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افتتاحية العدد

   يثبت التوافق الفلســطيني – اللبناني على انتشار 

القوة األمنية املشــتركة في كافــة مخيمات لبنان، 

انطالقــاً من مخيمات صيــدا، جناح سياســة احلياد 

اإليجابــي والنــأي بالنفــس التي انتهجتهــا القوى 

والفصائل الفلسطينية خالل السنوات املاضية.  ومن 

شأن هذا التوافق قطع الطريق على كل محاوالت جر 

اخمليمات الــى أتون الصراعات الداخليــة، أو تلك التي 

تسعى الى تصويرها على أنها بؤر أمنية، خارج السيادة 

اللبنانية، ومأوى للفارين من وجه القانون.  

كما يسهم التوافق والتنسيق اللبناني – الفلسطيني 

في إزالة اخملاوف لدى اجلانبني، الفلســطيني واللبناني، 

وهو ما من شــأنه أن ينعكس إيجاباً على أرض الواقع، 

وهو ما جتلى في جناح اخلطــة األمنية في مخيم عني 

احللوة الى حــد كبير، األمر الذي يعزز من فرص جناحها 

في باقي اخمليمات الفلسطينية في لبنان.

هذه األجواء اإليجابية ينبغي أن تسهم في إيجاد حلول 

سريعة مللف املطلوبني الفلســطينيني في اخمليمات، 

وتســوية أوضاعهم، حتت ســقف القانون، األمر الذي 

من شــأنه أن يطوي هذا امللف، وميهد الطريق لالنتقال 

من أســلوب التعاطي األمني مع اخمليمات الى أسلوب 

التعاطي السياسي، وإيجاد احللول للواقع االجتماعي 

املأســاوي الذي يعيشــه أهلنا في اخمليمات، في ظل 

استمرار تقليص األونروا خلدماتها، واستمرار احلكومات 

اللبنانية املتعاقبة في التنكــر للحقوق االجتماعية 

واإلنسانية واملدنية لشعبنا.

وفي هذا اإلطار، ينبغي تعزيز القوة األمنية املشــتركة 

عبر إصالح اللجان الشعبية في كافة اخمليمات، والعمل 

على توحيدها، وعلى تفعيل دورها االجتماعي والرقابي، 

ومتكينها من ممارســة دورها في الضغط على األونروا 

واحلكومة اللبنانية، لتحســني األوضــاع االجتماعية 

ألهلنا في اخمليمات.

إن احلــرص على إجناح اخلطة األمنيــة أمر هام وحيوي 

وضروري وال غنى عنه، حلفظ أمن مخيماتنا واستقرارها، 

ولكن األمن وحده ال يكفي لضمان االستقرار ما لم تتم 

معاجلة األزمات االجتماعية واملعيشية.  وتوحيد اللجان 

الشــعبية وإصالحها هو املمر اإللزامــي ملعاجلة كل 

هذه األزمات، وهو الضمانة األكيدة لألمن واالستقرار، 

ولنجاح اخلطة األمنية.

 انتشار القوة األمنية 

وإصالح اللجان الشعبية

''اجلهاد الإ�سالمي'' حتدث اخرتاقاً يف القاهرة

   أسفرت اجلهود التي قادها وفد »حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني« 
في القاهرة، برئاســة أمينها العام الدكتور رمضان عبد اهلل شلح، عن 
إحداث اختراق في جدار األزمــة املتفاقمة بني احلكومة املصرية وحركة 
حمــاس، متثل في فتح معبر رفح ملدة ثالثة أيام، بعد شــهر ونصف من 
إغالقه بشكل متواصل، وبتسهيل احلركة على املعبر، وفي وقف حمالت 
التحريض اإلعالمي املتبــادل بني الطرفني، إضافة الــى تقدم احلكومة 

املصرية بطعن ضد قرار احملكمة باعتبار حماس حركة ارهابية.
جاءت الزيارة في وقت لم حتقق فيه جميع اتفاقات املصاحلة بني حركتي 
فتح وحماس أهدافها املرجوة في املصاحلة وترتيب الوضع الفلسطيني 
الداخلي.  وفي وقت يعاني فيه قطاع غزة معاناة إنسانية غير مسبوقة، 
بســبب الدمار الكبير الذي خلفه العدوان األخير، واســتمرار سياسة 
احلصــار، وتدمير األنفاق التي كانت تؤّمن ألهالي غزة بعضاً من مقومات 
حياتهم، وفشــل حكومة التوافــق من القيام بعملهــا، والتباطؤ في 

مشــاريع إعادة اإلعمار.  وفي وقت تسعى فيه أيضاً بعض احلكومات 
الغربيــة الى اللعب علــى التناقضات الداخليــة واإلقليمية، وتقدمي 
مبادرات مسمومة، تتمثل في تقدمي إغراءات كامليناء واملطار في قطاع 
غــزة، بهدف فصل القطاع عن باقي فلســطني وعــن عمقه العربي 

واإلسالمي.
النتائج املباشرة للزيارة تدلل على أنها حققت أهدافها، وأن وفد »اجلهاد 
اإلسالمي« جنح في وقف التدهور احلاصل بني حماس واحلكومة املصرية. 
في احملصلة، أدت املســاعي التي قادتها »اجلهاد اإلسالمي« الى ضبط 
حدود القطاع مع مصر، والى تقدمي مصر لتسهيالت تتعلق مبعبر رفح، 
مع وقف الطرفني للحمالت اإلعالمية، متهيداً لتحسني األجواء، وإعادة 
بناء الثقة املفقودة، األمر الذي يؤسس جلهود أخرى قادمة، قد تقود الى 
تفاهمات تؤدي الى تخفيف احلصار املفروض على أهلنا في غزة، وعودة 

مصر للقيام بدورها في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
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العدد 106 - نيسان 2015 م    اأخــبـار

*  أعرب مســؤول أمني عن ارتياحه لألصداء الشــعبية املرحبة، بنشر القوة األمنية املشتركة في مخيم 

»امليــة ومية«، وقال أمام زواره: »إن هذه اخلطوة تشــجع على تدريب وتعزيــز املزيد من الضباط والعناصر 

الســتكمال نشــرهم في مخيمات بيروت، واصفاً إلقاء بعض القنابل بـ »الصوتية«، والتي ال أثر لها، بل 

تزيدنا إصراراً على حماية أهلنا«.

*  القت مناشــدات بعض اخمليمات، في ضرورة إيجاد مقابر أو توســيع القدمية، جتاوباً من األوقاف في بعض 

املناطق، فيما احملاوالت جارية في مناطق أخرى، بعد أن شكل هذا املوضوع أزمة حقيقية ألبناء اخمليمات.

*  رجحت مصادر دولية إحتمال حترك ملف إعادة إعمار البارد مجدداً، في الفترة القريبة القادمة، بعد وعد 

حصلت عليه من اجلهات املمولة بدفع قسط من األموال املترتبة عليها.

عيون 
الجهاد

حتليل �سيا�سي

   تراجعت قضية غزة خلف األضواء السياسية في األسابيع األخيرة 
رغم أن الوضع في القطاع بقــي على حاله جلهة احلصار أو تعرقل 
عملية اإلعمار، وفي ذلك مؤشــٌر على حالة من اخلوض السياسي 
من حتت الطاولة لم تلبث حتى ظهرت، بداية في املصادر اإلعالمية 
اإلسرائيلية، ثم في اإلعالم األجنبي، والحقا وأخيرا في اإلعالم احمللي 

الفلسطيني.
التســريب اإلعالمي »اإلسرائيلي« ملا ســمي »عرضا مغريا« على 
حركة »حماس« في غزة أكدت احلركة من أعلى مســتويات القيادة 
فيها رفضها املقترحات التي قدمت إليها عبر وفد سويســري حلق 
زيارة موفد الرباعية الدولية، طوني بلير، مشيرة إلى أن تلك األطراف 
حاورتها في عدة نقاط لكنها لن تقدم على أي اتفاق »من دون إجماع 
وطني«، وهو ما تعزز بكون اجتماع الوفد السويسري األخير في غزة 

قد شمل ممثلني عن الفصائل جميعا.
في كل املسّودات التي أخرجت لإلعالم كانت البنود مشابهة كثيرا 
ملا أعلن في اتفاق وقف احلرب األخيــرة على غزة في القاهرة نهاية 
العام املاضي، وخاصة رفع احلصار عن غزة وفتح املعابر والســماح 
ببناء مينــاء ومطار حتت رقابــة دولية، مقابل هدنــة تتعهد بها 

»حماس« على وجه اخلصوص، وتتراوح ما بني 3 - 15 سنة.
ومع تأكيد »حمــاس« رفضها ما قدم إليها بالتزامن مع تشــديد 
الوفد السويسري تركيزه على قضايا املوظفني وسالمتهم األمنية 
)مصطلح أوروبي إسرائيلي يقصد به أال يكون املوظف على عالقة 
مباشــرة باملقاومة املســلحة(، فقد توالت تصريحات قياديني في 
»حماس« معلنة رفضها الشق اخلاص بإعادة ترتيب أوضاع املوظفني 
التابعني حلكومتها السابقة، ألنها ال تخلص إلى نتائج مرضية، كما 

قالت.
كذلــك كان باديا رفض الوفد السويســري احلديــث في ما يخص 
مفاوضات القاهرة على اعتبار أنهم ميثلون أوروبا التي »تدفع أموال 
رواتب املوظفني في الســلطة« ويعنيهــا أال يخالف ذلك »معايير 

املنظومة الدولية«.
احلراك الســابق دفع مراقبني وسياسيني إلى التخوف مما متثله هذه 
العروض من خطر يفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر 
نزع قطاع غزة عن احمليط العربي، والســيما التواصل الفلسطيني، 
وذلك مبا يخدم املشروع اإلسرائيلي الذي يقوده بنيامني نتنياهو في 

الضفة والقدس احملتلتني.
بالتزامن مع ذلك، دخلت قطر على خط عملية اإلعمار عبر البوابة 
اإلسرائيلية، بـ«شبه قبول« من حكومة التوافق والسلطة في رام 
اهلل، وهو ما عّبر عنه املبعوث )الســفير( القطري إلى غزة، محمد 
العمادي، الذي أعلن انتهاء أزمة اإلعمار التي كانت مرتبطة بتواصل 
إغالق معبر رفــح البري مع مصر، موضحــا أن الدوحة اتفقت مع 
»إسرائيل« بعلم من السلطة على البدء بإعمار القطاع بألف وحدة 
سكنية، على أن يكون استخدام املعابر مع »إسرائيل« من أجل إدخال 

املواد الالزمة، وطبعا ضمن الشروط التي تناسب »اإلسرائيليني«.
كثــر احلديث في ذلك الوقت عن أن االتفاق مرر »غصبا« عن رام اهلل 
ورئيس السلطة، ولم ميكن التحقق من هذا حتى جاءت زيارة رئيس 
حكومة »التوافق«، رامي احلمداهلل، إلى غزة. زيارٌة لم تخرج بنتائج 
واضحة حتى كتابة هذه السطور سوى »تشكيل جلان« رديفة للجان 
التي شكلت منذ بدء عمل احلكومة في حزيران/يونيو املاضي، وكلها 
لــم تقدم أي نقطة إيجابية في رصيد اخلالف الفلســطيني. لكن 
الزيارة، التي أُجلت أكثر من مرة، أنقذت املوقف السياسي الداخلي 
مــن حلظة الطالق األخيرة التي كادت تتبع التراشــق اإلعالمي بني 
»حماس« والسلطة جراء االتهامات املتبادلة بشأن »العبث في أمن 
غزة«. واآلن غزة تنتظــر حتقيق الوعود التي أطلقها احلمداهلل وقال 
إنها ســتنجز خالل أيام، كما تنتظر أن تنشــط عجلة اإلعمار... أو 

ستعود لتبقى رهينة االنتظار السلبي مجددا.

 محاوالت اتفاق لحل 
أزمات غزة لم تنضج بعد

تخفيف اإلجراءات على مداخل املخيم

التحديات تنتظر املدير العام الجديد لـ »األونروا« يف لبنان

العينا: نسعى للحفاظ على أمن واستقرار »عين الحلوة« وجواره
   أكد أحد أبرز املتابعني مللف اللجنة األمنية العليا مسؤول العالقات 
السياســية في »حركة اجلهاد اإلسالمي« في لبنان، شكيب العينا 
أن اللجنة تضع نصب أعينها معادلة تســعى لترجمتها بالتواصل 
والتنسيق والتفاهم مع السلطات اللبنانية وال سيما اجليش اللبناني 
املعني باالشــراف األمني على مداخل مخيم عــني احللوة، وقال في 
تصريح لـ »املســتقبل« إن هذه املعادلة هي »أمن واســتقرار اخمليم 
وكرامة ومعيشة اإلنســان فيه«. وهو ما قطعت هذه اللجنة باجتاه 
تثبيته، مراحل متقدمة نتيجة احلوار املســتمر مع اجليش والذي أثمر 
تخفيفاً لإلجراءات األمنية املتخذة على مداخله والســماح بدخول 

بعض مواد البناء واملواد األساسية املرخصة إليه.
وأضاف العينا: نحن كلجنة أمنية فلســطينية عليا، مع كل إجراء 
يحفظ األمن الفلســطيني واللبناني وكرامة اإلنسان الفلسطيني 
واللبنانــي ويأخذ فــي االعتبار تســهيل احلياة اليوميــة لالجئني 
وانتقالهــم بني اخمليم وخارجــه وبالعكس، خاصة تالمــذة املدارس 
والعمال واملوظفني في مؤسسات وغيرهم. لذلك منذ وقع االشكال 
مع إحدى النســوة املنقبات عند أحد مداخل اخمليم، بدأنا تواصالً مع 
املعنيني ســواء داخل اخمليم وحتديداً مع »الشباب املسلم«، أو خارجه 
وحتديداً مع اجليش ـ ومتت معاجلة هذه املشكلة، فوجدنا تفّهماً لدى 
اجليش لطبيعة الواقع االجتماعي واحلياتي في اخمليم، وتفاهمنا على 
آليات محددة ومنضبطة لتسهيل األمور، والعمل ما أمكن لتخفيف 
اإلجراءات، والسماح بإدخال املواد األساسية والبضائع والزيوت واملازوت 
واألمــور احلياتية اليومية وبعض مواد البناء. وبالفعل حتقق هذا األمر 
بنســبة كبيرة حتى اآلن. كما دخلنا على اخلــط مع وكالة »األونروا« 
ملعاجلة موضــوع مواد البناء العائدة لــورش البنية التحتية وترميم 
البيوت اآليلة للســقوط. هناك إحصائية قدمت من اجلانب اللبناني 
تظهر بأنه خالل العام 2014 ســجل إدخال كميات كبيرة من بعض 
أنواع مواد البناء! األمر الذي رمبا طرح تســاؤالً لــدى اجلانب اللبناني 

ويحتاج جلهة مسؤولة جتيبه عليه وهذا من حقه.
ورأى أن: العالقة واحلركة عبر املداخل الرئيســية للمخيم عادت كما 
كانت بشــكل الئق ومحترم. طبعاً االجراءات ما زالت قائمة وهذا أمر 

   من املفترض أن يتســلم املدير العــام اجلديد لـ »وكالة غوث 
وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني – األونروا« في لبنان، السيد 
ماتياس شمالي، مهمامه بداية شهر نيسان احلالي، بعد انتهاء 
والية املدير العام السابق، آن ديسمور، منذ حوالي سبعة أشهر.  
وفي انتظــار املدير اجلديد العديد من التحديات، في مقدمتها: 
إمتام إعادة إعمار مخيم نهر البارد، التي تســير ببطء شــديد، 
ولم ينجز منها لغاية اآلن ســوى 30% فقط، إضافة الى األزمة 
التي تســبب بها وقف »األونروا« لبرنامــج الطوارىء للعائالت 
النازحة من مخيم نهر البــارد، ومعاجلة ملف أوضاع النازحني 
الفلسطينيني من ســوريا الى لبنان، وال سيما لناحية ترتيب 
أوراق إقاماتهم والتراجع عن قرار وقف املساعدات ملا يقرب من 
1200 عائلة منهم، وإصالح وترميم البنى التحتية املتهالكة في 
كافة مخيمات لبنان، وملف فاقدي األوراق الثبويتة، ناهيك عن 
األزمات العديدة التي يعاني منها القطاع التعليمي في األونروا، 
من تدني مســتوى التعليم، الى االكتظــاظ داخل الصفوف 

طبيعي، لكنها أخف وهي إيجابية ومؤنسنة أكثر. ومت فرز مجندات 
مــن اجليش علــى كل املداخل وليــس حصراً مبدخل املستشــفى 
احلكومي - للتدقيق في هويات املنقبات ومنعاً ألية اشكاالت كتلك 

التي حصلت مؤخراً.
وتابع العينا: اجليش اللبناني ليس عدونا بل نحن وإياه في خندق واحد 
وهذا ما نحاول تكريسه في لقاءاتنا معه. ومبادرة اجليش املشكورة 
بإعادة السماح بإدخال مواد البناء ومبادرته إلى معاجلة ما تبقى من 
قضايا عالقة في ما يتعلق بإعادة ترميم وصيانة املنازل في مشروع 
»األونروا«، إمنا يســاهم في تســهيل حياة الفلسطينيني في اخمليم 

ويرخي أجواء من االطمئنان واالرتياح.

