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- يبدو كيان االحتالل فاقداً كّل عناصر القوة التي كان يستقوي 
أسوأ  في  الكيان  يخوضها  حرب  فهي  الماضية،  حروبه  في  بها 
أربع  إج��راء  رغم  فعليّة  حكومة  دون  من  داخلي  سياسي  ظرف 
الكيان  يخوضها  حرب  وهي  متالحقة،  مبكرة  انتخابيّة  جوالت 
في أسوأ وضع إقليمي بعدما تبلور فشل الحرب التي خاضها مع 
حلفائه في المنطقة والعالم إلسقاط سورية، وبعدما فشلت سياسة 
الضغوط القصوى التي خاضتها إدارة الرئيس األميركّي السابق 
دونالد ترامب إلخضاع إيران، وبعدما تحولت صفقة القرن التي 
أرادها مدخالً لصياغة حل للقضية الفلسطينية على مقاسه برعاية 
شركاء،  بال  ورق  على  حبر  مجرد  ال��ى  خليجي  ودع��م  أميركية 
وبدالً من أن تبدو القضية الفلسطينية في طور التصفية ظهرت 
المنطقة  وم��دن  عواصم  في  المساند  الشعبي  المشهد  خالل  من 
أنها األشد حيوية وقدرة على جذب الناس الى الشارع، وتحول 
التطبيع الخليجي مع الكيان الذي أراده بداية لتحول تاريخي في 
عن  فيه  الشركاء  يعجز  محاصرة  جزيرة  الى  المنطقة  توازنات 
وضع  في  الكيان  يخوضها  ح��رب  وه��ي  لبقائه،  الحماية  توفير 
دولي يشهد انفكاكاً على مستوى الرأي العام الغربي عن الكيان 
وسياساته، وهو ما تعبّر عنه التظاهرات الحاشدة التي تمتلئ بها 
عواصم الغرب ومدنه الكبرى، فيما يبدو الكيان للمرة األولى في 
تاريخه يخوض حربه هو وليس حرب الغرب أو األميركي، رغم 
الدعم الذي يحظى به والحماية التي يحظى بها، فهذه أول الحروب 
التي ال يجد فيها الغرب مصلحة تخدم سياساته ويراها الكثيرون 
الغربية،  السياسات  على  تشويشاً  واشنطن  وف��ي  ال��غ��رب  ف��ي 
لرسم  واألميركي  الغربي  السياق  خارج  من  تجري  حرب  وهي 
السياسات رغم بقاء التمسك بقاعدة منع هزيمة الكيان وااللتزام 

بتوفير األسباب الالزمة لذلك.
- ي��خ��وض ال��ك��ي��ان ه���ذه ال��ح��رب ف��ي م��واج��ه��ة وح���دة شعبية 
فلسطينية غير مسبوقة، حيث تشترك بالمواجهة بقوة وحيوّية 
الضفة  ال��ى   48 ال���  أرض  م��ن  الفلسطيني  الشعب  م��ك��ّون��ات  ك��ل 
هذه  ح��ول  وم��ن  فصائلها،  بكل  العسكرية  غ��زة  وق��وة  وال��ق��دس 
استثنائية،  ودول��ي��ة  عربية  شعبية  نهضة  الفلسطينية  ال��وح��دة 
وصعود سياسي لقوى المقاومة في فلسطين مع ضمور الخيار 
التفاوضي، يوازيه صعود لمحور المقاومة مع انتصار سورية 
وصمود إيران، وتبلور المحور كقوة فاعلة مقابل ضمور وتفكك 
المقاومة،  خيار  لمحاصرة  واشنطن  أقامتها  التي  التحالفات 
خصوصاً حلف الحرب على سورية، فيما تجري الحرب في مناخ 
دولي جديد تتقّدم فيه روسيا والصين كالعبين فاعلين ُينشئان 
الدولي  التفرد األميركي، بحيث يبقى االلتزام  ينهي زمن  توازناً 
بأمن الكيان نقطة تحظى باإلجماع، لكن السياسات التي ينتهجها 
عن  ع��دا  األول��ى،  للمرة  ويتبناها  يؤيدها  من  تجد  ال  تكاد  الكيان 

التسليم بسقوط القيمة الوظيفية للكيان.
- يخوض الكيان هذه الحرب بعدما فقد القدرة على المبادرة 
المقاومة،  فصائل  من  بمبادرة  تتّم  ح��رب  أول  وه��ي  للحروب، 
تباهى  التي  الحديدّية  القبة  وتظهر  ال��ردع،  ق��درة  تآكلت  وبعدما 
صواريخ  تصل  بينما  الحماية،  له  توفر  أن  من  أعجز  بفاعليتها 
مدن  كل  ال��ى  المتفجرة  وال���رؤوس  الثقيل  العيار  ذات  المقاومة 
نقل  من  وب��دالً  المحتلة،  فلسطين  مساحة  على  ومنشآته  الكيان 
الحرب الى ساحات الخصوم تخاض الحرب على ساحة األرض 
الفلسطينية المحتلة التي يصفها الكيان بصفتها ساحته التي نجح 
الكيان كله في  طوال عقود بإبقائها بمنأى عن االستهداف، فإذا 
المالجئ، ويواكب هذا التحّول تعّرض منشآت الكيان االقتصادية 
المطارات  اقتصادية كبرى، مع توقف  للشلل وإصابته بخسائر 
والموانئ والمصانع والبورصة، ويترتب على العاملين العسكري 
الكيان  واالقتصادي للمّرة األولى أسئلة وجودّية من نوع قدرة 
للحياة  صالح  كمكان  صالحيّته  بمدى  الثقة  وتراجع  البقاء  على 

واالستثمار.
)التتمة ص6(

نقاط �ضعف الكيان ونقطة قوة نتنياهو... 

فر�ضّية الحرب الإقليمّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

بقيت فلسطين في صدارة المشهد، وقد تزامنت أيام 
العيد مع ذكرى قيام كيان االستيطان، وهي المّرة األولى 
االحتفال  من  والمستوطنون  الكيان  فيها  ُيحرم  التي 
»النكبة«  ذك���رى  الفلسطينيون  أح��ي��ا  بينما  ب��ال��ذك��رى، 
بالصواريخ التي استهدفت مدن الكيان ووضعت ماليين 
مستوطنيه في المالجئ، وبانطالق انتفاضة شاملة في 
 ،48 ع��ام  المحتلة  واألراض���ي  والقدس  الغربية  الضفة 
اليوم إضراب فلسطيني شامل،  واالنتفاضة سيتّوجها 
وإسالمية،  عربية  عواصم  خرجت  النكبة  ذك��رى  وفي 
فيها  رفعت  حاشدة،  بتظاهرات  العالم  في  كبرى  ومدن 
المنّددة بكيان  الهتافات  أعالم فلسطين وتعالت خاللها 
عشرات  وخ��رج��ت  ع��ن��ص��رّي،  تمييز  كنظام  االح��ت��الل 
وحق  الفلسطيني  الشعب  لنضال  ال��م��ؤي��دة  ال��ب��ي��ان��ات 
الالجئين بالعودة الى ديارهم، وأصدر الحزب السوري 
على  خ��الل��ه  أك��د  بالمناسبة  ب��ي��ان��اً  االجتماعي  ال��ق��وم��ي 
بات  النصر  بأن  ويقينه  الفلسطينية،  القضيّة  محورية 

أقرب.
ال وحشية أكثر مما يمارسه العدو الصهيوني ضد غزة وضد فلسطين)التتمة ص6( الحضور الحاشد في المهرجان الذي نظمه حزب الله في الضاحية الجنوبية أمس تضامناً مع فلسطين

فل�ضطين تحيي »النكبة« بال�ضواريخ والنتفا�ضة ال�ضاملة... و»القومي«: بتنا اأقرب اإلى الن�ضر

نتنياهو ُيف�صل وقف النار ويمّدد لحربه... وحزب اهلل وحما�س والجهاد: ن�صُرنا وم�صيُرنا واحد

ال�صورّيون في لبنان ي�صتعّدون لالنتخابات: انت�صار �صورية اأعاد المبادرة لمحور المقاومة 

إّن األّمة التي تنشأ نهضتها على 
تستضيء  أّمة  القومية...  األخّوة 
عن  حقيقتها  إل��ى  ب��االن��ت��س��اب 

االنتساب إلى أوهامها.
سعاده

القد�س هي الأ�ضا�س

عندما تتهاوى »اإ�ضرائيل«: بداية اأفول الكيان ال�ضاّذ! 

المقاومة و�ضواريخها مفاجاأة الفل�ضطينّيين لأنف�ضهم وللعالم:

 

ماذا عن حقائق الحا�ضر وروؤى الم�ضتقبل؟

النكبة واأكيا�س الطحين... النهو�س الوطنّي الفل�ضطينّي

 

من جحيم النكبة والماأ�ضاة

يوم غرقت حاملة الطائرات الأميركّية

 

في بحر غزة...

»�ضيف القد�س«: اأحدث زلزاًل

 

وك�ضف حقائق واأر�ضى معادلت جديدة

في ضوء التطورات الخطيرة والمحورية التي تشهدها 
الشعب  يواجه  حيث  المحتلة  الفلسطينية  األراض��ي  اليوم 
المقهور منذ عقود طويلة آلة الحرب الصهيونيّة وجيشها 
ومجتمعها بشجاعة وفعالية وتصميم يمكن أن نستخلص 
ب��ع��ض ال��ح��ق��ائ��ق واالس��ت��ن��ت��اج��ات ال��ت��ي ت��ؤث��ر ف��ي مسيرة 
الفلسطيني الصهيوني، كما في أوضاع كّل قطر  الصراع 
تحّولت  التي  بفلسطين  المحيطة  األقطار  سيما  ال  عربي، 
إلى  لشرقها  العربية ومدخالَ  البلدان  بين  من واسطة عقد 
غربها وغربها إلى شرقها، مع كل ما يعني ذلك من تفاعل 
الفوضى  إلى بقعة فاصلة عدوانيّة، تزرع  وتكامل ونماء، 
من  األقطار  ه��ذه  لكّل  وتتعّرض  المنطقة  في  واالستبداد 
والتكيّف  الصهيوني  للمنطق  إلخضاعها  استثناء  دون 
)التتمة ص7(

أحّط  ودعمه،  وأي��ده  أّسسه  مصطنع،  صهيونّي  كيان  إن��ه 
آرثر  من  البشر  بني  وأس��وأ  العالم،  شهده  استعمار  وأق��ذر 
جيمس بلفور، ومارك سايكس، وجورج بيكو، مروراً بديفيد 
لويد جورج، وبوان كاريه وصوالً الى ترومان وكليمنت أتلي، 

وانطوني ايدن، وغي موليه.
وّفرتها  التي  العسكرّية  وال��ق��وة  اإلره���اب  على  نشأ  كيان 
ممنهج  عرقي  تطهير  بعد  وسياسيوه،  االستعمار،  قوى  له 
الصهيونيّة  العصابات  ارتكبتها  رهيبة  ومجازر  لفلسطين، 
التابعة  ال��ق��ذرة  السلطة  م��ن  م���رأى  على  الفلسطينيين  بحق 
من  اآلالف  م��ئ��ات  ط����رد  ال����ى  أّدت  ال��ب��ري��ط��ان��ي،  ل���الن���ت���داب 
إلى  وضحاها  ليلة  بين  وتحويلهم  ديارهم،  من  الفلسطينيين 

الجئين في دول الجوار.
عام  دولته  إقامة  منذ  المحتّل،  الصهيوني  الكيان  آث��ر  لقد 

القدس  بانتفاضة  وال��ع��ال��م  أنفسهم  الفلسطينيون  ف��اج��أ 
من  ه��ائ��ل  بمخزون  مجّهزة  ح��اض��رة  وبمقاومة  واألق��ص��ى 
اندالع  في  تكن  لم  المفاجأة  المدى.  بعيدة  نوعيّة  صواريخ 
واتساعهما،  النوعيّة  كثافتهما  في  بل  والمقاومة  االنتفاضة 
ووحدة الشعب الفلسطيني وتجاوبه السريع معهما في شتى 
أنحاء الوطن السليب، من النهر إلى البحر، ومن أقصى إصبع 
الجنوب،  في  )إي��الت(  ال��رش��راش  أّم  ال��ى  الشمال  في  الجليل 
الشرطة  ق���وات  م��ع  وم��ث��اب��رة  بشجاعة  الجماهير  واش��ت��ب��اك 
قطاع  من  المنطلقة  الصواريخ  مئات  مع  بالتزامن  القمعيّة 
غزة والمنهمرة على مرافق مهّمة كمطار بن غوريون القريب 
الى  أّدى  البعيد عن إيالت ما  أبيب ومطار رامون غير  من تل 
إغالقهما. كّل ذلك في وقٍت كانت الجماهير تتفّجر بتظاهرات 

1948، على تحقيق وتوفير األمن للمحتلين، وعلى االحتفاظ 
أن  على  كافة،  العربية  ال��دول  على  العسكري  بتفّوقه  ال��دائ��م 
تبقى ذراعه العسكرية تمتّد الى أّي مكان في عالمنا العربي، 
الكيان،  سماء  خ��رق  ت��ح��اول  دول��ة  أّي  وردع  منع  وبالتالي 
أجواءها،  تحمي  تعربد،  تسيطر،  ولعقود  »إسرائيل«  فكانت 
تحارب خارج حدود كيانها الغاصب، تحتّل، تقصف، تدّمر، 
ثم تخرج بمعادالت سياسية وأمنية وعسكرية واستراتيجية، 
لتصّب في نهاية المطاف في صالحها. إذ كانت مع كّل حرب، 
الواقع  نتيجة  تأتي  فرضاً،  تفرضها  إنجازات  وتحقق  تتقدم 

على األرض، ومعطيات الميدان.
العدو  أخ��ذت   ،1948 عام  ومنذ  عاماً،  خمسين  مدى  على   
رأى  ال��ذي  وه��و  عنجهية،  بعدها  م��ا  عنجهية  »اإلس��رائ��ي��ل��ي« 
الشرق  اقوى قوة عسكرية ضاربة في  يمتلك  أنه  في نفسه، 
الهزيمة  ت��ل��و  ال��ه��زي��م��ة  يلحق  أن  ب��م��ق��دوره  وأن���ه  االوس����ط، 
)التتمة ص7(

ال��ع��رب وعالم  دن��ي��ا  أن��ح��اء  ف��ي معظم  غ��ام��رة  ف��رح وحماسة 
اإلسالم وتهتف داعمًة المقاومة المتعاظمة القدرات، ومطالبًة 
مع  عقدتها  كانت  صلٍح  معاهدات  بإلغاء  العرب  دول  بعض 
سياسة  ع��ن  بالتخلي  اآلخ���ر  وبعضها  الصهيوني  ال��ك��ي��ان 

التطبيع المذلّة مع العدو.
الى ذلك، َتَفاَجأ أصدقاء المقاومة كما أعداؤها بتطور مذهٍل 
في قدراتها العسكرية، ال سيما الصاروخية منها، إذ تمّكنت 
مختلف فصائلها، خصوصاً »حماس« و«الجهاد اإلسالمي«، 
كالقدس  قريبة  م��دن  في  مواقع  ال��ى  صواريخها  إيصال  من 
السبع  كبئر  بعيدة  وأخ���رى  وع��س��ق��الن،  أبيب  وت��ل  الغربية 
عن  ناهيك  الشمال،  ابن عامر في  ومرج  الجنوب، وحيفا  في 
استخدام الطائرات المسيّرة في المعركة ألول مرة في قصف 
منشآت غازّية ونفطية مهمة كخط أنابيب الغاز بين عسقالن 
)التتمة ص7(

 14 في  غ��وري��ون  بن  ديفيد  أعلن  موصوفة  جريمة  في 
األراضي  من  جزء  على  )إسرائيل(  دول��ة  قيام   1948 أي��ار 
االنتداب  جيش  ق��وات  انسحاب  مع  بالتزامن  الفلسطينيّة 
سلفه  مسيرة  بذلك  مكّمالً  فلسطين  أرض  عن  البريطانّي 
تيودور هرتزل الرأس المفكر للمشروع الصهيوني المستند 
تلك  ارتكاب  ومنذ  والتاريخ.  الوقائع  وتزييف  الخرافة  إلى 
الجرح  زال  ما  النكبة  مصطلح  عليها  أطلق  التي  الجريمة 
صراع  مسيرة  في  بالنزف  ومستمراً  مفتوحاً  الفلسطيني 
الوجود مع االحتالل، وما زال الشعب الفلسطيني في هذه 
األرض  وحكاية  المكان  سيرة  يكتب  النضالية  المسيرة 
واإلنسان وما فيها من مآٍس وبطوالت بعزة وكبرياء، وهو 
منذ بداية اللجوء ومحاولة تحويله من شعب إلى مجموعة 
البؤس والحرمان قال:  الجئين مساكين موزعين في خيم 
)التتمة ص6(

والسبعون  الثالثة  الذكرى  ع��ام،  ك��ّل  في  كما  علينا  تطّل 
للنكبة التي ال تزال جراحها تنزف دماً حتى يومنا هذا، في 
العادل  الفلسطيني  الوطني  للنضال  المصيري  الظرف  هذا 

من أجل التحّرر واالستقالل الوطني.
لقد حلّت النكبة بشعبنا عام 1948 نتيجة خلل في موازين 
إلى  وقفت  حينه  في  الكبرى  االستعمارية  فالدول  القوى. 
الفلسطينيون  افتقد  حين  في  »إسرائيل«،  دولة  قيام  جانب 
ولعدم  بينهم  ما  في  الوحدة  لغياب  القوة  عنصر  والعرب 
توفر إرادة دوليّة حقيقيّة تقف حائالً دون تنفيذ المشروع 

الصهيونّي اإلحاللي لفلسطين.
وحلّت المأساة اإلنسانية التي أّدت إلى تشريد عدد كبير 
وهدم  تهجيره  جراء  دي��اره،  خارج  الفلسطيني  الشعب  من 
)التتمة ص6(

باب   - العمود  ب��اب  من  القدس  انتفاضة  اشتعلت  عندما 
شهر  بداية  مع  ج��راح  الشيخ  حي  سكان  عن  دفاعاً  دمشق 
رمضان المبارك لم يكن ببال أحد من المحللين »اإلسرائيليين« 
الظاهر  في  العفوية  الشعبية  المواجهة  ه��ذه  ب��أّن  العرب  أو 
الثقيل  العيار  من  عسكرية  مواجهة  بشكل  تتبلَور  أن  يمكن 
فلسطين  هاشم  بغزة  المتحصنة  الفلسطينية  المقاومة  بين 
وبين  ش��م��االً  الجرمق  جبل  ال��ى  جنوباً  إي��الت  م��ن  الممتدة 
بقايا مملكة »إسرائيل« التي فقدت ملوكها ورست القرعة في 
قيادتها على شرذمة سياسية - عسكرية تفتقر الى عنصري 
القيادة والسيطرة تصفها عليّة القوم في المجتمع الصهيوني 
آري  وصفها  كما  األخ��ي��رة  أنفاسها  تلفظ  بأنها  المتصّدع 

شاويط...!
)التتمة ص7(

إلى  وحقيقة  فعالً  أّدى  ترامب  فعله  ما  أّن  نتنياهو  ظّن 
تصفية القضية الفلسطينية وأقام فعالً »إسرائيل العظمى« 
وتلغي  فلسطين  وت���ه���ّود  األوس����ط  ال��ش��رق  ت��ق��ود  ال��ت��ي 
ظّن  كما  وكبيرها،  صغيرها  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
التي  الكونية  ال��ح��رب  ف��ي  المقاومة  محور  انشغاالت  أّن 
االنطالق  ل��ه  ستتيح  س��وري��ة  الوسطى  قلعته  استهدفت 
طليق اليد في إرساء ما يريد في فلسطين والمنطقة ويقيم 
الدولة اليهودية الخالصة، ما يجعله أكبر ملوك »إسرائيل« 
وأطولهم فترة حكم وأشّدهم تأثيراً على تاريخ »إسرائيل« 

برّمتها.
)التتمة ص7(
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هل ين�صحب ال�صيا�صّيون وقد حان زمن رحيلهم وانتهت �صالحيتهم؟
{ علي بدر الدين

المتوحش على قطاع غزة،  الهمجي واإلجرامي  الصهيوني  العدوان 
واستهدافه األبراج والمباني السكنية والتجارية والحكومية، وارتكابه 
المجازر بحق الفلسطينيين الصامدين وخاصة الغزاويين، في مواجهة 
اآللة العسكرية الصهيونية، الرّد عليه كان صاعقاً ومدوياً في مواجهة 
هذا العدو المتغطرس، حيث أثبتت عقود من الحروب والمعارك والصراع 
مع هذا الكيان الغاصب واإلرهابي، انه ال يفهم وال يرتدع إال بلغة الحديد 
الذين  ّ«الصاع صاعين« وهذا ما جّسده مقاومو فلسطين،  والنار، ورد 
سوى  الفلسطيني،  الشعب  أمام  خيار  ال  أن  وهي  واحدة،  حقيقة  أكدوا 
أو  التسويات  أنواع  كل  ورفض  العسكرية،  والمواجهة  المسلح  الكفاح 
واألمم  األمن  مجلس  إلى  والشكاوى  وشجبه  العدوان  بإدانة  االكتفاء 
اإلنسان،  حقوق  وجمعيات  ال��دول��ي  المجتمع  ومنظمات  المتحدة 
احتالله  استمرار  وتغطية  الكيان،  هذا  إلى  كلياً  والمنحازة  المتواطئة 
لفلسطين ومصادرة حقوق شعبها، وقمعه، وطرده من أرضه وبيوته، 
حي  سكان  لطرد  التعسفية  القمعية  ممارساته  كانت  محاوالته  وآخر 

الشيخ جراح في القدس وإسكان المستوطنين الصهاينة مكانهم.
انتفاضة الشعب اللبناني والفلسطيني، على حدود لبنان مع فلسطين 
المحتلة، حيث سقط الشهيد محمد طحان، وبيده علما فلسطين والقدس 
أكدت نصرة هذا الشعب وعدم تركه وحده في ميدان الشرف والشهادة 
والتصدي، كما استحوذت على اهتمام العالم، خشية تدحرج كرة النار 
الصهيونية وقيامها بالعدوان على لبنان وتطّور األمور إلى مواجهات 

عسكرية قد تشعل المنطقة برّمتها.
العدوان الصهيوني المتواصل على غزة، طغى على الوضع اللبناني 

المهتّز والمنهار على كّل المستويات االقتصادية والمالية واالجتماعية 
تحّولت  والتي  السياسية،  السلطة  غياب  جراء  المتفاقمة  والمعيشية 
إلى فوضى وفلتان واحتكار وجشع وفقر، وإلى جمود الحراك السياسي 
وكأن  مصالحها،  حدود  عند  الحاكمة  والمالية  السياسية  للمنظومة 
شيئاً لم يحصل، اْن كان على مستوى الداخل الفلسطيني حيث العدوان 
الصهيوني يتمادى في القتل الجماعي للمدنيين وتدمير المباني والبيوت 
الداخل  صعيد  على  او  والعجزة،  واألطفال  النساء  من  ساكنيها  على 
اللبناني، حيث الفقر يتمّدد، والمجاعة تالمس الخطوط الحمر، والبطالة 
األمل  وانعدام  والحاجة  العوز  وط��أة  تحت  ت��زداد،  والهجرة  تتفشى 
الحاكمة،  المنظومة  بهذه  نهائياً  الثقة  وفقدان  والحلول،  بالمعالجات 
وتصخرت«  وتحّجرت  »تمسحت  انها  وال��دان��ي،  للقاصي  تأكد  التي 
وأموالها  مصالحها  اال  ترى  تعد  ولم  وبصائرها،  أبصارها  وأعميت 
وثرواتها المكّدسة في مصارف الخارج وخزائن الداخل، وعقاراتها التي 
اليد  وضعت  أو  »والسلبطة«،  بالتشبيح  األثمان  بأبخس  »اشترتها« 

عليها بحكم النفوذ والتسلط واالستبداد.
المأساوية  والحال  العظيم  لبنان  شعب  يعانيه  ما  اهتماماتها  آخر 
والكارثية التي حلت لعنة هذه المنظومة عليه، مع أنها ك� »الخلد« تسمع 

جيداً أنينه وصراخه واستغاثته، ولكن ال »حياة لمن تنادي«.
غزة  على  الصهيوني  العدوان  ألّن  نافعة«،  ضارة  »رب  ُيقال،  وكما 
واالنتفاضة الشعبية على حدود فلسطين، رغم مواقف اإلدانة واالستنكار 
لهذا العدو ولجرائمه ومجازره الذي يرتكبها بحق شعب فلسطين األبي 
تعتقد  لبنان،  في  والمالية  السياسية  الطبقة  الصامد، فإن  
فإنها  »ضمائرها«  عليها  تمليه  وما  بواجبها  قامت  المواقف،  بهذه  أنها 
الفلسطيني  الشعب  على  ال��ع��دوان  خطورة  رغ��م  المرحلة  ه��ذه  في 

وعواقبه تداعياته على لبنان وشعبه وسيادته، فإنها تتنفس الصعداء 
بسبب انشغال اللبنانيين وتوجيه البوصلة نحو فلسطين والجنوب، 
ارتكاباتها  على  والتصويب  عليها  المتدفق  السيل  تسمع  تعد  لم  ألنها 
بالفساد  علناً  واتهامها  وشعبه،  لبنان  أصاب  ما  مسؤولية  وتحميلها 
والنهب والتحاصص والسطو على أموال الدولة والمؤسسات والناس 
خراب  عن  بالكامل  المسؤولة  وأنها  وتهجيرهم،  وتجويعهم  وإفقارهم 
وإداراتها،  وأجهزتها  وسلطاتها  ومؤسساتها  دولته  وإضعاف  البلد 
وهي تتنّعم بهذا الوقت المستقطع، لتعيد حساباتها وتحّدد خياراتها، 
وتجديداً  لنفسها  تمديداً  وربما  وانتخابياً،  سياسياً  تحالفاتها  وتنظم 
لن  حتماً  الذي  الزمن،  من  اآلتي  يخّبئه  ما  وانتظار  ونفوذها،  لسلطتها 
يكون لصالحها، مهما فعلت واستبّدت ومع من تحالفت، ألنها »أينعت« 
انتهى  بها٠وقد  يليق  الذي  المكان  في  ورميها  قطافها  وحان  واهترت 
مفعول صالحيتها، ودليل اللبنانيين، سقوطها في امتحان حكم البالد 
والعباد واالنزالق بهما الى المهوار الذي ال خروج منه، إال برافعة وطنية 
تغييرية وإصالحية حقيقية، وفشلها بتأليف الحكومة، التي قد تكون 
مفتاح الحّل، علماً اّن الحكومات السابقة المتعاقبة كلها سقطت وأخفقت 
السياسية  الطبقة  رحم  من  دائماً  تولد  كانت  ألنها  شيء،  اي  إنجاز  في 

والمالية والسلطوية الحاكمة، أقله على مدى ثالثة عقود متتالية.
الوطن  لهذا  خراب  من  سّببته  بما  وتكتفي  الطبقة،  هذه  تتعظ  فهل 
خطوة  على  وتقدم  المسكين،  لشعبه  ومأساة  معاناة  ومن  المنكوب 
السياسية،  الحياة  ومن  السلطة  من  انسحابها  للمأل  وتعلن  جريئة، 
فترتاح وتريح، وتكتفي بما جنته عقولها وأفكارها وأالعيبها وسياساتها 
نفسها  على  »جنت  القائل  بالمثل  تتهم  أن  قبل  والملتوية،  الخادعة 

براقش«.

