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افتتاحية العدد

عديدة هي التحديــات واألزمات التي تعانــي منها اخمليمات 
الفلسطينية في لبنان، وال سيما في ظل استمرار األزمة في 
سوريا من جهة، والتقليص املستمر في ميزانية وكالة األونروا 
من جهة ثانية.  هذه التحديات واألزمات تشمل كافة األصعدة 
السياســية واملعيشــية واالجتماعية والتربوية والصحية، 

وتضغط على األهالي على كافة املستويات.
الوضــع الذي وصلت إليه مخيماتنا لــم يعد يطاق، وهو غير 
قابل لالحتمــال أكثر.  غير أن ما ال شــك فيه هو أن معاجلة 
هذه األزمات ومواجهتها يتطلب االبتعاد عن االنفعال، وعدم 
االجنرار الى الفنت، والبحث في السبل الكفيلة فعلياً وواقعياً 

للتخفيف من وطئتها، إن تعذرت معاجلتها جميعاً.
لقد جنحــت الفصائــل والقــوى الفلســطينية الوطنية 
واإلسالمية منها على حد سواء، في حتقيق عّدة إجنازات هامة 
ال ميكن جتاهلها أو التنكر لها، أهمها: النأي باخمليمات عن االجنرار 
إلى الفتنة التي تعصف باملنطقة، رغم ضراوة احملاوالت التي 
جرت في سبيل حتقيق هذا الهدف، إال أن القوى الفلسطينية 
اســتطاعت اجتياز االمتحان العســير، من خالل تشــكيل 
القيادة السياســية املوحدة، والتي تضم كافة ألوان الطيف 
الفلسطيني، على اختالف توجهاتها الفكرية والسياسية.  

وذلك إجناز قد حتقق بالفعل بعد سنوات من االنتظار.
ومن نتائج هذا اإلجناز، حتقق إجناز نوعي آخر، جتلى في تشكيل 
القوة األمنية املشــتركة، التي استطاعت أن تضبط الوضع 
األمني في مخيم عني احللوة الى حد كبير، واســتطاعت أن 
تتجاوز اختباراً عســيراً في »حي الطــوارىء«، األمر الذي من 

شأنه تعزيز فكرة انتشار هذه القوة في باقي اخمليمات.
هذان اإلجنازان الكبيران، اللذان لم يكن أحد لتيخيل إمكانية 
حتققهمــا، قبل بضع ســنوات، أصبحا واقعاً قائمــاً اليوم، 
وحقيقة ميكــن – بل يجب - البناء عليهــا.  واخلطوة التالية 
واألهم هي إصــالح اللجان الشــعبية في كافــة اخمليمات 

الفلسطينية، بل وتوحيدها، حيث يتوجب ذلك.
إن اإلجناز السياســي، املتمثل بتشــكيل القيادة السياسية 
املوحــدة، واإلجناز األمني، املتمثل بتشــكيل القــوة األمنية 
املشتركة، هما مدخل احلل، وليس أصله؛ ذلك ألنهما يشكالن 
شــبكة األمان السياســية واألمنية خمليماتنا؛ لكن يبقى أن 
التحدي األكبر يتمثل في معاجلــة قضايا أهلنا االجتماعية 
واملعيشــية والصحية والتربوية، ومشكالت البنى التحتية 

واالكتظاظ السكاني، واحلرمان املتمادي من احلقوق كافة.
معاجلة هذه املشاكل لن يتم عبر األطر السياسية وال األمنية، 
بل عبر األطر االجتماعية والشــعبية، وفي مقدمتها اللجان 
الشــعبية، التي هي على متاس مباشر ويومي مع مشكالت 

أهلنا ومعاناتهم اليومية.
ولذلك، ومثلما جنحت القــوى والفصائل في توحيد جهودها 
السياسية، فإن من واجبها اســتكمال مهامها بإجناز ثالث، 
يتمثل في توحيد اللجان الشــعبية، وإصالحها، وفتح الباب 

أمام أوسع مشاركة شعبية ومجتمعية ممكنة.

اإلنجاز األهم .. باالنتظار!

''عني احللوة'' يتجاوز عني العا�صفة .. ولكن؟!

أرخى انتشــار »القوة األمنية الفلسطينية املشــتركة« على مشارف 
»حي الطوارى« ظالالً من االرتياح لــدى أهالي مخيم عني احللوة.  فهذه 
اخلطوة التي جاءت نتيجة توافق داخلي بني عّدة أطراف اســتطاعت أن 
تلجم التدهــور األمني وتنزع فتيل التفجير، الــذي رأى كثيرون أنه كان 
وشــيكاً.  غير أن ذلك ال يعني بحال من األحوال أن مخطط اســتهداف 

اخمليم وقضية الالجئني التي يرمز إليها قد انتهت إلى غير رجعة.
ال شك أن مسلســل االغتياالت األخيرة في مخيم عني احللوة كانت قد 
وضعته على فوهة بركان وشــيك االنفجار.  وال شك أيضاً أن ثمة خطراً 
حقيقياً يترصد باخمليم باعتباره رمز قضية الالجئني الفلسطينيني خارج 
أرضهم؛ فهو »عاصمة الشــتات« الفلسطيني، وذلك وحده كفيل بأن 
يبقي اخمليم في دائرة االســتهداف املتواصل أمنياً وسياسياً، ما دام حق 

العودة غير متحقق.
رمبا ال تكون املعاجلة التي احتوت اآلزمة هي املعاجلة األمثل، ولكنها رسخت 
قضية أساسية ومحورية، هي أن احلفاظ على أمن اخمليم، وكرامة أهلنا 

فيه، أهم من أي اعتبار آخر، وأن شــعبنا وقضيتنا ال يتحمالن خسارة 
مخيم بحجم عني احللوة وما ميثله من رمزية، وال سيما في هذا الظرف 
الدقيق واحلســاس الذي متر به قضيتنــا، وفي ظل ما يجري في الوطن 
العربي، وأنه ليس في مصلحة، وال في مقدور، أي طرف فلسطيني أن 
يتحمل خســارة جديدة، في وقت ال تزال فيه جراح مخيمي نهر البارد 

واليرموك نازفة بغزارة.
نزع فتيل األزمة إجناز يستحق التقدير بال شك، ولكنه يحتاج في الوقت 
ذاته إلى تثبيت وتعزيز.  فاخملططات التي تسعى إلى شطب حق العودة 
لن تألو جهداً الفتعال أزمات جديدة في كافة اخمليمات، وال ســيما في 
»عني احللــوة«، بهدف مواصلة الضغط علــى أهلنا للتخلي عن حق 
العودة.  ومن هنا، فإنه من األهمية مبكان حتصني أمن اخمليم، وأمن اجلوار، 
لقطع الطريق على صانعــي الفتنة والصائدين في املاء العكر.  وهذا 
يحتاج إلى مقاربة سياسية ومجتمعية تنزع بذور الفتنة، وال تكتفي 

بذر الرماد عليها.
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- استبعد مسؤول فلسطيني سابق، لعب أدواراً سياسية كبيرة في التقارب مع جهات غربية و«إسرائيلية« 

وإقليمية، إبرام املصاحلة بني حركتني فلســطينيتني كبيرتني في وقت قريب، موعزاً السبب إلى ما أسماه 

»عقداً إقليمية«.

- أعربت قيادات فلســطينية عن خشــيتها، مــن أن تكون إجــراءات »وكالة غوث وتشــغيل الالجئني 

الفلسطينيني - األونروا« األخيرة، مقدمة لوقف عمل الوكالة أو تقليص خدمتها إلى احلدود الدنيا، وحذرت 

من أن أي خطوة في هذا االجتاه ميكن أن يؤدي إلى انفجار واسع.

- أكد مسؤول أمني في اخمليمات، على توافق جميع الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية على نزع أي فتيل 

تصعيدي في مخيم عني احللوة، وعلى توسيع عمل القوة األمنية، ما سينعكس إيجاباً على اخمليم وجواره.

-  لّوحت جتمعات النازحني الفلســطينيني من سوريا، باتخاذ خطوات تصعيدية في األيام املقبلة، رداً على 

اجراءات األونروا بحقها، اذا لم تسارع اجلهات املعنية إلى إنصافها. 

عيون 
الجهاد

حتليل �صيا�صي

عشــية انتخابات »الكنيســت« »اإلســرائيلية« في آذار املاضي، أغلق 
رئيس حكومة العدو، بنيامني نتنياهو، أبواب املفاوضات مع »الســلطة 
الفلســطينية« بإعالن الءاته وإمالءاته... فأســقط من حسابه »حل 
الدولتني«، واشــترط االعتــراف »بيهودية الدولة« مدخالً الســتئناف 
املفاوضــات التي توقفت آخــر جوالتها التي كان يرعاهــا وزير خارجية 
أمريكا جون كيري في نيسان املاضي بسبب إصرار نتنياهو على مواصلة 
بناء املســتوطنات، ورفضه اإلفــراج عن الدفعة األخيرة من األســرى 

الفلسطينيني، إضافة ملوقفه من حكومة »التوافق الوطني«!..
وفي ضوء هذه املواقف »اإلســرائيلية« احلــادة، أعلن الرئيس األمريكي 
باراك أوباما »انه ال أمل في التوصل إلى اتفاق بني »إسرائيل« و«السلطة 
الفلســطينية« في الســنة القريبة«؛ في حني علَّق الرئيس األمريكي 
األسبق جيمي كارتر في حديث جمللة »فايننشال تاميز« البريطانية على 
مفاوضات السالم »اإلسرائيلية« الفلسطينية بأنها »قضية ميتة«، ألن 
رئيس الوزراء »اإلسرائيلي« غير مستعد لقبول قيام دولة فلسطينية«.

وبني »الءات« نتنياهو ونعي كارتر، واستنكاف إدارة باراك أوباما املشغولة 
مبخرجات »امللف النووي اإليراني«، رمت أوســاط أوروبية حجارة في مياه 
املفاوضــات الراكدة.  وأعلنــت وزيرة خارجية اإلحتــاد األوروبي، فيدريكا 
موغريني، أن اإلحتاد قرر تعيني موفد دائم في القدس احملتلة لتولي شؤون 
»حتريك العملية السياســية بني اجلانبني الفلسطيني و«اإلسرائيلي«.  
وقالت إن مهمة املوفد امللكف، فرناندو جنتيليني، هي القيام »بجوالت 
مكوكية بني تل أبيب ورام اهلل ســعياً لتقريب وجهات النظر واملواقف 
السياسية بني الطرفني الستئناف املفاوضات«... وهذا األمر »يدلل على 
إصرار اإلحتاد على تعزيز الدور الذي يلعبه في إطار عملية »التســوية« 

سعياً منه حلل الدولتني«.
وجاءت املبــادرة التي أطلقها وزير اخلارجية الفرنســية، لوران فابيوس، 
لترســم معالم السياســة األوروبية في ظل تراجع االهتمام الدولي 
والعربي مبسار »التســوية« الفلسطينية »اإلســرائيلية«، وانشغال 
الدول الكبرى بامللف »النووي االيرانــي«، وانغماس اإلدارة األميركية في 
اضطرابات املنطقة امللتهبة املمتدة من اليمن وليبيا إلى العراق وسوريا، 
وما حتمله من إمكانيات إعادة رسم خرائطها اجلغرافية والدميوغرافية 
وفق مقتضيات مصالح أمريكا االستراتيجية، وفي املقدمة منها أمن 

واستقرار وسالمة الكيان الصهيوني.
وقالت مصادر فرنسية إن مبادرة فابيوس تنص على إجراء مفاوضات ال 
تزيد مدتها عن 18 شهراً للوصول إلى حل الدولتني، وأنه في حال فشل 

املفاوضات فإن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطني.
وتتضمن اخلطة إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 
منزوعة الســالح، مع تبادل مناطق مبساحات متفق عليها، وتستجيب 

لالحتياجات األمنية »اإلسرائيلية«.
كمــا تنص علــى »حل عــادل ومتــزن وواقعــي لقضيــة الالجئني 
الفلســطينيني«، وتشــدد على أن ذلك سيكون مســتندا إلى »آلية 
تعويض«.  أما بالنســبة للقدس، فإن املبادرة، غير الواضحة متاما بهذا 
الشــأن، تنص على جعلها عاصمة للدولتني.  وتدعو املبادرة أيضاً إلى 
»تطبيــق مبدأ حل الدولتني لشــعبني، مع مطلــب االعتراف بالطابع 

اليهودي إلسرائيل«.
والسؤال البدهي الذي يطرح نفسه هو: هل تنجح فرنسا واإلحتاد األوروبي 
الشائخ في ما »عجزت« عن حتقيقه اإلدارات األميركية املتعاقبة، أم أن 
اإلحتاد الذي تدور قواه »الكبــرى« في الفلك األمريكي يلعب في الوقت 
الضائع، وميأل الفراغ الذي فرضه االنشغال األمريكي مبلفات نووية وبإعادة 
رسم خرائط املنطقة، ويقدم دعماً في صيغة »ضغوط« لنتنياهو الذي 

ابتدع صيغة جديدة للمفاوضات عنوانها رسم حدود املستوطنات؟!.
غير أن وزير اخلارجية األمريكي أبى أن يترك هذا التساؤل مشرعاً.  ووفقاً ملا 
تناقلته وسائل اإلعالم، بادر إلى االتصال باإلدارة الفرنسية والطلب إليها 
جتميــد مبادرتها، ألن الظروف احلالية غير مؤاتية... فأذعن الفرنســيون 

للطلب األمريكي، وانتهت املبادرة من قبل أن تبدأ.

محاوالت أوروبية إلنعاش المفاوضات 
»اإلسرائيلية« الفلسطينية

هل تمهد قرارات »األونروا« الطريق لفتح بوابات العودة؟!

حفل الثلث األخير من شــهر أيار املاضي بثالثة قرارات اتخذتها »وكالة 
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني – األونروا« أثارت ردود فعل غاضبة 

بني الالجئني، وباألخص في لبنان.
بداية، اتخذ مفوض عام وكالة »األونروا«، بيير كرينبو، سلسلة إجراءات 
وتدابير تهدف إلى مواجهــة النقص احلاد في التمويل، والذي قدره مبائة 
مليــون دوالر، يحول عدم تأمينها إلى عدم توفر املال الكافي لدفع رواتب 

شهر أيار.
ورغــم أن التدابير واإلجراءات التي اتخذها كرينبو لم تتجاوز طلب إجراء 
دراســات وتقييمات، ووقــف أي توظيف جديد، متهيــداً التخاذ القرارات 
املناسبة، إال أن تسريب املذكرة التي كان قد رفعها الى األمم املتحدة، أثارت 
زوبعة من االستنكارات واالحتجاجات، وال سيما في مخيمات لبنان، وأدت 

الى تنامي الشعور بأن ثمة مخططاً متدحرجاً إلنهاء عمل »األونروا«.
تزامناً، بعث املدير العام لألونروا في لبنان، ماتياس شــمالي، رسالة إلى 
ممثلي الفصائل واللجنة الشــعبية في مخيم نهر البارد، هي أشبه ما 
يكون برّد يرفض فيه كل مطالبهم دفعة واحدة: فال تراجع عن قرار وقف 
العمل ببرنامج الطوارىء، وال استثناء ملرضى مخيم نهر البارد في حاالت 
االستشــفاء، وال دفع بدل إيجار للعائالت التســعة )أصبح عددهم 11 
حالياً(، ... الخ.  بل أن شمالي ألقى باللوم على ممثلي الفصائل أنفسهم، 
ألنهم حتدثوا مبا يحتاجه األهالي من األونروا، ولم يذكروا ما تقدمه األونروا 
لهم!! ناســياً، أو متناسياً، أنه لم يكلف نفسه عناء االجتماع بهم، بل 

اكتفى برسالة مكتوبة.
ومما زاد الطني بّلة ما أعلنه شمالي في مؤمتره الصحفي في اليوم التالي 
من وقف دفع بدل اإليجار للعائالت الفلسطينية النازحة من سوريا إلى 
لبنان، ابتداء من مطلع شهر متوز القادم.  وهو القرار الذي أثار موجة من 
الغضب، أّدت إلى اقتحام إحــدى املدارس في مخيم البداوي واالعتصام 

في داخلها.

التبرير الذي قدمه شمالي هو ذاته: نقص التمويل!
الالفت في املوضوع أن هــذه القرارات لم يتم التراجع عنها، رغم تلقي 
»األونروا« مســاعدة مالية تقــدر بـ )111,5( مليــون دوالر من اململكة 
العربية الســعودية، خصص منها )15( مليوناً إلعادة إعمار مخيم نهر 
البارد، و)10( مليوناً للفلسطينبنب املتضررين من النزاع في سوريا.  هذا 
عدا املساعدة التي قدمتها الواليات املتحدة، والبالغة )20( مليوناً، على 

نحو عاجل وفوري.
بالطبع، ال يتحمل الســيدان كرينبو وشمالي مسؤولية القرارات التي 
أصدراها؛ فالرجالن معنيان بإظهــار مهارتيهما في إدارة »األونروا« وفق 
ما يتالءم مع السياسات التي توضع لهما.   وهما يتصرفان وفق النمط 
املنهجي للمنصب الذي يشغله كل منهما، والذي يُعنى بنيل رضا األمم 
املتحدة ومسؤوليها، وليس بإرضاء الشعب الفلسطيني، صاحب احلق.

