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نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة

حركة اجلهاد الإ�سالمي يف القاهرة:
لتمتني املقاومة وحماية الق�ضية

قام وفد رفيع املســتوى من حركة اجلهاد اإلســامي في فلسطني،
برئاســة أمينها العام الدكتور رمضان عبد اهلل شــلح ،بزيارة الى
القاهرة ،الحتواء االحتقان بني القاهرة وحركة حماس ،وانعكاساته
على قطاع غزة والقضية الفلسطينية.
والتقى الوفد عددا ً من الشــخصيات واملســؤولني املصريني ،على
رأسهم ســماحة شــيخ األزهر ،الدكتور أحمد الطيب ،وأمني عام
جامعة الدول العربية ،نبيل العربي ،والكاتب املصري محمد حسنني
هيكل ،إضافة الى مســؤولني أمنيني وسياســيني مصريني رفيعي
املستوى.
وحدد وفد احلركة إلى القاهرة أربعة أهداف رئيســية للزيارة ،أولها:
إنعاش عملية املصاحلة الفلســطينية واســتعادة دور مصر فيها،
وثانيها :قضية معبر رفح ،التي تعد من القضايا الشــائكة املؤرقة
لســكان غزة ،وثالثها :قضية إعادة االعمار ،ورابعها :تعزيز العالقات
املصرية – الفلسطينية ،وتطويق األزمة التي طرأت مؤخرًا في ضوء
قرارات احملاكم املستعجلة بحق حركة حماس وكتائب القسام.
وحظيت الزيارة مبباركة وثناء القوى والفصائل الفلســطينية ,التي
اجتماع عقد ملمثليها في غــزة دور األمني العام
ثمنــت عال ًيا خالل
ٍ
حلركة اجلهاد اإلسالمي الدكتور رمضان شلَّح واللقاءات التي يجريها
في مصر بهدف امتصاص التوتر ووقف التحريض واستعادة العالقات
األخوية مع القاهرة ،وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني.
فقد أشاد نائب رئيس املكتب السياسي في حركة حماس ،إسماعيل
هنية ،بجهود قيادة اجلهاد «املنطلقة مــن البعد الوطني» ،مؤك ًدا
أنه «جرى االتفاق على اســتمرار التواصل ،وخاصة مع جملة األفكار

واالقتراحات التي نوقشت مع الدكتور شلَّح».
ثمن القيــادي البارز في حركة حماس الدكتور محمود الزهار
كما ّ
اجلهود التي يبذلها وفد حركة اجلهاد االســامي في القاهرة حلل
رافضا الربط
القضايا الفلسطينية العالقة مع القيادة املصرية،
ً
بني الزيارة وقرار احملكمة املصرية ضد حركة حماس.
وأثارت الزيارة امتعاض وســائل اإلعــام الصهيونية وقلقها من
نتائجها .فقد رأت صحيفة «هآرتس» بأن منظمة اجلهاد اإلسالمي
أصبحت حلقــة الوصل بني القاهرة وتنظيم حماس ،فيما يتعلق
بالعديد من القضايا ،وفي مقدمتها املعابر».
ويقلق الصحيفة أهداف الزيارة ال ســيما السعي للدفع بتسوية
لفتح معبر رفح ،وتخفيف التوتر بني حركة حماس والســلطات
املصرية .وأشــارت إلى أن العالقات بني اجلهاد اإلسالمي والقاهرة
حتسنت بشكل كبير في أعقاب احلرب على غزة؛ حيث أبدت احلركة
مرون ًة كبيرة مع الوســيط املصري في املفاوضات غير املباشــرة
لوقف إطالق النار مع «إسرائيل».
بدوره ،ذكر موقع «أروتز شــيفا» اإلســرائيلي ،بــأن حركة اجلهاد
اإلســامي حتاول التوسط بني مصر وحماس ،بعدما أعلنت األولى
األخيرة «منظمة إرهابية» .وأشار املوقع ،في تقريره املنشور باللغة
اإلجنليزيــة ،إلى أن «الزيارة املفاجأة تأتــي للبحث عن بصيص من
األمل بهدف التخفيف عن ســكان غزة ،فالقضية الرئيسية هي
فتح معبر رفح احلدودي ،وإعادة إعمار غزة».
وبحسب املوقع فإن «مصر أبدت استجابة واضحة في املقترحات
حلل األزمة العالقة خاصة فيما يتعلق مبعبر رفح».

سكان حي «أوزو» بعني الحلوة :نعيش يف منازل من الزينكو املهرتئ!
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رغم األجواء اإليجابية التي تعكســها احلوارات في لبنان،
ال تــزال مخيماتنا في لبنان عرضــة للتحريض اإلعالمي
املتواصل ،وصل في اآلونة األخيــرة الى حد اإلدعاء بدخول
عشرات املسلحني من جنسيات مختلفة الى مخيم عني
احللوة ،األمر الذي يدرك اجلميع أنه مفبرك وعار عن الصحة،
ويتجاوز التحريض ضد اخمليمات الى خدمة أجندات خارجية،
في مقدمتها الطعن باملؤسسة العسكرية واملؤسسات
األمنية املتواجدة على مداخل اخمليم ،واملوكلة حماية البلد
بأسره.
رمبا يخدم التحريض اإلعالمي ضد اخمليمات بعض األهداف
أو األجندات الداخلية أو اخلارجية في لبنان .ورمبا يدخل في
إطار الضغوط املتبادلة بني األفرقاء اللبنانيني .ولكن األكيد
أن موضوع اخمليمات الفلسطينية في لبنان يقع في صلب
األحداث واحلوارات ،ال على هامشها.
يقــدر للمخيمــات وللقوى
ال ميكــن ألي منصــف إال أن
ّ
الفلســطينية فيهــا موقفها واتباعها سياســة احلياد
اإليجابــي والنــأي بالنفس عــن كل التوتــرات اللبنانية
احلد من
الداخليــة ،بل واإلقليمية ،األمر الذي ســاهم في ّ
كثير من التوترات التي كانــت تريد إدخال لبنان في دوامة
الفوضى.
وبنــاء عليه ،فإن السياســة اإليجابية التــي انتهجتها
الفصائل والقوى اإلســامية والوطنية في اخمليمات خالل
الســنوات املاضية حتتاج الى حتصني فــي املرحلة املقبلة.
وأولى خطوات هذا التحصني هو تعزيز التوافق الفلسطيني
الداخلي في اخمليمات عبر إعادة بناء وإصالح القوى األمنية
واللجان الشــعبية ،وتعزيز حضورها وتواجدها في كافة
اخمليمات الفلسطينية في لبنان.
لقد أثبتت الفصائل والقوى الفلسطينية ،على اختالفها،
جناحها في احلفــاظ على اخمليمات وأمــن أهلنا فيها ،في
ظروف شــديدة التعقيد والغموض ،واســتطاعت جتنيب
مخيماتنا من االجنرار الى صراعات طائفية ومذهبية وفنت
داخلية وإقليمية .ولكن يبقى األساس هو مواجهة أعباء
الضغوط االجتماعية ومحاربــة اآلفات التي حتاول إختراق
مجتمعنا الفلســطيني ،وبذل كل اجلهود املمكنة للحد
من املعاناة اليوميــة التي يحياها أهلنــا .ومن هنا تأتي
أهمية توحيد اللجان الشعبية في كل اخمليمات ،ومتكينها
من القيــام بدورها ووظيفتها االجتماعية ،جنبا ً الى جنب
مع تعزيز القوى األمنية ،ومتتني الوحدة السياسية.
إن توحيــد اللجــان الشــعبية ،وفتح الباب أمام أوســع
مشاركة شــبابية ومهنية فيها ،هو خطوة من شأنه أن
يعيد األمل مبستقبل أفضل ،ويعزز املطالب الفلسطينية
بإقرار كافة احلقوق االجتماعية واإلنسانية واملدنية ،والتي
تنكرت لها كل احلكومات اللبنانية املتعاقبة .ومن شأنها
أيضا ً أن تزيد الضغوط على وكالة األونروا للقيام بواجبها،
وال ســيما في قطاعي التعليم واالستشفاء ،إضافة الى
حتسني البنى التحتية.
أهلنا في اخمليمات يستحقون الكثير ،ومن واجبهم علينا أن
نقدم لهم األفضل!

منيمنة
لـ«الجهاد» :ما
يحكى عن عين
الحلوة مضخم
وتجربة «البارد»
لن تتكرر
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في افتتاح «منتدى العدالة لفلسطين»

الرفاعي :الكيان الصهيوني خطر على كل المجتمعات

«تفاهمات» عباس – بيريز
شــكل االنهيار الذي أصاب مســار املفاوضات الفلســطينية -
«اإلســرائيلية» ،بعد  18عاما ً من االجتماعات العلنية والســرية،
ضربة موجعة لكل القائمني عليها .كانت سببا ً كافيا ً العترافهم
بعبثيتها وعدم جدواها ...ودافعا ً للمفاوض املستقيل محمد أشتيه
للقول إن الهدف احلقيقي الذي سعى إليه الصهاينة من وراء هذه
املفاوضات هو أنهم «يريدون تقاسما ً وظيفيا ً في الضفة يقوم على
ضم جزء كبير من الضفة ،ومنحنا سلطة على السكان نسميها
دولة».
وبــدل أن تتحول هــذه احملصلة التــي كانت وباال ً علــى القضية
الفلســطينية إلى دروس وعبــر ،فيطوي املســؤولون عنها هذه
الصفحة الســوداء ،ويعتذرون من الشعب الفلسطيني على كل
اخلــراب والدمار الذي حلق بــه جراء هذا املســار «العبثي» الطويل
واملكلف ،ويعيدون االعتبار لنهــج املقاومة وللمجاهدين ،وخاصة
ألولئك الذين زُج بهم في معتقالت «السلطة» ...بدال ً من ذلك ،جاء
ردهم قاطعا ً بأن ال «بديل عن املفاوضات إال املفاوضات».
وفــي الوقت الــذي كانت فيه أجهزة «الســلطة» وكبــار قادتها
وإعالمها مسخرة لتغطية توجهها إلى مجلس األمن ،واألمم املتحدة
ومؤسســاتها الدولية ...كشفت بعض وســائل اإلعالم عن وجود
مسارات تفاوضية سرية ،ظلت لغزا ً لم تنفه أو تؤكده أية شخصية
في «السلطة» ،أو احمليطني فيها.
وما لم تعتــرف به «الســلطة» ،كعادتها ،كشــفه موقع (والال)
«اإلسرائيلي» في  12شباط املاضي ،عن «وجود مباحثات سرية متت
بني محمود عباس وشمعون بيريز الذي لعب دور الوسيط بني عباس
ونتيناهو ،على مدى أكثر من عام ،منذ صيف العام .2011
وأشــار املوقع إلى أن الطرفني اقتربا من التوصل ملا أســماه «اتفاقا ً
مهما ً وتاريخياً» بني «اإلسرائيليني» والفلسطينيني ،متت جميعها
بعلم وموافقة نتنياهو الشــخصية .إال أنــه تراجع عن موافقته
املســبقة على التفاهمات قبيل لقاء حاسم كان مقررًا بني عباس
عمان في  28متوز .2011
وبيريز في َّ
وبحسب «والال» ،فإن اإلتفاق املذكور شبيه ج ًّدا بالوثيقة التي حاول
وزير اخلارجية األميركي جون كيري صوغها ،وتشمل النقاط التالية:
 إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السالح على حدود  4حزيران 1967متساو...
أراض بشكل
مع تبادل ٍ
ٍ
 تكون القدس عاصمة الدولتــن ،وتبقى مدينة مفتوحة تخضعفيها األحياء الفلســطينية للســيادة الفلســطينية ،واألحياء
«اإلسرائيلية» حتت السيادة «اإلسرائيلية».
 حال ً عادال ً ومتفقا ً عليه بني الطرفني ملشكلة الالجئني.وأشــار املوقع إلى أن ديوان بيريز رفض التعقيب على األمر ،فيما لم
يصدر عن الســلطة الفلسطينية أو أي من املقربني منها ما ينفي
أو يؤكد النبأ.
إن هــذه الوثيقة وما تتضمنه مــن تنازالت ،لم تكــن األولى ،ولن
تكون األخيرة ،ال في مســار «الســلطة» ،فقد سبقها العديد من
الوثائــق التي كان من أبرزها وثيقة «عبد ربه – بيلني» ،والوثائق التي
كشفتها فضائية «اجلزيرة» و»وثيقة بيلني – أبو مازن» التي مت إجنازها
في تشــرين األول  ،1995وجاء فيها ما ملخصه أن القدس في أبو
ديـــس والعيزرية ...واألماكن املقدسة حتت السيادة «اإلسرائيلية»
في إطار صيغة «الفاتيكان» ...واملستوطنات الكبرى باقية ...وفـترة
اخـتبار نـوايا متتد لعـــشرين عـاما ...والدولـة املستقـلة منزوعة
الســــاح ...وإلغاء األونروا واســتبدالها بهيئة جديدة الستيعاب
النازحني ...وتوطني الالجئني في أماكن إقامتهم ودومنا صــخب.
إن خط التراجع والتنازل بئر بال قعر ...واإلمالءات الصهيونية املدعومة
أميركيا ً وغربيا ً لن تتوقف عند حدود ...وكلما وافقت «الســلطة»
شــرط أخرج «اإلســرائيلي» مطلبا ً جديداً ،لن يكون االعتراف
على
ٍ
بيهودية الكيان آخرها!..

أكد ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان ،احلاج أبو عماد الرفاعي،
أن الكيان الصهيوني خطر على كل اجملتمعات اإلنسانية ،معتبرا ً أن
من يريد مواجهة ما يجري في العالم ،فإن العنوان احلقيقي للخطر
«هو الكيان اإلسرائيلي نفســه ،ألنه النموذج األكثر علوا ً وإفسادا ً
في األرض» ،موضحا ً في الوقت نفســه أنــه إذا دمر هذا النموذج،
فستنهار كل األشكال املقلدة له.
كالم الرفاعي جاء خالل افتتاح «منتدى العدالة لفلسطني الدولي»
في بيروت ،بدعــوة من «املركز العربي الدولي للتواصل والتضامن»،
وبالتعاون مع مؤمترات «القومي العربي» و»القومي  -اإلســامي» و
«املؤمتر العام لألحزاب العربية» ومبشــاركة قوى املقاومة في لبنان
وفلسطني ،وبحضور  450شخصية عربية ودولية.
وأضــاف الرفاعي« :نلتقي اليوم حتت نداء العدالة لفلســطني في
مواجهة الظلم الذي ميارســه نظام عنصري ،أقيم بقرار دولي فوق

أرض فلسطني على حساب شعبنا وتاريخنا» ،الفتا ً إلى أننا نشعر
بد من مواجهته،
بــد من رفعه ،وخطرا ً ال ّ
جميعا ً أن «ثمة ظلما ً ال ّ
يتمثــل في املمارســات الصهيونيــة التي تتجاوز كل أشــكال
العنصرية املعهودة سابقاً ،وتتفوق عليها في أنها جرائم حرب جتري
أمام أعني العالم أجمع ،وبغطاء سياسي وأمني علني من األنظمة
الغربية».
ودعا إلــى مواجهة الكيان الصهيوني بكل الســبل «مبا في ذلك
املقاومة املسلحة» ،معتبرا ًأن وصف الكيان الصهيوني بالعنصرية،
ومواجهته على هذا األســاس ،ال يعبر عن طبيعة املشكلة« ،ألن
قضية فلســطني ليست مشكلة بني فريقني ميلكان احلق نفسه
في األرض نفسها ويستقوي أحدهما على اآلخر ،بل هي مشكلة
غزاة مت اســتقدامهم خدمة ألهداف استعمارية ،وحلماية مشروع
الهيمنة والتفتيت في منطقتنا».

