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في هــذا العـــدد

من أجل تحرير األرض واإلنسان 

منا إليك

انــــهــــ�ــــس مــــــن هـــــــداأة 
حـــــــجـــــــارتـــــــك وملـــــلـــــم 
الأرواح بعد اأن اأعياها 
الـــغـــيـــاب ونـــــزف اجلــــــراح واأنـــبـــت 
عــمــيــقــا يف دمــــي قــرنــفــًا اأحــمــر 
بــلــون دمــي هــنــاك يف خــط الأفــق 
ثمة  القمر  يقظة  حلظة  املـّـدمــى 
رجـــال خــالــد اأكـــر يــنــاجــي فينيق 
الأهــل يف  اأن اهبط وبّلغ  ذاكــرتــه 
الــ�ــشــهــبــاء  الــ�ــشــام ومــيــلــود يلهو 
خارطة  ير�شم  )نــومــه(  بحجارة 

ع�شقه تون�س اخل�شراء.
يـــنـــهـــ�ـــس الــــ�ــــشــــهــــداء مـــــن هــــــداأة 
ر�ــشــا�ــشــات  يلملمون  حــجــارتــهــم 
جراحهم النابتة عو�شجا يف طهر 

اأج�شادهم على روابي اأحبتهم.
ـــق يف  مــــن غــــر اأ�ـــشـــرعـــتـــهـــم حتـــّل
الــ�ــشــواد مــعــلــنــة انــبــاجــة وهــجــاً 
معلنني  الــعــروق  ن�شغ  يف  ي�شري 
يف  اأبـــجـــديـــتـــهـــم  حــــجــــارة  ولدة 

»غيبور« �شتة - اإثنان اأبدية.

روابي األحبة

ح�سان علي 

جربيل معزيا باملنا�ضل اأبو الهيجاء

102 عاما على وعد بلفور
واملقاومة م�ضتمرة حتى حترير االأر�ض واالن�ضان 

اجتماع بني »اأ�ضد« ومنظمة ال�ضبيبة التقدمية
و�ضبيبة حزب ال�ضعب الفل�ضطيني يف دم�ضق

ملتقى يف دم�ضق مبنا�ضبة ذكرى
االنتفا�ضة ال�ضعبية الفل�ضطينية
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اعتمد الكيان ال�شهيوين منذ تاأ�شي�شه على ا�شرتاتيجية التفوق احلربي ال�شامل 
ال�شتباقية  احلــرب  �شن  على  قدرته  وعلى  كله  الأو�ــشــط  ال�شرق  يف  قــوة  اأي  على 
اخلاطفة �شد اأي دولة ت�شكل خطرا عليه ويف الو�شع الراهن تراجع تفوقه احلربي 
العدواين اىل مرحلة اأ�شبح فيها عاجزا عن �شن حرب ا�شتباقية وعاجزا عن منع تزايد قدرات 

جبهة ال�شمال املمتدة من جنوب لبنان اىل حدود اجلولن املحتل واملقاومة الفل�شطينية.
الكيان  يف  الع�شكريني  القادة  من  عدد  ت�شريحات  من  ن�شتخل�شها  بداأنا  احلقيقة  وهــذه 
ال�شهيوين واأولهم اجلرنال املتقاعد منذ �شنوات قليلة يت�شحاق بريك قائد الكليات احلربية 
الذي انتقد يف 19 ت�شرين اأول يف موقع املجلة املتخ�ش�شة بال�شوؤون الع�شكرية تق�شر اجلي�س 
التي  ال�شمال  املقاومة يف جبهة  اأطــراف حمور  املحتملة �شد  ملتطلبات احلرب  ال�شتعداد  يف 
تتزايد قدراتها ال�شاروخية والتكنولوجية الع�شكرية. وهذا يعني اأن ميزان القوى الإقليمي 
مل يعد فيه الكيان قوة متفوقة كما يزعم البع�س. ويعرتف معظم القادة ال�شيا�شيني يف تل 
اأبيب باأن قوة الوليات املتحدة بداأت ترتاجع يف املنطقة واآخر مظاهر تراجعها هو تخليها عن 
قادة اأكراد تعاملوا معها يف �شمال �شرق �شورية فف�شلت جتنب مواجهة غر م�شمونة النتائج 
وا�شنطن على حماية  قــدرة  املنطقة وهــذا يعني عدم  تلك  وايــران وحلفائهما يف  �شورية  مع 

حلفائها وبخا�شة بعد اأن جتنب ترامب جمابهة ع�شكرية �شد ايران يف اخلليج. 
الكيان  لــدى  �شديدا  املنطقة تثر خوفا  الأمــركــي يف  الــرتاجــع  هــذا  بـــوادر  اأن  �شك  ول 
ال�شهيوين يف ظل نظام عاملي تاآكلت فيه قوة وا�شنطن اأمام القوى الكربى الأخرى ال�شاعدة 
اأ�شبح  الكيان مراجعة ح�شاباته كما  الو�شع يتطلب من  واأ�شبح هذا  ال�شني  رو�شيا اىل  من 
من املوؤكد اأن حتمل هذه التطورات م�شاعفاتها على اأهم عامل ي�شتند اليه الكيان ال�شهيوين 
التي  الدماء  ت�شكل  التي  اليه  اليهودية  فالهجرة  الع�شكرية  الب�شرية  قوته  زيــادة  �شمان  يف 
تغذي �شرايينه منذ اغت�شابه لفل�شطني تقل�شت اىل اأدنى اأرقامها, وامل�شروع ال�شهيوين نف�شه 
تتفاقم اأزمته وبداأ يتاآكل املربر الذي روجه قادة الفكر ال�شهيوين يف جتنيد اليهود مل�شلحة 

ال�شتعمار.
 وما اأطلق عليه هرتزل رئي�س احلركة ال�شهيونية عام 1897 ا�شم »امل�شكلة اليهودية« لتربير 
ال�شهيوين-  التحالف  لليهود حتول اىل وهم من �شنع  اإيجاد وطن قومي  حلها عن طريق 
الربيطاين ومل يعد يلقى جتاوبا عند عدد كبر من يهود العامل الذين باتوا يف�شلون البقاء 
اأوطانهم بدل من تعري�س حياتهم للخطر واملوت داخل كيان حتيط فيه ومن حوله كل  يف 
اأ�شكال املقاومة فهم يرون باأعينهم ا�شتمرار املقاومة داخل فل�شطني املحتلة ومن جوارها يف 
جبهة ال�شمال ويف جبهة قطاع غزة يف اجلنوب و�شقوط ال�شواريخ على امل�شتوطنات ومقابل 
اأي وقت م�شى  اأكــر من  بــداأ يقرتب  انت�شارهم  اأن  الفل�شطيني وحلفاوؤه  ال�شعب  ذلك يرى 

بف�شل مت�شكهم بحقوقهم الوطنية ومبقاومتهم امل�شتمرة حتى حترير الأر�س والن�شان.

املقاومة والعوامل التي فر�ضتها
على طريق االنت�ضار
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الـــعـــام للجبهة  اأحـــمـــد جـــربيـــل الأمـــــني  الــرفــيــق 
الــ�ــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــ�ــشــطــني الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
والرفيق طال ناجي والرفاق يف املكتب ال�شيا�شي 
الذي  العزاء  جمل�س  يف  ي�شاركون  للجبهة  املركزية  واللجنة 
الهيجاء  اأبــو  فرحان  الكبر  الوطني  املنا�شل  روح  على  اأقيم 
بدم�شق بح�شور ال�شيدة جناح العطار نائب رئي�س اجلمهورية 
امل�شاعد  العام  الأمــني  والرفيق هال هال  ال�شورية  العربية 
البعث  العربي ال�شرتاكي وعدد من قادة حزب  البعث  حلزب 
اخل�شراء  طــارق  الــلــواء  الفل�شطيني  التحرير  جي�س  وقــائــد 
وقادة منظمة ال�شاعقة واأع�شاء القيادة الفل�شطينية يف حزب 
البعث وقادة ف�شائل املقاومة الفل�شطينية والأحزاب ال�شورية 
وعدد من �شباط اجلي�شني العربي ال�شوري وجي�س التحرير 
الفل�شطيني ورجال الدين وح�شد من اأبناء �شعبنا الفل�شطيني.
وقد األقى الرفيق الأمني العام للجبهة اأحمد جربيل كلمة 
اأمــام احل�شور وعرب عن  اأبو الهيجا  تاأبني الفقيد  موجزة يف 
تقدير ال�شعب الفل�شطيني وقادة الف�شائل الفل�شطينية لهذا 
نعومة  من  الــثــورة  هــذه  درب  على  �شار  الــذي  املنا�شل  القائد 
اأظفاره حني انت�شب اىل حزب البعث العربي ال�شرتاكي وكان 
يف طليعة قادة منظمة طائع حرب التحرير ال�شعبية - قوات 
ال�شاعة واأ�شاف جربيل اأن الفقيد القائد فرحان اأبو الهيجا 
كان من املتم�شكني بالثوابت الوطنية والقومية وممن ت�شدى 
لكل من توجه نحو التفريط والتنازلت حتى اآخر حلظة من 

حياته.
25 اأيلول 2019 م

جربيل معزيا باملنا�ضل اأبو الهيجاء
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 الرفيق طالل ناجي :
األمين العام المساعد للجبهة الشعبية - القيادة العامة:

»اأيها الخوة اجلميع يعرف اأن حتالف القوى الفل�شطينية ت�شّكل 
الفل�شطيني  ال�شعب  وحقوق  الفل�شطينية  الق�شية  حماية  اأجــل  من 
ومن اأجل الوقوف بوجه التنازلت التي تقّدم من خال التفاو�س مع 
ال�شنوات  مدى  على  حت�شل  كانت  التي  وامل�شاومة  ال�شهيوين  العدو 

املا�شية ما بني بع�س الف�شائل و�شلطات الحتال ال�شهيوين.
�شيا�شة  الــعــدو ل جتــدي معه  اأن هــذا  اأكــدنــا  الــبــدايــة  نحن منذ 
كّل  يريد  الــعــدو  هــذا  امل�شاومة,  �شيا�شة  معه  جتــدي  ل  ال�ــشــتــجــداء, 
اأر�شنا, يريد م�شادرة كّل حقوقنا, يريد كّل وطننا, بل اإنه طامع بكل 
اأبعد من ذلك,الأمة ال�شامية جمعاء, فقد  الوطن العربي وما هو 
�شن عدوانه على دول بعيدة عن فل�شطني, هاجم اجلزائر, والعراق, 
وم�شر  ولــبــنــان  ل�شورية  ا�شتهدافه  اىل  ا�ــشــافــة  والــيــمــن  والــ�ــشــودان 

وبع�س املواقع يف الأردن فيما م�شى.
وبالتايل ل ميكن التعامل معه ب�شيا�شة املفاو�شات وهذا ما اأكدناه 
بالبداية لاأخوة يف حركة فتح عندما كانوا يحملون لواء التفاو�س 
مع العدو ال�شهيوين واختلفنا معهم, على هذا الأ�شلوب واأكدنا لهم 
اأن نواجه هذا العدو وننجح يف املحافظة على  اأننا ل ن�شتطيع  اأي�شا 
حقوقنا اذا مل نكن مّوحدين على اأ�شا�س الثوابت والتم�شك باحلقوق 
مئات  وقــدم  اأجلها  مــن  �شّحى  التي  الفل�شطيني  ال�شعب  وبــاأهــداف 
املعا�شرة  الفل�شطينية  الثورة  حياة  مدى  على  ال�شهداء  من  الألــوف 
وقبلها منذ بداية القرن املا�شي,منذ وعد بلفور, ا�شافة اىل ال�شهداء 

حتالف القوى الفل�ضطينية ح�ضانة
وحماية للق�ضية وحقوق �ضعبنا ورف�ض التنازالت

ناجي  طللال  الللدكللتللور  بح�سور 
للجبهة  امل�ساعد  الللعللام  الأملللني 
الللعللامللة  الللقلليللادة   - ال�سعبية 
عقدت  الفل�سطينية  الللفلل�للسللائللل  وممللثلللللي 
الفل�سطينية  القوى  لتحالف  املتابعة  جلنة 
 ،2019/10/2 بتاريخ  بدم�سق  اجتماعًا 
قدم خالها الرفيق طال ناجي الأمني العام 
العامة  القيادة   - ال�سعبية  للجبهة  امل�ساعد 
ال�سيا�سية  امل�ستجدات  لآخر  وحتليا  عر�سا 
وفيما  والدولية  الفل�سطينية  ال�ساحة  على 
طال  الرفيق  األقاها  التي  الكلمة  ن�ص  ياأتي 
لتحالف  املتابعة  جلنة  اجتماع  يف  ناجي 

القوى الفل�سطينية: 

من اأ�شقائنا العرب الذين انخرطوا يف الدفاع عن فل�شطني وا�شرتكوا 
اأكــانــوا  �ــشــواء  الفل�شطيني  ال�شعب  عــن  دفــاعــاَ  مــعــركــة  مــن  اأكـــر  يف 
متطوعني اأو يف احلروب النظامية التي �شاركت بها اجليو�س العربية 

ال�شقيقة. 
بيننا  جتمع  التي  امل�شرتكة  القوا�شم  باحرتام  دوما  نطالب  وكنا 
ومن اأهم هذه القوا�شم التفاق على برنامج �شيا�شي موّحد ي�شتند اىل 
التم�شك بالثوابت الوطنية ل�شعبنا, فنحن �شعب احتّلت اأر�شه و�شّرد 
باأر�شه  حقوقه  على  ي�شاوم  اأن  ميكن  �شعب  اأّي  يوجد  ول  ديــاره  من 
وهذا ما توؤكده جتارب العامل كّله.. نحن اأ�شحاب حق نريد العودة اىل 
ديارنا التي انتزعنا و�شردنا منها ا�شافة اىل حقنا يف ممار�شة احلقوق 
الوطنية  املجال�س  اأن  وبــرغــم  الــوطــنــي  ال�شتقال  عــرب  ال�شيا�شية 
اإل  مرحلية  �شّموها  كما  اأو  اجلزئّية  احللول  ببع�س  قبلت  ال�شابقة 
طموحاته  عن  تّعرب  ول  الفل�شطيني  ال�شعب  طموحات  تلبي  ل  اأنها 
وت�شحيات �شهدائه ومع ذلك قبلنا يف ال�شنوات املا�شية املوافقة على 
هذا القا�شم امل�شرتك فيما بيننا, ولي�س لأننا نوؤمن بقبول التنازل عن 

باقي حقوقنا يف فل�شطني, 
ومنذ اليوم الأول اأكدنا باأننا ل نخجل اأن نقول اأن كل فل�شطني 
لنا, نحن �شردنا من اأر�شنا منذ عام 1948 وتوا�شل الت�شريد حتى عام 
1951 وجموع الاجئني تتواىل منذ النكبة اىل ما بعد النكبة بثاث 
فل�شطيني  األــف   850 قرابة  ديــارهــم  من  امل�شردين  عــدد  وبلغ  �شنوات 
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يطالب  اأن  ال�شعب  هــذا  حق  من  بالتايل  الر�شمي,  لاإح�شاء  طبقاَ 
بالعودة اىل وطنه, وا�شتعادة احلقوق املغت�شبة.

واإذا كنا نتوافق مع بع�س الف�شائل الفل�شطينية فاإننا نفعل ذلك 
على  واملحافظة  النق�شام  منع  وعلى  الوطنية  الــوحــدة  على  حر�شاَ 
مّوحد,  ب�شكل  اأعدائنا  مواجهة  اأجــل  ومن  الفل�شطيني  البيت  وحــدة 
احلق  تلغي  ل  اأن  على  مرحلية  حــلــول  على  نــوافــق  جعلنا  مــا  وهـــذا 
التاريخي واأن ل تلغي حّقنا بالتم�شك بحقوقنا على اأر�شنا,ومع ذلك 

اأين اأ�شبحت هذه احللول املرحلية الآن؟!
فل�شطينية  دولــة  اقامة  على  وافقت  املتعاقبة  الوطنية  املجال�س 
م�شتقلة ذات �شيادة على كامل الأرا�شي املحتلة عام 1948 وعا�شمتها 
القد�س ال�شرقية وحق �شمان تنفيذ اجلمعية العامة لاأمم املتحدة 
اىل  الفل�شطينيني  الاجئني  عــودة  قــرار حق  املقدمة  ويف  لقراراتها 
واأيــن  احلــقــوق  هــذه  اأ�شبحت  فــاأيــن   ,194 رقــم  ديــارهــم وممتلكاتهم 

اأ�شبحت هذه املطالب ؟!
بالأم�س القريب ا�شتمعتم قبيل النتخابات ال�شرائيلية الأخرة 
يعلنان  كاهما  بالنتخابات  نتنياهو  خ�شم  غانت�س  و  نتنياهو  اىل 
اذا فازا بالنتخابات فلن ين�شحبا من غور الأردن الذي يعني خم�س 
م�شاحة ال�شفة الغربية التي تقّدر م�شاحتها بــ 5860 كيلومرتا مربعا, 
اأّما غور الأردن الذي يبلغ طوله80 كيلومرت من ال�شمال اىل اجلنوب 
وعر�شه يف مناطق يبلغ بني 20 و15 و7 كيلومرت, فالعدو يريد �شمه 
حتى�شمال البحر املّيت, هذا هو برناجمهم النتخابي حتى اأن مناف�س 
ذات  عــن  واأعــلــن  الأردن  غــور  بــزيــارة  قــام  غانت�س  اجلـــرنال  نتنياهو 
امل�شتوطنات الإ�شرائيلية يف ال�شفة  املوقف,وعن عدم الن�شحاب من 
م�شتوطنة   250 قرابة  وهناك  الكيان  اأرا�شي  اىل  �شمها  بل  الغربية 
ا�شتيطانية وذلك خلداع  اإ�شرائيلية مبا يف ذلك ما ي�شمونها بنقطة 
الراأي العام العاملي اإ�شافة ل�شم اجلولن وما خلفه,اأما اجلدار الذي 
م�شاحة  يو�شعون  الغربية,ف�شوف  ال�شفة  م�شاحة  مــن   %12 ي�شكل 

الأرا�شي التي يبتلعها لت�شبح 20%من م�شاحة ال�شفة الغربية. 
ولاأ�شف يقول بع�س الكّتاب يف ال�شلطة الفل�شطينية اأن ال�شهاينة 
الغربية  ال�شفة  م�شاحة  25%مــــن  م�شاحته  مــا  لإبــقــاء  يخططون 
اعام  وزيــر   ) عمرو  )نبيل  الكاتب  نقله  ما  ول�شيما  للفل�شطينيني 
ال�شلطة فيما م�شى,هذه ال 25% تعي�س فيها التجمعات الفل�شطينية 
مايني  ثاثة  يريدونها,يوجد  ل  والــقــرى,هــم  للمدن  وال�شكانية 
يريدونهم,يريدون  ل  هــم  الغربية  ال�شفة  يف  يعي�شون  فل�شطيني 
مليون  نحو  ال48  اأرا�ــشــي  يف  الــيــوم  اأهــلــنــا  �شكان  عــدد  لأن  الأر�ــــس 
و�شبعمائة األف اإن�شان, وهم يريدون التخل�س منهم باعتبارهم حربة 
بذلت  ولــو  الكني�شت  يف  نائباً   13 لديهم  �شار  والــيــوم  خا�شرتهم  يف 
جهود اأكرب لنالوا اأكر من ع�شرين ع�شواً يف الكني�شت لأنهم ميثلون 
 48 عــام  املحتلة  التاريخية  فل�شطني  داخــل  ال�شكان  جمموع  20%مــن 
وغزة  الغربية  ال�شفة  يف  موجود  هو  ما  الأعـــداد  لهذه  اأ�شافوا  واذا 
ي�شبح عددهم �شتة مايني و�شبعمائة األف,اليوم عدد �شكان فل�شطني 
من اأهلنا يف ال�شفة الغربية وغزة واأرا�شي 48 يفوق عدد اليهود يف 
فل�شطني التاريخية البالغ عددهم �شتة ون�شف مليون بينما نحن �شتة 

مايني و�شبعمائة األف عدا عن الاجئني يف ال�شتات والبالغ عددهم 
�شتة ون�شف مليون موزعني بني �شورية والأردن ولبنان وبالتايل,اأين 

هي هذه احللول املرحلية ؟ وقد و�شلت اىل طريق م�شدود؟
وقفنا  التي  اأو�شلو  اتفاقات  بالف�شل,حتى  العـــرتاف  عيباً  لي�س 
اأيــن  الف�شائل  وبع�س  فتح  يف  الخـــوة  وتبناها  تعلمون  كما  �شدها 
اأو�شلو  مبــوجــب  عليها؟!  عــامــاً   26 م�شي  بعد  الــيــوم  اأو�ــشــلــو  و�شلت 
اأ�شبحت  اأيــن   1999 عام  فل�شطينية  دولــة  تقام  اأن  املفرت�س  كان من 
الدولة الفل�شطينية؟ هاهم يق�شمون الآن ال�شفة الغربية وميزقونها 
قال  مــازن  ابو  الأخ  �شلطة حقيقية يف فل�شطني؟  اأمامهم, هل هناك 
على التلفزيون اأنه اذا اأراد التنقل من بيته اىل مكتبه الذي ل يبعد 
التن�شيق  اأي  الإ�شرائيلي  احلاجز  ملوافقة  يحتاج  500 مرتا  اأكر من 
مع �شابط الرتباط لل�شماح له باملرور من خال احلاجز املوجود بني 
بيته ومكتبه, هل هذه �شلطة فعلية؟ هي �شلطة با �شلطة كما قال 

عنها ابو مازن وو�شفها. 
لـــاأ�ـــشـــف الــ�ــشــديــد اإن الـــعـــامـــل الـــــذي يــ�ــشــعــفــنــا هـــو النــقــ�ــشــام 
الفل�شطيني ويهدد ق�شيتنا بخطر داهم يف ظل ما يروج له من �شفقة 
القرن واملبادرة الأمريكية التي يزمع طرحها ب�شب انق�شامنا, لو اننا 
اأقــوى وخا�شة  بعزمية  املــوؤامــرات  موحدون ل�شتطعنا مواجهة هذه 
املعادي  اأ�شرع هزمية املخطط  القرن عندها ن�شتطيع بوترة  �شفقة 

واف�شال �شفقة القرن.
اخــوتــنــا يف حــركــة حــمــا�ــس يــ�ــشــيــطــرون عــلــى قــطــاع غـــزة وهــنــاك 
مليونان من املواطنني الفل�شطينيني يعي�شون يف م�شاحة ل تتجاوز 
اأهلنا يف غزة يعي�شون  اأي م�شاحة قطاع غزة,  365 كيلو مرتا مربعا 
يف �شجن كبر ويعانون من م�شاكل جمة وكثرة اأثناء عاج املر�شى 
�شيبقى هذا النق�شام  التجارة, فاإىل متى  اأو  اأداء احلج  والتوجه اىل 

بني ال�شفة وغزة ؟ 
امل�شكلة اأننا منذ �شنوات ونحن نعمل ون�شعى من اأجل انهاء حالة 
بحدها  ولــو  بالثوابت  يتم�شك  وطني  برنامج  قاعدة  على  النق�شام 
الأدنى, ن�شر معا خطوة تلو اأخرى ومن ل يريد ال�شتمرار فليتنحى 
الن�شال,  برناجمه يف  فليكمل  والرادة  العزمية  لديه  اأما من  جانبا 
نحن يف التحالف هدفنا وا�شح لأننا نريد كل الوطن, كل فل�شطني 
ل نقبل بحلول تنتق�س من حقوقنا ولي�س عيبا اأو خطاأ هذا املوقف 
ول احد يقول يتذرع لنا باملجتمع الدويل هذا املجتمع الذي يعي�س 
على الزيف والنفاق والرياء, الوروبيون والأمريكيون يدعمون البغي 
والطغيان والظلم وال�شطهاد وهذا ما داأبوا عليه يف جنوب افريقية 
وكذلك  �شنة   130 اجلــزائــر  احتلوا  الــعــامل,  يف  املناطق  مــن  والعديد 
حريتها  وت�شتعيد  كبوتها  من  تنه�س  ان  قبل  ال�شني  واأذلـــوا  فيتنام 
وكرامتها واحتلوا العديد من البلدان وال�شعوب يف العامل,نحن من 
�شردنا  نحن  حقوقنا  بكل  نتم�شك  اأن  الر�ــس,  اأ�شحاب  ونحن  حقنا 
من ديارنا وممتلكاتنا وجيء ب�شذاذ الآفاق لعاقة لهم تاريخيا ول 
وكاذبة,  باطلة  اليهودية  فالرواية  الأر�ــس  بهذه  دينيا  ول  جغرافيا 
انق�شمت اىل  ا�شطورية, حتى الزعم بوجود مملكة لهم يف فل�شطني 
مملكتني ل اأ�شا�س له بالتاريخ ول باجلغرافيا ولعلم الآثار ومازالوا 
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يعطيهم  او  ينبئهم  اأثــر  يومنا هذا عن  عام 1967حتى  يبحثون منذ 
دليل على وجود مملكة لهم يف اور�شليم كما ي�شمونها, وهذا ما ينطبق 
على الزعم مبملكة اخرى يف نابل�س,يف ال�شامرة مل يجدوا اأثرا يدل 

على وجودهم يف يوم من اليام.
ظهرت حديثا نظريات تتحدث عن اأن اأ�شلهم من اليمن وكانوا 
اتباع  واأن  الــكــرمي  الــقــراآن  يف  ورد  مــا  ح�شب  ا�ــشــرائــيــل  بني  ي�شمون 
الديانة اليهودية كانوا يف اليمن وهناك نظريات كثرة تتحدث عنهم 
ال اأنه يف كل احلالت ل وجود لهم يف فل�شطني, هذا كله كذب وافرتاء 
وادعاء وتدلي�س واأكذوبة كربى قامت عليها هذه الرواية الأ�شطورية 
والتي تبناها الغرب من اأجل التخل�س من يهود اوروبا الذين كانوا 
يق�شون م�شاجعهم فعملوا اىل ت�شديرهم اىل بلد ل يهمهم �شعبه 

فاأطلقوا مقولة اأر�س با �شعب يجب اأن تعطى ل�شعب با اأر�س.
متم�شكا  اأر�ــشــه  فــوق  يعي�س  مــوجــودا  كــان  الفل�شطيني  ال�شعب 
الأر�ــس كانت با  باأن  اآمنا مطمئنا ولي�س �شحيحا  بحقوقه ووطنه 
�شعب ولي�س �شحيحا اأن هوؤلء الذين جيئ بهم من املانيا وبريطانية 
موحدا,  �شعبا  ي�شكلون  واأمريكا  والغربية  ال�شرقية  واأوربـــا  وفرن�شا 
املجتمع  هــو  خمتلفة,وها  قوميات  مــن  اليهودية  الــديــانــة  اأتــبــاع  اإن 
الدنيا,  ال�شهيوين جمرد خليط غر متجان�س متعدد من كل باد 
نحن نعتز بانتمائنا اىل اأمة ا�شامية عظيمة وكبرة وهذا ل يعني 
اأو  فل�شطني  يف  الأر�ــس  �شاحب  باأنه  والهندي  الباك�شتاين  يقول  اأن 
�شورية ولبنان لي�س �شحيحا هذا الكام, نحن تربطنا بهم الديانة 

اأما اجلغرافية والوطن فلكل منهم وطنه وبلده وجغرافيته.
لاأ�شف مل ن�شتطع التو�شل اىل حلول توؤدي اىل انهاء النق�شام 
النق�شام  طــريف  اأن  بــراأيــنــا  وال�شبب  الوطنية  الــوحــدة  حتقيق  واىل 
يتحمان امل�شوؤولية وهذا ما كان مو�شع نقا�س دائم بيننا يف ال�شاحة 
وخــارج  �شورية  يف  عديدة  لقاءات  يف  وفتح  حما�س  بني  الفل�شطينية 
�ــشــوريــة,يف الــقــاهــرة وبـــروت ويف مــو�ــشــكــو,الأخــوة يف حــركــة حما�س 
التخلي  يريدون  ول  تعلمون  كما  غزة  قطاع  يف  بال�شلطة  يتم�شكون 
عن ادارة القطاع وي�شرتطوا اأن يقبلوا بحلول وحدوية مع حركة فتح 
ومع ال�شلطة يف رام اهلل واأن ي�شاركوا يف هذه ال�شلطة وهذا منطقي, 
قطاع  ت�شليمهم  حما�س  من  يطلبون  فتح  حركة  يف  اخواننا  باملقابل 
غزة..حوارات طويلة جرت واتفقنا يف العديد من املرات على قوا�شم 

بّلة فالأخوة يف  م�شرتكة,لاأ�شف مل يلتزموا بها والآن زادت الأمور 
حركة فتح وقيادة املنظمة وال�شلطة يف رام اهلل اتخذوا موقفاً �شلبياً 
ويوؤثر على جممل الن�شال الفل�شطيني والق�شية الفل�شطينية حني 
املوقف جتاه  نف�س  اتــخــذوا  ثم  حــوار مع حركة حما�س  اأن ل  اأعلنوا 
ال�شكل  هــذا  على  احلــوار  انــعــدام  فمع  الإ�شامي  اجلهاد  يف  اإخواننا 
كيف �شنتو�شل اىل اتفاق يف ظل هذا املوقف..ويعلنون اأنهم يرغبون 
بت�شكيل حكومة وفاق وطني اأين هذه احلكومة؟ هي حكومة م�شكلة 
من حركة فتح ومن جهات اأخرى ونحن منذ املجل�س الوطني الذي 
عقد يف بــروت يف كانون الثاين 2017 ثم اتفاق القاهرة يف ت�شرين 
وطني  جمل�س  عقد  على  اتفقنا  املــتــعــددة  لقاءاتنا  ثــم   2017 الــثــاين 
توحيدي,نعيد ت�شكيله مب�شاركة اجلميع لأن املجل�س الوطني احلايل 
للمنظمة  الــداخــلــي  النظام  وبح�شب  قدميا  واأ�ــشــبــح  �شرعيته,  فقد 
مل  املجل�س  �شنوات,هذا  ثاثة  كل  الوطني  املجل�س  ينعقد  اأن  يجب 
يجتمع منذ عام 1996 ح�شب تعريفهم, بالن�شبة لنا نحن مل ن�شارك 
باجتماعاته منذ عام 1984لأنــه فقد �شرعيته ومل يحقق الن�شاب يف 
ذلك الوقت,�شموا اليه اأع�شاء وجرى ف�شل بع�س الأع�شاء وعقدوا 

جمل�شهم يف عمان يف ذلك الوقت.
بــروت  يف  الــوطــنــي  للمجل�س  التح�شرية  اللجنة  يف  اتفقنا 
مب�شاركة الأخ �شليم الزعنون رئي�س املجل�س وفاروق القدومي و�شائب 
اإعــادة ت�شكيل  الأخــرى على  الف�شائل  عريقات وعــزام الأحمد وقــادة 
ع�شوا   350 املجل�س  اأع�شاء  عــدد  يتجاوز  ل  بحيث  الوطني  املجل�س 
ي�شم كافة الف�شائل الفل�شطينية ويتفق اجلميع على برنامج �شيا�شي 

