
الفل�سطيني يف ني�سان من كل عام ذكرى ملحمة  ال�سعب  ُيحيي 

جنني التي ح�سلت يف ني�سان )2002(، حيث خا�ض جماهدو �رسايا 

فل�سطني،  يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  الع�سكري  اجلناح  القد�ض، 

»اجلرنال«  بقيادة  املختلفة،  املقاومة  وقوى  الفل�سطيني  و�سعبنا 

الكرامة بكل ما حملت من دللت  املجاهد حممود طوالبة، معركة 

ال�سهيوين،  الغزو  مواجهة  يف  الفل�سطيني  ال�سالح  وحدِة  انت�ساِر 

الكبري،  ال�رساع  معاين  كل  ُمتزلة  والق�ّسام،  يعبد  فيها  فاندجمت 

رافعني �سعار: »اإنه جهاد ن�رس اأو ا�ست�سهاد«.

بقيادة  القد�ض  �رسايا  جماهدو  فيه  وكان  جنني،  ميم  كان 

حممود طوالبة، وال�سيخ ريا�ض بدير، واآخرون،... كانوا جميعًا وما 

�سجالتهم،  �سّطروا  وباجلهاد  و�ساياهم،  كتبوا  بالدماء  يزالون، 

لتكون كتبًا يقروؤها ال�سغار قبل الكبار، يتعّلمون منها اأن امل�ستحيل 

واحد من  �سرب  بالتنازل عن  الفل�سطيني  ال�سعب  يفكر  اأن  امل�ستحيل، 

اأر�ض فل�سطني كل فل�سطني.

ـ ا�ست�سهاداً  اأن منوت واقفني ول نركع، كان املوت  كان اخليار 

اخليار..  وكان  بحقوقهم،  املوؤمنني  بعقيدتهم،  امللت�سقني  خيار  ـ 

ال�رسايا، ملحمة طوالبة  اأج�سادنا.. فكانت ملحمة  اإل على  لن ميروا 

والقاب�سني على �سالحهم كالقاب�ض على جمر.

لقد خا�ض ويخو�ض الكيان ال�سهيوين حربًا �سارية �سد ال�سعب 

لديه،  التحدي  اأو  ال�سمود  اإرادة  ك�رس  ي�ستطع  مل  اأنه  اإل  الفل�سطيني، 

اأكرث �سدة. وقد �سّكل  اإىل مرحلة جهادية  ال�رسايا  بل انتقل جماهدو 

�سمود املجاهدين يف ميم جنني عالمة فارقة يف مرحلة اجلهاد 

وما  املجاهدة.  وقواه  الفل�سطيني  ال�سعب  ينتهجها  التي  واملقاومة 

ا�ستمراراً  اإل  العدو  واإف�سال لأهداف  رائع  ح�سل يف غزة من �سمود 

واقعيًا للمنهج الذي �سّطره ال�سهداء الأبرار من اأبناء �رسايا القد�ض..

من  وي�سنع  الأبرياء،  دماء  على  يعي�ض  غا�سب،  حمتل  وككل 

جمازره ج�رساً للعبور اإىل ن�رس موهوم، نّفذ جي�ض الإحتالل جمازر 

عديدة يف ميم جنني �سّكلت عنوانًا جديداً اإ�سافيًا على بربريته ول 

اإن�سانّيته. ولكن هذا الإجرام مل يفلح يف ك�رس اإرادة ال�سعب املقاوم. 

الطبيعي،  حجمه  زاوية  يف  جنني  يف  ُح�رس  العدو،  جي�ض  اإن  بل 

فقد جتندل جنوده �رسعى  يقهر؛  ل  الذي  اأ�سطورة جي�سه  وحتّطمت 

جنني  ميم  فاأ�سبح  القليلة  ور�سا�ساتهم  املجاهدين  بكمائن 

اأ�سطورة املقاومة، ولعنة ُتطارد املحتلني حتى دحرهم عن اأر�سنا.

وال�سوؤال الذي يطرحه اجلميع ويحا�رس اجلميع، هو كيف متكنت 

اأعتى  اأمام  متوا�سلة  اأيام  ت�سعة  الثبات  من  املجاهدين،  من  ثلة 

جيو�ض ال�رسق الأو�سط؟ كيف �سّجلت �سمودها الإعجازي على النحو 

الذي �ساهده العامل اأجمع!؟

يف اأغلب احلالت، مل يكن يت�سّنى العثور على اإجابة، ويف اأف�سلها 

ال�سمود ف�سمدنا، ولول نفاذ  القتال وقررنا  “قررنا  الإجابة  كانت 

الذخرية املحدودة اأ�ساًل، ملا دخل جي�ض العدو حارة يف املخيم!”.

ال�سمود يف جنني  اأن معركة  تثبت  فاإن نظرة فاح�سة  واأخرياً، 

�سعبنا  قدرة  على  اإ�سايف  دليل  هي  غزة،  يف  العدو  اأهداف  واإف�سال 

واملقاومة على ال�سمود اأوًل، و�سنع تاريخ جديد لأمتنا مداده الدم 

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

نحـو واقــع فل�ضـطيني اأف�ضـل .. لإجناز التحرير وحتقيق العودة
مجـاهد  ر�ســـالي  نمـــوذج  المطـلوب 

المرحـــلة  هذه  في  بالحق  ي�ســـدع 

ويتفـــانى في خـدمـــة الجماهـــــير على 

كافة الأ�سعدة.

ال�شهيد املعلم د. فتحي ال�شقاقي

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

اإفتتاحية العدد:

�إطاللة جديدة .. معًا نحو و�قع فل�ضطيني �أف�ضل

الآلم الفل�سطينية يف لبنان كثرية ومتعددة، ت�سّطر يوميًا 

اأر�سفة  على  ميوتون  اأطفال  باأج�ساد  والأرواح..  بالدموع 

امل�ست�سفيات.. وبعذابات اأب ل ميلك ثمن العالج، وب�رسخات 

ال�سمت  يعد  مل  يحت�رس..  وهو  كفيها  بني  ابنها  حتمل  اأم 

جمديًا.. لذلك قررنا اأن ل ن�سكت.. 

من جديد، تعود “اجلهاد” اىل احلياة، يف اإطاللة جديدة، 

لبنان  يف  الفل�سطيني  واقعنا  على  الأ�سواء  ت�سليط  هدفها 

اإ�سايف  رقم  جمرد  تكون  اأن  “للجهاد”  نريد  ل  خ�سو�سًا.. 

الذي  ال�سوت  اأن تكون  لها  نريد  �ساحة ميماتنا.. بل  على 

ن�سع  اأن  نريد  امل�ستمرة..  الفل�سطينية  املعاناة  با�سم  ينطق 

ونك�سف  امل�سكالت  نثري  اأن  نريد  ل  اجلرح..  على  الأ�سبع 

املعاناة، فهي مك�سوفة لكل من كان لديه ب�رس، بل نريد اأن 

مواطن  على  ندلل  واأن  احلقائق،  نك�سف  واأن  ال�سوت،  يعلو 

اخللل..

لي�ست ن�رسة تنظيمية، بل  التي نريدها  “اجلهاد”  ن�رسة 

فل�سطيني  لجىء  كل  يكبتها  التي  واملعاناة  الأمل  �رسخة 

الظهر:  واإدارة  التهمي�ض  �سيا�سة  ا�ستمرار  جراء  لبنان،  يف 

بدءاً من ا�ستمرار الجحاف احلا�سل ب�سبب الإمعان يف عدم 

متنع  التي  احل�سار  �سيا�سة  اىل  الفل�سطينية،  احلقوق  اإقرار 

عن املخيمات اأب�سط احلقوق يف العي�ض الكرمي، اىل �سيا�سات 

ال�سحية  اخلدمات  و�سوء  اخلدمات،  تقلي�ض  يف  الأنروا 

والتعليمية، وتزوير التاريخ وال�سعي اىل ت�سويه عقول اأجيال 

ترهل  من  الداخلية،  اأزماتنا  اىل  و�سول  كاملة..  فل�سطينية 

اأداء اللجان ال�سعبية، اىل غياب امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع 

القرار، فيما يتعلق مبخيماتنا، اىل عمليات الف�ساد الداخلية 

واخلارجية التي يدفع �سعبنا وحده ثمنها..

اأحداً،  واأن ل منالق  ن�سمت،  اأن ل  “اجلهاد”  قرارنا يف 

يتغرّي  العامل  ف�ساد..  اأو  خطيئة  اأو  خطاأ  على  ن�سكت  ل  واأن 

مكان،  كل  يف  ت�ستعل  العربية  الكرامة  ثورات  حولنا:  من 

والظلم  الف�ساد  تاريخ طويل من  اأنظمة وتغرّي جمرى  ت�سقط 

واملعاناة.. والغرب ي�سعى لإعادة متركزه من اأجل الإم�ساك 

عملية  يف  الأفق  ان�سداد  ظل  يف  القادم..  التغيري  بخيوط 

الت�سوية التي اأرهقت �سعبنا واأدخلته يف التيه، واأبعدته عن 

وطنه وحقه يف العودة.. ونحن ل نقبل اأن يبقى �سعبنا اأ�سري 

والتهمي�ض  ال�سطب  و�سيا�سات  واحلرمان،  البوؤ�ض  ميمات 

دمائه  من  جديداً  ثمنًا  يدفع  اأن  ول  والف�ساد،  واللغاء 

وم�ستقبله وق�سيته..

نريد من “اجلهاد” اأن تكون اآلية توا�سل، من النا�ض واىل 

لجناز  لبنان،  يف  اأف�سل  فل�سطيني  واقع  نحو  معًا  النا�ض.. 

التحرير، وحتقيق العودة.

الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  ممثل  اأكد 

اأن  للمنار،  الرفاعي،  عماد  اأبو  لبنان،  يف 

النوعية �سّكلت �سدمة للكيان  القد�ض  عملية 

ال�سهيوين يف املكان والتوقيت والأداء.

