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اجرى احلوار : سعيد حسنني
في اول تعقيب لقيادي فلسطيني على تصريحات ولي العهد 
العيش على  لليهود حقا في  ان  السعودي محمد بن سلمان 
ارضهم ،قال القيادي في حركة حماس الدكتور غازي حمد 
معقبا : "استغرب من هذه التصريحات  التي فيها نوع من 
وإعطائها  املنطقة  في  اسرائيل  لقبول  والترويج  التسويق 
الشرعية رغم انه في سجلها تاريخ اسود من املجازر ،ليس 
في   ، العربية  االمة  بحق  امنا  الفلسطيني  الشعب  بحق  فقط 
فلسطني ولبنان وسورية والعراق والسودان ،وقد قتلت في 
للشعب  قمعها  تواصل  وهي  مصريني  علماء  واغتالت  دبي 
وخاصة  املقدسات  وانتهاك  املستوطنات  وبناء  الفلسطيني 
هذا  تسويق  ميكن  كيف  ال��ش��ري��ف،واس��ت��غ��رب  ال��ق��دس  ف��ي 
، لألسف فان  امر خطير جدا ويجب مراجعته  الكيان ؟ هذا 
فيروس التطبيع بدأ يتسلل الى بعض االنظمة العربية بينما 
اسرائيل  مع  التطبيع  ترفض  واإلسالمية  العربية  الشعوب 
وقف  على  ق��ادرون  فلسطيني  كشعب  ،ونحن  قاطعا  رفضا 

كل هذه املؤامرات"
وعما اذا كانت هذه التصريحات ستقّرب حركة املقاومة حماس 
الى ايران وقطر رد بالقول : "نحن ال نتعامل بردود افعال 
ونريد ان نفتح عالقات مع اجلميع ، العنوان االساسي لدينا 
سياسية  حسابات  لدينا  توجد  ال   ، الفلسطينية  القضية  هو 
خاصة مع احد ، نريد من كل الدول ان تغلق ابواب التطبيع 
ومحاولة  ج��دا  خطيرة  جرثومة  هو  التطبيع   ، اسرائيل  مع 

لاللتفاف على احلقوق الوطنية الفلسطينية وعلى من يصرح 
مثل  عن  يتوقف  ان  اسرائيل  مع  للتطبيع  تروج  تصريحات 

هذه التصريحات".
وعن اتهام حماس بتفجير موكب رئيس احلكومة الفلسطينية 
احلمد الله في غزة رد بالقول :" موقفنا واضح مما حصل 
السرعة   ، االمنية  ولألجهزة  غزة  في  لألمن  ضربة  ويعتبر 
من  اس��اس  أي  لهما  يكن  لم  االتهامات  اط��الق  في  والتهور 
رئيس  واطلعنا  م��دروس  امني  بعمل  قمنا  نحن   ، املصداقية 
الوزراء على كل اخلطوات ووصلنا الى نتائج والى اجلناة ، 
ولكن مع االسف موقف السلطة موقف سلبي وهذا املوقف 

يضع عالمات استفهام كثيرة ".
وعن املصاحلة والتطورات االخيرة قال حمد :" هناك اتفاق  
موقع وينبغي احترام االتفاق ونحن التزمنا به وقدمنا تنازالت 
كل  تسليم  بضرورة  االخيرة  الله  احلمد  ،تصريحات  كبيرة 
امللفات للحكومة دفعة واحدة هي انقالب على اتفاق املصاحلة 
، نحن نرفض اسلوب االمالءات ووضع الشروط املسبقة ".
وحول سؤال ما اذا كانت املصاحلة في خطر رد :" املصاحلة 
جدية  خطوات  تتخذا  لم  فتح  وحركة  السلطة  الن  خطر  في 
لدعم املصاحلة ، حماس طبقت بنود املصاحلة  تطبيقا امينا 
، سواء كان في متكني احلكومة واملعابر وفي قضايا كثيرة 
ومنذ  سلبي  بشكل  املصاحلة  مع  تعاملت  السلطة  ولألسف 

مدة لم نحرز أي تقدم".
 وحول امكانية دعوة الرئيس ابو مازن لزيارة غزة قال بان 

"ت������ص������ري������ح������ات ول�����������ي ال������ع������ه������د ال�������س�������ع�������ودي م������رف������وض������ة ف����ال����ت����ط����ب����ي����ع م��������ع اس�������رائ�������ي�������ل ج�����رث�����وم�����ة 
خ�������ط�������ي�������رة ج��������������دا وم���������ح���������اول���������ة ل�������ال�������ت�������ف�������اف ع�������ل�������ى احل����������ق����������وق ال�������وط�������ن�������ي�������ة ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة"
* على من يصرح تصريحات تروج للتطبيع مع اسرائيل ان يتوقف عن مثل هذه التصريحات * املصاحلة في خطر الن السلطة وحركة فتح لم تتخذا خطوات جدية لدعمها 
وح��م��اس طبقت ب��ن��وده��ا  تطبيقا ام��ي��ن��ا *م��س��ي��رة ال��ع��ودة س��ت��ت��واص��ل ح��ت��ى ي���وم النكبة وأن���ا الج���ىء م��ن ب��ل��دة يبنا ق��ض��اء ال��رم��ل��ة ول���ن ات��ن��ازل ع��ن ح��ق��ي ب��ال��ع��ودة 

