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صدمة، ذهول، تخبط.. هي التوصيف حلالة االحتالل التي عاشها بعد 
العملية البطولية التي نفذها الشــاب، حمزة املتــروك)23 عاماً(، من 
مخيم »عني شــمس« في طولكرم، حيث طعن 17 صهيونياً، ســتة 

منهم إصابتهم بالغة.
أهمية العملية أن املتروك نفذها في أكثر شوارع تل أبيب استراتيجية، 
وفرض االحتالل بعدها منع التجّول في الشــارع، واســتنفر املئات من 
رجال الشرطة واألمن ملالحقته. فقد حتول املتروك إلى آلة طعن غاضبة 
متشي على قدمني في الشارع، قبل أن يوقفوه قسراً عبر إطالق وابل من 

الرصاص على قدميه، أسقطته أرضاً.
بعد أن صلى الفجر، انطلق من مخيم طولكرم إلى تل أبيب بطريقته 
اخلاصة. لم يدخل عن طريق حاجز »الطيبة« العسكري، الذي يصطف 
على أبوابه مئات الفلسطينيني في مشهد ذل يومي، ينتظرون الدخول 

بعد إشهار تصريح صهيوني يسمح لهم بذلك.

وصــل املتروك إلى تل أبيــب، هناك تذكر ما يجري مــن حصار في غزة، 
واقتحامات للقدس بشــكل يومي، رفع سكينه وهوى به على أجساد 

الصهاينة.
تقول والدته خولة العاصي التي احتجزها احملققون الصهاينة على حاجز 
قلنديا لساعات عدة، هي وابنها محسن )18( عاماً، بثقة وقوة: »لو كان 
ابني يائساً، كما تقول الصحافة الصهيونية، لتعاطى اخملدرات، أو أقدم 

على سلوك منحرف، لكنه بطل وأنا أعتز به«.
تقول األم: »ســألني احملقق الصهيوني ملاذا فعل ابنك ذلك؟ أجبته: ابني 
حزين على ما يحدث من حوله في غّزة، وعندما يقتحم جنودكم األقصى 
يومياً«. وتتابع: »رّد اجلندي متسائالً: ألن ابنك حزين يطعن كل الصهاينة«.
علمت خولة مــن احملقق أن ابنها على قيد احلياة، لكّنه جريح، ومع ذلك 
تتحدث بتماســك وصبر كبيرين، وتقول »أعتــز بحمزة، وأمتنى أن يكون 

بخير«.

عملية ''تل اأبيب''.. حمزة بخري.. القد�س بخري

افتتاحية العدد

جنح مخيم عــني احللوة في اجتياز االختبار السياســي – 
األمني، على خلفية احلديث عن جلــوء مطلوبني للعدالة 
اللبنانية إليه؛ كما جنحت القوى الفلسطينية في اختبار 
الثبات على موقفها املعلن بالنــأي اإليجابي بالنفس، مبا 
يحفظ أمن اخمليم واملناطق اجملاورة من جهة، ويحافظ على 

التنسيق الفلسطيني – اللبناني، من جهة ثانية.
إن املوقــف الــذي اتخذته القــوى والفصائــل الوطنية 
واإلسالمية في اخمليم قد بعث برسالة واضحة بأن املوقف 
الفلســطيني موحد على خلفية أن اخمليمات هي عنوان 
لقضية فلســطني والالجئني، الذين يرفضون االجنرار الى 
مســتنقع الفتنة أو الغرق في صراعــات داخلية.  ووصل 
هــذا املوقف إلى مــن يعنيه األمر، فكان اخلــروج،  بعدما 
تبنّي أن اخمليم لن يكون مــأوى للخارجني على القانون، وأن 
الكل الفلسطيني موحد وراء ثوابت فلسطينية، وجهتها 

فلسطني وحدها.
وقد جتلى املوقف الفلســطيني في أوضح صوره من خالل 
الوفد املشترك الذي ضّم فصائل منظمة التحرير وحتالف 
القوى الفلســطينية، والذي جال على القيادات اللبنانية، 
مظهراً صــورة إيجابية ال لبس فيها عــن وضوح املوقف 
الفلسطيني، األمر الذي انعكس إيجاباً على أرض الواقع، 

وأوصل الرسالة إلى من يعنيه األمر.
أثبتت القــوى والفصائل الفلســطينية أنها متتلك من 
الوعي ومن اإلرادة ما ميكنها جتنيب اخمليم من الوقوع في فخ 
الصراعات الداخلية.  كما ثبت أيضاً أن التمســك بوحدة 
املوقف الفلسطيني، على أساس حماية اخمليمات من أية 
جتاذبات إقليمية وداخلية، وعلى أساس حماية حق العودة، 

هو الضمانة التي حتمي مخيماتنا وأهلنا.
هذه الوحدة الفلســطينية قابلها فــي اجلانب اللبناني 
حرص رسمي على التنســيق الكامل، حيث سمع الوفد 
الفلسطيني من رئيس احلكومة اللبنانية، متام سالم، ومن 
رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ومن مســؤولني 
آخرين التقاهــم الوفد، حرصاً على أمــن اخمليمات، وعدم 
السماح بخروج األمر عن السيطرة، معبرين عن إدراكهم 
أن تعريض اخمليمات للخطر معناه تصفية قضية الالجئني، 

وهو ما يضر بالفلسطينيني واللبنانيني على حد سواء.
إن وحــدة املوقف الفلســطيني التي جنحــت في جتنيب 
اخمليــم األزمة املتفجــرة، هو اإلجناز احلقيقــي الذي يجب 
احلفــاظ عليه بل ومتتينه.  وهذا يقتضــي بالدرجة األولى 
حتصني اخمليمــات، عبر متابعة اجلهــود لتخفيف األزمات 
االقتصادية واالجتماعية عن كاهل أهلنا وشــعبنا، وعبر 
الســعي مع احلكومة اللبنانيــة إلقرار احلقــوق املدنية 
واالجتماعية واإلنسانية، بعدما ثبت بامللموس أن شعبنا 
الفلسطيني هو صمام أمان، وعلى صخرة صموده تتكسر 
كل مخططات التوطني، وهو الضمانة األكيدة حلماية حق 

العودة.

 عين الحلوة ينجح في 

االختبار السياسي - األمني

عملّية ''�سبعا''.. اأولوّية فل�سطني يف الوجدان العربي

وّجه مجاهدو حزب اهلل ضربة قاسية للعدو الصهيوني في عملية نوعية 
في مزارع شبعا، لها أهميتها في الشكل والنوعية والتوقيت واألهداف 
واملكان. فالتعاطف الشــعبي الذي أعقب العملية أثبت توق الشــارع 
العربي واإلسالمي واستعداده الكامل للتضحية من أجل فلسطني، وهي 
رفعت من معنويات هذا الشارع في وجه الصراعات اجلانبية والهامشية. 
إن ســرعة إعالن حزب اهلل عن تبنيه للعملية ببيان رقم 1، وكذلك إعالن 
الفصائل الفلســطينية، خالل الوقفة التضامنية التي نظمتها حركة 
اجلهاد اإلســالمي في فلسطني بغزة، اإلســتعداد للمعركة، إمنا يشير 
إلى أن املعركة واحدة، وأن قــرار فتح جبهة واحدة للحرب ضد العدو هو 
خيار قائم. وهذا ما فهمه العدو من خالل ضبط ردود فعله مبا ال يجعلها 
تتدحرج نحو تصعيد خطير في املنطقة، بعدما أبدت املقاومة ومحورها 
جهوزيتها الكاملة لكل االحتمــاالت. أما الواليات املتحدة فقد اعتبرته 
حادثًا خطيرًا لكنه »ال يســتدعي خوض حرب«، فيما حّمل رئيس الوزراء 
الصهيوني بنيامني نتانياهو، »حكومتي لبنان وسوريا مسؤولية تداعيات 

األعمــال التي تنطلق مــن أراضيهم ضد إســرائيل«، ومهددًا منفذي 
الهجوم »بدفع الثمن«، ومشيرًا إلى أن »إيران منذ مدة حتاول فتح جبهة 

ضد إسرائيل في اجلوالن«.
حاول نتنياهو من خالل عملية االغتيال في »القنيطرة«، وضع املقاومة 
في مأزق، جاء  في شــبعا لكي يبــّدل األدوار، وأصبح نتنياهو في مأزق 
مزدوج: فإن تورّع عن الرد يكون قد ضحى مبستقبله السياسي، وهو على 
أبواب االنتخابات. وإن ذهب إلى حــرب مفتوحة يكون قد غامر بخوض 
حرب هي خاســرة ولن تكون نتائجها بأفضل ممــا كانت عليه في غزة 

ولبنان.. 
على عكس ما أراد نتنياهو فإن عملية شــبعا قد أضّرت بتوازن الرعب 
القائم بني »إسرائيل« من جهة، وقوى املقاومة من جهة أخرى، لصالح 
املقاومة. فحزب اهلل الذي قبل التحدي شــن رّده مــن داخل لبنان، ما 
اضطر نتنياهو وحكومته على ابتالع كل تهديداتهم اجلوفاء التي ذهبت 

أدراج الرياح.

نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة العدد مئة وأربعة  )104(
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الرفاعي: ســنكون يف طليعة املحرريــن للجليل املحتل..

من يتحمل مسؤولية فشل مشروع )التناضح العكسي( يف برج الرباجنة؟

  املشروع الوطني الفلسطيني: تحديد الوطن
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العدد 104 - شـبــاط 2015 م    اأخــبـار

•   رأت قيادات سياسية وأمنية فلسطينية، أن استمرار تسليط الضوء على مخيم عني احللوة، من خالل 
تضخيــم أو فبركة األخبار حوله، بإعتباره مأوى للفاريــن من يد العدالة، ينطوي على مخطط خطير، 

هدفه األساس اإلجهاز على ملف الالجئني.
•   أكد قيادي فلســطيني، أن زيارات املوفدين من الرئاسة الفلسطينية، تركزت على تنفيس اإلحتقان 
بني األجنحة الفتحاوية املتصارعة من جهة، والعمل على توفير كل مســتلزمات الصمود واالستقرار 

للمخيم في هذه املرحلة الدقيقة واحلساسة، من جهة أخرى.
•   أعلــن مرجع قضائي دولي، أمام وفود التقاهــا مؤخراً، أن فتح ملف اجلرائم الصهيونية أمام احملكمة 
اجلنائية الدولية وغيرها، سيكشف الكثير من الفظاعات واإلرتكابات البشعة للرأي العام الدولي، ما من 
شأنه أن يثير حفيظة الدول ضد املمارسات الصهيونية، ويخلق تعاطفاً وتفهماً للقضايا وواقع الشعب 

الفلسطيني.
•   أثــارت عمليات تقليص األونروا خلدماتهــا، في اجملاالت اإلجتماعية واإلنســانية املتعلقة بالنازحني 
والالجئني على حد سواء، امتعاضاً وتذمراً شديدين، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من اإلعتصامات 

واإلضرابات املطالبة بتنفيذ العهود واإلتفاقات املبرمة بهذا الشأن.

عيون 
الجهاد

حتليل �سيا�سي

بعد كل جولة مفاوضات »فلسطينية – إسرائيلية« عبثية، ورحلة 
فاشــلة إلى مجلس األمن بضيافــة »الفيتــو« األميركي، تفقد 
القضية الفلسطينية من رصيدها، ويخسر الشعب من حقوقه، 
وتخســر األرض آالف الدومنــات اجلديدة، التــي يعريها االحتالل من 
زيتونها وميلؤها مبستوطنات باتت لتمددها واتساع رقعتها تفصل 
شــمال الضفة الغربية احملتلة عن جنوبها، وشــارفت أعداد جيش 
املســتوطنني الذي يزرع الرعب والدمار واملوت على الطرقات العامة 

وداخل أحياء القدس، وأقصاها على املليون...
بعــد كل جولــة »عبثية – فاشــلة« حتاول أوســاط »الســلطة 
الفلسطينية« التي تعتبر »احلياة مفاوضات« قلب احلقائق، فتحول 
الفشل لنجاح والهزمية إلى انتصار. وتعزف وسائل إعالمها وكتابها 
وصحفييهــا على أوتار االنتصــارات الوهمية املســتوردة من األمم 

املتحدة ومؤسساتها الدولية...
وكل ذلــك في محاولة متكررة لقطع الطريــق على رافضي نهج 
املفاوضات، واملشــككني بجدوى اللهاث خلف املؤسسات الدولية 
وقراراتها، التي »ال تسمن وال تغني من جوع«، خاصة حني يتعلق األمر 
بالصراع العربي الصهيوني وبحقوق الشــعب الفلسطيني، الذي 
لم تنصفه تلك املؤسسات، ال بل كانت معبراً لشرعنة االغتصاب، 
وغطاءً لكل ممارســات الكيان العنصرية الفاشية وحروبه... حتى 
أنها لم تفلح ولو مرة واحدة في إدانة عدواٍن أو إطالق أســيرٍ أو إزالة 

مستوطنٍة، أو تنفيذ قرارٍ، كإزالة اجلدار الفاصل!..
وكانت أحدث إبداعات »السلطة« التي خرجت خاسرة في مجلس 
األمن، إعالن رئيســها محمود عباس إصراره علــى العودة مجدداً 
إلى مجلس األمن بلجنة »عربية جديدة« ومبشــروع »عربي« جديد، 
لتحديد ســقف زمنــي إلنهاء االحتــالل »اإلســرائيلي« لألراضي 

الفلسطينية احملتلة عام 1967، بنهاية العام 2017...
وال شك أن مشــروع القرار اجلديد، سيأخذ بعني االعتبار التطورات 
الدولية واإلقليمية والعربية، ومشهد احملتشدين في جبهة »احلرب 
على اإلرهاب« التي وقف بنيامني نتنياهو في صفوفها األولى مبسيرة 
باريس. وسيزحف املشروع نزوالً انسجاما مع رغبات اإلدارة األميركية 
واالحتاد األوروبي وتطلعات دول »اإلعتدال« العربية التي ســبق لها 
ورسمت مالمح مشروعها، بإشــهار تراجعها عن حدود الرابع من 
حزيــران 67، وتخليها عن حق عودة الالجئني الفلســطينيني، عبر 
دعوتها إليجاد »حل عادل متفق عليه لقضية الالجئني«، وصوالً إلى 
القبول بالقدس عاصمة لدولتني، مع إشراٍف ديني على بعض أحياء 
القدس الشرقية واملقدسات اإلسالمية واملسيحية، لتبقى القدس 
موحدة عاصمة لكيــان العدو الصهيوني، وتبقى املســتوطنات 
بقطعانها جاثمة في قلب الضفــة احملتلة، ما يحولها إلى معازل 
متناثــرة، »غيتوات« مقطعــة األوصال حتول دون انتقــال املواطن 

الفلسطيني من قرية إلى أخرى!..
لقد أعلنت معظم الفصائل واحلركات والتشكيالت الفلسطينية 
– مبا فيهــا فتح – رفضها لنهج املفاوضات العبثي، وتشــكيكها 
بخطوة التوجــه إلى مجلس األمن احملصــن بـ«الفيتو« األميركي، 
وإدانتها الســلطة على اصرارها الصعود في الســفن الغارقة... 
وأطلق الشعب الفلســطيني العنان ملواقفه الرافضة التي عبَّرت 
عنها عشرات ال بل مئات العمليات الفدائية الفردية التي كان آخر 
ذ عملية فدائية في قلب  أبطالها ابن طولكرم حمزة املتروك الذي نفَّ

تل أبيب. 
حمزة املتروك هو االســم احلركي لكل الشــعب الفلســطيني، 
وعمليته الفدائية البطولية هــي التعبير الوجداني وامليداني عما 
يختلج في صدور فتيات وفتيان فلســطني، شيبها وشبابها، وكل 
مجاهديها... وهي الطريق الســالكة ملقارعــة االحتالل ومقاومة 
مشــاريعه وإحلاق الهزمية به، كما هو حال كل جتارب الشعوب على 

وجه األرض.

