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املخيمات الفل�سطينية ..ت�صاعد املخاطر و�ضرورة املواجهة

تهم اجلميع،
كما توجد حتديات حول قضايا إجتماعية وصحية ُّ
ومنهــا :ذوي االحتياجــات اخلاصة وضرورة إيالئهــم االهتمام.
واخلطة األمنية الغذائية الكفيلة بحماية أبناء اخمل ّيمات من املواد
الغذائية الفاسدة ،واألدوية املنتهية صالحيتها أو التي أوشكت
أي مــواد يظهر أنّها غير صاحلة
علــى اإلنتهاء ،ومصادرة وإتالف ّ
لالســتخدام .وكذلك أيضاً ،مواجهة سياســة «األونروا» التي
ق ّلصت خدماتها لالجئني الفلسطينيني في لبنان ،والنازحني من
سوريا ،بخاصة اخلدمات االستشفائية ألهالي مخيم نهر البارد
الذي يعيش آثار األزمة التي تســببت في تدمير اخمليم عام 2007
ونزوح أهله عنه ،وحتى اآلن لم يكتمل إعادة إعماره من جديد!!
أيضا ،ما يتعرض له مخيم عني احللوة ،بني فينة
ومن التحديات ً
وأخرى ،من محاوالت لزعزعة األمن واالستقرار فيه..
إن املشــاكل املوجودة ُتتّم على اجلميع :فصائل ،وجلان شعبية،
وأهلية ،وفعاليات ،وأهالي ،العمل اجلاد من أجل جتاوزها ،والتقليل
من خسائرها السلبية ملنع تهجير الفلسطينيني في محاولة
لتصفية القضية الفلسطينية.

 02إجماع فلسطيني على رفض املشروع «العربي» ملجلس األمن!..
الرشيدية :قلق من الفوضى والفلتان يف بعض األحياء
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النازحون الفلسطينيون :معاناتنا تجاوزت حدود اإلحتمال
عسقول :مشوار الفنان
الفلسطيني مليء باألشواك واملعوقات
A L J I H A D

مشروع القرار
«الالفلسطيني»
في مجلس األمن

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة

هل باتت اخمليمات الفلســطينية في «مهب الريح»؟ وملاذا يعمل
البعض على تضخيم املشــاكل وتســويق ذلك على أنه «نهاية
الكــون»؟ ولكن في املقابل ،أال توجد مشــاكل عديدة تهدد أمن
املواطن ،وملاذا يتم التغاضي عنها ،وملصلحة من؟!
تواجه شعبنا الفلســطيني في لبنان ،بخاصة ،حتديات عديدة:
أولها منع إجناح كل مشــاريع تصفية القضية الفلســطينية،
والتي يُعمل عليها بشــكل دائم ،واحلفاظ على أمن اخمليمات من
االختراقات ،أو أن تكون ممرا ً أو مستقرا ً ملطلوبني للقانون اللبناني،
ومنع استخدام اخمليمات كقاعدة لالنطالق مبا يضر اجلوار ،واعتبار
أن أمن اخمليمات هو من أمن اجلوار ،وأمن اجلوار هو من أمن اخمليمات.
وكذلك ،معاجلة «الظواهر املقلقة» فــي بعض اخمليمات وحتديدا ً
الرشيدية ،والتي تتمثل بتكرار إطالق النار في الليل والنهار ،وترويع
األطفال ،وإشــعال اإلطارات التي تُسبب مشاكل صحية ،وإقفال
بعض الشوارع واألزقة في أحياء عدة ما دفع األهالي إلى االحتجاج
ورفع الصوت لتدارك هذا الوضــع قبل تفاقمه ،وضبط الفوضى
والفلتان.

افتتاحية العدد
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تصر الســلطة الفلســطينية على اختــاق معارك
وهمية ،تســعى فيها جاهــدة إلى تصويــر تنازالتها
املتتالية على أنها انتصارات وطنية .وال يخرج مشــروع
القرار الفلسطيني الذي تسعى السلطة لتقدميه إلى
مجلــس األمن عن إطار هذه املعارك الوهمية ،أكان ذلك
بالصيغتني األصلية أم املعدلة.
مشــروع القرار الذي تتقدم به السلطة يصفي جميع
القضايا اخلالفية دفعة واحدة :فهو يتنازل عن املطالبة
بحدود  ،67ملصلحة التفاوض على حدود الدولة العتيدة،
ويعرض في سبيل ذلك القبول مببدأ تبادل األراضي ،الذي
يبقي الكتل االســتيطانية في الضفة احملتلة والقدس
الشــريف حتت السيادة «اإلسرائيلية» ،كما يفتح الباب
أمام العدو لســلخ جزء مهم من أهلنا الصامدين في
األراضــي احملتلة عام  1948عــن ارتباطهم بتلك األرض
وإحلاقهم بالدولة الفلســطينية ،وينــزع بالتالي فتيل
القنبلة الدميوغرافية التــي تؤرق مضاجع الكيان .أيضا
هو ميهد الطريق أمام الكيان الصهيوني ليؤسس دولته
«اليهودية» ،بعد أن يزيل أهم العراقيل التي تعيق تنفيذ
ذلك ،وخاصة إنقاص عدد الفلسطينيني في الداخل.
وفي مسألة عودة الالجئني ،يطالب القرار بتبني املبادرة
العربيــة التي تنص على «حل عــادل» ،األمر الذي يعني
شــطب حق العودة ،جلهة التفاوض على صيغة تعفي
الكيان من املسؤولية التاريخية واألخالقية واجلنائية عن
تشريد شعب بأكمله من أرضه.
أمــا قضية القدس ،التي لطاملا تباهت الســلطة برفع
لوائها ،فإن نص القرار يطالب بوضعها عاصمة لدولتني،
األمر الذي يعني أن السلطة أسقطت املطالبة بالقدس
الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة ،وأيضا
يجري احلديث بصيغة «احلل العادل» على شــكل هذه
«العاصمة».
إن التنازالت التي تقدمها السلطة في إطار مشروعها
إلى مجلس األمن تؤدي ،من الناحية السياسية والدولية،
ليس إلى التنازل عن كل احلقوق الفلسطينية فحسب،
وال الى شــرعنة كل االشتراطات الصهيونية فحسب،
بــل الى منح العدو الصهيوني قــرارا ً من مجلس األمن
لتصفية كل القضايا العالقة ،ملصلحته ،وباجملان.
إن ما وصلت إليه السلطة هو نتيجة طبيعية ومنطقية
بسبب سياساتها املراهنة على التفاوض كخيار وحيد،
وعلى اجملتمع الدولي وعلى اســتجداء اإلدارة األميركية،
بعيدا ً عن الســعي نحو بلــورة إســتراتيجية وطنية
حقيقية قائمة على التمسك بأوراق القوة التي ميتلكها
الشعب الفلسطيني ،وفي مقدمتها املقاومة والوحدة
الداخلية.

بركة:
األوضاع األمنية
في المخيمات
أفضل بكثير من
بعض المناطق
اللبنانية
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�أخــبـار
حتليل �سيا�سي
إجماع فلسطيني على
رفض المشروع «العربي»
لمجلس األمن!..

لم يكد املندوب األردني ينتهي من تقدمي املشروع «الفلسطيني
– العربــي» إلى مجلــس األمن ،الداعي لتحديد ســقف زمني
إلنهاء اإلحتالل الصهيوني لألراضي الفلســطينية احملتلة عام
 ،1967حتى كرَّت سبحة املواقف الرافضة لهذه اخلطوة ،شكال ً
ومضموناً ،حقق إجماعا ً فلسطينيا ً لم يسبق له مثيل.
فقد جتاوزت موجــة الرفض معظم فصائل «منظمة التحرير»،
مبن فيها حركة «فتح» ،إلى جانب «حتالف القوى الفلسطينية»
وفي املقدمة منها «حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني»...
ففي الشكل ،خرج محمود عباس عن كل األعراف و»املؤسسات»
واألطر املوجودة في الســاحة الفلسطينية ،من «املنظمة» إلى
«الســلطة» ...إلى «اإلطار القيادي املؤقــت» ،وصوال ً إلى هيئات
«فتــح» ،وعمل منفــردا ً (مع فريقه السياســي اللصيق) على
وضع مسودة املشروع ،وطرحه في اجلامعة العربية ،وبعدها في
مجلس األمن ،دون مروره على أي من تلك الهيئات واألطر!..
وقد ع َّبــرت العديد من القــوى عن «خطورة التفــ ّرد في صوغ
«مشــروع القرار» الــذي يتع ّلق مبســتقبل حقوق الشــعب
الفلســطيني ونضاله ،وفرضه كأمر واقع للتداول في األوساط
الدولية ،بعيدا ً عن نقاشه وإقراره داخل األطر املسؤولة!..
أما في املضمون ،فقد اعتبرت األوســاط الفلسطينية أن هذا
«املشــروع» هو «عرض فلســطيني ـــ عربي مجاني لتصفية
قضية فلسطني ،وهو يســتند في جوهره وصياغته «إلى ما ال
يُغضب أمريكا ويرضي إســرائيل»! ..كما جــاء في بيان «اجلهاد
اإلسالمي».
فقد واصل «مشروع القرار» مسيرة التنازل عن الثوابت الوطنية،
التي تساقط الكثير منها على طريق سراب «التسوية» .وأثناء
جوالت املفاوضــات العبثية املتواصلة منذ أكثر من عشــرين
عاماً ...وأول تلك التنازالت جاءت بإشــارته الواضحة إلى «احلدود
التي تستند إلى خطوط  4حزيران  »1967وليس حدود الرابع من
حزيران كما جرت العادة في احلديث عن «الدولة الفلسطينية»!..
وثانيها ،إســقاط مدينة القدس كعاصمة «لدولة فلسطني»،
واعتبارها «عاصمة للدولتني» وفق منطوق املشروع «العربي» ما
يعني تكريس اإلدعــاءات الصهيونية باعتبارها «عاصمة أبدية
للكيان الغاصب»!
وثالــث تلك التنــازالت تتعلق بإســقاط حق عــودة الالجئني
الفلســطينيني إلى أرضهم وديارهم التــي أخرجوا منها في
العــام  ،48من خالل ربط هذا احلق الفــردي واجلماعي بـ»املبادرة
العربية» الصــادرة عن «قمة بيــروت  »2002التي جتاوزت القرار
 194وحتدثت عن «حل متفق عليه» لقضية الالجئني ،ما يجعله
خاضعا ً ملواقف ورغبات العدو الصهيوني! ..ورابعها ،جاء بتحديد
ســقف زمني للفترة اإلنتقالية «ال يتجاوز نهاية العام ،»2017
أراض
وهو ما يعطي العدو فرصة «شرعية» البتالع ما تبقى من ٍ
بالضفة احملتلة ،وإجناز «دولة املستوطنني» التي ستشكل املدخل
«الطبيعي» لعمليات «تبادل األراضي» التي شرعتها «اجلامعة
العربية» قبل نحو عامني ،وبابا ً مفتوحا ً لترحيل فلســطينيي
العام .48
إن اإلجماع الفلســطيني الرافض ملشــروع التصفية يشكل
أساسا ً للخروج من نفق «أوسلو» املظلم واإلقالع عن املفاوضات
العبثية ...والعودة إلى نهج املقاومة املسلحة التي أكدت جتارب
الشعوب أنه أقصر الطرق للتحرير وأقلها كلفة ...فهل نفعل؟
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«الجهاد اإلسالمي» :خطوة مجلس
األمن عرض مجاني لتصفية القضية
وصفت حركة «اجلهاد اإلسالمي» ،اخلطوات التي تقدم عليها
السلطة الفلســطينية في رام اهلل واملتعلقة مبشروع قرار
فلسطيني – عربي قدم في مجلس األمن أخيرا ،بأنها «عرض
مجاني لتصفية قضية فلسطني».
وقالت احلركة ،في بيان صادر عنهــا ،إنه يتأكد «مرة أخرى أن
ما يســمى خيار التســوية والتفاوض ،هو خيار االستسالم
والتفريط بحقوق ومقدســات شــعبنا وأمتنــا في وطننا»،
مضيفة« :ال تزال قيادة منظمة التحرير والسلطة مصرة على
استمرار مسلســل التنازالت والرهان على العدو الصهيوني
والقوى االستعمارية التي أوجدته».
وأضاف البيان أن السلطة حتاول «تسويق الذهاب إلى مجلس
األمن لنيل االعتراف بدولة فلسطينية على فتات من األرض
كأنه نصر كبير وفتح مبني!».

ويف ما يلي ن�ص البيان:
مرة أخرى يتأكد لنا أن ما يسمى بخيار «التسوية والتفاوض»
هو خيار االستســام والتفريط بحقوق ومقدســات وثوابت
شعبنا وأمتنا في وطننا فلسطني.
ومرة أخرى تبرهن قيــادة منظمة التحرير والســلطة على
إصرارها في اســتمرار مسلسل التنازالت والرهان على العدو
الصهيوني والقوى االستعمارية التي أوجدته ،وهي تسوق لنا
الذهاب إلى مجلس األمن لنيل االعتراف بدولة فلســطينية
على فتات من األرض كأنه نصر كبير وفتح مبني!
إن ما ســمي بالقرار الفلسطيني املقدم جمللس األمن ،بغطاء
عــدل أم لم يعــدل ،هو فــي حقيقته عرض
عربي ،ســواء
ّ
فلســطيني ـ عربي مجاني لتصفية قضية فلسطني ،ذلك
الهدف الذي صمم من أجله مشروع التسوية واتفاق أوسلو.
إن هذا املشــروع /القرار يستند في جوهره وصياغته إلى ما ال
يغضب أمريكا ويرضي إسرائيل .ويتجلى ذلك في:
 1ـ التنازل سلفا ً عن كل القرارات الصادرة حول فلسطني عن
مؤسسة األمم املتحدة التي تذهب السلطة لالحتكام إليها(!)،
وأيا ً يكن موقفنا أو حتفظنا علــى هذه القرارات ،فإن الهبوط
بسقف املطالبة باحلق الفلسطيني إلى ما دونها لدليل صارخ
على مستوى الهوان والتفريط.
 2ـ ال تطالب السلطة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع
من حزيران  ،1967بل تتحدث عن مفاوضات تســتند إلى هذه
احلدود ،األمر الذي يفتح الباب لتبــادل األراضي ،لتبقى «دولة
املستوطنني» أو «إسرائيل الثانية» في الضفة؛ وتبادل السكان
للتخلص من شعبنا املنزرع في أرضه احملتلة عام .1948
 3ـ يتحدث القرار عن القدس «كعاصمة لشــعبني» مبا يعني
الرضوخ لسياسة وأطماع إسرائيل في اتخاذ «القدس عاصمة
أبديــة وموحدة» لها .أي لــن يكون هناك «قدس شــرقية»
عاصمة لنا ،وسيتم إطالق اسم «القدس» على بعض األحياء
الفلسطينية اجملاورة لتكون عاصمة الدولة املزعومة!
 4ـ يربــط القــرار «حــق عــودة» الالجئني الفلســطينيني

