
الفلط�سيني  �سعبنا  وكاأن 

همومه  تكفيه  ال  لبنان  يف 

وم�����س��اك��ل��ه، وع��ج��ز وك��ال��ة 

حاجاته،  تلبية  عن  االأون��روا 

يف  حقوقه  من  حرمانه  وال 

وال��ت��وري��ث  والتملك  العمل 

م�ساريع  وال  التنقل،  وحرية 

ال��ت��ه��ج��ر وال���ت���وط���ن، وال 

امل�ستمر،  االأم��ن��ي  احل�����س��ار 

ه��ذا  ينق�سه  م��ا  ك��ل  ف��ك��اأن 

التوتر االأمني املتوا�سل الذي 

احل��ل��وة،  ع��ن  خميم  يعي�سه 

االأذه����ان  اىل  يعيد  وال����ذي 

نهر  خميم  ك��ارث��ة  ذك��ري��ات 

البارد التي ال تزال تعتمل يف 

خم�س  من  اأقل  قبل  الوجدان، 

�سنوات فقط.

ال��ت��وت��رات  اأدت  ف��ق��د   

مبخيم  ع�سفت  التي  االأمنية، 

ع���ن احل���ل���وة م����وؤخ����راً، اىل 

الرتبوية  املوؤ�س�سات  تعطيل 

واالق��ت�����س��ادي��ة،  وال�سحية 

اليومية  احل��ي��اة  ���س��ل  واإىل 

عن  ع��دا  املخيم،  يف  الأهلنا 

اخل�سائر املادية يف املحالت 

ال��ت��ج��اري��ة وامل��وؤ���س�����س��ات 

والبنى  والرتبوية  ال�سحية 

 م��ن كل 
ّ
ال��ت��ح��ت��ي��ة.  واالأم�����ر

اأبناء  من  ق�سم  ا�سطرار  ذلك، 

املخيم اىل النزوح يف الليايل 

على  خوفًا  �سيدا،  مدينة  اىل 

حياة اأطفالهم وبناتهم.. هكذا 

الفل�سطينية  االأعرا�س  وكاأن 

البع�س  على  رخي�سة  باتت 

واأمهاتنا  بناتنا  تت�رشد  حتى 

واأخ���وات���ن���ا ع��ل��ى اأر���س��ف��ة 

الطرقات يف الليايل هربًا من 

جحيم الر�سا�س الداخلي!  

�سعبنا  اإق��ت��ن��اع  وب��رغ��م 

ب���وج���ود خم��ط��ط خ��ارج��ي 

اقتتال  اىل  املخيم  ال�ستدراج 

دموي بهدف تقوي�س الوجود 

فاإن  لبنان،  يف  الفل�سطيني 

التعبر  م��ن  مينعه  مل  ذل���ك 

العجز  جت���اه  ا�ستيائه  ع��ن 

الفل�سطينية  للقوى  املتمادي 

بالو�سع  االإم�ساك  يف  كافة 

باعتباره  الداخلي،  االأم��ن��ي 

لقطع  االأخ������رة  ال��و���س��ي��ل��ة 

العابثة  االأي��دي  على  الطريق 

���س��واء اأك��ان��ت خ��ارج��ي��ة اأم 

بعدما  وخ�سو�سًا  داخلية، 

عن  االإع��الم  و�سائل  يف  ن�رش 

�����رشاع ف��ت��ح��اوي داخ��ل��ي، 

االأم�������ر ال������ذي ي��ج��ع��ل م��ن 

اأمام  مك�سوفة  �ساحة  املخيم 

بالوجود  املرتب�سة  االأطراف 

على  ل��ل��دخ��ول  الفل�سطيني، 

ه اىل 
ّ
خ��ط ال�����رشاع��ات وج���ر

خالل  من  داخلية  ا�ستباكات 

االخرتاقات.