غزة على جبهة التسخني االنتخابي والسيناوي

عندما تذكر غزة ،تقفز إلى األذهان صور الدمار الباقي فيها منذ ستة
أشــهر مضت على انتهاء احلرب اإلسرائيلية الثالثة عليها في ستة
أعوام ،أكثرَ من تذكر مشــاهد الصمود واملقاومة .فاآلثار اإلنســانية
الكبيرة للحرب تغطي ،أحياناً ،على املعالم امليدانية التي رســمتها
املقاومة ،بعزة وأنفة ،في مقارعتها للعدو الصهيوني.
لعل ذلك حالة طبيعية مقابل اســتمرار خنق القطاع ،إســرائيليا ً
وعربيا ً وأممياً ،رغم بعض «التسهيالت» من الطرف اإلسرائيلي ،حملاولة
امتصاص سرعة الغضب .التقديرات اإلسرائيلية املتخصصة تتحدث
عن «ميتر حرب» جديدة بقي له ســتة أشــهر فقط ،فيما تؤكد أن
املقاومة استعادت أكثر من  %60من القدرات التي خسرتها في احلرب
املاضية ،خالل األشهر األخيرة.
رغم هذا ،تستمر املزاودات االنتخابية اإلسرائيلية مع اقتراب موعدها
في السابع عشر من آذار ،في وقت يكاد الغزيون فيه ال يلقون لها باالً،

عيون
الجهاد

حتى لو كانت تتوعدهم بحرب قادمة على رؤوسهم ،فهم يرون أنهم
يعيشون احلرب يوميا ً في ظل استمرار معاناتهم.
عملياً ،فإن جمعا ً مــن املتخصصني االقتصاديني يؤكدون أن غزة في
أســوأ أحوالها منذ عــام  ،2006فال حكومة فعليــة (ظاهرة) فيها
مقارنة بوجود حكومة «حماس» السابقة رغم غياب االعتراف الدولي
عن األخيرة ،وال أنفاق كما كانــت في  2008تزودهم مبا مينعهم عنه
االحتالل ،وال معبــر للمحاصرين مفتوح من أجل الســفر كما في
 ،2012والركام أضعاف أضعاف ما خلفته حربا  2009-2008و!2012
وفي اجلنوب أيضاً ،تشتد العمليات األمنية في سيناء املصرية التي
صارت منطقة عســكرية باملعنى األمني والسياسي .وفي النهاية،
فإن الظروف املوضوعية للحرب جاهزة ،ولم يبق إال اشتعال الفتيل...
لصنع حرب جديدة حتاول جر املقاومة إلى حل سياســي بقوة األمر
الواقع والتواطؤ العربي.

• عقد في اآلونة األخيرة اجتماع ضم مســؤوال ً أمنيا ً لبنانيا ً رفيعا ً مع شــخصية فلسطينية معارضة
للرئيس الفلســطيني محمود عباس ،في إحدى العواصم العربية ،متحور حول ضرورة احلفاظ على األمن
داخل اخمليمات في لبنان.
• استغرب مصدر مســؤول ،من تباطؤ األونروا وجهات دولية في بناء سدود لكسر األمواج ،حول اخمليمات
الواقعة على شــاطئ البحر ،وقال« :لو اســتجابت اجلهات املانحة وأعانت عائالت هذه اخمليمات ،لتفادينا
الكثير من األضرار واخلسائر».
• أكد مصدر طبي فلسطيني  -أوروبي بعد االطالع على الواقع الصحي في اخمليمات ،ومعاينة حاالت عدة،
أن الوضع كارثي ،ويتطلب الكثير من اجلهد ،إلنقاذ حاالت حتتاج إلى املعاجلة السريعة ،وقال« :إن األمر يحتاج
إلى تطوير لألداء الصحي في اخمليمات من جهة ،وإلى تقدمي املشــورة واملساعدات ملرضى اخمليمات بشكل
دائم».
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نعمل حلل م�شاكل التمليك والإعمار والهويات وال�ضمان

منيمنة لـ«الجهاد» :ما يحكى عن عين الحلوة مضخم وتجربة «البارد» لن تتكرر
اجلهاد  -خا�ص
احلوار مع رئي�س جلنة احلوار اللبناين -
الفل�سطيني الوزير ال�سابق ح�سن منينمة ،يف
أكد منينمة لنشــرة «اجلهاد» ،أن األخبار واملعلومات
السلبية املس ّربة عن مخيم عني احللوة ،وبقية اخمليمات
مضخمة ،وهي ناجتة عن اخلالفات اللبنانية الداخلية،
معربا ً عن أسفه لبقاء اقتصار التعاطي اللبناني مع
اخمليمات على اجلانب األمني ،داعيا ً إلى توسيع العمل
ليشمل اجلوانب :االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية.
وقال منيمنة« :ال يوجد لبناني أو فلســطيني يرغب
فــي عمل أمني ضد اخمليمــات ،فاجلميع يرفض تكرار
جتربة مخيم نهر البــارد» ،موضحا ً أن «احلوار اللبناني
 الفلســطيني احلالي عقالني وهــادىء وبعيد عناإلعالم» ،وهو «متفائل بالوصــول إلى نتائج إيجابية
حول مختلف املواضيع املطروحة».

حل م�شكلة الهويات والتمليك
واعترف رئيس جلنة احلوار اللبناني  -الفلســطيني ،أن
جواز السفر الفلسطيني لم يعد مقبوال ً في املطارات
الغربية ،لذا متت إثارة هذا املوضوع ،إضافة إلى موضوع
الهويات التي ما زالت تكتب باليد ،على وزارة الداخلية،
حيث القرار بات بيدها.
وعن مشكلة التمليك والتسجيل والتوريث قال« :نحن
مهتمون كثيرا ً حلل تســجيل أمالك الفلسطينيني
للذيــن متلكوا قبل العــام  ،2001أي قبل صدور القرار
الذي مينع متلك الفلسطينيني ،وسبق لهم أن سجلوا
عند كاتب العدل ،ولكنهم لم يســجلوا في الدوائر
احلكومية العقارية الرسمية» ،وأضاف« :نسعى حاليا ً
إليجاد اخملارج املناســبة» ،مشيرا ً إلى أن الفلسطيني
الغنــي أو الذي يحمل جنســية أخرى ،اســتطاع أن
يســجل أمالكه ،وظل األمر محصورا ً بأبناء الطبقة
الوســطى ،ورفض أن يلزم نفسه مبوقف نهائي بشأن
التمليك ،لكنه لفت إلــى وجود أفكار عدة مطروحة
اآلن ،تقترح اإليجار ملدة  50سنة ،أو  100سنة ،كشكل
من أشــكال التمليــك الوقتي ،وهنــاك أفكار أخرى

توقيته والعناوين التي يثار حولها العديد
من الت�سا�ؤالت ،يحمل نكهة خا�صة .فهو
يك�شف حجم امل�شاكل و�إمكانات املعاجلة،

ويحدد امل�س�ؤوليات ،وير�سم معامل خطة عمل
حتتاج ملزيد من اجلهد واملتابعة حتى يتم
�إجنازها.

سيتم دراستها لالستفادة من املناسب منها.
أما بالنســبة للذين متلكوا بعــد التاريخ املذكور ،فوصف
وضعهم بالشائك ،ألن بعض األطراف اللبنانية تربط هذا
املوضــوع بالتوطني؛ لكنه لم يقفل بــاب األمل في إيجاد
ً
قائــا »:نحاول حل هذا امللف عقدة عقدة،
اخملارج املالئمة،
فبعد حسم موضوع التمليك يُحل موضوع التوريث».

الرتبية وال�صحة وال�ضمان

ورأى منيمنة أن ملفي الصحة والتربية يتعلقان أساســا ً
محددة ،فهي توفر
باألونروا ،التي تخصــص لهما ميزانية
ّ
ما نســبته  %50من بدالت الصحة ،والسفارة تسد بعض
العجز في هذا اجملال .وقــال« :إن احلكومة اللبنانية تعمل
على حتســن أوضــاع الالجئني الفلســطينيني ،وكذلك
النازحني من ســوريا ،وتوفر احلقوق الدنيا لهم» ،موكدا ً أن
احلكومة تبني عالقة جديدة مع الفلسطينيني مختلفة
عن القدمية ،آمالً أن يؤدي ذلك إلى تسهيل عيش الالجئني
ما أمكن.
وشدد منيمنة ،على أهمية اإلحصاء في كل خطوة ميكن
القيام بها ،ألنه بدون األرقام يصعب العمل ،وتســاءل« :ما
هو عدد العمال الفلســطينيني املؤهلــن املوجودين في
لبنان؟ ما هو عدد اخلريجيني من أطباء ومهندسني سنوياً؟
هل ســوق العمل احمل ّلي قادر على اســتيعاب هذا الكم
الهائل؟»
وقال« :يجب أن نعرف العدد احلقيقي ،حتى نبني سياستنا
جتــاه األوضاع الفلســطينية ،لنعرف واقع هــؤالء الناس
باألرقام ،كي نبني عليها سياســات متوافقة مع احلاجات
الســكانية ،ونحــن اآلن نعمــل بالتعاون مع الســلطة
الفلسطينية إلجناز هذا املشروع».
وأوضح أن احلكومة اللبنانية تعمل على تفعيل التعديل
الذي طال قانون العمل اللبناني ،والذي يســمح بإنشــاء
صندوق خاص لنهاية خدمة العمل للفلسطينيني« :لقد
صدر القانون لكنه غير منفذ ،ويعود السبب إلى اعتبارات

عدة :فصندوق الضمان يأخذ  %23من رب العمل الذي يقبل عدم معرفة األرقام احلقيقية ،حتى يتم درس إمكانية
عماال ً فلسطينيني ،في حني أن الفلسطيني يستفيد من االستيعاب».
صندوق نهاية اخلدمة وليس مــن الصناديق األخرى ،وهذا
�إكمال �إعمار البارد مرتبط بالتمويل
املوضوع يشكل عائقا ً أمام تســجيل رب العمل لعمالة
وحتدث منيمنة عن مشــكلة إعادة إعمار مخيم نهر
الفلســطينيني ،فهو ليــس على اســتعداد لدفع ،%23
البارد ،رابطا ً إياها بشكل أساسي بالتمويل ،مؤكدا ً أن
اخلدمة
لكنه إذا طلب منه دفع اشــتراك صنــدوق نهاية
احلكومــة اللبنانية تولي هذا املوضوع اهتماما ً كبيراً،
الذي يشكل  ،%8,5تصبح املسألة أخف في هذا املوضوع،
مشــيرا ً الى دعوة رئيس احلكومة متام ســام الدول
وهذا عنصر أساســي» ،وأضاف« :أما السبب الثاني ،فإن
ووجه رسائل للمسؤولني
املانحة إلى الوفاء بالتزامتهاّ ،
األعمال الفلســطينية في لبنان غير مقننة ،لذلك نحن العــرب يحثهم فيهــا على تقدمي املســاعدة ،ونحن
نعمل اآلن على إصــدار قانون تنفيذي للتعديل الذي صدر كحكومة لبنانية نحتاج جلهود األونروا وكل األطراف
لقانون العمل ،بحيث ينظم ،ويصبح مخوال ً للفلسطيني األخرى ،لتأمني التمويل ،وعندئذ يصبح احلل متاحاً.
للحصول على إجازة عمل ،ما يســاعده على التسجيل وقال« :منذ إســتالمي ملســؤوليتي في جلنــة احلوار
فــي الضمان االجتماعي واحملافظة علــى حقوقه جتاه رب اللبناني الفلســطيني وأنا أعطي هذا امللف اهتماما ً
العمل».
خاصاً» ،موضحا ً أنه التقى خالل األيام املاضية مبمثلني
وأوضح منيمنة أن املوضوع يقسم إلى شقني« :املهن احلرة عن الفصائل الفلســطينية ووضعهم في أجواء ما
والعمالة العادية ،فاألولى غير مفتوحة للفلســطينيني ،يحدث ،وأكد أنه في األيام املقبلة ستتم لقاءات أخرى
ألن اللبنانيني يخ ّرجون ســنويا ً اآلالف ،لكنهم ال يدخلون للتحدث بالقضايا التفصيلية التي تهم اخمليمات.
جميعا ً إلى النقابة .لكن هناك دائما ً مخارج بإيجاد فرص إقرأ تفاصيل احلوار على موقع وكالة القدس لألنباء
www.alqudsnews.net
عمل ألصحاب املهــن احلرة ،غير أن املشــكلة تكمن في

العالقة اللبنانية – الفلسطينية :قضية طارئة وأخرى أمنية
ّ
شكل مجلس الوزراء اللبناني برئاسة دولة رئيس
الوزراء فؤاد الســنيورة ،في شــهر تشرين الثاني /
نوفمبــر  ،2005فريق عمل لبناني يُعنى بالشــأن
الفلســطيني ،مؤلف من وزارات مختلفة رأســه
الســفير خليل مكاوي ،ثم خلفته األستاذة مايا
مجذوب فــي عهد الرئيس ســعد احلريــري ،ثم
السفير عبد اجمليد قصير في حكومة الرئيس جنيب
ميقاتي ،وبعده الدكتور خلدون الشريف ،ويرأسه
حاليا ً الوزير الدكتور حسن منيمنة.
وتشــكيل اللجنة ،كما ورد في التعريف املوجود
على موقعها ،جــاء تأكيدا ً من «مجلــس الوزراء
اللبناني على سياسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة
اجتاه الالجئني الفلسطينيني».
وتضمنت املهمة التي كلفــت اللجنة بتنفيذها
«حتســن ظروف حياة الالجئني الفلســطينيني
وتأمني حياة كرمية لهم ،حتّى عودتهم إلى ديارهم
بحســب القرار رقــم  194الصادر عــن اجلمعية
الســاح الفلسطيني
العامة لألمم املتحدة ،ونزع ّ
خارج اخمل ّيمات ،وضبطــه وتنظيمه داخل اخمل ّيمات
حتت الســيادة اللبنانية» ،وأيضــا «إعادة التمثيل
الدبلوماسي بني فلسطني ولبنان».
كما تتط ّلــع اللجنة إلى «املســاهمة في توفير

مستقبل أكثر إشــراقا ً وازدهارا ً في ّ
ظل سيادة الدولة
واالحتكام إلى منطق الشرعية على األراضي اللبنانية
كافة».
تنســق اللجنة مع الســفارة الفلســطينية
كذلك ّ
في بيــروت ،ويتكامل دورها ـ بحســب ما ورد في نص
التعريــف ـ مع (وكالة األمم املتحدة لغوث وتشــغيل
الالجئني الفلسطينيني) ،بالتعاون مع األسرة الدولية
واملنظمات غير احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني ،ومع

كافة الفئات املعنية لتثمير الوعي وتشجيع مبادرات
املصاحلة».
ورغم احملاوالت التي ُعمل على تثميرها بشكل إيجابي،
فإن القيود الشديدة املفروضة على إعادة البناء وتطوير
األبنية القائمــة في اخمليمات ،والتمييز بحكم القانون
وبحسب األمر الواقع أيضا ً فيما يتعلق بالعمل ،واحلق
في الضمــان االجتماعي ،والتمييز بالعالقة مع حقوق
امللكية العقارية واإلرث ،واحلق في العمل ...كلها أوجدت
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أوضاعا ً ال يستطيع الالجئون الفلسطينيون فيها
التمتع مبستوى معيشة مناسب.
ويُرجــع الكثيرون ما تقــدم إلى تعاطــي الدولة
اللبنانية مع الوجود الفلســطيني في لبنان منذ
العــام  ،1948باعتباره قضية طارئــة من ناحية،
وقضية أمنيــة من ناحية أخرى ،وقامت في الفترة
املمتدة من العــام ( 1948أي عــام النكبة عندما
نزح نحو  150ألف فلســطيني إلــى لبنان) وحتى
العــام  ،1959بالتعاطي مع هــذا الوجود على أنه
قضية إغاثة ومواساة مؤقتة .وبناء على ذلك ،فقد
أخضعته لقوانــن األجانب حيناً ،ولقوانني مؤقتة
كانت تصدر عن مديرية األمن العام ووزارة الداخلية
واجليــش أحيانــا ً أخرى ،ركزت فــي مجملها على
مراقبة إقامة وحتركات الفلسطينيني داخل وخارج
اخمليمات ،ورصد نشاطاتهم السياسيةُ ،مهملة في
احملصلة وجودهم وأوضاعهم املعيشية الصعبة.
إن املطلــوب اليــوم هــو التعاطي مــع الوجود
الفلسطيني على أنه صاحب قضية قومية ،وهو
وجود سياســي ،وعدم حصر التعــاون مع القوى
الفلسطينية باإلطار األمني البحت ،ألن ذلك يعقد
األمور وال يخدم الوجود الفلســطيني املتمسك
بالعودة إلى أرضه ودياره.
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�أخبار املخيمات

اللجنة الشعبية يف عني الحلوة
تطالب بتخفيض تسعرية املولدات
دعت اللجنة الشعبية في مخيم عني احللوة ،أصحاب املولـدات إلى االلتزام
بتخفيض قيمة االشتراك الشهري مبا يطبقه اجلوار ويتالءم مع تقرير وزارة
االقتصاد بشأن تسعيرة صفيحة املازوت.
ً
وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب املواطنني  ،وخصوصا مع تدني مستوى
احلياة املعيشية لعموم الناس في لبنان ،والفلسطينيني بشكل خاص..