الدراســية، الى قرار دمج حوالي 7500 طالب فلسطيني نازح 
من سوريا الى لبنان في منهاج التعليم اللبناني، وما سينتج 
عنه من صعوبات تعليمية بســبب اختالف املستوى واللغة 

الدراسية، الى غيرها العديد من القضايا والتحديات.
ال يحســد املدير العام اجلديد على »الورثــة« التي تنتظره، وال 
سيما أن »أوضاع الالجئني الفلسطينيني في لبنان هي األسوأ 
بني مناطق عمليات األونروا«، بشــهادة املدير العام األســبق 
للوكالة في لبنان، ريتشــارد كوك، التي نطــق بها قبل أزمة 

النازحني من سوريا.
ورغم ذلك، تقع علــى عاتق »األونروا« ومديرهــا العام اجلديد 
مسؤولية إيجاد حلول لكل هذه القضايا، وفي مقدمتها تأمني 
التمويل الــالزم، ألن هذا يقع في صلب عمــل »األونروا«، التي 
 يجب أن تتحمل مســؤولياتها القانونية واإلنســانية، مقابل 
املعاشــات املرتفعة التي يتقاضاها موظفوها الكبار للقيام 

بواجباتهم.
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م�ؤمتر
مؤتمر املصالحة الفلسطينية: اآلفاق والتحديات

الرفاعي يدعو إلنهاء االنقسام وبلورة استراتيجية سياسية موحدة وصون حق العودة
دعا ممثل »حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان«، الحاج أبو عماد 

الرفاعي، إلى »ضرورة إنهاء االنقسام، والذهاب الى تحقيق 
الوحدة الوطنية.. وبلورة استراتيجية سياسية موحدة، تقوم 

على أساس المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وتحقيق 
األهداف التي ال نختلف حولها، ويعذر بعضنا بعضًا فيما نختلف 

حوله، بما يحفظ حقوق شعبنا في كامل أرضه، ويصون حق 
العودة لشعبنا، ويحمي المقاومة ويقويها«..

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرفاعي، في مؤتمر »المصالحة 
الفلسطينية واآلفاق والتحديات«، الذي ينظمه مركز »الزيتونة« 
للدراسات والتوثيق، بالتعاون مع مركز أفريقيا والشرق األوسط 

في جوهانسبرغ، في بيروت، فندق كراون بالزا )25 – 26 آذار 
2015(. ولألهمية تعيد نشرة »الجهاد« نشر نص الكلمة:

   تقف قضيتنا اليوم أمام حتديات كبرى حتيط بها 
من كل حدب وصوب.  لقد فرضت التطورات التي 
شهدتها منطقتنا، على مدى السنوات اخلمس 
املاضية، نفسها على قضية فلسطني، أدت الى 
تراجع االهتمام الشــعبي والرسمي بها، األمر 
الذي مّكن العدو الصهيوني ورُعاته اإلقليميني 
والدوليني من االســتفراد بالواقع الفلسطيني، 
وفرض وقائع هدفهــا تصفية القضية برمتها، 
واملضي في محاوالت شــطبها وإلغائها.  وقد 
جتّلى هذا التراجع في التهميش املتعمد ملكانة 
القضية الفلسطينية من على سلم األولويات، 

الرسمي والشعبي، لصالح قضايا أخرى.

منوذجان من الأداء
وســط هذه التطورات، ســيطر على املشهد 
الفلسطيني منوذجان من األداء: منوذج التسوية 
واســتمرار الرهان على املتغيرات السياســية 
ومنوذج  والغربيــة،  واألميركيــة  الصهيونيــة 
املقاومة التي راكمت مــن قدراتها، نوعاً وكّماً، 
وخاضت ثالث حروب متتالية، استطاعت خاللها 
أن تفرض حتدياً وجودياً على الكيان الصهيوني، 
وأن تفشــل جميع أهدافه فــي كل االعتداءات 

التي شنها، وحافظت على قدراتها.
لم يستطع خيار التسوية حتقيق أّي من أهدافه، 
على مدى عقدين من الزمن، متّتع خاللها بكامل 
الدعم الدولــي وبعض النظام العربي، رغم كل 
التمويل الذي أغدق عليــه، ورغم كثرة املبادرات 
واملؤمترات التي عقدت ألجلــه.  لم ينتج الرهان 
على اإلدارة األميركيــة، وعلى التمويل األوروبي، 
وعلــى املتغيرات الداخلية الصهيونية، ســوى 
تعميق مأزق الفريق الفلسطيني املفاوض، الذي 
يجد نفســه اليوم مكبالً باتفاقــات مع العدو، 
ومرتبطاً بــه، بحيث لم يعد مبقدوره تنفيذ قرار 
تتخذه أعلى مؤسســة سياسية.  وكلنا يعلم 
أن قــرار اجمللس املركزي ملنظمــة التحرير بوقف 
التنســيق األمني مع العدو هو قــرار غير قابل 
للتطبيق.  أما ما هو أشــد من ذلك وأنكى، فهو 
أن خيار املفاوضات لم يستطع وقف االستيطان 
فــي الضفة والقدس، والتي مــن املفترض أنها 
ومبقاييســهم أراض الدولة الفلسطينية التي 

اختزل فيها كامل حقنا في وطننا فلسطني.

جناح خيار املقاومة
في املقابل، اســتطاع خيــار املقاومة أن يفرض 
على العدو الصهيوني حتدياً وجودياً، رغم احلصار 

املفروض على املقاومة، دولياً وعربياً، ورغم املؤامرات 
التي تســتهدف تقويضها وإنهاكها وابتزازها.  وإن 
كانــت مقولة إن عدم قــدرة الكيــان الصهيوني 
على القضاء على املقاومــة كافياً إلعالن انتصارها 
صحيحــة، إال أن املقاومــة فعلت أكثــر من مجرد 
احلفاظ على نفسها.  لقد أثبتت املقاومة أن جيش 
العــدو الصهيوني قابل للهزمية، بعد أن دمرت ألوية 
النخبــة لديه، وبعد أن ســحقت جنــوده، ومنعت 
قيادتــه من حتقيــق أي من أهدافها، واســتطاعت 
قصف مســتعمرات العدو وعاصمته.  لقد أثبتت 
املقاومة أنه ميكن حتدي كل االمالءات، وإفشــال كل 
املؤامرات، بالرهان على إرادة شعبنا وصموده وقدراته.

ماأزق الت�سوية
يتحدث البعض أن كال اخليارين، خيار املفاوضات وخيار 
املقاومة، في مأزق، وهو اســتنتاج غير صحيح، ألنه 
مبني على الشــكل دون املضمون.  فمأزق التسوية 
ناجت عــن خلل في فهم طبيعة الصــراع مع العدو 
الصهيوني والدور الذي يلعبه الكيان في املشــروع 
الغربي في منطقتنا.  مأزق مشروع التفاوض هو أنه 
يراهن على رعاة املشروع الصهيوني لفرض تنازالت 

عليــه، ويتوهــم أن بإمكانه الرهــان على اخلالفات 
الثانوية بني الغرب والكيان.  ولذلك، فهو ال يتورع عن 
قمع أي حترك فلسطيني في وجه االحتالل، والقضاء 

على كل إمكانية النتفاضة جديدة في مهدها.
أما مأزق مشروع املقاومة فهو ناجت عن حجم احلصار 
املفروض عليها، وعن محاوالت فرض شــروط عليها 
عبر ابتزازها بحاجات أهلنا األساسية، من دواء وغذاء 
وماء وكهرباء وغيرها. إن الرهان األساسي للمقاومة 
هو على شعبها وإرادته واحتضانه لها، واستعداده 

لتقدمي كل التضحيــات.  ولذلك، نــرى أهالي غزة 
يدفعون اليــوم غالياً ثمن صمودهم، عبر منع إعادة 

اإلعمار، وتشديد احلصار.

خماطر النق�سام
أمــام هــذا املشــهد، مُيَّثل اســتمرار االنقســام 
الفلســطيني مقتالً للقضية الفلسطينية.  ذلك 
أن اســتمرار االنقسام يسمح للدول الغربية بطرح 
مبادرات مســمومة، كتلك التي نســمع عنها بني 
احلني واآلخر، مثل فصل القطــاع عن الضفة، وعن 
كامل فلســطني، مقابــل اغراءات ببنــاء مطار أو 
ميناء، يصل القطاع بالعالم أجمع، بعد أن يفصله 
عن عمقــه العربي وعن فلســطني. او كتلك التي 
نسمعها عن ترحيل أهلنا من داخل املناطق احملتلة 
عام 1948. ومشــاريع تصفية قضية الالجئني أكثر 

من أن حتصى في هذا املقام.
شّكل االنقسام فرصة للعدو الصهيوني، عمل على 
استغاللها، لتســريع مشاريعه في تهويد القدس، 
وتقســيم املســجد األقصى، وطرد املقدســيني، 
ومصادرة األراضي في الضفة واجلليل، وسرقة اآلثار 
وتزوير التاريخ.  صحيح أن العدو كان ميارس كل هذه 

االعتداءات قبل االنقسام، ولكنه وجد في االنقسام 
فرصة سانحة لتســريع وتيرة تنفيذ مخططاته، 
وال ســيما في ظل التنســيق األمني الذي تقوم به 
الســلطة، واعتقال املقاومني في الضفة، والتعهد 
بقمــع أية انتفاضة جديــدة.  والدليل على ذلك أن 
العدوان األخير على غزة جاء رداً على إعالن حكومة 
التوافق الوطني، كما صرح نتنياهو نفســه، الذي 
أحس أنه يســتطيع االســتفراد بالضفة الغربية، 
وبالقدس، ويذهب الى حد اشتراط يهودية إسرائيل 

في املفاوضات.

التوّجه نحو امل�ساحلة
إن احلال الــذي وصل إليه وضع قضيتنا، في ظل 
التغيــرات التي تشــهدها منطقتنا، وفي ظل 
فشل سياســة التفاوض والرهان على الغرب، 
يفــرض علينا جميعــاً إنهاء حالة االنقســام 
واالجتاه نحــو املصاحلــة، على قاعــدة حتقيق 
مصالح شــعبنا وأهدافه، والرهان على إرادتنا 
ومقاومتنا.  فاملصاحلة التي نتطلع إليها تعني 
إعادة اإلمســاك بــأوراق القــوة احلقيقية، قوة 
شعبنا وإرادتنا، والتوقف عن الرهان على اإلرادة 
الغربيــة أو التناقضات الثانوية، أو االســتقواء 

باحملاور اإلقليمية.
ولذلــك فإننا، في حركة اجلهاد اإلســالمي في 
فلســطني، ندعو الى ضرورة إنهاء االنقســام، 
والذهاب الى حتقيق املصاحلة بشــقيها: الشق 
التقنــي، املتعلــق بالســلطة وأجهزتها وما 
يستتبع ذلك من إيجاد حلول لقضايا املعاشات 
واملعابــر والتقاســم الوزاري ودمــج املوظفني، 
وما الى ذلك، والشــق السياسي املتعلق ببلورة 
اســتراتيجية سياســية موحــدة، تقوم على 
أســاس حتقيق األهداف التي ال نختلف حولها، 
ويعــذر بعضنا بعضاً فيما نختلــف حوله، مبا 
يحفظ حقوق شــعبنا في كامل أرضه، ويصون 
حق العودة لشعبنا، ويحمي املقاومة ويقويها.  
هذا الشق من املصاحلة له األولوية في اهتمامنا، 
مع اســتعدادنا الكامل للمساعدة في تقريب 
وجهات النظــر وإيجــاد احللول فيمــا يتعلق 

بالقضايا التقنية.
وإننا نرى أن املدخل الطبيعي لتحقيق املصاحلة 
هو في الدعوة الى عقد اجتماع لإلطار القيادي 
املوحد، بهــدف إعــادة بناء منظمــة التحرير 
الفلسطينية، ووضع استرايتجية فلسطينية 

موحدة.
إن الرهــان احلقيقي هــو الرهان علــى وحدتنا 
الداخليــة، التــي ترتكــز إلى قدرات شــعبنا 
وتضحياتــه ومقاومتــه، وحتفيــز طاقاته، في 
مشروع وطني مقاوم.  واملصاحلة هي املدخل الى 
الوحدة الوطنية، التي نحتاج إليها إلعادة فرض 
قضيتنا على رأس سلم األولويات في املنطقة، 
واعطائها املكانة التي تستحق كقضية مركزية 
للوطن العربي والعالم اإلسالمي، الذي سيدرك 
عاجالً أم آجالً أنه يحتاج الى فلســطني أكثر مما 

حتتاج هي إليه. 
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العدد 106 - نيسان 2015 م    اأخبار املخيمات

 إحصاء املخالفات يف 
»البداوي« تمهيدًا إلزالتها

 »األونروا«: أوضاع الالجئني 
يف سوريا مأساوية

تسمم نازحني من فلسطينيي سوريا يف صور

 »قلم« تنظم وقفة ضد 
»الهجرة من املخيمات«

االكتظاظ يف مخيم برج الرباجنة.. 

الواقع اإلنساني لالجئني الفسطينيني يف لبنان.. » ما تغري شي«

محاضرة حول مخاطر املخدرات يف »الرشيدية«

أهالي »عني الحلوة« يشكون أزمة النفايات ويطالبون بحل سريع لها

   ضمن إطار منع التعديات على الشوارع العامة، أحصت اللجنة األمنية 
العليا لفصائل املقاومة الفلســطينية في مخيمات الشمال، حوالى 50 
مخالفة، على الشــوارع العامة في مخيم البــداوي، وذلك التخاذ القرار 

املناسب بإزالتها في أقرب وقت.

   حــذرت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني 
»األونروا«، من تدهور أوضاع الالجئني الفلسطينيني في سوريا بشكل أكبر، 

واصفة أوضاعهم باملأساوية، وقالت إنها بلغت حداً ال يطاق«.
وأشــارت »األونروا«، في بيان صحفــي، إلى أن األزمة الســورية قد ألقت 
بظاللها على مجتمعات الالجئني الفلســطينيني، حيــث تزايدت فيها 

نسبة عدم احترام القانون الدولي وحماية املدنيني.
وفي مــا يتعلق بقطاع غزة؛ قالت الوكالة األممية إن »آثار االحتالل واحلصار 
واحلمالت العسكرية املتكررة لم تدمر منازل وحياة ودخل الجئي فلسطني 

فحسب، بل دمرت األمل بتحقيق مستقبل آمن وكرمي«.
وأضافــت: »أما في لبنــان الذي يعاني فيه الجئو فلســطني بالفعل من 
التهميش االجتماعي واالقتصادي، فإن الضغط عليهم دفعهم نحو العوز 

واليأس«.  

   تعّرض عدد من النازحني الفلســطينيني من سوريا إلى لبنان، للتسمم 
من مساعدات غذائية من مخازن معروفة في منطقة صور - املساكن.

وذكر بعض النازحني أن التسمم في بعض العائالت كان من األلبان واألجبان، 
وأكد بعضهم أن معلبات الفطر كانت غير مطابقة للمواصفات، والحظوا 

فيها العفونة والرائحة الكريهة.

   نظم »منتدى اإلعالميني الفلســطينيني في لبنــان – قلم« وقفة في 
صيدا مبشاركة مسؤولني وناشطني فلسطينيني، احتشدوا للتعبير عن 
مطالبتهم بضرورة وقف الهجرة مــن اخمليمات، ومعاجلة قضايا الالجئني 

الفلسطينيني في لبنان، ومنحهم احلقوق املدنية واالجتماعية.
حتدث خالله املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية الدكتور بسام حمود، 
وعضو املكتب السياســي جلبهة التحرير الفلسطينية صالح اليوسف، 
ومنســق »منتدى اإلعالميني«، محمد دهشة، وأكدوا فيها على املطالبة 
بوقف الهجــرة، »ففي مخيماتنا ما يســتحق احلياة، رغــم كل املعاناة 

واحلرمان من أبسط احلقوق«.

   من الطبيعي أن تكون صفة االزدحام من ســمات مخيمات الالجئني 
الفلسطينيني في لبنان، ففي مخيم برج البراجنة، تالصق الزحمة كل 
مشاهد احلياة اليومية، فهي موجودة في الصور، والشعارات السياسية، 

واألسالك الكهربائية العشوائية، واملباني.
ولكن من غير الطبيعي، أن ينعكس اكتظاظ األحياء، على دفن األموات، 
ففي مقبر الشهداء في برج البراجنة، حيث قلة املساحة املتبقية منها، 
تهدد أبناء اخمليم بفقدان مقولة »إكرام امليت دفنه«، بسبب ضيق املكان.
كلفة دفن امليت في مقبر »الشهداء« خمسمئة ألف ليرة لبنانية، األمر 
الذي جذب الفلســطينيني من اخمليمات األخرى، إلى مواراة أقاربهم في 
ثرى هذه األرض، بســبب ضيق أحوالهم، وبالتالي يضيف مشكلة إلى 

املشكلة.