فل�سطين اأقوى من الفتنة !

{ د.وفيق إبراهيم 
والعربّي  الداخلّي  النسيان  طابع  فلسطين  قضية  ارتدت 
والعالمّي عدة عقود من الزمن كادت فيها أن تتحول الى قضية 
تاريخية تصحو او تغرق في سبات عميق حسب الضرورات 

ويجري استعمالها حسب ظروف أصحاب القضايا.
قضية  فلسطين  عادت  كاملين  يومين  من  أقل  وفي  وفجأة 
أهلها المشردين في أقصى األرض من المسلمين والمسيحيين 
والدرع األصلية لكل العاملين في وجه الهيمنة الغربية على 
الخليج  في  للعرب  العصا  تهز  التي  الغليظة  واألداة  العالم، 
ومصر والشرق األوسط وشمال افريقيا المرتبطين بالسياسة 

األميركية في المنطقة.
ها هي فلسطين تجذب إليها روسيا والصين وتفرض على 
األمر  خاتمة  في  هي  تسويات  عن  البحث  »إسرائيل«  مؤيدي 
غير مقبولة منها، حتى أن أوروبا تأخذها الريح حسب مكامن 
»اسرائيل«  عن  وط��وراً  الفلسطينيين  عن  تارة  فتدافع  القوة 
كدولة قوية موالية للغرب في عرين النفط والغاز في شرقي 

العالم.
يمكن التأكيد وباختصار شديد ان ما يجري منذ أسبوعين 
أبيها  بكرة  عن  فلسطين  هبت  لقد  النظير،  منقطع  تقريباً 
بشعب أعزل سالحه الحجارة وكمية من اآلليات والصواريخ 
والرصاص والبنادق والطائرات المسيرة وكل أنواع القذائف 
الشرق  منطقة  في  قوة  أعتى  وجه  في  الداخل  في  المصنعة 
الضفة  كامل  يشمل  يومي  شعبي  بتحّرك  وألهبتها  األوس��ط 
فلسطين  كامل  نحو  بالتمّدد  مهدداً  وغزة  الشريف  بقدسها 

المحتلة حيث الماليين منهم تترقب الظروف الموضوعّية.
وأتت هذه التحركات الشعبية بعد محاوالت إسرائيلية لضم 
القدس الشريف الى »اسرائيل« فكانت غلطة ما بعدها غلطة، 
سمحت للفلسطينيين بارتداء األغطية السياسية والتاريخية 
اجل  من  للقتال  واستعدادهم  بقضيتهم  غيمانهم  جانب  الى 

تحرير فلسطين التي كانت غافية تترقب األحداث.
متواصلين  أسبوعين  منذ  الفلسطينيون  يتحرك  لذلك 
لهم  مسلح  شعبي  تحرك  أعنف  في  اليوم  حتى  ومستمرين 
بمحاورها  والضفة  أغلفتها  كامل  مع  الشموس  غزة  يشمل 

التاريخية.
فما يحدث هذه األيام من قتال مستمر بين الفريقين ال يشبه 

أي مرحلة من تاريخ أصحاب القضية الفلسطينيين.
مليارات  اذه��ان  في  راسخاً  أصبح  المقاتل  الجانب  ه��ذا 
قوة  تدمير  من  تتمكن  لم  »اسرائيل«  أن  خصوصاً  البشر  من 
المهاجمين المتصاعدة وفشلت في منح الثقة لعشرات البلدان 
العربية المؤيدة بأسف شديد لها، وعلى الرغم من ان هذه الدول 
نجحت في إسكات الصوت العربي الرسمي وأزعجت الصوت 
التي يترأسها  الرسمية  الشعبي، فأين هم العرب وجامعتهم 
التعاون  ومجلس  االسالمية  الدول  جامعة  واين  الغيظ  أبو 
إرسالها  يجري  أن  يفترض  كان  التي  والمساعدات  الخليجي 
الى فلسطين وبالقوة؟ وأخيراً اين منظمة األمم المتحدة التي 

تبحث في كل القضايا باستثناء قضية فلسطين؟
وباإلمكان قذف لوم شديد على االصدقاء في روسيا والصين 
النحو  هذا  على  فلسطين  تحرك  ألن  الجنوبية  اميركا  وبلدان 
واألوروبيين،  األميركيين  مع  لصراعهم  دعم  هو  إنما  العالمي 
لعبة  لكنها  االقتصادي،  الخليج  الى  التسلل  فرص  ومنحهم 
المصالح الضيقة هي التي تحّدد مواقع الشعوب بما يؤكد أن 
أن يجذب  بّد  الفلسطينيين وصمودهم األسطوري ال  استمرار 

كل القوى العالمية إليهم في خاتمة المطاف.
هنا يبدو أن قوة التحرك الفلسطيني أعطى الصورة التالية 
وعموم  وتركيا  واألوروبيين  األميركيين  قلق  مثيرة  المتداولة 
يهاجمون  مسلمون  مسيحيون  فلسطينيون  فهناك  الغرب، 
اإلسرائيليين بكل شيء تقريباً، الى جانب جمهور عربي مترّقب 
األنظمة  لضغوط  نتيجة  ضئيلة  تحركه  فرص  لكن  ومؤّيد، 
متواطئ  وغرب  للتدخل  اتجاهاً  ي��زداد  تحرك  وهذا  وقمعها. 
وخليج مع عرب داعمين له يريدون القضاء على الفلسطينيين 

وال يستطيعون، ووسائل التحرك لديهم محدودة.
إيران  اتهام  وهي  القديمة،  الفتنة  نغمات  الى  عادوا  لذلك 
الشيعية بأنها تستعمل الفلسطينيين في وجه اليهود والعرب 
عن  إي��ران  منعتهم  وهل  بالذات،  هم  موقعهم  عن  متغافلين 

الدخول في الحرب الى جانب الفلسطينيين؟ 
الشعبي  التأييد  لضرب  وسيلتين  بتحريك  ابتدأوا  وهكذا 
للحركة الفلسطينية هما الدين واإلعالم وبشكل مترابط. وبذلك 
ابتدأت الشاشات تعّج بالمشايخ وهم يشتمون إيران رافعين 
التهديد تلو اآلخر في وجه الشيعة ومتناسين أن المعركة هي 
بذلك  يكتفوا  ولم  اإليرانيين،  الشيعة  مع  وليست  اليهود  مع 
الفلسطينيين  بدعم  المتهمين  سلسلة  الى  سورية  فأضافوا 
متغافلين عن أن جزءاً من سورية محتل من األميركيين ودول 
إرهابية  وتنظيمات  واألت��راك  األك��راد  ومن  مساندة  اوروبية 

إضافية موالية للحكام العرب.
الموقف  هو  ه��ؤالء  عن  يصدر  موقف  أغ��رب  أن  هنا  يكفي 
الحاكم  والتنمية  العدالة  فحزب  المتناقض،  الشديد  التركي 
يتبع االخوان المسلمين، وحركة حماس الفلسطينية هي من 
هؤالء االخوان ايضاً، فكيف ال يرسل اردوغان نجدات مسلحة 

لالخوان في حماس؟
وكيف يمارس سياسات صامتة تعتبر أن العالقة التركية 
- األميركية أكثر أهمية من عالقة حزب العدالة بنصفه اآلخر 

في حركة حماس؟
يكفي أن قسماً من اإلعالم الشديد التركية يهاجم في إعالمه 
الداخلي الدور اإليراني في العالم العربي في حركة ابتزاز لدول 

الخليج من جهة والسياسة األميركية من جهة ثانية.
هذه هي الفتنة التي يؤديها على شاشات التلفزة العربية 
إيران  باستهداف  متخّصصون  المشايخ  من  نفر  واللبنانية 
وهذه تسألهم لماذا ال يقومون هم بدعم الفلسطينيين وإرسال 
الرجال والسالح بدالً من النواح على األطالل؟ وكيف يتركون 
اوروبا واميركا يمسكون باللعبة على حساب أدوارهم الميتة؟ 
واخيراً ال بد من سؤال اصحاب الفتنة إذا كانت فلسطين بلداً 
عربياً او غربياً، ألنه على اساس هذا الجواب يمكن البناء على 
ويبيعون  بالغرب  مفتونين  أعاريب  بين  صحيحة  عالقات 
يومياً فلسطين وعشرات الدول مقابل حمايتهم لها في عروشهم 

وتيجانهم.
بأسلحتهم  ي��رم��ون  الفلسطينيون  أول��ئ��ك  إال  يبقى  ف��ال 
الدول  مواطني  من  كبير  جمع  ومعهم  والحجارة  المتواضعة 
معركة  في  ليشاركوا  ودعم  سالح  الى  المحتاجين  العربية 

الحق في فلسطين المحتلة.

ن�شاطات

وزيرة �صلوفاكية في بيروت  

لتقديم م�صاعدات اإن�صانية عاجلة 

حزب اهلل التقى لجنة الأ�صير �صكاف

حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزير  استقبل 
تصريف األعمال شربل وهبة وزيرة الدولة في وزارة 
إنغريد  سلوفاكيا  في  األوروبية  والشؤون  الخارجية 
لتقديم  لبنان،  إلى  األول��ى  زيارتها  في  بروتسكوفا، 
وتفقد  إنساني  طابع  ذات  وطارئة  عاجلة  مساعدات 
المشاريع التي ترعاها سلوفاكيا في بعض المناطق 
في  بالدها  لسفارة  الجديد  المقر  والفتتاح  اللبنانية 

بيروت.
وعرض وهبة مع بروتسكوفا »ما يواجهه لبنان من 

صعوبات في مجال إعادة تفعيل العجلة االقتصادية 
تمكيناً  تأخير،  أي  دون  من  جديدة  حكومة  وتأليف 
النقد  صندوق  مع  المفاوضات  متابعة  من  للبنان 
بالقطاعات  للنهوض  الدولية  والمؤسسات  الدولي 

االقتصادية والمالية المتعّثرة«.
الوزير  بلقاء  سرورها  عن  بروتسكوفا  وأعربت 
لحّل  العمل  على  حكومتكم  »أشّجع  وقالت  وهبة، 
الشعب  صالح  فيه  لما  ممكن  وق��ت  بأسرع  األزم��ة 

اللبناني«.

حزب  في  الشمال  منطقة  عن  المسؤول  استقبل 
الله الشيخ رضا أحمد، في مكتبه في الشمال، جمال 
السجون  في  األسير  اصدقاء  لجنة  سر  امين  سكاف 

»اإلسرائيلية« يحيى سكاف.
يحيى  المناضل  األسير  ب�«شقيق  رض��ا  ورح��ب 
والعروبية  الوطنية  »المواقف  على  وأثنى  سكاف«، 
هذه  ف��ي  خصوصاً  وأص��دق��ائ��ه  لعائلته  األصيلة 

المرحلة التي تمّر بها األّمة«.
بدوره، حّيا سكاف »اإلخوة في حزب الله وقيادتهم 
الحكيمة الذين لهم الفضل األكبر في االنتصارات التي 
تتحقق اليوم على العدو«. ونّوه ب�«وقوفهم الدائم في 

ومشاريعه  االحتالل  مواجهة  في  األمامية  الصفوف 
المقاومة  إلى  الدعم  المنطقة وتقديمهم كل أشكال  في 

في فلسطين«.
الطرفان، في بيان »ضرورة وقوف الشعوب  وأكد 
الوسائل  بكل  العالم  وأح��رار  واإلسالمية  العربية 
الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  المتاحة  واإلمكانات 
التي  البطولية  المعركة  ف��ي  الباسلة  ومقاومته 
الحبيبة،  فلسطين  أرض  على  المقاومة  تخوضها 
أنواع  أروع  البواسل  المقاومة  رجال  يسطر  بحيث 
البطولة والفداء، وسينتصرون كما انتصرت المقاومة 

اللبنانية في تموز 2006«.

)داالتي ونهرا( وهبة مجتمعاً إلى الوزيرة السلوفاكية أمس  

)مديرية التوجيه(فهمي والعطية يتبادالن الدروع التقديرية قائد الجيش مستقبالً الوفد العراقي في اليرزة أمس 

أحمد وسكاف خالل لقائهما أمس

�صيريني جالت على م�صوؤولين 

عون: الأولوية ت�صكيل حكومة جديدة رغم العقبات الداخلية والخارجية
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن »تشكيل 
على  السياسي  عملنا  في  األولوية  له  جديدة  حكومة 
الرغم من العقبات التي تواجه هذه المسألة من الداخل 

والخارج«.
كالم عون جاء خالل استقباله في قصر بعبدا نائبة 
مارينا  اإليطالي  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزي��ر 
سيريني وقال عون »لن نوّفر أي جهد للتوصل إلى هذا 
الهدف وتشكيل حكومة تكون من أولى مهامها تحقيق 
الذي  الفساد  مكافحة  واستكمال  المطلوبة  االصالحات 
يعاني منه لبنان، إضافة إلى التدقيق المالي الجنائي 

الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه اإلصالحات«.
للبنان،  الصديقة  ال��دول  دعم  »ض��رورة  على  وش��ّدد 
وفي مقدمها إيطاليا، في سعيه الستعادة األموال التي 
اوروبية«،  مصارف  إلى  سيما  وال  الخارج،  إلى  هربت 
إلى أن »مكافحة الفساد تعيد االنتظام إلى البنية  الفتاً 
وأكد  كافة«.  ومؤسساتها  بإداراتها  للدولة  االقتصادية 
على  مصانة،  لبنان  في  الديموقراطية  »الممارسة  أن 
البالد،  بها  تمّر  التي  الصعبة  الظروف  كل  من  الرغم 
وسُتترجم في االنتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي 

ستجري في موعدها في العام 2022«.
الذي  »الدعم  على  االيطالية  المسؤولة  عون  وشكر 
قدمته ايطاليا للبنان في المجاالت كافة، وال سيما بعد 
انفجار مرفأ بيروت وتنفيذ المشاريع اإلنمائية، إضافًة 
العاملة  الدولية  القوات  في  اإليطالية  المشاركة  إلى 
قيادتها«،  إيطاليا  تتولى  التي  »يونيفيل«  الجنوب  في 
مركزاً على »العالقات التاريخية التي تربط بين البلدين 

وضرورة تفعيلها«.
»أن  فيه  أك��دت  ببيان  سيريني  أدل��ت  اللقاء،  وبعد 
تاريخية  صداقة  بعالقات  يرتبطان  ولبنان  ايطاليا 
اللبناني  الشعب  بجانب  ونحن  األمد،  طويلة  وثقافية 
جائحة  جراء  تفاقمت  والتي  الصعبة  األوقات  هذه  في 

كورونا«.
وتابعت »لقد أكدت للرئيس عون أن تضامن ايطاليا 
خالل  من  وكذلك  هو،  كما  حاله  على  سيبقى  لبنان  مع 
الصعيد  على  الدولية  الدعم  مجموعة  إطار  في  عملنا 
دعماً  وذلك  الدوليين  الشركاء  صعيد  على  أو  الثنائي 
وأكدت  والالجئين)...(  السكان  من  الضعيفة  للفئات 
إع��ادة  صعيد  على  إيطاليا  ال��ت��زام  الرئيس  لفخامة 
اإلعمار، وفي هذا االطار تم أمس توقيع اتفاقية مع مديرة 
تساهم  حيث  سرسق،  متحف  تأهيل  إلعادة  أونيسكو 

الدولة اإليطالية بمبلغ مليون يورو«.
الرئيس  مع  اللقاء  خالل  اتفاق  هناك  »وكان  وقالت 
مواجهة  ف��ي  ال��ي��وم  نفسه  يجد  لبنان  أن  على  ع��ون 
المالي  الصعيد  على  سيما  وال  ع��دي��دة،  ت��ح��دي��ات 
األزمة  هذه  على  الجواب  وإن  واالقتصادي،  واإلنساني 
لذلك  اإلصالحات.  تحقيق  واحد:  هو  األبعاد  المتعددة 
ينبغي الشروع بإصالحات عميقة وبنيوية لالستجابة 
يمكن  وال  وال��ب��الد.  للسكان  إلحاحاً  األكثر  للحاجات 
تأليف  يلزم  م��ا  اآلن،  بعد  اإلص��الح��ات  ه��ذه  تأجيل 
حكومة تضطلع بكامل صالحياتها. لذلك تجّدد إيطاليا 
السياسية في لبنان  الملحة لمختلف األطراف  دعوتها 
العليا  المصلحة  وتغليب  جانباً  اختالفاتها  بوضع 

أن  شأنها  من  حكومة  تأليف  أجل  من  والتعاون  للبالد 
وأن  المستدامة،  التنمية  سكة  على  مجدداً  لبنان  تضع 
تسلك مسار اإلصالحات وإعادة إطالق المفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي«.
حيث  السرايا،  المرافق،  والوفد  سيريني  زارت  ثم 
دياب  حسان  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  التقت 
حكومة  بتشكيل  اإلس��راع  ض��رورة  في  البحث  وج��رى 
وتأكيد وقوف إيطاليا إلى جانب لبنان ومساعدته في 

المجاالت كافة.
كذلك زارت الديبلوماسية اإليطالية والوفد المرافق، 
قصر بسترس، حيث التقت وزير الخارجية والمغتربين 
في حكومة تصريف األعمال شربل وهبة والحقا، زارت 

الشوؤن  لجنة  رئيس  التقت  حيث  النيابي،  المجلس 
الخارجية النائب ياسين جابر وعرضت معه األوضاع 

والتطورات العامة.
وتفقدت سيريني، محطة تكرير مياه الصرف الصحي 
في زحلة، لمناسبة اختتام أعمال المشروع الممّول من 
االنتقالية  التسليم  مرحلة  وإط��الق  اإليطالي  التعاون 
إلى السلطات اللبنانية، في حضور رئيس بلدية زحلة 
مياه  مؤسسة  مدير  زغيب،  أسعد  وتعنايل  المعلقة 
اإلنماء  الدين عن مجلس  البقاع رزق رزق، وفاء شرف 
واإلعمار، مدير عمليات المشروع روكز روكز، وممثلة عن 
شركة SUEZ اإليطالية بلوندي ميراد، ووفد مرافق من 

السفارة االيطالية.

� بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا 
إلى  إضافًة  الحكومية،  التطورات  خليل  أبي  سيزار  النائب  مع 

حاجات منطقة عاليه االنمائية.
في  فهمي،  محمد  العميد  والبلديات  الداخلية  وزير  التقى   �
مكتبه، رئيس االتحادين العربي والقطري للشرطة العميد خالد 
الجنائية  المباحث  قسم  رئيس  حضور  في  العطية،  حمد  بن 
اإلقليمية ورئيس الفرق الرياضية في قوى األمن الداخلي العميد 

حسين خشفة.
وقّدم العطية للوزير فهمي درعاً تقديرية على الجهود التي 

يبذلها في حفظ األمن واستقرار لبنان.

القطرية  للجهود  »تقديرياً  مماثالً  درع��اً  فهمي  قّدم  ب��دوره 
المميزة في النشاطات التي ينظمها االتحادان العربي والقطري«. 
الداخلية  ووزي��ر  ال��وزراء  مجلس  رئيس  تحيات  العطية  ونقل 
فهمي،  العميد  إلى  الثاني  آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  القطري 
وأطلعه على جدول النشاطات الحالية والمستقبلية لالتحادين 
من  للحّد  المعتمدة  التدابير  وسط  الرياضي،  المستوى  على 

تداعيات جائحة كورونا.
في  مكتبه  في  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  استقبل   �
عام  مدير  برئاسة  العراقية  ال��وزراء  رئاسة  من  وف��داً  اليرزة 
محمد  قيس  العراقية  الدفاع  وزارة  في  والبرامج  الموازنة 

اللبناني لمساعدته على  الجيش  قّدم هبة لصالح  الذي  علي، 
العماد  أعرب  وقد  البالد.  بها  تمّر  التي  الراهنة  األزمة  تخطي 
على  وجيشاً  وشعباً  حكومًة  للعراق  شكره  عن  الجيش  قائد 
بين  التاريخية  العالقات  عمق  عن  تعّبر  »التي  المبادرة  هذه 

البلدين«.
� أكد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب الدكتور قاسم 
إيذاناً  كان  أي��ار   17 اتفاق  »إسقاط  أن  »تويتر«،  عبر  هاشم 
كان  أن  إلى  اإلسرائيلي  العدو  واندحار  المقاومة  عصر  ببدء 
التحرير«. أضاف »لقد كان اتفاق ذاك الزمن عنواناً للذل والعار 
لم ينصع له أهل المقاومة في حينه، فكان السادس من شباط 

دماء  ولتكتب  والخنوع،  الخضوع  اتفاق  إللغاء  أّسسس  الذي 
الكرامة  وطن  لبنان  ليبقى  واالنتصار  الكرامة  تاريخ  الشهداء 
والعروبة والمقاومة، والذي فتح كتاب العصر الجديد عنوانه 

النصر في قضية الصراع مع العدو االسرائيلي«.
� غرد رئيس حزب »الوفاق الوطني« بالل تقي الدين عبر 
الصيدلية  في  مفقود  » ال��دواء  قائالً  »تويتر«،  على  حسابه 
خطر  في  المواطنين  وصحة  خطر  في  المواطنين  وصحة 
من  فهل  عميق،  سبات  في  وغارقون  نائمون  والمعنيون 
يحرك ساكناً قبل فوات األوان؟. فالدواء ليس ترفاً والصحة 

ليست لعبة«.

عون مستقبالً المسؤولة اإليطالية في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

خفاياخفايا

كشف مصدر سياسي عن ارتباك في مواقع مقّررة 
في الدولة حول المعلومات المتصلة بإطالق مصرف 

لبنان لمنصة صرف الدوالر، وفيما كان بعضهم 
يتساءل عما إذا كانت قد بدأت عملها باألمس كان 

آخرون يقولون إنها ستبدأ اليوم.
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بّري عر�ض الأو�صاع مع قاليباف
 تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بّري، اتصاالت تهنئة  عديدة بعيد 
الجمهورية  في  الشورى  مجلس  رئيس  من  اتصاالً  تلقى  كما  الفطر. 
في  معه  وبحث  قاليباف،  باقر  محمد  الدكتور  إي��ران  في  اإلسالمية 
ضوء  »في  والمنطقة  لبنان  في  التطورات  وآخ��ر  العاّمة  األوض��اع 
على  الفلسطيني  الشعب  على  عدوانيته  اإلسرائيلي  الكيان  مواصلة 

مساحة الجغرافيا الفلسطينية المحتلة«.



3الوطن / �سيا�سة
رئي�س »القومي« وائل الح�صنية: ذكرى اغت�صاب فل�صطين هذا العام تحّولت فر�صة

لتر�صيخ معادلة مختلفة وقواعد ا�صتباك جديدة... وبتنا اأقرب اإلى الن�صر 

وفد من »القومي« زار القيادة المركزية للجبهة ال�صعبية في دم�صق

وتاأكيد م�صترك اأن ال�صالح الأنجع لتحرير فل�صطين هو �صالح المقاومة

وفد من »القومي« زار مقر فتح في دم�صق...

فل�صطين هي بو�صلة ن�صال الأحرار

وفد من »القومي« هناأ اإمام مدينة النبطية بالفطر 

وتاأكيد على واجب ن�صرة القد�س وفل�صطين وحق مقاومة الحتالل 

ت�صييع حا�صد لطحان في عدلون

ولبنان يدين الجريمة »الإ�صرائيلية«

الأحزاب العربية: جاء زمن النت�صارات 

ويد المقاومة هي العليا

حشود المشاركين في التشييع في عدلون

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  رئيس  اعتبر 
االجتماعي وائل الحسنية، أّن الخامس عشر 
وإعالن  للنكبة  تاريخاً  ليس   1948 أيار  من 
أرض  على  الصهيوني  االغ��ت��ص��اب  ك��ي��ان 
على  عار  وصمة  هو  بل  وحسب،  فلسطين 
فلسطبين  على  تآمرت  بعينها  عربية  أنظمة 
وتوقع  العلن  في  اليوم  تتآمر  كما  السر،  في 
لتصفية  القرن  صفقة  على  ذل  من  بأحرف 

برمتها. الفلسطينية  المسألة 
أص��دره  بيان  في  الحزب  رئيس  وأش��ار 
إلى  فلسطين،  اغتصاب  ذك��رى  بمناسبة 
الحياة،  نبض  استمدت  فلسطين  قضية  أن 
التاريخ، بفضل  وترسخت كأعدل قضية في 
الشهداء  سيما  ال  وتضحياتهم،  المقاومين 
لفلسطين،  كرمى  الزكية  الدماء  قدموا  الذين 

كل فلسطين، بقدسها وكل مدنها وقراها.
وقد  ال��ب��وص��ل��ة،  ه��ي  فلسطين  أض���اف: 
لمقاومة  موحداً  جامعا  ال��دوام  على  شكلت 
اآلالف  وهناك  العربية،  والشعوب  شعبنا 
في  السالح  حملوا  العربي  العالم  أحرار  من 
الصهيوني،  العدو  وقاتلوا  الصراع  ميادين 
وال��م��الي��ي��ن م����أوا ال��س��اح��ات وص��دح��ت 

حناجرهم نصرة لفلسطين.
بكل  المقاومة  أن  ال��ح��زب،  رئيس  وأك��د 
الطريق  تعرف  وحدها  هي  وقواها،  أحزابها 
بالبطولة  عبدته  وقد  فلسطين،  إلى  األقصر 
البياني  ال��خ��ط  راس��م��ة  وال��ت��ض��ح��ي��ات، 
األع��وام  وف��ي   ،2000 ال��ع��ام  ف��ي  للتحرير 
تحرير  بات  حتى   ،2009 و  و2008   2006
األنظمة  بعض  تآمر  أن  غير  أقرب.  فلسطين 
العربية على المقاومة ودعمها لإلرهاب ضد 
عمر  من  أط��ال  المقاومة�  حاضنة  سورية 
المستوطنين  قطعان  ومنح  االغتصاب  كيان 
شعبنا  لقتل  إضافية  فرصاً  العنصريين 

وتهويد أرضنا.
سورية  صمود  أن  الحزب  رئيس  ورأى 
ب��م��واج��ه��ة ال��ح��رب اإلره��اب��ي��ة ال��ك��ون��ي��ة، 
رعاته،  مشاريع  وإفشالها  اإلرهاب  ودحرها 
تثبيت  أعادت  التي  األساسية  العوامل  هي 
وجهته،  وتحديد  للتحرير   البياني  الخط 
وتهاوت  ترنحت  قد  القرن  صفقة  هي  فها 
للعدوان  ومقاومته  لها  شعبنا  رفض  بفعل 
وبفعل  االستيطاني،  العنصري  الصهيوني 
القدس  في  فلسطين،  تفتدي  التي  ال��دم��اء 

واألقصى والشيخ جراح وغزة والضفة وكل 
فلسطين.