وقال الرفاعي، رداً على �سوؤال عن اأهمية 

“هذه  اإن  الأمني،  اخلرق  حيث  من  العملية 

لالحتالل،  �سدمة  بالتاأكيد  �سّكلت  العملية 

يكن  مل  الأمني  ال�سعيد  على  اأنه  اأعلن  لأنه 

يف  ُتنفذ  اأن  ميكن  لعملية  اإ�سارة  اأي  هناك 

على  يدل  مما    ،48 عام  املحتلة  الأرا�سي 

�سببت �سدمة  التي  العملية  بهذه  اأنه فوجئ 

حقيقية للكيان ال�سهيوين من حيث التوقيت 

بها  اأحيطت  التي  الكبرية  وال�رسية  واملكان 

وتنفيذها بطريقة نوعية”.     

اأن  على  يدل  “هذا  اأن  الرفاعي  وراأى 

الإحتالل مل يعد ينجح كما كان يف املا�سي 

اإنذارات  على  العتماد  اأو  العمليات،  بتوقع 

اأن  خا�سة  عملية،  ح�سول  اإمكانية  حول 

الأداء املتميز فاجاأ العدو”..   

اأن  ميكن  ما  حول  �سوؤال  على  ورداً 

امليداين،  ال�سعيد  على  املقبلة  الأيام  حتمله 

الآن بني  ُفتح  اأن هناك ح�سابًا  “اأعتقد  قال 

الأيام  اأن  واأعتقد  والحتالل،  املقاومة 

رداً  العمليات،  من  املزيد  �ست�سهد  القادمة 

اأبناء  �سد  العدو  يرتكبها  التي  اجلرائم  على 

�سعبنا.” 

وعما اإذا كان يتوقع عدوانًا وا�سعًا على 

“قادة  اأن  اإىل  الرفاعي  اأ�سار  غزة،  قطاع 

يتحدثون  اأيام  منذ  بداأوا  ال�سهيوين  الكيان 

عن اأن الوقت اقرتب ل�سن عدوان على قطاع 

ل  اآت  العدوان  باأن  يتحدث  والبع�ض  غزة، 

على  واإ�سارات  دلئل  كلها  وهذه  حمالة.  

نوايا عدوانية، لكن باعتقادي اأن الحتالل، 

املقاومة  ورد  قوة  بحجم  تفاجئه  اء 
ّ
وجر

�سواء يف القد�ض اليوم اأو يف قطاع غزة على 

اأ�سدود من قبل �رسايا القد�ض، يدرك اأن قوى 

على  قادرة  املقاومة  واأن  مهياأة،  املقاومة 

يكون  لن  الو�سع  واأن  عدوان،  اأي  مواجهة 

املقاومة  لأن   ،2008 عام  عليه  كان  كما 

اأعّدت العدة واجلهوزية، واأي عدوان لن يكون 

ك�سابقاته، واملقاومة جاهزة لأن ت�سده”.

عبا�ض  حممود  اإدانة  على  تعليقه  وعن 

الرفاعي  اأبدى  للعملية،  فيا�ض  و�سالم 

و�سالم  عبا�ض  حممود  ي�ساوي  اأن  “الأ�سف 
فيا�ض جرائم الحتالل والقتل مبا ميار�سه 

اأن  اإىل  ولفت  الإحتالل”..  �سد  املقاومون 

املزيد  على  الحتالل  ئ 
ّ
يجر املوقف  “هذا 

ال�سعب  تطلعات  يخدم  ول  العدوان  من 

الفل�سطيني ول ُي�سّكل وقوفًا بوجه ال�سيا�سات 

“�سيا�سة  اأن  موؤكداً  امل�ستمرة”.  العدوانية 

اأو رئي�ض  اأّل تكون من رئي�ض  احلياد ينبغي 

الإدانة  وهذه  الفل�سطيني،  لل�سعب  وزراء 

اأن  الفل�سطينية مرفو�سة، ول ميكن  للعملية 

يقبل بها ال�سعب الفل�سطيني”.

الرفاعي: عملية القد�س �سدمت الإحتالل والأيام القادمة �ست�سهد املزيد من العمليات!.. 

جنني رافعة ال�صمود واالنت�صار

منذ اندلع الأعمال القتالية يف العام 2007، 

اأو�ساعًا  البارد يعي�سون  ل يزال نازحو ميم نهر 

ماأ�ساوية ل يبدو اأنها �ستنتهي يف القريب العاجل.  

التي ت�سبب املاآ�سي لأهل املخيم  الق�سايا  وقائمة 

البناء،  اإعادة  عمليات  اجناز  يف  التاأخري  طويلة: 

ا�ستمرار  بالإعمار،  املتعهدة  ال�رسكات  تقاع�ض 

العمل بالت�ساريح الأمنية على مداخل املخيم، مما 

يعزل املخيم عن حميطه، ويعيق اأية بارقة اأمل يف 

وا�ستمرار  القت�سادية،  لأو�ساعه  املخيم  ا�ستعادة 

غريها  اىل  املخيم،  خارج  العائالت  اآلف  نزوح 

الكثري من امل�سكالت.

كل ما �سبق بات من الق�سايا املزمنة والعامة، 

املعاناة  حجم  فيك�سف  التفا�سيل  يف  الدخول  اأما 

اأطلقها  التي  التعهدات  كل  فرغم  تاأثريها:  ومدى 

بت�سليم  لبنان،  يف  الأونروا  وكالة  عام  مدير 

اأ�ساًل  الرزمة الأوىل يف موعدها، الذي كان مقرراً 

مت  ما  اأن  يقول  الواقع  اأن  اإل   ،2010/6/15 يف 

الأوىل؛  الرزمة  يتعدى خم�ض  ل  الآن  اجنازه حتى 

ال�رسكات  باأن  للوكالة  العام  املدير  تذرع  وقد 

ل  واأنه  لبنانية،  �سيا�سية  لقوى  تتبع  املتعهدة 

ي�ستطيع ممار�سة اأية �سغوط عليها من اأجل تنفيذ 

التزاماتها يف مواعيدها.  اأما ال�رشوط الفنية للبناء 

ت�ستجيب  ل  البيوت  فم�ساحات  حرج:  ول  فحدث 

ت�سطيب  وعمليات  الفل�سطينية،  العائالت  حلاجات 

ت�ستجيب  ول  والفجوات،  بالأخطاء  مليئة  البناء 

ت�سري  معلومات  وهناك  املحددة.   ال�رشوط  لأدنى 

اىل �سغوط جتري على بع�ض املهند�سني من قبل 

هذه  عن  للتغا�سي  املنفذة  وال�رسكات  الأونروا 

الأخطاء حتت طائلة التهديد بالطرد.  هذا، وترف�ض 

اللجان  من  للم�رسوع  مراقب  تعيني  الأونروا 

ال�سعبية اإل اإذا كان موظفًا يف الأونروا.

املنطقة  اأو   – اجلديد  املخيم  م�سكلة  اأما 

– فال تزال دون حل، حيث قام  املتاخمة للمخيم 

اخلا�سة،  نفقتهم  على  بيوتهم  برتميم  ال�سكان 

اأن  الآن، رغم  اأن ي�رسف لهم تعوي�سًا  حتى  دون 

هذا  عن  مب�سوؤوليتها  اأقّرت  قد  اللبنانية  احلكومة 

�رسف  بالفعل  مت  اأنه  عن  يدور  واحلديث  اجلزء.  

لكنه  اجلزء،  هذا  لرتميم  دولر  مليون   120 مبلغ 

بقي يف عهدة احلكومة اللبنانية.

ثمة م�سكلة اأخرى طراأت لتزيد من معاناة �سكان 

الواقعة يف منطقة  املخيم، وهي متعلقة باملقربة 

)الربامي اأ(، املال�سقة للبحر من اجلهة الغربية.  ذلك 

الوفيات.   عدد  ت�ستوعب  تعد  احلالية مل  املقربة  اأن 

حّل  دون  الأر�ض  على  املتخذة  الجراءات  وحتول 

هذه امل�سكلة التي باتت توؤرق اأهلنا.  وثمة لغط دائر 

حول ملكية الأر�ض، رغم امتالك بع�ض اأهل املخيم 

وملكية  اأجزائها،  لبع�ض  مبلكيتهم  تفيد  اأوراقًا 

منظمة التحرير الفل�سطينية لالأجزاء الأخرى منها.

اإعمار نهر  اإعادة  هذا غي�ض من في�ض معاناة 

الواقع  وهذا  حتتها.   النازحون  يرزح  التي  البارد 

يطرح العديد من الت�ساوؤلت وال�سكوك التي ينبغي 

ا�ستمرار  اإيجاد حلول واأجوبة لها، لأن  العمل على 

الأطراف.   من  طرف  اأي  يخدم  ل  احلايل  الواقع 

وعليه،

عن  امل�سوؤولة  هي  الأونروا  وكالة  فاإن   –  1

اإعادة  م�ستلزمات  كافة  وتاأمني  البارد  نهر  ميم 

الالجئني  ملعاناة  تخفيفًا  وتنفيذه  الإعمار 

الفل�سطينيني الذين يخ�سعون لو�سايتها املبا�رسة، 

وال�سحية  الجتماعية  اخلدمات  كافة  وتاأمني 

والرتبوية لالجئني فيه.

2 – لي�ض من م�سلحة احلكومة اللبنانية بقاء 

الو�سع احلايل على ما هو عليه، لأنه يقدم منوذجًا 

ل ي�سب يف م�سلحة العالقات الأخوية الفل�سطينية 

– اللبنانية، وبات الفل�سطينيون يف لبنان يتندرون 
باملخيم النموذج الذي اأثار املخاوف يف نفو�سهم 

اأكرث من ذي قبل.

املخيم،  اأهلنا يف  يعي�سه  الذي  الواقع  – اإن   3

توحيد  علينا  يفر�ض  منهم،  النازحون  �سيما  ول 

�سفوفنا لتحقيق كافة حقوقنا ومطالبنا، ول �سيما 

وعودة  املخيم  اإعمار  اإعادة  الإ�رساع يف  احلق يف 

�سكانه اإليه.

