
�لعــــدد  56  /   1  �أيـــــار  2011

ن�رشة دورية تعنى بال�صاأن الفل�صطيني عامة وبالالجئني يف لبنان خا�صة

املطـلوب منـــوذج ر�ســـايل جمـاهد نحـو واقــع فل�ضـطيني اأف�ضـل .. الجناز التحرير وحتقيق العودة

ي�ســـدع باحلق يف هذه املرحـــلة 

و يتفـــانى يف خـدمـــة اجلماهـــــري 

على كافة الأ�سعدة.

ال�شهيد املعلم د. فتحي ال�شقاقي

nashrataljihad@hotmail.com :تو��صلو� معنا عرب �لربيد �لإلكرتوين

اإفتتاحية العدد:

لتكن م�صيرة �لعودة يوم �لعودة حقًا!

ميياذا لو قرر اآالف الفل�سطينييين التوجه ب�سكل �سلمي اىل 

احلييدود مع فل�سطيين املحتلة؟  ميياذا لو توجييه اآالف ال�سيوخ 

والن�ساء واالأطفييال وال�سباب اىل بوابة فاطمة يريدون العودة 

اىل قراهييم وبيوتهم وبياراتهم �سرياً على االأقدام، وال يحملون 

معهييم �سييوى زاداً خفيفييًا؟  ماذا لييو اأعلن الفل�سطينيييون اأنهم 

�سئمييوا انتظار تطبيق القييرار 194 الذي ين�ص على حقهم يف 

العودة اىل بيوتهييم ذاتها التي اأخرجوا منها، وعلى حقهم يف 

احل�سول على تعوي�ص عن ممتلكاتهم و�سنن معاناتهم؟  ماذا 

لييو طلبوا من قييوات اليونيفيل، املرابطيية يف اجلنوب اللبناين 

لتنفيييذ القييرارات الدولية، تاأميين احلماييية املطلوبة، خا�سة 

واأنهييم م�ساملييون؟  ميياذا لو وجييه الالجئون ر�ساليية �سكر اىل 

لبنييان �سعبًا وحكومة علييى ا�ست�سافتهم، وطلبييوا من اجلي�ص 

اللبناين اإكمييال معروفه وتاأمن خط �سريهم حتى احلدود مع 

وطنهم، واأراحوا لبنان من حمل ثقيل؟

الكيييان ال�سهيوين �سريف�ييص اإدخالهييم، و�سي�ستنفر قوته 

الع�سكرية وات�ساالته ال�سيا�سية؟  فليكن... 

عندهييا، مييا الذي مينييع ميين اإقامة خيم علييى نف�ص   

هييذه احلدود، حيث �سيكون ح�سور االإعالم العاملي قويًا.. هل 

�سيطلييق الكيييان ال�سهيوين النييار على اأطفال ون�سيياء و�سيوخ 

عزل يف اأر�ص مك�سوفة واأمام اأنظار االإعالم العاملي، يف وقت 

يغلييي فيييه العامل العربي ميين املحيط اىل اخلليييج؟! فليفعل... 

ولي�سقط �سهداء.. ثم ماذا بعد؟؟

ميياذا لييو اأ�ييّر الالجئييون الفل�سطينيييون علييى التم�سييك 

مبطلبهييم العييادل والطبيعييي، والييذي تقييره كافيية االأعييراف 

والقوانيين الدولية وحقوق االإن�سان، واأنهم لن يرجعوا اأبدا اىل 

حييياة الييذل واملهانيية يف املخيمات؟  ولي�ساهييد العامل اأجمع 

ال�ييراع علييى حقيقته: �سعييب فل�سطينييي اأعزل يريييد العودة 

اىل وطنييه، حتييت قييرارات االأمم املتحدة، واجلي�ييص ال�سهيوين 

ي�ستخدم اآليية القتل والدمار ملنعه.. لتكن احلييدود الفل�سطينية 

�ساحيية حترييير اأو تغيري اأخييرى.. فللفل�سطينييين �ساحتهم، بل 

�ساحاتهييم اخلا�سيية.. ولتكن ذكييرى النكبة هذا العييام اإحياء 

فعليًا لنكبة العام 1948، اإحياء يعيد ت�سوير ما ح�سل ع�سية 

النكبة ب�سكل معكو�ص.. حيث العودة متحي التهجري.

ولبنانييية  فل�سطينييية  قييوى  تن�سييط 

وجلييان  وف�سائييل  اأحييزاب  ميين  عديييدة، 

وموؤ�س�سات اجتماعييية ومدنية، ا�ستجابة 

لدعييوة فل�سطينييية بجعييل اإحييياء ذكييرى 

النكبيية يف 15 اأيييار خمتلفييًا هييذه ال�سنة.  

وح�سييت الدعوة، التي حظيير موقع فاي�ص 

بوك عر�سها، على قيام م�سريات مليونية، 

العربييية  االأقطييار  خمتلييف  ميين  تنطلييق 

املحيطيية بفل�سطيين التاريخية: من م�ر 

واالأردن و�سوريا ولبنان، باجتاه االأر�ص 

الفل�سطينية املحتلة، للمطالبة بحق عودة 

الفل�سطينين اىل اأر�سهم وبيوتهم وقراهم 

ومدنهم وبياراتهم التي هجروا منها حتت 

وطيياأة املجازر وعمليييات القتل والتطهري 

التييي مار�ستهييا الع�سابييات ال�سهيونييية 

املختلفة.  والدعييوة االأ�سا�سية تن�ص على 

الكيييان  وحما�ييرة  التظاهيير  ا�ستمييرار 

ال�سهيوين باأمواج ب�رييية اىل اأن تفر�ص 

عليييه فر�سييًا دخييول الالجئيين وحتقيق 

عودتهييم مبظاهييرات �سلمييية، رمبا تكون 

االأوىل يف التاريخ من نوعها.

يف لبنان ا�ستكملييت التح�سريات من 

اأجل امل�ساركة يف هييذا احلدث التاريخي.  

والف�سائييل  القييوى  كافيية  وتت�سييارك 

ميين  اأ�سقائهييم  جانييب  اىل  الفل�سطينييية، 

اللبنانييين الذييين يدعمييون ق�سيتهم من 

اأجييل اأن تكييون امل�ساركيية ميين اجلانييب 

اللبنيياين مميييزة، ملييا للبنييان ميين ميييزة 

وخا�سييية تفر�سهييا املقاوميية واحل�سور 

الفل�سطيني املتميز يف هذا البلد.

يجييري العمييل على قييدم و�سيياق يف 

املخيمات الفل�سطينية واملناطق اللبنانية 

ا�ستعييداداً مل�سييرية العييودة، التييي تبعييث 

بر�ساليية وا�سحيية للعامل اأجمييع: اأن اإجناز 

حق العييودة هو الق�سييية االأوىل لالجئن 

الفل�سطينييين يف كل مييكان، واأن �سعبنييا 

الفل�سطيني ال ير�سى بغري فل�سطن بديال، 

واأن ال�ييراع مييع العييدو ال�سهيييوين ليين 

يتوقف مييا دام هناك الجىء واحد خارج 

اأر�سييه، وحمرومييًا ميين العييودة اىل بيته 

الييذي اأخرج منه بقوة االإرهاب ال�سهيوين 

واملوؤامرة الغربية التي زرعت هذا الكيان 

يف قلب فل�سطن.

�سبابنييا  ميين  كثيفيية  م�ساركيية  اإن 

ون�سائنييا واأطفالنا و�سيوخنا ميين �ساأنها 

اأن جتعل تلييك الر�سالة مدوية يف عوا�سم 

واإرادة  ت�سميييم  وتظهيير  الييدويل،  القييرار 

�سعبنا الفل�سطينييي، واأنه قادر على الفعل 

واأخييذ املبادرة بيييده، بل وفر�ييص اإرادته 

علييى العييامل اأجمييع.  لقد جنحييت الثورات 

�لعربية يف حتطيم �أنظمة و�إ�سقاط عرو�ش 

كان يظيين البع�ييص اأنهييا غييري قابلة على 

.  وباملثل، فاإن هذه املظاهرات هي 
ّ

امل�ص

اإحدى اأجنييح الو�سائل القادرة على فر�ص 

عييودة الالجئن اىل قراهييم، وحتدي االآلة 

الع�سكرية ال�سهيونية.

اإن العييودة اىل فل�سطيين هييو العييالج 

للمعانيياة الكبرية التييي يعي�سها اأهلنا يف 

خميمييات اللجييوء، وخا�سيية يف لبنييان.  

فاالإن�سان مهان خارج وطنه، والعودة اىل 

الوطن هي الرد االأكيد على هذه املهانة.

اأن العييودة حلييم  قييد يظيين البع�ييص 

�سعب التحقق.  لكن لننظر من حولنا، اىل 

الثورات واملظاهرات العربية التي حققت 

اأحالمًا كان يظن اأنها م�ستحيلة.  

م�سرية العودة اىل فل�سطني

مل يع��د خافيًا على �أح��د، �أن �إ�سق��اط حق �لعودة 

ُي�سييّكل اليوم اأبييرز اأهييداف االإدارة االأمريكية، وحلقة 

مركزييية يف توجهاتهييا الإراحيية الكيييان ال�سهيييوين 

وتوفييري اال�ستقرار لييه، خا�سة بعد انتييزاع االعرتاف 

العربييي والفل�سطينييي الر�سمي ب�رعييية وجوده فوق 

ثمانيين باملئيية من اأر�ييص فل�سطيين التاريخية، عرب 

اتفاقيييات الت�سوية واملبييادرات التييي اأطلقتها القمم 

العربية.