عيون
الجهاد

وممتلكاتهم «باملبــادرة العربية» التي تتحدث عن حل «متفق
عليه» لقضية الالجئني ..أي أنه يربط «حق العودة» ويخضعه
ملوافقة إســرائيل ،وهو مــا ال ميكن أن يحدث باالســتجداء
واإلذعان لها.
 5ـ إن هذا املشروع /القرار يعطي االحتالل مهلة للبقاء حتى
عام  ،2017وال معنى لهذا التاريخ ســوى أن تأخذ إســرائيل
وقتها ،وتكمل ابتالع الضفة وتهويد القدس لتحتفل باليوبيل
الذهبي في عيد احتاللها اخلمسني!
أمام هذه املهزلة نقول إن فلســطني ما ضاعت بقرار مجلس
أمن حتى نستردها بقرار منه ،فلسطني سقطت في أشرس
غزو استعماري تعرضت له األمة على مدار تاريخها .لذا ،فإننا
في حركة اجلهاد اإلسالمي ،واستنادا ً إلى موقفنا الرافض خليار
التسوية واملفاوضات ،نؤكد أن الذهاب إلى مجلس األمن ليس
هو الطريق الذي يعيد لنا األرض واحلقوق ،أو ما ينتظره الشعب
الفلسطيني..
إن هذا التحرك ال طائل منه ،وهو إمعان في الرهان على «دولة
الوهم» ،واستمرار ملسلسل التنازل مبا يبعدنا أكثر وأكثر عن
املسار الصحيح ..إن املسار الذي يطالب به شعبنا ،هو إعالن
وقف التنســيق األمني مع العدو ،ومصارحة الشعب بإعالن
فشل خيار املفاوضات ووصوله إلى طريق مسدود؛ وإعادة بناء
اللحمة الفلسطينية ،والعمل على رفع احلصار وإعادة اإلعمار
في قطاع غزة ،والتصدي لالســتيطان والتهويد في الضفة
الغربيــة والقدس باجلهــاد واملقاومة ،ومطالبــة كل الدول
واحلكومات والقوى والفعاليات العربية واإلســامية بتحمل
مســؤولياتها التاريخية واألخالقية جتاه قضية فلســطني،
فمهما انشــغل أهل املنطقة عنها ،ستبقى فلسطني ،كل
فلســطني ،هي «القضية األم» وبوصلة الصراع احلقيقي في
هذه املنطقة ،إلى أن تتحرر ويعود إليها أهلها معززين مكرمني
بإذن اهلل.
حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني
2014-12-23

* أرخت التصريحات اللبنانية والفلسطينية في أعقاب اللقاءات املشتركة ،للتنسيق والتشاور األمني حول
مخيم عني احللوة واجلوار ،أجواء من االرتياح الشــديد ،ما بدد كل الهواجس والشائعات التي حاولت زج اجلميع
في أتون الفتنة واخلالفات اجلانبية.
ً
ً
* كشــف مسؤول دولي في مجالســه اخلاصة ،أن العام اجلديد سيشهد تطورا مهما على صعيد القضية
الفلسطينية ،مشيرا ً إلى أن صالبة الشعب الفلسطيني وثباته وقدرته على املواجهة ،اسقطت الكثير من
اخملططات واملشاريع املشبوهة التي كانت تعد في اخلفاء.
* أعرب ســكان اخمليمات ،عن تقديرهم للخطوات التي اتخذتها القوة األمنية الفلسطينية ،لتوفير سالمة
األمن الغذائي ،مطالبني مبزيد من هذه اخلطوات التي تشمل األمن االجتماعي وغيره.
* أكد مســؤول أمني فلسطيني ،لدى لقائه عددا ً من الكوادر ،أن هناك خطة أمنية يجري اإلعداد لها ،لوضع
حد للتصرفات الفردية التي روعت األهالي مؤخراً ،وعكست أجواء سلبية حول اخمليمات ،وقال« :إن هذه احلوادث،
إشارة إلى طيش أو ممارسات ال يدرك أصحابها مدى الضرر الذي يلحقونه باخمليمات على غير صعيد».
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حوار

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات
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بركة :األوضاع األمنية في المخيمات أفضل بكثير من بعض المناطق اللبنانية
اجلهاد  -خا�ص

العين على عين
الحلوة ...وبدأت القوة
األمنية فيه ألهمية
المخيم وخصوصيته

يبدو موقف حركة
«حماس» وممثلها في
لبنان ،علي بركة ،فعا ًال
نحو حماية المخيمات
الفلسطينية ،وهو
جزء من الموقف العام
للفصائل الوطنية
واإلسالمية الفلسطينية
في لبنان .هذا ما عبر عنه
بركة في حوار خص به
«الجهاد».
حضرت على الطاولة أوال قضية اخمليمات ،التي
أرجعها بركة إلى السياق العام في املنطقة.
إذ يرى أن انســداد األفق السياســي لعملية
التسوية التي تقودها السلطة ،يجعل خيار
حــق العودة فــي دائرة االســتهداف مجددا.
ويضيف« :حتــدث أحيان مشــكالت داخلية،
أو بــن اخمليمات واجلوار ،جــراء حتريض إعالمي
من وســائل دولية أو محلية» ،مستدركا« :ال
نزال نؤكــد ضرورة حتييد اخمليمــات في لبنان
عن الصراع الداخلي ،ألن مشــروعنا الوحيد
هو العودة إلى فلســطني ،لذلك لن ننجر إلى
أي فتنة داخلية ،ولن نســمح بأن تســتخدم
اخمليمات كأداة في هذه الفتنة».
وعن ســبب اختيــار أوقــات معينــة لهذا
التحريض ،يــرى ممثل «حماس» أن هناك إيعازا
أميركيا وإســرائيليا جلهات محلية من أجل
حل مشــكلة الالجئني على حســاب الدول
املضيفــة« ...نضــع كل ما يجــري في هذا
السياق».
ويتابع قوله« :جوهر القضية الفلســطينية
هي قضية الالجئني التي يراد شطبها ،وبعبارة
أخــرى العقبة الرئيســية أمام أي مشــروع
تســوية ،واحلل املقابل ،في ظــل رفض إقرار
حق العودة ،ورفض لبنان خيــار التوطني ،هو
استهداف اخمليمات لتهجير الالجئني منها».
وينبه بركة إلــى أن كثيرين مــن اإلعالميني
اللبنانيــن قد ال يدركون هذا الســياق العام
إلثارة املشكالت في اخمليمات.

الفصائل الفلسطينية
والدولة اللبنانية حذرت
«فتح» وأنصار دحالن
من أي إشكال أمني
اللبنانيــة ،معهم بالطريقة نفســها؟ ...هناك
جو ســلبي اجتاه اخمليمات ،وجهات لديها موقف
عنصري ،لألسف ،اجتاه الفلسطينيني في لبنان!».
ويعقــب على إثارة قضية املطلوبــن ،بالقول إن
«لدى الفلسطينيني االستعداد الكامل للتعاون
والتنســيق من أجل إنهاء هذه احلاالت» ،متابعا:
«ليس هكذا تعالج األمور ،عبر تسريب املعلومات
األمنيــة إلى اإلعــام إلثارة التحريــض ،ألنه بني
األصدقاء واحللفــاء ينبغي أن تكون هناك لقاءات
خارج اإلعالم ملعاجلة كل املسائل األمنية املتعلقة
بأمن لبنان».
ويؤكد ممثل «حماس» أن القيادة الفلســطينية
فــي لبنان تؤمن بــأن أمن اخمليمات هــو من أمن
لبنــان« ،ولدينا جلان أمنية متخصصة ملعاجلة أي
مشكلة ،وإيجاد أي حل بشأن قضية أي مطلوب».
بركة يشــيد باألوضاع األمنية فــي اخمليمات ،بل
يشــدد على أن حالها أفضــل بكثير من مناطق
لبنانية «الدولة ال تســتطيع دخولهــا» .لذلك

شعب وليسوا طائفة ،وهم ضيوف في البلد».
وردا على سؤال بشــأن اقتصار الرد الفلسطيني
على التحريض اللبناني ،على املســتوى الرسمي
الفصائلــي دون تفعيل اجلانــب اإلعالمي ،أجاب:
«لسنا هواة مشكالت في البلد ،وال نريد أن ندخل
في حالة اشــتباك إعالمي ...كان هناك رد رسمي
وأيضــا عبر وســائل التواصل احلديثــة (اإلعالم
احلديــث)» ،مطالبا بــأن يكون اإلعــام اللبناني
«مهنيا» ،وأن يبتعد عن املبالغة .ويتابع« :لســنا
منعزلني عن وســائل اإلعالم ،وعلــى الصحافة
اللبنانيــة أن تتواصل معنا لتعــرف حقيقة ما
يجري».
ويعزو بركة سبب التركيز على مخيم عني احللوة،
إلى اعتبــارات منها كونه «عاصمة الشــتات»
ويقع ضمــن منطقة اجلنوب التــي تعمل فيها
القــوات الدولية ،فضال على أنه يحوي أكبر جتمع
للفلســطينيني ( 100ألف الجئ ،مــن األراضي
احملتلة عام  48أو النازحني من ســوريا) .كما يلفت

ن�صر على �ضرورة حتييد
ّ
املخيمات عن ال�صراع
اللبناين الداخلي
ومبجابهتــه بطريقة عمل اإلعالم احملرض ضد
اخمليمات ،وخاصة أنه يحمل شــكال صحافيا
يحتــوي معلومات وأســماء ملطلوبــن ،رد
بركة بالتســاؤل« :إذا كان هــؤالء املطلوبون
غير فلســطينيني وفي مناطق لبنانية ،هل
ســيتعامل اإلعالم احمللــي ،واألجهزة األمنية

يطالب بتفعيل اللقاءات املشتركة ،فلسطينيا
داخليــا ،ومع األجهــزة واألحــزاب اللبنانية ،من
أجل مواجهة الفتنة .كذلك ،فإنه يعيد اإلشــادة
بحيادية اخمليمــات منذ أحداث عبــرا في صيدا،
وأخيرا «األحداث في الشــمال ،طرابلس» ،مشيرا
في الوقت نفسه إلى أن «الفلسطينيني في لبنان

إلى وجــود غالبية الفصائل الفلســطينية (20
تنظيما) هناك.
ومبــا أن «العني على عني احللــوة» ،يؤكد القيادي
أن الفصائل اهتمت بوضع اخمليم ،وشــكلت قوة
أمنية لضبط الوضع فيه ،فضال على االتصاالت
املتواصلة مع احمليط .من هنا ينطلق بركة ،ليشرح
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دور القوة األمنية في اخمليم ،مشيدا بالتواصل
بني هذه القوة واألجهزة اللبنانية «التي أبدت
ارتياحا كبيرا لدور القوة األمنية ووجودها».
ويكمل« :القوة األمنية في عني احللوة خطوة
أولى ،ونريد تعميم التجربة في شــاتيال وبرج
البراجنة والبــداوي ،واحلديث هنا عن تعزيزها

هناك �إيعاز �أمريكي �إ�سرائيلي
من �أجل حل م�شكلة الالجئني
على ح�ساب الدّ ول امل�ضيفة
بالعدة والعتــاد لنواجه أي ارتــدادات أمنية
الحقة».
وبالســؤال عــن كيفيــة جتنيــب اخمليمات،
تأثيرات اإلشــكال السياســي بــن حركتي
«فتح» و»حماس» في فلســطني احملتلة ،فإن
بركة يجيــب« :اللبنانيون ،بكل طوائفهم ،ال
يحترمون الفلســطينيني إذا اختلفوا ،لذلك
اتفقت حماس وفتح في لبنان منذ عام 2005
علــى جتنــب أي تداعيات ســلبية ألي خالف
سياسي في فلسطني ،ونضبط عناصرنا في
هذا االجتاه».
في املقابــل ،يتنامى خالف داخلــي فتحاوي
بني تياري محمــود عباس ومحمد دحالن .هنا
يوقف ممثل «حماس» ســياق احلــوار ،ليؤكد
أنهم أوصلوا رسائل إلى أنصار كل من عباس
ودحالن ،بضرورة منع انتقال أي تأثير أمني لهذا
اخلالف إلى اخمليمات.
وإجابة عن «إمكانية اســتغالل حماس هذا
اخلالف» ،قال« :في الداخل (فلســطني) يُسأل
الداخل ...هنا أولويتنا أمن اخمليمات» ،الفتا إلى
أن الدولــة اللبنانية على علــم بهذا اخلالف،
وأوصلت هي األخرى رســائلها إلى الطرفني،
وخاصة أنصار دحالن ،بالشأن نفسه .واختتم
بالقول« :لن نقبل جر اخمليمات إلى مشكالت
فلسطينية داخلية ،أو فلسطينية ـ لبنانية،
أو صراعات سنية شــيعية ...هذه ثالث الءات
التزمناها مع الفصائل األخرى».
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القوة األمنية يف عني الحلوة..
مهمات ومسؤوليات

محاربة املواد الفاسدة يف
عني الحلوة على نار حامية

أثبتت القوة األمنية الفلسطينية في مخيم عني احللوة قدرتها على
تنفيذ مهامها املوكلة بها ،من خالل انتشارها في اخمليم ،وتنفيذها
أكثر من عملية اعتقال طاولت عددا ً من اللصوص ومتعاطي اخملدرات،
حتملها كامل مســؤولياتها في حفظ األمن واالستقرار
إضافة إلى ّ
في اخمليم .وفي الوقت نفســه ،تواجه هذه القوة حتديات ومشاكل
إدارية ولوجستية ،يتمثل بنقص في التمويل ،والعديد وال سيما بعد
زيادة امللفات املوكلة إليها.
واســتطاعت بحكمة وبصيرة القيادات الفلسطينية اإلسالمية
والوطنية ووعي األهالي ،تفويت الفرص على املتربصني باخمليم وأهله
الدوائر .وحافظت هذه القوة على االستقرار واألمن في اخمليم ،وكانت
القوة الضاربة بوجه محاوالت اإلســاءة أو القيام بأي عمل تخريبي
داخل اخمليم أو من املتسللني إليه.
وتأتي خطــوة القوة األمنية ،باعتقال شــخصني كانا قد نفذا مع
ثالث عملية ســطو مسلح ،على صيدلية بالقرب من سراي صيدا
احلكومي بقوة السالح ،حيث استولوا على مبلغ من املال قدر بنحو
ثالثة ماليني ليرة لبنانية وهاتــف خلوي قبل أن يفروا ،تأتي في إطار
اجلدية في احلفاظ على أمن اخمليم واجلوار .كما أنها رســالة واضحة
للجميع أن اخمليم لن يكون مالذا ً ألي خارج على القانون.
وتصر مختلف القوى الفلسطينية في اخمليم على إجناح دور ومهام
هذه القوة ،والعمل على تذليل كل العقبات واملشاكل التي تواجهها
حفاظا ً على أمن اخمليم واجلوار.