أكثر من ثلثي سكان
املخيمات تحت خط الفقر
أكد املدير التنفيذي جلمعية الفرقان في مخيم عني احللوة احلاج أبو حسام
زعيتر ،أن أكثر من ثلثي ســكان اخمليمات الفلسطينية في لبنان يرزحون
حتت خط الفقر ،وقال :إن ما زاد األزمة تفاقما ً هو وجود النازحني من مخيم
اليرموك إلى عني احللوة ،وأشــار إلى أن هؤالء النازحني يعيشــون أوضاعا ً
إنسانية صعبة جداً ،وهي تفتقد ألدنى مقومات احلياة.

اختيار فلسطيني من «البارد»
كأفضل أستاذ يف جامعة ليل بفرنسا

العدد  - 105آذار  2015م

إدانة إلطالق النار يف الهواء داخل املخيمات
تقاطعــت قوى وفصائل فلســطينية في اســتنكار إطــاق النار
العشوائي في الهواء ،داخل اخمليمات الفلسطينية في لبنان.
في هذا الســياق ،رأى أمني الســر للقوى اإلسالمية في مخيم عني
احللوة ،الشــيخ جمال خطاب ،أن إطالق النار العشوائي الدي يحدث
في اخمليم «عند أي مناســبة أو إشــكال هو عمل محرم ألنه يرعب
اآلمنني ويسبب حالة من الفوضى والقلق كما إنه هدر لألموال».
وقال خطاب« :كنا قد أشــرنا أكثر من مرة فــي خطب اجلمعة إلى
خطر هذا العمل العبثي وغير املسؤول ،لكن الواقع لم يتغير كثيراً»،
مضيفا« :رغم وجود القوة األمنية املشتركة مند ثمانية شهور فإنها
ال متلك السلطة الكاملة على األرض حملاسبة الفاعلني ،وكذلك األمر
بالنسبة للدولة اللبنانية».
وافقه الرأي املســؤول السياســي في حركة «حمــاس» في صيدا
ومخيماتهــا ،أبو أحمد فضل ،الذي قال إنه مــع بداية العام امليالدي
اجلاري ،وبفضل التوافق ،منعت هذه القضية ،لكن حاليا ً يبدو أن األمور
في غير اجتاهها الصحيح ،في إشارة إلى عودة تلك الظاهرة.
واســتنكر القيادي في «حماس» هذه الظاهرة التي تسبب خسائر
فــي األرواح فضال على إحداثها القلق بني الســكان واجلوار اللبناني،
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدم محاسبة مطلقي الرصاص من
أي انتماء سياســي كان ال يساعد على حل هذه املشكلة التي تنبع
أساسا من فوضى حمل السالح.
وأكد أمني سر حركة فتح في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة

أن هذه الظاهره مرفوضة من مختلف الفصائل الفلسطينية وهي
مدانة من اجلميع ،وهو رصاص عبثي وعشــوائي حيث يقتل األبرياء،
ويسبب حالة من الهلع واخلوف بني أبناء شعبنا كما يؤدي الى حصول
فوضى وقلق وهو يسبب بحاالت مرضية.
ودعــا اجلميع مبا فيهم القــوة األمنية ألخذ دورهم فــي هذا اجلانب
وبغطاء شعبي وفصائلي من أجل ضبط الوضع ومحاسبة العابثني.
ويشــير مهتمون إلى ضــرورة تفعيل دور القوة األمنية املشــتركة
وإعطائها صالحيات أكثر ،داعني إلى عرض هذه القضية على اللجنة
السياسية العليا للفصائل.

مواصلة منع الصيادين يف جل البحر من الصيد

حاز ابن مخيم نهر البارد ،الفلســطيني الدكتور محمود أبو شاهني في
بالد االغتراب ،على مرتبة أفضل أســتاذ محاضــر من قبل الطالب واإلدارة
واملدرسني في جامعة ليل في فرنسا.

دعوات يف الربج الشمالي تطالب
األونروا بتأمني الضمان الصحي الكامل
طالب عضو جلنة إقليم لبنان وأمني ســر مخيم البرج الشمالي حسني
عيــد ،وكالة األونروا بتأمني الضمان الصحــي الكامل والتعليم اجلامعي
اجملاني ،لكافة الالجئني الفلسطينيني في لبنان.
وناشد كافة القوى والفصائل في لبنان إلى مواصلة حواراتها الداخلية في
إطار الســعي لرسم استراتيجية وطنية تدافع عن احلقوق الوطنية ،وفي
مقدمتها حق العودة.

تصعيد واحتجاجات على
تقليصات األونروا بنهر البارد
تنفذ «خل ّية أزمة مخ ّيم نهر البارد» سلسلة ّ
حتركات احتجاجا ً على تعنت
وتقليص األونروا نسبة بدل االستشفاء إلى  ،%50ما ترك أثرا ً صع ًبا للغاية
عند األهالي ،الذين ليس باستطاعتهم تغطية نفقات االستشفاء.

لجنة «حي حطني» تثمن مواقف
«الجهاد اإلسالمي» يف حماية أمن املخيمات
زار وفد من حركة اجلهاد اإلســامي ،برئاسة الشيخ طارق رشيد ،اللجنة
االجتماعيــة فــي حي حطني فــي مخيم عــن احللوة ،حيــث كان في
استقبالهم رئيس جلنة السلم األهلي ،منصور عزام وآخرون.
واستعرض الطرفان الظروف التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في
لبنان ،كما ثمنت جلنة حطني ،مواقف «اجلهاد اإلســامي» في حماية أمن
واستقرار اخمليمات الفلسطينية ومنع انزالقها في الفنت الداخلية.

يتواصــل منع صيــادي جتمع جــل البحر مــن ممارســة مهنتهم ال يســمح للصياد الفلســطيني باالبتعاد أكثر مــن  500متر عن
فــي الصيد ،ويتعرضــون ملضايقــات ،منها ضرورة وجود شــخص الشاطئ..
ً
وأضافت هذه التضييقات عبئا ً جديدا ً على الصيادين وعائالتهم التي
شاركا لهم في الرزق.
لبناني أو يحمل اجلنسية اللبنانية ُم
وصــدر قــرار جديــد عــن بلديــة صــور هــذا العــام تعاني الفقر.

حمالت ملناهضة املخدرات يف مخيمات لبنان
في إطار حمالت املناصرة التي تنفذهــا جمعية عمل تنموي بال
حدود (نبع) ،قام فريق العمل ومجموعة «شــباب مبادر» ،بتنفيذ
حملة ضد اخملــدرات حتت عنوان« :بصوتك بتقــدر تغ ّير وتقول ال
للمخدرات» في مخيم عني احللوة ،وذلك ضمن فعاليات مشــروع
«مراكز آمنة ثقافية واجتماعية خالية من اخملدرات».
وشــاركت في احلملة اللجنة الشــبابية الفلسطينية و»اللقاء
الشبابي الفلســطيني» ،وممثل اللجنة الشــعبية كمال احلاج،
وأمني ســ ّر اللجنة الشعبية أبو بسام املقدح ،وأعضاء من القوى
األمنية.
وخالل احلملة متّ توزيع «بروشــورات» على املارة في شــوارع اخمليم،
وعلى أصحاب احملالت ،وبســطات اخلضار داخل سوق اخلضار ،حتذر

من مخاطر اخملدرات.
والقت احلملة أصدا ًء إيجابية ،وأشــاد األهالــي بها ،وعلى ضرورة
العمــل ملكافحة ظاهرة انتشــار اخملدرات وخاصة بني الشــباب
واألطفال ،ألنها تضر باجملتمع وباألخص العنصر املنتج منه املتمثل
بالشباب واألطفال.
من جهــة ثانية ،نظمــت اللجنة الشــعبية لفصائل منظمة
التحريرالفلســطينية في «جتمع وادي الزينة» ،ورشة توعية حول
آفـــة اخملدرات ،حاضر فيها املدرب «هاشم الهاشم» من جمعية
أيضا «حســن العلي» من اللجنة الشعبية،
نبـــع ،وحتدث فيها ً
ونبها خاللها ملضار اخملدرات ،وع ّرفا بطرق الوقاية منها..

تعليق االحتجاجات على قرار إحالة
موظفي الهالل على مالك جيش التحرير
ع ّلــق موظفو جمعيــة الهالل األحمــر الفلســطيني حتركاتهم
االحتجاجية التي نفذوها في مخيمي البداوي والرشيدية ،احتجاجا ً
على قرار حتويل موظفي الهالل على مالك جيش التحرير الفلسطيني،
ُمطالبــن «بنقل مرتبهم إلــى منظمة التحريــر» ،ووصفوا القرار
بـ»اجلائر والظالم».
وجاء تعليق االحتجاجات بعد جهود بُذلت لتوضيح أســباب وأبعاد
A L J I H A D

القرار الذي وصفه مدير مستشــفى الهمشري التابعة للجمعية
الدكتور ريــاض أبو العينني ،بأنه يحمل فــي طياته إيجابيات كثيرة
للموظفني ،لناحية متتع املوظف بضمان صحي شــامل له وجلميع
أبنائه ،باإلضافة إلى معاش تقاعــدي (مئة باملئة) ميكنه من العيش
بكرامة بعد انتهاء خدمته ألنه ســيتم حتويله على شؤون منظمة
التحرير.

�أخبار وتقارير

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

اشترينا '' ''7بواريد للدفاع عن بلدتنا
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اجلهاد  -خا�ص

المجاهد أبو غازي لـ«الجهاد» :نسفنا بلدوزراً وقتلنا عدداً من الصهاينة

محمد حمد أبو غازي ( 85عام ًا)،

ودوافع اإللتحاق بالعمل المقاوم العام

السالح والدفاع عن أنفسنا

من بلدة الصفصاف قضاء صفد،

 ،1948فيقول" :لم يكن أمامنا

وقرانا وبلداتنا .فاشتريت أنا وأبناء

واحد من المجاهدين الفلسطينيين

من خيار ،ونحن نتعرض إلعتداءات

عائلتي 7 ،بواريد عن طريق شخص في

القدامى ،يروي لـ"نشرة الجهاد" أسباب

العصابات الصهيونية ،إال حمل

سوريا ،من نفقتنا الخاصة".

ويســتعيد أبو غازي شــريط ذكرياته في تلك
املرحلة ،قائالً «قمنا أنا وعدد من شــباب البلدة
بحفر خندق بشــكل ســري ،حول مستعمرة
«زيكيــم» ،التي كان يســكنها اليهود ،بجانب
بلدتنا ،حتى نقــوم مبراقبتهــم والكمن لهم،
وإطالق النار عليهم ،وقد أصبنا عددا ً منهم في
عمليات جريئة».
ويضيف« :عندما علم الصهاينة بوجود اخلندق،
أحضــروا بلدوزرا ً زراعيا ً وقامــوا بطمره باألتربة،
وعند ذلك اتصلنا بشاب أسمه إدريس شركسي،

وأمنا له لغما ً زرعه للبلدوزر ،ما أدى إلى نسفه وقتل
ّ
وجرح مــن كان بداخله ،ثم انســحبنا إلى بلدتنا،
لكن الصهاينة خططوا لإلنتقام منا ،فباغتوا بلدة
الصفصاف ليــاً ،وهاجموها من الشــرق والغرب،
واعتقلوا  102مــن األهالي تراوحت أعمارهم ما بني
 12و 60عاماً ،من بلدتنا وشباب من قديثا ،إضافة إلى
كل من صادف وجوده في املــكان من مزارعني ورعاة
ماشية».
ً
أطرق قليال الــى األرض ،وكأنه يريد أن يزيح شــبح
الصورة من خياله ،لكنــه تابع« :وضعوا اجلميع في

مشهد رهيب أمام كبار السن واألطفال ،وأعدموهم
بدم بارد ،كان هذا املنظرغير طبيعي ،وبســبب مثل
ٍ
هذه اجملازر هجرنا إلى لبنان ،خوفا ً على أرواحنا».
ودعا أبوغازي ،بناء على جتربته وخبرته الطويلة ،جميع
أبناء الشعب الفلسطيني ،بكل أماكن وجوده« ،إلى
التّعلم من الظروف التي عاشــها هــو وأهلنا قبل
النزوح ،وأخذ الدروس والعبر ،وعــدم التنازل عن ذرة
تراب من أرضنا ،فال ســبيل أمام شــعبنا إلستعادة
ٍ
حقوقنا املغتصبة من اليهــود ،إال باملقاومة ،فهي
الكفيلة بتحقيق العودة إلى أرضنا كاملة».

يوم األرض..
معركة إنتزاع الحقوق ومواجهة التهويد
«يوم األرض» بــات عنوانا ً لصمود شــعبنا في
مواجهة محاوالت االقتالع والتهويد ،وقد أصبح
االحتفال بذكراه كل عام ،تأكي ًدا على التمسك
باحلقوق والهوية والتاريخ واجلغرافيا.
حتول «يوم األرض» الذي نعيشــه هذه األيام بعد
مرور  39عاماً ،إلى رمز ،ومحطة للتأمل والقراءة،
لالستفادة منها والبناء عليها.
ففي  30آذار من العام  ،1976صادر االحتالل نحو
 21ألف دومن من أراضي عرابة وســخنني وديرحنا
وغيرها من أراضي اجلليل إلقامة املســتوطنات
فوقهــا ،في ســياق مخطط تهويــدي ،وذلك
اســتكماال ً ملا ســبق أن صادره العدو ألكثر من
مليون دومن من أراضي اجلليل واملثلث خالل عامي
 1948و .1972
وجتسدت ملحمة الصمود والنضال الفلسطيني
فــي أبهــى صورهــا ،مــن خــال اصطفاف
الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة
عام  ،1948إلى جانب إخوانهم في األراضي احملتلة
عام  ،1967ماجعل هذا اليوم حدثا ً مهما ً في تاريخ
الشعب الفلســطيني في األراضي احملتلة عام
 ،1948الذي انتفض ضد قرارات سلطات االحتالل
اجملحفة ،مستمدين قوتهم من وحدتهم ،ما كان
له أكبر األثر في وعيهم السياســي ونضالهم
الوطنــي ،والذي جتســد مجددا ً فــي انتفاضة
األقصى ( )2000حينما استشــهد منهم ثالثة
عشر فلسطينيا ً على يد اإلحتالل.
وانعكــس ذلــك اإلدراك فــي خــروج اجلماهير
الفلســطينية العربية إلى الشــارع بشــكل
عفوي وتلقائي للتصدي لالحتالل ،فيما اقتربت
في الثالثني مــن آذار (مارس) من العصيان املدني
اجلماعي ،ما يترجم العمل املنظم واســتيعاب
أبعاد القضية ،التي تقع األرض في محورها.
وقد اســتبق اإلحتالل ذلك احلدث بجملة قرارات
عدوانية ،وبوثيقة أعدها متصرف لواء املنطقة
الشمالية احملتلة «يســرائيل كينيغ» في األول
من آذار (مارس) ،لتهويــد اجلليل واتخاذ إجراءات

الفنان التشكيلي معروف املحمد:
إلقامة معارض تعرب عن معاناة شعبنا

سياسية معينة جتاه الفلســطينيني في األراضي
احملتلة .1948
وهدفت الوثيقة إلى تخفيض نسبة الفلسطينيني
فــي منطقتي اجلليــل والنقب ،واإلســتيالء على
أراض زراعيــة ،ومحاصرتهم
ما تبقى لديهــم من ٍ
اقتصاديــا ً واجتماعياً ،وتوطني املســتعمرين فيها،
وتكثيف االستيطان في اجلليل.
ويكتسب «يوم األرض» عند الالجئني الفلسطينيني
في مخيمات الشتات ،بعدا ً يتجسد مبعاني التشبث
بالهوية وحق العودة ورفض التوطني.
«يوم األرض» ســيبقى حيا ً في الذاكرة ،ألنه يجسد
رؤية وموقفــاً ،ودليال ً على مواصلــة العمل إلزالة
االحتالل بكل أشــكاله ومعانيه .ومهما طال ليل
الظلــم ،فإنه أمام إصرار أصحاب احلق الشــرعيني
سينتهي إلى الزوال.