أض����اف: ال��ي��وم ن��ؤك��د ب���أن ال��م��ق��اوم��ة 
تماما  أمسكوا  قد  ومحورها،  وحاضنتها 
ذكرى  فإن  ولذلك  والمبادرة،  الموقف  بزمام 
استحالت  ال��ع��ام،  ه��ذا  فلسطين  اغتصاب 
مختلفة  معادلة  لترسيخ  حقيقة  فرصة 
ص��راع  وآل��ي��ات  ج��دي��دة،  اشتباك  وق��واع��د 
أننا  ثقة  وكلنا  نؤكد  نعم  مسبوقة،  غير 
ضد  وال��وج��ودي��ة  المصيرية  معركتنا  في 
وقت  أي  من  النصر  إلى  أقرب  بتنا  االحتالل 
مضى، وأن فلسطين ستعود حكماً إلى عهدة 

أبنائها محررة.
انتفاضة  أن  إل��ى  ال��ح��زب  رئيس  ولفت 
شكلت  فلسطين  عاصمة  القدس  في  شعبنا 
شرارة المقاومة في كل فلسطيننا من بحرها 
في  أمتنا  أبناء  كل  واستنهضت  نهرها،  إلى 
والكويت،  والعراق  والشام  واألردن  لبنان 
مع  الوهمية  الحدود  منهم  اآلالف  فاجتاز 
اإلج��راءات  بكل  آبهين  غير  المحتلة  األرض 
نحيي  وإننا  االحتالل،  قوات  اتخذتها  التي 
أكد  بدمه  الذي  الطحان  محمد  الشهيد  روح 

المصيرية. المواجهة  قومية 
ال��ع��دو  ق��ي��ام  أن  ال��ح��س��ن��ي��ة  واع��ت��ب��ر 
الصهيوني بزج كل قواه العسكرية واألمنية 
واستدعائه االحتياط هو محاولة للمحافظة 
على وجوده اإلستعماري على أرض بالدنا، 
بعدما أدرك حقيقة ما تنطوي عليه انتفاضة 
أبناء شعبنا في كل المدن والقرى والشوارع 
وغ��زة  الغربية  الضفة  ف��ي  الفلسطينية، 
بأنه  تأكيد  من   1948 عام  المحتلة  وأرضنا 
الغاصب  المحتل  ضد  وجود  حرب  يخوض 

بكل ما تحويه الكلمة من معنى.
فلسطين  اغتصاب  ذك��رى  تحل  أض��اف: 
أكثر  ي��رس��خ  ال��م��ق��اوم  وشعبنا  ال��ع��ام  ه��ذا 
بأن  االستراتيجي  خياره  ودقة  صحة  وأكثر 
الوحيد  الطريق  هي  أشكالها  بكل  المقاومة 
لتحرير فلسطين. فالمقاومة العسكرية تطور 
قدراتها يوما بعد يوم، وتراكم خبراتها معركة 
وامتدادها  محيطها  مع  مشكلة  المعركة،  تلو 
متماسكا  كال  السورية  األمة  كل  في  الطبيعي 

يحصد االنتصار بعد االنتصار.
أذل  ال���ذي  لبنان  إن  الحسنية  وت��اب��ع 
معظم  من  االنسحاب  على  وأجبره  المحتل 

التي  والشام   ،2000 عام  اللبنانية  األرض 
دح���رت اإلره����اب ع��ن ال��س��واد األع��ظ��م من 
الباقورة  استعاد  ال��ذي  واألردن  أراضيها، 
معركة  ضده  ويخوض  االحتالل  من  والغمر 
الهدف  وتخدم  تتالت  انتصارات  كلها  الغاز، 
األسمى بتحرير كل فلسطين التي لن تستعاد 

إال بسواعد المقاومين المخلصين.
االغتصاب  كيان  أن  الحسنية  واعتبر 
ب��اإلره��اب  أرض��ن��ا  ع��ل��ى  ق���ام  الصهيوني 
الغطرسة  مظلة  وتحت  واإلجرام  والعدوان 
نعترف  فال  نحن  أما  الغربية،  االستعمارية 
انتزاع شبر واحد من  ألية هيئة دولية بحق 

أرضنا ومنحه إلى أي كان. فمن أراد من أمم 
العالم أن يتنازل عن جزء من أرضه لصالح 
فنسبقى  نحن  أم��ا  ش��أن��ه.  فهذا  االح��ت��الل، 
القومي  السوري  الحزب  مؤسس  أرادنا  كما 
حالة  في  سعاده  أنطون  الشهيد  االجتماعي 

حرب من أجل فلسطين حتى تحريرها.
أبناء  بمقاومة  أننا  مؤكداً  الحسنية  وختم 
شعبنا وأمتنا في فلسطين وخارجها، بدماء 
األسرى،  بعذابات  الجرحى،  بآالم  الشهداء، 
تاريخ  من  أيار  من  عشر  الخامس  سيتحول 
كيان  زوال  بداية  يشهد  تاريخ  إلى  للنكبة 

االحتالل.

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  م��ن  وف��د  ق��ام 
األحمد  ط��ارق  العميدين  ضم  االجتماعي، 
األع��ل��ى  المجلس   وع��ض��و  وه��ب��ي  ووه��ي��ب 
والشؤون  العمل  عميد  ووكيل  مهدي  سماح 
بزيارة  البكار  محمود  الشام  في  االجتماعية 
في  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  مقر 
دمشق حيث التقى نائب األمين العام للجبهة 
العالقات  دائ���رة  وم��س��ؤول  ف��ؤاد  أحمد  أب��و 
الطاهر وعدد من  الجبهة ماهر  السياسية في 

الجبهة. قياديي 
النضالية  العالقة  عند  المجتمعون  توقف 
والجبهة  الحزب  بين  المتجذرة  التاريخية 
الساحات  كل  في  سالح  رفقة  ترجمت  والتي 
االستشهادية  البطولية  العملية  في  وتجلت 
عملية  باسم  المعروفة  المشتركة  النوعية 

التقسيم  أش��ك��ال  ك��ل  أسقطت  التي  نهاريا 
وألحقت بالعدو الصهيوني خسائر فادحة.

ال��ت��ط��ورات  آلخ��ر  المجتمعون  وع���رض 
السيما  المحتلة  األرض  داخ���ل  الحاصلة 
بمواجهة  القدس  في  شعبنا  أبناء  انتفاضة 

العدوان الصهيوني الوحشي.
األن��ج��ع  ال��س��الح  أن  المجتمعون  وأك���د 
سالح  ه��و  االح��ت��الل  م��ن  فلسطين  لتحرير 
تخيفه  ال  الصهيوني  ف��ال��ع��دو  ال��م��ق��اوم��ة، 
فقط  يخيفه  ما  إن  بل  والجعجعة  التصاريح 

هو القتال.
متابعة  على  حرصاً  وأبدىالمجتمعون 
تقديم  بهدف  كافة  المستويات  على  اللقاءات 
والمسألة  شعبنا  ألب��ن��اء  يمكن  م��ا  أف��ض��ل 

الفلسطينية بشكل عام.

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  م��ن  وف��د  ق��ام 
األحمد  ط��ارق  العميدين  ض��ّم  االجتماعي، 
ووه��ي��ب وه��ب��ي وع��ض��و ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
والشؤون  العمل  عميد  ووكيل  مهدي  سماح 
بزيارة  البكار،  محمود  الشام  في  االجتماعية 
في  ك��ان  حيث  دم��ش��ق  ف��ي  فتح  ح��رك��ة  مقر 
المركزية  اللجنة  ع��ض��و  ال��وف��د  اس��ت��ق��ب��ال 
من  وعدد  الرفاعي  سمير  الدكتور  فتح  لحركة 

مسؤوليها في الشام.
الوفد القومي عرض لوجهة نظر الحزب في 
تحليل  إلى  استمع  كما  الحاصلة،  التطورات 
المسؤولين في حركة فتح بما لديهم من اطالع 

واسع على دقائق المسألة الفلسطينية.
بوصلة  هي  فلسطين  أّن  المجتمعون  وأكد 
وعدوان  تهويد  من  يجري  وما  األحرار،  نضال 

صهيوني هو جريمة حرب موصوفة.
اليوم  »اللقاء  الرفاعي:  قال  االجتماع  وبعد 
توطيد  إل��ى  وي��ه��دف  مهّم  القومي  ال��وف��د  م��ع 
العالقات التي يجب أن تستمّر من أجل وحدة 

لمواجهة  مشتركة  تصورات  ووضع  الجهود 
انتشار  له  القومي  فالحزب  القادمة.  المرحلة 
األمة والعالم مثله مثل حركة فتح،  واسع في 
فيه  لما  المشتركة  جهودنا  سوياً  وسنتابع 

مصلحة فلسطين.
في  األع��ل��ى  المجلس  عضو  ص��ّرح  ب���دوره 
»القومي« سماح مهدي قائالً: نحن في الحزب 
فلسطين  حزب  االجتماعي،  القومي  السوري 
أكانوا  سواء  بأبنائها  معنيون  ونحن  واألمة، 
خارجها  المقيمين  أو  فيها  المرابطين  م��ن 
بكل  أيضاً  ومعنيون  إليها،  للعودة  والتواقين 
تفاصيل فلسطين خاصة ما يجري اآلن داخل 

األرض المحتلة.
قال  األحمد  طارق  للعميد  تصريح  كان  كما 
جميع  في  نتركها  ال  جسام  مهام  علينا  فيه: 
فكري  ثقافي  عمل  إل��ى  ونسعى  ال��م��ج��االت. 
وتحرير  األمة  وحدة  أجل  من  مشترك  إعالمي 
فلسطين وتحقيق النهضة القومية التي ترتقي 

بشعبنا وأمتنا.

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  م��ن  وف��د  زار 
عبد  الشيخ  النبطية  مدينة  امام  االجتماعي 

الحسين صادق، وهّنأه بعيد الفطر.
قانصو،  واجب  د.  العميد  إلى  الوفد  ضّم 
وأعضاء  ابراهيم،  محمد  النبطية  عام  منفذ 
وهبي  حسين  رمال،  صافي  المنفذية  هيئة 

وحسين حجازي.
جرى خالل الزيارة التطرق إلى ما تشهده 
صهيوني  ع���دوان  م��ن  المحتلة  فلسطين 
األطفال  سيما  ال  المدنيين  يستهدف  غاشم 
وكان  العمران،  ويدّمر  والشيوخ،  والنساء 
وفلسطين  القدس  نصرة  واجب  على  تأكيد 

وحق مقاومة االحتالل.

واللبنانية  اإلسالمية  والمقاومة  الله  حزب  شّيع 
المنطقة  وأبناء  عدلون  بلدة  وأهالي  والفلسطينية 
الشهيد محمد طحان الذي استشهد على الحدود مع 

فلسطين المحتلة على يد العدو »اإلسرائيلي«.
وعلى وقع نثر الورود وهتافات »الموت إلسرائيل 
وعالقدس رايحين شهداء بالماليين« طافت الحشود 
بصوره  ازدان���ت  التي  بلدته  أرج��اء  في  بالشهيد 
والفلسطينية  اللبنانية  واألع��الم  المقاومة  وراي��ات 
الالفتات  شوارعها  وفي  مداخلها  عند  رفعت  والتي 
التي أكدت »أن المقاومة اللبنانية والفلسطينية هما 

السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.«
وشارك في موكب التشييع عدد من أعضاء كتلة 
الوفاء للمقاومة تقدمهم، النائب محمد رعد، كما حضر 
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل 
قاووق وممثلون عن الفصائل الفلسطينية واألحزاب 
وروحية  سياسية  وفاعاليات  والقومية  اللبنانية 

وحشد من أبناء المنطقة والمخيمات الفلسطينية.
العدو  إق��دام  »أن  فيها  أك��د  كلمة  ق��اووق  وألقى 
ع��دوان  هو  طحان  قاسم  محمد  الشهيد  قتل  على 
في  كرامة  كل  وعلى  سيادته  وعلى  لبنان  كل  على 
واحد  دمنا  فلسطين  إلى  لبنان  »من  وقال  لبنان«. 
وصية  هي  هذه  واح��دة  وقضايانا  واح��دة  وإرادتنا 
عباس  الله(  لحزب  السابق  العام  )األمين  السيد 
)الموسوي( وهذا هو الوعد الصادق لسيد المقاومة 

السيد حسن نصرالله.«
أعظم  تصنع  فلسطين  في  المقاومة  »أن  واعتبر 
االنتصارات والمعادالت وُتسقط كل اتفاقات التطبيع 
القرن«،  صفقة  وأتباع  المتآمرين  وأحالم  والخذالن 
الفتاً إلى »أن صواريخ المقاومة ُتصيب كل اتفاقات 

فجراً  تصنع  وهي  أبيب  تل  ُتصيب  أن  قبل  التطبيع 
جديداً لأمة.«

قدمنا  »نحن  فقال  طحان  قاسم  الشهيد  والد  أّما 
ولن  لم  ونحن  فلسطين  طريق  على  شهيدنا  ابننا 
نبخل بأنفسنا أو دمنا وال بأهلنا ومستعدون لتقديم 
الغالي والنفيس اتجاه القضية الفلسطينية. واليوم 
إن شاء الله تكون شهادة ودم محمد بداية وفاتحة 

للعبور إلى فلسطين.«
ثم واصلت الحشود الغفيرة مسيرة التشييع على 
وقع الهتافات والصرخات المدوية وصوالً إلى مقبرة 

البلدة حيث ووري جثمان الشهيد في الثرى.
النيابي نبيه بّري بوالد  المجلس  واتصل رئيس 

الشهيد طحان معّزياً باستشهاد نجله.
الجمهورية  رئيس  أدان  رس��م��ي،  تعليق  وف��ي 
القوات  ارتكبتها  التي  الجريمة  عون  ميشال  العماد 
المتظاهرين،  على  النار  بإطالقها  »اإلسرائيلية« 
واستشهاد الشاب طحان. وطلب من وزير الخارجية 
إبالغ االمم المتحدة باالعتداء تمهيداً التخاذ الخطوات 

الالزمة.
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  ق��ال  ب���دوره، 
حسان دياب في بيان »ال يتوقف العدو اإلسرائيلي 
جريمة  ارتكب  اليوم  وه��و  وحشيته،  تأكيد  عن 
لبنان،  جنوب  في  العّزل  المتظاهرين  بحق  جديدة 
العدوان  برصاص  طحان  محمد  الشهيد  فسقط 

وأصيب آخرون«. 
فاضحاً  خرقاً  يشكل  العدوان  هذا  »إن  وأض��اف 
للقرار 1701«، داعياً »المجتمع الدولي إلدانة جرائم 
تقاوم  التي  غّزة  وفي  لبنان  جنوب  في  »إسرائيل« 

العدوان بقوة وعزيمة لدحر االحتالل«. 

لأحزاب  العام  ل�«المؤتمر  العامة  األم��ان��ة  رأت 
العربية«، أن »الذكرى ال�73 لقرار تقسيم فلسطين )يوم 
النكبة( تحّل والقدس أقرب وتل أبيب تحت النار وغزة 
ينتفضون،  ال�48  أراض��ي  في  وأهلنا  للقدس  تنتصر 
وفلسطين من النهر إلى البحر تحيي هذه المناسبة على 
طريقتها، تقول كلمتها التي تعلو وال ُيعلى عليها، تقول 
كلمتها وتنعى ذكرى النكبة المشؤومة، وتعلن انطالقة 

العد التنازلي لطّي هذا اليوم من تاريخ فلسطين«.
على  يسقط  ص��اروخ  »كل  أن  بيان،  في  واعتبرت 
يرتقي  شهيد  وكل  النكبة،  نعش  في  مسمار  هو  العدو 
يعّبد طريق العودة، وكل أسير ُيعتقل هو الرّد والرفض 
مقدمات  نعيش  نحن  نعم  ت��ف��اوض.  ألي  المطلق 
سيحفظها  العام  هذا  النكبة  وذك��رى  الكبير  االنتصار 
التاريخ في صفحاته الخالدة من عمر الصراع العربي 
الصهيوني، ونحن نرى عدونا المتبّجح بقوته التي ال 
ُتقهر. نراه ذليالً خائفاً مهزوماً جّراء ضربات المقاومة 
األبطال.  شهدائها  دماء  وطهارة  المباركة  وصواريخها 
لقد كانت القدس وما زالت بوابة التحرير األولى وقبلة 
والعّزة.  والكرامة  الحرية  إلى  التائقين  وكل  المقاومين 
بإمكانها  أنه  ظّنت  حين  الصهاينة  عصابات  وأخطأت 
المساس بالقدس واألقصى وكنيسة القيامة. وها نحن 
األراضي  جميع  في  أهلنا  هّبة  العين  بأّم  نتابع  اليوم 
الفلسطينية دفاعاً عن األقصى، كما نرى صالبة وتمسك 
أهالي حي الشيخ جراح بأرضهم. نحن نشهد صواريخ 
المجاهدون  يطلقها  واإلب��اء،  والكبرياء  والكرامة  العّز 
الصهاينة  مضاجع  لتدّك  ال��ع��ّزة  غ��زة  في  البواسل 
والتطبيع.  الخيانة  أنظمة  عروش  وتزلزل  المجرمين 
ويواجه  ينتفض  ال�48  أراضي  في  شعبنا  نشاهد  كما 
المستوطنين الصهاينة. نعم زمن الهزائم قد وّلى، وجاء 
زمن االنتصارات، وانتصارنا اليوم ليس كأي انتصار، 

هو انتصار الحق والقوة«.
المقاومة،  بخيار  »التمسك  ض��رورة  على  وش��ّددت 
الميثاق  إل��ى  وال��ع��ودة  الوطنية،  ال��وح��دة  وتحقيق 
والمقدسات،  األرض  وتحرير  الفلسطيني،  الوطني 
وعودة الالجئين إلى ديارهم ورفض التوطين والوطن 
البديل وصفقة القرن وكل جرائم التطبيع الخيانية التي 
هذا  في  مطالبًة  المتآمرة«،  الرجعية  األنظمة  ارتكبتها 
األمني  التنسيق  ب�«وقف  الفلسطينية  السلطة  المجال 
األنظمة  »وسائر  طالبتها  كما  الصهيوني«.  العدو  مع 
إلى  العدو  مع  االستسالم  اتفاقيات  الموّقعة  العربية 
إلغائها واالنسحاب منها وإسقاطها وطرد الدبلوماسيين 

الصهاينة من أرضهم«.

وأكدت األمانة العامة على ما يلي:
خاضها  التي  البطولية  المواجهات  هذه  إن  أوالً: 
هي  المقاومة  يّد  أن  أكدت  الباسل،  الفلسطيني  شعبنا 
العليا وأنها صاحبة المبادرة، ما أرسى قواعد اشتباك 
جديدة على مستوى الصراع مع العدو الصهيوني عدو 
األّمة. ما أثبت من دون أدنى ريب، أن المقاومة هي الخيار 

الوحيد واألمضى لرّد العدوان واستعادة الحقوق.
ثانياً: إن الوحدة الميدانية التي تجسدت في غرفة 
القدرة اإلعجازية للمقاومة  أثبتت  المشتركة  العمليات 
في  وإدخاله  بالعدو،  الهزائم  إلحاق  على  الفلسطينية 
مأزق وأزمة وجود فعلية. لذا فإننا نأمل أن تتوج هذه 
التجربة الناجحة فتتجسد وحدة وطنية فلسطينية. ما 
يستدعي من جميع الفصائل الفلسطينية مغادرة منطق 
االنقسام والعمل على إنتاج وحدة جامعة على قاعدة 
المقاومة واالنتفاضة، ما يعّزز المواجهة ويحقق النصر 

المؤّزر على العدو الصهيوني.
الفلسطيني  الشعب  انتفاضة  أثبتت  لقد  ثالثاً: 
المباركة أن كل محاوالت تصفية القضية الفلسطينية 
القدس  واستباحة  الضم  وق��رارات  القرن  صفقة  من 
والحمالت  الجهود  وك��ل  سقطت.  قد  والمقدسات 
ماليين  بمئات  وال��م��م��ّول��ة  ال��م��ع��ادي��ة  اإلع��الم��ي��ة 
الدوالرات لم تفلح في كي الوعي العربي، لالنفصال 
بل  األّم��ة.  قضايا  وع��ن  المقدسة  القضية  ه��ذه  عن 
القومية  الثوابت  بهذه  األّم��ة  شباب  ارتباط  تعّزز 
الغالي  ويقدمون  ويناضلون  يتحركون  وشهدناهم 
على  العارمة  الشعبية  لالنتفاضة  دعماً  والنفيس 

أرض فلسطين.
رابعاً: ندين بشدة المجازر الوحشية التي يرتكبها 
والتي  األبرياء  المدنيين  بحق  الصهاينة  المجرمون 
استهدفت األبنية السكنية ما أدى إلى استشهاد حوالى 
باإلضافة  واألطفال  النساء  من  معظمهم  شهيد  مئتي 
لذا فإننا  العدوانية.  الغارات  الجرحى جّراء  إلى مئات 
نطالب المجتمع الدولي بإحالة المسؤولين الصهاينة 
إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم وإنزال أشد 
ضد  وجرائم  حرب  جرائم  الرتكابهم  بحقهم  العقوبات 

اإلنسانية.
الحدود  خ��رق  عمليات  باعتزاز  شهدنا  خامساً: 
واستعداد  المحتلة  فلسطين  مع  واألردنية  اللبنانية 
مفاعيل  وإسقاط  الحدود  هذه  لتجاوز  الثائر  الشباب 
اتفاقية سايكس- بيكو التقسيمية االستعمارية بالدم 
لتوجيه رسالة تضامن وإسناد إلى المقاومين األبطال 

والشعب الفلسطيني المنتفض«.

مسؤولو القومي والشعبية خالل اللقاء

خالل اللقاء بين القومي وفتح في دمشق

الوفد القومي مع اإلمام صادق
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ولو بعد �ألف عام...

لن يمّر �تفاق عار

{ رمزا صادق*
17 ايار، ذلك االتفاق الذي أراد منه موقعوه  38 عاماً على توقيع اتفاق العار في  مّر 
هذا  رفض  أّن  غير  الصهيوني،  العدو  ضفة  الى  ونقله  القومي،  محيطه  عن  لبنان  عزل 

االتفاق ومقاومته حتى إسقاطه، أسقط مشروع تحويل لبنان إلى محمية صهيونية.
17 أيار، أكد بأّن إرادة المقاومة حاسمة في معارك المصير والوجود،  إسقاط اتفاق 
وما من قوة غاشمة غاصبة تستطيع فرض مشيئتها مهما جّندت من أدوات وعمالء. إّن 

أيار حسم بأّن لبنان محّصن بإرادة الشعب ومحمي بمقاومته الظافرة. إسقاط 17 
 ،2006 2000 إلى حرب  17 أيار الخياني، إلى إنجاز التحرير عام  من إسقاط اتفاق 
أثبت المقاومون قدرة هائلة على صنع اإلنجازات والمعجزات، وبأّن ما هو حق لنا ليس 
محل مساومة، وبأّن انتماءنا القومي ثابت راسخ ال يتزعزع. وكما انتصر لبنان بمقاومته 
على االحتالل الصهيوني، نشهد اليوم أبناء شعبنا في فلسطين يصوغون بأحرف من 
ورجاالً  نساء  وشباباً،  شيباً  شعبنا  أبناء  إّن  عنصرية.  قوة  أعتى  على  انتصارهم  دماء 

يواجهون الطغيان رافعين راية النصر، نصر فلسطين كّل فلسطين.
الذين  لكّل  المشؤومة،  التواقيع  ألصحاب  نقول  الخياني،  أيار   17 اتفاق  ذكرى  في 
رهاناتكم  فإّن  تآمرتم  مهما  نقول:  لهؤالء  ومهانة،  استسالم  صكوك  العدو  مع  وقعوا 
األعداء،  على  عصياً  المقاومة،  لبنان  هو  لبنان  وسيبقى  تمّر،  لن  وصفقاتكم  خاسرة 
سبيل  في  الدماء  يبذلون  الذين  المقاومين  وقبلة  البوصلة،  هي  فلسطين،  وستبقى 

تحريرها من االحتالل.
المماثلة  المذلة  االتفاقات  إلى غير رجعة، ومصير كّل  أيار، سقط  اتفاق العار في 17 
ستسقط أيضاً، طال الزمن أم قصر.. فتحية للمقاومين الذين بتضحياتهم رسموا خارطة 
التحرير، والتحية للشهداء الذين بدمائهم الزكية أكدوا أّن فجر التحرير آٍت ال محال، وأنه 

لن يمّر اتفاق عار ولو بعد ألف عام.

*وكيل عميد اإلعالم في الحزب السوري القومي االجتماعي



الوطن4

الزوابع ترفرف عند بوابات فل�سطين من جهة لبنان... 

ومواقف قومية توؤكد: فل�سطين بو�سلتنا وجوهر ق�سيتنا

»القومي« �سارك في وقفة االنت�سار لفل�سطين التي دعا اإليها »حزب اهلل« في الب�سطة التحتا 

منفذية ريف دم�سق في »القومي« �ساركت في م�سيرة جرمانا تنديدًا باالإرهاب ال�سهيوني.. تحية ل�سعبنا الذي يج�سد ب�سموده ومقاومته وقفات العّز
باالرهاب  تنديداً  حاشدة  مسيرة  جرمانا  مخيم  شهد 
الصهيوني ودعماً لصمود شعبنا في فلسطين ومقاومته 

من القدس إلى اللد وحي الشيخ جراح. 
انطلقت المسيرة تتقدمها فرقة عزف نحاسية من باب 
فيها  وشارك  المخيم،  ساحة  الى  وصوال  جرمانا  مخيم 
إلى جانب مسؤولي وقيادات الفصائل الفلسطينية وأبناء 
المخيم وفد كبير من الحزب السوري القومي االجتماعي، 
الشام  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عميد  وكيل  ضم 
محمد  دمشق  ري��ف  منفذية  ع��ام  منفذ  ب��ك��ار،  محمود 
دمشق  ريف  منفذية  في  والشباب  التربية  ناظرة  حابو، 
القوميين  من  وجمع  كشكول  مديرية  مدرب  مدلل،  راما 

والمواطنين من مديريات شبعا وجرمانا.
لفلسطين  نصرة  وهتفوا  األع��ام  المشاركون  رف��ع 

وتحية للشهداء.
والقيت كلمات لعدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية، 
وكيل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  كلمة  والقى 

عميد العمل محمود بكار فوّجه تحية لفلسطين ولشعبنا 
الذي يجسد بصموده ومقاومته لاحتال وقفات العز.

