بسم هللا الرمحن الرحيم

مسلسل التآمر على فلسطني وأهلها
وكالة الغوث (األونروا) تلوح مبلف خدماهتا
ما إن بدأت سنة 2016م حىت أطلقت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ) (UNRWAيف لبنان
إجراءات تقليص خدمات االستشفاء اليت كانت تقدمها ألهلنا الالجئني الفلسطينيني يف داخل املخيمات الفلسطينية وخارجها
فيما يُعرف بـ (التحويل) للمستشفيات املتعاقدة مع األونروا ،وحتميل الناس جزءًا معترباً من التكاليف يرهق كاهلهم وال سيما يف
احلاالت اليت تتطلب تدخالت جراحية ،أو احلاالت املرضية اليت تتطلب عالجاً طويالً أو متخصصاً ...وقد ظهرت آاثرها بشكل
متسارع حيث أقدم أحد أهلنا من سكان خميم برج الشمايل يف جنوب لبنان على حرق نفسه لعدم متكنه من دفع التكاليف،

وسجلت وفاة امرأتني يف خميمات وور نتيجة عدم حتويلهم إ ى مستشفى متخصص ...هاا عالوة على ملف التعليم وطريقة دم
ُ

الطالب أبعداد كبرية ،كبداية إلقفال بعض املدارس وإيقاف بعض املعلمني ،ويُتوقع أن يطال التقليص ما ابت يعرف ابلشؤون
(الشؤون االجتماعية) وهو الربانم الاي يرعى حاالت العسر الشديد...
ومن املعلوم أن الدولة اللبنانية  -ويف سياق الضغوطات املمنهجة  -ال تقدم للفلسطينيني أية خدمات طبية إال عرب
التحويالت من األونروا وهو امللف الاي طاله التقليص ،وحىت يف جمال التعليم فإن هناك تشدداً يف قبول الطلبة الفلسطينيني يف
املدارس الرمسية ،أما أوحاب العسر الشديد فال بواكي هلم ...ال بل إن الدولة اللبنانية حبجة ما يسمى منع التوطني ،تُضيق على

الن اس معاشهم ،فال تسمح هلم ابلعمل فيما يقرب من سبعني وظيفة ،وال تسمح هلم ابلتملك ،وتضيق عليهم يف أماكن سكنهم يف
املخيمات بوسائل خمتلفة مالة  ،وليس ببعيد قضية أن واثئق السفر املمنوحة هلم من الدولة اللبنانية ما ابتت تصلح للتنقل هبا بسبب
أهنا ال تطابق املعايري الدولية .أليس من العجيب أن الفلسطينيني الاين عاشوا يف لبنان لقرابة  76سنة ال حيق هلم ما حيق ألجنيب
ميكث بضع سنني واحلُجة القضية الفلسطينية اليت وارت شعارات ،ال بل الشعارات بيعت أثواابً ابلية.
اي أهلنا ،أهل فلسطني يف املخيمات وخارجها ،إن حتركاتكم املهمة تزع الالعبني املتآمرين ،فالقضية أكرب من جمرد تقليص
خدمات أو حىت وقفها وإهنائها ،إهنا خطوة يف التآمر من أهل التنازالت ممن زعموا حتريراً ،ومن يساندهم من الدول اإلقليمية
والغربية وال سيما أمريكا على إهناء ما زعم أنه القضااي العالقة (حق العودة ،وقضية الالجئني ،والقدس) ،بعد أن تنازلوا عن فلسطني
ليهود وجلسوا فوق أمتار مسوها "سلطة" ،عقب سنني من تقزمي قضية فلسطني من قضية أمة  ،م قضية عرب  ،م قضية دول الطوق،
 م قضية منظمة  ،م قضية سلطة  ،م قضية سلطتني  ،م إ ى قضية إغاثة وخدمات ...ويُوجز هاا التاريخ املخزي يف بيع فلسطني
ليهود بثمن خبس دراهم معدودة وأمتار كانوا فيها من الزاهدين ،بعنوان نشرته جريدة احلياة يف عددها كانون الثاين 2014م على
لسان ايسر عبد ربه :دولة يهودية ،وعاصمة يف جزء من القدس ،وعدم عودة الالجئني.
إن وكالة الغوث (األونروا) ،ومعها بل تسبقها "السلطة" الفلسطينية ،حلقة يف سلسلة من التآمر على فلسطني لتمكني يهود
منها ،ومل تكن إحدى غاايهتا توفري احلياة الكرمية لالجئني أو تسهيل حياهتم ،بل امتصاص غضبهم وإسكاهتم يف حياة ذل ومهانة