يتم�شك بالثوابت التي مت التوافق عليها يف املجال�س الوطنية. 
يــريــدون  باأنهم  يعلنون  هــم  تعجيزية..  مــواقــف  نــطــرح  ل  نحن 
دولة فل�شطينية م�شتقلة ذات �شيادة على كامل الأرا�شي املحتلة عام 
الدولية  ال�شرعية  قــرارات  وتنفيذ  ال�شرقية  القد�س  عا�شمتها   1967
لتنفيذ حق العودة لاجئني اأين ذلك؟؟ فلن�شع قا�شما م�شرتكا, يف 
الدولتني  البع�س يعلن عن عدم قناعته مبو�شوع  اأ�شبح  يومنا هذا 
والبع�س يطرح مو�شوع الدولة الواحدة لكل اأبنائها وهذه من رابع 
ب�شم عدد  لو قمنا  لأنــه  ال�شهيوين  العدو  بها  يقبل  اأن  امل�شتحيات 
الفل�شطينيني داخل الأرا�شي املحتلة ويف ال�شتات �شيكون العدد �شعف 
ولكنني  والــغــرب,  واأمريكا  هم  ذلــك  �شرف�شون  الذين  اليهود  عــدد 

اأ�شاأل ما هي اخليارات املطروحة؟
اأن  وادعــــوا  تنفيذها  يف  ومــاطــلــوا  الـــقـــرارات  بتمييع  قــامــوا  لقد 
بــالتــفــاق حــني رف�شت حــل اللجنة الداريـــة  اأخــلــت  حما�س هــي مــن 
بذلك,  اأبلغنا وفودهم  اأبلغتهم بحلها ونحن  اأن حما�س  يف غزة رغم 
لاأ�شف ال�شديد �شفقة القرن التي ت�شكل خطرا �شديدا على الق�شية 
الأر�ـــس,  على  بخطوة  خــطــوة  تنفذيها  يــجــري  والــتــي  الفل�شطينية 
حقيقتها,  بغر  لنا  ي�شورها  ان  البع�س  يحاول  هــذه  القرن  �شفقة 
هذا  ال�شهيوين  للكيان  ال�شرقية  القد�س  �شم  تعني  الــقــرن  �شفقة 
جزء اأ�شا�شي من �شفقة القرن و�شطب وت�شفية وكالة غوث وت�شغيل 
الاجئني )الأونروا( هو جزء من �شفقة القرن وكذلك �شم اجلولن 
اأجــزاء من ال�شفة الغربية هذه هي �شفقة القرن  والتاآمر على �شم 
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لأن الرئي�س الأمريكي ترامب اأعلن مع عدد من امل�شوؤولني من بينهم 
وزير اخلارجية اأن م�شاألة حل الدولتني مل تعد مطروحة على جدول 
البحث واأعلن قادة العدو نف�س املوقف,اذن ا�شبحت ق�شيتنا عبارة عن 
قــرار 242 لاأ�شف  اأ�شا�س  ويــراد حلها على  اإن�شانية لاجئني  ق�شية 
انهاء  على  بالعمل  باملطالبة  التم�شك  واجــبــنــا  مــن  نحن  الــ�ــشــديــد, 
النق�شام وحتقيق الوحدة الوطنية وهذا هدف ل يجب التخلي عنه 
حتى لو تخلى عنه الآخرون,من واجبنا ايجاد قا�شم م�شرتك يجمع 

كل الف�شائل الفل�شطينية وخا�شة طريف النق�شام حما�س وفتح.
هذا موقفنا نعلنه دوما ونكرره ويجب اأن ل نياأ�س اأو نرتاجع اأو 
ت�شعف هّمتنا رغم اخلذلن وعدم اجلّدية من قبل الأطراف الأخرى 
الرياح  اأدراج  ذهبت  التي  املربمة  التفاقيات  من  اأّيـــاً  تنفذ  مل  التي 
الوحدة  وحتقيق  النق�شام  باإنهاء  نطالب  �شنبقى  ذلــك  رغــم  ولكننا 
ال�شاحة  ال�شامل بح�شور كل القوى والف�شائل يف  الوطنية واحلوار 
الفل�شطينية رغم حماولتهم ابعاد بع�س الف�شائل كالأخوة يف فتح 
التحرير  وجبهة  الفل�شطيني  ال�شعبي  الن�شال  وجبهة  النتفا�شة 
واحلزب ال�شيوعي ونحن كّنا نطالبهم ومنذ البداية وقبل اأن ترتكنا 
كانوا  الــذي  الوقت  يف  بــاحلــوار  اجلميع  مب�شاركة  يقبلوا  اأن  حما�س 
يح�شرون معهم من رام اهلل �شخ�شيات ومنظمات من �شناعتهم ومع 
ذلك فاإننا ملزمون باملطالبة باإجراء حوار وطني �شامل حت�شره كل 
برنامج  النق�شام على قاعدة  وانهاء  الفل�شطينية  ال�شاحة  القوى يف 
القاهرة  يف  عليه  التــفــاق  مت  مــا  وعــلــى  عليه  متفق  �شيا�شي  وطــنــي 
وبـــروت ووثــيــقــة الأ�ــشــرى ووثــيــقــة الــ�ــشــاطــىء, رغــم حتفظ الأخـــوة 
نحو  بنا  يتجهون  فهم  الــوقــت,  ذلــك  يف  عليها  الإ�شامي  اجلهاد  يف 
معنا يف  كماحدث  هناك  اأو  هنا  كلمة من  لينتزعوا  حــوارات جانبية 
حوار مو�شكو وعلينا اعادة ت�شكيل منظمة التحرير الفل�شطينية لأنها 
البيت واحل�شن وهي الكيان ال�شيا�شي لل�شعب الفل�شطيني والبع�س 

ي�شمونها الوطن يف املنفى لأننا نحن �شعب م�شّرد خارج وطنه.
مل  لاأ�شف  ولكن  وعاملياً  عربياً  العتبار  للمنظمة  نعيد  دعونا 

يتجاوبوا مع مطالبنا هذه.
خميمات  يف  الفل�شطيني  �شعبنا  اأو�ــشــاع  اإىل  التطرق  جــرى  كما 
�ــشــوريــة ولــبــنــان, ونــاقــ�ــشــت الــلــجــنــة الــتــحــ�ــشــرات لإقـــامـــة فعاليات 
ال�شعب  مــع  للت�شامن  العاملي  والــيــوم  بلفور  وعــد  ذكــرى  مبنا�شبتي 

الفل�شطيني, ويف ختام اجتماعها اأكدت على ما يلي:
مفرزاتها  وكــل  القرن  �شفقة  رف�س  على  املتابعة  جلنة  توؤكد   -
الوطنية  ق�شيتنا  على  التاآمر  حلقات  مــن  جــديــدة  حلقة  وتعتربها 
يت�شدى  �شوف  الفل�شطيني  �شعبنا  واإن  لإ�شقاطها,  العمل  الــواجــب 

ملوؤامرة �شفقة القرن كما ت�شدى لكل امل�شاريع واملوؤامرات ال�شابقة.
- اإن ت�شريح رئي�س وزراء العدو ال�شهيوين حول �شم غور الأردن 
القائمة  ياأتي يف �شياق الذهنية ال�شهيونية  ال�شيادة ال�شهيونية  اإىل 
اأر�ـــس  الــتــاريــخــي يف  الفل�شطيني  الــتــو�ــشــع عــلــى حــ�ــشــاب احلـــق  عــلــى 

فل�شطني.
الفل�شطينية يف قطاع غزة  الف�شائل  التي طرحتها  املبادرة  اإن   -
اأجــل بلورة روؤيــة وا�شرتاتيجية  هي خطوة يف الجتــاه ال�شحيح من 
واملخاطر  ال�شتحقاقات  لكل  والت�شدي  املقاومة  على  تقوم  وطنية 

التي تهدد ق�شيتنا الوطنية.
باهتمام  تتابع  الفل�شطينية  القوى  لتحالف  املتابعة  جلنة  اإن   -
اأبــنــاء �شعبنا  العمل على عــودة  الأخـــوة والأ�ــشــقــاء يف �شورية  بالغ مع 
القريبة  الــفــرتة  يف  الـــرمـــوك  خمــيــم  اإىل  والــ�ــشــوري  الفل�شطيني 

القادمة.
يف  النظر  اإعـــادة  اللبنانية  احلكومة  تطالب  املتابعة  جلنة  اإن   -
قرارها حول عمل الاجئ الفل�شطيني يف لبنان ومعاملته وفق روؤية 
املوؤقتة ريثما  واإن�شاين تقوم على ال�شت�شافة  خا�شة ذات بعد قومي 

يتم حتقيق العودة اإىل فل�شطني.
- وجه املجتمعون التحية ل�شعبنا الفل�شطيني ال�شامد يف الداخل 
واخلارج واإىل اأرواح �شهدائنا الأبرار واإىل اأ�شرانا البوا�شل يف �شجون 

الحتال ال�شهيوين.
- واإىل �شورية العروبة جي�شاً و�شعباً بقيادة الدكتور ب�شار الأ�شد 

رئي�س اجلمهورية العربية ال�شورية.
بقيادة  و�شعباً  حكومة  الإيرانية  الإ�شامية  اجلمهورية  واإىل   -

�شماحة ال�شيد علي اخلامنئي »دام ظله«.
- واإىل املقاومة اللبنانية ول�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل الأمني 

العام حلزب اهلل.
هامة  اإجنــازات  حتقيق  ا�شتطاعت  التي  اليمنية  املقاومة  واإىل   -

على �شعيد الت�شدي للعدوان الغا�شم.

ح�سر الجتماع:
ا�شماعيل  الأخ   - املــتــابــعــة.   �ــشــر جلــنــة  اأمـــني  املــ�ــشــري  يــا�ــشــر  الأخ   -
فل�شطني.    الإ�ــشــامــي يف  اجلــهــاد  عــن حركة  جماهد  اأبــو  ال�شنداوي 
القيادة   - ال�شعبية  اجلبهة  اأبــي« عن  »اأبــو  ال�شاعدي  رافــع  الرفيق   -
التحرير  حــرب  طائع  عن  خليفة  �شعيد  حميد  الرفيق   - العامة.  
ال�شعبية - قوات ال�شاعقة.  - الرفيق اأكرم عبيد عن جبهة الن�شال 
ال�شعبي الفل�شطيني.  - الرفيق حممد ال�شريف عن احلزب ال�شيوعي 
قــبــاوي عــن حــركــة فتح  فــرا�ــس  اأبـــو  الأخ   - الـــثـــوري.   الفل�شطيني 

النتفا�شة.
3 /2019/10 م
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لدعم  ال�شورية  العربية  ال�شعبية  اللجنة  رئي�س  املهرجان  ح�شر 
حممد  الدكتور  ال�شهيوين  امل�شروع  ومقاومة  الفل�شطيني  ال�شعب 
اأبــو حــازم ورئي�س  النتفا�شة  �شر حركة فتح  واأمــني  م�شطفى مرو 
مــوؤ�ــشــ�ــشــة الــقــد�ــس الــدولــيــة خــلــف املــفــتــاح وممــثــلــون عــن الف�شائل 
الفل�شطينية وممثل جمعية ال�شداقة الفل�شطينية الإيرانية الدكتور 
الدبلوما�شية  البعثات  ال�شفراء وممثلي  البحي�شي وعدد من  حممد 
الوطنية  الأحـــــزاب  بدم�شق وممــثــلــي  املــعــتــمــدة  والأجــنــبــيــة  الــعــربــيــة 
وح�شد  وثقافية  ودينية  اجتماعية  وفعاليات  والفل�شطينية  ال�شورية 

من اأبناء �شعبنا الفل�شطيني وال�شوري.
فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة  امل�شاعد  العام  الأمــني  وقــدم 
بلفور  لوعد  تاريخيا  عر�شا  ناجي  طال  الدكتور  العامة  القيادة   -
خميمات  يف  ثلثاه  اأ�شبح  الــذي  الفل�شطيني  ال�شعب  على  وتداعياته 
اللجوء يف الوطن واملنايف واملغرتبات حمروما من حقوقه يف اليعي�س 
حرا كرميا يف وطنه وعلى اأر�شه لفتا اإىل اأن هذا ال�شعب منذ ذلك 
الوقت ل يزال ينا�شل بكل الو�شائل املتاحة لدحر الحتال واإقامة 

الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها الأبدية القد�س.

وفيما ياأتي ن�ص الكلمة التي األقاها الرفيق طال ناجي:
اأحــد ان هذا  بعد م�شي قرن من وعد بلفور مل يعد خافيا على 
الوعد هو وعد بريطاين ,اأمريكي,اأوروبي,دويل فقد �شبقته مفاو�شات 
ا�شتمرت ثاثة اأعوام بني قادة احلركة ال�شهيونية العاملية واحلكومة 
الربيطانية بعد ان قدمت احلركة ال�شهيونية العاملية خدمات لدول 
احللفاء يف احلرب العاملية الأوىل وعلى راأ�شها بريطانية مقابل وعد 
يعد  الأمــر مل  ال�شهيونية وهذا  للحركة  اأمريكي كمكافاأة  بريطاين 
�شرا بعد ان مت ن�شر الوثائق املتعلقة بالوعد وهذا ما بدا جليا حني 
بريطانية  وتكليف  الوعد  هذا  ليقروا  رميو  �شان  يف  احللفاء  اجتمع 
بالنتداب على فل�شطني بعد ان اقّرت اتفاقية �شايك�س بيكو عام 1916 
لقت�شام املنطقة مبباركة امريكية ومن ثم ع�شبة الأمم املتحدة التي 
باإن�شاء وطن  بلفور  بتنفيذ وعــد  الــقــرار  واأ�ــشــدرت  النــتــداب  بــاركــت 
قومي لليهود على اأر�س فل�شطني وكان حينها عدد اليهود عام 1917 
كان يقدر بنحو اأربعني األفا يقابلهم نحو �شتمائة األف فل�شطيني رغم 
ابان   1882 عــام  منذ  بــداأت  فل�شطني  اأر�ــس  اىل  اليهودية  الهجرة  اأن 
وكان  واأكــرانــيــا  رو�شيا  القيا�شرة بني  زمــن  وقعت يف  التي  الأحـــداث 

102 عامًا على وعد بلفور
واملقاومة م�ضتمرة حتى حترير االأر�ض واالإن�ضان 
مب�ساركة الرفيق الدكتور طال ناجي الأمني العام امل�ساعد للجبهة ال�سعبية لتحرير 
فل�سطني القيادة العامة مبنا�سبة الذكرى الل 102 لوعد بلفور نظمت اللجنة ال�سعبية 
وموؤ�س�سة  ال�سهيوين  امل�سروع  ومقاومة  الفل�سطيني  ال�سعب  لدعم  ال�سورية  العربية 
القد�ص الدولية يف �سورية وحتالف القوى الفل�سطينية مهرجانا �سيا�سيا بعنوان: »وعد بلفور باطل 

وجرمية ا�ستعمارية بحق ال�سعب الفل�سطيني« وذلك يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�سق.
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معظم اليهود يف فل�شطني اآنذاك يعي�شون على ما ي�شمى )الهالوكا( 
تعدادهم اىل  بلغ  الهجرات  ا�شتمرار  والعوز ومع  الفقر  ب�شبب حالة 
�شتمائة األف يهودي بحلول عام 1948 جاوؤوا من اأكر من �شبعني دولة 
يف العامل. وزعم البع�س ان الدولة العثمانية كانت تقف �شد هجرة 
اأّنه و�شل عدد  اليهود اىل فل�شطني و�شد تنفيذ قرار وعد بلفور اّل 

امل�شتعمرات ال�شهيونية اىل 47 م�شتعمرة.
ويف خطابه تطرق الدكتور ناجي اىل الوليات املتحدة و�شيا�شتها 

المربيالية قائا:
ب�شحب  قام  باأنه  اليوم  �شباح  �شرح  ترامب  الأمريكي  »الرئي�س 
وكــاأن  النفط  اآبــار  منها حلماية  جــزء  على  واأبــقــى  �شورية  قواته من 
ثروات العرب هي ملك له هكذا وبكل ب�شاطة ووقاحة, هذه اأ�شاليبهم 
قيام  اىل  اأدت  عاملية  امربيالية  مــوؤامــرة  اىل  فل�شطني  تعر�شت  كما 
�شعبها  وت�شريد  فل�شطني  ار�ـــس  على  الغا�شب  ال�شهيوين  الــكــيــان 

وطردهم اىل خارج ديارهم.
املوؤامرة  لهذه  �شي�شت�شلم  الفل�شطيني  ال�شعب  اّن  يعتقدون  هم 
ال�شعب  ان  اّل  الــقــ�ــشــيــة  وتــنــتــهــي  �شتمر  وانــهــا  الــكــونــيــة  الــدولــيــة, 
متابعة  على  وم�شّراً  بحقوقه  ومتم�شكا  �شامدا  مــازال  الفل�شطيني 

كفاحه واأنه اأ�شقط مقولتهم »الكبار �شيموتون وال�شغار �شين�شون«.
وترامب ل يعرتف  و�شبعون عاماً  واحــد  النكبة  لقد م�شى على 
بوجود الاجئني �شوى ممن ولدوا يف فل�شطني واأما الأبناء والأحفاد 
قّدم  الفل�شطيني  �شعبنا  ان  له  اأقــول  اأّي حقوق. ولكنني  لهم  فلي�شت 
منذ انطاقة الثورة الفل�شطينية املعا�شرة خم�شمائة �شهيد غالبيتهم 
من ال�شبان الذين ولدوا خارج فل�شطني وهوؤلء اأ�شّد مت�شكاً بوطنهم 

وحقوقهم واأر�شهم وهذا فخر لنا.

اأيها الأعزاء:
اليوم ما زلنا نواجه وعد بلفور واملوؤامرة الكربى التي وقعت عام 
الأر�ــس  �شرقة  التي هدفها  القرن  بت�شمية جديدة هي �شفقة   1917
اعــرتاف  بعد  وذلـــك  حقوقنا  وت�شفية  اأهلها  وت�شريد  وم�شادرتها 
الأمريكية  ال�شفارة  بنقل  وقـــراره  للميان  عا�شمة  بالقد�س  ترامب 
الاجئني  وت�شغيل  غوث  لوكالة  الأمريكية  امل�شاعدات  ووقــف  اليها 
الفل�شطينية  ال�شلطة  اىل  املقدمة  امل�شاعدات  ووقــف  الفل�شطينيني 
النق�شام  وتكري�س  ال�شهيوين  الكيان  اىل  اجلـــولن  قراره�شم  ثــم 

الفل�شطيني ببعديه ال�شيا�شي واجلغرايف.
كيف نواجه هذه املوؤامرة؟ 

بالتم�شك باحلقوق وحتقيق الوحدة الوطنية القائمة على م�شار 
حلقوقنا  وطنية  بــثــوابــت  �شيا�شي  وبــربنــامــج  عليه  نــتــوافــق  �شيا�شي 
الهيمنة  عن  بعيداً  الكامل  وال�شتقال  بالعودة  وحقنا  وعا�شمتنا 

نحن نريد كل فل�شطني.
واملخاطر  والتحديات  الأحــداث  مل�شتوى  نرتقي  لأن  الوقت  حان 
والــوطــن  املنا�شب  على  نختلف  مـــاذا  على  بــقــي؟  ومـــاذا  ننتظر  مـــاذا 

حمتل وتاريخنا وتراثنا منهوب؟!
اأريد ان اأ�شر اأن فل�شطني لي�شت معزولة عن جوارها وحميطها 
فهي جزء من اأمة واحدة ومن وطن عربي كبر وما ي�شيبهم ي�شيبنا 

واأي ن�شر يحققونه هو ن�شر لفل�شطني.

اأيها الأخوة:
اأحيي الأ�شقاء يف �شورية التي اعتربت ق�شية فل�شطني ق�شيتها 
املركزية واحت�شنت ال�شعب الفل�شطيني ووقفت اىل جانبه وقدمت يف 
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�شبيل ذلك اآلف ال�شهداء ودفعت ثمناً باهظاً ب�شبب مواقفها الداعمة 
الدكتور  الرئي�س  اليوم تنت�شر بقيادة  الفل�شطينية. �شورية  للق�شية 
ب�شار الأ�شد وبف�شل ب�شالة اجلي�س العربي ال�شوري وال�شعب ال�شوري.

كما اأحيي الأحباء يف حزب اهلل واأمينه العام �شماحة ال�شيد ح�شن 
ن�شر اهلل بو�شفه حربة يف خا�شرة العدو وقلعة متينة ن�شتند اليها يف 

مواقفه الوطنية والقومية.
يف  ل�شموده  الــدميــقــراطــي  اليمن  جمهورية  يف  الأعــــزاء  اأحــيــي 
وجه العدوان الأمريكي ال�شعودي وملواقفه الداعمة واملوؤيدة للق�شية 

الفل�شطينية. 
التحية للجمهورية ال�شامية اليرانية ولاإمام علي اخلامنئي 
املــر�ــشــد الأعـــلـــى لــلــثــورة ال�ــشــامــيــة اليــرانــيــة وملــواقــفــهــا الــداعــمــة 

وامل�شاندة للحقوق الوطنية الفل�شطينية.
التحية جلمهورية رو�شيا الحتادية وللرئي�س بوتني لوقوفه اىل 

جانب ق�شايا العرب.
واأخــتــتــم بــالــرتحــم عــلــى �ــشــهــداء فل�شطني والأمـــتـــني الــعــربــيــة 
وال�شامية والتحية لأ�شرانا البوا�شل يف �شجون الحتال ول�شعبنا 

يف كل مكان .
وال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الدكتور خلف املفتاح اأ�شار  الدولية  القد�س  • مدير عام موؤ�ش�شة 

الــدول  بني  التن�شيق  وغياب  العربي  ال�شف  ت�شتت  اأن  اإىل  كلمته  يف 
العربية وعدم الت�شدي للم�شروع ال�شهيوين بال�شكل املنا�شب من اأهم 
اأف�شحت املجال للعدو ال�شهيوين ليتمادى يف عدوانه  التي  العوامل 
و�شيا�شاته التو�شعية داعيا اإىل قراءة نقدية للتعامل مع م�شار �شراع 

امتد لأكر من مئة عام بني العرب وال�شهيونية حتى ل يتحول هذا 
الوعد اإىل مرثية تاريخية.

اهلل  حب  ح�شن  اهلل  حــزب  يف  الفل�شطينية  العاقات  م�شوؤول   •

اأكد اأن املقاومة ال�شبيل الوحيد لهزمية امل�شاريع ال�شهيواأمريكية يف 
اأن تكون املقاومة وحلفاوؤها �شدا منعيا يف  املنطقة لفتا اإىل �شرورة 
لتحقيق  لإ�شقاطها  الطرق  بكل  يعمل  الذي  ال�شهيوين  الكيان  وجه 

خمططاته ال�شتعمارية.
• بدوره اأو�شح امل�شت�شار الأول ومعاون ال�شفر الإيراين بدم�شق 
عبد الر�شا قا�شميان اأن الكيان ال�شهيوين الغا�شب العدو احلقيقي 
ل�شعوب املنطقة ومن يظن اأن ال�شبيل الأن�شب لتحرير فل�شطني من 
فال�شتعانة  واهم  امل�شبوهة  والت�شويات  ال�شفقات  يف  الدخول  خال 
اليوم  اإىل ما تواجهه �شورية  الكيان خطاأ كبر م�شرا  بداعمي هذا 

من خمطط �شهيواأمريكي لإخراجها من حمور املقاومة.
احليمي  علي  ر�شوان  اليمنية  بال�شفارة  املفو�س  الوزير  • وراأى 
يف كلمة له اأن حماولت ال�شهيونية املتكررة لطم�س هوية فل�شطني 
العربية عرب فر�س �شيا�شة الأمر الواقع لن حتقق اأهدافها و�شتتحطم 
العربية والإ�شامية حلماية  الأمتني  والتفاف  على �شخرة مقاومة 
الــيــوم يوما  يــكــون هــذا  اأن  اإىل  فل�شطني وتــراثــهــا احلــ�ــشــاري داعــيــا 
التم�شك  على  للتاأكيد  والن�شال  للكفاح  واحلــ�ــشــد  الــعــامــة  للتعبئة 

بحقوق ال�شعب الفل�شطيني .
الع�شر«.  »جرمية  بعنوان  فيلم  عر�س  املهرجان  • تخلل 

2019/11/2



�لعدد رقم )2476( ت�شرين �لثاين - كانون �لأول 2019م/ »ربيع �أول - ربيع ثاين« 1441 هـ

إلى األمام  11

ا�شتقبل ال�شيد اللواء حممد طارق اخل�شراء القائد العام 
وفدا  الأركــان,  رئي�س هيئة  الفل�شطيني  التحرير  جلي�س 
ميثل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة 
- برئا�شة الدكتور طال ناجي المني العام امل�شاعد للجبهة, وع�شو 
تهنئة  الــوفــد  نقل  وقــد  رجــا  اأنـــور  الرفيق  للجبهة  ال�شيا�شي  املكتب 
قيادة اجلبهة وكوادرها لقيادة جي�س التحرير الفل�شطيني ومنت�شبيه 
التحرير  جي�س   - الوطني  جي�شنا  لتاأ�شي�س   55 الــذكــرى  مبنا�شبة 

الفل�شطيني.
وقد اأعرب ال�شيد اللواء  عن تقديره لهذه التهنئة الطيبة موؤكدا 

العام  الأمـــني  ناجي  طــال  الــدكــتــور  الرفيق  بح�شور 
الأمنية  اللجنة  رئي�س  حربا  �شليم  الرفيق  و  امل�شاعد 
دائــرة  م�شوؤول  رجــا  اأنــور  الرفيق  و  بحلب  والع�شكرية 
املركزية  اللجنة  ع�شو  خملاتي  �شليم  والرفيق  املركزي  الإعــام 
الرفيق  حماة  يف  للجبهة  الع�شكري  املــ�ــشــوؤول  ا�شعد  ابــو  والرفيق 
اأن�س الدربي م�شوؤول قيادة املنطقة يف حلب واأع�شاء قيادة املنطقة 
مفتي  عكام  حممود  الدكتور  بح�شور  و  حلب  يف  اجلبهة  وكـــوادر 
ال�شعيد  حممد  القائد  للرفيق  الــعــزاء  واجــب  الــرفــاق  قــدم  حلب 
قائد لواء القد�س بوفاة والده احلاج املنا�شل احمد ال�شعيد حيث 
قدم الرفيق طال ناجي برقية تعزية با�شم الرفيق احمد جربيل 
الأمني العام للجبهة و قيادة و كوادر اجلبهة موجهاً ال�شكر والثناء 
على اجلهود اجلبارة و الدور امل�شرف للواء القد�س يف وقوفه اىل 
جانب اجلي�س العربي ال�شوري يف احلرب الكونية الإرهابية �شدها 
ودوره اىل جانب هذا اجلي�س يف حترير خميمي حندرات والنرب 
لاجئني الفل�شطينيني موؤكداً على تاحم الدم و امل�شر ال�شوري 
يحققها  و  حققها  التي  العظيمة  النت�شارات  ان  و  الفل�شطيني  و 
اجلــيــ�ــس الــ�ــشــوري و الــقــوات الــرديــفــة كـــان بحكمة و�ــشــمــود قائد 
الوطن الدكتور ب�شار الأ�شد و اخلتام كرر الرفيق الدكتور طال 

ناجي تعازيه للرفيق حممد ال�شعيد قائد لواء القد�س .
24اأيلول 2019 م

ناجي ورجا يهنئان با�ضم اجلبهة
قائد جي�ض التحرير الفل�ضطيني

اللواء طارق اخل�ضراء
مبنا�ضبة تاأ�ضي�ض جي�ض التحرير

الوطنية  الــوحــدة  موؤ�ش�شة  �شيبقى  الفل�شطيني  التحرير  جي�س  اأن 
و�شيكمل  املجيدة,  واأمتنا  �شعبنا  واعتزاز  فخر  وم�شدر  الفل�شطينية 
الرئي�س  ال�شيد  الأمــة  اأمــل  رايــة  خلف  والقومية  الوطنية  م�شرته 

املفدى ب�شار حافظ الأ�شد.
2019/9/12

وفد قيادي من اجلبهة يقدم واجب العزاء
للرفيق حممد ال�ضعيد قائد لواء القد�ض بوفاة والده 
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ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  م�سطفى  رامز  الرفيق  مب�ساركة 
العامة  القيادة  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
املركزية  اللجنة  ع�سو  العموري  خليل  اأبللو  والرفيق 
م�سوؤول اقليم �سورية واأع�ساء من قيادة الإقليم ال�سوري يف اجلبهة 
عقدت احلملة العاملية للعودة اإىل فل�سطني وموؤ�س�سة القد�ص الدولية 
واللجنة ال�سعبية العربية ال�سورية لدعم ال�سعب الفل�سطيني ملتقى 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  �سارك فيه عدد من  اأيلول  �سهر  نهاية  وطنيا يف 

والحتادات ال�سعبية ال�سورية والفل�سطينية

وقدم فيه الرفيق اأبو عماد رامز مداخلة جاء فيها:
»اآن الأوان كي نذهب اىل اأبعد واأهم من التحليل بال�شيا�شة لن�شل 
اىل نتائج ايجابية لأننا مل نعد بحاجة مللتقيات من اأجل تثبيت حق 

�شعبنا وكاأننا بق�شد اأو بغر ق�شد نهّم�س حقوقنا.
لقد اجتمعنا اليوم لن�شع اآلية وبرنامج لل�شر به ولكن لاأ�شف 
ايقافه,  م�شوؤولية  يتحمل  ومن  توقفه  من  ال�شبب  لنعرف  ال�شديد 
اأريد التحدث عنه, عن ما كان متفق عليه يف اتفاقية اأو�شلو بني  ما 
اقامة  اىل  ت�شعى من خاله  التي  الفل�شطينية  وال�شلطة  »ا�شرائيل« 
دولة على حدود ال67 والقد�س ال�شرقية عا�شمة لهذه الدولة, لقد 
ك�شف ال�شعب الفل�شطيني بعد مرور خم�س �شنوات على ما كان متفق 

يوؤمن  ال�شرائيلي ل  اأّن اجلانب  النهائي,  اأو�شلو وهو احلل  عليه يف 
بهذا الطرح وليريد تنفيذه.