ال����ق����ي����ادي ف�����ي ح����رك����ة ح����م����اس – د.غ����������ازي ح���م���د ل������"ك�����ل ال������ع������رب"  وم�����وق�����ع ك�����ل ال����ع����رب:

الرئيس ال يحتاج الى دعوة الى غزة ومن املفروض ان يأتي بدون دعوة  وال احد يرفض زيارة 
الرئيس الى غزة.

وفيما يخص مسيرة العودة قال :" هي مسيرة ذات بعد رمزي سياسي وتقول للعالم بان 
والتسويات  احللول  كل  ويرفض  عنه  يتنازل  ولن  العودة  بحق  متمسك  الفلسطيني  الشعب 
السياسية ،املسيرة  تعطي اشارة الى اسرائيل بان غزة تعيش في حالة انسانية صعبة ولن 
نتحمل احلصار والعقوبات ، وهناك مخططات ملواصلة املسيرات حتى يوم النكبة ما سيدفع 

بتنظيم اجلهود بشكل افضل"
وأكد الدكتور غازي انه الجئ من بلدة يبنا قضاء الرملة وانه لن يتنازل عن حقه بالعودة الى بلده.

ان����������ق����������اذ م�������س�������ي�������رة ال��������������ع��������������ودة.. ال�����������ع�����������ودة مم������ك������ن������ة ون��������ح��������ن ه�������ن�������ا اه�����ل�����ه�����ا

بقلم: البروفيسور أسعد غامن
وسوف  غ��زة،  من  انطلقت  التي  العودة  مسيرة  شيطنة  ال��ى  اسرائيل  تسعى 
تستمر الى ان يتم حتقيق حق الالجئني بالعودة الى بلداتهم التي طردوا منها 
لها  رتب  التي  اجلهنمية  اخلطط  نتيجة  كانوا  وهم  النكبة...  وبعد  وخالل  قبل 
ايالن  د.  الفذ  الباحث  ثبت  وقد  غوريون.  بن  راسهم  وعلى  "اليشوف"  قادة 
بابه وقبله وبعده عشرات الباحثني الفلسطينيني والعامليني وعلى راسهم وليد 
اخلالدي ود. نور مصاحلة وعدد كبير من املتعمقني بالقضية... حقيقة مخططات 
الطرد ألجل افساح املجال لقيام دولة يهودية مع اكبر قسط من االرض واقل 
عدد من الفلسطينيني، وهي طريق ال زالت اسرائيل تتبعها يوميا في كل اماكن 
الوجود الفلسطيني: في القدس، في النقب، في الضفة الغربية، في اجلليل وفيما 

يسمى باملدن املختلطة.
وليس خافيا على احد بان انطالق احلركة الوطنية مجددا بعد النكبة اتكأ –قبل كل 
شيء- على وضع قضية عودة الالجئني في صلب العمل الوطني... ومت العمل 
في كل االجتاهات لكي يتجذر في الوعي الفلسطيني والعربي والعاملي هذا احلق 

كشرط اساسي ألية تسوية مستقبلية.. وهنا ليس خافيا على احد بان الفصائل 
الفلسطينية عملت على اثبات احلق، لكنها عملت قليال ألجل العودة احلقيقية، وقد 
برزت في املاضي وفي ظل هذا الوضع محاولة بعض اهالي القرى املهجرة هنا 
في الداخل للعودة احلقيقية، وعلى راسهم اهل اقرث وبرعم في اجلليل االعلى.
في السنوات االخيرة انقلبت احملاوالت، ففيما تسعى بعض القوى الشعبية تنفيذ 
و2011-(   2008 )عامي  وسوريا  لبنان  من  عودة  مسيرات  بترتيب  العودة 
واخيرا مسيرة العودة الكبرى من غزة مؤخرا، تراجعت محاوالت العودة لدى 
الفلسطينيني في الداخل واكتفت الهيئات القيمة على املوضوع بتنظيم مسيرات 
العودة للتذكير بالنكبة وبحق العودة واخذ بعض اهالي القرى املهجرة بنفس 
لكننا  ع��ودة...  النهج من خالل ترتيب "سهرات" "وج��والت" و"زي���ارات" 
العودة  حق  تنفيذ  على  نعمل  لم  خاص-  بشكل  هداج  وبير  النقب  –باستثناء 
بشكل حقيقي، ونستطيع ذلك. وخصوصا ان اهالي القرى املهجرة يسكنون 

قريبا جدا من بلداتهم االصلية.

