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في هــذا العـــدد

من أجل تحرير األرض واإلنسان 

منا إليك

 الرفيق طالل ناجي :
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية

�ستظل الن�سري والداعم
لل�سعب الفل�سطيني ومقاومته

ا�ست�سهاد اجلرنال قا�سم �سليماين

رحيل اأحمد قايد �سالح

منا الى
الجنرال سليماني

قائد فيلق القدس
 

 لك يف القد�س منزلة   
ل نظري لها 
فعلى دربها 

كنت عنوان جهاد
 وفداء فقت به 

خرية من اأن�شارها 
يا قائد فيلق ن�شر 

يا حامل راية قد�س  
�شنظل على دربك 

�شائرين جهادا و�شهادة 
وتظل ماآثر ل حت�شى

وبطولت  خ�شتها 
عهدا وكتابا لنا 

من فل�شطني
حتى اآخر �شرب من اأر�شنا 

من م�شقط راأ�شك
حتى عراق و�شاآم

وحتى جنوب اجلزيرة 
كلنا حتت راية قد�س 

ن�شنع ن�شرنا 
نبعث اأمة 

كانت يف �شدارة كل الأمم.
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فل�سطني تعزز قدراتها
با�سطفاف العراق مع حمور املقاومة

كفاحنا �شد الكيان ال�شهيوين مل ينف�شل اأبدا عن كفاحنا �شد الهيمنة وال�شتعمار الأمريكي 
وهـــذه احلقيقة يــوؤكــدهــا �شجل تــاريــخــي مــن الــدلئــل والثــبــاتــات وبــخــا�ــشــة تــعــريــف الــثــورة 
الفل�شطينية لأعدائها وحتديده: بالكيان ال�شهيوين الغا�شب لوطننا وبالوليات املتحدة وبكل 

من يتحالف معهما لت�شفية حقوق �شعبنا الوطنية.
لكن قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية وللأ�شف ال�شديد قررت التخلي عن هذه احلقيقة وما تفر�شه 
من �شيا�شات وكفاح واجتهت يف اأعقاب اتفاقية اأو�شلو امل�شوؤومة نحو �شطب �شفة العدو عن الكيان ال�شهيوين 
وعن الوليات املتحدة وتقدمي التنازلت لهما واعتماد التفاو�س »ول �شيء غري التفاو�س« و�شيلة وحيدة 

بينها وبني تل اأبيب ووا�شنطن.
وبتنفيذها لهذه املعادلة وما فر�شته عليها من موقف يندد بكل اأ�شكال الكفاح واملقاومة �شد الحتلل 
يف الأرا�شي املحتلة انف�شلت هذه القيادة عن �شعبها وحتولت اىل رهينة يف يد الحتلل وكان من الطبيعي 
من  وزاد  بل  الحتلل  قــوات  �شد  بالذات  امل�شلحة  مقاومته  اإيقاف  رف�س  حني  عنها  ال�شعب  ينف�شل  اأن 
عملياته هذه منذ ال�شنوات الوىل لتطبيق اتفاقية اأو�شلو وما زال منف�شل يف مقاومته هذه عنها واأثبت 
جدوى هذه املقاومة بتحرير قطاع غزة عام 2005 حني اأجرب �شارون على نزع م�شتوطناته وقواته منها دون 
قيد اأو �شرط وبقي هذا ال�شعب ي�شتنزف الكيان ال�شهيوين مبقاومته ويرى يف الوليات املتحدة عدوا يقدم 
كل اأ�شكال الدعم لهذا الكيان وجرائمه ويتبنى كل م�شاريعه ال�شتيطانية ويقدم له القد�س عا�شمة لكيانه 
الف�شائل  ومعه  ال�شعب  واأ�شبح  بها  وال�شهيوين  الأمريكي  للتلعب  رهينة  القيادة  تلك  بقيت  ذلك  ومع 
الإقليمي  املقاومة  امل�شلح جزءا مركزيا يف حمور  الكفاح  با�شتمرار  اأو�شلو ومت�شكت  اتفاقية  التي عار�شت 
الذي ي�شم �شورية واملقاومة اللبنانية واجلمهورية الإ�شلمية الإيرانية ويحدد عدوه بالكيان ال�شهيوين 
والوليات املتحدة ومن يتحالف معهما وها هو العراق اليوم بقدراته الثورية وال�شعبية ينه�س من جديد 
متحديا بقايا قوات الحتلل الأمريكي ويحا�شر �شفارته ويطالب ب�شحب هذه القوات ويتحول اىل تعزيز 

حمور القوى املعادية للوليات املتحدة وللكيان ال�شهيوين. 
وحني يجد �شعبنا وف�شائل املقاومة اأن موقعه الطبيعي يف هذا املحور فهذا يعني اأنه قادر على امتلك 
زمام اإرادته وحماية حقوقه وا�شتعادتها بقوة كفاحه بينما يجد من اختار طريق اأو�شلو اأنه ما زال رهينة 

و�شاهد زور على نف�شه وعلى اأقد�س ق�شية عادلة يف التاريخ.
وقد اعرتف العدو ال�شهيوين نف�شه قبل اأيام من انتهاء عام 2019 على ل�شان العميد املتقاعد من اجلي�س 
اإيقاف  »اأحــدا مل ي�شتطع  اأن  ال�شهيوين )اأمت�شيا حن( رئي�س ق�شم ا�شتخل�س درو�ــس احلــروب يف اجلي�س 
ا�شتمرار انتفا�شة احلجارة التي اأ�شعلها الفل�شطينيون عام 1987 حتى هذه اللحظة فهم مازالوا ي�شتنزفون 
القوة الع�شكرية ومتكنوا من حتويلها منذ بداية اتفاق اأو�شلو اىل عمليات م�شلحة وتفجريات كبدت اجلي�س 
خ�شائر فادحة« وهذا يعني اأن املقاومة امل�شلحة الفل�شطينية مل تتوقف طوال 33 عاما يف �شن حرب ا�شتنزاف 
اأو�شلو وف�شلوا  اتفاقية  اليه من وقعوا على  الإ�شارة  ي�شتطيع  اأو ل  يريد  �شد قوات الحتلل وهذا ما ل 
طاولة التم�شك بالتفاو�س مع تل اأبيب ووا�شنطن بعد اأن قدموا التنازلت يف حقوق �شعبهم ورف�شوا اخلروج 

حتى الآن من دوامة اأوهام طاولة التفاو�س التي فر�شت فيها تل اأبيب ووا�شنطن قواعد ت�شفية الق�شية.
ويف النهاية ها هو الزمن يثبت اأنه يعمل مع كل من يتم�شك بحقوقه الثابتة ويعد كل اأ�شكال القدرة 
ال�شعاب  برغم  ارادتــه  وك�شر  تدجينه  اأحــد  ي�شتطع  الفل�شطيني مل  فال�شعب  ا�شتعادتها  اأجــل  امل�شلحة من 
اأحاطت به وها هو يجد يف العراق قوة ت�شطف اىل حموره املقاوم فتزيد من  الداخلية واخلارجية التي 

قدرات �شعب فل�شطني ل�شتكمال كفاحه .
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شهداء.. وقادة

بيانًا  اخلامنئي  الإم���ام  اأ���س��در 
ع����ّزى ف��ي��ه ب��ا���س��ت�����س��ه��اد ل���واء 
احل��اج  ال��ق��ام��ة  �سامخ  الإ���س��ام 
رافقوه  الذين  وال�سهداء  �سليماين  قا�سم 
اأبو  ال�سّيد  العظيم  الإ�سام  جماهد  ة  خا�سّ

مهدي املهند�ص.
بسم الله الرحمن الرحيم

ال�سعب الإيراين العزيز
ها قد حّلق لواء الإ�شلم العظيم و�شامخ 

القامة اإىل ال�شماوات.
ال�شهداء  اأرواح  اأمــ�ــس  ليلة  عانقت  لقد 

الطّيبة روح قا�شم �شليماين الطاهرة.
اإّن �شنوات من اجلهاد اخلال�س وال�ّشجاع 
العامل،  واأ�شرار  �شياطني  �شاحات مقارعة  يف 
واأعوام من متّني ال�ّشهادة يف �شبيل اهلل بّلغت 
الّرفيعة  املنزلة  العزيز هذه  �شليماين  اأخرياً 
اإذ �ُشفكت دماوؤه الطاهرة على يد اأ�شقى اأفراد 

السيد الخامنئي:
لقد حّلق لواء الإ�سالم العظيم نحو ال�سماوات

القائد اجلرنال �سليماين يحلق �ساخما يف درب ال�سهادة

جميع حمّبي املقاومة يطالبون بالثاأر لدماء ال�ّسهيد �سليماين

الب�شر على وجه الأر�س.
اإّنني اأتقّدم باأ�شمى اآيات التربيك  ل�شاحب 
)اأرواحــنــا  الأعظم  اهلل  بقية  والــّزمــان  الع�شر 
فـــــداه( ولـــروحـــه الــطــاهــرة واأعــــــّزي الــ�ــّشــعــب 

الإيراين.
للناهلني من  بـــــارزاً  كـــان منـــوذجـــاً  لــقــد 
الإمــــام اخلميني،  ومــدر�ــشــة  الإ�ــشــلم  في�س 
فقد اأم�شى ُجّل عمره باجلهاد يف �شبيل اهلل.

احلثيثة  م�شاعيه  جـــزاء  كــانــت  الــ�ــّشــهــادة 
طوال كّل هذه الأعوام. 

برحيله  ونهجه  عمله  يتوّقف  لــن  �ــشــوف 
بـــحـــول وقــــــــّوة مــــن اهلل ولـــــن يــبــلــغ طــريــقــاً 
م�شدوداً، لكّن النتقام القا�شي �شيكون بانتظار 
املجرمني الذين تلّوثت اأيديهم القذرة بدمائه 

ودماء �شائر �شهداء حادثة الليلة املا�شية.
الــ�ــشــهــيــد �ــشــلــيــمــاين �ــشــخــ�ــشــّيــة مــقــاومــة 
بالثاأر  يطالبون  حمّبيه  جميع  واإّن  دولــّيــة 

لدمائه.
والأعـــــداء   - الأ�ـــشـــدقـــاء  جــمــيــع  فليعلم 
اأّن نهج اجلهاد يف املقاومة �شي�شتمّر   - اأي�شاً 
بدوافع م�شاعفة واأّن الّن�شر احلا�شم �شيكون 
فقدان  املبارك.  امل�شار  هذا  جماهدي  حليف 
قائدنا امل�شّحي والعزيز مرير لكّن ا�شتمرار 
الّن�شال وحتقيق الّن�شر النهائي �شوف يكون 

اأ�شّد مرارة على القتلة واملجرمني.
�شوف ُيكّرم ال�شعب الإيراين ا�شم وذكرى 
�شليماين  قا�شم  اللواء  ال�شاأن  رفيع  ال�شهيد 
جماهد  ة  خا�شّ معه  كانوا  الذين  وال�شهداء 
املهند�س  اأبــومــهــدي  ال�شّيد  الكبري  الإ�ــشــلم 
واإّنــنــي اأعــلــن احلـــداد يف الــبــلد لثلثة اأّيــام 
واأتقّدم باأ�شمى اآيات التربيك والعزاء لزوجته 

الكرمية واأبنائه الأعّزاء و�شائر اأقربائه.
ال�سّيد علي اخلامنئي

2020/1/3
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الرفيق الأمني العام امل�شاعد للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني، 
ناجي طلل، خلل كلمة له يف مرا�شم اختتام املوؤمتر الدويل الثالث 
بالتقدم  كلمته  ا�شتهل  طــهــران  يف  الإ�ــشــلمــيــة  لــلــوحــدة  والــثــلثــني 
بال�شكر ل�شماحة اآية اهلل الأراكي لدارته املوؤمتر بنجاح وقيادته املجمع 

 الرفيق د. طالل ناجي :
األمين العام المساعد للجبهة الشعبية - القيادة العامة:

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
�ستظل الن�سري والداعم لل�سعب الفل�سطيني ومقاومته

اإلمام الخامنئي:

�سن�ستمر بدعمنا للفل�سطينيني حتى حترير القد�س وفل�سطني

بح�سور وم�ساركة الرفيق الدكتور طال ناجي الأمني 
فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  امل�ساعد  ال��ع��ام 
والثاثون  الثالث  املوؤمتر  انعقد  العامة  القيادة   –
للوحدة الإ�سامية يف طهران يف الأيام 16- - 18 ربيع 
الثاين  ت�سرين   16-14 املوافق  1441هجرية،  الأول 
النبوي  املولد  مبنا�سبة  ميادية،   2019 )نوفمرب( 
ال�سام(  )عليه  ال�سادق  الإم���ام  وحفيده  ال�سريف 

واأ�سبوع الوحدة الإ�سامية، حتت عنوان: 
»وحدة الأمة للدفاع عن امل�سجد الأق�سى«

،،

العاملي للتقريب بني املذاهب الإ�شلمية، وقال: اأتقدم بالتحيات با�شم 
الإمــام  الثورة  قائد  ل�شماحة  املقاومة  وف�شائل  الفل�شطيني  ال�شعب 
ال�شعب  جانب  اإىل  واحلــا�ــشــم  احلـــازم  موقفه  راأيــنــا  الــذي  اخلامنئي 
الفل�شطيني و�شد ال�شتكبار وال�شتعمار والكيان ال�شهيوين. وتابع: 
نرحب مبا قدم �شماحته من اأفكار حول ال�شراع العربي -الإ�شلمي 
الإمــام  درب  وهــذا  ال�شهيوين،  الكيان  ازالــة  قاعدة  ال�شهيوين وعلى 
اخلميني الذي اأعلن اأن ا�شرائيل غدة �شرطانية يجب اأن تزول. واأ�شار 
اإىل اأن الإمام اخلميني هو من اأ�ش�س اأول �شفارة فل�شطينية يف العامل، 
�شفارة  اإىل  املخلوع  ال�شاه  عهد  يف  ال�شرائيلية  ال�شفارة  حــول  حيث 
�شماحة  �شار  نهجه  وعلى  القد�س  يــوم  وخ�ش�س  وتــابــع:  فل�شطني، 
القائد الإمام علي اخلامنئي. واأكد الدكتور ناجي اأن القد�س تخ�س 
وهي  ال�شريفني  احلرمني  وثــاين  القبلتني  اأوىل  وفيها  امل�شلمني  كل 
تدن�س وتنتهك من قبل العدو ال�شهيوين، ومل يتبَق منها �شوى %13 
يف يد الفل�شطينيني، فيما بنى ال�شهاينة 11 م�شتعمرة حولها لف�شلها 
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عن املحيط الإ�شلمي. واأ�شار اإىل حفر ال�شهاينة نفقاً حتت امل�شجد 
الأق�شى مما ت�شبب ب�شدوع يف بع�س جدرانه، فيما مل يعرثوا رغم 
اإىل  انتماءهم  يثبت  واحــد  ”حجر  على  ال�شنوات من احلفر  ع�شرات 
هذه الأر�س«. وتابع: نحن �شامدون، والرجال والن�شاء يدافعون عن 
القد�س باأج�شادهم، فيما يحاول الكيان ال�شهيوين و�شمهم بالإرهاب 
باعرتاف  ونــدد  الأق�شى.  امل�شجد  يف  التح�شن  من  منعهم  اأجــل  من 
ال�شفارة  ونقل  ال�شهيوين  للكيان  موحدة  عا�شمة  بالقد�س  ترامب 
الفل�شطيني.  ال�شعب  عن  امل�شاعدات  وقطع  القد�س  اإىل  الأمريكية 
مع  التطبيع  اإىل  والإ�شلمية  العربية  الـــدول  بع�س  توجه  وانتقد 
اجلمهورية  هــو  وهمي  عــدو  لــوجــود  والت�شويق  ال�شهيوين،  الكيان 
اأهلنا يف  واإن  »اإيـــران تقف مع احلــق  الإيــرانــيــة، مــوؤكــداً:  الإ�شلمية 

فل�شطني �شامدون«.

وكان املوؤمتر قد افتتح بكلمة ترحيبية األقاها �شماحة اآية اهلل ال�شيخ 
حم�شن الأراكــي الأمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 
الإ�شلمية  اجلمهورية  رئي�س  األقاها  هامة  كلمة  ثــم   ، الإ�شلمية 

الإيرانية ح�شن روحاين 
 و من بعده توالت كلمات من عدد من امل�شاركني خلل جل�شتني 
وجل�شات  التخ�ش�شية  الــلــجــان  �شمت  جلنة   29 وانتظمت  عامتني 
الحتادات الدولية واجلمعية العامة واملجل�س الأعلى للمجمع، قّدم 

 فيها امل�شاركون اأوراقهم واآراءهم يف ما يرتبط بعنوان املوؤمتر وحماوره.
و يف الــيــوم الــثــاين مــن املــوؤمتــر الــتــقــى املــ�ــشــاركــون ب�شماحة الأمـــام 
اخلـــامـــنـــئـــي قـــائـــد الــــثــــورة الإ�ـــشـــلمـــيـــة والـــــــذي اأّكـــــــد يف كــلــمــة لــه 
. الأقــ�ــشــى  امل�شجد  وحتــريــر  الفل�شطينية  الق�شية  انت�شار   حتمية 
الإ�شلمي  العامل  ال�شلمية يف  الوحدة  اأدنــى مراتب  اىل  اأ�شار  كما 
اأن ت�شون احلكومات وال�شعوب والقوميات واملذاهب  التي من �شاأنها 
ال�شلمية من العتداءات الجنبية وعدم ال�شماح لن�شوب اي خلفات 
امل�شرتك، ويف  اأمــام عدوها  ال�شلمية  تــوؤدي لإ�شعاف المة  داخلية 
�شفوف  توحد  اأن  �شاأنها  من  ال�شلمية  الوحدة  فــاإن  العليا  املراتب 
املادية  والــرثوات  الن�شانية  بالطاقات  تتمتع  التي  ال�شلمية  الدول 
�شيكون  وبالتايل  ال�شيا�شية،  والــقــدرة  ال�شتقرار  و  المــن  وعــوامــل 

باإمكانها تدوين اخلطوط العري�شة للح�شارة ال�شلمية اجلديدة.
املر�شد الأعلى الإيراين يتعهد مبوا�شلة دعم املقاومة الفل�شطينية 

�شد الكيان ال�شهيوين :
اآيـــة اهلل علي  اأكـــد املــر�ــشــد الأعــلــى لــلــثــورة ال�شلمية اليــرانــيــة 
خامنئي يف كلمته التي األقاها اأمام املوؤمتر ال33 للوحدة ال�شلمية 
الأخــرى  الإ�شلمية  الــدول  اإيــران ت�شجع  اأن  املنعقد يف طهران على 

على دعم الفل�شطينيني اأي�شاَ . 
اإيران عام 1979(  الثورة الإ�شلمية )يف  اأنه »منذ بداية  واأو�شح 
حتى يومنا هذا، حافظنا على هذا املوقف. و�شاعدنا و�شنظل ن�شاعد 
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اأي  دون  والــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني  فــلــ�ــشــطــني 
اعـــتـــبـــار، ونــعــتــرب ذلــــك واجـــبـــا على 

العامل الإ�شلمي اأجمع.«
وو�ــــــشــــــف خــــامــــنــــئــــي الـــقـــ�ـــشـــيـــة 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة بـــاأنـــهـــا اأكــــــرب حمــنــة 
م�شلطاَ  الإ�ــشــلمــي،  العامل  يواجهها 
ال�شوء على اأهمية الوحدة بني الأمم 
الإ�شلمية فيما يخ�س حل الق�شية.

الــدويل  املــوؤمتــر  اأمـــام  ويف كلمته 
ــــــ33 لــلــوحــدة ال�ــشــلمــيــة املــنــعــقــد  ال
الرئي�س ح�شن روحاين  اأكــّد  بطهران 
اأن اأمــريكــا والــكــيــان الإ�ــشــرائــيــلــي لن 
الإ�ــشــلمــي،  للعامل  �شديقني  يكونا 
الــوحــدِة  تعزيِز  �ــشــرورة  على  م�شدداَ 
ال�شلمية لإف�شال موؤامرات الأعداء.

اإّن مــن يتخذ  واأ�ــشــاف روحـــاين: 
ا�شرتاتيجيا،  خــطــاأ  يرتكب  �شديقني  ال�شرائيلي  والــكــيــان  اأمــريكــا 
لإثــارة  ال�شعوب  حتركات  ل�شتغلل  ت�شعى  وا�شنطن  اأن  اىل  م�شريا 

الفو�شى.
واأكد يف ختام كلمته: اّن فل�شطني يجب اأن حترر من قبل م�شلمي 
املنطقة وال�شعب الفل�شطيني، فاأمريكا وقفت دوماَ مع املعتدين �شد 

ال�شعوب.
العلماء واملفّكرين والباحثني والإعلمّيني  وقد ح�شر عدد من 

 400 عــلــى  عــددهــم  زاد  الــعــامل  دول  مــن  دولـــة   93 مــن  وال�شيا�شيني 
م�شاركا ح�شروا دفاعا عن القد�س والأق�شى رغم جراحاتهم واآلمهم 
فل�شطني  ق�شية  اأن  تاأكيد  ر�شالة  يف  بدولهم،  تع�شف  التي  وامل�شاكل 
واأن كل حماولت ف�شل  الإ�شلمية  املركزية  للأمة  الق�شية  لتزال 
وقواها  الأمـــة  وعــي  على  تــوؤثــر  مل  الفل�شطينية  الق�شية  عــن  الأمـــة 

احلية ولن تنجح يف ذلك.
ومن �شمن الفعاليات وقبيل افتتاح املوؤمتر، زار امل�شاركون مرقد 
المام اخلمينى يف وقفة اإكرام واإجلل ملوؤ�ش�س اجلمهورية الإ�شلمية 
اليرانية الذي اأحيا اآمال الأمة يف عودة فل�شطني املحتلة وا�شرتجاع 

كرامة الأمة وعزتها.
وبعد مداولت مكثفة يف املوؤمتر خل�س امل�شاركون اإىل اىل ا�شدار 

البيان اخلتامي. 
الــ 33 للوحدة الإ�شلمية  اأكد البيان اخلتامي للموؤمتر الدويل 
يف طهران اأن الق�شية الفل�شطينية ل تزال الق�شية املحورية للأمة 
الإ�شلمية، ودعا اإىل توحيد اجلهود لدعم املقاومة يف �شبيل مناه�شة 
عمليات  كــل  رفــ�ــس  على  البيان  واأكـــد  اأمــريكــي.  ال�شهيو-  الــعــدوان 
التطبيع مع الحتلل بكافة اأ�شكالها، مطالًبا ال�شعوب احلرة اتخاذ 

موقف منها.
واأ�ــشــاف: »منظمة الــتــعــاون الإ�ــشــلمــي عجزت عــن اتــخــاذ اأدنــى 
موقف للحد من تكرار العتداءات على ال�شعوب الإ�شلمية«، ولفت 
اىل اأن »الكيان ال�شهيوين ل ي�شكل تهديًدا لفل�شطني فح�شب واإمنا 

جلميع الدول الإ�شلمية«.
وتابع البيان »العدوان امل�شتمر على الأق�شى ياأتي �شمن م�شروع 
اإليه«،  النتباه  من  بّد  ل  خطري  تو�شعي  م�شروع  وهو  القرن  �شفقة 
موؤكًدا »احلق الفل�شطيني يف حترير الأر�س وك�شر احل�شار عن غزة«.

كما �شدد البيان على رف�س الإرهــاب القت�شادي الأمريكي �شد 
اإيران.
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وكالة مهر لألنباء

عبادة عزت أمين

عـــلـــى هـــامـــ�ـــس مــــوؤمتــــر الـــوحـــدة 
الإ�شلمية املقام يف طهران حتت 
عــنــوان »وحـــدة الأمـــة يف الــدفــاع 
عن الأق�شى« اأجرت وكالة مهر للأنباء لقاءاً 
مــطــوًل مــع الأمــــني الــعــام املــ�ــشــاعــد للجبهة 
العامة  الــقــيــادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
الــدكــتــور »طـــلل نــاجــي« تــطــرق خــللــه اإىل 
عوائق الوحدة الإ�شلمية وحماولت الكيان 
الفل�شطينية  الــقــ�ــشــيــة  �ــشــطــب  الــ�ــشــهــيــوين 
على  مـــوؤكـــداً  الفل�شطيني  الــ�ــشــعــب  وحــقــوق 
اأهمية الوحدة بني ال�شعوب وما لها من دور 
واملقد�شات  فل�شطني  حترير  �شبيل  يف  فعال 

املغت�شبة. 

ال��وح��دة  اأه��م��ي��ة  ه��ي  م��ا  بنظركم  ���ص: 
الإ���س��ام��ي��ة يف وق��ت��ن��ا احل���ايل وم���ا هي 
ذلك  اإىل  الو�سول  من  حتد  التي  العوائق 
الهدف ال�سامي، جميعنا نقول نريد وحدة 
عوائق  هناك  ال��واق��ع  اأر����ص  على  ولكن 

عديدة ما هي هذه العوائق براأيكم؟

الدكتور طال ناجي:
هدف  الإ�شلمية  الــوحــدة  وهــدف  �شعار 
�ـــشـــاِم ونـــبـــيـــل، ومــطــلــب حـــق لــكــل املــ�ــشــلــمــني 
على  والغيورين  الوطنيني  ال�شرفاء  الأحــرار 
كثرية  عقبات  هــنــاك  لكن  وحقوقهم  دينهم 
النبيل.  ال�شامي  الهدف  ذاك  �شبيل  تعرت�س 
موزعة  ال�شديد  لــلأ�ــشــف  الإ�ــشــلمــيــة  المـــة 
اإىل ما يقار 52دولة وهذه الدول لها م�شارب 
خمتلفة واأحياناً متعار�شة واأحياناً متناق�شة 
ال�شعب  والبع�س منها مت�شارعة لذلك من 

اإ�شلمية بني النظمة  ان نتحدث عن وحدة 
ال�شعوب  بــني  الإ�شلمية  الــوحــدة  عــن  ولكن 
هذا هدف من املمكن حتقيقه، اأفئدة ال�شعوب 
وحــدة وحتقيق  اإىل حتقيق  وتطلعاتها متيل 
اآمالها وتطلعاتها ومطالبها العادلة واملحقة 
انا  وعليه  الــعــاملــي،  ال�شتكبار  قــوى  وجــه  يف 
املنظمة  هــذه  يف  املــطــروح  الــهــدف  اأن  اعتقد 
حتقيق  هو  املذاهب«  بني  »التقريب  الكرمية 
بني  يعني  ال�شعوب  بــني  الإ�شلمية  الــوحــدة 
هناك  لن  عليه  الــعــمــل  ميــكــن  وهـــذا  المم، 
قـــوى حــيــة لـــدى كــل الــ�ــشــعــوب وهـــذه الــقــوى 
قوا�شم  وهناك  وتطلعاتها  اأهدافها  تلتقي يف 
م�شرتكة ميكن ان جتمع عليها، كما هو واقع 
اأكــرث  اأنــه جمع  امللتقى، حيث  احلــال يف هــذا 
مــن 400 عــامل ديــن مــن خمتلف دول العامل 
الإ�شلمي هنا يف طهران، والكل موافق على 
ال�شعارات العامة واملطالب العامة والهداف 

الدكتور طالل ناجي
الأمني العام امل�ساعد للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة العامة

في لقاء مطول مع وكالة مهر لألنباء:

اخلطر الإيراين خطٌر وهمي م�سطنع
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بلده  اإطــار  ينا�شل يف  ان  عليه  والكل  العامة 
على �شبيل تنفيذ هذه ال�شعارات.

ـــــــــوحـــــــــدة حمـــــــــــق، ونــــحــــن  فـــــ�ـــــشـــــعـــــار ال
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــون رمبــــا اكــــرث الـــنـــا�ـــس حــاجــة 
دعم  اإىل  بحاجة  لأننا  ال�شعار،  هــذا  لتحقيق 
كل المة الإ�شلمية، وتعلمون مكانة القد�س 
عند كل امل�شلمني يف العامل وهذه ميزة ومزية 
عندنا نحن الفل�شطينيون، القد�س ل تخ�شنا 
الــعــامل،  امل�شلمني يف  كــل  اإمنـــا تخ�س  وحــدنــا 
فالقد�س فيها اوىل القبلتني وثاين امل�شجدين 
وثــالــث احلــرمــني الــ�ــشــريــفــني، فــيــهــا م�شرى 
واأي�شاً  ال�شماء،  اإىل  الر�شول )�س( ومعراجه 
لن  تعنيهم  امل�شيحني  للإخوة  بالن�شبة  حتى 
بحاجة  نحن  بالتايل  القيامة،  كني�شة  فيها 
دعـــم كــل املــ�ــشــلــمــني يف الــعــامل يف وجـــه قــوى 
ال�شتكبار والطغيان والعدوان املتحالف �شدنا 
القوى  اأمريكا، فهذه  راأ�شه  والــذي تقف على 
العاتية التي تقف يف وجهنا، العدو ال�شهيوين 
والــذي  حلقوقنا  واملــ�ــشــادر  لأر�ــشــنــا  الغا�شب 
يعمل جاهداً اإىل تهويد املدينة وت�شريد اهلنا 
اإجــراءات عديدة يتخذها  القد�س، وهناك  يف 
يجب  القد�س  مدينة  تهويد  �شبيل  يف  العدو 

على جميع امل�شلمني النتباه لها.
 العدو ال�شهيوين يحاول تق�شيم امل�شجد 
زمانياً،  ق�شمه  فقد  مكانياً،  املبارك  الأق�شى 
للم�شتوطنني  الـــزيـــارة  حـــق  �ــشــرع  الآن  هـــو 
وظهراً  �شباحاً  اليوم  يف  مــرات   3 ال�شهاينة 
وم�شاءاً، يدن�شون امل�شجد الأق�شى باأقدامهم 
قد�شية  احلائط  بعر�س  �شاربني  واحذيتهم 
اأقــامــوا  املــكــان عــنــد جميع املــ�ــشــلــمــني، اأيــ�ــشــاً 
القدمية،  القد�س  داخل مدينة  �شكنية  اأحياء 
القد�س  احــيــاء  داخـــل  م�شتعمر   2000 يــوجــد 
الــقــدميــة، اأيــ�ــشــاً حــفــروا نــفــق حتــت امل�شجد 
يبحثون  انــهــم  منهم  زعــمــاً  املــبــارك  الق�شى 
العلم  املــزعــوم، مع  اآثــارهــم وعــن الهيكل  عن 
ان هذا كله كذب وكله اأ�شاطري ومل يثبت علم 
الآثـــار والتنقيب عــن الآثـــار الــذي قــامــوا به 
الع�شرين  القرن  منذ  عموماً  والغربيون  هم 
والــتــا�ــشــع ع�شر اأنـــه كـــان لــهــم وجـــود يف هــذه 
الأر�س الطيبة والطاهرة يف يوم من اليام، 
و�شكل ذلك النفق خطراً على جدران امل�شجد 
ت�شدعت  اجلـــدران  بع�س  وهنالك  الأق�شى، 
اأقــامــوه  وهــنــاك متحف  الــنــفــق،  ذلــك  ب�شبب 

الــزوار لزيارته.  ياأتي  امل�شجد الق�شى،  حتت 
ــاً بــنــوا جــــدار يــحــيــط مبــديــنــة الــقــد�ــس  اأيــ�ــش
بطول 146كيلومرت يعزل 100 األف فل�شطيني 
خارج  هــوؤلء  واأ�شبح  اجلـــدار،  خلف  مقد�شي 
مــديــنــة الــقــد�ــس لنــهــم ل يــحــمــلــون الــهــويــة 
التي ت�شمح لهم بالإقامة او العمل يف مدينة 
القد�س، من اجل تقليل �شكان القد�س العرب 
بنوا  الــدميــوغــرايف،  العامل  تغيري  اجــل  مــن 
12م�شتعمرة حتيط مبدينة القد�س ال�شرقية 
ال�شفة  بــاقــي  عــن  عزلها  اأجـــل  مــن  العربية، 
ال�شفة  جــنــوب  لف�شل  يخططون  الــغــربــيــة، 
اأرا�شي  على  بال�شيطرة  �شمالها  عن  الغربية 
»اخلـــــان الأحــــمــــر«، يــكــر�ــشــون متـــامـــاً ق�شية 
ف�شل جنوب ال�شفة)بيت حلم واخلليل( عن 
�شمالها) من رام اهلل اإىل نابل�س وجنني وطول 
ل  الإجــــراءات  هــذه  بالتايل  وقلقيلية(،  كــرم 
تخ�س  اإمنـــا  فح�شب  الفل�شطينيني  تخ�س 
جميع امل�شلمني يف العامل، هذا مكان مقد�س، 
اإىل جانب  ينتبهوا ويتعاطفوا ويقفوا  اإذا مل 
املخاطر  هــذه  وجــه  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
املــ�ــشــلــمــني؟ فعليه  عــنــد  املــقــد�ــس  هـــو  مـــا  اإذا 
على  واملــلــحــني  املــعــنــني  الفل�شطينيني  نــحــن 
مطالب  لنا  لأن  الإ�ــشــلمــيــة  الــوحــدة  �شعار 
كله  العامل  اأنــحــاء  يف  امل�شلمني  اأ�شقائنا  عند 
مـــن اأجــــل ان يــتــظــافــروا مــعــنــا ويــقــفــوا اإىل 
ال�شتكبار  وجــه  يف  ن�شالنا  ويدعموا  جانبنا 
الــ�ــشــهــيــوين والمــــريــــكــــي وحـــتـــى الـــغـــربـــي، 
فــالــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين قــائــم عــلــى املــ�ــشــاعــدات 
ا�شلحته  جميع  امريكا،  راأ�شها  وعلى  الغربية 
تلقاها من امريكا، يف حرب ال73 بني الكيان 
الــغــا�ــشــب والــــدول الــعــربــيــة وعــنــدمــا اختلت 
العربية،  اجلــيــو�ــس  ل�شالح  الــقــوى  مــوازيــن 
ــاأت امــريــكــا جــ�ــشــر جـــوي وجــ�ــشــر بحري  اأنــ�ــش
لنجدة الكيان ال�شهيوين ومنعه من الزوال. 
فعليه فنحن ندعو العامل الإ�شلمي ان يقفوا 
املوقف اللزم اإىل جانب ال�شعب الفل�شطيني، 
فاإذا جنح الكيان ال�شهيوين يف تهويد القد�س 
حديث  هناك  امل�شلمني؟  لــلأخــوة  يبقى  مــاذا 
للنبي حممد)�س( على اجلميع المتثال به، 

قال ر�شول اهلل )�س(:
ـــقِّ  َ ــِتــي َعــلَــى احلحْ »َل َتــــَزاُل َطــاِئــَفــٌة ِمـــنحْ اأُمَّ
َمنحْ  ُهمحْ  رُّ َي�شُ َل  َقاِهِريَن  ِهمحْ  َلَعُدوِّ َظاِهِريَن 
َواَء َحتَّى َياأحِْتَيُهمحْ  اَبُهمحْ ِمنحْ َلأحْ َخاَلَفُهمحْ اإِلَّ َما اأَ�شَ

 ، ِ َر�ُشوَل اهللَّ َيا  َقاُلوا:  َكــَذِلــَك«.  َوُهــمحْ   ِ ــُر اهللَّ اأَمحْ
ِت  َبيحْ َناِف  َواأَكحْ ِد�ِس  َقحْ املحْ ِت  »ِبَبيحْ َقــاَل:  ؟  ُهمحْ ــَن  َواأَيحْ

ِد�ِس«. َقحْ املحْ
من هنا اعتقد ان �شعار الوحدة الإ�شلمية 
�شعار مهم بني ال�شعوب لأنني اعتقد ان اإعماله 
بـــني النـــظـــمـــة غـــري ممــكــن فــهــنــاك الــعــديــد 
الكيان  مع  التطبيع  يف  جتاهر  الأنظمة  من 
ويحاولون  معه  التحالف  وتوؤيد  ال�شهيوين 
اجلمهورية  وهو  وم�شطنع  وهمي  عدو  خلق 
توحيد  اأجــل  وذلــك من  الإيرانية  الإ�شلمية 

جهودهم �شد حمور املقاومة ككل..

