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 غانتس هربيني ب

 الكومي أحمد/ بقلم ️✍

 الحرب وزير أخرج املاض ي، ألاسبوع إلاسرائيلي والاحتالل ةالفلسطيني املقاومة بين التهدئة تفاهمات تثبيت اتفاق من يومين بعد

 املجلس إلى ورفعه الفلسطينيين، الشهداء جثامين احتجاز مواصلة طلب مكتبه في ألاولية إلاسعافات درج من غانتس بيني إلاسرائيلي

 سبتمبر/أيلول  2 ألاربعاء يوم الطلب على فوره من صادق الذي" الكابينت" والسياسية ألامنية للشؤون املصغر إلاسرائيلي الوزاري 

 .بعناية مدروس إسرائيلي توقيت في الجاري،

تلوا أنهم بزعم لذويهم؛ إعادتها ويرفض الفلسطينيين الشهداء عشرات جثامين الاحتالل يحتجز
ُ
" تنفيذ محاولة" أو تنفيذ خالل ق

 معيًنا؛ رقًما تحمل معدنية لوحة قبر كل فوق  ومثّبت شواهد، دون  بالحجارة محاطة خاصة ومقابر ثالجات في بها ويحتفظ هجمات،

  ألارقام من تتخذ ألنها" ألارقام مقابر" بـ سّميت ولهذا
ً

 .الشهداء ألسماء بديال

". حماس لحركة منتمين يكونوا لم لو حتى" جثامين إعادة بعدم غانتس طلب على صادق" الكابينت" إن قالت إلاسرائيلية البث هيئة

 مع حربه بحصر الزعامة مقتضيات من وكمظهر حماس، من بذلك انتقامه إلى الانتباه لفت ألاخيرة بعبارته يريد غانتس كان لو كما

 .واحد خصم

 ألاوالد إعادة وبالطبع إسرائيل، مواطني أمن على بالحفاظ التزامنا من جزء هو الجثامين إعادة عدم إن" قوله غانتس عن الهيئة ونقلت

 .2104 عام منذ إسرائيليين جنود 4 غزة قطاع في حماس أْسر إلى إشارة في ،"الوطن إلى

 أي بالضبط، عام قبل ،(إسرائيل) في قضائية هيئة أعلى وهي إلاسرائيلية، العليا املحكمة اتخذته سابق لقرار امتداًدا القرار هذا يعتبر

 الدولة( إسرائيل) يجعل ما. الفلسطينيين جثامين احتجاز باستمرار ألاخضر الضوء الاحتالل سلطات ويعطي املاض ي، سبتمبر 9 في

 الدولي، املجتمع تحّدي على ومستفّز  واضح إصرار في الجثث، على عقوبات وتفرض السياسة هذه تبّني تواصل التي العالم في الوحيدة

 .أعرافه لكل الحائط بعرض وضْرب

 الجمهور  لتهدئة ومحاولة املقاومة، مع للمعركة إدارته في غانتس إخفاق على للتغطية جاء فقد الجديد، القرار توقيت في هو السّر  لكن

 فحكم: املعادلة غيرنا قد أننا: "قليلة شهور  قبل مرفوعة ورأس بتبّجح لهم صّرح الذي وهو وانتقاداته، أسئلته وتجنب إلاسرائيلي

 .غزة حدود على البالونات مطلقي من واحد طينيفلس فتى خدش على يجرؤ  لم بينما ،"الصاروخ كحكم غزة من املنطلق البالون 

 الوضوح بمنتهى ليظهر الغربية، الضفة في استيطانية وحدة آالف 5 حوالي لبناء ألاسبوع هذا مطلع بالترويج قراره، غانتس ألحق كما

 الوزير صورة على وإلابقاء ألادق، بالعبارة منه الهروب أو إلاخفاق هذا بعد قدميه على والوقوف وهمي، انتصار عن البحث يحاول  أنه

 " النظيف الرجل"و ألاخطار، مواجهة في القوي 
ً
 .متأهبين وخصوم متماسكة غير إسرائيلية قرار بيئة في سياسيا

 يبحثون  كانوا إسرائيليون  ووزراء جنرالات فيها سبقه هروب أساليب هي بل ،(إسرائيل) في القيادة كلية خريج غانتس عادة تلك وليس

 .الهزيمة أسئلة على إلاجابات وتقديم التفسير من ويهربون  آخر، نوع من نصر عن دوًما

 إفراز سرعة على القدرة أكسبته نتنياهو، بنيامين الوزراء رئيس مع املشترك العمل من شهور  خمسة أن يبدو غانتس، حالة في لكن

 واملواقف باملشكلة تتأثر وغانتس، نتنياهو املحتالْين، هذين قرارات من كثيًرا أن هو معرفته يجب ما أن إال النجدة، وقرارات الحيل

 .الشهداء جثامين على عضالته لفرد غانتس بحجم وزيًرا وتضطر الفلسطينية، املقاومة فيها تضعهما التي املحرجة
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 أردني للمستعمرةحتجاج ا

 للمستعمرة أردني احتجاج

 فراعنة حمادة

 .الدستور . 2121 سبتمبر/  أيلول  9 ألاربعاء  نشره تم

  إلاسرائيلية، املستعمرة لحكومة الدبلوماسية القنوات عبر سلمتها التي ألاردنية الخارجية وزارة مذكرة كشفت 
ً
 وزير بيان مع مترافقا

 قدسيته على والتطاول  ألاقص ى املسجد نحو املستعمرة وسياسات وسلوك إجراءات من ألاردني والغضب القلق حجم إلى ألاوقاف،

 أو شخص أي على محرم هو فما للدروز، والخلوة لليهود، والكنيس للمسيحيين، الكنيسة بحرمة أسوة للمسلمين مكانته بحرمة واملس

 ألاطراف وديانات وحرمة مقدسات على التطاول  عدم الطرف هذا من مطلوب آخر، طرف مقدسات حرمة على والتطاول  املس طرف

 الصراع دائرة خارج واملقدسات الديانات تبقى وأن يتجاوزها، ال حدوده يحترم طرف وكل مصانة، الحدود تبقى وأن ألاخرى،

 بسلوكه ينفرد القيم، كل عن يقفز املحرمات، كل يقهر الحدود، كل يتجاوز  إلاسرائيلي، العبري  التوسعي الاستعماري  املشروع.السياس ي

  النازية، وانتهاكات جرائم من املكتسب
ً
 أفراده وتعقبوا النازي  السلوك طارد آنذاك والاشتراكي الرأسمالي بشقيه الدولي املجتمع أن ناسيا

 وألاصوليين وألامنيين والعسكريين السياسيين من املستعمرة قيادات تذكير برمته الدولي املجتمع من يتطلب مما ومعاقبتهم، املهزومين

 به تتمتع الذي والتفوق  فالقوة هزيمتهم، عند الثمن سيدفعوا وأنهم والشخص ي الرسمي سلوكهم مواصلة مغبة من املتدينين،

  يبقى لن املستعمرة
ً
 ألارضية الكرة سدس السوفيتي والاتحاد وهزمت، مستعمراتها عن الشمس تغرب تكن لم العظمى بريطانيا: أبديا

 التطرف، أو التبجح أو الظلم زاد كلما وهكذا تالشت، العثمانية والدولة واندحرت، أوروبا احتلت الهتلرية أملانيا وسبقتهم وتشقق،

 السوري والجوالن فلسطين أراض ي تحتل -0: جرائم ثالثة ترتكب إلاسرائيلية املستعمرة.وهزموه آلاخرون نهض لآلخرين، الاعتبار وعدم

 وتتطاول  والدروز واملسيحيين املسلمين من الفلسطينيين العرب املواطنين بحق العنصري  التمييز تمارس -2 لبنان، جنوب في ومواقع

 إلى العودة من والفقر والتشتت اللجوء مخيمات سكان الفلسطيني الشعب نصف عودة تمنع -3 ومقدساتهم، وأراضيهم حقوقهم على

 قدرة وعدم لها املتحدة الواليات ودعم تيالذا تفوقها مستغلة السبع، وبئر وصفد وعكا وحيفا ويافا والرملة اللد في واستعادتها بيوتهم

 الفيتو النقض وحق ألاميركي النفوذ بسبب ومعاقبتها لردعها بشأنها املتحدة ألامم وقرارات وقوانينه هيبته فرض من الدولي املجتمع

  الخارجية وزارة ومذكرة ألاوقاف، وزير بيان.وسلوكها املستعمرة لحماية املسخر به تتمتع الذي
ً
  ردا

ً
 املستعمرة انتهاكات على واحتجاجا

 املستعمرة أجهزة لردع ودولية ومسيحية وإسالمية عربية لروافع يحتاج املتاح، حجم في أردني تحرك ألاقص ى، املسجد لحرمة

 املسلمين نبي ومعراج ومسرى  الحرمين وثالث املسجدين وثاني القبلتين أولى ألاقص ى املسجد قدسية على تماديهم من ومستوطنيها

 وأداتها وواليتها، الهاشمية الوصاية.العالم؟؟ في املسلمين مقدسات أحد على والتطاول  والتمادي املس مواصلة لهم فكيف ورسولهم،

، املنظمة مستوطنيها واقتحامات املستعمرة وهمجية وسلوك مخططات مع يومي تصادم حال في أوقافها وموظفو ألاردنية الرعاية
ً
 يوميا

 واملثلث الجليل مناطق وفلسطينيي القدس أهل جهد على عملها في تعتمد التي املتوفرة الوحيدة املظلة باعتبارها إسناد لوقفة تحتاج

  يتطلب مما فيه، الصالة وتأدية املسجد إلى الوصول  لهم املتاح املختلطة الساحل ومدن والنقب
ً
  فعال