بدأت خطة «األمن الغذائي» الفلسطيني في مخ ّيم عني احللوة،
في ظل احلملة اللبنانية التي أطلقها وزير الصحة العامة وائل
أبو فاعور ،وهي تتكامل مع خطة حفظ األمن واالســتقرار في
اخمل ّيم ،واالهتمام مبا يتناوله املواطن ،جلهة الصالحية والنوعية.
محملة باملواد الغذائية
وضبطت القوى األمنية اللبنانية شاحنة
ّ
وتبي أنّها غير
م،
ي
اخمل
مدخل
على أحد حواجز اجليش اللبناني عند
ّ
ّ
صاحلة لالستهالك جلهة تاريخ الصناعة وطريقة النقل ال سيما
أنّها من األجبان واأللبان ،فأوقف السائق وأُتلِفت املنتوجات.
وعقدت«الق ّوةاألمنيةاملشتركة»،و»جلنةاملتابعةالفلسطينية»،
و»املبادرات الشعبية» ،و»احلراك الشبابي» ،و»جلنة جتار عني احللوة»
وسوق اخلضار ،اجتماعات خلصت إلى إعالن خطة أمنية غذائية
كفيلة بحماية أبناء اخمل ّيم من املواد الغذائية الفاســدة واألدوية
املنتهية صالحيتها أو التي أوشكت على االنتهاء.
وتقــوم اخلطة على :تشــديد اإلجراءات علــى املداخل واحلواجز
احململة مبواد
الفلسطينية عن مداخل اخمل ّيم ومراقبة السيارات ّ
غذائية وأدوية وأجبان وألبان والتدقيق في الصالحية.
وتشــكيل جلنة مشــتركة من «األونــروا» و»الهــال األحمر
الفلســطيني» و»الق ّوة األمنية» و»جلنــة املتابعة» و»جلنة ّ
جتار
عني احللوة» ملتابعة املــواد الغذائية املنتهية صالحيتها أو التي
أوشكت على اإلنهاء.
لتجــار اجلملة خارج اخمل ّيــم وداخله من
حتذير
وتوجيه رســائل
ّ
مغ ّبة إدخال أو استقبال أو محاولة إدخال مواد غذائية منتهية
الصالحية أو أوشــكت على االنتهاء .ومصــادرة وإتالف أي مواد
يظهــر أنّها غير صاحلة وقد متت مصــادرة كميات من العلكة،
األجبان ،الشوكوال ،البسكويت ،وأكياس «شيبسي».

«ثابت» تُكرّم وكالة
«القدس لألنباء» وعددا من
املؤسسات اإلعالمية

ك ّرمت منظمة «ثابت» حلق العودة عددا من املؤسسات اإلعالمية
خالل «ملتقى القدس والعودة» الذي نظمته «ثابت» في الذكرى
الثامنة على إطالق عملها في لبنان.
وحضــر التكــرمي ،الــذي أقيم في بلديــة صيدا ،ممثلــو القوى
والفصائل الفلسطينية ،واملؤسسات األهلية ،وفعاليات لبنانية
وفلســطينية أخرى ،بجانب ممثلني عن وكالــة الغوث «األونروا»
وناشطني اجتماعيني وإعالميني من فلسطينيي لبنان وسوريا.
وكان مــن بــن املكرمني فضائية فلســطني اليــوم والقدس
واألقصى ،وأيضا وكالة «القدس لألنباء» التي استلم درع التكرمي
عنها مدير الوكالة ،هيثــم أبو الغزالن .وألقى أبو الغزالن كلمة
باســم اإلعالميني الفلســطينيني في لبنان ،أكد فيها أهمية
ربط موضوعي القدس وحق العودة في العرض اإلعالمي .وشدد،
في الوقت نفســه ،على دور اإلعالميني املهم في تغيير الصورة
السلبية عن اخمليمات الفلسطينية.
كذلك حتــدث املدير العام ملؤسســة القدس الدولية ،ياســن
حمود ،متوجها ً بالتهنئة إلى منظمة «ثابت» ،وشــاكرا اجلهود
ّ
التي تقوم بها للدفــاع عن حق العودة ومواجهة التوطني .تالها
كلمة للمنســق العام للحملة الدولية للحفاظ على الهوية
الفلسطينية «انتماء» ،ياسر قدورة ،متحدثا ً عن دور «ثابت» في
احلملة وأنها جزء أصيل منها.
وفي الكلمة اخلتامية ،اســتعرض مدير «ثابت» ،ســامي حمود،
مسيرة املنظمة وأهم محطاتها خالل ثماني سنوات ،ودورها في
الدفاع عن قضايا الالجئني.

رفض تخفيض «األونروا» لنسبة
خدمات الطبابة ألهالي البارد

«الدخان السام» يدخل مخيم الرشيدية!!
تُواجه سكان مخيم الرشيدية ،مشكلة يومية
تتمثل بانبعاثات الدخان السام الذي ينبعث من
مكب النفايات في رأس العني جنوب اخمليم .
وبات يعانــي العديد من أطفال اخمليم من حاالت
ربو وأمراض صدرية وحساسية ،بسبب قرب هذا

املكب مــن اخمليم .حيث أن حركــة الرياح حتمل
هذه األدخنة إلى داخل البيوت واألزقة ،لتنشــر
سمومها بني جدران منازل اخمليم .
وطالب سكان اخمليم الدولة اللبنانية بحل هذه
القضية ،كما جرى حل قضية مكب صيدا.

رفضت الفصائــل الفلســطينية ،واللجان ســابقة مت االتفاق عليها حلني إعــادة اإلعمار
الشــعبية في الشــمال وأهالي مخيم نهر وعودة األهالي واحلياة الطبيعية إليه.
البارد ،قــرار «األونــروا» بتقليــص خدماتها
االستشــفائية خمليم نهر البــارد ،داعني إلى
اعتبــار «البارد كباقي» اخمليمــات من الناحية
االستشــفائية حيث تقدم األونروا مساعدة
 ،%50خصوصــا ً أن اخمليم ،مــا زال يعيش آثار
األزمة التي تسببت في تدمير اخمليم عام 2007
ونزوح أهله.
وحذرت الفصائل التــي اجتمعت في مكتب
حركــة اجلهاد اإلســامي في البــداوي ،إدارة
األونروا من تداعيات تنفيذ القرار وما سينتج
عنه ،مؤكديــن أن األونروا ملزمة بتنفيذ وعود

A L J I H A D

�أخبار وتقارير

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

5
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المجاهد موعد :صمدت «صفورية» بدماء أبنائها وساندت القرى المجاورة
اجلهاد  -خا�ص
المجاهد الحاج عبد القادر يوسف موعد (مواليد العام
 ،)1922من قرية «صفورية» قضاء عكا ،يروي لـ «نشرة
الجهاد» ،صفحة من تاريخ المواجهات ضد العصابات
الصهيونية ،وما تعرضت له القرى الفلسطينية من قصف
وتدمير وقتل في العام .1948
يقول موعد :عندما تناهت إلى مســامعنا ،جرائم العصابات
الصهيونية ،ضد أبناء شعبنا في القرى اجملاورة لبلدتنا صفورية،
جتمعنا في الســاحة الرئيســية ،وبدأنــا التدريب على حمل
السالح ،بإشراف ثالثة شبان هم :صالح النصر ،نايف املصلح،
وأحمد التوبة ،الذين شــاركوا في القتال إلى جانب الشــيخ
اجملاهد عزالدين القسام.
ولفت إلى أننا كنا نشتري الســاح من أموالنا اخلاصة ،حيث
تتشــارك أكثر من أســرة في شــراء بارودة ،مع عدد قليل من
اخلرطوش ،وكانت هذه البواريد إنكليزية وأملانية الصنع.

م�ساندة القرى املجاورة
وأوضح موعد أن دوره تركز فــي رصد ومراقبة حترك العصابات
الصهيونية ،التي كانت تختبئ خلف املصفحات وناقالت اجلند
اإلنكليزية ،وقال :كلما انكشف أحد منهم لنا كنا نطلق عليه
الرصاص ،وقد قتلنا وجرحنا عددا ً منهم.

وأكد أنهم كانوا يلبون طلب النجدة من القرى اجملاورة في :الشجرة،
طبريا وعيلوط ،باعتبار صفورية هي األكبر واألكثر عدداً ،مشيرا ً إلى
أن هذه النجدة كانت ترفع معنويات الشــباب ،وتساعدهم على
التصدي للعصابات ،ومتكنهم من الصمود أطول فترة ممكنة.
وعندما أدرك العدو أهمية هذا اإلسناد الذي نقوم به ،قام بقصف
القرية بالطائرات ،فدمر عددا ً من املنازل ،وقد أصبت بهذا القصف
أنا وشــقيقي وشقيقتي ووالدتي وعمتي ،ثم حتركت ناقالت اجلند
واملشاة الصهيونية من عدة محاور ،وقسمت القرية إلى مربعات،
فسيطرت على الطريق الرئيسي ،وارتكبت مجزرة بشعة بحق عدد
مــن األهالي ،ما اضطرنا إلى النزوح إلى بلدة بنت جبيل في جنوب
لبنان.

�شريط من الذكريات امل�ؤملة
توقف موعد حلظات ،وكأنه يســتعيد شريطا ً طويالً من الذكريات
املتعلقة بتلك اللحظات الصعبة ،وقال :لن أنســى ذلك املشهد

املأســاوي ما دمت حياً ،كان األمر مرعباً ،فالعدو اجتاح القرية
حجرا ً وبشرا ً وشجراً ،أباح لنفسه إبادة كل شيء أمامه.
وأضاف :فجأة انهار كل شــيء ،كل ما بنيناه وزرعناه وخططنا
له ســقط أمام أعيننا ،حت ّولنا إلى الجئني في خيم الشــتات،
يفترسنا اجلوع والقهر واملرض والظلم ،إنها املأساة بكل معنى
الكلمة.
وعاد بالذاكرة مرة أخرى ،إلى صفورية التي كانت تزخر بالعطاء،
وقال :كنا نزرع القمح والشــعير وكل أنواع احلبوب ،كان لدينا
ماشــية وأبقار وخير كثيــر ،كانت حياتنا مليئة بالســعادة
والهدوء ،لم نكن ندري أن القــدر يخبئ لنا كل هذا األلم وكل
هذه املعاناة القاسية.
ووجه موعد كلمة لكل األجيال الفلسطينية القادمة :إياكم
ّ
أن تتخلوا عن شــبر واحــد من أرض الوطن ،أصمــدوا ،قاوموا،
متســكوا بحق العودة ،إنني على يقني بأننا سنعود مهما طال
ّ
الزمن.

مرج الزهور نقطة تحول يف مسار الحركة الوطنية
في الثالث عشر من كانون أول (ديسمبر) 1992م ،اختطف اجلهاز
العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية (حماس) كتائب الشهيد
عز الدين القســام ،جنديا ً إسرائيليا ،وطالبت الكتائب احلكومة
اإلسرائيلية بإطالق سراح مجموعة من معتقلي حركة املقاومة
اإلسالمية (حماس) ،وعلى رأسهم مؤسس احلركة الشيخ أحمد
ياسني ،وعدد من املعتقلني من الفصائل الفلسطينية واألسرى
العرب ،وإال فإن الكتائب ستقوم قبل الساعة التاسعة من اليوم
التالي بقتل اجلندي األســير ،وفعالً قامت بقتله بســبب عدم
التجاوب اإلسرائيلي مع مطالب كتائب القسام.
اجتمع اجمللس الوزاري اإلسرائيلي بتاريخ  17كانون أول (ديسمبر)
1992م ،واتخــذ قرارا ً بإبعاد عدد كبير من قــادة حماس واجلهاد
اإلســامي ،فتم اعتقال عدد منهم ،وفرز عدد آخر من املعتقلني
سابقاً ،وقامت مصلحة السجون وقوات اجليش بتجميعهم في
أماكــن محددة ،وهم ال يعرفون ما هــو مصيرهم ،وقد بلغ عدد
املعتقلــن واجملتمعني من املعتقالت نحو ألــف معتقل ،وخالل
ذلك الوقت كانت اخملابرات اإلســرائيلية تعد قائمة باألشخاص
الذين ســيتم إبعادهم ،وقد مت نقل املعتقلــن أثناء جتميعهم
من املعتقــات بطائرات الهيلوكبتر أو باحلافالت (حســب بعد
وقرب مكان املعتقــل من مكان جتميع املعتقلــن) قرب احلدود
الفلسطينية اللبنانية.
قررت (إسرائيل) إبعاد ( )415شخصا ً من حركتي حماس واجلهاد
اإلسالمي إلى منطقة «مرج الزهور» في اجلنوب اللبناني.
جنح املبعدون في اســتقطاب اهتمام وســائل اإلعالم العربية

واألجنبية ،وإحراج حكومة رئيس الوزراء الصهيوني إســحاق رابني،
وحشــد التأييد لهم لدى الرأي العام من خالل حتويل املنطقة التي
أبعدوا إليها إلى ميدان للتعليم واخلدمات الصحية.
ّ
واســتغل املبعدون اخلبرات الواسعة املتوفرة في صفوفهم إلنشاء
جامعة تتولى استكمال املراحل الدراسية للطلبة املبعدين ،وإنشاء
وحدات طبية ملساعدة أهالي القرى اجملاورة.
جــاءت عملية اإلبعاد إلجناز هدفني اســتراتيجيني؛ يتمثل األول في
حتقيــق رغبة االحتالل القدميــة اجلديدة في تفريغ فلســطني من
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سكانها الشرعيني ،أ َّما الهدف الثاني فارتبط بالتحوالت الكبرى
التي شــهدها الصــراع العربي الصهيوني بعــد حرب اخلليج
الثانية ،بتوجيه ضربة قوية للتيار اإلسالمي في فلسطني متنعه
من تعطيل مشروع التسوية.
حقق املبعدون انتصارا ً كبيرا ً بعودتهم إلى فلسطني ،وذلك يعود
إلى عدة نقاط ،يأتي في مقدمتها طبيعة قيادتهم التي اتسمت
بصالبة مواقفها ،وقدرتها على صياغة األهداف االستراتيجية
والتكتيكية ،ومتكنها من توظيف طاقات املبعدين خدمة لهذه
األهداف ،وإبداعها وسائل نضالية مشــروعة ومقبولة محل ًيا
وإقليم ًيــا ودول ًيا لتحقيق غاياتهــا ،وحنكتها في التعاطي مع
املبادرات واحللول املعروضة عليها.
في املقابل انعكســت طبيعة البنية الدينية والوطنية جلموع
املبعدين إيجاب ًيا على متاسك اجلبهة الداخلية للمبعدين ،وعلى
حتلِّيهم بدرجة عاليــة من االنضباط والتقيد الصارم بالبرنامج
النضالي واإلداري الذي أقرته قيادتهم ،كما َّ
شكلت روح التضامن
والتضحية التي اتســموا بها عنصــرًا فاعالً في التخفيف من
معاناتهم اليومية.
في اخلتــام ،تعتبر جتربة املبعديــن في مرج الزهــور واحدة من
محطــات النضال املميزة التــي انتصرت فيها إرادة الشــعب
الفلســطيني على صلف االحتالل وعدوانيته ،حيث متكن 415
فلسطين ًيا أبعدوا دفعة واحدة إلى جنوب لبنان في 1992/12/16
من الصمود ســنة كاملة في ظروف قاسية للغاية على احلدود
اللبنانية الفلســطينية ،وأرغموا االحتالل علــى إعادتهم إلى
فلسطني.
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دعوات ل�ضبط الو�ضع قبل تفاقمه

