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في هــذا العـــدد

من أجل تحرير األرض واإلنسان 

منا إليك

ثالثة شعراء
وحرب تشرين 1973

يقول توفيق زياد:
كان العبور مقد�شا

 وال�شم�س يف عز الظهرية
وال�شاآم تعود للجولن

 زاحفة على ج�شد/ الردى
با�شم احلياة، وكل ورد الأر�س، 

 �شخر/ الأر�س
اأ�شلحة تقاتل، والقذائف ت�شحق 

 الفولذ/ بالفولذ
والنا�س الدم�شقيون كالغ�شب 

 املقد�س يزحفون ويزحفون
كان العبور مقد�شاً، 

ومقد�شاً يبقى الوطن

ويقول �سليمان العي�سى:
 على اأقدامنا �شقط املحال

          واأورقت الرجولة والرجال
 �شرايا من ترابك يا بالدي   

           نبتنا من �شموخك ما نزال
 ولبيناك يا ت�شرين �شلها  

          تالل النار تذكرنا التالل
ويقول جنم الدين ال�سالح:

اأيها ال�شاد�س املجلجل من ت�شرين 
 اأهاًل فقد ع�شقن النفريا

ل نطيق احلياة اإل كفاحاً و كفاحاً 
 خلف اجلليل مريرا 

يا �شمو�س العيد احلبيبة هال عدت 
جفناً على اجلليل ك�شريا .

 الرفيق طالل ناجي :
الأ�صتهداف ال�صهيوين ملواقع اجلبهة

هو اإ�صتكمال ل�صتهداف حمور املقاومة

الرفاق يف اجلبهة يزورون مقربة ال�صهداء 
�صباح عيد الأ�صحى

معركة املواجهة �صد قرار وزير العمل اللبناين
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عربتني  ودمــرت  �شربتها  بتوجيه  اهلل  حزب  بقيادة  اللبنانية  املقاومة  قامت  حني 
ع�شكريتني للجي�س ال�شهيوين وكبدت العدو خ�شائر ب�شرية من جنوده يف الأول 
الأمني  ات�شل  املحتلة  �شمال فل�شطني  اأفيفيم  اأيلول قرب ثكنة يف م�شتوطنة  من 
اجلبهة  نفذتها  التي  الفدائية  بالعملية  ليذكرنا  املجلة  حترير  بهيئة  جربيل  اأحمد  العام 
ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة يف 22 اأيار من عام 1970 عندما ا�شتهدفت حافلة 
تقل عددا من الطالب اىل مدر�شة ع�شكرية فقتل منهم 12 واأ�شيب 19 بجراح مبوجب اعرتاف 

امل�شوؤولني يف الكيان ال�شهيوين يف ذلك الوقت.
وبالرجوع اىل البيان ال�شادرعن اجلبهة يف ذلك الوقت تبني اأن الأمني العام اأ�شرف على 
الحتالل  جي�س  �شالح  نفذها  التي  الوح�شية  املجزرة  على  ردا  موعدها  وحــدد  العملية  هــذه 
ال�شهيوين على مدر�شة لالأطفال يف بلدة بحر البقر امل�شرية يف املحافظة ال�شرقية فقتل فيها 
30 طفال واأ�شاب 50 طفال اآخر بجراح معظمها ما بني متو�شطة وخطرية بعد اأن دمر مبنى 
املدر�شة ب�شكل تام يف الثامن من ني�شان عام 1970. ففي ذلك الوقت مل يكن اجلي�س ال�شهيوين 
التي �شنها عليه اجلي�س امل�شري الذي كبده بوا�شطتها  قادرا على جمابهة حرب ال�شتنزاف 
القناة فاختار كعادته  �شرقي  بارليف  الكثري من حت�شينات خط  ب�شرية كثرية ودمر  خ�شائر 
اجلي�س  اإرادة  لك�شر  امل�شريني  الأطــفــال  مدر�شة  ق�شف  بينها  من  كــان  مدنية  اأهــداف  �شرب 

وال�شعب امل�شري اأثناء تلك احلرب.
اأنه منذ تلك اللحظة بداأ باإعداد عملية ا�شتطالع مل�شتوطنة افيفيم  ويقول الأمني العام 
الواقعة �شمال فل�شطني املحتلة وقرر يف 22 اأيار اأي بعد �شهر تقريبا من تلك املذبحة توجيه 
املجموعة الفدائية ل�شرب البا�س الذي يقل طالبا اىل مدر�شة ع�شكرية قريبة من امل�شتوطنة 
و�شكل هذا الرد على املذبحة �شربة قا�شية لغولدا مائري رئي�شة احلكومة ومو�شيه دايان وزير 
الدفاع يف ذلك الوقت كما �شكلت هذه العملية ر�شالة للعدو ال�شهيوين باأن ا�شتهداف اأطفال 

م�شر هو ا�شتهداف لأطفال فل�شطني وكل العرب.
اأفيفيم ت�شهد يف يومنا هذا عملية ع�شكرية نفذتها املقاومة اللبنانية  وهاهي م�شتوطنة 
بقيادة حزب اهلل �شد هذا العدو با�شتهداف ثكنة ع�شكرية جلي�شه ال�شهيوين ردا على ق�شفه 
لهدف مدين على الأر�س ال�شورية . فاملقاومة �شد هذا العدو ال�شهيوين اأينما كانت واأينما 
املجاورة  العربية  احلــدود  كل  امــتــداد  على  الــواحــد  ال�شف  وحــدة  ت�شكل  �شتظل  عنوانها  كــان 
تزال حقيقة  وما  الأمة  لهذه  التاريخية  ال�شجالت  اأكدتها  املحتلة وهذه احلقيقة  لفل�شطني 

ثابتة يف م�شرية حترير الأر�س والن�شان. 
 فكل التحية والتقدير العظيم حلزب اهلل قيادة وكوادرا وللبنان احلا�شن والداعم خليار 
ودرب املقاومة وللقاعدة ال�شلبة للمقاومة يف �شورية وايران وكل من يتحالف مع املقاومة يف 

هذه الأمة.

بني اأفيفيم اأيار 1970  واأفيفيم اأيلول 2019
املقاومة واحدة وم�صتمرة 
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لتحرير  ال�شعبية  للجبهة  املــ�ــشــاعــد  الــعــام  الأمــــني  اأكـــد 
فــلــ�ــشــطــني الـــقـــيـــادة الــعــامــة الـــدكـــتـــور طــــالل نـــاجـــي اأن 
ملــواقــع اجلــبــهــة هــو ا�شتكمال  الــ�ــشــهــيــوين  ال�ــشــتــهــداف 
ل�شتهداف حزب اهلل وا�شتهداف ما جرى يف �شورية والعراق موؤكداً 
اأننا جزء من حمور املقاومة الذي ميثله حزب اهلل و�شورية واإيــران، 
واأ�شار الرفيق د. طالل ناجي لقناة امليادين اأن العدو با�شتهدافه هذا 
نتنياهو  اأن  الإنتخابات حيث  اأبــواب  على  وهو  ر�شالة  اأكــر من  وجه 
املواقع  اأن هذه  واأكــد  اأكــر تطرفاً.  اأنهم  يقولوا  اأن  اأرادوا  وحكومته 
املــ�ــشــتــهــدفــة كـــان لــهــا الــــدور الــتــاريــخــي وال�ــشــرتاتــيــجــي يف معركة 

الت�شدي لقوى الإرهاب يف �شوريا.
٭      ٭      ٭      ٭ 

مكتبها  وع�شو  اجلبهة  يف  والأمـــن  الع�شكرية  الــدائــرة  م�شوؤول 
ال�شيا�شي الرفيق خالد جربيل اأبو العمرين اأكد اأن العدو ال�شهيوين 
داخل  الــرد  على  قــادرة  العامة  القيادة   - ال�شعبية  اجلبهة  اأن  يعرف 
وم�شتوطناته  الــعــدو  مــواقــع  عــلــى  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�ـــشـــي 
رفات  اأن  علموا  حني  امل�شتوطنون  منه  �شخر  نتنياهو  اأن  اىل  واأ�ــشــار 
اجلندي ال�شهيوين باومل الذي �شلم لتل اأبيب مل تكن كاملة بعد اأن 
ك�شفنا ذلك يف امليادين وهذه ال�شخرية يتنعك�س عليه �شلبا يف نتائج 

النتخابات.
٭      ٭      ٭      ٭

فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  املركزي يف اجلبهة  الإعــالم  م�شوؤول 
التي  ال�شيا�شية  الهي�شترييا  اأن  قال  اأنور رجا  الرفيق  العامة  القيادة 
والوا�شحة،  املبينة  النت�شارات  نتيجة  هي  العدو،  قادة  عقل  اأ�شابت 

 الرفيق طالل ناجي :

الأ�صتهداف ال�صهيوين ملواقع اجلبهة
هو اإ�صتكمال ل�صتهداف حمور املقاومة

الرفيق أبو العمرين :
الكيان ال�صهيوين يعرف قدرة اجلبهة على الرد داخل الأرا�صي املحتلة 

الرفيق أنور رجا :
قوة حمور املقاومة وما راكمته من انت�صارات
�صتواجه هذه احلرب املفتوحة وتنت�صر فيها

املتمثل  املقاومة  حمــور  با�شتهداف  واأوهــامــه  اأحــالمــه  �شحقت  التي 
مبحاولة اإ�شقاط الدولة ال�شورية مبا متثله من راأ�س حربة وقاعدة 
والأبــعــاد  املــعــاين  بكل  وثقافتها  للمقاومة  وحا�شنة  اإ�شرتاتيجية 
حماقات  عرب  ذاتها  عن  تعرب  الهي�شترييا  هــذه  اأن  م�شريا   ، العملية 
من  وهناك  هنا  ال�شربات  هــذه  اأن  يظن  اأفقه  ب�شيق  الــذي  نتنياهو 
�شاأنها اأن تعزز موقفه النتخابي ويظن واهما اأنها ميكن اأن متر دون 

ح�شاب«.
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اأننا   واأ�شار الرفيق رجا يف ت�شريح لـ�شحيفة »الوطن« ال�شورية 
اأمام �شيا�شة ارجتالية انتحارية رهاناتها خاطئة وقراءتها لردود اأفعال 
الواقع وحجم  قــراءة  مع  تتنا�شب  ل  اأو  دقيقة،  املقاومة غري  حمــور 
واإمكانيات املقاومة ، لفتا اإىل اأن نتنياهو من خالل هذا ال�شتهداف 
يعتقد اأنه ميكن اأن يجر اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب نحو 
اأ�شار  اأو موقف ع�شكري موحد لو تو�شعت دائرة احلرب، كما  معركة 
اإىل اأن الهدف الذي يحلم نتنياهو بتحقيقه هو �شن �شربات اأو عدوان 

وا�شع ت�شتخدم فيه كل عنا�شر القوة الأمريكية وال�شهيونية.
و�شدد رجا، على اأن »قوة حمور املقاومة ومناعتها وجتربتها وما 
راكمته من انت�شارات وما متلكه من عنا�شر القوة �شيواجه و�شينت�شر 
اأن  اإىل  ، مو�شحاً  املفتوحة«  ويحقق اجنــازات كبرية يف هذه احلــرب 
�شورية  يف  وملوقع  لبريوت  اجلنوبية  لل�شاحية  مت  الذي  ال�شتهداف 
ال�شعبي  للح�شد  م�شرية  لطائرات  ا�شتهداف  من  يجري  ما  واأي�شاً 
العراقي له دللة خا�شة، و»هذه الدللة اأن العدو يظن اأن مثل هذه 
ال�شربات قد تبقي حمور املقاومة يف حالة انتظارية اأو حالة ترقب 
اأو الوقت املنا�شب لرد الفعل لكن احلقيقة  ينتظر فيها متغريات ما 
كان  اللـه  ن�شر  ال�شيد ح�شن  �شماحة  اأن  بدليل  خــارج احل�شابات  هذا 
اأن  اأي�شا  ، مو�شحا  �شيتم  الــذي  الــرد  وا�شح عن طبيعة  ب�شكل  اأعلن 
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة حتت مظلة حزب 
منطقة  يف  املواقع  هــذه  وكانت  كثرية  معارك  خا�شت  لبنان  يف  اللـه 
قو�شايا ت�شكل مواقع ارتكاز قتالية، فمن خاللها �شنت عمليات عديدة 
�شد العدو ال�شهيوين، كما �شاركت من خاللها حزب اللـه يف الت�شدي 
لــعــدوان عــام 2006 وهـــذه املــواقــع اأيــ�ــشــاً اأوجــعــت الإرهــابــيــني، حيث 
خو�س  يف  اللـه  وحــزب  ال�شوري  العربي  اجلي�س  جانب  اإىل  اأ�شهمت 

معركة الزبداين و�شرغايا �شد الإرهابيني.

الع�شكرية على  املعادلة  اأن »هــذه العــتــداءات مل تغري من  واأكــد 
الأر�س بعد اأن انت�شر حمور املقاومة وانت�شرت �شورية بف�شل اجلي�س 
للداخل  حتملها  التي  ال�شيا�شية  الر�شائل  لكن  اأوًل  ال�شوري  العربي 
ال�شهيوين ولأطــراف حمور املقاومة هي ر�شائل يف م�شمونها غبية 
لأنها حتمل اإنذارات وحتمل تهديداً وحتمل �شيئاً من التبجح والقول 
اإن يد هذا الكيان طويلة«، لفتاً اإىل اأن »هذه اليد قطعت من جذورها 
يف �شورية وهذه الروؤو�س التي تدحرجت يف حروب خمتلفة مل تعد 

قادرة ومل تعد موؤثرة«.
٭      ٭      ٭      ٭

كلمة  على  ربيعي  علي  الإيرانية  احلكومة  با�شم  املتحدث  وعّلق 
الأمني العام حلزب اهلل ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل، م�شرياً اإىل اأنها »حملت 
ر�شالة وا�شحة وحا�شمة للكيان ال�شهيوين وحلفائه باأن اعتداءاته لن 

تبقى من دون رد«.
وراأى  املنطقة،  بلدان  �شيادة  على  اعتداء  لأي  اإيــران  اإدانــة  واأكــد 
اأن على الكيان ال�شهيوين فهم العواقب املرتتبة على هجماته، على 
العراق و�شوريا ولبنان، واأن يتحمل م�شوؤولية اأعماله، م�شدداً اأي�شاً اأن 

»عليه التاأكد اأنه �شيدفع ثمناً باهظاً«.

البحريني خالد  وزيــر اخلارجية  اأطــل  املواقف  وعلى عك�س هذه 
على  املتكرر  ال�شهيوين  الــعــدوان  عــن  ليدافع  خليفة  اآل  اأحــمــد  بــن 
اإيران وحلفائها ب�شن حرب على عدد  لبنان و�شوريا والعراق، ويتهم 
اأن الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم  من البلدان يف املنطقة، م�شيفاً 
اأو  تهديد  اأي  نف�شها �شد  عــن  الــدفــاع  الـــدول يف  حــق  يــوؤّكــد  املتحدة 

اعتداء، وفق تعبريه.

�لرفيق �أنور رجا�لرفيق خالد جربيل �أبو �لعمرين
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للجبهة  تابعة  ع�شكرية  ارتكاز  مواقع  على  ال�شهيونية  الطائرات  اأغــارت 
يف  م   2019/  8/26 يــوم  فجر  العامة  القيادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
منطقة قو�شايا يف البقاع الأو�شط والتي كان لها دور كبري يف معارك هامة 

�شد العدو ال�شهيوين ومع الرهابيني خالل احلرب على �شورية.
ومن املعلوم ان هذه املواقع التابعة للجبهة كانت موجودة قبل الجتياح ال�شهيوين 

للبنان عام 1982م. وكانت تتعر�س لالعتداءات ال�شهيونية ب�شكل دائم.
الدائرة  م�شوؤول  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  العمرين  اأبو  جربيل  خالد  الرفيق  وكان 
الع�شكرية والأمن يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة  قد قام برفقة 
اأبو عماد رامز ع�شو املكتب ال�شيا�شي للجبهة م�شوؤول دائرة التنظيم املركزي  الرفيق 
اأبو  والرفيق  املركزية  اللجنة  ع�شو  العموري  خليل  اأبو  والرفيق  �شوريا  اقليم  وقيادة 
العز من قادة منظمة ال�شبيبة التقدمية والرفيق دحام من الكوادر الع�شكرية للجبهة 
عن  لالطمئنان  هناك  امل�شوؤولني  بالرفاق   اجلميع   والتقى  امل�شتهدف  املوقع  بتفقد 

�شحة و�شالمة اجلميع  يف املوقع.
واأكد الرفاق من هناك اأن البندقية خط احمر و�شتبقى م�شرعة يف وجه الحتالل 
القد�س  وعا�شمتها  فل�شطني  تراب  كامل  حترير  يف  اأهدافنا  حتقيق  حتى  ال�شهيوين 

البدية.

عدوان �صهيوين
على قواعد اجلبهة يف لبنان
والرفاق يف قيادة اجلبهة

يتفقدون املوقع

الرفيق رجا
للإخبارية ال�صورية:

 امل�صروع الذي كان يدبر 
مل�صتقبل الأمة عرب ا�صقاط 
قاعدتها �صوريا مت اإحباطه

اأكد م�شوؤول الإعالم يف اجلبهة 
فل�شطني  لــتــحــريــر  الــ�ــشــعــبــيــة 
الــقــيــادة الــعــامــة الــرفــيــق اأنـــور 
ال�شورية يف  الإخبارية  رجا يف مقابلة مع 
29 اآب 2019 اأن البع�س يحاول اأن يربط ما 
جرى من الإعتداءات ال�شهيونية الأخرية 
�شياق  ال�شهيونية، يف  الإنتخابات  مب�شاألة 
لكن  ذلــك  يكون  اأن  ممكن  الــعــام  التحليل 
املو�شوع اأبعد من هذا م�شرياً اىل اأن هذه 
ومل  ال�شهيونية  العدوانية  الطبيعة  هي 
ذلــك  اىل  ي�شل  اأن  يــتــجــراأ  نتنياهو  يــكــن 
واأن تكون يده عليا وقادر اأن ي�شل اىل هنا 
وهناك وي�شرب يف مراكز ح�شا�شة ونوعية 
يف معاقل املقاومة لول اإح�شا�شه باأن هناك 
كي  له  مهيئ  املنطقة  يف  املناخ  واأن  غطاء 

يتفرعن.
�ـــشـــوريـــة وحمـــور  ــار  انــتــ�ــش اأن   واأكــــــد 
املــقــاومــة اأ�ــشــقــط املــ�ــشــروع  الــ�ــشــهــيــوين - 
الأمة  مل�شتقبل  يدبر  كان  الــذي  الأمريكي 
الأمــة و يف هذه  اإ�شقاط قاعدة هــذه  عرب 
�ــشــوريــة، حيث ف�شل هذا  بــالــذات  املــرحــلــة 

الأمر فقام العدو بالت�شعيد.
 واأو�شح رجا اأن �شورية دفعت قرابني 
مــن خـــرية �شبابها نــيــابــة عــن هـــذه الأمـــة 
وهذا له ثمن كبري وهو الإنت�شار، م�شيفاً 
لــتــحــريــر  الــ�ــشــعــبــيــة  اأن مـــواقـــع اجلــبــهــة 
ق�شفها  الــتــي  الــعــامــة  الــقــيــادة  فل�شطني 
العدو ال�شهيوين موؤخراً مل يكن اإختياره 
لــهــا عــن عــبــث فــهــذه املــواقــع كـــان لــهــا دور 

كبري يف هذه املعركة.
30 اآب 2019
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قام الرفيق طالل ناجي الأمني العام امل�شاعد للجبهة 
العامة وعدد من  القيادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية 
املكتب  اأع�شاء  وبع�س  املقاومة  ف�شائل  وممثلي  قادة 
ال�شيا�شي واللجنة املركزية والإقليم ال�شوري بزيارة مثوى ال�شهداء 
املــبــارك يف  الأ�ــشــحــى  اأيـــام عيد  اأول  الــريمــوك �شبيحة  يف خميم 
2019/8/11م. وقد جتمعوا يف جممع اخلال�شة لينطلقوا باجتاه 
مقربة ال�شهداء اجلديدة يف املخيم حيث و�شعوا اأكاليل الزهور على 
اأرواحهم الطاهرة تبادلوا  ال�شهداء وقــروؤوا الفاحتة على  اأ�شرحة 
التهنئة والتربيكات بهذه املنا�شبة وجرى احلديث عّما يحدث يف 
امل�شجد الأق�شى على خلفية اإجراءات العدو بحق امل�شلني امل�شلمني 
واأقدام قواته على اقتحام بواباته ومنع و�شول امل�شلني لأداء �شالة 
العيد بحجة احتفالتهم مبا ي�شمى خراب الهيكل اليهودي املزعوم 
اأبناء  اأدى احل�شول مواجهات عنيفة ت�شدى خاللها  الذي  الأمر 
م�شتوطنيه..  وقطعان  العدو  لقوات  القمعية  للمممار�شات  �شعبنا 

كما حتدث ال�شيخ حممد العمري عن ال�شهادة وال�شهداء.
ووجه املجتمعون التحية لل�شعب الفل�شطيني ال�شامد.

2019/8/11م 

الرفيق طلل ناجي وعدد من الرفاق
يقومون بزيارة مثوى ال�صهداء يف  خميم الريموك

صبيحة يوم أول أيام عيد األضحى المبارك
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ع�شو  غــازي  كفاح  اأبــو  الرفيق  �شارك 
ال�شعبية  للجبهة  الــ�ــشــيــا�ــشــي  املــكــتــب 
العامة  الــقــيــادة   - فل�شطني  لتحرير 
باللقاء   2019/7/20 يف  لــبــنــان  يف  ومــ�ــشــوؤولــهــا   -
ال�شعبي وبالفعاليات �شعبية  التي ح�شرها وجهاء 
عن  ممثلني  جــانــب  اإىل  ونــقــابــيــة  �شعبية  وجلـــان 
الف�شائل الفل�شطينية يف ال�شفارة الفل�شطينية يف 

بريوت.
الــفــعــالــيــة بتحديد  وجــــرى التـــفـــاق يف هـــذه 
مــ�ــشــار الــتــحــركــات الــ�ــشــعــبــيــة الــ�ــشــلــمــيــة مـــن اأجـــل 
الجتماعية  احلــقــوق  متطلبات  عــلــى  احلــ�ــشــول 
والإن�شانية وحق العمل الطبيعي للفل�شطينني يف 
العمل  وزارة  قــرارات  تنفيذ  واإلغاء مفاعيل  لبنان 
التي تخ�س الفل�شطينيني والذي يعترب وفق هذه 

القرارات عمالة اأجنبية.

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني - القيادة العامة
ت�صارك يف اللقاء ال�صعبي يف �صفارة فل�صطني
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ال�شعبية  اجلبهة  يف  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  الرفيق  اأكــد 
الــدائــرة  مــ�ــشــوؤول  الــعــامــة  الــقــيــادة   - فل�شطني  لتحرير 
اأبو العمرين يف مقابلة  الع�شكرية والأمــن خالد جربيل 
 15 يف  عاجزا  وقــف  ال�شهيوين  الكيان  اأن  امليادين  قناة  معه  اأجرتها 
اخـــرتاق مــواقــعــه يف اجلــولن  عــام 2011 ومل يتمكن مــن منع  اأيـــار 
الفل�شطينيني  مــن  والــ�ــشــابــات  ال�شبان  مــن  عــدد  متكن  حــني  املحتل 
باأهلهم  والتقوا  املحتلة  �شم�س  جمدل  اىل  الو�شول  من  وال�شوريني 
ال�شوريني ال�شامدين فيها خالل م�شرية العودة الأوىل التي انطلقت 
من الأرا�شي ال�شورية اإىل فل�شطني وكانت قيادة اجلبهة ال�شعبية - 
امل�شرية  �شورية على هذه  اأهمية كبرية مع  العامة قد علقت  القيادة 

برغم حرب املجموعات الإرهابية التي كانت تتعر�س لها �شورية.
واأ�شاف اأبو العمرين ، اأن امل�شاركني قاموا بعبور ال�شريط ال�شائك 
فتح  بجراح خــالل  ا�شابة ثالثة  بعد  الألــغــام  ثغرة يف حقل  وفتحوا 
الثغرة. ودعا املنظمون للم�شرية، من اجلبهة والف�شائل الفل�شطينية 
ال�شباب اىل اخرتاق مواقع العدو نحو فل�شطني. وك�شف لأول مرة اأن 
القيادية يف  الكوادر  عليان من  ن�شال  ال�شهيد  الثغرة هو  فتح  الــذي 
اجلبهة والذي ا�شت�شهد فيما بعد اأثناء جمابهة املجموعات الإرهابية 
الع�شكرية يف  العراقيل  اأنــهــم جتـــاوزا  واأ�ــشــاف  الــريمــوك.  يف خميم 
�شاهد  حيث  البع�س،  بع�شهم  مع  اجلميع  والتحم  املحتل  اجلــولن 
ال�شبان من  انــطــالق  اأثــنــاء  الــعــدو  ارتــبــاك جنود  مــرة  اجلميع لأول 
�شم�س  جمدل  باجتاه  للحدود  واجتيازهم  الفل�شطينيني  الالجئني 

وهذا ما وّلد �شدمة كبرية لدى الإ�شرائيليني.
واأ�شار اإىل اأنه بعد انتهاء امل�شرية وردت اليه معلومات عن حتركات 
للعدو ال�شهيوين وحلفائه لالنتقام من الدور الذي قامت به اجلبهة 
موؤ�ش�شة  مبنى  واأن  الــعــودة  ومــ�ــشــرية  املــحــتــل  اجلــــولن  حـــدود  عــنــد 
اخلال�شة الذي تدير فيه اجلبهة عيادات وفعاليات تعليمية وتربوية 
احلــدود  نحو  امل�شرية  �شاحته  من  انطلقت  والــذي  ون�شائية  �شبابية 

�شيجري ا�شتهدافه باأب�شع اأعمال التفجري والتخريب.
وك�شف اأبو العمرين، اأن حزب اهلل اأبلغ القيادة العامة يف مرحلة 
اإىل  ثانية  اأ�شكال احلذر عند تنظيم م�شرية عودة  باتخاذ كل  اأخــرى 
فل�شطني ب�شبب وجود اأ�شابع »اإ�شرائيلية« �شوف تلعب بهذه امل�شرية. 
وبلغت الف�شائل الفل�شطينية باملعلومات نف�شها من القيادة ال�شورية 

فاتخذت قرارها بعدم تنظيم م�شريات لحقة.

وذكر اأنه يف امل�شرية الثانية التي انطلقت يف 2011/6/6 مبنا�شبة 
عـــدوان حــزيــران عــام 1967 واحــتــالل الأرا�ـــشـــي العربية واجلـــولن 
�شقط �شهداء من املخيمات الفل�شطينية يف �شوريا، بر�شا�س املحتلني 
امل�شاركني  اإرهابية تكفريية عودة  وا�شتغلت جمموعات  الإ�شرائيليني 
الف�شائل  بالتحري�س �شد  الريموك فقامت  امل�شرية اىل خميم  من 
مبراجعة  اأنــه  وك�شف  ال�شهداء.  مقربة  وقــرب  املخيم  داخــل  و�شوريا 
�شد  بــهــتــافــات  �ــشــاركــوا  فل�شطيني ممــن  اأي  يــجــد  مل  الــفــيــديــوهــات 
الف�شائل و�شوريا بل كان هوؤلء من جمموعات انطلقت من منطقة 
احلجر الأ�شود يف ريف دم�شق، وكان بع�شهم الإرهابيني التكفرييني 

ومن جتار املخدرات وتهريب ال�شالح.
من  لحقاً  متكنت  املجموعات  هــذه  نف�س  اأن  اإىل  جربيل  واأ�ــشــار 
بينها  من  املجموعات  لهذه  عمالء  مب�شاعدة  املخيم  على  ال�شيطرة 
بع�س اجلهات الفل�شطينية وثيقة ال�شلة مع ا�شرائيل و�شيطروا عليه.

يف  كــان مدفوناً  الــذي  الإ�شرائيلي  رفــات اجلندي  ت�شليم  وحــول 
اإىل �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي عرب رو�شيا، قال  خميم الريموك 
التعمق  بامتياز ل ميكن  اأمني  الأمــر مو�شوع  »اإن هذا  العمرين  اأبــو 
بتفا�شيله« لكنه ك�شف اأن من ا�شتلم الرفات يعرف اأنه مل يكن كاماًل 

بل كان ناق�شا، اأما بقية الرفات فال يعرف مكانها.
وحتدى اأبو العمرين، قيادة الحتالل اأن تنفي هذا الكالم، م�شرياً 
اإىل اأن ذلك �شي�شكل اأزمة داخل »اإ�شرائيل« حيث �شيت�شاءل الراأي العام 

عن الوهم الذي قدمه نتنياهو.

الرفيق خالد جربيل للميادين:

م�صريات العودة من خميمات اللجئني يف �صورية ك�صفت �صعف العدو ال�صهيوين

دور اجلبهة يف هذه امل�صريات جعل العدو وعملءه
من املجموعات الإرهابية ينتقمون من اجلبهة يف املخيم
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ال�شعبية  للجبه  التابعة  احل�شينية  منطقة  قيادة  اأقامت 
زينب  ال�شيدة  خميم  يف  �شيا�شية  نــدوة  العامة  القيادة   -
بعنوان �شفقة القرن وقانون العمل اللبناين �شد م�شالح 
املكتب  ع�شو  رامــز  عماد  اأبــو  الرفيق  بح�شور  الفل�شطيني؛  �شعبنا 

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني القيادة العامة - اإقليم �صوريا - منطقة ال�صيدة زينب:

الرفيق رامزم�صطفى:
توحيد اجلهود وترتيب البيت الفل�صطيني ي�صقط �صفقة القرن

الرفيق بدر جربيل:
حماية �صلح املقاومة الفل�صطينية يف لبنان حق من اأجل العودة

ال�شيا�شي م�شوؤول دائرة التنظيم املركزي للجبهة؛ مب�شاركة الرفيق 
بدر جربيل ع�شو اللجنة املركزية م�شوؤول منظمة ال�شبيبة التقدمية 
القليم  م�شوؤول  عــمــوري  خليل  ابــو  والرفيق  املــركــزي  الفل�شطينية 
الف�شائل  ف�شائل  وممثلي  الإقليم  قيادة  اع�شاء  والــرفــاق  ال�شوري 
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قيادة  ع�شو  مو�شى  طالب  والرفيق  الفل�شطينية 
ال�شرتاكي  العربي  البعث  حلــزب  فل�شطني  فــرع 
اأبناء  من  وح�شد  والإجتماعية  الثقافية  والهيئات 
والرفيقات  والرفاق  زينب  ال�شيدة  ووجهاء خميم 
مــــن مــنــطــقــة الـــ�ـــشـــيـــدة زيــــنــــب واحلـــ�ـــشـــيـــنـــيـــة يف 

.2019/8/31
واأو�ــشــح الــرفــيــق اأبـــو عــمــاد يف الــنــدوة طبيعة 
القرن وما حتمله من خماطر وم�شامني  �شفقة 
ل زالـــت تت�شرب عــرب و�ــشــائــل الإعــــالم وعـــن دور 
املتواطئني معها يف ال�شر والعلن الذين يحاولون 
ت�شفية الق�شية والتنكر لها كق�شية �شعب ووطن 
وعودة واأ�شار الرفيق رامز اىل اأن ال�شبيل ملواجهة 
�شفقة القرن هو بتوحيد اجلهود وبرتتيب البيت 
اإ�ــشــالح  بــور�ــشــة  والــقــيــام  الــداخــلــي  الفل�شطيني 
التحرير  منظمة  مــوؤ�ــشــ�ــشــات  جمــمــل  يف  �شيا�شي 
الفل�شطينية لتحقيق ال�شراكة الوطنية وال�شيا�شية 
يف  وف�شائلهم  الفل�شطينيني  موقف  اأو�ــشــح  .كما 
العمال  �شد  اللبناين  العمل  قــراروزيــر  من  لبنان 

الفل�شطينيني يف لبنان و�شبل مواجهته.
فيها  اأكــد  بدر جربيل مداخلة  الرفيق  واألقى 
الفل�شطيني  الــ�ــشــالح  اأهــمــيــة احلــفــاظ عــلــى  عــلــى 
به  والتم�شك  لبنان  يف  الفل�شطينية  املخيمات  يف 
حلمايتهم  �شعبنا  لأبناء  �شمانة حقيقية  باعتباره 
لــه على غـــرار مــا وقع  اعــتــداء يتعر�شون  اأي  مــن 
وملجابهة  وغريها  و�شاتيال  �شربا  يف  جمــازر  من 
اأي عدوان �شهيوين ي�شتهدف ال�شعب الفل�شطيني 
غــرار  على  �شموده  ومــواقــع  لبنان  يف  وخميماته 
عمليت اجلــويــة �ــشــد مــواقــع اجلــبــهــة يف لــبــنــان ، 
ودعــا الرفيق بــدر اىل زيــادة اليقظة واأخــذ احلذر 
ال�شعب  اأبــنــاء  عــديــدة �شد  اأطــــراف  ممــا تخططه 
الفل�شطيني لتهجريهم اىل املنايف خارج وجودهم 
اليها  للعودة  ال  يتطلعون  ل  التي  فل�شطني  قرب 

فهذه الأطراف ت�شعى اىل الغاء حق العودة.

