
العــدد 55  /  15 ني�ســان 2011

ن�رشة دورية تعنى بال�صاأن الفل�صطيني عامة وبالالجئني يف لبنان خا�صة

املطـلوب منـــوذج ر�ســـايل جمـاهد نحـو واقــع فل�ضـطيني اأف�ضـل .. الجناز التحرير وحتقيق العودة

ي�ســـدع باحلق يف هذه املرحـــلة 

و يتفـــانى يف خـدمـــة اجلماهـــــري 

على كافة الأ�سعدة.

ال�شهيد املعلم د. فتحي ال�شقاقي

nashrataljihad@hotmail.com :توا�سلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

اإفتتاحية العدد:

اللجان ال�سعبية هي الختبار!
تت���رف الف�سائ��ل والق��وى الفل�سطيني��ة يف لبن��ان وكاأنها 

تعي���ش على كوكب اآخر، غري الكوكب ال��ذي يعي�ش عليه الالجئون 

الفل�سطينيون يف البلد نف�سه.  الأزمات التي يعي�سها الفل�سطينيون 

تتكاث��ر وتتوال��د يوم��ًا بعد ي��وم: تقدمي��ات الأون��روا يف تناق�ش 

م�ستم��ر، يف ظل م�س��اع اأمريكي��ة و�سهيونية لإلغ��اء وجودها - 

اإع��ادة اإعمار نهر الب��ارد ت�سري ببطء �سديد، دون اأن يعلم اأحد متى 

وكي��ف ميكن اأن يندمل هذا اجل��رح املفتوح -  الو�سع الأمني يف 

خمي��م عني احللوة عاد اىل الواجه��ة من جديد، يف ظل �سكوك عن 

وج��ود �راع اأجه��زة اأمنية، داخلية وخارجي��ة، و�راع اأجندات 

�سيا�سي��ة، خفية وعلني��ة، تريد جعل املخيم وق��وداً لها - الو�سع 

التعليم��ي يف مدار���ش الأونروا يف اأدنى م�ستويات��ه منذ النكبة – 

الأو�س��اع املعي�سي��ة يف املخيم��ات يف اأ�س��واأ حالته��ا من كافة 

النواح��ي، لي�س اأ�سواأها وجود ع�رشات املن��ازل املهددة بال�سقوط 

ف��وق روؤو�ش اأ�سحابها يف خميم ب��رج الرباجنة وحده – احل�سار 

املفرو���س على املخيم��ات يعيق دخ��ول وخروج الأف��راد، ومنع 

اإدخ��ال اأية مواد لرتميم املن��ازل مل يعد يحتمل... هذا كله يح�سل 

حتت اأعني الف�سائل والقوى الفل�سطينية دون اأن تكون قادرة على 

تغيري هذا الواقع.

ه��ذه الف�سائل والق��وى جتتمع وتت��داول وتتناق���س، وت�سدر 

البيان��ات واملواق��ف، وتنف��ذ العت�سام��ات، ب��ل واأحيان��ًا ت�سع 

اخلطط، مث��ل خطة اإ�سالح اللجنة ال�سعبي��ة يف خميمات ال�سمال، 

حي��ث اأن امل�سيب��ة جمع��ت ف�سائ��ل املنظم��ة وق��وى التحال��ف، 

وو�سعت خطة منوذجية.  لكنها، وكالعادة، بقيت حرباً على ورق، 

لغاي��ة الآن عل��ى الأق��ل.  والواقع على الأر�س يق��ول اأن جمعيات 

املجتمع املدين الأوروبي��ة “متون” داخل املخيم اأكرث من القوى 

والف�سائل الفل�سطينية جمتمعة.

ل �س��ك اأن هن��اك م��ن ي�سع��ى اىل اإبق��اء الأو�س��اع الأمني��ة 

واملعي�سي��ة وال�سيا�سي��ة وال�سحية والتعليمي��ة يف املخيمات يف 

اأ�س��واأ حالته��ا، ويريد للفل�سطيني��ني فيها اأن يبق��وا يف حالة من 

النق�س��ام والت���رشذم.  ول �س��ك اأي�س��ًا اأن هناك الكث��ر مما ميكن 

للفل�سطينيني اأن يختلفوا وينق�سموا عليه وب�سببه.  ولكن هذا يثبت 

�سيئ��ًا واحداً: اأن هذه القوى والف�سائ��ل عاجزة عن حماية �سعبنا 

يف املخيم��ات، وع��ن حمايته من ال�سته��داف، واأن بع�ش الأفراد 

يف بع�ش هذه الف�سائل ل يتورعون عن العبث باملخيمات خدمة 

لأجندات خارجية، ولأهدافهم ال�سخ�سية، دون ح�سيب اأو رقيب.

ه��ذا الو�سع يجب اأن يتغر.  على الق��وى والف�سائل اأن تكون 

على قدر التحدي، وعلى قدر هموم واأزمات واآلم وماأ�ساة ومعاناة 

�سعبن��ا يف نه��ر الب��ارد وع��ني احللوة وب��رج الرباجن��ة والبداوي 

و�ساتي��ال والر�سيدي��ة وب��رج ال�سم��ايل والب���ش وج��ل البحر وكل 

املخيم��ات.  والتحدي الأكرب الذي يثبت ان هذه القوى والف�سائل 

متل��ك الإرادة والنية والعزمية هو اإ�سالح اللجان ال�سعبية والقوى 

الأمنية التابعة لها، لأن ذلك هو الذي مينح هذه القوى والف�سائل 

�رعية وجود حقيقية. 

اإن��ذار، وبع��د ف��رتة ه��دوء  دون �ساب��ق 

طويل��ة ن�سبي��ًا، عادت الأو�س��اع الأمنية يف 

خميم ع��ني احللوة، اىل واجه��ة الأحداث من 

جدي��د.  الكثر من الدلئ��ل واملعطيات توؤكد 

ب��اأن الأو�ساع الأمنية ه��ي انعكا�ش ل�راع 

اأجن��دات  اأمني��ة خمتلف��ة، و���راع  اأجه��زة 

�سيا�سي��ة مت�سارب��ة.  واله��دف م��ن توت��ري 

الأو�س��اع الأمني��ة يف هذه املرحل��ة بالذات 

مرتب��ط مبلف��ات كث��رة، �سائك��ة ومعق��دة، 

متعلق��ة بق�ساي��ا ي��راد ت�سويته��ا بطريقة اأو 

باأخ��رى، نخ�س��ى اأن ت�س��ب يف النهاي��ة يف 

خدمة م�ساريع ت�ستهدف �سعبنا وخميماتنا.

ال�س��وؤال املط��روح هو: اىل مت��ى �ستبقى 

املخيمات الفل�سطيني��ة تعي�ش اأزمات �راع 

الأجه��زة والأجندات، الداخلي��ة واخلارجية؟  

واىل مت��ى �سيبق��ى �سعبن��ا  الفل�سطين��ي يف 

لبن��ان رهينة العبث الأمن��ي يف املخيمات؟  

وم��ا ال�سبي��ل اىل حفظ الأم��ن يف خميماتنا، 

ومنع تك��رار جتربة األيمة وماأ�ساوية، �سبيهة 

بتجربة خميم نهر البارد، التي تركت اآثارها 

عميقًا يف نفو�ش اأبناء �سعبنا؟

يف ه��ذا الإط��ار، ل ب��د م��ن التاأكيد على 

اأن احلف��اظ عل��ى اأم��ن املخيم��ات، وحف��ظ 

كرامة اأهلنا، ومن��ع ا�ستهدافهم، هو الأولوية 

الق�سوى التي ينبغي لكافة الف�سائل والقوى 

الإ�سالمي��ة والوطني��ة اللت��زام ب��ه.  يج��ب 

ال���رب بي��د م��ن حديد عل��ى كل م��ن يعبث 

باأمن خميماتنا، وي�سيء اىل اأمن اأهلنا، واىل 

عالق��ة املخيمات باجلوار.. ل بد من اخلروج 

من حال��ة الأم��ن بالرتا�سي ب��ني الف�سائل، 

الذي ي�ستبيح حرم��ات البيوت ودماء النا�ش 

لأهداف واأجندات خا�سة.. لي�ش م�سموحًا اأن 

يق��وم ب�سعة اأفراد، ينتم��ون اىل هذا الف�سيل 

اأو ذاك، برتوي��ع النا�س واإطالق النار، بحجة 

فر�ش الأمن.

اإن العب��ث بالو�س��ع الأمن��ي ه��و عب��ث 

واأمواله��م..  ودمائه��م  وكراماته��م  باأهلن��ا 

لال�سته��داف  مك�سوف��ة  خميماتن��ا  يجع��ل 

اخلارجي��ة  والأجن��دات  الأجه��زة  ول���رشاع 

والداخلي��ة.  وهذا و�سع خطري جداً، ول �سيما 

يف ظل وجود خطط وموؤامرات ت�ستهدف هذه 

املخيم��ات وت�سفيتها و�سط��ب حق اأهلنا يف 

العودة اىل ديارهم.

اإن اإ�سالح اللجان ال�سعبية يف املخيمات، 

وتفعيل القوى الأمني��ة التابعة لها، وجعلها 

امل�س��وؤول الأول والأخ��ر ع��ن �سب��ط الأم��ن 

وحفظ كرامات النا�ش وحقوقهم، هو املخرج 

الوحي��د له��ذا الو�س��ع، ال��ذي مل يع��د يحتمل 

التاأجيل ول التاأخري. 

م�����ن ي���ع���ب���ث ب������الأم������ن ف�����ي م���خ���ي���م ع���ي���ن ال���ح���ل���وة؟

اعت��رب حملل��ون �سيا�سيون اأن ت�سخي��م حكومة الحت��الل وو�سائل الإعالم 

“الإ�رائيلي��ة” لق��درات املقاوم��ة الفل�سطيني��ة - عل��ى راأ�سها حرك��ة اجلهاد 
الإ�سالمي - تاأتي يف �سياق خلق مربرات اأمام املجتمع الدويل لتوجيه �رشبة 

ع�سكرية تكتيكية لقطاع غزة.

وكانت م�سادر �سيا�سية وع�سكرية �سهيونية قد زعمت، الأ�سبوع املن�رم، 

اأن تط��ورا ملمو�سا طراأ على القدرات الع�سكري��ة وال�ساروخية ل�رايا القد�ش - 

اجلن��اح الع�سك��ري للجه��اد الإ�سالمي - وذل��ك عقب �سق��وط �سواريخ يف مدن 

ال�سبع واأ�سدود وري�سون لت�سيون، تبنت ال�رايا معظمها.

وادع��ت امل�س��ادر اأن “اجله��اد الإ�سالمي” هي التي “حت��دد خارطة النار 

نظ��را لتمتعه��ا ب�سعبية جارف��ة واحرتام �سديد ب��ني عموم ال�سع��ب الفل�سطيني، 

بالإ�ساف��ة اإىل امتالكها قوة ع�سكرية ل ي�سته��ان بها “زاعمة اأن ال�سفينة التي 

�سبطت موؤخرا يف البحر املتو�سط كانت حتمل اأ�سلحة متطورة حلركة اجلهاد.”