عشق قضية بالده فلســطني ،فأح ّبها ،وجعل لها
نصي ًبا فــي مخ ّيلته .كانت قلمــه الذي يكتب به،
وريشته التي يرســم بها .ع ّبر عن قضيته بالصورة
والقلم والريشــة ،وكانت اللوحــة هويته التي قال
فيها للعالم إنه فلســطيني .الفنان التشــكيلي
معروف احملمد .يقول إن بداية مشــواره مع الرســم
كانت مقترنة بالطفولة ،إذ كان مميزًا من بني أقرانه.
حتى إنه في يوم ما طلب أستاذ اجلغرافيا منه رسم
خريطة لبنان الزراعية ألنهــا لم تكن متوافرة لدى
إدارة املدرســة .من هنا كانت البداية اجلميلة ،كما
يصفها ،بل ظل ينفذ كل متطلبات املدرسة الفنية.
مــا إن ملع جنمه ،حتى بدأ املشــاركة فــي املعارض
الفنية ،وأولها معرض في مدرسة النقب في مخيم
الرشــيدية ،جنوب مدينة صور ،عــام  ،1987حيث
كان التركيز على أهم األحــداث الوطنية ،وخاصة
مجزرة صبرا وشــاتيال .وما يكسب املعرض أهمية
أنه كان املعــرض األول داخل اخمليم وجاء بعد حصار
طويل له ،األمر الذي ســاعده علــى النجاح .يقول:
جتســد مجزرة صبرا وشــاتيال،
«كانت هناك لوحة ّ
وألن أهلنا في اخمليم لم يتعودوا لوحات جريئة حتاكي
املعاناة الفلسطينية ،أذكر أن أحد كبار العمر مزّق
هــذه اللوحة بعصاه» .لكنه نفــى أي رد فعل على
ذلك احلدث« ،فقد كنت برفقة ضيوف أشــرح لهم
عن بعض اللوحات ...لوحة اجملــزرة كانت متثل امرأة
منهمكة من هول املنظر البشع».
كذلك حتدث عن مشــاركته في معرض االنتفاضة
أيضا ،ثم املشاركة في معارض
األولى في الرشيدية ً
أخرى ،كنادي التضامن واملركز الثقافي الروسي في
وأيضا في نادي عكا .وفي
بيروت ،ومخيم مار الياس،
ً
تلك املعاركّ ،
ركز احملمد «على الواقع الفلســطيني
في اخمليمات ،والنكبات التي نالت من هذا الشــعب،
إضافة إلى االنتفاضة في فلسطني».
ويرى احملمد أن أي فنــان أو مجموعة من الفنانني ال
تستطيع أن تغطي معاناة مخيماتنا وقضيتنا في
هذه الفترة ،ملا مر بها من أحداث كثيرة ،بل إنه منذ
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عام  2000لم تنفذ أي معارض فنية أو تشكيلية
داخــل اخمليماتُ ،مرج ًعا األمــر إلى التقصير في
الدعم املالي والتغطية اإلعالمية .مع ذلك ،فإنه
يؤكد أن هناك الكثير من الفنانني الفلسطينيني
الكبار ،في لبنان ،استطاعوا نقل معاناة النكبة
وشعبنا في الداخل والشتات ،وحتى «لو لم نصل
إلى املشاركة في احملافل الدولية» .وختم الفنان
بالتعبير عن سروره لهذا اللقاء الصحافي ،قائال
إنه فتح له أسوار العودة إلحياء معارض جديدة،
كاشفا نيته إشراك بعض الفنانني الناشئني «لو
أمكن».
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ت�سعرية البلدية حل م�ؤقت ؟

مشكلة إشتراك المولدات في مخيم برج البراجنة ..متشعبة ومعقدة!
رغم هبوط أســعار احملروقات ،إال أ ّن سعر اشتراكات
الكهرباء فــي مخيم برج البراجنة لــم يتغير ،ما
دفع اللجنة األمنية املشتركة في اخمليم إلى إصدار
بيــان جتبر أصحاب مولدات الكهربــاء على االلتزام
بتسعيرة الدولة زائد عشرة آالف ليرة لبنانية..
وقال الضابط «منر» ،من اللجنة األمنية ،لـ «نشــرة
اجلهاد» ،عن وضع املولدات واشتراكات الكهرباء في
اخمليم إن« :معظم أهالــي اخمليم تعتقد أن أصحاب
املولدات يستغلونهم مادياً ،نظرا ً أل ّن بعض أصحاب
ّ
ســكان اخمليم
املولــدات اللبنانيــن عرضوا على
خدماتهم مقابل مبالــغ زهيدة ،تصل إلى  50ألف
ليرة لبنانية» ..وأضاف« :نحن كلجنة أمنية ال نريد
أن نظلم ،ســكان اخمليم أو أصحاب املولدات ،لذلك
شرعنا بتحقيق خاص بنا ،ملعرفة األسباب الكامنة
وراء هذه الفوارق في األسعار»..

امل�شكلة بفرق �أ�سعار املحروقات
ويوضح منر «لنشــرة اجلهاد» أن تســعيرة البلدية
حددت حوالي 300
بعد انخفاض أســعار احملروقاتّ ،
ليرة لبنانية لساعة االشتراك ،وكانت لدى اللجنة
النية بإلزام أصحاب املولدات بسعر البلدية ،ولكن
أعضــاء اللجنة اكتشــفوا أ ّن أصحــاب مولدات
الكهربــاء اللبنانيني – خارج اخمليم – يحصلون على
مازوت «مدعوم» ،أو مبعنى آخر يحصلون عليه بسعر
عامة الناس،
أقل من الســعر الذي يحصل عليــه ّ
أما
وقاإلأنهــم لم يكونــوا على علم بهــذا األمرّ ،
أصحاب املولــدات داخل اخمليم فهم يحصلون على
عال ما يسهم برفع سعر اإلشتراك.
املازوت بسعر ٍ
شــارحا أ ّن أصحاب املولــدات في اخمليم ال
ومضى
ً

اجلهاد  -خا�ص

اللجان الشعبية.

ر�أي �أ�صحاب املولدات

يُســمح لهم ببيع كهرباء مولداتهم للســكان خارج
اخمليم ..ولكن يســمح ملن هم من اخلارج بذلك ،ويوضح
منر أنه ال يعني باألمر أي ســوء ،ولكنها جتارة ،وليس من
العدل أن نعامــل من حدوده اخمليم فقــط ،كمن لديه
مساحات واسعة يغطيها.
تسعر خلارج اخمليم
«البلدية
يقول:
وعن تسعيرة البلدية
ّ
بناء على ساعات الكهرباء التي متنحها شركة الكهرباء
للمنطقــة ،ولكن في اخمليم الوضــع مختلف ،اجلميع
يعلم أن الكهرباء تقطع لساعات أكثر من خارج اخمليم
باإلضافة الى أوقات خراب غــرف الكهرباء .ففي اخمليم،
ّ
يشغل مولده في هذه
يضطر صاحب مولد الكهرباء أ ّن
األثناء أيضاً ،ما يعني أ ّن صاحب املولد داخل اخمليم يضطر
لتشــغيل مولده أكثر من خارج اخمليم .هذا هو السبب
الذي دفعنا لزيادة  10آالف ليرة على تســعيرة البلدية».
وأضاف إلى ذلــك أ ّن صاحب املولد يجــب أن يغير زيت
وفالتر ،كل  150ساعة تشغيل للمو ّلد.

مو�ضوع مت�شعب ومعقد
ويشير منر أن موضوع االشتراك متشعب للغاية ومعقّ د،
لقد اســتطعنا في اللجنــة األمنية تقــدمي ّ
حل آني،
عن طريــق إجبار أصحاب املولدات بتســعيرة البلدية،
ّ
وســيظل أصحاب املولدات
ولكن األمر لــم ينت ِه هنا.
الفلسطينيني يشعرون بالغنب والظلم ،نظرا ً ألنهم ال
ميكنهم إخراج «جتارتهم» خارج اخمليم ،بينما يستطيع
اللبناني إدخالها الى اخمليم...

اللجنةال�شعبية
وأكد حسني أبو طاقة أمني س ّر اللجنة الشعبية التابعة
ملنظمة التحرير أ ّن اللجان الشعبية كانت مقبلة على
يخص هذا املوضــوع ،ولكن البيان الذي
العمــل في ما
ّ
جامعي اخمليم شــارك في «تخريب» األمور،
نود َي به في
ّ
واستنكر أبو طاقة ما فعلته اللجنة األمنية من إصدار
بيان دون العودة للجان الشعبية معتبرا ً أن في هذا األمر
تع ٍّد على دور اللجان الشعبية وليس من حقّ هم أخذ دور

وفي حديثنا مع أحد أصحاب مولدات الكهرباء في
مخيم برج البراجنة وليد البيتم قال« :أنا كشخص
أعيش في مخيم برج البراجنة منذ نشــأتي ال أريد
حقّ ا ً االستكســاب من أهل مخ ّيمــي ،ولكن عدم
وجود مرجعية تنظم األمور يســاهم في التأزمي ،وال
أجزم أ ّن بعض أصحــاب املولدات هنا لديهم بعض
اجلشع في جبي األموال».
ويتابع القول :ليس صحيحا ً ما يقوله بعض أصحاب
املولدات بــأن املبالغ التي فرضتهــا علينا اللجنة
األمنية هي قليلة جدا ً وأنها «ال تو ّفي معنا» ،بل هي
جيدة نســبياً .صحيح أ ّن الربح ّ
يقل ،ولكنه جيد.
ويضيــف قائالً :األمر الذي يشــعرنا بأن مظلومية
واقعــة علينا هو وضــع بعض املولــدات التابعة
ألشخاص لبنانيني .فنحن ممنوع علينا تخطي حدود
اخمليــم ،ولكن يحق لهم دخول اخمليم ،كما أن بائعي
املازوت يبيعون اللبنانيني بأسعار أقل من تلك التي
مسمى أن املازوت «مدعوم».
يبيعوننا إياها ،حتت
ّ
ويوضــح البيتم أن الناس ال تعرف هــذه األمور ،وال
تأخذها بعني االعتبار لدى جبينا املال ،إذ ال يهمهم
ســوى املبلغ القليــل ،وهو حقّ هــم .ولكن هناك
مظلوميــة تقع على أصحاب املولــدات في اخمليم
ويجب إيجاد ّ
حل مناسب لهذا األمر.
اآلن ،متّ تثبيت ســعر االشــتراكات في اخمليم وفقا ً
لتسعيرة البلدية ،وسط احتجاجات بعض أصحاب
املولدات .والســؤال هنا :هل تبــادر جميع اجلهات
املعنية إليجاد حل يرضي اجلميع؟

الريا�ضيون يف املخيمات :تنق�صنا املالعب والإمكانات والتجهيزات
يعاني الرياضيون الفلسطينيون في مخيمات لبنان من عدم توفر املالعب،
وقلة االمكانات .ففي مخيم نهر البارد ،ال تتوفر مالعب ملمارسة رياضة
كرة القدم ،بسبب استمالك الدولة اللبنانية مللعب الشهداء اخلمسة،
بينما تعاني بعض اخمليمات األخرى من غياب شبه كلي للمالعب اجملهزة.
وحتدث عضو الهيئة اإلدارية في نادي الناصرة مجدي غنيم (أبو طارق) عن
الواقع الرياضي في اخمليم لنشرة «اجلهاد» ،فقال« :قبل احلرب كان في اخمليم
 8أنديــة رياضية ،بعد احلرب أصبحنا  16نادياً ،ولكن ال يوجد لدينا ملعب،
وهو األمر الرئيسي ليتســنى لنا ممارسة الرياضة ،وقد عملنا السترجاع
ملعب الشهداء اخلمسة مع السفارة الفلسطينية ،ولكن بدون نتيجة،
وهناك اعتبارات عند الدولة اللبنانية حتول دون تسليمه ،ويوجد في اخمليم
ّ
املتنفس الوحيد لنا ،هذه املالعب ال يوجد
مالعب صغيرة ،وهي تشــكل
فيها جتهيزات رياضية ،وال يوجد متويل لتأمني ذلك ،يوجد احتاد فلسطيني،
ولكن مع األسف ال يعطي متويالً كافيا ً لألندية الرياضية ،وبخاصة مخيم
نهر البارد ،فهو محروم من أشــياء كثيرة .ومن املشاكل أيضا ً عدم وجود
متويــل للمواصالت في حال كان هناك مبــاراة خارج اخمليم ،ولكن االخوة
في األندية الرياضية في مخيم البداوي لهم فرص أفضل بســبب وجود
ملعب.
ووصف غنيم نادي الناصره بأنه مستقل ،ال ينتمي ألي فصيل سياسي
او مؤسســة أو جمعية ،إنه للجميع ،تأسس ســنة  ،1978يعتمد على
التبرعات من بعض املغتربني ،باإلضافة إلى اشــتراكات األعضاء ،والنادي
يعاني من عجز مالي ،وتديره هيئة إدارية تتألف من عشرة أشخاص.
دعوة لتجهيز األندية
وأكد نائــب رئيس اللجنة الرياضية ملؤسســة بيت املقدس للشــباب
والرياضة ،في مخيم عني احللوة ،احلاج أبو علي اخلطيب لـ «نشرة اجلهاد»،
أن أكثر معاناة املؤسســات الرياضية الفلســطينية ،تكمن في :قلة
التمويل ،وضعــف اإلمكانات ،ما يعيق العمل واألنشــطة في اخمليمات
الفلسطينية بشكل عام ،وهذا دفع عدد من الرياضيني الفلسطينيني من
يؤمن لهم احلياة الكرمية
اخمليم إلسفر إلى دول االغتراب ،علهم يجدون ما ّ
من أجل إكمال عملهم الرياضي ،ودعا اخلطيب املسؤولني الفلسطينيني
لإلهتمام بشــكل أكبر بهذا األمر ،وااللتفات إلى جتهيز األندية واملالعب،

وتأمني ذوي اإلختصاص من أجل تطوير ومساعدة الرياضيني ،وتأمني اإلمكانات
الالزمة وتذليل الصعاب بوجه الالعب الفلسطيني ،ومراعاة ظروفه اإلنسانية،
وتوفير تأمني صحي لالعبني الذين يصابون وقت املباريات ،وأضاف :رغم قساوة
املشــهد ،لم ندخر جهدا ً في سبيل اإلستمرار في خدمة الرياضة ،منوها ً مبا
يتمتع به الالعب الفلسطيني في مختلف مجاالت الرياضة.
اإلمكانات ضئيلة واإلجنازات ضعيفة
ووصف مسؤول الشــباب والرياضة في نادي بيت املقدس في صور أبو حسن
يوســف واقع الرياضة في اخمليمات بأنه «ضعيف جداً ،وليس هناك أي إجنازات
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على صعيد املستوى الرياضي لدى الشباب ،فاإلجنازات قليلة جداً».
وأضاف »:أما الرياضة في اخمليمات الفلســطينية قتعتبر ضعيفة أيضاً،
حيث ال يوجد ثقافة رياضية وال ضوابط ،ألن اجملال الرياضي يحتاج إلى دعم
مادي ومعنوي كي يستمر».
وقال« :إن العامل النفســي الذي يعيشــه الشاب الفلسطيني يجعله
يبتعد عن الرياضة ،واإلنتساب إلى األندية الرياضية ،واإلستفادة من هذه
الطاقة املوجودة لدى بعض الالعبني».
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طالبوا بالرتميم والنظافة واملياه

سكان حي «أوزو» بعين الحلوة :نعيش في منازل من الزينكو المهترئ!
اجلهاد  -خا�ص

"تعيش نحو  700عائلة فلسطينية في منازل مصفحة "بالزينكو" المهترىء ،غير
صالحة للسكن في حي "أوز" والواقع عند طرف مخيم عين الحلوة ،فال تقيهم مطر
الشتاء وبرده ،وال حرّ الصيف .وما يزيد أوضاع هذه العائالت قساوة ،وجود أكبر
مكب للنفايات فيه ،ما شكل عبئاً عليها ،حيث تحول المكب إلى جبل يمتد على طول
الطريق".
بهذه العباراتّ ،
خلص أمني سر قاطع الشهيد أبو
جهاد الوزير في اخمليم ،األســتاذ سامر السيد لـ
«نشرة اجلهاد» ،معاناة هذا احلي.
ويسكن قاطع بســتان القدس في اخمليم ،الذي
ال تتجاوز مســاحته  300متــر مربع ،نحو ثالثة
آالف أسرة ،ســبق أن هجرت من منازلها العام
 ،1982نتيجــة تدميــر احلي بالقصــف اجلوي
والبري العنيف ،وقد عاد لهذا القاطع نحو 600
عائلة اعترفت بهم وكالة األونروا ،وقدمت لهم
املســاعدات ،في ما بقي حي «أوزو» خارج نطاق
تعامل األونروا ،بحجة أنه «غير شرعي».

