
العــدد  63  / 28  ت1  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 .. لإجناز 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 :توا�صلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

اإفتتاحية العدد:

�صانع تاريخ فل�صطيني

ثمة ف��ارق كبري بني الأبطال الأ�س��طوريني والأبط��ال التاريخيني.  الأول 

مي��وت ليخل��د ا�س��مه يف كتب التاري��خ، وعلى األ�س��نة رواة احلكاي��ا.  اأما الثاين 

فيكون موته اإيذانًا بولدة اأمة قادرة على �سنع تاريخها.

بهذا املعنى، يعترب ال�سهيد الدكتور فتحي ال�سقاقي اأحد اأبرز �سّناع التاريخ 

الفل�س��طيني املعا�رص.  وعظمة الدكتور ال�س��هيد ل تاأتي من كونه موؤ�س���س اأول 

تنظي��م اإ�سالم��ي جماهد فوق اأر�س فل�سطني فح�س��ب، ول من كون هذا التنظيم 

اأول من مار�س العمليات ال�ست�سهادية �سد املحتل فوق اأر�س فل�سطني فح�سب، 

ب��ل اأي�سًا من حقيقة را�سخة وثابتة، وهي اأنه اأ�س�س لنعطافة كبرية يف تاريخ 

ال���رصاع م��ع الع��دو ال�سهيوين اأعاق��ت، ول ت��زال، الر�سوخ للم���رصوع الغربي 

ومنعه من تنفيذ خمططاته فوق اأر�س فل�سطني ويف املنطقة.

رف��ع الدكت��ور ال�سهي��د �سع��ار “فل�سط��ني هي الق�سي��ة املركزي��ة” واإليها 

يج��ب اأن تن�سب كاف��ة اجلهود، مطلقًا املعادلة الذهبي��ة: )الإ�سالم –اجلهاد – 

فل�سطني(، ليحفر يف �سخرة الواقع ال�سماء نهجًا يقوم على قاعدة اأن ال�رصاع 

م��ع الع��دو ال�سهي��وين هو ���رصاع ح�س��اري، يجب عل��ى كل الأم��ة الإ�سالمية 

مواجهته، باعتباره راأ�س حربة امل�رصوع الغربي املوجه اىل قلب اأمتنا، بهدف 

تفتيتها وتغريبها وتزييف ح�سارتها.  اآمن ال�سهيد اأن الإ�سالم هو الكفيل وحده 

مبواجه��ة الإف�س��اد والعل��و الذي ميثله بن��و اإ�رصائيل يف الأر���س، وباأن اجلهاد 

ه��و ال�سبي��ل الوحي��د ملواجهة هذا الإف�س��اد، يف معركة كوني��ة م�رصحها اأر�س 

فل�سطني، يكون دخول امل�سجد الأق�سى عنوان النت�سار، والقد�س عرو�سه.

لقد برهن الدكتور ال�سهيد ورفاقه، على �سوابية نهجهم واقعيًا يف معركة 

ال�سجاعي��ة ال�سه��رية يف 6 / 10 / 1987، وه��ي املعرك��ة الت��ي كانت �رصارة 

ال��ولدة ملقاوم��ة �سعبية فل�سطيني��ة، فاأ�سعلت النتفا�س��ة الأوىل، واآذنت ببدء 

عمليات جهادية وا�ست�سهادية يف قلب فل�سطني املحتلة.

القيم��ة احلقيقي��ة لهذه امللحمة البطولي��ة اأنها اأ�س�ست لنه��ج مقاوم جديد 

يفت��ح اآفاقًا خ��ارج دائ��رة ال�ست�س��الم مليزان الق��وى العامل��ي، ويرف�س نهج 

الت�سوية والر�سوخ ملنطق الواقعية ال�سيا�سية التي بررت التنازل عن 78% من 

اأر���س فل�سطني.  وه��و النهج الذي يرف�س ال�سنمية احلزبي��ة التي كان ي�سفها 

الدكت��ور ال�سهي��د باأنها “عجل له خ��وار”، ويراهن على ق��درات جماهري الأمة 

العربي��ة والإ�سالمية، باعتبارها م�سوؤولية  مبا���رصة عن حترير فل�سطني، لي�س 

وف��ق منطلقات تاريخي��ة وم�ساعر اإميانية فح�سب، ب��ل لأن حترير فل�سطني هو 

ال�سبي��ل الوحي��د لتحقيق الأم��ة لنه�ستها، وا�ستنق��اذ خرياته��ا وثرواتها التي 

تنهبها ال�رصكات الراأ�سمالية املدعومة بالأ�ساطيل الغربية.

عل��ى اأن الدكتور ال�سهي��د مل يكن جمرد قائد مي��داين جلماعة ع�سكرية، بل 

كان مفك��راً اإ�سالميًا من الطراز الرفيع، متتالأ موؤلفاته مبواقف فكرية اإ�سالمية، 

فيه��ا ت�سخي�س ملواقع اخللل يف كثري م��ن الق�سايا املعا�رصة، وو�سف لعالج 

�س��اف؛ غ��ري اأن حماأة ال���رصاع مع العدو حال��ت دون اإبراز ه��ذا اجلانب الأكرث 

اإ�ساءة، واجلدير بالتفكري والدرا�سة.

يف الذك��رى الرابع��ة والع�رصين ملعرك��ة ال�سجاعية، التي ت��وؤرخ لإنطالقة 

حرك��ة اجلهاد الإ�سالمي اجلهادية، والذكرى ال�ساد�سة ع�رص ل�ست�سهاد الدكتور 

ال�سهي��د، فتحي ال�سقاقي، الذي اغتاله جه��از املو�ساد ال�سهيوين يف مالطا يف 

26 / 10 / 1995، نق��ف اإجالًل واإكباراً لهذا القائد التاريخي، معاهدين على 

ا�ستمرار اجلهاد حتى حترير اآخر �سرب من فل�سطني.

الجهاد ال�صالمي تطلق فعاليات ذكرى اإنظالقتها وا�صت�صهاد موؤ�ص�صها 

اأك��د ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان احلاج اأبو 

عم��اد الرفاعي اأن تنفيذ �سفقة تب��ادل الأ�رصى وحتريرهم 

م��ن �سجون الع��دو “�سيدفعنا اأكرث باجتاه خي��ار املقاومة 

والعتم��اد على هذا اخلي��ار لإطالق املزيد م��ن الأ�رصى”. 

ونا�س��د الرفاع��ي الأه��ايل اإىل التحل��ي مبزي��د م��ن ال�سرب 

ملواجه��ة املحت��ل الإ�رصائيل��ي، واأك��د ان الن�رص ل��ن يكون 

بعي��داً يف اإط��الق جمي��ع الأ�رصى املوجودي��ن يف ال�سجون 

الإ�رصائيلي��ة”، كا�سفًا اأنه “�سوف ناأ���رص املزيد من اجلنود 

الإ�رصائيليني متهيداً ملبادلتهم بكل الأ�رصى الفل�سطينيني”.

 واأ�س��ار الرفاع��ي يف حديث اىل قن��اة “nbn” اىل اأن 

“التعاط��ي مع ا�رصائيل لن يك��ون ال من خالل كونها عدواً 
حمتاًل يجب مقاومته والنت�سار عليه”، موؤكداً اأن املقاومة 

كانت ت��درك حجم املخاطر املتعلقة بعملي��ة التبادل لذلك 

اتخذت الو�سائل الكفيلة باإجناحها واإف�سال اأهداف العدو.

 واأك��د الرفاع��ي “عدم ق��درة الإحتالل عل��ى  الإخالل 

بال�سفق��ة يف ظل الواق��ع اجلديد يف م�رص، �سيما واأن العدو 

ال�سهي��وين لي�س يف وارد اث��ارة ال�سعب اأو ال�سارع امل�رصي 

كم��ا اأن��ه ل ميكنه ان يرتك��ب اأي حماقة، خ�سو�س��ًا اأنه مل 

ي�ستطع ومل يكن قادراً على فر�س �رصوطه على املقاومة “

الرفاعي: �صناأ�صر المزيد من الجنود الإ�صرائيليين 

لمبادلتهم بكل الأ�صرى الفل�صطينيين 

اإرتف��ع ال�سيخ »م�سباح ال�س��وري« اأحد مقاتلي 

 2 م�س��اء  يف   
ً
�سهي��دا  الإ�سالم��ي  اجله��اد  حرك��ة 

ت�رصي��ن الأول )1987( بر�سا���س رجال املخابرات 

الإ�رصائيلية، بعد رحلة طويلة من اجلهاد واملقاومة 

والإعتقال، كان اأبرزه��ا عملية الهروب ال�سهرية من 

داخ��ل �سجن غزة مع اأربعة م��ن اإخوانه املجاهدين: 

حمم��د اجلم��ل، �سام��ي ال�سي��خ خلي��ل، اأحم��د حل�س، 

زهدي )فايز( قريقع..

