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�شبابي في �شارع الحمرا
اعت�صام
ّ
ً
ن�صرة للمقاومة في فل�سطين

�سفير فل�سطين في �سورية �أنور عبد الهادي لـ«البناء» و«توب نيوز»:
العد ّو ف�شل في ف�صل غ ّزة عن ال�ضفة الغربية وزرع ال�شقاق بينهما
حاوره سعد الله الخليل
حلقة جديدة أراده��ا العدو الصهيوني في
ّ
بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
مسلسل إجرامه
منازل ومنشأت وبنى تحتية ُتقصف و ُتد ّمر،
أطفال ونساء يذبحون .اعتقد العدو أنه قادر أن
يد ّمر المقاومة الفلسطينة وسط انشغال دول
المنطقة بأزماتها ،ظنّ أن األمر ينتهي ببيانات
إدان��ة واجتماعات هنا وهناك ،ربما اعتقد أنّ
صواريخ المقاومة لن تصل إلى ما بعد حيفا،
وأنها ستمطر تل أبيب ،وربما اعتقد أن فلسطين
أصبحت قضية قديمة وضعها المؤمنون
بها على ال��رف ،كل شيء جائز ،إال أن الثابت
الوحيد ،أنّ العدو بدأ معركة ال يدرك تبعاتها
وكيف ينهيها ،تاركا ً المهمة للواليات المتحدة
األميركية.
«ال��ب��ن��اء» التقت السفير الفلسطيني في
سورية ،مدير الدائرة السياسية في منظمة
التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي ،وأجرت
معه الحوار التالي:

{ األمور على الساحة الفلسطينية ...إلى
أين؟

األمور ذاهبة نحو استمرار الصمود والتحدّي
والتمسك بالحقوق وال��م��ب��ادئ ،وحقنا في
العودة وإقامة دولتنا المستقلة.
يجب أن تفهم «إسرائيل» ومعها العالم أجمع
أال استقرار في المنطقة وفي الشرق االوسط
والعالم ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه
المشروعة بإقامة دولته المستقلة ،وحقه في
العودة بل السيادة الكاملة .ال قائد فلسطينيا ً
يمكنه التخلي عن الحقوق الفلسطينية بأيّ
شكل من االشكال .نحن نقاتل «إسرائيل» بكل
الوسائل المشروعة .قتال «إسرائيل» ليس فقط
بالبندقية والصاروخ ،بل بالموقف الدبلوماسي
السياسي والرأي العام ،في الثقافة وفي العلم.

{ هل ما زال��ت القيادة الفلسطينية تع ّول
على المجتمع الدولي أو األمم المتحدة بلعب
دور مناصر للقضية الفلسطينية؟

نحن ال نع ّول على أحد ليتحقق ما نطالب به.
لكننا نثبت مواقف للتاريخ وللجميع بالتزامنا
الشرعية الدولية ،للوصول إلى تحقيق الهدف
النهائي ألن��ه سياتي ي��وم ويصحو العالم
ويعرف أن اكبر خطر على مصالحه يتمثل
ب��ـ«إس��رائ��ي��ل» ال بالشعب الفلسطيني .وأنّ
استمرار احتاللها االرض سيشكل خطرا ً على
مصالح الدول الغربية.

{ لماذا نقل العدو «اإلسرائيلي» المعركة
من الضفة الغربية إلى قطاع غزّة؟

الحرب على الشعب الفلسطيني في الضفة
وغ ّزة ،ولكن في الضفة نزعت منه فرصة توجيه
ضربة عسكرية عندما قام شعبنا بانتفاضة
الحجر .ولكن يوميا ً في الضفة هناك انتفاضة،
والشعب يواجه الدبابة وأطماع العدو .لذلك،
عندما يعتدي العدو على غ�� ّزة ،يسعى إلى
ّ
وشق الصف
الحفاظ على فصل الضفة عن غ ّزة
الفلسطيني واعتبار الضفة أم��راً ،وغ��زة أمرا ً
آخر .وهو واهم ،ألنّ الضفة وغزة أرض واحدة
فلسطينية ،ومعترف بها من االمم المتحدة.