وكان و��سح��ًا �أن �إ�سق��اط حق �لع��ودة وتوطني 

الالجئن اأخييذ وال يزال الكثري من اجلهد يف املحافل 

الدولييية وال�سهيونييية ومنذ ما بعد النكبيية مبا�رة، 

واأعييدت الكثييري ميين االأوراق والبحييوث واملخططات 

وامل�ساريييع الدولييية، مب�ساركيية اأطييراف ميين ال�سلطة 

لت�سويييغ هييذه امل�ساأليية ومتريرهييا ب�سييكل متييدرج، 

وتطبيييع العقل العربي والفل�سطينييي للقبول بها، كما 

ح�سل مييع االعرتاف بوجود “اإ�رائيييل” وما يجري 

اليوم لالعرتاف بها “دولة يهودية”!

ويف هييذا ال�سييياق ك�سفت و�سائل اإعييالم اأمريكية 

عيين م�روع ت�سوية تعده اإدارة الرئي�ص باراك اأوباما، 

يق��وم عل��ى �أربعة نقاط ه��ي: دولة فل�سطيني��ة، �إلغاء 

حييق العودة، القد�ص عا�سمة لدولتيين، والتاأكيد على 

االحتياجييات االأمنية للكيان ال�سهيوين. وهذه اخلطة 

تعنييي العمل على توطن الالجئيين الفل�سطينين يف 

اأماكيين وجودهييم، يف ظل وعود اأمريكييية مب�ساعدات 

�سخية للدول امل�سيفة، يقدمها �سندوق دويل باأموال 

خليجية �سُي�ستحدث لهذا الغر�ص. 

اإن مواجهة هذا املخطط اجلديد ي القدمي ت�ستوجب 

ميين ال�سعب الفل�سطيني، وكل قواه احلية، االرتقاء اإىل 

م�ستييوى هذه املخططييات العدوانييية، ومواجهة هذه 

امل�ساريييع الت�سفوييية، والوقييوف بحييزم يف وجه كل 

ميين ي�ساهييم يف الرتويج لها علييى امل�ستوين العربي 

والفل�سطينييي، ليلتحييق م�ييروع اأوبامييا بامل�ساريع 

التييي اأ�سقطهييا ال�سعييب الفل�سطينييي منييذ خم�سينيات 

القييرن املا�سييي... فحق العييودة من احلقييوق الثابتة 

غري القابلة للت�ييرف، وبالتايل ال يحق الأي دولة اأو 

منظميية اأو موؤ�س�سة التفاو�ص اأو التنازل عن هذا احلق 

اأو امل�ساوميية عليه، عدا عن كونه حق فردي وجماعي 

ال يجوز التنازل عنه اأو التفريط فيه الأي كان.

حق �لعودة: ماذ� في �لجعبة �لميركية؟

النازحن  اأهلنا  بع�ص  احت�سد  اأيييام،  قبل 

م�ستب�رين، ال�ستالم  البارد  نهر  اأبناء خميم  من 

مفاتيح بيوت اأول دفعة من الوحدات التي اإنتهت 

عملية اإعادة اإعمارها يف الرزمة االأوىل من اأ�سل 

االأوىل  الييرزميية  فيياإن  االأ�ييسييل،  يف  رزم.   ثمانية 

مل  �سكنية،  وحدة  خم�سماية  على  يزيد  ما  ت�سم 

اأنه  حن  يف  منها،  108وحييدة  �سوى  تعمري  يتم 

مّت ت�سليم مفاتيح 41 منها، مع �سيكات تعوي�ص 

على االأثاث، على اأن يتم ا�ستكمال ت�سليم الوحدات 

اأيام  من  يومًا  واكبت  »اجلهاد«  تباعًا.   املنجزة 

ت�سليم الوحدات، وخرجت مبا يلي:

ت�سليم  بدء  تركه  الذي  الكبري  االرتياح  رغم 

التاريخ  جتاوز  من  الرغم  – على  البيوت  بع�ص 

االأوىل  الرزمة  اأن  ورغم  ال�سنة،  بحوايل  املحدد 

مل  اأهلنا  فرحة  فيياإن   – جميعها  ت�ستكمل  مل 

تكتمل، خ�سو�سًا مع وجود ع�رات املالحظات 

لالأهايل،  انك�سفت  ما  �رعان  التي  وامل�ساكل 

للمعايري  خرقًا  منها  كبرياً  جييزءاً  ي�سكل  حيث 

معظمها  يتعلق  عليها،  املتفق  واملوا�سفات 

خمت�ص  من  اأكرث  اأكد  التي  الفنية،  باملالحظات 

وميكن  بها.  املتعهدة  ال�ركات  اإخييالل  عملية 

لدى  لالأهايل  بييدت  التي  املالحظات  تلخي�ص 

ا�ستالمهم للم�ساكن، كما يلي: 

�سيق عر�ص الدرج البالغ )65 اإىل 67 �سم( 

الطوابق  اإىل  االأثيياث  نقل  �سعوبة  اىل  اأدى  ما 

العلوية.  وقد �ساهدنا اإحدى العائالت تقوم برفع 

براد بحبل اىل نافذة الطابق العلوي، حيث تبن 

الدرج.   ف�سحة  ومن  االأبواب  من  اأو�سع  النوافذ  اأن 

مات  واحييد  »اذا  متهكمًا:  االأهيييايل  اأحييد  وعييّلييق 

بالطابق الثالث رح نزلو باحلبلة كمان!!«

التي  اليييدرج،  يف  اإنيييارة  متييديييدات  توجد  ال 

حتتاج اأ�ساًل اىل اإنارة خالل النهار. 

ال�سحي  ال�رف  يف  كبرية  اأخطاء  هناك 

اأحييد  عليها.   املتفق  للموا�سفات  وخمالفات 

االأهايل يوؤكد اأن »جمرور« �رف �سحي واحد ال 

ميكن ان يكفي ال�ستيعاب ال�رف لكافة البيوت.

مو�سوع  من  االأهيييايل  لييدى  ا�ستياء  هناك 

ات�سعت  اأن هناك بيوتًا  املح�سوبيات، وخ�سو�سًا 

قد  البيوت  جميع  اأن  االأ�سل  اأن  مع  م�ساحتها، 

اأتي  اأين  فمن  الطرق،  ل�سالح  الثلث  منها  خ�سم 

وهناك  البيوت؟   لتلك  الزائدة  امل�ساحات  بهذه 

الثلث  خ�سم  بعد  م�ساحات  منها  خ�سم  بيوت 

اأي�سًا، فاأين ذهبت؟ 

هناك عدد من االأهايل وقع على خريطة ثم 

عند التنفيذ وجد خريطة اأخرى، فمن امل�سوؤول ؟؟

هناك بيت اإذا اأردت اأن ت�سعد لطابقه الثاين 

اإىل بيت جماور كي ت�سعد  اأن تخرج منه  فيجب 

اإىل الطابق الثاين، الأن الدرج لي�ص بداخله.

الت�سطيب  عملية  اأن   
ّ

تييبيين بيييييوت  هيينيياك 

عدم  االأهييايل  اكت�سف  حيث  بعد،  تنته  مل  فيها 

يف  لل�سكن  امل�سكن  جهوزية 

هذه املرحلة.  ومنهم من فتح 

م�ساكل  ال�سالح  جديدة  ور�ص 

ال�سحي،  اليي�ييرف  ب�سبكات 

من  �لبالط  لنزع  ��سطرو�  وقد 

تعاين  البيوت  وبع�ص  جديد؛ 

والييدهييان  الن�ص  م�ساكل  ميين 

والتليي�ص...

واليييي�ييييسييييوؤال 

يطرح  الذي  االأهم 

هو، اإذا كان اإجناز 

جييزء ميين الييرزميية 

ا�ستغرق  االأوىل قد 

ال�سنوات،  هذه  كل 

ثييييم جييييياء بييهييذه 

فكم  املوا�سفات، 

من ال�سنن �ستحتاج عملية اإعادة االإعمار كاملة، 

وكيف �ستكون موا�سفاتها؟

امل�سوؤول  من  االأبرزهي:  املالحظة  اأن  على 

ف�ساًل عن مراقبة عملية اإعادة االإعمار، ومن الذي 

ال�سعبية  للجنة  التابعة  الفنية  اللجنة  دور  يعطل 

على  ال�ساهرة  العن  اأنها  املفرت�ص  من  التي 

حقيقيًا  واقعًا  عليها  املتفق  املوا�سفات  ترجمة 

ومتاجره  وتدلي�ص  مراوغة  بدون  االأر�ييص،  على 

مب�سري منكوبي البارد واأهله!! 

ت�صليم �لم�صاكن في �لبارد، خطوة على �لطريق �ل�صحيح، لكن..!!

••••••••
�صوؤ�ل ينتظر جو�بًا!!

هل هناك ف�صائل ال تريد للجان 

ال�صعبية اأن تقوم بدورها يف اإدارة 

املخيمات؟

هل تطغى امل�صالح ال�صخ�صية 

واحلزبية على هموم النا�س 

ومعاناتهم اليومية؟

••••••••
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]اأطلقت رابطة بيت املقد�ص 
لطلبيية فل�سطيين موؤخييراً، حمليية 

عائييدون املوجهيية �سييد �سيا�سة 

االأونييروا الرتبوييية، وخ�سو�سييًا 

يف ظييل توّجييه �ربتييه و�سائييل 

االإعييالم بتدري�ييص الهولوكو�ست 

وعليييه،  االأونييروا.  مدار�ييص  يف 

قامييت “اجلهاد” باإجراء حتقيق 

ي�سلييط ال�سوء على الق�سية التي تتبناهييا احلملة وحول تفاعل 

الطلبة معها يف املخيمات الفل�سطينيةيف لبنان[.