طفل فل�سطيني من خميم عني احللوة يف جنوب لبنان، مل يتم التا�سعة من عمره، مات خمتنقًا، لأن الفل�سطيني  “حممد نبيه الطه”.. 
ممنوع من الأوك�سجني يف لبنان. تقول والدة حممد: “ابني مل ميت من ر�سا�سة ا�رائيلية، بل مات خمتنقا على باب امل�ست�سفى.. مات بني 

األي�ست  اأنظروا كم هو جميل وبريء!  اإىل �سورته..  اأفعل �سيئا.. رحل ابني... انظروا  اأن  اأ�ستطع  يدّي.. كان ينا�سدين طالبًا الهواء.. لكنني مل 

األي�س هذا ا�ستهتاراً بحياة الفل�سطينيني يف لبنان؟ رحل طفلي لأّن امل�ست�سفى رف�س منحه ب�سعة ليرتات من الأوك�سجني!”  هذه جرمية؟ 

تروي الوالدة ق�سة ابنها، فتقول: “اأ�سيب ابني بحالة اختناق نتيجة النق�س يف الأوك�سجني الذي ُيعاين منه منذ الولدة، فقمنا بنقله اىل 

امل�ست�سفى احلكومي التي ا�ستقبلته يف ق�سم الطوارىء، وقدمت له كل ال�سعافات الأّولية، لكنها اعتذرت عن ادخاله ب�سبب عدم وجود جهاز 

تنف�ش ا�سطناعي متوفر”.  وت�سيف: “نقلنا حممد ب�سيارة اإ�سعاف اىل م�ست�سفى خا�سة يف �سيدا، متعاقدة مع الأنروا، ولكن امل�ست�سفى مل 

ت�ستقبله اإل بعد دفع مبلغ األف دولر.  لكننا مل نكن منلك هذا املبلغ بالطبع، ففارق طفلي احلياة امام باب امل�ست�سفى!” تتابع باأمل والدموع 

تغطي وجهها: “األ يكفي طفلي انه مقعد ب�سبب مر�س نق�س الأوك�سجني يف الدماغ؟  منذ ولدته وانا اأتنقل من م�ست�سفى اإىل اآخر.. اأ�ستعطي 

على اأبواب اجلمعيات اخلرية لأوؤمن له العالج واحلفا�سات والدواء.. مل اأتذمر رغم اأنني خ�رشُت كرامتي من كرثة ال�ستعطاء.. لكن طفلي 

ال�سغر، وله مكانة خا�سة يف  واأعي�س بفراغ مميت.. فهو طفلي  اأفتقده كثرا  واأدغدغ واأطعم؟؟  �ساأداعب  رحل! رحل وتركني وحدي! من 

حياتي، فقد كان حنونا وطّيبا، ول ينام اإل بني اأح�ساين”... 

ومل ت�ستطع اأم حممد اأن تكمل كالمها لأنها اأ�سيبت بانهيار ع�سبي واأدخلها اأقرباوؤها اإىل غرفة اأخرى... فهل يهّز كالم اأم حممد بقية من 

�سمر؟!  هل باتت �سحة الفل�سطينيني يف لبنان كرة تتقاذفها الأونروا وامل�ست�سفيات اخلا�سة يف ظل غياب اأي دور فاعل للجان ال�سعبية 

وللقوى والف�سائل الفل�سطينية؟  ما اخليارات التي ترتك اأمام الفل�سطينيني وهم ي�ساهدون اأبناءهم ميوتون على اأر�سفة امل�ست�سفيات، يف 

ظل الإمعان يف التنكر حلقوقهم كافة؟!  

الحتــال؟ لقيــادة  الأول  »الزعــاج«  م�ســدر  »اجلهــاد«  حركــة  اأ�سبحــت  هــل 

كيف �ستتعاطى احلكومة اللبنانية القادمة مع حقوق الفل�سطينيني؟

الفل�سطيني محروم حتى من الهواء في لبنان

ج��رت العادة اأن تغ���ش احلكومات اللبناني��ة املتعاقبة الطرف عن 

مو�سوع احلقوق الفل�سطينية يف لبنان.  وكثراً ما كانت هذه احلكومات 

تتخ��ذ ق��رارات تنتق���س م��ن ه��ذه احلق��وق، مث��ل قان��ون من��ع التملك، 

واحلرم��ان من الإرث، وحرم��ان الفل�سطيني من العم��ل يف اأكرث من 70 

مهن��ة، وحرمان��ه من حقوق��ه املدني��ة، مثل النت�س��اب اىل نقاب��ات اأو 

جمعي��ات، اىل غرها الكثر من احلق��وق التي يعرفها �سعبنا جيداً، نظراً 

ملا ت�سببه من املعاناة اليومية.

ا�ستب���ر �سعبنا خ��رياً عندما اأقّر البي��ان الوزاري حلكوم��ة الرئي�ش 

�سع��د احلري��ري باحلق��وق الإن�ساني��ة والجتماعي��ة للفل�سطينيني، رغم 

التغا�س��ي ع��ن احلق��وق املدني��ة وال�سيا�سية الت��ي ل تقل اأهمي��ة.  لكن 

الإجن��از اليتيم ال��ذي حققته تلك احلكومة جاء خميب��ًا لالآمال، حيث مت 

اإق��رار قانون العم��ل الفل�سطيني، الذي األغى ر�س��وم احل�سول على اإجازة 

عمل للفل�سطينيني، لكنه مل يقر لهم كامل حقوقهم يف العمل.  �سحيح اأن 

الق��رار �سمح للعمال الفل�سطينيني ال�ستفادة م��ن خدمات نهاية اخلدمة 

يف ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي، ولكنه حرم الفل�سطينيني من 

الإ�ستفادة م��ن باقي فروع ال�سمان الأخرى، مث��ل ال�ست�سفاء والطبابة 

واملر���س والأموم��ة، اإ�ساف��ة اىل اأن��ه و�س��ع تعوي�سات نهاي��ة اخلدمة 

يف ح�س��اب خا�ش م�ستق��ل، ل يتحم��ل ال�سمان الجتماع��ي ول الدولة 

اللبناني��ة م�سوؤولي��ة اأي عج��ز ي�سيبه.  النتيجة: �رشعن��ة معاناة العامل 

الفل�سطيني يف لبنان، وزيادة الأعباء عليه دون مقابل ي�ستحق الذكر.

اأما احلقوق الأخرى، ف�سهدت نقا�سات حادة داخل املجل�س النيابي، 

وخ�سع��ت لتجاذبات وح�سابات لبناني��ة داخلية، اأدت كلها يف النهاية، 

اىل اإبق��اء الو�س��ع على م��ا كان عليه، وبقي��ت احلق��وق الفل�سطينية يف 

لبنان مو�سوعًا خالفيًا يتم تاأجيله املرة تلو الأخرى.

الأو�س��اع القت�سادي��ة واملعي�سي��ة ال�سعب��ة الت��ي يعي�سه��ا لبنان 

عامة، واملخيمات الفل�سطيني��ة ب�سكل خا�س، جتعل م�ساألة اإقرار حقوق 

الفل�سطيني��ني حاجة ملحة للطرفني اللبن��اين والفل�سطيني، ول �سيما يف 

ظل ال�سعي الأمريكي وال�سهيوين لإلغاء وكالة الأونروا، ما يحيل الهموم 

املعي�سي��ة للفل�سطينيني على كاهل احلكومة اللبنانية، وهذا ل ي�سب يف 

م�سلحة اللبنانيني ول الفل�سطينيني على حد �سواء.

نح��ن ندع��و احلكومة املقبل��ة برئا�س��ة الرئي�س جني��ب ميقاتي اىل 

اإق��رار احلقوق الفل�سطينية كاملة غري منقو�سة يف البيان الوزاري، واىل 

���رورة تفعيل احل��وار الفل�سطين��ي – اللبناين، من اأج��ل معاجلة كافة 

الق�سايا العالقة، مبا يحفظ اأمن لبنان و�سيادته الكاملة ويزيل هواج�س 

بع���س الأطراف اللبنانيني، ومبا ي�سم��ن حقوق الفل�سطينيني وكرامتهم 

ويزيل هواج�س �سعبنا.  واخلطوة الأوىل ال�سحيحة يف هذا الجتاه تكون 

يف تبن��ي نه��ج املعاجلة ال�سيا�سية لهذه الأزم��ات، وعدم الوقوع يف فخ 

التعاطي الأمني الذي ثبت ف�سله يف كل املراحل ال�سابقة.
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ملحمة جنين في وجدان الاجئين الفل�سطينيين 

]مل تك��ن معرك��ة خميم جنني جمرد معركة فح�سب، وامنا كانت ملحمة بكل املقايي�س: خميم ل تتجاوز م�ساحته الن�سف كيلو 
م��رت مرب��ع، التحم فيه ال�سيوخ والن�ساء والأطفال وال�سباب ليدافعوا عنه باللح��م احلي وال�سدور العارية، ومبا توفر لهم من �سالح 

عل��ى قلت��ه، يف مواجهة اأعتى تر�سانه ع�سكرية يف املنطقه على الإطالق.  كانت كل ال�سيناريوهات معدة، وكل الإخراجات جاهزة 

لتدم��ر املخي��م على راأ�س اأهل��ه، بعدما تاأكد للعدو اأن حماولته اإ�سقاط املخيم واحتالله بات��ت اأثراً بعد عني.  وفيما العامل يراقب 

ب�سم��ت اآخ��ر ف�سول املج��زرة، تك�سف املخيم عن ب�سالة جماهديه بقي��ادة ال�سهيد القائد حممود طوالب��ه، ليلقنوا العدو ال�سهيوين 

در�سًا جديداً من درو�س البطولة وال�ست�سهاد، كما وتك�سف املخيم عن فظاعة الهمجية ال�سهيونية التي مل تتورع عن هدم املخيم 

عل��ى روؤو���ش اأهله وقاطنيه..  اليوم وبعد مرور 9 اأعوام على مرور امللحمة،  ن�سلط ال�سوء على اأ�سداء الذكرى يف وجدان الالجئني 

الفل�سطينيني يف لبنان[.

خميم البارد

“اليهود بطبعهم الغ��در ما بقدروا 
بهذه الكلمات  يعي�سوا بدون جمازر”.. 

بداأ )احلاج ابو �سالح( من خميم البارد 

كالمه، فهو ي��رى اأن �سنواته الثمانون 

علمته الكثر عن حقد العدو ال�سهيوين 

الذي كان �سببًا يف تهجره من اأر�سه، 

لكن��ه يف الوق��ت ذات��ه يوؤك��د “�سعبنا 

بعم��روا م��ا انك�ر، من يوم م��ا احتلو 

اأر�سن��ا واحنا بندفع دم وبنقدم �سهدا، 

ومعرك��ة جن��ني بتاأك��د ه��اد ال�س��ي”.  

يتابع “كان��وا مفكرين انو املخيم رح 

املجاهدي��ن بعمره��م  ي�ست�سل��م، ب���ش 

م��ن ب�ست�سلموا، لن��و اهلل معهم”.  ويف 

النهاي��ة ل ين�س��ى احل��اج اأب��و �سال��ح 

التعبري عن اإميانه واأمله بالعوده “اأنا 

متاأك��د ان��و رح ييج��ي الي��وم وبتحرر 

فل�سطني على ايد البطال واملجاهدين 

جماع��ة  احن��ا  عبالدن��ا،  وبرنج��ع 

موؤمنني وهيك ربنا وعدنا”!... 

وم��ن خمي��م الب��ارد اأي�س��ًا، يقول 

)حممد ع��زام( “انا ب�س��وف انو معركة 

بالن�سب��ة  املع��ارك  اه��م  م��ن  جن��ني 

للع��دو ال�سهي��وين لنو الع��دو كان عم 

بواجه باأح��دث الأ�سلحة �سباب ون�ساء 

و�سيوخ واأطفال �سنعوا من ل �سيء كل 

�سيء حي��ث قاتلوا حتى اآخ��ر طلقة”.. 

