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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 :تو��صلو� معنا عرب �لربيد �لإلكرتوين

اإفتتاحية العدد:

ماذ� بعد �إعتر�ف لبنان بدولة فل�صطين!
يف �ص��ياق �ص��عي ال�ص��لطة الفل�ص��طينية اىل احل�ص��ول عل��ى   

ع�صوية دولة فل�ص��طني يف الأمم املتحدة، كان لبنان اآخر دولة عربية 

تع��رف بدولة فل�ص��طني.  واإث��ر الزيارة الت��ي قام بها رئي�س ال�ص��لطة، 

ال�ص��يد حمم��ود عبا���س، اىل ب��روت، وبع��د الحتف��ال برفع م�ص��توى 

ممثلي��ة منظم��ة التحرير اىل �ص��فارة، بات ال�ص��وؤال الأك��ر اإحلاحًا يف 

اأذه��ان اأهلنا الالجئني يف لبنان: كيف �ص��ينعك�س ه��ذا الإعراف على 

م�ص��تقبل الالجئني الفل�ص��طينيني، وعل��ى العالقة مع الدول��ة اللبنانية 

يف كل الق�صايا الكثرة العالقة: اإقرار احلقوق الجتماعية والإن�صانية 

اإعم��ار املخيم��ات املدم��رة، وعل��ى  واملدني��ة وال�صيا�ص��ية، واإع��ادة 

راأ�ص��ها خميم نهر البارد، ومعاجلة الأزمات الإن�ص��انية والجتماعية، 

ول �ص��يما مواجه��ة التقلي���س امل�ص��تمر خلدم��ات الأون��روا، وتخفيف 

احل�ص��ار املفرو�س على املخيمات، واإغ��الق ملفات املالحقة الأمنية 

واملطلوب��ني، وحل م�ص��كلة فاق��دي الأوراق الثبوتي��ة، واإطالق احلوار 

الفل�صطيني – اللبناين حول كل هذه الق�صايا.

ل �ص��ك اأن الإع��راف اللبن��اين بالدولة الفل�ص��طينية، وق��رار رفع 

م�ص��توى التمثي��ل ي�ص��تحقان الإ�ص��ادة والرحيب، وه��ذا املوقف لي�س 

مب�ص��تغرب م��ن لبنان، ال��ذي لطاملا ق��ّدم ويقّدم الت�ص��حيات من اأجل 

الق�ص��ية الفل�ص��طينية.  لك��ن ال�ص��وؤال املط��روح هن��ا: هل �ص��يمهد هذا 

الإع��راف بالدول��ة الفل�ص��طينية الطريق اأم��ام معاجلة كافة ق�ص��ايا 

الالجئ��ني الفل�ص��طينيني يف لبن��ان، اأم اأن��ه �ص��يتم اعتم��اد �صيا�ص��ة: 

الع��راف بالدول��ة الفل�ص��طينية �ص��يء، والعراف بحق��وق الالجئني 

الفل�صطينيني �صيء اآخر خمتلف؟!

ل �ص��ّك اأن �ص��عبنا يف لبن��ان يرف���س، عل��ى اخت��الف توجهاته، 

اأن يت��م تغي��ر ال�ص��فة القانونية لالجئ��ني الفل�ص��طينيني، عرب ربطهم 

بال�ص��فارة الفل�ص��طينية، وي���ّر عل��ى التم�ص��ك بق�ص��يته حتى حتقيق 

عودته اىل اأر�ص��ه التي اأخرج منها، بغ�س النظر عن م�ص��ر ا�صتحقاق 

اأيلول القادم.

لك��ن، ل �ص��ك اأي�ص��ًا اأن الو�ص��ع اجلديد النا�ص��ىء ع��ن العراف 

بالدولة ورفع م�ص��توى التمثيل، يثر املخاوف من حماولت قد تقوم 

به��ا الوليات املتح��دة والعدو ال�ص��هيوين واأعوانهما، بهدف ال�ص��غط 

على لبنان وعلى الالجئني فيه، بهدف ت�صفية ق�صية الالجئني.

يطرح هذا الو�ص��ع امل�ص��تجد على كافة القوى الفل�صطينية، مهمة 

الإ�راع يف ت�ص��كيل مرجعية �صيا�ص��ية فل�ص��طينية موحدة، تاأخذ على 

عاتقه��ا مواجهة اأي حماولت من هذا الن��وع، وتقوم بتمثيلهم يف اأي 

ح��وار مع احلكوم��ة اللبنانية، و�ص��وًل اىل اإقرار حقوق �ص��عبنا، ورفع 

املعاناة املزمنة عن كواهله، ومعاجلة اأو�صاعه كافة.

اإّن ت�صكيل هذه املرجعية بات اأمراً م�صريًا بالن�صبة اىل اأهلنا يف 

لبنان، ول�ص��يما يف ظل اجلهود التي تبذلها الوليات املتحدة والغرب 

عموم��ًا لحت��واء الثورات العربي��ة وحماولة �رقتها، والتي �ص��رخي 

بثقله��ا عل��ى املنطقة، مما يوج��ب علينا الإ�ص��تعداد للمرحل��ة املقبلة 

بكافة ا�صتحقاقاتها، وبالأخ�س على ق�صية الالجئني.

رّح��ب  ممث��ل حركة اجله��اد الإ�ص��المي يف لبن��ان اأبو عماد 

الرفاع��ي، برفع م�ص��توى ممثلية منظمة التحرير الفل�ص��طينية اىل 

�ص��فارة، يف اإطار املعركة الدبلوما�ص��ية التي تخو�ص��ها ال�ص��لطة، 

كن حتقيقه �ص��د  والتوج��ه اىل جمل���س الأمن، معتربا اأن كل ما يمُ

العدو ال�صهيوين، ويف مواجهة تهديدات الإدارة الأمركية مك�صب 

ل�صعبنا الفل�صطيني.

حاك من  واأملح الرفاعي يف ت�ريح �ص��حفي ل��ه اىل اأن ما يمُ

م�ص��اريع توطني يتم الإعداد لها، من خالل الطروحات الأمركية 

وال�ص��هيونية بهدف ت�ص��فية ق�ص��ية الالجئني، يجعلنا ندعو اإىل 

�رورة الف�ص��ل بني ق�ص��ية الالجئني الفل�ص��طينيني وبني مهام 

ال�ص��فارة الفل�ص��طينية يف ب��روت، لأن ربط الالجئني بال�ص��فارة 

فيه خماطر كثرة على ق�ص��ية الالجئني، التي هي جوهر الق�صية 

الفل�ص��طينية موؤك��دا اأن الطروح��ات الت��ي يطرحه��ا البع�س، مثل 

اإعطاء الالجئني الفل�ص��طينيني جوازات �ص��فر �ص��ادرة عن ال�صلطة 

الفل�صطينية، وربط الالجئني الفل�صطينيني يف لبنان بال�صفارة يف 

بريوت، تعني حرفيًا ت�س��فية ق�س��ية الالجئني، ومتهيداً لإ�سقاط 

حقهم بالعودة، وحرمانهم حتى من املطالبة بهذا احلق.

واأو�ص��ح الرفاعي اإىل اأن خطوة كهذه لها اأبعاد خطرة، فهي 

تعني تغير ال�ص��فة القانونية لالجئني الفل�صطينيني، من لجئني 

اأخرج��وا من اأر�ص��هم الت��ي احتلت يف الع��ام 1948، يعرف بهم 

الع��امل كل��ه عل��ى ه��ذا الأ�ص��ا�س، اىل �ص��فة رعايا دول��ة مقيمني 

يف دول��ة اأخرى. فاإ�س��قاط �س��فة الالجئني عنهم، يعني ت�س��فية 

وكال��ة الأونروا مع كل م��ا يتبع ذلك من اآثار خطرة، منها اإعفاء 

املجتم��ع ال��دويل من امل�ص��وؤولية عن املعان��اة التي �ص��ببها لهم 

الحتالل ال�ص��هيوين طوال اأكر من �صتني عامًا مبينا اأن الأخطر، 

اأن خطوة اإعطاء جوازات �صفر ال�صلطة الفل�صطينية )اأو حتى الدولة 

الفل�ص��طينية املوع��ودة( لالجئني، تعني حرمانه��م من حقهم يف 

املطالب��ة بالعودة اىل اأر�ص��هم وبيوتهم، على اإعتب��ار اأنهم باتوا 

مواطنني لدولة حمددة امل�صاحة فوق ق�صم من فل�صطني التاريخية، 

قد اإعرفت بكيان العدو ال�صهيوين فوق اأر�صهم.

وراأى ممث��ل اجله��اد الإ�س��المي اأن��ه يج��ب التفري��ق متام��ًا 

ب��ني رفع م�ص��توى املمثلية اىل �ص��فارة فل�ص��طينية، وبني ق�ص��ية 

الالجئ��ني، وق��ال: “اإننا ن���ّر عل��ى اأن م�ص��وؤولية الالجئني تقع 

بالكام��ل على عاتق املجتمع الدويل، امل�ص��وؤول الأول عن معاناة 

الالجئني، ممثاًل بوكالة الأونروا، ول يجب ال�ص��ماح بالقيام باأية 

خطوة من �صاأنها اإعفاء املجتمع الدويل من حتمل م�صوؤولياته، اأو 

تغير الو�ص��ع القانوين لالجئني، كالجئ��ني ينتظرون العودة اىل 

اأر�صهم.”

