحيل من أاجل تمكين اليهود من الهجرة والعمل على اللتفاف على
اإلرادات العربية ،لقد كانت الدوائر السصتعمارية تدير مسصرحًا معقدا ً من
أاجل نهاية مكتوبة سصلفًا في المسصرحية ،مضصمرة أاو منصصوصصًا عليها بطريقة
ب عقدتها وجوهر حبكتها
مبلورة في نصس بلفور ،كان كل هuم المسصرحية ول ّ
هو أان يكون اإلخراج طبيعياً وأان تتم عملية اللتفاف على الضصمير بأاقuل قدٍر
من الفجاجة،
كان على اإلخراج المسصرحي أان يتلمسس دهاليز الضصمير اإلنسصامي الكوني،
والضصمير مسصأالٌة أاّولية مكنونة فطرية ،ويلجأا المعتدون لتدويره وتبريره
واللتفاف عليه ،وهذا هو ربما ما ُيسصّمى بالتسصويل ،إاذ يتم السصتغاثة
بحيثيات ونظريات وأاوهام والترويج لها ““علمّيًا““ وأاكاديميًا وسصياسصًا
وإاعÓميًا لتصصبحَ ““حقائق““ ترتّد في دورة الوعي ليتلقاها المعتدون
فيسصتجيبون لها ،هكذا سصّولت لهم أانفسُصهم أافعالَهم ،كان لبsد أان تكون
فلسصطين أارضصًا ب Óشصعب ،وكان لبsد من دعوى ““أارضس الميعاد““ ،وكان لبّد
من كuل المقولت والفرضصيات التي هّيأات لفكرة هذا الكيان ،ومازالت،
مازالت المقولت تتجدد ،فالكيان هو الدولة الديمقراطية الوحيدة في
المنطقة ،وهو األمر الذي يبرر ““شصرعيتها““ ،وهو الكيان المتقدم تكنولوجيًا،
وهم الخارجون من المحرقة التي ل يجوز التشصكيك في مقدسصها ،هذا في
الوقت الذي يتم فيه وضصع سصتائر كثيفة وموجات من الغبار على أاصصل
القضصية ويتم حقن الوعي بشصتى أانواع المخدرات ابتداًء من حقنة األونروا
إالى شصتى ““الوعود““ واألوهام ،ويتم ترحيل عناوين الحق األول إالى زوايا
مظلمة من الوعي ويتم تحميله سصما ٍ
ت شصيطانية ونعوتًا إارهابية ،ويتم حجب
اإلجحاف والظلم والمعاناة التي ُيسصامها الشصعب الفلسصطيني بأايدي القوى
التي امتلكت زمام الهيمنة في العالم ،مدفوعين في ذلك بنفسس اآللية
الداخلية التي تمارسس ببداهٍة توغلها في دهاليز مراوغة الضصمير ،دون أان
ننسصى أان الشصيطان وهو يرفضس األمر اإللهي بالسصجود آلدم وضصع حيثيته
““خلقتني من ناٍر وخلقته من طين““،
ودون أان نغفل أان هذا النظام الكوني يدعم في حقيقة األمر ذاته ،إاذ ليسس
الكيان الصصهيوني إال خÓصصة جيناته ووريثه ورايته ،وهو الشصاهد الكامل
على حسصن سصبر السصتعمار القديم وصصواب سصلوكه ،وهو التجسصيد الكامل
لما تحاول الدول التي انتصصرت في الحرب أان تفعله في مجالت القتصصاد
والسصياسصة والثقافة حين فشصلت في الحتÓل المباشصر ،وهو الصصورة التي
يسصتشصرفها لنفسصه ويقيم الدولة الصصهيونية هنا بالنيابة ،وهو لذات السصبب
يحرصس على تكريسصها والدفاع عنها وردفها وتجميلها،
ومن هنا فإان إاعÓن كuل اسصم فلسصطين على كuل خارطة فلسصطين هو الترجمة
البديهية للضصمير ،ففي ضصمير العالم ليسس هناك إال فلسصطين ،وأاtي اسصم ٍآاخر
في سصياقها ل يمكن أان يكون إال في حالة ضصميٍر غائب ،ضصميٍر غائ ٍ
ب
يحرضس اللصصوصس والظÓميون والطغاة والبغاة والغزاة على اسصتمرار حالة
غيابه ،وهؤولء جميعًا وبمصصطلح علم النحو ليسس لهم أاtي تقدير.

نقابة الصسحفيين تسستنكر ا’عتداء على الصسحفي سسيف الدين شساهين

مرة أاخرى تواصصل األجهزة األمنية التابعة
للحكومة المقالة بغزة سصياسصتها وإاجراءاتها بحق
الصصحفيين في قطاع غزة  ،والتي باتت سصياسصة
واضصحة تتبعها هذه األجهزة في العتداء على
الحريات والعمل الصصحفي.
وتعتبر نقابة الصصحفيين الفلسصطينيين أان ما
أاقدمت على أاجهزة الحكومة المقالة في
العتداء والعتقال لسصاعات على الصصحفي
سصيف الدين شصاهين ـ -خÓل المسصيرة النسصوية
المطالبة بإانهاء النقسصام بغزة اليوم الثÓئاء ـ
 يندرج ضصمن سصياسصة تتبعها الحكومة المقالةلقمع الحريات والعمل الصصحفي في
المحافظات الجنوبية خاصصة مع تكرار هذه
العتداءات في الفترة األخيرة والتي باتت
واضصحة للجميع.
وتؤوكد نقابة الصصحفيين أانها تتابع بقلق شصديد
اسصتمرار هذه العتداءات على الصصحفيين في

غزة خÓل المسصيرات
النسصوية األسصبوعية
بإانهاء
المطالبة
النقسصام  ،والتي
بدأات قبل أاربعة
بالعتداء
أاسصابيع
على الصصحفية مريم
ومحاولة
حامد
مصصادرة الكاميرا
الخاصصة بها  ،ثم
األسصبوع الماضصي والذي شصهد العتداء على
الصصحفية سصامية الزبيدي  ،وأاخيرا اليوم عندما
اعتدي عدد من أافراد األمن على الصصحفي
سصيف الدين شصاهين واعتقاله لعدة سصاعات قبل
اإلفراج عنه من مركز الشصرطة بغزة .
وتشصير النقابة إالى حادثة منع الصصحفيين من
التصصوير في مسصتشصفى الشصفاء بغزة  ،بعد

المجزرة التي ارتكبتها قوات الحتÓل بحق
المواطنين العزل شصرق الشصجاعية  ،حيث اشصتكى
عدد من الصصحفيين للنقابة من ممارسصات أافراد
شصرطة المقالة الذين منعوا الطواقم الصصحفية
من العمل وتصصوير الشصهداء والجرحى بعد
وصصولهم إالى المسصتشصفي.
وإازاء هذه األحداث المتكررة بحق الصصحفيين
تطالب نقابة الصصحفيين الفلسصطينيين الحكومة
المقالة إالى وقف هذه الممارسصات فورا ،
والسصماح بحرية العمل الصصحفي والوصصول إالى
أاماكن األحداث والحصصول على المعلومات من
الميدان ونشصرها باعتبارها حقوق كفلها القانون
األسصاسصي للصصحفي.
كما تطالب المنظمات الحقوقية والتحاد
الدولي للصصحفيين واتحاد الصصحفيين العرب إالى
الضصغط على الحكومة المقالة بغزة لوقف هذه
الممارسصات بحق الصصحفيين الفلسصطينيين .

الخميسس  ١٥نوفمبر ٢٠١٢
الموافق لـ  ٠١محرم  ١٤٣٤هـ

مع فلسصطين ظالمة أاو مظلومة

العدد
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آاخر الكÓم  -شسهيدًا شسهيدًا شسهيدًا..

( الرئيسض اوباما ) ضسد دولة فلسسطينية

مرت بنا يوم أامسض ،الذكرى الثامنة لرحيل الرجل الذي جعل فلسصطين من جملة اسصمائه ،فهو ياسصر عرفات ،وابو عمار،
والوالد ،والختيار ،وابو الوطنية الفلسصطينية ،الى آاخر المسصلسصل الذي ’ يعرف انتهاء ،فقد اصصبح هذا الرجل  -الظاهرة
جزءا من الذاكرة الوطنية ،وعنوان لحظة نوعية في تاريخنا الحديث ..

ليسس بالغريب علي الوليات المتحدة
األمريكية ورئيسصها المنتخب لولية ثانية (
باراك اوباما ) ان يقف ضصد أارادة الشصعب
الفلسصطيني ويبدأا بإاعÓن الحرب علي شصعب
فلسصطين الذي يناضصل من أاجل قيام دولة
فلسصطينية على أارضس وطنه فلسصطين ..
وليسس غريبا أان ل يثق الشصعب الفلسصطيني
بالرئيسس أاوباما صصاحب أاكبر مؤوامرة للكذب
المعلن والوعود الجوفاء التي قدمها للشصعب
الفلسصطيني ابتداء من خطاب جامعة
القاهرة أاثناء ترشصحه لÓنتخابات األمريكية
ومرورا ً بوعوده الكاذبة بمناصصرة الشصعب
سشري القدوة
الفلسصطيني والعتراف بقي ـام الدولة
الفلسصطينية ضصمن حـدود  ، ١٩67وانتهاء
بالحرب المالية علي السصلطة الوطنية الفلسصطينية .
فبدل من دعم السصلطة تلجا أادارة أاوباما إالي سصحب الدعم المالي وتوقيفه
للضصغط علي السصلطة الفلسصطينية  ..هذا المنطق الغريب للسصياسصة األمريكية
التي تضصرب بعرضس الحائط إارادة الشصعب الفلسصطيني وتدفع األمة العربية
واإلسصÓمية إالي خيار معاداة أامريكيا وإالي حرق العلم األمريكي في العواصصم
العربية احتجاجا علي سصياسصة اوباما التي تتنكر للحق الفلسصطيني بعد أاكثر من
تسصعين عاما من الثورة والكفاح المتواصصل لشصعب يريد العيشس بحرية ويريد
الدولة الفلسصطينية  ..ليعيشس حرا ً آامنًا كريمًا علي أارضصه الفلسصطينية التي
اغتصصبت منه عنوة وبالقوة بعد قيام دولة إاسصرائيل .
ليسس غريبا أان نعلن اليوم أاننا ل نثق بالموقف األمريكي وأان هذا الموقف بات
منحاز كليا إالي إاسصرائيل وداعمًا لها علي حسصاب الشصعب الفلسصطيني وحريته ..
وبات من الواضصح أانه ل يمكن للقيادة الفلسصطينية أان تتراجع عن خطوات
الذهاب إالي األمم المتحدة وخاصصة بعد حملة التهديد اإلسصرائيلية واألمريكية
ووقف المسصاعدات المالية األمريكية والتهديد األوروبي بوقف المسصاعدات ،
وهنا وفي هذه الحالة بات الوضصع الفلسصطيني أاكثر تعقيدا في المجال السصياسصي
حيث ل بد من تحديد الموقف وتجنيد الدعم الدولي الداعم لشصعبنا في مواجهة
التعنت األمريكي واإلسصرائيلي وأانه يمكن للقيادة الفلسصطينية أان تتوجه إالى
مجلسس األمن الدولي بطلب العضصوية ولو لمرات عدة في حال اسصتخدام
الوليات المتحدة (الفيتو) وأاننا نسصتطيع أان نعود إالى مجلسس األمن  ٢٠مرة لو
اقتضصى األمر  ،فإاسصرائيل اسصتغرق العتراف الدولي بقيامها عامين حتى
أاصصبحت عضصوا في األمم المتحدة .
وفي هذا المجال أايضصا يجب السصتفادة من التجارب الدولية السصابقة وأانه يمكن
تكرار تجربة اليابان التي توجهت إالى مجلسس األمن الدولي مرات متتالية لنيل
العضصوية في األمم المتحدة ولم تيأاسس من اسصتخدام حق النقضس الفيتو ضصد
طلبها هذا.
وبات من الواضصح أان موقف الوليات المتحدة تجاه القضصية الفلسصطينية بات
يتراجع متأاثرا بالموقف اإلسصرائيلي  ,وأاننا هنا لسصنا بصصدد مواجهة مع الوليات
المتحدة ولكن في نفسس الوقت لبد لنا من وضصع النقاط علي الحروف وتحديد
من هو الصصديق ومن هو العدو وأان القيادة الفلسصطينية لم ولن تسصتسصلم ألي
محاولة لتثنيها عن الحصصول على حقوقنا المشصروعة وبات المطلوب هو إاحراج
إاسصرائيل وتحميلها المسصؤوولية القانونية واألخÓقية تجاه احتÓلها لأÓرضس
الفلسصطينية .
ولعل الموقف العربي بات واضصحا وموحدا تجاه التحرك الفلسصطيني لأÓمم
المتحدة حيث خرج العرب بصصوت واحد مؤويد للحراك الدبلوماسصي الفلسصطيني
.
وأان اسصتمرار الحراك الدبلوماسصي الفلسصطيني علي مختلف السصبل الدولية
وتجنيد الدعم الدولي للحق الفلسصطيني حيث أان القيادة الفلسصطينية ترسصل
وفودا فلسصطينية إالى أاماكن مختلفة من العالم وبات هناك تأاييد واضصح للموقف
الفلسصطيني .
إان خيار الدولة الفلسصطينية المسصتقلة هو خيار الشصعب الفلسصطيني وقد عمدت
نضصالت شصعبنا بالدماء والتضصحيات العظيمة عبر مسصيرة طويلة شصاقة من
النضصال وكان خيار الدولة الفلسصطينية وإاقامتها هو خيار كل الشصرفاء من خÓل
مسصيرة التضصحية والفداء التي تواصصلت منذ اكثر من خمسصون عامًا وكانت الثورة
الفلسصطينية هي حامية النضصال الفلسصطيني والمحافظة على وحدة هذا الشصعب
وأارضصه متصصدية لÓحتÓل ومحبطة مؤوامرات التصصفية والتبعية والحتواء..
إان الثورة الفلسصطينية المعاصصرة هي ثورة الشصعب العظيم الذي يعرف طريقه
ويحدد ما يريد من خÓل رحلة النضصال الوطني وعظمة تضصحيات شصعبنا التي
كانت أاسصطورة يحق لنا نحن الفلسصطينيين أان نفخر ونعتز بها وبالنضصال
الفلسصطيني الذي يتواصصل يوميا علي كافة الصصعدة وفي كل الميادين عظيمة أان
الثورة إانها ليسصت بندقية ! فلو كانت بندقية لكانت قاطعة طريق و لكنها نبضس
شصاعر وريشصة فنان وقلم كاتب ومبضصعة جّراح و إابرة لفتاة تخيط قميصس فدائيها
و زوجها ..
وبات موقف القيادة الفلسصطينية هو موقف السصÓم والخيار الفلسصطيني هو
خيار السصÓم حيث سصعت وما زالت تسصعى لتحقيقه مع إاسصرائيل من خÓل
المفاوضصات وأان القيادة الفلسصطينية مسصتعدة للعودة للمفاوضصات على أاسصاسس
قرارات الشصرعية الدولية.
أان الشصعب الفلسصطيني الذي ينتظر نيل حريته واسصتقÓله يطالب بإايجاد حل
عاجل وعادل لقضصيته التي مر عليها أاكثر من سصتين عاما من المعاناة والتشصرد،
لذلك يتطلع إالى موقف من األمم المتحدة إلنصصافه للحصصول على عضصوية
فلسصطين فيها ،لتثبيت مبدأا الدولتين لنعيشس بأامن وسصÓم بالمنطقة بدل من لغة
الحروب والقتل والدمار .
لقد آان األوان لشصعب فلسصطين لكي يتنفسس نسصيم الحرية والسصتقÓل ،وأان يعيشس
موحدا علي أاراضصيه بدل من الغربة والتشصرد والعمل علي قيام الدولة
الفلسصطينية ووحدتها في غزة والضصفة تحت علم واحد علم فلسصطين ..
وأانه من حق شصعبنا المضصي قدما في طريق بناء مؤوسصسصاتنا وتطوير اقتصصادنا،
وبذل كل جهد ممكن للوصصول إالى وحدة شصعبنا وانتهاء معاناة أاهلنا في قطاع
غزة.

