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متفرقات

تحقيق

ّ
ّ
العاملي
تواصل االحتفاالت بمئوية يوم املرأة

ّ
الالجئون الفلسطينيون:
«الشعب يريد إصالح األونروا»

أكد محمود عباس أن الطبابة من مسؤولية األونروا ،ال من مسؤولية منظمة التحرير (خليل الهويدي ــ أ ف ب)

الالجئون
يعتصم ّ
الفلسطينيون ،غدًا ،أمام
مبنى وكالة األونروا في
منطقة بئر حسن .وقد
ّ
توحدت جهود اللجان
الشعبية املنقسمة بني
تحالف القوى ومنظمة
التحرير تحضيرًا لالعتصام
الذي سيتحول مفتوحًا إذا لم
تستجب الوكالة للمطالب
قاسم س .قاسم
ك � ��ان م ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن ي �ت��وج��ه موظفو
األون � � ��روا ،ص �ب��اح غ��د ال�ج �م �ع��ة ،إل ��ى مقر
ال��وك��ال��ة ف��ي ب�ئ��ر ح�س��ن مل��زاول��ة أعمالهم
ك��امل �ع �ت��اد .وف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة العاشرة،
ستصل إل��ى مسامعهم أص ��وات هتافات
مرتفعة «الشعب يريد إص�لاح األونروا».
عندها سيتساءل املوظفون ،في ما بينهم،
ّ
عما يجري خارج األسوار االسمنتية «هل
وصلت الثورات العربية إلى عقر دارنا؟».
ل �ح �ظ ��ات ،وي �س �ت��وع��ب م��وظ �ف��و الوكالة
امل �ف��اج��أة :الج �ئ��ون فلسطينيون أت ��وا من
مختلف املخيمات لالعتصام أم��ام مركز
األون� � � � � ��روا .م �ط �ل �ب �ه��م م� � �ع � ��روف :تحسني
الخدمات املقدمة إليهم .يستمر االعتصام
املطالب .ثم
ساعة ،تلقى فيه كلمة تشرح
ّ
ترفع مذكرة إلى إدارة األونروا ،يتسلمها
املدير العام للوكالة سلفاتوري لومباردو
ب�ن�ف�س��ه أو م�م�ث��ل ع�ن��ه ك�م��ا ج ��رت العادة
خالل االعتصامات السابقة ،أو قد يكون
أحدهما موجودًا بني املعتصمني ،للوقوف
ّ
عن كثب على أحقية املطالب .ينّ
قاب قوس أو أدنى
السيناريو املذكور كان ّ
م��ن تحقيقه ،وك ��ان امل�ن��ظ�م��ون يعتمدون
ف ��ي اع �ت �ص��ام �ه��م ع �ل��ى ال �س � ّ
�ري ��ة للحفاظ
على عنصر املفاجأة ال��ذي خ�س��روه ،بعد
حدوث تسريب إعالمي عن النشاط .تدارك
املنظمون الصفعة ال�ت��ي ن��ال��و ّه��ا .بحثوا
ّ
عمن س� ّ�رب الخبر ،ليكتشفوا أن «ممثلي
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان هم من فعل ذلك بعد اجتماع عقدوه
ف ��ي م �خ �ي��م امل �ي ��ة وم �ي ��ة وذل � ��ك إلجهاض
النشاط في مهده» ،كما يقول القائد العام
لكتائب ش�ه��داء األق�ص��ى منير امل�ق��دح في
اتصال مع «األخبار» .ويعزو املقدح سبب
طلب فصائل املنظمة تأجيل االعتصام أو
إلغائه إلى عدم إشراكها في التنظيم.
ه �ك��ذا ،اج�ت�م��ع امل�ن�ظ�م��ون م �ج��ددًا أول من
أمس ليقرروا ما إذا كانوا سيسيرون في
امل��وع��د ال��ذي ح��ددوه سابقًا أو الّ ،
فأقروا
باإلجماع االستمرار في االعتصام بعدما
وض�ع��وا اللمسات النهائية ل��ه ،وطبعوا
الالفتات واتفقوا على الشعارات ومنها:

«ال� �ش� �ع ��ب ي ��ري ��د ال� �ح� �ق ��وق االجتماعية،
ال �ش �ع��ب ي��ري��د ال �ع �ي��ش ب �ك ��رام ��ة ،الشعب
يريد ال�ع��ودة إل��ى فلسطني ،الشعب يريد
إنهاء الهدر والفساد ،الشعب يريد مدافن
ملوتاه».
أم� ��ا ال� �ب ��اص ��ات ال �ت ��ي س �ت �ن �ق��ل الالجئني
م � ��ن م� �خ� �ي� �م ��ات ب � � �ي� � ��روت وص � � �ي� � ��دا فقد
ّ
اس� � ّت ��ؤج ��رت ه ��ي األخ� � � ��رى .ك ��ذل ��ك ،حدد
املنظمون الخطوات التي سيقومون بها
ف��ي األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة ف��ي ح��ال ع��دم تجاوب
األون��روا مع مطالبهم .تحركات ستكون
ع�ل��ى ش�ك��ل اع �ت �ص��ام��ات م�ف�ت��وح��ة وخيم
ستنصب أم ��ام امل��راك��ز ال�ط�ب� ّ�ي��ة لألونروا
داخل املخيمات وأمام مركزها الرئيسي.
ل �ك��ن ،م��ن ه��م م�ن�ظ�م��و االع �ت �ص��ام ،وملاذا
ق��رروا التحرك اآلن؟ ببساطة ،هم اللجان
الشعبية واملؤسسات واملنظمات األهلية
في املخيمات التي وضعت خطة للتحرك
واالع� �ت� �ص ��ام ض ��د األون� � � ��روا .وتواصلت
ال� �ل� �ج ��ان م ��ع م� �س ��ؤول ��ي ق � ��وى التحالف
وف �ص��ائ��ل م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ّح��ري��ر ،فـ«وجدنا
بعد ك��ل اجتماعاتنا أن ال��وع��ود كثيرة،
لكن اإلنجازات قليلة» ،يقول مدير مكتب
شؤون الالجئني في حركة حماس ياسر

الوكالة
خصها»
«ما ّ

اس���ت���غ���رب���ت م����دي����رة ق���س���م اإلع����ل���ام في
وك��ال��ة األون������روا ،ه���دى س��م��را صعيبي،
تحميل ال��وك��ال��ة م��س��ؤول��ي��ة وف���اة الطفل
ّ
الفلسطيني محمد ط��ه ،مشيرة إل��ى أن
املعلومات اإلع�لام��ي��ة ع��ن ه��ذا املوضوع
تضمنت جملة مغالطات .وأك��دت سمرا
أن «ال ش��يء يمكن أن ي��ع��وض خسارة
م��ح��م��د ،واألون���������روا وف�����رت ل��ل��ع��ائ��ل��ة كل
الوسائل وامل��وارد املتاحة ملعالجة الطفل
ب��ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ي��س��ت��ح��ق��ه��ا .وعندما
ج��اء ًوال��د الطفل إل��ى عيادة الوكالة ،أخذ
تحويال إلى مستشفى صيدا الحكومي
ح��ي��ث ج���رى إس��ع��اف��ه ،ل��ك��ن بسبب عدم
ت��واف��ر أي آل��ة تنفس ش��اغ��رة ف��ي العناية
الفائقة في املستشفى ،جرى نقل الطفل
إل��ى مستشفى دالع���ة حيث ت��وف��ي قبل
دخوله إليها.