بني  العالقات  تطوير  اأجل  من  ال�سعي   –  4

اأن  لي�ض مقبول  املخيم وحميطه الجتماعي، لأنه 

العي�ض يف معازل بعيداً  الفل�سطينيني  يفر�ض على 

باملخيم  جتمعهم  الذين  اللبنانيني  اإخواننا  عن 

اىل  الأحيان  من  كثري  يف  و�سلت  وثيقة  عالقات 

عالقات امل�ساهرة املتبادلة.

يف  ي�ساهم  بدوره  مّنا  كل  التزام  اإن   

تخفيف حدة املعاناة التي يعي�سها اأهلنا يف ميم 

البارد، وعلينا جميعًا اأن نلتف من اأجل حتقيق هذه 

الأهداف. 

خميم نهر البارد... الأزمات امل�ستمرة



لطلبة  املقد�ض  بيت  رابطة  اأطلقت 

»عائدون«،  بعنوان:  حملة  فل�سطني 

هدفها العمل على اإعادة تدري�ض تاريخ 

وجغرافية فل�سطني يف مدار�ض الأونروا 

اأجيال  تعريف  موا�سلة  اأجل  من 

وحقوًقا  و�سعًبا  ا  اأر�سً بفل�سطني  �سعبنا 

ومقد�سات، وذلك للحيلولة دون ا�ستمرار 

املتعلقة  التاريخية  احلقائق  ت�سويه 

بعروبة فل�سطني.

العمل  بـ:  احلملة  اأهداف  وتتلخ�ض 

وجغرافية  تاريخ  تدري�ض  اإعادة  على 

فل�سطني يف مدار�ض الأونروا، والإهتمام 

الفا�سطينيني،  الطالب  وق�سايا  ب�سوؤون 

املتعلقة  الثقافة  تنمية  خالل  من 

بتاريخ فل�سطني، والعمل على اإبطال كل 

مفاعيل القرارات املتعلقة بتدري�ض مواد 

تزور احلقائق املتعلقة بتاريخ فل�سطني، 

ودعم حقوق الطالب الفل�سطيني واإظهار 

معاناته وماآ�سيه جراء تقلي�ض الأونروا 

للخدمات التعليمية، والعمل على اإعادة 

مدار�ض  يف  الفل�سطيني  الوطني  الن�سيد 

ال�سباح،  طابور  خالل  من  الأونروا 

بفل�سطني  الفل�سطيني  الطالب  وربط 

وتر�سيخ حق العودة وحترير الأر�ض يف 

عقله ووجدانه. 

التحرك،  هذا  قيام  مربرات  وعن 

الأونروا  اإن من �سيا�سات  الرابطة  قالت 

يف تدري�ض الطالب الفل�سطينيني: 

فيما  الفل�سطيني  الوعي  طمر 

وتغيري  الفل�سطينية  بالق�سية  يتعلق 

الطالب  وتعليم  بها،  اخلا�سة  املفاهيم 

الكيان  تعليم  مقابل  يف  “الت�سامح” 

الفل�سطينيني  كره  طالبه  ال�سهيوين 

ومنع  قتلهم،  على  وحتري�سهم  والعرب 

يف  فل�سطني  وجغرافية  تاريخ  تدري�ض 

مدار�ض الأونروا، يف حني يقوم الكيان 

ح�س�ض  �سبع  بتخ�سي�ض  ال�سهيوين 

عن  طالبهم  تدري�ض  خاللها  من  يتم 

تاريخ  وحماربة  املزيف  تاريخهم 

الن�سيد  الأونروا  وحذف  الفل�سطينيني، 

ال�سباحي  الطابور  يف  الفل�سطيني 

للمدار�ض، ويف مقابل ذلك يقوم الكيان 

ال�سهيوين بتدري�ض الن�سيد اخلا�ض بهم 

يف طابورهم ال�سباحي ويف احلافالت 

الطالبية. ومنع الأونروا القوى الطالبية 

الإ�سالمية  املنا�سبات  اإحياء  من 

يقوم  حني  يف  املدار�ض  يف  والوطنية 

ح�سة  بتخ�سي�ض  ال�سهيوين  الكيان 

اأ�سبوعية يتم من خاللها تدريبهم على 

الأ�سلحة. 

يتم  كله  ذلك  اأن  الرابطة  واعتربت 

“من اأجل حمو ذاكرة طالبنا وحرمانهم 
حتى من التفكري بحق العودة، هذه هي 

تنتهجها  التي  الذاكرة  حمو  �سيا�سة 

الأونروا بحق طالبنا”. وختمت الرابطة: 

وبناء  التاريخ  اإعادة  يف  معًا  لنت�سارك 

جيل العودة...

 : facebook عنوان احلملة على

حملة عائدون. 

رابطة بيت المقد�س لطلبة فل�سطين تطلق حملة عائدون... لإعادة تدري�س تاريخ وجغرافية فل�سطين في مدار�س الأونروا
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طالب املئات من طلبة مركز البارد للتدريب املهني 

والتقني يف )قبة �سمرا العبدة( �سمال لبنان، خالل اعت�سام 

نفذوه الثالثاء )22-3-2011( باإ�ستمرار دورات املعهد 

وعدم امل�سا�ض بها، خا�سة املهنية منها، وتوفري التمويل 

الالزم للمعهد، عرب موازنة الأونروا ال�سنوية اإ�سوة مبا هو 

قائم يف معهد �سبلني.  ورفع املعت�سمون مذكرة للمدير 

الدورات  من  باأي  امل�سا�ض  فيها:  رف�سوا  لالأونروا،  العام 

التي يقدمها املعهد بعد اأن ينتهي التمويل الأملاين له عام 

2011 اجلاري، لأن املعهد ُي�سّكل حاجة مهنية وتربوية ل�سعبنا يف البارد وال�سمال وهو بداأ لي�ستمر. 

وطالبت املذكرة اأي�سًا بتوفري كل مقومات ا�ستمرار املعهد وتطويره عرب تثبيت املتعاقدين من مدربني، 

من  اأي  نقل  ورف�ض  والتقنية،  املهنية  الدورات  لكافة  املطلوبة  التجهيزات  وتاأمني  وعمال،  موظفني 

اإىل  املعهد  دورات  بع�ض  نقل  واملقبول  املنطقي  لأنه من غري  �سبلني؛  اإىل معهد  املتوفرة  التجهيزات 

�سبلني، لأن هذا يعني نقل معاناة الطلبة “ذهابًا واإيابًا و�سمنها امل�ساريف الباهظة”، اإ�سافة حلرمان 

الع�رسات من الطلبة ب�سبب حمدودية عدد الطلبة الذين من املمكن ا�ستيعابهم يف دورات �سبلني .

ويف اآخر اجتماع له مع ممّثلي الف�سائل واللجان ال�سعبية الفل�سطينية يف ال�سمال، مّلح املدير العام 

لوكالة الأونروا يف لبنان �سلفاتوري لومباردو اإىل احتمال تقلي�ض اخلدمات التي يقدمها »مركز البارد 

للتدريب املهني والتقني«، متذرعًا باأن »التمويل الأملاين للمركز ينتهي اأواخر العام الدرا�سي احلايل«. 

يذكر اأن هذا التقلي�ض �سيتاأّثر به قرابة 600 طالب يتابعون درا�ستهم يف املعهد. 

تخوف من �إلغاء مركز �لبارد للتدريب �لمهني و�لتقني

منها  تعاين  التي  امل�ساكل 

يف  الفل�ســطينية  املخيمــــــات 

حت�سى،  اأن  من  اأكرث  لبنان 

اأمنيًا  متعددة،  م�ساكل  وهي 

وتربويًا:  و�سحيًا  واجتماعيًا 

مرتدية،  التحتية  فالبنى 

عمل  على  رقابة  توجد  ول 

الطبية  والعيادات  امل�ست�سفيات 

الأونروا  ووكالة  املخيم،  يف 

خدماتها  تقلي�ض  يف  ما�سية 

اآفات  وثمة  ال�سعد،  كافة  على 

تغزو  بداأت  خطرية  اجتماعية 

اأقلها  لي�ض  ميماتنا،  اأزقة 

وقت  يف  كله  هذا  املخدرات.  

املخيمات  يف  اأهلنا  فيه  يعاين 

ول  �ستى،  حياتية  �سعوبات 

احلكومات  متنع  ظل  يف  �سيما 

اإقرار  عن  املتعاقبة  اللبنانية 

اأدنى واأب�سط احلقوق التي متكن 

بكرامة.   العي�ض  من  الإن�سان 

باخت�سار، اإن م�ساكلنا اأكرث من 

اأن حت�سى.

تـتــحـــــمــــل  بالـطـبــــــــع، 

اللجـــان ال�ســـعبية امل�ســـــوؤولية 

متابعة  عن  واملبا�رسة  الأوىل 

املخيمات.   يف  النا�ض  �سوؤون 

اأن  فهي التي من املفرت�ض بها 

حتفظ الأمن، وت�سهر على حماية 

الن�سيج  على  وحتافظ  اأهلنا، 

وتتابع  للمخيم،  الجتماعي 

هويتنا  وحتفظ  �سعبنا،  هموم 

بلـــورة  اىل  وت�ســــعى  الوطنية، 

املحيط  مع  العالقات  اأف�سل 

توفري  على  وحتر�ض  واجلوار، 

عن  بعيداً  وم�ستقرة،  اآمنة  بيئة 

التوتري وال�سطرابات.  فاللجان 

ال�سعبية هي امل�سوؤولة عن تنظيم 

وقمع  املخيمات،  يف  ال�سري 

الرقابة  واجراء  املخالفات، 

املوؤ�س�سات  كافة  على  ال�سارمة 

املختلفة  اخلدمات  تقدم  التي 

لأهلنا، وحتل اخلالفات الفردية، 

الجتماعية...  الآفات  وتكافح 

هذه  تكون  اأن  املفرت�ض  ومن 

مرجعية  وحقًا  فعاًل  اللجان 

حلل  اأهلنا  اإليها  يرجع  �سعبية 

ورعاية  اليومية،  م�ســــــاكلهم 

م�ساحلهم الداخلية.