أاحمد دحبور
ها أانذا أاحدق الى صصورة لي معه ،كنا في عدن ..وكم من العواصصم
طفناها معه وهو يحمل ذاك العبء الفريد من نوعه ،إاذ ليسس ذاك
العبء غير شصعب كامل فتح عينيه على النكبة ففتح عليها النار ..وبين
الكثيرين الذين حملوا هذا العبء ،كان ياسصر عرفات هو القائد النوعي
الذي ل يوجد كادر في الثورة الفلسصطينية لم يأاخذ صصورة معه .ل ألنه
شصغوف بالذكريات وبكل ما يبقي السصؤوال مشصرعا وحسصب ،بل ألنه على
المسصتوى النسصاني كان مترعا بفكرة التواصصل مع شصعبه حتى اصصبح
رمز الرموز في المسصيرة
الفلسصطينية المعاصصرة..
وأاكاد أاشصعر باليأاسس الجميل ،إاذا
جاز التعبير ،من أان تكون هذه
المناسصبة قادرة على أان تتيح لي
جديدا ً أاضصيفه الى صصورته
المطبوعة في القلوب ،سصواء
أاكانت تلك الصصورة تخصس اداءه
السصياسصي ام سصلوكه الشصخصصي
معنا ،نحن الجيال المتعاقبة
التي مرت في حياته او مر في
حياتها ..فقد حفظناه عن ظهر
قلب حتى ل يكاد أاحد يضصيف
الى صصورته ملمحًا من مÓمحه
التي رسصخت في الوعي والذاكرة
والمشصاعر العامة..
وكثيرا ما كان يخطر لي ،كما
يخطر لغيري بالتأاكيد ،سصؤوال
بسصيط حول فكرة القائد -
الرمز ،وكيف تتشصكل ،وسصر
صصمود هذه الصصورة للزمن..
فقد بدأا حياته السصياسصية ،كما
قد نعلم جميعا ،في اتحاد
الطلبة ،إال ان نداء عميقًا كان
يصصل اليه من عمق الجرح
التاريخي ،وكان هذا النداء
يقول :يا فلسصطين ..فيجيب ل
بالكÓم ،بل ببناء المؤوسصسصة ،كنا شصعبا يتيما ملقى على قارعة التاريخ.
ف Óحركة وطنية تحمل بصصماتنا ،ول وضصوح في الطريق حتى الى
الحلم ..وبدأا النسصج على نول الهوية والخصصوصصية الوطنية ،واذا كانت
القطبة الولى في الثوب هي حركة الطلبة ،فما العمل حتى تتحول
القطبة الى زي وطني يلبسس روحًا وطنية تدل على مسصار وطني؟
وهكذا امكن ايجاد السصؤوال الذي تحول الى وطن ،بل لنقل انه اسصتعاد
الوطن من الملفات المتراكمة ،فكانت فتح فاتحة النهر الذي تدفق
حتى حمل في امواجه بشصرا واحÓما ومسصيرة شصعبية ..هل كان ياسصر
عرفات واصصحابه وهم يتسصللون في انصصاف الليالي الى مواعيد
اجتماعاتهم الولى يدرون انهم يسصهمون من حيث يدرون ول يدرون

في كتابة صصفحة نوعية من التاريخ المعاصصر؟
تجرأات عليه بتشصجيع منه مرة ،فسصأالته ما اذا كان قد شصغله أاي هّم من
هموم الدنيا غير السصياسصة ..فضصحك وربت على كتفي قائ :Óاذا كانت
السصياسصة مقترنة بفلسصطين ف Óاعرف لي سصميرا او عزيزا او شصاغÓ
قبلها ،واذا كان علماء الجتماع يصصفون النسصان في مرحلة من نشصوئه
بأانه حيوان ناطق ،فلعل الفلسصطيني هو ذلك الحيوان السصياسصي على ان
نفهم كينونة الحيوان المقصصود من حيث هو ابن الحياة وصصانعها..
وكان ياسصر عرفات ابن هذه الحياة ..ربما حرم نفسصه من اكثر مسصّراتها
لفائدة المسصرة الوحيدة التي
مأÓت عليه حضصوره واعطته
معنى وجوده ..انه فلسصطيني
ينتمي الى شصعب ينتمي الى قضصية
تنتمي الى الحرية التي هي اسصمى
معاني النسصانية..
كان ذا قلب من المطاط من حيث
اسصتيعابه للمفاجآات حتى كاد
ينحي مشصاعره الفردية جانبا،
لصصالح مشصروعه العام ..فقد
تحمل من جور بعضس الحكام
العرب ما تنوء به الجبال ،ولم
تفارق البتسصامة السصتفزازية
شصفتيه ،فهو الذي يبوسس ما ل
يسصمى من فمه حتى يأاخذ حاجته
منه ،لكنه وهو يطيل باله ويوسصع
أافقه كان يردد جملته الخالدة:
ليسس فينا ،وليسس منا ،وليسس بيننا
من يفرط بحبة من تراب
القدسس ..وحين قالت له مادلين
اولبرايت في حضصرة كلينتون انك
تتحدى رئيسس اكبر دولة في
العالم و هذا خطير ،ادرك
المعنى الخفي لهذا الكÓم فقال:
يريدونني اسصيرا او قتي Óاو
طريدا ً وانا اقول :شصهيدا شصهيدا
شصهيدا..
ذلكم هو ابو الوطنية الفلسصطينية ،مجسصد الهوية وهو قابضس على
الجمر ..كان يتوقع ويرى ان يكون شصهيدا شصهيدا شصهيدا فيكرر على
مسصامع الجيال وملء وعي شصعبه ان شصب Óاو زهرة من فلسصطين
سصيحمل او تحمل شصعلة تضصيء القدسس باسصوارها وكنائسصها ومآاذنها..
حمل البندقية في يد ،وغصصن الزيتون في يد ،وابتسصامة المتفائل
التاريخي في قسصمات الوجه ،وآامال الفلسصطينيين جميعا ل في القلب
وحده بل في كل خلجة من كينونته التي صصارت عÓمة فارقة
لفلسصطين.
 أانت من أاين؟ -أانا من ياسصر عرفات ..أاليسس ياسصر عرفات من اسصماء فلسصطين؟

أاسسطورة لم يكتبها اإ’غريق
د.أاسصامه الفرا
تناول تقرير نشصرته جريدة األهرام المصصرية قبل بضصع سصنوات سصفر
الرئيسس الفلسصطيني ياسصر عرفات ،وهو الذي كان يجوب الكرة
األرضصية بحثًا عن دعم الحكومات والشصعوب للقضصية الفلسصطينية،
وخلصس التقرير إالى أان أابا عمار في سصفره المتواصصل جاب الكرة
األرضصية أاربع مرات ،قطع خÓلها مئات اآللف من الكيلومترات ،لم
يترك دولة كبيرة كانت أام صصغيرة إال وحط رحاله فيها ،نسصج من
خÓلها عÓقات واسصعة مع قادة وشصعوب هذا العالم ،كان أابو عمار
يدرك بأان عليه أاولً أان يغير نظرة العالم إالى القضصية الفلسصطينية ،من
قضصية إانسصانية تتعلق بالÓجئين ومتطلبات معيشصتهم ،إالى قضصية ارضس
وشصعب وهوية ،سصخر الكثير من حياته متنق ً
 Óفي أارجاء المعمورة،
وزاوج بين النضصال ضصد المحتل والعمل الدبلوماسصي ،عرفه العالم ببزته
العسصكرية وكوفيته ،حتى بات رمزا ً للمقاتل من اجل الحرية ،وتحولت
كوفيته إالى راية تخفق في وجه الظلم والسصتبداد والطغيان في العالم.
لم يكن يهدأا البتة ،ولم يعرف للراحة طريقًا على مدار سصنوات طويلة،
حمل هموم وشصجون شصعبه وطاف بها يبحث عن دعم وتأاييد دول العالم
للحقوق المشصروعة للشصعب الفلسصطيني ،وفي الوقت ذاته لم يترك بابًا
إال وطرقه عله يجد فيه ما يخفف من معاناة شصعبه ،آامن بأان الشصعب
الفلسصطيني يحتاج لقيادة تعيشس تفاصصيل معاناته ،كان بين المقاتلين
ومع الفقراء والجرحى وأابناء الشصهداء ،لم يمنعه من التواجد بين أابناء
شصعبه تحذيرات البعضس ،كان دومًا يضصرب بعرضس الحائط كل هذه
التخوفات ،ويصصر على مشصاركة أابناء شصعبه مهما بلغت ذروة الحتقان
والغضصب ،حدث ذلك يوم أان شصارك في تشصييع الشصهيد هاني عابد،
القيادي في حركة الجهاد اإلسصÓمي الذي اغتالته قوات الحتÓل عند
كلية العلوم والتكنولوجيا ،وكان أاول من تفقد الدمار الذي خلفته آالة
الحرب اإلسصرائيلية في مخيم جنين ،حاول البعضس أان يثنيه عن ذلك،
إال أانه أاصصر أان يكون بين سصكان المخيم في محنتهم.
أاثناء حصصار المقاطعة من قبل قوات الحتÓل ،كان يدرك أان الحصصار
يهدف لغتياله سصياسصيًا قبل أان تغتاله جسصديًا ،وفي حصصاره هذا ورغم

القصصف المتواصصل من قبل اآلليات اإلسصرائيلية لمبنى المقاطعة،
والطوق الذي فرضصته قوات الحتÓل عليه ،إال أان همه األسصاسس كان
منصصبًا على متابعة قضصايا شصعبه ،فمن داخل الحصصار كان يحث
المسصئولين على تخفيف معاناة الناسس ،أاثناء إاحدى التوغÓت
اإلسصرائيلية في مخيم خان يونسس ،واصصل الرئيسس ““أابو عمار““ من داخل
المقاطعة المحاصصرة ليله بنهاره يتابع العدوان ،ويصصدر أاوامره بتوفير
السصكن ألصصحاب المنازل المدمرة ،ولم يتوقف عن ذلك إال بعد أان
اطمأان على توفير إايواء لهم.
حدث أان شصاهد البعضس من سصكان قطاع غزة كيف تصصرف الرئيسس
““أابو عمار““ وهو عائد من رحلة خارج الوطن ،يوم أان قرر قطعان
المسصتوطنين قطع طريق صصÓح الدين ،وهو الطريق الوحيد آانذاك
الذي يربط جنوب القطاع بشصماله ،لمنع الرئيسس من الوصصول إالى
مدينة غزة ،يومها ما أان اقترب موكب الرئيسس من تجمع قطعان
المسصتوطنين عند ما كان يعرف بمسصتوطنة ““كفار داروم““ ،حتى ترجل
من السصيارة ممتشصقًا سصÓحه بيده ،مما اجبر مرافقيه على فعل الشصيء
ذاته ،فأادرك جيشس الحتÓل أان عليه أان يجلي المسصتوطنين على وجه
السصرعة ،وواصصل موكب الرئيسس مسصيرته وسصط فخر واعتزاز
المواطنين برئيسصهم.
لم يكن أابو عمار قائدا وزعيما ورئيسصًا لشصعبه بقدر ما كان األب الحنون
لهم ،فاألعباء الثقيلة على كاهله لم تمنعه من متابعة التفاصصيل الدقيقة
للكثير من المواطنين ،ولم يدخر يومًا ما وسصعًا في معالجة ومتابعة
قضصاياهم ،كم كان عظيمًا وهو يقبل قدم الجريح ويحضصن ابن الشصهيد
ويواسصي زوجة األسصير ،ألجل كل ذلك بكته األرضس وحزن الشصعب
لفراقه ،ورغم السصنوات التي مضصت على فراقه هو األكثر حضصورا ً بيننا،
نتلمسس من مواقفه معاني النتماء الحقيقي لأÓرضس والشصعب والهوية،
سصتبقى يا سصيدي أاسصطورة لم يكتبها اإلغريق ،وعند شصعبك وأاحرار هذا
العالم رمزا ً للنضصال من أاجل الحرية والتصصدي لكل أاشصكال الظلم
والغطرسصة والسصتبداد.

رئيسض تحرير جريدة الصصباح الفلسصطينية

الخميسس  ١٥نوفمبر ٢٠١٢
الموافق لـ  ٠١محرم  ١٤٣٤هـ

مع فلسصطين ظالمةأاو مظلومة

.... IõZ πLG øe âª°U
محمود درويشض

صصمت من أاجل غزة !
تحيط خاصصرتها باأللغام  ..وتنفجر ..ل هو موت ..ول هو انتحار
انه أاسصلوب غـزة في إاعÓن جدارتها بالحياة
منذ أاربع سصنوات ولحم غـزة يتطاير شصظايا قذائف
ل هو سصحر ول هو أاعجوبة ،انه سصÓح غـزة في الدفاع عن
بقائها وفي اسصتنزاف العدو
ومنذ أاربع سصنوات والعدو مبتهج بأاحÓمه ..مفتون
بمغازلة الزمن ..إال في غـزة
ألن غـزة بعيدة عن أاقاربها ولصصيقة باألعداء ..ألن
غـزة جزيرة كلما انفجرت وهي ل تكف
عن اإلنفجار خدشصت وجه العدو وكسصرت أاحÓمه
وصصدته عن الرضصا بالزمن.
ألن الزمن في غـزة شصيء آاخر ..ألن الزمن في غـزة ليسس
عنصصرا ً محايدا ً
انه ل يدفع الناسس إالى برودة التأامل .ولكنه يدفعهم إالى
اإلنفجار والرتطام بالحقيقة .الزمن هناك
ل يأاخذ األطفال من الطفولة إالى الشصيخوخة ولكنه يجعلهم
رجاًل في أاول لقاء مع العدو ..ليسس الزمن في غـزة
اسصترخاء ولكنه اقتحام الظهيرة المشصتعلة ..ألن
القيم في غـزة تختلف ..تختلف..
تختلف ..القيمة الوحيدة لإÓنسصان
المحتل هي مدى مقاومته لإÓحتÓل
هذه هي المنافسصة الوحيدة هناك.
وغـزة أادمنت معرفة هذه القيمة النبيلة
القاسصية ..لم تتعلمها من الكتب ول من
الدورات الدراسصية العاجلة ول من أابواق
الدعاية العالية الصصوت ول من األناشصيد .لقد
تعلمتها بالتجربة وحدها وبالعمل الذي ل يكون إال من
أاجل اإلعÓن والصصورة..
إان غـزة ل تباهى بأاسصلحتها وثوريتها وميزانيتها إانها تقدم لحمها
المر وتتصصرف بإارادتها وتسصكب دمها ..وغزة ل تتقن الخطابة ..ليسس لغزة
حنجرة ..مسصام جلدها هي التي تتكلم عرقًا ودماً وحرائق.
من هنا يكرهها العدو حتى القتل .ويخافها حتى الجريمة .ويسصعى إالى

حركة فتحإاقليم مصسر :عرفاتأابى
إا’أان يكون اسستشسهاده عاليًا
أاصصدر مكتب اإلعÓم التابع لحركة التحرير الوطني الفلسصطيني ““فتح““
إاقليم جمهورية مصصر العربية العدد ( )6٩من نشصرة فتح الشصهرية ،التي
حّملت في افتتاحيتها إاسصرائيل مسصئولية جريمة قتل رئيسس
الفلسصطينيين ورمزهم وقائدهم ياسصر عرفات ,الذي نجا من كل قتل
آاخر ،دّبروه له عبر مسصيرة اإلرهاب والجريمة التي مارسصوها في كل
تاريخهم! لقد اصصطادوه ويده ممدودة بالسصÓم وغصصن الزيتون .دمروا
المقاطعة شصبرا ً شصبرا ً ،لم ينالوا منه ،قائ ً
 Óأابو عمار““ :يريدونني إاما
أاسصيرا ً ،أاو طريدا ً ،أاو قتي ً
 ،Óوأانا أاقول لهم بل شصهيدا ً شصهيدا ً شصهيدا ً““.
كانت الرشصاشصات والمدافع والطائرات فوقه وحوله ،وعندما لم
يتمكنوا من هزيمة صصموده ،دّبروا له قت ً
 Óغادرا ً يليق بتاريخهم ،وأابى
إال أان يكون اسصتشصهاده عاليًا يليق به وبصصموده ،وبجسصارته البطولية.
وفي المقاطعة عندما قطعوا عنه الكهرباء ،وكادوا يقتحمون مخدعه،
كان يجلسس إالى مكتبه يقرأا تقارير ويّوقع أاوراقًا ،يُفuرج به كربًا ،أاو
يعالج عذاب أاسصرة ،ويجترح حلوًل اجتماعية ل تخطر إاًل له!
كما اشصتمل العدد على تغطية لزيارة خاصصة لمؤوسصسصة الشصهيد ياسصر
عرفات فرع القاهرة بمناسصبة الذكرى الثامنة لسصتشصهاد القائد أابو
عمار ،باإلضصافة إالى رصصد النتهاكات اإلسصرائيلية خÓل شصهر أاكتوبر
شصهر قطف ثمار الزيتون وما تعرضس له هذا الموسصم من اعتداءات من
قبل المسصتوطنين وقيامهم بقلع وحرق وسصرقة أاشصجار الزيتون
والعتداء على المواطنين والمزارعين الفلسصطينيين .هذا باإلضصافة
إالى العديد من الموضصوعات السصياسصية واألدبية الفلسصطينية المتنوعة.