وي�سيف “مل ي�ستطع الحتالل الدخول 

اىل املخي��م ال بع��د ج��رف ن�سف��ه”. 

يف  مهم��ا  كان  جن��ني  “دور  يتاب��ع 

اب��راز اأهمية خيار الوح��ده لنو خالل 

املعرك��ة �سفن��ا كل الف�سائ��ل بتقات��ل 

ب�س��ف واحد وباي��د وحده وه��اد احد 

اهم ا�سباب الن�رش ايل حتقق”...

خميم عني احللوة

ومتن��ى )اب��و �سعي��د حمم��ود( من 

عني احللوة لو انه قات��ل وا�ست�سهد مع 

ابط��ال خمي��م جنني، يق��ول “�سدقني 

احن��ا هون م���ش عاي�سني، مل��ا ت�سوف 

ابن��اء �سعب��ك ع��م بقاتلو الع��دو وانت 

ما قادر تق��دم �سي بتح�ش بغ�سة، ب�ش 

احلمد هلل املجاهدين بعمرهم ما خيبو 

املن��ا، لنو ربنا ماأيدهم” وعن بطولة 

املجاهدي��ن الذين �سط��روا اأروع �سور 

البطول��ة والف��داء يع��رب لنا اب��و �سعيد 

ع��ن م�ساعره “ما بتعرف قدي�ش كانت 

الفرحة ملا قالو انو املجاهدين متكنوا 

م��ن قت��ل 13 يه��ودي بكم��ني واح��د، 

و�ساعته��ا اتاك��دت ان��و املالئك��ه عم 

بتقاتل معهم...

خميم اجلليل

الالجئ��ني  م�ساع��ر  تختل��ف  ول 

الفل�سطيني��ني يف خمي��م اجللي��ل ع��ن 

اخوانه��م يف باقي املخيم��ات، )فعمر 

اب��و نع�سه( ال��ذي يدر���ش الهند�سة يف 

جامع��ة ب��ريوت ي��رى ان خميم جنني 

�سم��د ورف�ش الرك��وع، وله��ذا ال�سبب 

ق��ام ال�سهاين��ه بتدم��ريه.  ومي�س��ي 

عم��ر يف تع��داد اأبط��ال امللحم��ة الذي 

حفظه��م ع��ن ظهر قل��ب ليوؤك��د “هاي 

در���ش  كل��ه  للع��امل  قدم��ت  املعرك��ة 

باملقاوم��ة وال�سم��ود )وك��م م��ن فئة 

قليل��ة غلبت فئة كبرية باإذن اهلل( واأنو 

خي��ار املفاو�سات �سق��ط اأمام عزمية 

املقاوميني واملجاهدين”. 

اأم��ا )نرج�ش عط��ور( فت�سري اىل اأن 

ه��ذه املعرك��ة وبطولتها اأث��رت فيها 

لدرج��ة اأنها �سع��رت بافتخارها لنها 

املعرك��ة  “ه��اي  تق��ول:  فل�سطيني��ة، 

كانت معركة كرام��ة لكل المة، وكان 

وال�سب��اب  والن�س��اء  ال�سي��وخ  خي��ار 

والطف��ال منوت واقف��ني ول نركع!”.. 

يف ح��ني اأك��د )خالد اب��و روي�ش( الذي 

يدر�ش العالم ان هذه امللحمة برهنت 

عل��ى ج��ن الع��دو ال�سهي��وين وعج��ز 

اآلت��ه الع�سكرية عن ك���ر ارادة �سعبنا 

وبرهن��ت ان خيار املقاومة هو اخليار 

ال�سحيح يقول: “هاد ال�سي زاد امياين 

بان��و املفاو�سات ما بتق��در حترر ول 

�سرب م��ن فل�سطني، لنو ه��اد العدو ما 

بفهم ال بلغة القوة...” 

خميم �ساتيا

)اب��و  يق��ول  �ساتي��ال  خمي��م  ويف 

احم��د( “ال�سمت الدويل تع��ود ال�سعب 

الفل�سطيني علي��ه من العام 48 وحتى 

يومن��ا هذا.. يعن��ي كل يوم يف جمزرة 

وم��ا يف �س��ي بتغي��ري”، ويتاب��ع “ما 

اأم��ركا  م��ن  الك��ربى  ال��دول  دام��ت 

وغريه��ا توؤم��ن وتداف��ع ع��ن ا�رائيل 

بكل ما الها م��ن و�سائل وبتغطي على 

جرائم��ة الب�سع��ه جتاه �سعبن��ا، ما رح 

ينفعنا �سي ال �سواعدنا”.  

وي��رى ابو احم��د ان ملحمة جنني 

حف��زت ال�سع��وب العربية، فه��و يعترب 

“ايل ع��م ب�س��ري بالع��امل العرب��ي من 
ثورات هو ثمرة هاد النهج وخ�سو�سًا 

ال�سع��ب امل���ري ايل ا�سق��ط مب��ارك 

ونظامه العميل ل�رائيل.. 

خميم الر�سيدية

ويف خميم الر�سيدية لالجئني الفل�سطينيني يتمنى الطالب )اأ�رف املحمد( 

ال��ذي يدر���س الكيمياء ان تت��اح له الفر�سة خلدمة املقاوم��ني يف فل�سطني من 

خ��الل اخت�سا�سه الذي يدر�سه.  وعن ملحمة جنني يرى اأن الهدف الإ�رشائيلي 

م��ن ه��ذه العملية هو ت�سفي��ة املقاومة ومعاقبه خميم جن��ني لأنه كان ي�سدر 

الإ�ست�سهادي��ني ال��ذي كان��وا ي�سحون بدمائه��م واأج�سادهم لل��رد على اجلرائم 

الت��ي يرتكبها العدو �سد ال�سعب الفل�سطيني، ويوؤكد ان “هذه امللحمة زادت من 

قناعتي ان ل �سبيل لنا ال اجلهاد، فهو عز هذه الأمه”..

اعت�سام في البداوي 

لتح�سين خدمات الونروا
�س��ارك الع���رات م��ن اأبناء خمي��م البداوي 

يف اعت�س��ام احتجاج��ًا عل��ى تقلي���س الأونروا 

خلدماتها، وذل��ك بدعوة من )اللجن��ة ال�سعبية(، 

ومب�ساركة ممثلي الف�سائل الفل�سطينية.  وجتمع 

املعت�سم��ون اأم��ام مكت��ب مدي��ر »الونروا« يف 

املخي��م، رافعني لفتات تدع��و الوكالة اإىل رفع 

م�ست��وى خدماتها ال�سحي��ة، ومعاجلة امل�ساكل 

الت��ي يعاين منها النازح��ون.  وتال ع�سو اللجنة 

ال�سعبية “اأبو رامي خطار” مذكرة مت رفعها اإىل 

الوكالة، تطالب ب�تاأمني اأ�ّرة للحالت املر�سية 

الطارئ��ة، وحت�سني عق��ود ال�ست�سفاء مبا ي�سمن 

ع��دم حتمل كاف��ة املر�س��ى اأية اأعب��اء مالية اأو 

فروق��ات، وخا�س��ة عل��ى �سعي��د م�ست�سفي��ات 

الدرجة الثانية، وتغطي��ة كامل النفقات املالية 

لأ�سحاب الأمرا�ش املزمنة.

رابطة بيت المقد�س تزور 

مدير التعليم في الأونروا

تدري�ش  لإعادة  عائدون(  )حملة  اإطار  يف 

تاريخ وجغرافية فل�سطني يف مدار�ش الأونروا، 

ال�سغط  يف  املت�ساعدة  اأن�سطتها  من  وكجزء 

من  وفد  قام  مطالبها،  لتنفيذ  الأونروا  على 

رابطة بيت املقد�ش لطلبة فل�سطني، بزيارة مدير 

الأ�ستاذ  الأونروا،  وكالة  يف  والتعليم  الرتبية 

وليد اخلطيب، �سّم كال من رئي�س الرابطة، زياد 

حممود، والأ�ستاذ اأحمد مزيان.  وقد طالب الوفد 

وكالة الأونروا باإعادة تدري�ش تاريخ وجغرافية 

فل�سطني، واإعادة الن�سيد الوطني الفل�سطيني اىل 

باإحياء  للطلبة  وال�سماح  ال�سباحي،  الطابور 

املنا�سبات الوطنية داخل مدار�ش الأونروا، كما 

مت التطرق اىل �رورة حت�سني الو�سع التعليمي 

اخلطيب  وعد  وقد  عامة.   الأونروا  مدار�س  يف 

لالأونروا  العام  املدير  اىل  مطالبه  برفع  الوفد 

لدرا�ستها واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.

عدة  موؤخراً  نفذت  الرابطة  اأن  يذكر 

وبروت  و�سيدا  �سور  مناطق  يف  اعت�سامات 

عائدون،  حملة  اإطار  يف  وال�سمال،  والبقاع 

مديري  اىل  باملطالب  مذكرات  خاللها  �سلمت 

املناطق يف وكالة الأونروا.

اأزمة النفايات في �سور تفاقم 

الأمرا�س في المخيمات
بع��د اإغ��الق بلدي��ة دي��ر قان��ون يف �س��ور 

مك��ب راأ�ش الع��ني  نهائي��ًا، تراكم��ت النفايات 

ب��ني املن��ازل والق��رى اللبناني��ة واملخيم��ات 

تع��اين  الق��رى،  بباق��ي  واأ�س��وًة  الفل�سطيني��ة.  

املخيمات ب�سكل كبري من الأمرا�ش، بعد اإنت�سار 

الروائح الكريهة والربغ�ش، ب�سكل غري م�سبوق.

الأون��روا مطالبة ب���رورة التح��رك اجلاد 

وال�ري��ع م��ن اأج��ل معاجل��ة اأزم��ة النفاي��ات 

الت��ي باتت ته��دد ال�سحة وال�سالم��ة العامة يف 

املخيمات، وخا�سة اأن الكث��ر من اأبناء �سعبنا 

يعانون من اأمرا�س خمتلفة، ويعجزون عن دفع 

فواتري العالج ب�سبب تراجع خدمات الأونروا.  اإذ 

كي��ف ي�ستطيع الفل�سطين��ي دفع تكاليف العالج 

م��ع فق��دان اإمكانية تف��ادي الأمرا���س الناجتة 

ع��ن تراكم النفايات؟  والتقدميات الأخرية التي 

قدمتها الأونروا غ��ري كافية، لناحية رفع ن�سبة 

تغطي��ة الإ�ست�سف��اء اىل 40%، وه��ي ن�سب��ة اأقل 

بكثر من ن�سبة تغطي��ة وزارة ال�سحة اللبنانية 

للبنانيني. 

خميم برج الرباجنة

ام��ا احلاج��ة اأم اأحم��د م��ن خميم 

ب��رج الرباجن��ة، فهي ت��رى ان جمزرة 

جن��ني و�سم��ة ع��ار عل��ى جب��ني كل 

عرب��ي، تق��ول “�سبابنا �سل��وا يقاتلوا 

ويدافعوا عن �سعبهم وعر�سهم والعامل 

“ايل �سار بجنني  كلو بتفرج عليهم”، 

اك��د للع��امل ان��و احن��ا �سع��ب جب��ار” 

وع��ن درو�س امللحملة تق��ول “ال�سهيد 

طوالب��ه وا�سحابه م��ن البطال علموا 

ين�س��وه،  رح  م��ا  در���ش  ال�رائلي��ني 

وكم��ان علمن��ا در���ش ان��و باملقاومة 

احن��ا بننت�ر وبنحافظ على كرامتنا، 

ان��ا عن��دي ث��الث اولد..” توقفت عن 

خنقته��ا..  الكلم��ات  وكاأن  ال��كالم.. 