ورأى ان اإلنتفاضة المستمرة بوجه غطرسة االحتال 
مشاريع  على  والنهائي  الحاسم  ال��رد  ه��ي  وع��دوان��ه 

اإلستسام المخزية، وأن هبة القدس وغزة واللد ما هي 
إال ثورة حقيقة تصون الحق القومي.

»فتح« اأحيت ذكرى النكبة في مخيم �ساتيال...

و»القومي« يوؤكد: ثابتون على نهج ال�سراع وخيار المقاومة حتى تحرير القد�س وكّل فل�سطين  

فلسطين،  الغتصاب  والسبعين  الثالثة  الذكرى  فعاليات  ضمن 
كانت  لبنان،  جهة  من  المحتلة  فلسطين  بوابات  عند  أقيمت  والتي 
وفود  فحضرت  االجتماعي،  القومي  السوري  للحزب  الفتة  مشاركة 
على  وتأكيداً  لفلسطين  نصرة  تهتف  الزوبعة  رايات  تحت  قومية 

نهج الصراع وخيار المقاومة.
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  نظم  العديسة،  بلدة  وفي 
عام  منفذ  مهدي،  سماح  األعلى  المجلس  عضو  بحضور  وقفة 
حاصبيا أسامة القادري وعدد من المسؤولين في منفذيتي حاصبيا 

ومرجيعون.
وألقى ناظر اإلذاعة في منفذية حاصبيا أنور أبو سعيد كلمة قال 

فيها:
العهد،  المجد  مع  يجّدد  المكان،  نفس  إلى  بنا  يعود  أيار  هو  »ها 
التي  القوة  إنها  العز،  وقفة  إنها  االنتصار  عهد  والكرامة،  العزة  عهد 

تغّير وجه التاريخ.
من  وردة  م��رمى  على  كوف��ية،  بعد  على  ال��يوم،  ه��نا  نح��ن  ها 
التاريخ  ُيك��تب  حي��ث  الماح��م،  أروع  تس��طر  حيث  البطولة  أرض 
بصحة  المؤيدة  القوة  م��ع��ادالت  جديد.  من  المعادالت  وُت��رس��م 

العقيدة.
الوهمية  اليوم نشهد سقوط حدود »سايكس بيكو«  ها نحن هنا 
حزباً  باقون  العهد  على  وأننا  تتجزأ  ال  واح��دة  أمة  بأننا  ولنؤكد 

مقاوماً ال يهادن وال يساوم .
وفي بلدة كفركا حيث شارك القوميون في فعاليات ذكرى النكبة، 
فأكد  اإلعام  وسائل  إلى  مهدي  سماح  األعلى  المجلس  عضو  صّرح 
جزء  هو  اليوم  االجتماعيين  القوميين  السوريين  حضور  أّن  على 

السوري  الحزب  تأسيس  مع  ابتدأت  نضالية  جهادية  مسيرة  من 
الدم  شهادات  أولى  فكانت   .1932 العام  في  االجتماعي  القومي 
العشرات  مع  لتتوالى   1936 عام  البنا  حسين  الرفيق  الشهيد  مع 
الطاهر أرض فلسطين كما  الذين رووا بدمهم  القوميين  الشهداء  من 

فعلوا في لبنان والشام.

وتابع مهدي: لذكرى اغتصاب فلسطين هذا العام طعم مختلف، 
االنتفاضة  إلى  العسكرية  أشكالها  بكافة  المقاومة  عمل  فبتطور 
مقاومة  إلى  وص��والً  القدس،  الفلسطينية  العاصمة  في  الشعبية 
هذه  لتحّول  جميعها  جاءت   ،1948 عام  المحتلة  األرض  في  أهلنا 
أرضنا  من  المحتلين  طرد  عملية  فعلياً  فيه  نبدأ  تاريخ  إلى  الذكرى 

في جنوب األمة السورية وإزالة كيان االحتال من الوجود.
القومي  ال��س��وري  الحزب  مؤسس  أعلنه  ما  على  مهدي  وأك��د 
القوميين  السوريين  أّن  من  سعاده  أنطون  الشهيد  االجتماعي 
االجتماعيين هم في حالة حرب من أجل فلسطين حتى تحريرها من 

دنس االحتال.

 - االجتماعية  والشؤون  العمل  عميد  شارك 
القومي  السوري  الحزب  في  بيروت  عام  منفذ 
التنمية  وعميدة  سعادة  بطرس  االجتماعي 
المحلية مينار الناطور وجمع من القوميين، في 
الوقفة التي نظمها حزب الله في ساحة البسطة 
التحتا – بيروت، انتصارا لفلسطين في الذكرى 
الوقفة عدد من  73 الغتصابها. وشارك في  ال� 
سياسية  وشخصيات  والقوى  األحزاب  ممثلي 

وشعبية.
إضافة  ع��دة،  كلمات  الوقفة  خ��ال  ألقيت 
كتلة  عضو  ألقاها  التي  الله  حزب  كلمة  إلى 
وشددت  شري،  أمين  النائب  للمقاومة  الوفاء 
الكلمات على التمسك بحقنا في فلسطين الذي 
كما  المقاومة.  ضربات  بفعل  إال  ُيسترّد  لن 
العاصمة  في  شعبنا  انتفاضة  الكلمات  حّيت 
األرض  في  أهلنا  وفزعة  القدس  الفلسطينية 
في  إلخوتهم  انتصاراً   1948 ع��ام  المحتلة 

مختلف المدن والقرى الفلسطينية.

الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  أحيت 
الشعبة   - ب��ي��روت  منطقة  ق��ي��ادة  »ف��ت��ح«   �
والسبعين  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ذك��رى  ال��رئ��ي��س��ي��ة، 
واستنكار  شجب  بوقفة  فلسطين  الغتصاب 
فلسطين  ف��ي  شعبنا  على  المتآمرين  ض��ّد 
مخيم  ف��ي  وذل��ك  بنكبته،  تسّببوا  وال��ذي��ن 

شاتيا.
السوري  الحزب  من  وفد  الوقفة  في  شارك 
المتن  ع��ام  منفذ  ض��ّم  االجتماعي  القومي 
المجلس  وعضو  المصري  هشام  الجنوبي 
إلى  الرفقاء  من  وعدداً  زعيتر  جودات  القومي 
اللبنانية،  الوطنية  والقوى  األح��زاب  جانب 
سر  أمين  الفلسطينية،  وال��ق��وى  والفصائل 
الفتحاوية  األطر  الرئيسية،  الشعبة  وأعضاء 
الشعبية وقوى  الرياضية، واللجان  واألندية 
مخيم  في  وأهلنا  الفلسطيني،  الوطني  األمن 
وأشبال  ال��ش��ام  مخيمات  ون��ازح��و  شاتيا 

وزهرات وكشافة حركة فتح.
الكلمات أمين سر حركة فتح وفصائل  قدم 
منظمة التحرير الفلسطينية في شاتيا كاظم 

حسن.
هشام  الجنوبي  المتن  ع��ام  منفذ  وألقى 
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  كلمة  ال��م��ص��ري 
شاتيا،  مخيم  من  هنا،  من  فقال:  االجتماعي 

أبناء  مخيم الصمود، نؤكد وقوفنا إلى جانب 
شعبنا في فلسطين المحتلة وخارجها، وبأننا 
المقاومة  وخيار  الصراع  نهج  على  ثابتون 
فلسطين  كل  وفلسطين،  القدس  تحرير  حتى 

من النهر إلى البحر.
الشهداء  ل��ك��ّل  التحية  ال��م��ص��ري  ووج���ه 
إلى  النضال كتفاً  استمرار  والمقاومين، مؤكداً 

كتف، ويداً بيد حتى التحرير والعودة.
 وختم بتوجيه تحية لألسرى في فلسطين 

ولجرحاها وتمنى لهم الشفاء العاجل.
في  بيروت  منطقة  إع��ام  مسؤول  وألقى 
ثاثة  فيها:  قال  كلمة  بكير  حسن  فتح  حركة 
يحيي  الفلسطيني  وشعبنا  عاماّ  وسبعون 
هذه  كّل  تستطع  لم  التي  األليمة  الذكرى  هذه 
التى  الفلسطينية  الذاكرة  السنين مسحها من 
أمانة  وحّملوها  الكبار،  عن  الصغار  توارثها 
إلى  مظّفرة  ع��ودة  إل��ى  من نكبة  وح��ّول��وه��ا 

فلسطين، أرض اآلباء واألجداد.
المقدسيين  وثبات  صمود  أّن  إلى  واش��ار 
بيت  وأك��ن��اف  المقدس  بيت  في  المرابطين 
الغربية  الضفة  أهلهم في  المقدس وبمساندة 
وتضامن  وغزة   48 عام  المحتلة  واألراض��ي 
أهلهم خارج فلسطين أفشل مخطط الصهيانية 
عصية  وفلسطين  القدس  أّن  وأكد  ورعاتهم، 

على اإلحتال وعلى مشروعهم االحتالي.
بأمّس  المرحلة  ه��ذه  في  نحن  كم  وق��ال: 
كافة  بين  الوطنية  ال��وح��دة  إل��ى  الحاجة 
لمواجهة  الفلسطيني  الوطني  العمل  فصائل 

الصهيونية،  وال��م��خ��ط��ط��ات  االع���ت���داءات 
والمؤامرات التي تحاك من هنا وهناك لتصفية 

القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة.
إلى  ندعو  شاتيا  مخيم  من  هنا،  من  ل��ذا 

تحقيق الوحدة الفلسطينية، ولتكن بوصلُتنا 
جميعاّ نحو فلسطين.

فلسطين،  كّل  في  أهلنا  الى  رسالة  وختم: 
صبر  إالّ  النصر  وما  وصابروا،  »اصبروا  بأن 

للعدو  وللمراهنين والمرتهنين  س��اع��ة«، 
حساباتكم،  أعيدوا  نقول«  معه،  والمطّبعين 
شعبنا  صمود  جرفكم  وإالّ  مواقفكم،  وراجعوا 

الفلسطيني«.
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ن�ساط م�سترك لطلبة »القومي« و�سباب الثوابت الوطنّية في حلب تح�سيدًا لال�ستحقاق الد�ستورّي ودعمًا لأبناء �سعبنا في فل�سطين

منفذية اإدلب هناأت محافظ اأدلب بالفطر... وت�سارك في لقاء بحماه دعما لال�ستحقاق الد�ستوري
حوري  عاطف  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  إدلب  منفذية  إذاعة  ناظر  زار 
محافظ إدلب اللواء محمد النتوف، في مكتبه بمحافظة حماة، ونقل اليه تهنئة منفذ عام 

إدلب صالح الدين الرزوق وأعضاء هيئة المنفذية بمناسبة عيد الفطر.
يشكل  أيار،   26 في  الدستوري  االستحقاق  أّن  إلى  الزيارة  خالل  اإلذاعة  ناظر  وأشار 
محطة حاسمة في مسار انتصار سورية على اإلرهاب. ومؤكداً ثقة القوميين االجتماعيين 

بالرئيس الدكتور بشار األسد.
الحرب  مواجهة  في  وتضحياته  القومي  الحزب  دور  على  المحافظ  أثنى  جهته  من 
العالمي  الرئيس األسد انتصرت على اإلرهاب  أّن سورية بقيادة  الكونية، وأكد  اإلرهابية 

وستبقى حاضنة وداعمة لكل قوى المقاومة، ولقضية فلسطين.
... ويشارك في لقاء حاشد دعماً لالستحقاق الدستوري

ومّثل ناظر اإلذاعة عاطف حوري منفذية إدلب في اللقاء الذي أقيم في مطعم »أورانتس« 
في حماه بدعوة من عضو مجلس الشعب أحمد جميل عقرين، دعماً لالستحقاق الرئاسي، 
قد حضر اللقاء الذي تخللته مأدبة غداء، أمين فرع إدلب في حزب البعث العربي االشتراكي 
وأعضاء قيادة الفرع، محافظ إدلب، عدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلين عن األحزاب 

السياسية والمنظمات الشعبية، وفاعليات اجتماعية واقتصادية ووجهاء المنطقة.

أقامت مديرية الطلبة الجامعيين التابعة لمنفذية 
االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي  حلب 
سهرة اجتماعية � فنية مشتركة مع مكتب الشباب 
تحشيداً  الوطنية،  للثوابت  السورية  األمانة  في 
باالنتخابات  المتمثل  ال��دس��ت��ورّي  لالستحقاق 
في  شعبنا  مع  وتضامناً  سورية،  في  الرئاسية 

فلسطين ومقاومته لالحتالل الصهيونّي.
»القومي«  في  حلب  عام  السهرة منفذ  حضر 
ناظرا  المنفذية،  هيئة  وأع��ض��اء  ح��وري  ط��الل 
منفذية  في  االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلذاعة 
الطلبة  مديرية  ومدير  القلعة  مديرية  مدير  إدلب، 

التابعتين لمنفذية حلب.
كما حضر نائب رئيس األمانة العامة للثوابت 
الوطنية ريمون نسطة، أمين فرع حلب أحمد شيخ 

سعيد وأعضاء فرع األمانة في حلب.
وحضر أيضاً، أمين فرع حلب في حزب الشعب 
الوطني  التحرير  حركة  ممثل  يونس،  صباح 
محمود  حلب  في  االنتفاضة    � »فتح«  الفلسطيني 
وثقافية  اجتماعية  فاعليات  إلى  إضافًة  نجيب، 

وجمع من القوميين والمواطنين.
بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء 
االحتالل  ضد  وفلسطين  القدس  في  وللمنتفضين 
ال��ع��دوان  وص��الب��ة  بثبات  ي��واج��ه��ون  وال��ذي��ن 

الوحشي.
السورية  األمانة  في  الشباب  مكتب  رئيس  تال 
رئيس  بيان  دالل��ة  مصطفى  الوطنية  للثوابت 
بشأن  خالصي  الدين  حسام  د.  األمانة  ومؤسس 

االستحقاق الدستوري.
عبد  الجامعيين  الطلبة  مديرية  مدير  تال  ثم 
للحزب  السياسي  المكتب  بيان  جلخي  اللطيف 
حول  ال��ش��ام  ف��ي  االجتماعي  القومي  ال��س��وري 
االستحقاق الدستوري ودعوة القوميين الى تأمين 
وتأييداً  دعماً  االستحقاق  هذا  في  مشاركة  أوسع 

للرئيس بشار األسد.
وألقى أمين فرع حلب في األمانة السورية أحمد 
في  يجري  ما  حول  تمحورت  كلمة  سعيد  شيخ 
القدس  في  أهلنا  نحيي  وقال:  المحتلة،  فلسطين 
وفلسطين ونؤكد الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، 

ومعاً مقاومة نحو النصر.
كما تحّدث عن االستحقاق الدستوري المقبل في 

سورية. مشدداً على المشاركة في هذا االستحقاق 
ورعاة  اإلره��اب  على  سورية  النتصار  استكماالً 
والحضارة  الحياة  هي  سورية  أّن  وأكد  اإلرهاب. 
واإلنسانية، وهي الحق والخير والجمال، وعصية 

على األعداء.
وألقى ناظر التربية والشباب خالد حوري كلمة 
منفذية حلب في »القومي« فقال: »إّن أبناء شعبنا 
والبطولة  العز  مالحم  يجّسدون  فلسطين  في 
وأّن  القومي،  وانتمائهم  بهويتهم  تمسكاً  والفداء 
الغطرسة  مواجهة  في  الشعبية  االنتفاضة  هذه 
شعبنا  تفاعل  إل��ى  أدت  الصهيوني  واإلره���اب 
والشعوب العربية. وشّدد على أهمية التعاون مع 
مؤسسات الدولة التربوية والثقافية واالجتماعية 
واالرتقاء  الوطني  االنتماء  لترسيخ  واإلعالمية 
مشيراً  الناشئ،  الجيل  لدى  األخالقية  بالمناقب 
إلى أّن النبت الصالح ينمو بالعناية، فمن يكسب 

معركة األحداث يكسب معركة المصير القومي.
وضرورة  الدستوري  االستحقاق  أهمية  وأكد 
المشاركة في هذا االستحقاق بوصفه واجباً وطنياً 
وقومياً، داعياً السوريين في الوطن وعبر الحدود 
الدستوري  بواجبهم  والقيام  حقهم  ممارسة  الى 

لتحقيق االنتصار والنهوض الوطني.
تخللت السهرة وصلة موشحات قّدمها الفنان 
أحمد جاكيري، ثم باقة غنائية من التراث الحلبي 
األصيل قّدمها الفنان زاهد بيرقدار� لتختتم السهرة 
الرفيق  أداها  ووطنّية  حزبّية  وأناشيد  بأغنيات 

سمهر الحموي.

الشيخ سعيد يلقي كلمته جلخي يتلو بيان الحزبخالد حوري يلقي كلمة المنفذية

الفنان أحمد جاكيري

داللة يتلو البيان

الفنان زاهد بيرقدار

سمهر الحموي يؤدي اغاني قومية

مهرجان حا�سد في البقاع: نعم لب�سار الأ�سد وكّلنا فل�سطين

مهرجان حا�سد في المنية وفاًء وتاأييدًا للرئي�س الأ�سد
نظم المركز الوطني في الشمال مهرجاناً شعبياً حاشداً دعماً لمسيرة 
الرئيس السوري بشار األسد في االنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في 
دارة رئيسه الحاج كمال الخير في المنية، بحضور منفذ عام طرابلس في 
الحزب السوري القومي االجتماعي فادي الشامي، مسؤول مكتب التنظيم 
رابطة  رئيس  أحمد،  عمار  لبنان  في  االشتراكي  العربي  البعث  حزب  في 
العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور، وفد من المجلس اإلسالمي 
العلوي، عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان 
جالل عون، جمال سكاف رئيس لجنة اصدقاء األسير يحيى سكاف، وفد 
من حركة التوحيد اإلسالمي، مقرر لقاء األحزاب الوطنية في الشمال عبد 
وفاعليات  ملص،  مصطفى  الشيخ  التضامني  اللقاء  رئيس  خالد،  الله 
السوريين  وأهلنا  والجوار  المنية  ابناء  من  شعبية  وحشود  ومخاتير 
وبثت  األس��د،  للرئيس  عمالقة  صور  رفعت  حيث  لبنان،  في  المقيمين 

األناشيد الثورية المؤيدة لالنتصار السوري على اإلرهاب.
دقيقة  الحضور  ووقف  سكاف  غنوة  اإلعالمية  المهرجان  قّدمت  بدايًة 

صمت عن أرواح شهداء سورية وفلسطين ولبنان وشهداء األمة.
وألقى رئيس رابطة العمال السوريين مصطفى منصور كلمة قال فيها: 
نهضت دمشق على جري عادتها في رسم حقب التاريخ حيث تستجمع 
كّل أقانيم العزة والكرامة واالنتصار معلنًة في شموخ قاسيونها وحصن 
عرينها اّن نبض القلب في فلسطين حيث بدأنا نرى بأعيننا ثمار االنتصار 

السوري.

التكامل  لبناء  الرامية  والجهود  الطاقات  توحيد  ض��رورة  الى  ودعا 
سبيل  في  متقدمة  كخطوة  العربي  المشرق  في  واالجتماعي  االقتصادي 

سوق عربية مشتركة تكون األساس لوحدة األمة.
وأكد اّن هذه االنتخابات ستكون بداية انطالق المارد السوري في إعادة 
المستعمر منذ عشرات  إرادة  التي عبثت بها  إعمار كّل سورية بحدودها 

العقود، كما فلسطين التي تعيد مسار التاريخ الى حيث يجب ان يكون.
كلمة حزب البعث العربي االشتراكي ألقاها مسؤول مكتب التنظيم في 
حزب البعث - فرع لبنان عمار أحمد الذي توجه بدايًة بالتحية لمدينة 
المنية األبية مدينة عميد األسرى يحيى سكاف التي تقف اليوم الى جانب 

الحق في سورية وفلسطين.
الخط  في  وقوفهم  نتيجة  كبيرة  ضريبة  دفعوا  سورية  أبناء  اّن  وأكد 
المقاوم حيث استشهد وتهجر اآلالف على ايدي العصابات التكفيرية، كما 
والمتاجرة  السياسي  واالستثمار  لالبتزاز  عرضة  السوريين  اهلنا  زال  ال 
مملكات  من  وملحقاتها  والصهيونية  األميركية  االس��واق  في  بقضيتهم 

ومشيخات.
ومن أجل ذلك يا اهلنا السوريين في لبنان نحن على موعد تاريخي في 
يوم العشرين من ايار الحالي حيث االستحقاق االنتخابي الرئاسي، وهو 
اليوم الحقيقي لتثبتوا للعالم مصداقيتكم مع وطنكم، حيث سيرى العالم 
الرئيس  بأمان طالما يقودها  ان سورية  االقتراع  كله من خالل صناديق 

بشار األسد رغم الحرب الكونية التي تعّرضت لها سورية.

الخير كلمة رحب  الشمال كمال  الوطني في  المركز  ألقى رئيس  ختاماً 
ألن  األسد،  للرئيس  وفائنا  عن  هنا  من  اليوم  نعّبر  وقال  بالحضور  فيها 
مؤسسات  إلرساء  وشهداء  تضحيات  وقدمت  لبنان  حمت  األسد  سورية 

الدولة اللبنانية وترسيخ االستقرار والسلم األهلي.
األكبر  الجزء  يعود  فلسطين  في  المقاومة  انتصار  اّن  الخير  واعتبر 
صواريخ  مستوى  على  وخصوصاً  السوري  العسكري  الدعم  الى  منه 

تحطيم  في  اليوم  المقاومة  تستخدمها  التي  للدروع  المضادة  الكورنيت 
دبابات العدو على أرض فلسطين.

الى  والشمال  المنية  في  السوريين  والنازحين  العمال  الخير  ودعا 
الزحف نحو السفارة السورية في بيروت في الموعد المحدد لالنتخابات 
موحدة  بسورية  وإيمانهم  الحرة  إرادتهم  عن  يعّبروا  لكي  الرئاسية، 

مستقلة وذات سيادة ناجزة.

معين غازي يلقي كلمتهمقدم الحضور في المهرجان

الدستوري  لالستحقاق  ومواكبة  لفلسطين،  نصرة 
الشهر  من  العشرين  في  السورية  الرئاسة  انتخابات   �
نظم  السورية،  العربية  الجمهورية  سفارة  في  الحالي 
صالة  في  مهرجاناً  البقاع  في  العرب  المحامين  اتحاد 
وفد  حضره  الغربي،  البقاع  في  الخيارة   � القصر  مطعم 
إلى  ضّم  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  من  كبير 
عام  منفذ  الدين،  سيف  أحمد  األعلى  المجلس  عضو 
زحلة  عام  منفذ  منعم،  نضال  الدكتور  الغربي  البقاع 
الغربي  البقاع  منفذيتي  هيئتي  أعضاء  جابر،  جابر 
وزحلة، مسؤولي الوحدات الحزبية في البقاع الغربي، 

االجتماعيين. القوميين  من  كبير  وجمع 
م��راد،  حسن  السابق  الوزير  المهرجان  حضر  كما 
العام  األمين  نائب  ال���داوود،  فيصل  السابق  النائب 
الله  ح��زب  مسؤول  ال���داوود،  ط��ارق  النضال  لحركة 
مسؤول  ح��م��ادي،  محمد  الشيخ  الغربي  البقاع  ف��ي 
رئيس  الحرشي،  هادي  الغربي  البقاع  في  أمل  حركة 
منصور،  مصطفى  لبنان  في  السوريين  العمال  اتحاد 
دين،  رجال  والفصائل،  والقوى  األحزاب  عن  وممثلون 
ورؤس��اء  بلدية  ات��ح��ادات  رؤس��اء  وفاعليات،  وجهاء 
لفلسطين،  نثرة  هتافاته  علت  وحشد  ومخاتير،  بلديات 

األسد. بشار  للرئيس  ودعماً 

غازي
العرب معين  المحامين  المساعد التحاد  العام  األمين 
نصرة  على  فيها  أكد  العرب  المحامين  كلمة  ألقى  غازي 
»نعّول  وقال:  المقدس  وبيت  وغزة  واالقصى  فلسطين 
ضحوا  الذين  الشرفاء  المقاومة  أبطال  سواعد  على 
المالحم  وأعظم  أروع  يسطرون  وهم  والنفيس  بالغالي 
العزة واالباء. النصر على أرض  البطولية وهم يكتبون 

الرئاسة  انتخابات  باستحقاق  يتعلق  م��ا  وف��ي 
الدستوري  االستحقاق  أهمية  على  غازي  أكد  السورية 
في سورية، »حيث تشرق شمس العزة في العشرين من 
أيار، ومن أجل ذلك أقمنا اللقاءات مع األخوة السوريين 

يد  على  ديارهم  من  قسراً  ُهّجروا  الذين  من  لبنان  في 
ب�  التأييد  ولمسنا  واإلرهابية،  التكفيرية  العصابات 
»نعم« للرئيس األسد الذي حفظ عروبة سورية وصمد 
جانب  الى  ووق��ف  التكفير،  عصابات  ودح��ر  وانتصر 
ورفض  القرن«  »صفقة  وأسقط  تموز،  حرب  في  لبنان 
وهو  وانتصر،  قيصر  قانون  بوجه  وصمد  التطبيع، 
العرب  تخلي  بعد  الفلسطينية  للقضية  اليوم  ينتصر 

عنها«.
وتابع غازي: لقاؤنا اليوم هو من أجل تجديد البيعة 
أجل  من  والوطنية  القومية  الثوابت  على  والتأكيد 

الشهداء. دماء  على  الحفاظ 
سفارة  وفرتها  التي  الترتيبات  أهمية  على  وأك��د 
سورية في لبنان من أجل انجاح االستحقاق االنتخابي 

الدستوري. الحق  وممارسة 
معربوني.  عمر  د.  العميد  للباحث  كلمة  كانت  كما 
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- مقابل كل نقاط الضعف التي تحيط بالكيان في ظل هذه الحرب، يبدو بنيامين 
نتنياهو ممسكاً بنقطة قوة واحدة، يجعلها سبباً لمواصلة الحرب، وهي أن الكيان 
للمرة األولى يواجه حرباً تحت عنوان ال يتصل بساحة جانبية، كاحتالل لبنان أو 
مستقبل  الحرب  فعنوان  سورية،  إضعاف  أو  غ��زة،  كحصار  أو  مقاومته،  ض��رب 
األقصى  المسجد  مستقبل  هما  تهويدها،  مشروع  يختصران  بعنوانين  القدس 
ومصير قرارات تهجير سكانها األصليين، وهذا العنوان الذي تجرأ اسحق رابين 
على اعتباره موضوعاً للنقاش فدفع حياته ثمناً، كّرس القيادة الشعبية والسياسية 
للمستوطنين المتطرفين وهمش المجتمع السياسي التقليدي لألحزاب التاريخية في 
الكيان، كما كشفت االنتخابات المتكررة، وفي ظل إرهاب المستوطنين المتطرفين ال 
يجرؤ أحد في المستوى السياسي للكيان على المطالبة بدفع ثمن لوقف الحرب هو 
وقف التهويد، ما يجنب نتنياهو الضغوط التي كان يشهد مثلها في الجبهة الداخلية 

للمطالبة بوقف حروب أخرى، لم تكن عناوينها تمّس وجودياً البعد العقائدّي لوجود 
الكيان.