”ت�سامنت مع احلملة منذ البداية، الأنني مقتنع اإنو االأونروا 
دورهييا م�سبوه من خالل �سيا�سة التعليييم«.  بهذه الكلمات عرّب 

عمر خليييل، الطالب يف اجلامعة العربية، عيين دافعه للت�سامن 

مييع احلملة.  ويقول »يعني ملا اأنييا فل�سطيني بدر�ص تاريخ كل 

البالد، ووطني ما بعرف عنو �سي، �سو املق�سود؟؟ اأكيد املطلوب 

اإين اأن�سى بلدي وقراها وتراثها هاي �سيا�سة مدرو�سة!”

ميين اجلامعيية العربييية اأي�سييًا، يعتييرب نييور اأبو را�سييي اأن 

االإعت�سامييات وحدها ال تكفييي “الزم ن�سغييط بو�سائل اأخرى، 

الزم يكييون يف اإعت�سامات مفتوحة وخيم اإعت�سام اأمام مركز 

االنييروا، اأو حتى ممكن ننّظم اإ�راب مفتييوح”.. اأما اأ�سامة منر 

ميين خميم �ساتيييال، فيعترب اأن هييذه الق�سية ال تخ�ييص الرابطه 

فقييط، وال حتييى الطييالب وحدهم، واإمنييا كل الالجئيين.  وعلى 

الف�سائييل اأن يتفقوا على اآلية للتحرك التدريجي والت�سعيد الأن 

حماييية حق العييودة ينبع من هنييا.  ويتابع: “االونييروا ما رح 

تر�سييخ ملطالبنييا اإال اإذا �سغطنا بقوة وخ�سو�سييًا اإنو االأونروا 

حمكومة ب�سيا�سات خارجية �سعب تتخلى عنها ب�سهولة..»

ويت�سيياءل حممد املجييذوب، من جامعة الييي LIU ،عن دور 

اللجييان ال�سعبية وعن �سمت الكثري ميين اأبناء املخيمات وكاأن 

االأميير ال يعنيهييم، يقييول “ملا بتحكييي االونروا اإنييو رح تدر�ص 

الهولوكو�ست، يف حن اإنو كل يوم عنا هولوكو�ست بغزة وبكل 

فل�سطن �سو بدنا بعد اأكرث من هيك لنتحرك؟”

وميين خميم اجلليييل يف منطقة بعلبك، يتفييق الطالب اأحمد 

كايد والطالبة �رين غزالن يف الراأى على اأن االأونروا “عندها 

�سيا�سيية جتهيييل لل�سعييب الفل�سطينييي وهدفها تن�سينييا كل �سي 

يربطنا بوطننا املحتل من قبل ال�سهاينة”.

ويطالييب التلميذ عبييد اهلل دكور، ميين التجمييع الفل�سطيني 

“املع�سييوق” يف �سييور، اأن يقوم مدر�سو االونييروا باالحتجاج 
علييى هذه ال�سيا�سة، والتحرك الفعلييي للمطالبة بتدري�ص تاريخ 

وجغرافييية فل�سطيين، وي�سيييف “االأونييروا �ساطييره بتدري�سنييا 

مفاهيييم ال�سييالم والت�سامييح وتقبل االآخيير، بينمييا يف املقابل 

هنيياك درو�ص عن كيفييية اإ�ستعمال ال�سييالح يف مدار�ص الكيان 

ال�سهيوين، وتعليمهم عن تاريخهييم املزعوم واإنهم مظلومون، 

والفل�سطينيون هم �سعب يريد اغت�ساب اأر�سهم..»

ويف خميييم نهر البارد، يقرتح الطالييب حممد عزام تو�سيع 

احلمليية لت�سمييل كافيية الطييالب الفل�سطينييين، معتييرباً اأن هذه 

امل�سوؤولييية تتحملها عييدة جهات، “الزم ت�سييارك كل الف�سائل 

واملنظمييات واأئميية امل�ساجد واال�ساتييذة، وكل ال�سعييب.  هناك 

م�سوؤولييية علييى اأجدادنييا وكبارنييا يف اإعييادة تذكييري ال�سغار 

بق�س�سهم عن التهجري والنكبة.”

اأمييا حممييد دكور، ميين معهييد �سبليين، فيوجه اللييوم على 

جمهييور ال�سعب الفل�سطينييي مبثقفيه و�سيا�سييييه الأنهم �سمحوا 

بحييذف هذه املادة من املنهاج، ويقييول “لو اننا حتركنا بقوة 

وقتهييا مييا كان و�سلنييا لهييون، بيياالأول كان يف ح�سيية �سالح 

باملدر�سة، هيك خربين اأبوي، اليوم ما عادوا يذكروا فل�سطن!»

ويو�سييح رئي�ييص رابطيية بيييت املقد�ييص لطلبيية فل�سطيين، 

االأ�ستيياذ زياد القا�سييي، اأهداف احلملة لتعريييف اأجيال �سعبنا 

ييا و�سعًبا وحقوًقييا ومقد�سات، للحيلولة  بوطنهييم فل�سطن اأر�سً

دون ا�ستمييرار ت�سويييه احلقائييق التاريخييية املتعلقيية بعروبيية 

فل�سطيين، واأي�سييًا مواجهيية التطبيييع الثقايف والرتبييوي الذي 

ت�سغييط ميين اأجلييه اإدارة االأونروا على موظفيهييا للقيام به، يف 

حماوليية مك�سوفيية ملد ج�سييور التطبيع التعليمي مييع االإحتالل 

االإ�رائيلييي، حتت مفاهيم التعاي�ص ال�سلمييي وحقوق االإن�سان.  

فاالأونييروا ت�سعى الإ�سافة مواد اإثرائييية اإ�سافية تتعلق بتقدمي 

جتربيية تدري�ييص الهولك�سييت والتعاي�ييص ال�سلمييي وتقبييل االآخر 

واالإقييرار بحقوقييه، معتييرباً اأن االأونييروا بهييذا االأميير تتجيياوز 

االأنظميية والقوانن املعمول بها يف الييدول امل�سيفة وتنحرف 

عن امليثاق االأممي وعن االأ�س�ص التي اأن�ساأت من اأجلها. 

وعيين ن�ساطييات احلمليية ي�سيف “بعييد �سل�سلة ميين لقاءات 

الهيئيية االإدارية للحمليية مت من خاللها و�سييع برنامج للحملة 

يت�سمن �سل�سلة من التحركات وقد با�رنا باإقامة املحا�رات 

والندوات لتوعية طالبنا 

بخطييورة ما تقييدم عليه 

االأنروا.

كذلك قمنييا باإ�سدار 

من�سورات توعية تتحدث 

عائييدون  حمليية  عيين 

واأهدافهييا وقمنا باإن�ساء 

�سفحيية على الفي�ييص بوك وتويييرت.. وقمنا بزيييارات اإىل مدراء 

املدار�ييص يف كل املناطييق، وقدمنا مذكييرات اإىل مدراء الرتبية 

يف االأونييروا �سملييت كل املناطق يف لبنييان. و�رعنا يف اإقامة 

عييدة اإعت�سامات اأمييام مكاتب مييدراء املخيمييات يف االأونروا 

�سارك فيها املئات من طالبنا واأع�ساء من اللجان ال�سعبية يف 

خمتلف املناطييق. كذلك قمنا بزيارة مدير الرتبية والتعليم يف 

االأونروا االأ�ستاذ وليد اخلطيب، وو�سعناه ب�سورة تف�سيلية عن 

املطالب ومربراتها التي تخدم �سعبنا، ولغاية االآن مل نتلق رداً 

وا�سحًا بخ�سو�ص هذه املطالب”. 

ورداً علييى �سييوؤال عن اخلطييوات التي �ستلجيياأ اإليها احلملة 

فيمييا لييو مل ت�ستجب االأونييروا للمطالب، قييال: “نحن يف حترك 

دائييم ومت�ساعد ولن نتنازل عن حقوق طالبنا باإعادة تدري�ص 

تاريييخ وجغرافية فل�سطن. نحيين نطالب مبادة ومنهاج كامل، 

ال جمييرد كرا�ييص �سغييري، ونطالييب بتخ�سي�ييص ح�س�ص �سمن 

املنهيياج املقرر.  حتى االآن، هناك جتيياوب من قبل املدراء يف 

املدار�ص، ولكن نريد اأن يقر هذا االأمر من قبل اإدارة االأونروا يف 

لبنييان. و�سنبقى نطالب بحقوقنا ولن ن�ستكن اأو نهداأ، ونعدكم 

باملزيييد من التحركات الت�سعيدية التدريجييية اإذا مل تتم تلبية 

مطالبنا.”  

وّزع يف خميم مييار اليا�ص “بيان حتذيري 

�سييد الف�سيياد يف املخيييم”، ي�سلييط ال�سييوء على 

“بع�ييص الظواهيير ال�سلبييية وال�سيياذة والغربييية 
على جمتمعاتنا وعاداتنا”، من بينها “تعاطي 

املييواد املخدرة و�رب الكحول وغريها، ناهيك 

عن التدخن و�ييرب الرنجيلة لدى االأطفال من 

اأبنيياء املخيم”.  ووجييد اأ�سحاب البيان اأنف�سهم 

م�سطرييين اىل “توجيه تنبيه الأهلنا يف املخيم 

ميين اأجييل حتمييل م�سوؤولياتهييم” واىل “توجيه 

حتذييير �سديد لكل من ي�سهييل اأو ي�سارك اأو يغطي 

هذه االأمييور ال�سيئة” واأنهم �سييوف يلجاأون اىل 

“�ستى الو�سائييل واالأ�ساليب القانونية وال�سعبية 
حلماية اأبنائنا من هوؤالء املجرمن”.

