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افتتاحية العدد

متر الذكرى الســابعة والســتون للنكبة الفلسطينية 
والقضية الوطنية في أســوأ أحوالها منذ عشر سنوات 
خلت، فبعدما كانت فلســطني حتتل صدارة امللفات في 
املنطقة العربية وفي وجدان األمة اإلسالمية، صارت اليوم 

أحد هذه امللفات، وبالطبع ليس أولها.
املشــكلة ال تكمن في حالة التهميش التي تعاني منها 
القضية الفلســطينية، وال حتى في زج الفلسطينيني 
فــي أتون الصراعات العربية الداخليــة القائمة منذ أربع 
سنوات، على ســوء كل ذلك، بل في استغالل قوى دولية 
وإقليمية والعدو »اإلســرائيلي«، هذه األزمات، للتآمر على 
الفلســطينيني وإيصالهم إلى طرق مسدودة في امللفات 

كلها.
ففوق حشــد االستيطان من أجل تأســيس أمر واقع في 
الضفة احملتلة بإيجاد كتلة اســتيطانية تعدادها مليون 
نسمة تضاهي الوجود الفلسطيني هناك، وفوق عزل غزة 
سياســيا وجغرافيا وحصارها اقتصاديا، وتشريع قوانني 
أكثر عنصرية ضد فلســطينيي 48، فإن »ملسات أخيرة« 
يحاول العدو مبســاعدة املنظومة اإلقليمية وضعها على 

قضية الالجئني.
وما دام احلديــث قائما عن ذكرى النكبة، فإن ما يوازي ذلك 
في الواقع املعاش هو الالجئون الفلســطينيون. وال ضرر 
من تذكير ســريع بأرقام توزع الفلســطينيني في الوطن 
والشتات، إذ ثمة 1.8 مليون في غزة و1.7 مليون في الضفة 
والقــدس، وأيضا نحو 1.6 مليون فــي األراضي احملتلة عام 

1948، هم ميثلون تقريبا نصف الفلسطينيني.
وبينما »تفاخر« اإلحصاءات بأن عدد الفلسطينيني يجاوز 
11 مليونا في احلاضر، فإن نظرة إلى واقع الفلسطينيني في 
الشتات حتمل مؤشرا خطيرا على القضية الفلسطينية 
كلها. ومــع أن كثيرين يعرفون أن املقترح الفلســطيني 
األخيــر الذي رفض فــي مجلس األمــن وكان يهدف إلى 
إقامة الدولة، لم حتمل بنوده حال واضحا وصريحا لقضية 
الالجئني، فإن الواقع املشــار إليه يؤكد أن أي حل يطرح قد 
ال يجد ســبيله إلى التطبيق بعدما جرت إعادة تشتيت 

وتهجير الالجئني.
هــذا الواقع املرير يتطلب الدفع باجتــاه العمل على بلورة 
اســتراتيجية فلســطينية موحدة، ملواجهــة محاوالت 
تصفية القضية الفلســطينية، وتفريغهــا من بعدها 
الوطني، وتفريغ قضايا مبعثرة، لتستعيد القضية زخمها 
الوطني بأبعاده كافة، على قاعدة اســتعادة زمام املبادرة، 
وحمايــة املقاومــة.  وكما كان الالجئــون عصب انطالق 
الكفاح املســلح والثورة الفلسطينية، فإن عليهم هذه 
املرة أيضاً حماية قضيتهم والتمسك بفلسطني الوطن 

وجهة لضمان مستقبلهم.

الذكرى السابعة والستون للنكبة... 
والالجئون في أسوأ أحوالهم

املخيمات الفل�صطينية يف عني عا�صفة ''الت�صفية''!

يتأكــد يوماً بعد يــوم أن ما يحصل مــن أحداث وتطورات يشــير إلى 
اســتهداف واضح لقضيــة الالجئني الفلســطينيني.  فما حصل في 
مخيم نهر البــارد في العام 2007، يتكرر اآلن في مخيم »اليرموك«؛ وما 
يتهدد مخيم عني احللوة من تهديدات جّدية يعبر عن حجم االستهداف 
وخطورته، ليس على الالجئني الفلســطينيني فقط، وإمنا على القضية 

الفلسطينية برمتها.
إن مــا حدث في »البارد«، ويحدث في« اليومــوك«، واخملاطر الكبيرة التي 
يعيشها مخيم »عني احللوة«، هدفه الفعلي هو تصفية قضية الالجئني، 
وتدمير اخمليمات الفلسطينية، مبا حتمله من رمزية تشير إلى حق الشعب 
الفلســطيني في العودة إلى أرضه ودياره التي أُخرج منها عنوة وبقوة 
السالح.  وهذا يضع املسؤولية على اجلميع ملعاجلة هذه القضايا اخلطيرة 
عبر احلفاظ على اخمليمــات وأهلها، أو ما تبقى منها، وإعادة طرح قضية 
الالجئني الفلسطينيني كقضية وطنية وإنسانية متسُّ مكونات الشعب 
الفلســطيني في كافة أماكن وجوده، واحلفاظ أيًضا على ما تبقى من 

هذا الوجود من الذوبان في اجملتمعات األخرى، أو التهجير، وبالتالي ضياع 
القضية األساســية التي حافظ عليها الفلسطينيون منذ النكبة 
وحتى يومنا هذا.  فتهجير شعبنا الفلسطيني من اخمليمات في سوريا 
وتدميرها، يأتي في ســياق مخطط جرى تنفيذه فــي العراق، وليبيا، 
ومخيم نهر البــارد، وهدفه القضاء على قضيــة الالجئني وتصفية 

القضية الفلسطينية برمتها.
إن محاوالت البعض جر مخيم عني احللوة إلى فتنة مع اجلوار، واإليقاع 
بني املقاومة وشعبنا الفلســطيني، لن تنجح.  ويجب عدم السماح 
لبعض األفــراد واجلماعات العبــث بأمن اخمليم حلســابات ضيقة، أو 

حلسابات خارجية.
وهنا، يجــب التأكيد على ضرورة اســتمرار التنســيق وتفعيله بني 
الفصائل الفلسطينية كافة، مع كافة القوى اللبنانية، ومعاجلة كل 
أسباب التوتر والتفجير التي يسعى إليها البعض، مع التنويه باجلهود 

التي يبذلها اجلميع في سبيل احلفاظ على أمن اخمليم واجلوار. 
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•  أكد قيادي أمني فلسطيني، أمام وفد التقاه مؤخراً، أن اجلهود األمنية هذه األيام تتركز على ثالثة محاور: 

تثبيت وتعزيز االستقرار في مخيم عني احللوة، وتوسيع انتشار القوة األمنية املشتركة، والوصول بقضية 

مروان عيسى إلى خواتيم تخدم العالقات األخوية مع اجلوار.

•  كشف مسؤول أوروبي أن تأزمي الوضع في مخيم اليرموك، على النحو احلاصل، هدفه تدمير اخمليم وتشريد 

سكانه، في محاولة لشطب حق العودة.

•  رأى قيادي فلســطيني بارز أن شــخصية فلســطينية مرموقة تصرح بغير ما تبطــن إزاء خصومها 

السياسيني، متوقعاً لهم أن يشربوا من ذات الكأس املرة التي جترعها قبلهم.

عيون 
الجهاد

حتليل �صيا�صي

في الوقت الذي كان فيه بنيامني نتنياهو يعلن الءاته املعروفه، وتنصله 
من »حل الدولتني«، كانت اإلدارة املدنية »اإلســرائيلية« تعلن قرارات 
جديدة منحت الفلسطينيني من أبناء الضفة احملتلة تسهيالت تتيح 
للرجال فوق سن اخلامسة واخلمســني، وللنساء فوق سن اخلمسني، 
دخــول األراضي احملتلة عــام 1948 بدون تصاريح؛ إضافة لتســهيل 
حركة االنتقال لشرائح معينة، عبر ســياراتهم الفلسطينية، إلى 
داخل اخلط األخضر )كاألطبــاء مثالً(؛ كما قضت مبنح تصاريح عمل 
لعمال متزوجني تتجاوز أعمارهم الثانية والعشــرين؛ كذلك وافقت 
حكومة العدو »اإلسرائيلي« على إنشاء منطقتني صناعيتني في كل 
من اخلليل وقلقيليــة، رغم أنها تصنف في مناطق »ج« وتتبع لإلدارة 

»اإلسرائيلية« املباشرة...
وقد تزامن ذلك مع إقرار القضاء »اإلســرائيلي« االعتراف بشــهادات 
الطب التي يحصل عليها الفلسطينيون ممن يحملون الهوية الزرقاء، 

عبر جامعة القدس ــ أبو ديس، بعد أربع سنوات من رفع الدعوى.
وإلــى جانــب كل تلــك »التســهيالت«، أفرجت ســلطات العدو 
»اإلسرائيلية« عن أموال الضرائب بشكل فاجأ الكثيرين، حتى بعض 
مسؤولي »السلطة«، والتي جتاوزت مليار  و850 مليون شيكل )حوالي 
400 مليــون دوالر أمريكي( حتى آذار الفائــت؛ وفتحت أبواب املنطقة 
»ب« أمام »الشرطة الفلســطينية«، وسمحت لها باالنتشار بزيها 
العســكري وأســلحتها في ثالث بلدات هي: »أبو ديس والرام وبدو« 
القريبة من القدس، متجاوزة »قرارات« وقف التنسيق األمني، الصادرة 

عن »م. ت. ف«، ومعظم الفصائل الفلسطينية.
ما من شــك أن رزمة »التسهيالت« واإلجراءات تلك ال تنم عن حسن 
نوايــا نتنياهو أو حكومتــه جتاه الفلســطينيني، وال رأفة بأحوالهم 
وأوضاعهــم، وال تخفيفاً ملعاناتهــم، وإمنا هي مؤشــر لعمق املأزق 
»اإلسرائيلي« الناجم عن اخلالف مع إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما، 
على خلفية تنصل نتنياهو من التزامه بحل الدولتني، وتصاعد وتيرة 
حمالت املقاطعة في العديد من الدول األوروبية، املترافقة مع اعتراف 
برملانــات تلك البلدان بـ«الدولة الفلســطينية«، من جهة، واحتمال 
تفجر األوضاع األمنية في الضفة احملتلة جتاه االحتالل »اإلســرائيلي« 

من جهة ثانية.
بهذا املعنى، فإن التسهيالت »اإلسرائيلية« تصب في خانة »تخفيف 
التوتر في الضفة الغربية، بعد القراءة التي خرج بها جيش العدو، بأن 
العام 2015 سيشــهد تصاعداً لألوضاع األمنية«، األمر الذي أشارت 
إليه صحيفة »إســرائيل اليوم« املقربة من ديوان نتنياهو، في عددها 
الصــادر في )4/24(، أن هناك أساســاً لالعتقاد بأن األمور مرشــحة 
لالنفجار خالل األشهر القريبة القادمة، كنتيجة حتمية لقرار جتميد 
حتويل عوائد الضرائب، التي تســبَّبت بوقف صرف أجور عشرات آالف 

العاملني واملوظفني في »السلطة الفلسطينية«. 
وبالتالي، فإن هذه التسهيالت تستهدف تقليص األضرار الناجمة عن 
وقف حتويل عوائد الضرائب. وتعطيل إمكانية تفجر األوضاع األمنية 
في الضفة الغربية، مبا ميثله من ضربة »استراتيجية« من العيار الثقيل 
»إلسرائيل«، كما قال الصحافي أمنون أبراموفيتش، كبير املعلقني في 
قناة التلفزة »اإلسرائيلية« الثانية... إضافة لكونها محاولة لتغطية 
عمليات االعتقال الواسعة التي تنفذها في الضفة احملتلة وخططها 

لتوسعة »االستيطان« وتهويد مدينة القدس.
فإذا كانت التســهيالت »اإلســرائيلية« تصب في خانة وقف حالة 
التدهور، وســحب فتيل »االنفجــار الشــعبي«، وتعطيل مفاعيل 
»املقاطعة« املتصاعدة على الصعيد العاملي والداخلي، فإن انتشــار 
»الشرطة الفلسطينية« في قرى القدس ال يشكل طعنة لإلجماع 
الفلسطيني ولقرارات وقف التنسيق األمني الصادرة عن قيادة »م. ت. 
ف«. ومعظم الفصائل الفلســطينية، وحسب، وإمنا يصب أيضاً في 
مصلحة »أمن واستقرار الكيان الصهيوني، وخدمة مخططه إلعادة 

استيعابه وسيطرته وحتكمه مبفاصل احلياة في الضفة احملتلة.

تسهيالت »إسرائيلية« في »الضفة« 
وتوسيع »التنسيق األمني« ... لماذا؟

غزة بانتظار مفاجآت... أو حلول

مضى األســبوع الذي وعد خالله رئيس حكومة التوافق في فلسطني، 
رامي احلمد اهلل، ولم يزر غزة، كما قال خالل مشــاركته في مؤمتر في 
أندونيســيا.  زيارة قد جتري أو ال جتري، ولكن املؤكد أن وفد »الوفاق« الذي 
غادر غزة »غاضبا« بعد قضائه يومني من أصل أسبوع هناك، أكد بعض 
وزرائــه أنه لم يجر أي تواصل مع حركة »حماس« منذ خروجه، بل َعلق 
أمــر زيارة احلمد اهلل والتواصل على قرار من رئيس الســلطة، محمود 

عباس.
صحيح أن ما جرى من تطورات دراماتيكية سريعة نقلت حالة اخلالف من 
الشد واجلذب املكّرر إلى ما يشبه »األيام األخيرة للتوافق الفلسطيني 
الداخلي« على املستوى السياســي بني »فتح« و»حماس«، ولكنه في 
الوقت نفســه دفع أطرافاً أخرى للتوســط، بعدمــا كانت بعيدة عن 
مجريات اخلالف الذي »يُحتكر« أيضاً بني التنظيمني الكبيرين؛ فاجلدال 
األخير عن »احتجــاز حماس وفد احلكومة في غزة ومنعه من التحرك« 
مقابــل مطلب »حل مشــكلة موظفي غزة كلهم«، اســتدعى من 
الطرفني الطلب من »حركة اجلهاد اإلســالمي« أوالً، ووفد رجال األعمال 
واملســتقلني، إلى محاولة الوصول إلى حل وســط؛ ولكن كل ذلك لم 
يصل إلى نتيجة، بسبب متسك كل من »فتح« و»حماس« مبوقف معاند.

الوزراء أصروا على أنهم ليسوا أصحاب قرار ومهماتهم تنفيذية فقط؛ 

دخل االعتصام املفتوح في مخيم نهر البارد، احتجاجاً على سياســة 
»األونروا« على التأخير في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وتقليص نسبة 
االستشــفاء، الشــهر الثاني على التوالي، وسط تصاعد تدريجي في 
حدة اخلطــاب وطبيعة التحركات، في اخمليم، في ظل التقليصات التي 

تفرضها األونروا على األهالي.
وكانت قيادات الفصائل الفلســطينية قد عقدت لقاءً مع األونروا، في 
الســرايا الكبير، ترأسه رئيس جلنة احلوار اللبناني الفلسطيني، حسن 
منيمنة، خلص إلى عدة نقاط كان أبرزها، ضرورة تقدمي كل التسهيالت 
لزيــارة املانحني حرصاً على اســتمرار املشــروع وإبقائــه على جدول 
اهتمامــات اجلهات املانحة، والذي ترجم علــى األرض، حيث زار وفد من 
الدول املانحة في االحتاد األوروبي واليابان، ومنظمة »الشؤون اإلنسانية« 
مخيم نهر البارد، لإلطالع على ســير اإلعمار في اخمليم، والرزمة التي مت 
اعمارها، حيــث قدمت الفصائل مذكرة مبطالب اخمليم، كان أبرز ما جاء 
فيها، تأمني التمويل الالزم الستكمال اإلعمار، وتأمني األموال للتغطية 
الصحية الشــاملة لكل أبناء اخمليم، واملســاعدة في دفع التعويضات 

للمخيم اجلديد.
وفي اإلطار ذاتــه عقد حتالف القوى الفلســطينية وفصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية في لبنان لقاءً مع املدير العام لـ »األونروا«، اجلديد 
في لبنان، ماتيوس شــمالي، ناقش مطالب أهالــي مخيم نهر البارد، 
ومعاجلة أوضاع النازحني الفلســطينيني من سوريا إلى لبنان،  وقضايا 
البنى التحتية والبيوت اآليلة للســقوط في مختلف اخمليمات، إضافة 

إلى مسائل صحية وتعليمية.