ّ
عزام .يضيف عزام إن «كالم مدير األونروا
معنا لم يتجاوز التنفيس والتخدير ،لذا
ّ
املضي في هذا األمر ودعم اللجان
قررنا
الشعبية واأله�ل�ي��ة ف��ي ت�ح��رك�ه��ا» .هكذا،
ن��ال ال�ت�ح��رك دع��م ك��ل م��ن ت�ح��ال��ف القوى
الفلسطينية وحركة فتح بشخص منير
امل � �ق� ��دح .ال �ق ��ائ ��د ال� �ع ��ام ل �ك �ت��ائ��ب شهداء
األق �ص��ى ح ��ورب م��ن أب �ن��اء ح��رك�ت��ه الذين
ل ��م ي� �س ��ان ��دوا ت �ح��رك��ه ألن «ال � �ق� ��رار عند
ال�ح��رك��ة ه��و أن ت�ك��ون ال�س��اح��ة اللبنانية
هادئة» ،كما يقول أحد املتابعني للتحرك
وال � � ��ذي رف � ��ض ال �ك �ش��ف ع ��ن اس� �م ��ه .لكن
ال� �ض� �غ ��وط ال� �ت ��ي م ��ورس ��ت ع �ل��ى املقدح
لحثه على ع��دم امل�ش��ارك��ة ف��ي النشاط أو
إل�غ��ائ��ه ل��م تجد نفعًا م�ع��ه ،حتى وصلت
األم� ��ور إل ��ى ح��د ات �ص��ال رئ �ي��س السلطة
الفلسطينية ،املنتهية والي �ت��ه ،محمود
ع �ب��اس ش�خ�ص�ي��ًا ب��امل �ق��دح «لالستفسار
عن التحرك» ،بحسب املقدح .يضيف« :لم
يطلب الرئيس إلغاء النشاط أو تأجيله،
بل ك��ان الحديث عن الوضع امل��زري الذي
يعيشه أبناء املخيمات ،وض� ّ�رورة توفير
ال �ط �ب��اب��ة ل�ل�اج� �ئ�ي�ن ،وأك� � ��د أن موضوع
ال�ط�ب��اب��ة ه��و م��ن م�س��ؤول�ي��ة األون� � ��روا ،ال
م��ن مسؤولية منظمة التحرير» .لكن ما
سبب التحرك في التوقيت الحالي؟ وهل
ه��و ل �ـ«ت �ن �ف �ي��س» م��ا ق��د ي �ق��وم ب��ه شباب
امل �خ �ي �م��ات ي� ��وم  15آذار ال � ��ذي سيشهد
تحركات شبابية مطالبة بإنهاء االنقسام
في الداخل الفلسطيني؟ يجيب ّ عزام إنه
«ال راب ��ط ب�ين ال�ت�ظ��اه��رت�ين ،وإن االتفاق
على ّالتحرك أمام األونروا حصل مسبقًا،
كما أن اعتصامنا ضد الوكالة هو بسبب
ق�ض�ي��ة مطلبية اج�ت�م��اع�ي��ة .أم ��ا مسيرة
 15آذار ف �ه��ي م�ط�ل��ب س �ي��اس��ي نؤيده».
ه��ل ستقوم حركة حماس ب��أي نشاطات
مؤيدة ّ لهذه املسيرة في املخيمات؟ يقول
ّ
عزام إن «املسيرة شبابية ،ولألفراد حرية
امل�ش��ارك��ة ف��ي م�ث��ل ه��ذه األن�ش�ط��ة ،ونحن
مستعدون لسماع آرائ�ه��م وتقديرها ،ثم
إن�ن��ا نسير ب��ات�ج��اه واح��د ل��دع��م القضية
الفلسطينية».
ب ��دوره ،ي�ع��زو امل�ق��دح ال�ت�ح��رك إل��ى الواقع
امل �ع �ي �ش��ي امل� � � ��زري ال � � ��ذي ي �ع �ي �ش��ه أبناء
امل� �خ� �ي� �م ��ات ،م �س �ت �ش �ه �دًا ب� �ح ��ال ��ة الطفل
الفلسطيني محمد ط��ه ال��ذي ت��وف��ي أمام
مستشفى في صيدا أول من أمس ،والذي
رفضت املستشفى استقباله بسبب عدم
ت��واف��ر امل�ب�ل��غ ال �ل��ازم ل��ذل��ك .وع ��ن ارتباط
االعتصام أم� ّ�ام األون ��روا بتحرك  15آذار،
يقول املقدح إن «التحرك ليس مرتبطًا بأي
تحركات قد يقوم بها الشباب الفلسطيني،
ب ��ل إن� �ن ��ا ن �ع �ت �ص��م ل �ن �ط��ال��ب بالخدمات
التي هي من حق الشعب الفلسطيني أن
ينالها لحني ع��ودت��ه إل��ى دي ��اره» .ويشير
ّ
إل ��ى أن ال �ت �ح��رك امل �ق �ب��ل ال �ت��ي ق��د يساند
ت�ح��رك  15آذار ه��و «مسيرة ال�ع��ودة التي
يجري العمل عليها ب�ص��ورة ج��دي��ة ،عبر
ال �ت��وج��ه إل ��ى ال� �ح ��دود ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة من
املخيمات والبلدان التي تحيط بفلسطني
لتحريرها».

