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معن ّ
ب�شور في حديث �إلى «البناء» و«توب نيوز» :الحراك ال�شعبي الفل�سطيني وقفة من �أجل فل�سطين في و�سط بيروت
وكلمات دانت ال�صمت الدولي والعربي
الذي يواكب المواجهة الع�سكرية �سيفاقم م�أزق العد ّو و�سيحقق الإنجازات
حاورته :روزانا ر ّمال
تشهد فلسطين اليوم أن حروب االلتفاف قد فشلت ...فال سورية
سقطت وال المقاومة حوصرت وال العراق يبدو ذاهب إلى التقسيم،
وتبدو الصورة بعد التسليم الغربي لمكانة جديدة إليران في معادالت
العالم والمنطقة ،عالمة على زمن «إسرائيلي» قاتم .وها نحن اآلن
أمام االشتباك الكبير واالنتفاضة األهم ،وربما نحن على موعد مع
التاريخ.
المناضل معن بشور ،رفيق فلسطين وعشيقها ،ورفيق درب قائد
ثورتها ومؤسس سلتطها ياسر عرفات ،ح ّل ضيفا ً في حوار مشترك
مع «البناء» وقناة «توب نيوز» ،وبدأ حديثه بتوجيه تحية إلى مؤسس
الحزب السوري القومي االجتماعي الزعيم الشهيد أنطون سعاده في
ذكرى استشهاده ،معتبرا ً أن لذكرى استشهاده أهمية خاصة ،كونها
تأتي في ظل ما تشهده فلسطين.
يتحدّث بشور بمرارة كبيرة عن أحوال األنظمة العربية ،الفتا ً إلى أن
بعض األنظمة تخلت عن فلسطين وتخاذلت مع حراك الشعوب وحرفته
ّ
وتدخل أجنبي،
ووجهته نحو حروب أهلية
عن وجهته األصليةّ ،
مؤكدا ً أن ما يجري اليوم في فلسطين ،ربما سيحقق إنجازات للشعب
الفلسطيني ،في حين أن العدو «اإلسرائيلي» متخ ّوف من أن تنصر
المقاومة في لبنان المقاومة في فلسطين ويصبح هو بين فكي كماشة،
مشيرا ً إلى أنه من الظلم أن نحاسب الشعب الفلسطيني على سلوك
تنظيم معين.
ويؤكد بشور أن مصر حتما ً مدفوعة إلى إعادة العالقات مع غزّة
وإلى نصرة فلسطين ،وبالتالي لن تقبل بهذا العدوان وستضغط لوقفه.
وج��ه األمين العام السابق للمؤتمر القومي
ّ
العربي معن بشور تحية إلى مؤسس الحزب
السوري القومي االجتماعي الزعيم الشهيد أنطون
سعاده في ذك��رى استشهاده ق��ائ�لاً« :أتوقف
وطني،
عند مناسبة عزيزة على كل مواطن وكل
ّ
وهي مناسبة استشهاد مؤسس الحزب السوري
القومي االجتماعي الشهيد الكبير الزعيم أنطون
سعاده ،ونحيّي روح��ه ونقول إن الدماء التي
تسيل اليوم في فلسطين هي تحية له وألمثاله
من الذين قدّموا حياتهم من أجل فلسطين وقضية
األمة في كل مكان ،وربما ذكرى استشهاده التي
تصادف في هذه األي��ام ،تكتسب أهمية خاصة
ألنها تأتي في ظل ما تشهده فلسطين».
مضيفاً« :أن��ا من الذين يعتقدون أن الزعيم
أنطون سعاده هو شهيد فلسطين ،وقد جاء إعدامه
بعد سنة ونيف على قيام الكيان الصهيوني
وعلى حرب فلسطين األولى حرب  1948كنوع
من العقوبة لدور القوميين االجتماعيين في تلك
الحرب وللدماء التي قدّموها وللشهداء الذين
ارتقوا في ميادينها».
ول��ف��ت ب��ش��ور إل���ى أن ف��ك��رة وح���دة سوريا
وفكرة القتال في فلسطين التي رافقت الحزب
الذي أسسه الزعيم أنطون سعاده ،كانتا وراء
استهدافه ،وكانتا وراء التواطؤ ،خصوصا ً من
قبل حسني الزعيم في دمشق ال��ذي سلّمه إلى
السلطات اللبنانية التي عاجلت إلى محاكمته

ال�شعب الفل�سطيني
�أكبر من �أي تنظيم
و�سلوك ...ومن الظلم
�أن نحا�سبه ب�سبب
ت�صرفات عنا�صر
ّ
تابعين لتنظيم مع ّين
وإع��دام��ه في س��اع��ات ،في مشهد مخالف لكل
التقاليد اللبنانية ،ناهيك عن التقاليد القضائية،
ما يدل على أن صفقة ما عقدت آنذاك ،أو مؤامرة
شبيهة بتوقيع حسني الزعيم على الهدنة مع
العدو «اإلسرائيلي» ،وبتوقيعه على اتفاقية
شركة التبالين ،وكانا توقيعين مستعصيين
على العدو «اإلسرائيلي».

