
 



 ملخص تنفيذي

 

قراءة جتارب العمل الشعيب يف بيئة اللجوء الفلسطيين، تسهم بشكل كبري 
يف فهم العوامل اإلجيابية كما العوائق اليت حتيط بعملية بناء جمتمعات 

 .الالجئني الفلسطينيني لقدراهتم

تشكل هذه الورقة حماولة لسرد جتربة تطور العمل الشعيب يف خميم البقعة، 
لسطيين واللجوء الفلسطيين يف األردن، واإلرث يف ظل تعقيدات الوجود الف

الشائك لعالقة الدولة املضيفة ابلوجود الفلسطيين على أرضها، الذي عاش 
مراحل من االشتباك الدموي عسكرايً، وصواًل إلهناء الوجود الفصائلي 

 .املسلح

إّن القيمة األساسية ألّي عملية جديدة للخوض يف هذا اإلرث، تكمن يف 
جليد لسردايت جمتمع الالجئني عن إرثه وذاته وتشكالت قدرته، اإلصغاء ا

وهو ما يعين فعليًا معاجلة ضرورة اإلصغاء لرواايت خمتلفة عن تلك اليت 
توردها املصادر الرمسية األساسية ، وهو ما جتتهد هذه املادة يف حتقيقه من 

 .خالل جمموعة من املقابالت مع شخصيات من املخيم



  

 مقدمة

ٍل ممتٍد بني مرتفعات عّمان الشمالية، ومرتفعات السلط الشرقية، يف سه
وعلى الطريق الواصل بني العاصمة األردنية، وحمافظات الشمال، يقع خميم 
البقعة لالجئني الفلسطينيني، املخيم الفلسطيين األكرب يف األردن، وهو 
األكثر من حيث عدد السكان، والذي احتوى واحدة من أغىن جتارب 

  .جوء الفلسطينية، يف األردنالل

 

 

 

 
 منظر عام ملخيم البقعة

 



الفلسطينية خارج فلسطني، أّن  البقعة، يتمايز عن بعض املخيمات خميم
املخيم من خميمات النازحني، أّي أّن غالبية سكان املخيم، كانوا ضمن 

، وعاد العديد منهم إليها بعد 7691حدود فلسطني التارخيية، قبل العام 
بح للمخيم نوع من التواصل الفعلي ، فأص7661اتفاق أوسلو، يف العام 

مع املخيمات الفلسطينية، يف الضفة الغربية، مثل: خميم الفوار، و خميم 
  .العروب، و خميم عايدة، و خميم العزة، وغريها



 

  نشأة خميم البقعة

، وبعد يومني من بدء العدوان الصهيوين 1/9/7691صباح يوم 
، بدأ هجوم 7691زيران العسكري، على مصر، وسوراي، وخالل حرب ح

قوات االحتالل الصهيوين على الضفة الغربية، كانت الضفة الغربية، قبل 
 خميماً لالجئني الفلسطينيني، موزعة على  79هذا العدوان حتتوي على 

معظم مدن الضفة الغربية، ونتيجًة لتعرض عدٍد من تلك املخيمات 
  للقصف خالل احلرب، توجهت نسبٌة كبريٌة من الالجئني

الفلسطينيني، يف الضفة الغربية، إىل األردن انزحة إليها، وبلغ عدد النازحني 
من املخيمات الفلسطينية، يف الضفة الغربية، حبسب تقديرات مفوض وكالة 

الجئ  711.111غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، حوايل 
  .فلسطيين

 
 

 



 

 7691من النزوح الفلسطيين إىل األردن عام   

 

مل يتعامل هؤالء النازحون مع احلدث اجلديد الذي نزل هبم، كوضٍع جديٍد، 
امتد هبم إىل يومنا هذا، وكذلك احلال مع السلطات األردنية، اليت 
استقبلتهم، يف خميمات مؤقتة على طول الضفة الشرقية لنهر األردن، يف 

لطات مناطق الكرامة، والشونة، وكرمية، واألغوار الشمالية، فأنشأت الس
خميماً،  71األردنية، ما ُعرف ابسم خميمات الطوارئ، واليت بلغ عددها 



معظمها يف األغوار، وعدٌد منها يف أطراف احملافظات األردنية، مثل خميم 
  .الطالبية، وخميم احلصن

كان خميم الكرامة الواقع إىل الغرب من حمافظة البلقاء األردنية، وعلى بعد 
ألردن، وأرحيا، واحدًا من أهم تلك املخيمات كم من هنر ا  2ال يتجاوز