يام��ا  بقله��م  دامي��ًا  “ان��ا  وتابع��ت: 

فل�سط��ني ما بتح��رر ال بالكل�س��ن، انا 

بحل��م ان��و يطلعوا ولدي مث��ل طوالبه 

وي�ست�سهدوا ع�سان فل�سطني..”

اإنقاذ خميم نهر البارد

رفع��ت احلكوم��ة اللبناني��ة �سع��ار اإع��ادة اإعم��ار 

خمي��م نهر البارد قبل انته��اء الأعمال الع�سكرية فيه.  

والي��وم، وبعد م��ا يزيد على اأربعة اأع��وام، مل يلق ذلك 

ال�سعار طريق��ه اىل اأر�س الواقع، ول تزال اآلف الأ�رش 

الفل�سطينية تعي�ش املاأ�ساة اليومية بكافة تفا�سيلها.

اأرادت احلكومة اللبنانية اأن حتّول خميم نهر البارد 

اىل خمي��م منوذجي، فاأ�سبح يف خ�س��م عملية اإعادة 

الإعم��ار �ساح��ة جتاذب بني اأطراف �ست��ى: فل�سطينية 

ولبناني��ة ودولية.. وتداخلت يف عملية اإعادة الإعمار 

الأبع��اد ال�سيا�سية والأمني��ة والع�سكرية واللوج�ستية.  

اأ�سبح خميم نهر البارد �ساحة اختبار، يوؤمه الباحثون 

والدار�س��ون، ليحولوه اىل حقل جت��ارب لنظريات يف 

الأمن املجتمع��ي واحلوكمة املحلية.. واأ�سبح املخيم 

واقع��ًا حت��ت تاأثري قوى متع��ددة: احلكوم��ة اللبنانية 

وكال��ة  املختلف��ة،  وال�سيا�سي��ة  الأمني��ة  واأجهزته��ا 

الأونروا، منظمة التحرير الفل�سطينية، الدول املانحة، 

ال�سف��ارات الغربي��ة، جمعي��ات ال��� NGO’s، معاه��د 

البحث والدرا�سات املحلية والأجنبية.. واأقيمت العديد 

م��ن املوؤمت��رات وور���ش العم��ل والتدري��ب.. وحده��م 

الالجئ��ون الفل�سطينيون �سكان املخيم مت ا�ستبعادهم 

ع��ن التاأث��ر وتقري��ر م�ستقبله��م،  وهن��اك حماولت 

جتري ل�سطب اللجنة ال�سعبية من �ساحة املخيم.

عملي��ة الإعم��ار ت�سر ببطء �سديد، وم��ا اأجنز منها 

ل يتج��اوز ن�سب��ة الع���رشة باملئ��ة بح�س��ب اجل��دول 

الفاعل��ة  اجله��ات  تع��دد  وب�سب��ب  املق��رر.   الزمن��ي 

واملوؤث��رة، �ساعت امل�سوؤولية، وال��كل يتقاذف التهم.. 

اأم��ا النتيجة التي ل تخطوؤها الع��ني: ا�ستمرار معاناة 

اأهلن��ا النازحني وا�ستم��رار الت�سييق على حياتهم بل 

وازديادها حدة.  وم�س��اكل النا�ش اليومية تكرب يومًا 

بعد ي��وم: فا�ستح��داث مق��ربة جدي��دة، اأو التو�سع يف 

مق��ربة قائم��ة، بات يحت��اج اىل ع���رات املعامالت.  

يف وقت ي�ستمر فيه عزل املخيم عن حميطه، وحتويله 

اىل م��ا ي�سبه املعزل ال�سحي.  اأما احلياة القت�سادية 

الزاهرة الت��ي كان ي�سهدها املخيم فيبدو اأنها �سطبت 

اىل غ��ري رجعة ب�سبب الجراءات الأمنية التي حتد من 

حركة الدخول واخلروج.

الأط��راف يف حتم��ل م�سوؤولي��ة  تت�س��ارك جمي��ع 

الأو�س��اع احلالية التي يعي�سها املخيم دون ا�ستثناء: 

احلكومة اللبنانية، ووكالة الأونروا، ومنظمة التحرير 

كاف��ة  اىل  و�س��وًل  املانح��ة،  وال��دول  الفل�سطيني��ة، 

الف�سائ��ل والق��وى الفل�سطيني��ة، وبالتاأكي��د اللج��ان 

ال�سعبي��ة.  وبالت��ايل، فاإن اخلروج م��ن الواقع احلايل 

بات يتطلب اجراءات متعددة:

اأواًل - فيما يتعلق بال�سلطة اللبنانية:

املخيم��ات  م��ع  التعاط��ي  ع��ن  التوق��ف   –  1

الفل�سطينية من الزاوي��ة الأمنية البحتة، ول �سيما يف 

خميم نهر البارد.

2 – اإن النم��وذج ال��ذي يت��م تنفي��ذه حالي��ًا يف 

خمي��م نهر الب��ارد ي�س��يء اىل العالق��ات اللبنانية – 

الفل�سطيني��ة، ويث��ر الكثر م��ن الهواج�س واملخاوف 

ح��ول ال�سيا�س��ة الفعلي��ة املتبع��ة يف التعاط��ي م��ع 

الالجئ��ني الفل�سطيني��ني.  ه��ذا الأم��ر يفر���ش عل��ى 

احلكوم��ة اإع��ادة النظ��ر يف ه��ذا النم��وذج ال��ذي ب��داأ 

الفل�سطيني��ون ي�سع��رون اأن��ه اأق��رب اىل تنفيذ منوذج 

ي�ستجي��ب لو�سف��ة غربي��ة اأك��رث م��ن كون��ه حمكومًا 

بال�رورات اللبنانية.

3 – اإزالة كافة العراقيل التي حتد من حرية حركة 

النا���س يف الدخول واخل��روج، ورفع املعاناة اليومية 

عل��ى احلواجز، وت�سهيل ا�ستعادة احلركة التجارية يف 

املخيم.

4 – ت�سهي��ل الجراءات داخل املخيم، وعدم تعقيد 

حركة النا�ش.

5 – احلكوم��ة اللبنانية م�سوؤولة اأي�سًا عن مراقبة 

عمل الأونروا، وممار�سة ال�سغط عليها من اأجل الإيفاء 

بالتزاماتها املالية واخلدماتية.

6 – تاأمني كافة الأموال الالزمة ل�ستكمال عملية 

اإعادة الإعمار اإيفاء بالتعهدات التي قطعتها.

ثانيًا – فيما يتعلق باالأونروا:

1 -  تاأم��ني كاف��ة م�ستلزمات اإع��ادة الإعمار من 

اأموال وعمليات تلزمي والإ�رشاع يف التنفيذ.

2 – التوق��ف عن �سيا�س��ة الت�سويف والذرائع التي 

تتبعه��ا، والك�س��ف عن اجله��ات احلقيقي��ة التي تعيق 

عملية اإعادة الإعمار.

3 – مراقبة اأداء ال�ركات امللّزمة اإعادة الإعمار.

4 – حتم��ل م�سوؤولية كافة اخلدم��ات الجتماعية 

ل�س��كان املخي��م، ول �سيم��ا ال�سحي��ة والجتماعي��ة 

والرتبوية.

ثالث���ًا: - م�س���وؤولية منظم���ة التحري���ر والقوى 

والف�سائل الفل�سطينية:

1 – حتم��ل امل�سوؤولي��ة كامل��ة يف تاأم��ني الغطاء 

ال�سيا�س��ي الالزم لكاف��ة التح��ركات املطلبية ل�سكان 

املخيم.

2 – الك�س��ف ع��ن كل مواط��ن الف�س��اد واخلل��ل يف 

عملية اإعادة الإعمار، ومالحقة الفا�سدين.

اإعم��ار املخي��م م��ن  اإع��ادة  – اإخ��راج عملي��ة   3

التجاذب��ات الداخلي��ة، وت�سكي��ل مرجعي��ة فل�سطينية 

موح��دة ملعاجل��ة ه��ذا املو�س��وع، كح��د اأدن��ى م��ن 

التواف��ق، خدمة لأه��داف �سعبنا ورفع��ًا للمعاناة عن 

اآلف الأ�ر.

رابعًا – م�س���وؤولية اللجان ال�س���عبية واملجتمع 

الفل�سطيني عامة:

1 – التاأكيد على ا�ستمرار ال�سغط ال�سعبي يف وجه 

كل عملي��ات الت�سويف واملماطلة، وتعرية كل مظاهر 

الف�ساد الداخلية واخلارجية.

2 – التم�س��ك بكافة املطالب الت��ي ترفع جزءاً من 

املعاناة عن كاهل اأهلنا يف املخيم وخارجه.

3 – حما�سب��ة الف�سائل واللجان املق�رشة يف اأداء 

عملها.

4 – التوا�سل م��ع اأهايل القرى والبلدات املحيطة 

باملخي��م، وتعزي��ز اآلي��ات التوا�س��ل والتفاعل معهم، 

تاأكيداً على اأف�سل العالقات.

اإن قيام كل ط��رف مب�سوؤولياته هو ال�سبيل   

الوحي��د من اأجل جت��اوز املعاناة، وتعزي��ز العالقات 

الفل�سطيني��ة – اللبناني��ة، ودون ذل��ك �ستبق��ى جتربة 

خميم نهر البارد جرحًا عميقًا ونازفًا.

توقيع اتفاقيتي تعاون بني 

الهال الأحمر الماراتي 

والأونروا مل�ساعدة الاجئني
الماراتي��ة  الأحم��ر  اله��الل  هيئ��ة  وقع��ت 

ووكال��ة غ��وث وت�سغيل الالجئ��ني الفل�سطينيني 

يف ال�رق الأدنى “الأون��روا” اتفاقيتي تعاون 

لإعم��ار خميم��ات الالجئ��ني الفل�سطيني��ني يف 

لبن��ان.  ت�سمن��ت التفاقي��ة الأوىل بن��اء 343 

وحدة �سكنية مبخيم برج ال�سمايل واإعادة تاأهيل 

البني��ة التحتي��ة للمخيم، والتي م��ن املتوقع اأن 

ي�ستفي��د منه��ا 10 اآلف لج��ئ فل�سطيني، فيما 

ت�سمن��ت التفاقي��ة الثاني��ة اإن�س��اء 149 منزل 

مبخي��م نهر الب��ارد.  فهل �سرتى ه��ذه الإتفاقية 

طريقه��ا اىل الن��ور قريبًا، وت�ساه��م يف تخفيف 

�سيئًا من معاناة اأهلنا وماآ�سيهم؟ 
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 ل اإحرتام لكرامة الن�سان!
 يف غرفة من ال�سفيح 

الربعة  طولها  يتجاوز  ل 

معلقه  اأطفال  ثالثة  امتار، 

خلفهم  بالتلفاز،  اعينهم 

�ساحبة  ال��ك��ربى  اختهم 

ال��ع�����ر ���س��ن��وات ت��غ��ط يف 

ي�سارهم  واىل  عميق،  نوم 

عم�سا(.   احمد  )اب��و  يجل�س 

ي�ستقبلنا  ان  عليه  ك��ان 

حيث  اليتيمة،  غرفته  يف 

�سان  �سانه  عائلته،  تقطن 

املئات من عائالت خميم البارد التي تتكوم يف علب من ال�سفيح، 

ل حتميه من حّر ال�سيف، ول من برد ال�ستاء.. يقول اأبو اأحمد وهو 

امل�سوؤول عن جلنة برك�سات احلديد، »بعد مرور اأربعة �سنوات على 

نكبة البارد، اأهلنا بعدهم بعانو، وما �سايفني �سي يف الأفق يوحي 

بتحقيق الوعود يف اإجناز الإعمار وجتاوز ماآ�سي اهلنا«.  وي�سيف 

ول  مقبولة  �سحية  ظروف  ل  ماأ�ساوي  الو�سع  �سايفني  ما  »زي 

حتى يف احرتام لكرامة الن�سان يف برك�سات البوؤ�س هذه، والونروا 

املطلوب  بال�سكل  يتحركوا  عم  ما  بتمثلنا  لإنها  الف�سائل  وحتى 

لرفع املعاناه وجتاوز الأزمة..« 

 ما عدنا نثق بحدا!.. 
اأم  اأبو احمد، ت�ستقبلنا  ويف بيت اآخر ل يختلف كثراً عن بيت 

عدنا  ما  �سي  كل  وخ�رشنا  بيوتنا  اإتدمرت  ما  »بعد  بالقول  عامر 

ملا  من  ووعود  كالم  �سبعنا  عنا،  تخلى  »كلو  تتابع  بحدا!«..  نثق 

بالإعمار  الإ�راع  عن  حكي  بن�سمع  واإحنا  البارد  معركة  خل�ست 

وعن التعوي�ش وما �سفنا اإ�سي، ل بيوتنا تعمرت ول حدا عو�سنا«.. 

