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رســــــــالي الحهـاد منــــــــوذج   املطـــــلـــوب 
يف  بـاحلــــق  يصــــــــــــدع   جمـــاهـــــد 
يتفــــانـــى و  املرحـــــلـــة   هــــــذه 
علـــى  اجلماهــــر  خدمــــة   يف 

كافة األصعدة.
الشقاقي د.فتحي  املعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
من أجهض تشكيل »جلنة متابعة فلسطينية عليا يف لبنان«؟

شهد لبنان خالل شهر أيار 
الفائت توترات أمنية عاصفة، 
استحضار  مت  ما  سرعان 
الفلسطينـي«   »العنصـر 
ــالم  اإلع فــي  قلبها  ــى  إل
في  الصحفية،  والتسريبات 
أتون  في  به  للزج  محاولة 
عبر  ســواء  التوترات،  هذه 
املطلوبني  بعض  فرار  حادثة 
الى  احللوة  عني  مخيم  من 
ومحاولة  مجهولة  جهة 
خارج  الى  السالح  تهريب 
الطريق  أو في أحداث  اخمليم، 
اجلديدة، وصوالً الى الكشف 
عن أسماء فلسطينيني في 
الئحة االغتياالت، األمر الذي 
استدعى طلباً لبنانياً رسمياً 
الساحة  مسؤول  باستدعاء 
منظمــة  في  اللبنانية 
عزام  الفلسطينية،  التحرير 
لبنان،  الى  للقدوم  األحمد، 

ولقاء كبار املسؤولني.
التصريحات  كل  ــم  ورغ
من  ســواء  الفلسطينية، 
أو  التحرير  منظمة  فصائل 
حتالف القوى الفلسطينية أو 
القوى اإلسالمية في مخيم 
أية  نفت  والتي  احللوة،  عني 
عالقة فلسطينية باألحداث، 
وإصرار »الكل الفلسطيني« 
واستقراره،  لبنان  أمن  على 
وعدم الدخول في التجاذبات 
الداخليــة،  اللبنانيــة 
الــزج  ــدم  ع على  واحلـــرص 
صراعات  أية  في  باخمليمات 
العدو  مصلحة  إال  تخدم  ال 
الغطاء  ورفع  »اإلسرائيلي«، 
وبأن  باألمن،  مخل  أي  عن 
فلسطينيني  أفراد  مشاركة 
يعبر  ال  األحــداث  بعض  في 
لدى  فلسطيني  قــرار  عن 
في  فلسطينية  جهة  أية 
وسائل  بعض  أصرت  لبنان، 
في  االستمرار  على  اإلعالم 
لشعبنا  االتــهــام  توجيه 
الضلوع  في  الفلسطيني 
بدافع  األخيرة،  األحداث  في 
اآلخر«  واتهام  الذات  »تبرئة 
»الكراهية«  بدافع  أو  تارة، 
أو  أخرى،  تارة  للفلسطيني 
سياسية  ــداف  أله خدمة 
ميكن أن تكشف عنها األيام 

القادمة.
هذا الوضع البالغ اخلطورة 
على  يستدعي،  والــدقــة 
الفلسطيني،  املستوى 
ومسؤولة،  جريئة  معاجلة 
الفلسطيني  شعبنا  جتنب 
ــات األوضــــاع  ــاس ــك ــع ان

في  واألمنية  السياسية 
وعلى  اخمليمات  على  لبنان 
الفلسطينية  القضيـــة 
سيما  وال  ســواء،  حد  على 
األمريكية  املساعي  في ظل 
احملمومة،  »اإلسرائيلية«   –
الالجئني،  لشطب حق عودة 
وفرض  األونروا،  وكالة  وإلغاء 
املعاجلة  وهــذه  التوطني.  
جميع  اجتماع  تستوجب 
في  الفلسطينية  القوى 
موحد،  برنامج  على  لبنان 
تعبر  موحدة،  هيئة  وضمن 

عن االجماع الفلسطيني.
وفي احلقيقة، فإن اجتماعاً 
رفيع املستوى حصل بالفعل 
الفلسطينية  السفارة  في 
عن  ممثلني  ضم  بيروت،  في 
املنظمة  فصائــل  بعض 
التحالف،  ــوى  ق وبــعــض 
على  بالفعل  التوافق  ومت 
متابعة  »جلنة  تشكيل 
تأخذ  عليا«،  فلسطينية 
على عاتقها قيادة السفينة 
لبنان  في  الفلسطينية 
وسط األنواء العاتية.. وقد مت 
اإلعالن  على  بالفعل  االتفاق 
اللجنة،  هذه  تشكيل  عن 
قبل أن يتم إجهاض الفكرة 
اللحظات  في  أساسها  من 
األخيرة التي كان مقرراً فيها 

تالوة البيان.
جملة  ثمة  ــك،  ذل ــام  أم
املشروعة  األسئلة  مــن 
ملاذا  عنها:  اإلجابة  ينبغي 
التوافق  على  اإلجهاض  مت 
طويالً  شعبنا  انتظره  الذي 
إلصالح  كثيراً  عليه  ويعول 
املتردي  الفلسطيني  الوضع 
مت  من  وملصلحة  لبنان؟   في 
ومن  االتفاق؟   هذا  إجهاض 
أو  اإلقليمية  األطــراف  هي 
التي  الداخلية  أو  الدولية 
عرقلة  ــاه  ــاجت ب ضغطت 
ميلك  وهل  ونسفه؟   االتفاق 
بديالً  االتفاق  أجهض  من 
سيستمر  متى  والى  عنه؟  
شعبنا في دفع أثمان قرارات 
سياسية خاطئة؟  الى متى 
ستستمر معاناة شعبنا في 
هواجس  مواجهة  في  لبنان 
التوطني، والهموم املعيشية، 
ــام الــداخــلــي،  ــس ــق واالن
ــداف اإلعــالمــي  ــه ــت واالس
ــي،  ــن والــســيــاســي واألم
هذه  احلقوق؟   من  واحلرمان 
في  أهلنا  ينتظر  األسئلة 
لبنان االجابات عنها سريعاً، 

قبل فوات األوان!

الصالة والصيام«.
اجلهاد  حركة  ممثل  وألقى 
فلسطني،  في  اإلسالمي 
الرفاعي،  عماد  أبو  احلــاج 
فيها  أكد  باملناسبة  كلمة 
الفلسطيني  الشعب  أن 
حمل  على  مصراً  يزال  »ال 
واالستشهاد،  اجلهاد  راية 
بعد أربعة وستني عاماً على 
الرفاعي  وتوجه  النكبة«.  
بالتحية الى شهداء مسيرة 
استشهدوا  الذين  العودة 
فلسطني  مع  احلدود  على 
الذكرى  إحياء  خالل  احملتلة 

وقال:  املاضي،  العام  في 
الذين  الشهداء  »دمـــاء 
مسيرة  في  استشهدوا 
العودة في العام املاضي دين 

في رقابنا جميعاً«.
وتطرق الرفاعي الى اتفاق 
»العدو  أن  فأكد  األســرى، 
ــاق مع  ــف ــى االت ســارع ال
بالرعب  يشعر  ألنه  األسرى 
الضفة«،  انــفــجــار  ــن  م
والوحدة  »املصاحلة  وبــأن 
االجنــازات  حتصن  الوطنية 
ونبه  االنتصارات«.   وحتمي 
يسعون  »أعداؤنا  الرفاعي: 
حلرف  االنتباه  تشتيت  الى 
في  جتري  التي  التغيرات 
العدو  لصالح  املنطقة 
وقائع  وفرض  الصهيوني 

جديدة«.
ــع  ــوض ــوص ال ــص ــخ وب
لبنان،  في  الفلسطيني 
ال  أن  »علينا  الرفاعي:  قال 
بأمن  بالعبث  ألحد  نسمح 
في  ادخالنا  أو  مخيماتنا، 
طائفية  أو  فئوية  صراعات 
أو مذهبية .. فلسطني يؤتى 
أحد..  الى  تأتي  وال   إليها 
وإن صدق اجلماعات واملشاريع 

قربها  مقدار  من  يعرف 
وبعدها عن فلسطني.«

ولفت الرفاعي الى أنه قد 
»تصاعدت في اآلونة األخيرة 
الغربية  الضغوط  وتيرة 
التوطني،  ــرض  ف بــهــدف 
هذه  مواجهة  أن  مؤكداً 
إقرار  يستوجب  املشاريع 
متسائالً:  الالجئني«،  حقوق 
ستستمر  مــتــى  ـــى  »إل
اللبنانية  ــات  ــوم ــك احل
املتعاقبة في التنكر حلقوق 
الى  تطرق  كما  شعبنا؟«  
القرار القضائي بإخالء جتمع 
قائالً:  صور،  في  القاسمية 
أصحاب  ننكر حق  ال  »نحن 
لكن  أرضهم،  في  األرض 
حتضر  لبنان  في  القوانني 
الناس  رمــي  تريد  عندما 
تغيب  ولكنها  الشارع،  في 
إقرار  املطلوب  يكون  عندما 