- حتى يتبلور المستوى السياسي العقالني في الكيان ومعه القوى االقتصادية 
الفاعلة، كقوة ضاغطة، يأخذ المستوطنون المتطرفون الحرب نحو تحّولها إلى حرب 
إبادة للفلسطينيين في غزة، وحرب دمار متبادل لغزة ومدن الكيان، وخطر تحولها 
الى حرب شوارع وأحياء ومدن وأرياف بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويبدو 
نتنياهو الفاقد شعبية تمكنه من الفوز بنصاب كاٍف لتشكيل حكومة قد وجد في هذا 
الذهبية إلحراج كل خصومه واإلمساك بناصية خشبة خالصه،  الوضع فرصته 
وهو يدرك أنه ربما يفتح الباب لتحّول الحرب الى حرب إقليميّة كبرى يستدرجها 
تعنت نتنياهو وراء ما يظنه نقطة قوة، وهي تحاول إخفاء كل نقاط ضعف الكيان التي 

تغري بالحرب، وعنوان القدس جاذب بما يكفي.
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إعالن
تقديم  مهلة  ب��أن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ال��ع��روض ل��ش��راء زي���وت وش��ح��وم ل��زوم 
م��ج��م��وع��ات م��ع��ام��ل اإلن���ت���اج. م��وض��وع 
د/13366  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
لغاية  مددت  قد   ،  2019/12/26 تاريخ 
نهاية  عند   2021/6/18 الجمعة  ي��وم 

الدوام الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   38 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
كهرباء  مبنى   - حرمه  ضمن  لبنان  كهرباء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره  لبنان -  طريق 

/200،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   38 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه. 
بيروت في 2021/5/11
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 355

إعالن تلزيم
تجري الجامعة اللبنانية إعادة مناقصة 
لزوم  تنظيف  أعمال  تقديم  لتلزيم  عامة 
في  لها  التابعة  والمكاتب  المركزية  اإلدارة 
الجامعة اللبنانية على اساس تنزيل مئوي 
 – الزجاجي  المبنى   - المركزية  اإلدارة  في 

المتحف. 
 2021/5/27 بتاريخ  الخميس  ي��وم 

الساعة 12:30
المناقصة  في  لالشتراك  العروض  تقدم 
يمكن  ال��ذي  ال��ش��روط  دفتر  وف��ق  العامة 
الحصول عليه لدى دائرة اللوازم في اإلدارة 

المركزية.
الدائرة  قلم  الى  االشتراك  طلبات  تقدم 
اإلدارية المشتركة في اإلدارة المركزية قبل 
يوم  آخر  من  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 
عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف : 358

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة - الرئيسة 

سينتيا قصارجي
المنفذة : آمنة إبراهيم حوماني . 

المنفذ عليه : الياس درويش الفيكاني.
 2019/51 رقم  التنفيذية  بالمعاملة   
الدرجة  محكمة  حكم  التنفيذ  طالبة  تنفذ 
ق��رار  الثانية  الغرفة  البقاع  ف��ي  األول���ى 
 2018/5/24 ت���اري���خ    2018/89
رقم   العقار  قابلية  ع��دم  اع��الن  المتضمن 
\278\ ابلح العقارية للقسمة العينية بين 
المذكور  العقار  في  الشيوع  وازالة  الشركاء 
عن طريق بيعه بالمزاد العلني بين العموم 
أن  على  المختصة  التنفيذ  دائ��رة  بوساطة 
األولى  المزايدة  في  للطرح  اس��اس  يعتمد 
الخبير  قبل  م��ن  المجرى  التخمين  قيمة 
والبالغ /44390/ د.أ وعلى أن يعتبر هذا 
يوزع  أن  وعلى  القرار  هذا  من  جزءاً  التقرير 
كل  العقار  ملكية  في  الشركاء  بين  الثمن 
بحسب حصصه في الملكية وشطب إشارة 

الدعوى عن صحيفة العقار.
رقم  ال��ع��ق��ار  ك��ام��ل   : للبيع  ال��م��ط��روح 

\278\ ابلح
مساحته : /1564/ م2 يقع وسط سهل 
أبلح في الطرف الجنوبي الغربي من البلدة 
في  يوجد  حيث  بالراحة  تعرف  محلة  في 
المنازل  المذكور أعاله بعض  العقار  محيط 

السكنية وتصل إليه عن طريق فرعي متفرع 
عن طريق عام الفرزل - أبلح - رياق نزوالً 
باإلسفلت  معبد  وال��ط��ري��ق  السهل  نحن 
يوجد  أرض  قطعة  عن  كناية  هو  والعقار 
المثمرة  واألشجار  المزروعات  بعض  فيها 

فقط وصالحة للزراعة.
عام  م��اء  مجرى  غرباً  يحده   : ح��دوده 
العقار  وشماالً   /277/ رقم  العقار  وشرقاً 
رقم /270/  وجنوباً العقار رقم  /279/ . 
 /278/ رقم  العقار   : العينية  الحقوق 
ونجال  م��ره  من  مقامة  قسمة  دع��وى  أبلح 
ون��ه��اد ش��ح��ادة أب��و زي���دان ض��د جرجس 
مراد  أبو  خليل  وإبراهيم  زيدان  أبو  شحادة 
بملف  وشركاه  الفيكاني  دروي��ش  والياس 
رقم  بالمرسوم  تخطيط  تصديق   /34  /
2012/8221 بملف /254/ أبلح، دعوى 
اإلبتدائية  الغرفة  عن  صادرة  شيوع  إزالة 
بملف   2017/502 عدد  البقاع  في  األولى 
المدعية آمنة إبراهيم حوماني ضد المدعى 
تنفيذ  طلب  الفيكاني،  درويش  الياس  عليه 
دائرة  عن  صادرين  العقار  وصف  ومحضر 
لمصلحة   2019/51 رق��م  زح��ل��ة  تنفيذ 
المنفذ  ضد  حوماني  إبراهيم  آمنة  المنفذة 

عليه الياس درويش الفيكاني
قيمة التخمين وبدل الطرح : /44390/ 
د.أ  أربعة وأربعون ألف وثالثماية وتسعون 

دوالر أميركي 
الخميس  يوم   : ومكانها  المزايدة  موعد 
الثانية  الساعة   2021/6/3 فيه  الواقع 
زحلة  تنفيذ  دائرة  رئيس  أمام  ظهراً  عشرة 

في قاعة المحكمة.
شروط المزايدة : على الراغب في الشراء 
بإسم  يودع  أن  بالمزايدة  المباشرة  وقبل 
في  الطرح  قيمة  زحلة  تنفيذ  دائ��رة  رئيس 
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم 
كفالة معادلة أو شك مصرفي وعليه اتخاذ 
محل إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة  إذا 
لم يكن له مقام فيه، وعليه خالل ثالثة أيام 
الثمن  إيداع  اإلحالة  قرار  صدور  تاريخ  من 
المزايدة  وإعادة  ناكال  إعتباره  طائلة  تحت 
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من 
، وعليه في خالل عشرين يوماً من  الزيادة 
تاريخ صدور قرار اإلحالة دفع رسم الدالله 

بمعدل %5 من قيمة الشراء .
مأمور تنفيذ زحلة 
محمد أبو حمدان

إعالن
بيع مؤسسة تجارية

صادر عن السجل التجاري في جبل لبنان
نشره ثانية

سلوان  يوسف  اليا  المهندس  البائع: 
المقيم في الرابية - المتن بملكه

الشاري: اآلنسة ريم ايليا سلوان المقيمة 
في الرابية المتن بملك المهندس اليا سلوان

التجارية  المؤسسة  البيع:  موضوع 
للسياحة  سلوان  مكتب  باسم  المعروفة 
البوشرية  ف��ي  والكائنة  بيلير  وال��س��ف��ر 

والمسجلة برقم خاص 2800960 بعبدا
م��وج��ودات  ك��اف��ة  المباعة:  العناصر 

المؤسسة المادية والغير مادية
ثمن المبيع: خمسون مليون ل.ل 

تاريخ العقد: 2020/9/22
تاريخ التسجيل: 2021/4/28

رئيس قلم السجل التجاري في جبل لبنان 
 ليليان متى

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب بشار طه حسين ضناوي بالوكاله 
عن ماريو والين وذكريا وسادين البر ملكون 
المعروفة  وسعيدة  عازار  طانيوس  ومنى 
للعقار  ضائع  بدل  سند  ملكون  البر  بديان 

A النخله.   11/79
للمعترض  15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

بوكالته  زيادة  فؤاد  محمود  هالل  طلب 

أحد  بصفته  الشعراوي  محمد  عبدالله  عن 
ومحمد  الشعراوي  محمد  عبدالله  ورث��ة 
تسلسالً(  أو  )مباشرة  الشعراوي  عبدالله 
 -  3835 بالعقار  ضائع  عن  بدل  سندات 
المقاسم 7 - 8 - 11 - 15 زيتون طرابلس 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلبت سهى خالد األحمد بصفتها إحدى 
ورثة صبحية حسن محمد قاسم سند بدل 
بساتين   51 مقسم   -  743 بالعقار  ضائع 

طرابلس 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلب عدنان عماد الدين مقصود بوكالته 
ضائع  بدل  سندين  الظلمه  أحمد  هند  عن 

للعقار 205 المقسمين 19 و 20 الحدادين 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

معن  وع��م��ر  ه��وش��ر  علم  ي��وس��ف  طلب 
أيمن  عن  مفوضين  بصفتهم  هوشر  كنج 
عبد القادر الشيخ هوشر بصفته أحد ورثة 
عن  ب��دل  سندي  الكريم  عبد  أحمد  امتثال 

ضائع بالعقارين 458 و 459 سير 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب علي محمود سالم وكيل حسن علي 
بدل  سند  غزاله  محمود  علي  لمورثه  غزاله 

ضائع للعقار 1077 عدلون 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

فادي  وكيل  متيرك  نبيل  حسين  طلب 
بدل  سند  مشتري  بصفته  الدرويش  حسن 
بإسم  سكسكية   C  7/409 للعقار  ضائع 

حسين علي أمين الحج 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بدل  سند  مصري  علي  وليد  محمد  طلب 
ضائع للعقار C1 8/86 كفريا 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلبت المحامية فرح خليفة وكيلة غسان 
أحمد الجردلي بصفته مشتري سندات بدل 
 600 للعقار  و6   5  -  2 لألقسام  ضائع 

الدكرمان بإسم عطاف محمود الجردلي 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

خليل  لموكله  دبوس  حسين  نهاد  طلب 
حسين سعد سند بدل ضائع للعقار 1154 

عدلون 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

معظم معالم مجتمعه السياسي واالقتصادي وطرد الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه 
ووطنه لصالح، إقامة الكيان الصهيوني. ونتج عن ذلك احتالل معظم أراضي فلسطين من 
قبل الحركة الصهيونّية، وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم الجئين، ناهيك 
عما اقترفته العصابات الصهيونية بحق شعبنا من المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد 
الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسّية وتحويلها إلى 
تدمير  ومحاولة  النقب  في  تعيش  كانت  التي  البدوية  القبائل  معظم  وطرد  يهودية،  مدن 
وتدمير  عبرية  بأسماء  وتبديلها  العربية  الجغرافية  األسماء  ومحو  الفلسطينية  الهوية 

وطمس طبيعة ومعالم وتاريخ وطابع األرض العربية الفلسطينية األصلية.
على الرغم من أّنهم اختاروا يوم الخامس عشر من أيار/ مايو عام 1948 يوماً لتأريخ 
أّن المأساة الفلسطينية بدأت قبل ذلك بكثير تنفيذاً ألخطر  إال  النكبة الفلسطينية،  بداية 
وأبشع مؤامرة في ذلك العصر استهدفت القيم اإلنسانية والوطنية ضد شعبنا الفلسطيني 
عام  المشؤوم  بلفور  لوعد  الفعلي  التطبيق  خالل  من  والتاريخية،  الوطنية  وحقوقنا 
عندما بدأت الحركة الصهيونية مدعومة من القوى االستعمارية الكبرى بجلب   ،1917
وتهجير اليهود من كل أنحاء العالم إلى فلسطين، وعندما بدأت العصابات الصهيونّية 
اإلرهابية المقاتلة والمسلّحة بالتشّكل على أرض فلسطين، على مسمع ومرأى من سلطة 
االنتداب البريطاني في ذلك الوقت على فلسطين التاريخية، من دون أن تحّرك ساكناً في 
أراضي  على  والمستوطنات  المستعمرات  وإقامة  اليهودي  االستيطان  عمليات  مواجهة 
القرى والبلدات والمدن الفلسطينية التي تعّرضت في ما بعد العتداءات وجرائم على يد 
تلك العصابات بهدف إبادتها أو دّب الذعر في نفوس سكانها األصليين بهدف تهجيرهم 

وطردهم وإبعادهم الحقاً.
حققوا  أنهم  الغاصب  الصهيوني  الكيان  لقادة  ُخّيل   ،1948 عام  النكبة  أعقاب  في 
مقولتهم »شعب بال أرض ألرض بال شعب«، وأصبح الفلسطينيون في نظر العالم مجرد 

الجئين بحاجة إلى المساعدة واإلحسان.
سلطة  وتحت  اللجوء  مخيمات  في  المعاناة،  أشكال  لكّل  شعبنا  تعّرض  النكبة  بعد 
الحديثة  العربية  ال��دول  غالبية  وكانت  مرجعية،  أو  قيادة  بال  اإلسرائيلي،  االحتالل 
االستقالل ساحات للصراعات داخلّية، والمشاريع واألحالف أجنبية، وخطابات سياسية 
عالقات  وتنسج  األرض،  على  قوة  تزداد  االحتالل  دولة  كانت  فيما  وم��زاودات،  عاطفية 
وثيقة على المستوى الدولي كان لها تأثيرها القوّي على الرأي العام العالمي، وبخاصة 
فلسطيني،  شعب  وجود  بعدم  »اإلسرائيلّية«  الدعاية  قبلت  التي  الغربية،  الدول  في 
والدول  األنظمة  عداء  ضحّية  أنها  نفسها  وتسويق  بتصوير  »إسرائيل«  دولة  ونجحت 

العربية المحيطة بها.
وتعّرض شعبنا الفلسطيني في الشتات لمحاوالت شطب وإلغاء وتذويب لشخصّيته 
وهويته الوطنية الفلسطينية من خالل الحصار والقمع الذي تعّرض له إلبعاده عن مجرد 
التعبير او التفكير بقضيته الوطنية الفلسطينية، ومورست ضّده كل أشكال القمع والكبت 
وتجذر  الشعب  هذا  وأصالة  إرادة  أن  إال  والمبرمجة،  المدروسة  والمالحقة  والحرمان 
تلك،  التذويب  محاوالت  كّل  مقاومة  في  مهّماً  عامالً  شكلت  ووطنه،  أرضه  بتراب  عالقته 

وهذا ما قاد الى نهوض اإلنسان الفلسطيني الوطني من جحيم النكبة والمأساة.
 ومن رحم المعاناة وأمام الواقع المرير والصعب والمعقد انطلقت رصاصات ال� »فتح« 

األولى لتعلن ميالد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كتعبير أصيل عن توق شعبنا 
للحرية واالستقالل والعودة، وعزمه على استرداد حقه السليب في أرضه ووطنه وإيماناً 

من هذا الشعب بأّن »ما أخذ بالقوة ال ُيسترّد بغير القوة«.
معلنة  األرض،  أرجاء  كّل  في  صداه  ترّدد  مدّوياً  صوتاً  األولى  الرصاصات  لتلك  كان 
بداية فجر جديد من تاريخ الشعب الفلسطيني، وأّن الفلسطينيين لم يعودوا مجرد حفنة 
إلى غوث ومساعدة وتموين، بل أصبحوا شعباً صاحب هوية نضالية  الجئين بحاجة 
والهوان  الذل  صفحة  بانطواء  ونذيراً  تلين  ال  عزيمة  وصاحب  حق،  وصاحب  وطنية 

والتشّرد.
 وأعادت انطالقة حركة »فتح« المباركة، انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، قضية 
فلسطين إلى الواجهة العربية والدولية وأصبحت القضية، قضية شعب يقاتل ويناضل من 
اجل استعادة حقوقه الوطنية في أرضه ووطنه، وفي مقدمتها حق العودة، وليبني عليها 

وطناً حراً مستقالً سيداً يضمن له عيشاً كريماً أسوة بشعوب األرض كافة.
الوطن  في  الصامدين  الصابرين  الفلسطيني  شعبنا  جماهير  من  بالتحية  أتوّجه   
كشجر  فيها،  ومنغرسين  الحبيبة  بأرضنا  ُمَتَشِبُّثيَن  زالوا  ما  الذين  فلسطين،  الحبيب 
ويقّدمون  والعزيمة،  ب��اإلرادة  الصهيونّي  االحتالل  ويقاومون  والسنديان،  الزيتون 
الحرية  شجرة  تنبت  لكي  الشهداء،  بدماء  الوطن  تراب  ويروون  الجسام،  التضحيات 

واالستقالل والعودة.
تحية إلى كّل أهلنا من الالجئين من الذين يهيمون في بالد اللجوء والشتات والتشّرد 
الجمر،  على  القابض  كمثل  ومثلهم  العودة،  بحق  المتمسكين  لبنان،  في  هنا  وخاصة 
والمعاناة،  العيش  ضيق  من  بالرغم  عودتهم،  بحق  والتمسك  أرضهم  يوماً  ينسوا  لم 
واستمرار المؤامرات التي تستهدف شطب حق عودتهم غير القابل للتصّرف وفق ما نص 

عليه القرار األممي 194.
وانقسام  فرقة  من  العربية  أمتنا  تعيشها  التي  العصيبة  والظروف  األيام  هذه  وفي 
ظروف  االحتالل  دولة  تستغّل  كورورنا،  جائحة  مواجهة  في  العالم  ويعيشها  وحروب، 
جميع  وضم  الفلسطينية  األراضي  من  تبقى  ما  على  سيطرتها  وبسط  لمباغتته  العالم 
وشمال  الفلسطينية،  واألغ��وار  الضفة  أراضي  من  كبيرة  أجزاء  واقتطاع  المستوطنات 
البحر الميت، وفق رؤية العدو الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، في خرق فاضح 
لميثاق األمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وانتهاك صارخ لقرارات 

مجلس األمن الدولي.
التحية لجماهير شعبنا الفلسطيني في األراضي المحتلة عام 48 وفي الضفة الغربية، 

وقطاع غزة، ومخيمات الشتات.
عاشت فلسطين حرة عربية أبية.

واإلسالمية  الوطنية  المقاومة  وشهداء  الفلسطينية  الثورة  لشهداء  والخلود  المجد 
األبرار.

الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والحرية لألسرى والمعتقلين
وإننا لعائدون...

*عضو المجلس الثوري لحركة »فتح«
أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية � لبنان.

)ما بدنا سردين وال طحين بدنا نرجع ع فلسطين(.
جعلت  صعبة  واجتماعية  اقتصادية  ظ��روف  وسط  النكبة  ذك��رى  تأتي  واليوم 
الفلسطيني  الشباب  الذي يسطر فيه  الوطن  إلى  الخبز وصوالً  القضية تبدأ من رغيف 
أروع مالحم الصمود والبطولة مستخدماً كافة األسلحة وأبرزها حجارة الدار وأغصان 
األشجار واالبتسامات والصلوات رافعاً الرأس عالياً بما يليق بالقدس وفلسطين رغم 
بلفور  وعد  منذ  الفلسطيني  والشعب  القضّية  ظهر  في  الغدر  وسهام  التطبيع  طعنات 
بالمقاومة لمحو آثار النكبة ومحاوالت اقتالعه من  المشؤوم وما بعده ما زال مستمراً 
أرضه وهويته وتاريخه وثقافته التي تصون القضية والحقوق من مشاريع الشرذمة 
والتقسيم التي تهدف في جوهرها منح الكيان الصهيوني شرعية مصطنعة إضافة إلى 
في  الفلسطيني  الشعب  من  تبقى  ما  لتهجير  الظروف  وتهيئة  الالجئين  قضية  تصفية 
أرضه، وهذا ما لم يحصل بعد اآلن في ظّل التحّول الكبير في القدرات والوعي بمواجهة 
القناعة  الفلسطينيين  امتالك  لنهايته مع  التنازلي  العّد  بدأ  الذي  الصهيوني  المشروع 
الكاملة واإليمان المطلق بحتمية االنتصار على المشروع الصهيوني استناداً إلى قراءة 

أبناء  كّل  من  المقاومة  راية  وحمل  وثبات  بعزم  الحقوق  بجمر  والتمسك  بدقة  الواقع 
الشعب الفلسطيني في أماكن انتشاره كافة وخاصة في المناطق المحتلة عام 1948 
لتبقى أولوية الصراع مع االحتالل واالشتباك المباشر معه هي بشارة الخالص القادرة 
على تحقيق العودة والتحرير وتقرير المصير ودحض الرواية الصهيونية التي يرّوج 
لها البعض، كما يؤكد الشعب الفلسطيني اليوم ورغم سنوات من القهر والعذاب إنه لم 
يتخّل يوماً عن حمل السالح وحمل راية األمل مجّدداً في الذكرى ال� 73 للنكبة كما في كّل 
عام أنه ورغم مرور أكثر من سبعة عقود من المجازر والتهجير وعذابات األسر وفقدان 
والعودة  الفداء  درب  على  يسير  وسيبقى  به  حّل  ما  ينسى  لن  المنفى  وقسوة  األحّبة 

والتحرير لكامل أرضه المحتلة التي يقول لها كما قال الشاعر محمود درويش:
يا أّمنا انتظري أمام الباب

إنا عائدون
هذا زمان ال كما يتخّيلون...

*عضو اللجنة المركزّية للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين � القيادة العامة.

المجازر الصهيونيّة بحق الفلسطينيين في غزة تواصلت بوتيرة 
صور  وتصّدرت  العائالت،  من  الشهداء  عشرات  فحصدت  عالية 
أكدت مصادر على  بينما  المدّمرة،  المدينة  جنازات األطفال مشهد 
االحتالل  حكومة  رئيس  أن  النار  لوقف  الهادفة  بالمساعي  صلة 
بنيامين نتنياهو أبلغ ليالً األميركيين الذين أبلغوا الفريقين المصري 
والقطري برفضه مساعي وقف النار، عند نقطتين، األولى إصراره 
العليا  هي  االحتالل  جيش  يد  أن  تؤكد  بصيغة  النار  وق��ف  يتم  أن 
فيعلن وقفاً للنار وتلتزم به قوى المقاومة، بدالً من صيغة اإلعالن 
عن التوصل لوقف النار من الوسطاء األميركي والمصري والقطري 
وإعالن الطرفين التزامهما به، والثانية وهي األهم، رفض نتنياهو 
لمنازل  اإلخ����الءات  ت��وق��ف  إج����راءات  أي  ع��ن  اإلع���الن  أن يتضمن 
القدس، وتقديم ضمانات لوقف االنتهاكات  السكان األصليين في 
في المسجد األقصى، رغم الصيغة التي قّدمها األميركيون من دون 
موافقة فصائل المقاومة وتتضّمن االمتناع عن أية إجراءات أحادية 

في القدس ورفضها نتنياهو.
قوى المقاومة التي التقت في مهرجان تضامني مع فلسطين في 
الضاحية الجنوبية لبيروت بدعوة من حزب الله، تحّدث خالله رئيس 
المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين واألمين العام 
أسامة  حماس  حركة  وممثل  نخالة  زياد  اإلسالمي  الجهاد  لحركة 
هنية.  إسماعيل  لحماس  السياسّي  المكتب  رئيس  ممثالً  حمدان 
وقد أجمعت الكلمات على الطابع المصيري للمعركة الحالية حول 
القدس، وعلى وحدة محور المقاومة ووحدة مصير قواه ونصرها 
المشترك المقبل، من دون أن يبدو واضحاً حجم ما تحمله الكلمات 
من مؤشرات تمهيدّية لفتح جبهات أخرى في االشتباك مع جيش 
االحتالل، بينما حملت أنباء منتصف الليل معلومات عن سقوط عدد 
مع  متضامنة  مجموعات  إليها  تلجأ  التي  الصغيرة  الصواريخ  من 
فلسطين، استهدفت مستوطنتي مسكاف عام وكريات شمونة، رّد 

عليها جيش االحتالل بقذائف مدفعية على تالل كفرشوبا.
التي  السورية  الرئاسية  لالنتخابات  الجارية  التحضيرات  في 
السفارة  لبنان  ف��ي  المقيمين  للسوريين  بالنسبة  عليها  تشرف 
السورية في بيروت، يوم الخميس المقبل، شهدت محافظتا البقاع 
الكلمات أهميّة االستحقاق  والشمال لقاءات حاشدة، أكدت خاللها 
من  سورية  واستقرار  وح��دة  مسار  تأكيد  في  السوري  الرئاسّي 
جهة، وانتصار خيار المقاومة من جهة أخرى، خصوصاً لجهة أن 

انتصار سورية أعاد لمحور المقاومة زمام المبادرة.
أن  الحسنّية،  وائ��ل  االجتماعّي  القومّي  السورّي  الحزب  رئيس  ورأى 
الخامس عشر من أيار 1948 ليس تاريخاً للنكبة وإعالن كيان االغتصاب 
الصهيوني على أرض فلسطين وحسب، بل هو وصمة عار على أنظمة عربّية 
وتوقع  العلن  في  اليوم  تتآمر  كما  السّر،  في  فلسطين  على  تآمرت  بعينها 

بأحرف من ذّل على صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية برمتها.
وأشار رئيس الحزب في بيان أصدره بمناسبة ذكرى اغتصاب فلسطين 
الى أن صمود سورية بمواجهة الحرب اإلرهابية الكونية، ودحرها اإلرهاب 
وإفشالها مشاريع رعاته، هي العوامل األساسية التي أعادت تثبيت الخط 
البياني للتحرير وتحديد وجهته، فها هي صفقة القرن قد ترّنحت وتهاوت 