قبل  من  التطبيع  عجلة  اليوم  نرى  �ص: 
كيف  تت�سارع،  العربية  النظمة  بع�ص 

ترون هذا المر؟
الدكتور ناجي:

تتعلق  م�شاألة  هــي  التطبيع  م�شالة  نعم 
بــالأنــظــمــة ولــيــ�ــس بــاجلــمــاهــري، تــعــلــمــون ان 
ديفيد«  »كامب  اتفاقات  اأبرم  امل�شري  النظام 
يف عام 1978واأبرم معاهدة ال�شلح املنفرد مع 
الــعــدو ال�شهيوين عــام 1979ومـــع ذلــك نرى 
ال�شعب  م�شري  يف  الأ�شيل  العربي  ال�شعب 
وامل�شيحيني  الإ�ــشــلمــيــة  بغالبيته  الــعــربــي 
حــتــى، كــلــهــم وقـــفـــوا يف وجـــه الــتــطــبــيــع ومل 
ورغم  م�شر  يف  التطبيع  ويقاومون  يطبعوا 
النظام يف �شبيل ت�شريع وترية  كل حماولت 
التطبيع وتكري�س م�شاألة التطبيع ف�شلوا يف 
ذلك فبعد اأربعة عقود من حماولة التطبيع 

ف�شلوا يف ذلك. هذا فيما يتعلق مب�شر.
يف الأردن اأي�شاً اأبرم اتفاق وادي عربة عام 
1994بني النظام الأردين والكيان ال�شهيوين، 
وهــــذه املــعــاهــدة اأيــ�ــشــاً مل يــكــن اأثـــرهـــا على 
بالتايل  يــاأمــلــون،  كــانــوا  كما  الأردين  ال�شعب 
الأنظمة  بع�س  بها  تقوم  التي  امل�شاعي  هــذه 
الـــعـــربـــيـــة، خــا�ــشــة يف اخلــلــيــج والــ�ــشــعــوديــة 
من  بتحري�س  الــعــلقــات  لتطبيع  حتــديــداً 
الــــوليــــات املــتــحــدة المــريــكــيــة وحتــــت وهــم 
بالف�شل،  �شتبوء  املــزعــوم  الإيـــــراين  اخلــطــر 
علماً اإن فخامة رئي�س اجلمهورية الإ�شلمية 
الــدكــتــور »ح�شن روحـــاين« عر�س  الإيــرانــيــة 
مبادرات حلماية اخلليج، ويف  وتكراراً  مــراراً 
الآونـــــة الأخـــــرية طـــرح مـــبـــادرة كــمــا تعلمون 
تــنــ�ــس عــلــى حتــقــيــق اأمـــــن املــنــطــقــة واأبـــــدى 
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املنطقة  دول  مـــع  لــلــتــعــاون  بــــلده  ا�ــشــتــعــداد 
التي  الأخــطــار  اأمــن اخلليج من كل  لتحقيق 
بــــه، لـــذلـــك فــيــمــكــنــنــا الـــقـــول اأن ما  حتــيــط 
اإيرانياً هو خطر مزعوم  يقولون عنه خطراً 
ول �ــشــحــة لــــه، ومتــــت �ــشــنــاعــتــه مـــن اأجـــل 
حتقيق تقارب بني الكيان ال�شهيوين وبع�س 
هذا  يف  تراجع  هناك  الآن  العربية،  الأنظمة 
العربي  الــوطــن  يف  الأحـــــداث  فبعد  املــحــور، 
ال�شعب  بحق  ال�شهيوين  الكيان  اأعمال  وبعد 
يقدم  التي  الغتيالت  وعمليات  الفل�شطيني 
عليها بحق ال�شعب الفل�شطيني اأ�شبح هنالك 
نوعاً من الوعي �شد حمور الكيان ال�شهيوين 
والوقاحة  اجلـــراأة  بنف�س  يــعــودوا  واأيــ�ــشــاً مل 
نحن  لذلك  التطبيع،  مب�شاألة  املــجــاهــرة  يف 
مطمئنون ان اجلماهري العربية �شوف تف�شل 

هذا امل�شروع باإذن اهلل.

ا�ستهداف  الأخ��رية  بالفرتة  �سهدنا  �ص: 
ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين ل���ق���ادة اجل��ه��اد 
اأق��دم  مل��اذا  ودم�سق،  غ��زة  يف  الإ�سامي 
على  نتانياهو  ومبباركة  الغا�سب  الكيان 
الوقت  هذا  يف  وملاذا  الأعمال،  هذه  مثل 
اأم كانت  اأرادوها  النتائج كما  كانت  وهل 

خارجة عن ح�ساباتهم؟
الدكتور طال:

فل�شطيني  فــ�ــشــيــل  الإ�ـــشـــلمـــي  اجلـــهـــاد 
اأ�شا�شي، مقاوم وله ح�شور ومكانة وحمبوب 
وجماهري  الفل�شطينية  الف�شائل  عموم  من 
فل�شطيني  ف�شيل  لأنــه  الفل�شطيني،  �شعبنا 
وا�شح  يــهــادن  ل  يــ�ــشــاوم  ل  ب�شراحة  اأ�ــشــيــل 
املوقف والروؤيا والربنامج، نحرتمه ونحرتم 
لها ح�شاب  قادته ومقاتليه وهم قوة يح�شب 
يف قطاع غزة، هم الف�شيل الثاين بعد اإخوتنا 
املــقــاتــلــني  اآلف  لــديــهــم  يف حــركــة حــمــا�ــس. 
يف قـــطـــاع غـــــزة، ويـــتـــ�ـــشـــدون دومــــــاً لــلــكــيــان 
ويــوقــعــون  بـــلء ح�شناً  الــ�ــشــهــيــوين، ويــبــلــون 
لأنــهــم  عــديــدة،  خ�شائر  ال�شهيوين  بــالــعــدو 
وو�شائل  الــردع  و�شائل  هلل  واحلمد  ميتلكون 
اإىل  ال�شهيوين  الــعــدو  والــهــجــوم �شد  الــقــوة 
الف�شائل  وبــاقــي  الإخــــوة يف حــمــا�ــس  جــانــب 
اأن  ال�شهيوين  الــعــدو  حـــاول  الفل�شطينية، 
يوهم  اأن  حمـــاوًل  اجلــهــاد،  حــركــة  ي�شتهدف 
حما�س اأنه يريد ا�شتهداف اجلهاد الإ�شلمي 

فقط ولي�س حما�س التنظيم الكرب.
العدو ال�شهيوين اإىل الآن ف�شل يف ت�شكيل 
للمرة  النتخابات  بعد  »اإ�شرائيلية«  حكومة 
الثانية، وهم الآن يف ماأزق، اإما ان ي�شتطيعوا 
تــ�ــشــكــيــل حـــكـــومـــة غــــري مــ�ــشــتــقــرة، بــتــعــاون 
اأبي�س«  واأزرق  »الليكود  الكبريتني  الكتلتني 
ـــواً مـــن بــعــ�ــس وكــلهــمــا اأكـــرث  وكــلهــمــا اأ�ـــش
جــرالت  يقودهم  فالذي  بع�س  من  تطرفاً 
الفل�شطيني  ال�شعب  بدماء  اأيديهم  ملطخة 

ودماء اأمتنا العربية والإ�شلمية.
لــديــهــم اأزمــــــة �ــشــيــا�ــشــيــة خـــانـــقـــة، حـــاول 
من  ويح�شن  اأزمــتــه  مــن  يــهــرب  اأن  نتانياهو 
ت�شكيل  يف  �شواء  بالداخل  لديه  القوة  اأوراق 
الــتــحــ�ــشــري لنــتــخــابــات  اأو حــتــى يف  حــكــومــة 
قـــــادمـــــة، لأنـــــــه مـــ�ـــشـــاألـــة مـــواجـــهـــة الــ�ــشــعــب 
الفل�شطيني يف غزة اإحدى الق�شايا اخللفية 
فيما بينهم اإحدى امل�شائل اجلدالية، تعلمون 
�شابقاً،  ال�شهيوين  احلـــرب  وزيـــر  لــربمــن  ان 
اختلف مع نتانياهوا وحزب الليكود، وان�شحب 
اإىل  اأدى  ممــا  ال�شابقة،  الليكود  حكومة  مــن 
�شببه  او  وحجته  املــا�ــشــي،  ني�شان  انــتــخــابــات 
على  وا�شعاً  كا�شحاً  هجوماً  يريد  اأنــه  املعلن 
غــــزة، نــتــانــيــاهــو بــاملــقــابــل يــــدرك اأن هــجــومــاً 
ي�شمو  ومــا  اأهــدافــه  يحققه  لن  وا�شعاً  كا�شحاً 
هدف  ولي�شت  �شائغة،  لقمة  لي�شت  غزة  اإليه، 
مــــراراً  �ــشــمــد  الفل�شطيني  والــ�ــشــعــب  �ــشــهــل، 
ويف   2009-2008 كحرب   غــــزة،  يف  وتـــكـــراراً 
عــدوان 2012 وعــدوان 2014 وكل العتداءات 
املتكررة، ومل يحقق العدو اأهدافه يف العدوان 
على قطاع غزة، نعم هناك خ�شائر وت�شحيات 
اأبناء �شعبنا، ولكن بالنهاية كان اهلنا يف  من 
الكيان  خمططات  اإف�شال  يف  ينت�شرون  غــزة 
ي�شتغل  اأن  اأراد  نتنياهو  بالتايل  ال�شهيوين. 
اأمر ا�شتهداف القادة، ليح�شن اأوراقه ظناً منه 
بهاء  القائد  با�شتهداف  �شربته  اإذا �شرب  انه 
اأكــرم العجوري يف  اأبو العطا يف غزة والقائد 
ردة  ولكن  �شورته،  حت�شني  ي�شتطيع  دم�شق 
فــعــل املــقــاومــة واحتــــاد الــفــ�ــشــائــل داخـــل غــزة 
�شقطت  الــذي  ال�شواريخ  من  الهائل  والــعــدد 
ونــزول  اأبيب،  تل  املحتلة حتى  الأرا�ــشــي  على 
اأكرث من مليون م�شتوطن للملجئ، وتعطيل 
احلـــيـــاة يف الـــكـــيـــان الــ�ــشــهــيــوين واخلــ�ــشــائــر 
ان  لــنــا  تثبت  اأ�ــشــبــاب  جميعها  عليه  الــعــائــدة 

العدو ف�شل يف الو�شول اإىل ماآربه با�شتهداف 
قادة اجلهاد الإ�شلمي يف غزة ودم�شق ورحم 
الفل�شطيني  الــ�ــشــعــب  الــ�ــشــهــداء.  جــمــيــع  اهلل 
�شعٌب ولد �شعب ولود، فما اإن ا�شت�شهد قائداً 
اأول  األف قائداً، وهذه لي�شت  اإىل وجاء بداله 
مرة ي�شتهدف العدو حركة اجلهاد الإ�شلمي، 
ــابــقــاً قـــائـــد حـــركـــة اجلــهــاد  فــقــد اغـــتـــالـــوا �ــش
الإ�شلمي الأخ العزيز املرحوم الدكتور فتحي 
الأخـــوة يف  ولكل  اأخ حبيب يل  وهــو  ال�شقاقي 
الفل�شطيني،  ولل�شعب  الفل�شطينية  القيادات 
ظناً منه اأنه باغتياله الدكتور فتحي ال�شقاقي 
والـــذي  الإ�ــشــلمــي،  اجلــهــاد  �شتنتهي حــركــة 
الــدكــتــور  ا�شت�شهاد  فبعد  العك�س  هــو  حـــدث 
قوة  ازدادت  اجلــهــاد  حــركــة  ال�شقاقي،  فتحي 
القادة  با�شتهداف  انــه  ظنهم  هكذا  و�شلبة، 
قوية  احلــركــة  احلــركــة،  �شت�شعف  امليدانيني 
بف�شل اهلل باإميانها بعزميتها بتظافر ال�شعب 
حمــور  وكـــل  املــقــاومــة  وفــ�ــشــائــل  الفل�شطيني 

املقاومة اإىل جانبها.

�ص: �سفقة القرن اإىل اأين؟
الرفيق طال ناجي:

�شفقة القرن هو �شعار ملتب�س، وم�شروع 
الرئي�س  عنها  اأعــلــن  ال�شفقة  هــذه  ملتب�س؛ 
الإدارة  �شياق تعزيز مواقفه يف  الأمريكي يف 
الأمـــريـــكـــيـــة، هــــو غــــري مــعــنــي ل بــالــ�ــشــعــب 
معني  هو  املنطقة،  ب�شعوب  ول  الفل�شطيني 
ــاألــة النــتــخــابــيــة  بــحــ�ــشــابــاتــه اخلــا�ــشــة واملــ�ــش
�شبيل  عــلــى  اأقـــــول  الأمـــريـــكـــيـــة،  الإدارة  يف 
باأنه  ترامب،  الرئي�س  اأعلن  بالأم�س  النكتة، 
ويف  المــريــكــيــة  الإدارة  يف  ا�شت�شعفوه  اإذا 
املوؤ�ش�شات المريكية يف الكوجنر�س خا�شة - 
مثل ما تعلمون بداأت الآن اإجراءات عزله يف 
الكوجنر�س الأمريكي - قال اأنا ل يهمني انا 
فاإذا ف�شلت  »اإ�شرائيل«  لدي �شعبية كبرية يف 
رئي�شاً  واأ�ــشــبــح  »اإ�ــشــرائــيــل«  اإىل  �ــشــاأذهــب  هنا 
لـــلـــوزراء هــنــاك. تــخــيــل هـــذه املــهــزلــة رئي�س 
اأقوى دولة يف العامل يريد اأن يذهب وي�شبح 

رئي�س وزراء يف »اإ�شرائيل«!
�شل�شلة  القرن هي  على كل حــال، �شفقة 
مـــن اخلـــطـــوات بــــداأ تــنــفــيــذهــا عــلــى الأر�ــــس 
اأعلن   2017 الأول  كــانــون   6 يف  يعني  فعلياً، 
الــرئــيــ�ــس الأمـــريـــكـــي العـــــــرتاف بــالــقــد�ــس 
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ال�شهيوين  الكيان  من  جــزء  بانها  ال�شرقية 
ال�شرقية والغربية كلها عا�شمة  القد�س  وان 
2018اأعلن  اأيــار  يف  اأي�شاً  ال�شهيوين.  للكيان 
نــقــل الــ�ــشــفــارة الأمــريــكــيــة مــن تــل اأبــيــب اإىل 
الـــقـــد�ـــس، هــــذه الإجــــــــــراءات مـــن اهــــم بــنــود 
ومــعــامل �شفقة الــقــرن، ثــم اأعــلــن يف اإبــريــل 
2018 باأنه قرر وقف م�شاعداته لوكالة غوث 
مليون   365 مببلغ  الفل�شطينيني  اللجئني 
العودة للجئني  ت�شفية حق  اأجل  دولر من 
وحق  القد�س  معي  لحــظــوا  الفل�شطينيني، 
الــــعــــودة وهـــــم اأهــــــم مــطــلــبــني مــــن مــطــالــب 
ذلك  بعد  ثــم  الفل�شطيني،  ال�شعب  وحــقــوق 
اأعلن �شم اجلولن للكيان ال�شهيوين واأي�شاً 
القرن  ف�شفقة  القرن،  �شفقة  من  جزء  هذا 
عربية  اإنها  فح�شب  فل�شطينية  فقط   لي�شت 
اجلمهورية  ت�شمل  انــهــا  واأعــتــقــد  واإقــلــيــمــيــة 
المريكي  املخطط  يف  الإيرانية  الإ�شلمية 
الـــ�ـــشـــهـــيـــوين، ثــــم اأعــــلــــن وقـــــف مــ�ــشــاعــداتــه 
مليون   360 يقدم  هو  الفل�شطينية،  لل�شلطة 
اأعــلــن  ايــ�ــشــاً  الفل�شطينية  لل�شلطة  دولر 
وقــفــهــا، اأعـــلـــن وقــــف مــ�ــشــاعــداتــه لــلــمــ�ــشــايف 
 25 بقيمة  القد�س  يف  الفل�شطينية  اخلا�شة 
مليون دولر يعني حتى امل�شايف اخلا�شة التي 
الفل�شطينيني  للمواطنني  امل�شاعدات  تقدم 
مل ت�شلم منه، اإ�شافة اإىل هذا �شربت مواقف 
تل  الأمريكي يف  ال�شفري  قبل  عرب عنها من 
من  �شهيوين  وهــو  فريدمان«  »ديفيد  اأبيب 
امريكا  بان  اأمريكي،  يهودي  ال�شهاينة  عتاة 
ان�شحاب  عــدم  لإمكانية  القبول  بعني  تنظر 
غــور  الأردن،  غـــور  منطقة  مــن  »اإ�ــشــرائــيــل« 
كيلو   1000 م�شاحتها  منطقة  هــي  الأردن 
ال�شفة  كل  الغربية،  ال�شفة  من  مربع  مرت 
اأكرث  نتحدث عن  يعني   5860 عبارة  الغربية 
كيلو   80 الغربية  ال�شفة  م�شاحة  خم�س  من 
الأرا�ــشــي  هــذه  كيلو،   20 بعمق  بعر�س  طــول 
ال�شهيوين  لــلــكــيــان  يــ�ــشــمــوهــا  اأن  يـــريـــدون 
وهذا جزء من احلملة النتخابية والربنامج 
النــتــخــابــي لــنــتــانــيــاهــو واأيــ�ــشــاً لــقــادة حــزب 
اعلنوا  الخـــرية،  النتخابات  يف  ابي�س  اأزرق 
ال�شهيونية  امل�شتعمرات  �شم  يريدون  بانهم 
يف الــ�ــشــفــة الـــغـــربـــيـــة لــلــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين 
م�شتوطن  األـــف   800 ي�شكنها  250م�شتعمرة 
الرا�شي  تلك  الغربية  ال�شفة  يف  �شهيوين 

وح�شب  »او�شلو«  لتفاقية  ووفقاً  تعترب  التي 
»كامب ديفيد« تعترب اأرا�س فل�شطينية.

ـــقـــول كــــل فــلــ�ــشــطــني لـــنـــا ولــكــن  نـــحـــن ن
حــتــى وفــقــاً لــهــذه التــفــاقــيــات تعترب اأرا�ـــس 
فل�شطينية، اأي�شاً اأعلن »ديفيد فريدمان« ان 
اأمريكا ميكن ان توافق على �شم امل�شتعمرات 
لــلــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين فــــمــــاذا بـــقـــي لــلــ�ــشــعــب 
 %25 عــن  يــتــحــدث  مــن  هــنــاك  الفل�شطيني؟ 
مليون   3 عليها  ليقيم  الغربية  ال�شفة  مــن 
فــلــ�ــشــطــيــنــي يــعــيــ�ــشــون يف الــ�ــشــفــة الــغــربــيــة 
تــخــيــلــوا هــــذا. بــالــتــايل هــم يــنــفــذون �شفقة 
الـــقـــرن عــلــى الأر�ــــــس خــطــوة خـــطـــوة، ولــكــن 
بالإجمال اإذا كانوا يريدون من �شفقة القرن 
ويقبل  الفل�شطينية  الأرا�ـــشـــي  يبتلعوا  ان 
ال�شعب الفل�شطيني ويقبل العرب بهذا الأمر 
المـــر.  هـــذا  م�شتحيل حمـــال  الأمـــــر  فــهــذا 
الفل�شطينيون �شيقاومون �شفقة القرن واإىل 
وخا�شة  وامل�شلمني  الــعــرب  الأ�ــشــقــاء  جانبنا 

اأ�شقائنا يف حمور املقاومة اإن �شاء اهلل.

ظل  يف  املقاومة  حمور  ت��رون  كيف  �ص: 
ات�ساع رقعته اجلغرافية وال�سيا�سية؟ 

الدكتور طال ناجي:
حمــور املــقــاومــة حمــور قــوي ومتما�شك 
تعلمون  كما  هلل،  احلــمــد  انــتــ�ــشــارات  ويحقق 
حمور املقاومة تقوده اجلمهورية الإ�شلمية 
اإيــران، وعلى راأ�شها �شماحة الإمام القائد  يف 
جميعاً  نــظــرنــا  يف  ظــلــه،  دام  خــامــنــئــي  عــلــي 
�ــشــمــاحــة الإمــــــام الــقــائــد عــلــي خــامــنــئــي هو 
توفره اجلمهورية  املقاومة، مبا  قائد حمور 
الإ�ـــشـــلمـــيـــة مـــن اإمـــكـــانـــات ودعـــــم �ــشــيــا�ــشــي 
وعـــ�ـــشـــكـــري ومــــــايل لـــكـــل حمـــــور املـــقـــاومـــة، 
الإيــرانــيــة  الإ�شلمية  اجلمهورية  وبــالــتــايل 
والكيان  للأعداء)اأمريكا  اأ�شا�شي  هدف  هي 
يف  املــنــطــقــة(.  يف  حلفائهم  وكــل  ال�شهيوين 
العراق هناك جناحات حققها حمور املقاومة 
عرب اأ�شقائنا يف احل�شد ال�شعبي العراقي وكل 
والآن يحاولون  املقاومني  الوطنيني  اأ�شقائنا 
الــعــراق  يف  الــو�ــشــع  وخلخلة  عليهم  الــتــاآمــر 
ولكن اإن �شاء اهلل �شريتد كيدهم اإىل نحرهم 
منت�شراً  ال�شقيق  العراقي  ال�شعب  و�شيخرج 
من هذه املحنة، يف �شوريا اأي�شاً اليوم الإخوة 
يف �شوريا حققوا انت�شارات عديدة وبدعم من 

حمور املقاومة، ومت حترير اأكرث من 80%من 
قادمة،  البقية  �شاء  واإن  ال�شورية،  الرا�ــشــي 
الـــيـــوم دخـــل اجلــيــ�ــس الــعــربــي الــ�ــشــوري اإىل 
بني  هــذا  كــل  �شوريا  �شمال  اجلــزيــرة  منطقة 
ع�شية و�شحاها حيث كانت تلك املناطق حتت 
ع�شية  وبــني  امريكي،  وبدعم  الكرد  �شيطرة 
و�شحاها اأ�شبحت تلك الرا�شي حتت �شيطرة 
اجلــيــ�ــس  والآن  الـــ�ـــشـــوري،  الــعــربــي  اجلــيــ�ــس 
العربي ال�شوري على احلدود الرتكية، وبقي 
منطقة اإدلب، واإن �شاء اهلل يف الأيام القادمة 
�شيتم ا�شتعادتها وذلك بف�شل �شلبة اجلي�س 
العربي  ال�شعب  و�ــشــلبــة  الــ�ــشــوري  الــعــربــي 

ال�شوري ودعم حمور املقاومة.
حــزب اهلل حمــل فخرنا  اأيــ�ــشــاً  لبنان  يف 
واعــــتــــزازنــــا، نــحــن نــعــتــز ونــفــخــر بــ�ــشــمــاحــة 
نحن  اهلل،  وبــحــزب  اهلل  ن�شر  ح�شن  ال�شيد 
جاءتنا  هدية  اهلل  حــزب  نعترب  �شراحة  كلنا 
�شوكة يف حلق  لي�س  ال�شماء، فحزب اهلل  من 
العدو اإمنا خنجر يف خا�شرتهم. فحزب اهلل 
ال�شهيوين عام 2000  العدو  اأزل  واحلمد هلل 
�ــشــخــرة �شلبة  هــو  والآن  عـــــام2006  اأزلــــه يف 
�شتتحطم عليها كل املخططات التي ت�شتهدف 
لبنان واملنطقة وقد راأيتم دوره يف الدفاع عن 

ال�شقاء يف �شوريا ودوره الفعال هناك.
واملقاومة الفل�شطينية هي جزء من هذا 
املحور هذه املقاومة البطلة ال�شامدة يف غزة، 
بــطــولت  الــغــربــيــة هــنــاك  واأيــ�ــشــاً يف ال�شفة 
التعبري  ميكننا  ل  رمبــا  الغربية،  ال�شفة  يف 
عــنــهــا ب�شكل جــمــاعــي ولــكــن هــنــاك بــطــولت 
الــغــربــيــة نعتز  الــ�ــشــفــة  فـــرديـــة عـــديـــدة يف 
البطال   من  العديد  بها،  راأ�شنا  ونرفع  بها 
واأحمد  ليلى  اأبــو  عمر  كاأمثال  و�شباباً  بناتاً 
اجلــعــربي وجمــمــوعــة كــبــرية مــن املنا�شلني 
الــذيــن رفــعــوا راأ�ــشــنــا بــبــطــولت فــرديــة حيث 
او حجراً  ب�شكني مطبخ  املحتل  واجهوا  انهم 
او قــنــبــلــة مـــولـــوتـــوف، ولـــو اأعـــطـــي اأهــلــنــا يف 
ال�شفة الغربية املجال للنطلق كما هو يف 
ال�شفة  وتعم  عارمة  البطولت  لوجدت  غزة 
بهذا  المـــل  نفقد  ل  اهلل  �ــشــاء  واإن  الــغــربــيــة 
كــل مــكــان هــذا  الــعــظــيــم و�شعبنا يف  الــ�ــشــعــب 
املقاومة  هــو جــزء مــن حمــور  الـــذي  ال�شعب 

تعتز به ويعتز به كل حمور املقاومة.
2019/11/15
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التقى وفد من اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني القيادة 
العامة برئا�شة الدكتور طلل ناجي المني العام امل�شاعد  
مع  رجــا،  انــور  الرفيق  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  وم�شاركة 
اأم�س،  نائب وزير اخلارجية الرو�شي ميخائيل بوغدانوف يف دم�شق 
الطرفان  واتفق  الفل�شطيني،،   الداخلي  الو�شع  مناق�شة  مت   حيث 
على اهمية اتخاذ الجراءات العملية لوقف حالة النق�شام والنهيار 
الداخلي الفل�شطيني الذي بات ي�شتوجب مناق�شات معمقة لو�شع حد 
لتلك احلالة التي متثل خطرا كبريا على الق�شية الفل�شطينية وتفتح 

املجال امام حتديات �شفقة القرن.
القت�شادية  احلــرب  لأهـــداف  الطرفان  تطرق  اخــر،  جانب  مــن 
الرهابية التي تتعر�س لها �شورية على خلفية ال�شتهداف المريكي 
امل�شتمر �شد الدولة ال�شورية و�شعبها بعد النت�شارات امليدانية التي 
ذات  يف  ولبنان  الــعــراق  يف  يجري  مــا  الطرفان  ناق�س  كما   ، حتققت 

الزاوية عرب ا�شتغلل احلراك ال�شعبي املحق يف معظم جوانبه.
2019/12/16

اأعلن م�شوؤول اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني 
القيادة العامة يف قطاع غزة د. لوؤي القريوتي اأن 
»اجلبهة مل تت�شاور يف مو�شوع اإن�شاء امل�شت�شفى 
الإدارة  مع  تعاطي  اأي  بــاأن  وا�شح  موقف  ولدينا  المريكي، 
المريكية اأو اأي �شيء تقدمة هذه الدارة، لن يكون مل�شلحة 

�شعبنا الفل�شطيني«.
الدارة  اأن  نعلم  »نحن  ت�شريحه:  القريوتي يف  واأ�شاف 
بالتايل  ال�شهيوين،  الكيان  تخدم  باأجندة  تعمل  المريكية 
�شيكون  المريكية  الإدارة  هــذه  طــريــق  عــن  يــاأتــي  �ــشــيء  اأي 
�شعبنا  وبحاجة  ان�شاين  بطابع  كانت  واإن  خبيثة  اأهــداف  له 
الفل�شطيني لها، لكن هذا امل�شت�شفى يحمل علمات ا�شتفهام 

كبرية«.
واأكـــــد: »نــحــن مل نــكــن جــــزءاً مــن تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة، 
من  وموقفنا  التفاهمات،  هــذه  حقيقة  على  مطلعني  وغــري 
الحتلل هو ال�شتباك الدائم معه واإذا خفتت اإحدى و�شائل 
هذا  و  اآخــر  على  ل�شكل  وتقدمي  ا�شتخدام  فهناك  ال�شتباك 
يخ�شع لتقييم ف�شائل املقاومة، اأما اأن يتم التوافق واعطاء 
الحتلل هدنة ملدد زمنية فهذا مرفو�س لدينا يف اجلبهة 

ال�شعبية - القيادة العامة. 
واأو�ـــشـــح الــقــريــوتــي: »الــكــل يــعــرف تــاريــخ هـــذا امل�شفى 
وهـــنـــاك تــخــوفــات كـــبـــرية مـــنـــه، وهـــــذا املــ�ــشــفــى كــــان يــخــدم 
الرهابيني يف �شورية الذين كانوا ي�شتهدفوا �شورية خدمة 
للحتلل ال�شهيوين، معتربا اأن الإدارة المريكية تاأتي من 
بعملية  تقوم  ثم  ومــن  لها،  بحاجة  وجتعلك  ان�شاين  جانب 
المريكية  الإدارة  مع  التعاطي  عملية  من  حمذرا  البتزاز، 
فهم ي�شنون حرب على ق�شيتنا ويجب مواجهتها ل التوا�شل 

و التحاور معها.

وفد من اجلبهة ال�سعبية القيادة العامة 
يلتقي نائب وزير اخلارجية الرو�سي 
بوغدانوف يف دم�سق و يبحث الو�سع 

الداخلي الفل�سطيني

 اجلبهة ال�سعبية - القيادة العامة
حتذر من اأهداف وا�سنطن

يف قطاع غزة
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وفـــــــد مــــــن قــــيــــادة 
اجلـــبـــهـــة بــرئــا�ــشــة 
الـــرفـــيـــق الــدكــتــور 
طـــــلل نـــاجـــي الأمـــــــني الـــعـــام 
الرفيقني  وبح�شور  امل�شاعد، 
اأنـــــــور رجـــــا ورامـــــــز مــ�ــشــطــفــى 
عـــ�ـــشـــوي املـــكـــتـــب الــ�ــشــيــا�ــشــي ، 
ال�شيوعي  احلـــزب  قــيــادة  يـــزور 
الــــ�ــــشــــوري املــــــوحــــــد، مـــقـــدمـــاً 
اأعمال  جناح  مبنا�شبة  التهاين 

املوؤمتر الثالث ع�شر للحزب.
2019/12/22

وفد من قيادة اجلبهة يزور قيادة احلزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد

نـــظـــمـــت احلـــمـــلـــة الــعــاملــيــة 
فــلــ�ــشــطــني  اىل  لـــــلـــــعـــــودة 
ـــديـــة  ـــل ـــــعـــــاون مـــــــع ب ـــــت ـــــال ب
الــــغــــبــــريي يف بـــــــريوت يــــــوم الربــــعــــاء 
2019/12/25 لقاءاً ت�شامنياً مع الرمز 
الــوطــنــي املـــقـــاوم �ــشــيــادة املـــطـــران عطا 
تقدمة  اجلبهة  وفــد  مب�شاركة  حنا  اهلل 
املكتب  كــفــاح غـــازي ع�شو  اأبـــو  الــرفــيــق 
لتحرير  ال�شعبية  للجبهة  ال�شيا�شي 
ومــ�ــشــوؤولــهــا  الــعــامــة  الــقــيــادة  فل�شطني 
قيادة  عــن  ممثلني  وبح�شور  لبنان  يف 
الف�شائل الفل�شطينية وفعاليات �شعبية 

و�شيا�شية .
حمـــاولـــة  املــجــتــمــعــون  اأدان  وقـــــد   
املطران  اغتيال  الإ�شرائيلي  الحتلل 

عطا اهلل حنا رئي�س اأ�شاقفة �شب�شطية للروم الأرثوذك�س وا�شفني 
اإياها باأنها ”حماولة اآثمة وجبانة“. واأعربوا  يف بيان لهم عن 
قومية  �شخ�شية  مــن  للنيل  الإرهــابــي  العمل  لهذا  ا�شتنكارهم 
عرف عنها الوقوف ب�شلبة يف مواجهة التهويد وتاأييد مقاومة 
الحتلل ب�شجاعة وثبات يف وقت تتكالب فيه الأنظمة الرجعية 
عــلــى الــتــطــبــيــع مـــع املــحــتــل الــغــا�ــشــب لــلــمــقــد�ــشــات الإ�ــشــلمــيــة 

لقاء ت�سامني يف بريوت مع املطران عطا اهلل حنا
بعد تعر�سه ملحاولة اغتيال �سهيونية

وامل�شيحية.
وكان املطران حنا اأعلن يف موؤمتر �شحفي باأحد م�شت�شفيات 
جرى  كيميائية  مواد  ا�شتن�شاقه  بعد  للت�شمم  تعر�س  اأنه  عمان 
ر�شها داخل بطريركية الروم الرثوذك�س مبدينة القد�س املحتلة 
موؤكدا اأن كل املوؤ�شرات تدل على اأن الحتلل الإ�شرائيلي يقف 

وراء احلادثة.

،،
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جمرد  لي�س  مــقــاوم  فل�شطيني  لف�شيل  احتفال  كــل 
بالنهج  والتزاما  تاأكيدا  يجيئ  انه  بل  فقط  احتفال 
املقاوم �شد العدو ال�شهيوين وا�شتمرارية ال�شري على 
خطى ال�شهداء الذين ارحتلوا فداء لفل�شطني.. هي املقاومة بكل 
اأ�شكالها و�شنوفها وان اختلفت الت�شميات فاجلميع ي�شكل الطلقة 

املقاومة �شد العدو ال�شهيوين 
ال�شمال  النتفا�شة منطقة  املنا�شبة دعت حركة فتح  وبهذه 
ايقاد �شعلة  الأخ جلل وهبة اىل  واأمني �شرها  وبا�شم م�شوؤولها 
الفل�شطينية  الــفــ�ــشــائــل  مــنــدوبــي  مبــ�ــشــاركــة  ال55  انــطــلقــتــهــا 
وقد  الــبــداوي  خميم  يف  الأهــلــيــة  واملنظمات  ال�شعبية  والــلــجــان 
اأبو  بال�شمال احلاج  العامة بوفد مثله م�شوؤولها  القيادة  �شاركت 
عدنان عوده ع�شو اللجنة املركزية اىل جانب عدد من الرفاق يف 

قيادة املنطقة واملحلية.
فيها  بـــارك  كلمة  وهــبــة  جـــلل  الأخ  األــقــى  املنا�شبة  وبــهــذه 
الــذكــرى وا�ــشــتــعــر�ــس مــ�ــشــرية احلــركــة كــمــا حتـــدث عــن جممل 
من  الفل�شطينية  الق�شية  بها  متــر  الــتــي  ال�شيا�شية  الأو�ـــشـــاع 

حلقات التاآمر عليها بهدف ت�شفيتها..
والتم�شك  امل�شلح  الكفاح  التم�شك بخيار  ودعا يف كلمته اىل 
بالبندقية  والتم�شك  النق�شامات  وانهاء  الفل�شطينية  بالوحدة 

كخيار للتحرير والعودة.
2019/12/29

فتح النتفا�سة
حتتفل بذكرى انطالقتها ال ٥٥

يف  الــرفــاق  دعــوة  العامة  الــقــيــادة  ال�شعبية  اجلبهة  لّبت 
اجلبهة ال�شعبية يف احياء ذكرى انطلقتها ال52 �شمن 
وفد تراأ�شه احلاج ابو عدنان عودة ع�شو اللجنة املركزية 
يف اجلبهة القيادة العامة م�شوؤول منطقة ال�شمال والرفاق ابو فادي 
رحال وابو�شليم موعد من قيادتي املنطقة واملحلية مب�شاركة ممثلني 
البداوي وو�شع  الفل�شطينية وح�شد �شعبي من خميم  الف�شائل  عن 

اكليل من الغار على ا�شرحة ال�شهداء.
واقيم حفل ا�شتقبال األقى فيه الخ ابو جابر ع�شو املكتب ال�شيا�شي 
م�شوؤول القليم يف ال�شمال كلمة حيا يف م�شتهلها احل�شور ونوه اىل 
يف  يـــدور  ان  ميكن  مــا  فيها  كا�شفا  املنا�شبة  بــهــذه  الحــتــفــال  اهمية 
الذهان وما يعلو من نداءات ال�شرى داخل �شجون العدو ال�شهيوين.
حمور  و  املــقــاوم  ال�شعب  هو  اليوم  امل�شتهدف  اأن  كلمته  يف  وحــدد 
املقاومة والق�شية الفل�شطينية واجناح �شفقة القرن وتعميمها داخل 
اىل �شرورة  ودعــا  المــر  اىل خطورة هذا  وا�شار  الفل�شطيني  ال�شف 
عمل مراجعة نقدية للم�شرية الن�شالية وطالب ابو جابر بر�شم روؤية 

جديدة تقوم على امل�شاحلة والنقد ال�شفاف لكل املواقف.
وعمل  والنتخابات  الكل  من  اكــرب  الفل�شطينية  الق�شية  ان  وختم: 
جمل�س وطــنــي خـــارج حـــدود الــوطــن وفـــق ا�ــشــ�ــس دميــقــراطــيــة واكــد 
البيت  ترتيب  بهدف  املكا�شفة  �شيا�شة  واتباع  للتوطني  �شعبنا  رف�س 

الفل�شطيني تكون الوحدة الفل�شطينية اأ�شا�س اي عمل.
2019/12/11

القيادة العامة
ت�سارك ذكرى انطالقة ال�سعبية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�شعبيه  وجلـــان  ف�شائل  مــن  الــبــارد  نهر  خميم  مرجعيات  تــداعــت   -
واأئمة م�شاجد وجمتمع مدين وحراكات �شعبيه لإجتماع يوم الثلثاء 
فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  مكتب  يف   2019/12/17 املوافق 

القيادة العامة يف خميم نهر البارد.
 وجرت مناق�شة وبحث تداعيات الزمة القت�شادية يف لبنان والتي 
يح�شل  مبا  متاأثرون  عمالنا  اأن  وحيث  خميمنا  على  �شلبا  اإنعك�شت 
العمال  على  �شلبا  اثــرت  التي  البطالة  ب�شبب  و  ال�شقيق.  لبنان  يف 

املياومني يف املخيم.
وخل�س املجتمعون اىل التايل:

لبنان  يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف  الــطــوارئ  حــالــة  اإعـــلن   -1
عموما وخميم نهر البارد خ�شو�شا، واإعتبارها مناطق منكوبة.

