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وصل الوضع الفلسطيني العام إلى نقطة حرجة، بحيث 
بات يتعذر االســتمرار في ذات السياسات السابقة، وبات 
لزاماً على كافة القــوى والفصائل إيجاد مخارج جملموعة 
األزمــات املتراكمــة، والتي تهدد بانفجار وشــيك، دفعة 
واحدة، لن تقتصر نتائجه وآثاره على املتســبب بها وحده، 

بل تطال اجلميع دون استثناء.
فإضافة إلى القضايا املزمنة، كاالنقسام وتعّثر املصاحلة 
وفشــل جهود إعــادة بناء وإصــاح منظمــة التحرير 
الفلســطينية، وأزمــات »حكومة التوافق« املشــلولة 
أصاً، واحلصار املفروض على قطاع غزة، وفشــل مشروع 
»التسوية«، واستمرار العدو في سياساته في االستيطان 
ومصادرة األراضي، وتهويد املدينة املقدسة، وتزوير التاريخ 
واحلضارة على امتداد فلسطني، وقضية األسرى واالعتقال 
اإلداري، .. برزت خال العام املاضي وحده مجموعة جديدة من 
التحديات، أهمها: إعادة إعمار ما دمره العدوان األخير على 
قطاع غزة، واخملاطر التي تواجه الاجئني، ومحاوالت شطب 
عودتهم، ومن ضمنها التدمير الذي حلق مبخيم اليرموك، 
والوضع األمني في مخيم عني احللوة، وكذلك اخملاطر التي 
تهدد اســتمرار »وكالة األونروا«، في ظل استمرار تقليص 
خدماتها تباعاً، وأيضاً ما يحــدث في األراضي احملتلة عام 
1948، وموجة تهويد املــدن العربية فيها، وأيضاً األعمال 
اإلجرامية التي تقوم بها عصابات املستوطنني في الضفة 
الغربية، واالقتحامات املتكررة للمســجد األقصى املبارك 
والتمهيــد لهدمه بعد محاوالت فرض اقتســامه زمانياً 

ومكانياً.
من اخلطأ االعتقاد أنه ميكن معاجلة كل مشكلة من هذه 
املشاكل، املزمنة منها والطارئة، بفصل بعضها عن بعض، 
أو بقرارات انفرادية، أو مببادرات فصائلية من هنا وهناك.  إن 
معاجلة كهذه لن يكون من شأنها سوى زيادة الوضع سوءاً، 
وتشظية القضية الفلسطينية، بل مسخها من قضية 
مركزيــة ووطنية إلى مجموعة من املطالــب الفئوية أو 
املناطقية، على حساب القضية الفلسطينية والشعب 

الفلسطيني وحقوقه الثابتة.
إن املعاجلة احلقيقية التي من شأنها بالفعل إيجاد حلول 
عملية وواقعية، هي تلك التي تعيد االعتبار إلى القضية 
األســاس، والنظر إلى كافة القضايا املتفرعة منها على 
أنها عوارض للمشــكلة األساســية، أال وهي غياب رؤية 
اســتراتيجية موحدة ملواجهــة األزمــات التي تعصف 

بالقضية الفلسطينية.
مــن هنا تنبــع أهمية اجتمــاع اإلطار القيــادي املؤقت، 
وال ســيما في ظل التغّيرات التي حتصل على مســتوى 
املنطقة، والتي يحتاج فيها الكل الفلسطيني إلى الكل، 
ألنه لن يستطيع طرف مبفرده مواجهة كل هذه املتغّيرات 

واستيعاب كل هذه األزمات، ناهيك عن إيجاد حلول لها.

قضية واحدة .. ال قضايا متفرقة
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عين الحلوة أين يكمن الحل؟

ُتمع القوى الفلســطينية على أن ما جرى في مخيم عني احللوة منذ أيام، هو 
مخطط  لتصفية قضية الاجئني، وإســقاط حق العــودة، يجري اإلعداد له 
في الغرف املغلقة.. وأن آخر ترجماته تدميــر مخيمات الاجئني، وإفراغها من 
سكانها الذين يجدون أنفســهم أمام خيارات مّرة ومأساوية أقربها التهجير 
الداخلي، وأبعدها ركوب قوارب املــوت، كذلك فإنه ال ميكن فصل ما يجري من 
جوالت القتال العبثي في عني احللوة عن تلك اخملططات التي أخدت في طريقها 

مخيمات العراق وسوريا و«نهر البارد«، وتتجه اليوم نحو »عني احللوة«. 
إن توقيت التفجير األمني بالتزامن مع قرارات »وكالة غوث وتشــغيل الاجئني 
الفلسطينيني - األونروا« لتقليص خدماتها والتلويح بوقف أعمالها، وفي ظل 
حالة اإلنقسام الفلســطيني احلادة، تثير العديد من الهواجس، وتوحي بأن ما 
يجري في عني احللوة ليس عماً بريئاً، وإمنا حلقة أساسية ضمن مخطط تدمير 

اخمليمات وأفراغها وتشريد الاجئني.
وهنا يبرز التســاؤل: أين هي املصلحة الفلســطينية في تدمير عني احللوة؟..  
وأين هي مصلحة القضية والشعب الفلسطيني في تهجير السكان وتدمير 

منازلهم وجعلهم فريسة للهجرة الداخلية وطعماً لقوارب املوت واملافيات؟.. 
ومن هو املستفيد من إراقة دماء الفلسطينيني في أزقة اخمليمات وزواريبها؟..

إن أي حل ال يجب أن يكون على حســاب شعبنا؛ وتتحمل »حركة فتح«، مبا 
لها من تاريخ ورمزية، مســؤولية اكبر من غيرهــا، وهي مطالبة اليوم بحل 
مشاكلها الداخلية أوالً، وبإيجاد حلول بعيدة عن استخدام الساح، في إطار 

التوافق مبساهمة اجلميع نحو إيجاد احللول. 
إن حفظ أمن اخمليم واســتقرار شــعبنا، يجب أن يكون هاجس كل اخمللصني 
لشعبهم وقضيتهم، التي تواجه اليوم أخطر مخططات التصفية في وقت 

تنشغل فيه معظم الدول العربية بأزماتها املتفاقمة وبحروبها الداخلية.
فهل يتعظ املتقاتلون في عني احللوة مما جرى خمليمات الاجئني الفلسطينيني 
في العراق وســوريا، فيضعون حداً للمغامرات واحلــروب العبثية، ويتجهون 
حلســم خافاتهم عبر احلوار واالتصاالت وإشــراك كافة أطياف الســاحة 
الفلسطينية مبا يحفظ أمن اخمليمات واستقرارها بعيداً عن االحتكام للغة  

الساح؟..
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- حذر قيادي أمني فلسطيني من حتويل مخيم عني احللوة إلى »نهر بارد جديد«، داعياً القوى الفلسطينية 

كافة للحوار قبل استفحال األمور.

- كشــف قيادي سياسي فلســطيني أن قراراً فلسطينياً اتخذ بشــكل جدي وحازم، لوقف النزيف 

ومحاصرة اخمللني باألمن في »عني احللوة«.

- تركت تصريحات مســؤول أممي عن بذل جهود لعدم تكرار أزمة »األونــروا« العام املقبل، ارتياحاً لدى 

األوساط الشعبية الفلسطينية.

عيون 
الجهاد

حتليل �شيا�شي

لم تفاجأ األوساط الفلسطينية بحفلة االستقاالت التي جرت في 22 
آب الفائت، داخل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، وقادها شخصياً 
رئيس »الســلطة« محمود عباس مع تسعة من أعضائها.  ولم يجهد 
كثيرون أنفسهم في البحث عن مبرراتها وأسبابها املوضوعية والذاتية.  
فمظاهر العجز والفشــل والتراجع ال مجال لتعدادها وحصرها؛ فهي 
احلصاد الذي جمعته »اللجنة التنفيذية« و«السلطة« وتعطيل اجمللس 
الوطني على مدى أكثر من ثاثة عقود من الركض واللهاث خلف سراب 

»التسوية« ووهم »حل الدولتني«، وأكذوبة »الدولة الفلسطينية«... 
ولســوء حظ »املستقيلني«، وعلى رأسهم عباس، أن تتزامن خطوتهم 
– املســرحية - هذه مع الذكرى الـ22 للتوقيع على اتفاق »أوسلو« )13 
أيلول 1993(، الذي كان وباالً وخراباً على الشعب الفلسطيني وقضيته 
الوطنية.  فهــذا االتفاق الذي دفعت قيادة »املنظمــة« أثماناً باهظة 
للوصول إليه، بــدءاً باالعتراف بكيان العدو »اإلســرائيلي« وصوالً إلى 
التخلي عن خيار املقاومة، وماحقة املقاومني واجملاهدين، مروراً بتحويل 
»الشرطة الفلسطينية« إلى أداة حلماية االحتال... هذا االتفاق أعطى 
قادة العدو فرصة تاريخية لقضم نحو 60 باملائة من مســاحة الضفة 
احملتلة، وزرعها مبئات املستوطنات، ومبئات آالف املستوطنني املسلحني، 
الذيــن باتوا يتحكمون مبفاصل احلياة في الضفــة والقدس ويفرضون 
»ســيادتهم« عليها، ويســعون لبســط ســيطرتهم على املسجد 

األقصى...
د قادة العدو مواقفهم املتوارثة بشــأن  بعدد 22 عاماً على االتفاق، جدَّ
ما يســمى، وفق القاموس السياسي، بـ »التســوية«، فأعلنوا – على 
لسان رئيس الكيان الصهيوني وغيره من الوزراء – موت »حل الدولتني«، 
وانتهاء مرحلة »أوســلو« ودعوا لعودة »السيادة اإلسرائيلية« املباشرة 

إلى الضفة احملتلة...
بينما السلطة الفلسطينية، وفي املقدمة منها رئيسها، آثرت الهرب 
إلى األمام، في مشــهد متثيلي ســيء عنوانه استقالة الرئيس و9 من 
أعضاء اللجنة التنفيذيــة، في محاولة لتكريس الواقع السياســي 
والتنظيمــي القائم، وتديد شــرعية »منظمة التحريــر«، من خال 
»سيناريو« يقوم على الدعوة لعقد جلسة غير عادية للمجلس الوطني 
مبن حضر من أعضائه ونواب »التشــريعي« وأعضاء اللجنة التنفيذية، 
مهمتها ملء الشــواغر فــي اللجنة التنفيذية، فقــط، على قاعدة 
احملاصصــة التنظيمية املعمول بها، وطبعاً في ظل غياب واســتبعاد 

حركتي »اجلهاد اإلسامي« و«حماس«... 
إن القفز على واقع االنقســام املوجود في الســاحة الفلســطينية، 
وتغييب حركتني أساســيتني وفاعلتني في ميدان املقاومة عن أعمال 
اجمللس الوطنــي، والدعوة إلى عقد االجتماع حتــت حراب االحتال في 
رام اهلل، ال يعني تغييراً وال تديداً، ال في النهج السياسي القائم على 
املفاوضات كخيار اســتراتيجي وحيد و«التنســيق األمني« بني أجهزة 
العدو »اإلسرائيلي« وأجهزة »السلطة«، وال في الهيكلية التنظيمية 
للمنظمة وجلنتها التنفيذية، وإمنا تكريســًا لواقع االنقســام وتعزيزاً 
حلالة الشــرذمة التي تطبع الساحة الفلســطينية في مرحلة هي 
األدق واألعقد في تاريخ الصراع العربي الصهيوني... فاســتبدال عضو 
جلنة تنفيذية بآخر من أعضاء اجمللس الوطني الشــائخ، ومن بني الذين 
سيتمكنون من دخول رام اهلل ســوف يعمق مآزق »املنظمة«، ويدخل 
الساحة في دوامة جديدة من املشاكل التي يستعصي حلها، ويصعب 
اإلفات من براثنها... لكنه ســيتيح لعباس الفرصة لضمان تسلطه 
وفريقه السياسي على ناصية القرار في م. ت. ف. قاطعاً الطريق على 

كل الطامحني خلافته من داخل »فتح« أو املستبعدين عنها.   
إن الوقت ال يــزال متاحاً للعودة عن هذه الدعوة، واالســتعاضة عنها 
بدعوة أعضاء اإلطــار القيادي املؤقت للمنظمــة لعقد اجتماع طال 
انتظــاره، في أي من العواصــم العربية يتمكن جميــع املدعوين من 
الوصول إليها، واالتفاق على تشــكيل جلنة حتضيرية تتولى إدارة ورشة 
عمل ينتج عنها ملفات سياسية وتنظيمية لانطاق نحو تديد حياة 
اجمللس الوطني الفلســطيني الذي يجب أن يضم ممثلني عن مختلف 
فئات وشــرائح الشــعب الفلســطيني في كافة أماكن تواجده بدءاً 
بفلسطينيي األراضي احملتلة عام 48 وانتهاءً بآخر تمع لاجئني في أي 

بقعة من العالم.

 االستقاالت الجماعية 
والتغيري املطلوب

 د. شّلح: لن نوافق على تهدئة طويلة تخرج غزة من الصراع 
 ..

وحل الدولتني فشل!

أكد األمني العام لـ«حركة اجلهاد اإلسامي في فلسطني«، 
ح، أن سرايا القدس كانت  الدكتور رمضان عبد اهلل شــلّ
على اســتعداد إلطاق صواريخ ضــد الكيان الصهيوني 
فيما لو استشهد األســير عان أو الشيخ خضر عدنان، 
قائاً: »التهدئة بالنســبة لنا غير مقدسة وسنلقي بها 

في سلة املهمات إذا لعب العدو بحياة شعبنا«.
وأضــاف د. شــلح في حــوار خاص مــع قنــاة »امليادين 
الفضائية« أن ما يجري بني حماس و«إســرائيل« لم يصل 
إلى مستوى املفاوضات املباشرة وال غير املباشرة، محذراً 
من أن هناك من يعمد إلى خلط األوراق، وقال: »مهمتنا أن 
منسك بقضيتنا ومبشروع املقاومة الذي متثله حركة اجلهاد 

وحركة حماس وحزب اهلل.«
أما في ما يتعلق بالعاقة مع قطر، فقال أمني عام حركة 
اجلهاد: »عاقتنا جيدة مع قطر، وزرتها سابقاً ونحن نحرص 
على أن تكون عاقتنا جيدة مــع كل أطراف األمة«.  ورداً 
على سؤال إن كانت احلركة قد تلقت أمواالً من قطر، قال: 
»لم نذهب إلى قطر متســولني بل ذهبنا وهمنا األساس 
هو القضية الفلسطينية ومقاومة االحتال اإلسرائيلي«.  
وحول العاقة مع اجلمهورية اإلســامية في إيران، أكد د. 
شّلح أن العاقة مع إيران جيدة، وأنه اجتمع بوزير اخلارجية 
اإليراني مؤخراً وبحثا الوضع الفلسطيني الراهن، وخاصة 

معاناة أهل غزة. 
وحول التطورات داخل منظمة التحرير الفلســطينية، 
أوضح د. شّلح أن: »املنظمة - منذ أن اعترفت بإسرائيل - 
دخلت في نفق مظلم وفي مشكات عديدة، وهي بقيت 
لسببني: األول كاعب احتياط إذا انهارت السلطة، والثاني 
ملنع وجود أي بديل فلسطيني«، وتساءل: »ماذا يفعل األمن 
الوطني حلماية أبناء الضفة، ومن مينعه من رفع الســاح 
بوجه احملتل؟« مذكراً أن الرئيس أبو مازن شخصياً يقول أنه 

سيمنع قيام انتفاضة في الضفة احملتلة ضد احملتل.
وأوضح د. شــّلح أنه مطروح أن يتم التحاور بني اسرائيل 
وحماس لكن هذا األمر ما زال يناقش داخل حماس، مطالباً 
مــن حماس في حال أخذت موقفــاً يجب أن يعرض على 

جميع الفصائل الفلسطينية.
وتابع: »لن نوافق على تهدئة طويلة تخرجنا من الصراع وال 
أعتقد أن حماس ستوافق على ذلك؛ إسرائيل تبحث اآلن 
عن مشــتر لقطاع غزة وحتاول إقناع حماس بذلك، ولكن 
حماس لن تنجر إلى هذا اخملطط«، مؤكداً أن ال مشــكلة 

في بحث تثبيت التهدئة التي وقعت في القاهرة، شرط 
أن يفي االحتال بالتزاماته.