فيما كان قياديو »حماس« يصرون على إيصال مطالبهم فقط، واحلل 
الوسط كان يقضي بأن تنجز اللجنة اإلدارية اخلاصة مبوظفي السلطة 
كشــوف احملســوبني على رام اهلل، ثم تكمل خالل ثالثة أشــهر إنهاء 
قضيــة موظفي غزة، الذين تقارب قضيتهــم ورواتبهم العالقة إمتام 

السنة من دون حّل.
هي صيغة من مجموعة صيغ ســابقة )الوفد السويسري، تفاهمات 
روبرت سيري، مباحثات القاهرة، املقترحات األوروبية(، وكلها لم تر النور.  
وال يبدو أن املشــكلة احلقيقية تكمن فــي تفاصيل كل صيغة بقدر 
ما هي متعلقة باإلرادة السياســية لــدى كل طرف، ال يخفي أنه يريد 

إخضاع اآلخر لشروطه.
في املقابل، وقفت »اجلهاد اإلســالمي« موقفاً وسطاً مما يجري؛ فهي 
وإن رفضت فرض »حماس« ضريبة مالية جديدة )مســماها ضريبة 
التكافــل( على الغزيــني، فإنها طالبت احلكومة فــي رام اهلل بحل 

قضية املوظفني، وأال يكونوا ضحية لالنقسام السياسي.
وعموماً، بات من األكيد أن األيام املقبلة ستحمل مفاجآت قد تكون 
إيجابية أو سلبية، وذلك بقدر نية كل طرف: التصعيد أو احلل، فيما 
يدخل صيف ســاخن على غزة، وبيوت الصفيح كما هي، لم تق برد 

الشتاء ولن تطيق بأهلها حر الصيف.

وأكد الوفد الفلسطيني املشترك على متسك كافة الفصائل والقوى 
وأبناء الشــعب الفلسطيني حرصهم على اســتمرار وكالة األونروا، 
باعتبارها الشــاهد الدولي احلي على نكبة الشــعب الفلسطيني، 
التي حتل ذكرها الـ 67 بعد حوالي أســبوعني، ونظراً ملا يقع على كاهل 
الوكالة من مســؤوليات إغاثة الشعب الفلسطيني، وطالبه في ذات 
الوقت بتحمل كافة األعباء املعيشــية لالجئني في مختلف القضايا 

التي تهم الشعب الفلسطيني.
ورغم الطابع البروتوكولي للزيارة، إال أن املصادر أكدت أن الوفد سينقل 
الى املدير العام اجلديد رسالة واضحة بضرورة اإلسراع في معاجلة كافة 

القضايا املطلبية التي لم تعد حتتمل التأجيل.

اعتصام »البارد« يدخل شهره الثاني بانتظار تحقيق وعود »األونروا«
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حتقيق

»الجهاد« تحاور أربعة قياديني: أزمة »حي الطوارئ« تعالج على نار هادئة أمنيًا

أكد مســؤول العالقــات السياســية لـ«حركة اجلهاد 
اإلسالمي في لبنان«، شــكيب العينا، لنشرة »اجلهاد«، 
أن التعــاون قائم بــني مختلف القوى الفلســطينية 
الوطنيــة واإلســالمية، والتفاهم ســيد املوقف على 
حفظ أمن واســتقرار مخيم عني احللوة، وسائر اخمليمات 
الفلسطينية في لبنان، وقد قطعنا مسافة كبيرة في 

هذا اجملال.
وأوضح العينا، أن القوة األمنية الفلسطينية املشتركة 
ال تستطيع بسط ســيطرتها على املساحة اجلغرافية 
للمخيم بشــكل كامل، وخصوصاً في مناطق التوتر، 
وذلك بسبب بعض التوازنات التي متس األمن واالستقرار، 

ورأى أن القوة األمنية قامت بدورها، بخصوص جرمية اغتيال مروان عيســى، وكانت واضحة حيث اعتقلت 
إثنني من املشتبه فيهم، وقامت بتسليمهما لألجهزة األمنية اللبنانية، وأصبح املوضوع عند هذه األجهزة.
 وفي آخر اجتماع عقدته اللجنة األمنية العليا الفلســطينية والقوة األمنية، اتفق اجلميع على أن تقوم 
هذه القوة املشتركة بأخذ دورها بشكل كامل، وخصوصاً مبنطقة الطوارئ خالل املرحلة القادمة، لبسط 
األمن واالســتقرار في اخمليم واجلوار، وهذه مهمتها التي أنشئت من أجلها، ومن أجل احتواء األزمة األخيرة 

التي استنكرتها مختلف شرائح شعبنا الفلسطيني. 
وبنّي العينا أن اإلتصاالت التي متت في أعقاب هذه اجلرمية مع مختلف القوى الوطنية واإلسالمية، واألجهزة 
األمنية اللبنانية، قطعت الطريق على كل محاوالت ضرب اإلســتقرار بني اخمليم واجلوار، كما أشار إلى أن 
اخمليم ما زال بعني العاصفة واملســاعي قائمة، حلل أي إشكال ممكن أن يحدث، ألن اخمليم مبا ميثل هو عنوان 

أساسي للصمود واملقاومة والعودة،  وحتى ال تتكرر مآسي شعبنا الفلسطيني في التدمير والتهجير.

وقــال املســؤول اإلعالمــي لـ«عصبــة األنصــار 
األسالمية«، الشيخ أبو شــريف عقل، لـ«اجلهاد«، 
إن كل الفصائل الفلســطينية استنكرت وأدانت 
اجلرميــة األخيرة، التــي قتل خاللها املغــدور مروان 
عيســى، وأشار عقل أن هذه األعمال تضر مبصلحة 
وامن الشــعبني اللبناني والفلســطيني، وأكد  أن 
الفصائل الفلســطينية مســتمرة فــي عملها 
لكشــف مالبســات هذا احلادث، مبا يضمن األمن 
واألمان ألهلنا في اخمليم، الذي هو من أولوياتنا، كما 
بنّي عقل أن منطقة الطوارئ، والذي تسكنه مئات 
العائالت اللبنانية والفلسطينية، هو جزء ال يتجزأ 

من مخيم عني احللوة، وأن القوة األمنية الفلســطينية ستعزز دورها وحضورها وانتشارها في 
هذه املنطقة، خالل املرحلة القادمة، مبا يضمن عدم حصول أي حوادث أمنية، وحتى يشعر أهلنا 
هناك باألمن واألمان، وشدد عقل على أن اخلطة األمنية في عني احللوة تسير وفق ما هو مرسوم 
لها، وأضاف: »صحيح أنها تســير ببطء، بسبب ما يحيط  بنا من أحداث، ألننا حريصون على أن 
ننأى بأنفسنا، كي ال ننزلق بأحداث تصرفنا عن قضيتنا األساسية فلسطني، لكن كل األطراف 

مستمرة ومصممة على استكمال اخلطة حتى النهاية، مهما كلف ذلك من وقت وجهد«.

ورأى أمني ســر القوى اإلســالمية، الشــيخ جمال 
خطاب، في حديثه لـ«اجلهاد«، أننا ال نستطيع القول 
أن موضوع اغتيال مروان عيســى، وفصوله انتهت، 
لكننا استطعنا أن جنتاز هوة اخملاطر، وأوضح »أننا ال 
نريد أن نعالج الدم بالــدم، بل هدفنا هو إيقاف هذا 
املسلسل  بإذن اهلل سبحانه وتعالى، وأشار خطاب 
إلــى أن احلل األمثل ملوضوع منطقة الطوارئ، هو أن 
يقوم األهالي في تلك املنطقة مبعاجلة املشاكل قبل 
حدوثها، ألن اجلماهير والشعوب تشكل قوة ضاغطة 
وسلمية ملعاجلة األزمات التي حتصل، ولذلك حصل 
تواصل مع األشــخاص املعنيني فــي احلدث األخير، 

وأقــروا لنا أن ماحصل كان فردياً، ولم يكن جماعياً، ووعدوا بعــدم تكرار مثل هذه األعمال، وبنّي 
خطــاب أن اخلطة األمنية في مخيم عني احللوة تعتبر جيدة باملقارنة باإلمكانات املتوفرة  للقوة 
األمنية املشــتركة باخمليم وللواقع الذي نعيشه، فإذا كانت القوى األمنية اللبنانية، ال تستطيع 
اعتقــال مطلوب في بعض األحيان، وإن اعتقلته يهرب كمــا حصل مع طليس، لذلك ال نالم إن 

حصل خرق  هنا أو هناك.

وأكد قائــد األمن الوطني الفلســطيني في لبنان، 
اللواء صبحي أبو عرب، لـ«اجلهاد«،  أن اجلرمية التي قتل 
خاللها املرحوم مروان عيســى، والتحقيقات اخلاصة 
فيها تتابع ومســتمرة، »وأننا سلمنا بعض املشتبه 
فيهم لألجهزة األمنية اللبنانية، لكننا بدورنا سنعيد 
التحقيــق بشــكل كامل، ونحن نتعاطى بشــكل 
جدي وفاعل مع كل القوى الفلســطينية الوطنية 
واإلسالمية لكشــف ذيول هذا العمل املدان من كل 
أبناء شعبنا الفلسطيني«، وأوضح أبو عرب أن اخلطة 
األمنية جاهزة للتنفيذ في اخمليم ولدينا عدة إجراءات 
أمنية سنقوم بها خالل األيام القادمة، من أجل حفظ 

أمن مخيم عني احللوة واجلوار اللبناني، »ونحن نتروى في عملنا ولن ندخل في نزاع داخلي مع أحد، 
ألننا حريصون على قضيتنا املركزية«، مشيراً الى »أننا ننسق بشكل دائم مع األجهزة األمنية 
اللبنانية ملا فيه خير لشعبنا وأمتنا، وغير مسموح ألحد بالعبث بأمننا ومبصير شعبنا وباجلوار.

قّيم اأربعة من القي�ديني الفل�شطينيني، املعنيني ب�لو�شع يف خميم عني احللوة، واقع املخيم من كل جوانبه ال�شي��شية والأمنية، يف اأح�ديث خ��شة لن�شرة ''اجله�د''، ف�أجمعوا على اأن العمل 
متوا�شل ل�شتكم�ل ن�شر القوة الأمنية امل�شرتكة و�شوًل اإىل منطقة ''الطوارئ''، ملنع تكرار اأي ح�دث اأمني ي�شبب م�ش�كاًل للمخيم وجواره، موؤكدين اأن التن�شيق والتع�ون بني اجلميع هو ال�ش�ئد، 

وامل�ش�عي ج�رية  ملع�جلة ق�شية اغتي�ل مروان عي�شى، بعد جت�وز خم�طره�، م�شريين اإىل احلر�ص ال�شديد على جتنب اأي نزاع داخلي، وعدم الإجنرار اإىل �شراع�ت ج�نبية، حر�شً� على 
الق�شية املركزية. ويف م� يلي ن�ص احلوار :

العينا: »عين الحلوة« ال يزال بعين العاصفة 
والتفاهم سيد الموقف

عقل: القوة األمنية ستعزز انتشارها
في »الطوارئ« لمنع الحوادث

 خطاب: تجاوزنا هوّة المخاطر بقضية اغتيال عيسى 
لكن الموضوع لم ينته

أبو عرب: غير مسموح ألحد بالعبث بأمننا 
وبمصير شعبنا والجوار

اتفق اجلميع على اأن تقوم القوة الأمنية امل�شرتكة، ب�أخذ دوره� 
ب�شكل ك�مل، وخ�شو�شً� يف منطقة الطوارئ ب�ملرحلة املقبلة، 

لتوفري الأمن وال�شتقرار يف املخيم واجلوار.

لدين� اإجراءات اأمنية عدة، �شنقوم به� خالل الأي�م املقبلة، من 
اأجل احلف�ظ على اأمن املخيم، ونحن نرتوى يف عملن�، ولن ندخل يف 

نزاع داخلي مع اأحد، ولن ن�شمح لأحد ب�لعبث يف اأمنن�.

م�شممون على ا�شتكم�ل اخلطة الأمنية حتى نه�يته�، مهم� كلف ذلك من 
وقت وجهد، والف�ش�ئل م�شتمرة يف عمله� لك�شف مالب�ش�ت اغتي�ل عي�شى، 

ونحن حري�شون على عدم ح�شول اأي ح�دث اأمني.

احلل الأمثل لـ''الطوارئ''، هو مع�جلة الأه�يل للم�ش�كل قبل 
حدوثه�، لأن ال�شعوب ت�شكل قوة �ش�غطة و�شلمية ملع�جلة امل�ش�كل، 

وق�شية عي�شى مل ت�شل اىل نه�يته� بعد.
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العدد 107 - أيــار 2015 م    اأخبار املخيمات

 اجتماع تنسيقي يف 
»البداوي« حول نازحي سوريا

األمن العام سيجدد إقامة النازحني 
الفلسطينيني يف لبنان ملدة 3 أشهر

 افتتاح محطة لتكرير املياه 
بمدارس »األونروا« يف »الرشيدية«

 ورشة تدريبية إلشراك 
الشباب يف اللجان بـ»البص«

 ندوات بني األحياء والقواطع 
عن الصحة البيئية يف »عني الحلوة«

أهالي شاتيال ومشكلة ملوحة املياه

ممثلو الفصائل يجتمعون مع منيمنة وإدارة »األونروا« بشأن »البارد«  

نقابة السائقني: للفلسطيني الحق برخصة سري عمومية

»األهلية« تسلم جزءًا من بيوت »البارد« القديم

تجميد قرار هدم منازل يف »جل البحر«

عقدت جلنة الشؤون املنبثقة عن الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية 
في الشمال اجتماعا مع ممثلي وكالة »األونروا«.

ناقش اجملتمعون الدراســة التي ســتجريها األونروا بالتعاون مع اجلامعة 
األميركية بهدف حتديث الدراســة التي أجريت سابقاً، حول حتديد الوضع 
املعيشي للنازحني في لبنان، وبخاصة بعد تدفق اآلالف منهم من مخيمات 

سوريا إلى اخمليمات.

أبلغ املديــر العام لألمن العام اللواء عبــاس ابراهيم، وفد اللجنة األمنية 
الفلسطينية العليا، برئاسة اللواء صبحي أبو عرب، الذي التقاه في مقر 
األمن العام في بيروت، أن األمن العــام أصدر قراراً بتجديد إقامة النازحني 
الفلسطينيني من سوريا إلى لبنان ملدة ثالثة أشهر، داعياً إلى احلفاظ على 
أمن اخمليمات وخاصة عني احللوة، واستكمال التحقيقات في جرمية اغتيال 
مروان عيسى، منوها بالتعاون القائم، واعداً مبعاجلة موضوع 49 مطلوبا في 

أحداث االحتجاجات األخيرة في مخيم نهر البارد.

إفتتحت »الوقفية اإلنسانية لإلغاثة والتنمية« في منطقة صور، وبتمويل 
كرمي من »الندوة العاملية للشــباب اإلســالمي املنطقة اجلنوبية -  أبها«، 
محطة لتكرير املياه في مخيم الرشــيدية، والتي يستفيد منها مدارس: 
األقصى والنقب والقادسية، وذلك في حفل أقيم في باحة مدرسة النقب.

ويستفيد من املشروع أكثر من 1300 طالب وطالبة في املدارس.

أقيمت ورشــة تدريبية حول إشراك الشــباب في عمل اللجان الشعبية 
واألهلية، فــي قاعة املركز الثقافــي في مخيم البــص، ألقاها الباحث 
الفلسطيني ســهيل الناطور بحضور أعضاء اللجان الشعبية واألهلية 

في منطقة صور.

عقدت جلنة الصحة البيئية للمجتمع احمللي، وممثلي القواطع واألحياء 
الذين ال تشملهم خدمات »وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
األونروا«، اجتماعاً في روضة الشــهيدة هدى شعالن مبخيم عني احللو، 
وذلك للتنســيق والتعاون في مجاالت الصحة البيئية، والقيام بندوات 
بني األحياء والقواطع، وإنشــاء آليات للقيام بحمالت توعية للنظافة 

العامة في اجملتمع، واملشاركة والتنسيق بهذه احلملة مع األهالي.

