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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

أشدُّ من املاء حزنًا
مفاتيح بيتك أرهقها اللغز.. مفتاح 

قلبك: هل
يعرف احلب حقا؟ ألم يقتل احلزن 

حبك؟ ماذا
تكون كراهية املتعبني الذين أحبهم 

الظلم؟ ماذا
يكون إذن مطهر النار؟ ماذا تقول 

مفاتيح بيتك
هذا املهدد بالهدم، حتت كراهية 

الظاملني الذين
أحبهم احلب؟ كيف نحب إذن 

مبغضينا؟¬
تقول مفاتيح بيتك يصمت مفتاح 

قلبك: هل
أعرف احلب؟!

تبكي عذابا وخوفا: أحب احملبني حقا 
وال أكره املبغضني

أعني إلهي! أعني علي محنة 
املؤمنني

أعني على لعنة العاشقني
أحب احملبني حقا. وال أكراه املبغضني

أعني إلهي. أعني علي
وأطلق لساني. وحرر يدي

وحرر مفاتيح بيتي
ومفتاح قلبي

أغثني إلهي. أغثني ضعيفا. أغثني 
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حاوره: علي ابو الهيجاء
 أعرب محمد بركة رئيس جلنة املتابعة العليا لقضايا اجلماهير 
ازاء  ذات��ه  الوقت  في  واسفه  وامتعاضه  سخطه  عن  العربية 
األرض  يوم  مسيرة  شهدتها  التي  واالنشقاقات  املناوشات 
اخلالد أمس اجلمعة في مدينة عرابة بعد قيام نفر برفع االعالم 
السورية على الرغم من قرار املتابعة بأن تكون مسيرة وحدوية 
يتكرر  بات  مشهد  وهو  فقط،  الفلسطينية  األعالم  فيها  ترفع 
في السنوات األخيرة ومنذ اندالع احلرب األهلية في سوريا، 

وفي كل عام يتسبب مبناوشات تصل حد 
التالسن والتشابك باأليدي.

وقال محمد بركة في حديث خاص ملوقع 
اليوم:”إن  العرب  كل  وصحيفة  العرب 
قرارات جلنة املتابعة كانت واضحة ليس 
بتحصيل حاصل، إمنا بعد نقاش مطّول، 
املتابعة على ان ال  اتفقت مركبات  بحيث 
الفلسطيني”.  العلم  سوى  علم  أي  يرفع 
مل��ا ح��دث في  أس��ف  بركة:”أنا  واض���اف 
املناوشات  ه��ذه  مثل  كانت  فلو  األم���س، 
تصلح في أي سنة من السنوات املاضية 
وهي ال تصلح، ما كان من املمكن حتملها 

ونتابع  املنصة  على  فيه  جنلس  كنا  ال��ذي  الوقت  ففي  أم��س، 
األخبار التي تأتي تباًعا من غزة العزة، وفي الوقت الذي كنّا 
فيه نعد الشهداء هناك، كنا نرى هذه املشاهد التي ال يتحملها 

ضمير وال عقل وال أخالق”.
التي حدثت وتسببت بتفريق املسيرة  املناوشات  وعن خلفية 
قال محمد بركة ملوقع العرب:”في البداية ُبلغت وأنا على املنصة 
أن احدهم رفع علم جبهة النصرة، وقد حصلت مناوشات أثر 
ذلك ولكن مت تفادي املوضوع واحتوائه، ولكن بعد ذلك رفع 
اكبر،  مناوشات  وحدثت  مكان  من  أكثر  في  السوري  العلم 
وهنا اتساءل، كيف ميكن ان نقبل بهذه املناوشات بينما أبناء 
شعبنا في غزة يجري اصطيادهم وهم عّزل أبرياء إال بإميانهم 
بحقهم بالعودة الى ديارهم؟ هذا مشهد ليس فقط فيه خروج 

عن قرارات جلنة املتابعة امنا خروج عن ضميرنا الوطني”.
ورد رئيس جلنة املتابعة العليا محمد بركة على تساؤل ملوقع 
العرب حول هوية رافعي االعالم السورية في املسيرة، بحيث 
أتهمت فيه جهات عديدة ونشرت فيديوهات بيّنت نشطاء من 
حركة ابناء البلد ورئيس احلركة األسير احملرر محمد كناعنة 
أبو اسعد، وقال:”انا ال اريد ان اوزع اتهامات باألسم، ولكن 
أهلنا في  من رفع األع��الم وكان موضع اخلالف لم يكن من 
اجلوالن، إمنا من اهلنا في الداخل الفلسطيني، وعليه بداًل ان 
نرجح اإلجماع وخاصًة امام شالل الدم الذي تقوم به اسرائيل 
في غزة كانت هذه املشاهد هي مبثابة اعتداء على خصوصية 
عن  النظر  يصرف  لم  السورية  االع��الم  رف��ع  فمن  املناسبة، 
شهدائنا االبرار فحسب إمنا اعتدى على األغلبية الساحقة من 

اآلالف املؤلفة التي جاءت لتشارك في الفعالية”.