وأشار د. شــّلح إلى أن إسرائيل أمام خيارين إما أن تعود 
الى حرب جديدة في غزة أو البحث عن تفاهم حولها ملا 
تشكله لها من عبء كبير، موضحاً أن طوني بلير يبحث 
عن دور له في هذه »السمسرة«، وقال: »بلير يعلم أن غزة 
محاصرة وحتتاج حلل مشاكلها وأن اإلسرائيلي بحاجة 

أيضاً الى حل مشكلة غزة«. 
وكشف الدكتور شلح، عن زيارة سيقوم بها إلى القاهرة 
قريباً لبحث جميع املســائل، مؤكــداً أن قطاع غزة ال 
يستطيع أن يعيش في أجواء مشاكل مع مصر، مؤكداً 
على ضرورة فتح معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة 
مبصر بشــكل دائم.  كما أكد أنه ال يوجد حلول لقطاع 
غزة بدون مصر، واصفاً عاقة احلركة مع القاهرة باجليدة.

وفــي مــا يخص مخيــم عني احللــوة، قــال: »الوجود 
الفلسطيني في لبنان ظروفه صعبة جداً وميثله وضع 
الفلســطينيني في مخيم عني احللــوة، وما يجري في 
اخمليمات هو جزء من حالة االســتهداف لفكرة اللجوء 
الفلسطيني«، مشــدداً على ضرورة عدم إغفال قضية 
الاجئني الفلسطينيني الذين لم يعد يتحدث باسمهم 

أحد.
وأكد الدكتور شلح أن قضية فلسطني ليست منوطة 
بتنظيم معني، مؤكداً على ضرورة إعادة بناء املشــروع 
الوطني الفلســطيني كلــه، ومفتاح ذلــك أن تراجع 
حركة فتح تربتها في الرهان على التسوية وفشل حل 

الدولتني، وإعادة االعتبار إلى الكل الفلسطيني.

مهمتنا أن نمسك 
بقضيتنا وبمشروع 

المقاومة

نحرص على أن 
تكون عالقتنا جيدة 
مع كل أطراف األمة

ما يجري في المخيمات 
 جزء من حالة 

االستهداف لفكرة اللجوء
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حـــوار

  شهد مخيم عين الحلوة في األيام القليلة الماضية أحداثًا أمنية مؤسفة، أدت إلى سقوط عدد من األشخاص بين قتيل وجريح، وإلى دمار ونزوح سكان بعض األحياء 
إلى مدينة صيدا ومحيطها.

  حاورت »نشرة الجهاد« أربعة قياديين فلسطينيين من داخل المخيم هم: قائد القوة األمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان، اللواء منير المقدح، أمين سر القوى 
اإلسالمية أمير »الحركة اإلسالمية المجاهدة«، الشيخ جمال خطاب، الناطق اإلعالمي باسم »عصبة األنصار« أبو شريف عقل، ومسؤول العالقات السياسية لـ«حركة 

الجهاد اإلسالمي« في لبنان، الحاج شكيب العينا، وذلك للوقوف على مواقفهم تجاه ما حصل.

يوضح قائد القوة األمنية الفلسطينية املشتركة 

فــي لبنان، اللــواء منير املقدح، أنه على تنســيق 

مستمر ومتواصل، مع القوى اإلسامية، ومتفقني  

في وجهات النظر، حلماية أمن واســتقرار اخمليمات 

بشكل عام، ومخيم عني احللوة بشكل خاص«.

وأشــار املقدح، إلى وجــود مجموعــات »منفلتة 

ومدسوســة، هدفها واضح للجميع«، موضحاً أنه 

قام بتشــكيل »جلنة حتقيق« مــن مختلف القوى، 

حملاسبة املتورطني في األحداث األخيرة التي جرت في 

اخمليم.

وقال إن هناك عدداً من الشهداء واجلرحى، سقطوا 

من »القوة األمنية« أثنــاء قيامهم مبهماتهم  في 

حماية أبناء شــعبنا، مشيراً إلى أن املراكز واملقرات 

تعّرضت  للنار والقدائف بشــكل مباشــر، وأحرق 

البعض منها، 

وأضاف: »حاولت تلك اجملموعات املنفلتة، السيطرة 

على أحدهــا، ولكنها فشــلت، فـ«القوة األمنية« 

تقــوم بدورهــا  كاماً رغــم اإلمكانيــات احملدودة 

املتوفــرة، والظروف الصعبة التي  نعيشــها، وإننا 

نتلقــى تعليماتنا من القيادة السياســية العليا 

الفلسطينية ».

ودان املقــدح إحراق البيــوت، والتعــرض  للمراكز 

العامة واخلاصة،  ومؤسسات ومدارس »وكالة غوث 

وتشغيل الاجئني الفلسطينيني -  األونروا«،  مبيناً  

أن »هناك أشــخاصاً متورطون من مختلف القوى،  

ويقومون  بأعمال غير مبررة«، 

وأكــد أنه يســعى من خــال »جلنــة التحقيق« 

لكشــفهم وتعريتهم ومحاسبتهم، وأنه مت عرض 

أسمائهم   وسيرفع  الغطاء عن من تثبت إدانته.

أكد أمني سر القوى اإلسامية أمير »احلركة اإلسامية 
اجملاهدة«، الشــيخ جمــال خطاب، أن أســباب تدد 
االشــتباكات في مخيم عني احللوة، هــو أوالً نتيجة 
االحتقان احلاصــل في النفوس، والتوتــر القائم على 
األرض، وقرب املسلحني من بعضهم، إضافة إلى عدم 

االنضباط في معاجلة اخللل.
وأضاف خطاب: »كل هذا يؤدي إلى االحتكام للساح، 
وسقوط املزيد من الضحايا، ونحاول بعد ذلك أن نعالج 

األمور ونضبطها، وإن كان ذك يتطلب وقتاً منا«.
وحول دور القوة األمنية، قال خطاب، إن »لها دوراً مهماً 
وضرورياً، كونها قوة فصل بــني األطراف وتعزيز الثقة 
بينهم، وأنها مرجعية أمنية للمخيم، وعاج املشاكل 

العامة واخلاصة فيه«.
وأشار إلى أن »األفراد الذين يقومون بالتوتير األمني في 
اخمليم، بعضهم معروف، ولكن لألســف تنجر القوى 
اخملتلفة في »عني احللوة«، بســبب هــؤالء األفراد إلى 
رفع الســاح بوجه بعضهم، والتقاتل في ما بينهم 
،موضحاً أن املطلــوب هو عدم االجنــرار وراء أي حادث 
فردي، وأن يتم كشــف الفاعلني وتعريتهم كمقدمة 

حملاسبتهم«.
ورأى أن »الســبيل خلروج اخمليم من محنته، هو حصول 
اتفــاق جــدي وااللتزام ببنــوده، بحيث يكــون هناك 
مصداقيــة من اجلميــع، ألن الناس حتتــاج إلى األمان 
واالســتقرار، وإلى فرص العمل، والوضع األمني يعطل 
كل هذه األشياء، ويحرم الناس من رزقها وأمنها، لذلك 
يضطر البعض ممن يتيسر له احلال، أن يخرج من اخمليم 
إليجاد مســاكن بديلة، وهذا شــيء يضر أوالً مبصالح 
اخمليم، ويعطــل العجلة االقتصادية فيه، ويفقد أهلنا 

األمان«.
واعتبــر أن االرتباط بالوضع اإلقليمي قد يكون موجوداً 
لدى البعض، مشدداً أنه  »بإجماعنا واتفاقنا، ميكن أن 

نعطل أي مشروع ميس أمن اخمليم«. 

المقدح 
• هناك مجموعات منفلتة ومدسوسة   

وهدفها واضح
• شكلنا »لجنة تحقيق« لمحاسبة 

المتورطين
• »األمنية« تقوم بدورها كاماًل رغم 

اإلمكانيات المحدودة المتوفرة

خطاب
 • المطلوب عدم االنجرار وراء العمل الفردي 

وكشف الفاعلين
• االتفاق الجدي وااللتزام ببنوده سبيل 

الخروج من المحنة
• بإجماعنا واتفاقنا يمكن أن نعطل أي مشروع 

يمس أمن المخيم

عقل
• هناك عقالء يبذلون جهدًا كي يسود األمان 

بـ«عين الحلوة«
الجميع مشترك بالجريمة التي حلت بأهلنا 

والمخيم وإن بنسب!
ل ما هو اإلنجاز الذي حققته األطراف  نتساء

المتقاتلة؟

العينا
• تعالوا جميعًا نجتمع ونتعالى عن الصغائر 

لتحقيق األمن واألمان لشعبنا ومخيماتنا
• ما حصل في »عين الحلوة« ال يخدم إال 

العدو الصهيوني
• ندعــو إلى تغليب لغة الحوار على أي لغة 

أخرى

قال الناطق اإلعامي باسم »عصبة األنصار« أبو شريف 
عقل، إن »االشــتباكات األخيرة في مخيم عني احللوة، 
أدت إلى نزوح اآلالف من النساء والفتيات واألطفال إلى 
املســاجد والباحات والطرقات، بحيث مر عليهم من 

يضحك عليهم وعلينا، ويستهزيء بهم وبنا«.
وأشار عقل إلى أن اخمليم قد دّمر وأحرق وكشف، وسالت 
دماء معصومة، وقتلت أنفســاً بريئة، متسائاً: أليس 

هذا ما حصل ؟.
ورأى أنه ال يوجد سلطة وال قانون في اخمليم، ورغم ذلك 

كان الناس يعيشون في واقع فيه شبه توافق.
وأَضاف: »اجلميع مشــترك في املســؤولية، حتى وإن 
كانت على نســب، إال إذا أردنا أن نكذب ونحمل طرفاً 

املسؤولية دون اآلخر«.
واعتبر عقــل أن اجلرمية التي حلــت بأهلنا ومخيمنا، 
اجلميع مشــترك فيها، مبا فيها أطــراف من الداخل، 
وأطراف متآمرة تغذي من اخلارج، متسائاً: »ما هو اإلجناز 

الذي حققته األطراف املتقاتلة؟.«
واســتدرك بأن »اإلجناز هو وجود نســائنا في الشوارع 
والطرقــات، وإحراق بيوتنا ومحاتنــا التجارية، وإغاق 
قاعات املساجد في صيدا بوجه أهلنا النازحني، بحيث 
تلقينا إتصــاالً من كبار زعماء صيــدا يطالبنا بوقف 

القتال لكي يرتاحوا من أهلنا«.
وتابــع: »نحن في هــذا اخمليم دمرنا بيوتنــا بأيدينا، مبا 
اكتســبت أيدينــا، باســتهتارنا، بتجبــر املتجبرين، 
واستهتار املستهترين، فانطبقت علينا اآلية التي نزلت 
في اليهود )يخربون بيوتهم بأيديهم(، فالذي حصل في 

اخمليم هو جرمية بحق أهلنا«.
ومتنى عقل أن تكون هذه آخر املآســي، وأن ينعم اخمليم 
باألمن واألمان، والسامة واإلسام، داعياً األهالي الذين 
خرجــوا من اخمليم إلى العودة علــى أمل أن ال يتكرر ما 
حصل، ألن هناك عقاء وحكماء يبذلون جهوداً حثيثة 

وجبارة في الليل والنهار لكي يسود األمان.

أكد مســؤول العاقات السياســية فــي »حركة اجلهاد 
اإلسامي« في لبنان، احلاج شكيب العينا، أن ما حصل في 
عني احللوة من سفك الدماء وتهجير املواطنني من منازلهم 
وقطع أرزاقهم، ال يخدم إال العــدو الصهيوني وأدواته، ما 
يسهل على أعدائنا مترير مشاريع، يعملون عليها لياً نهاراً 

بهدف تصفية قضيتنا وإنهاء حق العودة«.
ودعا العينا إلى تغليب لغة احلوار على أي لغة أخرى، مشيراً 
إلى أن »مخيم عني احللوة« ليس زاروباً، بل هو فلسطيننا 
الصغيرة، وعلينا أن نحميها، وغير مسموح ألحد جر اخمليم 

وأهله إلى ما ال حتمد عقباه«.
وحّذر من حتويل »عني احللوة« إلــى مخيم نهر بارد جديد، 
مطالباً القوى الوطنية واإلســامية أن ال تقف مكتوفة 
األيدي أمام معاناة الاجئني الفلسطينيني. وأشار إلى أنه 
»يجب أن يتســع صدرنا لكلمة احلــق بعيداً عن التخوين 
أو التجريــح في ســبيل التصويب ليــس إاّل، وليس ألي 
شــيء آخر، وفي النهاية نحن منحازون إلى جانب شعبنا 
وســامته«، وأضاف: »تعالوا جميعــاً جنتمع ونتعالى عن 
كل الصغائر واحلســابات الضيقة لتحقيق األمن واألمان 
لشعبنا ومخيماتنا، من أجل مصالح شعبنا العليا، ومن 
يراهن على غير ذلك فهو واهم  ولن يســتطيع  حتقيق أي 
مكســب على األرض أو أي مشروع يسعى له، ولن ينتصر 

أحد ألننا شعب واحد وهدفنا واحد«.
ولفت العينا إلى أن »معركتنا األساســية هي مع العدو 
الذي يحتل أرضنا في فلســطني، ويعبث فيها قتاً وحرقاً 
وخراباً ودمــاراً«، موضحاً أن »حركة  اجلهاد تســعى مند 
انطاقتها  لوحدة أبناء شعبنا وقواه اخملتلفة، وهي تلتزم 

بالصدق قوالً وفعاً دون مواربة«.
وعّبــر عن تفاؤلــه لإلجــراءات األخيرة التــي قامت بها 
القيادة السياســية العليا، بالتوافق بني جميع الفصائل 
الفلســطينية والقوى اإلسامية في اخمليم، مشدداً على 
ضرورة تعزيز اللجنة األمنية املشتركة، ودعم عناصرها في 

إطار التوافق واحلوار.