وإذا كان كل منهما يطالب الشــعب الفلسطيني بتفهم الضرورات 
والظروف واملالبسات التي أجبرتهما، مكرهني، على اتخاذ هذه القرارات، 
فإن عليهما في الوقت نفسه أن يتذكرا أن »األونروا« ذاتها، أنشئت في 
األساس لغوث وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني، إلى حني متكينهم 
من العودة إلــى أرضهم وبيوتهم.  وطاملا أن العودة غير متحققة، فإنه 
من املفترض على مســؤولي »األونروا« ليــس الطلب من أصحاب احلق 
أن »يتفهمــوا« ظروف الوكالة، بل الضغط علــى األمم املتحدة للقيام 
بواجبها في تأمني األموال الالزمة، أو اعتماد خيار آخر متاماً: القيام بكل 
اخلطوات واإلجراءات الالزمة التي من شــأنها فتح الطريق أمام شعبنا 

الفلسطيني للعودة الى أرضه.. 
إن لــم يكن مبقدور األمم املتحدة تأمني األموال الالزمة لغوث وتشــغيل 
الالجئني الفلســطينيني، فــال يتطلب األمر أكثر من إعطــاء أمر الى 
جنودها من ذوي القبعات الزرق في جنوب لبنان لفتح بوابات العودة أمام 

الالجئني.. فتستريح األمم املتحدة من هّم الالجئني وتريح!
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وحذر عبــد اجمليد من إعادة املفاوضات الكارثية مع 
»إسرائيل«، مشيراً إلى أن اخملطط الذي يستهدف 

اخمليمات يرمي إلى شطب حق العودة.
 وأوضح عبد اجمليد أنه »ال يوجد أي تطورات جديدة 
واســتراتيجية في الوضــع امليداني, بــل هناك 
اشتباكات يومية بشكل متقطع.  حاول تنظيما 
»داعش« و«النصرة« اســترداد بعــض املواقع التي 
ســيطرت عليها فصائل املقاومة وفشــال، وجرى 
تثبيت لنقاط ومناطق متاس في وســط اخمليم. أما 
فصائل التحالف فحصنت املواقع التي سيطرت 
عليها, لكن ال توجد معارك حاســمة.  واليرموك 
مرتبط بخطط الدولة في األحياء اجملاورة في احلجر 
األســود والتضامن, وال يوجد علــى املدى القريب 
معارك حاســمة في املنطقة, لكن ال نستبعد أن 
يقدم داعش والنصرة على محاوالت جديدة الختراق 
اخمليم بهــدف الوصــول الى العاصمة دمشــق.  
لذلك، هناك اســتعدادات كبيرة مــن الفصائل 
الفلســطينية والدفاع الوطني واجليش ملواجهة 

هذا االحتمال«.

الو�صع �صعب واملعونات من اجلوار
وقال: »ما بقي في اخمليم مــن األهالي ال يتعدى 7 
سبعة آالف نســمة, مبن فيهم عائالت املسلحني 

من داعش والنصرة«.
ووصف الوضع اإلنساني لألهالي بـ«الصعب جداً«, 
مشــيراً إلى »وجود هيئات ومؤسسات اجتماعية 
وخيرية داخل اخمليم تقــوم بدورها في اإلغاثة, وقد 
بدأت تصل بعض املعونات من اجلوار في يلدا وبيت 
سحم عن طريق بعض العائالت التي تدخل وتخرج 
من اخمليم إلى هذه املناطق.  أما القسم األكبر من 
أهالي اخمليم الذين نزحوا بعــد دخول داعش أوائل 
نيسان املاضي فهم موجودين في مراكز اإليواء في 
يلدا وبابيال وبيت سحم والتضامن, وتتكفل األونروا 
واملؤسسة العامة لالجئني والهالل األحمر السوري 

مسؤولية إغاثتهم بشكل يومي«.
وأكــد عبــد اجمليــد أن »االتصاالت مــع احلكومة 
السورية مستمرة, والدولة أوكلت موضوع اخمليم 
للفصائل الفلســطينية على الصعيد امليداني, 
لكــن هناك خالف بــني الفصائل وقيــادة م.ت.ف 
حول أســلوب املعاجلــة ملواجهة داعــش, فقيادة 
املنظمة تفضل سياسة احلوار مع النصرة وداعش 
فيما فصائل املقاومة ال ترى أن هذا األســلوب هو 
الطريق حلل األزمة, ألنه جرب طيلة سنتني ولم يؤدِ 
إلى نتيجة«.  وأســف بأن »مواقف قيادة املنظمة 
الفســطينية تعطي مبررات لداعش  والسلطة 
باســتمرار احتاللها للمخيم وتشكل غطاء له.  
وبنظرنا أن هذا املوقف لقيادة م.ت.ف هو استحقاق 
سياسي ملصلحة جهات عربية وإقليمية ودولية«.

واعتبر بدايــة أن »مبادرات م.ت.ف لم تصل إلى أية 
نتيجة، وهي مبادرات للتوظيف السياســي، دون 
أن تعمــل أي خطوات جادة للمعاجلة باســتثناء 

العالقات العامة والزيارات املتكررة لدمشق«.
وأوضــح أنه »ال جديد فــي مواقــف املنظمة, ونحن 
نطالبهم بإرســال املبالغ التي جمعوها ألهالي اخمليم 
من موظفي الســلطة وشــعبنا في الضفة الغربية 
والبالغة ستة ماليني وأربعماية ألف دوالر,ونطالب بأن 

تقوم األونروا بتوزيعها لضمان وصولها«.

اأعداد النازحني وتوزعهم
وأكد أن »أعداد الالجئني الفلســطينيني الذين غادروا 
سوريا يفوق مائة وســتون ألفاً, والتجمع األكبر لهم 

موزٌع على اخمليمات الفلســطينية في لبنان، ويتجاوز 
عددهم  سبعني ألفاً، وقد هاجر قسم منهم, والبقية 
توجهت إلــى الدول األوروبيــة وخاصة إلــى البلدان 
اإلسكندنافية. وفي حقيقة األمر، ال يوجد احصائيات 
دقيقة في هذه البلدان. وبقي في ســوريا حوالي 400 

ألف فلسطيني.
وحول أوضاع اخمليمات الفلســطينية في سوريا، رسم 
عبد اجمليد املشــهد التالي: »هناك ثالثة عشر مخيماً 
فلسطينياً في ســوريا, هي: »مخيم  درعا في اجلنوب، 
وقد دمر اجلزء األكبر منه, وهجر كل سكانه, وعادت إليه 

عائالت محدودة جداً.
ومخيم خان الشيح: محاصر من ثالثة اجتاهات من قبل 
اجملموعات املســلحة, والوضع فيه صعب جداً، وهناك 
مخــرج واحد لألهالــي, ومعاناة األهالــي كبيرة فيه, 
حيث يدخل املسلحون إليه يومياً ويقومون باعتقاالت 

للمطلوبني.

ومخيم حندرات شمالي حلب، وقد هجر كل سكانه، 
والقسم األكبر منه مدمر وهو حتت سيطرة املسلحني.
ومخيــم خان دنــون، وضعه أفضل من غيــره, وهناك 
حماية مــن أبنائه ملواجهة املســلحني, الذين حاولوا 
اقتحامه مرات عديدة ولم ينجحوا, وقد جلأ إليه أهالي 

مخيم سبينة.
ومخيم ســبينة، هجر كل سكانه, ومت حتريره من قبل 
اجليش السوري من املســلحني, ولكنه يعتبر منطقة 

عسكرية وأمنية ال يسمح للسكان بالعودة إليه.
ومخيم السيدة زينب، وضعه جيد, وقد دافع عنه أبناؤه 

وقدموا تضحيات من الشهداء, وهو في إطار منطقة 
مقام السيدة الذي حتميه قوات مشتركة تشارك فيها 

فصائل املقاومة.
ومخيم حمص ومخيم حماه ومخيم النيرب في حلب 
ومخيم الرمل في الالذقية, وهناك جتمع للفلسطينيني 
في احلســينية والذيابية وهم مهجــرون في مخيم 
جرمانا والسيدة زينب، وال يسمح لهم بالعودة باعتبار 

أن هذه املنطقة عسكرية.
وكشــف عبد اجمليــد »أن القوى الدوليــة واإلقليمية 
خططت الســتهداف اخمليمات، وقد جنحت نسبياً في 
بعضاً من أهدافها, واســتطاعت تهجير وتشــتيت 
الفلســطينيني, والتأثيــر على مواقفهــم ودفعهم 
حلالة من اإلحباط واليأس.  ويعتبر األهالي أن القيادات 
املتنفذة تتاجر مبعاناتهم وكوارثهم وتعمل لتوظيفها 
ملصلحــة سياســتهم املتناغمة مع أطــراف عربية 

وإقليمية ودولية.  لكــن، وبالرغم من ذلك، ال زالت 
األغلبية الساحقة من أبناء شعبنا متمسكة بحق 
العــودة, ولم تيأس، ويعملون من أجل إحياء دورهم 
في مواجهة اخملططات التي تســتهدف هذا احلق 
التاريخي.  واملرحلة القادمة تتطلب حتركاً أوسع من 
كل قوى شــعبنا احلية ملواجهة احملاوالت التي جتري 
إلعادة أحياء املفاوضات الكارثية، مبشــاركة جلنة 
املتابعة باجلامعة العربية وأطراٍف دولية وستجري 
في هذه املفاوضــات واملبادرات املطروحة محاوالت 

لشطب وجتاوز حق العودة«.

ووجه عبد اجمليد رســالًة إلى القوى الفلسطينية 
كي تتحمل مسؤوليتها امليدانية الستعادة مخيم 
اليرموك, وأن تتكامل األدوار كالً حسب إمكانياته 
ودوره ليتــم عــودة اخمليــم عاصمة حلــق العودة 
والشــتات, ألن رمزية اليرموك السياسية مهمة 

وأساسية.
وطالــب قيــادة م.ت.ف بتحمــل مســؤولياتها 
السياســية ووقف توظيف أزمة اخمليمات والتوجه 
لشعبنا, وإرسال املساعدات التي جمعتها باسم 

مخيم اليرموك وتسليمها لألونروا لتوزيعها.
وطالــب عبــد اجمليد حركــة »حمــاس« مبراجعة 
مواقفهــا في العمل حلل أزمــة اخمليمات في إطار 
املصلحة الفلســطينية، ودعا احلكومة السورية 
باإلسراع إلعادة النازحني من اخمليمات التي مت حتريرها 

مثل مخيم سبينة واحلسينية.

مل ي�صتبعد الأمني العام لـ''جبهة الن�صال 
ال�صعبي الفل�صطيني''، واأمني �صر حتالف قوى 

املقاومة الفل�صطينية، خالد عبد املجيد، 
اإقدام عنا�صر ''داع�ش'' و''الن�صرة'' من 
 اإحداث اخرتاق جديد ملخيم الريموك،

 بهدف الو�صول اإىل العا�صمة ال�صورية دم�صق.  

واأكد، يف حديث خا�ش لــ''ن�صرة اجلهاد''، 
اأن الف�صائل والدفاع واجلي�ش ي�صتعدون 

ب�صكل كبري ملواجهة هكذا احتمال، وا�صفًا 
 الو�صع الإن�صاين يف املخيمات 

الفل�صطينية يف �صوريا بــ''ال�صعب جدًا''، 
 وقال: ''اإن مبادرات م.ت.ف 

مل ت�صل اإىل اأية نتيجة''.

 عبد المجيد لـ»الجهاد«: نستعد 
لمواجهة احتمال اختراق جديد لـ»اليرموك«

 شناعة لـ »الجهاد«: المخيمات مستهدفة 
ومعالجة المطلوبين على نار حامية

اجلهاد - خا�ش

* الوضع اإلنساني صعب جدًا ومبادرات المنظمة بال نتيجة *

* مخطط استهداف المخيمات لشطب حق العودة *
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العدد 108 - حزيران 2015 م    اأخبار املخيمات

 مقتل فتى عن طريق الخطأ 
يف »برج الشمالي«

 الطفل علي مهدد 
بالشلل التام.. فمن ينقذه؟

 »الخريية« تقدم مساعدات 
مالية يف »عني الحلوة«

 مجسم خريطة فلسطني 
عند مدخل »البداوي«

ضاهر أثنى على اإلجراءات التي تقوم بها الفصائل بـ«عني الحلوة«

فلسطينيون نازحون من سوريا يفترشون مدرسة التركيب في »البداوي«

61 مخيم لجوء تشهد على املأساة الفلسطينية

منفذ »األمنية« بـ«البداوي«: األمن ومنع دخول مطلوبني من أولوياتنا

أفــادت معلومات، أن الفتى )ح . ع( عمــره )15 عاماً( قضى بطلق ناري من 
مسدس حربي يحمله الفتى )ح.ح(، في مخيم برج الشمالي.

وأوضحت مصــادر أمنية، أن خالفاً وقع بني الفتيــني املذكورين تطور إلى 
تضارب باأليدي، قبل أن يطلق )ح.ح( النار بإجتاه الضحية فيرديه قتيالً، فيما 
قال ) ح.ح( بحسب روايته، أن العيار الناري انطلق عن طريق اخلطأ، ولم تكن 

نيته أبداً أن يقتل الضحية.
وأوقف مكتب معلومات صــور في قوى األمن الداخلي )ح.ح(، وبوشــرت 
التحقيقات بإشــراف النيابة العامة االستئنافية في اجلنوب، فيما نقلت 

جثة الفقيد إلى إحدى مستشفيات املنطقة.

الطفل علي املوســى ابن التسع سنوات، فلســطيني يقطن في منزل 
متواضع في مدينة صور، يعاني من التواء في العامود الفقري منذ الوالدة، 
وتأزم وضعه مؤخراً بعدما أبلغ الطبيب املشــرف على حالته عائلته، أنه 

بحاجة إلى عملية جراحية طارئة، وإالّ سيكون مصيره الشلل التام.
وتبلغ كلفــة العملية 40 ألــف دوالر، ومت تأمني نصــف املبلغ من بعض 
املؤسسات، وأغلقت جميع أبواب املساعدة في وجه العائلة املكونة من 6 

أفراد، لتأمني باقي املبلغ.
ويقول والد الطفــل علي: »تابعنا وضعه مع جميع األطباء في لبنان منذ 
صغره، وكان اإلجماع أنه ال ميكن إجراء العملية اآلن، وفي آخر مرة كشــف 

عليه الطبيب، أبلغنا أنه بحاجة إلى عملية طارئة«.
وأكد إمام مسجد الفرقان في مخيم برج البراجنة في بيروت، الشيخ سامر 
عنبر، الذي يتابع حالة الطفل علي، أننا »جلأنا إلى األونروا وعدة مؤسسات 
وهيئات، فجمعنــا مبلغ 11 ألف دوالر في البداية، كمــا أن أهل اخلير من 
املهاجرين الفلسطينيني في اخلارج قدموا بعض املساعدات، باإلضافة إلى 
بعض اجلمعيات الصغيرة حتى تأّمن نصف املبلغ، وهناك بعض املؤسسات 

التي وعدتنا باملساعدة أيضاً، وبعضها اآلخر رفض استقبال الطلب«.
وأشار عنبر إلى أن »األونروا عاجزة عن القيام بدورها الذي أنشئت من أجله، 
فهي لم تغط إالّ جــزءاً من العملية«، مضيفاً: »هناك أيضاً مســؤولية 
على فصائلنا الذين يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني، فمن الواجب 
عليهم أن يتعاونوا من أجل حل قضايا الشــعب، فمشكلة الطفل علي 
ليست الوحيدة، وهناك الكثير من أمثاله الذين يعانون مشاكل صحية«.

ووجه والد الطفل نداء إلى جميع اخليريني، وأصحاب الضمائر احلية، والقلوب 
الرحيمة، وأيادي العطاء، إلى تقدمي املساعدة، كي يتمكن من عالج ابنه.

وزعت »الهيئة اخليرية إلغاثة الشعب الفلسطيني« مساعدات مالية 
على عشرات من النازحني الفلسطينيني والسوريني من ذوي االحتياجات 
اخلاصة بسبب ظروفهم الصعبة ولتخفيف املعانات عنهم، في مخيم 

عني احللوة.
وشــكر األهالي »الهيئة اخليرية« على اجلهود التــي تبذلها في إغاثة 

الشعب الفلسطيني.

وضعت »جمعية الصداقة الفلســطينية ـ اإليرانية« مجســماً ميثل 
خريطة فلســطني ملناســبة الذكرى الـ67 للنكبة، قرب حاجز اجلبهة 

الشعبيةـ  القيادة العامة، عند املدخل اجلنوبي خمليم البداوي.
ومت وضع اجملسم مبشــاركة عدد من ممثلي الفصائل واللجنة الشعبية 

في اخمليم.

في العام 1948 هجرت »العصابات الصهيونية املســلحة« 957 
ألف فلســطيني من قراهم ومدنهم في فلســطني التاريخية، 
وأعلنت قيام دولة »)إســرائيل(« عليها فــي 14 مايو/ أيار من ذلك 

العام، بحسب تقدير لألمم املتحدة.
وحتــى نهايــة العــام املاضــي )2014(، وصــل عــدد الالجئني 
الفلســطينيني إلى 5.9 مليون نســمة، بحســب اجلهاز املركزي 
لإلحصاء الفلســطيني )حكومي(، مســجل منهم رسميا لدى 
وكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( 

قرابة 5.3 مليون الجئ.