نتنياهو اليوم يحاول �شم غور الأردن و�شمال 
املـــوجـــودة يف ال�شفة  املــيــت واملــ�ــشــتــوطــنــات  الــبــحــر 
للكيان,  مــوحــدة  عا�شمة  القد�س  وجعل  الغربية 
هذا الكام وما يطرحه نتنياهو كل القوى ترف�شه 
وهــو خــط اأحــمــر ولــكــن لاأ�شف هــنــاك اأطـــراف ما 
زالت متم�شكة بالتفاق مع العدو �شواء من الناحية 

القت�شادية اأو التن�شيق الأمني.
ممار�شات  وك�شف  ال�شوء  ت�شليط  علينا  يجب 
ي�شر �شمن  فالعدو  امل�شوؤولية  ال�شلطة وحتميلها 
من  فيها  ومــا  املنطقة  يف  الو�شع  ويعترب  اأهــدافــه 
اأحداث فر�شة �شانحة لتحقيق ماآربه متخّفياَ وراء 

الدارة الأمريكية.
ف�شائل  ثمانية  اأطلقتها  مــبــادرة  هناك  الــيــوم 
ال�شيا�شي  مكتبها  رئي�س  عرب  حما�س  فل�شطينية, 
من  هــنــاك  اأّن  اّل  عليها  وافــقــت  هنية  ا�ــشــمــاعــيــل 
يرف�شها وي�شع ال�شروط, واأنا اأ�شاأل الآن هل اأحد 
والك�شف  للقول  ال�ــشــتــعــداد  لديها  الف�شائل  مــن 
الراف�س للمبادرة واملعيق للم�شاحلة  عن الطرف 

»االنتفاضة حياة«

ملتقى يف دم�ضق مبنا�ضبة ذكرى االنتفا�ضة ال�ضعبية الفل�ضطينية
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وانهاء حالة النق�شام ,اأنا اأ�شّك بذلك؟
نحن اليوم مطالبون بالّكف عن التهامات بعد اأن تبنّي للجميع 
عدم رغبة ال�شلطة واأبو مازن يف تغير براجمها و�شيا�شتها الرامية 

يف البقاء على اخلافات«.
ويف ختام مداخلته قال:

 »اأطــلــب مــن املجتمعني رفـــع مــذكــرة اىل الأمــــني الــعــام لــاأمم 
املتحدة تطالب بالتجديد لوكالة الأونروا لأن هناك جهودا اأمريكية 
ال�شعب  نكبة  على  احلــي  ال�شاهد  املنظمة  هــذه  ل�شطب  ا�شرائيلية 

الفل�شطيني.
وكان افتتح امللتقى الرفيق خالد عبد املجيد الأمني العام جلبهة 
الداعية  الهيئات  با�شم  كلمة  واألــقــى  الفل�شطيني  ال�شعبي  الن�شال 
للملتقى, وقال: »اإن ر�شالتنا اليوم من خال هذا امللتقى ر�شالة دعم 
انتفا�شته  الفل�شطيني وجتديد  �شعبنا  �شورية وفل�شطينية لن�شالت 
املقاومة  بنهج  ال�شر  و�ــشــرورة  ال�شهيوين  لــاإحــتــال  ومــقــاومــتــه 
والنتفا�شة وتعزيز الن�شال الوطني الفل�شطيني يف الأرا�شي املحتلة, 
اأمتنا  كل قوى  القومي مع  الرتابط  وتعزيز  املفاو�شات  بنهج  ولي�س 
على  النت�شار  حققت  التي  املقاومة  حمــور  ودول  قــوى  وكــل  احلية 

امل�شاريع املعادية لأمتنا«.
الــهــيــئــات واملــوؤ�ــشــ�ــشــات والحتـــــادات  املــ�ــشــاركــون يف ملتقى  واأكــــد 
ال�شعبية ال�شورية والفل�شطينية الذي انعقد يف مقر املجل�س الوطني 
الفل�شطيني بالعا�شمة دم�شق 2019/9/30, مبنا�شبة ذكرى النتفا�شة 
توحيد  اأهمية  على  حياة«  »النتفا�شة  بعنوان  الفل�شطينية  ال�شعبية 
املخططات  كــل  ملواجهة  الفل�شطيني  ال�شعب  مــع  واملــواقــف  اجلــهــود 

ال�شهيونية وحترير الأرا�شي املحتلة.

العربية  ال�شعبية  اللجنة  اأقامته  الذي  بامللتقى  امل�شاركون  واأ�شار 
ال�شهيوين  امل�شروع  ومقاومة  الفل�شطيني  ال�شعب  لدعم  ال�شورية 
اإىل  للعودة  العاملية  واحلملة  »�ــشــوريــة«  الــدولــيــة  القد�س  وموؤ�ش�شة 
كيان  �ــشــد  والــنــ�ــشــال  بــاملــقــاومــة  ال�ــشــتــمــرار  �ـــشـــرورة  اإىل  فل�شطني 
الحتال وتوفر كل الإمكانيات ملجابهته لأن هذا العدو ل يفهم اإل 

لغة القوة.
اأكد  املفتاح  خلف  الدكتور  الدولية  القد�س  موؤ�ش�شة  عــام  مدير 
»اأبناء الأمة العربية يقفون مع النهج املقاوم لل�شعب  اأن  يف كلمة له 
الفل�شطيني فالق�شية الفل�شطينية هي الق�شية املركزية » لفتاً اإىل 
اأن » العامل الأ�شا�شي يف تراجع امل�شروع ال�شهيوين وعملية التهويد 

وتكري�س واقع الحتال هو النتفا�شة واملقاومة«.
فل�شطني يف  اإىل  للعودة  العاملية  امل�شوؤول يف احلملة  لفت  بــدوره 
�شورية د. عبد اهلل كتمتو اإىل اأن ثبات �شورية وانت�شارها على الإرهاب 
�شد  الن�شال  يف  لا�شتمرار  وحافز  الفل�شطيني  لل�شعب  انت�شار  هو 
اإىل تن�شيق  دائم  اأن احلملة ت�شعى ب�شكل  اإىل  كيان الحتال م�شراً 
الن�شر على الحتال  الفل�شطيني لتحقيق  ال�شعب  مل�شاعدة  اجلهود 

وعودة حقوقه اإليه.
واأ�شار ع�شو اللجنة ال�شورية لدعم ال�شعب الفل�شطيني الدكتور 
اأجــل  مــن  اجلــهــود  جمع  يف  الإعـــام  دور  اأهمية  اإىل  فلحوط  �شابر 
الحتال  خمططات  ومواجهة  وف�شح  الفل�شطينية  الق�شية  تعزيز 
امل�شتقلة  اأر�شه واإقامة دولته  ال�شعب الفل�شطيني لتحرير  ومنا�شرة 

وعا�شمتها الأبدية القد�س.
30 اأيلول 2019 م

املجل�ص الوطني الفل�سطيني -دم�سق
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الفل�سطينية  الف�سائل  اأطلقت 
ال�سعبية  اجلللبللهللة  مبلل�للسللاركللة 
الللقلليللادة   - فل�سطني  لللتللحللريللر 
وب�سكل  اأيلول  العامة يف قطاع غزة يف 23- 
حركتي  بني  النق�سام  لإنهاء  روؤيتها  ر�سمي 
فتح وحما�ص، والتي ت�سمنت عدة بنود وفق 

مدة زمنية لتطبيقها.

ودعـــــت الــفــ�ــشــائــل )اجلـــبـــهـــة الــ�ــشــعــبــيــة 
طائع  الــعــامــة,  الــقــيــادة  فل�شطني  لتحرير 
فــدا,  الــ�ــشــاعــقــة,  ال�شعبية  الــتــحــريــر  حـــرب 
حـــزب الــ�ــشــعــب, املـــبـــادرة الــوطــنــيــة, اجلبهة 
الــدميــقــراطــيــة, اجلــبــهــة الــ�ــشــعــبــيــة, اجلــهــاد 
الإ�ـــشـــامـــي( خــــال مـــوؤمتـــر �ــشــحــفــي عقد 
ظهراً مبدينة غزة يف 23 اأيلول, اىل �شرورة 
 2017-2007-2005 اتفاقيات  اىل  ال�شتناد 
بالإ�شافة اىل عقد  النق�شام,  لإنهاء  مرجعاً 
اجتماعاً  التحرير  ملنظمة  العامون  المــنــاء 
الرئي�س حممود عبا�س  القاهرة بح�شور  يف 
وطنية  وحــدة  حكومة  ت�شكيل  على  والتفاق 
حلـــني اجـــــراء انــتــخــابــات �ــشــامــلــة , وتــوحــيــد 

املوؤ�ش�شات الوطنية , ورفع احل�شار عن قطاع 
غزة وتعزيز �شمود �شكان ال�شفة املحتلة يف 

ظل اعتداءات الحتال.
وفيما يلي الن�ص الكامل لروؤية الف�سائل 

الفل�سطينية الثمانية لإنهاء النق�سام:
تــــقــــديــــراً لـــلـــجـــهـــود املــــبــــذولــــة عـــمـــومـــاً 
واجلهود امل�شرية على وجه اخل�شو�س نحو 
النق�شام  واإنــهــاء  الوطنية  الــوحــدة  حتقيق 
املوؤامرات  من  الفل�شطينية  للق�شية  حماية 
نطرح  فــاإنــنــا  بــهــا,  تع�شف  الــتــي  الت�شفوية 
الوطنية  الــوحــدة  لتحقيق  التالية  الــروؤيــة 

واإنهاء النق�شام:
املــ�ــشــاحلــة  ـــفـــاقـــيـــات  ات اعـــتـــبـــار  اأوًل: 
الأعـــوام  يف  الف�شائل  مــن  املــوقــعــة  الوطنية 
واللجنة  الــقــاهــرة  يف   )2017-2011-2005(
التح�شرية يف بروت 2017, مرجعاً لإنهاء 

النق�شام وا�شتعادة الوحدة الوطنية.
ثانياً: عقد اجتماع جلنة تفعيل وتطوير 
الأمــنــاء   « الفل�شطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
اأكـــتـــوبـــر 2019 يف  �ــشــهــر  الـــعـــامـــون« خــــال 

برنامج الف�ضائل الفل�ضطينية
الثمانية الإنهاء االنق�ضام

العا�شمة امل�شرية القاهرة بح�شور الرئي�س 
الجتماع  هــذا  مهام  وتــكــون  عبا�س,  حممود 
وا�شرتاتيجية  وبــرنــامــج  روؤيـــة  على  التــفــاق 
وطــنــيــة نــ�ــشــالــيــة مــ�ــشــرتكــة, والتـــفـــاق على 
تــ�ــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة انــتــقــالــيــة, 
والـــرقـــابـــة عــلــى عــمــلــهــا وفــــق الـــقـــانـــون اإىل 
ومهمتها  ال�شاملة,  النتخابات  اإجـــراء  حني 
الفل�شطينية  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  توحيد  الأ�ــشــا�ــشــيــة 
وكــ�ــشــر احلــ�ــشــار عـــن قـــطـــاع غـــــزة, وتــعــزيــز 
مقومات ال�شمود ل�شعبنا يف ال�شفة ملواجهة 
ــتــيــطــان والـــتـــهـــويـــد, وتــ�ــشــهــيــل اإجـــــراء  ال�ــش
النــتــخــابــات الــرئــا�ــشــيــة والــتــ�ــشــريــعــيــة, حتت 

اإ�شراف جلنة النتخابات املركزية.
اأكــتــوبــر2019  مــن  املرحلة  ُتعترب  ثــالــثــاً: 
وحتى يوليو 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق 
يتخللها  النق�شام,  واإنهاء  الوطنية  الوحدة 
تــهــيــئــة املـــنـــاخـــات الإيــجــابــيــة عــلــى الأر�ـــــس, 
مبـــا فــيــهــا وقــــف الــتــ�ــشــريــحــات الإعــامــيــة 
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الــتــوتــريــة مــن جــمــيــع الأطــــــراف, والــعــودة 
عن كافة الإجراءات التي اتخذتها احلكومة 

الفل�شطينية وم�شت حياة املواطنني.
ـــــعـــــاً: اجلــــــــدول الـــزمـــنـــي لــلــمــرحــلــة  راب

النتقالية:
عــقــد اجـــتـــمـــاع جلــنــة تــفــعــيــل وتــطــويــر 
املــنــظــمــة »الأمــــنــــاء الـــعـــامـــون« خــــال �شهر 
اأعمالها  جـــدول  على  ت�شع  اأن  على  اأكــتــوبــر 

تنفيذ الأمور التالية:
وحــدة  حــكــومــة  ت�شكيل  عــلــى  التــفــاق  اأ . 
عام  نهاية  يتجاوز  ل  مبــا  انتقالية,  وطنية 
والــفــرتة  مــهــامــهــا  ت�شلمها  واآلـــيـــات   ,2019

الزمنية.
النـــتـــخـــابـــيـــة  الــــقــــوانــــني  تـــوحـــيـــد  ب . 

للموؤ�ش�شات الوطنية الفل�شطينية.
الــلــجــنــة  اجــــتــــمــــاعــــات  ـــتـــئـــنـــاف  ا�ـــش ت . 
الــتــحــ�ــشــريــة لــلــبــدء بــالــتــحــ�ــشــر لإجـــــراء 
انتخابات املجل�س الوطني الفل�شطيني, وفق 
انتهاء  فــور  الكامل  الن�شبي  التمثيل  قانون 
يف  والــتــوافــق  املنظمة,  تفعيل  جلنة  اجتماع 

املناطق التي يتعذر اإجراء النتخابات فيها.
 « الـــ�ـــشـــامـــلـــة  اإجـــــــــراء النــــتــــخــــابــــات  ث . 
الوطني« يف  والرئا�شية واملجل�س  الت�شريعية 

منت�شف 2020.
خـــتـــامـــاً, نـــدعـــو جـــمـــاهـــر �ــشــعــبــنــا وكـــل 
لتبني  الفل�شطيني  املجتمع  وفئات  قطاعات 
هذه الروؤية الوطنية كبوابة ومدخل ملواجهة 
الق�شايا  ومعاجلة  القرن  و�شفقة  املوؤامرات 

الوطنية.

- اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني القيادة 
العامة 

- طائع حرب التحرير ال�سعبية - ال�ساعقة
- فدا 

- حزب ال�سعب
- املبادرة الوطنية              

- اجلبهة الدميقراطية
- اجلبهة ال�سعبية
- اجلهاد الإ�سامي

23 اأيلول 2019 م

يف  الأخـــر  اجتماعها  يف  الفل�شطينية  الــقــوى  حتــالــف  ف�شائل  توقفت 
2019/10/15  اأمام جملة من الق�شايا يف املنطقة فاأكدت على دور القوة 
العام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  الــبــداوي  خميم  يف  الــريــادي  امل�شرتكة  المنية 

املا�شي وحتى الآن على حفظ ال�شلم الهلي و�شون اجلوار.
كما ثمنت دور الدفاع املدين الفل�شطيني يف م�شاهمته باإخماد احلرائق املتنقلة يف 

املناطق اللبنانية وهذا دليل اآخر على مدى العاقة والتاحم بني ال�شعبني
ودعت ف�شائل التحالف اىل اإقرار احلقوق الن�شانية مبا فيها حق العمل والتملك 

يف لبنان حلني عودته اىل دياره يف فل�شطني.
من  املقاومة  على  احلــفــاظ  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  دور  التحالف  قــوى  وحــّيــت 

خال م�شرات العودة يف غزة ومواجهة الحتال يف القد�س وال�شفة.
وتوجهت ف�شائل التحالف بالتحية اىل املعتقلني وال�شرى يف �شجون الحتال 
من خال �شمودهم يف وجه القمع ال�شهيوين والذي ميعن فيهم تعذيبا, من اب�شط 

حقوقهم الن�شانية كاأ�شرى حرب 
    كما توجهت ف�شائل التحالف بالتهنئة والتربيك حلركة اجلهاد ال�شامي 
يف فل�شطني وهي حتيي انطاقتها ال 32 وذكرى ا�شت�شهاد موؤ�ش�شها الدكتور فتحي 
ال�شقاقي, معاهدة احلركة على ال�شتمرار بنهج املقاومة وم�شرة ال�شهداء حتى دحر 

الحتال وكن�شه عن ار�س فل�شطني وعودة الاجئني.
خميم البداوي

 2019/ 10/ 15

حتالف القوى الفل�ضطينية/ منطقة ال�ضمال
تهنيء حركة اجلهاد االإ�ضالمي بذكرى انطالقتها 
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وفللد   2019 اأيلللللول   12 يف  زار 
قللليلللادي ملللن احتلللللاد اللل�للسللبللاب 
»اأ�سد«  الفل�سطيني  الدميقراطي 
عام  �سكرتري  اأحللمللد  يو�سف  الللرفللاق  �سم 
م�سوؤول  وديللع  اأبللو  حممد  والرفيق  الحتللاد 
نور  والللرفلليللق  �للسللوريللا،  يف  الطابي  املكتب 
الدين ح�سن م�سوؤول العاقات العامة وعدد 
احتاد  قيادة  اأع�ساء  والرفيقات  الرفاق  من 
ملنظمة  املللركللزي  املللقللر  �سوريا  يف  ال�سباب 
ال�سبيبة التقدمية الفل�سطينية يف العا�سمة 
م�سوؤول  ا�ستقباله  يف  وكان  دم�سق،  ال�سورية 
اللجنة  ع�سو  جربيل  بدر  الرفيق  املنظمة 
املركزية للجبهة ال�سعبية - القيادة العامة 
التقدمية  ال�سبيبة  منظمة  عللن  امللل�للسللوؤول 
والرفيق علي �سليمان، والرفيق وليد الهر�ص 
ال�سعب  حللزب  ل�سبيبة  الللعللام  ال�سكرتري 
م�سوؤول  الهر�ص  وائل  والرفيق  الفل�سطيني 

كتلة الطلبة التقدمية.

واملوا�شيع  امل�شائل  املجتمعون  ونــاقــ�ــس 
نحو  وتــقــدمــهــم  الــ�ــشــبــاب  لق�شايا  املــركــزيــة 
القومية  التحرر  حركة  يف  الطليعي  دورهــم 
وحماية م�شتقبل هذه الأمة واأكد املجتمعون 
بني  الــعــاقــات  وتــطــويــر  تعزيز  اهمية  على 
والتفاعل  الفل�شطينية,  ال�شباب  منظمات 
احلـــركـــة  دور  تــفــعــيــل  كــيــفــيــة  يف  والـــبـــحـــث 
الفل�شطينية خا�شة يف  والطابية  ال�شبابية 
هذه املرحلة التي متر بها ق�شيتنا الوطنية 
كـــربى,  وخمـــاطـــر  بــتــحــديــات  الفل�شطينية 
تــفــر�ــس الــعــمــل عــلــى حت�شيد كــل الــطــاقــات 
عن  الــدفــاع  �شبيل  يف  وت�شخرها  ال�شبابية 

وامل�شاريع  املوؤامرات  ومواجهة  �شعبنا  حقوق 
ب�شفقة  ي�شمى  ما  مقدمتها  ويف  الت�شفوية 

القرن.
واأكدوا اأن اعادة العتبار لدور وح�شور 
وم�شاركة ال�شباب الفل�شطيني تتطلب نف�س 
ال�شعبية  والحتـــادات  املوؤ�ش�شات  عن  الغبار 
وزيادة دورها يف كل ميادين الن�شال والعمل, 
مبا  دميقراطية  ا�ش�س  على  بنائها  واعــــادة 
ميكنها مــن رعــايــة الــ�ــشــبــاب والــتــعــبــر عن 
هــمــومــه واعــطــاء حــقــه يف املــ�ــشــاركــة و�شنع 
الـــقـــرار الــوطــنــي, اىل جــانــب ا�ــشــهــامــهــا يف 
تــوحــيــد طـــاقـــات الــ�ــشــبــاب وانـــخـــراطـــه يف 

اجتماع مركزي بني »اأ�ضد« ومنظمة ال�ضبيبة التقدمية
و�ضبيبة حزب ال�ضعب الفل�ضطيني يف دم�ضق

واتفاق على تفعيل احلوار وو�ضع ا�ضرتاتيجية موحدة
للنهو�ض بواقع ال�ضباب الفل�ضطيني

اعادة االعتبار لدور وحضور ومشاركة الشباب الفلسطيني تتطلب نفض 
الغبار عن المؤسسات واالتحادات الشعبية وزيادة دورها في كل ميادين 

النضال والعمل، واعادة بنائها على أسس ديمقراطية.

،،
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الحــتــال  مــواجــهــة  يف  الن�شالية  العملية 
�شعبنا  الــعــودة وحقوق  الــدفــاع عن حق  ويف 

الوطنية.
و�ـــشـــدد املــ�ــشــاركــون عــلــى اهــمــيــة احلـــوار 
والتفاعل بني خمتلف مكونات العمل ال�شبابي 
عمل  روؤيـــة  لــبــلــورة  الفل�شطيني  والــطــابــي 
موحدة  ا�شرتاتيجية  على  والتــفــاق  �شبابية 
ت�شتطيع جذب ال�شباب وحتاكي اهتماماتهم 
وت�شقل  وم�شاحلهم,  حقوقهم  عن  وتدافع 
قــادريــن  وجتعلهم  قــدراتــهــم  وتنمي  وعيهم 
على حتمل امل�شوؤولية ومواجهة كل ال�شعاب 

التي تعرت�س م�شتقبلهم.
بــ�ــشــرورة تفعيل  املــ�ــشــاركــون  كما طــالــب 
يف  املــ�ــشــرتك  الفل�شطيني  الــ�ــشــبــابــي  الــعــمــل 
الفل�شطيني  الن�شال  ومــيــاديــن  �شاحات  كــل 
ق�شيتنا  �شد  حتاك  التي  املــوؤامــرات  ملواجهة 
وحــقــوقــنــا الــوطــنــيــة, وتــعــزيــز نــهــج املــقــاومــة 
بكل ا�شكالها مبواجهة الحتال ال�شرائيلي 
و�ـــشـــد �ــشــيــا�ــشــات الــتــطــبــيــع وال�ــشــتــ�ــشــام, 

وحت�شيد كل الطاقات ال�شبابية الفل�شطينية 
لإف�شال وا�شقاط امل�شاريع الت�شفوية وحماية 
حـــقـــوق �ــشــعــبــنــا و�ـــشـــون الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 

الفل�شطينية.
وطنية  خطة  و�شع  اأهمية  على  و�شددوا 
الفل�شطيني  ال�شباب  �شمود  لتعزيز  �شاملة 
يف الــوطــن والــ�ــشــتــات, تــاأخــذ بــعــني العــتــبــار 
الحـــتـــيـــاجـــات الــرئــيــ�ــشــيــة لــلــ�ــشــبــاب, بــوعــي 
وم�شوؤولية عالية, تنبع من الدراك امل�شوؤول, 
باأن معاجلة ق�شايا ال�شباب وتوفر مقومات 
�ــشــمــوده هـــي بــالــ�ــشــرورة عــنــ�ــشــراً رئــيــ�ــشــيــاً 

وحا�شماً من عنا�شر القوة الفل�شطينية.
و�ــــشــــرورة الـــتـــحـــرك الـــفـــاعـــل ملــواجــهــة 
الــ�ــشــغــوط واملـــــوؤامـــــرات الــتــي تــتــعــر�ــس لها 
ت�شفيتها  بــهــدف  الأونــــــــروا  الـــغـــوث  وكـــالـــة 
دويل  �شاهد  من  متثله  ملا  خدماتها,  واإنــهــاء 
على ق�شية الاجئني وحق العودة, و�شرورة 
التقلي�شات  ورف�س  خدماتها  على  املحافظة 

على براجمها وتقدمياتها.

وتـــوقـــفـــوا اأمــــــام خمــطــطــات ومــ�ــشــاريــع 
الــتــهــجــر اجلــمــاعــي املــمــنــهــجــة واملــدرو�ــشــة, 
الفل�شطيني  ال�شباب  معاناة  ت�شتغل  والــتــي 
الناجمة عن الحتال وال�شتيطان واحل�شار 
البطالة,  ن�شبة  وارتفاع  النق�شام  وا�شتمرار 
كما ت�شتغل الظروف القاهرة وال�شعبة التي 
خميمات  يف  الفل�شطيني  الــ�ــشــبــاب  يعي�شها 
الــ�ــشــتــات, وخــ�ــشــو�ــشــاً يف لــبــنــان, حــيــث تــزاد 
الفل�شطينيني  الــاجــئــني  عــلــى  الــ�ــشــغــوط 
بفعل قوانني واجراءات احلرمان والت�شييق 
يفتح  مبــا  اللبنانية,.  الــدولــة  تتخذها  التي 
الباب وي�شهل الطريق اأمام مترير ال�شفقات 
التطبيقات  بنتائجها  تخدم  التي  امل�شبوهة 
اىل  ت�شعى  الــتــي  الــقــرن  ل�شفقة  املــيــدانــيــة 
العودة  وحــق  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية 

من خال فر�س التهجر والتوطني.
الفل�شطيني  لل�شباب  بالتحية  وتوجهوا 
املنتف�س مب�شرات العودة يف قطاع غزة ويف 
انتفا�شة القد�س والق�شى, وثورة الكرامة 
خميمات  يف  الن�شانية  احلــقــوق  اأجـــل  مــن 
العودة  القاب�س على جمر  لبنان, ولل�شباب 
يف  الــــاجــــئــــني  �ـــشـــفـــوف  ويف  �ــــشــــوريــــا  يف 
اللجوء  بلدان  امل�شيفة ويف خمتلف  الــدول 

وال�شتات.
2019/9/12

ضرورة تفعيل العمل الشبابي الفلسطيني المشترك في كل ساحات 
ضد  تحاك  التي  الــمــؤامــرات  لمواجهة  الفلسطيني  النضال  وميادين 

قضيتنا وحقوقنا الوطنية وتعزيز نهج المقاومة بكل اشكالها.

،،
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لأ�للسللرانللا  اليومية  املللعللانللاة  مللع 
العدو  معتقات  داخل  البوا�سل 
ال�سهيوين منذ الحتال وحتى 
الفل�سطيني  الأ�للسللري  يلللزال  ل  هللذا  يومنا 
واحلللرمللان  الوح�سي  التعذيب  مللن  يللعللاين 
والإن�سانية  الدولية  احلللقللوق  اأب�سط  مللن 
 ويللخلل�للسللع لأقلل�للسللى �للسللنللوف الللتللعللذيللب من 
العزل النفرادي اىل العتقال الداري اىل 

زنازين لي�ص فيها ادنى و�سائل احلياة.

لــزامــا على اجلميع من  اأ�ــشــبــح  ولــذلــك 
منظمات وهيئات الوقوف مع ال�شرى لك�شف 
معاناتهم والعمل على اطاق �شراحهم بكافة 
واأ�شر  املقاومة  املتاحة ويف مقدمها  الو�شائل 

جنود من اجلي�س ال�شهيوين. 
وكعادتها دعت اجلبهة ال�شعبية اىل وقفة 
ا�شطفاف مع الأ�شر �شامر العربيد ورفاقه 
الذين يجابهون ممار�شات وح�شية قد تنهي 
يف   2019/10/2 الربعاء  يوم  وذلــك  حياتهم 

قاعة ال�شهيد نبيل ال�شعيد.
القيادة  ال�شعبية  اجلبهة  �ــشــاركــت  وقــد 
الــعــامــة بــوفــد مثله احلـــاج ابــو عــدنــان عــوده 
عــ�ــشــو الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة مـــ�ـــشـــوؤول منطقة 
ال�شمال مع وفد من قيادتي املنطقة واملحلية 
ابو الرباء وابو �شليم موعد واأبو فادي رحال 

ممثلو  ح�شر  كما  املــــراأة  منظمة  مــن  ووفـــد 
وعــدد  الــ�ــشــمــال  يف  الفل�شطينية  الــفــ�ــشــائــل 
اللبنانية  والحـــــزاب  املــنــظــمــات  ممثلي  مــن 

التقدمية.
ــــادت  وكــــــــان لـــلـــمـــ�ـــشـــاركـــني كـــلـــمـــات ا�ــــش
بال�شمود الأ�شطوري للمعتقلني ومقاومتهم 
ـــجـــان بـــالـــ�ـــشـــرب والـــ�ـــشـــمـــود  وحتـــــــدي الـــ�ـــش
كــمــا نـــــددت الــكــلــمــات بـــاملـــواقـــف املــتــخــاذلــة 

القيادة العامة ت�ضارك يف وقفة اال�ضطفاف مع اال�ضرى

 مـــن بــعــ�ــس الـــقـــيـــادات جتـــاه �ــشــفــقــة تــرامــب 
ابو عدنان  احلاج  القاها  كلمة  للجبهة  وكان 
لــاأ�ــشــرى  الــتــحــيــة  بــتــوجــيــه  ا�شتهلها  عــــوده 
الأ�شرى  القادة  وكذلك  ال�شامدين  الأبطال 
من احمد �شعدات ويحيى �شكاف اىل مروان 

الربغوتي واأ�شاف اأن: 
»هـــــــوؤلء ال�ــــشــــرى هـــم اجلـــــرح الـــنـــازف 
يف فــلــ�ــشــطــني وهـــم املـــقـــاومـــون الأبـــطـــال يف 
مــواجــهــتــهــم لــلــعــدو ولأنـــهـــم اأ�ــــشــــروا داخـــل 
الوطن املحتل هم عنوان ال�شمود والتحدي 
الــوطــن  وهـــم مــن �ــشــحــوا يف �شبيل كــرامــة 
كل  معركة  هي  بل  كلنا  معركتنا  ومعركتهم 
وكل  عموما  والفل�شطينيني  العربية  الأمــه 

اأحرار العامل اينما وجدوا«.
ودعا الرفيق عودة يف كلمته اىل ت�شافر 
لأنها  فل�شطيني  مليون  ع�شر  ثاثة  جهود 
كل  �ــشــتــهــزم  الــتــي  املمنهجة  الــقــوة  �شت�شكل 
من  الفل�شطينية  الق�شية  ت�شفية  م�شاريع 
خال الوحدة والوقوف �شفاً واحداً حلماية 
الثوابت الوطنية و�شيانة املرجعية الوطنية 
على  الفل�شطيني  احلـــق  احــقــاق  ا�ــشــ�ــس  عــلــى 
كامل تراب الوطن ومن اأجل ا�شقاط �شفقة 

ترامب امل�شبوهة.
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كــــرامــــي  ر�ــــشــــيــــد  مــــعــــر�ــــس  يف 
ومبـــ�ـــشـــاركـــة اجلــبــهــة الــ�ــشــعــبــيــة 
القيادة العامة ميثلها احلاج ابو 
م�شوؤول  املركزية  اللجنة  ع�شو  عودة  عدنان 
رحــال  فـــادي  اأبـــو  والــرفــيــق  ال�شمال  منطقة 
عن  ممثلني  ومب�شاركة  املنطقة  قيادة  ع�شو 
ال�شمال والحزاب  الفل�شطينية يف  الف�شائل 

الوطنية اللبنانية والهيئات الوطنية.
وقد اأ�شاد اخلطباء واملكرمون بالزعيمني 
الراحلني ومواقفهما الوطنية جتاه ق�شايانا 

معر�ض ال�ضهيد كرامي وملتقى حرية الكلمة
يحتفيان  بالذكرى ال٤٩ لرحيل الزعيم اخلالد عبد النا�ضر

عبد  طرابل�ص  انها  وتوؤكد  جديد  من  والن�سال  احلق  �سوت  ويعلو  جديد  من  تنه�ص  طرابل�ص 
النا�سر وال�سهيد كرامي وملتقى حرية الكلمة وتكرم يف هذه  الذكرى ال49 لرحيل الزعيم اخلالد 

عبد النا�سر كوكبة من املنا�سلني النا�سريني القدامى  بتاريخ 8 /10 /2019.

