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الإ�شكاالت «الفردية» يف املخيمات تدق
جر�س الإنذار ..واجلميع م�س�ؤولون!

الفقر في اخمليمات منذ عقود .ومن ناحية ثانية ،ترافقت هذه اإلشكاالت
مع توقيف عدد من النازحني على خلفية عدم حيازتهم اإلقامات ،قبل أن
يصدر األمن العام اللبناني قرارا ً بتمديد اإلقامات حتى نهاية شهر أيلول
املقبل .ومن ناحية ثالثة ،ترافقت هذه اإلشــكاالت كذلك مع احلديث
عن اســتبدال حكومة «التوافق» بأخرى ،وفي ظل أحاديث عن تسويات
إقليمية يجري العمل على بلورتها ،متثلت في إعادة خطوط االتصال بني
احلكومة املصرية وحركة حماس .كما ترافقت هذه اإلشــكاالت ،رابعا ً
وأخيراً ،في ظل تســريبات غير مؤكدة – حتى اآلن – عن استعداد بعض
دول اخلليج لدفع تعويضات مالية مجزية لالجئني الفلســطينيني في
إطار تسوية إقليمية شاملة بخصوص قضية فلسطني.
رمبا تكون اإلشــكاالت في عــن احللوة تنفيس عن غضــب «فردي» مما
آلت إليه أوضاع الالجئني ،الذين يجدون أنفســهم باستمرار بني خياري
«التوطني» أو «التهجير» من جهة ،وبــن معاناة «احلرمان من احلقوق»
و»سياسات األونروا» من جهة أخرى.
وبغــض النظر عمــا إذا كان ما جرى يأتي في إطار اســتهداف قضية
الالجئني وممارسة الضغط عليهم للرضوخ ملتطلبات تسوية يتم اإلعداد
لهــا ،أو أنه تنفيس الحتقان وغضب شــعبي كامن آخذ في التصاعد
والتعبير عن نفســه ،فإن النتيجة واحدة ،وهي أن األوضاع االجتماعية
في اخمليمات الفلســطينية باتت بحاجة ماســة وعاجلة وطارئة إلى
معاجلات حقيقية ،يتحمل فيها اجلميع مســؤولياتهم ،حلماية حقوق
شعبنا وأمنه وحقه في العودة.

مديرو شبكات التواصل لـ«الجهاد»:
07-06مخيم واحد
وحّدنا الشعب الفلسطيني كأنه يف
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الدفاع المدني
أهالي «برج الشمالي» :غياب
وفوضى الكهرباء يعرّضاننا للحرائق
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ومواجهة
اإلجماع الفلسطيني
1
ظاهرة االحتكام إلى السالح
نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة

دون ســابق إنذار ،وفي اليوم الذي جالت فيــه اللجنة األمنية العليا في
عني احللوة معلنة بدء تنفيذ اخلطة األمنية املواكبة لبداية شهر رمضان
املبارك ،اندلعت اشــتباكات عنيفة ،على خلفية «فردية» ،أوقعت قتيلني
وأحد عشــر جريحاً .وبعد أيام قليلة ،وأثناء بذل الفصائل الفلسطينية
والقوى اإلسالمية جهودا ً لضبط األمن وإعادة االستقرار ،والتعويض على
املتضررين ،اندلع إشكال «فردي» آخر ،موقعا ً خمسة جرحى آخرين.
كافــة البيانات والتصريحات التي صدرت عن كافــة األفرقاء تؤكد على
ضرورة «ضبط النفــس» وتفويت الفرصة على االصطياد في املاء العكر،
وحتذر من الوقوع في الفتنة ،وتدعو إلى حفظ أمن اخمليمات ،وفي مقدمتها
مخيم عني احللوة ،ملا يحمل من رمزية خاصة بالنسبة لقضية الالجئني.
على أن ما جرى في اخمليم ،وتزامنه مع إشــكال «فــردي» آخر في مخيم
البداوي أوقع قتيالً وخمســة جرحى ،وفي ظل «املناشدة» التي وجهتها
«اللجنة األمنية العليا في عني احللوة» والفصائل والقوى الفلسطينية
بعدم االحتكام إلى الســاح ،وحل اخلالفات الشخصية والفردية باحلوار،
يطرح أكثر من عالمة استفهام حول األسباب احلقيقية لهذه اإلشكاالت
واالشــتباكات وتوقيتها .من ناحية أولى ،غطت هذه االشتباكات على
االحتجاجات الشعبية في اخمليمات ضد سياسة األونروا ،التي من املتوقع
أن تدخل منحنى خطيرا ً مع وقف دفع بدل اإليواء للنازحني الفلسطينيني
من ســوريا إلى لبنان بداية شــهر متوز احلالي .اختفى احلديث فجأة عن
تقليصــات األونروا ،ليحــل الهاجس األمني مكان هاجــس تأمني املأوى
ومستلزمات احلياة األخرى آلالف العائالت النازحة وأخرى تعيش حتت خط

افتتاحية العدد

الكل الفلسطيني في لبنان مجمع على ضراوة اخملاطر التي
تواجه اخمليمات الفلسطينية سواء على املستويات السياسية
أو األمنية أو االجتماعية .غيــر أن هذا اإلجماع ال يبدو كافيا ً
لبلورة استراتيجية مواجهة تخرج اخمليمات من أزماتها.
الكل يدرك حجم استهداف اخمليمات لتوريطها في النزاعات
والفنت اإلقليمية بهــدف تدميرها ،وإجبار أهلنا على الرضوخ
خملططات «التوطني» و»التهجير» والتخلي النهائي عن «حق
العودة» إلى فلسطني.
والكل يدرك مخاطر التوتير األمني املستمر ،الذي من شأنه أن
يجعل من اخمليمات ساحة جتاذبات وصراعات تخدم أجندات ال
عالقة لها بقضية فلسطني ،وال بحقوق الالجئني ،ويهدد أمن
أهلنا وكرامتهم.
كما ال يخفى على أحد اخملاطر التي حتملها سياسات «األونروا»،
ســواء لناحية وقف دفع بدل اإليواء للنازحني الفلسطينيني
من ســوريا إلى لبنان ،أو لناحية وقف «برنامج الطوارىء» في
مخيــم نهر البارد ،واحتمال وقف برنامــج إعادة إعمار اخمليم،
وترك آالف العائالت بال مأوى ،وبدون مساعدات .هذا إضافة إلى
تقليص اخلدمات التعليمية والصحية ،وما سينتج عنه من
ضغوط اجتماعية غير مســبوقة ،في ظل مخاوف حقيقية
من الســعي إلى وضع اخمليمات وجها ً لوجــه مقابل الدولة
اللبنانية ،التي ســتجد نفســها مســؤولة عن حتمل أعباء
سياســات ال ناقة لها فيها وال جمل ،اللهم سوى متسكها
بسياسة حرمان الفلسطينيني في لبنان من كافة حقوقهم،
وفي مقدمتها حقي العمل والتملك.
في املقابــل ،يدرك اجلميع أن مواجهة التوترات واإلشــكاالت
األمنية في اخمليمات ال تتم بـ»احلل العســكري» ،ألن من شأن
هكذا خيار أن يخلف حماما ً من الدماء ،وأن الوسيلة األفضل
ملعاجلة التوترات األمنية هي احلوار والتوافق الداخلي ،وال سيما
فــي ظل العجز واملشــاكل الداخلية التــي تعصف ببعض
الفصائل.
في ظل هذه اخملاطر ،ينبغي النظر إلى االشــتباكات الفردية
واالحتكام إلى السالح الذي شهده أكثر من مخيم في األيام
القليلة املاضية ،كخطر حقيقي ينبغي مواجهته وجلمه قبل
أن يخرج عن السيطرة والتورط في ما ال حتمد عقباه.
بد من تضافــر جهود اجلميع ،مبن
وملواجهة هــذه الظاهرة ال ّ
فيهــم اللجان الشــعبية التي ينبغــي إصالحها لتتحمل
مسؤوليات األمن اجملتمعي ،بالتنسيق والتشاور مع الوجهاء
والنقابات والفعاليات األهلية واجملتمعية وإشراكها في القرار،
وقيام اللجنة القيادية العليا بدورها إزاء سياســات «األونروا»
والتواصل مع احلكومة اللبنانية ملعاجلة األزمات املعيشــية
التي وصلت حدا ً خطيــراً ،وكذلك قيام رجال الدين واملثقفني
بدورهم في مواجهة ثقافة االحتكام إلى الســاح ،والتأكيد
على حرمة االقتتال الداخلي.

شمالي :الفصائل ال تحب أن
ترى معنا ..وسنحاول إبقاء
خدمات التعليم!
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حتليل �سيا�سي
الحكومة الجديدة :لتعزيز الوحدة
أم لتعميق االنقسام؟
كانت الساحة الفلسطينية بانتظار خطوات باجتاه املصاحلة
بني حركتي «فتح» و»حماس» ،تنهي اخلالف بينهما ،وتضع حدا ً
حلالة االنقسام اجلغرافي والدميوغرافي والسياسي القائم بني
قطاع غزة ،احملاصر منذ نحو ثماني ســنوات ،والضفة الغربية
احملتلة واملقطعــة األوصال ،وتفتح أبواب احلــوار بني مختلف
الفصائل الفلســطينية على تنــوع تالوينها السياســية
والفكريــة :الوطنية واليســارية واإلســامية ...في محاولة
جادة إلخراج الســاحة الفلسطينية من سلســلة أزماتها
املتفاقمة واملتراكمة ،وإعادة القضية الفلسطينية إلى جادة
الصــواب ،باعتبارهــا حركة حترر وطني ،تســعى لتحرير كل
األرض الفلســطينية واستعادة احلقوق الوطنية الثابتة ،التي
يتقدمها حق العودة.
كان من شأن هذا األمر أن يفسح في اجملال لوضع حد لسنوات
التيه املتواصلة منذ ما قبل اتفاق «أوســلو» ،والتي عمقتها
املفاوضات العبثيــة ،التي أخذت من «الفلســطينيني» ولم
تعطهــم ،ســوى اخليبات .أخــذت منهم اعترافهــم بكيان
العدو «اإلســرائيلي» على نحو  80باملائة من أرض فلســطني
االنتدابيــة؛ وتخليهم عن املقاومة املســلحة؛ وإعالن نبذهم
«اإلرهاب»؛ وموافقتهم على وجود املســتوطنات على قاعدة
«تبادل األراضي»؛ وإبداء اســتعدادهم للتخلي عن «حق عودة
الالجئني» ...الخ.
فجرها رئيس «الســلطة»
إال أن مفاجــأة من الــوزن الثقيل َّ
محمود عباس ،بدعوته رئيس «حكومة التوافق الوطني» رامي
احلمد اهلل لتقدمي استقالة حكومته التي أنهت عامها األول،
دون حتقيق أي من أهدافها ،وبتشكيل جلنة من أعضاء اللجنة
التنفيذية لـ»منظمة التحريــر» إلجراء اتصاالت مع مختلف
القوى الفلسطينية لتشكيل «حكومة وحدة وطنية»...
وقد أثارت هذه املفاجأة الكثير من التســاؤالت حول أسبابها
ومبرراتهــا وأهدافها ...وحــول توقيتها ...وانعكاســها على
واقع االنقســام القائم ...ومدى ارتباطها باملبادرة الفرنســية
وشــروطها املعروفــة التي حتتم على الطرف الفلســطيني
املفاوض أن يكون متحررا ً من أي طرف ال يتبنى شروط الرباعية
الدولية املعروفة« :االعتراف بـ»إسرائيل»؛ والتخلي عن املقاومة
املســلحة؛ ونبذ «اإلرهاب» واالعتــراف باالتفاقات املوقعة مع
منظمة التحرير»...؟..
وال شــك أن ما نقله وزير اخلارجية الفرنسي ،لوران فابيوس ،عن
رئيس الســلطة ،محمود عباس ،من أن وزارته اجلديدة لن تضم
في صفوفها وزراء حلركة «حماس» ،قد أكده عباس بنفسه حني
أعلن في أحاديث متلفزة «أن ليس لديه أي مانع في تشــكيل
حكومة وحدة وطنية مبشاركة اجلميع ،شرط أن يكون برنامجها
السياسي هو برنامجنا ،وأن يلتزم به كل وزير من أعضائها».
إن «حكومة الوحدة الوطنية» ،بالشــكل الــذي طرحت به،
ومبضمونها السياسي ،وبردات الفعل السلبية التي استدرجتها
في الساحة الفلسطينية من قبل معظم الفصائل والقوى،
ال شــك أنها أعطت نتيجة معاكسة السمها ،ما ساهم في
َّ
وعطل عملية املصاحلة ،التي يبدو أن وقتها
تعميق االنقسام،
لم يحن بعد...
فاملصاحلة لم تعد بحاجة ملبادرات أو أوراق ثبوتية ،أو مصلحني
عرب ودوليني ،أو لف في العواصم ودوران حول «األحالف» املتناثرة؛
إمنا حتتاج إلرادة فلسطينية صادقة ،وإخالص للقضية وللشعب
الفلسطيني املعطاء واملضحي .وبوابتها اآلمنة املفتوحة أبدا ً
هي القيادة املؤقتة ملنظمة التحرير الفلسطينية .فهل يدخل
املتخاصمان من هذه البوابة ،أم أن هناك من يريد االستمرار في
الدوران باحللقة املفرغة بانتظار املفاجآت؟

هل بدأ ذوبان الجليد بني «مصر» و«حماس»؟
ن�شرة اجلهاد  -خا�ص
هل بدأ اجلليد املتراكم منذ نحو عام ونيف بني مصر وحماس بالذوبان؟..
ســؤال أملته جملة تطورات وأحداث جرت على طرفي احلدود أشارت إلى
أن مياها ً بدأت جتري في أقنية التواصل بني الطرفني ،ساهمت في تسهيل
جريانها أكثر من جهة وطرف عربي وفلسطيني ،كان من أبرزها املباحثات
التي أجراها وفد «حركة اجلهاد اإلســامي في فلسطني» برئاسة األمني
العام رمضان عبلداهلل شــلح الذي زار مصر بتاريــخ  2015-2-28على
رأس وفد حركي .وال شــك أن مبرر طرح الســؤال يعود إلى سلسلة من
التطورات التي شهدتها الســاحتني املصرية والغزية ،بدأت بفتح أبواب
التواصل املباشر بني احلكومة املصرية وحركة حماس ،وأسفرت عن جملة
خطوات أبرزها وأكثرها تأثيرا ً إعادة فتح معبر رفح على اخلطني ،والسماح
بإرسال  8آالف طن من اإلسمنت..
اخلطوات التي أقدمت عليها مصر جتاه قطاع غزة والتي متثلت بفتح معبر
رفح ،ودخول العالقني والسماح للمرضى بالعبور ،واملسافرين بالعودة إلى
ديارهم لزيارة أهلهم وأقاربهم ،الذي يعتبر املنفذ الوحيد لسكان قطاع
غزة البالغ تعدادهم نحو مليون و 800ألف نســمة ،والسماح بإرسال 8
آالف طن من األســمنت ،الذي يساهم في حتريك عجلة اإلعمار في غزة
التي ما زالت متعثرة في ظل احلصار «اإلسرائيلي» املفروض على القطاع
 ...هذه اخلطوات متثل بداية لذوبان اجلليد بني مصر وحركة حماس.