الرشيدية :قلق من الفوضى والفلتان في بعض األحياء
اجلهاد  -خا�ص
انت�ش��رت يف خميم الر�ش��يدية ظواهر مقلقة ،متثلت بتكرار �إطالق النار يف الليل
والنهار ،وترويع الأطفال ،و�إ�ش��عال الإطارات التي ت�س��بب م�شاكل �صحية ،و�إقفال
بع�ض ال�ش��وارع والأزقة يف �أحياء عدة ،ما دفع الأهايل �إىل االحتجاج ورفع ال�صوت
لتدارك هذا الو�ضع قب��ل تفاقمه ،و�ضبط الفو�ضى والفلتان.
نشــرة «اجلهاد» جتولت فــي األحيــاء ،والتقت
املواطنني ،والقيادات األمنية والسياسية ،للوقوف
على احلقائق كاملة.
لم نكن نتوقع أثناء طرح أسئلتنا على املواطنني،
للتعرف إلى واقع الوضع في مخيم الرشــيدية،
إحجام البعض عند اإلجابة ،وتردد البعض اآلخر،
وطلب ثالث عن عدم ذكر إسمه كامالً ،أو اإلشارة
إليه باألحرف األولى ،وذلــك خوفا ً من ردود أفعال
الذين يقومون مبمارســات مخلة باألمن ،وتسيء
إلى األهالي وسمعة اخمليم.
شكا لنا املواطن م.س ،الذي حتفظ عن ذكر إسمه،
بذريعة اخلوف من «أصحاب املشــاكل» ،حسب
تعبيره ،من الفلتــان احلاصل في اخمليم ،ودعا كل
املعنيني إلى اإلســراع في ضبط األمن ،ألن هذه
قدم العشــرات
الق ّلة تشــ ّوه صورة اخمليم ،الذي ّ
من الشــهداء ،وطالب بوقف إحــراق الدواليب
التي تسببت لألطفال وللبيئة بالتلوث ،وأضرارا ً
صحية فادحــة ،وقد لطخت اجلدران بالســواد،
وأحلقت األذى بأصحــاب األمراض املزمنة كالربو،
وبأصحاب محال اخلضار واحملالت التجارية ،وقال:
«إن إطالق الرصاص ليالً مبناسبة أو بدون مناسبة
ر ّوع األطفال وأزعج السكان».
وعندما إقتربنا من أحد املواطنني للحديث معه

حول املوضوع نفســه ،رفض مكتفيا ً بالقول« :اهلل
ينج ّينا من بطش هؤالء».
وحذر أمين قاســم «حالق» ،من خطــورة إقفال عدد
من الشــوارع واألزقة في بعض األحياء ،دون رقيب أو
حســيب ،وكأن اخمليم بات يعيش رحمة اهلل ،رغم أن
هذه «الزمرة» ال تتعدى أصابع اليد الواحدة ،وأشــار
الى أن هؤالء األشخاص يعمدون إلى إطالق الرصاص
بغزارة ،في كل املناسبات ،ما خلق أجواء متشنجة.
ودعا احلاج أبو محمد ،إلى ضرورة معاجلة هذا الواقع
ســريعاً ،خوفا ً من انتشار الفوضى على نطاق أوسع
يصعب ضبطه.

دوريات �أمنية على مدار ال�ساعة
اعتــرف أمني ســر فصائل منظمــة التحرير وقائد
األمــن الوطني في منطقة صور توفيق عبداهلل ،بأن
الفوضــى القائمة في اخمليم أقلقــت اجلميع ،وقال:
«كنا دائما ً نن ّبه من هذا املوضوع ،وبالتالي هذا عمل
صبياني ،هناك مجموعة من الشباب الزعران داخل
اخمليم ،قاموا ببعض السرقات وألقي القبض عليهم،
وهناك من أراد منهم لفت األنظار ،ونحن لســنا قوة
ردع ،بل نريــد األمن واألمان ألهلنــا ،وهناك ترتيبات
س ُتتّخذ خالل األيام املقبلة.
وقد اتفقنا مــع كل الفصائل على تشــكيل جلان

�أبو �سامر مو�سى

توفيق عبداهلل

اجتماعية ملعاجلة كل اإلشــكاالت احلاصلة من قبل
الســكر واخملدرات ،وسنســاعد
مجموعة تتعاطى ِ
القوة األمنية التي تقوم بدوريات ليلية على مدار 24
ساعة للملمة املوضوع با ّلتي هي أحسن ،ومسؤولية
حفظ األمن وضبطه يعني اجلميع.
ونظر القيادي في حركة اجلهاد اإلســامي في لبنان
ومسؤول منطقة صور احلاج أبو سامر ،لهذه املسألة
أهمها أن اخمليم ُمقام على مســاحة ال
من زوايا عدةّ ،
تزيد عن كيلو متر واحد يقطنه  30ألفا ً من الالجئني
الفلســطينيني والنازحني من سوريا ،األمر الذي أدى
إلى كثافة ســكانية ،ووضع اجتماعــي واقتصادي
معقد ،وإلى تفشي البطالة ،مع ضعف موارد الرزق،
برزت في أجوائها حاالت من الفوضى خارجة عن منط
التفكير الفلسطيني وعاداته وتقاليده.
ولكنــه وصف الواقــع بـ «املقبول الذي ال يشــكل
خطراً» ،داعيا ً إلى عدم املبالغة باألمر وإعطائه احلجم
الطبيعي ،مع عدم االســتهتار به ،ألن كل كبير يبدأ
صغيراً.
وأوضح موسى ،وجود معاناة في التعاطي مع اخمل ّلني
باألمــن ،تعود بعض أســبابها للتعصــب العائلي،
وبعضها اآلخر لصراع األجهــزة األمنية الذي يلعب
الدور األكبر في ضبط هؤالء وعدم محاسبتهم ،ومع

جهاد طه

ذلك هناك مساع جادة لضبط األمن.
ووضع عضو القيادة السياسية حلركة حماس في
لبنان جهاد طه ،ما يجري في مخيم الرشيدية،
في اطار اإلشــكاالت الفردية وليس السياسية،
معتبرا ً أن هذا الشــيء طبيعــي في مخيمات
تعانــي ظروفا ً إنســانية واجتماعية ودميغرافية
صعبة للغاية ،إال أن هناك موقفا ً فلســطينيا ً
موحــدا ً ملواجهة مــن يعبث بأمن واســتقرار
اخمليمــات ،واملوضوع بحاجة حلكمــة بعيدا ً عن
إراقة الدماء ،وبالتالي ليس هناك غطاء سياسيا ً
أو عائليا ً لهؤالء األفــراد ،لكن ذلك ال يعفينا من
املســؤولية اجلماعية على املستوى السياسي
واالجتماعي واملؤسســاتي للحذر واحلزم لقطع
الطريق على من تسول له نفسه تشويه صورة
«وجهنا لهؤالء األفراد رسالة عبر
اخمليمات وقالّ :
مرجعيتهم التنظيمية باعتبار أن أمن اخمليم خط
أحمر ،وهناك اهتمام سياسي للفصائل ملعاجلة
هذا امللف.
في اخلتام :هل يتم معاجلــة «الظواهر املقلقة»
التــي أشــرنا إليها آنفــاً؟! أم أنها ستنتشــر
ويستفحل أمرها؟! سؤال برسم املعنيني.

املخيم لي�س بيئة �سليمة لهم

برج البراجنة :ذوو االحتياجات الخاصّة ملف منسيّ بحاجة إلى تأهيل ورعاية

اجلهاد  -خا�ص
اإلعتناء مبن يحملون أمراضا ً عقل ّية «كمتالزمة داون» ،في
محاولة منهم لتخفيف معاناة أهاليهم من جهة ،ومن
ال يمكن الثنين أن يختلفا على حجم
اإلهمال الذي يعانيه مخيم برج البراجنة جهة أخرى تأهيلهم للتعامل مع اجملتمع اخلارجي.
األستاذ خليل كايد أو «العم أبو جابر» ،اسم اقترن خلمس
لالجئين الفلسطينيين في بيروت،
وعشرين عاما ً بذوي اإلحتياجات اخلاصة ،فقد د ّربهم وعمل
وبين زواريبه المتداخلة والمتشعبة،
معهم وحاول تأهيلهم ليصبحوا أكثر إنتاجية وفاعلية
يقبع هنا وهناك عددٌ ال بأس به من
ذوي اإلحتياجات الخاصة ،ممن يكابدون فــي مجتمعاتهم أثناء عمله في دار األيتام اإلســامية،
وها هو اآلن يبذل كل ما في وســعه من أجل أوالد شعبه
شتّى أنواع األمراض العقلية أو
في اخمليم من خالل اإلمكانيات البســيطة التي يق ّدمها
الجسدية.
املتبرعون ملركز «أمان».
طبع ًا ،ال يوجد إحصائيات تحدّد
العم أبــو جابر يختصــر ّ
كل معاناة األوالد
واحلديــث مع ّ
أعدادهم أو أنواع أمراضهم ،وذلك
املعوقني في اخمليم ،كأنهم جميعا ً أوالده ،وذلك لش ّدة حبه
ببساطة ،لعدم وجود أي مؤسسة داخل
لهم« :أنا أحب هــؤالء األوالد ،وهم جزء منّي وأنا مؤمن أ ّن
المخيم تعنى بحالتهم بأي شكل من
لديهم قدرات على الرغم من إعاقاتهم اجلسدية أو أحيانا ً
األشكال .ولكن انفرد «مركز أمان» في
العقلية ،وأنا أريــد أن يعلم كل الناس هذا األمر» .ويتابع:
المنسية
المخيم بمساعدته لهذه الفئة
«على الناس في اخمليم أن يعوا أن ذوي اإلحتياجات اخلاصة
من المجتمع الفلسطيني.
هم جزء ال يتجزّأ من مجتمعاتنــا وعلينا اإلهتمام بهم
«أمــان» هو مركــز ذو إمكانيات متواضعة ،أنشــئ والعطف عليهم ،ألنهم يشــعرون ويعلمون من يحسن
مببادرة فردية من أشــخاص عاديني في اخمليم
بتمويل إليهم ومن يسيء لهم».
ٍ
أهدافه
من
أيضا ً متواضع من الجئني مغتربني ،واحد
وحت ّدث أبو جابر بشيء من احلســرة في قلبه واأللم على

هؤالء األطفال عن غياب التوعية بني أبناء اخمليم حول هذه
الشريحة من اجملتمع ويقول« :الناس في اخمليم ال يعلمون
الطريقة الصحيحــة للتعامل مع هؤالء الناس ،صحيح
هم متخلفون عقليا ً لكنهم يشــعرون متاما ً كما نشعر
ويتأملون ويفرحونّ ..إل أ ّن الناس في اخمليم دائما ً ما ينظرون
نظرة دونية لهم وهو ما يجب أن جند له حالً».
ولدى ســؤال أبو جابر عن أبرز الصعاب التي يواجهها ذوو
اإلحتياجات في اخمليم مقارنة مبن يشاركوهم احلالة خارج
اخمليم أجاب« :أول وأبرز املشــاكل هي أن اجملتمع في اخمليم
لم يتعلم حتى اآلن تق ّبل املعوقني أو الطريقة الصحيحة
للتعامل معهم بسبب غياب التوعية املنزلية من جهة،
وتوعية املدارس من جهة أخرى ،أضف إلى ذلك أن مخيمنا
ليس ببيئة سليمة لهم ،من ناحية الطرقات غير املع ّبدة».
نواح ع ّدة.
ويوضح كيف أ ّن هذه الطرقات تؤثر عليهم من ٍ
فلــدى الكثير من املعوقني ضعف نظر شــديد ،وطرقات
اخمليم عبارة عن «طلعات ونــزالت» ما يؤ ّدي إلى وقوعهم
باستمرار إذا لم يكن هناك من يرافقهم ،كما أن الطرقات
تعيــق حركة من ميشــون مبســاعدة «الووكــر» أو على
الكرسي املتح ّرك.
مجهزة ملن لديه أوالد ذوي إعاقة ،أي إعاقة
مبان ّ
وال يوجود ٍ
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كانت .تقول أم محمد الذي يعاني إبنها الشلل منذ
الصغــر على أثر حادث وقع معــه« :نعيش في مبنى
في اخمليم على الطابق السادس ،وأنا كبيرة في السن
وأبوه كذلك ،وال نستطيع إنزاله وإعادة إرجاعه للمنزل
باستمرار ،لذلك قد مي ّر شهر أو أكثر دون أن يخرج من
املنزل ،ما يُس ّبب له حالة من االستياء الواضحة».
وتوضح أم محمد أنه حتى وإن ســنحت الفرصة له
ّ
بالنزول «فالزواريب ض ّيقة للغاية ،ونبذل جهدا ً كبيرا ً
بالكرسي املتحرك ما بني احليطان املتقاربة،
للتحكم
ّ
باإلضافة الى الطرقات غيــر املع ّبدة ما يعقينا أكثر
وأكثر».
في العموم ،هناك العديد مــن احللول الفعالة التي
تخــدم ذوي االحتياجات اخلاصــة وتؤهلهم لدخول
املناخ اجملتمعــي والوظيفي ،وبالتالــي توفير احلرية
واالســتقاللية له ،وذلك عبر العمــل على تصميم
برامج تأهيلية قادرة على استيعابهم وتقدمي التأهيل
املناسب لهم ،والعمل على إيجاد نظام عمل عن بعد
ملن يســتطيع ولديه املؤهالت ،وتبقى هذه املسؤولية
على عاتق املعنيني في اجملتمع الفلســطيني الذين
يجب أن يبادروا للعمل فورا..