 خيارات عباس 
وطريق حمزة المتروك

وقفة تضامنية مع 250 طفاًل فلسطينيًا داخل السجون

 االغتيال في الجوالن يعيد 
توحيد الجبهات: فلسطين أوال

من حيث يعلم أو ال يعلم، أعاد العدو »اإلســرائيلي« توحيد جبهات 
القتال املفتوحــة في املنطقة في جبهة واحدة، حينما اســتهدف 
قيادات وكوادر من حزب اهلل )اللبناني( في القنيطرة الســورية قرب 
احلدود مع فلســطني احملتلة. مرة أخرى، يثبت »اإلسرائيلي« أنه عدو 
للمنطقة وسائر األمة العربية واإلسالمية، فهو وإن ترك للقتال بني 
مكونات الداخلية للمنطقة مساحة من الوقت والهامش امليداني، 
فإنه يتدخل في اللحظة الالزمة، وخاصة حينما تقترب املقاومة أكثر 

وأكثر من حدود فلسطني التاريخية.
أيضــا، من حيث يعلــم أو ال يعلم، فّتح العدو األعــني على اجلوالن، 
املنطقــة العربية الوحيدة احملتلة من غير فلســطني )إذا ما اعتبرت 
مزارع شبعا منطقة صغيرة مقارنة بتحرير اجلنوب اللبناني(، واجلوالن 
هو املكان الذي ظــل االحتالل على مدار ثالثة أعــوام من بدء األزمة 
السورية يحذر من اخلطر اإلستراتيجي القادم منه، فعمل على تغيير 
موازين القوى هناك ليأمن جانبه. لكنه بعدما اختار اجلوالن ســاحة 
لتوجيه ضربة إلى حزب اهلل، فإنه يعطي املشــروعية أكثر من قبل 

العتبارها ساحة مقاومة ميكن الرد منها والعمل على حتريرها.

نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي ومؤسسة »مهجة القدس« للشهداء واألسرى، 
وقفة تضامنية مع أصغر أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل الصهيوني 
الطفلة مالك علي يوســف اخلطيب )14 عاماً(، أمام مقر مفوض األمم املتحدة 

السامي حلقوق اإلنسان مبدينة غزة.
وتخللت الوقفة التضامنية كلمة ألطفال فلسطني حتدثوا فيها عن مطالبهم 
العادلة التي جاؤوا من أجل أن يســمعها العالم من أمام أحد مقرات منظمة 

األمم املتحدة في غزة، مطالبني باحلرية لزميلتهم الطفلة مالك.
وشــدد األطفال في كلمتهم على حرية جميع األســرى. ورفع األطفال صور 
األسيرة الطفلة مالك وعدد من أطفال فلسطني ورددوا هتافات منددة بسكوت 

العالم واملؤسسات احلقوقية عن الظلم الواقع بحق أطفال فلسطني.
وحتدث الناطق باســم مؤسســة مهجة القدس املهندس حسن املصري عن 
معاناة األســرى األطفال الفلســطينيني القابعني ظلماً في سجون االحتالل 
الصهيوني، وذكر أن أكثر من 250 طفالً فلسطينياً مازالوا في سجون االحتالل 

الصهيوني ميارس بحقهم أبشع صنوف التعذيب.
وحترم ســلطات االحتالل األســرى األطفال من أبســط حقوقهم اإلنسانية، 
وحتتجزهم في ظروف قاســية وغير إنســانية، تفتقر للحد األدنى من املعايير 
الدولية؛ فهم يعانــون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشــار 
احلشرات، واالكتظاظ، واالحتجاز في غرف ال يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتني، 

واإلهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص املالبس...

في خيارات الــرد، قال جمع من املراقبني إن الضربة اإلســرائيلية لو 
كانت في العمق اللبناني وعلى شاكلة اغتيال مباشر، ألوجبت، في 
غالب التقدير، الرد املباشر والفوري من احلزب. ومبا أن الضربة وجهت 
في األرض الســورية وعلى ســاحة يجري اإلعداد للقتال فيها، فإن 
الرد سيكون مختلفا بناء على قواعد جديدة، والسيما أن وزير احلرب 
اإلسرائيلي أقر باملسؤولية عما جرى، فيما كان حديث حزب اهلل عن 

أن الضربة استهداف للحزب بدرجة أولى.
وبني من يتحدث عن تأخر الرد أو ضرورة حضوره بســرعة، فإن هناك 
شبه اتفاق على أن عملية االغتيال ستغير قواعد اللعبةـ  االشتباك، 

ليس في اجلوالن فحسب، بل في املنطقة.
فلسطينيا، ترى فصائل املقاومة أنها في دائرة املواجهة نفسها ضد 
اإلســرائيلي، وهذا ما أكدته في بيانات النعي واملشــاركة في عرس 
الشهداء، وهي انطلقت من مبدأ أنها لن تكون بعيدة عن أي معركة 
شــاملة تستهدف العدو الصهيوني وتريد حترير فلسطني، ما يعني 
عمليا أن اإلسرائيلي أعاد شعوب املنطقة، من حيث يعلم أو ال يعلم، 

إلى الصراع األساسي، وهو فلسطني أوال وآخرا.

ودعت مؤسســة مهجة القدس عبر الناطق باســمها الكل الفلسطيني 
إلى ضرورة التحرك بشــكل موحد إليجاد برنامج نضالي موحد يحدد معالم 
الطريق وآليات العمل من أجل العمل على إلطالق ســراح أسرانا، والتخفيف 

من معاناتهم.
يذكر أن األســيرة الطفلة مالك اخلطيب؛ ولدت بتاريــخ 2000/11/01م؛ وهي 
مــن قرية بيتني قضاء رام اهلل؛ واعتقلتها قوات االحتالل بتاريخ 2014/12/31م 
أثناء عودتها من املدرسة؛ وصدر بحقها حكًما بالسجن الفعلي ملدة شهرين، 
وغرامة مالية بقيمة 6000 شــيكل؛ واتهم االحتــالل الطفلة مالك بإلقاء 
احلجارة، وقطع الطريق، وحيازة ســكني، في حني أبدت عائلتها اســتغرابها 
واستهجانها إزاء تلك التهم، وعبروا عن قلقهم وخوفهم على مصير ابنتهم 

وحياتها داخل املعتقل.
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واعتبر أن التركيز اإلعالمي حول دخول مطلوبني 
إلى عني احللوة، لم يأت من فراغ، رغم أن الفصائل 
وكافة القوى الفلســطينية، أعلنت أنها ضد 
دخول أي مطلوب إلى اخمليم، ألنه ال يجوز ألي كان 
أن يفرض نفسه على مخيم مكتظ باألطفال 
والنساء، ويكون ســبباً في تفجير الوضع، وقد 
نقلنا وجهة نظرنا لكافة املسؤولني اللبنانيني، 
ونحن نرفض أن نكون سلطة بديلة عن الدولة 

اللبنانية.
وأكد شــناعة، أن القــوى والفصائل اللبنانية 
ال تتحمــل مســؤولية كيفية دخــول بعض 
األشخاص إلى اخمليم احملاط بحواجز مكثفة من 
قبل اجليش اللبناني، وقال: »إن بعض اجملموعات 
التي ال يوجد حوار مباشــر بيننا وبينها هي من 
تستقبل هؤالء األشــخاص، وقد أبلغنا بعض 
القوى اإلسالمية التي يوجد بيننا وبينهم حوار، 

رفضنا وجود أي مطلوب في اخمليم«.
وأوضــح أنه نتيجــة احلوار تبلغنا باســتعداد 
املطلوبني للخروج كما دخلوا، لكنه حتى اآلن لم 
يتم التأكد من خروجهم، غير أن املوضوع أصبح 
على نار حامية جداً ألنه جتاوز احلدود، واستدرك 

قائالً: »هناك رغبة بتجنب احللول العسكرية، ألننا ال 
نريد أن نحل مشكلة مبشكلة أخرى«.

وأكد شــناعة، أن قرار تعميم جتربة القوى األمنية 
في عني احللوة على بقية اخمليمات في لبنان موجود، 
لكن هناك قوى أمنيــة وضعها أفضل من األخرى، 
إال أن األمر يحتاج إلى تعزيز وإمكانات وكادر بشــري 

وتدريب.
وحتدث مطوالً عن اإلشــكال احلاصــل مع »اللينو« 
وفصلــه من »فتح«، موضحاً أنــه ليس صراعاً بني 
رئيس السلطة محمود عباس ومحمد دحالن، بل هو 
صراع مع احلركة واللجنة املركزية، وإذا أراد دحالن أن 
يشكل فصيالً جديداً فليختر له إسماً، ففتح لها 
هيكليتها واطرها احلركية الواضحة، لن يخرج منها 

أحد ويبقى كبيراً، الذي يخرج يصغر.
ورأى أن عودة دحالن إلى غزة ليس لها عالقة باملصاحلة، 
وتساءل عن سر التقارب بني حماس ودحالن في هذه 
املرحلة، وقال: تعزيز الوضع الفلســطيني الداخلي 
جيد، لكن هناك عرقلة من إمتام املصاحلة، وما حصل 

في غزة من تفجيرات خير دليل.
ولفت إلى أن حماس ليســت كل املقاومة، فهناك 
فصائل أخرى قاومت وقدمت الشهداء، وأكد أننا في 

الضفة الغربية مع قرار تصعيد املقاومة الشعبية 
ضد اإلحتــالل الصهيوني. والشــهيد زياد أبو عني 
هو املســؤول عن هذه املقاومة، وقد مت اغتياله ألنه 

يشكل خطراً كبيراً على »إسرائيل«.

م�صرون على الوحدة وامل�صاحلة
وقال شــناعة: لســنا ضد تصعيد املقاومة، لكن 
املشكلة أننا ال نستطيع أن ننفذ سياسة حماس، 
وإذا كانت حماس تظــن أن املقاومة بإطالق صاروخ 
فهي مخطئة،  ونحن نريد من املصاحلة حتديد شكل 
املقاومــة املطلوبة التي تعطــي النتائج األفضل 

سياسياً ووطنياً ويخدم القضية.
وكشف أنه ال يقبل بأي شكل من األشكال حصول 
خالفات في اخمليمات، وإن كانت هناك تباينات داخل 
حركة فتح، مؤكداً: »لن يحدث شيء«، مشيراً إلى 
أن التحضيرات لعقــد املؤمتر العام لفتح قائمة، إال 
أن العامل الســلبي احلاصل في هــذا املوضوع هو 

»إسرائيلي«.
ألن »إسرائيل« قد ال تسمح بانعقاد املؤمتر على أرض 
فلسطينية، إضافة إلى تساؤلنا حول مدى سماح 
»حماس« إلخواننا في غزة باملشاركة، وهناك لقاءات 

في وقت قريب وتدخالت على مســتوى عال بني 
»فتح« و«حماس« لتأمني الوحدة الوطنية، إذ أننا 
نعتبر غيــاب الوحدة نقطة ضعف في النضال 
الوطنــي، لذلك نحــن مصرون علــى الوحدة 

واملصاحلة«.
وقال شناعة: »إن مهمة مندوب السلطة عزام 
األحمد، تركزت على تعزيــز الوضع األمني في 
اخمليمات، ومتكني عالقــة اخمليمات باجلوار، وتعزيز 
أوضاع القوة األمنية باإلمكانات املطلوبة وحل 
املشكالت القائمة، واصفاً احملادثات التي أجراها 
مع املســؤولني السياسيني واألمنيني في لبنان 
بالناجحة، وقد تناولت مختلف امللفات املتعلقة 

بشؤون اخمليمات والقضية الفلسطينية.
اإلجتماعيــة  املشــكالت  معاجلــة  أن  ورأى 
واإلنسانية في اخمليمات بحاجة إلمكانات كبيرة، 
منتقداً تقليــص األونروا خلدماتهــا، مؤكداً أن 
اخلالفات الفتحاوية لن تذهب أبعد من حدودها، 
والتصادم مــع »اللينو« أو غيره ليســت واردة، 
فاملرحلة ليســت تصفية حسابات، فالبوصلة 
هي فلسطني، وكل شيء ميكن معاجلته بهدوء.

 احلوار سينشر كامال على 
www.alqudsnews.net وكالة القدس لألنباء

راأى اأمني �صر حركة ''فتح'' يف لبنان رفعت 
�صناعة يف حوار مع ن�صرة ''اجلهاد''، اأن املخيمات 
م�صتهدفة من اأكرث من جهة، الرتباطها بالق�صية 

الفل�صطينية، وال�صراع مع العدو ال�صهيوين، 
واأ�صار اإىل اأن خلفية هذا االإ�صتهداف، هو 

اإ�صعاف املخيمات وتهجري ال�صكان، وافتعال 
امل�صكالت االأمنية وغريها.

ال�صدام مع ''اللينو'' لي�س واردًا

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

اجلهاد - خا�س

الخالفات الفتحاوية واحتمال انعكاساتها على املخيمات

ورد أمني سر قيادة حركة »فتح« وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
فــي لبنان فتحي أبو العردات، على كالم اللينو، فأعلمه أن »فتح« واحدة 
وقرارها مركزي واحد، معتبراً أن الشعلة التي أضاءها هي التي متثل فتح، 
»فليس هناك شــيء اسمه إنطالقتان، أو إضاءة شعلتني، واللينو ضابط 

مفصول من احلركة«. 
ولم تخف مصادر عدة داخل »فتح« اآلن، بأن ما حصل من »انشــقاقات« 
داخل صفوف »فتح«، ســببه التجاذبات والتباينــات بني أجنحة احلركة 

في الداخل واخلارج، والتجاذبات اإلقليمية 
في الســاحة الداخلية، محــذرة من أن 
التباطــؤ في عدم احتــواء اخلالفات داخل 
فتح في لبنان، قد يخسر السلطة وفتح 
أبرز ساحات العمل خارج أراضي السلطة 
الفلســطينية، مبدية تخوفها من تنقل 
هــذه اخلالفات مــن مخيم إلــى آخر، ما 
ســينعكس ســلباً وترددات خطيرة على 
اجلميع، وســيفتح في اجملال أمام الطابور 
اخلامس للدخول بني قوى فتح املتصارعة، 
وبني الفصائل الفلسطينية إلشعال فتيل 
الفتنة، منبهة لتكرار ما حصل في مخيم 

نهر البارد من مآس وأزمات.
السؤال الذي يطرح نفسه اآلن، بعد موجة 
واملواقف  واالســتعراضات  التصريحــات 
التي أطلقها طرفا اخلالف هو: ماذا يخبئ 
املســتقبل حلركة »فتــح« وللمخيمات 
بعامــة وعني احللــوة بخاصــة؟ هل هو 
مقدمة لتحســني الشــروط لتفاهمات 
ممكنة مقبلة، أم اعالن لقطيعة تفتح األبواب واســعة لتدخالت 
إقليمية ودولية؟ أم داللة ملرحلة تصعيد أمني اليستثني بخطورة 

اندالعه أحد؟
اإلجابة بانتظار ما ستســفر عنه نتائج حتــركات الطرفني على 
غير صعيد داخلي وخارجي، وحســم من قبل املؤمتر العام املقبل 

للحركة.

