
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 الحلوة عين مخيم اشتباكات
 متى؟!! إلى ...عبثية بيادق بل بنادقو  خارجية أجندات

 االشتباكات هذه تزامنت وقد م،2017 آذار من األول ألربعاءا يوم ذروهتا كانت  احللوة عني خميم يف مسلحة اشتباكات اندلعت
 بني مكثفة لقاءات وختللها كما  لبنان، إىل عباس حممود الفلسطيين الرئيس زيارة مث األمنية للجنةا حل من ابتداء   سياسية، أحداث مع

 األبرز العنوان كان  حيث بريوت، يف الفلسطينية السفارة يف اتواجتماع لبنانيني وأمنيني سياسيني مسؤولني مع باملخيم الفاعلة الفصائل
 استخدمت اليت االشتباكات أن علما  ... اللبنانية للدولة املطلوبني تسليم ضيةوق األمنية، اللجنة قيادة وطبيعة إشكالية اللقاءات لتلك
 املخيم وسط من واملتاريس احملاور فيها تداخلت ظاهرها يف عبثية كانت  ،بالسكان مكتظة ضيقة جغرافيا يف والقذائف الرشاشات فيها
 يف واخلدمات واملدارس املصاحل وتعطل املادية األضرار عن يكناه لآلمنني، وتشريد وترويع جرحى وسبعة قتيل   لسقوط تأد مشاله، إىل

 وكأنه وعمل، متلك من اآلدمية احلقوق بسطأ من حرمانه فوق لبنان يف الفلسطيين الالجئ ينقص ما بالفعل هو هذا وكأن املخيم،
 ؟هناية من املظلم النفق هلذا وهل ؟األخرية ستكون املتكررة األحداث هذه فهل !ضنكه فوق العيش نكد من مزيد   ينقصه

 منذ لبنان يف ا  عموم الفلسطيين الالجئ يعيشه مرير سياسي لواقع نتيجة هو أليمة أحداث من احللوة عني خميم يف حيدث ما إن
 فاشلة مشاريع بني مصريهم تقاذف مث أهلها وتشريد فلسطني اغتصاب مأساة عن ناتج واقع   هذا، يومنا حىت 1948 سنة اللجوء
 حصرية على يستحوذ أيهم املنطقة، يف العمالء احلكام بني صراعات ختللها ،واملتاجرة التسليم واقعها بينما املقاومة مث التحرير عنواهنا

 أرض على يهود كيان  تثبيت إال هلم هم ال الذين املستعمرين ألسياده ووالء   قربانا   ،املسلمني على هيمنته لتثبيت الرباقة الشعارات هذه
 صراعات مث... "اإلرهاب" منظور من إليهم النظر وهو الالجئني مع آخر معيارا   "الدوليني األسياد" إلدخال وصوال   ...فلسطني
 على احلرب بغطاء مدعومني قوتنا سنبسط تقول فرسالة األرض، على وسطاء عرب رسائلها مرسلة الواحدة احلركة داخل األجنحة

 ،متنوعة بأوراقو  "اإلرهاب" على احلرب غطاء بنفس  أقدامكم حتت األرض إشعال على قادرون هنا حنن يقول وجواب "اإلرهاب"،
 لبنان دولة كيان  ضعف ظل يف ذلك كل  حيصل... احللوة!! عني يف العبثية املعركة غبار من األطراف من طرف يسلم مل أنه العلم مع

 أو العودة( حق على احملافظة) أو الدولية( القرارات) تزامال بذريعة املخيمات داخل سلطتها بسط على قدرهتا بعدم وتذرعها السياسي،
 مع ي تعامل فبات األمنية، األوضاع لضبط قانونية صالحيات املخيمات داخل جهة أي عطىت   ال الذي الوقت يف... التوطني( عدم)

 وأسالك بوابات ،املخيمات حول حلصارا ددوش   ،باألمنية واملعيشية ماتيةاخلد الشؤون فتداخلت ،صرف أمين   منظور   من املخيمات أهل
 مأساة مع تبدأ مل أمنية ألحداث وذريعة   عنوانا   وجودهم فيصبح اللبنانية للدولة مطلوبون "يتسلل" هذا كل  ومع أمتارا ، ترتفع وجدران بل

 .احللوة عني خميم يف األخرية األحداث مع ستنتهي لألسف أهنا يبدو وال البارد هنر خميم

 التفاصيل يف اخلوض دون باختصار، اللجوء من سنة   وستني تسع   بعد لبنان يف فلسطينينيال جئنياّل ل حيدث ما صةق هي هذه نعم
 !!!الجئا   ويسمى الطفل فيولد أصال ، فيها )اللجوء( االستثناء يصبح حيث عجيبة قصة يف املخيم، يبزوار  تشبه اليت املتشعبة