غـــــري اأن هــــذه اللجــــــان، 

هي  حتتاج  ال�سديد،  ولالأ�سف 

فواقعها  الإ�سالح؛  اىل  ذاتها 

القيام  على  ي�ساعدها  ل  احلايل 

بواجباتها، بل حتولت هي ذاتها 

يف اأعني اأغلب �سعبنا اىل م�سكلة 

الذي  الأمر  وهو  ذاتها،  بحد 

ينعك�ض �سلبًا على احلياة العامة 

حّدة  من  ويزيد  املخيمات،  يف 

املعاناة، وق�سوة الظروف.

هــــــــذه  م�ســــاكل  وعـــــــن 

فهي  حرج:  ول  فحّدث  اللجان، 

املقبولية  يف  نق�ض  من  تعاين 

عن  ويغيب  الجتماعية، 

والعلم  الكفاءة  اأهل  ع�سويتها 

على  وي�سيطر  والخت�سا�ض، 

النزاعات  اجتماعاتها  معظم 

كلها  الأمور  وهذه  الف�سائلية، 

القيام  اللجان من  ل متكن هذه 

حل  ت�ستطيع  فال  بواجباتها، 

اأما  كهرباء..   ول  ماء  م�سكلة 

بدورها  غائبة  فهي  الف�سائل 

يف  اإيجابي  دور  اأي  لعب  عن 

مراقبة اللجان ال�سعبية، وتتلهى 

وخالفاتها  الداخلية،  بنزاعاتها 

تخدم  ل  والتي  تنتهي،  ل  التي 

�سعبنا ل من قريب ول من بعيد.  

يف  اأهلـــــنا  معـــــاناة  اإن 

طريقـــها  جتد  لن  املخيمـــــات 

اإ�سالح  يتم  مل  ما  احلل  اىل 

احلايل.   ال�سعبية  اللجان  واقع 

لجناح  فعله  ينبغي  ما  واأول 

تتفق  ان  هو  ال�سالح  عملية 

حتييد  على  والقوى  الف�سائل 

وهمومهــــم  النا�ض  م�ســــالح 

عــن  احليـــــــاتية  وم�ســـــاكلهم 

ل  التي  وخالفاتهم  نزاعاتهم 

زيادة  �سوى  حتتها،  من  طائل 

الف�سائل  على  املعاناة.   حدة 

املخاطر  اأن  تدرك  ان  والقوى 

لبنان  يف  �سعبنا  يواجهها  التي 

واأن  و�سائكة،  ومتعددة  كبرية 

اأهلنا  �سد  حتاك  موؤامرات  ثمة 

غري خافية على اأحد، واأن علينا 

املطالب  حول  التوحد  جميعًا 

احلياتية ل�سعبنا، من اأجل متتني 

يقوى  لكي  الداخلية،  وحدته 

التوطني  على مواجهة موؤامرات 

على  يحافظ  ولكي  والتهجري، 

اىل  وي�سعى  العودة،  يف  حقه 

حتقيقه.

الف�ســـــائل  هذه  ان  ومبا 

ممثلة اأ�سال يف اللجان ال�سعبية، 

اختيار  عليها  يتوجب  فاإنه 

الأ�سخا�ض  بني  من  مندوبيها 

خدمة  على  القادرين  الأكفاء، 

راحتـــــهم،  على  وال�سهر  اأهلنا 

لهم  امل�سهود  من  يكونوا  واأن 

بالنزاهة.  و�رشط اأن يتم اف�ساح 

املخــــيم  لقطاعــــات  املجـــال 

احلقيقي  بالتمثيل  وللنقابات 

ت�سم  واأن  اللجان.   هذه  داخل 

هذه اللجان يف ع�سويتها ذوي 

من  والخت�سا�ض،  الكفاءة 

الالزمة  اخلربة  ميلكون  الذين 

تقنية  م�سائل  مع  للتعاطي 

واملاء  والكهرباء  ال�سحة  مثل 

والدواء وغريها.

بالمكـــــــان  يعــــــــد  لـــــم 

احلايل  الواقع  على  ال�ســكوت 

يف  اأهلنا  يعي�سه  الذي 

اللجان  واإ�سالح  املخيمات.  

حياتية  م�ساألة  بات  ال�سعبية 

اىل  احلاجة  ت�ساهي  ملحة، 

والأمن  والكهرباء  والدواء  املاء 

الإ�سالح  وهذا  وال�ستقرار.   

طريق  على  اأ�سا�سية  خطوة  هو  

فل�سطينية  مرجعية  ت�سكيل 

الفل�سطينيني،  لالجئني  موحدة 

النق�سام  خالله  من  نتجاوز 

امل�سهد  يف  احلا�سل  الف�سائلي 

الفل�سطيني العام، ومبا ل يجعل 

رهينة  املخيمات  يف  اأهلنا  من 

هذا النق�سام، يدفعون ثمنه من 

كرامتهم واأمنهم ومعي�ستهم.

الربيطانية،  “الإندبندنت”  �سحيفة  قالت 

اخلارج  يف  واأن�ساره  “الإ�رسائيلي”  اليمني  اإن 

غوث  “وكالة  عن  ال�رسعية  لنزع  حملة  ي�سنون 

وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني” )الأونروا( التي 

تقدم خدمات ملاليني الالجئني الفل�سطينيني منذ 

الرغم  على  وذلك  العام 1948،  فقدانهم وطنهم 

من التخفي�ض املتوا�سل خلدمات الوكالة.

يف  في�سك  روبرت  املعروف  الكاتب  وعر�ض 

يف  تروج  كتابات  من  مناذج  له،  رئي�سي  مقال 

الغرب وخا�سة يف الوليات املتحدة تعترب فيه 

تقوم  حيث  الدويل،  لالإرهاب  مرتعًا  املخيمات 

الفل�سطينيني  اأجيال من  الوكالة »بالإنفاق على 

وفق  املخيمات  يف  يعي�سون  لجئني  لإبقائهم 

دورة كاملة من التدمري الذاتي والتحري�ض على 

حماربة اإ�رسائيل«.

تهدف  الكتابات  هذه  اأن  في�سك  ويعترب 

الإرهاب،  املتحدة  اأ�سا�ض  الأمم  اأن  اإظهار  اإىل 

حمذراً من خطورة هذه الدعاوى.  واأورد الكاتب 

مقتطفات من  كتابات يجري ترويجها وتكرارها 

اإبقاء  تتيح  الأونروا  »خدمات  اإن  القول:  مثل 

املخيمات،  يف  دائمني  لجئني  الفل�سطينيني 

ي�سعلون احلروب بفعل دعاوى حق العودة، الذي 

يفرت�ض اإعطاء الفل�سطينيني اأر�سًا احتلوها قبل 

ا�ستقالل اإ�رسائيل«، ح�سب تعبريه. 

احلملة التي  »اإن  القول:  اإىل  في�سك  وخل�ض 

اإىل فر�ض حل  الغوث تهدف  تنادي بحل وكالة 

لق�سية الالجئني دون حتميل اإ�رسائيل امل�سوؤولية 

الأمم  »اإبعاد  �ساأن  من  املاأ�ساة، وتعترب اأن  عن 

ظروف  خلق  )الأونروا(،  دور  واإنهاء  املتحدة 

يف  للحياة  قابلة  �سالم  عملية  لبدء  منا�سبة 

ال�رسق الأو�سط«.

بالطبع، يعك�ض مقال في�سك طبيعة املوؤامرات 

ال�سهيونية املدعومة اأمريكيًا للتخل�ض من عبء 

توطينهم  م�ساريع  عرب  الفل�سطينيني  الالجئني 

الأونروا،  اإنهاء وكالة  الدول امل�سيفة، وعرب  يف 

الالجئني  ماأ�ساة  على  الدويل  ال�ساهد  ب�سفتها 

وطردهم من اأر�سهم.  واإن مواجهة هذه امل�ساعي 

ال�سهيونية الأمريكية امل�سرتكة يكون من خالل:

1 – فر�ض الدول امل�سيفة رقابتها ال�سديدة 

بواجبها  القيام  واإلزامها  الأونروا  وكالة  على 

الذي فر�سه قرار اإن�سائها يف الأمم املتحدة، اىل 

حني عودة الالجئني اىل اأر�سهم وقراهم حتديداً.

التي  »املانحة«  الدول  على  ال�سغط   –  2

وعدم  الأونروا،  اأعمال  بتمويل  اأ�ساًل  تعهدت 

دول  فهي  اإلتزاماتها،  من  بالتهرب  لها  ال�سماح 

متعهدة ولي�ست دول مانحة.

3 – حماربة وك�سف كل اأعمال الف�ساد التي 

ب�سببها  والتي  الأونروا،  وكالة  داخل  حتدث 

التقلي�ض  خلطر  الالجئني  خدمات  تتعر�ض 

والإنهاء.

وكافة  ال�سعبية  اللجان  قيام  �رسورة   –  4

القوى الفل�سطينية واملجتمع الفل�سطيني بال�سغط 

على وكالة الأونروا لاللتزام بكافة مهامها دون 

تقاع�ض ول انتقا�ض.

اللبنانية  احلكومة  تعي  اأن  �رسورة   –  5

اأو  الأونروا  دور  اإنهاء  من  الكامنة  املخاطر 

تقلي�ض خدماتها لأن من �ساأن ذلك اأن حتيل عبء 

خدمات الالجئني على احلكومة اللبنانية نف�سها، 

الفل�سطينيني،  مع  لوجه  وجهًا  بالتايل  وت�سبح 

وهي موؤامرة ت�ستهدف توتري العالقات اللبنانية 

– الفل�سطينية.  على احلكومة اللبنانية اأن تقوم 
الوكالة،  عمل  على  الرقابة  يف  كاماًل  بدورها 

والزامها بتاأمني كافة خدماتها.  

حملة »اإ�رشائيلية« حلل )الأونروا( ونزع �رشعيتها 
�شــرورة اإ�شــالح اللجــــان ال�شــــعبية

البرج  مخيم  اأهالي  من  الع�سرات  نفذ 

تقلي�ض  على  احتجاجًا  اعت�سامًا  ال�سمالي 

تجاه الالجئين الفل�سطينيين  “الأونروا”  خدمات 

وال�سحية  التربوية  المجالت  في  لبنان،  في 

العت�سام  لهذا  الدعوة  وجاءت  والجتماعية... 