تتوقف برهة عن الكالم.. ثم تقول: »هاي م�س عي�سه اإيل بنعي�سها، 

الت�ساريح من ميل وكذب الأونروا من ميل، حتى املوؤ�س�سات كلها 

حم�سوبيات، وما رايحا ال على الفقر اإيل ما اإلو حدا؟...« 

حقنا متاكل!
اأما نا�رش حممود طه الذي ملحنا يف اأحد اأزقة املخيم، فتحرك 

بخطى �رشيعة لي�ستوقفنا.  كانت مالحمه تعرب عن رغبه يف التحدث 

ا�سم  تقدمي  على  حر�ش  با�سمه،  عّرفنا  حينما  اأنه  والالفت  اإلينا، 

قريته يف فل�سطني، بلدة نحف ق�ساء عكا.. مل يكن بحاجة لن�ساأله، 

وا�سح اأن همومه حا�رشة بال�سليقه، يقول »اأنا ب�ستغل يف املخيم 

�ركة  يف  فينا،  بتتحكم  املتعهده  ال�ركات  متاكل،  حقنا  القدمي، 

اإ�سي«... يتابع ب�سوت متح�رج،  اأ�سهر وما دفعت  ا�ستغلنا فيها 3 

»يف عامل عم تنطرد بدون �سبب، ويف اعتقالت لإبنائنا يف املخيم 

من قبل املخابرات، اإحنا جماعة بدنا نعي�ش، خ�رنا كل �سي وما 

حدا متطلع فينا!«

اإحنا �سعب مقهور 
وجه  على  احلرج  بدا 

ذي  داوود  اب���و  احل����اج 

ي�سع  وه��و  خريفًا،   76

بال�ستيكية  كرا�سي  ثالثة 

فبعدما  ل���س��ت��ق��ب��ال��ن��ا، 

الثالثة  ذي  بيته  ف��ق��د 

ط��ب��ق��ات، اأ���س��ب��ح ل��زام��ًا 

عليه ا�ستقبال �سيوفه يف 

ال�سيق،  الربك�س  زق��اق 

ي�ستقبلهم  ك��ان  بعدما 

التي  الف�سيحة  داره  يف 

معارك  خ��الل  خ�رشها 

نكبة  ماآ�سي  �سهدوا  الذين  اأهلنا  من  ال�سن  كبار  وكعادة  البارد.. 

اللجوء، بداأ احلاج داوود يحدثنا عن جرحه املعّتق: فل�سطني، وعن 

وقال:  الطاهر..  الوطن  تراب  يف  ليدفن  العوده  يف  املتجدد  اأمله 

»اإحنا �سعب مقهور، خ�رنا كل �سي بفل�سطني ورجعنا خ�رنا كل 

�سار  منا  الواحد  ناطرنا،  يلي  �سو  عارف  حدا  وما  باملخيم،  �سي 

يتوقع امل�سايب بكل حلظه، يابني باملا�سي كنا نقول بدنا بيوتنا 

وبالكرتونه..م�ش  بالقدمي،  ببيوتنا  نطالب  �رنا  اليوم  بفل�سطني 

هاد يلي بدهم اياه؟!«  

»لزم يتحركوا«.. �سئمنا النتظار!
���س��ي��ق،  زق�����اق  يف 

ال�سفيح  ا�سقف  تظلله 

ن�سوة  جتتمع  امل��ج��ع��د، 

لتتجاذب اأطراف احلديث، 

تناول  من  بداً  يجدن  ول 

وظ��روف  املخيم  هموم 

التي حلت  الثانية  النكبة 

هذه  ت�سكل  بحيث  بهّن، 

ال�ساعة،  حديث  الق�سية 

الأقل  على  بالرتحيب،  قوبلنا  الزقاق  ق�سدنا  حني  �ساعة.   وكّل 

اإمراأة �سبعينية رف�ست التعريف  اأن تدلف من منعطف الزقاق  قبل 

التي  ا�سمها، راحت تزبد وترعد. تفهمنا املوقف.  فهذه املراأة  عن 

»كل  تقول:  اأحداهما،  الع�سال  املر�س  واأقعد  ابنتيها  مع  تعي�س 

يوم بتيجوا لت�سجلوا على الورق وما حدا برجع، قرفنا منكو كلكو 

�سحفية،  مهمتنا  اأن  لها  اأو�سحنا  وعندما  وبتكذبوا«.  بتوعدوا 

دمعاتها  وراحت حتب�ش  هداأت،  اجتماعية،  مندوبي جمعية  ول�سنا 

وهي ت�رشح حالها وحال ابنتها وكيف اأنها لطاملا مالأت بيانات 

للجمعيات التي تزور جتمع الربك�سات دون رد يذكر، ت�سيف: »يا 

بني �سدقني اإنهم ب�سحدو علينا وبيوكلو اأموالنا..«  تتدخل )فتحية 

العو�س(: »اإحنا جماعة مهجرين واإلنا حقوق، الأموال عم بوكلوها، 

ال�سعبية؟  وين املنظمات؟  م�س هيي  اللجنة  وين الأون��روا؟  وين 

رح  »م�س  الدوخي(:  )نهى  تعلق  بتحركوا...  ما  لي�س  عنا  م�سوؤولة 

يتحركوا، لو بدهم يخدمونا كان �سفناهم بيناتنا لي�سمعوا همومنا، 

ما حدا زارنا حتى يوخد فكره عن امل�سايب اإيل حاللي فينا، فكيف 

بدهم يتحركوا؟!!    

 اللجنة ال�سعبية.. حتديات كبرية
ح����ني ق�����س��دن��ا اأح����د 

الأع�������س���اء ال��ف��اع��ل��ني يف 

املخيم  يف  ال�سعبية  اللجنة 

قابلنا  ع��ام��ر/ح��م��زه،  اأب��و 

البارد  اأزم��ة  »اإن  بالقول: 

يتحملها طرف  اأن  من  اأكرب 

اللجنة  دور  وعن  بعينه«.  

اأن��ه��ا  اإىل  اأمل���ح  ال�سعبية 

ميكن  ل  احل��ايل  بو�سعها 

وامللفات  امل�ساكل  حجم  اأن  وخ�سو�سًا  الأهايل  تطلعات  تلبي  اأن 

ال�سعبية تفتقد املهند�سني  كبرة... فكيف ميكن مواكبتها واللجنة 

ك�سف  املطروحة.   املجالت  يف  الخت�سا�س  واأ�سحاب  والفنيني 

لت�سبح  ال�سعبية  اللجنة  عمل  لتطوير  تبذل  جهود  عن  عامر  اأبو 

اأن  مقبوًل  يعد  مل  اأنه  لفتًا  اله��ايل،  معاناة  مواكبة  على  قادرة 

تلعب اللجنة ال�سعبية دوراً هام�سيًا، وخ�سو�سًا اأنه يقع على عاتقها 

متابعة ملف اعمار املخيم اجلديد وملف التعوي�سات مع احلكومة 

اللبنانية، ومراقبة عمل الأونروا التي تتحمل امل�سوؤولية الأ�سا�سية 

يف رفع معانات اأهلنا على كافة امل�ستويات، ف�ساًل عن م�سوؤوليتها 

عن اإعمار املخيم القدمي، اإ�سافة اىل مراقبة عمل كافة املوؤ�س�سات 

ورقة  هناك  اأن  اىل  عامر  اأب��و  واأ�سار  املخيم.   داخ��ل  تن�سط  التي 

اللجنة لت�سم كافة  الف�سائل لتو�سيع وتفعيل  عمل قدمت من قبل 

الكفاءات، وت�سكيل جمل�ش جمتمعي من جلان الأحياء والقطاعات 

والتجمعات، يقوم بانتخاب جزء من اأع�ساء اللجان، مهمته حتديد 

�سيا�سات اللجنة ال�سعبية ومراقبة اأدائها على اأن ينجز هذا امل�رشوع 

يف نهاية �سهر اأيار. 

قدمية  حماولت  هناك  اأن  عامر  ابو  اعترب  اخرى  ناحية  ومن 

ونزع �رشعيتها، عرب  ال�سعبية  اللجنة  دور  على  لاللتفاف  وجديدة 

املخيم  لتذويب  متهد  البارد،  خميم  يف  عنها  بديلة  جلان  اإح��الل 

ونفي �سفة اللجوء عنه، لفتًا اىل اأن هذا التحدي ي�سع على عاتق 

كافة الف�سائل جمتمعة م�سوؤولية كبرة تتمثل يف تقدمي منوذج عن 

اللجان ال�سعبية، يكون بدياًل عن كافة الأفكار والطروحات التي ل 

تلبي تطلعات �سعبنا، ول تن�سجم مع حق العودة املرتبط جوهريًا 

برمزية املخيمات، بل وحتاول تهمي�س اأي دور فل�سطيني يف اإدارة 

خميماته.

ــــــول مـــــــــن الــــــقــــــهــــــر واملـــــــعـــــــانـــــــاه ـــــــــــارد: فــــــ�ــــــس ـــــــــــب نــــــهــــــر ال

ثُبت للمرة الألف، ورمبا اأكرث، اأن الرهان على غر املقاومة 

امل�سلح��ة لفر�س احل��ق الفل�سطيني عل��ى املجتمع الدويل، هو 

ره��ان خاط��ئ.  فالع��دو ال�سهيوين ل يفهم ال لغ��ة القوة، ول 

ي�ستوع��ب لغة القانون واحلق��وق.  ولعل املثال البارز، يف هذا 

الإطار، تراجع القا�سي اجلنوب اأفريقي، ريت�سارد غولد�ستون، 

ع��ن م�سم��ون قرار قدم��ه يتهم في��ه اإ�رائي��ل والفل�سطينيني 

بارت��كاب ما ي�سميه جرائم حرب � عل��ى الرغم من التحفظات 

الكثرة عليه.