أثنى مسؤول »حزب اهلل« في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، على 
»اإلجراءات األمنية التي تقوم بها الفصائل الفلســطينية، من أجل 
احلفاظ على أمن مخيم عني احللوة، مؤكدا »التعاون والتنسيق الدائم 

مع كافة الفصائل لتفويت الفرصة على املصطادين باملاء العكر«.
كالم ضاهــر جاء خــالل اســتقباله وفداً مــن »اللجنــة األمنية 
الفلســطينية العليا« برئاسة قائد األمن الوطني الفلسطيني في 

بدأت امتحانات نهاية العام الدراسي في مدارس »التركيب« التابعة 
لـ »وكالة غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني - األونروا« في 
مخيم البداوي، من غيــر أن يؤثر على انطالقها حركات اإلحتجاج أو 
اإلعتصامات في باحات املدارس التي ينفذها النازحون الفلسطينيون 
من مخيمات ســوريا منذ أيام، اعتراضا على قــرار األونروا القاضي 
بوقفها دفع بدالت اإليجارات لهم، والبالغة 150 ألف ليرة شــهريا، 

بدءا من شهر متوز املقبل.
وكانت األيام املاضية، التي أعقبت اإلعتصامات قد شهدت إتصاالت 
عديدة بذلها مســؤولون في األونروا والفصائل واللجان الشــعبية 
مع املعتصمــني، من أجل أال يؤدي حتركهــم اإلحتجاجي إلى ضرب 
العام الدراسي، وإبقاء املدارس كما املستشفيات بعيدا عن أي حترك 

مطلبي.
وكان العشــرات من النازحني الفلســطينيني من سوريا إلى لبنان، 
قد اقتحموا مدرســة التركيب في مخيم البــداوي، احتجاجاً على 

أكد منفذ اللجنة األمنية املشــتركة في مخيم البداوي، أبو كفاح 
األجنبي، أن ضبط أمن اخمليم ومنع دخــول املطلوبني من اخلارج، من 
أولوياتنــا، وقد مت تعبئة اســتمارات للقادمني إلــى اخمليم، واللجنة 
األمنية تسعى إلى إعادة الثقة لألهالي وهي تقف معهم ومع احلق 

وحتفظ أمنهم.
وأشــار إلى أن »عدد سكان مخيم البداوي األصليني 17 ألف نسمة، 
وبعد أزمة مخيم نهر البارد عام2007 نزح إلى اخمليم 30 ألف نســمة 
ما زال نصفهم فيه، وقد نزح إليه عدد من الفلسطينيني من سوريا 
وسوريني حتى بات عدد السكان يقدر بـ 51 ألف نسمة، على مساحة 
أقل من 1كلم2، وهي مساحة ضيقة، فشكلت هذه الكثافة بعض 
املشــاكل، حيث يجب متابعتها يومياً، واللجنة األمنية بحاجة إلى 
اإلمكانات كي تستطيع القيام بعملها وبدون هذه اإلمكانات يبقى 

وهؤالء الالجئون هم 1.528 مليون يعيشــون في 61 مخيما بغزة 
والضفة ولبنان واألردن وسوريا، بينما الباقي، وهم 3.8 مليون الجئ 

منتشرين في أرجاء العالم، ال يعيشون في مخيمات.
وبحســب املنظمة الدولية فإن قرابة 1.3 مليون الجئي  في قطاع 
غزة، و914 ألفا في الضفة الغربية، و447 ألفا في لبنان، و2.1 مليون 

في األردن، و500 ألفا في سوريا.
وتعتمد األرقام الصادرة عن »األونــروا« على معلومات يتقدم بها 
الالجئون طواعية ليســتفيدوا من اخلدمات التي يستحقونها، إال 
أن هناك الجئون غير مسجلني في منطقة عمل املنظمة الدولية.

لبنان اللواء صبحي أبو عرب، في مركــز احلزب في صيدا، حيث جرى 
بحث أوضاع عني احللوة ال ســيما التطورات األمنية األخيرة وعملية 
اغتيال أحد عناصر »سرايا املقاومة« مجاهد بلعوس، وما توصلت إليه 
التحقيقات بهذا الشأن، إضافة إلى إعادة االنتشار التي نفذتها القوة 
األمنية الفلســطينية املشتركة مؤخراً في بعض األحياء الساخنة 

في اخمليم.

توقيف دفع بدالت إيجار منازلهم، وافترشوا ساحة وملعب املدرسة، 
مطالبني األونروا بـ«ضرورة العودة عن قراراتها اجلائرة«.

العمل ضعيفاً«.
ولفت األجنبي إلى أننا »مستمرون في متابعة ملف اخملدرات والقبض 
علــى املروجني، وهو ملف مفتــوح حملاربة هذه اآلفــة، وعلى جميع 
املســتويات، ونقوم بإعطاء دروس حول أخطار شرب الكحول، وهي 
ممنوعة من الدخول إلــى اخمليم«، مؤكداً أن »اخملدرات قليلة في اخمليم 

وسنحاربها«.
وأوضــح أن اللجنة األمنية اســتطاعت ضبط حــاالت اطالق النار 
العشــوائي بشــكل كبير، وهي أصبحت قليلة جداً، وذلك بفضل 

جهودنا وجهود الفصائل في ضبط السالح وعناصرها.
وقال: »مســتمرون في منــع اخملالفات اجلديدة، وفــي إزالة اخملالفات 
القدمية على الشــوارع الرئيسية بقدر اإلمكان وتنظيمها في داخل 

اخمليم«.
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اأخبار وتقارير

في الزمن الذي ترك فيها األسرى الفلسطينيون 
يواجهون مصيرهم بعدما أدت غزة قسطها من 
مواجهة عســكرية طويلة، يقف األسير اجملاهد 
خضر عدنــان وحده من بني أســرى كثيرين أعاد 
االحتــالل اعتقالهم ليخــوض معركة الكرامة، 

باإلضراب املفتوح عن الطعام.
صحيح أن عدداً من األســرى خاضوا إضرابات في 
املدة األخيرة، لكنها لم تكن مبســتوى املواجهة 
التي يخوضها الشيخ خضر، والسيما أن الشعب 
الفلسطيني لم ينس أنه كان هو نفسه مفجر 

»معركة األمعاء اخلاوية« قبل نحو عامني.
وحتى موعد نشــر هذا النص، فــإن عدنان يكون 
قد أمتّ ثالثني يوماً مــن اإلضراب، وهي نصف املدة 
التي أمضاها في إضرابه األول، قبل أن يكسر هذا 
احلاجز الزمني أسرى آخرون مثل األسير املقدسي، 
سامر العيســاوي، الذي أعيد اعتقاله هو اآلخر، 
كما إنه مهدد بإعادة احلكم القدمي عليه )عشرات 
السنوات(، حاله حال آخرين أعيد اعتقالهم بعد 
حتريرهم في عملية حترير »وفاء األحرار« عام 2011.

وال يخفــى أن هذا كله يوحــي بخطر كبير على 
حالة الشيخ خضر، إذ إنه ال تفاعل حقيقياً على 
املســتوى العربي والدولي مــع قضيته.  ففضالً 
على االنشــغاالت العربية الداخلية واحلروب في 
املنطقة، فإن تكــرار املواجهة قد يجعل الذاكرة 

للمــرة األولى يســتطيع الفلســطينيون 
املوجــودون داخل األراضــي احملتلة عام 1948 
إحياء ذكرى إحدى اجملازر املنســية في القرية 
األصلية التي جرت فيها اجملزرة، إذ اســتطاع 
املئات من أبناء قرى اجلليل واملثلث )شــمال( 
وقلة من أبناء قرية الطنطورة الذين بقوا في 

البالد إحياء ذكرى مجزرة الطنطورة.
اخلطوة التي جتري للمرة األولى منذ عام 1948 
وجمعية  »فلسطينيات«،  جمعية  نظمتها 
»الدفاع عن حقوق املهجرين«.  بدأت املراسم 
من مكان قريب مما كان مســجد الطنطورة 
إلى مقبرة الطنطــورة، أو باألحرى ما كانت 
مقبــرة الطنطورة، واليوم صــارت منتجعاً 

سياحياً!
فعلى بوابة املنتجع، يستذكر أبناء الطنطورة 
دفنهم 138 شهيداً من القرية يوم سقوطها.  
تلــك القرية، كما تروي جمعيــة »ذاكرات«، 
كانت فــي بداية أيار / مايــو 1948 من أواخر 
القرى العربية الباقية في شــريط السهل 
الســاحلي، املمتد مــن منطقــة »زخرون 
يعقــوف« )جنوبي حيفا( حتــى »تل أبيب«.  
ففي 9 أيار / مايو، عقــد اجتماع بني ضباط 
االستخبارات احملليني في عصابة »الهاغاناه« 
وبني خبراء في الشؤون العربية، لتقرير مصير 
الطنطورة وبضع قــرى أخرى؛ واتخذ القرار - 
وفق ما ذكر املؤرخ »اإلسرائيلي« بني موريس 

- بـ«طرد السكان أو اخضاعهم«.
وفعــالً، نفــذ القرار فــي الطنطــورة بعد 
أسبوعني، أي ليل 22-23 أيار/مايو؛ إذ هاجمت 
الكتيبــة الثالثة والثالثون فــي »الهاغاناه« 
لواء ألكســندروني(  الثالثــة في  )الكتيبة 

العربية تــرى في القضية أمراً عاديــاً، وخاصة أنه ال 
يشعر باجلرح إال من به اجلرح.

أيضاً، فإن ملصلحة إدارة الســجون »اإلسرائيلية« ثأراً 
قدمياً مــع عدنان الذي جنح في إضرابــه، ومن خلفه، 
في كسر التعنت »اإلســرائيلي« وسياسة االعتقال 
اإلداري الفاشــية، التي يقبع بسببها نحو 500 أسير 
في السجون، من دون أن يعرفوا التهم التي تواجههم 
أو مدة بقائهم في السجن، بل كل ما يخشونه جتديد 
احلكم اإلداري بشأنهم كل ستة أشهر، ألكثر من مرة.
وقبيل بدء عدنان إضرابــه املفتوح، فإنه خاض إضراباً 
حتذيريــاً ملدة أســبوع، لم يثمــر مــع إدارة احتاللية 
شرســة، وهو أيضاً قبل بدئه اإلضــراب األخير، بعث 
رسالة من ســجنه قال فيها: »يكفي عشرة أشهر 
من االعتقال اإلداري التعسفي ألعلن أنني لن أتراجع 
عن حقي املشــروع فــي احلرية«، وأضــاف: »اإلضراب 
خطوة مشروعة وهو الوسيلة التي ميتلكها األسير، 
بل خضعت للتجربة وحققــت جناحاً، فكانت رافعة 

لنضال كل األسرى خالل السنوات الثالث األخيرة«.
وكانت ســلطات العدو قد خرقت أهــم بنود »وفاء 
األحرار« التي مت خاللها مبادلة 1027 أســيراً باجلندي 
جلعاد شــاليط في أكتوبر/ تشرين األول 2011، وذلك 
بإعادة اعتقالها عدداً مــن احملررين في تلك العملية، 
كما استدعت آخرين، بل وأجرت إعادة محاكمة لهم 

على األحكام السابقة قبل اإلفراج عنهم.

القرية، فسقطت بعد معركة قصيرة )ووفق ما 
ذكر موريس، فإن األهالي رفضوا شروط الهاغاناه 

لالستسالم واختاروا القتال(.
ووفق الرواية الفلســطينية، فقد انهمك اجلنود 
»اإلسرائيليون« لعدة ساعات في مطاردة دموية 
شرسة لرجال بالغني بهدف قتلهم.  في البداية، 
أطلقوا النار عليهم فــي كل مكان صادفوهم 
فيه: في البيوت والســاحات وحتى في الشوارع.  
وبعد ذلك أخذوا يطلقون النار بصورة مركزة في 
مقبرة القرية، حيث دفنت جثث الشــهداء من 
أهالي القرية في قبر جماعــي, وأقيمت الحقاً 
فوقها ساحة لوقوف السيارات كمرفق لشاطئ 

»دور« على البحر املتوسط جنوبي حيفا.
وجاء في بالغ عسكري »)إسرائيلي(«، صدر في 23 
أيار/مايو 1948، وأوردته صحيفة »نيويورك تاميز«، 
أن »مئــات من العرب وقعوا في أيدينا، فضالً عن 
كميات كبيرة من الغنائم«، بعدما أورد مراســل 
الصحيفــة ادعاء »الهاغانــاه« أن القرية كانت 
نقطة تهريب للمتطوعني املصريني القادمني إلى 

فلسطني بحراً.
وتختلف مذبحة الطنطورة عن ســائر املذابح 
األخرى في فلسطني ليس حلجم الضحايا فقط، 
ولكن لكونهــا جرمية ارتكبت علــى يد جيش 
العدو بعد أســبوع واحد من »إعــالن قيام دولة 

)إسرائيل(«.
ولم تنته معاناة ســكان القرية بطردهم؛ فقد 
ذهب بعضهم إلــى املثلث، في حني مت طرد نحو 
)1,200( شخص إلى قرية الفريدس اجملاورة التي 
كانت قد ســقطت من قبــل.  ومن بقي منهم 
اليوم، فضالً عن أهالي مدن الشمال، جاؤوا - في 
خطوة الفتة - إلحياء الذكرى على بقايا قريتهم.

 للمرة األوىل.. الفلسطينيون يحيون خضر عدنان يخوض معركة الكرامة مجددا
ذكرى مجزرة الطنطورة يف قريتها األصلية

ويقــول أبو طه: »عندما شــعرنا بخطر تواجد 
املســتوطنات الصهيونية اجلديدة، سارع أهل 
القرية إلى شــراء البنادق، رغم صعوبة وكلفة 
ذلــك؛ وكان ســعر البندقية الواحــدة حوالي 
مئة جنيه فلســطيني، يسدد ثمنها بعد بيع 

املواسم الزراعية، وبيع املواشي.«
أضاف: »كانت مهمة الشــباب حراسة القرية 
والتصدي لتمدد العصابــات الصهيونية، وقد 
اشتبكوا مع العناصر املتسللة مرات عدة، وكان 
األهالي يلجأون إلى املرتفعات اجلبلية، وخاصة 
مرتفعات منطقــة الصفحة، وقد صمدوا في 
الدفاع عن القرية ملدة شهر كامل، رغم سقوط 

عدد من القرى اجملاورة.«

ن�صب كمني للعدو وال�صيطرة على �صياراته
وأكــد أبو طــه، أنه بعــد ســقوط حيفا بيد 
العصابات الصهيونية، استنفر األهالي ونصبوا 

لدورية من ســيارات املستوطنني  كميناً محكماً 
اجلدد، احململــة بالبضائع واملؤن، وقد مت الســيطرة 
عليها، وقتل الســائقني، وأخــذ احلمولة.  وعندما 
علمت العصابــات الصهيونية مبا حصل، حاصرت 
القريــة وقامت بقصفها بقذائف املورتر بشــكل 
عنيف وعشــوائي، ما تسبب بســقوط عدد من 
الشــهداء واجلرحــى.  كما أقدمت علــى تفجير 
منزل عائلة حجير، وقــال: »أتذكر من املصابني في 
املواجهــات بيننا وبني عناصر العــدو، اثنني من آل 

عموري.«

النزوح اإىل الدول املجاورة
وبعد اشــتداد املواجهات، يقول أبــو طه، »خرجنا 
أنا وأمى وإخوتي الصغار، إلى األردن مشــردين.  أما 
إخواني الكبار فمكثوا للدفــاع  عن القرية.  وبعد 
عام مــن مكوثنا في األردن بظروف صعبة، وشــّح 
في املياه، قرر زوج خالتي نقلنا إلى ســوريا  بسبب 

توفر املياه، وسلكنا طريق الرمتا.  
وعندما دخلنا إلى دمشق، سكنا 
مبنطقــة الشــاغور، وبعد عام 
اليرموك  انتقلنا إلى مخيم   62
حيث عشــت أنا وأبنائي الـ 11.  
وعند اندالع احلــرب في مخيم 
اليرمــوك، جلأت وأفراد أســرتي 
إلى مخيمات لبنان، تاركني كل 

أمالكنا وأرزاقنا هناك.«  
واســتعاد أبو طه ذكرياته في فلســطني، واحلياة 
السعيدة التي كان أهلها يعيشونها فيها، فقال: 
»كان  والدي يعمل بالزراعة، وقريتنا كانت تشــتهر 
بزراعــة القمح والشــعير واحلمضيــات والزيتون، 
وكان فيها معصرة زيتــون ومطحنة قمح لعائلة 
الزبن ومدرســتان ومختاران، األول اسمه عبداهلل 
سلمان والثاني اسمه خضر إدريس، وعدد السكان 
كان يتجاوز )15,000( نســمة،   فالطيرة من أكبر 

قرى حيفا،  ومن أبرز العائالت املشــهورة فيها 
العموره،  وبيت أبو راشــد، والبــاش، واألبطح 

وحجير الريان وادريس وسلمان ودرباس وعودة.«
وأكد أبو طه رغبته في العودة الى فلســطني، 
»فهي أرض أهلي، وفيها دفــن أجدادي ووالدي، 
وأدعو اهلل سبحانه وتعالى أن ميّن علينا بالعودة 
وبالنصــر على اليهــود«، وقــال: »أوصي أبناء 
شــعبي وأهلنا بتوحيد اجلهود والكلمة، وأقول 

لهم إن املقاومة هي السبيل الوحيد لعودتنا«.

