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«فلسطين تحتفل باألمل» في بيت لحم
للتمسك بهدف الدولة وفضح االحتالل
أعياد الميالد في مهد المسيح ُّ

إنه «ميالد األمل» ،مثلما
أراد الفلسطينيون تسميته
هذا العام ،ألنه يأتي في
ظروف استثنائية تعصف
بالوطن العربي ،وفي فلسطني
خصوصًا ،على «أمل» وصول
«الربيع الفلسطيني» لتحقيق
الحرية واملصالحة والخالص
من االحتالل

بيت لحم ــ فادي أبو سعدى
«ف�ل�س�ط�ين ت�ح�ت�ف��ل ب ��األم ��ل» ،ه��ي رس��ال��ة
ل�ل�ع��ال��م أج �م��ع ال ��ذي ت�ت� ّ
�وج��ه أن �ظ��اره إل��ى
مدينة بيت لحم ،مهد السيد املسيح خالل
األع�ي��اد ،مفادها أن الشعب الفلسطيني
ال ي � ��زال ي��أم��ل إن �ص��اف��ه إلن� �ج ��از ح�ق��وق��ه
ال��وط �ن �ي��ة امل� �ش ��روع ��ة ب��ال �ح��ري��ة وال �ع ��دل
واالس� �ت� �ق�ل�ال وال �ع �ي��ش ب� �ك ��رام ��ة .م��دي�ن��ة
ب�ي��ت ل�ح��م ب ��دأت اس �ت �ع��دادات ك�ب�ي��رة ه��ذا
ال �ع��ام تتميز ب�ع��وام��ل ج��دي��دة لالحتفال
باألعياد ،تحت شعار «فلسطني تحتفل
ّ
ب��األم��ل» .اح�ت�ف��االت ستركز على السعي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م � ��ن أج� � ��ل إق � ��ام � ��ة ال� ��دول� ��ة
امل�س�ت�ق�ل��ة وع��اص�م�ت�ه��ا ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة،
للتأكيد أن ال�ش�ع��ب الفلسطيني ل��م ول��ن
يفقد األم��ل في إقامة دول�ت��ه ،مع االش��ارة
إل� ��ى أن ه� ��ذه األع� �ي ��اد س �ت �ك��ون م�ن��اس�ب��ة
دينية ووطنية للتأكيد على ه��ذا األم��ل.
كما أن االمل سيكون مرتبطًا بكل نواحي
الحياة الفلسطينية ،سياسيًا واقتصاديًا
واج �ت �م��اع �ي��ًا وث �ق��اف �ي��ًا وف �ن �ي��ًا رغ� ��م أن��ف
االح � �ت �ل�ال اإلس ��رائ �ي �ل ��ي وج ��رائ� �م ��ه ال �ت��ي
تعيشها بيت ل�ح��م« ،م�ه��د رس��ول املحبة
والسالم» .من أهم الفعاليات املميزة هذه
ال �س �ن��ة ،ح�ف��ل االس�ت�ق�ب��ال ال �س �ن��وي األول
ال��ذي تستضيفه بيت ل�ح��م ،ت�ح��دي�دًا في
م�ق��ر ال��رئ��اس��ة الفلسطينية ف��ي رام ال�ل��ه،
ليكون تقليدًا سنويًا للحديث ع��ن هذه
املدينة واألع�ي��اد امليالدية أم��ام القناصل
والسفراء األجانب املعتمدين لدى السلطة
الوطنية في القدس املحتلة ورام الله ،إلى
ج��ان��ب رؤس � ��اء ال �ط��وائ��ف ورج � ��ال ال��دي��ن
وال �ش �خ �ص �ي��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .امل �ص��ادر
الفلسطينية الرسمية أكدت أن هذا الحفل

ناشط برداء بابا نويل ّ
يتحدى جنود االحتالل قرب مدينة بيت لحم أمس (موسى الشاعر ــ أ ف ب)
سيكون برعاية الرئيس محمود عباس
وح�ض��وره ،ويتوقع أن يحصل قبل أي��ام
م ��ن ال �ح �ف��ل ال � ��ذي ت�س�ت�ض�ي�ف��ه ال�ح�ك��وم��ة
اإلسرائيلية التي اعتادت العمل لتزوير
الحقائق بشأن األراضي املقدسة وبشأن
م �م��ارس��ات �ه��ا ال �ق �م �ع �ي��ة واالدع� � � ��اء ب��أن�ه��ا
تقوم بالتخفيف من إج��راءات�ه��ا األمنية،
ب�ي�ن�م��ا ت �ع �م��ل ب �ع �ك��س ك ��ل ال�ت�ص��ري�ح��ات
خالل األعياد ،وتحرم معظم العائالت من
االحتفال من خالل منع التصاريح للكثير
م �ن �ه��ا .ه� ��ذا ب ��االض ��اف ��ة إل� ��ى أن �ه ��ا ت �ح��رم
املسيحيني في غزة من الوصول إلى بيت
لحم من أجل االحتفال بأعيادهم.
وي ��أم ��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون أن ت �س��اه��م ه��ذه