واأ�صاف: “نحن يف حركة اجلهاد الإ�صالمي، نعترب اأن وجود 

مرجعي��ة فل�س��طينية موح��دة متث��ل الالجئ��ني الفل�س��طينيني يف 

لبنان، وتاأخذ على عاتقها معاجلة كافة ق�ص��اياهم، هي ال�صيغة 

الأن�ص��ب للحف��اظ عل��ى ق�ص��ية الالجئ��ني يف لبن��ان، وملواجهة 

اك لت�صفية حقهم يف العودة، وملعاجلة  م�صاريع التوطني التي حتمُ

امل�ص��اكل املعي�ص��ية والقت�ص��ادية الت��ي يعان��ون منه��ا موؤك��دا 

ان الأج��واء احلالي��ة تعك�س ج��واً اإيجابيًا، حي��ث اأن هناك توافقًا 

كبراً بني خمتلف الف�ص��ائل والقوى الفل�ص��طينية يف لبنان، على 

اخت��الف توجهاتها، بخ�ص��و�س ق�ص��ية الالجئني، وه��و ما عرّب 

عنه الجتماع الذي عقده وفد من التحالف واملنظمة مع الرئي�س 

ميقات��ي، ثم مع الرئي���س بري، حيث قّدم الوفد الفل�ص��طيني روؤية 

م�صركة، فيما يتعلق باأو�صاع اأهلنا يف لبنان، تناول فيها كافة 

الق�صايا املتعلقة بحقوقهم الجتماعية واملدنية.”

وخت��م الرفاع��ي: “اإننا نعتقد اأن��ه يجب ال�ص��تفادة من هذه 

الأجواء الإيجابية من خالل ت�ص��كيل مرجعية فل�ص��طينية موّحدة، 

متثل الالجئني الفل�س��طينيني ر�سميًا، وتاأخذ على عاتقها معاجلة 

كافة الق�ص��ايا وامللفات العالقة، وخ�صو�صًا احلفاظ على ق�صية 

الالجئ��ني يف لبن��ان، و�ص��وًل اإىل حتقي��ق الع��ودة اإىل اأر�ص��نا 

وبيوتنا.”

الرفاعي يرحب برفع م�ستوى ممثلية م.ت.ف

 اإىل �سفارة يف لبنان ويحذر من تغيري ال�سفة القانونية لالجئني

بينم��ا كان الالجئون يف لبن��ان ينتظرون ما 

�ص��توؤول اإليه النقا�صات يف جمل�س الوزراء اللبناين، 

ب�ص��اأن املطال��ب الفل�ص��طينية املحق��ة، واأو�ص��اع 

املخيمات، ويف وقت كانت فيه القوى الفل�صطينية 

)يف التحال��ف الوطن��ي ومنظم��ة التحري��ر( تنج��ز 

ورق��ة املطالب امل�ص��ركة، الت��ي �ص��تتقدم بها اإىل 

حكوم��ة الرئي���س جني��ب ميقات��ي، وو�ص��عها على 

طاولة احلوار اللبناين - الفل�صطيني املتعر، اإنفجر 

الو�ص��ع الع�صكري يف خميم عني احللوة بني حركة 

“فت��ح”، م��ن جهة، وب��ني اأفراد م��ن جماعة “جند 
ال�ص��ام” و”فت��ح الإ�ص��الم”، م��ن جه��ة اأخرى، يف 

ال�صاد�س من �ص��هر اآب، على خلفية حماولة اإغتيال 

م�ص��وؤول الكف��اح امل�ص��لح العقي��د حممود عي�ص��ى، 

امللقب ب� “اللينو”!

ولق��د فاج��اأ التفج��ر الأمني �ص��كان املخيم، 

خا�صة، والفل�ص��طينيني عامة، جلهة كثافة النران 

واإت�ص��اع ح��دود  امل�ص��تخدمة،  الأ�ص��لحة  وطبيع��ة 

الإ�ص��تباك وحج��م الأ���رار املادي��ة والب�ري��ة... 

وت��رك عالم��ات اإ�ص��تفهام وت�ص��اوؤلت كب��رة عن 

توقيته، ومربراته، واإ�صتهدافاته، مذكراً اجلميع مبا 

ج��رى ملخيم نهر الب��ارد قبل حوايل اأربع �ص��نوات 

من تدمر وت�ريد.

فاأي��ة م�ص��لحة للفل�ص��طينيني ولق�ص��يتهم يف 

م��ا ج��رى؟.. واأية فائدة �ص��يجني اأبن��اء املخيمات 

م��ن وراء ه��ذا العب��ث الأمن��ي ال��ذي اأودى بكوكبة 

م��ن اأبن��اء املخي��م ب��ني �ص��هيد وجري��ح، والذي ل 

يخدم �ص��وى اأعداء فل�ص��طني، وكل ال�صاعني لفر�س 

التوط��ني والتهج��ر، وب�ص��كل اأخ�س لأولئ��ك الذي 

ي���رون عل��ى رف���س اإعط��اء الالجئ��ني حقوقهم 

املدني��ة والإن�ص��انية وي�رون على �ص��لوك طريق 

التعامل الأمني مع الفل�صطينيني؟.. 

اإىل  احلل��وة  ع��ني  تفج��ر  �ص��يعيدنا  فه��ل 

“�ص��يناريو” نهر البارد؟.. وهل هو مقدمة ل�صل�ص��لة 

من التوترات الأمنية، تتزامن مع اأحداث وتفجرات 

كتل��ك الت��ي حدثت عن��د البواب��ة اجلنوبي��ة ملدينة 

�ص��يدا، التي ين��ام على كتفه��ا ال�رقي خميم عني 

احللوة، )عا�صمة ال�ص��تات الفل�صطيني(، وا�صتهدفت 

القوة الفرن�صية العاملة �صمن “اليونيفيل”؟..

وه��ل نح��ن اأم��ام �ص��باق حمموم ب��ني القوى 

ال�ص��اعية لرتيب البيت الفل�صطيني يف لبنان، على 

قاع��دة حتقيق املطال��ب املحقة، واإر�ص��اء عالقات 

الأخوة مع الأ�ص��قاء اللبناني��ني، وبني املجموعات 

خارجي��ة،  بجه��ات  يرتبط��ون  الذي��ن  الأف��راد  اأو 

وينف��ذون  كون��رول”،  “بالروم��وت  ويتحرك��ون 

توجهاته��ا واإمالءاته��ا، دون اأي اإعتبار مل�ص��لحة 

ال�صعب الفل�صطيني؟..

اإن تفج��ر ع��ني احلل��وة ي�ص��ع جمي��ع القوى 

اأبن��اء  وكل  وال�ص��المية،  الوطني��ة  الفل�ص��طينية 

املخيم��ات والهيئ��ات الأهلي��ة واللجان ال�ص��عبية، 

اأمام م�صوؤولياتهم التاريخية، مبا ي�صتدعي ت�صافر 

عمل��ي  برنام��ج  وو�ص��ع  املخل�ص��ة،  اجله��ود  كل 

ي��وؤدي م��ن خالل��ه كل ط��رف وف��رد دوره الفاعل، 

يف مواجه��ة الآفات الإجتماعية التي تنخر اجل�ص��د 

التخري��ب،  اأدوات  كل  وحما���رة  الفل�ص��طيني، 

وتوف��ر الأمن الإجتماع��ي وال�صيا�ص��ي الذي يوفر 

الطماأنينة للفل�صطينيني ، كما لالأ�صقاء اللبنانيني! 

�لمخيمات �لفل�صطينية بين �لت�صخين �لأمني و�لمطالب غير �لمعترف بها

الدللت التي اأرختها العملية اجلهادية النوعية 

يف اإي��الت، والتي قت��ل فيها ثمانية جنود �ص��هاينة، 

وم�ص��توطن واح��د، واأوقعت 35 جريح��ًا، هي دللت 

كثرة ومتعددة، تتجاوز البعد الأمني، خا�ص��ة اإذا ما 

اخذن��ا يف العتب��ار التطورات املختلف��ة التي اأعقبت 

العملية.

م��ن جه��ة اأوىل، هي عملي��ة اأمني��ة بامتياز، مت 

التخطيط لها باتقان �سديد، حيث متكن منفذوها لي�س 

يف اخ��راق الحتياط��ات الأمني��ة للعدو ال�ص��هيوين 

فح�صب، ول يف اجلراأة العالية التي اأبداها املقاومون 

من حي��ث اختيار مكان العملية وتوقيتها، بل اأي�ص��ًا 

من حيث ال�صتغالل الأمثل لعن�ر املفاجاأة، وجناح 

املقاومني يف ا�صتدراج العدو اىل معركة دارت رحاها 

داخل مع�صكره احل�صني.

ول تقل التطورات التي اأعقبت العملية اأهمية عن 

العملي��ة بذاتها، فقد اأثبتت املقاوم��ة يف غزة تنامي 

قدراته��ا الع�س��كرية، مقارن��ة مب��ا كان��ت متتلكه يف 

الع��ام 2008، متمثلة يف عدد �ص��واريخ )غراد( التي 

اأطلق��ت من القط��اع، رداً على الغ��ارات الهمجية التي 

ي�ص��نها العدو �ص��د اأهلن��ا الآمنني، وكذل��ك يف نوعية 

الق��درات الع�ص��كرية اجلدي��دة، حيث اأعلن��ت املقاومة 

اأنه��ا ا�ص��تهدفت ال��زوارق احلربية قبالة �ص��احل غزة 

ب�ص��واريخ اأر���س – بح��ر لأول م��رة، اأ�ص��اب اأحدها 

زورقًا قبالة منطقة ال�ص��ودانية.  وقد ت�ص��درت �رايا 

القد�س، اجلناح الع�ص��كري حلركة اجلهاد الإ�ص��المي، 

معركة الدف��اع يف مواجهة العدوان ال�ص��هيوين على 

قطاع غ��زة، ف�ربت عمق املحت��ل واأوجعته وكبدته 

خ�ص��ائر فادح��ة، حي��ث اأعلن��ت ال�رايا م�ص��وؤوليتها 

خ��الل الف��رة ماب��ني 19- 8 حت��ى 21- 8، ع��ن 

ا�ص��تهداف املدن واملواقع واملغت�ص��بات ال�صهيونية 

 ،107 عي��ار  �ص��واريخ  و9  ج��راد،  17�ص��اروخ  ب��� 

و22 قذيف��ة ه��اون، اإ�ص��افة اىل ع�رات ال�ص��واريخ 

م��ن ن��وع القد���س، م��ا اأدى اإىل اإ�ص��ابة الع�رات من 

ال�ص��هاينة بجراح خطرة ومتو�صطة، وخّلفت حالت 

هل��ع وخ��وف، واأحدثت دم��اراً هائاًل حل��ق باملنازل 

واملمتلكات ال�ص��هيونية؛ يف حني زفت ال�رايا اثنني 

من جماهديها ارتقوا يف ق�ص��ف �صهيوين ا�صتهدفهم 

مبدينة غزة واملحافظة الو�صطى.