فــي املقابل بدا واضحا ً تخفيف احلمــات اإلعالمية والتعهد باملزيد من
ضبط احلدود مع مصر من قبل حركة حماس.
ً
وكانت صحيفة نيويورك تاميز ،قد أشــارت نقال عن أحمد يوســف أحد
قيادات حركة «حماس» ،أن موسى أبو مرزوق ،القيادي في احلركة ،التقى
 4مرات خالل الشــهرين املاضيني ،مع مســؤولني من اخملابرات املصرية،
في محاولة إلصالح العالقات مع مصر .وقال مســؤولو «حماس» أنهم
أكدوا للقاهرة أن حركتهم لم تقدم مالذا ً «للمتطرفني» ،الذين يرتكبون
أعمال عنف ضد احلكومة املصرية .وأشاروا إلى أن اللقاءات ساعدت على
حتسني العالقات بحسب الصحيفة.
وأكدت مصادر اســتخباراتية مصرية» أن حماس تشدد بقوة على منع
تســلل العناصر اجلهادية في كال االجتاهني من وإلى سيناء ،ومتنع بالقوة
أي عناصر داعشية أو تابعة لبيت املقدس أو السلفية اجلهادية أن تتسلل
إلى غزة أو إلى ســيناء» .وأعربت قيادات عسكرية مصرية عن ارتياحها
لسلوك حماس األمني جتاه مصر خاصة مبنطقة األنفاق احلدودية.
من شــأن اإلجــراءات املصرية ومثيالتهــا من قبل حمــاس ،وبدء احلوار
بني حمــاس والقاهرة ،حتفيف حدة التوتر بني الطرفني ،وتســهيل حياة
الغزيني عبورا ً للمواطنني وخملتلف املواد الطبية والغذائية والتجارية على
اختالفها ،باإلضافة إلى مواد البناء التي تســهم في حتريك عجلة إعادة
البناء واإلعمار ملا دمرته احلرب العدوانية في الصيف املاضي.

كرينبول« :األونروا» تواجه أخطر أزمة مالية على اإلطالق
تتفاقم األزمة املالية لوكالة غوث وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني
– األونروا» لتضع اخمليمات الفلســطينية على فوهة بركان كبير قريب
االنفجار ،حيث أن نقص التمويل املالي يؤ ّدي بآالف الفلســطينيني إلى
التشرد.
فقد أكد املفوض العام لـ»وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
 األونروا» بيير كرينبول ،أن وكالــة «األونروا» تواجه «أخطر أزمة ماليةعلى اإلطالق» ،محذرا ً «من أن عزلة واســتبعاد وحرمان الجئي فلسطني
متثل قنبلة موقوتة ملنطقة الشرق األوسط».

عيون
الجهاد

وقال كرينبول إن «الوكالة تواجه أخطــر أزمة مالية لها على اإلطالق،
ونقصا ً في متويل أنشطتها الرئيســة ،كتوفير املدارس لنصف مليون
طفل ،لتغطية عام  ،2015بقيمة  101مليون دوالر».
وأوضح أن «األونروا تستطيع حاليا ً دفع الرواتب وتغطية األنشطة حتى
نهاية شهر أيلول فقط».
وأشار إلى أن «األونروا ستقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التقشفية
اجلادة بهــدف تقليل الكلفة فــي الوقت الذي يتــم العمل فيه على
احملافظة على األنشطة الرئيسة».

 أبدى قيادي فلســطيني قلقه الشديد من التســريبات واملعلومات التي نشرت مؤخرا ً في عدد منوسائل اإلعالم ،والتي تشير إلى التوصل إلى اتفاق عربي -فلسطيني  -دولي ،يفضي إلى دفع أموال بدل
حق العودة ،تكفلت دول خليجية بتغطيتها ،وقيمتها  -حسب املصادر – خمسة مليارات دوالر .وقال:
«إذا صح ما نشر ،فإن كل مجريات األحداث في اخمليمات وعلى صعيد «األونروا» باتت مكشوفة.
 تبادل طرفان فلسطينيان االتهامات ،عن مساعي كل فريق إلى توسيع مساحة نفوذه في بعض أحياءمخيم عني احللوة ،وإقامة مربعات أمنية خاصة به ،وترافق ذلك مع تهديدات وإنذارات قد تؤجج الصراع
بينهما ،إذا لم يتم تدارك األمر من قبل املعنيني في اخمليم.
ً
 شكا قيادي فلسطيني بارز ،أمام زواره ،حجم التدخالت اإلقليمية في شأن اخمليمات ،معربا عن مخاوفهمن أن تتسبب هذه التدخالت مبزيد من املشاكل واألزمات.
 شــمتت بعض وسائل اإلعالم مبا جرى من أحداث مؤســفة في بعض اخمليمات« ،وعزفت» على أنغامالتحريض وصب الزيت على النار ،خدمة ألهداف باتت مكشوفة.
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حوار

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

�أكد �أن «الأونروا» باقية ولن تلغى �أبد ًا
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شمالي :الفصائل ال تحب أن ترى معنا ..وسنحاول إبقاء خدمات التعليم!
نظرًا لألهمية الخاصة للمقابلة التي أجرتها «وكالة القدس لألنباء» مع
مدير عام وكالة «األونروا» في بيروت ،ماتياس شمالي ،وال سيما في هذه
الظروف الحساسة ،ارتأت إدارة نشرة «الجهاد» إعادة نشرها مجددًا.

�أكد مدير عام «وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني  -الأونروا»
يف لبنان ،ماتيا�س �شمايل ،يف مقابلة
خا�صة لـ «وكالة القد�س للأنباء» �أن
الوكالة «لن تلغى �أبد ًا طاملا هناك
الجئني فل�سطنيني» ،مو�ضح ًا �أن
الأزمة املالية التي متر بها «الوكالة»
�سببها «الأزمات التي ت�شهدها
املنطقة» و»ارتفاع حاجات الأونروا»،
و�صعوبة �إقناع الدول املانحة «بزيادة
املبالغ التي تدفعها �إىل ال�ضعف» ،يف
ظل «الأزمات املالية يف جميع �أنحاء
العامل».
أوضح شمالي أن املبلغ اآلني املطلوب لسد
احلاجات احلالية لـ «األونروا» هو ( )300مليون
دوالر ،وأن متويل برامجها يكلف ( )600مليون
دوالر ،وأمــا مبلغ ( )100مليــون دوالر الذي
دفعته الســعودية فهو «مــن أجل برامج
الطوارئ ،وليس من أجل الدعم العا ّم»
وقــال شــمالي إن اللقاءات التــي أجراها
مع اللجــان الشــعبية وقــادة الفصائل
الفلســطينية لــم تؤد إلــى خطة عمل
مشــتركة« ،ألن أيا ً من الفصائل ال يحب أن
يرى على توافق معنا» ،كما قال.
ورغم كل التطمينات التي يحاول أن يبثها،
إال أنــه كان حريصــا ً على عــدم تقدمي أي
ضمانات أو وعود من أي نوع كان« :سنحاول
قدر املستطاع إبقاء خدمات التعليم» وإال
فاللجوء إلــى (اخلطــة ب) ،أي «تأخير بدء
العام الدراســي ،أو زيادة حجم الصفوف ،أو
تأخير املعاشات» .ورغم ذلك فإنه يؤكد أن
« التقليص من املصاريــف ،ال يعني إيقاف
اخلدمات» ،قبــل أن يضيف« :فــي املرحلة
احلالية».
ويوضح السيد شمالي أن ما قامت األونروا
بتقليصه هو «بدل اإليجــار» للنازحني من
ســوريا إلى لبنان ،فقط «ليس إال» ،قبل أن
يضيف مجدداً« :حتى الوقت احلالي» .ومع
ذلك فهو ال يتخوف من أيــة اضطرابات أو
ردات فعل في اخمليمات« ،ببساطة ،ألننا لم
نوقف إال خدمة واحدة».
أما بخصوص مطالــب أهالي مخيم نهر
البارد ،فيؤكد أن هنــاك «صعوبة في إقناع
الدول املانحة باحلاجة إلى اســتمرار العمل
ببرنامــج الطوارىء ،لذلك من املســتبعد
أن نعيــد هذا البرنامج» ،مب ّينــا ً أنه « بقي
هناك حوالــي  2000عائلة بال مأوى ،وهناك
جهود حثيثة إليجاد املال املطلوب ،إلكمال
اإلعمار».

يف ما يلي الن�ص الكامل للمقابلة:
 -ت�شهد املخيمات الفل�سطينية موجة

احتجاجات �ضد �سيا�سات التقلي�ص التي تنتهجها
وكالة الأونروا .وتتحدث «الأونروا» يف املقابل
عن �أزمة مالية �أدت �إىل اتخاذ قرارات بتقلي�ص
خدماتها؟ ما حقيقة هذه الأزمة؟ وما هي
الربامج التي �ست�شملها التقلي�صات؟

كما كنت قد أوضحت سابقاً ،األزمة املالية التي
مت ّر بها األونروا هي بسبب ارتفاع حاجات «األونروا»،
في ّ
ظل األزمــات التي تشــهدها املنطقة .في
املقابل تص ّر الدول املانحــة على عدم رفع قيمة
أما اخلدمات
املبالغ التي تقــوم بدفعها أصــاًّ .
طبيعي حتى اآلن.
بشكل
العادية فهي مستم ّرة
ّ
ٍ
فإن القرار الوحيد الذي متّ
وبالنسبة للتقليصاتّ ،
يخص إيقاف خدمة املنح
اتخاذه حتى اآلن هو ما
ّ
املالية للفلســطينيني الســوريني ( بدل اإليواء).
طبعا ً نحن سنحاول قدر املستطاع إبقاء خدمات
التعليم ،لكننا قد نلجأ إلى إجراءات أخرى( ،خطة
ب) ،كأن نؤخر بدء العام الدراسي ،أو نزيد من حجم
الصفوف أو أن نؤخر تسليم املعاشات مثالً .ما ال
أن التقليص من املصاريف،
يدركه معظم الناسّ ،
ال يعني إيقاف اخلدمات ،في املرحلة احلالية.

 كم من املتوقع �أن تطول �أزمة التقلي�صات؟ ومامدى انعكا�ساتها على الواقع الإن�ساين يف املخيمات
ح�سب تقديرات الوكالة؟

املدة التي ستبقى الوكالة
لســت على يقني من ّ
تعاني فيها هذه األزمة .ولكنني ّ
أؤكد أنّنا نعمل
قدم وساق من أجل تأمني الدعم الذي نحتاج.
على ٍ
حوالــي  300مليــون دوالر ،وحاجة
فنحــن لدينا
ّ
أي أنّنا نحتاج
الوكالة ّ
تعدت ذلك املبلغ بالضعفّ ،
اآلن الــى حوالي  600مليــون دوالر .الدول املانحة
ترفــض زيادة قيمة املبلغ الذي ســبق وأن دفعته؛
لذلك نحاول أن نتجه الــى دول البريكس والدول
ونســد
لنؤمــن املبالغ املالية املطلوب
العربيــة
ّ
ّ
العجز.
أنــا أعلم أن الوضع في اخمليمــات صعب؛ وأصبح
أكثــر صعوبة بعــد مجيء الفلســطينيني من
سوريا؛ ولكننا مستمرون في إعطاء اخلدمات قدر
مدة ممكنة.
املستطاع ،وألكبر ّ

 البع�ض ي�شري �إىل �أن عوامل الف�سادوالهدر ،ت�شكل �أبرز �أ�سباب ما و�صلت
�إليه «الأونروا» من عجز ،ما �صحة ذلك،
وهل هناك اجراءات ملواجهة الف�ساد يف
الوكالة؟

ممثلو الدول املانحة كانوا واضحني معنا بشــكل
قدموا لنا املبلغ املالي األساسي ،وشرحوا
تام .لقد ّ
ســد هذا العجز؛ وذلك
لنا أنهم غير قادرين على
ّ
ألســباب معروفة ،وهي ازدياد األزمات العاملية في
جميع أنحاء العالــم .ال أعتبر أنّها ع ّلة ،املوضوع
أي محاوالت
هو أنهم ال يستطيعون زيادة املبلغ إلى الضعف ،في الوقت الذي نضبط فيــه ّ
هم يقومون فعليا ً بزيادة املبلغ سنويا ً
حوالي  2%أو فســاد أو هدر نقوم بإيقافها .ولكن يجب
ّ
 ،%3ولكن ليس .%50
حوالي  %70الى  %80من
أن
إيضاح أمر ،وهو ّ
ّ
موظفي األونروا يعملون في قطاع التعليم،
 هل تعتقد �أن مبلغ ًا كالذي �أعلن عنه (مئةوأنا أرفض أن أصدق أنهم جميعا ً فاسدون.
وواحد مليون دوالر) تعجز الدول املانحة عن
أي محاوالت فساد.
لكنني أقف في وجه ّ
ت�أمينه؟ �أم �أن هناك �أ�سباب ًا �سيا�سية هي التي