ال �سك اأن انت�سار املظاهر التي حتدث عنها 

البيييان تثري القلق يف نف�ييص كل غيور وحري�ص 

علييى �سالمة خميماتنييا واأمن اأبنائنييا.  وال �سك 

اأي�سييًا اأن مواجهيية هييذه املظاهر ال�سيياذة باتت 

م�ساأليية ملحيية ال حتتمل التاأجيييل.  لكننا ن�ساأل: 

األي�ص من االأجدى واالأنفع ال�سعي اىل درا�سة هذه 

الظاهييرة التي بداأت تنت�يير فجاأة يف خميماتنا 

للوقوف على اأ�سبابها، وعّمن يقف وراءها، وما 

هييي ا�ستهدافاتهييا، واأف�سل ال�سبييل ملواجهتها، 

والييدور الذي يجب القيييام به، بداًل  من - اأو اىل 

جانييب - توجيه التنبيه اىل “اأهلنا يف املخيم” 

والتحذييير با�ستخييدام �ستى الو�سائييل؟  هل لغة 

التهديد والوعيد هي اأول ما يجب البدء به، اأم اأن 

الكي هو اآخر العالج؟

لي�ييص مقبييواًل الت�سامييح وال الت�ساهييل مييع 

الفا�سدييين وال املف�سدين، وال بد من ال�رب بيد 

ميين حديد علييى كل من ت�سييّول له نف�سييه العبث 

باأميين خميماتنييا االجتماعييي، وتهديييد قيمنييا 

االجتماعية، والت�سبب يف انحراف جيل ال�سباب.. 

لكيين، اأال يفرت�ص بنا كذلك اأن ن�ساأل اأنف�سنا: من 

الييذي ي�سعييى اىل ن�ر الف�ساد داخييل خميماتنا؟  

ميين الييذي يييوّزع املخييدرات ويدخلهييا وين�يير 

الرذيليية؟  مييا هي االأ�سبيياب التي تدفييع �سبابنا 

اىل الوقوع يف فخ هييوؤالء املجرمن؟  هل يقوم 

كل واحد مّنا بييدوره: اأ�ساتذة املدار�ص، وخطباء 

اجلمعيية، واأئميية امل�ساجد، واجلمعيييات االأهلية، 

والنقابييات، والف�سائييل والقييوى الفل�سطينييية؟  

هييل هناك برامييج واأن�سطة تهتم بجيييل ال�سباب 

وحتميه من الف�ساد، ومتالأ وقته، وتغذي روحه، 

وت�سونييه من االنحييراف؟  هل قمنييا بواجباتنا 

كاملة، كاأهل ومربن ومر�سدين ومثقفن؟  

تثييري  البيييان  التييي يك�سفهييا  الظواهيير  اإن 

الرعب، وخا�سة اأنهييا ت�ستهدف اأجيالنا ال�سابة.  

وهييذا اإن دل على �سيييء، فاإنه يدل على �رورة 

دق ناقو�ص خطر علييى كافة االأ�سعدة: ال بّد من 

اإ�سالح اللجان ال�سعبية لت�ستطيع القيام بدورها 

يف حفظ اأمن خميماتنا من كل ا�ستهداف، وال بد 

من اإ�سييالح اللجان االأمنييية التابعة لها ور�سد 

املف�سدييين الذييين يروجون املخييدرات والقب�ص 

عليهييم.  بالتاأكيييد فيياإن املخييدرات ال تزرع يف 

املخيمات، بل هنيياك من ياأتي بها من اخلارج.  

وال بييّد ميين تعزيييز دور علميياء الدييين وخطباء 

واأئمة امل�ساجد، واأن ياأخذوا دورهم يف املجتمع 

من خالل التوجييه اىل ال�سباب الذين ال يدخلون 

امل�ساجييد، عو�سًا عن التنييازع فيما بينهم على 

تنظيييم امل�سليين يف �سفييوف اأحزابهييم.  وال بّد 

اأن ي�ستعيييد معلمييو املدار�ييص دورهييم الرتبييوي 

اىل جانييب التعليمي.  وال بّد من قيام موؤ�س�سات 

املجتمييع االأهلي الفل�سطينييية بدورها يف و�سع 

الربامج والرحالت واالأن�سطة.  وال بّد من درا�سة 

كيفييية حت�سيين �سبابنا عييرب ال�سعييي اىل اإقرار 

حقوقهييم يف العمييل وال�سكيين والعي�ييص بكرامة، 

الإنقاذهييم ميين براثيين البطاليية وان�سييداد اأفييق 

امل�ستقبل.

اإنقاذ �سبابنا من الف�ساد وال�سياع والرذيلة، 

واحلفيياظ علييى قيمنييا واأخالقنييا، م�ساألة هامة 

وم�سريية، تتطلييب عماًل دوؤوبًا و�ساقييًا وجاداً، 

وهي اأخطر واأهم واأعمق من اأن يتم الت�سدي لها 

ببيييان يوجه التنبيه والتحذير والوعيد.  اإن اأمن 

خميماتنا واحلفيياظ على �سبابنا واأهلنا يفر�ص 

علينييا التوحد الأجل و�سع خطة �ساملة، يتكامل 

فيها اجلميع، واالبتعاد عن لغة فر�ص طرف من 

االأطييراف لالأمن والقانون بالقييوة، دون العودة 

اىل اللجييان ال�سعبية واللجييان االأمنية املنبثقة 

عنهييا، الأن ذلييك يفتح البيياب وا�سعييًا اأمام عبث 

العابثن واملرت�سدين �سوءاً باأمن خميماتنا. 

ند�ء لدعم �لأطفال �لمعّوقين في مخيم �لب�ص
وجييه اأهييايل االأطفال املعّوقن يف »مركز نبيل بدران« يف خميييم الب�ص، يف �سور، نداء اإىل 

اجلهييات االإن�سانية والدولية املعنية بدعم االأ�سخا�ييص املعوقن، حذروا فيه من »اأن وقف الدول 

املانحيية واملوؤ�س�سات املعنية الدعم املادي للمركز، �سيييوؤدي اإىل اإقفاله خالل فرتة قيييريبة، واأن 

وقييف خدماتييه �سيييوؤدي اىل ت�ريييد االأطفييال املعوقن يف ال�سييوارع”.  وقال مدييير املركز: »اإن 

املركز ي�سم ع�رات احلاالت من منطقة �سور وخميماتها، وهو، منذ تاأ�سي�سه العام 1995 يتابع 

�سييوؤون االأطفال الذييين يعانون من �سلل دماغي، وكذلك �سعاف الب�يير،  وال�سم، ويهتم بتاأهيل 

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة«.

تقييوم هيئييات اأهلييية و�سعبية يف خميييم عن احللوة    

ب�سل�سليية من التحييركات داخل املخيم للمطالبيية بتاأمن اأر�ص 

ال�ستخدامهييا كمقييربة بعدمييا �ساقييت املقربتييان احلاليتييان 

مبوتاهما، وبعدما بات متعذرا على اأبناء املخيم تاأمن ف�سحة 

ولييو �سغرية فيهما لدفن موتاهييم، ما ي�سطرهم اىل دفنهم يف 

قبييور قدمية وفوق رفييات جثث مدفونيية �سابقا، حتييى اأ�سبح 

هناك قبور من طبقتن اأو ثالث.  جتدر االإ�سارة اىل اأن مقربتي 

عن احللوة يدفن فيهما اأي�سا موتى من خميم املية ومية ومن جتمعات فل�سطينية يف �سيدا. 

اأ�سييدرت اللجنة ال�سعبية يف خميم نهر البارد 

بيانًا ، اأ�سارت فيه اإىل “اأنه بعد اجلهود املتوا�سلة 

مييع االأخييوة يف قيادة اجلي�ييص اللبنيياين، ملعاجلة 

الق�سايا العالقيية، وتوطيداً للعالقات االأخوية بن 

ال�سعبن ال�سقيقن اللبناين والفل�سطيني، ومن اأجل 

اإعييادة االعتبار للعجليية التجارييية للمخيم، جرى 

االتفاق على ال�سميياح لالأخوة اللبنانين بالدخول 

اإىل املخيييم من كافيية املداخييل اخلم�سيية )العبدة، 

والبيييادر، واملحمرة، وطريق �ساكيير، وتلة ال�ست(، 

وذلك ابتداء من االأول من اأيار/ مايو. ودعا البيان 

اإىل “ا�ستكمال تلك اخلطوة االإيجابية، عرب ال�سماح 

الأبنيياء �سعبنا بالدخول اإىل املخيم اأ�سوة باإخوتهم 

اللبنانين من دون ت�ساريح“.

يف  الفل�سطينييي  �سعبنييا  اأبنيياء  ويت�سيياءل 

املخيمييات عن �سبييب اال�ستمرار يف اتبيياع �سيا�سة 

البييارد  نهيير  الدخييول اىل خميييم  الت�ساريييح يف 

واخلروج منه، بعد م�سي ما يقرب من اأربع �سنوات 

علييى املعركة مع فتح االإ�سالم يف املخيم، ال �سيما 

اأن اأعييداد الفل�سطينييين امل�ستبييه يف تورطهييم يف 

املعركة ال يتجاوز اأ�سابع اليد الواحدة، واأن معظم 

اأع�ساء فتييح االإ�سالم كانوا من غييري الفل�سطينين 

من خارج املخيم.  

