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الفلسطيني  الصحفي  ك��ان  صفا-   - غ��زة 
ب���ج���دارة م��ق��ات��ا م���ن ن���وع آخ����ر، ي��ل��ع��ب دورا 
مؤثرا في ميدان املعركة، يحمل ساح القلم، 
وال��ص��ورة  ال��دق��ي��ق،  اخلبر  وينقل  وال��ك��ام��ي��را، 

الصادقة.
وخال 8 أيام من عدوان االحتال على غزة، 
استشهد 3 من أبناء السلطة الرابعة، وأصيب 
الصحفيني  ع��ش��رات  إل��ى  يضافوا  آخ���رون،   9
واإلعاميني الذين قضوا في مواجهات سابقة 

مع االحتال.
جرأة غير مسبوقة

يقول أستاذ اإلعام في اجلامعة اإلسامية 
بغزة د. حسن أبو حشيش: "املتتبع ملجريات 
احل���رب، ي��درك أن اإلع���ام متيز خ��ال هذه 
مع  السابقة  امل��واج��ه��ات  بقية  ع��ن  امل��واج��ه��ة 
منذ  الفلسطيني  اإلع��ام  وأب��دع  االحتال". 
األربعاء  عصر  احل��رب،  لبدء  األول��ى  اللحظة 
التي  االح��ت��ال،  ج��رائ��م  ف��ي فضح   )11/14(
ط��ال��ت أك��ث��ر م��ا ط��ال��ت: "األط��ف��ال، وال��ن��س��اء، 

والشيوخ".
لوكالة  ال��ذي حت��دث  أب��و حشيش  وحسب 
"صفا"، كان اإلعام أكثر جرأة، جرأة استمدها 
-رغم قصر املدة- بفعل االستباحة اإلسرائيلية 
للدم الفلسطيني، واإلبداع الذي أبدته املقاومة 

في كل شيء.
"هذان األمران رفعا درجة االستعداد لدى 
اإلعاميني للعمل ببعد مهني وإنساني، فكان 
هناك حتديا إعاميا، جنح أكثر من كل مرة 
في أن ينقل األحداث بدقة، وأن يفند الرواية 

الصهيونية بدقة"، وفقا ألبو حشيش.
وعلى مدار األيام الثمانية، ارتكب االحتال 
اإلسرائيلي عددا من املجازر املروعة، التي ذهب 
أحياء  واستهدفت  بأكملها،  عائات  ضحيتها 
بأكملها، وضربت جسور، ومواقع امنية، وأراض 

زراعية، ومقرات حكومية.
صحفي ذو رسالة

يضيف أبو حشيش "االحتال انزعج من 
الصحفيني،  لدى  واملقاومة  الصمود  مقومات 
وانزعج من نقل اإلعام ملامح عدم األخاق 
القلم  من  انزعج  العدو،  قبل  من  املعركة  في 
وال��ف��ض��ائ��ي��ة وال���ص���ورة وامل���وق���ع، ف��وج��ه ج��ام 

غضبه عليهم".
وع��ل��ى ع��ك��س ال��ص��ح��ف��ي ال��غ��رب��ي ال����ذي ال 
حشيش  أب��و  ش��دد  رس��ال��ة،  أو  لفكرة  ينتمي 
على أن "اإلعامي الفلسطيني كان يعمل من 
خال بعدين: مهني ووطني، فهو دائما يتحلى 
بل  ح��ي��ادي،  ليس  هو  الوطنية،  باملسئولية 

يعمل بصدق وانتماء كبيرين".
وق����وى ش��ك��ي��م��ة اإلع�����ام ك���ذل���ك: ال��ت��ح��ام 
اإلعام احلكومي مع اإلعام احلر، وااللتفاف 
حول املقاومة، والعمل املباشر من امليدان، يقول 
كل  ف��ي  الصحفيني  "ك��ن��ا جن��د  أب��و حشيش: 

خال حرب األيام الثمانية في غزة

الصحفي الفلسطيني مقاتل آخر في امليدان 

مكان، في الشوارع واملستشفيات، وغيرها".
وبفعل ضغط الوقت وضغط األمن وضغط 
امليدان، لم يخف اإلعامي أبو حشيش وقوع 
م��رات  ف��ي  ت��دارك��ه��ا  ينبغي  بسيطة،  أخ��ط��اء 
دون  احل��دث  نقل  في  أحيانا  السرعة  أخ��رى: 
األم��ن  رج��ل  على  ال��زائ��دة  العصبية  تدقيق، 
أو رج���ل اإلس��ع��اف ألج���ل ال��ت��ق��اط ص���ورة ب��أي 
نية  اإلسرائيلية بحسن  الرواية  ثمن، ترديد 

أحيانا.
رغ���م ك���ل ذل����ك، رأى ال���رج���ل ف���ي ال��ظ��رف 
ال���راه���ن ف��رص��ة س��ان��ح��ة ألن ي��ل��ت��ئ��م اجل���رح 
املطلوب  اآلن،  م��س��ت��ه��دف  "ال��ك��ل  ال��ص��ح��ف��ي، 
يضمن  مب��ا  الصحفيني  نقابة  توحيد  اآلن 
التمثيل احلقيقي للصحفيني بالضفة، ووقف 
اجل��اد  والعمل  مغرضة  إعامية  ح��م��ات  أي 

لتوحيد اجلهد".
تاريخ من التضحية

الفلسطينيني  الصحفيني  نقيب  ن��ائ��ب 
ت��وف��ي��ق ال��س��ي��د س��ل��ي��م ق����ال إن "ال��ص��ح��ف��ي 
ق��ادر على  أن��ه  أثبت عن ج��دارة  الفلسطيني 
إدارة هذه املعركة إعاميا وقادر على الصمود، 
وقادر على االنحياز لكامل لشعبه وهمومه أمام 

اإلعام اإلسرائيلي املضلل".
وكان واضحا خال املعركة التي دارت بغزة 
اإلعاميني  ق��درة  الثمانية  األي��ام  م��دار  على 
ال��ض��غ��ط،  حت��ت  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  الفلسطينيني 
وفي أحلك الظروف، وواصل كثير منهم الليل 

بالنهار من أجل نقل احلقيقة.