تراج��ع غولد�ستون عن م�سمون قراره يف مقال ن�رشه يف 

)الوا�سنط��ن بو�س��ت( واتهم جمل���ش حقوق الن�س��ان يف الأمم 

املتح��دة بالتحيز �سد اإ�رائيل، ما جع��ل الكاتب الإ�رائيلي، 

األ��وف بن، ي�سر يف مقال ل��ه اإىل اأن “اإ�رائيل” ح�سلت على 

اإجن��از اإعالم��ي، مثر لالإنطب��اع، ي��وازي اإلغاء اإع��الن الأمم 

املتح��دة قرارها ال��ذي �ساوى ب��ني ال�سهيوني��ة والعن�رية.  

فبح�س��ب بن فاإن “غولد�ستون، ال��ذي رمز اأكرث من اأي �سخ�ش 

اآخ��ر اىل نزع ال�رعية عن اإ�رائي��ل كاأمة متح�رة وملتزمة 

القانون، تراجع عن اتهامه��ا بجرائم احلرب، ورمبا باجلرائم 

�س��د الإن�ساني��ة يف حملة “ر�سا�ش م�سه��ور” يف غزة  مقراً 

بذلك باأن لإ�رائيل تفوقًا اأخالقيًا وا�سحًا”.  

ورغ��م ه��ذا الرتاج��ع انتق��د يو�س��ي بيل��ني، يف مق��ال له، 

موافق��ة غولد�ست��ون عل��ى حتم��ل م�سوؤولي��ة رئا�س��ة اللجن��ة 

واعتربه��ا خطاأ، وب��اأن القرار الإ�رائيلي بع��دم التعاون معه 

وع��دم دح�س التهم التي وجه��ت اىل اإ�رشائيل يف اللجنة كان 

خاطئًا، بل عدمي امل�سوؤولية” بح�سب بيلني.  وهو ما اأ�سار اإليه 

غولد�ست��ون نف�سه يف مقالته اأنه “ل��و ردت اإ�رائيل على هذه 

التهم لبدا التقرير خمتلفًا.”

كل ه��ذا يظه��ر بو�س��وح اأن الره��ان عل��ى الأمم املتحدة 

وقراراته��ا لي���س �سائب��ًا، وباأن الره��ان يج��ب اأن يبقى على 

املقاومة وال�سعب اللذان قاوما و�سربا وحققا الن�رش باإف�سال 

الأهداف ال�سهيونية من عدوان غزة )2008 � 2009(.

و�س��واء بقي غولد�ستون م�راً على تقريره اأم تراجع عنه، 

ف��اإن هذا ل يغري من واقع الأمر �سيئ��ًا؛ فالكيان ال�سهيوين مل 

يك��ن ليتوقف عن ارتكاب املجازر املتتالية، بوجود الوليات 

املتح��دة الت��ي مت��ده ب��كل الرت�سان��ة الع�سكري��ة وتوؤم��ن ل��ه 

الغط��اء ال�سيا�س��ي، وت�سخر الفيتو يف جمل���ش الأمن حلمايته، 

وبوج��ود دول غربي��ة عديدة ت��رى يف ا�ستمرار وج��ود الكيان 

حاج��ة ل�سمان م�ساحلها يف ال���رق الأو�سط، لذلك تتغا�سى 

ع��ن جرائم��ه، بل وتغّر م��ن قوانينها اخلا�س��ة، ل�سمان عدم 

مالحقة جمرمي احلرب ال�سهاينة على اأرا�سيها.

غولد�ستون يرتاجع نادمًا على انتقاده اإ�سرائيل!!

ب��اح��ث  م���رك���ز  يف  ُع���ق���دت 

ل����ل����درا�����س����ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

�سيا�سية،  ن��دوة  وال�سرتاتيجية، 

اجلهاد  حركة  ممثل  فيها  حا�رش 

ابو  احل��اج  لبنان  يف  ال�سالمي 

ال�سابق  والوزير  الرفاعي،  عماد 

ال��دك��ت��ور ع�����س��ام ن��ع��م��ان، حتت 

ع���ن���وان: )ال���ت���ط���ورات ال��ع��رب��ي��ة: 

اأي��ن؟(  اىل  الفل�سطينية  الق�سية 

ح�����ره��ا ح�����س��د م���ن ال��ك��ت��اب 

والباحثني واملهتمني.

ابو  احلاج  حتدث  كلمته،  ويف 

ميزة  اإن  فقال:  الرفاعي،  عماد 

حركات  اأن��ه��ا  احلالية  ال��ث��ورات 

تتجاوز  مبا�رشة،  �سعبية  �سيا�سية 

اأع��رق  وط��اق��ات��ه��ا  حيويتها  يف 

هو  وهذا  الغربية.  الدميقراطيات 

خروج  عليه:  نراهن  ال��ذي  الأم��ل 

وتن�سمهم  ال�����س��ارع،  اىل  النا�ش 

على  لقدرتهم  ووعيهم  للحريه، 

ال��ت��غ��ي��ر، ك��ف��ي��ل مب��واج��ه��ة كل 

اإليها  اأ�سيف  ما  اإذا  التحديات، 

الوعي.

للتدخل  احلقيقي  ال�سبب  وعن 

اأن  “نعتقد  الغربي يف ليبيا، قال: 

ال�سبب هو الرغبة يف ال�سيطرة على 

والتون�سية،  امل�رشية  الثورتني 

تق�سم  عملية  ا�ستمرار  و�سمان 

نن�سى  ل  ان  علينا  ال�����س��ودان. 

ال��دول  ه��ذه  و�سط  تقع  ليبيا  ان 

الغرب  “اأدرك  واأ�ساف:  الثالث.” 

اأن الثورات التي اندلعت يف العامل 

العربي هي خارج ال�سيطره، واإنها 

اأو�سط  �رق  �سنع  اإمكانية  تفتح 

لذلك  م�ساحله.  عن  بعيد  جديد، 

التدخل  ان  الع��ت��ق��اد  اىل  منيل 

ليحدث  ج��اء  ليبيا  يف  ال��غ��رب��ي 

وليعيق  العربية  للثورات  اأزم��ة 

وراء  وال�سبب  وانت�سارها،  متددها 

ذلك وا�سح: اإن �سقوط نظام ثالث 

يف  ال��ث��ورات  وت��رة  من  �سي�رشع 

اأنظمة كثرة  العامل العربي، وثمة 

يكون  اأن  دون  لالأنهيار-  مهياأة 

هذه  ا�ستيعاب  على  ق��ادراً  الغرب 

وبالأ�سا�ش  ال�ريعه.  التغيريات 

فاإن الوليات املتحده مل تعلن عن 

واإن  بالقذايف،  الإطاحة  نيتها يف 

يبدو   الرحيل.  اىل  دعته  قد  كانت 

نحو  تتجه  ليبيا  يف  الأم���ور  اأن 

يف  القائم  الو�سع  على  الإب��ق��اء 

وقوع  خ�سية  مع  املنظور،  املدى 

ليبيا حتت تق�سيم غري معلن.” 

الثورات من  وعن موقف هذه 

ال�سهيوين،  ال��ع��دو  م��ع  ال�����راع 

ال�����راع  ه��ذا  م�ستقبل  ه��و  وم��ا 

م���ع ال���ع���دو؟ اأج�����اب ال��رف��اع��ي: 

املقاومة  ق��وى  يف  اأن��ن��ا،  “نوؤكد 
اجلهاد  حركة  ويف  الفل�سطينية، 

وبع�ش  نوؤمن،  حتديداً،  الإ�سالمي 

النظر عن م�ستقبل الثورات العربية 

لي�ش  فل�سطني  حترير  اأن  احلالية، 

ي�ستطيع  مهمة  اأو  حزبية،  م�ساألة 

ال�سعب الفل�سطيني وحده اإجنازها. 

متعلقة  م�ساألة  فل�سطني  فتحرير 

بتحقيق الأمة العربية والإ�سالمية 

حترير  وباأن  احلقيقية،  لنه�ستها 

الأمة  جهود  اىل  بحاجة  فل�سطني 

جميعها.

الثورات  بهذه  متفائلون  نحن 

ووا�سح،  ب�سيط  ل�سبب  العربية، 

الواقع  دفعت  الأق���ل،  على  اأن��ه��ا 

العربي اىل الأمام، واأحدثت حراكًا 

يفتح اإمكانية حتقيق نه�سة فعلية 

وحقيقة تكتمل بتحرير فل�سطني.” 

هذه  اإزاء  عمله  املطلوب  وعن 

قائاًل:  الرفاعي  حتدث  ال��ث��ورات، 

اأن   – عربية  ك�سعوب   – “علينا 
اأهمية  ندرك  واأن  ثوراتنا،  نحمي 

هذه الثورات يف ا�ستعادة الكرامة 

والعنفوان ل�سعوبنا املظلومة. لكن 

علينا اأن ل نعي�ش يف اأوهام الن�ر 

طويال،  يزال  ل  فالطريق  الزائف: 

الكثر من  العربية  الثورات  واأمام 

ال�سامل  اخل���راب  ب�سب  املهمات 

العربية.  الأنظمة  عن  ورثته  الذي 

املهم هو اأننا و�سعنا اأرجلنا على 

بداية الطريق وعلينا اأن نواجه كل 

ت�سويه لهذه الثورات، واأن نت�سدى 

لكل حماولت �رشقتها.”

اأن  نعتقد  “نحن  واأ���س��اف: 

للق�سية  العربية  ال��ث��ورات  تبني 

الفل�سطينية، ورفعها ل�سعار حترير 

يك�سب هذه  اأن  �ساأنه  فل�سطني من 

حم��اولت  �سد  ح�سانة  ال��ث��ورات 

و�سد  عليها،  واللتفاف  �رقتها 

كل حماولت اإجها�سها والت�سكيك 

لالأمة  احلقيقة  فالنه�سة  فيها.  

ال��ك��ي��ان  ب���اإزال���ة  ال  تكتمل  ل 

حربة  راأ���ش  هو  الذي  ال�سهيوين، 

ميت�ش  ال���ذي  الغربي  امل�����روع 

ويعيق  خراتنا،  وينهب  ثرواتنا 

كل نه�سة ل�سعوبنا.  فل�سطني هي 

البو�سلة التي �ستمنح هذه الثورات 

من  ومتكنها  احل�سارية،  هويتها 

حتقيق اأهدافها.”

وختم الرفاعي بالقول: “اإننا، 

يف ح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��الم��ي، 

واثقون من ن�رش اأمتنا. وما يجري 

ثقة  يزيدنا  العربي  عاملنا  يف 

ق�سيتنا.  م�ستقبل  اىل  واطمئنانًا 

ل��ق��د ع��م��ل��ن��ا يف ظ����روف ك��ان��ت 

ما  اأمام  مك�سوفة  فيها  مقاومتنا 

العربي،  الإعتدال  مبع�سكر  �سمي 

احلالية،  العربية  ال��ث��ورات  لكن 

وبدون اأدنى �سك، �ستحمي ظهورنا 

وجتعل  التاآمر،  حماولت  كل  من 

مقاومتنا اأكرث �سالبة وقوة.  نحن 

ان  ا�ستطاعت  املقاومة  اأن  نوؤمن 

وتراكم  الغربي  امل�����روع  ت��وؤمل 

تكلفة  وباتت  الأزمات،  وجهه  يف 

عبئًا  ال�سهيوين  الكيان  حماية 

اأك��رث  فاتورتها  �سرتتفع  ك��ب��راُ، 

هذه  ب�سبب  القادمة،  الأي���ام  يف 

اأن  نوؤمن  نحن  العربية.   الثورات 

ل  والإ�سالمية  العربية  �سعوبنا 

الحتالل  م��ع  التعاي�س  ميكنها 

ال�سهيوين، و�ستقتلعه، كما اقتلعت 

م��ن ق��ب��ل��ه حم��ت��ل��ني ك���رث. وه��ذه 

تبا�سر  ه��ي  العربية  ال��ث��ورات 

النه�سة والتحرير القادم.”

