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  :قادة الفصائل الفلسطينية يف لبنان يف حوار مع موقع مؤسسة الدراسات
  التحول إىل انتفاضة بحاجة إىل شروط 
  وفلسطينيو لبنان حمرومون من احلقوق

  أنيس حمسن :إعداد

األيام، تأتي يف ظل وضع ذاتي فلسطيني غاية يف  الهبّة الشعبية التي تعيشها فلسطين هذه

سياسياً، تسوية أوسلو انهارت وما من مصلحة يف مواصلة السير بها، وهي التي مل تفضِ . السوء

أصالً سوى إىل استيالء إسرائيل على مزيد من األراضي يف الضفة الغربية، وإىل تهويد القدس، وإىل 

حروب دموية شُنت عليه، وإىل مزيد من تهميش الشتات  إحكام احلصار على قطاع غزة بعد أربع

اخمليمات تُدمّر يف سورية ويلجأ ساكنوها، الذين يفترض : الفلسطيني الذي بات شتاتاً يف الشتات

أمّا اخمليمات يف لبنان التي يزداد . أن يعودوا إىل وطنهم، إىل البحث عن أوطان أُخرى يف أوروبا

ياً واجتماعياً، فيلجأ شبابها إىل الهجرة أيضاً بحثاً عن أمل بات الضغط عليها، أمنياً واقتصاد

  .مفقوداً يف هذا البلد

الربيع "وما يزيد يف طين املأزق الفلسطيني بلّة، أن احلاضنة العربية تأكلت فعالً، وأنتج 

  .ثماراً مرّة، وبات يف كل دولة من دوله نكبة تطغى على النكبة األم؛ أي نكبة فلسطين" العربي

على " حماس"و" فتح"وذاتياً، ال يزال الفلسطينيون منقسمين بعضهم على بعض بين فريقي 

ويتداخل مع هذا االنقسام تدخل . الرغم من كل اخلطر الوجودي على فلسطين وقضيتها وشعبها

  .عربي ودويل يفاقم األزمة املمنوعة من االنفراج

الفلسطيني حتى العودة، فباتت مهمشة  أمّا منظمة التحرير، املفترض أنها الكيان السياسي

وأشبه بهيئة إغاثة من دون أن تملك ما يكفي من أدوات للقيام بمهمة هي مل تُخلق لها أساساً، 

كون مهمتها قيادة الشعب الفلسطيني سياسياً ونضالياً حتى حتقيق العودة التي انطلقت الثورة 

  .الفلسطينية يف البداية لتحقيقها

                                                            
  سكرتير حترير جملة الدراسات الفلسطينية.  
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تي أطلقت الثورة الفلسطينية املعاصرة، أضحت ورقة تفاوضية ضعيفة وقضية الشتات، ال

بعدما تم تهميش الالجئين وانتزاع حقهم يف املشاركة يف القرار الوطني، بل ها هي خميماتهم، 

  .رموز حقهم يف العودة، ينهار الواحد تلو اآلخر

ائل يف لبنان ملعرفة املوقع اإللكتروين ملؤسسة الدراسات الفلسطينية توجه إىل قيادة الفص

 انتفاضة وتوقعاتهم بشأن إمكان اندالع فلسطين، يف حالياً وجهة نظرهم وتقويمهم ملا يجري

الذي أصبح متجذراً وال ينتهي على الرغم من اخلطر  ثالثة، وموقفهم من االنقسام فلسطينية

الصعب  والقانوين االقتصادي الوجودي على فلسطين، قضية وشعباً، ورؤيتهم بشأن كل من الوضع

 يف الفلسطيني الوجود هذا الوجود، فضًال عن مستقبل لبنان ومستقبل يف الفلسطينيين لالجئين

  فماذا يقول قادة الفصائل الفلسطينية يف لبنان؟. سورية يف ظل احلرب األهلية الدامية هناك

 

  ال خيار سوى املقاومة: علي بركة

يف لبنان، علي بركة، " حماس"يف سياق تقويم ممثل حركة 

ن ألة يجب أول مسأ"ملا يجري حالياً يف فلسطين، يرى أن 

 ؛زال يف مرحلة حترر وطنيال ين الشعب الفلسطيني هي أنثبتها 

 ،شعب حتت االحتالل فإنناوجود سلطة وحكومة من رغم وعلى ال .نحن مل نحصل على االستقاللو

كل هذه  ،ىل مشروع جون كيريإفر يواي روواي بالنتيشن  أووسلو أسواء ، واتفاقات التسوية

ومل تقم الدولة ، 1999يف سنة  وسلو انتهى عمليًاأ .الفلسطينيين حقوقهم املشاريع مل تعطِ

ن أال يمكن و ،مام الشعب الفلسطيني خيار واحد هو خيار املقاومةأ :قولأنا ألذلك  ،الفلسطينية

االجتياح يف  دثح، حين 1978 سنة لبناينالنوب اجلولدينا جتربة  ،تحرر فلسطين باملفاوضاتت

نما وإ ،سرئيل ومل تنفذهإ همل تلتزمو 425 رقم منوصدر قرار جملس األمارس من تلك السنة، /ذارآ

من معظم  2000 يف سنةاب حجبرت االحتالل الصهيوين على االنسأاملقاومة اللبنانية هي التي 

ننتظر قرارات  الّأعلينا  الذ احلكومة اإلسرائيلية؛ك رئاسة ابرإيهود راضي لبنان عندما توىل أ

زال ال يالشعب الفلسطيني  
 حترر وطنييف مرحلة 



3 
 

 ،متهأوعلى  هن يعتمد على نفسأالشعب الفلسطيني  منطلوب امل ، بلر فلسطينيمن لتحرجملس األ

  ."يواصل طريق االنتفاضة واملقاومة الستعادة احلقوق واملقدساتوأن 

  

  أفادت إسرائيلمشاريع التسوية 

استفاد من مشروع التسوية ليكرس وقائع على هو الذي العدو الصهيوين " :ويضيف بركة

الء يتهويد مدينة القدس واالستالعمل على و ،االستيطان يف القدس والضفة الغربيةها ومن ،رضاأل

وليس  -هناك قرار حكومي صهيوين ف ،ن الوضع خطر يف القدساآل .املباركقصى على املسجد األ

على الشعب ال هذا عدوان  .قصىسجد األاملتقسيم ب -يونيين فراد صهأو أقرار جماعات صهيونية 

قصى ليس للشعب الفلسطيني ن املسجد األأل ،على كل املسلمين يف العاملوحده، بل الفلسطيني 

عربي  ،فلسطيني وغير فلسطيني ،نسان مسلمإلكل  ، هووىلقبلة املسلمين األهذا املسجد هو ف .فقط

الذي قررته ين امشروع التقسيم الزم .قضية القدسبقصى وسجد األاملمعني بوغير عربي، فالكل 

ي فلسطيني مسلم من الدخول أ يمنعانوجيش االحتالل والشرطة  ذه،تنفي أبداحلكومة اإلسرائيلية 

 يومياً  ساعات 4، أي طوال هرظقبل ال 11 ةحتى الساع صباحاً 7 ةمن الساع قصىسجد األاملاىل 

مة يف واأل تم،ين االتقسيم الزم. هسجد ويقيموا شعائرهم الدينية فيامليستبيحوا لتخصص لليهود 

جانب من للمسجد األقصى اقتحامات  نشهد يومياً وبتنا ،وضاعها الداخليةأبشغولة غفلة وم

 يأتون يومياً  يونيين، إذراء والنواب ورجال الدين اليهود واملستوطنين الصهاجليش والشرطة والوز

من دخوله بين منع املسلم يُ بينما ،سجداملللصالة يف 

 ،ا التقسيم املكاينمّأ .هرظقبل ال 11والساعة  7 ةالساع

سجد املعداد قواعد الهيكل املزعوم يف حميط إب اوأفهم بد

  ." االقصى

هبة قد تتطور الن وأ ،يجري يف فلسطين هو بدايةيف لبنان، أن ما " حماس"ويرى ممثل حركة 

سرعان ما فحالة االنقسام  ا استمرتذإ لكن طبعاً ،حتملن الوضع مل يعد يُ أل" ثة،ىل انتفاضة ثالإ

لسلطة وإذا مل توقف ا ،'فتح'مل تشترك فيها  كذلك لن تنجح االنتفاضة إذا .هذه االنتفاضة ستنكفئ

سطيني لاملوقف الف من توحيدبد  ال
 تستمر هذه االنتفاضة كي
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 دث يفح أن تسير األمور على مثال ما طلوبامل ذا،ل .الضفة الغربية يف منيالتنسيق األ الفلسطينية

 ودخل 2000 أغسطس/آبانية يف ثديفيد ال بماعندما عاد الرئيس عرفات من ك، 2000 سنة

التي الشرطة الفلسطينية حتركت و ،اجلماهير الفلسطينية بعد شهر، حينها هبّتقصى إىل األشارون 

. ن وعن رجال املقاومةيالسلطة عن املعتقلين السياسي وأفرجت ،النار على جيش االحتالل أطلقت

  ."تستمر هذه االنتفاضة كيسطيني لاملوقف الف من توحيدبد  الكذلك 

  معنيون باملصاحلة

ضرورة إنهاء حالة االنقسام، يؤكد وبشأن 

املصاحلة بمعنية ' حماس'حركة " بركة أن

عنا اتفاق نحن وقّ ف بهذا الشأن،' حماس'ـ وهناك قرار ل. وحريصة على إتمامهاالفلسطينية 

، 2012 يف سنة خر يف الدوحةآ اًم وقعنا اتفاق، ث2011مايو /يارأاملصاحلة يف القاهرة يف 

 اليد: لكن كما يقول املثل ،2014 أبريل/سانييف ن ئيف خميم الشاطثالثاً  اًوقعنا اتفاق وبالتايل

حكومة فلسطينية  أليفتخلينا عن تمن خالل نحن قدمنا تنازالت  ،واحدة ال تستطيع التصفيقال

كبر ويف كل البرملانات العاملية احلزب األ .ول يف اجمللس التشريعيهي احلزب األ 'حماس' نأمع 

حتى  .ةاحلكوم ؤلفن يأو ، أبو مازن احلكومةأيختر الرئيس فل وقلنانحن تنازلنا ..س احلكومةئير

صبحت لفريق فلسطيني أسف احلكومة لكن لأل ،موراأل سيرمل نشارك يف هذه احلكومة كي ت إننا

سماعيل إخ من حكومة األ اًجزء اوتخلت عن املوظفين الذين كانو' فتح'موظفي ، وتبنت خرآضد 

  ."اجلميع شملن تأ من بد صاحلة الامل تمدما تعن .هنية يف غزة

عون وحكومة  حكومتان؛ حكومة لديه كان"إذ  ،لبنان ويضرب بركة مثاالً لذلك ما حدث يف

احلكومة التي كانت يف بيروت  لغِصبح هناك حكومة واحدة مل تأصاحلة واملعندما جرت و .احلص

هذه مشكلة . اجلميع بقي، ]التي كان يرئسها عون[ية كومة العسكراحل ن يفوظفيوظائف املالغربية 

بو أالرئيس توجيه عدم  يق املصاحلة هوالتي تع] يف فلسطين[خرى واملشكلة األُ ،ما زالت عالقة

 2005 سنةيف  هتم االتفاق علي الذي ملنظمة التحرير املوقت طار القيادياإل إىل عقدمازن دعوة 

املصاحلة بمعنية ' حماس'  حركة
  وحريصة على إتمامهاالفلسطينية 
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عادة بناء منظمة طار إلن يجتمع هذا اإلمن أوقلنا ال بد  ،2011 جمدداً يف سنةم ث ،يف القاهرة

منظمة التحرير يف واجلهاد ' حماس'كل من شارك يسسس ديمقراطية وطنية بحيث أالتحرير على 