احل�سييول على ت�ريح ي�ستغييرق ب�سعة اأيام، 

وتكييون مدته حمددة لثالثة اأ�سهر فقط ملن ال يقيم 

ب�سييكل دائييم يف املخيييم.  وت�سبب هييذه الت�ساريح 

معانيياة قا�سييية واأملييًا كبييرياً الأهلنييا يف املخيم، 

ولباقييي �سعبنا الفل�سطيني، تربز خا�سة يف بع�ص 

املنا�سبييات اخلا�سيية، مثييل امل�ساركيية يف ت�سييع 

جنييازة، اأو زيييارة اأحييد االأقرباء الأ�سبيياب طارئة، 

حيييث اأن انتهيياء �سالحييية الت�ريييح اأو انتظييار 

جتديييده يحييول دون امل�ساركة يف ت�سييييع قريب، 

قييد يكييون اأخًا اأو اأبييًا اأو اأمييًا، كما يعيييق التوا�سل 

الطييارىء، رمبييا الأخييذ مري�ييص اىل م�ست�سفييى اأو 

االطمئنان عليه.

نعتقييد اأنييه اآن االأوان حلييل هييذه امل�ساألة غري 

املجدييية اأمنيييًا، بطريقة تعزز الثقيية بن ال�سعبن 

الفل�سطينييي واللبناين، ويخفف ميين معاناة اأهلنا، 

خا�سة واأن حرية التنقل هو من احلقوق االإن�سانية 

البديهية التي ال يجوز انتهاكها. 

حملة عائدون: �صرخة طالبية في مو�جهة �صيا�صة محو �لذ�كره

هل هكذ� يحارب �لف�صاد في �لمخيمات؟

مقابر عين �لحلوة ت�صيق بموتاها

متى �صتنتهي معاناة �لت�صاريح على مد�خل نهر �لبارد؟



3 �لعــدد 56  /   1  �أيـــار  2011

�إحياًء لذكرى جنين وعملية �صلومي: �أن�صطه ريا�صية وك�صفية في بيروت

مبنا�سبيية الذكرى التا�سعة مللحمة جنن وعملية �سلومي البطولية، 

اأقييام نييادي بيييت املقد�ييص يف  بييريوت، دورة ريا�سية يف كييرة القدم 

علييى ملعييب �سباب ال�ساحييل حارة حريييك، �ساركت فيهييا ثمانية اأندية 

حملييية.  وقييد اأقيمت املبيياراة النهائييية و�سط ح�سد جماهييريي، انتهت 

بفييوز نييادي بيييت املقد�ص على نييادي االأق�سى بنتيجيية 2 اىل 1.  ويف 

نهاييية الييدورة، �سّلمييت اجلوائز لنادي  بيييت املقد�ص الريا�سييي الفائز 

وللو�سيييف والأف�سييل العب وحار�ص يف الدورة بح�سييور عدد كبري من 

االأندييية الريا�سييية والالعبن و�سخ�سيات ريا�سييية.  كما ونظم نادي 

بيت املقد�ص الريا�سي يف خميم �ساتيال دورة يف لعبتي ال�سطرجن وكرة 

الطاولة، �سارك فيها ح�سد من الالعبن من خمتلف املخيمات.

اأحيييت حركيية اجلهيياد االإ�سالمييي يف 

البطولييية  جنيين  ملحميية  ذكييرى  لبنييان 

بقيييادة اجلرنال حممييود طوالبييه، ب�سل�سلة 

مهرجانييات يف خميمييات لبنييان، �سييارك 

فيهييا عييدد ميين ال�سخ�سيييات الفل�سطينييية 

ال�سعبييية  اللجييان  واأع�سيياء  واللبنانييية 

والهيئييات االأهلييية وح�سييود ميين االأهايل.  

وقييد تخلل االإحتفاالت عييدد من الو�سالت 

االإن�سادييية لفريق بيييت املقد�ص االإن�سادي، 

االأدبييية  امل�سيياركات  بع�ييص  اىل  اإ�سافيية 

والوجدانية لعدد من ال�سعراء.. 

ففييي خميييم بييرج الرباجنيية، حتييدث 

م�سوؤول العالقات حلركة اجلهاد االإ�سالمي 

يف بييريوت، حمفييوظ منييّور، فطالب القوى 

والف�سائل الفل�سطينية كافة ب�رورة العمل 

�ريعييًا علييى »ت�سكيل مرجعييية فل�سطينية 

موحييدة، تاأخذ على عاتقهييا مهمة اإ�سالح 

اللجييان ال�سعبييية والقوى االأمنييية التابعة 

لهييا، وتواجييه يف الوقييت نف�سييه التقلي�ص 

امل�ستمر خلدمييات االأونروا، وتك�سف مواقع 

الف�ساد، وحتارب االآفات االجتماعية كافة، 

وت�ييرع يف اإعادة اإعمييار خميم نهر البارد 

ورفييع املعانيياه عيين اأهلنييا، الأن ذلييك هو 

الييذي مينح هذه القييوى والف�سائل �رعية 

وجييود حقيقييية.«  معلنًا: »اإننييا، يف حركة 

اجلهيياد االإ�سالمييي، �سييوف نبييذل كل جهد 

ممكن للعمل على ت�سكيل مرجعية �سيا�سية 

موحدة، يف كافة خميمات لبنان.«

ويف خميييم عيين احللييوة يف �سيييدا، 

فتحدث م�سوؤول العالقات ال�سيا�سية حلركة 

اجلهيياد االإ�سالمي يف لبنان، �سكيب العينا، 

اعتييرب اأن »تقلي�ييص خدمييات االأونييروا هو 

م�روع اأمريكييي �سهيوين يهدف اىل اإلغاء 

هذه املوؤ�س�سة الدولية، ب�سفتها �ساهداً على 

جرمية التهجييري والنكبة، متهيييداً لت�سفية 

الق�سييية الفل�سطينية، و�سطييب حق العودة، 

والتوطيين  التهجييري  م�ساريييع  وتكري�ييص 

والوطيين البديييل، خلدميية اأميين وم�سالييح 

العييدو ال�سهيوين.«  وبخ�سو�ييص التوترات 

االأمنييية يف خميم عن احللييوة، اأكد العينا: 

»اأن هنيياك الكثييري من الدالئييل واملعطيات 

التييي توؤكييد باأن هييذا التوتري هييو انعكا�ص 

ل�راع اأجندات اأمنية و�سيا�سية مت�ساربة، 

ت�سب يف خدمة م�ساريييع ت�ستهدف �سعبنا 

م�ساريييع  طليعتهييا  ويف  وخميماتنييا، 

التوطن والتهجري وت�سفية حق العودة«.

ويف �سور، حتدث ع�سييو قيادة حركة 

اجلهيياد االإ�سالمييي يف لبنييان، احليياج اأبو 

�ساميير مو�سى، �سييدد فيها علييى »اأن االآالم 

الفل�سطينييية يف لبنييان كثييرية ومتعييددة، 

ُت�سّطُر يوميًا بالدموع واالأرواح.. وباأج�ساد 

اأر�سفيية  علييى  ميوتييون  الذييين  اأطفالنييا 

ت�سكيييل  اإن  ان  معتييرباً  امل�ست�سفيييات.. 

مرجعييية فل�سطينييية واحييدة وموحدة بات 

�ييرورة ال حتتمييل التاأجيييل، الأن معاناة 

�سعبنييا باتت فييوق كل احتمييال، وال �سيما 

ونحن على اأعتيياب ت�سكيل حكومة لبنانية 

جديدة.  فاحلكومييات ال�سابقة كانت، �سواء 

عيين حييق اأو حل�سابات خا�سيية، تلقي اللوم 

علينييا، نحيين الفل�سطينييين، لعييدم وجييود 

مرجعييية واحييدة تتحاور معهييا احلكومة.. 

لذلييك علينا اأن ن�سعى جاهدين لكي ن�سحب 

اأننييا  للجميييع  نثبييت  واأن  الذريعيية،  هييذه 

علييى م�ستييوى امل�سوؤولييية  التاريخية التي 

ينتظرها �سعبنا.”

ويف خميييم اجلليييل يف بعلبييك، األقييى 

كلمة حركة اجلهيياد اال�سالمي القيادي يف 

احلركيية علييي اأبو �ساهيين، اعتييرب فيها اأن 

ملحمة جنن �سكلت �سفعة قوية لالحتالل 

�سعبنييا  قييدرة  علييى  موؤكييداً  املتغطر�ييص، 

وت�سميمه على متابعة اجلهاد حتى حترير 

كامل فل�سطن وحتقيق العودة.  وطالب اأبو 

�ساهن احلكومة املقبليية، برئا�سة الرئي�ص 

جنيييب ميقاتي، اإقرار احلقييوق الفل�سطينية 

كامليية غييري منقو�سة يف البيييان الوزاري، 

واىل �ييرورة تفعيل احلييوار الفل�سطيني – 

اللبنيياين، ميين اأجل معاجلة كافيية الق�سايا 

العالقيية، مبييا يحفييظ اأمن لبنييان و�سيادته 

الكامليية ويزيييل هواج�ص بع�ييص االأطراف 

اللبنانية، ومبا ي�سمن حقوق الفل�سطينين 

وكرامتهم ويزيل هواج�ص �سعبنا.  واخلطوة 

االأوىل ال�سحيحيية يف هييذا االجتيياه تكييون 

يف تبنييي نهييج املعاجليية ال�سيا�سييية لهذه 

االأزمييات، وعييدم الوقوع يف فييخ التعاطي 

االأمنييي الييذي ثبييت ف�سلييه يف كل املراحل 

ال�سابقة.”

�لجهاد: �لمقاومة و�أ�صر 

�لمزيد من �لجنود يطلق 

�صر�ح �أ�صر�نا

اأكييدت حركة اجلهاد االإ�سالمي يف 

فل�سطيين اأن املقاومة واأ�ر املزيد من 

جنييود العييدو ال�سهيوين، هييو الو�سيلة 

االأ�ييرى  �ييراح  الإطييالق  الوحيييدة 

الفل�سطينييين.  جيياء ذلك خييالل كلمة 

األقاهييا امل�سوؤول االعالمي للحركة يف 

لبنان، هيثييم اأبو الغزالن، يف اعت�سام 

نفذته هيئيية دعم االأ�ييرى يف �سجون 

العييدو ال�سهيوين اأمام ال�سليب االأحمر 

يف بريوت. 