من أجل ذلك، قال السيد سليم ل�"صفا": 
"لم نستغرب أن يستهدف الصحفي واملؤسسة 
في  اإلعام  أهمية  يدرك  فالعدو  الصحفية، 

مثل هذه املعركة".
أم��ام  الفلسطيني  الصحفي  ينكسر  ول��ن 
سليم،  السيد  يتوقع  كما  االع��ت��داءات،  ه��ذه 
بل سيبقى في امل��ي��دان، وأض��اف "خ��ال هذه 
الفلسطيني مبثابة  اإلعامي  وجدنا  املعركة 
التي  األماكن  يقتحم  كان  امليدان،  في  مقاتل 
وال  وال��ص��ورة،  بالقلم  ويوثق  استهدافها  يتم 

يهاب صواريخ االحتال".
طويلة،  االحتال  مع  الصحفيني  وتاريخ 
قال نائب نقيب الصحفيني: "جوالت الصراع 
التي خضناها مع االحتال تؤكد أن الصحفي 
باتت لديه املمارسة والقدرة والشجاعة ملواصلة 

هذه الرسالة".
وقال: "جوالت الصراع لم تنته، اجلوالت 
القادمة ستشهد إصرارا أكبر من قبل الصحفي 
من  كغيره  صحفي  ليس  فهو  الفلسطيني، 
إنه صاحب رسالة  العالم، بل  الصحفيني في 
سامية، سيكتب بدمه لفلسطني حتى تنتصر 

فلسطني".
مدنية تغتال

ال��ص��ح��ف��ي ي��ص��ن��ف م���ن امل��دن��ي��ني حسب 
الضمير  مؤسسة  مدير  قال  الدولي،  القانون 
ومييزهم  شمالة،  أب��و  خليل  اإلنسان  حلقوق 
أنهم في مثل هذه األوقات يقومون بعمل مهني 

ويكونون معلومني من قبل اجلهة املعتدية.

وأضاف أبو شمالة لوكالة "صفا" ما حدث 
من حيث املبدأ أن إسرائيل استهدفت املدنيني 
بشكل م��ب��اش��ر، ال��ذي��ن اس��ت��ش��ه��دوا م��ن خال 
التوثيق والتحقيق هم من املدنيني، إسرائيل 
وخاصة  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  وانتهكت  جت���اوزت 
اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية 

املدنيني خال النزاعات املسلحة.
كان  الضمير،  املرة، كما يوثق مدير  وهذه 
واملكاتب  للصحفيني  مباشر  استهداف  هناك 
الصحفية، "صحفيون كانوا ميارسون عملهم 
ال  عادية،  مدنية  مهمات  في  أو  مكاتبهم  في 
أو  كانوا ميارسون عنفا  أنهم  أن يدعى  ميكن 

أي شكل من أشكال النزاع".
وت���اب���ع "ال���ق���ص���ف ك����ان ب����دم ب�����ارد ودون 
م��ب��رر، وإس��رائ��ي��ل ه��دف��ت إل��ى إي��ص��ال رسالة 
يوثقون  أن��ه��م  ط��امل��ا  ه��دف  أن��ه��م  للصحفيني 

جرائم االحتال".
على مستوى مؤسسات حقوق اإلنسان، قال 
أبو شمالة إنها في معركة مفتوحة مع االحتال 
الصحفيني  استهداف  ملف  وإن  اإلسرائيلي، 
سيكون ضمن امللفات التي سننشؤها ونعمل من 
خالها على ماحقة مجرمي احلرب، كجرمية 

من الطراز األول مكتملة األركان.
أما على مستوى الصحفيني، فهناك ضرورة 
لتوحيد اجلسم الصحفي، والصحفيون في غزة 
يجب أن يضعوا اجلميع أمام مسئولياتهم، من 
اجل الدفاع عن الذين سقطوا، وضمان حماية 

الصحفيني األحياء.

خان يونس - صفا- على أرض طينية جرداء 
اإلسرائيلي  االحتال  وجرفات  آليات  أنهكتها 
خال توغاتها للمنطقة الشرقية خلان يونس 
العزيز  عبد  امُل��س��ن  وص��ل  غ��زة،  قطاع  جنوب 
قديح برفقة زوجته صفية ألرضه التي ُحرم 

منها ألكثر من 12 عاًما.
واستقل قديح وزوجته وابنهم عربة يجرها 
حمار، وجتولوا بفرحة وسرور مبحاذاة الشريط 
احلدودي، في املنطقة التي كان ُمحرم دخولها 
من قبل أي فلسطيني، ويبلغ امتدادها من 300 

إلى 500 متر شرق وشمال القطاع.
املعالم غير واضحة

احليرة بدت واضحة على الزوجني قديح، 
أين حدود أرضهم بالضبط، والتي تبلغ مساحتها 
نحو 32 دومًنا، فعلى الرغم من وجودهم وسطها، 
وبني  بينها  يفرقوا  أن  يستطيعوا  لم  لكنهم 
أزيلت  األراض���ي  ف��ح��دود  ل��ه،  امل��ج��اورة  األراض 

متاًما، وأصبحت وكأنها "صحراء قاحلة".
متكنا  التي  للمنطقة  وصولنا  ف��ور  وتبني 
م��ن س��ك��ان بلدة  ب��ج��ان��ب اآلالف  م��ن دخ��ول��ه��ا 
عبسان وخزاعة والقرارة شرق خان يونس مدى 
إمعان االحتال في تدميرها، وقد شهدت آالف 
عمليات التوغل، فكل عملية توغل كان يدعي 
اجليش أنه خارج بهدف التمشيط يقلب األرض 

رأًسا على عقب.
باد محرمة لسنوات!