»الجهاد« تحاور 4 قياديين فلسطينيين حول تطورات الوضع في »عين الحلوة«

اجلهاد - خا�ص
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العدد 111 - أيلول 2015 م    اأخبار املخيمات

 »لجنة البارد«  تدعو ملواجهة 
تقليصات »األونروا«

 املفّوض العام لـ »األونروا« 
يف البقاع: أزمتنا مالية

 طريق الرشيدية – صور 
تحصد مزيداً من الضحايا

 شمالي: »األونروا« تخطت أزمتها 
لهذا العام لكنها قائمة العام املقبل

دعــت »اللجنة العليــا ملتابعة إعادة إعمــار نهر البارد« فــي اجتماعها 
األخير، ملواجهــة تقليصات »األونروا« التي تطــال مصلحة كل الاجئني 

الفلسطينيني.
وأكدت اللجنة في بيانها، على احلاجة للتماسك في مواجهة التقليصات 
اجلديدة التي أعلنها مدير عام »األونــروا«، معتبرة أن هناك »حاجة خلطة 
جماعية موحدة ومدروسة في مواجهة هذه االجراءات القاسية والظاملة«. 
يذكر أن أهالي مخيم نهر البارد يطالبون بإعادة العمل ببرنامج الطوارىء، 
الذي كانت تقدمه »األونروا« لهم، في ظل التقصير في إعادة إعمار اخمليم.

رفض املفوض العام لألونروا، بيير كرينبول، خال مؤمتر صحافي عقده في 
مدرســة اجلرمق التابعة للوكالة في البقاع، اعتبار أزمة »األونروا« احلالية 
سياســية، مؤكداً أنها أزمة مالية بامتياز.  ولفت إلى أن الدول املانحة لم 

تقم بتقليص خدماتها »لكن احتياجات الفلسطينيني تتضاعف«.
ولــم يظهر كرينبــول بخصــوص إعادة بــدل اإليواء لصالــح العائات 
الفلسطينية السورية، والتي كانت تستفيد من مبلغ 100 دوالر شهرياً، 
بعد أن توقفت عن تقدميه منذ شهرين،  سوى تفهمه لهذه املأساة، التي 

ستؤدي إلى تشريد مئات العائات. 

ما زالت الطريق التي تربط مخيم الرشيدية مبدينة صور مسرحاً لقتل 
املدنيني؛ فمؤخراً القت الطفلة الفلســطينية أسماء رياض العلي )4 
سنوات( من مخيم الرشيدية حتفها بحادث سير مروع على طريق عام 

صور – الناقورة، بالقرب من »محطة صفي الدين« لتعبئة الغاز.
يذكــر أن حوادث عديدة وقعت على هذا الطريق، الذي بات التنقل عليه 
يشكل هاجساً لسكان املنطقة، ومنهم أهالي مخيم الرشيدية، بعد 

وقوع إصابات عّدة، أدت في بعض األحيان إلى حاالت وفاة.
ولم تلــق دعوات األهالي املتكررة بإصاح الطريق، أو فتح طريق جديدة، 

آذاناً صاغية لدى املعنيني. 

قال املدير العام لـ«األونروا« في لبنان، ماتياس شمالي، إن »األونروا تخطت 
األزمة املالية لهذا العام، وال يزال ينقصنا 20 مليون دوالر، لكننا نأمل من 
دولتني أو ثاث من املانحني، أن يسددوها قريباً«، مشيراً إلى أن »املشكلة 
تبقى قائمة العام املقبل الذي ســيفتتح مبيزانية سلبية، والعمل جار 
لتفادي تكرارها، ويقوم على اســتراتيجيتني رئيســيتني: جذب مانحني 

جدد، أو احلد من بعض اخلدمات والتقدميات«.
يذكر أن »األونروا« كانت تعاني من أزمة مالية، وكانت تقدر بـ101 مليون 
دوالر، والتــي كادت أن تودي بالعام الدراســي لهذا العام، لوال تأمني جزء 

كبير من املبلغ.

محاضرات توعوية واعتصامات في »الرشيدية« و »برج الشمالي«
أقامت اللجان األهلية في مخيمي الرشــيدية وبرج الشــمالي، في 
منطقة صور، سلســلة من احملاضرات التوعوية، فــي إطار حمات 
التوعية ألبناء شــعبنا في اخمليمات الفلســطينية في لبنان، حول 
تداعيات ومخاطر قرارات »األونــروا« األخيرة، بخصوص تأجيل العام 
الدراســي، وما تبعها من قرارات بحق املوظفني، والتهديد بتقليص 
اخلدمات في مجال الصحــة وغيرها من اخلدمات الضرورية لاجئني، 
مشددين على ضرورة مشاركة اجلميع في احلراك اجلماهيري الرافض 

لهذه اإلجراءات.
وعلى صعيــد آخر، نظمت »شــبكة حماية الطفــل« في مخيم 
الرشــيدية، اعتصاماً أمام مكتب مدير اخمليــم،  بحضور ممثلني عن 
الفصائل الفلســطينية واللجان األهلية والشــعبية واملؤسسات 
األهلية واالجتماعية وشــخصيات دينية وأطفال من املؤسســات، 
مطالبة األونروا بتحمل مســؤولياتها تاه الاجئــني، والبحث اجلاد 
والســريع عن مصادر متويل حملاكات حاجات الشــعب الفلسطيني، 

معتبــرة أن »إغاق املدارس ســيعرض الكثير من أبناء شــعبنا إلى 
التشرد واجلهل واالنحراف، وما يرافقها من انحراف، محماً املسؤولية  

لـ »األونروا«.

قــال املدير العام لـ«األونــروا« في لبنان، ماتياس شــمالي، إن »األونروا 
تخطت األزمة املالية لهذا العام، وال يزال ينقصنا 20 مليون دوالر، لكننا 
نأمل من دولتني أو ثاث من املانحني، أن يســددوها قريباً«، مشــيراً إلى 
أن »املشكلة تبقى قائمة العام املقبل الذي سيفتتح مبيزانية سلبية، 
والعمل جار لتفادي تكرارها، ويقوم على استراتيجيتني رئيسيتني: جذب 

مانحني جدد، أو احلد من بعض اخلدمات والتقدميات«.
يذكر أن »األونروا« كانت تعاني من أزمة مالية، وكانت تقدر بـ101 مليون 
دوالر، والتي كادت أن تودي بالعام الدراســي لهذا العام، لوال تأمني جزء 

كبير من املبلغ.

 شمالي: »األونروا« تخطت أزمتها 
لهذا العام لكنها قائمة العام املقبل

 »األونروا«: 100 ألف الجئ 
فلسطيني غادروا سوريا

أكدت »األونروا« أن أكثر من 100 ألف الجئ فلسطيني، جلؤوا 
من سوريا إلى دول عربية وأوروبية، منذ اندالع األزمة السورية، 
قبل أكثر من أربع ســنوات، موضحة أن »عدد الفلسطينيني 
الذين فّروا من ســوريا إلى األردن بلغ أكثر من 15.5 ألف الجئ، 
وإلى لبنان 45 ألف، وإلى مصر 6 آالف، في حني بلغ عدد الفارين 

إلى أوروبا 36 ألف الجئ«.

أكد رئيس "جلنة احلوار اللبناني الفلســطيني" الوزير الســابق 
حسن منيمنة، أن "تكرار األحداث األمنية وأعمال االغتيال وغيرها 
في مخيم عني احللوة، بات يصيب املصلحتني الوطنية اللبنانية 
والفلســطينية في الصميــم"، داعياً كل القــوى والفعاليات 
اللبنانية والفلســطينية إلــى البحث عن حلول مســتدامة 

حقيقية ألمن اخمليم.

منيمنة: صيانة أمن »عني الحلوة« 
مهمة عاجلة وملحة

قامت »جلنة اجملتمع احمللي للصحــة البيئية«  في مخيم عني 
احللوة وundp  بالتعاون  مع »اللجنة الشــعبية« في منطقة 
السكة  و«األونروا«، ومبشاركة جمعية كشافة »بيت املقدس« 
في صيدا، و«جلنة حي الســكة«، و«جهاز اإلسعاف األولي«، في 
»جمعية النداء اإلنســاني«،  بعملية تنظيــف  للنفايات من 
الشــارع الرئيســي واألزقة في اخمليم، ومت رش مبيدات وسموم 
للقوارض، كمــا قام املشــاركون  بزراعة عدة شــجيرات في 
املنطقة، ومت  رســم  جدارية على  أحد اجلــدران عن النظافة، 

وصورة معبرة لترشيد الناس في كيفية استعمال املياه.

حملة تنظيفات في شوارع وأزقة »عين الحلوة«

عقد املؤسســات األهليــة الصيداوية العاملة في الوســط 
الفلسطيني لقاءً في قاعة النور مبخيم عني احللوة، إليجاد الطرق 
املناســبة للقيام بدور جدي وفاعل على صعيد إغاثة املتضررين 
من األحداث املؤســفة التى وقعت أخيــراً في اخمليم، والتعويض 
واملســاعدة قدر اإلمكان، واتفق اجملتمعون على تشــكيل جلنة 
تضم مختلف املؤسسات إلحصاء اخلسائر واألضرار خال األيام 
القادمة، مشددين على ضرورة اإلسراع في إجناز هذا العمل  قبل 

بدء العام الدراسي وقدوم وفصل الشتاء.

 اتفاق على تشكيل لجنة إلحصاء 
األضرار في »عين الحلوة«

 أهالي »الرشيدية« مستاؤون من 
توقف مشروع البنى التحتية

أعــرب الكثير من أبناء مخيم الرشــيدية في منطقة صور عن 
استيائهم من توقف مشروع البنى التحتية، الذي كانت تشرف 
»وكالة األونروا« على تنفيذه، والذي خلف حفراً في الشــوارع، ما 
بــات يهدد حياة الناس وخاصة األطفــال، نتيجة األقنية املليئة 
باألتربــة واألوســاخ، ومياه اجملاريــر، التي تنبعث منهــا الروائح 

الكريهة، وهي غير قادرة على استيعاب كميات كبيرة من املياه.
وعّبر األهالي، عن خشــيتهم من حتّول احلفــر في الطرقات إلى 
مصيدة للطــاب، وخصوصاً في فصل الشــتاء الذي بات على 

األبواب.  كما تخّوفوا من غرق بعض البيوت باملياه.  اعتصام ألصحاب األمراض 
المستعصية في »البداوي«

اعتصم أصحاب األمراض املستعصية واملزمنة وحشد من أبناء 
مخيم البــداوي بدعوة من جلنة املتابعة، أمــام عيادة »األونروا« 
في اخمليــم، رافعني يافطات منــددة بإجراءات األونــروا، وخاصة 
التقليصات األخيرة التي فرضتها على قطاع الصحة، بحضور 
ممثلني عن الفصائل واللجنة الشــعبية واملؤسسات، داعني إلى 
»وقف إجــراءات الوكالة التي تســتهدف الاجئني، وخصوصاً 

أصحاب األمراض املزمنة«.
وطالبوا األونــروا »بزيادة خدماتها لاجئــني وإلصحاب األمراض 
املســتعصية، وللنازحني، وأبناء مخيم نهر البــارد«، الفتني إلى 

»مواصلة التحركات حتى تستجيب األونروا ملطالب الاجئني«.
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اأخبار وتقارير

يشــكل االستيطان واالســتياء على األرض 
وتهويــد القدس ومقدســاتها، صلب وجوهر 
ســردية قيــام الكيان الصهيونــي فوق أرض 
فلسطني، وهو األساس الثابت الذي يقوم عليه 
موقف العدو، بكل حكوماته، بهدف السيطرة 
على األرض والتضييــق على أبنائها، ودفعهم 

إلى الهجرة.
قوانينه  الصهيونــي  العــدو  وقد اســتثمر 
وســلطاته وإرهابه، لاســتياء على األراضي 
الفلسطينية التابعة للمدن والبلدات والقرى 
الفلسطينية، منذ قيام الكيان.. ولغاية اليوم، 
يواصل مخططات التهويد التي تطال معظم 

املدن الفلسطينية.
ويســارع العدو الصهيوني اخلطى لتهويد ما 
تبقى، ولتحقيق هذا الهــدف، يقوم بالتعدي 
على املقدســات وطــرد وقمع أهــل الوطن، 
واالســتياء على املوارد وفــي مقدمتها املياه 
ومصادرهــا الطبيعيــة، باعتبارهــا عنصراً 
وتفريغ  لنجاح االستيطان وتوسعه،  أساسياً 
القدس من سكانها، حيث جلأ العدو الصهوني 
ما بني عامــي 2002 - 2010 إلى إعطاء اليهود 
15000 إذنــاً للبناء، في حني لم مينح ســوى 
176 تصريحاً للفلسطينيني، وإعادة إنشاء ما 
يدعى بـ«احلي اليهودي« داخل البلدة القدمية، 
على أنقاض أربع حارات إسامية وهي الشرف 
واملغاربة وامليدان والسلســلة، ورفض إعطاء 
املوافقة على لّم الشــمل للعائلة التي يقيم 
الــزوج أو الزوجة فيها خــارج القدس، وغياب 
ومنع التخطيط العمرانــي للقدس، وحرمان 
املناطق الفلسطينية من اخلدمات األساسية.

وتدعيماً لسياساتها التهويدية، أقرت سلطات 
االحتال ترسانة من القوانني التي تتكامل في 

ما بينها، لضمان اســتمرار سيطرتها واحتالها 
لكل فلسطني، منها: قانون العودة الذي سنته في 
متوز 1950، واخلــاص باليهود، وقانون العودة اخلاص 
بسكان القدس الفلســطينيني، وقانون الدخول 
إلى »إسرائيل«، وهو خاص بفلسطينيي القدس، 
ومبوجبه يعتبر ساكن القدس مقيماً دائماً، وليس 
مواطناً، مثله كمثل أي مهاجر غريب عن القدس، 

وكأنه ليس من أبنائها.
وفي مواجهة مخططات التهويــد، يواصل أبناء 
أراضــي 48 في يافــا والنقب واجلليــل مواجهة 
مشــاريع التهويد الزاحفة باتاه مدنهم وقراهم 

وبلداتهم...
وها هي يافا، تنتفض ضد مشروع »تهويد املدينة«، 
ونشــاطات جماهيرية، جاءت  بسلسلة حتركات 
رفضاً ملشــروع »يوفيا« االســتيطاني العنصري، 
الذي ســيضم 63 وحدة ســكنية، وسيتسبب 

بإخاء عشرات العائات العربية.
وتشــهد مناطق عديدة في النقب حمات هدم 
وتشريد وإبادة للمزارع تنفذها قوات العدو من أجل 
السيطرة وبناء املستوطنات واملزارع اخلاصة هناك، 
فقد ُهدمت قريــة »العراقيب« نحو 88 مّرة، على 
يد القوات »اإلسرائيلية« التي تسعى إلى تهجير 
ســكانها، ونقلهم إلى تمعات أعدت خصيًصا 

ألبناء النقب.
كما تعمل ســلطات االحتال على هدم بلدة أم 
حيران في النقب، إلقامة مستوطنة »حيرون« على 
أنقاضها، وقد بدأت ســلطات العدو شــق طريق 

جديدة باتاه البلدة املستهدفة.
أبنــاء فلســطني... أصحــاب األرض األصليــني، 
يواجهون بصدورهــم العامرة باإلميــان واإلصرار، 
سياســة التهويد اجلارية منذ قيام الكيان، مهما 

كانت األثمان، وأياً كانت النتائج.