خ�شو�شا  والفل�شطينية  عــمــومــا   الــعــربــيــة 
احلـــاج ابــو عــدنــان ويف كلمة لــه و�ــشــف فيها 
الــزعــيــم الـــراحـــل جــمــال عــبــد الــنــا�ــشــر بــاأنــه 
الــتــاريــخ  واأن  الــ�ــشــهــيــد وال�ـــشـــيـــل  »املــــقــــاوم 
لــن يــنــ�ــشــاه« واأكــــد اأن الــزعــيــم اخلــالــد عبد 
النا�شر »قدم لأمته و�شعبه ولفل�شطني اأكرب 
والرجعية وظل  ال�شتعمار  النت�شارات على 
يقاتل من اأجل فل�شطني حتى اآخر حلظة يف 

حياته«.
واأ�شاف: يف منا�شبة التكرمي لكوكبة من 
ونحن  النا�شرية  احلــركــة  نحيي  املنا�شلني 
متم�شكون مببادئ احلركة النا�شرية ونوؤكد 
م�شتمرون  الفل�شطينية  املــقــاومــة  يف  انــنــا 
يف الــنــ�ــشــال والــكــفــاح حــتــى ا�ــشــرتجــاع كامل 
واملقاومة  الن�شر حليف احلق  وان  فل�شطني 
كفل�شطينيني  وانـــنـــا  الــ�ــشــاطــع  احلــــق  وهــــي 
نرف�س التوطني ونحرتم لبنان قيادة و�شعبا 

مقاومني اىل ان نعود لفل�شطني.
ويف خـــتـــام كــلــمــتــه حـــيـــا �ـــشـــوريـــا قـــيـــادة 
الرهاب.  انت�شارها على قوى  وبارك  و�شعبا 
وجرى تكرمي عدد من املنا�شلني القوميني 

النا�شريني.
2019/ 10/ 8                                 
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لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  مب�شاركة 
فل�شطني - القيادة العامة - من خال 
مــ�ــشــوؤولــهــا احلــــاج ابـــو عـــدنـــان عـــوده 
ع�شو اللجنة املركزية م�شوؤول منطقة ال�شمال يف 
لقاء الحزاب والف�شائل الفل�شطينية عقد ملتقى 
الوطنية يف طرابل�س وحتالف  والقوى  الأحــزاب 
اجــتــمــاعــه  الــ�ــشــمــال  يف  الفل�شطينية  الــفــ�ــشــائــل 
اجلــهــاد  حــركــة  مــقــر  يف   2019/10/12 الـــــدوري 
الإ�شامي يف خميم البداوي وتداول املجتمعون 
الو�شع  على  وانعكا�شاتها  املنطقة  يف  امل�شتجدات 

املتاأزم يف لبنان وتداعياته على املخيمات:
كد احل�شور اأن م�شرات اأهلنا يف الأر�س  • اأ 
املحتلة دليل حي على مت�شك ال�شعب الفل�شطيني 

والتهجر  والتوطني  التجني�س  حمــاولت  كل  ورف�شه  الــعــودة  بحق 
املنظمة والهادفة اإىل ت�شفية ق�شية فل�شطني باأ�شاليب متعددة.

اأن اأخطر ما يواجهه ال�شعب الفل�شطيني  احل�شور على  �شدد   •

اأو�شلو  اتفاق  اأفــرزه  الذي  التن�شيق الأمني مع �شلطات الحتال  هو 
ال�شفة  يف  ا�شتيطانه  لزيادة  فر�شة  ال�شهيوين  العدو  اأعطى  الــذي 

وطوق حراك املنا�شلني فيها.
وطنية  مــ�ــشــاحلــة  عــن  حــديــث  اأي  اأن  اإىل  احلــ�ــشــور  اأ�ـــشـــار   •
الوطنية  الوحدة  تعزز  بخطة  يقرتن  مل  اإذا  له  معنى  ل  فل�شطينية 
منظمة  يف  الف�شائل  لكل  الكاملة  املــ�ــشــاركــة  وحتــقــق  الفل�شطينية 
لتحرير  كخيار  املقاومة  تعتمد  م�شتقبلية  خطة  وتر�شم  التحرير 
وت�شبث  الأخــرى  املــحــاولت  بعد ف�شل كل  وا�شتعادة احلقوق  الأر�ــس 

العدو وحماته واأدواته بالإ�شرار على ت�شفية ق�شية فل�شطني.
العمل على تو�شيع  يف  ال�شتمرار  خطورة  عن  احل�شور  • اأعرب 
اأطر الت�شدد يف الت�شييق على عمل الفل�شطينيني الذين ل يعتربون 

اأجانب بل لجئني هجرهم العدو ال�شهيوين من اأر�شهم واأملوا اأن ل 
ي�شكل هذا الت�شدد- الذي يطال النازحني ال�شوريني اأي�شا- جزءا من 

خمطط تنفيذ �شفقة القرن.
التي  املجيدة  التحريرية  ت�شرين  حــرب  ذكــرى  احل�شور  حيا   •

فجرها اجلي�شان العربيان امل�شري وال�شوري والتي اأجه�شها تواطوؤ 
ال�شادات عرب انكفائه عن متابعة احلرب التي كان ميكن لها اأن ت�شكل 

�شربة موجعة للمخطط الأمريكي-ال�شهيوين يف املنطقة.
يف  عــبــدالــنــا�ــشــر  جــمــال  اخلــالــد  الــقــائــد  احلــ�ــشــور  • ا�ــشــتــذكــر 
العربية  الوطنية  ال�شاحات  فراغا كبرا يف  الذي ترك  ذكرى غيابه 
والإقليمية والدولية �شمح لقوى الردة والنعزال يف اإظهار تواطوؤهم 

مع امل�شروع الأمريكي يف املنطقة.
�شوريا  على  الغا�شم  غــاين  الأردو  الــعــدوان  احل�شور  �شجب   •

الذي جاء ا�شتكمال للحرب الكونية على �شوريا التي جاءت تتويجا ملا 
�شمي زورا »الربيع العربي« وذلك بعد اأن حققت �شوريا ن�شرها الكبر 
يائ�شة  الإرهــاب والتكفر يف حماولة  على قوى 
لإطالة اأمد احلرب على اأمل حتقيق بع�س اأوهام 
اأر دوغان يف اقتطاع اأر�س �شورية جديدة ت�شاف 

اإىل الإ�شكندرون ال�شليب.
• اعترب احل�شور اأن ما يجري يف اأكر من 
ومناطق  واليمن  والــعــراق  لبنان   ( عربي  قطر 
اأمريكي-�شهيوين  اأخــرى( هو جزء من م�شروع 
رجعي يوؤكد اأن املنطقة منق�شمة بني م�شروعني 
املنطقة  ثـــروات  و�شلب  الهيمنة  يــريــد  اأحــدهــمــا 
وا�شتعادة  الأر�ـــس  حترير  يريد  مــقــاوم  والــثــاين 
حتما  الن�شر  واأن  الهيمنة  واإ�ــشــقــاط  احلــقــوق 

�شيكون للمقاومني.
2019/ 10/ 12

بيان لقاء االأحزاب والتحالف
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بــــــدعــــــوة مــــــن جلــــنــــة املـــتـــابـــعـــة 
الفل�شطينية  الـــقـــوى  لــتــحــالــف 
الفل�شطينية  الــفــ�ــشــائــل  عــقــدت 
اجتماعاً  ال�شعبية  والــفــعــالــيــات  واملــنــظــمــات 
الوطني  املجل�س  مقر  يف   2019/10/10 يف 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــي مـــن اأجــــل الـــتـــدار�ـــس واإيـــجـــاد 
امل�شعورة  احلملة  ملواجهة  املنا�شبة  الآلــيــات 
والــوليــات  ال�شهيوين  الــكــيــان  ي�شنها  الــتــي 
املتحدة الأمركية على وكالة غوث وت�شغيل 

.)UNRWA( الاجئني الفل�شطينيني
اأمــني  املــ�ــشــري  يــا�ــشــر  الأخ  الــلــقــاء  واأدار 
الف�شائل  حتالف  قوى  يف  املتابعة  جلنة  �شر 
الفل�شطينية بح�شور الرفيق علي م�شطفى 
املــــديــــر الــــعــــام لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــاجــئــني 
الفل�شطينيني العرب الذي قدم عر�شاً عاما 
عــن الــوكــالــة يف �ــشــوريــة وو�ــشــع الــاجــئــني 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني �ـــشـــارك يف الــلــقــاء اأعــ�ــشــاء 
اجلبهة  عــن  ممثل  جانب  اإىل  املتابعة  جلنة 
الدميقراطية لتحرير فل�شطني, وممثل عن 
وحركة  فل�شطني,  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة 
وفرعي  الفل�شطيني,  الدميقراطي  التحرير 
العربي  البعث  حلــزب  والــرمــوك  فل�شطني 
الإ�شرتاكي التنظيم الفل�شطيني, اإىل جانب 

ممــثــلــني عـــن احتـــــاد عـــمـــال فــلــ�ــشــطــني فــرع 
�شورية, رئي�س احتاد املعلمني الفل�شطينيني, 
للكتاب  العام  لاحتاد  العامة  الأمانة  ممثل 
والــ�ــشــحــفــيــني الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني, وممــثــل عن 
الإيــرانــيــة,  الفل�شطينية  الــ�ــشــداقــة  جمعية 
ورئــــيــــ�ــــس احتـــــــاد الـــفـــنـــانـــني الــتــ�ــشــكــيــلــيــني 
للمهند�شني  العام  والحتـــاد  الفل�شطينيني, 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني, واحتـــــــاد �ــشــبــيــبــة الـــثـــورة 

جلنة املتابعة واملنظمات ال�ضعبية تعقد اجتماعا ملواجهة
الهجمة على وكالة غوث وت�ضغيل الالجئني الفل�ضطينيني

وفرع  فل�شطني,  طلبة  واحتــاد  الفل�شطينية, 
الرموك لحتاد �شبيبة الثورة الفل�شطينية, 

رئي�س منظمة طائع واأ�شبال فل�شطني.
م�شطفى  على  الرفيق  �شلط  كلمته  ويف 
ــــواء عــلــى قــ�ــشــيــة وكـــالـــة الـــغـــوث ومــا  الأ�ــــش
تتعر�س لــه يف الــفــرتة الأخـــرة مــن هجمة 
الأمركية  املتحدة  الــوليــات  ت�شنها  منظمة 
واإنهاء  �شطبها  اأجل  ال�شهيوين من  والكيان 
عملها والذي ياأتي �شمن خطة �شفقة القرن 
اجلاري تنفيذها على الأر�ــس. وقال الرفيق 
اخلطوات  هذه  واجهنا  م�شطفى:»اإننا  علي 
والإجراءات واأثبتت الهيئة العامة للاجئني 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني حـــ�ـــشـــورهـــا عـــلـــى الأر�ــــــس 
ووا�شلت خدماتها طوال �شنوات الأزمة التي 

ع�شفت بال�شقيقة �شورية«.
جميع  من  م�شطفى  علي  الأخ  وطالب   
ال�شوت  رفــع  ال�شعبية  واملنظمات  الف�شائل 
عــالــيــاً يف وجــه حمـــاولت حــل وكــالــة الغوث 
والتجمعات  املخيمات  يف  بفعاليات  والقيام 
اخلطط  كــل  اإفــ�ــشــال  اأجـــل  مــن  الفل�شطينية 
الرامية لإنهاء عمل الوكالة والذي ي�شتهدف 

حق العودة لل�شعب الفل�شطيني اإىل اأر�شه.
2019/10/10
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اأقامت قيادة منطقة احل�سينية 
يف 2019/10/6 اأم�سية وطنية 
بللحلل�للسللور الللرفلليللق اأبللللو فللرا�للص 
يف  اللل�للسللوري  الإقللللليللم  قلليللادة  ع�سو  �سرقي 
وقيادة  الفرعي  العللام  م�سوؤول  اجلبهة 
ال�سيدة زينب واحل�سينية وممثلني  منطقتي 

عن الف�سائل الفل�سطينية.
وح�سر الأم�سية وفد من حركة التحرير 
الفل�سطيني الدميقراطي من الرفاق يعقوب 
هرمو�ص ع�سو املكتب ال�سيا�سي رائدة حممد 
وذلك  حممد  يا�سر  املركزية  اللجنة  ع�سو 
مازن  د.  العام  الأمللني  الرفيق  من  بتكليف 

�سقري،
كللمللا حلل�للسللر الأملل�للسلليللة اأملللنلللاء الللفللرق 
زينب  واللل�للسلليللدة  البحدلية  يف  احلللزبلليللة 
واملراكز  �سورية  �سباب  ب�سمة  وجمموعة 
احل�سينية  يف  الثقافية  وامللتقيات  والهيئات 
النازحني  جتمع  وخمللتللار  زينب  وال�سيدة 
من  وح�سد  الوجهاء  من  وعللدد  حجرية  يف 
اأبناء املخيم والكوادر التنظيمية يف منطقة 

ال�سيدة زينب.

قيادة  ع�شو  �شرقي  فــرا�ــس  اأبـــو  الــرفــيــق 
القليم ال�شوري حتّدث عن ذكرى النتفا�شة 
�شفقة  عــن  تــداولــه  يتم  وعــّمــا  الفل�شطينية 
القرن وانعكا�شاتها على الق�شية الفل�شطينية 
مـــوؤكـــداَ عــلــى مــوقــف اجلــبــهــة الــرافــ�ــس لكل 
ق�شية  ت�شفية  اىل  تــهــدف  الــتــي  املـــوؤامـــرات 
�شعبنا والتنكر لت�شحياته وحقه يف ا�شتعادة 
حقوقه املغت�شبة واأ�شار يف كلمته اىل مبادرة 
اىل  تدعو  التي  الفل�شطينية  التحالف  قوى 

انــهــاء حــالــة النــقــ�ــشــام والـــدعـــوة اىل تفعيل 
الفل�شطينية  الــتــحــريــر  منظمة  مــوؤ�ــشــ�ــشــات 
على اأ�ش�س وثوابت وطنية والدعوة اىل عقد 
جمل�س وطني توحيدي ويف ختام كلمته اأ�شاد 
مبحور املقاومة وبانت�شارات اجلي�س العربي 

ال�شوري بقيادة الرئي�س ب�شار الأ�شد.
وق�ش�شية  �ــشــعــريــة  اأمــ�ــشــيــة  ذلـــك  وتـــا 
حممد-  )جا�شم  الأدبـــاء:  من  نخبة  اأحياها 
عي�شى(  فــادي   - ن�شار  اأحــمــد   - علي  ح�شان 
قتادة  الــ�ــشــاعــرة  الــدكــتــورة  الــ�ــشــرف  و�شيفة 

الزبيدي.
بعنوان  ق�شة  األقى  علي  ح�شان  القا�س 
)مات .. مل ميت( وفيها حتّدث عن مقاربة 
العنان  اليه الأحــوال تاركاَ  اآلــت  �شغرة عّما 
ما  على  اأحكامها  لإطـــاق  الــقــراء  خلــيــالت 
و�ــشــلــت الــيــه الأمـــــور, حــيــث اخلـــوف والهلع 
اللهب  ك�شياط  وبــات  النا�س  مــازمــاَ  اأ�شبح 
بــل, وبــاتــوا يخ�شون على  اأجــ�ــشــادهــم  يــحــرق 
حياتهم بعد انطفاء اأحامهم ,وتا�شيها يف 

رهبة واقعهم املرير والقا�شي.
األـــقـــى ق�شيدة  الــ�ــشــاعــر جــا�ــشــم حمــمــد 

وطنية بعنوان دم�شق اليا�شمني قال فيها:

اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني القيادة العامة - منطقة ال�ضيدة زينب 
وحتت عنوان: انتفا�ضة القد�ض.. والقد�ض �ضيدة املكان

ومبنا�ضبة ذكرى انطالقة االنتفا�ضة الفل�ضطينية الثالثة )انتفا�ضة ال�ضكاكني(
وحرب ت�ضرين التحريرية

تقيم اأم�ضية وطنية ثقافية
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 رق�شات عينيك 
 تعذبني
 تذيبني

    ت�شحقني
           ترميني 
 يف مي الأهداب

 كل الب�شرية حت�شدين 
 حت�شدين 

 عن فتحك كل الأبواب 
 اأبواب

 اأبواب احلب 
 قد فتحت...

 ثغرك الدفاق اأغنية 
 اآية جنون .. اأفق الكرز 

 فكيف اأجنو.. رباه
 اأن اليا�شمني ينطق حبا

 بعطره الفواح
 الآن ... الآن 

 يرق�س قلبي فرق�شه 
قي�شاين مع�شق الأن�شام.

األقى باقة  اأّما ال�شاعر فادي عي�شى فقد 
من ق�شائده الوطنية والغزلية ومّما قال :

 الوطــن وال�شـاح بخـيـر....
والـحـب وقـ�شـائد الـغـزل العـ�شـماء 

 واملـع�شومة بـخيـر......
 و�شـحـكـات الأطـفال بخر.....

والـتقومي الـ�شنـوي الذي 
لـم تـنـزع مـنه ورقـة واحـدة 

 بخر... 
والعـ�شـافـر والأعـيـاد والأغـانـي 

والـ�شبابـيك والأزقـة العـتـيقة 
 بخـيـر...

اأمـا اخليـر فـهـو ليـ�س بخـيـر !!!

ال�شاعر اأحمد ن�شار األقى بدوره 
البنف�شج  زهـــرة  منها  ق�شائد  عـــّدة 

قال فيها :
 اأرت�شف قطرات من حزن البنف�شج

 على ماء اأحداقي..
ثمة نداء ميزق عناقيد املدى

 يف قلبي
 يا اأملي املتوحد يف عينيها 

 »�شبية ال�شم�س«...
 األون اأظفار الأنامل ب�شعاع ذهبي

 واأر�شم �شفاًه يف حلم الكام
 ت�شفعني احلقيقة اأن ا�شحو

 اأيها املارد يقتلك قلبك...
اأغزل من نول رم�شك �شوراً 

 واإمياءات..
 ُتْدَه�ُس دمعتان ت�شبحان بني املرايا

 وما اأغواين �شحرهم لكنِك حبيبتي اأنا 
 كل ما تبقى يل

 هاتي يديِك
املوت يقرتب

الأم�شية  �شيفة  الــزبــيــدي  قــتــادة  الــ�ــشــاعــرة 
فكانت لها وقفة مع ال�شعر :

وهانا  احلـــوار  �شفاه  تاقت 
عــنــاق الــ�ــشــام تـــهـــادى زمــانــا

ب�شمت الأنني دموع ترامت
على جيد �شحب فرامت مكانا

اأرفــقــاً األ يــارفــيــق الـــــدروب 
اأمانا وحقق  الأمــــاين..  بحق 

فلو كنت اأدري احتال هواك
ملا كنت ر�ــشــداً.. وع�شقي كانا

وكانت الق�شائد والق�ش�س امللقاة تتغّنى 
وتوؤّكد  الفل�شطيني  �شعبنا  انتفا�شة  ومتّجد 
على عروبة القد�س. وتخلل الأم�شية تكرمي 

الأدباء ب�شهادات �شكر و تقدير جلهودهم.
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مبـــ�ـــشـــاركـــة وحـــ�ـــشـــور ممــثــلــني عــــن فــ�ــشــائــل املـــقـــاومـــة 
الفل�شطينية واأحزاب اجلبهة الوطنية التقدمية ورابطة 
وادبية  و�شيا�شية  وطنية  و�شخ�شيات  القدماء  املحاربني 
وفنية من ابناء ال�شعبني ال�شوري والفل�شطيني؛ اأقام النادي العربي 
مميزة  احتفالية  الفل�شطينيني  والأدبــاء  الكتاب  واحتــاد  الفل�شطيني 
يف مقر النادي بحلب نظمها واأعدها امل�شوؤول الثقايف للنادي ال�شاعر 
واإكــبــارا  اجــال  �شمت  دقيقة  بالوقوف  بــداأت  ال�شعيد  علي  حممود 
والــوطــنــي  الــ�ــشــوري  الــعــربــي  الن�شيدين  عـــزف  مــع  الــ�ــشــهــداء  لأرواح 
خا�شة(  فيلم:)مهمة  مــن  مقتطفات  عــر�ــس  تبعها  والفل�شطيني 
يروي ت�شحيات و�شجاعة وبطولت اجلي�س العربي ال�شوري وجي�س 
التحرير الفل�شطيني خال املعارك التي خا�شوها لتحرير القنيطرة 
ل�شباط  �شهادات  ت�شجيل  الفيلم  وت�شمن   1973 عــام  ال�شيخ  وجبل 
اأمـــام  وانــدحــارهــم  الــ�ــشــهــيــوين حتــدثــوا فيها عــن هزميتهم  الــعــدو 

املقاتلني ال�شوريني يف �شفوح جبل ال�شيخ.
وبعد عر�س الفيلم جرى افتتاح ندوة �شيا�شية بح�شور كوكبة من 
واأ�شا�شي  كبر  دور  لهم  كان  الذين  ال�شوري  العربي  اجلي�س  �شباط 
يف معارك ال�شرف والبطولة عام 1973 يف حرب ت�شرين التحريرية 

وحتدث يف الندوة كًا من:
- اللواء: اياد حاج �شليم               - العميد: عمر قا�شم العبا�شي 

- العميد: ابراهيم احلميدي        - العقيد: حممد الزينو ال�شلوم 
- العقيد: اليا�س �شلوم اليا�س 

حتطيم  اىل  اأدت  التي  ونتائجها  احلرب  وقائع  ا�شتعر�شوا  حيث 
اأ�شطورة العدو الذي ل يقهر ح�شب زعمه م�شيدين بب�شالة اجلي�س 
واملــقــاومــة  الفل�شطيني  التحرير  وجي�س  البطل  الــ�ــشــوري  الــعــربــي 

الفل�شطينية البا�شلة وعن دورهم يف تلك املعارك.
بــدورهــا قــدمــت فــرقــة بــلــدي, الــفــرقــة املــركــزيــة لــلــنــادي العربي 

الفل�شطيني و�شلة من الأغاين الوطنية امللتزمة.
املحاربني  رابطة  رئي�س  �شليم  اياد  اللواء  قام  الفعالية  ويف ختام 
الكبر  الفل�شطيني  ال�شاعر  بتقليد  عبا�شي  عمر  والعميد  القدماء 
ت�شرين  )و�ـــشـــام  والخـــا�ـــس  الــ�ــشــرف  ــام  و�ــش ال�شعيد  عــلــي  حمــمــود 

التحرير( تقديراً جلهوده ودوره الوطني.
اجلي�س  فيها  حّيا  احل�شور  اأمـــام  كلمة  ال�شعيد  ال�شاعر  واألــقــى 
العربي ال�شوري وت�شحياته و�شموده اأمام الهجمة واملوؤامرة الكونية 
ب�شار  الرئي�س  ال�شيد  قــيــادة  خلف  ووقــوفــه  �شورية  ا�شتهدفت  التي 

الأ�شد.
واأكــــد ال�شعيد عــلــى الــتــاحــم املــ�ــشــري ووحــــدة الـــدم الــ�ــشــوري 
والفل�شطيني من خال حمور املقاومة الذي حقق الن�شر على اأعداء 

الأمة العربية والإ�شامية.

احياء لذكرى حرب ت�ضرين التحريرية:

 ندوة يف النادي العربي الفل�ضطيني وتكرمي لل�ضاعر حممود ال�ضعيد 
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اأقامت  اجلبهة ال�شعبية  لتحرير لواء ا�شكندرون )املقاومة 
حفل  كيايل  علي  الرفيق  العام  اأمينها  من  وبتوجيه  ال�شورية( 
ال�شعيد وذلك بح�شور ورعاية من   لل�شاعر حممود علي  تكرمي 
املخرج الفل�شطيني الكبر با�شل اخلطيب )خمرج م�شل�شل عائد 

اإىل حيفا( واملهند�س حممد ال�شعيد قائد لواء القد�س.. 
حيث قام الرفيقان جمال الطرابل�شي والدكتور جمال ُزبري 
حي  يف  حلب  مدينة  يف  وذلــك  الكبر  والأديـــب  ال�شاعر  بتكرمي 
اجلميلية العريق وبح�شور عدد من النخب ال�شيا�شية والثقافية 
اأبــنــاء  مــن  كــبــر  والعــامــيــني وحــ�ــشــد  واملــثــقــفــني  وال�شيا�شيني 
ال�شعيد مت تكرميه يف  اأّن  والفل�شطيني. علما  ال�شوري  ال�شعبني 
املوؤ�ش�شات واجلمعيات وال�شخ�شيات  وقت �شابق من قبل ع�شرات 
الهامة عربيا وعامليا كونه رائد الق�شة الق�شرة جدا عربيا ويعّد 

من �شعراء املقاومة الفل�شطينية.

اجلبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني - القيادة العامة:

باإ�ضقاط الوعود البلفورية العربية ونهج امل�ضاومة 
نحمي الق�ضية الفل�ضطينية من الت�ضفية

اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�ضطينية
على اأ�ضا�ض برنامج املقاومة

�ضرورة اإ�ضرتاتيجية مل�ضار الوحدة والتحرير

يكتفي  البع�س  بــات  بلفور  وعــد  جرمية  حمطة  مــع 
بتعداد ال�شنوات, والبع�س يتخذ من الذكرى منا�شبة 
ل  بــاأن  والقول  والتيئي�س  الحباط  �شيا�شة  ليمار�س 
خيار �شوى جتاوز املا�شي والتعاي�س مع الكيان ال�شهيوين ومّد 
ج�شور التطبيع معه والقبول بفتات الأمر الواقع الذي انتجته 

اتفاقات الذل العربية مع العدو واأبرزها اتفاق اأو�شلو.
اإننا يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة ندعو 
باأن جمالها  اإىل مراجعة نقدية جادة نرى  الفل�شطينية  القوى 
احليوي والطبيعي هو منظمة التحرير الفل�شطينية مبوؤ�ش�شاتها 
وعلى  الــداخــلــي  الفل�شطيني  البيت  ترتيب  اعـــادة  اأن  اإذا  كــافــة, 
ا�شا�س برنامج وطني مقاوم هو اخلطوة الأ�شا�س لتحقيق امل�شائل 

التالية:
اأوًل: اعادة الثقة مابني املقاومة وال�شعب الفل�شطيني وقد باتت 
والق�شور  املكان  يف  املــراوحــة  ب�شبب  تت�شع  الثقة  انــعــدام  م�شافة 
الوا�شح يف مواكبة تطلعات �شعبنا واأهدافه الأمر الذي يتطلب 
والتنظيمي  ال�شيا�شي  بــالأداء  املكا�شفة والرتقاء  عالياً من  قدراً 

والع�شكري.
ثانياً: اإن حماية الق�شية الفل�شطينية من خماطر الت�شفية ومن 
الفل�شطينية  الوطنية  القوى  على  ميلي  العربية(  )بلفور  وعود 
التي  الذليلة  واملــفــاو�ــشــات  الــوهــم  �شيا�شة  ا�ــشــقــاط  فئاتها  بكل 
التي تتلطى خلف  الأنظمة  وا�شقاط ذريعة  اأو�شلو  اتفاق  انتجت 

اأو�شلو حتت عنوان )نقبل مبا يقبل به الفل�شطينيون(.
الــقــيــادة   - فل�شطني  لــتــحــريــر  ال�شعبية  اجلــبــهــة  تــوؤكــد  ثــالــثــاً: 
اأن الق�شية الفل�شطينية باعتبارها ق�شية الأمة العربية  العامة 
وال�شامية وكل حر يف العامل تتطلب جتذير العاقة الكفاحية 

مع حمور املقاومة لتكون فل�شطني قاعدته وراأ�س احلربة فيه.
2019/11/2

املقاومة ال�ضورية تكّرم نخلة فل�ضطني 
ال�ضاعر الفل�ضطيني الكبري

)حممود علي ال�ضعيد(

بيان �ضيا�ضي
مبنا�ضبة الذكرى )102( جلرمية وعد بلفور
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الاذقية  منطقة  م�شوؤول  الزبن  فرا�س  ابو  الرفيق  اأعــد 
يف اجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة والرفاق يف املنطقة 
جمل�س عزاء يف 2019/10/3 با�شم الرفيق احمد جربيل 
المني العام للجبهة ال�شعبية - القيادة العامة والدكتور طال ناجي 
الاذقية  واأعــ�ــشــاء اجلبهة يف خميم  وكـــوادر  امل�شاعد  الــعــام  الأمـــني 
لل�شهيد الفقيد اأحمد ال�شعيد والد قائد لواء القد�س املهند�س حممد 
القد�س  لــواء  قائد  بح�شور  فيه  املعزين  وا�شتقبلوا  ال�شعيد  اأحــمــد 

وكوادر من لواء القد�س.
واألقى الرفيق اأبوفرا�س يف جمل�س العزاء كلمة عن مناقب ال�شهيد 
القد�س وقائده يف  لواء  بدور  واأ�شاد  وال�شخ�شية  والثقافية  الوطنية 
وبع�س  رفاقه يف اجلبهة  ال�شورية مع  القتال على مدى اجلغرافية 
ال�شوري  العربي  اجلي�س  جانب  اىل  الفل�شطينية  املقاومة  ف�شائل 
البطل وعن الإنت�شارات التي مت اجنزاها يف اأكر من موقع ومدينة 
والتاريخي يف �شون  والقومي  الوطني  �شورية  دور  اأهمية  واأكد على 
اأو  �شقيقا  اأو  جــارا  لي�شت  �شوريا  واأن  الفل�شطينية  الوطنية  حقوقنا 
حليفا فقط بل اإمنــا هي الوطن الــذي دافــع وما يــزال عن فل�شطني 

قيادة منطقة الالذقية للجبهة ال�ضعبية - القيادة العامة
تقيم جمل�ض عزاء للفقيد املنا�ضل الوطني والقومي اأحمد ال�ضعيد

وحقوق �شعبها الثابتة وحيا فار�س هذه الأمة وعز �شموخها وعنوان 
ب�شار  املــقــاوم  الرئي�س  �شيادة  انت�شاراتها  جمــد  و�شانع  ا�شتقالها 

حافظ الأ�شد.
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عـــقـــدت جلــنــة املــتــابــعــة يف فــ�ــشــائــل قــــوى الــتــحــالــف 
الفل�شطينية اجتماعاً لها  يف  2019/10/24, بح�شور 
الرفيق خالد عبد املجيد الأمني العام جلبهة الن�شال 
يف  املتابعة  جلنة  �شر  اأمـــني  املــ�ــشــري  يا�شر  والأخ  الفل�شطينية, 
عن  ممثلني  ومبــ�ــشــاركــة  الفل�شطينية,  الــقــوى  حتــالــف  ف�شائل 
ف�شائل التحالف وجي�س التحرير الفل�شطيني واحلر�س القومي 
وحركة التحرير الفل�شطينية الدميقراطية واملنظمات ال�شعبية.