طيل��ة خم�س��ة �سه��ور، ن���رص م�سب��اح واإخوان��ه 

الذع��ر يف �سفوف العدو حتى حتولت غزة اإىل جحيم 

� كم��ا ق��ال اأحدهم.  ورغم الظ��روف الأمنية ال�سعبة 

التي حتي��ط بال�سجن والإفالت م��ن قب�سة ال�سجان، 

كان ال�ست�سه��اد خيار الأبط��ال؛ فا�ستمروا يعملون 

يف ظل ظ��روف اأمنية �سعبة وحرج��ة، فقاموا بقتل 

اأح��د امل�ستوطنني. ث��م نفذ �سامي ال�سي��خ خليل ويف 

و�سح النهار عملية اغتي��ال قائد ال�رصطة الع�سكرية 

يف قط��اع غزة بع��د اأن ت�سابق مع اأح��د اإخوانه اأيهم 

يقوم بتنفيذ العملية البطولية، ففاز بها �سامي.  ويف 

)10/6(،  كان املجاه��دون عل��ى موعد مع ال�سهادة 

احلم��راء عل��ى اأب��واب ال�سجاعي��ة البا�سل��ة فخا�سوا 

معركته��م ال�ساري��ة �س��د جن��ود الحت��الل ورجال 

خمابرات��ه... وا�ستيقظت الأمة لت��زف اأبناءها الذين 

قتلوا واقفني ليهبوها احلياة، ولندخل جميعا بدمهم 

اإىل النتفا�سة الأوىل عام 1987– الثورة..

وق��د نف��ذت حرك��ة اجله��اد الإ�سالم��ي �سل�سل��ة 

عملي��ات موؤثرة عل��ى امتداد الوط��ن املحتل بكثافة 

مل ت�سهده��ا  فل�سط��ني من��ذ ف��رة طويل��ة. فلقد كان 

الع��ام الذي �سبق الإنتفا�سة، من ت�رصين اأول 1986 

اإىل ت�رصي��ن اأول 1987، بح��ق، عام ال��دم الإ�سالمي 

وال�سه��ادة احلمراء الذي اأعط��ى الأمة ثقتها بنف�سها، 

وفّجر يف داخلها خمزون الطاقة املوؤمنة، فاندفعت، 

الإنتفا�س��ة  اإىل  الأم��ام،  اإىل  اإ�ستثنائي��ة،  وبق��وة 

 نحو وعد 
ً
امل�ستم��رة، اإىل بواب��ات الأق�س��ى، ودوم��ا 

الآخرة.

لق��د كان يوم )1987/10/6( هو بداية تفجري 

الإنتفا�س��ة، فل��م تتوقف الأمة منذ ذل��ك اليوم حتى 

ما اأُعلن عنه كبداية ر�سمية لالإنتفا�سة )12/8(، ما 

توقفت ع��ن الغ�سب والتظاه��ر والت�سادم مع جنود 

 جميدة اإنطلق املئات والآلف 
ً
الإحتالل. كانت اأياما 

من اأبناء �سعبنا يهتفون )ل اإله اإل اهلل(، وو�سف اأحد 

مرا�سل��ي وكال��ة )فران�س بر���س( خمي��م جباليا اأحد 

ق��الع اجله��اد )12/9( بقوله: »يبدو خمي��م جباليا 

وكاأن��ه يف حال��ة مت��رد، فاحلج��ارة والزجاج��ات 

الفارغ��ة تتطاي��ر يف �ست��ى الإجتاه��ات، وهتاف��ات 

املئ��ات م��ن ال�سب��ان الفل�سطينيني تتع��اىل )اجلهاد 

اجلهاد(..

 وهك��ذا �سّجلت حركة اجلهاد الإ�سالمي ح�سورا 

 ومهم��ًا، ب��دم �سه��داء معرك��ة ال�سجاعي��ة 
ً
ً فاع��ال 

وبالتظاهرات التي اأعقبت اإ�ست�سهادهم والتظاهرات 

التي اأعقب عمليات الإبعاد.

دم �صهداء الجهاد مفجر النتفا�صة / الثورة لماذا الت�صخين الإعالمي للملف الأمني في عين الحلوة؟

�سه��د املل��ف الأمن��ي يف خمي��م عني احللوة خ��الل الأي��ام القليلة املا�سي��ة ت�سخين��ًا اإعالميًا 

للمل��ف الأمني يف املخيم، جاء مرافقًا مع ت�سديد الجراءات الأمنية التي يفر�سها اجلي�س اللبناين 

عل��ى مداخ��ل املخيم.  وقد نقلت و�سائ��ل اإعالم لبنانية خمتلفة اأن اجلي���س اللبناين عمد اىل تركيب 

كام��ريات مراقب��ة على مدخل املخيم املوؤدي اىل درب ال�سيم، مو�سحة اأن ال�سبب وراء ذلك هو اإلقاء 

القب���س على اأحد الفارين ومنعه من اخلروج من املخيم.  وقامت حواجز اجلي�س اللبناين باإخ�ساع 

ال�سي��ارات الداخل��ة اإليه واخلارجة منه اىل تفتي�س دقيق، مما يوؤدي اىل اأزمة �سري خانقة يف �سوارع 

املخيم ال�سيقة، ول �سيما �ساعة دخول التالميذ اىل مدار�سهم وخروجهم منها.

غ��ري اأن الالف��ت كان تناق��ل و�سائ��ل اإعالم لبي��ان قيل اأن��ه مت توزيعه يف اأزق��ة املخيم با�سم 

جماعة جديدة هي “ان�سار الإ�سالم” يتوعد بقتل اجلوا�سي�س وعمالء “الدول ال�سليبية” ومروجي 

املخدرات وغريها.  والغريب يف الأمر اأن اأبناء املخيم الذين مت توزيع البيان يف اأزقتهم، كما تقول 

الرواي��ة الإعالمي��ة، مل يطلع��وا على البيان اإل م��ن الو�سائل الإعالمية التي قام��ت بن�رصه، يف وقت 

ت�ستغ��رب فيه القوى والف�سائل الفل�سطيني��ة املوجودة داخل املخيم لهجة البيان وطريقة �سياغته 

الت��ي ل تنطب��ق اأو�سافه��ا على اأية جماع��ة نا�سطة داخل املخي��م.  ومما زاد يف حج��م ال�ستغراب 

ل��دى امل�سوؤول��ني يف املخيم ه��و التقارير ال�سحفية الت��ي حتدثت عن اأن هذا ال�س��م اجلديد هو اأحد 

اإف��رازات م��ا ي�سم��ى “فتح الإ�سالم”، يف وقت مل يتم اإلقاء القب�س في��ه على م�ستبه فيهم اأو التعرف 

اىل �سخ�سه.

تث��ري ه��ذه املالحظات جملة م��ن الأ�سئلة يف اأذهان اأبن��اء �سعبنا الفل�سطين��ي يف املخيمات، 

وبالأخ���س يف خمي��م عني احلل��وة: ملاذا هذا الت�سخ��ني الإعالمي للملف الأمن��ي يف اأكرب خميمات 

لبنان، يف وقت ي�سهد فيه املخيم حركة طبيعية؟  من الذي يقف وراء هذا الت�سعيد وما هي الأهداف 

احلقيقي��ة م��ن وراءه؟  اىل متى �سي�ستم��ر التعاطي مع املخيم��ات الفل�سطينية م��ن منطلقات اأمنية 

بحت��ة، ت�سق��ط ق�سية الالجئ��ني كق�سية �سيا�سية ت�س��كل جوهر ال�رصاع يف املنطق��ة؟  ملاذا ت�ستمر 

احلكوم��ات اللبنانية املتعاقبة يف رف���س احلوار مع القوى والف�سائ��ل الفل�سطينية من اأجل اإيجاد 

حل للم�ساكل الجتماعية وال�سيا�سية والأمنية للمخيمات يف لبنان، مبا يحافظ على اأمن املخيمات 

واأمن لبنان، ويزيل الهواج�س لدى الطرفني، ويعزز من الثقة بني ال�سعبني؟

احلقيق��ة اجللي��ة يف هذا الأمر اأن املخيمات يف لبنان، وخميم عني احللوة بالأخ�س، يقع حتت 

دائرة ال�سوء املبا�رص، ل�سبب اأو لآخر.  واملطلوب فل�سطينيًا هو اليقظة التامة والوعي واحلذر ل�سمان 

ع��دم ج��ر املخيمات اىل اأي ت�سعيد اأمن��ي، والعمل �رصيعًا على ت�سكيل مرجعي��ة فل�سطينية موحدة، 

ت�س��م كافة القوى والف�سائ��ل الوطنية والإ�سالمية، م��ن اأجل متتني العالق��ة الفل�سطينية الداخلية، 

و�سم��ان اأم��ن خميماتنا واجل��وار، ومن اأج��ل احلوار م��ع احلكوم��ة اللبنانية حول كاف��ة الق�سايا 

العالق��ة، واحلفاظ على اأعلى درجات التن�سيق مع الأجه��زة اللبنانية املعنية، لتفويت الفر�سة على 

من يريد ال�سطياد يف املاء العكر.  بات مطلوبًا اليوم من كافة القوى والف�سائل، اأكرث من اأي وقت 

م�سى، اأن تتحمل م�سوؤولياتها جتاه اأبناء �سعبنا واأمنهم.