{ من يقود المعركة على األرض اليوم؟

المقاومة والصواريخ هي أعمال توازن رعب
ليس أكثر ،ال نستطيع بكل صراحة و وضوح
 ،من دون دعم عربي كامل وإمكانية تسليح،
أن نح ّرر األراض���ي الفلسطينية .ولكن هذه
الصواريخ تنتج توازن رعب لكنها ال تستطيع
تحقيق تحرير ج��ز ٍء من األراض���ي .وسنبقى
نناضل بكل الوسائل للوصول إلى حقوقنا.
الشعب الفلسطيني ال يملك الدبابة وال الطيارة
وال القوة المناسبة ،ألن العرب ال يقدّموا لنا أيّ
نوع من االسلحة.

طي
أحمد ّ

«االسرائيلي» كونها متف ّوقة في هذا الجانب.

{ الرئيس محمود عباس قال إنه لن تحدث
انتفاضة في عهده .لماذا هذا الموقف؟

الرئيس محمود عباس مع المقاومة الشعبية
التي اتفقنا عليها جميعاً ،ألن المقاومة المسلحة
مطلب «إسرائيلي» ،فهي تريد أن تج ّرنا إلى حمل
السالح لتنزيل سقف الفلسطينيين وتحميلهم
الخسائر األكبر ألنها األق��وى ،بينما المقاومة
الشعبية التي يمكن أن تحاصر «إسرائيل»
من منطلق الحرص على دماء شعبنا .فلو كنت
أمتلك االمكانات العسكرية التي تخلق التوازن
لكنت مع المقاومة المسلحة .نحن شعب نقاتل
بالدم واللحم ،فتح حركة الشعب الفلسطيني
وأ ّول م��ن ب���دء ال��ك��ف��اح ال��م��س��ل��ح ،وأج��ب��رت
«إس��رائ��ي��ل» على االع��ت��راف بحقوق الشعب
الفلسطيني .لكل مرحلة أسلوبها بالنضال .نحن
نعطي فرصة للمفاوضات وللم ّرة األولى يح ّمل
العالم «إسرائيل» مسؤولية فشل المفاوضات،
وبدأنا نراكم المواقف .األوروب��ي��ون يقولون
لديكم الحقوق ،ولغاية اآلن ال تجرؤ دول أوروبا
على مجابهة «إسرائيل» ،ونراهن أن يأتي يوم
وتعترف أوروب��ا بحقوقنا ،وما ق��رار االتحاد
األوروب����ي وق��ف التعامل م��ع المستوطنات
واالعتراف بالدولة إال ج��زءا ً من نتج نضالنا
الدبلوماسي.

{ م��ا ال� ��ذي ك�س�ب��ه ال �ش �ع��ب الفلسطيني
م��ن المفاوضات غير المماطلة وال�م��زي��د من
االستيطان وهدر الحقوق؟

على العكس ،منذ االعتراف بالدولة كل ما
بني من مستوطنات هو زائل .كل مستوطنة تقام
على أرض فلسطين ملك الشعب الفلسطيني،
وفي القانون الدولي كل المستوطنات داخل
أراض����ي  67غ��ي��ر ش��رع��ي��ة ألن ال��ق��رار يقول
باالعتراف بدولة فلسطين حتى خط الرابع

من حزيران .والعدو واه��م إذا اعتقد أن بناء
يقسم األراضي الفلسطينية.
المستوطنات ّ

أي مدى ُتع ّد السلطة فعالً كما ُتص َّور،
{ إلى ّ
أداة «إسرائلية» لقمع الشعب الفلسطيني؟

هذا كالم من ال عمل له سوى الكالم والثرثرة.
إنها فصائل عاجزة وال قدرة لها على المواجهة،
وال عمل لها سوى االنتقاد وإع��ادة أسطوانة
«م��ش��روخ��ة» ...التنسيق األم��ن��ي ع��ب��ارة عن
تسهيل دخ���ول ال��م��واط��ن��ي��ن الفلسطينيين
وخروجهم ،وتبادل البضائع والمواد الغذائية
والجمارك لضمان مصالح الشعب الفلسطيني.
أم��ا التنسيق بالمعنى األمني غير موجود،
والكالم عن التنسيق لضرب مصداقية السلطة
ل��دى الشعب الفلسطيني ج��زء م��ن مخطط
«إسرائيلي» .فالسلطة لم تعتقل يوما ً مقاوما ً من
أجل «إسرائيل» ،المناضلون وعناصر أجهزة
الشرطة قضوا في مواجهة مع «إسرائيل» .وفي
االنتفاضة الثانية ضربت «إسرائيل» مق ّرات
الشرطة الفلسطينية ألنها تعلم أنّ عناصر
الشرطة المناضلون الحقيقيون.