{ بالحديث ع��ن فلسطين ...ه��ل ستطول
الحرب برأيكم وكيف ترون المشهد؟

بالتأكيد ف��ي فلسطين هبة ع��ارم��ة تتط ّور
وتتدحرج نحو انتفاضة عارمة ال تشمل فقط
الضفة والقدس ،إنما تشمل أيضا ً أراضي 1948
المحتلة .وه���ذه االن��ت��ف��اض��ة أي��ض �ا ً تتدحرج
نحو مواجهة عسكرية بين العدو الصهيوني
والمقاومة في غزة ،وللمرة األولى يجتمع في وقت

الأنظمة العربية تخلت عن فل�سطين وتخاذلت مع
ووجهته نحو حروب �أهلية
الحراك ال�شعبي وحرفته
ّ
وتدخل �أجنبي

واحد حراك شعبي بحجم هذا الحراك ،ومواجهة
عسكرية مثل التي تشهدها فلسطين اآلن.
في السابق ،كان هناك حروب في غزة ،ولكن لم
يكن هناك حراك شعبي يواكبها في مناطق أخرى
في فلسطين ،وكانت هناك انتفاضات تجري لكن
من دون حراك عسكري كما يحصل اآلن.
أما اآلن ،فالحدثان يحصالن معاً .وأعتقد أن
هذا سيفاقم مأزق الكيان الصهيوني الذي سيدخل
في م��أزق االنقسام التاريخي واالستراتيجي
السياسي واالقتصادي الذي يجعله مرتبكا ً في كل
خطواته .هل يتقدّم عسكريا ً أم ال ،هل يتقدّم ب ّريا ً
أم يكتفي بالضرب الج ّوي ،هل يواجه ما يواجهه
على امتداد فلسطين من حراك وانتفاضات ،وكيف
يعيد بناء قوته الرادعة التي دخلها التآكل كما قال
نائب وزير الدفاع «اإلسرائيلي» ،وكيف يحول
دون هذا االنفجار الشعبي الذي قال عنه رئيس
االستخبارات «اإلسرائيلي» السابق إنه خطر
على الكيان الصهيوني أكثر من المفاعل النووي.
إذا ً هناك مأزق «إسرائيلي» ،وما نراه اليوم ،لوحة
ينمو فيها المشهد الفلسطيني ويتقدّم ،ويتفاقم
فيها المشهد الصهيوني.

{ ه��ل ت�ع�ت�ق��دون أنّ ه��ذا ال �ح��راك الشعبي
سيستم ّر ،أم هو من الصوالت والجوالت التي
كنّا قد شهدناها في فلسطين والتي غالبا ً ال تفيد
الشعبالفلسطيني؟

مما ال شك فيه أن ما يجري غير مسبوق ،وهو
بالتأكيد خطوة متصاعدة في مسيرة النضال
الفلسطيني ،وإذا تحدّثنا ع ّما يسمى بالثورات
العربية ،أعتقد إن ما يجري اآلن في فلسطين
تصحيح لمسار علّقنا عليه اآلمال .ولكن وجد من
يح ّرف هذا المسار إلى مسارات مخالفة ألهدافه
الحقيقية .واألنظمة تخلت عن فلسطين وتخاذلت
مع هذا االنفجار أو الحراك ،وح ّرفته عن وجهته
األصلية ووجهته نحو ح��روب أهلية وتدخل
أجنبي .وأعتقد أن ما يجري اآلن في فلسطين
ف��رص��ة لتصحيح ال��م��س��ار ل���ردّه إل��ى وجهته
الحقيقية كحراك في وجه االستعمار.