يشكو أهالي مخيم شاتيال، من مشكلة ملوحة املياه، من ضمن كثير 
من مشاكل البنى التحتية املزمنة.

ويعتمد أهل اخمليم ومعظمهم من الفلسطينيني، على خدمات وكالة 
»األونــروا«، ما يحرمهم بالتالي من خدمــات الدولة اللبنانية. ويضطر 
كثير منهم إلــى حتلية املياه كــي تصبح صاحلة للشــرب وغيره من 

االستخدامات.
وفي الوقت الراهن وبانتظار إمتام مشروع حتلية املياه، ال يحصل كّل بيت 
فلسطيني إالّ على 30 لتراً من املياه احللوة من محطة التكرير األساسية. 
بينما يلبي استخداماته الباقية من املياه املاحلة التي توفرها اآلبار القدمية.

بحــث ممثلو القوى والفصائل الفلســطينية، خــالل اجتماع طارئ 
عقد في السراي الكبير، مع رئيس جلنة احلوار اللبناني الفلسطيني 
حسن منيمنة، وإدارة األونروا، مستجدات مشروع إعادة إعمار مخّيم 
نهر البارد بشــكل عام، والتحركات الشعبية والفصائلية املطالبة 
باإلسراع إلجناز االعمار، والعودة إلى خطة الطوارئ، ودفع بدل اإليجارات 

للمستحقني، خصوصا مع ازدياد معاناة أهالي اخمليم.
ودعت قيادة الفصائل الفلســطينية، وأمناء ســر اللجان الشعبية 
في منطقة الشمال، إلى تسريع وتيرة اإلعمار، وتشكيل جلنة تقييم 
للمشــروع، ووضع حد للتجاوزات في التخطيط والتنفيذ مبشاركة 
فنية فلسطينية، والتحرك من أجل توفير األموال املطلوبة الستكمال 

اإلعمار، بالشراكة بني الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

أكد أمني ســر نقابة السائقني الفلســطينيني في لبنان، ناصر 
ميعاري، في لقاء أجرته معه »وكالة القدس لألنباء«، »أن السائق 

الفلسطيني له حق في رخصة السير العمومية في لبنان«.
وأشــار إلى أن »الفلسطيني ســيلتزم بقانون السير اجلديد في 
لبنان، واالعتراض عليه يأتي من نقطة أساسية فيه، وهي حرمان 
الفلسطيني من رخصة سيرعمومية، رغم أنه لم يقصر في أي 

رسوم مالية تتوجب عليه«.

ســلمت اللجنة »األهلية إلعمار مخيم نهر البارد«، جزءاً من البيوت 
التي مت إعمارها من الرزمة الرابعة في اخمليم القدمي، والتي بلغ عددها 

.N22,N21 148 منزل، في منطقة
واســتغرب األهالي طريقة التســليم على دفعات وتأخير تسليم 

يشار إلى أن قانون السير اجلديد في لبنان، مينع من ال يحمل هذه 
الرخصــة العمومية من مزاولة املهنــة، ويصبح مخالفاً يترتب 
عليه الكثيــر من العقوبات، جلهة حجز الســيارة ودفع غرامات 

مالية.
ووفق إحصائية نقابة السائقني الفلسطينيني في لبنان، هناك 
نحو 1200 سائق فلسطيني يعملون باألجرة هؤالء ميلكون لوحات 

عمومية )منرة حمراء(، من أصل 38 ألف لبناني ميلكونها.

املساعدات املالية املقّدرة بستة آالف دوالر، والتي هي بدل أثاث، والتي 
من املقرر أن تدفع لهم خالل الشهر اجلاري.

اجلدير ذكره، أن الرزمة الرابعة هي آخر رزمة يتم إعمارها في اخمليم، من 
أصل ثماني رزم، في حال عدم توفر التمويل إلستكمال عملية اإلعمار.

أدت التحركات السياســية واالعالمية اللبنانية والفلسطينية إلى 
توقيف العمل مبذكرة صادرة عن مخفر صور البحري، وكانت تقضي 

بإزالة 340 منزالً في جتمع »جل البحر« في منطقة صور.
وتبلغ القيادي في »حركة اجلهاد اإلسالمي«، احلاج  أبو سامر موسى، 

من املسؤول االعالمي ومسؤول امللف الفلسطيني في حركة »أمل«، 
صدر داوود، إصدار مذكرة تلغي املذكرة السابقة املتعلقة بوجود قرار 

بإزالة منازل جل البحر.
ودعا موسى إلى مواصلة اجلهد من أجل إلغاء القرار بشكل كامل.
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اأخبار وتقارير

وقال املغاري لنشرة »اجلهاد«: هاجم الثوار - وكان 
والدي بينهم – مستعمرة جنم الصبح، الواقعة 
في بلدة حولة، ودارت أشتباكات عنيفة، أدت إلى 
إصابات في صفوف الصهاينة، لكنهم ســرعان 
ما اســتقدموا دبابات، وأطلقت القذائف علينا، 
غير أنها لم حتقــق أهدافها، ألننا كنا مختبئني، 
وفجــأة حلقت طائــرة بريطانية فوق رؤوســنا 
فأطلقنا عليها النار فأصيبــت وأصيب الطيار، 

وسقطت الطائرة فوق جبل بنيف.
وكان لوقــع هــذا احلــدث أثر كبير فــي نفوس 
اجملاهدين وأبناء القرى، فأقامــوا الزفة، وأطلقوا 

األهازيج واألغاني الشعبية.

وق�ئع اأثن�ء املواجه�ت
وأوضح املغاري أن الســالح كان قليالً إن لم يكن 
نادراً، وكان األهالي يضطرون لبيع أرزقاهم ونتاج 

ثماني ســنوات مّرت على تدمير مخيم نهر 
البارد، حيث ال يزال اجلــرح مفتوحاً، ولم يجد 
من يضمده، وما زال األهالي يعيشون تداعيات 
احلرب التي لم يكن لهم فيها ال ناقة وال جمال.

ففي 2007/5/20، وقعت اشتباكات دامية بني 
مقاتلني من تنظيم »فتح اإلســالم« واجليش 
اللبناني، استمرت حتى 2007/9/3، أسفرت عن 
سقوط أكثر من 35 مدنياً فلسطينياً، و169 
عسكرياً لبنانياً، فضالً عن مئات من مقاتلي 
»فتح اإلســالم« بني قتيل وجريــح وموقوف. 
كما أسفرت عن تدمير كامل للمخيم القدمي، 
وتدمير جزئي للبقعــة احمليطة باخمليم القدمي 
)اخمليم اجلديد(، وكشــف عــودة األهالي إلى 
اخمليــم، الكوارث والكثير مــن املعوقات، التي 
ال زالت حتول دون إعــادة احلياة إلى طبيعتها، 
خاصة وأنه لم ينجز من إعمار اخمليم ســوى 

.%35
ولم يكف أهالي البارد ما جرى لهم من تهجيٍر 

محاصيلهم الزراعية أو مواشــيهم، لشــراء بارودة 
أملانية، برن أو رشاش مترليوز، من جتار فلسطينيني أو 
سوريني، وكانوا يأتون بها من سوريا أو األردن، ومن لم 
يكن قادراً على شــراء السالح بسبب قلة املال، كان 
يساعد اجملاهدين ويقوم بكل ما كلف به، وأشار إلى 
أنه لم يتمكن شــخصياً من خوض املعارك ألنه لم 
يكن ميلك بندقيــة، لكنه كان يقف إلى جانب والده 
الذي كان منخرطاً في صفوف اجملاهدين، مؤكداً أنه 

كان يتمنى بأن يكون في الصفوف األمامية.
ولفت املغاري )مواليد 1937( وهو من سكان مخيم 
الرشيدية جنوب مدينة صور، إلى أن أبناء بلدته مغار 
قضاء صفــد، كانوا يشــكلون مجموعات صغيرة، 
ملهاجمة الصهاينــة والقــوات البريطانية، وكانوا 
يقطعــون الطريق العــام ويعترضــون حتركاتهم، 

ويشلون حركة التواصل في ما بينهم.
وروى أنــه في إحدى األيام، وصل إلى البلدة 40 جندياً 

وتدميرٍ، فزادت تقليصات »وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئــني الفلســطينيني - األونــروا« الوضــع 
صعوبة، وال زال أهالي اخمليم يعتصمون، وينظمون 
احتجاجــات للمطالبــة بأبســط حقوقهــم 
املنصوص عليها فــي اتفاق خطة الطوارئ، وهي 
نسبة االستشــفاء 100%، واإلسراع بإعادة إعمار 
اخمليم، ووقف الهدر والفساد، وحث الدول املانحة 

من اجليش الســوري بقيادة إحسان بيك، وقد وصفه 
بأنــه رجل مخلص ومجاهد شــجاع، فالتف حوله 
الشباب من أهل النخوة، من بلدات: اجلاعوني وفرعم 
والقباعــة ومغار، وانضموا للقتــال إلى جانبه، وقد 
متركزوا على جبل القباعة، املطل على الطريق العام 
الذي كان يســلكه الصهاينة في اجلرارات الزراعية، 

لإلقتصاص منهم.
وقال: كان الصهاينة يفــرون من املواجهة كالفئران 

املذعورة.

اأو�شيكم ب�ملق�ومة 
تذكــر املغاري أيام االســتقرار والهــدوء في بلدته، 
فاعتبرها أجمل أيام حياته، فاخلير كان يغمر الناس، 
واحملاصيل وفيرة، واألمــان متوافر، ولم نكن نتوقع أن 
يصل بنا املطاف إلى ما نحن فيه، من تشــرد وبؤس 

وحرمان.

االلتزام بدفع تعهداتها املالية الستكمال البناء.
لم يترك التباطؤ فــي ايجاد احللول اجلذرية ألزمة 
البارد أمام األهالي، سوى التصعيد، بعد أن كادت 
لتلبية احتياجات  املناشدات تســتنفذ غرضها 

األهالي.
»البــارد« ســيبقى عنواناً »ســاخناً« حتى يجد 

طريقة للمعاجلة السليمة. 

أيار شهر امتزاج النكبة واالنتصارالذكرى الثامنة لنكبة »البارد«: عنوان ساخن مفتوح!

أيار يحمل ذكرى النكبة ونســائم البشــرى.  ففي هــذا العام، متر 
الذكرى الـ 67 للنكبة املستمرة التي يدفع ثمنها أكثر من خمسة 
ماليني فلسطيني جلأوا إلى دول اجلوار، نتيجة مؤامرة دولية سمحت 
للعصابات الصهيونية احتالل أجزاء واسعة من أرضنا.  وفيه أيضاً 
ذكرى انتصار املقاومة اإلسالمية في لبنان، وحترير مناطق واسعة من 

اجلنوب، وفرار العدو »اإلسرائيلي« وامليليشيات املتعاملة معه.
فــي ذكرى النكبة، ال ميكن أن تغيب عن الذاكرة صور املآســي التي 
تعرض لهــا آباؤنا وهم يهاجرون من الوطــن، نتيجة ما تعرضوا له 
من قهــر وبطش وتنكيل وترويع وإبادة ومذابــح على يد العصابات 

الصهيونية )األرجون، الشتيرن، الهاجاناه( عام 1947 و1948.  
ويعيــش أهلنا اليوم في 58 مخيماً، تتــوزع بواقع 10 مخيمات في 
األردن، و9 مخيمات في ســوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً 
في الضفة الغربية احملتلة، و8 مخيمات في قطاع غزة، وهم يعانون 
شظف العيش وقسوة الظروف والقوانني اجلائرة؛ عرضة لالضطهاد 
والقمع، وللحرمان مــن العمل، وللمرض ولصنــوف اإلذالل، بينما 

يواصل العدو حمالت اإلبادة ضدهم من خالل االعتداءات املستمرة.
ورغم ذلك كله يبقى الفلســطيني صامــداً، واضعاً نصب عينيه 

العودة إلى وطنه مهما طال الزمن.

أبو كمال المغاري: المجاهدون أسقطوا طائرة بريطانية في معركة »نجمة الصبح«

شّكلت معركة »نجمة الصبح« التي خاضها متطوعون من قرى: فرعم، مغار، الجاعوني، والقباعة، ضد العصابات الصهيونية، 
مفصاًل مهمًا في المقاومة في العام 1948، بخاصة بعد أن تمكن - المجاهدون وفق رواية المجاهد حسين سليمان عبد اللطيف 

محمد، المعروف بالحاج أبو كمال المغاري - من إسقاط طائرة بالرصاص، وإصابة الطيار.

وأوصــى كل شــبل وطفل وشــاب، أن يكافحوا 
للعودة إلــى ديارنا، واســترجاع حقوقنا كاملة، 
وطالبهم بأن يكونــوا موحدين متضامنني حتت 
ســقف املقاومة، فقد أثبتت التجارب أن الطريق 
الوحيــد لصــون الكرامة وحتريــر األرض، يتمثل 

باجلهاد.

اجله�د - خ��ص

اجله�د - خ��صاجله�د - خ��ص

يتســربل الشــهداء بثوب الدم، املصبوغ بحّناء اجملد، 
تكّلله القدس بشــارات الوعد اإللهــي، بيقني اآليات 
املعجزات الناطقــات بوعد اهلل املتحقــق بإذن اهلل 
تعالــى.. وعلى هذا الدرب، استشــهد اجملاهد القائد 
محمود اجملــذوب »أبو حمزة«، وشــقيقه نضال »أبو 
هادي«، اللذين ارتقيــا إلى علياء اجملد بعد رحلة جهاد 

طويلة أرّقت احملتل الغاصب.
ففي الساعة احلادية عشــرة، من صباح يوم اجلمعة 
)2006/5/26(، وفي محلة البستان الكبير، وسط مدينة 
صيدا جنــوب لبنان، وبعد أربع محــاوالت صهيونية 
الغتياله، دّوى إنفجار استهدف القائد اجملاهد محمود 
اجملذوب »أبو حمزة«، والذي تعرض إلصابات بالغة مما أدى 
إلى استشهاد شقيقه نضال على الفور، فيما التحق 
القائد »أبو حمزة« إلى علياء اجملد بعد ثالث ساعات من 
حصول التفجيــر، الذي ُقّدرت زنة عبوته بحوالى 400 
غرام، محشّوة بالكرات واملسامير، وقد جرى التفجير 

السلكياً من مكان يشرف على ساحة اجلرمية.
تقول والدة الشهيدين احلاجة خالدية األتب، عن الشهيد 
»أبو حمزة«: »التزم باجلهاد منذ كان عمره 17 سنة، فصار 
ملتزماً بقضية فلسطني العادلة، التي يجب أن تتحرر من 

رجس اليهود«. 
بعد االجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، اعتقلت قوات 

االحتالل »أبو حمزة« وعمره 17 ســنة، ووضعته في زنزانة 
انفراديــة في معتقل أنصار. نُقل بعدها إلى إلى ســجن 
»عتليت« داخل فلســطني احملتلة، حيث بقي هناك إلى أن 

حترر بعملية تبادل لألسرى.
وعندما خرج من معتقل »عتليت« أصبح اجلهاد عنده أكبر 
وأعظم، وكان للشــهيد دور في العديد من العمليات في 

مدينة صيدا أثناء االجتيــاح الصهيوني، فقد نصب 
الشــهيد أبو حمزة ومعه عدد مــن اجملاهدين كميناً 
لدورية صهيونية وحلدية مشــتركة ما أدى إلى مقتل 

ضابطني صهيونيني.
وبعــد عملية االغتيال، مت القبض على عدد من عمالء 
»املوســاد« »اإلســرائيلي«، من بينهم العميل أحمد 
رافــع، الذي صــدر بحقه حكم اإلعــدام.. وحتى اآلن 

ينتظر أهالي الشهداء التنفيذ.
إن هذا الدم املســفوح من سمية، وياسر، والشقاقي، 
ومحمود ونضال اجملذوب.. هو عنوان األمة حتى يستوي 
الناس ويســود العدل.. فراية اجلهاد واالستشــهاد.. 
راية »سرايا القدس«.. تخرج من رحم التاريخ والواقع، 
تُكّرس منهج الرســول )صلى اهلل عليه وسلم( قوالً 
وعمالً.. جهاداً واستشهاداً.. وشــهادة على األمة، أن 
اجلهاد فرض عني، وأن فلسطني هي القضية املركزية، 

وال نهضة ألمتنا بدون حتريرها.