 تهويد فلسطين.. 
سياسة »إسرائيل« الثابتة

مجزرة »صبرا« و«شاتيال«.. شاهٌد على تاريخ العدو اإلجرامي
33 عاماً مروا على مجزرة مخيمي صبرا وشــاتيا 
في العاصمة اللبنانية بيروت.. مجزرٌة من أبشــع 
اجلرائم التي ارتكبت بحق الشــعب الفلسطيني 
ومقاومته، لكنها لم تكن أولى اجملازر الصهيونية، 
وال آخرها؛ فقد ســبقتها مجازر قبية ودير ياسني 
والطنطــورة وقانا وغيرهــا، وتلتها مجزرة مخيم 
جنني ومجازر غزة والضفــة، والتي ميكن وصفها 
بالدم،  بجرائم حرب، نفذها جنراالت مهووســون 
ويســتحقون احملاكمة شــأن أســافهم النازيني 

والفاشيني.
بدأت اجملزرة فى اخلامسة من مساء السادس عشر 
من أيلول 1982، واســتمرت طوال ثاثة أيام حتى 
18 أيلــول، حيث دخلت ثاث فــرق إلى اخمليم، كل 
منها يتكون من خمسني من اجملرمني والسفاحني 
للكيــان  العميلــة  للميليشــيات  التابعــني 
الصهيونــي، بقيادة إيلي حبيقــة، وأطبقت على 
سكان اخمليم، بدعم من اجليش اإلسرائيلي برئاسة 
قائد أركان احلرب »اإلســرائيلي« رافايل إيتان، ووزير 
الدفاع »اإلســرائيلي« وقتها آرييل شارون، وأخذوا 
يقتلون املدنيني با رأفة.. أطفاٌل فى ســن الثالثة 
والرابعة ُوجدوا غرقى فــي دمائهم، حوامُل بُِقرَت 
بُطونهّن، ونســاٌء متَّ اغتصابهنَّ قبل قتلِِهّن، رجاٌل 
وشــيوٌخ ذُبحوا وُقتلوا، وكل من حاول الهرب كان 
القتــل مصيره! نشــروا الرعب فى ربــوع اخمليم 

وتركوا ذكرى سوداء مأساوية، وأملاً ال ميحوه الزمن من 
ذاكرة من جنا من أبناء اخمليمني.

أكثر من 48 ســاعة من القتل املستمر، وسماء اخمليم 
مغطاة بنيران القنابل املضيئة، واآلليات »اإلسرائيلية« 
حتكــم إغــاَق كل مداخــل النجاة إلــى اخمليم، فلم 
يُســمح للصحفيني، وال لــوكاالت األنباء بالدخول إال 
بعد انتهاء اجملزرة، في الثامن عشــر مــن أيلول، حني 

اســتفاق العالم على مذبحة من أبشــع املذابح فى 
تاريخ البشــرية، جثــث با رؤوس، وبــا أعني، ورؤوس 
محطمة ! 3000 جثة ما بني طفل وامرأة وشيخ ورجل 
واللبناني، حصيلة  الفلســطيني  الشعبني  أبناء  من 
إجرام أضيفت إلى قائمة اجلرائم الصهيونية الرهيبة. 
وكان الهدف األســاس للمجزرة بث الرعب في نفوس 
الفلســطينيني، لدفعهم إلى الهجرة خــارج لبنان، 

باإلضافة إلى تأجيج الفنت الداخلية، واســتكمال 
الضربة التي وجهها االجتياح »اإلســرائيلي« عام 
وتأليب  لبنــان،  الفلســطيني في  للوجود   1982
الفلســطينيني ضد قيادتهم بذريعة أنها غادرت 
لبنــان وتركتهم دون حماية.  ولعل ما فاجأ حكام 
»إسرائيل«، بعد اجملزرة، هو رد الفعل الفلسطيني، 
إذ بقي من جنا من ســكان صبرا وشاتيا يصلحون 
مــا أفســدته اآللة احلربيــة »اإلســرائيلية« في 
نفوســهم وبيوتهــم، ضاربني أمثلــة حتتذى في 
القدرة على االحتمال والصبر على األهوال، وإدمان 
أمل العودة إلى الوطن مهما طال الزمان وقســت 

الظروف.
ورغم بشــاعة ما جرى في صبرا وشــاتيا، ال يزال 
الفاعلون طلقاء، بل وتستقبلهم بعض العواصم 
العربية والعاملية كرجال »ســام« مع أن أيديهم 

ملطخة بالدماء البريئة.
مجزرة صبرا وشــاتيا كما هي شاهد على تاريخ 
العدو الدموي، وإدانة للعالم الذي بقي صامتاً، إن 

لم نقل متواطئاً مع هكذا ممارسات بشعة...
ستبقى مجزرة صبرا وشاتيا شاهداً على أكاذيب 
»حقوق اإلنســان« و«اجملتمع الدولــي« و«العدالة 

الدولية«... .

أســماء من نــور، ودمــاء عزيزة هانــت ورخصت أجل  
فلســطني، .. مجد ال يتوقــف وجهاد أبهــر العالم، 
ومقاومة جعلت من أجســاد رجال فلســطني قنابل 
بشرية تنتقل من منطقة ألخرى، لترى املكان املناسب 
وتضغط على مفتاح »الشهادة« لترتقي في أبهى والٍء 

هلل عز وجل.
في بلدة بليدة اللبنانيــة، امتزج الدم والعمل واملصير 
الواحد، في عملية استطاعت ســرايا القدس اجلناح 
العســكري لـ«حركة اجلهاد اإلسامي« في فلسطني 
واملقاومــة اإلســامية إيام املغتصبــني الصهاينة 
وجيشــهم املقهور، واســتطاعا أن يوجعــا الكيان 
الصهيوني في حصونــه املنيعة التي مت اختراقها في 

هذه العملية البطولية النوعية.  
في متام الســاعة الرابعة، من عصر يوم االثنني الواقع 
فــي 19 ذو احلجة 1411 هـ، املوفق لـ: 1 / 7 / 1991، نفذ 
مجاهدو حركة اجلهاد اإلسامي عملية بليدا رداً على 

اجملازر املتكررة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء 
شعبنا الفلسطيني، ورداً على عمليات االغتيال التي 
نفذها املوساد »اإلســرائيلي« بحق كوادر وقادة حركة 

اجلهاد.
أدت هذه العملية إالى تدمير موكب كامل من سيارات 
اخملابرات الصهيونية، وإصابة من بداخلها، عرف منهم 
نائــب قائد القطــاع الغربي في جيــش العدو املدعو 
)بيروكس(، وذلك بعد هجوم بقذائف صاروخية وأسلحة 
رشاشة على املوكب، بعد نصب كمني قرب بلدة بليدة 

التي تبعد 400 متراً فقط عن حدود فلسطني احملتلة.
وسقط في هذه العملية الشهيد اجملاهد: أشرف خليل 
الشــيخ خليل )أبو صبحي(: 25 عاماً، من مواليد رفح 
1967، والشــهيد اجملاهد: محمد أبــو ناصر )أبو علي(: 
25 عامــاً، من مواليد رفح، عام 1967، من حركة اجلهاد 
اإلســامي، إضافة الى استشهاد اجملاهد حسني علي 

منصور من املقاومة اإلسامية في لبنان.

 »بليدا« دماء عزيزة وعملية نوعية

»األونروا«: بني التأسيس وسيف التقليصات
نصادف فــي مثل هــذه األيام، 
لتأســيس   66 الـــ  الذكــرى 
الاجئني  »وكالة غوث وتشغيل 
الفلســطينيني – األونروا«، التي 
تعتبر الشــاهد الدولي الوحيد 
على نكبة الفلســطينيني عام 
1948، بعــد تشــريدهم خارج 
وطنهم، وانتشارهم في مختلف 
بقــاع الشــتات، جــراء احتال 
ألراضيهم.  »اإلسرائيلي«  العدو 
قرار  مبوجب  »األونروا«  وتأسست 
املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعية 
 ،1949 أيلــول   8 بتاريــخ   194
املباشــرة  اإلغاثة  تقدمي  لغرض 
وبرامــج التشــغيل لاجئــني 
الفلسطينيني في الشرق األدنى 
حلني عودتهم إلــى ديارهم.  وقد 

أول عملياتها  الوكالــة  بــدأت 
امليدانيــة في عــام 1950.  متثل 
الوكالة  حالياً حقوق 1.3 مليون 
الجئ في قطاع غزة، و914  ألفاً 
في الضفة احملتلة، و447 ألفاً في 
لبنان، و2.1 مليون في األردن، و500 
ألف في سوريا.  كما أنها تعبر عن 
اعتراف اجملتمــع الدولي والتزامه 
»القانونية  الدولية  مبسؤوليته  
واإلنسانية« باجلرائم التي ارتكبت 
الفلســطينيني.وتتعرض  بحق 
»األونروا« اليوم، لهجوم من قبل 
الكيان »اإلسرائيلي« والكونغرس 
األمريكي، من خــال املطالبات 
وممارســة  الوكالة  عمل  بإنهاء 
الضغط املالي عبر إحجام الدول 
املانحــة عن التمويــل، ما يؤدي 

إلــى انتهاج سياســة تقليص 
اخلدمــات االجتماعية والطبية 
والتعليميــة، بهــدف الضغط 
على الاجئني للقبول بالتوطني 
فــي دول اللجوء، وشــطب حق 
وإخاء  وإنهاء قضيتهم،  العودة 
الكيان من املسؤولية القانونية 
تاه مــا يرتكبــه مــن جرائم 
بحق الفلســطينيني، وموافقة 
وتغافــل اجملتمــع الدولــي عن 
تلك املمارســات.إن احلفاظ على 
»األونروا« وعدم السماح بإغاقها 
وأولوية  فلســطينية،  ضــرورة 
احلفاظ على حقوق  أولويات  من 
شعبنا املشروعة، وفي مقدمتها 

حق العودة إلى الوطن.
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أهالي »شاتيال«: بطالة مستفحلة 
ونقص خدمات وكثافة تشكل قنبلة موقوتة! اجلهاد - خا�ص

جالت نشــرة »اجلهاد« في الزواريب الضيقــة، حاورت املواطنني، 
دخلت الغــرف املكتظة باألطفال والنســاء.. خاطبنا أحد أبناء 
اخمليم: »انقلوا صورة عــن واقعنا ليعرف العالم حجم معاناتنا؛ 
اإلقامة في شاتيا تشــبه حقاً إقامة أكداس البشر في جحور 
النمــل أو قفران النحل، لكن دون التنظيم الفطري الذي تقيمه 

تلك احلشرات في اجلحور والقفران«.
وقال الاجئ أبو وائل سليم كيال: »أنا أسكن في مخيم شاتيا 
منذ 10 سنوات، متزوج وعندي 4 أوالد، وأعمل في مجال الدهان؛ 
ولكنني لألسف متوقف عن العمل، ونحن نعيش حتت ضغوطات 
معيشية صعبة، أوالً بسبب الكهرباء، نحن ال نذوق طعم النوم، 
وال نعرف ناكل، وعم نحترق بالليــل، يعني بيت ما فيو كهرباء، 

شو بدك تعمل«.
وأضاف كيال: »أما بالنســبة للنفايات فصارت عنا جباالً بسبب 
الكثافة الســكانية العالية؛ اخمليم كان باألســاس فيو سكان 
ومزدحــم على الرغم من نهضة العمــار يلي صار فيه؛ وعندما 
حدثت حرب سوريا وقدم الســوريون والنازحون على اخمليم، صار 
أضعافاً أضعافاً، وما عاد فيك تتنفس، أوكسجني بطل في أد ما 

في عالم، والوضع االقتصادي زفت.. أشغال ما في«.
ولفت إلى أن »الفلسطيني معلم وبإيدوا مصالح وصرلو بلبنان 
50 سنة، مش ماقي شــغل.  وأضاف: »حتولت من معلم دهان 
الى ســائق ديليفري عند أحد املطاعم في فرن الشباك«، وقال: 
»أصاً املساعدات الطبية ما عاد في؛ واألونروا بدأت شيئاً فشيئاً 
تتخلى عن الاجئ الفلســطيني، ونحن نعيش على الهامش، 

وكل مخيم شاتيا يعيش على الهامش«.
وتساءل ماذا نستفيد من األونروا؟ ما عم يستفيد من األونروا إال 
املوظفني؛ مؤكداً »أن  موظف األونــروا إذا مرض بروح درجة أولى 
بيتحكــم باجلامعة األمريكية، ومغطى من دوالر لـ مليون دوالر، 
ألنه موظف؛ طيب الشعب الفلسطيني مني متكفل فيو، مش 
األونروا؟؟« مشــيراً إلى أن الشعب الفلسطيني مل من الوعود 
واألكاذيب، و«هناك انتفاضة ستحرق األخضر واليابس، نحن في 
اخمليمات منوت كل يوم، ال يوجد مســاعدات وال إعانات وال كهرباء 

وال مياه«.

معاناة متعددة الأوجه
في ركن ضيــق بأحد أزقة اخمليم، جلس أحمد حســن، وتاعيد 

وجهه وسيجارته التي ال تنطفئ، تروي حرمان ومعاناة شاتيا.  
قال: »إن اخمليمات الفلســطينية في مجملها تعاني من كثافة 
سكانية عالية، وأولها مخيم شاتيا الذي يشكل عدد سكانه 
هذه األيام ثاثة أضعاف ما كان عليه احلال منذ نشأة اخمليم، األمر 
الذي انعكس تلقائياً وبشكل سلبي، على األوضاع املعيشية«.  

وأضاف: »وعلــى كثير من اجلوانب، فالبنيــة التحتية للمخيم 

ضعيفة وسيئة، ولم تعد حتتمل كل هذه األعداد من السكان، حيث 
بات التوسع العمودي ظاهراً على حساب التوسع األفقي، واقتصرت 
املشــاريع اخملتلفة املدعومة من جهات محلية ودولية، على إصاح 
وترميم البيوت املوجودة، دون إمكانية إقامة أي بنايات جديدة، وذلك 
القتصار املنطقة املســتهدفة على املســاحة اخملصصة للمخيم 

واملسجلة لدى وكالة الغوث«.
وعن إمكانية إيجاد بدائل لســكان اخمليمات، قال حسن »إن البدائل 
واحللول ملعضلة االكتظاظ الســكاني تكاد تكون معدومة، وذلك 
للحالة املادية الصعبة التي يعاني منها سكان اخمليمات، حيث يحول 
ذلك دون إمكانية البناء واخلروج خارج اخمليم، ولعدم تبني أو االعتراف 
بالتجمعات السكانية اجلديدة املتولدة من اخمليمات من قبل وكالة 
األونروا، وبالتالي حرمانها من اخلدمات املقدمة من هذه الوكالة، كما 
أن التوســع محدود باملناطق احمليطة باخمليمات والتي تشــهد عادة 

ارتفاعا باألسعار، وحملدودية القدرة املادية لاجئني وحالة الفقر«.