   أطلقت املؤسســة الفلسطينية حلقوق اإلنسان )شاهد( تقريرها 
الســنوي لعام 2014 بعنوان الواقع اإلنساني لالجئني الفسطينيني 
في لبنان )تغير شي؟.. ال ما تغير شي(، في نقابة الصحافة اللبنانية.

خالل كلمته، دعا نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي ممثالً بفؤاد 
احلركة احلكومة اللبنانية إلى منح الفلسطينيني في لبنان حقهم 

في التملك والعمل في املهن احلرة.
من جهته، حتدث مدير مؤسسة )شاهد( الدكتور محمود احلنفي عن 
أهم مالمح التقرير وأهمية صدوره سنوياً، مؤكدا أن العام 2014 لم 

يحصل فيه أي تغير إيجابي جتاه الالجئني الفلسطينيني.
وتال في نهاية املؤمتر التوصيات الصادرة عن التقرير إلى الدولة اللبنانية 

   حاضر رئيس جلنة مكافحة اإلدمان على اخملدرات في منظمة التحرير 
الدكتور فايز بيبي، في مخيم »الرشــيدية«، حــول مخاطر اخملدرات، 

بدعوة من حركة »فتح«، و«جلنة مكافحة اإلدمان على اخملدرات«.

وإلى األونروا وإلى منظمة التحرير الفلسطينية والتي خُلصت بضرورة 
إيالء حقوق اإلنسان الفلسطيني أهمية خاصة. 

يذكر أن التقرير السنوي لعام 2014 كان حافالً بالكثير من التفاصيل 
عن كافة اجلوانــب التي تطال مجتمع الالجئني الفلســطينيني ال 
ســيما العالقة مع احلكومة اللبنانية )األمن العام اللبناني، اجليش 
اللبناني، وزارة العدل، مديرية الشؤون السياسية والالجئني، العالقة 
مع اخمليمــات( وأداء األونروا خالل عام 2014، وقضية إعمار مخيم نهر 
البارد، واملبادرة الفلسطينية املوحدة لتحييد اخمليمات الفلسطينية 

وتشكيل القوة األمنية.

 وحتدث بيبي، حول مخاطر اخملدرات وأضرارها إجتماعياً وصحياً، وطرق 
الوقاية منها وكيفيــة العالج واالبتعاد عنهــا، وثأثيرها على حياة 

األبناء، وحمايتهم منها.

   أبدى ســكان مخيم عني احللوة انزعاجهم الشــديد جتاه مشكلة 
النفايات، بخاصة يومي السبت واألحد، وطالبوا بحل سريع لها. ألنها 
باتت تشــكل خطراً بيئياً وصحياً، ُمحّملني »وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئني الفلسطينني – األونروا« املسؤولية عن ذلك، لغياب الرقابة 

وتوزيع املهام، وعدم التزام عمال التنظيفات بالدوام.
وقال مســؤول امللف الصحي في اللجنة الشــعبية مبنطقة صيدا 
السيد كمال احلاج لـ«وكالة القدس لألنباء«، إن تكدس النفايات في 
مكبات مخيم عني احللوة  أيام الســبت واألحد وباملناسبات،  يشكل 
أزمة حقيقية من الناحية البيئيــة والصحية على األهالي،  وهناك 

أسباب حقيقية تؤدي إلى  وجود هذه احلالة، أهمها عدم وجود معاجلة 
ملوضوع املكبــات القليلة جداً والواقعة ضمن املســاحة الصغيرة  
ونقص  احلاويــات، مع الزيادة احلاصلة فى االكتظاظ الســكاني في 

اخمليم.  
ودعا منسق املبادرة الشعبية مبخيم عني احللوة إبراهيم ميعاري عبر 
»وكالة القدس لألنباء«، للحفاظ على احلد األدنى من البيئة السليمة 
وعدم انتشــار األوبئة الناجتة من  مكبات القمامــة، وحتديداً يومي 
الســبت واألحد، ورأى  أن هناك تقصيراً واضحاً من »األونروا« في هذا 

اجلانب.

حملة بلدي عنواني لـ »كشافة بيت املقدس« مستمرة

   أطلقت »جمعية كشافة بيت املقدس« حملة بعنوان: »بلدي عنواني«، 
تتضمن أنشطة تهدف إلحياء روح االنتماء للوطن، من خالل تسجيل 

ونشر أسماء القرى واملدن الفلسطينية، ونشرها داخل اخمليمات.
وتشــمل احلملة أنشطة، منها: إنشــاء صفحة على موقع التواصل 
االجتماعــي )فيســبوك( لتســجيل وتوثيق أســماء القــرى واملدن 
الفلسطينية. وطباعة جلديات بأســماء املدن والقرى الفلسطينية 
ونشرها داخل اخمليمات تتضمن معلومات عنها. وزراعة »غرس زيتون« 
في كافة اخمليمات. ومســيرات كشــفية في بعض اخمليمات. وندوات 

تفاعلية مبناسبة يوم األرض.
وقــام فوج »عمر بن اخلطاب« في اجلمعية فــي مخيم نهر البارد بزرع 

شتلة زيتون وسط اخمليم.
كما قام فوج »حمزة بن عبد املطلب« التابع للجمعية في عني احللوة، 
بزيارة احلاج أبو قاســم خليفة )84 عاماً( من مواليد فلسطني، وقاموا 

بزراعة شجرتني من الزيتون في حديقته.
كما زار الفوج الســيدة إميان شــهابي، التي تعمل فــي إحياء التراث 

الفلسطيني.
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اأخبار وتقارير

   وروى لنشــرة »اجلهاد«، حقائــق ووقائع مهمة 
حول تلك احلقبة، فقال: »لم يكن عندنا في الزيب 
سوى ثالث بواريد، وبسبب نقص السالح اقتصر 
دور شباب البلدة )30 شاباً(، على احلراسة، ولفت 
إلى أن اليهود كانوا يحاولون التسلل للبلدة ليالً، 
لكننا كنــا نصدُّهم، وقد قاتلنا ببســالة حتى 
االستشهاد، وفي إحدى الليالي طرق علينا جارنا 
علي الســباعي الباب، معلناً دخــول الصهاينة 
أطراف البلدة من ثالث جهات، وعلى الفور أرسلنا 
أحد الشــباب ويدعى محمد محمود خليفة إلى 
مركز جيش اإلنقاذ في بلدة الناقورة طلباً للنجدة، 
فوعدونا باملساعدة لكنهم خذلونا، فدخل اليهود 
البلــدة وارتكبوا فيها مجزرة بشــعة، وأذكر من 
الشهداء: محمد السباعي، محمد علي طه، أبو 
عبدو، أبو عزات وابنه، محمود داوود، أبو موســى 

    عادت النوارس إلى حيث الضياء، حيث نشر النور 
سناه مع استشهاد اجملاهدين البطلني من حركة 
اجلهاد اإلســالمي في فلســطني، غسان محمد 
اجلــدع )21 عاماً( من مخيم امليــة ومية، ومحمد 
مصطفــى عبد الوهــاب )22 عامــاً( من مخيم 
شاتيال، بطلي عملية عملية »شلومي« الفدائية، 
والتي نفذاها فــي )12-3-2001(، بعد أن متّكنا من 
التســلل من جنوب لبنان، إلى داخل فلســطني 
احملتلة، ُمتخّطني كل إجــراءات العدو الصهيوني 
األمنية على الشــريط احلدودي الشائك بني لبنان 

وفلسطني احملتلة.   
كان اخليــار اإلثخان بالعــدو رداً على جرائمه بحق 
أهلنا واحتالله ألرضنا، فتســلال إلى مستوطنة 
»شــلومي« في اجلليل الغربي، وكمنا في مزرعة 
للموز حتــى حانت اللحظة املناســبة، فانقّضا 
على دورية جلنود العــدو، وخاضا معركة بطولية 
بالرصــاص والقنابل، فقتال ســبعة مــن اجلنود 
واملستوطنني الصهاينة بينهم ضابطانـ  بحسب 

    وصفت )إسرائيل( جنني بأنها »عش دبابير اجلهاد 
اإلســالمي«، وبأنها عاصمــة »االنتحاريني«، ألن 
مخيمها كان وال يــزال مميزًا في عطائه بالصمود 

والتضحية واملقاومة والثورة.
ففــي انتفاضة األقصــى كان جلنــني دورًا مهًما 
فــي صد هجمــات االحتالل، فتعرضــت املدينة 
لســتة عمليات اجتياح كبيرة، وكان للمقاومة 
وفي مقدمتها ســرايا القدس دورًا فًذا في خروج 
االحتالل مدحورا منها، وال يزال اجتياح عام 2002م 
مثاال للصمود واملقاومة بقيادة الشــهيد اجلنرال 

محمود طوالبة.
لم يســتطع جيــش االحتالل وقــف العمليات 
االستشــهادية، فاتخذ رئيس الوزراء آنذاك، أرييل 
شــارون قراراً باجتياح الضفة الغربية ومحاصرة 
مخيم جنني، فاجتهت عشــرات الدبابات واآلليات 
صوب اخمليم ، وطوقته من جميع اجلهات، مدعومة 

الكحــل وابنه، الشــيخ عبد الــرازق، أحمد اليمني 
محمود عــوض، ومحمد عوض وغيرهــم. ما اضطر 
األهالي للنزوح باجتاه لبنان، حيث استقرينا أخيراً في 

مخيم عني احللوة قرب صيدا.

م�ساهد ل تن�سى
وعــاد خليفة بذاكرتــه إلى مرحلة تدفــق الهجرة 
اليهوديــة إلى فلســطني، والتســهيالت التي كان 
يقدمها االنتــداب البريطاني لها، فقال: رأيت بعيني 
باخرتني ترســوان مبيناء عكا، وهي حتمل على متنها 
مئات اليهود، وقد واجهناهم باملظاهرات والهتافات، 
ورشــقنا اجلنود البريطانيني باحلجــارة، وعندما ازداد 
الغضب الشعبي، حاول البريطانيون إسكاتنا بوعود 
فارغة، مفادها أنهم سيعيدون اليهود إلى البلدان التي 
أتوا منها، واحلقيقة - يضيف خليفة - أن البريطانيني 
كانوا يحمونهم ويقدمون لهم املســاعدات، ويبنون 

االعترافات الصهيونية ـ، وأصابا العديد منهم بجراح 
مختلفة. وقد استمرت املعركة الى أن ارتقى اجملاهدان 

شهيدين.
أحدثت عمليــة »شــلومي« النوعية بلبلــة أمنية 
وسياسية كبيرة في الكيان الصهيوني، ولم يستطع 
قادة األمن واجلنراالت العســكريني حتديــد ما إذا كان 
منفذا العملية قد عبرا الشــريط احلدودي من لبنان، 
أم أنهمــا قدما من داخــل األراضي الفلســطينية 
احملتلــة.  كما لم تســتطع حتديد هويــة اجلهة التي 
تقف وراء العملية، في فشــل ذريع لكل أجهزة أمنها 

واستخباراتها.
وعنونــت الصحــف الصادرة صبــاح اليــوم التالي 
للعملية: »عملية شلومي: شباب االنتفاضة يضربون 
العمق اآلمن إلســرائيل«.  وأشــارت الصحف الى أن 
هذه »الهجوم هو األقوى منذ مدة طويلة«. وكشفت 
تقديرات العدو عن تخطيط محكم للعملية وبراعة 
في التنفيذ أدت إلى اخلسائر الفادحة، وأشارت وسائل 
االعالم إلى »تعذر نقل املصابني من أرض املعركة الذين 
ظلوا لفترة غير قصيرة علــى األرض، كما اضطرتها 

بالطائرات املروحية، في انتظار حلظة االنقضاض على 
اخمليم جنني لنشــر املوت في أرجائــه، عدا عن مئات 
اجلنود املشاة الذين كانوا يتهيئون ملعركة مع رجاالت 
اخمليم، معتقدين أنهم في نزال كتب لهم فيه النصر 

مسبقاً! 
في غضون ذلك، كان أبناء اخمليم بقيادة اجلنرال محمود 
طوالبة يتأهبون استعداداً ملالقاة عدو انتظروا قدومه. 
بدأوا بشــحذ الهمم وتشمير السواعد، فيما نصبوا 
الكمائن ونشــروا العبوات في مداخل الطرق واألزقة، 
قناصة يتحركون هنا وهناك، في حني أعلن املقاومون 
عزمهم على الشــهادة، مودعني أهلهم، ومنتشرين 
إلى مجموعات، فهذا في غرب اخمليم وآخر في شرقه، 

كأن اخمليم وحاراته وأزقته ممتلئ بهم.
اجتاحت آلة الدمار »اإلســرائيلية« اخمليم، بشــكل 
شامل، وواســع بعد فشل االحتالل الذريع في حتقيق 
هدفه الــذي جاء من أجله، وهو تدميــر روح املقاومة 

لهم املعســكرات، ويقدمون لهم التدريب والسالح، 
ويســاعدونهم على احتالل املدن والقــرى والبلدات 
الفلســطينية، وارتكاب اجملازر واالغتياالت ضد أبناء 

شعبنا.
أطرق خليفة قليالً إلى األرض، وتنهد بحســرة على 
تلك األيام، وقال: املؤامرة كانــت كبيرة، اإلنكليز من 
جهة، وخذالن العرب من جهة أخرى.. هكذا خســرنا 
أرضنا، لكني على يقني بأن كل ذلك لن يدوم وســوف 

نعود آجالً أم عاجالً.

دعوة للتم�سك بال�سالح  
وفي حديثه عن الزيب، أوضح أنها كانت مليئة باخلير، 
»كنا نــزرع ونحصد القمح والشــعير، وكانت لدينا 
بيارات وكروم زيتون وتــني وعنب وتفاح ورمان وجميز، 
وكانت عندنا مواشي وأبقار وجمال، كنا نعيش بأمن 

وأمان إلى أن كان االحتالل.

لدعوة كافة املستوطنني في شمال فلسطني احملتلة 
إلــى التزام منازلهم ومنعت التجول في »شــلومي« 
ومتشيط احلدود الفلسطينية – اللبنانية في محاولة 

للبحث عن شركاء محتملني.«
ومــن نتائج العمليــة البطولية، أنهــا كانت مبثابة 
املســمار الذي أعلن نهاية »النهــج األمني«، لرئيس 
وزراء العدو حينها، أرييل شــارون، فــي القضاء على 
انتفاضة األقصى، وتزامنت العملية مع تطور عمالني 
فلســطيني متثل بدخول قواذف »آر. بي. جي« ساحة 
املعركة ضد قوات العدو دفاعاً عن اخمليمات في مواجهة 
االجتيــاح الصهيوني، والتــي تّوجت فــي امللحمة 
البطولية التي خاضها مجاهدو »اجلهاد اإلســالمي« 

والفصائل في ملحمة مخيم جنني األسطورية.
جدير بالذكر أن حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني 
لم تعلــن عن مســؤوليتها عــن العمليــة إال في 

2004/1/30، وذلك ألسباب أمنية.
»غســان« و«محمد« رحــال بعد أن ســّطرا ملحمة 
بطولية تأكيداً على خيار اجلهاد واملقاومة ضد االحتالل 

حتى دحره وحترير فلسطني وعودة أهلها إليها.

والصمود، حيث توغلت اآلليات العســكرية وســط 
املنــازل وهدمتها علــى رؤوس أصحابهــا. وتدخلت 
طائرات االحتالل لدك اخمليم، الذي يســكنه ما يقارب 

من 14 ألف الجئ..
لم تنل اجلرمية من عزمية أهالي اخمليم، بل واعتبروا ذلك 
نصراً أذاقوا فيه العدو درساً لن ينساه، وفي املقابل، لم 
يتوقف االحتالل عن استهداف اخمليم. فبعد انسحابه 
وتكشــف جرميته، عاد وتوغلت قواته في اخمليم مراٍت 
ومرات منذ ذلك احلني، ليؤكد فشــله في النيل منه، 
فقتل بدم بارد من قتل، واعتقل ودمر وشــرد من شرد، 
ومتادى في جرميته التي بدأها، ولكنه لم يستطع النيل 
من إرادة الصمود لدى شــعبنا واســتمراره في خيار 

املقاومة.
وحتيي »حركة اجلهاد اإلســالمي في فلســطني« في 
لبنان، كل عــام الذكــرى تأكيداً على خيــار اجلهاد 

واملقاومة ضد العدو »اإلسرائيلي«.