محمود ونضال املجذوب.. شهيدان حفرا اسميهما على جدران القدس

اأ�شبن� طي�رًا وعددًا من ال�شه�ينة
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وأكد أبو نبيل ظاهر، من مخيم الرشيدية، أنه 
بعد 67 عامــاً ال زلنا بعيدين عن وطننا، ولكن 
رغم كل هــذا الفترة وكل النكبات التي مررنا 
بها، ال زلنا متمسكني بوطننا، ونطمح بالعودة 

إلى أراضينا وبيوتنا. 

احلل يكمن ب�ملق�ومة
ورأت احلاجة أم فادي ظاهر، أن الذكرى متر علينا، 
وتذكرنا في ســنني القهر واحلرمان والتشــرد 

الذي ألم بنا وبشعب فلسطني.
ولفتت إلى أن اخليار الوحيد واألفضل لعودتنا 
إلى فلسطني ولتحرير أرضنا واستعادتها هو 
بنادق اجملاهدين، وعلينا كنســاء فلسطينيات 
أن نكثر من االجناب ونربــي أطفالنا على حب 

الشهادة من أجل فلسطني.
ورأى أبو سامر شحرور، أن ذكرى النكبة مؤملة ال 
متحى من ذاكرة، وال زلنا نعيش أيامها حتى اآلن، 
واالنقسامات السياسية والتشرذم العربي أّثرا 
سلباً على شعبنا، فالشعب الفلسطيني في 

واد والعالم العربي في واد آخر.
وبحســب حتليلي ومن خــالل نظرتي، هناك 
أسباب كثيرة علينا أن نتبعها حتى نتمكن من 
حترير أرضنــا، علينا أوال أن نخرج من العصبية 

احلزبية، وأن نغير ما بأنفسنا جميعاً، ألننا كشعب 
فلسطيني نعاني املعاناة نفسها، واجلراح نفسها، 
وال بد لنا من أن نبني اســتراتيجية شاملة قائمة 
على املقاومة، فالوسيلة األفضل واألجنح الستعادة 
أرضنا وحتريرها هي املقاومة والصواريخ والرصاص 

واملدافع ألن العدو ال يعرف إالّ هذه اللغة. 
وأشــار احلاج أبو أمل معروف، »أننــا خارج وطننا 
نشعر باليأس واألمل معاً، نيأس ألننا بعيدين عن 
بلدنا، ونشــعر باألمل ألننا ال زلنــا نحلم بالعودة 
ولو بعد حني، وال شيء أحســن من بلدنا، فاحلياة 
التي نعيشــها هنا ال تساوي يوماً من العيش في 
فلسطني. وعلينا أن نبقى يداً واحدة للتغلب على 
هذا الواقع الصعب الذي نعيشه ونعاني منه، من 
نكبات وأزمات، ألن العدو يحاربنا بالفنت والتقسيم، 

حتى نبقى متشرذمني لكي ال نفكر في وطننا«.
واعتبرت احلاجة خزنة ســعيد قــدورة، أن الذكرى 
أليمة للشــعب الفلســطيني في اخمليمات وفي 
الشــتات، الذي يحلم بعودته إلى بلده، ألنه ال زال 
يتذكره ويحن إليه. وال ميكن لنا أن نخرج من واقعنا 
هذا ومن هذه احلالة التي نعيشها، إالّ بتماسكنا، 
وأن نكون يًدا واحــدة، ونكون متفقني ومتوحدين 
صفاً واحداً، ففلســطني ال تعود إالّ بوحدتنا، في 
مقاومة العدو الصهيوني، الذي احتل بالدنا وهجر 

شــعبنا، املقاومة هي الســبيل الوحيد لتحرير 
أرضنا واستعادتها.

النكبة جرح عميق يف الوجدان
وقــال محمد لوبانى مــن مخيم نهر البــارد، أن 
ذكرى النكبــة هي اجلرح النازف الــذي يتكرر في 
كل عــام، داعيــاً إلــى وحدة الشــعب على كل 
املستويات السياسية واالجتماعية، ألن قوة وثبات 
الفلسطيني في كل بقعة وجد فيها، نابعة من 

إميانه بقضيته الوطنية وحلمه بالعودة.
أما منتصر عبد الرحيم فقال: »ذكرى النكبة تعني 
لي أنه ال بد أن يأتي يوم وتشرق فيه الشمس مهما 

طال الظالم«.
وأكد عمــر حســن، »أنــه منذ وجد الشــعب 
الفلسطيني والنكبات تتتالى عليه، ونكبة 1948 
كشــفت جميع احلكام واقنعتهم، فال استقالل 
وأمن وأمان في هذه املنطقة في ظل وجود الكيان 

الصهيوني«.

لن نن�شى وطنن�
وأوضــح جند عبــد العــال، أن كل مــن يظن أن 
الفلسطيني ستتعرض ذاكرته للنسيـان واهم، 

فالعــودة إلى أرض األجــداد متثل لنــا احلياة 
بعينهــا، وما زالت صور جمــوع الالجئني من 
بلداتهــم بفعل البطش والغــدر الصهيوني 
والتخـــاذل العربي ماثلة أمام أعيننا. إن خيار 
املقاومة سيبقى خيار الشعب الفلسطيني 

الستعادة أرضنا. 
ووصف خالد أبو راشــد الذكرى، باألليمة، ألنه 
ترتب عليها العديد من املآسي واأللم لشعبنا 

الفلسطيني املناضل.
وقال إبراهيم العباسي، »إن ذكرى النكبة تعني 
لي الشيء الكثير،  وهي األرض التي هجر منها 
التي  أجدادنا نتيجة التخاذل العربي واملؤامرة 
ما زالت حتى اآلن مستمرة، وتسليم فلسطني 

مبدنها وقراها إلى العدو الصهيوني«.   
واعتبر محمود خليل،  أن نشر الوعي لدى أبناء 
شعبنا في ظل العدوان  الصهيوني املستمر 
على أرضنا املقدســة، ضــرورة ملحة، حتى 
تبقى البوصلة متوجهة إلى املكان نفســه، 
وأن الوحده بهذه املرحلــة مهمة جلميع ابناء 
شعبنا الفلســطيني، ألنها السبيل الوحيد 

لنيل احلقوق كاملة.  

الجئو المخيمات في ذكرى النكبة لـ»الجهاد«: متمسكون بالمقاومة وحق العودة
اجله�د - خ��ص

لم يتمكن مرور 67 عامًا على النكبة، أن يُنسي الشعب الفلسطيني وطنه، كما توهمت القيادات 
الصهيونية يومًا، بل أن عامل الزمن زاد الفلسطيني تمسكًا بمفتاح داره وحقه في العودة، 

مستندًا بذلك على إرادته ووعي أجياله، واعتماده على المقاومة.
هذا ما عبّر عنه أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، لنشرة »الجهاد«، في أحاديثهم بمناسبة 

الذكرى لـ 67 للنكبة. 

اأهايل ''برج ال�صمايل'': نتقا�صم الرغيف وال�صكن مع النازحني
اجله�د - خ��ص

»رغم أننا أبناء قضية واحدة، وجرح نازف 
واحد، علينا أن نتحمل بعضنا، غير أن واقعنا 

الصعب، لم يتحمل مزيدًا من األعباء، 
سواء في مجاالت العمل، أو االستشفاء أو 

السكن«، ونناشد المجتمع الدولي ومنظمة 
التحرير إلى التحرك لتقديم المساعدة 

العاجلة!!
هــذا ملخــص الرؤيــة التــي عبــر عنها ســكان 
ــة  ــاد«، نتيج ــمالي لـ«الجه ــرج الش ــم ب مخي
تدفــق أعــداد النازحيــن الفلســطينيين مــن 

ســوريا إلــى المخيــم.
ــرج  ــي ب ــعبية ف ــة الش ــر اللجن ــني س ــح  ام وأوض
ــي  ــا ف ــة( أنن ــو جمع ــة )أب ــم جمع ــمالي، قاس الش
اخمليــم منــذ 1955، ومســاحته ال تتجــاوز الكيلــو متــر 
وربــع مربــع، يضــم عــدة شــرائح مــن كافــة البلــدات 
فــي فلســطني، كان عــدد ســكانه فــي البدايــة 
حوالــي  5000 نســمة، وقــد ازداد العــدد إلــى مــا 
ــن  ــني م ــق النازح ــع تدف ــمة م ــف نس ــارب 250 أل يق
ســوريا، وال مجــال للتوســع ألن كل العقــارات اجملــاورة 

ــا. ــا أصحابه ــة وله مملوك
وأكد »اننا مقبلون على كارثة سكنية، ألن اعداد الشباب 
في تزايد، وال يوجد بيت إالّ وفيه ال يقل عن 4 شباب، فأين 

يذهب هذا الشاب اذا أراد الزواج وأين يسكن؟
بخاصة أن الوضع اإلقتصادي صعب، والبطالة كبيرة، ما 
اضطر الكثيرين إلى العمل بالزراعة أو بالبساتني وبعض 
املهن الصناعية، رغم حيازتهم على الشهادات العليا، 

وأضاف: مع وجود اعداد النازحني ازدادت األزمة املعيشية حدة، 
واتسع اطار البطالة لقلة العمل.

وقــال جمعة: »هناك معاناة من الناحيــة الطبية، فوكالة 
غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني - األونروا، ال تقوم 
بتوفير املطلوب بالشكل الذي يلبي احتياجات ابناء شعبنا 
من الناحية الصحية واألدوية، والتحويل إلى املستشفيات، 
وتأمني الدواء املقرر شــهرياً للعيادات، وهذا النقص ناجت عن 
ازدياد األعــداد التي تتردد يومياً على العيــادة، ولكن األونروا 
غير مهتمة، لذلك نحن نطالــب األونروا ومنظمة التحرير 
والدولــة إلى معاجلة كل هذا األزمات، كمــا نطالب األونروا 
بتأمني قطعة أرض لإلســتفادة منها، وحل أزمة اإلكتظاظ 

السكاني«. 

ازدي�د البط�لة واأزمة الطب�بة وال�شكن
ورأى أمني ســر اللجنة األهلية في اخمليم عدنان قاسم، »أننا 
في مخيم برج الشــمالي نعاني ما يعانيه اخوتنا في بقية 
اخمليمات، من ازدحام ســكاني، وبطالة، وكثافة نازحني، وهذا 
باحلقيقة شــكل أزمة لــدى اجلميع من ناحيــة اإلكتظاظ 

الســكاني، وتفشي البطالة وإزدياد ســوء احلالة الصحية، 
فمنذ قدوم النازحني ومع بداية األزمة الســورية ازداد ســوء 

وتدهور الوضع اإلقتصادي من ناحية العمل«.
وأكد قاسم »ان املساعدات الصحية والطبية التي تقدمها 
األونروا قليلة، وال تكفي طيلة الشهر ألبناء اخمليمات، فكيف 
إذا كان هنــاك عدد إضافي يتردد علــى هذه العيادات لتلقي 
العالج، فاحلقيقة هناك أزمة صحية من ناحية تأمني الدواء 

وغيرها«.
وأشــار إلى »أن النــازح ال يســتطيع التنقل إلــى إحدى 
املستشفيات، إذا لم يكن ميتلك التصريح أو اإلقامة، ولهذا 
السبب لم يتمكن من العالج في خارج اخمليم، فيضطر إلى 

تلقي العالج في عيادة اخمليم«. 
ولفت منســق منطقة صور في »بيت أطفــال الصمود« 
ورئيس جمعية »احلولة« محمود جمعة، إلى »أننا شــعب 
واحد وقضيتنا واحدة، وقدوم أهلنــا النازحني أّثر علينا، وزاد 
العــبء علينا جميعا من النواحــي اإلقتصادية والصحية 
والســكنية... فمن حقهم علينا ومن واجبنا أن نتقاســم 
املسكن والعمل معاً، ولكن النتيجة صعبة علينا جميعاً، 

وهذا أّثر على اخلدمات الصحية التي هي من أساســها 
قليلــة وقد ازدادت ســوءاً بعد تقليــص األونروا لهذه 

اخلدمات«.
وأضاف أن املســاعدات التي تقدمها »األونروا« إلى هذا 
النازح، ال تكفي وال تلبي احتياجاته اليومية واحلياتية، مما 
يضطره للعمل بأي ثمن، ولو كان قليالً، وهذا خلق أزمة 

ومنافسة بني ابن اخمليم والنازح.
ورأى »ان املســؤولية تقع بالدرجة األولى على »األونروا«، 
التــي من مســؤولياتها حتســني الظــروف الصحية 
واإلجتماعية واإلقتصادية لكل الالجئني دون اســتثناء، 
وأيضاً، على منظمة التحرير أن تقوم بواجبها جتاه أبناء 

هذا الشعب«. 
وأشــار إلى اخلطر الكبير املتمثــل بالهجرة التي باتت 

حتصد أرواح أبنائنا، جراء تردي األوضاع بشكل عام.

قدمن� م� ن�شتطيع لكن املع�ن�ة كبرية
وقال نائب رئيــس جمعية احلولة ومســؤول العالقات 
اخلارجية باجلمعية خليل محمود محمود: »اخواننا الذين 
اتوا قسراً الى مخيماتنا، لم يأتوا اال عند أهلهم، ونحن 
بذلنا ما بوســعنا مع اجلمعيات األخــرى والتنظيمات 
الفلســطينية واللبنانية ملســاعدتهم، وقد تعاطينا 
معهم بشكل إنساني لتقدمي كل ما يلزمهم من سكن 

وغيره، ولكن هناك معاناة كبيرة لدى اجلميع«.
وأضاف: مخيم برج الشــمالي يزدحم بنســبة كبيرة 
نتيجة الكثافة الســكانية، وصغر مســاحته، وعدم 
قدرته على اســتيعاب العدد األكبر مــن النازحني، ما 
شكل عائقاً كبيراً لدى العائالت، حيث ال يوجد أي مكان 

عام حتى لألطفال للعب أو غيره.
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الجئو »عين الحلوة« لـ»الجهاد« : بوصلتنا فلسطين ولن نرضى عنها بدياًل

ورأى الشــيخ ابو الدرداء، أن البوصلة احلقيقية ألبناء شعبنا في مخيمات 
لبنان، هي فلســطني،  فهى أصل معركتنا وحضارتنا، وســتبقى نصب 
أعيننا، فيها مقدســاتنا واملســجد األقصى املبارك،  وثانى مسجد في 

األرض، وهو أول قبلة للمسلمني.  
وأشــار أبو الدرداء، إلــى أن الصراعات والفنت  التــي حتصل في املنطقة، 
وتستهدف نسيجنا في الشتات، هي لطمس حق العودة، من خالل إدخالنا 
في نزاع طاحن غير مجٍد من أجل تهجير أبناء شــعبنا الفلسطيني من 
جميع البلدان التي جلؤوا إليها من فلســطني إبان النكبة، وبالنسبة لنا 
بوحدتنا نستطيع أن نفشــل اخملططات جميعها، فصائلياً وشعبياً من 
أجل وضع خطط لردم ما يحاك، ويحاول أن يستأصل تاريخنا، وحتى نضمن 
أمننا ومستقبل شــعبنا، ولكي نعد العدة لتحرير فلسطني، أرض أهلنا 

وأجدادنا.

فل�شطني قبلتن� مهم� ط�ل الزمن
 واعتبر مدير جمعية التكافل االجتماعي، وائل كليب، أن للمؤسســات 
في اجملتمع الفلسطيني دوراً مهماً يجب أن تقوم به، من دون تأخير، برغم 
ظروفها ومعاناتها، وهذا واجبها، من خــالل إقامة الندوات وورش العمل، 
لترســيخ الثقافة الوطنية لدى أجيال الشــباب باحلوار والنقاش البناء 
والهادف، إليصال الفكرة الواقعية وحمايته من كل اآلفات املستشــرية، 
وطرح أفكار معه  للتطوير، والســعي قدر االســتطاعة في تأمني فرص 
العمل، وبناء الثقة واحلرص املتبادل لترسيخ فكرة أن »العدو الوحيد لنا هو 
الذي طرد وشــرد شعبنا مند 67 عاماً، ويرتكب اجملازر بحقه في فلسطني، 

أال وهو العدو الصهيوني«. 
وأكد حسني أبو ناصر، أن بوصلتنا دائماً موجهة إلى فلسطني،  ولن نرضى 
عنهــا بديالً، مهما طــال الزمان، وعلى جميع التنظيمات واملؤسســات 
والهيئات أن ترص الصفوف وتوحد الهدف، نحو عدونا األزلي، لنحرر أرضنا 

من رجس الصهاينة ونصلي صالتنا بطمأنينة بأقصانا، موضحاً أن الصراعات 
اجلانبية التي حتدث، تشــتت القوى وتفرق اآلراء واألفــكار وتبعدنا عن  هدفنا 

احلقيقي واألسمى، أال وهو حترير وطننا املفدى فلسطني.
ورأى محمــود طيراوي، أن للمثقف دوراً كبيراً في بــث الوعي واألفكار البناءة 
لدى الشــباب الفلسطيني، وتســليط الضوء على القضية املركزية لألمة 
اإلسالمية، وتعميق الصلة بني أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، واعتبار 

ساحة فلسطني هي ساحة جهاد لدى اجملاهدين من سائر أقطار األمة.