  ."الفلسطينية

اجمللس  الرافض لعقدموقف اجلبهة الشعبية ، و"فتح"كبير من  قسمموقف  وعن رأي بركة يف

نحن رفضنا : "، قالوطنياللس اجملم ث املوقت، طار القيادياإل دعوةصرار على واإل مؤخراً،الوطني 

يف  ةخووتواصلنا مع األ سبتمبر،/أيلول 15و 14عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني القديم يف 

وعقدنا  ،وفصائل التحالف' فتح'العديد من قيادات مع و ،اجلبهة الشعبية واجلبهة الديمقراطية

بو أخ موسى األ] 'حماس'عضو املكتب السياسي حلركة [ىل لبنان إوحضر ، يروتاجتماعات يف ب

ن نستفيد أفرصة يمكن ه رحبنا به ونعتبر تقررجيل الذي أالت وطبعاً ،مشاورات ىجرأمرزوق و

   ."منها

كانت مبادرة ' حماس'حركة : "وتابع بركة

ن الرئيس بأ علماًعندما بدأت األحداث يف األقصى، 

رئيس ، وقد اتصل 'حماس'قاطع كان يبو مازن أ

خالد مشعل بالرئيس  خاأل لحركةاملكتب السياسي ل

مواجهة يف فلسطينية  اجيياسترات لوضعلقاء عاجل لقادة الفصائل عقد بو مازن وطلب منه أ

وذهب  ،ن الرئيس عباس مل يستجبحتى اآل ، لكنشعب الفلسطينيوملعاجلة قضايا ال ،تهويد القدس

طلق يف سمعنا عن قنبلة سياسية ستُ لقد .مم املتحدة ومل يتشاور مع الفصائل الفلسطينيةىل األإ

نهاء السلطة والعودة إمني ووقف التنسيق األب فيما يتعلقمهمة  توسمعنا عن خطوا ،مم املتحدةاأل

 يجابيةإنواح  هفيف - مم املتحدة و مازن يف األأبخطاب الرئيس ب رحبنانحن  .ىل منظمة التحريرإ

هذه خطوة . ي مل تلتزمها حكومة العدوتال ةوقف التزام االتفاقيات املوقعتهديده ب وخصوصاً -

مام ما يجري من أ خصوصاًو ،منيونريد وقف التنسيق األ ،رضيجابية نريد تطبيقها على األإ

ىل إو ،'فتح'ىل قيادة حركة إيدها ممدودة ' حماس'ن حركة إ .نيجرائم بحق الشعب الفلسطي

مم املتحدة ىل األإذهب  الرئيس عباس
 ومل يتشاور مع الفصائل الفلسطينية
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كما يجتمع  ،ن جنتمع على طاولة واحدةأجل أعباس من حممود ىل الرئيس إو ،الفصائل كافة

  ."كل القضايا يف ن نبحثأو ،ن اليومواللبناني

القيادي باستقبال اجتماع لإلطار بري  هنبيجملس النواب اللبناين رئيس  وبشأن مبادرة

 املوقت طار القياديبري عرض استضافة اإل هالرئيس نبي"املوقت يف لبنان، يوضح بركة أن 

مل تستضيفكم  اذإوقال بصراحة  ،اتفاق املصاحلة التي وقّعتملنظمة التحرير وكل الفصائل 

ن أ على استعداد هنأ يضاًأوقال  .فبيروت ترحب بكم ى،خرأُي دولة عربية أ وأان عمّ  وأالقاهرة 

 ،بري هونحن رحبنا بهذه املبادرة الطيبة من دولة الرئيس نبي ،يف جملس النوابيستضيفنا 

 عليها،شكره نننا نرحب بهذه املبادرة وأب قف احلركة رسمياً وم هغخ خالد مشعل وبلّواتصل به األ

  ."بو مازنأوننتطر جواب الرئيس  ،بو مازنأن يتصل الرئيس بري بالرئيس أونحن بانتظار 

  !!حقوق لفلسطينيي لبنان ال

يف " حماس"بشأن الوضعين االقتصادي واالجتماعي للفلسطينيين يف لبنان، يقول ممثل 

  : لبنان

عن االحتالل الصهيوين  جمةوهي نا ،جئين هي قضية سياسية بامتيازالقضية ال :والً أ"

ومل  ،نيون يف لبنان ليسوا جاليةيالفلسط. لةأت هذه املسن نثبّأمطلوب ، و1948سنة  لفلسطين

يأتوا إىل لبنان نزهة، وال بسبب البحث عن العمل، 

، رضهم بفعل اجملازر الصهيونيةألعوا من اقتُلقد 

ول عن معاناتهم ل األواملسؤوهو ما يعني أن 

  .ونكبتهم هو العدو الصهيوين

سنة استقبلتهم قد و ،لية باعتبارها دولة مضيفةوسؤاملانية تتحمل احلكومة اللبن: ثانياً "

، اين لبنانثمرحب بكم يف بلدكم الأنتم نذاك بشارة اخلوري آوقال لهم الرئيس اللبناين ، 1948

 :معاملة واضحة من الناحية القانونيةالفلسطينيين سف احلكومة اللبنانية ال تتعامل مع لأللكن 

وما زالت احلكومة اللبنانية والبرملان غير واضحة، القصة  ؟هل هو عربي ئ،الج، أم جنبيأهل هو 

لية وسؤاملاحلكومة اللبنانية تتحمل 
 باعتبارها دولة مضيفة
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املهن احلرة يف  العمل يف للفلسطينيين؛ نسانيةقرار احلقوق املدنية واإلإب اناللبناين ال يسمح

ن بأنحن طالبنا احلكومة اللبنانية والبرملان  .وهذا فيه ظلم[....]  لفلسطينيعلى البنان ممنوع 

املواطن اللبناين يف القطاع  من نزاحأنحن ال نريد . يف القطاع اخلاص بالعملفلسطيني يسمحا لل

ن يفتح الفلسطيني بأطبيب لل نريد أن ُيسمح. و وظائف رسميةأال نريد وظائف يف احلكومة و ،العام

س مار ، وإذاالفلسطيني من معاجلةمنع الطبيب الفلسطيني حتى يف اخمليم يُ ، لكن اخمليم يفعيادة 

تعالج الناس يف  كانتطبيبة روسية  نم اً متزوج اًفلسطيني اًعرف طبيبأنا أو. مهنته يتم اعتقاله

ىل لبنان من العودة إ ها، مُنعتوالدأروسيا ومعها  إىل ةذهبت يف زيارنهر البارد، وعندما خميم 

الجىء لظلم يقع على ا هناكسف لأل. فبقيت الزوجة يف روسيا والزوج يف لبنانبسبب ذلك، 

سائر  ما تعاملن تعامل الفلسطيني كأبنانية لواملطلوب من احلكومة ال ،الفلسطيني يف لبنان

  ."العرب

ممنوع ترميم البيوت  ،يف اجلنوب، وخصوصاً اخمليمات الفلسطينية يف لبنان: "ويضيف بركة

[....]. ة كان مهدداً باإلزالخميم ضبية و .ترميم البيوت اضطرت إىل وقفونروا حتى األو ،فيها

شاتيال وبرج البراجنة  كما هي احلال يف ،الشمس ال تدخل البيوتاملنازل يف اخمليمات متداخلة و

عن  تخفيف املعاناةواملطلوب  سيئة جداً اًوضاعأحن نعاين ن. خرىمن اخمليمات األُ ماوغيره

. للشعب الفلسطيني ةلياتها باعتبارها ممثلون تتوىل مسؤأواملطلوب من منظمة التحرير  ،الجئينلا

قد الضغط على اخمليمات  أن نتبهوا إىلن يأ من وال بد ،لية مشتركة من اجلميعون املسؤإنحن نقول 

  ."اًيولد انفجار

البطالة تتجاوز يف "ويشير بركة إىل أن 

امعات خريجو اجلشبابنا . ٪65 اخمليمات

ن أوال تستطيع الفصائل  ،ن عن العملوعاطل

  ."لهم عمالًتؤمن 

ن يتملك يف أجنبي ألأتاح ل 2001تعديل قانون التملك لسنة " :وبشأن حق التملك، يقول بركة

يحمل 'بذريعة التوطين، ووصفه بأنه الشخص الذي  الفلسطيني العربيمنع ذلك عن و ،لبنان

وجود يف املالفلسطيني  يُحرم نأال يجوز 
 منزل عاماً امتالك 67لبنان منذ 
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ن لبنان يعترف بدولة فلسطين اآل ،هذا ظلم. ، فال هو أجنبي وال الجئ'هاجنسية دولة غير معترف ب

 أن يتم تعديليجب لذا، . فلسطينو دولة التحرير أل منظمة ثمتهذه السفارة و ،فتح لها سفارةقد و

. منزل عامًا امتالك 67وجود يف لبنان منذ املالفلسطيني  يُحرم نأال يجوز . هذا القانون

 3 بعد أن تم إزالة ،ناآل اًخميم 12 خميماً وانخفض إىل 15كان عددها  ،كما تعلم ،واخمليمات

لكن ضمن مساحة جغرافية  ،زاد النمو السكاينيف املقابل و ،1976وسنة  1955منها بين سنة 

نسمة  460,000 يقدر ما بينعدد فالن ا اآلمّ، أ120,000كان عدد السكان  1948 فسنة ،صغيرة

  .نسمة 480,000و

نحن ذهبنا " :وعن دور الفصائل الفلسطينية يف املطالبة بحقوق الالجئين الفلسطينيين، يقول

بما يمثل من فريق و ،الرئيس فؤاد السنيورة ، وكان2005 سنةىل رئيس احلكومة اللبنانية إ

 آذار 8و 14 ؛ىل فريقينإالبلد منقسم فيف هذه املرحلة  يمكننا أن نفعل شيئاً ال ‹: سياسي قال لنا

 ىلإوذهبنا   .سلميناملحلفائنا غير  ، وإذا جاريناكم يف هذا األمر سوف نختلف مع]مارس[

لن يوافق  كمحقوق إذا وافقنا على إعطائكم‹: أيضاًقالوا ف] مارس[آذار  8 أصدقائنا يف فريق

ن يف املعارضة ان املسلماالفريق ،سفلأل  .اًتوطين يعتبرون ذلكنهم حلفاؤنا املسيحيون أل

مع  اعلى حتالفاتهم حفاظاً ،يف لبنان محقوقه ين على نيلالفلسطيني ساعدان يأرفضا  ةالاواملو

  ."الطرف املسيحي

جمال العمل أمام الالجئين الفلسطينيين، ن تفتح حكومة لبنان أاملطلوب "ويرى بركة أن 

لة عن وباعتبارها املسؤ بهذا الشأن اتفاقياتتوقيع  على تعمل أناملطلوب من منظمة التحرير و

 املعنية بإغاثةنها لية ألوونروا تتحمل مسؤاأل يضاًأو. رسمياً تمثلهوهي التي  ،الشعب الفلسطيني

  ."معاناتهموتخفيف  لهم يجاد فرص عملإمعنية ب هيو ،نيالجئين الفلسطينيلوتشغيل ا

فلسطينياً ولبنانيًا  ،تطوراتكل الاالعتبار يف  ذخمع األ ،يف لبنان ينمستقبل الفلسطينيوعن 

سيعاين واملستقبل القريب صعب وقاتم : "يف لبنان" حماس"وإقليمياً ودولياً، يقول ممثل 

وضاع االقتصادية األ وجرّاء ،نقسام اللبنايناالنتيجة و ،ما يجري يف املنطقة جرّاءالفلسطينيون 
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ن الفلسطيني سيعود إقول أنا فأا يف املستقبل البعيد مّأ. ونرواتراجع خدمات األوبسبب  ،الصعبة

هذا  .رض فلسطينأالفلسطيني على مستقبل الشعب إن . ن االحتالل سيزولرضه ألأو هىل ديارإ