{ ما السبيل إلنهاء االنقسام الفلسطيني؟

نحن نؤمن بالديمقراطية ،وكما قال الراحل
ياسر عرفات «لدينا ديمقراطية سكر زيادة».
في السياسة نختلف ،ومن ّ
حق أيّ فصيل أن
ينتقد ويقول وجهة نظره .ونحن نعمل وفق
مؤسسات المجلس الوطني واللجنة التنفيذية،
ومن حق أي فصيل أن ينتقد ويختلف معنا.
كثيرون ممن كانوا ضد أوسلو دخلوا األراضي
الفلسطينية عبر أوسلو ،وشاركوا في انتخابات
أوسلو ،وطبقوا المثل القائل «أسمع كالمك
يعجبني أش��وف أعمالك أستعجب» ،ونحن
نحترم خياراتهم لكن هناك سياسة موحدة
للشعب الفلسطيني أقرتها المجالس الوطنية
التي تعمل لهدف ثابت يتمثل بإقامة الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس على أراضي

 ،67وحق العودة .وال وقف للنضال السياسي
من دون تحقيق ه��ذا الهدف مهما قدّمنا من
تضحيات.

{ ح�ي��ن ي �ق��ول ممثل فلسطين ف��ي األمم
ال �م �ت �ح��دة إنّ ص ��واري ��خ غ � �زّة ج��ري �م��ة ض ّد
اإلنسانية ،م��اذا تتوقعون أن يكون ر ّد فعل
الفصائل والشعب الفلسطيني؟

هذا التصريح ُش ّوه تماماً ،كان يقول كشخص
قانوني ،يقول العالم عندما تطلق أيّ صاروخ
على مدنيين يعتبرونه ضد االنسانية .هو
يقول إنّ «إسرائيل» ذكية ،تح ّذر الفلسطينين
قبل القصف لتضمن شرعية عملها .والتصريح
ُش ّوه من األصوات المنافقة التي تسعى إلى زرع
الفرقة بين أفراد الشعب الفلسطيني ،والمقصود
من ذلك تشويه مواقف القيادة الفلسطينية.

{ ه��ل إم �س��اك ال��رئ �ي��س ع �ب��اس برئاسة
ف�ل�س�ط�ي��ن إض��اف��ة إل ��ى رئ��اس��ة ف �ت��ح ّ
يعطل
عملها؟

على العكس ،فإنّ الدول الغربية تؤكد أنه
لوال السياسة الحكيمة والمتوازنة للرئيس
ع��ب��اس ،وال��ت��ي تستشف المستقبل لشطب
الشعب الفلسطيني م��ن المنطقة العربية،
وت��ح��اف��ظ ع��ل��ى التمثيل ال��ش��رع��ي للشعب
الفلسطيني من خالل المنظمة ،وما يجري في
المنطقة م ّما يسمى «الربيع العربي» ،الذي
بدأ باكرا ً في فلسطين عندما انقلبت «حماس»
على السلطة عام  2007بهدف إلغاء منظمة
التحرير الفلسطينية ،وفشل االنقالب وانطلق
المشروع إلى المنطقة العربية .فالمطلوب نزع
ثقة الشعوب بقياداتها ونشر الفوضى .ماذا
تفعل قيادات حماس في قطر؟ ومن هناك تلقي
خطاباتها والكل يعرف دور قطر .أترك اإلجابة
للجمهور العربي.

أي م��دى ت ��رون أنّ م��ا ي�ج��ري في
{ إل��ى ّ
ف�ل�س�ط�ي��ن ال��ي��وم ارت � � ��دادات ل �م��ا ي �ج��ري في
سورية؟
ب�لا أدن����ى ش���ك ،إنّ ص��م��ود س��وري��ة في
وجه التنظيمات المتط ّرفة ،أ ّث��ر على الشعب
الفلسطيني ال��ذي يريد س��وري��ة دائ��م��ا ً قوية
متماسكة ،ويدعو إلى وقف العنف والحفاظ
على وحدة الشعب السوري .وخروج سورية
من أزمتها يريح الشعب الفلسطيني ويضمن
حقوقه والصمود.