قلة عمار وكرثة �سكان
وأكد الاجئ وليد محمد، »أن الكثافة السكانية في مخيم شاتيا 
عالية جداً، وتشكل قنبلة موقوتة أمام كل املعنيني والقائمني، وعلى 
رأسهم »وكالة األونروا«، موضحاً أن من بني هذه املشاكل قلة العمار 
وكثرة الســكان، وخاصة بعد قدوم إخواننا السوريني إلى اخمليمات 

الفلسطينية واألخص مخيم شاتيا«.
وقال محمــد: »هناك أعــداد هائلة جداً من 
البشــر، وإمكانيات اخمليم لم تعد تستوعب 
هذا الكــم الهائل مــن البشــر«، مطالباً 
األونــروا بأخذ مواقف إيجابية من الشــعب 

الفلسطيني. 
وأضــاف: »نحن ال نرفض أحــداً بل أحضاننا 
مفتوحــة للجميع، ولكن نقــول لك الواقع 
كما هو«، مطالباً األونروا بزيادة املســاعدات 
ال تقليصها، ألن العدد يزداد، ومع ازدياد العدد 
يجب من األونروا تلقائياً أن تزيد مساعدتها، 
ولكن ما حدث عكس ذلك.  تقصير بالطبابة 
والتعليــم واملســاعدات«. داعيــاً القيادات 
الفلسطينية أن تنظر إلى حال شعبنا بأسرع 

وقت ممكن ألن الوضع لم يعد يطاق«.
وأكــد أن »النازحــني لم يحركــوا العجلة 
االقتصادية لألسف، ونحن نرحب باجلميع دون 
اســتثناء، ومبا أن األونروا لم تقدم املساعدات 

مما زاد من األزمة االقتصادية اخلانقة، ولفت إلى أن بعض الشباب 
حاولوا الهجرة ولكن معظمهم غرقوا بني فكي األمواج العاتية، 
وكان مصيرهــم الهــاك، قائــاً: »أنا ضد فكــرة الهجرة، ولو 
الفلســطيني أكل رغيف من اخلبز احلاف كل يوم يجب عليه أن 
يتمسك بحق العودة، جنوع ونتشرد ونقتل ونعذب لكن ال نتخلى 

عن حق العودة«.
أمــا الاجئ أحمد العلي، الذي أوقفنــي وأنا التقط صورة ألحد 
أطفال اخمليــم، وقال لي: »حضرتك صحافــي؟«، فقلت له نعم 
تفضل، فأجابني أنه يريد أن يطــرح موضوعاً عن عمليته التي 

أنهكته وكادت أن تقتله لوال رحمة اهلل.
وقال: هذه الباد ليست للشعب الفلسطيني؛ وأصبحت غربية 
بالرغــم من أننا الجئني، ويجب أن يفتحوا باب الهجرة أمام هذه 
الكثافة الســكانية مــع قلة العمل وكثرة البطالة وانتشــار 

اخملدرات على أنواعها«.
وأكد أن مشــاكل الشعب الفلسطيني كثيرة، قائاً: »التعليم 
والكهرباء وشح املياه، والكثافة الســكانية والفساد والكثير 
من املشاكل«، مشيراً إلى أن »استمرار الوضع على ما هو عليه 
ســيلغي طموحات الشباب وســيقضي على مستقبل اخمليم 

بالكامل«.

بؤس.. فقر.. حرمان .. هذا ملخص مالمح 
الحياة في مخيم شاتيال؛ تكفي جولة سريعة 

للزائر بين أزقة  المخيم ليعرف مدى شقاء 
سكانه: نقص في الخدمات، إهمال وتقصير، 

وعجز مادي، بطالة، ضجيج، وأزمات لها أول 
وليس لها آخر.  

تشكل الكثافة السكانية المشكلة 
الرئيسة في المخيم، وقد فاقم تدفق 

النازحين الفلسطينيين من مخيمات 
سوريا هذا الوضع، بخاصة أن كل ذلك 

ترافق مع تقليص »وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين – األونروا« لخدماتها 
ومساعداتها، وتحديدًا في مجاالت السكن 

والرعاية الصحية والتربوية
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أهالي »جل البحر«: شروط ومالحقات تضيق علينا مزاولة مهنة الصيد!
كبيــرة على النازحني، إضافــة إلى تكاليف عبء احليــاة اليومية التي 
يتحملونها وهم في األصل ال يســتطيعون تغطية حاالت االستشفاء 

من عاج وغيره فلذلك نتائج هذا القرار وخيمة وصعبة ومزرية«.
وأضاف: »وكذلك من الناحية التربوية وتهيل هذا اجليل وهي في احلقيقة 

سياسة مفتعلة، مخطط لتجهيل هذا اجليل وعودته إلى الوراء«.
وطالب لوبانــي منظمة التحريــر، »بصفتها املمثل لهذا الشــعب، 
بتحمل املســؤولية تاه أهلنا النازحني، وعليها أن تقوم بالضغط على 
األونروا والدول املانحة واملنظمات الدولية من أجل استمرارها في تقدمي 
اخلدمات االجتماعية والصحية والتربوية والعدول عن قرارها في تقليص 
خدماتها، ألننا نعتبر هذه القرارات ظاملة ومجحفة بحق أبناء شــعبنا، 
ومن هنا نقول إما العودة إلى وطننا بدياً عن هذه اخلدمات، وإما استمرار 
هذه الدول في تقدميها الدعم الكافي لهذه املؤسســة لاستمرار في 

تقدمي خدماتها«.
ويقول عضو جلنة املتابعة للجان الشعبية في منطقة صور، أحمد فهد، 
هناك نسبة عالية من البطالة على صعيد النازحني والاجئني، مؤكداً 
أنه ســتكون لذلك تداعيات مؤملة على الصعيد االجتماعي، داعياً إلى 

التحرك السريع إلنقاذ الناس من هذا الوضع الشائك.
وأشار عاهد الشافعي، النازح من مخيم اليرموك الى عني احللوة، أن قرار 
الوكالة بإيقاف تقدمي املســاعدات أمر مرفوض، ألنه يحرم 7000 طالب 
مــن التعليم، الذين هم نــواة اجملتمع، والصحة أيضاً، وقــال: »إن إجراء 
األونروا مشــروع خطير جداً، ألننا نعاني من ارتفاع األســعار وعدم توفر 
ضمان صحي، ما يفرض على الفلســطيني املقيم والنازح اجلديد أعباء 
اقتصادية جديدة، هو باألساس عاجز عن دفع مستحقاتها، أما بالنسبة 
لبدل الســكن الذي كان يدفع، فكان يحل جزءاً من املشكلة، ولكنه لم 
يكن كافياً، والعديد من النازحني يسكنون في كراجات للسيارات، أو في 

بيوت غير صحية«.
وأضاف: »ليس هناك أي خطة بديلة عن التمويل أو االستغناء املباشر عن 
األونروا، ونحن نعيش في بلد ال يجد سكانه عماً، والفلسطيني بالذات 
ليس لديه أي مصدر آخر.«  ويضيــف: »الكارثة أكبر بكثير مما يتصور«، 

م�سدر  رزقنا املحدود

اجلهاد - خا�ص

منذ العام 1950، تقيم مجموعة عائات فلسطينية على أرض أميرية 
تتبع بلدية العباسية في جنوب لبنان، باسم »تمع الشبريحا«، بيوتها 
متواضعة جــداً، غير أن معاناتهم أكثر صعوبــة من بقية التجمعات 
واخمليمات الفلسطينية؛ فهم محرومون من أبسط حقوقهم، ويعانون 
من سوء البنى التحتية، وتهدد مصيرهم مشكلة الطريق الدولي الذي 
تنوي الدولة اللبنانية تعبيده على طرف التجمع، حارمًة حوالي 35 عائلة 

من سكنهم، دون احلصول على أي بديل.
املشكلة ليست بجديدة، ومضى عليها أكثر من عامني، لكنها لم تنتِه 
بعد؛ لذلك التقت »نشــرة اجلهاد« املواطنني واللجان الشعبية، ملعرفة 

أبعاد املشكلة وسبل احلل.
يؤكد أمني ســر اللجنة الشعبية في الشبريحا، أبو حسني معجل، أن 
املوضوع قدمي جديد، »منذ ثاث سنوات والدولة تأتي كل فترة لتكشف 
على البيوت وتدرس حجم التعويضات، وتقوم بترقيم املنازل التي تنوي 

هدمها«.
أولوية احلل تقع على »األونروا«

وأضاف معجل: »نحن متأكدون أن قرار هدم املنازل ســينفذ في نهاية 
املطــاف، ألن هذا طريق دولــي تقف وراءه دول، وقد دفــع عليه مليارات 
الدوالرات، وال ميكــن لـ 35 منزالً أن يقفوا بوجــه دول، لكن احلل يكمن 
بتأمني أرض بديلة، وأن تقوم األونروا مبساعدتهم على بناء منازل جديدة«.

وقال: »نحن كلجان شــعبية، حتركنا وأجرينــا عدة اتصاالت مع جهات 
فلسطينية ولبنانية، وتلقينا وعوداً بحل املشكلة، لكن تبني الحقاً أن 
قرار تعبيد الطريق ال يزال قائماً وسيأخذ مجراه ال محالة، والدولة مصّرة 

على هدم املنازل«.
وأوضح معجل أنه »اقترحنا أن تعطينا بلدية العباســية قطعة أرض، 
ونحن نقوم بإعمار املنازل بأموال التعويضات التي ســتقدمها الدولة 
لألهالي، لكن بلدية العباســية رفضت رفضاً قاطعاً؛ وزادت الطني بلة 
بطلبها نســبة من التعويضات التي ســتقدمها الدولة، بحجة بدل 

استهاك األرض، لكن مت إلغاء القرار الحقاً«.
وختم معجل: »أملنا معقود على منظمة التحرير و«األونروا« واجلمعيات 

األوروبية والدولة اللبنانية، لكن األولوية تقع على األونروا كونها املسؤول املباشر 
عن الاجئني الفلسطينيني، ألن املشكلة ليست في منزل أو اثنني بل 35 منزالً«.  
وأشــار املواطن حسن احلســن، ومامح الغضب بادية على وجهه، أن »حقوق 
الشعب الفلسطيني في لبنان مهدورة«، ويضيف: »مشكلة الطريق الدولي 
ال زالــت قائمة، لكن هناك عجز في امليزانية وال يوجد ســيولة حالياً، والدولة 
تفقدت املنازل وقالت إنها ستعوض علينا لكن بسعر التكلفة، فرفضنا، ألننا ال 
منلك القدرة على شراء أرض بقيمة 100 ألف دوالر، والفلسطيني في لبنان أصاً 

ممنوع من التملك، فأين نذهب؟«
وتابع: »طلبنا من الدولة أن تعمر لنا منازالً كالتي نســكن بها حالياً ال أكثر وال 
أقل، وال نريد سوى البديل«؛ فقاطعته زوجته مؤكدةً على كامه، وقالت: »نريد 
منازل كالتي نسكن بها، فنحن ال نعرف أن نعيش في شقق وبنايات، وقد تعودنا 

على العيش بالفاة، لذلك نريد أرضاً واسعًة وليس منزالً كالقبر«. 
وأضاف احلســن: »جلأنا إلى جميع املعنيني والكل أجمع أن قرار تشييد الطريق 
سينفذ، لكننا لن نستسلم، وسنواجه اجلرافات بصدورنا وال أحد ميكن أن مينعنا 

من ذلك«.
وأكد املواطن علي القديري لـ«نشرة اجلهاد«، تقصير اللجنة الشعبية واألونروا 

في العمل على حل األزمة، وقال: »األونروا لم تقدم لنا املســاعدة، وتدعي 
أن الشبريحا غير معترف به لديها، واللجنة الشعبية مقّصرة بحقنا في 

تمع الشبريحا، حتى أنها ال تقدم لنا أدنى اخلدمات من مياه أو كهرباء«.
وعن ســبل حل األزمــة، يضيف القديري: »يوجد في الشــبريحا أرض ال 
تصلح للبيع، ألن عرضها 20 متراً فقط، ونحن موافقون أن تعطينا الدولة 
هذه األرض ونقوم نحن ببناء منازلنا من أموال التعويض، ألننا مضطرون، 
لكن حتى اآلن ال يوجد شيء رسمي ولم يطرح أحد املوضوع على الدولة«. 
وقال: »اجتمعنا جميعاً واتفقنا على عدم اخلروج من املنازل، إال في حال مت 
تأمني أرض بديلة«، وطالب منظمة التحرير الفلسطينية، أن »تنظر في 

املشكلة وأن تعمل على حلها قبل فوات األوان«.
املطالبة بتأمني منازل بديلة

وروى املواطن أبو الرائد الســكران: »نحن في تمع الشــبريحا نعاني من 
نقص كل اخلدمات دون استثناء، فا الدولة تهتم بنا وال منظمة التحرير، 

وكٌل يغني على لياه«.
ولفــت إلى أننا: »كجزء من تمع فلســطيني ال يتعــدى الـ 35 منزالً ال 
ميكننــا أن نقف بوجه الدولة وقراراتها، لكن املطلوب من الدولة أن تؤّمن 
لنا البديل وتوجد منازل كالتي نســكن بها متاماً، ألننا نعتمد في تأمني 
لقمة العيش على الزراعة وتربية املواشــي، فأين أجد رزقي إذا أمنت لنا 

الدولة شققاً ومباٍن؟«.
وأشــار السكران إلى أن الفصائل الفلسطينية لم تقدم شيئاً حلل هذه 
املشكلة، وقال: »أين سأذهب أنا وأوالدي طاملا أني محروم من أبسط احلقوق 
في لبنان؟« وأضاف: »لم أجد أحداً أوجه له نداء استغاثة، ال فلسطينياً وال 
لبنانياً وال حتى مسلماً، لكنني سأدافع عن نفسي وعائلتي بجسدي، ولن 

مير الطريق الدولي إالّ على جثثنا«.
إذاً، املشــكلة ال زالت قائمة كما يقول األهالي، وعلى األطراف املعنية أن 
تؤمــن لهم البديل قبل تنفيذ قراراتهــا.  األمر أصبح بيد املعنيني، فهل 
ســيمد أحد يد العون ألهالي الشــبريحا لينقذهم قبل فــوات األوان 

وتشردهم في الطرقات؟!

أهالي »الشبريحا«: سنواجه جرافات الهدم بصدورنا والحل بتوفير منازل بديلة
اجلهاد - خا�ص

أطلق النازحون الفلســطينيون، من ســوريا إلــى لبنان، صرخة 
استغاثة عبر »نشــرة اجلهاد« إلنقاذهم من الضائقة التي يعانون 
منها، بعد إقدام »وكالة غوث وتشغيل الاجئني الفلسطينيني - 
األونروا« على قطع املساعدات التي كانت تقدمها لهم.  وقالوا في 
تصريحات لـ«اجلهاد«: بتنا اآلن في الشوارع، ووضعنا لم يعد يطاق!  

واصفني ما يحدث من إجراءات وقرارات مجحفة بأنه »مؤامرة«.
واعتبرت النازحة من مخيم اليرموك في ســوريا، نايفة سليمان: 
»أن قطع املساعدات جرمية بحق شعبنا، لقد أصبحنا في الشوارع، 
بعد قطع املساعدات التي لم تكن تكفي أصاً، وما يحصل اليوم 

هو مؤامرة علينا«.
ورأى مســؤول جلنة النازحني الفلســطينني من سوريا في مخيم 
البداوي، أبو ناصر: »أن األونروا منذ البداية لم تقدم ســوى الفتات، 
وبعد توقفها اليوم بشكل نهائي أصبح الوضع صعب والناس في 
الشوارع، باإلضافة إلى مشكلة اإلقامات التي لم حتل حتى اليوم«.