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني
القيادة العامة - ت�صارك يف خميم

ال�صباب القومي العربي

اجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة ممثلة بالرفيق ابوكفاح غازي ع�شو 
ابوعدنان عوده  لبنان والرفيق  ال�شيا�شي للجبهة وم�شوؤولها يف  املكتب 
ع�شو اللجنة املركزية وم�شوؤول منظمة ال�شبيبة التقدمية الفل�شطينية 
يف لبنان ت�شارك يف افتتاح الدورة)28( ملخيم ال�شباب القومي العربي يف دار احلنان 
يف منطقة البقاع حيث يقام املخيم من الفرتة 8/27 ولغاية 2019/9/7  مب�شاركة 

جمموعة من الرفاق والرفيقات من منظمة ال�شبيبة التقدمية الفل�شطينية..
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قيادة اجلبهة ال�صعبية - القيادة 
العامة ت�صارك يف فعالية ذكرى
تغييب الإمام ال�صدر  يف لبنان

�ــشــارك الــرفــيــق ابــوكــفــاح غـــازي ع�شو 
ال�شعبية. للجبهة  ال�شيا�شي  املــكــتــب 

 - العامة  القيادة   - فل�شطني  لتحرير 
وم�شوؤولها يف لبنان بوفد من قيادة وكوادر اجلبهة 
الــذي  الكبري  اجلــمــاهــريي  املــهــرجــان  لبنان يف  يف 
نظمته حركة امل يف النبطية يف الذكرى ال)41( 
القى  حيث  ورفيقيه  ال�شدر  مو�شى  المــام  لغياب 

دولة الرئي�س نبيه بري كلمة بهذه املنا�شبة....

ال�شتاذ  اخلارجية  التجارة  ل�شوؤون  الــدولــة  وزيــر  معايل  لدعوة  تلبية 
ح�شن مراد على حفل ع�شاء تخريج افواج الغد الف�شل..�شاركت اجلبهة 
ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة يف 30 اأيلول 2019 -ممثلة 
بالرفيق ابوكفاح غازي ع�شو املكتب ال�شيا�شي للجبهة وم�شوؤولها يف لبنان والرفيق 
الرفاق  مــع  كفاح  اأبــو  الرفيق  ،والتقى  الأو�ــشــط  البقاع  م�شوؤول  ا�شامة  ابوحممد 
والرفيقات من منظمة ال�شبيبة التقدمية التابعة للجبهة ال�شعبية - القيادة العامة 

امل�شاركني مبخيم ال�شباب القومي العربي يف بلدة اخليارة .
العربي برقية �شكر وامتنان ملعايل  القومي  ال�شباب  امل�شاركون يف خميم  ووجه 
الوزير ح�شن مراد على ا�شت�شافته دورة ال�شقور با�شم ال�شعب الفل�شطيني وقيادة 
اجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة ومنظمة ال�شبيبة واىل معايل النائب عبد الرحيم 
املنا�شل  الفل�شطيني  لل�شعب  التحية  الرحيم مراد  النائب عبد  وبــدوره قدم  مراد. 
وجه  كما  ال�شهيوين  العدو  �شد  املحتل  الوطن  وخــارج  داخــل  �شموده  على  واثنى 
له  اأحمد جربيل متمنيا   - العامة  القيادة   - للجبهة  العام  المني  للرفيق  التحية 

دوام ال�شحة والعافية.

الرفيق اأبو كفاح يحيي اخلريجني
يف دورة ال�صقور لل�صباب يف البقاع



�لعدد رقم )2475( -  �أيلول - ت�صرين �لأول 2019م/ »�صفر - ربيع �أول« 1441 هـ

12  إلى األمام

الــتــقــت هــيــئــة الــعــمــل الــفــلــ�ــشــطــيــنــي 
املــ�ــشــرتك يف لــبــنــان بـــوزيـــر الـــدولـــة 
ل�شوؤون جمل�س النواب احلاج حممود 
قماطي يف الثالثاء 2019/9/3 وهو ع�شو اللجنة 
الفل�شطيني  العمل  ملف  لبحث  امل�شكلة  الوزارية 
حتقيق  على  العمل  �شبل  معه  وبحثت  لبنان  يف 
حيث  مــن  لبنان  يف  الفل�شطيني  �شعبنا  مطالب 
الــعــمــل والــتــمــلــك واحلــقــوق املــدنــيــة والنــ�ــشــانــيــة 
والــغــاء الجـــراءات املتخذة من قبل وزيــر العمل 
البحث  جـــرى  ،كــمــا  الفل�شطيني  الــعــامــل  بــحــق 
بالو�شائل والطرق القانونية لإلغاء اجازة العمل 
هجر  الــذي  الفل�شطيني  العامل  على  املفرو�شة 
من اأر�شه ق�شرا وبالتايل يجب ان يعامل معاملة 
ايجابيا  اللقاء  وكــان  الأجنبي  معاملة  ل  خا�شة 
�شعبنا  لنيل  فل�شطني  وحليف  املقاومة  وزيــر  مع 
واللجنة  احلــكــومــة  دوره يف  خـــالل  مــن  حــقــوقــه 

الوزارية.

الـــــقـــــوى  حتــــــالــــــف  وفـــــــــد  زار 
بتاريخ  لبنان  يف  الفل�شطينية 
العالمي  املــركــز   2019/8/  28
حلزب اهلل يف ال�شاحية اجلنوبية يف بريوت 
وكان الرفيق اأبو كفاح ع�شو املكتب ال�شيا�شي 
العامة من بني  القيادة   - ال�شعبية  للجبهة 
اأع�شاء  بقية  مع  اطلع  حيث  الوفد  اأع�شاء 
للعدوان  تعر�س  الـــذي  املــركــز  على  الــوفــد 

ال�شهيوين بالطائرات امل�شرية.
م�شوؤول  النابل�شي  حممد  الأخ  والتقى 
الــعــالقــات العــالمــيــة يف حــزب اهلل؛ حيث 
والتي  امل�شرية  الطائرة  �شرح كيفية تفجري 
ال  تلحق  ومل  العــالمــي  املــركــز  ا�شتهدفت 

بع�س الأ�شرار مبمتلكات املركز.
وقدم الوفد لالأخ حممد والعاملني يف 

املركز التهنئة بال�شالمة واأكدوا على املوقف الدائم والثابت لقوى املقاومة بالتالحم 
العدوان  دحر  حتى  واحــد  وامل�شري  الهدف  واأن  ال�شهيوين  العدوان  �شد  والتعا�شد 

وحترير فل�شطني.
من جهته اأكد الخ م�شوؤول العالقات العالمية يف احلزب حممد النابل�شي ان 
مقاومتنا واحدة وهدفنا واحد هو فل�شطني وبو�شلتنا �شتبقى دائما اىل جانب �شعب 

فل�شطني، واأن هذا العدو �شيندحر كما دحر وهزم يف جنوب لبنان وفل�شطني.
واأكد ان تالزم العدوان ال�شهيوين يف وقت متقارب على ال�شاحية و�شوريا وموقع 
ع�شكري للجبهة ال�شعبية - القيادة العامة - يف قو�شاية واحل�شد ال�شعبي يف العراق 
وغزة ما هو ال دليل على ان امل�شتهدف هو حمور املقاومة لكنهم خ�شئوا فنحن اقوياء 

و�شيدحرون واأن الرد قادم ان �شاء اهلل كما اأكد �شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل.

وفد حتالف القوى الفل�صطينية يف لبنان
يزور املركز العلمي حلزب اهلل

لقاء ناجح لهيئة العمل 
الفل�صطيني يف لبنان

مع الوزير حممود قماطي 
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الكرامة  تيار  رئي�ص  ا�ستقبل 
ال���ن���ائ���ب ف��ي�����س��ل ك����رام����ي يف 
ع�سفرين  بقا  ب��ل��دة  يف  دارت���ه 
بلديات  وروؤ�ساء  فل�سطينية  وفودًا   ال�سنية، 
املنية  م���ن  و���س��اب��ق��ني  ح��ال��ي��ني  وخم���ات���ري 
ال�سنية  م��ن  �سعبية  ووف����ودًا  وال�سنية، 
الرئي�ص  ح�سر  كما  وامل��ن��ي��ة،  وط��راب��ل�����ص 
وجمعية  امليناء  يف  البيئة  للجنة  الفخري 
رئي�ص  زيلع،  نهاد  لبنان  يف  البيئة  ك�سافة 
ال�سابق  العليا  ال�سنية  ال�سرعية  املحاكم 
الإ�سالمية  الأخ��الق  مكارم  جمعية  رئي�ص 
يف امليناء ال�سيخ نا�سر ال�سالح، ع�سو جمل�ص 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د احلميد  ب��ل��دي��ة ط��راب��ل�����ص 
واقت�سادية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  كرمية، 

واجتماعية وريا�سية طرابل�سية. 

احتاد العلماء امل�سلمني
ال�شيخ  املنية وعكار تقدمهم  امل�شلمني يف  العلماء  التقى كرامي، وفدا من احتاد  ثم 
موؤمن الرفاعي وال�شيد منذر الزعبي وبع�س اأع�شاء جمل�س بلدية املنية املنحلة، وحتدث 
الرفاعي عن »الدور الوطني والعروبي الذي لعبه اآل كرامي على مدى عقود من الزمن«، 
اأن »حمبة  واأكــدوا  الإرث«،  النائب في�شل كرامي يف احلفاظ على هذا  »دور  واأثنى على 
النا�س التي راأوها يف دارة كرامي كفيلة لإثبات ان هذا البيت وهذا النهج باأيٍد اأمينة كما 

ا�شتقبل كرامي«. 

املوظفون الفل�سطينيون يف امل�ست�سفى الإ�سالمي 
كما ا�شتقبل كرامي، وفدا من موظفي امل�شت�شفى الإ�شالمي من التابعية الفل�شطينية، 
حيث حتدث با�شمهم ال�شيخ وفيق عبد الرازق الذي قال: »نيابة عن اخواين اأتقدم بوافر 
ال�شكر ملعايل الوزير في�شل عمر كرامي على وقفته اجلبارة يف الدفاع عن حقوق ال�شعب 
الفل�شطيني امل�شروعة وهذا لي�س بغريب عن ال كرامي بيت لطاملا كان يف طليعة املدافعني 
لبنان بعد اهلل«،  الفل�شطيني يف  لل�شعب  الآمن  وامللجاأ  املالذ  املظلومني ولطاملا كان  عن 
ووجه عبد الرازق كلمة لوزير العمل قال فيها: »انه ل ميكن معاملة ال�شعب الفل�شطيني 

كرامي متوّجهًا لوفود فل�صطينية اّمت دارته:

ل�صتم وحدكم
ولن نقبل اأن يكون الزمن واحلكام والعدّو ال�صهيوين و�صفقة القرن عليكم

الفل�صطينيون لكرامي:
مل تخيبوا اأملنا يومًا بن�صرتكم لق�صيتنا الفل�صطينية
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الفل�شطيني  لأن  لبنان  يف  الأجــانــب  كباقي 
لجئ اأر�شه حمتلة«، و�شدد على ان »املطلوب 
هو وحدة ال�شف الفل�شطيني و�شياغة خطة 
ولقيادته  القائم  احلـــراك  لتنظيم  وا�شحة 
بحكمة ووعي لتحقيق الهدف املن�شود وطلب 
من كرامي ان يكون على راأ�س هذا احلراك، 

لثقتهم بقيادته وحكمته وعروبته«.

طلبة فل�سطني
والـــتـــقـــى كــــرامــــي، وفــــــداً مـــن الــرابــطــة 
الإ�ــشــالمــيــة لــطــلــبــة فــلــ�ــشــطــني يف الــ�ــشــمــال 
درويــ�ــس،  حممد  املهند�س  رئي�شها  تقدمهم 
و�شم اأع�شاء جمل�س الإدارة، وحتدث دروي�س 
عــن »مــواقــف الــوزيــر كــرامــي ودعـــاه لرعاية 
الفل�شطينيني  الـــطـــالب  تــخــريــج  احــتــفــال 
وقــدم  الــ�ــشــمــال«.  الر�شمية يف  الــ�ــشــهــادات  يف 
لكامل  خريطة  بداخله  فل�شطني  درع  الوفد 

الرا�شي الفل�شطينية.

حملة ائتالف
حق العودة للفل�سطينيني

وا�شتقبل كرامي وفدا من حملة ائتالف 
حق العودة للفل�شطينيني

 و�ــشــم الــوفــد ابـــو فــرا�ــس مــو�ــشــى، هناء 
العينني، ونوال احل�شن.

اآل كرامي يف  »دور   وحتــدث مو�شى عن 
الروابط  وعــن  الفل�شطينية  الق�شية  رعاية 
وعن  والفل�شطيني  اللبناين  ال�شعبني  بــني 
�ــشــعــيــهــم لــلــحــفــاظ عـــلـــى هـــــذه الـــعـــالقـــات، 
�ــشــرذمــة  اإىل  يــــــوؤدي  قـــــرار  لأي  ورفــ�ــشــهــم 

ال�شعبني ال�شقيقني«. 

ووفدا من الف�سائل الفل�سطينية
وختم كرامي، لقاءاته با�شتقبال الف�شائل 
الفل�شطينية، و�شم الوفد: امني �شر الدوري 
خالد  الــ�ــشــمــال  يف  الفل�شطينية  للف�شائل 
حما�س،  حركة  ممثال  ال�شدي  احمد  عــودة، 
و�شيم  ابو  فتح،  ابو�شليم غنيم ممثال حركة 
مرزوق ممثال حزب ال�شعب، ابو اللواء موعد 
ابو  احمد  الإ�ــشــالمــي،  اجلهاد  حركة  ممثال 
القا�شم ممثال جبهة التحرير الفل�شطينية، 
النتفا�شة،  فتح  حركة  ممثال  وهبه  جــالل 

وعلي الأمري ممثال القيادة العامة. 

وحتدث عودة با�شم الوفد، �شاكرا لكرامي 
امل�شت�شفى  يف  املــوظــفــني  لع�شرات  احت�شان 
الق�شية  دعــم  يف  الفعال  ودوره  الإ�ــشــالمــي، 
الفل�شطيني،  ال�شعب  ون�شرة  الفل�شطينية، 
يف  الفل�شطيني  ال�شعب  »وحـــدة  عـــودة  واأكـــد 
العمل  لــوزيــر  التع�شف  اإجــــــراءات  مــواجــهــة 
الذي ينتمي حلزب انعزايل عن�شري يحاول 
اإعادة عقارب ال�شاعة اإىل مرحلة العام 1975، 
ونحن �شنفوت عليه الفر�شة بتم�شكنا بحقنا 
ان نعي�س بكرامة ونك�شب قوت يومنا بكرامة 
املرعية،  للقوانني  واحــرتامــنــا  تقديرنا  مــع 
واحلــفــاظ  ال�شلمي  التحرك  على  وحر�شنا 
وبالتن�شيق  لبنان  الأمن وال�شتقرار يف  على 
الأمنية، ونقدر كامال موقفكم  الأجهزة  مع 
معايل الوزير اىل جانب كل القوى وال�شرفاء 

يف لبنان«. 
الــنــائــب كــرامــي بـــــدوره، حتـــدث �ــشــاكــراً 
للح�شور ثقتهم به لتحميله ر�شالة ق�شيتهم، 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــي  الــ�ــشــعــب  قــ�ــشــيــة  »اإن  وقــــــال: 
لي�شت  الـــيـــوم  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني  والـــالجـــئـــني 
ت�شتوجب  وطنية  ق�شية  بل  ان�شانية  ق�شية 
من اجلميع وقفة موحدة لرفع الظلم عنهم، 
ولن ن�شمح ان يكون الزمن والقانون واحلكام 
والعدو ال�شهيوين اأي�شاً عليكم ولن نرتككم 

وحدكم بل �شنكون اأول من يقف يف �شف اأي 
حراك لن�شرتكم، ونحن نطلب منكم وحدة 
ال�شف الفل�شطيني لأن وحدتكم هي قوتكم، 
وحتت  �شلمياً  للتحرك  جميعاً  ندعوكم  كما 
الأجــهــزة  كــل  مــع  وبالتن�شيق  القانون  �شقف 
اللبنانية، لأن ما يهمنا ويهمكم هو  المنية 
بالدرجة  اللبناين  ال�شتقرار  على  احلفاظ 

الوىل«.
هذا  توقيت  »ن�شتغرب  كــرامــي:  اأ�ــشــاف   
مــع �شفقة  تزامناً  العمل،  وزيــر  مــن  الــقــرار 
الــقــرن، ونــحــن لــن نــقــدم لهم هــذا ال�شرف، 
لأن هذه القرارات تقوي املوقف ال�شرائيلي 
هو  واجــبــنــا  الفل�شطيني،  ال�شعب  وت�شعف 
ل  والــدعــم  بالقوة  الفل�شطيني  ال�شعب  مــد 
القانون  تطبيق  هو  واملطلوب  عليه،  التاآمر 
يف  الفل�شطيني  ظــروف  ا�شتثناء  يراعي  مبا 
قرار  ان  نعترب  اليوم  حتى  زلنا  ومــا   ، لبنان 
وزير العمل فيه ح�شن نية، ولكننا ان �شعرنا 
كالم  لنا  و�شيكون  ن�شكت  لن  وغــن  باإ�شرار 
اآخـــر«. ويف اخلــتــام، اأكـــد كــرامــي انــه �شيكون 
حتــرك  اأي  يف  الفل�شطينيني  الخـــــوة  مـــع« 
مطلبي حمق لهم ولن نرتكهم وحدهم وكل 

الوطنيني يف لبنان اإىل �شفهم«.
21/متوز /2019



�لعدد رقم )2475( -  �أيلول - ت�صرين �لأول 2019م/ »�صفر - ربيع �أول« 1441 هـ

إلى األمام  15

ع��ق��د ل��ق��اء الأح�����زاب وال��ق��وى 
وحتالف  طرابل�ص  يف  الوطنية 
الف�سائل الفل�سطينية يف ال�سمال 
اج��ت��م��اع��ه��م ال�����دوري يف م��ن��ف��ذي��ة احل��زب 
ال�سوري القومي الجتماعي يف طرابل�ص وقد 
�ساركت اجلبهة ال�سعبية القياده العامة بوفد 
اللجنة  ع�سو  ع��وده  عدنان  ابو  احل��اج  مثله 

املركزية م�سووؤل منطقة ال�سمال.

على  امل�شتجدات  يف  املجتمعون  وتــداول   
ال�شاحتني العربية والإقليمية وتداعياتها يف 
�شوء ور�شة املنامة وما نتج عنها من قرارات 
توؤكد ف�شلها يف حتقيق اأهدافها قبل اأن تبداأ.

الــذي  ال�شعبي  احلـــراك  احل�شور  وثمن 
الــعــامل �شد  واأحـــرار  العربية  الأقــطــار  �شمل 
�شفقة القرن الذي يعرب عن �شحوة قومية 
وطنية ك�شفت ان ق�شية فل�شطني لن تخمد 
املوؤكد  الف�شل  ال�شفقة  م�شري  وان  جذوتها 
طرحت  الــتــي  املــ�ــشــاريــع  قائمة  اإىل  لت�شاف 
اإىل  و�ــشــوًل  ال�شهيوين  الحــتــالل  لتثبيت 

ت�شفية ق�شية فل�شطني.

�سرورة توحيد ال�سف الفل�سطيني 
•واكد احل�شور ان الإجماع الفل�شطيني 
يبقى  ل  اأن  يجب  القرن  �شفقة  رف�س  على 
اإىل عمل  يتحول  وان  ورق  على  جمــرد حرب 
الفل�شطينية  الف�شائل  كل  فيه  ت�شارك  جــاد 

بيان لقاء اأحزاب طرابل�س وحتالف الف�صائل الفل�صطينية

وكــــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة و�ـــشـــوًل اإىل وحـــدة 
على  لفريق  فيها  هيمنة  ل  جامعة  وطنية 
عمليات  غــرفــة  ت�شكيل  اإىل  تعمد  واأن  اآخـــر 
الن�شال  قــيــادة  عاتقها  عــلــى  تــاأخــذ  مــوحــدة 
عن  بعيداً  املقاوم  العمل  باجتاه  الفل�شطيني 
اأوهام العتماد على نهج كامب ديفيد ووادي 
ال�شتيطان  م�شاحة  زاد  الــذي  واأو�شلو  عربة 
يف  وحتــديــداً  امل�شتوطنني  وعــدد  ال�شهيوين 

ال�شفة الغربية.
ملا  رف�س  اأي  ان  على  احل�شور  • و�شدد 
عمل  اإىل  يتحول  مل  اإذا  لــه  معنى  ل  يجري 
جاد ومقاوم يجه�س ما ر�شم من خمططات 
وبداأ تنفيذه عرب نقل ال�شفارة الأمريكية اإىل 

القد�س واإعالنها عا�شمة للكيان املحتل وبدء 
قومية  اإقـــرار  بعد  ال�شفة  ل�شم  التح�شري 
الفل�شطينيني  تعترب  التي  اليهودية  الدولة 
ــــهــــم كـــمـــقـــدمـــة لــتــوطــني  غـــــربـــــاء يف اأر�ــــش
الهجرة  بــاب  وفتح  هــم  حيث  الفل�شطينيني 
لــهــم اإىل اأنـــحـــاء الـــعـــامل وتــو�ــشــع املــخــطــط 

ال�شهيوين لي�شمل �شم اجلولن املحتل.
  

�سرورة التن�سيق 
و�ــــشــــرورة  اأهـــمـــيـــة  احلـــ�ـــشـــور  • اكـــــد 
التن�شيق بني الف�شائل الفل�شطينية والقوى 
خطة  بلورة  اإىل  و�ــشــوًل  اللبنانية  الوطنية 
احلقوق  اإقـــرار  هدفها  املعامل  وا�شحة  عمل 
امل�شروعة التي ت�شمن لهم احلد الأدنى من 
احلياة احلرة الكرمية بعد اأن اأكدوا رف�شهم 
لــكــل مــ�ــشــاريــع الــتــوطــني والــتــجــنــيــ�ــس الــتــي 
اإىل  الــعــودة  ر�ــشــمــت لــهــم كــبــديــل حلقهم يف 

ديارهم فل�شطني.
• �شكل احل�شور اأمانة �شر موحدة للقاء 
عمل  خطة  لو�شع  م�شرتكة  متابعة  وجلنة 
يفرت�س تنفيذها ودرا�شة ال�شبل املوؤدية اإىل 
اإقامة اأن�شطة م�شرتكة يف طرابل�س وال�شمال 
امل�شتقبلية  العمل  واآفــاق  اأطــر  تر�شم وحتــدد 

امل�شرتكة يف كافة املجالت.

من�سق اللقاء: عبدالله خالد
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بيان ا�صتنكار وا�صتهجان عن مفتي حا�صبيا 
ومرجعيون القا�صي ال�صيخ ح�صن ديل حول 

قرار وزير العمل اللبناين

ـــــر الــعــمــل بـــقـــرار مــنــع الأخـــــوة  طــالــعــنــا وزي
الفل�شطينيني من العمل باملوؤ�ش�شات اخلا�شة 
يف لبنان ومنعهم من مزاولة اأي عمل خا�س 
بهم.. ملاذا الآن وبهذا التوقيت بالذات، هل بداأت موؤامرة 
ابواق  بع�س  وعرب  لبنان  من  الفل�شطينية  الق�شية  انهاء 
ولل�شعب  اوًل  للعرب  والهوان  الذل  �شفقة  القرن  �شفقة 
لقمة  وعلى  عليهم  للت�شييق  ثانياً  ال�شقيق  الفل�شطيني 

عي�شهم.
اإنني اعترب هذا القرار هو تنفيذ ملخطط �شهيوين.. 
لقد مّر على ا�شت�شافة الإخوة الفل�شطينيني ما يزيد على 
َ ُيتخذ مثل هذا القرار؟ ن�شاأل ذاك الوزير  ن�شف قرن وملمِ
يف  كبرياً  وزراً  ارتكب  الذي  الوزير  الفذ.!  الوزير  الهمام 
حق كل اإن�شان �شريف وكل اإن�شان يريد اأن يعي�س بكرامة، 
كنت  م�شلمني  غري  الفل�شطينيني  هــوؤلء  كــان  لو  ن�شاألك 
اتخذت مثل هذا القرار ويوجد يف لبنان طائفة اكت�شبت 
مفا�شل  من  كثري  وبيدهم  الــدولــة  قبل  من  احلقوق  كل 

الدولة ومل يعرت�س امل�شلمون على ذلك.
ومن باب احلر�س على كيان لبنان وا�شتقراره المني 
والقت�شادي عليك اأن تتخذ قراراً حكيماً بالعودة عن هذا 

القرار وعدم تنفيذ مقررات �شفقة الذل والهوان.
اأدعو كل غيور على م�شلحة لبنان  ومن هذا املنطلق 
وم�شلحة ا�شتقراره من فخامة رئي�س اجلمهورية ودولة 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــنـــواب ودولـــــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــوزراء 
واأ�شحاب املواقع الوطنية اأن يلغي هذا القرار لأننا �شنكون 
اىل جانب اإخواننا الفل�شطينني واىل جانب ق�شيتهم التي 
وقفة  عــز  بوقفة  واأطــالــب  حــر  كــل  وق�شية  ق�شيتنا  هــي 
كرامة يف وجه قرار الذل قرار اتخذ من �شمن املخطط 
املر�شوم يف اإلغاء الق�شية الفل�شطينية. واأ�شال هذا الوزير 
او  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  عمل  لديه  الفل�شطيني  هل  الفذ 
المر  يف  ما  كل  الر�شمية  الإدارات  اأو  الأمنية  املوؤ�ش�شات 
اأن الأخوة الفل�شطينيني لديهم اأعماًل خا�شة وموؤ�ش�شات 

تفيد الإقت�شاد اللبناين اأين امل�شيبة يف ذلك.
ول  الفل�شطينيني  واإخــوتــنــا  اأهــلــنــا  جــانــب  اإىل  نــحــن 
ن�شمح ملثل هذا القرار اأن مير ولن�شمح باأن ما مل ينفذ يف 
املوؤامرة التي ا�شعلت احلرب الهلية يف لبنان اأن ينفذ يف 
عهدك ياأيها الوزير وما هذا البيان اإل من احلر�س على 

ا�شتقرار البلد ونحن بغنى عن اي اهتزاز.
17 متوز 2019م

 دعت جلان الوحدة العمالية يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
فل�شطني اىل وقفة اعت�شام �شد القرار اجلائر مبنع فل�شطينيي 
لبنان من العمل  بتاريخ 15-7 �شاركت اجلبهة ال�شعبية القيادة 
ع�شو  جانبه  اىل  املخيم  يف  املحلية  م�شوؤول  الــرباء  ابــو  مثله  بوفد  العامة 
قيادة املنطقة ابو فادي رحال وابو �شليم موعد وممثلو التحالف الفل�شطيني 

واحتاد املراأة والهيئات ال�شعبية يف املخيم.
فرا�س  وابــو  الدميقراطية  اجلبهة  م�شوؤول  خليل  عاطف  الخ  والــقــى 
ائتالف حق  والخــت هديل خليل عن  العمالية  الــوحــدة  مو�شى عن جلــان 
ويخدم  جائر  قــرار  للفل�شطيني  العمل  مبنع  القرار  اعتربت  كلمات  العمل 
املتطبعني مع العدو ال�شهيوين كما حيت الكلمات القوى الوطنية اللبنانية 

التي وقفت �شد القرار.

املعت�صمون يف خميم البداوي:

نطالب بالرجوع عن قرار العمل اللبنانية
بوقف العمالة الفل�صطينية عن العمل
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لبنان  �شهدتها مدن  التي  ال�شلمية  التظاهرات  �شل�شلة من  وبعد 
الخـــوة يف  كــل  مــن  ال�شيا�شي  التحرك  يــاأتــي  اىل جنوبه  �شماله  مــن 
ف�شائل الثورة الفل�شطينية واحتاداتها الن�شوية والطالبية اإذ �شهدت 
منطقة ال�شمال طرابل�س بتوجيه من مندوبيها يف الف�شائل للتحرك 
املركزية  اللجنة  عـــودة ع�شو  عــدنــان  ابــو  احلـــاج  تــراأ�ــشــه  وفــد  �شمن 
للجبهة القيادة العامة م�شوؤول منطقة ال�شمال وامني �شر الف�شائل 
الدورية رافقه يف اجلولة كل من ابو�شليم غنيم حركة فتح، ابو بكر 
ال�شدي حركة حما�س، ابو اللواء موعد حركة اجلهاد ال�شالمي، ابو 
ابو  النتفا�شة، احمد  ال�شعب، جالل وهبه فتح  و�شيم مــرزوق حزب 

القا�شم جبهة التحرير، علي الأمري من اجلبهة القيادة العامة، 
وقد ا�شتقبل النائب جهاد ال�شمد هذا الوفد يف دارة والده النائب 

الراحل مر�شد ال�شمد يف بلدة بخعون ال�شنية.
احلاج ابو عدنان حتدث با�شم الوفد، ف�شكر ال�شمد على »مواقفه 
الفل�شطينية،  للق�شية  الداعمة  والقومية  الوطنية  والــده  ومواقف 
اأن »قرار  وعلى العالقة التاريخية مع ال�شعب الفل�شطيني«، معترباً 
الفل�شطينية  العاملة  اليد  �شليمان بخ�شو�س  اأبو  كميل  العمل  وزير 
يف لبنان، و�شرورة ح�شولها على اإجازة عمل م�شبقة، هو قرار خميف 
ومريب وعن�شري وانعزايل، ويعيدنا اإىل زمن الكراهية بني ال�شعبني 
حمــاولت  مــن  حالياً  نعاين  اأنــنــا  خ�شو�شاً  والفل�شطيني،  اللبناين 

اإ�شقاط حق العودة، واإلغاء الأونروا متهيداً لإلغاء ملف الالجئني«.
 1948 نكبة  منذ  اأ�شهم  الفل�شطيني  »ال�شعب  اأن  اإىل  عــودة  واأ�شار 
واأن  ال�شعد،  اقت�شاديا وعلى خمتلف  لبنان، يف نه�شته  اإىل  وجلوئه 
حتويالت الفل�شطينيني املقيمني يف دول اخلليج وحدها اإىل عائالتهم 
يف  ت�شرف  وهي  �شنوياً،  دولر  مليون   300 تناهز  لبنان  يف  واأقاربهم 
ا�شتفزاز  يريد  وكــاأنــه  يبدو  العمل  وزيــر  »قـــرار  اأن  مو�شحاً  لبنان«، 
لل�شارع الفل�شطيني من اأجل اأهداف معينة، واإىل اإلهائنا وجّرنا اإىل 

�شجالت لي�شت يف م�شلحة ال�شعبني اللبناين والفل�شطيني«.
ي�شعون  ول  نــزاعــات  هــواة  لي�شوا  ”الفل�شطينيني  اإن  عــودة  واأكــد 
وباملقابل  والفل�شطيني،  اللبناين  ال�شعبني  بني  الأجــواء  توتري  وراء 

اإلغاء حقوقنا الطبيعية، ونحن لهذه الغاية عالقاتنا جيدة  ل نقبل 
اأنــنــا ل نريد  واأكــدنــا لهم  الأمــنــيــة،  اللبناين والأجــهــزة  مــع اجلي�س 
اأو ا�شتدراجنا لأي �شدام �شواء  اإ�شكالت يف لبنان،  اأي  الجنــرار وراء 
مع ال�شلطات اللبنانية اأو مع ال�شعب اللبناين، واإن موقفنا كف�شائل 

فل�شطينية موحد من رف�س قرار وزير العمل اللبناين«.