اخلالفات التي طغت على السطح مؤخراً 
بني أجنحة حركة فتح في لبنان، لم تكن 
جديدة، فقد سبقها على مدار السنوات 
املاضية تنافس وانقســامات حادة، دخل 

على خطها غير طرف داخلي وإقليمي.
بدت حدة الهجمة بني األفرقاء الفتحاويني 
في ظاهرها، كما خرجت في املواقف التي 
أطلقت، وكأنها ميكــن أن تتجاوز اخلالف 
السياسي إلى االحتكام للسالح، غير أن 
قطوع إضاءة الشــعلتني في االحتفالني 
الذين أقيما في مخيم عني احللوة، ملناسبة 
ذكرى االنطالقة اخلمســني، مر بســالم، 

لكنه لم يخف وجود اجلمر حتت الرماد.
فكالم قائد الكفاح املسلح الفلسطيني 
السابق، املفصول من حركة فتح محمود 
عبد احلميد عيســى، امللقب بـ »اللينو«، 
قبل وأثناء إضاءة الشــعلة، أظهرت وكأن 
الصــراع بات مفتوحاً بــني جناحي فتح، 
جناح محمد دحالن، وجناح رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس، وهو ماض إلى ما ال حتمد عقباه، إذا 
لم يتم تدارك األمر، ودخول أطراف آخرين إلصالح ذات البني.

اللينو وصف حركته باإلعتراضية واإلصالحية من أجل اســتعادة 
احلركة التي أصبحت مخطوفة، نافياً أن تكون حركته إنقسامية، 

بل الهدف هو إستعادة »فتح« إلى اإلنطالقة األولى.
أما قائد قوات األمن الوطني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، فاكد 

على جتديد العهد للقيادة الفلسطينية برئاسة أبو مازن.

«

ال�صورة من االأر�صيف
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العدد 104 - شـبــاط 2015 م    اأخبار املخيمات

 ملاذا ال يتم ترميم 
أسقف املنازل يف املخيمات؟!

ملاذا أزمة الكهرباء يف مخيم البداوي؟

ما هي أسباب تدني مستوى التعليم يف مدارس األونروا؟

كشافة »بيت املقدس« تحتفل بذكرى والدة الرسول

يعيش أصحاب املنازل اآليلة للســقوط، أو التي يســقط سقفها في عدد من 
اخمليمات الفلسطينية، على هواجس ومخاوف شديدة، من حصول مصيبة تكون 

أكبر من سقوط السقف.
فقد ناشدت سمر الغزي، من سكان عني احللوة، ولديها ثالثة أطفال، األونروا وأهل 
اخلير، ملساعدتها في إعادة إعمار سقف منزلها الذي سقط مؤخراً جراء األمطار. 
وقالت: »انهار جزء من سقف منزلي في املطبخ واحلمام وغرفة النوم والصالون، 
وكان أبنائي الثالثة موجودين داخله وقت احلادثة، وبفضل اهلل لم يصب أحد بأذى، 
ومنذ انهياره ال أجرؤ على النوم فيه، اقضي النهار فيه، أما ليالً فأنام عند أقربائي«.
وأضافت: وضعنــا األونروا بواقع حال منزلنا الذي بناه والــد زوجي منذ 30 عاماً، 
وقدمنا لهم طلباً للبناء منذ عام وما زلنــا ننتظر، أن تبادر إلصالح املنزل املهدد 
باالنهيار، مشيرة إلى أن زوجها هو عامل يومي ال يستطيع تأمني الطعام اليومي 

إال بصعوبة.
وكذلك حال منزل احلاجة فهيمة سعيد شــبايطة »أم علي أصالن« )77 عاماً(، 
املكون من 3 طوابق، في حي حطني، ويســكن  فيه أبناؤهــا املتزوجون )20 فرداً(، 

مهدد بالسقوط الكامل.
 وبالفعل، سقط جزء من سقف غرفة النوم واحلمام وغرفة اجللوس، ولطف اهلل 

أنقذها جراء سقوط سقف املنزل.
 وتقول أم علي إنها »قدمت طلب ترميم لألونروا منذ خمس ســنوات، وال نتيجة 
حتى اآلن، وقام مهندسو األونروا بتفقد املنزل عدة مرات، ووعدوني باإلعمار، ولكن 

ذلك لم يحصل«.
األمر نفسه، حصل مع الالجئة الفلسطينية أم عصام اجلليل، التي إنهارت أجزاء 
من سقف منزلها في غرفة النوم واملمر، حيث حالت الرعاية اإللهية دون سقوط 

إصابات.
وفي اإلطار ذاته، فقد أصيب الفتى عالء قاســم 8 سنوات، من مخيم الرشيدية، 
جراء ســقوط ســقف منزله، حيث مت نقله إلى مشفى بلسم، ملعاينته وتلقي 

العالج.
ومنــزل ذوي الفتى املصاب مؤلف من طابقــني، وبحاجة لهدم كلي، وقد وافقت 
األونروا على ترميمه وقّدمت لوالد املصــاب مبلغ 6000$، غير أن الوالد لم يرض 

بذلك، ألن املبلغ ال يكفي لترميم غرفه واحدة.

يعاني أهالي مخيم البداوي لالجئني الفلسطينيني في شمال لبنان، 
من مشكلة الكهرباء، كباقي اخمليمات وذلك للبناء العشوائي، بحيث 
ال يحســب اســتهالك الطاقة لكل مبنى جديد من خارج شبكة 
الكهرباء املتهالكة أصالً، بحيث أضيف عشرات املباني داخل اخمليم 

مبعدل كل واحدة منها عشرة شقق على األقل.  
ويتساءل البعض: هل أن أسباب األعطال املتكررة للكهرباء في اخمليم 
تعود إلى اســتئثار البعض بالدجنتيرات الكهربائية واستخدامهم 
عشــرات )األمبيرات( ملنازلهم ومصاحلهم؟ أم تعود ألســباب أخرى 

أيضا؟
 يعتبر البعض أن التزايد السكاني للمخيم من األسباب الرئيسية 
ألزمة الكهرباء بحيث تضاعف عدد القاطنني في اخمليم فأصبح 45 

ألف نسمة.
 وتبرز مشــكلة الكهربــاء مع بداية كل فصل شــتاء، بحيث يزداد 
اســتخدام الطاقة للتدفئة وتســخني املياه، كما أن أهالي اخمليم ال 
يتقيدون بخمسة »أمبير«، أو بعشرة »أمبير«، اخملصصة لهم إلنعدام 

الرقابة والتفتيش من اللجنتني الشعبية واألمنية. 
وعقد معتمدو الفصائل الفلســطينية العديــد من اإلجتماعات 
حلل مشكلة الكهرباء، على أن يكون التعاون مع اللجنة الشعبية، 
وشركة »قاديشا« من أجل إصالح األعطال وفصل »الدجنتيرات« عن 

بعضها على أن يتم تقطيع اخلطوط الكهربائية املتجاوزة من خالل 
اللجنة الشعبية واألمنية ومعتمدي الفصائل. 

فهل جتد مشكلة الكهرباء في البداوي طريقها للحل قريبا؟

توجد  العديد من األســباب التي تشير إلى تدني نوعّية التعليم في 
مدارس األونروا، وشرح املدرّس ملاّدة اللغة اإلنكليزّية للمراحل الثانوّية 
والتكميلّية األستاذ عدنان فريجة، أسباب هذا التدني، في املرحلتني 

اإلبتدائّية واملتوّسطة، واستشراف احللول لتحسني النوعّية. 
جاء ذلك، ضمن ملف أجراه موقع »ناشــط« اإلعالمي مع األســتاذ 
فريجة، اســتناداً إلى جتربته الطويلة في العمــل التربوي، فقال إن 
املناهــج التربوية التي أقّرتها وزارة التربية والفنون اجلميلة ابتداءً من 
العام )1997( والكتب اخلاّصة بالوزارة واملعتمدة من قبل األونروا تعاني 
الكثير مــن الثغرات، ولم يجر تصحيحها أو تطويرها لتوافق الواقع، 
عكس املدارس اخلاّصة التي تعتمد كتباً أخرى تستند إلى أساسّيات 
املنهاج، لكّنهــا تواكب التطّورات والواقع احلياتي ومســتوى تأهيل 

املدرّسني وقدرات الطالّب.
وعّلل فريجة ذلك أن األونروا تلزم نفســها مبنهاج وكتب الّدولة، لذا 
ال تســتطيع أن تواكب ذلك، سّيما في ظّل اإلكتظاظ في الصفوف، 
وعدم القدرة لدى املدرّســني )لوجستّياً(، على التعاطي املنهجي مع 

متطّلبات املنهاج اجلديد.
يضاف، أن املدرّســني وإن كانــوا باجململ متأّهلــني مهنّياً، من حيث 
الّشــهادات، إالّ أن حافزهم الوطني واجملتمعي للتعاطي مع التدريس 
باعتباره واجباً وطنّياً  ليس باملســتوى املطلــوب مما يؤدي تراجعاً في 
مستوى التعليم وانعكاس ذلك على اجملتمع الفلسطيني، وإن الرقابة 

ضمن دائرة التربية والتعليم على أداء املدرّسني أقّل فعالّية وتأثيراً منه 
في املدارس اخلاّصة وحّتى احلكومّية.

وتنعكس الظروف اإلجتماعية واإلقتصادّيــة واحلرمان القانوني من 
احلقوق املدنّية واإلنســانّية على تراجع حافزّية التعليم لدى الطالّب، 
وأيضاً اجملتمع الفلســطيني وهو ما يؤّثر سلباً على نوعّية التعليم 

في مدارس األونروا.

ضمن سلســلة أنشــطة جمعية »كشــافة بيت املقدس«، أحيت 
اجلمعية ذكرى املولد  النبوي الشريف، فأقامت حواجز محبة، ووزعت 
»الســتيكرز«، كما أقامت أنشــطة عديدة في مخيمــي نهر البارد 
والبداوي، وبرج البراجنة، وشاتيال، وبعلبك، وعني احللوة، ومخيمات صور 

كافة.
في السياق نفسه، أطلق فوج حمزة بن عبد املطلب حملة جلمع آالف 
التواقيع نصرة لنبي الرحمة، فوضعت الفتة أمام مركز حركة اجلهاد 

في عني احللوة، جلمع التواقيع. 
كذلك ألصق فوج »عمار بن ياســر«، في البرج الشمالي عبارات نصرة 

للنبي على جدران اخمليم.
على صعيد آخر، افتتحت اجلمعية، دورة »طلوع الفجر« لتأهيل القادة 
الكشفيني في مجمع فلسطني مبخيم الرشيدية. وشارك في الدورة 
أعضاء املفوضية العامة إلى جانب عدد من مســاعدي قادة األفواج، 
وهدفت إلى رفع مستوى التأهيل الكشفي لدى القادة ومتكينهم من 

قيادة أفواجهم وفق أساليب حديثة.
أيضا، شــارك فوج »عثمان بن عفان« و«عمر بن اخلطاب«، في مخيمي 
البارد والبداوي، مبســيرة أقيمت إحياءً للذكرى الـ50 النطالقة حركة 

»فتح«.
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اأخبار وتقارير

اجملاهد حسن علي السيد الريناوي »أبو توفيق«، 
يكشــف في حديثة لـ »نشــرة اجلهاد«، عن 
تفاصيل حــول عدم وجــود مجموعات عمل 
مشــترك أو تنظيم للعمل الفدائي ـ آنذاك ـ، 
ويضيف: »كل واحد كان همه كيف يدافع عن 
البلد ويحمي حالــو وأهل بلدو من اليهود، من 

خالل التصدي ألي هجوم أو إعتداء«.
وأكد أبو توفيق )مواليد 1927(، أن السالح الذي 
كان ميلكه، هو سالح شخصي، يحصل عليه 
اجملاهد مــن خالل بيعه لقطعــة أرض أو كرم 
زيتون، ويوضــح كان »اجملاهد يبيــع من أرضه، 
وزيتونه حتى يشــتري الســالح ويحمي أرضه 

وعرضه به«.
ويقول: »اشــتريت بارودتي بعد أن بعت حصة 
من أرض زيتون كنت أملكها، وذهبت إلى التاجر 

الــذي كان يأتي بالســالح من األردن وســوريا 
ويبيعه للثوار، وهي بارودة عصملية ورشــاش 

سنوبل وحطيتهم عندي في البيت«.
وأضــاف: »أنا ما بدي حــدا يدربني ألني متدرب 
ومتمرس على إســتخدام السالح، وألني كنت 
عســكرياً باجليش اإلنكليزي وخدمت 4 سنني 
على احلدود مع لبنان، وما كان حدا يرســم لنا 
أي خطط للمواجهة ألنه لسنا بحاجة لرسم 
خطط، بعدين اليهود ما بيعرفوا ببلدنا، ألنهم 
عندمــا يدخلوا عليها بضيعــوا وبهيك حالة 
إحنا قادرين نســيطر عليهــم ونتحكم في 

مواجهتهم«. 
وأشار إلى أن: »املعركة التي شاركت فيها هي 
معركة صبيح قــرب اجلليل، على حدود طبريا، 
كنا مجموعة شــباب من أهــل البلد قاعدين 

ونتحدث مع بعضنــا، وكنا أول طلعتنا 
للقتال،  الوقت ومتحمســني  بهــذاك 
جاءتنــا معلومــات من أحد الثــوار أن 
اليهود عم يتقدمــوا باجتاه بلدة الرينة، 
وملا ســمعنا باخلبر كل واحد منا عنده 
بارودة  ألتى بها وحملنا سالحنا وخضنا 
وبينهم  بيننا  التي اســتمرت  املعركة، 
حوالى 4 ساعات وقتلنا منهم خمسة«.

ونصــح »أبــو توفيق« اجليــل اجلديد أن 
يتمّســك بســالحه ويحافظ عليه ألن 
»الســالح مثل العرض والشرف غاٍل، ال 
يُفّرط فيه، ويجب أن يكون ُموّجهاً باجتاه 
اجملاهدة  الناس  »إســرائيل«، مثل »هاي 

التي تُقاتل بغزة وفلسطني«.

المجاهد الريناوي لـ »الجهاد«: قتلنا خمسة صهاينة في معركة »صبيح«
بعت ح�صتي من االأر�س الأ�صرتي بارودة

باع حصته من أرضه 
المزروعة بشجر الزيتون، 
واشترى بارودة ورشاشًا، 

كي يدافع عن بلدته 
 الرينة، وقد شارك 
 في معركة صبيح 

 قرب الجليل، حيث 
 تم قتل خمسة 

صهاينة.