حقوق شعبنا.«
»شعبنا  الرفاعي:   وقال 
لبنان  فــي  اخمليمات  فــي 
احلكومات  كانت  إذا  يسأل: 
تقّر  أن  تريد  ال  اللبنانية 
لنا  تسمح  وال  بحقوقنا، 
حــدودنــا  نحو  بالتوجه 
للمطالبة بحق عودتنا، فما 
احلكومات  هذه  تريده  الذي 
يصل  أن  املطلوب  هل  إذاً؟  
اليأس  من  حد  الى  شعبنا 
او  بالتوطني  يقبل  لكي 
نقول بصراحة:  التهجير؟!  
لن  لبنان  في  شعبنا  إن 
بديالً،  فلسطني  عن  يقبل 

لن  لبنان  في  شعبنا  وإن 
وبيوته  أرضه  الى  إال  يهاجر 
وترابه في فلسطني، مهما 

عظمت التضحيات.«
دعــوة  الرفاعي  وجــدد 
والفصائل  القوى  كافة 

الفلسطينية الى »تشكيل 
موحدة  سياسية  مرجعية 
عن  بــعــيــداً  لبنان  ــي  ف
ألنها  الضيقة  احلسابات 
وقال  باتت مطلباً شعبياً«، 
الرفاعي: »إذا لم يتم االتفاق 
على تشكيل املرجعية فإنه 
الى  التوصل  علينا  يتوجب 
داخلي  فلسطيني  اتفاق 
مخيماتنا،  أمــن  يحفظ 
شعبنا«.   حقوق  ويصون 
الى  الدعوة  الرفاعي  وجدد 
بإجراء  اللبنانية  احلكومة 
لبناني،   – فلسطيني  حوار 
السماح  عدم  على  مؤكداً 
باجنرار اخمليمات في األحداث 

اللبنانية الداخلية.
وفي نهاية املهرجان، قدم 
الدروع  الرفاعي  عماد  أبو 
الشهداء  التذكارية ألهالي 
برصاص  استشهدوا  الذين 
خالل  الصهيوني  العدو 
العام  في  العودة  مسيرة 
وتخليداً  تكرمياً  املاضي، 

لذكراهم.

ـــ64  ال للذكرى  إحــيــاًء 
وتكرمياً  فلسطني  لنكبة 
مسيرة  لشهداء  ووفـــاًء 
حركة  نظمت  ــودة،  ــع ال
ــي في  ــالم ــاد اإلس ــه اجل
»مــهــرجــان  فلسطني 
العودة« اجلماهيري احلاشد، 
في  الرشيدية  مخيم  في 
صور، باعتباره اخمليم األقرب 
وقد  احملتلة.   فلسطني  الى 
عن  ممثلون  املهرجان  حضر 
والفصائل  القوى  كافة 
ــزاب  واألح الفلسطينية 
اللبنانية واللجان الشعبية 
فلسطينية  وشخصيات 
افتتاح  وبعد  ولبنانية.  
القرآن  من  بآيات  املهرجان 
فرقة  صدحت  احلكيم، 
بباقة  اإلنشادية  القدس 
التي  اجلهادية  األناشيد  من 
على  وتؤكد  اجملاهدين  حتيي 

حق العودة والتمسك به.
املكتب  عضو  ألقى  وقد 
اجلهاد  حلركة  السياسي 
فلسطني،  في  اإلسالمي 
كلمة  عزام،  نافذ  الشيخ 
الهاتف،  عبر  فلسطني 
في  »النكبة  أن  فيها  أكد 
كالزلزال  كانت   48 العام 
وغير  املنطقة  اجتاح  الذي 
كل  برغم  وأنه  خارطتها«، 
إليها  التي سعى  »احملاوالت 
الهوية  لطمس  الصهاينة 
وانــهــاء  الفلسطينية 
الفلسطيني  الشعب 
انه  أثبت  شعبنا  أن  إال 
كافة،  بحقوقه  متمسك 
لم  الفلسطيني  فالشعب 
يستسلم ولم يخضع رغم 
عشرات اجملازر وعشرات آالف 

الشهداء وآالم األسرى«.
كما أكد الشيخ نافذ عزام 
الفلسطيني  الشعب  أن 
ما  عاماً   64 مــرور   »وبعد 
بــالــعــودة«،  يحلم  يــزال 
الشعب  ــى  ال متوجهاً 
الشتات  في  الفلسطيني 
بالقول: »نؤكد إلخواننا في 
التي  أن معاناتهم  الشتات 
اخمليمات  في  يعيشونها 
تزيدنا إصراراً على التمسك 
نساوم  ولن  العودة  بحق 
»حق  أن  معتبراً  عليكم«، 
مثل  مقدس  حق  العودة 
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شعبنا يسأل: ال إقرار باحلقوق وال مساح بالعودة.. فما هو املطلوب إذًا؟

رغم كل احملاوالت 
لطمس اهلوية 

الفلسطينية، أثبت 
شعبنا متسكه 

حبقوقه كافة

بعد أربعة وستني 
عامًا، شعبنا ال يزال 

مصًر على محل راية 
اجلهاد واإلستشهاد

 شعبنا يف لبنان 
 مل ولن يقبل عن 

فلسطني بديال

انتصار اإلرادة الفلسطينية يف معركة الكرامة
ــعبنا  ش إرادة  ــت  حقق
ــراً  نــص ــطينــي  الفلس
ــى العدو  ــداً عل ــاً جدي مدوي
ــن داخل  ــي، جاء م الصهيون
املرة،  ــذه  االعتقال ه ــن  زنازي
ــرات  عش ــتطاع  اس ــث  حي
ــجناء  والس ــرى  األس ــن  م
العدو  ــى  إرادتهم عل ــرض  ف
ــى  ــاره عل ــي، وإجب الصهيون
ــازالت، كانت احلركة  تقدمي تن
ــا منذ  ــب به ــيرة تطال األس

سنوات طويلة.
ــاالت  االحتف ــت  عم ــد  وق
ــعبنا  كافة أماكن تواجد ش
الداخل  ــي  ف ــطيني  الفلس
ــار  االنتص ــذا  به ــارج،  واخل
ــاد التأكيد على  ــدوي، وأع امل
ــة هي وحدها  أن إرادة املقاوم
ــى صنع االنتصار.   القادرة عل

ــيخ  ــك فيه أن الش ومما ال ش
اجملاهد خضر عدنان هو الذي 
ــعاً لوضع  ــاب واس ــح الب فت

 

حد لسياسة االعتقال اإلداري 
ــداً  ح ــح  ووض ــفية،  التعس
ــذي جتاوز 66 يوماً،  بإضرابه ال
وإجراءاته  العدو  ــة  لغطرس
ــرى،  األس بحق  ــفية  التعس
ــرى،  وأعطى دفعاً ملئات األس
ــم احملررة هناء  وفي مقدمته
ــلة  سلس ــدء  لب ــلبي،  الش
ــت  تكّلل ــي  الت ــات  اإلضراب
ــرى  ــار األس ــاح وانتص بالنج
ــص احلرفي  ــر. وهذا الن األخي
ــن.   ــرى املنتصري ــان األس لبي
ــان »النصر«  ــس بي ــد عك وق
احلركة  ــادة  قي أصدرته  الذي 
ــيرة في داخل السجون  األس
واملعتقالت الصهيونية حالة 

انتصار اإلرادة هذا.
الكلمة  ــد  تتوح ــا  فعندم
أن  ــد  ب ال  اإلرادة  ــض  وتنتف
ــف على اخملرز، وال  ينتصر الك
بد أن ينتصر اجلوع واأللم على 
هيمنة السجان وغطرسته، 
وعندها واجب عليك أن تشدو 
بقوله تعالى:  )لقد َمّن اهلل 
ــني( وتترمن بقوله:  على املؤمن

ــك فتحا مبينا(،  )إنا فتحنا ل
ــي كلمة )وينصرك اهلل  وتُعل

نصرا عزيزا(.  
ــاال  رج ــل،  البط ــعبنا  ش
ــاالً،  ــاًء وأطف ــيوخاً ونس وش
ــص أبناء  ــعباً ونخ ــادة وش ق
احلركة األسيرة الذين خاضوا 
الفدائية، وهم  املعركة  هذه 
ــر بهم  ــن تفخ ــال الذي الرج

ــي تعلم أنها  ــطني، وه فلس
ــادة  ــاء أوفياء وس ــت أبن أجنب
ــو أرادوا اقتالع اجلبال  أحرارا ل
ــت  لو مش رجال  القتلعوها، 
ــوت  ــاً مت ــوك غصب ــي الش ف

 

ــاً، وأولئك  ــذالً أنين ــرى ن وال ت
ــن  الذي ــن  احملرري ــرى  األس
والتضامن  بالدعم  ساهموا 
في خيم االعتصام في كافة 

املواقع وكل أحرار العالم.
ــا الذي نهديكم  هذا نصرن
والتي  الكرامة،  بعد معركة 
ــا أعدنا  ــن خاللها أنن ــرى م ن
ــاً من  ــزءاً مهم ــا وج كرامتن
ــه إنقاذ  ــا وعلى رأس حقوقن
ــى  ــت عل ــس كان ــتة أنف س
وإنهاء سياسة  املوت  شفير 
ــة  املقيت ــرادي  االنف ــزل   الع
التي تقتل اإلنسان واإلنسانية 

بسيف العزلة والوحدة، ومن 
ــة التفريق  ــاء عملي ــم إنه ث
ــر من ألف  ــعة بني أكث البش
أسير وذويهم وعدم السماح 
ــد  والعدي ــارات  بالزي ــم   له
ــانية  اإلنس ــا  القضاي ــن  م
احلياة  ــد  ــى صعي عل امللحة 

الداخلية.
ــعنا إال  ــام ال يس وفي اخلت
ــوية  أن نقف إجالال ونؤدي س
ــاهم  حتية العزة لكل من س
في تركيع هذا احملتل وحتقيق 
ــه على  ــر ونقش ــذا النص  ه
ــن، رغم أنف احملتل  جدار الزم
ــل  ــر بالداخ ــعب ثائ ــن ش م
ــبق بهبته  ــم يس ــارج ل واخل
مثيل على مدار الزمن وأحرار 
األرض  ــات  جنب ــن  م ــدوا  ول

ليهتفوا باسم احلق. 