 .مقاومة االحتالل عنو ،يتخلى عن حق العودةولن الشعب مل 

العدو و طفل يرمي أما دام هناك فلسطيني يحمل بندقية و

  ."ذن اللهإن فلسطين ستتحرر بإبحجر ف

  مستقبل الفلسطينيين يف سورية

جرّاء األزمة التي انعكست  ةستقبل الوجود الفلسطيني يف سوريمل "حماس"حركة  وعن رؤية

زمة مرتبط باأل ةالوضع الفلسطيني يف سوري"على الالجئين الفلسطينيين هناك، يرى بركة أن 

، وانقسموا مثل الشعب اجملتمع السوري يفاندجموا  ةيف سوريينيون الفلسط: "ويقول." السورية

بالشكل الذي سيرسو مرتبط  ةالوجود الفلسطيني يف سوريفإن لذلك مع النظام وضده،  السوري

شعب المصلحة يف هو  ةاحلل السياسي يف سورينحن نعتبر أن و، زمة السوريةحل األعليه 

ن تنجح اجلهود العربية أنتمنى نحن و، موحدة ةسوري فيه ال بد من حل سياسي تبقىو ،الفلسطيني

 رضاً أ ةىل تسوية سياسية حتفظ وحدة سوريإالوصول يف و ة،نهاء احلرب يف سوريإوالدولية يف 

  ."اًوشعب

  

*** 

  ربع الساعة األخير لتهويد القدس :فتحي أبو العردات

وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان فتحي " فتح"يستخدم أمين سر حركة 

يمه ما ويف سياق تق) أبو مازن(تعبيراً للرئيس الفلسطيني حممود عباس ) أبو ماهر(أبو العردات 

نحن يف ربع ‹: للرئيس أبو مازن قال فيه ستخدم تعبيراًأس: "يقولفيجري يف فلسطين راهناً، 

وتهويد املعامل الوطنية  ،فعملية االستيطان بلغت مرحلة خميفة  .[....]تهويد القدس لخير األ ةعالسا

عمدت و. قصىىل املسجد األإوصل يتسارع، وقد ماكن املقدسة سالمية واملسيحية لألوالعربية اإل

ية تاريخ كنائسويف  ةيف طبري جرىماكن العبادة، كما أحرق كثير من إىل قطعان املستوطنين 

مستقبل الشعب الفلسطيني إن 
 فلسطين رضأعلى 
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نحن نشهد اليوم تقسيماً زمنيًا ها و .يف أماكن أُخرى

ماكن أومكانياً للمسجد األقصى، وهناك عملية بناء كنيس و

" .قصى وهذا أمر خطر جداًسجد األامللليهود داخل ساحة 

 قوات األمن اإلسرائيلية،قصى حتت حراسة املسجد األ يومياً املستوطنين يقتحمون"ويضيف أن 

  ."يف هذه االقتحاماتهناك وزراء يشاركون و

  الرد بتعزيز املقاومة الشعبية

لة علي ئكما حدث مع عا ،طفالعمليات حرق األ"ويحذر أبو العردات من أن هذه التصرفات، و

." مربع املواجهة العسكريةىل إوجرنا  ناترهيبل تحماوال ،[....]بو خضير أومع الفتى حممد  ةابشود

طار خطة إيف  وتدخلن تستمر وتتصاعد يف فلسطين أاملقاومة الشعبية يجب " ويشدد على أن

ن هذا أل املقاومة الشعبية، وبالتايل تتوىل هي عملية تسهيل ،وبرنامج تعده القيادة الفلسطينية

نقسام القائم اليوم بين االمن مستفيداً  واقعاً  مراًأن يكرس وأ ،كلفةتبال  أن يبقىاحتالل يريد 

حالة  ننهين نحن أعلينا يف استغالل االنقسام حتى اآلن، و وبالتايل جنح االحتالل ،الضفة وغزة

  ."هذه ونتصالحاالنقسام 

ردنا مقاومة شعبية متطورة ومتدرجة بكل أ اذوننهي االنقسام إ نتوحدن أيجب " :ويؤكد

 فمواجهة. نهاء االنقسامإتوحيد الساحة الفلسطينية وىل إن نتجه أوبالتايل يجب  ،شكالهاأ

   ."حتويله إىل احتالل مكلفاالحتالل تتطلب 

 ةانتفاض إىل اندالع ةالسياسة الصهيوني أن تؤدي"يف لبنان " فتح"وال يستبعد أمين سر حركة 

ماكن املقدسة الء على األياحتالل وتهويد واستهاد وطما يجري من اضف[....]. ورابعة  ثةثال

 .ىل حترك جماهيري كبيرإو أ ،ىل انتفاضةإ سيؤدي حتماً ،راضيأللومصادرة  واستيطان

يف مواجهة التعسف  ةاجلماهير بلغت اليوم الذروف

على  سرائيلي وتعدي املستوطنين بشكل متمادٍاإل

املدن يف شكل تاليوم جلان الدفاع التي ت .هايلاأل

خير األ ةنحن يف ربع الساع
تهويد القدسل  

ستتطور ويتعزز دورها ةاملقاومة الشعبي  
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 ةاملقاومة الشعبيأن يي أنا بر، وأشكال املقاومةأوالقرى واخمليمات الفلسطينية هي شكل من 

  ."ستتطور ويتعزز دورها

تنهار نتيجة  ، فإنه ال يستبعد أنلن حتل نفسهاالفلسطينية السلطة وبينما يرى أبو العردات أن 

 احتالالً ن مضمونها، وتريد التي تريد السلطة الوطنية بال سلطة ومفرغة م ةالسياسات الصهيوني

عليه وتدفعه إىل القبول الواقع  األمر ترهيب الشعب وفرض سياسة، وتعمل على كلفةتبال 

قيام  ومنع ،تركيع الشعب الفلسطيني، وتريد ماكن املقدسةاالستيطان والتهويد والسيطرة على األب

  .دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

 :أن) بو عمارأ( الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفاتويستذكر املسؤول الفتحاوي مقولة 

د يتهواحلل السياسي غير ممكن مع  ، ويشير إىل أن"تخلى عن القدسي نْا وليس فينا مَليس منّ"

وهذا أمر لن يولد "، املستوطناتومئات الغربية يف الضفة مستوطن  400,000 ووجودالقدس 

وهذه احلقوق  ،الشعب الفلسطيني لن يرضخ" مشدداً على أن، "اًكبير اًانفجارانتفاضة فحسب، بل 

  ."يشكالها حق للشعب الفلسطينأواملقاومة الشعبية واملقاومة بكل  ،مقدسة وغير قابلة للتصرف

أخيراً جلهة عدم العودة إىل املفاوضات وبينما يذكِّر بخطاب الرئيس عباس يف األمم املتحدة 

يف األعوام املاضية كانت بالنسبة إىل جرت  يشير إىل أن املفاوضات التي جملرد التفاوض،

شكال التنسيق أوكل إىل املفاوضات؛ لذلك ال عودة  [....].وخيمة لزيادة االستيطان  ةمظل" إسرائيل

طلب منا نحن ملاذا يُها، وبالتايل ال تلتزمإسرائيل ألن عدنا النظر فيها أوالتعاون التي كانت قائمة 

ن يتحمل أوهناك جمتمع دويل يجب ، ليةوسؤاملتحمل ين أهناك احتالل يجب  [....].االلتزام 

، وهم ليينيسرائاإل لدىوليسوا شرطة  الفلسطينية هم مناضلونالشرطة وأفراد  ..أيضاً تهليومسؤ

 ففلسطين .لية عن احتاللهاوفلتتحمل سلطات االحتالل كامل املسؤ إذاً،. نهشعبهم ويخدمو نيحمو

 ،حياتها كدولةن تمارس صالأيجب و ،مم املتحدةولها مقعد يف األ بها اًدولة معترفاليوم صبحت أ

سرائيل هي مصدر إن بأعلى العامل احلر الذي يعلم و

ن يقف ين أمن والسلم العامليالقلق واخلطر على األ

وعلى السلطة  ،طيني ودولة فلسطينمع الشعب الفلس

 اًدولة معترفاليوم صبحت أ فلسطين
 مم املتحدةولها مقعد يف األ بها
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مور وترتاح تستقيم األ كي ة،يات الدولية حملاكمة القتلاىل حمكمة اجلنإتتجه  الفلسطينية أن

دورنا  ذخأن نأيجب و ،نحن دولة. عن احملاسبة أىنه ليس بمنأيفهم هذا االحتالل  وكي ،النفوس

تستقيم  تمثيل فيها، ولنفلسطين لسسات واملنظمات الدولية التي ؤىل كل املونتوجه إكدولة 

وعشرات  املسؤولية عن اجلرائم التي ارتكبوها بحق عائلة دوابشةقتلة ال ما مل يتحملالعدالة 

  ."كل يوم دثاجلرائم التي حت

من حالة الصراع والنيران االستفادة مكان قدر اإل"حتاول يلفت أبو العردات إىل أن إسرائيل و

والتهاء املنطقة بصراعات بين بعضها لالستفراد بالشعب الفلسطيني  ة،شتعلة يف املنطقامل

 مان أل ،الشعب املساس بها هذا والتي يرفض ة،الوطنية الثابت هوفرض احللول التي تمس حقوق

يف حقنا  يمكن التنازل عنال و الذي يمكنها أن تقدمه،قصى احلد األ هوقبلت به منظمة التحرير 

خميم يف  ، كما جرىرفض التهجير والتوطيننحن نو ة،حق العودعن و ،القدسعن و ،دولةقيام ال

سياسة و الفلسطينيين،يق على يالتضونرفض كذلك  .ة أيضاًعين احللول ما يحاك ووه ،اليرموك

  ."والتخلي عن دورها ونرواتقليص خدمات األ

  نسعى إلنهاء االنقسام

على الرغم االنقسام  استمرار حالةورداً على سؤال بشأن 

من كل اخملاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، يؤكد أبو 

جبارة  اًلنا جهودقد بذو ،م الصبيأنفسنا أننا نعتبر أل"مصاحلة للتسعى و سعت" فتح"العردات أن 

نشاء إإىل املبادرين  ،خاصةكنّا على الساحة اللبنانية، بصورة و ،االنقسام حالة نهاءإيف سبيل 

 ،ليةومسؤ' حماس'وعلى  ،لية كاملةوعلينا مسؤ: "ويؤكد." يف فلسطين مركذلك األو ،طار موحدإ

 يفوليس  يف الوحدة،ن تساعد الشعب الفلسطيني أوعلى الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني واجب 

هذا  .اولةسرائيل من حتت الطإو قيام مفاوضات مع أ ة،قتوو تقديم مشاريع دولة مأ ،عقد اتفاقيات

وبالتايل حكومة  ،نحن اتفقنا على حكومة وحدة وطنية .ال يخدم يف احلقيقة الوحدة الفلسطينية

 ،'حماس' يف ةخواأل جانبن تمارس صالحياتها بسبب منعها من أالوحدة الوطنية مل تستطع 

من ويضيف أنه على الرغم  ."ةعندما ذهب وزير الصحة بعد العدوان على غزماذا جرى معروف و

من رغم العلى  كامل،مل تكتمل وعملية املصاحلة مل تنجز بشكل  ةالوحد"كل احملاوالت فإن 

مصاحلةللتسعى و سعت" فتح"  
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رعاية ل ةاجلهة الصاحل مخوة يف مصر هاألأن ونحن نعتبر  .ي تم توقيعه يف القاهرةذاالتفاق ال

كومة عمل احل ، وتسهيلرضن يتم تطبيقه على األأواليوم يجب  ،تفاقاحلوار الذي انتهى بتوقيع اال

ن نتوجه أفيجب  ،تعذر عمل احلكومة اذوإ. جلنة تفعيل منظمه التحرير جتتمعوبعد ذلك  .هو البداية

خيرة التي رح يف االجتماعات األمر طُوهذا األ .شارك فيها كل الفصائلتىل تشكيل جلنة وطنية إ

ومة وحدة طرح حكأبو مازن الرئيس . اجتماعات اللجنة التنفيديةيف و ،حضرناها يف رام الله