{ م��ا ه��و شعور أن��ور عبد ال�ه��ادي عندما
سمع بضرب تل ابيب؟

{ يقول البعض إن ه��ذا الوقت ليس وقت
توحد ،فيما المطلوب التجزئة،
فلسطين التي ّ
ما رأيكم؟

بال ادنى شك كنت سعيد جدا ويجب أن يفهم
االسرائيلي أن لدينا القدرة على أن نرعبه وهو
مرعوب والمجتمع االسرائيلي مجتمع مركب
تركيب ليس مجتمع متكامل كثيرين يهربون من
إسرائيل ويذهبون الى السفارات لكي يغادرو
خوفا من الصواريخ وهدف الفلسطينيين أن
يوقفوا قتلهم باقل خسائر

قضية فلسطين مكتوبة بالحبر لدى غالبية
زع��ام��ات العالم العربي ،فمنذ اجتياح عام
 1982أصبحت قضية فلسطين ثانوية على
رغم أنها قضية الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي».
وتمكنت أميركا أن تفك ارت��ب��اط األنظمة مع
قضية فلسطين ،وتتعاطف معنا كالماً .لدينا
أمل كبير في أن تستعيد هذه األنظمة رشدها
وأن تتعافى سورية وتعود مصر إلى دورها
القومي ،وألاّ يرهن السيسي مصر للمساعدات
االقتصادية ،بل لدورها القومي الرائد.

أي مدى يمكن القول إن ما تشهده
{ إلى ّ
األراضي الفلسطينية نذر انتفاضة ثالثة؟

المقاومة الشعبية مستمرة واالنتفاضة
موجودة في كل وقت ،والعمل الشعبي هو ما
يمنحني القوة ،ألن العدو حين يواجهها يواجه
شعبا ً أعزل .أما العمل المسلح فيدعم الموقف

يجلس إلى مائدة الطعام مع صديقه في أحد المطاعم الفاخرة مقابل
مسرح المدينة في شارع الحمرا .يبدو من سحنته ولبسه وطريقة
خليجي .لم يهنأ ذلك الشاب بطبق السوشي الذي
نظره إلى المارة أ ّنه
ّ
ابتاعه ،فسرعان ما تح ّول المكان من معب ٍر للجميالت ،إلى ...ساحة
اعتصام.
أعالم فلسطين غزت المكان .شباب وشابات من الجامعات اللبنانية
والهيئات الطالبية في األحزاب الوطنية ،والفتات مندّدة بالعدوان على
العربي المطبق ،وأخرى أيضا ً تحمل
غزة ،وأخرى مندّدة بالصمت
ّ
رسائل إلى ك ّل مكان :فلسطين ،الصهاينة ،أميركا وعربان الخليج.
لم يكتف المعتصمون برفع الالفتات وحسب ،بل تب ّرع أحدهم
بكتفيه لحمل أحدهم ،الذي بدوره تب ّرع بحنجرته إلطالق الهتافات ،فيما
ردّدها المعتصمون الذين وصل عددهم إلى المئات خلفه .ومن ضمن
هذه الهتافات ما جذب سمع الجالس في المطعم المقابل ،فهي تتناول
ربما بالده ،أو أكثر تحديداً ،نظام الحكم في بالده ،وتخاذله.
ّ
ن��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ات ال��ط��ال��ب��ي��ة
والشبابية ف��ي األح����زاب وال��ق��وى
الوطنية والفلسطينية عصر أمس،
اعتصاما ً حاشدا ً في شارع الحمرا في
بيروت ،مقابل مسرح المدينة ،ورفع
المعتصمون أعالم فلسطين والفتات
داعم ًة للمقاومة ،ومندّدة بالعدوان
على غ�� ّزة ،وبالصمت العربي الذي
تحترفه ممالك وإمارات ودول عربية
عدّة.
وأل��ق��ى محمد ح��م��اد م��ن جامعة
« »LAUكلمة ِباسم المعتصمين جاء
فيها« :لم نقف اليوم لنرسل تحيّة إلى
فلسطين التي وضعت مدن االحتالل
تحت نيران مقاتليها .وال نتضامن
مع أه�� ٍل لنا وأخ��وة س�لاح .بل نقف
لنض ّم قبضتنا وندق جدران الخ ّزان
معكم ،من قلب بيروت التي قاومت
الدبابة بالرشاس .وبيد فلسطينيين
ولبنانيين إل��ى جبهاتكم ،نمسح
تعب هذا الصيف وثقل الصواريخ
المحمولة تحت الشجر.
نحن ال��ي��وم ،ط�لاب فلسطينيون
ولبنانيون ،نرفع صوتا ً أعلى من
صوت الغارات التي تستهدف أهلنا
في غ ّزة .واالعتداءات التي تحصل في
الضفة وأراض��ي  1948المغتصبة.
ونقول للعدو إن ظننت أنّ اإلمعان
في جرائمك الالإنسانية والالأخالقية
ستكسرنا ،فأنت واه���م .واه��� ٌم من
راه��ن على أنّ القضية الفلسطينية
ستتالشى مع تعاقب األجيال .نحن
هنا لنؤكد أننا أننا لم ننس وجهتنا،
ولم نحد عنها على رغم الصعوبات
الفلسطيني في لبنان.
التي يواجهها
ّ
إنّ اعتصامنا هنا إن ّ
دل على شيء،
ّ
ي��دل على أن فلسطين ما زالت
فهو
البوصلة والهدف ،وسنعود ونعيدها
من أيدي المحتل ،ولو كلّفنا األمر مئة
انتفاضة .كلّنا أم��ل أن تكون هذه
االنتفاضة انتفاضة الع ّزة وبداية
مرحلة الحسم».
وخ��ت��م« :م��ن هنا ،نعيد إعالنها
قضية واح���دة ،كتفا ً واح���د ًة تحمل