اجلهاد - خا�س

جمعية كشافة بيت املقدس، جمعية كشفية إسالمية فلسطينية، 
تعمل في كل اخمليمات الفلسطينية في لبنان. اكتسبت اسمها تيمًنا 

ببيت املقدس املبارك، أولى القبلتني،  وثالث احلرمني الشريفني. 
تأّسســت اجلمعية عام 1991، على أيدي ثّلة، كان هّمهم األول نشــر 
القيم اإلســالمية والوطنية ومــكارم األخالق، بني أبناء شــعبنا في 

اخمليمات الفلسطينية في لبنان .
وهي أول جمعية كشفية إســالمية في اخمليمات؛ لعبت دورًا رائًدا في 
إعادة تفعيل العمل الكشــفي في اخمليمات، ال سيما أثناء التحركات 
واإلنتفاضات التي قام بها شعبنا في فلسطني احملتلة طيلة حتركاته، 

حيث قّدم خاللها الشهداء والتضحيات في األرواح واألرزاق.
القت اجلمعيــة ترحيًبا كبيرًا لدى أهلنا في اخمليمات، الذين احتضنوها 

وواكبوا تطويرها وتعزيز حضورها .
حدثنا  قائد فوج حمزة بن عبد املطلب ربيع خليفة، عن أهداف اجلمعية، 
فقال: غايتها بناء شخصية إسالمية واعية، على هدى اإلميان والعلم 
والتقــوى، وإعداد جيل يعي مقتضيات عصره وضروراته، وتعزيز قضية 
فلســطني في وجدان الشــباب، وزرع مكارم األخالق وقيم الفضيلة 
والتقوى في نفوس األجيال، وتلبية االحتياجات النفســية واجلسدية 
والفكرية والعقلية لشبابنا، وتعزيز روح املبادرة وحب العمل االجتماعي 
والتطوعي لدى الكشاف، وتنمية حب االستطالع وروح الشجاعة لدى 
الفتيان والشــبان، ورعاية املواهب وتنمية القدرات الفردية للمبدعني 
واملتميزين، وتعزيز العالقات الكشفية مع كافة املؤسسات الكشفية 

في الوطن العربي واإلسالمي .
وحدد أمني سر مجلس الشــرف في فوج حمزة بن عبد املطلب، وقائد 
مرحلة الكشــاف عبد الوهاب عبده، بعض األنشــطة التي تقوم بها 
كشــافة بيت املقدس، منهــا: إقامة اخمليمات والرحالت الكشــفية 
والترفيهية. ودورات شــرعية وكشفية، وإنشاء أندية ثقافية ورياضية، 
إحياء املناسبات الوطنية واإلسالمية ، وتأسيس فرق إنشادية، وإطالق 
حمالت توعية وخدمات عامة، وإحياء الليالي التعّبدّية وحلقات العلم. 
واالهتمام بتاريخ وجغرافيا فلســطني من خالل الندوات واألنشــطة 
الثقافيــة املتنوعة. وإقامــة احملاضرات والندوات التي تعنى بشــؤون 
الشباب. وانشاء موقع لالهتمام بشــؤون الكشاف الفلسطيني في 
لبنان .وإصدار ملصقات دعوية ووطنية، وإصدارات مرئية عن اجلمعية. 
وإقامة حواجز احملبــة في األعياد. وتنظيــم دورات تأهيل عرفاء طالئع 

وسداسي .
رســالة اجلمعية تنطلق من واقع الشباب الفلسطيني في مخيمات 
لبنان، والقيام بالواجب جتاه أجيال من شــبابنا الذين يعيشون ظروًفا 
بالغــة الصعوبة والتعقيد في اخمليمات، انطلقت ›‹جمعية كشــافة 
بيت املقدس‹‹، واضعة القدس وفلســطني نصــب أعينها، لبناء جيل 
متمّســك بقضيته وبحقوقه وثوابتــه، يترّبى على مــكارم األخالق 
والفضيلــة، ومنفتح على قضايا أمته وعصره، وفق أنشــطة وبرامج 
حتميه من الوقــوع في براثن الفنت، وتنّمي لديه حــب املعرفة، وتفّجر 
طاقاتــه اإليجابية واإلبداعية، لتحقيق أهدافه اإلســالمية والوطنية 

والشخصية على حد سواء.

 كشافة بيت المقدس: تعزيز قضية 
فلسطين في الوجدان وإعداد جيٍل واٍع

اجلهاد - خا�س
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تتلخص املشــكلة في مخيم عني احللوة بعدم 
وجود أّي رقابة تســاعد في احلفــاظ على األمن 
الغذائــي فــي اخمليم. وفــي هذا الصــدد، يقول 
مســؤول امللف الصحي في اللجنة الشــعبية 
مبنظمة التحرير الفلســطينية، كمال احلاج، إن 
األمن الغذائي باخمليم، غير خاضع لسلطة الدولة 
اللبنانية، لكن السيطرة الكاملة للقوى األمنية 
اللبنانية على مداخل اخمليم، وهو أيضاً غير خاضع 

ألّي رقابة داخل اخمليم.
ويُرجــع احلاج ذلــك إلى »غياب وجــود مرجعية 
تتعاطى باملسائل اإلجتماعية«، ويضيف »ال يوجد 
أي تنســيق جّدي بني املرجعيــات في مخيماتنا، 
ومع املعنيني في مجال األمن الغذائي في اجلانب 

اللبناني«.
ويضيــف »أثبتت الوقائــع أن هــذا الغياب في 
التنسيق والرقابة على املواد كافة التي تدخل إلى 
اخمليم، شّكل ضعفاً خطيراً في هذا اإلطار، جعل 

وفي محاولة للحصول على إجابات واضحة حول األسئلة املطروحة 
من أبناء اخمليم، حاولت نشرة »اجلهاد« الوقوف على حقيقة األمر، 
فالتقت »اجلهاد« أمني سر اللجنة الشعبية في منظمة التحرير 
في مخيم برج البراجنة حسني أبو طاقة، الذي سرد لنا تفاصيل 
كثيرة حول مشروع)التناضح العكسي(، واملعيقات التي واجهته، 
واعتبر أن وحدة الصف الفلســطيني حيال هــذا األمر، هي التي 

تخفف عن أهلنا املعاناة.
وقال أبو طاقة إّن املشــروع من بدايته القى معيقاٍت شّتى على أثر 
إقبال بعد التنظيمات الفلسطينية على حتريض الناس ضّد هذا 

املشروع، ما أّدى بحسب قوله إلى إعاقة املشروع منذ بدايته. 
وأوضح أبو طاقة أن بعض الناس بدأت باإلعتراض على املشروع قبل 
أن تعلم ماهيته بالضبط، فهم بدأوا باإلعتراض فور معرفتهم أّّنه 
سيتوجب عليهم دفع مبلغ مالي أو اشتراك ملشروع املياه. وأضاف 
قائالً، طبعــاً لم يحتّج جميع الناس، ولكــن الذين احتجوا ميكن 
اعتبار أّنهم قد حّرضوا من بعض اجلهات السياسية املوجودة في 

اخمليم.
ويردف أبو طاقة قائالً: »ألجل هذا السبب استهللت حديثي بالكالم 
عن وحدة الصف الفلســطيني، ألّن األوضاع السياسية الكبيرة 
دائماً ما تنعكس على أصغر التفاصيل فــي اخمليم، ما يؤّثر بدوره 
على املصلحة العاّمة للمخيم.. وأقل مثال على ذلك وجود جلنتني 
شعبيتني في اخمليم األولى تابعة لقوى التحالف والثانية ملنظمة 

التحرير..«.
وأضاف أبو طاقة: إّن املشروع لم يكن فقط مشروع تكرير للمياه، 
بل كان هناك أيضاً مشــروع تأهيل البنى التحتية في اخمليم حتى 
نتمكن من إيصال املياه للمنازل. وبعد أن نشــبت بعض املشاكل 
حول املشــروع األساسي استعاضت وكالة األونروا بوضع مشارب 

مياه في اخمليم بشكل مؤقت..«. 
إاّل أّن حســني أبو طاقة يقول حتى تغّطــي حاجة اخمليم يجب إيجاد 
150 مشرب مياه، ولكن الوكالة وضعت فقط 11 أو 12 مشرب مياه.. 
ولكن الطامة الكبرى هي أّنه بعد أن افتتح املشروع اتضح أن املياه ال 
ميكنها الوصول إلى املشــارب وذلك بسبب »الغش« الذي حصل أثناء 
متديد البنى التحتية في اخمليم من قبل القيمني على إعادة تأهيل بنى 

التحتية. 
وقال أمني ســر اللجنة الشعبية عن املشروع: »حتى وإن نفذ املشروع 
وبدأ العمل به، فهو لن يلّبي حاجة اخمليم من املياه لســبب بســيط، 
هو أن عدد سكان اخمليم أكبر بكثير من قدرة احملطة املوجودة لإلنتاج.. 

طبعاً القيمون على املشروع يعلمون هذا األمر، لكنهم قالوا لنا إن 
األزمة املالية التــي أثرت على العالم كله، أثرت أيضاً على األموال 
املرصودة للمشــروع وهكذا بدل إنشــاء محطتني توفيان اخمليم 

إحتياجاته، أُنشأت فقط محطة واحدة.. غير عاملة طبعاً«. 
وعلى هذا يخلص حســني أبــو طاقة إلى نتيجة وهــي أّن هذا 
املشروع، مشروع تكرير املياه، هو »مشــروع فاشل بامتياز« إذ لم 
يســتفد منه سّكان اخمليم وال بأي شــكل من األشكال، بل على 
العكس من استفاد منه كان فقط القيمون عليه والعاملون فيه 
بشكٍل مباشــر ال أكثر. وأوضح أبو طاقة أّن اللجان الشعبية لم 
ولن تســتلم هذا املشروع إاّل عندما يتوافق مع البنود املذكورة في 
االتفاق الذي متّ بني اللجان الشــعبية واألونروا والتي تنص على أن 
تصل املياه إلى منازل اخمليم، وقال أبو طاقة إن اللجان الشعبية لم 

تستلم أّي مبالغ مالية من الهيئات القّيمة على املشروع.. 
في العموم، تبقى األسئلة املطروحة بعد فشل املشروع: ملاذا تُهدر 
األموال على حســاب اخمليم، وفي الوقت ذاتــه لم تصل املياه إلى 
منازله؟ ومن املســتفيد؟ وإلى متى يبقى الوضع هكذا؟ وإلى أين 

»تّتجه« املياه.. واألموال؟!

املواد الفاسدة املنتهية الصالحية تدخل إلى اخمليمات. 
وهذا قّلل من ثقة أهالي اخمليم بتلك املرجعيات، التي 
تفتقد إلى حلول وسلطة على األرض، وإن ما حصل 
من رقابة في املرحلــة املاضية، ال يعدو كونه التفافاً 
على الدور األمني املنوط بالقوة األمنية التي تشّكلت 

أخيراً.
 وقــال احلاج إن هاجــس األمن هو الهّم الرئيســي 
للجميــع، ويتطلع األهالي أيضاً، إلــى حتقيق األمن 
الغذائي في اخمليم، ولكن إلى حني حصول ذلك تبقى 

الرقابه الذاتية هي احلل.

 التحرك غري كاٍف
وعلى صعيد املبادرات الشــعبية للمســاعدة في 
احلفاظ على األمن الغذائي ألهالي اخمليم، قامت جلنة 
جتار ســوق اخلضار في عني احللوة، بالتعاون مع القوة 
األمنيــة املشــتركة، واحلراك الشــعبي، كما يقول 
مسؤول أنشــطة جلنة جتار سوق اخلضار سامي عبد 

الوهاب، مببادرة لضبط دخول 
الصالحية،  املنتهيــة  املواد 
ومنع أي تاجر من استيرادها، 
خوفــاً على أبناء شــعبنا، 
املواد كانت  خاصة أن بعض 

تباع ألطفالنا )السكاكر(.
ووصــف عبد الوهــاب هذه 

اخلطــوة باإليجابية، لكنه قال إنها غير كافية، إن لم 
تتابع وتتواصل اللقاءات للجم من تســّول له نفسه 

التالعب بأرواح الناس.

م�صادرة مواد منتهية ال�صالحية
وأكد عضو اللجنة الصحية في اللجنة الشــعبية 
بقوى التحالف الفلســطيني في عني احللوة، عمار 
حــوران، أن املبادرة التي قامت بهــا الهيئات املعنية 
في اخمليــم، مت خاللها ضبط طــرود وأغذية منتهية 
الصالحية )شيبسي - معلبات(، وقامت القوة األمنية 

املشتركة مبصادرة تلك املواد وأتلفتها.
ويصف حــوران اجلولة باملثمــرة والناجحة، وأن 
احلملة مستمرة في حماية أبناء شعبنا وأطفالنا 
من املواد التجارية الفاســدة، ومنع إدخالها إلى 
مخيمنا، ومنازلنا ألن التســاهل يُسّبب الضرر 

ألبناء شعبنا في اخمليم.
في اخلتام، لســان أبناء اخمليم يقــول: هل تبقى 
احلملة ضد املواد الغذائية الفاســدة مستمرة؟ 
وهل تستطيع هذه املبادرات القائمة حتقيق األمن 

الغذائي ألبناء اخمليم؟ سؤال برسم املعنيني.

هل تستمر الحملة ضد المواد الغذائية الفاسدة في عين الحلوة؟

من يتحمل مسؤولية فشل مشروع »التناضح العكسي« في برج البراجنة؟

ملا تتخذه اللجان ال�صعبية واالأمنية من اإجراءات 
 حلماية �صحة اأهايل املخيم؟ ن�صرة ''اجلهاد'' 
 حاولت االإجابة على هذه االأ�صئلة وغريها يف 

هذا التحقيق.

اجلهاد - خا�س
ما الذي ياأكله �صكان خميم عني احللوة؟ وهل دخول 

 املواد الغذائية وغريها يخ�صع للرقابة؟ ولرقابة 
 من يخ�صع؟ هل االأهايل يف املخيم مطمئنون 

ن�صرة ''اجلهاد'' حتقيقًا حول هذا امل�صروع للحديث 
عن �صبب تاأخّره، بعد حوايل ثالث �صنوات على بدء 

العمل الإجنازه، رغم ذلك، ال يزال برج الرباجنة 
يفتقر ملياه ال�صرب، على عك�س الهدف االأ�صلي 

للم�صروع. واالأ�صئلة التي ال تزال مطروحة، وبحاجة 
اإىل اإجابات: ملاذا مل ت�صل املياه اإىل االأهايل؟ وما 

هي املعيقات اأمام ذلك؟ وملاذا كان التحري�س على 
هذا امل�صروع؟ وهل هذا امل�صروع يخت�س فقط بتكرير 

املياه، اأو ي�صتمل على م�صروع تاأهيل البنى التحتية 
للمخيم حتى ُيكن اإي�صال املياه اإىل املنازل؟ وملاذا 
ا�صتعا�صت ''االأونروا'' عن امل�صروع االأ�صا�صي بو�صع 

م�صارب مياه يف املخيم ب�صكل موؤقت؟

مّر �صهران على افتتاح وكالة االأمم املتحدة الإغاثة 
وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني )االأونروا(، بتربع 
من الوكالة ال�صوي�صرية للتنمية والتعاون، حمطة 

معاجلة املياه وحتليتها )التنا�صح العك�صي( يف خميم 
برج الرباجنة، ومّر اأكرث من ثالثة اأ�صهر على ن�صر 

اجلهاد - خا�س
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''البارد'': تقلي�س خدمات الأونروا يفاقم الأزمات

يعاين �صكان خميم نهر البارد، يف جماالت ال�صكن: وال�صحة، والتاأخر باإعادة االإعمار، 
واأي�صًا  ب�صبب تقلي�س خدمات االأونروا، ما دفع االأهايل اإىل  التهديد بالت�صعيد حتى تتم 

االإ�صتجابة ملطالبهم.

اجلهاد - خا�س

في الصيف ضحية عجالت السيارات، وفي 
الشتاء ضحية أمواج البحر العاتية،  هكذا 
يعيش سكان تجمع جل البحر الواقع عند 

مدخل مدينة صور، هذا التجمع الذي 
يعيش فيه الالجئون الفلسطينيون، 

باتوا محرومين من كل مقومات الحياة  
اإلجتماعية والصحية، بسبب عدم اعتراف 

األونروا بحقوقهم، ما فاقم معاناتهم 
وزادها حرمانا.