{ ما الذي يدفعكم إلى هذا النوع من التفاؤل...
هل ث ّمة دالالت مختلفة عن السابق؟

ما يدفعني أنّ المسار الذي انحرف بالحراك
الشعبي العربي قد يصل إلى نهايته ألن المواطن
العربي بات مدركا ً أن ما بدا مطالب مشروعة،
طغت عليه أجندات مشبوهة .وما بدا أنه حراك
سلمي ،طغت عليه العسكرة المغ ّذاة من الخارج،
ّ
مذهبي .فهنا
وما بدا حراكا ً وطنياً ،تحول إلى
ّ
اعتقد إن م��ا يجري ال��ي��وم ف��ي فلسطين ربما
سيح ّقق إنجازات للشعب الفلسطيني ،خصوصا ً
إذا ص ّممت القيادات المعنية في فلسطين على فهم
حقيقة ما يجري ،وارتقت إلى مستواه ،واعتقد أننا
سنحقق إنجازات هامة للشعب الفلسسطيني،
ونحن في لبنان مررنا بحروب ،وبعد كل حرب
يجري تفاهم ما غير مكتوب ،ولكن بعد تفاهم الـ
 1993وتفاهم نيسان  1996إلى أن وصلنا إلى
التحرير عام  ،2000وكانت المقاومة تحقق في كل
تفاهم إنجازات معينة ومسافة أقرب إلى التحرير،

وأعتقد أن في فلسطين سيتكرر السيناريو ذاته،
بمعنى أن المقاومة اللبنانية بمفردها كانت تعبّر
عن شريحة كبيرة من اللبنانيين على رغم الحرب
الداخلية ،واستطاعت بكوكبة من مجاهديها
أن تحقق التحرير واالنتصار ،فكيف بالشعب
الفلسطيني اآلن كله موحد وهو مهيأ ألن يحاصر
العدو فيستطيع أن يحاصره بالقدس ومقدساتها
وبالعنصرية وممارساتها في فلسطين ،48
ويحاصره بالمغتصبات التي ينشئها بشكل
معاكس لكل ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة ،ويحاصره
بالحصار المفروض على غزة.

{ في ظ ّل انسداد طريق المفاوضات بالملف
الفلسطيني ،ماذا عن الداخل الفلسطيني وتعاطي
الفصائل الفلسطينية مع هذا المستج ّد المهم؟
هناك انسداد في المفاوضات ألن ما يريده
«اإلسرائيليون» ال يمكن أيّ فلسطيني أن يعطيه،
وما يريده
الفلسطيني من الصهاينة ال يمكن أليّ
ّ
صهيوني أن يعطيه .ق ّرر رابين م ّرة أن يعطي
وديعة لسورية حول مسألة الجوالن ،فاغتيل بعد
أسابيع ،لذلك أقول إنّ أفق المفاوضات مسدود.

{ الحظنا أن القضية الفلسطينية لم تعد تحتل
الحيّز األساس في المشهد العربي ،هل تعتقدون
أن فلسطين تستطيع أن تستعيد المشهد نحوها
وتدفع الجميع إلى االلتفاف حولها؟

المشهد ال���ذي ي� ّ
��دل ع��ل��ى خ��ف��وت القضية
وتراجعها ،مشهد مصطنع إعالمياً ،وم��ا كنت
ألمسه طوال هذه السنوات عندما أزور أيّ بلد
عربي ،أجد أنّ فلسطين ما زالت في القلب وفي
الوجدان وفي ضمير أبناء العالم العربي ،وبعد
سنة من الثورة في تونس ذهبت إلى هناك ورأيت
االحتفاالت من مؤيدي الحكم ومعارضيه ،ورأيت
الجميع يجتمعون حول فلسطين.

{ أصبح موضوع الحركات الفلسطينية لدى
بعض الناس غير محبّب ،فكيف ت ��ردّون على
هؤالء؟

الشعب الفلسطيني أكبر من أيّ تنظيم وأكبر
م��ن أيّ ق��ي��ادة وم��ن أيّ س��ل��وك ،وم��ن الظلم أن
نحاسب الشعب الفلسطيني على أساس تص ّرف
فرد من هنا وفرد من هناك ،واليوم هناك قوة أمنية
ش ّكلتها الفصائل لضبط األوضاع األمنية في مخيم
عين الحلوة ،وأعتقد أنها هدية يقدّمها فلسطينيو
لبنان ألهلهم في الداخل ألن كل مساهمة لضبط
الوضع في لبنان هي خدمة للشعب الفلسطيني.

{ تحدثت بعض المصادر األمنية منذ أيام
ع��ن اح �ت �م��ال أن يسستغل ب�ع��ض الخارجين
عن مجموعات معينة ما يجري في األراضي
المحتلة إلط�ل�اق ص��واري��خ م��ن ج�ن��وب لبنان
نحو األراض��ي المحتلة ،ففي زمن «داع��ش» هل
من الممكن أن ُتستغل ه��ذه القضية من خارج
الحدود؟

أعتقد أن الحدود الجنوبية هي اآلن بأمرة
م��ع��ادل��ة ذه��ب��ي��ة تتمثل بالجيش والشعب
والمقاومة ،وبالتالي أيّ خطوة على الجبهة
الجنوبية ستكون في إط��ار هذه المعادلة ،وال
أعتقد أن صاروخا ً من هنا وصاروخا ً من هناك
سيؤثران على هذه المعادلة ،والصهاينة أنفسهم
ليسوا في وارد فتح جبهة جديدة في جنوب
لبنان وه��م متخ ّوفون أن تنصر المقاومة في
لبنان المقاومة في فلسطين ،ويصبحوا بين ف ّكي
كماشة.