أما عضو اللجنة الشــعبية أبو نزار خضر فيقول: »نحن نعتبر أن 
األونروا هي مســؤولة أخاقياً وقانونياً عن الشعب الفلسطيني 
أينما كان، فقد شكلت بعد نكبة 1948 إلغاثة وتشغيل الشعب 
الفلســطيني وما يحصل اليوم من تقليص خلدماتها، وعدم دفع  

الدول املانحة اللتزامتها هو موضوع سياسي بامتياز«.
ويرى مســؤول جلنة املتابعة للنازحني السوريني في منطقة صور، 
أبو يحيى لوباني، أن األبعاد االجتماعية لتقليص اخلدمات خطيرة 
جداً على شــعبنا، وهذا ســيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، بحق 
أبناء شعبنا على كل املستويات، مضيفاً أن هذا املوضوع سياسي 
بامتياز إلنهاء حق العودة لاجئني الفلســطينيني، ومن هنا يجب 
على الدول املانحة دفع املستحقات التي تتوجب عليها، الستمرار 
وكالة الغوث في القيام بواجبها تاه أبناء شعبا املهجر من أرضه 

قسراً.
وقــال: »إن تأثيرات هذا القرار على اجلانب الصحي ســيترك أعباء 

مطالباً الدول التي تدعي اإلنسانية أن تعيد حساباتها من جديد، 
»ألننا ال نحن وال أحد يتحمل هذا الظلم«.

ويقــول النازح من مخيم درعا الى الرشــيدية، أمــني حمدان، أن 
»من أهم املشــاكل التي نواجهها كنازحني، هي مسألة السكن 
والطبابــة والتعليم، التي باتت الهم األكبــر واألصعب بعد قرار 
األونروا األخير، القاضي بتوقيف هذه املساعدات، التي تعتبر األكثر 
حاجــة لنا، وهذا بصراحــة جعل الكثير من الشــباب والعائات 
يشعر بالضيق في العيش، حيث بات هّمه وتفكيره الهجرة خارج 
هذا البلد، بحثاً عن واقع أفضل ومســتقبل أفضل من هذا الذي 
يعيشــه، ألنه ال يوجد باليد حيلة، وهذا واقع يجب على اجلميع أن 
يعمل على تغييره، بالضغط علــى األمم املتحدة للعدول عن هذا 
القرار اجلائر الذي بات يستهدف وجودنا وحقنا في العودة، وبالتالي 
تشريد هذا الشــعب أكثر مما هو مشرد.  لذلك ال بد من الضغط 
على األونروا من خال االعتصامات املســتمرة بنصب اخليم أمام 
مكاتبها، واملكوث فيها مع التحركات الشعبية والسياسية ضد 

هذه الهجمة التي نتعرض لها ويجب على اجلميع أن يتحرك.«
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شكلت العصابات املسلحة: هاشومير، الباملاخ، الهاغاناه، 
شتيرن واملستعربني أبرز أدوات احلركة الصهيونية، من أجل 
احتال فلسطني ووأد كل أشكال املقاومة الفلسطينية، 
وإقامة الكيان االســتعماري.  وكانت اجملازر البشــرية هي 
السمة األبرز في تاريخ هذه العصابات التي تغيَّرت أسماؤها 
وأولوياتها منذ بداياتها األولى إلى أن أصبحت ذراع الكيان 
العصابات  والعســكرية... فاندمجــت  األمنية  الغاصب 
املســلحة في اجليش، وانضمت عصابات املستعربني إلى 

»الشاباك«.
ورغم مأسســة هذه العصابــات وحتويلها إلــى أجهزة 
»رســمية«، بقيت اجملازر املتنقلة واالغتياالت، السمة األبرز 

ملمارساتها داخل الكيان وخارجه...
ومع االحتــال »اإلســرائيلي« للضفة وقطاع غــزة إبان 
عدوان حزيران 1967، عادت إلى الواجهة مجدداً بعض تلك 
العصابات وأبرزها مجموعة »املســتعربني«، حيث ظهرت 
»وحدة رميون« التي أسســها أرييل شــارون، وتعد األساس 
الذي انطلقــت منه وحدات أخرى منــذ اندالع االنتفاضة 
الفلســطينية األولى عام 1987، كوحدة »دوفدوفان« في 
الضفة التي أسسها إيهودا باراك، ووحدة »شمشون« التي 

عملت في قطاع غزة. 
وتنشــط هذه األيام في الضفة الغربيــة احملتلة عصابات 
املستوطنني املسلحة حتت رعاية حكومة نتنياهو وحماية 
اجليش واألجهــزة األمنية، في عمليات إرهــاب املواطنني 
الفلســطينيني، ومصــادرة منازلهــم، واقتاع أشــجار 
الزيتون، وجرف أراضيهم الزراعية وإتاف مزروعاتهم بغية 
تيئيسهم ودفعهم لترك أماكن سكنهم والهجرة بعيداً 

عن أرزاقهم.  ناهيك عن تدنيس املقدســات، وفي مقدمتها 
املسجد األقصى وحرق املساحد والكنائس، وليس آخراً إحراق 
الفلسطينيني وهم أحياء كما حصل مع الطفلني املقدسي 
محمد أبو خضير وابن قرية دوما علي الدوابشة وأسرته داخل 

منزلهم!..
وسرعان ما كشفت وسائل اإلعام »اإلسرائيلية« أن »اخللية« 
التي أقدمت على جرمية إحراق عائلة الدوابشة ما هي إال جزء 
من تيار كبير يسعى »إلقامة دولة يهودا«، ويحمل اسم »مترد«.

وقد بث موقع القناة العاشرة »اإلسرائيلية« بياناً لـ“الشاباك” 
كشــف فيه عن تنظيم »مترد اليهودي« اإلرهابي املســؤول 
الرئيسي عن عمليات ارهابية ضد الفلسطينيني واملقدسات 
الفلســطينية، وكان آخرها عملية قرية دوما الفلسطينية 

التي أحرقوا فيها الرضيع الفلسطيني علي دوابشة. 
وبحسب املوقع فإن نشاط التنظيم يهدف إلى حرق الكنائس 

واملساجد واملنازل واحملاصيل الزراعية للفلسطينيني.
وبإعان »الشــاباك« عن وجود »مترد« إضافة جملموعة »تدفيع 
الثمن«، تكون »الهاغاناه« و«شتيرن« و«البلماخ« قد عادت من 
جديد، إلرهاب الفلسطينيني ودفعهم لترك مدنهم وقراهم 
وأرزاقهم، وتفريغ الضفة احملتلة من أبنائها لتقوم عليها »دولة 
املستوطنني« الذين وصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون 

مستوطن!..
فهل تدرك الســلطة الفلســطينية، التي تخلت عن دورها 
وواجبهــا في حماية أهلهــا وأرضها، أن اعتقــال املقاومني 
واستمرار التنسيق األمني ســيترك الضفة احملتلة وأبناءها 
مادة دســمة لقطعان املســتوطنني وعصاباتهم املسلحة 

احملظية بحماية جيش العدو وأجهزته األمنية؟..

بعد 67 سنة على اغتصاب فلسطين:

»الهاغاناه« تعود مع »تمرد« لقتل العرب وإقامة »دولة يهودا«

األوضاع األمنية، واليأس وغالء املعيشة وراء الهجرة املعاكسة
لم يعد سراً القول إن استقرار الوضع األمني في 
الكيان »اإلسرائيلي« يشكل أبرز هواجس قادة 
العدو، لكونه أولى ضمانات اســتمرار وجوده، 
وبقاء »املهاجرين اليهــود« فوق هذه األرض.  إذ 
أن إغراءات احلركة الصهيونية االســتعمارية 
للمهاجرين كانت تســتند إلى نظرية ضمان 

األمن واالستقرار املهدد خارج »أرض امليعاد«!..
ومن أجل ضمــان األمن واالســتقرار، وتنيب 
املهاجرين ويات احلروب، عمد قادة »إســرائيل« 
على شــن حروب خاطفة على الدول العربية 
احمليطة بالكيان: العدوان الثاثي »اإلسرائيلي« 
– البريطاني – الفرنسي« على مصر عام 1956؛ 
وحــرب حزيران 67 على مصر وســوريا واألردن؛ 

واجتياحات لبنان 78 و1982...
شــهد الكيان خال تلك الفترات موجات من 
املهاجريــن اجلدد كانت أكبرها تلك التي جاءت 
من االحتاد الســوفياتي الســابق في أواسط 
ثمانينيــات القرن املاضي والتــي قدرت بنحو 

مليون مهاجر...
إال أن ظــروف الكيان قد تبدلــت وتغيرت، مع 
الهزميــة النوعية األولى التــي حلقت به على 
اجلبهة الشــمالية في أيار من عام 2000، أمام 
املقاومــة اإلســامية في لبنــان، وتعززت مع 
تصاعد وتيرة عمليات املقاومة الفلسطينية، 
وخاصة االستشهادية منها، وتكرست بهزائمه 
املتاحقة على اجلبهتني الشــمالية واجلنوبية 

في األعوام 2006؛ 2009/2008؛ 2014 حيث انتقلت 
احلرب إلى عمق الكيــان ووصلت صواريخ املقاومة 

إلى بقرات الكيان املقدسة!..
إن تصاعد عمليــات املقاومة في عمــق الكيان، 
ومعــادالت الردع التــي كرســتها املقاومة على 
اجلبهتني الشمالية واجلنوبية، فتحت أبواب الكيان 
لهجرة معاكســة، دفعت قــادة العدو ومفكريه 
اخلارج  اليهودية في  و«اللوبيات«  االســتراتيجيني 
للبحث فــي كيفية درء مخاطر هذه الهجرة على 
حاضر الكيان ومســتقبله، والبحث في الســبل 
اآليلة الســتعادة »الهاربني« واستقدام مهاجرين 

جدد...
وقد تصــدت تقارير »إســرائيلية« لهذه الظاهرة 
التــي تعتبر خطراً علــى الكيان، وأكــدت أن أبرز 
عوامل الهجرة املعاكسة تتمحور حول »األوضاع 
األمنية، واليأس من السياسيني وغاء املعيشة«.  
وأن هذه األسباب مجتمعة دفعت »بواحد من كل 
ثاثة إسرائيليني للتفكير بترك إسرائيل والعيش 

خارجها«.
وتشهد السنوات األخيرة تزايداً ملحوظاً في ارتفاع 
نسبة هجرة الشباب، خاصة إلى أملانيا حيث يقيم 

في برلني وحدها 80 ألف »إسرائيلي«.
وتلفت التقارير إلى أن الهجرة من »إســرائيل« لم 
تقتصر على فئة دون غيرها، إذ أنها شــملت أيضاً 
»هجرة العقول« والتي تتسع بشكل مطرد.  ويحّذر 
رئيس مجلــس البحث والتطوير في »إســرائيل« 

البروفسور يتسحاق بن يسرائيل من »تبعات هجرة 
األدمغة على البحث العلمي احليوي جداً القتصاد 

الدولة ومستقبلها«.
ويعّبــر توميــر ســوريك، وهــو طالــب دكتوراه 
»إسرائيلي« يدرس في برلني ويخطط للبقاء فيها، 
عن ظاهرة هجــرة »اإلســرائيليني«، فيوضح في 
صفحته على »فيســبوك«، أنه باإلضافة للبحث 
عن عمل وشــروط معيشية جيدة  كما تلى في 
مظاهرات واســعة بتل أبيب عــام 2011 يبحث 

شباب »إسرائيليون« عن األمن والهدوء.

ويتابع ســوريك »هناك حالة توتــر دائمة في 
»إسرائيل« بســبب تكرار حروبها، حيث يفقد 
كثير من الشــباب بسببها األمل واحللم الذي 
كنا جميعنا نحلم بــه في أرض امليعاد، فباتوا 
يفضّلــون االغتراب دون ســماع صفارات إنذار 

ودون التعرض خلطر دائم«.
وعلى أبواب الذكرى 68 إلقامة الكيان، أشــار 
اســتطاع للــرأي أن نصف »اإلســرائيليني« 
يشككون في إمكانية صمود الكيان 67 سنة 

أخرى!

يهود أوروبا: ال نريد الهجرة
 إىل »إسرائيل«

يسعى كيان العدو »اإلسرائيلي« إلى تميع أكبر عدد من يهود 
العالم ضمن دولة تكون »ماذاً آمناً وســاملاً« كما يصفونها، 
بإختاق حوادث أمنية تســتهدف يهــود أوروبا، وعبر الدعاية 
اإلعامية جلذب اليهود إلى »دولة إسرائيل«، غير أن مخططات 
حكومة بنيامــني نتانياهو بدأت تبوء بالفشــل مؤخراً، ولم 
تستطع جذب سوى 300 يهودي فرنسي للعيش في األراضي 

الفلسطينية احملتلة. 
يبدو أن العصــر الذهبي »للهجرات اليهوديــة إلى األراضي 
الفلسطينية قد انتهى، وموازين الهجرة اليهودية تغيرت، ولم 
يعد هنــاك أي عوامل تذب اليهود إلى الهجرة من دول أوروبا 
وأمريكا الشمالية إليها، ويتركون ما يتمتعون به من مستوى 
من الرفاهية والدخل في الدول التي يقيمون فيها، وهو أعلى 
بكثير مما هو داخل »إسرائيل«.  ويبدو أن عامل األمن - وبالرغم 
من الهجمات األخيرة التي استهدفت كنس يهودية في أوروبا 
وال سيما في فرنسا- له دوره.  فاألمن داخل الكيان املصطنع 
ال يُقارن مبســتوى األمن في أوروبا، ما يسقط مزاعم نتنياهو 
وحكومته بتوفير ماذ آمن لليهود في فلســطني.  باإلضافة 
إلى الهزائم التي ال تزال يتجرعها كيان العدو من قبل املقاومة 
الباسلة في قطاع غزة، والعمليات الفردية في الضفة احملتلة، 

وعلى حدودها مع لبنان.
هذه االعتبارات كشفت عن نفسها في املظاهرات اليهودية 
الضخمه التي خرجت في فرنســا وبلجيــكا وهولندا قبل 
أسابيع، أكد فيها اليهود على متسكهم بالبقاء في دولهم، 
وأنه ال رغبة لديهم بترك مســاكنهم وأرزاقهم والذهاب إلى 
»إســرائيل«، األمر الذي شكل صفعة لنتنياهو رغم سعيه، 
ووزير خارجيته، إلى االســتفادة من األحداث األمنية؛ وبعض 
التصريحات توحي بشــكل مباشــر أن الكيان الصهيوني 
وأجهزة مخابراته اخلارجية قد ال تكون بالضرورة بعيدة عنها.
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ثقافة وفكر