“اإن معاناة االأ�رى الفل�سطينين 
االإحتييالل،  �سجييون  يف  والعييرب 

ُتظهيير مييرة اأخييرى نفيياق احلكومييات 

الغربييية، وزيييف ادعاءاتهييا باحلرييية 

والدميقراطييية وحقوق االإن�سييان. كما 

اإنها تربهن باأن املوؤ�س�سات االإن�سانية 

الدولييية تقييف عاجييزة عندمييا يتعلق 

االأميير بالعييدو ال�سهيوين حيييث ن�سمع 

اأ�سوات هييذه املوؤ�س�سات مدوية عندما 

يتعلق االأميير بغري الكيييان ال�سهيوين، 

اأمييام  تفقييد �سوتهييا متامييًا  ولكنهييا 

هول الفظائع واالإجييرام الذي ميار�سة 

هييذا العدو”.. واأكد اأبييو الغزالن اأن هذا 

الواقع “ال يجعل امام �سعبنا اال و�سيلة 

واحييدة لتحرييير اأ�راه، هييي املقاومة 

واأ�ر املزيد من جنود العدو”.

خ�سييع ميين تبقى من اأهلنييا ال�سامدين داخل كيان العييدو بن عامي 1949 

و1966، حلكييم ع�سكري واأنظمة الطييوارئ، يف الوقت الذي كانت فيه دولة العدو 

ت�سييع يدهييا على معظييم اأرا�سيهم، من خييالل قوانن �سّنها الكني�سييت ال�سهيوين 

واأنظميية الطييوارئ املعمييول بهييا، مثل االإعييالن عن مناطييق مغلقيية اأو ع�سكرية، 

وقانون اأمالك الغائبن وم�سادرة االأرا�سي غري امل�ستغلة وغريها، وهي قوانن 

ت�رعيين للمحتييل �رقيية اأرا�سي البالد.  وظييّل فل�سطينيو الداخييل حم�سورين يف 

مناطييق �سكنية حمددة حتت �سيطرة احلاكم الع�سكييري واأعوانه، الأكرث من خم�سة 

ع�يير عامييا، ممنوعن من التنقل يف البييالد والتوا�سل فيما بينهييم، ومن تنظيم 

اأنف�سهم اإال يف اأطر �سهيونية.  ويف هذه الفرتة، ارتكبت �سلطات االحتالل جمزرة 

كفيير قا�سييم )1956/10/16(، يف حماولة طرد جماعييي ملن بقي يف اأر�سه من 

�سعبنا.

ورغييم اعتبييار اتفاقية او�سلو لفل�سطينيي الداخل باأنهييم »مواطنون« تابعون 

للكيييان، فقييد تابييع اأهلنييا ال�سامييدون م�سريتهييم الن�سالييية �سييد االحتالل يف 

كافيية املجيياالت، وخا�سيية بعد انك�ساف زيييف املواطنة خالل يييوم االأر�ص عام 

1976 وهبيية االأق�سييى عييام 2000.  ووقييف فل�سطينيو 48 اىل جانييب اأخوانهم 

الغربييية  ال�سفيية  خييالل يف  غييزة  وقطيياع 

واىل  االأق�سى  اللبناين انتفا�سيية  ال�سعييب  جانييب 

جانييب اإخوانهييم خييالل خييالل حرب متييوز واىل 

و�ساركت قيييادات منهم احلرب علييى قطاع غزة، 

احلرييية يف  اأ�سطييول  اأيار 2010.  هذا اإ�سافة يف 

القد�ييص وقد�سية امل�سجد اىل حتركهييم للدفاع عن 

االأق�سييى.  وتعمل موؤ�س�سييات وجمعيات الداخل على ترميييم املقد�سات، مت�سدية 

للموؤ�س�سة ال�سهيونية التي اعتربت اأوقاف امل�سلمن ملكا للدولة اليهودية. 

ويف ذكييرى النكبيية من كل عام، ينّظييم اأهلنا يف الداخل »م�سييريات العودة«، 

حتييت �سعار »يييوم ا�ستقاللكم يوم نكبتنا«. وتتجلى اأهمييية هذه امل�سريات كونها 

تهييدف اىل: اأواًل، اإحييياء يييوم النكبة يف قلب الكيييان وحتدي �سيا�ساتييه، وثانيا، 

اإبقيياء هذا اليوم حّيًا يف �سمري ووجدان اجليل ال�ساعييد، وثالثًا، املطالبة بعودة 

الالجئيين اإىل قراهييم املهدمة، حيييث اأن اأكرث من ربع فل�سطينيييي الداخل هم من 

الالجئيين رغييم اأنهم يعي�سون يف وطنهييم، ورابعًا، ُت�سّكل »م�سييرية العودة« نقطة 

اأ�سا�سييية يف تطبيييق حق عودة الالجئيين الفل�سطينين اإىل ديارهييم التي ُهجروا 

منها خالل النكبة.

يوم �لعمال فل�صطينيًا!!

يحتفييل العييامل يف االأول ميين اأيار بيييوم العمال 

العاملي، بهدف ت�سليط االأ�سييواء على معاناة العمال 

ولفييت االأنظييار اىل مطالبهم وحقوقهييم.  وككل عام، 

يحييل يوم العمال هذا العام على العمال الفل�سطينين 

يف لبنان، يف ظييل ا�ستمرار معاناتهم وحرمانهم من 

حقوقهم، ب�سبب الرف�ص امل�ستمر للحكومات اللبنانية 

املتعاقبة يف اإقرار احلقوق الفل�سطينية يف لبنان.

مبوجييب القوانن اللبنانية، يحييرم الفل�سطينيون 

من العمل يف اأكرث من 70 مهنة حرة، من بينها الطب 

واملحاميياة والهند�سيية والتمري�ييص، وال ي�سمييح لهييم 

بالعمييل اإال يف وظائف حمددة، مثل الزراعة والعتالة 

واأعمييال الباطون، وغريهييا.  كما ال ت�سمييح القوانن 

املوؤ�س�سييات  يف  بالعمييل  للفل�سطينييين  اللبنانييية 

احلكومييية، التي هي حمرميية عليهييم، وال ي�سمح لهم 

باالنت�سيياب اىل اأييية نقابيية مهنييية.  ومبوجييب هييذه 

القوانيين ذاتها، يحييرم العامييل الفل�سطيني من كافة 

حقوقه باال�ستفادة من ال�سمان االجتماعي وال�سحي 

واملر�ييص واالأموميية، والتمتييع بحماييية القوانن من 

�سوء اال�ستخدام.

اأما التعديل االأخري الييذي اأقرته حكومة ت�ريف 

االأعمال، والذي عرف با�سم قانون العمل الفل�سطيني، 

فقييد جاء لي�رعن التع�سييف يف القوانن بحق العمال 

الفل�سطينين يف لبنان، حيث مل يرفع احلظر عن املهن 

املحظورة، وال عيين االنت�ساب اىل النقابات، وال حتى 

ال�سماح باال�ستفادة من خدمات ال�سمان االجتماعي، 

اأ�سوة مبا يتمتع بييه كافة العمال االأجانب يف لبنان، 

وميين بينهم خادمات املنازل، اللواتي يتمتعن بكافة 

حقييوق العمييال.  كل ما اأقره التعديييل االأخري هو فقط 

حق العامل الفل�سطيني يف االنت�ساب اىل فرع تعوي�ص 

نهاييية اخلدمة، يف �سنييدوق خا�ص، ال تتحمل الدولة 

اللبنانييية اأو �سنييدوق ال�سمييان م�سوؤولية اأي عجز قد 

يتعر�ص له.  وبالتايل فاإن هذا التعديل، ورغم ال�سجة 

االإعالمييية الرتويجية التي اأحيط بها، فاإنه يف الواقع 

يزيد معانيياة العامل الفل�سطينييي، ويرهقه مبزيد من 

املعامالت، دون اأن يقدم له اأي عائد يذكر.

وي�ستغييرب اأهلنا يف املخيمييات ا�ستمرار حرمان 

العمال الفل�سطينين من حقوقهم، وخا�سة اأن احلجج 

التي تقدمها ال�سلطات اللبنانية غري مقنعة.  فالعامل 

الفل�سطينييي يييكاد يكييون هييو العامل الييذي ينفق كل 

دخله يف لبنان، وال يقوم بتحويله اىل خارج احلدود.  

كمييا اأن اإقييرار حقوق العمييال من �ساأنييه اأن ي�سهم يف 

زيييادة مداخيل الدولة، دون اأن يرتب عليها اية اأعباء 

اإ�سافييية، على عك�ص مييا يقوله م�سوؤولييون لبنانيون 

كثييريون.  فالعامييل الفل�سطينييي �سيلتييزم بدفع كافة 

ال�رائييب املتوجبيية عليييه، ما يرفييع ن�سبيية اإيرادات 

الدوليية، بدل اأن ي�سطيير اىل العمل �راً.. وهذا ال يرتب 

علييى الدولة اأية اعباء اإ�سافييية لتوفري فر�ص عمل ال 

يطالب بها العمال اأ�ساًل.