النائب جهاد ال�سمد:
بدوره، اأكد ال�شمد رف�شه قرار وزير العمل، معترباً اأنه »ل ميكن 
اأن نطبق على الفل�شطينيني ما يطبق على الأجنبي، من قوانني عمل 

و�شواها، ف�شاًل عن اأن هكذا قرار ي�شقط حق العودة لهم«.
ولفت ال�شمد اإىل اأن »الفل�شطينيني عانوا الكثري من الحتالل 
للنقا�س  قابل  غري  املو�شوع  وهــذا  واللجوء،  والتهجري  الإ�شرائيلي 
معنا، لأننا نعترب اأن الق�شية الفل�شطينية هي بو�شلتنا، ولن املوؤامرة 
على الق�شية الفل�شطينية كبرية من اأجل ت�شفيتها، خ�شو�شاً جلهة 

ما ي�شمى ب�شفقة القرن«.
لبنان  الفل�شطيني يف  يعامل  باأن  »طالبنا  اأنه  اإىل  ال�شمد  واأ�شار 
اأثــرنــا  وقــد  منها،  م�شرد  وهــو  حمتلة  اأر�ــشــه  طــاملــا  خــا�ــشــة،  معاملة 
الزمالء  مــن  كبرية  وجمموعة  ونحن  الــنــواب،  جمل�س  يف  املو�شوع 

النواب طالبنا وقف قرار وزير العمل فوراً«.
ولفت اإىل اأنه »يهمنا اأن تكونوا يف لبنان معززين ومكرمني، ونحن 
نعترب اأن اأر�س فل�شطني هي اأر�س كل عربي حر و�شريف، ونحن مع 

ق�شية ال�شعب الفل�شطيني، واإن �شاء اهلل �شن�شلي �شوياً يف القد�س«.
واأكد ال�شمد اأن »التاريخ لن يعود اإىل الوراء، ومن يريد العودة بنا 
50 �شنة اإىل الوراء، عرب خطاب �شيا�شي معني، لن ينجح يف م�شعاه«، 
م�شرياً اإىل اأن »مت�شك الفل�شطينيني باأر�شهم يجعلنا ندعم ق�شيتهم 
ونتم�شك باأر�س فل�شطني اأكر«، داعياً الفل�شطينيني اإىل »الت�شامن 

وت�شافر كل جهودهم، وتوحيد اأطر التحرك«.
2019/7/20

يف مواجهة قرار وزارة العمل اللبنانية:

ف�صائل وقوى الثورة الفل�صطينية تتحرك �صمن اطار
عمل م�صرتك للقاء امل�صوؤولني اللبنانيني يف منطقة ال�صمال 

يف مواجهة ما اعلنه وزير العمل اللبناين بخ�سو�ص لزوم ا�ستح�سال العامل الفل�سطيني املقيم 
يف لبنان اجازة عمل دفعت القوى والف�سائل الفل�سطينية ومنظماتها الأهلية وال�سعبية للعمل 
على تو�سيح معاين ودللت هذا القرار وما قد يحمله من تاأثري �سلبي على الق�سية يف وقت 
نحن اأحوج فيه اىل الوقوف �سفا واحدا نحن والأخوة اللبنانيني الذين تربطنا بهم عالقة ود واحرتام 

لإ�سقاط القرار لأنه ي�سب يف خانة ت�سفية الق�سية عرب �سفقة القرن وموؤمتر البحرين اخلياين.
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الــتــقــى وفــــد مـــن قـــيـــادة الــفــ�ــشــائــل الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة يف 
لبحث  اجل�شر  �شمري  الأ�شتاذ  بالوزير  ال�شمال  منطقة 
الفل�شطينيني ومو�شوع  للعمال  العمل  اإجازات  مو�شوع 
بتاريخ  الــوفــد  وا�شت�شهد  الــبــارد.  نهر  خميم  يف  الكهرباء  عـــدادات 
ال�شيا�شي  اللبناين  املوقف  وتقدم  الفل�شطينية  اللبنانية  العالقة 
وا�شتهجن  اأبــعــادهــا،  بكافة  الفل�شطينية  الق�شية  جتــاه  وال�شعبي 
لبنان، حيث  الفل�شطينيني يف  الالجئني  الجــراءات اجلديدة بحق 
العمل  وا�شحاب  العمال  ب�شاأن  العمل  وزيــر  قــرار  تداعيات  عر�س  
الفل�شطينيني الذي اعتربهم كاأجانب يف لبنان تطبق عليهم قوانني 
لجئون  هم  لبنان  يف  الفل�شطينيني  اأن  مــوؤكــدا  الأجنبية،  العمالة 

ولي�شوا اأجانب اأو حتى مهاجرين.
هذه  ملعاجلة  للتدخل  اجل�شر  الــوزيــر  مــعــايل  الــوفــد  ودعـــا  كما 
الق�شية الــتــي تــزيــد مــن مــعــانــاة الــالجــئــني يف لــبــنــان اإ�ــشــافــة اإىل 

معاناتهم.
الوزير مبا ميثل من كتلة �شعبية  الوفد  اأخــرى دعا  ومن جهة 
الكهرباء يف خميم  عــدادات  ملعاجلة مو�شوع  التدخل  اإىل  و�شيا�شية 

نهر البارد الذي بات الذي ي�شكل حالة �شغط على ابناء املخيم. 
اإىل جانب حقوق  الوزير �شمري اجل�شر وقوفه  اأكــد  ومن جهته 
مع  الق�شيتني  مبتابعة  ووعــد  لبنان،  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

اجلهات املخت�شة.

قيادة الف�سائل الفل�سطينية
منطقة ال�سمال

ال�سبت 2019/7/20

لتحالف  املــركــزيــة  الــقــيــادة  ا�ــشــتــهــجــنــت 
الذي  القرار  الفل�شطينية  املقاومة  قوى 
الــلــبــنــانــيــة جتــاه  الــعــمــل  وزارة  اتــخــذتــه 
العمال الفل�شطينيني واأ�شحاب املهن، وتعترب اأن هذا 
القرار ل يخدم التوجهات التي مت بحثها يف اللجنة 
اللبنانية - الفل�شطينية امل�شرتكة التي بحثت احلقوق 

املدنية والجتماعية.
اإجــراءات وزارة العمل ل ت�شب يف  اأن  اإننا نعترب 
مواجهة  يف  اللبناين   - الفل�شطيني  املــوقــف  خــدمــة 
�ــشــفــقــة الـــقـــرن الـــتـــي تــ�ــشــتــهــدف تــ�ــشــفــيــة احلــقــوق 
الفل�شطينية ويف مقدمتها حق العودة الذي يتم�شك 

به كل اأبناء �شعبنا يف املخيمات.
اإن الــقــيــادة املــركــزيــة تــاأمــل وتــدعــو كــل اجلــهــات 
اللبنانية  اجلمهورية  رئا�شة  مقدمتها  ويف  املخل�شة 
ما  باتخاذ  احلكومة  ورئي�س  النواب  جمل�س  ورئي�س 
التي  اأجل الوقف الفوري لهذه الإجــراءات  يلزم من 
ت�شاهم يف تهجري الفل�شطيني وقطع اأرزاقهم وتزيد 

من معاناتهم التي ا�شتمدت من 71 عاما.
اإننا نتطلع للتدخل الفوري ملعاجلة هذا الو�شع 
مبـــا يــخــدم املــ�ــشــلــحــة الــلــبــنــانــيــة ـ الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة يف 
مــواجــهــة خمطط الــتــوطــني الـــذي حتـــاول الــوليــات 
املتحدة الأمريكية فر�شه على الفل�شطينيني والدول 

امل�شيفة.
بني  الأخــويــة  العالقات  على  حر�شنا  نوؤكد  اإننا 
رف�شنا  ونوؤكد  واللبناين  الفل�شطيني  ال�شعبني  اأبناء 

للم�شاريع املعادية التي ت�شتهدف لبنان وفل�شطني.
 حتالف قوى املقاومة الفل�سطينية

دم�سق: 2019/7/14

القيادة املركزية
لتحالف قوى املقاومة الفل�صطينية

ت�صتهجن وت�صتغرب
القرار الذي اتخذته

وزارة العمل اللبنانية جتاه العمال
الفل�صطينيني واأ�صحاب املهن

الف�صائل الفل�صطينية يف ال�صمال
تلتقي الوزير �صمري اجل�صر 
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اأعرب الرفيق الأمني العام احمد جربيل الأمني العام 
العامة  القيادة   - فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة 
- عن تعازيه احلــارة  لعائلة وع�شرية اآل الأطر�س يف 
جبل العرب مبنا�شبة وفاة الأمري جهاد الأطر�س اأبو مازن وكلف 
وفدا من اجلبهة بتقدمي واجب العزاء وو�شع اأكاليل من الورد يف 

موقف املرحوم الأمري جهاد الطر�س يف جبل العرب مبدينة ال�شويداء.
ابوخالد  والرفيق  القد�س  اذاعــة  وحــدة  م�شوؤول  خالد  ابواحلكم  الرفيق  الوفد  وتــراأ�ــس 

ن�شال نائب م�شوؤول الوحدة وعدد من عنا�شر ومقاتلي اجلبهة.
الأمري جهاد الأطر�س اأبو مازن هو من اأبرز قيادات جبل العرب يف �شوريا، تويف  عن 62 

عاماً بعد �شراع مع املر�س.
والراحل من مواليد بلدة عرى - جبل حوران يف 3 اآذار 1957.

و�شيع اخلمي�س 2019/8/29 يف بلدته عرى.
 عا�س حياته حمافظاً على اإرث هذه العائلة العريقة وتاريخها، وبقي متما�شكاً اإىل جانب 

الدولة رغم كل املوؤامرات التي حيكت �شّد �شورية.
تعازينا احلاّرة اإىل م�شايخ العقل وم�شايخنا واأهلنا يف ال�شويداء ويف كّل �شورية.

جربيل يعزي اآل الأطر�س
بوفاة الأمري جهاد الأطر�س )اأبو مازن(

اجلبهة ال�صعبية لتحرير 
فل�صطني - القيادة العامة:

رد حزب اهلل على 
العدوان ال�صهيوين

ر�صالة ن�صر يعرب عن 
اأرادة وقوة حمور املقاومة

ال�شعبية  اجلبهة  تبارك 
ل�شعبنا  العامة  القيادة 
اهلل  حـــــزب  رد  واأمــــتــــنــــا 
على غطر�شة العدو وتوؤكد ان اأرادة 
امل�شار  هــو  �شيبقى  وفعلها  املــقــاومــه 
الذي يعرب عن ارادة امتنا وهويتها 
وهــــو الــطــريــق الــوحــيــد ل�ـــشـــرتداد 
احلــقــوق وحتــريــر الأر�ـــــس وحفظ 

كرامة الأمة.
2019/9/1 م

كتائب ال�صهيد جهاد جربيل 
يف فل�صطني املحتلة

تهنيء بعملية
لبيك يا اأق�صى 

ال�شهيد  كتائب  اأ�شدرت 
قطاع  يف  جربيل  جهاد 
غــــزة  بــيــانــا تــبــارك فيه 
البطولية  اأقــ�ــشــى  يــا  لبيك  عملية 
 2019 اآب   22 �ــشــبــاح  نــفــذتــهــا  الــتــي 
م�شتوطنة  يف  الفل�شطينية  املقاومة 
دولــيــب قــرب رام اهلل، والــتــي جــاءت 
و�شرعيته  �شعبنا  خيار  على  لتوؤكد 
ال�شهيوين،  حــتــالل  الإ مقاومة  يف 
الـــرد  الــعــمــلــيــة  اأن  عــلــى  وتــــاأكــــيــــداً 
حـــتـــالل  الــطــبــيــعــي عــلــى جـــرائـــم الإ
الـــ�ـــشـــهـــيـــوين. واإنــــهــــا لــــثــــورة حــتــى 

حترير الأر�س والإن�شان.
2019/8/22م
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مــعــركــة المـــعـــاء اخلـــاويـــة متثل 
واحـــــدة مـــن ابــلــغ انـــــواع اجلــهــاد 
اي مــطــلــب حق  املــواجــهــة يف  يف 
يــرجتــيــه املـــ�ـــشـــرب عـــن الـــطـــعـــام بــعــيــدا عن 

النانية وال�شتئثار ال�شخ�شي.
ول�شان حال امل�شربني اليوم يف خميمات 
الكبري  رف�شهم  عن  يعرب  اللبنانية  اللجوء 
لـــكـــافـــة الــ�ــشــيــا�ــشــات املــتــعــلــقــة بــاأو�ــشــاعــهــم 
الجتماعية واحلياتية والعي�س بكرامة �شد 
قرار وزير العمل اللبناين بوجوب ا�شت�شدار 
اجازة عمل لالجئني الفل�شطينيني يف لبنان 
الــذيــن قــدمــوا اىل لــبــنــان بــفــعــل الحــتــالل 

ال�شهيوين لأر�شهم. 
هذا ال�شراب عن الطعام لل�شباب يف كل 
ثانية بعد عدم  اتى كمرحلة  الذي  املخيمات 
تاأثري م�شريات الغ�شب وا�شرار الوزير على 

القرار حتى بعد انعقاد اجلل�شة احلكومية 

يـــحـــتـــاج اىل مــ�ــشــانــدة  هـــــذا ال�ـــــشـــــراب 
عــرب تنفيذ الــعــ�ــشــرات مــن فــعــالــيــات الــدعــم 
من  الــعــديــد  ون�شب  واجلــمــاهــريي  ال�شعبي 
خــيــم العـــتـــ�ـــشـــامـــات ور�ــشــالــتــهــم يــجــب ان 

الر�شمي  التحرك  خــالل  من  للجميع  ت�شل 
قــراره  عــن  الــوزيــر  يــرتاجــع  وال�شعبي حتى 
مـــــع تـــ�ـــشـــمـــني حتـــقـــيـــق مـــطـــالـــب الــ�ــشــعــب 
الفر�س  واتاحة  بكرامة  العي�س  الفل�شطيني 

معركة المواجهة ضد قرار وزير العمل:

ت�صعيد �صعبي يف املواجهة ت�صمن م�صريات الغ�صب كل جمعة 
والإعلن عن الإ�صراب عن الطعام يف كل خميمات اللجوء يف لبنان
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المر  ي�شتفحل  ان  قبل  ا�شكاله  بكل  للعمل 
وتقع حمظورات هذا ال�شراب على ال�شباب 
الرجعة  بعدم  قــرارا  اتــخــذوا  لنهم  امل�شرب 
ـــعـــد حتــقــيــق مــطــالــبــهــم  ــــراب الب عـــن ال�ــــش

امل�شروعة وهي العي�س بكرامة.
جملة »اىل المــام« ووفــاء منها بق�شية 
�شعبها اجرت مقابلة مع بع�س امل�شربني يف 
خميم البداوي من اجل ت�شليط ال�شوء عل 

ال�شراب.

حــ�ــشــر الــلــقــاء احلــــاج ابـــو عـــدنـــان عـــودة 
عــ�ــشــو الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــلــجــبــهــة الــقــيــادة 
والرفيق  ال�شمال  منطقة  مــ�ــشــوؤول  الــعــامــة 
ابو �شليم موعد وعدد من الخوة الداعمني 
اأ�شباب  ردهـــم عــن  لــالإ�ــشــراب.  ويف معر�س 

ال�شراب واهدافه قال احد امل�شربني:
نحن كفئة �شبابية ادركنا ف�شل م�شريات 
انعقدت جل�شة احلكومة  الغ�شب حني  جمع 
وجتميده  الــقــرار  �شد  بــيــان  اي  ي�شدر  ومل 

وابـــطـــال الــعــمــل فــيــه اخـــدنـــا نــحــن ك�شباب 
و�شن�شتمر  الــطــعــام  عـــن  بـــال�ـــشـــراب  قـــــرارا 
فــيــه حلـــني حتــقــيــق جــمــلــة مــطــالــبــنــا الــتــي 
لــــوزارة  الــعــنــ�ــشــري  بــالــغــاءالــقــرار  تنح�شر 
املدنية  احلقوق  اىل  ا�شافة  اللبنانية  العمل 

والجتماعية التي حرمنا منها.
وا�ـــشـــاف اخـــر نــحــن نــريــد مـــن اجلميع 
التحرك اجلــدي �شد الــقــرار لأنــه مي�س كل 
الــقــرار  تنفيذ  ملنع  والــتــوحــد  الفل�شطينيني 

الذي ل يخدم ق�شيتنا.
ونـــحـــن حـــني اتـــخـــذنـــا قـــــرار ال�ـــشـــراب 
ارت�شينا  لكننا  امامنا  ال�شعوبات  كل  و�شعنا 
وهو  املــوقــف  �شدة  مــن  لنا  زميل  �شقط  وقــد 
واهلل  اخلــطــر  مكمن  وهــنــا  امل�شفى  يف  يعالج 
وحده يعلم جمريات المور يف حال تعر�س 
على  لــذلــك  �شيح�شل  مــــاذا  لــلــمــوت  احـــدنـــا 

اجلميع بالعمل اجلاد لوقف هذا النزيف 
ترتاجع  ولــن  بال�شراب  �شن�شتمر  نحن 
لذلك نوجه �شرخة للجميع من كل القوى 
مطالبنا  وتــاأمــني  الــقــرار  لإيــقــاف  بال�شعي 

بالعي�س بكرامة 
اخــر يف حــال مل تتحقق مطالبنا  وقــال 
ال�شارع  والنزول اىل  �شنفرت�س الر�س  فاإننا 
هذا  فوقها  للعبور  ج�شرا  اج�شادنا  و�شتكون 

هو قرارنا ولن نرتاجع عنه 
اجلدير ذكره بينما نحن نتبادل احلديث 
�شيارة  وهــرعــت  ار�ــشــا  امل�شربني  احــد  �شقط 
ال�شعاف لنقله اىل امل�شفى وتكون احل�شيلة 
الولية �شقوط اثنني من ال�شباب امل�شربني 

مـــن هــنــا نـــقـــول يــجــب الــتــنــبــه واحلــــذر 
وحـــــــرارة اجلــــو لـــن تـــرحـــم هــــــوؤلء الــ�ــشــبــاب 
ت�شورنا  اي�شا  ن�شع  ونحن  لذلك  امل�شربني 
بــ�ــشــرورة الــتــحــرك اجلــــاد والــفــاعــل لــوقــف 
هـــذا اخلــطــر بــ�ــشــرورة اتــخــاذ مــوقــف جــدي 
ال�شريفة  اللبنانية  الوطنية  القوى  كل  من 
والفل�شطينية بو�شع حل عادل يحقق ل�شعبنا 

مطلبه ال وهو العي�س بكرامة.
اجرى اللقاء:

هيئة حترير نب�س ال�شمال
واملكتب العالمي يف ال�شمال
القيادة العامة 2/ 9 /2019 م

       سمير رحال
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اللجنة املركزية حلركة فتح »النتفا�صة«:
ندين ون�صتنكر العتداءات الغا�صمة على �صورية

وعلى ال�صاحية اجلنوبية
وعلى مواقع اجلبهة ال�صعبية - القيادة العامة

بالغ  باهتمام  »النتفا�شة«  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  تابعت 
العتداءات ال�شهيونية على مواقع رفاقنا يف اجلبهة ال�شعبية 
�شمن  تاأتي  والتي  اللبنانية،  الرا�ــشــي  على  العامة  القيادة   -
املقاومة يف اليــام الخــرية، وهــذا ل يعترب �شيئاً جديداً  ا�شتهداف حمــور 
اأو مفاجئاً بالن�شبة لنا، ملعرفتنا امل�شبقة بطبيعة هذا العدو الجرامية من 
من  الأخــرية  الآونــة  يف  ال�شهيوين  بامل�شروع  اأُحلقت  التي  وللهزائم  جهة، 
�شورية  بــدءاً يف  العربية،  املنطقة  دول  العديد من  وذلــك يف  اأخـــرى،  جهة 

ولبنان وفل�شطني مروراً بالعراق واليمن.
وفل�شطني،  ولــبــنــان  �ــشــوريــة  �ــشــد  ع�شكري  ت�شعيد  مــن  جـــرى  مــا  اإن 
اإىل مــاأزق هذا  اإيــران، ي�شري ب�شكل وا�شح  وحمــاولت فر�س احل�شار على 
الكيان ال�شهيوين ومن يقف خلفه يف ف�شل فر�س �شروطه واإمالءاته على 
الأمة العربية وعلى املنطقة، ويف املقدمة منها �شفقة القرن التي ت�شتهدف 

الق�شية الفل�شطينية.
اإننا يف اللجنة املركزية حلركة فتح »النتفا�شة« نعترب العتداءات التي 
اجلنوبية  ال�شاحية  يف  اهلل  حــزب  يف  الأخــوة  على  ال�شهيوين  العدو  �شنها 
لبريوت، وعلى مواقع اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني القيادة العامة يف 
منطقة )قو�شايا( يف البقاع الأو�شط، اإ�شافة اإىل الهجمات اليومية واملتكررة 
على فل�شطني يف ال�شفة الغربية، وقطاع غزة، والقد�س، هي مبثابة اعالن 
حرب على حمور املقاومة، يحاول نتنياهو من خالل ذلك تقدمي نف�شه باأنه 

املر�شح الأقوى للفوز بالنتخابات ال�شهيونية املقبلة يف اأيلول القادم.
تــزيــد مــن منعة وعزمية  �ــشــوف  العـــتـــداءات  اأن تلك  نــوؤكــد على  اإنــنــا 
حممور املقاومة الذي حقق انت�شارات مهمة يف �شورية �شحق من خاللها 
الذي حاول فر�س احل�شار  امل�شروع المريكي  واأف�شل  التكفريي،  الرهاب 
لبنان،  ال�شهيوين يف حــرب متــوز يف  بالعدو  الهزمية  واأحلــق  اإيـــران،  على 
وت�شدى للجي�س ال�شهيوين يف قطاع غزة واأدخل الرعب الدائم اإىل قلب 
امل�شتوطنني، هو حمور يتقدم باجتاه الن�شر املوؤكد على العدو ال�شهيوين 
وموؤامراته وم�شاريعه الرامية اإىل النيل من حقوق اأمتنا ويف املقدمة منها 

حقنا يف حترير الأر�س الفل�شطينية وكل الأر�س العربية املحتلة. 
متمرت�شني  نقف  النتفا�شة«   « فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  يف  اأنــنــا 
يف حمور املقاومة اإىل جانب �شورية العروبة واإىل جانب حزب اهلل املقاوم 
واإيران الثورة، واإىل جانب كل �شرفاء اأمتنا من اأجل حتقيق الن�شر املوؤكد 
على الأعداء الذين يرتب�شون �شراً باأمتنا، ونعاهد �شعبنا على ال�شتمرار يف 

الثورة حتى الن�شر والتحرير. واإنها لثورة حتى الن�سر
2019/8/27

جلنة املتابعة يف حتالف القوى 
الفل�صطينية ت�صتنكر العتداء الغا�صم 

على مواقع الرفاق
يف اجلبهة ال�صعبية - القيادة العامة

لقد تابعنا بقلق واهتمام، العتداءات 
الــ�ــشــهــيــونــيــة مــــوؤخــــراً عــلــى مــواقــع 
لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  يف  رفاقنا 
�شبقتها  والـــتـــي  الـــعـــامـــة،  الـــقـــيـــادة   - فــلــ�ــشــطــني 
اعتداءات على الأخــوة يف حزب اهلل يف ال�شاحية 
اجلــنــوبــيــة لــبــريوت، واأيــ�ــشــاً عــلــى بع�س املــواقــع 
الع�شكرية ال�شورية، والتي تاأتي �شمن ا�شتهداف 
حممور املقاومة بكافة اأ�شالعه، نتيجة الجنازات 
الهامة التي حققها يف الآونة الأخرية يف كاًل من 

�شورية واإيران وفل�شطني واليمن. 
الــــقــــوى  حتـــــالـــــف  يف  املــــتــــابــــعــــة  جلــــنــــة  اإن 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة تـــــرى بـــهـــذا الـــــعـــــدوان اجلـــديـــد 
اأمتنا  ال�شهيوين على  العدواين  للنهج  ا�شتمراراً 
ومقاومته  الفل�شطيني  ال�شعب  وعلى  العربية، 
منذ ن�شاأة هذا الكيان، والذي يوؤكد على الطبيعة 
اإرادة  ك�شر  حمــاوًل  عليها،  اأ�ش�س  التي  العدوانية 
�شعبنا الذ قلب العديد من املعادلت يف ال�شراع 
معه، وخا�شة من خالل تطوير املقاومة وتعزيز 
�ــشــمــودهــا، لــذلــك يــحــاول الــيــوم رئــيــ�ــس الــــوزراء 
باأنه  نف�شه  تقدمي  نتنياهو  بنيامني  ال�شهيوين 
الـــرجـــل الـــقـــوي مـــن اأجـــــل الـــفـــوز بــالنــتــخــابــات 

ال�شهيونية القادمة يف اأيلول املقبل. 
كــمــا نـــوؤكـــد يف جلــنــة املــتــابــعــة بــــاأن الأوهـــــام 
�شخرة  على  وتتحطم  ت�شقط  �شوف  ال�شهيونية 
طليعة  يف  املتخندق  الفل�شطيني  �شعبنا  �شمود 
املــقــاومــني يف هـــذه الأمــــة واملـــدعـــوم مــن حمــور 
املقاومة ويف املقدمة منها �شورية العروبة واإيران 
املــقــاومــة، �ــشــوف نبقى جنباً  الــثــورة، وحـــزب اهلل 
الفل�شطينية من  الأر�ــس  اإىل جنب حتى حترير 

بحرها اإىل نهرها وا�شتعادة حقوق اأمتنا. 

املجد واخللود لل�سهداء الأبرار
والن�سر للمقاومة

2019/8/27
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ت�صريح �صحفي
حول العدوان ال�صهيوين على قاعدة ع�صكرية 

للجبهة ال�صعبية - القيادة العامة

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني القيادة العامة:

- انت�صارات حمور املقاومة اأفقدت قادة العدو 
�صوابهم وا�صتهداف مواقع جبهتنا ياأتي يف �صياق 

احلرب ال�صتباقية

- ال�صيا�صات النتحارية املتنقلة لنتنياهو وعدوانه 
على مواقع اجلبهة لن ينقذه من ال�صقوط اأو يحمي 

كيانه وم�صتوطنيه

- العدوان ال�صهيوين على مواقع اجلبهة لن يوقف 
تنامي قدرات املقاومة وانت�صاراتها

ارتــكــاز  مــواقــع  على  الــيــوم  ال�شهيوين فجر  الــعــدوان  ان 
ال�شهيوين  الجــتــيــاح  قــبــل  مــوجــودة  جلبهتنا  ع�شكرية 
ال�شورية على  اللبنانية  للبنان عام 1982 ما بني احلدود 
الأو�شط والتي كان لها دور كبري يف  البقاع  كتف منطقة قو�شايا يف 
خالل  الرهابيني  هزمية  ويف  ال�شهيوين  العدو  �شد  هامة  معارك 
احلرب على �شورية وحزب اهلل وما مثلته جبهتنا من دور تاريخي يف 

ال�شراع ويف مواجهة احلرب الكونية على �شورية.
ان اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة ترى باأن 
من  تنقذه  لن  النتحارية  الع�شكرية  ومغامراته  نتنياهو  �شيا�شات 

ال�شقوط ولن حتمي م�شتوطنيه وكيانه من رد املقاومة.
ويظن العدو اأن حتقق له مكا�شب على اأركــان حمور املقاومة يف 
اأن  ميكن  ذاك  اأو  الــطــرف  لهذا  ا�شتفراده  وحمــاولــة  ولبنان  �شورية 
حتقق له مكا�شب �شيا�شية بعد ال�شقوط املدوي لأهدافه من احلرب 

على �شورية.
اننا يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني - القيادة العامة وبكل 
ثقة ندرك اأن حمور املقاومة املمتد من طهران اإىل دم�شق وفل�شطني 
على ح�شم  قــادراَ  اأ�شبح  والعراق  واليمن  اهلل  ولبنان مبقاومة حزب 
املعركة ال�شاملة وحتقيق الن�شر املبني يف اللحظة التاريخية املنا�شبة.

اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 
القيادة العامة

26/ 8 / 2019 م 

ت�صريح �صحفي
حول العدوان ال�صهيوين على �صورية ولبنان 

وا�صتهداف حزب اهلل

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني
القيادة العامة:

العدوان ال�صهيوين �صد حزب اهلل حماولة 
فا�صلة لغتيال قادة يف حزب اهلل

العدوان ال�صهيوين �صد لبنان وحزب اهلل 
فتح بوابة احلرب ال�صاملة 

بالتزامن مع انت�شارات حمور املقاومة يف �شوريا 
ياأتي العدوان ال�شهيوين �شد �شورية وحزب اهلل 
ليوؤكد اأن ما اأجنزه حمور املقاومة من انت�شارات 
املقاومني  اأيــدي  وعلى  واليمن  وفل�شطني  �شوريا  يف  عظمى 
الإيرانية  الإ�شالمية  اجلمهورية  من  وبدعم  اهلل  حــزب  يف 
وكل اأحرار الأمة دفع العدو ال�شهيوين نحو مغامرة كربى 
با�شتهداف حزب اهلل يف ال�شاحية اجلنوبية، ولي�س بعيداً اأن 
مت�س  فا�شلة  اغتيال  حماولة  املبا�شر  الــعــدوان  هــدف  يكون 
دخــلــت على  قــد  ثمة م�شتجدات  اأن  يعني  مــا  احلـــزب  قــيــادة 

معادلة ال�شتباك.
القيادة   - فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  يف  اإنــنــا 
�شوريا ولبنان يف هذا  العدوان على  العامة، نرى يف تزامن 
التوقيت بالذات وت�شاعد التهديدات ال�شهيونية الأمريكية 
حمـــاولـــة يــائــ�ــشــة لــفــر�ــس وقـــائـــع يف الــ�ــشــيــا�ــشــة عــلــى حمــور 
الأمريكي  ال�شهيوين  الوهم  هــذا  اأن  قناعتنا  لكن  املقاومة 
الغلبة  تكون  حا�شمة  �شاملة  م�شريية  ملعركة  بداية  �شيكون 

فيها والن�شر املبني لالأمة جمعاء، واإن غداً لناظره قريب.
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حماور الهجوم ال�ستعماري ال�سهيوين 
الذي ياأتي خلف عنوان »�سفقة القرن«

الرئي�س  �شعود  منذ  اإنــه  الــقــول  وميكن 
الأمــريــكــي احلــايل دونــالــد تــرامــب اإىل �شدة 
والق�شية  املــتــحــدة،  الـــوليـــات  يف  الــرئــا�ــشــة 
املركزية  الق�شية  ت�شكل  التي  الفل�شطينية 
املنطقة  يف  ال�شراع  وحمــور  العربية  لالأمة 

غري  �شهيوين  اأمريكي  هجوم  اإىل  تتعر�س 
مــ�ــشــبــوق بــغــيــة تــ�ــشــفــيــتــهــا تــ�ــشــفــيــة نــهــائــيــة 
ل�شالح  ال�شهيوين  العربي  ال�شراع  واإنــهــاء 
الــ�ــشــهــايــنــة، وتــكــريــ�ــس الــكــيــان الــ�ــشــهــيــوين 
ـــا�ـــس يف �ــشــمــان  كــقــطــب رحـــــى وحمــــــور اأ�ـــش
ال�شتعمارية  والهيمنة  ال�شيطرة  ا�شتمرار 
والإ�شالمية  العربية  املنطقة  على  الغربية 

الإعــالن  بــداأ  قد  وخرياتها ومقدراتها، وهو 
الفل�شطينية  الق�شية  على  الهجوم  هذا  عن 
ــيــة عـــرب عـــنـــوان نقل  مــنــذ حــمــلــتــه الــرئــا�ــش
والعــرتاف  القد�س  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة 
مل  وهـــو  الــ�ــشــهــيــوين،  للكيان  كعا�شمة  بــهــا 
الرئا�شة  �شدة  اإىل  �شعوده  بعد  كثرياً  يتاأخر 
الــوعــد  املــتــحــدة يف تنفيذ هـــذا  الـــوليـــات  يف 

ملواجهة الهجوم الأمريكي ال�صهيوين

واإ�صقاط »�صفقة القرن«
محد رشاد الشريف

لعل مواجهة واإ�سقاط »�سفقة القرن« التي متثل املحور الرئي�ص يف الهجوم الأمريكي ال�سهيوين 
حركة  وعلى  وطنه  اأر�ص  يف  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  حق  وعلى  الفل�سطينية،  الق�سية  على 
املهمة  ت�سكل  احلالية،  املرحلة  يف  والإ�سالمية  العربية  املنطقة  يف  والقومي  الوطني  التحرر 
القومي  التحرر  حركة  وعلى  الفل�سطيني  الوطني  الن�سال  حركة  على  املطروحة  والرئي�سية  الأ�سا�سية 
الهجوم  وه��ذا  ال�سفقة  هذه  متثلها  التي  والعميقة  الكبرية  الأخطار  من  انطالقًا  والإ�سالمية،  العربية 
ال�ستعماري ال�سهيوين على وجود وم�ستقبل وم�سري ال�سعب العربي الفل�سطيني والأمة العربية و�سعوب هذه 
املنطقة باأجمعها، ولعل ال�سوؤال الرئي�ص الذي يطرح اليوم يف هذا املجال يرتكز حول الكيفية التي ميكن ان 

تواجه بها هذه ال�سفقة املوؤامرة حتى دحرها واإ�سقاطها...!!؟؟.
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الــــعــــدواين املـــ�ـــشـــوؤوم، الــــذي يــ�ــشــكــل جــرميــة 
مو�شوفة بحق ال�شعب الفل�شطيني والأمتني 
الــعــربــيــة والإ�ــشــالمــيــة والإنــ�ــشــانــيــة جمعاء، 
وبــحــق كــل الــقــوانــني والأعـــــراف والـــقـــرارات 
الــدولــيــة الــتــي عـــربت عــلــى مـــدى عــقــود عن 
بطالن كل القرارات والإجراءات ال�شهيونية 

ب�شم القد�س اإىل الكيان ال�شهيوين...
وهــــذا الــهــجــوم الأمـــريـــكـــي الــ�ــشــهــيــوين 
عنوان  حتت  الفل�شطينية  الق�شية  لت�شفية 
الأ�ــشــا�ــس كمحور  يــاأتــي يف  الــقــرن«،  »�شفقة 
ال�شهيوين  الأمــريــكــي  املخطط  يف  اأ�ــشــا�ــشــي 
الإجـــرامـــي الأو�ــشــع الـــذي جــاء حتــت عنوان 
»ال�شرق الأو�شط الكبري«، والذي يعمل هذان 
الطرفان على تطبيقه منذ اأكر من عقدين 
مــن الــزمــن، وكـــان مــن اأبــــرز حمــطــاتــه غــزو 
واإحلــاق خ�شائر  واحتالله   2003 عام  العراق 
تق�شيمه  وحماولة  به،  هائلة  وب�شرية  مادية 
على اأ�ش�س طائفية وعرقية، ثم اغتيال رئي�س 
 2005 عــام  رفيق احلريري  اللبناين  الـــوزراء 
اتــهــامــات ل�شورية وحــزب اهلل  ومــا تبعه مــن 
و�شغوط ل�شحب اجلي�س العربي ال�شوري من 
ال�شهيوين  الهجوم  ثم  اللبنانية،  الأرا�ــشــي 
و�شرب  اهلل  حــزب  ل�شحق   2006 عــام  �شيف 
املــقــاومــة يف لــبــنــان، ثــم احلــــرب عــلــى قطاع 
يف  فــيــه  الفل�شطينية  املــقــاومــة  ل�شحق  غـــزة 
والأ�شد  و2014،  و20012   2009/2008 اأعــوام 
اإجراماً ولوؤماً وخ�شا�شة تفجري ذلك »الربيع 
الـــذي ا�شتهدفت  املــ�ــشــوؤوم  الــعــربــي« الأ�ـــشـــود 
الــعــربــيــة لق�شم  �ــشــوريــة  اأ�ــشــا�ــشــي  ب�شكا  فــيــه 
ظهر حمــور املــقــاومــة، وجــنــدت لــه الأمـــوال 
الطائلة وو�شائل الإعالم الغربية والرجعية 
وكـــل اأ�ــشــلــحــة الــفــتــك والـــدمـــار الــتــي و�شعت 
يف يـــد الــعــ�ــشــابــات الإرهـــابـــيـــة والــتــكــفــرييــة 
الـــ�ـــشـــوداء، مـــن اأجــــل نــ�ــشــر الــفــن الــ�ــشــوداء 
ل�شرب  ال�شعواء  الداخلية  احلــروب  واإ�شعال 
اجليو�س وتفجري الدول واملجتمعات العربية 
طائفية  كيانات  وخلق  وتق�شيمها  لتفتيتها 
وعــرقــيــة عــنــ�ــشــريــة مــتــقــاتــلــة لإفــ�ــشــال هــذه 
واإذهـــاب ريحها، وكــي ل يبقى ي�شول  الأمــة 
ال�شهيوين  الكيان  غري  املنطقة  يف  ويجول 
وهو  الأمريكية،  لالإمربيالية  فرعي  كوكيل 
العديد  هــائــل يف  اإىل خـــراب ودمـــار  اأدى  مــا 
من الأقطار والبلدان العربية التي ما تزال 

تــكــتــوى بــنــار تــلــك احلـــــروب والـــفـــن، الــتــي 
فــجــرهــا الأمــريــكــيــون والــ�ــشــهــايــنــة بـــــاأدوات 
حملية رجعية خدمة لأغرا�شهم الإجرامية 

ال�شهيونية ال�شتعمارية اخلبيثة...
مالمح  تتجلى  بــــداأت  اأن  وبــعــد  والـــيـــوم 
اإخــفــاق ذلـــك الــهــجــوم واملــخــطــط الأمــريــكــي 
ال�شهيوين ال�شتعماري امل�شعور، الذي حمل 
عــنــوان »مــ�ــشــروع الــ�ــشــرق الأو�ـــشـــط الكبري« 
و»الربيع العربي« الأ�شود امل�شوؤوم، ياأتي اليوم 
يحمل  الــذي  ال�شهيوين  الأمريكي  الهجوم 
عــنــوان »�شفقة الــقــرن« لــيــاأخــذ الأمــــور من 
الآخر، وليوجه �شهامه وحرابه اإىل الق�شية 
املركزية لالأمة العربية الق�شية الفل�شطينية 
واإ�ــشــدال  واإنــهــائــهــا،  ت�شفيتها  بغية  مبا�شرة 
ال�شهيوين  الــعــربــي  الــ�ــشــراع  عــلــى  الــ�ــشــتــار 
ال�شتعماريني،  وحماتهم  ال�شهاينة  مل�شلحة 
بــــدءاً بـــالعـــرتاف بــالــقــد�ــس مبــا متــثــلــه من 
للكيان  عــا�ــشــمــة  وروحـــيـــة  �شيا�شية  رمــزيــة 
واأ�شرنا(، ثم حماولة  �شبق  ال�شهيوين )كما 
�ــشــطــب قــ�ــشــيــة الـــالجـــئـــني الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني 
الــبــالــغ 300 مليون  املـــايل  الــدعــم  عــرب قطع 
الالجئني  وت�شغيل  غـــوث  وكــالــة  عــن  دولر 
ت�شكل  الـــتـــي  »الأونــــــــــــروا«،  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني 
الـــ�ـــشـــاهـــد احلـــــي عـــلـــى جــــرميــــة الحــــتــــالل 
ال�شهيوين بت�شريد اأبناء ال�شعب الفل�شطيني 
وطردهم من ديارهم وممتلكاتهم عام 1948، 
املعادل  العن�شري  القومية«  »قانون  واإ�شدار 
لـــ»يــهــوديــة الــــدولــــة« والـــــذي يــهــدف اأيــ�ــشــاً 

الــعــودة، وم�شادرة  الالجئني يف  لإلــغــاء حــق 
حق ال�شكان العرب الفل�شطينيني يف الأر�س 
املــحــتــلــة عـــام 1948مــــــن حــقــوقــهــم الــوطــنــيــة 
والإنــ�ــشــانــيــة، وبــعــد ذلـــك اعــــرتاف الرئي�س 
الأمـــريـــكـــي الأحـــمـــق دونـــالـــد تـــرامـــب ب�شم 
الكيان  اإىل  املحتل  ال�شوري  العربي  اجلــولن 
والقرارات  القوانني  لكل  خالفاً  ال�شهيوين 
الدولية، وكل ذلك مرتافقاً مع ت�شعيد غري 
وال�شتيطان  الــتــهــويــد  عمليات  يف  م�شبوق 
وهـــــدم املـــنـــازل وانـــتـــهـــاك حـــرمـــة املــقــد�ــشــات 
القتحامات  وخا�شة  وامل�شيحية،  الإ�شالمية 
للم�شجد  املــ�ــشــتــوطــنــني  قــبــل  مـــن  املـــتـــكـــررة 
الأقـــ�ـــشـــى يف �ـــشـــيـــاق حمـــــــاولت الــ�ــشــيــطــرة 
مكانه،  املزعوم  الهيكل  وبناء  وتهويده  عليه 
يف الـــوقـــت الــــذي تــتــوا�ــشــل فــيــه الــ�ــشــغــوط 
الأمريكية وال�شهيونية لإ�شهار التطبيع مع 
اخلليجية  وخا�شة  العربية  الــبــلــدان  بع�س 
وار�شو  مــوؤمتــرا  جــاء  ال�شياق  هــذا  منها، ويف 
والبحرين القت�شادي اللذان مل يكونا اأكر 
نتائج  يحققا  مل  �شيا�شيتني  فقاعتني  مــن 
الــرافــ�ــس  الفل�شطيني  املــوقــف  امــــام  تــذكــر 

ل«�شفقة القرن« وكل عنا�شرها وبنودها...
ال�شهيوين  الأمريكي  الهجوم  يكن  ومل 
الــــهــــادف لـــدفـــع ومتـــريـــر »�ــشــفــقــة الـــقـــرن« 
ت�شتهدف  الــتــي  اخلـــطـــوات  عــلــى  مــقــتــ�ــشــراً 
الفل�شطيني  واجلانب  الفل�شطينية  الق�شية 
من ال�شراع اجلاري يف املنطقة، بل اإن العمل 
الأمــريــكــي الــ�ــشــهــيــوين والــــذي كـــان يجري 
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ال�شرق  »م�شروع  لتنفيذ  الأو�ــشــع  النطاق  يف 
الأو�شط الكبري )الذي �شبقت الإ�شارة اإليه(، 
كــاأر�ــشــيــة خلــلــق الأجـــــواء املــالئــمــة لت�شفية 
وهدف  اأ�شا�شي  كبند  الفل�شطينية،  الق�شية 
رئــيــ�ــس لــهــذا املـــ�ـــشـــروع الإجــــرامــــي الــهــادف 
لــتــدمــري الأمــــتــــني الــعــربــيــة والإ�ـــشـــالمـــيـــة 
ومتــزيــقــهــمــا وتــغــيــيــب هــويــتــهــمــا الــقــومــيــة 
الرئي�س  واحلــ�ــشــاريــة، والـــيـــوم وبــعــد طـــرح 
الأمريكي دونالد ترامب مل�شروعه الإجرامي 
املــ�ــشــمــى »�ــشــفــقــة الـــقـــرن« والـــــذي مل يعلن 
ب�شياغته النهائية بعد )قيل بعد النتخابات 
الــ�ــشــهــيــونــيــة(، وبـــعـــد تــنــفــيــذ تــلــك الــبــنــود 
واخلـــطـــوات املــتــعــلــقــة بــالــقــد�ــس والــالجــئــني 
واجلــــــولن الــعــربــي الـــ�ـــشـــوري وغـــريهـــا من 
خطوات عدوانية لئيمة، ويف مواجهة املوقف 
الفل�شطيني وموقف حمور املقاومة والقوى 
لهذه  الراف�شة  ال�شريفة  العربية  والــــدول 
ال�شفقة اللعينة، مل تتوقف الوليات املتحدة 
ال�شغوط  ممار�شة  عن  ال�شهيوين  والكيان 
املختلفة وخلق التوترات يف املنطقة، والعمل 
بكل ما ت�شتطيعان ل�شرب املوقف الفل�شطيني 
والعربي والإ�شالمي الراف�س لهذه ال�شفقة 
ال�شلطة  عــن  امل�شاعدات  قطع  مــن  املــوؤامــرة، 
الأوجه  مبختلف  وحما�شرتها  الفل�شطينية 
ومــنــع اأي تــقــدم يف اجتــــاه حتــقــيــق الــوحــدة 
التوترات  خلق  وعــن  الفل�شطينية  الوطنية 
الفل�شطينيني  لإ�شغال  اجلانبية  وامل�شكالت 
ال�شفقة،  هـــذه  ومــنــا�ــشــريــهــم عــن مــواجــهــة 

كــخــلــق تـــوتـــرات داخـــــل الــ�ــشــاحــة الــلــبــنــانــيــة 
العمل  )حــادثــة قــرب �شمون وقــــرارات وزيـــر 
يف  الفل�شطينيني  عمل  بخ�شو�س  اللبناين 
الفل�شطينية،  املخيمات  يف  والــتــوتــر  لبنان 
حزب  على  الأمريكية  العقوبات  وال�شغوط 
اإيران وحرب  اهلل وحلفائه(، والت�شعيد �شد 
الــنــاقــالت والـــتـــوتـــرات عــنــد م�شيق هــرمــز، 
يف  ال�شورية  الدولة  جهود  عرقلة  وحماولة 

ا�شتعادة ال�شيطرة على ما تبقى من اأرا�شيها 
يف �شمال و�شرق �شورية، وال�شتمرار يف �شب 
واإعاقة  اليمن  نــريان احلــرب يف  الزيت على 
اجلــهــود لإحـــالل الــتــوافــق والــ�ــشــالم يف هذا 
الــبــلــد الــعــربــي الـــعـــريـــق، وكـــذلـــك الــ�ــشــراع 
التو�شل  جــهــود  واإعـــاقـــة  ليبيا  يف  الــداخــلــي 
بر  اإىل  ال�شقيق  البلد  هــذا  يو�شل  حــل  اإىل 
الأمـــــان، كــل ذلـــك خلــلــق الأجـــــواء املــ�ــشــاعــدة 
واملخططات  الــقــرن«  »�شفقة  مــوؤامــرة  لدفع 
اجلــديــدة  الــقــدميــة  ال�شهيونية  الأمــريــكــيــة 
العربية  املنطقة  على  وال�شيطرة  للهيمنة 

والإ�شالمية ...

ملواجهة واإ�سقاط »�سفقة القرن«: -
ومـــن هــنــا فــــاإن املــهــمــة الأ�ــشــا�ــشــيــة الــتــي 
الفل�شطينية  الوطنية  القوى  اأمــام  تنت�شب 
والقومي  الوطني  والن�شال  املقاومة  وقــوى 
يف املــنــطــقــة الــعــربــيــة والإ�ــشــالمــيــة يف هــذه 
الأيــام، هي الت�شدي ملوؤامرة »�شفقة القرن« 
الفل�شطيني  ال�شعب  اأهدافها  تطال  ل  التي 
املنطقة  كل  بل  فقط  الفل�شطينية  والق�شية 
والإ�شالمية، لأنها يف حال جناحها  العربية 
واإىل  نهائياً  انت�شاراً  �شتعني  اهلل«  �شمح  »ل 
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عــقــدت الــ�ــشــفــارة الأمــريــكــيــة - وحــــدة الــ�ــشــوؤون 
غراند  فندق  يف   2019/21-8 يــوم  الفل�شطينية 
الفل�شطيني من  لل�شباب  اهلل موؤمترا  برام  بارك 
كافة املحافظات ي�شتهدف القيادات ال�شابة الفل�شطينية التي 
مت تدريبها يف الوليات املتحدة على اأ�شاليب القيادة ومفاهيم 

احلرية والدميقراطية.
وا�ــشــتــطــالتــه  املت�شهني  فــريــدمــان  الأمــريــكــي  الــ�ــشــفــري 
ي�شتبيحون رام اهلل ب�شكل وقح وي�شتهدفون الأجيال اجلديدة 
وفق  وت�شغيلهم  وعيهم  لكي  ل�شبابنا  ا�شتهدافهم  تراكم  يف 

اأجندات م�شتقبلية مت العمل عليها خالل ال�شنوات ال�شابقة.
وقد �شعت ال�شفارة الأمريكية طيلة �شنوات لعمل مواقع 
ثقافية  قبل نخب  واإعالمية موجهة من  ثقافية  اإلكرتونية 
اأجل تعميم م�شطلحات ومفاهيم  واإعالمية فل�شطينية من 
حمددة وخلق راأي عام عن ال�شلطة وحتديدا يف رام اهلل كما 
اعرتف يل �شخ�شيا اأحد الذين مت ا�شتهدافهم لذات الغر�س 
واأنه مت جتنيد اأموال طائلة لذات الغر�س. وقد اأ�شرت لهذا 

الأمر يف غري اإ�شارة وحذرت من خطورة ذلك.
علينا اأن نحول دون اإقامة هذا املوؤمتر وهذا التعدي على 

وعي �شبابنا حتت م�شميات براقة خادعة.
احتاد  راأ�شها  وعلى  والحتــادات  ال�شعبية  املنظمات  وعلى 
الكتاب والأدباء ومعه الكتاب والأدباء والإعالميون والنخب 

برفع ال�شوت عاليا لف�شح ومنع هذا املوؤمتر.
ما تبقى هو الوعي املعاند ول بد من وقفة تليق بفل�شطني 

و�شهدائها وت�شد ال�شتباحة الزاحفة.
اأن يــرمتــي يف ح�شن الحــتــالل لعمل  وعــلــى فــريــدمــان 

موؤمتراته. فهو منهم ولي�س بني ظهرانينا.
ال�شمت م�شاركة يف كي وعي �شبابنا فاحذروه.

م�شادة  نخب  من  اهلل  رام  يف  وبريطانيا  اأمريكا  واأدوات 
�شاخ�شة للعيان بال خجل ول وجل.

وعلى مثقفي ال�شمت والإدعاء اأن يخرجوا عن �شمتهم.
فالثقافة منازلة وا�شتباك ولي�س ارمتاء يف ح�شن مقولة 

فريدمان واأدواته التابعة امللحقة.
فالبالد على �شياق الع�شف.
فاإياكم وال�شمت وال�شالل.

ال�صفارة الأمريكية وتنخيل الوعي 
ال�صبابي وكّيه خللق النخب امل�صادة

مراد السوداني

الأمريكية  ال�شتعمارية  وللهيمنة  ال�شهيوين  للم�شروع  طويل  اأمد 
»�شد  القوى  هذه  وعلى  باأ�شرها،  والإ�شالمية  العربية  املنطقة  على 
عنا�شرها  بكل  واإف�شالها  املــوؤامــرة  ال�شفقة  هــذه  ملــواجــهــة  حيلها« 
وتفرعاتها، واإنه على الرغم من التقدم الذي اأحرزته هذه ال�شفقة 
يف امل�شائل ال�شيا�شية التي يقع قرارها يف يد الأمريكيني وال�شهاينة، 
اإل اأنها ف�شلت يف الأمر الأ�شا�شي الذي يت�شل باجلانب الفل�شطيني 
كل  على  ويجب  ال�شفقة،  لهذه  فل�شطينية  تغطية  اأيــة  اإيــجــاد  ويف 
القوى الفل�شطينية مبختلف انتماءاتها واجتاهاتها الوقوف يف وجه 
اأية جهة وبــاأي قدر  اأي حماولة لإيجاد مثل هذه التغطية من قبل 
لهذه ال�شفقة حتت اأي عنوان كانت اأو جاءت )عودة ملفاو�شات اأو غري 
مفاو�شات(، والعمل لتقوية وتوحيد ال�شف الفل�شطيني اأكر فاأكر 
يف مواجهة هذه ال�شفقة وكل حماولت ت�شفية الق�شية الفل�شطينية 

حتت اأي ظرف اأو م�شمى...
وهنا ل بد من القول اإنه على الرغم من كل الإمكانيات وو�شائل 
على  ال�شهيوين  والــكــيــان  املــتــحــدة  الــوليــات  متلكها  الــتــي  ال�شغط 
ال�شعب  هذا  فــاإن  الفل�شطيني،  ال�شعب  وحلفاء  الفل�شطيني  ال�شعب 
التي تقف معه يف  ال�شريفة  والقوى  ي�شانده  الذي  املقاومة  وحمور 
املنطقة والعامل، متلك من القوة ما ميكنها من اإحباط كل املوؤامرات 
املواجهة  اإرادة  امتلكت  هي  اإن  وال�شهيونية  الأمريكية  واملخططات 
يتوقف  مل  الفل�شطيني  فال�شعب  والتنظيم،  التخطيط  واأح�شنت 
حلظة عن الن�شال وتقدمي الت�شحيات واإن كان على القوى والف�شائل 
الوطنية الفل�شطينية اأن تعمل بجد وفاعلية اأكر من اأجل الوحدة 
الوطنية وال�شرتاتيجية الوطنية املوحدة التي اأ�شا�شها املقاومة بكل 
لت�شم  الفل�شطينية  التحرير  بناء منظمة  ولإعــادة  ال�شبل،  الأ�شكال 
كل القوى والف�شائل الوطنية الفل�شطينية، ولتعود القائد واجلامع 
كما  تــواجــدهــم،  اأمــاكــن  خمتلف  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبــنــاء  لكل 
النت�شارات  يحقق  وهــو  كبرية  اإمكانات  ميتلك  املقاومة  حمــور  اأن 
ال�شهيونية،  الأمريكية  الإجرامية  املخططات  مواجهة  يف  املتوالية 
وهو يحقق معادلت ردع فعلية �شد العدو ال�شهيوين يف العديد من 
والأمريكيني  غزة،  وقطاع  لبنان  كجنوب  التما�س  وخطوط  املحاور 
من  يعانون  وهــم  والــعــامل  املنطقة  يف  تــراجــع  حالة  يف  وال�شهاينة 
الأزمــــــات عــلــى الـــرغـــم مـــن هــجــمــاتــهــم الــعــدوانــيــة هــــذه، والــقــطــب 
ال�شتعماري  وللتحالف  املتحدة  للوليات  املواجه  الرو�شي  ال�شيني 
باملخططات  ير�شى  ل  وهو  احللفاء،  ويك�شب  ويقوى  يتعزز  الغربي 
واملوؤامرات الأمريكية وال�شهيونية التي ت�شتهدف منطقتنا والعامل 
ول بانتهاك القوانني والأعراف الدولية، وهو يرف�س القرارات التي 
اتخذتها الإدارة الأمريكية يف �شياق تنفيذ »�شفقة القرن« �شواء منها 
ما يت�شل بالقد�س اأو اجلولن اأو غريها من اخلطوات والإجــراءات 
العدوانية ال�شهيونية �شد احلقوق الفل�شطينية والعربية، وما على 
�شعبنا الفل�شطيني والقوى العربية والإ�شالمية والأممية ال�شريفة 
»�شفقة  لإ�ــشــقــاط  وكفاحها  مقاومتها  ت�شعيد  �ــشــوى  لــه  املــ�ــشــانــدة 
ولن  وال�شهيونية،  الأمريكية  واملــوؤامــرات  املخططات  وكــل  الــقــرن« 

يكون الن�شر يف النهاية اإل لل�شعوب املقاومة واملنا�شلة...    
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اأبو ن�شال ُمقاوم من َجبل النار.. 
وهـــــُج روحـــــه مـــن وهـــــجمِ اأر�ـــشـــه، 
املبداأ،  على  وثباته  �شعبه،  وعــزم 
مع  الرغم  على  املتاألق،  د  املتجدِّ الثبات  ذلك 
ودفعاً  قــوة  ي�شتمدُّ  الطويلة..  ة  املُــرَّ معاناته 
نف�شه  نــذر  التي  فل�شطني  ق�شية  عدالة  من 
لها، ومن خيار املقاومة الذي اختاره، ومن دم 
ويجددون  الــدروب،  ينريون  الذين  ال�شهداء 
العهد على الكفاح حتى التحرير.. وهو يقول 
اإليه.. هو ،رجل ذو موقف  بهذا كله وينتمي 
اأخــلــ�ــس لفل�شطني  ومـــبـــداأ وروؤيـــــة ومــنــهــج، 
منظور  من  اإّل  يرها  ومل  لها،  كلياً  وخُل�س 
انــتــمــائــه الأعـــــم والأعــــمــــق لــوطــنــه الــعــربــي 
الكبرية  باأهدافها  العريقة،  العربية  واأمــتــه 

وتطلعاتها امل�شروعة..
ق�شية  تفا�شيل  ال�شكعة  بــ�ــشــام  عــايــ�ــس 
عروقه  يف  �شت  و�شرَّ بدايتها،  مــن  فل�شطني 
حــتــى �ــشــارت حُلــمــة حــيــاتــه و�ــشــداهــا، و�ــشــار 
حق العودة، وحق تقرير امل�شري لهذا ال�شعب 
اأر�شه  فــوق  ال�شامد  املكافح  املثابر  ال�شابر 

التاريخية فل�شطني، عنواناً له ون�شغ حياته، 
رجل  هــو  العليا.  و�شواغله  ن�شاطه،  وحمــور 
يرى األ حلَّ لها تاأتي به مفاو�شات مع العدو 
الــ�ــشــهــيــوين املـُـحــتــل، تــقــوم عــلــى الــتــنــازلت، 
يت�شلَّح  ول  اأعـــزل،  الفل�شطيني  طرفها  لأن 
بــاملـَـقــاومــة لــتــكــون لــه درعــــاً وحــ�ــشــنــاً وعــونــاً 
اأن احلل هو بتحرير فل�شطني  وقــوة.. يرى 
املـُـحــتــل  لأن  الــبــحــر،  اإىل  الــنــهــر  مـــن  كــلــهــا 
النهر  مــن  كلها  فل�شطني  يريد  ال�شهيوين 
مادياً  �شعبها  اإبـــادة  على  ويعمل  البحر،  اإىل 
امل�شروع  ذلــك  على  الــرد  يكون  ول  ومعنوياً، 
له،  بال�شت�شالم  ال�شهيوين    - العن�شري 
وجعله  »يــهــوديــة«،  دولــة  فل�شطني  وت�شليمه 
ح�شب  واطــمــئــنــان،  بــاأمــان  خمططاته  ينفذ 
مرحليات ي�شعها ويفر�شها هو وحلفاوؤه على 
ومنها  وال�شبل،  الو�شائل  بكل  فل�شطينيني، 
متزيقهم وعزلهم عن بيتهم العربي.. وعلى 
اأمة يدفعها العدو وحلفاوؤه الغربيون لرتى 
 - فل�شطينياً  نــزاعــاً  بو�شفها  الق�شية  اإىل 
»اإ�شرائيلياً«، ولي�شت �شراعاً عربياً �شهيونياً، 

ذلك  تفعل  و»اإ�شرائيل«  �شمناً!!..  ويهودياً 
حتت �شتار املُفاو�شات، وادعاء العمل من اأجل 
ت�شري  كلها  الأمـــور  حقائق  بينما  »الــ�ــشــالم«، 
د،  ويــهــوِّ ي�شتوطن،  العن�شري  الــعــدو  اأن  اإىل 
وبامتالك  ال�شاملة،  بــالــقــوة  وجـــوده  ويــعــزز 
وال�شرتاتيجية  النووية  الأ�شلحة  اأنــواع  كل 
والتقليدية.. وهذا يعني بو�شوح اأنه يوؤ�ش�س 
للعدوان وا�شتمرار الحتالل، واأنه ل تعاي�س 
ول �ــشــالم مـــع كــيــان عــنــ�ــشــري حمــتــل هــذه 

�شفاته واأهدافه واأ�شاليبه وو�شائله.
َّـام اأحمد ال�شكعة يف مدينة نابل�س  ولد بـ�شـ
يف  والتحق  مدار�شها،  يف  ودر�ـــس   1930 �شنة 
ميار�س  وبــداأ  الإنــقــاذ«،  »جي�س  بـ   1948 �شنة 
�شارك  اإذ  مبكر،  وقــت  يف  ال�شيا�شي  ن�شاطه 
يف اخلم�شـيـنيات يف الن�شالت الوطنية التي 
�شهدها الأردن �شد »حلف بغـداد«، ومن اأجل 
املــعــاهــدة  واإلـــغـــاء   ، تــعــريــب اجلــيــ�ــس الأردين 
�شه  عـرَّ الذي  الأمر  الربيطانية،   - الأردنية 
للمالحقة ، وا�شطره اإىل اللجوء اإىل �شوريا، 
الوحدة  �شبيل  القومي يف  تابع ن�شاله  حيث 

العربية، وخ�شو�شاً بني م�شر و�شوريا.
العربية  انهيار جتربة اجلمهورية  وبعد 
�شـجـن  يف  اعـتـقـل   ،1961 اأيــلــول  يف  املتحدة 
اإىل  وعــاد  اإىل م�شر،  اأُبعـد  ثم  بدم�شق،  املـَّزة 
قــرار  بــعــد   -  1965 �شنة  يف  نابل�س  مدينته 
الــراحــل  املــلــك  اأ�ـــشـــدره  الــــذي  الــعــام  العـفـو 
والقوميني  الوطنيني  املنا�شلني  عن  ح�شني 

وال�شيوعـيـني..
ــران 1967 واحــتــالل  ــزيـــ ــرب حـــ بـــــعـــــد حـــ
ال�شفة الغربية، وا�شل ب�شام ال�شكعة ن�شاله 
يـنـ�شط يف  �شد الحتالل الإ�شرائيلي، واأخذ 
تعبئة جماهري مدينته �شد م�شاريع اإ�شرائيل 
رت  َــرَّ قــــــ وعــنــدمــا  وال�شتيطانية.  القـمـعـية 
املن�شوية  الــوطــنــيــة،  وال�شخ�شيات  الــقــوى 
يف  الفل�شطينية  الوطنية  »اجلبهة  اإطــار  يف 
 ،1973 اآب  يف  ت�شّكلت  التي  املحتلة«  الأر�ـــس 
واأكــــــدت الــتــفــافــهــا حــــول مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
لل�شعب  الــوحــيــد  الــ�ــشــرعــي  املــمــثــل  بو�شفها 
يف  البلدية  النتخابات  خو�س  الفل�شطيني، 
قائمة  ال�شكعة  ب�شام  ت�شدر   ،1976 ني�شان 
َّـق،  حقـ الــذي  نابل�س،  مدينة  بلدية  جمل�س 
ومعه معظم املجال�س البلدية يف مدن ال�شفة 

الغربية، فوزاً كبرياً يف تلك النتخابات.