تقارير وحتقيقات
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اجلهاد  -خا�ص

عشرات العائالت الفلسطينية التي نزحت من سوريا نتيجة
ضغط الوضع األمني المتفجر هناك لم تجد لها مأوى سوى
مخيمات لبنان ،غير أن الواقع الصعب الذي تعيشه المخيمات
فاقم المشكلة ،ما زاد معاناتها على المستويات كافة.
«نشرة الجهاد» تنقلت في أماكن وجود النازحين ،ووقفت على
حقيقة أزماتهم.
وصف خالد عبد اهلل النــازح إلى مخيم نهر
البارد املعاناة التي يعيشها مع بقية النازحني،
بأنها صعبة وكبيــرة جدا ً وتغطيــة األونروا
للمســاعدات الغذائية ال تكفي ،ولم نحصل
على أي شي من املؤسسات منذ فترة طويلة
وقال« :نحن بحاجة إلى دعم من جميع اجلهات
من أجــل أن نعيش بكرامة حلــن عودتنا إلى
سوريا».
واعتبرت نوال عادل محمد« :أن احلياة قاسية،
فأنا بحاجة إلــى دواء وال تســاعدني األونروا،
واملساعدة املالية الشهرية أدفعها ثمن الدواء
بدل املواد الغدائية».

معاناة يقابلها تق�صري
وأوضح عضو اللجنة الشعبية فرحان ميعاري،
أنه منذ اللحظات األولى للنزوح قامت اللجنة
الشــعبية بواجبها اجتاه النازحني من سوريا،
وأجرت العديد من االتصاالت مع اجلهات املانحة

وخصوصا الصليب األحمر السويسري وبعض
ً
املؤسســات ،حيث مت تأمني بعض املستلزمات
األساســية الضرورية من (فرشات وحرامات)..
باإلضافة إلى تأمني منــح مالية من منظمة
التحرير ،وتابع :ما زالت اللجان الشــعبية في
منطقة الشمال تتبنى مطالب جميع األخوة
النازحــن من أجل تأمني كافة املســتلزمات،
مثل التعليم والسكن الالئق والعمل والتنقل
بحريــة من وإلــى اخمليم ،وتواصلــت اللجنة
الشــعبية مع األمن العــام اللبناني من أجل
تســهيل إقامة النازحني ،وحــل العديد من
القضايا املتعلقة باإلقامات.
وأكد مســؤول جلنــة النازحني فــي البارد أبو
خضر ،أن هناك تقصيرا ً كبيرا ً في تقدمي العون
واملســاعدات للنازحني ،ولفت إلى أن املشاكل
تشــمل التعليم والصحة والعمل والسكن

وغيرها ،طالبا ً من جميع املعنيني اإلسراع في تقدمي
العون للنازحني حتى يتمكنوا من الصمود ،إلى أن
يحني موعد عودتهم إلى منازلهم في سوريا.
ورأى وســام أحمد عــودة ،أن الوضــع صعب من
كل النواحــي الصحية والغذائيــة والعيش في
البركسات التي ال تصلح لسكن ،وأشار إلى عدم
جتاوب األونروا في عالج ابنه الذي يعاني من تكلس
في الدماغ وبحاجة إلى بعض التحاليل والصور.
لم تختلف معاناة النازحني في مخيم عني احللوة
عن النازحني في مخيم نهر البارد ،فشرح رمضان
عمر ( 50عاماً) وضعه املأســاوي فقد أصيب ابنه
منذ عام ونصف بحادث ســيارة في مدينة صيدا،
فقد بسببها الذاكرة وهو بحاجة ماسة لتركيب
جهاز من أجل ســحب املــاء املوجود في رأســه
بتكلفة ثمانية ماليني ليــرة لبنانية ،وقدمت له
األونــروا مليون ليرة ،وهذا ال يكفي ،ودعا أهل اخلير
واملعنيني لتقدمي يد العون من أجل إجراء العملية

مقصرة بشكل كامل بهذا اجلانب.
وأشار طارق فهد موســى (متزوج وله  ٣أبناء) أنه
فقد إحدى كليتيه بســبب املــرض منذ مدة ،وال
يســتطيع ممارسة أي عمل شــاق ،ويسكن حال ًيا
مبنــزل ضيق أُجرتــه مئتي ألف ليــرة لبنانية ،وال
يعتمد إال على اهلل سبحانه وتعالى ،وال تصله إال
املســاعدة املالية التي تقدمها له األونروا التي ال
تكفي شيئًا بسبب دفع إيجار املنزل.

�أخطار داهمة يف ال�شتاء

ويقول حســام الطنجي ( ٤٣عاماً) وهو أب لثالتة
أوالد أكبرهم محمد  ١٢عاما ً املصاب بشلل نصفي
كامل ،وهــو بحاجة لعالج دائــم ومعاينة طبية
بشــكل دوري نتيجة اخللل اخللقي منذ الوالدة ،إن
الذي يجعل معيشــتي صعبة ويفاقمها معاناة
ابني محمد .واملؤسسات الصحية لألونروا ال تقدم
لنا اال القليل من العالج ،واملسكن غير صحي ولكن
الضرورة جعلتنا نرضى بذلك مجبرين .وأوضح أن
األونروا تقدم لنا  370ألف ليرة لبنانية ندفع منها
إيجار املنــزل مئتي الف ليرة لبنانيــة ،والباقي ال
يكفي عشرة أيام ،فنقضي أغلب أيامنا بال طعام،
وحتى اآلن لم أجد أي فرصة عمل ،فمنذ خمســة
شهور استلمنا ،طردا ً غذائيا ً صغيراً ،وحتى اآلن ال
يوجد أي إعانة ،والشح في هذه املساعدة يجعلني
أفكر بشكل جدي للهجرة من لبنان.
وقال أمني ســر إحتاد املؤسســات اإلسالمية في
مخيم عــن احللوة،
الشــيخ أبو اسحاق
املقدح ،أن وجود أعداد
الضرورية إلبنه ،علما ً أنه يحتاج إلى أدوية شهرية كبيرة مــن النازحني
بقيمة  120ألف ليرة لبنانية.
القادمني من ســوريا
وقال :نســكن في منزل أجرته الشــهرية  $250ومخيماتهــا ،وفــي
ندفعها من املساعدة املالية التي تقدمها األونروا ظل تقليص اخلدمات
ونحن نفتش عن عمل حتــى اآلن من دون نتيجة املاليــة والطبيــة
واملعيشة في لبنان صعبه بسبب غالء األسعار.
لألونروا ،وعدم قيام منظمة التحرير الفلسطينية،
وحتدثــت زوجة قاســم محمد مرعي( ،أســرتها ومؤسســاتها اإلجتماعية ،والدولة اللبنانية ،بأي
مكونة من ثمانية أفراد) ،فقالت :سكنّا في منزل بادرة في توفير املســاعدات ،ندعو اجلميع للقيام
ضيق حيــث أن ابني مصطفى وولديــه وزوجته بدورهم اإلنســاني في توفير املساعدات العاجلة
يســكنون في املطبخ ،وندفع شهريا ً  ،$200ايجار املاليــة والغذائية ،ومع دخول فصل الشــتاء هذا
منزل ،وأبنائي ال يجدون ً
عمل وإن وجد عمل هناك العام نستشــعر خطرا ً داهما ً وانفجــارا ً أخالقيا ً
ووجه ندا ًء عاجالً إلى أهل اخلير
من يســتغل أتعابهــم وال يعطيهــم إال نصف وسكانيا ً في اخمليمّ ،
أو ربــع ما اتفــق عليه ،لذلك أدعو األونــروا لزيادة واملؤسســات الدولية ،أن يتداركــوا هذا احلال ،وأن
مســاعداتها املالية ،وأن تقدم لنا بشكل شهري يســعوا بكل طاقاتهم لتجنيب هذه اجملتمعات
طــرودا ً غدائيــة .كما أدعو مؤسســات منظمة ويالت شح املساعدات وتقليصها.
التحرير الفلسطينية ،أن تقدم لنا يد العون وهي وأكد منســق الهيئــة اخليرية إلغاثة الشــعب
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الفلســطيني في مخيمات صيدا ،الشــيخ
عدنان قاسم ،أن وضع النازحني الفلسطينيني
القادمني من سوريا ،سيء جدا ً بسبب تقليص
خدمات األونروا ،والدول املانحة جزءا ً كبيرا ً من
مســاعداتها لهم ،فازداد األمر سوءا ً وبسبب
الغالء وقلة األشغال وازدياد البطالة وعدم قدرة
املؤسسات على تقدمي ما يكفي احتياجاتهم
ومتطلباتهــم األساســية ،فاقــم األوضاع
املعيشية والصحية لهم ،ما اضطر عدد كبير
منهــم للهجرة واخملاطــرة بأرواحهم إلى دول
اإلغتراب.
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إنتخابات الكنيست  17آذار 2015

الفلسطينيون :مقاطعة..
مشاركة ..ال مباالة

فــي الرابع من كانــون األول املاضي أقال رئيــس حكومة العدو
بنيامني نتنياهو الوزيرين :تسيبي ليفني ويائير لبيد ،واضعا ً حدا ً
لإلئتالف احلاكم ،ما فتح األبواب النتخابات مبكرة ...وفي الثامن
من الشهر ذاته حل الكنيست نفسه وح َّدد  17آذار  2015موعدا ً
إلجراء اإلنتخابات «التشريعية».
وبهذين اإلجراءين دخلت األحزاب والقوى السياســية في دائرة
البحث عن التحالفات التي تُســهم في رفع شــأنها وتسمني
متثيلها في «الكنيســت» املقبل ،لتعزيــز حضورها ودورها في
التشــكيل احلكومي اجلديد الــذي يبدو بنيامــن نتنياهو أبرز
املرشحني لترؤسه.
وفي مثل هذه اإلســتحقاقات يبرز صوت الناخب الفلسطيني،
الذي كان ُمج َّيــرا ً في أغلبيته حلزبي (العمــل والليكود) حيث
كان الفلســطينيون يعيشــون حتت كنف احلكم العسكري
ويخضعون لســلة من القوانني العنصرية التي اســتهدفت
ترويضهم وتدجينهم وتفتيت وحدتهم ...وكان أول دخول لهم
حلبة اإلنتخابات بالئحة خاصة حني أنشأت «احلركة التقدمية»
في العام « 1983القائمة التقدمية للســام» ،التي شــاركت
باإلنتخابات وحازت على مقعدين...
ومنذ املشاركة األولى في انتخابات «الكنيست» ،برز في الوسط
العربي الفلســطيني موقفني متعايشــن غيــر متصادمني:
مقاطعــة ومشــاركة ،وهما مســتمران حتى وقتنــا الراهن.
فاملقاطعون ينطلقون من أن «الكنيست» هو مؤسسة الكيان
التي تشــرعن قوانني اإلحتالل الصهيوني لفلسطني ،وتكرِّس
العنصرية والفاشية ،وبالتالي فإن املقاطعة هي تعبير عن رفض
اإلحتالل واألمر الواقع ...أما املشاركون فيسعون لفرض أنفسهم
في امليدان السياسي كممثلني لألقلية العربية ،ويحاولون انتزاع
مكتسبات مادية للفلسطينيني وللهيئات العربية من بلديات
وجمعيات ...الخ
أما في املشهد اإلنتخابي الراهن ،فتحكم الوسط الفلسطيني
ثالث اجتاهات لها تعبيراتها السياسية وكتلها اإلنتخابية:
 -1اجملموعة املؤيدة لإلنتخابات ،وتضم« :القائمة العربية املوحدة»
(برئاســة أحمد الطيبي) ولها  4أعضاء؛ «اجلبهة الدميقراطية»
(برئاسة محمد بركة)  4أعضاء؛ «التجمع الوطني الدميقراطي»
(أسسه عزمي بشــارة)  3أعضاء ...وهذه اجملموعة تنقسم إلى
فريقني :األول يؤيد تشــكيل قائمة عربيــة واحدة في محاولة
لزيادة ثقلهــا ووزنها ...والثاني يحبذ وجــود قائمتني .ودافعهم
للتوحيد هو ارتفاع نسبة احلسم في اإلنتخابات املقبلة من %2
إلى  ،%3.25والتي أقرت بهدف تقليص التمثيل الفلسطيني في
«الكنيست» .هذا وتقدر نسبة التصويت حوالي .%50
 -2اجملمعوعة املعترضة علــى اإلنتخابات والداعية ملقاطعتها،
وتشمل حركة «أبناء البلد» ،و»احلركة اإلسالمية في الشمال»،
وحركة «كفاح» ونسبتها حوالي .%17
 -3األصوات الالمبالية باإلنتخابــات والتي تزيد على  .%28وثمة
أصوات تذهب ملرشحني على لوائح «إسرائيلية»!..

العدد  - 103كانـون ثاني  2015م

الكونغرس األميركي ...وقانون تطمين «إسرائيل»
ال يختلف إثنان على أن العالقة اإلســتراتيجية التي تربط بني
الواليــات املتحدة األميركية والكيان «اإلســرائيلي» كانت وال
تزال مميزة ،ومحكومة بســلة من املصالح املشتركة القائمة
على مفاهيم وأحكام إستعمارية وعنصرية وفاشية مغطاة
بنكهة «دينية» ،وإرث مشترك من مجازر اإلبادة البشرية التي
استهدفت أصحاب األرض األصليني في كال التجربتني :الهنود
احلمر والفلسطينيني.
وبعيــدا ً عن كل أشــكال التوتر واإلضطــراب التي قد حتكم
العالقة بني أرفع املســؤولني في طرفي املعادلة ،فإن مصلحة
الكيان «اإلسرائيلي» تبقى خارج كل اإلعتبارات .وهو ما أكدته
جتربة الرئيس األميركي بــاراك أوباما مع رئيس حكومة العدو
بنيامني نتنياهو ،التي شــابها الكثير مــن التوتر .إال أنها لم
تؤثر على حجم الدعم املادي واملعنوي للكيان الصهيوني ،في
الظروف كافة.
ورغم هــذه العالقة املميزة التي حتكم الشــراكة األميركية
الـ»إسرائيلية» املتواصلة مع احلزبني :الدميقراطي واجلمهوري،
فإن «الكونغريــس» األميركي أقرَّ في الرابــع من كانون األول
املاضي «قانون الشراكة اإلستراتيجية األميركية اإلسرائيلية»،
الذي كان قد صادق عليه في أيلول الفائت.
وهذا القانــون يوفر امتيازات كبيرة لـ»إســرائيل» ،أهمها أنه
يح ّول اإللتزام األميركي السياســي إلى التزام قانوني ،ملزم،
وضامن للتف ّوق العسكري «اإلسرائيلي» ،كما وينص على زيادة
كمية األســلحة األميركية اخملزنة لدى «إســرائيل» ،وجعلها
بحجم توازي قيمته حوالي مليــاري دوالر بدال ً من  200مليون
كما كانت .وبذلك ،تصبح لديها ترســانتني :واحدة من خالل
الدعم العسكري السنوي ،والثانية بتسليمها مفتاح جزء من

الترسانة اإلحتياطية األميركية.
صحيح أن العالقات األميركية «اإلسرائيلية» قوية وعميقة ،مبا
فيه الكفاية ،ومع الرؤســاء كافة من دميقراطيني وجمهوريني،
لكن وضعها في إطار قانوني ملــزم يبقى ضمانة حتميها من
اإلهتزازات.
يبقى أن نشــير إلى أن إصدار قانون «الشراكة اإلستراتيجية»
الذي وصفته بعض وســائل إعالم العــدو بأنه «قانون تطمني
إسرائيل» يؤشر بشكل واضح إلى حجم اخملاطر التي يواجهها
الكيــان ،جراء عجزه عن مواجهة تزايد قــوة احلركات املقاومة
الفلســطينية واللبنانية ،التي باتت تهــدد عمق الكيان ،من
جهة ،وفشله في وضع حد لعمليات املقاومة الفردية التي تزداد
تصاعداً ،واملرشحة للتوســع في كافة أرجاء الضفة مبا فيها
القــدس ،من جهة أخرى ،بخاصة ،وأنها تتزامن مع دعوة حركة
اجلهاد اإلسالمي في فلسطني وبقية الفصائل املقاومة بنقل
التجربة الغزية إلى الضفة الغربية احملتلة.