الو�شع  م�شتعر�شاً  املجيد  عبد  خــالــد  الــرفــيــق  حتــدث  وقــد 
من  الفل�شطينية  الــقــ�ــشــيــة  بــه  متــر  ومـــا  احلــــايل  الفل�شطيني 
تاأكيد  يف  التحالف  قوى  دور  على  موؤكداً  وا�شتحقاقات,  خماطر 
موقفها الراف�س لكل املوؤامرات وامل�شاريع التي ت�شتهدف الق�شية 
لتمرير  و�شيناريوهات  م�شاريع  مــن  يــحــاك  ومــا  الفل�شطينية, 

�شفقة القرن.
مواجهة  يف  ال�شفوف  ر�ــّس  اىل  املجيد  عبد  الرفيق  ودعـــا    
املــ�ــشــاريــع الــ�ــشــهــيــو-اأمــركــيــة مـــن خـــال الــتــحــالــف مـــع حمــور 
املـــقـــاومـــة, لأن قـــوى الــتــحــالــف  جـــزء مــنــه اإىل جــانــب �ــشــوريــة 

واجلمهورية الإ�شامية يف اإيران وحزب اهلل.
يحققها  التي  بالنت�شارات  املجيد  عبد  خالد  الرفيق  واأ�شاد 
اجلــيــ�ــس الــعــربــي الــ�ــشــوري يف �ــشــمــال �ــشــوريــة عــلــى طــريــق دحــر 

الحتال الرتكي لبع�س املناطق يف ال�شمال.
الــعــديــد من  املتابعة  جلنة  والــرفــاق يف  الأخــــوة  ناق�س  وقــد 

البنود التي كانت على جدول الأعمال.
2019/10/24

جلنة املتابعة يف ف�ضائل حتالف القوى الفل�ضطينية
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الف�شائل  اأطلقتها  التي  املــبــادرة 
لإنــهــاء  غـــزة,  قــطــاع  يف  الثمانية 
النق�شام, تعترب اخلطوة العملية 
حيث  مــن  الف�شائل,  تخطوها  التي  الأوىل 
عليها  والعاملني  املوقعني  اأوعـــدد  الإجــمــاع 
ولأجلها, على الرغم من املحاولت ال�شابقة, 
التي باءت جميعها بالف�شل, وذهبت جهودهم 

اأدراج الرياح.
وعــلــى اأهــمــيــة هـــذه املــــبــــادرة, غـــر اأنــهــا 
حتمل يف طياتها الكثر من عوامل تعطليها, 
اأو لــنــقــل عــــدم قـــــدرة الــفــ�ــشــائــل الــثــمــانــيــة 
الو�شول بها اإىل �شاطئ الأمان. لي�س لأنه مل 
تتوفر لدى تلك الف�شائل النوايا احلقيقية 
واجلادة يف ال�شر حثيثاً نحو اإنهاء النق�شام, 
فتح  بالنق�شام  املعنيني  الطرفني  لأن  ولكن 
يتم�شك  منهما  طــرف  كــل  زال  ل  وحــمــا�ــس, 

ب�شروطه, التي يعترب نف�شه حمقاً بها.
اأهمية هذه املبادرة, ل تنبع مما ت�شمنته 

الأهمية  ولكن  وح�شب,  وعناوين  نقاط  من 
يجب اأن تتج�شد يف قدرة الف�شائل الثمانية 

على:-
فــر�ــس  عــلــى  الــــقــــدرة  امــتــاكــهــا  اأوًل، 
اأ�شا�شاً من م�شيئة �شعبية  النابعة   , م�شيئتها 
طــاغــيــة جلــهــة اإنــهــاء النــقــ�ــشــام , الـــذي وفــّر 
التي  الذهبية  الفر�شة  ال�شهيوين  للكيان 
ل تــعــو�ــس يف تــوظــيــفــه لــاإيــغــال عــمــيــقــاً يف 
الق�شية  ت�شفية  بــهــدف  الوطنية  عناويننا 

برمتها.
ثانيًا، و�شع روؤية بديلة يف حال مل تلقى 
واملوافقة  وال�شتجابة  الــتــجــاوب  مبادرتهم 

عليها.
ثالثًا، التاأ�شر على الطرف الراف�س اأو 
يفر�س  �شوؤاُل  ُيطرح  وهنا  للمبادرة.  املعطل 
نف�شه, هل يف مقدور تلك الف�شائل جمتمعة 
امل�شوؤولية,  وحتميله  الــطــرف  هــذا  مقاطعة 

رامز م�ضطفى
ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي للجبهة ال�ضعبية لتحرير فل�ضطني القيادة العامة:

مبادرة الف�ضائل الثمانية قادرة على فر�ض م�ضيئتها
الأنها جت�ضيد الإرادة ال�ضعب وثوابته

بعد اأن ت�شميه يف بيان ر�شمي.
, كــونــهــا مــبــادرة  املـــبـــادرة  رابللعللًا، تعميم 
وطنية تعني الكل الفل�شطيني يف قطاع غزة 
وال�شتات  الــلــجــوء  ودول  الــغــربــيــة,  وال�شفة 
�شغط  اأداة  ت�شكيل  بهدف  والبعيد,  القريب 

وطني فل�شطيني عام.
بتقديري وتقدير الكثرين اأن النق�شام 
الــزمــن, مر�س ع�شال  مــرور  اأ�شبح مــع  قــد 
ل  اأن  ل�شبب  لي�س  منه,  ال�شفاء  ال�شعب  من 
دواء له, بل لأن العاملني على معاجلته, لكل 
اخلا�شة  عاجه  وطريقة  ت�شخي�شه  منهم 
الأخاقية  وامل�شوؤولية  تتنا�شب  ل  التي  بــه, 

والوطنية والتاريخية امللقاة على عاتقهم.

فعلت حركة حما�س ب�شخ�س  تنويه: ح�شناً 
ا�شماعيل  الأ�ــشــتــاذ  ال�شيا�شي  مكتبها  رئي�س 
الف�شائل  مـــبـــادرة  عــلــى  املــوافــقــة  هــنــيــة, يف 

الثمانية , ومن دون اأية �شروط.



�لعدد رقم )2476( ت�شرين �لثاين - كانون �لأول 2019م/ »ربيع �أول - ربيع ثاين« 1441 هـ

إلى األمام  29

محد رشاد الشريف

 مواجهة يومية متوا�سلة
مع الحتال ال�سهيوين: -

�شعبنا  يعي�شه  الـــذي  الــيــومــي  فــالــواقــع 
وجــه  عــلــى  املحتلة  الأر�ــــس  يف  الفل�شطيني 
اخل�شو�س, هو واقع مواجهة دائمة وم�شتمرة 
يــفــر�ــشــهــا الحـــــتـــــال وجـــيـــ�ـــس الحــــتــــال 
يف  �شعبنا  اأبــنــاء  على  الحــتــال  وم�شتوطني 
كـــل وقـــت وحلــظــة و�ــشــاعــة, مـــن اقــتــحــامــات 
وهــدم  مقد�شات  وتدني�س  وقتل  واعــتــقــالت 

املتغريات االإقليمية والدولية

وتطورات الو�ضع الفل�ضطيني.!؟

ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه على القوى الوطنية الفل�سطينية با�ستمرار هو الو�سع 
اأين، واإىل اأين تتجه �سفينة الن�سال الوطني الفل�سطيني اليوم  الفل�سطيني اإىل 
يتجه  اأين  واإىل  والدولية،  الإقليمية  املتغريات  من  املتاطم  البحر  ذلك  و�سط 
التي حتدث من حولنا كل يوم  التحولت والتغريات  ال�سهيوين يف ظل تلك  العربي  ال�سراع 
التحولت  هذه  مع  ويتواءم  يواكب  الفل�سطينية  �ساحتنا  يف  يجري  ما  وهل  و�ساعة،  ووقت 
الوطنية  والق�سية  امل�سلحة  ويحقق  الفل�سطيني  الوطني  ن�سالنا  يخدم  مبا  واملتغريات، 
منها  الفكاك  ن�ستطع  مل  التي  الداخلية  اأزمتنا  يف  وندور  نحور  زلنا  ما  اأننا  اأم  الفل�سطينية، 

بعد...!!؟؟.

, فــبــالأمــ�ــس يقتحم  بــيــوت ومــ�ــشــادرة اأرا�ـــــسٍ
امل�شتوطنون باحات احلرم القد�شي ويغلقون 
احلــــرم الإبــراهــيــمــي ويــقــتــحــمــون بــئــر حــرم 
الرامة يف اخلليل ويوؤدون طقو�س ت�شي بنية 
املئات  يقتحم  واليوم  املكان,  على  ال�شتياء 
اجلنود  ويقتحم  يو�شف  وقــرب  نابل�س  منهم 
النار  ويطلقون  الأمــعــري  خميم  ال�شهاينة 
على �شيارة وي�شيبون �شابني فيها ينقلونهم 
وذاك  املـــكـــان  هـــذا  اإىل جــهــة جمــهــولــة, ويف 

حتـــدث �ــشــدامــات ومـــواجـــهـــات مـــع الــ�ــشــبــان 
والأهـــــــايل مـــن �ــشــكــان تــلــك املـــــدن والـــقـــرى 
الــفــائــت فقط  اأيــلــول  �شهر  واملــخــيــمــات, ويف 
حدث 2261 انتهاكا من قبل قوات الحتال 
�شملت  والتي  الغربية,  وال�شفة  القد�س  يف 
وتدني�س  املنازل  ومداهمة  والإ�شابة  القتل 
جتري  التي  اليومية  والعتقالت  املقد�شات 
يف كــل يــوم ولــيــلــة, واملــواجــهــات الــتــي جترى 
�شجون  الأبــطــال خلف ق�شبان  الأ�ــشــرى  مع 
الحــتــال, هـــوؤلء الأ�ــشــرى الــذيــن يقومون 
يف كــل فــرتة وحــني بــاإ�ــشــرابــات بطولية عن 
الطعام, والتي كان منها قيام مئة اأ�شر اأواخر 
عن  مفتوح  اإ�ــشــراب  مبوا�شلة  املا�شي  اأيلول 
ل�شلطات  الوح�شية  املمار�شات  �شد  الطعام, 
ال�شجون, و�شد ن�شب اأجهزة الت�شوي�س التي 
ت�شبب ال�شرطان يف اق�شام ال�شجون, ويف قلب 
يخو�شها  التي  العودة  املعركة م�شرات  هذه 
على  ال�شهيوين  الحتال  �شد  �شعبنا  اأبناء 
اأ�شبوع, ويواجهون  اأطراف قطاع غزة يف كل 
فــيــهــا بـــ�ـــشـــدورهـــم الــــعــــاريــــة نــــــران قــــوات 

الحتال وبط�شه واإجرامه...
الــــذي يعي�شه  املـــاأ�ـــشـــاوي  الـــواقـــع  وهــــذا 
�شعبنا حتت الحتال هو واقع مرير وطويل 
تــزداد  الحــتــال,  �شنوات  طــول  على  وممتد 
اأمـــده,  طــال  كلما  ولــوؤمــه  ومــرارتــه  ب�شاعته 
فــــاإىل عــ�ــشــرات األـــــوف الــ�ــشــهــداء واجلــرحــى 
الــذيــن �شقطوا يف مــواجــهــة هــذا الحــتــال 
الذين ق�شوا  الأ�شرى  األوف  الغا�شم, ومئات 
�ــشــنــوات عــمــرهــم و�ــشــبــابــهــم خــلــف قــ�ــشــبــان 
�ــشــجــون الحــــتــــال, هـــنـــاك األــــــوف الــبــيــوت 
الــتــي هــدمــت, ومــئــات األــــوف الـــدومنـــات من 
الأرا�ــــشــــي الــتــي �ـــشـــودرت وا�ـــشـــتـــوىل عليها 
وتو�شع فوقها �شرطان ال�شتيطان الآخذ يف 
فقط   2005 عــام  فمنذ  والت�شاعف,  التمدد 
)ول نقول منذ بداية اأو�شلو( ت�شاعفت رقعة 
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القد�س  يف  امل�شتوطنني  وعـــدد  ال�ــشــتــيــطــان 
وال�شفة الغربية املحتلتني, حيث و�شل عدد 
امل�شتوطنني هناك اإىل نحو مليون م�شتوطن 
يف العام احلايل 2019, يف حني كان ل يتجاوز 
الوقت  يف   ,2005 عــام  م�شتوطنناً   451,441
 503 اإىل  امل�شتوطنات  عــدد  فيه  ارتفع  الــذي 
يف هذا العام 2019 )منها 474 م�شتوطنة يف 
ال�شفة  يف  م�شتوطنة  و29  الغربية  ال�شفة 
الغربية(, يف الوقت الذي قام فيه الحتال 
اإن�شاء  عرب  الغربية  ال�شفة  اأو�شال  بتقطيع 
حاجزا   839 ون�شر  العن�شري  الف�شل  جــدار 
لف�شل وعزل القرى واملدن الفل�شطينية عن 
حجر  املا�شي  اآب  يف  وو�شع  البع�س,  بع�شها 
ي�شم  جديد  ا�شتيطاين  حي  لبناء  الأ�شا�س 
من  اأكـــر  يبعد  ول  ا�شتيطانية  وحـــدة   650

اأمتار عن منزل الرئي�س حممود عبا�س...

تغريات اإقليمية ودولية
ومراوحة فل�سطينية: -

العامل من  فيه  ي�شهد  الــذي  الوقت  ويف 
دراماتيكية  ودولــيــة  اإقليمية  تغرات  حولنا 
الفل�شطينية  الــقــ�ــشــيــة  وتــتــعــر�ــس  هـــامـــة, 
يـــزال و�شعنا  مــا  كــبــرة,  واأخــطــار  لتحديات 
منذ  مــكــانــه  يـــــراوح  الــداخــلــي  الفل�شطيني 
طويل  معطل  انق�شام  بني  و�شنوات,  �شنوات 

وثــقــيــل, وا�ــشــتــمــرار النــحــكــام لــقــيــود اأو�ــشــلــو 
البغي�س,  ال�شهيوين  الحتال  ولإرغــامــات 
الت�شوية  اأوهـــــام  وراء  الــركــ�ــس  ــتــمــرار  وا�ــش
واملفاو�شات واحلل ال�شيا�شي والتعلق باأهداب 
املجتمع الدويل الذي ل ي�شر ول ينفع, وكلما 
العمل  ووقــف  املفاو�شات  وقــف  عــن  حتدثنا 
التن�شيق  ووقـــف  املــ�ــشــوؤوم  �شلو  اأو  بــاتــفــاقــات 
الأمني , نعود اإىل املربع الأول ونقول: »متى 
»نتنياهو  واأن  املفاو�شات«  نريد  ل  اأننا  قلنا 
هــو الـــذي ل يــريــد املــفــاو�ــشــات«, والــ�ــشــنــوات 
وينت�شر,  يتو�شع  وال�شتيطان  ومتــر  مت�شي 
ال�شلطة  اإليه  ت�شعى  الــذي  الدولتني«  و»حــل 
ـــه الــغــايل  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة وقـــدمـــت مـــن اأجـــل
اإىل  نتطلع  ونــحــن  ويــقــرب,  ميــوت  والنفي�س 
نرى  ول  املفاو�شات  اإىل  ون�شعى  املفاو�شات 
املفاو�شات,  اإليها نهج  اأدى  التي  الكوارث  كل 
لــلــمــ�ــشــاحلــة  اأهـــمـــيـــة  ول  وقـــتـــاً  نــعــطــى  ول 
لتو�شل  ول  الداخلي  للحوار  ول  الداخلية 
ملواجهة  مــوحــدة,  وطنية  ا�شرتاتيجية  اإىل 
من  املتوالية  امل�شائب  ومــواجــهــة  الحــتــال 

»�شفقة قرن« وغر »�شفقة قرن«...!!؟؟.
العامل كله يتغر من حولنا »ن�شبح على 
لفتة عني  »فــبــني  اآخــــر«,  على  �ــشــيء ومن�شي 
وانــتــبــاهــتــهــا يــغــر اهلل مــن حـــال اإىل حـــال«, 
فالتغرات الدولية الكربى التي حتدث اأمام 

اأعيننا والنتقال من عامل القطب الأمريكي 
القطاب  املتعدد  العامل  اإىل  الغا�شم,  الأوحــد 
الآخــــذ يف احلـــــدوث, وهـــي حتـــدث انــطــاقــاً 
بعد  منطقتنا,  يف  جــرى  ومــا  منطقتنا  مــن 
اأن »انــقــلــب الــ�ــشــحــر عــلــى الــ�ــشــاحــر« وارتـــد 
كــيــد الــ�ــشــهــايــنــة والأمـــريـــكـــيـــني واتــبــاعــهــم 
اإىل نــحــورهــم, ف»الــربــيــع الــعــربــي« الأ�ــشــود 
لــه وعملوا عليه, من  اأعـــدوا  الـــذي  املــ�ــشــوؤوم 
اأجل متزيق وتفتيت البلدان العربية واإ�شعال 
الفنت فيها, و�شرب وتدمر حمور املقاومة 
عرب �شرب ح�شنه الرئي�س �شورية, لتطبيق 
الكبر ال�شتعماري  الأو�شط  ال�شرق  م�شروع 
هذه  على  ال�شت�شام  وفــر�ــس  ال�شهيوين, 
الأمة وتاأبيد الوجود ال�شتيطاين العن�شري 
ال�شهيوين فيها, قد هزم واندحر وانك�شفت 
اأهدافه وانبثق من اأتون املعارك التي خا�شها 
والعامل  املنطقة  يف  وحلفائهم  الأمـــة  حماة 
النظام الدويل اجلديد متعدد الأقطاب, بعد 
الأورا�ــشــي  ال�شيني  الرو�شي  القطب  بــرز  اأن 
الذي وقف اإىل جانب �شورية وحمور املقاومة 
يف  املعركة,  مــيــدان  ويف  الدولية  املحافل  يف 
مــواجــهــة الــقــطــب الأمـــريـــكـــي ال�ــشــتــعــمــاري 
الــ�ــشــهــيــوين املــتــوحــ�ــس, الـــــذي يـــريـــد تغر 
خــرائــط املــنــطــقــة والـــعـــامل لــفــر�ــس هيمنته 
ال�ــشــتــعــمــاريــة الــغــا�ــشــمــة عــلــى �ــشــعــوب ودول 
العني الرتاجع  باأم  اليوم  العامل, حيث نرى 
املتوايل لهذا القطب ال�شتعماري الأمريكي 
الــرجــعــي, واآخـــــره مــا �ــشــهــدنــاه يف تــطــورات 
حرب اليمن, وحرب الناقات واأزمة م�شيق 
هــرمــز, واأخـــــراً مــا يــجــري يف �ــشــمــال �شرق 
�ــشــوريــة والنــ�ــشــحــاب الأمــريــكــي مــع حتالفه 
ال�شوري  العربي  اجلي�س  ودخــول  هناك  من 
اإىل تلك املنطقة, وما ن�شهده يف كل يوم من 
املنطقة  تــطــورات جــديــدة وغــر متوقعة يف 
والعامل ح�شيلتها الأ�شا�شية تراجع الهيمنة 
ال�ــشــتــعــمــاريــة الأمــريــكــيــة وتـــقـــدم الــقــطــب 
وال�شام يف  التحرر  وقــوى  الــدويل اجلديد 

العامل...
تـــواكـــب  اأن  املـــفـــرت�ـــس  مــــن  كـــــان  واإذا 
حـــركـــتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة هـــذه 
الإقليمية  الأو�ــشــاع  يف  الإيجابية  املتغرات 
والـــدولـــيـــة وتــ�ــشــتــعــد لــهــا, مـــن اأجــــل تدعيم 
من  و�شعينا  الفل�شطيني  الــوطــنــي  ن�شالنا 
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بند  واأول  ومقد�شاتنا,  اأر�ــشــنــا  حتــريــر  اأجـــل 
ال�شتعداد هو حتقيق  املواكبة وهــذا  يف هذه 
الفل�شطينية,  الوطنية  والــوحــدة  امل�شاحلة 
موحدة  وطنية  ا�شرتاتيجية  على  والتــفــاق 
ملــواجــهــة الحــتــال والــتــحــديــات الــتــي تهدد 
»�شفقة  مقدمتها  ويف  الــوطــنــيــة,  ق�شيتنا 
الــــقــــرن« ومـــــا حــمــلــتــه �ــشــفــقــة الــــقــــرن مــن 
ومقد�شاتنا  اأر�شنا  �شد  وجــرائــم  اعــتــداءات 
وجممل حقوقنا الوطنية, فاإن هذه احلركة 
مــا تـــزال تـــدور يف احلــلــقــة املــفــرغــة بــني من 
امل�شاحلة والتفاق, وبني من  باأولوية  يقول 
ويعتربها  والتو  احلني  يف  النتخابات  يريد 
الــ�ــشــبــيــل لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــــة والــــــذي ل 
�ــشــبــيــل غـــــــــره...!!؟؟. ومـــن ذلـــك مـــا طــرح 
الف�شائل  مـــبـــادرة  مــن  الأخـــــرة  الــفــرتة  يف 
النق�شام,  واإنهاء  الوحدة  لتحقيق  الثمانية 
ال�شابقة  التــفــاقــات  اعــتــبــار  ت�شمنت  والــتــي 
الــوحــدة  الــ�ــشــاأن مرجعية ل�ــشــتــعــادة  يف هــذا 
الـــوطـــنـــيـــة, ودعـــــت جلــنــة تــفــعــيــل وتــطــويــر 
املــنــظــمــة لــاجــتــمــاع والتــــفــــاق عــلــى روؤيــــة 
بــرنــاجمــيــة وا�ــشــرتتــيــجــيــة وطــنــيــة مــوحــدة, 
انتقالية  وعلى ت�شكيل حكومة وحدة وطنية 
لتوحيد املوؤ�ش�شات, واإنهاء احل�شار على غزة 
وت�شهيل  الــغــربــيــة,  ال�شفة  �ــشــمــود  وتــعــزيــز 
والرئا�شية... الت�شريعية  النتخابات  اإجــراء 

حما�س  حركة  بها  رحبت  التي  املــبــادرة  هــذه 
حركة  لكن  الفل�شطينية,  الف�شائل  وغالبية 
اأنها  الأحــمــد  عــزام  ل�شان  اعــتــربت على  فتح 
اإىل  الـــذهـــاب  اإن  قــالــت  »ل حتــمــل جـــديـــداً« 
وقد  الــوحــدة,  اإىل  ال�شبيل  هــو  النــتــخــابــات 
بعد عودته من  الرئي�س حممود عبا�س  بادر 
نيويورك اإىل تكليف رئي�س جلنة النتخابات 
فـــوراً  لــاتــ�ــشــال  نــا�ــشــر  حــنــا  الفل�شطينية 
واجلــهــات  الفل�شطينية  والف�شائل  بالقوى 
النتخابات  لإجــراء  للتح�شر  كافة,  املعنية 
اأ�شهر  ب�شعة  بعد  يتبعها  اأن  على  الت�شريعية 
النــتــخــابــات الــرئــا�ــشــيــة, وقـــد اأعــلــن ح�شني 
ال�شيخ ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح اأن 
للرئا�شة  الوحيد  املر�شح  هو  عبا�س  الرئي�س 
حما�س  حــركــة  طــالــبــت  فيما  الفل�شطينية, 
الف�شائل  مـــبـــادرة  بــقــبــول  عــبــا�ــس  الــرئــيــ�ــس 
الت�شريعية  الثمانية وباأن جتري النتخابات 

والرئا�شية ب�شكل متزامن...

امل�ساحلة وت�سعيد املواجهة
�سد الحتال و»�سفقة القرن«: - 

 وميكن القول اإن هذا الو�شع الفل�شطيني 
وراء موقفه  كــل طــرف  فيه  يتمرت�س  الــذي 
الوطنية, طرف يريد التفاق  امل�شاحلة  من 
واآخــر  النتخابات  واإجـــراء  امل�شاحلة  لإمتــام 
فاإن  النتخابات,  اإىل  مبا�شرة  الذهاب  يريد 
احللقة  يــدور يف  �شيظل  الفل�شطيني  و�شعنا 
القرن«  و»�شفقة  م�شتمر  النق�شام  املفرغة, 
وال�شتيطان  اإعــــان,  ودون  بــاإعــان  تتقدم 
الفل�شطينية يف  الأر�ـــس  مــا تبقى مــن  يــاأكــل 
يبقى مكان  ول  الــغــربــيــة  والــ�ــشــفــة  الــقــد�ــس 
واإذا  املــوعــودة...  الفل�شطينية  الــدولــة  لتلك 
اردنـــا احلــق فــاإنــه ل بــد مــن الــقــول اأنـــه دون 
نحو  تقدم  ل  فاإنه  وطنية  ووحــدة  م�شاحلة 
ول  الفل�شطينية,  الوطنية  الأهــداف  حتقيق 
التي  الفل�شطينية  النتخابات  اإجــراء  ميكن 
يف  الأ�ــشــا�ــس  الفل�شطينية  ال�شلطة  تعتربها 
حتقيق امل�شاحلة والوحدة الوطنية دون حوار 
بني  م�شبق  واتــفــاق  ودون  �شامل,  فل�شطيني 
طريف النق�شام فتح وحما�س اللتان تقب�شان 
على ال�شلطة يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة, 
فاإن هناك »فيتو  اأكر و�شوحاً  وليكن الأمر 
بع�س  قبل  من  )ورمبــا  اإ�شرائيلي«  اأمريكي 

الأطراف العربية( على امل�شاحلة مع حما�س, 
وبالتايل فاإن ال�شلطة الفل�شطينية )التي ل 
ت�شتطيع جتاوز هذا »الفيتو«( واقعة يف مربع 
مغلق يف هذا املجال, وهي تطرح النتخابات 
املــبــا�ــشــرة لــقــطــع الـــطـــرق عــلــى اأي مـــبـــادرة 
فاإن على كل  للحوار وامل�شاحلة... ومن هنا 
من  للخروج  ال�شعي  الفل�شطينية  الأطـــراف 
الأ�شا�س,  اإىل  بالعودة  املغلق رمبا  املربع  هذا 
التي  التحرير  منظمة  داخــل  التوافق  واإىل 
هي الإطار اجلامع وال�شامل والتي ل ترتبط 
اأيــة  مــن  تتحرر  اأن  وعليها  بعينها,  ب�شاحة 
معينة  �ــشــاحــة  يف  الحــتــال  يفر�شها  قــيــود 
)ال�شفة الغربية(, واأن يوؤخذ و�شع كل �شاحة 
من �شاحات التواجد والعمل الفل�شطيني يف 
النظر  العتبار, عند  بعني  واخلــارج  الداخل 
لتوحيد الأطر واملوؤ�ش�شات الفل�شطينية وعند 
و�شع برامج العمل واملهام لكل �شاحة, والعمل 
على حتقيق ذلك دون اأي تلكوؤ اأو تاأخر من 
وت�شعيد  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  اأجــــل حتــقــيــق 
الن�شال واملقاومة بكل الأ�شكال وال�شبل �شد 
الحتال وال�شتيطان ال�شهيوين, و�شد كل 
الفل�شطيني  ال�شعب  تواجه  التي  التحديات 
يف هذه املرحلة ويف مقدمتها »�شفقة القرن« 

وكل تفرعات وتوابع �شفقة القرن..
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لــكــن لــبــنــان وجــــد نــفــ�ــشــه بــعــد الــطــائــف 
على  قــائــم  طائفي  �شيا�شي  بنظام  حمكوماً 
مقولة الدميقراطية التوافقية« و«امليثاقية«, 
وهــــمــــا مـــقـــولـــتـــان نــ�ــشــفــتــا الـــدميـــقـــراطـــيـــة 
احلقيقية كلياً, واأقامتا حكماً عجيباً ل مثيل 
له يف الأر�ــس, وقد رّكز هذا احلكم ال�شلطة 
عددهم  يتجاوز  ل  اأ�شخا�س  يــد  يف  الفعلية 
اأ�شابع اليد اخلم�شة ول ي�شع حداً لوليتهم 
اإل املوت اأو الظرف القاهر. ويف املمار�شة األغت 
موؤ�ش�شات  ا�شتقالية  احلــاكــمــة«  »اجلــمــاعــة 
الــدولــة واأجــهــزتــهــا و�ــشــادرت قــراراتــهــا بعد 
اللبناين  املواطن  وبــات  ح�ش�شاً  توّزعتها  ان 
ملزماً بالولء للزعيم اإذا اأراد الولوج للدولة 
او يــبــقــى خــارجــهــا مــن غــر عــمــل في�شطر 
تــكــافــوؤ الفر�س  انــعــدم  ان  بــعــد  الــهــجــرة  اىل 
واأفــ�ــشــلــيــة الــكــفــاءة, مــا اأنــتــج و�ــشــعــاً قــاتــًا 
التي  اللبنانية  والكفاءات  لل�شباب واخلربات 
وجدت نف�شها خارج الوطن تبحث عن عمل 
ماء  لإراقــة  ال�شطرار  دون  الكرامة  يحفظ 

الوجه على اعتاب الزعيم.
»اجلماعة  اعتربته  فقد  الــعــام  املــال  اأمــا 
احلــاكــمــة« حــقــاً ذاتـــيـــاً ومــلــكــيــة خــا�ــشــة لها 
بدون  ت�شرقه  بل  ل  بينها,  ما  يف  تتقا�شمها 
وازع ل يرهبها قانون ول �شيف عدالة او حكم 
نة بح�شانة  ق�شاء وكيف تخاف وهي متح�شّ
د�شتورية اأقفلت باب امل�شاءلة الق�شائية فيها 
باإجراءات واأ�شول حماكمة من امل�شتحيل ان 
ت�شمح مباحقة وزير اأو نائب او رئي�س باأّي 

فعل كان جنحة اأو جناية.