الفلسطينية الطارئة، والذي شهد بواكري انطالق العمل الفدائي املسلح، 
والتنظيمي، حيث اختذته فصائل املقاومة الفلسطينية آنذاك كنقطة انطالق 
وارتكاز للعمليات الفدائية املسلحة، ضد االحتالل الصهيوين، ومواقعة، يف 

ة، ما تسبب ابلعديد من الغارات الصهيونية، املدفعية واجلوية، األرض احملتل
على مواقع الفدائيني، وخميمات الطوارئ، وقواعد اجليش األردين، األمر 
الذي اختذته السلطات األردنية مربرًا للتفكريها اجلدي إبجياد "حل أمين" 
لرتكز املخيمات الفلسطينية، يف نقاط التماس املباشر مع االحتالل 

 .الصهيوين

 

 

 



 منطقة الكرامة اليوم، وال يزال يسكنها عدٌد من الالجئني الفلسطينيني

، وبعد تشكيل قوات شبه عسكرية أردنية 7691ويف كانون اثي/ يناير 
خاصة، حتت مسمى قوات األمن العام، شنت قوات األمن العام األردين، 
محلًة على خميم الكرامة، بغية تصفية الوجود العسكري الفلسطيين، فيه، إال 

 .جناح تلك العمليةأّن التفاف األهايل يف املخيم حول الفدائيني، حال دون 

، بدأت قوات االحتالل الصهيوين بشن محالت 7691مع بداايت عام 
قصف شبه يومي، على خميم الكرامة، وخميمات الطوارئ الفلسطينية، كان 
أبرزها الغارة الصهيونية العنيفة اليت شنتها قوات االحتالل الصهيوين على 

ساعات متواصلة،  1دة واليت استمرت مل 7/1/7691خميم الكرامة، يف 



وعقب تلك الغارة، بدأ التفكري اجلدي من أهايل املخيم، وكذلك السلطات 
األردنية، بضرورة نقل خميمات الطوارئ إىل مواقع أكثر أمنًا يف أطراف 
احملافظات األردنية، ومن أهم تلك املخيمات، خميم البقعة، الذي أنشئ  

حملافظة البلقاء األردنية، يف  كمخيم طوارئ يف األطراف الشمالية الشرقية
منطقة زراعية، كانت تسكنها عدٌد من العشائر األردنية، مثل عشرية 

  .العدوان، وتتخذها كمناطق رعي ألغنامها

ُبين املخيم ليستوعب أكرب عدد من الالجئني الفلسطينيني، منذ البداية، إذ 
لة غوث براكية حديدية، يف املخيم وخصصت وكا 1.111مت إنشاء حوايل 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا" لكل عائلة يف املخيم وحدة سكنية 
واحدة، وبناًء على ذلك يقدر عدد العائالت الفلسطينية املقيمة، يف املخيم 

فلسطيين،  01.111، ويقدر عدد سكانه بـ 1.111حلظة إنشائه بـ 
ألكرب، يف وبذلك أضحى خميم البقعة، منذ أتسيسه، املخيم الفلسطيين ا

  .األردن



 

  إدارة خميم البقعة واجلهات الفاعلة فيه

 

، كان هناك وجوٌد علين ملنظمة التحرير 7691عند أتسيس املخيم عام 
الفلسطيين، وفصائل املقاومة الفلسطينية، على الساحة األردنية، وكان هذا 

، وبعد الوجود مرتكزًا يف القواعد الفدائية، يف األغوار، وأطراف احملافظات
، وزايدة أعداد املنتمني لفصائل املقاومة 27/1/7691معركة الكرامة، يف 

الفلسطينية، وتعاظم وجود منظمة التحرير الفلسطينية، يف األردن، عملت 
فصائل املقاومة الفلسطينية على تعزيز وجودها، يف املخيمات الفلسطينية، 

  .والتجمعات ذات الغالبية الفلسطينية، يف األردن

حتوى املخيم على مكاتب رئيسية، ملعظم فصائل املقاومة الفلسطينية، ا
مثل: حركة فتح، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وغريها من الفصائل، 
حيث لعبت تلك املكاتب دورًا رئيسيًا يف العمل التنظيمي، والتثقيفي لدى 