بعد سنني من تهويل رئيس الوزراء »اإلسرائيلي« 
بنيامني نتنياهو، بتوجيه ضربة عســكرية إليران، 
فشــلت حكومته في تنفيذ تهديداتها بسبب 
التناقض احلاد الــذي بدا واضحاً بني موقف رئيس 
حكومة العدو ومواقف اإلدارة األمريكية وحلفائها 
الغربيني، الذين آثروا اللجوء إلى العقوبات واحلصار 
االقتصادي واملقاطعة، وصوالً إلى املفاوضات التي 
انتهت باالعتــراف بإيران دولة نوويــة، فيما بقي 
نتنياهو رافعاً راية التهديد بالتحرك العســكري 
رغم فشــله في »فرملــة« املفاوضــات ووقف 

مسارها ومنع إقرار االتفاق النووي.
ورغــم التوقيع على االتفاق مــن قبل املفاوضني 

وعبوره في مجلس األمن، واصل نتنياهو مساعيه 
لتعطيل االتفاق من بوابة »الكونغرس« األمريكي، 
والتلويح املستمر بالضربة العسكرية التي يحول 
دون تنفيذها جملة من العقبات واملعوقات، أبرزها 
توزيع املنشــآت النووية على امتــداد الباد، وفي 
مناطق متباعدة ما يجعل تدميرها مســتحياً، 
كما أن حتديد املواقع النووية بدقة، مسألة صعبة 
حتتاج إلى جهد مخابراتي اســتراتيجي كبير قد 
ال يتمكن من القيام به ساح الطيران في جيش 
العدو منفرداً.  إضافة إلى أن الضربة العسكرية 
حتتــاج إلــى توافر موقــف »إســرائيلي« موحد 
سياسياً وشعبياً مؤيد للحرب، ومستعداً لتحمل 

تداعياتهــا وأكافها وهو أمر أثبتــت التطورات 
األخيرة داخل الكيان الصهيوني بأنه غير محقق، 
ال بل أن نسبة املعارضة للحرب تشكل الغالبية 

العظمى في مقابل أقلية تسعى إليها. 
يضاف إلــى ما تقدم، فشــل نتنياهو في ضمان 
موافقة الواليات املتحدة األمريكية وتأمني دعمها 
العســكري واملــادي للحرب، فهي ال تســتطيع 
شــن احلرب ضد إيران، دون احلصول على مساعدة 
عسكرية مباشرة من أمريكا، وكذلك ال تستطيع 
»إسرائيل« حتمل كلفة احلرب إذا لم تكن واشنطن 
موافقة عليها ومســتعدة لتغطيــة تداعياتها 
السياســية.  وقد نشرت مؤخراً تقارير عّدة تفيد 

بأن الواليات املتحدة وقيادة جيش العدو أفشــا 
أكثر من مرة إصدار قرار عن احلكومة الصهيونية 
لتنفيذ عملية عســكرية ضد املنشآت النووية 

اإليرانية.
لكل هذه األســباب، يبدو اخليار العسكري الذي 
ينــادي به نتنياهو أمــراً مســتبعداً، إن لم يكن 
مســتحياً، فحتى لو قام العــدو بتوجيه ضربة 
مباغتة للمنشــآت النووية في إيران، فإن ذلك لن 
يــؤدي إال إلى إعاقة برنامجهــا النووي لفترة من 
الزمن، حسبما تؤكد العديد من معاهد الدراسات 
األمريكية، في حني أن العدو ســيكون أمام مأزق 

احتمال ردات الفعل ودفع األثمان.

ملاذا فشل خيار نتنياهو العسكري؟

العمليات الفردية: تّطور نوعي يؤرق األجهزة »اإلسرائيلية«
أسقطت عمليات املقاومة الفردية املستمرة واملتصاعدة، التي 
ذها شبَّان فلســطينيون من القدس وغيرها من مدن وقرى  نفَّ
الضفة الغربية احملتلة، رهانات العــدو الصهيوني على وقف 
كل أشكال املقاومة، كنتيجة إلجراءاتها القمعية التعسفية، 
وحمات االعتقال التي لم تترك شاباً أو فتاةً أو أسيراً محرراً، ولم 
تستثِن حتى األطفال، وكمحصلة للمستوى العالي واملميز 
من التنســيق األمني، مع أجهزة أمن سلطة »احلكم اإلداري 
الذاتي« )الفلســطينية(، التي أدت مهمتها احملددة في اتفاق 
»أوسلو« على أكمل وجه.  فقامت مباحقة واستدعاء واعتقال 
العشرات ال بل املئات من أعضاء ومناصري وأسرى محررين من 
ت  »اجلهاد اإلســامي« و«حماس« وبقية القوى املقاومة، وزجَّ
بهم في معتقاتها وسجونها، على خلفية »ترمي املقاومة« 

واقتناء ساح والعمل املقاوم ضد العدو الصهيوني.
وقد شكلت العمليات الفردية تطوراً نوعياً مميزاً وغير مسبوق 
في عمل املقاومة، اســتطاعت مــن خاله، تخطي العقبات 
واحلواجز واإلجراءات »اإلسرائيلية« املعقدة واملتعددة األشكال، 
من جهة، كما جنحت في اإلفات من عيون اجلواسيس وعناصر 

أمن »الســلطة« التي تخترق اجملتمع الفلسطيني، من جهة 
أخرى!..  

وكثيراً ما عبَّر قادة األجهزة األمنية »اإلسرائيلية« عن عجزهم 
لوضــع حد لهذه العمليــات التي متر بني العقــل املدبر واليد 
املنفذة بدون وسيط أو شريك آخر، واعتبروا مواجهتها مسألة 

في غاية الصعوبة والتعقيد.
هذا، وتوقفت العديد من مراكز األبحاث والدراسات والصحف 
»اإلســرائيلية« أمام ظاهــرة العمليات الفردية، الســتطاع 
قدراتها على االستمرار وإمكانية توسعها وانتشارها مبا يعيد 

إلى املقاومة الفلسطينية ألقها وتأثيرها على الكيان، عامة، وعلى 
السرطان االستيطاني، خاصة. 

وفي تقرير ملوقع »والا« بعنوان »املقاومة في الضفة الغربية موديل 
2015«، إشارة واضحة إلى »أن عمليات املقاومة في الضفة الغربية 
متر مبرحلة تطّور حملت األجهزة األمنية »اإلســرائيلية« على بذل 

جهود مضاعفة في سبيل مواكبتها ودراستها والتعامل معها«...
ويزعــم التقرير أن املقاومة – املُاحقة- في الضفة الغربية عملت 
على تطوير أدائها القتالي ومخططاتها االستراتيجية.  فالفصائل 
لم تعد تســتخدم عناصــر »مطلوبة« أو »مشــبوهة« لتنفيذ 
العمليات، بل عملت على تنيد عناصر غير مشكك فيها من قبل 

»السلطة« لضمان خروج العملية إلى حّيز التنفيذ.
ويلفت التقرير »اإلسرائيلي«، إلى أّن املقاومة الفلسطينية عمدت 
إلى تصنيع الساح في الضفة الغربية من قبل أشخاص ال سوابق 
لهم، وبدون مساعدة واضحة ورئيسية من قبل الفصيل نفسه، 

وسعت إلى تكثيف مساعيها إلعادة العمليات االستشهادية 
إلى املشهد من جديد.

ويضيف أن »السلطة الفلسطينية عملت على تفكيك خايا 
ُمقاومة في الضفة خال الفترة املاضية«، 

وأن جهاز »شــاباك« رصد منذ مطلع العام حتركاً فلسطينياً 
جديداً، جعــل من مهمة الرصــد واملتابعة صعبــة للغاية 
وتتطلب جهــداً أكبر، حيث بات التخطيــط للعمليات تاه 
»اإلســرائيليني« يتم في غرف مغلقة بــني أصدقاء، أو طاب، 

وليس عن طريق فصائل رسمية أو أحزاب كما في املاضي.
ويّدعي التقرير أن األجهزة األمنية »استطاعت منع وقوع )111( 
عملية في الضفة الغربية خال األشهر الثمانية املاضية، من 
ضمنها عمليات »انتحارية« ومخططات ألسر »إسرائيليني« 
أو استهداف سياراتهم، بإطاق الرصاص أو زرع قنابل محلية 

الصنع«.
وعلى ما يبدو من هذا التقرير وأشباهه، فإن العدو الصهيوني 
وواضعي التقارير لديه غير قادرين على االعتراف بأن الشــعب 
الفلسطيني بأسره يقاوم احتاله، وال يتصّورون إمكانية قيام 
أفراد بعمليات رداً على اجملازر واإلذالل اليومي التي ميارسها العدو 

بحق شعب بأكمله.
رمبا يكون التقرير محقاً في ســعي املاقومة لتطوير وســائل 
جهادها ونضالها، غير أن الزعم بأن فصائل املقاومة وحدها هي 
التي متارس املقاومة هدفه تعومي صورة »الكيان اإلسرائيلي« أمام 
الرأي العام خشية من القول إن مستوى الهمجية واإلجرام التي 
ميارســها العدو لم تعد حتتمل حتى لألفراد خارج أطر املقاومة 
التقليدية.  تأبى العنهجية الصهيونية املتعجرفة االعتراف أن 

شعباً بأكمله يقاوم إجرامهم.

»قوارب الموت« ضياع لمستقبل شبابنا
يهربون من حياة البؤس واحلرمان، يهربون من األوضاع 
االقتصادية واملعيشــية الصعبــة والبطالة التي 
تلف حياتهم، وانســداد األفق أمامهم، إنهم أبناء 
اخمليمات في لبنان وسوريا، الذين دفعت بهم الظروف 
املأســاوية إلى ركوب األمــواج العاتية، مخاطرين 
بأرواحهــم بحثاً عن أمل جديد في بــاد االغتراب، 
لتحقيق أحامهــم في رحلــة جنونية محفوفة 
باخملاطر، باتت أشــبه برحلة إلــى املوت احلتمي في 

أعماق البحار.
الكثير من الفلســطينيني في مخيمات لبنان لم 
تكلل رحاتهم »غير الشرعية« بالنجاح، واضطروا 
للعودة بعد معاناة مزمنة في دول عديدة وفشــل 
مخططاتهم فــي التوجه عبر البحر إلــى أوروبا، 
والعديد منهم غرق في أعماق البحار، نتيجة تاعب 
السماســرة واملافيات بأرواحهــم وأرواح أطفالهم 

ونسائهم.
مــا نــراه ونســمعه اليوم عــن أعــداد الضحايا 
الفلســطينيني  الذين غرقو في أعماق البحار عبر 
»قوارب املوت« يطرح عامات استفهام كبرى حول 

مدى اليــأس الذي وصل اليه هؤالء الشــبان الذين 
أقفلت أمامهم األبواب، ولم يترك لهم ســوى باب 
الهجرة غير الشــرعية الذي تقبض على مفاتيحه 
شــركات سفر وسماســرة، ال هّم لها سوى جني 
األرباح من أنــاس اضطروا لبيع كل ما ميلكون حلجز 
مكان لهم على توابيت موت مبحرة، قد تقذف بهم 
في بطون البحر املتوسط، أو إلى املصير اجملهول في 

أحسن احلاالت!
هــذا الوضــع يوجــب علــى منظمــة التحرير 
واملعنيني  والقوى  الفصائل  الفلســطينية وكافة 
إيجاد حلول عملية، ومساعدة الشباب الفلسطيني 
بالطــرق املتاحة، كما يوجب عليها تنظيم حلقات 
توعية للسلبيات واخملاطر التي حتفها »رحات املوت«.  
وتقع على عاتق األهل مســؤولية كبيرة لعدم ترك 
أبنائهم يخوضون هذه املغامرات اخلطيرة، وعليهم 
بذل كل اجلهود ملنع اســتدراجهم ملغريات شبكات 
وسماسرة الهجرة واملهربني الذين يستهترون بأرواح 
النــاس ويلقون بهــم في احشــاء البحار لتصبح 

أجسادهم طعاما لألسماك.
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الرفاعي: القرار الفلسطيني أصبح حازماً بوقف مسلسل األحداث األمنية بـ»عين الحلوة«

العينا: الحسم العسكري يف »عني الحلوة« مستحيل

جال ممثل »حركة اجلهاد اإلسامي« في لبنان، احلاج أبو عماد الرفاعي، 
يرافقه مســؤول العاقات السياســية في احلركة، شكيب العينا، 
على عددٍ من الفعاليات السياســية والدينية واألمنية في مدينة 
صيدا، فالتقى النائب بهيــة احلريري، ورئيس حزب االحتاد، الوزير عبد 
الرحيم مراد، واألمني العام للجماعة اإلســامية، األستاذ إبراهيم 
املصري، ورئيس بلدية صيدا األســبق الدكتــور عبد الرحمن البزري، 
وأمني عام »التنظيم الشعبي الناصري« أسامة سعد، ومفتي صيدا 
وأقضيتها الشــيخ سليم سوســان، ورئيس تمع علماء املقاومة 
الشــيخ ماهر حمود، ومدير مخابرات اجليــش اللبناني في اجلنوب، 
العميد الركن خضر حمود، وقائد منطقة اجلنوب اإلقليمية في قوى 
األمن الداخلي العميد سمير شحادة، وجرى بحث آخر التطورات في 

مخيم »عني احللوة« واجلوار.
وشــدد الرفاعي أثناء اللقاءات على أن »تثبيت وقف إطاق النار هو 
»ضرورة بالنسبة لنا ألن النزيف احلاصل في مخيم عني احللوة يجب 
أن يتوقــف«، وأكد أن »العاقة الفلســطينية اللبنانية هي عاقة 

متينة، وما يجري في مخيم عني احللوة تعمل كل القوى والفصائل 
الفلسطينية على منع تكراره، رغم إدراكنا أن هناك مؤامرة حقيقية 

على الشعب الفلسطيني وعلى قضية الاجئني«.
وأكد الرفاعي، أن »القرار الفلســطيني أصبح جدياً وحازماً بضرورة 
وقف مسلســل األحداث األمنيــة في عني احللــوة«، ولفت إلى أن 
»احلسم العســكري ال ميكن أن يؤتي بنتيجة، وأنه علينا أن نتعامل 
بعقانيــة وموضوعية حملاصرة وعزل كل اجملموعــات أو األفراد الذين 

يعبثون بأمن اخمليم«.
ورأى أن هناك من يســعى لإلضرار بالعاقة اللبنانية الفلسطينية، 
وقال: »نحن معنيون بتأكيد أن العاقة الفلسطينية اللبنانية هي 
عاقة متينة، وأن كل القوى والفصائل الفلســطينية تعمل على 

منع تكرار ما جرى في مخيم عني احللوة«.
واعتبر الرفاعــي، أّن »كل ما يجري في عني احللوة  يأتي في ســياق 
ضرب حق العودة وضرب الشاهد املتبّقي على احلق الفلسطيني في 

الشتات املتمّثل باخمليمات«.