يف ظــــّل هــــذا الـــواقـــع وبـــهـــذه املــمــار�ــشــة 
املواطن  على  الدفع  وُفر�س  العام  املال  ُنهب 
وتراجعت اخلدمات واأبقيت من غر اإ�شاح 
لتبقى مزاريب ال�شرقة �شالكة, و�شاد الف�شاد 
الــذي حتــّول اىل مذهب �شلوكي عام يعتنقه 
امل�شوؤولون لاإمعان يف النهب واإذلل املواطن 
وحرمانه, وعندما نقول امل�شوؤولني نعني بهم 
يف الأ�شا�س اجلماعة احلاكمة ومن معها من 

اأتباع واأدوات.
الديون  تراكم  اىل  املذكور  ال�شلوك  اأدى 
العامة,  اأعــبــاء اخلزينة  وزيـــادة  الــدولــة  على 
هـــنـــا دخـــلـــت اجلـــمـــاعـــة احلـــاكـــمـــة يف مـــــاأزق 

واجتهت  اخلطاأ  الطريق  فاختارت  التمويل 
ال�شرقة  تــوقــف  ان  بـــدل  الــفــقــر  جــيــب  اىل 
ثــم قامت  الكبر,  مـــوارد اجليب  وحتــّد مــن 
املحتاج  الفقر  جيب  على  ال�شغط  بت�شديد 
كــلــمــا انــحــ�ــشــر املـــــال ومـــ�ـــشـــادر الــتــمــويــل يف 
الدولة, اىل ان و�شل الفجور والوقاحة لدى 
اأهل ال�شلطة اإىل حّد اقرتاح ر�شم 1000 لرة 
خدمة  على  ور�ــشــم  الــنــارجــيــلــة«  »نف�س  على 
الوات�س اأب املجانية يف كّل اأنحاء العامل, هذا 
ف�شًا عن مّد اليد اىل معا�شات املتقاعدين 
عـــامـــة والــعــ�ــشــكــريــني خــا�ــشــة, اأمـــــا مــ�ــشــادر 
التمويل احلقيقية ومواطن اخللل ال�شريبي 
الرئي�شية فقد حماها اأهل ال�شلطة مبمار�شة 
اأقــ�ــشــى درجـــــات الــ�ــشــغــط, لأنـــهـــا اأمــوالــهــم 
املثال  �شبيل  على  يقاربوا  فلم  وم�شروقاتهم 
املمتلكات  ول  اخليالية  واأربــاحــهــا  املــ�ــشــارف 
العام فيها  امللك  والعــتــداءات على  البحرية 

اإلخ...
يف ظــــّل هــــذا الــ�ــشــلــوك حتـــــّول املــجــتــمــع 
ــبــنــاين اىل جمــتــمــع حمـــــروم مـــن اأدنــــى  الــل
رغيف  يف  مـــهـــّدداً  وبـــات  احلــيــاة  م�شتلزمات 
انعدام  عن  ف�شًا  والطاقة,  والـــدواء  اخلبز 
فر�س العمل وا�شت�شراء البطالة, لكن الأهّم 
وّحــدا  والبطالة  الفقر  اّن  النتائج  هــذه  يف 
الطوائف  بــني  احلـــدود  واأ�شقطا  اللبنانيني 
واملذاهب واملناطق, وهي احلدود التي حر�شت 

هل يعالج االنفجار ال�ضعبي
ماأ�ضاة لبنان اأ�ضال ونتيجة؟

 العميد د. امين محمد حطيط

»وات�ص  الل  �سهريًا على  التي حاولت احلكومة فر�سه  الل 6 دولرات  ر�سم  مل يكن 
اأب« يف لبنان اأكرث من مفّجر جلبل من الرتاكمات املوجعة التي جتّمعت على �سدر 
املواطن اللبناين وعلى كّل لبنان منذ العام 1989 تاريخ اعتماد وثيقة الطائف 
اإ�ساح  اىل  مدخًا  لتكون  عليها  البع�ص  عّول  والتي  الوطني«  الوفاق  »وثيقة  اأ�سميت  التي 

�سيا�سي يقود اىل اإقامة دولة املواطن العادلة.
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على  ال�شيا�شية  والطبقة  احلاكمة  اجلماعة 
رفـــع جــدرانــهــا وحــرا�ــشــتــهــا لأنـــهـــم يــجــدون 
�شلطتهم  ل�ــشــتــمــرار  مــعــني  خـــر  ذلــــك  يف 

واإماراتهم ومملكاتهم واإقطاعياتهم.
يف هــــذه الــلــحــظــة احلـــرجـــة جــــاء ر�ــشــم 
»الــواتــ�ــس اأب« و�ــشــكــل املــفــّجــر لــهــذه احلــالــة 
ال�شاذة, فخرج ال�شعب متحّرراً من املناطقية 
لبنانيته  على  متوّحداً  والطائفية  واملذهبية 
ومــواطــنــيــتــه وحـــقـــوق هـــذه املــواطــنــيــة خــرج 
مطالباً باإ�شقاط احلكومة وهو يف احلقيقية 
احلا�شرة  احلكومة  اأ�شخا�س  اىل  يتوجه  ل 
فــحــ�ــشــب بــــل ويـــقـــ�ـــشـــد اإ�ــــشــــقــــاط الــطــبــقــة 
مّكن  الذي  النظام  اإ�شقاط  وتالياً  ال�شيا�شية 
هـــذه الطبقة مــن الــنــهــب والــ�ــشــرقــة, ولــهــذا 
يعني  »كلن  مقولة  عند  اجلماهر  تــوّحــدت 
اأّي كّل من توىل �شلطة قــادت اإىل هذا  كلن« 
ا�شتفاد من  وكـــّل مــن  عــقــود,  الــواقــع منذ 3 

ثغرات هذا النظام فنهب و�شرق واأف�شد.
قــبــل هـــذا النــفــجــار واأمــــام هـــذه املــاآ�ــشــي 
كـــانـــت حمــــــاولت اإ�ـــشـــاح مـــن هــنــا وهــنــاك 
وبحيتان  املف�شدين  بكتل  ا�شطدمت  لكنها 
ت�شهر  كانت  التي  امل�شتفيدة,  والطغمة  املــال 
وجته�س  الطوائف  وحقوق  الطائفية  �شيف 
حمــاولت الإ�ــشــاح, واأهـــّم الطروحات هذه 
ن�شر اهلل من  ال�شيد ح�شن  اقرتحه  ما  كــان 
والبحث  النظام  ملراجعة  تاأ�شي�شي«  »موؤمتر 

يف اإقامة نظام الدولة القوية العادلة, ولكن 
ي  وممت�شّ وم�شتثمريها  الطائفية  حــرا�ــس 
وكــادوا  الفكرة  رف�شوا  با�شمها  ال�شعب  دمــاء 
ان يفّجروا الأو�شاع الأمنية ويفّجروا لبنان 

من اأجل م�شاحلهم... وطوي املو�شوع.
اما اليوم وبعد ان بلغ ال�شيل الزبى وعجز 
خرجوا  التحّمل,  من  مزيد  عن  اللبنانيون 
بكّل احلدود واجلدران  واأطاحوا  ال�شارع  اىل 
التي ق�ّشمتهم ونزلوا اىل ال�شاحات مطالبني 
انفجار  انــه  واملــنــهــوبــة.  املــ�ــشــادرة  بحقوقهم 
�شعبي عفوي جاء نتيجة منطقية لواقع بات 
ل ُيحتمل وبالتايل ي�شتحق هذا النفجار كّل 
الدعم والتاأييد لأّن فيه تاأييد املظلوم بوجه 
تــكــمــن م�شكلة حتــديــد  الـــظـــامل, ولــكــن هــنــا 
الـــظـــامل, لأّن اتـــهـــام الـــــربيء مـــن �ــشــاأنــه ان 

يخفف عن اجلاين املرتكب.
هــو عمل  الــراهــن  ال�شعبي  النــفــجــار  اّن 
مــ�ــشــروع ومــنــطــقــي و�ـــشـــروري مــن اأجــــل اأن 
حقوقي  واأريـــد  »كفى  الظامل  للناهب  تقول 
احلاجة  تــبــدو  وهــنــا  اغت�شبتها«,  اأنـــت  الــتــي 
خطة  و�ــشــع  اىل  الق�شوى  الــ�ــشــرورة  بــل  ل 
هذه  �شبيل  يف  اأي�شاً  وعلمية  منطقية  عمل 
ال�شتعادة فالفقر والعوز ما كان ليح�شل لو 
كان يف لبنان نظام وطني قائم على املوؤ�ش�شات 
الرقابة  فيه  نظام  الطائفية  غــر  الوطنية 
والعقاب ول يوؤّمن ح�شانة ومناعة ملرتكب اأو 

فا�شد اأو مرت�س.
فــالنــهــيــار الــــذي نــحــن فــيــه هــو نتيجة 
�شّببتها طبيعة النظام الطائفي التحا�ش�شي 
لذلك فاإّن العاج يجب ان يكون من�شّباً على 

الأ�شباب دون ان نهمل النتائج.
مــعــاجلــة جــديــة  بــحــاجــة اىل  لــبــنــان  اّن 
القت�شادي  والنــهــيــار  القت�شادية  لــاأزمــة 
احلكومة  تــدابــر  تــكــون  وقـــد  يعانيه  الـــذي 
بــالأمــ�ــس مـــدخـــًا لــذلــك ولــكــنــه غـــر كــاف 
تكون  احلقيقة  الفعلية  فاملعاجلة  مطلقاً, 
النظام  اأ�شل  اأّي معاجلة  ال�شبب  يف معاجلة 
والــبــحــث عـــن نــظــام يــقــيــم الـــدولـــة الــقــويــة 
الــعــادلــة املــ�ــشــتــقــرة, دولـــة املــواطــن والــكــفــاءة 
وتـــكـــافـــوؤ الـــفـــر�ـــس ولــيــ�ــس دولـــــة الــطــوائــف 
وزعيم الطائفة. دولة ل يعلو فيها اأحد فوق 
واملحا�شبة,  الق�شاء  فــوق  يبقى  ول  القانون 
اأو مرتكباً دولة  او ناهباً  دولة ل حتمي ل�شاً 
ومذهبه  بطائفته  املــجــرم  فيها  ن  يتح�شّ ل 

ومنطقته.
اّن مـــن اأهـــــّم اإيــجــابــيــات هـــذا النــفــجــار 
ال�شعبي اللبناين الراهن هو انه اأثبت وعرب 
ــارع وعــلــى مـــــراأى ومــ�ــشــمــع مـــن الــعــامل  الــ�ــش
وخافاً لكّل ما كان يرّوج له اأثبت اّن يف لبنان 
�شعباً واحداً يريد وطناً للعي�س الكرمي, �شعب 
يريد دولــة يف وطــن واحــد, �شعب ل تق�شمه 
املـــذاهـــب والــطــوائــف واملــنــاطــق اأنــهــا �ــشــورة 
عليها  احلر�س  وجب  ولهذا  براقة,  م�شرقة 
ي�شمح  وان ل  ونقائها  يف وطنتيها ووحدتها 
ن�شيجها  اىل  تــتــ�ــشــّرب  ان  دولــــة  او  لــ�ــشــفــارة 
مكونات  مع  ح�شابات  وت�شفي  فتنة  وحتــدث 

هزمتها يف الإقليم...
املطلبية  �شعبه  ثـــورة  مــع  لــبــنــان  كـــّل  اّن 
للعدالة  ومطالبها  الجــتــمــاعــي  وجــهــهــا  يف 
الــهــادف  ال�شيا�شي  وجهها  ويف  الجتماعية 
لإقــامــة نــظــام الــعــدل والــقــوة, لكن اأحـــد من 
الن�شاز  اأ�ــشــوات  مــع  يكون  لــن  لبنان  وطنّيي 
�شلة  ل  مل�شائل  تــتــعــّر�ــس  الــتــي  والنـــحـــراف 
النا�س  اأجله خرجت  لها باملو�شوع الذي من 
�شيا�شية  لــغــايــات  الــنــا�ــس  وجــــع  فــا�ــشــتــثــمــار 
عدوانية �شّد الوطن مرفو�س وعلى العابثني 
جيداً  ويفهموا  يراجعوا  ان  الوطني  بال�شاأن 

هذا الأمر.
2019/10/23
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�ص: متى تاأ�س�ست حركة ال�سعب؟ 
تــاأ�ــشــ�ــشــت يف بــدايــة  الــ�ــشــعــب  ج: حـــركـــة 
القومي  التيار  منا�شلي  مــن  ثلة  مــن   2011
التقدمي منهم احلاج حممد براهمي رحمه 
مــوؤمتــرهــا  اجنــــزت   2012 فــيــفــري  ويف  اهلل. 
مع بالتوحيد  فيها  قامت  والــذي   التاأ�شي�شي 
احلركة الوحدوية التقدمية التي هي حركة 
قــومــيــة عــربــيــة تــاأ�ــشــ�ــشــت يف نــفــ�ــس الــفــرتة 
ومت   2017 عــــام  الول  مـــوؤمتـــرهـــا  واأجنــــــزت 

اختيار زهر املغزاوي امينا عاما لها.

�ص: ما هو منظوركم مل�ساألة القومية 
العربية؟

ج: بــالــنــ�ــشــبــة لــلــمــوقــف مــــن الــقــومــيــة 
كمرجعية  تعتمدها  ال�شعب  حركة  العربية 
فكرية وخا�شة كتابات الدكتور ع�شمت �شيف 
الـــدولـــة ونــظــريــة الـــثـــورة الــعــربــيــة. ونتعرب 
حــركــة الــ�ــشــعــب جـــزء مــن احلــركــة العربية 

الواحدة تن�شط يف القطر التون�شي.

�ص: كيف تنظر احلركة اإىل النا�سرية؟
ج:نعم احلركة تتبنى جتربة عبد النا�شر 
يف احلــكــم مــع الــفــارق يف املــكــان والــزمــان اذ 
والتي  وال�شتينيات  اخلم�شينيات  م�شر  ان 
يوؤهلها  وموقعها  وامكانيتها  حجمها  كــان 
امل�شرتك  العربي  العمل  قــاطــرة  دور  لتعلب 
 2011 يف  تون�س  عن  متاما  ظروفها  وختلف 
الــغــارقــة يف املــديــونــيــة واملــكــبــلــة بــاتــفــاقــيــات 

دولية مع الحتاد الأوروبــي و�شندوق النقد 
وبال�شياحة  بالفاحة  تعتا�س  والتي  الدويل 
وتعاين  اخلـــارج  مــن  التون�شيني  وحتــويــات 

من ه�شا�شة اقت�شادية واجتماعية كربى. 
مواقفه  النا�شر  عبد  من  ن�شتلهم  نحن 
وال�شهيونية  ال�شتعمار  ال�شلبة يف مواجهة 
وحمــــاربــــة الــفــ�ــشــاد وال�ـــشـــتـــغـــال والــعــمــل 
العلمي من خال اجهزة الدولة لبناء تنمية 
وم�شاندة  المــة  لق�شايا  والنحياز  حقيقية 

قوى التحرر العاملي.

�ص: ما طبيعة عاقة حركة ال�سعب 
بالقوى القومية/العروبية؟

والعروبية  القومية  بالقوى  ج:عاقاتنا 
والــــوحــــدويــــة الخــــــرى عــمــومــا جـــيـــدة ويف 
تــونــ�ــس هــنــاك ثـــاث قـــوى ا�ــشــا�ــشــيــة الوىل 
والــتــيــار  ال�شعب  الــنــا�ــشــريــة واهــمــهــا حــركــة 

حركة  عــن  ان�شق  ف�شيل  هــو  الـــذي  ال�شعبي 
الــ�ــشــعــب والــتــحــق بــاجلــبــهــة الــ�ــشــعــبــيــة الــتــي 
تــ�ــشــم قـــــوى مـــاركـــ�ـــشـــيـــة وقـــومـــيـــة والـــقـــوة 
 الــثــانــيــة الــقــومــيــة هــي الــبــعــث املــنــقــ�ــشــم بني

حــــزب الــبــعــث والــطــلــيــعــة وكــاهــمــا كــــان يف 
اجلبهة ال�شعبية قبل النق�شام وكاهما يتبع 
خط القيادة القومية )البعث العراقي يعني( 
والقوة العروبية الثالثة هي ما ي�شمى اللجان 
الــقــذايف وفيها من لنظام  املــوالــيــة   الــثــوريــة 

انــتــظــم حــزبــيــا يف حـــزب املـــرابـــطـــون الــتــابــع 
ينتظم  مل  من  وفيهم  ال�شيد  ب�شر  للعميد 
كــمــا ان هــنــاك قــومــيــون يــرفــ�ــشــون الــعــمــل 
احلــــزبــــي واهــــــم متــظــهــر لـــهـــم هــــو جــمــعــيــة 
الف�شائل  هذه  وكل  النا�شريني  الوحدويني 
ــارهــم  جتــمــعــنــا بــهــم عـــاقـــات جـــيـــدة وانــ�ــش
النتخابية  املــعــارك  مــن  الكثر  يف  �شاندونا 

حول فكر و�ضيا�ضية حركة ال�ضعب التون�ضية:

جتربة جتديد عروبية
»كنعان« حتاور االأخ حبيب رابح القيادي يف حركة ال�ضعب التون�ضية

بعد حديث مع  الخ املنا�سل نا�سر اخل�سيني اقرتحت جملة كنعان الفل�سطينية 
اأن تر�سل اأ�سئلة للتعرف على حركة ال�سعب يف تون�ص ل �سيما بعد تقدمها امللمو�ص 
الأخ  اأحالنا  التون�سي. وقد  العربي  القطر  الأخرية يف  الربملانية  النتخابات  يف 
نا�سر على الأخ حبيب رابح ع�سو جمل�ص وطني حلركة ال�سعب ورئي�ص مكتب جهوي باأريانة 

واحد وا�سعي برناجمها النتخابي والذي اأجاب على اأ�سئلة كنعان م�سكورا.
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وغرها مبا اأننا احلزب ذو اخللفية القومية 
الوحيد الذي له متثيلية برملانية.

�ص: هل لدى حركة ال�سعب توجهات 
لحتاد املغارب العربي؟

املــغــرب العربي  الــتــوجــه لقــامــة  ج: مــع 
كخطوة يف اجتاه الوحدة العربية.

املوؤ�س�سات  لدور  تنظرون  كيف  �ص: 
املالية الدولية؟

ج: نحن مــع مــراجــعــة التــفــاقــيــات التي 
الأوروبــي  اتفاقية الحتــاد  كبلت تون�س مثل 
ل�شنة 95 ومع تركيا يف 2005 والتفاقيات مع 
�شندوق النقد الدويل التي بدات يف 86 ومت 

جتديدها يف 2013.

لدى  هللل  اللللدويل  امل�ستوى  يف  �للص: 
احللللركلللة ملليللًا للللللعللاقللة بللالللقللوى 

البازغة؟
ج: نــريــد عــاقــات مــتــوازنــة مــع الــغــرب 
مثل  ال�شاعدة  الـــدول  على  اكــر  والنــفــتــاح 
ـــيـــا وكــــذلــــك الــبــعــد  الـــ�ـــشـــني والـــهـــنـــد ورو�ـــش
الفريقي مهم.و طبعا البعد العربي وخا�شة 

دول اجلوار املغاربي.
للق�سية  تلللنلللظلللرون  كلليللف  �للللص: 

الفل�سطينية واملقاومة؟

بالق�شية  طــبــعــا  اللـــتـــزام  مــع  نــحــن  ج: 
الفل�شطينية كق�شية مركزية لاأمة, ودعمنا 
ودعــوتــنــا  الــعــربــيــة  للمقاومة  الــامــ�ــشــروط 

لتجرمي التطبيع مع ال�شهاينة.

يف  جلليللد  قلللدر  علللللى  ح�سلتم  �لللص: 
مللاذا  اإىل  الأخلللللرية،  النللتللخللابللات 

تردون ذلك؟
نوابنا  لأداء  فينا  ال�شعب  ثقة  تــعــود  ج: 
دافعوا  الذين  املجل�س  يف  ال�شابقني  الثاث 
يف  يتورطوا  ومل  ال�شعب  وعــن  جهاتهم  عــن 
�شياحة حزبية يف ظل و�شع  او  ف�شاد  ملفات 

�شيا�شي ي�شوبه الف�شاد والتدخل اخلارجي.

جيد  قدر  على  ح�سولكم  بعد  �ص: 
مللن املللقللاعللد الللربملللانلليللة هللل لللدى 
يف  للم�ساركة  تللوجللهللات  احلللركللة 

حتالف حاكم؟
ج: حــركــة الــ�ــشــعــب بــحــ�ــشــولــهــا عــلــى 16 
لارتفاع  مر�شحة  واحل�شيلة  مبداأيا  نائب 
بعد الطعونات ا�شبحت متثل رقما �شعبا يف 
احلكومة  يف  دخلت  �شواء  ال�شيا�شية  املعادلة 
او بقيت يف املعار�شة لكن هي حاليا مازالت 
مل تتلقى اأي دعوة ر�شمية من اأي طرف علما 
يف  الولــويــة  يعطي  التون�شي  الد�شتور  بــاأن 
ت�شكيل احلكومة حلركة النه�شة ال�شامية 

لكونها الكتلة الكرب ونحن يف حركة ال�شعب 
احلكومة  الــدخــول يف  بعد  نقرر  مل  زلنا  مــا 
من عدمه و�شنتخذ قرارنا يف موؤ�ش�شاتنا على 
بان  علما  والــربامــج  املقدمة  العرو�س  �شوء 
الدميقراطي  التيار  حزب  مع  تن�شيق  هناك 
كان  وهــو  الثالثة  املرتبة  على  حت�شل  الــذي 

حليفنا يف الربملان ال�شابق.

�ص: حتديدًا ، ما هو موقف احلركة 
من التطبيع مع الكيان ال�سهيوين؟

جترميه  مع  نحن  للتطبيع  بالن�شبة  ج: 
زلنا يف  مــا  اننا  واعــتــبــاره خيانة عظمى مبــا 
حـــالـــة حــــرب مـــع الـــعـــدو الــ�ــشــهــيــوين الـــذي 
ننخرط  ومل   ,85-10-1 يف  علينا  اعــتــدى 

ر�شميا يف اأي مفاو�شات �شام معه.

�ص: ما موقف احلركة من الأنظمة 
بالكيان  اعللرتفللت  الللتللي  الللعللربلليللة 

ال�سهيوين؟
اأمــــــا مــوقــفــنــا مــــن النـــظـــمـــة الــتــي  ج: 
تــعــرتف بــالــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين وتــقــيــم معه 
اأي  نــديــن  املــبــداأ  عــاقــات فنحن مــن ناحية 
ال�شوؤون  يف  نتدخل  ل  لكننا  تطبيعي  �شلوك 
اأدرى  مكة  واأهــل  عربي  قطر  لأي  الداخلية 
ب�شعابها. مع دعوتها بلطف واخوية ملراجعة 
املقاومة  ودعـــم  اولــويــاتــهــا  وترتيب  موقفها 
العربية يف فل�شطني ولبنان وعدم جترميها. 
ال�شلطة  عــلــى  كــذلــك  ينطبق  الــ�ــشــيء  وهـــذا 

الفل�شطينية.
2019/10/19
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قائا:  عر�شه  �شليماين  الــلــواء  ي�شتهل 
يــومــاً  الــــ 33  »كــانــت هــنــاك يف ق�شية حـــرب 
عـــوامـــل خــفــيــة وهــــي الـــعـــوامـــل والأ�ـــشـــبـــاب 
احلقيقية للحرب. كان هناك �شبب ظاهري 
ووا�ـــشـــح لــكــنــه كـــان ذريـــعـــة لأهـــــداف خافية 
والو�شول  متريرها  ال�شهيوين  الكيان  اأراد 
اأقــول  حــني  فــرتة معينة. طبعاً  اإليها خــال 
كـــانـــت هـــنـــاك اأ�ـــشـــبـــاب وعـــوامـــل خــفــيــة فقد 
الكيان  ا�شتعدادات  حول  معلومات  لنا  كانت 
معلومات  لدينا  تكن  مل  لكننا  ال�شهيوين, 

اللواء قا�ضم �ضليماين:
KHAMENEI.IR في أّول إطاللة صحفّية ضمن حوار مع موقع

انت�ضار املقاومة اأ�ضقط ا�ضرتاتيجية احلرب اال�ضتباقية ال�ضهيونية

كان جي�ض الكيان ال�ضهيوين �ضيتال�ضى لو مل تتوقف حرب متوز

حول اأن العدو يريد �شن هجوم مباغت.
وبـــعـــد ذلــــك تــو�ــشــلــنــا مـــن مــوقــفــني اأو 
كــان  اأنـــه  وهـــي  النتيجة  هـــذه  اإىل  ق�شيتني 
اأن ُت�شّن ب�شرعة  املقرر قبل بدء هذه احلرب 
وبــ�ــشــكــل مــبــاغــت, وكــــان يــفــرت�ــس الــقــ�ــشــاء 
عــلــى حــــزب اهلل يف هــــذا الــهــجــوم املــبــاغــت. 
وقد �شنت هذه احلــرب يف ظــروف وقع فيها 
باملنطقة  يــتــعــلــق  اأحــدهــمــا  مــهــمــان  حـــدثـــان 
كلها والثاين يتعلق بالكيان ال�شهيوين على 
وجه اخل�شو�س. يف خ�شو�س املنطقة كانت 

جداً  كبر  ب�شكل  قواتها  ح�شدت  قد  اأمريكا 
يف املنطقة نتيجة حلادثة احلــادي ع�شر من 
اأن  ميكن  التح�شيد  هذا  ي�شبه  وما  �شبتمرب, 
من  طبعاً  الثانية,  العاملية  احلـــرب  يف  نـــراه 
الناحية  فــمــن  واإل  فــقــط  الــكــمــيــة  الــنــاحــيــة 
حتى  نظر  التح�شيد  لهذا  يكن  مل  النوعية 

يف احلرب العاملية الثانية.
�ــشــدام  هـــجـــوم  ونــتــيــجــة  �ــشــنــة 1991  يف 
وكان  بهجومها,  اأمريكا  قامت  الكويت  على 
لــهــزميــة �ـــشـــدام تــر�ــشــبــاتــه الــتــ�ــشــلــيــحــيــة يف 
الــقــوات  تكري�س  اإىل  اأّدى  والـــذي  منطقتنا 
الأمريكية. لكن بعد احلادي ع�شر من اأيلول 
على  لأمــريــكــا  الكبرين  الهجومني  ب�شبب 
اأربعون  يقارب  ما  دخــل  والــعــراق  اأفغان�شتان 
اإىل  الأمريكية  امل�شلحة  الــقــوات  مــن  باملائة 
على  ذلـــك  وبــعــد  مــبــا�ــشــر,  بــ�ــشــكــل  منطقتنا 

اأجرى املوقع الليكرتوين الر�سمي لاإمام علي خامنئي حوارا يف الأول من �سهر 
انت�سار  حول  القد�ص  فيلق  قائد  �سليماين  قا�سم  اللواء  مع   2019 اأول  ت�سرين 
املقاومة اللبنانية بقيادة حزب اهلل على عدوان الكيان ال�سهيوين يف متوز عام 
هذه  يف  ونقتب�ص  املنطقة  يف  املقاومة  وف�سائل  قوى  جميع  على  الثورية  ومكت�سباته   2006

ال�سفحات ما عر�سه حول هذا النت�سار ال�سرتاتيجي 
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امـــتـــداد الـــزمـــن وبــ�ــشــبــب الــتــغــيــرات الــتــي 
الـــقـــوات  اإىل  حــ�ــشــلــت و�ـــشـــل الأمـــــــر حـــتـــى 
الحــتــيــاطــيــة واحلــر�ــس الــوطــنــي. اأي ميكن 
القول على وجه التقريب اأن �شتني باملائة من 
اأو  الداخلية  القوات  �شواء  الأمريكي  اجلي�س 
القوات اخلارجية دخلت اإىل منطقتنا. واإذن, 
من  جــداً  ع�شكري �شخم  انت�شار  فقد ح�شل 
الــنــاحــيــة الكمية حــيــث كـــان لــهــم يف الــعــراق 
فقط 150 األف جندي وما يزيد على ثاثني 
ما  هــذا  اأفغان�شتان,  يف  اأمريكي  جندي  األــف 
عـــدا قـــوات الــتــحــالــف الــتــي كـــان عــديــدهــا يف 

اأفغان�شتان حواإىل 15000 مقاتل.
األــف  اإذن كــانــت هــنــاك قـــوات مــن مائتي 
اإىل  منطقتنا  يف  ومــدرب  متخ�ش�س  مقاتل 
جوار فل�شطني؛ وهذا الوجود يوفر بطبيعة 
ال�شهيوين.  للكيان  منا�شبة  فــر�ــشــاً  احلـــال 
فــالــوجــود الأمــريــكــي يف الـــعـــراق كـــان مينع 
تهديداً  وي�شكل  �شوريا  يف  ال�شوريني  حترك 
تهديداً  اأي�شاً  ويعد  ال�شورية  احلكومة  �شد 
�شد اإيران. وعليه, لو نظرمت جلغرافيا العراق 
يف حرب 2006 اأي حرب الـ 33 يوماً لوجدمت 
اأن اأمريكا اأوجدت حاجزاً من 200 األف مقاتل 
املقاومة,  حمور  يف  الأ�شا�شيني  البلدين  بني 
ومبعونة مئات الطائرات واملروحيات م�شافاً 
اإىل اآلف الأجهزة املدرعة. ومن الطبيعي اأن 
ال�شهيوين  للكيان  فر�شة  الواقع  هذا  مينح 
لي�شتفيد من هذه الظروف ويقوم بعمل ما, 

مبعنى اأن هذا التواجد والهيمنة يفرت�س اأن 
اإخافة  اإيــران ويف  اإخافة  تاأثره يف  له  يكون 
ي�شتطيع  ل  اأن  ينبغي  بحيث  �ــشــوريــة  و�ــشــّل 
هذان النظامان القيام ب�شيء. حتّرك الكيان 
ال�شهيوين على اأ�شا�س هذا الت�شور خ�شو�شاً 
حكومة  هــي  اآنـــذاك  الأمريكية  احلكومة  اأن 
بو�س الإبن وهي حكومة مت�شددة حاّدة املزاج 
و�شريعة يف اتخاذ القرارات, ل �شيما الفريق 
الــــذي كـــان يــحــكــم يف الــبــيــت الأبــيــ�ــس وهــو 
وجــدوا  وعليه,  ال�شهيوين.  للكيان  �شديق 
هــذا  مــثــل  اإىل  لــلــمــبــادرة  منا�شبة  الــفــر�ــشــة 

العدوان.
انتهاز  هو  للق�شية  الأ�شلي  اجلــذر  اإذن, 
الـــكـــيـــان الــ�ــشــهــيــوين لــلــتــواجــد الــعــ�ــشــكــري 
الأمــــريــــكــــي يف املـــنـــطـــقـــة, وانـــتـــهـــاز فــر�ــشــة 
الأّويل  الأمريكي  والنت�شار  �شدام  �شقوط 
التي  الثقيلة  الرعب  واأجــواء  اأفغان�شتان,  يف 
خلقتها اأمريكا يف املنطقة حيث اتهمت عدداً 
املنطقة  يف  ال�شيا�شية  اجلماعات  من  كبراً 
اإذا  اإرهــابــيــة فيما  بــاأنــهــم جــمــاعــات  والــعــامل 
ال�شهيوين  الكيان  اأراد  �شيا�شاتها.  عار�شوا 
انــتــهــاز هــذه الــفــر�ــشــة, واعــتــقــد اأن هــذا ولد 
فر�شة حلــرب خــاطــفــة, لأنـــه كــان قــد انهزم 
وان�شحب من  مــيــادي,   2000 عــام  يف  �شابقاً 
اأن  بعد  لبنان  اأنـــه هــرب مــن  والــواقــع  لبنان 
الآن  الهزمية. ويريد  فر�س عليه حزب اهلل 
اأن يــعــود لــاحــتــال, بل  اأن يــعــود ثــانــيــة, ل 

الــدميــوغــرايف يف  يــعــود للتدمر والــتــغــيــر 
اأثناء  تبنّي لحقاً يف  لبنان. وهــذا ما  جنوب 
احلرب ومع انطاقتها تقريباً. اأ�شا�س نيتهم 
بحيث  الكامل  الــدميــوغــرايف  التغير  كانت 
يجري اإبعاد القوى ال�شعبية يف جنوب لبنان 
اهلل  حــزب  مــع  الدينية  لهم عاقاتهم  ممــن 
 1967 بعد  ح�شل  مــا  غــرار  على  �شورية  مــن 
مع الفل�شطينيني يف جنوب لبنان, مثل هذا 
جنوب  يف  تطبيقه  يــريــدون  كــانــوا  املــ�ــشــروع 
مار�شوه  الـــذي  ال�شابق  املــ�ــشــروع  اإنـــه  لــبــنــان. 
على  فــر�ــشــوا  بال�شبط.  الفل�شطينيني  مــع 
لبنان  اأن يخرجوا من جنوب  الفل�شطينيني 
ويــعــيــ�ــشــوا يف خمــيــمــات مــتــعــددة يف لــبــنــان 
العربي,  العامل  بلدان  من  وغرها  و�شورية 
من  مقره  تغير  اإىل  عرفات  ا�شطر  اأن  اىل 
لــبــنــان اإىل تــونــ�ــس والــيــمــن. والـــواقـــع اأنــهــم 
النية  هـــذه  مــ�ــشــرديــن.  اإدارة  خــلــق  يـــريـــدون 
يف  اللبنانيني  ب�شاأن  مــوجــودة  كــانــت  نف�شها 
اإىل ما قبل احلرب  اأعود  جنوب لبنان. لهذا 

ليت�شح هذا املو�شوع بالكامل.
كـــــــــان هــــــنــــــاك تــــ�ــــشــــريــــحــــان مـــهـــمـــان 
لـــاأمـــريـــكـــيـــني والإ�ـــشـــرائـــيـــلـــيـــني يف هـــذه 
الق�شية. عرّب بو�س باألفاظ مبتذلة جداً يف 
بداية احلرب, , ولأن العبارة التي ا�شتخدمها 
هي مب�شتواه لذلك ل ميكنني تكرارها. واأكد 
تاأييد  يف  لي�س  ولكن  الأمــر  هــذا  تاأييد  على 
احلرب, بل يف تاأييد نتيجة احلرب. والتعبر 
ودبلوما�شية قالته راي�س  اأدبــاً  الآخــر الأكــر 
عندما بلغت تلك املذابح والتقتيل وال�شخب 
الق�شف يف  وكـــان  ذروتــهــا؛  لبنان  يف جــنــوب 
ــــه الــتــكــنــولــوجــيــة وكـــانـــوا قـــادريـــن على  ذروت
بف�شل  يــريــدونــه  مــكــان  اأي  وتــدمــر  ق�شف 

الدقة التكنولوجية.
ووقــعــت مــذابــح جــعــلــت جمــــزرة قــانــا يف 
العبارة  تلك  ا�شتخدمت  الّن�شيان.  مــطــاوي 
�شخيفاً  ت�شبيهاً  ال�شجة  تلك  �شبهت  اإنها  اأي 
وقالت اإن هذه هي اآلم ولدة ال�شرق الأو�شط 
الأنقا�س  حتــت  ال�شحايا  �شجيج  اجلــديــد. 
والأطـــفـــال املــظــلــومــني والــنــ�ــشــاء والأبـــريـــاء 

�شبهته باأمل وع�شر ولدة حدث كبر.
على  دللــة  التعابر  هــذه  يف  كانت  اإذن, 

وجود م�شروع كبر.
اأما فيما يتعلق بالكيان ال�شهيوين فقد 

حرب متوز 2006
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اأعد خميماً كبراً وعدداً من ال�شفن.
اأكــرب قدر ممكن  لي�شتوعب  اأعــد خميماً 
البداية خميم يف  النا�س؛ كان هناك يف  من 
اإىل  ا�شتيعابه  مـــدى  ي�شل  فل�شطني  داخـــل 
ثم  اإليه  ينقلهم  اإن�شان.  األــف  ثاثني  �شقف 
العاديني  النا�س  بني  املخيم  هذا  يف  يفرزون 
وبني  اأخــرى,  واأماكن  بلدان  اإىل  فينقلونهم 
مرتبطني  اأو  مــعــاديــن  يــعــتــربونــهــم  الــذيــن 
مبنظمة حزب اهلل فيقب�شون عليهم. وكانوا 
قد اأعدوا �شفناً للت�شفر. لذلك كانت احلرب 
يف تــلــك املــرحــلــة بــدقــة تــكــنــولــوجــيــة عالية 
الأخ�شر  الــتــي حتــرق  لكل احلـــروب  خــافــاً 
طائفة  مهاجمة  اأرادوا  اإنــهــم  اأي  والــيــابــ�ــس. 