ُمحرم  األرض  ه��ذه  "ك��ان��ت   : قديح  يقول 
ُمنذ  منها  االق��ت��راب  حتى  أو  دخ��ول��ه��ا  علينا 
بعز وفخر ندخلها على  فاليوم  سنوات طوال، 
انتصرت  أن  عني ومرأى جنود االحتال، بعد 
امل��ش��رف��ة  ش��روط��ه��ا  وف��رض��ت  امل��ق��اوم��ة  عليهم 

عليهم".
وعلى  الفلسطينية  امل��ق��اوم��ة  واش��ت��رط��ت 
رأس��ه��ا ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��ام��ي��ة )ح��م��اس( 
خال  فلسطني،  في  اإلس��ام��ي  اجلهاد  وحركة 
ب��رع��اي��ة وضمانية  ال��ت��ه��دئ��ة  ات��ف��اق��ه  ت��وق��ي��ع 

سكان احلدود يعانقون أرضهم ألول مرة مُنذ 12 عاما! 

مصرية باحلادي والعشرين من الشهر احلالي، 
احل��دود  على  ال��ع��ازل��ة  املنطقة  ُمسمى  ب��إل��غ��اء 

مع القطاع.
البند،  بهذا  احلدودية  املناطق  سكان  وسر 
بالزحف  للتهدئة  ال��ت��ال��ي  ب��ال��ي��وم  وس���ارع���وا 
ألراضيهم، والتشاور فيما بينهم حول طريقة 
ت��س��وي��ت��ه��ا م���ن ج���دي���د وزراع���ت���ه���ا مب��ح��ص��ول 
مبختلف  وتعميرها  املوسمي،  والشعير  القمح 

املزروعات.
نفخر باملقاومة

زوجة قديح هي األخرى عبرت عن فرحتها 
وسعادتها الغامرة لوصولها ألرضها التي لم تكن 
"ال��ل��ه ينصر  وت��ق��ول:  ل��ه��ا،  ال��وص��ول  تستطيع 

ولم  بهم،  نفتخر  اليوم  يقويها،  الله  املقاومة، 
نغفل يوًما عن الدعاء لهم، لوال جهودهم بعد 

الله عز وجل ملا كنا هنا اآلن".
وق��ري��ًب��ا م��ن��ه��ا وق��ف��ت ال��ف��اح��ة س��امل��ة أب��و 
رجيلة )54 عاًما(، مرتدية مابس تقليدية، 
للحدود،  ووص��ل��ت  م��راف��ق  أي  وق��د ذه��ب��ت دون 
عن  م��ت��ًرا   20 تبُعد  دومن���ني  البالغة  ف��أرض��ه��ا 
لتوغات  مسرًحا  وك��ان��ت  احل���دودي،  الشريط 
قوات االحتال، ومت جتريفها مطلع االنتفاضة 

وتدمريها.
وحملمد أبو دقة وزوجته صفاء التي اصطحبها 
التي  والتحرر  النصر  فرحة  فرحتان،  برفقته 
الوصول ألرضهم، وفرحة مشاهدة  لهم  أتاحت 

اجليب اإلسرائيلي الذي دمرته كتائب القسام 
مبنطقة الفراحني احلدودية قبل أسابيع.

وفرًحا  ابتهاًجا  وُيهلل  ُيكبر  دق��ة  أب��و  وب��دأ 
لدخوله ألرضه وأرض أجداده احمُلتلة.

وي���ع���د ت��ض��م��ني إل����غ����اء امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���ازل���ة 
شرط  وأق���وى  للمقاومة،  ن��ص��ًرا  التهدئة  بنود 
للكيان  الفلسطيني  واملفاوض  املقاومة  وضعته 
اإلسرائيلي، بعد أن فشلت كافة جهود التسوية 

السلمية من قبل السلطة.
وي��ت��م��ن��ى امل���واط���ن���ون أن ي��ل��ت��زم االح��ت��ال 
باالتفاق املوقع مع املقاومة، ويسمح للمزارعني 
وحرثها  بها  والعمل  ألراض��ي��ه��م  ال��وص��ول  دوًم���ا 

وزراعتها، واجللوس فيها بأمن ورخاء. 

غزة - صفا- في انتصار جديد للمقاومة 
غزة  ش���وارع  تزينت  الفلسطيني،  وال��ش��ع��ب 
من  ه��ت��اف��ات  وتعلو  الفلسطينية  ب��ال��راي��ات 
تشيد  املختلفة  بألوانهم  املواطنني  حناجر 
لهم  وانتقمت  رؤوسهم  رفعت  التي  باملقاومة 

من االحتال.
وُت����خ����ي����م أج����������واء م�����ن ال����ف����رح����ة ع��ل��ى 
وقطاع  الغربية  الضفة  ف��ي  الفلسطينيني 
"ح��ج��ارة  عملية  ف��ي  امل��ق��اوم��ة  بانتصار  غ��زة 
حتقيق  نحو  أنظارهم  تتجه  فيما  السجيل"، 
ين أّنه احللم األكبر  املصاحلة الفلسطينية عاِدّ

بالنسبة للقضية الفلسطينية.
ويقول املواطن حسن التركماني إّن شعبنا 
التي  امل��ق��اوم��ة  بنصر  غ��ام��رة  بفرحة  يشعر 
وجه  في  الصمود  واستطاعت  النصر  حققت 
االحتال في أعنف مواجهة منذ زمن طويل.

توحد  أّن  عاما(   27( التركماني  ويوضح 
كان  االحتال  على  ال��رد  في  املقاومة  فصائل 
والتصدي  الطويل  الصمود  في  كبير  أث��ر  له 
للعدوان الذي استمر لثمانية أيام كانت أشبه 

بحرب طويلة املدى.
وُي��ش��ي��ر إل���ى أّن ت��وح��د ح��رك��ت��ي "ف��ت��ح" 
و"حماس" وحتقيق املصاحلة سيكون له تأثير 
االحتال  مواجهة  في  وغ��زة  الضفة  في  أكبر 
مبواجهة  السماح  عبر  القوى  ميزان  وتغيير 
االحتال بكل أساليب القتال في حال اخترق 

التهدئة.
فرحة النصر

سامة  محمد  الثاثيني  ال��ش��اب  وي��ؤك��د 
أّنه رغم الشهداء واجلرحى إال أّن شعبنا اليوم 
فرح جدا بنصر املقاومة وتلقني االحتال درًسا 