اهتمام غير مسسبوق للصسحافة
الجزائرية فى تغطية الذكرى
الثامنة للشسهيد الخالد
اهتمت الصصحافة الجزائرية بذكرى اسصتشصهاد الرمز الفلسصطيني ياسصر
عرفات ،وقامت باإلشصارة لهذه المناسصبة وتغطيتها من زوايا عديدة ،بل إان
بعضس الصصحف قامت بإافراد مÓحق خاصصة لهذه المناسصبة شصملت عّدة
صصفحات اسصتذكرت الشصهيد والحالة الفلسصطينية والظرف الخاصس الذي
تمر به،
فمن صصحيفة الشصعب التي اعتادت أان تنشصر ملحقًا اسصبوعيا بعنوان صصوت
األسصير ،والتي خصصصصته هذا األسصبوع للذكرى،إالى صصحيفة صصوت األحرار

إاغراقها في البحر أاو في الصصحراء أاو في الدم ..
من هنا يحبها أاقاربها وأاصصدقاؤوها على اسصتحياء يصصل إالى
الغيرة والخوف أاحيانًا .ألن غزة هي الدرسس الوحشصي
والنموذج المشصرق لأÓعداء واألصصدقاء على
السصواء.
ليسصت غزة أاجمل المدن ..
ليسس شصاطئها أاشصد زرقة من شصواطئ المدن
العربية
وليسس برتقالها أاجمل برتقال على حوضس
البحر األبيضس.
وليسصت غزة أاغنى المدن..
وليسصت أارقى المدن وليسصت أاكبر المدن.
ولكنها تعادل تاريخ أامة .ألنها أاشصد قبحًا في
عيون األعداء ،وفقرا ً وبؤوسصاً وشصراسصة .ألنها
أاشصدنا قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته،
ألنها كابوسصه ،ألنها برتقال ملغوم ،وأاطفال بÓ
طفولة وشصيوخ ب Óشصيخوخة ،ونسصاء ب Óرغبات،
ألنها كذلك فهي أاجملنا وأاصصفانا وأاغنانا وأاكثرنا
جدارة بالحب.
نظلمها حين نبحث عن أاشصعارها ف Óنشصوهن جمال
غزة ،أاجمل ما فيها أانها خالية من الشصعر ،في وقت
حاولنا أان ننتصصر فيه على العدو بالقصصائد
فصصدقنا أانفسصنا وابتهجنا حين رأاينا
العدو يتركنا نغني ..وتركناه ينتصصر ثم
جفننا القصصائد عن شصفاهنا ،فرأاينا العدو وقد أاتم
بناء المدن والحصصون والشصوارع.
ونظلم غزة حين نحولها إالى أاسصطورة ألننا سصنكرهها
حين نكتشصف أانها ليسصت أاكثر من مدينة فقيرة صصغيرة
تقاوم وحين نتسصاءل :ما الذي جعلها أاسصطورة؟
سصنحطم كل مرايانا ونبكي لو كانت فينا كرامة أاو
نلعنها لو رفضصنا أان نثور على أانفسصنا
ونظلم غزة لو مجدناها ألن الفتتان بها سصيأاخذنا إالى
حد النتظار ،وغزة ل تجيء إالينا ..غزة ل تحررنا ..ليسصت لغزة خيول ول
طائرات ول عصصى سصحرية ول مكاتب في العواصصم ،إان غزة تحرر نفسصها من
صصفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد وحين نلتقي بها  -ذات حلم  -ربما
لن تعرفنا ،ألن غزة من مواليد النار ونحن من مواليد النتظار والبكاء على
الديار.
صصحيح أان لغزة ظروفًا خاصصة وتقاليد ثورية خاصصة ،ولكن سصرها ليسس لغزا:
مقاومتها شصعبية متÓحمة تعرف ماذا تريد (تريد طرد العدو من ثيابها).
وعÓقة المقاومة فيها بالجماهير هي عÓقة الجلد بالعظم .وليسصت عÓقة
المدرسس بالطلبة.
لم تتحول المقاومة في غزة إالى وظيفة و لم تتحول المقاومة في غزة إالى
مؤوسصسصة
لم تقبل وصصاية أاحد ولم تعلق مصصيرها على توقيع أاحد أاو بصصمة أاحد
ول يهمها كثيرا ً أان نعرف اسصمها وصصورتها وفصصاحتها ..لم تصصدق أانها مادة
إاعÓمية ،لم تتأاهب لعدسصات التصصوير ولم تضصع معجون البتسصام على وجهها.
ل هي تريد ..ول نحن نريد
من هنا تكون غزة تجارة خاسصرة للسصماسصرة ومن هنا تكون كنزا ً معنويًا
واخÓقيًا ل يقدر لكل العرب...
ومن جمال غزة أان أاصصواتنا ل تصصل إاليها ..ل شصيء يشصغلها ،ل شصيء يدير
قبضصتها عن وجه العدو ،ألشصكال الحكم في الدولة الفلسصطينية التي سصننشصئها
على الجانب الشصرقي من القمر ،أاو على الجانب الغربي من المريخ حين يتم
اكتشصافه ،إانها منكبة على الرفضس ..الجوع والرفضس والعطشس والرفضس التشصرد
والرفضس التعذيب والرفضس الحصصار والرفضس والموت والرفضس.
قد ينتصصر األعداء على غزة (وقد ينتصصر البحر الهائج على جزيرة قد
يقطعون كل أاشصجارها)
قد يكسصرون عظامها ..قد يزرعون الدبابات في أاحشصاء أاطفالها ونسصائها وقد
يرمونها في البحر أاو الرمل أاو الدم ولكنها لن تكرر األكاذيب ولن تقول للغزاة:
نعم ..وسصتسصتمر في النفجار.
ل هو موت ول هو انتحار ولكنه أاسصلوب غزة في إاعÓن جدارتها بالحياة ...
فاصصلة:
وسصتسصتمر في النفجار
ل هو موت ول هو انتحار ولكنه أاسصلوب غزة في إاعÓن جدارتها بالحياة ...
محمود درويشس  -من كتاب ( حيرة العائد )
التي حمل ملحقها عناوين ““أابو
عمار األب الروحي والقائد
المعلم““ و ““عرفات في عيون العالم““
و ““جبل المحامل““ و ““صصاحب
الصصحابة““ و ““سصنوات عجاف““ و
““الشصهيد الحي““ و ““رحيلك أاوجعنا““ و
““صصوت فلسصطين““ ..إالى صصحيفة
الجزائر التي أافردت ثماني صصفحات
كاملة للحديث عن الزعيم الراحل،
حملت بعضس مقالتها عناوين ذات
دللة ““عرفات الغائب الحاضصر““ ..
““الثابت على الثابت““ ““ ..حينما بكت
الجزائر فلسصطين““ ““ ..عرفات  ..الحلم الفلسصطيني““ ...
أالخ ،كما قامت بوضصع صصورة الرئيسس الرمز على صصفحتها األولى.
وكذا فعلت صصحيفة ““الجزائر نيوز““ والتى اصصدرت ملحقا من ثمانى
صصفحات
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الطفل مطرأابو العطا معجزة
وأايه ربانيه ’سستمرار النضسال
الفلسسطيني
وسصط مطر السصماء المنهمر
ومطر الدموع المنسصاب على
اسصتشصهاد الشصهيد الشصاب
مطر ابوالعطا يخلق ويولد
الطفل مطر الجديد ليكون
اسصتمرار ومواصصله للنضصال
الفلسصطيني ولكي يروي
لبنائه واحفاده حكاية تدافع
الجيال وتدافع األجيال في
مسصيرة العطاء في الذكرى
الثامنه لسصتشصهاد الرئيسس
الشصهيد القائد ياسصر عرفات .
هشصام سصاق الله
ووفقًا لشصهود عيان فإان
الشصهيد مطر أابو العطا أاصصيب
بشصظايا القذائف المدفعية في قلبه ورأاسصه وجميع أانحاء جسصده ما
أادى لسصتشصهاده على الفور بعد ان هرع مع مجموعة من الشصبان
لنقاذ شصبان اخرين اصصابتهم شصظايا القذائف المدفعية.
مطر الطفل سصيقول لبنائه انه حل محل اخوه مطر الشصهيد الذي
سصقط بالعدوان الصصهيوني الغاشصم في يوم قام به المقاتلين
الفلسصطيين بزرع عبوه على الخط الشصرقي الموازي لحدودنا مع
فلسصطين التاريخيه المحتله وقامت قوات الحتÓل الصصهيوني بقتل
 6شصهداء وجرح  6٠فلسصطيني من اعمار مختلفه واماكن مختلفه .
مطر الصصغير سصيروي حكاية الشصهداء الواحد يسصلم الخر في
مسصيره لن تتوقف حتى يتم وعد الله وننتصصر على هذا الكيان
الصصهيوني الغاصصب وينطق الحجر والشصجر ويقول خلفي يهودي
اقتله وينتصصر السصÓم العظيم في هذه المعركه وبعهدها يحل
السصÓم .
مطر الصصغير هذا الطفل الذي جاء وسصط اللم والحسصرة والبكاء
على فقدان مطر الكبير اثناء هطول المطر وزخات الصصواريخ
والموت المتصصاعد والنتقام المتÓحق وضصربات المقاومين تجاه
الكيان الصصهيوني ونزولهم الي المÓجىء وتعطيل المدارسس واعÓن
حالة الطوارىء .
لك المجد والصصحه والعافيه ايها الصصغير مطر وألهلك الصصبر
والسصلوان والعهد على اسصتمرار مسصيرة النضصال الفلسصطيني فالب
يقدم ابنه على قربان على مذبح الحريه وتتدافع الجيال ومسصيرة
الشصهداء تسصتمر وتمضصي حتى يتحقق الحلم والنصصر ان شصاء الله .
سصنظل نذكر مطر الشصهيد ومطر الصصغير كلما جاء المطر وكلما
حلت ذكرى اسصتشصهاد القائد الرئيسس الشصهيد ياسصر عرفات وسصنروي
الحكاية ألطفالنا وأابنائنا وسصياتي اليوم الذي يذكر فيه مطر حكايته
بعد سصنوات الى اصصدقائه وابنائه والعمر المديد لمطر الصصغير ان
شصاء الله .
ونعت حركة فتح في اقليم شصرق غزة شصهدائها الثÓثة أاحمد كامل
الدردسصاوي ومطر عماد أابو العطا ومحمد سصÓمة حرارة ،الذين
سصقطوا اثر العدوان والقصصف السصرائيلي على حي الشصجاعية شصرق
مدينة غزة.
وقال شصهود عيان “ إان عناصصر شصرطة حكومة غزه أاقدموا على
العتداء على المواطنين من مشصيعي جنازات الشصهداء احمد
الدردسصاوي ،ومطر أابو عطا ،ومحمد حرارة ،في مسصتشصفى الشصفاء
بغزة ,حيث شصرعت على تمزيق رايات حركة فتح وصصور للرئيسس
الراحل ياسصر عرفات في ذكرى اسصتشصهاده الثامنة التي تصصادف
اليوم األحد.
جماهير غفيرة من انباء حركة فتح في اقليم شصرق غزه حملت
الشصهداء على الكتاف من مسصتشصفى الشصفاء إالى المسصجد العمري
بغزة لصصÓة الجنازة عليهم قبل مواراتهم الثرى في مقابر الشصهداء
شصرق غزة وشصارك بالجنازه عدد من قادة حركة فتح هم يحيى رباح
وجمال عبيد واحمد علوان وعاطف ابوسصيف اعضصاء الهيئه القياديه
العليا لحركة فتح في قطاع غزه اضصافه الى امين سصر اقليم شصرق
غزه الخ نهرو الحداد واعضصاء لجنة القليم وكافة مناطق اقليم
شصرق غزه وحشصود كبيره من ابناء حركة فتح وجماهير شصعبنا
الفلسصطيني .