بترتيب مشاريع عودة  القيام  فقط  ليس  اسرائيل،  الفلسطينيني في  االن على 
وتنفيذها، بل تقع على عاتقهم مسؤولية انقاذ مسيرة العودة الغزية. اسرائيل 
تعمل على شيطنة مسيرة العودة... وخصوصا باالدعاء بان حماس تقف ورائها، 
بعكس احلقيقة بان املسيرة الغزية تقف ورائها قوى شعبية تتطلع الى حتقيق ما 

لم تسطيع حتقيقه القرارات الدولية وال الفصائل الفلسطينية.
على الفلسطينيني في اسرائيل تنظيم مسيرات ومشاريع عودة في الشهرين 
هنا  نحن  -ق��ط   tبالنكبة وتذكير  تذكر  مبسيرات  االكتفاء  وع��دم   - القريبني 
نستطيع ان منيط اللثام عن ادعاءات اسرائيل وان نثبت للعالم بان العودة هي 
عمل اهلي فلسطيني شعبي وليس قضية فصائلية.... االن وقبل فوات االوان 
يجب ان نرتب عودة حقيقية -مع خيم وبيوت متنقلة- لعشرة بلدات )على االقل( 
وخصوصا ان اهالي هذه البلدات يسكنون مئات االمتار عن بلداتهم االصلية. 
احلديث عن العودة فقط... هو هروب من واجبنا جتاه العودة... التي يجب ان 

نكون راس احلربة في حتقيقها.

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمس االربعاء اعتقال الشيخ يوسف الباز من 
اللد ملدة 5 ايام ورفضت طلب الشرطة بتمديد اعتقاله ملدة 6 ايام وذلك على خلفية قيامه 
بالتصدي حملاوالت اغالق الشارع املؤدي الى حارة صالح الدين، هذا وقد وصل الى 
موقع العرب بيان من اللجنة الشعبية في مدينة اللد اعضاء البلدية العرب، جاء فيه: "لقد 
جترأت شرطة اسرائيل على اعتقال الشيخ يوسف الباز امام املسجد الكبير على اثر قيامه 
بالتصدي حملاوالت اغالق الشارع املؤدي الى حارة صالح الدين ) س.ح(.  لم تكتف بلدية 
اللد وشرطة اسرائيل بهدم بيوت العرب واالعتداء عليهم ونشر اجلرمية والتمييز ضدهم 
في املشاريع التنموية واخلدماتية والتضييق املستمر على الوجود العربي في مدينة اللد". 
اللد مبشاركة الشرطة على قيمنا  البيان: "وفي االونة االخيرة جترأت بلدية  واضاف 
وثقافتنا العربية الفلسطينية االصيلة فباتت حتارب خيم األفراح واألتراح وتهدمها، بل 
اكثر من ذلك؛ تقوم بلدية اللد والشرطة باالعتداء على اصحاب هذه اخليم والبيوت كما 
اللد  بلدية  باتت سياسة  لقد  االونة االخيرة.  العربية في  العائالت  حصل عند كثير من 

مكشوفة للجميع واخلطر يهدد وجودنا في هذه البلدة العربية االصيلة".
وتابع البيان: "لذا فإننا في اللجنة الشعبية قد اجتمعنا اليوم في بيت عائلة الباز وقد 

توصلنا الى القرارات التالية: 
عضد  من  يهز  ولن  وخسيس  جبان  عمل  هو  الباز  يوسف  الشيخ  اعتقال  ان  نؤكد   .1

الشيخ وسيبقى شوكة في حلق رئيس البلدية ومن يدور في فلكه. 
في  تكون  والتي  اليوم  يوسف  الشيخ  محكمة  في  املشاركة  جميعاً  اللد  بأهل  نهيب   .2

محكمة الصلح في ريشون الساعة التاسعة صباحاً . 
البلدية ضد املجتمع العربي.  3. اإلعداد ملظاهرة حاشدة احتجاجاً على كل اجراءات 

4. اإلعداد لوقفات احتجاجية متتالية امام مفرق )جاني افيف( وفي حي )جاني ياعر( 
وامام البلدية وامام املجمع التجاري ) كينيون(. 

هذه القرارات هي قرارات اولية والتي سيتبعها بعد ذلك اجراءات اخرى . 
لن نسمح بتحويل مدينة اللد العربية االصيلة الى وكر للمتطرفني من النواة التوراتية. 

مشاركتكم كفيله باحلفاظ على مستقبل ابناءنا".

مت����دي����د اع���ت���ق���ال ال���ش���ي���خ ي����وس����ف ال����ب����از م����ن ال����ل����د ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ال���ت���ص���دي حمل��������اوالت اغ�������اق ش����ارع