قال مســؤول العاقات السياسية في »حركة اجلهاد اإلسامي« في لبنان، شكيب العينا، إن »الوضع في 
مخيم عني احللوة مأساوي ويحتاج لوقف فوري إلطاق النار والذهاب الى احلوار سبياً للمعاجلة، موضحاً أن 
اجلهود منصبة ملعاجلة الوضع امليداني عن كثب، »حتى ننأى بأنفسنا وبشعبنا من تدمير عني احللوة وتهجير 

شعبنا وبالتالي تصفية قضية الاجئني، وهو ما يتمناه العدو ويسعى له«.
وأكد العينا في مقابلة مع فضائية »فلســطني اليوم«، أنه »ومنذ حلظة االشتباك قمنا بالتواصل مع كل 
القوى الوطنية واإلســامية الفلســطينية بهدف وقف إطاق النار، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، ألنه 

يصب في خدمة أعدائنا وبالتالي استهداف قضية الاجئني«.  
ورأى أن »أي طرف ال يستطيع حسم املعركة لصاحله على حساب الطرف اآلخر، فذلك يستحيل في رقعة 
جغرافية ضيقة مكتظة بالسكان«، داعياً اجلميع الى وضع الساح جانباً، واعتماد لغة احلوار سبياً للحل، 

وإال الذهاب إلى اجملهول.
وعلى صعيد آخر استنكر العينا، االعتداء الذي حصل على »القوة األمنية الفلسطينية املشتركة« وأدى 

إلى مقتل الضابط رضوان عبد الرحيم أثناء قيامه بواجبه.
كما اســتقبل العينا في مكتبه مبدينة صيدا، مسؤول منطقة صيدا في »حزب اهلل« الشيخ زيد ضاهر، 
مؤكداً أن »اخمليمات الفلسطينية وخاصة مخيم عني احللوة، لن تكون إال سنداً وداعماً للمقاومة اللبنانية 
في خندق واحد في مواجهة العدو الصهيوني«، مشيراً إلى أن »نهج املقاومة في لبنان وفلسطني هو نهج 

اجلهاد واالنتصارات، واملقاومة ستستمر وتتصاعد ما بقي االحتال«.

 موعد: ال كرامة وال عزة وال نصرة 
إال بوحدة املقاومة الفلسطينية

قال القيادي في »حركة اجلهاد اإلســامي« 
بســام موعد: »إن ما حققه األســير احملرر 
محمد عان بإضرابــه الطويل عن الطعام 
وقبلــه خضــر عدنــان وقبلهما ســامر 
العيســاوي، إمنا يزيدنا إصــراراً على انتزاع 
حقوقنا، وبكل أساليب املقاومة بعيداً عن 

مشاريع التسوية قدميها واجلديد منها. 
كام موعد جاء في اعتصام أقامته حركة 
»فتح«  تضامناً مع األســرى في ســجون 
العدو، فــي مخيم البــداوي أمام محطة 
سرحان، مبشــاركة مســؤول جلنة األسير 
والفصائل  »يحيى سكاف« جمال سكاف، 
واللجان  الشــمال،  فــي  الفلســطينية 

الشعبية وأبناء مخيمي البداوي والبارد.
كما اســتقبل موعد، رئيس »جلنة األسير 
يحيى ســكاف« جمال ســكاف في مقر 

احلركة في مخيم البداوي.

 منّور: أزمة »األونروا« مؤامرة كبرى 
سنتصدى لها بالتوجه إلى حدود فلسطين

أكد القيادي في »حركة اجلهاد اإلســامي« أبو 
وســام مَنور، أن »خلفيات األزمة التي تدعيها 
وكالة الغوث وتشغيل الاجئني الفسطينيني – 
األونروا سياسية بحتة، وأن لدى القوى الوطنية 

واإلسامية خيارات عدة للتعامل معها.«
وقــال منور فــي تصريٍح لــه، إن »ظاهر األزمة 
مالي، وجوهرها مؤامرة سياسية يديرها اجملتمع 
الدولــي، هدفها إلغاء حق العــودة، والتخلص 
مــن الاجئني الفلســطينيني«، مضيفاً: »كل 
ما نســمعه حول األزمة التي تعانيها الوكالة، 
يهدف إلقصاء حق العودة، ولن مير املشروع على 
الفلسطينيني، وســيكون لنا موقف من تلك 

املؤامرة«.

وتابع : »تأجيل العام الدراسي بحجة عجز مالي 
بقيمة 101 مليــون دوالر غير مبــرر، واملبلغ من 
الســهل احلصول عليه ضمن العاقات الدولية، 

لكن الواليات املتحدة تتحكم باألونروا«.
وقال :«نقولها وبوضوح لن نكون طعماً لألسماك 
أو نسيح في الدول، ولن نكون عبئاً على أية دولة، 
ولدينا خيارات عديدة ملواجهة املؤامرة من بينها 
التحرك امليداني الشــعبي اجلامع والقائم على 
قاعدة احلراك السياســي املتكامــل«، وأضاف : 
»أطلعنــا العديد من اجلهات، من بينها احلكومة 
اللبنانية، على خيارات في حال عدم التزام األونروا 
ببرامجها تاه الاجئني، مــن بينها التوجه إلى 

حدود فلسطني من رأس الناقورة«.

 موسى: يدعو ملواجهة املؤامرة 
والفساد اإلداري يف »األونروا«

اعتبر القيادي في »حركة اجلهاد اإلســامي« احلاج أبو سامر 
موســى، أن »ما يجري من أزمــة لألونروا بعيد كل البعد عن 
القضية املالية، بل هي قضية سياســية بإمتياز«، مطالباً 
كافة فصائل الثورة والســلطة الفلسطينية، فتح مراكز 
استيعاب وتدريب أبنائنا ضمن مشروع وطني يعيد للقضية 
عنوانهــا، وإعــادة االعتبار إلــى الكفاح املســلح، بصفته 
الوســيلة الوحيدة لتكريس حق العودة والدفع، وحشد كل 
أبناء الشعب الفلسطيني احملاذي لفلسطني بإتاه املنطقة 
احلدودية، كرســالة أولية علــى أن يتم اقتحام الشــريط 
الفاصل، في إشارة أننا نريد العودة للوطن والتمسك بالقرار 

194 ، ورفض سياسة »األونروا«. 
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الرفاعي: املقاومة جاهزة للرد 
واستهداف كوادرنا لن يمر مرور الكرام

أكد ممثل »حركة اجلهاد اإلسامي« في لبنان، 
احلاج أبــو عماد الرفاعــي، أن ال وجود حلركة 
اجلهاد في القنيطرة، وأنه لم يتم استهداف 
أي مــن عناصرها في تلــك املنطقة، وحذر 
من محاولة العدو »اإلســرائيلي« رد االعتبار 

جليشه عبر بنك أهداف أمنية ضد احلركة.
وأضاف الرفاعي في مقابلة متلفزة على »قناة 
امليادين« أن: »احلركــة وقياداتها على الئحة 
االســتهداف من قبل العدو اإلسرائيلي منذ 
زمن بعيد، وبالتالي اجلهاد اإلسامي موضوعة 

مثل باقي قوى الفصائل الفلسطينية املقاومة 
على الئحة االستهداف«.

وأوضح أن العدو »اإلســرائيلي« يريد أن يصفي 
حسابه مع قوى املقاومة ويستفرد بكل فصيل 
على حدا، مشــدداً على أن أي استهداف يطال 
كوادر وقيادات »حركــة اجلهاد« من قبل العدو 
ال ميكــن أن مير مــرور الكرام، مشــيراً إلى »أن 
قوى املقاومة الفلسطينية بجميع أجنحتها 

العسكرية جاهزة للرد«.  
واعتبر الرفاعي أنــه »عندما يتم اتهام حركة 

اجلهاد االسامي بأنها هي من أطلقت الصورايخ 
من اجلوالن احملتل، بكل تأكيد اســرائيل تريد أن 
تعطي داللة وإشــارة بأن االستهداف سيكون 
خارج فلسطني وليس داخل فلسطني، وقد يتم 
استهدافنا في دمشــق وفي لبنان وفي بعض 
األماكن الذي يتواجد فيه قيادات حلركة اجلهاد«.

وفي اللقاء التضامني الذي أقامته »مؤسسة 
القدس الدولية«، قال الرفاعي: »إن ما يجري في 
القدس اليوم، من انتهاك حلرماتها، ومقدساتها، 
هو صورة ملا يجري لألمة بأسرها«، موضحاً »أن 

العدو مــا كان ليجرؤ علــى التهديد بهدم 
املسجد األقصى املبارك، لوال هذه البحور من 
الدماء التي تســفك على امتداد العديد من 

عواصم بادنا«.
وأكــد، »أن من يبحــث عــن الكرامة بغير 
فلسطني والقدس، لن ينالها.  وأن من يبحث 
عن احلرية، واألقصى أسير، لن يذوق طعمها«، 
مشيراً إلى أنه ما لم تستعد األمة بوصلتها 
نحــو املســجد األقصــى، إلعــادة االعتبار 

لقضيتنا، فا معنى للهدوء، وال للتهدئة«.

»بيت املقدس« تقيم رحلتني ترفيهيتني يف »البداوي« و»برج الرباجنة«

الهيئة النسائية تقيم محاضرة إرشادية 
للحجاج في »الرشيدية«

أقامت الهيئة النسائية التابعة لـ«حركة 
اجلهاد اإلســامي في فلسطني« محاضرة  
إرشــادية للنســوة اللواتي ينويــن تأدية 
مناســك احلاج، في قاعة الشهيد الدكتور 
فتحي الشقاقي مبخيم الرشيدية، بحضور 

أعضاء الهيئة وحشد نسائي كبير.
وحتدث الشــيخ راسم قاســم عن أهمية 

تأديــة فريضة احلج، الذي هو ركن من أركان 
الى املناسك  اإلســام العظيم، مشــيراً 

والفقه التي يجب على احلاج اتباعها.
كما ألقت مســؤولة الهيئة في منطقة 
صور احلاجــة أم عبيدة، كلمــة ودعت بها 

حاّجات بيت اهلل احلرام. 

العودة”  ”رواد  أنشــطة صيــف  ضمن 
أقام فــوج »علي بن ابــي طالب – برج 
البراجنة« رحلة ترفيهية ألعضاء الفوج 
الى منطقة »الدامور- الدلب« تخللتها 

ألعاب ومسابقات.  
كما أقام فوج »عثمان بن عفان – مخيم 
الى منطقة  ترفيهيــة  البداوي« رحلة 
نبع موســى تخللته ألعــاب ترفيهية 
داخل  وأنشطة كشفية، ومسير مائي 
النهر، وسط أجواء من الفرح والسعادة. 
وفــي مخيــم عني احللــوة، قــام فوج 
»حمــزة بــن عبــد املطلــب« بحملة 
النفايات  للتخفيف من ظاهرة  نظافة 

املتراكمة، شــارك فيها كل من املكتب 
الكشــفي احلركي – شعبة عني احللوة 
وجهاز اإلســعاف األولي جلمعية النداء 

اإلنساني.
وفــي ذات الســياق، أقامــت اجلمعية 
الســنوي فــي منطقــة  مخيمهــا 
القاســمية جنوب لبنان، حمل اســم 
الشهيد »شــعبان الدحدوح«، تخللته 
أنشطة كشــفية وترفيهية باإلضافة 
الى برامج شــرعية. وألقى مفتي غزة 
الشيخ سميح حجاج، محاضرة قيمة.  
وتخلل اخمليم مسير استكشافي ضمن 

املنطقة.
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يف رحاب الإ�شالم

ِ َجِميًعا واَل تََفرَُّقوا وَاذُْكُروا نِْعَمَت 
قــد أمر اهلل املؤمنني بقوله: }وَاْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَّ

ِ َعلَْيُكْم إِذْ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف بنَْيَ ُقلُوبُِكْم َفأَْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا{، ]آل عمران: 
اهللَّ

ًة وَاِحَدًة وَأَنَا رَبُُّكْم َفاْعُبُدوِن{ ]األنبياء: 92[. ُتُكْم أُمَّ 103[ وقال سبحانه: }إِنَّ َهِذِه أُمَّ
والواجــُب أن يلتزَم املؤمنون أمرَ اهلل فيكونوا جميًعا مــن األمة الواحدة التي أرادها 
ِة املؤمنِة اآلخذة بالكتاب والسنة، وال سيَّما في هذا الزمن الذي تداعت فيه  اهلل، األمَّ

األمم على أمة اإلسام، كما تداعى األََكلَُة على قصعتها.
وَمن نظرَ علَم أنَّ األمة يُكادُ لها: في فلســطني وســوريا والعــراق واليمن وغيرها 
مــن البلدان، ويُقصُد إلى تفرقتها وتزئتها في غير مكان، وال ســبيَل لَصدِّ العدوان 

ُة بكتاب ربها وسنة نبيِّها. طات التَّفرقة، إال أن تعتصَم األمَّ ومواجهة مخطَّ
فهــاَّ اجتمعنا متأســني برســول اهلل، متَّبعني طريقــه، فبهذا تصلُــح األحوال 
َُّه لَِذْكٌر لََك وَلَِقْوِمَك  }َفاْسَتْمِســْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك إِنََّك َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم * وَإِن

وََسْوَف تُْسأَلوَن{. ]الزخرف: 43[.
إنــه مهما بلغت حدة اخلاف بني املســلمني، يجب عليهــم أن يتعلموا أدب اخلاف 
واحلرمــات التي ترعاها وهــي الدم واألعــراض واألموال، كما يتوجــب عليهم نبذ 

العصبيات القبلية التي جاء اإلسام ليخرجهم منها.
فمن اخلطأ االعتقاد أنه يجب علينا أن نكون نســخة واحدة، في التفكير واملعاملة 
والتطبيق، والكثير يعلم أن صحابة رســول اهلل كان يختلفون في القضايا اجلزئية 
والعقائدية، ومع هذا لم تصل اخلافــات إلى القتال أو التفرقة، بل كانو أمة واحدة، 

ِه َجِميًعا واََل تََفرَُّقوا{. امتثاالً لقول اهلل }وَاْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَـّ
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حروف بي�شـاء

كل الذين تاهوا في البحار كانوا محملين باألحالم والطموح 
التي أغرقتهم من ثقلها معهم، ..

كانت األمواج العاتية أكثر رحمة ورأفة بهم من الذين 
خذلوهم في ديارهم، ..

مع كل موجة جثة ..
يلفظها البحر هامدة، تتوسد الرمال..

وتلتحف السواد دفئًا، 
هنا.. ال قصف المدافع وال صوت رصاص، 

وال حشرجة أنين، 
الصمت يقطعه ضجيج سكون الليل،

رفض اليّم ابتالعهم، 
وأسماكه رأفت بأحوالهم، حتى حيتانها.. 

وتواضَع البحر، لجاللة الموت
 فحَنت أمواجه ببر لم يعد فيه أمان..

الحياة وراءهم..
وفي السماء ُتسمع ضحكات طفل

لم يجد في األرض موطنًا يتسع ألحالمه..

ال واهلل ال نخون وال نذل!  فما قمنا من أجل أن منأل بطوننا كما يعدوننا.. فنحن لم نعان 

شيئاً بعد بالنسبة ملا عاناه نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

من أقوال
الشهيد المعلم 
د. فتحي الشقاقي

إن هذه أمتكم أمة واحدةبحار املوت

اجلهــاد«،  من »نشــرة  حرصــاً 

على فتح نوافــذ للحوار الهادئ 

واملوضوعي، وإفســاحاً في اجملال 

في  املبدعة،  الشــابة  لألقــام 

وتوفير فرصة  ذاتها،  التعبير عن 

أمامها للنشر، خصصت النشرة 

منبراً للقارئ، على أن نســتقبل 

رسائلكم، وآرائكم، واقتراحاتكم، 

على العنوان التالي:

منبر القراء
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