بفعل رفض شعبنا لها ومقاومته للعدوان الصهيوني العنصري االستيطاني، 
وبفعل الدماء التي تفتدي فلسطين، في القدس واألقصى والشيخ جراح وغزة 

والضفة وكل فلسطين.
حقيقة  فرصة  استحالت  العام،  هذا  فلسطين  اغتصاب  ذكرى  أن  وأكد 
غير  ص��راع  وآليات  جديدة،  اشتباك  وقواعد  مختلفة  معادلة  لترسيخ 
االحتالل  ضد  والوجودية  المصيرية  معركتنا  في  أننا  ثقة  وكلنا  مسبوقة، 
بتنا أقرب إلى النصر من أي وقت مضى، وأن فلسطين ستعود حكماً إلى عهدة 

أبنائها محّررة.
أضاف: تحّل ذكرى اغتصاب فلسطين هذا العام وشعبنا المقاوم يرّسخ 
أكثر وأكثر صحة ودقة خياره االستراتيجي بأن المقاومة بكل أشكالها هي 
الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. فالمقاومة العسكرية تطور قدراتها يوماً 
بعد يوم، وتراكم خبراتها معركة تلو المعركة، مشكلة مع محيطها وامتدادها 

الطبيعي في كل األمة السورية كالً متماسكاً يحصد االنتصار بعد االنتصار.
 واعتبر الحسنية أن كيان االغتصاب الصهيونّي قام على أرضنا باإلرهاب 
والعدوان واإلجرام وتحت مظلة الغطرسة االستعمارية الغربية، أما نحن فال 
نعترف ألية هيئة دولية بحق انتزاع شبر واحد من أرضنا ومنحه إلى أي 
كان. فمن أراد من أمم العالم أن يتنازل عن جزء من أرضه لصالح االحتالل، 
القومي  السوري  الحزب  مؤسس  أرادنا  كما  فسنبقى  نحن  أما  شأنه.  فهذا 
حتى  فلسطين  أجل  من  حرب  حالة  في  سعاده  أنطون  الشهيد  االجتماعي 

تحريرها.
بدوره أكد المكتب السياسي لحركة »أمل« في بيان إثر اجتماعه الدوري 
أن »تحوالت استراتيجية كبرى على مستوى القضية الفلسطينية والمنطقة 
أراضي  وداخل  واألقصى  غزة  في  الفلسطينيين  صمود  وّلدها  قد  والعالم 
اليوم في أروقة  تطرح  التي  الوجودية  األسئلة  حجم  تجلياتها  من   ،1948
االحتالل  استمرار  وإمكانية  والكيان  الدولة  بقاء  حول  الصهيوني  القرار 
وقهر الفلسطينيين بالعنف واإلرهاب، وتجاوز حقوقهم المشروعة بالدولة 
وعودة الالجئين، هذه األسئلة الذي أعاد إنتاجها حجم التفاعل الشعبي في 
فلسطين والعالم العربي وعواصم القرار الكبرى التي تضج اليوم بتظاهرات 

االحتجاج واإلدانة ل� »إسرائيل« ووصمها بإقامة نظام فصل عنصري«.
وال تزال التطورات في فلسطين المحتلة في واجهة األحداث في المنطقة 
والعالم، وبالتالي تلقي بثقلها على المشهد الداخلي في ضوء التوتر الذي 

شهدته المناطق المحاذية لفلسطين المحتلة.
وبعد المواجهات التي دارت على الحدود الجنوبّية خالل األيام الماضية 
وأدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، ساد هدوء حذر أمس على طول 

الشريط الحدودي بعد تدّخل الجيش اللبناني لضبط الوضع.
إال أن خبراء عسكريين يحّذرون من أن ما يجري في فلسطين المحتلة له 
أبعاد وتداعيات ونتائج كبرى على مستوى المنطقة وعلى جبهات المقاومة 
الفلسطينية،  للمقاومة  أساسية  دعم  قوة  ُيعّد  الذي  لبنان  ومنها  المختلفة 
لكن ال أحد يمكنه رسم سيناريو لمسار الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة، 
والتي  المفاجآت  وحجم  ودراماتيكي  سريع  بشكل  األمور  وتطور  فسياق 
تكشفها المقاومة الفلسطينية في غزة والهّبة التاريخية للشعب الفلسطيني 
في مختلف المناطق في الضفة وأراضي ال� 48 يؤكد بأن ما بعد االنتفاضة 
الجديدة لن يكون كما قبلها، ليس فقط في داخل فلسطين المحتلة بل على 
صعيد المنطقة برّمتها«. وأشار الخبراء ل�»البناء« الى أنه »في ظل خطورة 
الوضع وذهاب الحرب الى مفصل حاسم سينعكس على مستقبل القضية 
بأن  ضمانة  فال  والفلسطينيين،  االحتالل  كيان  بين  والصراع  الفلسطينية 
ل�»إسرائيل«  المعادية  ال��دول  جبهات  على  ومستقراً  هادئاً  الوضع  يبقى 
خصوصاً  وغيرهم،  واليمن  والعراق  ومصر  األردن  وربما  وسورية  كلبنان 
الفلسطينية  للحقوق  وبقضمه  بجرائمه  العدو  وتمادى  الحرب  أمد  طال  إذا 
وقد  األقصى،  والمسجد  القدس  في  والمسيحية  اإلسالمية  والمقدسات 

تتدحرج الحرب وتتوّسع الى جبهات أخرى«. وفي هذا السياق لفت الخبير 
والمحلل العسكري العميد هشام جابر ل�»البناء« الى أن »ال أحد يعرف كيف 
تتطور الحرب، لكن المرجح أن تبقى الجبهة الجنوبّية مستقرة في الوقت 
الراهن الن ال مصلحة ل�»إسرائيل« بفتح جبهة جديدة. فإذا كانت صواريخ 
حركة حماس في غزة أربكت الكيان واستهدفت قلبه في تل أبيب وغيرها من 
المناطق الحيوية ولم يستطع مواجهتها والقضاء عليها فكيف في حال دخل 

حزب الله في الحرب؟ وهذا ما يتخّوف منه المسؤولون اإلسرائيليون«.
ويشير جابر الى أن »ال مصلحة لحزب الله ايضاً بإشعال الحرب طالما 
المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود والمواجهة وإلحاق الخسائر الباهظة 
بجيش العدو وأمنه واقتصاده إضافة الى سبب آخر وهو تقدم المفاوضات 
األميركية اإليرانية في الملف النووي اإليراني الذي عملت »اسرائيل« وال زالت 
األميركيين فيها إلجهاض  الشرق االوسط لتوريط  الحرب في  على اشعال 
اللبناني  الجيش  دعا  جابر  لكن  فشلت«.  لكنها  اإليراني،  األميركي  االتفاق 
والمقاومة اللبنانية ألخذ الحيطة والحذر واالستعداد ألية مغامرة قد يقدم 
عليها العدو كاستغالل أي حادث مفتعل كإطالق صواريخ من جنوب لبنان 
للقيام بعملية عسكرية للهروب الى األمام من مأزقه الداخلي ال سيما أن رئيس 
حكومة العدو يخوض معركة حياة أو موت لرفع شعبيته المتراجعة للفوز 

في االنتخابات اإلسرائيلية والتخلص من المالحقة القضائية بتهم فساد«.
ومن المرتقب أن يطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر 
كلمة له في عيد المقاومة والتحرير في 25 الحالي، سيتناول تطورات المشهد 

الفلسطيني اضافة الى بعض الملفات الداخلية اللبنانية.
في غضون ذلك لم ُتسجل أية حركة على الصعيد الحكومي في ظل تمديد 
الرئيس المكلف سعد الحريري اجازته العائلية في اإلمارات. ولفتت مصادر 
مطلعة ل�»البناء« الى أن »الملف الحكومي بات في خبر كان ولم تحصل أي 
اتصاالت أو لقاءات في عطلة عيد الفطر على صعيد التأليف«. لكن المصادر 
توقعت حركة جديدة هذا االسبوع لتفعيل خطوط التواصل. ولفتت الى أن 
الوحيد  الحل  هو  الواقع  مع  والتأقلم  الحكومية  لألزمة  األفق  في  حلول  »ال 

المتاح«.
ولم يسجل أي تحرك دولي باتجاه لبنان بعد نفض الفرنسيين يدهم من 
المعرقلة  الشخصيات  على  العقوبات  خيار  الى  واللجوء  الحكومي  الملف 
الفرنسيون. وتنقل جهات ديبلوماسية رسمية  الحكومة كما يقول  لتأليف 
زاروا  ودوليين  وأميركيين  أوروبيين  ومبعوثين  ديبلوماسيين  عن  لبنانية 
لبنان خالل األسابيع القليلة الماضية أجواًء قاتمة حيال الوضع االقتصادي 
والمالي واالجتماعي في لبنان. وأشارت هذه الجهات ل�»البناء« الى »تأكيد 
عليهم  بما  قاموا  لبنان  وأصدقاء  الدولي  المجتمع  أن  المسؤولين  هؤالء 
لمساعدة اللبنانيين على حل األزمة السياسية وتأليف حكومة قادرة على 
مواجهة التحديات القائمة والحد من االنهيار وعودة النهوض االقتصادي، 
هذا  ومستوى  المسؤولية  قدر  على  يكونوا  لم  اللبنانيين  المسؤولين  لكن 
التحدي ولم يبدوا التعاون الالزم لتسهيل الحل ألزمة بلدهم«. وأكدوا بأن 
الجهات  وتوضح  بمصالحهم«.  لبنان  زعماء  تمسك  حجم  كشفت  »االزم��ة 
المسؤولين  الخارجية حتى دفع بعض  الدول  أن »لبنان أصبح عبئاً على 
الى »خطورة  للقول في مجالسهم »لقد تعبنا من لبنان«، ولفتت  الدوليين 
الحائط  بعرض  ضربوا  لبنان  زعماء  إن  حيث  الفرنسية،  المبادرة  إفشال 
كل جهود الدولة الوحيدة الباقية المهتمة بلبنان أي فرنسا لمساعدته على 

الخروج من أزمته«.
لبنانية  ديبلوماسية  »جهات  أن  »البناء«  علمت  العقوبات  خيار  وعن 
مدى  من  للتحقق  والخارج  لبنان  في  األوروبيين  السفراء  ببعض  اتصلت 
جدية العقوبات الفرنسية واألوروبية ضد شخصيات لبنانية، لكنهم رفضوا 
اإلفصاح عنها«. لكن المصادر لفتت الى أن »العقوبات على مستوى االتحاد 
األوروبي خيار متعّذر حتى اآلن لوجود دول معارضة وأهمها هنغاريا«، لكن 

المصادر »ال تستبعد أن تعمل فرنسا والقوى األوروبية الرئيسية على إقناع 
تلك الدول المعارضة عبر الضغوط السياسية أو عبر الترغيب االقتصادي 
الدول  أن مصلحة هذه  لتعديل موقفها والسير بركب العقوبات، خصوصاً 

بالبقاء تحت سقف االتحاد األوروبي في نهاية المطاف«.
أما في حال تعّذر خيار العقوبات على مستوى االتحاد االوروبي فلفتت 
المصادر الى »توّجه فرنسي لفرض عقوبات احادية على شخصيات سياسية 
لبنانية متهمة بعرقلة تأليف الحكومة مثل منع سفرها الى فرنسا وقد ترفع 
في  الشخصيات  هذه  وأموال  أصول  تجميد  حدود  الى  العقوبات  منسوب 

فرنسا ودول اوروبية أخرى«.
في  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  لنائبة  الجمهورية  رئيس  وأكد 
الجمهورية االيطالية مارينا سيريني التي زارته أمس، في قصر بعبدا »أن 
رغم  على  السياسي  عملنا  في  حالياً  األولوية  له  جديدة  حكومة  تشكيل 
العقبات التي تواجه هذه المسألة من داخل وخارج، لكننا لن نوّفر أي جهد 
تحقيق  مهامها  أولى  من  تكون  حكومة  وتشكيل  الهدف  هذا  الى  للوصول 
لبنان،  منه  يعاني  الذي  الفساد  مكافحة  واستكمال  المطلوبة  اإلصالحات 
لهذه  الحقيقي  المدخل  يشكل  الذي  الجنائي  المالي  التدقيق  الى  إضافة 
اإلصالحات«. وشّدد عون امام المسؤولة االيطالية على ضرورة دعم الدول 
التي  األم��وال  الستعادة  سعيه  في  ايطاليا،  مقّدمها  وفي  للبنان،  الصديقة 
ُهّربت الى الخارج والسيما الى مصارف أوروبية، الفتاً الى ان مكافحة الفساد 

تعيد االنتظام الى البنية االقتصادية للدولة بإداراتها ومؤسساتها كافة.
النيابية وسط المخاوف  وفي موقف هو األول من نوعه من االنتخابات 
الممارسة  أن  لسيريني  ع��ون  أك��د  تطييرها،  من  والخارجية  الداخلية 
الديموقراطية في لبنان مصونة على رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها 
البالد، وستترجم في االنتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في 

موعدها في العام 2022.
عودة  وسط  واالقتصادية  الحياتية  األزمات  تتفاقم  الحين  ذلك  وحتى 
الشارع الى الواجهة، حيث عمد بعض المتظاهرين الى قطع بعض الطرق 
في بيروت والشمال احتجاجاً على تردي االوضاع المعيشية مع توقعات 
خالل  االحتجاجات  »تتأجج  أن  »البناء«  معلومات  بحسب  أمنية  مراجع 
األيام المقبلة ال سيما مع اقتراب موعد رفع الدعم عن بعض المواد والسلع 
أن  الى  ل�»البناء«  حكومية  مصادر  لفتت  السياق،  هذا  وفي  االساسية«. 
»العمل جار إلنجاز آلية ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية على ان تستكمل 
اليومين  خالل  الصعيد  هذا  على  جلساتها  االقتصادية  الوزارية  اللجنة 
المقبلين«. ولفتت أوساط نيابية ل�»البناء« أن »الوضع سيبقى على ما هو 
على  االتفاق  يتم  حتى  األساسية  المواد  دعم  بسياسة  االستمرار  أي  عليه 
البطاقة  على  االتفاق  قبل  الدعم  رفع  يتم  لن  وبالتالي  وتمويلها،  البطاقة 
سيستمر  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  »حاكم  أن  الى  ولفتت  التمويلّية«. 
بالدعم من أموال االحتياط وال حل آخر حتى الساعة اذا لم يتم االتفاق على 
البطاقة«، اال ان مصادر أخرى توقعت أن »ينشأ خالف كبير بين الحكومة 
والمجلس النيابي ومصرف لبنان حول ملف رفع الدعم«، مشيرة ل�»البناء« 
الى أن »الحاكم بدأ عملياً برفع الدعم عن بعض المواد الغذائية االساسية 
كاللحوم والدواجن وقد يرفع الدعم عن البنزين وسلع أخرى نهاية الشهر 

الحالي«.
وأمس وصل وفد عراقي الى مطار بيروت لتسليم الهبة العراقّية المقّدرة 

ب�3 ماليين دوالر الى الجيش اللبناني.
مشهد  الى  األذه��ان  الى  وأع��اد  األزم��ة  عمق  عن  يعبر  خطير  مؤشر  وفي 
االشتباكات بين المواطنين في »السوبرماركات« على البضاعة المدعومة، 
يتكّرر هذا المشهد امام محطات الوقود كل يوم ال سيما في بلدة ببنين في 
عكار، حيث قتل مواطن أمام إحدى المحطات في البلدة وتطور الى اشتباكات 

مسلحة بين أبناء البلدة.
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معه عبر القوة واإلعالم والدعم االستعماري المتواصل والمتزايد عبر األيام.
على  قائمة  دويالت  إلى  العربية  الدول  كّل  بل  ال  الطوق  دول  تفتيت  على  وعمل  العدو  راَهن 
الدعم  فيه  تصاعد  الزمن،  من  لفترة  الكيان  وق��ادة  مفكرو  واعتقد  طائفي.  أو  عرقي  أس��اس 
بمشروع  لاللتحاق  العربية  الدول  على  الضغط  مستوى  على  وخاصة  ال��ذروة  إلى  األميركي 
بالتزامن  غداً  سيخضع  اليوم  يمانع  الذي  وأّن  لهم  استتّب  قد  األمر  أّن  القرن،  وصفقة  التطبيع 
التي تفرض على فلسطين ولبنان وسورية والعراق وسواها  المتعددة األشكال  الحصارات  مع 

من البلدان.
أهالي سلوان  القدس واحتالل األقصى وتشريد  الكيان الصهيوني على تهويد  أّن إصرار  غير 
و«الشيخ جراح« وتصعيد عملياته في شهر رمضان الفضيل ألهَب الشعب الفلسطيني في القدس 
كما الضفة وغزة والجليل والساحل، بعد أن وجد نفسه معّرضاً مرة جديدة لالقتالع والتهجير 
ذروة  يمثلون  يهود  مستوطنين  لصالح  وذكريات  ومؤسسات  ممتلكات  من  يملك  ما  كّل  وفقدان 
العنصري  النظام  واحتضان  المحاكم  ورعاية  الجيش  بحراسة  قادمين  اإلنساني  االنحطاط 
الحتالل المنازل واجتياح المدارس والمحال والمؤسسات وإذالل األمهات وكبار السن والفتيات 
والكبير  الصغير  استثار  مما  مقدسات  من  الفلسطيني  يملك  ما  أغلى  على  السيطرة  واستكمال 
وهجران  واإلذالل  االنصياع  ترفض  واحدة  نارية  كتلة  الفلسطينيين  وجعل  والرجل  والمرأة 
القدس بكّل ما تمثله من هوية وطنّية وقومّية، وبكّل ما تعنيه من تراث مسيحي إسالمي يمتّد الى 
وقطعانها  الصهيونية  العنصرية  بوجه  الفلسطيني  الفضاء  أشعلت  التي  الشرارة  وتلك  قرون. 
القمعية  اإلجراءات  وليدة  كانت  وإنما  فقط  اللحظة  وليدة  تكن  لم  المزيفة  ومحاكمها  وشرطتها 
العنان  تطلق  الصهيونية  السلطات  كانت  التي  اإلرهابية  والممارسات  االستبدادية  والتدابير 
الفلسطينيين على ترك بالدهم هرباً من حكم االبارتهايد وحالة  البوليسية لحمل  لها مع كالبها 
المدارس  البيوت وداخل  الشوارع والطرق والجسور والساحات وبين  التي يفرضها في  الرعب 

المقدسة. والجامعات والمستشفيات واألماكن 
إزاء ذلك كله شعر الفلسطيني في قرارة نفسه أن ال مجال للمساومة وال مجال لالستسالم، وأّن 
وإخضاع  األراضي  احتالل  في  نجح  متفّوقاً  نفسه  اعتبر  الذي  الصهيوني  لمواجهة  حان  الوقت 
ومتطّرفوها  مستواها  أعلى  إلى  الصهيونية  العجرفة  وصلت  النفوس.  وترويض  العقول 
إلى  الفلسطيني  االحتقان  ووصل  ج��راح«،  و«الشيخ  سلوان  في  والبيوت  األقصى  يقتحمون 

ذروته وهو يرى »أقصاه« ُيهان ومنازله تصادر.
فاجأ أهل القدس االحتالل في المكان الذي اعتقد أنه تمكن من استيعابه وترويضه حيث كان 
القدس  أّن أهالي  إلى  القضاء على االنتفاضة من دون أن ينتبه  الفصل عنصرياً فاشياً على أمل 
القدس  في  انتشروا  قد  كانوا   1948 ومناطق  الضفة  أهالي  وأّن  المقاومة  على  العزم  عقدوا  قد 
لمساندة أهلهم المرابطين في األقصى واألحياء واألسواق ودروب الجلجلة. صّعدت »إسرائيل« 
من ضرباتها على أمل إسكات »المتطاولين« على جبروتها فانتفضت غزة رافضة استفراد القدس 
فكانت  الفلسطيني  والساحل  الجليل  تحرك  نفسه  الوقت  في  ومقدساتها.  ألهلها  التعّرض  أو 
أّن األرض تميد تحت قدميه وأّن كّل ما خطط  التي أشعرت الصهيوني  اللد وحيفا ويافا  معارك 
واالنقسام  التزييف  رفضت  التي  الجديدة  الفلسطينية  األجيال  من  بمبادرة  ينهار  وأنجزه  له 
أو  العنصري  المجتمع  في  والذوبان  الخنوع  رفضت  مثلما  الصهيوني،  بالمشروع  وااللتحاق 

تزيين نظامه العفن بلون الديمقراطية المزيفة التي مثلتها اللوائح االنتخابية العربية.
نسيان  على  راهنت  مثلما  االحتالل  مع  الجديدة  األجيال  تكّيف  على  »إسرائيل«  راهنت  لقد 
المعركة  أبواب  على  سقط  والفوقّية  الصلف  يمثل  الذي  رهانها  ولكن  للقضية،  القديمة  األجيال 
التي رسخت وحدة الشعب الفلسطيني وأسقطت كّل محاوالت التفتيت وطرحت من جديد طبيعة 
في  الديمقراطية  الواحة  بمظهر  للظهور  الكاذبة  الشعارات  وراء  يختبئ  الذي  العنصري  النظام 

المنطقة، فيما هو يمثل أعلى درجات االستعمار واالستالب فيها.
لقد فاجأت وحدة الشعب الفلسطيني ومعها وحدة الشعب العربي الكيان الصهيوني وأدخلت 
القلق وربما اليأس إلى تفكيره حتى أّن عدداً من الكّتاب الصهاينة اعتبر ذلك هزيمة تاريخية ل� 
والتزييف  واالستيطان  االحتالل  على  القائم  العنصري  مشروعها  بسقوط  وإيذاناً  »إسرائيل« 
الفلسطيني وتطويق الشعب العربي لشّل قدرته فوجئت  والتهجير. فبدالً من محاصرة الشعب 
هّبة  بعد  »الخارج«  من  عليها  يستكمل  والتطويق  الداخل  من  إليها  يرتّد  بالحصار  »إسرائيل« 
في  العالم  وبلدان  اإلسالمية  البلدان  عن  فضالً  عربي  بلد  وكّل  والعراق  ولبنان  األردن  جماهير 

القارات. مختلف 
و«حي  جراح«  »الشيخ  عائالت  لطرد  والبنادق  الحراب  تحمل  وهي  »إسرائيل«،  ظهرت  لقد 
سلوان« من منازلها بالقوة، انها أصل الشّر في المنطقة وسبب الحروب والفتن والمآسي فيها. 
أطفال  وحّق  القدس  بحّق  اآلن  حتى  يعترف  ال  عربية  أنظمة  ومعه  الرسمي  العالم  كان  وإذا 
في  ترّد  والسياسية  الثقافية  وطالئعها  الشعوب  فإّن  واالستقالل  والكرامة  الخبز  في  فلسطين 
عمر  وإطالة  المعاناة  أمد  إطالة  سوى  أحداً  تخدم  ال  التي  البائسة  المواقف  هذه  على  الميادين 

النظام العنصري المثقل بالدماء البريئة.
في  المؤجلة  القضايا  من  القدس  اعتبار  على  األميركيين  مع  »اإلسرائيليون«  اتفق  لقد 
األيام  فجاءت  ومحوريتها  مركزّيتها  الناس  ينسي  قد  جانباً  ركنها  أّن  واعتبروا  المفاوضات، 
تخطئ  التي  األولى   المرة  ليست  ورمزيتها.  وعظمتها  أولويتها  أبنائها  بسواعد  القدس  لتثبت 
فيها »إسرائيل« الحساب معها أميركا. لكن الخطأ اآلن كان فادحاً بل قاتالً وستثبت األيام أن من 

يجهل القدس وحقيقتها العربية سيدفع الثمن غالياً.
إّن كّل ذلك يفرض علينا في لبنان:

� التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يحّرر أرضه ويبني دولته المستقلة.  1
تعتمد اإلبادة الجماعية وقتل األطفال وطرد  التي  اإلرهابية  الصهيونية  الممارسات  إدانة   �  2

السكان من بيوتهم وبيوت أجدادهم.
ومؤّسساته ومقدساته وإعادة  الفلسطيني  الشعب  لدعم  وحكومات  شعوباً  العرب  دعوة   �  3

الحياة الحقيقية لألونروا وسائر االتفاقيات التي تكّرس حّق الفلسطيني في أرضه وقدسه.
التي  الفادحة  الخسائر  التعويضات لألهالي وتحّمل عبء  إللزام »إسرائيل« دفع  الدعوة   �  4

تسببت بها عبر الحرب الهمجية التي شنتها على الشعب الفلسطيني.
المخيمات  أهالي  وخاصة  لبنان  في  الفلسطينيين  األخوة  أحوال  تحسين  على  العمل   �  5
فلسطين  مع  التضامن  إّن  والبيئي.  والصحي  المعيشي  المستوى  على  األمّرين  يعانون  الذين 

يكون برفع الظلم عن أّي فلسطيني في لبنان.
االتفاقيات  كّل  وإسقاط  ومؤسساته  صفوفه  توحيد  الى  الفلسطيني  الشعب  دع��وة   �  6
واستعادة  أرضه  تحرير  أجل  من  ونضاله  الفلسطيني  الشعب  تكّبل  التي  منها  األمنية  وخاصة 

كّل حقوقه.
*نائب ووزير سابق.