الى ذلك، لو كنت لتعد من رفع االعالم،  وتابع قائاًل:”اضف 
يفرض  ان  يعقل  ف��ال  أش��خ��اص،   10 ال���  يتعدون  ال  نفر  فهم 
عشرة أشخاص مهما كانت دوافعهم على اآلالف ممن جاؤوا 
ليشاركوا في يوم األرض، وهنا يسأل السؤال... من انتصر 
على من؟ ال أحد، بل شعبنا هو اخلاسر....، وكل هذه املناوشات 

كانت مؤذية ألخالقنا ومؤذية لوحدتنا”.
وفي رده على األصوات املطالبة مبعاقبة من لم يحترم قرار 
املتابعة، وفيما اذا كانت هنالك خطوات عملية بهذا اخلصوص، 
على  سيكون  املوضوع  بركة:”هذا  قال 
طاولة املتابعة، ولكن في هذا الوقت كما 
الروحة  مبسيرة  منشغلون  فإننا  تعلم 
لسكرتارية  إلجتماع  دعوت  وقد  اليوم، 
امل��س��ي��رة من  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  ال��ي��وم  اللجنة 
اجل وضع خطوات قادمة وفورية فيما 
ذلك  غ��زة، وبعد  في  ال��دم  يتعلق بشالل 
سيتم مناقشة املوضوع واتخاذ قرارات 

بشأنه”.
منير  منع  املتابعة  جلنة  محاولة  عن  أما 
السجني  ان��ص��ار  جلنة  رئ��ي��س  منصور 
م��ن إل��ق��اء ك��ل��م��ة خ���الل امل��ه��رج��ان، ق��ال 
محمد بركة:”لم تكن هنالك كلمة مخططة ملنير منصور خالل 
املهرجان اخلطابي، وهناك شخص حاول اقحامه على املنصة 
على  واعتذر  الشخص  هذا  عاد  وقد  املنبر،  على  كلمة  ومنحه 
ما قام به ألنه لم ينسق ذلك معنا، نحن لم ننس األسرى في 
قلب  من  جاءت  رسالة  لدينا  كانت  العكس،  على  بل  ترتيباتنا 
البزري،  أمير مخول ووضاح  سجن اجللبواع من االسيرين 
وقد قرأناها بأسمهم عن املنصة، وهذه كانت الفقرة املخصصة 
منير  كلمة  ب��داي��ًة  رفضنا  ال��وق��ت  لطيل  ومنًعا  ل��ذا  ل��أس��رى، 
يلقى  ان  من  وب��داًل  اذن،  دون  املنصة  اعتلى  انه  إال  منصور، 
كلمة توّحد الصفوف اختار ان يزاود علينا بشكل غير مرٍض، 
وقال كلمات ال حتترم املناسبة، ومع ذلك فإن ردنا عليه ان ال 
احد يزاود على املتابعة التي تضع حقوق االسرى على رأسها، 
ولدينا جلنة منبثقة عنّا تهتم بشؤون األسرى، وال نريد العظة ال 
من منير وال من غيره”.وعن ما اذا كانت املشاركة في املسيرة 
التوقعات قال بركة:”ان املشاركة كانت جيدة ومن  على قدر 
في  املهرجان  ساحة  ال��ى  وصلنا  عندما  املسيرة  حشد  رأى 
سوق عرابة كان ليعرف ان احلضور جيد، ال اقل انه جيد جًدا 
ولكن كان جيًدا، وكل سرعة اإلحباط واليأس التي يعاني منها 
مجتمعنا فال مكان لها، وبدل من ان ننمي هذه املشاعر، تعالوا 
ننمي مشاعر املشاركة والتحشيد، هذا ما هو مطلوب من كل 
األحزاب وكل الغيورين على مصلحة شعبنا، وانا اعجب ممن 
ال يحضر ثم يعتب على انه لم يكن هنالك حضور”. وتابع رًدا 
األحزاب  جتنيد  في  تفاوت  العرب:”هنالك  ملوقع  سؤال  على 
للمشاركني، ولكن هذا موضوع للنقاش في جلنة املتابعة وليس 

في وسائل اإلعالم”.
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