«الكنيست» الصهيوني منبت الفاشية والعنصرية
أســدل إقرار مشــروع «يهودية الدولة» الذي وافقت عليه
احلكومة «اإلسرائيلية» ،الستار بشكل نهائي على مسرحية
«الدميقراطيــة» التي غلفت بها احلركة الصهيونية كيانها
الفاشــي ،الذي «شرعن» سياساته العنصرية املوجهة ضد
الفلسطينيني ،بقوانني صادرة عن «الكنيست» استهدفت
تضييق اخلناق عليهم وتشــريدهم في ديارهم وتشــتيت
قواهم بهدف إضعافهم وتيئيسهم ودفعهم للهجرة بعيدا ً
عن وطنهم.
وقد تزايدت القوانني العنصرية املوجهة ضد الفلسطينيني
بحيث ال مير أسبوع إال ويُسن قانون جديد في «الكنيست».
فكل قانون يتضمن الكراهية للعرب ،وللفلسطينيني تتم
املصادقة عليه حتى وإن شــمل بندا ً بأن (الدائرة شــكلها
مربع) .لكونه يصب في خدمة حشد أصوات األغلبية وحصد
مواقع أكثر في «الكنيست» ،واحلكومة.
وآخــر إبداعات «الكنيســت» هي متريــر قانونني عنصريني
جديدين يستهدفان تكريس سياسة التمييز العنصري ضد
املواطنني العرب في الكيان «اإلسرائيلي» (فلسطينيي .)48
يقضي القانون األول مبنع التمويل للمؤسســات التي حتيي
ذكرى النكبة الفلســطينية في يوم احتفال «إســرائيل»
بذكرى اغتصاب فلســطني ،والثاني يقضي بتشكيل جلان
قبول في القرى اليهودية الصغيرة يتاح لها أال تقبل بسكنى
«مواطنــن» إذا لــم تتوافر فيهم صفات مالئمة لســكان
القرية.
إن هذين القانونني عنصريان ،ويســتهدفان الفلسطينيني.
فقانون النكبــة يتيح للحكومة التدخل في حرية التفكير
والشــعور للمواطنني العــرب ،ويعاقبهم على أي نشــاط
يتعلق بهذا الشعور .والقانون الثاني يستهدف العرب (أيضاً)
ليمنعهم من السكنى في القرى اليهودية الصغيرة...
كما تنتهك تلــك القوانني حرمات العبــادة واحلرية ،منها
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حرمان الفلسطينيني والعرب في الداخل احملتل من الوصول
إلى املسجد األقصى في «صلوات اجلُ َمع» إال بشروط خاصة،
إضافة إلى منع فلســطينيي غزة من الصالة فيه ،واشتراط
دخول من هم فوق اخلمسني عاما ً من الفلسطينيني إليه.
إن العنصرية والفاشــية والعدوان سمات أساسية للكيان
اإلستعماري اإلجالئي جعلت من «الكنيست» مرآة للشارع،
والشارع مرآة «للكنيست» ،وهناك تنافس إلثبات من هو أكثر
تطرفا ً من اآلخر في وجه الفلسطينيني ،الذين سعت القوانني
لتفتيتهم وحتويلهم إلى طوائــف ومذاهب وحمائل وما إلى
ذلك من تســميات بغية خلق الفلسطيني»اجلديد» صاحب
الفكر املش ّوه البعيد عن اإلنتماء لشعبه الفلسطيني وأمته
العربية وعامله اإلسالمي ،أو تهجيره...
إ ّن إعصار العنصر ّية والفاشــية املقونن واملشــرعن مبشروع
«الدولة اليهودية» بات يســفر عن وجهه أكثر فأكثر ،وهو ما
سيفرض اإلعداد ملواجهة جديدة قادمة تعيد التركيز مجددا ً
على أصل الصراع املتمثل حول كل أرض فلسطني.

فكر

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

أزمة املشروع الوطني الفلسطيني :تشخيص األزمة
احلديــث عــن أزمــة املشــروع الوطنــي
الفلســطيني ليس باألمر اجلديد ،وال سيما
بعد الصدامات الفلسطينية الداخلية التي
اتخذت أشكاال ً متعددة في مراحل مختلفة.
تتعدد القراءات التي حتاول اإلجابة عن أسباب
األزمة وتشــخيص املشــكالت األساسية:
ففي حــن يرجعهــا البعض الــى تضارب
اخليارات وعدم االتفــاق على حتديد األولويات،
هل هي إقامــة الدولة أم حتريــر األرض ،يرى
آخرون أن الســبب الرئيســي هو تراجع دور
منظمة التحريــر وتفرد فصيــل واحد في
قراراتهــا ،إضافة الــى تضــاؤل دورها أمام
السلطة التي نشأت في رام اهلل ،واخلاضعة
مباشرة لســلطة االحتالل .ويرى فريق ثالث
أن أزمة املشــروع الوطني الفلسطيني هي
في األســاس انعكاس للصراعات اإلقليمية
والدولية ،إذ ال ميلك الفلســطينيون سوى أن
يكونوا متأثرين ال مؤثرين.
ثمة إرهاصات في الساحة الفلسطينية على
أن أطرافا ً رئيســية باتت تبحث عن قواسم
مشتركة ،بغية تدوير الزوايا وتخفيف درجة
التصادم بني مشروعي املفاوضات واملقاومة،
عبر اتفاقات املصاحلــة املتعددة بني حركتي
فتح وحمــاس .فاحلديــث عــن «املقاومة
الشــعبية» ،أو قبول دولة على حدود  67دون
االعتراف بالكيان اإلســرائيلي ،هو في نهاية
املطاف محاولة لتخفيف حدة التصادم بني
املشــروعني .لكن مثل هذه «التخريجات» ال

اجلهاد  -خا�ص

ميكنها ،بأي حال ،حل إشــكالية أزمة املشــروع
الوطني الفلســطيني ،ألنها ببســاطة حتاول
حل اإلشــكاالت السياســية إلحدى احلركتني،
أو كلتيهما ،دون أن حتل اإلشــكالية الرئيســية
املتعلقــة بتحريــر األرض وحقــوق الشــعب
الفلسطيني.
وفي مقابلة مع مجلة «الدراسات الفلسطينية»،
قال األمني العــام حلركة اجلهاد اإلســامي في
فلسطني ،الدكتور رمضان شــلح ،إن «املشروع
الوطني في احلالة الفلســطينية ،أكبر وأعقد
من ذلــك بكثير ،ألنه يجيب عن ســؤال املصير،
بالنسبة إلى األرض واإلنسان ،ليس مبعزل عن كل
عما يجري
ما جرى في التاريخ ،تاريخ الصراع ،وال ّ
في الواقع ،أو ما يحمله املستقبل».
املشروع الوطني الفلســطيني ليس مشروعا ً
تنظيميــا ً وال فصائلياً؛ وعليه فــإن البحث في
األزمــة ينبغي أن يتنــاول أجوبة عن األســئلة
ً
أساســا :بفلسطني الوطن،
احلقيقية املتعلقة
والفلسطيني كإنسان.
إن مقاربة أزمة املشــروع الوطني الفلسطيني
ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار ضرورة احلفاظ على
وحدة األرض ووحدة الشعب .فال ميكن اخلروج من
األزمة بناء على أطروحات تكرس انقسام األرض
الفلسطينية ،أو تفتيت الشعب الفلسطيني،
ليــس ألن هذا تكريــس لنهج اتفاقية أوســلو
فحسب ،بل ألنه يضرب األساس الذي يقوم عليه
أي مشــروع وطني ،وهو وحدة الوطن والشعب،
واالرتباط بينهما .وللحديث تتمة.
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عوامل الثورة يف مقاربة التحركات العربية
ميكن باســترجاع املزاج الشعبي في عام ،2011
وحتديــدا حينما كانت املياديــن العربية مليئة
مباليني الناسّ ،
تواجه قلة قليلة
تذكر كيف كانت َ
بالــرد الصادم ،إذا حتدثت عــن اخلوف من إخفاق
تلك التحــركات اجلماهيرية ،عبــر القول إن ما
يجري أعظم ثورة تشهدها البالد العربية طوال
سنوات القمع الطويلة.
اليوم ،ال داعي لســؤال أحد عن فارق شــعوره
الشــخصي اجتاه ما كان والنتائج .ثالثة أعوام
فحســب ،كانت كفيلة بقلب الصورة أكثر من
مرة .وإن خرجت بعض االستثناءات والالءات ،فإن
الغالبية تقر بأن احللم فــي التغيير انقلب إلى
كابوس.
ليس بالضرورة مقاربة احلراك العربي اجلاري ،بأي
ثورة أخرى ،ألننا نستطيع احلديث في هذا اإلطار
ضمن وجهتني ،األولــى مقارنة ما جرى باملعنى
النظــري للثــورة ،والثانية ،وهــي األهم ،موقع
القضية الفلسطينية املركزية من هذا احلراك.
في الناحية األولى ،كثر احلديث أخيرا عن ماهية
الثورة ،ألن احلراك العربي ،وإن شــابه في بعض
جوانبه الشــكل الثوري ،فإنه منذ البداية ،كان
يفتقد العوامل األساســية للمــد الثوري ،وإن
كانــت الظــروف املوضوعية للثــورة (احلرمان،
واالستبداد ،واالعتقاالت )...موجودة وحاضرة.
قلــة قليلة كانت حتذر ،في بدايــة  ،2011من أن
اجتاه التحرك ذاهب نحــو الهاوية .وما إن ذهبت
الســكرة وأتت الفكرة ،حتى تســاءل الكتاب

واملثقفــون عــن عوامل التنظيــر الفكري
والفلســفي واحلركة األدبية وعملية إنتاج
القــادة ،وكل ما ميكن أن يســبق االحتجاج
الشعبي ،كي ميكن فهمه على أنه ثورة .ثم
بدأت املقارنات بالتجارب األخرى في التاريخ،
مع أن جزءا من هذه املقارنات لم يستشهد
فيه إال باإلعدامات واحملاكم الثورية ،كشرط
واحد لنجاح الثورة!
باالنتقال إلى التجربة الفلســطينية ،التي
يصطلح عليها الثورة ،واالنتفاضة ،والصراع،
وأخيرا مفهوم احلروب ،هنا يوجد امتداد أكثر
من  60ســنة من احلراك الشعبي ،واملسلح،
والسلمي ،مقابل عوامل قمع كبيرة تقودها
آلة احتاللية قوية.
رغم هذا ،لم يستطع العرب االستفادة من
احلالة الفلســطينية ،فبدال من كون احلراك
العربي مطالبا بالتغيير واإلصالح ،حتول إلى
صراع وجود يريد كل طــرف فيه إفناء اآلخر.
كذلك ،لم يكن العدو املركزي في هذا احلراك
هو االحتالل اإلســرائيلي .وإن كانت عوامل
املواجهة معه ،عربيــا ،غير حاضرة ،فإن كل
شعب صنع عدوا من هويته نفسها .هكذا
أدخلت الشــعوب العربية نفسها في دائرة
مغلقة بعيدة عن فلسطني ،وكل يوم صارت
تبتكر عناوين جديدة لصراعها ،كلها تبتعد
أكثر عن القدس ،فــا هي حققت مبتغاها
األساسي ،وال هي اقتربت من فلسطني.