تقف وراء هذا املوقف؟

 يف ظل املخاوف لدى �أهايل خميم نهرالبارد عن عدم ا�ستكمال �إعمار املخيم ،ما
هي اخلطوات التي �ستعمد �إليها الأونروا
ملواجهة هذا االحتمال ،وكيف �ستعالج
م�شكلة العائالت املهددة �أن ت�صبح بال
م�أوى؟

قدم بشــكل مســبق مــن اململكة
هذا املبلغّ ،
العربية السعودية .واململكة تقوم بإعطائنا هذا
املبلغ ســنويا ً من أجل برامج الطوارئ ،وليس من
سد
أجل الدعم العا ّم .وطبعا ً نحن ال نســتطيع ّ
العجز بهذا املبلغ ،فاملبلغ املطلوب هو حوالي 300
مليون دوالر.
أمنا املــأوى ملعظم أهالي اخمليم ،ولكن
لقد ّ
 �أال تتخوفون من انفجار اجتماعي يف املخيمات ،بقي هنــاك حوالي  2000عائلــة بال مأوى،وهناك جهود حثيثــة إليجاد املال املطلوب،
نتيجة هذا الو�ضع؟ وكيف �ستتعاملون مع هذا
إلكمال اإلعمار.
االحتمال يف حال حدوثه؟
حتّى اآلن لســنا متخوفني من ّ
أي شيء ،ببساطة � -أحدثت الر�سالة املفتوحة التي بعثتم
ألنّنا لم نوقف ّإل خدمة واحدة.
بها �إىل �أهايل خميم البارد ر ّدة فعل �سلبية

 قمتم بعدة جوالت على املخيمات ،التقيتمخاللها الالجئني الفل�سطينيني ،كما اجتمعتم مع
عدة مرات.
قادة الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان ّ
هل ترى �أن الالجئني قادرون على حتمل عبء
التقلي�صات؟ و�إىل ماذا تو�صلتم مع الف�صائل؟ وهل
مت و�ضع خطة م�شرتكة ملواجهة الأزمة؟
 هل تعتقد �أن �إجراءات «الأونروا» الأخريةاإليجار
بدل
كما ذكرت ،نحن فقط ق ّلصنا خدمة
مقدمة لوقف ن�شاطها ،وبالتايل �إنهائها؟

�سواء لناحية ال�شكل �أو امل�ضمون .هل مت
جتاوز هذه امل�شكلة ،وكيف �ستحلون مطالب
ليس ّإل؛ ّ
أما باقي اخلدمات فهي مســتم ّرة ،حتى هنالك الكثير من اإلشــاعات تقــول ّ
إن الوكالة الأهايل� ،سواء لناحية املطالبة بربنامج
الوقت احلالي.
ســتلغى ،وهــم متخوفــون ّ
ألن الالجئــن الطوارىء� ،أو لناحية الإ�سراع يف ا�ستكمال
ً
بالفصائل
التقينا
ال
فع
نحن
للفصائل،
بالنسبة
الفلســطينيني يعتبرون األونروا مبثابة الشــاهد �إعادة الإعمار ،وغريها من املطالب؟

الفلسطينية ،كما اجتمعنا بالعديد من اللجان
نتوصل إلى
الشــعبية في اخمليماتّ ،إل أننّا لــم
ّ
فعلي ،ألنّه بطبيعة احلال،
خطة مشتركة بشكل
ّ
أي مــن الفصائل أن يرى
يحب
وأقولها بصدق ،ال
ّ
على توافق معنا.

 ماذا ا�ستنتجتم من لقائكم مبمثلي الدولاملانحة ،وهل �سيتكلفون بت�سديد العجز� ،أم �أن
العلة تكمن يف الدول املانحة؟

األخير على النكبة عام  .1948لكنني ّ
أؤكد وأجزم
أن الوكالــة لن تلغى طاملّا هنــاك وجود لالجئني
ّ
الفلســطينيني .فالدول املانحة مســتم ّرة في
إعطائنــا املبلغ املعتاد ،لكننــا نعاني من العجز
أي كل ما يحتّم علينــا هو التك ّيف مع
املالــيّ .
املبلغ املتوافر بني أيدينــا .لكن الوكالة لن تغلق
أبوابها ،أبداً.
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لم نســتطع إقناع الدول املانحة بأنّه بعد
كل هذا الوقت ال نــزال بحاجة الى برنامج
الطوارئ؛ لذلك من املســتبعد أن نعيد هذا
أما بالنســبة الى إعادة اإلعمار
البرنامجّ .
فنحن نسعى قدر اإلمكان لإلسراع وتأمني
املبالغ املطلوبة إلعمار اخمليم.

امل�صدر :وكالة القد�س للأنباء
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�أخبار املخيمات

تسليم جزء من العقار  36يف «البارد»
سلمت مخابرات اجليش اللبناني في مخيم نهر البارد ،جزءا ً من العقار ،36
املعروف بـ»أرض صامد» ،بحضور املقدم هيثم ســلمان وبعض الفصائل
الفلسطينية في منطقة الشمال واللجنة الشعبية.
واملساحة املستلمة هي 1000متر من أصل  2000متر هي مساحة األرض،
وستستخدم املساحة املستلمة لتوسيع مقبرة الشهداء اخلمسة.

العدد  - 109تمــوز  2015م

اشتباك «طيطبا» كلفته  60ألف دوالر..
وجار تعويض المتضررين
ٍ

تسليم أربعة أشخاص متهمني باملشاركة
بمقتل فلسطيني يف «البداوي»
ت�ستمر م�ساعي الف�صائل الفل�سطينية يف خميم
عني احللوة لتهدئة الو�ضع والتخفيف من حدة
التوتر ال�س��ائد يف املخيم ،يف ظل الإ�ش��تباكات
الأخرية التي ح�صلت خالل �شهر رم�ضان.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،عق��دت «اللجن��ة الأمني��ة
الفل�س��طينية العلي��ا» امل�ش��رفة عل��ى �أم��ن
املخيم��ات ،اجتماع�� ًا مو�س��ع ًا يف مق��ر الأم��ن
الوطني الفل�سطيني داخل خميم عني احللوة،
برئا�س��ة قائد الأم��ن الوطني ،الل��واء �صبحي
�أبو عرب ،وح�ضور القوى كافة ،خ�ص�ص للبحث
يف الو�ض��ع الأمن��ي ملخيم عني احلل��وة يف �ضوء
الأحداث الأمنية.
ويف �سياق مت�صل ،ذكرت م�صادر فل�سطينية� ،أنه
جرى االطالع على ك�ش��ف م�سح الأ�ضرار جراء
اال�ش��تباك ،وقدرت الكلفة املالية بنحو �س��تني
�أل��ف دوالر �أمريك��ي ،بغي��ة مبا�ش��رة التعوي�ض
عل��ى املت�ضرري��ن يف ح��ي «طيطب��ا وعك�برة»
ومنطقة عيادة «الأونروا» الأوىل.

ضمن إطار احملافظة على أمن اخمليمات ،وســيادة االســتقرار والسالم في
أرجائها ،سلمت «القوة األمنية الفلسطينية» في مخيم البداوي ،أربعة
أشــخاص ممن شاركوا بقتل الفلســطيني النازح إبراهيم (أبو ياسر) إلى
مغفر الدرك ،وهم :عيســى مصطفى ،ومحمود منصور ،وأحمد العلوش،
ومحمد امللقب «البوط» .وكان الشاب إبراهيم قتل إثر إشكال فردي مع أبو
فادي القصير ،الذي أصيب هو اآلخر برجله في شــارع أبو الفوز في مخيم
البداوي ،في إشكال فردي.

منيمنة يطلق صرخة تحذيرية أمام وفد
«األونروا» من «تقليص الوكالة خدماتها»
تتواصل املســاعي الفلسطينية إليجاد
حل لتقليــص «وكالة غوث وتشــغيل
الالجئني الفلسطيني – األونروا» خلدماتها،
والذي ينعكس سلبا ً على الالجئني ويدفع
مبصيرهم نحو اجملهول.
في هذا اإلطار ،استقبل رئيس جلنة احلوار
اللبناني الفلســطيني ،الوزير الســابق
حسن منيمنة ،في السراي الكبير ،وفدا ً
من اللجنة االستشارية لـ»وكالة األونروا»
ضم ممثلني عن الدول املانحة وإدارة الوكالة في لبنان ،وأطلق رئيس اللجنة
صرخة حتذيــر أمام الوفد من «تقليص الوكالة خدماتها احليوية» .وعرض
منيمنة اخملاطر التي ميكن أن تنجم عن «وقف متويل بعض مشــاريع دعم
الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،والنازحني منهم من سوريا ،فضالً عن
وقف التقدميــات إلى النازحني من مخيم نهر البــارد وغيره من اخمليمات،
من شــأنه تعريض لبنان الى اضطرابات كثيرة ،وقد بدأت تبرز مالمح هذا
االضطراب مؤخــرا ً من خالل احلراك األهلي في اخمليمات ،وتردي مســتوى
احلياة اليومية لالجئني مما ينذر بإنفجار قريب إذا بقي الوضع ما هو عليه».
وأوضح أنه «يتعني على الدول املانحة العمل على تأمني بعض املتطلبات
األساسية ،ألن تردي اخلدمات من شأنها التأثير في األوضاع األمنية».

في ضوء األزمة التي متر بها "وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطيني – األونروا"،
تستمر الدعوات حلث الدول املانحة على مساعدة "األونروا" للقضاء على األزمة،
والسيطرة على وضع اخمليمات ،وحماية آالف الفلسطينيني من التشرد.
وفي هذا اإلطار ،دعت املنســقة اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان ،ســيغريد كاغ،
املانحــن الدوليني إلــى "تقدمي املزيد من املســاعدات الدوليــة لـ"وكالة غوث
وتشغيل الالجئني الفلســطينيني  -األونروا" من أجل تأمني احتياجات الالجئني
الفلسطينيني في لبنان والالجئني الفلسطينيني النازحني من سوريا".
وأعلن بيان ملكتب املنســقة ،أن "كاغ جالت في مخيم برج البراجنة برفقة مدير
عام مكتب األونروا في لبنان ماتياس شــمالي" .ولفــت البيان إلى أن موظفني
مــن "األونــروا" أطلعوا كاغ "على عمــل املنظمة في اخمليمــات الـ 12لالجئني
الفلسطينيني في لبنان ،مبا في ذلك برج البراجنة ،وعلى التحديات املتنامية التي
تواجههم بسبب تضاؤل الدعم الدولي من األطراف املانحة".
وقالت كاغ" :إن ســكان اخمليم يواجهون صعوبات هائلة كل يوم .ويجب بذل كل
اجلهود املمكنة من أجل دعم أكبر لالجئني الفلسطينيني هنا".

كاغ تدعو لتقديم املزيد من
املساعدات الدولية لـ"األونروا"
A L J I H A D
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الشهيد محمود الخواجا ...مؤسس الجناح العسكري لـ«الجهاد اإلسالمي في فلسطين»
في الثاني والعشرين من شــهر حزيران ارحتل عنا
فارس ورمز من رموز احلركة اإلســامية «اجملاهدة»
وأحــد مؤسســي حركــة اجلهاد اإلســامي في
فلســطني ،كرس جل حياته للعمل الفدائي األول
املنظم ،أال وهو الشهيد القائد (محمود اخلواجا).
كان الشــهيد القائد رجالً واح ًدا وضع أمة كاملة
وجيالً كامالً ومدرسة عســكرية فريدة ،رغم قلة
اإلمكانيات والعدة ،ولكنه قدم األجمل واألروع في
أعماله اجلهاديــة ال تزال محل دراســة في كبرى
املؤسسات العســكرية .قدم شهيدنا القائد كل
املمكن ،رغم املستحيل ،وحقق لهذه احلركة تاريخً ا
عســكريًا نفخر به جمي ًعا ..من منا ينسى رائعته
املزدوجــة في مفترق بيت ليــد وعملية كفارداروم
للشهيد خالد اخلطيب وعشرات العمليات األخرى
التي ال ميكن لنا أن نحصرها في سطور قليلة.