التثقيف والتوعية وجتنب املنزلق�ت
وأكد منسق املبادرة الشعبية مبخيم عني احللوة، إبراهيم ميعاري، أن »البوصلة 
احلقيقية لشعبنا هي فلســطني، ويجب إعادة النظر بفهم طبيعة الصراع 

مع العدو الصهيوني، عبر التثقيف السياسي للنضوج بالوعي الفكري 
وتســييس البندقية، بحيث يكــون هناك اســتراتيجية وطنية موحدة 
للحفاظ على اخمليمــات، وعدم االنزالق بأتون الصراعــات اجلانبية، ويجب 
خلق أجواء إيجابية، تســهم في إيجاد حلــول، وضخ الوعي لدى األجيال 
الفلســطينية، وهناك دور للمثقف الفلســطيني، كونه سالح فكري 
يعتمد على الثقافــة والتثقيف، إلعادة فرض مفهــوم وثقافة الكفاح 

املسلح واملقاومة، ودراسة التحديات التي تعيق حتقيق حقوق شعبنا«.
وقال الفنــان محمد عمران، النــازح من مخيم اليرمــوك، أن دور الفنان 
الفلسطيني فاعل  في خلق الوعي مبجتمعه، ولدى األجيال الشابة حلماية 
تراثه الفلســطيني من السرقة، ولتجسيد الواقع امللموس ومعاناته من 

خالل لوحات جدارية، ومنحوتات حتاكي واقعه ومعاناته وظروفه.

يجمع �شك�ن خميم عني احللوة، مواطنون ومبدعون وعلم�ء، ومهتمون يف ال�ش�أن الجتم�عي والإن�ش�ين، ب�أن البو�شلة الأ�ش��ص لهم هي فل�شطني، داعني اإىل الوحدة وجتنب املنزلق�ت اجل�نبية، 
والرتكيز على حق العودة.

ج�ء ذلك، خالل حتقيق اأجرته ن�شرة ''اجله�د''، مع �شرائح خمتلفة من اأبن�ء املخيم، جت�شد توجه�ت وروؤى ال�شعب الفل�شطيني جت�ه الق�شية املركزية.

سكان »البارد«: أزمة اإليجارات تهدد بانفجار واسع
منذ تدمير مخيم نهر البارد العام 2007، 

والسكان يعانون أزمة سكن حادة، 
بخاصة بعد ارتفعت قيمة اإليجارات 

بشكل مضاعف، فيما لم تغط »وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين - 

األونروا«، إال جانبًا يسيرًا منها، وقد لعب 
التأخير في إعادة إعمار المخيم، إلى تفاقم 
هذه األزمة، ما انعكس سلبًا على األهالي 

وتحديدًا الشباب، حتى بات األمر صعبًا 
ويهدد بإنفجار شامل.

هذا ما عكسه عدد من سكان مخيم نهر 
البارد، في أحاديثهم لنشرة »الجهاد«، وقد 

طالبوا باألسراع في إعمار الرزم المتبقية 
من المخيم، وإعطاء تراخيص حتى الطابق 

الرابع في المخيم القديم.
ونصح محمد الســعدي الناس أن »تشــعر 
ببعضها وترحــم بعضها، ويجب على اجلميع 
ان يتقوا اهلل، واملشكلة الكبيرة التي نواجهها 
تترافق مع غالء املعيشــة ومشكلة البطالة، 
والوضع املزري، والناس عايفــة حالها، وهناك 
حالة من اإلســتغالل من بعض جتار العقارات، 
والشــباب ما عم تتزوج ويــا دوب تطلع لقمة 

عيشها، فمشكلتنا وهمنا واحد«.
ورأى زاهر ليلى: أن »اإليجارات في اخمليم وضعها 
صعب، على أغلبية العائــالت، لناحية ارتفاع 
اإليجارات، وغيرها من أمور معيشــية صعبة، 
وما زاد األمر صعوبة، زيادة البطالة، وعدم توفر 
فرص عمل للشــباب، حيــث أن اإلعمار كان 
املعيل الوحيد للعائالت، وفي توقف االعمار في 

اآلونة االخيرة سبب هذه املشكلة الكبيرة، كما أن 
اليد العاملة أصبحت من اجلنسيات األجنبية«.

م�شوؤولية »الأونروا« يف املع�جلة
يقول عضو احلراك الشعبي محمد لوباني: إن »ما 
يتعلق مبوضوع اإليجارات فيــه من الظلم مافيه 
على العائالت في »البــارد« إذ أنه ومنذ أزمة اخمليم 
أرتفعت نسبة اإليجارات الى أرقام خيالية، أرهقت 
كاهل إبن اخمليم، الذي فرض عليه العيش باإليجار 
نتيجة تشــرده بعد أن مت تدميــر بيته، فقد وصل 
بدل اإليجــار إلى 300$، واألونروا بــدالً من أن تقوم 
بالعمل على زيادة بــدل اإليجار، قامت بتخفيضه 
من 200$ إلى 150$، وهذا األمر ليس له حل إال من 
خالل الضغط على الدول املانحة، بفرض رفع بدل 
اإليجار ليتناســب مع ارتفاع بدل اإليجار احلاصل 
فــي املنطقة«، وأهالــي البارد يعيشــون معاناة 

بكل املعايير، نتيجة الظلم فــي اإليجار، وارتفاع  
نســبة البطالة التي هي إلى ازدياد نتيجة األزمات 
احلاصلة في لبنان ومحيطه، وأخيراً قامت »األونروا« 
بوقف بــدل اإليجار عن 8 عائالت دون تأمني البديل، 
وخصوصــاً وأن هــذه العائالت مســتحقة لبدل 
اإليجار، وهذا خلق هاجساً عند جميع أبناء اخمليم، 
وإذا عمم ذلك على بقية الســكان سيخلق ثورة 
ضد اجلوع والضياع، حيــث أن الكثير من العائالت 

الفقيرة«.

امل�شكلة تتف�قم واحلل معوق
ورأى مدير »موقع نهر البــارد والبداوي احلواري«، أبو 
صالح موعد: أن »هناك ظلماً بحق أهلنا وأخواننا 
الذين يســتحقون بدل اإليجار، فيجب رفع سقف 
بدالت اإليجار لهم مبا يتماشى والوضع اإلقتصادي، 
وأكد بأن هناك عدة أسر محرومة من احلصول على 

بــدالت اإليجار، وقد آن األوان ان يشــملها قرار 
الدفع«.

وقال عضو اللجنة الشعبية، جمال أبو العلي: 
ال يوجد حلول سحرية ملشكلة ارتفاع اإليجارات 
علــى الصعيد العام، ألنها قضيــة عامة، أما 
علــى صعيد اخمليــم فيجب أن تكــون هناك 
عملية التآخي بني املالك واملســتأجر، خاصة 
أن اخمليم دُمر، والبيــوت دُمرت، ويجب التعامل 
برفق بني  أهالي اخمليم، وخاصة أنهم خســروا 
كل شــيء، وعلى املؤجر إيجاد صيغة معينة 
لتخفيض نسبة االيجار، وأن يكون بدل اإليجار 
من قبل األونروا بني 200$ إلى 300$، وعليها أن 
تتحمل مســؤوليتها  اجتاه الوضع االقتصادي 
الصعب، وفــي النهاية أن إعــادة إعمار اخمليم 
يؤثر بشكل إيجابي بحل املشكلة، من ناحية 
عودة الشخص املســتأجر إلى منزله، ويصبح 
هناك شقق سكنية كثيرة بعد ذلك، إن عملية 
اإلعمار بســرعة تنهــي جزءاً من املشــكلة. 
وطالــب جلنة »احلوار اللبناني الفلســطيني« 
ومجلس اإلمناء واإلعمار الســماح لألهالي في 
اخمليم القدمي ببناء الطابق الرابع، وهناك موافقة 
شفهية بذلك، ولكن على األرض ال ينفد شيء، 

وإعطاء ترخيص البناء ألهالي حي املهجرين.
ســتبقى مشــكلة اإليجارات في مخيم نهر 
البارد قائمــة، إلى أن يتم إعــادة إعمار جميع 
الرزم املتبقية، وتسليمها ألهلها، باإلضافة الى 
إعطاء التراخيص للبناء حتى الطابق الرابع في 
اخمليم القدمي، وتســهيل إعطاء التراخيص في 

اجلديد.

احلل يكمن ب��شتكم�ل الإعم�ر �شريعً�

اجله�د - خ��ص

اجله�د - خ��ص
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يعتقد بعض احملللني السياســيني أن نتائج انتخابات »الكنيست« 
العشرين التي أجريت في السابع عشر من آذار املاضي، قد ُحسمت 
أثناء العــدوان األخير على قطاع غــزة، وأن الناخبني جددوا ثقتهم 
بتكتل »الليكود« ورئيســه بنيامني نتنياهــو، لكونهم يؤمنون أن 
حرباً جديدة ستقع، وأن حكومة برئاســة نتنياهو أقدر – بنظرهم 
- علــى مواجهة التحديات »األمنية« مــن حكومة يقودها الثنائي 
إسحق هيرتسوغ وتسيبي ليفني، إن جلهة امللف النووي اإليراني، أو 
»تهديدات« قوى املقاومة: اللبنانية في الشمال والفلسطينية في 

جنوبي فلسطني احملتلة.
وكان نتنياهو قد تعهد، أثناء حملته االنتخابية وإبان فوزه، بتشكيل 
»حكومة قوية ومســتقرة«، تهتم بشؤون »اإلسرائيليني«، وتواصل 
بناء »املستوطنات«... وترفض إقامة »الدولة الفلسطينية«، وتستمر 

في مواجهة قوى املقاومة و«امللف النووي اإليراني«.
ويحظى نتنياهو، بنسخته اجلديدة، بدعم مجموعة من القوى التي 
توفــر له كتلة من 67 نائباً من أصــل 120، تتكوَّن من حزبي: اليمني 
القومي »البيت اليهودي« بزعامة نفتالي بينيت و«إســرائيل بيتنا« 
الذي يرأســه أفيغدور ليبرمان، وحزبي »شاس« بزعامة أريية أدرعي 
و«الالئحة املوحدة للتوراة« املتشددين، وحزب اليمني الوسط اجلديد 
»كلنا« بزعامة الليكودي املنشق موشــيه كحلون.  وستركز هذه 
احلكومة على 3 عناوين أساسية هي: تكثيف االستيطان، إلغاء حل 

الدولتني، و«يهودية الدولة«!.
وجتتمــع كل هذه القــوى على العناوين السياســية الرئيســية 
دها بنيامــني نتنياهو، وعمل لها طــوال وجوده على رأس  التي حدَّ
حكوماتــه املتعاقبة، والتــي تلخصها الءاته املعروفــة: ال إلقامة 

شكلت املقاطعة سالحاً هاماً في مجرى الصراع العربي الصهيوني، 
منــذ بداياته األولى، وظلت  عنواناً أساســياً مــن عناوين اإلجماع 
العربي، أدت إلى محاصرة الكيان الذي قاطعته معظم الشــركات 
واملؤسســات الدولية، مخافة شــمولها بقوانــني املقاطعة التي 

وضعتها »جامعة الدول العربية«.
وكانــت املقاطعــة االقتصادية قد بــدأت على نطــاق ضيق ضد 
املؤسسات الصهيونية والتجارة اليهودية قبل إعالن إنشاء الكيان 
في العام 1922.  إال أن املقاطعة الرســمية جاءت عن طريق مجلس 
»جامعة الدول العربية« في العام 1945، الذي أعلن مقاطعة رسمية 

للبضائع اليهودية... 
وقد تطورت املقاطعة فيما بعد لتشمل كل الشركات واملؤسسات 
العاملية التي تتعامل مع كيان العدو »اإلســرائيلي« بعد إقامته في 

العام 1948.
وقد تفاوتت أشكال املقاطعة لـ«إســرائيل« والشركات املتعاملة 
معها، بني بلــٍد عربي وآخر، إلى حني توقيع النظام املصري اتفاقيات 
»كامب ديفيد« التي شــرَّعت أبواب »تطبيــع« العالقات مع كيان 
العدو، حيث بدأت املقاطعة الرسمية تتهاوى، لتحل مكانها أشكال 

املقاطعة الشعبية العربية والعاملية.
وقد انتشرت جلان املقاطعة في معظم دول العالم التي تشهد اليوم 
حركة صاعدة ملقاطعة ليس البضائع »اإلســرائيلية« والشركات 
املتعاملة معها فحســب، وإمنا مقاطعة اجلامعات ومراكز األبحاث 

»اإلسرائيلية« أيضاً. 
ويسود شبه إجماع في أوساط الناشطني الفلسطينيني واألجانب، 

في إطار »حركة املقاطعة الدولية لإلحتالل« )بي دي أس(، أن حركتهم 
أحلقت خســائر مالية ضخمة بشركات كثيرة، كشــركتي »فيوليا« 

و«ألستوم« بسبب تورطهما مبشاريع »إسرائيلية«!..
وتقول بيانات حركة املقاطعة أن خسائر شركة »فيوليا« »وصلت إلى 
أكثر مــن 26 مليار دوالر، منذ أن بدأت احلملــة عملها في العام 2008 
لغاية اآلن«، جّراء إلغاء عقود كانت وقعتها الشــركة لتنفيذ مشاريع 

كبرى في العديد من البلدان. 
في حني تكّبدت »ألستوم« خسائر فادحة في أكثر من بلد في العالم، 
ومنها خســارة عقد إقامة خط »سكة حديد احلرمني« في السعودية، 

بقيمة 10 مليارات دوالر في العام 2011...
وفي الســياق، أعلنت وزارة اخلارجية الكويتية أخيراً أنها بـ«صدد وقف 
التعامل مع 50 شــركة أوروبية، بسبب نشــاطاتها في املستعمرات 

املُقامة على األراضي احملتلة عام 1967«. 
وعلى الصعيد الدولي، طالب 16 وزير خارجية أوروبي بسن قانون يفرض 
وضع عالمات فارقة على بضاعة املستوطنات لكي مييزها األوروبيون مما 

سيحد من مبيعاتها في األسواق األوروبية...  
وقد اعتبر الوزير »اإلســرائيلي« سيلفان شــالوم هذه الدعوة بأنها »ال 

تساهم في دفع عملية السالم في املنطقة«!..
تنامي املقاطعة  واخلســائر املالية واالقتصادية التي تلحقها بالكيان 
وبالشــركات املتعاملة معه يُثبــت بطالن االدعــاءات القائلة بعدم 
جدوى املقاطعة، وبعدم قدرتها على مواجهة االقتصاد »اإلســرائيلي« 
الذي صّنفه البعض، بأنه خامس إقتصــاد في العالم، من حيث قوته 

واستقراره«. 