اإ�ستهلت حركة اجلهاد ال�سالمي يف فل�سطني فعاليات ذكرى اإنطالقتها الرابعة والع�رصين والذكرى ال�ساد�سة 

الرباجنة ع�رص ل�ست�سهاد الدكتور فتحي ال�سقاقي مب�سرية  ب��رج  خميم  يف  حا�سدة  جماهريية 

عن  ممثلني  فيها  �سارك  ب��ريوت،  الفل�سطينية جنوب  والف�سائل  اللبنانية  الأحزاب 

واأع�ساء  املخيم  ووجهاء  امل�سرية وفعاليات  وتقدمت  ال�سعبية.  اللجنة  عن 

الأك��ف��ان  ولب�سة  الك�سفية  اإىل ال��ف��رق  ترمز  التي  املج�سمات  وحملة 

تقدمي  خاللها  ومت��ت  بيت امل��ق��اوم��ة..  لأ���س��ب��ال  “رابيل”  ع��رو���س 

اجلهاد  حلركة  التابعة  الإ�سالمي.املقد�س 

اأبو  علي  القيادي  األقى  ���س��اه��ني ك��ل��م��ة احل���رك���ة حت��دث وق��د 

ال�سقاقي  ال�سهيد  دور  عن  ت�سويب خاللها  اإع��ادة  ويف  املقاومة  يف 

ال�رصاع  جوهر  ب��اجت��اه  باأن البو�سلة  م��وؤك��داً  فل�سطني،  يف  املركزي 

وقدرتها  فاعليتها  اأثبتت  قد  ال�سعب املقاومة  وحماية  احلقوق  اإ�سرداد  على 

تبادل  عملية  اأثبتت  كما  الأ�رصى الأخرية، بينما مل جتن املفاو�سات الفل�سطيني، 

الذل واملهانة ومزيداً من الإنق�سام  والتنازلت، داعيًا ال�سلطة للعودة اإىل ال�سعب وقواه ل�سعبنا �سوى 

ال�سيا�سية لالتفاق على ا�سراتيجية جديدة حتفظ الثوابت واحلقوق.
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مخيم الجليل »ويفيل« في بعلبك تحت نيران مجهولة!

اأدى تعر�س خميم اجلليل يف بعلبك لإطالق نار كثيف، اإثر الإ�سكال الذي وقع يف حي ال�رصاونة 

يف مدين��ة بعلب��ك، اىل مقتل الفتى »فرا�س زهري الناجي« – 8 اأع��وام، باإ�سابة مبا�رصة يف القلب اأدت 

اىل مقتله على الفور.

وق��د اأثار اإط��الق النار باجتاه املخيم، ومقتل الفتى الناجي، موج��ة غ�سب عارمة يف و�سط اأبناء 

املخي��م، الذي��ن جتمع��وا يف ال�ساحات للتعبري عن �سخطه��م وغ�سبهم، يف حني عمل��ت اللجنة ال�سعبية 

ووجهاء املخيم وم�سوؤويل القوى والف�سائل على تهدئة الأمور، واإمت�سا�س غ�سب النا�س.

وكان الطبي��ب املخت���س ال��ذي عاين جثم��ان الفتى فرا���س الناجي، ق��د اأك��د اأن الر�سا�سة التي 

اإخرقت قلبه كانت ر�سا�سة مبا�رصة لأنها خرجت من ظهره.

 لحق��ًا اأ�س��درت الق��وى والف�سائ��ل الفل�سطينية يف املخي��م بيانًا م�س��ركًا اأدانت في��ه احلادثة، 

وطالبت بتحييد املخيم عن اأي �سكل من اأ�سكال ال�رصاعات الفردية اأو الفتنوية �سمن املنطقة، و�سددت 

على �رصورة حما�سبة جميع الذين اأطلقوا النار باجتاه املخيم، الذي مل يكن اأحد من اأبنائه طرفًا يف احلادثة التي اأودت بحياة الطفل. 

ه��ذا وق��د قام اأهل ال�سهيد فرا���س برفع دعوى ق�سائية يف النيابة العام��ة على مطلقي النار، وخا�سة �سد م��ن يثبت اأنه كان ال�سبب 

املبا�رص يف مقتل ابنهم، مطالبني بت�سكيل جلنة حتقيق، لك�سف مالب�سات احلادث، وتف�سي اىل حما�سبة املجرمني. 

ويف نف�س الطار، قامت الف�سائل واللجان ال�سعبية برفع دعوة ق�سائية ثانية اأمام املحكمة ذاتها �سد كل من اأطلق النار على املخيم 

ورّوع اأهله. 

وعلى اإثر الدعوى، قدم فريق من املحكمة اجلنائية الع�سكرية ملعاينة املكان الذي اإ�ست�سهد فيه الطفل فرا�س الناجي، ونقل متابعون 

اأن اأف��راد الفري��ق التاب��ع للمحكم��ة اجلنائية �سيعودون يف وق��ت لحق بهدف حتديد الجت��اه وامل�سافة التي اأطلق منه��ا النار على الطفل 

الناجي الذي كان يقف على �رصفة منزل جده يف املخيم.

وق��د اأث��ارت احلادث��ة ا�ستياء كبرياً يف اأو�ساط الالجئ��ني الفل�سطينيني يف لبنان عامة، ومنطقة بعلبك خا�س��ة، وال �سيما اأن اأحداً من 

اأبناء املخيم مل يكن طرفًا يف الإ�سكال الذي وقع يف مدينة بعلبك، مما اأثار ت�ساوؤلت حول اجلهة اأو اجلهات التي تريد الإبقاء على الو�سع 

الأمني متوتراً دائمًا يف املخيمات، يف ظل م�ساع حممومة جلرها اىل توترات اأمنية مع املناطق املجاورة، وهو الأمر الذي ي�ستدعي وعيًا 

وح��ذراً فل�سطيني��ًا على امل�ستوى ال�سعبي، وقي��ام اللجان ال�سعبية واللجان الأمنية وكافة الق��وى والف�سائل مبهامها يف حفظ اأمن �سعبنا 

واملناطق املجاورة للمخيمات.

ق�صية البا�صات..الونروا ت�صر على التن�صل

 والهالي لت�صعيد تحركاتهم

اعت�سم املئات م��ن طالب خميم نهر البارد داخل مدر�ستي 

جب��ل طابور املتو�سط��ه وثانوية عمقا، اإحتجاج��ًا على جتاهل 

اإدارة الون��روا ملطلبه��م يف تاأم��ني با�س��ات لنقله��م م��ن واىل 

املدار���س. وق��د �س��ارك يف تنظي��م العت�سام عدد م��ن املكاتب 

والرواب��ط الطالبي��ة يف املخيم، ف�ساًل عن اأه��ايل الطالب وعدد 

من امل�سايخ ووجهاء املخيم...

تن��دد  هتاف��ات  املعت�سم��ون  ردد  العت�س��ام  وخ��الل 

ب�سيا�س��ة الونروا جتاه خميم نهر الب��ارد وتق�سريها يف حتمل 

م�سوؤولياتها. 

واألقيت كلمات طالبت الونروا بتحقيق مطالب املعت�سمني 

امللح��ة، والت��ي تتلخ���س بتام��ني با�س��ات لنق��ل الط��الب من 

منازله��م داخ��ل املخي��م اجلدي��د والق��دمي اىل جمم��ع املدار�س، 

اأ�ساف��ة اىل تعبيد الطرق��ات املوؤدية اىل املدار���س وفتح معابر 

جديدة لت�سهل و�سول الط��الب اىل مدار�سهم دون اللتفاف عرب 

املخيم م�سافة 2 كيلو مر على اأقل.

يذك��ر اأن ه��ذا التحرك ياأتي بعد لقاء جم��ع الف�سائل مبدير 

ع��ام الونروا �سلف��ادوري لومباردوا، اإق��رح فيه الخري متويل 

البا�سات م��ن امليزانية ال�سحية لالونروا، المر الذي اإ�ستهجنه 

اجلمي��ع، راف�س��ني اأن يكون احلل عل��ى ح�س��اب املر�سى الذين 

يعانون اأ�ساًل من تراجع اخلدمات ال�سحية لالونروا.

وبح�س��ب ع�سو اللجنة ال�سعبية يف املخيم، اأبو عامر خ�رص، 

ف��اإن جتاه��ل الون��روا ملطالب الهايل، م��ن �ساأن��ه اأن يدفعهم 

اىل ت�سعي��د حتركاتهم م�سرياً اىل اأن ه��ذه الق�سية مت�س اجلميع 

وتندرج �سمن اأولويات كل عائلة يف البارد.

اإ�ستغ��رب اأه��ايل خمي��م الر�سيدي��ة م��ن 

الجراء ال��ذي اإتخذته بلدية �س��ور، القا�سي 

بتحويل املنطق��ة املحاذية للمخيم من جهة 

منظق��ة ال�سواك��ري اىل مك��ب للنفاي��ات، يف 

وقت تعر���س فيه البلدي��ة وفعالياتها على 

م�رصوع فت��ح طريق جدي��دة للمخيم متر من 

منطق��ة ال�سواك��ري، بحج��ة اأن ه��ذه املنطقة 

تت�سم��ن حممي��ة طبيعي��ة مم��ا �سيوؤث��ر على 

�سالمته��ا!!، وكان اأه��ايل خمي��م الر�سيدي��ة 

ق��د  والهلي��ة  ال�سعبي��ة  بلجانه��م  ممثل��ني 

طالب��وا اأك��رث م��ن م��رة بفت��ح ه��ذه الطريق 

به��دف التخفي��ف م��ن معان��اة اأه��ل املخيم 

اليومية وت�سهيل عملي��ة تنقلهم اىل اأعمالهم 

وجامعاته��م،  وخ�سو�س��ًا اأن املخي��م الذي 

يقطن��ه اأك��رث م��ن 20000 لج��ئ فل�سطيني 

يحت��وي عل��ى م���رصب واح��د ذهاب��ًا وايابًا، 

وكث��رياً ما ي�سب��ب اإختناق��ات وتاأخري ب�سبب 

عدم اإت�ساع��ه ل�ستيعاب البا�س��ات اخلا�سة 

باملدار�س وال�سيارات املختلفة..