قاسًيا عبر مواجهته بكافة األساليب.
ن��ص��ًرا ساحًقا  ل���"ص��ف��ا": "حققنا  وي��ق��ول 
امل���رة على االح��ت��ال وق��ادت��ه، وفرحني  ه��ذه 
بهذا النصر العظيم الذي جاء بصمود شعبنا 

ومقاومتنا".
ال��ق��ي��ادات  أن��ظ��ار  وي��أم��ل س��ام��ة أن تتجه 

غزيون: املعادلة تغيرت ويجب حتقيق املصاحلة 

مخيم اليرموك يضم ربع مليون الجىء فلسطيني وثالثة أضعافهم 
من السوريني في صورة نادرة من التفاعل الوطني والقومي بني الشعبني

دمشق، اجلزيرة نت- َرَسَمت األزمة الوطنية 
الداخلية في سوريا عامات )قدمية جديدة( 
في النسيج الوطني املشترك لعموم الاجئني 
مع  اليرموك  مخيم  أبناء  من  الفلسطينيني 
إخ��وت��ه��م وأش��ق��ائ��ه��م م��ن ع��م��وم أب��ن��اء الشعب 
في  منهم  القاطنني  م��ن  خ��ص��وص��ًا  ال��س��وري، 
القريب، وهو محيط سوري متنوع  محيطهم 
منذ عقود  ك��ب��ي��رًا  ت��داخ��ًا  معهم  وم��ت��داخ��ل 

طويلة.
وقد بات ذلك التداخل عامة فارقة وهامة 
تؤشر ليس فقط على مدى هذا التغلغل املوجود 
بني فلسطينيي سوريا وعموم املجتمع السوري 
بكل طوائفه في )سوسيولوجيا( مشتركة، بل 
يؤشر كذلك على مصير وطني وقومي واحد 
طاملا تغنينا به على الدوام انطاقا من قدسية 
الساطع في  الفلسطينية وحضورها  القضية 

الشارع السوري منذ العام 1948.
األزم��ة  ظ��ل  ف��ي  اليومي  التداخل  ف��ي  كما 
السورية، حيث سقط من أبناء مخيم اليرموك 
خ���ال األي����ام ال��ع��ش��رة األول����ى ف��ق��ط م��ن شهر 
 )52(  2012 اجل��اري  الثاني  نوفمبر/تشرين 
شهيدًا من أبناء املخيم ليصبح مجموع شهداء 
فلسطني في األحداث السورية حتى تاريخه 
نحو سبعمائة شهيد، منهم نحو ثاثمائة شهيد 
من أبناء مخيم اليرموك وحده. فكيف نقرأ 
حال العاقات بني مخيم اليرموك وجيرانه؟

فلسطينية  وص��ب��غ��ة  ال��س��ك��ان  م���ن   %25
خالصة

نبدأ القول بأن مخيم اليرموك، بات منذ 
زمن طويل أكبر جتمع فلسطيني في الشتات 
على اإلطاق، يضم بني ثناياه نحو ربع مليون 
مواطن فلسطيني من أصل نحو سبعمائة ألف 
مواطن فلسطيني في سوريا منهم نحو )510( 
آالف فلسطينيي من الاجئني إلى سوريا منذ 
العام 1948 واملسجلني في قيود الهيئة العامة 
وكالة  سجات  وفي  الفلسطينيني،  لاجئني 
هيئة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني 

الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا(.
وتلك األرقام واملعطيات ليست تقديرية، 
أو أرقام نطلقها على عواهنها، كما هي ليست 
دون َمرجٍع ُيعَتُد به، فهي أرقاٌم حصَل عليها 
كاتب هذه السطور من الهيئة العامة لاجئني 
الفلسطينيني ومن وكالة األونروا ومن سجات 

النفوس في مخيم اليرموك.
أما العدد احلقيقي للكتلة السكانية الكلية 
مخيم  ف��ي  املقيمة  وس���وري���ة(  )فلسطينية 
فتبلغ  املعروفة  اإلداري���ة  وح���دوده  اليرموك 
نحو  فقط  منها  تقريبًا،  نسمة  مليون  نحو 
يتركزون  الذين  الفلسطينيني،  من   )%25(
وسط املخيم أو فيما نطلق عليه ب� )ُلِب املخيم( 
بينما تقيم على حدود قشرته السميكة نسبيًا 
غير  األغلبية  ذات  السكانية  الكثافة  تلك 

الفلسطينية.
و)الصبغة  العامة(  )السمة  ف��إن  ه��ذا  وم��ع 
الرئيسية( ملخيم اليرموك تبقى سمة وصبغة 
نسبة  ل��وت��دن��ت  ح��ت��ى  ص���رف���ة،  فلسطينية 
الفلسطينيني فيه عن النسبة املعروفة التي 

تقارب نحو )25%( من سكانه ومواطنيه.
وت��ل��ك ال��س��م��ة ج��ع��ل��ت م��ن ش��خ��ص رئيس 
إدارت��ه��ا من  وع��م��وم مجلس  ال��ي��رم��وك  بلدية 
بلدية  ت��رأس  أن  يحدث  ول��م  الفلسطينيني، 
قيام  منذ  فلسطيني  غير  شخص  اليرموك 
تلك  تابعية  م��ن  بالرغم  اآلن،  حتى  املخيم 
اإلدارة  ووزارة  دم���ش���ق  حمل��اف��ظ��ة  ال��ب��ل��دي��ة 

احمللية.
الصرفة  الفلسطينية  والصبغة  السمة  إن 
ملخيم اليرموك بالرغم من وجود نحو )%75( 
في  تعود  الفلسطينيني،  غير  من  سكانه  من 
جوهرها حليوية هذا التجمع الذي بدأ على 
أول  كانوا  الذين  الفلسطينيني  الاجئني  يد 
من سكن منطقته ووضع حجرًا به في منطقة 
)شاغور بساتني( املعروفة جنوب دمشق منذ 
قيامه عام 1954، عندما قامت الهيئة العامة 
لاجئني ووكالة األونروا بتوزيع األراضي على 
العائات الفلسطينية الاجئة بواقع مساحة 
)48( مترًا لكل أسرة مع مساعدة ومعونة في 