ْكَعة.. َرجٌل وَق�صيَّة ام ال�صَّ ل ب�صَّ املُنا�صِ
حسان علي
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املــ�ــشــري  الــرئــيــ�ــس  »مـــبـــادرة«  عــلــى  ورداً 
اأنــــور الــ�ــشــادات، الــتــي اأ�ــشــفــرت عــن التو�شل 
م�شروع  وطــرح  ديفيد،  كامب  اتفاقيتي  اإىل 
الوطنية  »اجلــبــهــة  �شّكلـت  الـــذاتـــي،  احلــكــم 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة« يف املــنــاطــق املــحــتــلــة »جلــنــة 
اجلماهري  تعبئة  بغية  الــوطــنــي«،  التوجيه 
وتــنــظــيــم تــ�ــشــديــهــا لــالحــتــالل ومــ�ــشــاريــعــه، 
اأع�شاء  اأبــرز  من  واحـــداً  ال�شكعة  ب�شام  وكــان 
الحتالل  �شلطات  قــررت  التي  اللجنة  هــذه 
رئي�شي  بــاإبــعــاد  قــــراراً  فــاأ�ــشــدرت  ت�شفـيتها، 
القوا�شمي  فهد  وحــلــحــول،  اخلليل  بلديتي 
وحممد ملحم، والقا�شي ال�شرعـي يف مدينة 
الأر�ــس  خــارج  اإىل  التـمـيـمي،  رجــب  اخلليل 

املحتلة...
 ،1979 الثاين  ت�شرين   8 اتخذت، يف  كما 
نابل�س  بــلــديــة  رئــيــ�ــس  بــاإبـــــعــاد  يق�شي  قــــراراً 
اأمام  �شّرح  اأنــه  بذريعة  وذلــك  ال�شكعة،  ب�شام 
يف  الإ�ــشــرائــيــلــي  اجلي�س  عمليات  ِّق«  ُـنـَ�شـ »مـ
املــنــاطــق املــحــتــلــة اجلـــــرال داين مــــات، بـــاأن 
خالل  �شقـطوا  الــذيــن  ال�شحايا  م�شوؤولية 
العملية الـفـدائية التي قادتها ال�شهيدة »دلل 
الفل�شطيني تقع على  ال�شاحل  املغربي« على 

عاتق »اإ�شرائيل«.
ــلــطــات  ومتــــهــــيــــداً لإبــــــعــــــاده قــــامــــت �ــش
الحتالل باعتقال ب�شام ال�شكعة، الأمر الذي 
اأعلن  اإذ  وا�شعة،  �شعبية  احتجاج  فّجر حركة 
اإ�شراب عام يف مدينة نابل�س وعدد من املدن 
الفل�شطينية، وعـقـد يف 12 من ال�شهر نف�شه، 
املجال�س  لروؤ�شاء  اجتماع  اهلل  رام  مدينة  يف 
البلدية يف ال�شفة الغربية، قـراأ كرمي خلف 
رئي�س بلدية رام اهلل خالله برقية موقعة من 
اإىل وزير »الـدفـاع  21 رئي�س بلدية وموجهة 
الإ�شرائيلي« تعلن عزم روؤ�شاء البلديات ، على 
ال�شتقالة يف اليوم التايل يف حال اإبعاد ب�شام 

ال�شكعة.
كما اأعلنت القوى وال�شخ�شيات الوطنية 
يف قطاع غزة ت�شامنها معه، ونظمت حملة 
ا�ــشــتــنــكــار عــاملــيــة لــقــرار الإبـــعـــاد. وهـــذا كله، 
املحامية  بذلتها  الــتــي  اجلــهــود  عــن  فــ�ــشــاًل 
�شلطات  دفــع  لنغر«،  الإ�شرائيلية »فيلي�شيا 
الحتالل اإىل اإلغاء قرار الإبعاد واإىل الإفراج 
على  قليلة  اأ�شهر  �شوى  مت�سمِ  مل  لكن  عنه. 
ن�شاطه  ممــار�ــشــة  اإىل  ال�شكعة  بــ�ــشــام  ــودة  عـــ

الوطني على راأ�س بلدية نابل�س، حتى قامت 
حزيران   2 يف  اإرهابية،  �شهيونية  جمموعة 
1980، مبحاولة اغتياله، هو ورفـيـقـيه كرمي 
واإبــراهــيــم   ، اهلل  رام  بــلــديــة  رئــيــ�ــس   ، خــلــف 
بزرع  وذلــك  الــبــرية،  بلدية  رئي�س   ، الطويل 
اثنتان  انفجرت  �شياراتهم،  نا�شفة يف  عبوات 
ال�شكعة  ب�شام  �شاَقي  برت  اإىل  اأدى  ما  منهما 
و�ـــشـــاق كــــرمي خـــلـــف، بــيــنــمــا جنـــا اإبـــراهـــيـــم 
�شعوده  قبل  العبوة  اكت�شاف  لــدى  الطويل 

اإىل �شيارته.
ـــداحـــة اإ�ـــشـــابـــتـــه  وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن فــــ
خم�شة  بــعــد  ال�شكعة  بــ�ــشــام  عـــاد  اجلــ�ــشــديــة، 
اإىل  وبريطانيا  الأردن  يف  العالج  من  اأ�شهر 
وال�شخ�شيات  القوى  مع  ليوا�شل،  مدينته 
الــوطــنــيــة الــفـــــلـــــ�ــشـــــطــيـــــنـــــيـــــة، الــنــ�ــشــال �شد 
الحتالل، هذا الن�شال الذي جنح يف اإف�شال 
امل�شروع الإ�شرائيلي الرامي اإىل خلق قـيادات 
الع�شكري  احلــكــم  مــع  متواطئة  فل�شطينية 
التحرير  منظمة  مــن  وبديلة  الإ�ــشــرائــيــلــي، 
الــقــرى«،  »روابــــط  خــالل  مــن  الفل�شطينية، 
احلكم  حتويل  م�شروع  اإفــ�ــشــال  يف  جنــح  كما 

الع�شكري لالحتالل اإىل  »اإدارة مدنية«.
حمـــــطــة،  نـــ�ـــشـــرت   ،2017 اآب   26 يف 
CNN  الأمـريكـيـة  حواراً مع ب�شام ال�شكعة، 

فيه  قال  اأو�شلو«،  »اتفاق  بحزم  عار�س  الذي 
الوطني  امل�شروع  ب�شاأن  �ــشــوؤال  عن  رده  لــدى 
الفل�شطيني اأن »امل�شروع الوطني الفل�شطيني 
والنقـ�شام،  التفكك  نتيجة  للهزات  تعر�س 
التحرير  منظمة  تغييب  اأو  غــيــاب  ونتيجة 

الفل�شطينية.
اأحــيــت  الــتــي  املــنــظــمــة هـــي  اأن  نــنــكــر  »ل 

هو  والــــذي  الفل�شطيني  الــوطــنــي  املــ�ــشــروع 
نعيد  اأن  املحتلة. وعلينا  الأرا�ــشــي  اأكــرب من 
التفكري يف الوحدة الوطنية ، التي يجب اأن 
تقرتن باإعادة تفعـيل املنظمة وتعزيز دورها. 
واأي دعوة للوحدة يف غياب منظمة التحرير 

يبقى ناق�شا وغري موؤثر«.
اتخذ ال�شكعة مواقف م�شتقلة ومعار�شة 
ل�شيا�شة الرئي�س الراحل يا�شر عرفات، الذي 
مل ينجح يف تطويعه، وعـار�س بـ�شـدة  اتفاق 
الـــــذي كلفـه  ، وبـــقـــي عــلــى مــبــدئــه  اأو�ـــشـــلـــو 
اأعـوام  الت�شحيات، وبقي خلم�شة  الكثري من 
حما�شراً يف بيته، وجنود الحتالل يطوقون 
بيته ومينعون زواره من التوا�شل معه، عدا 
عن امل�شايقات التي كانت تواجهه من اجلنود 
هــو واأفـــــراد اأ�ــشــرتــه، وبــقــي �ــشــامــداً مــقــاومــاً 
ي�شعف  مل  �شعبه...  وحق  حقه،  عن  مدافعاً 

اأو يتنازل اأو ي�شاوم.
اأو  كان قليل الكالم، فهو مل يكن ثرثاراً 
املواقف  عند  لكنه،  �شيا�شياً.  زجــاًل  اأو  قــّواًل 
لنقد  يت�شدى  حينما  �شيما  ول  احلــا�ــشــمــة، 
الف�شاد اأو غياب القانون اأو التهاون ال�شيا�شي، 

كان عايل ال�شوت حقاً.
فـل�شطني  فـقـدت  ال�شكعة،  ب�شام  برحيل 
الــنــ�ــشــال  رمــــوز  واأ�شجع   اأنـــبـــل  مـــن  واحــــــداً 
الــــوطــــنــــي الــفــلــ�ــشــطــيــنــي �ـــشـــد الحــــتــــالل 

الإ�شرائيلي.
وحيوية،  بنبل  املكافحني،  اأعز  اأحد  مات 
�ــشــامــتــاً حــيــال اأوجـــــاع الــلــحــظــات الأخــــرية. 
�شتظل اآثاره، �شراجاً ُي�شعل �شوءاً اأبدياً، بينه 
وبني وطنه، ل ُتطفئه دموع الغيم، ول اأنواء 

البحر.
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نــتــوقــف عند  الــ�ــشــيــاق  هــــذا  ويف 
مـــواقـــف ووقـــائـــع �شجلت  اأربـــعـــة 
ــهــر اجلـــــــاري وكــلــهــا  خـــــالل الــ�ــش
امل�شهد  لرت�شم  تتكامل  ونظمت  جمعت  اإذا 
اجلديد الذي نتحدث عن املتغرّي فيه، ففي 
اإيـــــران كــانــت مــ�ــشــاألــة حـــرب الــنــاقــالت التي 
اأمــريكــا،  على  النت�شار  اإيـــران  فيها  �شجلت 
ويف �ــشــوريــة كــانــت بـــدايـــات مــعــركــة حتــريــر 
حرب  خطة  �شورية  فيها  ك�شرت  التي  اإدلــب 
اليمن  ويف  احلــرب،  اأمــد  لإطالة  ال�شتنزاف 
كانت الوقائع امليدانية والت�شظي يف مع�شكر 
الــــعــــدوان يــنــبــئ بــــــاأّن اإعــــــالن نــ�ــشــر الــيــمــن 
وهزمية التحالف ال�شعودي بات اأمراً و�شيكاً، 
اأما يف لبنان فقد كانت القنبلة التي اأطلقها 
فيها عن  اأعلن  والتي  ن�شراهلل  ال�شيد ح�شن 
اإقامة نظام دفاعي اإبداعي متطور يف جنوب 
لبنان مينع »اإ�شرائيل« من حتقيق اأّي اجناز 

ع�شكري فيه اأّي حرب قد ت�شّنها على لبنان.
التي  النفط  ناقالت  حرب  مع  والبداية 
ت�شّدد  ان  اأرادت  عــنــدمــا  اأمـــريكـــا  افتتحتها 
حــ�ــشــارهــا لإيـــــــران عـــرب احلـــــّد مـــن حتــرك 
الناقلة  واأوعــزت باحتجاز  النفطية  ناقالتها 
الإيرانية »غري�س 1«، ونفذت بريطانيا الأمر 
الناقلة  اّن  بذريعة  طــارق  جبل  حكومة  عرب 
على  املفرو�شة  الأوروبــيــة  العقوبات  تخرق 
بــــاأّن »غــريــ�ــس 1« متوجهة  �ــشــوريــة، واّدعـــــت 
يـــرّبر احــتــجــازهــا. واعتقدت  �ــشــوريــة مــا  اىل 
الــواقــع  بــالأمــر  اإيــــران �شت�شّلم  بــــاأّن  اأمــريكــا 
وتن�شى اأمر ناقلتها، لكن اإيران �شفهت الظن 
النكلو�شك�شوين، وبادرت اىل مواجهة مركبة 
واأمــنــيــة،  وعــ�ــشــكــريــة  ودبــلــومــا�ــشــيــة  �شيا�شية 
هو  اإمنــا  �شفينتها  احتجاز  اأّن  خاللها  اأكــدت 
القرارات  ينتهك  م�شروع  غري  قر�شنة  عمل 
الـــدولـــيـــة، وبـــــــادرت اىل الــتــطــبــيــق احلـــريف 

اخلليج  يف  البحري  للنقل  الــدويل  للقانون 
اأتاح لها احتجاز باخرة بريطانية خرقت  ما 

قواعد الأمن البحري.
مل تقلح كّل املحاولت الغربية واملحاولت 
حلف  باإن�شاء  والتهويل  اإيـــران  على  ل�شغط 
بحري لالأمن يف اخلليج والتهديد باللجوء 
الباخرة  ا�شتعادة  للقوة كّل ذلك مل يفلح يف 
الــربيــطــانــيــة مـــن الــقــبــ�ــشــة الإيـــرانـــيـــة، ما 
للتن�شل  املطاف  نهاية  يف  بريطانيا  ا�شطر 
مـــن مــ�ــشــوؤولــيــتــهــا عـــن احــتــجــاز »غــريــ�ــس 1« 
وح�شر الأمر يف قرارات حكومة جبل طارق 
الباخرة  اإطــالق  بــادر الق�شاء فيها اىل  التي 
الــ�ــشــغــوط  اىل  يــ�ــشــغــي  ان  دون  الإيـــرانـــيـــة 
والــطــلــبــات الأمــريكــيــة مبــ�ــشــادرة الــبــاخــرة، 
فــكــان رفـــع احلــجــز عــن الــبــاخــرة الإيــرانــيــة 
الــكــربى  ال�شفعة  مبــثــابــة  حمولتها  بــكــامــل 
تــكــّررت  واأمـــريكـــا مــعــاً، �شفعة  لــربيــطــانــيــة 
على اخلّد الأمريكي مع رف�س حكومة جبل 
طارق ال�شتجابة للطلب الأمريكي مب�شادرة 
الـــبـــاخـــرة، الـــتـــي اأطـــلـــقـــت وبــقــيــت الــبــاخــرة 
الربيطانية على ر�شيف اإيراين تنتظر قرار 
اإيـــران  و�شجلت  ب�شاأنها،  الإيــــراين  الق�شاء 
دبلوما�شية  �شنعته  مــركــبــاً  انــتــ�ــشــاراً  بــذلــك 

حاذقة وقوة ع�شكرية رادعة قادرة.
ويف �ـــشـــوريـــة اأطـــلـــق اجلــيــ�ــس الــ�ــشــوري 
مقت�شيات  مــن  الإرهــابــيــني  تن�شل  على  رداً 
وعلى  اإدلـــب،  يف  الت�شعيد  خف�س  منظومة 
اإمعان تركيا باملناورات الحتيالية وانقالبها 
على خمرجات ا�شتانة 13 و�شوت�شي واجتاهها 
مــع اأمــريكــا لإقــامــة مــا تّدعيه مــن »منطقة 
اآمنة« يف �شمايل �شرقي �شورية، اأطلقت عملية 

جبهة املقاومة تتو�صع ... واإجنازاتها ترتاكم
العميد د. امين محمد حطيط

مع احتفالت الذكرى ال� 13 لالنت�سار ال�سرتاتيجي الذي حققته املقاومة يف جنوب لبنان على 
العدو ال�سهيوين يف العام 2006، تكثفت الإجنازات التي حتققت واملواقف التي اأطلقت من قبل مكّونات 
حمور املقاومة بحيث اأّن قراءة علمية وا�سرتاتيجية معّمقة لها تقود اإىل القول باأّن هناك متغرّيًا 
ال�سرتاتيجية  اخلطط  وعلى  الدولية  العالقات  على  اإيقاعه  يفر�ص  بات  جديدًا  ودوليًا  اإقليميًا 
اإعادة تركيب للعالقات واملحاور  اأن يحدث  اأو يتحّدث عنها يف الإقليم، متغرّي من �ساأنه  التي تر�سم 

واجلبهات مبا ل يتنا�سب مع اأهداف وخطط مع�سكر العدوان على املنطقة بقيادة اأمريكية.
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حتــريــر الــريــف الـــواقـــع �ــشــمــن مــثــلــث حلب 
اإدلــب  لتحرير  ليكون متــهــيــداً  اإدلــــب،  حــمــاة 
الت�شكيالت  حققت  وقـــد  كــلــهــا.  ومنطقتها 
امليدانية العاملة يف الريف اجلنوبي ال�شرقي 
لإدلــــب والــريــف الــ�ــشــمــايل حلــمــاة، اإجنــــازات 
ميدانية هامة قادت القوى اىل خان �شيخون 
املدينة ذات الأهمية والرمزية ال�شرتاتيجية 
بليغة  خ�شائر  بامل�شلحني  واأنزلت  وامليدانية، 
بــالــعــديــد والـــعـــتـــاد واأجــهــ�ــشــت خــطــة حــرب 
والرتكي  الأمريكي  �شاءها  التي  ال�شتنزاف 
ل�ــشــتــنــزاف قـــوى اجلــيــ�ــس الــ�ــشــوري ودفــعــه 
حترير  مهمة  ا�شتكمال  مــن  ومنعه  للتاآكل 

اإدلب وبعدها �شرقي الفرات.
اّن الإجنازات التي حققها اجلي�س العربي 
ال�شوري يف �شرقي اإدلب و�شمايل حماة تعترب 
ذات اأهمية بالغة التاأثري على م�شار العمليات 
اإدلــب  حترير  م�شاألة  بــاأّن  وتنبئ  امل�شتقبلية 
و�شعت على نار حامية، واّن مناورات مع�شكر 
العدوان على �شورية لن تفلح يف منع اجلي�س 
من ا�شتكمال مهمة التحرير، ولن تنجح يف 
م�شروعها  لتمرير  اإ�شافياً  وقتاً  تركيا  منح 
ال�شتعماري الحتاليل يف �شورية. وغنّي عن 
البيان القول باأّن حترير اإدلب �شي�شقط تبعاً 
له كّل امل�شاريع التي تعّد بيد اأجنبية ملنطقة 
الــفــرات، واّن هــذه الإجنـــــازات وّجهت  �ــشــرق 
ر�شائل هامة ملن يعنيه الأمر يف تلك املنطقة 
للحوار  للعودة  ال�شبل  تلّم�س  على  حمله  ما 
تطمئن  ان  لها  التي  ال�شورية  احلكومة  مع 

الع�شكرية  الإجنــــازات  نتيجة  امل�شتقبل  اىل 
التي تتحقق.

ويف الــيــمــن وجـــهـــت الـــلـــجـــان الــ�ــشــعــبــيــة 
بالطائرات  نوعية  �شربة  اليمني  واجلي�س 
النفطي  �شيبة  حقل  ا�شتهدفت  التي  امل�شرّية 
الذي ت�شفه الغارديان الربيطانية باأنه اأقرب 
نظراً  نفط  حقل  اىل  منه  ذهــب  منجم  اىل 
حملت  وقد  املتمّيزة،  وخ�شو�شيته  لطبيعته 
ال�شرتاتيجية  الر�شائل  مــن  ال�شربة  هــذه 
والــعــمــالنــيــة مــا يــوؤكــد بــــاّن الــيــمــن م�شتمّر 
ب�شكل  الــدفــاعــيــة  مــعــركــتــه  الرتـــقـــاء يف  يف 
ت�شاعدي يف مقابل الوهن والتفكك والتنافر 
الذي ينخر يف ج�شم حتالف العدوان، تنافر 
انــفــجــر �ــشــراعــاً يـــن الــ�ــشــعــوديــة والإمــــــارات 
البيانات  كــّل  تنفع يف معاجلته  عــدن، مل  يف 
الـــ�ـــشـــوداء الـــتـــي اأ�ــــشــــدرت ومل حتــجــبــه كــّل 
الب�شمات ال�شفراء التي ارت�شمت ا�شطناعياً 
على وجـــوه »الخــــوة الأعـــــداء«. هــذا الــواقــع 
معطوفاً على الر�شائل الثالث التي حملتها 
واقت�شادها  لل�شعودية  املــ�ــشــرّية  الــطــائــرات 
و�شناعتها  ولأمـــريكـــا  واأمــنــهــا  ولــــالإمــــارات 
بــات عرب  الــذي  اليمن  بــاأّن  الع�شكرية، يثبت 
مكّوناً  امل�شلحة  الدفاعية  ال�شيا�شة  مكوناته 
اأ�شا�شياً من مكونات املقاومة يف وجه امل�شروع 
ال�شتعماري الحتاليل، يثبت باأّن هذا اليمن 
اإجنــــازات  بــهــا  يح�شد النــتــ�ــشــارات لــرياكــم 
املــقــاومــة مــن جهة ولــيــوؤكــد وب�شورة  حمــور 
اّن هزمية العدوان على اليمن باتت  قطعية 

اأمراً حم�شوماً ل يناق�س فيه عاقل.
واأخـــــرياً نــعــود اىل لــبــنــان ونــتــوقــف عند 
الإعـــــــالن الــ�ــشــاعــق الـــــذي اأطـــلـــقـــه الــ�ــشــيــد 
بـــات للبنان  ــاأنــه  ب حــ�ــشــن نــ�ــشــر اهلل والـــقـــول 
اإبـــداعـــي ميكنه ان يــحــّول كــّل  نــظــام دفــاعــي 
للمقاومة  ن�شر  مربع  اىل  اجلنوب  يف  بقعة 
»اإ�شرائيل«. وقد جاء هذا الإعالن  لـ  و�شحق 
يعرف  الــذي  للعدو  ال�شدمة  مبثابة  ليكون 
الدفاعي  بالنظام  ال�شيد  يق�شد  مــاذا  جيداً 
واأقــلــه انــه يــعــرف اّن هــذا الــنــظــام ي�شمل يف 
فاعلة  و�شيطرة  قــيــادة  منظومة  ي�شمل  مــا 
ناري  وعن�شر  يقظة  مبكر  اإنـــذار  ومنظومة 
مـــوؤثـــر وقــــــدرات قــتــالــيــة فــاعــلــة فــاتــكــة مع 
القواعد  بني  متبادل  واإ�شناد  �شبك ومتا�شك 
واملراكز معطوفاً على نظام ا�شتعمال وتهيئة 

الأر�س وتر�شينها دفاعياً مبا يوؤّمن التمركز 
طريان  خماطر  عن  بعيداً  الآمــن  والنتقال 

العدو.
ومن �شاأن هذا النظام كما يوقن لعدوان 
يجعل اجلنوب منطقة مغلقة بوجه العدو يف 
الذين  جلــنــوده  مقربة  ويجعله  اأوىل  �شيغة 
تـــوّعـــدهـــم الــ�ــشــيــد بــالــقــتــل والـــتـــدمـــري حتت 
كما  التلفزة،  �شا�شات  الكامريا وعلى  عد�شات 
من �شاأنه ان يزلزل معنويات العدو وين�شفها 
بقيام  اأنف�شهم  الإ�شرائيليني  مقولة  ويــوؤكــد 
بــني  مـــتـــبـــادل  وردع  ا�ـــشـــرتاتـــيـــجـــي  تــــــــوزان 
وب�شكل  العدو  يفقد  ما  واملقاومة  »اإ�شرائيل« 
�شبه نهائي القدرة على قرار احلرب ويجعل 
وال�شتقرار  بــالأمــن  بالتنّعم  م�شتمراً  لبنان 

الذي تذّوقه منذ العام 2006.
موقعه  يف  �شنعها  التي  الإجنــــازات  هــذه 
بدعم  املقاومة  كّل مكّون من مكونات حمور 
واإ�ــشــنــاد مــن الآخــريــن، ل ميكن ان تبقى يف 
بل  �شنعها،  مــن  يــد  يف  حم�شورة  تداعياتها 
تــقــراأ وتــفــهــم عــلــى اأ�ــشــا�ــس اّن املــحــور حتــّول 
باتت  الــتــي  املــقــاومــة«  »جبهة  هــي  جبهة  اىل 
ت�شمل مكونات م�شلحة ر�شمية وغري ر�شمية 
واليمن  واإيــــران  والــعــراق  و�ــشــوريــة  لبنان  يف 
وفــلــ�ــشــطــني، وتـــوؤيـــدهـــم �ــشــعــوب يف تــونــ�ــس 
واجلـــزائـــر والــبــحــريــن و�ــشــرائــح مــن �شعوب 

عربية واإ�شالمية اأخرى.
مقاومة  كــان  مــا  اإّن  لنقول  هــذا  نعر�س 
حمــلــيــة وطــنــيــة، حتــــّول اىل حمـــور مــقــاومــة 
اإقليمية حم�شورة، واليوم يتحّول اىل جبهة 
مقاومة وا�شعة تتعّدى دولة او وطناً حمّدداً 
مع  الأو�ــشــط  الــ�ــشــرق  منطقة  كــامــل  لت�شمل 
بــعــ�ــس مــن اأجـــــزاء اأفــريــقــيــا، وهــــذه اجلبهة 
ملع�شكر  مــواجــهــتــهــا  يف  الإجنــــــــازات  حتــ�ــشــد 
ت�شمياته  تتعّدد  الــذي  الحتاليل  ال�شتعمار 
�شرق  »اإقامة  عند  وتتقاطع  اأهدافه  وتتوحد 
اأو�شط جديد اأمريكي« بينما جند اّن اجلبهة 
الــتــي �شكلت يف الــبــدء عــوائــق اأمــــام املــ�ــشــروع 
هذا، توؤ�ّش�س اليوم لإقامة �شرق اأو�شط لأهله 
بات  اأو�شط  �شرق  نف�شه،  �شيد  القرار  م�شتقّل 
متحدة  متحالفة  متنا�شقة  جبهة  حماية  يف 
منه  ع�شو  �شكا  اذا  الــواحــد  كاجل�شم  تــبــدو 
تداعى باقي الأع�شاء اإىل ال�شهر والعناية به.

2019/8/22
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انـــه  نـــ�ـــشـــر اهلل  الـــ�ـــشـــيـــد  وقـــــــال 
بــفــ�ــشــل املـــجـــاهـــديـــن حتــقــقــت 
املــعــادلت  تثبيت  يف  الجنـــــازات 
الرادعة للعدو معربا عن �شكره للمرا�شلني 
امليدانيني الذين عر�شوا حياتهم للمخاطر 
ولــكــل املــحــلــلــني الـــذيـــن قـــدمـــوا �ــشــروحــات 

وافية.
امل�شوؤولني يف  ال�شيد ن�شراهلل  �شكر  كما 
الحـــداث  واكــبــوا  الــذيــن  اللبنانية  الــدولــة 
اللبناين  اجلي�س  وكــذلــك  الــعــنــاء  وحتــمــلــوا 
املرابط على احلدود و»�شعبنا الذي عرب عن 

فرحه باجناز املقاومة«.
وا�ــــــشــــــاف: كـــمـــا اتــــوجــــه لــلــمــقــاومــني 
واملــجــاهــديــن قــــادة وافـــــــرادا بــالــ�ــشــكــر على 

ح�شورهم على مدار ال�شاعة.

اخلى  الــعــدو  ان  ن�شراهلل  ال�شيد  وتــابــع 
مـــواقـــعـــه وثـــكـــنـــاتـــه عـــلـــى احلـــــــدود ا�ــشــافــة 
اىل انــــعــــدام احلـــركـــة يف مــنــاطــق بــعــمــق 7 
كيلومرتات وانا قلت للعدو »ان�شّبوا« لكنهم 

هربوا واخلوا ال�شاحة بالكامل.
وا�شاف ان ما ح�شل منذ يوم اخلطاب 
قلنا  و  للعدو  وردعـــا  كــان عقابا  الـــرد  حــول 
انــنــا �ــشــرد مــن لبنان وعــلــى طــول احلــدود 
وهذا نقطة قوة للمقاومة موؤكدا ان امل�شرّية 
الوىل �شقطت ومل حتقق مهمتها والثانية 

اي�شا ف�شلت يف حتقيق الهداف.
على  بقي  اللبناين  اجلي�س  ان  و�ــشــرح 
حيث  موجودين  كانوا  واملقاومون  احلــدود 
التي  ا�شرائيل  ان  مــوؤكــدا  يــكــونــوا  ان  يجب 
اقوى  �شاحبة  نف�شها  تقدم  ومــازالــت  كانت 

ال�صيد ن�صراهلل:
لي�صت هناك خطوط حمراء يف الدفاع عن لبنان

جــيــ�ــس اثــبــتــت لــلــعــامل انــهــا اوهــــن مــن بيت 
العنكبوت.

فقط  لي�س  اهلل:  ن�شر  ال�شيد  وا�ــشــاف 
التهديدات  مــن  يتزحزح  مل  مــن  اهلل  حــزب 
اللبنانيني  امل�شوؤولني  كــل  بــل  ال�شرائيلية 
انها اجنــزت  العملية  اأهــم مــا يف  ان  مــوؤكــدا 
ونـــفـــذت واجـــريـــت رغــــم عــمــلــيــة الــرتهــيــب 

الوا�شعة.
تـــعـــمـــدت اطــــالق  املـــقـــاومـــة  وتــــابــــع ان 
العملية يف و�شح النهار ولي�س يف الليل رغم 
الفر�س املتوفرة يف هذا الوقت مو�شحا ان 
خط  اكـــرب  ان  المــ�ــس  عملية  يف  ح�شل  مــا 
احمر يف الكيان ال�شرائيلي ك�شرته املقاومة 
كانت  العملية  على  ا�شرائيل  فعل  ردود  وان 

دفاعية ول�شتيعاب ال�شربة.
و�ــشــرح امـــني عـــام حـــزب اهلل لــبــنــان ان 
بـــدايـــة مــرحــلــة  ايـــلـــول 2019 هـــو  تـــاريـــخ 1 
جــديــدة مــن الــو�ــشــع عند احلـــدود حلماية 
لبنان لي�س هناك  الدفاع عن  لبنان وان يف 

خطوط حمراء.
يــ�ــشــرب  ان  اراد  الــــعــــدو  ان  ــــاف  وا�ــــش
معادلة  بتثبيت  ت�شبب  لكنه  الــردع  معادلة 
الــــردع وعــلــى ال�ــشــرائــيــلــيــني ان يــعــرفــوا ان 
كل ما يجري هو من حماقة نتنياهو الذي 

�شيحاكم بتهمة الف�شاد.
وا�شار ال�شيد ن�شراهلل اىل ان احلري�س 
عــلــى ا�ــشــتــقــرار لــبــنــان واملــنــطــقــة يــجــب ان 
يــتــكــلــم مـــع ال�ــشــرائــيــلــيــني ويـــقـــول لــهــم ان 
زمــــن الــ�ــشــمــاح انــتــهــى مــ�ــشــيــفــا انــــه �شمن 
امل�شريات  �شنواجه  اجلديدة  العمل  م�شاحة 

ال�شرائيلية يف �شماء لبنان.
يــوم اخلطاب  منذ  مــا ح�شل  ان  وتــابــع 
حول الرد كان عقابا وردعا للعدو وان ردود 
دفاعية  كــانــت  العملية  على  ا�شرائيل  فعل 

ول�شتيعاب ال�شربة.
الإثنني 2019/9/2 

يف كلمة األقاها م�ساء يوم الثنني 2019/9/2 يف املجل�ص العا�سورائي املركزي يف جممع �سيد 
ال�سهداء يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت قال امني عام حزب اهلل لبنان ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل 
اأن تاريخ 1 ايلول 2019 هو بداية مرحلة جديدة من الو�سع عند احلدود حلماية لبنان واأن 

يف الدفاع عن لبنان لي�ست هناك خطوط حمراء. 
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الع�سكرية  امل��خ��اب��رات  رئي�ص 
»الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة« اجل�����رال 
 2013 ع��ام  يف  ي��ادل��ني  عامو�ص 
راأى  القومي  الأم���ن  اأب��ح��اث  معهد  وم��دي��ر 
من   2019 اأي��ل��ول  اأي��ام  اأول  يف  ج��رى  ما  اأن 
عن  نتجت  ال��ت��ي  الت�سعيدية  امل�ساعفات 
منطقة  ا�ستهدفت  التي  ال�سهيونية  الغارة 
امل�سريتني فوق  الطائرتني  قرب دم�سق وعن 
معه  حمل  ل��ب��ريوت  اجلنوبية  ال�ساحية 
احتمالت ل بد على القيادة »ال�سرائيلية« 

من و�سع ح�ساباتها لها.

الحتمال الأول:
عــــــدم الـــ�ـــشـــيـــطـــرة عـــلـــى الــتــ�ــشــعــيــد يف 
ال�شتباك بني حزب اهلل واجلي�س الإ�شرائيلي 
اإىل  للتحول  اأخطاره  وتزايد  كثافته  وات�شاع 
الآن  حتى  يحدث  مل  ما  وهــو  �شامل،  �شدام 
لأن الطرفني رمبا ل م�شلحة لهما يف هذا 

الوقت بالو�شول اإىل درجة كهذه.

الحتمال الثاين:
زيــــــادة الـــتـــوتـــر بـــني الــــوليــــات املــتــحــدة 
يف  حــدث  مــا  لأن   « »الإ�شرائيلية  واحلكومة 
يــولــد وجهتني  اأن  املــا�ــشــي ميــكــن  الأ�ــشــبــوع 
للتوتر، فقد يرى الرئي�س الأمريكي دونالد 
 « العمليات  هــذه  اأن  اأوىل  وجهة  من  ترامب 
م�شاعيه  ق�شد  عن  �شتعرقل   « الإ�شرائيلية 
الــتــي ظــهــرت بـــاجتـــاه فــتــح مــفــاو�ــشــات بني 
وا�ــشــنــطــن وطـــهـــران لــتــهــدئــة وحــــل الأزمــــة 
احلــــادة مــع اإيـــــران، والـــوجـــه الآخــــر للتوتر 
باأن  تقبل  ل  اأمريكية  ح�شابات  عن  �شينجم 
لأنها  الــعــراق  على  غـــارات   « »اإ�شرائيل  ت�شن 
تخلق جدول عمل جديداً للحكومة العراقية 

مع اأمريكا ل تف�شل وا�شنطن وجوده.
الــثــالــث  اأن الحـــتـــمـــال  يـــادلـــني  ـــــرى  وي
املفرت�س بعد تطورات الغارات »الإ�شرائيلية« 
هذه  تـــوؤدي  اأن  هــو   2019 اآب  �شهر  نهاية  يف 
طهران  دم�شق  حمــور،  ت�شجيع  اإىل  الــغــارات 
اللبنانية  الــ�ــشــاحــة  اخــتــيــار  عــلــى  اهلل،  حـــزب 
لــلــتــ�ــشــعــيــد �ــشــد »اإ�ـــشـــرائـــيـــل« فـــيـــزداد تــوتــر 

الـــعـــالقـــات الأمـــريكـــيـــة يف املــنــطــقــة ويــــزداد 
الــتــوتــر الــرو�ــشــي مــن الأطـــــراف الأمــريكــيــة 
قدرات  بتعزيز  مو�شكو  فتقوم  »الإ�شرائيلية« 
وت�شدر  بغاراتها  »اإ�شرائيل«  ت�شتهدفهم  من 
الــطــائــرات  �شد  جــوي  دفـــاع  منظومات  لهم 
وال�شواريخ من اأحدث الأنواع وهذه العوامل 
�شيا�شة  تخفي�س  على  »اإ�ــشــرائــيــل«  �شتجرب 
�شن  �شيا�شة  اأي  احلـــروب«  »املــعــارك بني  �شن 
اإتـــاحـــة الفر�شة  الـــغـــارات حتــت �ــشــعــار عـــدم 
وحــزب  ل�شورية  الع�شكرية  الــقــدرات  لــزيــادة 
اهلل ومــنــع اإيـــران عــن تــقــدمي اأ�ــشــكــال الدعم 
الع�شكري التكنولوجي وال�شاروخي ل�شورية.