  .أبناء املخيم



سلح( اليت ضمت يف ويف حالة خميم البقعة مت أتسيس جلنة )الكفاح امل
صفوفها كوادر من خمتلف فصائل املقاومة الفلسطينية، وكانت مهمتها 
األساسية فض النزاعات، واحلفاظ على األمن الداخلي يف املخيم، ومل 
يتعارض وجود اللجنة مع بقاء وجود الشرطة األردنية داخل املخيم يف تلك 

 .املرحلة

ملخيم وتعطي انطباعًا عما ساد يف ومن املواقف اليت ختتزهنا ذاكرة أهل ا 
تلك الفرتة، حضور مدير شرطة البقعة، ومدير شرطة البلقاء، لالحتفال 
ابلذكرى السنوية األوىل، النتصار معركة الكرامة، حيث ألقيا كلمًة عربا 
خالهلا عن اعتزازمها ببسالة الفدائيني، واجليش األردين، خالل املعركة، ففي 

بدو املواجهة بني اجليش األردين والفصائل الفلسطينية تلك املرحلة مل تكن ت
  .هي اخليار السائد يف اخلطاب

يف هذه البيئة نتجت بوادر لتجارب تنظيمية شعبية، كان أبرز معاملها يف 
تلك الفرتة، معسكرات األشبال، ففي منطقة املضمار املقابلة للمخيم، ويف 

، أسست حركة فتح أرٍض بنيت عليها حمطة أقمار صناعية الحقاً 
معسكرات ألشبال الثورة، انضم إليها معظم أطفال خميم البقعة، وتلقوا 



خالهلا التدريبات العسكرية، والتثقيف، والتوعية الثورية، فيما أنشأت اجلبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني، معسكرًا لألشبال، يف جبل طلوز املقابل للمخيم، 

  .من اجلهة الغربية

البقعة مت تشكيل معسكر مشرتك لتدريب السيدات ويف أطراف خميم 
  .امللتحقات بقوات الثورة الفلسطينية



 

)احلدث املؤسس للحالة الشعبية يف  7611مسرية العودة األوىل 
  املخيم(

 

بعد تصاعد حدة التوتر بني منظمة التحرير الفلسطينية، والدولة األردنية، 
، ووصول اخلالف بينهما ألفٍق مسدود، حبكم عدد من 7611مطلع العام 

العوامل السياسية الداخلية، واخلارجية، ابت الوضع يف خميم البقعة، كغريه 
لول من مناطق األردن على حافِة االنفجار، ومع اندالع أحداث أي

، كانت حالة الرتقب ملا ميكن أن جيري يف 71/6/7611األسود، يف 
البقعة، عاليًة جداً، وعلى الرغم من عدم تعرض املخيم ألي قصف من 

، 7611قوات اجليش األردين، خالل املوجة األوىل من املواجهة، يف العام 
خيم ّإال أن أخبارًا تداوهلا أهايل املخيم، عن تصرحياٍت هددت بتسوية امل

ابألرض، فنظمت كافة كوادر وقيادات الفصائل الفلسطينية، والفعاليات 
شخص انطلقت  1.111الشعبية، مسريًة عظمى، شارك فيها أكثر من 

من املخيم، ابجتاه احلدود األردنية، مع فلسطني احملتلة، ومت حرق العديد من 



ول املسرية الرباكّيات، كنايًة عن عدم النية للعودة إىل املخيم، ولدى وص
احلاشدة إىل منطقة صويلح، احملاذية للمخيم، واملؤدية إىل الطريق الواصل 
لألغوار األردنية، وبتدخٍل من خماتري عائالت املخيم، وجهات رمسية أردنية، 
مت الطلب من األهايل ابلعودة إىل بيوهتم، مع تعهٍد رمسي بعدم استهداف 

األوىل من القتال، يف ايلول املخيم، وهذا ما حدث فعاًل خالل اجلولة 
 .م7611



 

  ما بعد أحداث أيلول األسود ووالدة العمل الشعيب الوطين يف املخيم

 

، كان الوجود الفلسطيين 7617مع هناية شهر تشرين أول/أكتوبر عام 
املمثل مبنظمة التحرير الفلسطينية، يف األردن قد انتهى، وانتهى احلال مع 

ي الفلسطيين يف األردن، يف سوراي ولبنان، أو يف معظم كوادر العمل الفدائ
السجون األردنية، مما خلق حالة فراغ يف املخيمات الفلسطينية ابألردن، 
وبدايًة لتصاعد دور املخاتري، واجملالس العائلية، والدواوين العشائرية، يف 

، تصاعد دور 7617املخيم، ويف نفس الوقت شهدت الفرتة التالية لعام 
الرايضية، وأندية الشباب، واحلركة اإلسالمية )املسمى املتداول األندية 