االأح��داث  تطور  دفع  وقد 

االنفجار،  ح��د  الم�ست  التي 

بالقوى والف�سائل الفل�سطينية 

وح�سم  ح�ساباتها،  الإع���ادة 

اال���رشاع  ب��اجت��اه  خياراتها 

لت�سكيل  امل�ساعي  تفعيل  يف 

املرجعية املوحدة.

تب�رش  اأن  اأم����ل  وع��ل��ى 

وتو�سع  ال��ن��ور،  امل��رج��ي��ع��ة 

ب�سكل  ال��ع��م��ل  ���س��ك��ة  ع��ل��ى 

الفل�سطينيون  ينتظر  ج��دي، 

الذي  االإط��ار  ه��ذا  من  الكثر 

�سعيد  على  ان��ت��ظ��اره،  ط��ال 

االأم��ن��ي  بالو�سع  االإم�����س��اك 

الفل�سطينية،  املخيمات  يف 

احللوة،  عن  خميم  وحت��دي��داً 

من خالل التوافق اجلدي على 

اإعادة ت�سكيل اللجان ال�سعبية 

امل�سرتكة  االأم��ن��ي��ة  وال��ق��وة 

من  القوى  جميع  ت�سم  التي 

امل�سوؤولية،  من  التهرب  دون 

عن  ال�سيا�سي  الغطاء  ورف��ع 

كل من تخول له نف�سه العبث 

باأرواح  وامل�س  املخيم  باأمن 

يوتر  اأن من  والتاأكيد  النا�س، 

اأمن املخيم يقدم خدمة كبرة 

اأكان  �سواء  ال�سهيوين  للعدو 

يدري اأم ال.  كذلك العمل على 

االأح���داث  تداعيات  معاجلة 

على �سكان املخيم من خالل 

ال��ت��ع��وي�����س ع���ن اخل�����س��ائ��ر 

املادية التي حلقت بهم.  

اال���س��ت��ح��ق��اق  اأن  ع��ل��ى 

االأ����س���ع���ب ال������ذي ي��ن��ت��ظ��ر 

ال�رشوع  املرجعية، يتمثل يف 

فل�سطيني  ح��وار  يف  الفوري 

جاد، يحدد العالقة  – لبناين 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  بن 

اللبنانية،  وال��دول��ة  لبنان 

ويزيل كافة الهواج�س ويحفظ 

املخيمات  واأم��ن  لبنان  اأم��ن 

االخرتاقات  �سد  ويح�سنها 

التي  امل�����س��ب��وه��ة،  االأم��ن��ي��ة 

مع  ال��ع��ودة،  ح��ق  ت�ستهدف 

حت�سن  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 

املخيمات ال يكون من خالل 

واإمنا  معها،  االأمني  التعاطي 

حقوق  كافة  اإق��رار  خالل  من 

وعلى  الفل�سطيني،  �سعبنا 

راأ�سها حق العمل والتملك.

الجئ��ًا  تك��ون  اأن  يكف��ي 

لت�سق��ط  لبن��ان  فل�سطيني��ًا يف 

عن��ك كافة احلقوق االآدمية! بل 

واأب�سطه��ا.. فال يح��ق لك العمل 

وال  التوري��ث،  وال  التمل��ك  وال 

ي�سمح لك باإدخ��ال مواد البناء 

لرتميم بيتك امله��دد بال�سقوط 

ف��وق راأ�س��ك، وال ت�سيي��د خزان 

مياه لل�رشب..

»ال املن��ع« ه��ذه، اأ�سبحت 

اأو  مرادف��ة ل��� »ال للتوط��ن«!! 

هكذا يريدها البع���س!!.. وكاأن 

الالج��ىء الفل�سطين��ي اق��رتف 

اأعظم اجلرائم!

فزاع��ة  �ستظ��ل  مت��ى  اإىل 

للممار�س��ات  م��رراً  التوط��ن 

العن�رشية التي تطال الالجئن 

يف لبنان؟!!.. واىل متى �سيبقى 

اأ�س��ر  الفل�سطين��ي  الالج��ئ 

قوانن احلرم��ان التي حتاربه 

يف لقم��ة عي�سه وم�س��در رزقه 

بحج��ج وذرائ��ع واهي��ة وغ��ر 

م��ررة؟! ومل�سلح��ة م��ن يت��م 

ت�سيي��ق اخلن��اق علي��ه وعل��ى 

ظروف جلوئه ال�سعبة؟!! 