تقول لطيفة الشــاويش: »نعيــش معاناة كبيرة 
وســيئة، من ناحية احلياة اإلجتماعية القاســية 
حيث ال توجد عائلة أفضل من األخرى، واجلميع هنا 
في حالة حرمان وبؤس، بيوتنا ال تصلح للســكن، 
ال في الشــتاء وال في الصيف، حيث تقطر علينا 
مياه األمطار في الشــتاء، ويحرقنا لهيب الزينكو 
في الصيف، إضافة إلى اجلرذان والفئران التي جتول 
في أرجاء احلارات واألزقة، نتيجة اإلهمال من اجلهات 

املسؤولة عن اخلدمات البيئية«.
وأضافــت: »نحن خمســة أشــخاص نعيش في 
غرفتــني ومطبخ، حيث ال يســمح لنا بــأي زيادة 
لتوســيع البيــت، واجلميع في البيــت يعاني من 
أمراض صحية، نتيجة الوضع اإلجتماعي والصحي 
املزري الذي نعيشه، واألونروا وغيرها من اجلمعيات 
واملؤسسات ال تلتفت إلى أحد وال تعطي أي اهتمام 

لوضعنا«.

مطالبة ب�صد بحري
ووصف عبداهلل محمد أبو ملوح، أوضاع الالجئني 
في التجمع باملأســاوية، وقال: »يعاني التجمع من 
عدم وجود خدمــات اجتماعية أو صحية أو بيئية، 

بعد إنتهاء احلرب التي دارت بني اجليش اللبناني، وتنظيم »فتح اإلسالم«، 
في مخيم نهر البارد عام 2007، مت عقد مؤمتر فينا مبشاركة الدول املانحة 
واألونــروا والدولة اللبنانيــة، مت اإلتفاق من خالله علــى أن تقوم األونروا 
بإعمار اخمليم القدمي، وأن تقــوم الدولة اللبنانية بالتعويض على »اخمليم 
اجلديد«، على أن يكون اخمليــم في »حالة الطوارئ« حتى إعمار آخر حجر 
في القدمي، والتعويض على سكان »اخمليم اجلديد«، ولكن منذ نهاية عام 
2013 واألونروا تقوم بتقليص حالة الطوارئ وخاصة في موضوع الصحة 
واإلستشفاء، حيث مت تخفيض تغطية األونروا للعمليات واإلستشفاء 
إلى 75%، واآلن مع بداية عام 2015، اصدرت األونروا بياناً تساوي فيه أبناء 
مخيم نهر البــارد ببقية اخمليمات في مجال اإلستشــفاء، أي 50% دون 
اإللتفــات إلى قرار مؤمتر فينا وفيه استشــفاء كامل 100%، حتى إعمار 

اخمليم.

القرار ظامل و�صد م�صلحتنا
حول قرار األونروا ومواجهته، يقول بشار نصار: »هذا قرار ظالم صادر عن 
مؤسسة ظاملة لشعبنا، وهي املسؤوله، طاملا هناك نازحني من نهر البارد 
لم يعودوا إلى منازلهم، وحتى العودة إلى فلسطني، واملطلوب ملواجهة 
هذا القرار، أن يكون هناك وســائل ضغط فاعلة، حتى تعترف األونروا أن 

هناك حقوقاً ألبناء هذا اخمليم«.
أما منير بدر فرآى: »أن قرارات األونروا هي ضد مصلحة أهالي اخمليم، وعلى 
اجلميع أن يتحرك ملعاجلة هذا املوضوع. ويجب عودة نســبة االستشفاء 
إلــى 100%، ألن اخمليم لم يعد بعــد إلى حالته الطبيعيــة واملريض ال 

يستطيع دفع فاتورة اإلستشفاء«.
وأوضح  مســؤول العالقات العامة في موقع ومنتــدى مخيمي نهر البارد 
والبــداوي احلواري محمود أبو حيــط: »أن األونروا قامت على أســاس إغاثة 
وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني، وهي  مسؤولة بشكل مباشر عن إغاثة 
الالجئ الفلسطيني، ولكن بعد سلسلة التقليصات اجملحفة بحجة النقص 
في التمويل، قــام األهالي بتنظيم عدة اعتصامــات، جنحنا في مكان ولم 
ننجح في أمكنة أخرى، عندهــا انتزعت الفصائل من األونروا اتفاًقا يقضي 
باإلســتمرار ببرنامج الصحة بنســبة أعلى ألهالي البارد من التي تقدمها 
للمخيمات األخــرى ملدة عام كامل، انتهت مع نهاية عــام 2014، وها نحن 
نشــاهد اآلن، تطبيًقا لهذا اإلتفاق. ودعا اجلميع قيادات وأهالي إلى التحرك 

السريع ملواجهة هذا القرار.
ووصف جند عبد العال: »القرار، بأنه تدمير وقتل للمحتاج والفقير، واألخطر 
أنه ليس هناك مؤسسات أو أي بديل ملساعدة أبناء شعبنا، وطالب أن يكون 
هناك توحيد للرأي بني أهالي اخمليم والفصائل الفلســطينيه، ملواجهة هذا 

القرار املشؤوم. 
 ورأى د. رائــد احلــاج :أن »بيان األونروا كان متوقعــاً، فاألونروا عودتنا عند كل 
محطة من محطات التقليصات على وعود هي كذر رماد في العيون، واختالق 
أعذار غير واقعية وتبسيط األمور وطرحها بغير حقيقتها وغير واقعها، وهي 
تتنصل كلياً من مسؤولياتها إجتاه نازحي مخيم نهر البارد، تتنصل من مبدأ 
أساســي أال وهو خطة الطوارئ الشــاملة، ونحن اآلن في بداية عام 2015 

وحتى اآلن لم ينجز 30% من ملفات اخمليم«. وانتقد بشدة إدعاءات األونروا 
وتزويرها في ما يخص اإلستشفاء.

م�صاكل االإيجارات وال�صحة
أما ممثل اللجنة الشعبية في جلنة الصحة باملنطقة وعضو خلية األزمة 
حمزة خضر يقول: »عندما مت اإلتفاق مع األونروا في نهاية عام 2013، حول 
قرار األونروا فــي تقليص اخلدمات لبرنامج الطوارئ، وبعد لقاءات عديدة 
خاضتها اللجان التي شكلت في ذلك الوقت مع األونروا،  مت التوقيع على 
اتفاق ينص على إبقاء اإليجارات ملن يستحق ضمن معايير محددة ودراسة 
احلــاالت اإلجتماعية لكل عائالت اخمليم، ضمن معايير محددة أيضاً وهي 

تنطبق على أساس احلاجة، وليس احلالة عند كل عائلة«.
أما في موضــوع الصحة يقول: »خاضت جلنة الصحة حــواراً مريراً مع 
األونروا لتغطية برنامــج الصحة 100%، بينما األونروا كانت مصرة على 
50%، إلــى أن مت اإلتفاق بعد هذا اجلهد من قبــل جلنة الصحة بالتوقيع 
علــى اتفاقية تغطية 70%، وهذا اإلتفاق لعــام 2014، على  أمل أن يتم 
حتسن برنامج الطوارئ مع بداية عام 2015، ولكن األونروا مجدداً فاجأتنا، 
بتخفيــض البرنامج وخاصة في ما يتعلق بالصحــة الى 50% بدالً من 

إعادتها إلى 100% خالفاً ملا مت االتفاق عليه في مؤمتر فينا.
ما تقدم، يشير إلى ضرورة بدء حتركات جادة وفعالة، للضغط على األونروا 
لتحقيق مطالــب أهلنا في البارد، وهذا يتطلب التفافاً من اجلميع حول 

هذه املطالب، وحتركات فاعلة، فهاّل بدأنا؟

وذلك نتيجة تقصير األونــروا ابتداء، والفصائل انتهاء، 
التي من واجبها أن تعمل على حتسني أوضاعنا وال تتركنا 
محرومــني إلى هذا احلد، فنحــن هنا نعيش في فصل 
الشــتاء حتت رحمة البحر الــذي يتهددنا في أمواجه، 
ففي كل ســنة يحصد أرواح أبنائنا وبناتنا، باإلضافة 
إلى رحمة الشارع الرئيسي الذي يتهددنا أيضاً وفي كل 
حني،  حيث حصد الكثير من أبنائنا نتيجة احلوادث التي 
حتصل. حقيقة نحــن نعيش معاناة كبيرة من الكبير 
إلى الصغير، حيث يصف أبو ملوح أنه ال أحد يستطيع 
عبور الشارع خشية من احلوادث والدهس، ففي الفترة 
السابقة قامت »جمعية أرض البشر« بإنشاء مطبات 
في الشارع باملواصفات الدولية، وذلك للحد من تعرض 
أبنائنا لعمليات الدهس، فأزالتها بلدية العباسية بعد 

أن وصفتها بأنها »غير قانونية«.
ويشرح »مات الكثير دهساً بهذا الشارع، وطالبنا كثيراً 
بإنشاء سد بحري يحمي بيوتنا من البحر، ولكن الدولة 
اللبنانية ترفض، وممنوع علينا أن نضع أي مســمار في 
بيوتنا، فهناك أشياء كثيرة في بيوتنا تتعرض للتلف، 

وإذا أردنا إصالحها فإننا ممنوعون من ذلك، وإذا فعلنا ذلك 
نتعرض للغرامات املالية والسجون ثم هدمها«.

وتابع ملوح: »أما من الناحية اإلقتصادية فهناك الكثير 
من أبناء هذا التجمع عاطل عن العمل فاجلميع يعاني 
معاناة كبيرة ال نستطيع وصفها، أضف إلى ذلك أنه 
ال يوجد أي مستوصف صحي، وال مسجد لدار العبادة، 
وال حتى روضة لألطفال حتى نتمكن من تعليم أبنائنا 
وبناتنــا، وأنا من هنا أطالب اجلهات املعنية، بإيجاد حل 
لهذه القضية التي نعاني منها األمّرين، وعلى األونروا 
أن تبحث عن أرض بديلة وتبني مســاكن لسكان هذا 
التجمع املهمشني من قبلها وقبل الدولة والفصائل«.

وأضــاف: »تصّور أنه ال يوجد عامل نظافة يقوم بجمع 
النفايات، حيــث باتت النفايات تشــاركنا في بيوتنا، 
وجتمع احلشرات في الصيف والشــتاء، وباتت اجلراذين 
والفئــران  تشــاركنا في منازلنا، فنحن نســتحق أن 
نعيش كباقــي اخمليمات من ناحيــة اخلدمات الطبية 
واإلجتماعية والصحية، ألننا بشــر ونحن فلسطينني 

ولسنا من أي جنسيات حتى نلقى هذه املعاناة«.

غياب كل اخلدمات
أما نهــاد القاضي، فحالها كحــال أهل التجمع، 
تصف لنا الوضع املعيشي الذي يعيشونه وتقول: 
»نحن هنــا في جل البحر وضعنا فــي بوز املدفع، 
نعاني أمــّر الويالت نعاني من عــدم وجود املراكز 
الصحية، حتى إذا مرض أحدنا ال يستطيع العالج 
إالّ في أحد اخمليمات، أو داخل املدينة، وهذا ما يزيد من 
معاناتنا، باإلضافة إلى عدم توفر روضات األطفال، 
وخدمــات تقدمها األونروا ومؤسســات أخرى في 
باقي اخمليمات. فنحن نعيش كل املآسي، بيوتنا التي 
نسكنها آيلة للسقوط على رؤوسنا في أي حلظة، 
وغير مسموح لنا القيام بهدمها وإعادة إنشائها 
من جديد أو الزيادة عليها أو ترميمها، وال يوجد أحد 
من اجلهات املعنية رغم مطالبتنا املتكررة للنظر 
إلى وضعنا املأســاوي، إال أننا لم نلق آذاناً صاغية 
من أحد، ال من األونروا وال اللجان وال املؤسسات وال 

اجلمعيات«. 
أما املواطنــة فاطمة جحا، التي تعاني من أمراض 
صحية عديدة، باإلضافــة إلى زوجها الذي يعيش 
على دواء األعصاب، ونشاٍف في الدماغ، وهو مقعد، 
وكذلك إبنتيها اللتــني تعانيان من أمراض مزمنة 
وعصبية، فقد ناشدت اجلميع النظر إلى حالتها، 
إذ ليس هناك من يعينهــم، أو ينظر إلى حالتهم 
الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية، وتقول ال يوجد 
من يلتفت إلينا في هذا التجمع، كونه في نظرهم 

خارج املناطق التي تعترف بها األونروا.
في جتمع »جل البحر« جتد أســوأ حــاالت البؤس 
واحلرمان، ويناشد األهالي اجلميع  إليجاد حل لهذه 

املآسي، فهل جتد االستغاثات صدى لها؟

تجمع جّل البحر: حرمان وبؤس وبيوت آيلة للسقوط
دعوات لتدارك الو�صع املاأ�صاوي

تلويح بالت�صعيد حتى االإ�صتجابة للمطالب

اجلهاد - خا�س

لطيفة الشاويشعبداهلل أبو ملوح
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تشــكل انتخابات »الكنيســت« محطة أساســية لتجديد احلياة 
السياســية والنخب احلاكمة في »إســرائيل«، من جهة، ومن جهة 
أخرى، متثل القنــاع »الدميقراطي« الذي يغلف الكيان اإلســتعماري 
العنصري الفاشي الذي أقيم على أشالء وطن الفلسطينيني وجثث 
عشرات آالف الشهداء الذين قضوا في اجملازر التي حكمت مسيرة هذا 

الكيان الغاصب، وتهجير مئات آالف الالجئني.
ورغم وجود الكثير من األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
التي تشكل مادة أساسية للخالف الداخلي، وعنواناً لتشكيل وفرط 
األحزاب والتكتالت النيابية، يبقى الصراع العربي -  الصهيوني، الركن 
املتحكم مبجرى العملية االنتخابية ونتائجها، ومادتها األساسية. ما 
يعني أن »األمن« يبقى بالنسبة لـ«اإلسرائيليني« بوابة عبور أي تكتل 

أو حزب أو شخصية إلى رئاسة احلكومة!.. 
وقد ارتبطــت الكثير من انتخابات »الكنيســت«: الدورية أو املبكرة 
باعتداءات وحروب عدوانية تشــنها »إســرائيل« على إحدى اجلبهات 
الســاخنة في لبنان أو األراضي الفلســطينية احملتلة )وحتديداً على 
جبهة غزة(، واليوم أضيفت جبهة اجلوالن السورية، كعامل استثمار 

مربح ومؤثر بالعملية اإلنتخابية ونتائجها.  
إن الدعوة الى االنتخابات املبكرة، التي أطلقها بنيامني نتنياهو بإقالة 
الوزيرين يائير لبيد وتسيبي ليفني، املقربني من إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما، أو مــا اعتبرهم البعض »وديعة أوباما«،  بعد حتول ميزان 
القوى في الكونغرس األميركي لصالح اجلمهوريني، لم تكشف عمق 
األزمة التي وصلت إلى عنق الزجاجة في الكيان الصهيوني، فحسب، 
وإمنا، أظهرت حجم اخلالف بني القوى واألجنحة املتصارعة التي حتاول 
كل منها االســتفادة من العالقات واملتغيرات الدولية واإلقليمية في 

املعركة االنتخابية املقبلة.
يســعى نتنياهو الســتغالل وجود أغلبية جمهورية في الكونغرس، 
وتوظيــف التطورات السياســية وكل الهواجــس األمنية احمليطة 
بالكيان وبداخله لتدعيم حملته االنتخابية، وتســويق نفسه على 
أنه مخلص »إســرائيل« وأنه األفضل للمحافظــة على أمن الكيان 
ومواطنيــه إضافة ليهود العالم، من مخاطر »النووي اإليراني« وحزب 
اهلل اللبناني واملقاومة الفلسطينية... وهو لذلك يحاول إقامة حتالف 
انتخابي جديد يحمله إلى سدة الرئاسة. ماداً يده إلى أحزاب املتدينني 
- املستوطنني، والقوميني - الفاشيني، واملتدينني - احلريديني الشرقيني 

�سحافة العدو

 أين يصب الصوت 
الفلسطيني في انتخابات 

»الكنيست«؟..