ً
  وحقا

ً
  دعما

ً
  وإسنادا

ً
 عربيا

 
ً
  وإسالميا

ً
  ومسيحيا

ً
 قدسية عن املدافعين البواسل وأحد ومناداته، مناشدته في القدس مطران حنا هللا عطا املطران تمنى كما ودوليا

  باعتباره ألاقص ى املسجد
ً
 .فقط وللمسلمين للمسلمين مسجدا

 

 فهم مختلف ملعاني الوحدة والانقسام في الحالة الفلسطينيةحو ن

 الفلسطينية الحالة في والانقسام الوحدة ملعاني مختلف فهم نحو

 2121\9\9              تي ار تي             شفيق منير
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 ألاصل وكان. الانقسام أسباب على الوحدة عوامل تتغلب أن الصهيوني، الكيان مع الصراع في سيما وال الفلسطينية، الحالة في ألاصل

  الاختالف أو الخالف في
ّ

 .وصدام مفاصلة إلى يصل أال

 قد كما الانفصال، مستوى  إلى الانقسام يرتفع البلدان بعض وفي. انقسام أسباب وثمة وحدة، عوامل ثمة أّمة، شعب، بلد، كل في

 .ألاهلية الحرب مستوى  إلى يرتفع

 املمسكة العميقة، الدولة وأسست الوحدة، أرست التي القومية ثورتها أنجزت التي الديمقراطية الغربية الدول  بعض تجربة وفي

  انقسمت الدورية، الانتخابات خالل من السلطة على التناوب في الديمقراطية للعبة والراعية السالح، باحتكار
ً
 حزبين بين داخليا

 .كبيرين

 النظام وعلى ،(إلامبريالية) الخارجية الاستراتيجية على وطني إجماع ضمن يعمل ومستواه، عمقه عن النظر بغض انقسامهما، أن على

 . الحزبين لوحدة يدعو أو مرضّية، حالة الانقسام هذا يعتبر هنا، أحد، ال ثم ومن(. الرأسمالي) الداخلي
ً
 تختلف، كثيرة أطياف مع طبعا

ا ذاك، أو القدر بهذا( تنقسم) وتعارض تخالف أو   اعتبر عمَّ
ً
، إجماعا

ً
  وطنيا

ً
 .الضرورة عند السالح، وقوة بالقهر عليه ومحافظا

 
ً
 الدولة، ألامة الشعب وحدة تحت يقوم أن يسمح لم اللينينية املاركسية السوفياتية الظاهرة عنها عبرت التي الشمولية ألانظمة في طبعا

 أخرى  وأساليب والسالح، القهر بقوة العميقة الدولة ترعاه وطني إجماع تحت ولو متعددة، وأطياف حزبين بين الانقسام من القدر ذلك

 .ألاحوال كل في كامنة القوة هذه ولكن. مختلفة

مة مستوى  إلى تصل وتكاد وغالبة، مؤمنة، والشمولية الديمقراطية التجربتين في الوحدة عوامل
ّ
 أو عليها بالخروج ُيسمح ال التي املسل

مة وهذه. بها املساس
ّ
 وال اليوم، حتى القدم منذ التاريخ عليها ويشهد اختالفها، على التجارب، كل في وشائعة، مطبقة، الوحدة،: املسل

مّس،
ُ
  ووضعين جغرافيتين إلى الانقسام، أو الانفصال، بمعنى ت

ّ
 الانفصال، بهذا يسمح قاهر قوى  ميزان خالل من أو والسالح، بالقوة إال

 وخروج الباردة الحرب انتهاء بعد ما لتشيكوسلوفاكيا، انقسام من حدث كما والسالح للقوة استخدام غير من والانقسام،

 .وارسو حلف من تشيكوسلوفاكيا

، الشعب البلد إلى بالنسبة الانقسام وأسباب الوحدة عوامل بين العالقة سنن عرفته ما ضوء فعلى
ً
 من املوقف يكون  كيف عموما

 من غزة، قطاع في املقاِومة حماس وبين جهة، من الغربية، الضفة في سلطة ورئاسة فتح بين الفلسطينية للحالة حدث الذي الانقسام

 سنة؟ عشرة أربع آلان حتى الانقسام هذا عمر وأصبح. أخرى  جهة

  

 ألاصل وكان. الانقسام أسباب على الوحدة عوامل تتغلب أن الصهيوني، الكيان مع الصراع في سيما وال الفلسطينية، الحالة في ألاصل

  الاختالف أو الخالف في
ّ

 .وصدام مفاصلة إلى يصل أال

 بالكيان الاعتراف بينها من وكان وسياسية، مبدئية تنازالت من وتبعه حمله وما أوسلو، اتفاق الفلسطينية الساحة إلى دخل حين ولكن 

 وما أوسلو، اتفاق مظلة تحت وحدة بين خيار إلى الانقسام أدى وقد. الانقسام أسباب وتغلبت الوحدة، عوامل تزعزعت الصهيوني،

 الانتفاضة، دون  والحيلولة املقاومة استئصال في العدو مع ألامني التنسيق حد إلى وصلت وسياسية مبدئية تنازالت من وتبعه، حمله،

 مقاومة قاعدة إلى لتتحول  ألانفاق، وتحفر تتسلح، وراحت ،(الوحدة عوامل من) واملبادئ الثوابت على حافظت مقاومة وبين جهة، من

  غزة قطاع وأصبح حروب، ثالث في انتصرت جبارة،
ً
  غدا وقد. الحصار من بالرغم محررا

ً
 آلان في راح، الذي الاحتالل جيش على عصيا

  الغربية الضفة يستبيح نفسه،
ً
  اغتياال

ً
  واعتقاال

ً
 .املقاومين لبيوت وتدميرا
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  صارت أو الانقسام، عن نجمت التي املعادلة هذه 
ً
 وعقد الانقسام، بإنهاء املطالبة ألاصوات تعلو وأصبحت نفسها فرضت له، عنوانا

 وأما. مقال كل وفي جلسة، كل في الفلسطينيين تجلد سياط من معرة الانقسام من لتجعل ألاصوات تلك بعض وذهبت. مصالحة

 أن من أفضل ومقاِوم محرر  غزة قطاع بأن الاعتبار في أخذ دون  بتجريد، الانقسام، ومضار الوحدة، بفوائد فالقول  النظري  مرجعها

 .ألامني بالتنسيق الاحتالل وتحمي أوسلو، باتفاق تستظل وحدة تحت يكون 

 بأن تصورها في يتمثل وألانكى. مصالحة اتفاق وعقد الانقسام، بإنهاء وتطالبهما وتجلدهما الانقسام طرفي تدين أخرى  أصوات وذهبت 

 مصالحة أية على وتشترط ألامني، والتنسيق أوسلو نهج بمواصلة أذنيها حتى غارقة هللا رام وقيادة ذلك كيف. اليد متناول  في ذلك

 الانقسام من ونخلص املنشودة، الوحدة" لدينا لتصبح غزة، قطاع على هللا رام سلطة فتسود لها؟ والقرار وألانفاق السالح تسليم

 .الوحدة من مرة ألف خير   الحالة هذه في الانقسام إن". اللعين

  نسمع ولم 
ً
 من التقليل بسبب وذلك الغربية، الضفة على مقاومة من غزة قطاع في ما تعميم أساس على الوحدة إلى تدعو أصواتا

 من بالرغم) محررة فلسطينية أرض إلى غزة قطاع تحّول  أهمية إدراك في فاضح نقص على يدل أمر وهو. غزة قطاع في املقاومة أهمية

  قوتها تتعاظم جبارة عسكرية مقاومة قاعدة وإلى ،(الحصار
ً
 .يوم بعد يوما

ن 
ّ
 حسيب دون  ومن مدى آخر إلى أوسلو اتفاق بنهج تذهب أن من هللا رام في والسلطة الفلسطينية التحرير منظمة قيادة الانقسام مك

 في إلاسرائيلي الاحتالل جيش فشل التي املقاومة على لتقض ي دولة وإعطائها لتمكينها" تطرف" من غزة قطاع في ما تستغل وبأن رقيب، أو

 الصهيوني، املوقف وانكشاف أوسلو اتفاق سقوط الانقسام فعله ما نتيجة وكانت. مستعصية وأصبحت استفحلت وقد عليها، القضاء

  الانقسام يكن لم وبهذا. الغربية الدول  مواقف كل بل
ً
  شرا

ً
 ".شروط بال" الوحدة عاشقو اتهمه كما مستطيرا

 أن املقاومة، محور  خلفها ومن الجهاد، وحركة حماس بقيادة أوسلو، التفاق واملعارضة املقاومة فصائل ثانية جهة من الانقسام ومكن 

  عنوة مدى، آخر إلى بمشروعهم يذهبوا
ً
، واقتدارا

ً
 للوحدة، الكاره ،"املاكر الشيطان" دبره الذي الانقسام فعله ملا النتيجة وكانت وغالبا

 
ً
  تكريسا

ً
 .التحرير وهدف املقاومة لخط وتثبيتا

 " أكان" هنا، الواقع مكر 
ً
 في أسهمت بأنها الانقسام مرحلة يقّوم أن الفلسطيني التاريخ كاتب على سيفرض شيطاني، غير أم شيطانيا

  نتأمل أن هذه والحالة علينا بل الواقعية النتائج إنها. غزة قطاع في املقاومة تكريس في كما الضفة، في أوسلو اتفاق إفشال
ً
 في جيدا