وقد عرب اأهايل املخيم عن اإ�ستيائهم اإزاء 

هذا الجراء الغري��ب واملتناق�س، مت�سائلني 

عن حقيق��ة موقف املعار�س��ني لفتح طريق 

جديد للمخيم، م��ع العلم اأن الطريق موجودة 

ومغلق��ة اإداري��ًا ب�سوات��ر وهمية حت��ول دون 

اإ�ستخدامها.  

م��ن جهت��ه اأكد م�س��وؤول حرك��ة اجلهاد 

ال�سالمي يف املخيم اأبو العبد عو�س حر�سه 

ب��ني  والتاريخي��ة  الأخوي��ة  العالق��ة  عل��ى 

ال�سعب��ني الفل�سطين��ي واللبن��اين وخ�سو�سا 

على العالقة التي تربط �سكان خميم الر�سيدية 

واأه��ايل مدينة �س��ور وفعالياته��ا، يف حني 

متن��ى عل��ى بلدي��ة �س��ور ب�سخ���س رئي�سها 

ح�س��ن دب��وق وفعالي��ات املدين��ة، مراجع��ة 

موقفه��م الراف�س لفتح الطري��ق، وخ�سو�سًا 

بعدم��ا اإنتف��ت الذرائع التي حت��ول دون فتح 

الطري��ق، يف ح��ني اأ�س��ار اىل اأن جهوداً بذلت 

من قبلنا يف هذا ال�سدد، ويف عدة اإجتاهات، 

كان اآخره��ا الطلب من �سماح��ة مفتي �سور 

ومنطقته��ا ال�سي��خ م��درار احلب��ال التدخ��ل 

وال�سغ��ط على اجلهات املعنية لفتح الطريق، 

واإنهاء معاناة الهايل... 

اأهالي البارد: مع اإزالة البرك�صات على 
قاعدة اإيجاد م�صاكن لئقه

ل ت��زال ق�سي��ة الربك�سات تتفاعل يف خمي��م البارد، بعدما 

ق��ررت الون��روا اإزال��ة جتمع برك�س��ات احلدي��د،  وكان الهايل 

قد طالب��وا مراراً بازال��ة التجم��ع وا�ستبداله، لإنه��اء معاناتهم 

الت��ي ت�ستمر منذ اأك��رث من ثالث �سنوات، والت��ي تتلخ�س بواقع 

اإجتماع��ي و�سح��ي م��زري ل يلي��ق بكرامة الن�س��ان وحقه يف 

حياة كرمية.

لكن برغم قرار الونروا الخري، يعرب الهايل عن قلقهم من 

عدم اإقران قرارها باأية بدائل واقعية ت�سب يف اإنهاء معاناتهم، 

فاملفرو���س اأن يف�س��ي الق��رار اىل حت�س��ني اأو�ساعهم وظروف 

حياتهم، ل اأن يتم ت�رصيدهم من جديد. 

وبح�س��ب »احل��اج زياد �ستي��وي« م�س��وؤول جلن��ة برك�سات 

احلدي��د، فقد مت اإثارة املو�س��وع على اأكرث من �سعيد، مبن فيهم 

الونروا وكافة الف�سائل واللجان ال�سعبية، ومدير عام الونروا، 

وم�سوؤولة ال�سوؤون الجتماعية يف الونروا لفتًا اىل اأن الونروا 

ل متل��ك اأي ت�سور اأو خطة عمل ح��ول كيفية معاجلة هذا المر، 

م�س��رياًً اىل اأن مطل��ب اله��ايل يتلخ�س باحل�س��ول على ظروف 

اأف�س��ل بعد ثالث �سنوات من القه��ر واملعاناة، م�سدداً يف الوقت 

ذات��ه عل��ى اأن يك��ون ق��رار اإزالة الربك�س��ات على قاع��دة ايجاد 

 م�سكن لئق ل على قاعدة ت�رصيد الهايل من جديد. 

وع��ن احلل��ول الت��ي يقرحه��ا اله��ايل، يق��ول احل��اج �ستيوي، 

اإقرحن��ا اأن يتم نقلنا اىل جممع��ات �سكنية، فهناك عمارات يف 

ط��ور البن��اء يف املخيم، وميكن لالون��روا اأن تتفق مع مالكيها، 

عل��ى اأن تك��ون العالقة مبا���رصة بني الون��روا واملالكني، ل اأن 

تدفع الونروا بدلت، وخ�سو�سًا اأن �ساكني برك�سات احلديد هم 

م��ن احلالت الفق��رية واملعوزة ويجب التعاط��ي معها على هذا 

ال�سا�س.

علم��ت ن���رصة »اجله��اد« من م�س��در فل�سطيني مطل��ع يف خميم 

ع��ني احللوة، اأن��ه مت تنفيذ حمل��ة مداهمات واإعتق��الت، طالت عدداً 

من مروجي املخدرات يف املخيم، معترباً اأن هناك اتفاقًا بني القوى 

الفل�سطيني��ة يف املخيم لرفع الغطاء ع��ن اأية حالة يثبت تورطها يف 

هذا امللف، ل�سيما اأن اجليمع مقتنع بان ظاهرة املخدرات ت�سب يف 

خدمة امل�رصوع ال�سهيوين الذي ي�ستهدف اإغراق املخيمات بال�سموم 

والنح��الل، لتدم��ري �سبابه واإبعاده��م عن جوهر ق�سيته��م املتمثل 

بالعودة اىل فل�سطني. وك�سف امل�سدر عن متكن هذه القوى من توقيف 

ع��دد من املروجني والتجار املتورط��ني بالتن�سيق مع القوى المنية 

اللبناني��ة، راف�سًا الك�سف عن اأ�سمائهم وخلفياتهم، قبل النتهاء من 

التحقيق معهم.. وتاتي هذه احلملة بالتزامن مع حملة القوى الأمنية 

اللبنانية التي بداأت ال�سبوع املا�سي يف اجلنوب ول �سيما يف �سيدا 

لقمع ظاهرة املخدرات وجتارها ومرّوجيها ومتعاطيها. 

الأنروا تواجه خطر انهيار مبنى ي�صم 80 عائلة بالوعود!
يه��دد اإنهي��ار مبن��ى “البناية الو�سط��ى” يف خميم اجللي��ل يف بعلبك، 80 

عائل��ة بفقدان م�ساكنها، ب�سبب ت�سدع املبنى الكامل، الذي يعود بناوؤة للحقبة 

الفرن�سي��ة، و�س��ط حتذيرات م��ن اإمكانية انهي��اره املفاج��ىء. وكان الأهايل قد 

طالبوا اأكرث من مرة وكالة الونروا تنفيذ م�رصوع لعادة اإعمار املجمع ال�سكني 

لت��اليف كارث��ة اإن�ساني��ة قد حت��ل به��م، دون اإ�ستجاب��ة تذكر من قب��ل الونروا 

با�ستثن��اء بع�س الوع��ود التي تلقاها الهايل من قبل م�س��وؤول ق�سم الإن�ساءات 

وال�سيان��ة يف الأون��روا، باإجراء درا�سة تنقذهم من الت���رصد، مع التاأكيد اأن هذا 

الأم��ر يتعل��ق مبوافقة الدول املانحة على متويل اأعم��ال الرميم ح�سبما اأفادت 

م�س��ادر مطلعة. وي�ستبعد امل�سوؤولون يف الأون��روا اإمكانية هدم املبنى واإعادة 

اإعم��اره، نظ��راً لنق�س امل��وارد املالية لتحمل نفق��ات اإيجاد البدائ��ل للعائالت 

الثمانني.

وبح�س��ب امل�س��وؤول يف حرك��ة اجلهاد ال�سالم��ي يف بعلبك، اأبو عالء �سحويل، ف��اإن الونروا تتحمل امل�سوؤولي��ة الكاملة، لفتًا اىل اأن 

الف�سائ��ل واللج��ان ال�سعبي��ة قامت بالطل��ب من الونروا  اأكرث من م��رة التدخل ال�رصيع، واإيج��اد حل يجنب املخيم كارث��ة اإن�سانية، لكن 

لالأ�س��ف، غالب��ًا م��ا كانت الون��روا تتذرع بعدم توفر اأم��وال اأو بحجة اأن اإعادة اإعم��ار املجمع �سيلحق ال�رصر مببان جم��اورة، داعيًا اىل 

�رصورة ت�سافر كافة القوى والفعاليات لل�سغط على الونروا حلل هذه امل�سكلة امللحة.