{ إل ��ى م ��اذا ت��دع��و ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية
والحركات الشبابية؟

أعتقد أننا سنشهد منذ اليوم تعبيرات شعبية
من هنا وهناك ،وشهدنا أمس وقفة تضامنية في
اإلسكوا ،وندعو الجمعيات واألحزاب إلى وقفات
تضامنية مع فلسطين ،إلعالء الصوت ولنقول
للفلسطينيين إننا معهم ولم نتخ ّل عنهم.

{ م��ا ه��و موقفكم م��ن ال��رئ�ي��س السيسي
بالنسبة إلى فلسطين؟

أنا أؤمن بـ«مصر ثورة يناير» التي بالتأكيد
ستكون أقرب إلى مبادئ مصر التاريخية ،ومصر
حتما ً مدفوعة إلى إعادة العالقات مع غزة ونصرة
فلسطين ول��ن تقبل بهذا ال��ع��دوان وستضغط
لوقفه.

{ هل أنتم متخ ّوفون من تقسيم العراق ومن
امتداد «الدولة اإلسالمية»؟

لن تنجح �أي محاولة
لتق�سيم العراق
وال�شعب العراقي
هو الأقدر
على معالجة
الظواهر التكفيرية
منذ احتالل العراق ونحن نح ّذر من المشروع
الصهيو ـ أميركي ال��رام��ي إل��ى زرع الفتن في
العراق .وكنا ندرك أن لهذا االحتالل مشاريعا ً في
المنطقة ابتدا ًء من العراق وأبرزها التقسيم .الفتنة
الطائفية قد تزدهر لفترة من الزمن ،لكن ال مكان
لها بين عشائر العراق ،ولن تنجح أي محاولة
لتقسيم العراق .فالمجتمع العراقي متدين لك ّنه
متعصب ،والشعب العراقي هو األقدر على
غير
ّ
معالجة هذه الظواهر سواء أخذت شكل تنظيمات
تكفيرية أو شكل ميليشيات طائفية ،فكالهما خطر
على مستقبل العراق ووحدته وعروبته.

ّ
يبث هذا الحوار كامالً على شاشة «توب نيوز»
عصر اليوم عند الساعة الخامسة مسا ًء على التردّد 12034

�أمين ال�س ّر الم�ساعد لحركة فتح ـ االنتفا�ضة �أبو فاخر لـ«البناء» و«توب نيوز»:
ال�شعب الفل�سطيني يعيد ا�ستح�ضار ق�ضيته وال يوقفه � ّأي �شيء
 15يوما ً م ّرت على المواجهات في فلسطين ،ولم يدع أحد إلى
اجتماع ،ولم يلتق أي فصيل مع فصيل آخر .وهنا نطرح السؤال:
أال يستحق ما يجري ن��دا ًء لالجتماع لوضع رؤي��ة مستقبلية
وكيفية مواجهة التحديات القادمة؟

حاوره :سعد الله الخليل
ح��راك شعبي وغليان جماهري ف��ي ال��داخ��ل الفلسطيني،
مواجهات تنذر باتنفاضة فلسطينية ثالثة .فيما الفصائل
الفلسطينية عاجزة عن مواكبة هذا الحراك .في المقابل ،عدوان
صهيوني على األرض ،غارات وهجمات من قبل المستوطنين.
كل ذلك والسلطة الفلسطينية في حِ ّل من التعليق والتعقيب،
شعارها الوحيد منع حدوث أيّ انتفاضة .أما المواقف الدولية فال
جديد :مطالبة بضبط النفس.
أمين الس ّر المساعد لحركة فتح ـ االنتفاضة أبو فاخر ح ّل ضيفا ً
على «البناء» و«توب نيوز» ،وكان هذا الحوار حول فلسطين.