ى:"الكريمة آلاية ْن  َوَعس َ
َ
َرُهوا أ

ْ
ك

َ
  ت

ً
ْيئا

َ
ْير   َوُهَو  ش

َ
ْم  خ

ُ
ك

َ
ىوَ  ل ْن  َعس َ

َ
وا أ ِحبُّ

ُ
  ت

ً
ْيئا

َ
ر   َوُهَو  ش

َ
ْم  ش

ُ
ك

َ
هُ  ل

َّ
ُم  َوالل

َ
ُتْم  َيْعل

ْ
ن
َ
ُموَن  ال َوأ

َ
ْعل

َ
 [.202: البقرة" ]ت

 توفر ضمن لكن الانقسام، استمرار مع جديدة، مرحلة وتفتح الانقسام، مرحلة لتطوي  جديدة مرحلة الفلسطيني الوضع يدخل واليوم 

 .أمكن ما املاكر الشيطان ذلك إبعاد مع جديد، نمط من وحدة عوامل غلبة شروط

  

 إلى الفلسطيني بالشعب أودت التي الكارثة تلك يكن لم الانقسام بأن وبيروت هللا رام في الفلسطينية للفصائل الواسع اللقاء عبر قد

  املحصلة في إيجابية، مرحلة كان وإنما الحضيض،
ً
  هيأ وقد. عموما

ً
 تتطلب قوى  وموازين ظروف نشأت عندما الواسع اللقاء لهذا عمليا

 الاحتالل لدحر شاملة انتفاضة باتجاه الشعبية املقاومة تطوير في والبحث مشتركة، قيادة وتشكيل الوحدة باتجاه خطوة اتخاذ

 على والعمل جبارة، ملقاومة عسكرية قاعدة غزة قطاع وتكريس وتبعاته، أوسلو اتفاق انهيار إن. شرط أو قيد   بال املستوطنات وتفكيك

 إلطالق والسعي ترامب، -نتنياهو -زايد بن محمد حلف وضد الضم، وضد ،"القرن  صفقة" ضد الفلسطينية الوحدة عوامل تغليب

 .السابقة الانقسام مرحلة بعد ملا الجديدة املرحلة عناوين أصبح والاستيطان، الاحتالل ضد مواجهة انتفاضة
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 هنية: من مرج الزهور إلي حقل ألالغام اللبنانيسماعيل إ

 اللبناني ألالغام حقل إلى الزهور  مرج من: هنية إسماعيل

 علي الحاج أحمدبقلم/

  22 قبل
ً
، لبنان جاء عاما

ً
  يأتيه واليوم مبعدا

ً
 في لبنان هنية إسماعيل أتى يوم. زمنين بين فاِرق ". حماس" لحركة السياس ي للمكتب رئيسا

 لفتحي كتيبات وبعض فيه، ثورتهم تاريخ غير البلد هذا عن يعرفون  يكونوا لم إلاسالمي، والجهاد حركته قادة من 405 مع ألاولى املرة

  تدارسوها يكن،
ً
 أطراف على الزهور  مرج ببلدة وخيام، صخرية، أرض في التحّول، زمن وقع حينذاك. وليدة إسالمية بحركة طالبا

  لبنان من التحول  هذا على ُيطل هنية فإن وللمفارقة الثاني، التحّول  زمن يكون  قد اليوم إن يقول  من وهناك. الجنوبية حاصبيا
ً
 .أيضا

 

 ألاسد" تابو"و تيمية ابن خيمة

 الدولية، واملؤسسات املنظمات مع يتعاملوا أن عليهم كان. مرة ألول  رّبما السياس ي العالم شاهدوا الزهور  بمرج املعزولة شبه ألارض من

  حركتهم يثقل لم الدولي، املجتمع على والناقم الغاضب ميثاقهم. فهمها تستطيع وبلغة
ً
 الداعي 299 القرار تبني قرروا حين كثيرا

  فلسطينية إسالمية حركة تتبنى التي ألاولى املرة تكون  قد. بأجسادهم ورسموه لعودتهم،
ً
، قرارا

ً
 بعودة الخاص 094 القرار فحتى دوليا

  منه الفلسطينية إلاسالمية الحركات موقف بقي الفلسطينيين الالجئين
ً
 .  التباسه بقدر ملتبسا

 ستتطّور  عالقة وتنشأ تيمية، ابن جامعة خيمة داخل هللا وحزب" حماس" في ألاول  الصف قياديي بين ألاول  اللقاء سيكون  هناك

" تابو"الـ يكسر ألاسد حافظ كان إلابعاد، زمن الزمن، ذلك في". العربي الربيع"و السورية الثورة سوى  طويلة، لفترة تهّزها، ولن بسرعة،

 إلاخوان أجنحة من جناح" أنها على الثانية مادته في ينص ألاول  ميثاقها كان التي ،"حماس" بقادة حكمه عن ممثلين بلقاء بالسماح

 .لإلخوان منتسب كل إعدام على ينص الذي 49 قانون  من أقوى  كانت حينها املستجدة السياسية الظروف". املسلمين

 السمك يصطادون  أم طبريا، بحيرة من السوريون  يشرب هل: مفرغة حلقة في الدوران كثرة من تصّدعت" إسرائيل" مع فاملفاوضات

  ُيحرمون  أم بصنارة،
ً
  كانت التي املفاوضات منها؟ الاقتراب تماما

ً
  سببا

ً
رح يوم وألاسد عرفات بين العالقة لتفجير إضافيا

ُ
 جنيف مؤتمر ط

 كانت الزهور  مرج بلدة. مدريد بعد الرجلين بين الخالف وفجرت عادت للفلسطينيين، تمثيل وجود ألاسد رفض حين بالسبعينيات،

 ".حماس" قادة وأبرز  الرنتيس ي العزيز عبد ورفيقه هنية إسماعيل يقيم حيث ،"حماس"و سوريا بين تالق   نقطة

 

 كنفاني غسان شعار

 فيها يمكثان. لبنان في الفلسطينية املخيمات إلى الليالي بعض في يتوجهان كانا بل خيامهم، داخل الوقت طوال والرنتيس ي هنية يبق لم

 
ً
 أن من أقس ى الليالي كانت. الزهور  مرج في املبعدون  ارتبك. أوسلو وقعت. لبنان في" حماس" النطالق ويخططان يستطلعان،. أياما

 ذلك يؤدي أن دون  من أوسلو إسقاط" القرار كان. الخارج في" حماس" قيادة مع تواصلت اللقاءات. أحدهم يعّبر كما النوم، يستطيعوا

 ".أهلية لحرب

  22 بعد
ً
 مع الاتفاقات تجاوز  زمن. الثاني التحّول  زمن في لبنان إلى يعود هنية، إسماعيل هو، ها ألاّول، التحّول  زمن شهادته من عاما

 خطوة فلكل. الفصائلية العالقات لترميم الطالق، حدود مالمسة حّد  املنقسم، لبنان إلى جاء. معها العرب بعض تحالف إلى" إسرائيل"

 .تأويالتها همسة ولكل حساباتها،
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ة وفاة أعلن الضم مشروع كان وإذا
ّ
 في املقاومة عمل تقّيد السياسية الظروف فإن لسنوات، إلاعالن ذلك تأجيل بعد املفاوضات، جث

 يشبه ما يطلقها، أن دون  من ،"الشعبية املقاومة" ليعلن الفلسطينية للفصائل العاّمين ألامناء اجتماع جاء لذلك. والضفة غزة

 ".التوريط وتحت الصفر فوق " كنفاني غسان شعار استعادة

 تلك يستعيد. هنية يبكي ،"أبونا إنت العبد أبو" الجمهور  بين من شاب فيناديه فلسطين، شهداء مقبرة يزور. بالرموز  مشّبعة هنّية زيارة

 في الفلسطينيين الالجئين أصاب الذي السياس ي الُيتم إنه. الشاب صرخة بمغزى  العارف دموع ويذرف الشعبية، لقاءاته في الواقعة

 لصالح املنظمة دور  وتراجع أوسلو اتفاق ،0992 عام لبنان من الفلسطينية التحرير منظمة خروج: ثالث محطات حصيلة وكان لبنان،

 .2114 عام عرفات ياسر رحيل الثالثة واملحطة الفلسطينية، السلطة

 والسجين الالجئ

 أبّوتهم، الّدعاء ألارجح، على يدفعهما، لن لبنان، في الفلسطينيين الالجئين نفوس في السياس ي باليتم الشعور  لتغلغل ،"حماس"و إدراكه،

  الفصائل، بين البينية العالقات على ذلك بمخاطر ملعرفتهم
ً
  ذلك وكان". فتح" مع العالقة وتحديدا

ً
 مشروع ال أن هنية تأكيد من واضحا

 
ً
 التحية بادلته التي ،"فتح من إلاسرائيلية السجون  أسرى  عدد نصف" املقاوم دورها على مرة من أكثر وتشديده ،"فتح" دون  من وطنيا

 .الحلوة عين بمخيم استقباله في قواعدها بمشاركة

 عسقالن، من الالجئ هو. تاريخهم ويشبه يشبههم، يرونه. يبررها ما لها بحماسة هنية الستقبال الحلوة عين مخيم في الناس خرج

، يسكن مثلهم أنه وألاهم اغتياله،" إسرائيل" حاولت الذي الرجل الاحتالل، لدى السجين
ً
 ناداه الذي اللقب حتى. الشاطئ مخيم مخيما

 أبو" يناديه وبقي الجد، محمل على الفلسطيني الجمهور  يأخذه لم سابق، حكومة رئيس باعتباره" الرئيس دولة" بالبداية البعض به

 ".العبد

  ذلك ليس. بدعة تكن لم الصاخبة واملوسيقى عورة، ليست استقباله في النساء زغاريد
ً
. ألايديولوجيا قبل الوطنية تضع حركة. تفصيال