بكاملها.
اإىل  الق�شية  تبديل  حــاولــوا  البداية  يف 
و�شعوا  ثم  اأي حزب اهلل.  ق�شية حزب معني 
اإىل كل كم ينا�شر حــزب اهلل وينتمي  الأمــر 
تنفيذ  ي�شتطيعوا  لكي  لبنان  جنوب  يف  اليه 
هــــذا الــتــغــيــر الــــدميــــوغــــرايف بــالــكــامــل يف 
اجلـــنـــوب. هـــذا مـــا ميــكــن فــهــمــه عـــن جـــذور 
احلرب يف بعدها اخلفي وهو ما اعرتفوا به 
يعتزمون,  كانوا  باأنهم  اعرتفوا  حني  لحقاً 
بــعــده وزيـــر دفاعه  اأوملــــرت قــال ومــن  اإن  اأي 
ورئي�س اأركان اجلي�س قالوا كنا نعتزم القيام 
بهذه احلرب ب�شكل مفاجئ, ولو ح�شلت تلك 
اأن تــتــدمــر معظم  املــبــاغــتــة فــكــان املــفــرت�ــس 
طرق حزب اهلل بالهجمات اجلوية الوا�شعة. 
ت�شيب  اأن  يــجــب  كــــان  الأوىل  املــرحــلــة  يف 
يقل عن  ل  ما  الفادحة  والأ�ــشــرار  اخل�شائر 
بــاملــائــة مــن تنظيم حـــزب اهلل. ويف  ثــاثــني 
على  تدمره  يــريــدون  كانوا  لحقة  مرحلة 
نحو قاطع. لكن الأ�شا�س هو انتهاز التواجد 
واأفغان�شتان  الــعــراق  يف  الــوا�ــشــع  الأمــريــكــي 
الــبــلــدان العربية  بــعــ�ــس  واملــنــطــقــة, ورغــبــة 
بــتــاأيــيــد »اإ�ـــشـــرائـــيـــل« يف مــثــل هــــذه احلـــرب 
وموافقتها على ا�شتئ�شال جذور حزب اهلل اأو 
اأن�شاره وبيئته الجتماعية يف جنوب لبنان؛ 

وهذا ما قاله اأوملرت.
اإنــهــا املــرة الأوىل  قــال يف اإحـــدى كلماته 
حني  طبعاً  عربية,  بلدان  فيها  جتتمع  التي 
البلدان  يقول ذلك فاملعنى هو الأغلبية من 
الــعــربــيــة, واملـــــراد هــنــا طــبــعــاً بــلــدان اخلليج 
تكن  ومل  اأخــــرى  ودول  الــتــعــاون,  وجمــلــ�ــس 

الــبــلــدان الأخـــرى م�شتثناة مــن هــذا الأمـــر. 
ولكن كان ميكن القول ببع�س ال�شتثناءات يف 
اأن العراق كان يفتقر  تلك الفرتة, وتعلمون 
اآنــذاك  العراق  احلاكم يف  كان  فقد  لل�شيادة, 
هــو بــرميــر, احلــاكــم الــعــ�ــشــكــري الأمــريــكــي, 
وكانت �شيادة العراق بيد الأمريكّيني. وكانت 
ب�شبب  �شابة  فتية  دولــة  ال�شورية  احلكومة 
وفـــاة حــافــظ الأ�ــشــد وقــد بـــداأت العمل تــواً. 
الــبــلــدان يق�شدون  كــل  لــذلــك حــني يقولون 
الأوىل  املــرة  اإنها  قــال  وهكذا  الأغلبية.  تلك 
التي جتتمع فيها كل البلدان العربية لتدعم 
اإ�شرائيل يف حربها �شد منظمة عربية. هذا 
الذي قاله حقيقّي, وهو تعبر عن واقع مهم 

وجاد.
اإذن ينبغي اأن ناأخذ بعني العتبار ثاثة 

اأهداف لهذه احلرب.
و�شيادة  الأمريكي  التواجد  فر�شة  اأّوًل 
اأمريكا على العراق والرعب والفزع الذي بثه 

التواجد الأمريكي يف املنطقة.
العربية  الــبــلــدان  معظم  ا�شتعداد  ثانياً 
واإعــــانــــهــــا اخلـــفـــي لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــكــيــان 
اهلل  حــزب  ل�شتئ�شال  حــربــه  يف  ال�شهيوين 

والتغير الدميوغرايف يف جنوب لبنان. 
الكيان  اإليها  �شعى  التي  الأهــداف  وثالثاً 

ال�شهيوين نف�شه فيما يخ�ّس ا�شتغال هذه 
الأبــد.  اإىل  للتخل�س من حزب اهلل  الفر�شة 
�ــشــّكــلــت هــــذه الأهـــــــداف الــثــاثــة الأهـــــداف 

اخلفية التي مثلت اأ�شباب وجذور احلرب.
وذكر اللواء �شليماين يف اأجوبته اأنه كان 
اثناء كل اأيام تلك احلرب موجودا اىل جانب 
الع�شكري  القائد  و  ال�شيد ن�شر اهلل  �شماحة 
كل  معهما  يــتــابــع  مقرهما  يف  مغنية  عــمــاد 
املــجــابــهــات والــعــمــلــيــات والــتــطــورات وي�شف 
ل  الــــذي  بــالــ�ــشــجــاع  مغنية  الــقــائــد  ال�شهيد 

نظر له وباملخطط الفذ.
انت�شار  �شليماين وا�شفا  اللواء  وي�شيف 
حــزب اهلل: »مل يكن ذلــك جمــرد انت�شار بل 
احتمالت  اأنهت  وحتــول  انعطاف  نقطة  كان 
وتــ�ــشــورات هــجــوم الــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين بعد 
ذلك على لبنان. ول تزال هذه املعادلة قائمة 
اأن  ميكن  ل  معادلة  اأنها  واأعتقد  اليوم.  اإىل 
تزول ب�شهولة. ومل يكن حزب اهلل قد ت�شور 
بعد  ال�شهيوين  الكيان  �شيمنع  انت�شاره  اأن 
اعـــــان وقــــف الـــنـــار عـــن الــتــفــكــر بــالــعــودة 
اإن  اأخــرى اىل هجوم ما على لبنان بل  مــرة 

النت�شار جعل العدو ل يفكر باأي هجوم.
واأقــــول لــكــم اإنـــه بــعــد حـــرب الــــ 33 يــومــاً 
احلرب  يف  غوريون  بن  ا�شرتاتيجية  تغرت 
ا�شرتاتيجية  اأو  والــهــجــومــيــة  ال�ــشــتــبــاقــيــة 
الهجوم لدى الكيان ال�شهيوين رويداً رويداً 
راأيتم  وقد  دفاعية.  ا�شرتاتيجية  جمرد  اإىل 
اأ�شابيع حني هدد  يف احلدث الذي وقع قبل 
حزب اهلل ب�شرب الكيان ال�شهيوين والنتقام 
لل�شهيدين, كيف اأن الكيان ال�شهيوين هرب 
نقطة  عــن  كــيــلــومــرتات  خم�شة  اإىل  ثــاثــة 
اأن  اإىل درجــة  العمق,  اإىل  ال�شفر احلــدوديــة 
مــرا�ــشــل املــيــاديــن ذهــب اإىل جـــوار الأ�ــشــاك 
الــ�ــشــائــكــة وقـــــال: اإنـــنـــي اأحتـــــدث اإلــيــكــم من 
فل�شطني املحتلة. هذا هو تاأثر حرب الـ 33 

يوماً«.
اأجــوبــتــه على  �شليماين يف  الــلــواء  واأكـــد 
يغمر  كــان  الــذي  لــاإميــان  العظيمة  القيمة 
قــلــوب وعـــقـــول قـــيـــادة حـــزب اهلل واأعــ�ــشــائــه 
املــقــاتــلــني يف كـــل �ــشــاعــة وحلـــظـــة مـــن هــذه 
احلرب وثقتهم باأن اهلل معهم �شد هذا العدو 

واأن الن�شر املوؤكد حليفهم.
2019/10/1

�ل�شهيد عماد مغنية
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ووفـــــر اإعــــــان الــرئــيــ�ــس تـــرامـــب مـــادة 
�ــشــخــيــة مـــن النـــتـــقـــادات لــتــحــديــه تــوجــهــات 
اأجـــنـــحـــة املـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الـــقـــوات 
نهاية  لتعطيل  �شامن  كعن�شر  الأمــركــيــة 
يف  با�شتثمارها  �شوريا,  على  الكونية  احلــرب 
جمموعات م�شلحة متعددة الولءات اأطلقت 
ما  الكردية,  ال�شعب«  حماية  »وحــدات  عليها 
»جي�س  من  منقحة  ن�شخة  اأ�شحت  اأن  لبثت 

ما وراء انكفاء ترامب عن �ضوريا
مركز الدرا�سات الأمريكية والعربية يف وا�سنطن -  10/21/ 2019

رئي�ص التحرير: د. منذر سليمان
نائب رئي�ص التحرير: جعفر الجعفري

الداخلية  التهامات  ثقل  مركز  انتقل  اجللللاري،  ال�سهر  من  ع�سر  ال�سابع  يف 
املتبادلة، بني الرئي�ص ترامب وخ�سومه داخل احلزبني، اإىل اإعان نائب الرئي�ص 
رفيع  اأمريكي  وفد  راأ�ص  على  لرتكيا  ومفاجئة  عاجلة  زيارة  )بعد  بين�ص  مايك 
امل�ستوى(  باأن باده ».. وتركيا اتفقتا اليوم على اإعان وقف لإطاق النار يف �سوريا .. )و( 

جددا التزامهما بوحدة �سوريا و�سامة اأرا�سيها وباحلل ال�سيا�سي بقيادة الأمم املتحدة«.
الن�ص  عن  خروجًا  الأمريكي  للرئي�ص  متتالية  ت�سريحات  من  رافقه  وما  الإعان  �سكل 
املاألوف لأركان املوؤ�س�سة احلاكمة، ل �سيما لقراره ب�سحب القوات الأمريكية من �سمال �سرق 
�سوريا »يف غ�سون 30 يومًا«؛ موؤكدًا عزمه باأنه »لن يكون طرفًا يف �سراع تركي - كردي عمره 

200 عام، و)عليه( قرر الن�سحاب من �سورية«.

تو�شيف  على  ور�شت  ال�شابق,  احلــر«  �شوريا 
الأمركية  ال�شرتاتيجية  الأهــــداف  يــخــدم 
يف اإدامة ال�شراع داخل وعلى �شوريا, بت�شمية 
املجموعات عينها »اجلي�س الوطني ال�شوري.«

ـــروري لــلــمــرء ر�ــشــد  بــــدايــــة, مـــن الـــ�ـــش
التحولت يف املواقف الأمركية ل�شرب اأغوار 
»املــفــاجــيء« من  الأمــركــي  قــرار الن�شحاب 
عن  »التخلي  ظــاهــره  �شوريا؛  �شرقي  �شمال 

احللفاء الكرد,« وباطنه مقت�شيات التحولت 
ال�شرتاتيجية الإقليمية والدولية التي اأدت 
الداخلي  اجلدل  عن  كناية  الرتتيبات  لتلك 
بني اأقطاب مراكز القوى والقرار: املوؤ�ش�شات 

ال�شتخباراتية والع�شكرية وال�شيا�شية.
كما ينبغي التنويه ملا طراأ على اخلطاب 
تاأييد �شبه مطلق  الإعــامــي الأمــركــي من 
�شرقي  �شمال  املتحدة« يف  الوليات  »لأعــوان 
�ـــشـــوريـــا حتــــديــــداً مـــواكـــبـــاً بـــذلـــك النــتــقــال 

»ال�شرتاتيجي« للقرار الأمركي.
تعومي  على  ان�شب  الإعــامــي  التعويل 
كنموذج  الــكــرديــة,  ال�شعب«  حماية  »وحـــدات 
مــلــحــق بـــحـــزب الـــعـــمـــال الــــكــــردي الــعــامــل 
ــــي الـــرتكـــيـــة, لـــــدرء الــتــحــفــظــات  يف الأرا�ــــش
�شوريا  »قــوات  �شيغة  اإىل  متدرجاً  الرتكية؛ 
الدميوقراطية - ق�شد,« بغية دفع التهم عن 
باأنها ت�شم عرباً  والتلميح  الإثنية  الرتكيبة 
تــداول  واإىل  الــكــرديــة؛  الأغلبية  جــانــب  اإىل 
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م�شطلح »جي�س �شوريا الوطني.«
الــبــنــتــاغــون,  الأمــركــيــة,  الـــدفـــاع  وزارة 
باجلي�س  املعروفة  »امليلي�شيات  تلك  و�شفت 
ال�شوري احلر )باأنها( جمموعة من املجانني 
ل يــعــتــمــد عــلــيــهــا,« )وا�ــشــنــطــن بــو�ــشــت, 13 

اأكتوبر اجلاري(.
ويف تقرير لحق ليومية نيويورك تاميز, 
و�شفت  عينها,  الع�شكرية  امل�شادر  عن  نقًا 
من  باأغلبيته  املكون  الوطني  �شوريا  »جي�س 
ثماين  عمرها  فا�شلة  متــرد  حــركــة  حــثــالت 
لانخراط  غالبيتهم  رف�س  ومت   .. �شنوات 
بالقتال بعد عملية تقييم م�شنية اعتربتهم 
 18( جرمية.«  عنا�شر  اأو  التطرف  �شديدي 

اأكتوبر اجلاري(.
بــالــعــودة للتقرب مــن ارهــا�ــشــات الــقــرار 
تلك  »املــفــاجــيء« من  بالن�شحاب  الأمــركــي 
واقت�شادياً,  ا�شرتاتيجيا ً احليوية,  املنطقة 
مـــن �ـــشـــوريـــا يــنــبــغــي الـــتـــوقـــف عــنــد جممل 
املحتدم  الــدويل  وال�شراع  ال�شيا�شي  امل�شهد 
الهجوم على  الإقليم على �شوء تداعيات  يف 
العربية  اجلــزيــرة  �شبه  يف  اأرامـــكـــو  مــنــ�ــشــاآت 
الرت�شانة  بــل ف�شل  اإخــفــاقــات  بـــرز مــن  ومـــا 
اعرتا�س  اأو  ر�شد  مــن  املتطورة  الأمــركــيــة 
ل  تكاد  الكلفة  متوا�شعة  �شاروخية  قذائف 
تــذكــر مــقــارنــة مبــنــظــومــات الـــدفـــاع اجلــوي 

الأمركي املنت�شرة هناك.
الــقــيــادات الــعــ�ــشــكــريــة وال�ــشــتــخــبــاراتــيــة 
الأمركية اأخذت علماً على الفور وا�شتخل�شت 
وفق  اأبــرزهــا,  ال�شرورية  والــدرو�ــس  النتائج 
الإقـــرار  البنتاغون,  قــادة  بع�س  ت�شريحات 
بق�شور التقنية الأمركية يف مواجهة فعالة 
اخــتــربتــه يف حميط  �شبيهة مبــا  لــتــحــديــات 
اأرامكو. وعليه, اأ�شحى الوجود الأمركي يف 
يف  وعبث,«  لهو  »حم�س  �شوريا  �شرق  �شمال 
بقوات  الــزج  القرار  �شناع  ا�شتعداد  عدم  ظل 
�شيما  ل  الآلف  بــعــ�ــشــرات  كــبــرة  ع�شكرية 
ونية  الأبــــواب  على  النتخابية  املعركة  واأن 
الرئي�س ترامب ت�شخر الن�شحاب كانت�شار 
ل�شيا�شاته »النكفائية« وتقلي�س رقعة انت�شار 

القوات الأمركية.
مع  ال�شابقة  املواجهة  لعامل  بالإ�شافة 
اإيران باإ�شقاطها اأحدث طائرة درونز اأمركية 
اإعــادة  فــوق مياه اخلليج, ومــا جنم عنه من 

وال�شتخباراتية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  تقييم 
ال�شربة  بامت�شا�س  وقرارها  اإيــران  لقدرات 
املتاحقة  الــهــزائــم  الـــرد؛ ف�شًا عــن  وعـــدم 
املدعومة  امل�شلحة  املجموعات  تلقتها  الــتــي 

اأمركياً على اأيدي القوات ال�شورية.
فيما يتعلق بالنخب ال�شيا�شية والفكرية 
حملة  �شن  يف  مبعظمها  �شرعت  الأمركية, 
قــا�ــشــيــة �ــشــد قــــرار النــ�ــشــحــاب مـــن �ــشــوريــا, 
والأقلية الر�شينة منها اتخذت منحًى ناقداً 

ملجمل ال�شيا�شة الأمركية.
مثالب  اأبــرزت  بولي�شي  فورين  اأ�شبوعية 
»ال�شيا�شة  قائلة  الأمركية  ال�شرتاتيجية 
الأمركية جتاه �شوريا كانت فا�شلة ل�شنوات 
كانت  الأمركية..  وال�شرتاتيجية  عديدة, 
مليئة باملتناق�شات ومن غر املرجح التعويل 
ب�شرف  اأفــ�ــشــل  لــنــتــائــج  الــتــو�ــشــل  يف  عليها 
النظرعن طول املدة الزمنية لإقامة القوات 

الأمركية.« )17 اأكتوبر اجلاري(.
بــالــنــتــيــجــة, كــــان مـــن �ــشــمــن »اأفـــ�ـــشـــل« 
الأوراق  »خــــلــــط  هـــــو  املــــتــــاحــــة  اخلــــــيــــــارات 
وبعرتها« باأ�شلوب جديد يعيد بهاء ال�شمعة 
من  لها  تبقى  ما  على  واحلــفــاظ  الأمركية 

م�شالح ا�شرتاتيجية يف الإقليم.
بتفعيل  اأعـــاه  خيارها  وا�شنطن  عــززت 
مع  بالتزامن  القت�شادية  العقوبات«  »�شاح 
الــعــمــلــيــات الــ�ــشــريــة واخلــا�ــشــة الــتــي ت�شرف 
ال�شي   - املركزية  ال�شتخبارات  وكالة  عليها 
اأر�شية خ�شبة  املنطقة, وجــدت  اإيــه - يف  اآي 
الأو�ــشــاع  با�شتثمار  لبنان  ورمبــا  الــعــراق  يف 
ال�شعب؛  قطاعات  لأغلبية  ال�شعبة  املعي�شية 
وكذلك يف »الإفــراج« الإعامي عن خمطط 
لغتيال قائد فيلق القد�س باحلر�س الثوري 
الإيــــــــراين, قــا�ــشــم �ــشــلــيــمــاين, ووقــــــوع عــدد 
عمليات  ب�شن  املنوطة  ال�شرية  اخلــايــا  مــن 
يف  لوا�شنطن  املناوئة  الأنظمة  �شد  تخريب 

الإقليم.
انـــطـــوت تــلــك اخلـــيـــارات عــلــى »تــوكــيــل« 
القيام مبهام  الناتو, تركيا,  الع�شو يف حلف 
ع�شكرية تعيق تقدم القوات ال�شورية وب�شط 
الــ�ــشــوريــة؛  اجلــغــرافــيــا  كــامــل  عــلــى  �شيادتها 
والتفاق امل�شبق معها برتتيب مرحلة »ملء 
الأمركية,  القوات  ان�شحاب  بعد  ما  الفراغ« 
من  الأم�س  حلفاء  بانتقاد  لأنقره  وترغيبها 

اإنزال  باأنهم مل »ي�شاركوا وا�شنطن يف  الكرد 
النورماندي,« اإبان احلرب العاملية الثانية.

ــكــو مل تـــغـــب عــــن تــلــك  بـــاملـــقـــابـــل, مــو�ــش
الرتتيبات الرامية لإخراج الوجود الع�شكري 
الأمــركــي حمـــذرة اأنــقــرة بــاأنــه ».. ل يجوز 
اجلي�س  وبــني  بينها  �شدام  بحدوث  التفكر 
�شوريا,  املنطقة احلــدوديــة مع  الــرتكــي,« يف 
عززته بالإعان عن توريدها �شحنة جديدة 
مع  تزامناً  للمنطقة  »كاليرب«  �شواريخ  من 
الــ�ــشــوري يف �شمال  الــعــربــي  تــقــدم اجلــيــ�ــس 

الباد.
بولي�شي,  فورين  نظر  وجهة  من  احلــل, 
يتمثل يف اإقرار وا�شنطن »بانت�شار )الرئي�س( 
الأ�ـــشـــد والــعــمــل مــع اأطـــــراف اأخــــرى معنية 
وا�شتطردت  هناك.«  الأو�ــشــاع  ا�شتقرار  على 
�شناع  ميول  من  اأملها  خيبة  عن  بــالإعــراب 
التوجهات  »لأن  نــظــراً  الــقــرار مــن احلــزبــني 
لعنة  ت�شكل  اخلارجية  ال�شيا�شة  الواقعية يف 
لــدى الــدميــوقــراطــيــني واجلــمــهــوريــني على 
الــ�ــشــواء؛ والــذيــن يــروجــون لــعــدم �شحب اأي 

جندي اأمركي« من املنطقة.
يف  الأمركية  ال�شرتاتيجية  انك�شارات 
�شوريا, حتديداً, بداأت جتد اآذاناً �شاغية من 
حمــاذرة  احلاكمة,  املوؤ�ش�شة  قطاعات  بع�س 
عدم التعر�س ملحا�شبة القوى احلقيقية عن 
�شوغ وتطبيق ا�شرتاتيجية التدخل املف�شلة.

يف مــعــر�ــس انــتــقــادهــا لـــقـــررا انــ�ــشــحــاب 
الــرئــيــ�ــس تـــرامـــب, اأكـــــدت يــومــيــة نــيــويــورك 
اأن �شناع القرار »وعــدد من الأطــراف  تاميز 
القدرة  عــدم  مبكراً  اأدركــــوا  الــكــرد  ب�شمنهم 
على  النف�شالية,  الــدولــة  حلم  حتقيق  على 
املدى الطويل.« بل مل يكن الكرد يف مواجهة 
العادة يف  »خطر تطهر عرقي,« كما درجت 

ال�شابق.
اأمــــا الــرئــيــ�ــس تـــرامـــب, مــن وجــهــة نظر 
فقد  القرار,  مراكز  يف  وموؤيديها  ال�شحيفة 
»حّول �شمايل �شوريا اىل عود ثقاب, ما لبث 

اأن اأ�شرم به النار.« )15 اأكتوبر اجلاري(.

ح�سابات الربح واخل�سارة
اأبرز املت�شررين من الن�شحاب الأمركي 
وتــداعــيــاتــه الإقــلــيــمــيــة هــي تــلــك الأطــــراف 
الــكــردي,«  النف�شال  »هــدف  احت�شنت  التي 
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راأ�شهم  �شوريا, وعلى  تق�شيم  اإعــادة  يف  طمعاً 
»اإ�شرائيل« وذراعها من اللوبي املوؤثر, اإيباك, 
وقادة الكونغر�س من احلزبني الذين �شارعوا 
عن  لتخليه  الأمـــركـــي  بالرئي�س  للتنديد 
»احلــلــفــاء,« يف ظل مــعــادلت مواجهة دولية 
�شارية »مع رو�شيا وال�شني« ت�شتدعي ح�شد 

اأكرب عدد من احللفاء.
الـــنـــافـــذة يف �شنع  الأمـــركـــيـــة  الـــقـــوى 
القرار, ومنها املوؤ�ش�شات الإعامية املتعددة, 
لقرار  ورف�شها  ارتــيــاحــهــا  عــدم  عــن  اأعــربــت 
الن�شحاب حمملة الرئي�س ترامب امل�شوؤولية 
ملــا �شينجم عــنــه مــن تــداعــيــات. بيد  الــتــامــة 
تفرد  �شردية  تناق�س  املتوفرة  املعطيات  اأن 

الرئي�س ترامب بالقرار.
الــتــقــى وزيـــر اخلــارجــيــة مــايــك بومبيو 
كي�ش�شنجر,  هرني  الأ�شبق  اخلارجية  بوزير 
جتاهل  ماحظة  مع  املا�شي,  اأيلول   28 يــوم 
و�ــشــائــل الإعــــام لتلك احلــادثــة, مــعــربــاً عن 
الــدائــم  »والمــتــنــان  الأخـــر  للقاء  اغتباطه 

ملحادثته.«
مل يــفــ�ــشــح بــومــبــيــو عـــرب تــغــريــدتــه يف 
املرجح  لكن  دار يف احلديث,  اليوم عما  ذاك 
كان  منها  الأمــركــي  والن�شحاب  �شوريا  اأن 
على راأ�س جدول الأعمال, عززه تزامن قرار 
اأيــــام من  الــرئــيــ�ــس بــالنــ�ــشــحــاب بــعــد ب�شعة 

اللقاء امل�شار اإليه.
ت�شتند  جمملها,  يف  كي�شنجر,  �شيا�شات 
اىل الرتكيز على الحتفاظ مبوازين القوى 
وا�ــشــنــطــن, عند  ل�شالح  الأو�ـــشـــع  الإطــــار  يف 

اهتزازات  اأي  جتنبها  حا�شمة  قــرارات  اتخاذ 
نــتــيــجــة �ـــشـــراعـــات حمــــــــدودة. وعـــلـــيـــه فــــاإن 
النــ�ــشــحــاب الأمـــركـــي مــن �ــشــوريــا, اأو ذاك 
يــوؤدي  كي�شنجر,  نظرية  وفــق  منها,  اجلـــزء 
لإن�شاء ميزان قوى جديد يف الإقليم ملواجهة 

اأف�شل مع عدوها التقليدي - رو�شيا.
تبدو مراهنة ك�شينجر على ت�شكل و�شع 
اإقــلــيــمــي تــكــون فــيــه كـــل مـــن تــركــيــا وايــــران 
التفاهمات  تعطل  تناف�س  حالت  يف  ورو�شيا 
الثقل  ين�شحب  ان  بعد  خا�شة  بينهم  فيما 
الأمـــركـــي مـــن املــ�ــشــرح الإقــلــيــمــي وخــا�ــشــة 

�شوريا.
مـــــراكـــــز الــــــقــــــرار الأمـــــــركـــــــي, ممــثــلــة 
ال�شتخباراتية  واملوؤ�ش�شات  احلــزبــني  بــقــادة 
الــواجــهــة م�شر  اإىل  اأعـــــادت  والــعــ�ــشــكــريــة, 
»الــقــنــابــل الـــنـــوويـــة الأمـــركـــيـــة يف قــاعــدة 
اإطاقها  التي ل ميكن  الرتكية,«  اجنرليك 
نظراً  خم�ش�شة,  مقاتلة  طــائــرات  عــرب  اإل 
لــتــ�ــشــامــيــمــهــا الـــقـــدميـــة مــنــذ بــــدء احلـــرب 
املتحدة  الــوليــات  والتي تخطت ها  الــبــاردة, 
منذئذ باإطاقها عرب الغوا�شات وال�شواريخ 

املجنحة.
حتتفظ وا�شنطن بنحو 50 قنبلة نووية 
الرتكية,  القاعدة  يف  املخ�ش�شة  اأقبيتها  يف 
ول زالت باقية هناك على الرغم من خ�شية 
با�شتخدامها  الأمركيني  ال�شيا�شيني  بع�س 
الرئي�س  قــبــل  مــن  �شغط  وو�ــشــيــلــة  كرهينة 
اأمــركــيــة  تـــنـــازلت  عــلــى  للح�شول  الــرتكــي 

ُمر�شية.