ال � �خ � �ط ��وة ف � ��ي ت ��ذك� �ي ��ر ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي�ي�ن
األجانب بضرورة العمل الجاد مع دولهم
م��ن أج��ل إن�ه��اء االح�ت�لال وإح�ل�ال السالم
ال�ع��ادل وال��دائ��م ف��ي األراض ��ي «امل�ق��دس��ة»،
كذلك ه��ي رس��ال��ة لإلسرائيليني وللعالم
ب � ��أن أع � �ي ��اد امل � �ي �ل�اد ت� �ق ��ام ف ��ي األراض� � ��ي
الفلسطينية املحتلة التي يأمل أصحابها
الخالص من هذا االحتالل اإلسرائيلي.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ث�م��ة اس �ت �ع ��دادات حثيثة
ّ
وم �ت��واص �ل��ة ل �ت �ل �ب��س ب �ي��ت ل �ح��م ح��ل�ت�ه��ا
ال �ت��ي ت�ل�ي��ق ب �ه��ا وب �ع �ي��د ّ م �ي�لاد رغ ��م قلة
اإلمكانيات املالية التي أثرت بنحو كبير
على ص��ورة االستعدادات ،حيث تتحدث
بلدية بيت لحم عن أزمة مالية خانقة تمر

مركز إعالمي إلطالع
العالم على نسخة
موحدة عن آخر
َّ
الفلسطينية
المستجدات
ّ

بها ،مع أنها تعمل مع مختلف الجهات
ع �ل��ى ت��زي�ي�ن ش � ��وارع امل �ح��اف �ظ��ة .وك��ان��ت
ال�ب�ل��دي��ة ق��د ع�ق��دت م��ؤت�م��ره��ا الصحافي
ال�س�ن��وي ال �ع��ام ف��ي م�ق��ره��ا ،تلته إض��اءة
ش � �ج� ��رة امل � �ي �ل��اد ب� �ح� �ض ��ور ش �خ �ص �ي��ات
وطنية ودينية وفعاليات.
وتتضمن استعدادات األعياد إقامة مركز
إع�لام��ي فلسطيني ي�ت��ول��ى مهمة إط�لاع
ممثلي وسائل اإلع�لام العربية والدولية
ع �ل ��ى آخ � ��ر امل� �س� �ت� �ج ��دات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة،
خ �ص��وص��ًا ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �م��ارس��ات
إس ��رائ �ي ��ل ف ��ي ب �ي��ت ل �ح ��م ،وم �ص��ادرت �ه��ا
أراض� � ��ي امل��دي �ن��ة وإع �ل ��ان ض �م �ه��ا ل��دول��ة
االحتالل .كذلك سيعمل املركز اإلعالمي،
ب��ات�ف��اق ب�ين ك��اف��ة ال �ج �ه��ات ،ع�ل��ى إص��دار
امل �ط �ب��وع��ات وامل� �ن� �ش ��ورات ال �ت��ي ت�ت�ن��اول
الواقع الفلسطيني بكل تجلياته ،وبشكل
م � � َّ
�وح � ��د ،ل �ت�ل�اف ��ي ال � ��وق � ��وع ف� ��ي ت �ن��اق��ض
األخ � �ب ��ار وال �ت �ف��اص �ي��ل ك �م��ا ح� ��دث خ�ل�ال
األعوام السابقة.
ً
أم��ا أه��ال��ي امل��دي�ن��ة ،ف�ق��د ان�ت�ظ��روا ط��وي�لا
حتى بدأت البلدية بنصب شجرة امليالد
الجديدة التي ّ
تبرع بتكاليفها أحد رجال
االعمال في بيت لحم ،بعدما وصلت هذه
ميناء أسدود .لكن اإلجراءات
الشجرة إلى ّ
ُّ
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة أخ ��رت عملية تسلمها من
قبل بلدية بيت لحم ،وقد بلغ ارتفاع هذه
الشجرة  25مترًا ،ويصل عرض قاعدتها