األي���س االأج��در باحلكوم��ة 

اللبناني��ة، اإذا كانت فعاًل تعمل 

عل��ى حمارب��ة التوط��ن، دعم 

الفل�سطين��ي،  الالج��ئ  �سم��ود 

وم��ده بكاف��ة املقوم��ات التي 

تع��زز مناعت��ه م��ن اإخرتاقات 

امل�ساري��ع الغربي��ة الرامية اىل 

اىل  الع��ودة  يف  حق��ه  �سط��ب 

اأر�سه وتوطينه اأينما وجد؟!!

 63 م��ن  اأك��ر  يكف��ي  اأال 

عام��ًا م��ن اللجوء الإقن��اع هذا 

البع�س باأن ال�سعب الفل�سطيني 

ثابت يف موقف��ه الراف�س الأية 

م�ساريع بديلة عن حق العودة؟! 

اأال يكفي م�سه��د م�سرة العودة 

يف 15 اأيار من العام املا�سي، 

�سعبن��ا  خالل��ه  ق��دم  وال��ذي 

ال�سه��داء  ع���رشات  لبن��ان  يف 

واجلرحى عند ح��دود فل�سطن 

املحتل��ة، لتطمن ه��ذا البع�س 

باأنن��ا متم�سكون بح��ق العودة 

اىل اأرا�سين��ا مهم��ا كان الثمن 

ومهما بلغت الت�سحيات؟؟!.

مزاي��دات؟!!  يكفين��ا  اأال 

الالج��ئ الفل�سطين��ي �سئ��م هذا 

النمط من التعاطي مع ق�سيته 

العادلة.. فالقول ي�سدقه الفعل.. 

ه��ذه هي املعادل��ة ال�سحيحة!  

والالج��ئ الفل�سطين��ي حري�س 

عل��ى ق�سيت��ه املقد�س��ه وحقه 

الثاب��ت يف الع��ودة اىل اأر�س��ه 

وتطهرها من دن�س االحتالل، 

وهي حقيقه ال اأحد ينكرها، بل 

ت�سدقه��ا عذابات��ه ون�ساالت��ه 

وت�سحيات��ه املمتده منذ العام 

48 وحت��ى الي��وم، وي�سدقه��ا 

اإ�رشاره عل��ى التم�سك باملخيم 

كرمز ومدخ��ل لتحقيق العودة 

املنتظرة.

اللبنانية  الدول��ة  حت��ارب 

التوط��ن ع��ر االمتن��اع ع��ن 

تاأم��ن حي��اة كرمي��ة لالج��ئ 

االإمع��ان  وع��ر  الفل�سطين��ي، 

يف حرمان��ه م��ن اأب�سط حقوقه 

التعاط��ي  وع��ر  االإن�ساني��ة، 

االأمن��ي البحت م��ع املخيمات.  

اأهكذا يحارب التوطن حقًا؟!!! 
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نحـو واقــع فل�ضـطيني اأف�ضـل .. لإجناز التحرير وحتقيق العودة

ر�ســـــايل  منـــــوذج  املطــــلوب 

جمـــــاهــد يــ�ــســـــــــــدع بــاحلــق يف 

يتفـــــانى  و  املرحــــلة  هــذه 

على  اجلماهـــــري  خـدمـــة  يف 

كافة الأ�سعدة.

ال�شهيد املعلم د. فتحي ال�شقاقي

nashrataljihad@hotmail.com :توا�صلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

اإىل متى �ستظل فزاعة 

التوطني مربراً للممار�سات 

العن�سرية التي تطال 

الالجئني يف لبنان؟!!..