جُتمع الغالبية الساحقة من فلسطينيي األراضي احملتلة عام 48 
على توصيف الوضع القائم باعتباره احتالل صهيوني ستيطاني 
استعماري إجالئي، محكوم بسلطات وقوانني فاشية عنصرية، 
تســعى إلى »اقتالع سكان البالد األصليني منها ليحل محلهم 

مستوطنون يهود«. 
لكن هــذا االتفاق على توصيف الواقع قابله تباين في أشــكال 
التعبيــر عنه، وفي طرق مواجهته، تبعاً لالجتاهات السياســية 
واالنتماءات الفكرية التــي وجدت تعبيراتها في أحزاب وجبهات 
وتكتــالت، منها ما هو عربــي بالكامل ومنها مــا هو »عربي – 

يهودي«. 
شــارك بعضها في انتخابات »الكنيســت« إليصــال مطالب 
الفلســطينيني، أو انتزاع مكاسب خدماتية كما يقول أصحاب 
هذا التوجه، في حني آثر البعض اآلخر العزوف عن املشاركة لكون 
»الكنيســت« وليد االحتالل واالغتصاب والعدوان، ووالَّد القوانني 
والتشريعات العنصرية واإلقصاء والتحريض ضد أصحاب األرض 
األصليــني، الذين وزعهــم االحتالل على »قوميات« مســتولدة 
»إســرائيلياً«: عرب، دروز، مســيحيون، شــركس وبــدو، لضرب 
وحدتهم وتسهيل إخضاعهم لقوانينه العنصرية، التي شبَّهها 

النائب أحمد الطيبي بالطوفان، لكثرتها... 
وكان آخرها إصدار قانون النكبة ومشــروع قانون الوالء، و«الدولة 
اليهودية« الذي ودعت به حكومة نتنياهو عهدها املبتور... وقبل 
هذا وذاك، رفع نســبة احلســم من 2 إلى 3.25 باملائة، ما يشكل 
حتديــاً كبيراً أمام األحزاب العربية التي تشــارك في االنتخابات، 

وتسد أبواب »الكنيست« أمام مرشحيها. 
دت األحزاب  فــي مواجهة هذه التحديات، ولتفادي اخلســارة، وحَّ
العربية املشــاركة في االنتخابات صفوفها في قائمة مشتركة 
قوامها 15 مرشــحاً ينتمون إلى )التجمع الوطني الدميقراطي، 
اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة، احلركة اإلسالمية واحلركة 

العربية للتغيير(. 
اعتبر املؤتلفــون هذه اخلطوة »تاريخية وغير مســبوقة وتلبية 
للرغبة الشعبية العارمة لدى فلسطينيي الداخل للوحدة، التي 
ستكون جواباً على العنصرية الفاشية ومحاوالت إلغاء التمثيل 
العربي في الكنيست«... ويتوقع املشاركون احلصول على ما بني 

14 إلى 15 مقعداً«... 
أما الداعون للمقاطعة، واملنتسبون إلى »احلركة اإلسالمية في 
الشــمال« و«أبناء البلد« و«حركة كفاح«، قيعتبرون املشــاركة 
»مخسر ال مغنم، وتفريغ للطاقات ال تستفيد منه سوى الدولة 
«الكنيست«  العبرية بتجميل صورتها أمام العالم«.  وال يرون فيـ 
أي فرصة جدّية للحصول على حقوق اجلماهير الفلســطينية، 
املطلبيــة أو القومية؛ بل »إن مشــاركة األحــزاب العربية في 
اإلنتخابات تشّكل ورقة التوت التي يستعملها الصهاينة لتْستر 
اجلوهر العنصري لنظام األبارتهايد »اإلسرائيلي« ولتسويقه في 

العالم كـ«دميقراطية«.
ورغم التباين بني املشاركني واملقاطعني، فإنهم يصرون على وحدة 
القوى واألحزاب الفلسطينية كضرورة في العمل الوطني وفي 

النضال اليومي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني.

نتنياهو يصارع من أجل العودة إلى الحكومة

الحدث الفرنسي... والهجرة اليهودية إلى الكيان
عشية احلدث الفرنسي الذي استهدف صحيفة »شارلي 
إيبدو«، نشــر اإلعالم »اإلســرائيلي« تقارير تناولت تدني 
معدالت الهجرة اليهودية، مقابل ارتفاع نســبة الهجرة 
املعاكســة، التي تزايدت منذ العام 2006. وعزت أســباب 
ذلك إلى اضطراب الوضع األمني على اجلبهتني الشمالية 
واجلنوبيــة، ووصول صواريخ املقاومة فــي لبنان وغزة إلى 
»ما بعد بعد حيفا«، ما أدى لتعطيل احلياة، وإرغام ماليني 
الصهاينة للنزول إلى املالجىء وتوقف املالحة اجلوية، ألول 

مرة في تاريخ الكيان... 
ولفتت الدراســات إلى أهمية استنفار اجلهود، الستعادة 
املهاجرين و«إنضاج الظروف« الدافعة لهجرة يهود القارة 

»العجوز« إلى »إسرائيل«، وفي القلب منها فرنسا التي تضم نحو 600 
ألف يهودي، ميثلون ثالث أكبر جتمع يهودي في العالم بعد الواليات املتحدة 
وروســيا، لتالفي الكارثة التي تهدد مســتقبل الكيان، كما قال املؤرخ 
»اإلسرائيلي« ستيفان رنســيمان، الذي قارن بني التجربتني الصهيونية 
والصليبية، وأكد أن الكثير مــن الصليبيني، عادوا إلى أوطانهم مع بدء 

انهيار الدولة الصليبية.
وبناء على التوصيات التي خرجت بها املؤمترات املتخصصة، أعدت حكومة 
نتنياهو في أوائل العام املاضي »خطة استراتيجية«، لتشجيع الهجرة. 
وهي املرة األولى التي تقدم فيها احلكومة »اإلسرائيلية« مشروعاً محدداً 

لهجرة اليهود من فرنسا. 
ووفقــاً لبيانات »الوكالة اليهودية«، التي أعلنت عنها بداية )2015(، فإن 
عدد املهاجرين من فرنســا قد تضاعف خالل 2014 بعد أن كان عددهم 
3,293 شــخصاً عام 2013. وتوقعت أن يستمر تدفق اليهود الفرنسيني 
خالل العام 2015 وأن يتجاوز عددهم 10.000، كما توقعت وزارة »الهجرة 
واالستيعاب« التي قالت »إن الهجمات األخيرة التي شهدتها باريس )...( 
قد هزَّت أركان األقلية اليهودية هناك، وأن ذلك سيدفع املزيد من اليهود 

للهجرة إلى »إسرائيل«!.. 

منهم والغربيني الذين يصفهم نتنياهو بأنهم شركاؤه الطبيعيون.
وفي خط موازٍ، يبرز حتالف مضاد أساسه حزب »العمل« بزعامة إسحق 
هرتســوغ وحزب »احلركة«، برئاسة تســيبي ليفني، ورمبا حزب »يوجد 
مســتقبل«، وقد يدعم حزب »ميرتس اليســاري« هذا التحالف، وأيضاً 
حزب »كوالني« الذي أسسه الليكودي املنشق موشي كحلون... يحاول 
هذا التحالف استثمار عالقاته اإليجابية بأوباما إلبعاد نتنياهو عن سدة 
املسؤولية، واإلتيان بحكومة توافق على خطة أوباما للتسوية، من جهة، 
وال تقف حجر عثرة أمام االتفاق الدولي مع إيران بشأن ملفها النووي من 

جهة أخرى!. 
وبهذا الصدد، يعتقد صائب عريقات أن الناخبني »اإلســرائيليني« مييلون 
في تسارع الفت نحو مربع وخطاب »اليمني املتطرف«، بدءاً من احلريديني 
وليس انتهاءً بأنصار نظرية »إسرائيل الكبرى« وأصحاب مقولة »أن حرب 

التحرير لم تنته بعد«!..
فلمن ســتقرع األجراس في 17 آذار املقبــل؟.. لنتنياهو الذي يحمل بني 
يدية قانون »الدولة اليهودية« و«القدس املوحدة« والتوسع االستيطاني 
وهجرة يهود أوروبا، أم لرئيس »املعسكر الصهيوني« زعيم حزب »العمل« 
إسحق هرتسوغ؟..  وهل تشــهد الفترة املمتدة حتى موعد االنتخابات 
مزيداً من التطورات على صعيد العالقة بني أوباما ونتنياهو، وأين سيقف 

اللوبي الصهيوني في الواليات املتحدة والكونغرس في هذا الصراع؟

ومما ال شــك فيه فإن وجود نتنياهو على رأس التظاهرة الباريســية، بقدر 
ما أثار من اســتياء وإدانة الكثيرين، فإنه كشــف طبيعة املهمة التي جاء 
لتحقيقها، ونطق بها بكلمته املتلفزة، التي دعا فيها »يهود فرنسا وأوروبا 
للتوجه إلى إســرائيل«... ألنها »ليســت فقط املكان الذي تتوجهون اليها 
للصالة، بل دولة »إســرائيل« هي وطنكم«!.. وبالتزامن ُكشف النقاب عن 
مخطط »إســرائيلي« يهدف إلى توسيع املســتوطنات بالضفة الغربية 

والقدس الستيعاب املهاجرين الفرنسيني. 
إن دعوة نتنياهو يهود فرنسا وأوروبا للهجرة إلى فلسطني احملتلة، ومحاوالت 
إنضاج »ظروف هجرتهم«، تضع اليهود في العالم في خانة ازدواجية الوالء، 
التي حتظرها الدســاتير في معظم دول العالم، لكونها تفتح الباب أمام 
احتمال ضعضعة النسيج اجملتمعي في تلك الدول، وتضع اليهود في دائرة 
استهداف القوى األكثر ميينية وعنصرية التي تشهر العداء لكل مكتسبي 
اجلنســية.  أما كالم نتنياهو عن إنضاج ظروف الهجــرة، وجتهيز األرضية 
الالزمة لهجرة يهود فرنسا حتديداً، فتؤشر الحتمال وقوف جهاز »املوساد« 
وراء سلسلة من الهجمات التي تستهدف اليهود في أوروبا وإلصاق التهمة 
باملسلمني، أو اســتغالل بعض اجملموعات لتنفيذ مآرب صهيونية دون وعي 
منها حلقيقة ما يتم التخطيط له من قبــل الدوائر الصهيونية.  فتكون 

النتيجة بكل احلاالت تسمني الكيان الصهيوني الذي بدأ بالضمور!.. 
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ثقافة

أولويات الحركة اإلسالمية: الخالفة أم فلسطني؟

أزمة املشروع الوطني الفلسطيني: تحديد الوطن

تعتبر تيارات رئيسية في احلركة اإلسالمية )اإلخوان املسلمني، وحزب 
التحرير والســلفية اجلهادية( أن استعادة اخلالفة، التي أسقطت عام 
1924، هي أولى أولوياتها، على قاعدة أن استعادة اخلالفة من شأنه أن 
يحل جملة واحدة كافة أزمات العالم العربي واإلســالمي: التفتيت، 
وأنظمة احلكم الفاســدة، وصوالً إلى إزالة الكيان الصهيوني. وتقدم 
هذه التيارات رؤيتها على قاعدة أن اســتعادة اخلالفة ليست فريضة 
دينية فحسب، بل من شــأنها أن حتقق التنمية واالزدهار للمسلمني 

وتعيد لهم مجدهم السليب.
وبهذا اخلطــاب، تنظر هذه التيارات إلى قضية فلســطني على أنها 
قضية هامشية في ســياق املعركة الكبرى إلســتعادة اخلالفة، بل 
ومعركة مؤجلة أيضاً. واستراتيجيتها في مواجهة الكيان الصهيوني 
تقتصر على جتهيــز اجليوش، بعد إقامة اخلالفــة، واالنقضاض دفعة 

واحدة على العدو من كل حدب وصوب.
في مسعاها الســتعادة اخلالفة، اصطدمت هذه التيارات اإلسالمية 
بفئات وشرائح داخل اجملتمع اإلسالمي، وال سيما مع التيارات القومية 
والوطنية، إضافة إلى معركتهــا مع العلمانيني والليبراليني، ودخلت 
في صراع مع الســلطة وحولها، باعتبار أن السلطة هي إحدى أدوات 
املشروع االســتعماري، وأن التيارات األخرى غير اإلسالمية هي إحدى 

مظاهر التغريب والغزو الثقافي لألمة.
ولم يقف األمر عند هذا احلد، بل وصل خالل السنوات األخيرة إلى غرق 
هذه التيارات في صراع مذهبي، يتخذ طابعاً أكثر حدة، على مستوى 
العالم اإلســالمي، األمــر الذي يهّدد بتفتيت العالم اإلســالمي إلى 

كيانات مذهبية متصارعة.
وهكذا، وبدل أن تؤدي احلركة اإلســالمية إلى توحيد العالم اإلسالمي 
وإلى اســتعادة اخلالفة، إذا بها تغرق مجتمعاتها في أتون الصراعات 
الداخلية، ويصبح السعي إلقامة اخلالفة اإلسالمية مدخالً من املداخل 
التي عمل الغرب على اســتغاللها لتمزيق العالم اإلسالمي وتشويه 

اإلسالم.
وقد أنتج الصراع على السلطة، والغرق في أتون الصراعات الدموية داخلياً، 
إلى تراجع االهتمام العربي واإلســالمي بالعدو الصهيونــي، وإلى إغراق 
اجملتمعات العربية بهمومها الداخلية، بل وحتى إلى تراجع االهتمام بالدور 
التخريبــي الذي يقوم به الغرب، لصالح االهتمــام بالقضايا والصراعات 
الداخليــة. وكانت املفارقة أن حرب غزة األخيــرة، التي ارتكب فيها العدو 
الصهيوني أشد مجازره بشاعة، وفي ظل أعلى مظاهر الصمود البطولي، 
لم حتظ باهتمام عربي وإســالمي واســع، بل غابت مظاهرات التضامن 
والتنديد واالستنكار حتى عن أشــد العواصم العربية التصاقاً بقضية 

فلسطني.
األزمــة احلقيقيــة التي يعاني منهــا تصور احلركة اإلســالمية أنها لم 
تدرك حقيقة الهجمة الغربية ضد أمتنا، وال موقع املشــروع الصهيوني 
مــن هذه الهجمة. احتالل فلســطني ليس مجرد مشــكلة عارضة، وال 
هامشــية، وال ثانوية، بل هو ذروة الهجمة الغربية املوّجه إلى قلب أمتنا، 

وإن الكيان اإلســرائيلي املزروع في فلســطني هو رأس حربة املشروع 
الغربي، ووظيفته هي منع توحد العالم العربي واإلســالمي، وإفشال 
جميع مشاريع النهضة والتنمية في الوطن العربي، واستنزاف قدراته 

وتكريس الهيمنة الغربية.
وبالتأكيد، فــإن إزالة الكيان الصهيوني من فلســطني ســيكّلف 
من الدماء والدمار أقل بكثير من الدماء التي ســقطت في صراعات 
هامشــية وجانبية، بل إن توجيه الصراع ضــد العدو الصهيوني من 
شــأنه أن يوحد الوطن العربي واإلســالمي، وأن يسقط كل األنظمة 
املرتبطــة بالغرب، والتي تقتات على اســتمرار العدو الصهيوني في 

فلسطني.
لقد آن للتيارات الرئيسية للحركة اإلسالمية أن جتري مراجعات جّدية 
في ســلم أولوياتها، وأن تضع فلسطني على رأس أولوياتها.  وأن تدرك 
أن استعادة اخلالفة، أو إقامة أي كيان سياسي موحد للعالم اإلسالمي، 

ميّر حتماً بإسقاط الكيان الصهيوني.