كل هذه املعطيات اأثبتت بو�ص��وح، ل لب�س فيه، 

ف�ص��ل »القبة الفولذية« امل�ص��ادة لل�ص��واريخ، والتي 

تكلف العدو ع�رات ماليني الدولرات على اإن�ص��ائها، 

والتي �رف قادته ع�رات ال�ص��اعات اأمام عد�ص��ات 

الإعالمي��ني يروجون له��ا، يف حماولة يائ�ص��ة لزرع 

�صعور واهم بالأمان يف �صفوف امل�صتوطنني.

اإ�صافة اىل هذا الف�صل على امل�صتويات الع�صكرية 

والأمني��ة وال�ص��تخباراتية، ط��ال الف�ص��ل امل�ص��توى 

ال�صيا�ص��ي اأي�ص��ًا؛ فق��د اأدت ردة الفع��ل ال�ص��هيونية 

الهمجي��ة عل��ى العملية، وقتل اأربع��ة جنود م�ريني 

ف��وق اأر�س �ص��يناء، اىل ا�ص��تفزاز ال�ص��ارع امل�ري، 

املتفّج��ر غ�ص��بًا منذ �ص��نوات طويلة من املمار�ص��ات 

ال�صهيونية �صواء �صد امل�ريني اأم �صد الفل�صطينيني، 

فاحت�ص��د ع�رات اآلف امل�ريني حول �صفارة العدو 

يف القاه��رة، ومتكن��وا م��ن اإن��زال العل��م ال�س��هيوين، 

مطالبني بطرد ال�صفر ال�صهيوين.  

والع�ص��كرية  ال�صيا�ص��ية  الخفاق��ات  �صل�ص��لة 

والأمني��ة، اإ�ص��افة اىل التط��ور امللح��وظ يف ق��درات 

املقاومة، وحت�ص��ني قدراتها واأدائها، تعك�س بو�صوح 

م��دى الرباك الكبر الذي يعي�ص��ه العدو ال�ص��هيوين، 

ال��ذي ب��ادر اىل املطالبة بوق��ف اإطالق الن��ار، الأمر 

الذي ي�ص��ر بو�ص��وح باأن ع�راً جدي��داً من ال�راع 

م��ع ه��ذا العدو ق��د افتتحت��ه املقاومة، يوؤ�ص���س لعهد 

انت�صارات قريبة اآتية باإذن اهلل.

عملية �إيالت �لنوعية... تكري�س �لعجز �ل�صهيوني! 



�لرئي�س عبا�س في بيروت... علم فوق �صفارة!..
حط��ت  اجل��اري  اآب   16 يف 

طائرة رئي�س ال�ص��لطة الفل�ص��طينية 

حمم��ود عبا���س يف مط��ار ب��روت 

ال��دويل، يف زي��ارة ه��ي الثالثة يف 

عهد الرئي�س مي�ص��ال �صليمان، تاأتي 

يف اإطار التحرك الديبلوما�صي الذي 

تق��وم ب��ه ال�ص��لطة حل�ص��د املوؤيدين   

لتوجهه��ا اإىل الأمم املتح��دة وطلب 

فل�ص��طني،  لدول��ة  دائم��ة  ع�ص��وية 

خا�ص��ة واأن لبنان �ص��راأ�س جمل�س 

املقب��ل.   اأيل��ول  ال��دويل يف  الأم��ن 

ب��كل  الر�ص��مي  لبن��ان  ع��رب  ولق��د 

اأطياف��ه، خالل املباحثات التي جرت، عن تاأييده ودعمه للخطوة الفل�ص��طينية، م�ص��تبقًا الزيارة 

برفع م�ص��توى التمثيل الفل�ص��طيني يف لبنان من ممثلية اإىل �صفارة، بعد اإعالن احلكومة اإعرافها 

بالدولة “املوعودة” يف 2011/8/8.  

م��ن املفر���س اأن ي�ص��كل الحتف��ال برفع العلم الفل�ص��طيني فوق �ص��فارة “دولة فل�ص��طني” 

مب�ص��اركة رئي���س احلكوم��ة اللبنانية ال�ص��يد جني��ب ميقاتي، اإعالنا ر�ص��ميًا بانته��اء مرحلة يف 

العالقات اللبنانية الفل�صطينية، وبداية مرحلة اأخرى... اإذ اأن هذا التحول النوعي، واإن بدا �صكليًا، 

ل ب��ّد اأن يرجم على �ص��عيد الواقع الفل�ص��طيني يف لبنان يف كل جوانب��ه وحيثياته، واأن ترتب 

علي��ه �ص��ياغة عالقات تتج��اوز ما هو قائ��م حاليًا يف املخيمات الفل�ص��طينية، وخا�ص��ة جلهة 

تعام��ل الدولة اللبنانية، ووكالة )الأونروا( مع امللف��ات الكثرة العالقة، والتي من املفر�س اأن 

تت�صح معاملها اأكر بعد الع�رين من اأيلول املقبل، �صواء ح�صلت “دولة فل�صطني” على الع�صوية 

الدائمة اأو املراقبة يف الأمم املتحدة اأم ل!..

هن��اك الكث��ر من الأ�ص��ئلة الت��ي بداأت ترت�ص��م يف اأذهان قطاع وا�ص��ع من اأبناء �ص��عبنا عن 

�ص��يناريوهات ما بعد الإعراف بالدولة الفل�ص��طينية، فيما لو مت، خا�ص��ة بعد حديث البع�س عن 

اإمكانية ا�ص��تبدال وثيقة ال�صفر اخلا�صة بالالجئني، والتي ت�صدر عن الأمن العام اللبناين، بجواز 

�ص��قط �ص��فة الالجئ��ني، ويهيء الظرف لإنه��اء عمل الأونروا،  �ص��فر “الدولة املولودة”، وهو ما يمُ

ويحوِّل اآلف الفل�ص��طينيني اإىل رعايا لدولة اأخرى، ي�ص��هل التعام��ل معهم وفق القوانني املرعية 

الإجراء!..

فثم��ة ت�ص��اوؤلت م�روعة تنبغي الإجابة عليه��ا: هل ما يجري الإعداد له ه��و نقطة البداية 

لإنهاء ق�س��ية الالجئني، وت�سفيتها ب�سكل نهائي، واإ�سقاط حق العودة؟.. وهل �سنجد اأنف�سنا مرة 

اأخرى اأمام مبادرات جديدة من هذا النوع؟ 

هل �ص��يجد الفل�ص��طينيون يف لبنان اأنف�صهم اأمام خمطط تهجر اأو اإبعاد، اإىل املنايف البعيدة 

اأو القريبة - ل فرق – ت�ساهم يف تعبيد طرقاته ومتويله الكثري من الدول الغربية والعربية؟

اإن الفل�س��طينيني يف لبن��ان، اإذ يوؤكدون على مت�س��كهم بثوابتهم الوطني��ة، والتزامهم املطلق 

بخي��ار املقاوم��ة طريق��ًا لتحقيق الأه��داف امل�روع��ة ويف مقدمتها حترير الأر�س املغت�ص��بة 

وحتقيق العودة احلرة الكرية اإىل اأر�س الآباء والأجداد، فل�ص��طني ال 27000 كلم مربع، فاإنهم 

يعلنون رف�ص��هم ومقاومتهم لكل م�ص��اريع التوطني والتجني�س والتهجر، بغ�س النظر عن اللغة 

التي تكتب بها!..

�لعــدد  61  / 25  �آب  22011

�عت�صام �صعبي رف�صا لوجود مجبل باطون في عين �لحلوة

اإعت�ص��م اأهايل املنطقة اجلنوبية يف خميم عني احللوة احتجاجا على وجود جمبل باطون 

مال�ص��ق للمنطقة ال�ص��كنية، ورف�صا ل�ص��تحداث جمبل جديد، ملا له من اإنعكا�صات �صلبية على 

اأه��ايل املخي��م عموم��ا، واأهايل املنطقة خ�صو�ص��ا، ق��د ت��وؤدي اإىل اأمرا�س مزمن��ة مثل الربو 

واحل�صا�صية و�صيق التنف�س وغرها. 

وق��ام الع���رات من اأبن��اء املنطقة باإقفال الطري��ق الرئي�س املحاذي��ة للمجبل جلهة درب 

ال�ص��يم بالعوائق املادية واأ�رموا النار يف الإطارات املطاطية، مطالبني امل�صوؤولني املعنيني 

واللجان ال�صعبية التدخل لإقفال املجبل قبل فوات الوان.