ويأاتي هذا في سصياق أاوسصع لهتمام اإلعÓم الجزائري بالذكرى والقضصية
الفلسصطينية بشصكل عام ،وحصصيلة تفاعل مع نشصاطات كثيرة لسصفارة دولة
فلسصطين فى الجزائر وللسصفير الفلسصطيني حسصين عبد الخالق و اللجنة
اإلعÓمية الفلسصطينية في الجزائر وجهودها الكثيفة في الميدان .والتى
يتابع نشصاطاتها األخ عزالدين خالد المكلف بهذا الملف.-
صصحيفة الشصعب الجزائرية
ملحق خاصس بالشصهيد عرفات فى ذكرة الثامنة
مرفق رابط الموقع اللكترونى
http://www. ech-chaab. net/ar/ا
لنسصخة-الورقية/أاعداد-خاصصة-١7٩٩item//صصوت-األسصير-
html.١٥٩٤٥
موقع صصحيفة الجزائر
عدد خاصس بالذكرى
مرفق الرابط
index. php/archive-/٠٢http://www. eldjazaironline. net/
html.٣7-٢٤-٢٢-١٠-١١-٢٠١٢-٢٠6٥٣pdf/
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في ذكرى رحيل الشسهيد القائد ابوعمار
الجماهير الفلسسطينية تؤوكد السسير على نهج عرفات
أاعلنت جماهير الشصعب الفلسصطيني مبايعتها للرئيسض محمود
عباسض في ذكرى اسصتشصهاد ياسصر عرفات ،وقد نظمت عدة
فعاليات في مختلف محافظات الضصفة الغربية  ،علما بأان حركة
حماسض منعت حركة فتح في غزة من احياء الذكرى وقد اسصتنكر
الرئيسض محمود عاسض هذا العمل واعتبره تعطي Óمن حماسض
لعجلة المصصالحة.
ففي محافظة الخليل نظمت مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل اليوم
في مدرسصة الشصهيد ماجد أابو شصرار حفل إاحياء الذكرى الثامنة لرحيل
القائد أابو عمار وافتتاح فعاليات أاسصبوع الشصباب الوطني الفلسصطيني
بمشصاركة جماهيرية ووطنية من كافة المؤوسصسصات في دورا والمجتمع
المحلي وأاولياء أامور الطلبة وطلبة مدارسس المنطقة.
وفي البداية رحب مدير مدرسصة الشصهيد ذكور ماجد أابو شصرار عبد الله
عمرو بالمشصاركين متحدثا عن الشصهيد أابو عمار واهم محطاته الوطنية
قائ :““Óأان الشصعب الذي أاحب أابا عمار وتربى مع ابي عمار سصيواصصل
الطريق وسصيتمسصك بكل الثوابت التي تمسصكت بها أايها الرئيسس ودفعت ثمنا
 Óواسصتشصهدت بط ً
غاليا من راحتك وحريتك حقا لقد عشصت بط ً
.““ Ó
من جهته تحدث مدير التربية والتعليم فوزي أابو هليل عن أاهمية ذكرى
الشصهيد ياسصر عرفات في تعميق المفهوم الوطني لدى الجميع وخصصوصصا
الشصباب عارضصا دور أابو عمار في تحويل قضصية فلسصطين إالى قضصية شصعبية
وطنية بامتياز مطالبا بحق السصتقÓل والحرية واألرضس وكافة المقدسصات.
وأاعلن أابو هليل افتتاح فعاليات أاسصبوع الشصباب الوطني متحدثا عن أاهميته
وما يحمله من أاهداف وأابرزها تكريسس الهوية الفلسصطينية وتعزيز النتماء
الوطني للوطن والشصعب ،وتعزيز روح التطوع لدى الطلبة والشصباب ،وتنمية
الثقافة الوطنية بكافة أاشصكالها وتوطيد التكافل الجتماعي والهدف األهم
وهو مبدأا السصيادة على األرضس الفلسصطينية.
وفي نهاية كلمته طالب أابو هليل جميع الفئات والطلبة والمؤوسصسصات بتفعيل
نشصاطات أاسصبوع الشصباب الوطني وان يحمل هذا األسصبوع معاني وطنية تعمل
على بناء الشصباب الفلسصطيني المحب لهذا الوطن،شصاكرا تعاون جميع
مؤوسصسصات المنطقة في تنظيم نشصاطات األسصبوع الوطني.
وفي السصياق ذاته عرضس عضصو المجلسس الثوري لحركة فتح زياد الرجوب
بعضس من الوقفات الوطنية الهامة للشصهيد أابو عمار مؤوكدا أان ذكرى أابو
عمار يحب أان تكون نقطة جوهرية إلنهاء النقسصام مسصتشصهدا بقول أابو
عمار بان هذا الشصعب قادر على تحقيق حريته واسصتقÓله وسصيبقى ثابت
على أارضصه مؤوكدا أان الشصعب الفلسصطيني مسصتمُر في نضصاله حتى يرفع راية
النصصر وفق القدسس واألقصصى الشصريف.
من جانبه أاكد رئيسس لجنة أاسصبوع الشصباب الوطني في مدنية دورا خالد أابو
شصرار أان هذه الفعاليات سصوف تنظم على مدار األسصبوع بمشصاركة جميع
المؤوسصسصات الحكومية واألهلية في المدنية وانه تم عقد العديد من
الجتماعات مع الجميع إلبراز هذا العمل بما يسصتحقه وخصصوصصا فيما
يتعلق بموضصوع الشصباب باعتبارهم الركيزة األسصاسصية في بناء الوطن  ،وان
إاحياء ذكرى أابو عمار محط اهتمام اللجنة لما تعنيه هذه الذكرى في قلوب
الشصعب الفلسصطيني.
في حين تحدث عضصو لجنة مدينة دورا ألسصبوع الشصباب الوطني الدكتور
فوزي الرجعي عن دور أابو عمار في الحركة النضصالية وحركات التحرر وانه
لم يكن مناضص Óفقط بل قائدا ً ثورياً ،علم شصعوب العالم كيفية النضصال من
اجل الحرية.
ومن الجدير بالذكر أان الحفل تخلله العديد من الفقرات الفنية والوطنية
وقصصائد تحاكي جميعها الدور البطولي للشصهيد أابو عمار وفقرات
فولكلورية.

كما وقف الحضصور دقيقة صصمت وحداد وقرأات الفاتحة على أارواح الشصهداء
عامة والشصهيد أابو عمار خاصصة  ،هذا وقدم عرضس كشصفي بمشصاركة الفرق
الكشصفية واإلرشصادية في مدارسس مدينة دورا.
فعاليات اريحا ـ
وفي اريحا جددت الفعاليات الطÓبية والشصبابية وقوفها خلف قيادة
الرئيسس محمود عباسس ووفاءها لروح شصهداء الشصعب الفلسصطيني وسصيد
شصهداء فلسصطين الرئيسس الراحل ياسصر عرفات وذلك في حفل اإلعÓن عن
انطÓق فعاليات األسصبوع الوطني للشصباب الفلسصطيني وإاحياء الذكرى
الثامنة لسصتشصهاد الرئيسس الراحل ياسصر عرفات ،والذي أاقيم في باحة
مدرسصة بنات أاريحا الثانوية وسصط
المدينة ،أامسس.
وحضصر الحفل ماجد الفتياني
محافظ أاريحا واألغوار ،ومحمد
جÓيطة رئيسس البلدية ،ونائب
المحافظ جمال الرجوب ،ورانه عبد
العال مديرة المدرسصة ،والهيئة
التدريسصية ،وأاعضصاء المجلسس
التنفيذي لمحافظة أاريحا واألغوار.
وقال المحافظ في كلمته ،تحل علينا
الذكرى الثامنة لسصتشصهاد مفجر
الثورة ومطلق الرصصاصصة األولى ونحن
أاكثر إاصصرارا ً على مواصصلة مسصيرة
الكفاح والنضصال الوطني ومسصيرة من
سصبقونا من الشصهداء والجرحى
واألسصرى ليرفع العلم الفلسصطيني فوق
مآاذن ومسصاجد القدسس الشصريف عاصصمة الدولة المسصتقلة.
وأاضصاف :ونحن اليوم أاكثر التصصاقًا بقائد مسصيرة الوطن الرئيسس أابو مازن
والذي تسصتهدفه قوى الشصر والبغي لصصموده وتمسصكه بثوابت الشصعب
الفلسصطيني في الحرية والسصتقÓل وإاصصرار القيادة السصياسصية على مواصصلة
المعركة السصياسصية في مختلف المحافل الدولية ونيل فلسصطين اعتراف
األمم المتحدة بها كدولة واقعة تحت الحتÓل.
وقال الفتياني في هذا اليوم نقف بإاجÓل واحترام لروح الشصهداء أابو جهاد
وأابو علي مصصطفى وأاحمد ياسصين ،وفتحي الشصقاقي وعمر القاسصم ولكل
شصهداء الثورة الفلسصطينية.
وبين جÓيطة أان الشصعب الفلسصطيني سصيبقى وفيًا لرمز الشصعب الفلسصطيني
وحركات التحرر اإلقليمية واألممية الراحل أابو عمار وإاننا اليوم مطالبون
بتوحيد صصفوفنا والتفافنا حول القيادة التاريخية للشصعب الفلسصطيني.
وبين محمد الحواشس مدير التربية والتعليم بالمحافظة ،أان األسصبوع الوطني
للشصباب الفلسصطيني والذي كان بتوجيهات الرئيسس أابو مازن ورئيسس
المجلسس األعلى للشصباب والرياضصة وفي هذا الوقت المصصادف لذكرى رحيل
الرمز أابو عمار وإاعÓن السصتقÓل وهو نفسس الشصهر الذي ضصم تواريخ
قاسصية كوعد ““بلفور““ وتقسصيم فلسصطين.
وبينت عبد العال أاهمية وضصرورة إاقامة هذه الفعاليات واألنشصطة المرتبطة
باألجندة الوطنية ليبقى النشسء الفلسصطيني طالبات وطÓبًا ومن مختلف
المراحل على اتصصال ومعرفة بتاريخ الشصعب الفلسصطيني وثورته المجيدة
وشصهدائه العظام الذين اسصتشصهدوا من أاجل فلسصطين.
وشصاركت الطالبة آاية أابو ناموسس من مدرسصة بنات أاريحا بأاغان وطنية فيما
تنوعت مشصاركة طالبات المدرسصة ازدهار دويدار ،وسصارة ابو شصوشصة ،ووفاء
عطا بين الشصعر والنثر مهداة الى روح الشصهيد أابو عمار وشصهداء الشصعب
الفلسصطيني ،وتؤوكد على مواصصلة جيل الطلبة والشصباب مسصيرة التحرر من

في ذكرى اسستشسهاد
القائد الرمز
الشصعبية  :وفاءنا للشصهيد ابو عمار بالتمسصك بالمقاومة والوحدة والصصمود
اكدت الجبهة الشصعبية لتحرير فلسصطين في الذكرى الثامنة لسصتشصهاد
القائد الرمز ابو عمار الرئيسس السصابق لمنظمة التحرير الفلسصطينية
وللدولة الفلسصطينية بأان الوفاء لدمائه ودماء الشصهداء ليكون ال بالتمسصك
بالمقاومة والوحدة والصصمود  ،وما احوج الشصعب الفلسصطيني في هذه
اللحظات الحرجة من نضصاله الذي يتهدده خطر الحتواء والتبديد
والتصصفية الى اسصتلهام روح الوحدة التي لم يتخل عنها الشصهيد البطل على
امتداد مسصيرة الثورة ومنظمة التحرير .
وفي بيان صصدر عنها  ،طالبت الجبهة قادة النضصال الوطني الفلسصطيني
والفصصائل الوطنية وبخاصصة حركتي فتح وحماسس المتثال لروح القادة
التاريخيين ابو عمار وحبشس والياسصين الذين لم تحل كل انواع الخÓفات
والتعددية في السصاحة الفلسصطينية  ،دون صصيانتهم لوحدة النضصال ضصد
الحتÓل ووحدة الشصعب في الحفاظ على بقائه وتضصحياته وانجازاته
وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصصرف وفي مقدمتها المقاومة لدحر
الحتÓل والسصتيطان وتحرير السصرى والظفر بالحرية والسصتقÓل
والعودة .
وتوجهت الجبهة في هذه المناسصبة لكل من مناضصلي الشصعب الفلسصطيني
وابنائه بالعمل الجاد دون كلل او ملل لتوحيد مقاومة شصعبنا ولمعاقبة
مجرمي الحرب المحتلين الذين يقفون وراء المجازر والغتيالت لبناء
شصعبنا وقادته  ،واسصتلهام روح الثورة والتمرد والنتفاضصة التي تحلى بها
ياسصر عرفات ورفاق دربه  ،وهو المر الذي يتطلب اسصتلهام ما كان ليقوم

الحتÓل وبناء الدولة المسصتقلة بعاصصمتها القدسس الشصريف.
فعاليات دورا...
وفي مدينة دورا جنوب الخليل ،انطلقت فعاليات األسصبوع الوطني للشصباب،
بمهرجان مركزي إاحياء للذكرى الثامنة لسصتشصهاد الزعيم الراحل ياسصر
عرفات.
وأاعلن مدير التربية والتعليم لجنوب الخليل ،فوزي أابو هليل ،خÓل
المهرجان الذي نظمت فعالياته في مدرسصة الشصهيد ماجد أابو شصرار ،عن
افتتاح فعاليات أاسصبوع الشصباب الوطني ،متحدثا عن أاهميته وما يحمله من
أاهداف وأابرزها تكريسس الهوية الفلسصطينية ،وتعزيز النتماء الوطني للوطن
والشصعب ،وروح التطوع لدى الطلبة
والشصباب ،وتنمية الثقافة الوطنية
بكافة أاشصكالها وتوطيد التكافل
الجتماعي ،والهدف األهم مبدأا
السصيادة على األرضس الفلسصطينية،
وعن أاهمية ذكرى الشصهيد ياسصر
عرفات في تعميق المفهوم الوطني
لدى الجميع وخصصوصصا الشصباب
عارضصا دور أابو عمار في تحويل
قضصية فلسصطين إالى قضصية شصعبية
وطنية بامتياز مطالبا بحق
السصتقÓل والحرية واألرضس وكافة
المقدسصات.
وطالب جميع الفئات والطلبة
والمؤوسصسصات بتفعيل نشصاطات أاسصبوع
الشصباب الوطني وأان يحمل هذا
األسصبوع معاني وطنية تعمل على بناء الشصباب المحب لهذا الوطن ،شصاكرا
تعاون جميع مؤوسصسصات المنطقة في تنظيم نشصاطات األسصبوع الوطني.
بدوره عرضس عضصو المجلسس الثوري لحركة فتح زياد الرجوب ،بعضس من
الوقفات الوطنية الهامة للشصهيد أابو عمار ،مؤوكدا أان ذكرى أابو عمار يجب
أان تكون نقطة جوهرية إلنهاء النقسصام ،مسصتشصهدا بقول أابو عمار إان هذا
الشصعب قادر على تحقيق حريته واسصتقÓله وسصيبقى ثابتا على أارضصه ،مؤوكدا
أان شصعبنا مسصتمر في نضصاله حتى يرفع راية النصصر فوق القدسس.
من جانبه أاكد رئيسس لجنة أاسصبوع الشصباب الوطني في مدينة دورا ،خالد أابو
شصرار أان هذه الفعاليات سصتنظم على مدار األسصبوع بمشصاركة جميع
المؤوسصسصات الحكومية واألهلية في المدنية ،وتم عقد العديد من
الجتماعات إلبراز هذا العمل بما يسصتحقه وخصصوصصا فيما يتعلق بموضصوع
الشصباب باعتبارهم الركيزة األسصاسصية في بناء الوطن ،وأان إاحياء ذكرى أابو
عمار محط اهتمام اللجنة لما تعنيه هذه الذكرى في قلوب شصعبنا.
أاعلنت فعاليات الحراك الجماهيري والشصعبي الفلسصطيني ،أانها سصتجعل
كافة فعاليات إاحياء ذكرى رحيل أابوعمار مناسصبة إلنهاء النقسصام
الفلسصطيني ،وذلك ردا على قرار حركة «حماسس» والحكومة المقالة التابعة
في غزة بمنع أاي فعاليات إلحياء ذكرى اسصتشصهاد الرئيسس ياسصر عرفات.
ودعا الحراك جماهير قطاع غزة للخروج إالى السصاحات العامة ،إلحياء
ذكرى الراحل أابو عمار غدا األحد لرفع صصوت األغلبية الصصامتة الرافضصة
لÓنقسصام .وقال الحراك الجماهيري في غزة «قبل أايام خرجت حرائر
فلسصطين معلنة رفضصها لÓنقسصام وداعية للمصصالحة ،فانتهكت أاعراضصها
وضصربت حرماتنا وأاهينت أامهاتنا وأاخواتنا ،وهي حادثة تعلمنا أان الرجولة
ليسصت بطول اللحى بقدر ما هي بعزة النفسس والدفاع عن إايماننا ،وان
التأاكيد على مطالبنا بإانهاء النقسصام الرد الوحيد والمشصروع الذي يجب أان
نتمسصك.

””فتح””إاقليم تركيا تحيي الذكرى
الثامنة ’سستشسهاد عرفات

به قادة شصعبنا امثال ابو عمار والحكيم وابو علي مصصطفى والياسصين
والشصقاقي ونزال والبرغوثي وغوشصة بالشصروع الفوري والتنادي لترتيب
البيت الفلسصطيني وانهاء النقسصام واسصتعادة وحدة الكلمة والصصف
والبندقية.

قامت حركة التحرير الوطني الفلسصطيني ““ فتح ““ إاقليم تركيا وبحضصور
أابناء التنظيم والعديد من الكوادر الحركية ورؤوسصاء مؤوسصسصات المجتمع
المدني الفلسصطينية في تركيا بإاحياء الذكرى الثامنة لسصتشصهاد القائد
البطل الرمز أابو عمار حيث بدأات الفعاليات بآايات من الذكر الحكيم تÓها
السصÓم الوطني الفلسصطيني.
توبعت الفعاليات بعروضس وأافÓم مصصورة لحياة األب القائد وفلمًا قصصيرا ً
يجسصد آاخر أايامه في مرضصه واسصتشصهاده  ،ثم أالقى أامين سصر اإلقليم كلمة
الحركة حيث ركز فيها على أان إاحياء ذكرى الشصهيد ابو عمار تكون بإاتباع
نهجه وخطاه ،كما تم التركيز على ضصرورة كشصف القتلة المتآامرين الذين
سصاعدوا في اغتياله ومحاكمتهم.
وقام العديد من كوادر التنظيم وأابنائه بإالقاء كلمات قصصيرة للتعبير عن
مشصاعرهم الوطنية تجاه كل الشصهداء وفي مقدمتهم أابا الوطنية
الفلسصطينية الرمز ياسصر عرفات.
هذا وقد أاكد كل الحضصور على ضصرورة إانهاء حالة الترهل في الحركة
والتنظيم ورصس الصصفوف بالعودة لكل القواعد التنظيمية وخاصصة
النتخابات على مسصتوى الحركة  ،والعمل بكل السصبل لنهاء حالة النقسصام
باتجاه الوحدة الوطنية لنهاء الحتÓل وكل ما يهدد وحدة الشصعب
والحركة.