املوؤ�ش�شة  األأوىل تقع على عاتق الأونــروا  امل�شوؤولية  2- اعتبار ان 
يف  الفل�شطينيني  الــلجــئــني  وت�شغيل  بــاإغــاثــة  تعنى  الــتــي  الــدولــيــة 

فل�شطني املحتلة وال�شتات منذ ان اأ�ش�شت لهذا ال�شاأن.
ال�شيا�شية  والــقــيــادة  الفل�شطينية  املــرجــعــيــات  جميع  نــدعــو   -3

والــديــنــيــة اىل حتــمــل مــ�ــشــوؤولــيــاتــهــم يف اإغــاثــة ومــ�ــشــاعــدة اأهــلــنــا يف 
املخيمات.

4- ندعو جميع ابناء �شعبنا الفل�شطيني بكافة اأطيافه وطبقاته 
والتعا�شد فيما  والتكافل  والرتاحم  التلحم  اأغنياء وجتار اىل  من 

بينهم واأن يج�شدوا عمل وفعل معاين الأخوة والرحمة.
5- قرر املجتمعون ت�شكيل جلنة م�شغره ملتابعة عقد ور�شة عمل 
مو�شعه ت�شمل جميع مكونات املجتمع الفل�شطيني والهيئات النا�شطة 

يف العمل الإغاثي.
6- ندعو ابناء �شعبنا الفل�شطيني يف بلد الإغرتاب اىل الإلتفات 

والإهتمام لأبناء �شعبنا يف املخيمات.
7- نــدعــو املــوؤ�ــشــ�ــشــات الإعـــلمـــيـــة واملــنــابــر ومـــواقـــع الــتــوا�ــشــل 
الجتماعي اىل ت�شليط ال�شوء واإظهار معاناة ابناء �شعبنا يف خميم 

نهر البارد وحثهم على تقدمي امل�شاعدات.
واحلركات  املــدين  واملجتمع  امل�شاجد  واأئــمــة  الفل�شطينية  الف�شائل 

ال�شعبية يف خميم نهر البارد.
2019/12/17

اجتماع للف�سائل الفل�سطينية وموؤ�س�سات مدنية يف خميم البارد 

العالن عن حالة الطوارئ يف كل املخيمات ب�سبب تردي الو�ساع القت�سادية
الف�سائل  �سم  اج��ت��م��اع   12-17 ال��ث��اث��اء  ي��وم  عقد 
الفل�سطينية واأئمة امل�ساجد وممثلني عن املجتمع املدين 
اجلبهة  مثل  وق��د  ال��ب��ارد  خميم  يف  ال�سعبي  واحل���راك 
ال�سعبية - القيادة العامة م�سوؤول منطقة ال�سمال احلاج ابو عدنان 
الو�سع  وانعكا�سات  القت�سادية  الو�ساع  اليه  اآلت  ما  لبحث  عودة 
على فل�سطينيي املخيمات يف لبنان جراء ما يح�سل من غليان �سعبي 
والفل�سطينيني  عموما  اجلميع  على  ال�سلبية  وتطوراتها  لبنان  يف 
الجتماع  عن  �سدر  وقد  امل�سالح  وتعطل  للعمل  وقف  من  خ�سو�سا 

البيان التايل:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
َ َرَمى( َت ولكن اهللَّ َت اإِذحْ َرَميحْ )َوَما َرَميحْ

بفر�س  للعدو  ن�شمح  ولــن  بــالــدم  والـــدم  بالق�شف  الق�شف 
معادلت جديدة.

بحمد اهلل وتوفيقه متكن جماهدينا من دك مغت�شبة نتيفوت 
وخم�شة  الثالثة  ال�شاعة  متــام  يف   3 جهاد  طــراز  مــن  ب�شاروخني 
دقائق ع�شر اليوم و اإذ نعطي كافة جماهدينا العاملة يف امليدان 
ال�شوء الأخ�شر لتو�شيع الرد على جرائم ال�شهاينة جتاه �شعبنا 

ونحذر العدو من التمادي يف جرائمه جتاه �شعبنا ال�شابر.
اإن املقاومة اإذ تدير معركتها مع العدو ال�شهيوين مبا متليه 
لن  فاإنها  والقتدار،  القوة  واقع  الفل�شطيني من  �شعبنا  م�شلحة 
اأبناء  دمــاء  با�شتباحة  جــديــدٍة  مــعــادلٍت  يفر�س  اأن  للعدو  ت�شمح 
�شعبنا وحتذره من التمادي وال�شتمرار يف ا�شتهداف اأهلنا و�شعبنا، 
و�شتكون كل اخليارات مفتوحة لدى املقاومة فالق�شف بالق�شف 

والدم بالدم و�شنتم�شك بهذه املعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.
واإنها لثورة حتى حترير الأر�ص والن�سان 

كتائب ال�سهيد جهاد جربيل
2019/11/13 م

بيان عسكري
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ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  غــازي  كفاح  ابــو  الرفيق  برعاية 
الــعــامــة  الــقــيــادة  فل�شطني  لــتــحــريــر  الــ�ــشــعــبــيــة  للجبهة 
م�شوؤول ال�شاحة اللبنانية اأقامت منظمة املراأة التقدمية 
الفل�شطينية منطقة بريوت احتفال مبنا�شبة ذكرى تاأ�شي�س منظمة 
املراأة التقدمية الفل�شطينية، واألقى الرفيق كلمة اأّكد خللها عن دور 
املراأة يف ال�شراع �شد العدو ال�شهيوين وكيف انها تواجه ب�شمودها 
الة الغطر�شة ال�شهيونية منذ الحتلل وحّيا م�شاركتها يف م�شريات 

العودة ودورها امل�شّرف يف الن�شال الوطني الفل�شطيني.
ال�شيا�شي على  الــو�ــشــع  كــفــاح اىل  اأبـــو  الــرفــيــق  تــطــرق  بعد ذلــك 
ال�شعيد الفل�شطيني، وكانت الرفيقة اأم بلل م�شوؤولة منظمة املراأة 
مبنجزاتها  واأ�ـــشـــادت  املنظمة  تاأ�شي�س  ذكـــرى  منا�شبة  عــن  حتــدثــت 

ودورها الن�شايل والرافد للق�شية الفل�شطينية.
2019/ 12 / 8

ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  رامـــز  عــمــاد  اأبـــو  الرفيق  قــام 
العامة  القيادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة 
ومنطقة جرمانا  ال�شوري  القليم  قيادة  والرفاق يف 
بزيارة اىل متحف الأخ اأبو علي جابر املهتم بالرتاث الفل�شطيني 
واطلع  جرمانا  منطقة  يف  متحفه  يف  وذلــك  وحمايته  ال�شامل 
الفل�شطينية  ال�شعبية  الــرتاثــيــة  ومعرو�شاته  حمتوياته  على 
اأهمية املحافظة  اأبو علي جابر على  واأّكــد خلل اللقاء بالباحث 
عــلــى الـــــرتاث واملـــــــوروث الــ�ــشــعــبــي الــفــلــ�ــشــطــيــنــي مـــن حمــــاولت 
وف�شح  دح�س  اىل  ومنّوهاَ  وتــزويــره  �شرقته  ال�شهيوين  العدو 
�شبيل  يف  يبذله  ما  على  �شكره  وقــدم  ال�شهيونية  الــروايــة  زيــف 
ذلـــك مــعــتــرباَ ان املــحــافــظــة عــلــى الــــرتاث هــو جـــزء مــن املعركة 
الــروايــة  تكري�س  اأجـــل  مــن  الفل�شطيني  �شعبنا  يخو�شها  الــتــي 
الفل�شطينية يف دح�س وف�شح املمار�شات ال�شهيونية بحق الب�شر 
اأبو علي الرفاق على مبادرتهم وقّدم  واحلجر ، بدوره �شكر الأخ 

هدايا تذكارية فل�شطينية عربون حمبة وتقدير .
2019/ 12/ 6

الرفيق اأبو كفاح غازي:

املراأة الفل�سطينية اأّدت دورا م�سرفا
يف حركة ال�سراع �سد العدو ال�سهيوين

الرفيق اأبو عماد رامز
يف متحف الرتاث الفل�سطيني

بيان عسكري

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
َ َرَمى( َت ولكن اهللَّ َت اإِذحْ َرَميحْ )َوَما َرَميحْ

الق�سف بالق�سف والدم بالدم
ولن ن�سمح للعدو بفر�ص معادلت جديدة .

بحمد اهلل وتوفيقه متكن جماهدينا من كتائب ال�شهيد جهاد 
عيار  ال�شواريخ  بعدد من  �شوفا  ا�شناد  موقع  ق�شف  جربيل من 

107ملم.
واننا نعاهد جماهري �شعبنا الفل�شطيني يف الداخل وال�شتات 
كل  و�شتكون  والن�شر.  التحرير  حتى  املقاومة  موا�شلة  على 
والــدم  بالق�شف  فالق�شف  املــقــاومــة  لــدى  مفتوحة  اخلــيــارات 

بالدم و�شنتم�شك بهذه املعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.
واإنها لثورة حتى حترير الأر�ص والن�سان  

كتائب ال�سهيد جهاد جربيل 
        الإعام احلربي

2019/11/13 م.  



العدد رقم )2477( كانون الثاين - �شباط 2020م/ »جمادى الأول - جمادى الثاين« 1441 هـ

16  إلى األمام

اقـــامـــت قـــيـــادة مــنــظــمــة املـــــــراأة الــتــقــدمــيــة 
الفل�شطينية يف منطقة اللذقية ومبنا�شبة 
فــعــالــيــة  املــنــظــمــة  لــــــولدة  ال33  الــــذكــــرى 
م�شوؤولة  فــرا�ــس  ام  للرفيقة  �شيا�شية  نـــدوة  ت�شمنت 
منظمة املراأة باللذقية حتدثت فيها عن مهام منظمة 
املـــــراأة الــتــقــدمــيــة الــنــ�ــشــالــيــة عــلــى الــ�ــشــعــيــد الــوطــنــي 

والجتماعي والرتبوي واملهني وال�شيا�شي. 
�شامل  فل�شطيني  طبق  تقدمي  الإحتفال  وت�شمن 
ومتنوع قام اأعّدته وقدمته  الرفيقات يف منظمة املراأة 

التقدمية الفل�شطينية 
وبــعــثــت الــرفــيــقــات بــربقــيــة للرفيق الأمــــني الــعــام   
احــمــد جــربيــل اأكـــــدن فــيــهــا  عــلــى الــثــوابــت الــوطــنــيــة 
حتى  ا�ــشــكــالــه  بــكــافــة  الــنــ�ــشــال  ومــتــابــعــة  الفل�شطينية 
احقاق حقوقنا يف العودة وتقريرامل�شري واقامة الدولة 
الفل�شطيني  الوطني  الــرتاب  كامل  على  الفل�شطينية 

وعا�شمتها القد�س ال�شريف.
2019/11/8

فعاليات ملنظمة املراأة التقدمية 
الفل�سطينية يف منطقة الالذقية

ال�شيوعي  احلــزب  يف  رفاقهم  ي�شاركون  اللذقية  منطقة  قيادة  يف  الرفاق 
اأقامها احلزب يف مقره مبنا�شبة الذكرى ال95  التي  الفعالية  ال�شوري يف 
الفل�شطينية  الثورة  ف�شائل  �شر  امناء  والرفاق  الأخــوة  بح�شور  لتاأ�شي�شه 
وممثلي اأحزاب اجلبهة الوطنية التقدمية وقيادة وكوادر واع�شاء وان�شار 

احلزب باللذقية 
للجبهة  اللذقية  احمد زهران معاون م�شوؤول منطقة  الرفيق  واألقى 
كلمة ف�شائل الثورة الفل�شطينية  ناقًل فيها تهنئة  وحتيات الأمني العام 
للجبهة  ال�شيا�شي  واملكتب  ناجي  طــلل  والــرفــيــق  جربيل  اأحــمــد  الرفيق 
�شورية  اأجنزتها  التي  الكبرية   بالنت�شارات  واأ�شاد  تاأ�شي�س احلزب  بذكرى 
والــتــي تــعــزز �ــشــمــود ونــ�ــشــال �شعبنا وتــفــتــح اأمــامــه اآفــــاق  تــوحــيــد طــاقــات 
الوطني  العمل  وقــوى  ف�شائل  وتوحيد   تفعيل  واعــادة  الفل�شطيني  �شعبنا 
واقامة  امل�شري  وتقرير  العودة  الثابتة يف  الفل�شطيني مبا يحفظ حقوقنا 
بعا�شمتها  الفل�شطيني  الوطني  الــرتاب  كامل  على  الفل�شطينية  الــدولــة 
 القد�س ال�شريف ومن البحر اإىل النهر ومن راأ�س الناقورة اىل ام الر�شرا�س .

واألقيت يف املهرجان كلمات  قدمتها رفيقات من احلزب  واجلبهة الوطنية 
التقدمية واللجنة املنطقية للحزب ال�شيوعي ال�شوري.

2019/11/13

 قيادة منطقة الالذقية ت�سارك يف الفعالية
التي اأقامها احلزب ال�سيوعي ال�سوري
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بيان �سحفي حول العدوان ال�سهيوين 
الذي ا�ستهدف دم�سق وغزة وقياديني من 

حركة اجلهاد يف فل�سطني

العدوان ال�سهيوين على دم�سق وغزة 
�سيزيد من قوة وتالحم حمور املقاومة

يظن العدو ال�سهيوين اأنه 
باعتداءاته اأنه �سيحقق ردعًا لإرادة 

حمور املقاومة بعد �سل�سلة الهزائم 
التي مني بها م�سروعه لتفكيك حمور 

املقاومة ويف طليعتها �سورية

ال�شعبية لتحرير فل�شطني  اإن اجلبهة 
- الــقــيــادة الــعــامــة تــوؤكــد بــــاأن معركة 
حــمــايــة الــقــ�ــشــيــة الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة من 
يف  املــقــاومــة  حمــور  وحـــدة  ج�شدتها  قــد  الت�شفية 
الفل�شطينية  املــقــاومــة  ا�ــشــتــهــداف  واإن  �ــشــوريــة، 
اجلهاد  حركة  �شد  املبا�شر  بالعدوان  متثل  الــذي 
ال�شلمي يف فل�شطني من خلل حماولة اغتيال 
قادة ورموز فيها من �شاأنه تعزيز هذه املعاين التي 
مواجهة  يف  املــ�ــشــرتك  امل�شري  معركة  يف  تتج�شد 
فيه  احلــربــة  وراأ�ــــس  وعــمــلئــه  ال�شهيوين  الــعــدو 

ال�شيا�شة الأمريكية العدوانية.
وتاأ�شي�شاً على فهمنا لطبيعة املعركة وال�شراع 
ال�شعبية  اجلبهة  يف  فاإننا  ال�شهيوين  الــعــدو  مــع 
اإىل  نــدعــوا  الــعــامــة  الــقــيــادة   - فل�شطني  لتحرير 
اأهـــمـــيـــة وحــــــدة املــــوقــــف الــفــلــ�ــشــطــيــنــي و�ــــشــــرورة 
البيت  ترتيب  لإعــــادة  العملية  الجـــــراءات  اتــخــاذ 
اطار  ويف  املقاوم  برنامج  اأر�شية  على  الفل�شطيني 
التحالف ال�شرتاتيجي �شمن حمور املقاومة، ويف 
ال�شيا�شي  دعمها  عــن  اجلبهة  تعلن  ال�شياق  هــذا 
وامليداين للإخوة يف حركة اجلهاد وهم يوجهون 
ال�شهيوين  الــكــيــان  عــمــق  اإىل  املــقــاومــة  �ــشــواريــخ 
يف  العليا  هــي  �شتبقى  املقاومة  اإرادة  اأن  موؤكدين 
الكيان  املفتوحة �شد  املقاومة  اإطــار معركة حمور 

ال�شهيوين.
اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

- القيادة العامة -
2019/11/12      

العراق  اهلل  حزب  �سد  ال�سهيوين  الأمريكي  العدوان  �سوء  على 
القيادة  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  فان  ال�سعبي  واحل�سد 
العامة واإذ تتقدم باآيات التربيك ب�سهداء املقاومة العراقية فاإنها 

توؤكد على امل�سائل التالية:
اأوًل: ياأتي هذا العدوان الأمريكي يف ظل ظروف �شعبة ومعقدة داخلية 
اأطراف خارجية املطالب الجتماعية القت�شادية  يعي�شها العراق ت�شتغل فيه 
ال�شيا�شي  وال�شغط  املــقــاومــة  قــوى  اإ�ــشــعــاف  بــهــدف  وذلـــك  الــعــراقــي  لل�شعب 
ل�شعوب  الداعمة  ومواقفها  اإيـــران   يف  الإ�شلمية  اجلمهورية  على  والأمــنــي 

اأمتنا وقوى املقاومة. 
هذا  اإن  العامة  القيادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  توؤكد  ثانياً: 
العدوان الأمريكي ال�شهيوين �شيزيد من اللتفاف ال�شعبي حول قوى املقاومة 

العراقية ويعزز من قوتها ودورها املقاوم يف اإطار حمور املقاومة .
امل�شالح  حتركها  التي  ال�شهيونية  الأمريكية  العدوانية  الدوافع  اإن  ثالثاً: 
النتخابية لرتامب وحليفه ال�شهيوين و�شيا�شة العبث والإرهاب والرهان على 
امل�شاريع النف�شالية �شواء يف �شمال �شورية اأو يف العراق �شرتتد على �شانعيها 
و�شيكون هذا العدوان نقطة حتول اإ�شرتاتيجية يف عملية حترير العراق و�شورية 
لبع�س  رهــان  اأي  اأن  اإىل  الإ�ــشــارة  الأمريكي وهنا لبد من  بقايا الحتلل  من 
القوى مهما تعددت عناوينها وهويتها اأن اأمريكا قادرة على حمايتها فلن يكون 

م�شريه اأ�شحابها باأح�شن من حال كل اخلونة واملارقني.
رابعاً: تعلن اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني القيادة العامة عن دعمها 
وقوة  املقاومة  حلفاء  ال�شعبي  واحل�شد  العراق  اهلل  حزب  جانب  اإىل  ووقوفها 
الذي  ومرتزقته  الأمريكي  ال�شهيوين  امل�شروع  مواجهة  يف  الفاعلة  الإ�شناد 

ت�شلل اإىل منطقتنا با�شم الربيع العربي خدمة للكيان ال�شهيوين وعملئه.
املجد لل�سهداء

ومعًا على طريق حترير الأر�ص والإن�سان
2019/12/29

ت�سريح �سحفي حول العدوان المريكي
�سد حزب اهلل العراق واحل�سد ال�سعبي

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة العامة:

حزب اهلل العراق واحل�سد ال�سعبي قوة فاعلة
يف مواجهة امل�سروع الأمريكي ال�سهيوين

العدوان الأمريكي ال�سهيوين على حزب اهلل العراق واحل�سد 
ال�سعبي نقطة حتول يف معركة دحر الحتالل الأمريكي من 

العراق و�سورية
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بيان �سحفي �سادر عن اجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني

القيادة العامة

موا�سلة الحتالل ال�سهيوين 
جرائم احلرب لن يثني �سعبنا

عن موا�سلة مقاومته

لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  تدين 
فــلــ�ــشــطــني الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة يف 
قـــطـــاع غــــزة  ا�ـــشـــتـــهـــداف الــعــدو 
وال�شحفيني  للمدنيني  امل�شتمر  ال�شهيوين 
الفل�شطينيني وت�شتنكر اجلبهة جمازر العدو 
الفل�شطينيني  املــدنــيــني  بــحــق  الــ�ــشــهــيــوين 
التي  امل�شتمرة  اجلرائم  هــذه  اأن  اإىل  وت�شري 
العقلية  تعك�س  ال�شهيوين  الــعــدو  يرتكبها 
لكل  وحماربته  ال�شهيوين  للعدو  الإرهابية 

ما هو فل�شطيني.
وتـــــوؤكـــــد اجلـــبـــهـــة الــ�ــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
حمــاولت  اأن  على  العامة  القيادة  فل�شطني 
ال�شحفيني  اأفــواه  لتكميم  ال�شهيوين  العدو 
احلقيقية   الــروايــة  وطم�س  الفل�شطينيني، 
وتــغــلــيــب روايـــتـــه هــي جــرميــة بــحــق ال�شعب 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــي، واأن �ــشــعــبــنــا لـــن يـــرتاجـــع يف 

الدفاع عن اأر�شه ومقد�شاته.
الدولية  املوؤ�ش�شات  اجلبهة  تطالب  كما 
و مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق النــــ�ــــشــــان  بـــالـــوقـــوف 
املــدنــيــني وال�شحفيني  بــحــق  الــتــزامــهــا  عــلــى 
العدو  جرائم  من  وحمايتهم  الفل�شطينيني 
والــتــي  احلقيقة   عــني  طم�س  يف  املــتــوا�ــشــلــة 
كــانــت اآخـــرهـــا ا�ــشــتــهــداف عــائــلــة الــ�ــشــواركــة 
ــتــهــداف الــ�ــشــحــفــي الــفــلــ�ــشــطــيــنــي مــعــاذ  وا�ــش
منا�شرة  لفعاليات  تغطيته  خــلل  عمارنة 
الــعــدو  وحمــا�ــشــبــة  الفل�شطينية،  للق�شية 
جرائم  على  الدولية  املحاكم  يف  ال�شهيوين 

احلرب امل�شتمرة اجتاه �شعبنا الفل�شطيني.
واإنها لثورة حتى حترير الأر�ص والإن�سان
         اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 

القيادة العامة    
املكتب الإعامي -  قطاع غزة -  فل�سطني

2019-11-18

 بيان سياسي

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة العامة

فل�سطني تفقد حامل راية القد�س و�سهيد الأمة
ال�سهيد التاريخي اجلرنال قا�سم �سليماين

رد حمور املقاومة على اغتيال القائد التاريخي اجلرنال �سليماين 
�سيكون بداية فتح ا�سرتاتيجي لهزمية اأعداء اأمتنا

القائد  ال�شهيد  باغتيال  ال�شهيوين  الأمــريــكــي  الــقــرار  و�ــشــف  ميكن  ل 
الذي  ال�شيا�شي  النتحار  بجنون  �شوى  �شليماين  قا�شم  الكبري  املجاهد 
الأفــق  �شيق  يعك�س  الــذي  ال�شيا�شي  والجتـــار  املــقــامــرة  عقلية  عــن  يعرب 
والفهم املحدود ملعنى ال�شتكبار والغطر�شة وجنون العظمة الذي متار�شه قوى ال�شر 
ادراك  والــذي يحمل يف جوهره عدم  وال�شهيونية،  الأمريكية  والرهــاب  وال�شتعمار 
املقاومة  �شاحة  يف  تاريخياً  رمــزاً  طالت  التي  الغتيال  جرمية  على  يرتتب  �شوف  ملا 
وال�شراع على م�شتوى املنطقة باأ�شرها وعلى م�شتوى الأمة الإ�شلمية والعربية ويف 

طليعتها �شاحة املقاومة الفل�شطينية .
معرفتنا  خــلل  ومــن  العامة  القيادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  يف  اننا 
الــروابــط  خــلل  ،ومــن  �شليماين  اجلـــرال  املــقــاوم  القائد  املجاهد  بال�شهيد  املبا�شرة 
اجلهادية التي جمعتنا نقول باأن فل�شطني تفقد اليوم اأحد اأبرز داعميها وجماهديها 
وقادة الن�شال الفعلي يف �شاحاتها فاجلرال ال�شهيد قا�شم �شليماين هو �شريك بكل 
كان  املجاهدون حني  الفل�شطينية يعرفه  املقاومة  انت�شارات  للكلمة من معنى يف  ما 
فعل املقاومة حا�شراً ،وهو�شريك يف انت�شارات املقاومة يف لبنان والعراق ويف هزمية 

امل�شروع الرهابي المريكي ال�شهيوين يف �شورية .
توؤكد اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني القيادة العامة اأن دم �شهيد فل�شطني .. 
�شيكون  �شليماين  قا�شم  القائد اجلرال  ال�شهيد  وال�شلمية  العربية  الأمتني  �شهيد 
له تداعيات واآثار مبا�شرة وا�شرتاتيجية على معركة حترير فل�شطني ، وعلى املعركة 

املفتوحة يف مواجهة امل�شروع العدواين ال�شهيو اأمريكي .
بالتربيك  نتقدم  واإذ  العامة  القيادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  يف  اإننا 
والعزاء لقائد الثورة املر�شد الإمام علي خامنئي دام ظله ولل�شعب اليراين با�شت�شهاد 
نار  �شيلهب  الكبري  ال�شهيد  دم  بــاأن  ثقة  على  فنحن  �شليماين  قا�شم  املجاهد  القائد 
و�شعوبها  اأمتنا  حرية  م�شار  يف  ا�شافية  وعزمية  وقــوة  هادية  منارة  ويكون  املقاومة 
و�شيكون رد حمور املقاومة على اغتيال القائد التاريخي اجلرال قا�شم �شليماين بداية 
العراقية  نبارك للمقاومة  الــروح والإرادة  وبــذات  اأمتنا.  اأعــداء  ا�شرتاتيجي على  فتح 
واحل�شد ال�شعبي ا�شت�شهاد القائد املجاهد الكبري اأبو مهدي املهند�س مبا حمله يف اطار 

حمور املقاومة من دور فاعل وكبري .
املجد لل�سهداء ومعًا على طريق حترير الأر�ص والإن�سان .

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني القيادة العامة
2020/1/3
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،،

اأزمة داخلية متطاولة
وحتديات خارجية كبرية: -

ال�شهيوين  العدو  مع  ال�شراع  كــان  واإذا 
متوا�شل ومل ينقطع منذ اأكرث من قرن من 
الزمان، واإذا كانت املوؤامرات والتحديات التي 
تواجهها الق�شية الفل�شطينية م�شتمرة ومل 
فــاإن  والــ�ــشــنــوات،  العقود  تلك  طــوال  تتوقف 
ال�شعب  ويواجهه  الق�شية  هــذه  تواجهه  مــا 
وحتديات  مــوؤامــرات  من  اليوم  الفل�شطيني 
وخمططات، قد يكون الأخطر والأ�شعب يف 
وخا�شة  الق�شية،  وهــذه  ال�شعب  هــذا  تاريخ 
طرحها  الــتــي  الــقــرن«  »�شفقة  ب  ي�شمي  مــا 
الرئي�س الأمــريــكــي  »دونــالــد تــرامــب« بدفع 
من حليفه رئي�س الوزراء ال�شهيوين اليميني 
ت�شتهدف  والتي  نتنياهو،  بنيامني  املتطرف 
ت�شفية الق�شية الفل�شطينية ت�شفية نهائية 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حــقــوق  كــل  و�شطب 
اأر�س وطنه، وقطع الطريق على يطرح حول 
»حل الدولتني« واإقامة دولة فل�شطينية على 

اليمني  يريده  ما  وفر�س   ،1967 عــام  حــدود 
ال�شهيوين لهذه الق�شية من تهويد الأر�س 
ال�شعب  وحــ�ــشــر  الفل�شطينية،  واملــقــد�ــشــات 
الفل�شطيني داخل الأر�س املحتلة يف منعزلت 
حمــكــومــة بــالــتــفــرقــة الــعــنــ�ــشــريــة، وفــر�ــس 
وتن�شيب  العربية  الأنــظــمــة  على  التطبيع 
الكيان ال�شهيوين امربيالية فرعية مهيمنة 

على املنطقة العربية والإ�شلمية...
الــــثــــلث  ــــنــــوات  الــــ�ــــش نـــــفـــــذت يف  وقـــــــد 
هذه  من  خطرية  اإجرامية  خطوات  املا�شية 
الفل�شطيني  �شعبنا  ح�شاب  على  »ال�شفقة« 
بالقد�س  العـــــرتاف  الــعــربــيــة، مــن  واأمــتــنــا 
ال�شفارة  ونــقــل  ال�شهيوين  للكيان  عا�شمة 
»بال�شيادة«  العــرتاف  اإىل  اإليها،  الأمريكية 
ال�شوري  العربي  اجلــولن  على  ال�شهيونية 
الــقــومــيــة«  »قــــانــــون  اإ�ـــــشـــــدار  اإىل  املـــحـــتـــل، 
والــذي  الــدولــة،  ليهودية  املــعــادل  العن�شري 
عام  املحتلة  الأر�ــــس  عــرب  حــقــوق  ي�شتهدف 
يف  الفل�شطينيني  الــلجــئــني  وحــقــوق   1948

اأر�ــس وطنهم، وحمــاولــة اإنــهــاء وجــود وكالة 
الفل�شطينيني  الــلجــئــني  وتــ�ــشــغــيــل  غــــوث 
»الأونـــــــروا« كــ�ــشــاهــد دويل حــي عــلــى مــاأ�ــشــاة 
من  وتــ�ــشــريــدهــم  الفل�شطينيني  الــلجــئــني 
اأر�س وطنهم، اإىل ذلك الهجوم ال�شتيطاين 
مثيل  له  ي�شبق  مل  الــذي  الب�شع  ال�شهيوين 
املحتلة،  الغربية  وال�شفة  القد�س  مدينة  يف 
الــعــدواين الأهـــوج  بــاملــوقــف  والـــذي يت�شجع 
لــلــرئــيــ�ــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب، ومــا 
املرت�شي  ال�شهيوين  الـــــوزراء  رئــيــ�ــس  يعلنه 
زجه  من  )خــوفــاً  بال�شلطة  املت�شبث  الفا�شد 
مع  نتنياهو  بنيامني  ال�شجن(  ق�شبان  وراء 
ل�شم  النية  من  الآخــريــن،  ال�شهاينة  القادة 
غور الأردن )الذي ميثل ثلث م�شاحة ال�شفة 
الغربية( ومدينة اخلليل التي يجري العمل 
قلبها  يف  يــهــودي  حــي  وبــنــاء  تهويديها  على 
يف  املــحــمــوم  التناف�س  خ�شم  يف  الــتــاريــخــي، 
انتخابات الكني�شت )التي تعاد للمرة الثالثة 
خـــلل عـــام واحــــد الــتــي يــتــجــلــى فــيــهــا عمق 
اأزمة  النظام ال�شيا�شي يف الكيان ال�شهيوين، 
والتي تنعك�س عدوانية وا�شحة جتاه ال�شعب 
الفل�شطيني وقوى حمور املقاومة، جتلت يف 
الــفــرتة الأخـــرية يف العــتــداءات التي جرت 
يف قــطــاع غــزة والأرا�ـــشـــي الــ�ــشــوريــة( عملية 
غزة  قطاع  يف  العطا«  »بــهــاء  القائد  اغتيال 
العجوري«  »اأحمد  القائد  اغتيال   وحماولة 
يف دمــ�ــشــق وهــمــا مــن قــــادة حــركــة )اجلــهــاد 
القتل  عــمــلــيــات  تــ�ــشــعــيــد  ويف  الإ�ـــشـــلمـــي(، 
والعتقال وهدم البيوت وخمتلف الإجراءات 
العدوانية الإجرامية ال�شهيونية يف الأر�س 

الفل�شطينية املحتلة...
اخلطرية  التحديات  هذه  فــاإن  وللأ�شف 
التي تنت�شب اأمام ال�شعب والف�شائل والقوى 
ل  املــرحــلــة،  هــذه  يف  الفل�شطينية  الوطنية 
تـــواجـــه بــاجلــديــة املــطــلــوبــة وخــا�ــشــة جلهة 
الوطنية  الــوحــدة  وحتقيق  النــقــ�ــشــام  اإنــهــاء 
وطنية  ا�ــشــرتاتــيــجــيــة  وو�ــشــع  الفل�شطينية 
اأ�شكال  املقاومة بكل  اأ�شا�شها ت�شعيد  موحدة 
وغري  ال�شيا�شية  وامل�شلحة  ال�شعبية  املقاومة 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة، ومبــــا يــنــا�ــشــب كـــل �ــشــاحــة من 
الــداخــل  يف  الفل�شطيني  الــتــواجــد  �ــشــاحــات 
ــــهــــاء الأزمــــــــة الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة  واخلـــــــــارج، لإن
و�شنوات  �شنوات  عليها  التي م�شي  الداخلية 

حديث النتخابات
واخلروج من الأزمة الفل�سطينية..!؟

محمد رشاد الشريف

رمبا يكون احلديث عن اأزمة ال�ساحة الفل�سطينية قد �سار ممًا وجافًا، من كرثة 
تكراره خال ال�سنوات التي انق�ست من عمر هذه الأزمة الطويلة وامل�ستع�سية، 
والتي مل تنجح معها كل اجلهود التي بذلت والتفاقات التي جرت طوال ال�سنوات 
ال�ساحتني  اأخطار وحتديات وما يحدث فيها ويف  ال�ساحة من  املا�سية، ولكن ما تواجه هذه 
هذه  عن  للحديث  اجلديد  العام  هذا  اإطالة  مع  يعيدنا  تطورات،  من  والدولية  الإقليمية 
الأزمة، وعما يطرح يف هذه الفرتة من مبادرات وروؤًى وحتركات حللها واخلروج منها، وخا�سة 
ما يطرح حول النتخابات الت�سريعية والرئا�سية واإمكانية اإجرائها، وفيما اإذا كانت ال�سبيل 

والطريق ال�سحيح للخروج من تلك الأزمة املتطاولة..!!؟؟.

قد يكون األخطر واألصعب في تاريخ هذا الشعب وهذه 
القضية، وخاصة ما يسمي ب »صفقة القرن« التي طرحها 
الرئيس األمريكي  »دونالد ترامب« بدفع من حليفه رئيس 

الوزراء الصهيوني اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو.
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،،
دون اأن يكون لها خمرج، والتي ت�شوه �شورة 
قبل  الأ�ــشــدقــاء  اأمــــام  الفل�شطيني  الــو�ــشــع 
الأعداء، ومن بديهيات الأمور اأن  اإنهاء هذا 
الأزمــــة ل يــكــون بغري حـــوار وتــوافــق وطني 
يف  العمل  مل�شار  جدية  ومراجعة  فا�شطيني 
الأخطار  حتديد  اأجــل  من  املا�شية،  املــراحــل 
تواجه  التي  والبعيدة  القريبة  والتحديات 
�شعبنا وق�شيتنا وكيفية مواجهتها، والتقدم 
نـــحـــو حتــقــيــق اأهــــــــداف الـــنـــ�ـــشـــال الــوطــنــي 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــي يف الــتــحــريــر والــــعــــودة وبــنــاء 
ال�شيادة  كاملة  امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة 

وعا�شمتها القد�س ...!!؟؟.

النتخابات واأزمة
ال�ساحة الفل�سطينية: -

ومن نافل القول اإن هذه الأزمة املتطاولة 
الفل�شطينية  ال�شاحة  �ــشــدر  على  اجلــاثــمــة 
اجلغرايف  النق�شام  يف  اأ�شا�شاً  تتج�شد  التي 
و�ــشــنــوات،  �ــشــنــوات  منذ  امل�شتمر  وال�شيا�شي 
ت�شكل هاج�شاً يومياً موؤرقاً لي�س فقط للقوى 
والف�شائل الوطنية الفل�شطينية وح�شب، بل 
على  غيور  وعربي  فل�شطيني  مواطن  ولكل 
هذا  يف  �شريف  منا�شل  ولــكــل  اأمــتــه  ق�شايا 
الـــعـــامل، وعــلــى  اجلــهــود كــبــرية الــتــي بذلت 
الــتــي جـــرى التو�شل  الــعــديــدة  والتــفــاقــات 
اإليها عرب ال�شنوات املا�شية للخروج من هذه 
الأزمــة واإعــادة توحيد ال�شاحة الفل�شطينية، 
اإل انـــهـــا مــنــيــت بــالــفــ�ــشــل والإخــــفــــاق وبــقــي 
ـــتـــمـــراً، وبـــقـــيـــت الـــ�ـــشـــاحـــة  النــــقــــ�ــــشــــام مـــ�ـــش

الفل�شطينية تدور بني خيارين:
- اخلـــــيـــــار الــــــــذي تـــعـــتـــمـــده الــ�ــشــلــطــة 
الفل�شطينية ويراهن على الت�شوية ال�شيا�شية 
واملفاو�شات والعمل ال�شيا�شي ال�شلمي وعلى 
اأجــل تطبيق  الــدويل« من  بـ»املجتمع  التعلق 
مــا ي�شمى بـــ »حـــل الــدولــتــني«، والــــذي عمل 
من  ل�شربه  ال�شهاينة  واملتطرفني  نتنياهو 

يف  ال�شتيطاين  التو�شع  خلل  من  الأ�شا�س 
»�شفقة  وجـــاءت  الغربية،  وال�شفة  القد�س 
الأمــريــكــي  الرئي�س  يطرحها  الــتــي  الــقــرن« 
تــرامــب لتجهز كــلــيــاً عــلــى هـــذا احلـــل وهــذا 

اخليار.
الذي تطرحه ف�شائل  الثاين  - واخليار 
املـــقـــاومـــة الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة والـــــذي يــدعــو اإىل 
ال�شعبي  اأ�ــشــكــالــهــا  بــكــل  املــقــاومــة  ا�ــشــتــمــرار 
ك�شبيل  وال�شتيطان  الحتلل  �شد  وامل�شلح 
وحيد لنيل احلقوق الوطنية الفل�شطينية...