{ دع��ا أوب��ام��ا السلطات الفلسطينية و«اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» إلى
األميركي سوى تلك الكلمة؟
ضبط النفس ...أال يملك
ّ

{ هل نحن على أبواب انتفاضة ثالثة في فلسطين؟

ألعدو الصهيوني يقوم بخطوة استباقية ألنه ي��درك حجم
الغضب في الداخل الفلسطيني ،ويخشى من اندالع انتفاضة.
كما أنّ القبة الحديدة لم تحل دون إسقاط الصواريخ على
المستعمرات والمستوطنات الصهيونية .إن ما يجري في
فلسطين هام جداً ،الشعب الفلسطيني يعيد استحضار قضيته
وال يوقفه أيّ شيء ،ال السلطة وكل تعهداتها وال القمع الصهيوني
وال التجاهل العربي الرسمي وال التواطؤ االستعماري الغربي مع
نوعي وليس غريبا ً على تاريخ
المشروع الصهيوني .هذا تطور
ّ
الشعب الفلسطيني ،الذي ـ عند المفاصل الصعبة ـ يعيد إمساك
القضية بيد من حديد.

{ أين تضعون جريمة قتل الفتى محمد أبو خضير وحرقه...
واتصال رئيس وزراء العدو بوالده؟

هذا التفاف على الغضب ،ودليل على الذعر الذي يصيب الكيان
الصهيوني .السلطة شجعتهم على هذا ،وأرسلت إليهم مبعوثين.
القضية لم تعد قضية شهيد ،هي قضية وطن.
قضية فلسطين أعمق وأشمل م ّما تصوره السلطة ،هل نحاكم
العدو فقط على جريمة واحدة؟ تاريخه األسود حافل بالجرائم
التي لم يتوقف عنها يوماً ،ليس ضد الشعب الفلسطيني فقط بل

ضد العالم العربي كله.

{ تشهد الساحة الفلسطينية على األرض غليانا ً فيما الحراك
السياسي ال يرتقي إلى حراك الشارع ...لماذا هذا الغياب؟

لالسف الشديد هناك أزمة عميقة تعيشها الساحة الفلسطينية،
ليس هناك عمل مشترك واضح ،هناك سلطة واقعها معروف،
وفصائل أحيانا ً تقف موقف المعارض للسلطة .ثمة غياب
للمرجعية الوطنية والمشروع الوطني.

{ أال ي�ف�ت��رض ب��أح��داث ك�ب�ي��رة ك �ه��ذه أن تنهي االنقسام
الفلسطيني؟

لن ينتهي االنقسام الفلسطيني والملفات العالقة عالقة،
واالن��ت��خ��اب��ات الفلسطينية ك��ارث��ة ألنها تزيد وه��م التحرير
واالستقالل وبناء دولة .كيف لشعب يقع تحت االحتالل أن يبني
دول ًة ويستقل؟

{ هل يمكن أن يشكل هذا الحراك بداية مشروع فلسطيني
موحد؟
ّ

من الطبيعي أن يدعو أوباما إلى ضبط النفس ،فاليوم ليس
وق��ت القضية الفلسطينية ،وليس وق��ت الثورة الفلسطينة،
المطلوب تفتيت األمة وإثارة الفتن المذهبية والدينية والتقسيم
يوحدان األم��ة ،لذلك
والتجزئة .فلسطين والصراع مع العدو
ّ
نوعي كبير ،أن يثور
ر
و
يطلب أوباما ضبط النفس ،وما يجري تط
ّ
ّ
الشعب لمواجهة العدو .وهذا هو الخطر ،ال الصاروخ .المطلوب
إجهاض الشعب بضبط النفس منعا ً لخلط األوراق في تفتيت
سورية والعراق وإشاعة القوى التكفيرية والمجازر والخالفة.

{ ك�ي��ف ت �ن �ظ��رون إل��ى م �ش��روع «داع� ��ش» ح �ي��ال القضية
الفلسطينية؟

ّ
منظر سياسات الشرق األوسط
بالعودة إلى التاريخ ،قال
بريجنسكي« :لم تعد اتفاقية سايكس ـ بيكو صالحة لحماية
الكيان الصهيوني ،ويجب إنشاء دول دينية ومذهبية .فهذا
البرنامج التفتيتي يأخذ من ال��دول المذهبية ليغدو الكيان
الصهيوني األق��وى في المنطقة والتي تمتلك المقدرات واألمر
الثاني اسرائيل تسعى النتزاع تسمية الدولة اليهودية ما يعني
أن الفلسطينين في أراضي  48ال وجود لهم أو موجودين كجالية
وليسوا أصحاب أرض ومنع حق العودة كونها دولة اليهود
وإقامة داعش لمسى دولة الخالفة يسرع إنشاء الدولة اليهودية
والغاء الهوية الفلسطينية عن فلسطينيي الشتات وه��ذا ما
نراه يجري في المخيمات في سورية ةضرب هوية المخيمات
وتسليط الضوء على المخيمات في لبنان كوكر للعصابات
االرهابية لضرب رمزية المخيمات.