الخميسس  ١٥نوفمبر ٢٠١٢
الموافق لـ  ٠١محرم  ١٤٣٤هـ

مع فلسصطين ظالمةأاو مظلومة

رغم المطر

فلسسطين تجدد البيعة
للرئيسض ياسسر عرفات
لم تمنع ا’مطار والبرد الشصديد الجماهير
الفلسصطينية من احياء الذكرى الثامنه
’سصتشصهاد الرمز القائد ابو عمار  ،بينما أاكد
قادة فصصائل منظمة التحرير أانهم ماضصون على
ذات خطى ونهج الرئيسض الراحل ياسصر عرفات،
معلنين التمسصك بالثوابت الوطنية التي كافح
واسصتشصهد منأاجلها .وأاكدواأان الشصهيد عرفات
كّرسض القضصية الوطنية في الوعي الوطني
والقومي واإ’نسصاني ،ونجح عبر التضصحيات
الجسصام فيإاعادة الشصعب الفلسصطيني وفلسصطين
إالى خارطة الشصرق اأ’وسصط والعالم ،بعد أان
كان مخططا لشصطب فلسصطين وشصعبها عن هذه
الخارطة.
و أاكد عضصو اللجنة المركزية محمود العالول ،أان حركة
فتح انتزعت قرارها الوطني المسصتقل من خÓل
السصياسصة المحنكة للقائد المؤوسصسس عرفات ،مؤوكدا أان
الحركة وفي الذكرى الثامنة على رحيل مؤوسصسصها تعاهد
أابناء شصعبنا أانها سصتبقى حامية للمشصروع الوطني
الفلسصطيني ،وسصتسصتمر في النضصال ب Óهوادة حتى
تحقيق الحلم الفلسصطيني ،حلم ياسصر عرفات في
العودة ،وتقرير المصصير ،وإاقامة الدولة الفلسصطينية
المسصتقلة ،وعاصصمتها القدسس.
من جهته ،قال األمين العام للجبهة العربية جميل
شصحادة“ :إاننا نسصتذكر وفي هذه المناسصبة الكوفية
الفلسصطينية ،وشصموخ القائد الرمز في نقله للقضصية
الفلسصطينية للمحافل الدولية ،والدور الريادي الذي
مارسصه في وضصع الخطوط الحمراء والثوابت في تاريخ
الثورة“ .أاما األمين العام لجبهة التحرير الفلسصطينية
واصصل أابو يوسصف ،فأاكد مواصصلة المسصيرة النضصالية التي
بدأاها ،ورسصم مÓمحها القائد الرمز ياسصر عرفات،
موضصحا أان الوفاء لهذه الذكرى هو بالتمسصك بالثوابت
التى كّرسصها عرفات ،وفي مقدمتها حق العودة والحرية
والسصتقÓل.جبهة النضصال الشصعبي وعلى لسصان أامينها
العام أاحمد مجدلني ،جدّدت تأاكيدها المضصي على
خطى الشصهيد ياسصر عرفات ،وصصول إلقامة الدولة
الفلسصطينية المسصتقلة ،واسصتلهمت جبهة النضصال القيم
النضصالية العليا التى كان يتمتع بها القائد المؤوسصسس،
وفي مقدمتها قيمة اإلصصرار على النهج الكفاحي الذي
يقودنا الى الحرية.
ومن قطاع غزة ،أاكدت عضصو اللجنة المركزية لحركة

العدد
١٥٩٥٣

فتح آامال حمد ضصرورة اسصتلهام الروح الوطنية التي
كرسصها القائد التاريخي في الشصعب الفلسصطيني ،مشصيرة
إالى أان أابو عمار هو من زرع في عقولنا ووجداننا روح
التفاؤول ،والثقة بالقدرة على تحقيق النصصر ،مؤوكدة أان
الشصعب الفلسصطيني سصيواصصل نهج عرفات مهما كلف
ذلك من تضصحيات .و قال عضصو المكتب السصياسصي
لحزب الشصعب وليد العوضس“ إان الشصهيد ياسصر عرفات
هو قائد الشصعب الفلسصطيني ،وإان شصعبنا يسصتذكر في
هذا اليوم بطولت قادة الثورة الفلسصطينية“.
وقال نائب األمين العام لÓتحاد الديمقراطي
الفلسصطيني “فدا“ صصالح رأافت “إان المضصي على نهج
القائد الشصهيد يعتبر ضصمانه للوصصول إالى أاهداف
الشصعب الفلسصطيني“ ،مؤوكدا أان الشصعب الفلسصطيني
سصيناضصل لتحقيق حلم القائد أابو عمار.
و دعت جبهة النضصال الشصعبي إالى جعل يوم تقديم
الطلب لعضصوية فلسصطين في األمم المتحدة يوما وطنيا
في كافة أاماكن تواجد شصعبنا ،وليكن رسصالة فلسصطينية
موجهة إالى العالم أاجمع بحقنا في عضصوية المنظمة
الدولية وما يترتب عليها من اسصتحقاقات للخÓصس من
الحتÓل اإلسصرائيلي .وأاضصافت الجبهة في بيان لها،
بمناسصبة الذكرى السصنوية لرمز قضصيتنا الوطنية الشصهيد
الرئيسس الخالد ياسصر عرفات ،أان أابو عمار كان صصمام
أامان لوحدتنا الوطنية ،وجسصد عبر سصنوات طوال
الكفاح الفلسصطيني والنضصال مع كافة فصصائل منظمة
التحرير الفلسصطينية الممثل الشصرعي والوحيد لشصعبنا.
وأاشصارت إالى أان هذه الذكرى يجب أان تشصكل دافعًا قوياً
للوحدة الوطنية ،على قاعدة مشصروع خدمة المصصالح
العليا لشصعبنا ،بين جميع القوى على السصاحة
الفلسصطينية.
وأاوضصحت الجبهة أان ما يسصتهدف الشصعب الفلسصطيني
ويتهدد قضصيته الوطنية ،جراء سصياسصة األمر الواقع التي
تحاول حكومة نتنياهو فرضصها على شصعبنا ،يتطلب
وقفة فلسصطينية جادة للشصروع بوضصع خطة وطنية قادرة
على تعزيز صصمود المواطن الفلسصطيني أاول ،ومواجهة
سصياسصات حكومة الحتÓل ثانيا ،مبينة أان الوفاء
الحقيقي للشصهيد القائد أابو عمار ،والقائد المؤوسصسس
سصمير غوشصة ،والشصيخ أاحمد ياسصين ،وأابو علي
مصصطفى ،وفتحي الشصقاقي ولكل شصهداء فلسصطين ،هو
التمسصك بخيارهم الذي قضصوا فيه شصهداء ،وشصرعية
تمثيل الشصعب الفلسصطيني تكمن في التخندق حول

إارادته واسصتقÓل قراره الوطني طريقًا لÓسصتقÓل
والتحرير.
بدورها ،قالت الجبهة العربية الفلسصطينية :إان الذكرى
الثامنة لرحيل أابو عمار تطل علينا لتمثل أامامنا مسصيرة
النضصال الطويل التي قادها أابو عمار ،وكان خÓلها رمزا ً
وحدوياً ذو صصدر واسصع ،احتوى بحرصصه وبحسصه الوطني
كل أالوان الطيف السصياسصي باختÓف برامجها
ومشصاربها السصياسصية والفكرية.
وأاضصافت في بيان لها :إان الوحدة الوطنية التي رافقت
مسصيرة الثورة منذ البدايات النموذج الذي قدمه شصعبنا
لكل حركات التحرر في العالم ،والذي اسصتطعنا من
خÓله مواصصلة النضصال باتجاه األهداف السصامية التي
انطلقت الثورة الفلسصطينية المعاصصرة من أاجلها ،كان
لها األثر الواضصح في تغيير المعايير السصياسصية في
المنطقة بفضصل النتصصارات المتتالية التي تحققت
والتي كانت تؤوكد اقترابنا من الهدف.
وأاشصارت إالى أان هذه الذكرى تمر علينا هذا العام،
ونحن أاحوج ما نكون إالى مواصصلة الدرب الذي بدأاه
القائد الخالد ،وأان نعمل على إانجاز ما أاراده من توحيد
للصصفوف وحشصد للهمم والتفاف حول برنامج وطني
واضصح ومحدد يصصون الثوابت ،ويحافظ على ما حققه
شصعبنا طوال سصنوات نضصاله بفضصل تضصحياته الجسصام
وعطاءه ال Óمحدود ،ووحدته التي كانت على الدوام
السصد المنيع أامام كل المحاولت والمؤوامرات التي سصعت
إالى النتقاصس من حقوقنا الثابتة ،واسصتطاعت وبالرغم
من الختÓل الكبير في موازين القوى لمصصلحة أان نبقى
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محافظين على قضصيتنا الوطنية وطرحها بقوة على
العالم الذي بات يدرك أان السصÓم واألمن لن يتحقق في
المنطقة ما لم ينعم شصعبنا بحقوقه كاملة.
وأاشصارت إالى أان فرضس حصصار مالي على السصلطة
وتهديد بتجميد تسصليم عائدات الضصرائب ،وشصن حملة
إاعÓمية وسصياسصية على الرئيسس محمود عباسس ،يؤوكد أان
فصصول المواجهة مع إاسصرائيل سصتكون األشصد في
المرحلة المقبلة ،ما يتطلب العودة إالى المواقف التي
اتخذها الشصهيد ياسصر عرفات حينما كان يواجه مثل
هذه الظروف بموقف وطني موحد ،وبالتفاف عربي
لدعم الموقف الفلسصطيني وموقف دولي داعم لنضصال
شصعبنا في توجهه إالى األمم المتحدة ،لنيل عضصوية دولة
فلسصطين ،ما يتطلب التفافًا فلسصطينيًا كام ً
 Óخلف هذه
الخطوة.
من جهته ،أاكد عضصو اللجنة المركزية لحركة فتح ،عضصو
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،رئيسس دائرة شصؤوون
الÓجئين زكريا األغا ،أان منظمة التحرير متمسصكة
بالثوابت والحقوق الفلسصطينية التي ناضصل واسصتشصهد
من أاجلها الشصهيد القائد الرئيسس ياسصر عرفات،
وسصتسصير على نهجه الذي رسصخه على مدار أاربعة عقود
ونصصف لسصتكمال المشصروع الوطني التحرري في
العودة ،وتقرير المصصير بإاقامة الدولة الفلسصطينية
المسصتقلة كاملة السصيادة وعاصصمتها القدسس.
وقال األغا ،في بيان صصحفي ،إان الشصهيد ياسصر عرفات
خاضس نضصاًل طوي ًÓوشصاقًا لكي تبقى القضصية
الفلسصطينية حية في ضصمير ووجدان كل الشصرفاء
واألحرار في العالم ،في الوقت الذي كانت تبذل
المحاولت وتحاك المؤوامرات والمخططات الرامية
لشصطب شصعبنا من الخريطة السصياسصية.
وأاوضصح أان الشصهيد ياسصر عرفات عّبد للشصعب
الفلسصطيني الطريق نحو العودة والحرية والسصتقÓل
ونحو الدولة الفلسصطينية المسصتقلة ذات السصيادة ،ونحو
صصيانة حقوق الÓجئين والحفاظ عليها ،وعدم التفريط
بالقدسس ،مشصيرا ً إالى أان غيابه ل يزال يشصكل خسصارة
كبيرة للشصعب الفلسصطيني وللشصعوب العربية واإلسصÓمية
ولكل أاحرار العالم.
وأاضصاف“ :نحن على مقربة من الدولة الفلسصطينية ،دولة
يعترف فيها العالم على حدود الرابع من حزيران لعام
 ١٩67وعاصصمتها القدسس ،مؤوكدا ً أان الرئيسس محمود
عباسس ماضس في التوجه إالى األمم المتحدة لتقديم
طلب قبول فلسصطين دولة غير عضصو (دولة مراقب) في
الجمعية العامة لأÓمم المتحدة.
وأاوضصح أان هناك أاكثر من  ١٣٠دولة تدعم التوجه
الفلسصطيني إالى األمم المتحدة لطلب قبول فلسصطين
دولة غير عضصو في الجمعية العامة ،وأان هذا الدعم
والتأاييد هو رسصالة واضصحة لمن يقف ضصد حقوق شصعبنا
بأان العالم وكل األحرار في العالم يقف إالى جانب شصعبنا
وحقوقه المشصروعة في العودة والحرية والسصتقÓل ،هو
انتصصار للحق الفلسصطيني نهديه إالى روح شصهيدنا أابو
عمار في ذكراه الثامنة.

””ان سسقطت هذه الكوفية سسقطت كرامة العرب””

أاحمد الطيبي
ابا عمار ..
انها الذكرى الثامنة وكأانها ا’ولى ..سصنوات سصبع ازاحك فيها
الموت ولم يغيبك..
اذكر ذلك اللقاء الول في تونسس حين مددت يدك لتتناول رغيفا من تحت
كنبتك البالية لتقتسصمه معي..هكذا انت عظيما وبسصيطا ,رمزا وابا,
زعيما ومقات ,Óلينا وصصلبا ,غاضصبا ومعانقا ,قائدا ومرافقا وكنت سصيدا
وخادما ..كنت كل ذلك وكنت قبل كل ذلك ““السصيد فلسصطين““..
ل أاسصتطيع أان أامأ Óثقوب الذاكرة بالكلمات ..ول أاتجاوز الجراح  ..لم
تبكك عيوننا بل قلوبنا ..كان يوم رحيلك يوم أابكيت فيه السصماء قبل
األرضس ..وأابكيت الرجال قبل النسصاء واألطفال ..وّدعك الشصجر والحجر..
كنت غضصبًا  ..مسصيرة وحلمًا.
أاشصعلت بشصعبك نارا ً مؤوجّجة تاريخًا ونضصاًل ..بنيت فيه حلمًا ..تحرسصه
األمهات حارسصات حلمك المقدسس ..كسصرت القيد وبددت الظÓم ولعنت
القهر وثرت على الظلم وتحديت الخوف..إانك عاصصفة ..واشصتقت منك
العاصصفة.
كوفيتك وسصام للثوار ..شصعار لكل األحرار..يا ختيار الثوار !
كم انحنى الموت أامامك ..والقذائف تنهمر بين ذراعيك وبين إاصصبعيك
اللتين تشصيران إالى النصصر .ول تنفجر حياًء من قوة أاحÓمك.
ابا عمار:
في الضصفة المحتلة يتنامى نظام البارتهايد ويتكرسس ،وعندنا في الداخل
تنمو العنصصرية وترفع الفاشصية رأاسصها .في كل اسصبوع قانون اسصود او اكثر.
يضصيقون علينا سصياقات الحياة في الرضس والمسصكن في الرواية
والهوية..ويتجندون ليمنعوا عن فلسصطين عضصويتها في المم المتحدة.
ابا عمار يا زيتوننا وزيزفوننا..
من دون فلسصطين لن نصصل إاليك ولن نفهم عليك ،تلك لغتك التي أاتقنتها
بأالف لهجة ولهجة ولكنها كانت لغة واحدة ،تبدأا البسصملة فيها باألقصصى
المبارك وينتهي الحمد لله فيها بالفدائي األول عيسصى المسصيح ومعنى
القيامة “انا فتحنا لك فتحًا مبينا“.