وق��ال اأح��د اأبناء املنطقة: “اإن الو�ص��ع مل يعد يطاق، لقد بتنا نعاين من اأو�ص��اع �ص��حية 

مزمنة مع عدم قدرتنا على تاأمني العالج الالزم لأطفالنا واأهلنا يف ظل الأو�صاع القت�صادية 

ال�ص��عبة”، معتربا “اأن هذا التحرك هو خطوة رمزية �ص��تتبعها خطوات جماهرية و�ص��وًل اإىل 

العت�صام املفتوح يف حال مل يتم التجاوب مع اإغالق املجبل”، منا�صداً، با�صم اأهايل املنطقة، 

كافة القوى اللبنانية والفل�ص��طينية احلية الوقوف اإىل جانب مطالبهم املحقة ب�رورة اإغالق 

املجبل وعدم ال�صماح بان�صاء جمبل جديد”.

تــحــقــيــــــــق

عندما نتحدث عن خميم �ص��اتيال لالجئني 

الفل�ص��طينيني يف ب��روت، يتب��ادر اىل اأذهاننا 

م�صاهد و�صور من احلرب الأهلية وجمزرة �صربا 

و�ص��اتيال وحرب املخيمات واحلروب الداخلية؛ 

تل��ك احلروب التي كانت عل��ى موعد مع املخيم 

واأهل��ه الذين لق��وا من ويالت احل��روب والقتل 

والتدم��ر ما لق��وه، ودفعوا فاتورة �ص��مودهم 

اآلف ال�ص��هداء واجلرح��ى وامل�ردي��ن.... اليوم 

تق��ف عل��ى اأب��واب املخيم ال�ص��امد اأهل��ه، بعد 

والقه��ر  القت��ل  ف�ص��ول  عل��ى  اأجي��ال  تعاق��ب 

املتال�ص��قه  الأبني��ة  لت�ص��دمك  والتهج��ر، 

والأزق��ة ال�ص��يقه التي ل تكاد تخلو من �ص��يء: 

بدءاً من م�ص��توعبات النفايات، مروراً ب�صبكات 

املي��اه وال���رف ال�ص��حي املتقاربه، و�ص��وًلً 

اىل الأ�ص��الك الكهربائي��ة املتدلية واملت�ص��ابكة 

بطريقه عنكبوتية!!  

لع��ل اأزم��ة اإنقط��اع الكهرب��اء يف املخي��م 

ه��ي اأكر م��ا ي�ص��غل الأه��ايل يف ه��ذه اليام، 

وخ�صو�ص��ًا مع تزامن �ص��هر ال�ص��يام مع ف�صل 

احلر ال�ص��ديد.. فاملعاناة املتوا�صلة وامل�صتمرة 

لنقط��اع التي��ار الكهربائ��ي ع��ن الالجئني يف 

املخيم لي�ص��ت جديدة كحال معظم املناطق يف 

لبنان، اإمنا يف هذا املخي��م حتديداً، فاإنها تبلغ 

حداً �ص��عبًا وت�ص��كل اأزم��ة اإجتماعي��ة حقيقية، 

تنعك���س عل��ى جميع نواح��ي احلي��اة اليومية.. 

فاإ�ص��افة اىل �ص��اعات التقنني التي جتري على 

املخي��م مث��ل باق��ي املناط��ق، ف��اإّن املحّولت 

الكهربائي��ة املوج��ودة في��ه غ��ر ق��ادرة عل��ى 

حتم��ل ال�ص��غط عل��ى ال�ص��بكة، مم��ا ي��وؤدي اىل 

انقط��اع الكهرباء مبعدل م��رة كل خم�س دقائق 

يف اأوقات التغذية، ولدقائق طويلة.

تق��ول اأم ن��دمي »نح��ن ن�ص��كن يف الطاب��ق 

الأر�ص��ي داخل زقاق �صيق ل يت�صع ل�صخ�صني، 

وب��دون الكهرباء ل يختلف ليلن��ا عن نهارنا!« 

الأع��وام  �ص��احب  حمم��ود،  ولده��ا  ي�ص��يف 

الع�رين: »اأنا اأف�صل ق�صاء الليل وال�صهر خارج 

املخي��م، لأن ليل املخيم زي الق��رب«. اأما احلاج 

اأب��و ن��دمي، الذي ي�ص��طر للبحث عن م�ص��جد فيه 

تكييف خارج املخيم، فيقول: »اأنا معي �ص��غط 

وع��ادة بتقطع الكهرباء اأثناء ال�ص��الة وب�ص��ر 

امل�ص��جد زي الف��رن«.. ويف دكان �ص��غر لبي��ع 

ال�صمانة، يبادرنا �ص��احبه عدنان بالقول: »ما 

عدت اأ�ص��رجي اأحط مبحلي �ص��ي بدو براد.. كلو 

ع��م يتلف!« يف اإ�ص��ارة اىل ب�ص��اعته التي تلفت 

نتيجة اإنقطاع الكهرباء امل�ص��تمر.. اأما اأم ظافر 

فتق��ول: »نحن عائلة فقرية ول ن�س��تطيع متديد 

خط اإ�ص��راك ول اأحد من امل�ص��وؤولني يتطلع اىل 

معاناتنا«.. وت�صيف: »هاي م�س عي�صه، يا اإبني 

حتى ما بحرموا �صهر رم�صان ول غروا! يعني 

لزم يقطعوها على الفطور وعلى ال�صحور!؟«

يوؤك��د اأبو عبد اهلل، وهو اأحد النا�ص��طني يف 

املخ�ص�ص��ة  الكهربائي��ة  »املحط��ات  املخي��م: 

للمخي��م ل تكف��ي لتغطي��ة الكثافة ال�ص��كانية«.  

وي�ص��يف »اإل اأنه��ا لي�ص��ت امل�ص��كلة الوحيدة!!« 

فه��و يرى اأن نظ��ام التقنني ال��ذي تتبعه �ركة 

اجل��وار،  مقارن��ة مبناط��ق  الكهرب��اء جمحف��ًا 

بحيث يقت�ر على عدد قليل من ال�صاعات التي 

تتوزع اآن��اء الليل واأطراف النهار، حتى اأن هذه 

ال�ص��ويعات، بح�ص��ب اأب��ي عبد اهلل »ق��د تراجعًت 

ب�ص��كل كبر خالل �ص��هر رم�صان«.  ومن ناحية 

اأخ��رى ي�ص��تكي الأهايل من فو�ص��ى ا�ص��تخدام 

الكهرب��اء، وع��دم تنظيم التوزيع ب��ني املنازل.  

يق��ول اأب��و رامز »لالأ�ص��ف نحن ندف��ع ثمن هذه 

الفو�ص��ى، ولي�ص��ت لدين��ا احليلة والو�ص��يلة يف 

احل�ص��ول عل��ى الكهرب��اء املطلوب��ة«.. يتاب��ع 

»وب�ص��بب ه��ذه الفو�ص��ى فق��د و�ص��ل ال���رر 

اإىل اجلمي��ع يف املخي��م اإذ اأن اإنقط��اع التي��ار 

الكهربائ��ي اأ�ص��بح ي�ص��مل اأك��ر م��ن 80 % من 

من��ازل الالجئ��ني«. اأم��ا اأب��و علي فيجد نف�ص��ه 

م�ص��طراً لدفع مبلغ 50 دولراً يف ال�صهر الواحد 

لق��اء اإ�ص��راك الكهرباء ال��ذي يزوده اأ�ص��حاب 

املول��دات الكهربائية اخلا�ص��ة، وم��ع ذلك فهو 

ي�ص��تكي من كون هذه املولدات ل يتم ت�ص��غيلها 

اإل اأوق��ات اإنقط��اع الكهرب��اء »العمومي��ة«، ما 

يعن��ي اأن اإنقط��اع الكهرباء نتيج��ة عدم حتمل 

مزودات الكهرباء يف حارته اأو نتيجة الأعطال 

التي قد تطراأ عليها ل يتم تعوي�ص��ها من خالل 

املول��دات.  »اإذا كان اأب��و عل��ي ق��ادراً على دفع 

فاتورة املولد اخلا�س، فماذا ت�ص��نع العائالت 

الت��ي ل متل��ك املق��درة على دف��ع مبل��غ ال� 50 

دولر؟!« ي�ص��األ اأحد الأهايل، ثم ي�صتطرد: »اأكيد 

هناك و�ص��ائل اأخ��رى اأق��ل فعالي��ة »كالنيون« 

واأكر خطورة كال�ص��موع التي ممكن اأن ت�ص��بب 

حرائ��ق داخ��ل املن��ازل«... يعلق اأ�ص��امة النمر، 

م��ن �ص��كان املخيم، على ه��ذا الو�ص��ع بالقول: 

»نح��ن حمرومون من الكهرباء يف املخيم لأننا 

لجئون!!« وي�صيف �صاخراً: »كاأنه لو اأن املخيم 

لدي��ه كهرب��اء كاجل��وار، كنا �ص��نتخلى عن حق 

العودة و�صنطالب بالتوطني!!«.

مخيم �صاتيال: رم�صان غارق في �لظالم!