ّ
نظمت حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون ،وقفة
الواجب من أجل فلسطين ،تضامنا مع غزة وكل فلسطين،
تحت شعار «شدّوا الرحال إلى فلسطين ،في اإلسكوا ـ وسط
بيروت ،بحضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية.
وألقى أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى
توجه فيها إلى الفلسطينيين بالقول« :من هنا من
حمدان ّ
بيروت المرابطة ،ندعوكم إلى الخروج إلى كل الميادين
في لبنان والعالم العربي ،الخروج إلى الربيع العربي
الحقيقي والصحوة العربية ،إذ ال تقدم وال ازده��ار وال
مشاريع سياسية واقتصادية إذا لم ي��زل ه��ذا الكيان
اليهودي التلمودي من فلسطين كل فلسطين ،وتعود من
بحرها إلى نهرها حرة عربية».
واعتبر أنّ ما يجري على أرض غزة ،يؤكد المؤكد في
موقفنا م ّما ج��رى ويجري على أرض سورية العربية
وتمسكنا الدائم بالمقاومة وصواريخها.
فوجه
وألقى الشيخ محمود مسلماني كلمة دار االفتاء ّ
التحية من بيروت األبية إلى أطفالنا في غزة وإل��ى كل
مقاوم وك��ل شهيد يسقط على أرض فلسطين من أجل
تحريرها شبرا ً شبراً.
وانتقد تلهّي الحكام العرب عن القضية الفلسطينية
وإغفالهم ما يجري على األراضي المحتلة.
ثم تحدّث رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال،
وأعلن التضامن مع أهلنا في فلسطين« ،ه��ؤالء األحرار
الذين لن يلتفتوا إلى حرب التقسيم االسرائيلية التي
تجري في سورية والعراق وسيناء وليبيا» .وقال« :هؤالء
يواجهون المخطط في مواجهة اسرائيل على طريقتهم».
أما أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة
فتح في لبنان فتحي أبو العردات فقال« :يقوم العدو
الصهيوني بعدوانه على الشعب الفلسطيني على قطاع
غزة والضفة وقبلها قام باختطاف وحرق الشهيد محمد
أبو خضير .نحن هنا في لبنان وفي كل المخيمات ومن كل
األحزاب الوطنية معكم ولستم وحدكم فكل أحرار العالم
معكم في هذه المعركة».
وقال عضو الكتلة القومية النائب الدكتور مروان فارس:
«فلسطين جوهر القضية القومية ،فإن انتصرت فلسطين
انتصرت القضية القومية ،وإن هزمت فلسطين هزمنا
جميعاً .وما يجري في فلسطين وغزة داللة على أن شعب
فلسطين سينتصر في معركة طاحنة مع العدو الصهيوني
المجرم ال��ذي يقتل األطفال والرجال والنساء» ،منددا ً
بصمت العرب حيال إجرام الكيان الصهيوني.
وألقى عضو المكتب السياسي في تيار المردة النائب
السابق كريم الراسي كلمة ،أشار فيها إلى أن فلسطين
موجوعة تصرخ وحيدة ،والمسماة بالجامعة العربية
لم تجتمع ،ألن ال هم لها سوى ضرب العرب ،والعرب ال
يضربون إال بفلسطين .مؤكدا ً أن فلسطين المسجد األقصى
وكنيسة المهد أرضنا والمحجة هي بوصلتنا وقضيتنا،
الفتا ً إلى أن الصهيونية تنتشر على طول الخريطة العربية
تحت مسميات مختلفة بحجة أصولية.
ثم كانت كلمة لعضو المكتب السياسي في حزب الله
محمود قماطي فقال« :فلسطين هي التي تكشف اليوم
األقنعة بدماء شهدائها ودماء أطفالها ،فلسطين التي كشفت
اليوم الزيف العالمي الذي يتكلم بحقوق االنسان».
وس��أل« :أين المؤسسات الدولية؟ أين مواقف الدول
الكبرى التي طرحت شعار حقوق اإلنسان تتحرك عندما