( )6500أسري يتحدّون االحتالل رغم أوضاعهم الصعبة

أثبت أســرى حركة «اجلهاد اإلســامي» ،مرة أخرى ،قدرتهم
على الصبر والثبات ،وإجبار العدو الصهيوني على االستجابة
ملطالبهم احملقة .فبعد  28يوماً ،على إضراب األســير اجملاهد
نهار أحمد عبد اهلل السعدي ( 33عاماً) ،عن الطعام ،وعشرة
أيام على إضراب أسرى «اجلهاد اإلسالمي» تضامنا ً معه ،علق
األسرى إضرابهم املفتوح عن الطعام ،بعد التوصل التفاق مع
إدارة مصلحة السجون الصهيونية.
وباركت مؤسســة «مهجة القدس للشــهداء واألســرى»؛
هذا االنتصــار؛ معتبرة أن صمود األســرى بأمعائهم اخلاوية
واستمرارهم في اإلضراب املفتوح عن الطعام؛ هو الذي فرض
على إدارة مصلحة السجون الرضوخ واالستجابة ملطالبهم
اإلنسانية املشروعة.
وتزايدت االعتقاالت العشــوائية واجلماعية ،بشكل الفت في
ســجل منذ  12حزيران
النصف الثاني من العام  ،2014حيث ُ
املاضي وحتــى  24كانون أول أكثر مــن ( )4000حالة اعتقال،
ليصل العدد اإلجمالي لألسرى واملعتقلني نحو ( )6500أسير أحمد سعدات ،وعضو اللجنة املركزية حلركة فتح مروان البرغوثي،
ً
ومعتقل فلسطيني ،موزعني على نحو ( )18سجنًا
ومعتقل باإلضافة إلى وزيرين سابقني ،هما عيسى اجلعبري ووصفي كبها،
ومركز توقيف.
باإلضافة إلى وجود ( )31أســيرًا مضــى على اعتقالهم أكثر من
عبد
واحملررين،
األسرى
شؤون
هيئة
في
اإلحصاء
دائرة
وقال مدير
عشرين عاما ،وأن ثالثني منهم معتقلون منذ ما قبل أوسلو وقيام
الناصر فروانة ،إن من بني إجمالي املعتقلني يوجد ( )200طفل السلطة الفلســطينية في الرابع من مايو/آيار  1994وأن من بني
تقل أعمارهم عن  18ســنة ،و( )21فتاة وامــرأة ،وقرابة ( )500هؤالء ( )16أســيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن ،فيما
معتقل إداري ،دون تهمة أو محاكمة ،ومواطن من غزة اعتقل أقدمهم معتقل منذ ( )32سنة.
ً
معتقل يقضون أحكا ًما بالسجن املؤبد (مدى احلياة)
خالل احلرب األخيرة محتجز كمقاتل غير شــرعي ،و( )23نائ ًبا ويوجد ()478
منتخ ًبا في اجمللس التشريعي للســلطة أبرزهم النائب في ملرة أو ملرات عدة ،ويعتبر األسير عبد اهلل البرغوثي األعلى حكما ً
اجمللس التشريعي عزيز دويك ،واألمني العام للجبهة الشعبية حيث يقضي حكما بالســجن املؤبد ( )67مــرة ،إضافة إلى 250
A L J I H A D

سنة .
وارتفــع العدد اإلجمالي لألســرى املرضى ألكثــر من ()1500
معتقل ،يعانون من أمراض مختلفة ،بينهم عشــرات بحالة
حرجة وخطيرة ،وأن البعض منهم قد فقد القدرة على احلركة
وقضاء حاجته مبفرده .جراء خطورة املرض وشدة األلم.
ومورس بحق جميع من اعتقلوا وبنســبة ( )%100شــكل أو
أكثر ،من أشكال وصنوف التعذيب اجلسدي والنفسي واإليذاء
املعنوي واملعاملة الالإنســانية واملهينــة ُ
وامل ِ ّطة بالكرامة،
واحتجزوا جمي ًعا في أماكن ال تليق باحلياة اآلدمية .مبا يتناقض
وبشكل سافر مع أبسط احلقوق اإلنسانية.
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الرفاعي يدعو عباس إىل وقف التنسيق األمني

لقاء بين الريجاني واألمين العام
لـ«الجهاد اإلسالمي» في بيروت

دعا ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان ،احلاج أبو
عماد الرفاعي ،السلطة الفلسطينية ورئيسها
محمود عبــاس ،إلى حتمل مســؤولية الرد على
اغتيال الشــهيد زياد أبو عــن ،معتبرا ً أن املوقف
الرسمي الفلسطيني سيكون له التأثير الكبير
في املستوى الشعبي.
وقال الرفاعي ،إن «االنتقام للشهيد أبو عني يكون
بوقف التنســيق األمني مع االحتالل» ،متمنيا ً أن
يكون وقف التنســيق األمني جادا ً هذه املرة وإلى
األبــد« ،ال أن يكون ذرا ً للرماد في العيون» .كما دعا
عباس إلى التحلل مــن كل الضغوط األمريكية
و»اإلسرائيلية» والعربية.
واعتبر ممثــل «اجلهاد» أنه قد حــان الوقت إلعادة
االعتبــار للقضية الفلســطينية ،داعيا ً العالم
العربــي إلى جتاوز انشــغاله بأزماتــه الداخلية
«وااللتفاف حول فلســطني واملسجد األقصى»،
منبها ً في الوقت نفسه إلى أن استمرار الصمت
العربي سيؤدي إلى خســارة كبيرة على مستوى
قضية فلسطني« ،وسيدفع الشعب الفلسطيني

التقى األمــن العام حلركــة اجلهاد
اإلســامي ،الدكتور رمضان عبداهلل
شــلح ،رئيــس مجلــس الشــوری
اإلســامي في اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانيــة ،الدکتور علــي الريجاني،
وذلك في مقر الســفارة اإليرانية في
العاصمة بيروت.
وبحــث شــلح مــع الريجانــي في
عدد مــن القضايا علی الســاحتني
الفلســطينية واإلقليميــة ،وفــي
مقدمهــا «القضية املرکزية لألمة»،
إضافة إلی االعتــداءات الصهيونية
املتواصلة علی الشعب الفلسطيني.
وکان الريجاني قــد وصل إلی بيروت،
في زيارة رســمية ،يرافقه وفد برملاني
رفيع من مجلس الشوری اإلسالمي.

موسى :املخيمات لن تكون مالذاً للفارين
أكــد القيادي فــي حركة اجلهاد اإلســامي
في لبنان ،أبو ســامر موســى ،أن الشــعب
الفلسطيني لن يكون إال عامل استقرار وأمن
للبنان» ،مشــددا ً أن «اخمليمات لن تكون مالذا ً
للفارين من وجه العدالة».
كالم موسى جاء خالل سلسلة من األنشطة
والفعاليات في مخيمات صور ،للتأكيد على
حتصني أمن اخمليمات وحمايتها ،وال سيما في
ظل الهجمة اإلعالمية التي تستهدفها ،وفي
ظل بعــض األحداث األمنية التي يشــهدها
مخيم الرشيدية بني الفينة واألخرى.

أنشطة متعدّدة لكشافة بيت املقدس

تعددت أنشطة جمعية كشافة بيت املقدس،
ّ
في شهر كانون األول ،ضمن عدد من املناسبات
اإلجتماعيــة والثقافية ،فكانــت على النحو
التالي:
شــاركت اجلمعية ممثلــة بعضــوي الهيئة
اإلدارية القائد حمــزة الرفاعي والقائد ربيع أبو
عمر وأعضاء مجلس شــرف فــوج حمزة بن
عبــد املطلب  -عني احللوة فــي جنازة املرحوم
«مرعي حليحل» والد القائد الكشــفي أبو
مسلم .وضمن فعاليات حملة «كشافة ألجل
األقصى» قامت أفواج عمــر بن اخلطاب  -نهر
البارد ،وأبو عبيدة بن اجلراح – شــاتيال ،وجعفر
الطيــار  -بعلبــك ،بتعليق جلديــات وتوزيع
ســتيكرز حتت عنوان « أيهدم األقصى ونحن
أحيــاء» ،على مداخل أساســية في اخمليمات،
وشــارك فوج عثمان بن عفان  -مخيم البداوي
في املســيرة التي أقامتها اجلبهة الشــعبية
لتحرير فلسطني في ذكرى انطالقتها ،كما قام
بجولة على مدارس «األونروا» في اخمليم حيث مت
توزيع رزنامة  2015على اإلدارات.
ووزع فوج أبو عبيدة بن اجلراح  -شاتيال روزنامة
 ،2015التــي أصدرتهــا اجلمعيــة ،على احملال
التجارية وعلى أهالي أعضاء الفوج ،كذلك وزع

ثمن هذا الصمت».
كذلــك أكد أن حســم املعركة مــع الكيان
الصهيونــي يحتــاج إلــى وحــدة املوقــف
الفلسطيني واالبتعاد عن االنقسامات ،داعيا ً
عباس إلى «عقد اجتماع عاجل لإلطار القيادي
املوحد ألمناء الفصائل والقوى الفلسطينية،
من أجل التصــدي لالعتــداءات الصهيونية
املستمرة ،ولبلورة موقف فلسطيني موحد».

العينا :أمن املخيمات جزء ال يتجزأ من األمن اللبناني
أكد مســؤول العالقات السياســية في حركة
اجلهاد اإلسالمي في لبنان ،شكيب العينا ،إصرار
اخمليمات على أن تبقى «عامل اســتقرار ومنيعة
على التورط في اإلشكاالت السياسية واألمنية
الداخلية اللبنانية ،ألنها «محطة مؤقتة باجتاه
الطريق إلى فلســطني ،وأمنها جزء ال يتجزأ من
األمن اللبناني».
ودعــا العينــا ،فــي كلمــة باســم «اللجنة
الفلسطينية العليا لإلشراف على أمن اخمليمات»
خالل جولتها على األحزاب والقوى اللبنانية في
صيدا ،إلــى «املزيد من التنســيق مع مختلف
األجهزة األمنيــة ،وخصوصا ً اجليــش اللبناني،
لتأمني الهدوء ومنع اخلــروق» ،معتبرا ً أن اللجنة
األمنية والقوى الفلسطينية التي تقف خلفها
ُفعل نشاطاتها من أجل «حتصني
تقوم بواجبها وت ّ
اخمليمات واســتيعاب ارتــدادات األحداث األمنية
ومنع تطورها».
لكن العينا استغرب «الزج بالوضع الفلسطيني
فــي أتــون الصراعات التــي جتري فــي لبنان»،

قائال« :اخمليم دائما ســيبقى إلى جانب أمن
واستقرار لبنان رغم كل احملاوالت لزج الواقع
الفلســطيني فــي الصراعــات ...اخمليمات
الفلســطينية ترفــض أن تكــون جزءا من
هــذا التجاذب ،وهي ســتبقى قال ًعا وطنية
حتافظ على قضية الالجئني وحق الشــعب
الفلسطيني في العودة».

موعد :نرفض املساس بالتقديمات االستثنائية لـ«البارد»

فوج حمزة بن عبد املطلب – صيدا الرزمانة على
احملال ومنازل األهالي واملؤسســات واجلمعيات
العاملة داخل اخمليــم .وضمن برنامج التوعية
عقد فوج حمزة بــن عبد املطلب  -عني احللوة
محاضــرة تربوية حتت عنــوان «مراهقون قادة
املستقبل» أشرفت على إعطائها االخصائية
التربوية األخت شــريفة أبو شليح ومبساعدة
األخصائية التربوية األخت رهف كنعان.

يقترب انتهاء مفعول االتفــاق بني الفصائل
الفلســطينية في الشــمال ،ووكالة غوث
وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني «األونروا»،
الذي ينــص على تعهد األخيــرة بتقدمي بدل
إيجار ،وتغطية صحية بنسبة  ،%75باإلضافة
إلى برنامج العسر الشديد.
وحتــدث لـ»اجلهــاد» أمــن ســر الفصائل
الفلســطينية فــي الشــمال والقيادي في
حركة «اجلهاد اإلسالمي» ،بسام موعد ،ملعرفة
خطوات الفصائــل اجتاه واقــع اخمليمات في
الشــمال ،وحتديدا ً البارد ،وسياسة «األونروا»
املقبلة.
موعــد أكد أنه بعد قــرار «األونروا» في لبنان،
وقف برنامــج الطوارئ ،ألهالــي مخيم نهر
البارد فــي  ،2013/9/1أدى ذلــك إلى حتركات
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شــعبية واســعة متخض عنها بعــض إجراءات
اإلغاثة الطارئة« ،مثل بدل اإليجار ،ودمج العائالت
املستحقة في برنامج العسر الشديد ،ورفع قيمة
التغطية الصحية من  %50إلى %75بعد أن كانت
 %100في السابق».
وأشار إلى أن التحركات جرى ترسيمها عبر توقيع
اتفاق بني الفصائل و»األونــروا» التي مثلها نائب
مديرهــا العام فــي لبنان ،علــى ينتهي مفعول
االتفاق نهاية عام .2014
وتابــع موعد« :لتدارك األســوأ ،التقــى وفد من
الفصائل ،املدير العام من أجل االستمرار في تقدمي
اخلدمات االستثنائية ألهالي نهر البارد ،إذ وافقت
األونروا على اســتكمال تقدمي بدل ايجار للعائالت
التي ال تزال بال مسكن ،وكذلك العائالت املستفيدة
من اإلغاثة في برنامج العسر الشديد».

الثقافة

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

''عائدون'' و''الغالبون'' �أبرز �أعمايل

اجلهاد  -خا�ص

عسقول لـ«الجهاد» :مشوار الفنان
الفلسطيني مليء باألشواك والمعوقات

«لو أتيحت الفرصة للفنان الفلسطيني للقيام بدوره،
ألعطى الكثير للقضية» ،بهذه الكلمات لخّص نقيب
الممثلين الفلسطينيين في لبنان عبد الرؤوف
عسقول لنشرة «الجهاد» ،الطموح الذي يصبو
إليه ،فمشوار الفنان الفلسطيني مليء باألشواك
والمعوقات ونقص اإلمكانات ،ورغم ذلك فهو يحفر
طريقه بأظافره.
بدأ عســقول نشــاطه الفني داخل معتقل أنصــار ،بتمثيل
مســرحية «الفراشة املسلحة» ،التي جتســد واقع اإلنتفاضة
في فلسطني ،ك ّرت بعدها السبحة للمشاركة في العديد من
األعمال املسرحية ،اشترك بعدها في فيلم «عائدون» مع الفنان
محمود سعيد ،لكنه يؤكد أن أهم عمل مسرحي شارك فيه هو:
«املرثية الفلسطينية» ،التي تناولت واقع الشعب الفلسطيني،
إضافة إلى مسرحية «املروض» التي تدور حول املساعي الغربية
في ترويض الشعوب واجملتمعات خلدمة مشاريعها ،وقال« :إن آخر
أعماله هو املشاركة في مسلســل «الغالبون» الذي لعب فيه
دور الضابط الصهيوني ،وسبق له أن ّ
شكل فرقة مسرحية في
ثانوية صور العام  ،1982وفي العــام  1988كان عضوا ً في فرقة
جنني املسرحية.

الفن يف خدمة الق�ضية
حتدث عسقول (مواليد  )1964من مخيم الرشيدية ،عن املرحلة
األولى التي تخمرت فيه فكرة عشق الفن ،فأشار إلى أنها ولدت
في سن مبكرة من حياته ،وقد لعب أستاذ في املدرسة بتشجيع
هذه امليول وتغذيتها ،وقد حاول ترجمة كل املشاهد التي متر أمام
ناظريه أو في مخيلته ،عبر أعمال مسرحية عفوية ،ومازال يتذكر
قصة «أم احلمام» التي كان يجســدها مع أشقائه وأوالد حارته،
وهــي كانت تتحدث عن حمامة تنصــح فراخها بعدم اإلبتعاد
عنها حتى ال يأكلهم الثعلب.
ويوضح عســقول أن الفن يتدفق في النفــس كجدول املاء ،إنه
يشق طريقه بكل يسر ،ليروي عطشا ً إبداعيا ً يعيش في القلب
والذاكــرة ،فالفن لغة عاملية ،وهو أحد أهــم األبواب التي يجب
طرقها خلدمة كل قضايا وهموم الشعب الفلسطيني.