تتوىل  ،'حماس'خوة يف اجلهاد وفلسطينية واألتحرير الخوة يف منظمة المن األ ؤلفةم ،وطنية

  ."وطنياللس بالنسبة إىل اجملمر كذلك األو .ةنتخابات رئاسية وتشريعيالعداد اإل

: لبنان، فيقولويلفت أبو العردات إىل حترك على مستوى 

خ األتى أعندما أيضاً لوضع حد لالنقسام، و نحن نعمل يف لبنان"

لقاءات  إىل لبنان، رتبنابو مرزوق أ موسى خواألاألحمد عزام 

عقدنا جلسة مشتركة بعدما طرح الرئيس نبيه وكذلك  مشتركة،

ميع جلسة جل عقدن تُأخ نبيه بري واقترح األ .موراأل كلوطرحنا  إىل املصاحلة،مبادرة  بري

 اذوإ ،ولوية هي ملصراألوقد أكد أن  وحتت رعايته، ،خرآي مكان أ يف وأ ،مقر البرملانيف لفصائل ا

  ."ي لقاءأستقبال مر يف مصر فهو جاهز التعذر األ

على الطاولة وهو  ال تزالمبادرة الرئيس نبيه بري "يف لبنان، أن " فتح"ويؤكد أمين سر حركة 

خوة ومع األ ،'حماس'ومع قيادة  ،بو مازنأوهناك تواصل مع الرئيس  ،مشكور على ذلك طبعاً

بري  هحرص الرئيس نبي"قريباً، ومقدراً  ، متوقعاً أن يعقد لقاء مشترك بين احلركتين"املصريين

  ."يف لبنانطار املوحد كان له دور يف تشكيل اإل ، والذيعلى الوحدة الوطنية

  فلسطينيو لبنان

االقتصادي والقانوين لالجئين الوضعين  حتديداًو ،يف لبنان ةالفلسطيني األوضاعىل إ انتقاالً

ال بيوت ف صعد،الواقع االقتصادي للمخيمات صعب على كل ال: "، يقول أبو العرداتالفلسطينيين

بسبب التكاثر فيها  نْ مساحات اخمليمات تضيق بمَ، ولسقوطإىل ا وكثير منها آيل ،صاحلة للسكن

جلوء فلسطينيي زمة ويزيد يف الصعوبات أ قى مساحة اخمليمات هي ذاتها،الطبيعي، يف حين تب

مبادرة الرئيس نبيه بري 
على الطاولة ال تزال  
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بعدما عاد أو هاجر  40,000 ، بقي منهم اآلن نحو90,000الذين وصل عددهم إىل نحو  سورية

وال توجد فرص عمل للفلسطينيين، فمثالً عندما أنشأنا  الواقع صعب .50,000 نحو إىل أوروبا

من  شقيقان مهندسانبينهم ، شخص 600تقدم فئة شخص القوة األمنية، أعلنا تنظيم دورة مل

. اً فقطدوالر 240أرادا االلتحاق على الرغم من أن مرتب الفرد يف القوة األمنية هو  سالم عائلة

وحتاول  ن تترك خميم البداويإىل أ اضطرتيف البحر  قاًماتت غرالفتاة رهام حممد خليل التي و

مل والقلق فقدان األ بسبب مشكالت أمنية يف اخمليم،وجد ينه ال من أعلى الرغم  الهجرة إىل أوروبا،

  ."على املستقبل

 ،غاثةإمنظمة  تليس"مسؤولية فوق طاقتها، فهي منظمة التحرير  ويرفض أبو العردات حتميل

. وهي تقوم بما تستطيع. رضهأىل إوهي مرجعية الشعب الفلسطيني حتى يعود  ،بل منظمة سياسية

ندفع ملا كل عام ، ودوالر 5,000,000كثر من ميزانيته اليوم أصندوق للطالب  فمثًال، تم إنشاء

 350,000كل شهر  تخصص املنظمة كما. قساطألمن ا اًجزء جامعيطالب  1000يزيد على 

وكذلك  الذي يسد جزءاً من فاتورة الالجئين الفلسطينيين يف لبنان،للضمان الصحي  يزانيةدوالر م

  ."دوالر 100 عسر، نقدم لكل منهاحالة  1000لدينا و ،للتكافل االجتماعي اًصندوقأنشأنا 

، يف حين أن الدولة يف لبنان مشكلة ضيق مساحات اخمليم هناك. املشكالت كثيرة: "ويتابع

تعديل قانون و. 2001 التملك لألجانب لسنة قانون تعديلوفق حق التملك حرمت الفلسطينيين 

جازة إ بسبب فرضفارغ من مضمونه  هو يف الواقع 2010 اللبناين سنةلبرملان ا الذي أقرهالعمل 

من العمل فيما يسمى املهن احلرة، مثل الطب والهندسة ممنوع  فضالً عن أن الفلسطيني ،العمل

  ."اخلطرة عبر البحارىل الهجرة إ الفاقد األمللسطيني فالدفع ت هذه التعقيدات كلها. وغيرهما

اخلدمات بسبب شح التمويل، مشيرًا تقليصها للية وسؤجزءاً من املونروا األويحمّل أبو العردات 

تلميذ يف لبنان كادوا يبقون بال مدارس هذه السنة لوال أن تمويًال طارئاً ورد إىل  37,000"إىل أن 

فيما يتعلق و .واالجتماعية على حالها وهي سيئة للغايةة يالصحاخلدمات األونروا، بينما بقيت 
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عملية ستكمل تُمل  للمهجرين يف حينيواء إ وقف دفع بدلونروا األبلّغتنا  ،موضوع نهر الباردب

حتى لهم يالجئين الفلسطينيين وتشغلارعاية جل أنشئت من أُونروا مؤسسة األ[....].  عماراإل

  ."ل عادل لقضية الالجئينعودتهم، أو إيجاد ح

يف الدولة اللبنانية تسرع  ضرورة أن"، يشدد أبو العردات على الدولة اللبنانية وعن مسؤولية

حتسن فإذا : والفلسطينيينيخدم اللبنانيين  ، ألن فتحه وعالج مشكالتهفتح امللف الفلسطيني

ويف اخمليمات  ،ن قوة عاملةوالفلسطينيو. من واستقرارأمل اع يكونوضع الفلسطيني يف اخمليم 

مصلحة  السماح لهم بالعمل هولذلك  ،عطاهمأن يعطوا هذا البلد كما أ يمكنهمن وطيشباب نش

  ." فلسطينيةولبنانية 

شكال الفتنة املذهبية أنرفض كل  نحن: "ويضيف

زء من منطلقاتنا ججزء من عقيدتنا وثوابتنا و اهذ .والطائفية

من احلوار بيننا وبين اللبنانيين  ن مزيداًأرى أنا أ [....].الوطنية 

د يرسائل تطمين وتبدبنا بعث أمر ضروري، كما سبق أنالفلسطيني  -يف جلنة احلوار اللبناين 

 واليوم املطروح هو التهجير له،ننا ال نريد التوطين وال نسعى وقلنا ونقول أ ،لمخاوف والهواجسل

ن على ونهم موجودأل ،نيراعية للفلسطيني ةالجئين كونها دوللن وضع ان حتسّأعلى الدولة [....]. 

إن من أبسط حقوق . ينيخرج من دائرة الصراع والبازار السياسيأن موضوع التملك يجب و .رضهاأ

، ومهما يتملكوا من مساكن فلن 2001 سنةقبل  نيتملكو، وكان الفلسطينيون تملك منزل اإلنسان

من غير . فزاعة عن إن هذا املوضوع عبارة. يشكلوا كسراً من جزء من تملك األجانب يف لبنان

منزله ألبنائه، وهناك حاالت كثيرة يفقد يورث  ال يمكنه أنالفلسطيني األخالقي أو املنطقي أن 

  ."فيها الفلسطينيون أمالكهم بسبب هذا القانون اجملحف

  سطينيو سوريةوفل

  ؟ةمستقبل الوجود الفلسطيني يف سوريأبو العردات رى يكيف  ةيجري يف سوري امل استطراداًو

شكال أنرفض كل  نحن
 الفتنة املذهبية والطائفية
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 تقريباً، حصلوافلسطيني  600,000 ةيف سوري"يقول املسؤول الفتحاوي يف هذا السياق إن 

الذي بات اليرموك  ليس فقط يف ،مريناأل احلرب عانوا وخالل .عدا اجلنسية ما معلى كامل حقوقه

اخمليم تعرض لنكبة . نسمة 180,000 شخص بعدما كانوا أكثر من 5000سكانه ال يزيدون على 

اخمليمات من وا فلسطيني أو هُجِّر 100,000 فنزح نحو. ل نكبة خميم نهر البارد تقريباًثم ،كبيرة

ن يالفلسطينيفإن  وعلى الرغم من كل ذلك. العودة إليهاسكانها  وال يستطيع عدد منها، رمِّدُ التي

وبعضهم  ها،روج من اخلىلإالبعض  يضطرانلكن احلاجة والعوز  ة،بوجودهم يف سوري متمسكون

فإن  ة،سوريسياسي يف حل وأعتقد أنه إذا تم التوصل إىل . ةىل سوريإم عاد ث ،تى اىل لبنانأ

 ."إىل بيوتهم ويعيدون إعمار ما تم تدميره الفلسطينيين سيعودون

*** 

  شروط لتحويل الهبّة إىل انتفاضة :غسان أيوب

يقول عضو قيادة حزب الشعب الفلسطيني يف لبنان غسان أيوب، يف سياق حديثه عن 

يف القدس بمعزل عما  ما يحدث ذخأن نأال يمكننا " :إسرائيل وإجراءاتها يف القدس خمططات

ماضية يف حتقيق مشروعها بتدمير احلقوق "إسرائيل  ويرى أن[....]." الغربية  ةالضفيف  ييجر

اجملتمع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية "، على الرغم من أن "الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني

 4قيام دولة فلسطينية على حدود ، أي سرائيلإوالقوى الفلسطينية قبلت بمشروع احلل الوسط مع 

ودمرته  اتفاق أوسلوسرائيل تخلت عن إ ، ويضيف أن"اصمة لهاالقدس ع، و1967يونيو /ناحزير

السلطة الوطنية  هيكلاالتفاق غير  اومل يبق من هذ"

  ."ومن املضمون ،حياتالفارغ من الصال

وإذ يشير إىل أن ما يسمى اليمين اإلسرائيلي مل يكن أصالً راضياً عن اتفاق أوسلو، فإنه عمد، 

توجيه هجوم على رام الله و إىل شن"ة احلكومة يف إسرائيل، فور وصول أريئيل شارون إىل رئاس

باجلدار العنصري  التي باتت مقسمةالضفة الغربية احتالل عادة عبر إوسلو أاتفاق إىل ضربة 

  ."عن بعض، وقراها وبلداتها ومدنها معزولة بعضها وباحلواجز

ودمرته اتفاق أوسلوسرائيل تخلت عن إ
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  شروط االنتفاضة

ن تستمر وتتجه نحو أهبة شعبية عارمة يمكن "اآلن بأنه ما يجري يف فلسطين  ويصف أيوب

مل جتد  اذ، إبطحتُ الضرورية، كما يمكن أنيف حال توفرت لها العناصر والعوامل  ثةانتفاضة ثال

، وإذ يشير إىل "اجملتمع الفلسطينيواحلاضنة السياسية والدعم الوطني من الفصائل الفلسطينية 

 ةاجلبهة الديمقراطيو' حماس'الشعبية وحزب الشعب و واجلبهة' فتح'بناء أيف هذه الهبة جتد " أنه

هنالك عناصر يجب ف ،هذا ال يكفي، إالّ إن [....]سرائيلي التصعيد اإل ةيف مواجه موحدينواجلهاد 

نهاء االنقسام فإ [....].سالمي اإل -التوافق الوطني  خصوصاًو ثة،انتفاضة ثال تتوفر لقيامن أ

 لثة، وبالتايللدفع نحو انتفاضة ثال تانساسيأ مسألتانينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسط

  ." الوطن اشطر ويتوحدعاد الوحدة الوطنية الفلسطينية ستتون ينتهي االنقسام أيجب 

وقف العمل باتفاق أوسلو ضمن  كما يضع أيوب

الهبّة نحو انتفاضة، ويدعو الشروط الضرورية لتطوير 

أبو مازن أمام اجلمعية طاب الرئيس خل إىل ترجمة عملية

 وّقعتاالتفاقيات التي  بكلو وسلوأوقف العمل باتفاق والذي حتدث فيه عن  العامة لألمم املتحدة،

ن أيمكن و ،القوى الفلسطينية كافةلدى  امن الرض اًهذا اخلطاب شكل نوع"إسرائيل، ويرى أن مع 

  ."السياسيالنقسام ل اًسببأوسلو كان  اتفاق ن، وخصوصاً أالستعادة الوحدة الوطنية اًمنطلق شكلي

ن أل ،مقومات االستمرارتأمين "أيضاً، يف رأي أيوب، " من شروط تطور الهبّة إىل انتفاضة"و

، يف الشارع املنتفضين لشبابلن ن تتوفر وتؤمَأهنالك حاجات ومتطلبات كبيرة وكثيرة يجب 

  ."يجب تأمينهاكبيرة  عباءً، وهذه مسألة تمثل أن وشهداءوومعتقلهناك جرحى ف

  االنقسام ومبادرة بري

عقد إىل بري  هجملس النواب اللبناين نبي وبشأن املساعي إلنهاء االنقسام، ومبادرة رئيس

 .بها عململ يُ "، يوضح عضو قيادة حزب الشعب، أنه يف بيروت ةالقيادية الفلسطيني ةاجتماع للهيئ

' فتح'حركة ال تستطيع وبالذات ، ن تتجاوزهاأالقوى الفلسطينية تستطيع ال  حياناًأهناك مسائل ف

." على ضروة أن يكون ذا أولويةالرئيس بري  الذي حرصت مبادرةن تتجاوز احلضور املصري أ

 امن الرض اًشكل نوععباس خطاب 
 القوى الفلسطينية كافةلدى 
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تماع اجإىل عقد بوادر ، إذ ال رضعلى األ اًهذه املبادرة مل جتد صدى عملي"ويأسف أيوب ألن 

على الرغم من املطالب ، وذلك مناء العاميناأل املشكل منقت وطار املإللو أ ،ةيقيادهيئة اللل

  ."املستمرة للعديد من القوى

  وضع فلسطيني معقد يف لبنان

وأن  ،وضع الفلسطيني معقدال" وبشأن وضع الالجئين الفلسطينيين يف لبنان، يعتبر أيوب أن

احلقوق املدنية لبنان، فهم ممنوعون من حالة مأسوية يف  الالجئين الفلسطينيين يعيشون

 تقليص ، فضالً عنتملكوالعمل المن حق ، وواالجتماعية

ر ثتؤقضايا هذه  ،وبالتايل .وتقديماتها ونروااألخدمات 

كل  هم ويفمستقبل يفو الفلسطينيين يف لبنان حاضر يف

وباملوت الفلسطيني يف لبنان يشعر بحالة من اليأس  .ةوالصحي ةواملعيشي ةالتربوي: اجملاالت

، فيجازف بالهجرة عبر البحريف مات  إذا لن يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إليهوبالتايل  البطيء،

نسان مع إ الفلسطيني يف لبنان هو: "ويضيف أيوب." املراكب إىل أوروبا، آمالً بوضع معيشي أفضل

لكن ما يتم  ،خوة اللبنانيينبعض األ فيها ريد استخدام مصطلحات ال يرغبأال  أنا. ذوقف التنفي

وال باملنطق  ،نطق العروبيال باملو ،خويغير مقبول ال باملنطق األ ينالتعامل به مع الفلسطيني

نسان بسط حقوق اإلأ ن هذهأل ،نساين الدويلوال حتى باملنطق احلقوقي اإل ،وال الديني ،خالقياأل

  ." فردالن يحصل عليها أيجب التي 

الف آعندنا ف للفلسطينيين،ن تفرج الدولة اللبنانية عن احلقوق املدنية أ"ويرى أيوب ضرورة 

أن  ممنوع ومهن أُخرى ،نوممرضون وطباء ومهندسأبينهم  ،جين من الشباب ال يجدون عمالً ياخلر

، وذلك بوابها لالجئين للعملأن تفتح أالدول العربية  على، كما يف لبنان يعمل الفلسطيني فيها

  ."جئين والوجود الفلسطيني يف اخمليمات يف لبنانالعلى قضية ال حفاظاً

مكانات كل الفصائل إكبر من قدرات ويف خميمات لبنان أ حاجات الفلسطينيين"ويضيف أن 

، تقريبًا، دوالر 2,000,000الجئين لا إىلمنظمة التحرير الفلسطينية تقدم ، علماً بأن الفلسطينية

 350,000، وبين رواتب موظفين ومتفرغين يف مؤسسات منظمة التحرير والفصائل يف الشهر

الفلسطيني يف لبنان يشعر بحالة 
 وباملوت البطيءمن اليأس 
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للمتفرغين واملدنيين على حد سواء، كما يقدم صحي الضمان يصرفه ال دوالر 400,000دوالر و

من  ٪60و ٪55 بينفلسطيني جامعي طالب  2000كثر من ألصندوق الطالب الفلسطيني 

اجلانب  جزءاً من عبءحمل تتالتي حمر الفلسطيني أيضاً مؤسسة الهالل األهناك ، وقساطألا

  ."الصحي

، يقول أيوب، "خدمات األونروا تقليص بسبب"و

 باتت تفتقر إىل بنيةاخمليمات الفلسطينية "فإن 

يذهب الشتاء ة يف فصل احللو عين خميم ففي. حتتية

ة، وهذا أمر سيئ بسبب برك الوحل يف الشوارع، والكهرباءىل املدرسة ويعودون متسخين إطفال األ

مني الوضع األ أضف إىل ذلك. جئينالنفسية ال يف ر سلباً ثيؤتعاين جراءه كل اخمليمات، و

 شيءخراج إ وإذا أردت ،ىل تصريحإ حتتاجواد بناء خل مدن تُأردت أ اذ، فإواحلصار على اخمليمات

إىل موافقة أمنية مسبقة؛ بعد ذلك  املستعمل حتتاج إلدخالهثات حتى األ. ىل تصريححتتاج إ يضاًأ

. ال ينصفانهالنظام والقانون لكن  ،بالنظام والقانون اًوملتزم اًيكون نبي أن مطلوب من الفلسطيني

  ."نسانية الكريمةاحلياة اإل :سيط جداًما يريده الفلسطيني يف لبنان ب

 يكونن حل مشكلتنا كالجئين فلسطينيين يف لبنان أونؤمن ب نحن ندرك تماماً: "ويتابع أيوب

وإىل حينه يجب أن يعيش الفلسطيني  ،194 األمم املتحدة رقم تطبيق قراربو إىل أرضناالعودة ب

هذا احلصار وهذا وبالتايل، استمرار . بكرامة، ألن حرمانه من أبسط حقوقه يدفعه إىل الهجرة قسراً

، وضرباً حلق العودة الذي ينادي رضبقاع األ يفلالجئين اتشتيت  الذي نحن عليه يعنيانالواقع 

  ."به اجلميع

  مستقبل الفلسطينيين يف سورية

 .ةشكل احلل يف سوريب اً صبح مرتبطأ" تقبل الفلسطينيين يف سورية، يقول أيوب إنهوعن مس

وعلى  .من الطرفين املتقاتلين أن ينأى بنفسه عما يجري، بل تعرض لهجماتالفلسطيني حاول 

هناك خميمات بات رمزاً ملعاناة الالجئين الفلسطينيين يف سورية، فإن اليرموك  الرغم من أن

يريده الفلسطيني يف لبنان بسيط ما 
 نسانية الكريمةاحلياة اإل :جداً
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. و أصبحت حتت سيطرة النظام أو املعارضة، وكالهما يرفض إعادة الالجئين إليهادُمرت، أخرى أُ

  ."ومظلم يئس ين يف سوريةمستقبل الفلسطيني تنبئ بأنشرات ؤامل ولألسف، كل

*** 

  عبثية مفاوضات نتيجة هو يجري ما: فيصل علي

 علي لبنان يف ومسؤولها فلسطين لتحرير الديمقراطية للجبهة السياسي املكتب عضو يرى

 على إسرائيل تركيز مع وخصوصاً فلسطين، يف يجري ما تقويم بشأن سؤال على رداً فيصل،

 هو القدس يف يجري ما" أن األقصى، للمسجد واملكاين الزماين التقسيم واقع وفرض القدس تطويع

 من وغيرها القدس تركت أوسلو، باتفاقات مؤطرة عبثية مفاوضات من قرن ربع نحو نتاج

 مكّن النهائي، األمر الذي الوضع مفاوضات إىل القضايا

 فرض وحماولة القدس، بمدينة العبث من إسرائيل

 كان التسوية، التي عملية غطاء حتت بالتدريج مشروعها

  ."اإلسرائيلي العدو هو منها األكبر الرابح

 األقصى املسجد لباحات املتواصلة االقتحامات من اليوم إسرائيل تريده ما" أن فيصل ويعتبر

 مشروعهم لفرض تمهيداً بالتدريج النبض جس يحاولون مرة كل ويف.. زمن منذ معلن أمر هو

 احلرم مع سابقة مراحل يف حدث كما ومكانياً، زمانياً الرئيسية وباحاته األقصى بتقسيم

  ."ومقدساتها القدس عن مدافعين يهبّون الفلسطينيين جعل ما وهو اخلليل، يف اإلبراهيمي

 عاصمة باعتبارها الفلسطيني بالنسبة إىل الشعب القدس أهمية تدرك إسرائيل وألن: "ويتابع

 املؤسسات لها تخطط دينية حرب إىل جلرهم جاهدة تسعى فإنها نضالهم، وحمور دولتهم

 يشكل ما وهو الدينية، شعائرهم يف ممارسة اليهود حق مدة بذريعة منذ املتعددة اإلسرائيلية

 الصهيوين املشروع لطرح أيضاً ويمهد لألقصى، واملكاين الزماين التقسيم مشروع لطرح املدخل

 دينية حرب خلفية على دولياً واسع نطاق على املشروع لهذا والترويج' الدولة يهودية' األكبر

 املسلمين أيضاً لدى فقط، بل الفلسطينيين لدى ليس خاصة مكانة للقدس وخصوصاً أن مفتعلة،

  ."واملسيحيين بصورة عامة

 نحو نتاج هو القدس يف يجري ما
عبثية مفاوضات من قرن ربع  
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  الهجمة لصد الوحدة

 اإلسرائيلية، الهجمة لصد الوحدة ضرورة الديمقراطية للجبهة السياسي املكتب عضو ويؤكد

 اخملاطر ألن القدس، أجل من الوحدة وندعو إىل الديمقراطية، اجلبهة يف دَعَوْنا ذلك لكل: "ويقول

 لتشريع يسعى الذي الصهيوين اليمين عتاة تفكير من ونابعة وكبيرة جدية املدينة تتهدد التي

 هذه بشأن اخلطر ناقوس دق إىل أُخرى مرة يدعونا ما وهو األشكال، من شكل بأي عليها سيطرته

 جميع ونفوس وجدان يف تستحقهما اللتين واألهمية باملكانة القدس قضية حتظى اخملاطر، وكي

  ."العامل يف األحرار

 طليعتها وضع ويف املدينة، أبناء لصمود الالزمة اإلمكانات" توفير إىل فيصل ويدعو

 يف املقدسيين صمود مقومات يوفر وبما القدس، بمدينة خاصة فلسطينية نضالية استراتيجيا

 فلسطيني موقف إالّ يردعه ال اإلسرائيلي العدو أن علمتنا التجربة ألن حمايتهم، ويضمن أرضهم