مرصد اجلهاد
ــتعدان للتوقيع  فاجأ أحد الطريفني اللذين كانا يس
ــطينية عليا الطرف  ــكيل جلنة متابعة فلس على تش
اآلخر اشتراطه أن يكون له نسبة 4 الى 3 من األعضاء 

بعد أن كان االتفاق ينص على 3 الى 3.

ــز قيادية في  ــخصية حادة مبراك تعصف خالفات ش
ــد تؤدي الى  ــطينية البارزة ق ــد التنظيمات الفلس أح
ــذا التنظيم على  ــارزة له ــد الوجوه الب ــر في أح تغيي

الساحة اللبنانية.
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لبنان: »األونروا« مستمرة يف ختفيض خدماتها وأهالي املخيمات يشكون اإلهمال والتقصري

تقرير: احلكومات الّلبنانية حرمت الالجئ الفلسطيين من حقوق أساسية

مأساة وحتقيق ومسؤوليات ضائعة!

ــدره املركز  ــر تقرير أص ذك
القومي للدراسات والتوثيق 
ــر  التحري ــة  منظم ــي  ف
أوضاع  ــن  ع ــطينية  الفلس
الفلسطينيني في  الالجئني 
الـ  ــرى  الذك ــية  لبنان، عش
ــطينية  ــة الفلس 64 للنكب
ــام 1948، أن عدد الالجئني  ع
ــجلني  ــطينيني املس الفلس
في لبنان حسب إحصائيات 
ــة عام  ــوث نهاي ــة الغ وكال
ــف  ــغ )455.373( أل 2010 بل
الجئ فلسطيني، يشكلون 
ــن  م  )%8.9( ــبته  نس ــا  م
مجموع الالجئني املسجلني 
ــل »األونروا«  في مناطق عم

اخلمس.
ــر أن ما يقارب  وأفاد التقري
ــئ  الج ــف  أل  )  226.533(
ــات،  ــل اخمليم ــون داخ يعيش
ــن  ــبته 53.2% م ــا نس أي م

ــتمر  ــي الوقت الذي تس ف
ــوث الالجئني  ــه وكالة غ في
ــض  تخفي ــي  ف ــروا«  »األون
ــات  للمخيم ــا  خدماته
الفلسطينية في لبنان، من 
املفترض أن تتحمل »اللجان 
ــات،  اخمليم ــي  ف ــعبية«  الش
ــة عبر  ــؤولياتها الكامل مس
الضغط على إدارة »األونروا« 
ــام بواجبها  ــل القي ــن أج م

بشكل جدي وكامل.
ــل  الكي ــح  طف ــا   فبعدم
ــن  املزم ــتهتار  اإلس ــن  م
ــي  أهال ــع  رف ــم،  بحقوقه
ــني احللوة صوتهم،  مخيم ع
ــتياءهم من هذا  ــن اس مبدي
التقصير بحقهم، مطالبني 
ــة  واملتمثل ــوق،  احلق ــل   بأق
بإعادة إنشاء البنى التحتية، 
ــاه الصرف  بعدما غمرت مي
ــت  وبعث ــة،  األزق ــي  الصح
ــاه  ــة بإجت ــا الكريه بروائحه
الشوارع والبيوت، ومطالبني 
ــا  مب ــال  العم ــدد  ع ــادة  بزي
اخمليمات  ينسجم مع حجم 

السكاني.
إهمال  األهالي  ــتنكر  واس
ــبكة  ــروا« لش ــة »األون وكال
ــا  ــي وتركه ــرف الصح الص
الشوارع  الطريقة في  بهذه 

التجارية  ــال  احمل أبواب  وعلى 
دون معاجلة مباشرة وسريعة 
ــي  ف ــا  »إنن ــوا:  وقال ــا.   له
ــل الصيف، وهذه   بداية فص
ــح  ــى روائ ــؤدي إل ــة ت الكارث
كريهة جداً، مما تُولد أمراضاً 
لألطفال،  ــية  ونفس صحية 
محملني »األونروا« املسؤولية 
ــب  تصي ــراض  أم أي  ــن  »ع
ــي اخمليمات.« كما  أطفالنا ف
املسؤولني  دور  ــاءلوا عن  تس

ــة  الصحي ــات  اخلدم ــن  ع
ــة في  ــة والبيئي واإلجتماعي
ــون  ــم غائب ــاذا ه ــم، ومل  اخملي

عن دورهم األساسي؟
ــتبقى  س ــى  مت ــى  فإل
ــتمرة في  وكالة األونروا مس
خدماتها  تخفيض  سياسة 
لبنان؟   ــي  ف ــني  الالجئ ــاه  جت
ــون  املعني ــيأخذ  س ــى  ومت
ــى صحة  عل ــم حرصاً  دوره

أبناء شعبنا؟

مجموع الالجئني.
وتفيد بعض التقديرات أن 
ــطبهم حتى  ــدد من مت ش ع
ــن  ــوا ضم ــام 1992 بلغ الع
ــمية  رس ــر  غي ــاءات  إحص
ــى 20 ألف الجئ  ــو 17 إل نح
ــل  ــا تص ــطيني، بينم فلس
ــاءات في العام 1999  اإلحص

إلى أكثر من 30 ألف.
ــن مت  ــة م ــاف لقائم ويض
ــن فاقدي  ــطبهم عدد م ش
ــم غير  ــة، وه األوراق الثبوتي
ــي أي وكالة أو  ــجلني ف مس
ــوا  وليس دولية،  ــة  مؤسس
ــتندات  حائزين على أي مس
ــن وجودهم  صاحلة تعرف ع
ال  ــي  وبالتال ــي،  القانون
ــة  أي ــن  م ــتفيدون  يس
مساعدات، ويعيشون ظروًفا 
اجتماعية واقتصادية صعبة 
بحوالي  ــم  ــدر عدده ق وقد 

3.000 الجئ فلسطيني.
أن  ــى  إل ــر  التقري ــت  ولف
اللبنانية  ــني  القوان معظم 
ــؤون الالجئني  ــة لش املنظم
ــّنت  ُس ــطينيني  الفلس
ــه  في ــل  حتتم ال  ــكل  بش
ــة اللبنانية التبعات  احلكوم
ــة  واالجتماعي ــية  السياس
ــني.  لالجئ ــة  واالقتصادي

ــطيني  الفلس ــئ  فالالج
ــي لبنان،  ــف كأجنبي ف صن
ووضعت عليه شروط خاصة 
ــن احلقوق  ــه الكثير م حرمت

األساسية.
املعاملة  ــدأ  أن مب وأضاف 
ــني الدول  ــاري ب ــل الس باملث
ــام حصول  ــا أم ــف مانًع وق
ــاواة في  ــني على مس الالجئ

ــي،  ــى باألجنب ــة حت املعامل
ال  ــطيني  الفلس ــا  طامل
ــعوب  ــك دولة كباقي ش ميل
ــب منه  ــك طل ــم، لذل العال
ــول على إذن عمل قبل  احلص
ــار  ــة دون اعتب ــة املهن مزاول
ــاص الذي يعانيه  للوضع اخل

الفلسطينيني.
ــك  تل أن  ــر  التقري ــر  وذك
ــني  والقوان ــدات  التحدي
ــت على  ــرارات انعكس والق
ــطينيني  الفلس ــني  الالجئ
واملوزعني في 12 مخيًما, و27 
ــا في مناطق مختلفة  جتمًع
ــاهمت ظروف  من لبنان, وس
احلرمان من العمل والتملك، 
ــي  إضافة للتدخل السياس
ــي زيادة  ــوارد ف ــع نقص امل م

األوضاع أملًا على الالجئني.
وبني أن عزل الفلسطينيني 
ــاة اللبنانية,  الدائم عن احلي