لإلخوان املسلمني واحلركات املرتبطة هبم(، يف خميم البقعة، وغريه من 
املخيمات الفلسطينية، لتبدأ مالمح تشكل املشهد احلايل من العمل 

  .الشعيب، يف املخيمات الفلسطينية، يف األردن، ومنها خميم البقعة

  

 



 

  7691 – 7617عمل الشعيب يف خميم البقعة ال

 

متيزت هذه الفرتة يف ُعمر العمل الشعيب الوطين، يف خميم البقعة، ويف خمتلف 
مواطن العمل للقضية الفلسطينية يف األردن، بنمٍط جديد من التنظيم، 
والعمل، إذ بقيت الفصائل الفلسطينية تعمل يف املخيم، بنفس مسمياهتا، 

وذلك لعوامل عدة منها، األحكام العرفية اليت كانت  ولكن بشكل سري،
تطبق يف األردن، حيث كان التعامل "األمين" األردين مع أّي شخص يتم 
ضبطه، وعلى تواصل مع أحد فصائل املقاومة الفلسطينية، ينتهي حببس 
الشخص مدة ال تقل عن ثالث سنوات، يف حال اعرتافه بذلك، وعدة 

  .هأشهر، يف حال عدم اعرتاف

إال أن تلك الفرتة شهدت والدة أشكاٍل جديدة من العمل الشعيب الوطين 
يف املخيم، حيث عملت القوى الوطنية، يف املخيم على توظيف وجود 
اندي البقعة، يف خدمة عملية التثقيف الوطين، من خالل تنظيم النادي 



لوطين فعالياٍت ثقافية، ومجاهريية بشكل دوري، واعترب بيئًة خصبة للعمل ا
  .يف املخيم

متيزت تلك الفرتة ابلتحاق العديد من أبناء خميم البقعة يف ظل التضييق على 
النشاط الفصائلي التقليدي للحركة اإلسالمية، اليت تقدمت من خالل 
أنشطة ذات طابع خريي وتنظريي إسالمي انطالقًا من حضورها ونشاطها 

سالمي، حيث مثّلت شكاًل يف املساجد، وهو دور تقدمته مجعية املركز اإل
 .متقدماً يف العمل اخلريي واإلغاثي يف املخيم

على الرغم مساح الدولة األردنية للحركة اإلسالمية ابلعمل بشكل علين، يف 
خميم البقعة، إال أّن ذلك مل مينع من تعرض بعض كوادرها للمالحقة األمنية، 

خيم، أو خارجه، أو بفعل مشاركتهم ابلفعاليات الشعبية املختلفة، يف امل
  .بسبب نشاطهم االجتماعي السياسي املتعاظم

  



  7667 – 7691العمل الشعيب يف خميم البقعة 

 

، بعودة العالقات الرمسية، بني الدولة 7610متيزت الفرتة اليت تلت العام 
األردنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، مما مسح بعودة العمل الشعيب بشقه 

املخيمات الفلسطينية، ومنها خميم البقعة، وشهدت تلك  الفصائلي، يف
الفرتة والدة أول شكل من أشكال اللجان الوطنية التنسيقية، يف املخيم، 
ومحلت اسم جلنة التنسيق الوطين، واإلسالمي، حيث ضمت اللجنة يف 
جسمها عددًا من املمثلني حلركة فتح، واحلركة اإلسالمية، وشخصياٍت من 

  .ة الفلسطينية األخرىالقوى الوطني

استمرت هذه اللجان ابلعمل خالل فرتة االنتفاضة الفلسطينية األوىل 
، حيث تركز عملها يف دعم االنتفاضة مالياً، وتنظيم 7662 – 7611

  .الفعاليات املتضامنة مع االنتفاضة يف املخيم

  

 



 

  عودة احلياة النيابية لألردن ومظلة العمل احلزيب

 

حداثً مهماً يف مسرية احلركات والتنظيمات السياسية يف  7662شهد العام 
األردن، انعكس أثره على العمل التنظيمي يف املخيمات الفلسطينية، إذ تال 

، وإجراء انتخاابت نيابية، 7616عودة احلياة النيابية إىل األردن، عام 
مساح احلكومة األردنية بتشكيل األحزاب السياسية، ما دفع ابلفصائل 