�صحافة العدو

 فلسطينيو الداخل: 
 نتائج االنتخابات حُسمت 

منذ العدوان على غزة
شــغلت انتخابــات »الكنيســت« في دورتــه العشــرين، اجملتمع 
الفلســطيني، بشــكل لم تألفه الساحة السياســية في اجلوالت 
الســابقة، متيزت بـــتأليف »القائمة املشــتركة« من أربعة أحزاب 
هي: »التجمع الوطني الدميقراطي«، »اجلبهة الدميقراطية للســالم 
واملســاواة«، »القائمة العربية للتغيير« واجلنــاح اجلنوبي »للحركة 
اإلسالمية«، وحصدت 13 مقعداً من نسبة اقتراع وصلت إلى حدود 70 

باملائة، وبزيادة مقعدين عن الدورة السابقة.
وقد وضع بعض السياسيني واملثقفني من أبناء الداخل هذه املشاركة 
والنتائج التي خرجت بها على طاولة التشــريح، خــالل ندوات عدة 

شهدتها بعض املدن الفلسطينية.
فرأى الدكتور مطانيوس شــحادة، مدير »برنامج دراســات إسرائيل«، 
أن هناك منواً لثالث تّيــارات داخل اجملتمع العربي: األول هو تّيار متفائل 
بالعمــل البرملاني، والثاني ال يؤمن بإمكانيــة إحداث تغيير من خالل 
العمل البرملانــي، أما الثالث فهــو تّيار صغير جداً يصــوِّت ألحزاب 

صهيونية بسبب عدم ثقته باألحزاب العربية.
وأضاف شحادة أن »كال التيارين، املصّوتني واملقاطعني، يختلفان على 
األداة، إال أنهما يتفقان في ساحات كثيرة أخرى، مثل النضال الشعبي 
وتعريف دولة »إسرائيل« وعالقتهم بها«.  كما يوافق كالهما، بصورة 
كبيــرة، على »أن إســرائيل هي دولة دميقراطية لليهــود فقط، وغير 

دميقراطية للعرب«. 
وعن اخلطــاب اإلعالمي للقائمة املشــتركة، يقول الصحافي جاكي 
خوري إن »الربيع اإلعالمي لـ«لقائمة املشــتركة« كان بني تاريخ 1/20، 
أي اإلعالن عن »القائمة املشــتركة« وتشكيلها، حتى تاريخ 3/18، أي 

بعد يوم واحد من اإلنتخابات وظهور النتائج النهائية«.
وأضاف خــوري أن »حدث الوحدة ذاته فرض نفســه على الســاحة 
واخلطاب اإلعالمي أجمع... إال أنه مع إعالن النتائج النهائية لالنتخابات 
اختفى كل هــذا فجأة بفوز الليكود، وذهــب كل االهتمام اإلعالمي 
»اإلسرائيلي« إلى مكان آخر.  وفي املقابل، لم تنجح القائمة املشتركة 
في العودة إلى صلب اإلعالم اإلســرائيلي والعناويــن، حتى مع هدم 

البيوت وتشريد العائالت التي لم حتصل على تغطية مالئمة«.
وتقّدم د. هنيدة غامن قراءة مقارنة ألمناط التصويت حلزب »الليكود« منذ 

العام 1977 وحتى 2015، 
مشــيرة إلى أن »املشــهد السياسي اإلســرائيلي مرَّ بثالث مراحل 
أساسية: األولى كانت املرحلة التي سيطر عليها مؤسسو إسرائيل 
وامتّدت حتى العام 1977 ومتّيزت بهيمنة اليهود من أصول غربية على 
قيادة الدولة ومؤسساتها، أّما املرحلة الثانية فكانت منذ بداية العام 
1977، وهي مرحلة الليكود واســتقطاب الشرقيني، أما الثالثة التي 
نراها اليوم فهي نهاية مرحلة الشــرقيني ووالدة مرحلة جديدة وهي 
املستوطنني.  إذ أن السياسيني أصبحوا يحصلون على شرعيتهم من 

عالقتهم مع املستوطنني«.
وأكدت غامن أن »التغّيرات الدميوغرافية ذات اخلطاب االستيطاني، التي 
حوَّلت حزب »الليكود« بالكامل إلى حزب مســتوطنني، باإلضافة إلى 
أنه حتوَّل إلى احلزب الوحيد القادر على قيادة دولة إسرائيل سيستمر«. 
وتوّقعت غامن أن »يختفي اليســار، وتنقسم إسرائيل إلى ميني ليبرالي 

وميني استيطاني«.
البروفيسور غادي الغازي قال إن نتائج االنتخابات »ُحسمت منذ احلرب 
األخيرة على غزة؛ فاجلمهور اإلسرائيلي يعلم أن حرباً قادمة ستكون ال 
محالة، وبالتالي يذهب للتصويت لنتنياهو ولليمني الذي ميسك بزمام 

األمور احلربية، وأقوى فيها من اآلخر املتمّثل بهرتسوغ وليفني«.
أما د. محمود محارب، فأشــار إلى أن »احلديث أصبح يدور عن مجتمع 
كامل عنصري يتّســم بأفكار عنصرية«... وأن »ما يريده نتنياهو من 
الشعب الفلسطيني هو االستسالم، االستسالم السياسي والفكري 
أيضاً، ويسعى بكل قوته إلى تخفيض تطّلعات الشعب الفلسطيني 
وحتويل احلركة الوطنية الفلســطينية ومنّظمــة التحرير كلها من 
حركة حتّرر ومقاومة إلى روابط قرى ومدن تسعى لرضى إسرائيل عنها 

بدون أن يقّدم أي تنازل«.

حكومة نتنياهو.. »سيناريوهات« عدة وهدف واحد

المقاطعة... سالح مفيد إن أحسنا استخدامه

الدولة الفلسطينية؛ ال إلعادة تقسيم القدس؛ ال حلق عودة الالجئني؛ 
ال لفكفكة املســتوطنات؛ وفوق كل هذه الالءات يقف هدف »الدولة 

اليهودية« وتهويد ما تبقى من أرض فلسطينية. 
وقد خلص نتنياهو وحدة الهدف التي جتمع بني كل القوى التي تشاركه 
احلكومة، وتلك التي في املعارضه باستثناء »الكتلة العربية املشتركة«،  
بقولــه: إنه »ال يوجد خالف حقيقي داخل اجلمهور »اإلســرائيلي« بني 
أولئــك الذين يدعمون »دولة فلســطينية« وأولئك الذين يعارضونها، 
فالثوابــت لدى اجلانبني واحدة، فعندما اســأل األفــراد الذين يدعمون 
الدولة الفلسطينية، يجيبون بأنهم يدعمون دولة فلسطينية ال تكون 
لها حرية في أن تســيطر على مجالها اجلوي، ويدعمون دولة ال تكون 
لها حرية عقد اتفاقات عسكرية؛ ألنها قد تعقدها مع العراق أو إيران.  
يدعمون دولة فلسطينية لكن بدون السيطرة على مصادر املياه وبدون 
عــودة الالجئني، فهذه األنواع من القيود على الســيادة ال توجد في أي 
مكان في العالم، فكل دولة متتلك حق الدفاع وتسليح نفسها، واحلق 
في السيطرة على حدودها وتوقيع اتفاقيات عسكرية؛ لذا عندما جند 
أن األغلبية الواســعة لـ«إلسرائيليني« تريد فرض كل هذه القيود على 
الســلطة الفلسطينية، فإنهم في احلقيقة يعارضون فكرة السيادة 
الفلســطينية، واالختالف بيننا هو أنني أكثــر إدراكاً ملفهوم الدولة 

ومعنى السيادة«.
نتنياهــو، الــذي أنهى اجلولة األولــى من املفاوضــات واضطر لطلب 
األســبوعني اإلضافيني، عمل على تدوير الزوايا بني الكتل املتنافســة 
لتوزيع احلقائب مبا يكفل له تشكيلة حكومية متجانسة قوية وقادرة 
على البقاء واالســتمرار أطول فترة ممكنة، خاصة في وقت مشــحون 
بتطورات دولية وإقليمية ستنعكس على حاضر املنطقة ومستقبلها!.
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متحــور املقاالن الســابقان حول مفهــوم »املركزية« 
وأبعــاده، وكذلــك حول تشــظي إجابــات احلركة 
اإلســالمية املعاصرة على ســؤال القضية املركزية.  
فاحلركة اإلسالمية حتتاج إلى حتديد قضيتها املركزية، 
ليس بهدف توحيد جهودها وجمع شملها فحسب، 
بل بهدف حتديد هويتها ووجهتهــا أيضاً، األمر الذي 
يصب بالتالي في بناء استراتيجياتها وترتيب أولوياتها.

السؤال األساســي املطروح على احلركة اإلسالمية 
اليوم هو التالي: هل القضية املركزية هي إســتعادة 

)اخلالفة( أم حترير فلسطني؟!
التصور العام الغالب لدى أبناء احلركة اإلسالمية هو 
أن اســتعادة اخلالفة هو املقدمــة الالزمة والضرورية 
لتحرير فلسطني.  ويرتكز هذا التصور الى تيار شعبي 
جــارف، ميأله احلنــني الى ماض مجيد، فــي مواجهة 
أنظمة القهر والذل التي تقهر الشعوب العربية، من 
جهة، والى تصور تبسيطي للتاريخ، مبني على قاعدة 
أن إقامة )دولة النبي( في املدينة املنورة، كان ســابقاً 
على فتح مكة، وكذلك احلال كان جتييش القائد صالح 
الديــن األيوبي للجيوش، وحتقيــق نهضة اقتصادية 
وإدارية في مصر الفاطمية كان مقدماً على حترير بيت 

املقدس.
غيــر أن هذا احلنني الى املاضي والتبســيط التاريخي 
لتجــارب عظيمة ال يكفيان الستنســاخ التجربتني 
في الواقــع املعاش اليوم.  وهنا، ميكن ان نســأل: هل 
أن املشــروع اإلسالمي في زمن النبي، صلى اهلل عليه 
وســلم، اكتســب زخمه، قبل فتح مكة أم بعدها؟!  
اإلجابة القرآنية واضحة، وهي أن الفتح كان هو الذي 
أعطى للرسالة زخمها، حني دخل الناس في دين اهلل 
أفواجاً، وسمح فيما بعد بإقامة اخلالفة الراشدة.  أي 

تعتبــر أزمة الهوية أحــد أبرز األزمــات التي يعاني 
منها املشــروع الوطني الفلســطيني!  فأين تقف 
حدود »الوطنية« في هذا املشــروع؟  جوهر التساؤل 
ال ينبع حول ما إذا كان املشــروع الفلسطيني وطنياً 
أم ال، بــل ينبع من جوهر وطبيعة الصراع مع الكيان 
الصهيوني، باعتبــاره – في هذه املرحلة على األقل – 
التجسيد املضاد للمشــروع الوطني الفلسطيني.  
ومن هنا، فإن أزمة املشروع الوطني الفلسطيني أنه 
لم يحسم مســألة طبيعة الصراع مع هذا الكيان 
الغاصب للوطن وللهوية معاً: فهل هو صراع وطني، 
أم عربي، أو إســالمي؟!  دون أن ينتقص هذا التساؤل 

من »وطنية« املشروع ذاته.
اإلجابة على هذا السؤال يتعدى اإلطارين الفلسفي 
والنظــري ويصــب بشــكل مباشــر فــي حتديد 
االســتراتيجيات الكبرى التي يجب على املشــروع 
الفلســطيني اعتمادها: فإن كان املشروع »وطنياً«، 
فهذا يعني أن مهمة مواجهة املشــروع الصهيوني 
هي مهمة فلسطينية بحتة، ال يحق ألحد من العرب 
أو املســلمني أو ســواهم التدخل فيها، إال من باب 
الدعم املادي واملعنوي واألخالقي.  إما إذا كان املشروع 
غير ذلك، فهذا يعني أن الوطنية الفلسطينية عليها 
أن متوضع ذاتها ضمن إطار مواجهة شاملة، يقودها 
العرب واملســلمون، وتبحث عن آلية استنهاضهم 
والتنســيق معهم، بل ورمبا االندماج في املشــروع 

القومي أو اإلسالمي.
وبذلك، تتعدد األجوبة على هذا التساؤل بني اجتاهات 
متعددة: حســمت منظمة التحرير الفلسطينيية، 
منذ سبعينات القرن املاضي، خيارها باعتماد الوطنية 
بحدودها الكيانية القطرية، وقدمت نفســها على 
أســاس أنها حامية الهوية الوطنية الفلسطينية، 
ليس باملعنى املضاد للمشروع الصهيوني فحسب، بل 
وضد الهويات الوطنية العربية أيضاً.  وإن كان يسجل 
للمنظمة أنها استطاعت »احلفاظ على الهوية« من 
الذوبان والتذويب، إال أن ذلــك أدى – في املقابل – إلى 
منح األنظمة العربية بــراءة ذمة من إلتزاماتها جتاه 
الشعب الفلســطيني وقضيته من جهة، وسمح 
لقيادة املنظمة باالستفراد بالقرارات، ليس من موقع 
وهم )القرار الفلسطيني املستقل( فحسب، بل من 

أن النظام السياسي للحكم في اإلسالم أخذ شكله بعد 
الفتح ال قبله.  وبالنســبة الى جتربة صالح الدين األيوبي، 
فال بّد من القول في هذه العجالة إنها كانت في إطار نظام 
سياسي قائم ولو باالسم، هو الدولة العباسية، وما فعله 
في مصر هو إعادة الدمج والتوحيد ضمن النظام القائم.  
مبعنى آخر، إســقاط املشــروع الصليبي في القدس هو 
الذي أدى الى اســتعادة اخلالفة العباسية لهيبتها، وليس 
العكس.  هنا أيضاً يكون التحرير والفتح سابق على إقامة 
)اخلالفة( أو إعــادة ترتيب أوضاعها وليــس العكس، كما 

يتوهم الكثيرون.
إضافة الى ذلك، فــإن هذا التصور يغفل االختالف الكبير 
بني التاريخ والواقع، ويقع في فخ االستنساخ.  في األزمنة 
الســابقة على الراســمالية، كانت الــدول والتجمعات 
البشــرية حتيا مســتقلة في اقتصادياتها وتنميتها عن 
العالم، األمر الذي كان يســمح بنشوء دول هنا أو هناك، 
لعــدم وجود منظومــة عاملية حتكم العالــم في جميع 
مفاصله.  صحيــح أن االمبراطورية الرومانية مثالً كانت 
ممتدة على مساحات شاســعة، إال أنها لم تكن تسيطر 
علــى املناطق التي ال تقع حتت ســيطرتها العســكرية 
املباشرة.  وليس األمر كذلك اليوم؛ إذ أننا نعيش في عالم 
تسيطر عليه املنظومة الرأسمالية في نظامم عاملي واحد، 
يتحكم في أصغر زواياه، وأصبحت االســتقاللية مظهراً 
مخادعاً.  فهــل ميكن إقامة )اخلالفــة( دون مواجهة هذه 

املنظومة والتحرر منها؟!
هذا األمر يقودنا بشكل مباشر الى النقطة اجلوهرية هنا، 
وهي أن التصور العام لدى احلركة اإلسالمية ال يدرك الدور 
الذي يلعبه الكيان الصهيوني في املنطقة، وال في خدمة 
مشــروع الهيمنة الغربي ضد األمة العربية واإلسالمية.  

وهذا بحث يحتاج الى تفصيل.

موقع توقيع إتفاقية االعتراف بالكيان الصهيوني 
حتى ضد رغبة الشعب الفلسطيني ذاته، وعلى 

حساب حقوقه التاريخية أيضاً.
وإذا كان خيــار القومية العربيــة لم يعد متاحاً 
بســقوط التجربتني الناصرية )مصر( والبعثية 
)العراق وســوريا(، وفشــل تبلور مشــروع عربي 
نهضــوي، ومثلــه في ذلــك اخليار األممــي الذي 
تبناه اليسار الفلســطيني، بسقوط املنظومة 
الشرقية، فإن االجتاه الغالب داخل التيار اإلسالمي 
لم يقّدم الهوية اإلسالمية باعتبارها إطاراً أوسع 
من الهوية الوطنيــة، بل باعتبارها اجتاهاً مضاداً 
لها، ومتصادماً معها، منســاقاً في ذلك بعقدة 

السبعينات من القرن املاضي.
وحدها »حركة اجلهاد اإلســالمي في فلسطني« 
اســتطاعت أن تقــّدم إجابة نظريــة وعملية 
ألزمة الهوية الفلســطينية، ورأت أن الصراع بني 
الوطنية والقومية واإلسالموية صراعاً مصطنعاً، 
ويصب في خدمة املشروع الصهيوني ذاته، املراد 
إزالته.  رفع الدكتور الشــهيد فتحي الشقاقي 
شعار: »اإلسالم وفلسطني واجلهاد«، ليؤكد على 
أن البعد اإلســالمي ال ينبغي بحال أن يقّدم على 
أنه نقيض للهوية الوطنية الفلســطينية، ألنه 
ليس من طبيعة اإلســالم أصالً أن ينفي خاصية 
الهويات الذاتي للشعوب املنضوية في إطاره، بل 
يحمل األمة اإلسالمية بأسرها مسؤولية نصرة 
املستضعفني الذين أخرجوا من ديارهم.  ليؤكد 
أيضاً أن الصراع بــني الهويات الوطنية والعربية 
واإلسالمية ال يصح في احلالة الفلسطينية )وال 

في غيرها أصالً(.
الواقــع أن نظــرة الكتور الشــهيد لم تنطلق 
مــن زاوية مناقشــة أزمــة الهوية للمشــروع 
الفلســطيني، بل مــن زاوية طبيعــة الكيان 
الصهيوني، باعتباره كياناً ليس مناقضاً للهوية 
الوطنية الفلســطينية فحســب، بل للهوية 
احلفاظ  بأسرها، مستهدفاً  واإلسالمية  العربية 
علــى أنظمة التفتيت والتغريــب والتجزئة في 
منطقتنا، باعتباره رأس حربــة الهجوم الغربي 

على األمة العربية واإلسالمية.