األونروا األستاذ إبراهيم اخلطيب ،وللقوى والفصائل
الفلســطينية ،وتلقينا وعودا ً حتى اآلن دون نتيجة،
باملقابل ،نفذت لنا بعض املؤسسات اخلاصة بعض
املشــاريع في البنية التحتية ،حيث مت مد قساطل
ملياه الشفة ،والصرف الصحي ،وساعدونا في ترميم
بعض املنازل األيلة للســقوط ،ولكن هذا ال يكفي
بسبب تضاعف عدد السكان».
وقال أبو علي حســن ،أحد ســكان احلي ،لنشــرة
«اجلهاد» ،إنه «منذ ســكن في البستان ،وهو يعاني
من خلل كبير في مجاري الصرف الصحي ،وتتفاقم

األمور أكثر في الشــتاء ،ومند عدة شــهور حصل
حتسن بسيط بسبب الصيانة املستمرة من اللجنة
وأعضائها في البســتان ،واملســاعدة اخلجولة من
موظفي األونروا».

مطالبة بالرتميم والنظافة
وأكد اإلعالمي مــازن عناني أن «»األونروا» أنشــأت
لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ،وملساعدة
اجلميــع دون متييز ،طاملــا أن االحتــال الصهيوني
لألراضي الفلسطينية احملتلة قائم».

وعود بدون تنفيذ
وأكد أمني ســر اللجنة الشــعبية في القاطع
العاشر في البستان ،أحمد كيوان ،أن «األونروا» ال
تقوم بواجبها القانوني واإلنساني في النظافة
والبناء ،منذ أكثر من ربع قرن ،مدعية أن بناء هذه
املنازل غير قانوني ،وبهذا االدعاء حترم جزءا ً كبيرا ً
من الفلسطينيني في املنطقة من اخلدمات التي
تقدم لكافة الالجئني في لبنان.
وأضــاف« :رفعنــا مطالبنا ملديــر املنطقة في

وحمل عناني «منظمة التحرير الفلسطينية،
ّ
مسؤولية ســوء أوضاع اخمليمات الفلسطينية
عموماً ،والتجمعات امللحقــة فيها خصوصاً،
كونها املمثل الشرعي للشعب الفلسطيني»،
حمل الفصائل األخرى «مسؤولية حرمان
وكذلك ّ
الالجئني من العناية الطبية واإلنسانية واملادية،
في ظل البطالة التي يشــهدها الفلسطيني
بسبب حرمانه حقوقه املدنية واإلجتماعية في
لبنان».
ودعا أمني سر اللجان الشــعبية في صيدا ،أبو
بســام املقدح« ،األونروا واملنظمات الدولية إلى
االلتزام مبســؤولياتهم بشكل كامل في جميع
أنحاء اخمليم ،وأن يقدمــوا للجميع كافة أعمال
الصيانة والترميم والنظافة والصرف الصحي
وميــاه الشــفه ،ألن ذلــك واجبها اإلنســاني
والقانوني جتاه أهلنا» ،وأشــار إلى «أن مشــروع
البنية التحتية في عني احللوة سيشمل بستان
القدس بشكل كامل ،ولن نسمح باستثناء أي
مربع موجود ضمن اإلطــار اجلغرافي للمخيم،
مهما كانت األسباب».

ثالثة توائم لنازح من الريموك� ..إ�شراقة �أمل رغم الواقع املرير
بعلبك ـ اجلهاد
دفعت احلرب يف �سورية الالجئني الفل�سطينيني �إىل
النزوح ق�سر ًا من �سوريا �إىل عدد من البلدان ومنها
يعيش فراس في منــزل مؤلف من غرفتني مع
زوجته دعاء ،ووالدتها وأختها ،ويعمل في دهان
السيارات حيث ال يســتطيع دفع إيجار املنزل
الذي يأويه ،وقد رزقه اهلل ثالثة توائم في الوقت
الذي يعيش فيه بضائقة مالية خانقة.
تقول دعاء ملراسل نشــرة «اجلهاد»« :رزقنا رب
العاملني هذه النعمة واحلمــد هلل على عطاء
اهلل ،ولكننا بحاجة للمساعدة املالية ،فنحن
نازحــون وال منلك أ ّيــة مقومــات للحياة في
بعلبك ،ووالدة ثالثة توائم زادت علينا الضغوط
املعيشية».
تنظــر الوالدة إلــى أطفالها الثالثــة وتقول
بحرقة« :أخاف أن ال أستطيع إعالتهم» ،ولكن
أرســل اهلل إلينا حركة اجلهاد اإلســامي في
الوقت الذي رفعنا أيدينا إلى الســماء وطلبنا
منه الرزق ،فكانت اإلستجابة عن طريق حركة
اجلهاد ،وهي الوحيدة التــي وقفت إلى جانبنا
ولم تتركنا ،وخصصت لنا مســاعدة شهرية
دائمة إلعالة التوائم الثالثة .وتضيف« :لن أقلق

لبنان ،حيث يعي�شون ظروف حياة �صعبة جد ًا.
نزح فرا�س حممد ال�سعدي فل�سطيني من خميم
الريموك �إىل بعلبك يف لبنان ،وهو متزوج

على رزق أطفالي ،فمنذ والدتي للتوائم الثالثة كان
شباب اجلهاد اإلسالمي فوق رأسي ولم يتركونا في
تخليص معامالت املستشــفى وتقدمي املساعدة
املالية عند الوالدة وصوال ً إلى املساعدة الشهرية».

ولديه خم�سة �أطفال ،تو�أم يف اخلام�سة من
العمر ،وثالثة توائم حديثي الوالدة منذ ما
يقارب ال�شهر.

وتعليقا ً على ذلك ،يقول القيادي في حركة اجلهاد
اإلســامي أبو عالء سحويل ملراســل «اجلهاد» إن
قدمته احلركة من مســاعدة مالية عند الوالدة
ما ّ
وما تقدمه من مســاعدة شــهرية لتلك العائلة
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هو في إطار اللفتة التي أوصانا بها الرســول
عليه الصالة والسالم جتاه إخواننا ،ودعا جميع
الفصائل واملؤسسات وأبناء شعبنا امليسورين
للنظر جتاه هــذه العائلة التــي تعاني ظرو ًفا
معيشية صعبة».
وأشار ســحويل إلى أن «هذه احلالة نابعة من
رغبة شعبنا باإلستمرار ،وبحقوقه في أن يكون
إنســانا ً كرميا ً يؤســس لعائلة على الرغم من
كل الظروف واملأســاة التي يعيشها ،ال سيما
في هذه املنطقة التي تعاني األم ّرين سوا ًء من
البطالة أو املصاريف الباهظة ،خصوصا ً وأننا
منر في شتاء قارس يزيد ويضاعف من مصاريف
احلياة اليومية».
وحض سحويل وكالة «األونروا» إلى تقدمي املزيد
ّ
من الدعم لهــذه العائلة وغيرها من العائالت
احملتاجة ،والنظر إلى أوضاع شــعبنا املأساوية
وحتمل مسؤولياتها جتاهه وتعزيز
بشكل عام،
ّ
خدماتها بشكل أكبر ما يوفر أبسط مقومات
احلياة الكرمية ألهلنا.
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القائمة العربية الموحدة
بعد «الليكود» و«المعسكر
الصهيوني» بـ( )13مقعداً

أظهر آخر استطالع نشرته قناة «الكنيست» يوم الثالثاء  24شباط ،بروز
«القائمة العربية املشتركة» كقوة ثالثة ،وتساوي قوة تكتل «الليكود»
وقائمة «املعسكر الصهيوني» التي تضم حزبي «العمل واحلركة».
ووفقا ً لالســتطالع ،فإنه لو جرت اإلنتخابات بتاريخ اليوم ،فإن كالً من
«الليكود» و»املعســكر الصهيوني» سيحصالن على  24مقعداً ،فيما
ستحصل القائمة العربية املشتركة على  13مقعداً.
وهذه النتيجة التي أظهرتها اســتطالعات الرأي التي أجرتها وسائل
إعالم صهيونيــة ومكاتب متخصصة تابعة لألحــزاب املنخرطة في
الســباق اإلنتخابي الذي ســيجري في السابع عشــر من آذار اجلاري،
تتناقض مع توقعات ورغبات مجموع أعضاء «الكنيســت» الصهاينة
الذين أقروا مشــروع القانون الذي تقدم به أفيغدور ليبرمان والقاضي
برفع نسبة احلسم في اإلنتخابات من  2الى  3.25باملائة.
فقد ظن أصحاب املشروع املقدم إلى «الكنيست» ،أن رفع نسبة احلسم
ستنعكس سلبا ً على الكتل العربية ،التي ستفشل في إيصال أي من
مرشحيها ،بسبب عدم قدرة أي منها على جتاوز نسبة احلسم ،في ظل
تفتت قواها وتشــتت أصواتها ،ومنافسة األحزاب الصهيونية مبا فيها
تشن حملة شرسة على األصوات العربية ،وحتاول
حركة «شاس» التي
ّ
اللعب على الوتر الطائفي بشكل رخيص وخطير ،في محاولة اللتقاط
أكبر عدد ممكن من األصوات لصالح مرشحيها.
وهذا ما أشارت إليه املرشــحة اخلامسة في القائمة املشتركة عايدة
توما ســليمان في تصريح لها ،وهو أن «األحــزاب الصهيونية تتعامل
معنا بعقلية عنصرية إستعالئية .فبالنسبة لهم نحن مخزون أصوات،
ومجموعة طوائف وملل ،ميكن تأليبها ضد بعضها البعض ،وتخويفها
من بعضها البعض .إنها سياسة «ف ّرق تسد» اإلستعمارية املعروفة».
وقد ردت القوى الفلســطينية املنخرطة في انتخابات «الكنيســت»
بتوحيد قواها في قائمة مشــتركة ضمت في صفوفها مرشحني من:
(اجلبهة الدميقراطية للســام واملســاواة ،احلركة اإلسالمية ،التجمع
العربي الدميقراطي واحلركة العربية للتغيير).
وفاجأت هذه اخلطوة معظم القوى الصهيونية ،بقدر ما فاجأت الشارع
العربي الفلسطيني ،املنقسم على نفسه بني ثالث توجهات :منخرط
مبال ،تتصارع فيما بينها بشكل دميقراطي،
في اإلنتخابات ،مقاطع وال
ٍ
يقوم على مباديء عامة أبرزها :ال تخوين للمشاركني ،وال تسفيه ملواقف
وشعارات املقاطعني ،وال شــجب لال مبالني .ورغم التباين الواضح بني
الفريقني ،فإنهمــا يصران على وحدة القوى واألحزاب الفلســطينية
كضــرورة في العمل الوطني وفي النضــال اليومي للدفاع عن حقوق
الفلسطينيني.
وانعكس هذا التفاهم على نتائج اســتطالعات الرأي ،وكان آخرها ما
أجرته ونشرته صحيفة (هآرتس) «اإلسرائيلية» في الوسط الفلسطيني
في  24شباط املاضي .ولكنه تعامل معهم مبوجب مقاسات املؤسسة
الصهيونية احلاكمة ،إذ استثنى أبناء الطائفة العربية الدرزية ...وتوقع
اإلســتطالع أن حتصل «القائمة املشــتركة» على أكثر من  12مقعداً.
علما أن فلسطينيي  48ككل يشكلون نسبة تتجاوز  % 15من إجمالي
ذوي حق التصويت...
واألهم في اإلستطالع ،أنه حتى اآلن ،قرر ما يقارب  % 63من فلسطينيي
 48املشــاركة فــي التصويت ،مقابل  %56في االنتخابات الســابقة،
ويعتقد بعض احملللني ارتفاع هذه النســبة يــوم اإلنتخابات في  17آذار
اجلاري ،ما يعزز قوة القائمة ...وتشير توقعات بعض املتفائلني إلى احتمال
حصول «القائمة املشتركة» على  13إلى  14مقعداً ،ما سينعكس على
توزيع باقي املقاعد البرملانية.

العدد  - 105آذار  2015م

في حال عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة:
عالقات باردة بين «الحليفين االستراتيجيين» حتى العام 2016
هل ميكن القول إن بنيامني نتنياهو ،الطامح للعودة إلى كرســي رئاسة
احلكومة «اإلســرائيلية» ،قد جنح في حتويل اجتاه رياح احلمالت االنتخابية
من ملفات الفساد والقضايا املالية العالقة في التقارير القضائية التي
تالحقه وزوجته وبعــض رجاالته ،إلى املربع األمنــي الذي يحمل الكثير
من الهواجس واخملاوف بالنســبة للناخب «اإلســرائيلي» ،على اجلبهتني
الشمالية مع لبنان واجلنوبية مع غزة ،واخلطر املستجد من اجلهة الشرقية
مع ســوريا ،الى جانب ما يعتبره نتنياهو اخلطر الداهم على الكيان الذي
ميثله «اإلتفاق النووي اإليراني» املرجح إخراجه بصورته النهائية في الفترة
املمتدة بني نهاية آذار اجلاري وحزيران املقبل؟..
وهل يشــكل إمعان نتنياهو وإصراره على النفخ في بوق «االتفاق النووي
اإليراني» سببا ً لتعميق األزمة القائمة مع الرئيس األميركي باراك أوباما،
وتاليا ً بني احلليفني االستراتيجيني :الكيان «اإلسرائيلي» والواليات املتحدة
األميركية؟..
وكيف تنعكس األزمة بني اجلانبني على املســارات السياسية و»األزمات»
القدمية واجلديدة ،التي يعمل أوباما على إيجاد حلول لها ،تســير بعكس
ما تشتهي سفن نتنياهو ،الذي حتمله اإلدارة األميركية وبعض احلكومات
الغربية مسؤولية تعثر وإفشــال الكثير من املساعي واملفاوضات اآليلة
إلخراج تســوية للصراع «الفلسطيني – اإلسرائيلي» كمفتاح أساسي
لتبريد الكثير من امللفات الساخنة؟!.
وكيف ستســير العالقة بني اجلانبني :األميركي و»اإلســرائيلي» (أوباما
ونتنياهو) في حال صدقت استطالعات الرأي التي تشير في معظمها إلى
إمكانية ترجيح عودة األخير إلى رئاسة احلكومة في الكيان الصهيوني،
مع العلم أن كثيرا ً من االســتطالعات تساوي بني املتنافسني الرئيسيني
نتنياهو وزعيم «املعسكر الصهيوني» إسحق هيرتسوغ؟..
أسئلة كثيرة أخرى أملتها السياسة املستفزة التي اتبعها نتنياهو جتاه
املقيم في البيت األبيض منذ نحو  6سنوات ،والتي ينوي تتويجها بخطابه
التحريضــي ضد «االتفــاق النووي اإليراني» من علــى منبر «الكونغرس
األميركي!..
صحت نتائج استطالعات الرأي ،واستطاع نتنياهو العبور بأمان من
فإذا َّ
انتخابات  17آذار اجلاري ،فإن العالقات بني تل أبيب وواشــنطن وعدد كبير

مــن العواصم األوروبية التي داهمتها دعــوات نتنياهو لهجرة اليهود فيها
إلى الكيان «اإلســرائيلي» ،ستصبح أكثر تأزما ً وتعقيدا ً وقد تنعكس سلبا ً
مع تل أبيب ...وستشــهد العالقات بني أوباما ونتنياهو حالة نادرة من البرود
بني «احلليفني االســتراتيجيني» ،ستمتد حتى فترة حلول انتخابات الرئاسة
األميركية في العام  ،2016األمر الذي سينعكس حتما ً بشكل سلبي على
مسار التسوية السياسية للصراع «الفلسطيني – اإلسرائيلي» التي يدير
مفاوضاتها وزير اخلارجية األميركية جون كيري ،الطامح للوصول إلى البيت
األبيض ،على حصان التســويات واالتفاقيات العامل على إجنازها في الفترة
املتبقية من عهد باراك أوباما.
ومن املرجح أن تصبح الظروف أكثر تعقيدا ً في حال دخل الكيان «اإلسرائيلي»
في حرب جديــدة على أي من جبهــات املواجهة مع املقاومة اإلســامية
في اجلبهة الشــمالية مع لبنان ،أو الشــرقية مع ســوريا؛ أو مع املقاومة
الفلسطينية جنوباً ...أو في حال رفضت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية قبول
االتفاق الذي سيؤدي إلى احل ّد من برنامجها النووي!..
إن رقعة األزمة بني نتنياهو وأوباما مهما اتســعت ،فإنها لن تغير في شكل
العالقة االستراتيجية املميزة بني الطرفني األميركي و»اإلسرائيلي» ،وبخاصة
في حال اندالع حرب جديدة في املنطقة على أي من جبهات الصراع!..
أما إن تعثرت مساعي نتنياهو ،وقفز إسحق هيرتسوغ إلى الواجهة وتربع على
كرســي رئاسة احلكومة ،خاصة في ظل احلظوظ املتساوية بني املتنافسني
التي تظهرها اســتطالعات الرأي ،فإن العالقات بني احلليفني ستتعزز ،وقد
تشهد احللبة السياسية إنفراجات تعيد عجلة املفاوضات «الفلسطينية –
اإلسرائيلية» إلى الدوران من جديد.