ــل اخمليمات,  ــم داخ وحصره
ــي احلياة  ــم ف ــر الدائ والتوت
ــة, وما  ــية اللبناني السياس
الطائفية  ــة  التركيب حتمله 
ــن بذور فتنة قد  في لبنان م
الفلسطينيون  ثمنها  يدفع 
أدى  ــوال،  األح كل  ــي  ف
ــني  الالجئ ــعور  ش ــى  ال
على  باخلوف  الفلسطينيني 
ــال  حي ــق  والقل ــم  مصيره

مستقبلهم.
آن  ــه  أن ــر  التقري ــد  وأك
للحكومة اللبنانية واجملتمع 
ــاته اخملتلفة  الدولي مبؤسس
أن تعي جيًدا حقيقية معاناة 
الفلسطينيني في  الالجئني 
ــلًبا  لبنان، والتي تنعكس س
ــطيني  ــى الواقع الفلس عل
ــكل أبعاده  ــات ب ــي اخمليم ف
ــة  واالجتماعي ــية  السياس

واالقتصادية. 
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رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني تقيم معرض فلسطني الثاني يف الشمال
ــطني  فلس معرض  افتتح 
الثاني للصور والتراثيات، في 
ــدس في  ــجد الق قاعة مس
ــارد، بالتعاون  مخيم نهر الب
ــدس  ــت املق ــة بي ــني رابط ب
لطلبة فلسطني ودار القرآن 
الكرمي، بحضور فعاليات وجلان 
ــل  ــعبية وفصائ ــة وش أهلي
ــطينية في  املقاومة الفلس

الشمال.
ــدة  مل ــرض  املع ــتمر  واس
ــغال  ــني، عرض فيها أش يوم
يدوية ومطرزات فلسطينية 
تراثية، وصور تعكس اللجوء 
ــتمرة  والنكبة واملعاناة املس
ألهلنا في الداخل والشتات.

ــو عامر  ــى األخ أب وقد ألق
ــت املقدس،  كلمة رابطة بي
حتدث فيها عن معاني النكبة 
ومرارة التشريد واللجوء منذ 
ــاً، واجملازر التي تعرض  64 عام
ــطيني  الفلس ــعبنا  لها ش
ــوام، وصوالً  ــذه األع طوال ه
ــى نكبة مخيم نهر البارد،  إل
ــي اخمليم  ــا يزال أهال حيث م
ــزوح والوعود  ــون من الن يعان
ــد قهراً وظلماً  التي هي أش
بعدما أقر اجلميع أن ما حدث 
في اخمليم ليس لنا به ال ناقة 

وال جمل.
وطالبت الرابطة احلكومة 

املواطنة  ــاة  ملأس متابعة 
ــرمي،  ك ــرين  نس ــة،  اللبناني
الفلسطيني،  من  املتزوجة 
ــي  والت ــليمان،  س ــح  صال
توفيت بشكل مأساوي أثناء 
ــفى  ــا من مستش تنقالته
إلى آخر، ومن عيادة لألونروا 
ــى خرجت  ــرى، حت ــى أخ إل
ــا، التقت  ــا الى بارئه روحه
ــزوج  ال ــاد«  »اجله ــرة  نش
املفجوع، املصر على متابعة 

التحقيق حتى النهاية.
وقد عرض الزوج مجموعة 
ــي  الت ــتندات  املس ــن  م
بها  ــت  قام ــرز حتقيقات  تب
ــان التي كلفت  إحدى اللج
احلالة، حول  ــي  ف التحقيق 
الوفاة  ــات  ومالبس ــروف  ظ
ــاوية.  ويعتبر الزوج أن  املأس
ــؤولية  أول من يتحمل املس
ــوارئ في  ــب الط ــو طبي ه
الذي  ــران،  حي ــفى  مستش
ــا،  ــأن مرضه ــن ش ــل م قل
ــل  ــالج، ب ــا دون أي ع وتركه
واكتفى بالقول إنها بحاجة 
ملصل، ولم يجر الفحوصات 
ــض دخول  ــم رف ــة، ث الالزم
ــفى  ــة الى املستش املريض
ــبق  ــل طبي مس إال بتحوي
ــم حالتها  رغ ــروا،  األون من 

الطارئة.
التي  ــق  الوثائ ــب  وبحس
ــإن جلنة  ف ــزوج،  ال ــا  قدمه
مؤلفة من كل من الدكتور 
م.(  )ع.  ــور  والدكت )ص.ف.( 
ــت  ع.( خلص )ع.  ــرض  واملم
ــي  الت ــة  النتيج ذات  ــى  ال
ــي  ف ــزوج  ال ــا  إليه ــل  وص
حيرام  ــفى  مستش حتميل 
ــمته  اس ــا  م ــؤولية  مس
ــي«.   األساس ــر  »التقصي
ــر إنه لم يتم  ويقول التقري
ــكل جيد،  تقييم احلالة بش
ــراء الفحص  ــم إج ــم يت ول
ــات  والفحوص ــريري  الس
اخملبرية واإلشعاعية الالزمة 
ــي  أول ــخيص  تش ــع  لوض
ــه حتديد  أساس ــى  عل يتم 
ماهية التعامل مع احلالة.«  
ــدم  ع ــر  التقري ــظ   ويلح
ــوارىء يوثق  ــود ملف ط وج
ــفى،  املستش في  ــة  للحال
ــى  يتناف ــذي  ال ــر  األم
ــة  اإلداري ــراءات  اإلج ــع  م
ــة  ــي كاف ــا ف ــول به املعم

املستشفيات.
العاملني  التقرير  ويحمل 
ــي  ف ــروا  األون ــادة  عي ــي  ف
ــن  م ــزءاً  ج ــوق«،  »املعش
ــه »لم يتم  ــؤولية، ألن املس

ــكل  ــة بش املريض ــه  توجي
ــفيات  ــليم الى املستش س
ــروا«،  األون ــع  م ــدة  املتعاق
و«أيضاً عدم معرفة الطبيب 
وكاتب العيادة بقرار األونروا 
املرضى  ــال  إدخ ــوص  بخص
الى املستشفيات املتعاقدة 

معها«.
املذكور  ــر  التقري أن  ــر  غي
نفسه يحمل زوج الضحية 
ــؤولية،  املس ــن  م ــاً  بعض
ــن  م »كان  ــه  إن ــول  بالق
املريضة  ــي  مبرافق املفترض 

ــع طبيبة عيادة  التجاوب م
ــم البص،  ــروا في مخي األون
وإنزالها الى العيادة، ألنه ال 
ميكن أن يتم تقييم أي حالة 
مرضية بشكل طبي سليم 
في السيارة.« وبأن »اللجنة 
ترى أن طريقة نقل املريضة 
ــكل السليم  لم يتم بالش
حيث كان من الواجب نقلها 
مجهزة  ــعاف  إس ــيارة  بس

نظراً خلطورة احلالة«.
ــذا التقرير جملة  ويثير ه
ــم  ــاذا يت ــئلة: مل ــن األس م

ــوع  املفج ــزوج  ال ــل   حتمي
ــؤولية، فهو  ــزءا من املس ج
ــن  ــه م ــزل زوجت ــم ين وإن ل
ــادة البص،  ــيارة في عي الس
ــراً  مضط ــا  أنزله ــه  أن إال 

 

ــوق التي  ــادة املعش في عي
ــا  ــن فيه ــني أن املتواجدي تب
ــن  ع ــيئاً  ش ــون  يعرف ال 
ــدة،  املتعاق ــفيات  املستش
باعتراف التقرير نفسه.  وهل 
ــؤولية  الزوج مس ــل  يتحم
عدم متكنه من تأمني سيارة 
ــا  ــه، بعدم ــعاف لزوجت إس
أجهد نفسه ساعات طوال 
وعيادات،  مستشفيات  بني 
للحالة  ــق  توث ــم  ل إحداها 

ولم جتر ولو فحص سريري، 
ــزة،  مجه ــر  غي ــرى  واألخ
ــا  إحداه ــض  ترف ــادات  وعي
الطبيبة املناوبة فيها حتويل 
ــازع الروح  ــة التي تن املريض
»إال إذا أنزلوها من السيارة« 
وثانية ال تعرف أصول حتويل 
ــفيات،  املرضى الى املستش
املؤكدة  ــة  النتيج ــون  لتك
بسبب كل ذلك املوت احملقق 
لزوجة شابة لم جتاوز العقد 
الثاني من العمر.  ومن الذي 
ما  ــؤولية كل  يتحمل مس
حصل؟ ومن هي اجلهة التي 
ــؤولية متابعة  تتحمل مس

ومحاسبة املقصرين؟ 

ــي  أهال ــاف  إنص ــة،  اللبناني
ــة  تلبي ــالل  خ ــن  م ــارد  الب
مطالبهم احملقه في اإلعمار 
والتعويض وتسليم ما تبقى 
من بيوت ألصحابها، وخاصة 
ــا يزال في  حي جنني الذي م
ــعة  ــش، وإجناز توس ــد اجلي ي
ــة،  ــهداء اخلمس مقبرة الش

ــوع األراضي  حلني البت مبوض
املستملكة من الدولة والتي 
ــة  ملنظم ــا  ملكيته ــود  تع

التحرير الفلسطينية. 
ــع  ــة برف ــت الرابط وطالب
اخمليم  العسكرية عن  احلالة 
ليعود إلى حالته الطبيعية 