اأما من الناحية االأمنييية، وهي الناحية التي يتم 

فيهييا النظيير اىل املخيمييات الفل�سطينييين يف لبنان، 

فاإننييا ن�سيياأل: اأال ي�ساهييم فتييح جماالت العمييل اأمام 

ال�سبيياب الفل�سطينييي، ومتتعهييم بحقوقهييم كافة، يف 

احلييد من البطاليية، ويف اإبعادهم عن الوقييوع فري�سة 

ال�سغط النف�سي وال�سعي اىل تاأمن لقمة عي�سهم بطرق 

غري م�روعة؟  اأم اأن املطلوب هو اأن تتم ممار�سة كل 

اأنييواع ال�سغط على الفل�سطينييين، حتى اإذا ما ارتكب 

اأحدهييم خطاأ ما، يتم ت�سوير املخيمات على اأنها بوؤر 

ارهابية واأمنية؟  ومل�سلحة من يتم االإبقاء على هذه 

ال�سيا�سات؟

املطلوب اليوم هو اإقييرار احلقوق الفل�سطينية يف 

لبنان، وعلى راأ�سها حق العمل، ملا يف ذلك من م�سلحة 

لل�سعبن الفل�سطينييي واللبناين، وبناء عالقات متينة 

بيين اجلانبن، مبييا ي�سمن اأميين املخيمييات والدولة 

اللبنانية، ويزيل اأية هواج�ص لدى اجلانبن.

�لجهاد �ل�صالمي تحيي ذكرى جنين ب�صل�صلة من �لمهرجانات

فل�صطينيو 48: بو�صلة �لق�صية �لفل�صطينية



اأخبار اجلهاد

�لعــدد 56  /   1  �أيـــار  42011

في رحاب الإ�سالم

ْنَيا َوُهْم  َياِة الدُّ لَّ �َسْعُيُهْم يِف احْلَ ِذيَن �سَ يَن اأَْعَمااًل.  الَّ يقول اهلل �سبحانه وتعاىل: »ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِبااْلأَْخ�َرِ  

ِهْم َوِلَقاِئِه َفَحِبَطْت اأَْعَماُلُهْم َفاَل ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  ِذيَن َكَفُروا ِباآَياِت َربِّ ْنًعا. اأُوَلِئَك الَّ ُهْم ُيْح�ِسُنوَن �سُ نَّ
َيْح�َسُبوَن اأَ

َوْزًنا« )الكهف: 103 – 105(

يف هييذه االآييية الكرمية يبّن لنا اهلل �سبحانييه وتعاىل �سفة من �سفة الكفار جتعلهييم االأخ�رين اأعمااًل،   

فيو�سييح تعيياىل اأنهم كانييوا يح�سبون اأنف�سهم على �سواب، يف حيين اأن اأعمالهم كانت �ساليية.  وباأ�سلوبنا اليوم، 

نقييول اأن نواياهييم كانييت ح�سنة، فهم )يح�سبييون اأنهم ُيح�سنون �سنعييا(، ولكن �سّل �سعيهييم، اأي مل ي�سل بهم اىل 

النتيجة املطلوبة، بل اىل نتيجة خمالفة لنواياهم.. �سّل الرجل: مل يدرك هدفه، وف�سل يف حتقيق غايته.  والعرب 

تق�سد بال�سالل »كل عدول عن املنهج، عمداً كان اأو �سهواً، ي�سرياً كان اأو كثرياً«. )ب�سائر ذوي التمييز يف لطائف 

الكتاب العزيز(.

ُهْم ُهْم  نَّ اَل اإِ
ِلُحوَن.  اأَ ا َنْحييُن ُم�سْ َ �ِص َقاُلوا اإِمنَّ

ْ
ر َذا ِقيَل َلُهْم اَل ُتْف�ِسُدوا يِف ااْلأَ وقييال اهلل تعيياىل عن املنافقيين: »َواإِ

ْف�ِسُدوَن َوَلِكْن اَل َي�ْسُعُروَن« )البقرة: 11 – 12(.  فمن �سفات املنافق اأنه ال ميّيز بن االإ�سالح واالإف�ساد، ويظّن  امْلُ

نف�سه م�سلحًا، بينما هو يف احلقيقة مف�سد، )ولكن ال ي�سعرون(.

 ُ لَّى اهللَّ  �سَ
ِّ
ِبييي ويف احلديييث ال�ريييف مثييال يو�سح ذلك متامييًا.  فقد روى البخيياري يف �سحيحه َعْن النَّ  

ُهْم اأَْعاَلَها  اَب َبْع�سُ ِ َواْلَواِقييِع ِفيَها َكَمَثِل َقْوٍم ا�ْسَتَهُموا َعَلى �َسِفيَنٍة َفاأَ�سَ َعَلْيييِه َو�َسلَّييَم َقاَل َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اهللَّ

يِبَنا  ا َخَرْقَنا يِف َن�سِ نَّ
وا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم َفَقاُلوا َلْو اأَ

ُّ
اِء َمر َذا ا�ْسَتَقْوا ِمْن امْلَ ِذيَن يِف اأَ�ْسَفِلَها اإِ ُهْم اأَ�ْسَفَلَها َفَكاَن الَّ َوَبْع�سُ

ْوا َجِميًعا.  ييْوا َوجَنَ َراُدوا َهَلُكوا َجِميًعييا َواإِْن اأََخُذوا َعَلييى اأَْيِديِهْم جَنَ ُكوُهْم َوَمييا اأَ ِذ َمييْن َفْوَقَنا َفيياإِْن َيرْتُ ًقييا َومَلْ ُنييوؤْ
ْ
َخر

)البخاري: 2313(

فالذين اأرادوا اأن يخرقوا ال�سفينة كانت نواياهم ح�سنة، ومل تكن لديهم نية اإغراقها؛ وهم يريدون اإحداث   

خرق يف ن�سيبهم الذي لهم، ودافعهم اىل ذلك نبيل؛ فهم ال يريدون اإيذاء الذين فوقهم، وال يرون يف ذلك خلال وال 

مف�سدة، بل هو االإ�سالح.  لكّن النوايا احل�سنة وحدها ال تكفي وقد تغرق اجلميع.

�لنو�يا �لح�صنة وحدها ل تكفي

املنطقة  يف  االأو�ييسيياع  تطور 

بن  التمييز  �رورة  يفر�ص  بات 

مل  اأو�ساع  على  العربية،  الثورات 

للمواطن  االأدنى  احلد  تر�سي  تعد 

يتم  التي  اخلطط  وبيين  العربي، 

على  االلتفاف  اأجييل  من  و�سعها 

اإ�سقاطها  بييهييدف  الييثييورات  هييذه 

لعبة  يف  توظيفها  وحميييياوالت 

ال�راع ال�سيا�سي.

اأن ما حدث يف تون�ص  ال �سك 

كحاالت  منييوذجيييييًا  كييان  وم�ر 

وزيرة  ا�سطرت  لقد  حتى  ثورية، 

اخلارجية االأمريكية اىل و�سفها بي 

“العا�سفة االأكمل”، وف�سلت وكالة 
االأمريكية  املركزي  القومي  االأمن 

بالتنبوؤ بها.  غري �أن �سقوط �لنظام 

يف م�ر، بالطريقة وال�رعة التي 

�سقط بهما، اأدى اىل اأمرين: االأول: 

تو�سع رقعة الثورات وانتقالها اىل 

اأنه  والثاين  عربية،  دولة  من  اأكرث 

االأمريكية.   لييالإدارة  �سدمة  �سكل 

واأ�سا�سية  حمورية  دوليية  فم�ر 

االأو�سط  ال�رق  تقرير م�ستقبل  يف 

برمته: هكذا كان الو�سع تاريخيًا، 

العربية  الثورات  اأثبتته  ما  وهذا 

احلالية.

����س���دم���ة ����س���ق���وط �ل��ن��ظ��ام 

االأمريكية  االإدارة  دفعت  امل�ري 

االلتفاف  بهدف  خطط  و�سع  اىل 

وحماولة  بل  الييثييورات،  هذه  على 

فعمدت  حد.   اأق�سى  اىل  توظيفها 

من  مدعومة  االأمريكية،  االإدارة 

فرن�سا  مثل  الغربية،  الدول  بع�ص 

واإيطاليا وبريطانيا وبقايا مع�سكر 

اىل  العربي،  باالعتدال  ي�سمى  ما 

باجتاه  ليبيا  يف  باالأمور  الدفع 

املواجهة امل�سلحة.  ونحن نالحظ 

نفق  دخلت  ليبيا  يف  احلييرب  اأن 

املعطيات  حيييييث  اال�ييسييتيينييزاف، 

احلالية ت�سري اىل عدم رغبة غربية، 

احل�سم  باجتاه  اأمريكية،  وخا�سة 

االإدارة  ال�ريع.  رمبا تتمهل هذه 

ملعرفة اجتاه التغيريات التي �ستتم 

رفع  يثري  اأال  وتون�ص..  م�ر  يف 

العلم االأمريكي، واأعالم غربية يف 

بنغازي وغريها من املدن الليبية، 

مدى  حول  الت�ساوؤالت  من  الكثري 

و�سل  الييذي  واال�ستغالل  ال�رقة 

الييغييرب يف االلييتييفيياف على  اإليييييه 

الثورات العربية؟

اأعلن  فقد  �ييسييوريييا،  يف  اأميييا 

مطالب  باأن  االأ�سد  ب�سار  الرئي�ص 

وهو  حمقة،  بيياالإ�ييسييالح  ال�سعب 

اتخذ فعاًل خطوات حقيقية باجتاه 

اأن  املييالحييظ  اأن  غييري  اال�ييسييالح.. 

اىل  �سعت  كثرية  اإعالمية  و�سائل 

بييل واإىل  تييقييزمي مييا مت اجنييييازه، 

االإ�ييسييالح،  نييوايييا  يف  الت�سكيك 

وعمدت اىل تاأجيج املظاهرات يف 

ال�سارع.