مذكرة »�لمنظمة« و»�لتحالف«: 

�ل�صتقر�ر �لفل�صطيني يحمي �أمن لبنان

وجه��ت ف�ص��ائل »منظم��ة التحرير الفل�ص��طينية« و»حتالف الق��وى الفل�ص��طينية يف لبنان«، 

مذك��رة اىل رئي�ص��ي املجل���س النيابي، نبي��ه بري، واحلكومة، جني��ب ميقاتي، وعدد م��ن الوزراء 

يف احلكومة، �ص��منتها مطالب الفل�ص��طينيني يف لبن��ان وروؤيتها للعالقة الأخوية بني ال�ص��عبني 

الفل�ص��طيني واللبن��اين. واأك��دت املذكرة عل��ى اأن ال�ص��تقرار الجتماعي للفل�ص��طينيني يوؤدي اإىل 

ال�ص��تقرار الأمني، واأن اأمن املخيمات وا�صتقرارها من اأمن لبنان وا�صتقراره.  وجاء يف املذكرة: 

اإنن��ا اإذ نتقدم بهذه املذكرة فاإننا ناأمل البناء على بداية احلراك الإيجابي مع التعاطي الر�ص��مي 

مع هموم الفل�ص��طينيني يف لبنان، والذي اأثمر قانونا جديدا للعمل يف �ص��هر اآب 2010 اإعتربناه 

يف حينه خطوة اإيجابية يف الجتاه ال�صحيح لكنها غر كافية.. وطالبت املذكرة:

1- بدعم �صمود �صعبنا الفل�صطيني يف لبنان وتخفيف معاناته عرب اإقرار احلقوق الإن�صانية 

والجتماعية، وخ�صو�ص��ا حق العمل با�ص��تثناء القطاع العام، وال�صتفادة من جميع املكت�صبات 

الت��ي يح�ص��ل عليها العامل اللبناين.  واأهابت املذكرة باحلكوم��ة اللبنانية اجلديدة اأن تويل حق 

التملك وحق التوريث ح�صب املحاكم ال�رعية اللبنانية اهتماما خا�صًا وا�صتثنائيًا. 

2- اإلغ��اء مب��داأ املعامل��ة باملث��ل لنتف��اء موجباته املو�ص��وعية ب�ص��بب عدم وج��ود دولة 

فل�صطينية م�صتقلة ذات �صيادة.

3� حماية الوجود الفل�صطيني ومعاجلة اأو�صاع املخيمات ورفع الغنب القائم عن املخيمات 

التي ترزح حتت وطاأة جمموعة من الأزمات القت�صادية والجتماعية والأمنية، وهذا يتطلب:

اأ � العراف باللجان ال�صعبية والأمنية املرتبطة بها يف املخيمات.

ب � رفع م�صتوى التن�صيق بني اللجان ال�صعبية والبلديات املحيطة باملخيمات.

ت � اإدخال مواد البناء اإىل املخيمات.

ث � اإنهاء حالة احل�صار الع�صكري حول املخيمات كافة يف لبنان.

ج � الإ�راع يف حماكمة املوقوفني الفل�صطينيني واإغالق ملف مذكرات التوقيف.

ح � البحث عن احللول املنا�ص��بة مل�ص��كلة التزايد ال�ص��كاين يف املخيمات التي باتت ت�ص��يق 

ب�صاكنيها.

خ � ت�ص��هيل معام��الت الفل�ص��طينيني يف مديري��ة �ص��وؤون الالجئني ومعاجلة م�ص��كلة فاقدي 

الأوراق الثبوتية لإغالق هذا امللف املاأ�صاوي نهائيًا.

4� احلريات ال�صيا�ص��ية والنقابية والإعالمية واإيالء الهتمام بن�ص��ال �ص��عبنا يف لبنان يف 

امليادين ال�صيا�صية والعالمية والنقابية واجلماهرية وال�صماح بتاأ�صي�س اجلمعيات واملوؤ�ص�صات 

النقابي��ة والأهلي��ة من اأجل حت�ص��يد الطاقات الفل�ص��طينية خلدم��ة جماهرنا عل��ى طريق اإجناز 

حقوقنا الوطنية، ويف املقدمة منها حق العودة اإىل اأر�ص��نا وممتلكاتنا التي اأخرجنا منها العام 

.1948

5� خميم نهر البارد: ينتظر ال�صعب الفل�صطيني منكم اإ�صتكمال اإعمار خميم نهر البارد وعودة 

�صكانه اإليه، من خالل توفر الأر�صية الالزمة لذلك، لنهاء ماأ�صاة اأربعني األف لجئ.

ختام��ا، ف��اإن الالجئ��ني الفل�ص��طينيني يف لبن��ان يتطلعون اإىل عالق��ة فل�ص��طينية � لبنانية 

وطي��دة قائمة على الحرام املتبادل للحقوق والواجبات.  وانطالقا من هذا، فاإننا جندد الدعوة 

للحكومة اللبنانية للتعاطي العادل واملو�ص��وعي مع حقوقنا الإن�ص��انية والجتماعية، ويحدونا 

الأمل مبعاجلة كل امللفات العالقة التي تتعلق ب�ص��وؤوننا.. فالإ�ص��تقرار الجتماعي للفل�ص��طينيني 

يوؤدي حتما اإىل ال�ص��تقرار الأمني مع التاأكيد اأن اأمن املخيمات الفل�صطينية وا�صتقرارها من اأمن 

لبنان وا�صتقراره«.

  

م�سيرة في مخيم �ساتيال بذكرى �سقوط مخيم تل الزعتر

 35 ال���  ال�ص��نوية  الذك��رى  ملنا�ص��بة 

ل�س��قوط خميم تل الزعرت، ُنظمت م�سرية يف 

خميم �ص��اتيال �ص��ارك فيها عدد من ممثلي 

الأحزاب اللبنانية والف�ص��ائل الفل�ص��طينية 

واللجان ال�ص��عبية واملوؤ�ص�صات الجتماعية 

وفعالي��ات املخيم، للمطالبة باإعادة اإعمار 

املخيمات املدمرة يف لبنان، وعلى راأ�ص��ها 

خميمات: نهر البارد يف ال�ص��مال، والنبطية 

يف اجلنوب، وتل الزعر يف بروت. 
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فل�ص��طينية يف  �ص��ت عائ��الت  تنتظ��ر 

خمي��م جل البح��ر لالجئ��ني الت��زام وكالة 

غ��وث الالجئ��ني الفل�ص��طينيني »الأونروا« 

باإعادة بناء بيوته��ا التي جرفتها الأمواج 

يف نهاية �س��باط املا�س��ي. وكان��ت اإحدى 

خ��الل  لبن��ان  �رب��ت  الت��ي  العوا�ص��ف 

ال�ص��تاء املا�صي قد ت�ص��ببت بتهجر بع�س 

العائ��الت بعد تدمر بيوتها ب�ص��كل كامل، 

فيما اإ�ص��تمرت عائالت اأخرى بال�صكن رغم 

خطر النهيار. 

ومنذ �سباط املا�س��ي تعي�س العائالت 

ال�ص��ت املهجرة الأي��ام والليايل للعودة اإىل 

منازلها، حيث يقارب عدد كل عائلة ع�رة 

اأ�ص��خا�س، اآمل��ة اأن تق��دم »الون��روا«، يف 

اإ�رع وقت ممكن، على اإعادة بناء وتاأهيل 

بيوتهم قبل حلول ال�ص��تاء، الذي من �ص��اأنه 

اأن »يزي��د الط��ني بل��ة«. وبع��د �صل�ص��لة من 

املن��ازل،  بن��اء  باإع��ادة  بالب��دء  الوع��ود 

مل حتتم��ل العائ��الت، مدعوم��ة باللج��ان 

ال�صعبية يف املخيم الواقع عند مدخل �صور 

ال�صمايل، اإنتظار مزيد من الوقت. 

يراأ�ص��ه  العائ��الت،  م��ن  وف��د  وط��رق 

اأم��ني �ر اللجنة ال�ص��عبية يف املخيم حمد 

دروي���س، جم��ددا ب��اب مكت��ب »الون��روا« 

الرئي�ص��ي يف �ص��ور، مذك��را ع��رب ر�ص��الة 

ت�ص��لمها مدير مكتب �ص��ور فوزي ك�ص��اب، 

بن��اء  اإع��ادة  مو�ص��وع  ح�ص��م  ب���رورة 

املن��ازل الت��ي التزمت بها »الون��روا« بعد 

اأي��ام قليلة عل��ى اإنهيار املن��ازل، مهددين 

باللجوء اىل الت�صعيد. ويوؤكد دروي�س باأنه 

على »الون��روا«، التي اأخ��ذت على عاتقها 

اإعادة بناء املنازل اإنطالقًا من م�صوؤوليتها 

جت��اه ال�ص��عب الفل�ص��طيني، العم��ل ب�رعة 

للب��دء بتنفيذ الأعمال يف املنازل املهدمة، 

قبل حلول ف�صل ال�صتاء ومو�صم املدار�س.

تكفل��ت  الت��ي  البي��وت  اإىل  واإ�ص��افة 

»الونروا« باإعادة اإعمارها، وفق دروي�س، 

اآيل��ة  اأخ��رى يف املخي��م  »هن��اك من��ازل 

لل�س��قوط وته��دد القاطنني فيه��ا«، مطالبا 

بو�ص��ع خطة �ص��املة لالعم��ار يف املخيم 

امله��دد مع بداية كل ف�ص��ل �ص��تاء بت�ريد 

عدد من العائالت نتيجة عدم وجود حاجز 

ا�ص��منتي ينع المواج العاتية من اجتياح 

املنازل امل�صقوف معظمها بالواح ال�صفيح.