ثقافة

الحرب على اليمن: خسارة العرب واملسلمني

 أزمة املشروع الوطني الفلسطيني: مركزية فلسطني: أولوية الخالفة أم التحرير؟!
بني الوطني والعربي واإلسالمي

لــم تنته مفاعيل ما يجــري في اليمن بعد؛ فاحلرب مســتمرة وآثار 
الغــارات األخيرة وجراح الناس ال تزال صورهــا متأل صفحات االنترنت 
قبل شاشــات التلفزة.  هذه املرة ليس بني األطراف املتحاربة، بصورة 
مباشرة، أميركيون أو »إسرائيليون«، إمنا هي حرب تشنها دولة عربية 
مسلمة على أخرى عربية مسلمة.  وأياً يكن التوصيف بشأن الهزمية 
والنصر لدى الطرفني، فإن اخلاســر الوحيد بعد الشعب اليمني، هو 

العروبة واإلسالم.
على مدار التاريخ الطويل للمســلمني، لم يسجل أن حربًا داخلية أو 
اقتتااًل حتت عنوان ديني كان فيه مكســب على مســتوى األمة، في 
الصعيــد الداخلي واخلارجي، بل كان بوابــة للتدخل اخلارجي.  وفيما 
يســعى كثيرون من العرب إلى احلل مع »إســرائيل« عبر ما تسمى 
مبادرات الســالم واحللول غير العنفية، على مدار أكثر من خمســة 
وأربعني عاماً، فإن أي إشــكال أو خالف عربي ــ عربي، أو إســالمي ــ 
إســالمي، يلجأ فيه مباشرة إلى الســالح دون التعقل والصبر، كأن 

اخملاوف ال حتل إال بتحويلها من أمر محتمل إلى عداء محتم.
حتــى التجارب املعاصرة لم تعد كافية إلقناع املتخاصمني بأن نهاية 
كل نزاع تؤول إلى طاولة للحــوار؛ صحيح أن للصراع أوراق قوة تفيد 
في طاولة احلوار، ولكن اخلســائر التي ينالها كل طرف في مواجهة ال 
حتمل معنى حترير األرض أو إزالة املشروع الصهيوني في فلسطني، لن 
تكون بأي حال معبرة عن ورقة قوة، داخل احلالة العربية واإلســالمية، 

إن صح التعبير.
كذلك يتبــني عنــد كل مواجهة أن شــعارات الصــراع الطائفي غير 
صحيحة، فحالة التدين العامة، أو التي تســمى بالفطرية، بني شعوب 
املنطقة ال ميكن أن تبرز فــي أي حال من األحوال صراًعا طائفًيا، وإمنا تأتي 
هذه اإلشكاالت التي تنتشر عبر اإلعالم واالنترنت مستغلة جهل الناس 
بتفاصيل كثيرة، لتكون وقودًا يشــحن به املقاتلــون ويقدم تبريرًا حلروب 

السياسة واملال واألمراء.
على أن كل هذا معروف لكثيرين، فإن املستحســن للفلسطينيني على 
وجه اخلصوص أن يلزموا الصمت، وهم أصحاب جتربة سابقة في دفع نتائج 

صراعات املعركة، بل جتارب حالية أيضاً. ورغم املناشدات املتكررة لعدد 
كبير من األطراف الفلســطينية بتجنب إطالق مواقف واالصطفاف 

في محاور، فإن ذلك ال يزال يتكرر.
وفي كل هذا وذلك، يظهر بعد حني أن فلســطني هي اخلاسر الوحيد 
من حروب العرب، بعضهم ببعض، فيما يكون الرابح األساســي هو 
العدو »اإلســرائيلي«، ويكفي املقيــاس القرآني في ذلك، حينما قارن 
اهلل جناعة العمل بكونه يغيظ الكفار أو يفرحهم، »وال يطئون موطًئا 
يغيظ الكفار وال ينالون من عدو نيــالً إال كتب لهم به عمل صالح«  

)120 ــ التوبة(، فهل في أي مما يجري وجرى ما يغيظ الكفار؟
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 الرفاعي: محاوالت حثيثة لجر 
المخيمات إلى صراعات داخلية

أكد ممثل »حركة اجلهاد اإلســالمي« في لبنان، أبو 
عماد الرفاعي، أن الصراعات الدموية التي تشهدها 
العديد من الدول العربية »تؤدي إلى صرف األمة عن 
عدّوها احلقيقي اجلاثم على أرض فلسطني«، فضالً 
على ما تخلفه من »تدمير ملقدرات األمة والقضاء 
على مستقبل أجيالها، وتدمير لبناها االجتماعية 
واالقتصاديــة، وزرع بذور االقتتال والفتنة واالنتقام 

لسنوات طويلة«.
وأوضح الرفاعــي، في تصريح صحافــي، أن تلك 
الصراعــات سياســية، بينما »يحــاول بعضهم 
إعطاءها أبعاداً طائفية ومذهبية بهدف التجييش 
الشــعبي وحرف الصراع عن طبيعته«.  واعتبر أن 
»احلل الوحيد يكمن في احلل السياســي القائم 
علــى احلــوار الداخلي، مبــا يحفظ وحــدة األمة 
واستقالل شعوبها، ويوقف مسلسل اإلمعان في 
متزيق الشــعوب العربية واإلسالمية، املمزقة أصالً 
نتيجة معاهدة ســايكس – بيكو«، مشــيراً في 
الوقفت نفســه إلى أن احلل السياسي هو اخملرج 
الوحيد الذي ستضطر كل األطراف – عاجالً أم آجالً 

– إلى اللجوء إليه.«
الرفاعي، شدد، على أن واجب جميع القوى والفصائل 
الفلسطينية »حتييد شعبنا الفلسطيني عن كل 
الصراعات الدائرة فــي املنطقة، كي ال يدفع ثمن 
الصراعــات الداخلية«. وقال: »لقد دفع شــعبنا 
الفلسطيني أثماناً باهظة نتيجة مواقف اتخذتها 
بعض األطراف الفلســطينية في املاضي، دون أن 

شارك القيادي في »حركة اجلهاد اإلسالمي«، 
في لبنان، في مرجان أقامته حركة »فتح«، في 
مخيم البرج الشــمالي، تضامناً مع األسرى 
الفلســطينيني في يومهــم، وإحياء لذكرى 

استشهاد أبو جهاد الوزير.
وأكد موسى، خالل كلمته في املهرجان الذي 
حضره أمني سر »فتح« رفعت شناعة وممثلون 
عن الفصائل الفلسطينية والقوى اللبنانية، 
»استمرار املقاومة ومساندتها بكل الوسائل 
املتاحة«، موضحاً أن نهج املقاومة هو النهج 

الصحيح لتحرير فلسطني.
ودعا الفصائل واملؤسســات إلــى »تكريس 
فكــر املقاومة في عقــول األجيال كي تبقى 
فلســطني حاضرة في عقلهــا ووجدانها«، 
مطالباً إياها بتحمل مســؤولياتها واحلفاظ 
على أمن واســتقرار اخمليمات، وإبعاد اخلالفات 
والتوجه إلى »ضبط األمن واإلسراع في نشر 

اللجان األمنية«.
في ســياق آخر، استقبل موسى، في مكتبه 
فــي مخيــم الرشــيدية، مســؤول امللف 
الفلســطيني في اجلنوب في حزب اهلل، أبو 

أحيت »حركة اجلهاد اإلســالمي«، في شــمال 
لبنان، ذكرى ملحمة جنني البطولية، بأمسية 
شعرية، في مخيم نهر البارد، شارك فيها عدد 
من الشــعراء، أبرزهم: مروان اخلطيب، ورهيف 

حسون، وأسماء قالوون، وشحادة اخلطيب.
وخــالل احلفل، ألقى شــعراء من مؤسســة 
»بيــت املقدس للشــباب والرياضــة« قصائد 

نحقق أي مكسب لشــعبنا، بل أدت تلك املواقف إلى 
إضعاف القضية الفلسطينية«.

واستطرد بالقول: »ما نشــهده اليوم يبرهن أن هناك 
محاوالت حثيثة جلر اخمليمات الفلسطينية، وال سيما 
في لبنان وســوريا، إلى أتون الصراعــات الداخلية، مبا 
يؤدي إلى تدمير اخمليمات، ثم التخلص من حق شعبنا 
فــي العودة إلى أرضه التي هجــر منها، وإلجباره على 

الرضوخ للتسويات الظاملة، وإسقاط حق العودة«.
وخلص الرفاعي إلى ضرورة التمســك بسياسة احلياد 
اإليجابــي والنأي بالنفس عــن كل الصراعات الدائرة، 
»تفويتاً للفتنة وحرصاً على أمن مخيماتنا، وصوناً حلق 

عودة أهلنا إلى ديارنا«.

وائــل زلزلي.  وناقــش اجلانبان آخــر التطورات 
السياســية واألمنية في املنطقة، وأكدا وحدة 
الصف اللبناني - الفلســطيني في مواجهة 
العدو »وحتصني اخمليمات في لبنان، ومواجهة كل 

مشاريع الفتنة«.
كذلك، استقبل موســى في مكتبه، وفداً من 
حزب »فدا« برئاســة أمني ســر احلزب في لبنان 
ســليمان هجاج، وتركز النقــاش حول »هموم 

اخمليمات الفلسطينية في لبنان«.
أيضا، شارك موســى على رأس وفد من »اجلهاد 
اإلســالمي«، في حفل االســتقبال الذي دعت 
إليه طالئــع »حرب التحرير الشــعبية - قوات 
الصاعقة«، مبناســبة الســابع من نيسان، في 

ذكرى تأسيس حزب البعث.
وفي محاضرة نظمتها »اجلهاد اإلسالمي«، في 
قاعة الشــهيد فتحي الشــقاقي في مخيم 
الرشيدية، قال موسى إن »الشعب الفلسطيني 
متمسك بأرضه وثوابته التي ناضل وضحى من 
أجلهــا على مر العقود«، مضيفــاً أن القضية 
الفلسطينية هي »أحق باحلشد من أجل الدفاع 

عنها وعن مقدساتها«.

تناولت قضية فلسطني واألسرى ومخيمات جنني 
واليرمــوك ونهر البارد، وذلك وســط حضور ممثلني 
عن الفصائل الفلسطينية في الشمال، واللجان 
الشــعبية واألندية الرياضية وحشــد من أهالي 

اخمليم.
كذلك تخلل األمســية باقة من األناشيد لفرقة 

»بيت املقدس للشباب والرياضة« في »نهر البارد«.

 موسى يطالب الفصائل 
بتحمل مسؤولياتها اتجاه املخيمات

موعد: مسريات »البارد« ليست عدائية

 »الهيئة الخريية« توزع مساعدات 
على ذوي االحتياجات الخاصة يف بريوت

أمسية شعرية في »البارد« إحياء لذكرى »جنين البطولة«

أكد القيــادي في »حركة اجلهاد اإلســالمي« في 
لبنان، بســام موعد، أن »مســيرات الغضب في 
مخيم نهر البارد« ليســت عداء ضد »وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني – األونروا«، وال هي 
إحدى »موجات الشــغب«، مشدداً على أنها تأتي 
رفضاً لسياســة متارس فيها »األونروا« شتى أنواع 

التهميش ملطالب محقة ألبناء »البارد«.
وذكــر موعد، فــي تصريحات صحافيــة، أن إدارة 
»األونــروا« ال تلقي باالً ملرضى اخمليم وملعاناتهم، وال 
تريد أن تســمع ملطالب الشارع الذي دخل الشهر 
الرابع فــي احتجاجاته.  وأضاف: »من غير املعقول 
تخلي األونروا عــن دورها الذي هو حاجة ماســة 
لالجئني، فعليها تقع مسؤولية جمع األموال من 
املانحني، وقــرع أبواب الســلطة اللبنانية لتقوم 
بواجباتها هي األخرى، بعد فقدان األهالي بيوتهم 

ومتاعهم ومصادر أرزاقهم نتيجة حرب 2007«.
أما عن موقفهم، فقال: »ال نســتطيع إال أن نكون 
في مقدمة احملتجني لنصــرة مطالب أهلنا، ورفع 
املعاناة عن كاهلهــم، وتأخرنا عن هذا الدور يعني 
تخلينا عن مســؤوليتنا، بل قد يفلت الشارع من 

أيدينا نتيجة تعنت األونروا«.

الشــعب  إلغاثــة  اخليريــة  »الهيئــة  وزعــت 
الفلسطيني« مســاعدات على ذوي االحتياجات 
اخلاصــة من العائالت الفلســطينية النازحة من 

سوريا، في مخيم برج البراجنة، في بيروت.
وقالت الهيئة إنها تقوم بواجبها اإلنســاني منذ 
بداية األحداث املؤسفة في سوريا، مؤكدة أنها لم 
تتوقف عن إيصال التقدميات الطبية ومساعدات 
البناء واملســاعدات املالية العينية وغيرها من مما 
يساعد الشــعب الفلسطيني في لبنان، وخاصًة 
بعد تفاقم األزمة الســورية وتنّصل »وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلســطينيني ـ األونروا« من 

مهماتها اجتاه الشعب الفلسطيني.

 العينا يستقبل فعاليات وطنية 
ويطالب الفصائل بتوحيد الجهود

استقبل مسؤول العالقات السياسية لـ«حركة 
اجلهاد اإلسالمي« في لبنان، احلاج شكيب العينا، 
في مكتب احلركة فــي مخيم عني احللوة، وفداً 
من »التجمع الفلسطيني الشعبي للفعاليات 

الوطنية«.
واســتعرض العينا مــع الوفد الظــروف التي 
يعيشــها أبنــاء شــعبنا الفلســطيني في 
مخيمات لبنان وسوريا، مطالباً القوى والفصائل 

الفلسطينية أن توحد جهودها »ملقاومة املشروع 
الصهيونى الذي يحتل أرضنا ومقدســاتنا، ويبث 

الفنت والتفرقة في املنطقة بني الشعوب«.
ودعا إلــى تعزيز العالقــات مع القــوى اللبنانية 
وقضيتنا  »احلليفة لشعبنا  واإلسالمية  الوطنية 
العادلة في ظل املؤامــرات املتنقلة التي حتاول أن 
تشــعل الصراع لطمس حق العودة ألبناء شعبنا 

إلى فلسطني«.