 التي املفاوضات جتربة كل مع يقطع سياسي وقرار حقيقية، فلسطينية وطنية بوحدة مسنود موحد

 أوسلو اتفاق وفرها التي املساعدة العوامل لوال إذ اليوم، يجري فيما املباشر السبب تُعتبر

 واستبعادها، أساسية أمور يف البحث تأجيل ومنها لالحتالل،

 الدائم، الوضع إىل مفاوضات واالستيطان والالجئين كالقدس

 هذه كل امتداد على الطريقة بهذه عدوانه العدو واصل ملا

  ."األعوام

  خيارات البعض تؤخر االنتفاضة

 يقول ثالثة، انتفاضة إىل الفلسطينية الهبّة تتحول أن يتوقع كان إذا عما سؤال على ورداً

 هبة من احملتلة الغربية الضفة يحدث يف بما تفاجأ واحداً فلسطينياً هناك أن نعتقد ال: "فيصل

 األرض أرجاء كل تعم شعبية انتفاضة نحو الطبيعي مسارها لتكمل بالتدريج تتطور شعبية

 سنة االستقالل انتفاضة ، ومع1987 سنة احلجارة أطفال انتفاضة مع حدث هكذا .الفلسطينية

 نقول دائماً وكنّا جديداً، ليس الغربية الضفة يف انتفاضة اندالع إمكان على فالكالم لذلك،. 2000

  ."الذاتي العامل إالّ ينقص يكن ومل ناضجة، املوضوعية الظروف إن

 يردعه ال اإلسرائيلي العدو
موحد فلسطيني موقف إالّ  
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 يف التصعيد، ال املفاوضات هو واخليار ثالثة، انتفاضة اندالع تريد ال السلطة قيادة: "ويضيف

 الشعب كأن املتظاهرين، ضد احلية الذخيرة باستخدام السماح اإلسرائيلية احلكومة قرار مقابل

 نعم!! ويعتقل وينهب ويسرق يستوطن الذي وهو بالسالح، املدجج وهو املعتدي، هو املنتفض

 خيارات على املراهنة يف البعض خيارات نقصد نحن ناضجاً ليس الذاتي الظرف إن نقول عندما

زال  عنوان إذا بال يصبح لالحتالل مصيره يرهن ومَنْ املآسي، سوى ولقضيتنا لنا جتلب مل عقيمة

 تقطع دعوات باعتبارها إالّ  املفاوضات إىل إىل العودة الدعوات فهم يمكن ال لذلك. االحتالل هذا

  ."شعبيتين وانتفاضة مقاومة نحو الشعبي احلراك لتطوير إمكان أي على الطريق

 تراكمات نتيجة هو اليوم يحدث ما" أن لبنان، يف الديمقراطية اجلبهة مسؤول ويرى

 واملراهنات أوًال، والسياسات واالعتقال والتهويد االستيطان مستوى على اإلسرائيلية املمارسات

 اإلسرائيلية ثانيًا، املمارسات لكل غطاءً شكلت مفاوضات عملية على اخلطأ والعربية الفلسطينية

 الفلسطينيين إن قال الذي الدويل البنك تقرير يف الواضحة االقتصادية األوضاع سوء وثالثاً

 الفلسطينية، كما بالقضية الدويل االهتمام تراجع ورابعاً التوايل، على الثالثة للسنة فقرًا يزدادون

  ."املتحدة لألمم العامة اجلمعية يف الدول رؤساء خطابات يف واضحاً بدا

 على مواصلة الرهان يف الوقت من مزيد تضييع عدم اليوم املطلوب" أن على فيصل ويشدد

عبر  األمام إىل خطوة التحرك يجب مباشر وبشكل اإلسرائيلي، العدوان لوقف اخلارجية اإلرادة

 مقاومته بإطالق بيده قضيته ليأخذ الشعب إىل واللجوء والتكتيكية الدبلوماسية الصيغ جتاوز

 مسارات من وأرقى أفضل سيكون وبالتأكيد جديد، مسار برسم الكفيلة وحدها هي التي الشعبية

  ."األوحد اخليار التفاوضي

 إرادة عن تعبير هو اليوم يحدث ما" أن ويتابع

 االحتالل من للتخلص سعيه يف الفلسطيني الشعب

 التي النتائج بامللموس ثبت أن بعد واالستيطان

يف  الباهظة، يدفع فاتورته الشعب زال وما شعبنا، على فُرض الذي أوسلو اتفاق بفعل تولدت

 اآلن ثمنه بات الذي االحتالل أعباء من تخلصها وسيلة باعتباره لالتفاق إسرائيل استخدام مقابل

 وخصوصاً فيما يتعلق أوسلو، اتفاق قيود من للتحلل األوان آن فقد لذلك. إليها بالنسبة مقبوالً

أوسلو اتفاق قيود من للتحلل األوان آن  
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 الشعبية، االنتفاضة يحمي درع إىل الفلسطيني الوطني األمن قوات وحتويل األمني، التنسيق بإلغاء

 الوحدة وتعزز االنقسام تنهي استراتيجيا إطار يف االقتصادية باريس اتفاقية جتاوز وكذلك

  ."واستمرارها االنتفاضة حماية يضمن بما الوطنية

  شامل حلل شامل حوار

 الفلسطينية، بالقضية احمليطة اخملاطر كل من الرغم على :التايليُطرح هو  الذي والسؤال

 من أجل الديمقراطية اجلبهة تؤديه أن الذي يمكن الدور هو ما وبالتايل قائمًا، يزال ال فاالنقسام

  كان؟ خبر يف فلسطين كل وتصبح األوان يفوت أن قبل االنقسام حالة إنهاء

 الديمقراطية، اجلبهة سعت لالنقسام، األول اليوم منذ: "فيصل قائالً  علي يجيب السؤال هذا عن

 على وشعبية سياسية ضغوط ملمارسة الفصائل، من العديد مع وجماعي وثنائي منفرد بشكل

 الفصائل جمموعة يد على صيغت التي الوطنية الوثائق عشرات إىل إضافة االنقسام، طريف

 على واإلصرار الفلسطينية، األوضاع طبيعة بسبب التطبيق إىل طريقها تأخذ مل والتي الفلسطينية

 والشرق العربية احملاور صراع ضمن واإلقليمية العربية والتدخالت جهة، من الثنائية الصفقات

   ."أُخرى جهة من األوسطية

 ليس لكن. باحلوار إالّ حل ال أن نقول نحن: "فيصل ويؤكد

 نتائجه تكون ثنائياً حواراً أو احلوار، أجل من حواراً املطلوب

 مرة، من أكثر جُرِّب الثنائي فاحلوار. الراهن الواقع من أسوأ

 يف فعاليته أكد الشامل احلوار بينما الفلسطينية بصورة عامة، القضية على كارثية نتائجه وكانت

 السياسية املؤسسات جميع أوضاع صوغإعادة  إىل وندعو اليوم نعمل نحن. مناسبة من أكثر

 املؤسسات هذه يف والفعاليات القوى كل حضور ضمان وغيرها بهدف والنقابية واجلماهيرية

 األحادية بصيغتيه السياسي االحتكار كسر إىل إلخ، إضافة وحجمها، ودورها لنفوذها تبعاً

 احلاد االنقسام وإىل جتاوز قطبيها، بين احملتدم والصراع السلطة ازدواج تغلفان اللتين والثنائية

 املباشر، املدى يف وطنياً األضرار أفدح بإحلاق متناحرين يهددان منفصلين سياسيين كيانين بين

  ."الوطنية القضية بمصير املتصل املستقبلي وكذلك

 فعاليته أكد الشامل احلوار
 مناسبة من أكثر يف
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 بات فقد: "الديمقراطية للجبهة السياسي املكتب عضو يقول ،"التحرير منظمة مستوى على أمّا"

 بآلية يتصل ما أهمية أقلها ليس القضايا، من لعدد وعملية سياسية معاجلة إىل يحتاج األمر

 ال التي السياسية إىل القضايا بالنسبة سيما وال التحرير، ملنظمة القيادية الهيئات يف القرار اتخاذ

 تصحيح على والعمل متابع، أي على واخلارجية الوطنية وتداعياتها حساسيتها تُخفى أن يمكن

  ."الوطنية القرارات أخذ يف اجلماعية والقيادة الشراكة وتكريس التفرد وقف جلهة القرار اتخاذ آلية

 للهيئة اجتماع لعقد بري نبيه اللبناين النواب جملس رئيس يبذلها التي املساعي وبشأن

 أن فيصل يوضح ،"حماس"و" فتح" بين االنقسام إنهاء على العمل إطار يف الفلسطينية القيادية

 -  فلسطينياً حوارياً لقاءً لبنان استقبال إمكان مناسبة من أكثر يف طرح بري نبيه الرئيس"

 وهذا. التشرذم واقع استمرار خطورة إدراكه من انطالقاً الفلسطينية االنقسام حالة ينهي فلسطينياً

 فهد الرفيق العام األمين نائب برئاسة الديمقراطية اجلبهة وفد مع أيضاً بري الرئيس طرحه ما

 حوار لرعاية استعداده الوفد بري الرئيس بلّغ ، حين19/9/2015 بتاريخ التقاه الذي سليمان

 يف بشأنه التوافق تم ما كل وتطبق نهائي، بشكل االنقسام تنهي عملية بنتائج يخرج فلسطيني

  ."سابقة فترات

 عقد مكان يف يوماً تكن مل: "فيصل يف رأي ،"أُخرى مرة الوقائع بيّنت املشكلة، وكما أن غير"

 زاال ما االنقسام طريف أن غير احلوار، هذا مثل استضافة استعداده عن عبّر الدول من فكثير احلوار،

 مصاحلها الطرفين لدى نافذة جهات وتغليب لذلك، الضرورية السياسية اإلرادة معاً يفتقدان

  ."العليا الوطنية املصالح حساب على االنقسام، أعوام راكمتها التي الفئوية،

  لبنان فلسطينيو

 وخصوصاً  الالجئين، معاناة من للحد الفلسطينية والفصائل الديمقراطية اجلبهة تفعل ماذا

 الفلسطيني؟ للشباب جمدداً  األمل وإعطاء الفلسطينيين، لالجئين القانوين الوضع تغيير يف اجتاه

 االقتصادية األوضاع تزداد نعم" :قائالً  الديمقراطية اجلبهة يف املسؤول عنه يجيب سؤال

 النتائج من حذرنا أن سبق وقد صعوبة، لبنان يف لشعبنا واألمنية والقانونية واالجتماعية
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 خارج إىل السلبية بانعكاساتها ستمتد التي املشكلة هذه املعنية املرجعيات جتاهل على املترتبة

 الداخلي االنقسام استمرار طليعتها ويف اخلطر، هذا الستفحال أسباب كثيرة وهناك. اخمليمات

 إليها، اللجوء يمكن التي احللول أحد الهجرة اعتبار إىل الفلسطيني الشباب من بكثير يدفع الذي

 يف الفلسطينيين جتاه اللبنانية الدولة من املتبعة اإلنسانية احلقوق من احلرمان سياسة عن فضالً

 ذلك وغير اخمليمات، بعض تشهدها التي األمنية والتوترات الغوث، وكالة خدمات وتراجع لبنان،

 واألمني، واالقتصادي السياسي الواقع من إحباط حاالت البعض لدى تولّد التي األسباب من

  ."الغربية الدول إىل بالهجرة فردية حلول عن والبحث بعيداً بالذهاب نفسها عن وتعبر

 بهدف الالجئين ولقضية الفلسطينية للمخيمات مقصودًا استهدافاً هناك" أن فيصل ويعتبر

 غزة قطاع خميمات وخصوصاً أبنائها، من اخمليمات وإفراغ العودة حلق األساسي املرتكز ضرب

 ظاهرة إىل جمتمع، أي يف حتدث أن يمكن فردية ظواهر من الهجرة حتولت أن بعد وسورية، ولبنان