ـــيـــاق... �ـــشـــيـــاق حمـــاولـــة  ـــش ـــ� ويف هـــــذا ال
»الف�شائل  الأزمة جاءت مبادرة  اخلروج من 
الأخــرية  الأ�شهر  يف  طرحت  التي  الثمانية« 
والتي  الفل�شطينية،  ال�شاحة  توحيد  لإعــادة 
و2012   2005 اتـــفـــاقـــات  اعــتــبــار  عــلــى  تــقــوم 
ال�شاحة  وحـــدة  ل�ــشــتــعــادة  مرجعية  و2017 
وتفعيل  تطوير  جلنة  ودعــت  الفل�شطينية، 
يف  للجتماع  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
عبا�س،  حمــمــود  الرئي�س  بح�شور  الــقــاهــرة 

لــو�ــشــع روؤيــــة بــرنــاجمــيــة مــوحــدة والتــفــاق 
ا�شرتاتيجية وطنية م�شرتكة، وت�شكيل  على 
انتقالية من  حكومة وحدة وطنية م�شرتكة 
واإنهاء  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  توحيد  اأجــل 
وتعزيز  غــزة  قــطــاع  على  املــفــرو�ــس  احل�شار 
وت�شهيل  الغربية،  ال�شفة  �شمود  مقومات 
والرئا�شية  الت�شريعية  النــتــخــابــات  اإجــــراء 
املركزية  اللجنة  اإ�ــشــراف  حتت  الفل�شطينية 
اجــتــمــاعــات  ا�ــشــتــئــنــاف  واإىل  لــلنــتــخــابــات، 
املجل�س  لنــتــخــابــات  الــتــحــ�ــشــرييــة  الــلــجــنــة 
زمنياً  وو�شعت جدوًل  الفل�شطيني،  الوطني 
منت�شف  يــكــون  واأن  اخلــطــوات  تلك  لتنفيذ 
النــتــخــابــات  لإجــــــراء  مـــوعـــداً  الـــعـــام 2020 

الفل�شطينية ال�شاملة.
ــــرغــــم مــــن تـــرحـــيـــب غــالــبــيــة  وعــــلــــى ال
مل  اأنها  اإل  املبادرة  بهذه  الوطنية  الف�شائل 
تلق الرتحيب والقبول من طرف حركة فتح 
قادة  بع�س  واعترب  الفل�شطينية،  وال�شلطة 
واأنــهــا  تـــاأت بجديد  املــبــادرة مل  اأن هــذه  فتح 
واأنها ت�شب  تعرب عما تريده حركة حما�س، 
يف تكري�س حالة النق�شام القائمة يف ال�شاحة 

الفل�شطينية...
املــبــادرة قام  املقابل وكــرد على هــذه  ويف 
ال�شلطة  رئــيــ�ــس  عــبــا�ــس  الــرئــيــ�ــس حمـــمـــود 
الفل�شطينية بطرح اإجراء انتخابات ت�شريعية 
ورئا�شية يف الأ�شهر القادمة، ليكون ما تفرزه 

والفصائل  الشعب  أمام  تنتصب  التي  الخطيرة  التحديات 
والقوى الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة، ال تواجه 
بالجدية المطلوبة وخاصة لجهة إنهاء االنقسام وتحقيق 

الوحدة الوطنية ووضع استراتيجية وطنية موحدة.



العدد رقم )2477( كانون الثاين - �شباط 2020م/ »جمادى الأول - جمادى الثاين« 1441 هـ

إلى األمام  21

�شناديق القرتاع املدخل لإنهاء الأزمة التي 
ولإعـــادة  الفل�شطينية  ال�شاحة  منها  تــعــاين 

توحيد هذه ال�شاحة.
املا�شي بعد  وقد قام يف 7 ت�شرين الأول 
انعقاد  عودته من نيويورك )كان يف ح�شور 
بتكليف  املــتــحــدة(  لـــلأمم  الــعــامــة  اجلمعية 
املركزية  النتخابات  جلنة  رئي�س  نا�شر  حنا 
النــتــخــابــات،  لــهــذه  بـــالإعـــداد  الفل�شطينية 
وبـــاإجـــراء التــ�ــشــالت املــطــلــوبــة مــع حما�س 
هــذا  يف  الأخـــــرى  الفل�شطينية  والــفــ�ــشــائــل 
للأجهزة  التعليمات  اأ�شدر  اأنه  وقال  ال�شاأن، 
لــذلــك،  الــتــحــ�ــشــري  اأجــــل  مــن  الفل�شطينية 
و قـــام حــنــا نــا�ــشــر بـــزيـــارات عـــدة اإىل قطاع 
والف�شائل  حما�س  قيادات  مع  واجتمع  غــزة 
التجاوب  اأبدت  والتي  الأخــرى،  الفل�شطينية 
وال�ــشــتــعــداد لإجـــــراء هـــذه النــتــخــابــات مع 
للحوار  لقاء  بعقد  عبا�س  الرئي�س  مطالبة 
الــوطــنــي قــبــل اإ�ــــشــــدار املـــر�ـــشـــوم الــرئــا�ــشــي 
التوافق على  اأجل  اخلا�س بالنتخابات، من 
اآلية اإجراء هذه النتخابات م�شددة على اأنها 
الغربية  والــ�ــشــفــة  الــقــد�ــس  ت�شمل  اأن  يــجــب 

وقطاع غزة.
ال�شيا�شي حلركة  املكتب  وقد قال رئي�س 
حما�س: »اإن الف�شائل الفل�شطينية متم�شكة 
ال�شاملة  الفل�شطينية  النــتــخــابــات  بــاإجــراء 

الت�شريعية والرئا�شية وللمجل�س الوطني«.
قال يحي ال�شنوار قائد حما�س يف قطاع 
للنتخابات  دومــاً  جاهزة  حما�س  »اإن  غــزة: 

واأنها �شتذلل كل العقبات اأمام اإجرائها«.
ويف اآخر الت�شريحات قالت حما�س: »اإنها 
ل تزال تنتظر اإ�شدار الرئي�س عبا�س مر�شوم 

القيادي  الجتماع  ولعقد  النتخابات  اإجــراء 
على  للتفاق  الفل�شطيني  الوطني  للحوار 
الرتتيبات اخلا�شة بهذه النتخابات و�شمان 
�شل�شلة  »اإن  وقـــالـــت:  ونــزاهــتــهــا«،  حــريــتــهــا 
امللف متثل  هــذا  قدمتها يف  التي  الــتــنــازلت 
حر�شاً وم�شوؤولية عالية ورغبة اإ�شراراً على 
اإعادة ترتيب البيت الفل�شطيني وبناء النظام 
ال�شيا�شي الفل�شطيني على اأ�ش�س دميقراطية 
فيه  دعا  الــذي  الوقت  يف  حقيقية«،  و�شراكة 
الرئي�س عبا�س خلل اجتماع للجنة املركزية 
 )2019 الأول  كـــانـــون   17 )يف  فــتــح  حلــركــة 
»اإ�شرائيل«  على  لل�شغط  الأوروبـــي  الحتــاد 

لل�شماح باإجراء النتخابات يف القد�س... 

هل جتري النتخابات وتكون خمرجًا 
فعليًا لاأزمة الفل�سطينية..!؟: -

وهنا ميكن القول اإنه على الرغم من كل 
ما قيل وجرى ب�شاأن النتخابات الفل�شطينية 
�شك  هناك  فــاإن  عنها،  احلديث  يجري  التي 
كبري يف اأن جتري تلك النتخابات واأن تكون 
خمرجاً حقيقياً لأزمة ال�شاحة الفل�شطينية، 
عــن  احلــــديــــث  يـــكـــون  اأن  �ـــشـــك يف  وهــــنــــاك 
اأ�شكال  من  �شكل  من  اأكــرث  لي�س  النتخابات 
املــ�ــشــاجــلــة واملــنــاكــفــات، ورمــــي الـــكـــرة كـــل يف 

ملعب الآخر بني طريف النق�شام يف ال�شاحة 
الفل�شطينية.

اإذا  والأ�شئلة ما تزال مطروحة حول ما 
�شوف  ال�شهيوين  الحــتــلل  �شلطات  كــانــت 
القد�س  يف  النتخابات  هــذه  بــاإجــراء  ت�شمح 
وهو ما تعتربه الأطراف الفل�شطينية �شرطاً 
ال�شلطات  هذه  كانت  واإن  لإجرائها،  اأ�شا�شياً 
ال�شهيونية �شوف ترفع يف الأ�شا�س »الفيتو« 
عن امل�شاحلة الفل�شطينية، واإن كان �شي�شمح 
بــالــفــعــل ملــر�ــشــحــي فــتــح بــالــرت�ــشــح والــقــيــام 
بــحــمــلتــهــم النــتــخــابــيــة بــحــريــة يف قــطــاع 
وال�شلطة  الحــتــلل  �شلطات  وت�شمح  غـــزة، 
والف�شائل  حــمــا�ــس  ملــر�ــشــحــي  الفل�شطينية 
بالرت�شح  الأخــــرى  الفل�شطينية  الــوطــنــيــة 

والنتخاب يف القد�س وال�شفة الغربية.
وقد راأينا �شلطات الحتلل تقوم موؤخراً 
حما�س  قــيــادات  بع�س  �ــشــد  اعــتــقــال  بحملة 
املجل�س  يف  نــائــب  بينهم  اخلــلــيــل  مــديــنــة  يف 

الت�شريعي ووزير �شابق.
ويف كل الأحوال وبغ�س النظر اإن كانت 
اأم ل جتري،  �شوف جتــري  النتخابات  هــذه 
للأزمة  فعلياً  خمرجاً  �شت�شكل  كانت  اإن  اأو 
ال�شاحة  �ــشــدر  عــلــى  اجلــاثــمــة  امل�شتع�شية 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة، فـــاإنـــه ل بـــد مـــن الـــقـــول اأن 
اخلــروج من هذه الأزمــة وحتقيق امل�شاحلة 
الفل�شطينية، هو �شرورة  والوحدة الوطنية 
للن�شال  اأريــــد  اإذا  مــنــهــا  بــد  ل  مــو�ــشــوعــيــة 
يــتــقــدم، واأريـــــد  اأن  الــفــلــ�ــشــطــيــنــي  الــوطــنــي 
لــلــ�ــشــعــب الــفــلــ�ــشــطــيــنــي واحلـــركـــة الــوطــنــيــة 
والأخطار  التحديات  مواجهة  الفل�شطينية 
الــكــبــرية الــتــي تـــواجـــه الــقــ�ــشــيــة واحلــقــوق 
قبل  يحتاج  ما  وهــو  الفل�شطينية،  الوطنية 
كــل �ــشــيء اإىل �ــشــدق الــنــوايــا والـــرتفـــع عن 
والرتفاع  والأنانيات،  ال�شخ�شية  احل�شابات 
اإىل م�شتوى امل�شوؤولية الوطنية و�شرف هذه 

امل�شوؤولية...

،، الخروج من األزمة وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، 
هو ضرورة موضوعية ال بد منها إذا أريد للنضال الوطني 
الفلسطيني  للشعب  وأريـــد  يتقدم،  أن  الفلسطيني 

والحركة الوطنية مواجهة التحديات واألخطار الكبيرة.
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انزال  بعملية  �شهيونية  كوماندو�س  قوة  قامت   1988/12/9 يف 
قواعد  م�شتهدفة  اللبنانية  الناعمة  بــلــدة  يف  الليل  منت�شف  بعد 
فكان  العامة،  القيادة   - فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة  تابعة 
و�شط  املجموعة  على  املــجــاهــدون  اأجــهــز  اإذ  بــاملــر�ــشــاد  املــقــاتــلــون  لها 
ذهول جنود العدو، واأمطروهم بوابل من نريان ر�شا�شاتهم، لتندلع 
ال�شرائيلية يف  املقاتلت  فيها  الثر مواجهات �شارية، تدخلت  على 
افرادها  معظم  قتل  بعدما  و�شحبها  املعادية  قّوتها  مل�شاندة  حماولة 

وتناثرت اأ�شلوؤهم يف املكان.
قيادة الحتلل الع�شكرية التي ذهلت بقدرة املقاومة الفل�شطينية 
على اكت�شاف النزال، اعرتفت مبقتل �شابط كبري برتبة عقيد يدعى 
»اأمري ميتال« وجرح 3 جنود واأن جنوداً فقدوا وعرث عليهم فيما بعد 

واأجلوا بطائرات هليكوبرت بعد ق�شف جوي مركز.
 عــمــلــيــة الــنــاعــمــة ل حتـــتـــاج اإىل تــعــلــيــق وكـــــلم فــقــد حتــدثــت

بوقائعها عن نف�شها �شواء من جهة �شلوك العدو واأهدافه، اأو من جهة 
�شمود وت�شميم مقاتلينا و�شدهم للعدوان.

العدو اأراد من عملية الهجوم على مواقع 
اجلبهة يف الناعمة حتقيق النتائج الآتية:

البطولية  قبيه  لعملية  النــتــقــام  اأوًل: 
الــــــتــــــي نـــــفـــــذهـــــا اأبــــــطــــــال 
لتحرير  ال�شعبية  اجلــبــهــة 
العامة يف  القيادة  فل�شطني 
اأحلقت  وقــد   1987/11/25
الـــهـــزميـــة بــــقــــوات الــنــخــبــة 
مــعــ�ــشــكــر  الــ�ــشــهــيــونــيــة يف 

غيبور..
ثـــانـــيـــاً: الـــتـــاأثـــري عــلــى 

)يف  �شعارها  وكان   1987/12/9 بتاريخ  اندلعت  التي  �شعبنا  انتفا�شة 
غيبور �شتة - اإثنان( للدللة على ما اأ�شفرت عنه نتائج العملية من 

خ�شائر يف �شفوف قوات العدو ال�شهيوين. 
ثالثاً: من خلل توهمه اأنه �شيدخل اإىل مواقعنا، م�شتخدماً كل 
التكنولوجيا التي حتت ت�شرفه وم�شتخدماً الكلب ح�شنة التدريب، 
ويعود غامناً �شاملاً بعد اأن يكون قد قتل من قتل واأ�شر من اأ�شر وفجر 

ما يريد تفجريه. 
وعلى  اأنهم  �شك  ول  داعبت خميلتهم،  التي  الأوهــام  كانت  هكذا 
اأعلى امل�شتويات ال�شيا�شية، كانوا يتهيوؤون للإحتفال بانت�شارهم على 
اأخطر قائد فل�شطيني هو املجاهد اأحمد جربيل الأمني العام للجبهة 
العملية  بعد  بهم  واإذا  العامة  الــقــيــادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
يبذلون اجلهد لتربير هزميتهم لإقناع الراأي العام لديهم اأن الثمن 
اأن  قالوا  )متطرف(،  التنظيم  هذا  قالوا  �شرورياً،  كان  دفعوه  الذي 
هناك ح�شاباً مفتوحاً مع اجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة، حتى »ران 
اأن احلــرب �شد هذا  قــال:  رات�س  الكني�شت عن حركة  كوهني« ع�شو 
التنظيم �شرورية لأنه يرف�س التفاو�س مع اإ�شرائيل. وكما قال اأحد 
�شحافييهم، مل يكن اختيار موقع اجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة 
الآخــريــن  وليت  ال�شيا�شي،  مدلوله  لــه  واإمنـــا  اعتباطا،  اأو  م�شادفة 

يفهمونه.
ما �شرح به وزير خارجية الوليات املتحدة )جورج �شولتز( بعد 
واأحرجت  اأحرجته  ذريعاً  العدو ف�شًل  بها  التي ف�شل  الناعمة  عملية 

يف ذكرى ملحمة انزال الناعمة.. 

قادرون على الدفاع
بدم وعرق مقاتلينا

والن�سر واملجد لل�سهداء

اجلبهة  �سّجلتها  التي  ال��ع��ّز  �سفحات  م��ن  واح���دة  ه��ي 
مدى  على  العامة  القيادة  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 

تاريخها الن�سايل امل�سرق على اأر�ص لبنان.
هناك  الناعمة  ملحمة  اىل   ،1988 العام  اىل  ال��ذاك��رة  تعود 
املفخخة  كابهم  ونباح  ال�سهاينة  اجلنود  عويل  ي��زال  ل  حيث 
املقاومون  اأح��ال  هناك  ال�سنني،  مدى  على  �سداه،  ي��رتدد  واملدربة 
واأذهلت  العدو  قادة  عقول  اأعمت  اأ�ساء  �سهيونية  كوماندو�ص  قوة 

جرنالته.
يف  الع�سكرية  الهزائم  اأق�سى  اإح��دى  الناعمة  مواجهة  �سّكلت 
واللتحام  املواجهة  م�ستوى  على  ال�سهيوين  الحتال  جي�ص  تاريخ 
وحداته  واأق���وى  اأه��م  ب��اإح��دى  حلقت  الهزمية  اأن  ذل��ك  املبا�سر، 
الع�سكرية املنظمة واملدربة تدريبًا عاليًا، وحدة »�سييطت 13« وهي 
وحدة النخبة يف الكوماندو�ص البحري الإ�سرائيلي ووحدة خا�سة 

من لواء »جولين«. 

حسان علي
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حلفائه قائًل:
اإر�شال جنودهم  الدر�س من  تعلموا  الإ�شرائيليني  اأن  اأظن  »كنت 

اإىل عمق الأرا�شي اللبنانية لأنهم ف�شلوا يف املا�شي«.
ال�شهيوين  الغزو  عملية  املقايي�س  بكل  اأف�شلت  الناعمة  عملية 
املخطط  �شعيد  على  كبري  اأثــر  لها  اأ�شبح  �شاحقة  بهزمية  منيت  بل 

العدواين ال�شهيوين.
القتالية  الجنــــازات  �شجل  اإىل  ت�شاف  اأخـــرى  موقعة  الناعمة 
»الــذراع  اأ�شطورة  حطمت  التي   - العامة  القيادة   - ال�شعبية  للجبهة 

الطويلة« واأذّلت »اجلي�س الذي ل يقهر« وا�شقطت اتفاق 17 اأيار.
ويف موؤمتر �شحفي عقده رئي�س الأركان ال�شهيوين »دان �شمرون« 

اأّكد فيه اأّن الهدف من وراء العملية هو:
)تخريبية(  جمموعات  اإر�ــشــال  اأو  اإعـــداد  على  الــقــدرة  ت�شوي�س 
الدفاع عن  اأجــل  اأكــرب من  قــوة  بــذل  وجعلها يف و�شع يفر�س عليها 
ب�شورة  اإذاً  الهدف  فيها،  تتواجد  التي  التدريب  اأماكن  قيادتها وعن 
عامة هو الدفاع عن احلدود مع كل الن�شاط والأعمال التي ترتتب 
هجوم  عملية  كل  لأنف�شنا.  حددناه  الــذي  والهدف  الهدف  ذلك  من 
منطقة  يف  مفاجاأة  حتقيق  نريد  وعندما  املفاجاأة،  مبداأ  اإىل  ت�شتند 

ي�شيطر عليها )جربيل( والذي هو دوماً يف حالة تاأهب ق�شوى.
هناك ثمن ملثل هذه العملية متثلت مبقتل قائد كتيبة من لواء 
جولين »اأمري ميثال« وقد كان �شابط ممتاز وكان قائد وحدة ممتازة 

يف لواء جولين.
خماطر. على  تنطوي  عملية  ذاتها  بحد  هي  كهذه  عملية   وكــل 
الرفيق اأحمد جربيل الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني 
جنح  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اأن  املواجهة  اأعقاب  يف  قال  العامة  القيادة 
يف اإجلء جثة لفتانت كولونيل قتل يف املعارك وكذلك ثلثة جنود 
للجبهة،  �شهداء  اأربــعــة  ارتــقــاء  اأ�شفرت عن  املــعــارك  اأن  واأكــد  جرحى 

واأ�شاد بالت�شدي البطويل للعدو و�شرح كيف متت العملية.
القيادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  عن  �شادر  بيان  ويف 

العامة جاء فيه: 
اأن عدد جنود العدو الذين نفذوا العملية كتيبة »كوماندو�س« من 
خرية وحــدات �شلح البحرية يف لــواء قــوات »غــولين« اخلا�شة واأن 
باهظاً مبقتل  اأن جي�شه دفع ثمناً  اأركــان جي�س العدو اعرتف  رئي�س 
العدو  عــدداً من جنود  اأ�شروا  اأن مقاتلي اجلبهة  واأكــد  الكتيبة  قائد 
مما دفع العدو اإىل اإدخال قوات كبرية اإ�شافية للمعركة بهدف اإنقاذ 

الأ�شرى مما اأدى اإىل مقتل املزيد من اجلنود مبا فيهم الأ�شرى.
ال�شعبية  اجلبهة  اأن  يـــدرك  لأنـــه  عــدوانــه  نفذ  الــعــدو  اأن  وراأى 
لتحرير فل�شطني - القيادة العامة - وجبهة الإنقاذ ت�شكلن خطراً 
اأن  واملفاو�شات  احلــوار  اإىل  الــداعــني  لكل  اأثبتوا  املقاتلني  واأن  عليه 
�شلح القوة وعقيدة الكفاح والتم�شك بالقيم ت�شع العدو يف حجمه 

احلقيقي.
ال�شعبية  للجبهة  �شهداء  اأربــعــة  املواجهة  �شهداء  عــدد  بلغ  وقــد 

القيادة العامة وهم:
- ال�شهيد الرفيق البطل عدنان جميل عبود.

- ال�شهيد الرفيق البطل حممد حممود داود.
- ال�شهيد الرفيق البطل حممود طالب كمونية.

- ال�شهيد الرفيق البطل ع�شام فوزي اأحمد. 
ومن جديد يبدع املقاومون وي�شّطرون ملحمة اأخرى ت�شاف اإىل 
�شجل الجنازات القتالية التي حطمت واأذّلت وقهرت »اجلي�س الذي 

ل يقهر« واأورثت العقد واخليبة لكل قادة العدو.
يف الدامور والناعمة جنوبي بريوت تكلمت املقاومة الفل�شطينية 
الن�شر  حـــروف  تــدويــن  اأرادت  الــتــي  ال�شهيونية  الــعــربــدة  وتلعثمت 
ولكنها خابت ح�شاباتهم وجرت الرياح كما اأراد لها املّلح اأن جتري. 

وح�شيلة ما وقع جاءت خمالفة لك�شوفات املتوقع.
الناعمة،  يف  ال�شهيوين  الإنـــــزال  عملية  ف�شلت  املقايي�س  بــكــل 
داأب  فقد  بعدها  مــا  لها  يكون  �شوف  �شاحقة  بهزمية  قــواتــه  ومنيت 
اإىل  والقفز  الأزمــــات  ت�شدير  �شيا�شة  انــتــاج  على  ال�شهيوين  الــعــدو 
م�شتهدفاً  ال�شبل  به  طالت  اأو  احل�شار  حوله  من  اأحكم  كلما  الأمــام 
وقائع جديدة  واملعادلت وخلق  املوازين  وتغيري  الأوراق  اإعــادة خلط 
وحقائق اأخرى على الأر�س تطغى على ما قبلها من وقائع وتطم�س 

ما �شبقها من حقائق وت�شع العامل اأمام مرحلة جديدة اأخرى.
من هنا تاأتي اأهمية ف�شل عملية غزو الناعمة والدامور التي اأريد 
منها  حماولة  يف  ال�شرائيلية  للعربدة  اختبار«  »بالون  تكون  ان  لها 

التجاوز والقفز اإىل المام.
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يوجه احلزب التحية اإىل جماهري �شعبنا 
العربي الأردين، واإىل جي�شنا العربي الأردين، 
والتحية اإىل �شعبنا العربي الفل�شطيني خط 
العربية يف مواجهة  الأمة  الأول عن  الدفاع 
وال�شعب  اجلي�س  واإىل  ال�شهيوين،  امل�شروع 
الــعــربــي الـــ�ـــشـــوري، الــــذي اأ�ــشــقــط املـــوؤامـــرة 
الكونية التي ا�شتهدفت �شوريا، واإىل املقاومة 

اللبنانية واإىل كل جماهري �شعبنا العربي.
اأن امل�شروع النه�شوي  يوؤكد احلزب على 
العربي القومي طموحاً وهدفاً ي�شكل رافعة 
ا�شتعادة  اأجـــل  مــن  العربية  لــلأمــة  اأ�شا�شية 
وحــدتــهــا وقــوتــهــا ومــنــعــتــهــا وقـــدرتـــهـــا على 
مــواجــهــة مــ�ــشــاريــع وخمــطــطــات اأعـــدائـــهـــا، 
باعتبارها القاعدة الأ�شا�شية التي من خللها 
اأر�شها،  امل�شلوب من  ا�شتعادة  الأمة  ت�شتطيع 
وكرامتها  وحريتها،  وا�شتقللها،  وثرواتها 
والتي  الــواحــدة،  العربية  الدولة  اإقامة  عرب 

اإىل  وطريقها  العربية  اجلماهري  حلم  هــي 
اخلروج من الأزمات التي تع�شف بها.

يف ال�ساأن الأردين:
الــ�ــشــيــا�ــشــي  اأن الإ�ــــشــــلح  يــــرى احلـــــزب 
احلقيقي يبداأ يف اإ�شقاط معاهدة وادي عربة، 
واإنـــهـــاء كــافــة التــفــاقــات املــربمــة مــع الــعــدو 
التحالفات  يف  الــنــظــر  واإعـــــادة  الــ�ــشــهــيــوين، 
مع  الــعــلقــات  وتعزيز  والــدولــيــة  الإقليمية 
وبــنــاء علقات  والــعــراقــي،  الــ�ــشــوري  القطر 
دولــيــة واإقــلــيــمــيــة عــلــى اأ�ــشــا�ــس رفــ�ــس كافة 
الــقــ�ــشــيــة  تــ�ــشــفــيــة  اإىل  الـــرامـــيـــة  املــ�ــشــاريــع 
اأ�شكال  كــافــة  ووقـــف  الفل�شطينية،  العربية 
التطبيع مع العدو ال�شهيوين، ودعم �شمود 
ال�شعب العربي الفل�شطيني بكافة الإمكانيات 
كونه ي�شكل راأ�س الرمح يف الدفاع عن الأمة 
ال�شهيوين  املــ�ــشــروع  مــواجــهــة  يف  الــعــربــيــة 

الأمــة  ي�شتهدف  الـــذي  التو�شعي  الإحـــليل 
من املحيط اإىل اخلليج، ووقف العمل بكافة 
الكيان  مع  املطروحة  القت�شادية  امل�شاريع 
الــ�ــشــهــيــوين وعـــلـــى راأ�ـــشـــهـــا اتــفــاقــيــة �ــشــراء 
هذه  ت�شكله  مبا  امل�شروق  الفل�شطيني  الغاز 

التفاقية من خماطر على البلد.
ـــه لــــــلإجــــــراءات  يـــــوؤكـــــد احلـــــــزب رفـــ�ـــش
الليربالية اجلديدة التي اأخ�شعت القت�شاد 
وم�شت  التبعية،  �ــشــروط  وعمقت  الأردين، 
ال�شيادة الوطنية، واأفرزت طبقة جديدة من 

ال�شما�شرة وناهبي اأموال ال�شعب.
عن  التخلي  ب�شرورة  احلكومة  مطالبة 
اللــتــزامــات جتــاه الــربنــامــج غــري الإنــ�ــشــاين 
الــدويل، واعتماد  واملدمر مع �شندوق النقد 
بــرنــامــج اقــتــ�ــشــادي وطــنــي تــنــمــوي يعتمد 
اأ�شا�شاً على تطوير الرثوات الوطنية وتوزيع 
املــ�ــشــاريــع الــراأ�ــشــمــالــيــة املــنــتــجــة عــلــى جميع 
املحافظات بالت�شاوي، واإنقاذ البلد من حالة 
التدهور املت�شارعة للأو�شاع املعي�شية، وتبني 
مواجهة  يف  �شاملة  اإ�شلحية  ا�شرتاتيجية 
�ــشــيــا�ــشــيــة  اإرادة  وتـــوفـــري  الأزمــــــــات  تــفــاقــم 
الفا�شدين  وحما�شبة  الف�شاد  ملحاربة  جــادة 
وا�شرتداد املال العام املنهوب ومعاجلة التهرب 
املوؤ�ش�شات  اإىل  العــتــبــار  واإعـــــادة  ال�شريبي 

الوطنية جراء �شيا�شية اخل�شخ�شة.
قانون  اإيجاد  �شرورة  على  احلــزب  يوؤكد 
انـــتـــخـــابـــات يــعــتــمــد املــــبــــادئ الأ�ـــشـــا�ـــشـــيـــة يف 
الن�شبية  منها  املــقــدمــة  ويف  الــدميــقــراطــيــة 
والـــقـــائـــمـــة املـــغـــلـــقـــة الـــتـــي تـــوفـــر الــفــر�ــس 
حلــيــاة حــزبــيــة، ولـــربملـــان فــعــال يف معاجلة 

الإ�شلحات ال�شيا�شية والقت�شادية.
املــعــادي  ال�شيا�شي  النهج  احلـــزب  يــديــن 
الأفــــواه  تكميم  و�شيا�شة  الــعــامــة  لــلــحــريــات 

ويطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الراأي.
مــطــالــبــة احلـــكـــومـــة بــــاإعــــادة الــنــظــر يف 
املناهج  على  اخلطرية  اجلوهرية  التغريات 
الدرا�شية والتعليمية يف كل مراحلها، واإعادة 
العمل مبا مت اإلغائه من مواد تتعلق بال�شراع 

البيان اخلتامي للموؤمتر ال�سنوي الثاين
حلزب احلركة القومية/الأردن 2019

وذلك   2019 لعام  ال�سنوي  احلزبي  موؤمتره  القومية  احلركة  حزب  عقد 
العمل  ودوائ��ر  املركزية  اللجنة  اأع�ساء  مب�ساركة   ،2019/12/25 يوم 
وروؤ�ساء وهيئات الفروع يف املحافظات وجلان الخت�سا�ص وناق�سوا بروح 
امل�سوؤولية القومية والوطنية تقارير العمل واخلطط امل�ستقبلية والأوراق 

الفكرية واأُ�سدر البيان التايل:
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العربي ال�شهيوين، مبا له من اأهمية يف اإنتاج 
جيل ينتمي للق�شايا الوطنية والقومية.

الق�سايا القومية:
يرى احلزب اأن امل�شروع ال�شهيوين ميثل 
تــلقــي مــ�ــشــالــح الــــدول ال�ــشــتــعــمــاريــة التي 
وفرت كل الإمكانيات لوجوده يف قلب الوطن 
العربي للحيلولة دون وحدته وتقدمه، ولقد 
على  وقائع  يفر�س  اأن  امل�شروع  هذا  ا�شتطاع 
الأر�ــس جتلت يف توقيع معاهدات واتفاقات 
ثنائية مع بع�س الأنظمة العربية وال�شلطة 
هــذه  فــر�ــشــت  حــيــث  م.ت.ف،  يف  املــتــنــفــذة 
اإدارة  يف  اأ�شهمت  �شيا�شية  قواعد  املعاهدات 
ال�شراع القومي مع العدو ال�شهيوين ل�شالح 
امل�شروع ال�شهيوين، والتو�شع يف تنفيذه على 
حــ�ــشــاب املــ�ــشــالــح والأمـــــن الــقــومــي الــعــربــي، 
من  الفل�شطينية  العربية  الق�شية  واإخـــراج 
عمقها العربي، وتخلي الأنظمة العربية عن 
بناء موازين قوى داخلية للت�شدي للم�شروع 
ال�شهيوين، وانتهاجها �شيا�شات تابعة للحلف 
حماية  عن  وعجزها  ال�شهيوين،  الأمريكي 

الدولة الوطنية.
تــ�ــشــفــوي  مـــ�ـــشـــروع  الــــقــــرن  �ــشــفــقــة  اإن 
م�شروع  وهو  الفل�شطينية،  العربية  للق�شية 
ي�شتهدف  بل  وحدها،  فل�شطني  ي�شتهدف  ل 
الوطن  �شهينة  اإىل  ويهدف  العربية،  الأمــة 
بقيادة  ا�شرتاتيجي  حتــالــف  وبــنــاء  الــعــربــي، 
الـــوليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة، حــيــث يلعب 
حمورياً  دوراً  خلله  من  ال�شهيوين  العدو 
خمــتــلــف  عـــلـــى  ـــراع  الـــ�ـــش اإدارة  يف  يــتــحــكــم 
امل�شتويات القت�شادية والأمنية، مما يتطلب 
توجيه اجلهد وبناء اجلبهة القومية املوحدة 
على امــتــداد الــوطــن الــعــربــي، ملــواجــهــة هذه 
حا�شرها  يف  الأمــة  ت�شتهدف  التي  ال�شفقة 

وم�شتقبلها.
اأثـــبـــتـــت  املـــــقـــــاومـــــة  اأن  احلــــــــزب  يـــــــرى 
جــدواهــا كــخــيــار ا�ــشــرتاتــيــجــي متلكه الأمـــة 
الأمريكية  والتهديدات  التحديات  ملواجهة 
والــ�ــشــهــيــونــيــة، واأنـــهـــا ركـــن اأ�ــشــا�ــشــي وفــعــال 
الــعــدو  واإن  والإنــــ�ــــشــــان،  الأر�ـــــــس  لــتــحــريــر 
التي  الــقــوة  لغة  �ــشــوى  يفهم  ل  ال�شهيوين 
لتحقيق  واأ�ــشــا�ــشــاً  لــه،  رادعــــاً  ت�شكل وحــدهــا 
النــتــ�ــشــارات، ويف هـــذا الــ�ــشــيــاق نــوؤكــد على 

املقاومة،  اإىل حمور  كامًل  انحيازاً  انحيازنا 
مـــوؤكـــديـــن عــلــى �ــــشــــرورة دعـــمـــه وحــمــايــتــه 
والإفراج  املحتلة،  العربية  الأرا�شي  لتحرير 
العدو  با�شتيلت  يف  واملعتقلني  الأ�شرى  عن 

الإمربيايل ال�شهيوين.
الر�شمي  التطبيع  اأ�ــشــكــال  كــافــة  رفــ�ــس 
الــ�ــشــهــيــوين، ومطالبة  الــعــدو  الــعــربــي مــع 
جماهرينا العربية بالت�شدي له عرب ت�شكيل 
جلــــان وطــنــيــة و�ــشــعــبــيــة يف كـــافـــة الأقـــطـــار 

العربية.
يوؤكد احلزب على اأن جوهر ال�شراع مع 
العدو ال�شهيوين هو �شراع عربي �شهيوين، 
واأنــه �شراع وجــود ولي�س حــدود، واأن الكفاح 
املــ�ــشــلــح هــو اخلــيــار ال�ــشــرتاتــيــجــي الــوحــيــد 
على  ويــوؤكــد  املتغطر�س،  العدو  هــذا  لهزمية 
اأن الهوية الفل�شطينية هوية ن�شالية ولي�س 

اإقليمية اأو انعزالية.
على ال�شعيد الفل�شطيني: يوؤكد احلزب 
على  الداخلي،  النق�شام  اإنهاء  �شرورة  على 
قــاعــدة بــنــاء ا�ــشــرتاتــيــجــيــة وطــنــيــة عــمــادهــا 
ال�شهيوين،  وم�شروعه  الحــتــلل  مــقــاومــة 
والــتــمــ�ــشــك بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 
احلزب  ويدعم  الفل�شطيني،  العربي  لل�شعب 
�شعبنا  جلماهري  امل�شتمر  البطويل  الن�شال 
ل�شيا�شة  الت�شدي  يف  الفل�شطيني  الــعــربــي 
ودعم  ال�شتيطان،  ومقاومة  القد�س،  تهويد 
ال�شجون  داخــل  ن�شالها  الأ�شرية يف  احلركة 
ال�شهيونية، والت�شامن مع الأ�شرى من اأجل 
الدويل  املجتمع  ونطالب  حقهم يف احلرية، 

العاجل  بالتدخل  الإن�شان  حقوق  ومنظمات 
للحد من معاناتهم والإفراج عنهم.

ال�شعب  مطالبة  وي�شاند  احلـــزب  يــوؤيــد 
اأو�شلو  اتفاقية  با�شقاط  الفل�شطيني  العربي 

وخمرجاتها وعلى راأ�شها التن�شيق الأمني.
موقفنا  على  ال�شوري: نوؤكد  ال�شاأن  ويف 
الــــيــــوم الأول  الـــثـــابـــت والـــــــذي جتـــلـــى مـــنـــذ 
ال�شورية،  الوطنية  الــدولــة  على  لــلــمــوؤامــرة 
مبــ�ــشــانــدتــهــا والــــوقــــوف مــعــهــا يف مــواجــهــة 
والرجعي  ال�شهيوين  و  الأمريكي  الــعــدوان 
العربي والرتكي، واأدواتهم من قوى ظلمية 
تكفريية، وان�شحاب كافة القوى الغازية عن 

الأرا�شي العربية ال�شورية.
يوؤكد احلزب رف�شه للتدخل الرتكي يف 
ليبيا و�شرورة ان�شحاب كافة القوى الأجنبية 

عن الأر�س العربية الليبية.
موقفه  على  احلـــزب  اليمن: يوؤكد  ويف 
التي  املــدمــرة  احلــرب  وقــف  ب�شرورة  الثابت 
تــ�ــشــنــهــا الــ�ــشــعــوديــة واأمـــريـــكـــا �ــشــد الــ�ــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي، وتــــركــــه يـــحـــدد ويـــخـــتـــار نــظــامــه 
ال�شيا�شي بال�شكل الذي يراه ال�شعب اليمني 
منا�شباً، من خلل عملية دميقراطية ت�شع 

الدولة على اأعتاب مرحلة جديدة.
 عا�ست اأمتنا العربية.