عوائق تعرت�ض امل�سرية
وأســف للعوائق الكثيرة التي تعترض الفنان الفلســطيني،
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منبر القراء
خ�ص�صنا هذه الزاوية لك عزيزي القارئ ،كي تقول ما
تريد� ،شريطة �أن يكون يف �إطار املو�ضوعية� ،إميان ًا منا
يعبون من
ب�ضرورة �أن يكون للجميع منربهم احلرّ ،
خالله ،نرث ًا �أو �شعراً ،عن همومهم وق�ضاياهم ،ونحن لن
ال بحدود ت�صويب الكلمات ،على �أن يبقى الر�أي
نتدخل �إ ّ
يحمل توقيع �صاحبه ،وال �ش�أن لـ»ن�شرة اجلهاد» به.
َ
سواها
س ْ
الش ْم ُ
أج َم ُل في بِالدي من ِ
َ
أج ْ
والظــا ُم حتى الظالم هناك ْ
مل فهو يحتض ُن ِ
ســوار َ
القدس
ْ
فأحس على الوسادة ليلك الصيفي
وَا َحسرتاه ،متى أنام
ُ
َطال فيه ُع ْ
طرك يا قدس
بني قرى اللجوء خُ طا َي وبني املدن غنيت تربتك احلبيبة
وحملتها ،فأنا ابن عكبرة يجر في املنفى قضية
فيا أشجار الزيتون ،وياقطرات الدم ،ويا رياح كانون ،ويا إبرة
تُخيط لي الشارع املســكون ،متى أعود إلى القدس متى
أعود إلى القدس متى أعود إلى وطني املغبون…
عمر حسن  -مخيم نهر البارد

بخاصة في لبنان ،وقال« :لدينا كفاءات وكوادر مهمة ،لكن ال تتوافر
لديها فرص العمل ،فالفلسطيني مشغول بواقعه الصعب ،وأزماته
املعيشية واإلنســانية واإلجتماعية ،إضافة إلى الدور اجلهادي الذي
تكرس له كل القدرات والطاقات».
ودعا عسقول إلى ضرورة تفعيل اجملال الفني ،وإزالة كل املعوقات من
أمامه ،كي يساهم بدوره الفاعل واملؤثر في مسار اإلبداع من جهة،
وتقدمي أعمال توازي حتديات القضية ،بخاصة أننا نعيش عصرا ً يلعب
فيه الفن مهمات جليلة في شتى اجملاالت.
ولفت أن الفنانني الفلســطينيني أمثال :محمود سعيد ،وعدد من
الذين شــاركوا في مسلسالت سورية ،أعطوا زخما ً ألنشطة فنية
كان لها األثر اإليجابي في نفوس املشاهدين.
ً
وقال لقد تأثرت بالفنان العاملي أنطوني كوين الذي لعب أدوارا مهمة
كفيلم «الرسالة».
ومتنى عسقول على كل القيادات الفلسطينية ،إيالء الفن اهتماما ً
أكبر ،حتى يتمكن من لعب دوره املطلوب في شــرح معاناة اإلنسان
الفلسطيني ،وفضح زيف كل اإلدعاءات الصهيونية الباطلة.

قوم أضرب حتية
وحيي أبطال اجلهادية
سرايا تصنع حرية
قوم واضرب حتية
وحيي بها املقدسية
من يدهس أو يطعن بالشبرية
قوم أضرب حتية
سرايا القدس األبية
أبطال ال تهاب املنية
قوم أضرب حتية
شقاقي علمنا األبجدية
وصنع منا فدائية
قوم أضرب حتية
لقياده حكيمة أبية
دكتور عبداهلل والبقية
قوم أضرب حتية
ملن صان القضية
للمناصرين والشعوب الوفية
قوم أضرب حتية
قوم أضرب حتية
أحمد أبو عمر  -مخيم الرشيدية

اعترافات رمزية في أوروبا وتحريك قضائي ...وليس «انتصارات»
شهد عام  2014حركة اعترافات رمزية كبيرة داخل
برملانات أوروبية بـ»دولة فلسطني» ،وبدأت احلملة
السويد ،وإن كانت حكومة هذه البلد قد اعترفت
بفلســطني دولة ،بصورة رســمية ،قبل البرملان،
وحتدي ًدا في  30تشرين األول /أكتوبر املاضي ،لتكون
أول دولة أوروبية تفعل ذلك.
بعد هذا االعتراف السويدي ،احلكومي والبرملاني،
باشــرت عدة برملانات اعترافات رمزية غير ملزمة
حلكوماتها ،ومنها مجلس العموم البريطاني ،ثم
مجلس النواب اإلسباني ،وبعده اجلمعية الوطنية
الفرنســية ،ثم جمعية إيرلنــدا ،تبعه مجلس
الشيوخ الفرنسي ،وليس أخيرًا مجلس اجلمهورية
البرتغالي .وابتدأ ذلك منذ الثالث عشر من تشرين
األول /أكتوبر املاضي حتى الثاني عشر من الشهر

املاضي (كانون األول /ديسمبر).
بعد كل هــذه االعترافــات التي كانت جتــد صداها
اإلعالمي لدى أروقة الســلطة الفلسطينية في رام
اهلل ،بل كانت ترى فيهــا «االنتصارات املتتالية» ،جاء
البرملان األوروبي (منظومة اإلحتاد األوروبي) ليصوت على
وثيقة تدعم «عملية الســام وتعتبر االعتراف بدولة
فلســطني من اختصاص الدول» .وفي اخلبر ،أن النواب
األوروبيون يدعمون «مبدئ ًيا» االعتراف بدولة فلسطني
على «أساس حل الدولتني مع ضرورة أن يكون االعتراف
متوازيًا مع املفاوضات» ،وذلك بغالبية  498صوت ًا مؤي ًدا
مقابل معارضة .88
ّ
من هنا بدأت ألســنة احملللني تنطلق في توصيف ما
يجري وأسبابه ،إذ رأت أن ذلك «صحوة ضمير أوروبية»
تقــدم عليها القارة العجوز بعدما تلمســت «تعنتًا

إســرائيل ًيا من أجل احلــل» .لكن التدقيــق في هذا
التحليل يؤكد أنه نابع من ســطحية في الفهم ،أو
القبــول بفتات ما تقدمه هذه الــدول ،التي ما فتئت
عما ترتكبه «إســرائيل» علــى مدار  65عا ًما
صامتة ّ
مــن االحتالل ،بل كانت هي جزءا أساســ ًيا من توفير
كل الظــروف واألموال إلقامة الكيــان ،بل حتى بعد
طرد املنتخب اإلسرائيلي من البطولة اآلسيوية لكرة
القدم في الســبعينيات .لم تتوان الدول األوروبية عن
إدخاله إلى الدوري األوروبي ،عل ًما بأن فلسطني في أزل
التاريخ جزء أساسي من قارة آسيا.
وقد ال يخفى أن لوجود اجلاليات العربية وحشدها في
بعض البرملانات األوروبية تأثير في إيجاد هذه القرارات،
لكن التأكيد مجــددًا على عملية التســوية وكون
املفاوضات السبيل الوحيد للوصول إلى هذه «الدولة»،
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يعني أن هذه االعترافات الرمزية ال تقدم وال تؤخر.
في اإلطار نفســه ،جرى حتريك قضائــي مواز ،إذ
اعتبرت محكمة العدل األوروبية أن وضع اســم
حركــة «حماس» على الئحــة اإلرهاب في إحدى
القضايا التــي كانت مرفوعة لديها قبل نحو 11
هب
عا ًما لم يكن قــرارا ً صائبا .ومنذ ذلك اإلعالن ّ
اإلحتــاد األوروبي لتوضيح أن القــرار محض إجراء
قانوني وجــاء نتيجة اســتئناف قدمته احلركة،
وكذلك ظلــت «إســرائيل» والواليــات املتحدة
تطالبان األوروبيني بعدم رفع «حماس» عن القائمة
املذكورة.
املشكلة أن احلركة نفسها رأت في ذلك «انتصارًا
ملظلوم ّيتها» ،لكن األمر ،كما االعترافات الرمزية،
ُح ّمل أكثر ممّا يحتمل.
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من أقوال
الشهيد المعلم
د .فتحي الشقاقي

ثاني 2015
كانـون ثاني
 -- 103كانـون
العدد 103
العدد
 2015مم

وليوجه كل منّا سالحه إلى قلب املشروع
«جماهير شعبنا اجملاهد الصابر :لتشتعل نار اجلهاد واملقاومة
ّ
الصهيوني حتى يتم اقتالعه ،وحتى حترير كل فلسطني العربية املسلمة ..اجملد لكم يا من تشحذون
اآلن سالحكم ..اجملد للسيوف املشرعة ...اجملد للطلقة ..اجملد واخللود لشهدائنا األبطال».

يف رحاب الإ�سالم

حروف بي�ضـاء

العلم الضروري

جدران فوق وتحت األرض :أمان السراب!
اخلوف عقدتهم  ..ألنهم لصوص – باعترافهم – يشــعرون أن كل شيء يحيط بهم
سوف يقتص منهم.
خــوف الصهاينة من اليوم والغد ..يصيبهم مبس محموم من الهواجس الســوداء..
إنهم يهربون دائما ً إلى اجملهول ..ظنا ً منهم أن طوق النجاة يكمن في الوهم!!
بعد ســقوط فكرة اجلدار فوق األرض ...واختراقها بلغة األنفــاق« ،تفتقت» عبقرية
الشياطني عن فكرة أسوأ :بناء جدار حتت األرض ،قد يصلح سدا ً أمام الزحف القادم!
خرافــات ال طائل حتتها ،وليس مســتغربا ً أن تولد بني حلظة وأخــرى فكرة جدار في
البحر ..وكان البعض فكر ســابقا ً باستبدال جدار اإلسمنت املسلح ،بجدار من فوالذ
أو حديد!
أساطير القلق دفعت باملســتوطنني ،إلى إنشاء جدار عازل على شكل أفعى ،تتلوى
بني البيوت واملزارع ،تفتت األرض ،وتقتلع األشــجار ،وتشتت العائالت ،ومتنع التواصل
بني األهل.
سخر األطفال من هذه «اللعبة» ،حولوها إلى لوح لرسم أشكال حتمل هموم الوطن،
وتؤكد هوية الشــعب األصيلّ ،
حتول اجلدار إلى صفحة للكاريكاتير ،ولكلمات تنبض
بالتحدي.
ً
ً
تهاوى اجلدار من األذهان ،قوال وفعال ،فارتفعت أيادي الفرســان األشاوس فوق أسواره،
مسطرين مالمح مرحلة خضراء جديدة.
تالشى «أمل» املستوطنني باالســترخاء والبقاء ..عال صراخهم خوفاً ،فاملوت يزحف
نحو «بركساتهم» في الليل و في النهار ،صواريخ « البنيان املرصوص» ،وكل صواريخ
الغضب األخرى ،اجتازت كل األســاك واجلدران ،وحواجز القمع ،وأوصلت الرســالة..
متاما ً كما جتاوزت القبضات واخلناجر والســكاكني واملعاول والســواطير واألجســاد
العارية ،كل إجراءات احلقد ...وقالت كلمتها « :فلسطني لنا».
لو كانت اجلدران حتمي احتالالً ،ملا ســقطت قالع كل الغزاة أمام إرادة الشــعوب  ..لو
كانت هذه السياســة اخلرقاء قــادرة على تخفيف األحالم ،لســيج القتلة بيوتهم
وعيونهم وأجسادهم بجدران من فوالذ ...غضب الشعوب املظلومة واملقهورة يبقى
اإلعصار األقوى ..الذي يدمر كل األوهام ،وكل اخلرافات وأساطير الباطل ...ويذري أمان
السراب في الهواء.
اجلــدران أيها القتلة ،وعصابات املوت القادمة من خلــف بحار اإلجرام ...لن حتميكم،
سواء كانت فوق أو حتت األرض أو في أي مكان آخر ..إقرأوا التاريخ جيدا ً لتختاروا طريق
العودة على نفس البواخر التي حملتكم ذات ليلة تآمر ..فذلك هو اخليار األسلم.
حذار حــذار من املارد الذي ســيخرج بني حلظة وأخرى من القمقم ..ليرســم طريق
اخلالص.

إن املســلم العادي ُمطالب مبعرفة أمور دينه األساسية التي تُبنى عليها عقيدته وعبادته كأركان
اإلميــان (اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورســله واليوم اآلخر والقدر خيره وشــره) ،وأركان اإلســام
(الشهادتان – الصالة – الصيام – الزكاة – احلج) .عليه أن يؤمن بوجود اهلل ووحدانيته في ذاته وصفاته
وأفعالــه وأنه ليس كمثله شــيء ،ويؤمن بالقرآن الكرمي وما نزل فيه من دســتور لألمة في حياتها
كلها .ويؤمن برسول اهلل محمد (صلى اهلل عليه وسلم) وسنته القولية والفعلية والتقريرية.
ومطالب أيضا ً مبعرفة أحكام الطهــارة والصالة وأحكام الصيام ،أما أحكام الزكاة واحلج فيعرفها
عندما يصبح قادرا ً على أدائها.
عليه أن يعرف ســيرة احلبيب املصطفى(صلى اهلل عليه وســلم) ألنها تعتبــر التطبيق العملي
لنظرية اإلسالم ،وهي جتعل املســلم يعيش األحداث التي م ّر بها الصحابة والذين ّطبقوا اإلسالم
أفضل تطبيق برعاية الرســول األكرم (صلى اهلل عليه وسلم) والسيرة جتعلنا نتعرف على جوانب
متعددة من شخصية الرسول وأسلوبه في احلياة ،وتعامله مع اجملتمع املسلم بكل شرائحه ،وحتى
تعامله مع املنافقني وأهل الكتاب واألعداء.
مع السيرة نستلهم نقاط القوة والضعف ،وأسباب النصر والهزمية ،وكيفية التعامل مع األحداث.
من السيرة نســتعيد ثقتنا بأنفســنا وباهلل ،إنه معنا وينصرنا ما دمنا معه وننصره وننصر دينه
بالقيام بحقيقة العبودية ،واإلنقياد لشريعته (إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم).
والعبودية ال تكفي طاعة اهلل في الشــعائر التعبيرية فقط ،بل طاعته في إحســان التعامل مع
اآلخرين بخلق حسن حتت لواء احلق والعدل واملساواة والنظام والقانون.
نحن لســنا مطالبني بغير هذا القدر من العلم الديني ،وعلينا أن نتعرف إلى إتقان العلوم الدنيوية
من طب وهندســة وكيمياء وفيزياء وفلــك وتربية واقتصاد واجتماع ...ألن هــذه العلوم هي التي
تبنــي احلضارة ّ
وحتقق مبدأ اخلالفة علــى األرض وليس العلوم الدينية فقط .ولو ســرنا على خطا
األجداد ألكملنا الطريق نحو اإلختراع والكشــف وارتياد الفضاء ُ
ولكنّــا اليوم ننبش امل ّريخ ولكننا
تخلفنــا عن العلم والتكنولوجيا وأنهمكنا بنبش التاريــخ ونتصارع على قضايا عفا عليها الزمن
ولسنا مسؤولني عن حدوثها ،وهذا ما أضعفنا وجعلنا تابعني للدول التي متلك العلم والتكنلوجيا
آن معاً.
والسالح حتى أصبحنا مستهلِكني ومستهلَكني في ٍ
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