ت�ستاأثر اأزمة اإنقط��اع التيار الكهربائي 

عل��ى اإهتم��ام كب��ري م��ن قب��ل اأه��ايل خميم 

الر�سيدي��ة يف �سور، وخ�سو�س��ًا ونحن على 

اأب��واب ف�س��ل ال�ستاء وبداية الع��ام الدرا�سي، 

حي��ث يعاين الهايل من تزايد ن�سبة العطال 

يف مزودات الطاقة املتوف��ره، وعدم قدرتها 

ال�سكني��ة،  اإ�ستيع��اب كاف��ة الوح��دات  عل��ى 

ف�س��اًل ع��ن اإهم��ال �رصك��ة الكهرب��اء القيام 

بالت�سليح��ات الالزم��ة، الله��م ال من خالل 

بع�س املوظفني الذي ت�سطر اللجنة ال�سعبية 

للدف��ع لهم )براين( للقيام بالت�سليحات التي 

ه��ي من واجبه��م، يف ظل غي��اب كامل لدور 

الأون��روا يف معاجل��ة املو�س��وع، ب�سفته��ا 

املعي�سي��ة  الأو�س��اع  ع��ن  الأول  امل�س��وؤول 

لالجئني يف لبنان.

املول��دات  اأ�سح��اب  بع���س  اأن  يذك��ر   

اخلا�سة ي�ستغلون الظروف ال�سعبة لالأهايل 

وزي��ادة حاجته��م للمول��دات اخلا�س��ة لرفع 

فات��ورة ال�سراك، حيث تخط��ت املئة دولر 

اله��ايل،  بح�س��ب  املا�س��ي  ال�سه��ر   $100

الم��ر ال��ذي دف��ع اللجن��ة ال�سعبي��ة للتحرك 

والطلب من اأ�سحاب املولدات تخفي�س اأجرة 

ال�سراك واإ�سدار بيان بذلك لل�سغط عليهم. 

اأهالي البارد يعربون عن خيبة اأملهم 

لرداءة الم�صاكن
اأع��رب اأهايل خميم نهر الب��ارد عن خيبة اأملهم جلهة ردائة 

امل�ساكن التي �سلمتها الونروا لعدد من الهايل موؤخراً.  فربغم 

اإع��ادة بن��اء عدد م��ن الوح��دات ال�سكنية الت��ي مت تدمريها قبل 

اأربع �سنوات، اأك��د الهايل اأنها تفتقر اأ�سد الفتقار اىل اخلدمات 

ال�سحي��ة وخا�س��ة ال�رصف ال�سح��ي وت�رصيف مي��اه الأمطار، 

م�سريي��ن اىل اأن ع��دداً م��ن املن��ازل الر�سية الت��ي مت ت�سليمها 

موؤخراً اإجتاحتها المطار الغزيرة ف�ساًل عن بع�س امل�ستودعات 

الغذائي��ة، الم��ر ال��ذي كبده��م خ�سائ��ر ج�سيمة، عدا ع��ن �سيق 

م�ساحة امل�ساكن، وعدم مالءمتها مع حجم العائالت.

ويحم��ل اله��ايل الون��روا امل�سوؤولي��ة ع��ن ع��دم مطابق��ة 

املوا�سف��ات املفر�سه مع ما يتم اإجنازه عل��ى الر�س، وبهدر 

اأموال العم��ار و�رصفها يف ق�سايا ثانوية وعلى ح�ساب جودة 

امل�ساك��ن وموا�سفاته��ا، ل�سيما ما يتناقله اله��ايل عن اإنفاق 

الون��روا مبل��غ  120 األ��ف دولر لإجن��از حف��ل ت�سلي��م الرزمة 

الأوىل يف املخي��م، فرباأيهم اأنه كان من الأوىل والأف�سل اأن يتم 

�رصفه يف اإ�ستكمال بناء املخيم.

بعد تحويلها اإلى مكب للنفايات طريق ال�صواكير لزالت محّرمة على اأهالي الر�صيدية

اأخبار املخيمات

القوى الفل�صطينية: لرفع الغطاء عن مروجي المخدرات في المخيمات

تفاقم اأزمة الكهرباء في الر�صيدية.. وفاتورة ال�صتراك تخطت الـ 100 دولر!!!

خميم نهر البارد

خميم اجلــليل

خميم الر�صيدية

خميم عني احللوة



3 العــدد  63  / 28  ت1  2011

هل تنجح »الرباعية الدولية« في جر المفاو�ض الفل�صطيني اإلى الدوامة؟!..

اإىل  التوج��ه  عزمه��ا  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  اأعلن��ت  من��ذ 

الأمم املتح��دة لطل��ب الع�سوي��ة الدائمة “لدول��ة فل�سطني” يف 

9/23، كنتيج��ة لف�س��ل م�س��ار “الت�سوية” وان�س��داد اآفاق نهج 

املفاو�س��ات، العلني��ة وال�رصي��ة، الت��ي كانت خائب��ة، بقدر ما 

كان��ت وباًل على ال�سع��ب الفل�سطيني وق�سيت��ه الوطنية، ورغم 

تق��دمي الكث��ري الكثري م��ن التن��ازلت، عل��ى كاف��ة الجتاهات 

وامل�ستويات، باعراف املفاو�سني الفل�سطينيني اأنف�سهم... منذ 

ذلك الوقت و”اللجنة الرباعية الدولية” التي يراأ�سها ال�سهيوين 

ت��وين بلري رئي���س حكوم��ة بريطاني��ا الأ�سبق، وت�س��م اأمريكا، 

رو�سيا، الإحتاد الأوروب��ي والأمم املتحدة، حتاول جهدها جلر 

املفاو�س الفل�سطين��ي اإىل طاولة املفاو�سات جمدداً، لت�رصب 

بذل��ك ع�سفورين بحجر واحد: الأول، تغطية »الفيتو« الأمريكي 

امل�سهر بوج��ه طلب »الدولة« يف جمل�س الأم��ن، والثاين، الدفع 

باجت��اه �سحب طل��ب »ال�سلط��ة الفل�سطينية« م��ن الهيئة العامة 

وتاأجيله اإىل العام املقبل اأو الذي يليه.  

ويف جم��رى التح��ركات، كان��ت »الرباعي��ة الدولي��ة« ق��د 

اأ�س��درت يف 9/23 بيان��ًا دع��ت في��ه الطرف��ني املتفاو�س��ني 

لجتم��اع متهيدي للعمل على اإحي��اء املفاو�سات التي توقفت 

قب��ل حوايل العام، ونا�سدتهما تق��دمي مقرحات تف�سيلية على 

م�ساألت��ني من م�سائل »احل��ل النهائي«: الأم��ن واحلدود، خالل 

ثالث��ة اأ�سهر!.. دون غريها من نقاط خالفية جذرية وجوهرية، 

واأبرزها ا�ستمرار �سيا�سة الإ�ستيطان والتهويد املمنهج لالأر�س 

واملقد�س��ات، ورف�س حق ع��ودة الالجئني، وانت��زاع الإعراف 

الفل�سطيني بيهودية الكي��ان، واعتبار القد�س العا�سمة الأبدية 

للكي��ان العدواين، وكذلك من دون الراجع عن موا�سلة �سيا�سة 

الإ�ستيط��ان، وا�ستم��رار بن��اء اجل��دار ال��ذي يبتل��ع املزي��د من 

الأر�س!..   

اإن الدعوة ل�ستئناف املفاو�سات اخلائبة، يف ظل موازين 

الق��وى احلالي��ة، وه��ذا احلل��ف الأمريك��ي – الغرب��ي – بع�س 

العربي، الذي يقف اإىل جانب العدو ال�سهيوين، يعني الدعوة اىل 

العودة جمدداً اإىل »الدوامة«، واإىل »احللقة املفرغة« التي اأكلت 

من الر�سيد اجلغرايف وال�سيا�س��ي والوطني للطرف الفل�سطيني 

املفاو�س، على مدى اأكرث من عقدين من الزمن، وتركته عاريًا 

اأمام �سعب��ه و«اأ�سدقائه« و«حلفائ��ه«، الذين عجزوا عن منحه 

جائزة تر�سية، ولو باإطالق اأ�سري واحد.

اإن املفاو�س��ات، كم��ا نه��ج الت�سوي��ة ول��د ميت��ًا، واإك��رام 

املي��ت دفنه... وكم��ا يقول املث��ل ال�سعبي »من ج��رب املجرب 

كان عقل��ه خمرب«، فهل من عاقل يع��ود للدوامة بقدمية، وهو 

ي�سهد هزمي��ة العدو ال�سهيوين يف معرك��ة حترير الأ�رصى التي 

اأ�سافت للمقاوم��ة واأبطالها ر�سيداً جديداً، وعززت ثقة ال�سعب 

الفل�سطيني جم��دداً بخيار املقاومة، نهج��ًا للتحرير وا�ستعادة 

احلقوق الوطنية امل�رصوعة. 

ك�سفت نتائ��ج الدرا�سة التي قام بها »الئتالف اللبناين 

الفل�سطين��ي حلملة ح��ّق العمل« اأن اأج��ور غالبية العمال من 

الفل�سطيني��ني متدني��ة ج��داً، حيث يح�س��ل 47 يف املئة من 

العّم��ال الفل�سطنيني عل��ى ما هو دون احل��ّد الأدنى لالأجور، 

يف حني ي�ساهم 71 يف املئة منهم يف دعم اأ�رصهم ماديًا. 