ّ
المنددة بالعدوان
لقاء ت�ضامني مع غ ّزة في دارة البعريني ...وا�ستمرار المواقف
عُ قد أمس لقاء تضامني لبناني ـ فلسطيني مع غ ّزة في
منزل رئيس التج ّمع الشعبي العكاري النائب السابق
وجيه البعريني ،في وادي الريحان ،بحضور رئيس هيئة
العلماء المسلمين في لبنان الشيخ مالك جديدة ،ممثل
المطران باسيليوس منصور ،ممثل الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين أبو لؤي أركان بدر ،وشخصيات.
واعتبر جديدة «أن دماء الشهداء التي تسقط في غزة
لن تذهب ه��دراً ،والقضية ستبقى في ضمير كل عربي
وفي ضمير العالم كله .وأضاف« :إنّ غ ّزة منتصرة ألنها
صاحبة إرادة ح�� ّرة ،غ�� ّزة اليوم تدين الصمت العربي
والعالمي الذي يشهد هذا االجرام وهذا القتل ويسكت وهو
ينظر إلى الدماء واألشالء».
وقال بدر« :جئنا لنؤكد أننا مصممون على المقاومة
بكل أشكالها ،وندعو إلى الوحدة في فلسطين عبر توحيد
األجنحة العسكرية ،بغرفة عمليات مشتركة للتصدي
للعدوان على غ ّزة».
وأك��د البعريني أنّ الوقفة التضامنية في عكار مع
فلسطين وغ�� ّزة والقدس والمقدسات إنما هي وقفة مع
النفس ،ألن قضية فلسطين هي قضيتنا الكبرى.
وشدّد على دعم خيار المقاومة للعدو الصهيوني ،ألن
الحق بغير القوة ضائع ،وكفانا مفاوضات ومساومات
وتضييع وقت ،والعدو يزداد كل يوم إجراما ً وعنصرية
واغتصابا ً لألرض وتهويدا ً للمقدسات.
ون ّوه بالخطوة الجريئة في نشر قوة أمنية في مخيم
عين الحلوة ،مطالبا ً بتعميم ه��ذه الخطوة على كل
المخيمات.