ما قبل احلرب.
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اجلهاد: لتنفيذ حكم اإلعدام بالعميل »حممود رافع«

أبناء البارد حيييون الذكرى اخلامسة لنكبتهم

بعد تسديد مثن املقربة.. 50 ألف دوالر إلنشاء حائط الدعم

اتفاق بني »األونروا« و»الرعاية الدائمة« لعالج التالسيميا

أكرب مفتاح للعودة يف لبنان يف خميم شاتيال

مبناسبة الذكرى السادسة 
محمود  القائد  اغتيال  على 
اجملذوب »أبو حمزة« وشقيقه 
اجلهاد  حركة  قامت  نضال، 
فلسطني،  في  اإلسالمي 
الزهور  من  أكاليل  بوضع 

على قبريهما في صيدا.
 وشارك في التجمع ممثلني 
عن األحزاب والفصائل والقوى 
واللبنانية  الفلسطينية 

وعائالت الشهيدين.
العالقات  مسؤول  وقال   
حركة  فــي  السياسية 
شكيب  اإلسالمي،  اجلهاد 
قادتنا  استشهاد  إن  العينا، 
منها  يستمد  شعلة   هو 
أرضه  على  صموده  شعبنا 
يكتوي  ونار  اخمليمات،   وفي 
يزيدنا  ال  الــذي  العدو  بها 

بجرائمه إال ثباتا وصمودا.
اغتيال  أن  العينا  واعتبر   
محمود  الشهيد  القائد 
العدو  أن  يبرهن  ــذوب،  اجمل
مستمر  الــصــهــيــونــي 
أمتنا،  على  عــدوانــه   في 
سياسة  انتهاج  وعــلــى 
الــفــن،  وزرع  ـــــرام،  اإلج
وأن  املقاومني.   واستهداف 
عن  يتورع  ال  العدو،  هــذا 
اإلغتياالت  جرائم  ارتكاب 
الداخل  في  املقاومني  ضد 

واخلارج.
السلطات  العينا،  ودعا   
تنفيذ  إلــى  اللبنانية 
صدر  الــذي  ــدام  اإلع  حكم 
بحق العميل »محمود رافع«، 
أن  بعد  ميكن،  ما   بأسرع 
عملية  فــي  ــه  ــت إدان متــت 

مطالباً  اآلثمة،  االغتيال 
هو  احلكم  هــذا  يكون  أن 
بغض  العمالء  كافة   مصير 
أو  طوائفهم  عن  النظر 
يكون  لكي  جنسياتهم، 
له  تسّول  من  لكل  ــاً  رادع

نفسه التعامل مع العدو.
العهد  أن  العينا،  وأكــد 

للشهداء اجملذوب بالتمسك 
باملقاومة، والوفاء لشهدائنا 
طريق  على  سقطوا  الذين 
حترير فلسطني، وباحلفاظ على 
 مسيرة املقاومة، ألنها اخليار 
أرضنا  لتحرير  ـــد  األوح
وحتقيق  حقوقنا  واستعادة 

عودتنا.

الشهيدين  والدة  ووجهت 
رسالة  محمود،  أم  مجذوب، 
ــى اجملــاهــديــن بــضــرورة  إل
التمسك بالدين لتحرير كل 
»ال أشعر  وقالت:  فلسطني، 
الشهداء  أوالدي  بغياب 
مقاومة  ــاك  ــن ه ــا  ــامل  ط
شــريــفــة تــقــاتــل الــعــدو 
الصهيوني في كل يوم، آملًة 
الفلسطيني  الشباب  من 
خطى  على  السير  املقاوم 

الشهيدين«.
اليوسف،  صالح  وطالب 
السياسي  املكتب  عضو 
ــة الــتــحــريــر  ــه ــب لــــ »ج
الشعب  الفلسطينية« 
الوحدة  إلى  الفلسطيني 
ــن   حـــول فــلــســطــني وم
هي  ألنها  فلسطني  أجــل 

وهي  املقياس  وهي  األساس 
املتراس الذي يحمي األمة.

»حركة  سر  أمــني  ــا  ودع
فتح« في عني احللوة العقيد 
ماهر شبايطة، إلى مساندة 
الفلسطيني  الشعب 
الداخل  وفي  الشتات  في 
إبــادة  حلــرب  يتعرض   حيث 
وتراثه  لتاريخه  وطمس 
الــديــنــي، وخــصــوصــاً في 
يقوم  حيث  األخيرة  اآلونــة 
بتغيير  الصهيوني  الكيان 
القدس  مدينة  معالم 
في  اإلستيطان  وتكثيف 
وكذلك  وحولها،  املدينة 
تقوم بحفريات حتت املسجد 
خطراً  يشكل  مما  األقصى 
وباحاته  املسجد  على 

الداخلية واخلارجية .

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  3للتواصل 

ــل  فصائ ــن  م ــوة  بدع
ــعبية  املقاومة والّلجان الش
أبناء  ــا  أحي املناصرة،  ــة  وجلن
الذكرى  ــارد  الب ــر  نه مخيم 
بتجمع  اخلامسة ملأساتهم، 
 ،2012/5/20 االحد  يوم  كبير 
ــة األولى  ــاكن الرزم في مس
ــن اخمليم،  ــي اجلزء اجلديد م ف
مبشاركة جلنة املتابعة العليا 
ــان  ــل واللج ــو الفصائ وممثل

ــد اخلير والعطاء  تتواصل ي
ــروع  ــاز مش ــتكمال إجن الس
ــد  بع ــوة  احلل ــني  ع ــرة  مقب
ــن األرض  ــديد كامل ثم تس
ــراؤها مببلغ 750  ــي مت ش الت
ــد  بع ــي  أميرك دوالر  ــف  أل
ــدد من رجال  مبادرة وتبرع ع
والفصائل  ــوى  والق األعمال 
ــان  واللج ــطينية  الفلس

الشعبية.
وقد بلغت قيمة التبرعات 
دوالر  ــف  أل  25 ــة  املقدم
ــط  حائ ــاء  إلنش ــي  أميرك
ــد الطرف اجلنوبي  الدعم عن
درب  ــر  نه ــة  جله ــرة  للمقب

إغاثة  ــة  ــال وك ــت  ــع وّق
ــني  ــئ ــالج ــل ال ــي ــغ ــش وت
)األونـــروا(  الفلسطينيني 
الرعاية  »مركز  مع  اتفاقاً 
كلفة  لتغطية  الدائمة« 
وفحص  الطبية  املتابعة 
مبرض  املصابني  األطــفــال 
لم  الــذيــن  التالسيميا، 

على  »تأكيداً  شعار  حتت 
التمسك بحق العودة ورفض 
التوطني«، رفع اآلالف من أبناء 
شعبنا في لبنان أكبر مفتاح 
 14 بطول  لبنان  في  للعودة 
في  متراً، في مخيم شاتيال 
إحياء  إطار  وذلك في  بيروت، 
والستني  الرابعة  الذكرى 
لنكبة فلسطني عام 1948، 
شخصيات  بحضور  وذلك 
وعدد  ولبنانية،  فلسطينية 
والفصائل  القوى  ممثلي  من 
واللجان  الفلسطينية 
الشعبية ومؤسسات اجملتمع 
املدني، وحشد جماهيري من 

مخيمات بيروت.

في  سنة،   11 عمر  يتجاوزوا 
املركز.

العام  املدير  االتفاق  ووقع 
لبنان  فــي  ـــروا«  ــــ»األون ل
ســالــفــاتــوري لــومــبــاردو، 
السيدة  املركز   ورئيسة 
ويقّدم  الــهــراوي.   منى 
تغطية  للمرضى   البرنامج 

من  املئة  في   70 عن  تقّل  ال 

 

بأسعار  األدويــــة  كلفة 
ــة.  وتــتــعــاون  ــض ــّف ــخ م
 »األونـــــــــروا« واملـــركـــز 
في حمالت التوعية الصحية 
عبر  بالتالسيميا  املتعّلقة 
للمدّربني  تــدريــب  دورات 

تعطى ملوّظفي الوكالة.

ــة املناصرة  ــعبية وهيئ الش
ــة  الوطني ــات  والفعالي
ــة  والديني ــة  واالجتماعي
ــاء  ــر من نس ــور كبي وجمه

وشباب وأطفال اخمليم.
ــون  املتجمع ــب  وطال
ــار  بإعم ــالق  اإلنط ــدء  بب
ــة والرابعة،  الثالث ــني  الرزمت
ــدوا الدول التي لم تف  وانتق
بتعهداتها املالية، وال سيما 

ــى  عل ــاظ  للحف ــيم،  الس
ــافها  األضرحة وعدم انخس
ــي حال فيضان  او اجنرافها ف

النهر مجددا.

الدول العربية.
ــددت فصائل املقاومة  وش
ــراع في  ــرورة اإلس ــى ض عل
إنهاء معاناة أبناء اخمليم عبر 
ــريع اإلعمار وتسليم ما  تس
ــازل ألصحابها،  تبقى من من
ــة  الهب ــع  توزي ــتكمال  واس
اإليطالية واإلفراج عن الهبة 
اليونانية إلجناز مشروع البنى 

التحتية. 