تتطلب مصالحها أن تتحرك باسم حقوق االنسان في حين
ال أحد يهتم اليوم ال بفلسطين وال بالشعب الفلسطيني وال
بأطفال فلسطين».
وتحدث عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين علي فيصل فقال« :نلتقي اليوم لنوجه
الرسالة األول��ى لشعب المقاومة واالنتفاضة ولشعب
ال��وح��دة الوطنية ال��ذي يتآخى في معركة واح��دة من
الضفة إلى غزة إلى القدس إلى مناطق  1948إلى مناطق
الشتات ليقول ان الشعب الفلسطيني ال توحده اال المقاومة
واالنتفاضة واالستراتيجية الفلسطينية الموحدة التي هي
الطريق النهاء االحتالل وتطهير األراض��ي الفلسطينية
المحتلة من التهويد وتطهير السجون من المعتقلين
الفلسطينيين».
ثم كانت كلمة لمسؤولة مكتب شؤون المرأة المركزي
في حركة أمل الدكتورة رباب عون فقالت« :جئنا اليوم
لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الثائر ضد االحتالل
الصهيوني ضد تهويد القدس مستنكرين االعتداء االجرامي
على المدنيين ومنددين الصمت الدولي اتجاه االعتداءات
المتكررة ال سيما المجزرة المستنكرة بحق الطفولة والتي
أدّت إلى استشهاد محمد أبو خضير».
وتحدث مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة
في لبنان أبو عماد رامز فلفت إلى انه عندما يتم وضع
الشعب الفلسطيني أمام خيارين ،اما الموت ببطء نتيجة
الممارسات الصهيونية ،وإما االستشهاد كاألشجار وقوفاً،
فخيار الشعب الفلسطيني هو االستشهاد.
أما النائب قاسم هاشم فقال« :القضية والحكاية منذ
 66سنة قضية شعب وأرض .حكاية ظلم وعدوان ،الدم
القاني وحده الذي يراق على أرض غزة هو الذي يكتب
تاريخ فلسطين وتاريخ هذه األمة الناصع وهذه المقاومة
وال��دم��اء .ح � ّرروا أرض الجنوب وأرض الوطن ،واليوم
الرهان على دماء شعبنا الفلسطيني ،على المقاومة في
فلسطين التي تتصدى عن كل األم��ة ،عن كل األح��رار في
زم��ن يعيش البعض في ربيع متها ٍو لم يكن اال خريفا ً
إسرائيلياً».
وألقى عميد اإلذاع���ة واإلع�ل�ام في الحزب السوري
القومي اإلجتماعي وائ��ل الحسنية كلمة أك��د فيها أن
القضية القومية قضية فلسطين هي التي تجمعنا،
متوجها إلى العرب الذين يقاتلون في سورية كما يدّعون
وينافقون لحماية أهل الس ّنة نسألهم أليس في فلسطين
أهل سنة؟ أليسوا أولئك مكبلين مقيدين؟ أليس األجدر
بكم أن ترسلوا المليارات التي تدفعونها لذبح الشعب
في سورية إلى فلسطين؟
وقال الشيخ محمد عمرو ممثالً تجمع العلماء المسلمين:
«فلسطين وحيدة تقف في أرض المعركة ،تصرخ ألنها
تعيش حالة القتال والجوع والتهميش والحصار والتخلي
اإلسالمي ـ العربي عن هذه القضية ،وغزة تقاوم .اليوم
يدخلون األم��ة في متاهات بين اس�لام معتدل واس�لام
متعصب وكل ذلك بغية حماية الكيان الصهيوني».
وتحدث نزيه حمزة باسم الحزب الديمقراطي الشعبي
فقال« :في هذه المناسبة ومن بيروت األبية والمقاومة نعلن
تضامننا وترحيبنا لالنتفاضة في األرض الفلسطينية
المحتلة وفي أراض��ي الـ  1948وفي غزة ونؤكد دعمنا
للمقاومين الفلسطينيين الذين يطلقون الصواريخ على
الكيان الصهيوني».

ممثلو قوى وطنية وفاعليات �شعبية �أردنية:
لجبهة مدنية م ّتحدة �ضد الظالمية والإرهاب
أص����در ممثلو ال��ق��وى الوطنية
واليسارية والقومية والديمقراطية
والفاعليات الشعبية االردنية ،إعالنا ً
يدعو إلى توحيد الصفوف في مواجهة
الظالمية واإلرهاب واالحتالل ،والتأكيد
على التمسك بقيم ال��دول��ة الوطنية
المدنية؛ ومن المنتظر ،ان يُبحث قريبا ً
في إقامة الجبهة كإطار سياسي ـ ثقافي
ـ مدني يعبّر عن تحالف عريض ض ّد
الفاشية الدينية والعدوان الصهيوني
الذي يمثل ،بدوره ،أسوأ أنواع الفاشية
الدينية.
وج���اء ف��ي اإلع��ل�ان« :مهما كانت
ال��ع��واص��ف اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة
والمخاطر المحدقة عظيم ًة ،ليس أمام
األردنيين سوى بديل واحد هو قبول
التحدّي؛ وسنحمي وطننا الذي نحتناه
في الصخر ،لن يخضع األردن للظالمية
واإلرهاب أبداً.
معا ً في مواجهة التكفير والطائفية
والمذهبيةوالعرقيةوالجهوية؛جيشنا،
عشائرنا ،ع ّمالنا ،نساؤنا ،شبابنا،
مثقفونا ،يقفون صفا ً واحدا ً في الدفاع