مولده ..
في مخيم البطولة ..مخيم الشاطئ ..ولد الشهيد
محمود عرفــات اخلواجا ،في 1970/12/27م ،وترعرع
وسط أسرة مجاهدة ،هاجرت من قرية حمامة ،عام
1948م ،ليســتقر بها املقام في مخيم الشاطئ
ولتعيش حياة مليئة باأللم واملعاناة ،كما كل األسر
املهاجرة التي سلب الصهاينة أراضيها.
مسيرته اجلهادية:
مــع بداية ظهور األفــكار اجلهاديــة والثورية في
قطــاع غزة على يــد املفكر اإلســامي الدكتور/

فتحي الشــقاقي ،كان الشــهيد محمــود من أوائل
الذين آمنــوا بتلك األفــكار وتشــبعوا بذلك الطرح
اجلهادي ،فأصبح الشهيد عض ًوا بارز ًا في حركة اجلهاد
اإلســامي واجلماعة اإلســامية في اجلامعة فترأس
كتلة املســتقلني الطالبية في اجلامعة اإلســامية
بغزة ،ومسئوال ً للجهاد اإلسالمي في مخيم الشاطئ
ولنشــاطه املتميز في مساجد اخمليم وخاصة املسجد
األبيض كان الشــهيد من أوائــل املعتقلني في العام
1983م حيث حكم عليه بالسجن ملدة خمسة شهور،
وكان قبلها قد اعتقل ملدة شهر مع آخرين بتهمة حرق
العلمني الصهيوني واألمريكي في اجلامعة اإلسالمية.
اعتقل الشهيد محمود للمرة الثالثة على يد االحتالل
الصهيوني في العام 1985م وقد حكم عليه بالسجن
ملدة أربع سنوات بتهمة حيازة أسلحة وكان من نصيب
والده أن اعتقل ستة أشهر على نفس القضية.
اعتقل الشــهيد للمــرة الرابعة لعدة أيــام وبعدها
وفــي يونيو 1993م اعتقل الشــهيد مرتــن على يد
ســلطة احلكم اإلداري الذاتي احملــدود تلك اإلعتقاالت
التي شهدتها الســاحة الفلسطينية إثر العمليات
االستشهادية التي ينفذها اجملاهدون املسلمون.
كان عملــه األهــم واألكبر تأســيس وقيــادة اجلهاز
العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني “القوى
اإلســامية اجملاهدة (قســم)” التي نفذت في عهده
ومبشاركته وتخطيطه أضخم العمليات العسكرية
في فلسطني .وخالل فترة وجيزة نسب ًيا سجل اجلهاز

العســكري للجهاد اإلسالمي بقيادة الشهيد القائد/
محمود اخلواجا إجنازات هامة عبر عملياته العسكرية
النوعية ،خاصة تلك العمليات االستشــهادية األولى
من نوعها في تاريخ النضال واجلهاد الفلســطيني ،وال
غرور في ذلك (فاجلهاد اإلسالمي) دو ًما طليعي متفرد.
ومن أبرز العمليات العســكرية التي خطط وشــارك
في توجيهها الشهيد القائد /محمود اخلواجا :عملية
أســدود البطولية ،وعملية نتســارمي االستشهادية،
وعمليــة بيت ليد األســطورية،وعملية كفــار داروم
اجلهادية.
مما ال شك فيه أن قيادة الشهيد القائد (محمود اخلواجا)
لقسم متيز باحلزم والشــدة ،والتدقيق في كل صغيرة
وكبيرة ،وكان ذا هيبة في صــدور القالئل الذين عرفوه
من التنظيم العسكري رغم حبهم الشديد.

اغتيال ال�شهيد
كانت اخملابرات الصهيونية حتمل الشكوك حملمود لدوره
الريادي في حركة اجلهاد اإلســامي ،وكذلك لعالقاته
بالعديد من مطاردي “قســم” الذين شــوهدوا عنده
في البيت أو يترددون عليه ،وهــذا ما دعى اخملابرات إلى
تكثيف املراقبة عليه الكتشــاف الدور احلقيقي الذي
يقوم به ،فــكان أن مت تكليف أحــد عمالئهم مبتابعة
ورصد حتركاته.
وقبل حادث االغتيال بعشــرة أيام خضــع العميل (م)
لدورة مكثفة في الرسم الهندسي (الكروكي) وطلب
منــه ضابط اخملابرات أن يرســم الشــوارع التي حتيط

مبحمود ومنطقة عمله بالتفصيل ..كما طلب منه
أن يالزم مراقبة محمود بصورة أكثف وأدق.
كان االغتيال قد مت حسب شهود العيان بني الساعة
صباحا من يوم
السادســة والنصف والســابعة
ً
1995/6/22م ،كانت الشوارع خالية إال من عدد قليل
ج ًدا من املــارة أغلبهم من طلبة التوجيهي الذين
كانوا متوجهني لتأدية امتحان في مدرســة قريبة
من هناك .ومن بني شهود العيان سيدة طلبت عدم
ذكر اســمها قالت “كنت على ســطح البيت في
حلظة اغتيال أبو عرفات وشاهدت سيارة بيجو 404
لونها ما بني األزرق اخلفيف والبني ،نزلوا من منحدر
الشارع بســرعة كبيرة باجتاه محمود ولم يكونوا
ملثمني أطلــق أحدهم رصاصة من خلف محمود،
ثم ترجلوا من السيارة وحاول محمود أن يضربهم
بالعربــة التــي كان يقودهــا ،ولكنهــم عاجلوه
برصاصات أخرى من مسدســات كــوامت للصوت،
مضرجا بالدم وتنطلق السيارة بأقصى
ليســقط
ً
سرعة”.يقول أحد أخوة محمود :كان رحمه اهلل بعد
استشهاده مصابًا بتسع رصاصات اخترقت إحداها
الرأس ما بني احلاجبني ،والثانية أســفل عينه فيما
اخترقت الثالثة رقبته ،وتوزعت باقي الرصاصات في
صدره .وارتقى الشــهيد إلى العال بعد أن لبى نداء
نبراســا يضيء وشعلة ال
ربه بأداء الواجب ،فكان
ً
تنطفئ ،تقتبس منه األجيال لتواصل السير على
دربه واجلهاد في اهلل حق جهاده.

عدنان فك قيده ليأسر سجّانه ..وينتصر للحرية

«البنيان املرصوص» :الشعب املحاصر الذي صنع نصراً!

الشيخ خضر عدنان ،األســير احملرر والقيادي في «حركة اجلهاد اإلســامي» ،كان وما يزال رمزا ً لقضية،
وعنوانــا ً إلرادة الصمود والثبات ،ورمزا ً محصنا ً باإلميان  ...واجه عدوا ً مدججا ً باخلوف والقلق  ...قلب عدنان
املعادلة ،فبدل أن يكون أســيرا ً كان آسراً .خاض عدنان أول إضراب مفتوح له عام  ،1999ملدة  8أيام ،أطلق
سراحه بعدها ،وإضرابه الثاني كان عام  ،2004بهدف إنهاء عزله ،وفي نفس العام ( )2004أضرب مرة ثانية
بعد نقله لســجن آخر ،وعام  2010خاض إضرابا ً آخر ،وكان إضرابه الشــهير عام  ،2011استمر  66يوماً،
نتيجة وضعه في عزل ســجن «كفار يونا» ،ولم يوقف إضرابه إال بعد أن رضخت إدارة الســجن ملطلبه
املتمثل بنقله إلى أقسام األسرى العاديني .حقق عدنان في «معركة األمعاء اخلاوية « ،انتصارات كبيرة،
فحرك موضوع األســرى اإلداريني في الســجون ،ما أ ّدى إلى إطالق سراحه في نيسان  ،2012بعدما خاف
العدو ردود فعل الشارع الفلسطيني في حال استشهاده في األسر.
باألمــس ،ومرة جديدة ،ســجل عدنان انتصارا ً جديدا ً بإضرابه املفتوح مطلع أيــار عام  ،2015بعد متديد
اعتقاله اإلداري للمرة الثانية ،وخاض إضرابه الســابع الذي استمر  56يوماً ،رضخ العدو بعدها ملطالبه
وشروطه ،متعهدا ً بإطالق سراحه قبل ليلة القدر من شهر رمضان املبارك .عدنان من مواليد عام ،1978
من بلدة عرابة في الضفة احملتلة ،وهو أب لســتة أوالد ،وحائز على شــهادة بكالوريوس في الرياضيات،
ويدرس ماجستير في االقتصاد ،ولكنه يبيع اخلبز على الطرقات ،ألنه يؤمن باحلرية ،وال يرضى أن يكون رهنا ً
لوظيفة تقيده ،ومتنعه من ممارسة نشاطاته ،وال سيما لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية ،اعتراضا ً
على دورها في التنسيق األمني مع العدو اإلسرائيلي.
أصبح الشيخ اجملاهد خضر عدنان أمنوذجا ً ملقاومة من طراز فريد ،اختطها بصبره وإرادته التي حتدت العدو
فأرعبته ..وبات رمزا ً جديدا ً للحرية واملقاومة في أبهى معانيها.

تصادف هــذه األيام ،الذكرى األولى حلــرب «البنيان املرصوص» ،والتي أطلق عليها العدو اســم «اجلرف
الصامد» ،والتي أسفرت عن استشهاد مئات من أبناء شعبنا في قطاع غزة ،وقتل وجرح وإعاقة العشرات
من «اإلسرائيليني» ،لتحمل الكثير من الدالالت واألبعاد .كانت احلرب عنوانا ً للوحدة الفلسطينية ،التي
جتســدت ميدانيا ً بأروع صورها؛ فقد واجهت كل فصائل املقاومة العدوان ،بقلب رجل واحد ،مســجلني
انتصارا ً باهراً ،ردع العدو عن اســتكمال خطته في اقتحام غزة ،وظل اعتماده األســاس على آلة املوت
ً
دروســا ســتظل
اجلوية .وعندما فكر باللجوء إلى حتريك مجموعاته البرية ،وجد رجاال ً ذوي بأس ،لقنوه
عبــرة لكل األجيال .لم يكن العدو يتوقع أن يصمد الغزيون ،مدنيون ومقاومون ،مدة  51يوما ً بهذه الروح
املعنوية ،رغم محاوالته إزالة مناطق بالكامل من خالل القصف الهمجي لألحياء واملدنيني؛ وال ســيما
بعد ثماني سنوات من احلصار الظالم ،وفقدان أبسط مقومات احلياة ..فكان األهالي وأبناؤهم اجملاهدون
يخرجون من حتت األنقاض ،وهم يرفعون شارات النصر ،معلنني بثبات أنهم شعب ال ميكن أن يقهر.
لم تكن معركة التفاوض أقل قوة وشراســة من املعارك امليدانية؛ فقد رفض املفاوض الفلسطيني أن
يتنازل للضغوط الكبيرة ،وأصر على نصوص ترتكز على املبادئ والثوابت الوطنية؛ فانتصرت املقاومة في
السياسة كما في امليدان ،مسجلة صفحة جديدة من اجملد الفلسطيني.
واآلن وبعد عام على هذا العدوان ،مازالت غزة تقاوم ،ولكن على جبهة إعادة اإلعمار هذه املرة ،األمر الذي
يحتاج إلى جهود جبارة ،وصدق املانحني بتقدمي املساعدات املطلوبة.
قطاع غزة اليوم ،أكثر صالبة وإصرارا ً على تطوير وســائل وأســاليب املواجهة ،ألن املقاومة على قناعة
أن هذه احلرب لن تكون األخيرة؛ فالعدو ســيواصل سياســته اإلرهابية ضد شعبنا؛ لذا ،فإن االستعداد
واالستفادة من التجارب سالح ال بد منه في يد اجملاهدين.
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مديرو شبكات التواصل لـ«الجهاد»:

وحدنا الشعب الفلسطيني كأنه في مخيم واحد
اجلهاد  -خا�ص
لعبت و�سائل التوا�صل االجتماعي الفل�سطينية يف خميمات لبنان ،دور ًا مهم ًا يف ت�شكيل ج�سر
للتالقي والتعارف واحلفاظ على �أوا�صر العالقات والتوا�صل بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
يف الداخ��ل وخميم��ات ال�ش��تات واملهج��ر ،ويف ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى العديد من امل�ش��كالت
االجتماعية وال�سيا�سية واملعي�شية ،كان لها �آثار �إيجابية لناحية التفاعل والتكافل ونقل
�صورة عن املخيمات الفل�سطينية �أقرب ما تكون �إىل الواقع الفعلي ،بعيد ًا عن الربوباغندا

الدعائية .ورغم بعد امل�س��افات واختالف الأوقات ،جنحت �شبكات التوا�صل يف ربط �أبناء
ال�ش��تات ببع�ضهم البع�ض ،ومتابعة �أخبارهم واالطالع عل��ى همومهم وق�ضاياهم من جهة،
ومتابعة مطالب �أبناء املخيمات وحاجاتهم والعمل على حتقيقها من جهة �أخرى.
ولت�سليط ال�ضوء على ن�شاط ودور هذه ال�شبكات ،واجلهد الذي بذلته خلدمة �أبناء �شعبنا،
التقت ’’ن�شرة اجلهاد’’ عدد ًا من م�س�ؤويل ومدراء ال�شبكات واملواقع يف املخيمات.