اإىل ذل��ك، اأ�س��ارت الدرا�س��ة اإىل اأن الروات��ب املنخف�سة، 

تليه��ا ندرة فر���س العمل ت�س��كل التحدي��ات الرئي�س��ة اأمام 

الي��د العامل��ة الفل�سطيني��ة، وياأتي م��ن بعده��ا التمييز �سد 

الفل�سطيني��ني و»الوا�سط��ة« واملح�سوبي��ة«. كم��ا اأعلن��ت اأن 

41 يف املئ��ة من العين��ة امل�ستطلعة اعت��ربوا اأن التعديالت 

الأخرية على قانون العمل اللبناين غري فعالة بالن�سبة اإليهم، 

عل��ى الرغم م��ن اأن 37 يف املئة م��ن امل�ستطلعني اعتربوها 

اإيجابية. 

درا�سة:  رواتب 47 % من ال�سباب الفل�سطينيين هي دون الحّد الأدنى

بيت المقد�ض تنظم اإحتفال
خريجيها ال�صنوي في بيروت

تزامن��ًا مع الذك��رى ال�ساد�سة 

ع���رص ل�ست�سه��اد القائ��د الدكت��ور 

رابط��ة  اأقام��ت  ال�سقاق��ي  فتح��ي 

بيت املقد�س لطلب��ة فل�سطني حفل 

التخري��ج ال�سنوي الث��اين لطالبها 

اجلامعي��ني والثانوي��ني يف قاعة 

جمم��ع الفرق��ان يف خمي��م ب��رج 

يف  القي��ادي  ح���رصه  الرباجن��ة، 

حرك��ة اجله��اد الإ�سالم��ي ال�سي��خ 

عل��ي اأبو�ساهني والهيئ��ة الإدارية 

للرابطة واخلريجني.

حت��دث خ��الل احلفل ال�سي��خ علي اأبو �ساهني فب��ارك للخريجني هذا النج��اح الذي حققوه 

رغ��م كل ال�سعوبات والظروف القا�سية التي يواجهها الطال��ب الفل�سطيني اأثناء الدرا�سة وبعد 

التخ��رج، حمماًل م�سوؤولية هذه الظروف لالإحتالل ال�سهيوين الذي احتل الأر�س وطرد ال�سعب، 

م�س��دداً عل��ى ان ا�س��رداد احلقوق ل��ن يكون اإل بخي��ار اجله��اد واملقاومة كما اأثب��ت التاريخ 

واحلا���رص، م�سرياً اإىل اهمية ماتركه ال�سهي��د الدكتور فتحي ال�سقاقي من اإرث فكري وجهادي 

كب��ري يف ه��ذا املج��ال، والذي ي�س��كل خارطة طريق ومن��ارة يهتدى بها نح��و حترير فل�سطني 

ونه�سة الأمة. 

وتخل��ل احلف��ل عر�س فيلم عن م�سرية الرابطة واجنازاته��ا، ويف اخلتام مت توزيع الدروع 

على اخلريجني.

مهجرو  تل الزعتر والنبطية في البداوي مهددون 
بالت�صرد مرة اأخرى!!

العائ��الت  م��ن  ع��دد  تواج��ه 

املهج��رة م��ن خميمي ت��ل الزعر 

والنبطي��ة، والتي ت�سكن يف جممع 

»اأبو نعيم« يف خميم البداوي، خطر 

الت�رصيد مرة اأخرى، بعدما اأف�ست 

املرفوع��ة  الق�سائي��ة  الدع��وى 

�سده��م اإبالغهم ب���رصورة اإخالء 

ف��رة  خ��الل  ال�سكن��ي  املجم��ع 

ق��د  العائ��الت  وكان��ت  ق�س��رية، 

�سكنته موؤقتًا عق��ب املجازر التي 

تعر�سوا لها حلني تاأمني م�سكن بديل، المر الذي مل يح�سلبعد مرور اأكرث من ثالثني عامًا...

ويوؤك��د اأهايل املجمع عدم قدرة على جتاوز ه��ذه الزمة باأنف�سهم، حيث تتقطع بهم ال�سبل 

يف ظ��ل انع��دام اأية اآفاق للمحنة التي تواجههم وخ�سو�سًا اأنهم من العائالت املعوزة والفقرية، 

�ساأنهم �ساأن الكثري من العائالت الفل�سطينية التي تقطن املخيم.

من جهته يقول امل�سوؤول يف حركة اجلهاد ال�سالمي يف املخيم، ب�سام موعد: »نتابع المر 

بجدية، ول بد من حتمل اجلميع مل�سوؤولياتهم، واحلل مرهون بتعاون الونروا ومنظمة التحرير، 

م�س��رياً اىل اأن هناك اإقراحًا يتم مناق�سته م��ع املعنيني يق�سي با�ستخدام اأرا�ٍس تابعة ملنظمة 

التحري��ر يف خميم البداوي لبن��اء م�ساكن ليواء الهايل، يف حني طالب الونروا اإدارج الق�سية 

�سم��ن م�رصوع ترميم املنازل وحتمل اأعب��اء التمويل، لأنها م�سوؤولة بالدرجة الوىل عن تاأمني 

م�ساكن اليواء لهوؤلء املهجرين.  

الأونروا نحو موؤتمر جديد  لتمويل اإعادة اإعمار البارد
ك�سف املدير العام لوكالة الأونروا يف لبنان �سلفاتوري لومباردو، عن وجود م�ساع بالتن�سيق 

م��ع رئي���س احلكومة اللبناني��ة جنيب ميقاتي لعقد موؤمت��ر لتمويل عملية اإع��ادة اعمار خميم نهر 

الب��ارد الق��دمي، م�سي��دا ب� “جتاوب ميقات��ي حيال كافة امل�سائ��ل املتعلقة مبخيم الب��ارد”. وقال 

لومب��اردو خالل اإجتماع مع الف�سائ��ل الفل�سطينية واللجنة ال�سعبية، عقد يف مكتب مدير خدمات 

»الأونروا« يف البارد اأن ميقاتي “اأبدى حما�سة لتوقيع مر�سوم حي املهجرين يف املخيم اجلديد”، 

موؤكدا اأن “الأيام املقبلة �ست�سهد معاجلة العديد من الق�سايا التي تهم اأبناء البارد”. 

  

اإ�صتمرار اأزمة الكتظاظ في مدار�ض 

الونروا..واإ�صتعدادات للتحرك اإحتجاجًا

ك�س��ف م�س��در فل�سطيني يف منطقة �سور ع��ن اإ�ستعدادات الهايل 

لتنفي��ذ جمموعة من التح��ركات الحتجاجية �سد الون��روا، للمطالبة 

بتح�س��ني الظ��روف التعليمي��ة يف الوح��دات الربوية التابع��ة لها يف 

�سور، وعل��ى راأ�سها م�سكل��ة الإكتظاظ داخل الف�س��ول الدرا�سية، التي 

بات��ت تهدد امل�ستقبل التعليمي ل�رصيحة وا�سعة من الطالب وخ�سو�سًا 

ط��الب ال�سهادات الر�سمية وطالب املرحلة ال�سا�سية، حيث يرتفع عدد 

الط��الب لي�س��ل اىل اأربعني طالب��ًا للف�سل الواحد، الم��ر الذي ينعك�س 

�سلب��ًا عل��ى اإ�ستيعابه��م وقدرتهم على متابع��ة درو�سهم ب�س��كل �سليم، 

ف�س��اًل عن ال�سعوب��ات التي قد يواجهها املعلم اأم��ام هذا العدد الكبري 

من الطالب.

م��ن جهته، اإعت��رب م�سوؤول رابطة بيت املقد���س لطلبة فل�سطني يف 

�س��ور ال�ستاذ خالد بديوي، اأن هذه التحركات تاأتي نتيجة تراكم عدد 

من الق�ساي��ا التي اأهملتها الونروا على امل�ست��وى التعليمي، لفتًا اأن 

هن��اك مطال��ب لالهايل تتعل��ق ب�سيا�س��ة التعليم وظروف��ه، ومو�سوع 

االختالط الذي حتاول االونروا تو�سيعه لي�سمل �سفي الثامن والتا�سع، 

م�سرياً اىل اأن نائب مدير الأونروا وامل�سوؤول عن برنامج التعليم روجر 

ديف�س وعد خالل اأح��د اللقاءات التي جمعته باللجان ال�سعبية موؤخراً، 

بتقلي��ل عدد الط��الب امل�سموحني داخل ال�سف الواح��د اىل 32 طالب، 

موؤكداً على اأن هذا الوعد مل يتم ترجمته على اأر�س الواقع، متمنيًا على 

الون��روا التج��اوب مع مطالب اله��ايل، يف حني مل يخ��ِف علمه بنية 

اله��ايل ت�سعيد حتركاتهم م��ا مل تقدم الونروا حل��وًل مر�سية تخدم 

تطلعاتهم حول توفري ظروف طبيعية ومنا�سبة لتعليم اأبنائهم.

4600 عائلة فل�سطينية تعي�ش في منازل اآيلة لل�سقوط وال حلول في االفق  
ال ت��زال م�سكلة املباين االآيلة لل�سق��وط حا�رشة يف حياة �رشيحة مهمة من 

اأبن��اء املخيم��ات الفل�سطيني��ة، يف ظل غي��اب القوانني التي ت�سم��ح للفل�سطيني 

اإدخ��ال مواد بناء اىل املخيم لرمي��م بيته وعجز الأونروا ومماطلتها يف القيام 

بواجباتها جتاه اأبناء �سعبنا.