عا�ص الأردن وعا�ست فل�سطني.
املج�د واخل��ل��ود ل�س�هداء اأمت�ن��ا.

با�ستيات  يف  الأبطال  لأ�سرانا  واحلرية 
العدو ال�سهيوين.

عمان، 2019/12/28
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اللبناين  ال�شيا�شي  الــنــظــام  قــام 
عــلــى د�ـــشـــتـــور مــكــتــوب ومــيــثــاق 
اأ�ش�س ومبادئ  عريف، حدد الأول 
احلكم وحددت يف الثاين الأعراف وال�شيغة 
العملية للتطبيق حيث كر�شت �شيقة طائفية 
وامل�شلمني  امل�شيحيني  بني  ال�شلطة  لتقا�شم 
وقام النظام ال�شيا�شي منذ ذلك الوقت على 
من  تختار  �شنية   - مارونية  �شيا�شية  ثنائية 
الطوائف الأخرى من ترتاأي منا�شبا لتمثيل 
اأدى هذا  املوؤقت. وقد  بالن�س  طائفته عمل 
العرف الذي بات اقوى من الد�شتور املكتوب 
املوارنة  مذهبني  يد  يف  ال�شلطة  تركيز  اإىل 
يــعــاونــهــم الــ�ــشــنــة وهــمــ�ــشــت بــقــيــة الــطــوائــف 
واملذاهب التي كان يلقى اليها ببع�س الفتات 
قد  كانوا  الذين  ال�شيعة  الأكــرث ظلما  وكــان 
بلغوا عددا يتقدم املوارنة ويتقدم ال�شنة اأي�شا 
ولكن رغم حجمهم فقد جرى تهمي�شهم اإىل 
الـــذي كــانــت ت�شكل فيه حــكــومــات من  احلــد 
الرباعية يف  دونهم )كما جرى يف احلكومة 
عهد فوؤاد ال�شهاب التي �شكلت من 2 موارنة 

و2 �شنة فقط(.
وا�شتئثار  الــد�ــشــتــور  تطبيق  �ــشــوء  اأدى 
ـــتـــوازن  ال خــلــل يف  اإىل  بــالــ�ــشــلــطــة  طـــوائـــف 
عــدم  اإىل  لــبــنــان  ودفـــع  احلــكــم  يف  ال�شيا�شي 
 1952 )اأحـــداث  دوريــا  والنفجار  ال�شتقرار 
-1958-1969-1975-1984-1989( ما فر�س 
نحو  لــتــطــويــره  ال�شيا�شي  الــنــظــام  مــراجــعــة 
نظام وتطبيق اقل ظلما، فكان اتفاق الطائف 
الذي عالج خلل تركيز ال�شلطة التنفيذية يف 
يد رئي�س ل ي�شاأل، وخلل ا�شتبعاد مكون عن 
البند  واعتمد  اأخــريــن،  تهمي�س  اأو  ال�شلطة 
على  ين�س  الـــذي  الــد�ــشــتــور  مقدمة  يف  »ي« 
العي�س  تراعي  التي ل  ال�شلطة  �شرعية  عدم 
امل�شرتك، واعتمد كتدبري موؤقت املنا�شفة يف 
وظائف الأوىل بني امل�شيحيني وامل�شلمني يف 
اأي�شا  عــريف  ب�شكل  وكر�س  العامة  الوظائف 
النواب  وجمل�س  اجلمهورية  رئا�شات  توزيع 

واحلكومة بني املذاهب الكرب.
اأما يف التطبيق فكان انحراف عن الن�س 
وانتاج للظلم واخلل يف العدالة ودفع نحو 

عدم ال�شتقرار. حيث متيزت مرحلة ما بعد 
الــدميــقــراطــيــة احلقيقية  بــفــقــدان  الــطــائــف 
ـــــوزع الـــدولـــة حــ�ــشــ�ــشــا بـــني اأ�ــشــخــا�ــس ل  وت
ف�شاع  الــواحــدة  اليد  اأ�شابع  عددهم  يتجاوز 
الف�شاد ونهب املال العام وتراكم الدين العام 
على  ذلــك  مت  دولر،  مليار  املئة  لم�س  حتى 
ا�شمي  مــا  كــانــت يف ظــل  الأوىل  مــرحــلــتــني: 
تهمي�س الوجود امل�شيحي يف ال�شلطة والثانية 
على  ال�شيا�شية«  »احلريرية  �شيطرة  ظل  يف 
حمدود  وجــود  مع  كامل  �شبه  ب�شكل  الدولة 
حكمت  ون�شف  �شنة  فرتة  تخللها  للأخرين 

فيها حكومة من غري �شيعة.
املت�شررون  الخلل، قام  هذا  على  وردا 
تفاهم  فكان  م�شاحلهم  يحمي  مبا  بالعمل 
مــار خمايل بــني حــزب اهلل والــتــيــار الوطني 
احلر ثم كان اإدخال التيار الوطني احلر اإىل 
ثم  اق�شي عنها رغم حجمه،  التي  احلكومة 
كان 7 اأيار وردة الفعل الدفاعية التي نفذها 
اأ�شقاط  كــان  ثــم  ملقاومته  حماية  اهلل  حــزب 
�شعد احلــريــري مــن رئــا�ــشــة احلــكــومــة لأنــه 
جمل�س  مــتــجــاوزا  الأمــريكــي  الرئي�س  قــابــل 
الوزراء ثم كان انتخاب رئي�س التيار الوطني 
لــلــجــمــهــوريــة وكــانــت ال�شربة  احلـــر رئــيــ�ــشــا 
ال�شيا�شية بقانون انتخاب  القوية للحريرية 
قائم على الن�شبية التي ادت اإىل تقلي�س نفوذ 
لل�شنة  الأقـــوى  بقائه  املمثل  مــع  احلــريــري 

دون ان يكون الوحيد )له 17من 27(.
ملخاطر  ودرءا  الــتــحــولت  هـــذه  بنتيجة 

النظام اللبناين
بني بدعة امليثاقية وحقيقة الد�ستور

العميد د. أمين محمد حطيط
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العودة لتهمي�س اأحد اأطلق م�شطلحا جديدا 
يف احلياة ال�شيا�شية اللبنانية، هو »امليثاقية«، 
وا�شند اإىل ن�س الفقرة »ي« من الد�شتور التي 
تتحدث عن عدم �شرعية اأي �شلطة ل تراعي 
العي�س امل�شرتك واملادة 95 من الد�شتور التي 
والإدارة  ال�شلطة  الطوائف يف  تقول بحقوق 
وبــ�ــشــكــل مـــوؤقـــت. وقـــامـــت هــــذه »املــيــثــاقــيــة« 
ملن  واحلــكــم  »ال�شلطة  قــاعــدة  على  املبتدعة 
واعــتــرب غري  اقـــوى متثيل يف طائفته«  هــو 
ميثاقي وبالتايل غري د�شتوري تويل ال�شلطة 
يف الرئا�شات الثلث ويف احلكومة من لي�س 
هــو الأقــــوى يف طــائــفــتــه، واعــتــربت جل�شات 
غري  وبالتايل  ميثاقية  غري  النواب  جمل�س 
يف  الأكـــرثي  املــكــون  عنها  غــاب  اإذا  د�شتورية 
تعطيلي  واقـــع  انــتــاج  يف  ت�شبب  مــا  الطائفة 
يف احلياة الد�شتورية اأطاح بالد�شتور واأطاح 
الد�شتور  اأولهــــا  الــتــي  الوطنية  بــالأكــرثيــة 
الـــتـــ�ـــشـــريـــع واخــــتــــيــــار رئـــيـــ�ـــس اجلـــمـــهـــوريـــة 
واحلـــكـــومـــة. واطـــــاح ذلــــك بــالــدميــقــراطــيــة 
يــد 5  تــركــزت يف  التي  ال�شلطة  تـــداول  ومنع 
مــلــوك ميلكون  انــقــلــبــوا اىل  اأ�ــشــخــا�ــس   6 او 
مدى احلياة وي�شكلون من غري اتفاق معلن 
»جمل�س حكم« واقعي يعلو الد�شتور ويتوىل 
ال�شلطة الفعلية، واأ�شبح مبقدور الطائفة ان 
لبنان يف  تختار من تريد وتفر�شه على كل 

مواجهة الأكرثية الوطنية الد�شتورية.
يف ظل هذا الواقع حل ا�شتحقاق تكليف 
�ــشــخــ�ــس بــتــ�ــشــكــيــل احلــكــومــة بــعــد ا�ــشــتــقــالــة 
»الأقــــوى يف طــائــفــتــه«. وهــنــا كــانــت املع�شلة 
الــرئــيــ�ــشــيــة وظـــهـــرت الــفــ�ــشــيــحــة حــيــث بــات 
كــل لــبــنــان اأ�ــشــري قـــرار فـــرد هــو »الأقـــــوى يف 
اأكرث  انــه ل ميثل يف طائفته  رغــم  طائفته« 
من 60% واأن طائفته ل ت�شكل اأكرث من   %32 
من اللبنانيني انتخب منها ن�شبة مل تتجاوز 
انــه ل ميثل  يعني  ما  الناخبني  40% من  ال 
اأكرث من 8% من اللبنانيني اأما من لديه 69 
نائبا وميثلون اأكرث من 60% من اللبنانيني 
فل قيمة لراأيهم ح�شب بدعة امليثاقية تلك 

فهل يعقل ذلك او ميكن قبوله؟
وقــواعــد  ال�شليم  املنطق  اإىل  بال�شتناد 
والعدالة والدميقراطية ال�شحيحة نقول ان 
الأمــر غري مقبول، لأنــه نظام منف�شل  هذا 
الذي يعتمد نظام  الد�شتور ن�شا وروحا  عن 

كان حلظ  وان  الوطنية وهو  الأكرثية  حكم 
ان ل  ا�شرتط  فانه  الطوائف  وجــوب متثيل 

مي�س ذلك بامل�شلحة العامة.
وعليه نرى ان التم�شك ببدعة »امليثاقية« 
بالتف�شري املتقدم واأقامة جمل�س الأقوياء يف 
ملبداأ  تعطيل  فيه  حكمه  واإر�ـــشـــاء  الــطــوائــف 
بالدميقراطية  والطــاحــة  ال�شلطة  تـــداول 
اأمور مرفو�شة لتعار�شها مع الد�شتور  وهي 
والنظام الدميقراطي الربملاين. فما املخرج؟

ــــداء الـــــراي، نــنــوه مبــا اآلــــت اليه  قــبــل اب
واختيار  احلكومة  ي�شكل  من  تكليف  عملية 
»الأقـــــوى يف طــائــفــتــه«، مــا �شكل غلبة  غــري 
له  املف�شدة  الأعـــراف  على  املكتوب  للد�شتور 
واأ�شقط  الوطنية  لــلأكــرثيــة  الـــدور  واأعــــادة 
بدعة الأقوى يف طائفته، وهذا ي�شكل اإجنازا 
كبريا يجب التم�شك به ويجب التحذير من 
ب�شرعية  تطعن  التي  الأ�شوات  اإىل  الأ�شغاء 
يجب  كــمــا  املــيــثــاقــيــة،  عـــدم  بحجة  التكليف 
احلوؤول دون عودة نغمة »امليثاقية« بالتف�شري 

الذي كان البع�س ول زال متم�شكا به.
وخطورتها  ال�شلبيات  هــذه  على  ن�شيء 
ل لــنــقــول بــال�ــشــتــغــنــاء فــــورا عـــن املـــــادة 95 
مــقــدمــة  مـــن  »ي«  بــالــفــقــرة  لـــلإطـــاحـــة  ول 
الد�شتور، بل من اجل البحث عن حل يتوافق 
بت�شكل  ي�شمح  ول  نــوعــا  الــدميــقــراطــيــة  مــع 
كانت  ولو  حتى  النيابية  الأقلية  ديكتاتورية 
ان  امل�شموح  اذ من غري  اأكــرثيــة يف طائفتها 
اأ�شري   128 مــن  مــوؤلــف  نيابي  جمل�س  يــكــون 
قــرار 17 من الأ�ــشــوات ول يجوز ان متتلك 
رئي�س  بت�شمية  ح�شريا  حــقــا  الأقــلــيــة  هـــذه 

احلكومة وتفر�شه على لبنان.
وعليه نرى وحتى يو�شع مو�شع التنفيذ 

اأنــ�ــشــاء جمــلــ�ــس الــ�ــشــيــوخ وتــلــغــى الــطــائــفــيــة 
ال�شيا�شية، وجوب تطبيق الد�شتور والتوقف 
عن اإطلق البدع البعيدة عن الن�س والعدالة 

واملنطق والعمل مبا يلي:
اأي طائفة عن موؤ�ش�شات  - عدم ا�شتبعاد 
نــواب(  وجمل�س  )حكومة  وال�شلطة  احلــكــم 
مبــا يف ذلـــك الــطــائــفــة الــعــلــويــة الــتــي حتــرم 
حتى الآن من مقعد وزراي مهما كان حجم 

احلكومة.
الأقلية  لديكتاتورية  اخلــ�ــشــوع  عــدم   -
الطائفة.  يف  الأكــرثيــة  بانها  تو�شف  الــتــي 
بــقــاعــدة »يحكم  الــعــمــل  وبــالــتــايل ل يــ�ــشــح 
الأقــــوى يف طــائــفــتــه«، بــل عــلــى الــطــائــفــة ان 
تــقــدم لــلأكــرثيــة الــوطــنــيــة اأكــــرث مــن خيار 
واأكــــــرث مـــن �ــشــخــ�ــس وعــلــيــه ميــكــن الأخــــذ 
وهنا  طائفته«  مــن  املــرفــو�ــس  »غــري  بقاعدة 
ميكن اعتماد مبداأ متثيله لن�شبة 10 اأو %15 
من طائفته اأي يكون للأكرثية الوطنية ان 

تختار بني 7 او 10 اأ�شخا�س.
- والأمر ذاته يطبق على جل�شات جمل�س 
النواب حيث ل يطلب ح�شور املكون الأقوى 
بـــل يطلب  الــطــائــفــة  الأكـــــرث متــثــيــل يف  او 
متثيل الطائفة بن�شبة 10 او 15% من النواب 

يوؤكدون ح�شورها ويو�شلون.
- وحتى ل تكون ولية الأ�شخا�س مدى 
العمر حتت عنوان الأقــوى يف طائفته يجب 
ان يو�شع حد زمني لتويل ال�شلطة العامة يف 
كاأن  واحلكومة  النيابي  واملجل�س  الرئا�شات 
والـــوزراء  للرئا�شات   75 ال  �شن  مثل  نحدد 

وحد 3 او 4 دورات نيابية يف جمل�س النواب.
دي�سمرب 2019/25
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28  إلى األمام

العدوان  قبل  ِتُج،  ُتنحْ �شوريا  كانت 
الأمــريــكــي الأطــلــ�ــشــي، نحو 385 
النفط،  مــن  يوميا  برميل  األـــف 
الدولة  وُت�شّدر  الــذاتــي،  الإكتفاء  يحقق  ما 
نــحــو 140 األــــف بــرمــيــل مـــن الــنــفــط، عــايل 
�ــشــنــة 2010، ووّقــعــت  نــهــايــة  اجلــــــودة، حــتــى 
احلــكــومــة ُعــــُقــــوًدا مـــع اإحـــــدى عــ�ــشــر �شركة 
النفط  وا�شتثمار  واإنــتــاج  للتنقيب  اأجنبية، 
الربيطانية،  ــل«  »�ــشِ �شركة  واأهــمــهــا  والــغــاز، 
و�ــشــركــة »بـــرتو كــنــدا«، و»اإيـــنـــي« الإيــطــالــيــة، 
»�شينوبيك«  و�شركة  الفرن�شية،  و»ثــتــوتــال« 
على  الـــعـــدوان  وت�شبب  وغــريهــا،  ال�شينية، 
�ــشــوريــا يف تعليق اأعــمــال هــذه الــ�ــشــركــات، يف 
�ــشــوريــا، وخــ�ــشــارة حـــوايل 6،4 مــلــيــار دولر، 
فــيــمــا قــــــّدرت احلـــكـــومـــة الــ�ــشــوريــة خــ�ــشــائــر 
بــالإ�ــشــافــة  دولرا،  مــلــيــار   13 بنحو  الـــّدولـــة 
واملـُـعــّدات  احُلقول  التي حلقت  الأ�ــشــرار  اإىل 
وغريها  واملــ�ــشــايف  والأنــابــيــب،  والتجهيزات 
طــائــرات  ا�شتهدفتها  الــتــي  التجهيزات  مــن 
الأطل�شي،  �شمال  وحلف  اأمــريــكــا  و�ــشــواريــخ 
بح�شب بيانات وزارة النفط والرثوة املعدنية 

وان اخلــارجــي،  الــ�ــشــوريــة، ومــنــذ بــدايــة الـــُعـــدحْ
اجُلــُيــو�ــس  وعــرب  الإرهــابــيــة،  امللي�شيات  عــرب 
اإىل احتلل املناطق  َتُدون  املُعحْ الأجنبية، بادر 
الّنفط والغاز، ما  احُلُدودية ومناطق ُحُقول 
ُه  ونّفَذتحْ ُه  �شّمَمتحْ ُم�شبق،  تخطيط  على  يدل 
خمــــابــــرات الـــــــّدول الإمـــربيـــالـــيـــة الـــنـــافـــذة، 
تتخّلى  اأن  قبل  النفط،  اإنتاج  توقف  وبذلك 
املتحدة عن حلفائها من ملي�شيات  الوليات 
ـــــَد عــنــهــا، وتــعــتــمــد على  الـــقـــاعـــدة ومــــا َتـــــَوَلّ
ِدية، التي كانت تّدعي  ملي�شيات الع�شائر الُكرحْ
الإنتماء اإىل الي�شار، وحظيت هذه امللي�شيات 
الأطل�شي،  �شمال  وحلف  الإمربيالية  بدعم 
وكـــذلـــك بـــدعـــم الــيــ�ــشــار الأوروبــــــــــي، الـــذي 
والأوروبــيــة،  الأمريكية  املُخابرات  ُه  اخرتَقتحْ
الأكــــراد،  ملي�شيات  وا�شتهدفت  عــقــود،  منذ 
بــدعــم وتــخــطــيــط واإ�ـــشـــنـــاد اأمـــريـــكـــي، قــطــاع 
بقية حقول  ثم  »رميلن«،  النفط يف حقول 
ال�شرقي،  ال�شمال  مناطق  يف  والغاز،  النفط 

احلدودية مع العراق ومع تركيا…
بــعــد ا�ــشــتــعــادة اجلــيــ�ــس الــ�ــشــوري معظم 
ُعوًما من رو�شيا واإيران  الأرا�شي املحتلة، َمدحْ

وحــلــفــاء غــري حــكــومــيــني، مــثــل »حـــزب اهلل«، 
احلظر  من  لَن  املُعحْ الأمريكي  املوقف  َر  تــَطــَوّ
ـــع احلــكــومــة الــ�ــشــوريــة من  ـــنحْ واحلـــ�ـــشـــار وَم
ا�ــشــتــغــلل مـــواردهـــا، كــاملــحــروقــات )الــنــفــط 
والغاز( واملياه وال�شدود والأرا�شي الزراعية، 
النفط  عــلــى  ــِنــي  ــلَ الــَع ــو  ــطحْ الــ�ــَشّ مــرحــلــة  اإىل 
فيما  للبلد،  ال�شرقي  ال�شمال  يف  ال�شوري، 
يتوا�شل الغزو الرّتكي، من ال�شمال وال�شمال 
الغربي، وُتطالب تركيا باحل�شول على ح�شة 
من النفط ال�شوري، »للإنفاق على اللجئني 
الدميغرايف،  ِيري  الّتغحْ �س  ولَفرحْ ال�شوريني«، 
عرب توطني مليون �شخ�س، يف مرحلة اأوىل، 
مكان ال�ّشّكان الأ�شليني، فيما توا�شل رو�شيا 
حمـــاولـــة الإمـــ�ـــشـــاك بــالــعــ�ــشــا مـــن الــَو�ــَشــط، 
تركيا،  مع  العلقات  تعزيز  يف  ذلــك  وجتّلى 
عــلــى حــ�ــشــاب الــ�ــشــعــب الــ�ــشــوري، مــع ال�شعي 
ملي�شيات  زعــمــاء  بــني  اتــفــاق  اإىل  للتو�شل 
زيارته  وخــلل  ال�شورية،  واحلكومة  الأكــراد 
الرو�شي  الـــوزراء  رئي�س  نائب  اأعلن  دم�شق، 
»يوري بوري�شوف«: »اإن حقول النفط والغاز 
�ــشــيــطــرة احلــكــومــة  اإىل  تــدريــجــيــاً  �ــشــتــعــود 
ال�شورية«، فيما ن�شرت بع�س و�شائل الإعلم 
الأمــريــكــيــة مــعــلــومــات عــن عــر�ــس اأمــريــكــي 
الأمريكية(   - )ال�شعودية  »اأرامــكــو«  ل�شرَكة 
و�شركة »اإك�شون موبيل« الأمريكية اخلال�شة، 
ل�ــشــتــثــمــار حــقــول الــنــفــط املـــوجـــودة �شمن 
مناطق �شيطرة »ق�شد« )املدعومة اأمريكيا(، 
احلكومة  ووعـــدت  �ــشــوريــا،  �شرقي  �شمال  يف 
ِ بـــ»�ــشــمــان العمل يف  الأمــريــكــيــة الــ�ــشــِرَكــَتــنيحْ
حميط اآمن«، رغم وجود عقد ا�شتغلل هذه 
احلقول من ِقَبل �شركة »�شل«، التي ا�شطرت 
مع  والإ�شتثمار،  التنقيب  ن�شاط  تعليق  اإىل 

بداية احلرب...
جي�س  اأن  �ــشــابــقــة،  مـــقـــالت  يف  نــــا،  ذَكــــرحْ
الـــوليـــات املــتــحــدة الــــذي يــحــتــل جـــــزًءا من 
ــَر  َدَمّ ل�شوريا،  ال�شرقي  ال�شمال  يف  الأرا�ــشــي 
ما  )وهـــو  التحتية  الــُبــنــيــة  ــَهــِجــي،  َمــنحْ ب�شكل 
منذ  حــل،  حيثما  الأمــريــكــي،  اجلي�س  يفعله 

�سوريا.. احلرب على اجلبهة الإقت�سادية ومكانة الّنفط
الطاهر المعز

�شرقة وتهريب النفط ال�شوري
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احلــــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة(، وحــقــول النفط 
والــغــاز وطـــرق الإمــــداد وخــطــوط الأنــابــيــب، 
ـــــدود، واأعـــــلـــــن الــرئــيــ�ــس  واجُلــــ�ــــشــــور والـــــ�ـــــشّ
ان�شحاب  ُقـــرب  عــن   ،2018 �شنة  الأمــريــكــي، 
واقع  لكنه يف  �شوريا،  الأمريكي من  اجلي�س 
اإعـــادة  ، بــل نــفــذ عملية  الأمــــر، مل يــنــ�ــشــحــبحْ
انــتــ�ــشــار، متــحــورت حـــول تــعــزيــز تــواجــده يف 
اجلي�س  وَنَقل  والغاز،  النفط  حقول  حميط 
الأمريكي من قواعده الع�شكرية يف العراق، 
جمــال  يف  خمت�شني  ــني  وِمــَهــِنــِيّ مهند�شني 
النفط  حجم  لرفع  ثقيلة  ومــعــّدات  النفط، 
ال�شهاريج  وتوفري  الأنابيب  ومّد  َرج،  َتخحْ املُ�شحْ
ِل النفط ال�شوري، من خُميط  ال�شخمة، ِلَنقحْ
اخلـــارج، عرب  اإىل  الــــزور«،  و»ديـــر  »احل�شكة« 
منطقة »رميلن«، حيث توجد اأكرب احلقول 
واأورَدتحْ  الـــعـــراق،  �ــشــمــال  اإىل  ثــم  الــ�ــشــوريــة، 
�شركة  اأن  العراقية  الإعلمية  املَواقع  بع�س 
ما  يومياً  تنقل  للنقل(  )العراقية  »الناجي« 
ُل اإىل 150 �شهريجاً من النفط، اأو حوايل  َي�شِ
وال�شرق  ال�شمال  حــقــول  مــن  برميل،   2700
اجلي�س  وُيحاول  العراق،  باجتاه   ، وِرَيّنيحْ ال�ُشّ
من  النفط  تهريب  ر  َحظحْ املُحتّل  الأمريكي 
حقول النفط يف »احل�شكة« باجتاه م�شفاَتي 
»بــانــيــا�ــس« و»حـــمـــ�ـــس«، يف  الأرا�ــــشــــي الــتــي 
الّدمار  ال�ّشورية، لكن  الّدولة  ِطُر عليها  ُت�شيحْ
واجلي�س  الإرهابية،  امللي�شيات  ُه  َقتحْ َ اأحلحْ الذي 

على  الع�شري  من  جعل  باملن�شاآت،  الأمريكي 
احلــكــومــة زيــــادة حــجــم الإنـــتـــاج، وا�ــشــطــرت 
)التي  الأكــراد  ملي�شيات  مع  اتفاق  عقد  اإىل 
ت�شيطر على اأكرث من 90% من اإنتاج النفط 
اخلا�شعة  املــنــاطــق  بع�س  لــتــزويــد  والـــغـــاز(، 
لــ�ــشــيــطــرة احلـــكـــومـــة، فــيــمــا يــ�ــشــعــى جي�س 
الإحـــتـــلل الأمــريــكــي اإىل تــ�ــشــديــد اخلــنــاق 
الطلب  تلبية  تعجز عن  التي  على احلكومة 
املواطنني  غ�شب  عري  َت�شحْ بــهــدف  الــداخــلــي، 

�شد الّدولة، التي ُتعاين من انخفا�س الإنتاج 
وانخفا�س  خا�س(  ب�شكل  )احلبوب  الزراعي 
اإنـــتـــاج املـــحـــروقـــات، ومـــن �ــشــعــوبــة الــتــوريــد، 
ب�شبب احل�شار والعقوبات واحلظر، وكذلك 
الأجنبية  العملة  احتياطي  انخفا�س  ب�شبب 

وانخفا�س قيمة اللرية ال�شورية...
البيانات  بع�س  �ــشــوريــا  حكومة  ــِدُر  ُتــ�ــشحْ
املــتــفــائــلــة، واأعـــلـــنـــت ُمــــوؤّخــــًرا اأنـــهـــا متــكــنــت، 
ال�شركات  مــن  وبــدعــم  حمـــدودة،  باإمكانيات 
الّرو�شية، من �شيانة بع�س الآبار التي متت 
برميل  األفي  من  الإنتاج  لريتفع  ا�شتعادتها، 
 16 نحو  اإىل   ،2016 �شنة  بنهاية  النفط  مــن 
األف برميل بنهاية �شنة 2018، ويرتفع اإنتاج 
بنهاية  6،5 مليني مــرت مكعب،  مــن  الــغــاز، 
مكعب،  مــرت  مــلــيــون   13،5 اإىل   ،2016 �شنة 
ع اإنتاج  بنهاية �شنة 2018، وتاأمل احلكومة َرفحْ
برميل  األـــف   24 اإىل   ،2019 بنهاية  الــنــفــط، 
َع اإنتاج الغاز اإىل 17،8 مليون مرت  يوميا، وَرفحْ
مــكــعــب، وهـــي كــمــيــات �ــشــغــرية جـــدا، ل تفي 
بحاجة املواطنني املُقّدرة مبا ل يقل عن 250 
ُعُقوًدا،  ووّقعت احلكومة  يوميا،  برميل  األف 
خلل �شهر اأيلول/�شبتمرب 2019، مع �شركات 
رو�شية للتنقيب عن النفط يف �شمال دم�شق، 
لزيادة  »اجلــزيــرة«، يف حمــاولــة  ويف منطقة 

الإنتاج، يف مناطق ُت�شيحْطر عليها الدولة...
2019/12/22

ال�شيطرة على النفط ال�شوري
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ولـــد اأحـــمـــد قــايــد �ــشــالــح يف 13 كــانــون 
يف  باتنة  وليـــة  يف   1940 عــام  الثاين/يناير 
ال�شرق اجلزائري. عا�َس طفولة تعي�شة مثل 
ـــــان الحــتــلل  كــل الأطـــفـــال اجلــزائــريــني اإّب
ال�شابعة  �شّن  ويف   .)1962-1832( الفرن�شي 
الوطنّية  احلركة  �شفوف  اإىل  ان�شّم  ع�شر، 
اجلزائرّية التي انبثقت عنها جبهة التحرير 
الوطني بو�شفها جناحاً راديكالياً يدعو اإىل 
الأول  يف  ر�شمياً  انطلقت  التي  الــثــورة  خيار 
من ت�شرين الثاين/نوفمرب عام 1954، بعدما 
كانت احلركة الوطنّية متخّوفًة، وظلت تدعو 
اإىل احلذر خمافة حدوث اأّية جمازر اأخرى، 

الحتلل  قـــّوات  نفذتها  التي  املــجــازر  ُبعيد 
الفرن�شي �شد اجلزائريني املطالبني بتنفيذ 
وعدها مبنح ال�شتقلل لهم بعد م�شاركتهم 
مع احللفاء يف احلرب العاملّية الثانّية، والتي 
ُعرفت بـ جمازر 8 اأيار/مايو وراح �شحّيتها 70 
األف �شهيد يف ما تقوله بع�س الإح�شائّيات، 
الطاهر  العقيد  �ــشــاقــُه  الـــذي  الــتــربيــر  وهــو 
زبريي يف مذكراته املو�شومة بـ ”ن�شف قرٍن 
اأركان جزائري“،  من الكفاح: مذكرات قائد 
يف ال�شفحة الثامنة وما بعدها، وال�شادر عن 

دار ال�شروق للإعلم والن�شر.
اأغ�شط�س  اآب/  منذ  �شالح  القايد  ُعـــنِيّ 

و39  و29   21 الــفــيــالــق  يف  قــائــداً   ،1957 عـــام 
ال�شتقلل  ُبعيد  الوطني.  التحرير  جلي�س 
اأجرى دورة تكوينية يف اجلزائر على   ،1962
ال�شوفياتي  ثــم يف الحتـــاد  عــامــني،  امــتــداد 
اإىل   1969 مــن  اأخــريــني  �شنتني  ملـــدة  �ــشــابــقــاً 
1971، حيث ح�شل على �شهادة ع�شكرّية من 
اأكادميّية في�شرتيل. كما �شارك عام 1968 يف 

حرب ال�شتنزاف يف م�شر.
على  املنا�شب  يف  تدّرجه  اإيجاز  وميكننا 
اأهمها  نــتــوقــف عــنــد  اأّن  قــبــل  الــتــايل  الــنــحــو 
قاطبًة: قائد كتيبة مدفعية، قائد لواء، قائد 
لطفي  بــرج  يف  الأو�ــشــط  العملياتي  للقطاع 
ملدر�شة  قائد  الثالثة،  الع�شكرية  الناحية   -
البليدة  وليــة  يف  الحتياط  �شباط  تكوين 
القطاع  قائد  الأوىل،  الع�شكرية  الناحية   -
العملياتي اجلنوبي لولية تندوف - الناحية 
الــعــ�ــشــكــريــة الــثــالــثــة، نــائــب قــائــد الــنــاحــيــة 

رحيل اأحمد قايد �سالح…

الرجل الأكرث اإثارًة للجدل بعد بومدين

مل ُيرث اأحمد قايد �سالح اأّي جدل كبري طيلة حياته، فالرجل كان يعي�ص يف الظل اإىل 
حّد ما، ومل يكن ُيوؤثر عنُه اأّي تدخٍل وا�سح املامح والق�سمات يف جمريات احلياة ال�سيا�سّية 
يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  الأرك��ان  قائد  ت�سّدر  حني  ا�سهر،  منذ  انقلبت  احلال  ولكن  اجلزائرّية، 

الباد، بعدما اأجرب احلراك ال�سعبي الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

ضيف حمزة ضيف

رئي�س الأركان اجلزائري الراحل اأحمد قايد �شالح
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الع�شكرية اخلام�شة، قائد الناحية الع�شكرية 
الثالثة، ثم قائد الناحية الع�شكرية الثانية.

بني عامي 1993 و2004 كان قائداً للقوات 
الربّية، التي مت تاأ�شي�شها ر�شمياَ �شنة 1954، 
هو م�شّرٌح  ما  بح�شب  اأفرادها  وُيقدر عديد 
بـ  يــقــدر  وبــاحــتــيــاط  فـــرد،  بــه نحو 107.000 
220.000 فرد، لتعّد بذلك اأكرب فروع القوات 
اأنــه مل  اإىل  الإ�ــشــارة  امل�شلحة اجلزائرية، مع 
تكن لهذه القوات اأية علقة مبا�شرٍة باحلكم 
الذي كانت تهند�شه قيادة الأركان، واإمّنا لها 

جانب تقني جداً.
وبني عامي 2004 و2014 كان قائد اأركان 
ثم  الوطني،  الــدفــاع  لـــوزارة  التابعة  اجلي�س 
للوزير املنتدب لدى وزارة الدفاع  ُعنّي نائباً 
املــالــك قــنــايــزّيــة )1936- اجلـــزائـــرّيـــة عــبــد 

فــريــق  رتــبــة  اإىل   2006 عـــام  وُرقـــــي   ،)2019
وتـــــوىّل رئــا�ــشــة اأركـــــان اجلــيــ�ــس اجلـــزائـــري، 
اأركـــان جــزائــرّي مل  قائد  اأول  بذلك  لي�شبح 

ينتظم يف التجنيد الفرن�شي.
خلل هذه الفرتة، مّت فّك الرتباط بني 
ون�شاأ  متاماً،  اجلزائرّية  واملخابرات  الأركــان 
نــوٌع مــن الــ�ــشــراع اخلــفــّي، وقيل اأّن الأركـــان 
كــانــت �شّفاً  اأحــمــد قــايــد �شالح  حتــت قــيــادة 
الــذي مل يعجبه  بعد املخابرات، الأمــر  ثانياً 
انقلب  امل�شككني  بع�س  كّيف  ولذلك  البتة، 
قايد �شالح على م�شوؤويل املخابرات بالنتقام 

منهم لأّنهم حّيدوُه عن امل�شهد ال�شيا�شي.
واحلال اأّن كل العتبارين خدما القايد 
اأثبتت من  �شالح، كون املخابرات اجلزائرّية 
اأّنها  خلل ما تل حراك 22 �شباط/فرباير 
طـــرٌف اأ�ــشــيــل يف مــعــادلــة الــفــ�ــشــاد، والأكـــرث 
مت�ّشكاً بالأوليغار�شّية التي ثار عليها ال�شعب 

اجلزائري.
قام قايد �شالح باإجراء تغيريات ح�ّشا�شة 
املوؤ�ش�شة  يف  اخل�شو�شّية  ذات  املنا�شب  يف 
الع�شكرية �شملت قادة النواحي وقادة القوات 
الــربيــة واجلــويــة، الأمـــر الـــذي طــرح اأ�شئلة 
عّدة من ِقبل املوؤيدين خلطه واملعار�شني، اإذ 
الفا�شدة،  للبوؤر  املوؤيدون تطهرياً  ما يعتربُه 
اعــــتــــربُه املـــعـــار�ـــشـــون �ــشــكــًل مـــن الإفـــتـــئـــات 
تعيني  طريق  عن  بها  وال�شتئثار  بال�شلطة 
له.  ولئــهــم  يف  �شالح  القايد  يثق  مقّربني، 
ومل ُيقّدم الطرفان اأّي دليل حقيقي، ما خل 

توّقعات وتخمينات، غري اأّن ال�شياق الق�شائي 
ال�شاكلة  ذات  على  ا�شتمر  اإن  يــجــري  الـــذي 
طــرح  يــرّجــح  قــد  الثقيلة،  الأحـــكـــام  وبنف�س 

املوؤيدين بقّوة.
املهم  يبقى  ُيح�شم هذا اجلــدل،  اأن  واإىل 
اأن ن�شري اإىل اأن اجلزائريني تعّرفوا اإىل قايد 
�شالح عن كثب، بعد اإعلنه، باعتباره قائداً 
ما  �شاغراً  الرئي�س  من�شب  اجلي�س،  لأركــان 
يعني تفعيل املادة 102، وهو كان اإقراراً نهائياً 
باأّن الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة عاجزاً عن 

اأداء مهامه  يف اآذار/مار�س املا�شي.
ــالــح الـــــذي فـــارق  وُعــــــرف عـــن قـــايـــد �ــش
احلـــيـــاة اإثـــــر اأزمـــــة قــلــبــيــة يف بــيــتــه يف عني 
الـــنـــعـــجـــة يف الـــعـــا�ـــشـــمـــة اجلــــزائــــرّيــــة بــعــد 
قايد  اأحمد  �شقيقه  وفــاة  من  يوماً  ع�شرين 
لفرن�شا،  بها  املُ�شّرح  بكراهيته  املجيد،  عبد 
وربـــطـــه لــلــ�ــشــيــا�ــشــة الــفــرنــ�ــشــّيــة احلــالــيــة يف 
مبا�شّيها  ال�شلة  وثيقة  بال�شيا�شة  اأفريقيا 
و�شّدته  ب�شلبته  ُعـــرف  كما  ال�ــشــتــعــمــاري، 
اأّي  مــع  ت�شاحمه  وعـــدم  الأوامـــــر،  تنفيذ  يف 
ع�شكرياً،  حياته  معظم  عا�س  كونُه  تق�شري، 
اإىل  و�ــشــوًل  ال�شابعة ع�شر  �ــشــِن  مــن  ابــتــداًء 
عــمــر الـــوفـــاة، مل يــخــرج فــيــهــا مــن مــنــاخــات 
الثكنة التي ل تفرت�س اأّية نقا�شاٍت متباينة.