 باملائة 91 حوالى على الفصيلين سيطرة أسباب من سبب وذلك املمارسة، تلك في" فتح" سبقتها وقد الشعبي، توسعها مفاتيح أحد وهذا

 .عامة أو جامعية أو نقابية انتخابات تسنح حين الفلسطينيين الناخبين أصوات من

 والغضب السالح

ح، الكفاح ممثلي كأحد إليه بالنظر الحرارة بهذه هنية استقبال كان
ّ
 النقاش صخب عال مهما الفلسطيني، أثره من يشفى ال الذي املسل

  لعب الذي الكفاح. وقلبه عقله بين
ً
  وصنع الوطنية، هويته صوغ في دورا

ً
 على عينها وبقيت أوسلو دخلت" فتح" حتى. كبريائه من جزءا

ح، الكفاح تحكي وبياناتها البندقية،
ّ
ذّيل املسل

ُ
 وليس كفاحية وسيلة نقد كثيرة ظروف في يصعب صار". النصر حتى لثورة وإنها" بعبارة وت

ل وإن ألامل، على إصرار الكفاح، أصل فقط
ّ
 .كثيرة مراحل في الضروري  النقد عط

 حتى أسبوعين، حوالي وصمد. 92 عام إلاسرائيلي الاجتياح في ضراوة ألاكثر املعركة شهد الذي الحلوة عين بمخيم فكيف بالعموم، هذا

 اللبنانية الوطنية والحركة صايل وسعد الوزير وخليل عرفات ياسر قبل من الوقت لكسب ضرورية كانت أيام. ُدّمر قد إنه القول  يمكن

  كان صمود. بيروت عن الدفاع لخطة للتخطيط
ً
  كافيا

ً
 القلعة تلك. املخيم على الفلسطينيين" مسادا" لقب إلاسرائيليين إلطالق أيضا

 .بصمودها اليهود يتباها التي ألاسطورة

. عنهم الحرمان برفع ومطالبته لبنان، في الفلسطينيين الالجئين معاناة عن هنية كالم تكرر . السياس ي الحديث تلغي ال الشعبية الحفاوة

 ببعض" حماس" عالقة توتير إلى ذلك يؤّدي أن يمكن مدى أي إلى القضية، هذه في املض ي على هنية إصرار حال في أنه هو والسؤال

 اللقاءات من مزيد لعقد هنية اندفاعة فإن آخر جانب ومن للفلسطينيين؟ إلانسانية الحقوق  إلقرار املعارضة اللبنانية القوى 
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 اللقاءات هذه بأن فصيل أي يشعر ال حتى فصائلية مواكبة تلزمها فإنه النفسية، ضرورتها يرون كثيرين أن من الرغم وعلى الشعبية،

  تشكل
ً
 .السياس ي لحضوره تهديدا

، ضرورتها يرون الذين ومن
ً
 القائم، الاجتماعي الوضع من الفلسطيني الشعبي الغضب تصّوب أن يمكن اللقاءات هذه بأن يحاّجون  أيضا

  انتحارية بخيارات لبنان في الفلسطينيون  الالجئون  يذهب فال
ً
 الانقسام أن يرون الفلسطينيين السياسيين معظم لكن. اليأس عن تعبيرا

  تتطلب لبنان، في محاور  عدة وبروز اللبناني،
ً
 الاجتماعات في تنّوع وكذلك املرافق، والوفد هنية جانب من السياس ي الحذر من مزيدا

خضع ال حتى ألاطراف، معظم يشمل بما واللقاءات
َ
 في لبنان، في والفلسطينيين" حماس" بحركة تضّر  قد لتأويالت وتصاريحه تحّركاته ت

 .خافية غير داخلية لبنانية وتوترات أجواء ظل

 ضار على الفلسطينيين في لبنان!العربية" وتحريض "

 !لبنان في الفلسطينيين على ضار وتحريض"...العربية"

 /عصفور  حسن كتب /أمد

 الى الزيارة فمظهر شك وبال متباينة، فعل ردات أطلقها، التي والتصريحات لبنان، الى هنية إسماعيل حماس حركة رئيس زيارة فتحت 

 بل مكانه، غير في استغالله حماس ومحاولة الزيارة، صاحب الذي الاستعراض ي للجانب نظرا حضورا ألاكثر كان الحلوة عين مخيم

 هدفه لكن الواقع، عن بعده رغم تضخيم السياسية، املعادلة في نوعيا تغييرا اعتبارها السياسية، البصيرة فاقدي كتابها ببعض وصلت

 .يتوقعون  مما بأسرع ألامر سينتهي حماس، داخل املقبلة الانتخابية معركته في هنية خدمة العملي

 من السعودية" العربية" قناة به قامت ما حقا، ملفتا كان فما بين، بين أو رافضا او مرحبا هنية، زيارة من اللبناني املوقف عن وبعيدا

 حملة لشن مجهولة ليست قوى  من الفلسطينيين أعداء لكل الباب تفتح بطريقة لبنان، في الفلسطيني الوجود على تحريضية تقارير بث

 .الوجود هذا حول 

 في غاية استنتاج ،"إلايراني الوجود" خدمة في سيضعها الفلسطينية املخيمات الى هنية زيارة بأن" العربية" تقرير أبدا، مفهوما ليس

 الفلسطيني الشأن في املقررة القوة أصبحت أنها حمساوية، لدعاية فريسة وقت القناة أن الحقيقة بل واقعيته لعدم ليس الغرابة،

 .اللبنانية بالساحة

 كان إعالمية، تكون  أن قبل سياسية سقطة في وقعت هي بل فقط الحقيقة عن بعيدة ليست أخبارها، ونشرات ،"العربية" تقرير

 شوارعه من وتصور  بالسياسيين وليس بالناس وتلتقي هنية، زيارة بعد الحلوة عين مخيم الى فريقها ترسل ان محترفة لقناة باإلمكان

 قناة بها تسقط أن يليق ال سياسية شبهة حمل تقرير عن جدا بعيد ألامر واقع أن وبسهولة تكتشف أن لها وكان فيه، ألامر واقع

 .محترفة

 غريب أمر فذلك لبنان، مخيمات في الفلسطيني الوجود على املباشر للتحريض إيران مع وتحالفها" حماس" موقف القناة تستخدم أن

 ".العربية" اليه وصلت عما كليا بعيد املخيمات وواقع وآخر، موقف بين" املبرر غير الخلط" من شكل انه سوى  مفهوم وغير حقا،

 

 فلسطين على حاقدين" أفواه" من وليس املخيم، أرض من السياسية الحقيقة لتقص ي فريقا القناة ترسل أن متاحا الوقت زال وال

 ضرورة يستدعي وهذا له، ما له ألامر أن يكشف إلاعالمية، الخطيئة على وإلاصرار بذلك القيام وعدم مسمياتهم، كانت أي القضية،

 .السام التحريض ي التقرير على املخيمات داخل من الفلسطيني الرد
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 قاعدة سيصبح عليه، الصمت تم لو تقرير في جاء ما على للرد صحفيا مؤتمرا الغد قبل اليوم تعقد أن الفلسطينية القوى  على يجب

 .ألامر واقع غير في ،"إثبات وثيقة" الحمساوية الدعاية وتصبح الفلسطيني، الوجود ضد سياسية بيانات

 السابق اللبناني العمل وزير حملة من خطورة أكثر لبنان، في الفلسطينيين ضد تحريض ي تقرير من" العربية" نشرته بما الاستخفاف

 حسابات تصفية في الستخدامه أساسا سيكون  والذي السام، التقرير ذلك وراء من لها مثيال ألايام قادم في نشهد وقد العنصرية،

 .والفلسطينيين اللبنانية وبعض لبنانية لبنانية

 الحملة تلك لوقف" العربية" مسؤولي الى برسالة تتقدم ان ،(وإلاعالمية السياسية) الفلسطينية الرسمية املؤسسة من وننتظر

 أن الفلسطيني حق فمن ذلك دون  الشعبية، ولجانها قيادتها ومع املخيمات داخل من واقعي بتقرير الخطيئة وتصويب التحريضية،

 !ضحيتها هم يكونون  ما لتسوية ثمنا لبنان لفلسطيني تحضيرها يتم كريهة سياسية رائحة يشتم

 مستقلة قوة القسام كتائب بقاء عن الحديث...املصالحة أمام كبرى  عقبة العاروري  صالح حماس حركة رئيس نائب وضع: مالحظة

 !جدا" الوازنة اللجنة" لـ وسالما..واد في وهم واد في أنتم.. صريحة رسالة أمني تنظيم أي خارج

 ورد بما تستهينوا فال...مبكر إنذار جرس يمثل مسيئة، فلسطينية قوى  تصريحات املدين الخليجي التعاون  مجلس بيان: خاص تنويه

 !ضرورة التوضيح...بشعوبها املساس دون  الدول  حكام مع اختلفوا...فيه

 

(فلسطيني لا
 
 املنافق ) نبيل عمرو نموذجا

 ..!! نموذجا عمرو  نبيل املنافق الفلسطيني

 ابوهاشم عادل:  بقلم

 باالنتخابات حماس حركة فوز  بعد وخاصة الفلسطيني الشعب صمود من للنيل املعادية القوى  تقودها التي الحملة ينكر أحد ال    

 العدو مع التواطؤ ورموز " فتح حركة كهنة" يشارك أن واملستهجن الغريب ولكن الفلسطينية، الحكومة زمام وتوليها التشريعية

ا زورا أنفسهم نصبوا ممن العبرية للدولة التنازالت ورموز  شعبيا، املهزومة السابقة الحكومة من إلاسرائيلي
ً
 الشعب باسم للتحدث وبهتانـ