ــرر ان تبدأ األونروا،  ومن املق
في غضون أيام، العمل على 
ــاء حائط الدعم وإقامة  إنش

اإلنشاءات والسور.

اجلهاد اإلسالمي تقيم اعتصامًا تضامنيًا مع األسرى يف خميم برج الرباجنة

شعبنا يف الداخل احملتل بني ذكرى النكبة وذكريات إغتصاب الوطن

اجلهاد  حــركــة  ــت  ــام أق
فلسطني،  فــي  االســالمــي 
األسرى  مع  تضامنية  وقفة 
ملعركة  إنتصاراً  البواسل، 
الكرامة في سجون اإلحتالل، 
التي  الوقفة  فــي  ــارك   ش
مجمع  أمام  احلركة  نفذتها 
عدد  بــيــروت،  في  الفرقان 
الفصائل  مسؤولي  مــن 
والفعاليات  الفلسطينية 
واملـــؤســـســـات األهــلــيــة 
والهيئات االجتماعية وبعض 
اإلعــالمــيــة،  الفضائيات 
أعالماً  املشاركون  وحمل 
للشهداء،  وصــور  ولوحات 
ورددوا هتافات تأييدا لألسرى، 
السجان  بسياسة  وتنديداً 

الصهيوني.

في  القيادي  ــد  وأك
منور،  احلركة، محفوظ 
احلركة  متسك  على 
األسرى،  جتاه  مبواقفها 
مشيراً الى أنها ستبذل 
في  والرخيص،  الغالي 
األسرى  نصرة  سبيل 

وإطالق سراحهم.
هناك  أن  منور  ورأى 

جنود  ألســـر  ــــرورة  ض
الضغط  أجل  من  صهاينة 
على الكيان بتحرير أكبر عدد 
ينالو  األسرى، حتى  ممكن من 

حريتهم خارج السجون.
الشعوب  منور  وطالب 
ضرورة  واإلسالمية  العربية 
التنبه ملا يجري في فلسطني، 
وما تتعرض له من مخططات 

تهدف  صهيونية  ومشاريع 
وتوسيع  القدس  تهويد  الى 
االستيطان وطرد املقدسيني، 
عربي  انــشــغــال  ظــل  ــي  ف
باألوضاع الداخلية، داعياً إلى 
الفلسطينية  القضية  إيالء 
مركزية  كقضية  مكانتها 
العربية  لــألمــة  جامعة 

واإلسالمية. 

جلنة  ــوة  دع اآلالف  لبى 
أعلى  ــي  وه »املــتــابــعــة«، 
شعبنا  لدى  متثيلية  هيئة 
الداخل،  في  الفلسطيني 
مسيرة  ونظموا  لإلضراب 
»اللجون«  لقرية  شعبية 
تتبع  كانت  التي  املهجرة 

لقضاء جنني. 
وزحف اآلالف، ومعظمهم 
القرية  نحو  الشباب،  من 
التي هجر أهلها عام 48 إلى 
اجملاورتني،  وجنني  الفحم  أم 
مبهرجان  املسيرة  وتوجت 

ثقافية  وبفعاليات  سياسي 
وفنية.

وجـــال مــئــات األطــفــال 
املدمرة،  القرية  خرائب  بني 
السود  ــات  ــراي ال حاملني 
الفلسطينية  ـــالم  واألع
وأسماء القرى املهجرة، فيما 
الى  لإلشارة  خيام  نصبت 
قضية الالجئني وحق العودة.  

التي  الكلمات  وعكست 
ألقيت التضامن الواسع مع 
قبل   من  سيما  وال  األسرى، 
كلمة  وفي  األحــزاب  ممثلي 
العليا  املتابعة  جلنة  رئيس 
اخلطابي،  املهرجان  خــالل 
على  تأكيدهم  بــرز  حيث 
وفشل  العودة  حق  قدسية 

كل تسوية تستثنيه. 

يف ذكرى النكبتني.. اجلهاد اإلسالمي تقيم أمسية ثقافية يف الشمال
ــرى الـ 64  ــبة الذك مبناس
ــطينية،  الفلس ــة  للنكب
ــة لنكبة  ــرى اخلامس والذك
ــارد، أقامت  ــر الب ــم نه مخي
ــالمي في  حركة اجلهاد اإلس
ــية ثقافية  ــطني أمس فلس
ــي  ــردوس ف ــة الف ــي صال ف

مخيم نهر البارد.
وقد أحيا األمسية عدد من 
األدباء والشعراء، من بينهم 
األستاذ األديب حسني لوباني 
ــتاذ املربي  ــو علي، واألس - أب
ــاعر مروان  عمر راشد، والش
ــاء  وأدب ــعراء  وش ــب،  اخلطي

آخرون.

ــية  األمس ــر  حض ــد  وق
ــد العال،  ــتاذ مروان عب األس
ــي  ــب السياس ــو املكت عض
لتحرير  ــعبية  الش للجبهة 
ــؤول ملف  ــطني، ومس فلس
ــن  ــد م ــى رأس وف ــارد عل الب

قيادة اجلبهة 
واللجان  املقاومة  وفصائل 
وجلان  وفعاليات  ــعبية،  الش
ــة إلى  ــي، إضاف ــع احملل اجملتم
ــد من جمهور األساتذة  حش

واملثقفني وأبناء اخمليم.

يف ذكرى النكبة: الالجئون الفلسطينيون غاضبون على األونروا
 - الفلسطينيون  صب 
منهم-  الالجئني  خاصة 
وكالة  على  غضبهم  جام 
الالجئني  وتشغيل  غــوث 
أثناء  )أونروا(  الفلسطينيني 
وذكرى  مأساتهم  إحيائهم 
والستني،  الرابعة  نكبتهم 
مسيرات  ــالل  خ ــروا  ــب وع
أماكن  كافة  في  مختلفة 
تواجدهم عن سخطهم على 
الوكالة  ما وصفوه بتجاهل 
وتقليصها  ملطالبهم 

املستمر خلدماتها لهم.
اجملتمع  الالجئون  ــا  ودع

الشرعية  وهيئات  الدولي 
القرار  تطبيق  إلى  الدولية 
بعودة  القاضي   194 األممي 
ــارهــم  الــالجــئــني إلـــى دي
بهم  حلق  عما  وتعويضهم 

جراء التشريد.
الوكالة  الالجئون  وطالب 
ملشاكل  حــلــول  بــإيــجــاد 
بشكل  املتفشية  البطالة 
كبير بني ستة ماليني الجئ 
الداخل  فــي  فلسطيني 
حتسني  إلى  إضافة  واخلارج، 
نوعية اخلدمات املقدمة لهم، 
والتعليم،  الصحة  وخاصة 

في  احلاد«  »التراجع  ووقف 
اخملصصات الغذائية املقدمة 

كمعونات لهم.
في  مصادر  إلى  واستنادا 
خدمات الالجئني، فإن األونروا 
قلصت خدماتها في برنامج 
بأكثر  الغذائية  املساعدات 
قيمة  قللت  كما   ،%50 من 
كان  فبينما  ذاتها؛  الطرود 
الطرد يصل إلى ثمانني دوالراً، 
النصف،  من  أقــل  أصبح 
العمل  األونروا  أوقفت  كما 
املالية  املساعدات  ببرنامج 

والعمل ببرنامج الطوارئ. 
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أخبار الجهاد
 خنالة: األسرى هم املمثلون احلقيقيون للشعب الفلسطيين، فتح ومحاس ... وإدمان التوقيع على املصاحلة!..

وانتصارهم يف ذكرى النكبة حلظات تارخيية

 الرفاعي: أمن املخيمات واستقرارها أولوية.. 
والعدو الصهيوني ُيريد شطب حق العودة

أسرى اجلهاد: انتصارنا يؤرخ ملرحلة جديدة يف تاريخ األمة

اجلهاد اإلسالمي تستضيف قافلة »شد الرحال إىل القدس« يف ديوان آل الدحدوح

تحليل سياسي

ــني  ب ــة  املصاحل ــت  دخل
حركتي فتح وحماس فصالً 
ــا املتعاقبة  آخر من فصوله
ــرين من أيار 2012،  في العش
ــال احلركتني  ــع ممث ــث وق حي
ــى أبو  ــد وموس ــزام األحم ع
مرزوق، إثر اجتماع جمعهما 
ــي القاهرة برعاية مصرية،  ف
ــد لترجمة  ــى اتفاق جدي عل
ــابقني: اتفاق  ــني الس االتفاق
ــي أيار من  ــرة املوقع ف القاه
العام املاضي، واتفاق الدوحة 
ــباط من العام  املوقع في ش
ــا  يقضي ــن  واللذي ــاري،  اجل
ــام  اإلنقس ــة  حال ــاء  بإنه
ــرب  تض ــي  الت ــرذم  والتش
منذ  الفلسطينية  الساحة 
ــام 2006، وتعيد اللحمة  الع
ــا والدميوغرافيا  إلى اجلغرافي
ــوة  كخط ــطينية،  الفلس
بإعادة  للبدء  وضرورية  الزمة 
ــة  »منظم ــل  وتفعي ــاء  بن
ــطينية«  الفلس ــر  التحري
ــة  ملواجه ــاتها،  ومؤسس
ــة  التصفي ــات  مخطط
الصهيو – أميركية، وحماية 
ــطينية،  الفلس ــة  القضي
ــاق نهج  ــداد آف في ظل انس
التسوية، ووصول املفاوضات 
العبثية إلى الطريق املسدود، 
دول  ــن  م العديد  ــغال  وانش
ــي  العرب ــام  والنظ ــم  العال
ــمي في قضايا داخلية  الرس
ومعارك إقليمية، ومحاوالت 
ــادة  إلع ــة  حثيث ــة  غربي
ــة،  املنطق ــة  خريط ــم  رس
ــروف  ظ ــل  أفض ــر  يوف ــا  مب
ــان  ــتقرار للكي ــن واإلس األم