المجاهد أبو طه لـ«الجهاد«: قتلنا عددًا من المستوطنين واستولينا على سياراتهم

الطرية �صمدت �صهرًا يف الت�صدي لالعتداءات

يتذكر المجاهد مصطفى أبو 
طه )81 عامًا( الذي ولد في 

حبقا، وعاش في قرية الطيرة 
مع أسرة مؤلفة من تسعة 

أفراد، أيام مقاومة العصابات 
الصهيونية باعتزاز، ويتحدث 

لـ«نشرة الجهاد«، عن 
الكمائن التي نصبوها 

للعدو، وأدت إلى قتل وجرح 
عدد من الصهاينة، وإلى 
تكاتف األهالي في صد 

اإلعتداءات.

اجلهاد - خا�ش
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االختباء وراء األصبع ال يفيد أحدًا، بل 
يراكم األزمة قبل أن تنفجر.

مــن هذا المنطلق، قــررت »الجهاد« 
فتح ملــف المخدرات فــي المخيمات 
الفلســطينية من لبنان، إدراكًا منها 
بالخطر الكبير الذي يتهدد مجتمعنا 
الفلســطيني، فــي ثقافتــه وقيمــه 
وعاداته، وثروته األساســية التي هي 

أجياله الشابّة.
لم يعــد الصمــت مجزيــًا، والصمت 
يســمح بالتمــادي أكثــر؛ ولــن نقف 
صامتين ونحن نتفــرج على مروجي 
أبناءنــا  المــوت األســود يدمّــرون 
ومجتمعنا خدمة لمخططات مشبوهة 

ومعروفة األهداف.
إننا في »الجهاد«، إذ نفتح هذا الملف 
الهام والحساس، فإننا نؤكد على أن 
المخيمات ليس اســتثناء في مسألة 
اللبناني  التربيــة  فوزير  المخــدرات؛ 
أعلن قبل مدّة أن 20% من الطالب 
في المدارس اللبنانية يتعاطون مواد 
مخدّرة.. وعليه، فإن المخيمات ليس 
استثناء، بل هي تتأثر بالبيئة المحيطة 
بها.. ونحــن معنيون بما يجري فيها 

بالدرجة األولى.
ونحن إذ نفتح هذا الملف، فإن هدفنا 
هــو رفــع الصــوت عاليــًا لمواجهة 
المشــكلة ومعالجتها، فشــبابنا هم 
ثروتنــا ومســتقبل شــعبنا وقضيتنا، 
ولن نســمح بالمساس بصحتهم وال 

بتدمير مستقبلهم .. 

تعتبــر اخملدرات مــن أخطر اآلفــات التي تتهدد 
مخيماتنــا ومجتمعنا، ملــا لها مــن تداعيات 
سلبية على مصير الشــباب حتديداً واملواطنني 
عموماً، بخاصة بعد أن تبــني أن جهات معادية 

تشجع انتشارها وتدعمها.
لإلطالع علــى واقع وآثار هذه املشــكلة، جالت 
»نشــرة اجلهاد« على اخمليمات الفلســطينية، 
وألتقت عــدداً مــن األطباء ومســؤولي اللجان 
الشــعبية، ومدمنني ســابقني وبعض األهالي، 

فكان التحقيق التالي:
 اعتبر الدكتور محمــود صالح أن آفة اخملدرات من 
أخطــر ما تتعرض لــه اجملتمعات، وأشــار إلى أنه 
ليس لــدى األطباء الفلســطينيني التخصصات 
الطبية الكافية، في مجال األدمان على الهروويني 
واحلشيش واحلبوب بالشــكل الكافي، لكن هناك 
حــاالت إدمان علــى بعض أنواع املســكنات مثل 
)الترمــال(.  وقال إن نســبة متعاطي هذه احلبوب 
قليلة جداً بالنســبة للمرضى الزائرين واملترددين 

على عيادته، في مخيم عني احللوة. 

وأوضــح أنه من األمــور الصعبة التــى يواجهها مع 
املدمنني على تلك احلبوب، هو عدم التزامهم بالنصائح 

الطبية التى يقوم بإبالغهم إياها. 

نق�ش الكوادر الطبية املتخ�ص�صة
وأضاف صالح: »إن مجتمعنا الفلســطيني في اخمليم 
تنقصه الكوادر الطبية املتخصصه بهذا الشأن، وإن 
الطبيب الفلســطيني لم يكن لديه التوجه ملثل هذا 
التخصص، حتى أنه لم يتداول في األوســاط الطبية 

في لبنان اال ما ندر.«  
ونصح الشبان، بإيجاد وظيفة لهم حتى ميلؤوا الفراغ 
في حياتهم اليومية، وال يكونوا عرضة للتعاطي، وأن 
يبتعدوا عن رفقاء الســوء.  ووجــه لألهل النصيحة 
التاليــة: احتضنــوا أبناكم واهتموا بهــم، من خالل 
العطف واحملبة وإعطائهــم الثقة الكافية والتواصل 
معهم، وإيجاد احللول املناســبة ملشاكلهم وأمورهم 

الشخصية.
وقال مســؤول »نادي بيت املقدس للشباب والرياضة« 
مبنطقة صيدا، احلاج جهاد اخلطيب، لـ«نشــرة اجلهاد« 
إن آفــة اخملدرات التى تنتشــر بني القســم األكبر من 
الشــباب مدمرة، ويســعى مروجوها الى تدمير هذه 
الفئة لصالح مشــاريع بات اجلميع يعلمها.  كما أن  
العمل  الرياضي الفلسطيني مبختلف مجاالته عليه 
واجبات ومسؤوليات، إن توفرت له اإلمكانيات الالزمة، 
موضحاً أنه  لدى اجلهاز الرياضي إحصاءات دقيقة بعدد 

من يتداولها بني الرياضيني.
وأشار اخلطيب إلى أن »نادي بيت املقدس« في مخيم عني 
احللوة، دعا الشــباب الفلسطيني لاللتحاق بأقسامه 
الرياضية والكشــفية والثقافية والطالبية، من أجل 
العمــل ببرنامج توعية وتعبئة الفــراغ، واالمتناع عن 
التردد على بعض األماكن املشبوهة اخملتلفة، التي هي 
مكان مناسب الصطياد الشباب، ووضعهم حتت األمر 
الواقع واستغاللهم، بسبب ظروفهم املادية والنفسية 
الصعبة، واســتغاللهم خدمة ألعداء شعبنا وأمتنا 
وخدمة للمشــروع الصهيوني في املنطقة.  كما دعا 
اخلطيب القيادة السياســية الفلسطينية وأصحاب 
القرار إلى التنبــه لهذه املؤامرة الكبيــرة واخلطيرة، 
التي يتعرض لها خيرة شبابنا وشاباتنا، والوقوف عند 

مسؤولياتهم قبل فوات األوان حيث ال ينفع الندم.

احلل بالرتبية ال�صاحلة والتم�صك املبادئ
ورأى عضو اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد، أبو 
النمر معاري، أن »اخملدرات هي من أخطر وأسوأ األمراض 
التي تصيب كل اجملتمعات، ومنها اجملتمع الفلسطيني؛ 
وهي نوع من االنتحار الذاتي«، معتبراً أن »أبرز العوامل 
التــي تؤدي إلى ظهــور هذه الظاهرة فــي اخمليم هي 
الظروف الصعبة التي يعيشها املواطن الفلسطيني، 
وعدم الوعي، فيلجأ بعض األفراد إلى الهروب من الواقع 

املرير، إلى واقع أكثر مرارة«.

وقال: »اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد ليست 
سلطة تنفذية، واملسؤول هو الدولة اللبنانية؛ وال نقدر 
أن تقوم بغير حمالت التوعية مع فاعليات ومؤسسات 
اجملتمع املدني للحد من هذه املشكلة اخلطيرة«، ودعا 

اجلميع إلى التعاون للقضاء على هذه احلالة. 
وأســف أبو ربيع، وهو رب عائلة، إلــى أنه ليس هناك 
الكثير االهتمام من قبل األهل بشؤون أوالدهم، لذلك 
»نلمس احلال املزرية التي وصل إليها شــبابنا؛ ويجب 
على كل رب عائلة تربية أوالده تربية إســالمية، وبناء 
جسر من الثقة مع أبنائه، ومن ثم يأتي عامل التوعية 
واإلرشــاد، واملتابعة اجلدية لكافة شؤون االبن، ووضع 

قانون صارم داخل املنزل«. 
أما رب العائلة محمد معاري فقال:«يجب تربية أبنائنا 
على أســاس التربية الصاحلة والتمســك بالتقاليد 
واملبادئ التي تربينا ونشــأنا عليها، ومتابعة أمورهم 
بشــكل يومي، وأن يجعل األب ابنه صديقاً له؛ هكذا 
نحمي أوالدنا وشــبابنا من كل الظواهر الســلبية«، 
وأشار إلى أن »اختيار الصديق يجب أن يتم حسب فهم 
وتوعية كل األب لألبناء في البيت؛ ولكن لألســف في 

معظم احلاالت يترك األبناء للضياع«.

تعاطي ال�صيديل مع الو�صفة
وأكد أحد الصيادلة أنه »يجب على الصيدلي التعامل 
باألخالق الطبية، وهذه املهنة إنسانية وليست جتارية«، 
وقال: »ال يوجد أي حبوب مخدرة لدي، ومن غير املسموح 
أن أحضرهــا، وهناك أدوية ممكــن صرفها بدون وصفة 
طبية، ولكن هناك أدوية بحاجة إلى وصفة أطباء، وال 
ميكن صرفها بدونهــا، وإذا جاءتنا وصفة من الدكتور، 
وفيها مخدر، ال نصرفها، وليست موجود لدينا نهائياً.  
وقال صيدلي آخر: »نعم هناك عدد بنسبة متوسطة 
من الشباب يتردد على الصيدلية لطلب أدوية مخدرة، 
وخاصــة احلبوب، وهناك أطبــاء يصفونها عند احلالة 
الشــديدة وامللحة.  والصيدلي يصرف الدواء في حالة 

توفرت وصفة الطبيب فقط«.
وكشــف الشــاب عمر حســن أنه في اآلونه األخيرة 
ظهرت في اخمليمــات ظاهرة غريبة وخطيرة جداً، وهي 
آفة اخملدرات واحلشيش، حيث أن الكثير من الشباب ال 
يعلم مدى خطورتها على أمن واستقرار اخمليم، وعلى 
الصعيد الشــخصي؛ ويعتبر أن السبب في التعاطي 
يعود إلــى املعاناة اليومية التي يعيشــها الشــاب 
الفلسطيني في اخمليمات، والبطالة، وقلة فرص العمل 

وغياب دور األهل في تربية أبنائهم.
ورأى املشــرف الرياضي لـ«نادي بيت املقدس«، إبراهيم 
أبو شقير، أن »هناك تقصيراً كبيراً جتاه الشباب، ولكن 
نعمل على توعية الشباب لالبتعاد عن اخملدرات واحلبوب 
في مخيمنا، التي باتت منتشــرة بشــكل واسع، من 
خالل ندوات ولقاءات بالتعاون مع مؤسسات في اخمليم«، 
وتابع: »احلبوب واملنشطات تؤدي الى األمراض، وضعف 

في العضالت، ويصبح جسم اإلنسان غير طبيعي.«

ل جتار خمدرات يف املخيمات
وأكد مســؤول اللجنة الشــعبية في الرشيدية، 
احلاج أبو كامل، أن »انتشار اخملدرات آفة عاملية غير 
محصــورة في بلد أو في مخيــم؛ واملتعاطون في 
اخمليم معروفون ومحصــورون؛ والقيادات تعرفهم 
أكثر منا، والدولة ال تهتم لألمـــر، وعدم احملاسبة 
من املعنيني شجع الكثيرين.« وتابع قائالً: »وبالرغم 
من املعطيات امللموسة، فهم في بعض األحيان ال 
يسمحون لك بتسليم اجملرم أو محاسبته، وأحياناً 
يتغاضــون عنه.  ومبجرد ما يتــم القبض عليهم 
وتسليمهم بعد فترة يخرجون رغم إدانتهم، وهذا 
ليس لصالــح اخمليم وال لصالــح اجملتمع، فهناك 

الكثير من الذين  مت ضبطهم وإدانتهم«.
أضاف: »ليس لدينا في مخيماتنا جتار، ولكن هناك 
موزعني ومروجني.  ولو كانــوا جتاراً لكانوا أصحاب 
رؤوس أمــوال.  فالذين يقومون بهــذا العمل هم 
بسطاء مســتغّلون من قبل البعض، أما التّجار 

الكبار، فهم ليسوا في اخمليم وال من اخمليم.«
أما بخصوص املــدارس، فأكد أبو كامل أنه »ليس 
هناك ترويج كما يقــال، ونحن نتابع هذا املوضوع 
بدقة، والكالم حول ذلك هو افتراءات ال صحة لها.«
وأكد الصيدلي د.و : أن »هناك الكثير من السرجنات 
)اإلبر( الطبيعية واملتوفرة، ولكن ال يوجد أي حقن، 
ونحن ال نقدم أي نوع من هذه األنواع اخملدرة، إال من 
خالل وصفة طبية، وفي هذه احلالة يقدر الصيدلي 
حالــة املريض، ونحن في الفتــرة األخيرة لم نعد 
نشتري هذه األدوية بسبب احلاالت التي تأتينا، وإذا 

كان املريض موثوقاً به نزيد له كمية الدواء.«
وأعترف الصيدلي )م.أ.( أن هناك الكثير من الشباب 
الذين يترددون على الصيدليات لشراء هذه األدوية 
)ترامل, بيرت اركسول,dykwtrkl  (، وكل صيدلية 
لها نظامهــا، وهذا يعود لضميــر الصيدلي من 

خالل الوصفة الطبية التي يصرفها الطبيب.  
إذا لم يكــن املريــض يحمل الوصفــة الطبية 
نتجاهلــه وال نعطيه دواء، أمــا إذا كان يعاني من 
أمراض عصبية وال يحمل الوصفة، فبهذه احلالة 

نقوم مبساعدته ضمن احلدود.

راأي الطب ومدمن �صابق
ورأت الدكتــورة )م.خ( أن األطباء يواجهون حاالت 
التعاطف في اخمليمات بطريقة ال تتماشــى مع 
وضع املدمن النفســية والصحية واالجتماعية؛ 
فالطبيب يفتقد إلــى دورات تدريبية وتثقيفية 
ونفســية تخوله العمل على حتسني وضع هذا 
احملتــاج، فضالً عن اكتســاب الثقافــة الواجبة 
إلســعاف حالة طارئة من اإلفراط في تناول املواد 
التي تســبب اإلدمان؛ ولألســف إن وجد طبيب 
كفوء من الناحية الثقافية والتدقيقية سيواجه 
الضعف في اإلمكانيــات املتواجدة، والتي تعتبر 
أساسية ملساعدة هذا الشــخص املدمن، مثل 
العالقات مع دور العالج من اإلدمان، والدعم املادي 
الذي من شــأنه إعالة املدمــن لتغطية كلفة 
العــالج الباهظة والتأهيل النفســي للمدمن 

وأهله.
وأوضح أحد املدمنني السابقني، ويدعى )أ. ص(، أن 
هناك ظروفاً مير بها الشخص املتعاطي، ويريد أن 
يقوم بتجربة ليتعرف على نتائجها، وأنا ال أحّمل 
املســؤولية في هذا اخلصوص ألي أحــد، وأمنا أنا 
أحتمل مسؤولية نفسي، ألن هذا الفعل نتج عن 
إرادتــي، وال أريد أن أظلم أحداً في ما وصلت اليه، 
وأنــا أنصح كل الشــباب أن ال يقدموا على هذا 
الفعل الشنيع، وال أريد ألحد أن يقوم باخلطأ الذي 
وقعت به، كما أتوجه الى كل املتعاطني أن يقلعوا 

ويتركوا هذه اآلفة املدمرة للجسم والعقل.