 الوطنية القضية تصفية علي ألاخيرة اللمسات لوضع الصهيوني ـ ألامريكي باملشروع الشخصية مصالحهم ارتبطت ممن الفلسطيني

 تطويقها على والعمل ودوليا، وعربيا فلسطينيا املجاالت كل في املنتخبة الحكومة علي التحريض وممارسة الكراهية، تأجيج في لشعبنا

 في ووزرائها حكومتها ورئيس حماس حركة على متواصلة يومية حملة في منها بالسخرية أخرى  وتارة عليها، بالتحريض تارة منها، والنيل

 ..!!للسلطة التابعة إلاعالمية ألاجهزة

 مسميات حسب بها يقوم أن يجب كان التي) الوطنية مسؤوليته عن تخلى الذي" أوسلو وتجار فتح كهنة طابور " رأس على يأتي    

 فاملذكور  وباملناسبة) عمرو  نبيل الفلسطينية السلطة في السابق إلاعالم وزير مواقفها وتشويه حماس حركة على للهجوم وتفرغ( مناصبه

 ووزير الوطني املجلس وعضو التحرير ملنظمة املركزي  املجلس وعضو فتح لحركة الثوري املجلس وعضو سابق تشريعي مجلس عضو

 حركة انتخب الذي شعبه اتهام عن حماس حركة إفشال تستهدف التي الحملة ظل في عمرو  نبيل يتوان لم..!!(. البرملانية للشؤون

 أسابيع قبل الفلسطينية لالراض ي بزيارة قاموا القاهرة في الامريكية العربية الجامعة من طلبة أكد فقد..!! بالعلمانية إسالمية مقاومة

 التقوا انهم" - القاهرة في خلدون  ابن مركز رئيس ابراهيم الدين سعد البروفيسور  يرأسه واجنبيا عربيا طالبا 35 يضم وفد ضمن قليلة



 

 00       مـــــــــــــقــــــــاالت
 

 رام في"  بانوراما"  مركز في نظموها ندوة في فتح حركة باسم الرسمي الناطق الرحمن عبد واحمد عمرو  نبيل من بكل برنامجهم ضمن

 . هللا

 السلمي لالنتقال ،اضافة الان حتى الفلسطينية القضية وتاريخ الراهنة الفلسطينية الاوضاع تناول  اللقاء" ان الطلبة واضاف    

 للسلطة دولية مقاطعة من ذلك رافق وما للحكومة وتشكيلها الفلسطينية التشريعية الانتخابات في حركةحماس فوز  بعد للسلطة

 واجاباته عمرو  نبيل مداخلة اللقاء في شّدهم ما اكتر ان الطلبة وقال" .  الاقتصادي الحصار خاصة ذلك عن نجمت التي والصعوبات

 بسبب"  جاء حماس فوز  ان فيها قال والتي ةالتشريعي الانتخابات في حماس حركة لفوز  تفسيره خاصة واستفساراتهم اسئلتهم على

 "..!!الانتخابات في عليه ظهرت مما بكثير اقل حجمها الن(  حماس)  ب الناس رغبة بسبب وليس املفاوضات فشل

 ستسقط حماس"  ان قوله عنه نقلوا نجاحها وسبب حماس حجم حول  عمرو  نبيل تأكيدات من سمعوه بما فوجئوا الذين الطلبة    

 فنحن ، السالم الجل والنفيس الغالي بذلت التي فتح تشهدها بناء اعادة عملية وان خاصة القيادة وتتولى للسلطة فتح وستعود مفر ال

 "..!!متشددة حركة وحماس علمانيون 

 

 غير بانه"  للطلبة عمرو  قال ، نواياها لتظهر الفرصة حماس اعطاء وعدم تشاؤمه سبب عن الطلبة الحد سؤال على رده وفي    

 "..!!البالد في الزرقاوي  حالة واستنساخ الداخلية الاوضاع بتفجير تهدد حماس ان بل متشائم

 في يقيم الفلسطيني الشعب أن باله عن وغاب.! بالعلمانية فاتهمه موسكو في يقطن الفلسطيني الشعب أن عمرو  نبيل ظن لقد    

 عاد أصيل شعب وهو إسالمية، وتقاليده وعاداته وثقافته فكره متدينة، غالبيته بفطرته، مسلم شعب وهو هللا، باركها التي ألارض

ا موسكو في التحرير ملنظمة سفيًرا عمرو  نبيل عمل) إلاسالمية الحركة تبنته معتدل أفقي بفكر مستقبله ليبني ألصوله
ً
 (.!سابقـ

ا وتناس ى    
ً
 واحتضنها إلاسالمية الحركة تبنى إلاسالمي، الفكر من منبثقة عالية أخالق ذو متماسك، الفلسطيني شعبنا أن أيضـ

 .العلمانيون  به جاء الذي وألاخالقي والسياس ي إلاداري  الفساد من يتخلص كي الثقة أعطاها وأخيرا وحماها،

 ورموز  قيادات من ومعظمهم ألامريكيين، من املئات بمخاطبة قيامه عن تردد ما املفرطة وانتهازيته الرجل هذا علمانية على وللداللة    

  أشهر بأربعة الفلسطينية التشريعية الانتخابات إجراء قبل ألامريكّية، املتحدة الواليات في الصهيوني اللوبي
ً
 السلطة بمساعدة مطالبا

 ".حماس" مواجهة في الفلسطينية

مه الذي املؤتمر في ذلك جاء    
ّ
 م،2115( سبتمبر) أيلول  من والعشرين الرابع السبت يوم" ألادنى الشرق  لسياسات واشنطن معهد" نظ

 .السلطة باسم كمتحدث" عمرو  نبيل" استضافة خالله وتّم 

 نريد أصدقاؤكم، نحن. تريدونه وما لألمن احتياجاتكم نفهم وأنا، دحالن ومحمد مازن، أبو: نحن: "بالقول  حديثه عمرو  بدأ وقد    

".! وسياسية مالية مساعدة ذلك لتحقيق نريد ،"إلارهابية" والقوى " حماس" مواجهة من نتمكن حتى تساعدونا أن وعليكم مساعدتكم،

 ستواجهون  كيف(: "هيرتزوغ حاييم ألاسبق الصهيونّي  الرئيس حفيد) هيرتزوغ مايك الصهيوني الاحتالل جيش في الجنرال وسأله

  سياستنا: "عمرو  فأجابه ،"ذلك؟ ستفعلون  كيف!.. دعمناكم؟ إذا( حماس)
ً
، الانتخابات كسب هي حاليا

ً
 ليست حماس وحقيقة أوال

 ".!وإجراءاتنا خطواتنا سنستكمل ذلك وبعد نهزمها، أن فيمكن تظنون، كما قوية
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  وال مرشحين، قائمة لكم يوجد ال آلان فحتى جيد، بشكل لالنتخابات مستعدين لستم ولكنكم: "الحضور  أحد فعلق    
ً
 معلن برنامجا

، سهلة فاألمور  لحماس، بالنسبة: "عمرو  نبيل فردّ !".! جيد بشكل لالنتخابات تستعد وهي منظمة، حماس أن حين في وواضح،
ً
 فهم جدا

 إلاطالق، على صعوبة يجد ال هللا مع يتحدث من فإن لذا كفتوى، فيصدرونها املرشحين، قائمة يعطيهم وهو مباشرة، هللا مع يتحدثون 

 .لعمرو  الساخر التعبير على بالضحك القاعة فضجت"!!. الحالة هذه في سهلة ستكون  فاألمور 

، ليس تقوله ما: "الضيوف املشاركين أحد علق هنا،    
ً
 معطيات على بناءً  قراراتها وتتخذ سياسية، حركة هي حماس فحركة دقيقا

، تقوله ما كان وإذا سياسية،
ً
 !".الفتوى؟ يصدر الذي لحماس الديني املرجع باسم تزويدنا أرجو صحيحا

 ألاخير يترك لم لإلعالم وزيًرا عمرو  نبيل ووضع م2113 مايو في الفلسطينية الوزارة عباس محمود تشكيل ومع ألاقص ى انتفاضة في    

 الفلسطيني الشعب انتفاضة على للقضاء ممجوجة محاولة في ألاخرى  تلو التبريرات تسويق في اللفظية مهاراته واستخدم إال مناسبة

 رئيس منصب في لتعيينه إلاسرائيلية والحكومة ألامريكية إلادارة رض ى على يحوز  أن وعس ى لعل املنصب هذا في وضعه من إليها سبقه

ا املرسوم الدور  ظل وفي.!  القادم الوزراء
ً
 السالح جمع في ألامنية ألاجهزة حملة لتبرير مستهجنة إعالمية حملة في عمرو  بدأ مسبقـ

 حماية" شعار ورفع ، املباركة انتفاضته في املتمثلة الشعبية ثورته بإنهاء الفلسطيني الشعب من للطلب منه محاولة في الفلسطيني

ا أكثر بمعنى" .! الذات
ً
 " .!ذاتها إسرائيل حماية" إلى" الذات حماية" تتحول  أن وضوحـ

 

 ألاسطوري الصمود هذا يضيع وأن ، إلاسرائيلي العدو أحد يقاوم ال أن أي ، برأسه فرد كل ينجو أن وواضح صريح بمعنى أي    

 في نخطئ وجعلنا ، إرباكنا زيادة هو عمرو  نبيل إليه يهدف ما كل إن.! إلاسرائيلية والدمار القتل آلة مواجهة في الفلسطيني للشعب

 .!البديهيات في ونخطئ ، ألاولويات ترتيب

 صهيوني عدو أمام باملمارسة سقط قد الذرائعي التجريبي املنطق بأن والانبطاح لالستسالم تـنظر التي تبريراته جملة في وتـناس ى    