إعمار املنزل.
الدور االستثنائي ملخيم 

الشهداء
كما تعود تلك السمة الفلسطينية الصرفة 

ملخيم اليرموك، لبروز الدور الفلسطيني فيه 
وع��ل��ى محيطه وف���ي ع��م��وم دم��ش��ق ع��ل��ى كل 
التعليمي  ال���دور  منها  خ��ص��وص��ًا  امل��س��ت��وي��ات، 
والتربوي والثقافي، والسياسي، وحالة النشاط 
اليرموك  مخيم  مساحة  َت��ض��م  حيث  ال��ع��ام، 
عشرات األندية واملاعب الرياضية والكشفية 
واملقرات  واملؤسسات  واملراكز  )األشبال(  ومركز 
فيها  مب��ا  املختلفة،  الفلسطينية  والهيئات 
مؤسسات خدمية فلسطينية تقدم خدماتها 
امل���واط���ن���ني دون مت��ي��ي��ز ب���ني س���وري  ل��ع��م��وم 
)التي  األون����روا  وك��ال��ة  وم��ن��ش��آت  وفلسطيني، 
يبلغ عدد مدارسها نحو 38 مدرسة(، والهال 

األحمر الفلسطيني.
التابعة  املؤسسات اخلدمية  لبعض  إضافة 
الثقافي  كاملركز  السورية  احلكومية  للجهات 
وال����ذي يعتبر  ال��ي��رم��وك  ف��ي مخيم  ال��ع��رب��ي 
ف��ي سوريا  الثقافية  امل��راك��ز  وأوس���ع  أك��ب��ر  م��ن 
بصاالته وقاعاته وفعالياته التي يطغى عليها 
فعالية  بحكم  الفلسطيني  الوطني  الطابع 
اجلمهور الفلسطيني داخل املركز وفي برامجه 

النشاطية الدائمة.
وفوق كل ذلك، فإن خصوصية دور مخيم 
الفلسطيني  الوطني  املستوى  على  اليرموك 
ال���ع���ام، أك��س��ب��ت��ه س��م��ت��ه وص��ب��غ��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة 
انطلقت  اليرموك  مخيم  فمن  الفلسطينية، 
الشرارات األولى للثورة الفلسطينية املعاصرة، 
ومن على أرض مخيم اليرموك وجواره املباشر 
الفلسطينيني  للفدائيني  األول  املعسكر  ك��ان 
في بساتني ما بات يعرف اآلن بحي التضامن 
وحي دف الشوك قبل قيام هذين احليني أوائل 

سبعينيات القرن املاضي.
األول  الشهيد  ك��ان  ال��ي��رم��وك  مخيم  وم��ن 
واجلبهة  الدلكي(،  موسى  )أحمد  فتح  حلركة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة/ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة )خ��ال��د األم���ني( 
)خالد  فلسطني  لتحرير  الشعبية  واجلبهة 
)نصر  العربية  التحرير  وجبهة  عيشة(،  أبو 
فتح/ وح��رك��ة  ال��ص��اع��ق��ة  ومنظمة  ال���غ���وري( 

التحرير  وجبهة  عمرين(  )محمد  االنتفاضة 
الفلسطيني  التحرير  وجيش  الفلسطينية، 

وقوات التحرير الشعبية. إلخ.
الدفعات  جثامني  استقرت  ت��راب��ه  وحت��ت 
األولى من الشهداء حيث قامت املقبرة األولى 
وفي  امل��ع��اص��رة.  الفلسطينية  ال��ث��ورة  لشهداء 
ه���ذا ال��س��ي��اق ال ن��ب��ال��غ ف��ي ال��ق��ول ب���أن نصف 
تعداد القوات الفلسطينية وطاقتها البشرية 
أثناء  قاتلت  والتي  الساح(  )حتت  املوضوعة 
ال��ع��ام 1982 ك��ان��ت من  ح��ص��ار ب��ي��روت صيف 
أبناء مخيم اليرموك مبا في ذلك قوات حطني 
ال��ت��اب��ع��ة جل��ي��ش التحرير  ال��ق��ادس��ي��ة  وق����وات 
ال��ض��ارب��ة  ال��ق��وة  ش��ّك��ل��ت  وال��ت��ي  الفلسطيني 
ب��ي��روت وف��ي صد  ال��دف��اع ع��ن  الرئيسية ف��ي 
حاولت  التي  "اإلسرائيلية"  القوات  هجمات 
أكثر من مرة اختراق بيروت الغربية والدخول 
ملعاقل املقاومة الفلسطينية واحلركة الوطنية 
اللبنانية، وكان منها على سبيل املثال معركة 
امل��ت��ح��ف وس���ط ب��ي��روت وال��ت��ي ك��ان��ت املفخرة 
الكبرى في تاريخ العمل العسكري الفلسطيني 
وقد خاضتها الكتيبة )411 صاعقة( التابعة 
لقوات حطني وكان جل مقاتليها من أبناء مخيم 

الشهداء، مخيم اليرموك.

سوريو مخيم اليرموك
كبيرة  جغرافية  بقعة  ال��ي��رم��وك،  مخيم 
مل��دي��ن��ة دم��ش��ق، حيث  إداري�����ًا  ن��س��ب��ي��ًا، يتبع 
ياصقها من جهة اجلنوب، عبر حيي امليدان 
ب��اق��ي اجلهات  م��ن  ب��ه  وال���زاه���رة. فيما حتيط 
غالبيتها  مكتظة،  س��وري��ة  أح��ي��اء  واجل��وان��ب 
لكنها  عشوائية  أح��ي��اء  منها  شعبية،  أح��ي��اء 
رسمية قامت على أراض زراعية )طابو زراعي( 
تابعة ملناطق من غوطة دمشق الشرقية، ومنها 
بأحياء  يسمى  ما  ومنها  )مخالفات(،  أحياء 
فوقها منشآت سكنية  أقيمت  التي  )الَطَبب( 
باعتبارها  أراض��ي��ه��ا  ش��رائ��ه��ا  دون  م��ت��واض��ع��ة 