عالج  تكاليف  تغطية  عن  الأونروا  تمّنعت  بعدما 

طفل من عائلة حميد الذي كان يتلقى العالج في 

اإحدى الم�ست�سفيات التي تتعاقد معها في منطقة 

مكتفية  لبنانية،  ليرة  مليون  والبالغة 16  �سور، 

المبلغ.  وبقي  اأ�سل  بدفع ثالثة ماليين ليرة من 

المبلغ، وفك  الى حين تم دفع  العت�سام م�ستمراً 

الحجز عن جثمان الطفل من الم�ست�سفى.

البرج ال�سمالي: اعت�سام �سد �سيا�سة الأونروا

اأقامت حركة اجلهاد الإ�سالمي 

ملنا�سبة  اعت�سامًا  فل�سطني  يف 

يف  الأر�ض  ليوم   35 الـ  الذكرى 

األقى  وقد  الب�ض يف �سور.   ميم 

�سامر  اأبو  �سور،  منطقة  م�سوؤول 

مو�سى، كلمة باملنا�سبة، اأكد فيها 

حني  اىل  باملقاومة  التم�سك  على 

الرتاب  كامل  اىل  العودة  حتقيق 

اأهلنا  معاناة  واإنهاء  الفل�سطيني، 

البوؤ�ض  ميمات  يف  الالجئني 

واحلرمان، يف ظل اأو�ساع اإن�سانية 

ومعي�سية بالغة ال�سعوبة.

اجلهاد الإ�سالمي حتيي يوم الأر�س



كاأن الالجئني الفل�سطينيني 

الدنيـــا  م�ســــائب  يكفـــيهم  ل 

حتى  فتالحقـــهم  فيها،  وما 

عن  البحث  لي�سبح  املوت... 

جديداً  هّمًا  املوتى  لدفن  قرب 

الهموم  اإ�سافيًا فوق كل  وعبئًا 

على  ترتاكم  التي  وامل�ســاعب 

لبنان.   ميمات  يف  الالجئني 

احللوة  عني  لجئو  يدفن  فاأين 

موتاهم بعد نفاد م�ساحة اأر�ض 

املقربة اجلديدة للمخيم؟ 

“فمــنذ اأكــــــرث من �ســـــهر، 
القبور  باآلف  املقربة  امتالأت 

التي �سّيدت يف املمرات”، يقول 

لفتًا  ة،  بغ�سّ املخيم  اأبناء  اأحد 

موؤقت  حّل  اإيجاد  اأهمية  اإىل 

بني  قبور  فتح  باإعادة  يق�سي 

واجلديدة،  القدمية  املقربتني 

بدًل من دفن املوتى اجلدد فوق 

رفات القدامى. 

عـــلى  اأقيــــمتا  املقـــربتان 

�ســـابقًا  ا�سرتتهما  م�ســــاحتني 

الفل�سطينية”.  التحرير  “منظمة 
“ومنذ �سهر ون�سف ال�سهر باتت 
لدينا اأزمة فعلية، وقد ا�سطررنا 

يف حالت الوفيات اجلديدة اإىل 

مير  مل  جثثًا  حتوي  قبور  فتح 

عليها وقت كاف لتتحّلل«. وهذا 

اأمر مالف لل�رسيعة ال�سالمية 

الــموت  حرمـــة  مع  ويتنـــافى 

القدمي  للميت  الأخالقية  والقيم 

واجلديد.

املطلوب اليوم البحث جديًا 

ل  التي  امل�سكلة  لهذه  حل  عن 

احللوة  عني  ميم  منها  يعاين 

وحده، بل معظم ميمات لبنان 

اأي�سًا.  ومن املفرت�ض اأن ت�سعى 

اأر�ض  قطعة  ل�رساء  الأونروا 

اأن  قبل  املوتى،  لدفن  جديدة 

وقت  بعد  املخيم  اأهايل  ي�سطر 

ق�سري لدفن موتاهم يف �سوارع 

مقربتي  اأن  علمًا  املخيم... 

موتى  ت�سـتقبالن  احلـــلوة  عني 

ميمي عني احللوة واملية ومية 

التجمعات  بع�ض  ومعهم موتى 

�سيدا،  منطقة  يف  الفل�سطينية 

الفل�سطينيني  على  يتعّذر  حيث 

�سيدا  مقربة  يف  موتاهم  دفن 

يكن  مل  ما  )�سريوب(  اجلديدة 

اأموات مدفونون يف مقربة  لهم 

)ال�ساكرية( حيث  القدمية  �سيدا 

يدفنون  الفل�سطينيون  كان 

ي�سبح  اأن  قبل  فيها  موتاهم 

مقربته  احللوة  عني  ملخيم 

اخلا�سة منذ ثالثة عقود.

فهل من ي�سمع؟.. 

اأين يدفن الفل�سطينيون موتاهم؟

�سعبنا  اأبناء  من  اأربعة  وفاة  اآذار  �سهر  �سهد 

على اأبواب امل�ست�سفيات يف لبنان.  جاءت حالت 

الفل�سطيني  الوجدان  ماأ�ساوية، وقد هّزت  الوفاة 

يف العمق، ول �سيما اأن ثالثة من املتوفني كانوا 

من الأطفال، اإحداهم طفلة يف �سنتها الأوىل؛ اأما 

احلالة الرابعة فكانت لأم �سابة.

�سوؤاًل  املتكررة  املاأ�ساة  هذه  طرحت  وقد 

تردي  عن  امل�سوؤولية  يتحّمل  من  حول  مبا�رساً 

الأو�ساع ال�ست�سفائية لالجئني الفل�سطينيني يف 

لتفادي تكرار هذه  العمل  والأهم هو ما  لبنان.  

املعي�سية  الأو�ساع  ظل  يف  �سيما  ول  املاآ�سي، 

من  املحرومني  الفل�سطينني،  لالجئني  ال�سعبة 

اأب�سط حقوقهم يف لبنان؟

بالطبع تتحمل الأونروا امل�سوؤولية املبا�رسة 

للفل�سطينيني.   ال�سحية  اخلدمات  تاأمني  عن 

يف  نق�ض  من  تعاين  اإنها  تقول  الأونروا  لكن 

تقوم  فاإنها  ولذلك  الدولية،  التمويل  عمليات 

خدمات  فيها  مبا  كافة،  خدماتها  بتقلي�ض 

ال�ست�سفاء وال�سحة.  غري اأن ما يعانيه الالجئون 

النقطة  بهذه  يتعلق  ل  لبنان  يف  الفل�سطينيون 

التغطية  اأن  يعرفون  املخيمات  ف�سكان  بالذات.  

تخ�سع  ال�سحية  للحالت  الأونروا  تقدمها  التي 

ولعتبارات  وللمح�سوبيات  املوظفني  ملزاجية 

اأخرى.

الوحيد  امل�سوؤول  لي�ست هي  الأونروا  اأن  غري 

لالجئني.   ال�ست�سفائية  الأو�ساع  تردي  عن 

موؤخراً، تعر�ست بع�ض م�ست�سفيات الهالل الأحمر 

املوؤ�س�سات  اإحدى  وهي  املخيمات،  يف  العاملة 

لهجوم  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  التابعة 

التي  اإعالمي وا�سع على خلفية اخلدمات الطبية 

تقدمها.  ولدى تق�سي احلقائق والوقائع، ودون 

الدخول يف كثري من التفا�سيل، تبنّي ما يلي:

اأوًل: تعاين هذه امل�ست�سفيات من نق�ض حاد 

يف خدماتها ال�سحية وال�ست�سفائية، ب�سبب �سوء 

الطاقم  يف  احلاد  والنق�ض  منها،  البع�ض  اإدارة 

وعدم  فيها،  العاملني  اأو�ساع  و�سوء  الطبي، 

ال�ستجابة ملطالبهم.

ثانيًا: تدّخل بع�ض موظفي الأونروا على خط 

ال�سم�رسات فيما يتعلق بالتعاقد بني م�ست�سفيات 

هوؤلء  يلعب  حيث  الوكالة،  مع  الأحمر  الهالل 

العقود  هذه  الغاء  اأو  تثبيت  يف  دوراً  املوظفون 

مقابل بع�ض “الإكراميات”.

ومن جهة ثالثة، مل تلتزم احلكومة اللبنانية 

الالجئني  ا�ستقبال  عن  ال�سحة  وزير  اأعلنه  مبا 

اأ�سوة  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  الفل�سطينيني 

بت�سديد  الأونروا  تطالب  فالوزارة  باللبنانيني.  

تكلفة العالج، وبالتايل تكون حال امل�ست�سفيات 

حال  الالجئني  مع  التعامل  يف  احلكومية 

امل�ست�سفيات اخلا�سة التي يعاين منها الالجئون.

اإن معاجلة هذا الواقع يق�سي اجراءات عدة:

1 – اأن تقوم وكالة الأونروا بتاأمني التمويل 

جتاه  والتزاماتها  خدماتها  لكافة  الالزم 

تق�سري  ثمن  الالجئون  يدفع  اأن  ل  الالجئني، 

وتقاع�ض الدول من اأرواحهم ودمائهم.

بع�ض  يف  امل�ست�رسي  للف�ساد  الت�سدي   –  2

باملح�سوبيات،  التعاطي  ووقف  الأونروا،  دوائر 

ومالحقة ال�سما�رسة.

– احلفاظ على موؤ�س�سات منظمة التحرير   3

الفل�سطينية، مبا هي اجنازات لل�سعب الفل�سطيني، 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  م�ست�سفيات  فيها  مبا 

وحت�سني  املخيمات،  كافة  يف  وعياداتها 

احتياجات  من  يلزمها  ما  وتاأمني  اأو�ساعها 

الطبية،  والكوادر  املعدات  حيث  من  وجتهيزات 

يتنا�سب  الأطباء واملوظفني، مبا  وتلبية مطالب 

املعي�سية  والأو�ساع  يبذلونها  التي  اجلهود  مع 

ال�سعبة.