عملية »شلومي« النوعية.. قتال حتى الشهادة

جنني.. إرادة املواجهة واالنتصار

 17-4 .. يوم نصرة 
األسرى والدفاع عنهم

   17-4 من كل عام هو يوم وطني للوفاء لألسرى وتضحياتهم، 
وشحذ للهمم وتوحيد اجلهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم 
حقهــم باحلرية، يوماً لتكرميهم وللوقــوف بجانبهم وبجانب 

ذويهم، يوم للوفاء لشهداء احلركة الوطنية األسيرة.
فمنذ أن أقــر »اجمللس الوطني الفلســطيني«، خــالل دورته 
العادية يوم الســابع عشر من نيسان/إبريل 1974، »يوم األسير 
الفلسطيني«، ومنذ ذلك التاريخ وشعبنا يحيي هذا اليوم في 

فلسطني والشتات سنوياً بوسائل وأشكال متعددة .
وحينما نتحدث عن األسرى، فإن حديثنا ال يقتصر على أكثر من 
خمسة آالف أسير يقبعون في ســجون االحتالل، وال عن 800 
ألف دخلوا املعتقالت منذ العام 1967، منهم األطفال والشيوخ، 
أمهات وقاصرات، نواب وقادة سياســيني، مرضى وجرحى، وإمنا 
نقصد قضية وانتماء، ونتحدث عن تاريخ عريق ورافد أساسي 
للثورة، نتحدث عن جتارب من الصمود والتضحيات وفصول من 
املعاناة واالنتهاكات واجلرائم مورست واقترفت بحقهم من قبل 

السجان »اإلسرائيلي« .
نتحدث عن أصوات خلفقات قلوب أدماها احلرمان والقهر، ودموع 
ذُرفت لتغرق األرض وتروي عشباً أخضر نبت وترعرع بني شقوق 

الصخور وجدران السجن .
نتحدث عن أجســام شبان وشيوخ ُحفرت عليها سياط اجلالد 
وعذابات السجان، وأمهات ولدت، وأطفال كبرت، وشيوخ توفيت 

خلف القضبان، وشبان شابوا وهرموا خلف القضبان ..
نتحدث عن جيش مفعم بالشوق واحلنني لألهل والوطن وأزقة 
اخمليم وشوارع املدينة، وإصرار على احلياة، وأمل باِق لم ولن يغيب 

.
نتحدث عن حركة نضالية متجذرة ومتطورة دوماً، انضوى حتت 
لوائها وانضم لصفوفها منذ احتالل »إســرائيل« لفلسطني 
مئات اآلالف من الفلســطينيني، وهؤالء هم جزٌء ال يتجزأ من 
شعبنا، وهم من حملوا لواء املقاومة جنباً إلى جنب مع بقية 
املقاومني ولم يعرفوا إال الثورة وطنـاً وهويًة في السراء والضراء، 
وقّدموا الغالي والنفيس دفاعاً عن فلسطني القضية والشعب.

إن من الواجب الوطني والشرعي والديني، األخالقي واإلنساني 
نصرتهم ومســاندتهم والعمل لوقف اإلنتهــاكات اخلطيرة 
بحقهم، والســعي بكل الوسائل املشــروعة لضمان حتقيق 

حريتهم وعودتهم إلى بيوتهم وأحبتهم.

المجاهد صالح خليفة لـ »الجهاد« : شباب الزيب قاتلوا حتى االستشهاد

 »شباب بلدة الزيب قضاء عكا، قاتلوا حتى االستشهاد«.
 بهذه الكلمات لخّص المجاهد صالح قاسم خليفة )82 عامًا (، المواجهات الشرسة بين أهالي بلدته والعصابات الصهيونية 

العام 1948.

ونصح خليفة املقاومني والشــباب الفلسطيني، 
بالتمسك بالسالح، وتوحيد اجلهود، فاملقاومة هي 

وسيلتنا للتحرير.
وقــال: »معركتنا مع الصهاينــة طويلة والنصر 
ســيكون حتمــاً لصالــح احلــق وأبنــاء األرض 

احلقيقيني«.

اجلهاد - خا�ص

اجلهاد - خا�ص
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أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية يروون مآسي أبنائهم في البحر والغربة

  لإلطالع على مشــكلة الكهربــاء في مخيم 
البداوي، جالت »نشــرة اجلهاد« فــي أزقة اخمليم، 
واســتمعت إلــى آراء األهالي فــرأى املواطن أبو 
إبراهيم زيــد: »أنه يوجد تقصيــر من الفصائل 
الفلسطينية في هذا اجملال، فهي لم تقم  بدورها  
لضبط اخملالفــات، وقال: الوجع كبيــر،  ولكن ال 
نلوم اجلهات الرئيسية في اخمليم فقط، فاملواطن 
يتحمل مسؤولية ألنه يتعدى على الشبكة في 

اخمليم.

معاناة متعددة الأ�سباب
واعتبر النازح من سوريا إلى اخمليم أبو ربيع ماجد: 
»أن حجــم الكهربــاء املوجودة فــي اخمليم حتدد 
للسكان األصليني، وبعد أزمة البارد  زادت املعاناة، 
وبعد ما أتينا  كنازحني من سوريا  زادت األزمة على 
شــبكة الكهرباء  املتهالكة من 40 سنة، وهي 
بحاجة إلى تأهيل،  ومن ناحية أخرى الكهرباء غير 

»ننصح الشباب والعائالت، وكل من يفكر 
بالهجرة غير الشرعية، أن يعدل عن هكذا 

مغامرة«.
هذه آخر نصيحة أعلنها أحد المهاجرين 
الشباب من المخيمات الفلسطينية في 

لبنان، وهو على متن المركب الذي غرق 
مؤخرًا في عرض البحر، بعد انتقاله من 

صبراته الليبية باتجاه إيطاليا.
وقال آخر عبر هاتف زميل له: »خدعونا، 

وغرروا بنا، لقد أخلوا بكل ما وعدونا به، 
وها نحن اآلن في عرض البحر في مهب 

العواصف واألمواج العاتية، معرضون 
للموت... أناشد الشباب بالكف عن التفكير 

بالهجرة«. 
لخص هذان الشابان، وبطريقة واقعية 

وعفوية، حقيقة المأساة التي تعرضا لها، 
واحتمال تكرار ذلك مع كل من يتوهم 

»بنعيم« الهجرة.
مركب املوت وحالة ال�سياع

وأكد بعض أهالي هؤالء املهاجرين لـ »نشرة اجلهاد«، 
أنهم لم يعرفوا مسبقاً بقرار أبنائهم بالهجرة، وإال 
كانوا قدموا لهم النصيحة بإعادة النظر بقراراهم، 
لكن البعض اآلخر أوضح ، أن أوالدهم وبعد أن أغلقت 
أبواب العمل في وجههم لم يجدوا سبيالً للخالص 
ســوى الهجرة، وإن كانت حتمــل اخملاطر، فاملوت في 

منظمة والكل يلعب بها، وفي حال مت حرق ديجنتير  ال 
يصلح  إال بعد فترة طويلة،  وأنا أسكن في قطاع »ب« 
من اخمليم، تأتي فيه الكهرباء ســاعة وتقطع ساعة، 
باإلضافة إلى السرقة من قطاع إلى قطاع في اخمليم 
اآلخر،  وهذه الشــبكة بحاجة إلــى أهل اختصاص، 
وأفضل احللول هي إعادة تأهيل الشبكة بعد الكثافة 

السكانية«.
وأكــد ممثل »حركــة اجلهاد اإلســالمي« في اللجنة 
الشــعبية في مخيم البــداوي، أبو علــي الصديق: 
»ان مشــكلة الكهرباء في مخيم البداوي ناجتة عن 
التضخم السكاني، الناجت  عن نكبة »البارد« عام 2007 
ونزوح اخمليمات الفلســطينية من سوريا، ما أثر على 
البنى التحتية، أما السبب الثاني فهو االعتداء على 
شــبكة الكهرباء وعدم تنظيم  الكهرباء، والتمديد 
بشــكل عشــوائي، والســبب الثالث، هو أن كمية 
الكهرباء املغذية للمخيم ال تكفي،  وبخصوص احللول 
قال الصديق: »تواصلت اللجنة الشعبية مع العديد 

البحر أشرف من املوت على الرصيف بانتظار اجملهول!!
من بني القصص الالفتة واملعبرة، هذه القصة التي روتها 
أم فلســطينية من مخيم عني احللوة لـ«نشرة اجلهاد«، 
عن هجرة ولديهــا وأصدقائهم باجتاه أملانيا، بأســلوب 
غير شــرعي، فقالت: قــرر إبني الهجــرة، بعد أن عجز 
عن مواصلة دراســته في اجلامعة، لعدم توفر القسط 
اجلامعي، ونتيجة الظــروف املادية الصعبة، وانتشــار 

البطالة.
وأضافت بحسرة: اتفق إبني وصديق له مع سمسار من 
عني احللوة، لنقلهما إلــى أملانيا، ودفع كل واحد منهما 
للسمســار مبلغاً وقدره 4000 يورو، بــدأت الرحلة إلى 
تركيا عن طريق ســوريا براً، وحــني وصولهما إلى أنقرة، 
خذلهم السمسار وتخلى عنهما، فاتفقا مع سمسار 
آخر، واجتها نحــو اليونان، غير أن القارب الذي أبحر بهما 
غرق في البحر بني تركيا واليونان، وسبحا ملدة 6 ساعات 

من املؤسسات من أجل بناء الغرفة لتقنيات الكهرباء 
بتنسيق مع شركة الكهرباء، ومت بناء غرفتني حسب 
املواصفات، ونحن في انتظار تركيب  »الترانسات« في 
الغرفتني من قبل الشركة، وزيادة عدد »الديجينترات« 
في اخمليم، وهناك مشــروع من قبل اللجنة الشعبية 
العطاء كل منزل عشرة أمبير،  ومت التداول في املوضوع 
مع محافظة الشمال وشركة الكهرباء، ومت التواصل 
مع جلان األحياء لتشــكيل جلــان  للتواصل  في هذا 
املوضوع مع اللجنة الشــعبية لتنظيــم الكهرباء، 
بشــكل تصل فيه إلى كل البيوت، في كل حي، وهذا 
مت  باإلتفاق بني اللجنة الشــعبية ومسؤول الكهرباء 

في جلان كل حي، وقد بدأ هذا األمر إيجاباً على اخمليم.

ال�سغط ال�سكاين واهرتاء ال�سبكة
وكرر أمني ســر اللجنة الشــعبية أبو خالد أسباب 
أزمة الكهرباء، التي تتلخص بالكثافة الســكانية،  

متواصلــة، حتى وصال إلــى اليونان، حيــث أوقفتهما 
الشرطة اليونانية ملدة شهر، وبعد أن أطلق سراحهما، 

غادرا إلى أملانيا عن طريق الدامنرك.
وفي إتصال مع »نشــرة اجلهاد«، نصح أحــد أبناء هذه 
الســيدة، بعد حصوله على اإلقامة في أملانيا، الشباب 
بعدم الهجرة، والتمسك باخمليم، وقال: »واهلل مافي شي 
بهالبالد، مش حــرزان أن يكب الواحد املصاري للهجرة«، 
وأضاف: »املسألة ما بتستاهل، وكل ما جنمعه من العمل 
ال يكفي إال لألكل والشرب فقط«!! ورأى أن كل ما يقال 

عن جنة الهجرة، هو مجرد وهم وسراب.

تفا�سيل مثرية
وجالت »نشرة اجلهاد« على أهالي الضحايا في مخيمي 
»عني احللوة« و«البداوي«، واستمعت إلى تفاصيل جديدة 

مثيرة حول ما جرى.
بشيء من احلسرة واحلزن، حتدث أحد أقرباء محمود صالح 

محمد فقال: »محمود يتيــم األب واألم، وعمره 30 
عاما، لم يخبر أحداً من أقربائه بالسفر إلى إيطاليا 
عن طريق الســودان وليبيا،  وأضــاف والدمعة في 
عينه: »محمود خطب منذ مــدة، وبقي عاطالً عن 

العمل ملدة عامني«.      
وعندما صعد إلى الباخرة متوجهاً من ميناء صبراته 
بعدما دفــع 5000$ للسمســار، كان على تواصل 
مع خطيبته ويخبرها عن طريق ســير الباخرة التى 
حتمل على متنها أكثر من 250  شاباً من جنسيات 
مختلفة، إلــى إيطاليا، وهناك وســط البحر فقد 

التواصل مع محمود.
وحتدثت إحدى األمهات »لنشرة اجلهاد« عن ابنها )20 
عاما( الذي ســافر في الرحلة نفسها التي فقد بها 

محمود، فهما من حي واحد مبخيم عني احللوة.
وقالت: »حصل معهما شيء لم يكونا يتوقعونه في 
عرض البحر في املياه الدولية، عندما استبدل الربان 
السفينة  بشختورة  صغيرة، وأجبر كل املسافرين 

على الركوب بها«.
وأكد شقيق محرم السوسي، أن شقيقه توفي غرقاً 
في البحر، وأضاف: »إن تكاليف الرحلة للشــخص 

الواحد كانت حوالي $7000«.
أما شقيق إسماعيل محمد موسى الذي غرق أيضاً، 
فروى تفاصيل رحلة شقيقه ومعاناته فقال: »عند 
الوصول إلى الســواحل اإليطالية ُطلب من الركاب 
رمي أنفسهم في البحر، حتى يأتي خفر السواحل 
اإليطالية ملســاعدتهم وإدخالهم إلى إيطاليا وقد 
حصل ما حصل. وعن تكاليف الرحلة قال: إن هناك 
أشــخاصاً من صيدا وصور قبضوا منهم حوالي 6 

آالف دوالر«.

حيث اســتضاف اخمليم عام 2007 أهالي مخيم 
نهر البارد، ثم اســتضاف النازحني الفلسطينني 
من سوريا، ما شكل ضغطاً كبيراً على شبكات 
الكهربــاء، وأصبحت الترنســات ال تكفي لعدد 
الســكان، باإلضافة  إلى تطور األعمار في اخمليم، 
وأصبحت هذه الكثافة  تؤثر على البنى التحتية 
من مياه وكهربــاء وحتى املقابر، وقد مت إرســال 
رسالة إلى محافطة الشمال ومضمونها، أن يتم 
وضع عشرة أنبير في كل منزل، ومن هنا تستفيد 

الشركة وتنظم الكهرباء وحتل املشكلة.
ورغم اإلجماع على األســباب والظــروف، يبقى 
الســؤال: إلى متى تبقى مشكلة الضغط على 
شبكة الكهرباء في مخيم البداوي قائمة؟ وهل 
يعي أصحاب القرار في اخمليم وشــركة الكهرباء 
حجم املشــكلة من أجل حل جذري؟ ومتى يبدأ 

التنفيذ الفعلي؟

كهرباء »البداوي«.. أزمة عميقة الجذور تبحث عن حل جذري
اجلهاد - خا�ص

يقع مخيم البداوي في شمال لبنان، على مساحة ال تتعدى 1كلم2، بلغ عدد سكانه حتى عام 
2007  أقل من 15 ألف نسمة، وقد أنشئت بناه التحتية بما يتفق مع هذا العدد،  وبعد الحرب 

ونزوح اآلالف إليه من العائالت المشردة، ومع وصول عدد من النازحين الفلسطينين من سوريا 
إليه، أصبح عدد سكان المخيم 45 ألفًا، ما شكل عبئًا كبيرًا على البنى التحتية المهترئة  أصاًل، 

وخاصة شبكة الكهرباء التي تعاني من ضغط كبير.