 فلسطين.. عوامل وأسباب 
إخفاق الحراك العربي

غابت قضية فلسطني عن عناوين وتفاصيل املشهد خالل احلراك العربي الذي تفّجر ألسباب 
سياســية واقتصادية واجتماعية، وعوامل أخرى، فأســقط أنظمة في تونس ومصر وليبيا.. 
وفّجر األوضاع في أكثر من بلد عربي، لكن هذا احلراك أخفق بنقل الشــعوب العربية املقهورة 
إلى شاطئ احلرية والكرامة، وظل اخلالف قائماً حول أسباب هذا االخفاق والعوامل التي جعلت 

األمل بغد مشرق وواعد، حاضراً منكوباً.
لم تســتطع القوى املعارِضة ألنها لم تكن تضع قضية فلسطني على رأس أولويات عملها، 
أن حتقق أهداف الشعوب العربية، ولم حتدد لها عدواً خارجًيا، بل استولدت النزاعات املذهبية 

والطائفية التي أغرقتها في أتون الصراع البينّي على السلطة. 
وأخفــق احلراك العربي في حتقيــق أهدافه، ألن قوى املعارضة السياســية لم تكن على قدر 
املســؤولية، وعجزت عــن االرتقاء إلى مصاف شــعارات احلراك اجلماهيــري املُطالب باحلرية 
والكرامة، ولم تلتقط اللحظة املناســبة في حتّرق اجلماهير املنادية بتحرير فلســطني. ولم 
تستوعب هذه املعارضة الدور التاريخي للعاملني اإلقليمي والدولي، في تكريس التخلف وترك 
اجملتمعات العربية نهباً للصراعات والنزعات املريضة كي تســهل السيطرة على مقدراتها، 
فكان التحالف بسبب ونتيجة لتخوف مختلف األطراف اخلارجية من تأثير جناح احلراك العربي 
علــى نفوذها، ُمحّبذة اجملرب وخيار التعاون مع أنظمة االســتبداد ودعمها كطريق مضمونة 
لتأمني استقرار مصاحلها، بخاصة أن كل طرف منها بات اليوم، مع ارتفاع حرارة الصراع على 

الهيمنة، أكثر متّسكاً مبا ميتلكه من أوراق كي يحّصن مواقعه ضد خصومه ومنافسيه.
وإذا كانت فلسطني حاضرة في وجدان الشعوب واحلراك العربي، وقد تفّهم الغالبية أن يكون 
هناك متســع من الوقت من أجل أن يأخذ احلراك »نفســه«، وبعدها ينطلق في العمل على 
حترير فلسطني، ولكن ما حصل فعالً هو اإلنشغال التام باألوضاع الداخلية، وتفجر الصراعات 
الداخلية بحثاً عن السلطة، وضاعت آمال الناس، وشعاراتها، وأصبح األمر يتعلق مبن يسيطر 
على هذه املدينة في ليبيا، أو يعود إلى الســلطة في مصر، أو يعمل على خلق التسويات في 
تونس، ومواجهة حالة الفرز الشــديد بني املكونات اجملتمعية والسياســية، على أسس أكثر 
غريزية ووحشــية، وليصبح القتال بني مكونات اجملتمع الواحد على أسس مذهبية وطائفية، 

أعادت األوطان قروناً إلى الوراء.. 
إن طريق فلسطني واضح وضوح الشمس، وعلى اجلميع قادة ومسؤولني وشعوبًا التحرك بهذا 
االجتاه، وفهم عوامل اإلخفاق وجتاوزها، وحتديد العدو األساســي ألمتنا، وهو العدو الصهيوني، 
ومن يسانده ويدعمه، وبالتالي، فإن هذا يستدعي أيضاً جتاوز كل أسباب الصراعات الهامشية، 

باجتاه العدو املركزي لألمة.

احلديث عن مشروع وطني فلسطيني، ناهيك عن احلديث 
عن أزمته، يستدعي بالضرورة احلديث عن صفته املالزمة 
»الوطني«.  رمبا تكــون احلالة الفلســطينية هي احلالة 
الوحيدة التــي انحرف فيها هــذا املصطلح عن معانيه 
األساســية إلى حد بعيد.  ففي حــني أن الوطنية تعني 
بداهــة االنتماء إلى »وطن«، فإن الوطن بذاته أصبح محل 
اخلالف: فهل هو »فلســطني التاريخية«، أم »فلســطني 
من البحر إلى النهر«، أم »األراضي الفلســطينية احملتلة 
عام 67«، أم تلك »الرقعة اجلغرافية التي ستســفر عنها 

املفاوضات« النهائية بني السلطة والكيان اإلسرائيلي؟
تسعى السلطة الفلسطينية جاهدة إلى مماهاة الوطن 
مع حدود صالحية الســلطة.  وهي تســعى إلى تكريس 
هذا املفهوم في كافة مسودات الدساتير إلى عملت على 
صياغتها، بحيث لم تعد »فلسطني«، هي تلك القابعة في 
وجدان الفرد الفلســطيني، وال تضم األراضي التي تهجر 
منها أهلنا في نكبــة 1948، بل تعني فقط الرقعة التي 
تستطيع السلطة احلصول على اعتراف دولي أو صهيوني 

بها، فيما لو وصلت املفاوضات إلى »الدولة«.
وقد انعكست أزمة حتديد جغرافيا »الوطن« على تعريف 
»املواطنــني« أنفســهم.  فهل كل الفلســطينيني هم 
مواطنــون مفترضون في »دولة فلســطني«، كما ينبغي 
أن يكون عليــه حال أي مواطن له احلق فــي االنتماء إلى 
وطنه؟  املعضلة في احلالة الفلسطينية هي على الشكل 
التالي:  ففي حني يشعر كل فلسطيني أنه ينتمي باملولد 
إلى وطنه فلســطني، إال أن انخراط منظمة التحرير في 
مشاريع التسوية قد أفضى إلى تشظي الهوية القانونية 
لالجئني بني أربع فئات: أولئك الذين بقوا في األراضي احملتلة 
عــام 1948، والالجئني في اخمليمات خارج الوطن، والالجئني 
في اخمليمات في أراضي 1967، وســكان املناطق احملتلة عام 
1967، وأصبح لــكل فئة وضعها القانونــي اخلاص بها.  
مسودات الدساتير التي تضعها السلطة الفلسطينية، 

كإحدى إفرازات اتفاقية أوسلو، حتدد املواطنة فقط ملن هم 
في نطاق عمل السلطة، والتي ميكن أن يتم االعتراف بها 

مستقبالً كـ »دولة فلسطني«.
اخلالف حول معنــى »الوطن« وحدوده، ومعاني »املواطنة« 
والهوية، هو عنصر أســاس ال ميكن جتــاوزه حني البحث 
في أزمة املشــروع الوطني الفلســطيني.  ذلك أنه يعّبر 
بالضــرورة عن عمق أزمة املشــروع الوطني في أحد أهم 
أركانــه ومبانيه: غايات هذا املشــروع ومقاصده الكبرى: 

فهل هو مشروع حترير وطن أم مشروع إقامة دولة؟
لهذا اخلالف أبعاده على املســتوى اإلستراتيجي، أدى إلى 
احلديث عن مشــروعني فلســطينيني ال مشــروع واحد: 
مشــروع التســوية، الذي ينتهج املفاوضات، ومشــروع 

املقاومة، الذي ينتهج الكفاح املسلح.
ورغم الدعوات التي تعلو بني احلني واآلخر إلى ضرورة بلورة 
مشروع إستراتيجي موحد، إال أن األزمة في عمقها ال تكمن 
في اجلمع بني املقاومة واملفاوضات، كما يصّور البعض، بل 
في حتديد الغاية النهائية للمشروع.  وهنا يصبح السؤال 
األكثر إحلاحاً هو: هل القضية الفلســطينية هي قضية 

إقامة دولة أم استعادة وطن وعودة أهله إليه؟
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»الجهاد اإلسالمي« تقدم التبريكات لقيادة حزب اهلل بشهداء »القنيطرة«
قدمت حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني واجب 
التبريكات، إلى قيادة حزب اهلل، بشهداء القنيطرة، 
وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت. وكان على رأس 
الوفود املعزية، األمني العام لـ«اجلهاد اإلســالمي«، 
الدكتور رمضان شــّلح، ونائــب األمني العام، احلاج 
زياد النخالة، وممثل احلركة في لبنان، احلاج أبو عماد 
الرفاعي، ومســؤول العالقات السياسية للحركة، 

احلاج شكيب العينا.
وأصدرت حركة اجلهاد اإلســالمي بيانــاً زفت فيه 
شهداء حزب اهلل الذين استشهدوا في القنيطرة 
في اجلوالن الســوري احملتل، إثر اســتهدافهم من 

طيران العدو مباشرة، ما يؤكد »سبق اإلصرار على 
ارتكاب العدو جرميته«.

وأكدت احلركة أن »اإلخوة اجملاهدين الشهداء كانوا 
يسهرون على خط املقاومة ويؤدون واجبهم اجلهادي 
املبارك في الدفاع عن األراضي العربية احملتلة لدحر 

االحتالل عنها، كما دحروه عن اجلنوب اللبناني«.
وشــددت »اجلهاد اإلســالمي« على متسكها، أمام 
هذه اجلرمية الصهيونية اجلديــدة، بنهج املقاومة 
خياراً وحيداً في مواجهة احملتل، وأن »دماء شــهداء 
حزب اهلل األبرار هي بشــارة النصر األكيد لشعبنا 

الفلسطيني وشعوبنا العربية واإلسالمية«.

الرفاعي: سنكون يف طليعة املحررين للجليل املحتل.. 

 العينا: توافق فلسطيني لبناني 
على معالجة األوضاع يف عني الحلوة

 »الجهاد اإلسالمي« و»حماس« تجوالن 
على قادة األجهزة األمنية اللبنانية يف صور  موعد: الفصائل يف البداوي 

تحافظ على أمن واستقرار املخيم

 الرفاعي يزور املفتي وحردان: 
عني الحلوة سيبقى عصياًّ على الفتنة تقّدم ممثــل حركة اجلهاد اإلســالمي في لبنان، 

احلاج أبو عمــاد الرفاعي، من حزب اهلل بالتعزية 
والتبريــك، وذلــك فــي استشــهاد مجموعة 
مجاهدين من احلزب في استهداف »إسرائيلي« 
في القنيطرة، مقدرا أن »رد احلزب على اجلرمية لن 

يطول«.
جــاء ذلك، في مقابلة تلفزيونيــة، قال الرفاعي 
فيها، إن »االحتالل يريد أن يُبقي املعركة في سوريا 
دون نقلها إلى لبنان«، مؤكًدا أن اإلســرائيلي في 
اعتدائه »لن ينجح في قلب املعادلة«، ألن »قواعد 
اللعبة فــي اجلوالن تغّيرت وهنــاك فرض وقائع 
جديدة... قدرة احلســم العسكري لدى إسرائيل 

باتت هزيلة«.
وأوضح ممثل »اجلهاد« في لبنان أن »إسرائيل جزء 

أكــد مســؤول العالقات السياســية حلركــة »اجلهاد 
اإلسالمي« في لبنان، شكيب العينا، أن هناك من يسعى 
جلر الشعب الفلســطيني للتورط مبا يجري من أحداث، 
قائالً: »من الظلم زج الشعب الفلسطيني في ما يحصل 

باملنطقة«.
 ونفى العينا أن تكون الفصائل الفلسطينية قد تبلغت 
من أي جهة رسمية وجود املولوي داخل عني احللوة، مشيراً 
إلى أنها مستعدة للتعاون مع أجهزة الدولة، حني تطلب 
منها مداهمــة أي مكان يحتمل وجــود مطلوبني فيه، 
متسائالً عن كيفية إنتقال شــادي املولوي من منطقة 

التبانة، إلى مخيم عني احللوة دون أن يلحظه أحد.
وتطــرق إلى زيارة عــزام األحمد إلى لبنــان، وزيارة الوفد 
الفلسطيني املشترك من الفصائل والتحالف، لكل من 
رئيس احلكومة اللبنانية، متام سالم، ورئيس مجلس النواب 
اللبناني، نبيه بري، مؤكداً أن األجواء كانت إيجابية، وهي 

قال القيادي في حركة اجلهاد اإلســالمي، بســام 
موعد، إن الفصائل الفلسطينية والقوة األمنية 
في مخيم البداوي، تــؤدي مهماتها للمحافظة 
على أمن واستقرار اخمليم، رغم التضخم السكاني، 

ومعاناة األهالي من ضيق العيش.
وأشــار موعد، في تصريح صحافــي، إلى »وجود 
معلومات مغلوطة يجري تداولها بشــأن اخمليم، 
وخاصة عند وقوع أحداث أمنية على أطرافه«. وأكد 
أن االستهداف اإلعالمي للمخيمات الفلسطينية 

يخدم  ال  لبنان،  في 
مصالــح  ســوى 
العدو »اإلسرائيلي« 
املنطقــة،  فــي 
اخمليمات  أن  معتبراً 
تــزال  وال  كانــت 
رمــزًا للعــودة إلى 

فلسطني.

زار وفد من »حركة اجلهاد اإلســالمي«، برئاسة ممثل 
احلركة فــي لبنان احلاج أبو عمــاد الرفاعي، مفتي 
اجلمهورية اللبنانية، سماحة الشيخ عبد اللطيف 
دريــان، في دار الفتوى، وأيضا رئيس احلزب الســوري 

القومي االجتماعي، النائب أسعد حردان.
وجرى في الزيارتــني التداول في آخر مســتجدات 
القضية الفلسطينية، وأوضاع الالجئني في لبنان. 
وقال الرفاعي، إن اللقاء متحور حول الوضع اإلسالمي 
والفلســطيني، وخصوًصا االســتهداف الواضح 
للقضية الفلســطينية، »إن كان عبر سياســة 

جال وفد قيادي مشترك من حركتي »اجلهاد اإلسالمي« 
و«حماس«، على قادة األجهزة األمنية في مدينة صور. 
والتقــى الوفد، الــذي ضــم القيادي فــي »اجلهاد 
اإلســالمي« أبو ســامر موســى، وعضــو القيادة 
السياســية لـ »حماس«، جهاد طــه، كال من، رئيس 
فرع مخابرات اجليش، مدحت حميد، وقائد سرية قوى 
األمن الداخلي، عبدو خليل، والنقيب محمد عنيسي 
عن األمن العام. أيضا شــملت اجلولة مســؤول فرع 
األمن واملعلومات، حســني حمود، ومســؤول مخفر 

اخمليمات، أمني دياب.
وشــدد الوفد على »الوقوف إلى جانب لبنان حكومة 

وشعبا ومقاومة أمام أي عدوان«.