اجلهاد - خا�ش»الجهاد« تفتح ملف المخدرات في المخيمات: آفة خطيرة يجب محاربتها
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أهالي المخيمات لـ »الجهاد«: الوضع الصحي مزري ونطالب بتجهيز العيادات وتطويرها

يرى ناصر رميح، من مخيم البداوي أن »الوضع الصحي في اخمليمات مزر 
وخاصة أنه ال توجد مستشفيات، على مستوى متقدم؛ ومع احترامنا 
للهالل األحمر الفلسطيني، إال أنه ال ميتلك املعدات الالزمة.«  ويضيف: 
»في مخيم البداوي، هناك تقصير بتقدمي الدواء من قبل األونروا؛ ومنذ 
فترة وزعت أدوية منتهية الصالحية، ومت التكتم على املوضوع«، وتابع: 
»الشــيء اجليد من وجهة نظري هو وجود الهالل الفلســطيني في 
اخمليم، لكن يجب تطويره، من خالل دورات تقوية للممرضني فيه، وأيضاً 
من خالل تطوير املعدات؛ واملبنى أيضاً بحاجة إلى جتهيز وتوسيع، لكي 
يتســع لعدد أكبر من املرضى، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في 
اخمليم. وعلــى صعيد األونروا، يجب أن تكون هناك مراقبة على األدوية، 
كما يجــب التحدث مع األطباء املســؤولني عن العيــادات للتعامل 
بطريقة أفضل مع أبناء اخمليم، وخاصة أنه يوجد العديد من الشكاوى 

بحق األطباء.«
ويؤكد منتصر عبد الرحيــم، من مخيم نهر البارد، عدم وجود اهتمام 
بالوضــع الصحي في اخمليــم، ويقول: »هنــاك تقصير مــن األونروا 
واملرجعيات، إذ ليس هنالك عيادة مجهزة بالكامل الســتقبال حاالت 
طارئة؛ ولقد رفعنا الصوت من أجل جتهيز أي من املستوصفات أو حتى 
مركــز الهالل بالبارد، لكن دون فائدة، مع العلم أن أقرب مستشــفى 
يبعد 7 كيلو متر عن اخمليم.«  ويضيف: »كذلك هنالك تقصير من قبل 
قسم الصحة باألونروا من حيث جتميع النفايات التي تسبب األمراض، 
كما يوجد تقصير من قبل اللجنة الشــعبية، التي يجب أن تنشىء 

ورأى أمني ســر قوى التحالف في الشمال والقيادي في »حركة اجلهاد اإلسالمي« 
بسام موعد: »أنه في ذكرى نكبة مخيم نهر البارد، نشعر في الظلم بعد تأخير 
اإلعمار 8 ســنوات، وإلغاء برنامج اخلدمات اإلستثنائية، لقد دفع أهالي البارد من 
دمائهم وأموالهم ومقتنياتهم ما قيمته تفوق كلفة النكبة األم عام 48، حيث 

أعادتهم أزمة البارد إلى سيرتهم األولى، وازدادت مشاكلهم وأزماتهم«.
وأضاف: »إن مســؤولية إعادة إعمار اخمليم إلى ما كان عليه عشية التدمير، تتوزع 
بني اجملتمع الدولي ممثال بالدول املانحــة كمتعهد بالتمويل يوم 23 /6 /2008 في 
فيينــا، والتي بلغت 455 مليون دوالر أمريكــي، واحلكومة اللبنانية ضامنة عودة 
األهالي إلى بيوتهم وإعمارها، وكذلك مسؤوليتها الكاملة عن اجلزء اجلديد منه، 
وتعويضه عن الســيارات التي حرقت واحملال التجارية التي دمرت، وكذلك املباني 
واملقتنيات. والتــي أقر لها من ذات املبلغ 122 مليــون دوالر، وحتى اآلن لم يعرف 

عنها شيء«.
 جدير بالذكــر أن 34 بلدية لبنانية محيطة باخمليم اســتفادت من التعويضات 
واإلنشاءات واملشاريع وعشرات البيوت للبنانيني حول اخمليم دفعت لهم عشرات 

املاليني من الليرات اللبنانية.
وتعتبر »األونروا« هي املســؤول الثالث، عن تنفيذ مشــروع اإلعمار، واإلستمرار 
ببرنامج اخلدمات اإلســتثنائية، واألموال بيدها حصراً، وقد وعدت بإجراء عملية 
تقييم شاملة وإعادة حساباتها إلكمال املشروع، الذي ينقصه أكثر من 50% من 
األموال، كما وعدت بالنظر أيضاً مبوضوع اخلدمات اإلستثنائية قبل شهر رمضان، 

وأهمها التغطية الصحية الكاملة.
دعوة لاللتزام بوعود اإلعمار

لم توفر الفصائل واللجنة الشــعبية في الشــمال جهداً في املتابعة اليومية، 
مبجمــل ملف اإلعمار وتبعاته مع »األونروا«، ولم يقصر األهالي برفع صوتهم من 

جلنة صحية ملراقبة ســالمة الغذاء والقيام بجوالت مستمرة والكشف 
على احملالت الغذائية.«

ويوضح عمار عوض، من مخيم نهر البارد، فيقول: »لسنا راضني عن الوضع 
الصحــي؛ واألونروا تضع العراقيل أمام تطويــر الوضع الصحي.«  ويعتبر 
أن »الهالل األحمر الفلســطيني هو األجنح ألهالي مخيمات الشمال؛ أما 
املســتوصفات فهي للتجارة ال غير، وكل واحد لديه تســعيرته اخلاصة 

أجل إمتام عملية اإلعمار. »وكان مالحظاً غياب املرجعية الفلسطينية عن ملف نهر 
البارد، فعليها دعمه من خالل عالقاتها والتواصل مع احلكومة اللبنانية والســفارات 
املعنية، وملف البارد هو عبارة عن تكامٍل لألدوار، وهناك فجوات ســوداوية ال ننكرها، 
خصوصاً بعد أحداث الدول العربية وانعكاسها على الوضع بشكٍل عام، وإعمار البارد 
بشــكل خاص، وهذا ال يعفينا من قرع األبواب واملطالبة الدائمة باإللتزام بالتعهدات 

التي قطتعها احلكومة اللبنانية والدول املانحة«.
وأشار مســؤول »جبهة النضال« في الشمال جورج عبد الرحيم  إلى أنه: »مع دخول 
نكبة البارد عامها التاســع، ما زالت اثار املعركــة التي دارت على أرض اخمليم واضحة، 
سببت احلرب تهدمي ومحو ذاكرة حملها لنا االجداد معهم عند قدومهم من فلسطني، 
ونسيج اجتماعي عاش أكثر من ستني عاماً وذلك بسبب ما خلفته احلرب من تشريد 
وتهدمي، وال يزال نصف ســكان اخمليم مهجرين عن بيوتهم بسبب بطء اإلعمار. وأبناء 
اخمليم كانوا ميلكون ســوقاً جتارية هي األهم في عكار،  واآلن لم يعد لدينا أي أسواق أو 
أعمال، وما يقارب 60% من أبناء اخمليم عاطل عن العمل، وفي اخمليم أعلى نسبة أمراض 
مستعصية، وســبيل اخلروج من األزمة التزام األطراف التي تعهدت بعودة البارد كما 

كان.
 وأكد مسؤول احلراك الشعبي في مخيم نهر البارد محمد ميعاري أن: »النكبة تعني 
األلم والوجع والضياع الذي حل بأهلنا في مخيم نهر البارد، تعني خســارة األصحاب 
الذين استشــهدوا وخســارة األموال التي جمعناها مبزيج مــن عرقنا ودموعنا، كان 
للنكبة انعكاســات عديدة وأبرزها خسارة النســيج اإلجتماعي بني األهالي، وبرزت 

املعاناة املادية والنفسية«..
ورأى أن »احلــل للخروج من هذا الوضع املزري، هو اعــادة النظر بأخطاء املاضي، وإعادة 
تفعيل دور اللجنة الشعبية حلل مشاكل أبناء اخمليم ووحدة الفصائل الفلسطينية 
في القرار السياســي للمطالبة بحقوقنا من األونروا ومن الدولة اللبنانية«، ودعا إلى 

به، و ال رحمة لدى هؤالء، ألن األغلببــة لديهم متبرعون يدعمونهم، 
فاألدوية تصلهم باجملان.«  ويرى أن »احلل األجنح هو ضمان كل الالجئني 
من منظمة التحرير، وهكذا حتل قصة الطبابة ويصبح األمر متعلقاً  
باألونــروا وباملنظمة.«  ويضيف: »من هــذا املنطلق، نطالب املنظمة 
إعطاء كل الجئ كرت ضمان صحي حلني انتهاء مشكلة الطبابة عند 

األونروا.«
نقلنا كل هذه الهواجس الى أمني ســر اللجنة الشعبية الدوري في 
مخيــم نهر البارد، عماد كنعان، الذي أوضــح قائالً: »الوضع الصحي 
سيء جداً، واملعاناة ال تطاق وال حتتمل.  من ميرض أو يحتاج الى عملية 
جراحيــة، ميكن أن ميوت فــي البيت أو على أبواب املستشــفيات، وال 
من يســأل.«  ويضيف: »األونروا تتنصل من مسؤوليتها عن األمراض 
املســتعصية، واملســتوصفات في اخمليمات أو الهالل األحمر ال تلبي 
االحتياجــات املطلوبــة.«  ويوضح: »املســتوصفات ال تقّدم ســوى 
إســعافات أولية ال غير«.  ويتابع: »بعد أن قلصــت األونروا خدماتها، 
ولم تعد تقّدم سوى 50% من كلفة العمل اجلراحي ال غير، ازداد الواقع 

الصحي مأساوية، وبات يتطلب حالً سياسياً.«  
ويختم عوض بالقول: »يجب علــى األونروا وقيادة منظمة التحرير أن 
ينظــرا بجدية إلى امللف الصحي، ألن الناس بالكاد تســتطيع تأمني 
املصروف اليومي، وبالتأكيد فإن أهالي اخمليمات ال يســتطيعون تأمني 
تكاليف العالج.  لذلك، على قيــادة منظمة التحرير أن تقف موقفاً 

جدياً ملعاجلة هذا الواقع الصحي األليم في اخمليمات.«

»اســتثمار احلراك الشــعبي وقدراته ودوره في املطالبة بحقوق ابناء شعبنا في 
اخمليم«.

املطالبة بالضغط على اجملتمع الدولي
ورأى خليل لوباني، أن »النكبة هي الشــاهد على التخــاذل، هي نتيجة لبعدنا 
وتفككنا االجتماعي واإلسالمي، وإلتهائنا باملكاسب التجارية واملصالح الذاتية، 
وبالرغم من كل آثارها الســلبية لــم نتحد بل زادتنا تفــككاً اجتماعياً، نحن 
بنهر البارد بحاجة إلى إعادة تأهيل البشــر مع إعادة إعمــار احلجر، في الذكرى 
السابعة والستني لتهجيرنا من ربوع فلسطيننا، ما زلنا بعيدين كل البعد عن 
قضيتنا اجلوهرية، وهي العودة، وقد إلتهينا جميعاً بالركض وراء حاجات حياتية، 
وإعتصامنا األخير القائم حتى يومنا هذا، ما هو إال حركة إحتجاجية للمطالبة 
باإلستشــفاء وبدل االيجار، وحاالت العسر الشــديد، وال من مجيب، هذا هو دور 
»وكالة تشــغيل الالجئني الفلســطينني« في الشــرق األدنى، لقد ابتعدنا عن 
قضيتنا املركزية وحق العودة، بالركض وراء لقمة عيشــنا، وأجزاء بســيطة من 
حقوقنا املدنية واالنسانية، عمل اجملتمع الدولي بالضغط على أوجاعنا وتقليص 
اخلدمات لكي يشــتتنا، وهــا هو قد جنح، علينا أن نوجــه ونصب حتركاتنا بإجتاه 

املطالبة بحق العودة والضغط على اجملتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته«.
وطالب جند عبد العال في الذكرى الثامنة لنكبة البارد، وكالة »األونروا« بتحمل 
مســؤولياتها بكل جدية، وباإلسراع بتوفير األموال الالزمة إلعمار اخمليم، وكذلك 
حتّملها مسؤولية التباطؤ بعملية اإلعمار، كما طالب حتسني اخلدمات الصحية 

واالجتماعية لكل أهلنا في مخيم نهر البارد.
ودعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى حتمل املسؤولية، بتوحيد كل اجلهد إلجناز 
مهمة إعمار اخمليم والعودة الكرمية ألهلنا، وهذا يتطّلب تعزيز الهيئات املشتركة، 

ويكون اإلعمار في اخمليم حتت إشرافها«.

اأزمة الو�صع ال�صحي يف املخيمات داء مزمن بحاجة اإىل عالج عاجل، بخا�صة بعد ازدياد الكثافة ال�صكانية، وعدم جتهيز وتطوير العيادات وامل�صتو�صفات.  ويطالب الأهايل يف اأحاديثهم لن�صرة 
''اجلهاد''، ب�صرورة تاأمني امل�صت�صفيات، والأدوية، وتعزيز الرقابة ال�صحية، منا�صدين  وكالة غوث وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني '' الأونروا'' وكافة املعنيني بهذا امللف، بتح�صني التقدميات، 

والتوقف عن تقلي�ش اخلدمات يف هذا املجال احليوي.

على ''الأونروا'' توقيف التخفي�صات

اجلهاد - خا�ش

الأهايل يف ذكرى نكبة البارد و�صعنا �صعب يف غياب املعاجلة اجلادة
اجلهاد - خا�ش

مرت 8 سنوات على نكبة مخيم نهر البارد، وليس لدى األهالي سوى الصبر والدعاء 
والتمني، حتى يستكمل مشروع اإلعمار، وتتوفر األموال الالزمة لذلك، وتعيد "وكالة 

غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين - األونروا" خدماتها بشكل يلبي اإلحتياجات 
المطلوبة.

"نشرة الجهاد" التقت في هذه المناسبة، عددًا من قادة الفصائل والمواطنين واللجان 
الشعبية، للوقوف على رؤيتهم لما آلت إليه أوضاع المخيم، ومطالبه، بعد هذه 

السنوات العجاف، وقد أجمعوا على أن أوضاع األهالي باتت صعبة للغاية، في ظل غياب 
المعالجة الجادة والحاسمة.
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ال يكاد مير يوم من دون أن تطالعنا وسائل إعالم العدو الصهيوني 
بخبــر عن لقــاء أو زيــارة أو مقابلــة صحفيــة، أو اجتماع بني 
شــخصيات عربية رســمية وأهلية وأخرى »إســرائيلية« على 
اختالف مســتوياتها ووظائفها مبا فيها العســكرية واألمنية، 
داخل األراضي الفلسطينية احملتلة عام 48، وفي بعض العواصم 

العربية والغربية.
ورغم قرارات »املقاطعة«، وسياســة رفض »التطبيع« التي تلتزم 
بها معظــم النقابات واالحتادات والهيئــات األهلية في معظم 
الدول العربية، فإن خطوات »التطبيع« تتســارع مع كيان العدو 

»اإلسرائيلي« على غير مستوى وصعيد. 
وقد استغل »املطبعون« انشغال الساحة العربية باالضطرابات 
األمنية املتمادية منذ أكثر من أربع ســنوات، وما خلفته من قتل 
وتدمير وتهجير، وحالة من االنقسام العامودي واألفقي، مترافقة 
مع غياب الكتلة السياســية املوحدة، وتضييع البوصلة وتغيير 
اجتاه الصــراع من مواجهة العدو الصهيوني املغتصب الى إعالن 
احلرب على اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية... استغل »املطبعون« 
هذه الظروف واخترقوا جدار املقاطعة، الذي نشهد ارتفاع بنيانه 

في معظم بلدان العالم وعلى مساحة القارات جميعها.  
ويتــذرع »املطبعــون« بالفتاوى التــي تصدرها بعــض اجلهات 
الدينيــة، وبالدعــوة املكررة التــي يوجهها رئيس »الســلطة 
الفلسطينية« للعرب واملســلمني لزيارة األراضي الفلسطينية 
املغتصبة واحملتلة، إلظهار دعمهم للشــعب الفلسطيني على 
حد زعمــه... وكأن الدعم ال ميكن له أن ميــر ويصل إلى أصحابه 
 احملاصريــن بــكل صنوف القهــر واالضطهــاد وإرهــاب الدولة 
 والتمييز العنصري إال عبر بوابات ســلطات االحتالل الصهيوني، 
ومبوافقتهــا املســبقة وبحراســة ومواكبة أجهزتهــا األمنية 

للشخصيات والوفود...
والالفت فــي مجريات »التطبيع« الراهنة دخول متســارع لدول 
اخلليج العربية، وخاصة تلك التي ال تقيم عالقات ديبلوماسية أو 

جتارية رسمية وعلنية مع كيان العدو... 

ألن حق العــودة واحد من أعقد امللفات التي تعترض طريق صناع 
القرار الدوليني العاملني على إخراج »تســوية« للصراع العربي – 

الصهيوني؛ 
وألن حــق العودة يشــكل »قلقاً« دائمــاً لطرفــي املفاوضات: 

الفلسطينيني و«اإلسرائيليني« على حٍد سواء؛
وألن حق العودة حق شخصي، غير قابل للتصرف، وال يسقط مبرور 
الزمن... وال يخضع للمعارضة أو التنازل... وال يســقط أو يعدل أو 
يتغير مفهومه في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع حتى 

لو وقعت على ذلك جهات متثل الفلسطينيني أو تدعي متثيلهم؛
وألن كل اتفاق ينص على إســقاط حق غير قابل للتصرف، باطل 
قانوناً، وســاقط أخالقياً فــي الضمير الفلســطيني والعربي 

واإلسالمي واإلنساني؛
.. ألن حــق العودة ميثل كل ذلك، فقد اســتحوذ على الكثير من 
االهتمام، وكان عنواناً رئيســياً لعشــرات اللقــاءات واملؤمترات 
واالجتماعات العلنية والسرية، شارك في معظمها شخصيات 
فلسطينية و«إسرائيلية«، وخرج منها وعنها كثيراً من البيانات 
والوثائــق!.. في حني ظل البعض منها طــي الكتمان خلطورة ما 
تضمنته من مواقف، مت تســريب بعضها لقيــاس ردات الفعل 
الشــعبية الفلســطينية، من جهة، ولكّي وعي أصحاب احلق 

األصليني، من جهة أخرى... 
فهذه الوثائق مبجملها تدعو إلى شــطب حق العودة وبشــكل 
نهائــي، حتت مســميات وعناوين مختلفة: مــن »التوطني« إلى 
»التجنيس« في أماكن اللجوء، إلى »لم الشمل« في الدول الغربية 
واألميركية، وصوالً إلى »احلل العــادل املتفق عليه« الذي يغلفه 
التعويــض املالي، الذي جاء واضحاً في وثيقة »إكس إن بروفانس« 
التي مت توقيعها قبل 8 ســنوات بني املستشار اإلقتصادي لإلحتاد 
العام للصناعات الفلســطينية، صائب بامية، مع »إســرائيل« 
وحــددت أرقاماً للتعويض املالي مبعدل 14 – 21 ألف دوالر أمريكي 

لكل الجىء بديالً من العودة!..
ومن أبرز تلك الوثائق: 1( وثيقة جنيف ) يوســي بيلني - ياسر عبد 
ربه( والتي سميت »مســودة اتفاقية للوضع الدائم«... 2( وثيقة 

أيالون - ســري نسيبة... 3( وثيقة بيلني - أبو مازن، والتي أخذت اسم 
»مشروع معاهدة لقضايا احلل النهائي«. 