مواقف مندّدة

ّ
نظمت المبادرة الشعبية واللجان الشبابية ولجان
االح��ي��اء وال��ق��واط��ع وال��م��ؤس��س��ات االه��ل��ي��ة والصحية
والكشفية في مخيم عين الحلوة ،مسيرة «دعما ً لغ ّزة»،
انطلقت من أمام مفترق سوق الخضار الشارع الفوقاني،

وجابت ش��وارع المخيم ،وشاركت فيها القوى الوطنية
واالسالمية وأبناء المخيم .ورفع المتظاهرون الرايات
الفلسطينية والفتات دعما ً للمقاومة الفلسطينية وتنديدا ً
بالعدوان «اإلسرائيلي» وت ّم تجسيد رمزي لتشييع شهداء
غزة ،فيما ارتدى عدد من المتظاهرين لباس المقاومين
الفلسطينيين .وتقدّمت المسيرة س��ي��ارات االسعاف
التابعة للمؤسسات الصحية في عين الحلوة.
وقال أمين سر اللجان الشعبية في عين الحلوة أبو
بسام مقدح« :نلتقي اليوم في هذه المسيرة الجماهيرية

التي تعبّر عن الوحدة الوطنية الفلسطينية .نعم للجهاد،
نعم للمقاومة ،نعم للتحرير نعم للعودة إلى فلسطين.
اليوم غ�� ّزة تناديكم أيها المقاومون ارف��ع��وا رؤوسكم
واضربوا تل ابيب ،واالنتصار للمقاومين والمجاهدين».
وتحدّث عامر الخطيب ِباسم ّ
منظمي المسيرة مؤكدا ً أنّ
الدماء الزكية التي تسقط كل يوم في فلسطين ،في غ ّزة
االبية ،ال تزيدنا اال تمسكا ً بالمقاومة ،مشيرا ً إلى خيار
الصواريخ ،معتبرا ً أنها ترعب العدو الصهيوني وتجعل
أكثر من خمسة ماليين صهيوني يختبئون في المالجئ،

وته ّز نتنياهو وترعبه.
وعند مدخل مسجد خالد بن الوليدّ ،
نظمت اللجنة
النسائية في حركة حماس في عين الحلوة اعتصاما ً
نسائيا ً رف��ع��ت خ�لال��ه المعتصمات راي���ات فلسطين
وحماس .وتحدثت ِباسمهن عضو اللجنة النسائية «أم
الوليد» ،التي طالبت المجتمع الدولي وأح��رار العالم
بالتدخل لوقف هذه المجزرة البشعة في حق الشعب
الفلسطيني وسوق قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكم
المختصة لمحاكمتهم كمجرمي حرب الرتكابهم جرائم
حرب موصوفة .ودعت ابناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد
من الوحدة واللحمة خلف مقاومته الباسلة باعتبارها
معركة من معارك التحرر وصد العدوان.
وأكد عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
في لبنان أحمد مصطفى في مسيرة تضامينة في مخيم
ب��رج البراجنة ّ
نظمتها الجبهة ،على ض��رورة التحرك
الفلسطيني والعربي والدولي لوقف العدوان «اإلسرائيلي»
على غزة والضفة ومحاسبة «إسرائيل» على جرائمها.
وح���يّ���ا ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��ص��ام��د ف���ي وج��ه
العدوان والموحد في الميدان ضد االحتالل وآلة القتل
«اإلسرائيلية» ،داعيا ً القيادة الفلسطينية إل��ى وضع
استراتيجية فلسطينية م��وح��دة ف��ي مقدّمها تحويل
الهبّة الشعبية في الضفة إلى مقاومة شعبية شاملة،
وبناء جبهة مقاومة موحدة بغرفة عمليات مشتركة
في غزة ،ونقل المعركة إلى األمم المتحدة ومؤسساتها
لحماية الشعب الفلسطيني من إرهاب الجمرة الخبيثة
«اإلسرائيلية» عبر تفعيل تطبيق اتفاقيات جنيف وإلزام
«إسرائيل» باحترامها ،إلى جانب االنضمام إلى محكمة
الجنايات الدولية لمعاقبة «إسرائيل» على قتلها أبناء
الشعب الفلسطيني واعتقالهم.
كما دعا إلى التحرك لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني
وإط��ل�اق ال��ع��ن��ان لشعوبها لتتحرك دع��م��ا ً للقضية
الفلسطينية ،ووقف االحتراب العربي.

ال��س�لاح وش��ع��ب��ا ً واح�����دا ً ض��� ّد كل
الهجمات التي تهدف إلى طمر قضيتنا
المحقة».