''اجلهاد'' جتول يف الأزقة وتلتقي امل�سوؤولني والأهايل

يف جولة لـ''اجلهاد'' على املخيمات
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اجلهاد - خا�ص
.. وتبقى اإلعاشة آخر ملجأ لفقراء اخمليمات ومن 
بينها مخيم عني احللوة، لكن تقليصها وحرمان 
البعض منهــا من قبل األونــروا، يضيف ضائقة 
إلى معاناتهم القاســية، ما األسباب واخللفيات 
احلقيقية التي تقــف وراء هذه الضغوط؟ وكيف 
ميكن معاجلتهــا، ما رأي املعنيني واملســتفيدين 

واحملرومني من اإلعاشة، وما هي مطالبهم؟ 
لإلجابة على هذه األسئلة وغيرها، أجرت »وكالة 

القدس لألنباء« التحقيق التالي:
بني التقليصــات املتزايــدة للمواد التــي توزعها 
»األونــروا« في اإلعاشــة، وشــكاوى املواطنني من 
املعايير اخملتلــة واخلضوع »للواســطات« في إحلاق 
املواطن ببرنامج »الشؤون«، يقول مسؤول في وكالة 
»األونروا« لـ »وكالة القــدس لألنباء« إن عدد الذين 
يتلقون مساعدات اإلعاشــة من قبل »األونروا« في 
مخيم عني احللوة يبلغ حوالى عشرة آالف وأربعمئة 
الجئ فلســطيني )10400(، مشــيراً إلــى أن عدد 
سكان اخمليم وفق تســجيالت الوكالة الدولية هو 

أكثر من ستني ألف )60000( عائلة.
واتهم عضو اللجنه الشــعبية بعني احللوة عدنان 
الرفاعي عبر »وكالة القدس لألنباء«، قسم الشؤون 
االجتماعيــة في »األونروا« بـ »الفشــل في تنفيذ 
برنامجه اجلديد حتت عنوان الفقر املدقع واملطلق«، 
وأن قسم الشؤون ال يزال »يعيش حاله من الفوضى 
والتخبط منذ إقرار البرنامج«، رغم أنه »وعد بزيادة 

التقدميات حلاالت العسر الشديد«. 
ودعا عضو اللجنة الشعبية في عني احللوة عدنان 
الرفاعي، األونروا أن ال تطبق دراســة »الشؤون« التي 
نفذتها فــي األردن على الالجئني فــي لبنان، ألنها 
غير سليمة وال تراعي معاناة الفلسطيني الالجئ 

واحملروم من أبسط حقوقه اإلنسانية. 
والســؤال املطروح اليوم: كيف تتعامل األونروا مع 

احملتاجني الفلسطينيني؟ 
يقول علي حســني حسن )50 عاما، مدرس(، »كنت 
أعطي دروًســا خصوصية في البيت بعد التعرض 
إلصابة جعلتني أتقاعد عــن التعليم في املدارس، 

   يعانــي مخيم نهــر البارد مشــاكل عديدة، من 
اإلعمار إلى تقليص خدمات »وكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينني – األونروا«، إلى املشاكل في 
اخمليم اجلديــد والتعويضات، ولكــن أن يصبح دفن 
األموات مشكلة فهذه مشــكلة بحد ذاتها، وهو 
ما دفع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية 

للقيام بجولة على أصحاب القرار حلل املوضوع.
ولالطالع على مزيد من التفاصيل حول مقبرة اخمليم 
واحللول املطروحــة حللها، التقت »نشــرة اجلهاد« 
القيادي في »حركة اجلهاد اإلسالمي« بسام موعد، 
فرأى أن املقبرة في البارد من األمور الضرورية التي ال 
ميكن االستغناء عنها، وقال: عند امتالئها مت التواصل 
مع العديد مــن املرجعيات السياســية واألمنية 
والدينية وشــكلت وفوداً مشــتركة من الفصائل 
الفلسطينة واللجان الشعبية، وبذلت جهوداً أخرى 
من »حركة اجلهاد اإلسالمي«، فتمت زيارة رئيس دائرة 
األوقاف اإلسالمية في عكار ورئيس بلديات القيطع 
عــكار، وآخر زيارة كانت ملفتي طرابلس والشــمال 
الدكتور مالك الشعار، حيث طالبنا التوسط لدى 
األوقاف من أجل ضم العقار 35 )صامد( إلى مقبرة 
الشــهداء اخلمسة، ومت احلصول على ملكية األرض 
من األوقاف وإرســالها إلى اجلهات األمنية اخملتصة، 

وسيتم ضم األرض إلى املقبرة وبناء سور جديد«.
مساحة جديدة وبناء سور

وأكد عضو اللجنة الشعبية أبو فراس ميعاري، أنه 

ولي أســرة مكونه من 5 أوالد؛ إثنان في اجلامعة والباقي 
في املدارس، لكن املشــكلة أن وكالــة األنروا أصبحت 
تتعامل مع الالجئ الفلســطيني حســب الواسطة 
التي تتبنى الشــخص...  حتى تستطيع احلصول على 

اإلعاشة«.
وأضاف »لقد أصبح النظام في األونروا حسب احملسوبيات 
ال حســب االحتياجات، عدد كبير من العائالت احملتاجة 
محرومة من حقها الشــرعي والقانوني،  وفي السياق 
نفسه وبصراحة مطلقة هناك عائالت تأخذ املساعدة 
من قسم الشؤون بســبب احلماية املتوفرة لها. وحالًيا 
ظروفهم تغيرت وحتسنت وهم ليسوا  محتاجني إليها 

أصال«.
ويوضح: »لو أردنا البحث عن الذين يأخذون اإلعاشه من 
غير احملتاجــني لوجدنا الكثير منهم من الطبقة العليا 
في اجملتمع ومن الذين أوضاعهم االقتصادية جيدة، ولو 
نظرنا في العني األخرى إلى البشــر الذين حرموا منها 
لوجدناهم أناســاً محتاجني ليس لهم ســوى اهلل عز 

وجل«. 
أما جمال شــريدي )47 عاًما( متزوج وله خمسة أبناء، 
ويعاني من انحناء في العمود الفقري ويخّزن جســمه 
املــاء بجزء من أطرافه مريض هــو وزوجته في الضغط 

في السابع من شــباط قام وفد من اللجنة الشعبية 
وقيادة الفصائل بزيارة إلى مكتب العميد عامر احلسن، 
ومت مناقشــة موضوع امتالء املقبرة، واتفق على إحضار 
ورقة مــن األوقاف في عكار بالتنازل عــن عقار 35 ألنه 
مسجل باســمها، ثم قام أمني ســر فصائل منظمة 

والســكري، يقول: »لقــد قدمت طلباً للشــؤون منذ 
3ســنوات، وزارني وفد من قسم الشؤون وحتى اآلن دون 

نتيجة«.
وقــال شــريدي: »إننــي أدعو األونــروا للقيــام بدورها 
ومساعدتي أســوة بأبناء شــعبنا الفلسطيني الذين 
يستلمون معونة إعاشــة بشكل مستمر، كما طالب 
جميع املؤسســات العاملة في الوسط الفلسطيني  

لالطالع على وضعه الصحي والوقوف إلى جانبه.
وقال أحمد يوســف اجلراد من مواليد العام 1971 متزوج 
ولديه 3 أبناء وهو عاطل عن العمل منذ 3 أعوام، ومريض 
في األعصاب، إنه قّدم طلباً إلدارة شــؤون »األونروا« مع 
جميع املســتندات املطلوبة ولكن حتى اآلن دون نتيجة. 
ودعا احلريصني أن  يقدموا له يد العون من أجل مساعدته.

وقدمت احلاجه أم عماد )68 عاًما(، طلًبا لدائرة الشــؤون 
في »األونروا« منذ مدة طويلة، وعندما تراجعهم يتهربون 
منهــا، ويكون اجلواب »قريًبــا«، وحتى هذه اللحظة لم 

حتصل على اإلعاشة.

»وا�سطات وحم�سوبيات«
ويُرجــع املعنيون أمر عدم إعطاء »اإلعاشــة« لكثيرين 
ممن ال يستحقونها إلى وجود »الواسطات واحملسوبيات 

التحرير ومسؤول حركة فتح في الشمال بزيارة األوقاف 
اإلســالمية في عكار، وحصل من الشيخ مالك جديد 
على الورقة، والسماح بضم 2000متر مربع من عقار 35 
إلى مقبرة الشهداء اخلمسة، وقد مت تسليم الورقة إلى 
العميد احلسن. وأضاف ميعاري: من جهتنا سيتم العمل 

والرضوخ لتهديــدات نافذين«، وأوضح أمني ســر 
القوى اإلســالمية في مخيم عني احللوة الشــيخ 
جمال خطاب، لـ »وكالة القــدس لألنباء« أن وجود 
»واســطات« في إدارة »األونروا« مبختلف الوظائف 
واملهن، ودخول »الواســطة« في الشؤون التي من 
املفترض أن تقدم املساعدات للعائالت األكثر حاجه 
وحرمانــاً، باإلضافة إلــى تهديــدات تتلقاها هذه 
املؤسسات من البعض من أجل توظيف أناس على 
حساب من هم أكفأ منهم هو عمل مدان، ويجعل 
الفســاد واحملســوبيات والقوة التي يســتعملها 
البعض لتنفيــذ مصاحله على حســاب مصالح 

اآلخرين غير شرعية وال قانونية.  

الكيل مبكيالني
وزاد عدنــان الرفاعي لـ »وكالــة القدس لألنباء« أن 
»األونروا« تكيل مبكيالني عندما تستعني مبوظفني 
أجانب مبخصصات مرتفعة على حســاب أصحاب 
الكفاءات من أبناء شعبنا الفلسطيني، هذا عدا عن 
وجود »الفساد املستشري بكل مرافق ومؤسسات  
وإداراتها، التي تطبق  أصاًل قوانني حســب حاجتها، 
وعلى قياسها وبدون أدنى مسؤولية، وال حسيب أو 

رقيب«.
من جهته، أشــار عثمان إلــى أن حوالى ألف عائلة 
قد حصلت علــى املوافقة على طلبات الشــؤون 
مــن »األونروا« منذ ســنه، لكن حتــت ذريعة عدم 
وجود أموال، فإن هذه العائالت لم تســتلم موادها 

التموينية.   
ودعــا عدنان الرفاعــي »الفصائل الفلســطينية 
للتوافق علــى صيغة موحدة وميثاق شــرف يلزم 
اجلميع باحترام أصحاب اخلبــرة والكفاءة من أبناء 

شعبنا، وااللتزام مبصالح الناس«.  
إن وجود »األونروا« ضروري ومهم لكونها شاهداً على 
قضية شعبنا الفلســطيني الذي أُخرج من دياره، 
لذا املطلوب منها اليوم، املزيد من الدعم لشــعبنا 
وأخذ دورها كاماًل في الغوث والتشغيل وتأمني احلياة 

الكرمية ألبناء شعبنا.

في الفترة املقبلة على بناء ســور جديد للمقبرة، 
لضم املســاحة اجلديدة، وشــكر ميعاري باســم 
اللجنة الشــعبية والفصائل الفلسطينية دائرة 
أوقاف عكار واملؤسســة العسكرية ملساهمتهما 

في حل هذه املشكلة.
آراء املواطنني

أكــد صادق صــادق، »أننا فــي اخمليــم ال ميكن لنا 
االستغناء عن املقبرة ألنها مكان دفن املوتى، لذلك 
نطالــب الســفارة الفلســطينية والقائمني في 
منظمة التحرير على بذل جهود ليتســنى لنا دفن 

موتانا.«
واعتبر حسن احلاج أبو الشــبل: »أن قضية املقبرة 
تعتبر قضية إنســانية ملحة غير قابلة للتأجيل، 
ومــن الضروري واملهم إيجاد حل لها بأســرع وقت. 
وقال: عندمــا حاولنا دفن عامر عبــداهلل فوجئنا 

بامتالء املقبرة«.
ولفت  عمر حسن، أنه لكثرة املعاناة التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني داخل البارد، زادت حاالت املرض 
ما أدى إلى زيادة حاالت املوت واملقبرة أصبحت ممتلئة، 
مع العلم أنــه يوجد هناك أراٍض واســعة بجانب 
املقبرة وهي ملك لدائرة األوقاف، وطالب بالســماح 

باستعمال هذه األراضي لدفن املوتى فيها.«
ودعا محمد لوباني الفصائل الفلسطينية واللجان 
الشــعبية بالتعاون مع الدولة اللبنانية إلى إيجاد 

أماكن لدفن املوتى.

»اإلعاشة« بين »الحرمان« والتقليصات المتزايدة .. و»الواسطات«!! 

..وأخيرًا يحصل سكان »البارد« على مساحة لدفن موتاهم
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     خالفــاً ملعظم التوقعات واالســتطالعات، لم تــؤد االنتخابات 
»اإلسرائيلية« إلى قلب املشــهد السياسي، ولم تنجح في إيصال 
زعيم »املعسكر الصهيوني« إسحق هرتسوغ إلى رئاسة احلكومة، 
ال بل تعززت مكانة تكتل »الليكود« وعلى رأســه بنيامني نتنياهو، 
الذي حصد 30 مقعداً في الكنيســت العشــرين، متجاوزاً بعشر 
مقاعد نتائج انتخابات العام 2013. في حني نال منافسه »املعسكر 
الصهيوني« بزعامة الثنائي هرتســوغ )العمل( وتســيبي ليفني 
)احلركة( 24 مقعداً، وحلت »القائمة العربية املشــتركة« ثالثاً في 

الترتيب النهائي بـ 14 مقعداً. 
هــذه النتائج التــي أعطت معســكر اليمني )وفــق التصنيفات 
اإلســرائيلية( 67 مقعداً، عززت موقع »الليكود«، مبا مينحه الفرصة 

للعودة مجدداً إلى رئاسة احلكومة »اإلسرائيلية«.
أما عنصر املفاجأة الوحيد في هــذه اإلنتخابات، فهو جناح نتنياهو 
)في اللحظة األخيرة( في االستحواذ على مقاعد من أحزاب اليمني، 
التي انخفضت حصصها عما كانــت عليه في العام 2013... فنال 
»شــاس« )7( و«إســرائيل بيتنا« )6( و«البيت اليهــودي« )8(، وهذه 
األصــوات واملقاعد، ما كانت لتذهب في غير هذه الوجهة، ولصالح 

هذه األحزاب!.. 
وهذه املعركة، مبا انتهت إليه من نتائج شــكلت صدمة غير سارة 
لطرفني أساســيني، األول هو اإلدارة األميركية، التي حتداها نتنياهو 
في عقر دارها بذهابه إلى »الكونغرس« بدون تنسيق معها، وبدعوة 
من اجلمهوريني، وإلقاء خطاب حتريضــي مناوىء لتوجهات الرئيس 

باراك أوباما في شأن »امللف النووي اإليراني«... 
أما الطرف الثاني فهو »الســلطة الفلســطينية«، التي حاصرها 
نتنياهو سياسياً بتعطيل كل مساعي وزير اخلارجية األمريكية جون 
د مهمتها  كيري... ومالياً، بوقف ضخ أموال الضرائب واجلمارك... وعقَّ
بوقف إطالق ســراح الدفعة األخيرة من أســرى ما قبل »أوســلو«، 
وباســتمرار التغول االســتيطاني في كافة أرجاء الضفة الغربية 

احملتلة مبا فيها القدس، ومبواصلة مخططات التهويد والصهينة.
ومما ال شك فيه، فإن بنيامني نتنياهو، الذي استغل منبر الكونغريس 
األمريكــي للنفخ في مخاطــر امللف النووي اإليرانــي على حاضر 
»إســرائيل« ومســتقبلها، جنح أيضاً في اســتخدام اإلعالم كأداة 
حتريضية ضد منافســيه، الذين اتهمهم بالسعي إلقامة »الدولة 
الفلســطينية« من جهة... وتخويفية للناخب »اإلســرائيلي« مما 
أسماه ارتفاع نســبة إقبال الناخبني الفلسطينيني الذين يسعون 

    منذ حلظات إعالن النتائج األولية النتخابات »الكنيست« العشرين 
تعززت احتماالت عودة بنيامني نتنياهو إلى ســدة رئاسة احلكومة. 
وهذه النتيجة جاءت معاكسة ملعظم اإلستطالغات التي أجرتها 
وسائل اإلعالم »اإلسرائيلية«، واملراكز املتخصصة، التي كانت ترجح 
فوز »املعسكر الصهيوني« الذي يجمع بني قطبي املعارضة: إسحق 

هرتسوغ وتسيبي ليفني...
ورغم أن حصاد نتنياهو لـــ)30( مقعداً من بني الـ)120(، والذي فاجأ 
خصومه بقدر ما فاجأ مريديه؛ وحصول القوى املسماة ميينية )وفق 
التصنيف اإلسرائيلي( على 67 صوتاً، مبا يعطيه الفرصة لتشكيل 
احلكومة، إال أن ذلك ال يعني أن الطريق إلى النهاية املرجوة ســالكة 
بدون عقبات. خاصة وأن سلسلة من الضغوطات اخلارجية والداخلية 
بدأت تتشــكل أمامه منذ اليوم األول مــن احملادثات مع حلفائه في 
»اليمني اإلســرائيلي« املدعو للمشاركة، ومع خصومه الذين سبق 
واســتفزهم نتنياهو بدءاً بالرئيس األميركي بــاراك أوباما، وانتهاءاً 

برئيس »السلطة الفلسطينية« محمود عباس...
ولئن حاول نتنياهو اســترضاء أوباما بتصريحــات من هنا، واعتذار 
من هناك، فــإن الئحة الضغوط الداخلية قد ال تتوقف إال مع إعالن 

التشكيلة النهائية للحكومة.
فســلة املطالب الوزارية تبدأ مع »الليكودي« موشي كحلون، زعيم 
حزب »كلنا« )10 مقاعد( الذي يشكل »بيضة القبان« في التشكيلة 
الوزارية، يطالب بتســلم حقيبة املالية وكامل الصالحية عن دائرة 
أراضي »إسرائيل«، ألن من شأن ذلك مساعدته على إجراء إصالحات 
في مجال اإلستيطان؛ وال تنتهي مع أفيغدور ليبرمان زعيم »إسرائيل 
بيتنا« )5 مقاعد( الذي يطالب بوزارة احلرب؛ في حني يطالب نفتالي 
بينيت زعيم »البيــت اليهودي« )8 مقاعد( بوزارة اخلارجية... ويضاف 
إلى كل ذلــك، أن ثمة أحزاباً صغيرة تطالب بوزارات ســيادية، حترج 