عن  يييغيييييب  اأن  ييينييبييغييي  ال 

يجري  ما  حتليل  عند  االأذهيييان، 

اأن االإدارات االأمريكية  يف �سوريا، 

���روط   الئحة  لديها  �ملتعاقبة 

طييويييليية مييطييلييوب مييين الييقيييييادة 

الئحة  اأ�سهرها  تنفيذها،  ال�سورية 

اىل  اأح�رها  الييذي  بيياول  كولن 

االأمريكي  االحتالل  غييداة  دم�سق 

للعراق، ويف مقدمتها: التخلي عن 

واللبنانية،  الفل�سطينية  املقاومة 

ووقف دعم ال�سعب الفل�سطيني يف 

املنظمات  مكاتب  واإغييالق  غييزة، 

وطييرد  دميي�ييسييق،  يف  الفل�سطينية 

اأمنائها العامن؟  وكذلك ممار�سة 

والقوى  الف�سائل  على  ال�سغط 

ملنطق  الييرافيي�ييسيية  الفل�سطينية 

ت�سوية  متييرييير  بييهييدف  الت�سوية 

الفل�سطيني؟   ال�سعب  على  ظاملة 

حييول  تيي�ييسيياوؤالت  ذليييك  يييثييري  اأال 

له  تتعر�ص  التي  االبتزاز  م�ستوى 

�سوريا، من خالل ممار�سة ال�سغط 

االإعالمي وال�سيا�سي؟

االإعالمية بخ�سو�ص  التغطية 

الييبييحييرييين جتييعييل اليي�ييسييورة اأكييرث 

و�يييسيييوحيييًا، حيييييث تييغيييييب ثيييورة 

االإعيييالم  �سا�سات  عيين  البحرين 

�ييص، وهييو اأمييير يييدفييع اىل 
ّ
املييحيير

ال�سك، وخا�سة اأن هناك اإعالمين 

ا�ستقالوا نظرا لتدين معايري  كباراً 

احلرفية واملهنية.

تثري  الييعييربييييية  اليييثيييورات  اإن 

الرعب يف نفو�ص االإدارة االأمريكية 

والغرب عمومًا، لذلك ينبغي التنبه 

�رقتها  لي�ص  حميياوالت،  كل  اىل 

وااللتفاف عليها فح�سب، بل اأي�سًا 

ال�سيا�سي  توظيفها  حمييياوالت 

واالإعييييالمييييي خليييدمييية اأجييينيييدات 

وم�ساريع �سيا�سية، يكون املواطن 

العربي وقودها.

�لثور�ت �لعربية ومحاولت ��صتغاللها!

كاريكاتري

»�لجهاد«: لالأحز�ب �لوطنية �للبنانية دور في �إنهاء 

معاناة �لبارد

اإعتييرب م�سييوؤول العالقات يف حركيية اجلهاد اال�سالمييي يف منطقة ال�سمال، 

ب�سام موعد، اأن ق�سية االأ�رى واملعتقلن يف الوطن املحتل... ال تقف عند العدد 

بل تتعداه لواقع �سجون االحتالل العلنية وال�رية التي ت�سم املئات من الن�ساء 

واالأطفييال، م�سرياً اىل اأن واقع ال�سجون امنييا هو دليل على عن�رية هذا الكيان 

وهمجيته.

كالم موعد جاء خالل اعت�سام نظمه حتالف القوى الفل�سطينية يف ال�سمال 

مبنا�سبيية يييوم اال�سري الفل�سطينييي.  وقال موعد “يف الوقت الييذي نت�سامن فيه 

مييع اأ�رانييا االأبطال، فاإننا ال نن�سييى ماأ�ساة ما يقارب االأربعيين األفا، هم اأهلنا 

يف خميييم نهر البييارد، وقد �سارفت علييى االأربع �سنوات، وهنيياك مطالب كثرية 

و متكييررة و مهمليية، اأهمهييا االإعمييار والتعوي�ص واإلغيياء الت�ساريييح”، اآماًل اأن 

“تقييف االأحزاب والقييوى الوطنية واالإ�سالمية اللبنانية، مييع ال�سعب الفل�سطيني 
يف لبنييان، كما تقف مع ق�سيته، واأن ت�ساهييم يف العمل على اإلغاء كافة اأ�سكال 

التمييز �سده، وخ�سو�سًا فيما يتعلق باالإجراءات االأمنية اخلانقه حول املخيم، 

وملف اإعادة االإعمار، وتعوي�ص اأهايل املخيم اجلديد.”

�لجهاد �لإ�صالمي: �ذ� فر�صت علينا »�لحرب« �صنقاتل 

ولي�ص لدينا ما نخ�صاه
اأكييدت حركة اجلهيياد االإ�سالمي يف فل�سطيين اأنها مل ت�ستجييد وقفا الإطالق 

النييار ميين اأي جهيية كانييت، ومل ولن تطلب ذلك ميين اأحد.  وقييال املتحدث با�سم 

احلركيية، داوود �سهيياب، يف ت�ريح له “اإننا نقول ب�سييكل وا�سح اأنه اإذا فر�ست 

علينا احلرب، فاإننا �سنقاتل ولي�ص لدينا ما نخ�ساه اأو نبكي عليه”. 

واأ�سيياف �سهيياب اأن “فهمنييا للتهدئيية اأو لوقف اإطالق النار هييو اأنها يجب 

اأن تكييون �سامليية وغييري م�روطة، مبعنى اأنييه ال ي�ستقيم احلديث عيين هدوء مع 

مالحقات اأو اغتياالت �ساخنة”. 

واأ�ساف �سهاب: “نحن قررنا اأن ندافع عن اأر�سنا و�سعبنا مهما كلفنا ذلك 

من ت�سحيات”، م�سيفًا: “نحن ندرك اأن هذه املعركة لي�ست متكافئة باملقايي�ص 

املادييية والع�سكرية، لكننا نت�سلييح باإمياننا وثقتنا باهلل �سبحانه وتعاىل ومنلك 

اإرادة قوية على القتال واإ�راراً على ال�سرب وال�سمود”.

حركة �لجهاد �ل�صالمي تدين جريمة قتل 

�لمت�صامن �لإيطالي »فيتوريو �أريغوني«

اأعربييت حركة اجلهاد االإ�سالمييي يف فل�سطن عن اإدانتهييا ال�سديدة جلرمية 

قتييل ال�سحفييي واملت�سامن االإيطييايل “فيتوريو اأريغوين” الييذي اختطف وقتل 

بطريقة خارجة عن قيمنا الدينية والوطنية. 

وقالييت احلركيية يف بيان �سحفي: “اإن هذه اجلرمييية الب�سعة م�سا�ص خطري 

ب�سعبنييا، واإن مرتكبيهييا قدمييوا خدميية لالحتالل الييذي يوا�سييل حتري�سه على 

�سعبنييا املرابط وي�سعى جاهييداً للتاأثري على “اأ�سطول احلرييية 2”، وعلى حركة 

الت�ساميين مييع ق�سيتنا العادليية واالإفالت من العزلة التييي يواجهها.”  وطالبت 

احلكومة واأجهزتها بالتعامل بحزم مع مرتكبي هذه اجلرمية والق�سا�ص منهم.

عميدة �أ�صير�ت �لد�خل تدخل عامها �لـعا�صر
دخييلييت االأ�يييسيييرية    

“لينا احمد �سالح جربوين”، 
عامها  عيييرابييية،  قييرييية  ميين 

الييعييا�يير عييلييى اليييتيييوايل يف 

اليي�ييسييجييون اليي�ييسييهيييييونييييية. 

املجاهدة  االأ�سرية  وتنتمي 

اال�سالمي،  اىل حركة اجلهاد 

وتق�سى حكمًا بال�سجن ملدة 

م�ساعدة  بتهمة  عييامييًا،   17

املييجيياهييدييين عييلييى تييزوييير 

�سهيونية،  هوية  بطاقات 

عن  والبحث  ال�سهيوين،  العمق  يف  هدفهم  اإىل  اال�ست�سهادين  و�سول  لت�سهيل 

�سقق لالإيجار ليتح�سن فيها اال�ست�سهاديون قبل انطالقهم نحو اأهدافهم.  وقد 

اعتقلت يف )2002/4/18(.

�صو�ريخ �صر�يا �لقد�ص كادت تقتل وزير �لحرب 

�ل�صهيوني �ل�صابق
ذكييييييييييرت ميييي�ييييسييييادر 

اأحد  باأن  �سهيونية  ع�سكرية 

اأطلقتها  الييتييي  اليي�ييسييواريييخ 

قطاع  من  القد�ص”  “�رايا 
ع�سقالن  مدينة  باجتاه  غزة 

من  بالقرب  اإنفجر  املحتلة، 

يقطنها  �سكنية  �ييسيياحييييية 

الييعيي�ييرات ميين امليي�ييسييوؤوليين 

الكبار يف اجلي�ص ال�سهيوين.  

اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�ييسييارت 

عندما  املنازل،  هذه  اأحد  يف  كان  ال�سابق،  احلرب  وزير  اليعازر،  بن  بنيامن 

اأ�سفل  يف  امللجاأ  اإىل  النزول  من  يتمكن  مل  حيث  املكان،  يف  �ساروخ  انفجر 

العمارة.  وقال اأمري اأورن، املتحدث با�سم اجلي�ص ال�سهيوين يف حديث الذاعة 

 ،”.. “اإن بن اليعازر كان يف دائرة خطر حمتم، لوال ال�سدفة  جي�ص االحتالل، 

“مل تعد عبثية، بل باتت تقلق  اأن �سواريخ املقاومة  على حد تعبريه، واإعترب 

وتهدد االأمن” يف الكيان ال�سهيوين.