 وبح�س��ب اإح�ساءات الونروا فقد و�سل عدد املن��ازل املتداعية واملعر�سة 

خلط��ر ال�سقوط اىل 4600 وحدة �سكني��ة يف 11 خميما منت�رصين على الأرا�سي 

اللبنانية، با�ستثناء خميم نهر البارد الذي ي�سكل اإعادة بنائه حالة خا�سة.  يف 

ح��ني يوج��د 600 منزل حالي��ا يف خميم برج الرباجنة حتت��اج اىل ترميم وهي 

معر�سة لل�سقوط الكامل. 

ويع��اين الالجئ��ون املت�رصرون، من التباط��وؤ والإهمال من قب��ل اإدارة وكالة الأونروا يف معاجلة ه��ذا امللف الذي بداأ 

ي�سغ��ط ب�س��دة على حياتهعم اليومية، ول �سيما واأن ف�سل ال�ستاء على الأبواب.  ويقول املراجعون ملكاتب الأونروا اأنه رغم 

تقدميهم كافة امل�ستندات والأوراق املطلوبة، ومراجعة مكاتب الأونروا يف بريوت و�سور، اإل اأن الوكالة مل تقدم على اتخاذ 

اأية خطوة، ول حتى اإجراء م�سح للبيوت املت�رصرة

وق��د اأدت الأمطار، التي انهمرت بغزارة يف كاف��ة املناطق اللبنانية خالل الأ�سبوع املا�سي، اىل انهيار ع�رصات اأ�سقف 

البيوت ال�سكنية يف خميمات الر�سيدية والب�س، وت�رصيد اأهلها منها، وت�سدع ع�رصات غريها.  

ويخ�سى الأهايل اأن يكون م�سريهم كم�سري اأ�سحاب البيوت التي جرفتها اأمواج البحر خالل ال�سنة املا�سية، وتتحول 

معاناتهم امل�ستجدة اىل كابو�س دائم، ما مل تتحرك القوى والف�سائل الفل�سطينية واللجان ال�سعبية لل�سغط بقوة على وكالة 

الونروا للتدخل ال�رصيع والناجع.
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في رحاب الإ�سالم

الإخال�ض في العمل

الإخال���س اأن تبتغ��ي بعمل��ك وجه اهلل عز وج��ل حتى يتح��ول اإىل عبادة 

فعلية ُتوؤجر عليها يف الدنيا و الآخرة. 

الإخال���س اأن تتق��ن عمل��ك عل��ى الوجه الأكم��ل حتى بدون رقي��ب عليك.  

و�س��دق ر�س��ول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم اإذ يق��ول )اإن اهلل تعاىل يحب اإذا عمل 

اأحدكم عمال اأن يتقنه(.

الإخال���س اأن تنّف��ذ عمل��ك بح�سب العق��د امُلربم بينك و ب��ني رب العمل – 

�سواء اأكان العقد �سفهيا اأو مكتوبا - فال ت�رصق من وقت العمل دقيقة اإل باإذن 

ول تتكا�سل اأو تتباطاأ حتى ولو ظلمك رب العمل.

الإن�سان منا يبحث عن فر�سة عمل ليل نهار؛ وقد يدفع الر�ساوى ويوّظف 

املع��ارف والأ�سحاب وذوي اجلاه من اأجل الف��وز بالعمل؛ وما اأن يوّقع العقد 

ويبا���رص عمل��ه حتى ي��روح يبحث عن �سب��ل الراح��ة والتكا�س��ل والغياب غري 

املربروامل�سفوع بالكذب، ورمبا بحث عن طرق الغ�س و اخلداع و ال�رصقة.

وقد تك��ررت الآيات املادحة لالإخال�س واملخل�س��ني يف اأكرث من ثالثني 

اآية كرمية، منها: )اإنا اأنزلنا اإليك الكتاب باحلق فاعبد اهلل خمل�سا له الدين؛ األ 

هلل الدين اخلال�س( )قل اإين اأمرت اأن اأعبد اهلل خمل�سا له الدين(.

وغ��ري املخل�س يف عمله هو اإن�س��ان �سعيف الإميان باهلل و باليوم الآخر؛ 

فلو كان موؤمنا باأن اهلل رقيب عليه يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�سدور، ملا 

اأهم��ل وغ�س يف عمله.  لذا كانت مرتبة الإح�س��ان اأعلى مراتب العمل والعالقة 

مع اهلل عزوجل )اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك(

الأ�سباب املعينة على حتقيق الإخال�س يف العمل :

1- اإخف��اء العمل ليك��ون بني العبد و ربه؛ وقد تواترت الأحاديث املحذرة 

من الرياء )اإن النار اأول ما ت�سّعر بالعامل واملنِفق واملقتول يف اجلهاد اإذا فعلوا 

ذلك ليقال( اأي ليقال عنه عامل وكرمي و �سهيد.

وم��ن ال�سبع��ة الذي��ن يظلهم اهلل ي��وم القيام��ة يف ظله يوم ل ظ��ل اإل ظله 

)ورج��ل ت�س��دق ب�سدقة فاأخفاها حت��ى ل تعلم �سماله ما تنف��ق ميينه ورجل 

ذكر اهلل خاليا ففا�ست عيناه(.

لذا �سياأتي اأقوام يوم القيامة بجبال من الأعمال ال�ساحلة ويحبطها اهلل و 

يجعلها هباء منثورا لأنها فقدت الإخال�س وكانت رياء يف رياء: )و قدمنا اإىل 

ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا( .

2- الإكث��ار من الدعاء كي يرزقن��ا اهلل الإخال�س، وكان �سيدنا عمر)�س( 

ي�س��األ رب��ه الإخال�س قائ��ال : )اللهم اجعل عملنا كله �ساحل��ا واجعله لوجهك 

خال�سا ول جتعل لأحد من خلقك فيه �سيئا(.

ك�رصت �سفقة تبادل الأ�رصى التي مت اجتياز املرحلة الأوىل منها الأ�سبوع املا�سي الكثري من 

الكيان ال�سهيوين  اأطلقها  التي  للتبادل،  “ل”  املك�سورة  “الالءات”  اأوىل هذه  الالءات ال�سهيونية.  

 معرفًا يف نهاية الأمر اأن اجراء عملية 
ّ
يف الأيام الأوىل لعملية اأ�رص اجلندي ال�سهيوين، واإذا به يقر

التبادل هو الطريقة الوحيدة لإعادة اجلندي اىل بيته، يف ظل اإخفاق جميع اأ�ساليبه الأمنية واأجهزته 

ال�ستخبارية وتر�سانته الع�سكرية.

ومثلما تك�رصت هذه الالء الكبرية تك�رصت لءات كثرية غريها.  قال العدو:

الذين قتلوا  اأي معتقل تلطخت يداه بدم �سهيوين.. فخرج مئات املجاهدين  لالإفراج عن  “ل” 
جنوداً وم�ستوطنني يف عمليات طعن بال�سكني اأو بالر�سا�س اأو يف تفجريات جهادية.

العديد منهم �سوء  واأرا�سي 48 واجلولن املحتل.. فعانق  القد�س  لإطالق املعتقلني من  “ل” 
احلرية.

يف املقابل، اأكدت �سفقة التبادل “نعم” فل�سطينية كبرية، واأثبتت قوة و�سالبة واإرادة �سمود 

�سعبنا.  لقد اأكدت ال�سفقة جملة من الق�سايا الأ�سا�سية التي تتجاوز الأبعاد الأمنية لت�سب يف جوهر 

ال�رصاع نف�سه:

تقدمي  العدو  يفر�س على هذا  الذي  الوحيد  ال�سبيل  املقاومة واجلهاد هو  اأن طريق  اأوًل  اأثبتت 

واإنقاذ  الأ�رصى،  لتحرير  الوحيد  ال�سبيل  املزعومة.. وهي  هيبته  ويريق  ويك�رص جربوته  التنازلت، 

املقد�سات وا�سرجاع الأر�س، واحلفاظ على حقوق �سعبنا.

واملنازل،  البيوت  دمرت  التي  احلرب  ملاآ�سي  وحتملهم  �سعبنا  اأبناء  �سمود  اأن  ثانيًا  واأثبتت 

وقتلت اأكرث من 1500 وجرحت اأكرث من ع�رصة اآلف، وحتدت احل�سار والتجويع، هي الأ�سا�س يف 

اإجناز ال�سفقة وحتقيق الهدف من ورائها.. ولول هذا ال�سمود لأبناء �سعبنا يف غزة، ما كان لهذه 

التي  نهايتها  اىل  ت�سل  اأن  ال�سفقة 

و�سلت اإليها.

الأر�����س  اأن  ث��ال��ث��ًا  واأث��ب��ت��ت 

متتد  واح��دة،  اأر���س  هي  الفل�سطينية 

اجلليل،  اىل مرتفعات  اأنفاق غزة  من 

و�سوًل اىل اجلولن، ومروراً بالقد�س 

�سعبنا  اأن  اأث��ب��ت��ت  كما  وامل��ث��ل��ث.  

تقو  مل  واح��د،  �سعب  هو  الفل�سطيني 

وحدته  متزيق  على  اأو�سلو  اتفاقيات 

التي  ل��ل��ح��دود  ال��ر���س��وخ  ع��ل��ى  ول 

التبادل  �سفقة  فاخرقت  ر�سمت، 

ال�سهيونية، ومزقت  الأمنية  احلواجز 

التفاقات، واأكدت اأن اأبناء اجلليل والقد�س واملثلث هم جزء ل ميكن ن�سيانه من ال�سعب الفل�سطيني.