ّ
ّ
حق لي وألسرتي» على ّ
ّ
أهمية مطلب الدولة
«جنسيتي
شددت حملة
املدنية ،معلنة تأييدها ومشاركتها في التحركات اآليلة إلى تغيير
النظام السياسي ـ ـ ـ الطائفي السائد ،وذلك ضمانًا للمساواة وللحقوق.
وللمناسبة ،نظمت جمعية عمل تنموي بال ح��دود ـ ـ ـ نبع وجمعية
ّ
الخيرية ومركز األطفال والفتوة ندوة في مخيم شاتيال ،ناقشت
املرأة
األوضاع والتحديات التي تواجه املرأة اللبنانية والفلسطينية والعربية.
ودعت عبير قاسم ،باسم الجمعيات املنظمة ،الشباب الفلسطيني إلى
تمزيق اتفاق أوسلو والتخلص من كل األطقم السياسية املهترئة
وإلحاقها بمثيالتها العربية .بعدها ،تحدثت لينا أبو حبيب املديرة
التنفيذية ملجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي ،عن اإلنجازات
التي تحققت عبر نضاالت النساء في العديد من األقطار العربية،
وأن حملة جنستي ـ ـ ـ حق لي وألسرتي قد ساهمت في بلورة الحق
باملساوة بني الرجل وامل��رأة في منح الجنسية ألوالدهما ،معتبرة أن
إعطاء األجنبي املتزوج بلبنانية حق الحصول على إقامة مجاملة هو
خطوة باالتجاه الصحيح ،لكنها غير كافية.
وف���ي ص����ور ،أق����ام ات���ح���اد ب��ل��دي��ات ق��ض��اء ص���ور وم���رك���ز الخدمات
اإلنمائية وتجمع املؤسسات األهلية في مركز باسل األسد الثقافي،
ً
احتفاال برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب رن��دة ب��ري ،التي قدمت
دروع���ًا تقديرية لسيدتني ّ
معمرتني م��ن ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء اللبنانيني
والفلسطينيني.

خيمة ضد الطائفية في صور
يحول الطقس العاصف املستمر حتى نهاية
األسبوع دون تبيان الحجم الحقيقي ّ
ملؤيدي
نصب خيمة اعتصام دائم ضد النظام الطائفي
في مدينة ص��ور (آم��ال خليل) .فالعدد حتى
مساء أمس كان ال يزال مقتصرًا على مجموعة
الشباب الذين تنادوا إلى اجتماع مساء أول من
أم��س عبر مجموعة إس��ق��اط النظام الطائفي
ـ ـ ـ ف���رع ص���ور ،ليتباحثوا ف��ي ال��خ��ط��وات التي
تعنيهم جغرافيًا ،إلى جانب مشاركتهم في تظاهرة األحدين وخيمة
االعتصام في صيدا ،فقرروا نصب الخيمة فورًا على دوار االستراحة
وهكذا كان .تدخلت في البدء شرطة بلدية صور لتحذرهم من نصب
الخيمة من دون االستحصال على إذن من البلدية .وقد ّ
أصر أصحاب
مقدمها ،وباتوا ليلتهم
الخيمة على نصبها ّ ورفع العلم اللبناني في ّ
تيسر م��ن حاجيات بسيطة وف��روه��ا م��ن جيبهم
األول���ى فيها بما
الخاص .وصباح أمس ،توجه وفد منهم إلى البلدية التي لم تسمح لهم
بالتخييم فحسب ،بل باالستفادة من شبكتي املاء والكهرباء أيضًا،
إل��ى جانب إع��ط��اء اإلذن بتشغيل أج��ه��زة ال��ص��وت إلط�لاق األناشيد
ّ
التسبب بإزعاج املواطنني.
الوطنية ،لكن من دون
املشاركني في االعتصام ،يشير الطالب مهدي كريم إلى
وبحسب أحد ّ
أن الخيمة ستدشن أنشطتها بدءًا من نهاية األسبوع عبر اعتصام
شعبي قد يلحق بندوات وحوارات في األيام املقبلة حول الهدف الذي
أنشئت من أجله الخيمة.

الثلوج على  800متر
ّ
توقعت مصلحة األرص��اد الجوية في إدارة الطيران املدني أن يكون
الطقس اليوم غائمًا وماطرًا ،مع عواصف رعدية محلية ورياح ناشطة
ً
ابتداء من
وبقاء درجات الحرارة منخفضة .ويتوقع تساقط الثلوج
 800متر وخصوصًا في املناطق الشمالية .ووزعت املديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي برقية عن حال الطرق الجبلية املقطوعة وهي:
ع��ي��ون ال��س��ي��م��ان ح���دث بعلبك ،ف��اري��ا س��اح��ة وردة ،امل��ن��ي��ط��رة حدث
بعلبك ،معاصر الشوف ّ
كفريا ،عيناتا ـ ـ ـ األرز ،أفقا ـ ـ ـ عيون السيمان،
األرز ـ ـ ـ عيناتا ،الهرمل.