»�سيف القد�ص« ... )تتمة �ص1( القد�ص هي الأ�سا�ص )تتمة �ص1( 

يوم غرقت حاملة ... )تتمة �ص1( 

المقاومة و�سواريخها ... )تتمة �ص1( 

عندما تتهاوى ... )تتمة �ص1( 

 ولكن ظن نتنياهو كان في مكان وكانت الحقيقة في كان معاكس، فعلى الصعيد »اإلسرائيلي« 
الداخلي لم تستجب صناديق االقتراع التي استعملت أربع مرات متتالية في سنتين، لم تستجب 
أما  الحكومة.  لتشكيل  المناسبة  األكثرية  تحصيل  في  المرة  تلو  المرة  نتنياهو  وفشل  ألحالمه 
على الصعيد الفلسطيني وهنا كانت الطامة الكبرى بالنسبة له، فقد وقع في سوء تقديره وفعله 
وافتضح كيانه الواهن إيما فضيحة بعد فتحه معركة تهويد القدس التي ظّن أّن ابتالعها بات سهالً 

عليه، فإذا به يختنق بها.
المزعوم،  اليهودي  للكيان  عاصمة  القدس  لجعل   1967 حرب  بعد  ما  »إسرائيل«  خططت  لقد 
واتخذت من اإلجراءات األحادية المنافية ألحكام القانون الدولي العام خاصة قرارات مجلس األمن، 
خططت واتخذت من اإلجراءات ما يجعل كّل القدس بكّل ما فيها بما في ذلك المسجد األقصى وكّل 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية وكّل ممتلكات العرب في القدس، ما يجعلها ملكاً للدولة اليهودية 
أّن  القرن« ليؤكد على ذلك ويّدعي  المغتِصب. وجاء ترامب في خطته المسماة »صفقة  ولشعبها 
القدس عاصمة للكيان الغاصب، وبعد ترامب تابع نتنياهو إجراءاته في القدس وهو هذه المرة 
يريد أن يجعل لها وظيفة إضافية، ففضالً عما تقّدم، فإنه يريد أن يحّول األقصى وأحياء القدس 
األقصى  معركة  نتنياهو  فتح  ولذلك  بالسلطة،  االحتفاظ  محاولته  في  يستعملها  ورقة  الشرقية 
والزماني  المكاني  التقسيم  األولى  في  يفرض  مرحلتين  على  الستباحته  األقصى  في  والقدس، 
لصالح  المسجد  كامل  على  اليد  يضع  الثانية  وفي  واليهود،  المسلمين  بين  األقصى  إلى  للدخول 
العرب في  المقلب اآلخر فخطة نتنياهو تمثلت بمصادرة بيوت  أما على  المزعوم،  اليهود وكيانه 
القدس وإخراجهم منها بشكل متتابع إلى أن يصل إلى وضع ال يبقى فيه عربي واحد في القدس، 

ويتّم بذلك التهويد حكماً وواقعاً.
تلك،  اإلجرامية  خطته  تنفيذ  من  منعه  يستطيع  ال  أحداً  أّن  إلى  مطمئناً  بالتنفيذ  نتنياهو  شرع 
لكن المفاجأة الزلزال حدثت بما لم يكن متوقعاً، حيث استلّت المقاومة الفلسطينية بأشكالها كلها 
»سيف  كلها  فلسطين  استلّت  نقول  أن  األفضل  بل  ال  والتنظيمية،  الشعبية  والعسكرية  المدنية 
من  األواخر  العشرة  األيام  فكانت  الخبيثة،  الخطة  تنفيذ  دون  وتحول  الجريمة  لتمنع  القدس« 
رمضان أيام إشراق هّبة القدس للدفاع عن قلب فلسطين، وكانت األيام األخيرة من رمضان التي 
أعقبت »يوم القدس العالمي« )يوم الجمعة األخير من شهر رمضان( موعداً إلطالق معركة سيف 
كّل  شملت  حتى  الردود  بل  ال  الرّد  تعاظم  ثم  غزة،  من  انطالقاً  المسلحة  المقاومة  يد  على  القدس 
فلسطين التاريخية بكّل عناوينها وتسمياتها بما في ذلك األرض المحتلة في العام 1948 والضفة 
الغربية المحتلة في العام 1967 وقطاع غزة المحرر في العام 2005، طبعاً فضالً عن القدس التي 
كّل أحالم  فلسطينياً يحرق بحممه  التاريخية محدثة بركاناً  انفجرت فلسطين  القصيد.  هي بيت 
العدو ويرسم معادالت جديدة لم تخطر ببال أحد من األعداء والخصوم أو من أولئك الذين يسّمون 

أنفسهم عرباً انقادوا لالستسالم للعدو واإلذعان إلرادته تحت مسّمى مزّور »التطبيع«.
ما  كّل  يعاكس  الفلسطينية  للقضية  جديد  مشهد  ارتسم  الزلزالي  البركاني  االنفجار  هذا  ومع 

خطط له من قبل األعداء وعلى الوجه التالي:
فلسطين  ومسألة  الفلسطينية«  »القضية  هو  الذي  المركزي  العنوان  إلى  االعتبار  أعيد   �  1
كلها، والتأكيد على وحدة القضية كلها بما يتصل بها من توصيف سياسي وجغرافي وتاريخي 
المتقّدم الذي يليق به ال بل األولوية في كّل  وديمغرافي واستراتيجي، عنوان عاد ليحتّل الموقع 
المسائل المطروحة في الشرق األوسط والعالم. لقد رمت »صفقة القرن« إلى تصفية القضية هذه 
والتعامل مع متعلقاتها كأوراق متناثرة مشتتة من قبيل القول ورقة الجئين ورقة غزة ورقة ضفة 
إلخ... وغيَّبت عنوان الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، وجاء بركان فلسطين ليقطع الطريق 

فلسطين  قضية  هي  يتجاوزها  أن  ألحد  يمكن  ال  حقيقة  ويفرض  الخبيثة  المحاوالت  تلك  كّل  على 
وشعبها وانتمائها القومي واإلقليمي واإلنساني.

2 � أكد االنفجار الفلسطيني على وحدة الشعب الفلسطيني تلك الوحدة التي أرادوا النيل منها 
بتعدد العناوين وتوزيع الشعب فئات وشرائح، وكانت المفاجأة لهم أّن الفلسطيني في فلسطين 
التاريخية كلها وخارج فلسطين التاريخية في كّل أنحاء العالم ينطق اللغة ذاتها ويحمل اآلمال 
ذاتها ويعمل من أجل طموحات واحدة هي العودة إلى فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
الواضحة االنتماء قومياً وإقليمياً. وقد كانت المفاجأة الكبرى ما ظهر في األراضي المحتلة العام 
الفلسطينيون هناك يجاهرون بمشاعرهم  اللد وأم الفحم والمثلث وسواها، حيث كان  1948 في 

التي ال تقّل وطنية عن مشاعر أهل غزة أو الالجئ خارج فلسطين.
العام  الفلسطيني  الصعيد  على  جديدة  دفاعية  معادلة  القدس  سيف  معركة  أرس��ت   �  3
وأجهضت  الكّل«،  عن  يدافع  والجزء  الجزء،  عن  يدافع  والكّل  الكّل،  عن  يدافع  »الكّل  أن  مضمونها 
بذلك كل نظريات ومحاوالت التجزئة وتشتيت أوراق القضية وباتت القدس محمية ليست بسواعد 
المقدسيين من داخل القدس فحسب، بل وبقوة الفلسطينيين من خارج القدس كما وخارج فلسطين، 
وقضى الفلسطينيون بذلك على استراتيجية االستفراد التي يتمسك العدو بها منذ إنشائه ويطّبقها 

على كّل الصعد.
المعركة العدو اإلسرائيلي إلى نوع من الهستيريا الميدانية، وجعلته ينفذ عمليات  دفعت   �  4
الضغط  إجرامه  من  يتوخى  وهو  ميدانية.  عسكرية  بعمليات  يقوم  أن  بدل  إجرامية  وتدمير  قتل 
صدم  لكنه  المعركة،  من  أهدافها  تحقيق  دون  من  النار  إطالق  وقف  أجل  من  المقاومة  قيادة  على 
مرة ثانية أمام عزيمة الفلسطينيين وإرادة الصمود والقتال لديهم واستمرارهم في المواجهة من 
دون أن تنفع معهم كّل الضغوط الميدانية والسياسية التي يتعّرضون لها وهم يرفعون شعار ال 
وقف للمعركة ووقف إلطالق النار قبل أن تحقق المعركة أهدافها المتمثلة بحماية األقصى وحماية 

الوجود العربي واإلسالمي في القدس في مقّدساتها وأحيائها.
عليها  العدو  أنفق  التي  الفوالذية  القبة  وهن  اآلن  فلسطين  في  القائمة  المواجهة  فضحت   �  5
آالف الماليين من الدوالرات واعتمدها من أجل إرساء مقولة »شعب يعمل تحت النار وهو آمن«، 
ومن أجل أن يعطل محاولة المقاومة إلهاب مجتمع العدو بالنار، وتبّين في هذه المعركة أّن القبة 
في عمقه  الكيان  إلى  الموجهة  الصواريخ  من   35% تتعّدى  اعتراض نسبة  الفوالذية عاجزة عن 
الحرب  وزير  ليبرمان  اختصره  العدو  قيادة  لدى  كبيراً  سؤاالً  طرح  ما  سواء،  حّد  على  وأطرافه 
حزب  مع  حالنا  سيكون  فكيف  حماس،  مع  هكذا  وضعنا  كان  »إذا  بالعبارة:  السابق  اإلسرائيلي 
الله أو إيران؟«. ويضيف »إنها مأساه ال بل كارثة قاد نتنياهو إسرائيل اليها«. إّن هاجس مستقبل 
المواجهة مع كامل محور المقاومة بات يؤرق »إسرائيل« إلى حدود الرعب والذعر العام ما يؤدي 
إلى القول بأّن »إسرائيل« باتت تشعر وتسلم بأنها فقدت حتى اآلن هيبتها الرادعة، وقدرتها على 

إسكات مصادر النيران المعادية التي تستهدفها، واألخطر أنها فقدت زمام المبادرة.
العمل  في  أوالً  نجحت  حيث  سواء.  حد  على  والعمالني  االستراتيجي  المقاومة  نجاح   �  6
باستراتيجية االستنزاف واإلنهاك الذي يقود إلى تآكل قوة العدو العسكرية واالقتصادية، كما في 
فضح صورته اإلجرامّية أمام العالم. ووضعت مجتمع العدو في حال من الشلل والتعطيل أليام 
ال يحتمل أن تطول، كما فرض على العدو استهالك كّم كبير من الذخائر يفوق بعشرات المرات ما 
تستعمله المقاومة. أّي شلت حركته االقتصادية وتعطلت الموارد وفتحت على مصراعيها أبواب 

حاجاته االستهالكية وكل ذلك بفضل الفعل المقاوم المتفنن التخطيط والتنفيذ.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي. 

ما حصل مع دخول المقاومة الغّزية على خط الدفاع عن األقصى ليس سوى تراكم قوة تاريخية 
ُعرف  مما  عاماً   73 طوال  ومعاناته  وآالمه  غضبه  يخّزن  ظّل  الذي  فلسطين  لشعب  وجغرافية 
امتداد  قّل نظيرها على  لينفجر صواريخ من غزة وهّبة مقدسية نوعية وملحمة وطنية  بالنكبة، 

فلسطين التاريخية من بئر السبع الى حيفا ومن اللد والرملة الى جنين ونابلس...
التي باركنا من  المقدسات في األقصى واألرض  الغزيون دفاعاً عن  الذي أشهره  القدس  سيف 
حولها كان هذه المرة من نوع مختلف يحمل في بصماته ختم سليماني وإرادة ربانية تمكنت عملياً 
من قصم ظهر حاملة الطائرات األميركية التي تسّمي نفسها »إسرائيل« وحّولتها الى أشالء متناثرة 

وأعادتها الى زمن عصابات الشتيرن والهاغانا...
الى عصابات منهكة ترتطم سفنها وزوارقها  ُيقهر  لن  أنه  الذي ظّن يوماً  الجيش  وهكذا تحّول 

على اليابسة الفلسطينية وهي فاقدة أّية روح قتالية عرفتها جيوش العالم!
التاريخية  بلدات فلسطين  ما كشف من طاقات كامنة وغضب مخزن لدى شعب فلسطين في 
ينبض  ما  لكّل  القلب  القدس  بمحافظة  مروراً  الغربية  الضفة  وعرض  طول  على  وامتداداً   48 منذ 
من حياة في األرض التي باركنا حولها إنما يشي كله بأّن اللحظة التاريخية التي تمّر بها المنطقة 
بعرق  الماضية  األربعة  العقود  خالل  تشكلت  جديدة  قوى  موازين  عن  حّي  تعبير  سوى  ليست 
الردع  موازين  في  العليا  اليد  ليشكلوا  مجتمعين،  المقاومة  محور  من  األفداذ  القادة  وعناء  وجهد 

الجديدة..!
 هذا التحّول الكبير في البنية كما في الشكل واألسلوب القتالي والروحّية ال يشبه في الواقع إال 
الرعيل المؤسس لسادة المقاومة وقادتها الذين تمكنوا وفي طليعتهم شعب الجبارين الفلسطيني 
من جعل سفينة أميركا اإلسرائيلّية أشبه بأسطول ضخم الجثة، لكنه فاقد للقدرة على المناورة 
صدر  فوق  عاماً   73 منذ  الفلسطينية  اليابسة  امتداد  على  الجاثم  جسده  األمر  زمام  امتالك  او 
الفلسطينيين يتقهقر نحو الساحل ليعوم على سواحل شرق البحر المتوسط فيما رأسه مهشم من 
شّدة الضربات وهو يغرق رويداً رويداً في بحر غزة وال يستطيع، وقد ال يريد سيده في القريب من 
الزمان حمل أوزار أو ثقل إنقاذه ليتركه مفضالً تركه في التيه من جديد كما فعل به أول مرة يوم 

لفظه خارج مركز الكابيتول الغربي...!
سائر  انتهت  كما  تنتهي،  لن  المرة  هذه  والحقوق  األرض  غاصبي  مع  القدس  سيف  معركة 

المعارك من قبل...
التاريخي بفلسطين وبالعروبة وباإلسالم، وانتقال مركز ثقل  إنها لحظة إعادة تشكيل الوعي 

العالم في جغرافيا آخر الزمان من الغرب الى الشرق.
إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً.

بعدنا طيبين قولوا الله...

على البحر المتوسط وإيالت على خليج العقبة ومنصة إنتاج الغاز قبالة ساحل غزة.
المتسارعة، يمكن استخالص خمس حقائق ساطعة في  الواقعات والتطورات  من مجمل هذه 

الحاضر، واستشراف ما تستبطنه من احتماالت ورؤى واعدة في المستقبل:
الشعب  ووح��دة  الصاروخية  والمقاومة  واألقصى  القدس  انتفاضة  مع  أن  الحقائق  أول��ى 
بريطانيا  اعتماد  في  بدايته  كانت  الذي  العرب  عالم  في  التدجين  زمن  نهاية  بدأت  الفلسطيني، 
هو  بما  التقسيم  نتاُج  فالتدجين   .1917 العام  منذ  بيكو(   - )سايكس  التقسيم  مخطط  وفرنسا 
منظومات  ورعاية  والمذهبية،  والطائفية  العشائرية  العصبيات  وتعزيز  التخلّف  تعميق  ُمفاعل 
حاكمة ومتحّكمة حّولت العالقات السياسية داخل األقطار إلى مجموعة تسويات زبائنية لتقاسم 
على  المتناسلة  نزاعاتها  في  ووظفتها  الخارجّية  التدخالت  وتقّبلت  والنفوذ،  والمغانم  المصالح 
السلطة. في المقابل، عّبرت التظاهرات والحراكات الشعبية المتجاوبة مع المقاومة الفلسطينية 
في  واالنطالق  وترهيبها  وقمعها  الحاكمة  السلطات  ضغوط  لتجاوز  عارمة  شعبية  إرادة  عن 
مسار تحرري هادف. كّل هذه التحّوالت تؤشر الى تغّير في موازين القوى داخل األقطار المحيطة 
ولجم  القرن«  »صفقة  ُيسّمى  ما  سقوط  أقلها  ليس  مؤثرة  إقليمية  مفاعيل  له  سيكون  بفلسطين 

سياسة التطبيع.
األمة  شعوب  بين  األفعل  المشَتَرك  الجامع  هي  ومقاومًة،  قضيًة  فلسطين،  أّن  الحقائق  ثانيُة 
وأقطارها، بل هي ُمفاعل اإليقاظ والتوعية والمقاومة. هذه الحقيقة ستنعكس بدورها على موازين 
القوى في اإلقليم ما سيؤدي، على األرجح، الى تحفيز وتعزيز التيار العروبي االتحادي، ال سيما 

بين شعوب المشرق.
ثالثُة الحقائق أّن الكيان الصهيوني سيلجأ، بعد الضربة القاسية التي سّددتها له قوى المقاومة 
العدوانية  ممارساته  ضوء  وفي  الصاروخية،  والمقاومة  واألقصى  القدس  انتفاضة  سياق  في 
الوحشية في قطاع غزة، سيلجأ الى اعتماد منهجية التدمير واالستئصال في محاولٍة يائسة لوقف 
المقاومة في األقطار والمجتمعات، بقصد تأخير وتعطيل  العروبّي وتعاظم قوى  النهوض  مسار 
وتائر توّسعها، وتضخيم تكلفة تمسكها بخطها الكفاحي وذلك لحمل الطبقات الشعبية على رفض 
تحميلها هذه التكلفة والنفور تالياً من المقاومة ومتطلبات استمرارها. غير أّن نجاح قوى المقاومة 
في فلسطين، وقبلها في لبنان، بتحقيق انتصارات ميدانية الفتة، سيعزز إرادة الطبقات الشعبية 
الكيان الصهيوني  المقاومة على مواجهة  الى تعزيز قدرات  في الصبر والصمود ما يؤّدي بدوره 

اآلخذ بالتصّدع نفسياً وسياسياً والتراجع اقتصادياً.
واالستئصال  التدمير  منهجية  على  العربي  وبالتالي  الفلسطيني  ال��رّد  أّن  الحقائق  رابعُة 
الصهيونّية سيكون من طراز أكثر تقدماً ومعايير أكثر خشونًة وطموحات أبعد مدى، ليس أقلها 
تنفيذ أحكام استراتيجية توحيد الجبهات، فال يكون قطاع غزة وحده في مواجهة »إسرائيل« بل 
سنرى الصواريخ والقذائف تنهال عليها من سائر الجبهات في لبنان وسورية وربما العراق أيضاً. 
أكثر من ذلك، سقطت مع سقوط »صفقة القرن« وأفول سياسة التطبيع مشروعات »حّل الدولتين« 
و«الدولة الديمقراطية الواحدة« )لليهود والعرب معاً( ومخططات التعاون االقتصادي االقليمي. 
مجمل  على  الصلبة  المتكاملة  الوحدة  مستوى  الى  بمقاومته  ارتقى  الذي  الفلسطيني  فالشعب 
التراب الوطني لن يرضى بعد تعاظم مقاومته وانتصارها ورسوخ وحدته وتجاوب شعوب األمة 
معه بأقّل من تحرير كامل فلسطين التاريخية من النظام الصهيوني العنصري، وعودة الالجئين 

والنازحين تحت كل كوكب الى الوطن المحّرر ليبني فيه دولته الديمقراطية المستقلة.
الحقيقُة الخامسة أّن جميع التحّوالت والتطورات والتغّيرات الحاصلة والمرّجح حصولها في 
قابل األيام ستعزز التيار العروبي النهضوي المناضل من أجل تحرير األمة وبناء دولتها االتحادّية 
والدفاع  المشتركة،  العربية  السوق  وأجهزة  ومؤسسات  مشروعات  خالل  من  وبثبات  تدريجاً 
العربي المشترك، واتفاقات تنمية الصناعة واقتصاد المعرفة، والتعاون في ميادين التكنولوجيا 
والتواصل السيبراني، وتعزيز ثقافة الحرية والمعرفة والحوار وحقوق اإلنسان، والتوجه شرقاً 
مع  القطع  دون  من  الحياة،  ميادين  شتى  في  اإلبداع  من  بمزيد  والواعد  الناهض  آسيا  عالم  الى 

الغرب وإنجازاته الحضارية.
بات واضحاً أّن المقاومة وحلفاءها أهٌل للمواجهة واالنتصار. غير اّن الشرط الرئيس للخروج 
من تخلّفنا وتشرذمنا وضعفنا يبقى في اعتماد المقاومة ليس كخيار فقط بل كنهج وثقافة وطريق 

للنهوض والبناء.
*نائب ووزير سابق.

قادته،  وصلف  وعنجهية  الكيان،  هذا  غرور  أن  إال  واحد.  وقت  وفي  كافة  العربية  بالجيوش 
مع  تتهاوى  بدأت  يمتلكها،  التي  الدمار  وأسلحة  وجهوزيته،  جيشهم،  بقوة  المفرطة  وثقتهم 
بداية ظهور مقاومة حقيقّية فاعلة متماسكة، تعرف ما لها وما عليها، وهي في مواجهة عدو، 
أن  تستطيع  التي  الخاصة  بطريقتها  وإنما  التقليدية،  العسكرية  بالطرق  ليس  معه  تتعامل 
العسكرية،  القوة  العسكري معه، وتردعه، وتنتصر عليه، بمعزل عن تفاوت  التوازن  تحقق 
تجهض  القتال،  ساحة  في  الحربية  عملياتها  نظيره،  قّل  واستبسال  ببراعة،  تدير  وهي 

تحركات العدو، وتفشل خططه واهدافه، ومن ثم تلحق الهزيمة به.
هكذا فعلت المقاومة الباسلة في لبنان، التي حاربت العدو الصهيوني وعمالءه، على مدى 
األراضي  من  االنسحاب  على  وأجبرته  والعسكرية،  البشرية  قواه  استنزفت  عاماً،  عشرين 
اللبنانية المحتلة رغماً عن أنفه، دون قيد أو شرط. وهذا ما لم يفعله على الجبهات العربية 

األخرى، بحيث انه كان يخرج في كل مرة، بمكاسب تحققها له نتائج ميدان القتال.
 مقاومة لبنان لالحتالل، كانت درساً وعبرة للجميع، من وحيها، بدأت المقاومة الفلسطينية 
واقتدار  جهوزية  في  وهي  تتوّحد،  تتسلّح،  تتحّضر،  تدّرب،  تخطط،  الجديد،  بدورها  تقوم 

كبيرين، وبمعنويات عالية جداً لمواجهة العدو في أّي مكان وزمان.
إال أّن ذراع المقاومة الفلسطينية ظّل قصيراً لسنوات، ولم يتعّد حدود ميدانها، وكان العدو 
يدرك ذلك جيداً عند كّل مواجهة، فكان سالحه الجوّي يحقق أهدافه في قطاع غزة، يقصف، 
يدّمر، يقتل، يهّجر، يشّرد المدنيين، ليترك المقاومة في ما بعد، تلملم جراحها، وتتهيأ لجولة 

أخرى تستعّد لها.
األول  كانون  شهري  في  غزة  قطاع  على  »إسرائيل«  اعتداءات  أثناء  العسكري  الميدان  إّن   
عن  اليوم  كلياً  تختلف   ،2014 وعام  وكانون الثاني من عامي 2008 و 2009، وعام 2012، 
الميدان أثناء عدوان »إسرائيل« 2021 الواسع النطاق على قطاع غزة، رغم كّل أسلحة الدمار 
التي تستخدمها ضّد المقاومة في غزة، إذ ثمة حقائق جديدة بدأت تفرض نفسها في ساحات 
القتال، تزلزل ألول مرة كيان العدو وتضع وجوده على مشرحة المقاومة الفلسطينية، ليبدأ 

عّده العكسي.
المقاومة  بين  الحربية  المواجهات  أفرزتها  التي  الفلسطينية،  األرض  على  الحقائق  هذه   
الضوء عليها، نظراً ألهميتها  الفلسطينية، وقوات االحتالل »اإلسرائيلي«، تستوجب تسليط 

في الصراع الفلسطيني _ »اإلسرائيلي«، وأبرزها:
1 � إّن فّك االرتباط بين غزة والضفة الغربية، وأيضاً المدن والقرى الفلسطينية الواقعة تحت 
 � الفلسطينية  الخالفات  العدو »اإلسرائيلي«، والناجم عن  الذي كان يحرص عليه  االحتالل، 
الفلسطينية، سقط بالكامل، بعد أن طالت صواريخ المقاومة ألول مرة مواقع قوات االحتالل 
في شرقي القدس، لتخرج غزة من فضائها الجغرافي الضّيق الى الفضاء الفلسطيني الواسع. 
والوحدة  المصيري  االرتباط  ليعيدوا  الماضي،  من  الفلسطينيين  بين  االرتباط  فك  جعل  ما 
بينهم، ليتجلى ذلك من خالل التظاهرات، وردود الفعل على العدوان من قبل الفلسطينيين في 
المناطق والمدن والقرى الواقعة تحت االحتالل منذ عام 1948، وهذا ما لم يتوقعه وينتظره 

العدو.
2 � لقد سقطت منظومة األمن »اإلسرائيلي«، بعد توجيه المقاومة صواريخها الى قلب الكيان، 
سقطت  كما  الصهيونية،  المستوطنات  من  وغيرها  وأشدود  وعسقالن  أبيب،  وتل  القدس  في 
معها قببها الحديدية، التي رّوجت لها كثيراً، وأعطتها أهمية كبرى، لتطمئن »اإلسرائيليين« 
الكيان،  ومستوطنات  مدن  ضّد  الموجهة  الصواريخ  صليات  أّن  إذ  تخوضها.  حرب  أّي  عند 
التراب،  في  »اإلسرائيلي«  الجيش  معنويات  ومرغت  الحديدية،  القبب  هشاشة  أظهرت 
تعزيز  في  مستقبالً،  لها  المجال  لتفسح  العدو،  وجيش  المقاومة  بين  الردع  فجوة  وقلصت 
ردعها، وتطوير صواريخها وتقنياتها، لتكون أكثر فتكاً ودقة وفعالية وتأثيراً على كيان العدو 

وجيشه.
الميدان  يحتكر  يعد  لم  فهو  للعدو،  الطويلة  الذراع  الفلسطينية،  المقاومة  بترت  لقد   �  3
تقصف  فعندما  وحدها.  األمور  تحسم  التي  هي  العسكرية  قواته  تعد  ولم  وحده،  وفضائه 
المقاومة تل أبيب، وعسقالن، فهذا مؤشر كبير على مأزق العدو، وفشله، وانكشاف أمنه. وهذا 

األمر سيترك في المستقبل القريب، تداعياته السيئة في نفوس »اإلسرائيليين«،
دائماً  بتغنون  كانوا  الذين  قادتهم  وصدقّية  بجيشهم  الهّشة  ثقتهم  مدى  وستكشف 
ويتباهون بقدراته، وإمكاناته الكبيرة في الحفاظ على أمن »اإلسرائيليين«، والقضاء على أّي 

عمل عسكري يستهدفهم.
 في حرب غزة عام 2021، سقطت مقولة »إسرائيل« القائلة إنها دولة ال تقهر وال تهزم، فهي 
المقاومة.  على  النصر  تحقيق  عن  عاجزة  نفسها  وترى  الهزيمة،  ومرارة  السّم  تتجّرع  اليوم 
هناك حقيقة في الصراع الفلسطيني »اإلسرائيلي«، وهي أّن »إسرائيل« تنهزم عندما ال تنتصر، 
طريق  على  فهي  مستمرة  المقاومة  دامت  وما  تنهزم،  ال  عندما  وتنتصر  تستمّر  المقاومة  لكن 

االنتصار.
� لقد حظيت »إسرائيل« منذ قيامها بدعم ال مثيل له، من دون حدود أو تحفظ من القوى   4
التي أنشأتها، أكانت في أوروبا او الواليات المتحدة، أو غيرها. وقد وفرت هذه القوى للعدو، 
كّل وسائل الدعم المادي والعسكري، والسياسي، والدبلوماسي، والمالي، واإلعالمي، مظهرة 
المنحاز  بإعالمه  الغرب  فكان  جيرانها،  قبل  من  ومهّددة  سالم،  دولة  أنها  على  »إسرائيل« 
الديمقراطية والحرية  أنها واحة  لها، ويظهرها للعالم على  أو حدود يرّوج  من دون ضوابط 