لقاءات

رئيس الحملة الوطنية لمقاطعة
«إس��رائ��ي��ل» ال��دك��ت��ور ع��ب��د الملك
سكرية كان حاضراً ،وأدلى بتصريح
لـ«البناء» جاء فيه« :إن هذه الوقفة،
هي واحدة من الوقفات التي تشهدها
بيروت مع المقاومة في فلسطين،
ض�� ّد ال��ع��دوان الصهيوني واإلدارة
اإلم��ب��ري��ال��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ال��واق��ف��ة
إل��ى ج��ان��ب��ه ،وأدوات����ه م��ن العرب
المتأسرلين.
هي وقفة تحية لشعبنا في غ ّزة
وم��ق��اوم��ت��ه الباسلة ال��ت��ي فاجأت
النوعي،
العالم أج��م��ع بتصدّيها
ّ
وقصفخا كامل أرجاء المستطونات
الصهيونية ال��م��ن��ت��ش��رة ف���وق كل
األراض����ي الفلسطينية المحتلة،
م��ا جعل أك��ث��ر م��ن خمسة ماليين
مستوطن صهيوني ينتابهم الرعب
الدائم ،وهذا نشهده للم ّرة األولى».
وأضاف« :إن هذا التصدي الرائع
دل على شيء ،فهو ّ
إن ّ
يدل على أنّ
خيار المقاومة هو الكفيل الوحيد
لصون ال��ك��رام��ة .وشهدنا ذل��ك في
لبنان ع��ام  ،2006وف��ي فلسطين
عام َْي  2008و ،2012ونشهده اليوم
عام .2014
إنّ هذا التصدّي البطولي ،دفن إلى
غير رجعة كل نهج غير نهج المقاومة،
من مفاوضات واستجداء سالم».
وختم سكرية قائالً« :إن المقاومة
اليوم أثبتت جدواها ،وأثبتت ق ّوتها،
وبرهنت أنّ العد ّو ال يفهم إال منطق
ال��ق�� ّوة ،وأن��ه��ا ه��ي السبيل الوحيد
لتحرير فلسطين وتحقيق العودة».
منفذية الطلبة الجامعيين في
بيروت في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،شاركت في االعتصام،
وال��ت��ق��ت «ال��ب��ن��اء» ن��اظ��ر اإلذاع���ة
واإلعالم في المنفذية شادي بركات،

وص�� ّرح لها بما يلي« :إنّ المشاركة
الحاشدة من الطلبة الجامعيين في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ه��ي رس��ال��ة تفيد ب���أنّ ه��ذا الجيل
الجديد يفعل ،ويحمل لواء فلسطين
جنوب س��وري��ا ،وأن ب��ي��روت خالد
علوان ال يمكن إلاّ أن تنتصر لفلسطين
والمقاومة.
إنّ المقاومة التي انتصرت على
العدو في بيروت ،هي نفسها التي
ّ
تدك اليوم تل أبيب بالصواريخ ،هي
نفسها منظومة المقاومة التي ح ّررت
الجنوب ،وهي نفسها التي تنتصر
ع��ل��ى ال��ف��ك��ر ال��وه��اب��ي وام��ت��دادات��ه
التنظيمية في الشام والعراق.
نوجه التحية إل��ى كافة فصائل
ّ
المقاومة وإلى الرفقاء في مجموعات
الفداء القومي التي تشارك في العمل
المقاوم في غ ّزة ،وتمطر مستعمرات
العدو بالصواريخ .ونقول لهم ما
قلناه لرفقائنا في نسور الزوبعة
في الشام :قبضاتنا قبضاتكم متى
احتجم إليها».
وأ ّك��د بركات أنّ «الفداء القومي»
وكافة فصائل المقاومة ،تمثيل حي
ل��دع��وة ال��ح��زب إل��ى االق��ت��دار وفعل
ال��م��ق��اوم��ة ،ال��ت��ي ه��ي ح��ق لشعبنا
كفعل سيادي استقاللي متم ّرد على
ق��رارات الغرب المستعمر والدولة
الصهيونية القائمة على المجازر في
فلسطين جنوب سورية.
«البناء» التقت أيضا ً قائد «كشاف
فلسطين» في لبنان محمد األشوح،
ال��ذي ق��ال« :نحن هنا لنتضامن مع
شعبنا في غ�� ّزة وف��ي ك�� ّل فلسطين،
ولنؤيد االنتفاضة الثالثة من أجل
ترهيب المستوطنين الصهاينة،
آم��ل��ي��ن أن ت���ؤدي ه���ذه االنتفاضة
إل��ى تحرير فلسطين م��ن االحتالل
الغاشم».