كذللك دعا موعد، املدير العام اجلديد لـ«األونروا« إلى 
أال يتعاطــى مع ملف »نهر البارد« كاملدير الســابق 
»الذي اســتقبل وودع باالحتجاجــات... عليه تفهم 
مأســاة أهالي البارد، وفي مقدمتها ملف التغطية 

الصحية الذي فجر األزمة مع إدارته«.
ولفت في الوقت نفســه إلى »أننــا ال نغفل مذكرة 
التفاهم مع الوكالة بشــأن إعادة إعمار البارد، ولكن 
يجب إجراء تقييم شــامل ملســيرة اإلعمار وسبب 
تأخره ثماني سنوات، وسد قنوات الهدر املتمثلة بإدارة 
مشروع اإلعمار ومحاسبة الفاسدين«.  وطالب، أيضاً، 
اخمليمات الفلسطينية مبؤازرة أهالي »نهر البارد« في 

مطالبهم احملقة.
في ســياق آخر زار، وفد من »اجلهاد اإلســالمي«، في 
شــمال لبنان، برئاسة بســام موعد، عضو املكتب 
السياســي لتيار »املستقبل« مصطفى علوش، في 

منزل األخير في طرابلس.
وشــرح الوفد أوضاع اخمليمات ومــا تعانيه من ضيق 
العيش بســبب تنكر السلطات اللبنانية حلقوقهم 
اإلنســانية، في الوقت الذي تقلــص »األونروا« فيه 
خدماتها، وتتنصل من إلتزاماتها اجتاه برنامج الطوارئ 

لـ«منكوبي البارد«.
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اأخبار حركية

»الخريية« توزع موادًا غذائية للنازحني من الريموك

»رابطة بيت املقدس« تكرم املتفوقني يف ثانوية »الجليل«

»بيت املقدس للشباب والرياضة« تفتتح »نادي الفرقان« يف »برج الرباجنة«

وزعت الهيئة اخليرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، وبدعم من هيئة 
اإلغاثة العاملية، طروداً غذائية، ألهلنا في مخيم اليرموك الذين نزحوا 

إلى املناطق اجملاورة.
وأكد مدير »اخليرية« في ســورية، احلاج مازن أبــو عطوان، أن اخليرية 
وزعت )1000( سلة غذائية، قدمتها هيئة اإلغاثة العاملية، إضافة لـ 
)2000( ربطة خبز قدمتها اخليرية و)700( علبة حليب لألطفال وصلت 
إلى اخليرية ضمن مبادرة »كفــو«؛ ومت توزيعها على أهل اخمليم الذين 

افتتحت مؤسسة »بيت املقدس للشــباب والرياضة« نادي الفرقان 
في مخيم برج البراجنــة، برعاية وحضور القيادي في »حركة اجلهاد 
اإلســالمي«، في لبنان، الشيخ علي أبو شــاهني، وممثلي الفصائل 

الفلسطينية، واملؤسسات، واألندية الرياضية في اخمليم.
ورّحــب عضو قيادة بيروت في »اجلهاد اإلســالمي«، محمد الصالح، 
بجميع احلاضريــن، منّوهاً إلى أن االفتتاح »يهدف إلى توعية وخدمة 

أبناء شعبنا في اخمليم«.
بدوره، شدد أبو شاهني على أهمية هذا العمل واملبادرات الهادفة التي 
تعنى باالهتمام بقطاع الشــباب وجيل اليوم.  وأكد أن املبادرة التي 
أطلقتها »شــعبة برج البراجنة وإدارة مجمع الفرقان«، تسعى إلى 

تكوين »ناد غير حزبي، وإمنا هو جلميع شرائح شعبنا الفلسطيني«.

كرمت »رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني« الطالب املتفوقني ممن 
حازوا املراتب األولى والثانية والثالثة في جميع صفوف ثانوية مدرسة 

اجلليل في بيروت.
وشارك في التكرمي مسؤول الرابطة في منطقة بيروت محمد احلاج 
موسى، ومدير الثانوية األستاذ حسن يحيى، كما مت توزيع الشهادات 

على الطالب املتفوقني.
وشــكر يحيى الرابطة على اجلهد الــذي تقدمه للطالب في ثانوية 
اجلليل، قائالً إن هذه اخلطوة تساهم في تشجيع الطالب على التفوق 

والنجاح.
أما احلاج موسى فهنأ الطالب املتفوقني على جناحهم، مؤكداً أهمية 
التفوق بالنسبة  للطالب الفلسطيني.  كما شدد على أن الرابطة 
ســتبقى على عهدها فــي خدمة جميع الطالب الفلســطينيني 

والوقوف إلى جانبهم.

نزحوا مؤخراً إلى بلدتي يلدا وبيت سحم اجملاورتني نتيجة األحداث األخيرة 
في اليرموك.

كما وزعت اخليرية لباساً كامالً على النازحني من اخمليم حديثاً واملقيمني 
في مدرســة زينب الهاللية، البالغ عددهم )100( شخص أطفاالً ونساء 

وشيوخاً، وبعض الشباب.
وكانت اخليرية قد قدمت لهم وجبات الطعام على مدار أربعة أيام خالل 

أسبوع من خروجهم من اخمليم.

في ســياق آخر، نظمت »بيت املقدس للشباب والرياضة« دورة في لعبة 
»الضامــا«، ودورة رياضية فــي مخيم عني احللوة، مبناســبة ذكرى »يوم 
األرض« وملحمة جنني.  وأحرز املركز األول في الدورة، أحمد اآلغا، الذي فاز 

في سبع مباريات متتالية دون خسارة.
وسلم الكأس لآلغا، مسؤول العالقات السياسية في »اجلهاد اإلسالمي«، 
فــي لبنان، احلاج شــكيب العينا، ونائب رئيس »بيت املقدس للشــباب 

والرياضة« جهاد اخلطيب.
من جهة ثانية، قدمت مؤسســة »بيت املقدس للشباب والرياضة« في 
مخيم نهر البارد، خيمة للمعتصمني في اخمليم أمام مكتب مدير اإلعمار.  
وأكد املتحدث باسم املؤسسة، عبد احملسن محمد، بعد نصب اخليمة ،أن 

»هذه اخلطوة جاءت للتعبير عن تضامننا ووقوفنا وراء مطالب شعبنا«.

منبر القراء

�صوق

�صباب املخيمات

هنا القد�س

 خ�ش�شن� هذه الزاوية لك عزيزي الق�رئ، كي تقول م� 
تريد، �شريطة اأن يكون يف اإط�ر املو�شوعية، اإمي�نً� من� 

ب�شرورة اأن يكون للجميع منبهم احلر، يعّبون من 
خالله، نرثًا اأو �شعرًا، عن همومهم وق�ش�ي�هم، ونحن لن 

نتدخل اإّل بحدود ت�شويب الكلم�ت، على اأن يبقى الراأي 
يحمل توقيع �ش�حبه، ول �ش�أن لـ«ن�شرة اجله�د« به.

أمتنى أن اعود إلى منزلي فى ســوريا، فقدت كل شئ جميل في 
حياتي، واآلن أعيش في قلق دائم، أخاف  من اجملهول، أصحى من 
النوم كل يوم لعلي اكون في مخيمي باليرموك، في حارتي في 
غرفتي بني العابي ورفيقاتي التي فقدت إحداهن أخيراً في حرب 

ال تخدم اال الصهاينه اجملرمني.
اشــتقت للمدرسه لألســواق، للحديقة، ألقاربي، لبيت جدي، 

للنساء اللواتي كن يشربن القهوه وأحاديثهن.
اشتقت أن اذهب إلى مقبرة الشهداء كل يوم خميس واثنني مع 

جدتي، لزياره قبر خالي الشهيد.
حنني - النازحة من مخيم اليرموك

فالن ســافر ولم نعد نعرف عنه شــيئاً .. وآخرغرق في البحر .. 
وثالث مازال محتجزاً في هذا البلد وذاك...

عبارات تتردد على مســامعنا كل يــوم ، في البداية كانت تثير 
إستغراباً، أما اآلن فصارت عادية.

أينما ذهبت.. في كل شــارع، وفــي كل حارة، وفي كل زاوية من 
اخمليمات الفلسطينية تسمع كلمة سأسافر، سأهاجر، سأترك 

البلد، نفذ صبري..
إلــى متى ســيبقى وضع الشــباب هكذا؟ ال يوجــد أعمال! 
املتعلمون يعيشون البطالة، والعمال يكافحون بشق األنفس 

لتوفير قوت ألطفالهم، وآخر يجتهد ويكافح بانتظار الفرج.
ال أحد ينظر إلى وضع الشباب في اخمليمات.. فهم حقاً باتوا في 

وضع ال يحسدون عليه. 
مالك األموي - عني احللوة

تعيش القدس احلبيبة في الوقــت الراهن أخطر مرحلة في حياتها، 
ومنــذ بنائها تعمل العقلية الصهيونية جاهــدة إللغاء طابع هذه 
املدينــة، وجعلها مدينة يهودية الوجه والقلب واللســان، متجاوزة 
قدســيتها لدى املسلمني واملســيحيني على حد ســواء، وطمس 

معاملها العربية واإلسالمية.
إن القدس في خطر أرضاً وســكاناً، حاضراً ومستقبالً،، و »إسرائيل« 
تســعى لتهويدها حجراً حجراً، ولتهجير سكانها منها وحصارها 
إقتصاديــاً وإجتماعياً، بعزلهم عن بعدها وعمقها الفلســطيني 
والعربي، وممارسة كافة أشكال اإلذالل والتضييق واالستفزاز، في هدم 
للبيوت ومصادرة للممتلكات، وسحب للهويات وإقفال املؤسسات 
الوطنية، وشّق الطرق وسط التجمعات الفلسطينية، وبناء للجدار، 
وعرقلة حتركاتهم والتضييق على عبادتهم واالعتداء على املقدسات 
.. الخ، حتى أنه لم يســلم من هذه احلملة ال األحياء وال األموات في 
قبورهم، وال الشــجر وال احلجر من القمع والتنكيــل اليومي، الذي 

يعيشه املواطن املقدسي.
 فالقدس حتى اآلن لم تشــهد عمالً عربياً وإسالمياً نافذاً، يحافظ 
على هويتها ويحميها من كيد أعدائها، وكل ما اكتسبته من أمتها 

بيانات شجب واستنكار.
ومهمــا طال مكوث الغزاة الصهاينة في ديارنا، فحتماً ســيرحلون 
عنها كمثل الغزاة الذين سبقوهم، فقد دارت أكبر املعارك على أرض 
فلسطني، وليس بعيداً عن القدس مثل حطني وأجنادين وعني جالوت 
واليرموك وغيرها، وإن ما مت اغتصابه بالقوة لن يتم حتريره إال بالقوة. 

أحمد ناصر الساري 
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يف رحاب الإ�صالم

أنشــأ القرآن من خالل تعاليمه الشاملة املتكاملة أمة مميزة فاعلة بني األمم، إيجابية مؤثرة في 

ســاحة االجتماع واحلضارة، تقيم العدل والقســط بني األمم وتضع لهم املوازين والقيم، وهذا 

ســببه وسطيتها )وكذلك جعلناكم أمة وســطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 

عليكم شهيدا( البقرة 143 .

والوســط  حتمل معاني: العدالة واخليريــة واألفضلية، وذلك أن الزيادة علــى املطلوب إفراط، 

والنقص عنه تفريط، وكل من اإلفراط والتفريط ميل عن اجلادة القومية، فاخليرية هي الوســط 

بني طرفي األمر أي التوسط بينهما. تفسير املنار: 2 / 4 .

فاألمة وســطية فــي تصورها واعتقادها بني الــروح واملادة، وبني الواقعيــة واملثالية، والثوابت 

واملتغيرات، والفردية واجلماعية، وبني الترخص والتشــدد، وهي وســط فــي الزمان تنهي عهد 

طفولة البشرية من قبلها وحترس عهد الرشد العقلي من بعدها. ظالل القرآن: 1 / 131 .

إن لشهادة األمة مفهوم عميق: فهو حضور معرفي منهجي دائم مؤثر، ومنازلة للواقع وتعديله 

باجتاه الوســط، وتصّدر العالم لكي تقيم احلجة على الناس. وهي حاضرة في الغائب مبعرفته 

ودراسته واحلكم عليه .

فهذه اللفظة تعبر عن حال األمة اإلســالمية التي أخرجها اهلل للناس، فهي تصل بني املاضي 

واحلاضــر بكل ما فيهما، وتقف علــى تفاصيلهما وتربطهما معاً فــي صياغة حضارية تفيد 

حاضرها ومستقبلها، إنها الرابط بني مختلف الثقافات واحلاكمة عليها عن وعي وإملام ودراية.

فالشهادة مفهوم كبير حلقيقة الرسالة السماوية وحقيقة وظيفتها احلضارية، وهي مشروطة 

بالقسط والعدل وامليزان التي هي أحد معاني القوامة هلل .

إنها مســؤولية وأمانة أن تكون هذه األمة شــهداء اهلل في أرضه حتكم على الناس وعلى األمم 

فترفع وتخفض وتزكي وتذم اخللق في ميزاني اآلخرة والدنيا. فلنتق اهلل في هذه األمانة !!
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حروف بي�صـاء

 جتّســدت احلرية على أرض اجلنوب اللبناني بناء مكتمالً في اخلامس والعشــرين 
من أيار عام ألفني. وما كان حلما ومســتحيالً، غدا ممكناً، حتريراً وفرحاً، وفجر حرية 

صنعها املقاومون بدمهم شهادة ونصراً.
إحدى عشرة ساعة قضيناها في اجلنوب، لم نشعر خاللها بتعب او ملل، لقد كانت 
نســمات الهواء مختلفة، والطيور غير خائفة، والسماء صافية على غير عادتها، 
واألرض مبتهجة بعودة أصحابها وكأنها تريد أن تســتريح من عناء اثنني وعشرين 
عاماً من االحتالل. أما النســوة فزغردن كثيراً، واألطفــال لعبوا باطمئنان، ورفعوا 

شارات النصر، وعلت وجوههم بسمات تهزأ باحملتل وعمالئه، وتقول: »انتصرنا«. 
هناك في معتقل »اخليام« سابقا، وعندما هممنا باملغادرة رأينا ولداً ال يتجاوز عمره 
تسع سنوات ميسك والده بيده، ويلبس بزة عسكرية، ويحمل بيده األخرى مسدساً 
بالستيكياً ويقول لوالده: »أميتا بدي حارب اليهود؟«، فرد والده عليه بقوله: »عندما 
تكبر«. فقال الصبي: »بس أكبر بيبطل فيه يهود«. فضحك الوالد وضحكنا معه، 

فنظر الصبي إلينا، وتوارى خلف والده خجالً.
وانطلقنا من بعدها من ميس اجلبل، فعيترون فبنت جبيل، العديسة، وهناك وقفنا 
لنرى وألول مرة فلســطني احلبيبة، املوقف ال يوصف، دموع وارتباك، فمع شــمس 
بالدي أحسســت ألول مرة بشــعور غريب، فتنفســت هواء غير الهواء، وشممت 
رائحة عطــر ليمون وبرتقال يافا وبيارات حيفا، هناك أيقنت كم هي قوية ذاكرتنا، 
فتشــريدنا وغربتنا عن املكان عززه حضور قوي للذاكرة جعلت األجداد يجتهدون 
بنقل كل ما يتعلق بفلسطني ألبنائهم، وكذلك فعل األبناء فتركز الوعي اجلمعي 

أن الوطن لنا، وأن الغاصبني ال بد أنهم راحلون.
جميــع أهالي القرى والبلدات واملدن الفلســطينية يصرون على نقل كل ذكريات 
البنائهم، ويعطونهم صكوك ملكية األرض ومفاتيح املــنازل كتأكيد على عمق 
االنتمــاء واالرتباط باألرض. وإذا كان الصهاينة يعتقدون أن جيل الكبار ســيموت 
وسينســى الصغار من بعدهم مــا حصل، فقد خاب ظنهم، فالــــجيل اجلديد 
أكثر متســكاً بأرضه، وجيل انتفاضة احلجارة عام 1987، واجملاهدون أبطال »ســرايا 
القدس«، وكل الكتائب واأللوية، يثبتون من جديد أن دم الشــهداء يرسم خارطة 

الوطن، وأن االحـتالل ال بد زائل.

»إنني أؤمن إميانًا كامالً أنه ليس بإمكان أحد أن يوقف املسيرة، أؤمن إمياناً تاماً أنه ليس مبقدور أي قوة أرضية أن 

توقف مسيرة االنتفاضة حتى حتقق ما يصبو إليه شعبنا، وما يصبو إليه شعبنا هو حترير وطنه.. وأن ترتفع 

راياتنا فوق كل الوطن من النهر إلى البحر«.

من أقوال
الشهيد المعلم 
د. فتحي الشقاقي

 بني النكبة واالنتصار.. 
إصرار على التحرير

جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ..

اجلهــاد«،  من »نشــرة  حرصــاً 

على فتح نوافــذ للحوار الهادئ 

واملوضوعي، وإفســاحاً في اجملال 

في  املبدعة،  الشــابة  لألقــالم 

وتوفير فرصة  ذاتها،  التعبير عن 

أمامها للنشر، خصصت النشرة 

منبراً للقارئ، على أن نســتقبل 

رسائلكم، وآرائكم، واقتراحاتكم، 

على العنوان التالي:

منبر القراء

aljihad.magazine1@gmail.com