في هــذا العصــر ،فهي جميعا ً في صفحــات مخيمات لبنان ،لكي
أوضــح مدير»موقــع مخيم الرشــيدية» البارد ،وجاء كضروره
تبقيهم على تواصل دائم يتابعوا أوضاع اخمليمات».
(تأســس عام  ،)2010منر حورانــي ،أن «هدف موضوعيــة وكأداة
بهم ،ومعرفــة أخبارهم وتابع« :من جهة أخرى ،نرى من فلسطينيي
موقعنا هو خلق شبكة تواصل بني الالجئني إعالميــة للضغط
في اجلوانب الشــخصية الداخــل ،يتابعون صفحاتنا ويرســلون لنا
الفلسطينيني في جميع أنحاء العالم لتبادل علــى املســؤولني
والعلمية والعملية .كما حتياتهم».
األخبــار ،واملناصرة في القضايــا التي تهم واملعنيــن بإعمــار
أنها أججت في نفوسهم وأوضح« :في النهاية الشبكة ليست إخبارية
القضية الفلسطينية ،وأصبحت صفحاتنا البــارد ،كــي يأخذوا
احلمــاس للتفاعــل مع فقط ،فهي شبكة ثقافية ودينية ورياضية
واسعة االنتشار وخاصة في لبنان وفلسطني مكانهم ودورهم في
القضايــا االجتماعيــة ...وإنسانية ،فنحن نسلط الضوء على جميع
احملتلة وهي في تطور مســتمر ،وعالقتنا مع إعمــار اخمليــم ،كما
كما أن مواقع التواصل أداة هذه املواضيع ،وهنــا أريد أن أخبركم أننا قد
اجلميع متســاوية وطيبــة ،ونحافظ على أن منتدانــا احلــواري
جاء كضــرورة أيضا ً
جيدة متكن اجلهات املعنية بدأنــا بجمــع التبرعات من خــال املقاالت
االستقاللية التامة وعدم التحيز ألحد».
مــن توظيفها فــي طرق التي ننشرها على الشبكة ملشروع «إفطار
وأشار حوراني إلى أن الصعوبات املادية ،وقال لنقل أخبار مخيمي
التربية املثاليــة ،وتعديل صائــم» في مخيم البداوي ،وهذا املشــروع
إن «أثر املوقع إيجابي جدا ً من خالل التواصل البــارد والبــداوي
الســلوك غير املستقيم ،نقوم به للعام الثالث على التوالي».
والتفاعل مع الفلســطينيني في الشتات لفلسطينيي الغربة
حيث تتخذهــا كقنوات وأوضــح مديــر «موقــع جتارعــن احللــوة
وبقائهــم علــى تواصل مــع مخيماتهم مــن أبنــاء اخمليمني،
أبو صالح موعد
نافذة تصل إلى الشــباب اإللكتروني» سامى عبد الوهاب« ،أن هدفي
وأبناء شــعبهم ،واالطالع بشكل دائم على لينقل لهــم أخبار
فتحدث تغييرًا وتأثيرًا إيجاب ًيا بحيث تشــركهم كان تفعيل احلركة االقتصادية والتجارية في
اخمليمني في كافة اجلوانــب وبكل التفاصيل،
معاناتهم و دورة حياتهم».
في احلوار وتكســبهم مهارات التواصل واإلقناع مخيم عني احللوة ،وباألخص ســوق اخلضار
ليتفاعلوا مع احلدث ومع أخبار أهلهم ،كما لو
حتقيق أهداف إنسانية وإجتماعية
بطريقة مباشرة وغير مباشــرة ،وبالتالي فهي واحملــات التجارية .وبســبب ذلــك العمل
وأكــد مدير «صفحــة السياســة اليوم» أنهم يعيشون مع احلدث».
تسهم في تشكيل عقلية وشخصية ونفسية املتواضع ،قمنا بتحقيق عدة أهداف بشكل
(تأسست عام  ،)2014أحمد فندي« ،أن غايتنا وأوضح مدير»شــبكة مخيم نهر البارد نيوز»،
فعلي ،وسنســتمر في عملنا هذا لتفعيل
الشباب».
تســليط الضوء على املشاكل في اخمليمات عالء محمد حمــودة ،أن الشــبكة «إخبارية
النقــاش واحلوار البناء فــي خدمة قضيتنا
الرد على التضليل وخدمة شعبنا
أمــام اجلميع ،ونقــل هموم شــعبنا على محلية حيادية تهتم بنقل األحداث والوقائع
وقال مسؤول «شبكة أخبار مخيم البداوي» ،ناصر وأبناء شعبنا».
املستويات كافة؛ وقد حتققت بعض األهداف في ُمخَ َّيــم ن َهْ ر ال َبارِد بكل صدق وموضوعية،
رميح :إن «هدفنا تكذيب التضليل اإلعالمي الذي وقــال مديــر «موقــع عاصمــة الشــتات
التي تتعلق بالشــق اإلنساني من خالل أهل وتعنــى بالشــأن الفلســطيني وتتابــع
ا أل لكتر و نــي » ،
يســلط على مخيمنا
قضاياه السياســية
اخلير ،باإلضافة إلى
محمــود عطايــا:
خاصــة ،ومخيمــات
واإلجتماعية».
حتقيق أهداف أخرى
«لقد ترسخت لدينا
الشــتات عامة ،ولكي
وأضاف« :لعبت حمالت
تتعلق بقضايا أبناء
فكرة تأسيس موقع
جنعل الرأي العام يشاهد
التواصــل اإلجتماعي
شــعبنا من خالل
دورا ً مهمــا ً وكبيــرا ً
إلكتروني ،وتفعلت
احلقيقــة للمخيمات
وصول تقاريرنا الى
في أيار عام  ،٢٠١١في
الفلســطينية وأنهــا
في حتشــيد الشباب
اجلهات اخملتصة».
ذكرى نكبة شعبنا،
ليست بؤرا ً أمنية ،كما
الفلسطيني ودعوتهم
وأوضح «أننا نعيش
بعدما استشــهد
يدعي البعض»
للمشــاركة فــي
في مجتمع يفتقر
عــدد من شــباب
وأضــاف« :لقــد رأينــا
الفعاليات واملظاهرات
إلى أبسط مقومات
مخيمات لبنان على
تفاعال ً لم يكن له مثيل
واملهرجانات والندوات
احلياة ،وأهلنا بحاجة
حدود فلسطني في
من قبل أبناء شــعبنا،
وحمالت املناصرة».
لوســيلة إليصال
بلدة مــارون الراس
فأصبحت الشبكة اآلن
وقــال« :لقد أصبحت
صوتهم إلى كافة
اللبنانية»،مــن أجل
حتتوي على مــا يقارب
مواقــع التواصــل
املعنــن ،لتحقيق
نقل صورة واضحة
الـــ ( )١٣٥٠٠معجــب
متنفسا
االجتماعي
مطالبهم ،فكانت
ً
عن ظــروف ومعاناة
على الفيســبوك ،وما
ومــاذًا ،وخاصــة
هــذه املســؤولية
الالجئيني وحياتهم
يقــارب ألف مشــترك
للمغتربــن ،عــن
كبيرة جــدا ً علينا
احلقيقية» ،وأضاف:
على الواتس .ونحن منول
أوطانهــم وأهلهــم
إليصــال صوتهم
«حققنــا جــزءا ً
مصروفنا
من
الشبكة
فــكان
وأصحابهــم،
للمعنيني.
نمر حوراني
ناصر رميح
ً
كبيرا مــن أهدافنا
الشخصي ،وال يوجد أي
لذلــك أثــر إيجابــي
من جهته ،قال مدير
ممول للصفحة .وأصبح التواصل أسهل وأصبحنا لتشــكيل رأى عام شــعبي ،يضم مختلف
«موقع ومنتدى مخيمي نهر البارد والبداوي علــى املنظومــة االجتماعيــة إلبقائها في
جميعا ً نعيش في مخيم واحد ،فنرى ابن مخيم الشرائح الشبابية التى تتوافق أغلب أفكارها
احلــواري» (تأســس عــام  ،)2007أبو صالح إطــار العالقة الودية ،وعوضهــا عن التقارب
نهــر البارد وابن البداوي وعــن احللوة مجموعني خلدمة مصالح شعبنا العليا».
موعد« :تأسس موقعنا في أعقاب نكبة نهر الشــخصي بحكم ظروف العمــل أو العلم
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ال ليس لدينا خططاً للمواجهة ومعالجاتنا وقتية

أهالي «برج الشمالي» :غياب الدفاع املدني وفوضى الكهرباء يعرّضنا للحرائق

تكررت احلرائق يف خميم برج ال�شمايل ،ما ت�سبب بخ�سائر مادية فادحة يف املنازل ،وهدد �أرواح
املواطن�ين .ورغم ذلك ،مل يبادر �أحد �إىل توفري م�س��تلزمات مواجهة مث��ل هذه احلاالت وت�أمني
فريق دفاع مدين مدرب ،تفادي ًا ملا هو �أخطر.
«ن�ش��رة اجله��اد» زارت املخيم ،والتقت عدد ًا من �أع�ضاء اللجان ال�ش��عبية ،و�أ�صح��اب املنازل التي
تعر�ضت للحريق ،ومواطنني ،ملعرفة الأ�سباب احلقيقية التي �أدت �إىل هذه امل�شكلة ،وعدم ت�أمني
و�س��ائل �إطف��اء .و�أ�س��ف اجلميع لعدم توفر فريق دف��اع مدين متكام��ل ،و�إىل فو�ضى التمديدات
الكهربائية� ،إ�ضافة �إىل الواقع ال�سكني املكتظ.
اجلهاد  -خا�ص
اعتبر أمني سر اللجنة الشعبية في مخيم
برج الشــمالي أبو جمعة ،لـ»نشرة اجلهاد»
«أننــا نعيش في مخيم مســاحته ضيقة،
وحالة بنائه عشــوائية ،ال تساعد في توفير
أي وســيلة إطفاء متنقلة ،وهذا من ضمن
األســباب األساســية في تعطيل احلركة
ملواجهــة مثل هكــذا حــوادث ،إضافة إلى
عدم التنظيم فــي التمديدات الكهربائية
واألسالك املتواجدة ،والسبب اعتداء األهالي
على األمالك العامة» ،كما قال.
وأضــاف« :نحن ال منتلك ،كلجنة شــعبية
ومجتمــع مدني ،بكل أســف ،فريــق دفاع
مدني مدربا ً ومتكامالً ،ملواجهة هذه احلاالت
املفاجئة ،لعدم توفر املــكان املالئم له ،ألننا
باألســاس بحاجة إلــى فريق مــدرب على
مواجهة مثل هذه احلاالت».
وقال« :حتى هذه اللحظة ال زالت األمور غير
منظمة رغم احلاالت التي حصلت ،ولم يكن
هناك أي عبرة ألي أحد مما حصل».

امل�شكلة يف الو�ضع ال�سكني والفو�ضى
ورأى عضو اجلنة الشعبية غازي خميس ،أنه
«عندما يكون هناك تنظيم في اســتهالك
الطاقة الكهربائية داخل املنازل ال يحدث أي
حريق ،إضافة إلى نوعية األسالك التي متدد،
فال بد مــن أن يكون علها إشــراف من قبل
مختصــن ،ألنه قد ميدد نوعا ً من األســاك
ويتم حتميله فوق طاقته ،ما يسبب إشعال
حريق ..وهناك مشــكلة أخــرى هي واقعنا
السكني املفروض علينا ،فاالزدحام السكاني
والتمديدات العشــوائية على األعمدة وفي

األزقة وفوق السطوح ،كل هذا له تأثير سلبي ،وقد
يكون أحد األســباب في ذلك  ..وأيضا ً عدم الوعي
املوجود لدى بعض العائالت في وضع األشياء التي
تتسبب بذلك».
وأشار إلى «أننا بصراحة لم نناقش هذا املوضوع،
ولم يعقد أي اجتماع للجنة ،وحتى لم يكن هناك
أي رسائل أو أي خطط مستقبلية ملواجهة مثل
هذه األخطار ،ألنه ال يوجد أي مكان الســتيعاب
سيارة إطفاء ،إذا أردنا أن نقوم بوضع سيارة إطفاء
للتدخل العاجل ..،وهناك مشكلة حقيقية هي
االزدحام الســكاني الذي يشكل عائقا ً كبيرا ً في
ذلك ،بحيث معظم األحياء ال تستطيع الوصول
إليها أي ســيارة إطفــاء إالّ من خالل الوســائل
البسيطة ،ومشكلتنا الوحيدة هي أننا نتعامل
مح احلدث حني وقوعه فقط ،وننساه بعد حلظات
مــن حدوثه .فــإذا أردنا أن نتعامــل مع أي حدث
قبل وقوعه واالنتباه له وكيفية االســتعداد إلى
مواجهته ،هذا يحتاج إلى فريق مدرب وجاهز في
أي حــن ،فاملطلوب في ذلك أن جنهــز فريقا ً قادرا ً
على التعامل مع أي حدث في أي وقت».
وأكــد النجار صالح مدان ،أنه «ال يوجد أي حماية
أو أي خطة ملواجهــة أي حادث ،هذا يعود إلهمال
اجلميع دون استثناء ،واملشكلة األساس ،تكمن في
املواطن الذي يتحمل املسؤولية األكبر ،وكل الذي
يحصل هو بسســب تعديه ،وإســرافه بالشيء
أكثــر من طاقته ،ليس هنــاك أي بدائل ملواجهة
هذه املشــاكل لدى الناس ،ألنه ال يوجد أي جتاوب
في هذا اجملال ،وأنا على الصعيد الشــخصي لدي
كل املسائل البســيطة ملواجهة أي حريق يواجه
مصلحتي ،ولذلك أطلب مــن كل منزل أن يقوم
بتوفير ما يلزمه ملواجهة مثل هذه احلاالت ،ألنه قد
ينتظر طويال ً حتى تصله أي مساعدة خارجية من

سيارة إطفاء وغيرها».

عدم توفري و�سائل املعاجلة
وقال صاحب أحد املنــازل التي تعرضت للحريق،
محمد منير اليوسف ،إن «األسباب الرئيسية في
احلادث ،هي األسالك الكهربائية نتيجة احتكاك،
مما تسبب بإشعال البيت ،ونحن نيام واحلريق الذي
حصل أحدث أضرارا ً كبيــرة في محتويات املنزل.
أمــا ما يخص فريق الطوارىء ،فإنه ال يوجد هناك
أي فريق طوارئ ملواجهة أي حادثة ،والسبب يعود
إلى تقصير اجلهات املعنية باخمليم.
وطالب اليوســف «أن تكون هنــاك فرق خاصة
مدربة علــى إطفاء احلرائق في حال حدوثها ،كما
طالــب الفصائــل واللجان واألحيــاء والطواقم
الشــبابية ،أن يعملو على تشــكيل فرق طوارئ
ملساعدة األهالي في حال حدوث مثل هذه احلاالت،
وأن يقوموا بتأمني مسكن يؤويه بعد أن أصبح هو
وعائلته مشردين ينامون كل يوم في منزل».
ولفت منير هايــل ،أن «هذه الكوارث ال أحد يعلم
بها قبل وقوعها ،ولكن ال بد من وجود وسائل ولو
كانت بسيطة ملواجهة أي حادث» .وأضاف «عند
وقوع احلادث يكثر احلديث عن تشكيل فرق وتأمني
الوسائل التي تواجه هذه احلوادث ،ولكن لألسف
عند االنتهــاء من احلدث يغيــب أي حديث بهذا
الشأن ..واملشكلة الرئيسية ،في احلرائق التي تقع
في مخيماتنا ،تعود إلــى عدم تنظيم الكهرباء،
ألنها قد تكون أحيانــا ً أقوى من معدلها ،وأحيانا ً
قد يكون السبب من املنزل أو العائلة».
فهل يتحرك املعنيون ملواجهة هذه اخملاطر ووضع
خطط ملعاجلتها ،والقيام بحمالت توعية وحمالت
وقايــة ،قبل أن تؤدي احلرائق إلى كارثة ،ال ســمح
اهلل؟!
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أبو جمعة

منير اليوسف
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�صحافة العدو
المقاطعة :حرب بأسلحة
غير تقليدية!