وكان القاســم املشــترك الذي تلتقي عليه هذه الوثائق الثالث هو: 
تبرئة »إسرائيل«، أو على األقل عدم حتميلها أي مسؤولية سياسية أو 
أخالقية عن اجلرمية التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، حينما 
طردته بقوة االحتالل من أرضه عام 1948.  وبالتالي حررت »إسرائيل« 
من إمكانية ممارســة ضدها أي ضغط أو إلزامها بأية مطالب، طاملا 

هي بريئة ولم تفعل شيئاً ضد الشعب الفلسطيني... 
و«إسرائيل« ال تعترف بحق العودة لالجئني إلى أراضيهم وممتلكاتهم 
التــي طردوا منها، بل إنها ال تأتي علــى ذكر كلمة العودة، وتتحدث 

فقط عن خيارات أخرى أمام الالجئني تسميها مكان إقامة دائم. 
وقد حددت اخليارات املتاحة لالجئني الختيار واحد منها لســكنهم 
الدائــم: أ- التوطني حيث هم؛    ب- الهجــرة إلى بلدان أجنبية؛ ج- 
اختيار مناطق الســلطة أو »الدولة الفلسطينية« كأماكن سكن 

دائم لهم...
وقد شكلت هذه الوثائق باختالف شخصياتها وأزمانها، قاعدة ارتكاز 
للحرب املفتوحة على »حق العــودة«... وعليه، ميكننا قياس كل ما 
يجري في امليادين من تدمير مخيمات وتهجير الجئني، كما جرى في 
العراق سابقاً وسوريا الحقاً... وعليه أيضاً ميكننا قياس ما يجري في 

الغرف املغلقة، وكل ما يصدر من تصريحات ومواقف.
وآخر تلك »االبداعات« ما جاء في املبادرة الفرنســية التي حتدثت عن 
»حل عادل ومتزن وواقعي لقضية الالجئني الفلسطينيني«،.. ودخلت 
وكالة )األونروا( على خط حق العــودة وحتدثت هي األخرى عن »احلل 
العادل« لقضية الالجئني... وكذلك ركزت الكثير من البيانات العربية 
الرســمية عن »احلل العادل املتفق عليه لقضيــة الالجئني، والتي 
تضمــر التوطني والتجنيس والتعويض، بديــالً عن حق العودة الذي 
جتاهر »إسرائيل« برفضه باملطلق مثلما ترفض حتمل أية مسؤولية 

بتهجير الفلسطينيني!..
إن احلرب على حق العودة مفتوحة منذ كانت القضية الفلسطينية... 
غير أن أخطر حلقاتها ما يأتي من جهات أو شخصيات تدعي متثيل 

الشعب الفلسطيني.

�صحافة العدو

 فلسطينيو 48 
 يحيون ذكرى النكبة 

مستظلين بالعلم الفلسطيني  
حّلقت أسماء مئات القرى الفلسطينية املدّمرة منذ العام 
1948، في سماء فلسطني 48، ترفعها األجيال الشابة عالياً، 

في مسيرات العودة لفلسطينيي 48.
كما دّبت احلياة على أراضي عشــرات القــرى املّدمرة، التي 
احتضنــت أبناءها الالجئــني وأحفادهــم، ليبّلغوها أنهم 
علــى العهد باقــون، وأن اليوم الذي حتيي فيه »إســرائيل« 

»استقاللها«، هو يوم نكبتهم. 
وكان فلســطينيو 48 قد بدأوا بإحياء الذكرى الـ67 للنكبة، 
في نفس اليوم الذي حتيي فيه »إســرائيل« ما تســميه يوم 
»اســتقاللها«، في 22 نيســان، إذ رفع فلسطينيو 48 منذ 

سنوات شعار »يوم استقاللهم يوم نكبتنا«. 
وبحســب التقليــد القائم منذ ســتة عقود ونّيــف، بدأ 
فلسطينيو 48 منذ ســاعات الصباح الباكر، يتجهون إلى 
قراهــم املدّمرة، كل إلى قريتــه، أو اجملــاورة لبلدته، قبل أن 
يتجهوا إلــى قرية »حدثا« غربي مدينة طبريا في مســيرة 
العودة املركزية التي يختارون لها في كل عام قرية من القرى 

املهجرة واملدمرة.
ومن النشاطات البارزة هذا العام، ما شهدتها قرية »الدامون« 
املّدمرة، الواقعة بني مدينة »طمرة« العامرة، وقرية »ميعار« 
املدّمــرة.  فقد بادر عدد من أبناء الالجئني إلقامة ليلتهم في 
القرية، ومكثوا فيها حتى ســاعات الصباح، يستذكرون مع 

من عايشوا النكبة أيام التدمير والتهجير. 
ثم انطلقت منها مســيرة دراجات هوائية، ملسافة عشرات 
الكيلومترات نحو قرية »حدثا«. كما احتضنت الالجئني، قرى 
»أم الزينات« على قمم جبل الكرمل، ومثلها صفورية، كبرى 
قرى فلســطني املدمرة، اجلارة الغربية ملدينة الناصرة.  وكان 
احلال ذاته في قرى »ميعار« و«البروة« و«الغابسية« و«معلول« 

و«مسكة« و«كويكات«، وغيرها الكثير.
يذكر أن عشــرات القرى املدّمرة، التي قســم من أبنائها ما 
يزالون في أرض الوطن، تشهد زيارات على مدار العام، وبشكل 
خاص في أيام ذكرى النكبة العامة، وفي تاريخ نكبة كل قرية 

على حدة.
وفي ساعات الظهر، بدأت القوافل الضخمة، تتجه إلى قرية 
»حدثا«، في الســهل الواقع بني جبــل الطور وقرية »لوبية« 
ومدينة طبريا، للمشاركة في مسيرة »العودة« الوحدوية، الـ 
18 التي تبادر لها جلنة املهجرين والالجئني في وطنهم، وهي 

جلنة وطنية وحدوية، تضم عشرات جلان القرى املّدمرة. 
وحترص اللجنة على ضمان كل املشــاهد الوحدوية في هذه 
املسيرة، وخاصة رفع العلم الفلسطيني وحده، ومعه بعض 
األعالم الســوداء، ورفع الفتات حتمل أسماء ما يزيد على 530 

قرية فلسطينية مدّمرة.
وقبــل بدء املســيرة إلى قريــة »حدثا«، عــّرج الجئون على 
أراضي القرى اجملاورة في تلك املنطقة، »ســيرين« و«عولم« 
و«السجرة« و«لوبية«، وغيرها. ثم بدأت اآلالف تشق طريقها 
نحــو مركز القرية املّدمــرة، رغم العراقيــل التي وضعتها 

الشرطة »االسرائيلية«. 
ومتّيزت املسيرة هذا العام مبشاهد تعّبر عن مشاهد النكبة 
قبل 67 عاماً؛ فقد ارتدت مجموعة من الشــابات والشــبان 
واألطفال األزياء العربية التقليدية، ومعهم أمتعة البيوت من 
أفرشــة وأوعية، وتبدو وكأنها تعرض مشهد التهجير، إال أن 
املشاركني كانوا يرددون هتافات العودة، وكأنهم عائدين. منها 
ما يخص منطقة اجلليل، »جليلنا ما لك مثيل، وترابك أغلى 
من الذهب، ما نرضى بالعيش الذليــل«. كما هتفوا، »أرض 
العروبة للعرب صهيون شّيل وارحلي«، وغّنوا الكثير للوطن، 

»بالدي بالدي لك حبي وفؤادي«. 
وقد متيزت نشــاطات هذا العام مبشــاركة شبابية كثيفة 
ملفتة. وقد ارتدى غالبية الشباب ثياباً حتمل شعارات وطنية 
مثل: »أنا فلســطيني«، »ال عودة عن حق العــودة«، و«أنا ال 

أنساك فلسطني«.

»التطبيع«: خطوات متسارعة.. وغياب المواجهة الفعلية

الحرب على حق العودة!..

فقد كشفت وســائل إعالم العدو أن دوالً عربية وإسالمية ال تقيم 
عالقات مع كيان العدو شاركت في مؤمتر ملنع التجارب النووية عقد 
بتل أبيب أواســط نيســان املاضي... وأملح  الصحفي »اإلسرائيلي« 
اخملتــص بالشــؤون األمنية واالســتخباراتية يوســي ميلمان، في 
4/26 إلى تغلغل إقتصادي »إســرائيلي« فــي أكثر من دولة من دول 
اخلليج، عبر شــركات أمنية يعمل على رأسها مسؤولون سابقون 
في »املوساد« و«الشاباك« واالستخبارات العسكرية وجهات أمنية 
أخرى... واستقبلت اإلمارات العربية املتحدة أيضاً وفوداً وشخصيات 

»إسرائيلية« من بينهم موشي يعالون... 
واستضافت األردن في 5/19 لقاء جمع ممثلني من دول عربية ال تقيم 
عالقات ديبلوماسية مع كيان العدو وممثلني عنه لدفع التعاون األمني 
بني الطرفني... وفي الثاني والعشرين من أيار املاضي شارك رئيس كيان 
العدو السابق شمعون بيريز إلى جانب عشرات القادة والشخصيات 
العربية في مؤمتــر »ديفوس االقتصادي« الذي اســتضافته األردن، 
وجلس في الصف األمامي إلى جانب الرئيس املصري والعاهل األردني 
ورئيس »الســلطة« وعمرو موسى وأمراء من دولة اإلمارات وغيرهم 

من الشخصيات العربية...
وعلى خطى األمير تركي بن عبدالعزيز، أقدم املستشــار الســابق 
للحكومة الســعودية الدكتور أنور العشــقي على إعطاء حديث 
لصحيفة »يديعوت أحرونوت« »اإلســرائيلية«، موجهاً من خاللها 
رســالة حلث قادة العدو على قبول مبــادرة امللك عبداهلل للتطبيع 

الشامل...
وأضاف د. عشــقي »إّنه إذا أعلنت »إســرائيل« عن ُموافقتها على 
مبادرة السالم العربّية، عالوة على التزامها بتطبيقها، فإّن 22 دولة 
عربّية وعشرين دولة إسالمّية سيتعهدون بتطبيع العالقات معها...
إن متادي »املطبعني« وزحفهم لتقدمي أوراق االعتماد إلى حكام تل أبيب 
يحتم على القوى السياســية العربية الرافضة للتطبيع وهيئات 
املقاومة الشــعبية والنقابية جتديد برامجها وإحياء نشــاطاتها 
لوضع حد لهذا التمادي الذي يشكل طعنة مباشرة لكفاح الشعب 

الفلسطيني وقواه املقاومة. 
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االحتالل الصهيوني لفلســطني ال يشبه في 
جوهره أي احتالل آخر في التاريخ.  وما لم يُدرك 
جوهره اخملتلــف، يصبح »القياس« بني االحتالل 
الصهيوني وأي احتالل آخر، مبا في ذلك االحتالل 
اإلفرجنــي )الصليبي( للقدس، قياســاً غير ذي 
قيمة، ألنه قياس مع الفارق، بلغة أصول الفقه 

اإلسالمي.
إبان االحتــالل اإلفرجني للقــدس، كان احملتلون 
احملتلة  األراضي  يبســطون ســيطرتهم على 
وحدهــا، لتأمني اإلمدادات اللوجســتية وطرق 
املواصالت؛ وبقيت املناطق والبالد التي ال تخضع 
لسيطرتهم تتمتع باستقالل في إدارة شؤونها 
احلياتية واالقتصادية، والثقافية.  ورغم األوضاع 
السياســية املضطربة التي كانت تعّم الوطن 
اإلســالمي، آنذاك، إال أن ما كان خارج السيطرة 
اإلفرجنيــة العســكرية املباشــرة كان يتمتع 
باســتقاللية تامة في قراراته كافــة، وكانت 
الثقافة اإلســالمية، هي التــي حتكم عالقات 
اجملتمع بعضــه ببعض.  وعلى ســبيل املثال، 
اإلسالميني  والوقف  التعليم  اســتمر نظامي 
في القيــام بعملهما، وهو ما مّكن عماد الدين 
زنكــي وأخوه محمود من وضع خطة حترير بيت 
املقدس، التي نفذها صــالح الدين األيوبي بعد 
ذلك، اعتماداً بالدرجة األولى على نظام التعليم، 
والتكايا التي تدار من قبل املســاجد، واإلصالح 
الزراعي، وصوالً إلى جتهيز اجليش الذي متكن من 

فتح القدس.
فهل األمور كذلك اليوم؟  هل ميكن فهم طبيعة 
ووظيفة املشروع الصهيوني في فلسطني مبعزل 
عن الهيمنة الغربية، التي تتجاوز الرقعة احملتلة 
مباشــرة، لتمتد إلى كافة النظم االقتصادية 

والتربوية والثقافية واالجتماعية؟
في واقع األمر، يشكل املشروع الصهيوني جزءاً 
ال يتجزأ من مشروع الهيمنة، الذي يضم، إضافة 
إلى احتالل فلسطني بشكل مباشر، منظومات 
من الهيمنــة والتفتيت والتغريب.  إن الهيمنة 

تعــّرف الغاية عادة على أنها الهــدف األعلى الذي 
يسعى شخص أو طرف إلى حتقيقه، بشكل نهائي 
وحاســم.  بينما يعّرف املشــروع علــى أنه اخلطة 
املوضوعــة أو املتبعة لتحقيق الغايــة.  وفي حني 
أن )الغايــة( تعتبر أمراً ثابتاً وأساســياً وجوهرياً، ال 
ينبغي التنازل عنه بحال من األحوال، فإن )املشروع(، 
وعلى العكس من ذلك، يتصف باملرونة، وهو عرضة 

للتبديل والتطوير وحتى التغيير، نظرياً على األقل.
في احلالة الفلســطينية، تختلف الغايات، مثلما 
تختلف املشــاريع:  ففــي حني أن غاية الشــعب 
الفلسطيني، مبجموعه، هو حترير فلسطني والعودة 
إليها، فــإن غاية منظمة التحرير الفلســطينية، 
حددتها بإقامة الدولة الفلســطينية، وعاصمتها 

القدس »الشرقية«!  
ونتيجــة لالختالف فــي حتديد الغاية، انســحب 
االختالف على حتديد املشــروع: فهل هو مشــروع 
مقاومة مســلحة )فصائل املقاومة املسلحة وفي 
مقدمتهــا حركتا اجلهــاد وحمــاس(؟  أم مقاومة 
شعبية )أغلب مؤسسات اجملتمع املدني(؟ أم تفاوض 
)السلطة الفلســطينية(؟ أم املساواة في املواطنة 

)التجمع الدميوقراطي على سبيل املثال(؟
إذن، نحن أمام نتيجة أولية تتعلق بصلب املشــروع 
الوطني الفلســطيني، رمبا هي التعبير األقوى عن 
عمق أزمته.  لسنا إزاء مشــروع واحد، بل مشاريع 

متعّددة.  ولكل مشروع غايته اخملتلفة.
وال تقف القضية عند هذا احلد، بل جتاوزته الى تركيب 
أكثر تأزّماً.  ففي املمارســة اليومية، تضيق الفوارق 
اجلوهرية واألساســية بني )الغاية( و)املشروع(، حتى 
تكاد تنعدم.  وإال فما معنى ترداد الزمة )ال بديل عن 
املفاوضــات إال املفاوضات(؟!  أال يعني ذلك، بطريقة 
مــا، أن املفاوضــات باتت مطلوبــة لذاتها، وبغض 
النظر عن نتائجها، وعن التطورات السياسية، وأنها 

أصبحت )غاية( في ذاتها.
أما املظهــر األشــد تأزّماً فهــو انهيــار )الغاية( 

الغربية على مقدرات األمة اإلسالمية، بل والعالم 
أجمع، تبســط نفوذهــا وســيطرتها على كامل 
مناحي احلياة، وتفرض قيمها الثقافية والسياسية 
واالقتصادية، بشــكل يتجاوز االحتالل العسكري 
املباشر.  واملشروع الصهيوني هو رأس حربة مشروع 
الهيمنة الغربي في املنطقة، وحارس نظام التفتيت 

والتبعية والتغريب.
إدراك هذه احلقيقة، ووعي أبعادها، يترتب عليه إدراك 

مجموعة من النتائج الهامة:
أوالً: أن مواجهة املشروع الصهيوني في فلسطني 
يقتضي بصورة حتمية مواجهة شاملة مع الغرب، 
في كافــة اجملاالت.  فالغرب، وعلى رأســه الواليات 
املتحدة األمريكية، هو الضامــن واحلارس للكيان، 
ألنه وببســاطة ميثل أداتها املتقدمة في السيطرة 
املباشرة والتدخل الفوري.  مبعنى آخر، فإن مواجهة 
املشــروع الصهيونــي حتتاج إلى مشــروع نهضة 
حقيقي وشامل، ألنها مواجهة مع املشروع الغربي 

ذاته، في ظل موازين قوى متيل لصاحله.
ثانياً: أن الفكــرة التقليديــة القائمة على جتهيز 
اجليوش بعــد إقامة »الدولة اإلســالمية« لتحرير 
فلســطني، هي فكرة معكوسة.  ذلك أن الهيمنة 
الغربية حتول دون قيام مثل هذه الدولة، التي ستجد 
نفســها محكومة باحلرب من جهة، وباالرتكاز الى 
نظام عاملي رأسمالي سيعمد ســريعاً الى تفريغ 
الدولة من قدراتهــا وإمكاناتها إما عبر مواجهتها 
عســكرياً، وإما عبر احتوائهــا وإرهاقها اقتصادياً، 
ومحاصرتها تقنيــاً للحيلولة دون امتالكها قدرات 

خاصة متكنها من إجناز التحرير.
وذلك يعني، نظرياً على األقل، أن مواجهة املشروع 
الغربي – الصهيوني يحتــاج الى مقاربة مختلفة 
عن مقاربة إقامة »الدولة«.. إنه يحتاج إلى مجتمع 
مقاوم، مجتمــع يعيد إنتاج ثقافتــه ووعيه، وفق 
مفاهيمه الذاتية، ويؤســس للمقاومة في بعدها 
اجملتمعي، وليس في بعدها الرسمي، ألنه األقدر على 

الصمود وجتاوز املنظومة الغربية املهيمنة.
وللحديث تتمة...  