وبالأخ�ض  املنظمة،  موؤ�س�سات  حتييد   –  4

الداخلية  ال�رساعات  عن  الأحمر،  الهالل 

والتجاذبات داخل اأجهزة املنظمة.

تقوم  اأن  اللبنانية  احلكومة  على   –  5

وكالة  عمل  على  الإ�رساف  يف  كاماًل  بدورها 

تعمل  وكالة  اأنها  مبا  اأدائها  ومراقبة  الأونروا 

امل�سيفة  بالدول  اأ�سوة  اللبنانية،  الأرا�سي  على 

الأخرى.

6 – من واجب اللجان ال�سعبية يف املخيمات 

كافة  على  الإ�رساف  كاماًل يف  بدورها  تقوم  اأن 

امل�ست�سفيات والعيادات داخل املخيمات، وك�سف 

على  ال�سغوط  اأنواع  كل  وممار�سة  ين،  امُلق�رشرّ

الأونروا وموؤ�س�سات منظمة التحرير حفاظًا على 

حقوق �سعبنا.

اأهلنا،  واجبات جتاه  علينا جميعًا  اإن   

ينبغي القيام بها تخفيفًا للمعاناة، ول �سيما يف 

الق�سايا ال�سحية والطبية التي باتت م�سدر قلق 

حقيقي مل تعد حتتمل النتظار.

من امل�شوؤول عن موت الفل�شطينيني على اأبواب امل�شت�شفيات؟ دبابي�س
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ي�ستخدم الكيان ال�سهيوين �سّتى الو�سائل امللتوية لتجنيد ال�سباب الفل�سطيني ل�سفوف اأجهزته، 

ورغم هذه احلمالت املرّكزة، ال اأنها اكت�سفت مت�ّسك ال�سباب الفل�سطيني ب�سعارات التحرير وعودة 

الالجئني اإىل وطنهم.

وحاولت اأجهزة الكيان جمدداَ اإحداث اخرتاق عرب توزيع ا�ستمارة على تالميذ مدار�ض ثانوية، 

بحجة النخراط يف عمل تطوعي ل�سالح ما ي�سمى »اجلبهة الداخلية«، اأو ما يعرف با�سم اجلبهة 

الرابعة، وهي اإحدى موؤ�س�سات جي�ض الحتالل.

ونّبهت  الطالب،  اأولياء  وجلان  للفل�سطينيني  العليا  املتابعة  جلنة  رف�ستها  املوؤامرة  وهذه 

اجلهات املخت�سة اإىل رف�ض التعامل معها، موؤكدة اإ�رسار املجتمع الفل�سطيني الراف�ض لكل اأ�سكال 

التجنيد يف �سفوف القوى الأمنية ال�سهيونية.

وعلى اإثر ذلك، قامت منظمات �سبابية متلفة، ويف كافة اأنحاء البالد، بتنفيذ حملة اعالمية 

اإىل »عدم الجنرار  ال�سباب  اأّي م�سميات كانت. ودعت  التجنيد حتت  لهذا  راف�سة  وا�سعة وتعبوية 

وراء املغريات وال�سعارات الزائفة«، مذكرة باأن هذه ال�سعارات ت�رس مب�سالح �سعبنا وهدفها حمو 

هويتنا الفل�سطينية وربط ال�سباب الفل�سطيني باملوؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية ال�سهيونية. 
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مذّكرة لإعادة تدري�س تاريخ وجغرافية فل�صطني

فل�سطني،  لطلبة  املقد�ض  بيت  رابطة  من  بدعوة 

الفل�سطينيني  والطالب  ال�سباب  من  الع�رسات  اعت�سم 

يف ميم نهر البارد، للمطالبه باإعادة تدري�ض تاريخ 

وجغرافية فل�سطني داخل مدار�ض النروا، واإلغاء فكرة 

تدري�ض الهولكو�ست.  وقد تزامن العت�سام مع زيارة 

مدير النروا يف لبنان للمخيم، حيث ردد املعت�سمون 

هتافات تندد ب�سيا�سة الونروا، ودورها جتاه الق�سية 

الفل�سطينية، وطالبوا بتحقيق مطالبهم العادلة.  وقد 

حتدث خالل العت�سام ال�ستاذ احمد مزيان، م�سوؤول 

املدر�سة  اأهمية ودور  واأكد على  ال�سمال،  الرابطه يف 

ا�ستيائه  الفل�سطيني، وعرب عن  يف بناء وعي الطالب 

من الدور الذي ت�سطلع به النروا على م�ستوى تزييف 

الوعي وطم�ض الذاكرة الفل�سطينية.

النروا  عام  مدير  ت�سليم  مت  العت�سام،  وخالل 

مذكرة با�سم �سباب الرابطه، ت�سمنت املطالبة باإعادة 

مدار�ض  يف  فل�سطني  وجغرافية  تاريخ  مادة  تدري�ض 

النروا، واإعادة الن�سيد الوطني الفل�سطيني يف الطابور 

ال�سماح  التاريخية، وعدم  وت�سويه احلقائق  تزوير  العمل على منع  اىل  املذكرة  ال�سباحي.  كما دعت 

الفل�سطيني  بالطالب  الهتمام  �رسورة  على  و�سددت  النروا،  مدار�ض  يف  الهلوكو�ست  تدري�ض  بتمرير 

وتاأمني البيئة التعليمية املنا�سبة.

يف  الأونروا  �سيا�سة  مواجهة  اإطار  يف 

اتفقت  الفل�سطيني؛  لل�سعب  خدماتها  تقلي�ض 

املدين  املجتمع  وهيئات  ال�سعبية”  “اللجان 
يف  ال�ستمرار  على  الفل�سطينية  املقاومة  وقوى 

باأن  وا�سحة  ر�سالة  يف  الت�سعيدية  حتركاتها 

اليوم عن موت  بعد  ي�سكت  لن  الفل�سطيني  ال�سعب 

اأن  يقبل  ولن  امل�ست�سفيات،  اأبواب  على  مر�ساه 

تقوم “الأونروا” بتقلي�ض املزيد من اخلدمات. 

ل  “الأونروا”  به  تتذرع  الذي  فالعجز املايل 

من  ولي�ض  الفل�سطيني،  ال�سعب  م�سوؤوليته  يتحمل 

وعالقتها  الوكالة  �سوؤون  يف  الف�سل  اإخت�سا�سه 

الفل�سطيني،  ال�سعب  الدوليني جتاه  مع املتعهدين 

لإغاثة  دويل،  بقرار  اأن�سئت  الوكالة  اأن  فطاملا 

وت�سغيل ال�سعب الفل�سطيني يف اأماكن جلوئه كرد 

وحلني  ال�سهيونية،  الع�سابات  جرائم  على  فعل 

اأن  وطاملا  منها،  هجر  التي  اأر�سه  اىل  عودته 

جاثمًا  يزال  ل  والحتالل  قائمًا،  يزال  ل  اللجوء 

وكالة  حق  من  فلي�ض  الفل�سطينيني،  �سدور  على 

لل�سغوط  الر�سوخ  الدويل  املجتمع  ول  الأونروا 

الالجئني  ق�سية  ت�سفية  اإىل  الرامية  ال�سهيونية 

�سعبنا  حق  ومن  الونروا.  منظمة  اإنهاء  باب  من 

دون  اخلدمات  كافة  تاأمني  يف  الأونروا  ا�ستمرار 

تقلي�ض اأو انتقا�ض.

“املانحني”،  بتق�سري  ي�سمى  ما  ق�سية  ولعل 

الأونروا، ما هي ال حجة واهية  التي تتذّرع بها 

تغطي فيها الوكالة �سيا�ستها املتعمدة وامل�سكوك 

من  يزيد  وما  الفل�سطينيني،  الالجئني  جتاه  فيها 

�سكوكنا الزيارات املكوكية التي يقوم بها عدد من 

ال�سفارات الأجنبية والتي حتاول الإيحاء بكونها 

هذه  وكاأن  �سعبنا،  معاناة  على  التعرف  حتاول 

املعاناة غائبة عن م�سامع هذه الدول واأعينها؟!

لن  الذريعة  اخلديعة-  هذه  اأن  املوؤكد  من   

على  الوكالة  ت�رس  فعندما  �سعبنا،  على  تنطلي 

وبتحميلهم  املانحة،  بالدول  الدول  هذه  و�سف 

الوكالة،   ج�سم  ينه�ض  الذي  التق�سري  م�سوؤولية 

الإيفاء  من  املانحني  لتن�سل  متهد  اأنها  يعني 

يف  عجزها  عن  الإعالن  وبالتايل  بالتزاماتهم، 

رعاية �سوؤون الالجئني. 

اأن  على  التاأكيد  من  بد  ل  الواقع  هذا  اأمام 

والهدف  اأممي،  بقرار  تاأ�س�ست  الأونروا  وكالة 

الالجئني  وت�سغيل  اإغاثة  وهو  وا�سحًا،  كان 

التي  ديارهم  اإىل  عودتهم  حلني  الفل�سطينيني 

الدول  هجروا منها، ويومها تعهدت جمموعة من 

لتنفيذ هذا القرار وبر�سد امليزانيات اخلا�سة به. 

تعهداتها  من  التهرب  الدول  لهذه  ميكن  ل  اليوم، 

وخ�سو�سًا اأنها كانت جزءاً من حفلة التاآمر على 

وا�سحة  زالت  ل  وب�سماتها  الفل�سطيني،  ال�سعب 

فاإن كانت منظمة  اإىل يومنا هذا، وبالتايل  فيها 

عن  البحث  �سدد  يف  الدويل  املجتمع  اأو  الأونروا 

ووا�سح  ب�سيط  فاحلل  املعقدة،  الق�سية  لهذه  حل 

وهو يف اإعادة احلق اىل اأهله، اأي باإعادة الالجئني 

اإىل ديارهم التي هجروا منها، �ساعتها لن يطلب 

اأي فل�سطيني خدمات اإ�سافية من وكالة الأونروا 

ولن ينتظر اأي دولة �سواء كانت مانحة اأو متعهده 

لالإيفاء بالتزاماتها جتاه ال�سعب الفل�سطيني! 