 ، والنضال ، بالقتال إال لالحتالل بديل ال وأنه ، املطروح وحده هو له الاستسالم وأن ، التوسعية معتقداته عن التراجع يرفض توسعي

 املديح عبارات يكيل الذي ألاوحد الفضائيات ونجم ، السلطة حال لسان -الانتفاضة قبل -سنوات لسبع كان الرجل هذا.  والجهاد

ا التهم ويلصق ، الفلسطيني للشعب والقتل والدمار الخراب جلب الذي أوسلو التفاق
ً
 في برأيه يدلي أن يحاول  أو يعارض من لكل جزافـ

 .! املشؤوم الاتفاق هذا

 ، القريب ألامس حتى الحظوة صاحب كان أن بعد ،" ألاخيرة الساعة معارض ي" -أشرس من نقل لم إن -وجوه أبرز  من أصبح وفجأة    

 مردًدا ، الوقت ذلك في أسبابها تعرف لم دراماتيكية خطوة في الغربية للضفة احتالل إلاسرائيلي العدو إعادة بعد استقالته قدم فقد

ا كالببغاوات
ً
ا كالمـ

ً
ا -أمريكيـ

ً
 املطلوب الكارثة نحو الفلسطينية السفينة لقيادة مؤهل غير وبالتالي ، ديموقراطي غير عرفات بأن إسرائيليـ

 وإلغاء ، دورها تذويب تم" التي التحرير منظمة مؤسسات إصالح يريد بأنه استقالته ومبرًرا.! يمكن ما بأسرع إليها السفينة تصل أن

 " .!مشروعنا فهم على قدرتـنا لعدم وذلك وتقاليدها شخصيتها وحتى ، عناوينها ومصادرة ، قدراتها

 الفلسطيني الشعب لها تعرض التي إلاخفاقات من ألاوفر القسط إياه محمال الصحف في عرفات ياسر للرئيس رسائل بتوجيه وبدأ    

" الفلسطينيين ثقة نيل على القادرة املؤسسات بناء وهو أسلحتها أحد أهم عن تخلت التي" السلطة ممارسات فيها ومنـتقًدا ، أوسلو منذ

 ، فتح وحركة ، التحرير منظمة مؤسسات دمرت قد" أوسلو سلطة" بأن م2112" أيلول " سبتمبر في رسائله إحدى في واعترف.! 

 .! الغنائم اقتسام وعقلية بروح شعبها مع تعاملت وأنها ، الحركية ومكاتبها ، ولجانها ، وأقاليمها ، ومؤتمراتها
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ا فشال بأن يعترف بأن الفلسطيني الرئيس وطالب    
ً
 الكبير بخطأها الاعتراف السلطة على يجب وأنه السلطة، زمن في حدث قد مروعـ

 بن هللا عبد -من جديدة نسخة أمام أنه البعض ظن لقد حتى عمرو، لنبيل الحقيقي الوجه ظهر حماس حركة فوز  وبعد.! شعبها حق في

 .!إلاسالمية الدعوة بداية في املنافقين زعيم -سلول  بن أبّي 

ا سيتوج كان سلول  بن أبّي  بن هللا عبد    
ً
 والجاه، املنصب هذا لتسلبه الدعوة فجاءت املحمدية، الدعوة قبل والخزرج ألاوس على ملكـ

ا إلاسالم فدخل
ً
 دخولهم يدعون  الذين املنافقين زيف لتكشف املحمدية الدعوة جاءت لقد.! املنافقين زعيم منصب ليتبوأ مكرهـ

 .!ءبري  منهم وإلاسالم إلاسالم،

 :عمرو  نبيل أمثال أوسلو جوقة من" سلول  بن أبّي  بن هللا عبد" من أكثر ليكشف حماس حركة فوز  وجاء    

 ..!!بوطنيين وليسوا.. الوطنية يدعون  فهم    

 ..!!بمقاومين وليسوا.. املقاومة ويدعون     

 ..!!بصادقين وليسوا.. الصدق ويدعون     

 ..!!باطنيون  وهم.. الشفافية ويدعون     

 ..!!ملوثون  وهم.. الطهارة ويدعون     

 الانتخابات، صناديق عبر وطني شعبي بقرار نجمها أفل التي الوطن بقضايا واملتاجرين املفرطين واملفسدين الفساد زمرة نفس إنها    

 .بثرائهم الوطن فيها قايضوا التي الشخصية ومصالحها امتيازاتها حماس حركة سلبتها والتي

ا فزادهم فاخشوهم لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال الذين: تعالى قال    
ً
 هللا صدق الوكيل ونعم هللا حسبنا وقالوا إيمانـ

 .العظيم

 م٦/٥/٦٠٠٦ السبت --  لندن -- الحقائق جريدة×

 املليون,, الرزمة الشاملة طريق الوحدةلمرة ل
  

               مسارات                المصري هاني

 تقدم أن على أقصى، كحد أسابيع خمسة خالل أعمالها تنهي أن مفترض لجان تشكيل إلى العامين األمناء اجتماع انفض

 بشكل) الوطني المجلس فوضه أن بعد العليا المرجعية بوصفه االنعقاد إلى سيدعى الذي المركزي المجلس إلى توصياتها

 .صالحياته بكل األخير باجتماعه( قانوني غير

  

 فصائل وتقاطعه وازنة، فصائل فيه تشارك لم الذي المركزي المجلس إلى االحتكام يشكل أال: نفسه يطرح الذي السؤال

 بدايتها؟ في الجديدة بالمبادرة يعصف أن يمكن لغًما الشعبية، الجبهة أبرزها عديدة
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 هناك كون غزة، انفصال إنهاء على االتفاق مع بالترافق أواًل  وحسمها المسألة هذه في البحث بمكان األهمية من لذا،

 تلحق أن يريد من وبين األطراف، مختلف لتضم المنظمة مؤسسات بناء إعادة يريد من بين حولها، جوهرية خالفات

 المؤقت القيادي اإلطار تفعيل يريد من وبين أقلية، أو كمراقبين المركزي المجلس في وتشارك بالمنظمة األخرى الفصائل

 .جديد توحيدي وطني مجلس تشكيل حين إلى( عليه المختلف)

  

 مختلف من المتزايد الشعور ويعكس تأّخره، رغم إيجابي أمر كونه انعقاده، وأهمية االجتماع أمام طوياًل  أتوقف لن

 والقرارات اللجان إليه ستنتهي ما األهم أن بالتأكيد مكتفًيا الجميع، تهدد التي المخاطر تزايد جراء الوحدة بأهمية األطراف

 انتهى وما القرارات، التخاذ قيادًيا اجتماًعا وليس خطابي مهرجان إلى تحوله لجهة جرى ما أن خصوًصا ستتخذ، التي

 .أسابيع خمسة االنتظار بمقدوره االجتماع على النهائي الحكم ولكن كبيرة، أمل خيبة سبب لجان؛ تشكيل من إليه

  

 في مسارات مركز ومن مني كامل انخراط من مستمدة متراكمة خبرة إلى مستنًدا االنقسام إلنهاء طريق خارطة سأقدم

 عشرات وكتابة والحوارات واللقاءات الورش عشرات عقد خالل من الوحدة، واستعادة االنقسام إلنهاء طريق عن البحث

 وال الخيارات، من خيار مجرد وليست وطنية ضرورة الوحدة باعتبار ملموسة واقتراحات توصيات قدمت التي األوراق

 ضاغطة تكتيكية كورقة واستخدامها ،"السالم عملية"سمي وما المفاوضات استئناف لتحقيق الوقت وكسب للتهديد تكتيًكا

 .السياسي التداول من ترامب رؤية وسحب الضم مخطط لوقف

  

 بالتزامن يطبق والذي انتقائًيا، كان االتفاقيات مع التعامل ألن عملًيا يعتمد لم الذي الواحدة الرزمة حل اعتماد أن أزعم

 ويجعل والمصالح، المبادئ توازن مبدأ على يقوم ألنه صعوبته، على للوحدة وأقصره طريق أفضل هو والتوازي،

 .تنتصر الفلسطينية القضية يجعل واألهم منتصًرا، يخرج الجميع

  

 بفشل تنذر حوله الخالفات أن بذريعة الوحدة، قفل مفتاح أنه رغم السياسي البرنامج على االتفاق تأجيل جّربنا فقد

 والحاجة الواقع بينما أواًل، القائمة الحكومة تمكين أو وطنية، وحدة حكومة أو وفاق حكومة وتشكيل الوحدة مبادرات

 التعامل وكيفية لتحقيقها، والنضال العمل وأشكال وطريق األهداف يحدد واضح برنامج بلورة دون من أنه أثبتت والخبرة

 .النجاح يمكن ال أواًل، والدولية واإلقليمية العربية والمحاور والعوامل المتغيرات مع

  

 وفي االحتالل تحت االنتخابات ألن وفشل، األغلبية، موقف وحسم االنقسام إلنهاء وكمدخل أواًل  االنتخابات إجراء وجربنا

 فالوحدة. نتائجها وتحترم ونزيهة حرة تكون أن يمكن ال والقضائية، واألمنية المدنية المؤسسات يشمل الذي االنقسام ظل

 تقوية إلى ستؤدي كانت إذا مكرًها، إال إجرائها على الموافقة يعطي لن الذي االحتالل، على االنتخابات لفرض ضرورية

 .االنقسام ستكرس كانت إذا بها وسيرحب مواجهته، في الفلسطينيين

  

 طرف كل ورهان االنقسام إدارة نجرب نزال وال وجربنا وفشل، وطني، مجلس لعقد تحضيرية لجنة تشكيل جربنا كما