نتنياهو أمام «الكونغرس» ...ومستقبل العالقات األميركية «اإلسرائيلية»
ذهب بنيامني نتنياهو في عالقاته املتوترة مع إدارة الرئيس باراك أوباما إلى
أبعد احلدود ،حني أصرَّ على قبــول دعوة رئيس مجلس النواب األميركي،
اجلمهوري جون باينر ،إللقاء كلمة في الثالث من آذار اجلاري ،عن سلبيات
ومضار ومخاطر إبرام «صفقة مع إيران بخصوص ملفها النووي» على أمن
واستقرار (الكيان الصهيوني) ،والعالم «احلر» ،ما اعتبره «الدميقراطيون»
حت ٍد مباشر إلدارة الرئيس أوباما الذي يرعى العملية التفاوضية ،بني إيران
والدول الكبرى ( )1+5ويســعى بكل إمكانياته لتحقيقها في مواعيدها
احملددة بحلول نهاية آذار اجلاري إلتفاق اإلطار ،و 30حزيران لإلتفاق النهائي.
وبهذا اإلصرار يكون نتنياهو قد جتاوز كل اخلطوط احلمر في العالقات بني
الدول ،ووضع حجرا ً آخر في جدار يبنى بني واشــنطن وتل أبيب منذ نحو
 6سنوات ،حني جاهر نتنياهو بالوقوف إلى جانب املرشح اجلمهوري ميت
رومني املنافس ألوباما في اإلنتخابات الرئاسية األميركية.
فالدعوة «اجلمهورية» لرئيس حكومة العدو «اإلســرائيلي» بشــكلها
ومضمونها تعتبر خطوة معادية لباراك أوباما ،ستسهم بتعميق األزمة
القائمة بني اإلدارة األميريكية واحلكومة «اإلســرائيل» لكونها محاولة
واضحة الداللة لوضع العصي بدواليب عربــة مفاوضات امللف النووي
اإليراني التي يسعى للوصول بها إلى نتائجها املرجوة.
فمن حيث الشــكل ،جاءت الدعوة بدون تنســيق مســبق مع البيت
األبيض ،ما يشــكل خرقا ً للبروتوكول الديبلوماســي ،وهي تشير إلى
اخلــاف الهيكلي في الرؤى بني قادة هذيــن احلليفني القدميني :فالرئيس
األميركي يســعى إليجــاد عالقات طيبة مع إيران ،تفتــح الطريق أمام
فك احلصار املســتمر منذ نحو ثالثــن عاماً ،في حــن أن رئيس الوزراء
«اإلســرائيلي» يتخ ّوف من امتالك «عد ّوه» للســاح النووي ،مبا يعزز من
قدراته العســكرية ،وحضور حلفائه على امتداد املنطقة ،وخاصة في
لبنان وفلسطني وسوريا والعراق.
ومن حيث املضمون ،فإن اجلمهوريني الذين لوحوا مؤخرا ً بفرض عقوبات
جديدة على إيران يدركون أن مثل هذه اخلطوة ســتنعكس ســلبا ً على
مجــرى املفاوضات النووية ،مثلما ســتوجه ضربة ألوباما ،تســتهدف
إضعافه وضرب مصداقيته على املستوى الدولي ،قد تعيق املفاوضات أو
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تطيل أمدها ،فيحققون بذلك مكسبا ً بالنقاط على خصمهم السثماره
في اإلنتخابات الرئاسية!..
وقد التقت مصالــح اجلمهوريني مع أهداف نتنياهو ...فكانت دعوته إللقاء
خطاب أمام الكونغرس عن مخاطر اإلتفاق النووي اإليراني ،على «إسرائيل»
والعالم ،قبل أيام من املوعــد املفترض للوصول إلى اتفاق نهائي في نهاية
آذار اجلاري.
إن نتنياهو الذي ســبق وخاطــب األميركيني من على منبر مجلســهم
النيابي ،يوجه في الثالث من آذار رســائل في اجتاهات عدة :أولها ،استمرار
الهجوم على باراك أوباما ،وحتميله مسؤولية اخملاطر األمنية التي ستواجه
«إســرائيل» جراء امتالك إيران «الســاح النووي»؛ وثانيهــا ،محاولة إقناع
الكونغــرس بفرض عقوبــات جديدة على إيران ،مبا يعطل أو يعيق مســار
مفاوضات امللف النووي اإليراني؛ وثالثها ،ممارســت كل أشــكال الضغط
على «اللوبيات» الصهيونية واليهودية األميركية للوقوف بوجه سياسات
أوباما في املنطقة ،مبا فيها مساعيه إليجاد تسوية للصراع «الفلسطيني
– اإلســرائيلي»؛ ورابعها ،توجيه رسالة إلى الناخب «اإلسرائيلي» قبل نحو
أسبوعني من انتخابات «الكنيست» تعزز صورته باعتباره املدافع القوي عن
أمن واستقرار «إسرائيل» وسالمة (الصهاينة) ،وتقوي حظوظه في العودة
إلى رئاسة احلكومة املقبلة!..
إن خطوة نتنياهو من شــأنها تعميق األزمة مــع أوباما ،وإيصال العالقات
األميركية « -اإلســرائيلية» إلى عنق الزجاجة ،ودفع أوســاط واسعة في
الواليــات املتحدة ،وأوروبــا ،مبا فيها بعض اللوبيــات اليهودية للتعبير عن
امتعاضها من السياسات التي يتبعها نتنياهو ،ستصب في مجرى املواقف
املناهضة واملقاطعة لـ»إســرائيل ،من جهة ،وتنعكس بتراجع مستويات
الهجرة اليهودية إلى كيان العدو.
وهذا ما أظهره اســتطالع للرأي أجرته شبكة «سي أن أن» مع مؤسسة
«أو آر ســي» بالواليات املتحدة أظهــر أن  % 63من األميركيني وصفوا دعوة
الكونغرس لنتنياهو بـ»اخلطوة الســيئة» ...وأن  %66من األميركيني يريدون
لبالدهــم أن تنأى عن اخلالف الفلســطيني «اإلســرائيلي» برمته بالبقاء
محايدة.
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مركزية فلسطني :املعاني واألبعاد..
في أواخر سبعينات القرن املاضي ،أطلق مؤسس حركة اجلهاد اإلسالمي
وأمينها العام األول ،الدكتور الشــهيد فتحي الشقاقي ،رحمه اهلل،
شعار« :فلسطني هي القضية املركزية للحركة اإلسالمية» .واليوم،
وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على رفع هذا الشعار ،ال تزال فلسطني
بعيدة عن أن تكون ،فعالً وممارسة ،القضية املركزية للحركة اإلسالمية.
احلركة اإلسالمية ،على اختالف توجهاتها ،ال تنفي أهمية فلسطني ،ال
من الناحية العقدية وال من الناحية السياسية .ومع ذلك ،فإن كثيرا ً
من التيارات اإلسالمية ال تزال بعيدة عن إدراك معاني وأبعاد «املركزية»
بالنسبة لفلسطني.
في الظاهر ،يبدو اخللل ناشــئا ً عن االختالف علــى معنى «املركزية»
وأبعادهــا .ذلك أنه ثمة فارق كبير بني أن يكون شــيئا ً ما مركزياً ،وأن
يكــون مهماً .فكل ما هو مركزي ،هو مهم في اآلن عينه ،ولكن ليس
كل ما هو مهم ميكن أن يكون مركزياً.
ولتبســيط املســائل ،ميكن قول ما يلي :في أي مشروع ،هناك قضايا
هامة كثيرة ،ولكن هناك قضية واحدة فقط تستحق أن تكون مركزية.
وما يحدد مركزية قضية ما هو تأثيرها الفعلي واملباشر على غيرها من
القضايا ،بحيث أن معاجلة القضية املركزية سيكون له التأثير املباشر
على كافة القضايا املهمة األخرى .ومن هنا تكتسب قضية أهليتها
ألن تكون قضية مركزية.
األمر إذا ً ليس متعلقا ً بالعواطف ،وال باآلراء الشــخصية ،بل بالواقع.
إن الواقع هو الذي يفرض أن تكون قضية ما قضية مركزية أو ال تكون
كذلك.
ومن هنا ،فإنه ال ميكن ملشــروع ما أن ميتلــك أكثر من قضية مركزية
واحدة .ذلك أن األساس في بناء أي مشروع هو حتديد قضيته املركزية

التي مبعاجلتها تتم معاجلة كافة القضايا الهامة األخرى.
ومن هنا أيضاً ،فإنه ال يصح احلديــث عن تعدد القضايا املركزية للحركة
اإلسالمية .أمام احلركة اإلسالمية الكثير من القضايا الهامة ،التي تنبغي
معاجلتها ،هــذا صحيح .ولكن الصحيح أيضا ً أنه ينبغي حتديد القضية
املركزية من بني كل القضايا الهامة ،والتي مبعاجلتها تعالج كافة القضايا
األخرى.
ولنا في رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة .فحني هاجر النبي
حدد قضيته
ومعه الصحابة ،رضي اهلل تعالى عنهم ،الى املدينة املنورةّ ،
املركزية ،رغم تعدد القضايا الكثيــرة التي كان ينبغي مواجهتها ،وعلى
رأسها نشر اإلسالم.
إن فهم النبي صلى اهلل عليه وســلم وأصحابه حلقيقة الواقع الذي كان
قائما ً في اجلزيرة العربية ،أيام الرسالة ،قاد الى حتديد قريش كعدو مركزي،
رغم أن اجلزيــرة العربية كانت يومذاك متوج بالوثنيني والكفار ،ورغم وجود
امبراطوريتي فارس والروم على تخوم اجلزيرة.
وتظهر لنا السيرة النبوية الشريفة كيف أن فتح مكة كانت له تداعياته
على كل املنظومة الشــركية في اجلزيرة العربية .فعندما فتحت مكة،
انهارت كل املنظومة دفعة واحدة ،وجاء الناس ليدخلوا في دين اهلل أفواجاً،
بي القرآن الكرمي .ولذلك ،ســمي العام الذي أعقب عام الفتح بعام
كما ّ
الوفود .لقد م ّثل انهيار قريش انهيارا ً لكل منظومة الشــرك في اجلزيرة
العربية ،ملا كانت متثله قريش من سطوة دينية ومالية وعسكرية على كل
اجلزيرة العربية.
وبذلــك ،علمنا النبي صلى اهلل عليه وســلم درســا ً فــي حتديد العدو
املركزي الذي إذا ســقط ،ســقطت كل املنظومة التي يقــوم عليها ...
وللحديث تتمة.

تشويه صورة الفلسطينيني
يف املنطقة :ضرورة إسرائيلية
علــى مدار ســنوات احتــال فلســطني ،كانت
التجمعات الفلســطينية في الداخل والشتات
تثير القلق اإلســرائيلي ،ما دفع العدو الصهيوني
إلى ضــرب هذه التجمعات بســبل شــتى .في
الداخل ،وحتديدا أراضي عام  ،48عمل اإلســرائيلي
على ضرب الهوية الفلسطينية واللغة العربية
أوال ،ثــم إغراق اجملتمع العربي بــكل أنواع الضرر،
كاخملدرات مثال ،لضمان منع فعاليته وحضوره.
أما فــي الضفــة احملتلــة وقطاع غــزة ،فعمل
اإلسرائيليون بالتعاون مع األميركيني ومؤسسات
دولية كثيــرة على «تدجني» احلالة الوطنية وخلق
«فلســطيني جديــد  -آخر» ،بضــخ األموال في
مشــاريع الدميوقراطية وحل النزاعات .ومع خروج
غزة من حكــم الســلطة (منظمــة التحرير)،
تواصلت املهمة اإلســرائيلية  -الســلطوية في
الضفة ،فيما حاولوا على إفهام الضفيني ومعهم
املقدسيني بأن «غزة هي منفى خارج الوطن» ،وأن
هناك «أشرارا» يســعون إلى تخريب حياتكم ،بل
أن فيها من يخرج للقتال في سوريا ومصر وليبيا
وتخريب البالد العربية!
بغض النظر عن نسب جناح هذا املشروع الواضح،
فــإن احلالــة الثورية داخــل الوطــن  -مبناطقه
األربعة  -ضمنت بقاء صورة الفلســطيني على
أنه «يقــاوم من أجل حقه املشــروع» .لكن ،على
النقيض من ذلك ،تواجه احلالة الفلسطينية في
الشتات مشــكالت كثيرة ،بل يقع االلتباس على
فلســطينيي الداخل الذين ال يعلمون كثيرا حال
الالجئني.
يريد اإلسرائيلي اإليحاء في املنطقة بأن الالجئني
الفلسطينيني أسقطوا حق العودة بأيديهم ،لذا
ليس لهم أو للسلطة والفصائل األخرى املطالبة
برجوعهــم .هذا ما فعله بالضبط مع نحو أربعة

أزمة المشروع الوطني الفلسطيني:
الجئون خارج المعركة!

ماليني الجئ في األردن ،إذ عمل على ترويج غياب أولئك
عن املشهد متاما ،وتأكيد كونهم أردنيني حصلوا على
جوازات ســفر اململكة ورقم وطني يخولهم ممارسة
حقوق املواطنة.
في ســوريا ،كانت احلالة الفلسطينية تشكل خطرا
بدرجة معينة ،لكنها ،كحالة اجتماعية ملئات اآلالف
من الالجئني لم تعد في حسابات اإلسرائيليني ،ما قبل
األزمة هناك ،أخطر من وجود مركزية للعمل السياسي
واملقاوم الفلسطينيني .رغم ذلك ،ومنذ بداية األزمة،
ســعت أطراف عربية ودولية (ال شك في أنها امتداد
للفكرة اإلســرائيلية) إلى إقحام الفلسطينيني في
الصــراع الدائر بــن مؤيد ومعارض ،مــع تعزيز فكرة
«املشاركة العسكرية الفعالة» للفلسطينيني هناك.
أيضــا ،وبغض النظر عن بعض مــا ميكن أن يكون قد
حدث فعال ،بناء على أن الالجئني كانوا منخرطني في
اجملتمع الســوري كثيرا ،فإن النتيجة هي تدمير اجلزء
األكبر من اخمليمات في سوريا ،وتهجير عشرات اآلالف
نحو أوروبا.
أما فــي لبنان ،الــذي يعتبر األســوأ عربيــا للجوء
الفلسطيني على مستوى حقوق اإلنسان في احلياة،أذأ
فتعمل املاكنة اإلعالمية ،بقصــد أو دون قصد ،على
خلق الفكرة األمنية عن الفلســطينيني قبل احلالة
اإلنسانية واملدنية ،فصار خبر انفجار قنبلة صوت في
أحد اخمليمات يجعل وسائل اإلعالم تهرول إلى متابعة
احلدث كأنه قضية دولية ،ليتحول اللجوء الفلسطيني
في لبنان ،إلى أشبه بحالة أمنية تقلق جميع مكونات
اجملتمع اللبناني ،كأنها كلها متماســكة وال يشكل
خطرا على أمنها سوى الفلسطينيني!
وال يغيب أيضا الهجمة اإلعالمية املصرية املتواصلة
على غــزة ومحاولــة تصنيفها على أنهــا «تهديد
إستراتيجي» لألمن القومي املصري ،وهي حالة كانت
موجود منذ ما قبل « 25يناير» حتى اليوم.