ت�س��ارعت وت��رية الت�رصيعات العن�رصية يف الكني�س��ت ال�س��هيوين عقب انتخابات �س��باط 

�ص��تهدفة املواطن��ني الفل�ص��طينيني يف الكي��ان يف جم��الت عدة. وت�ص��عى القوانني  2009، ممُ

ة اإىل جتريد واإق�ص��اء املواطنني العرب عن اأر�ص��هم. ومن بني هذه القوانني 
ّ
قر املقرحة اأو املمُ

الت��ي اأُقرت، والتي متّيز جميعها �س��د “الأقلية” الفل�ص��طينية، وته��دد حقوقها، قانون “دائرة 

اأرا�ص��ي اإ�رائيل” لعام 2009 الذي يوؤ�ص���س خل�صخ�صة وا�ص��عة لأرا�صي الالجئني ومهجري 

الداخ��ل، قانون “جلان القب��ول” الذي ينح “�رعية قانونية” ل�صيا�ص��ة “جلان القبول” يف 

م�ص��توطنات مقامة على “اأرا�ص��ي الدولة”، والتي تختار املر�صحني لل�صكن يف وحدات �صكنية 

اأو ���راء قطع��ة اأر�س يف “البل��دات التعاونية”.  واإىل جانب ه��ذه القوانني املتعلقة بالأر�س 

وال�س��كن، اأقر الكني�س��ت قوانني عن�رصي��ة مت�س باحلقوق ال�سيا�س��ية والجتماعي��ة والثقافية 

لفل�ص��طينيي الداخل، ومنها تعديل قانون املواطنة الذي اأقر يف 28 اآذار املا�صي، والذي يتيح 

م�صادرة اجلن�صية من اأ�صخا�س اأدينوا مبا اأ�صماها “خيانة”.. اأو “قانون النكبة” الذي ي�صمح 

لوزير املالية بتقلي�س التمويل احلكومي للموؤ�س�س��ة التي تقوم بن�ساط يعار�س تعريف الدولة 

اأو يحيي يوم النكبة على اأنه يوم حزن و حداد. كدولة “يهودية وديقراطية”، 

وحتاول هذه القوانني التي ت�صنها املوؤ�ص�صة ال�صهيونية ت�صفية ح�صاباتها مع فل�صطينيي 

الداخ��ل اأي “ت�ص��حيح” م��ا اإعت��ربه بع�س املفكري��ن ال�ص��هاينة باخلطاأ التاريخ��ي يف عدم 

الق�صاء على ما تبقى من فل�صطينيني اإبان نكبة عام 1948. وياأتي اقراح قانون جديد حول 

مكان��ة اللغ��ة العربي��ة يف الدولة لي�س ت�ص��عيداً للهجمة العن�رية فح�ص��ب، ب��ل لنزع �رعية 

الوجود الفل�ص��طيني، ك�ص��عب احتلت اأر�ص��ه.  فلقد �ص��بق واأن منع ا�ص��تعمال اللغة العربية يف 

ع��دة مرافق حياتية يف دولة الكيان: “موظفي مطاعم املكدونلد، اأو بع�س املدار�س، اأو بع�س 

امل�صت�صفيات”.  كما متتالأ  الكتب املدر�سية ال�سهيونية املوجهة اىل الطالب العرب بالأخطاء 

اللغوي��ة واملفاهيمي��ة، مما يدلل على اأن املوؤ�ص�ص��ة ال�ص��هيونية حتارب اللغة العربية، ل�ص��لخ 

فل�ص��طينيي 48 عن ح�ص��ارتهم، جلعلهم غرباء يف “دولة اليهود”.  فم�روع القانون اخلا�س 

باللغة العربية ياأتي بعد اأ�صابيع من م�روع تهويد اأ�صماء البلدات والأماكن الفل�صطينية بهدف 

تكري�س هوية ا�صتيطانية م�صّوهة لفل�صطني التاريخية، مما يعني اأن عملية تهويد املكان التي 

ينتهجه ال�صهاينة يتزامن مع عملية اقتالع ال�صخ�صية الفل�صطينية لنهاء الوجود الفل�صطيني 

العربي، املعنوي واملادي، من اأر�س فل�صطني.

ي�ص��ارع اأ�ص��حاب املح��ال التجاري��ة يف 

خمي��م نهر الب��ارد للحف��اظ على م��ا تبقى من 

ظ��ل  يف  الوحي��د  رزقه��م  وم�ص��در  جتارته��م 

الظروف القت�ص��ادية ال�صعبة، التي يعي�صونها 

من��ذ انته��اء املواجه��ات الع�ص��كرية قب��ل نحو 

اأربع �ص��نوات، والتي اأوقعتهم يف خ�صائر مالية 

كبرة تتفاوت التقارير حول حجمها بني 100 

و200 ملي��ون دولر اأمركي، والأمل يحدوهم 

بانفراج قريب يعيد املخيم باأ�ص��واقه املختلفة 

اإىل املناف�ص��ة جم��ددا ول��و بحدوده��ا الدني��ا.  

وكان �ص��وق الب��ارد، ق��د اكت�ص��ب �ص��هرة خالل 

العق��ود الثالث��ة املا�ص��ية، عندما كان �ص��وقًا 

رئي�ص��يًا لأبناء عكار واملني��ة وطرابل�س وحتى 

بروت، بفعل املناف�صة التي كانت حا�صلة فيه 

جلهة التنوع يف عر�س الب�ص��ائع باأ�ص��عار اأقل 

مما تباع يف بقية الأ�صواق.

اليوم، وبعد عودة ق�صم كبر من النازحني، 

ما يزال ال�ص��وق يفتقد اإىل احلرك��ة التي كانت، 

ويئن من غياب الزبائن الذين كانوا يق�ص��دونه 

من املناطق املجاورة، لأ�صباب عديدة منها ما 

هو نف�ص��ي ويتعلق بالنعكا�ص��ات ال�صلبية التي 

خلفته��ا املواجه��ات الع�ص��كرية، ومنها ما هو 

ميداين ب�ص��بب الج��راءات الأمنية التي ما تزال 

مفرو�ص��ة عن��د مداخل املخي��م وتعيق ب�ص��كل 

كبر حرك��ة الدخ��ول واخلروج، وه��و اأمر دفع 

بالتج��ار اإىل اإط��الق ال�رخة م��راراً مطالبني 

باإلغ��اء نظام الت�ص��اريح وتخفي��ف الإجراءات 

الأمنية والإ�راع يف دفع التعوي�ص��ات املالية 

لتمكينه��م م��ن تطوي��ر عملهم والع��ودة جمددا 

اإىل املناف�ص��ة، مما يفتح ذل��ك من اآفاق لتاأمني 

فر���س عمل لل�ص��باب داخل املخيم، خ�صو�ص��ًا 

مع م��ا يردد م��ن معلوم��ات غر ر�ص��مية عن 

اقراب ن�ص��بة البطالة يف املخي��م من حدود ال� 

50 يف املئة يف �صفوف ال�صباب. 

املح��ال  ع��دد  ف��اإن  املت��داول،  وبح�ص��ب 

التجارية يف املخيم كان يناهز ال� 500، وبينها 

م�ص��انع ومعامل وحمال بي��ع جموهرات، لكن 

ق�ص��مًا كبراً من اأ�ص��حاب تلك املحال عدل عن 

فكرة العودة اإىل املخيم ب�صبب الظروف الراهنة 

وف�ص��ل اإما نقل جتارته اإىل خ��ارج املخيم، اأو 

التوق��ف عن العمل ب�ص��بب اخل�ص��ائر التي مني 

به��ا خ��الل املواجه��ات، ومل يعو���س عليه اإل 

بجزء ب�صيط منها.

رابطة بيت المقد�س تنظم اإفطار القوى الطالبية ال�سنوي

اإختتمت ك�ص��افة بيت املقد�س خميماتها ال�ص��يفية باإحتفال اإ�صتعرا�ص��ي �صارك فيه عدد من 

قادة وعرفاء الطالئع الك�ص��فية بح�صور وفد من اأهايل الك�صافة.  وقد األقى قائد املخيم، املفو�س 

العام للك�ص��افة، ب�ص��ام موعد، كلمة حتدث فيها عن اأهمية تن�ص��ئة جيل موؤمن يتحلى بال�ص��جاعة 

والإقدام ويتحمل امل�ص��وؤولية، معترباً اأن للك�ص��افة ر�صالة �ص��امية، نحاول من خاللها بناء اجليل 

ال��ذي �ص��يكون قادراً على حتمل م�ص��وؤولياته جتاه فل�ص��طني وبيت املقد���س، لأن التحرير يبداأ من 

هنا.. واختتم احلفل بتوزيع الهدايا واجلوائز على امل�صاركني واملتميزين...  

وكانت ك�صافة بيت املقد�س قد نظمت خميمني ك�صفيني يف منطقتي ال�صمال واجلنوب، �صارك 

فيهما املئات من اأع�صاء الك�صافة من خمتلف املخيمات الفل�صطينية يف لبنان، ومب�صاركة رمزية 

من ك�ص��افة بيت املقد�س يف �ص��وريا، ت�ص��منت اأن�ص��طة تربوية واإ�ص��المية والعاب ريا�صية وفنية 

وترفيهية، ف�صاًل عن تنظيم عدد من الدورات الك�صفية لإعداد العرفاء والقادة..

محاولت ��صر�ئيل �قتالع �لهوية �لعربية �لفل�صطينية

تجار مخيم نهر �لبارد ينا�صدون �لحكومة �لجديدة فّك عزلتهم

�لمنازل �لمنهارة في مخيم جل �لبحر

 تنتظر �إعادة �لبناء منذ 6 �أ�صهر

موؤ�ص�صات فل�صطينية تطالب ب�صق طريق للر�صيدية

ك�سافة بيت المقد�س تختتم مخيماتها ال�سيفية 

باحتفال ود�عي

اإختتم��ت رابطة بيت املقد�س لطبلة فل�ص��طني، خميمها 

ال�ص��يفي ال�صابع حتت اإ�صم »خميم �صهداء العودة« باحتفال 

نظمته يف باحة املخيم يف معروب.  وقد األقى والد ال�ص��هيد 

حممود �ص��امل كلمة با�صم عوائل ال�صهداء، تالها كلمة با�صم 

الرابط��ه األقاها الأ�ص��تاذ خالد بديوي، وكلمة با�ص��م حركة 

اجلهاد ال�ص��المي، األقاها القيادي يف احلركة ال�ص��يخ علي 

اأبو �صاهني. وقد تخللت الكلمات بع�س الو�صالت الإن�صادية 

والفني��ة، قب��ل اأن يختت��م احلف��ل برف��ع العل��م الفل�ص��طيني 

وعلم حركة اجلهاد ال�ص��المي، على اإيقاع  الن�ص��يد الوطني 

الفل�ص��طيني ون�ص��يد اجلهاد واملقاومة الذي اأدته فرقة بيت 

املقد�س الإن�صادية. 