أماكا عامة.
ف��األح��ي��اء ال��س��ك��ان��ي��ة ال��س��وري��ة )األح��ي��اء 
الشعبية أو ما بات ُيعرف بالعشوائيات( التي 
حتيط مبخيم اليرموك، كانت ومازالت أحياء 
السورية،  الداخلية  األزم��ة  سياق  في  ُملتهبة 
حيث حُتيط مبخيم اليرموك من كافة اجلهات 
حيي  على  املفتوح  منه  الشمال  ع��دا  تقريبًا 

الزاهرة وامليدان.
ال��ي��رم��وك، وعلى  ال��ش��رق م��ن مخيم  ف��إل��ى 
نحو كيلومترين طواًل، يتجاور مخيم  امتداد 
اليرموك مع حي التضامن عبر شارع فلسطني، 
حيث  اليرموك  من  الشرقي  للجنوب  وص��واًل 
تقع بلدة )يلدا( التي تتجاور في تلك املنطقة 
من  اجلنوب  إل��ى  وص��واًل  اليرموك،  مخيم  مع 
ال��ي��رم��وك حيث تقع أح��ي��اء احل��ج��ر األس���ود، 
واجلزيرة. أما غربي اليرموك َفَتِحَدُه بساتني 
واألع���اف  والعسالي  واجل���ورة  ال��ق��دم  منطقة 
شارع  ستراد  أت��و  اليرموك  عن  يفصلها  التي 

الثاثني.
إن تداخل مخيم اليرموك مع جيرانه، ليس 
تداخا جغرافيا فقط، بل هو تداخل إنساني 
بالدرجة األولى، بني شعبني ملتصقني، وقد أدى 
وظائفه في والدة )سوسيولوجيا( اجتماعية 
واحدة بتأثير فلسطيني طاٍغ، دفع عموم سكان 
وفلسطينيني  س��وري��ني  م��ن  ال��ي��رم��وك  مخيم 
للصراخ بالصوت العالي: بني فلسطني وسوريا.. 

احترنا على أي وطن نتوجع!
"س��وري��و  ب��ات  السوسيولوجيا،  تلك  وف��ي 
مخيم اليرموك" فلسطينيني أكثر من كونهم 
منهم  واسعة  بقطاعات  دفع  ما  وهو  سوريني، 
الفلسطيني  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل  ف��ي  ل��ان��خ��راط 
الفلسطينية،  الفصائل  مختلف  صفوف  وفي 
الفدائي  العمل  في  السوريني  الشهداء  فعدد 
الثورة  شهداء  ثلث  نحو  يقارب  الفلسطيني 

الفلسطينية املعاصرة.
السوسيولوجيا االجتماعية والعشوائيات

إن منبت تلك السوسيولوجيا، أنها قاربت 
"الطبقي  الوضع  الطبقية  الزاوية  من  أيضًا 
الاجئ  الفلسطيني  ح��ال  بني  واالجتماعي" 
ق���س���رًا م���ن أرض وط��ن��ه ف��ل��س��ط��ني وق���د خ��رج 
منها )يد من األمام ويد من اخللف: على حد 
حال  وبني  الفلسطيني(  الشعبي  املثل  تعبير 
سكان تلك العشوائيات الذين كانوا إجمااًل من 
)وبعضها  ومتواضعة  فقيرة  طبقية  منابت 
م��ن م��ن��اب��ت طبقية م��س��ح��وق��ة( وم���ن ف��ق��راء 
األرياف واحملافظات البعيدة ومن مهمشي املدن 
)الذين كان ُيطلق عليهم املاركسيون العرب في 

ومن  الرثة"(،  "البروليتاريا  مسمى  أدبياتهم 
طالبي العمل واملياومة )العمل باألجر اليومي( 
والبنى  واملنشآت  املعامل  ف��ي  ال���رزق  س��وق  ف��ي 

التحتية في العاصمة دمشق ومحيطها.
إن تلك احلالة االجتماعية السوسيولوجية 
اليرموك ومنها  للعشوائيات احمليطة مبخيم 
َدفعت  اخل��ص��وص،  وج��ه  على  التضامن  ح��ي 
عن  للبحث  املنطقة  تلك  سكان  من  قطاعات 
سلم  ف��ي  املتدنية  حتى  احلكومية  الوظيفة 
"ال��رات��ب وال��رت��ب��ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة"، ومن��ت معها 
ثقافة "ضارة" عنوانها "ترك األرض الزراعية 
والبحث عن الوظيفة" وقد دفعت تلك الثقافة 
األعداد املتزايدة من سكان األرياف في املناطق 
البعيدة من مختلف احملافظات للقدوم لدمشق 

واإلقامة في تلك العشوائيات.
وقد تكون سنوات اجلفاف التي مرت على 
في  أسهمت  ق��د  س��وري��ا  ف��ي  الشرقية  املنطقة 
الداخلية،  ال��ه��ج��رات  تلك  وتشجيع  تأجيج 
من  الريف  تنمية  في  العام  للتقاعس  إضافة 
ق��ب��ل اجل��ه��ات املعنية وإه��م��ال أه��م��ي��ة ت��وزي��ع 
املؤسسات اإلنتاجية وحتى الوزارات على كامل 

بقعة األرض السورية.
ومن بني تلك العشوائيات احمليطة مبخيم 
في  واملوزعة  البعيدة عنه  وغيرها  اليرموك، 
عموم مناطق دمشق وباقي احملافظات، ازدهرت 
حاالت التذمر االجتماعي، واحتقنت معها روح 
مضمونًا  حتمل  حني  بعد  باتت  والتي  التمرد 
سياسيًا، بالرغم من توفر اخلدمات األساسية 
املتعلق  املجال  في  وخاصة  العشوائيات  لتلك 
امل��دارس  وانتشار  والتعليم  والتربية  بالصحة 

فيها وباقي املرافق اخلدمية.
املناطق احمليطة  أن  إلى  املهم، اإلش��ارة  ومن 
باليرموك تضم بني ثناياها خليطًا من عموم 
أبناء الشعب السوري من كل احملافظات وحتى 
أوج��د حالة غنية  أمر  وهو  الطوائف،  كل  من 
من األلفة والتفاعل بني اجلميع وساعد على 
هذا  على  ساعد  وقد  الوطني،  االنصهار  حالة 
األمر أيضًا احلالة الوطنية الفلسطينية التي 
كانت ومازالت على الدوام حالة جامعة ال تقبل 

مبنطق الطوائف، بل تذم وَتلَعَن َأصحاَبها.
احل��ال��ة  مت��ّي��ز  املختلطة  ال��زي��ج��ات  إن  ب��ل 
من  امل��ئ��ات  فهناك  س��وري��ا،  ف��ي  الفلسطينية 
الشبان أو الشابات الفلسطينيات ممن اقترنوا 
بسوريات أو سوريني من كافة الطوائف وامللل.