تتابع وسائل اإلعالم الغربية و»اإلسرائيلية» حملة املقاطعة التي
تتصاعد وتائرها ضد كيان العدو «اإلســرائيلي» في معظم الدول
األوروبية وبعض الواليات األمريكية ،والتي تتخذ أكثر من شــكل
وعلى أكثر من صعيد اقتصادي وعلمي وجتاري .وترى هذه الوسائل
أن سالح املقاطعة أصبح يشكل تهديدا ً حقيقيا ً لـ»إسرائيل» ،رغم
سعيها للتقليل من شأنه ،والضغط على الدول الغربية إلجهاض
هذه التحركات ،في وقت تتحدث فيه أوســاط العدو السياسية
واألمنية عن اتصاالت جتري مع بعض الــدول العربية ممن ال عالقة
سياسية أو جتارية بها ،كالدول النفطية ...وعن إجراء لقاءات سرية
وعلنية على أعلى املستويات.
وقد وصفت صحيفة «هافنجتون بوســت» الفرنسية املقاطعة
بأنها «حرب بكل معنى الكلمة ،يتم شــنَّها باعتماد أسلحة غير
تقليديــة .وهذا ينطبق متاما ً على احلملة العاملية التي تدعو لعزل
تل أبيب».
وتشكل مقاطعة اليوم امتدادا ًحلمالت مماثلة جرت في املاضي ،خاصة
في الســنوات األولى التي تلت إعالن الكيان الغاصب .فقد قامت
شــركات عمالقة في ذلك الوقت مبقاطعة السوق «اإلسرائيلية»،
مثل شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات ،وشركة «كوكا
كوال» األمريكية للمشــروبات الغازيــة ،و»ماكدونالد» لألطعمة
السريعة ،بفضل ضغوطات كبيرة
مارستها «اجلامعة العربية» خالل
تلك الفترة».
وارتفعــت وتيــرة املقاطعــة
بشــكل ملحوظ بعيــد العدوان ارتفعت وترية
«اإلســرائيلي» األخير على قطاع
غزة في الصيف الفائت ،واكتسبت املقاطعة ب�شكل
زخماً وتأييدا ً محلياً وعاملياً كبيراً .ملحوظ بعيد العدوان
وأعلنــت مؤخــرا شــركة KLP
النرويجيــة للتأمني ،عن ســحب «الإ�سرائيلي» الأخري
اســتثماراتها املالية في شركتني على قطاع غزة
أملانيتــن ملــواد البنــاء ،بســبب
نشاطهما في إنشــاء املباني في
املستوطنات «اإلسرائيلية» في الضفة الغربية احملتلة ،واستجابة
لنداءات حركة املقاطعة (بي دي إس  ،) .P.D.S/وهي اختصار لعبارة
«مقاطعة ،سحب اإلستثمارات ،وتسليط العقوبات»...
كما أعربت عضو اللجنة النرويجية ملقاطعة (إسرائيل) سيريني
هانسني عن ســعي الناشــطني األوروبيني إلى تأكيد «مقاطعة
الشركات «اإلسرائيلية» وتلك التي تتعامل معها بهدف التضييق
على االحتالل اقتصادياً ،لتأكيد أحقية الشعب الفلسطيني في
التخلص من االحتالل!..
ولفتت صحيفة «هآرتس» العبرية ،إلى أن قرار الشركة النرويجية
هو نــوع غير مألــوف من مقاطعة أنشــطة «إســرائيلية» في
األراضي احملتلة ،إذ أن قرارها ليس مقاطعة منتجات املســتوطنات
وال الشــركات التي تصنعها ،وإمنا مقاطعة شركات دولية لديها
عالقات اقتصادية مع شركات «إســرائيلية» تنشط في األراضي
احملتلة.
يشــكل تنامي واتســاع حركة املقاطعة في معظم دول العالم
إزعاجــا ً وقلقا ً داخل كيان العدو ،ما دفــع حكومة نتنياهو إلحالة
ملف املقاطعة إلى الشؤون االستراتيجية بدل الشؤون اخلارجية،
وتخصيــص  100مليــون دوالر للتصدي لتداعياتها ،واســتنفار
«أصدقاء إســرائيل» للتصــدي حلركة املقاطعــة ،وإصدار قوانني
حتد من هذه املوجة ،كما جرى فــي الكونغريس األميركي ومثيله
الكندي حيث يتم دراسة مشروع قانون لتجرمي املقاطعة!
أصبحــت حركة املقاطعة ثقافة عامة ،في الــدول الغربية ،باتت
تشكل سالحا ً مؤثرا ً موجها ً إلى العدو الصهيوني ...فهل يستعيد
الشارع العربي املشغول بحروبه الداخلية همته ويتصدى ملوجات
«التطبيع» اجلارية على قدم وساق؟
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غزة تحاصر العدو ..و«أساطيل الحرية»
تتحدى الصمت وتكسره
غزة احملاصرة حتاصر العدو ،وتفضح ممارساته القمعية ،وتكشف
وجهه القبيح للعالم .كل ذنب غزة أنها تطالب بإجالء االحتالل
وإنهاء االستيطان ووقف العدوان ..ذنبها أن شعبها يأبى الظلم
والقهر واليأس .خمس ســنوات من احلصــار ،وإغالق املعابر ،لم
تفلح في تركيع غزة ،ولم تثنها عن املضي في مقاومتها ..تصدت
غزة لكل االعتداءات وانتصرت.
هذا املشــهد ،ح ّرك مشاعر عدد من أحرار العالم ،فنظموا على
ثالث مراحل ،أســاطيل حرية ،حتمل عنفوانا ً وتضامنا ً كما حتمل
بعضا ً من املــواد الغذائية والطبية ،تعبيرا ً عن أن غزة ليســت
وحدها ،وال يسمح باستفرادها.
«أسطول احلرية  ،»1الذي قاده إئتالف مكون من «احلملة األوروبية»
و»حركــة غزة» و» احلرة واإلغاثة اإلنســانية فــي تركيا» ،انتهى
باستشهاد  9رجال وفقد ثالثة ،وجرح  55آخرين.
األســطول الذي ضــم  650متضامنا ً من  40دولــة ،بينهم 44

شخصية رسمية ،قال كلمته ،ومتكن من إيصال بعض حمولته عن
طريق مصر.
«أســطول احلرية  ،»2العام  ،2011الذي حمل ناشطني من  22دولة،
نقل أدوية وســيارة إسعاف وكميات من اإلســمنت .ومع أنه واجه
نفس صعوبات األسطول األول ،إال أنه جنح في رفع قضية حصار غزة
إلى الواجهة.
لم متنع اإلجراءات القمعية ناشطني جددا ً من محاولة لكسر احلصار
عبر «أســطول احلرية  .»3ورغم أن املصيــر لم يكن مختلفاً ،حيث
اقتيدت الســفينة «ماريا» إلى ميناء أســدود ،وترحيل املتضامنني
عبر مطار اللد ،إال أنه جنح رغم ذلك في كسر الصمت حول معاناة
شعبنا في القطاع.
هكذا هي غــزة  ...انتصرت بجوعها ،مبقاومتهــا وصمودها ...وهي
مؤمنة بأنها ماضيــة إلى احلرية حتما ً آجــا ً أم عاجالً ،وهكذا هم
املتضامنون ال ينفكون يحاولون ..فألف حتية لكل األحرار.

،،

العدو يستثمر الظروف بتسريع عمليات التهويد
رغــم مــرور  67عاما ً علــى احتالل فلســطني وإقامة كيــان العدو
«اإلســرائيلي» في  15أيار من العام  ،1948تواصل ســلطات االحتالل
تنفيذ مخططات التهويد وتغيير معالم البلد بكل السبل والوسائل،
وأكثرها فاشية وعنصرية.
ورغم كل محاوالتهــا احملمومة ،فقد كذبت احلفريــات األثارية ،روايات
العدو ومزاعمه «التاريخية» ،بعدما فشــلت في إيجــاد ولو أثر عبري
صغير في باطن األرض ،تدعم به تلك األساطير اخلائبة.
فقد استولت سلطات العدو على األمالك العامة (املشاعات) ،ووضعت
يدها على بيوت وأمالك الفلسطينيني حتت مسمى «أمالك الغائبني»،
وقامــت بتدمير نحو  530بلدة وقرية ،وشــردت آالف الفلســطينيني،
وفرضــت عليهم اللجوء إلى قــرى أخرى بعيدة عشــرات األمتار عن
أمالكهم ومنازلهم املهدمة.
وقد واجه الفلســطينيون مخططات التهويــد بصدورهم العارية،
وســجل أبناء اجلليل مأثرة تاريخية في الثالثني مــن آذار العام ،1976
بتصديهــم خملططات التهويــد .فكان يوم األرض عنوانــا ً من عناوين
النضال الوطني الفلســطيني ،ومحطة كفاحية هامة في املسيرة
اجلهادية.
وها هي ســلطات العدو تالحق الفلســطينيني في ما تبقى لهم من
أمالك وبيوت في املدن العربية من عكا إلى حيفا إلى يافا وصوال ً للنقب
واألغوار ،لدفعهم إلى ترك بيوتهم بذرائع شــتى ،مســتظلني بسلة
كبيرة من القوانني العنصرية واملمارسات الفاشية ،والهدف بالنسبة
إليهم هو تفكيك التجمعات العربية ،وممارســة كل أشكال الضغط
املادي واملعنوي لفرض الهجرة عليهم والرحيل إلى خارج البالد.
وآخر تلك الفصول ما يجــري هذه األيام مبدينة يافا من فرض مخطط
استيطاني جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في هذه املدينة التي
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يطلق عليها أبناؤها اسم «عروس البحر».
ويقوم اخملطط االستيطاني على أنقاض منازل وأراضي املواطنني العرب في
حي النزهة ،يشتمل في مرحلته األولى على بناء ( )1500وحدة إستيطانية
ممتدة على مساحة  200دومن على مدار  3سنوات ستخصص ألثرياء يهود.
وتؤكد ما تسمى دائرة أراضي «إسرائيل» أن املواطنني الفلسطينيني الذين
يســكنون في املنطقة ،ســيتم إخراجهم منها بحجة أنها أرض تعود
ملكيتها لدولة العدو ،وأنهم يعيشــون فيها بطريقة غير قانونية ،فيما
سيتم تعويضهم حال املوافقة على اخلروج منها.
وهذا اخملطط يشــمل في احلقيقة بناء ( )5000وحدة اســتيطانية ،أطلق
عليه اسم (مدرج يافا)...
يتعرض سكان يافا اليوم لنكبة وعملية تهجير ثالثة؛ فسكان هذا احلي
جرى جمعهم في حــي العجمي في أعقاب احتالل املدينة عام  1948في
النكبــة األولى ،ومن ثم هجروا من حي العجمي ،بعــد أن مت تدمير قرابة
( )3000منزل في احلي في السنوات ما بني  1970و 1985بهدف إقامة منازل
للمستوطنني اليهود ،إلى حي النزهة؛ واليوم هم معرضون لنكبة جديدة
وتهجير جديد يختلف عن السابق ،ألنهم ال يعلمون إلى أين سيذهبون.
مــن جهة أخــرى ،فرضت قوات االحتــال طوقا ً عســكريا ً على مناطق
احلمامــات والبرج وامليتة وحمصة في وادي املالح في األغوار الشــمالية،
وأخلت عشرات العائالت ،وشرعت بإجراء التدريبات واملناورات العسكرية...
في وقت تواصل فيه عمليات هدم القرى العربية في النقب بحجة البناء
بدون ترخيص ،فيما الهدف هو السيطرة على األرض بعد طرد سكانها.
يواجه أبناء يافا ،كما النقب واألغوار وكل األراضي الفلســطينية احملتلة،
بلحمهم احلــي ،مخططات التهويد والصهينة فــي ظل غياب الصوت
«العربي» و»الفلســطيني» ،وانشغال الشــارع العربي باحلروب األهلية
واالضطرابات األمنية التي تغطي معظم املساحة العربية!..

�أخبار حركية

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

مخيمات لبنان تحتفل بانتصار الشيخ خضر عدنان
�شهدت معظم املخيمات الفل�سطينية يف لبنان� ،شما ًال وجنوب ًا ،م�سريات
حا�شدة ووقفات ت�ضامنية ،نظمتها «حركة اجلهاد الإ�سالمي» ،تعبري ًا
عن الفرح بالن�صر الكبري الذي حققه �شيخ املقاومة ،خ�ضر عدنان للمرة
الثانية ،على �سجان العدو «الإ�سرائيلي» ،بعد الإ�ضراب الذي خا�ضه على
مدى خم�س وخم�سني يوم ًا رف�ض ًا لالعتقال الإداري.
برج الرباجنة:
ففي مخيم برج البراجنــة ،نظمت احلركة وقفة
ابتهاجا ً بهــذا االنتصار ،أمام مســجد الفرقان،
شــارك فيها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية،
واألحزاب اللبنانية ،وحشد من الفعاليات ووجهاء
اخمليــم ،وفرقة كشــافة "بيت املقــدس" وأبناء
ومناصرو احلركة في اخمليم.
وقد ألقــى القيادي في "حركة اجلهاد" الشــيخ
علي أبو شاهني كلمة ،توجه خاللها إلى الشيخ
عدنان بالتحية والتقدير ،على جهاده الذي أشــاع
التفاؤل واألمل في صفوف الشعب الفلسطيني،
في الداخل واخلارج ،معتبرا ً أن "ما قام به الشــيخ
اجملاهد أكبر من مســألة احتجاج على االعتقال
اإلداري ،بل هو يســجل موقفا ً تاريخيا ً ال يقل عن
موقف الكثير من الرمــوز الوطنية التي مرت في
تاريخ الشعب الفلسطيني ،من محمد جمجوم
وفؤاد حجازي وعطا الزير ،إلى الشــيخ القســام
ومحمــود طوالبــة وغيرهم ،هــؤالء الثلة الذين
كانوا يقفون دوما ً في محطات مفصلية ليصوبوا
املســيرة ،ويوقظوا الوعي في األمة في مواجهات
فيها كر دون فر ،النصر أو االستشهاد".
وأضاف" :إننــا نفخر بهذه البطولــة التي حتمل
بشــرى انتفاضة ثالثة ليســت باملستحيلة في
الضفة؛ فأســد الضفة ،الشــيخ خضر عدنان،
ســيعود إلى عرينه قبل ليلة القدر ،كما اشترط
مجبرا ً احملتل على اإلذعان لــه في مواجهة قادها
بإرادته وحيدا".
وأكد أبو شــاهني أن "الشــعب الفلســطيني
ســينتصر حتما ً في كل املواجهات القادمة ،ألن
شعبا ً فيه أمثال الشــيخ خضر عدنان شعب ال
ميكن أن ينهزم" .وقال" :هذه صرخة في من ال يزال
يراهن على خيار التســوية واملفاوضات ،بأن شعبا ً
فيــه اﻵف خضر عدنان ،من العار أن يفكر البعض
بإعطاء الدنية لالحتالل ،ويرضــى بالذل والهوان
وتقدمي التنازالت .فالتجارب أثبتت أن خيار املقاومة،
هو اخليــار الوحيد القــادر أن يعيد لنــا حقوقنا،
ويحقق عزتنا وكرامتنا".