سطينية يف األردن لتشكيل أحزاٍب ممثلة هلا، فشكلت اجلبهة الشعبية الفل
لتحرير فلسطني، حزب الوحدة الشعبية، وشكلت اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
فلسطني، حزب )حشد(، فيما أسست احلركة اإلسالمية، والتيار اإلسالمي 
 يف األردن، حزب جبهة العمل اإلسالمي، أما حركة فتح فقد بقيت تعمل

يف املخيمات الفلسطينية بنفس مسماها، بدون جسم تنظيمي واضح، 
 .ومبوافقٍة ضمنية من السلطات األردنية

انعكس الوضع اجلديد على العمل الشعيب يف خميم البقعة، فتم أتسيس جلنة 
 .التنسيق احلزيب، يف املخيم، واليت اعتربت النواة احلالية للجنة الشعبية فيه



  

 انتفاضة األقصى والعمل الشعيب يف خميم البقعة

 

بعد اقتحام وزير الزراعة الصهيوين، آنذاك، أرئيل  21/6/2111يف 
شارون للمسجد األقصى، تفجرت انتفاضة األقصى، اليت امتدت لغاية 

، وألقت بظالهلا على الوضع يف خميم البقعة، فخرجت 2111هناي عام 
ل شبه يومي، واليت كانت تنطلق من املسريات الداعمة لالنتفاضة بشك

  .مسجد القدس، وعلى طول شارع )البلياردو( املعروف يف املخيم

كان للجنة التنسيق احلزيب يف املخيم دوٌر أساسٌي يف هذه الفعاليات، 
وتعرض عدد من أعضائها لالعتقاالت، على فرتات متقطعة، بني عامي 

ن تلك الفرتة من عمر ، وال يزال أهايل املخيم يستذكرو 2119و 2111
املخيم، والعمل الشعيب فيه، واليت يعتربوهنا فرتًة ذهبية، ال سيما مع مشاركة 
عدد من أبناء املخيم، ممن كانوا متكنوا من دخول األرض احملتلة، بعد 
أوسلو، يف مقاومة االحتالل الصهيوين، خالل االنتفاضة، ومنهم األسري يف 



بو جابر، والذي اعتقل خالله حماولته سجون االحتالل، عبد هللا نوح أ
  .2111تنفيذ عملية فدائية يف الداخل احملتل، بداايت االنتفاضة، عام 

، وبعد بدء العدوان األمريكي على 2111خالل شهر آذار/ مارس عام 
العراق، تصاعدت احلالة الشعبية اجلماهريية يف األردن، ونظرًا للتفاعل 

العراق، وتطوع عدد من أبناء املخيم، الشعيب الكبري مع األحداث يف 
للدفاع عن العراق، خالل العدوان األمريكي، فقد تداعت القوى الوطنية، 

  .واإلسالمية يف املخيم إىل تشكيل اللجنة الشعبية لدعم العراق

حداًث مهمًا متثل يف اإلعالن عن أتسيس جلنة التنسيق  2119شهد عام 
ت تلك اللجنة فاعلًة ابملشاركة يف كافة احلزيب الوطين واإلسالمي، حيث كان

  .الفعاليات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، داخل املخيم وخارجه



 

  االنقسام وركود العمل الشعيب يف خميم البقعة

 

، غداة 2111، وحتديدًا خالل عام 2119شهدت الفرتة اليت تلت عام 
عيب، يف خميم البقعة، حدوث االنقسام الفلسطيين، ركودًا يف العمل الش

حيث مرت عدة سنوات انعدم، أو قل خالهلا التنسيق احلزيب، أو الشعيب 
بني القوى الوطنية، يف املخيم، وعلى الرغم من حماوالت عدة إلحياء العمل 

  .الشعيب، إال أّن تلك احملاوالت مل تفلح



 

  والدة اللجنة الشعبية يف خميم البقعة

 

ندالع أحداث الربيع العريب، وانتقال عدوى ، وبعد ا2177خالل عام 
الربيع إىل األردن، ومشاركة عدد من أبناء املخيم، يف املسريات والفعاليات 
املعارضة لسياسات احلكومة األردنية، مر العمل الشعيب يف املخيم مبنعطف 
مهم جداً، إذ كانت هناك وجهة نظٍر سائدة لدى عدد من الشخصيات 

ة، بضرورة حتييد املخيم، كعنوان عريض عن املشاركة يف الوطنية، واإلسالمي
أي حراكات حملية يف األردن، كما أّن تصاعد الصدام بني بعض أشكال 
التطرف، واخلطاب الطائفي، كانت تتطلب والدًة جديدًة للعمل الشعيب 
الوطين، يف خميم البقعة، إبنشاء إطار تنظيمي يهدف إىل توجيه بوصلة 