رابطة بيت المقد�س تختتم مخيمها ال�سيفي ال�سابع »مخيم �سهداء العودة«

اإ�ص��تغربت موؤ�ص�ص��ات فل�صطينية نا�ص��طه يف ال�ص��اأن الأهلي واملجتمعي يف بيان لها، موقف 

بلدية �س��ور وفعالياتها الراف�س لفتح طريق جديدة ملخيم الر�س��يدية متر من منطقة ال�س��واكري، 

من �ص��اأنها تخفيف معاناة اأهل املخيم اليومية وت�صهيل عملية تنقلهم اىل اأعمالهم وجامعاتهم.  

واأ�ص��ارت املوؤ�ص�صات الفل�ص��طينية اىل »اأن للمخيم طريقا واحدة �صيقة هي مبثابة مدخل وخمرج 

يف اآن واح��د، وكث��راً ما ت�ص��بب اختناقات وتاأخر ب�ص��بب عدم ات�ص��اعها ل�ص��تيعاب البا�ص��ات 

اخلا�ص��ة باملدار���س وال�ص��يارات املختلفة«. واعت��ربت »اأن الطري��ق املقرح فتحها ه��ي امتداد 

لطريق �صكة احلديد �صابقا، التي هي اليوم معبدة من جهة مدينة �صور وت�صل اىل حدود املخيم، 

وجتوبه��ا ال�ص��يارات ذهابا واإيابا من قبل �ص��كان املدينة وجوارها، وبالت��ايل فاإن املطلوب هو 

فقط و�سل الطريق من جهة املخيم بعد اإزالة ال�سواتر الرتابية«. ومتنت موؤ�س�سات املجتمع املدين 

الفل�صطيني على بلدية �صور »ب�صخ�س رئي�صها ح�صن دبوق وفعاليات املدينة الوقوف اىل جانب 

حاجة املخيم الإن�صانية لهذه الطريق«.

نظم��ت رابطة بيت املقد�س لطلبة فل�ص��طني حفل 

اإفطارها ال�ص��نوي يف مطعم ال�صاحة – طريق املطار، 

بح�ص��ور عدد من ممثل��ي القوى الطالبية وال�ص��بابية 

الفل�ص��طينية واللبنانية،  وبح�صور القيادي يف حركة 

اجلهاد ال�صالمي ال�صيخ علي اأبو �صاهني، الذي حتدث 

خ��الل احلفل، فاعت��رب اأن ال��دور ال�ص��بابي والطالبي 

اأ�صا�ص��ي ومف�ص��لي يف ه��ذه اللحظات احلرج��ة التي 

مت��ر به��ا الم��ة وخ�سو�س��ًا عل��ى م�س��توى الق�س��ية 

الفل�صطينية وما تواجهه من حتديات كبرة، مت�صائاًل 

عن دور وح�ص��ور اللجنة ال�ص��بابية والطالبية لدعم الق�ص��ية الفل�ص��طينية الذي تراجع موؤخراً، موؤكداً 

على امل�ص��وؤوليات التي تنتظر اللجنة التي مت اإن�صاوؤها لتكون �صوتًا لل�صباب املقاوم واملجاهد. ومن 

ناحي��ة اأخرى حّذر اأبو �ص��اهني من املوؤمرات التي حتاك �ص��د ق�ص��ية الالجئني، منّبه��ًا اىل �رورة 

الوع��ي واحلذر من اخللط بني ق�ص��ية الالجئني و�ص��فارة ال�ص��لطه الفل�ص��طينية، لأن ه��ذا اخللط يعني 

جتريد الالجئ من حقوقه يف فل�ص��طني، وي�صمح للجهات الدولية والعربية بالتن�صل من م�صوؤولياتها 

جتاهه. ويف اخلتام، اأكد ابو �صاهني: »اإننا باقون على عهد اجلهاد واملقاومة حتى التحرير والعودة؛ 

ففل�ص��طني ل يكن اأن تعود باملفاو�ص��ات ول بالت�صويات وامنا ب�ص��واعد الأبطال ودماء املجاهدين 

الأبرار«..
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كاريكاتري

في رحاب الإ�سالم

هل اأنت موؤمن؟

�ص��وؤال قد يبدو ب�ص��يطا؛ ولكن اإذا طرحته على نف�ص��ك ب�ص��دق، تيقنت اأنك 

متاأخر كثرا يف الهتداء اإليه واأنك على الطريق ال�صحيح على قاعدة )اأن تاأتي 

متاأخرا خر من األ تاأتي اأبدا(.  فما هو معيار الإيان؟ 

فه احلبيب امل�ص��طفى �ص��لى اهلل عليه و�ص��لم بقوله: )الإيان ب�صع 
ّ
لقد عر

و �ص��تون �ص��عبة، اأعالها قول ل اإله اإل اهلل، واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق(.  

فه ال�صلف ال�صالح باأنه )قول بالل�صان واإقرار بالقلب وعمل باجلوارح( و
ّ
وعر

�صت�ص��ارع اإىل التنّهد قائال: اأنا موؤمن.  فاأنا اأ�ّرح بانتمائي اإىل الإ�ص��الم 

وفخري به؛ واأردد العبارات املوحية بعقيدتي ال�ص��حيحة. قلبي عامر باأركان 

الإميان؛ واأوؤدي الفرائ�س و النوافل؛ وهكذا حققت �رصوط الإميان.

ولكن��ك ن�ص��يت اأمرا هاما: العمل باجلوارح ل يعن��ي العبادات فقط، بل كل 

عم��ل �ص��الح تقوم به من وظائف و�ص��لوك ح�ص��ن وما تت�ص��ف ب��ه من اأخالق 

حميدة.

العمل ال�ص��الح يقت�ص��ي اأن يكون ر�صول اهلل �ص��لى اهلل عليه و�صلم قدوتك، 

قال تعاىل: )لقد كان لكم يف ر�صول اهلل اأ�صوة ح�صنة ملن كان يرجو اهلل و اليوم 

الآخر( 

 
ّ
فات�ص��ف ب�ص��فاته من �ص��دق واأمانة وحفظ ل�ص��ان وحب للم�ص��لمني وبر

بالوالدين ورفق بالن�ص��اء والأطفال وال�ص��عفاء، وكرم و�صجاعة ورفق ور�صى 

بق�ص��اء اهلل و قدره والتزام باجلهاد يف �ص��بيل اهلل باملال والنف�س؛ لأن اجلهاد 

فر�س عني على كل م�ص��لم وم�ص��لمة طاملا اأن ال�ص��هاينة ودول الغرب يغزون 

امل�صلمني يف عقر دارهم.

العمل يقت�صي اأن يكون مظهرك اإ�صالميا، ل مو�صة م�صتوردة من اخلارج؛ 

واأن تكون اأخالقك �ص��امية جتعلك قدوة لالآخرين و�صفرا لالإ�صالم اأينما حللت؛ 

ومنوذجا يجعل غر امل�صلم منبهرا بالإ�صالم راغبا يف اعتناقه )اإنكم لن ت�صعوا 

النا�س باأموالكم ولكن ي�صعهم منكم ح�صن اخللق( . .

العم��ل ال�ص��الح هو ترجم��ان الإيان ومراآت��ه؛ لأن الإي��ان القلبي �ّر ل 

يّطلع عليه اإل اهلل عز وجل.

فهل اأنت موؤمن؟ 

ق اجلماعات 
ّ
اأجب ب�صدق وابداأ بالتغير قبل اأن يفاجئك هادم اللذات ومفر

) فال تدري نف�س ماذا تك�سب غدا ول تدري نف�س باأي اأر�س متوت(.

اأبو �ساهين خالل اإحتفال تكريمي: على الحكومة اللبنانية اإن�ساف ال�سعب الفل�سطيني
نظمت حركة اجلهاد ال�ص��المي يف بروت، اإحتف��اًل تكرييًا لطالب وطالبات 

الدورات ال�رعية ال�صيفية، حتت ا�صم “دورة ال�صهيد القائد الدكتور فتحي ال�صقاقي”، 

ح�ره عدد من ال�صخ�صيات احلركية والدينية، وح�صد من الهايل.

حت��دث خ��الل الحتفال، القيادي يف حركة اجلهاد ال�ص��المي ال�ص��يخ علي اأبو 

�صاهني، فاأّكد على دور الربية يف بناء اجليل الذي �صي�صنع الن�ر والعودة، م�صدداً 

عل��ى دور امل��راأة يف �ص��ناعة هذا اجلي��ل واأهمية اكت�ص��ابها للثقاف��ة ال�رعية التي 

توؤ�س�س للوعي احلقيقي ومتكنها من دورها املطلوب.

عل��ى �ص��عيد اآخر، حّذر اأبو �ص��اهني من اأن ملف الالجئني يتعر�س ل�ص��تهدافات كثرة وحماولت �ص��تى ل�ص��طبه 

وت�ص��فيته، معترباً اأن ال�ص��مانة الوحيدة هي “بتم�ص��كنا بحق الع��ودة اىل ديارنا والتحلي بالوع��ي واليقظة اإزاء كافة 

اك �صدنا”. ومن ناحية اأخرى، طالب اأبو �صاهني احلكومة اللبنانية باإن�صاف الفل�صطيني والوقوف  املوؤامرات التي حتمُ

اىل جانبه من خالل اإقرار حقوقه امل�روعة، والتي تعترب �ص��مانة �ص��د التوطني و�ص��يانة مل�ص��لحة الطرفني اللبناين 

والفل�ص��طيني.  ويف اخلتام، اأمل اأبو �ص��اهني اأن يكون هناك حوار فل�ص��طيني لبناين قريب يطرح بجدية كافة الق�ص��ايا 

ويف�صي اىل التخفيف من معاناة �صعبنا واأهلنا يف املخيمات..