 ما على الواقع األمر يبق لم حيث وفشل، الوحدة، إلنجاز لشروطه اآلخر الطرف قبول أو انهيار على االنقسام طرفي من

 .بالتصفية الوطنية القضية تهدد باتت التي المخاطر وتتزايد باستمرار، يتدهور بل عليه، هو
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 :يأتي ما همعالم أبرز من الذي الشاملة الرزمة حل اعتماد من الوحدة أردنا إذا مفر ال

  

 الحوار في الحقيقي بإشراكه يكون وهذا فقط، الفصائل إلى وليس عليه، أساًسا والرهان الشعب، إلى العودة: أواًل 

 .ممكًنا ذلك كان وكلما حيثما المستويات كل على االنتخابات في إليه واالحتكام والمؤسسات، واالجتماعات

  

 أوسلو اتفاق إليه انتهى ما إزاء السياسة تحدد ونضالية، سياسية إستراتيجية عنها تنبثق شاملة رؤية على االتفاق: ثانًيا

 الوطني، البرنامج لخدمة أداة لتصبح السلطة وتغيير بإسرائيل، االعتراف تعليق أو سحب يتم بحيث واالنقسام، والسلطة

 فصيل أو فرد ألي والهيمنة التفرد وتنهي الكاملة الشراكة تحقق فوًرا وطنية وحدة حكومة تشكيل من ذلك يقتضيه وما

 الضفة في للسلطة والقضائية واألمنية المدنية المؤسسات بتوحيد وتقوم غزة، وقطاع الغربية الضفة في السلطة على

 تحديد بعد الموظفين ودمج والقطاع، بالضفة الشرطة جهاز وتفعيل بتوحيد البدء ويمكن. الحزبية عن بعيًدا والقطاع

 بناء فيها ويندرج معها يترافق التي الوطني، التحرر مرحلة مع المتناسبة الوطنية والمصالح واالحتياجات األولويات

 دون من وفعال رشيق وظيفي هيكل وإيجاد المجحفة، االلتزامات من محررة تصبح أن يجب التي السلطة في ديمقراطي

 .الكريم وعيشهم حقوقهم للموظفين تحفظ بدائل وإيجاد أحد، رزق قطع

  

 إلجراء والتحضير والحريات، والحقوق القانون سيادة وتوفير االنقسام، آثار معالجة الوحدة حكومة عاتق على يقع كما

 مصيره، تقرير في الفلسطيني الشعب من جزء لحق وممارسة االحتالل ضد الصراع أدوات إحدى باعتبارها االنتخابات

 وللبناء إسرائيل، لعزل الدولية الشرعية وقرارات الدولي والقانون الوطنية الحقوق إلى الوطني البرنامج يستند أن على

 المثمرة، والمقاومة البشري والتواجد الصمود مقومات توفير على االتفاق وعلى الصفر، من البدء وليس تحقق، ما على

 الواحدة للقيادة تخضع وطنية مرجعية اعتماد أو واحد وطني جيش في غزة قطاع في العسكرية األجنحة وتوحيد

 .عليها المتفق واإلستراتيجية

  

 والشتات، والشباب المرأة عن لممثلين واسعة بمشاركة جديد، توحيدي وطني مجلس لعقد تحضيرية لجنة تشكيل: ثالًثا

 كل اتواحتياج بأولويات االعتراف مع والشعب، واألرض القضية لوحدة المجّسد الجامع الوطني المشروع أساس على

 والتعويض، العودة وحق الوطني، واالستقالل الدولة وتجسيد االحتالل، إلنهاء النضال بين ما يجمع أساس على تجمع،

 تقام أن شرط( الواحدة الدولة) الديمقراطي الحل إنجاز طريق على كخطوة الداخل، في لشعبنا والقومية الفردية والمساواة

 .اإلحاللي االستيطاني االستعماري المشروع أنقاض على

  

 قطاعات بمشاركة عليها يتفق موضوعية ومعايير أسس على العامين األمناء اجتماع صيغة توسيع استمرار: رابًعا

 بحيث المنظمة، بمرجعية يخل ال بما عام، على تزيد ال مؤقتة لفترة تستمر بحيث وازنة، وطنية وشخصيات وتجمعات

 الوطني، التوافق يجسد ألنه ضرورًيا ذلك باعتبار عليها، للمصادقة التنفيذية واللجنة المركزي للمجلس توصياتها ترفع

 يجب التي الشاملة الرزمة حل تنفيذ وعلى ذلك، أمكن حيثما الوطني للمجلس انتخابات إلجراء التحضير أجل من وذلك

 الذي الوقت نفس في المنظمة، في اإلسالمي والجهاد حماس حركتي انخراط يضمن بما والتزامن، بالتوازي تطبق أن
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 الطيف ألوان لكل حقيقية سياسية مشاركة أساس على غزة قطاع على االنفرادية سيطرتها عن" حماس" فيه تتخلى

 .واالجتماعي السياسي

  

 على العمل يقتضي ما نجاحها؛ احتماالت عن تزد، لم إن تقل، ال الجديدة المحاولة فشل احتماالت أن على يدل سبق ما

 المخولة غير اللجان خالل من وليس مستوى، أعلى على الحوار طاولة على األمر هذا طرح خالل من ذلك استدراك

 .عليها يتفق صيغة أي أو آنًفا المذكورة بالصيغة واألخذ فقط،

  

 :في وتتمثل الوحدة، استعادة دون تحول كبرى عقبات هناك تزال ال

  

 التخلي يمكن ال ووظائف ومكاسب وسلطة نفوًذا حققت التي االنقسام مصالح جماعات وتأثير بالشراكة، اإليمان عدم: أواًل 

 القضية، على الحريصة والقوى العناصر من متراكم سياسي ضغط مع الحوار يترافق أن يقتضي ما بسهولة، عنها

 .الوحدة بأهمية والمؤمنة

  

 الديمقراطي المرشح فوز واحتماالت طرف، من المحاور سياسة وعلى والدولية، اإلقليمية المتغيرات على الرهان: ثانًيا

 بواشنطن، التحرير منظمة مكتب فتح إعادة من ذلك يحدثه أن يمكن وما األميركية، الرئاسية االنتخابات في بايدن جو

 الطرف من السياسية العملية واستئناف الصراع إلدارة والمساعي للسلطة، األميركية والمساعدات العالقات وعودة

 الفلسطيني العامل لجعل الفرص وإضاعة الفشل سوى أصحابها يحصد لم اآلخرين على الرهان سياسة أن مع الثاني،

 التهديدات تتكاثر عندما والخسائر األضرار وتقليل تتوفر، عندما الفرص من االستفادة على وقادًرا وفاعاًل  موحًدا

 .والمخاطر

  

 المشاركة، في حصته بأخذ هدفه منها الكثير وحصر الجديدة، والحراكات األخرى ىوالقو األفراد وتشرذم ضعف: ثالًثا

 .المطلوب واإلصالح والتجديد التغيير إحداث ومستلزمات الوطني المشروع راية برفع ربطها دون من ذلك أهمية على

  

 إلى سيعود فاز وإذا مؤكدة، غير بالفوز فرصه أن كما جذرًيا، ليس االختالف ولكن ترامب، عن يختلف بايدن أن صحيح

 ولن إسرائيل، وسيدعم فيه، نحن ما إلى أوصلتنا والتي السابقة األميركية اإلدارات اعتمدتها التي الصراع إدارة سياسة

 اليمين هو آخر إشعار حتى إسرائيل على يسيطر الذي بأن محكوًما سيكون ولكنه اإلسرائيلي، المتطرف اليمين يدعم

 عليها وسارت تأسيسها، منذ الصهيونية الحركة عليها سارت التي السياسة في للمضي جهوًدا يوفر لن الذي المتطرف

 به معترف لليهود قومي وطن إقامة طريق على والتدرج الزاحف والضم القضم على تقوم التي اإلسرائيلية الحكومات

 .األصليين البالد أصحاب حساب على فلسطين أرض كل على

 

 واحد قطب وسيادة العربي والتضامن القطبين نظام انهيار بعد ما عالم في لمحور االنحياز سياسة أن ذلك إلى ويضاف

 والقانون، العامة والمصلحة والعدالة واألخالق القيم حساب على الخاصة والمنفعة المصلحة وسيادة العولمة وصعود
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 ومتفوقة عادلة كونها جامعة قضية هي التي الفلسطينية للقضية مقتاًل  تمثل عربي مشروع وغياب وتركيا، إيران وصعود

 دون من وعماًل  قواًل  للقضية دعمهم مدى إلى استناًدا العالم، امتداد على األطراف كل مع عالقتها تقيم أن وعليها أخالقًيا،

 .إليه األطراف مختلف جذب يجب الذي المحور فهي لمحور، انحياز
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 لعنة املواردمرض 

 

 املوارد لعنة بمرض الاقتصاد في عليه يصطلح بما أصيبت املجتمعات بعض

 اقتصادي مختص - عليان محمد ️✒

 . والجوع الاحتياجات من ألادنى بالحد ولو تغني وال تسمن ال والتي املساعدات لعنة بمرض أصيب الفلسطيني املجتمع

 . منها إلاسرائيلية خصوصا الغير لسلع مستهلك ملجتمع بغالبه املجتمع تحول 

 : التالي النحو على تعمل الفلسطيني الاقتصاد في املساعدات قناة

 بعض لسد تستخدم السلع هذه أموال والحكومي، العائلي للقطاع هبات أو منح أو رواتب شكل على تصرف الخارج من مساعدات