الرفاعي في ندوة مركز »باحث« للدرا�سات:

تبني الثورات العربية للق�سية الفل�سطينية يك�سبها الح�سانة
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في رحاب الإ�سالم

اجلهــاد الإ�سامي: قــرار اجلامعــة العربية غري 

كاٍف واملطلوب احت�سان للمقاومة

يف تعليق له على قرار اجلامعة العربية مبطالبة جمل�س 

الأمن فر�س حظر جوي على قطاع غزة، قال املتحدث با�سم 

حرك��ة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سط��ني، داود �سهاب:” مل يعد 

مقب��وًل من العرب اأن ي�ستمروا يف الختباء خلف عناوين ل 

توف��ر دعمًا وحماية حقيقية ل�سعبنا”، واأ�ساف: “ املطلوب 

ه��و موق��ف عرب��ي �ري��ح يدع��م املقاوم��ة الفل�سطيني��ة 

ويحت�سنها، ويعمل على تعزيز قدراتها.” 

•••••••••••••••••••••••
القاهــرة ت�ست�سيف خال اأيام.. د. رم�سان �سلح 

وخالد م�سعل لبحث امل�ساحلة 

اأك��دت م�سادر دبلوما�سية م�ري��ة رفيعة امل�ستوى اأن 

القاه��رة �ست�ستقب��ل عدًدا م��ن الوفود الفل�سطيني��ة املختلفة 

خ��الل الأي��ام القليل��ة املقبلة.  وق��د وجهت القاه��رة دعوة 

لالأم��ني العام حلرك��ة اجله��اد الإ�سالمي الدكت��ور رم�سان 

عب��د اهلل �سل��ح ولرئي���ش املكت��ب ال�سيا�سي حلرك��ة حما�ش، 

خالد م�سعل، لزيارتها لبحث عملية دفع امل�ساحلة الوطنية 

الفل�سطينية، وفق م�سادر دبلوما�سية م�رشية. 

•••••••••••••••••••••••
حمفوظ لـ “الأونروا: مطالب �سعبنا اكرب بكثري

ق��ال م�س��وؤول العالق��ات حلرك��ة اجله��اد ال�سالمي يف 

ب��روت، اأب��و و�سام حمفوظ، اإن ما �رشح��ت به الونروا عن 

عزمه��ا رف��ع تغطيته��ا لال�ست�سفاء م��ن 30% اىل 40% غري 

كاف ول يلب��ي احل��د الأدنى املطل��وب. واعت��رب حمفوظ اأن 

مطال��ب جماهر �سعبنا يف املخيم��ات اأكرب من ذلك بكثر، 

مذّك��راً ب��اأن هن��اك ملف��ات وق�ساي��ا مطلبية اأخ��رى ملحة 

وعاجل��ة، كتمويل اإع��ادة اإعم��ار خميم نهر الب��ارد، ووقف 

اله��در والف�ساد امل��ايل والإداري يف وكال��ة الأونروا ووقف 

التوظي��ف ال�ستن�ساب��ي وح��ل م�سكل��ة املوظف��ني الجانب 

ل�سالح توظيف الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، ف�ساًل عن 

مل��ف ال�سوؤون الجتماعي��ة الذي ل يلب��ي حاجات وظروف 

اهلنا يف املخيمات.

•••••••••••••••••••••••
العينا: من غري امل�سموح العبث باأمن املخيمات

قال م�سوؤول العالقات ال�سيا�سية حلركة اجلهاد ال�سالمي 

يف لبن��ان، �سكيب العين��ا، اإن طبيعة املرحل��ة التي يعي�سها 

�سعبن��ا الفل�سطين��ي يف لبن��ان، تتطل��ب جت��اوز اخلالف��ات 

والتوحد حول هم��وم �سعبنا عرب ت�سكيل مرجعية فل�سطينية 

موح��دة تتحمل م�سوؤوليتها يف تاأمني الأمن والعي�ش الكرمي 

لأبناء �سعبنا الفل�سطيني يف لبنان، ومواجهة كل التحديات 

التي تهدد وجوده وهويتة ون�ساله وحقه يف العودة.  

كالم العين��ا جاء خالل حما�رشة األقاها يف خميم عني 

احلل��وة، معت��رباً اأنه من غ��ري امل�سموح العب��ث باأمن املخيم 

اأو ت�سوي��ره عل��ى اأن��ه بوؤرة للتوت��ر، م�س��رياً اىل اأن الأحداث 

الأخرة اأظهرت اأن حجم الإ�ستهداف للمخيم ياأتي يف �سياق 

ا�ستهداف الوجود الفل�سطيني وق�سية الالجئني ب�سكل عام.

واأكد العينا انه ل ميكن مواجهة التحديات الكبرية التي 

تواجه �سعبنا اإل من خالل التوافق الفل�سطيني - الفل�سطيني 

ال��ذي يف�س��ي اىل اإيجاد مرجعية �سيا�سي��ة مهمتها معاجلة 

كافة امللفات التي تخ�ش الفل�سطينيني يف لبنان.

•••••••••••••••••••••••
حفــل تخريــج دورة ال�سعافات الوليــة للجهاد 

في �سيدا

يف اإط��ار فعالياته��ا ال�سعبي��ة واأن�سطته��ا الجتماعية، 

اأقام��ت حركة اجلهاد ال�سالمي يف فل�سطني دورة اإ�سعافات 

اأولي��ة يف �سي��دا، لعدد م��ن اأبناء املخيم��ات واجلوار.  ويف 

نهاي��ة الدورة، اأقيم احتفال تكرمي��ي للم�ساركني، مّت خالله 

توزيع ال�سهادات على اخلريجني، وت�سليم درع تكرميية لالأخ 

الدكتور حممود �سليمان، جلهوده يف الإ�رشاف على الدورة.

اأثر الثورة امل�سرية على الق�سية الفل�سطينية
على عك�س ما يظن البع�س، بداأت الثورة امل�رشية، التي اأطاحت بنظام ح�سني مبارك ورئي�س خمابراته عمر �سليمان، تلقي بثقلها �رشيعًا 

على الق�سية الفل�سطينية، والدلئل على ذلك كثرة.

�سحيح اأن املجل�س الع�سكري النتقايل اأعلن مبكراً اأنه �سيحرتم كافة التفاقات الدولية التي اأبرمها النظام ال�سابق، وعلى راأ�سها بالطبع 

التفاقات املوقعة مع العدو ال�سهيوين، ويف مقدمتها اتفاقية كامب ديفيد؛ غري اأن هناك م�ساراً خمتلفًا بداأ ياأخذ منحى جديداً، خ�سو�سًا مع 

وزير اخلارجية امل�رشي اجلديد نبيل العربي.

منذ اليوم الأول ل�سقوط نظام مبارك، مت فتح معرب رفح بني غزة وم�رش يف الجتاهني، كما مت حترير عدد من الأ�رشى الفل�سطينيني من 

�سجون النظام ال�سابق، مع وعد باإطالق �رشاح من تبقى منهم خالل اأيام.  خط الغاز بني م�رش والكيان ال�سهيوين ي�سهد تقطعًا يف الإمدادات، 

مع حديث عن مراجعة اتفاقية ت�سدير الغاز امل�ري اىل الكيان.

هناك حديث جدي يدور اليوم يف القاهرة حول �رشورة اإجراء مراجعة �ساملة لبنود اتفاقية كامب ديفيد، ول �سيما البنود التي تنتق�س 

من ال�سيادة امل�رية على �سيناء.

مواقف وزير اخلارجية امل�رشي احلايل، نبيل العربي، تبدو وكاأنها حتدث انعطافة كاملة مع النظام ال�سابق.  فقد حّذر العربي نتنياهو 

من �سن اأي عدوان جديد على قطاع غزة، يف حني اأعلن مقربون منه اأنه ب�سدد تعزيز فر�ش التو�سل اىل م�ساحلة بني القوى الفل�سطينية تقوم 

لي�س على اأ�سا�س الورقة امل�رشية للنظام ال�سابق، بل على اأ�سا�س اتفاق القاهرة عام 2005، وخ�سو�سًا جلهة اإعادة بناء منظمة التحرير 

الفل�سطينية.  وثمة اأخبار مت تناقلها اأن م�ر – يف العهد اجلديد –�ست�سعى اىل التكامل مع �سوريا يف اإدارة ال�ساأن الفل�سطيني.

بالطبع، مل ي�سل املوقف امل�ري اجلديد بعد اىل م�ستوى تطلعات ال�سعب امل�ري ول املقاومة الفل�سطينية، لكن الأمور اإذا �سارت على 

هذا املنوال، فاإنها توحي باأن بركات الثورة امل�رشية على الق�سية الفل�سطينية �ستبداأ بالظهور باأ�رشع مما يظن البع�س، مع حتذيرنا باأن 

الإدارة الأمريكية والكيان ال�سهيوين �سيلجاآن اىل كل اأ�ساليب ال�سغط من اأجل اإعاقة هذه النعطافة.  لكن، هل فعاًل ل تزال الإدارة الأمريكية 

قادرة على فر�س اإرادتها بعد ربيع الثورات العربية يف املنطقة؟

على م��دى ثالث��ة اأيام، 

ال�سهي��وين  الع��دو  �س��ن 

اعت��داءاً عنيف��ًا عل��ى قطاع 

غ��زة، و�سف��ه البع���ش باأنه 

عملي��ة “ر�سا�ش م�سكوب” 

العدي��د  اأوقع��ت  م�سّغ��رة، 

م��ن ال�سه��داء واجلرح��ى يف 

�سفوف اأبن��اء �سعبنا.  حدة 

ه��ذا الت�سعيد فتح��ت الباب 

اأم��ام ت�ساوؤلت حول اأهداف 

�س��د  ال�سهي��وين  الع��دوان 

قطاع غزة. 

الث��ورات  اأن  �س��ك  ل 

العربي��ة التي ت�سود املنطقة 

الكي��ان  ت�سي��ب  العربي��ة 

ال�سهي��وين بالرع��ب.  ق��ادة 

ومفك��روه  الكي��ان  ه��ذا 

ومنظ��روه ل يخف��ون ه��ذه 

قي��ادة  اإن  ب��ل  احلقيق��ة، 

اأركانه ل تتوقف عن طماأنة 

�سعبه��ا باأنه��ا اتخذت كافة 

الع�سكري��ة  الحتياط��ات 

ملواجه��ة اأي��ة تغ��ريات ق��د 

حت�سل ب�سبب هذه الثورات.  

م��ا  اإدراج  ميك��ن  بالت��ايل، 

ح�س��ل يف غزة باأن��ه مزيج 

من ر�سائل متعددة الأهداف.

م��ن بني ه��ذه الأهداف: 

الداخ��ل  اىل  ر�سال��ة  بع��ث 

املوؤ�س�س��ة  اأن  ال�سهي��وين 

ال�سهيوني��ة،  الع�سكري��ة 

التي ت�س��كل العامود الفقري 

للم�روع ال�سهيوين ولدولة 

الكيان، ل تزال متلك القدرة 

الكافية لل��ردع.  وهذا يف�ر 

عنف ال�ربات و�سدتها.