الصهيوني الغاصب!.. 
ــاؤل  التف ــواء  أج ــم  ورغ
اخلجولة التي رافقت مراسم 
ــذه  ه ــة  املتواضع ــع  التوقي
ــاؤم  التش املرة، فإن مناخات 
ــمة  الس ظلت  ــكوك  والش
ــا  ــع عليه ــي أجم ــرز الت األب
ــادة الفصائل  ــن ق الكثير م
ــطينية،  الفلس ــركات  واحل

ــن  م ــد  العدي ــن  ع ــك  ناهي
بسبب  السياسيني،  احملللني 
ــارب  التج ــل  وفش ــر  تعث
ــا  وم ــة،  املتالحق ــابقة  الس
رافقها من حمالت سياسية 
ــتهدفت عشرات  وأمنية اس
ــوى واحلركات  ــدي الق مجاه
ــق  وتراش ــطينية،  الفلس
متبادلة،  ــات  واتهام إعالمي 
ــببي  ومس ــباب  أس ــن  ع

التعطيل!..  
ــع  يتاب ــك  ذل ــع  وم
ــام  باهتم ــطينيون  الفلس
ــار  ــديد، مس  بالغ وحرص ش
انطلق  الذي  ــد  االتفاق اجلدي
ــول جلنة  ــار، بوص ــي 28 أي ف
ــي  ــة الت ــات املركزي اإلنتخاب
ــا  حن ــور  الدكت ــها  يرأس
ــزة، وبدء  ــر إلى قطاع غ ناص
ــجل  ــا لتحديث الس رحلته
ــتغرق  ــي، والتي تس اإلنتخاب
ــع  م ــن  بالتزام ــابيع،  أس  6
ــني  ب ــاورات  املش ــالق  انط
الطرفني املتصاحلني وبإشرف 
ــكيل  لتش املصري،  ــي  الراع
ــي  ف ــة،  اإلنتقالي ــة  احلكوم
ــرة أيام، باإلعالن  غضون عش
ــة العتيدة التي  عن احلكوم
ــى اإلنتخابات  ــرف عل ستش
ــية  الرئاس األضالع:  املثلبثة 
والتشريعية واجمللس الوطني 

الفلسطيني...
ــة  عرب ــير  ستس ــل  فه
ــتقرها  ــى مس إل ــة  املصاحل
ــطينيون  الفلس ــهد  ويش
ــام،  على إنهاء حالة اإلنقس

ــوف، أم أنها  ــد الصف وتوحي
ــابقاتها  كس ــتصطدم  س
ــة  الفصائلي ــح  باملصال
والفئوية، وتتوقف عند تعنت 
ــؤول أو ذاك، وعلى  ــذا املس ه
عتبات األجهزة األمنية، التي 
ــيقية  ــط بعالقات تنس ترتب
ــتمرة مع أجهزة  دائمة ومس
أمن الكيان الغاصب، وتغلق 
مئات  ــى  عل زنازينها  ــواب  أب
اجملاهدين، واألسرى احملررين من 
سجون العدو من أبناء اجلهاد 
وقبل  ــا...  وغيره ــالمي  اإلس
ــيتجاوز  ــف س ــذا، كي كل ه
املوقعون على االتفاق عقبة 
 العدو الصهيوني الذي يبقى 
ــق التفجير الدائم ألية  صاع
ــة  ــدة وطني ــة أو وح مصاحل
أن  ــيما  س وال  ــة،  حقيقي
ــوم على  ــه يق ــاق برمت االتف
ــات ال  ــراء انتخاب ــاس اج أس
ــدون إذن  ــل ب ــن أن حتص ميك
سماح من العدو اإلسرائيلي، 
في الضفة الغربية والقدس 
ــن  م ــس  ألي ــل.   األق ــى  عل
ــاس  ــدى البحث عن أس األج
آخر غير االنتخابات لتحقيق 
ــني الفريقني، ومبا  املصاحلة ب
ــة  مصاحل ــة  أرضي ــكل  يش
ــاملة، يكون كل  ــة ش وطني
الفلسطيني  ــعبنا  ش أبناء 

فاعالً فيها؟
ــم  برس ــئلة  األس ــذه  ه
ــى  عل ــن  املصّري ــني  الفريق
ــاق جديد  ــع على اتف التوقي

للمصاحلة في كل مرة!

قيمة الوقت
في رحاب اإلسالم

ــل في مدى  ــادل عاق ال يج
ــاة  ــي حي ــت ف ــة الوق أهمي
اإلنسان.  وال نبالغ إذا اعتبرنا 
أجمعت  ــد  ق الوقت  احترام 
ــارات املتعاقبة  ــه احلض علي
وأنه أحد أهم أسباب الرقي، 
ــو أهم  ــت ه ــدار الوق وأن إه
أسباب انحطاط دول العالم 

الثالث.
لقد وعى املسلمون قيمة 
ــوه في طلب  الوقت واغتنم
العلم والبحث العلمي، ولم 
يضيعوه، فصنعوا للبشرية 
املستشرقة  حضارة جعلت 
ــي  ــد هونك زيجري ــة  األملاني
تؤلف كتابها )شمس العرب 

تسطع على الغرب(.
يُقسم اهلل تعالى بالوقت 
نظراً ملا له من قيمة عظيمة 
ــان لفي  ــر. إن اإلنس )والعص
ــى(  ــر( )والليل إذا يغش خس
)والفجر وليال عشر(.  ودلنا 
ــي  نقض ــف  كي ــبحانه  س

ــا  )وجعلن ــار:  والنه ــل  اللي
الليل لباسا.  وجعلنا النهار 
ــول اهلل  ــا(.  وقال رس معاش
عليه السالم: »لن تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يُسأل 
ــره فيما  ــن عم ــع: ع ــن أرب ع
أفناه، وعن شبابه فيما أباله، 
ــبه  ــن ماله من أين اكتس وع
وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا 
عمل به(.  وقال عليه السالم: 
ــا  فيهم ــون  مغب ــان   )نعمت
ــاس: الصحة  ــن الن ــر م كثي
ــت  ــال: )إن قام ــراغ( وق و الف
ــد أحدكم  ــي ي ــاعة وف الس
ــتلة نخيل( فإن  فسيلة ) ش
ــى  حت ــوم  تق أال  ــتطاع  اس

يغرسها فليغرسها(.
ــاعات  س ــان  اإلنس ــر  عم
ــود؛ فعليه أن  تنقضي وال تع
للدنيا  العمل  ــي  يغتنمها ف
ــا آتاك  ــغ فيم ــرة )وابت ولآلخ
ــس  ــرة وال تن ــدار اآلخ اهلل ال
ــن الدنيا(.  فلنمأل   نصيبك م

أوقات فراغنا بتدارس القرآن 
ــه  وتالوت ــه  وحفظ ــرمي  الك
ــي  وف ــه،  إلي ــتماع  واالس
ــع وفي  ــم الناف ــم العل تعل
ــموات  التفكر في خلق الس
التطوع  واألرض واإلكثار من 
ــى ال يفاجئنا  ــل، حت بالنواف
ــن بغير زاد  ــوت ونح ملك امل
ــم.   ــذاب ألي ــن ع ــا م ينجين
ــم  ــت إن ل ــم أن الوق ولنعل
ــا يرضي الرحمن مأله  منأله مب
الشيطان.  قيل البن املبارك، 
وكان هرما: )إلى متى ستظل 
ــم؟  فقال: حتى  تطلب العل
ــنجنيه  املمات(.  ما الذي س
ــي املقاهي  ــوس ف ــن اجلل م
الفضائيات وشاشات  وأمام 
في  ــكع  والتس ــر  الكمبيوت
ــت  ــل الوق ــر قت ــرق غي الط
ــيء؟  ومتى  ــار البط واالنتح
ــة  ــرس قيم ــي غ ــنبدأ ف س
ــول أطفالنا  ــت في عق الوق