مــا �ــشــبــق، جــعــل الــكــثــرييــن يــ�ــشــّكــكــون يف 
مــــدى جنــــاح الــتــجــربــة الـــدميـــقـــراطـــّيـــة يف 
قــوي وثابٍت  لـــدوٍر  اجلــزائــر مــن دون ت�شّوٍر 
من  حــدث  الــذي  العبور  اأّن  خا�شًة  للجي�س، 
الدولة  رئي�س  بفرتة  مــروراً  بوتفليقة  فرتة 
عبد القادر بن �شالح و�شوًل اإىل عبد املجيد 
ن�شب  و�شط جدٍل حول  منتخباً  رئي�شاً  تبون 
عن  حديٍث  اأّي  دون  من  وامل�شاركة  املقاطعة 
اأي تزوير بني كل اجلهات �شواًء كانت موؤيدة 
علمات  مــن  العديد  طــرح  قــد  معار�شة،  اأو 
ال�شتفهام حول نوعّية الدور الذي ي�شطلع 

به قائد الأركان يف الفرتة املقبلة.
الأركــان  قائد  اأّن  التكهنات هو  عــزز  ومــا 
توارى عن الأنظار متاماً ُبعيد ح�شوره ونيله 
الد�شتورّية  اليمني  حفل  يف  ال�شرف  قــلدة 

للرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون.
ومــا اإنحْ اأعــلــن خــرب وفــاتــه بــاأزمــة قلبّية، 
مكانة  اأهمية  حــول  اجلزائريون  احّتــد  حتى 
هذا الرجل يف اخلريطة ال�شيا�شّية احلالية، 

و�شّدد اجلميع على اأّنه مل ياأمر باإطلق اأّية 
اإّنه منع حتى  ر�شا�شة جتاه املتظاهريٍن، بّل 
مكانة  بذلك  معّززاً  الهواء،  يف  النار  اإطــلق 
اجلــيــ�ــس الأثـــــرية لـــدى الــ�ــشــعــب اجلـــزائـــري، 
النقد  يت�شافر  مل  وطنياً،  ح�شناً  واعــتــبــاره 
من  قائده  اإىل  بع�شُه  ان�شرف  واإمّنــا  حوله، 
ِقبل بع�س اجلهات املعار�شة، التي وللحّق مل 
ال�شلمي،  بخياره  ذكــرت  بّل  موته،  يف  ت�شمت 
برغم ا�شتطاعتِه اللجوء اإىل العنف، ل �شيما 
بقّوة  املــرّبرة  النقلبات  زمن  يف  نعي�س  اأّننا 
الــواقــع،  الأمـــر  ب�شريعة  الـــدويل  العــــرتاف 
اأكــــرث مــن اأي اّتـــكـــاٍء عــلــى �ــشــنــدات قــانــونــّيــة 

داخلّية يف بع�س الدول.
اأّننا �شهدنا  الثابت الأ�شيل من كل هذا، 
نهاية رجٍل مثرٍي للجدل، مل تعرف اجلزائر 
الأمــر  اإذا تعّلق  اإل  مثل هــذا اجلــدل حــولــه، 
بالرئي�س اجلزائري ال�شابق هواري بومدين 
الذي ل يزال يهرق احلرب برغم رحيله قبل 

اأربعني عاماً.
وفـــور اإعــــلن وفـــاة قــائــد الأركــــــان، عــنّي 
�شنقريحة  �شعيد  الــلــواء  اجلمهورّية  رئي�س 
رو�شيا  بــني  مــا  تــكــّون  وهـــو ع�شكري  مــكــانــه، 
مكافحة  يف  ال�شّدة  عنُه  وعــرفــت  واجلــزائــر، 
الــتــ�ــشــعــيــنــيــات، وق�شى  �ــشــنــوات  الإرهــــــاب يف 
الع�شكريتني  الناحيتني  يف  خدمته  �شنوات 
الغربّية واجلنوبّية الغربّية يف وليات �شيدي 
بلعبا�س وب�شار وتيندوف ووهران، وقد عا�س 
قــائــد كتيبة،  مــن  قــائــداً ميدانياً  جــّل عــمــره 
لـــواء، فقائد فــرقــة، وقــائــد جمهرة  ثــم قائد 

)فرقة النخبة اخلا�شة(.
�شنقريحة  �شعيد  الأركــان  قائد  وينحدر 
ب�شكرة  الــقــنــطــرة يف وليــــة  مــن  �ــشــنــة(   76(
جنوب �شرق اجلــزائــر، وقــد �شارك يف حربّي 
ومّتــت  امل�شرّية،  اجلبهة  على  و1973   1967
وبــقــي  �ــشــنــة 2003،  لــــواء  رتــبــة  اإىل  تــرقــيــتــه 
كــذلــك لــغــايــة نــهــايــة عـــام 2018 حــيــث ُعـــنّي 
اإىل قائد  جــرال ماجور، ثم رقي عام 2018 
املائة  �شبعني يف  ت�شكل  التي  الــربّيــة  الــقــوات 
مــن قـــوات اجلــيــ�ــس اجلـــزائـــري، واعــتــكــف يف 
الثالثة   الع�شكرية  الــنــاحــيــة  قــائــد  من�شب 
جنوب  وتــنــدوف،  ب�شار  )حمافظة(  لوليتّي 

غربّي اجلزائر.
2019/12/25
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اأفـــــــــادت الـــعـــديـــد مــــن املـــ�ـــشـــادر 
ـــــــــاأن عـــــــــــدداً مــن  الخــــــبــــــاريــــــة ب
الـــطـــائـــرات بـــــدون طـــيـــار قــامــت 
الليلة قبل املا�شية بغارات جوية على مواقع 
تــابــعــة لـــ»حــزب اهلل« الــعــراقــي اأحـــد الــفــروع 
يف  العراقية  ال�شعبي  احل�شد  لقوات  التابعة 
ملحافظة  التابعة  احلــدوديــة  »الــقــائــم«  بــلــدة 
باأن  الخبارية  امل�شادر  تلك  ولفتت  الأنــبــار، 
عقب  بيانا  اأ�شدرت  الأمريكية  الدفاع  وزارة 
اأن  فيه  ذكــرت  ق�شرية،  بفرتة  الهجوم  ذلــك 
ا�شتهدفت  المــريــكــي  للجي�س  تــابــعــة  قـــوات 
مواقع تابعة لقوات احل�شد ال�شعبي العراقية 
الرغم  وعلى  »الــقــائــم«،  مدينة  مــن  بالقرب 
تعلن  الــتــي  الأوىل  املــــرة  هـــي  هــــذه  اأن  مـــن 
م�شوؤوليتها  ر�شميا  املتحدة  الــوليــات  فيها 
لقوات  تابعة  الهجمات على قواعد  تلك  عن 
احل�شد ال�شعبي العراقية، اإل اأن هذا الهجوم 
هذه  على  نوعه  من  الأول  الهجوم  هو  لي�س 
املواقع وهذه القواعد لقوات حمور املقاومة 
ا�شتهدفت  الأخــرية  الأ�شهر  ففي  العراق،  يف 
طائرات بدون طيار جمهولة مواقع وقواعد 
عدة  العراقي  ال�شعبي  احل�شد  لقوات  تابعة 
ــابــق �ـــشـــرح عــــدد من  مـــــــرات.. ويف وقــــت �ــش
املتحدة  الوليات  باأن  العراقيني  الربملانيني 

والكيان ال�شهيوين كانا وراء تلك الهجمات.. 
ت�شكلت  ال�شعبي  احل�شد  قــوات  اأن  يذكر 
الديني  املــرجــع  مــن  فتوى  اإثــر  2014م،  �شنة 
الأعلى »علي ال�شي�شتاين«، ووعدت ب�شد تقدم 
تنظيم الدولة الإ�شلمية يف العراق، وبالفعل 
متكنت تلك القوات من هزمية وطرد الكثري 
كانت  التي  الرهابية  عنا�شر اجلماعات  من 
العراقية  املــحــافــظــات  مــن  عـــدد  يف  منت�شرة 
لــكــن الــــوليــــات املـــتـــحـــدة مل يــعــجــبــهــا هــذا 
الو�شع ولهذا قامت خلل ال�شنوات املا�شية 
على  الــغــادرة  الهجمات  من  العديد  بتوجيه 
الــعــراقــي. ال�شعبي  احل�شد  وقــواعــد   مــواقــع 
قواتها  اأن  اأعــلــنــت  الأمــريــكــيــة  الــدفــاع  وزارة 
خم�س  �شد  جوية  �شربات  �شنت  الع�شكرية 
الــعــراقــي  اهلل  حـــزب  لكتائب  تــابــعــة  مــنــ�ــشــاآت 
بــيــان  الــ�ــشــيــاق زعــــم  الــــعــــراق، ويف هــــذا  يف 
مــ�ــشــاعــد وزيـــر الـــدفـــاع المــريــكــي »جــونــثــان 
الأول،  اأمــ�ــس  ليلة  بــه  �شرح  الــذي  هوفمان« 
كتائب  رًدا على هجمات  جــاءت  ال�شربات  اأن 
العراقية  الــقــواعــد  على  املـُـتــكــررة  اهلل  حــزب 
التي ت�شت�شيف قوات التحالف الدويل الذي 
متوقعا  داع�س،  تنظيم  �شد  وا�شنطن  تقوده 
الــكــتــائــب على  اإ�ــشــعــاف قـــدرة  اإىل  تــــوؤدي  اأن 
تنفيذ هجمات م�شتقبلية، وزعم بيان م�شاعد 

ت�شمل  اخلم�شة  الأهـــــداف  اأن  الــدفــاع  وزيـــر 
العراق  العراقي يف  ثلثة مواقع حلزب اهلل 
لتخزين  مــرافــق  بينها  �ــشــوريــا،  يف  واثــنــني 
التي  وال�شيطرة  للقيادة  ومــواقــع  الأ�شلحة 
وتنفيذ  التخطيط  يف  الكتائب  ت�شتخدمها 
 الــهــجــمــات �ــشــد قـــــوات الــتــحــالــف الـــــدويل.

ا�شت�شهاد  ال�شعبي  احل�شد  اأعــلــن  املــقــابــل  يف 
قياديون  بينهم  الأقــل  19 من م�شلحيه على 
ا�شتهدفت  الــتــي  الأمــريــكــيــة  الــ�ــشــربــات  يف 
الــعــراقــي يف غرب  كتائب حــزب اهلل  قــواعــد 
البلد، وحول هذا ال�شياق قال »جواد كاظم 
الـــربـــيـــعـــاوي«- املـــ�ـــشـــوؤول يف هــيــئــة احلــ�ــشــد 
على  الآثـــم  العــتــداء  »ح�شيلة  اإن  ال�شعبي- 
مقرات اللوائني 45 و46 بلغت 19 �شهيدا و 35 
جريحا«، واأ�شاف اأن عددا من اجلثامني »ل 

تزال حتت النقا�س«.
ويف مـــواجـــهـــة مــــا حـــــدث دعـــــت حــركــة 
ال�شيا�شية  الــقــوى  كافة  احلــق  اأهــل  ع�شائب 
لــلــتــعــاون لإخــــــراج الـــقـــوات الأمــريــكــيــة من 
اأن يتم طرد  العراق وقالت: »من ال�شروري 
اأكــرث يف  تتمادى  اأن  قبل  المريكية  الــقــوات 

تهديد اأمن وا�شتقرار عراقنا احلبيب«. 
وقــالــت احلــركــة يف بــيــان »نــديــن وب�شدة 
الــــعــــدوان الأمـــريـــكـــي الــغــا�ــشــم عــلــى مــواقــع 
ال�شعبي يف غرب  للح�شد  لواء 45  ا�شتهدفت 
الأنبار اأدى اإىل ا�شت�شهاد ثلة من املجاهدين 
اأبناء  مــن  ال�شورية  احلـــدود  على  املــرابــطــني 
احل�شد ال�شعبي«. واأ�شاف البيان اأن »ا�شتمرار 
النـــتـــهـــاك الأمـــريـــكـــي لــلــ�ــشــيــادة الــعــراقــيــة 
اأمـــام  بــ�ــشــجــاعــٍة و�ــشــلبــة  الـــوقـــوف  يتطلب 
بربرية  توؤكد  التي  املنفلتة  الت�شرفات  هــذه 
وا�شتخفافها  وعنجهيتها  الأمريكية  الإدارة 
باأمن ال�شعوب وال�شعي لزعزعة ال�شتقرار يف 

البلدان الآمنة«.
ــيــد »عــــمــــار احلـــكـــيـــم« رئـــيـــ�ـــس تــيــار  الــ�ــش
من�شاآت  تعر�س  »اإن  قـــال:  بــيــان  يف  احلكمة 

العدوان الأمريكي اجلديد على العراق..
وموجة من الإدانات تقف يف وجه التاأييد ال�سهيوين

ال�سعب العراقي يطالب باإلغاء التفاقية الأمنية مع اأمريكا
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ع�شكرية عراقية لق�شف اأمريكي يعد انتهاكاً 
ونق�شاً  العراقية  لل�شيادة  و�ــشــافــراً  وا�شحاً 
البلدين«.  بــني  املــربمــة  الأمنية  للتفاقات 
واأ�ـــــشـــــاف: »كـــــان مـــن املـــفـــرت�ـــس وفــــق تلك 
دعماً  التحالف  قـــوات  تــوفــر  اأن  التــفــاقــيــات 
للحكومة العراقية لتقوم مبهامها يف حماية 

العراقيني واملقيمني الأجانب«.
ومن جهته �شرح النائب فالح اخلزعلي 
الـــلـــواء 45 مـــن احل�شد  »ا�ــشــتــهــداف  فـــقـــال: 
اأمــريــكــا ميــثــل جــــزءاً من  ال�شعبي مــن قــبــل 
مــ�ــشــلــ�ــشــل اجلـــرائـــم الأمـــريـــكـــيـــة يف الـــعـــراق 
وحتديا كبريا ل�شتقرار العراق .. وي�شيف: 
الأمــريــكــيــون مل يــتــعــظــوا مــن هــزائــمــهــم يف 
والتاريخ،  الر�شيف  وعليهم مراجعة  العراق 
وماذا فعل بهم ال�شعب العراقي املقاوم الذي 

جعل من اأرا�شيه مقربة لقواتهم املحتلة«.
فـــيـــمـــا كــ�ــشــفــت الــــعــــديــــد مــــن املـــ�ـــشـــادر 
»برهم  العراقي  الرئي�س  اأن  عــن  الخــبــاريــة 
الأمـــريـــكـــي  الـــهـــجـــوم  بــ�ــشــدة  اأدان  �ـــشـــالـــح« 
عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة لــلــحــ�ــشــد واعـــتـــرب تلك 
ولفتت  الــعــراق..  ل�شيادة  انتهاكاً  الهجمات 
العراقي  الــوزراء  رئي�س  اأن  اإىل  امل�شادر  تلك 
الق�شف  الآخــر  هو  اأدان  عبداملهدي«  »عــادل 
 45 الــلــواء  ال�شعبي  احل�شد  ملواقع  الأمريكي 
يف الأنبار، ويف هذا ال�شياق قال »عبد الكرمي 
للقوات  الــعــام  القائد  با�شم  املتحدث  خلف« 
وزير  اأبلغ  املهدي  »عبد  اإن  بيان  يف  امل�شلحة 
الـــدفـــاع الأمــريــكــي رفــ�ــشــه الــ�ــشــديــد ق�شف 

مواقع احل�شد ال�شعبي«.
من جانب اآخر طالب النائب بدر الزيادي 
- ع�شو جلــنــة الأمــــن والـــدفـــاع يف الــربملــان 
»�شائرون«-  )ال�شدر(  حتالف  عن  العراقي 
بـــــاإدراج فــقــرة اإلـــغـــاء التــفــاقــيــة المــنــيــة مع 
ملثل هكذا  العراق  امريكا وذلــك لعدم حاجة 
اتفاقية تنتهك ال�شيادة العراقية وت�شبب له 
ال�شطراب ال�شيا�شي والأمني وعدم ا�شتقرار 
م�شحونة  اقليمية  اأجــواء  وجــود  مع  املنطقة 

يكون �شحيتها العراق.
ونـــدد الـــزيـــادي - يف بــيــان - مبــا ح�شل 
من  ال�شعبي  احل�شد  ملــقــرات  ا�ــشــتــهــداف  مــن 
»بكل  بيانه  المريكي، وقال يف  قبل اجلانب 
المريكي  البنتاغون  اأعلن  ووقاحة  �شلفة 
يف  ال�شعبي  للح�شد  التابعة  املــقــرات  ق�شف 

مــنــاطــق الــقــائــم �ــشــمــال الــعــراق وهـــذا ُيحتم 
اإلغاء  له من خــلل  الــربملــان و�شع حد  على 
التفاقية التي جلبت اخلزي والعار وانتهاك 
اأمـــام  الــعــراق �شعيفاً  الــبــلــد وجــعــلــت  �ــشــيــادة 
يف  �شيئاً  يفقهون  ل  اأنــا�ــس  وقعها  اتفاقيات 
حكومات  نتاجات  وهــذه  الدولية  التفاقيات 

الف�شل والف�شاد«.
وحذر الزيادي »ل يكون العراق حمرقة 
وت�شفية  القــلــيــمــيــة  لــلــ�ــشــراعــات  �ــشــاحــة  اأو 
العراقي  �شعبنا  ابناء  ح�شاب  على  احل�شابات 
انني  ومــازال  و�شحايا  ودمــاء  �شهداء  فكفانا 
المــــهــــات والرامــــــــل يــعــلــو عــلــى مـــا خلفته 
احلروب من داع�س وعمليات اإرهابية وق�شف 

مقرات وا�شتهداف مقاتلني«.
يقف  ل  اأن  يجب  »الــعــراق  اأن  اإىل  ونـــوه 
مــكــتــوف الأيـــــدي اأمــــام مــا يــحــدث بــل يجب 
اجــراءاتــهــا  اتــخــاذ  العراقية  اخلــارجــيــة  على 
بالت�شريحات  الكتفاء  وعــدم  الدبلوما�شية 
هناك  يكن  مل  واإن  �شكوتاً  فكفى  والتنديد 
م�شتقبًل  احلـــالت  هــذه  مثل  �شتتكرر  رادع 

وحينها ل ينفع الندم«.
من جانبه اأدان حزب اهلل اللبناين ب�شدة 
على  والــغــادر  الوح�شي  الأمــريــكــي  الــعــدوان 
العراق، واعتربه  مواقع كتائب حزب اهلل يف 
اعـــتـــداًء �ــشــافــراً عــلــى �ــشــيــادة الـــعـــراق واأمــنــه 
بكامل  الــعــراقــي  ال�شعب  وعــلــى  وا�ــشــتــقــراره 
الــذي  الــ�ــشــعــبــي  �شيما احلــ�ــشــد  مــكــونــاتــه، ل 
الإرهــاب  مواجهة  يف  الطوىل  اليد  له  كانت 
الــتــكــفــريي واإحلـــــاق الــهــزميــة بــه وملحقة 

فلوله.
اأن الــعــدوان  اأكــد حــزب اهلل  ويف بيان لــه 

الأمــريــكــي على مــواقــع كتائب حــزب اهلل يف 
الأمريكية  الإدارة  اأن  جمـــدداً  يــوؤكــد  الــعــراق 
يف  الكامنة  الــقــوة  عنا�شر  ت�شرب  اأن  تــريــد 
الــ�ــشــعــب الــعــراقــي والــــقــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
»داعــ�ــس« وقـــوى الــتــطــرف والإجـــــرام الذين 
من  اأكـــرث  على  الأمــريــكــيــة  الإدارة  دعمتهم 
يــــزالــــون �ــشــمــن خمــطــطــاتــهــا  �ــشــعــيــد ول 
واأدواتها اخلبيثة يف املنطقة، كما اأنها تك�شف 
للعراق  عــدواً  باعتبارها  ال�شافر  وجهها  عن 
احلرية  اإىل  وتطلعهم  العراقيني  وم�شالح 

وال�شيادة احلقيقية وامل�شتقبل الآمن.
وقال: »اإننا ن�شاأل اهلل عز وجّل لل�شهداء 
ال�شفاء  وللجرحى  الــدرجــات  وعلو  الرحمة 
ولل�شعب  ال�شرب  ال�شهداء  ولعوائل  العاجل 
الـــعـــراقـــي الــعــزيــز الــنــ�ــشــر املـــــــوؤزر، ونــتــقــدم 
اإخــوانــنــا الأعــــــزاء يف كــتــائــب حـــزب اهلل  اإىل 
قرار  اتخذوا  الذين  اأن  بد  ول  العزاء،  باأحر 
العتداء الإجرامي �شيكت�شفون قريباً حماقة 

هذا القرار ونتائجه وتداعياته«.
وحتــــدث وزيــــر اخلــارجــيــة الإ�ــشــرائــيــلــي 
»ي�شرائيل كات�س« عن الهجمات التي نفذتها 
اأمــريــكــيــة بـــدون طــيــار على مواقع  طــائــرات 
العراق  يف  اهلل  حــزب  لكتائب  تابعة  وقــواعــد 
وفقال: »اإن تلك الهجمات الأمريكية تعترب 
واأ�ــشــاف  الإقليمي«  الــواقــع  يف  حتــّول  نقطة 
»الهجوم  اإن  كات�س يف تغريدة مبوقع تويرت 
الأمريكي مبثابة نقطة حتول يف ردود الفعل 
اأن  زاعــمــاً  املنطقة«،  اإيـــراين يف  �شلوك  جتــاه 
اإذا مل تكن  اإيران  »هناك خطاأ كبرياً ترتكبه 

تدرك مدى القوة الأمريكية«.
بغداد/ دي�سمرب 31، 2019
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ترامب باٍق والعزل ي�سقط
بالت�سويت �سده يف جمل�س ال�سيوخ

مركز الدرا�سات الأمريكية والعربية يف وا�سنطن -  11/15/ 2019

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

والنق�شامات  ال�شاخب  اجلـــدل  اأوج  يف 
التي واكبت جل�شات الإعــداد لتقدمي  احلادة 
الأيام  ترامب، يف  الرئي�س  �شد  اتهام  لئحة 
املا�شية، وا�شل قادة احلزبني العمل  القليلة 
�شيما م�شاريع  املطلوبة، ل  املهام  تنفيذ  على 
القوانني املتعددة املطلوبة؛ ويف ال�شياق عينه 
ملا  وحلول  خمــارج  عن  البحث  يف  ال�شتمرار 
الرئي�س  حماكمة  اإجـــراءات  على  يرتتب  قد 

يف جمل�س ال�شيوخ.
واتـــفـــق الـــطـــرفـــان يف جمــلــ�ــس الـــنـــواب 

»امل�شادقة« على م�شروع موازنة الدفاع للعام 
الأ�شبوع اجلاري،  دون �شجيج، مطلع  املقبل 
قيمتها 738 مليار دولر �شملت بنداً �شريحاً 
�شرورية  يراها  مبالغ  حتويل  الرئي�س  بحق 
لتمويل جداره العازل مع املك�شيك، بالإ�شافة 
اإىل »ميزانية طوارئ« بلغت 5 مليار. نتيجة 
الت�شويت كانت 377 �شوتاً مقابل 48؛ توزعت 

188 للدميوقراطيني و 189 للجمهوريني.
تــلــك الــ�ــشــرديــة نـــراهـــا �ــشــروريــة ل�شرب 
اأغــــوار تــفــاهــم اأ�ــشــد وطــــاأة وخــطــورة تو�شل 

يتعلق مبــخــرج منا�شب  قـــادة احلــزبــني  الــيــه 
لجراءات املحاكمة، ا�شتثنت الرئي�س ترامب 

على الأرجح، كما يرتدد يف الغرف املغلقة.
يـــوؤديـــا  اإىل خـــيـــاريـــن  يــ�ــشــتــنــد  التــــفــــاق 
ترامب  بالرئي�س  امل�س  واحــدة: عدم  لنتيجة 

اأو املن�شب الرئا�شي.
برتحيب  حــظــي  والـــــذي  الأول  اخلـــيـــار 
�ــشــريــح مـــن احلـــزبـــني كــــان بـــاجتـــاه تــقــدمي 
ـــنـــواب تــو�ــشــيــة لــنــظــريه جمل�س  جمــلــ�ــس ال
للرئي�س  ر�ــشــمــي  تــوبــيــخ  بـــا�ـــشـــدار  الــ�ــشــيــوخ 
ل  املقدمة  التــهــام  للئحة  ا�شتناداً  تــرامــب 
ينطوي على عقوبة حمددة، من �شاأنه تفادي 
احلزبني  �شفوف  يف  جديد  وانق�شام  اإحـــراج 
القواعد  نب�س  مواجهة  كيفية  قــاعــدة  على 

ال�شعبية يف الدوائر النتخابية املعنية.
تداوله  مت  حظاً  والأكـــرث  الثاين  اخليار 
بيلو�شي،  نان�شي  النواب،  جمل�س  رئي�شة  بني 
ماكونيل  ميت�س  الــ�ــشــيــوخ،  جمل�س  ورئــيــ�ــس 
وزعيم الأغلبية اجلمهورية النافذ ال�شيناتور 
لــيــنــد�ــشــي غــــراهــــام، مـــفـــاده تــقــدمي جمل�س 
ر�شمياً  املحاكمة  اتهام لجراء  النواب لئحة 
ملجل�س ال�شيوخ، يبادر الأخري للت�شويت على 
بند يقت�شر على الت�شويت على قبول تنفيذ 
اجراء املحاكمة من عدمه. ومبا اأن الأغلبية 
اجلــمــهــوري،  احلـــزب  ل�شالح  هــي  الب�شيطة 
�ــشــيــ�ــشــقــط الــتــ�ــشــويــت عــلــى هــــذه اجلــزئــيــة 

وينتهي الأمر، ويعود كل اإىل موقعه.
مـــا عــــزز اخلـــيـــار الــ�ــشــابــق جلــــوء رئــيــ�ــس 
اللجنة الق�شائية يف جمل�س النواب، جريي 
اخلمي�س  ليوم  الأخــرية  اللحظات  يف  نادلر، 
12 ديــ�ــشــمــرب، تــاأجــيــل الــتــ�ــشــويــت عــلــى بند 
لئحة التهام لليوم التايل، وكان با�شتطاعته 

فعل ذلك كما وعد يف بداية اجلل�شة.
اأيــ�ــشــاً تــ�ــشــريــح الــ�ــشــيــنــاتــور اجلــمــهــوري 
متقاربة  زمنية  م�شافة  يف  غراهام  ليند�شي 
مـــع نـــادلـــر بـــاأنـــه ل يــحــبــذ تــعــريــ�ــس الــبــلد 
جلــلــ�ــشــات حمــاكــمــة اإ�ــشــافــيــة »مـــا اأريـــــده هو 

نهاية هذا الأمر.«
امل�شاعد الأمين لرئي�س جمل�س ال�شيوخ، 
يومية وا�شنطن  اأبلغ  ثون،  جون  اجلمهوري 
بو�شت، 11 دي�شمرب، عن عدم ا�شت�شاغة قادة 
احلزب امل�شي يف اإجراءات »حماكمة مطولة« 

تعر�س البلد ل�شاأن ل طائل لها به.

الأخرية،  الآوانة  يف  وا�سنطن،  يف  ال�سيا�سية  وال�سطفافات  للم�سادات  الرا�سد 
بينهما،  الت�سادم  وا�ستمرار  مبوقفهما  احلزبني  ت�سبث  مفادها  لنتيجة  يذهب 
اأن  بيد  اخل�سم.  �سد  النقاط  وت�سجيل  الإهانة  من  ممكن  قدر  اأك��رب  وت�سديد 
القراءة الفاح�سة والعملية لطبيعة عمل املوؤ�س�سة احلاكمة، بامتداداتها ثنائية احلزبية، 
ت�سري اإىل قدر اأعلى من التفاق بينهما، على قاعدة �سون النظام ال�سيا�سي وتقا�سم ال�سلطة 

بالتفاهم.
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تــلــك الــرتتــيــبــات جــــاءت بــالــتــزامــن مع 
�شدور تقرير يف غاية الأهمية قام به املحقق 
بي  اف   - الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب  العام 
الأف  حتقيقات  حــول  هــورويــتــز،  مايكل  اأي، 
بي اآي يف احلملة النتخابية للرئي�س ترامب 
احلملة؛  وملحقة  م�شوؤويل  التنفيذ  واآلية 
وهي امل�شاألة التي ما فتئ ترامب ي�شري اإليها 

باأنها متت ب�شورة غري قانونية.
مــكــتــب  اأن  الــــتــــقــــريــــر  يف  جـــــــاء  وممـــــــا 
كبرية  منهجية  اأخــطــاء  »ارتــكــب  التحقيقات 
يف  وم�شى  هــامــة..  معلومات  بــاإخــفــاء  وقـــام 
باجتاه  قو�شها  ومتــديــد  �شلحياته  تو�شيع 
حتـــقـــيـــق غــــري مـــ�ـــشـــبـــوق ملـــر�ـــشـــح رئـــا�ـــشـــي.« 
بــاأن م�شوؤويل مكتب  ا�شتنتاجه  والأهــم رمبا 
ت�شع  »يف  خاطئة  بيانات  قدموا  التحقيقات 
منا�شبات« ل�شت�شدار قرار ق�شائي يخولهم 
اأمــام  عــمــداً  وكــذبــوا  بالتحقيق؛  ال�ــشــتــمــرار 

القا�شي اخلا�س بذلك.
تــــورط وكــالــة ال�ــشــتــخــبــارات املــركــزيــة، 
بالتج�ش�س  برينان،  جــون  ال�شابق  ومديرها 
ثبته  النتخابية  ترامب  الرئي�س  على حملة 
متعددة  ت�شريحات  خــلل  تــرامــب  الرئي�س 
متباعدة. تقرير هورويتز ل ي�شمل التحقيق 
برينان  ممــار�ــشــة  على  يــدل  لكنه  بــالــوكــالــة، 
التحقيقات  مــكــتــب  عــلــى  �ــشــديــدة  �ــشــغــوطــا 
الـــفـــيـــدرايل )اإبـــــان رئــا�ــشــة جــيــمــ�ــس كــومــي( 
لــو�ــشــع حملة تــرامــب حتــت املــراقــبــة؛ وبـــاأن 
بـــريـــنـــان »كـــــذب �ــشــبــع مــــــرات« عــلــى اجلــهــاز 
الق�شائي لبقاء حملة التج�ش�س فاعلة �شد 

حملة ترامب.
واأعوانه  ترامب  الرئي�س  اأن  الثابت  من 
املـــوؤيـــديـــن �ــشــيــعــكــفــون عــلــى قـــــراءة الــتــقــريــر 
بــه«  يــ�ــشــرح  مل  »مـــا  وا�ــشــتــغــلل  بالتف�شيل 
مــــعــــده هــــورويــــتــــز ل�ــــشــــتــــهــــداف خــ�ــشــومــه 
الــنــواب  جمل�س  ورئي�شة  الــدميــوقــراطــيــني؛ 

تدرك ذلك ملياً.

تقل�ص مطالب الدميوقراطيني
اخـــتـــار احلــــزب الـــدميـــوقـــراطـــي مــ�ــشــاراً 
البداية  منذ  ترامب  الرئي�س  مع  ت�شادمياً 
وحتري�س قواعده النتخابية لدعم توجهه 

مبحكمة واق�شاء الرئي�س.
اعتقد احلزب اأن ما يف جعبته من ق�شايا 

اإثـــارة  بتجديد  بـــدءاً  الرئي�س  لتــهــام  تكفي 
بتواطوؤ  التهم  وال�شاق  رو�شيا  من  املــخــاوف 
نتائج  على  الــتــاأثــري  يف  مو�شكو  مــع  تــرامــب 
اأي�شاً  متكئاً  املا�شية،  الرئا�شية  النتخابات 
على تقرير التحقيق املطول ال�شابق للمحقق 
اخلا�س، روبرت موللر، وفريقه بهذا ال�شاأن؛ 
اإ�ــشــافــة مــ�ــشــاألــة عــر�ــشــه للمنفعة  ومـــن ثــم 
املــتــبــادلــة مـــع نــظــريه الــرئــيــ�ــس الوكـــــراين 

اجلديد، فلدميري زالين�شكي.
وفق  الأخـــرية  التحقيق  جل�شات  و�ــشــارت 
تلك القواعد الثابتة باعتقاد احلزب، وفجاأة 
ــيــا متــامــاً  غــابــت مــ�ــشــاألــة الـــتـــورط مـــع رو�ــش
اللئحة  على  اوكــرانــيــا  وبقيت  امل�شهد،  عــن 
اأ�ــشــيــف اإلــيــهــا يف الــلــحــظــات الأخـــــرية اتــهــام 
ترامب باإعاقة عمل الكونغر�س نتيجة رف�شه 
وطلباتها  املتعددة  اللجان  لطلب  ال�شتجابة 
البيت  مل�شوؤولني يف  و�شهادات  وثائق  بتقدمي 

الأبي�س.
عــــــــــدد حمــــــــــــدود مـــــــن قــــــــــــادة احلـــــــزب 
بيلو�شي،  نان�شي  راأ�شهم  الدميوقراطي، على 
اأدركـــت مــا ينتظرها مــن متاعب واأزمـــات يف 
حال م�شت اإىل نهاية امل�شار، ل �شيما تعري�س 
للم�شائلة  المتثال  وم�شوؤوليه  قــادتــه  اأبـــرز 
امام جمل�س ال�شيوخ. واأدىل الرئي�س ترامب 
بــدلــوه مــنــذ الــبــدايــة بــاأنــه كــطــرف لــه احلــق 
الرئا�شي جو  املر�شح  كل من  مثول  يف طلب 

بايدن وجنله، ورمبا الرئي�س اوباما، واملدير 
ال�شابق لل�شتخبارات املركزية جون برينان، 

واآخرين.
يف ظل تلك الفر�شية، ا�شتكمال اجراءات 
املحاكمة يف جمل�س ال�شيوخ، لن يكون بو�شع 
املــجــلــ�ــس تــوجــيــه تهمة بــعــزل الــرئــيــ�ــس كــون 
�ــشــوتــا مــن جمــمــوع مئة  الأمــــر يتطلب 67 
الرئي�س  �شريبح  ب�شيطة،  وبح�شبة  ع�شو. 

ترامب اجلولة.
بل الأخطر ت�شليم احلزب الدميوقراطي 
خ�شمه اجلمهوري �شلحاً مميتاً با�شتجواب 
بـــايـــدن واآخــــريــــن، واملـــغـــامـــرة بــالــكــ�ــشــف عن 
م�شاألة  يف  اآخــريــن  ور�شميني  اأع�شاء  تــورط 
تــداعــيــات على  اوكــرانــيــا، ومـــا �شترتكه مــن 
�شري النتخابات املقبلة. والرابح الوحيد هو 

الرئي�س ترامب.
لــتــلــك ال�ــــشــــبــــاب جمـــتـــمـــعـــة، حمــاكــمــة 
ب�شل�شة  قدماً  مت�شي  لن  ترامب  الرئي�س 
ونتائجها غري م�شمونة؛ ف�شًل عن ال�شرر 
ال�شعيد  على  وا�شنطن  بهيبة  �شيلحق  الذي 
العاملي يف ظل اتفاق احلزبني ب�شورة مطلقة 
عــلــى �ــــشــــرورة »تـــوجـــيـــه بــو�ــشــلــة وا�ــشــنــطــن 
املوارد  وال�شني،« وتخ�شي�س  رو�شيا  ملواجهة 
ثني  يف  طمعاً  ال�شرتاتيجية  لتلك  اللزمة 
الــوليــات  اآخــر عــن م�شاركة  اأي طــرف دويل 

املتحدة هيمنتها الأحادية.