 للمخاطر شبابه وتعريض   ،اقتحاما   حلرمته انتهاكا   ،األطراف تقاذف من احللوة عني يف مكتبه يسلم مل الذي - التحرير حزب إن
 لقضية الحل أن الحزب فيه يرى الذي الوقت ففي ،اهلل بإذن أهله يكذب ال الذي الرائد فهو مبدئي، سياسي حزب هو - قصفا  
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 فيه وتتالشى المصطنعة الحدود معه تذوب واحد كيان  جميعاً، للمسلمين األشمل السياسي لحلبا إال يكون ال وأهلها فلسطين
 من همواال ومن يهود كيان  على بالقضاء وجيشها أهلها يقوم التي ،النبوة منهاج على الراشدة لخالفةا بقيام الكاذبة الوطنيات

 واقعهم وضوح بكل هلم فيبني بينهم، فيما والتمزق الفرقة حالة عن النامجة اجلزئية قضاياهم يتبىن ذاته الوقت يف ...العمالء الحكام
 :بالخطاب نتوجه فإننا وعليه... اهلل بإذن الئم لومة اهلل يف خيشى ولن أبصارهم عن الغشاوة ويزيل

 سالحكم فرتفعوا تعلمون، ال أو تعلمون حيث من أمنية أو سياسية ملشاريع أدوات تكونوا أن إياكم ،المخيمات في أهلنا إلى
 َفَجَزاُؤهُ  مُّتَ َعمًِّدا ُمْؤِمًنا يَ ْقُتلْ  َوَمن﴿ تعاىل: قوله إال عليها ينطبق ال أعمال فهي اآلمنني، الناس اوتروعو  افتقتتلو  بعضا   بعضكم وجه يف

 اأْلَْرضِ  ِفي َفَساد   َأوْ  نَ ْفس   رِ ِبغَيْ  نَ ْفًسا قَ َتلَ  َمنْ ﴿ سبحانه: وقوله ﴾َعِظيًما َعَذابًا َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ 
 السماء أهل أن لو» :وسلم وآله عليه اهلل صلى الرسول وقول ﴾َجِميًعا النَّاسَ  َأْحَيا َماَفَكأَنَّ  َأْحَياَها َوَمنْ  َجِميًعا النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكأَنََّما

 عن داود أبو رواه فيما السالمالصالة و  عليه النيب قولو  (،الرتمذي رواه) «النار في اهلل ألكبهم مؤمن دم في اشتركوا رضألا وأهل
 .«مسلما يُروعَ  أن لُمسلم   َيِحلُ  ال» :هريرة أيب

 من وكل ،النار بإطالق أمر من وكل ،منفذاً  الداخل ومن مموالً  الخارج من القتال على حرض من كل  أن معلوماً  فليكن لذا
 وايعود ال وأن هذه، وكبيرتهم مذنبه من اهلل إلى وايتوب أن معليه ويتوجب اإلثم، في شركاء هؤالء كل  ،النار فأطلق لألوامر امتثل
 هؤالء أيدي على األخذ وعقالئه املخيم أهل وعلى... عذابه وعظيم ولعنته اهلل غضب عليه يترتب ما اإلثم من فيها فإن هالمثل

 ...احللوة عني مثل صغرية بقعة   كان  ولو سلمنيامل بالد يف أجنداته وفق يوجههم من قضية إال قضية   مهل عادت ما الذين

 بل ،بغيضة عنصرية وبينهم بينكم يقف فال وأصهاركم، وأنسباؤكم أهلكم هم الالجئني من إخوانكم إن ،لبنان في أهلنا إلىو 
 وال وثائق كمتفرق ال كما  حدود وال سدود تفرقكم الف ،ظهرانيكم بني كرميا    عيشهم يكون أن على والعمل نصرهتم عليكم واجب

 إلى األمني المنظور من معهم التعاطي ليغيروا لبنان في السياسيين على الضغط لخال من تكون لهم نصرتكم بعض نوإ ...ودقي
 والوقوف تأمينهم وهو شرعاً، المراد المنظور إلى ،محلياً  والُمنفَّذِ  دولياً  المراد "اإلرهاب" منظور ومن السياسي، المنظور

 ...معهم

 ستجيبوات الف... املسلمني كل  قضية بل أهلها قضية ليست فلسطني أرض حترير مسؤولية أن وأعمالكم أذهانكم عن يغ ب ال مث
 والذهاب اعاألوض تفجري لصاحل ،املسلمني سائر وعلى فلسطني أهل وعلى عليكم وباال   إال يوما   تكن مل اليت الدولية لإلمالءات

 وحتفظ املسلمني شؤون ترعىو  البالد حترر واحدة دولة يف ووحدهتا شريعتها حتكيم نعيم عن هبا عادواالبت ،االقتتال أتون إىل باملنطقة
 ...وأمواهلم وأعراضهم ودماءهم ذمتهم

 ﴾ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  اِإذَ  َولِلرَُّسولِ  لِلَّهِ  اْسَتِجيُبوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿
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