و)املشروع( كليهما.  أو لنقل بصورة أدق: تداخل 
)االســتراتيجي( و)التكتيكــي( الــى حد مثير 
للدهشــة واالســتغراب وأشــياء أخرى.  ففي 
اللحظات التي يعجز فيها الطرف الفلسطيني 
عن الفعــل أو املبادأة، فإنه يلجأ الى سياســة 
تقطيع الوقــت واالنتظــار.. وغالبــاً ما تكون 
سياســاته عبارة عن ردود أفعال ملا يقرره أطراف 
آخرون.  ويحتاج املرء الى كثير عناء لكي يصّنف 

هذا السلوك ضمن تعاريف محددة.
في احملصلة، فإن الوضع الفلسطيني ليس أمام 
أزمة في املشــروع الوطنــي، باملعنى التقليدي 
لألزمة، بل أمام مشــاريع متعــددة ومختلفة، 
تعّبر عن نفســها في حالة االنقسام احلاد على 
كافة املســتويات السياســية، كما تعّبر عن 
نفســها أيضاً في وجود غايات ومشــاريع لكل 
مجموعة فلسطينية تبعاً ألوضاعها وظروفها 
ومنطلقاتهــا اخلاصــة، التــي فرضتها عليها 

الظروف وتطورات الصراع.
إيجاد مخــرج لهذه األزمة – املــأزق يحتاج الى 
جهود كثيــرة وكبيرة.  ولكــن األكيد أن طريق 
اخملرج متّر عبر بوابة اســتراتيجية فلســطينية 
موحدة، متفــق عليها، في حدهــا األدنى على 
األقــل، تعيد توحيــد الكل الفلســطيني في 
إطــار م. ت. ف. مبا هي اإلطار الذي ال يزال يحظى 
بشيء من املشروعية، وإجراء انتخابات للمجلس 
الوطني الفلسطيني، تضمن متثيل كل الشعب 
الفلســطيني، أينما وجد، مبا في ذلك األراضي 
احملتلة عام 1948، ولو عن طريق التعيني، مهمته 
وضــع االســتراتيجية املوحدة، وجتديــد امليثاق 
الوطني الفلســطيني، وانتخاب جلنة تنفيذية، 

تأخذ على عاتقها تنفيذ املشروع الوطني.
أما حالة املراوحة واالنتظار وردود األفعال، فإن من 
شأنها فقط أن تعمق األزمة، بانتظار طوفان قد 

يأخذ كل شيء في طريقه.

ثقافة

قمة »كامب ديفيد« تتحول إىل »معرض أسلحة«

 أزمة املشروع الوطني الفلسطيني: مركزية فلسطني: وظيفة الكيان الصهيوني
بني املشروع والغاية!

احلرب في اليمن، واحلديــث عن إيران... هكذا جرت األمور في كامب 
ديفيد منتصف الشــهر املاضي )أيار/مايــو(.  فالطرفان، األميركي 
واخلليجي، متفقان على شن احلرب على الدولة العربية اجلنوبية في 
اخلليج، فيما يختلفان حول إمكانية االتفاق مع »اجلار اإلســالمي« 

شرقاً، ومنحه أحقية أن يكون »دولة نووية«!
يقول الباحث راي تاكيه، إن »القادة العرب يريدون تدخل واشــنطن 
حلل كل مشكالت الشرق األوسط، في حني أن ما تريده واشنطن هو 
االلتفات صوب آسيا، وترك مستنقع السياسات الشرق أوسطية 
وراءها«.  ويشــرح تاكيه أن »األولويــات األمريكية اليوم، مختلفة 
كثيراً عن التي لدى املشــيخات اخلليجية«، فالعواصم اخلليجية 
كما يرى »جتد االتفاق الذي يلوح في األفق متســاهالً، من الناحية 
التقنية، مع إيران، وتتخّوف من أن يؤدي إلى تقارب أمريكي - إيراني 
على حســابها«، في حني أن واشــنطن تراه مساهماً في استقرار 

املنطقة.
ورغم أن الواليات املتحدة خفضت وجودها في العراق وأفغانستان 
خالل الســنوات األخيرة، فإنها عززت جوانب أخرى من وجودها في 
اخلليج، وذلك لطمأنة العرب من إيران، كما يقول باحثون أميركيون 
وأوروبيون، يؤكدون في الوقت نفسه أن »العرب ال يساعدوننا على 
حمايتهم أصالً«، ذلك أنهم »يشترون مضادات الطيران واألنظمة 

الدفاعية الصاورخية )على افتراض وقوع حرب( بصورة فردية«. 
تذكر املصادر العسكرية األميركية أن دول اخلليج سعت كل على 
حدة إلى شراء األســلحة الهجومية والدفاعية من دون التنسيق 
معاً، علــى األقل لربــط املنظومة الصاروخيــة بعضها ببعض، 

وتشكيل »درع واق« ضد أي هجمات صاروخية.

ومــع أن اخلليجيني لم يقبلوا الكالم الذي أطلقــه الرئيس األمريكي، 
باراك أوباما، قبيل القمة عن أن إيران »ليست اخلطر الوحيد الذي يهدد 
دول اخلليج، فهناك مخاطر أخرى، مثل العزلة التي تعيشها الشعوب، 
والبطالة التي يعاني منها الشباب، واأليديولوجيا املدمرة«، في إشارة 
إلى التنظيمات املســلحة واملتطرفة، فإنهم أيضاً لم يكتفوا بغض 
النظر عن هذا احلديث، بل ظلوا على موقفهم الذي لم يتغير، وطلبوا 

املزيد من السالح.
بناء على ذلك، ورغم أن اخلليجيني تصرفوا مبنطق فقدان الصدقية لدى 

»احلليف األساسي«، أي واشنطن، فإن األخيرة أكدت »التزامها أمن 
اخلليج والدفاع عن دوله في حال تعرضها ألي هجوم«. ولكن، على 
ما يبدو، فإن القمة حتولت من »اجتماع دبلوماســي« إلى »معرض 
أســلحة«، أكمل فيه أوباما ما أجنزه خالل السنوات اخلمس األولى 
من واليته، إذ أجرت إدارته اتفاقات رسمية بقيمة أكثر من 64 مليار 
دوالر مقابل أســلحة وخدمات دفاعية للدول األعضاء في مجلس 

التعاون اخلليجي... نحو ثالثة أرباعها للسعودية!
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الرفاعي : للضغط على »األونروا« والحفاظ على حقوق شعبنا
زار ممثل »حركة اجلهاد اإلســالمي«، في لبنان، أبو 
عمــاد الرفاعــي، خيمة االعتصام الشــعبي في 
مخيم نهر البارد، حيث كان في اســتقباله حشد 
من األهالي وممثلني عن الفصائل الفلســطينية 

واحلراك الشعبي.
وأكد الرفاعي فــي كلمة ألقاهــا، تأييد »حركة 
اجلهاد« ملطالب أهالي اخمليم وحتركهم، داعياً »وكالة 
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني – األونروا« 
إلى القيام باملهام التي وجــدت ألجلها، في غوث 
وتشــغيل الالجئني فعالً، ومحمــاُل إدارة »األونروا« 
واألمم املتحدة مســؤولية تأمني األمــوال الالزمة 

لذلك، ومطالباً الدول العربية باإليفاء بتعهداتها.
وشــدد على أن سياسة التقليص التي تنتهجها 
»األونروا« ال متس بحقوق أهالــي »البارد« وحدهم، 
»بل بكل الالجئني في كل اخمليمات«، مديناً قرارها 
األخيــر بوقف دفــع بدل اإليجار للفلســطينيني 

النازحني من سوريا إلى لبنان.
وحذر الرفاعي من املؤامرات التي تستهدف شطب 
وإلغاء »األونروا«، بصفتها الشــاهد الدولي على 
اجلرمية الصهيونية باقتالع الشعب الفلسطيني 
من أرضه، منوهاً باجلهود التي يبذلها أهالي اخمليم 
للضغط على »األونروا«، واحلفاظ على مؤسساتها 

وممتلكاتها »ألنها تخص الشــعب الفلسطيني وقد 
وجدت خلدمته«.

 في سياق آخر، إستقبل الرفاعي في مكتبه في بيروت، 
وفداً من املؤسســة الفلســطينية حلقوق اإلنســان 
»شــاهد«، ضم مســؤول العالقات العامــة واإلعالم 
األســتاذ محمد الشــولي، ومدير مكتب شاهد في 
منطقة صور محمود داوود، والباحث القانوني حســن 

السيدة.
وقد ناقش الوفــد مع الرفاعــي القضايا التي تخص 
الالجئــني الفلســطينيني فــي لبنــان، والنازحــني 

الفلســطينيني مــن ســوريا، مبــا فيهــا األوضاع 
 اإلجتماعيــة واالقتصاديــة الصعبــة، والتي دفعت 
الكثيرين منهم للهجرة وغرق املئات منهم في أعماق 

البحار.
كما ناقش الوفد مشــكلة تأخير إعــادة إعمار الرزم 
املتبقية من مخيــم نهر البارد، وإلغــاء »وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلســطينيني - األونروا« لبرنامج 
الطوارئ فيــه، فضالً عن تراجع خدماتها في شــتى 
القطاعات لبقية الالجئني الفلســطينيني سواء من 
لبنان أو سوريا، وإنعكاس ذلك على الواقع اإلجتماعي 

واألمني.
الرفاعي أكــد من جهته ضرورة حتمــل »األونروا« 
ملسؤولياتها جتاه استمرار تقدمي اخلدمات وحتسينها 
لالجئني الفلسطينيني في لبنان، مشدداً على دور 
الفصائل الفلســطينية جميعها باحلفاظ على 
أمن اخمليمات واستقرارها وحتييدها عما يجري من 

مشاكل في املنطقة.
 وقد سلم الوفد الزائر نسخة عن التقرير السنوي 
الذي أصدرته »شاهد« للعام 2014 حول واقع حقوق 

اإلنسان في اخمليمات الفلسطينية في لبنان.

 منور: لدينا الحق الكامل 
بالرد على اعتداءات العدو

قال القيادي في »حركة اجلهاد اإلســالمي« 
في لبنان، أبو وســام منور، إنه »لم يصدر أي 
بيان رســمي عن الفصائل الفلســطينية 
في الداخل بخصــوص الصاروخ الذي أطلق 
من قطــاع غزة نحــو مســتوطنات العدو 
اإلســرائيلي«، مشــيراً إلى »أننا منلك احلق 
الكامــل بالرد علــى هذه االعتــداءات التي 
حتصل يوميا، وأّن قصف مواقع املقاومة فجر 
اليوم، رمبا يكون الغــرض منه تصدير أزمات 

العدو الداخلية«.
وأضاف منور في حديث  تلفزيوني، أن »قطاع 
غزة ليس مكســر عصا وهناك جتارب عديدة 

أشاد مســؤول العالقات السياسية لـ«حركة 
اجلهاد اإلســالمي« في لبنان، شكيب العينا، 
مبا قدمه ويقدمه شــعبنا الفلســطيني من 
تضحيات جبــارة في كل أماكــن تواجده في 
الوطن والشــتات، »في ســبيل دحر املشروع 
الصهيوني وحترير أرضه ومقدساته ونيل حريته 

والعودة إلى أرض الوطن منتصراً«. 
وأوضح العينا في الذكرى الســابعة والستني 

قال القيادي في حركة اجلهاد اإلســالمي، بسام 
موعد، إن شــعبنا سيســتمر فــي التحركات 
السلمية من أجل املظلومني من مخيمات سوريا، 
ومخيم نهر البــارد، مضيفا: »نتواصل يومياً مع 
الفلســطينية،  والســفاره  بيروت،  في  القيادة 
ونحثهــم على الضغط على األونــروا من خالل 
تواصلهم مع احلكومه اللبنانية، وسفارات الدول 
املانحــة، ألن املســؤولية تقع علــى عاتق هؤالء 

الثالثة«.
وأضــاف موعد: »حتركاتنا ليســت ضــد مراكز 

 الرفاعي يف »مسرية العودة«: 
لن نكون إال مع لبنان وشعبه ومقاومته

 موسى يبحث مع الحبال 
و«لجنة اإلغاثة الجزائرية« أوضاع املخيمات 

العينا: متمسكون بمسرية الجهاد واملقاومة والوحدة

موعد: نريد األفضل وليس التقليص

نظمت مسيرة »جلنة العودة« مهرجاناً سياسياً 
حاشــداً في قاعة حديقة إيران، في بلدة مارون 
الــراس، جنوب لبنــان، في الذكرى الســابعة 
والستني لنكبة الشعب الفلسطيني، بحضور 
ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلســطينية، 
وقــوى التحالف الفلســطيني، وممثلي القوى 
واألحــزاب اللبنانيــة، وحشــد من املشــايخ 

والفعاليات اللبنانية والفلسطينية.
وألقى ممثــل »حركــة اجلهاد اإلســالمي« في 
لبنــان، أبــو عمــاد الرفاعــي، كلمــة حتالف 
القوى الفلســطينية، فأشــار إلى أن الشعب 
الفلسطيني مدرســة في النضال، عّلم فيها 

زار القيــادي في »حركة اجلهاد اإلســالمي«، أبو 
سامر موســى، مفتي صور ومنطقتها فضيلة 
الشــيخ مدرار احلبال، في مكتبه في دار اإلفتاء 

في صور.
وقد ناقش اجلانبان األوضاع الراهنة في املنطقة، 
وما مير به الالجئون من أوضاع اجتماعية صعبة  
فــي اخمليمــات. كما أكــدا أن ســماحة الدين 
اإلسالمي احلنيف هي الوســيلة الوحيدة، حلل 
كل اخلالفــات والنزاعات احلاصلة بني شــعوب 

املنطقة.  
في ســياق آخر، استقبل موســى، في مخيم 
الرشــيدية، وفداً من جلنــة اإلغاثة في جمعية 

كل أحــرار العالم كيف يكون الصبــر والنضال، 
واحلفاظ على األرض واملقدسات.

واعتبر الرفاعي أنه »يتم العمل للقضاء على روح 
االنتصار عبر محاصرة غزة، »ومحاولة كســر إرادة 
أبطالنا في ســجون اإلحتالل، وأن هناك محاوالت 
للقضاء علــى قضية الالجئني من خالل محاوالت 
زج الفلســطيني في األحــداث الداخلية للدول 

العربي«.
وأكد أن الشعب الفلسطيني في لبنان لن يكون 
إال مع لبنان وشعبه ومقاومته، لكن »علينا أن نرفع 
الصوت معاً من أجل منح الدولة اللبنانية احلقوق 

املدنية واالجتماعية للفلسطينيني في لبنان«.

العلماء املســلمني في اجلزائر، برئاسة نائب رئيس 
اجلمعية، الشيخ لقمان بدر الدين احلارثي.

وشرح موســى للوفد، حالة البؤس واحلرمان التي 
يعانيها أهلنا في اخمليمات الفلسطينية، واحلرمان 
من أبســط مقومات احليــاة، ما زاد في انتشــار 
البطالة في صفوفه، ودفع بالعديدين إلى الهجرة.

من جهته، أكد الشــيخ احلارث، أن زيارة الوفد تأتي 
في ســياق اإلطالع على واقــع ومعاناة مخيمات 
الالجئني اإلنســاني واإلجتماعــي واإلطالع على 
أوضاع التجمعات الفلســطينية، التي نزحت من 
مخيمات ســوريا، معبراً عن تضامن شعبه وبلده 

مع قضية فلسطني وشعبها.