نتنياهو وتعقد مهمته!..
وال تقف املطالب عند هذا احلــد، إذ تتخطاها لتصل إلى داخل »البيت 
الليكودي« نفســه، فهناك قيادات كثيرة تنتظر احلصول على مقاعد 

وزارية وازنة.
وفي ضوء املشــاورات التي بدأها نتنياهو مع زعمــاء الكتل البرملانية 
لتشــكيل حكومته، فإن األمور تتجه إلى جملة »سيناريوهات« أبرزها 

التالي:
أوالً: تشكيل »حكومة ميينية ضيقة« تضم 67 نائباً، حكومة يُعتبر كل 
أعضائها مبثابة »شركاء طبيعيني«، وتشمل القوى التالية: »الليكود« 
)30(، »كلنا« )10(، »البيت اليهودي« )8(، »شــاس« )7(، »يهودات حتوراه« 

)6( و«إسرائيل بيتنا« )6(...
ثانياً: ميكن لنتنياهو تشكيل حكومة واسعة أكثر من خالل ضم يائير 
لبيد زعيم حزب »يوجد مستقبل« الذي حصل على 11 مقعداً، لكنه 
ســيتحتم عليه حتقيق املصاحلة بني »لبيد« واملتدينني. وبذلك حتصل 
حكومتــه على 78 صوتاً، وهذا األمر يجنب نتنياهو الوقوع حتت ضغط 

أي من األحزاب الصغيرة التي يهدد خروج أي منها بفرط احلكومة... 
ثالثاً: يســعى نتنياهو لتجاوز بعض الضغوط الداخلية واخلارجية، من 
خالل سعيه للتحاور مع »املعسكر الصهيوني« ملشاركته في حكومة 
جامعة، يُظهر من خاللها أن حكومته معتدلة، وهي »وحدة إسرائيلية« 
وليســت حكومة »ميني«، ما يسهل أماهه الطريق لفتح كوة في جدار 

العالقات املتوترة مع الرئيس األمريكي باراك أوباما. 
وما يعزز مشــاركة حزب »املعســكر الصهيوني« فــي في مثل هذه 
التشكيلة ما قاله رئيس دولة اإلحتالل قبل اإلنتخابات وبعدها من أنه 
سيضغط في اجتاه  »تشــكيل حكومة وحدة »إسرائيلية« بني حزبني 

كبيرين حزب الليكود واملعسكر الصهويني«.
فعلى أي مرفأ سترسو سفينة نتنياهو؟

�سحافة العدو

 »القائمة العربية المشتركة« 
أمام تحديات ما بعد اإلنتخابات!

     يبدو أن حمــالت التحريض اإلعالمي التي مارســها بنيامني نتنياهو 
وبعض األحــزاب والقــوى الصهيونية لتخويف الناخب »اإلســرائيلي« 
من زحف الناخبني الفلســطينيني نحو صناديق اإلقتراع إلسقاط كبير 
املرشــحني وتكتله الليكــودي« والقــوى اليمينية، قد لعبــت دوراً بارزاً 
في حتفيز الفلســطينيني لإلدالء بأصواتهم لصالــح »القائمة العربية 
املشــتركة« التي حصــدت أكثر من مائة ألف صــوت إضافية، وحققت 
ارتفاعاً ملحوظاً في نســبة التصويت مــن 56 باملائة )عام 2013( إلى 64 
باملائة في االنتخابات احلالية... وعدداً من املقاعد )14( وضعتها في الترتيب 
الثالث بعد »الليكود« )30( و«املعسكر الصهيوني« )24(... في حني كانت 

حصة األحزاب العربية في »الكنيست« السابق )11( مقعداً. 
إن وحدة الصف بني القوى العربية )القائمة اإلسالمية، والعربية للتغيير، 
والتجمــع الوطني واجلبهة( املؤتلفة في »القائمة العربية املشــتركة«، 
والتي جاءت رداً على رفع نســبة احلســم في اإلنتخابات من 2 إلى 3.25 
باملئة، خلقــت زخماً، وعــززت أجــواء إيجابية وحماســية بني صفوف 
اجلماهير الفلسطينية في الداخل انعكست ارتفاعاً بنسبة األصوات... 
فهذه الوحدة جاءت بديالً عن الشــرذمة التي كانت ســائدة في الوسط 
الفلسطيني، ودشــنت مرحلة جديدة في العالقات بني القوى واألحزاب 

السياسية. 
فاجلماهير الفلسطينية كانت تعزف في جزء كبير منها عن املشاركة في 
التصويت تعبيراً عن شعورها بعدم أهمية االنتخابات فيما يتعلق بشروط 
وظروف حياتها، وعن عدم رضاها على أداء األحزاب الفلسطينية املمثلة في 
»الكنيست«، ألسباب تغييب األجندة االجتماعية - اإلقتصادية واحلريات 
واملطالب احلياتية عن اهتمامات األحزاب املمثلة في »الكنيست«، في حني 
أن عزوف البعض اآلخر عن املشاركة يعود ألسباب مبدئية باملقاطعة؛ األمر 
الذي كان يجعل نسبة املشاركني في االنتخابات منخفضة، حيث بلغت 

في آخر انتخابات، جرت في العام 2013، %56.
إن النتائج التي حققتها »القائمة العربية املشتركة« تضعها أمام حتديات 
عدة، أبرزها: 1-  اســتمرار وحدتها وعدم انشــقاقها إلى كتلتني أو ثالثة 
تبعاً لتكوينها؛ 2- اســتمرار وحدة خطابها ومواقفها وتغليب املشترك 
في ما بينها علــى اخلالفات املوجودة بني قواهــا؛ 3- قدرتها على ترجمة 
شــعاراتها ووعودها لناخبيها في حملتها االنتخابية إلى برامج وقرارات 
وتوجهات حقيقيــة، تؤكد عبرها قدرتها والتزامهــا مبطالب جمهورها 
اإلقتصادية واالجتماعية واملســاواة التي عبَّر قرابة 70% من املستطلعني 

الفلسطينيني أنها ذات أولوية  بالنسبة إليهم...
ويبقى حتدي الوحدة الوطنية لفلســطينيي الداخل، أبرز تلك التحديات، 
وأهمها على اإلطالق، مواجهة سياسات التفتيت والشرذمة التي تتبعها 
احلكومات »اإلســرائيلية« املتعاقبة جتاه الفلســطينيني الذين تتعامل 
معهم على قاعدة التوزيع الطائفي، بني مســلمني ومســيحيني ودروز 
وبدو، وليس آخر إبداعات »الكنيســت« الســابق، أال وهو حتويل السريان 
إلى قومية... والتصدي للسياســات العنصرية التي تعبِّر عنها القوانني، 
د  وينطق بها كبار وصغار قادة العدو »اإلسرائيلي«، من نتنياهو الذي صعَّ
من خطابه العنصري عشية اإلنتخابات، إلى أفيغدور ليبرمان الذي دعا إلى 

طرد الفلسطينيني وإلى قتلهم بالسكاكني والبلطات!..
وثمــة من يراهن على حتويــل خطوة »القائمة العربية املشــتركة« إلى 
منعطف تاريخي لتعزيز الوحدة التي تشكلت في ظل اإلنتخابات، لتتحول 
إلى حالة عمل سياسي وطني ميداني تسهم في بناء املؤسسات وخاصة 
»جلنة املتابعة العليا للجماهير الفلسطينية«، وحتشيد الناس في عمل 
نضالي ضد احلكومة وسياســاتها العنصرية، ومشــاريعها التهويدية 
التي تســتهدف صهينة كل شيء عربي على أرض فلسطني الناريخية، 
وبشكل أخص القدس ومقدســاتها وفي القلب منها املسجد األقصى 
املبارك.  فهل اختطت »القائمة العربية املشتركة« طريقاً في هذا االجتاه؟

عودة نتنياهو... واستمرار الدوران في الحلقة المفرغة

سيناريوهات الحكومة »اإلسرائيلية« الجديدة!

إلسقاطه وإسقاط معسكر اليمني لصالح املعسكر الصهيوني. 
وبذلك جنح نتنياهو في اســتفزاز غرائز اجلمهور »اإلســرائيلي«، عامة 
واملستوطنني خاصة، بإعالن الءاته املعروفة عشية الذهاب إلى صناديق 
اإلقتراع: ال انسحاب من أراٍض محتلة؛ ال لتفكيك املستوطنات ووقف 
التوســع اإلستيطاني في كل أرجاء الضفة )احملتلة(؛ ال إلعادة تقسيم 
القدس؛ ال لعودة الالجئني الفلسطينيني،... واختصر نتنياهو كل هذه 
التوجهــات بتراجعه عن دعم هدف »إقامة دولة فلســطينية« على 
األراضي احملتلة وإصراره على اعتراف الفلســطينيني »بيهودية الدولة 
اإلســرائيلية«! هذه التصريحات وضعت نتنياهو على مسار تصادمي 

مع اإلدارة االمريكية التي اعتبرت تصريحاته »مثيرة لإلنقسام«!.
ورغــم ما قيل ويقال، عن أن »كالم الليل ميحوه النهار«، وأن ما قيل قبل 
اإلنتخابات قد يتغير بعدها، فإن مواقف نتنياهو اجلديدة – القدمية، من 
شأنها زيادة الفجوة اتساعاً مع اإلدارة األميركية من جهة، والسلطة 
ب خياراتهما، وخاصة جلهة إعادة  الفلسطينية، من جهة أخرى، ويصعِّ
حتريك عجلة املفاوضات بني حكومة نتنياهو اجلديدة وسلطة محمود 

عباس.
وقد أشارت أوســاط البيت األبيض إلى ذلك بتأكيدها على أن خالفات 
أوباما العميقة وعالقاته الشائكة مع نتنياهو ستستمر بشأن قضايا 
تتراوح من »صنع الســالم في الشرق األوسط إلى الدبلوماسية بشأن 

إيران«، طوال الفترة املتبقية من عمر الرئاسة األمريكية.
إال أن الثابــت في األمر هو أن اخلالفات البينة بــني نتنياهو وأوباما، في 
امللفني العالقني: »النووي اإليراني والصراع الفلســطيني اإلسرائيلي« 
لن تؤثر على اســتمرار »التعاون األمني الذي لم يســبق له مثيل بني 
الواليات املتحدة و«إسرائيل« مبا في ذلك العالقات في اجملال العسكري 

واخملابراتي«.
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ثقافة

مركزية فلسطني: تعدد القضايا »املركزية« لدى الحركة اإلسالمية؟!

 مواقف اإلدارة األمريكية ضد »إسرائيل«.. 
رهان على السراب

     تتعدد القضايا الكثيرة الهامة املطروحة أمام احلركة اإلســالمية، 
تبعاً حلجم التحديات العديدة التي تواجهها: مواجهة الغزو اخلارجي، 
الفــن الداخلية، مقاومــة التغريب والغزو الثقافــي، حتقيق نهضة 
ثقافية واجتماعية واقتصادية، مواجهة التفتيت واســتعادة الوحدة 
السياسية للعالم اإلسالمي، القضاء على التبعية ومواجهة األنظمة 
املرتبطة بالغرب، حترير فلسطني ومواجهة املشروع الصهيوني، نشر 

اإلسالم والدعوة الى اهلل، ... الخ.
ال شــك أن هذه القضايا كلها قضايا هامة ومصيرية.  ولكن ال شّك 
أيضاً أن هذه القضايا كلهــا قضايا مترابطة، يصعب تفكيكها عن 
بعضها.  ويصعــب حتليل أية قضية منها دون أن يؤدي التحليل إليها 

جميعاً.
لكن، يبقى السؤال: أي من هذه القضايا هو القضية املركزية، بحيث 
تؤدي معاجلتها الى معاجلة باقي القضايا؟  فاجلواب على هذا السؤال 

هو الذي من شأنه أن يحدد القضية املركزية للحركة اإلسالمية.

واقع احلال أنه ال توجد إجابة واحدة محددة لدى احلركة اإلسالمية، بتياراتها 
اخملتلفة، على هذا الســؤال.  وينبع االختالف حــول اإلجابة عن أحد ثالثة 

أسباب: 
أوالً: إما نتيجة الغرق في القضايا احمللية، بحيث يعتبر كل تيار في احلركة 
اإلســالمية أن القضية التــي يواجهها هي القضية املركزية، بحســب 
النطاق اجلغرافي والتحديات احمللية التي يعيشــها: فمن يعاني من ظلم 
األنظمة يعتقد أن إســقاط األنظمة مقدم على ما سواه، ومن يعمل في 
الثقافة يعتقد أن مواجهة الغزو اخلارجي هو القضية املركزية، ومن يعيش 
واقع االحتالل يعتبر أن مقاومة االحتــالل هو القضية املركزية، وهكذا، .. 
حتى يبدو املشــهد وكأن لكل جماعة من املسلمني قضيتهم املركزية، 
األمر الذي يؤدي بالضرورة الى تشتيت اجلهود، وانقسام احلركة اإلسالمية، 
بل وتقاتل أجنحتها فيما بينها، مبا يســمح للعدو باالستفراد بها واحدة 

بعد األخرى.
ثانيــاً: وإما نتيجة ضعف في فهم الواقــع، بحيث يحدث اخللط في هذه 

القضايا بني السبب والنتيجة.  فعلى سبيل املثال: عادة ما يتم طرح 
الســؤال التالي: هل أن األنظمة العربية املرتبطــة بالغرب هو الذي 
يقّوي الغزو اخلارجي واملشروع الصهيوني، أم العكس؟  وغالباً ما يكون 
الضعف في فهم الواقع متأتياً عن قراءات غير صحيحة وغير دقيقة 

للتاريخ.
ثالثــاً: وإما نتيجة نظــرة أيديولوجية، تقرأ الوقائــع بناء على قوالب 
مســبقة، مشــحونة عاطفياً، تصّور النوايا الكامنة وكأنها حقائق 
ماثلة، األمر الذي يسمح بأن تصبح بعض التيارات اإلسالمية ألعوبة 

في أيدي األجهزة العاملية.
بطبيعة احلال، ال ميكن للحركة اإلســالمية أن تصل الى أهدافها في 
ظل هذا التشظي لقضاياها املركزية، ألن أي مشروع ال ميكنه أن يحمل 

سوى قضية مركزية واحدة.  
وللحديث تتمة..

 أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: 
البعد االقتصادي!