الغارات  �شن  �شيا�شة  اأن  يادلني  يعرتف 
بني فرتة واأخرى مل حتقق غايتها الع�شكرية 
حتى  ت�شتخدم  وهي  ال�شورية  الأرا�شي  فوق 
الآن لأغرا�س �شيا�شية وهذا ما يفر�س على 
الإ�شرتاتيجية  لهذه  تقييم  اإعـــادة  نتنياهو 
اأما النتيجة التي  وتكتيكها املتبع حتى الآن، 
يف  ال�شتباك  تــطــورات  مــن  نتنياهو  حققها 
ذكــر موقع  اجلــــاري، فقد  اأيــلــول  مــن  الأول 
فعله  مـــا  اأن  اأمـــ�ـــس  »الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــي«  »واّل« 
نــتــنــيــاهــو �ــشــد �ــشــوريــة ولــبــنــان يف الأ�ــشــبــوع 
ي�شو�س جدول عمل  اهلل  ن�شر  املا�شي »جعل 
بل  اأخــرى«،  تلو  الإ�شرائيلي مرحلة  اجلي�س 
املقاومة متكن  اإن حمور  القول  املنا�شب  من 
خــالل الأ�ــشــبــوع املا�شي كله مبــا يف ذلــك ما 
جـــرى يف الأول مــن اأيــلــول 2019مــــن اإعـــادة 
امل�شتوطنني ولي�س اجلي�س وحده اإىل ذكريات 
اخلوف والهروب والفزع التي انتابتهم اأثناء 
�ــشــقــوط �ــشــواريــخ املــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة على 

عــدوان  اأثــنــاء  يوماً   34 خــالل  م�شتوطناتهم 
متوز 2006، فقد لحظ امل�شتوطنون اأن ذلك 
ت�شوراتهم  على  نف�شه  وفر�س  عاد  الكابو�س 
ملا ميكن اأن يحدث لهم هذه املرة من جبهة 

املقاومة يف ال�شمال.
هــذا  بــعــودة  ت�شبب  مــن  اأن  يــعــنــي  وهــــذا 
الــكــيــان  اإلــيــهــم هـــو رئــيــ�ــس وزراء  الــكــابــو�ــس 
الآن  يعد  الذي  نتنياهو  بنيامني  ال�شهيوين 
اإلــيــه  نف�شه كــمــن جتــنــب تــ�ــشــعــيــداً مل يــ�ــشــع 
ما  نتائج  اأن  حــني  على  نتائجه  مــن  حت�شباً 
اأيـــلـــول اجلــــاري حملت  الأول مــن  حـــدث يف 
»الإ�شرائيليون«  له  تعر�س  مما  �شوراً  معها 

يف متوز 2006 على يد املقاومة.
التي  هي  النت�شارات  اأف�شل  كانت  واإذا 
�ــشــامــل بني  تــتــحــقــق دون �ـــشـــدام عــ�ــشــكــري 
وحلفاءها  اللبنانية  املــقــاومــة  فـــاإن  طــرفــني 
حققوا نوعاً من هذا النت�شار حتى لو توقف 

ال�شتباك عند مرحلته الراهنة.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة »الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــيـــة« يــتــوقــع 
والأحـــزاب  بالنتخابات  املخت�شون  املحللون 
هذه  نتائج  اإحـــدى  تظهر  اأن  »الإ�ــشــرائــيــلــيــة« 
اجلولة من ال�شدام مع املقاومة يف �شناديق 
القرتاع عند اإجراء »النتخابات الإ�شرائيلية« 
اأ�ــشــبــوعــني،  بــعــد  اأيـــلـــول 2019  مــنــتــ�ــشــف  يف 
لدى  نتنياهو  وّلـــده  الــذي  والــهــروب  فالفزع 
عــدم  اإىل  منهم  ن�شبة  �شيدفع  امل�شتوطنني 
عّر�س  اأن  بعد  حكومة  كرئي�س  له  التجديد 
اأي  يحقق  اأن  دون  كــبــرية  لأخــطــار  حياتهم 
ال�شمال  اأو ع�شكري على جبهة  اأمني  مك�شب 
اجلنوب  جبهة  مع  ول  و�شورية  املقاومة  مع 
املــقــاومــة يف قــطــاع غـــزة، فمنذ ا�شتالمه  مــع 
قادة  اعرتف   2009 اآذار  لرئا�شة احلكومة يف 
و�شواريخ  اأ�شلحة  بــاأن  »الإ�شرائيلي«  اجلي�س 
الأ�ــشــعــاف،  بع�شرات  ازدادت  ال�شمال  جبهة 
ازدادت  غــزة  قطاع  جبهة  و�شواريخ  واأ�شلحة 
على  الأخطار  ذلك  نتيجة  وازدادت  باأ�شعاف 

م�شتقبل الكيان ال�شهيوين.
عن �سحيفة الوطن ال�سورية

2019-9-3

جبهة ال�صمال من انت�صار لآخر

�جلرن�ل عامو�س يادلني
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�شيخون  خـــان  عــن  الــكــتــابــة  لأن 
يف غــايــة الــتــعــقــيــد، كــمــا هـــي يف 
مل  املعركة  فــاإن  الب�شاطة،  غاية 
تاأخذ حقها من التغطية الإعالمية الوا�شعة 
والــ�ــشــامــلــة والــعــمــيــقــة واملـــتـــعـــّددة اجلــوانــب، 
عــلــى عــظــمــتــهــا وبــهــائــهــا ومــلــحــمــيــتــهــا. لقد 

كــــّررت مــعــارك الــ�ــشــمــال الــغــربــي مــن حــمــاة، 
اإدلــب، ما هو ماألوف  ال�شرقي من  واجلنوب 
�شّجلت  لكنها  بــالــتــاأكــيــد،  ومــتــوّقــع  ومنتظر 
اأعادت  املفاجاأة والإبهار، بل وال�شدمة! فقد 
اأجنزت  �شيناريو حترير مدينة حلب عندما 
�شفوف  واخــرتقــت  وا�شعة  التفافية  عملية 

و»دفـــاعـــات« اجلــيــو�ــس الإرهــابــيــة مــن القلب 
واملنت�شف لعزلها وتقطيع اأو�شالها وت�شتيت 
قواها وقطع اإمداداتها، ولكنها حافظت على 
اإيقاع  قوة على �شعيد  بكل  تطّور »مم�شوك« 
بني  التوازي  كان  بحيث  القتالية،  العمليات 
الأمني  وامل�شار  جهة،  مــن  العملياتي  امل�شار 
الــ�ــشــيــا�ــشــي مــن جــهــة اأخـــــرى، يــ�ــشــق طريقه 
على غاية من التناغم والتن�شيق وال�شال�شة، 
ويكاد ي�شري على حافة �شعرة متناهية الدقة.

كــــانــــت مــــعــــركــــة هـــجـــومـــيـــة وخـــاطـــفـــة 
بتحرير  مهماً  ا�شتحقاقاً  اأجنـــزت  و�شاعقة 
الإرهابيني  �شيطرة  ا�شرتاتيجية من  مدينة 
قيا�شية،  �شرعة  خــالل  والــدولــيــني  املحليني 
ولــكــنــهــا حـــــّررت اأيـــ�ـــشـــاً، وبـــالـــتـــوازي، اتــفــاق 
الأحادية  الأردوغانية  القراءات  �شوت�شي من 
اجلـــانـــب، ومـــن حمـــــاولت اأردوغـــــــان اللعب 

بنريان الورقة ال�شامنة.
هــنــاك اأيــ�ــشــاً لعبة حــافــة الــهــاويــة، التي 
اأميا براعة  برع بها اجلي�س العربي ال�شوري 
الــروؤيــة  مــن  غاية  على  بر�شالة  بعث  حينما 

خان �صيخون.. انت�صار »كامل« و»نظيف«
بسام هاشم



�لعدد رقم )2475( -  �أيلول - ت�صرين �لأول 2019م/ »�صفر - ربيع �أول« 1441 هـ

إلى األمام  35

وال�ــشــتــ�ــشــراف ال�ــشــرتاتــيــجــيــني، وا�ــشــتــطــاع 
مــن خاللها اإحــبــاط الــرهــانــات الأردوغــانــيــة 
تركي  �ــشــوري  ع�شكري  �ــشــدام  على  املجنونة 
بكل  ويــطــيــح  الأوراق  خــلــط  يــعــيــد  مــبــا�ــشــر 
الــتــفــاهــمــات الــتــي جـــرى التـــفـــاق عــلــيــهــا يف 
تركيا، مبوالتها ومعار�شتها،  اأ�شتانا، ويجر 
ال�شوفينية  مـــن  جـــديـــدة  مــوجــة  اأتـــــون  اإىل 
املدّمرة. لقد متّكنت الإدارة ال�شورية لل�شراع 
وثبتتها  الأردوغانية،  »الندفاعة«  جلم  من 
اأدنى  ُتثّبت وتتوّقف دون  اأن  حيث ينبغي لها 
الرتكية،  الــوحــدات  لتنقذ  اإ�شافية،  خطوة 
التي زج بها اأروغان اجلريح يف فورة اإحباطاته 
اجلديدة، من مواجهة معروفة النتائج �شلفاً، 
النــزلق  ال�شوري  العربي  اجلي�س  رف�س  اإذ 
اأن  الوا�شح  مــن  كــان  ع�شكرية  مواجهة  اإىل 
باإ�شعالها بينه وبني  النف�س  هناك من ميني 
ذلك  يف  مراهناً  جــارة،  لدولة  �شديق  جي�س 
الرتكية  امل�شلحة  الـــقـــوات  اأن  حقيقة  عــلــى 
متــر الــيــوم يف »املــطــهــر الأردوغــــــاين«، واأنــهــا 
تخ�شع لعمليات مالحقات وت�شفيات قا�شية 
لكنها لتزال متلك  واأنها �شحية،  وخطرية، 
اأخــرياً  متّكنها  �شوف  مناقبية  مــن  تبقى  مــا 
من طرح اأ�شئلة الولء والتبعية، والنتفا�س 

تتعّر�س  الــتــي  املنهجية  »الأخـــونـــة«  وجــه  يف 
لها.

بـــقـــدر مـــا كــــان الــتــكــتــيــك املـــّتـــبـــع لــطــرد 
ومن  ال�شمايل،  حماة  ريــف  مــن  الإرهــابــيــني 
خــــان �ــشــيــخــون وحمــيــطــهــا، و�ـــشـــمـــان اأمـــن 
وحلب  حماة  بني  الوا�شلة  الدولية  الطريق 
بحق  ويرقى  وخالقاً،  مبدعاً  تكتيكاً   ،)M5(
التخطيط  عبقرية  يف  در�ــشــاً  يــكــون  اأن  اإىل 
والــ�ــشــرف الــعــ�ــشــكــري، بــقــدر مــا بـــدا املــوقــف 
ــفــاً ول  ــيــاً ومــتــخــّل الأردوغــــــــــاين اأمــــيــــاً وقــبــل
يف  البدائية  »الفزعة«  ي�شبه  ويكاد  م�شوؤوًل، 
ولعل  حديثة.  جيو�س  بني  نظامية  مواجهة 
اأقل ما يقال بهذا ال�شدد: اإن الرئي�س القادم 
كاد  الــرتكــي  والتنمية  الــعــدالــة  �شفوف  مــن 
اأن ي�شع قواته يف واحــدة من فوهات جهنم 
- على  والــرو�ــس  ال�شوريون  يــتــدارك  اأن  قبل 
الأقل - اإنقاذ كرامة الع�شكرية الرتكية اأوًل، 
�ــشــراع جماين  البلدين مــن  واحلــفــاظ على 
يفرت�س اأن ل اأ�شا�س له يف الأجندة الوطنية 
حتماً  ينتهي  �شوف  �شراع  وهــو  منهما،  لكل 
وخــروج  ال�شيا�شية  الأردوغــانــيــة  انــتــهــاء  مــع 

الدكتاتور الإخواين من احللبة ال�شيا�شية.
�ــــشــــوف يــــجــــري احلـــــديـــــث كـــــثـــــرياً عــن 

الـــذي عرّب  و»الــنــظــيــف«  »الــكــامــل«  النت�شار 
ال�شوري  العربي  جي�شنا  بوا�شل  رجولة  عن 
ومــنــاقــبــيــتــه الــرفــيــعــة وقـــدرتـــه عــلــى ح�شم 
املعركة يف اأ�شعب الظروف واأ�شدها ح�شا�شية 
�شيخون  و�شوف متثل معركة خان  وتعقيداً، 
والهادئ  الــواثــق  لالنت�شار  كاأ�شطورة  دومــاً 
�شناعة  يجدد  اأنــه  يــدرك  الــذي  وال�شميمي 
احلــقــائــق الــتــاريــخــيــة متــامــاً كــمــا هــو جدير 
بالئتمان عليها.. وها نحن ن�شتظهر درو�شاً 
براثن  من  �شتتحّرر  �شورية  قدمية:  جديدة 
الإرهاب كاملة، وهي عائدة اإىل النقطة التي 
املوؤامرة القذرة بكل ت�شعباتها  انطلقت منها 
لــكــي تــعــيــد تــثــبــيــت الأولــــويــــات الــتــي �ــشــارت 
�ــشــيــا�ــشــاتــهــا طــــوال اخلم�شني  عــلــى �ــشــوئــهــا 
�ــشــنــة املـــا�ـــشـــيـــة.. فــمــا انــتــ�ــشــر هـــو الــثــوابــت 
ال�ــشــرتاتــيــجــيــة والأخــــالقــــيــــة احلــ�ــشــاريــة 
اأي�شاً،  ال�شورية  القيادة  نظر  وُبعد  ال�شورية، 
ال�شوريني،  اأن يعي�س على وعي  ومن يحاول 
لتفّوقهم الأخالقي واحل�شاري، ما عليه اإل 
اأن ي�شتمر بلعق اجلراح ويتجرع الإهانة تلو 
الإهانة.. هذا اإن بقي لديه �شيء من الكرامة 

ال�شخ�شية وال�شيا�شية!!.
2019/8/22                                 
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اأكـــــد قـــائـــد الــــثــــورة الإ�ــشــالمــيــة 
املعظم �شماحة اآية اهلل اخلامنئي 
خالل اإ�شتقباله �شباح )الأربعاء: 
واعــ�ــشــاء  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس   )21/8/2019
جمــلــ�ــس الــــــــــوزراء، عـــلـــى مـــ�ـــشـــوؤويل الـــبـــالد 
ب�شرورة اغتنام الفر�س املتاحة لهم يف �شياق 
خدمة ال�شعب والرتكيز على النتاج الوطني 
ودعا  الراهنة،  امل�شاكل  بو�شفه مفتاحا حلل 
اأع�شاء احلكومة اإىل تظافر اجلهود وتعزيز 
ـــثـــالث، واعــتــرب  الـــتـــعـــاون بـــني الــ�ــشــلــطــات ال
�ــشــمــاحــتــه »القــتــ�ــشــاد« و«الــثــقــافــة« بــاأنــهــمــا 

الولويتان ال�شا�شيتان للبالد.
على  العمل  �شرورة  على  �شماحته  واأكــد 
»حتـــــرر الـــبـــالد مـــن التـــكـــال عــلــى عـــائـــدات 
القطاعات  على  اخلا�س  و«الرتكيز  النفط« 
والزراعة  ال�شكن  مثل  القت�شادية  التنموية 
وال�شركات املعرفية« ودعم املنتجني بو�شفهم 
وتوجيه  القت�شادية«  احلــرب  يف  »امل�شحني 
القت�شادية  التنموية  والهـــداف  البو�شلة 
نحو العدالة وجتفيف جذور الفقر، كما دعا 
امل�شوؤولني  املعظم  ال�شالمية  الــثــورة  قــائــد 
بــالــ�ــشــوؤون  املعنية  الـــــوزارات واجلــهــات  لـــدى 

والت�شدي  الهتمام  من  مزيد  اىل  الثقافية 
بــجــديــة وحــكــمــة لــلــغــزو الــ�ــشــامــل مــن جانب 
الدينية  ال�ش�س  ي�شتهدف  والـــذي  العـــداء، 

والثورية والخالقية يف البالد.
وهـــنـــاأ �ــشــمــاحــة اآيـــــة اهلل اخلــامــنــئــي يف 
م�شتهل هذا اللقاء حلول عيد الغدير الأغر 
)عليهما  جعفر  بــن  مو�شى  الإمــــام  ومــيــالد 
ال�شالم(، واي�شا حلول ا�شبوع احلكومة، كما 
و»باهر«  »رجــائــي«  ال�شهيدين  ذكــرى  اأحيى 
ا�ــشــبــوع احلــكــومــة فــر�ــشــة للتذكري  وقـــــال: 
العام  مــدى  على  احلكومة  وجهود  بخدمات 
املا�شي، وهي من جهة مدعاة للتفاوؤل، وفيما 
اجلهادية«  »احلركة  اجلهود  هــذه  واكبت  اذا 
و»النية اللهية«، فاإنها ت�شكل م�شدرا كبريا 

للعطاء يف البالد.
واعترب �شماحته اأن من الربكات الأخرى 
احلكومة  اأع�شاء  »تقييم  احلكومة  لأ�شبوع 
لأدائـــهـــم الــ�ــشــنــوي ونـــقـــاط �ــشــعــفــه وقــوتــه« 
فرتة  تقدير  امل�شوؤولني  على  يجب  وا�شاف: 
اأجل  اإلهي من  م�شوؤوليتهم والتي هي لطف 
الآخــرة  مل�شهد  الــزاد  وتوفري  ال�شعب  خدمة 

ال�شعب للغاية.

املعظم،  ال�شالمية  الــثــورة  قائد  وحـــّذر 
الهام�شية  بالق�شايا  الن�شغال  احلكومة من 
وا�شفا  الرئي�شية،  الق�شايا  عــن  والبــتــعــاد 
راأ�ـــس  بانهما عــلــى  »القــتــ�ــشــاد« و»الــثــقــافــة« 
الولـــــويـــــات، مــوجــهــا املـــ�ـــشـــوؤولـــني بــ�ــشــرورة 
اللتفات اىل ال�شرائح الجتماعية ال�شعيفة 

واملتو�شطة وحل م�شاكلهم.
واو�شح �شماحته: ان النتاج الوطني هو 
موؤكدا  املع�شالت،  الرئي�س حلل هذه  املفتاح 
التو�شل اىل هذه احللول رغم  على �شرورة 

التحديات الراهنة.
ـــى �ــشــمــاحــتــه املــ�ــشــوؤولــني بــــ »عـــدم  واأو�ـــش
اخل�شية من العدو« وقال: انني اأ�شمع بع�س 
العدو  من  اخل�شية  عن  ينم  كالما  الحــيــان 
يف حني انه ل ينبغي اخل�شية منه لنه فعل 
الثورة  بداية  منذ  يفعله  ان  ا�شتطاع  ما  كل 

ال�شالمية ال انه مل يحقق اي جناح.
واوروبــــا  امــريكــا  ان  �شماحته:  وا�ــشــاف 
وحــتــى الحتـــــاد الــ�ــشــوفــيــتــي الــ�ــشــابــق قــامــوا 
اجلمهورية  �شد  بــه  القيام  ميكنهم  مــا  بكل 
الربــعــني عاما  اليــرانــيــة خــالل  ال�شالمية 
انهم مل يحققوا �شيئا، وبطبيعة  املا�شية ال 

قائد الثورة الإ�صلمية اليرانية
خلل لقائه رئي�س اجلمهورية واأع�صاء احلكومة:

العدو يعجز عن ارتكاب اأي حماقة
والعقود الربعة القادمة �صتكون اف�صل قطعًا
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ال  املتاعب  و�شببوا  الذى  احلال هم احلقوا 
ايــقــاف حــركــة وتقدم  مــن  يتمكنوا  انــهــم مل 

البالد.
اىل  اخلــامــنــئــي  اهلل  اآيـــة  �شماحة  واأ�ـــشـــار 
�شعار »تطوير النتاج« الذي اطلقه �شماحته 
عــلــى الــعــام اليــــراين اجلــديــد، مــو�ــشــحــاً اأن 
التحديات  �شوء  يف  مت  العنوان  هــذا  اختيار 
وتــ�ــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات املــرتــقــبــة مـــن جــانــب 
ملواجهة  و�شيلة  اف�شل  ان  واأ�ــشــاف:  العــداء 
هـــذه الــــعــــداءات تــكــمــن يف تــطــويــر النـــتـــاج، 
الباري تعاىل هناك جهود تبذل يف  وبف�شل 
ذات ال�شياق على خمتلف ال�شعد، مبا يوؤ�شر 
اذن  البالد،  ارجــاء  يف  الكامنة  الطاقات  اىل 
النــتــاج  يــ�ــشــعــوا  ان  املــ�ــشــوؤولــني  عــلــى  ينبغي 

املحلي على �شّلم اولوياتهم.
�شماحته اىل �شرورة  ا�شارة  ويف معر�س 
ت�شدير  على  القائم  القت�شاد  مــن  التحرر 
الــنــفــط، اأكـــد عــلــى �ــشــرورة تــعــزيــز �شناعات 
البالد  يف  النفطية  امل�شتقات  وانتاج  التكرير 
وقـــــال: كــمــا اأ�ـــشـــرت �ــشــابــقــا فــنــحــن قــــادرون 
ف�شال  ن�شنع  اأن  وامل�شنعني  العلماء  بف�شل 
عن منتجي الغاز والبنزين، منتجات نفطية 

اخرى اأعلى قيمة من النفط اخلام بكثري.
واكــــد قــائــد الـــثـــورة ال�ــشــالمــيــة املعظم 
عــلــى بــــذل اهــتــمــام خــا�ــس مـــن قــبــل رئــيــ�ــس 
الجهزة  و�شائر  النفط  ووزارة  اجلمهورية 
نفقات  م�شكلة  ان  وا�ــشــاف:  امل�شايف،  بان�شاء 
ان�شاء امل�شايف ميكن حلها بال�شيولة املوجودة 

يف البالد والدارة القوية.
ـــتـــاج اعــتــرب  وفــيــمــا يــتــعــلــق بــــازدهــــار الن
بانها  القت�شادية  القطاعات  بع�س  �شماحته 
اخــرى  قــطــعــات  وتفعيل  تن�شيط  قـــدرة  ذات 
ومنها ال�شكن والزراعة وال�شيارات والجهزة 

املنزلية والقت�شاد املعريف.
واكـــــد �ــشــمــاحــتــه �ــــشــــرورة تــغــيــري روؤيــــة 
احلـــكـــومـــة واملــــ�ــــشــــوؤولــــني والجـــــهـــــزة جتـــاه 
اعــوام  مقاتلي  مع  املنتجني  وقــارن  املنتجني 
الـــدفـــاع املــقــد�ــس مــ�ــشــرحــاً ان املــنــتــجــني هم 
امل�شحون يف احلرب القت�شادية �شد العداء 

حيث ينبغي النظر اليهم بهذه الروؤية.
التحرك  مــن  نوعا  اأن  �شماحته  واعــتــرب 
تـــبـــلـــور خـــــالل الــــعــــام اجلـــــــاري يف جمــــالت 
ــــاج الــ�ــشــنــاعــي والـــــزراعـــــي والـــطـــاقـــة  ــــت الن

امرا  املنزلية  والجــهــزة  والبرتوكيمياويات 
التحرك  هذا  تعزيز  �شرورة  موؤكدا  مباركا، 
بــ�ــشــورة كــامــلــة وا�ـــشـــاف: ان هـــذه احلقيقة 
تــ�ــشــري اىل ان مــن يــتــحــدثــون عــن الــطــريــق 

املغلق يف البالد خمطئون متاما.
»الــثــقــافــة«  ق�شية  اىل  �شماحته  وا�ـــشـــار 
اإننا نواجه يف  وقــال:  للبالد  كاولوية اخرى 
وا�شعة  �شاملة وجبهة  الثقافة هجمة  ق�شية 
يتوجب على جميع  لــذا  الجــانــب،  مــن قبل 
بذل  الثقافية  بالق�شايا  املعنيني  امل�شوؤولني 
اهــتــمــام جــــاد يف هــــذا املـــجـــال وا�ــــشــــاف: ان 
على  التغلب  بــان  �شراحة  يقولون  العـــداء 
اجلــمــهــوريــة ال�ــشــالمــيــة اليــرانــيــة و�ــشــيــادة 
ول  الع�شكرية  بــاحلــرب  ميــكــن  ل  ال�ـــشـــالم، 
احلظر القت�شادي وامنا ينبغي التو�شل اىل 
والتاأثري  الثقايف  التغلغل  عرب  الهدف  هــذا 

على الذهان والعقول وحتريك الأهواء.
املنظمة  املـــوؤامـــرات  اىل  �شماحته  واأ�ــشــار 
�شرورة  على  واأكد  والقيم  للثقافة  املناه�شة 
الــعــمــل مــن اأجــــل احلـــــوؤول دون تــاأثــري هــذه 
الثقافية  النتاجات  على  املنظمة  الجـــراءات 
مــثــل الـــفـــن والــ�ــشــيــنــمــا والـــكـــتـــاب واملـــ�ـــشـــرح، 
الجــواء  بغلق  نوؤمن  ل  اننا  �شماحته:  وتابع 
ال�شمحالل  نعار�س  بل  البالد  الثقافية يف 

الثقايف ب�شدة.
وا�شاف �شماحته يف هذا املجال: اننا الن 
يف ظروف حيث ت�شتخدم اجلبهة املقابلة لنا 
واجهزة ال�شتكبار جميع امكانياتها الثقافية 
لذا  ال�شالمية،  اجلمهورية  ل�شرب  والفنية 
هــذه  اأمــــام  جــديــا  التخطيط  علينا  يــتــوجــب 

اجلبهة.
عن  �شماحته  اأعــــرب  حــديــثــه  خــتــام  ويف 
حزنه على و�شع امل�شلمني يف منطقة ك�شمري 
وا�شاف: تربطنا عالقات جيدة مع احلكومة 
تتبع  ان  هــو  مــنــهــا  املــتــوقــع  ان  اإل  الــهــنــديــة 
النبيل  ك�شمري  �شعب  جتــاه  من�شفة  �شيا�شة 
الــتــعــامــل مـــع مــ�ــشــلــمــي هــذه  واأن ل يــجــري 

املنطقة مبنطق القوة.
املعظم  ال�شالمية  الــثــورة  قائد  واعترب 
الو�ــــــشــــــاع الــــراهــــنــــة يف مــنــطــقــة كــ�ــشــمــري 
واخلـــالفـــات بــني الــهــنــد وبــاكــ�ــشــتــان يف هــذا 
بريطانيا  لجــــــراءات  نتيجة  بــانــهــا  الــوقــت 
اخلــبــيــثــة حـــني خــروجــهــا مـــن �ــشــبــه الـــقـــارة 

الــهــنــديــة وقــــــال: ان الــربيــطــانــيــني تــركــوا 
املنطقة تعمدا من اجل  هذا اجلــرح يف هذه 

ا�شتمرار ال�شراع يف ك�شمري.
وقــبــيــل كــلــمــة قــائــد الـــثـــورة الإ�ــشــالمــيــة 
ال�شيد ح�شن روحــاين  اللقاء  حتــّدث يف هــذا 
التقلبات  اإىل  اأ�شار  حيث  اجلمهورية  رئي�س 
يف اأ�شواق ال�شلع والعمالت الجنبية يف العام 
املــا�ــشــي، وقــــال: عــلــى الــرغــم مــن املــحــاولت 
وا�شترياد  ت�شدير  ملنع  ال�شاملة  الأمــريكــيــة 
ال�شلع، متكنا من حتقيق التوازن وال�شتقرار 

يف ال�شوق.
ونوه رئي�س اجلمهورية ب�شرب ومقاومة 
الــ�ــشــعــب اليــــــراين يف مــواجــهــة الــ�ــشــغــوط، 
ُتعَرف  الــعــاملــي،  امل�شتوى  على  الــيــوم،  وقـــال: 
الناحية  ومــن  العهود،  ناق�شة  بانها  امريكا 
الــقــانــونــيــة، فــانــه لــلــمــرة الأوىل متــت ادانـــة 
القانونية  املحافل  يف  منا�شبتني  يف  امريكا 
الــدولــيــة. وو�ــشــف ال�شيد روحـــاين اجـــراءات 
احلـــظـــر المـــريكـــيـــة بـــانـــهـــا عـــمـــل ارهــــابــــي، 
مــ�ــشــيــفــا: الـــيـــوم، متــار�ــس امــريكــا الرهــــاب 
اليــــراين مبا  ال�شعب  كــل  �شد  القــتــ�ــشــادي 

فيهم الأطفال والن�شاء والرجال.
وتطرق رئي�س اجلمهورية اىل اخلطوات 
ايــــران يف تقلي�س  املــتــبــادلــة الــتــي اتــخــذتــهــا 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا يف التــــفــــاق الــــنــــووي، وقــــال: 
الــ�ــشــحــيــح يف تقلي�س  املــ�ــشــار  اخـــرتنـــا  لــقــد 
اللتزامات، واأكدنا على اأن �شربنا له حدود 
كامل  ب�شكل  اللــتــزامــات  قــبــول  ميكننا  ول 
يف مــقــابــل عــــدم تــنــفــيــذ الــــــدول الوروبــــيــــة 

التزاماتهم.
اإذا جنحت  اإنه  الرئي�س روحاين  واو�شح 
فباإمكانها   ،1+4 جمــمــوعــة  مــع  املــفــاو�ــشــات 
فــ�ــشــلــت  اذا  مـــ�ـــشـــيـــفـــا:  الــــــظــــــروف،  تـــغـــيـــري 
املفاو�شات، ف�شنوا�شل طريقنا. وتابع رئي�س 
اجلمهورية: القوى الدولية تدرك اأنه اإذا مت 
فر�س حظر نفطي �شامل وت�شفري �شادرات 
ان تتمتع  فـــال ميــكــن  الـــنـــفـــط،  مـــن  اإيـــــــران 
املمرات املائية الدولية بالأمن ال�شابق، لذلك 
الــ�ــشــغــط الأحــــــادي �شد  اأن يــكــون  ل ميــكــن 
ايران ل�شاحلها ول ي�شمن اأمنها يف املنطقة 

والعامل.
نقال عن موقع االمام الخامنئي
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الذي  ال�شديد  احل�شار  كل  رغــم 
غريه  على  يفر�شه  ان  ي�شتطيع 
مـــن يــرتبــع عــلــى عــر�ــس الــقــوة، 
اكــر قــدرة على ت�شويه احلقائق  انــه  ورغــم 
وعلى تلميع �شورة نظامه وت�شويه املناف�شني 
لنا  تــقــول  تبقى  احلــقــائــق  بع�س  ان  اإل  لـــه، 

اأ�شياء كثرية.
 يف عــيــد مــيــالد كــا�ــشــرتو الــــ 93، الــذي 
�شادف يوم 13 اآب، ميكننا ان نت�شاءل اإن كان 

ال�شعب الكوبي �شعيداً با�شرتاكيته ام ل؟
اجلديد  للد�شتور  الت�شويت  اعطى  لقد 
قــبــل �ــشــتــة ا�ــشــهــر اجلـــــواب الــ�ــشــايف لــذلــك. 
»بناء  عبارة  رفــع  مقرتح  ال�شعب  رف�س  فقد 
ال�شابق،  الــد�ــشــتــور  مــن  ال�شيوعي«  املجتمع 
والت�شويت  امل�شاركة  ومتــت  اعــادتــهــا،  فتمت 
فقد  كــبــري،  ب�شكل  بــاملــوافــقــة  الــد�ــشــتــور  على 
بعمر  هــم  الــذيــن  الكوبيني  مــن  �ــشــارك %84 
الت�شويت، و�شوت هوؤلء بن�شبة 87% ل�شالح 

الد�شتور!
بامللكية  يقر  اجلديد  الد�شتور  ان  ورغــم 
انه  اإل  الأجنبي  ال�شتثمار  وقبول  اخلا�شة 
للدولة  كــامــل  ا�ــشــراف  بــذلــك حتــت  احتفظ 
ال�ــشــرتاكــيــة. وقـــد حــــاول العــــالم املــدفــوع 
ال�شوق  اقت�شاد  تبنت  قــد  كوبا  بــان  الإيــحــاء 
)اأي القت�شاد الراأ�شمايل احلر الذي ترتك 
حركة  بحرية،  ليقرر  ال�شوق  احلكومة  فيه 
التي  الإعالمية  الو�شائل  ومــن  القت�شاد(. 
تــبــنــت ذلــــك »الـــ�ـــشـــرق الأو�ــــشــــط« و »ار تــي« 
الــرو�ــشــيــة. لــكــن مــراجــعــة الــنــ�ــس تك�شف ان 
ذلك لي�س �شحيحا على الإطالق، وانها من 

اأكاذيب الدعاية.
ـــتـــمـــرار  اأ�ـــــــشـــــــرار الــــكــــوبــــيــــن عــــلــــى ا�ـــش
ا�شرتاكيتهم يعني انهم ل ي�شدقون، رغم كل 
التي بذلت لإقناعهم  الإعالم  اأموال وجهود 
وحتى  قـــرن  ن�شف  مــن  اكـــر  مــنــذ  بالعك�س 

الـــيـــوم، ان ال�ــشــرتاكــيــة �ــشــبــب فــقــرهــم، بل 
احل�شار الأمريكي على بالدهم.