خدمات �شعبنا فوق خالفات االونروا والدول املتعهدة



اجلهاد تنفذ اإعت�صامًا يف خميم نهر البارد

حتت عنوان حتقيق مطالب اأهلنا يف ميم نهر البارد، 

املباين  جميع  بناء  باعادة  وال�سماح  اإعماره  يف  وال�رساع 

يف املخيم اجلديد، ودفع التعوي�سات لالهايل وال�رسوع يف 

بناء حي املهجرين وت�سليم الرباميات، نفذت حركة اجلهاد 

ال�سالمي يف فل�سطني اإعت�سامًا يوم الأحد )27\3\2011( 

اأهايل  من  املئات  فيه  �سارك  القدمي،  املخيم  مدخل  اأمام 

اجلهاد  كلمة  ال�سقر  حممود  احلاج  القي  وقد  املخيم. 

ال�سالمي طالب فيها الونروا واحلكومة اللبنانية بال�سعي 

اجلاد لنهاء اأزمة نهر البارد وتامني الموال الالزمة لعمار 

م�سوؤولياتها  بتحمل  الونروا  كما طالب  رزم.  تبقى من  ما 

والقيام بكامل واجباتها على امل�ستوى املعي�سي والرتبوي 

ويف  اخلدمات.  تقلي�ض  �سيا�سة  عن  والتوقف  وال�سحي، 

�سل�سلة من  ياأتي �سمن   التحرك  اأن هذا  ال�سقر  اأكد  اخلتام 

املظلوم  �سعبنا  مطالب  حتقيق  حتى  املتوا�سلة  التحركات 

يف ميم نهر البارد.

تعقيبًا على زيارة محتملة لعبا�س الى قطاع غزة:

الرفاعي: ينبغي عدم التفريط بالمقاومة واإنجازاتها 

زيارة  حول  الإعالم  و�سائل  تتداوله  ما  على  تعقيبًا 

حمتملة يقوم بها ال�سيد حممود عبا�ض اىل قطاع غزة، �رّسح 

عماد  اأبو  احلاج  لبنان،  يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  ممثل 

الرفاعي،  مبا يلي:

طرفا  ي�سعر  العربي،  العامل  جتتاح  التي  الثورات  “اإزاء 
النق�سام الفل�سطيني باحلرج اأمام ال�سارع الذي خرج ينادي 

بالوحدة وباإنهاء النق�سام.  غري اأن ما �سمعناه يف و�سائل 

قطاع  لزيارة  عبا�ض  ال�سيد  اىل  الدعوة  توجيه  من  الإعالم 

غزة، وابداءه النية يف ال�ستجابة لذلك، ل يخرج عن كونه 

التي  فال�سيغة  ال�سعبية.   املطالب  على  لاللتفاف  حماولة 

يتم احلديث عنها، وهي اإجراء انتخابات ت�رسيعية، وت�سكيل 

يبداأ  مل  فالنق�سام  امل�سكلة؛  حتل  ل  وطنية،  وحدة  حكومة 

م�رسوع  هما  م�رسوعني  حول  بل  �سلطتني،  حول  كخالف 

املقاومة،  مب�رسوع  والتم�سك  الت�سوية.   وم�رسوع  املقاومة 

عدم  يفر�ض  معاناته،  واإنهاء  الفل�سطيني  ال�سعب  وبحقوق 

التفريط باملقاومة ومكت�سباتها واإجنازاتها.

من  الثابت  موقفنا  على  نوؤكد  اإذ  “اإننا  واأ�ساف: 

ملعاجلة  الأ�سا�ض  املدخل  باعتبارها  الوطنية،  امل�ساحلة 

نوؤكد  النق�سام،  حالة  من  واإخراجه  الفل�سطيني  الو�سع 

جادة  اآليات  عن  البحث  �رسورة  على  ذاته  الوقت  يف 

الفل�سطيني،  �سعبنا  يعانيها  التي  احلقيقية  امل�ساكل  تعالج 

املقد�سات  وتدني�ض  وال�ستيطان  الحتالل  مقدمتها  ويف 

وا�ستمرار �سيا�سة العدوان، ول �سيما بعدما تبني ف�سل نهج 

وامل�ساكل  التحديات  هذه  مثل  اأن  نعتقد  ل  اإننا  الت�سوية.  

ميكن حلها عرب زيارة عابرة.  واملنطلق الأ�سا�ض للو�سول 

الق�سايا،  اىل وحدة وطنية حقيقية يكون عرب نقا�ض كافة 

بناء  اإعادة  على  ن�ّض  الذي  القاهرة،  اتفاق  اىل  والعودة 

منظمة التحرير الفل�سطينية، والدعوة اىل انتخابات للمجل�ض 

باملقاومة،  الفل�سطيني  ال�سعب  وحق  الفل�سطيني،  الوطني 

اأن  ذلك  �ساأن  من  لأن  الفل�سطينية،  الثوابت  على  واحلفاظ 

يوؤ�س�ض مل�ساحلة ووحدة وطنية حقيقية بعيداً عن ال�سيغة 

ا�ستعادة  يف  �سعبنا  لتطلعات  ت�ستجيب  ل  التي  املطروحة، 

حقوقه امل�رسوعة، ويف مقدمتها حقه يف املقاومة والتحرير 

والعودة.”

اأخبار اجلهاد

اجلهاد: تراجع خدمات االأونروا اإ�شتهداف خطري واملرجعية �شمانة

اجلهاد  حركة  يف  ال�سيا�سية  العالقات  م�سوؤول  اعترب 

خدمات  تراجع  اأن  العينا،  �سكيب  لبنان،  يف  ال�سالمي 

يف  الفل�سطينيني  الالجئني  بحق  خطري  اإ�ستهداف  الأونروا 

الأونروا  ذاته على �رسورة حتّمل  الوقت  و�سدد يف  لبنان.  

التزاماتها  من  ل  التن�سّ وعدم  م�سوؤوليتها  اأ�سا�سي  ب�سكل 

جتاه الالجئني الفل�سطينيني. وراأى العينا اأن على الف�سائل 

لأجل  اجلهود  كافة  بذل  يف  الإ�رساع  الفل�سطينية  والقوى 

ت�سكيل مرجعية �سيا�سية للفل�سطينيني يف لبنان.

الجهاد والمرابطون: ميدان الجهاد اال�سا�سي هو في قلب فل�سطين

اجلهاد  حركة  يف  ال�سيا�سية  العالقات  م�سوؤول  ا�ستقبل 

الإ�سالمي، �سكيب العينا، وفداً من الهيئة القياديه يف حركة 

اأمني م�ساعد  موؤلفًا من  املرابطون،  امل�ستقلني-  النا�رسين 

القيادية  الهيئة  الأخ ح�سن احلبال، وع�سو  القيادية  الهيئة 

الأخ حممد قليالت، يف مقر احلركة يف بريوت.  وقدم الوفد  

الق�سف  اإثر  غزة  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  بال�سهداء  التعازي 

ال�سهيوين الغا�سم.  وخالل اللقاء �سدد الطرفان على حتمية 

جتميع عنا�رس القوة بني كل املجاهدين يف فل�سطني، وعدم 

ذريعة  اأي  حتت  للت�سلل  ال�سهيوين  للعدو  الفر�سة  اإتاحة 

وا�ستغالل اأي �سعف ل�رسب اأهلنا يف فل�سطني، كل فل�سطني.  

وعن عملية القد�ض، اأكد الطرفان اأن ميدان اجلهاد الأ�سا�سي 

هو يف قلب فل�سطني ول ميدان اآخر غريه. 

الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  اعتداءاته  من  ال�سهيوين  العدو  �سّعد 

واملقاومة يف غزة، يف حماولة لقيا�ض حجم رد املقاومة على جرائمه. 

�سن  منه  الهدف  يكن  مل  بدقة  املح�سوب  غري  الت�سعيد  هذا  اأن  وثُبت 

عدوان وا�سع �سد القطاع.  فهناك اأ�سباب كثرية متنع، اأو حتد من قيام 

كيان العدو �سن حرب وا�سعة النطاق على القطاع منها:

الأمنية  الكيان  اأجهزة  ت�ستطع  مل  التي  املتنقلة  العربية  الثورات 

نظام ح�سني  التنبوؤ بحدوثها، و�سّيما ما ح�سل مع “احلليف الأمني”، 

مهددة،  الكيان  خا�رشة  اأ�سبحت  مبارك  نظام  �سقوط  فبعد  مبارك.  

واأهل  جهة،  من  امل�رسي،  ال�سعب  ل�سالح  تعمل  ات  التغريرُّ هذه  وباتت 

قطاع غزة، من جهة اأخرى.  وميكن فهم ذلك من خالل التحذير الذي 

عدوان  ب�سن  القيام  مغبة  من  للكيان  امل�رسي  اخلارجية  وزير  وجهه 

على القطاع.

وعدم  املتنقلة،  العربية  الثورات  جتاه  الغربي  ـ  الأمريكي  التخبط 

ال�رسيع  لنت�سارها  احلقيقية  الأ�سباب  فهم  اأو  ا�ستيعابها،  على  القدرة 

كالنار يف اله�سيم.

�سعبنا،  عن  للدفاع  الدائم  وا�ستعدادها  املتزايدة،  املقاومة  قدرة 

وبذلها كل جهد من تطوير الو�سائل القتالية، يجعل العدو يفكر األف مرة 

قبل اإعادة الكّرة يف الهجوم الوا�سع على القطاع.  فاملقاومة يف فل�سطني 

تخو�ض حربًا ل هوادة فيها �سد عدو مدّجج باأحدث تر�سانات الأ�سلحة، 

من  املجاهدين  على  التاأثري  يحاولون  العدو  كيان  قادة  فاإن  ولذلك 

الغتيالت  عمليات  خالل 

العدو  بات  والتي  املنظمة 

توقف  ل  اأنها  يدرك  نف�سه 

بل  املقاومة  م�سرية 

تزيدها تاأّججًا وا�ستعارا.