إلى سبعة أمتار.
وق � ��د ق ��ام ��ت ب �ل��دي �ت��ا ب� �ي ��ت ج � ��اال وب �ي��ت
ساحور في محافظة بيت لحم باحتفاالت
متميزة م��ن خ�لال إض��اءة ش�ج��رة امليالد
ف��ي ك��ل منهما ،ب�ح�ض��ور رئ�ي��س ال ��وزراء
سالم فياض وبمشاركة اآلالف من أهالي
ال �ب �ل��دت�ين .وذروة االح �ت �ف��االت تشهدها
ب �ي��ت ل �ح��م ال � �ي� ��وم ،ح �ي�ن ت �ن �ط �ل��ق ال �ف��رق
الكشفية من وسط ساحة املهد الستقبال
البطريرك الالتيني الذي يصل ظهرًا ّ إلى
املدينة ،لتصدح بعد ذلك أصوات املرنمني
من مختلف الجوقات املحلية والعاملية،
حتى انتصاف الليل ،ح�ين يقام القداس
امل �ع��روف ب��اس��م «ق ��داس منتصف الليل»
ب �ح �ض��ور ال��رئ �ي��س ع �ب��اس وال �ك �ث �ي��ر من
الشخصيات الرسمية والشعبية.
م� ��ع ح � �ل ��ول ال� �ع� �ي ��د وازدي� � � � � ��اد االه� �ت� �م ��ام
ال��دول��ي ب�ب�ي��ت ل �ح��م ،ي ��رى س �ك��ان امل��دي�ن��ة
التاريخية أن االهتمام بها يجب أال يكون
«موسميًا» ،وأن بيت لحم يجب أن تكون
ح��اض��رة ع�ل��ى ب��رن��ام��ج االه�ت�م��ام ال��دول��ي
ب��وص�ف�ه��ا م��ن أه ��م م ��دن ال �ع��ال��م ،ب��ل قلب
ّ
ال�ع��ال��م امل�س�ي�ح��ي ،وب��ال�ت��ال��ي ف ��إن حالها
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة يجب أن تكون
م �ص��در اه �ت �م��ام دائ � ��م ،وال ت �ت��وق��ف على
موسم األعياد فقط.

«حماس» و«الجهاد» :االنضمام للمنظمة رهن باالنتخابات
ن �ف��ت ح ��رك ��ة «ح� � �م � ��اس» ،أم� � ��س ،ان �ض �م��ام �ه��ا وح��رك��ة
«الجهاد اإلس�لام��ي» إل��ى منظمة التحرير الفلسطينية،
غداة اجتماع اإلط��ار القيادي للمنظمة في القاهرة ،الذي
ّ ً
ش��ارك��ت ف�ي��ه ال �ح��رك �ت��ان ،م ��ؤك ��دة أن ش ��رط االن�ض�م��ام
ه��و إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ال��وط�ن�ي��ة .وق��ال رئ�ي��س الحكومة
الفلسطينية املقالة في غزة ،اسماعيل هنية ،إن مشاركة
«حماس» و«الجهاد» في اجتماع اإلطار القيادي ملنظمة
التحرير «خطوة في االتجاه الصحيح» ،لكنه «ال يعني
أن ح�م��اس ان�ض�م��ت إل��ى امل�ن�ظ�م��ة» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن ه��ذا
االنتساب «ل��ه آل�ي��ات تبدأ بانتخابات املجلس الوطني».
وتابع هنية أن «األم��ور تسير في االتجاه الصحيح» في
ملف املصالحة ،الفتًا إلى ّأن «االختبار الحقيقي يكون
ع�ل��ى األرض ت�ح��دي�دًا ف��ي خ�ط��وة اإلف� ��راج ع��ن املعتقلني
السياسيني ،ووق��ف االع�ت�ق��االت واالس�ت��دع��اءات تحديدًا
في الضفة الغربية» املحتلة.
وحول الضغوط الخارجية لعرقلة املصالحة ،الحظ هنية