جمل�س النواب الأمريكي )الكونغر�س(
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ملفات اقتصادية

اقتصادية ملفات 

 الطاهر المعــز

نفط العرب.. ماأزق اقت�ساد الّريع

َرة  املُ�َشِدّ توقعت منظمة البلدان 
للّنفط »اأوبك«، منت�شف ت�شرين 
الثاين/ نوفمرب 2019 انخفا�س 
 ،2020 �شنة  خــلل  املــحــروقــات  على  الطلب 
الّدولية )وهي  الطاقة  وكالة  توقعت  بينما 
ا�شت�شارات  مكتب  اأ�شمها،  ُيــوحــي  ملــا  خــلًفــا 
يف خــدمــة الـــــدول الــراأ�ــشــمــالــيــة املــتــقــدمــة، 
ُمو الطلب  وامل�شتوِرَدة للنفط والغاز(، »اأن َينحْ
مليون  بنحو  اأو  ٍء،  ِبـــُبـــطحْ لكن  الــنــفــط،  على 
مليون   97 مــن  املتو�ّشط،  يف  ــا  يــومــًيّ برميل 
 98 مــعــدل  اإىل   ،2018 �ــشــنــة  يــومــيــا  بــرمــيــل 
 ،»...2025 �شنة  حتى  يوميا،  برميل  مليون 
الّنفط،  على  العاملي  الطلب  يتباطاأَ  و�شوف 
بعد �شنة 2025، مما ُيخف�س �شعر الربميل 
ومـــا ُيــ�ــشــّكــل �ــشــغــًطــا عــلــى اقــتــ�ــشــاد الـــدول 
احلــرب  ظــل  يف  ا  خ�شو�شً للنفط،  املـُـ�ــشــّدرة 
الــوليــات  اأعلنتها  الــتــي  احلالية  التجارية 
املتحدة على ال�شني ورو�شيا واإيران و�شوريا 
وغريها  وكوبا  وفنزويل  ال�شمالية  وكوريا 
من  املتحدة  الوليات  اإنتاج  ارتفاع  ظل  ويف 
�شتة مليني برميل يوميا، �شنة 2018، اإىل 
 ،2035 �شنة  يوميا،  برميل  مليون   11 نحو 

بــدعــم مــن اإنــتــاج الــنــفــط الــ�ــشــخــري، الــذي 
تطور  بف�شل  اإنــتــاجــه،  تكاليف  انخف�شت 
تقنيات الإ�ــشــتــخــراج، مــع زيــــادة الإنـــتـــاج يف 
الطلب  فيها  يــرتــفــع  دول  وهـــي  الـــربازيـــل، 
املــحــلــي عــلــى الــنــفــط والـــطـــاقـــة، بــ�ــشــرعــة، 
بالتوازي مع تراجع ح�شة جمموعة »اأوبك« 
العاملي، بن�شبة 47% خلل  اإنتاج النفط  من 
ــا يف ظــل الــزيــادة  الــعــقــد الـــقـــادم، خــ�ــشــو�ــشً
املَحّركات والبطاريات  ا�شتخدام  املتوقعة يف 

الكهربائية )َبَدَل الّنفط والغاز(.
وتــتــوقــع الــوكــالــة الأمــريــكــيــة لــلــطــاقــة، 
اأن يرتفع  وكــذلــك وكــالــة الــطــاقــة الــّدولــيــة 
عـــدد الــ�ــشــيــارات الــكــهــربــائــيــة اإىل نــحــو 330 
ما  عقَديحْن،  خــلل  الــعــامل،  يف  �شيارة  مليون 
ُيــخــفــ�ــس الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بــنــحــو اأربــعــة 
مليني برميل يوميا، اأما يف املدى الق�شري، 
ال�شناعي  للن�شاط  القيا�شي  الــتــبــاُطــوؤ  فـــاإن 
يف  اخلــام  للنفط  م�شتورد  )اأكـــرب  ال�شني  يف 
العامل(، وارتفاع حجم املخزونات الأمريكية، 
ـــنيحْ  ومـــنـــافـــ�ـــشـــة الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الـــ�ـــشـــخـــرَيّ
، يف اأ�شواق اأوروبا واآ�شيا، اأّدى اإىل  الأَمريِكَيّنيحْ
تباطوؤ الطلب، واإىل عدم ارتفاع �شعر برميل 

النفط  �ــشــادرات  اأن  العلم  النفط اخلــام، مع 
كافة  ملــيــزانــيــات  الأول  املــــورد  ُت�شكل  والــغــاز 
بقي  التي  للنفط،  املـُـ�ــشــّدَرة  العربية  الـــدول 
ِتج، وميزانيات دول  ا، وغري ُمنحْ اقت�شادها ريعًيّ
اخلا�شعتنيحْ  واإيــــران  فــنــزويــل  مثل  اأخــــرى، 
حل�شار اأمريكي خانق، ونيجرييا وغريها من 
َرة للنفط والغاز، مما  البلدان الأخرى املُ�شِدّ
ِذُر باأزمات كبرية، اإذا اأخذنا بعني الإعتبار،  ُينحْ
البيانات التي ن�شرتها اإدارة معلومات الطاقة 
الــثــاين/ ت�شرين  �شهر  بنهاية  الأمــريكــيــة، 

اإن خمــزونــات  ُتــفــيــد  والــتــي   ،2019 نــوفــمــرب 
خــلل  زادت  املـــتـــحـــدة  الــــوليــــات  يف  اخلـــــام 
الــثــاين  ت�شرين  �شهر  مــن  الــثــالــث  الأ�ــشــبــوع 
َخّف�س  مــا  برميل،  مليون   2،2 بنحو   ،2019
باأكرث  »اأوبـــك«،  جمموعة  نفط  على  الّطلب 
حوايل  اإىل  ا،  يومًيّ برميل  مليون   1،12 من 
29،58 مليون برميل يوميا، طيلة �شنة 2019، 
بينها حــوايل 9،85 مليون برميل يوميا  من 
 11 بني  ما  اإىل  اإ�شافة  ال�شعودية،  اإنتاج  من 
لي�شت  وهي  رو�شيا،  من  برميل  مليون   12 و 
على  معها  اتفقت  لكنها  »اأوبــــك«،  يف  ع�شوا 
خف�س الإنتاج، ويف املُقابل، يتوقع اأن يرتفع 
مليون   12،29 اإىل  الأمــريكــي  النفط  اإنــتــاج 
 30 بــزيــادة   ،2019 �شنة  بنهاية  يوميا  برميل 
األف برميل يوميا عن التوقعات التي ن�شرتها 
�شابًقا اإدارة معلومات الطاقة، كما ُيتوّقع اأن 
مليون  نحو  الأمــريكــي  اخلـــام  اإنــتــاج  يرتفع 
برميل يوميا اإىل 13،29 مليون برميل يوميا 
�شنة 2020، بالإ�شافة اإىل الزيادة الكبرية يف 
الأخــرى،  واملُ�شتقات  وال�شوائل  الوقود  اأنــواع 
مــا يــرفــع الإنـــتـــاج الأمــريــكــي اإىل مــا ُيــعــادل 
بنهاية  يوميا،  برميل  مليون   20،58 حــوايل 
الطاقة  معلومات  اإدارة  بح�شب   ،2019 �شنة 

الأمريكية...
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ملفات اقتصادية

مــن  مـــزيـــد  اإىل  املـُــنـــافـــ�ـــشـــة  هـــــذه  اأّدت 
امل�شّدرة  البلدان  جمموعة  على  غوطات  ال�شّ
اأبرمت  التي  رو�شيا  ومعها  »اأوبــــك«،  للنفط 
»�شعر  على  للمحافظة  الإنتاج  خف�س  اتفاق 
مــنــا�ــشــب« يف الأ�ـــشـــواق الــعــاملــيــة، لــكــن، وَلــئــن 
انخف�س حجم الفائ�س، فاإنه ل يزال عائًقا 
ا يف ظل الزيادة  اأمام ارتفاع الأ�شعار، خ�شو�شً
املتوا�شلة لإنتاج النفط ال�شخري الأمريكي، 
وبتكاليف منخف�شة، ما جعل متو�شط �شعر 
الربميل )اخلام( ل يتجاوز 62،5 دولرا، �شنة 
دولرا،   62،3 عن  يزيد  اأن  ُيتوّقع  ول   ،2019
�شنة 2020، ب�شبب زيادة الإنتاج والعر�س من 

خارج جمموعة منظمة »اأوبك«...

املاأزق:
منتج  اأكـــرب  املــتــحــدة  الــوليــات  اأ�شبحت 
تقنيات  تــطــويــر  بف�شل  الـــعـــامل،  يف  للنفط 
الت�شكيلت  مــن  الإنـــتـــاج  زادت  تكنولوجية 
الــ�ــشــخــريــة، وخــفــ�ــشــت تــكــالــيــف ا�ــشــتــخــراج 
اإنتاج  واقــرتب  خري،  ال�شّ الغاز(  )اأو  النفط 
املــتــحــدة مــن 12،5 مــلــيــون برميل  الـــوليـــات 
ـــَر ت�شدير  َحـــظحْ الــكــونــغــر�ــس  يــومــيــا، ورفــــع 
ــا منذ �شنة  املــحــروقــات، الـــذي كــان مــفــرو�ــشً
اأ�شكاًل  املتحدة  الوليات  وا�شتخدمت   ،1974
عديدة من ال�شغوطات لُتزيح املناف�شني من 
ر  اأوروبــا واآ�شيا، كما ا�شتخدمت احَلظحْ اأ�شواق 
عــلــى اإيــــــران وفــنــزويــل ورو�ـــشـــيـــا، وغــريهــا، 
لــرتتــفــع احلــ�ــشــة الأمــريــكــيــة مــن الأ�ـــشـــواق، 
واحلــــرب  الأمـــريـــكـــيـــة  الــ�ــشــغــوطــات  واأّدت 
ال�شني  �شروط  رو�شيا  ُقبول  اإىل  التجارية، 
التي رف�شتها احلكومة الرو�شية طيلة ع�شر 
�شنوات، لتزيد �شادراتها وت�شبح اأكرب ُم�شدر 
ال�شني  ال�شني، وت�شتثمر  اإىل  والغاز  للنفط 
تتطلب  التي  الرو�شية  احلقول  من  عــدد  يف 
متـــويـــلت �ــشــخــمــة، خــا�ــشــة يف �ــشــيــبــرييــا، 
واأ�شبحت رو�شيا والبلدان املجاورة لها حلقة 
احلرير  »طريق  الطيني  امل�شروع  يف  رئي�شية 

اجلديدة« )اأو احلزام والطريق(...
ُيــعــتــرب اقــتــ�ــشــاد كــافــة الـــــدول الــعــربــيــة 
وُدويــلت  وليبيا  )اجلــزائــر  للنفط  املُ�شّدرة 
اخلــلــيــج والـــــعـــــراق( اقـــتـــ�ـــشـــاًدا ريـــعـــيـــا، لكن 
الــدول،  هــذه  يقت�شر على  الــريــع ل  اقت�شاد 
ُه الطبيعة،  فهو اقت�شاد يعتمد على ما وهَبتحْ

على  يعتمد  الـــذي  للقت�شاد  نقي�س  وهـــو 
الإنتاج، اأي اأن الدول العربية )ودول اأخرى( 
الــنــفــطــيــة مل تــ�ــشــتــثــمــر عـــائـــدات الــنــفــط يف 
قطاعات منتجة، كالزراعة لتحقيق الإكتفاء 
ت�شتثمرها يف  الغذائي، ومل  الأمن  و  الذاتي 
النفط  ال�شناعة )ت�شنيع م�شتقات  قطاعات 
والإنتاج الزراعي، ورمبا الآلت والتجهيزات 
الــعــلــمــي  الــبــحــث  قـــطـــاع  اأو يف  الأخـــــــــرى(، 
والــتــكــنــولــوجــيــا وغـــري ذلـــك مــن الــقــطــاعــات 

املُنحِْتجة...
الـــدورة  الــنــفــط، بح�شب  اأ�ــشــعــار  تــرتــفــع 
الإقــتــ�ــشــاديــة الــراأ�ــشــمــالــيــة الــعــاملــيــة، الــتــي 
�ــشــنــوات  كـــل عــ�ــشــر  ِريـــــــة،  َدوحْ اأزمـــــات  تت�شمن 
اأو  تــقــريــًبــا، ثــم تنخف�س لــفــرتة قــد تــطــول 
تــقــ�ــشــر، وعـــانـــت الـــــدول الــعــربــيــة املُــ�ــشــّدرة 
اأ�ــشــعــار الــنــفــط، ومــا  للنفط مــن انــخــفــا�ــس 
انفجارات  اقت�شادية، ومن  اأزمــات  تبعها من 
تعود  وعــنــدمــا  كــاجلــزائــر،  بــلــدان  �شعبية يف 
ــــوّزع الــدولــة  اأ�ــشــعــار الــنــفــط اإىل الإرتـــفـــاع، ُت
قبل  املواطنني،  �شمت  ل�شراء  الُفتات،  بع�س 
فاإنها  ال�شعودية  اأمــا  ــِبــلَــة،  املـُـقحْ الأزمـــة  حلول 
الإمربيالية  بيد  ك�شلح  النفط  ا�شتخدمت 
بالنفط  العاملي  ال�شوق  واأغرقت  الأمريكية، 
 ،1985 �شنة  منت�شف  مــن  بــدايــة  الرخي�س، 
عندما كان الإحتاد ال�شوفييتي، الذي ُي�شكل 
اأكــــرب مــ�ــشــدر للعملة الأجــنــبــيــة يف  الــنــفــط 
اأفغان�شتان،  غــزو  يف  غارًقا  الــدولــة،  ميزانية 
ال�شوفييتي،  الإحتــــاد  اإيـــــرادات  فانخف�شت 
وكـــان ذلــك مــن عــوامــل انــهــيــاره، مــن �شمن 
عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة واخلــارجــيــة 
النفط اخلام  واأدى انخفا�س �شعر  الأخــرى، 
اإىل انتفا�شة ت�شرين الأول/اكتوبر 1988 يف 

اجلزائر...
تــكــررت هـــذه الـــــدورات )انــخــفــا�ــس يليه 
ل  لكن  اخلــام(،  النفط  برميل  ل�شعر  ارتفاع 
من  غريها  اأو  ال�شعودية  ول  اجلــزائــر  دولــة 
ا�شتخل�شت  للنفط،  املُ�شّدرة  العربية  الــدول 
الدرو�س من هذه الأحداث، وبقي اقت�شادها 
ريــعــيــا، يــرتــهــن اإىل تــقــلــبــات الأ�ــــشــــواق، ومل 
لتنمية  النفط  عائدات  احلكومات  ت�شتخدم 
الإقــتــ�ــشــاد وخــلــق وظــائــف، ولــذلــك ارتفعت 
اأكــرب  ال�شعودية،  يف  والفقر  البطالة  ن�شبة 
ُم�شّدر للنفط يف جمموعة »اأوبك«، واأنفقت 

عائدات  البلدان  هــذه  يف  احلاكمة  الطبقات 
وال�شروريات  الكماليات  ا�شترياد  يف  النفط 
من الّدول الأجنبية، وانت�شر الف�شاد و�شرقة 
الــدول، وباعت ممتلكات  العام، يف هذه  املــال 

ال�شعوب والّدول اإىل القطاع اخلا�س...
وَقَطر،  والإمــارات  ال�شعودية  ا�شتخدمت 
وغــــريهــــا، عــــائــــدات املــــحــــروقــــات لــتــخــريــب 
احُلــروب  ومتــويــل  وتفتيتها  العربية  الـــدول 
وحلف  الأمريكية،  الإمربيالية  ت�ُشُنّها  التي 
العربية، وغري  الدول  الأطل�شي، على  �شمال 
مع  للتحالف  َعلًنا  تدعو  واأ�شبحت  العربية، 
الكيان ال�شهيوين، لإعلن احلرب على اإيران 
)املـُـ�ــشــلــمــة(، ومتــــول نــفــ�ــس هـــذه احلــكــومــات 
اجُلــُيــو�ــس الإمــربيــالــيــة الــغــازيــة يف منطقة 
ال�شحراء الُكربى الإفريقية، املُتاخمة لدول 
ال�شعوب  ت�شتفد  مل  وبذلك  العربي،  املغرب 
الفل�شطيني  ال�شعب  مقدمتها  ويف  العربية، 
من الريع النفطي، لأنه نفط عربي، ولي�س 
ومن  وغــريهــم،  ثــاين  اآل  اأو  �شعود  لآل  ملًكا 
ال�شعوب  ُيفيد  فيما  باإنفاقه  املُطالبة  حقنا 
والفقر  البطالة  م�شكلة  حــل  ويف  العربية، 
حترير  ويف  العربي،  الوطن  اأرجـــاء  كافة  يف 
الأرا�ــــشــــي املــحــتــلــة وحمـــاربـــة الإمــربيــالــيــة 
وال�شهيونية، ويتطلب حتقيق ذلك ثورة �شد 
هذه الأنظمة الرجعية، املوالية للإمربيالية 
ولل�شهيونية، لتحويل النفط من نقمة، كما 
اإيراداتها  ُت�شتخدم  َمًة،  ِنعحْ اإىل  يح�شل حاليا، 

يف ما ينفع الأر�س والأوطان والإن�شان..
2019 /11/5
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بيانات ... بيانات

ت�سريح �سحفي �سادر عن اجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني - القيادة 
العامة حول الإعالن الأمريكي عن 

�سرعية امل�ستوطنات ال�سهيونية 

�سيا�سة التطبيع واملفاو�سات 
املذلة �سجعت اإدارة ترامب على 
التمادي يف قراراته �سد �سعبنا

القرار الأمريكي بت�سريع 
ال�ستيطان ال�سهيوين حلقة يف 

�سياق �سفقة القرن 

احلالة  ت�شل  اأن  املــوؤ�ــشــف  مــن   -
مــ�ــشــتــوى  اإىل  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة 
البكائيات يف مواجهة الإجراءات 
تتاىل  التي  الأمريكية  ال�شهيونية  النازية 
للكيان  القد�س عا�شمة  اإعــلن  ف�شولها من 
�شم  بتاأييد  الأمــريــكــي  الــقــرار  اإىل  و�ــشــوًل 

الكيان للم�شتوطنات.
اإنـــنـــا يف اجلــبــهــة الــ�ــشــعــبــيــة لــتــحــريــر   -
حالة  بـــاأن  نــرى  العامة  الــقــيــادة   - فل�شطني 
وتداعيات  الفل�شطيني  املــوقــف  يف  النــهــيــار 
اهلل  رام  �شلطة  اإ�ــشــرار  اإىل  اإ�شافة  النق�شام 
على ال�شري يف منهج الت�شوية والرهان عليها، 
اأعــداء �شعبنا وامتنا فر�شاً  كل ذلك قد منح 
مــتــتــالــيــة لــلنــقــ�ــشــا�ــس عــلــى حــقــوق �شعبنا 
الــنــظــام  اأن  بــلــة  الــطــني  وزاد يف  الــتــاريــخــيــة 
الــر�ــشــمــي الــعــربــي �ــشــّكــل احلــا�ــشــنــة اخلــطــرة 
لهذا املناخ و�شجع العدو ال�شهيواأمريكي على 
التمادي يف اإجراءاته املت�شلة ب�شفقة القرن.

- اإن اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني 
باأن املواجهة الفعلية  - القيادة العامة توؤكد 
اإىل  الــعــودة  تتطلب  وغــريهــا  املخاطر  لــهــذه 
بناء  واإعــادة  امل�شلحة  املقاومة  واآليات  مفهوم 
يف  والــ�ــشــري  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

الطريق املعرب عن هوية �شعبنا واإرادته. 
اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني

- القيادة العامة -
2019/11/19

بيان �سحفي �سادر عن اجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني

القيادة العامة

جرمية اغتيال ابوالعطا بغزة 
واإ�ستهداف العجوري بدم�سق 

�سيدفع العدو ثمنها غاليًا
وتوؤكد ان �سعبنا يف كافة اماكن 
تواجده قادر على اإيالم و�سرب 

م�سالح الأعداء

لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  تنعى 
فــلــ�ــشــطــني الـــقـــيـــادة الــعــامــة اإىل 
جــمــاهــري �ــشــبــعــنــا الــفــلــ�ــشــطــيــنــي 
واأمتنا العربية والإ�شلمية ا�شت�شهاد القائد 
املجاهد بهاء اأبو العطا اأحد اأبرز قادة �شرايا 
الــقــد�ــس اجلــنــاح الــعــ�ــشــكــري حلــركــة اجلــهــاد 

الإ�شلمي يف فل�شطني.
الـــغـــدر  يــــد  اأن  عـــلـــى  وتـــــوؤكـــــد اجلـــبـــهـــة 
اأبوالعطا  ال�شهيد  طــالــت  الــتــي  ال�شهيونية 
العجوري  اأكـــرم  الــقــائــد  ا�شتهداف  وحــاولــت 
مل�شل�شل  ا�ـــشـــتـــمـــرار  فــيــهــا  وتـــــرى  �ــشــتــقــطــع، 
اجلـــرائـــم الــبــ�ــشــعــة الــتــي يــنــفــذهــا الحــتــلل 
و�ــشــرفــاء  املـــرابـــط  �شعبنا  بــحــق  الــ�ــشــهــيــوين 

وقادة هذه الأمة.
ــعــبــيــة لــتــحــريــر  وحتــــمــــل اجلـــبـــهـــة الــ�ــش
ال�شهيوين  العدو  العامة  القيادة  فل�شطني 
املتوا�شلة،  جرائمه  عــن  الكاملة  امل�شوؤولية 
امــاكــن  كــافــة  يف  �شعبنا  ان  اجلــبــهــة  وتـــوؤكـــد 
تـــواجـــده قــــادر عــلــى اإيــــلم و�ــشــرب م�شالح 
ينفذها  التي  اجلرائم  �شل�شلة  واأن  الأعـــداء، 
ثباتاً  اإل  الفل�شطيني  �شعبنا  يزيد  لن  العدو 
و�ــشــمــوداً يف مواجهة  املــقــاومــة  على طــريــق 
والتحرير  الن�شر  حتى  ال�شهيوين  العدوان 

اإن �شاء اهلل.
واإنها لثورة حتى حترير الأر�ص والإن�سان

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني
القيادة العامة    

املكتب الإعامي -  قطاع غزة - فل�سطني
2019/11/12

بيان �سحفي �سادر عن اجلبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني

القيادة العامة

اإ�ستمرار جمازر العدو ال�سهيوين 
بحق الأ�سرى املر�سى... 
الإرهاب بكل اأ�سكاله

لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  تنعي 
فل�شطني القيادة العامة يف قطاع 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــي  �ــشــعــبــنــا  اإىل  غــــزة 
وجـــمـــاهـــري اأمـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة والإ�ـــشـــلمـــيـــة 
ا�شت�شهاد الأ�شري البطل �شامي اأبودياك داخل 

اأقبية ال�شجون ال�شهيونية.
وتـــ�ـــشـــتـــنـــكـــر اجلــــبــــهــــة جمـــــــــازر الــــعــــدو 
الفل�شطينيني  الأ�ـــشـــرى  بــحــق  الــ�ــشــهــيــوين 
الإهــمــال  �شيا�شة  ال�شهيوين  الــعــدو  وتعمد 
الــطــبــي بــحــق الأ�ـــشـــرى املــر�ــشــى يف �شجونه 

باإعتبارها جرمية حرب.
وتـــــوؤكـــــد اجلـــبـــهـــة الــ�ــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
اأبناء  �شمود  على  العامة  القيادة  فل�شطني 
الت�شييق  الأ�شرى رغم كل حمــاولت  �شعبنا 
املـــرابـــط  �ــشــعــبــنــا  واأن  املــ�ــشــتــمــر  والإرهـــــــــاب 
ومقاومته البا�شلة على عهد حترير الأ�شرى 
الأبــــطــــال مــــن  �ــشــجــون الــبــغــي والــطــغــيــان 
ير�شخ  م�شرفة  تــبــادل  ب�شفقة  ال�شهيوين 

فيها العدو لل�شعب الفل�شطيني ومقاومته.
كما تطالب اجلبهة املوؤ�ش�شات الدولية و 
منظمات حقوق الن�شان مبقا�شاة الحتلل 
الــ�ــشــهــيــوين عــلــى جــرائــمــه بــحــق الأ�ـــشـــرى 
والـــعـــمـــل عــلــى �ــشــمــان حـــقـــوق الأ�ــــشــــرى يف 
ال�شجون وتوفري العلج اللزم لهم، وتدعو 
التوقف عن قطع  اإىل  الفل�شطينية  ال�شلطة 
�شمود  تعزيز  على  والعمل  الأ�ــشــرى  رواتـــب 

اأبناء �شعبنا الفل�شطيني.
واإنها لثورة حتى حترير الأر�ص والإن�سان

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني
القيادة العامة    

املكتب الإعامي - قطاع غزة - فل�سطني
2019/11/26
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املحرر
الثقايف

 »العرب الالجئون«
لعبدالوهاب البياتي:

يا َمنحْ راأى اأحفاد عدناٍن
 على خ�شب ال�شليب ُم�ّشمرينحْ

النمل ياأكل حلمهمحْ
 وطيور جارحة ال�شنني.

يا َمنحْ راآهم ي�شحذون
 يا من راآهم يذرعون

ليَل املنايف يف حمطاِت القطار
 بل عيونحْ

يبكون حتت الُقبعاِت
 ويذبلوَن، ويهرمونحْ

يا َمنحْ راأى »يافا« باإعلٍن �شغرٍي
 يف بلِد الآخريِن

يافا على �شندوِق ليموٍن
 معفرَة اجلبنيحْ

يا َمن يدق الباَب
 نحن اللجئني ُمتنا

وما »يافا« �شوى اإعلن ليموٍن
 فل ُتقلقحْ عظاَم املّيتنيحْ
»الآخروَن ُهُم اجلحيم
 الآخرون ُهُم اجلحيم«

باعوا �شلَح الديِن
 باعوا درَعُه وح�شانه،
باعوا قبوَر اللجئنيحْ

كتب عبد الوهاب البياتي هذه الق�سيدة قبل اأكرث من خم�سني �سنة  وها نحن نقراأها 
وكاأنها بيان ي�سدر اليوم للتنديد بكل من تخلى عن ق�سية العرب فل�سطني  فهم نف�ص 
احلكام منذ  النكبة نف�ص املتواطئني �سابقا مع بريطانيا التي خلقت النكبة  ونف�ص 
املتواطئني  يف وقتنا الراهن مع الوليات املتحدة  التي تبنت ت�سفية  جميع حقوق الفل�سطينيني 

من ي�شرتي؟
 اهلل يرحمكم

ويرحُم اأجمعنيحْ اآباَءكم
 يا حم�شنون

اللجَئ العربي والن�شاَن
 واحلرَف املبني برغيف خبٍز
 اإن اأعراقي جتف وت�شحكونحْ

ال�شندباُد اأنا كنوزي
 يف قلوِب �شغاركم

 ال�شندباُد بزّي �شحاٍذ حزين
اللجُئ العربّي �شحاذ
 على اأبوابكم عاٍر طعنيحْ

النمُل ياأكل حلَمه
 وطيوُر جارحِة ال�شننيحْ

 من ي�شرتي؟ يا حم�شنون!
»الآخرون هم اجلحيم
 الآخرون هم اجلحيم«

 العاُر للجبناِء، للمتفرجنيحْ
العاُر للخطباِء من �ُشُرفاتهم، 

 للزاعمنيحْ
 للخادعني �شعوبهم للبائعنيحْ

 فكلوا، فهذا اآخُر الأعياد، حلمي
وا�شربوا، يا خائنون!
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عــقــد ت يف مــقــر الإحتـــــاد الــعــام 
الفل�شطينيني  والكّتاب  للأدباء 
 2019/12/24 يف  �شورية(  )فــرع 
قاعة  الأ�ــشــبــوعــيــة يف  الــثــلثــاء  لــقــاء  جل�شة 

الــ�ــشــهــيــد نــاجــي الــعــلــي و�ـــشـــارك بــهــا ع�شوا 
الفل�شطينيني  الكتاب  العامة لحتاد  الأمانة 
ورافــع  ادريــ�ــس  الفتاح  عبد  الــزمــلء  الكتاب 
وال�شحفيني  الــكــتــاب  مــن  وعـــدد  الــ�ــشــاعــدي 

فرع سوريا التحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين : 

�ساحة الأدب املقاوم فقدت اأمني الفرع
واأمني جمعية الق�سة يف �سهر كانون الأول

تخ�شي�شها  على  واتفق  الحتــاد  اأع�شاء  من 
لتاأبني الفقيدين اللذين ت�شادف رحيلهما يف 
اأول 2019 الزميل عبد الرحمن  �شهر كانون 
غــنــيــم اأمـــــني فــــرع �ـــشـــوريـــة لحتـــــاد الــكــتــاب 
الفل�شطينيني والزميل اأحمد جميل احل�شن 

اأمني جمعية كتاب الق�شة يف الحتاد.
احللبي  حت�شني  الزميل  اجلل�شة  تراأ�س 
نــائــب فـــرع �ــشــوريــة لــلحتــاد الــعــام لــلأدبــاء 
اجلل�شة  وا�شتهّلت  الفل�شطينيني  والــكــتــاب 
بــالــوقــوف دقــيــقــة �ــشــمــت وقــــــراءة الــفــاحتــة 
العربية  والأمــة  فل�شطني  �شهداء  اأرواح  على 
�ــشــهــداء الحتـــاد  اأرواح  وال�ــشــلمــيــة، وعــلــى 
غــنــيــم واحلــ�ــشــن، و�ــشــهــيــل اخلـــالـــدي، الـــذي 
تويف يف نف�س ال�شهر وحتدث عن مناقبيتهم 
وتعزيز  ق�شيتهم  خدمة  يف  الرائد  ودورهــم 
الثقافة والأدب العربي والفل�شطيني املقاوم، 
من  خلفوه  ومــا  وتفانيهم  امل�شتمر  وداأبــهــم 
واملكتبة  املقبلة  لــلأجــيــال  ومــوؤلــفــات  اأعــمــال 

العربية 
وقـــــّدم نــائــب اأمــــني فـــرع الحتـــــاد اأثــنــاء 
اجلــلــ�ــشــة عــــددا مـــن القــــرتاحــــات كــعــنــاويــن 
جلــــــدول الـــعـــمـــل خـــــلل املـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة 
للإحتاد. ثم األقى الزميل ال�شاعدي وادري�س 
من  حمــطــات  منهما  كــل  فيها  عــر�ــس  كلمة 
الـــتـــاريـــخ الــنــ�ــشــايل لأمــــني الـــفـــرع الــراحــل 
غنيم وما قدمه من كتب توثيقية وموؤلفات 
ملــكــتــبــة الــفــكــر واملـــقـــاومـــة الــعــربــيــة 
الثلثني  على  زادت  والفل�شطينية 
الريادي يف  وللزميل احل�شن ودوره 

ال�شاحة الأدبية لكتاب الق�شة. 
الزملء  األقى عدد من  ذلك  بعد 
تنعي  ووجــدانــيــات  وق�شائد  مــرثــيــات، 
الأ�شتاذ  كّلً من  الراحلني، كما حتّدث 
جلل جنل الأديب الراحل احمد جميل 
احلــ�ــشــن و�ــشــقــيــقــة الـــراحـــل عـــن �شريته 
وتقديرهما  �شكرهما  عن  وعــرّبا  واأعماله 
ملن وقف مع اأ�شرته و�شاندها يف هذا امل�شاب 

اجللل.
واأكـــــدت جــمــيــع املـــداخـــلت عــلــى امل�شي 
�شعبنا  وتطلعات  اأمنيات  حتقيق  نحو  قدماً 
رافعني  ال�شهداء  درب  على  امل�شي  وموا�شلة 
فل�شطني  اأجل  نكتب من  نبقى  بالدم  �شعار: 

والأمة العربية.
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دي�سمرب   3 املوافق  الثاثاء  اليوم  �سباح  يف 
والعربية  الفل�سطينية  ال�ساحة  ف��ق��دت 
املرتجم  الفل�سطيني  املنا�سل  والاتينية 

والأديب الكبري �سالح علماين.

من هو �سالح علماين
مـــنـــا�ـــشـــل مــــن فــلــ�ــشــطــني ولـــد 
لــعــائــلــة   1949 عـــــام  �ـــشـــوريـــا  يف 
احــــرتف اأبـــنـــاوؤهـــا الــنــ�ــشــال من 
األعلماين  خالد  �شقيقه  فابن  فل�شطني  اأجــل 
الــقــيــاديــة امليدانية  الــكــوادر  اأبـــوفـــادي مــن   -
منذ  العامة  الــقــيــادة   - ال�شعبية  اجلبهة  يف 
اأربعني عاما وما زال بينما وجهت  اأكرث من 
الأقدار عمه �شالح نحو ترجمة كتب الثقافة 
الثورية ونقلها للقارئ الفل�شطيني والعربي.

تــرجــم عـــن الإ�ــشــبــانــيــة مـــا يـــقـــارب 100 
اللتينية،  اأمريكا  كتاب  من  للعديد  عنوان، 

يف حوايل 40 عاًما.
العزلة«،  مــن  عــام  »مئة  ترجماته،  ومــن 
الــكــولــريا«،  زمــن  »احلــب يف  لأروي«،  »ع�شت 
»حفلة التي�س«، »يف امتداح اخلالة«، »ر�شائل 
اإىل روائي �شاب«، »ابنة احلظ«، »اأني�س حبيبة 

روحي«، »�شورة عتيقة«.
�شافر �شالح علماين اإىل مدينة بر�شلونة 

الطب، قبل  الإ�شبانية يف عام 1970 لدرا�شة 
اأن يغري راأيه ويدر�س ال�شحافة لعام واحد.

اإ�شبانيا قــراأ علماين  اأثناء وجــوده يف  يف 
رواية »مئة عام من العزلة« لغابرييل غار�شيا 
مـــاركـــيـــز، واأعــــجــــب بــهــا مـــا دفـــعـــه لــرتجــمــة 

ف�شلني منها.
تــرجــم علماين  دمــ�ــشــق،  اإىل  عــودتــه  بعد 
ترجم  ثم  ملاركيز  الق�شرية  الق�ش�س  بع�س 
رواية »لي�س لدى الكولونيل من يكاتبه« يف 

عام 1979، ومنها انطلق لعامل الرتجمة.
الأنــبــاء  »وكــالــة  يف  علماين  �شالح  عمل 
ال�شفارة  الفل�شطينية«، ثم عمل مرتجًما يف 

ال�شورية يف كوبا.
بعد عودته عمل علماين يف وزارة الثقافة 
ال�شورية، �شمن مديرية التاأليف والرتجمة، 
ويف الهيئة العامة ال�شورية للكتاب، حتى بلغ 
�شن التقاعد يف عام 2009. ُمنح جائزة »جريار 
عــام 2015، وجائزة  الأدبــيــة يف  دي كرميونا« 
الــدويل«،  والتفاهم  للرتجمة  حمد  »ال�شيخ 
والفنون«،  والعلوم  »الثقافة  و�ــشــام  �شبقهما 

من قبل ال�شلطة الفل�شطينية عام 2014.
كـــانـــت حـــيـــاة هــــذا الـــرتجـــمـــان مـــنـــذورة 
لــلــرتحــال مــن خمــيــم الــلجــئــني يف حم�س 
اإىل  و�ــشــوًل  دم�شق  يف  فل�شطني  خمّيم  اإىل 

�شريحتل  كما  هناك.  انطفاأ  حيث  الأندل�س 
بني لغتني كواحد من اأف�شل املرتجمني من 
مهًل،  لكن  ال�شاد.  لغة  اإىل  �شرفانت�س  لغة 
التي  الكنوز  عــدد  الآن  نح�شي  اأن  لنا  كيف 

اأهداها اإىل اللغة العربية؟
غابرييل  نفائ�س  ن�شتعيد  اأن  يكفي  ل 
الجتــاه  يف  اأغـــواه  مــن  اأول  ماركيز،  غار�شيا 
عن  مـــراراً  حكايته  �ــشــريوي  الرتجمة.  نحو 
اإىل »مئة عــام من  قــادتــه  التي  الأقـــدار  تلك 
ال�شبعينيات،  منت�شف  »يف  يــقــول:  الــعــزلــة«، 
الطب  لدرا�شة  بر�شلونة  اإىل  دم�شق  غـــادرُت 
لكّنني  ال�شحافة  لدرا�شة  الطب  هجرت  ثم 
مل اأ�شمد اأكرث من �شنة واحدة فقط، عملت 
كاأّي  القاع  بعامل  واختلطُت  امليناء  بعدئذ يف 
اأحــد مقاهي  اأت�شّكع يف  كنت  وبينما  مت�شّرد. 
بــر�ــشــلــونــة ذات مــ�ــشــاء، قــابــلــُت �ــشــديــقــاً كــان 
يحمل كتاباً. ن�شحني بقراءته. كانت الطبعة 
لغار�شيا  الــعــزلــة«  مــن  عــام  »مئة  مــن  الأوىل 
مـــاركـــيـــز. عــنــدمــا بــــــداأت قـــراءتـــهـــا، اأُ�ــشــبــُت 
اإىل  بعنف  �شّدتني  عجائبية  لغة  ب�شدمة. 
العربية.  اإىل  اأترجمها  اأن  قــّررت  �شفحاتها. 
اأهملتها بعدما  وبالفعل ترجمت ف�شلني ثم 
عن  ترجمتها  اإىل  اجلــنــدي  �ــشــامــي  �شبقني 
الــفــرنــ�ــشــيــة، لــكــن مــاركــيــز ظــل يــ�ــشــّدين اإىل 
عوامله فرتجمُت ق�ش�شاً ق�شرية له، ون�شرُتها 
»لي�س  لــه  تــرجــمــت  ثــم  املحلية  ال�شحف  يف 
لفتت   .)1979( يكاتبه«  الكولونيل من  لدى 
الرواية انتباه الناقد ح�شام اخلطيب، فكتب 
جمــهــوًل  اأدبــــاً  يــرتجــم  فل�شطينياً  �ــشــابــاً  اأن 
املــلحــظــة �شجعتني  الــعــربــيــة. هـــذه  لــقــراء 
م�شتبعداً  الــرتجــمــة،  »حــرفــة«  امــتــهــان  على 
اأكتبها، فمزقتها من دون  م�شودة رواية كنت 
اأف�شل من اأن  اأمل، فاأن تكون مرتجماً مهّماً 
تكون روائياً �شيئاً. هكذا انخرطت يف ترجمة 
كل اأعمال غابرييل ماركيز با�شتثناء »خريف 
البطريرك«. ورغم �شهولة قراءة اأعماله، اإّل 
اأن ترجمتها �شعبة، فهو يغرق يف التفا�شيل 
اأ�شعر  املــقــابــل،  يف  بال�شعر.  الــوقــائــع  وميـــزج 
لو  كما  الــروايــة  اأعي�س  باأنني  ترجمته  اأثناء 
اأعمال  �شاأجده يف  ذاتــه  والأمــر  اأكتبها.  اأنني 
عنه  وقــال  واآخــريــن«  يو�شا،  فارغا�س  مــاريــو 
ال�شاعر الكبري حممود دروي�س »هذا املرتجم 

ثروة وطنية ينبغي تاأميمها«.