 . املحتل الكيان من مستوردة غالبها في السلع وهذه ،(سلع) الاحتياجات

 ال الصادرات أن بمعنى الزمن، مرور مع يزداد العجز وهذا هذا يومنا وحتى 94 عام منذ مزمن عجز من التجاري  امليزان يعاني وحيث

 . دوالر مليار 4.212 حوالي العجز وبلغ %09 حوالي التغطية نسبة بلغت العام خالل فمثال الواردات من بسيط جزء سوى  تغطي

 جوع، من تسمن وال تغني ال التي املساعدات على ومعتمد استهالكي مجتمع الفلسطيني املجتمع ليبقى التخطيط تم النحو هذا وعلى

 . الفلسطيني الاقتصاد في تجذر املساعدات لعنة مرض وبالتالي

 الاقتصاد امللحق وهو الاقتصادي باريس برتوكول  وقع من هذا يومنا حتى 94 عام من املتعاقبة الحكومات فشل مسؤولية وهذه

 .أوسلو التفاقية

 أن حيث. القطاع على سيطرتها بعد خصوصا سبقها ملن املنوال ذات على العمل باستمرارها املسؤولية من جزء تتحمل س#ما/ح حركة

 . أخر مكان أي من أعمق لغزة التجاري  العجز مشكلة

 حاليا الوضع هو كما الكارثة ستظهر حدث أي ومع ألانية احتياجاته بعض سد سوى  الفلسطيني املجتمع تفيد لن الخارجية املساعدات

 والاعتماد املستطاع للقدر العجز هذا تخفيض نحو والاتجاه به املعمول  الفكر بتغيير البدء من بد وال. غزة وقطاع الغربية بالضفة

 . الكوارث هذه تعديل على القادرة املختصة املؤسسات وبناء الذات، على

 

 والواضح أخرى، مأساة وهذه الاستهالكية للقروض أغلبه املمنوح الائتمان أن الفلسطيني الاقتصاد أصابت التي ألاخرى  الكوارث من

 .كورونا_جائحة# الحالية ألازمة أوضحت كما التجارية للبنوك حارس كونها من أكثر وليس النقد سلطة دور  غياب

 املساعدات_لعنة#

 الحكومات_لعنة#
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 خطابة!مسافات مملوءة بال ,ناء العامين للفصائل الفلسطينيةألامجتماع ا

             20عربي                 عرابي ساري 

 الذي الواقع إلى أفض ى الذي باملسار يتمسك أي للسالم، دوليّ  مؤتمر لعقد ويدعو العربية، باملبادرة يتمسك خطاب بين املسافة

 وتفعيل أوسلو، اتفاقية مع للقطيعة يدعو خطاب وبين ملجابهته، انعقد الفلسطينية للفصائل العاّمين ألامناء اجتماع بأن يفترض

ة املقاومة أشكال
ّ
ه بيد وواقعّيا، نظرّيا بعيدة، مسافة هي العسكرية، ومنها كاف

ّ
 وألازمة مكشوف، الفلسطينيين وظهر مرتبك، والحال أن

ص أن يفترض مستحكمة،
ّ
 .املسافة تلك من املجتمعين توصيات تقل

  

 ألاشكال ممارسة في الفلسطينيين حّق  على التأكيد إطار في للمرحلة، ألانسب الخيار هي الشعبية املقاومة أّن  املجتمعون  قّرر 

ة، النضالّية
ّ
 الانقسام، إلنهاء رؤية لتقديم أخرى  لجنة وتشكيل الشاملة، الشعبّية املقاومة هذه لقيادة موحدة وطنية لجنة وتشكيل كاف

 .العاّمين ألامناء جميع بحضور  التحرير ملنظمة املركزي  املجلس ليناقشها أسابيع، خمسة خالل

  

  محدودة، شعبّية مقاومة إطالق على إشارات ظهور  دون  طويل وقت مّر  قد كان وإذا
ً
 غير الوقت فإّن  شاملة، تكون  أن عن فضال

 ال التي الفصائل أمناء بحضور  املركزي  املجلس جلسة خالل ومن اللجنة، توصيات ضوء على الانقسام، إنهاء جّدية الكتشاف بعيد

 .التحرير منظمة تضّمها

  

 من أسوأ ذاته حّد  في وهذا املتحدة، للواليات أي النزيه، غير للوسيط املسؤولية يحّمل وإنما املسار، بخطأ يقّر  ال ألاول، الخطاب

. الحاكمة والطبقة املستفيدة النخبة ومصالح صعبا، منه الخروج يجعل بما فيه املعّقد كالتوّرط أخرى، ألسباب املسار على إلاصرار

 .مستبعد عنه التحّول  أّن  لترجيح أخرى  أسبابا تضيف املسار، بسالمة فالقناعة

  

ص العسكرية، صدارتها وفي املقاومة خطاب أي الثاني، الخطاب صاحب
ّ
. ألاول  الخطاب لصاحب محتاج أوسلو، من والتخل

ص
ّ
 له التخطيط في الجميع يشترك واحد، وطنيّ  موقف دون  تبعاته، تحّمل وال ذلك، يمكن وال أّوال، صّناعه قرار هو أوسلو من فالتخل

 يحتاج إطالقها مجرد أّن  إال وطنّي، تراّص  إلى إسنادها إزاءها املمكن فأقّل  عربّيا، مكشوف الفلسطيني والظهر املقاومة وأّما. أثمانه ودفع

 تتبعها أن ينبغي التي ألاولى، الخطوة وهذه. توّجهاتهم في ثم أوسلو، صّناع قناعات في حقيقّي  تغّير بوجود الناس إدراك أهّمها مقّدمات،

 إلى وأفضت الفلسطيني، الانقسام بعد وتعّززت ألاقص ى، انتفاضة نهاية منذ انُتهجت التي املتعددة السياسات وتغيير التعبئة من أخرى 

 .التاريخي واجبها مع يتناقض ما في وإغراقها الجماهير، حركة كبح

  

 املكشوفة املغالطة. موسمية تكون  ال السياسية الخيارات ألّن  املسار، عن التراجع التسوية مشروع لقيادة يجوز  ال إنه يقول  من ثّمة

ظهر هنا،
ُ
 وأخذت املاض ي، القرن  سبعينيات مطلع منذ له والتمهيد نظرّيا بدأ بالتسوية فالتمسك ومآالته، املسار بكارثية الاعتبار عدم ت

 ال الطويلة، العقود هذه بعد املسار، في النظر فإعادة تقريبا، عاما ثالثين منذ أي أوسلو، اتفاقية توقيع مع الواقع في تتبّين مصاديقه

 .باملوسمية يوصف أن يمكن

  

 املوضوعية الشروط في تنظر لم بدورها هي خطابية، دعوة العسكرية، طليعتها في شاملة، مقاومة إلطالق الدعوة تبدو املقابل في

 في الفلسطينيين صمود تعزيز متطلبات امتالك على والقدرة املعقولة، والاستمرارية الفاعلة، الانطالقة لها تضمن كهذه، مقاومة إلنجاح



 

 01       مـــــــــــــقــــــــاالت
 

 صمود تعزيز عن املنصرم، العقد خالل( والسلطة الفصائل) وعجزها املستعصية، الفصائل أزمات مع النوع؛ هذا من مواجهة ظّل 

 .مض ى وقت أي من أكثر منكشف اليوم الفلسطينيين ظهر وأّن  سيما ال الفلسطينيين،

  

 يراعي بما املسافات، لتقليص املجتمعين مقّررات تأتي مشكالته، على منهما كّل  ينطوي  اللذين املوقفين، بين الفاصلة املسافة في

بها، في خياراته، وأزمة وترّدده، السلطة، طرف ألاّول، الطرف مخاوف
ّ
 املواجهة، من والخشية نفسه، املسار على إلارادة استمرار من مرك

 ممكنات ضعف ويراعي الاحتالل، إكراهات داخل السلطة قعوا وتعقيد للنخبة، الضيقة املكاسب خسارة من بالضرورة تتضّمنه بما

 .تحديدا الغربّية الضّفة ساحة في( املقاومة أي) الثاني الطرف

  

 تعديل وفي الخطابين، أصحاب بين التقريب في بطيء تقدم إلى تقود قد أحوالها أحسن في لكنها بمجّردها، شيئا تفعل ال املقّررات

ه إال املأمول، أقص ى يكن لم وإن وهذا. أوسلو صّناع مسارات
ّ
 قيادة وحذر الذاتية، املمكنات وضعف الظهر، انكشاف مع سّيئا ليس أن

 .الدقيقة والحسابات الحصار من قيود داخل غزة في املقاومة وانحشار أزماتها، وتفاقم وارتباكها، وترددها السلطة

  

شترط
ُ
 الانقسام، إلنهاء رؤية وضع بها املنوط اللجنة توصيات نتائج انتظار من بد ال كان وإذا خطابية، ال عملية بدايات حينئذ ت

 شاملة، مقاومة في للبدء منها الانطالق يمكن التي العملية، الخطوات فإّن  القرارات، هذه تنفيذ ثم بشأنها، املركزي  املجلس وقرار

 .إلاعالمي الخطاب سياق في إال مفقودة، تزال ما التي الخطوات تلك هي كثيرة، الوطنية املصالحة نحو والتمهيد

  

ح ألامريكية الانتخابات اقتراب  سياس يّ  فراغ ألاثناء وفي الانتظار، هي حينئذ السلطة قيادة استراتيجية ألّن  مفقودة، ستبقى أنها ُيَرّجِ

 علّو  من خير الخطاب، ودفء فاالجتماع، حال، أّي  وعلى. والخطابة والاجتماعات الحوارات املّرة هذه هو ما، بش يء تعبئته من بد ال

 .كهذا خطير ظرف في الخصومة صوت

 تم بحمد هللا
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