الأمنية  الأجهزة  حتدي  على  والقدرات  المكانات  من  امتلكت  قد  املقاومة  اأن  رابعًا  واأثبتت 

ال�سهيونية وكافة و�سائله التكنولوجية واللوج�ستية ما ميكنها من الحتفاظ باأ�سري حي طيلة خم�س 

�سنوات مت�سلة، لتقوم باإجناز اأول عملية تبادل فوق اأر�س فل�سطني نف�سها.

اإن جناح �سفقة التبادل التي اأطلق العدو مبوجبها 477 اأ�سرياً واأ�سرية، وبانتظار حترير 550 

اإثبات جديد لنجاح خيار املقاومة يف ظل تقهقر وف�سل اخليارات الأخرى، ولهذا فاإنه  اآخرين هي 

اإجناز ا�سراتيجي بجدارة.

 اأبو �صاهني خالل اعت�صام ت�صامني مع ال�صرى

اأ�صرانا لن ينالوا احلرية ال عرب املقاومة واأ�صر مزيد من اجلنود ال�صهاينة
مع  ت�سامنيًا  اإعت�سامًا  فل�سطني،  يف  ال�سالمي  اجلهاد  حركة  نظمت 

ال�رصى يف �سجون الحتالل، يف خميم برج الرباجنة يف بريوت، �سارك فيه 

ممثلون عن الف�سائل الفل�سطينية واللجان ال�سعبية والأهلية، وح�سد غفري من 

الأهايل.

اأبو �ساهني كلمة  ال�سيخ علي  القيادي يف حركة اجلهاد ال�سالمي  واألقى 

قال فيها “اإن ق�سية ال�رصى تتجاوز يف اأبعادها م�ساألة املنا�سل ال�سخ�سية، 

وا�سفًا  اليومية،  تفا�سيلها  كل  يف  املعاناة  يعي�س  باأكمله،  جمتمعًا  لتطال 

ال�سمت العربي الر�سمي جتاه ق�سية ت�سكل جوهر ال�رصاع مع العدو ال�سهيوين 

بالأمر املعيب، مت�سائاًل عن غياب دور جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 

ال�سالمي، وبع�س و�سائل العالم العربية. 

من ناحية اأخرى اأكد اأبو �ساهني “اأن معركتنا مع العدو علمتنا اأن اأ�رصانا لن ينالوا احلرية ال عرب �سبيل واحد: �سبيل 

املقاومة واأ�رص مزيد من اجلنود ال�سهاينة واإكراه العدو على اإجراء عمليات تبادل.. 

ختامًا عرب اأبو �ساهني عن ثقتة باأن املقاومة �ستبقى على العهد حتى حترير كافة الأ�رصى، وك�رص قيود ال�سجان، 

وحترير الر�س واإنقاذ امل�سجد الأق�سى الأ�سري، اأوىل القبلتني وثالث احلرمني.. وعنوان كرامة الأمة العربية والإ�سالمية.

اإعت�صام للجهاد الإ�صالمي دعمًا لالأ�صرى والمعتقلين في �صور 
نظم��ت حركة اجله��اد الإ�سالمي يف منطقة �سور اإعت�سام��ًا حا�سداً اأمام م�سجد فل�سطني دعم��ًا لالأ�رصى واملعتقلني 

الذي��ن يخو�سون معركة الأمعاء اخلاوية، بح�سور ممثلي الف�سائل الفل�سطينية والأحزاب اللبنانية واللجان واملوؤ�س�سات 

وح�سد كبري من اأبناء �سعبنا الفل�سطيني ورجال دين. 

حت��دث با�س��م حرك��ة اجلهاد الإ�سالم��ي القيادي اأبو �سام��ر مو�سى الذي اعت��رب “اأن �سفقة التب��ادل امل�رصفة اأدخلت 

البهج��ة والفرح��ة وال�رصور على اأبناء ال�سعب الفل�سطين��ي ب�سكل عام واأثبتت �سوابية نظرة حرك��ة اجلهاد الإ�سالمي باأن 

فل�سط��ني ل حت��رر والأ�رصى ل يطل��ق �رصاحهم واملقد�سات ل ت�س��ان والكرامة ل ت�سرجع الإ من خ��الل نهج املقاومة”، 

منا�س��داً كافة الف�سائ��ل توحيد كل اجلهود يف مواجهة العدو ال�سهيوين الذي يريد اأن يعمم ثقافة الأ�رص لدى اأبناء �سعبنا 

املجاهد. 

وق��د األق��ى كل م��ن ف�سيلة ال�سي��خ اأحمد مراد، ع�س��و القيادة ال�سيا�سية حل��زب اهلل يف اجلنوب، كلم��ة با�سم الأحزاب 

اللبنانية، وحممد مرعي اأبو بالل، ع�سو اللجنة املركزية جلبهة الن�سال كلمة با�سم حتالف القوى الفل�سطينية، اأكدتا على 

ثوابث ووحدة ال�سعب الفل�سطيني ورف�س كل احللول اجلزئية واملنقو�سة للق�سية الفل�سطينية وباركت عملية التبادل.

�صفقة تبادل الأ�صرى .. انت�صار اأمني يحقق اأهدافًا ا�صتراتيجية

الجهاد الإ�صالمي ت�صتغرب الت�صخين الإعالمي للملف الأمني في عين الحلوة
اإ�ستغ��رب القي��ادي يف حرك��ة اجلهاد الإ�سالم��ي يف لبنان، �سكيب العين��ا، الت�سخني الإعالم��ي الذي ي�سهده 

الو�سع الأمني يف خميم عني احللوة.  وقال: “هناك من ي�سعى يف الأيام الأخرية اىل اإبقاء الأ�سواء م�سلطة على 

الو�س��ع الأمن��ي يف خميم عني احللوة يف و�سائل الإعالم وال�سحف، رغ��م اأن املخيم يعي�س حياة طبيعية جداً”، 

داعيًا ال�سحفيني وو�سائل الإعالم اىل توخي الدقة واحلذر جتاه اأخبار املخيمات.

م��ن ناحي��ة اأخرى، وحول ت�سديد الج��راءات المنية، عند مداخل عني احللوة موؤخ��راً، اإعترب العينا اأن هناك 

اطرافًا وجهات حتاول اأن تبقي املخيم حتت ال�سوء، م�سرياً اىل اإن هذه الجراءات تاأتي يف اإطار تكري�س التعاطي 

المني مع املخيمات، يف ظل غياب احلوار ال�سيا�سي اللبناين الفل�سطيني، الذي يعترب مدخاًل مهمًا ويف م�سلحة 

الطرفني على حد �سواء.

الرفاعي م�صتقبال اللجنة ال�صبابية والطالبية: العلم والإيمان 
�صرطان ل غنى عنهما لإنجاح اأية ثورة

زار وف��د من “اللجنة ال�سبابية والطالبية لدعم الق�سية الفل�سطينية” 

ممث��ل حركة اجلهاد الإ�سالم��ي يف لبنان، احلاج اأبو عم��اد الرفاعي، يف 

مكت��ب احلرك��ة يف بريوت، مهنئ��ًا بذك��رى انطالقتها اجلهادي��ة ال� 24، 

والذك��رى ال��� 16 ل�ست�سه��اد موؤ�س�سها الدكت��ور ال�سهيد فتح��ي ال�سقاقي، 

معرب��ًا عن اعت��زازه بالإجن��از الذي حققت��ه املقاومة يف �سفق��ة تبادل 

الأ�رصى.

من جهته، اأعرب الرفاعي عن تقديره العميق للدور الكبري الذي يلعبه 

ال�سب��اب يف �سن��ع م�سري الأم��ة وم�ستقبلها ومواجهة امل���رصوع الغربي 

ال��ذي يريد �رصقة اجن��ازات ال�سباب العربي، ول �سيم��ا يف م�رص وتون�س. 

ون��ّوه الرفاع��ي خ�سو�سًا بدور الطالب اجلامعيني يف �سنع م�ستقبل الأم��ة، مذّكراً باأن الدكتور ال�سهيد ال�سقاقي 

كان قد “اأ�س�س حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني هو واإخوانه حني كانوا طالبًا يف جامعة الزقازيق يف م�رص، 

فبث��وا الرع��ب يف قلوب العدو ال�سهيوين فوق اأر�س فل�سطني، وباأن احلركة الطالبية يف فل�سطني “كانت العامود 

الفقري لالنتفا�سة ال�سعبية الأوىل وانتفا�سة الأق�سى املبارك”.

وب�س��اأن �سفق��ة تبادل الأ�رصى، قال الرفاعي: “لقد اأكدت ه��ذه ال�سفقة اأن خيار املقاومة هو اخليار الوحيد 

الذي ي�ستطيع حتقيق النت�سار على العنجهية ال�سهيونية وحفظ حقوق �سعبنا واإنقاذ مقد�ساتنا وحترير اأ�رصانا 

يف ظل عجز وف�سل الطروحات الأخرى التي و�سلت اىل حائط م�سدود باإقرار اأ�سحابها.”

لال�صرتاك اأر�صل ر�صالة اىل العنوان التايل
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