الر�شيدية:
وفي مخيم الرشــيدية ،نظمت احلركة وقفة عز
ومسيرة حاشــدة ،احتفاال ً باالنتصار الذي حققه
الشــيخ عدنان ،بحضــور ممثلني عــن الفصائل
الفلسطينية وحشد من أهالي اخمليم.
والقى كلمة احلركة القيادي أبو العبد ،أكد فيها أن
"إرادة وعزمية الشيخ عدنان ارغمت العدو لإلذعان
إلى شــروطه ،كما توجه بالتحيــة والتبريكات
لعائلة الشيخ عدنان وإلى الشعب الفلسطيني
كافة".
ودعا أبو العبد كل الفصائل الفلســطينية إلى
العمــل على خطف جنــود صهاينــة لتبييض
السجون من كافة األســرى واملعتقلني ،مطالبا ً
كل القوى الفلسطينية بوحدة الصف والكلمة

وضبط الوضع األمني في اخمليمات مبا ال يســمح
بالعبث بأمن اخمليمات.
وفي مخيم نهــر البارد ،نظمت حركــة "اجلهاد
اإلسالمي" مســيرة حاشــدة انطلقت من أمام
مســجد القدس وصوال ً إلى ساحة اخمليم القدمي،
مبشــاركة ممثلني عــن الفصائل الفلســطينية
واللجان الشعبية في الشمال ،وحشد من أهالي
اخمليم ،ابتهاجا ً بالنصر الذي حققه الشيخ عدنان.
وألقى عضو اللجنة الشــعبية ،جمال أبو العلي،
كلمة قال فيها" :باســم اللجنة الشــعبية في
مخيم نهــر البارد نوجه التحية إلى حركة اجلهاد
اإلسالمي بكســر القيد عن الشيخ خضر عدنان
رغم أنف العدو" ،مشــيرا ً إلى أن "الشيخ عدنان
قــدم منوذجــا ً في مقاومــة الســجان احملتل في
إضرابه".
وألقى كلمة حركة فتح أبو فراس ميعاري ،فقال:
"ها هو شهر رمضان ،شهر الكرامة واالنتصارات،
يطل علينا بنصر جديد هو انتصار الشيخ خضر
عدنــان ،الذي يقاوم بإضرابــه عن طعام لتحقيق
مطالبه ،وقد حققها وانتصر".
وألقى القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي ،بسام
موعد كلمة قــال فيها" :إن الصمــود البطولي
للقائد عدنان وانتصاره على السجان هو إجناز كبير
مشددا ً على أن "املعركة
للقضية الفلسطينية"،
ّ
لم تنته ،وســتتواصل وتســتمر حتى نيل كافة
األسرى حريتهم".
وتابع" :عندما ينتصر احلق على الباطل ،فهذا يوم
عيد ،مشيرا ً إلى أن انتصار عدنان جاء في الذكرى
السنوية األولى ملعركة البنيان املرصوص".

نهر البارد

اجلليل

اجلليل:
وفي مخيم اجلليل في بعلبك ،أقامت حركة "اجلهاد
اإلسالمي" مسيرة جماهيرية ،بحضور ممثلني عن
الفصائل الفلسطينية وحشد من أهالي اخمليم،
حتدث خاللها القيادي في احلركة أبو عالء سحويل،
معتبرا ً أن "صمود الشيخ خضر عدنان األسطوري
غتصب هــو صمود لهذه األمة
في وجه العدو امل ُ ِ
وصرخة لكسر القيد عن املسجد األقصى ،قائالً:
"للشيخ خضر عدنان أسلوب خاص به في صناعة
هــذا النصر الــذي أصبح مدرســة ومنهجا ً في
التعامل مع العدو".
وأكد ســحويل أن "هــذا االنتصار جــاء ليعيد
التذكير بقضية األســرى بشكل عام وبالقضية
الفلســطينية خصوصا ً في ظــل كل محاوالت
العدو الصهيوني لطمســها ،مستغالً ما يجري
في الــدول العربية من تناحر واقتتــال" ،موجها ً
التحية إلى عائلة الشــيخ عدنــان على صبرها
وحتملها ،مباركا ً للشــعب الفلسطيني وكل من
وقف وساند وأ ّيد قضية الشيخ واألسرى.
وفي ختام املســيرة ،ألقى إمام وخطيب مسجد
بالل بن رباح دعا ًء لفلســطني ولألسرى ،ومت توزيع
احللوى على احلضور.
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الرفاعي :إلعادة االعتبار لفلسطين لمواجهة الفتن
التقى ممثل «حركة اجلهاد اإلسالمي» في لبنان ،احلاج أبو عماد الرفاعي ،أمني الهيئة القيادية في «حركة
الناصريني املستقلني  -املرابطون» ،العميد مصطفى حمدان ،بحضور أعضاء من قيادتي احلركتني.
وبعد اللقاء ،أكد الرفاعي أن «ما يجري في املنطقة يســتهدف ّ
كل مكونات األمة العربية واإلسالمية
عبر زرع بذور الفتنة الطائفية واملذهبية من أجل بقاء إسرائيل قوية ،ولالنقضاض على املقاومة ،التي
اســتطاعت أن حتقق إجنازات كبيرة على العدو ،وللتغطية على السياســات العدوانية التي ميارسها
الكيان اإلسرائيلي ضد املقدسات اإلسالمية واملسيحية في فلسطني».
ووجه الرفاعي التحية لألسرى الذين يخوضون معركة األمعاء اخلاوية في السجون «اإلسرائيلية» ،وفي
مقدمتهم القائد الشيخ خضر عدنان ،مؤكدا ً على «وجوب إعادة االعتبار لقضية فلسطني كقضية
مركزية جامعة لألمة العربية واالسالمية ،من أجل مواجهة السياسة العدوانية اإلسرائيلية وما مت ّثله
من إبقاء ملشروع الهيمنة والسيطرة الغربية على مقدرات وخيرات األمة العربية واإلسالمية».
املقدمة من «وكالة غوث وتشــغيل الالجئني
ونبه الرفاعي إلى خطورة تقليص اخلدمات االجتماعية ّ
الفلسطينيني  -األونروا» للفلسطينيني النازحني من سوريا واملقيمني في لبنان ،وقال« :هذه السياسة
تأتي في سياق تصفية قضية الالجئني وفرض التوطني والتهجير على الشعب الفلسطيني» ،مشيرا ً
نشتم رائحة محاولة إلغاء الشاهد الدولي الوحيد
إلى أن «ذلك ينعكس ســلبا ً على لبنان ،و أننا بتنا
ّ
على نكبة الشعب الفلسطيني ،وهي وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في
الشرق األدنى».
ودعا الرفاعي إلى «توحيد اجلهد العربي ملواجهة األخطار التي حتيط بالقضية الفلسطينية والهادفة
إلى شطب قضية الالجئني الفلسطينيني».

«الجهاد» تناقش أوضاع املخميات يف صور
استقبل القيادي في «حركة اجلهاد اإلسالمي» ،أبو
ســامر موســى ،في مكتبه في مخيم الرشيدية،
وفدا ً من «اجلبهة الشــعبية لتحرير فلســطني»،
برئاسة أمني ســر منطقة صور ،أحمد مراد ،حيث
ناقش اجلانبــان األوضاع االجتماعيــة التي مير بها
الالجئون في اخمليمات ،والقرارات األخيرة التي صدرت
عن «وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني –
األونروا» املتعلقة بتقليص خدماتها.
واعتبر اجلانبان أن «هذه القرارات لها أبعاد سياسية
تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وشطب
حق العودة».
وطالب اجملتمعــون إدارة «األونروا» بالتراجع عن هذه
اخلطوة التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني،

ودعــوا الى حترك سياســي وشــعبي للوقوف في
وجه هذه احلملة التي تتهــدد احلقوق االجتماعية
والصحية والتعليمية لالجئني الفلسطينيني.
كما اســتقبل موســى وفــدا ً «جبهــة التحرير
الفلسطينية» برئاســة عضو املكتب السياسي
عباس اجلمعة ،ومســؤول امللف الفلسطيني في
حزب اهلل في صور ،السيد أبو وائل زلزلي ،حيث جرى
استعراض آخر املستجدات السياسية في املنطقة.
واعتبر اجملتمعون أن الكيان الصهيوني هو املستفيد
الوحيد مما يجري في الوطن العربي من فنت متنقلة
وقتل ،بهدف إنهاء قضية فلسطني من خالل ضرب
كل مقومات القــوة وتدمير مقدرات الوطن العربي
ودفعه باجتاه التناحر أكثر فأكثر.

العينا« :الجهاد» لن تدخر جهداً
وستقف مع النازحين من سوريا ومطالبهم
استقبل مســؤول العالقات السياسية لـ»حركة
اجلهاد اإلسالمي» في لبنان ،شكيب العينا ،وفدا ً من
«احلراك الشعبي الفلسطيني املوحد» للنازحني من
سوريا إلى لبنان ،في مكتبه في مخيم عني احللوة.
وعرض الوفد للتضييق الــذي يتعرض له النازحون
على احلواجز عند الدخول واخلروج من اخمليم ،واعتقال
البعض منهم بحجــة عدم وجود إقامــات ،وقال:
«إن األمن العــام اللبناني لم يجدد إقامات معظم
النازحني الذين انتهت مدة إقاماتهم».
ورحب العينا بالوفد ،داعيا ً إياهم إلى ضبط النفس
وإيصــال صوتهم مــن أجل نيــل حقوقهم بطرق

منوّر :معركة األسري عدنان
عنوانها سياسي
وبني الحق والباطل

ســلمية حتى ال يســتغلها البعــض ،موضحا ً أن
«حركة اجلهاد» لن تدخر جهدا ً وســتقف إلى جانب
أهلهــا النازحني من ســوريا ومطالبهــم العادلة،
ليعيشوا بكرامة وعزة كسائر البشر.
وأشار القيادي في «اجلهاد» إلى أن «العدو اإلسرائيلي
يســعى لشــطب حق العودة وهو يستنزف الواقع
العربي واإلســامي بفنت متنقلة ،في عملية تدمير
ممنهــج لكل مقومات أمتنا العربية واإلســامية،
التي تتصــارع على أرضها مصالــح الغرب» ،وقال:
«اخلاسر األكبر من هذه احلرب هي قضية فلسطني
وشعبها».

أبو شاهني :األسري عدنان
أبدع أسلوب ًا جديد ًا يف
مواجهة السجّان
أكد القيادي في «حركة اجلهاد اإلســامي» علي أبو شاهني،
السجان
أن «األســير عدنان أبدع أسلوبا ً جديدا ً في مواجهة
ّ
ليوقــظ ضمائر األحرار في العالم ويهز أركان االحتالل ،وتابع:
«خضر عدنان هو أيقونة احلرية املقاومة الذي حول أمله صرخ ًة
إليقاظ ضمائر النائمني وجعل من أمعائه ســاحا ً يقارع به
العدو».
ولفت أبو شاهني ،خالل لقاء تضامني مع األسير عدنان في دار
الندوة ،إلى أن «قضية عدنان ليست قضية شخص ،إمنا هي
قضية آالف األسرى ،بل قضية شعب يرزح حتت االحتالل في
زمن التخلي العربي ،وإن أهمية ما يقوم به عدنان اليوم يأتي
ٍ
استثنائي».
ظرف
في
ٍ

قال القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي ،أبو وسام منور ،إن «معركة
الشــيخ خضر عدنان ليست معركة جوع أو معركة طعام ،إمنا هي
معركة بعنوان سياسي عريض ،هو وقف االعتقال اإلداري» ،وأضاف:
«إذا كان االعتقــال اإلداري هو اعتقال غير شــرعي في كل القوانني
الدولية ،فنحن نتحدث عن كيان هو باألســاس غير شرعي ،ووجوده
في فلســطني غير شــرعي ،ألنه تواجد على أرض غير أرضه وعلى
وطن غير وطنه ،وبالتالي فكل األفعال التي يقوم بها غير قانونية وال
شرعية وغير أخالقية وال إنسانية».
وأضاف من ّور ،في كلمة ألقاها في لقاء تضامني مع األســير عدنان
فــي دار الندوة ،أن «الشــيخ عدنان يخوض معركة جميع األســرى
الفلسطينيني ،وأن عنوان معركته هو انتصار احلق على الباطل».
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«كشافة بيت املقدس» تطلق حملة «اغتنم» يف شهر رمضان
أطلقت «جمعية كشافة بيت املقدس  -لبنان» ،حملة «اغتنم»،
استقباال ً لشــهر رمضان املبارك واغتناما ً للخيرات فيه ،ولفتح
اجملال أمام أعضائها الكشــفيني ،ومن يرغــب من أهل اخمليمات
والتجمعات الفلســطينية ،االســتفادة من أنشــطة احلملة
وحتصيــل األجــر واحلســنات .واحلملة عبارة عن سلســلة من
األنشطة الهادفة واملتميزة ،على مستوى كافة أفواج الكشافة
فــي اخمليمات ،بهدف توحيد األفكار واألنشــطة ،التي تتنوع بني
اخلدمات والترفيه والعبادة ،الستغالل القسم األكبر من العطلة

الصيفية وملء فراغ الفتية باألنشطة املفيدة.
وتضم أنشــطة احلملة :مســاعدة األهالي في األســواق ،وحمالت
نظافة ،ومســيرات كشــفية ،وتوزيع عصير مجاني ،وإفطار صائمني،
وتقدمي صحن يومي ،ومسابقات ترفيهية ودينية ،وإقامة ليال تعبدية،
باإلضافة إلى توزيع حلوى العيد.
وفي ســياق متصل ،نظم «فوج عمر بن اخلطاب» مســيرة كشفية
الستقبال شهر رمضان املبارك ،في مخيم نهر البارد ،انطلقت من أمام
مركز الكشافة ،وجالت في شوارع اخمليم ،لتنتهي من جديد عند املركز.