لن ندع الذين راهنوا على تفرق ريح هذا الشصعب بغيابك يفرحون ويجعلون
عÓمة الغياب عرسصًا لهم يرقصصون على قبورنا ،ولن نقبل بتحطيم البيت
من داخله ،بل سصتبقى وصصيتك وكوفيتك التي شصرفتني بمداعبتها رمزا ً
لكرامة هذه األمة وشصرف هذا الشصعب المتعطشس للوحدة الوطنية والحرية.
وكما قلت لك انذاك ““ان سصقطت هذه الكوفية سصقطت كرامة العرب““..انت
يا سصيد الكرامة !
نعم كان ياسصر عرفات رمزا بط Óشصأانه شصأان شصعبه باكمله.شصعب من
البطال الصصامدين..الملتصصقين بالرضس والوطن.ولكنه لم يكن ابدا مثل
تلك النظمة العربية المسصتبدة التي تصصادر حق شصعوبها بالبطولة ليبقى
““الزعيم““ هو البطل الوحيد على
الورق وعبر بيانات الشصجب
والسصتنكار.انه زمن الشصعوب
الغاضصبة التي ل يعنيها ما يؤومن به
الزعيم ولكن يعنينا ويعنيها ماذا
يفعل مع هذا اليمان :يبني ام
يهدم ,يظلم ام يعدل ,يخلصس ام
يخون ,يسصلب ام يمنح ,يحب ام
يكره ,يصصدق ام يكذب ,يحرر ام
يسصتعبد ,يزرع ام يقلع ,ينشصر
المن ام يطلق وحشس الخوف
يلتهم قلوب الناسس.
لم يكن ابو عمار نبيا
معصصوما.ولكنه كان زعيما أاصصاب واخطأا ,تحدث واصصغى ,رحل واقام,
انتصصر وخسصر ,تقدم وتراجع واندفع واسصتراح وبقي دوما سصنديانة
فلسصطين وزيزفونها اليافع.
مثير هو ذلك المشصهد :الشصعوب العربية تبكي دما من اجل ان يغيب
زعماؤوها بينما فلسصطين تبكي دما لغياب زعيمها.
هذه البÓد بÓدك وبÓدي .انها بÓدنا جميعا.هذه بÓد كل من يخلصس لها
ويجرؤو على الدفاع والذود عنها..اما الجبناء ف ÓبÓد لهم لن جبنهم هو
البÓد الوحيدة التي باسصتطاعتهم ان يرحلوا اليها الن غير مأاسصوف عليهم

!
ناديتك قبل سصتة أاعوام  ..قم يا ياسصر ..قم من نومك المؤوقت ..قم معي يا
طائر الفينيق.
اتأاذن لي ثانية أان أاطلب بأان أاحملك بين يدي وأاعتذر لروحي ألنها أايقظتك
من زمنك األبيضس ..تأاتي معي إالى الحلم ترى شصوارعًا تعرفك ،حارات
وأاطفاًل وخطوات وأاشصجارا ً وأاصصدقاء وناسصا ..ومخيمًا ومعتقÓت .فبأاي
نبضس أازرع الوردة في مقامك األسصمى ..كل ما في المدينة من حزن ومن
فوضصى ومن موت واحتراب ..قم لنطرد الجراد عن المكان ..هنا وهناك..
اخرج معي إالى هذا الليل الطويل ..فالموت ل يدفن الحقوق وإان السصÓم
غناء ..حياة هنا ..كما قال محمود
..
ايها الناسس يا ابناء شصعبنا العظيم:
نحن شصعب الجبارين ونحن المسصتضصعفون
باألرضس ..قال تعالى :بسصم الله الرحمن
الرحيم ““من المؤومنين رجال صصدقوا ما
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضصى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدي ..““Óصصدق
الله العظيم
لن تسصقط راية الفارسس التي حملتها..
ما زلت أاحبك رغمًا عن غيابك ..أاو قل أاكثر
بعد غيابك..
ما زلت اليوم حلمًا ..وما زلت الحاضصر غدا ً..
يا سصيد الرجال ..يا سصيد الوفاء ..أايها الفارسس الذي ترجل ويا أايها الريح
التي حركت الجبل.
تحيا فلسصطين وعاصصمتها القدسس الشصريف..الحرية لÓسصيرات والسصرى
والمجد والخلود للشصهداء
تصصبحون على وطن ..تصصبحون على وطن الكوفية!..
د .احمد الطيبي
رئيسض الحركة العربية للتغيير,المسصتشصار الخاصض السصابق
للرئيسض الراحل ياسصر عرفات

الخميسس  ١٥نوفمبر ٢٠١٢
الموافق لـ  ٠١محرم  ١٤٣٤هـ

العدد
١٥٩٥٣

مع فلسصطين ظالمةأاو مظلومة

ياسسر عرفات ايها الشسهيد الحي
تأاتي ذكرى الرحيل ،تبكي السصماء قبلنا ،تغسصل ا’رضض من ذنوبها ،وتنبؤو بميÓد جيل من
ا’خضصرار ،ورحيل ا’قحطاط ،وتتجمع الغيوم تمهيدا لرحيلها ،وعودة الشصمسض لتنعشض النبات.
احسصان الجمل
ل نحب البكاء لكن الدمع يتمرد عل مقالينا ،فيغادرها
ليعلن ولدة حزننا المتجدد ،فينا انت دائم الحضصور،
تحتل كل المسصافات ،في العقل والقلب ،والوعي
والوجدان ،في مخزون الذاكرة ونظرات المسصتقبل،
فيكبر المل ،ويقترب حلمك ،حلمنا من التحقيق.
سصيدي الشصهيد ،وهو اللقب السصمى لÓنسصان ،الذي
يقدم نفسصه قربان لجل الخرين ،فكيف اذا كان في
الحياة بقوتك ورمزيتك وعبقريتك ،وكانت مباهج
الحياة تمد نفسصها امامه ،لكنه يختار الزهد ،والتواضصع،
وقيم التقياء ،فيعلو ويسصمو بنفسصه عن كل الطموحات
الشصخصصية ،ويجعل لباسصه العسصكري ومسصدسصه هوية
المناضصلين ،ومن كوفيته رمز الحرار.
لم يغره غصصن الزيتون ،بل جعل منه و البندقية صصنوان،
وترك لهم الخيار ،بين خيارات الختيار ،واعلن ان
فلسصطين هي مفتاح السصلم والحرب ،هي القضصية
العادلة ،ومقياسس الخير من الشصر .هي الرضس الطيبة
لشصعب طيب ،ظلمته السصياسصات العنصصرية ،وهجرته
وشصردته قسصرا ،لكنه اقسصم على العودة من خÓل ثورته
التي اصصبحت منارة لكل احرار العالم .ومدرسصة وزعت
كراسصاتها في اصصقاع الدنيا ،فنهل  ،واسصتلهم منها كل
عشصاق الحرية.
أانت انشصودة الشصبال والزهرات ،يرددونك اهزوجة،
ولزمة لقصصائدهم ،يكبرون بك ،ويغدون رجال يرفعون
علم فلسصطين فوق روابي القدسس واسصوارها كما تنبأات،
كبرت الشصبال والزهرات ،واضصحوا كما تريد /لكن
البعضس يوصصد البواب امامهم ،يراهم خطرا على
نفوذه ،وكاشصفين لعجزه ،فيدمرهم او يرغمهم على
الرحيل الى زاوية البكاء على غيابك ،وضصياع الحلم.
انت السصتثناء الذي نفتخر به ،نريد قادة بحجمك انت
ورعيلك ،ما اصصغرهم يا ابتاه ،ان حجمهم كما قال احد
منهم ل يليق بعظمة الحركة وتاريخها ،انهم اشصبه باخوة
يوسصف ،واقرب الى الخوة العداء في الرواية الشصهيرة،
لم يتعلموا منك ،ولم ينتهجوا نهجك ،وانت إامامهم و

أامامهم من قلب الحصصار كنت تصصنع المسصتحيل ،وكان
عدوك يحتار بك ،فتشصتت افكارهم وتقسصمهم حولك.
سصيدي الشصهيد :اليوم ذكراك الثامنة وبعضس من شصاء
قدرنا ان يكونوا من ابناء جلدتنا ،سصاروا في التيه الى
حد القتناع والسصتبسصال في الدفاع عن الخطيئة ،ويا
ليته كان خطأاُ تقديري ،لكنا عذرناهم او بحثنا لهم عن
تبرير نسصلون به انفسصنا ،ولكنهم مع سصبق الصصرار
والترصصد يوغلون في غيهم .ويمنعون حتى الحتفاء
بذكراك.
يتناسصوا ان من ل يعرف ابو عمار ل يكون فلسصطينيا
فأاعدائنا يعرفون من هو ياسصر عرفات فالعالم يبحث و
كل شصعوب العالم تبحث عن رموز لها وحماسس تمنع
الحتفال بذكرى اسصتشصهادك ايها الرئيسس الشصهيد يا
سصر عرفات.
اليوم غزة تحترق باكثر من جمرة ،وخاصصرتها اصصيبت
بأاكثر من سصهم ،شصهداؤوها اشصÓء في الشصارع ،وجرحاها
تنزف دمائهم غزيرة كمطر تشصرين ،يحاولون سصرقة
هويتها وانتمائها ،ايضصا نسصوا شصعارك غزة واريحا اول
كشصعار لوحدة الوطن الجغرافية ،يكذبون انفسصهم حين
يخفون ان الياسصر الذي قبل بالمرحلية ،لم يسصقط
الجغرافيا الكاملة  ،ول التاريخ حين انطلق بالطلقة
الولى لتحرير كل فلسصطين ،ورغم رمزية القدسس إال
انها ليسصت اغلى من يافا وبرتقالها ،ول عكا وبحرها،
ول حيفا التي قال فيها غسصان كنفاني عائد اليها
ووقعت له الكتاب.
سصيدي الشصهيد في عليائك ،ثمان سصنوات هي عمر
رحيلك ،افتقدناك فيها دائما ،في كل لحظة ،وكل
موقف ،وكل مرحلة ،ننتظر رؤويتك الى المور بعينيك
الثاقبتين ،وقوة بصصيرتك ،وحكمتك الموضصوعية
العقÓنية ،وسصÓمة الموقف.
ثمان سصنوات ،هي اكثر بسصنة من سصنوات العجاف التي
ذٌكرت في الكتاب الحكيم ،تصصحرت كل المواقف
وتجمدت ،لننا وحدنا ،نواجه الحتÓل ،وخلفه
امريكا،الذي توغل في اسصتيطانه ،والعالم يقف

ابو عم ـارالمقاتل واإ’نسسان

واصصف عريقات
الشصهيد ابو عمار انسصان قبل ان يكون مقات Óفي الميدان وبنضصاله اإ’نسصاني تفوق على
اعدائه اإ’سصرائيليين وبرهن للعالم أانهم قطاع طرق ومجرمي حرب لذلك اصصبحوا
مÓحقين ومطلوبين للعدالة الدولية ،وابوعمار المقاتل مشصهود له بأانه مرن حيث
تحتاج المرونة وشصديد وصصلب حيث تتطلب الصصÓبة ،حريصض دائما على تطبيق
مبادىء الحرب والقتال من الرؤويا اإ’سصÓمية التي تنقل عنها القوانين الدولية،
يرغب في المواجهة مع اأ’قوياء من اأ’عداء وليسض الضصعفاء.
له نظرة ثاقبة في التخطيط العسصكري وصصاحب نظريات منها العمل العسصكري يؤوسصسس للسصياسصي
والطلقه يجب ان تكون هادفة ،بحكمته السصياسصية وقدراته العسصكرية اسصتطاع ان يعيد فلسصطين الى
الواجهة الدولية ،ترك بصصمات كثيرة في سصاحات القتال ،وله قصصة مع كل فدائي ولديه صصفحة في
كل قاعدة ميدانية ،مقاتل بسصيط مع المقاتلين في الميدان وقائد وزعيم مع القادة الكبار ،عميق
في تفكيره وتخطيطه السصتراتيجي وعنده بعد نظر ومنها على سصبيل المثال خطته الجبل والجنوب
عام  ١٩7٠والتي جاءت بعد خروج الفدائيين من الردن الى سصوريا ومن اجل تجاوز المرحلة عمل
على تعزيز جبهة المواجهة المباشصرة ضصد اسصرائيل من جنوب لبنان وسصفوح جبل الشصيخ وأامربنقل
المزيد من المقاتلين الى هناك وكان للثورة ما أارادت وقاتل الفدائيون تحت قيادته المعارك
الضصارية وصصمدوا بامكانياتهم المتواضصعة في مواجهة جيشس الحتÓل الذي يعتبر من اقوى
الجيوشس في العالم وقدراته التدميرية الهائلة ومنعوه اكثر من مرة من تجاوز الحدود اللبنانية
وامتزج الدم الفلسصطيني بالدم اللبناني كما امتزج من قبل في معركة الكرامة على األراضصي الردنية
عام ١٩68بالدم األردني .وحينما اندلعت حرب رمضصان عام  ١٩7٣على الجبهتين المصصرية والسصورية
أامر بفتح جبهة ثالثة من جنوب لبنان اضصافة للمشصاركة الفلسصطينية الميدانية على الجبهتين.
وفي ايارعام  ١٩8٢وردت معلومات تفيد بان اسصرائيل تحضصر لجتياح جنوب لبنان لمسصافة  ٤٠كم
اي للزهراني جنوبي صصيدا ،لكن الشصهيد ابوعمار قال وجهتهم وعدوانهم سصيصصل الى بيروت
واسصتخدم اصصطÓح ““الوكورديون““ اي اطباق الجيشس اإلسصرائيلي على بيروت من الجنوب والشصرق
والغرب واإلنعزاليين من الشصمال والشصمال الشصرقي وهذا ما حصصل في حزيران من نفسس العام ،لذلك
جاء التركيز في خطة ابوعمار للدفاع عن بيروت اضصافة للجنوب اللبناني وأانشصأا قيادة لبنانية وطنية
فلسصطينية مشصتركة في ظل الحصصار وضصعف اإلمكانيات أادت الى صصمود دام 88يوم ،وأاثناء حصصار
بيروت وتحديدا يوم  6آاب وردت معلومات تفيد بأان شصارون يتواجد في مطعم في بيروت الشصرقية
فسصأال ابوعمار هل هناك مدنيون في المطعم فقيل نعم فقال دعوه ،وكان بإامكانه ان يصصدر اوامره
بقصصف المطعم وتدميره وقتل شصارون ومن في المطعم ،لكن انسصانيته فاقت جرائمهم وجرائم
شصارون الذي ضصاق ذرعا بالصصمود الفلسصطيني اللبناني والذي تبين فيما بعد انه جاء الى بيروت
إلعÓن نبأا قتل ياسصر عرفات حيث فشصل اسصتهدافه له بقصصف بناية العكر في الصصنائع بقنابل
فراغية من طراز  ١٥ GBUاسصتخدمت لول مرة والقيت من احدث الطائرات امريكية الصصنع في
نفسس اليوم الذي تواجد فيه شصارون في المطعم واسصتشصهد في القصصف السصرائيلي عدد كبير من
السصكان المدنيين الهاربين من اتون الحرب .ففي حين لم يتمكنوا من قتل الشصهيد ابوعمار في
سصاحات القتال على ارضس لبنان نالوا منه وغدروه على ارضس فلسصطين في مثل هذا الوقت وقبل
ثماني اعوام.
ويبقى الشصهيد ابوعمار ظاهرة عسصكرية فريده ،ولد زعيما ومناضص Óمن اجل تحرير فلسصطين،
وثائرا ضصد القهر والظلم والعدوان ،عاشس فدائيا بعيدا عن ترف الحياة ،وترك ارثا نضصاليا يجله كل
انسصان.
ومن يريد الوفاء للشصهيد ابوعمار عليه بالسصير على خطاه .الرحمة له ولكل الشصهداء.
خبير ومحلل عسصكري