  .يف املخيم، حنو قضيتها الرئيسية، أال وهي قضية فلسطنياحلالة الشعبية، 

مت اإلعالن عن أتسيس اللجنة الشعبية يف خميم البقعة، بتمثيٍل من خمتلف 
األحزاب والقوى الوطنية، حتت عنوان واحد وهو تبين أولوية العمل 

مة اجلماهريي للقضية الفلسطينية والتوعية هبا داخل املخيم، إال أّن بداية األز 



اليساري يف األردن، الناجتة عنها،  –السورية، وحالة االستقطاب اإلسالمي 
دفعت مبمثلي األحزاب، والقوى اليسارية، إىل االنشقاق عن اللجنة 
الرئيسية، وأتسيس "اللجنة الشعبية لدعم فلسطني وهنج املقاومة"، وعلى 

املنتمية  الرغم من ذلك فقد بقي عدٌد من الشخصيات التارخيية اليسارية،
  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، يف اجلسم التأسيسي للجنة الشعبية



 

  الوضع احلايل: منوذج اللجنة الشعبية يف خميم البقعة

 

تواصل اللجنة الشعبية يف البقعة، ما بدأته التجارب السابقة يف املخيم، من 
لفلسطينية خالل احلضور بوترية معقولة يف إحياء املناسبات الوطنية ا

واخلاصة بقضية اللجوء الفلسطيين، وبرز دورها كذلك خالل احلراكات 
الشعبية املتضامنة مع األحداث احلاصلة يف فلسطني احملتلة، مثل انتفاضة 

، واحلراك الرافض لالعرتاف األمريكي ابلقدس، 2171القدس، عام 
يف  ، وتبقى الفعاليات اليت تعقد سنوايً 2171عاصمًة لالحتالل، عام 

ذكرى النكبة الفلسطينية، األبرز واألقوى يف املخيم، واليت تشارك فيها 
  .اللجنة الشعبية ملخيم البقعة، سنوايً 

نظمت اللجنة الشعبية يف خميم البقعة فعاليًة حضرها  2176شتاء عام 
من أهايل املخيم، خالل موجة التصعيد الصهيوين األخرية  7.111حوايل 

ستشهد خالهلا القيادي يف حركة اجلهاد اإلسالمي، ضد قطاع غزة، اليت ا
من أعضاء  1هباء أبو العطا، وجاءت الفعالية كذلك على خلفية اعتقال 



حزب جبهة العمل اإلسالمي، واللجنة الشعبية ملخيم البقعة، وصف عدٌد 
من املراقبني تلك الفعالية أبهنا )استعادة لنموذج( مسريات شارع البلياردو، 

  .ضة األقصىخالل انتفا

الفعالية األخرية للجنة الشعبية، يف  2121وشهد شهر كانون اثين / يناير 
خميم البقعة، قبل انتشار فريوس "كوروان" ، حيث انطلق اآلالف يف مسريًة 
حاشدة بدأت من مسجد القدس، يف املخيم، ابجتاه دوار العودة، وخالل 

هتف الشباب اهلتافات  هذه املسرية كما هو احلال، يف ابقي املسريات،
التارخيية، اليت توارثتها األجيال، خالل األحداث املختلفة، اليت مرت 
ابلقضية الفلسطينية، مبشاركة شباب من خمتلف التيارات يف التغطية 
اإلعالمية، والتنظيم للمسريات، وبوجود رجال عايشوا بناء املخيم، وارتقاء 

  .اجليل الصاعد يف املخيمالعشرات من الشهداء من حواريه، يرقبون 



 

 خامتة

الصهيونية بتصفية قضية الالجئني –يف ظل التهديدات األمريكية
الفلسطينيني، وتصاعد تداعيات أزمة فريوس )كوروان(، يف العامل، واخلطر 
الداهم الذي قد يتهدد صحة اآلالف من الالجئني الفلسطينيني، يف 
املخيمات الفلسطينية، يف الوطن والشتات، وانعكاس كل ما سبق على 

يف خميم البقعة، تبدو الظروف اليوم مواتية ألن تلعب اللجان  الوضع العام
الشعبية، يف املخيم، دورًا رايداًي قد ال يقل أمهيًة عن الدور الذي لعبته تلك 

  .اللجان، والتنسيقيات، يف السنوات األوىل لبناء املخيم
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