وكاأن الأعرا�ض الفل�سطينية 

باتت رخي�سة على البع�ض 

حتى تت�سرد بناتنا واأمهاتنا 

واأخواتنا على اأر�سفة 

الطرقات

عجز القوى الفل�سطينية يف 

الم�ساك بالو�سع المني، 

جعل من املخيم �ساحة 

مك�سوفة 

ال�ستحقاق الأ�سعب الذي 

ينتظر املرجعية، يتمثل يف 

ال�سروع الفوري يف حوار 

فل�سطيني – لبناين 

ال يكفي م�سهد م�سرية 15 

اأيار لتطمني البع�ض باأننا 

متم�سكون بحق العودة مهما 

بلغت الت�سحيات؟؟!.

تقول الدولة اللبنانية برف�ض 

توطني الالجئني، ومتتنع عن 

تاأمني حياة كرمية لهم، فهل 

حقاً حتارب التوطني؟!!!.

هل حتارب الدولة اللبنانية التوطني حقاً؟!!!

اإفتتاحية العدد

اأحداث عني احللوة ت�سغط باجتاه اإلتئام املرجعية الفل�سطينية املوحدة

كي ل يكون عني احللوة نهر البارد جديد!

ال��ت��وت��ر  وراء  ي��ق��ف  م��ن 

عن  خميم  يف  املفتعل  االأمني 

احللوة؟

ب��ال  ي�سغل  ب���ات  ����س���وؤال 

الأن  باإحلاح،  لبنان  يف  �سعبنا 

البلد  ه��ذا  يف  العديدة  جتاربه 

وراء  االن�����س��ي��اق  ع���دم  علمته 

عندما  الب�سيطة  االإج���اب���ات 

خا�سة،  باأمنه!   االأم��ر  يتعلق 

واأن التوترات االأمنية يف خميم 

االأذه��ان  اىل  تعيد  احللوة  عن 

�سعبنا  ي��زال  ال  التي  الكارثة 

يدفع ثمنها يف خميم نهر البارد 

على كافة امل�ستويات االن�سانية 

يدرك  و�سعبنا  واالجتماعية.  

اأنه ال ي�ستطيع اأن يتحمل كارثة 

خميم  يف  وباالأخ�س  مماثلة، 

ح�سور  من  له  مبا  احللوة  عن 

فاعل واأهمية �سيا�سية ومعنوية 

“عا�سمة  لقب:  اك�سبته  كبرة 

لي�س  الفل�سطيني”،  ال�ستات 

العامل  يف  بل  وحده،  لبنان  يف 

اأجمع!

حول  التحليالت  تختلف 

املخيم،  يف  يجري  ما  حقيقة 

االأكيد  لكن  وراءه.   يقف  وعمن 

ذلك  ثمن  يدفع  �سعبنا  اأن  هو 

ون�سائنا،  اأطفالنا  دم��اء  م��ن 

وم�ستقبل  خميماتنا  اأمن  ومن 

ق�سيتنا.