لم يشارك ولم يرحل!

ألكثر من ساعة استم ّر االعتصام،
ح ّتى الفتى الفلسطيني هالل ستة
( 13سنة) كان هناك مع أتراب له،
ي��ش��دّون على أي��دي المقاومين في
فلسطين ،ويرسلون لهم ألف تحية،
ويطلبون منهم أن يستم ّروا في هذا
الزخم وهذا العطاء دفاعا ً عن أطفال
ّ
ورضعها.
غ ّزة
ألكثر من ساعة استم ّر االعتصام،
الخليجي المستمتع بطبق
والشاب
ّ
السوشي لم ته ّزه الهتافات المتطاولة
على ب�لاده وح�� ّك��ام��ه ،استمر يأكل
ويأكل ،وبنظراته يأكل الجمال المار
قربه .لوهلة خدّاعة ظننت أنّ شيئا ً
من الحميّة أو العروبة سينتفض
فيه ،وينخرط في االعتصام نصر ًة
لغ ّزة ،لكنه لم يفعل .لوهلة خدّاعة
ظننت أنّ شيئا ً من الحميّة أو العروبة
سينتفض فيه وي��ق��وم وي��داف��ع عن
ب�لاده وح ّكامه ،لكنه لم يفعل .لم
يقم ولم يرحل ...فقط استم ّر في أكل
السوشي ...وعلى العرب السالم.

الفعاليات الداعمة لفل�سطين
م�ستمرة في الأردن
ع ّمان ـ محمد شريف الجيوسي
تستمر حملة التب ّرع بالدم التي ق ّررت تنفيذها النقابات المهنية األردنية
اعتبارا ً من مساء األحد الفائت ،وتقاطر المواطنون األردنيون في صفوف
طويلة للتب ّرع بالدم لجرحى العدوان الصهيوني المستمر على الشعب
الفلسطيني.
واعتصم العشرات من الشباب األردني المستقل عند جامع الكالوني قرب
السفارة الصهيونية ،تضامنا ً مع الشعب الفلسطيني وتنديدا ً بالعدوان .ثم
توجهوا إلى مج ّمع النقابات حيث تب ّرعوا بالدم.
والحظ مراقبون أن الفعاليات والبيانات وحمالت التب ّرع بالدم والمال لم
تتوقف سواء في العاصمة ع ّمان أو في مناطق عدّة من األردن دعما ً للشعب
الفلسطيني ،وأ ّنها عمت كل انتماءات الشعب األردني ومناطقه الجغرافية
والديمغرافية ،فكانت محل إجماع مش ّرف.
ودعت حراكات شعبية وعشائرية وشخصيات وطنية أمس االثنين إلى
وقفة غضب اليوم الثالثاء قرب السفارة «اإلسرائيلية» في منطقة الرابية
للتنديد بالعدوان «اإلسرائيلي» على غ ّزة.
كما ّ
تنظم الجهات ذاتها فعالية في الساحة المجاورة لفندق «ريجنسي»
عند الساعة  9.30م��ن مساء الخميس المقبل ،وي��ش��ارك فيها خطباء
وشعراء.
يذكر أن االجهزة األمنية األردنية اعتقلت مساء السبت  3من أعضاء حزب
التحرير المحظور وفق رئيس المكتب االعالمي للحزب المذكور ممدوح
قطيشات.
وق��ال قطيشات إنّ الشاب محمد م��رار اعتقل إللقائه درس��ا ً في مسجد
القصراوي في جبل النصر ،دعا فيه إلى نصرة أهالي في قطاع غ ّزة.
وأضاف إن االجهزة األمنية دخلت منزل محمد مرار من دون إذن رسمي،
وف ّتشوا المنزل بعد اعتقاله .وأوضح انه بعد اعتراض والد محمد وأخيه
على تفتيش المنزل من قبل االجهزة االمنية من دون إذن رسمي ،اع ُتقال
أيضاً.
وأكد مصدر أمني أنّ سبب االعتقال هو انتماء المعتقل إلى حزب التحرير
المحظور.