والسالم في المنطقة!
وسائل  وتوفر  فشيئاً،  شيئاً  الغرب  في  الرؤية  انقشاع  وبعد  الزيف،  كّل  بعد  اليوم،  لكن 
التواصل الحديثة، وسهولة انتقال الخبر والصورة بسرعة، دون تزييف، او تشويش، بدأت 
تتكشف حقيقة دولة العدوان والتمييز العنصري »اإلسرائيلي«. إذ نجد اليوم تغّيراً واضحاً 

حيث  الغربيين،  والنشطاء  واإلعالميبن،  والمسؤولين،  السياسيين  من  العديد  مواقف  في 
نّددوا ب� »إسرائيل« وسياساتها العنصرية، واعتداءاتها وخرقها للقوانين الدولية، وتهديدها 
عدة.  لعقود  كانت  كما  العدو  خدمة  في  الدولّية  الساحة  تعد  لم  المنطقة.  في  والسلم  لألمن 
المقاومة الفلسطينية التي كان ُينظر اليها من قبل الغرب نظرة سلبية، أضحت اليوم تكتسب 
مواقع متقّدمة متنامية تصّب في خدمة قضيتها، وتستقطب دعم وعطف شريحة واسعة من 
ولسنوات  العدو  احتكر  أن  بعد  األميركي،  الداخل  وفي  األوروبي  سيما  ال  الدولي،  المجتمع 

طويلة العطف والدعم له، وبانت حقيقته المزيفة.
على  جلية،  الوخيمة  نتائجه  ستظهر  الكيان،  ومستوطنات  لمدن  المقاومة  قصف  إّن   �  5
حركة الهجرة الصهيونية من وإلى »إسرائيل«، حيث سيرى العالم مطارات العدو بعد انتهاء 
الكيان  سيغادرون  الذين  »اإلسرائيليين«  ب�  ستعّج  كيف  والفلسطينيين،  غزة  على  العدوان 
الوهم، خوفاً، ويأساً وإحباطاً، للعودة الى البلدان التي يحملون جنسيتها، والتي أتوا منها 

الى أرض فلسطين.
 لم يُعد المستوطنون بغالبيتهم يثقون بقادتهم، وال بمستقبلهم، وال باستمرارية دولتهم، 
وال باألمن واألمان الذي ينتظرونه. لقد كان أبراهام بورغ رئيس الكنيست األسبق، وأحد أعمدة 
الصهاينة، محقاً عندما ذكر في كتابه Vaincre hitler، اّن أكثرية »اإلسرائيليين« لو خّيروا 
بين العيش في »إسرائيل« والعيش في أميركا او باريس او لندن، سيختارون العيش في هذه 

البلدان. وهذا ما يدّل على عدم ثقتهم باستمرارية كيانهم، او استقراره وأمنه.
� إّن »إسرائيل« التي ترتكز الى هجرة اليهود اليها، تجد نفسها اليوم في عجز ديموغرافي   6
كّل  األيام  مع  يمتلك  واألس��اس،  الشكل  في  لها  معاٍد  عربي  سكاني  نمو  من  يحيطها  ما  أمام 
أسباب القوة، ليقلب في ما بعد الموازين رأساً على عقب، ما يهّدد بعد ذلك وجودها بالصميم، 
ويضع مصيرها على المشرحة. »إسرائيل« تراهن على العدد وتتخّوف منه، لذلك تسعى بكّل 
قوة النتزاع اعتراف عربي بها، على أنها دولة لليهود، كي تتمكن في ما بعد من تهويد الكيان 
بالكامل، مستندة الى مفهوم الدولة اليهودية، وإلى االعتراف العربي المسبق بهذا الواقع، قبل 
»إسرائيل«  ستكون  عندها  اليهود،  عدد  الفلسطينيين،  عدد  فيه  يتجاوز  الذي  اليوم  يأتي  أن 
مجبرة على األخذ باالعتبار عامل الديموغرافيا في توزيع مناصب الحكم والسلطة فيها، وهذا 

ما ال تريده، وترفضه بالمطلق.
في السنوات القليلة األخيرة، على المتغّيرات في المنطقة،  كثيراً  »إسرائيل«  عّولت  لقد   �  7
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب لجهة صفقة العصر، ونقل سفارة  من خالل مبادرة 
أّن  منها،  ظناً  معها،  والتطبيع  بها،  لالعتراف  »العرب«  بعض  وهرولة  القدس،  الى  بالده 
معادلة جديدة تطرح نفسها، لتقلب الموازين، وتطوي صفحة القضية الفلسطينية الى األبد، 

وتثبت كيانها ليكون محور المنطقة مستقبالً، والمهيمن عليها.
المطبعين  ونفاق  زيف  وتكشف  العصر،  بصفقة  بالكامل  لتطيح  اليوم،  الحرب  جاءت   
وانتزاع  الفلسطينية،  القضية  بإنهاء  الوهم،  »اإلسرائيلي«  الحلم  على  ولتقضي  العرب، 
االعتراف العربي ب� »يهودية إسرائيل«. حرب غزة جاءت لتؤكد مرة أخرى على حق المقاومة 

وحق الفلسطينّيين في تحرير أرضهم الكاملة من الغزاة المحتلين وإقامة دولتهم الحرة.
والمسؤولين  الحكام  لبعض  الحقيقي  المعدن  وكشفت  عّرت  غزة،  على  الحرب  إّن   �  8
الفلسطينيين،  على  »اإلسرائيلي«  العدوان  امام  صمتوا  حيث  »العرب«،  على  المحسوبين 
إنسانّي  إحساس  أو  عربية،  نخوة  أو  شهامة  أو  كرامة  ذرة  وال  لهم،  حراك  ال  القبور،  كصمت 
من  الشجاعة  والمواقف  بالكرامة  درساً  أخذوا  ليتهم  شقيق.  انه  على  مفترض  هو  َمن  تجاه 

حكام في العالم وقفوا وقفتهم النبيلة حيال الفلسطينيين، منّددين بالعدوان الصهيوني.
لهم  يقّدم  َمن  بين  والعدو،  الصديق  بين  جيداً  يمّيزوا  ان  وغداً،  اليوم  الفلسطينيين  على   
شعبها،  وحقوق  فلسطين  قضية  على  المتآمرين  المنافقين  وبين  حدود،  دون  الدعم  وسائل 
الرواسب  عن  بعيداً  الحقيقي  والشقيق  الصديق  كاملة  وشفافية  بموضوعية  يقّيموا  وأن 
والخلفيات العرقية والقومية والطائفية. فطهران أقرب الى القدس من المنامة، ودمشق أقرب 
الى فلسطين من الجامعة العربية، وفصائل المقاومة في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، 
المتآمرين،  المتخاذلين  المنافقين،  كّل  من  وأشرف  أصدق  وهم  داخلهم،  في  فلسطين  تعيش 

دعاة التطبيع الوقح، المشَبعين بالذّل والعمالة.
والثبات  وجهوزيتهم،  وقّوتهم  وحدتهم  على  هو  اليوم،  بعد  األول  الفلسطينيين  رهان  إّن 
الدائم على المبدأ والوفاء، بعيداً عن الترّدد والتقلّبات في المواقف، حيال َمن يقف بجانبهم 
ويدعمهم بشرف دون قيد أو شرط، خاصة أّن المقاومة الفلسطينية أصبحت بين فكي كماشة، 
فّك العدو الصهيوني من جهة، وفّك المطّبعين المتآمرين على القضية العربية برّمتها، الذين 
ما كانوا إال وصمة عار في جبين األمة كلها، لوقوفهم مع العدو ضّد الشقيق، في الوقت الذي 

ينتفض فيه أحرار العالم ضّد العدوان والمعتدين.
تتعب  ولن  وأذنابه،  العدو  ومعه  العالم  سيتعب  يتوقف.  لن  مستمّر  وجودّي  صراع  إنه   
الفصل.  الكلمة  لهم  فيها،  المتجّذرون  األرض  فأصحاب  ومناصريهم.  الفلسطينيين  مقاومة 
وقد قالوها جهارة. ومهما طال عمر المحتّل، فمآله الى زوال. هذا هو منطق التاريخ، ومنطق 
ديارهم،  من  وأخرجوهم  المحتلين  كّل  دحروا  حيث  طويلة.  قرون  منذ  ومقاوميها  فلسطين 

فبقيت فلسطين، وبقي على أرضها الفلسطينيون!
الصهاينة  المستوطنون  سيلعن  حينه،  وفي  فلسطين،  فيه  ستتحّرر  الذي  اليوم  سيأتي 
فلسطين،  الى  بجلبهم  بهم  فعلوه  ما  على  المظلمة،  قبورهم  في  وهم  وأجدادهم،  آباءهم 
المستوطنين  رؤوس  على  المصطنع  الكيان  انهيار  ويروا  المحتوم،  مصيرهم  فيها  ليلقوا 

المحتلين.
 إنها مسألة وقت، عندها سيقول المقاومون كلمتهم، وما صبح فلسطين ببعيد !

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.



يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

أقامت منفذية سلمية يوماً تثقيفياً لألشبال 
أهّمها  نشاطات  سلسلة  تضّمن  والنسور 
التعلّم على أسس الرسم الحّر ودروساً إذاعية 

وتدريبية.
الرسم  في  دروساً  األشبال  تلقى  حين  وفي 
الصحيحة  الطريقة  خللال  من  ذلللك  وطّبقوا 
رياضية،  تمارين  ونللفللذوا  الزوبعة  لرسم 
واستمعوا إلى شرح عن سيرة الزعيم أنطون 
على  تللدّربللوا  النسور  فللإّن  وحياته،  سعاده 
قواعد النظام المنضم واستمعوا إلى شرح عن 

عرزال سعاده ورمزيته.
التربية  نللاظللر  الللنللشللاط  علللللى  أشللرفللت 
االهتمام  أّن  أكدت  التي  عزوز،  رند  والشباب 
بالجيل الجديد يقع في رأس أولويات الخطة 
التي وضعتها عمدة التربية والشباب، مضيفة 
أننا في منفذية سلمية لن نألو جهداً في سبيل 
صقل شخصية النشء الجديد بالمعرفة، ألّن 

المعرفة قوة.

منفذّية �ضلمّية في »القومي« تعّلم الأ�ضبال الر�ضم وتدّرب الن�ضور على النظام المن�ضّم

اأنقذوا فل�سطين من معتقل غّزَة - اأريحا*

{ الياس عّشي

كيف يمكنك أن تتخلى، هكذا وفجأة، عن أجمل ما تحمله الذاكرة من 
سنوات النضال؟

الحجارة،  وك��ّل  األح��ام،  كّل  وفجأة،  هكذا  تدفن،  أن  يمكنك  كيف 
وكّل فلسطين، وكّل العيون والسواعد، في ِمساحة جغرافية معتقلة 

بين غّزَة وأريحا؟
بل كيف يمكنك أن تفّسر كّل ما كتبناه، وما قلناه، وما قرأناه، وما 

سمعناه، على مدى )سبعين( عاماً من عمر »الملحمة الفلسطينية«؟
***

يمكنك أن تفهم كيف األحام تنمو، وتكبر، ويصير لها جناحان،
أّما أن يصغر الحلم …

أن يموت الحلم …
أن تعيش بدون حلم …

أن يصادر الكبار أحامك ويذبحوك على قارعة الطريق،
فهذا ال يمكن أن تفهمه أبداً !

***
المتشبّث  ب��أرض��ه،  المتعلّق  اإلن��س��ان  ذل��ك  أبقى  وذاك  ه��ذا  وبين 

بمبادئه، الاهث وراء الوطن، الساكن في ذاكرة الناس واألشياء،
وبين هذا وذاك أكبر، فيصبح لسنوات العمر طعٌم، ويصبح للحبر 

الذي اغتسلت كلماتي به نكهُة البراءة والبطولة والرسالة،
وبين هذا وذاك تغامر، وتقاتل، وقد تموت، ولكنك تبقى في ذاكرة 
الزيتون،  وك��روم  البرتقال،  وأش��ج��ار  والعشب،  والمطر،  ال��ت��راب، 

وكنيسة القيامة، والمسجد األقصى.
***

اآلن… وقد انتهى كّل شيء،
وصارت فلسطيُن معتقلًة في غّزَة وأريحا …

اآلن… يجب أن نبدأ من جديد،
اآلن… بدأ النضال !

*نشر هذا المقال بتاريخ 11 تشرين األّول 1993، وصدر في كتاب »وطن للبيع… فمن 
يشتري؟« سنة 1994.
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ذكرى النكبة ودللت تزامنها مع ا�ضتعال النتفا�ضة والمقاومة
{ حسن حردان

هامة  تحّوالت  مع  العام  هذا  فلسطين  نكبة  ذكللرى  تزامنت 
أرض  أنحاء  كّل  شاملة  فلسطينية  انتفاضة  اشتعال  أحدثها 
بمقاومة  مسنودة  أقصاها،  إلى  أقصاها  من  المحتلة،  فلسطين 
فلسطينية حولت قطاع غزة إلى قاعدة وقوة متعاظمة للمقاومة 
المسلحة والشعبية، تؤذن بتكريس وتعزيز معادالت قوة الردع 
في مواجهة العدو الصهيوني، وإدخال المشروع الصهيوني في 

مرحلة جديدة من التراجع سمتها:
أهدافه  تحقيق  على  قدرته  وعدم  االحتال  عجز  إظهار  أوالً، 
الفلسطيني  للشعب  الوطنية  الحقوق  لشطب  مخططه  لفرض 
وآلته  المدّمرة  العسكرية  قّوته  بوساطة  قضيته،  وتصفية 
النكبة  تكرار  محاولته  في  فشله  وبالتالي  اإلرهابية،  القمعية 

الفلسطينية مرة جديدة...
وشعباً...  أرضاً  الفلسطيني،  المصير  وحدة  تكريس  ثانياً، 
ضّد  المحتلة  القدس  قلب  من  شرارتها  بدأت  التي  فاالنتفاضة 
في  منازلها  من  المقدسية  العائات  وطرد  االستيطان  مخططات 
حي الشيخ جراح، سرعان ما اتسعت لتشمل األراضي المحتلة 
إلى  غزة  قطاع  في  المقاومة  ومسارعة  و1967،   ،1948 عامي 
من  الفلسطيني،  الشعب  مصير  وحدة  بتأكيد  االنتفاضة  ماقاة 
القدس«  »المقاومة درع  العمل على فرض معادلة جديدة  خال 
استفرادهم  ومنع  والمقدسيين  القدس  عروبة  بحماية  تقضي 
واقتاعهم من منازلهم، وذلك عبر اتخاذ القرار الجريء بالمبادرة 
لفرض  بالصواريخ  المحتلة  الغربية  القدس  أحياء  قصف  إلى 
الصهاينة  المسؤولين  فاجأ  الللذي  األمللر  وهللو  المعادلة،  هللذه 
ودفعهم إلى شّن عدوان وحشي ضد قطاع غزة وارتكاب المجازر 
ووقف  المقاومة  ضّد  الناس  لتأليب  محاولة  في  المدنيين  ضد 
النار،  لوقف  الصهيونية  الشروط  وفرض  الصواريخ،  انطاق 
تزيد  جديدة  ردعية  معادلة  تكريس  من  المقاومة  منع  وبالتالي 
من تآكل قوة الردع الصهيونية، وتدخل المشروع الصهيوني في 

طور جديد من الهزيمة واالنكفاء...
ثالثاً، رّد المقاومة القوي والصاعق على قصف العدو الوحشي 
لألبنية السكنية في غزة، بقصف تل أبيب وغوش دان وكّل المدن 
مواقع  واستهداف  المحتلة  فلسطين  جنوب  في  والمستوطنات 
الحربية،  والمطارات  الغاز  منصات  مثل  حساسة  استراتيجية 
مازمة  على  مستوطن  مايين  خمسة  من  أكثر  وإجبار  وغيرها، 
مما  والنقل،  المدنية  والمطارات  االقتصاد  حركة  وشل  الماجئ، 
يكّبد كيان العدو خسائر اقتصادية كبيرة مع كّل يوم يستمّر فيه 
واالستقرار..  األمن  االحتال  كيان  إفقاد  جانب   الى  عدوانه،  في 
جديدة  مفاجأة  عن  يوم  كّل  الكشف  في  المقاومة  نجاح  ظّل  في 
يذكر  بما  االحتال،  جيش  أربك  الذي  األمر  العدو..  مواجهة  في 

بمفآجات المقاومة في لبنان خال حرب تموز.. 
التي كان  الحديدية،  القبة  رابعاً، كشف عجز وفشل منظومة 
القادة الصهاينة بزعم قدرتها على إسقاط صواريخ  يتغّنى بها 
قادة  فاجأ  الللذي  األمللر  وهو  أهدافها..  بلوغها  ومنع  المقاومة 
االحتال وأدخلهم في مأزق عدم القدرة على حماية أمن الصهاينة 
مما  الرغم  على  المقاومة،  صواريخ  انطاق  وقف  عن  والعجز 
يمتلكه جيش االحتال من قدرات عسكرية وطيران حربي ُيعتبر 
األكثر تطوراً في العالم، في مقابل القدرات المتواضعة للمقاومة، 
في قطاع غزة محاصر، يتمّيز بالكثافة السكانية )نحو 2 مليون 
نسمة(، على مساحة صغيرة منسبطة من األرض، ال تتجاوز ال 

360 كلم٢...

خامساً، تكريس فشل جيش االحتال »اإلسرائيلي« في وقف 
ومستوطنات  ومدن  أبيب  تل  على  المقاومة  صواريخ  تساقط 
على  االحتال  سلطات  قللدرة  وعللدم  المحتلة،  فلسطين  جنوب 
احتواء االنتفاضة التي ازدادت اتساعاً بعد انضمام مدن وبلدات 
إليها بقوة مما زاد من استنزاف جيش االحتال  الغربية  الضفة 
من  ومنعه  العدو  قللدرات  وتشتيت  »اإلسرائيلية«،  والشرطة 

التركيز على جبهة واحدة...
المواجهة على أرض فلسطين  التطورات والتحّوالت في  هذه 
في  فرضها  في  والمقاومة  االنتفاضة  نجحت  التي  المحتلة 
الشعب  على  المتواصل  وعدوانه  الصهيوني  االحتال  مواجهة 
لمصلحة  مناخات  تولد  بدأت  ومقدساته،  وارضه  الفلسطيني 
إلى  يضاف  جديد  انتصار  بتحقيق  تؤذن  والمقاومة،  االنتفاضة 
االنتصارات السابقة ستكون له تداعيات إيجابية بتعزيز إيمان 
ردع  على  ومقاومته  انتفاضته  بقدرة  الفلسطيني  الشعب  وثقة 
العدوانية والمشاريع االستيطانية الصهيونية.. وهذه المناخات 

تتجلى بالتالي:
ل بداية تولد ضغط »إسرائيلي« داخلي على رئيس حكومة   1
العدو بنيامين نتنياهو لوقف النار.. تمثل بتظاهرة في تل أبيب 
نتنياهو  لل  السياسية  االنتقادات  وتصاعد  النار،  لوقف  دعت 
جديد  مللأزق  في  »إسرائيل«  إدخللال  عن  بالمسؤولية  واتهامه 
المقاومة  مواجهة  في  اإلسرائيلية  الردع  قوة  وتآكل  الفشل،  من 
ليبرمان،  أفيغدور  عنها  عّبر  االنتقادات  وهللذه  الفلسطينية.. 
»اإلسرائيلية«،  والصحافة  الصهاينة  والمحللون  والمعلقون 
باّن الغاية من العملية تحسين وضع نتنياهو فقط.. واّن عملية 
نفذت  ولكنها  سنوات،  ثاث  لها  التخطيط  تّم  األنفاق  مهاجمة 

بعدم كفاءة وتحّولت لعملية دعائية فقط.
ورئليلس  سلابلق  كلنليلسلت  علضلو   - لليلڤليلن  حلايليلم  أما 
بلللديلة إشلكلول فقد قال فلي ملقلابلة ملع اللقلنلاة 13 اإلسرائيلية: 
أن  يجب  ما  وهذا  غزة،  مع  ما  واتفاق  لتسوية،  الوقت  حان  انه، 
يكون.. واصفاً ما يحدث بل »إفاس نتنياهو وحكومته«، وانه »ال 
سياسة واضحه لديه، ومنذ 20 عاماً ونحن نعيش هذا الواقع«. 
مرير،  واقع  من  نعاني  نحن  الحصاد،  اآلن  نستطيع  »ال  وقال، 
الغاف«.  في  تنتج  خضرواتنا  من   70% ان  أذكركم  أن  وأريد 

)غاف غزة(.
اّن خطاب بيت  إيال قال:  فيما الصحافي »اإلسرائيلي« نداف 
سنوات  قبل  الله  نصر  حسن  )السيد(  ألقاه  الللذي  العنكبوت 

يتجلى على أرض الواقع في هذه األيام.
أما موقع »وااله« العبري فقد قال باألمس اثر قصف الطيران 
أجنبية  إعام  وسائل  مكاتب  ضمن  الذي  المبنى  »اإلسرائيلي« 
وعربية ومحلية، انه، »من الليلة يمكن البدء بالحديث عن نهاية 
ألّن  »إسرائيل«  أمام  السياسية  المناورة  حّيز  وانتهاء  المعركة 
يعتبر  إعامية  لقنوات  محطات  فيه  تتواجد  الذي  البرج  قصف 
خطأ كبيراً يضاف إلى األخطاء بل الخطايا والمجازر التي ارتكبتها 

»إسرائيل« حينما استهدفت العائات واألطفال والنساء.
امرين  خلفية  على  النار،  لوقف  الدولي  الضغط  تزايد  ل   2

أساسيين:
تحت  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  إدارة  تحريك  األول،  األمر 
العملية  إلنهاء  الديمقراطي،  حزبه  من  مسبوق  غير  ضغط 
العسكرية في غزة، كما قالت وسائل إعام إسرائيلية. وبالتالي 
العمل على دفع نتنياهو للتهدئة، واالمتناع عن اخاء العائات 
غير  إجراء  باعتباره  القدس،  في  جراح  الشيخ  من  الفلسطينية 
حّل  أساس  على  المفاوضات  تحريك  باتجاه  والدفع  قانوني، 

الدولتين، وإعادة إنعاش اللجنة الرباعية الدولية.
األمر الثاني، اتساع دائرة التضامن والتأييد العربي واإلسامي 
وانتفاضته،  ومقاومته  الفلسطيني  العربي  للشعب  والدولي، 
وإدانة العدوان الصهيوني، وهو ما عكسته التظاهرات الشعبية 
ناحية،  من  األوروبية  والعواصم  المتحدة  الواليات  عّمت  التي 
العرب،  المتظاهرين  وإقللدام  العربية،  الللدول  في  والتظاهرات 
الحدود  خط  اجتياز  على  واألردنيين،  والفلسطينيين  اللبنانيين 
والحدود  اللبنانية،  الحدود  من  انطاقاً  المحتلة  فلسطين  مع 
األردنية.. في تعبير عن دعمهم لانتفاضة والمقاومة الفلسطينية 

من ناحية ثانية.
ل وصول مراكز أساسية في دوائر صنع القرار »اإلسرائيلي«   3
قدرتها  العسكرية  »اإلسرائيلية«  العملية  باستنفاذ  قناعة  إلى 
على تحقيق أهدافها وبالتالي وضع جيش االحتال في مواجهة 

خيار من اثنين:
خيار اول، تنفيذ عملية برية في قطاع غزة تحت عنوان تدمير 
عسكري  انتصار  تحقيق  بهدف  المقاومة،  صواريخ  منصات 

وفرض الشروط »اإلسرائيلية« ألّي تهدئة...
ألّن  التهدئة..  مقترحات  مع  إيجاباً  التعامل  او  ثان،  وخيار 
الجيش  لها  يتعّرض  قد  كبيرة  مخاطر  دونها  البرية  العملية 
تكّبده  قد  شرسة  مقاومة  مواجهته  إلى  وتؤّدي  »اإلسرائيلي«، 
خسائر كبيرة تفوق تلك التي ُمني بها خال عدوانه عام 2014، 
وبالتالي فشله في تحقيق إنجاز عسكري، وانعكاس ذلك بمزيد 
ذلك  يعنيه  وما  »اإلسرائيلي«،  الجيش  وقدرة  هيبة  تراجع  من 
أزمة  بمفاقمة  »اإلسرائيلي«  الداخل  على  سلبية  تداعيات  من 
المشروع الصهيوني.. وعلى الخارج بالمزيد من الضغط الدولي 
لن  تبّين،  كما  فإنه،  غزة  قصف  في  االستمرار  أما  النار..  لوقف 
يؤّدي الى وقف صواريخ المقاومة وما تحدثه من شلل وخسائر 
مادية واقتصادية وبشرية في قلب الكيان المحتّل... ال قدرة له 

طوياً على احتماله..
لهذا بدأت التحركات الدبلوماسية المصرية القطرية مع األمم 
إلدخال  قصيرة  هدنة  تحقيق  ألجل  واشنطن  وبدعم  المتحدة، 
على  اتفاق  إلى  للتوصل  العمل  خالها  يجري  غزة،  إلى  الوقود 

شروط التهدئة الجديدة.
لكن شروط التهدئة الجديدة ستكون انعكاساً لنتائج الميدان، 
مجدداً  فشلت  التي  »إسرائيل«  لمصلحة  ليست  نتائج  وهللي 
تأييد  وكسب  االنتفاضة،  واحتواء  المقاومة  صواريخ  وقف  في 
معاندة  يحاول  نتنياهو  فإّن  ولهذا  موقفها..  جانب  الي  العالم 
ذلك واالستمرار في عدوانه على غزة، في محاولة يائسة لتحقيق 

إنجاز يوظفه في معركته الداخلية لحماية مستقبله السياسي.
القضية  حيال  الدولي  الموقف  في  الجزئي  التحّول  أّن  على 
الفلسطينية، الذي تجّسد في عودة الحديث عن »حل الدولتين« 
عن  بدياً  الفلسطينية،  الدولة  من  كجزء  الشرقية«  و«القدس 
القرن«، ما كان ليحصل لوال نجاح االنتفاضة والمقاومة  »خطة 
الفلسطينية في كسر شوكة وهيبة القوة الصهيونية، وفي فرض 
يؤذن  ما  والدولية،  العربية  االهتمامات  صللدارة  في  القضية 
بإحداث تحّوالت هامة في الصراع مع االحتال لمصلحة القضية 
الفلسطينية، ال سيما إذا ما تمكنت المقاومة من  تحقيق معادلة 
على  بقدرته  الفلسطيني  الشعب  ثقة  من  تعزز  جديدة  ردعية 
بعد  ومقاومته،  انتفاضته  بقوة  لحقه  واالنتصار  إرادته  فرض 
ان سقط الرهان على السام الزائف والخادع مع عدو متغطرس 
الشعبية  المقاومة  سللوى  لغة  يفهم  ال  انلله  ثبت  ومتوحش 

والمسلحة..
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