وفي املقابل، كان ومازال فلسطينيو سوريا 
ومخيم اليرموك، األجدر من جيرانهم على شق 
طريقهم الصعب والقاسي بالرغم من وجودهم 
وقد  التاريخي،  وطنهم  أرض  خ��ارج  كاجئني 
ان��ش��داده��م  ال��س��ب��ب ف��ي ذل���ك نتيجة  ي��ك��ون 
بوصلتهم  ونحو  الوطني  همهم  نحو  الرئيسي 
املتجهة نحو وطنهم فلسطني، فضًا عن التجربة 
التي دعكتهم في مراراتها وعلقمها، ودفعت بهم 
نحو حفر الصخر بأظفارهم لتحسني أوضاعهم، 
جعل  أمر  وهو  أبنائهم،  تعليم  على  والتركيز 
السوسيولوجيا  )ورغ���م  اليرموك  مخيم  م��ن 
املشتركة( متمايزًا في هذا اجلانب عن حالة 
مخيم  فبات  به،  احمليطة  العشوائيات  سكان 
اليرموك مدينة كبيرة وعامرة وخارج إطار ما 
يسمى بالعشوائيات وفق التقسيمات املرسومة 

واملصنفة في وزارة اإلدارة احمللية السورية.

حتقيق  نحو  امُلقبلة  املرحلة  في  الفلسطينية 
في  الفصائل  جميع  ت��وح��دت  كما  امل��ص��احل��ة 

مواجهة االحتال في هذا العدوان.
القدس  بفضائية  الصحافي  يقول  ب��دوره، 
امل��ق��اوم��ة غّير  ان��ت��ص��ار  إّن  ال����روس  أب���و  خ��ال��د 
امل����ع����ادالت ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال���ص���راع ال��ع��رب��ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي اإلس��رائ��ي��ل��ي، "وه����و جن���اح في 
الفلسطيني  التاريخ  مراحل  من  مهمة  جولة 

املعاصر".
ويضيف: "ما مييز هذا االنتصار أّن الشعب 
الفلسطيني كان يحتضن املقاومة بشكل كبير، 
وكانت األخيرة لها دور كبير في إثبات نظرية 

التحدي واإلصرار".

التوحد وحماية املقاومة
ال��ق��ي��ادة  م���ن  امل���ط���ل���وب  أّن  إل����ى  وُي���ش���ي���ر 
إلى  النظر  االن��ت��ص��ار  ه��ذا  بعد  الفلسطينية 
بعد  يوًما  تزيد  التي  واملسؤوليات  التحديات 
أرضنا،  االح��ت��ال على  استمرار  ظ��ل  ف��ي  ي��وم 
"وال بد أن جتتمع فلسطني حتت استراتيجية 
وطنية مشتركة حلماية املقاومة ألنها أثبتت 

قدرتها على تغيير املعادالت".
املقاومة  بأن  االقتناع  ض��رورة  على  ويؤكد 
وحدها هي املنطلق للتحرير، "وإنهاء االنقسام 

يجب أن يقوم على قاعدة حماية املقاومة".
املدهون  محمد  العشريني  املواطن  وُيلفت 
املاضي  أقوى من  اآلن  املقاومة أصبحت  أّن  إلى 

ب��ام��ت��اك��ه��ا س��ي��اس��ة ت����وازن ج��دي��دة ل��ل��رع��ب، 
ف��ك��رت "إس���رائ���ي���ل" م��س��ت��ق��ب��ًا بتنفيذ  ول���و 
املقاومة  أن  عينيها  ب��ني  ستضع  ع����دوان،  أي 
ستضرب تل أبيب وحيفا ويافا وعكا وستتسع 

رقعة املواجهة".
ويدعو املدهون جميع الفصائل الفلسطينية 
بالتوحد في وجه االحتال قائًا: "أمتنى أن 
تكون هذه املعركة هي بداية اللتحام الصفوف 
بني  الفلسطينية  وللوحدة  االنقسام  وإلنهاء 

شطري الوطن".
وثمن املدهون دور احلكومة بغزة في حماية 
على  واحلفاظ  غزة  لقطاع  الداخلية  اجلبهة 

ظهر املقاومة. 

مركز اعام حقوق االنسان والدميقراطية "شمس" :

 الدعوة إلى التسامح السياسي مقدمة للتحرر وبناء الدولة الدميقراطية 
جنني -علي سمودي - شدد مركز إعام 
حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"على 
للتحرر  كمقدمة  السياسي  التسامح  ضرورة 
إن عدم  الدميقراطية، مؤكدا  الدولة  وبناء 
ال��ت��س��ام��ح ي����ؤدي إل���ى م���وت ال��ف��ك��ر وغ��ي��اب 
اإلنسان،وإلى  حقوق  وإلغاء  الدميقراطية، 
رفض احلوار وتداول السلطة.وتعدد العنصرية 
والعدوان ، مشددا على إن غياب ثقافة قبول 
اآلخر وروحية التسامح وأخاقية العفو هو 
منها  يعاني  التي  السلبية  العوامل  أكثر  من 
االحتراب  ان  الفلسطيني،موضحا  املجتمع 
، كلها  التعبوي اإللغائي  واإلقصاء واخلطاب 
عوامل تعيق نشر وتعزيز ثقافة التسامح في 
املجتمع الفلسطيني ،لذلك فإن تعميق مبدأ 
التسامح في الوجدان واملمارسة ، هو املقدمة 
األساسية إلى حترير اإلنسان من كافة أشكال 