كيف اقتنع الكوبيون بال�سرتاكية
وبقوا م�سرين عليها؟

 لي�س هـــنـــاك مـــا هـــو اكــــر اقـــنـــاعـــاً من 
احلقائق على الأر�س. واحلقيقة اأن الإجنازات 
الكبرية التي حققتها كوبا، جعلت منها مثال 
يــ�ــشــتــخــدمــه ال�ــشــرتاكــيــون لــيــربهــنــوا على 
�شالمة القت�شاد املارك�شي وتفوقه يف خدمة 
 املجتمع. فكتب يف احدى اللوحات الإعالنية: 

»عــنــدمــا تــكــون احــــدى دول الـــعـــامل الــثــالــث 
اليوم وقد  نف�شك  قبل خم�شني عاماً، وجتد 
الــتــ�ــشــرد والأمـــيـــة واجلـــــوع وخف�شت  ازلــــت 
تعليميا  نظاما  ومتتلك   %99 بن�شبة  الفقر 
�ـــشـــلـــبـــاً، واأحــــــــد افـــ�ـــشـــل اأنـــظـــمـــة الـــتـــامـــني 
اأبـــحـــاث  املـــقـــدمـــة يف  الــ�ــشــحــي، وتـــكـــون يف 
الــ�ــشــرطــان واحــــد اكـــرب الــداعــمــني اإنــ�ــشــانــيــا 
اأدنـــى من  ن�شبة اىل الــدخــل، ولــديــك ديـــون 

الــواحــد...  للفرد  بالن�شبة  غربية  دولــة  ايــة 
 ثــم يــقــولــون لــك ان الــ�ــشــيــوعــيــة ل تــعــمــل!!

تلك احلقائق تربهن خطاأهم ب�شكل ل جمال 
للنقا�س فيه!

هـــذه الإجنـــــــازات لــيــ�ــشــت يف الإعـــالنـــات 
فقط، فقد اكدت اليوني�شيف ان �شوء تغذية 

الأطفال يف كوبا يبلغ �شفر يف املئة!؟
الن�شب  فــاإن  اليوني�شيف،  لوثيقة  ووفًقا 
الــدول  الـــوزن يف  املــئــويــة لــالأطــفــال ناق�شي 
الــراأ�ــشــمــالــيــة الأفـــقـــر تــبــلــغ 28 يف املـــائـــة يف 
يف   17 و  الــكــربى  ال�شحراء  جنوب  اأفريقيا 
الــ�ــشــرق الأو�ـــشـــط و�ــشــمــال اأفــريــقــيــا و 15 يف 
�شرق اآ�شيا واملحيط الهادئ و�شبعة يف اأمريكا 
و�شمل  الكاريبي.  البحر  ومنطقة  الالتينية 
وال�شرقية،  الو�شطى  اأوروبــــا  حتى  اجلـــدول 
والبلدان  املئة،  يف  خم�شة  على  ح�شلت  التي 

النامية الأخرى 27 يف املئة.
الــدولــة  »هــي  كــوبــا:  اأن  التقرير  ويــوؤكــد 
ومنطقة  الــالتــيــنــيــة  اأمـــريـــكـــا  يف  الـــوحـــيـــدة 
الق�شاء  مــن  متكنت  الــتــي  الــكــاريــبــي  البحر 
وذكرت  لالأطفال«،  احلاد  التغذية  �شوء  على 
والــزراعــة  لــالأغــذيــة  املــتــحــدة  الأمم  منظمة 
)الــــفــــاو( بـــــاأن كـــوبـــا حــقــقــت اأكـــــرب تـــقـــدم يف 
التغذية  �شوء  مكافحة  يف  الالتينية  اأمريكا 
بــ�ــشــكــل عـــــام. فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يـــوجـــد يف 
يـــعـــانـــون من  �ــشــخــ�ــس  الـــعـــامل 852 مــلــيــون 
اأمريكا  يعي�شون يف  اجلــوع، 53 مليون منهم 
الالتينية، وميوت يف العامل اأكر من خم�شة 
مــاليــني طــفــل مــن اجلــــوع، ت�شمن الــدولــة 
�شكانها. لتغذية  اأ�شا�شية  طعام  �شلة   الكوبية 

هـــذا احلـــال دعـــا الــ�ــشــيــنــاتــور الأمــريــكــي تــوم 
هــــاركــــن الــــــذي يـــــراأ�ـــــس جلـــنـــة الـــ�ـــشـــحـــة يف 
الكونغر�س عام 2014، اإىل مالحظة اأن لدى 
اأطــفــال اقــل مــن امريكا  كــوبــا ن�شبة وفــيــات 

ومعدل عمر اأطول منها.
ف�شبقت  الــتــقــدم،  عــن  كــوبــا  تتوقف  ومل 
رقما  الأطفال حمققة  وفيات  ن�شبة  كندا يف 
قيا�شيا لها مبعدل 4،1 وفاة لكل 1000 ولدة!

واحلقيقة ان حتى ت�شاوي كوبا باأمريكا 
القت�شادي  بالو�شع  مقارنة  للعجب،  يكفي 
لــكــل منهما ومــعــدل الــدخــل الــقــومــي. وقــد 
اف�شل  كوبا  اأن   )2015( الكتاب  احــد  لحــظ 
وفــيــات  مقايي�س  املــتــحــدة يف  الـــوليـــات  مــن 

�صعب كا�صرتو �صعيد با�صرتاكيته
وال�صعب الأمريكي ينوء حتت راأ�صماليته

صائب خليل
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الأطــفــال وطــول العمر رغــم انها »مــن افقر 
امل�شتمر(  )ب�شبب احل�شار  العامل«  الدول يف 
اأطباء  ن�شبة  اعلى  امتالكها  اىل  ذلــك  وعــزا 
يف العامل، اإ�شافة اىل نظام التاأمني ال�شحي 
املـــجـــاين بــالــكــامــل وجلــمــيــع املـــواطـــنـــني بال 

ا�شتثناء.
الغريب ان ن�شبة عالية  لذلك لي�س من 
ب�شكل غــري مــ�ــشــبــوق مــن الأمـــريـــكـــان بـــداأت 
بــاإقــرار  املطالبة  نحو  وتتجه  احلقيقة  تعي 
النقي�س  عــلــى  الـــبـــالد،  ا�ــشــرتاكــي يف  نــظــام 
تــاريــخ طويل من  مــن املا�شي وبــالــرغــم مــن 
الــتــ�ــشــويــه والــ�ــشــيــطــنــة لــتــلــك الــكــلــمــة وكــل 
ا�شتفتاء  ففي  بــهــا.  النطق  على  يــتــجــراأ  مــن 
حديث للراأي الأمريكي ملوؤ�ش�شة »اك�شيو�س«، 
من   %40 ان  تــبــني  »الـــــكـــــارديـــــان«،  نــ�ــشــرتــه 
ال�شعب الأمريكي يريد ان يعي�س يف جمتمع 
 .%55 الن�شبة  بلغت  الن�شاء  وبــني  ا�شرتاكي! 
ان امريكا  يــدل على  التطور اخلطري  وهــذا 
التي  ال�شيطانية  ال�شورة  نف�شها  نف�شت عن 
ال�شيوعية  �شد  الإعــــالم  راأ�ــشــهــا  يف  ر�شخها 

لأكر من ن�شف قرن.
ورعب  بغ�شب  اليمينية  املواقع  ون�شرت 
عـــامـــاً من  و 40  بـــني 20  الــ�ــشــبــاب  نــ�ــشــبــة  ان 
جمتمع  يف  العي�س  يف  الراغبني  الأمــريــكــان 
ن�شبة  على  متفوقة   %44 بلغت  قد  ا�شرتاكي 
من يريد العي�س يف جمتمع راأ�شمايل )%42( 

- والباقي مل يحدد راأياً.

ما  لالأمريكان  الكلي  املجموع  ان  ورغــم 
مقابل   %56 بن�شبة  الراأ�شمالية  يف�شل  زال 
ن�شبة  ان  اإل  »يـــوكـــوف«،  اإحــ�ــشــاء  وفـــق   %37
مـــوؤيـــدي ال�ـــشـــرتاكـــيـــة تــــــزداد بــو�ــشــوح بني 
ال�شباب، حيث تكون 51% مقابل 45% ل�شالح 
عاماً،   29  -  18 بني  الأعــمــار  يف  ال�شرتاكية 
وهو موؤ�شر قوي اىل ان الجتاه �شيميل نحو 
هذه  ثلثي  ان  ويذكر  م�شتقبال.  ال�شرتاكية 
فقط  �شنوات   9 قبل  �شوتت  العمرية  الفئة 

)2010( ل�شالح الراأ�شمالية.
كبرياً  اهتماما  يبدون  املراهقني  وحتى 
انــقــ�ــشــمــوا اىل ن�شفني  بــال�ــشــرتاكــيــة حــيــث 

مت�شاويني بني العمار 14 - 17 عاماً. اإ�شافة 
الدميقراطيني  جمهور  قابل  ذلــك،  كــل  اىل 
يخربا  ان  حــاول  حني  بال�شفري  مر�شحيهم 

اجلمهور ان »ال�شرتاكية لي�شت احلل«!!
هـــذا يف الــوقــت الــــذي تــهــز فــيــه امــريكــا 
هذه الأيام اخبار انتحار رجل وامراأة م�شنني 
بــ�ــشــبــب عــــدم قــدرتــهــمــا عــلــى دفــــع تــكــالــيــف 
الزوج  ات�شل  املري�شة، حيث  للزوجة  العالج 
ثم  وا�ــشــبــابــه،  بــقــراره  ليخربهم  بال�شرطة 

اطلق النار على زوجته ونف�شه!
كان  واأن  يـــدرك،  بــداأ  الأمــريــكــي  ال�شعب 
عليه  يثقل  اأثريائه  ج�شع  ان  كثرياً،  متاأخراً 
�ــشــرقــاتــهــم مــن اخلـــــارج، وان  مبــا ل تغطيه 
حــيــاتــه �ـــشـــارت مـــهـــددة بــهــذا اجلــ�ــشــع الـــذي 
هــو نــتــاج طبيعي لــلــراأ�ــشــمــالــيــة، ولــيــ�ــس هــذا 
ي�شتطيع  فـــقـــرياً  بـــلـــداً  يـــــرون  حـــني  غــريــبــاً 
ال�شحي  والــتــاأمــني  املــجــاين  التعليم  تــاأمــني 
ا�شرتاكي، ول ي�شتطيع  املجاين لأبنائه لأنه 
راأ�شمايل!  لأنـــه  الــعــامل،  بلد يف  اغــنــى   ذلــك 
ما  بب�شالتها من  ال�شغرية  كوبا  لقد متكنت 
الكبري:  ال�شوفيتي  الحتـــاد  منه  يتمكن  مل 
العدو،  اأر�ــس  قلب  اإىل  الإعـــالم  نقل معركة 
بـــالأرقـــام و�ــشــهــادات  املثبتة  اإعــــالم احلــقــائــق 
املنظمات الدولية، بدل من اإعالم الأكاذيب! 
فاأي ال�شعوب �شيتمكن من الإ�شغاء اإىل اإعالم 
احلقائق رغم كل ال�شو�شاء التي حتيط به، 

لينقذ نف�شه قبل جفاف ثروات بالده؟
20 اآب 2019
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دراسات نظرية

مل تـــعـــد احلــــــرب احلـــديـــثـــة )الـــــبـــــاردة( 
عرب  القر�شنة  جــهــود  تكثيف  على  تقت�شر 
املــنــظــومــة اللـــكـــرتونـــيـــة، بــالــغــة الأهــمــيــة 
بتمدد  تــنــذر  بــل  الــطــرفــني،  لــدى  والتعقيد 
الأ�شلحة اإىل اأمناط مل تعهدها الب�شرية من 
احلوامات  اأو  الــروبــوت،  تقنية  بت�شخري  قبل 
الآلــــيــــة الــ�ــشــغــرية لــتــنــفــيــذ مـــهـــام مــتــعــددة 

وخطرية نيابة عن العن�شر الب�شري.
املــركــز يف عــدة حتاليل  تــنــاول  واأن  �شبق 
�شابقة »حرب الف�شاء« اجلارية بني العوا�شم 
الكربى عنوانها تقنية الأقمار ال�شطناعية 
اخلــيــال  اأفــــالم  اأدراج  حبي�شة  تــعــد  مل  الــتــي 
الــعــلــمــي، بــل اأقــــرب اإىل الــنــ�ــشــوج والإعـــــداد 
ترامب،  الرئي�س  اإعـــالن  اأعــقــاب  يف  �شيما  ل 
»قــوة  ت�شكيل  عــن  املــا�ــشــي،  الــعــام  منت�شف 
اأ�شلحة  ت�شكيلة  يف  م�شتقل  كــذراع  ف�شائية« 
الــهــدف هو  اأن  الأمــريكــيــة مو�شحاً  الــقــوات 
الف�شاء«  على  الأمــريكــيــة  الهيمنة  »�شمان 
اخلارجي. بعبارة اأخرى، تنوي وا�شنطن عرب 
الف�شاء متديد وتعزيز  املتخيلة يف  هيمنتها 
باأبعاد  الأر�شية  الكرة  على  اأي�شاً  �شيطرتها 
العلمي  مــردودهــا  �شرفة،  واأمنية  ع�شكرية 
اأفــ�ــشــل الأحـــــوال، مما  والنــ�ــشــاين مبهم يف 
حــدى بــعــدد مــن اأرفـــع العلماء الأمــريكــيــني 
ومــوارد  اأمـــواًل  وت�شتنزف  بالعبثية  و�شفها 

دون جدوى.
الأمريكية  لل�شغوط  فرن�شا  ا�شتجابت 
يف  مــاكــرون  مانويل  رئي�شها  بــاإعــالن  �شريعاً 
 13 البا�شتيل،  يــوم  الوطني  العيد  احتفالت 
متوز املا�شي، ».. اإن�شاء قوة ف�شائية فرن�شية 
الدفاع عن  »مهمتها  الع�شكرية  « لالأغرا�س 
الأقـــمـــار الإ�ــشــطــنــاعــيــة« الــفــرنــ�ــشــيــة؛ واكــبــه 
اإعالن وزيرة دفاعه فلوران�س باريل عن خطة 
بتقنية  ا�شطناعية  اأقمار   ..« بتطوير   البدء 
مــــزودة مبــدافــع  الــ�ــشــغــر(  )متناهية  الــنــانــو 
ليزر ور�شا�شات اآلية؛ ملهاجمة وتعطيل اأقمار 
جوية  قــاعــدة  مقرها  اأخــــرى؛«  اإ�شطناعية 
م�شتحدثة يف مدينة تولوز، كلفتها الأولوية 
كجزء  دولر(  مليون   778( يــور  مليون   700
من ميزانية اأ�شمل تبلغ 4.3 مليار يورو )4.8 

مليار دولر( مع نهاية عام 2025.
وقـــالـــت يف احــتــفــال عــقــدتــه يف قــاعــدة 
عــ�ــشــكــريــة مبــديــنــة لــيــون، 26 متـــوز املــا�ــشــي 
على  الع�شكريني  وخ�شومنا  حلفاونا  »يعكف 
عــ�ــشــكــرة الــفــ�ــشــاء اخلـــارجـــي. يــنــبــغــي علينا 

اتخاذ املبادرة، والإبقاء على اجلهوزية«.
يف مــ�ــشــاألــة »اجلــهــوزيــة الــقــتــالــيــة« اأفـــاد 
تقرير �شدر حديثاً عن �شالح اجلو الأمريكي، 
تاميز  ايــرفــور�ــس  ن�شخة  منه  اأجــــزاء  ن�شرت 
اللكرتونية، 26 متوز املا�شي، ت�شمن بيانات 

مقلقلة حلقيقة فعالية �شالح اجلو الأمريكي 
التي ».. ا�شتمرت يف النحدار منذ عام 2012« 
ولــــالآن »بــلــغ مــعــدل املــقــاتــالت الـــقـــادرة على 

الإقالع وتنفيذ مهامها اأقل من %70«.
من  طــائــرة   5،413 اأن  التقرير  واأو�ــشــح 
خمــتــلــف الأنــــــــواع واملــــهــــام الــقــتــالــيــة، وهــي 
»تــقــلــ�ــس  �ـــشـــالح اجلـــــو،  جمموع  طـــائـــرات   
م�شطرد..  ب�شكل  القتالية  جهوزيتها  معدل 
يــعــادل  ممـــا  2018؛  لـــعـــام   %69.97 لــيــ�ــشــل 
انخفا�شاً بن�شبة 8% عن معدلت عام 2012«.

ال�شني بدورها ردت على نزعة »الهيمنة 
الأمــريكــيــة« مــوؤكــدة اأن »الــنــظــام والــقــاعــدة 
الهيمنة  تــزايــد  يقو�شهما  الــــدويل  لــالأمــن 
و�ــشــيــا�ــشــة الــقــوة والنـــفـــراديـــة والــ�ــشــراعــات 
الإقــلــيــمــيــة املــ�ــشــتــمــرة واحلـــــــروب.. الــ�ــشــني 
والتو�شع  الهيمنة  بــاأن  را�شخاً  اإميــانــاً  توؤمن 
املــمــيــزة  الــ�ــشــمــة  بــالــفــ�ــشــل؛  عليهما  حمــكــوم 
الهيمنة  قط  تكن  مل  ال�شني  �شيادة  حلماية 
اأو التو�شع اأو ب�شط النفوذ«. �شمنتها بوثيقة 
ر�شمية اأطلقت عليها »الكتاب الأبي�س« ب�شاأن 
الع�شر  يف  الوطني  »للدفاع  ا�شرتاتيجيتها 

اجلديد«. )24 متوز 2019(.
يف �ــشــيــاق �ــشــبــاق الــتــ�ــشــلــح عــيــنــه، اأعـــرب 
ثقته  عــن  اجلــــاري(  اآب   2( تــرامــب  الرئي�س 
مع  جــديــد  نـــووي  لتــفــاق  وا�شنطن  بتو�شل 
تريد  املتحدة  الــوليــات   ..« وال�شني  رو�شيا 
�ــشــم الــ�ــشــني يف مــرحــلــة مـــا؛ ناق�شت الأمـــر 
ال�شني  مع  ناق�شته  كما  بوتني  الرئي�س  مع 

)وهي( متحم�شة جداً ملناق�شة هذه امل�شاألة«.
يف خلفية ت�شريحات الرئي�س الأمريكي 
يكمن توجه وا�شنطن للتوقيع على معاهدة 
احلـــد مـــن الأ�ــشــلــحــة الــنــوويــة مـــن »اجلــيــل 
»اجليل  اأمــا  وبكني.  مو�شكو  ت�شم  اجلــديــد« 
ن�شرة  اأو�شحته  فقد  الأ�شلحة  من  اجلديد« 
الع�شكرية،  بال�شوؤون  املخت�شة  وان،  ديفين�س 
تطوير  عــلــى  ي�شتند  بــاأنــه   ،2019 متـــوز   30
اأ�ــشــلــحــة مــ�ــشــادة جلــهــود »الــ�ــشــني ورو�ــشــيــا 
اللتان تهددان منظومة الأقمار الإ�شطناعية 
الأمــريكــيــة لــ�ــشــوؤون الــدفــاع والتــ�ــشــالت.. 
يف  تعمل  روبــوتــات  منظومة  با�شتحداثهما 
الف�شاء اخلارجي«. ويعود م�شطلح الروبوت 
عن  للتعبري   ،robota الت�شيكية،  اللغة  اإىل 
ال�شعبة  بالأعمال  القيام  اي  اجلبار  العمل 

وا�صنطن جتهز تقنية »الروبوت«
ل�صتخدامها يف حرب الف�صاء اجلارية

مركز الدرا�سات الأمريكية والعربية يف وا�سنطن -  4 اآب 2019

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

دخل الغاء التفاق النووي لالأ�سلحة النووية املتو�سطة، من اجليل القدمي، بني 
اآب اجلاري؛ ومن ثم ي�ستاأنف  مو�سكو ووا�سنطن، حيز التنفيذ ر�سميًا مطلع �سهر 
الطرفان �سباق ت�سلح نووي ي�سخر الف�ساء اخلارجي ك�ساحة �سدام مرتقبة وفق 
اإىل  ي�ستند  بخطاب  رو�سيا  قابلتها  العدوانية،  مب�سامينها  احلادة  الأمريكية  الت�سريحات 
الكيا�سة الديبلوما�سية لكنها ما�سية يف خططها لإدخال اأ�سلحة من مناذج جديدة يف الف�ساء 

اخلارجي، اأ�سلحة م�سادة لالأقمار الإ�سطناعية.
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دراسات نظرية

واخلطرية نيابة عن الب�شر.
عــــدد مــتــزايــد مـــن الـــقـــادة الــعــ�ــشــكــريــني 
وال�شيا�شيني الأمريكيني يعربون عن �شديد 
قــلــقــهــم مـــن متــكــن )روبـــــــوت ا�ــشــطــنــاعــي( 
ــــل حــــركــــة اأحــــــــد الأقـــــمـــــار  القـــــــــــرتاب و�ــــش
على  �شيوؤثر  عــدد منها، ممــا  اأو  الأمــريكــيــة، 
»مــ�ــشــاحــة الــتــحــذيــر الــزمــنــي.. حــتــى بب�شع 
على  �شتنعك�س طرداً  ثواين معدودة؛« والتي 

فاعلية اأجهزة الإنذار الأر�شية.
ــــــرز تــلــك الـــقـــيـــادات الأمـــريكـــيـــة  مـــن اأب
كــــان جــــون هـــايـــن، رئــيــ�ــس هــيــئــة الــقــيــادة 
ال�ــشــرتاتــيــجــيــة الأمـــريكـــيـــة الـــــذي و�ــشــف 
الــتــهــديــد املـــرئـــي »بـــالأقـــمـــار النــتــحــاريــة - 
ت�شخري  اأي  2019؛  نــيــ�ــشــان  كـــامـــيـــكـــازي،« 
لعــرتا�ــس  اللــكــرتونــيــة  القر�شنة  خا�شية 
الإ�شطناعية  الأقــمــار  بــني  الــبــيــانــات  تــدفــق 
انــدلع  الأر�ــشــيــة، خا�شة يف حــال  واملحطات 

حرب حقيقية ولو على نطاق حمدود.
التحذير ل ينفك من »هجمات القر�شنة 
اجلارية يف الزمن الراهن«. ي�شار اإىل تعر�س 
املحطة الأر�شية لوكالة الف�شاء الأمريكية، 
نا�شا، يف الرويج لعرتا�س ت�شبب يف تاأخري 
و�شول البيانات لنحو »12 دقيقة،« عام 2008، 
والـــتـــي كــانــت تــر�ــشــد الــنــ�ــشــاطــات الــرو�ــشــيــة 

وال�شينية يف الف�شاء اخلارجي.
ويف وقـــت لحـــق مـــن الـــعـــام ذاتــــه متكن 
»تــريا  الــر�ــشــد  بقمر  التحكم  مــن  قــرا�ــشــنــة 
وال�شيطرة  اأي�شا  نا�شا  لوكالة  التابع  اإيــرث« 

التامة عليه.
عــنــد هـــذا املــنــعــطــف يــ�ــشــار اإىل املــعــاهــدة 
)لعام  اخلارجي  بالف�شاء  اخلا�شة  الدولية 
1967( التي اأر�شت »بع�س« ال�شوابط حلركة 
الأهداف، مما  الإ�شطناعية متعددة  الأقمار 
مركبة  ا�شتهداف  مكان  من  ب�شعوبة  يجعل 
ب�شمات  تــرك  دون  �شبيهة  لأخـــرى  ف�شائية 
عــدائــيــا،«  »عــمــاًل  يعد  الـــذي  الأمـــر  هويتها، 

�شبيها باحلرب التقليدية.
اأن طــبــيــعــة الــقــوانــني الــفــيــزيــائــيــة  كــمــا 
الــ�ــشــابــطــة حلــركــة الأقـــمـــار الإ�ــشــطــنــاعــيــة 
وتثبني دورانها يف مدار معروف م�شبقا تعيق 
رد  والإفـــالت من  التنفيذ  املــنــاورة يف  حركة 
فعل اخل�شم، وهي بحاجة مل�شدر طاقة ذاتية 
هائل لتنفيذ املناورة وتعديل مدارها، ف�شاًل 

الــذي  املــطــلــوب  ال�شائل  الــوقــود  طبيعة  عــن 
يع�شر توفريه بانتظام يف الف�شاء اخلارجي.

بجامعة  والأ�ـــشـــتـــاذ  الأمـــريكـــي  اخلــبــري 
بــريكــلــي بـــوليـــة كــالــيــفــورنــيــا، دانـــيـــال درو، 
اأو�ـــشـــح الــ�ــشــق الــعــلــمــي والــعــمــلــيــاتــي لتلك 
)الروبوتات - الطائرات الأيونية( »املعادية« 
باأنها حوامات �شغرية �شامتة، ذاتية القيادة، 
)م�شدر  اأيونية  دفــع  حمركات  على  تعتمتد 
وتوليد  املوجبة(  الأيونات  لت�شريع  كهربائي 

قوة الدفع.
عام  عر�شه  مت  الأمريكية  النماذج  اأحــد 
 2 قــطــره  يتعدى  ل  ال�شغر،  متناهي   2017
اأي ما يقارب قطر قطعة معدنية من  �شم،« 
فئة ربع دولر«. )ن�شرة �شبكرتم  ال�شادرة عن 
الكهربائيني  للمهند�شني  الأمــريكــي  املعهد 

واللكرتونيني ، 5 �شباط 2019(
املــتــوفــرة  احلــالــيــة  الــنــمــاذج  اأن  وي�شيف 
طاقة  مبــ�ــشــدر  الـــروبـــوت  ارتــبــاط  ت�شتدعي 
العلمية  والتطورات  الأبحاث  لكن  متوا�شل، 
مما  اخلا�شية  تلك  يف  اأ�شا�شي  بتغيري  تعد 
�شيعطب الروبوتات قدرة اأ�شمل على التطبيق 

منها ال�شتك�شاف يف الف�شاء اخلارجي.
تـــتـــعـــاظـــم اأهـــمـــيـــة تــقــنــيــة الــــروبــــوتــــات 
الــفــ�ــشــائــيــة، لــيــ�ــس لــتــوا�ــشــع كــلــفــة انــتــاجــهــا 
وامل�شتقبلية،  الــراهــنــة  طاقاتها  مــع  مقارنة 
ذروة  مــن  للحد  العلمية  الــبــدائــل  كــاأحــد  بــل 

احلركة لالأقمار يف املدارات الأر�شية.
للدول  ال�شطناعية  الأقمار  عدد  ي�شل 
العاملية املختلفة نحو 5،000 قمر يدور حول 
ازديادها  املتوقع  الأر�ــس، ومن  كوكب  ف�شاء 
2025؛  عــام  حــلــول  مــع  ج�شم   40،000 لنحو 
املناف�شة  �ــشــبــاق  عــلــى  جــديــدة  دول  ودخــــول 
يف الــفــ�ــشــاء فــ�ــشــاًل عـــن انــ�ــشــمــام »الــقــطــاع 
اخلــا�ــس،« ل �شيما الأمــريكــي، الــذي يتوقع 
اأن يطلق وحــده ما ل يقل عن 12،000 قمر 

ا�شطناعي يف ال�شنوات اخلم�س املقبلة.
الدويل«  الفلك  الذي دفع »مركز  الأمــر 
لإطــــــالق �ــشــيــحــات الــتــحــذيــر نــهــايــة �شهر 
متـــوز املــا�ــشــي مــن حــــدوث »اأزمـــــة مــروريــة« 
لــتــلــك الأقـــمـــار بــعــد اإطـــــالق نــحــو 60 قــمــراً 
ال�شهر  مــن  الأخـــري  الأ�ــشــبــوع  يف  ا�شطناعياً 
املا�شي فح�شب، ف�شاًل عن النفايات والقطع 
املعدنية )اخلردة( ال�شابحة يف الف�شاء التي 

يقدر عددها بنحو ن�شف مليون قطعة.
وكـــــالـــــة الــــفــــ�ــــشــــاء الــــرو�ــــشــــيــــة، رو�ـــــس 
كو�شمو�س، اأعلنت عن قرب اأطالقها لروبوت 
ال�شهر   22 يف  اف-850  ،  بــوت  �شكي  رو�ــشــي، 
اجلاري، لاللتحاق مبحطة الف�شاء الدولية 
ا�شتك�شاف  ملهمات  تهيوؤه  لتجارب  واخ�شاعه 

الف�شاء اخلارجي.
املـــــركـــــز الأملــــــــــــاين »لأبـــــــحـــــــاث الــــذكــــاء 
يجري  برمين،  مدينة  مقره  الإ�شطناعي،« 
عــلــى روبـــوتـــات يف  جتــــارب لتقنيات حــديــثــة 
القيام  »لتهيئتها  الــعــربــي  املــغــرب  �ــشــحــراء 
مبهام ف�شائية م�شتقبال«. )دويت�شي فيله 13 

دي�شمرب 2018(.
الـــوليـــات املــتــحــدة �ــشــتــطــلــق جــمــلــة من 
الأقــمــار اجلــديــدة املــطــورة واملـــزودة مبعدات 
اأبــرزهــا  ع�شكرية،  لأغــرا�ــس  الت�شوي�س  �شد 
اأ�ــس-3« لتحديد املواقع العاملي، لعام  »اأن تي 
وا�شتقالليته  احلــركــة  ذاتــيــة  ميزته   ،2022
ا�شاراته مع  ي�شيب  العمل يف حــال عطل  يف 

املراكز الأر�شية.
الأدبيات الأمريكية بهذا ال�شاأن ت�شري اإىل 
اعتماد اخلرباء الرو�س طرق ات�شالت بديلة 
موجات  منها  اأيــ�ــشــا،  اخلــارجــي  الف�شاء  يف 
الراديو الق�شرية ال�شادرة عن مركز ف�شائي 
يعرف »يو يف بي-76« يبث على موجة طولها 
4.625 ميغاهريتز، وميكن ال�شتماع اإليها يف 

اأي مكان على الكرة الأر�شية.
الراديو  اأن تقنية موجات  بالذكر  جدير 
لالت�شالت  الرئي�س  امل�شدر  كانت  الق�شرية 
الــعــ�ــشــكــريــة قــبــل اكــتــ�ــشــاف مـــيـــزات الأقـــمـــار 
الأر�شية  حمطاتها  وتتميز  ال�شطناعية؛ 
بــ�ــشــرعــة تــبــديــل مــواقــعــهــا وتــغــيــري مــوجــات 
الأطـــراف  ت�شوي�س  لتفادي  تباعاً  التقاطها 
القر�شنة  مقاومة  يف  وخلا�شيتها  املعادية، 

والت�شوي�س.
ت�شتثمر  بــاملــقــابــل،  الأمــريكــيــة،  اجلــهــود 
موارد وطاقات  عالية ».. لتعزيز ال�شتخدامات 
التجاري،  والتحليق  الف�شاء،  يف  الع�شكرية 
عدم  اأجــل  مــن  التــ�ــشــالت؛  وتنويع م�شادر 
اأبـــــداً مبعرفة  اإتـــاحـــة الــفــر�ــشــة خلــ�ــشــومــنــا 
وفق  اللكرتونية،  موا�شالتنا«  طرق  كيفية 
ال�شرتاتيجية  القوات  هيئة  رئي�س  ار�شادات 

الأمريكية، جون هاين.
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أسرى ومعتقلون

نفذت جلنة الدفاع عن الأ�شرى 
الحتالل  �شجون  يف  واملعتقلني 
الــ�ــشــهــيــوين وجلـــنـــة الأ�ــــشــــرى 
واملـــحـــرريـــن يف الــ�ــشــتــات واأمـــانـــة �ــشــر احتـــاد 
مقر  يف  الفل�شطينيني   وال�شحفيني  الكتاب 
اأيلول  الــرابــع مــن  ال�شر يف دم�شق يف  اأمــانــة 
مع  لــال�ــشــطــفــاف  اعــتــ�ــشــام  جــلــ�ــشــة   2019
الطعام  عــن  امل�شربني  الإداريـــــني  املعتقلني 
الحــتــالل ومبــ�ــشــاركــة ممثل عن  �شجون  يف 
�شفارة فل�شطني يف �شورية وعدد من الأ�شرى 
اآخر  مناق�شة  فيها  جــرت  والكتاب  املحررين 
تــطــورات ال�ـــشـــراب عــن الــطــعــام والأخــطــار 
الــتــي تــتــعــر�ــس لــهــا حــيــاة املــ�ــشــربــني نتيجة 
ال�شجانون  يفر�شها  التي  الوح�شية  املعاملة 
املجتمعون يف  واأكد  امل�شربني  املعتقلني  على 

نهاية العت�شام على التايل: 
اأول: حتميل امل�شوؤولية الكاملة عن حياة 
املعتقلني الإداريني لقوات الحتالل  و�شحة 

واإدارة ال�شجون 
ثانيا: مطالبة جميع القوى والفعاليات 
واملوؤ�ش�شات الر�شمية والف�شائل الفل�شطينية 
داخل الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة وخارجها 

اعت�صام يف دم�صق
لل�صطفاف مع املعتقلني امل�صربني عن الطعام 

بالعمل على دعم مطالب املعتقلني الإداريني 
والدفاع عنها اأمام املنظمات الدولية والأمم 
املتحدة وحقوق الن�شان بهدف اطالق �شراح 
�ــشــجــون الحــتــالل  الإداريـــــني مــن  املعتقلني 
الإداري  العــتــقــال  نظام  انــهــاء  على  والعمل 
الــــذي تــتــخــذه قــــوات الحـــتـــالل ذريــعــة لــزج 
�شجونها  يف  وتعذيبه  الفل�شطيني  ال�شباب 
الــتــزام  اأي  ودون  مــربر  اأو  حماكمة  اأي  دون 

بقوانني ميثاق جنيف.
ف�شائل  يطالبون  املجتمعني  اإن  ثالثا: 

حترير  على  بالعمل  الفل�شطينية  املــقــاومــة 
لالأ�شرى  تبادل  عمليات  الأ�شرى عن طريق 
مقابل اأي جنود للعدو تتطلب منهم بذل كل 

الإمكانات من اأجل اأ�شرهم.
رابـــعـــا: مــطــالــبــة الحتــــــادات واملــنــظــمــات 
الـــ�ـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــابــــعــــة ملـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة الـــقـــيـــام بــواجــبــهــا ومــهــامــهــا 
جتــــاه الـــدفـــاع عـــن الأ�ــــشــــرى واملــعــتــقــلــني يف 
�ــشــجــون الحــتــالل وبــخــا�ــشــة الحتــــاد الــعــام 
يف  بـــدوره  للقيام  الفل�شطينيني  للمحامني 
�ــشــاحــة مــوؤ�ــشــ�ــشــات الــقــانــون الــــدويل لإلــغــاء 
نظام العتقال الداري اجلائر واملنتهك لكل 

القوانني الدولية يف العامل.
عن  يــتــوقــف  مل  الفل�شطيني  �شعبنا  اإن 
ابتكار كل اأ�شكال املقاومة واجلهاد �شد قوات 
جدير  وهــو  الت�شحيات  وتــقــدمي  الحــتــالل 
اأبنائه من �شجون الحتالل بعد اأن  بتحرير 
ق�شى املئات منهم ع�شرات ال�شنني يف �شجون 
من  اأكـــر  جــانــبــهــم  اىل  والآلف  الحـــتـــالل 

ع�شرين عاما.