    وّجه »دينيس ماكدونو« كبير مساعدي الرئيس 
األميركي بــاراك أوباما، دعوة لـ »ضــرورة انتهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية احملتلة 
منــذ العــام 1967«.. بعد إعــالن إدارة أوباما أنها 
ستعيد تقييم سياستها إزاء »إسرائيل« في ضوء 
التصريحات التي أدلى بهــا رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهــو أثناء حملتــه االنتخابيــة، والتي أعلن 
خاللها التخلي عن التزامه بالدولة الفلسطينية 
الذي عّبر عنه أثناء خطابه في جامعة »بار إيالن« 
العــام 2009. ولتبرير هذا املوقــف قال املتحدث 
باســم البيت األبيض بأن واشنطن تؤمن بضرورة 
قيام دولة فلســطينية، ألن في قيامها مصلحة 

أميركية وإسرائيلية وفلسطينية.
اخلالف احلاصل بــني أوباما ونتنياهــو، هو »خالف 
شخصي«، وليس خالفاً اســتراتيجيا، يصب في 
سياق خدمة وحماية أمن »إسرائيل« واحلفاظ على 
وجودها، وتوفير الدعم الكامل لها عبر تهيئة بيئة 
غير معادية لها.  إذن، اخلالف ليس على »إسرائيل«، 
بقدر ما هو خالف على حمايتها ومّدها بأســباب 

البقاء واالستمرار.
وتوّهم البعض أن هذه اخلالفات الشخصية جدية، 
وأن اإلدارة األمريكيــة قد تعمل على إعادة تقييم 
مواقفها بخصوص امتناعها عــن التصويت إذا 

    أّدت نكبــة العام 1948 الى تهجير قســم كبير 
مــن الشــعب الفلســطيني الى خــارج أرضه، 
ليعيش في مخيمات اللجوء، محروماً من أبســط 
مقومات احلياة؛ فيمــا عانى من بقي في أرضه من 
استيالء املشــروع الصهيوني على القسم األكبر 
من أرض فلســطني، ومصادرة املمتلكات واألراضي 
 ونهــب البالد وخيراتها.  في احملصلــة، أّدت النكبة 
الى تدمير البنى االقتصادية لشعب بأكمله، الذي 
أصبح مشــغوالً بتأمني لقمة العيــش اليومية.  
واستكمل العدو في عدوان العام 1967 االستيالء 

على ما تبقى من أرض فلسطني.
وفي حني أن الشعب الفلسطيني خاض عّدة ثورات 
ضد االنتداب البريطاني واملشروع الصهيوني، قبل 
النكبــة، مرتكــزاً الى أرضه التــي كانت تؤمن له 
خيراتها بعضاً من مقومات املقاومة، فإن اخمليمات 
الفلسطينية ليست مرتبطة بأي إنتاج اقتصادي 

من أي نوع كان.
اعتمد الالجئون الفلســطينيون لسنوات طويلة 
بعد النكبة على »اإلعاشــات« التي قدمتها لهم 
وكالة »األونروا«، في حــني أدت القوانني العنصرية 
التي سنها العدو الصهيوني على حرمان من بقي 

من شعبنا في الداخل من التنمية.
وجــه األزمة هنا هي أن الشــعب الفلســطيني 
الــذي حرم من أرضــه، حرم أيضاً مــن توفير أدنى 
مقومــات احلياة، ناهيــك عن توفير مســتلزمات 
املقاومة والكفاح املســلح والتحريــر، مبا تتطلبه 
كلها من مســتلزمات مالية واقتصادية، ملواجهة 
مشــروع اســتيطاني إحاللي يتمتع بدعم القوى 
 االقتصادية االمبريالية األقوى عاملياً، إضافة الى ما 
توفره له من قــدرات تكنولوجيا ومعرفية.  وبذلك 
أصبح الصمود الفلســطيني، والتمسك باألرض، 
والعمل الفدائي، في ظل هكذا األوضاع، بذاته عمالً 

أسطورياً. 
ســاهمت عوامــل عديــدة فــي تعميــق املأزق 
الفلســطيني على الصعيد املالــي / االقتصادي، 
ومنها: االحتالل العســكري املباشر لألرض وتدمير 
االقتصاد الفلسطيني في الداخل وجعله اقتصاداً 
تابعاً، اقتصار وكالة األونروا على تقدمي »اإلعاشات«، 
التي تعتمد على التبرعات العينية من دون تطوير 
مشاريع إنتاجية تعمل على إنتاج اقتصاد حقيقي 
في مخيمات البؤس غر املؤهلة أصالً لذلك، حرمان 

ُعرض مشروع قرار على مجلس األمن يعترف بالدولة 
الفلســطينية، وأن أوباما لم يــوِل اكتراثًا »لتراجع« 
نتنياهو عن تصريحاته بعد االنتخابات بخصوص قيام 
دولة فلسطينية، وأن اإلدارة األمريكية قد تعترف بهذه 

الدولة من دون انتظار نتيجة املفاوضات.
تكشــف هذه التصريحات واملواقــف مخاطر عديدة 
على القضية الفلســطينية، ألنها تنطلق أساســاً 
من اعتبارات احلفاظ على األمن اإلســرائيلي واعتباره 
أولوية ومرجعية، وألنها تتضمن مبدأ »تبادل األراضي«، 
وشــرط االعتراف بـ »إســرائيل« دولة يهودية.. وهذا 
يعني إجبار الســلطة الفلســطينية على  التخلي 
عن املطالبة بحق عودة الالجئني الفلســطينيني إلى 
أرضهم وديارهم، وعن أي مســعى لنزع الشرعية عن 
»إســرائيل« ومقاطعتها أو الســعي لعزلها وفرض 
العقوبــات عليهــا، ومحاكمتها علــى اجلرائم التي 
ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وحق اإلنسانية 

جمعاء.
إن ما تقدم يشــير إلــى أن خــالف اإلدارة األميريكية 
ليس مع »إســرائيل«، وإمنا من أجلها، ولذلك فإن رهان 
البعض على هذه اخلالفات هو رهان فاشــل، والتجارب 
السابقة في ذلك لم حتقق أي نتائج إيجابية، واألفضل 
هو التمسك بخيار شــعبنا الذي يبتدع أساليبه في 

املقاومة ضد العدو »اإلسرائيلي«.

الالجئني في اخمليمات الفلسطينية من تطوير 
إمكاناتهم بفعــل القوانني التي حرمتهم من 
ذلــك في معظم الــدول املضيفة، اســتغالل 
بعــض الدول العربية حلاجــات الالجئني املالية 
لزرع اخلالفات وتقســيم الوالءات داخل الشعب 
الدولية  املؤسســات  الفلســطيني، مالحقة 
احملكومة بالسيطرة االمبريالية لكل مؤسسة 
)البنك العربي منوذجاً( أو شخص )يوسف بيدس 
منوذجاً( يقــدم دعماً للقضية الفلســطينية 
حتت حجة محاربة اإلرهاب، انتشــار الفســاد 
واحملسوبيات داخل الكثير من مؤسسات منظمة 
التحرير الفلسطينية والفصائل، وأخيراً احلصار 
املالي الــذي يفرضه الكيــان الصهيوني على 
الفلسطينيني لفرض شروطه )احلصار ضد غزة 
في حالــة املقاومة، ومنع حتويــل الضرائب في 

حالة السلطة(.
لكل ما ســبق، يصبح من البداهــة القول إن 
الشعب الفلسطيني غير قادر بذاته على إنتاج 
الشروط املادية لتحقيق االنتصار النهائي على 

املشروع الصهيوني.
وعليه، يكون أمام املشروع الوطني الفلسطيني 

ثالثة مهام أساسية:
فــي  الصهيونــي  العــدو  مشــاغلة  األول: 
 الداخل، بانتظــار قيام مشــروع نهضة عربي 
املاديــة  الشــروط  يحقــق   وإســالمي، 
واالقتصادية الالزمة إلنتــاج التحرير، واملراهنة 

على ذلك.
الثاني: السعي لتأمني بدائل اقتصادية ومالية، 
والتحايل على كل املعوقات التي حتول دون ذلك.

الثالث: إعادة االعتبار للبعد العربي واإلسالمي 
املشــروع  لقضيــة فلســطني، ألن مواجهة 
الصهيوني، في ظل الظروف املوضوعية يحتاج 
الى األمة، وهو أكبر من قدرات وطاقات الشعب 
الفلســطيني.  وهذا األمــر يحتاج الى خطاب 
فلسطيني يؤكد على خطر املشروع الصهيوني 
على األمة بأسرها، وليس على فلسطني وحدها.
وحتى ذلك الوقت، يبقى دمار البنى االقتصادية 
للشعب الفلسطيني، وعدم القدرة على إنتاج 
اقتصاد مقاوم، أحد أهم عوامل أزمة املشــروع 

الوطني الفلسطيني.
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    زار ممثــل حركة اجلهاد اإلســالمي في لبنان، أبو 
عماد الرفاعــي، على رأس وفد مــن احلركة، مدير 
عام قوى األمن الداخلي اللبنانــي، اللواء إبراهيم 

بصبوص في مكتبه، في بيروت.
وناقــش الوفد، الذي ضــّم، إضافة إلــى الرفاعي 
شــكيب العينا ومحفــوظ منــور، األوضاع في 
اخمليمات الفلســطينية في لبنــان، مؤكداً على 
الهدوء واالســتقرار الذي تشهده اخمليمات مؤخراً، 
وعلى أهمية احلياد اإليجابي الذي التزمت به القوى 
والفصائل الفلســطينية، والذي حــال دون اجنرار 
اخمليمات إلى اخلالفات الداخليــة واإلقليمية، رغم 

احملاوالت العديدة التي جرت لتوريطها.
وأكد وفــد احلركــة على ضــرورة االســتعجال في 
إجــراء احملاكمات للموقوفني، وإنهــاء ملف املطلوبني 
الفلســطينيني في اخمليمات ضمن األطر القانونية، ملا 

في ذلك من مصلحة فلسطينية ولبنانية مشتركة.
وشــّدد الوفد على أّن اخمليمات الفلسطينية في لبنان 
هي احلصن الــذي يحمي حق العودة، مشــيراً إلى أن 
محاوالت اســتهدافها تأتي في إطار مشروع لشطب 
حق العودة وفرض التوطني، األمر الذي ال يستفيد منه 
ســوى العدو الصهيوني، وال يخدم مصالح الشعبني 

اللبناني والفلسطيني.

إحياء ذكرى يوم األرض يف الجليل وشاتيال

 »الجهاد« تستقبل وفدًا من 
»لجنة املتابعة« يف »برج الرباجنة«

 العينا بحث مع العقيد صعب 
إدخال مواد البناء إىل »عني الحلوة«

 موعد يبحث مع شعبان 
ومفتي الشمال هموم املخيمات

موسى يبحث تفعيل دور النقابات الفلسطينية     إحياءً لذكرى يوم األرض، أقامت الفصائل الفلسطينية 
في مخيم اجلليل – بعلبك، مهرجاناً سياســياً، ونظمت 

حركة اجلهاد اإلسالمي مسيرة في مخيم شاتيال.
ألقى كلمــة قوى التحالف الفلســطيني، القيادي في 
»حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني« أبو عالء سحويل، 
أكد أن يوم األرض هو يوم للمحافظة عليها من التهويد، 

ورمزاً لوحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وألقيت كلمات باسم األحزاب اللبنانية، وفصائل منظمة 

التحرير شددت على أن األرض هي الكيان وعنوان الوجود.
وفي شــاتيال نظمت »حركة اجلهاد اإلسالمي«، مسيرة 
كشــفية وشــعبية جابت أرجاء اخمليم، شــاركت فيها 

    اســتقبل عضو قيادة منطقة بيروت في »حركة 
اجلهاد اإلسالمي« الشيخ محمد الصالح، بحضور 
عــدد من كــوادر احلركة، وفــداً من جلنــة متابعة 
املهجرين الفلســطينيني من ســوريا إلــى لبنان، 
برئاسة أمني ســر اللجنة جنم عمورة، في »مجمع 

الفرقان« في مخيم برج البراجنة.
وتنــاول الطرفان معاناة املهجرين في اخمليمات على 
الصعيد السياسي، واألمني، واإلجتماعي، والطبي، 
والدور البارز الذي تقوم به »حركة اجلهاد« للتخفيف 
عن معاناة شعبنا الفلسطيني في سوريا ولبنان، 

    عقد مسؤول العالقات السياسية في »حركة 
اجلهــاد اإلســالمي« فــي لبنان احلاج شــكيب 
العينــا، ومدير »وكالة غوث وتشــغيل الالجئني 
الفلســطينيني - األونروا«، فــي منطقة صيدا، 
الدكتــور إبراهيم اخلطيب اجتماعــاً، مع رئيس 
مكتــب مخابرات اجليــش اللبنانــي في صيدا 
العقيــد ممدوح صعــب، في مكتبه في ســرايا 
صيدا احلكومي، جرى في خالله البحث في إعادة 
الســماح بادخال مواد تأهيــل املنازل املتصدعة 
واآليلة للســقوط، في مخيم »عني احللوة«، التي 
تنفذه »األونروا«، إضافة إلى مواد مشــروع البنى 

التحيتة.
وثّمــن العينا، مبــادرة اجليش اللبنانــي بإعادة 
السماح باخال مواد البناء، ومبادرته إلى معاجلة 
ما تبقى من قضايــا عالقة، في ما يتعلق باعادة 
ترميم وصيانة املنازل في مشروع األونروا، معتبراً 
أن هــذا التجاوب يســاهم في تســهيل حياة 
الفلســطينيني فــي اخمليم، ويرخــي باجواء من 
االطمئنان واالرتياح، مشــيراً إلى أن ذلك هو نتاج 
ثمرة تعاون وتنسيق بني اجليش واللجنة األمنية 

    زار وفد من »حركة اجلهاد اإلســالمي«، برئاســة 
القيادي في احلركة بســام موعد، أمني عام حركة 
التوحيد اإلســالمي الشيخ بالل شعبان في منزله 

بطرابلس.
ووضع الوفد شــعبان، بأجواء استقرار اخمليمات في 
الشمال، ومحافظتها على العالقة اجليدة مع اجلوار، 
كما وضعه فــي حالة التهميش التي تعيشــها 
كل اخمليمــات الفلســطينية، من جهــة حرمان 
الســلطة اللبنانية من حقوقهم اإلنســانية، في 
ظل االكتظاظ السكاني املستمر، وتقليص »وكالة 
غوث وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني - األونروا« 
خدماتها للفلســطينيني، وخصوصا تأخير إعمار 

مخيم نهر البارد.
كما بحث الوفــد مع فضيلته مســألة األحكام 
بحق الفلسطينيني في الســجون اللبنانية، التي 

    اســتقبل القيادي في »حركة اجلهاد اإلسالمي 
في فلسطني« احلاج أبو سامر موسى، في مكتبه 
في مخيم الرشــيدية، مسؤول نقابة املهندسني 
في منظمــة التحرير وعضو قيــادة إقليم لبنان 

جمعية كشــافة بيت املقدس - فوج »أبو عبيدة بن اجلراح«، 
وممثلون عن الفصائل الفلســطينية والوطنية، وحشد من 

أهالي اخمليم.
رفعت في املســيرة الرايات الكشــفية، وصور للمؤســس 
الدكتور الشهيد فتحي الشــقاقي، واألمني العام الدكتور 
عبد اهلل شّلح، ومجســمات لصواريخ كتب عليها »سرايا 
القدس، براق 100«، كما رفع املشاركون األعالم الفلسطينية، 

ورايات »اجلهاد«، وتقدمتها الفرقة اإليقاعية والكشافة.
ألقــى كلمة »حركة اجلهاد« األخ أبــو عبد اهلل عثمان، أكد 
فيهــا، أن إحياء يــوم األرض يزيدنا صمــوداً وثباتاً على نهج 

املقاومة لتحرير آخر شبر من أرضنا فلسطني.

وخالل الزيارة قدمت جلنة متابعة املهجرين إلى »حركة 
اجلهاد اإلسالمي«، شهادة تقدير للجهود اخلّيرة، التي 
تبذلها احلركة في مساعدة املهجرين في مخيم برج 

البراجنة.
وفي ســياق منفصل، ألقى املستشار التربوي واملدرّب 
اإلداري الدكتور بّســام الطّراس، محاضرة في مجّمع 
»الفرقــان« في »برج البراجنة«، حتــت عنوان »صناعة 
اجليل«، نّوه خالها على دور األهل في تنمية شخصية 
الشــاب، ليكون عضواً فاعالً في مجتمعه ومحيطه 

وبني أقرانه.

العليا املشرفة على أمن اخمليمات.
كما اســتقبل العينا، وفــداً من »احلــزب العربي 
اإلشــتراكي« ضم عضو الهيئــة املركزية للحزب 
مهدي حرقوص، وعضو مجلس  الشيوخ والقبائل 
العربية علي ّطقو، أكد خــالل اللقاء على الثوابت 
الفلســطينية، وعلى حياد الشعب الفلسطيني، 
وطالب الوفد باعتبــاره ميثل حزبًــا لبنانياً مراعاة 
الوجود الفلســطيني في لبنــان، والنظر إلى هذا 

الوجود بنظرة إيجابية.
كما استعرض العينا، مع منسق »تيار املستقبل« 
فــي منطقــة اجلنــوب الدكتــور ناصــر حمود، 
الظروف املأســاوية التي يعيشها سكان اخمليمات 
الفلسطينية، بسبب احلرمان الذي يتعرض له أبناء 
الشعب الفلسطيني من احلكومات اللبنانية، داعياً 
»تيار املســتقبل« لإلسهام في إنهاء بعض امللفات 
العالقــة، والضغط بإصدار قانون عفو، إســوة مبا 

أصدره القضاء اللبناني في السنوات املاضية.
وشارك العينا في افتتاح شهر التسوق والتنزيالت 
بالســوق الرئيســي في مخيم عني احللــوة، الذي 

أقامته جلنة جتار السوق.

طالتهــم مؤخراً، وضرورة اإلســراع باإلفراج عن الذين 
قضوا محكوميتهم، ومحاكمة من لم يحاكموا منذ 

سنوات.
كمــا زار الوفد مفتي طرابلس والشــمال، ســماحة 
الشــيخ مالك الشــعار، وبحث الوفد مع سماحته، 
هموم اخمليمات الفلسطينية في الشمال، وما تتعرض 
إليــه من إجحاف وتقصيــر من قبــل إدارة »األونروا«، 
وعرض الوفد قضية امتالء املقبرة في اخمليم، حيث وعد 

سماحته بالعمل ملعاجلة الوضع مع املعنيني.
كما زار وفد احلركة  فضيلة الشــيخ القاضي، سمير 
كمال الدين في ســرايا طرابلس، وبحث معه قضية 
تأخير إعمار مخيم نهر البارد، وتقليصات وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا« جتاه أهالي 
اخمليم، مطالباً املرجعيات في طرابلس بالضغط على 

اجلهات املعنية، إليالء األولولية لقضية البارد.

في حركة »فتح«  املهندس عبد املنعم عوض، حيث 
جرى النقاش حول تفعيــل دور النقابات في اخمليمات 
الفلســطينية في لبنان، وتعزيز دورهــا في اجملتمع 

الفلسطيني.