متفرجا ،ل يبتعد عن المناشصدة او الدانة الغير مرفقة
بعقوبات وتهديدات كالتي تمارسس بحقنا.
وحدنا سصيدي الشصهيد وسصيد كل الشصهداء ،نقاوم ،نقاتل،
نجاهد ،ونصصمد .وما يطمئننا ،انك اخترت بعناية
خليفتك وانت على سصرير الوداع ،وهذا جزء من سصر
قوتك ،اخترته رغم محاولة الكثيرين ابراز الخÓف
بينكما ،وحاول الكثير منهم وضصع العصصي في دواليب
مسصيرة خليفتك الرئيسس ابو مازن ،الذي ابلى البÓء
الحسصن وفوق المتوقع ،وكما طلبوا السصماح والعتذار
منك بعد اسصتشصهادك ،بعضصهم يطلبه الن من الرئيسس
ابو مازن ولو باسصتيحاء ،وخلف الكواليسس ،التي يرفضصها
الرئيسس ابو مازن ،الذي يكرسس سصياسصة الشصفافية
بالمطلق.
سصيدي الشصهيد ،اود ان اطمئنك اننا اليوم نلنا مقعدنا
في الونيسصكو،وشصكل ذلك صصدمة لكل اعدائنا ،ونحن
على ابواب المم المتحدة نكافح لنيل العضصوية،

قرار  181يوفر شسروطًا
تضسمن حق السسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة
وا’سستقÓل واقامة الدولة
الدكتور حنا عيسصى
في  /١٥نوفمبر١٩88 /م ,عقدت الدورة غير العادية للمجلسس الوطني
الفلسصطيني على أارضس الجزائر الشصقيقة .حيث ُأاعلن عن قيام دولة
فلسصطين المسصتقلة ,وأاقرت وثيقتان بهذا الخصصوصس ,هما““ :اعÓن
السصتقÓل““ و ““البيان السصياسصي““ ,إان من المفيد ان ندقق بالمبادئ
السصاسصية التي حددها اعÓن السصتقÓل لدى بناء هذه الدولة““ :ان
دولة فلسصطين هي للفلسصطينيين اينما كانوا فيها ,يطورون هويتهم
الوطنية والثقافية ,ويتمتعون بالمسصاواة الكاملة في الحقوق ,وتصصان
فيها معتقداتهم الدينية والسصياسصية ,وكرامتهم النسصانية في ظل نظام
ديمقراطي برلماني ,يقوم على اسصاسس حرية الرأاي ,وحرية تكوين
الحزاب ,ورعاية الغلبية حقوق القلية ,واحترام القلية قرارات
الغلبية ,وعلى العدل الجتماعي ,والمسصاواة ,وعدم التمييز في
الحقوق العامة على اسصاسس العرق او الدين او اللون ,أاو بين المرأاة و
الرجل ,في ظل دسصتور يؤومن سصيادة القانون والقضصاء المسصتقل ,وعلى
أاسصاسس الوفاء الكامل لتراث فلسصطين الروحي والحضصاري ,في
التسصامح والتعايشس السصمح بين الديان عبر القانون““.
بكلمة اخرى ,حددت هذه الحكام الواردة في اعÓن السصتقÓل
أاسصسصًا للتطور الداخلي لدولة فلسصطين ,كدولة ديمقراطية ذات طابع
تعددي يطورها الجميع.
كما اعلنت هذه الوثيقة المبادئ السصاسصية لسصياسصة دولة فلسصطين
الخارجية .وتلتزم هذه الدولة على األخصس بمبادئ التعايشس السصلمي,
ومبادئ هيئة المم المتحدة ,وأاهدافها ,وبالعÓن العالمي لحقوق
النسصان ,ومبادئ حركة عدم النحياز وبرنامجها السصياسصي .وتهيب
دولة فلسصطين بالمم المتحدة  -التي تتحمل مسصؤوولية خاصصة تجاه
الشصعب العربي الفلسصطيني ووطنه  -وبشصعوب العالم ودولة المحبة
للسصÓم والحرية ,أان تسصاعدها على تحقيق اهداف الشصعب العربي
الفلسصطيني ,ووضصع حد لمأاسصاة هذا الشصعب ,بتوفير المن له,
وبالعمل على انهاء الحتÓل السصرائيلي لأÓراضصي الفلسصطينية.
وتعلن دولة فلسصطين في هذا المجال ,أانها تؤومن بتسصوية المشصاكل
الدولية والقليمية بالطرق السصليمة ,ووفقا لميثاق المم المتحدة
وقراراتها ,وأانها ترفضس العنف ,أاو التهديد بالقوة ضصد سصÓمة
اراضصيها ,أاو سصÓمة أاراضصي أاية دولة أاخرى ,وذلك دون المسصاسس
بحقها الطبيعي في الدفاع عن اراضصيها واسصتقÓلها.
وجاء في وثيقة اعÓن السصتقÓل ايضصًا ““أانه ,مع الظلم التاريخي الذي
لحق بالشصعب العربي الفلسصطيني بتشصريده وبحرمانه من حق تقرير
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والسصلطة بنت المؤوسصسصات ،واصصبحنا على مرمى حجر
من الدولة التي كرسصت حياتك لسصتقÓلها رغم ان بعضس
الضصعفاء يطالبون بحل السصلطة .،وعادت القضصية
الفلسصطينية الى موقعها السصاسس ،قضصية مركزية لكل
شصعوب العالم التي تتضصامن معنا ،وبعضصها يدفع
الرواح ،عكسس قادتهم الذين يبحثون عن مصصالحهم
على حسصاب عدالة القضصية.
سصيدي الشصهيد الربيع العربي ازهر ،وبراعمه بدات
تتفتح ،رغم ان يعضصها مليء بالشصواك التي تحول بيننا
والزهور .اليوم بدأا الجميع يدرك حجم واهمية قرارك
السصيادي باسصتقÓلية القرار الوطني المسصتقل ،لقد
بدأاوا بالعتراف الن ،ويتحدثون عنك كم كنت صصائبا
بذلك ،يتحدثون عن عÓقتك بالزعماء الذي كانوا
يريدون قلمك ،وكنت تدري ذلك ،وتنسصج عÓقة بين
الحفاظ على اسصتقÓلية القرار وربط القضصية بعمقها
العربي الذي ل بد منه.
سصيدي الشصهيد ،ايضصا الربيع الفلسصطيني بدا يلقى لونه
الخضصر علينا ،وها نحن نسصعى الى اصصÓح ما افسصده
الدهر والخرون ،نصصر على المصصالحة ،وعلى رأاب
الصصدع الذي تشصقق في فترة غيابك ،وكما كنت
ديمقراطيا في غابة البنادق ،نحن نمارسصها ونكملها،
ولكننا ندعو في هذه المرحلة الى ديمقراطية غابة
الفكار والبرامج من اجل فلسصطين تتسصع للجميع ،والى
الوحدة التي رسصمتها كخط احمر ل يمكن تجاوزه اذا
اردنا النتصصار ،وكنت تقول اننا الرقم الصصعب العصصي
على القسصمة والنكسصار.
سصيدي الشصهيد ،ثمان سصنوات ،وكانها لحظات،ما زال
مقر المقاطعة ،بكل تفاصصيله وتجلياته ماث Óامامنا،
بعنفوانك،بصصمودك ،وبشصجاعتك التي لم تهتز رغم
هول الحداث ،وخرجت مبتسصما ،ملوحا بيدك انك
عائد .السصياسصة نفسصها تمارسس اليوم على الرئيسس ابو
مازن ،ضصغوطات ونعوت تعيد المسصلسصل نفسصه معك ،لن
نخفي عليك خوفنا ،ول يزعجنا من ذلك ،سصوى الرئيسس
نفسصه ،الذي يعلن تكرارا ومرارا انه سصوف ينزل عن متن
سصيدي الشصهيد ،ثمان سصنوات من العجاف مرت ،ول
شصك ان الحصصاد الن قد دخل موسصم القطاف ،ها هو
ربيعنا الفلسصطيني اينع اول زهرة قرب ضصريحك لينشصر
عبق الحرية والسصتقÓل ،بعضصهم اسصتفاق الن لينبشس
قبرك ،ويبحث عن البلونيوم وكأاننا نجهل قاتلك
السصرائيلي المريكي ،انت الشصهيد الحي ،بينما شصارون
هو الحي الميت ،هذا هو الفرق بين الشصهيد والجÓد،
فنم قرير العين يا صصاحب اللقاب الحميدة كلها.

المصصير ,إاثر قرار الجمعية العامة رقم ( )١8١بتاريخ ,١٩٤7/١١/٢٩
فان هذا القرار ما زال يوفر شصروطًا للشصرعية الدولية تضصمن حق
الشصعب العربي الفلسصطيني في السصيادة والسصتقÓل الوطني و إاقامة
دولته““.
اما المهمات السصياسصية لدولة فلسصطين ,فجاءت صصياغتها في البيان
السصياسصي الذي أاولى اهتمامًا رئيسصيًا بحل القضصية الفلسصطينية,
بصصفتها جوهر الصصراع العربي السصرائيلي .وفي هذا السصياق اقترح
المجلسس الوطني الفلسصطيني انعقاد المؤوتمر الدولي الفعال الخاصس
بقضصية الشصرق الوسصط ,اشصراف المم المتحدة ,ورعاية الدول دائمة
العضصوية في مجلسس المن الدولي ,وبمشصاركة جميع أاطراف الصصراع
في المنطقة ,بما فيها منظمة التحرير الفلسصطينية الممثل الشصرعي
والوحيد للشصعب العربي الفلسصطيني.
وتناول البيان السصياسصي مجموعة من المسصائل المتعلقة بإاحقاق
الحقوق المشصروعة للشصعب العربي الفلسصطيني ,وفي مقدمتها:
 .١انسصحاب اسصرائيل من جميع الراضصي الفلسصطينية والعربية التي
احتلتها منذ العام ١٩67م.
 .٢الغاء جميع اجراءات اللحاق والضصم ,وازالة المسصتعمرات التي
اقامتها اسصرائيل في الراضصي الفلسصطينية والعربية منذ العام ١٩67م.
 .٣وضصع الراضصي الفلسصطينية المحتلة  -بما فيها القدسس العربية -
تحت اشصراف المم المتحدة ,لتوفير مناخ مناسصب لنجاح اعمال
المؤوتمر الدولي.
 .٤حل قضصية الÓجئين الفلسصطينيين وفق قرارات المم المتحدة
الخاصصة بهذا الشصأان.
وينبغي الشصارة الى ان اعÓن قيام دولة فلسصطين العربية اسصتند الى
(الحكم) الوطني الناشصئ في الراضصي الفلسصطينية ,وفي مخيمات
الجئين الفلسصطينيين في اراضصي البلدان الخرى ,والذي تحقق عن
طريق الهيئات الشصعبية ,وغيرها من هيئات النتفاضصة والدارة
الذاتية.
ولبد من التركيز ايضصًا ,على ان كل هذا النشصاط الداري يجري تحت
قيادة منظمة التحرير الفلسصطينية ,بوصصفها الحكومة في المنفى,
وفقًا لمبادئ القانون الدولي واحكامه .لقد اعترفت الجمعية العامة
لهيئة المم المتحدة بتاريخ /١٥ديسصمبر١٩88/م ,في دورتها الثالثة
والربعين المنعقدة في جنيف ,بقيام دولة فلسصطين ,مشصيرة الى ان
اعÓن هذه الدولة جاء تنفيذا ً مكم ًÓلقرار الجمعية العامة رقم ١8١
الصصادر يوم /٢٩نوفمبر١٩٤7/م.
ومن هنا ,فإان الشصعب العربي الفلسصطيني يعتبر نفسصه  -وعم ً
Ó
بالقانون الدولي  -يمارسس حقه في تقرير المصصير ,المر الذي تشصير
اليه من حيث السصاسس ,نظرية القانون الدولي بخصصوصس الصصالة
والهوية بالنسصبة للشصعب الفلسصطيني ذي الخصصائصس الثنية المتميزة,
وبموجب القانون الدولي ,يتمتع هذا الشصعب بحقوقه ,ويؤودي
واجباته ,بصصرف النظر عن دوره في العÓقات الدولية.
ويشصهد التاريخ ان الشصعب العربي الفلسصطيني كان دائمًا يمارسس دوره
النشصاط في سصعيه الى احداث تأاثير ايجابي على العÓقات الدولية.

الخميسس  ١٥نوفمبر ٢٠١٢
الموافق لـ  ٠١محرم  ١٤٣٤هـ

مع فلسصطين ظالمةأاو مظلومة

التوجه لأÓمم المتحدة وردود فعلإاسسرائيلية مختلفة
في ظل التوجه الفلسصطيني لأÓمم المتحدة ،تتصصاعد حدة التهديدات اإ’سصرائيلية ،للقيادة الفلسصطينية وللشصعب الفلسصطيني ،كما تظهر
بعضض التقارير،أان التوجه الفلسصطيني سصيكون داعما لحل الدولتين ’ ،إالغاء له ،أاو لنزع الشصرعية عن إاسصرائيل ،كما تدعي الحكومة
اإ’سصرائيلية.
يزن طه
وأاكد تقرير أاعده  ،دي جي شصنيفسس ،مدير قسصم
“نزع الشصرعية“ عن إاسصرائيل في الخارجية
اإلسصرائيلية ،أان العتراف بفلسصطينيين ل ينفي
وجود إاسصرائيل ،ويجب عدم اعتبار التحرك
الفلسصطيني باألمم المتحدة للحصصول على اعتراف
دولي بفلسصطين كدولة غير عضصو بمثابة خطوة
لنزع الشصرعية عن إاسصرائيل ،وأان اعتراف غالبية
دول العالم بالدولة الفلسصطينية ل يعني رفضس أاو
معارضصة وجود إاسصرائيل.
وبحسصب التقرير؛ الذي نشصر قبل أاسصابيع قليلة،
فإان جمود عملية السصÓم أاثرت بشصكل سصلبي على
إاسصرائيل وشصرعيتها والدعم الدولي لها ،وبين أان
مكاتب التمثيل اإلسصرائيلية تواجه صصعوبات في
الرد على تسصاؤولت دول العالم المختلفة ،كما أان
عملها وشصغلها أاصصبح الرد على األفعال وعلى ما
يقوم به اآلخرون ،دون أان تنجح في إاقناع
دبلوماسصيي الدول بوجهة نظرها وأاسصباب
معرضصتها للتوجه الفلسصطيني.
واعتبر الكاتب والمحلل السصياسصي أانطوان شصلحت
أان هناك تضصخيما لأÓمور ،وأان محاولة تصصوير
األمر كأانه نزع لشصرعية إاسصرائيل فيه قدر كبير من
المبالغة التي تخدم سصياسصة رئيسس الحكومة
الحالي بنيامين نتنياهو على المسصتوى الداخلي
ألنها تقوم على أاسصاسس سصلم من الخوف ،وفي
مقدمته الخوف األمني ،وانهيار “الدولة“.
كما اعتبر أان المعادلة انقلبت اآلن ،ألن
الفلسصطينيين بتوجههم إالى األمم المتحدة يقدمون
أاداء دبلوماسصيا متميزا ،حيث كانت المعادلة
السصائدة في إاسصرائيل “ل يهم ما يقوله الغير ،المهم
ما نفعله نحن“ ،لذلك تدرسس إاسصرائيل اآلن كل
تحركاتها وفعلها وردود فعلها بعناية ،حيث إان “أاي
قرار تتخذه القيادة الفلسصطينية يؤوثر في إاسصرائيل،
ألن الوضصع مغاير اآلن ،وبإامكان العالم أان يمارسس
ضصغوطا عليها“.
هناك غياب لظروف تجعل السصتفادة من التقرير
ليسصت بالدرجة القصصوى ،حالة النقسصام
الفلسصطينية ،وحال المنطقة ،والنتخابات
األميركية ،واألزمة المالية األوروبية كلها تؤوثر
ولكن ربما تسصاعد على السصتمرار في المبادرة
الفلسصطينية ،ولمحاصصرة تهرب إاسصرائيل.
وعند سصؤواله عن طريقة التحرك اإلسصرائيلية في
ظل النتخابات النيابية ،أاعرب شصلحت عن
اعتقاده أان “انشصغال اإلسصرائيليين بالنتخابات قد
يكون عام Óمسصاعدا في إاعادة األمور لمسصارها
الصصحيح ،خاصصة أان هناك من يقول بضصرورة أان
تولى القضصية والنزاع مع الفلسصطينيين األولوية،
وأان هناك احتمال ألن يعيد التوجه الفلسصطيني

العدد
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قراقع:

قضسية اأ’سسرى
على سسلمأاولويات القيادة
أاكد وزير شصؤوون األسصرى والمحررين عيسصى قراقع اهتمام القيادة
بقضصية األسصرى في سصجون الحتÓل اإلسصرائيلي ،وأانها على سصلم
أاولوياتها.
وأاضصاف ،خÓل زيارته األسصير المحرر عبد المعطي الرفاعي ،في قرية
كفر عين شصمال رام الله ،مسصاء اليوم الخميسس ،أان السصلطة الوطنية لن
تتوانى عن الدفاع عن حقوق األسصرى ،حتى اإلفراج عنهم جميعا،
وتبييضس السصجون.
ويذكر أان األسصير المحرر الرفاعي أامضصى تسصعة أاعوام في سصجون
الحتÓل ،حيث اعتقل بتاريخ  ٢٠٠٣/١٠/١٥وأافرج عنه بتاريخ
 ،٢٠١٢/١٠/١6وقد توفي والده وهو في األسصر.
بدوره ،أاكد الرفاعي أان األسصرى بحاجة لدعم ومسصاندة من المؤوسصسصات
الرسصمية والشصعبية وكافة الفصصائل ،وإالى توحيد الصصف الفلسصطيني
وإانهاء النقسصام ،ل سصيما أان الحتÓل يمارسس أاقسصى معاملة بحقهم،
إالى جانب ظروفهم الصصحية التي قال إانها في غاية الصصعوبة.