ف������اإن ك�����ان م����ا ي��ج��ري 

واأج��ن��دات  خارجية  اأي��د  بفعل 

العبث  تريد  الأجهزة  مت�سارعة 

اىل  وجرها  خميماتنا،  باأمن 

امل��ج��ه��ول، ف����اإن م���ن واج���ب 

والتنظيمات  الف�سائل  جميع 

الوقوف يف وجه ذلك املخطط، 

له،  والت�سدي  اأدوات���ه،  وك�سف 

مواجههته.   كلمتها يف  وتوحيد 

خطراً  يكون  عندها  واملخطط 

عا�سمة  ي�ستهدف  الأنه  وكبراً 

ما  بكل  الفل�سطيني،  ال�ستات 

لق�سية  ت�سفية  من  ذلك  يعنيه 

العودة،  حق  و�سطب  الالجئن، 

املخيمات،  يف  �سعبنا  وتركيع 

امل��ن��ايف  اىل  اأب��ن��ائ��ن��ا  ودف����ع 

البعيدة، واإزالة كل اأثر لالجئن 

تتوحد  مل  واإذا  املخيمات!   يف 

وف��وراً  االآن  والف�سائل  القوى 

فمتى  ك��ه��ذا،  خمطط  ملواجهة 

ميكن لها اأن تتوحد؟

ي��ج��ري  م����ا  ك�����ان  واإن 

ب��ن فريق  داخ��ل��ي��ة  خ��الف��ات 

الواحد،  الفريق  داخل  اأو  واآخر، 

الأن  اأعظم!   عندها  فامل�سيبة 

ذلك يفتح الباب اأمام املتاآمرين 

وا�ستغالل  �سعبنا،  ق�سية  على 

ما يح�سل، للدفع باجتاه تنفيذ 

وتنفيذ  م�سبوهة،  �سيا�سات 

تنتظر  �سلفًا  م��ع��دة  م�ساريع 

لفر�سها.   املنا�سبة  اللحظة 

القوى  لذلك، يتوجب على كافة 

على  حديد  من  بيد  ت�رشب  اأن 

وك�سف  ب��االأم��ن،  عابث  كل  يد 

اأو  انتماوؤه  يكن  اأيًا  متورط  كل 

�سفته.  

اأم������ام م���ا ي��ت��ع��ر���س له 

توتر  م��ن  احل��ل��وة  ع��ن  خميم 

كرة  واأم���ام  متوا�سل،  اأم��ن��ي 

وق�سايا  باملخيم  املرتب�سن 

خارجية  اأج��ه��زة  م��ن  �سعبنا، 

يتوجب  بات  اأجنبية،  و�سفارات 

والف�سائل  ال��ق��وى  كافة  على 

اأك���ر م��ن اأي  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات، 

مرجعية  ت�سكيل  م�سى،  وق��ت 

موحدة،  �سيا�سية  فل�سطينية 

لبنان،  يف  �سعبنا  كلمة  جتمع 

وحتفظ له اأمنه، وحتمي حقوقه، 

وتقوي  ح���وار،  اأي  يف  ومتثله 

ا�ستهداف.   اأي  اأم���ام  موقفه 

اأوىل  تكون  �سيا�سية  مرجعية 

اللجان  ت�سكيل  اإعادة  مهماتها 

االأم��ن��ي��ة  وال��ل��ج��ان  ال�سعبية 

كافة  ت��ع��ال��ج  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع��ة 

واالأمنية  االجتماعية  الق�سايا 

التي يعاين منها �سعبنا.

امل����وق����ف م����ن ت�����س��ك��ي��ل 

من  يك�سف  الذي  هو  املرجعية 

يريد خدمة اأبناء �سعبنا وي�سعى 

وحقوقهم  اأم��ن��ه��م  ح��ف��ظ  اىل 

ذلك،  يريد  ال  ومن  وم�ستقبلهم، 

ويغرد يف �رشب اآخر!

عني احللوة بني الداخل واخلارج!
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�ساتيال  خميم  زواري��ب  بن 

م�سائية،  جولة  ويف  ال�سيقة، 

ذهبت،  اأينما  ال��ظ��الم  يالحقك 

لهذا  تعرف  ال  الكهرباء  وك���اأن 

امل���ك���ان ط��ري��ق��ا.  وب���ن ه��ذه 

ال����زواري����ب، ب����رك م���ن امل��ي��اه 

اأنهكتهم  ل�سكان  املطر،  تركها 

تقابلك  احل��ي��اة.   تفا�سيل  ك��ل 

اإح����دى احل��اج��ات يف ال��ظ��الم، 

اأ�سبحن  الن�ساء  م�ستهزئة«  تقول 

قرعان من املياه املاحلة.« 

خميم  يف  ثقيلة  االأي��ام  متر 

�سحري.   حل  باإنتظار  �ساتيال، 

انتظار  ملوا  اأنا�س  االأزق��ة  ففي 

ال�ساحلة،  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء، 

وملوا حتى ال�سكوى من كل �سيء.

التي  وحدها  �ساتيال  لي�ست 

البنى  م�ساكل  ت��اأزم  من  تعاين 

التحتية، ففي خميم برج الراجنة 

االأمل  ع��