إ ى حني تصفية قضية فلسطني .واآلن وبعد أن قطع الغرب واحلكام أشواطًا عديدة يف خمطط الرتكيع للشعوب والتطبيع ،وتسخري
احلكام والسلطة يف تقدمي التنازالت ومتكني يهود من فلسطني ،فإ ّن األجواء مهيأة أكثر من وجهة نظر أمريكا والغرب لتحقيق
قليال من ضنك العي وذلة
إجنازات أكرب على وعيد تصفية قضية الالجئني ودفعهم للتنازل والقبول أبي حل من شأنه أن يرحيهم ً
احلياة .هاا حلمهم وهاه حساابهتم ،ولكنهم ميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين ،وهم يف كل مرة يصطدمون حبقيقة األمة
اإلسالمية وأبنائها األبطال ،الاين يشكلون وخرة ولبة أمام مشاريع الغرب وطموحاته ،ويربزون كأسطورة تعجز مضامني الغرب
الفكرية عن تفسريها أو حتليلها ،ولكن الغرب غرته ناالة احلكام والسلطة ِ
وخ ّستُهم فقاسوا عليهم بقية أهل فلسطني واألمة ،فخابوا
ّ
وخسروا إن شاء هللا.
اي أهلنا ،أهل فلسطني يف املخيمات وخارجها ،اليوم حتني ساعة قولكم احلق:
 أن هؤالء املتنازلني اآلمثني ال ميثلونكم ،بل هم أول الداء الاين أوولوان وإايكم هلاه احلالة املزرية. وأن القضية عندكم ليست قضية تعليم وطبابة وطعام يسكتونكم هبا  -وهي لكم أقل حق  -بل هي قضية أمة ضاعتأرضها ال بل ومقدساهتا ،وتُسام وكل املسلمني يف كل زاوية سوء العااب من قادة العرب والغرب ،وما إخوانكم من أمتكم الواحدة
يف سوراي والعراق وليبيا واليمن ومصر عنكم ببعيد.

 وأنكم على وعي اتم ابملتآمرين بكافة خططهم وأشكاهلم ومسمياهتم. وأنكم لن تسلموا قيادكم بعد اليوم إال للعاملني املخلصني يف حترير البالد والعباد من االستعمار الفكري واالقتصاديواالحتالل املباشر ،فيكرمنا هللا وإايكم ببشرى النيب ولى هللا عليه وآله وسلم كما جاء يف الصحيحني واللفظ ملسلم» :ال تقوم
ُ
الساعة حىت تقاتلوا اليهود ،حىت خيتبئ اليهودي وراء احلجر والشجر ،فيقول احلجر والشجر :اي مسلم اي عبد هللا هذا
يهودي خلفي فتعال فاقتله ،إال الغرقد«.
اي أهلنا ،أهل فلسطني يف املخيمات وخارجها
اوال ليله بنهاره حىت
حزب التحرير ،فيكم وبينكم مل ولن يغمض له جفن عن هاه املؤامرات حىت يفضحها ،ولن يهنأ له ابل و ً
ينجز موعود هللا فتنالوا عز الدنيا ،دولةً خالفةً راشد ًة على منهاج النبوة ،تعمل على رعاية شؤون رعاايها يف كل جمال ،وعز اآلخرة،

رمحةً وثواابً من هللا على ما قدمتم نصرًة لدينكم ومقدساتكم...

وإمنا يكون الفجر بعد أشد األوقات ظلمة ،ولن يغلب عسر يُسرين ﴿فَِإ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْس ًرا  إِ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْس ًرا﴾.
َن أ َْهل الْ ُقرى آمنُواْ واتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم ب رَك ٍ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ض﴾...
ات ِِّم َن َّ
﴿ َولَ ْو أ َّ َ َ َ َ
ََ
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
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موقع جريدة الراية
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