ومن بني ه��ذه الأهداف 

القب��ة  فاعلي��ة  اختب��ار 

ال�سواري��خ  �س��د  احلديدي��ة 

الت��ي اأنفقت عليه��ا حكومة 

طائل��ة،  اأم��واًل  الحت��الل 

عل��ى  التع��رف  واأي�س��ًا 

اجلديدة  القتالي��ة  الو�سائ��ل 

لق��وى املقاومة يف غزة يف 

ظ��ل معلوم��ات اأنه��ا بات��ت 

اأقوى بكثر من ال�سابق.

الأه��داف  ب��ني  وم��ن 

اأي�سًا، ورمب��ا يكون هذا هو 

اإج��راء درا�سة بالنار  الأهم، 

انعكا���س املتغ��رات  ح��ول 

العربية، ول �سيما يف م�ر، 

ال���راع  م�ستقب��ل  عل��ى 

العربي ال�سهيوين، ول �سيما 

بع��د التحذي��ر ال��ذي وجه��ه 

وزي��ر اخلارجي��ة امل���رشي 

العرب��ي،  نبي��ل  احل��ايل، 

ب�س��اأن اأي ع��دوان على غزة.  

حتاول احلكومة ال�سهيونية 

التعرف على مواقف النظام 

امل���رشي بعد �سقوط ح�سني 

مب��ارك، ال��ذي كان �ري��كًا 

غ��زة  عل��ى  الع��دوان  يف 

ع�سية الع��ام 2009، واأي�سًا 

اأنظم��ة  �ُسم��ي  م��ا  مواق��ف 

اأي  اإزاء  العرب��ي  العت��دال 

عدوان جديد.

و�سائ��ل  تناقلت��ه  م��ا 

الإعالم ي�سري اىل اأن النتائج 

الت��ي تو�سل اإليه��ا العدوان 

كانت خميبة لالآمال، يف ظل 

موقف م�ري جديد ي�سعى 

اىل التكامل م��ع �سوريا اإزاء 

حتقيق م�ساحل��ة فل�سطينية 

داخلي��ة، ويف ظ��ل احلدي��ث 

ع��ن ع��ودة اخلالف��ات ب��ني 

والإدارة  ال�سهي��وين  الكيان 

الأمريكية جتاه الت�سوية يف 

ال�رق الأو�س��ط، وبالأخ�ش 

بعدما اأثبتت قوى املقاومة 

جهوزيتها الكاملة ملواجهة 

اأي عدوان جديد.

يوؤمن امل�سلم بقد�سية كالم اهلل تعاىل، و�رفه واأف�سليته على �سائر الكالم، واأن القراآن 

الكرمي كالم اهلل الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه، من قال به �سدق، ومن حكم 

به عدل، واأن اأهله هم اأهل اهلل وخا�سته، واملتم�سكون به ناجون فائزون، واملعر�سون عنه 

هلكى خا�رون.

ويزيد يف اإميان امل�سلم بعظمة كتاب اهلل جل جالله، ما قاله �سيدنا حممد بن عبد اهلل، 

�سفيعًا ل�ساحبه”  القيامة  فاإنه يجيء يوم  القراآن  “اقرءوا  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

)رواه م�سلم( وقوله: “خريكم من تعلم القراآن وعّلمه” )رواه البخاري(، وقوله: “اأهل القراآن 

اأهل اهلل وخا�سته” )رواه الن�سائي وابن ماجه(، وقوله: “ اإن القلوب ت�سداأ كما ي�سداأ احلديد، 

فقيل يا ر�سول اهلل وما جالوؤها؟ فقال: تالوة القراآن، وذكر املوت” )رواه البيهقي(.

ولقراءة القراآن اآداب ل بد للم�سلم اأن يلتزم بها، منها:

1 – اأن يحل حالله ويحرم حرامه.

2 – اأن يتلوه بتفكر وتدبر مع تعظيم له وا�ستح�سار القلب وتفهم معانيه.

3 – اأن يرتله، ول ي�رشع يف تالوته، فال يقروؤه يف اأقل من ثالث ليال، لقوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم: “من قراأ القراآن يف اأقل من ثالث ليال مل يفقهه” )رواه اأ�سحاب ال�سنن و�سححه 

الرتمذي(.

4 – اأن يلتزم اخل�سوع عند تالوته.

5 – اأن يح�سن �سوته به، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: “زّينوا القراآن باأ�سواتكم” )رواه 

اأحمد وابن ماجه و�سححه احلاكم(

، ملا  6 – اأن ُي�ّر تالوته اإن خ�سي على نف�سه رياء اأو �سمعة اأو كان ي�سّو�ش به على م�سلٍّ

ورد عنه �سلى اهلل عليه و�سلم: “اجلاهر بالقراآن كاجلاهر بال�سدقة”.

7 – اأن ل يكون عند تالوته من الغافلني عنه، املخالفني له.

8 – يجتهد اأن يت�سف ب�سفات اأهله الذين هم اأهل اهلل وخا�سته، واأن يت�سم ب�سماتهم، 

كما قال عبد اهلل بن م�سعود، ر�سي اهلل عنه: قارىء القراآن يعرف بليله اإذ النا�س نائمون، 

يخلطون،  النا�ش  اإذ  وبورعه  ي�سحكون،  النا�ش  اإذ  وببكائه  مفطرون،  النا�ش  اإذ  وبنهاره 

وب�سمته اإذ النا�ش يخو�سون، وبخ�سوعه اإذ النا�ش يختالون، وبحزنه اإذ النا�ش يفرحون.

)اأفال  تعاىل:  قال  وفهمه.   تدبره  هو  الكرمي  القراآن  مع  الأدب  اأعظم  من  اأن  على   -  9

ربِّ  يا  الر�سوُل  )وقال  تعاىل:  وقال   ،]24 ]حممد:  اأقفاُلها(  قلوٍب  على  اأم  القراآَن  يتدّبرون 

اإّن قومي اتخذوا هذا القراآَن مهجوراً( ]الفرقان:30[.  فالقراآن الكرمي اأنزله اهلل تعاىل �سفاء 

مَن  )وننّزُل  املعي�سية:  واأزماتهم  والفكرية،  الجتماعية  م�ساكلهم  كل  ملعاجلة  للموؤمنني 

القراآِن ما هو �سفاٌء ورحمٌة للموؤمنني ول يزيُد الظاملنَي اإل خ�سارا( ]الإ�راء: 82[.

الأدب مع القراآن الكرمي

الت�سعيد الأخير في غزة: درا�سة بالنار للمتغيرات العربية بيان �سادر عن املوؤمترات الثاثة:

القومي – الإ�سامي والقومي العربي 

واملوؤمتر العام لاأحزاب العربية

بخ�شو�ص ت�شريح�ت عمرو مو�شى ب�ش�أن 

االعتداءات ال�شهيونية على غزة

 وموقف اأمريك� والغرب والن�تو من ليبي�

القومي  املوؤمتر  الثالثة:  املوؤمترات  اأ�سدرت 

واملوؤمتر  العربي،  القومي  واملوؤمتر  الإ�سالمي،   –
تناول  م�سرتكًا،  بيانًا  العربية،  لالأحزاب  العام 

الت�سعيد ال�سهيوين الأخري �سد غزة، وت�ريحات 

الأمني العام جلامعة الدول العربية، عمرو مو�سى 

قطاع  فوق  جوي  حظر  بفر�ش  فيها  طالب  التي 

غزة، وموقف اأمريكا والغرب والناتو من ليبيا.

مو�سى  عمرو  ال�سيد  »�رح  البيان:  يف  وجاء 

من  يطلب  اأن  قرر  العربية  اجلامعة  جمل�ش  ب��اأن 

غزة،   فوق قطاع  فر�ش حظر جوي  الأمن  جمل�ش 

وذلك بدًل من اأن توؤخذ اإجراءات فل�سطينية وعربية 

التي  اجلرائم  و�سد  غزة  قطاع  ح�سار  �سد  فعالة 

يرتكبها الطران ال�سهيوين بحق املدنيني.«

تلك  ُتربط  اأن  املفرو�ش  من  »كان  واأ�ساف: 

تو�سيع  من  ال�سهيوين  العدو  يرتكبه  مبا  اجلرائم 

لال�ستيطان وتهويد للقد�ش، واأن ُتطالب �سلطة رام 

الأمني  التعاون  ووقف  اأو�سلو  اتفاق  باإلغاء  اهلل 

ومنع  املقاومة  حماربة  يف  الحتالل  ق��وات  مع 

وحدة  حتقيق  على  العمل  ثم  وم��ن  النتفا�سة، 

�سعبية  �سبابية  انتفا�سة  ظل  يف  ميدانية  وطنية 

كفيلة بدحر الحتالل وتفكيك امل�ستوطنات بدون 

اأكرث  الهدف ممكنًا  هذا  اأ�سبح  وقد  اأو �رشط.   قيد 

مع الثورة ال�سبابية ال�سعبية العربية ومع �رشورة 

واإلغاء  العربية،  ال�سالم  مبادرة  ي�سمى  ما  اإلغاء 

معاهدة ال�سالم امل�رية - ال�سهيونية ومعاهدة 

اأ�سكال العالقات والتطبيع  وادي عربة ووقف كل 

مع الكيان ال�سهيوين ومعاملة من يدعمه باملثل.«

قال  ليبيا،  يف  الغرب  تدخل  مو�سوع  ويف 

ال�سيا�سات  اأن  التجربة  اأثبتت  »ل��ق��د  ال��ب��ي��ان: 

 – الأمريكي  الع�سكري  التدخل  ا�ستخدمها  التي 

الأم��ن  جمل�ش  من  بقرار  الفرن�سي   – الربيطاين 

جرمية  اإزاء  اإننا  العربية،  اجلامعة  من  وبتغطية 

فاقم  مما  ليبيا،  يف  وال�سعب  الثورة  بحق  ترتكب 

و�سيا�سيًا  ع�سكريًا  الو�سع  واأو�سل  املدنيني  قتل 

ماأزق  اإىل  والناتو  لأمريكا  مك�سوف  خمطط  عرب 

الوطني النتقايل  ابتزاز املجل�س  دموي ي�ستهدف 

اإخ��راج  كيفية  على  والهيمنة  الثورة  واإجها�س 

احلل.«

العربية  اجلامعة  »جمل�ش  البيان  وط��ال��ب 

الأم��ن  جمل�س  اإىل  باللجوء  ق��راره  عن  بالعدول 

الذي نعده خطيئة تاريخية يرتكبها بحق الق�سية 

وبريطانيا  اأمريكا  يد  بكف  ونطالب  الفل�سطينية، 

وفرن�سا وجمل�ش الأمن والناتو عن ليبيا، فيتحمل 

هو م�سوؤولياته بالدعوة اإىل ا�ستنفار عربي ر�سمي 

و�سعبي لن�رشة ال�سعب والثورة يف ليبيا وحتقيق 

هدف تنحية معمر القذايف واأولده ونظامه.«    

التدويل  »�سيا�سات  اأن   موؤكداً  البيان  وختم 

ُتدان  اأن  وجمل�س الأمن والتدخل اخلارجي فيجب 

والتفريط  للهيمنة  دع��وة  وتعترب  الكلمات  باأ�سد 

ح�سني  تزعمه  ال��ذي  املهانة  عهد  اإىل  وال��ع��ودة 

مبارك ونظامه البائد الذي ان�ساقت وراءه اجلامعة 

العربية.«