الـــرئـــيـــ�ـــس الأمـــــركـــــي تــــرامــــب اأعـــــرب 
عــن ارتــيــاحــه لــ�ــشــامــة الــرت�ــشــانــة الــنــوويــة 
 16 يوم  علني  بت�شريح  تركيا,  الأمركية يف 
اأكتوبر اجلاري, مما اعتربته اأركان املوؤ�ش�شة 
�شرية  معلومات  عــن  »ك�شف  بــاأنــه  احلــاكــمــة 
ال�شبابية  على  املحافظة  ينبغي  كــان  جـــداً,« 

املف�شلة يف ال�شردية الر�شمية.
حــلــف الـــنـــاتـــو, مـــن جــانــبــه, اأعــــــرب عن 
من  اآن  يف  اأمــلــه  وخيبة  اغتباطه  ازدواجــيــة 
الرئي�س ترامب والهجوم الرتكي على  قرار 
على خلفية  وذلــك  الــكــرد,  امل�شلحني  مــواقــع 
دعم الحتاد الأوروبي مبجمله للمجموعات 
دولــه,  خمتلف  يف  بكثافة  املنت�شرة  الــكــرديــة 
يعززها خافاته امل�شتع�شية مع ع�شو احللف 

تركيا.
عاوة على ذلك, فاحللف منخرط بقوة 
الن�شحاب  بريطانيا  قـــرار  مــع  التعامل  يف 
من دول الحتــاد الأوروبـــي وعــدم احل�شم يف 
اإيرلندا ال�شمالية مع لندن,  م�شاألة ع�شوية 
املرحلة من  ي�شيفه يف هذه  ما  لديه  ولي�س 
الأمركي  املوقف  عن  القرار  يف  ا�شتقالية 

العام.
�شمح  مــا  اأو  داعــ�ــس,  تنظيم  يــنــدرج  كــمــا 
من  املت�شررة  الأطـــراف  �شمن  حياً,  لبقائه 
الن�شحاب الأمركي بخ�شارته ل�شاحة حترك 
وميدان مرتامي الأطــراف, على الرغم من 
بنقل  توارد معلومات ميدانية متعددة تفيد 
لعنا�شر كبرة  الأمــركــيــة  الــقــوات اجلــويــة 
»�شرقي  منطقة  خــارج  التنظيم  معتقلي  من 
وادي الفرات« ال�شورية, اإىل قواعد اأمركية 

خلفية يف العراق.
ـــى الـــــطـــــرف املــــقــــابــــل فــــــــاإن الـــقـــوى  عـــل
املــ�ــشــتــفــيــدة, مــبــا�ــشــرة وغــــر مــبــا�ــشــرة, من 
النــكــفــاء الأمـــركـــي هــي »حــلــف املــقــاومــة .. 
واإيــــران  �ــشــوريــا  الــدولــيــة,«  القطبية  وتــعــدد 
واملقاومة امل�شلحة بالتحالف مع رو�شيا, ومن 

�شمنها ال�شني.
الأطـــــــراف املــ�ــشــتــفــيــدة مـــن النــ�ــشــحــاب 
امل�شار  بولي�شي,  فورين  اأوجزتها  الأمــركــي 
اليها, بالقول »امل�شتفيد الأكرب من امل�شائب 
الأمركية الأخرة يف ال�شرق الأو�شط لي�شت 
رو�شيا اأو اإيران اأو )الرئي�س( الأ�شد فح�شب - 

بل ال�شني اأي�شا«.
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أسرى ومعتقلون

يف  للفل�شطينيني  املــعــروف  مــن 
داخـــــل فــلــ�ــشــطــني وخـــارجـــهـــا اأن 
الفل�شطيني  الت�شريعي  املجل�س 
اإقــرار  مــرة  لأول  اأع�شائه  انتخاب  بعد  قــرر 
قــانــون و�ــشــعــه �ــشــمــن الــقــوانــني الأ�ــشــا�ــشــيــة 
ي�شبه  )مبــا  وال�شلطة  احلــكــومــة  يف  الثابتة 
لكل  �ــشــهــري  راتــــب  بتخ�شي�س  ــتــور(  الــد�ــش
اأ�شر حمرر يتم حتديد قيمته بح�شب عدد 
اأن  �شريطة  الأ�شر  يف  ق�شاها  التي  ال�شنوات 
راتـــب مــن وظيفة يف موؤ�ش�شات  لــه  يــكــون  ل 
ال�شلطة واحلكومة تقديرا ل�شموده وعودته 

للن�شال. 
ـــرى  ـــش الأ� كـــافـــة  بـــــداأ  عــــام 2005  ومـــنـــذ 
املـــحـــرريـــن يــتــمــتــعــون بـــهـــذا احلــــق مبــوجــب 
الـــقـــانـــون الأ�ـــشـــا�ـــشـــي لــكــن النــقــ�ــشــام الـــذي 
الفل�شطينية  ال�شاحة  داخــل   2007 عــام  وقــع 
الــقــانــون  هـــذا  تطبيق  متــنــع  ال�شلطة  جــعــل 
واحلـــق الــنــاجت عــنــه عــلــى جـــزء مــن الأ�ــشــرى 
املــحــرريــن وهـــذا مــا اعــتــربه اجلــمــيــع خرقا 
بني  ومتييزا  الت�شريعي  الأ�شا�شي  للقانون 
عنه  الـــدفـــاع  ي�شتحيل  املــحــرريــن  الأ�ـــشـــرى 
ال�شرعي وغر  ي�شتحيل تربيره غر  مثلما 
الـــقـــانـــوين وبــخــا�ــشــة يف مــ�ــشــرة الــنــ�ــشــال 
ال�شعب  اأهــــداف  حتقيق  اأجـــل  مــن  امل�شتمرة 

الفل�شطيني.

الأ�ــشــرى  يعت�شم  مــن جــديــد,  رام اهلل: 
ال�شلطة  مــن  رواتــبــهــم  املقطوعة  املــحــرريــن 
الفل�شطينية عند دوار ال�شاعة برام اهلل و�شط 
نظموا  قــد  الأ�ــشــرى  وكــان  الغربية.  ال�شفة 
مب�شاركة  اأ�شبوعني  قبل  ممــاثــا  اعت�شاما 
اأ�ــــشــــرى حمـــرريـــن مـــن كـــبـــار الــ�ــشــخــ�ــشــيــات 
يف  ال�شنوات  ع�شرات  ق�شوا  الذين  الوطنية 
الــ�ــشــجــون. واأر�ــشــل الأ�ــشــرى ر�ــشــالــة لرئي�س 
احلكومة ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح 
حقوقهم  واإعــــادة  لإن�شافهم  ا�شتية  حممد 
املـــالـــيـــة, واليــــفــــاء بـــوعـــوده الــ�ــشــابــقــة بحل 
اأو يرد  م�شكلتهم, لكنه مل ي�شتجب للر�شالة 

باأي �شيء على الأ�شرى املقطوعة رواتبهم.
مــن جهته قـــال ال�ــشــر املــحــرر حممود 
ح�شن الورديان 42 عام من مدينة بيت حلم, 
الذي ام�شى يف �شجون الحتال الإ�شرائيلي 
اكر 15 عام, اأن ازمة قطع رواتبهم بداأت عام 

2007 بعد النق�شام الداخلي البغي�س.
واأ�ــشــاف الأ�ــشــر املــحــرر الـــورديـــان اأمــام 
باإيقاف  قامت  »ال�شلطة  اأن  العــام  و�شائل 
اأ�ــشــرى  الــنــا�ــس مــن بينهم  اآلف مــن  رواتـــب 
حمــــــررون وغــــرهــــم«, واأكــــــد قـــائـــا: »لــقــد 
تــوجــهــنــا لــلــعــديــد مـــن املــ�ــشــوؤولــني يف داخـــل 
منهم  وطلبنا  المنية,  والأجــهــزة  ال�شلطة, 
اإي�شاح �شبب قطع رواتبنا واأكدنا لهم اإذا احد 

منا اخل بالنظام لنذهب للمحاكم, واإذا اقرت 
بقطع رواتبنا فليكن«.

 وت�شاءل املحرر الــورديــان,: »اأيــن نذهب 
ال�شنني داخل  اأن ق�شينا ع�شرات  لنعمل بعد 
�شجون الحتال؟ ول منلك موؤهات للعمل 
حمــررون,  واأ�شرى  منا�شلون  اأننا  �شهادة  اإل 
فــنــحــن اأعـــمـــارنـــا ل تــ�ــشــمــح لــلــعــمــل كــالــ�ــشــاب 

الع�شريني.
باعت�شام  املا�شي  الــعــام  »قمنا  واأو�ــشــح: 
الطعام«  عــن  وا�شربنا  يــوم   17 مــدة  مفتوح 
الــلــواء مــاجــد فــرج دعــاهــم ملكتبه  وك�شف ان 
بو�شوح  معه  وحتــدثــوا  بــه  والتقوا  عــام  قبل 
اأكد لنا ان هذا حق  وكان ايجابيا جدا, حني 
الــرئــيــ�ــس ان ل يقطع  قـــرار مــن  وان هــنــاك 
اذا  اإل  اأو حمــرر  ال�شجن,  داخــل  اأ�شر  راتــب 

كان مرتكب خمالفة ت�شتحق القطع.
وا�ـــشـــار, ان الـــلـــواء فـــرج » وعــدنــا بــعــودة 
املــا�ــشــي,  نــوفــمــرب  العام  �ــشــهــر  يف  رواتـــبـــنـــا 
وتــوا�ــشــلــنــا مــعــه بــعــد ذلـــك ومل يــحــدث اي 
تــقــريــبــاً وجهنا  »قــبــل �شهر  جــديــد«. وقــــال: 
كــتــاب لــرئــيــ�ــس الـــــــوزراء د. حمــمــد اأ�ــشــتــيــة, 
ونظمنا وقفة احتجاجية اأمام جمل�س الوزراء 
وذلك اثناء زيارة د. ا�شتية جلمهورية م�شر, 
مو�شحا بعد عودته ا�شتلم الكتاب وطلبوا منا 
املراجعة طلبوا  للرد, وبعد  النتظار ل�شبوع 

ع�شرة ايام ا�شافية للرد على الكتاب«.
اأمــنــاء  بــاأحــد  التقينا  يــومــني  وتــابــع قبل 
للرئي�س  مطالبنا  باإر�شال  ووعدنا  الف�شائل 
ابـــو مــــازن خـــال اأيــــام قــلــيــلــة, واأكــــد قــائــا: 
»نــحــن مل نــطــالــب مــن اأحـــد احلــ�ــشــول على 
وعود مكتوبة, نحن تعودنا على وعود الكلمة 
فل�شطني  علمتنا  هــكــذا  مـــواقـــف  والـــرجـــال 
واعــتــقــلــنــا مــن اجـــل ذلــــك, ونــنــتــظــر كــل من 

وعدنا بكلمة ان يويف بها«.
البداية والنهاية ننتمي  وختم »نحن يف 
لفل�شطني  ول ف�شيل ي�شتطيع تعوي�شنا عما 
م�شى ول نحتاج لأي تعوي�س, فنحن اخرتنا 
طريقنا كرمال هذا الوطن وانتزاع حريتنا, 
كانت  واإذا  ف�شيل,  لأي  ملك  لي�س  والــوطــن 
تهمتنا اننا ننتمي لهذا الف�شيل اأو ذاك فهذا 
�شرف لنا, واملهم اننا قاتلنا من اجل الوطن«.

من املرا�سلني داخل الوطن املحتل 
2019/10/24

�ضرخة االأ�ضرى املحررين يف االأرا�ضي املحتلة
احتجاجا على  حرمانهم  من رواتبهم ال�ضهرية
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املحرر
الثقايف

يف  املحا�شر  املحرر  جزئها  ويف  املحتلة  فل�شطني  داخــل  يف  فل�شطيني  �شحفي  كل  ي�شكل 
قطاع غزة جبهة اإعامية وثقافية ن�شالية غر م�شبوقة يف تاريخ ال�شعوب وكفاحها �شد 
الحتال وما يرتكبه من جرائم ومذابح �شد ال�شعب الفل�شطيني بكل اأجياله من اأطفال 

ون�شاء و�شيوخ.
التي تدافع عن حقوق الن�شان  العامل كله بكل منظماته وموؤ�ش�شاته  اأ�شطع �شورة تطالع  ولعل 
املــرا�ــشــلــون الإعــامــيــون  الــتــي يتعر�س فيها  الــ�ــشــورة  الــوطــنــي هــي تلك  وحــريــتــه وتــقــريــر م�شره 
وال�شحفيون الفل�شطينيون يف الأرا�شي املحتلة الفل�شطينية واملحا�شرة يف قطاع غزة للقتل بر�شا�س 
قوات الحتال ول �شاح باأيديهم �شوى »كامرة ت�شوير اأو فيديو ومايكروفون« لنقل �شوت و�شورة 
بالأ�شلحة  املدججة  قواته  بنران  جرحى  اأو  �شهداء  ي�شقطون  الذين  واجلرحى  ال�شهداء  ال�شحايا 
النارية واملدفعية واجلوية اأثناء امل�شرات ال�شعبية التي يقيمونها يف كل يوم جمعة من اأجل تاأكيدهم 
من  واجلرحى  ال�شهداء  جانب  اىل  ي�شقط  .وكــان  والو�شائل  الأ�شكال  بكافة  مقاومته  ا�شتمرار  على 
الأطفال وال�شبان ال�شغار يف قطاع غزة يف كل يوم جمعة عددا من املرا�شلني وال�شحفيني اأي�شا بلغ 44 
منذ بداية م�شرات العودة التي يقيمها ال�شهب الفل�شطيني مع ف�شائل املقاومة ك�شاح للتاأكيد على 

حقه با�شتعادة وطنه املحتل والعودة اليه.
لكن ما يوؤمل كثرا كل فرد من �شعبنا الفل�شطيني اأن املوؤ�ش�شات الر�شمية والفل�شطينية وكذلك 
ال�شهيد  الفل�شطيني  املقاومة ب�شكل عام ما تزال عاجزة عن نقل �شرخة ال�شحفي واملرا�شل  ف�شائل 
واجلريح اىل موؤ�ش�شات ال�شحافة العاملية احلرة التي تدافع عن ال�شحفيني؟! وياليتنا نعد مل�شقاً 
اجلي�س  ا�شتهدفهم  الذين  والعرب  الفل�شطينيني  ال�شحفيني  واجلرحى  ال�شهداء  جميع  �شور  ي�شم 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد  جرائمه  حقيقة  عن  الك�شف  مينع  لكي  القنا�شني  بنران  ال�شهيوين 
الأرا�شي املحتلة واملحا�شرة. كما يجب نقل مل�شق كهذا اىل موؤ�ش�شاتنا العربية مثل اجلامعة وموؤمتر 
منظمة تعاون الدول الإ�شامية وموؤمتر عدم النحياز ونعلقه يف اأروقة الأمم املتحدة ويف كل �شفارات 
فل�شطني يف دول العامل اىل جانب مل�شق ي�شم �شور اأطفال فل�شطني ال�شهداء واجلرحى ممن برتت 

اطرافهم بنران قوات الحتال.

تحية إجالل وتقدير
لشهداء وجرحى  الصحافة الفلسطينية 
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الـــرفـــيـــق طــــال نـــاجـــي يف  • واأو�ــــشــــح 

معر�س رده على اأ�شئلة حماوره رئي�س الندوة 
الدكتور خلف املفتاح اأن الكتاب يك�شف اأ�شباب 
تاريخية  وثيقة  وي�شكل  فل�شطني  ا�شتهداف 
والأحـــــداث  الــ�ــشــهــيــوين   - لل�شراع العربي 
وت�شابكاتها  وتقاطعاتها  الداخلية  ال�شيا�شية 
لعبتها  الــتــي  والأدوار  الـــتـــواريـــخ  ويــ�ــشــجــل 
الن�شال  يف  وعربية  فل�شطينية  �شخ�شيات 
�شد العدو على مدى �شبعني عاماً واملوؤامرات 

التي تعر�شت لها الق�شية الفل�شطينية.
ال�شعب  بــانــتــ�ــشــار  نــاجــي اميـــانـــه  واأكـــــد 
واملوؤامرات  املخططات  كل  رغم  الفل�شطيني 
الــ�ــشــهــيــواأمــريــكــيــة مـــا دامــــت روح املــقــاومــة 
كبارها  قــبــل  فل�شطني  اأطــفــال  يف  مــوجــودة 
موؤكداً رف�س التفاو�س والتطبيع مع العدو 

لأن الفل�شطينيني هم اأ�شحاب احلق. 
٭      ٭      ٭

وكـــان �لــدكــتــور خلف مــفــتــاح  قــد �أعــد  
تناولها  �لتي  �ملو��شيع  نف�س  من  �أ�شئلة 

�لكتاب وطرحها على �لدكتور ناجي

واأجاب الدكتور طال ناجي: 
»يف الــبــدايــة اأتـــوجـــه بــالــ�ــشــكــر ملــوؤ�ــشــ�ــشــة 
واذا  املفتاح  خلف  وللدكتور  الدولية  القد�س 

الــكــتــاب هو  فـــاإن هـــذا  بــالــبــدايــة  �شمحتم يل 
العا�شر يل الذي اأ�شدره وهو يتعلق بال�شرة 
م�شرة  تــوثــيــق  فيها  اأردت  الــعــامــة  الــذاتــيــة 
يومنا  اىل  النكبة  منذ  الفل�شطيني  ال�شعب 
اأ�شدرته  اآخــر  كتاب  الكتاب,  هــذا  �شبق  هــذا, 
وّثــقــت  الأوىل(,  )اخلــيــمــة  بــا�ــشــم   2001 عـــام 
لل�شعب  التاريخي  ال�شجل  من  �شفحات  فيه 
الفل�شطيني والأمة العربية واملنطقة منذ ما 
النكبة عام 1948 حتى عام 2000, حيث  قبل 
وّثقت ما وقع لل�شعب الفل�شطيني وجماهر 
الـــاجـــئـــني بــعــد الــنــكــبــة يف اخلــمــ�ــشــيــنــيــات 
الفل�شطينية  الــثــورة  انــطــاقــة  اىل  و�ــشــوَل 
وثورة  العربية  الوحدة  اىل  مــروراَ  املعا�شرة 
الثامن من اآذار, كل هذه الأحداث وثقتها يف 
كتابي ال�شابق واأي�شاَ ما حدث يف اأيلول قمت 
ال�شهود  اأحــد  اأكـــون  اأن  الــقــدر  �شاء  بتوثيقه, 

على هذه الأحداث عام 1970 يف عّمان«.
وعــــر�ــــس الـــدكـــتـــور نـــاجـــي كـــيـــف �ــشــلــط 
ال�شوء يف كتابه على جمريات معارك اأيلول 
الفل�شطينية  املقاومة  ت�شفية  �شد  عمان  يف 
بقيادة  لعبته اجلبهة  الــذي  الرئي�س  والــدور 

قراءة في كتاب من الخيمة الى الميدان

ندوة حوارية بعنوان:

متابعة: حسان علي

ناجي  طال  الدكتور  الرفيق  وم�ساركة  بح�سور 
لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  امل�ساعد  العام  الأمني 
فل�سطني القيادة العامة واأع�ساء املكتب ال�سيا�سي 
يف  التنظيمية  املناطق  وقلليللادات  ال�سوري  الإقليم  وقيادة 
الفل�سطينية  الف�سائل  وممثلي  قلللادة  مللن  وعلللدد  اجلبهة 
وفعاليات  والفل�سطينية  ال�سورية  الوطنية  والأحللللزاب 
اجتماعية وثقافية وعلمية؛ نظمت موؤ�س�سة القد�ص الدولية 
- فرع �سورية يف 2019/10/7 - ندوة حوارية بعنوان قراءة 
يف كتاب »من اخليمة اإىل امليدان« للدكتور طال ناجي الأمني 
فل�سطني-القيادة  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  امل�ساعد  العام 
بدم�سق  رمانة  اأبو  العربي يف  الثقايف  املركز  العامة وذلك يف 

مبنا�سبة ذكرى حرب ت�سرين التحريرية.
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اأمينها العام اأحمد جربيل من مقر اجلبهة 
ووجــود  عمان  يف  العامة  القيادة   - ال�شعبية 
الــدكــتــور نــاجــي فــيــه اإ�ــشــافــة اىل اأبــــو عمار 
رئي�س اللجنة التنفيذية فيه وعدد من قادة 
واأجــهــزة  الأمــنــي  حت�شينه  ب�شبب  الف�شائل 
تنقطع  والــتــي مل  الــتــي ي�شمها  التــ�ــشــالت 
اأحــداث املعارك واأ�ــشــاف: »كــل هذا  اأثناء كل 
بتوثيق  قــمــت  ثـــّم  كــتــابــي,  يف  بتوثيقه  قــمــت 
احلـــــرب الأهـــلـــيـــة يف لــبــنــان وكـــذلـــك حــرب 
اجللل  باحلادث  انتهاءاَ  التحريرية  ت�شرين 
الذي وقع يف العام 2000 بوفاة القائد اخلالد 
حافظ الأ�شد الــذي كان وما يــزال له مكانة 

واملقاومون  الفل�شطيني  ال�شعب  عند  خا�شة 
واملنا�شلون وال�شرفاء يف الأمة العربية, لأنه 
على  الفل�شطينية  الق�شية  مع  يتعامل  كــان 
يعتربها  كان  انه  املركزية حتى  ق�شيته  اّنها 
املقاومني  مــع  ويتعامل  ال�شخ�شية  ق�شيته 
باجلي�س  كاهتمامه  بهم  اأبناءه ويهتم  كاأنهم 
ـــا ي�شرفني الــقــول بــاأن  الــعــربــي الــ�ــشــوري واأن
اأن  مــنــذ  اخلـــالـــد  بــالــقــائــد  عــاقــة جمعتني 
قبل  اأي  �شورية  اجلــو يف  ل�شاح  قــائــداَ  كــان 
اأ�شبح  عندما  تــطــّورت  ثــّم   ,1966 �شباط   23
رئي�شاَ  ثـــّم  لــلــدفــاع,  فـــوزيـــراَ  للجي�س  قــائــداَ 
قائمة  وبقيت  ال�شورية  العربية  للجمهورية 

هـــذه الــعــاقــة حــتــى وفــاتــه رحــمــه اهلل, ويف 
اأّوثــق الأحــداث منذ عام  اأن  اأردت  كتابي هذا 

2000 اىل يومنا احلا�شر«. 
واأكد اأن الفكرة من الكتاب, هي التوثيق 
لــاأجــيــال الــقــادمــة وهــــذا لــيــ�ــس مــ�ــشــوؤولــيــة 
حق  ومــن  اجلميع  م�شوؤولية  وامّنـــا  �شخ�س 
الأجـــيـــال مــعــرفــة مـــا حـــدث حــتــى ت�شتطيع 
الفادة من الأخطاء والبناء على الإيجابيات. 
وقال اأن الكتاب ي�شم حوارات ونقا�شات �شارك 
التنفيذية  اللجنة  يف  للجبهة  كممثل  فيها 
عام  وكــاأمــني  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة 
م�شاعد اىل جانب الرفيق الأمني العام اأحمد 
جــربيــل يف خمــتــف املــحــطــات والجــتــمــاعــات 
يف  والفل�شطينيني  العرب  القادة  معظم  مع 
�شهدتها  الــتــي  الــتــطــورات  مــراحــل  خمتلف 

الثورة الفل�شطينية 
٭      ٭      ٭

اجلديد  الكتاب  بـــداأت  املنطلق  هــذا  مــن 
القائد  وفــاة  منذ  اأي  ال�شابق  للكتاب  متمّماَ 
ال�شرف  كان يل  الــذي  الأ�شد  اخلالد حافظ 
الفل�شطينية  الــثــورة  ف�شائل  با�شم  بتاأبينه 
عند وفــاتــه ويف ذكـــرى الأربــعــني عــل رحيله 

رحمه اهلل.
الــتــوثــيــق لأحـــداث  كــتــابــي هـــذا  اأردت يف 
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ج�شيمة وقعت منذ عام 2000 اىل يومنا ورمّبا 
براأيي تتجاوز ج�ّشامة وخطورة ما وقع قبل 
ملا  ح�شاد  هو  الآن  يحدث  ما  لأن   2000 عــام 
وقع �شابقاَ وتكري�س لنتائج يتم البناء عليها 
واخــ�ــشــاع  الفل�شطينية  الــقــ�ــشــيــة  لت�شفية 
ال�شهيوين  لـــدخـــول  ــيــاَ  كــّل الــعــربــي  الـــوطـــن 
اأ�شر  اأن  اأردت  مــا  هــذا  العاملي,  وال�شتعمار 
اأن  احلــديــث  اأتــابــع  اأن  قبل  يل  وا�شمحوا  لــه 
اأتوّجه بالتحية اىل اجلي�س العربي ال�شوري 
البطل واىل �شورية العظيمة واحلبيبة واىل 
هذا  الأ�ــشــد,  ب�شار  الــدكــتــور  العظيم  الــقــائــد 
اأكــر من مئة  ملــوؤامــرة  الــذي تعّر�س  القائد 
ولكنها  بــبــاده  و  بــه  الطـــاحـــة  اأرادت  دولـــة 
ف�شلت جميعها رغم اطاحتها بعدد كبر من 

الأنظمة يف م�شر والعراق وتون�س ومتزيقهم 
�شورية  اىل  جــاوؤوا  باجلزائر,  والعبث  لليمن 
لــيــتــّوجــوا مــوؤامــرتــهــم بــتــدمــرهــا وا�ــشــقــاط 
يف  جنــح  الأ�ــشــد  ب�شار  ال�شيد  ولــكــن  رئي�شها 
افــ�ــشــالــهــا بــفــ�ــشــل �ــشــابــة اجلــيــ�ــس الــعــربــي 
وعي  وبف�شل  وت�شحياته  البطل  الــ�ــشــوري 
الوطني,  الأّبــــي,  الــ�ــشــوري  ال�شعب  و�شجاعة 
املــلــتــزم رغــم وجـــود متخاذلني وخــّونــه كر, 
عند  فيتنام  الــعــامل,  يف  بلد  اأي  �ــشــاأن  �شاأنهم 
و�شمايل,  جنوبي  انق�شام  اىل  تعر�شت  الغزو 
اأحدهم موال لأمريكا وهذا الأمر يحدث اأن 
هو  ومــن  وم�شللون  متواطئون  هناك  يكون 
متاآمر ولكن الفئة العظمى من هذا ال�شعب 
وقفت مع القائد واجلي�س وانت�شرت �شورية 

بقيادته على هذه املوؤامرة الكربى » 
٭      ٭      ٭

�لــدكــتــور مفتاح قــد وجــه �ــشــوؤ�ل  وكـــان 
�لعالقة  عــن  �لــكــتــاب  مــاجــاء يف  حـــول 

�ل�شرت�تيجية مع �ير�ن..
فــاأجــاب الــدكــتــور طــال ناجي بــاأن قــادة 
ال�شعب  دعــم  عــن  يتخلوا  ان  ايـــران ل ميكن 
قا�شم  واللواء  حقوقه  ل�شتعادة  الفل�شطيني 
�ــشــلــيــمــاين قــائــد فــيــلــق الــقــد�ــس يف احلــر�ــس 
الذين  الــقــادة  طليعة  يف  نف�شه  يعد  الــثــوري 
من  معركة  اأي  امليدان  ويف  عمليا  يخو�شون 
ت�شكل  الــذي  املقاومة  اجل فل�شطني وحمــور 

�شورية قاعدته املركزية 
مفتاح  �لدكتور  طرحه  �شوؤ�ل  �آخر  وكان 
�لقيمة  �لــكــتــاب عــن  حـــول مــا جـــاء يف 
وكيف  �شورية  لنت�شار  �ل�شرت�تيجية 

تناوله �لدكتور ناجي يف كتابه 
فاأجاب الدكتور ناجي:

»انت�شر الأ�شد على موؤامرة كونية �شنتها 
�شورية  لإ�شقاط  وتكالبت  تاآمرت  دولــة,   134
لي�س �شيا�شياَ ومالياَ فقط, معهد املاين اأ�شار 
ان عدد الرهابيني يف �شورية و�شل يف مرحلة 
من املراحل اىل 600 األفا من الرهابييني ما 
بني حملي واأجنبي وهناك تقرير اآخر غربي 
�شورية  خــارج  من  الرهابيني  عــدد  ان  يقول 
200 األفا ول نن�شى تدفق تدفق ال�شاح عرب 

تركية.
�ــشــمــد الــرئــيــ�ــس الأ�ـــشـــد وجنــــح بف�شل 
و�شكيمته  عــزميــتــه  وقـــــوة  مــوقــفــه  �ــشــابــة 
وارادتــه التي ل تلني, ب�شار الأ�شد كان قائداَ 
يــجــري يف  مّمــا  بالقلق  ن�شعر  كــّنــا  تــاريــخــيــاَ, 
اجلاأ�س  رابــط  كــان  الرئي�س  وال�شيد  �شورية 
الأعـــداء  وهــزميــة  الن�شر  حتمّية  مــن  واثـــق 
دوماَ  وكــان  والطماأنينة  الب�شمة  تغادره  ومل 
والــ�ــشــعــب  اجلــيــ�ــس  بــفــ�ــشــل  �شننت�شر  يــــردد 
الــواعــي واحلــلــفــاء الأوفـــيـــاء بـــدءاَ مــن حزب 
الفل�شطينية  بالف�شائل  اهلل يف لبنان مــروراَ 
اآلف  �شورية وقدمت  التي وقفت اىل جانب 
ال�شامية  اجلمهورية  اىل  مــروراَ  ال�شهداء 
اليــرانــيــة ثــم املــوقــف يف جــمــهــوريــة رو�شيا 
الحتادية التي تعترب املعركة يف �شورية هي 

معركة �شد المربيالية العاملية .«

�لدكتور طالل ناجي و�لدكتور خلف �ملفتاح
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بح�سور وم�ساركة الرفيق الدكتور طال ناجي الأمني 
 - فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  امل�ساعد  العام 
اللجنة  ع�سو  ناجي  كمال  والدكتور  العامة  القيادة 
من  وعدد  اخلالدي  وحممود  الهادي  عبد  اأنللور  والأخ  املركزية 
ممثلي الف�سائل الفل�سطينية مت عر�ص فلم »دم النخل« وذلك يف 

دار الأوبرا ال�سورية بتاريخ 2019/10/19م.
اجلنود  مقاومة  �شاعتني,  مــدار  على  الفيلم  اأحـــداث  تتناول 
اقتحامها  عند  الإرهــابــي  )داعــ�ــس(  لتنظيم  ال�شوريني  واملدنيني 
مــديــنــة تــدمــر, وعــمــلــيــات الــ�ــشــلــب والــنــهــب الــتــي جـــرت عــلــى يد 
عامل  حياة  من  جانباً  الفيلم  يتناول  كما  الإرهابية.  التنظيمات 
الع�شابات  الأ�شعد«, الذي اغتالته  ال�شهر »خالد  ال�شوري  الآثار 

الرهابية  يف  18 اآب 2015.
بني  مفرداتها  تنوعت  عالية,  �شينمائية  بلغة  متيز  الفيلم 

التوثيق والدراما والرمزية والربط بني امل
اإخراجي.

ُقـــدم بعر�س خــا�ــس يف دار الوبــــرا, وهــو مــن اخــراج  الفيلم 
جنــدت انــــزور, والــكــاتــبــة ديــانــا كــمــال الــديــن, واملــوؤلــف املو�شيقي 

للفيلم رعد خلف.
خ�شر,  جــوان  ا�شماعيل,  جلني  بطولة  من  الفيلم  اأن  يذكر 
م�شطفى �شعد الدين, جهاد الزغبي بالإ�شافة لعدد من املمثلني 

ال�شوريني.

فيلم »دم النخل«
للمخرج نجدت أنزور، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما

في عرض خاص بدار األسد للثقافة والفنون في دمشق
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