العبودية والقهر والتسلط.
جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز 
إعام حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" 
مبناسبة اليوم العاملي للتسامح الذي يصادف 
في 16 تشرين الثاني من كل عام،واملعتمد من 

طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة .
التحرر  ف��ي  تطلعاتنا  حتقيق  إن  م��ؤك��دا 
وبناء الدولة الدميقراطية والتقدم والعدالة 
واألمن واالستقرار، لن يتم إال عبر الشراكة 

السياسية،إن ذلك يتطلب تسامحًا سياسيًا 
بني جميع األطراف، والتي حتتاج في األساس 
إلى ثقافة سليمة، وعملية تربوية ، وثقافة 
وتنشئة سياسية تقوم على التسامح وقبول 

اآلخر ، 
الضوء  تسليط  أهمية  على  امل��رك��ز  وأك��د 
الديني كونه حقيقة  التسامح  أهمية  على 
سنة  من  انطاقًا  تعاطيها،  يجب  ملموسة 
املجتمع  ي��ك��ون  أن  اق��ت��ض��ت  ال��ت��ي  ال���وج���ود 
إن  وهي  اإلنساني في شكل جتمعات بشرية 
اتفقت فيما يجمع بينها من وحدة األصل 
،واحلاجة إلى التجمع، واحلرص على البقاء، 
احلياة  م��ق��وم��ات  م��ن  التمكن  ف��ي  وال��رغ��ب��ة 
،والسعي في إقامة التمدن والعمران ،والتوق 
إلى االرتقاء والتقدم، فإنها قد تباينت في ما 
تنفرد به كل مجموعة من خصوصية عرقية 

ودينية وثقافية .
وفي هذا اإلطار، قال املركز " إن التسامح 
املدني  املجتمع  لبناء  أساسية  أرضية  يعد 
وإرساء قواعده ، فالتعددية والدميقراطية 
الرأي  في  االختاف  وقبول  املعتقد  وحرية 
وال��ف��ك��ر وث��ق��اف��ة اإلن��س��ان وت��ق��دي��ر املواثيق 
ال��وط��ن��ي��ة واح���ت���رام س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، تعد 
التراجع  تقبل  ال  إنسانية   وقيم  خ��ي��ارات 
عامل  فالتسامح  املساومة،  وال  التفريط  وال 

في بناء املجتمع املدني ومشجع على تفعيل 
ق����واع����ده، ي��س��ت��وج��ب االح����ت����رام امل��ت��ب��ادل 

ويستلزم التقدير املشترك".
ب��أه��م��ي��ة ثقافة  وذك����ر م��رك��ز "ش���م���س" 
التسامح والتي تعتبر اإلطار املجتمعي الذي 
واملبدأ  الدميقراطية،  خاله  م��ن  تتحرك 
الناس بعضها  األساس الذي يحكم عاقات 
ال��دمي��ق��راط��ي ع��ام��ة.  امل��ج��ت��م��ع  ببعض ف��ي 
ويقوم ذلك اإلطار بتوفير األجواء املناسبة 
للتفاعل اخلاق بني أفراد الشعب ومؤسساتهم 
املجتمعية على أساس من االحترام املتبادل 
واالعتراف بحقوق متساوية وفرص متكافئة. 
وه����ذا ي��ج��ع��ل ال��ع��اق��ة ب��ني ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وثقافة التسامح عاقة وثيقة للغاية، إذ ال 
ميكن لثقافة التسامح التواجد في مجتمع 
ليس  أنه  كما  الدميقراطية،  وج��ود  دون  ما 
باإلمكان وجود دميقراطية دون سيادة ثقافة 

التسامح بني الناس.
ورأى املركز بأن سيادة ثقافة التسامح ال 
يرتكبون  اآلخرين حني  مع  التسامح  تعني 
األخ��ط��اء ف��ق��ط، ب��ل تعني ق��ب��ول اآلخ��ري��ن 
كأفراد وجماعات وجتمعات بكل ما يحملونه 
آراء  من  به  يؤمنون  وم��ا  مختلفة  أفكار  من 
متباينة وما يتبنوه من مواقف أيديولوجية 

ومعتقدات دينية خاصة.

الواقع تعني سيادة ثقافة  واض��اف " في 
التسامح في املجتمع متتع الناس باحلرية، 
يعني  كما  والعقيدة،  وال���رأي  الفكر  حرية 
الشخصية  احلريات  غياب  التسامح  غياب 
عامة، وانعدام املساواة بني الناس، وسيطرة 
من  غيرها  على  معينة  إيديولوجية  فكرة 
أفكار. وهذا من شأنه متكني فئة مجمعية أو 
السلطة  باحتكار  معينة  اجتماعية  طبقة 
أفراد  غالبية  بحرمان  وقيامها  املجتمع  في 
املجتمع وفئاته وطبقاته األخرى من حقوقهم 

املشروعة".
وح�����ذر م���رك���ز"ش���م���س"م���ن ف��ش��ل بعض 
العربية  ال����دول  ال��ت��ج��ارب االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي 
،ب����اع����ت����ب����اره����ا وس����ي����ل����ة ل����ب����ن����اء جت������ارب 
ب��س��ب��ب غ��ي��اب ثقافة  دمي��ق��راط��ي��ة،وذل��ك 
التسامح ،فعلى الرغم من السماح بتأسيس 
وسائل  السياسية،وتعدد  األح���زاب  ون��ش��اط 
واملتزايد  ال��ع��ام  التوجه  ظ��ل  وف��ي  اإلع���ام. 
نحو التطرف اإليديولوجي، يبدو أن فرص 
هي  العربي  الوطن  في  الدميقراطية  جناح 
ف��رص ضعيفة وف��ي تراجع. وه��ذا يعني أن 
كقيمة  املجتمع  في  التسامح  ثقافة  غ��رس 
اجتماعية وثقافية هو الشرط األول واألهم 
لضمان جناح التجربة الدميقراطية في كل 

مجتمع من املجتمعات.