النخالة : اأي هجمات �سيقوم بها العدو، �سترد المقاومة عليها
ق��ال زياد النخالة نائب الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�ص��المي ان احلركة غر 

معنية بالت�ص��عيد، لكننا اأي�ص��ًا ل يكننا اأن ن�ص��اهد عدوانًا اإ�رائيليًا على �ص��عبنا 

الفل�ص��طيني ونظل نتفرج مكتويف اليدي«، م�ص��يفًا اأن »املهم اأن يوقف ال�ص��هاينة 

عدوانه��م«. واأ�ص��اف: » العدو ال�ص��هيوين يري��د اأن يفر�س علين��ا معادلة، ونحن لن 

نخ�ص��ع له��ذه املعادل��ة ول يكننا ان ن�صت�ص��لم لها، فنح��ن حركة مقاومة ول�ص��نا 

دول��ة«، م�ص��راً اىل اأن دول��ة الكي��ان تري��د اأن تفر�س عل��ى ف�ص��ائل املقاومة مبداأ 

ال�صت�ص��الم ولي�س التهدئة املتبادلة، وم�صدداً على اأن اأي هجمات �صيقوم بها العدو، 

�صرد املقاومة عليها مبا لديها من اإمكانات.

»الجهاد اال�سالمي« اأقامت �سل�سلة من االفطارات الرم�سانية في مخيمات لبنان
اأقامت حركة “اجلهاد الإ�صالمي” �صل�صة من الفطارات الرم�صانية يف خمتلف 

املناطق واملخيمات الفل�صطينية. يف خميم برج الرباجنة �صارك يف الفطار وجهاء 

املخي��م وممثل��ني عن الف�ص��ائل وع��دداً م��ن الهايل، وذلك بح�ص��ور ممث��ل حركة 

اجلهاد ال�ص��المي يف لبنان اأبو عماد الرفاعي، الذي األقى كلمة اأمام احل�ص��ور من 

وحي املنا�ص��بة، تناول خاللها امل�صتجدات املتعلقة بالو�صع الفل�صطيني يف لبنان 

وخ�صو�ص��ًا ما يتعلق منها بحقوق الالجئني الفل�ص��طينني يف لبنان وجهود ت�صكيل 

مرجعية فل�ص��طينة موحدة للح��وار مع احلكومة اللبنانية ب�ص��اأن هذه احلقوق. ويف 

خميم الر�ص��يدية اأقامت احلركة اإفطاراً ح�ره ح�ص��د من علماء الدين والف�ص��ائل الفل�ص��طينية والوجهاء وال�صخ�صيات 

واللجان داخل املخيم، حيث القى ع�ص��و قيادة احلركة يف لبنان اأبو �ص��امر مو�ص��ى كلمة �صيا�صية.. كذلك نظمت حركة 

اجلهاد عدداً من الفطارات يف كل من خميمي اجلليل والبارد و�صيدا...

�صر�يا �لقد�س: »كريات غات« �صتكون خلف ظهورنا في �أي ت�صعيٍد �صد غزة
حذرت �رايا القد�س، اجلناح الع�ص��كري حلركة اجلهاد الإ�ص��المي يف فل�صطني، 

من موجة جديدة ل�ص��تهداف قياداتها وكوادرها، بعد اإتهام وزير احلرب ال�صهيوين 

اإيه��ود باراك لها باإطالق قذائف �ص��اروخية من قطاع غزة على اأهداف �ص��هيونية 

داخل الأرا�صي املحتلة عام 1948 موؤخًرا. 

وقال املتحدث الر�ص��مي با�ص��م ال�راي��ا، اأبو اأحمد، “اإن اته��ام باراك ياأتي يف 

اإطار حملة التحري�س التي ي�ص��نها الكيان ال�صهيوين على املقاومة، ويحاولون من 

خاللها حتميل طرف فل�صطيني ما م�صوؤولية اإطالق ال�صواريخ يف مقدمة ل�صتهداف 

قيادات هذا الف�ص��يل وكوادره”. وحذر “اأبو اأحمد” من اأن “اأي حماقة �ص��رتكبها العدو �صتقابل برد فعل نوعي، موؤكًدا 

اأن مرحلة “�صديروت” وع�صقالن باتت خلف ظهورنا، ويكن اأن تكون مرحلة “كريات غات” وحميطها خلف ظهورنا 

يف اأي ت�صعيٍد قادم”، على حد تعبره. 

يذكر اأن “كريات غات” هو ال�صم ال�صهيوين لبلدة الفالوجة الفل�صطينية - وتقع اإىل ال�صمال من قطاع غزة، وتبعد 

عنه نحو 34 كيلو مًرا.

�لرفاعي �أمام نا�صطين �أوروبيين و�أجانب: �لمقاومة فعل تحرير �لن�صان ورفعًا للظلم
بدعوة من حملة “تعي�س فل�ص��طني عربية”، التي يقوم بها عدد من النا�ص��طني 

الأوروبيني والأجانب، وعلى راأ�ص��هم النائب الربيطاين ال�ص��ابق “جورج غالويه”، 

و�س��من اإطار ن�س��اط “جامعة فل�ص��طني املفتوح��ة”، الذي اأقي��م يف مبنى اجلامعة 

الأمركية يف بروت، األقى ممثل حركة اجلهاد الإ�صالمي يف لبنان، احلاج اأبو عماد 

الرفاع��ي، حما���رة بامل�ص��اركني بعنوان: “مفه��وم املقاومة”، اأكد يف م�ص��تهلها 

على اأن املقاومة “فطرة اإن�ص��انية يندفع اإليها الإن�ص��ان تلقائيًا” عندما يجد نف�ص��ه 

“مطروداً من وطنه الذي عا�س فيه، هو واأجداده لآلف ال�صنني، اإىل خميمات البوؤ�س 
واحلرمان، بفعل ع�ص��ابات اإجرامية، مار�ص��ت كل اأنواع القتل والت�صفية، وارتكبت 

اأب�صع املجازر”... موؤكداً اأن اإقامة الكيان ال�صهيوين فوق اأر�س فل�صطني بقرار بريطاين، وبدعم اأمركي “لوعد بلفور”، 

يعت��رب اأك��رب واأب�ص��ع جرية يف التاريخ الب���ري املعا�ر.. وقد ا�ص��تعر�س الرفاعي يف كلمته، املج��ازر التي ارتكبها 

العدو ال�ص��هيوين... و�ص��ول اىل ح�صار غزة وحرمان اأكر من مليون ون�صف اإن�صان من م�صتلزمات احلياة ال�رورية... 

واحتالل ال�صفة الغربية بالكامل... اإ�صافة لآلف الأ�رى ومن بينهم مئات الن�صاء والطفال... 

واأّكد: “اإن معركتنا يف حركة اجلهاد الإ�ص��المي �ص��د الكيان ال�ص��هيوين لي�ص��ت معركة �صد ال�ص��عوب الغربية، ول 

حتى �ص��د اليهود الذين مل ي�ص��ركوا يف احتالل اأر�ص��نا وت�ريد �صعبنا.. بل هي معركة �ص��د الكيان ال�صهيوين بو�صفه 

راأ�س حربة ال�سيا�س��ات التي متار�س��ها احلكومات وال�رصكات الغربية، و�سد امل�رصوع ال�ستعماري الذي يجعل الب�رصية 

جميعها وقودا حلروبه يف ال�صيطرة والطمع والنهب.”  

ويف اخلتام، دعا الرفاعي امل�صاركني يف جامعة فل�صطني اىل لعب دورهم املطلوب يف “تعرية امل�روع ال�صهيوين، 

وك�ص��ف زيف ما يقدمه الإعالم الغربي، ون�رة املظلومني، وال�ص��غط على حكوماتكم لتغير �صيا�صاتها، والوقوف يف 

وجه اأطماع ال�ركات ال�صتعمارية”.. موؤكداً اأن املقاومة “باملعنى الإن�صاين العري�س هي معركة احلرية والإن�صانية.. 

هي معركة اإزالة الظلم وحتقيق العدل”.

�لجهاد تنظم محا�صرة دعوية لمفتي �صور في مخيم �لر�صيدية  

يف اإطار الأن�ص��طه الدعوية التي تنظمها خالل �ص��هر رم�ص��ان املبارك، اأقامت 

حركة اجلهاد الإ�ص��المي �صل�ص��لة م��ن املحا�رات الدعوي��ة يف خمتلف املخيمات 

الفل�ص��طينية، فف��ي �ص��ور نظم��ت احلركة حما�ره ديني��ة ملفتي �ص��ور ومنطقتها 

ف�ص��يلة ال�ص��يخ مدرار احلبال وبالتزامن مع ذكرى غزوة بدر، حيث حتدث �صماحتة 

عن الدرو�س والعرب امل�ص��تفاده من التاريخ ال�ص��المي... كذلك حا�ر يف �صور كل 

من ف�ص��يلة ال�ص��يخ ح�ص��ن ذياب وف�ص��يلة ال�ص��يخ اأحمد عبيد، ويف �ص��يدا وبروت 

حا�ر كل من ال�ص��يخ عبد ال�صالم وال�ص��يخ طارق ر�صيد، حيث تركزت املحا�رات 

حول ف�ص��ل رم�ص��ان و�رورة التم�صك بالكتاب وال�ص��نة والأخالق الإ�صالمية الفا�ص��لة واىل وحدة ال�صف جلمع �صمل 

المة على طريق ريادتها ونه�صتها. 