الحتالل  كان  اإذا 

ممنهجة  حربًا  يخو�ض 

الفل�سطيني  ال�سعب  �سد 

القد�ض  يف  خ�سو�سًا 

وقطاع  الغربية  وال�سفة 

العنف  عرب  الفل�سطيني  اجلمعي  للعقل  والرتويع  ال�سدمة  لإدخال  غزة 

ال�سهيوين املتنامي واملمنهج، فاإن هذا يتطّلب من �سعبنا مواجهة هذه 

اخلطط ال�سهيونية واخلروج من حالة النق�سام التي باتت تهدد امل�رسوع 

لعمليات  الت�سدي  جميعًا  علينا  هذا  واإزاء  برمته.   الفل�سطيني  الوطني 

تهويد الأر�ض واملقد�سات، والتي تق�سي الأوامر وال�سيا�سات ال�سهيونية 

با�ستمرار البناء يف املدينة املحتلة، وت�رسيع وتائر تهويدها، وتن�سيط 

العربية.   واأحيائها  وطابعها  روحها  على  الزاحف  ال�ستيطاين  الهجوم 

وهذا يتطّلب من اجلميع اأن يتجّند دفاعًا عن القد�ض وامل�سجد الأق�سى، 

والتخلي عن كل فرقة وت�رسذم يف �سبيل حترير فل�سطني والدفاع عن 

هوية القد�ض وكن�ض الحتالل عنها، والرد على جرائمه بكل قوة وردع...

ماذ� ور�ء �لت�ضعيد �ل�ضهيوين �ضد غزة؟!
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اأن  وقادته  ال�سهيوين  الكيان  ظن 

ال�سعب  �سد  املجازر  ارتكاب  يف  ا�ستمرارهم 

رد  دون  مير  اأن  ميكن  ومقاومته  الفل�سطيني 

موجع.

وق�سف  بغارات  �سقطوا  �سهداء  ثمانية 

على غزة، تبعه رد من �رسايا القد�ض وف�سائل 

امل�ستوطنات،  من  عدداً  ا�ستهدف  املقاومة، 

القد�ض. فما  العملية يف  ايالمًا كانت  والأكرث 

هي دللت هذه العملية؟

تكمن اأهمية هذه العملية من حيث دللتها 

يف  هي  املكان:  ففي  والزمان؛  املكان  يف 

العام  منذ  مثلها  ت�سهد عملية  التي مل  القد�ض 

2005،  وح�سولها بالقرب من مقري نتنياهو 

الأحد  يوم  اأنه  العدو  زعم  ورغم  والكني�ست.  

القد�ض  يف  مماثلة  عملية  اأحبط  قد   ،)3-19(

فاإنه  املزاعم،  بهذه  �سلمنا  ما  واإذا  ذاتها، 

على  الأمنية  قواته  تكون  اأن  املفرت�ض  من 

العمليات،  لتكرار املقاومة مثل هذه  ا�ستعداد 

ما يزيد من اأهمية هذه العملية .. وهذا ما اأكده 

اأهروفينت�ض،  ا�سحاق  ال�سهيوين،  الأمن  وزير 

تتلق  مل  ال�رسائيلية  الأمن  “اأجهزة  اإن  بقوله 

وقوع عمليات  اإمكانية  م�سبقة عن  معلومات 

كهذه”. 

تكمن  فاأهميتها  الزمان،  حيث  من  اأما 

ال�سهيوين  الت�سعيد  ظل  يف  اأي  التوقيت،  يف 

واملقاومني  املدنيني  �سد  املجازر  وارتكابه 

يف �سوارع مدينة غزة التي �سهدت يوًما حافاًل 

تناثرت  الزهور  بعمر  اأطفال  ال�سهداء؛  بدماء 

األعابهم، ومقاومون ا�سُتهدفوا  اأ�سالوؤهم و�سط 

عند خروجهم من امل�سجد.  وما يزيد التوقيت 

اأهمية اأن العملية وقعت اأثناء انعقاد املجل�ض 

غزة،  اإزاء  ت�سعيدية  خطوات  لتخاذ  الأمني 

على بعد اأقل من كيلومرتين من موقع العملية.

تاأتي العملية لتوؤكد من جديد اأن املعركة 

وتهويداً  احتالًل  العدو:  �سد  هي  املركزية 

وا�ستيطانًا...

كما اأنها توؤكد على وحدة الهدف وامل�سار 

والقد�ض  ال�سفة  يف  الفل�سطيني،  وامل�سري 

الدم  با�ستباحة  للعدو  ال�سماح  وعدم  وغزة، 

الفل�سطيني، والأر�ض الفل�سطينية.

باتت  املقاومة  اأن  على  اأي�سًا  وتوؤكد 

واأن  �سهيوين،  عدوان  اأي  لرد  جاهزية  اأكرث 

من  ب�سيل  قوبل  ال�سهيوين  الت�سعيد  جمرد 

بئر  على  ومنها  ال�سواريخ،  اطالق  عمليات 

املحتلة.   القد�ض  يف  تفجري  وعملية  ال�سبع، 

العدو  حاول  التي  املعادلة  اأن  يعني  وهذا 

فر�سها على املقاومة قد �سقطت قبل اأن تبداأ.  

وميكن ال�ستدلل على ذلك من خالل اخلوف 

ال�ست�سهادية  العمليات  عودة  من  ال�سهيوين 

اىل  وبالعودة  الكيان،  داخل  والتفجريية 

لعمليات  ال�سهيونية  ال�سحفية  التغطيات 

الق�سف والتفجري، للوقوف على مدى اخلوف 

والهلع الذي حل بال�سهاينة.  فكتبت �سحيفة 

ال�سهاينة:  بني  قراءة  الأكرث  معاريف، 

الرعب  الإرهاب،  عودة  القد�ض...  يف  )عملية 

لإ�رسائيليني  �سورة  ون�رست  اجلنوب(،  يف 

�سحيفة  اأما  غزة.    �سواريخ  من  يختبئون 

من  �سنوات  )بعد  فعنوت:  اأحرونوت  يديعوت 

الإرهاب،  وعودة  القد�ض  يف  “عملية  الهدوء: 

يوم من ال�سواريخ على جنوب اإ�رسائيل”(.  

�سابقاتها،  كما  العملية،  هذه  وف�سحت 

مدى التن�سيق الأمني بني ال�سلطة والحتالل، 

املوجهة �سد  للعمليات  الإدانة  نغمة  وعادت 

باعتقال  ال�سلطة  اأجهزة  فبا�رست  ال�سهاينة، 

الإ�سالمي  اجلهاد  العديد من جماهدي حركة 

بني  الأمني  التن�سيق  اأن  يوؤكد  ما  ال�سفة،  يف 

زال  ما  والعدو  لل�سلطة  التابعة  الأجهزة  هذه 

الأر�ض من  يتاأثر مبا يجري على  قائمًا، ول 

واغتيال  ق�سف  وعمليات  وتهويد  ا�ستيطان 

وجمازر... 

دللت عملية القد�س النوعية

ُعني الإ�سالم عناية بالغة بالأخالق حتى جعلها النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - املق�سد من بعثته؛ حيث قال: »اإمنا بعثت لأمتم �سالح 

الأخالق«]1[ وكانت الآيات التي تتنزل يف مكة حتث على الإميان والتحلي بالأخالق الفا�سلة قبل اأن يهاجر النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم 
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- التحلي باخللق احل�سن مع الإميان: طاعة لر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - حني اأمر معاذاً - ر�سي اهلل عنه - فقال: »وخاِلِق النا�ض
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بتَلى املرء باآفات َخْلقية، ولكن ذلك ل يق�س
ُ
- باخللق احل�سن مع الإميان: ُت�سرت العيوب اخَلْلقية؛ فقد ي

زق بُخلق ح�سن وعقل راجح؛ فح�سن اخللق يغطي غريه من القبائح، كما اأن �سوء اخللق يقبح غريه من املحا�سن.
ُ
اإذا ر

 من النا�ض: من ح�سنت اأخالقه؛ ففي احلديث اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال: »خياركم اأحا�سنكم اأخالقًا«] البخاري: 
ِّ

- واملوؤمن اخلري

7/ 82، وم�سلم: 2321[.

- باخللق احل�سن مع الإميان: ُت�سد هجمات الأعداء؛ فالعدو اإمنا يت�سلل ويبث �سمومه يف الأمة املنهارة يف اأخالقها، واأما الأمة التي تتمتع 

َنعة من كيده. 
َ
بالأخالق الفا�سلة ففي ح�سانة وم

واملرء ل يكمل اإميانه اإل بح�سن اخللق؛ ففي احلديث اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال: »اأكمل املوؤمنني اإميانًا اأح�سنهم خلقًا«] �سنن 

الرتمذي: 1162[.

واملرء اإمنا ُتعرف اأخالقه يف بيته مع اأهله؛ فعن عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - قالت: قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم -: »خريكم خريكم 

لأهله، واأنا خريكم لأهلي«] �سنن الرتمذي: 3895، وابن ماجه: 1977[ لأن الإن�سان قد ي�سطنع خارج بيته خلقًا ح�سنًا ويت�سرب عليه؛ لأن 

وجوده مع النا�ض ق�سري املدى، فاإذا لقي اأهله كان اأ�سواأ النا�ض خلقًا واأ�سحهم نف�سًا واأقلهم خرياً، ول �سك اأن من كان كذلك فهو حمروم التوفيق.

ن الأمني وائُتمن اخلائن، وهذا التق�سري رجع 
ِّ
الأمة اليوم تعاين من التق�سري اخُللقي اأ�سد العناء حتى تكاد ل جتد يف النا�ض اأمينًا، وحتى ُخو

على دين الإ�سالم بالتهمة؛ لأن النا�ض اإمنا ين�سبون ت�رسفات امل�سلمني اإىل الإ�سالم؛ فاأ�سبح امل�سلمون ي�سيئون اإىل دينهم من حيث ل ي�سعرون.

ُح�ْشُن اخللق في رحاب الإ�سالم