صالح علماني

املبدع الفل�سطيني يف ترجمة الأدب
وكتب الثورة يف اأمريكا الالتينية وا�سبانيا 
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اأقام الثبات
مل يدر يف خلدي، اأو يخطر على 
م�شمونها  مقالة  اأكتب  اأن  بايل 
كان  اإذا  فكيف  اأحـــد.  على  الـــرد 
مــن ا�ــشــطــررت يف الـــرد عليه كــاتــب وروائـــي 
من  الكثري  على  حياته  يف  وتعاقب  مثقف، 
ال�شاحة  يف  والــثــقــافــيــة  الــ�ــشــيــا�ــشــيــة  املـــواقـــع 
الفل�شطينية. فكان اأميناً عاماً لحتاد الكتاب 
حكومة  يف  للثقافة  ووزيـــــراً  وال�شحفيني، 

�شلطة احلكم الإداري الذاتي.
اإنــــه الأ�ـــشـــتـــاذ يــحــيــى يــخــلــف الــــذي واإن 
من  عرفته  ولــكــن  باملبا�شر،  اأعــرفــه  ل  كنت 
خـــلل مــوقــعــه وعــمــلــه وكــتــابــاتــه وروايـــاتـــه، 
اأنني اقتب�شت من  اأ�شتميحه عــذراً يف  والــذي 
عنوان روايته »جنران حتت ال�شفر«، عنواناً 
ملقالتي يف الرد على ما ورد يف حديثه خلل 
ا�ــشــتــ�ــشــافــتــه مـــن قــبــل »خمــتــرب الــ�ــشــرديــات 
�شومان  احلــمــيــد  عــبــد  موؤ�ش�شة  يف  الأردين 
ن�شرته  والذي  عمان«،  الأردنية  العا�شمة  يف 
�شحيفة الأيام يوم الثلثاء يف ال�شابع ع�شر 

من كانون الأول 2019.
اأمـــام  يخلف  الـــروائـــي  كلمة  مــعــر�ــس  يف 
احلــ�ــشــور يف خمــتــرب الــ�ــشــرديــات، حتـــدث يف 

يحيى يخلف .. »تحت الصفر«

واملتعلقة  فــقــرة عــن حمــطــاتــه اجلــغــرافــيــة، 
العربية،  الــدول  من  العديد  بني  بالتهجري 
»اأو�شلو«، وذلك  اتفاق  اأنــه كتب �شد  اعــرتف 
برر  الــذي  اأبــو عمار  بالراحل  يلتقي  اأن  قبل 
م�شيفاً  للتفاق.  قبوله  ا�شباب  حينه  يف  له 

يف قوله:- 
على  عالة  نبقى  اأن  اإّل  اأمامنا  يكن  »مل 
اإىل مزابل  اأو نذهب  التون�سي،  املجتمع 
خيارنا  فكان  دم�سق،  يف  جربيل  اأحمد 

اأن نعود اإىل فل�سطني«.
اأّن �شخ�شاً مثل الروائي يخلف  ا�شتغرب 
عن  وتنم  مهذبة،  غري  كلمات  بهكذا  يتلفظ 
ويدفعنا  مبوقعه،  ول  بــه،  يليق  ل  م�شتوى 
للرتاجع عن تقييمنا له، واإن اختلفنا معه يف 
ال�شيا�شة. وهو الذي كان اإىل ما قبل حديثه 
ال�شيء وامل�شيء يف تعر�شه لدم�شق وتاريخها 
ودورها ومواقفها، من خلل نعته ف�شائل اأو 
قوى اأو �شخ�شيات ونخب باأنها مزابل اأحمد 
جربيل، الذي يكفيه �شرفاً هو ومن و�شفتهم 
ويراهنوا  ويفرطوا  يبيعوا  مل  اأنهم  باملزابل 
اأو مفاو�شات عبثية مع  ت�شويات  �شراب  على 

حكومات العدو ال�شهيوين.
روايــتــك »جنـــران حتــت ال�شفر«، مــع ما 
ت�شمنته من ت�شخي�س وو�شف دقيق حلالها 
واأحوالها التي عاي�شت، �شبيهًة حلال واأحوال 

رامز مصطفى

املحتلة  الفل�شطينية  اأرا�ــشــيــنــا  تــعــانــيــه  مــا 
التحديد  وجــه  وعــلــى  ومقد�شاتها.  باأهلها 
والقد�س  الغربية  ال�شفة  يف  والتخ�شي�س 
فيها  كنت  التي  ال�شلطة  حيث  غــزة،  وقــطــاع 
يوماً وزيراً ومل تقو على رد الظلم عن اأهلنا، 
ا�ــشــتــمــراره  املــحــتــل عــن  �ــشــهــوة  اأن تــوقــف  اأو 
يف الــقــتــل والعـــتـــقـــال ومـــ�ـــشـــادرة الأرا�ـــشـــي 
وال�ــشــتــيــطــان والــتــهــويــد واحلـــ�ـــشـــار... الــخ. 
بــل يف خــروجــك ودخــولــك لأرا�ــشــي ال�شلطة 
التي اقنعت نف�شك اأنها �شتعفيك من العي�س 
عالة يف تون�س، اأو العي�س يف كنف املزابل يف 
رموز  من  رمــٍز  ا�شم  ا�شتخدمت  واإن  دم�شق، 
ثورتنا املعا�شرة للنيل منها ومن ف�شائل ل 
منا�شليها  وجــوع  اإمكانياتها،  �شح  رغم  زالــت 
م�شاء  �شبح  يهينك  لعدو  ال�شت�شلم  تــاأبــى 
لأن  احلــدود،  ونقاط  على حواجزه ومعابره 

من يهن ي�شهل الهوان عليه.
منك  جعلت  ُمــذلــة  اتــفــاقــاٍت  لــك  هينئاً 
وزيراً تابعاً ورهينّة ل ميلك من قراره �شيئا، 
بل اأ�شرياً مل�شاحله التي اأمنتها لك ولغريك 
اتفاقات ما جلبت ل�شعبنا اإّل املزيد من تبديد 
حقوقنا وثوابتنا بعد اأن تنازلت عن 78 باملائة 
اأنــك  لــك  وهنيئاً  الفل�شطينية.  اأر�ــشــنــا  مــن 

وجنران حتت ال�شفر.
18 كانون الأول 2019 

رامز م�شطفى
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مبـــنـــا�ـــشـــبـــة الـــــذكـــــرى الــثــالــثــة 
منظمة  لــتــاأ�ــشــيــ�ــس  والـــثـــلثـــون 
الفل�شطينية  الــتــقــدمــيــة  املـــــراأة 
والـــــيـــــوم الـــعـــاملـــي لــلــتــ�ــشــامــن مــــع الــ�ــشــعــب 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــي واإحـــــيـــــاء لـــلـــذكـــرى الــثــانــيــة 
والثلثون لعملية قبية البطولية اأقام ق�شم 
فعالية  حــلــب  مبنطقة  والــتــوجــيــه  الإعـــــلم 
تناول   وثائقياً  فلماً  وعــر�ــس  املنا�شبة  بهذه 

فيه عملية قبية الإ�شت�شهادية.
الرفيق اأبو حممد اأن�س م�شوؤول منطقة 

فعالية إعالمية
بذكرى عملية قبية وتأسيس منظمة المرأة

الفعالية  هـــذه  اجلــبــهــة حتـــدث يف  حــلــب يف 
ال�شراعية  الطائرات  قبية  اأهمية عملية  عن 
الوىل  الإنتفا�شة  فتيل  اإ�ــشــعــال  يف  ودورهـــا 
عام 1987 اذ كان لها ف�شل ال�شبق يف جتديد 
اأ�شاليب ال�شراع مع العدو ال�شهيوين . واأ�شار 
املــراأة  منظمة  تاأ�شي�س  ذكــرى  اىل  كلمته  يف 
يف  الن�شايل  ودورهــا  الفل�شطينية  التقدمية 
رفيقات  بـــرزت  اذ  والــبــنــاء  التحرير  معركة 
فارتقى  ال�شهيوين  العدو  قارعن  منا�شلت 
تغريد  ال�شهيدات  ولنن�شى  �شهيدات  منهن 

البطمة وعفيفة بنورة وغريهم كثريات ممن 
م�شوا على طريق حترير الأر�س والإن�شان. 

العاملي  الــيــوم  منا�شبة  اىل  تــطــرق  كــمــا 
الــذي  الفل�شطيني  الــ�ــشــعــب  مــع  للت�شامن 
يــ�ــشــهــم يف خـــدمـــة الــقــ�ــشــيــة الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة 
الغطر�شة  وجه  يف  و�شيا�شيا  معنويا  ودعمها 

ال�شهيونية و الإ�شتكبار العاملي.
ويف نـــهـــايـــة الـــفـــعـــالـــيـــة وزعــــــــت  نــ�ــشــرة 
»الطائرات  عملية  اأحـــداث  ت�شرح  تف�شيلية 

ال�شراعية«.
2019/11/29
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يف ذكرى العملية التقي يف جمع رفاقي 
الكل يف �شهرة اغان ملتزمة راقية تعرب عن 
اإذ  باأر�شه  الفينيقي  الطائر  هذا  تعلق  مدى 
راحت تدندن اأوتار الفرح معلنة ب�شائر الن�شر 
ومعربة عن حبها وانتمائها وع�شقها للأر�س 
القيادة  اجلبهة  مع�شكرات  اأحـــد  داخـــل  مــن 

سهرة رفاقية بمنطقة الشمال

في ذكرى عملية قبية
بتوجيه من الرفيق احلاج اأبو عدنان عودة ع�سو اللجنة املركزية م�سوؤول منطقة 
ال�سمال والرفيق اأبو زياد الطوخي م�سوؤول الأمن الع�سكري يف منطقة ال�سمال مت 
اإحياء �سهرة رفاقية جماعية يف اأحد املع�سكرات التابعة للجبهة وذلك مبنا�سبة 
ذكرى عملية قبية البطولية )الطائرات ال�سراعية( التي حّلق نوار�سها فوق مع�سكر غيبور 
ال�سهيوين يف 1987/11/25 لتكون فتيل و�سرارة الإنتفا�سة الفل�سطينية )ثورة احلجارة( 
يف ليلة الطائرات ال�سراعية انهالت كطيور البابيل على مع�سكرهم وقتلت العديد من جنود 

نخبهم من لواء جولين.

الــعــامــة الـــذي كـــان �ــشــاهــداً عــلــى اروع �شور 
املواجهة وت�شدت حجارته  ال�شمود يف رحى 
لـــزخـــات وازيـــــز الــر�ــشــا�ــس والــقــنــابــل فــكــان 
�شفاء للجرحى وغنى  بل�شم  زيــاد  اأبــو  القائد 
معهم و�شفق ونقل ابت�شامة الفرح لوجوههم 
الــ�ــشــمــراء وزنــــودهــــم الــقــويــة ومــعــنــويــاتــهــم 

العالية لفرح ا�شت�شعروا به يف ليلة جمعتهم 
قيادتهم عل وقع و�شدى مو�شيقا الثورة يف 
الوطن  النف�س بحب  م�شنع للرجال و�شقل 
يف �ــشــهــرة جــمــعــت احلــــاج ابـــو عـــدنـــان عـــوده 
ر�شم  الــذي  القائد  ال�شمال  منطقة  م�شوؤول 

بابت�شامته الخوة الرفاقية.
 وتاأتي هذه املبادرة الرفاقية لتوؤكد على 
طريقه  يعرف  اي�شا  الفل�شطيني  القائد  اأن 
ال�شامدين  املقاتلني  مــن  اخــوتــه  مــع  للفرح 
الــذيــن رقــ�ــشــوا لــلــفــرح واحــيــوا تــراثــهــم من 
املقاومة  التي تلزمت مع  الوطنية  الغاين 
�ــشــد الـــعـــدو بــعــمــلــيــات نــوعــيــة ارتـــقـــت فيها 
املقاومة اىل حد الت�شامي بعملياتها النوعية 
مــــوؤكــــدة قــوتــهــا يف املـــواجـــهـــة وانـــــه املـــقـــاوم 
الفرح كما  اي�شا عناوين  الفل�شطيني يعرف 

يعرف عنوان ال�شت�شهاد يف �شبيل وطنه. 
وعند انتهاء حفلة ال�شمر الرفاقية وّجه 
الرفيق عودة التحية للرفاق منوهاً باجلهود 
وال�شعادة  الفرح  حلظات  بنقل  �شاهمت  التي 
واظهرت الروح الرفاقية يف جت�شيد التعاون 
اعــاد  الـــذي  الــثــوري  الــ�ــشــوت  و�شكر �شاحب 
الــتــذكــري بــرتاثــنــا الــوطــنــي مــن خــلل اأدائـــه 
لغان ثورية رائعة ولعازف العود الذي اي�شا 
�شما باأوتاره ونقلنا اىل اجواء الفرح و�شاحب 
اليقاع الذي ايقظ فينا احلنني اىل الدبكة 
من  كــل  اأيــ�ــشــاً  الرتاثيةو�شكر  الفل�شطينية 

اأ�شهم يف اجناح حفلة ال�شمر.
2019/12/15
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يف احتفالية يوم الثقافة ال�شوري 
الــتــي اأقــيــمــت عــلــى اأر�ــــس اخلــري 
الــفــرات،  دّرة  الـــرّقـــة  والــعــطــاء: 
اأقيم مهرجان الدكتور عبد ال�شلم العجيلي 

للإبداع الروائي...
ُدعيت فلبّيت، وهل يل اأن اأتاأخر اأو اأتردد، 
اأنــــا الــــذي بــ�ــّشــر بــانــتــ�ــشــار �ــشــوريــة الــعــروبــة 
وعــا�ــشــمــتــهــا الــعــريــقــة دمــ�ــشــق حمــا�ــشــرة، 
جوبر  من  م�شاء  �شباح  تق�شف  كانت  وحــني 
وداريـــــــا، ومــــن اأمــكــنــة بــعــيــدة، بــالــ�ــشــواريــخ 
الذين  القتلة  بها  زّود  التي  املــّدمــرة  الثقيلة 
وبّكل �شنوف  �شورية،  حــدود  كل  لهم  فتحت 
مليارات  عليهم  واأُنــفــقــت  الــتــدمــري،  اأ�شلحة 
بتوجيه  والــغــاز  النفط  دول  مــن  الــــدولرات 
اأمريكي وغربي ا�شتعماري، و�شحنوا بخطاب 
حاقد  متخّلف  مري�س  طائفي  وهابي  ديني 

وم�شتاأجر...
كــنــت اأتـــوجـــه مــن عــّمــان بــالــطــائــرة اإىل 
بريوت، ثم من بريوت بال�شيارة بّرا اإىل دم�شق 
الطريق.  بالتحذيرات من خماطر  اآبه  غري 
بينما  ليًل  واأحيانا  دم�شق،  اإىل  اأ�شل  وكنت 
الظلم ي�شملها، فاأهتدي بنب�س القلب.. اأنا 
فـــاأزداد  و�شبابي،  طفولتي  فيها  ع�شت  الــذي 
و�شتنه�س،  احل�شار،  �شتحطم  باأنها  اإميــانــا 
بلد  وكل  العروبة،  �شورية  عا�شمة  و�شتبقى 
الـــ�ـــشـــام.. وفــلــ�ــشــطــني جــنــوبــهــا وحمـــط نظر 

عينيها دائما.
اأنا و�شديقي  �شبيحة اجلمعة ان�شممت 
الروائي والقا�س الدكتور ح�شن حميد، وكنا 

الّرقة في العينين:
مهمة ثقافية على ضفة الفرات

رشاد أبوشاور

اأتوجه للقتال دفاعا عن فل�سطني...
كي ل يتهدد اخلطر اليهودي مدينتي الرّقة
                 الدكتور عبد ال�شالم العجيلي
                     الروائي، القا�س، ال�شاعر.. الطبيب

الــعــرب، يف  الكتاب  اأمـــام مبنى احتــاد  ننتظر 
ال�شاعة التا�شعة، اإىل رفاق الرحلة: ال�شديق 
الرحلة  والروائي من�ّشق  الناقد  نذير جعفر 
م  ح�شن.  وال�شيناري�شت  القا�س  واملهرجان، 
الأ�شتاذ  البطر�س  عــاطــف  الــدكــتــور  يو�شف، 
اجلــامــعــي والــنــاقــد، الــدكــتــور غــ�ــشــان غنيم 
طلل  الدكتور  والــنــاقــد،  اجلامعي  الأ�ــشــتــاذ 
دم�شق،  يف  املقيم  العراقي  الناقد  احلديثي 
املــحــامــي الــــروائــــي حمــمــد اأحـــمـــد الــطــاهــر 
ورفقته زوجته، وهو من الرّقة،.. وانطلق بنا 
امليكرو يف رحلة ل بد من و�شفها بال�شجاعة.

وجهتنا الرّقة التي لن ندخلها لأن فيها 
جمــمــوعــات )قــ�ــشــد( الــكــرديــة، وعــلــى مقربة 
بع�س  على  اأيديهم  ي�شعون  اأمــريكــان  منها 

اآبار النفط ال�شورية!
�شيقام املهرجان يف بلدة ال�شبخة - جارة 

الرقة على �شفة نهر الفرات...
مدينة  و�شلنا  قــد  وهــا  بالنبك،  مــررنــا 
حــمــ�ــس، وعـــربنـــا �ــشــوارعــهــا، وراأيــــنــــا بع�س 
الـــدمـــار يف الأمــكــنــة الــتــي احــتــلــتــهــا داعــ�ــس، 
ولكن املدينة نه�شت و�شّجت باحلياة بعد ما 

حررها اجلي�س العربي ال�شوري.
ـــائـــق املـــيـــكـــرو  يف حـــمـــ�ـــس اأوقـــــــــف الـــ�ـــش
لن�شطحب الروائي غ�شان ونو�س، والروائية 
تــوفــيــقــة خــ�ــشــور، والــكــاتــب مــنــري احلــافــظ، 

والدكتور عبد اهلل ال�شاهر...
املـــ�ـــشـــافـــة بــــني حــمــ�ــس وحــــمــــاة قــريــبــة، 
العا�شي،  نهر  مياه  تتقا�شمان  جارتان  فهما 
تنتهي، ومن  التي ل  والنكات عن علقتهما 
امل�شهورة  ال�شلمية  مدينة  اإىل  وا�شلنا  حماة 
كــمــا كــــان يــ�ــشــفــهــا الـــراحـــل الــكــبــري حممد 

املاغوط بال�شعر والب�شل!
كان ل بد من التوقف يف ال�شلمية لتناول 

طعام الغداء يف اأحد مطاعمها...

ق�شيدة  �شاعر  ال�شلمية  م�شهوري  مــن 
الــنــرث �ــشــلــيــمــان الـــعـــّواد، وتــلــمــيــذه مــن بعد 
حمــمــد املـــاغـــوط، واأبـــنـــاء اجلـــنـــدي: �شامي، 
كتابا  ا�شتهروا  وكلهم  عا�شم..  علي،  اإنــعــام، 
خ�شور،  فايز  وال�شاعر  و�شحفيني.  و�شعراء 
ال�شورية،  ال�شعرية  الأ�ــشــوات  اأهــم  من  وهــو 
ـــداقـــة مـــنـــذ مــطــلــع  ـــاأت بــيــنــنــا �ـــش ـــ�ـــش وقـــــد ن
اإ�شماعيل  ال�شلمية  �شعراء  ومــن  ال�شتينات، 
اإنها حقا مدينة مده�شة بتاريخها،  عامود.. 

ومبثقفيها، وفنانيها.
ها قد هبط امل�شاء، والآن ن�شتاأنف الرحلة 
التي �شتحتاج اإىل اأزيد من اأربع �شاعات، على 
اأن  رغــم  باملخاطر،  طــرق حمــّفــرة، حمفوفة 
وو�شلت  حــررهــا،  الــ�ــشــوري  الــعــربــي  اجلي�س 
تقف  الفرات، وهي  نهر  اإىل  املقاتلة  وحداته 

على مقربة من الرّقة متحفزة لتحريرها.
بــيــنــمــا احلـــافـــلـــة متــ�ــشــي بـــنـــا، مــهــتــزة، 
مرجّتة، منعطفة انعطافات �شريعة مباغتة، 
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�شنوات  الرّقة قبل  ا�شتعيد وقائع زيارة  كنت 
واجتاهنا  العجيلي،  مهرجان  يف  وامل�شاركة 
اآمنة!  اإليها من مدينة حماة يف رحلة �شهلة 
واأخواتها  كان ذلك قبل زمن وح�شية داع�س 
اأمــوال النفط لتدمري �شورية  برعاية  و�شخ 

اأمريكية �شهيونية.. مل تعد خافية.
ا�شتعدت يف ذاكرتي لقائي الأول بالدكتور 
عبد ال�شلم العجيلي يف بيت �شاعر فل�شطني 
الــكــبــري عــبــد الــكــرمي الــكــرمــي )اأبــو�ــشــلــمــى( 
اأيام احلب واملوت،  والبكاء  واإهدائه روايتّي: 
ق�شة  اأول  وتـــذكـــرت  احلــبــيــب،  �ــشــدر  عــلــى 
قراأتها له اأح�شرها يل �شديقي ال�شاعر فّواز 
الأدب  ق�شم  طــلب  على  مقررة  وكانت  عيد، 
على  وم�شحوبة  دم�شق،  جامعة  يف  العربي 
وهي  �شلطان..  النهر  وبعنوان:  ال�شتنا�شل، 
عــن نهر الــفــرات، وعــن فــلح وابــنــه.. وكيف 
ابتلع النهر ابن الرجل الذي كان ي�شري وراء 
كتابات  لقراءة  جذبتني  الق�شة  تلك  والــده. 
العجيلي، ويف مقدمتها روايته التي ا�شتهرت 
بني  )با�شمة  بعنوان  اخلم�شينات  نهاية  يف 

الدموع(.
ع�شوا  وانتخب  طبيبا،  تخّرج  العجيلي 
الــ�ــشــوري عـــام 1947 وكـــان دون  الـــربملـــان  يف 
فل�شطني  الثلثني، وحني وقعت احلــرب يف 

قرر التوجه للقتال يف فل�شطني.
حــــاول عــمــه، وهـــو الــــذي رعــــاه و�شجعه 
اإىل  توجهه  دون  احلــوؤول  الطب  درا�شة  على 
الرقة  لفقراء  علجك  لــه:  وقــال  فل�شطني، 
وقــــرى وبـــلـــدات الـــفـــرات هـــو جــهــاد يـــا عبد 
راأى  العجيلي  ال�شلم  عبد  ولكن  ال�شلم.. 
اأن دوره هو القتال يف فل�شطني حتى ل ي�شل 

اليهود اإىل الرقة يف يوم من الأيام.
الــقــومــيــة فــهــم العجيلي  الـــروؤيـــة  بــهــذه 
الـــبـــعـــد الــــقــــومــــي لـــلـــ�ـــشـــراع مـــــع الــهــجــمــة 
ال�شهيونية على فل�شطني.. ومبكرا، وج�ّشد 
املــثــقــف الــعــ�ــشــوي بــــدون تــنــظــري، وقــبــل اأن 
املثقف  دور  عــن  )غرام�شي(  بنظرية  ي�شمع 

الع�شوي!
ي�شق �شوء ال�شيارة الظلم اأمام ال�شائق..
مما  �شيئا  تــرى  اأن  حتــاول  املحدقة  وعيوننا 
يحيط بنا، فل نرى �شوى خط اأ�شود حمّفر، 
الــبــارع  ال�شائق  يــتــفــاداهــا  مباغتة  ومــطــبــات 
�شمته  يقطع  الـــذي  )اأبــويــحــيــى(  املخ�شرم 

باإ�شعال �شيكارة بني وقت واآخر.
ماذا  خ�شور:  توفيقة  الروائية  تت�شاءل 
تتوقعون؟ وتلتفت باجتاهي، فاأجيب �شاحكا: 
اإن اأ�شرتنا داع�س �شتاأكل اأكبادنا.. واأميل على 
فاأ�شاأله �شاحكا:  م. يو�شف:  �شديقي ح�شن. 

اأم بعده؟  الــقــتــل..  يــاأكــلــون الأكــبــاد قبل  هــل 
واأ�شيف، بينما تتعاىل ال�شحكات: اأف�شل اأن 

ياأكلو كبدي بعد قتلي...
واإن اأ�شرنا غريهم؟ اأجيب: اإن كانت ق�شد 
فاجلي�س العربي ال�شوري �شيحررنا لأنه، كما 
بها.. التي مررنا  النقاط  على  راأينا متحفز 

اأيــدي  واإن وقعنا يف  �ــشــائــًل:  وارتــفــع �ــشــوت 
الأمريكان؟! قلت: ب�شيطة: �شن�شاألهم �شوؤاًل 
واحدا: اأنتم ح�شرمت اإىل �شورية بحجة ن�شر 
الدميقراطية، وها اأنتم حتتلون اآبار النفط.. 

فبماذا جتيبون؟!
راأينا  حتى  تقريبا  ون�شف  �شاعات  اأربــع 
الأ�ــشــوات:  فارتفعت  كال�شيف،  متتد  اأ�ــشــواء 
بنا متمهلة،  ال�شيارة  واإذ تهادت  الرقة..  اإنها 
فتح )اأبويحيى( نافذة ال�شيارة فراأينا وجوه 
الــ�ــشــوري، و�شمعنا:  الــعــربــي  جــنــود اجلــيــ�ــس 
اأاأنتم وفد وزراة الثقافة؟ واأبو يحيى يجيب: 
اأخي.. يا  اتبعنا  يرتفع �شوت:  وفجاأة  نعم.. 

فــيــحــرك اأبــويــحــيــى املــيــكــرو بـــبـــطء، ون�شل 
مّطل  كبري  بيت  واأمـــام  بــيــوت..  اإىل  ب�شرعة 
فيوقف  املقدمة..  يف  كانتا  �شيارتان  تتوقف 

اأبويحيى امليكرو، ونبداأ يف الهبوط.
ــامــل، ولــكــن الــبــيــت املــرتــفــع  الـــظـــلم �ــش
يرحبون  اأ�ــشــخــا�ــس  وثــمــة  مــ�ــشــاء،  الف�شيح 
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بنا، ويحمدون اهلل على �شلمتنا، يتقدمهم 
ال�شعب.. جمل�س  ع�شو  )اأبوالزعيم(  ال�شيخ 

م�شيفنا يف بيته.
هــنــا، يف هـــذه الــبــلــدة )الــ�ــشــبــخــة( جــارة 
الـــرّقـــة �ــشــيــقــام الحـــتـــفـــال، وهــــي تــقــع على 
الــطــرف اجلــنــوبــي مــن الــفــرات، والــتــي ُعــنّي 
الدكتور العجيلي فيها بعد تخّرجه، ثم نقل 

اإىل الرقة فيما بعد.
يغادر  مل  لأنــه  يعرفونه،  هنا  املواطنون 
املجاورة متنقل  القرى  اأهايل  الرقة، وخدم 

مقدما خدماته يف الريف والبادية.
احــتــفــي بـــنـــا، وتــنــاولــنــا طـــعـــام الــعــ�ــشــاء، 
و�شهرنا حتى وقت متاأخر، ثم مننا متجاورين 
يف غرف وا�شعة، و.. مل ناأبه بالربد ال�شديد، 
على  ومنــنــا  �شوفية..  باأحلفة  تغطينا  فقد 
الريف.. وهو  �شاأن مواطني  الأر�ــس كما هو 

ما اعتدنا عليه يف طفولتنا.
ال�شالون،  يف  جتمعنا  املبكر  ال�شباح  يف 
دّفاأ  �شايا لذيذا  حول مدفاأة مازوت، و�شربنا 
�شدورنا، واأحاط بنا �شباب من اأقارب ال�شيخ 

اأبو الزعيم، ومن اأهايل ال�شبخة...
ا�ــشــتــقــبــلــنــا حمـــافـــظ الـــرقـــة يف مــكــتــبــه، 
وتبادلنا احلديث الودي، وتعرفنا بالقائمني 
مكان  اإىل  توجهنا  ثــم  املنطقة،  خدمة  على 
الحــتــفــال يف مــدر�ــشــة الــبــلــدة، حــيــث اأقــيــم 
الر�شمية،  الكلمات  وبـــداأت  مــوؤقــت..  م�شرح 
واأعـــلـــن عــن عــر�ــس فــنــي قــدمــتــه فــرقــة من 
حماة،  مدينة  من  قدموا  وال�شابات  ال�شباب 
وكــــان الــعــر�ــس جــمــيــًل مــفــرحــا.. وهـــو اأول 
املنطقة،  هــذه  يف  �شنوات  منذ  يــقــّدم  عــر�ــس 
وهــو اإعـــلن عــن اأن احلــيــاة.. والــفــرح يعود، 
بــعــد الق�شاء  تــتــاألــق  والأغـــــاين والــرقــ�ــشــات 
على داعــ�ــس، وحترير قــرى وبــلــدات الــرّقــة.. 
�شارقي  وان  قريب،  الرّقة  حترير  فجر  واأن 
النفط الأمريكان لن يبقوا على هذه الأر�س 
طويًل، واأن الرقة التي دمرها جنكيز خان..

وهولكو.. نه�شت دائما، وعادت.. و�شتعود.. 
اإىل احلياة.

عــلــى امـــتـــداد يــومــني قــدمــنــا �ــشــهــاداتــنــا 
اأ�شئلة، وخ�شنا يف  ومداخلتنا، ورددنــا على 
حوارات.. مع جمهور ذكي، متلهف على عودة 
نب�س احلياة اإىل هذه املنطقة التي اجتاحها 

داع�س، وخّربها، و�شّرد اأهلها، ونهبها.

غــادرنــا  مبّكر  وقــت  يف   25 يــوم  �شبيحة 
املنطقة  روؤيـــة  على  متلهفني  وكنا  ال�شبخة، 
التي مــررنــا بها لــيــًل.. والــتــي هــي جــزء من 

اجلزيرة ال�شورية.
جنودا  وراأيــنــا  للجي�س،  بحواجز  مــررنــا 
ال�شورية  النفط  واآبـــار  الطريق..  يحر�شون 
بقرى  مــررنــا  ثــم  للعمل،  بع�شها  عــاد  الــتــي 
وال�شبابيك.. الأبــواب  بيوتها خملعة  مقفرة 

ولكن يف بع�شها حلظنا وجود بع�س احلياة، 
وهــو مــا يب�شر بــعــودة مــن هــّجــروا ق�شرا من 

بيوتهم وقراهم.
الربيع..ولكن  جــاء  القفار  هــذه  يف  هنا 
الأر�ــس  يفلحون  كــانــوا  فمن  جــّفــت،  نباتاته 
ت�شريد  ب�شبب  جافة  تبدو  والأر�ـــس  رحــلــوا، 
خريها  من  عا�شوا  الذين  اأ�شحابها  وغياب 

واعتنوا بتا دائما...
الأحــجــام.. كبرية  طيور  غريبة..  طيور 

�ــشــقــور حتــلــق عــالــيــا ثـــم تــهــبــط.. ثـــم تــفــرد 
اأجنحتها �شابحة يف الف�شاء م�شتمتعة.. رمبا 
فرائ�س..  عن  النظر  احلــادة  بعيونها  تبحث 

وحمام وديع يرفرف قرب البيوت املهجورة.
اأوقف اأبويحيى امليكرو قبالة مكان عريق 
ا�شمه )الر�شافة( - وهو غري ر�شافة بغداد 
الر�شيد  هــــارون  اخلــلــيــفــة  فــيــه  يقيم  كـــان   -
اأغلب  اأنــه ق�شى  يقال  بل  الربيع،  اأوقـــات  يف 

�شنوات حكمه الأخرية يف هذا املكان.
داع�س عملت على تدمري بع�س اجلدران 

حـــول املـــكـــان.. فــهــي ل تــخــّلــف وراءهـــــا غري 
اخلراب.

م�شينا  ثــم  جــديــد،  مــن  ال�شلمية  عربنا 
حم�س  مدخل  ويف  وحم�س،  حماة..  باجتاه 
الدمار.. حيث كانت داع�س حتتل هذه  راأينا 
الأبنية.. وكان على اجلي�س العربي ال�شوري 
اأن يقتلعها ويلفظها بعيدا عن حم�س وقلبها.
يف حــمــ�ــس ودعـــنـــا الأ�ــــشــــدقــــاء: غــ�ــشــان 

ونو�س، وتوفيقة خ�شور، ومنري احلافظ...
بالهري�شة  م�شهورة  والنبك  النبك..  يف 
وقد  الــبــلــدي..  وال�شمن  بالف�شتق  الــلــذيــذة 
اأبويحيى  فتوقف  النبك،  هري�شة  اإىل  حننا 
وحتلينا،  امل�شهورة..  العز  اأبــو  حمــلت  اأمـــام 

وحمل كل منا هدية لأ�شرته...
و.. عدنا اإىل دم�شق.

ال�شبخة  اإىل  دمــ�ــشــق  مــن  للطريق  يـــوم 
الثقايف..  للن�شاط  ويومان  الــرّقــة..  جــارة   -
ويـــوم لــلــعــودة اإىل دمــ�ــشــق.. ذلــك هــو الزمن 

الذي ا�شتغرقته رحلتنا.
بانتمائنا.. ثقافية..  بدورية  قمنا  نعم: 
وبــرهــانــنــا عــلــى اأنـــنـــا قــلــنــا وانــتــمــيــنــا.. ومل 
اإىل حيث و�شلت وحدات  الو�شول  نرتدد يف 
ال�شوري متحفزة على �شفة  اجلي�س العربي 
الــفــرات.. وحــول الــرّقــة.. للندفاع لتحرير 
تبقى  ما  وتطهري  الرّقة..  العريقة:  املدينة 
الأمريكان.. رج�س  من  اجلزيرة  منطقة  يف 

والتابعني لهم! 
الــذي  والــوقــت  بالرفقة،  جميعا  �شعدنا 
ق�شيناه معا، وحتمل م�شقة الطريق، وبيننا 
تـــعـــززت الـــ�ـــشـــداقـــة، وتــعــمــدت مبــحــبــة اأهـــل 
تدفقوا  الــذيــن  املــجــاورة  والــبــلــدات  ال�شبخة 
و�شاركوا بح�شورهم باإجناح تلك الحتفالية 

الثقافية اللئقة.
مــــع اأهــــــــايل الـــ�ـــشـــبـــخـــة، ومـــــع حمــافــظ 
تواعدنا  الفعاليات،  ح�شر  من  الرقة..وكل 
عــلــى الــلــقــاء يف الــــرقــــة.. يف الـــعـــام الـــقـــادم، 
والرقة، غالبا، �شتتحرر قبل قدوم احتفالية 
العام القادم..فعًل، وكما قال �شباط اجلي�س 
الفعاليات:  ح�شروا  الذين  ال�شوري  العربي 
الــرقــة يف الــعــيــنــني.. واإدلـــــب يف الــعــيــنــني..
و�ـــشـــوريـــة كــلــهــا يف عـــيـــون الأوفـــــيـــــاء لــهــا..
بنهو�س  املوؤمنني  وكل  البوا�شل..  حمرريها 

الأمة وعروبة فل�شطني...

الدكتور عبد ال�شالم العجيلي
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