 الهيئات جميع دَعَوْنا لهذا. الجئيها من الفلسطينية والتجمعات اخمليمات بإفراغ تهدد جماعية

 إىل غزة، وقطاع الغربية الضفة ويف املضيفة العربية البالد يف والشعبية، الرسمية الفلسطينية،

 يستحق الذي االهتمام  البحار عبر شبابنا هجرة‹ ملف إيالء

 النسيج ضرب جلهة كبيرة بمخاطر تنذر وطنية أولوية باعتباره

  ."الفلسطيني للشعب االجتماعي

 تتطلب اجلماعي املستوى على ومأساة كبرى وطنية أزمة أمام فلسطينية كحالة إننا: "ويضيف

 الفصائل حتى أو الفلسطينية، والسلطة التحرير منظمة سواء املعنية، الفلسطينية الهيئات جميع من

 التنفيذية اللجنة وندعو.. مسؤوليته اجلميع حتمل بهدف أمامها الوقوف املعنية، واملؤسسات

 آلالف وناجعة ناجحة حلول عن والبحث شعبها، نحو مسؤولياتها حتمل إىل التحرير ملنظمة

 يف احلد تستجيب وطنية خطة عبر وضع املوت إىل بالهجرة املهددين الفلسطينيين الالجئين

  ."وطموحاتهم الشباب ملطالب األدنى

 مقصود استهداف هناك
 الفلسطينية للمخيمات
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 القضية تطورات يف االعتبار أخذاً لبنان، يف الفلسطيني الوجود مستقبل عن ماذا لكن

 سوء حل؛ أي لتقديم دولية إرادة عدم وجود عربياً؛ أولويتها غياب: بصورة عامة الفلسطينية

  أيضاً؟ هو أصالً املستقر غير لبنان، يف واألمنية االقتصادية الالجئين أوضاع

 يف لبنان وقوع أحد على ال ُيخفى: "قائالً  الديمقراطية للجبهة السياسي املكتب عضو يجيب

 بما حكماً تتأثر التي الداخلية أوضاعه على سلبية انعكاسات من ذلك يسببه ما بكل العاصفة قلب

 أكد مراراً، الفلسطيني الشعب فإن أطرافه، وتعدد الصراع من شراسة وعلى الرغم. حولنا يدور

 همه ألن الصراعات، هذه عن الفلسطينية احلالة إبعاد على العمل وتياراته، فصائله بجميع

 دعم أجل من العمل هو وغداً، باألمس وكما اليوم الرئيسي وسعيه الوطنية، قضيته هو األساسي

 مستغلة العودة حق على للقضاء اإلسرائيلية املساعي نتلمس وخصوصاً أننا القضية، هذه الكل

  ."املنطقة بأزمات اجلميع انشغال

 دائرة عن وإبعادها لبنان، يف الفلسطينية اخمليمات حتصين" أن فيصل يرى عليه، وبناء

 املواقف أهمية على الرغم من" أنه ويعتبر ."مشتركة ولبنانية فلسطينية مسؤولية هما التجاذبات

 حوار تبقى يف جداً املهمة املسألة فإن االجتاه، يف هذا املبذولة واملساعي املتكررة الفلسطينية

 كل بمعاجلة الصحيح الطريق على ويضعها املشتركة، العالقات يحصن لبناين - فلسطيني رسمي

 الداخلية األوضاع يف التدخالت أبواب جميع ويقفل حلول، إىل حتتاج التي العالقة املشكالت

 يعيشها التي السيئة واالجتماعية االقتصادية األوضاع معاجلة بذلك ونقصد. الفلسطينية

  ."واالجتماعية اإلنسانية احلقوق إقرار إىل فوراً املبادرة وضرورة لبنان، يف الفلسطينيون

 اإلطار تنظيم هو أيضاً نحتاج إليه ما" أن على ويشدد

 خمتلف إزاء موحد موقف عن يعبر بما الفلسطيني القيادي

 .اإلقليمية أو احمللية سواء احملدقة، واخملاطر القضايا

 عامل يشكل أن شأنه من اإلطار هذا تنظيم يف وجناحنا

 الصراعات عن ابتعادهم ويكرس الالجئين، لنضال توحيد

 الهوية صيانة مقومات توفير ضمان مؤسساتها بجميع اللبنانية الدولة وعلى. واحمللية اإلقليمية

  ."اإلنسانية احلقوق إقرار عبر واحلرمان القهر إلغاء يف تساهم بإجراءات الوطنية

 بجميع اللبنانية الدولة على
 توفير ضمان مؤسساتها

الوطنية الهوية صيانة مقومات



27 
 

  سورية فلسطينيي مستقبل

 إىل اجلديد اللجوء: سورية يف الفلسطيني الوجود مستقبل جدياً التطورات، يُطرح كل على بناء

 يقول السياق هذا ويف. هناك اخمليمات من بعدد الالحق داخلها؛ الدمار سورية؛ النزوح خارج

 وخصوصاً  هناك، األزمة بتداعيات كثيراً تأثر سورية يف الفلسطيني الوجود أن يف شك ال: "فيصل

 خالل من سلباً نفسه فرض ما وهو الالجئين، حلركة األساسي الثقل يمثل الذي اليرموك خميم

 سورية من الداخلية والهجرة النزف جراء الفلسطيني للشعب واالجتماعي الوطني بالنسيجين املس

 .العودة حق أجل من الالجئين نضال إضعاف إىل ويؤدي أدى الذي األمر خارجها، إىل والهجرة

 يحدث ما إىل أيضاً نظرنا ما إذا الفلسطينيين الالجئين حركة استهداف خانة يف يصب وهذا

 وأحياناً  البعيدة، الهجرةإىل  ويضطرون بائسة حالة يعيشون الذين لبنان إىل سورية من لالجئين

 لبنان يف الفلسطينيين الالجئين وضع عن فضالً البحار، يف لألسماك طعاماً يتحولون كثيرة

 واالستقرار األمن وضمان البارد، نهر خميم إعمار استكمال أهمها جسامًا، حتديات يواجهون الذين

 اإلنسانية، احلقوق إقرار لخال من الكريمة احلياة وتوفير واالجتماعي، الوطني ولنسيجهم لهم

 التجمعات يف الالجئين جتمعات خمتلف طالت التي األونروا خدمات تقليص يف املشكالت ويزيد

 على تفرض العوامل جمتمعة هذه إن. غزة وقطاع الغربية والضفة واألردن وسورية لبنان: اخلمسة

 الوطني الوجود على للحفاظ استثنائياً دوراً الفلسطينية والفصائل القوى وخمتلف ف.ت.م قيادة

  ."واالجتماعية الوطنية حقوقها عن للدفاع الالجئين حركة واستنهاض الفلسطيني،

 مع املعنية الهيئات تعاملت للنزوح، األول اليوم ومنذ" ، يتابع فيصل،"اآلخر املقلب يف أمّا"

 تضمن التي التدابير تتخذ ومل شديد، ببطء لبنان اىل سورية من الفلسطينيين النازحين قضية

 للنازحين الكبير بالعدد مقارنة كبيراً ليس العدد أن من الرغم وعلى. اإلغاثة عمليات جناح

 الصراع يف القضية هذه زج باالمن، فإن إخالل حوادث تسجيل وعدم لبنان، يف السوريين

 غير عبر إجراءات تسييسها إىل أدى لبنانية وطائفية سياسية أوساط جانب من اللبناين السياسي

 العليا املتحدة، وخصوصاً املفوضية األمم مؤسسات تدخل يتطلب بحقهم، األمر الذي إنسانية

 التحرير ومنظمة اللبنانية الدولة ومؤسسات الغوث وكالة مع بالتنسيق املعنية الالجئين لشؤون
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 احلين بين حتدث التي اخلروقات بعض ومعاجلة للنازحين القانونية احلماية لتأمين الفلسطينية

  ."واآلخر

 الفلسطيني الشعب خيار إن: "قائالً فيصل ويختم

 .أجلها من والنضال الوطنية قضيته يف اجتاه سيبقى

 احترام سورية يف الصراع أطراف جميع وعلى

 خمتلف على ودعمها الفلسطيني الشعب خيارات

اخمليمات، وخصوصاً  حتييد سياسة املعنية األطراف كل والتزام والسياسية، امليدانية املستويات

 باعتبارها اخمليم خصوصية إليه، واحترام سكانه لعودة اآلمنة البيئة وتوفير اليرموك، خميم

  .العودة حق ركائز إحدى

 خميمات إيالء ورئيسها، مدعوة إىل التنفيذية باللجنة الفلسطينية، ممثلة التحرير منظمة إن"

 يخفف بما تعيشه، الذي الكارثي للوضع سياسي خمرج عن وإىل البحث اجلهود، من مزيداً سورية

 واستقرار، أمن يف العيش من ُتمّكن سكانها سياسية حلول أمام الطريق ويفتح احلصار وطأة

  ."جديد من بيوتهم إىل العودة من أبناءها النازحين وُتمكِّن

*** 

  إسرائيل تكرس شرعيتها الدينية يف األقصى: مروان عبد العال

يربط مسؤول اجلبهة الشعبية يف لبنان مروان عبد العال التطورات التي تشهدها األراضي 
 سرائيلإ"الفلسطينية باخملططات اإلسرائيلية، أكانت يف القدس أم يف الضفة الغربية، ويرى أن 

 الدينية الشرعية تأكيد يف سياق استراتيجيا الزماين للمسجد األقصى التقسيم تختبر مسألة
احلرم القدسي  هو' الهيكل جبل'القدس، من خالل الزعم بأن  وخصوصاً يف فلسطين، اليهودية يف

املرحلة، ولهذا  تالئم ترى إسرائيل أنها باتت فكرة أن التقسيم هذا يف رأيي"ويقول  ."الشريف
 ساعات يف احلرم القدسي إىل الدخول معين بح يتعين على مَنْ هم يف عمرتفرضها ميدانياً، وأص

  ."والسياح والزائرين وكذلك حددت ساعات لكل من النساء حمددة،

 اآلفاق شذاذ"ويرفض عبد العال املزاعم بأن االعتداءات على املسجد األقصى يقوم بها 
 أن بدليل إسرائيلية، استراتيجيا من جزء" هي بل ،"السياح املتطرفون وبعض واملستوطنون

 سورية يف الصراع أطراف جميع على
 الفلسطيني الشعب خيارات احترام



29 
 

 ويقول العرب الرؤساء بعدد من ويتصل الراهن، الوضع على سيحافظ يقول بوضوح أنه نتنياهو
 السياسة يف فرض االستمرار هو سوى الذي ليس ، الراهن الوضع على اطمئنوا سنحافظ‹: لهم

 ."القدس يف اإلسرائيلية

 املكان، تهويد هو النهائي زماين، والهدف تقسيم قصة من أكبر اخملطط" ويرى عبد العال أن
 فقط وال عبرية ذاكرة وهي ترى أن هناك. الذاكرة وعبرنة األماكن عبرنة خاضت معركة فإسرائيل

  ."عربية ذاكرة توجد

  كوابح االنتفاضة الثالثة

 بمرحلة بشارة أو بوادر"أمّا ما يجري على املستوى الشعبي الفلسطيني، فيرى عبد العال أنه 
 الشروط هل: هو السؤال لكن .ثالثة انتفاضة تكون أن من املمكن الشروط لها توفرت وإذا جديدة،
 أوسلو مرحلة يف تربى جديد وجود جيل وأهمها متوفرة، الشروط من العديد أرى أن ال؟ أم متوفرة

 ومستعد ولديه اإليمانيف املواجهة،  اإلبداع على القدرة لديه اجليل هذا .األوىل االنتفاضة وولد يف
 ،"تراكمات نتيجة هو يحدث ما: "ويضيف." ميدانياً لتنفيذها ويذهب بفكرة يؤمن وهو .للتضحية