ميكــن القول بداهة إن أي مشــروع وطني يقوم في
األســاس على قاعدة جتميع عناصر القوى الوطنية
التي ميتلكها ،بغية حشــدها وتنظيمها لتحقيق
أهدافــه .لكن واقع احلال أن أزمة املشــروع الوطني
الفلسطيني ال تقتصر فقط على اخلالف حول حتديد
الهدف النهائي للمشــروع( ،أهو الدولة أم الوطن؟
وهو ما أشــرنا إليه في العدد الســابق) ،بل يتعدى
هذه النقطة الى كثير سواها ،وباألخص فيما يتعلق
مبسألة الالجئني.
تشــكل النكبة محورا ً أساسيا ً في أدبيات حركات
التحرر الفلســطينية ،على قاعــدة احتالل الوطن
واألرض وطــرد أهلها منها ،باســتخدام العصابات
الصهيونية للمجازر اجلماعية ،واحلرب النفسية .وقد
نشأت حركة التحرر الفلسطينية في األساس على
قاعدة عــودة الالجئني الى أرضهم وقراهم وبيوتهم
التي أخرجوا منها .وفي حني شكل الالجئون خارج
األرض احملتلة عصب الثورة الفلســطينية ووقودها
املســتمر منــذ انطالقتها وحتى إخــراج منظمة
التحريــر من لبنان في العــام  ،1982فإنهم – وعلى
العكس من ذلك – قد أصبحوا خارج أي فعل أو حراك
ثوري ونضالي بعد ذلك التاريخ ،ويكاد يقتصر دورهم
على االنتظار في مخيمات البؤس واحلرمان.
ميكن ،بالطبع ،ســرد الكثير من العوامل التي تعيق
حتــرك الالجئني في البلــدان املضيفة ومتنعهم من
املشاركة في النضال احلقيقي والفعلي ،وباألخص
عدم الرغبــة الفلســطينية في االصطــدام مع
األنظمــة واجملتمعــات التي يقيم فيهــا الالجئون
الفلسطينيون ،وال سيما أن جتارب سابقة ،لم تكن
مشجعة ،بل وارتدت سلبا ً على الالجئني أنفسهم،
وأظهرت عمــق التأثير الغربي علــى األنظمة في
املنطقة لعزل الفلسطينيني والقضاء على أي حترك
لهم انطالقا ً من اخمليمات الفلسطينية ،وعدم التورع
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عن ارتكاب مجازر بحقهم ،وتدمير مخيمات فوق
عدة،
رؤوس ساكنيها ،وهو ما حدث في مناسبات ّ
وفي أكثر من بلد.
غير أن هذا الواقع ،ورغم مأســاويته ،اليعفي من
اإلجابة عن السؤال :هل ميكن احلديث عن مشروع
وطني فلسطيني دون احلديث عن الالجئني؟ وهل
ميكن بلورة مشروع وطني فلسطيني ال وظيفة
لالجئني فيه ســوى انتظار حتقيق الدولة أو إجناز
التحريــر؟ ما هو الدور الذي يرســمه املشــروع
الوطني الفلسطيني لهؤالء الالجئني؟
وجود حوالي ســبعة مليون الجىء فلسطيني
خارج وطنهم ميكن أن يلعب دورا ً متعاكساً :فإما
أن يكونوا رافعة للمشروع الوطني أو يكونوا عبئا ً
على راسمي االستراتيجيات الفلسطينية.
إن إغفال أهميــة دور الالجئن ،وعدم القدرة على
رســم اســتراتيجيات متكنهم من املشــاركة
احلقيقية في املشــروع الوطني ال يعبران فقط
عن أزمة في بنية هذا املشروع ،بل يثيران كذلك
التســاؤل حول أهلية هذا املشــروع الكتساب
صفة الوطنية ،في ظــل إغفال جوهر القضية
الوطنية :الالجئني.
حتقيق عــودة الالجئني ال ينبغــي أن تكون منّة
أو منحــة يقدمهــا فريق أو تنظيــم أو فصيل
للشعب الفلسطيني ،بل ينبغي أن تكون فعال ً
نضاليا ً يقوم به الالجئون أنفسهم ،انطالقا ً من
مخيماتهم ،عوض أن تكون هذه اخمليمات عرضة
لكل التهديدات األمنية واالجتماعية...
إن مشــروعا ً وطنيا ً ال يعرف كيف يستفيد من
طاقات أكثر من ســبعة مليون مــن أبنائه ،وال
كيف يحشد طاقاتهم لتحقيق الهدف الوطني
الكبيــر ،ميكن وصفــه بأية صفــة ،إال أن يكون
وطنياً...
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الرفاعي يزور ريفي ..ويستقبل األمين العام للمقاومة الشعبية

اســتقبل ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان،
احلاج أبو عماد الرفاعي ،األمني العام حلركة املقاومة
الشعبية في فلسطني ،أبو قاسم دغمش ،يرافقه
مسؤول العالقات اخلارجية رزق عروق.
خــال اللقاء ،جرى النقاش في تطورات الســاحة
الفلســطينية وخاصة بعد احلــرب األخيرة ،كما

عرجا على األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعيشها
شعبنا في غزة ،إضافة إلى تأكيد الطرفني ضرورة دعم
جهود املصاحلة الداخلية.
في ســياق آخر ،زار الرفاعي ،على رأس وفد من احلركة،
وزير العدل اللبناني ،اللواء أشرف ريفي ،في مقر الوزارة
في بيروت.

وناقش الوفد قضية املطلوبني الفلسطينيني للقضاء
اللبناني واملظلومية التي تطال قسما ً كبيرا ً منهم ،إذ
يُالحق بعضهم بتهم يثبت في ما بعد بطالنها ،كما
تطول مدة توقيف بعضهم من دون محاكمة ،في حني
ميكث آخرون في السجون ملدد تتجاوز األحكام الصادرة
بحقهم.

الرفاعــي طلب من ريفي ضرورة وضع آلية من أجل
واحلساس« ،الذي يزيد
معاجلة هذا امللف الشــائك
ّ
ويحــول املئات من
معاناة الالجئني فــي اخمليمات
ّ
الشــباب إلى مالحقني» ،ما قد يدفع بعضهم إلى
اجتاهات تعود ســلبيا ً على الواقع الفلســطيني
واللبناني معا.

«الهيئة الخريية إلغاثة الشعب الفلسطيني» تُطلق حملة «رحماء بينهم»
وزعت الهيئة اخليرية إلغاثة الشعب الفلسطيني
حصصا غذائية فــي مخيم بــرج البراجنة في
مجمــع الفرقان ،وإقليم اخلــروب ،ومنطقة وادي
الزينة ،وذلك بتمويل من هيئــة اإلغاثة العاملية،
في إطار حملة حتت عنــوان «رحماء بينهم» من
أجل إغاثة النازحني الفلسطينيني من سوريا إلى
لبنان.
وحتــدث رئيس الهيئة اخليريــة ،محمود الرفاعي،
عن الهيئة ونشــاطاتها كالتقدميــات الطبية
ومساعدات البناء واملســاعدات املالية العينية،
وأوضــح أ ّن احلاجة أصبحت أكثر إحلاحا ً إلى تقدمي
هذه املســاعدات البســيطة للفلســطينيني
النازحــن ،وخاصة بعد تفاقم األزمة الســورية،
مهامها.
وتنصل وكالة الغوث «األونروا» من
ّ
ّ
وشــدد الرفاعــي علــى أ ّن النازحني الســوريني
ّ

والفلســطينيني «إخوة ال فرق بينهم» ،ولكن الوضع
املأساوي للفلســطيني النازح واملقيم في مخيمات

العينا :الحديث عن عمليات تجنيد
يف «عني الحلوة» مضخم ومرفوض
أكد مسؤول العالقات السياســية في حركة اجلهاد
اإلسالمي في لبنان ،شكيب العينا ،ردا ً على تسريبات
صحافية حتدثت عن عمليــات جتنيد في مخيم عني
احللــوة ملصلحة جبهــة «النصرة» ،أن هــذه األخبار
ُمضخّ مة ،وغايتها «جذب وسائل اإلعالم من أجل إبقاء
اخمليمات في دائرة الضوء واالستهداف الدائمني».
العينا ذكر «أننا لم نلحظ ذلــك (التجنيد) بوضوح»،
مبينًا أن «مثل هذه أمور مرفوضة من شــعبنا وقواه،
فاخمليمات عموما وعني احللوة خاصة تتجنب الزج بها
في أتون الصراعات فــي املنطقة ،ألن هدف ذلك إنهاء
قضيــة الالجئــن وتصفية حق العــودة ،حتت عنوان
صدر إلينا رغما ً عن إرادتنا».
اإلرهاب ،الذي يُ ّ
فــي تصريح آخر ،أكد العينا أن احلديث عن متدد القوة
األمنية ،التي ستشمل اخمليمات كافة ،هو شأن فتحاوي

منوّر :الشعب الفلسطيني يعاني العزل بكل صوره

داخلي لم يتبلور ضمن آليات حتى اآلن« ،لكننا نرحب بأي
صيغة تخدم الشعب الفلسطيني واستقراره».
أيضا ،تــرأس العينا وفدا من «اجلهاد اإلســامي» زار مع
وفد آخر من املبادرة الشعبية الفلسطينية ،وفد األطباء
الفلسطينيني القادمني من أوروبا ،وذلك في مخيم عني
احللوة.
وشكر مســؤول العالقات السياسية الوفد الطبي على
حرصهم علــى التواصل مع أبناء شــعبهم في لبنان،
وتقدمي اخلدمات الطبية وإجــراء العمليات اجلراحية جلزء
من احلاالت املرضية.
ً
في ســياق آخر ،استقبل العينا وفدا من مجلس «علماء
فلسطني» في مكتب احلركة في صيدا ،ضم رئيس اجمللس
الشيخ حسن قاسم ،وأعضاء آخرين.

موسى يف استقبال وفد من «أمل» :للحفاظ على أمن املخيمات
اســتقبل القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي ،أبو سامر
موســى ،وفــدا ً من حركــة «أمل» ضم عضــو املكتب
السياسي عباس عباس ،وعضو قيادة احلركة مصطفى
شعيتلي ،في مكتب األول في مخيم الرشيدية.
الطرفان ناقشــا األوضاع األمنية والسياسية في صور،

الداعم األساسي حلملة «رحماء بينهم».
في الســياق ،نــ ّوه محمود الرفاعــي بالدور الذي
اضطلعت به الهئية اخليرية بالتعاون مع جمعيات
ومؤسســات أخرى ،فــي ســبيل الضغط على
«األونروا» الســتئناف دفع الوكالــة املبالغ املالية
للنازحني الفلسطيني من سوريا ،بعد أ ّن كانت قد
أوقفتها.
من جهة أخرى ،أوضح رئيس هيئة اإلغاثة العاملية،
ممدوح بدوي ،أ ّن الهيئة تعمــل على توزيع حوالي
حصة غذائيــة بالتعاون مع الهيئة اخليرية
ّ 1000
في بعــض مناطق النازحني الفلســطينيني في
لبنان ،مثل شــاتيال ووادي الزينة باإلضافة إلى برج
البراجنة ،مشــيرا ً إلى أ ّن هذا املشــروع سيكون
لبنان« ،اســتدعى التركيز على هذه الشــريحة دون
«مقدمة ملشاريع أخرى مشتركة».
ّ
غيرها» ،مثنيا ً علــى جهود هيئة اإلغاثــة العاملية،

وما يتعرض له مخيم عني احللوة ،من تضليل إعالمي يهدف
إلى زعزعة أمنه واستقراره ،إضافة إلى األوضاع االجتماعية.
وأكدا ضرورة الوحدة بني الشــعبني اللبناني والفلسطيني،
مشــددين في الوقت نفســه على «التصدي لكل مشاريع
الفتنة الطائفية التي ال تخدم إال العدو الصهيوني».

أكد مســؤول العالقات السياسية في حركة اجلهاد
اإلســامي في بيروت ،محفوظ من ّور ،أن «الشــعب
الفلسطيني يعاني من « العزل وتقطيع للجغرافيا
الفلســطينية ،وتقطيــع أوصــال الضفــة مبئات
احلواجز العســكرية ،وعزل أهلنا في مناطق  48عن
باقــي الوطن ،وعزل قطاع غزة عــن العالم اخلارجي
ومحاصرته وحرمانه من أبســط مقومــات احلياة،
وعزل املقاومني واملناضلني في زنازين االعتقال واتباع
سياسات االعتقال اإلداري».

كالم من ّور جاء في كلمة ألقاها في املؤمتر الثاني
عشر ملناهضة العزل ،أقيم في بيروت.
وتابع منور موضحا ً أنه «على املستوى السياسي،
تتعــرض حــركات املقاومــة الفلســطينية
ملستويات أخرى من العزل ،حيث يتم تصنيفها
في لوائــح امبريالية بتهم اإلرهــاب ،كما هو
حاصل لكثير من قادة املقاومة ،وال سيما لألمني
العام حلركة اجلهاد اإلسالمي ،د .رمضان شلح،
ونائبه األخ أبو طارق».

موعد :تقديمات «األونروا»
ال ترقى لحجم مأساة «البارد»
قال القيادي في حركة اجلهاد اإلســامي ،بسام
موعد ،إن ما تقدمه وكالــة الغوث «األونروا» من
خدمات هو «فتات ال يرقى إلى حجم معاناة أهالي
مخيم نهر البارد املنكوب ،منذ ثماني سنوات».
وأضــاف موعــد ،خــال اعتصام أمــام مكتب
«األونروا» في طرابلس ،أنه «كلما تأخر اإلعمار ،زاد
حجم املأساة واستنزفت األموال هدرا ً للموظفني
وللمقاولني ،وحتى للشركات ومديرية اآلثار التي
تبحث عن اإلبرة في كومة القش!».
وطالب إدارة «األونــروا» التزام تعهداتها باإلعمار
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واإلغاثــة الكاملــة ،قائالً»:مــا دام اإلعمار
متأخرا ،فهي املســؤولة قانونياً» .كما ألقى
باملسؤولية على السلطات اللبنانية وخاصة
في اجلزء اجلديد من اخمليم الذي دمرت مبانيه
وأحرقت ســياراته ومحالــه التجارية ،وكل
املمتلكات التي كانت موجــودة قبل احلرب
عام  ،2007مؤكدا في الوقت نفســه أن هذا
اجلزء قانونــي «وفق وصــول الكهرباء واملاء
ومخالفات البناء التي ســددت كلها حتى
بعد تدمير اخمليم».
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نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل

«الجهاد» تنتفض يف املخيمات وتنظم سلسلة اعتصامات ووقفات تضامنية

تضامنا ً ودفاعا ً عن األسرى البواسل في سجون االحتالل «اإلسرائيلي» ،وألنهم
هم األبطال في معاناتهم الفريــدة ،وتاريخهم النضالي املديد ،نظمت حركة
اجلهاد اإلســامي في لبنان ،سلســلة اعتصامات ووقفات تضامنية ،ولقاءات،
في مخيمات :برج البراجنة ،والرشــيدية ،والبــارد والبداوي ،واجلليل في بعلبك،
شــارك في االعتصامات قيادات وأعضاء وأنصــار احلركة ،وممثلون عن الفصائل
الفلســطينية ،وأحزاب لبنانية ،واللجان الشــعبية واألهلية ،ومفتي بعلبك -
الهرمل ،الشيخ خالد صلح ،وعضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور النائب كامل
الرفاعي ،وأمني عام حركة التوحيد الشيخ بالل شعبان ،وحشد من أبناء اخمليم.
ففي مخيم البرج البراجنة نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي ،إعتصاما ً جماهيرياً،
أمام مسجد الفرقان ،أشاد خالله القيادي في احلركة ،الشيخ محمد الصالح،
ببطوالت الشــعب الفلسطيني عامة واألسرى في ســجون االحتالل خاصة،
ومقاومتهم للسجان في ظل صمت املؤسســات الدولية والقانونية ،محمالً
العدو «االسرائيلي» كامل املسؤولية عن حالة التوتر التي يعيشها األسرى في
سجونه.
وشــدد ممثل منظمة التحرير حســني أبو طاقة ،في كلمتة على ضرورة وحدة
الفصائل الفلسطينية ملواجهة العدو «االســرائيلي» ،من أجل ضمان حتقيق
مطالب األسرى.
وفي مخيم الرشــيدية نظمت احلركة ،لقا ًء تضامنيا ً مع األسرى ،ألقى خالله
القيادي احلاج أبو ســامر موســى كلمــة حركة اجلهاد االســامي ،أدان فيها:
«اإلجراءات التعســفية التي يتعرض لها األسرى األبطال في سجون االحتالل،
مطالبا ً بتحسني العالج الطبي ملا يقارب نحو  6500معتقل فلسطيني ،مؤكدا ً
أن حركة اجلهاد اإلسالمي ستبقى تدافع عنهم بكل قوة».
أما كلمة األحزاب اللبنانية ،ألقاها عضو إقليم حركة أمل ،واملسؤول اإلعالمي
فيها ،صدر داوود الذي قال :إن هذا االحتالل أقام دولته على القتل واجملازر من كفر
قاسم ،ودير ياسني ،وقانا ،وغيرها من اجملازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية،