أن��ه «ي�ج��ب أن ن�ض��ع ح �دًا ل�ل�ض�غ��وط��ات ال�خ��ارج�ي��ة التي
تمارسها ال��والي��ات املتحدة والكيان الصهيوني خاصة
ع�ل��ى ص�ن��اع ال �ق��رار ف��ي السلطة الفلسطينية ب ��رام الله
حتى يتفرغ الشعب الفلسطيني للملفات الكبرى ،وفي
مقدمتها القدس التي تتعرض ألكبر هجمة (إسرائيلية)
منذ اح�ت�لال�ه��ا» .ك��ذل��ك ش��دد على أن��ه سيبدأ قريبًا أول
جولة خارجية له منذ خمس سنوات إلى عدد من الدول
العربية ،يلتقي خاللها مع «املستويات الرسمية وقيادات
الثورة العربية واألح��زاب والقوى العربية واالسالمية»،
من دون أن ّ
يحدد موعد هذه الزيارات .واكتفى باالشارة
ّ
لنتحرك
إلى أن «الربيع العربي فتح آفاقًا واسعة أمامنا
ّ
من أجل تأمني الدعم للشعب الفلسطيني» .ب��دوره ،علق
رئيس املكتب السياسي لـ«حماس» ،خالد مشعل ،على
ُ
ما أعلن أول من أم��س في وسائل اإلع�لام عن انضمام
«ح �م��اس» و«ال �ج �ه��اد» إل��ى منظمة ال�ت�ح��ري��ر ،ب��ال�ق��ول إن
«املوضوع ليس انضمامًا ،هناك اتفاق في ملف املصالحة

ل��ه ع� ّ�دة عناوين متعددة ،منها ع�ن��وان السلطة وتوحيد
مؤسساتها ،وإن�ه��اء االنقسام على األرض واالنقسام
ال�س�ي��اس��ي ف��ي م��ؤس�س��ات ال�س�ل�ط��ة ُوب �ن��اه��ا التنظيمية
واألمنية والسياسية ،وهناك أيضًا عنوان متعلق باملنظمة
يفيد ب��أن��ه ال ب��د م��ن تفعيلها وإع ��ادة بنائها م��ن خالل
انتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية ج��دي��دة».
وخلص مشعل إل��ى الكشف ع��ن وج��ود «م�ش��روع كلنا
وافقنا عليه وليس مجرد انضمام أح��د ل�لآخ��ر ،ألن��ه ال
أحد يستطيع اآلن االنفراد بالقرار السياسي وال االنفراد
في إدارة مؤسسات والسلطة واملنظمة» .وفي السياق،
ج��دد مشعل ال �ج��زم ب��أن «امل�ص��ال�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة بالنسبة
إلى الحركة هي ضرورة وليست مصلحة عابرة ،بينما
االنقسام هو حالة طارئة» .وأع��رب عن تفاؤله باملرحلة
املقبلة« ،وه��و ت�ف��اؤل م��ن يعمل ول�ي��س م��ن ينتظر ،وآن
األوان ألن ن �ط��وي ص�ف�ح��ة االن �ق �س��ام» .ب ��دوره ��اّ ،ردت
إس��رائ �ي��ل ع�ل��ى ل �ق��اءات امل�ص��ال�ح��ة ف��ي ال �ق��اه��رة ب��إط�لاق

ت�ه��دي��دات ت��دع��و إل��ى ض��م مستوطنات ال�ض�ف��ة الغربية
ال��ى دول��ة االح �ت�لال ،وق�ط��ع جميع ال�ع�لاق��ات م��ع السلطة
الفلسطينية ،وف��ق ما ج��اء على لسان وزي��ر املواصالت
إسرائيل كاتس .وقال كاتس لالذاعة االسرائيلية العامة
إنه «إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية مشتركة ،وخرق
االتفاقيات املوقعة مع إسرائيل ،فسيتعني على تل أبيب
اتخاذ بعض االجراءات لضمان مصالحها ،ومنها بسط
سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية واالستعداد
للدفاع عنها» .وأض��اف أن��ه «يجب إج��راء االس�ت�ع��دادات
ُ
لقطع جميع العالقات م��ع السلطة إذا شكلت الحكومة
املشتركة ّ
وتم التراجع عن دعم إقامة الدولة الفلسطينية».
وجاء الرد اإلسرائيلي ميدانيًا أيضًا ،إذ قصفت دبابات
إسرائيلية األط��راف الشرقية لجنوب وشمال قطاع غزة
ً
صباحًا ،مستهدفة مجموعة ناشطني فلسطينيني من
دون أن ُيبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.
(األخبار ،أ ف ب)