وزارة اأ’سصرى:

اأ’سسرى حقول تجارب
أ’طباءإادارة السسجون
لأÓمم المتحدة القضصية الفلسصطينية لمركز
الهتمام اإلسصرائيلي“ ،مسصتدركا“ :لكن الفترة ما
زالت طويلة إلجراء النتخابات ،والسصاحة
اإلسصرائيلية متحركة“.
وعن توقعاته لطريقة التصصرف اإلسصرائيلية في
حال قبول الطلب الفلسصطيني في األمم المتحدة
والموافقة عليه ،قال شصلحت“ :في حال النجاح،
سصتعمل إاسصرائيل على تشصديد الحصصار اقتصصاديا
وعسصكريا وتعزيز الوقائع الميدانية“.
أاما النائب العربي في الكنيسصت اإلسصرائيلية،
رئيسس الحركة العربية للتغيير أاحمد الطيبي
فاعتبر أان إاسصرائيل تدير حربا ضصروسصا ضصد
منظمة التحرير والرئيسس محمود عباسس ،كما أانها
تحاول تجنيد الرأاي العام العالمي والمحلي ضصد
الخطوة الفلسصطينية وتطلق التهديدات جزافا.
واسصتدرك الطيبي؛ “العالم غير مقتنع بالرواية
اإلسصرائيلية التي تقول إان توجه الفلسصطينيين
لأÓمم المتحدة هو للحصصول على دولة مسصتقلة
ولنزع الشصرعية عن إاسصرائيل“ ،معتبرا أانه “ليسس
أاسصهل من دحضس هذا اإلدعاء ،خاصصة أان الطلب
الفلسصطيني يسصتند إالى الحق الفلسصطيني أاول،
وإالى الشصرعية الدولية ثانيا ،وإالى القرارات الدولية
ثالثا ،كما أان هذا التوجه جاء بعد تعطيل إاسصرائيل
للمفاوضصات وتوقفها“.

وزارة ا’سسرى تسسلط الضسوء
على ا’سسير المضسرب سسامر العيسساوي
أافاد تقرير صصادر عن وزارة شصؤوون األسصرى والمحررين أان السصير سصامر عيسصاوي المضصرب عن الطعام
منذ  ١٠٣ايام وبعد عناء نهضس من سصريره واجلسصوه على الكرسصي المتحرك الى غرفة زيارة المحامي,
واهن الجسصد وعيناه فارغتان ال انه بمعنويات عالية واصصرار كبير لم ير المحامي مثله كما ابلغني.
وبدا سصامر يحدث المحامي عن اوضصاعه وحالته الصصحية وبالكاد يسصتطيع رفع راسصه من شصدة الرهاق
واللم حيث تشصتد اللم بالكلى والراسس وبصصعوبة يرى امامه ,بدا شصعره بالتسصاقط ولم يعد يشصعر
برجليه ويديه واحيانا يتمكن من تحريك يديه بصصعوبة حيث اصصابها الخدر وكذلك شصفتيه فبالكاد
اسصتطاع الكÓم ,نهاية السصبوع الماضصي اغمي على سصامر فارتطم راسصه بحافة البرشس الحديدي ومن
ثم ارتطم بالرضس وعندما اسصتفاق وجد الكدمات والرضصوضس تم Óجسصد وخاصصة رجليه.
يقول سصامر في عداد الموتى اصصبحنا وقضصيتنا لم تراوح مكانها فقررنا ““ ايمن وسصامر““ وابتداء من
اليوم التوقف عن تناول الفيتامينات التي تعطى لنا رغما عنا وكنا قد قاطعنا عيادة مسصتشصفى سصجن
الرملة منذ ما يزيد عن اسصبوعين وابتداء من يوم الثÓثاء القادم اي بعد يومين من الن سصنبدا اضصرابا
عن تناول الماء ايضصا فاما الحرية او الشصهادة.
ونناشصد الفصصائل الفلسصطينية والمؤوسصسصات والجمعيات العاملة في حقوق النسصان سصواء المحلية او
الدولية الضصغط على الحتÓل من اجل تحريرنا ووقف انتهاكاته لبنود صصفقة وفاء الحرار ونتمنى ان
تجد مناشصدتنا هذه اذنا صصاغية ول يكون مصصيرها كسصابقاتها ,كما نناشصد الرجال والنسصاء والطفال
في فلسصطين الوقوف معنا في معركتنا التي سصنصصعد من وتيرتها ابتداء من اليوم لنثبت لÓحتÓل اننا
شصعب حي ل تموت عزيمتنا ,كما نناشصد الجالية الفلسصطينية في المخيمات الفلسصطينية ودول العالم
خاصصة الوروبية حيث تتغنى هذه الخيرة بحقوق النسصان ان يتضصامنوا معنا .
ونعاهد الجميع ان نكون كما عهدتمونا على قدر المسصؤوولية في التصصدي لعنجهية الحتÓل فاما
الحرية او الشصهادة فانا اعلنت اضصرابي وفاء لغزة وغزة اليوم تنزف من جديد وقد عاهدت الله ان
اسصتمر في اضصرابي حتى انال مطلبي ف Óتتوانوا عن نصصرتنا والتضصامن معنا.
اما اهلي فسصÓمي لكم ومشصتاق جدا لجلسصاتنا وكم اشصتاق لحضصن والدتي ويدها تمسصح جبيبني
وعيونها التي تنبضس فخرا وحبا ,واطمئنكم ان معنوياتي عالية والحمد لله واصصراري يزداد يوما بعد
يوم والتحدي كذلك فكل يوم يمر المعنويات تعلو والرادة تقوى ,وان شصاء الله يكون لقائنا قريبا.

ولم يسصتبعد الطيبي فرضس عقوبات على السصلطة،
وقال“ :إان تحويل األموال سصيتوقف ،وسصيفكرون
بإاجراءات أاخرى ،الفكر اليميني العنصصري خÓق
في العقوبات“.
وكان عضصو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد
اشصتية أاعرب عن اسصتهجان القيادة الفلسصطينية من
الحديث عن فرضس عقوبات على شصعبنا بسصبب
التوجه لأÓمم المتحدة لنيل صصفة دولة غير عضصو.
كما تسصاءل خÓل مؤوتمر صصحفي عقده في مقر
منظمة التحرير الفلسصطينية قبل أايام“ ،ما هي
الخطوة التي قمنا بها والتي نسصتحق أان تفرضس
عقوبات علينا بسصببها؟ فالتوجه لأÓمم المتحدة
خطوة شصرعية سصلمية ،لمؤوسصسصة دولية تعتبر رمزا
للسصÓم واألمن الدوليين ،نسصتهجن الحديث عن
عقوبات ،بل من العار الحديث عن عقوبات“.
وبين أان “إاسصرائيل لن تتجرأا على معاقبتنا ،ألنها
تعلم أان انهيار السصلطة يعني الفوضصى ،وأانها
سصتدفع ثمنها“ ،معتبرا أان التهديدات بوقف جباية
الضصرائب لصصالح السصلطة “تهديدات فارغة ،وأان
إاسصرائيل ربما تؤوجل الدفع ولكنها لن توقفه ،ألنه
يعني انهيار السصلطة ،ول أاعتقد أانها سصتتحمل
النتائج“.
وكان وزير المالية اإلسصرائيلي يوفال شصتاينيتسس
هدد بعدم جباية أاموال الضصرائب “إاذا واصصل
الفلسصطينيون تحركهم أاحادي الجانب للحصصول
على اعتراف بدولة خاصصة بهم“.
ومضصى شصتاينيتسس إالى أابعد من ذلك عندما قال إان
“الفلسصطينيين تراجعوا العام الماضصي عن
المسصاعي التي بذلوها في األمم المتحدة للحصصول
على اعتراف بدولتهم بعد أان علقت إاسصرائيل
تحويل المسصتحقات الضصريبة إاليهم“.
نشصير هنا إالى أان إاعÓن قيام دولة إاسصرائيل جاء
بعد صصدور القرار رقم  ١8١من قبل مجلسس األمن
الدولي ،وهو القرار الذي دعا لتقسصيم فلسصطين،
والذي صصدر في يوم  ٢٩تشصرين الثاني /نوفمبر
عام ،١٩٤7وهو التاريخ الذي حدد لتقديم الطلب
الفلسصطيني لرفع مكانة فلسصطين إالى دولة مراقب
في المنظمة الدولية.

العرب يؤوكدون على دعم
السسلطة بمبلغ  100مليون
دو’ر شسهريا في حال ....
أاكد وزراء الخارجية العرب في بيانهم

الصصادر عن اجتماع مجلسض الجامعة
العربية على المسصتوى الوزاري في دورته
غير العادية التي عقدت في القاهرة
برئاسصة لبنان على توفير شصبكةأامان مالية
بقيمة  100مليون دو’ر في حال فرضصت
عقوبات على الشصعب الفلسصطيني  ..داعين
كافة التجمعات اإ’قليمية وا’تحاد
اأ’وروبي إالى دعم ومسصاندة الطلب
الفلسصطيني

قال األسصير علي رفيق محمد شصواهنة ( ٣٢عاما) ،إان طبيب السصجن
اعترف أان كافة األدوية التي كنت أاتناولها لم تكن تعالج المرضس ،وكانت
تقدم بالخطأا ،وتم سصحبها مني بعد تردي وضصعي الصصحي بشصكل خطير
للغاية.
وأاضصاف ،في بيان صصدر عن وزارة شصؤوون األسصرى والمحررين ،اليوم
السصبت ،أانه بدأا يعاني من آالم شصديدة في الخاصصرة خÓل اإلضصراب
عن الطعام بتاريخ  ،٤/١7وقدم له دواء للكلى في اليوم العشصرين من
اإلضصراب ولكنه لم يسصتفد منه وبقيت اآللم عنده.
وأاشصار خÓل إادلئه إافادته لمحامي وزارة األسصرى رامي العلمي ،إالى
أانه بعد انتهاء اإلضصراب أاجروا له فحوصصات في الدم وأاحضصر طبيب
السصجن مجموعة كبيرة من األدوية المتنوعة ،وبعد ثÓثة أايام عاد
الطبيب وطلب سصحب الدواء ،مدعيا أان الدواء قدم له بالخطأا.
وأاوضصح بيان الوزارة أان الوضصع الصصحي لأÓسصير شصواهنة تدهور بشصكل
كبير وأاجريت له فحوصصات جديدة له ،أاثبتت أانه يعاني من الكبد
والتهابات في الكلى والبروسصتات ،إاضصافة إالى نقصس في الحديد
وتحطم في كريات الدم البيضصاء.
وأاشصار إالى أان األسصير نقل إالى مسصتشصفى سصوروكا اإلسصرائيلي بسصبب
عدم نجاعة األدوية التي تناولها ،وعدم اسصتفادته من الفحوصصات التي
قدمت له ،حيث كان كل طبيب يخبره سصببا جديدا ومختلفا عن أاسصباب
مرضصه وكأانه حقل تجارب لهم.
وأافاد بأان إادارة السصجن تعمل على تعطيل الشصكاوي التي يرفعها
األسصرى المرضصى ،سصواء من خÓل إادعاءها بضصياع اللتماسس أاو من
خÓل عدم إاعطائها اللتماسس لأÓسصير للتوقيع عليه ،وهذا مخالف
للقانون الذي يعطي الحق لأÓسصير بالتقدم بالتماسس ودراسصة ذلك خÓل
 ٤8سصاعة.

وزارة اأ’سسرى تتهمإاسسرائيل
باغتيال بطيء لأÓسسرى المضسربين

وجهت وزارة شصؤوون األسصرى والمحررين رسصائل عديدة عبر السصفارات
والقنصصليات إالى كافة دول العالم ولمؤوسصسصات حقوق اإلنسصان ،للتدخل
العاجل والسصريع إلنقاذ حياة  ٣أاسصرى مضصربين عن الطعام وصصلت
حياتهم إالى مرحلة الخطر الشصديد في ظل اسصتهتار إاسصرائيلي
بمطالبهم وبحقوقهم.
واتهمت رسصالة الوزارة إاسصرائيل باغتيال بطيء بحق األسصرى المضصربين
بعدم تجاوبها لمطالبهم وتركهم فريسصة لسصياسصة عنصصرية دون أاية
مراعاة لوضصعهم اإلنسصاني والصصحي ،مطالبة بحماية األسصرى داخل
السصجون والتدخل الجدي لوضصع حد لسصتمرار إاسصرائيل بانتهاك حقوق
األسصرى وإاصصدار قرارات بالعتقال ل تسصتند إالى أاي مبرر قانوني.
وقال وزير األسصرى عيسصى قراقع إان مناشصدة عاجلة أارسصلت إالى أاكثر
من جهة دولية إلنقاذ حياة السصير سصامر العيسصاوي المضصرب عن
الطعام منذ  ،٢٠١٢/8/١وأايمن شصراونة المضصرب عن الطعام منذ
 ،٢٠١٢/7/١ومحمد النجار المضصرب عن الطعام منذ .٢٠١٢/١٠/٣٠
وجاء في رسصالة وزارة األسصرى أان األسصرى المضصربين لم توجه تهم
محددة ،وأان اعتقالهم باطل قانونيا وحكومة إاسصرائيل تمارسس سصياسصة
انتقامية تعسصفية بحق األسصرى المحررين في صصفقة شصاليط وبحق
األسصرى اإلداريين.
وحذرت الرسصالة من اسصتشصهاد أاي أاسصير من المضصربين سصيترك
تداعيات خطيرة ،ويعتبر وصصمة عار في جبين العالم ومؤوسصسصات
حقوق اإلنسصان الدولية وكافة مواثيقها وشصرائعها.
وأاوضصحت أان األسصيرين سصامر العيسصاوي وأايمن شصراونة يتعرضصان
لضصغوط واعتداءات على يد األطباء والسصجناء الجنائيين ،وتم عزلهما
للضصغط عليهما لكسصر إاضصرابهما ،ويمارسس بحقهما مسصاومات في
العÓج مقابل وقف اإلضصراب ومسصاومات إلبعادهم خارج الوطن.
وأاشصارت الرسصالة إالى أان األسصير سصامر العيسصاوي أاصصيب بنزيف وارتفاع
في دقات القلب وأاوجاع في كافة أانحاء جسصمه ،واألسصير أايمن شصراونة
فقد الرؤوية واإلحسصاسس بسصائر أاعضصاء جسصده ،وأانهما ل يسصتطيعان
التحرك إال على كرسصي متحرك.