التي كانت وما زالت تاريخا أسود في سجل العدو الصهيوني.
وفي نهــر البارد ،نظمت حركة اجلهاد اعتصاما ً تضامنيــاً ،ألقى خالله القيادي في
احلركة ،بســام موعد ،كلمة قال فيها« :إنه ال يعقل السكوت عن وجود  6500أسير
في السجون ،معظمهم يتعرضون النتهاكات جسدية ونفسية ،وال بد من التذكير
بقضيتهم يوم ًيا ،الفتا ً إلى أن األســرى يتعرضــون إلجحاف بحرمانهم حقهم في
العالج.
تال ذلك كلمة للقيادي في حركة «حماس» ،أبو صهيب ،الذي تساءل عن مصير آالف
األسرى وعائالتهم ،مطال ًبا املؤسسات الدولية باالهتمام مبلف األسرى وعدم تركه.
وفي بعلبك ،نظمت حركة اجلهاد ،وقفة تضامنية مع األسرى ،بحضور مفتي بعلبك
 الهرمل ،الشــيخ خالد صلح ،عضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور النائب كاملالرفاعي ،وألقى كلمة حركة اجلهاد اإلســامي القيادي أبو عالء سحويل ،أك ّد فيها:
«أن إنتفاضة األسرى البواسل في سجن «رميون» الصهيوني في وجه السجان  ،هي
لإلعالن للعالم أجمع رفضهم لظلم السجان وحرمانهم من احلياة الكرمية.
من جهته اعتبر النائب كامل الرفاعي ،أن إنتصار األســرى على السجان الصهيوني
لن يتم دون مقاومة وتضحية ،ولن تعود فلســطني إالّ عن طريق املقاومة واملقاومني
أمثال األبطال في سرايا القدس.
وفي البداوي نظمت احلركة اعتصاما ً تضامنيا ً مع األسرى ،حذر خالله القيادي بسام
موعد ،االحتالل من مغبة التمادي بإجراءاته ضد األســرى ،ﻷن ردة الفعل ســتكون
مفاجئة ،داعيا ً القوى الوطنية واإلســامية وعموم أبناء الشــعب الفلســطيني
لإللتفاف حول قضية األسرى.
من جهته قال أمني عام حركة التوحيد الشــيخ بالل شــعبان« :إن الوفاء لألسرى،
هو العمل على حتريرهم ،والوقوف إلى جانبهم في انتفاضتهم احملقة ،وســط عالم
نسي القضية الفلسطينية وانتهى بخالفات داخلية».
إسالمي ّ
كما أكد أمني ســر فصائل منظمة التحرير أبو جهاد فياض ،على تضامن الفصائل
الفلسطينية مع األسرى في سجن «رميون» ،الذين تعرضوا للتنكيل.
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منبر القراء
خ�ص�صنا هذه الزاوية لك عزيزي القارئ ،كي تقول ما
تريد� ،شريطة �أن يكون يف �إطار املو�ضوعية� ،إميان ًا منا
يعبون من
ب�ضرورة �أن يكون للجميع منربهم احلرّ ،
خالله ،نرث ًا �أو �شعراً ،عن همومهم وق�ضاياهم ،ونحن لن
ال بحدود ت�صويب الكلمات ،على �أن يبقى الر�أي
نتدخل �إ ّ
يحمل توقيع �صاحبه ،وال �ش�أن لـ»ن�شرة اجلهاد» به.
مرارة اللجوء الثاني
يندمج الشتاء والبرد القارس مع مرارة اللجوء الثاني ،هربوا
من احملرقة واجلوع في سوريا ،ليناموا في بيت ..السقف فيه
ميطر ،واألرض تخرج منها املياه ،يقول إبراهيم عيســى« :
قدمت أنا وعائلتي من سوريا هربا ً من املوت والنار التي حترق
اﻷخضر واليابس ،ونعاني هنا اﻷمرين ،الفرش إمتألت باملاء..
والبرد ينهش عظام صغاري ،وليس لي سوى اهلل».
وأكد لي عضــو جلنة متابعة املهجريــن في مخيم عني
احللوة أبو إســام ،أن أغلب الالجئني في لبنان ،يعانون من
شح املســاعدات املادية والعينية ،الفتا ً أن هناك تقصير
كبير وواضح من كافة املؤسســات وعلى رأسها اﻷونروا
املعنية اﻷولى في شؤون الفلسطينيني.
وطالب أبو إســام اﻷونروا ،بالعودة عن قرارها بإعفاء عدد
من النازحني من املســاعدة الشهرية ،وإعادتها لهم ،كما
طالب أصحاب البيوت مبراعاة ظروف الناس.
سؤالي هنا :أين مؤسســات العمل اإلنساني من معاناة
هؤالء الناس وهم بشر مثلنا مثلهم ؟!
محيي الدين سالمة  -مخيم عني احللوة

مهرجانات حاشدة لكشافة بيت املقدس يف ذكرى انطالقتها
أحيت جمعية كشــافة بيت املقدس ذكرى انطالقتها الـ 24مبهرجانات
حاشدة في مخيمات البرج الشمالي وعني احللوة والبداوي ،بحضور ممثلني
عن الفصائل الفلسطينية ،وقادة وأعضاء جمعية بيت املقدس ،وحشود
من أهالي اخمليمات.
وفــي االحتفــال األول في البرج الشــمالي ،ألقى كلمــة حركة اجلهاد
االسالمي ،خالد بديوي ،معبرا فيها عن افتخارهم برؤية «هذا اجليل املثقف
واملقاوم من أبناء شعبنا الفلسطيني واملتخلق باألخالق اإلسالمية».
وأشار بديوي إلى أن العمل الكشفي «وسيلة من وسائل تربية الشباب،
على املبادئ اإلسالمية ،لذا يجب احملافظة عليها في األجيال املقبلة».
وفي احلفل نفســه ،ألقى كلمة الكشــافة ،أمني سر املفوضية العامة،
حســن فريجة ،الذي قال إنه «رغم الصعوبات التي تعيشها مخيماتنا،
فإننا استطعنا أن نبني جيالً كشفيا ً مؤمنا ً يحمل اإلسالم منهاج حياة
وعيونه نحو الوطن شــاخصة» .وأضاف فريجة» :إننا في كشــافة بيت
املقدس متكنا من إنشــاء العالقة الوثيقة لدى أولياء الكشــاف ،فبتنا
املرجعية املوثوقة».
أما في عني احللوة ،فأثنى الشــيخ أبو عبيدة رح ّيل ،باســم كشافة بيت
املقدس ،على دور األجيال الشــابة في حترير فلسطني ومقاومة املشروع
الصهيونــي .كذلك ألقى كلمة «اجلهاد اإلســامي» ،عمار حوران ،داعيا
فيها إلى التمسك بخيار اجلهاد واملقاومة ،وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
كما دعا إلى االلتزام باملبادرة الفلســطينية في اخمليمات ،وضرورة احلفاظ

على أمنها ،وأيضا تعزيز العمل املشترك مع اللجان الشعبية واألمنية.
وفي مخيم البــداوي ﺃﺣﻴﺖ جمعيــة ﻛﺸﺎﻓﺔ ﺑﻴﺖ ﺍﻤﻟﻘﺪﺱ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ
ﻤﺑﻬﺮﺟﺎﻥ ألقى خالله كلمة حركة اجلهاد اإلســامي القيادي أبو وسام منور
قال فيها« :إن أهمية الكشــاف تنبع من أن هنــاك تقصير كبير في التربية
الوطنية لدى أبناء الشعب الفلسطيني ،مضيفا ً أن أهمية جمعية كشافة

بيت املقدس وكل املؤسسات الكشــفية ،هي تربية الطالب والطالبات
على التربية الوطنية.
وحمل من ّور املســؤولية إلى إدارة التربية والتعليم فــي األونروا ،ثم إلى
ّ
املؤسســات والفصائل الفلســطينية ،واجملتمع الفلسطيني ،موضحا ً
أننا ال نستطيع مواجهة العدو «اإلسرائيلي» وطالبنا جتهل أن هناك يوم
للنكبة وليس عيدا ً للنكبة.
وألقى عضو املفوضية العامة لكشــافة بيت املقــدس حمزة الرفاعي
كلمة قال فيها« :منذ انطالقتها وضعت جمعيتنا نصب عينيها الواقع
اﻷليم واملأساوي الذي يعيشه شعبنا في مخيمات لبنان ،وال سيما فئة
الشباب ،حيث تفتقر مخيماتنا ﻷبسط ما يحتاجه الشاب أو يساعد في
التعبير عن طاقاته ،وإبداعه ،وممارسة هواياته.
وأضــاف« :إن مخيماتنا الفلســطينية في لبنان تقتقــر إلى املالعب،
واملنتزهات ،والنوادي ،ووسائل الترفيه الشباببة ،إال ما ندر أو مببادرة فردية،
وهو ما يجعل شــبابنا فريســة للضجر وامللل ،وهو ما قد يوقع البعض
من شبابنا فيما ال حتمد عقباه ،مؤكدا ً أن جمعية كشافة بيت املقدس،
قد وضعت خططا ً جديدة للســنوات القادمــة تضمن تأهيل وتخريج
قادة كشفيني محترفني ،وإقامة العديد من اﻷنشطة اﻹميانية والثقافية
والتربوية أساسها اإلميان والعلم وحب الوطن.
كما تخلل املهرجان استعراض كشفي ،باإلضافة إلى النشيد ﻭﺍﻟﺼﺮﺧﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ.

رابطة بيت املقدس تشارك يف حملة «علّي صوتك فدائي» و«منتدى التواصل الشبابي»
شــاركت رابطة بيت املقدس لطلبة فلســطني ،في حملة «علي
صوتــك فدائي» ،التــي أطلقتها املنظمات الشــبابية والطالبية
«شــبابنا» ،إلعادة النشيد الوطني الفلسطيني إلى مدارس وكالة
الغوث «األونروا» داخل اخمليمات الفلسطينية في لبنان.
ورصد تفاعل الطــاب بصورة الفتة مع هــذه احلملة في معظم

مدارس «األونروا» ،حيث رددوا بصوت واحد نشيد «فدائي».
في ســياق آخر ،شــاركت رابطة بيت املقدس بوفد طالبي في «منتدى
التواصل الشبابي العربي» اخلامس حتت عنوان «احلراك العربي بعد أربع
سنوات :رؤى شبابية» ،الذي امتد ليومني في بيروت.
وأكد رئيــس الرابطة ،عماد الرفاعي ،أن الشــباب «هم عنصر التغيير
A L J I H A D

األساســي في كل اجملتمعات اإلنســانية ،ملا ميلكونــه من طاقات
وطموح يهدف دائما ً إلى حتطيم صخرة الواقع املرير» ،مضيفا« :لهذا
ت ُركز سياســات أنظمة الهيمنة واالســتكبار على فئة الشباب،
وتنفق مليارات الدوالرات كي حترف طاقاتهم ،وتغرقهم في صراعات
داخلية».
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من أقوال
الشهيد المعلم
د .فتحي الشقاقي

 2015مم
آذار 2015
 -- 105آذار
العدد 105
العدد

«نحن نواكب أيام جوعكم وجهادكم الصعب ،ننحني أمام معنى جوعكم وروعة صمودكم وثباتكم .الكلمات أعجز،
ونحن أخجــل وأخجل .يا للعار! لقد تناولنا طعامنا هذا اليوم ،أما أنتم فجعتم وصمتم فداء العقيدة وفداء الوطن .
لكم اجملد أيها البواسل وأنتم النجوم التي تضيء هذا الليل .اعلموا أن األمة تنظر اليوم إليكم فال تهنوا وال حتزنوا وأنتم
األعلون إن كنتم مؤمنني» .

حروف بي�ضـاء

يف رحاب الإ�سالم

 ...حتم ًا ستفشلون
يف أسر روحي وأحالمي

دعائم االستقرار في سورة الضحى

ميكنكم أن تســجنوا جســدي ...لكنكم أبدا ً لن تســتطيعوا اعتقال روحي
وأحالمي ...كل قوانينكم وإجراءتكم ...كل آالت التعذيب واإلرهاب التي نشــأمت
حتد من طموحي ...لن تكســر إرادتي ...فأنا إبن هذه
عليها ،أو ابتدعتموها ...لن ّ
األرض ...إبــن القدس ورام اهلل وغزة واجلليــل ...أنا إبن كل األرض املصلوبة على
خشبة اخلالص ...أقولها مبلء فمي :حتما ً ستفشلون.
أنا مارد من نار ...صاحب القرار ...شــربت حليــب كرامتي من ثدي تاريخ حافل
بالعطاء.
«رميــون»« ،نفحــة»« ،عتليــت» وغيرها من أقبيــة الظلم ،لن تأســر عيوني
الشــاخصة نحو احلرية ...ســيكتب التاريخ اليوم وغدا ً وبعد غد ...أن شمس
األمل تولد من عنفوان عزميتي ...فخلف القضبان فرســان نذروا أنفسهم كي
يكونوا قدوة وقدراً.
وحــده الصمت العربي والدولي يؤملني ...وحده غيــاب الضمير ...وغياب القيم
اإلنسانية واألخالقية يؤملني.
أين املباديء التي تتغنى بها املؤسســات؟ أين حقوق اإلنسان ،أين القانون الذي
يحمي املظلومية؟
أين األقالم ...أين الشاشــات ...أين أصحاب الشعارات الرنانة ،عما يجري داخل
سجون االحتالل الصهيوني؟
لن ينجو أحــد متخاذل من لعنة التاريخ ...وهجاء الشــعوب ومحاســبتها،
فاألسرى الفلسطينيون عنوان كرامة اإلنسان ...أينما كان هذا اإلنسان ،مهما
كان لونه أو موقعه أو جنسيته.
كل الدســاتير ...كل القوانــن ...كل األعراف ...كل االتفاقــات وكل املواثيق...
وقفت إلى جانب األســرى ..غير أن الق ّيمني عليها يتجاهلونها ...يتغاضون عن
تطبيقها عندما يتعلق األمر بـ «اسرائيل».
أي زمن عاجز ،مهتريء ،قميء ،متردٍ هذا الذي نعيشه؟
أسرى فلسطني ع ّلموا وسيع ّلمون العالم ...قوانني جديدة ...قوانني قائمة على
الشــموخ والتحدي...وهاهم اليوم يفضحون كل املتقاعسني عن دعمهم في
للسجان  ...هاهم اليوم يرسمون بكل ألوان الطيف ...لوحة
مواجهتهم اليوم
ّ
الثبات واخللود ...كشاهد على حقيقة األرض وما متثله من قضية.
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َّ
س َجى * َما وَدَّ َع َك رَبُّ َك وَ َما َقلَى * وَلَ ْل ِخرَ ُة
يم وَ ُّ
الض َحى * وَاللَّ ْي ِل إِذَا َ
قال تعالى (ب ِ ْ
س ِم ِ
الل الرَّ ْح َم ِن الرَّ ِح ِ
َ
ُ
ض ًّ
ط َ
ال َف َه َدى
ضى * ألَ ْم ي َ ِجــ ْد َك ي َ ِتي ًما َفآوَى * وَوَ َج َد َك َ
يك رَب ُّ َك َف َترْ َ
خَ ْي ٌر لَ َك ِم َن ْالولَى * وَلَ َ
ســ ْو َف ي ُ ْع ِ
السائ ِ َل َف َل تَن َْهرْ * وَأ َ َّما ب ِ ِن ْع َم ِة رَب ِّ َك َف َح ِّدثْ ).
يم َف َل ت َ ْق َهرْ * وَأ َ َّما َّ
* وَوَ َج َد َك َعائ ِ ًل َفأ َ ْغنَى * َفأ َ َّما الْ َي ِت َ
أقســم احلق سبحانه في هذه الســورة :بالنهار إذا انتشــر ضياؤه وقت الضحى ،وبالليل إذا خيم
بظالمه ،على اعتنائه بنب ّيه الكرمي – عليه الصالة و السالم  -حيث لم يتركه ولم يهمله وال أبغضه،
وأقســم بأنه ســبحانه ســوف يعطيه من أنواع الكرامة واإلنعام ما تطيب نفسه وتطمئن ..ثم
أهله للنبوة وللقيادة (دينية
امنت عليه بأمور عظيمة وأصول حققت له االســتقرار املطلوب الذي ّ
ودنيوية) ،وهي :
ـ إيواؤه حال يتمه ..وهو ما حقق له استقرارًا نفسيا ً واجتماعياً.
ـ هدايتــه من ضالل – وهي احليرة في شــأن تفصيالت العقيدة والفكــر الديني – وهو ما حقق له
استقرارا ً فكريا ً ورؤية واضحة للكون واحلياة .
ـ غنى بعد فقر ،وبه استقر ماديا ً .
إن هذه الدعائم الثالث ( االستقرار النفســي االجتماعي ،االستقرار الفكري ،االستقرار املادي) هي
التي جعلت من النبي الكرمي – عليه الســام – نبيا ً مصلحا ً وقائدا ً ملهما ً وفاعالً مؤثرا ً في واقعه،
وإيجابيا ً في مجتمعه منخرطا ً فيه مجددا ً مغيراً ..مما اســتحق احلمد والشــكر والتحديث بهذه
النعم اجلليلة (وَأ َ َّما ب ِ ِن ْع َم ِة رَب ِّ َك َف َح ِّدثْ ).
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