11 نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

A L J I H A D

اأخبار حركية
 منور: ملتزمون بتذليل 

العقبات ملصلحة أهلنا يف »البارد«
 اللجنة النسائية لـ »الجهاد االسالمي« 

تزور معلم »مليتا« يف إقليم التفاح

»رابطة بيت املقدس« تكرم املعلمني وتبحث مع »اليسري« صندوق الطالب الفلسطيني

»كشافة بيت املقدس« تختتم احتفاالت إنطالقتها بمهرجان يف بعلبك

     أكد مسؤول العالقات السياسية في »حركة اجلهاد 
اإلســالمي« في بيروت، محفوظ منور،  أن املسؤولية 
األولى جتــاه الالجئني والنازحــني، خصوصاً ملف نهر 
البارد كحالة طــوارئ، تقع على كاهــل وكالة غوث 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا«.
وقال: »إن أســباب أزمة البــارد مازالت موجودة، ونحن 
ملتزمون بتذليل العقبات ما أمكن، ونتبنى كل حراك 
يقوم به أهلنا في اخمليــم ألننا نقف الى جانب حقوق 

    زار وفد من »رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني« 
برئاســة رئيسها األســتاذ عماد على رأس وفد ضم: 
نائب الرئيس األســتاذ خالد بديــوي، ومحمد احلاج 
موسى، وعيســى العريض، رئيس اجلامعة اللبنانية 
الدولية الوزير عبد الرحيم مراد، بحضور كل من رئيس 
منظمة اإلحتاد األســتاذ فريد ياسني واألستاذ سامر 

هزمية.
أشاد األســتاذ عماد بالدور اإليجابي للوزير مراد جتاه 
الطلبة الفلســطينيني في لبنان، وجهوده اخلاصة 
في دعمهم، من خالل مــا تقدمه اجلامعة اللبنانية 

الدولية من تسهيالت خاصة لهم.
وأكد الوزير مراد بدوره على أن القضية الفلسطينية 
هي قضية القضايا، واســتطرد قائالً: فلسطينيتي 
تغلــب لبنانيتي، وصحيح أنــه ال ميكنني اجلهاد في 
سبيل هذه القضية احملقة إال انني سأجاهد من خالل 
القيام بواجباتي جتاهها وجتاه الشعب الفلسطيني 

في لبنان احملروم من حقوقه املشروعة.
وقدم الوفد في نهاية الزيارة درعاً تقديرياً للوزير على 
رعايته الدائمة وجهوده املســتمرة في دعم الطالب 

الفلسطينيني في لبنان.
وفي سياق مّتصل، وضمن سلسلة األنشطة التي 
تقوم بها »رابطة املقدس لطلبة فلسطني«، زار وفد 
من الهيئة اإلدارية للرابطة، مديرة صندوق الطالب 
الفلسطيني في لبنان، وفاء اليسير، لإلطالع على 

     اختتمــت »جمعيــة كشــافة بيــت املقدس« 
احتفاالتهــا بالذكرى الـ 24 لتأسيســها، مبهرجان 
حاشد أقيم مبخيم اجلليل - بعلبك، بحضور القيادي 
في »حركة اجلهاد اإلســالمي« أبو عالء ســحويل، 
واملفوض العام احلاج عمر، وأعضاء املفوضية العامة، 
والفعاليات،  الفلســطينية،  الفصائل  وممثلني عن 

واملؤسسات اإلجتماعية، وأهالي الكشافة.
وألقــى القيادي فــي »اجلهاد اإلســالمي« أبو عالء 
سحويل، كلمة شكر فيها »كشافة بيت املقدس« 
على الدور الذي تلعبــه داخل اخمليمات، بهدف تربية 
األجيــال على حــب اهلل وطاعته وحــب وطنهم 
فلسطني. مؤكداً أن النهج الذي وضعه الشقاقي، 
يثمــر اليوم شــباباً ســيكون على أيديهــا حترير 

فلسطني .
 كما ألقى كلمة الكشافة، عضو املفوضية العامة 
ومســؤول العالقات أبو البراء، فتحــدث عن تاريخ 
احلركة الكشفية وتطورها واألساليب احلديثة، التي 
تتبعها »كشافة بيت املقدس« من أجل إنشاء أجيال 
من الشــباب الواعي واملثقف، يحمل في قلبه إمياناً 

راسًخا وقضية عادلة يسعى لتحقيق أهدافها .
كما تخلل احلفل عرض كشــفي وقصيدة شعرية 

ووصالت إنشادية لفرقة »كشافة بيت املقدس«.
وكانت الكشــافة قد أحيت ذكرى تأسيســها في 

كيفية التعاطي مع الطالب الفلســطيني من خالل 
قروض ميســرة بدون فائدة، ملساعدتهم على متابعة 
الدراسة، حيث استمع الوفد إلى أهم اجنازات الصندوق 

منذ تأسيسه.
وأكد رئيس الرابطة األستاذ عماد، على أهمية صندوق 
الطالب كصرح داعم للطالب الفلسطينيني في لبنان، 

وعلى جهوزية الرابطة لتقدمي كل العون واملساعدة..
بدوها أثنت اليسير، على اخلطوة االستباقية واإليجابية 
من الرابطة، وعلى ســعيها منذ توليها إدارة الصندوق 
إلى النهوض بــه وتفعيله لزيادة قدرته على دعم أكبر 

للطالب.

مخيم برج البراجنة في بيروت مبهرجاٍن كشــفٍي، ألقى 
فيه كلمة حركة اجلهاد اإلسالمي التي الشيخ محمد 
الصالح، وأثنى فيها على الدور الذي تقوم به في مجال 
التربيــة واإلعداد ألجيال املســتقبل، التــي على يدها 

سيكون حترير فلسطني.
وفــي ذات االحتفال حتــدث املفوض العــام لـ »جمعية 
كشــافة بيت املقدس« احلاج عمر، عن دور اجلمعية في 
التربية اإلســالمية األصيلة بعيداً عن التشدد، مضيفاً 
أن دور الكشــافة في إعداد جيل التحريــر والعودة إلى 

كما كرمت الرابطة مبناسبة يوم املعلم الفلسطيني 
املعلمني فــي مخيمي البص واملية ومية، حيث قدمت 

احللوى وبطاقات التهنئة على مدراء ومعلمي املدارس.
كما أنتجت الرابطة فيلماً بعنــوان »محمد قدوتي«، 
خلص جولة قامت بها الرابطة، تظمنت طرح أســئلة 
عن الرســول محمد )ص( علــى أهالي مخيمات صور، 

استمرت ملدة يومني متتاليني.
كما نظمت رابطة بيت املقدس، حفالً تكرميياً للطلبة 
املتفوقني في النصف األول من العام الدراســي اجلاري 

في مخيم اجلليل – بعلبك.
وألقى عضــو الهيئة التنفيذية للرابطة بيت املقدس، 

فلســطني هو الهدف األساســي، موجهــاً حتية لروح 
الشــهيد املعلم فتحي الشــقاقي، معاهداً أن تسير 
اجلمعية على خطى اإلميان والوعي والثورة حتى حترير كل 

فلسطني والدخول لساحات األقصى.
وتخلل احلفل توزيع شــهادات دورة »طلوع الفجر«، التي 
أقامتها اجلمعية إلعداد القادة الكشفيني،| كما نظمت 
الكشــافة - مفوضية صيدا، فــوج »الصحابي اجلليل 
حمــزة بن عبد املطلب«، محاضــرة  ثقافية في مخيم 
عني احللوة، للفــوج األول والثاني، حتت عنوان التخطيط 

ســامر موســى، كلمة أكد فيهــا أن رابطة بيت 
املقدس التي تأسســت منــذ 1998 عملت على 
خدمة طالب شــعبنا ومســاعدتهم على تذليل 
الصعاب التي تعترضهم، كمــا اهتمت بـ«تأمني 
احتياجاتهم واإلرشــاد التربــوي والتعليمي حيث 

يلزم«.
كما ألقى القيادي أبو عالء ســحويل كلمة حركة 
»اجلهاد اإلسالمي«، أكد أن القضية الفلسطينية 
بحاجة إلى جهود كل شرائح اجملتمع الفلسطيني، 
واجلزء األهم هم الطالب املتسلحون باإلميان والوعي.

»االستراتيجي الشــخصي«، قدمتها املتخصصة 
شريفه ابراهيم أبو شليح، بأسلوب حاز على إعجاب 
املشاركني، حيث كانوا اكثر تفاعال معها، ما جعلهم 

يستفيدون منها بنسبة تتعدى 75%.
كما نظمت اجلمعية، في الســوق الرئيســي خمليم 
عني احللوة حملة بعنــوان »إيد بإيد« خلدمة اجملتمع، 
شــارك فيها فوج الصحابي حمزة بن املطلب، وقام 
عناصر الكشافة مبســاعدة أهالي اخمليم، بتوصيل 

مشترياتهم إلى املنازل وخاصه كبار السن.

    زارت اللجنــة النســائية لـــ »حركة اجلهاد 
اإلســالمي في صيدا، معلم مليتا الســياحي 
في اقليم التفاح، وجالت على املواقع وإنشاءات 

املقاومة.
وخالل الزيارة مت عرض مقطع من فيلم يحاكي 
املراحل التي واكبت مسيرة املقاومة في لبنان، 

شــعبنا، وجاهزون ايضاً للتعاون ملــا فيه مصلحتهم«، 
وطالب »األونروا« بتقدمي بإجابات حول القضايا التي يثيرها 

اهالي اخمليم.
كالم محــوظ جاء فــي لقاء عقد في بيــروت، بني خلية 
أزمة البارد واألونروا، حيث جرى مناقشة ثالثة ملفات هي 
اإلعمار، والطبابة، ووثيقة التفاهم مع الفصائل واللجنة 

الشعبية واملؤسسات في اخمليم.

واإلنتصارات التي حققتها.
وخالل اجلولة شــرح أحد اجملاهديــن، عن عملية 
بطولية جرت في تلك املنطقة واستشهد خاللها 
11 مجاهداً، مبيناً أن اجملاهدين في فلســطني هم 

تاريخ مشرق من أمتنا اإلسالمية.
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يف رحاب الإ�سالم

   يُعّد الشعور باألمن والســالم والطمأنينة شرطاً أساساً من شروط االستقرار الذي يعّده علماء 

ســن التاريخ واالجتماع العامل األول من بني جملة عوامل وأســس ضرورية لبناء احلضارة وإرساء 

قواعد التقدم اإلنساني.

أما التنازع واالفتراق في أّي واقع عالئقي إنســاني/ مجتمعــي، ال مناص من أن يفضيان إلى اختالل 

وزعزعة أسس األمن والسالم والسلم واالطمئنان، والعصف بأسس االستقرار االجتماعي الذي يُعدُّ 

السبب األول والعامل احليوي املمهد الزدهار ومنو وتطور اجملتمعات االنسانية.

وعليه يصّح أن جنزم بأن اخملتلفني اختالف التعادي والتباغض واالفتراق يرتكبون جريرة فادحة في حق 

قيمة األمن والســالم والوفاق والتعاون، ونحن جند أن اإلسالم نفسه مشتق من داللة لفظة السلم 

والسالم والسالمة.

بل إن السالم هو أحد أسماء اهلل احلسنى، ودار السالم كما ورد في أكثر من موضع في القرآن الكرمي 

ــاَلِم ِعنــدَ رَبِِّهْم وَُهَو وَلِيُُّهْم مِبَا َكانُواْ يَْعَملُوَن( ] األنعام  هي جنة اخللد. قال اهلل تعالى )لَُهْم دَارُ السَّ

.] 127

ومن املقطوع به أن تعاليم اإلســالم االعتقادية والتربوية والسلوكية واحلضارية تهيء املسلم منذ 

مراحل التنشــئة األولى لتوقير وإجالل هــذه القيم، فتزرع في أعماقه وتطبع في ســلوكه نزوعاً 

تلقائياً إلى السالم والسلم واملساملة واملعايشة.

حتى أن كلمة السالم ومشتقاتها ذكرت في القرآن الكرمي أكثر من مائة مرة، بينما لم تُذكر كلمة 

احلرب ومشتقاتها إال في ست آيات فحسب!!.

وبناًء على ذلك فإن املسلك األرشد واألقرب إلى احلكمة والصواب، اتكاًء على هذه املعادلة، باإلضافة 

إلى أرضية الوحدة التي هيأها اإلســالم في وجدان وضمير أتباعه ووشــائج األخوة التي أكدها بدءاً 

بأخّوة بني اإلنســان وصعوداً إلى األخوة في اإلميان باهلل الواحد وعقيدة التوحيد، وقناعة املســلم 

بأن اختالف األجناس واملعتقدات والقناعات والرؤى إمنا هو ســنة من سن اهلل تعالى في خلقه وفي 

حقيقة االجتماع اإلنساني.. أن ينأى املســلم عن الغلو والتطرف في اآلراء واملعتقدات، وأن يسعى 

للمحافظة على القواسم املشتركة التي تعّضد وحدة اجلماعة واجملتمع الذي ينتمي إليه، فال يكون 

أبداً معول هدم يســعى في تدميره أو تخريبه وإراقة دماء أبنائه واستنزاف طاقته الذاتية في البناء 

والتطور والرقي املشروطة أصالً بتحّقق عامل األمن واالستقرار.
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حروف بي�سـاء

   حاولــوا اقتالعهم من أرضهــم، دمروا منازلهم بحجة أنها »غير شــرعية«، 
طاردوهــم، فرضوا حولهم حصاراً محكمــاً .. لكن أبناء منطقــة اخلليل ردوا 
بالتجذر في أرضهم .. جلأوا إلى كهوف اجلبال، حيث ال ســلطة ألحد عليها، بنوا 
فيها »منازلهم«، وزرعوا األرض، اقتنوا املواشــي، عادوا إلى حياة شــبه بدائية، 

أكدوا أن هذه الكهوف مقابل أرضهم، أجمل من كل قصور الدنيا في الغربة.
فشل املستوطنون في إبعادهم، فشلوا في قتل عزميتهم وإرادتهم في الصمود، 
فشــلوا في إقامة مســتوطنات جديدة .. أبناء كهوف اخلليل جسدوا مدرسة 
التحدي احلقيقي .. ابتدعوا لغة تتناســب مع واقعهم الصعب ..  أكدوا أن من 
ميلك هذا الوعي، ومن ميلك هذا العشــق لتراب اآلباء واألجداد، ال ميكن أن يذوب أو 

يرحل، أو ييأس أو يستسلم .. هكذا شعب ال بد أن ينتصر.
مدرســة اخلليل في هذا العنفوان، صورة مشابهة ملدرســة أبناء النقب، إرادة 
البناء في مواجهة معــول الهدم .. الصراع مفتوح، واألرض لن تكون إال ألبنائها 
احلقيقيني .. لن تقوى بركســات االســتيطان على الوقوف فــي وجه تصميم 

الشعب الفلسطيني على احلياة.
األمثلة كثيرة في كل مساحات فلســطني املمتدة من النهر إلى البحر، و«يوم 
األرض« مثــال، وكل األيام واألحداث التي تتشــكل فيها، عنوانها واحد: »األرض 
لنا«، إقرأوا التاريخ جيداً وســتدركون هذه احلقيقة، جحافل الغزاة مرت من هنا، 
قوافل التجار مرت من هنا، أســاطيل املغامرين واملقامرين مرت من هنا، لكنها 
أبداً لم تسترح، ولم تســتقر هنا، لهذه األرض فرسانها، لهذه األرض خطابها، 

لهذه األرض كرامتها، ولغتها وإرثها وتاريخها.
لن يهنأ فوق أرضنا محتل، أو غاز، أو مستوطن.

سيبقى شعبنا شوكة في عيون كل الطامعني واملتوهمني  واملكابرين، واحلاملني 
بإقامة كيانات على حساب وجوده.

حتولت الكهوف والصحاري واملوانيء واألودية والسهول في فلسطني، محطات 
للرجال، لألجيال املولودة من رحــم براكني الغضب، تغزل بعيون أبنائها، خيوطاً 

لفجر جديد، لن تتأخر تباشير والدته كثيراً ..
فللغد موعد مع شمس مختلفة، ومع سحنة مواليد مختلفة، وألقمار وكلمات 

ومواويل مختلفة.
غداً حتماً يوم آخر.

»نحن ندرك جيًدا أن موازين القوى املادية ليست في مصلحتنا، وبالتالي لن يكون في مقدورنا حترير فلسطني، 

ال غدا وال بعد غد، فهل هذا ســبب لالستسالم وإضاعة احلقوق والقبول بالهزمية واإلذالل ورمبا الفناء، بحجة 

ضغط األمر الواقع. على العكس إن وجود موازين القوى على هذا احلال الظالم ســبب جوهري أمام اإلنســان 

للنضال من أجل تغييرها«..

من أقوال
الشهيد المعلم 
د. فتحي الشقاقي

 كهوف فلسطني 
وال قصور الغربة

القيمة الحضارية للسلم االجتماعي