عن الدولة المدنية ،دولة المواطنين
األح��رار .معا ً في ظل الهوية الوطنية
األردنية المشرقية العربية ،الهوية
الواحدة الوحيدة السيّدة في بلدنا .معا ً
من أجل الح ّريات المدنية والشخصية
والتعدّديةالثقافيةوالحياتيةوالفكرية
وسيادة القانون .معا ً من أجل التنمية
الشعبيّة االنتاجية ،والقضاء على
الفقر والتهميش في البوادي واألرياف
والحارات والمخيمات.
م��ع�ا ً ف��ي خ��ن��دق الجيش العربي
األردني والقوات المسلحة ،للدفاع عن
حياض ال��وط��ن ،وضمان استقالله،
وحمايته من الخطر الصهيوني وقوى
اإلره���اب والتكفير .معا ً مع القضاء
المستقل ،والتطبيق الحازم لقانون
مكافحة اإلرهاب ،بكل أشكاله ،بالفعل
والفكر والقول؛ ال تسامح مع التكفيريين
بكل أطيافهم ،وال تعامل معهم تحت
أي حجة ،وال صمت على التحريض
الطائفي والمذهبي؛ فلتخرس ألسنة
األفاعي.
معا ً من أجل علمانية الدولة؛ الدين

لله والوطن لجميع أبنائه ،وال خلط
بعد ال��ي��وم بين ال��دي��ن والسياسة.
معا ً من أجل مدرسة جديدة وجامعة
جديدة ،ال مكان فيهما لألفكار الظالمية،
وت��ت��أس��س��ان على ال����روح الوطنية
واإلخاء والعلم واالنتاج.
معا ً ضد الصهيونية العنصرية
التوسعية ،أس��اس ك��ل ال��ش��رور في
بالدنا ،ومن أجل التصدي لعدوانها
المستمر على الفلسطينيين وسائر
العرب ،ووق��ف تدخلها في الشؤون
األردنية ،وضمان حق الشعب العربي
الفلسطيني في العودة وتقرير المصير
على ترابه الوطني.
معا ً م��ن أج��ل ال��س�لام واالستقرار
والدولة المدنية في سورية والعراق
والبلدان العربية ،والتكامل االقتصادي
وال��دف��اع��ي واألم��ن��ي والسياسي في
المشرق العربي.
معا ً من مختلف التيارات السياسية
والفكرية واألوس��اط االجتماعية ،من
أج��ل الجبهة المدنية المتحدة ضد
الظالمية واإلرهاب».

هدوء وتر ّقب على حدود لبنان مع فل�سطين المحتلة
ّ
العشي
رانيا
ساد الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة،
هدوء حذر في ظ ّل استنفار غير معلن من جانب جيش االحتالل،
الذي وضع ق ّواته المنتشرة على طول الحدود مع لبنان في حال
المتفجر
تحسباً ،وذلك بالتزامن مع الوضع
ّ
استعداد وجاهزية ّ
في غزة .ولوحظ أنّ الطرق الحدودية المحاذية للسياج التقني
قد خلت من حركة الدوريات «االسرائيلية» المؤللة التي كانت
تجوب الحدود في فترات متقطعة ،في حين الزم بعضها
المخابئ المعدّة لها ،واكتفى عناصرها بمراقبة الجانب
اللبناني بوساطة المناظير وكاميرات المراقبة المتحركة.

كما لوحظت حركة شبه معدومة في بساتين المستوطنات
المجاروة للحدود مع لبنان ،التي خلت من حركة العمال الذين
يعملون في تلك البساتين.
إل��ى ذل��كُ ،س ّجل انتشار لعناصر مشاة وآليات مد ّرعة
في عدّة محاور رئيسية ومنها مرتفعات كفرشوبا وسدانة
المحتلة في الطرف الشمالي لمزارع شبعا المحتلة ،وفي محور
العباسية ـ الضهيرة.
وفي المقابل ،سيّرت القوات الدولية دوريات مصفحة على
طول الخط االزرق بالتنسيق مع الجيش اللبناني ،وراقبت
باهتمام التحركات «اإلسرائيلية» في الجهة األخ��رى من
الحدود الفاصلة.