تثبت ذلك، وخاصة عندما نتحدث عن العدوان 
األخير الذي اســتمر 51 يوماً، حيث كانت ردود 
املقاومة قوية ورادعة، وعلى نتانياهو أن ال يصّدر 

أزماته الداخلية إلى القطاع«.
وأشار إلى أن »العدو قد يفكر في ارتكاب حماقة 
جديدة، خاصة في ظــل ما يحصل في الوطن 
العربي واملنطقــة«. ولفت إلــى أن »املقاومة 
كانت حريصة في احلرب األخيرة على استهداف 
معسكرات العدو، وكنا نخوض حرباً أخالقية، 
بينما كان العدو يخوض حرباً إجرامية، ولم يكن 
هذا كافياً لنشهد موقفاً دولياً أو عربياً واضحاً 

يدين العدوان«.

للنكبة، أنه بالرغم من األلم واملعاناة والتشــرد، 
واإلســتيطان  والتهجير  التوطــني  ومشــاريع 
والتهويــد »ما زال شــعبنا متمســكاً بهويته 

ومقاومته«
وقــال: »67 عاماً من اجلهاد والنضــال واملقاومة 
وشــعبنا ومقاوموه مازالوا يقدمون التضحيات 
تلو التضحيات على طريق فلسطني، متمسكني 

بأرضهم ومقدساتهم ومقاومتهم«.

وموظفي األونروا ألنها أنشــئت مــن أجل خدمتنا، 
ونحن نريد منها تقدمي األفضل وليس التقليص، ألن 
األونروا هي الشاهد على قضية فلسطني، مشيراً 
إلى أن كل ما يحصل هو اســتهداف القضية من 

بوابة األونروا«.
كالم موعد جاء خالل مؤمترٍ صحفٍي عقدته الفصائل 
الفلسطينية في الشــمال في مدرسة التركيب 
في مخيم البداوي، ردت فيــه على قرار املدير العام 
لـ«وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني – 

األونروا«.
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اأخبار حركية

سلسلة أنشطة لحركة »الجهاد« في ذكرى النكبة
نظمت »حركة اجلهاد اإلســالمي«، في لبنان، لقاًء 
تضامنياً في الذكرى الـ67 للنكبة الفلسطينية، 
في مخيمي البداوي والرشيدية، بحضور ممثلني عن 
الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية، واللجان 

األهلية والشعبية، وحشد من أهالي اخمليم.
ففي الرشيدية، أكد القيادي في »اجلهاد اإلسالمي«، 
أبو سامر موســى، ضرورة انتهاج أسلوب املقاومة 
واجلهاد حتى حترير كامل فلسطني، وحترير األسرى 
مــن الســجون، مشــدداً على أحقية الشــعب 
الفلسطيني في متســكه في أرضه ونضاله من 

أجل حتريرها بكل الوسائل املمكنة واملتاحة.
وطالب موسى بضرورة حماية مؤسسات »وكالة 
غوث وتشــغيل االجئني الفلسطينيني – األونروا« 
وعدم التعدي عليها، وتســهيل عملها اخلدماتي 
اجتاه الفلسطينيني في لبنان وأهلنا النازحني من 
مخيمات سوريا، مشــددا في الوقت نفسه على 
ضرورة اإلســراع في إنعاش ملف إعمار مخيم نهر 

البارد وعودة أهله إليه.
من جهته، أكد القيادي في » اجلهاد اإلســالمي«، 
بســام موعد، خالل اللقاء الــذي نظمته احلركة 

ضمن سلسلة أنشــطتها، أطلقت »جمعية كشافة بيت املقدس«، فيلماً 
وثائقياً جديداً، بعنوان »خبرني يا جدي«، مبناســبة ذكرى النكبة الـ 67، وذاك 

استكماالً حلملة »بلدي عنواني«.
ففي عني احللوة، قام فوج »حمزة بن عبد املطلب – عني احللوة« بعرض الفيلم، 
إحياء لذكرى 15 أيار، على املداخل واملفاصل األساســية داخل اخمليم، بحضور 

األهالي الذين أبدوا إعجابهم بهذه العمل املميز.
وفي  نهرالبارد، قام فوج »عمر بن اخلطاب – نهر البارد« بعرض الفيلم في روضة 

»رياض الصاحلني«, القى إعجاب إدارة الروضة، وأسعد األطفال.
يذكر أن فيلم »خبرني يا جدي« يتناول معاناة الالجئني الفلســطينيني أثناء 

وبعد النكبة، ويتخلله مقابالت حول فلسطني، وحق العودة.
كما نظمت الكشافة - فوج »عمر بن اخلطاب، في مخيم نهر البارد، مسيرة 
كشــفية، في ذكرى النكبتني )نكبة فلسطني ونكبة اخمليم(، حيث انطلقت 
املســيرة من أمام مركز الكشاف، وجابت شــوارع اخمليم، لتنتهي أمام مركز 

الكشاف.
كما نظمــت اجلمعية - فوج الصحابــي اجلليل »حمزة بــن عبد املطلب«، 
اعتصاماً كشــفياً، أمام مركز بيت املقدس في مخيم عني احللوة، احتجاجاً 
على ما تقترفه يد العدو »اإلسرائيلي«  على الشعب الفلسطيني في الداخل 
احملتل، ونصرة لألســرى البواسل في سجون اإلحتالل. وقد ورفع في اإلعتصام 

الفتات حتمل عبارات نصرة لألسرى الكرام ورايات »حركة اجلهاد«.
وأكد باســم »اجلهاد اإلســالمي« عمار حوران، الوقوف إلى جانب األســرى 
الفلسطينيني والعرب في سجون العدو, وطالب املنظمات الدولية واإلنسانية 

شــاركت رابطة بيت املقدس لطلبة فلســطني في احياء ذكرى النكبة، 
بيوم فلســطيني مفتوح، نظمه النادي الثقافي الفلســطيني العربي 
في اجلامعة اللبنانية - قســم اآلداب، في طرابلس. وتضمن املعرض صور 
وتراث ومأكوالت فلسطينية، باالضافة الى مشاركة عدد من املؤسسات 
الطالبية والكشــقية، وبحضــور ممثلني عن الفصائل الفلســطينية، 
واألحزاب اللبنانية، وشــخصيات وحشــد من أهالي مخيمات الشمال، 

وطالب اجلامعة.
وأكد مسؤول الرابطة في البداوي، عيسى العريض، أن الرابطة مستمرة 
في املشاركة بجميع األنشطة الوطنية، وأنها ستحيي جميع املناسبات، 
وقال: »فلسطني هي القضية املركزية ألمتنا العربية واإلسالمية، وإّنا هنا 
اليــوم في قلب اجلامعة اللبنانية لننقل قضيتنــا ومعاناتنا إلى الطالب 

والشباب في اجملتمع اللبناني«.
وشكر العريض باســم الرابطة النادي الثقافي على هذا النشاط املتميز 

والرائع. آمالً مزيداً من الوحدة والتوفيق والنجاح.
كمــا أقامت الرابطة في مخيم البداوي محاضــرة بعنوان »أيقظ املبدع 

في داخلــك«، ألقاها الطالب براء حملمد، بحضور عدد من كوادر وأعضاء رابطة 
وكشافة بيت املقدس.

حتدث فيها عن ضرورة متسكنا بديننا االسالم لنكون قوة واحدة تعود الى اهلل 
أوالً، وبهذا تصبح العودة قريبة الى أرض الوطن فلسطني.

وتناول حملمد أهمية دور الشباب في املستقبل وكيف عليهم تخطي التحديات 
واألزمــات التي تواجههم حيث قال : »كــن متميز ال تكن كعامة الناس، ُكن 
كالقسام والشــقاقي والياســني«. وأضاف : »كي تكون ناجح ومتفوق في 

مجتمعك يجب أن تتبع أركان التخطيط السليم في حياتك اليومية«.

القيام بدورها قي فضح املمارسات التي يقوم بها السجان »اإلسرائيلي« بحقهم، 
داعياً إلى أوســع حملة تأييد لهم، ومثنياً على دور األسير خضر عدنان، في حتديه 

لغطرسة احملتل واجرامه وسياسة العزل في السجون واالعتقال اإلداري.
أيضا، نظمت الكشافة مسيرة في مخيم البص، بالذكرى الـ 67 لنكبة فلسطني، 

شارك فيها فوج الصحابي اجلليل »بالل بن رباح«، ورابطة »بيت املقدس«.
ونظمت الكشافة محاضرة مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج، ألقاها إمام مسجد 

الفرقان الشيخ سامر عنبر، في مخيم شاتيال.
فــي وقت آخر، قامت املفوضية العامة لـ«كشــافة بيت املقــدس«، بزيارة والدة 
الشــهيدين محمود ونضال اجملــذوب، احلاجة أم محمود، فــي منزلها في صيدا، 

ملناسبة ذكرى استشهادهما.

 وضم الوفد أمني ســر املفوضية العامة، حســني فريجه، وكالً من األعضاء 
حمزة الرفاعــي، وربيع أبو عمر، وأعضاء من فوج حمزة بن عبد املطلب - عني 

احللوة.
وأبدت احلاجة أم محمود ســعادتها بهذه اخلطوة التي تقوم بها اجلمعية في 
كل عام، وأشــارت إلى أنها تعتبر أن كل كشفي في »كشافة بيت املقدس«، 

هو مبثابة أحد أبنائها.
بدوره، أكد الوفد أن كل شبل وقائد في اجلمعية متأثر بجهاد القائد الشهيد، 
ثم قدم  ألم محمود لوحة فنية للشهيدين باسم اجلمعية، وشتوالً من الزهر 
بأسماء الشهيدين لترعاهم، موضحاً أن اجلمعية ستحيي الذكرى كل عام 

وستكون الى جانبها.

في مخيم البداوي، أن »اخلامس عشر من أيار سيبقى 
فــي صميم الذاكرة الفلســطينية، مــا بقي اخمليم 
الفلسطيني والذي قبلناه مرغمني، ورضينا به مكاناً 

للبؤس، ليكون قلعة الشموخ«.
واعتبر موعد أن فلسطني ستبقى قبلة األمة العربية 
واإلسالمية، وأن املقاومة مستمرة وهجاً ونهجاً، »وحق 

العودة قائم ما بقي اخمليم«.
كما عرضت احلركة فيلماً عن نكبة فلسطني ونكبة 
مخيــم نهر البــارد في الشــارع العام فــي »البارد«، 

بحضور الفصائل الفلسطينية في الشمال، واللجان 
الشعبية، واحلراك الشعبي، وحشد من أهالي اخمليم.

وتنــاول الفليم ســرداً ألحــداث نكبتي فلســطني 
و«البارد«، و«مســيرة العودة« عــام 2011، والتحركات 
 ضد سياســات »األونروا« في اخمليــم، وانتهى الفليم 
بأناشيد وعرض بطوالت لـ«سرايا القدس« في املعارك 

مع العدو.
وضمن دعمها ملطالب وحقوق النازحني الفلسطينيني 
من ســوريا، نظمت »اجلهاد اإلسالمي« اعتصاماً، في 

مخيم برج البراجنــة، رفضاً للقرارات الصادرة عن 
»األونروا«، بتقليص اخلدمات، ووقف إيجارات منازل 

النازحني الفلسطينيني من سوريا.
وألقى مسؤول العالقات السياسية للحركة في 
اخمليم، أبو أشــرف، كلمًة أكد فيهــا  »دعم كافة 
قضايا شــعبنا احملقة، ورفض قــرارات الوكالة«، 
مطالباً اجملتمع الدولي واحلكومة اللبنانية والدول 
املانحة »حتمل مسؤولياتهم جتاه قضيتنا العادلة، 

والنظر في موضوع اإلقامات للنازحني«.

»كشافة بيت املقدس« يعرض »خربني يا جدي«... 
وتنفذ سلسلة أنشطة يف ذكرى النكبة

رابطة بيت املقدس تشارك بإحياء ذكرى النكبة يف الجامعة اللبنانية يف طرابلس
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يف رحاب الإ�صالم

نتمنى حلول رمضان، ونتشــوق الستقباله، ونعلم جميًعا أنه بإذن اهلل سينقضي وينتهي كما 

انقضى غيره، ومتر األيام اجلميلة مرورًا سريًعا، متر ورمبا نكون عنها غافلني.

لقد تزينت الدنيا بزخارفها، وكثرت مشــاغل احلياة حتى شــغلت اخللــق عن دورهم احلقيقي، 

فنسوا الغاية التي خلقوا من أجلها، والتي قال اهلل عنها: }وََما َخلَْقُت اجْلِنَّ وَاإلِنَْس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن{ 

]الذاريات: 56[. لذلك علينا أن جنعل الدنيا زادًا لآلخرة، فقد يســرقنا الوقت، وجند أنفسنا فجأة 

بــني احلياة واملوت، وعندها نتذكر حق اهلل عز وجــل، ونتمنى أن يجعل لنا من العمر بقية، لكي 

نعود إليه سبحانه..

فيجب على كل مســلم أن يأخذ العبرة من ســرعة تصرُّم األيام، فيقف مع نفسه محاسًبا، 

حســابًا يدفعه إلى العمل الصالح وهجر الذنوب واملعاصي، فلوال يرجع بذاكرته ويستعرض ما 

مضــى من عمره، ويتأمل عامه الذي انصرم.  فقد قال علي بن أبي طالب رضي اهلل تعالى عنه: 

»ارحتلت الدنيا مدبرة، وارحتلت اآلخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة، وال 

تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل وال حساب، وغًدا حساب وال عمل«.

وشهر رمضان هو شهر مغفرة الذنوب، وشــهر القبول ومضاعفة احلسنات، وشهر العتق من 

النار، هو الشــهر الذي »تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشــياطني. 

هو الشــهر الذي فيه »ينادي منادٍ: يا باغي اخلير أقبل، ويا باغَي الشّر أقِصر، وهلل عتقاء من النار، 

وذلك كل ليلة«.

فحريٌّ باملؤمن الصادق الذي مّد اهلل في عمره حتى أدرك هذا الشــهر أن يغتنمه بتوبة صادقة، 

وانطالقة جادة بعزمية أكيدة، فيجدد العهد مع اهلل بأن يلتزم بطاعته، وأن يأمتر بأوامره، وينتهي 

عن نواهيه، ويستقيم على دينه حتى يلقاه، فإن العبرة باخلواتيم.
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حروف بي�صـاء

في ليــل زمن الرماد والتيه.. تنبت الكلمات كالّصّبار.. كل مفردة، كل حرف، 
كل نقطة حبر، حتمل في جدائلها رائحة البارود.

في هذا الليل احلالك.. تشتد العواصف، وتكبر أمواج الشتات.
وحدها فلسطني تطل من شرفة تاريخها العريق .. تصمد .. تقاوم .. تتحدى 
.. فهــي تدرك أن قدرها التضحية .. قدرها أن تظل العنوان الرمز .. هوية كل 

الشرفاء في أمتنا .. وفي كل بقاع األرض.
فلسطني - ملن يحاول أن يشوه صورتها - لنا .. ولن تكون لغيرنا .. مهما طال 

الزمن .. ومهما اشتدت األنواء.
فلســطني لنا من النهر إلى البحر .. بكل حجارتها، وتاريخها وتراثها .. بكل 

ترابها ورملها .. ال يحق ألحد أن يتنازل عن ذرة واحدة من ترابها.
زمن الضياع أتاح للمحتل اليوم أن يكشــف عن نواياه احلقيقية، ويدعي أن 
»فلســطني له .. من نهر األردن إلى البحر املتوســط« .. تناسى أن كل غزاة 

فلسطني حتولوا - بفضل املقاومة - إلى هباء منثور .. طواهم النسيان.
زمن الرهان اخلاســر لن يطول .. واحلساب العســير قادم .. فتحت كل حجر 
في فلســطني، وفي جذور كل شــجرة ونبتة، وفي كل جبل وواد وتلة، زلزال 

يتشكل.
في فلسطني رجال ليســوا كالرجال.. وأطفال ليسوا كاألطفال ... وأمهات 
ليسوا كاألمهات .. فلسطني »والّدة » أشبال يكتبون بدمائهم لغة مختلفة.

في القدس ورام اهلل واللد وغزة وكل مســاحة من فلســطني ... سكاكني 
وخناجر وسيوف ... وسيارات وأسلحة وإميان.

في كل قرى ومدن ومزارع وشــواطىء وصحاري وبساتني فلسطني .. يكمن 
سر األرض.

أبناء األرض يولــدون وفي عيونهم نداء .. وفي قلوبهم قرار .. وفي قبضاتهم 
سالح.

أبناء األرض املمتدة من املاء إلى املــاء .. ال يأبهون ألكاذيب وادعاءات باطلة .. 
وضغوط عابرة .. ولســجون ومعتقالت .. ألن بوصلتهم فلسطني وال شيء 

غير فلسطني.
نهار فلســطني قادم قادم ... ومعه سينســحب الظــالم .. وكل خفافيش 

أحالمه.

»ألننا مأمورون بخدمة اإلســالم .. وألن اإلسالم يعيش التحدي املركزي في فلسطني .. نقول: احملوا اإلسالم 

العظيم، ودوروا مع فلسطني حيث تدور.«.

من أقوال
الشهيد المعلم 
د. فتحي الشقاقي

رمضان والحياة من جديدنهار فلسطني قادم

اجلهــاد«،  من »نشــرة  حرصــاً 

على فتح نوافــذ للحوار الهادئ 

واملوضوعي، وإفســاحاً في اجملال 

في  املبدعة،  الشــابة  لألقــالم 

وتوفير فرصة  ذاتها،  التعبير عن 

أمامها للنشر، خصصت النشرة 

منبراً للقارئ، على أن نســتقبل 

رسائلكم، وآرائكم، واقتراحاتكم، 

على العنوان التالي:

منبر القراء
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