- جلنة الدفاع عن الأ�شرى واملعتقلني
يف �شجون الحتالل ال�شهيوين 

- جلنة الأ�شرى واملحررين يف ال�شتات
- اأمانة �شر احتاد الكتاب والأدباء الفل�شطينيني 

دم�شق 5 اأيلول 2019
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املحرر
الثقايف

وطنياً  ومنا�شاًل  ثورياً  مثقفاً  عديدة،  ل�شنوات  عرفته  والأمــة.  ال�شعب  �شمري  يف  خالٌد 
الق�شية  كانت  واإقليم.  �شاحة  من  اأكــر  يف  الكفاح  �شاحات  عرفته  كما  واأممــيــاً،  وقومياً 
الفل�شطينية والن�شال التحرري ل�شعبها يف قلب اهتماماته. مايخفف عني يف غيابه، اأن 
البذور التي زرعها يف تربة البحرين ورواها عرقاً ودماً، اأزهرت واأينعت ثمارها ، منا�شالت ومنا�شلني 
حملوا ثقافة واإرث النعيمي )�شعيد �شيف كما عرفته لعقود( ومازالوا من اأجل وطن حر ليرجف فيه 

الأمل ، ومواطن يحيا بكرامة بال خوف من حرية التعبري عن اأفكاره.
عام  البحرين  يف  احلــد  مدينة  يف  ولــد  بحريني  ومنا�شل  �شيا�شي  النعيمي  حممد  الرحمن  عبد 
1944. حائز على بكالوريو�س هند�شة ميكانيكية من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1966 هو اأول 
رئي�س جلمعية العمل الوطني الدميقراطي البحرانية وتبواأ من�شب الأمني العام للجبهة ال�شعبية يف 

البحرين. وتويف يف 1 �شبتمرب عام 2011.

عمله ون�ساطه ال�سيا�سي
عمل مهند�شاً يف حمطة الكهرباء باجلفري ملدة �شنتني، وتعر�س لالعتقال بعد الإ�شراب ال�شهري 
لعمال الكهرباء، وا�شطر بعدها اإىل مغادرة البحرين يف نهاية العام 1968، وملدة ثالثة وثالثني عاماً 
اأ�شدره  الــذي  العام  العفو  بعد  عاد  �شلطنة عمان حيث  ال�شيوعية يف  ثــورة ظفار  م�شاركته يف  ب�شبب 
امللك يف فرباير 2001. التحق بالعمل ال�شيا�شي منذ العام 1961 يف حركة القوميني العرب، ثم اجلبهة 
اأول جمعية  تاأ�شي�س  عملية  وقاد   .1974 العام  منذ  لها  عاماً  اأميناً  اأ�شبح  البحرين حيث  ال�شعبية يف 
العمل  جلمعية  رئي�س  اأول  واأ�شبح   ،2001 عــام  والتقدمي  القومي  التيار  اأطــيــاف  كافة  ت�شم  وطنية 

الوطني الدميقراطي يف اأكتوبر 2001

كتاباته
له العديد من الدرا�شات والكتب املتعلقة بال�شراع 
الــ�ــشــيــا�ــشــي يف الــبــحــريــن واخلــلــيــج الــعــربــي والــوطــن 
الإقليمية  املــوؤمتــرات  الكثري مــن  واأ�ــشــهــم يف  الــعــربــي. 
والقومية والعاملية. له العديد من املقالت والدرا�شات 

حول الأو�شاع املحلية والقومية، وياأتي من اأبرزها:
- هجمة اأغ�شط�س عام 1975،

- الطبقة العاملة �شتف�شل قانون اأمن الدولة.
- احلــركــة الــوطــنــيــة اأمــــام حتــديــات جمــلــ�ــس الــتــعــاون 

اخلليجي.
- ال�شراع على اخلليج العربي.

- مو�شوعات الإ�شالح ال�شيا�شي يف البحرين
- الزمة الد�شتورية.

- م�شتقبل الدميقراطية يف البحرين.

ذكرى رحيل القائد القومي الثوري
عبد الرحمن النعيمي

يف 9/1/ 2011 توقف قلب القائد الثوري عبد الرحمن النعيمي عن اخلفقان

محمد العبد الله

عبد �لرحمن �لنعيمي
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الفنية  الر�شومات  افتتاح معر�س  اقيم يوم 2019/8/24 م حفل   
»بنان  ال�شبيبية  الرفيقة  لروح  للرفيقة ولء مولود علي تكرمياً 
يو�شف علي رحمها اهلل« وذلك يف مقر اجلبهة ال�شعبية لتحرير 

فل�شطني - القيادة وبح�شور كل من:
الرفيق بدر احمد جربيل ع�شو اللجنة املركزية م�شوؤول منظمة ال�شبيبة 
يف  والــرفــاق  العامة  القيادة  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  يف  املــركــزي 
وممثلني  زينب  وال�شيدة  احل�شينية  منطقة  وقــيــادة  ال�شوري  الإقليم  قــيــادة 
عن الف�شائل الفل�شطينية واملنظمات ال�شبابية وعدد من الفعاليات الثقافية 

والإجتماعية وكوادر اجلبهة وح�شد من اأبناء املخيم.
و�شماع  الأبــطــال  ال�شهداء  اأرواح  على  الفاحتة  �ــشــورة  بــقــراءة  احلفل  بــداأ 

الن�شيدين العربي ال�شوري والن�شيد الوطني الفل�شطيني.
واألقت الرفيقة ال�شبيبية الفنانة ولء علي كلمة اأهدت فيها اأعمال املعر�س 

اىل روح ال�شهيدة ال�شبيبة بيان علي.
املركزية م�شوؤول منظمة  اللجنة  الرفيق بدر احمد جربيل ع�شو  واألقى 
ال�شبيبة املركزي كلمة حتدث فيها عن ال�شباب ودورهم يف الدفاع عن الق�شية 
اإيالء الرعاية والإهتمام  الفل�شطينية وتطرق اىل حر�س قيادة اجلبهة على 
جيل  بــاعــتــبــارهــم  وقــومــيــاً  وطــنــيــاً  واعـــدادهـــم  تاأهيلهم  خـــالل  مــن  بال�شباب 

التحرير، ونّوه الرفيق بدر باجلهود املبذولة.
 وقد تخلل افتتاح املعر�س تكرمي الطالب الناجحني يف ال�شهادة العدادية 
من منظمة ال�شبيبة التقدمية الفل�شطينية وتكرمي عائلة ال�شهيدة باإذن اهلل 

املرحومة بنان يو�شف  علي. واإنها لثورة حتى حترير الأر�س والإن�شان.
2019/8/24م 

بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة الشبيبة التقدمية الفلسطينية  

الرفيق بدر جبريل يفتتح معرضاً فنياً
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و�ــــشــــلــــنــــي بــــــيــــــان بـــــا�ـــــشـــــم مـــا 
والأدبـــــاء  الــكــتــاب  احتــــاد  ي�شمى 
لــلــراأي  مــوجــه  الفل�شطينيني، 
عام لالحتاد  تعّطل عقد موؤمتر  العام حول 

والنهو�س بفروعه خارج الوطن! 
البيان حّوله بالإمييل �شديق يف اأمريكا، 
وقد ترددت يف اأخذ البيان، بعد قراءته، على 
حممل اجلد، لأنني اأعرف من عقدوا موؤمترا 
لهم يف رام اهلل، يف �شهر متوز عام 2018، ومن 
وما  ويــوجــهــهــم..  ويــدعــمــهــم،  خلفهم،  يقف 

بينهم من �شراعات على ما ل ي�شتحقون!
اأولئك الأ�شخا�س - فيهم بع�س  انتخب 
اأنهم  اأي  عــامــة،  واأمــانــة  عــام  اأمينا   - الكتاب 
الكتاب  جلميع  ممــثــال  مــوؤمتــرهــم  اعــتــربوا 
رغــم  والــ�ــشــتــات،  الــوطــن  يف  الفل�شطينيني 
اأغلبية  اجتذاب  اهلل عجزوا عن  رام  اأنهم يف 
واحل�شور  بالأهمية  يتمتعون  الذين  الكتاب 
والكاتب  املفكر  ومنهم:  وعربيا،  فل�شطينيا 
الـــدكـــتـــور عـــــادل �ـــشـــمـــارة، الــنــاقــد والــكــاتــب 
الــدكــتــور عـــادل الأ�ــشــطــة، الـــروائـــي والــنــاقــد 
وليد اأبوبكر، ال�شاعر غ�شان زقطان، ال�شاعر 
زكريا حممد، الكاتب ح�شن خ�شر، الدكتور 
ليانة  الروائية  اأبوه�شه�س،  اإبراهيم  الناقد 
مت�شع  ل  كثرية  هامة  اأ�شماء  وهــنــاك  بـــدر.. 

لذكرها، لكنني قدمت اأمثلة.
مل يــ�ــشــارك يف املـــوؤمتـــر كــتــاب و�ــشــعــراء 
قطاع غــزة - رمبــا ب�شبب قيود الحــتــالل - 
فموؤمتر  وهــكــذا  الـــــ48..  فل�شطني  كتاب  ول 
كــتــاب  بــعــ�ــس  مــّثــل   2018 متــــوز  يف  اهلل  رام 
)فــتــح( الــذيــن يــدعــمــهــم ويــوجــهــهــم ال�شيد 
تــوفــيــق الـــطـــرياوي ع�شو الــلــجــنــة املــركــزيــة 
لــفــتــح واملـــكـــّلـــف بـــالإ�ـــشـــراف عــلــى املــنــظــمــات 
اأنـــه  يــبــدو  والـــــذي  الفل�شطينية،  الــ�ــشــعــبــيــة 
الفل�شطينية  ال�شعبية  املــنــظــمــات  يف  يـــرى 
تخ�شع  لــذا  ال�شعبية،  فتح  ملنظمات  امــتــدادا 

لتوجيهاته ومباركاته ور�شاه!

)رام  موؤمتر  مع  تعاملوا  كثريون  كتاب 
فيه  وراأوا  وب�شخرية،  بــل  مــبــالة،  بــال  اهلل( 
تـــطـــاوًل عــلــى احلـــركـــة الأدبــــيــــة والــثــقــافــيــة 
وتــراثــهــا،  بتاريخها،  وجــهــاًل  الفل�شطينية، 

واأجمادها.
اأ�شخا�س  عليه  وّقــع  بيان  من  اأده�س  مل 
ال�شراع  لأن  اهلل(،  )رام  مــوؤمتــر  يف  اأ�شهموا 
احتدم بني التابعني لفتح من كتاب املوؤمتر، 
الــعــام حتــديــدا، وعلى  الأمــــني  عــلــى من�شب 
عــ�ــشــويــة الأمــــانــــة الـــعـــامـــة، وهــــا قـــد تــفــّجــر 
ال�شراع بني الطامعني باملن�شب و.. امل�شرتيح 
به فيه قائده، فهو  يف هذا املن�شب الذي ن�شّ
اأتته فر�شة  قد  وها  �شابقا،  اأمن  كان �شابط 
اأنه ينتمي  اأمينا عاما، وكل كفاءته  اأن يكون 
كانت  واإن  الأمني،  لرئي�شه  لفتح..وخمل�س 

قيمته الأدبية متوا�شعة جدا!
رام  مــوؤمتــر  يف  اأنف�شهم  ن�شبوا  اأن  بعد 
اأمينا عاما عليهم،  اأمانة عامة، وتوجوا  اهلل 
يحرتمون  ل  الذين  )رعاتهم(  من  وبوركوا 
ي�شمعون  ول  لــدورهــا،  ياأبهون  ول  الثقافة، 
مع  ويــتــعــامــلــون  فل�شطني،  و�ــشــعــراء  بــكــتــاب 

�شعبنا كقطيع ميكن ت�شيريه وكاأنه قطيع!
يتح�شر موقعو البيان على الوقت الذي 
لقد  لطيف!  يا  موؤمترهم!  انعقاد  على  فات 
تقريبا!  �شهر  مر  قد  �شنة..وها  على  اتفقوا 

انظروا للدقة واحلر�س على الوقت!
هــم ر�ــشــوا بــتــزويــري ا�ــشــم الحتــــاد الــعــام 
ـــــــاء الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني، واأخـــــذوا  لــلــكــتــاب والأدب
�شفر،  تــذاكــر  ومــنــحــوا  الحتــــاد،  يف  منا�شب 
و�شعراء  ــــاء  واأدب كــتــاب  اأنــهــم ميثلون  وادعــــوا 
فــلــ�ــشــطــني، يف مــــوؤمتــــرات الــكــتــاب والأدبــــــاء 
العرب، كونهم قدموا من رام اهلل، وتدعمهم 
على  ينق�شمون  هــم  ال�شلطة..وها  يف  جهات 
بع�شهم، وينفجر ال�شراع بينهم، لأن ما بني 
على باطل ل ميكن اأن ي�شتمر اإىل ما ل نهاية.
يـــوجـــه املــحــتــجــون عــلــى تـــاأخـــري مــوعــد 

)املــوؤمتــر(.. مــوؤمتــر رام اهلل الــذي مل يعقد 
مبـــوافـــقـــة ممــثــلــي الــــفــــروع الــــكــــربى: فــرع 
الكتاب وال�شعراء  �شورية، فرع لبنان، ومئات 
والــعــامل،  العربي  الــوطــن  يف  الفل�شطينيني 
لأمينهم  وبخا�شة  لزمالئهم،  احلــاد  النقد 
الــعــام - الـــذي وا�ــشــح اأنـــه مب�شوط جـــدا يف 

من�شبه !! - ول يريد اأن يتزحزح عنه...
مــن هــو الـــــراأي الــعــام الــــذي يــتــوجــه له 
اأم الــعــربــي، اأم  اأ�ــشــحــاب الــبــيــان؟! الــعــاملــي، 

الفل�شطيني؟!
الكتاب  اإىل  اأوًل  يتوجهوا  اأن  يفرت�س 
والأدبــاء الفل�شطينيني يف كل فل�شطني، ويف 
جتــاوز،  مــن  فعلوه  عــّمــا  بــالعــتــذار  ال�شتات، 
الــعــام  وا�ــشــتــقــواء، وانــتــحــال ل�شفة الحتــــاد 

للكتاب والأدباء الفل�شطينيني...
هــــذا الـــبـــيـــان اأ�ـــشـــبـــه مـــا يـــكـــون بــحــكــايــة 
بالإهمال  قوبل  فقد  ولــذا  الــكــذاب،  الــراعــي 
والالمبالة، وهو تعبري عن عقلية انتهازية 
والفوز  املنا�شب،  على  القفز  اأ�شحابها  هــم 
والأدب،  الــثــقــافــة  خــدمــة  ل  بـــالمـــتـــيـــازات، 
اأهله  والربهنة على ع�شوية دور املثقف بني 
البا�شل.. املقاوم  �شعبنا  فل�شطني، مع  يف كل 

وميدانيا!
يـــــوم دافـــعـــنـــا عــــن وحــــــدة حـــركـــة فــتــح، 
له،  وانحازوا  الن�شقاق،  �شّجعوا  من  واجهنا 
يت�شدرون  هـــوؤلء  وبع�س  با�شمه،  ونــطــقــوا 
امل�شهد بعد اأن غرّيوا )اأمكنتهم(، فكل همهم 
اأح�شن  يف  اأنهم  متنا�شني  الغنائم،  )تقا�شم( 
اأحوالهم نكرات يف احلركة الثقافية والأدبية 

الفل�شطينية.
�شر  اأمــانــة  يلي:  البيان جــاء ما  يف ختام 
عدد  تواقيع  وحتته  للكتاب،  احلركي  املكتب 
اأبوغو�س،  ماجد  ال�شاعر  منهم:  الكتاب  من 
والــكــاتــب حــ�ــشــن عــبــد اهلل.. وهــــذا مـــا اأثـــار 
ريبتي، فماجد وح�شن مل يكونا يوما منتمني 
لفتح، فاأي مكتب حركي ينتميان له؟! يبدو 

اأن التوقيع مت نيابة عنهما )باملونة(!
النق�شام  مــواجــهــة  �شنوا�شل  وخــتــامــا: 
والنــ�ــشــقــاق �ــشــيــا�ــشــيــا، وثــقــافــيــا، وعــلــى كل 
اجلـــبـــهـــات، حتــركــنــا �ــشــمــائــرنــا، وثــقــافــتــنــا 
املـــقـــاومـــة، ومـــ�ـــشـــرية حـــيـــاتـــنـــا.. والنـــتـــمـــاء 

لفل�شطني من النهر اإىل البحر...
 اخلمي�ص 22 اآب 2019

حول بيان ما يسّمى
اتحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين - رام الله 
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رحـــــــلـــــــة مـــــــعـــــــانـــــــاة ممــــــزوجــــــة 
الطلبة  مئات  ي�شلكها  باملخاطر 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــني مـــع بــــدء الــعــام 
الدرا�شي اجلديد حتى ي�شلوا اإىل مدار�شهم 
التي  التحدي(  )مــدار�ــس  عليها  يطلق  التي 
الغربية  بــالــ�ــشــفــة  عـــدة  مــنــاطــق  اأقــيــمــت يف 
التي ت�شهد عمليات ا�شتيطان وتهويد وذلك 
وبالتعليم  بــالأر�ــس  التم�شك  على  للتاأكيد 
الإ�شرائيلي  الحــتــالل  مــواجــهــة  يف  ك�شالح 
التعليمية  امل�شرية  ا�شتهداف  يوا�شل  الــذي 
مـــن خــــالل هــــدم املــــدار�ــــس ومـــنـــع الأطـــفـــال 
الفل�شطينيني من ممار�شة حقهم يف التعليم 

كما كل اأطفال العامل.
الــرتبــيــة  وزارة  اأقـــامـــتـــهـــا  مـــدر�ـــشـــة   15
الأغـــوار  مناطق  يف  الفل�شطينية  والتعليم 
الــ�ــشــمــالــيــة واجلــنــوبــيــة واخلــلــيــل ونــابــلــ�ــس 
يـــدر�ـــس فــيــهــا الــطــلــبــة الـــذيـــن يــقــطــنــون يف 
القرى والتجمعات البعيدة عن مراكز املدن 
وي�شتغرق و�شولهم اإىل تلك املدار�س �شاعات 

طويلة.
تعر�شوا  الفل�شطينيني  الــطــلــبــة  اآلف 
لعتداءات قوات الحتالل التي تعتقل حاليا 

220 طالبا وحرمتهم من ا�شتكمال درا�شتهم 
اإ�ــشــافــة اإىل ا�ــشــتــهــداف املـــدار�ـــس بــالإغــالق 
التعليم  وزارة  اأ�ـــشـــارت  حــيــث  والقــتــحــامــات 
تــعــر�ــس  اإىل  لــهــا  تــقــريــر  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة يف 
22250 طالبا وطالبة و1456 معلما ومعلمة 

لعتداءات قوات الحتالل وامل�شتوطنني.
الفل�شطينية  احلــكــومــة  با�شم  املــتــحــدث 
اأ�شار يف ت�شريح ملرا�شل �شانا  اإبراهيم ملحم 
التحدي  مــدار�ــس  اإقــامــة  الهدف من  اأن  اإىل 
املناطق املهددة  يف  التعليمية  العملية  تعزيز 
بالتهجري من قبل قوات الحتالل واحلفاظ 
على هــذه العملية رغــم اعــتــداءات الحتالل 
التي لن تزيد ال�شعب الفل�شطيني اإل اإ�شراراً 
التي  التعليم  باأر�شه ومب�شرية  الت�شبث  على 
مواجهة  يف  الفل�شطينيني  اأ�شلحة  اأحــد  تعد 

الحتالل.
قبها  �ــشــائــد  طــوبــا�ــس  يف  التعليم  مــديــر 
اأن مــدار�ــس التحدي وعــلــى الــرغــم من  اأكـــد 
قبل  مــن  لها  امل�شتمرة  والقتحامات  الــهــدم 
الحـــتـــالل جنــحــت يف نــ�ــشــر الــتــعــلــيــم يف 23 
قرية مبنطقة الأغوار مينع الحتالل اإقامة 
رحلة  اأن  مو�شحا  فيها  تعليمية  موؤ�ش�شات 
طـــالب املــرحــلــة البــتــدائــيــة يف هـــذه الــقــرى 
الأوىل حتى  الفجر  �شاعات  يوميا من  متتد 

طالب مدارس التحدي في فلسطين المحتلة
يواصلون تعليمهم تحت تهديد بنادق االحتالل اإلسرائيلي

يــقــطــعــون خــاللــهــا م�شافات محمد أبو شباب املــ�ــشــاء  �ــشــاعــات 
م�شافة �شعبة  كيلومرتا وهي   30 تزيد على 
على هوؤلء الأطفال الذين يتعر�شون خالل 
واعتداءات  مل�شايقات  مدار�شهم  اإىل  ذهابهم 
قوات الحتالل لكن رغم تلك املعاناة فاإنهم 

م�شتمرون بالعملية التعليمية.
�ـــشـــوؤون ال�ــشــتــيــطــان معتز  املــخــتــ�ــس يف 
بــ�ــشــارات بــني اأن رحــلــة الــطــالب يف مــدار�ــس 
الطلبة  ميــر  حيث  مــوت  رحلة  هــي  التحدي 
من حتت بنادق الحتالل لفتا اإىل اأن قوات 
العا�شرة  التحدي  مدر�شة  اأنــذرت  الحتالل 
الــواقــعــة يف خــربــة ابــزيــق بــطــوبــا�ــس بالهدم 
والــــرتحــــيــــل لـــلـــمـــرة اخلـــامـــ�ـــشـــة لـــكـــن عــلــى 
زالت  وامل�شايقات ما  التهديدات  من  الرغم 
العام  بــدء  مــع  م�شتمرة  التعليمية  العملية 
الحتالل  قــوات  وتقتحم  اجلديد.  الدرا�شي 
وتعتدي  املدار�س  م�شتمر  ب�شكل  الإ�شرائيلي 
بــالــ�ــشــرب عــلــى املــدر�ــشــني والــطــلــبــة وتطلق 
الر�شا�س وقنابل الغاز ال�شامة على الطالب 
عــرقــلــة  الحـــتـــالل  �شمن حماولت  وذلــــك 
لكل  �ــشــارخ  انــتــهــاك  يف  التعليمية  املــ�ــشــرية 

املواثيق والأعراف الدولية.
القد�ص املحتلة - �سانا

2019-9-3
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�ــــشــــدر لـــلـــ�ـــشـــحـــفـــي والــــكــــاتــــب 
الفل�شطيني، حممد �شعيد دلبح، 
كتاب جديد عنوانه »�شتون عاما 
من اخلداع. حركة فتح: من م�شروع الزعيم 

اإىل م�شروع الت�شفية«.
تقييم  يف  النقدي  بنهجه  الكتاب  يتميز 
م�شرية حركة التحرير الوطني الفل�شطيني، 
فتح، منذ فرتة التاأ�شي�س التي �شبقت القيام 
باأول عملية ع�شكرية يف 1965/1/1، التاريخ 
الذي  انطالقتها  يوم  احلركة  تعتربه  الــذي 

يتم الحتفال به �شنويا.
يف  العربية-الإ�شرائيلية  احلـــرب  وبــعــد 
اإ�شرائيل  واحتالل   ،1967 )يونيو(  حزيران 
املزيد من الأرا�شي العربية، ظهرت منظمات 
املـــقـــاومـــة الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة املــ�ــشــلــحــة، وقــامــت 
الأردن.  بعمليات منطلقة من قواعد لها يف 
ومتكنت حركة فتح من التحول اإىل احلركة 
ال�شعب  اأو�ــشــاط  �شعبية يف  والأكــــر  الأكـــرب 

الفل�شطيني.
يــتــعــرف الـــقـــارئ عــلــى مــ�ــشــمــون الكتاب 

النقدي مما كتب على غالفه اخللفي:
احــــتــــلــــت حــــركــــة الــــتــــحــــريــــر الـــوطـــنـــي 
املــوقــع   1968 عـــام  مــنــذ  »فــتــح«  الفل�شطيني 
الفل�شطينية  الــ�ــشــاحــة  يف  الأول  الــقــيــادي 
ولــتــ�ــشــع قــيــادتــهــا بــ�ــشــمــاتــهــا عــلــى الــنــ�ــشــال 
وتقود  وايــجــابــا  �شلبا  الفل�شطيني  الــوطــنــي 
امل�شلح  ال�شعب الفل�شطيني يف ميدان الكفاح 
لتنتهي بقيادته يف ميدان الت�شوية ال�شيا�شية 
مبـــا ا�ــشــتــمــل عــلــيــه مـــن تــــنــــازلت وتــفــريــط 

بحقوقه يف وطنه. 

إصدارات جديدة:

»ستون عاما من الخداع. حركة فتح:
من مشروع الزعيم إلى مشروع التصفية«

 �لكتاب: »�صتون عاما من �خلد�ع. حركة فتح: من م�صروع �لزعيم �إىل م�صروع �لت�صفية«.
ملوؤلفه: حممد �صعيد دلبح - �لوليات �ملتحدة

�لنا�صر: د�ر �لفاربي، بريوت
�صنة �لن�صر: 2019

املوقع  فتح  حركة  تــويل  اإىل  وبالإ�شافة 
يا�شر  ذلــك حتــول  تبع  فقد  الأول،  الــقــيــادي 
اإىل  اللجنة املركزية للحركة،  عرفات، ع�شو 
القائد الأول يف عموم املقاومة الفل�شطينية، 
فتح،  يف  موقعه  اإىل  بالإ�شافة  ذلــك،  ومتثل 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئا�شة  توليه  يف 
مبثابة  كــانــت  الــتــي  الفل�شطينية،  التحرير 
ائــــتــــالف تـــ�ـــشـــارك فـــيـــه ثـــمـــاين مــنــظــمــات، 
العربية  الــقــمــة  يف   1974 عـــام  يف  وحــ�ــشــلــت 
باأنها املمثل  املنعقدة يف املغرب على اعرتاف 
ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�شطيني. وبناء 
على ذلك، ل يكتفي املوؤلف بتوجيه نقد عام 

لزعيمها  اأيــ�ــشــا  بع�شه  يــوجــه  بــل  لــلــحــركــة، 
اأ�ـــشـــري اإىل ذلــــك على  يــا�ــشــر عـــرفـــات. وقــــد 

الغالف اخللفي:
قــايــ�ــشــت قـــيـــادة »فـــتـــح« بــزعــامــة يــا�ــشــر 
ــــقــــاء على  عـــرفـــات وجـــودهـــا وبـــقـــاءهـــا والإب
اجلــزء  عــن  بالتخلي  ال�شخ�شية  م�شاحلها 
اليه  �شعت  وهــم  لــقــاء  فل�شطني  مــن  الأكـــرب 
منذ تاأ�شي�شها باإقامة دولة على اأي جزء من 
بالتو�شل  الــقــوى  مــوازيــن  ت�شمح  فل�شطني 

اليه.
ويوجه الكتاب النقد اأي�شا اإىل املنظمات 
تغيري  عــن  لعجزها  الأخــــرى  الفل�شطينية 
اجتـــــــاه �ـــشـــري الـــــثـــــورة الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة عــلــى 
الق�شية  تــ�ــشــفــيــة  »مــ�ــشــاريــع  قــبــول  طــريــق 
الفل�شطينية«، وكانت النتيجة اتفاقية اأو�شلو 
عام 1993، التي نال منها ال�شعب الفل�شطيني 
اأقل مما ميكن اعتباره حكما ذاتيا يف ال�شفة 
الفل�شطينية  الــدولــة  ولي�س  وغــزة،  الغربية 

التي حتدثت عنها القيادة كثريا.
اأن املوؤلف مطلع على  جتدر الإ�شارة اإىل 
م�شرية حركة فتح جيدا، وقد كتب من موقع 
املتابع عن كثب. والنهج النقدي الذي اتبعه 
املوؤلف اأملته احلقائق التي ي�شردها يف كتابه 
ال�شخم، الذي ي�شم بني دفتيه 520 �شفحة، 
وهو �شادر عن دار الفارابي، بريوت - لبنان، 

يف اآب )اأغ�شط�س( 2019.
:::::

ثـقـافـيـة  مـجـلـة  الــنــد«،  »عـــود  املــ�ــشــدر: 
ف�شلية، للنا�شر د. عديل الهواري
2019-8-30                

حممد �صعيد دلبح
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