موعد ل�ش ّمايل :مل ت�أتوا بجديد لأهل «البارد»

«بيت املقدس» تفتتح برنامجها
الثقايف يف «البارد»
افتتحت مؤسســة «بيت املقدس للشــباب
والرياضــة» في مخيم نهر البــارد ،برنامجها
الثقافي للمتفوقني في قاعة مسجد القدس،
بحضور ممثلني عن اللجنة الشعبية ،والفصائل
الفلسطينية ،وحشد من أهالي اخمليم.
وشــدد إمام جامع القدس ،الشيخ اسماعيل
أبو شقير ،على «أهمية هذه األنشطة في بناء
اجليل املثقفّ ،
وحذر مــن القنوات التلفزيونية
والبرامــج واحملطــات غير األخالقيــة في هذا
الشهر».
وبــارك أمني ســر اللجنة الشــعبية فرحان
ميعاري ،كل «من ساهم في إجناح هذه البرامج،
مثمنا ً أهمية الثقافة واحلضارة والعلم في رفع

كما انطلقت مسيرة مماثلة في مخيم عني احللوة ،جابت أرجاء
اخمليم .وتقدم املسيرتني مجسم ملدفع اإلفطار ،وحملة الشعلة
املضيئة ،وحملة الرايات الكشفية واجلهادية ،وبعض الكلمات
التى رفعها الكشافة على لوحات كرتونية ،والتي تدعو لصون
اللســان وحفظه في هذا الشــهر الكرمي وباقي األشهر .كما
نظمت مسيرات في كل من مخيمي الرشيدية وبرج الشمالي.
وضمن «حملة اغتنم» وزعت الكشافة  300قنينة من املشروبات
الباردة ،على العائالت غير امليسورة في عني احللوة.

شــبابنا الى أعلى املســتويات» .وألقى كلمة
املؤسســة عبد احملســن محمد ،تناول فيها
أهمية الثقافة ،مؤكدا ً على دور املؤسسة في
االهتمام بالشــباب وتنمية قدراتهم العلمية
والثقافية.
وفي ســياق منفصل ،قامت «مؤسســة بيت
املقدس للشــباب والرياضــة» في مخيم نهر
البارد ،بحملة تنظيف ملقبرة الشهداء اخلمسة
في اخمليم.
وشــارك في احلملة كل من« :كشــافة بيت
املقــدس» و»رابطــة بيــت املقــدس لطلبة
فلســطني» ،والتي القت ترحيبا ً واســعا ً من
أهالي اخمليم.

«رابطة بيت املقد�س» تزور امل�سنني
يف «الر�شيدية»
زار وفد من «رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني» املسنني في مركز «سنابل» في مخيم الرشيدية.
وطرح الوفد على املســنني ،الذين عايشوا النكبة ،أسئلة عنها قاموا بتوثيقها عبر كاميرا الرابطة
بهدف إصدار فيلم عن ذكرى النكبة.
وأكــد عضو «رابطة بيت املقدس لطلبة فلســطني» محمود فهد ،أن هذه الزيارة تأتي في ســياق
مشاركة املعلومات التي ميلكها املسنون حول النكبة.
من جانبها ،شــكرت مســؤولة مركز «ســنابل» ،ماجدة العريض ،الرابطة على هذه الزيارة ،وقالت:
«كبارنا هم جذورنا ،وعلينا التمسك بهذه اجلذور التي تربطنا بفلسطني».

«الجهاد» تزور «المنتدى اإلسالمي»
و«التوحيد» في طرابلس
زار وفــد من «حركة اجلهاد اإلســامي في فلســطني»،
برئاســة القيادي في احلركة بسام موعد ،رئيس «املنتدى
اإلســامي للحوار في لبنان» ،الشيخ محمد خضر ،في
منزله في القبة بطرابلس ،وتباحث اجلانبان في الشــأن
اإلســامي العام واملقاومة في فلسطني ،مؤكدين على
«وجوب التمســك باملقاومة كخيار أساســي للتحرير
والعودة».
كمــا زار وفد احلركــة رئيس مجلس القيــادة في حركة
التوحيد اإلســامي ،فضيلة الشيخ هاشم منقارة ،في
منزله في طرابلــس .وتطرقت الزيارتان إلى بحث األوضاع
السياســية فــي املنطقة وانعكاســها علــى الوضع
الفلســطيني ،وضرورة حتييد قضية فلســطني عن كل
الصراعات الداخلية باعتبارها القضية املركزية.
وفي ســياق منفصل ،قــال القيادي فــي «حركة اجلهاد
اإلسالمي» بســام موعد ،مخاطبا ً املدير العام لـ»وكالة

�سحويل :فل�سطني هي
بو�صلة ال�صراع
بني احلق والباطل

A L J I H A D

غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني – األونروا»
فــي لبنان ،ماتياس شــمالي ،خــال زيارته اخمليمات
الفلسطينية شــمال لبنان« :،للمرة الرابعة نلتقي
بكم في أقل من شهر ونصف دون أفق للحلول ،ومن
الواضح انكم لــم تأتوا بجديد فــي موضوع اعمار
البارد وخدمة كل اخمليمات والنازحني الفلســطنيني
من سوريا ،وكأن مخيماتنا تصرخ في صحراء قاحلة
لشــمالي أنه «ليس
منــذ نصف عام» .وأكد موعد
ّ
املطلوب من الشعب الفلســطيني سد عجز مئة
مليون دوالر لألونروا ،بل يجب على األونروا وجزء من األمم
املتحدة إيجاد احللول والضغــط على الدول لتمويل
مؤسستكم بكل بســاطة» .وأضاف« :متمسكون
ببقاءنــا في اخمليمــات ليس لنا خيار ،ومتمســكون
باألونروا كشــاهد دولي على املأساة وكارثة نكبة 48
ومتمسكون بحقنا في بالدنا فلسطني».

أكد القيادي في «حركة اجلهاد اإلسالمي» ،أبو عالء سحويل،
أن «إرادة الشعب الفلسطيني ال ميكن أن تنكسر رغم كل
الظروف التي حتيط به ،وســتبقى فلسطني هي البوصلة
احلقيقيــة للصراع بــن احلق والباطل ،وســتبقى القدس
واملســجد األقصى قبلة اجملاهديــن» ،مطالبا ً بضرورة دعم
ومساندة قضية األسرى «الذين يخوضون معركة الكرامة
عن هذه األمة» .كالم ســحويل جاء خالل وقفة تضانية مع
األسير الشــيخ خضر عدنان في مخيم اجلليل في بعلبك،
بحضور عضــو قيادة حركة «أمل» مصطفى الســبالني،
وممثلي الفصائل واللجان الشعبية وحشد من أهالي اخمليم.
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املطلوب منوذج رسالي مجاهد يصدع باحلق في هذه املرحلة(التبليغ) ويتفانى في خدمة اجلماهير على كافة
األصعدة وكل املواقع Lمجسدا الرفق والرحمة (رحماء بينهم) ،ويخوض معركته بغلظة وشدة وعزة..

يف رحاب الإ�سالم

حروف بي�ضـاء
املقاومة إن وعدت صدقت..
فكان انتصار تموز

العودة إلى اهلل  -نصرة فلسطين
مقياســا دقيقًا إلميان األمة ،فهي تسقط في براثن
جعل اهلل قضية فلســطني
ً
العدو ،إذا ابتعد املســلمون عن دينهم ,وفقدوا ُه ِويَّت َُهم ,ولم يَتَّبعوا شرع ربهم,
ومتس ُكوا بشرع
كما أنها تعود إلى سلطان اإلسالم إذا عاد املسلمون إلى دينهم,
َّ
وســنَّة نب ِّيهم ,فلحظات ارتفاع املقاومة للعــدو ,وحلظات النضال واجلهاد
ربهم ُ
والقوة هي حلظات اإلميان .أ َّما إذا ظهر االستســام واخلنوع ،فهذه إشارة إلى غياب
الدين من حياة املسلمني.
*****
هوان إلى متكني ..إال َّ
ولــن يتغ َّير حالنا من ذِلَّ ٍة إلى ِعزَّة ,ومن ضعــف إلى قوة ,ومن
ٍ
إذا اصطلحنا مع ربنا ,وط َّبقنا شــرعه ,وت ُ ْبنَا من ذنوبنا ,وأخرجنا الدنيا من قلوبنا,
و َع ُ
ظ َمت اجلن ُة في عقولنا.
*****
مــا أروع كلمات عبد اهلل بن رواحة وهو ي ُ َ
ــجع الناس يوم ُم ْؤت َة فيقول« :يا قوم,
ش ِّ
واهلل إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشــهادة ,وما نقاتل الناس بعدد وال
كثرة ,وإمنا نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا اهلل به».
*****
للَّ
ُ
ْص ُر ُه} [احلج ,]40 :ويقول
ْصرَ َّن ا
َم ْن يَن ُ
واهلل ال ينصــر إال من ينصره ..يقول { :وَلَ َين ُ
للَّ َ
ت أ َ ْق َدا َم ُك ْم} [محمد]7 :؛ وعليه فإن املسلمني
ْصرْ ُك ْم وَي ُ َث ِّب ْ
ْص ُروا ا يَن ُ
تعالى{ :إ ِ ْن تَن ُ
يجب أن يبحثوا عن الوسائل التي بها ينصرون اهلل ،وذلك حتى ينصرهم اهلل.

مير انتصار املقاومة اإلسالمية في لبنان ،الذي حتقق حتت شعار «الوعد
الصادق» ،ضد اجليش «اإلسرائيلي» الذي خاض عدوانه بتسمية «اجلزاء
املناســب» ،هذه األيام ،ليكون مناسبة للتأمل والقراءة :نفر قليل من
اجملاهدين املؤمنني ،استطاعوا أن يهزموا أقوى وأعتى جيوش املنطقة.
متكنــت املقاومة بهــذا االنتصار ،من إســقاط مشــروع أمريكي –
«إســرائيلي» ،كان يرمي إلى إعادة رسم خارطة الشرق األوسط ،وفق
مخططات مشبوهة؛ واستطاعت أن تفرض على العدو انسحابا ً ذليال ً
بعد  33يوما ً من املواجهة الباســلة؛ لم يســتطع خاللها دخول بلدة
واحدة مثل «مارون الرأس» ،لترفع بذلك رأس لبنان واألمة عالياً.
كعادته أثناء هزائمــه ،جلأ العدو إلى ارتكاب اجملازر ،فكانت مجزرة قانا،
والعديد من القــرى األخرى ،وكان الدمار الواســع في ضاحية بيروت
اجلنوبية؛ ولكنه أبدا ً لم يستطع أن يهزم الروح املعنوية لدى اجملاهدين
واألهالي الذين شكلوا احلضن الواقي والدافئ والداعم لهذه املقاومة.
فاجأت هذه احلرب ونتائجها ،العدو والصديق على حد ســواء؛ فأرست
معادلة جديدة متكنت املقاومة من خاللها استعادة األسرى اللبنانيني،
وجثامني الشهداء ،وكلفت العدو خســائر بشرية وعسكرية ومادية
ومعنوية كبيرة.
كما أســقطت هذه احلرب حكومة ايهود أوملــرت ،وفضحت أداء وزير
احلرب وضباط جيشــه وجنوده .وما نتائج تقرير فينوغراد سوى إحدى
األمثلة الدامغة.
انتصار متوز ّ
شكل مدرسة في األداء ،وإثبات أن املقاومة قادرة على إحلاق
الهزمية بجيش العدو ،مهما امتلك من أدوات قتل وإجرام.
فشلت كل محاوالت عزل املقاومة وتهميشها ،وراكمت املقاومة على
انتصارها مزيدا ً من التســليح والتدريب واالستعداد ألي حرب مقبلة،
مؤسسة بذلك ملعادلة توازن الرعب.

منبر القراء
حرصــا ً من «نشــرة اجلهــاد»،
على فتح نوافــذ للحوار الهادئ
واملوضوعي ،وإفســاحا ً في اجملال
لألقــام الشــابة املبدعة ،في
التعبير عن ذاتها ،وتوفير فرصة
أمامها للنشر ،خصصت النشرة
منبرا ً للقارئ ،على أن نســتقبل
رسائلكم ،وآرائكم ،واقتراحاتكم،
على العنوان التالي:

aljihad.magazine1@gmail.com
بريد إلكترونيaljihad.magazine1@gmail.com :

هاتف00961 1 276714 :
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