  "الغربية؟ الضفة تنتفض ال ملَ :هو والسؤال. انتفاضية بؤر"وما يجري اآلن هو 

موجود، لالنتفاضة  امليداين العامل أنويف حين يعتبر مسؤول اجلبهة الشعبية يف لبنان 
موجود، فإنه يرى أن هناك ما يكبح اندالع انتفاضة ثالثة،  التضحية على الناس قدرة وعامل

سابقاً خالل  به قامت الذي بالدور نفسه تقوم اآلن أن تستطيع الفلسطينية الشرطة هل" :وهنا يسأل
  " االنتفاضة الثانية؟

مل نعد "نه نتيجة هذا االنقسام كما يحيل إىل االنقسام تعقيد قيام انتفاضة ثالثة، ويقول إ
 الضفة وكأن فقط؛ فلسطين هي كأنها غزة عن فاإلعالم يتحدث الفلسطيني؛ هو من نعرف أحياناً

 ب، وفلسطيني يف املنطقة أ، الذي حتول إىل فلسطيني يف املنطقة الفلسطيني بهذا عالقة لها ليس
 .الغربية الثالث تقسيمات أوسلو ملناطق الضفة ، وفق"يف املنطقة ج وفلسطيني

التي تعوق اندالع [ األُخرى املسألة: "ويضيف
السياسي وعدم قدرة القيادة  االنغالق هي] االنتفاضة

إىل األقصى  شارون عندما دخل. احلالية على اخلروج منه
بيقين  ديفيد، قادماً من كامب عمار أبو ، كان2000يف سنة 

 هناك اآلن. أن باب التسوية قد أُقفل، لذلك جلس يف مكتبه، وسمح للشباب بأن يتحركوا يف امليدان
أوباما يف آخر عهده لن يضغط على إسرائيل، ويف خطابه األخير أمام األمم : كامل سياسي انغالق

 هناك يعد مل كلمته أنه أكد يف مازن أبو الرئيس وحتى املتحدة مل يتطرق إىل مسألة فلسطين،
املفاوضات، لكنه ترك خط العودة مفتوحاً فسحاً يف اجملال أمام املبادرة الفرنسية التي  من فائدة

 باملعنى مغلق وضع أمام نحن
 عربياً أيضاً السياسي
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 مغلق وضع أمام شيء؛ نحن تلتزم أي ال اسرائيل لكن .لقيام دولة فلسطينية 2017حتدد سنة 
 ]أزمتها[لسطينها ف مل تعد أولوية، ولكل دولة عربية ففلسطين عربيًا أيضاً، السياسي باملعنى
  ."اخلاصة ونكبتها اخلاصة

 جتديد الشرعية وإنهاء االنقسام

تقادم  الكبرى هي ويقول عبد العال إن املعضلة
الشرعية الفلسطينية التي هي بحاجة إىل جتديد، 

فنحن لسنا "،  الشارع يف ويرى أن جتديدها إنما يتم
وحتى  باالقتراع، تتجدد ال وشرعيتها مستقلة دولة

 يف عبر صندوق االقتراع، أعطوها ثقتهم ألنها مقاومة، فنحن 'حماس'عندما اختار الفلسطينيون 
   ."كفاحية شرعية والشرعية هي حترر مرحلة

اآلن، وتساعد يمكن أن يحدث  اجناز ويعتبر مسؤول اجلبهة الشعبية يف لبنان أن أهم
 .فوراً االنقسام إنهاء االنتفاضة يف حتقيقه هو

على قدر من اخلالف الذي سيعقّد عملية إنهاء " حماس"و" فتح"وإذا ما كان الفصيالن األكبر 
االنقسام، فإن السؤال يتمحور حول الدور الذي يمكن أن يؤديه اليسار عامة، واجلبهة الشعبية 

 "حماس" مع املقاومة وتتواصل فكرة عن مة التحرير ومل تتخلخاصة، باعتبارها عضواً يف منظ
 الفلسطينية؟ السلطة ومع "فتح"ومع 

 االنقسام إنهاء كله يدور حول احلديث وأصبح مبشر، حتولنا إىل حقيقة،: "يقول عبد العال
 احلكومة املوقت، وإىل تأليف تفعيل اإلطار القيادي وإىل القاهرة، اتفاق إىل العودة إىل والدعوة
وُيعتقد أن هناك فرصة اآلن لشيء عملي هو الوحدة يف امليدان، وهي وحدة تفرضها  .املوقتة

دورة 'االنتفاضة، ثم الضغط إلنهاء االنقسام السياسي وعقد جلسة للمجلس التشريعي، لنسمّها 
عليه، ، مثالً، ونعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ما تم االتفاق 'شباب األقصى

 ." واالبتعاد عن املصالح الضيقة والفئوية

 على علم بما كنتُ: "، يقول عبد العال"حماس"و" فتح"وعن مبادرة الرئيس نبيه بري بين 
موعدين للقائه، فاقترح أن  'حماس'و 'فتح'عندما طلب منه وفدان من  بري الرئيس دولة طرحه

إذا مل يكن ': يس بناء على ذلك حلوار، وقاليأتي ممثلون عن الفصيلين يف وفد واحد، ويتم التأس
إن القضية يف رأيي ليست فتح حوار  '.بكم ترحب فبيروت يستقبلكم العربي العامل يف هناك مكان

 يف يوماً 15 أيام أو 10 جديد، فقد جرت حوارات طويلة يف القاهرة، وكان كل اجتماع يدوم
 كيف القضية هي. مكتوبة واتفاقات راقبأو وقد خرج اجملتمعون املصري، لألمن مغلقة مدرسة

 ." هذه االتفاقات؛ املطلوب اتخاذ قرار سياسي بتنفيذ ما اتُفق عليه، وهو أمر غير متاح حالياً تنفذ

تقادم الشرعية  الكبرى هي املعضلة
الفلسطينية التي هي بحاجة إىل جتديد
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 املؤسسة بناء خالل من جديدة، وطنية سياسة"إىل تبني  يجري، ما ضوء يف ويدعو عبد العال،
لذا، يجب أن تعود منظمة التحرير إىل كونها جبهة وطنية  .القرار صناعة مصدر هي التي الوطنية

  ."وبناها االجتماعية الديمقراطية يف مرحلة حترر وطني لها أدواتها

  

 فلسطينيو لبنان واملستقبل املغلق

ن األمر أشبه واملعقد، يرى عبد العال أ الصعب لبنان يف الفلسطيني الوضع إىل انتقاالً
 جيل فهناك الطاردة، العناصر أشكال يواجهون كل] الالجئون الفلسطينيون[. جمزرة اجتماعية"بـ

نتيجة القوانين واإلجراءات اللبنانية القاسية، اقتصاديًا  هو مغلق أمامه، مستقبل عن يبحث
التحرير إىل ما يشبه  وحتول منظمة األونروا، واجتماعياً وقانونياً، باإلضافة إىل تقليص خدمات

  ."ة وهيئة إغاثة، بينما هي، ويجب أن تبقى، قيادة سياسيةمنظمة غير حكومي

اخلارج،  يف الفلسطينيين إىل الفلسطينية القيادة تنظر كيف: "ويسأل القيادي الفلسطيني
 جانب نحن أم السياسي، القرار يف كشتات شريك جزء نحن هل لبنان؟ يف الفلسطينيين وحتديداً
 النضالية، العملية صلب يف نحن هل دوره؟ انتهى بعد، أم أوانه يأتِ مل احتياط نحن هل ملحق؟

  "وطاقة أم ال؟ وقوة الصراع، صلب ويف

 ، فهل يتفاجأ48 يف أراضي انفجر فلسطيني جيل تفاجأ البعض بوجود: "ويقول عبد العال
: ويضيف" التاريخية؟ فلسطين بحجم الشعب املوجود على أرض اخلارج يف موجوداً شعباً  بأن ثمة

 جزء وهم ألحد، خلفية حديقة ليسوا لبنان، وقطعاً فلسطينيو لبنان لفلسطينيي خصوصيةهناك "
املتكررة  الزيارات أمّا. الوطني، ويجب أن نتحدث عن دورهم وعن طبيعة العالقة معهم القرار من

. وليس دوراً نضالياً ووظائفي خدماتي شيء املطلوبة لهم، فهذا واللقاءات، وحتديد امليزانية
 الواقع على نفسه يعكس عام تأكل أمام فنحن واالستراتيجيا، البرنامج ألة هي غياباملس

 ."الفلسطيني كله، وضمنه فلسطينيو لبنان

رفع الصوت عاليًا يف وجه األونروا، هو أمر غير كاف، فاألونروا مشكلتها أن الدول "ويرى أن 
برى، مثل بناء غزة، وبناء نهر املانحة مل تعد تغطي ميزانيتها، وخصوصاً أن لديها حتديات ك

ال أعتقد أن البحث عن تمويل، أو حث . البارد، واخلدمات التي تديرها يف مناطق عملها اخلمس
املمولين على الوفاء بتعهداتهم هو دور األونروا فقط، بل أساساً يجب أن يكون دور منظمة التحرير، 

تخاطب الدول املانحة وحتثها على الوفاء املمثلة السياسية للشعب الفلسطيني، وهي التي يجب أن 
  ."بالتزاماتها املالية

أوسلو، بسبب إضعاف  منذ أن تم توقيع اتفاق الالجئين كرامة لقد أهينت: "ويتابع عبد العال
دور منظمة التحرير وتقليصه إىل جمرد هيئة إغاثة ال تملك ما يكفي أصالً للقيام بدور كهذا، 
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تقدم  مانحة ومن دول الدويل، النقد صندوق ل منها؛ سلطة تتمول منوإنشاء السلطة الوطنية كبدي
  ."أمواالً مشروطة بتنازالت سياسية

أقول لك . ثمة توجهاً إىل إنهاء دور األونروا وتسليم مهماتها إىل الدول املضيفة"ويحذر من أن 
هناك حديثاً بشأن حتويل معهد سبلين للتدريب إن 

املهني التابع لألونروا إىل كلية تابعة للجامعة 
يجب أن نكون متنبهين إىل ذلك، وأن نحافظ . اللبنانية

على األونروا وعلى دورها اإلغاثي، ويجب استعادة 
  ."دور منظمة التحرير كممثل سياسي للشعب الفلسطيني

لبنان، لكن هل هناك َمْن  يف الفلسطينيين على وجودي مام خطرنحن أ: "كذلك يحذر قائالً
فرض  من مفعول الفلسطيني هذا؟ أنا حقيقة متخوف الوطني يمكنه أن يتحمل عبء إلغاء الوجود

ملف  بهدف إغالق فزاعة ومن حتويل هذا الوجود إىل واخلوف، وحالة القلق واجلوع، البؤس حالة
أن يجدوا وطنًا،  أملهم أشخاص هناك. أمل عن الفلسطينيين إنما هاجر بحثاًمَنْ هاجر من . الشتات

 هذه كل .وحرية إنسانية شخصية، وكلهم يبحثون عن كرامة وآخرون أملهم هو احلصول على هوية
 ."فذهبوا يبحثون عنها يف املهجر تبعثرت يف خميمات جلوئهم، اآلمال

  صدمة سورية

 الوجود على اخلطر حجم يف أن شك ال: "رية، يقول عبد العالويف الشأن املتعلق بفلسطينيي سو
كنّا نوجه تفكيرنا بشأن اخلطر الوجودي إىل الفلسطينيين يف لبنان، . صادم سورية يف الفلسطيني

فكان . لبنان يف الفلسطيني الوجود إليه يستند وكان الوجود الفلسطيني يف سورية اجلدار الذي
يُهَجَّر فلسطينيو سورية، وقد  اآلن. النضالية حتى حتقيق حق العودةخميم اليرموك بمثابة القلعة 

الجئ من فلسطينيي سورية، لكن هذا العدد انخفض  90,000وصل إىل لبنان يف مرحلة ما نحو 
  ."أوروبا ، ومعظمهم مل يرجع إىل سورية، وإنما جلأ إىل40,000 إىل اآلن

  

  

  

  

 

إىل إنهاء دور األونروا  ثمة توجه
وتسليم مهماتها إىل الدول املضيفة