وطالبنا؟

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل  4

ــني العام  ــه نائب األم توج
ــالمي  اإلس ــاد  اجله ــة  حلرك
ــاد نخالة،  ــطني، زي في فلس
ــرى  األس ــكل  ل ــة  بالتحي
ــة  البطول ــجلوا  س ــن  الذي
والصبر،  اإلرادة  ــة  في معرك
ــوا  كان ــرى  األس أن  ــدا  مؤك
ــعب  ــني حقيقيني للش ممثل
ــطيني، وهي حلظات  الفلس
ــجلوا هذا  تاريخية أنهم س
ــرى النكبة  ــار في ذك االنتص
ــن دالالت كبيرة  ــا لذلك م مب
ــا  ــى م ــا عل ــة، معلق وهام
ذكرته الصحف الصهيوينة 
ــرى  األس ــار  انتص أن  ــى   )عل
ــجون االحتالل يعتبر  في س
إجنازاً حلركة اجلهاد اإلسالمي 
ــن  ــراب ع ــادت اإلض ــي ق الت
ــرى  األس ــن  م ــدد  ع ــق  طري
ــوادر  ك أن  ــا(،  له ــني  املنتم
ــة اجلهاد في  ــادات حرك وقي
افتتحت  التي  السجون هي 
ــة  الطويل ــيرة  املس ــذه  ه
ــود  والصم ــراب  اإلض ــن  م

ــة اجلهاد  ــل حرك ــد ممث أك
ــان، احلاج  ــالمي في لبن االس
ــي، أن أمن  ــاد الرفاع أبو عم
ــتقرارها هما  ــات واس اخمليم
ــة،  ــذه املرحل ــي ه ــة ف أولوي
ــأن هناك  ــعور ب ــة ش ألن ثم
ــتهدافها من  ــة إلس محاول
ــا يريده  ــل الوصول الى م أج
ــن  ــي م الصهيون ــالل  اإلحت
ــطب حق العودة، مؤكداً  ش
ــون  ــون ومعني ــا حريص »إنن
بتثبيت حقنا في العودة إلى 
ــاريع  ديارنا.. ونرفض كل املش
ــة  ــتهدف القضي ــي تس الت
ــطينية وعلى رأسها  الفلس

قضية الالجئني.
ــب  ــي، عق الرفاع ــر  واعتب
ــي مجدليون النائب  لقائه ف
ــري، يرافقه وفد  ــة احلري بهي
ــاد  ــة اجله ــادة احلرك ــن قي م
ضم القيادي شكيب العينا 
ــامر موسى،  والقيادي أبو س
ــان  عدن ــيد  الس ــور  بحض
ــاك جملة  ــاوي.. »أن هن الزيب
ــي تواجه  ــن التحديات الت م
ــاك  وهن ــني،  الالجئ ــف  مل

ــة اجلهاد  ــرى حرك أكد أس
ــجون  س ــي  ف ــالمي  اإلس
ــذي  ــر ال ــالل، أن النص االحت
ــرى في معركة  حققه األس
ــجان  الس ــد  ض ــر  املصي
دورة  ــّكل  تش ــي  الصهيون
ــة،  ــخ األم ــي تاري ــدة ف جدي
ــدة  جدي ــة  مبرحل ــر  وتبش
ــوالء هلل عز وجل  ــا ال قانونه
ــى  حت ــار  االنتص ــعارها  وش

النفس األخير.
ــاد في  ــرى اجله ــال أس وق
ــربت من سجون  ــالة س رس
ــا تعلمنا، بل  ــالل: »إنن اإلحت
ــاً أن املقاوم ال يعرف  زدنا وعي
ــيئاً اسمه املستحيل في  ش
قاموس املقاومة، وأن املقاوم 

ــتضافت حركة اجلهاد  اس
ــطني،  ــي فلس ــالمي ف اإلس
ــد الرحال  أعضاء قافلة »ش
ــي وصلت  ــدس« الت إلى الق
قطاع غزة األحد املاضي، في 
ديوان عائلة الدحدوح جنوب 

مدينة غزة.
ــب  املكت ــو  عض ــب  ورحَّ
ــة  احلرك ــي  ف ــي  السياس
بأعضاء  ــدي  الهن ــد  د.محم
ــة من قيادات  القافلة املؤلف
ــالمية  إس وأحزاب  ــركات  حل
من أربع عشرة دولة، شاكراً 
لهم تلبيتهم لدعوة احلركة، 
ــى  ــم عل ــداً أن حرصه مؤك

ــتضافة عوائل الشهداء  اس
ــالٌة  ــه رس ــاء في ــذا اللق له
ــون  يك أن  ــا  مفاده ــة  مهم
ــني  ــني قريب ــؤالء املتضامن ه
ــعبنا، ولتؤكد  من معاناة ش
لدماء  ــٌة  وفي ــا  أنه ــة  احلرك
ــا ووصاياهم في كل  أبطاله

األماكن واللقاءات.
ــب مفجر  ــن جانبه، رح م
ثورة األمعاء اخلاوية والقيادي 
في اجلهاد اإلسالمي، الشيخ 
خضر عدنان، بأعضاء قافلة 
القدس«،  إلى  الرحال  ــد  »ش
ــم أمانة العمل  الً إياه محمِّ
ــات  الطاق ــيد  حتش ــى  عل

ــر  ــة حتري ــات ملعرك واإلمكان
مدينة القدس.  وقال الشيخ 
عدنان في كلمٍة ألقاها عبر 
ــا فخر بكم  ــف: »كلن الهات
ــاء والقادة وأنتم  أيها العلم
ــوم لتباركوا  ــزة الي تزورون غ
ــى  عل ــوا  وتترحم ــا  جهاده
شهدائها وتساندوا أبطالها 

في معاركهم«.

معجزة تتحرك لتنفع األمة 
وتنهض بها وحتمل همومها 

وتقاتل من أجل كرامتها«.
ــالتهم إلى كافة  وفي رس
الفلسطيني،  الشعب  أبناء 
ــا  ــاد: »إنن ــرى اجله ــال أس ق
ــن  م ــك  منل ــا  مب ــتطيع  نس
إمكانيات متواضعة أن نغّير 

ــراع إذا توفرت  ــة الص معادل
ــة  واجلدي ــة  الصادق ــا  النواي
ــة،  الصلب واإلرادة  ــة  املطلوب
بإذن اهلل سنصنع املعجزات، 
ــير  ــم من جتربة األس ولنتعل
الذي ال حول له وال قوة سوى 
أمعائه اخلاوية لكنه صاحب 

إرادة«.

بتنا  ــة  واضح ــتهدافات  اس
ــها في اآلونة األخيرة  نلمس
تتعلق بإيجاد مخرج للكيان 
ــطب حق  ــي، وبش الصهيون
عودة الالجئني الفلسطينيني 
ــدا »إننا  ــى ديارهم«، مؤك إل
ــون ومعنيون بتثبيت  حريص
ــى  إل ــودة  الع ــي  ف ــا  حقن
ــاريع  ــا ورفض كل املش ديارن
ــة  ــتهدف القضي ــي تس الت
ــطينية وعلى رأسها  الفلس
ــة  إضاف ــني،  الالجئ ــة  قضي
ــني  ــى أننا معنيون بتحس إل
الواقع الفلسطيني وخاصة 
في  ــطينية  الفلس اخمليمات 

لبنان«.
ــدد الرفاعي على »أننا  وش
ــذل  ــد يب ــى جه ــة إل بحاج
ــة  ــراف اخمللص ــن كل األط م
ــة  والداعم ــة  والصادق
ــطيني  الفلس ــعب  للش
»أن  ــرا  معتب ــه«،  وخيارات
ــتقرارها  واس ــات  اخمليم أمن 
ــي  ــة ف ــو أولوي ــد ه بالتأكي
ــبة لنا،  ــذه املرحلة بالنس ه
ــعر أن هناك  ــن نحن نش لك

ــن  ــتهداف م ــة لإلس محاول
ــا يريده  ــل الوصول إلى م أج
ــن  ــي م الصهيون ــالل  اإلحت

شطب هذا احلق«.

اجلالد  ــة  لعدواني ــدي  والتص
القيادات  ــذه  وه الصهيوني 
ــا وامتداداتها هي التي  ذاته
بدأت اإلضراب وأنهته، حيث 
بدأته بالقائد الكبير »خضر 
ــادة  بالق ــه  وأنهت ــان«  عدن
ــاب« و«ثائر  ــالل ذي ــار »ب الكب
ــن  ــر م ــم آخ ــة«، وه حالحل
ــجون  تناول الطعام في الس
لذلك  ــة، متابعاً:  الصهيوني
ــن أن يكون  ــذا ميك ــول ه أق
»إسرائيل«  تذكر  بأن  ــبباً  س
ــالمي،  أنه إجناز للجهاد اإلس

ــدد  الص ــذه  ه ــي  ف ــن  ونح
ــر  الكبي ــر  التقدي ــجل  نس
الذي  الفلسطيني  لشعبنا 
وداعماً  وقف مؤيداً ومناصراً 
ــتات  في كل املواقع في الش
وفي قطاع غزة وفي الضفة 
ــطني 48،  الغربية وفي فلس
و كل الشعب الفلسطيني 
ــف  خل ــوة  بق ــف  وق ــذي  ال
ــعوب  الش ــا  وأيض ــرى  األس
ــية  العربية والقوى السياس
ــكان والتي نقدم  ــي كل م ف

لها الشكر«.