من تغذيــة الصراع الدائر فــي املنطقة«، ولكنها 
»ليست معنية بالدخول في حرب، وإمنا حتاول فرض 
معادلة جديدة بإشعال املنطقة بشكل محدود«، 
مضيًفا: »في حال حدثت أي معركة فإننا سنكون 
في طليعة احملررين للجليل احملتل... ونحن في قلب 

املعركة ولن نكون على الهامش«.
في ما يتعلق بقضية الالجئني الفلسطينيني في 
لبنــان، قال: »من غير املســموح ألحد العبث بأمن 
مخيم عني احللوة، اخمليم األكثر حساسية ألسباب 
عدة، في ظل محاوالت لتوريط اخمليمات في صراعات 
داخليــة وخارجية«، مبديًا خشــيته مــن »تكرار 
جتربة نهر البارد فــي عني احللوة، لذلك هناك حراك 
فلســطيني ملنع انعكاس ما يجري في لبنان على 

اخمليمات«.

على عكس ما يشــاع عن عاصفة تستهدف إستقرار عني 
احللوة.

وشــدد العينا، على أن القيادات الفلســطينية واللبنانية 
مجمعة على التنسيق الكامل في املواقف، مبا يحفظ أمن 

واستقرار لبنان واخمليمات الفلسطينية.

التهويد وتدمير املســجد األقصى، أو على مســتوى 
قضية الالجئني الفلســطينيني، وال ســيما الوضع 
الفلسطيني في لبنان، ومحاولة استهداف اخمليمات 

بجرها إلى صراعات داخلية ومع احمليط«.
وأضاف: »اخمليمات الفلســطينية ســتبقى مبنأى عن 
كل االستهداف باالستناد إلى الوعي الفلسطيني... 
رفضنا كل محاوالت جرنا إلى صراعات جانبية تبعدنا 
عن قضيتنا األساسية«، مطالًبا بـ«إعادة االعتبار لهذه 

القضية من خالل كشف اخملططات الصهيونية«.
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منبر القراء
 خ�ص�صنا هذه الزاوية لك عزيزي القارئ، كي تقول ما 
تريد، �صريطة اأن يكون يف اإطار املو�صوعية، اإيانًا منا 

ب�صرورة اأن يكون للجميع منربهم احلر، يعرّبون من 
خالله، نرثًا اأو �صعرًا، عن همومهم وق�صاياهم، ونحن لن 

نتدخل اإاّل بحدود ت�صويب الكلمات، على اأن يبقى الراأي 
يحمل توقيع �صاحبه، وال �صاأن لـ«ن�صرة اجلهاد« به.

النصر قادم
َ اْشَترَى ِمَن امْلُْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم وَأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم  »إِنَّ اهللَّ
اجْلَنََّة«، هذا هو دأب شعب فلسطني الصابر اجملاهد املرابط 
احملتســب منذ عشرات الســنني على أرض بيت املقدس، 
فمنــذ أن حط غراب االحتالل علــى أرضنا الطاهره، وكل 
الشعب الفلسطيني من الطفل إلى الشيخ يقاوم على 
طريقته من احلجر إلى املولوتوف إلى البندقيه إلى الهاون 
والصاروخ والعبوة، ومن لم يستطع فبلخنجر، وبذلك أذاق 
العدو املتغطرس شتى ألوان العذاب، حيا اهلل هذا الشعب 
املعطاء الذي ال يلني وال يستكني أمام جبروت العدو الذي 
يصفونه بأنه أعتى قوة في الشرق األوسط. وسيأتي يوم 
وننتصر على عدونا الغاشــم، كما وعدنا اهلل ورسوله إن 

شاء اهلل وإنه جلهاد نصر أو إستشهاد.
بالل ابو جندل/عني احللوة

مشروع ترميم املنازل
إن مشــروع ترميم املنــازل يخضع إلى ابتــزازات من هنا 
وهناك بإدارة األونروا من بعض التصرفات غير املســؤولة 
وبعض املعنيني في اللجان، حتى ال يصل احلق إلى العديد 
من املســتحقني، األونروا تعمل ضمن معايير ومواصفات 
واضحه في املبدأ، ولكن على األرض تنقلب الصورة بسبب 
التدخالت من بعض الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على 
الناس. وهنا نحن نقول، بأن املشــروع الذي ســيبدأ خالل 
الفتره القصيرة القادمة ســيولد بعض اإلشكاالت التي 
نحن في غنى عنها، إذا قام املعنيون، وعملوا بشفافية ولم 
تكن عملية ترضية إلى فالن وعلتان على حساب شخص 
مستحق، نعتقد بأن األمور متشي على ما يرام، املطلوب من 
األونــروا ومن خالل فريق العمل لديها أن يقوموا بعملهم 
على أكمل وجه، وال يدخلوا أحــداً من خارج فريق العمل 
وأن يطرحوا كشــف األسماء بكل شفافية على اللجان، 
فاللجان في اخمليم يجب، أن تكون عاماًل مساعداً مع أبناء 

شعبهم في املطالبة بحقوقهم.
أبو هادي / الرشيدية

فلســطني بعمري بفديها، فلســطني مافــّي كافيها. 
فلسطني الرجولة والكرامة بتزرع جيل كل بيمدح فيها.. 
ابن فلســطني دميا بعلمني.. حب اجلهاد واخلوف بجنبني.. 
بيقاوم وما يهاب العــدى  .. وبالرجولة ما فيني كافيها.. 
فلسطني بروحي وبقلبي، مثل الدم مع كل نبضة بقلبي.. 

مثل الشمس ترابها يدفيني.. مثل املاء عمري كله فيها.
سليمان عبد الكرمي  / نهر البارد

ارفعها يا ابن اإلسالم عالياً
ارفعها ورددها بكل ساحات العالم 

أنا لدين محّمد أنتمي 
فأنا من بعت نفسي لدين محمد

إبراهيم العريض / مخيم البداوي

أنشطة عديدة لرابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين

نظمت رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني عدة أنشطة نوردها 
في ما يلي:

فقد أقامت الرابطة حتت شعار : »في ذكرى مولدك.. مسراك يصرخ 
مــن ذٍل ومن ألٍم«، إحتفاالً دينياً إحياء لذكرى مولد الرســول األكرم 
عليه أفضل الصالة والســالم ودعماً للقــدس واألقصى في مخيم 
نهر البارد. حضره ممثلو الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، 

واملؤسسات الطالبية، والكشفية ووجهاء اخمليم واألهالي.
فبعد آيات من الذكر احلكيم تالها الطالب محمد األشــقر، أنشدت 

فرقة التراث وصالت إنشادية.    
ثم ألقى مسؤول الرابطة في البارد املهندس عالء حمودة كلمة قال 
فيها: في ذكرى مولد النبي عليه السالم ال بد لنا من أن نستخلص 

العبر ونتأّسى بأخالق الرسول اإلنسانية واإلجتماعية.
واختتم االحتفال مبسابقة دينية ومت توزيع اجلوائز على الفائزين.

وفي مخيم البداوي، وبذكرى املولد النبوي الشــريف، وزعت الرابطة 
احللوى واملنشــورات الدعوية علــى املعلمني والطــالب في ثانوية 
الناصرة، ومدارس األونروا ومت تعليق بوستر دعوي فيه صفات الرسول 

األكرم عليه الصالة والسالم على لوحات احلائط املدرسية.
وبذكرى مولد الرســول، أقامت رابطة وكشافة بيت املقدس حواجز 
محبة في شــوارع مخيم البص، حيث وزعت احللوى واملنشــورات 

الدعوية ترافق ذلك مع األناشيد.
ووزعت رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني، كتاب »ماسترينغ« في 
الرياضيات، على جميع طالب علوم احلياة في ثانويات األونروا في لبنان، 
وقد أثنى مدراء املدارس على دور الرابطة، وجهودها اخليرة للوقوف إلى 
جانب الطالب  الفلسطيني والتخفيف من معاناته التي يعيشها، 

كما  قّدم املدراء رسالة شكر وتقدير على تلك اجلهود املميزة.
وأقامت الرابطة نشــاطاً تربويا أمام بوابة ثانوية األقصى في مخيم 
الرشيدية، استنكاراً لإلساءة التي تعرض لها رسولنا األكرم محمد 
صلى اهلل عليه وســلم، وذلك من خالل فعالية تربوية شارك فيها 
عدد كبير من طالب الثانوية وأســاتذتها حيــث وقعوا على يافطة 
ُكتب عليها »فــداك أبي وأمي يا رســول اهلل«، تأكيداً على حبهم 
للنبي األكرم وسط أصوات األناشيد النبوية، وبعد التوقيع مت تعليق 

اليافطة أمام بوابة الثانوية.
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يف رحاب الإ�سالم

رها اهلل لألفراد واألمم، فالفرد يبتلى واألمم تبتلى، وال تسير احلياة  إن الشدائد واإلبتالءات سّنة إلهية قدَّ

على وتيرة واحدة، وهذا هو قول اهلل تبارك وتعالى: )الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحســن 

عمالً(، فما خلقنا اهلل تبــارك وتعالى إال لهذا األمر )ليميز اهلل اخلبيث من الطيب( )وليمحص اهلل 

الذين آمنوا وميحق الكافرين(، وال يخفى على كل مســلم ما متر به أمتنا اإلســالمية في هذه األيام 

مــن عملية والدة جديدة لها، وال يخفى علينا جميعاً صعوبة هذه العملية، فلكل أمة ميالد، ولكل 

ميالد مخاض، ولكل مخاض آالم.

والســؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذه الشدائد، والفنت الكثيرة، ما هو سلوك املسلم جتاهها؟، 

وما هي أهم األخالق والسلوكيات التي يتصف بها املسلم وقت الفتنة والشدة؟

إن أهم السلوكيات، التي يجب أن تكون موجوده هي :

اإللتجــاء إلى اهلل تبارك وتعالى، فهو القادر على تغيير احلال واخلروج بنا إلى اليســر بعد العســر 

والفرج بعد الشــدة. وتظهر صور االلتجاء إلى اهلل تبارك وتعالى في :الدعاء :فقد جاء في صحيح 

مسلم عنه - صلى اهلل عليه وسلم - أنه قال: »تعوذوا باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن«. 

العبادة والطاعة والعمل الصالح :أيضاً من الطرق التي يخرج بها من الفنت العبادة في وقت الفنت، 

فإذا كثرت الفنت يقبل اإلنســان على العبادة، جاء في صحيح مسلم عنه - صلى اهلل عليه وسلم 

- أنــه قال: » العبادة في الهرج - وفي رواية في الفتنة كهجرة إلي«. يعني بذلك أن لها ميزة وفضاًل 

وأجرًا عظيًما في أوقات الفنت.

حسن الظن يٌسرع النصر

ومن األشــياء التي حتدث أثناء الفنت واالبتالءات هي سوء الظن، أن يظن كل طرف في اآلخر أنه على 

خطأ، بل يتســرع البعض في إلقاء التهم على البعض اآلخر، وذلك بوصفه بأقبح األلفاظ، وشتمه 

بأقبح العبارات، وهذا ال يليق باملســلم، الذي عليه أن يحسن الظن بأخيه، وهذا ما حثنا عليه ديننا 

احلنيف. 

وكذلك من األمور املســاعدة على التصدي للفنت هي: األمل والتفاؤل كسبيل لنا للتغيير، وتغليب 

املصلحــة العامة على املصلحة اخلاصــة، والرجوع إلى العلماء الربانيــني املعتبرين كضمانة من 

ضمانات البعد عن احملن والفنت، وكذلك لزوم جماعة املسلمني وإمامهم.. 
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حروف بي�سـاء

أرضنا، بيوتنا، مزارعنا، آثارنا ومقدســاتنا.. كتاريخنا وهويتنا، ليســت مجاالً 
للمساومة والعرض والطلب، أو للمقايضة أو التنازل أو البيع.

هذه إحدى ثوابتنا، ومنطلقاتنا، وقاعدة تعاملنا مع األحداث واملواقف والعروض 
املطروحة. إنها تُشــّكل منطاً من التفكير، وأســلوب حيــاة وعمل لكل أبناء 
الوطن، سواء أولئك الذين يعيشون خلف ما يسمى باخلط األخضر، أو أمام هذا 

اخلط، أو في الشتات، أو في أي بقعة موجودون فيها.
مــن هذا اخلطاب، رفع أبناء عكا شــعارهم في وجــه الصهاينة: »بيتي ليس 
للبيع«، عندما حاولوا اإلستيالء على منازلهم حتت ذرائع واهية، مرة باتهامهم 
أنهم لم يســّددوا ديوناً، ومرة أخرى بأن منازلهم مشّيدة على أراضي »الدولة«، 
وما إلى ذلك من إدعاءات، عّل ســكان عكا يخضعون لهذا الضغط، ويهجروا 

املدينة إفساًحا في اجملال أمام تهويدها بالكامل.
نســي الصهاينة أو تناســوا، أن حجارة عكا القدمية هي جــزء من تراٍث عربي 
إســالمي أصيل، عمره آالف السنني، تشــّكل كل ذرة رمل فيها نبض البّنائني 
الفلسطينيني األوائل. وأن كل عمارة شّيدت بنتها سواعد عمال وعرق أجيال، 

وقد سقتها دماء آالف الشهداء واجلرحى، عبر األزمنة.
نسي الصهاينة أو تناسوا، أن بيوت عكا ككل بيوت فلسطني املوزعة بني النهر 
والبحر، تروي قصصاً خالدة من التاريخ اجلهادي الكبير، فتحت أقدام أسوارها، 

تهاوت جيوش، وحتطمت غزوات.
نسي الصهاينة أو تناسوا، أن عبق بيوت عكا، سيظل يفوح في كل الساحات.. 
عكا إختصار للزمان واملكان، إختصار األمس واليوم.. وُعنوان مضيء للمستقبل.

لن تغير اإلجراءات الصهيونية معالم عكا، فأهلها ســيظلون أوفياء لطينها، 
ســينامون حتت ســقوف منازلهم املتداعية، لــن يبيعوا ولــن يرحلوا، إنهم 
متمسكون بتراثهم وبحقهم وجذورهم، وعندما متنعهم سلطات القمع من 

ترميم منازلهم، سيدعمون احلجارة بأرواحهم وعزميتهم وإميانهم القوي.
عكا لم تركع يوماً.. ولن تركع، ستبقى منارة منازلهم مضاءة ترشد الفرسان 
القادمني مــن خلف الغيم، كي يعودوا إليها، يعيدوا بناءها بأبهى حلة، ويرمموا 

تاريخها بنبض قلوبهم.
أجل.. عكا التي عرفت العواصف واألعاصير، وأساطير الغزوات الصفراء، تعرف 
كيــف تكتب لغة مواجهتها لعدو يحاول تشــويه وجههــا، ويصبغ أحياءها 

وشوارعها بعبارات غريبة.
عكا أصيلة ككل شيء في فلسطني..عكا أصيلة ببنائها، بأبنيتها، بحجارتها 

وشجرها، وكل رموش عيونها، والنصر لن يكون إال حليفها.

»إن وحدة احلركة اإلســالمية مطلب في غاية األهمية ليس كتكتيك مرحلة بل كقضية إستراتيجية.. إذ ال جدوى من 

احلديث عن فعالية النشاط اإلسالمي بدونها فهي تعني وحدة اإلرادة اإلسالمية ووحدة الوعي اإلسالمي، ومن ثم وحدة 

الفعل والفعل اإليجابي علــى طريق االنتصار، وبها وحدها يصبح هذا االنهيار إحدى صور التحول التاريخي نحو ميالد 

جديد ونحو أزمنة جديدة ينحسر فيها الزبد ويتنامى فيها املد اإلسالمي الذي كان ماكثاً في األرض«.

من أقوال
الشهيد المعلم 
د. فتحي الشقاقي

سلوك المسلم عند الفتن والشدائد»بيتي ليس للبيع«


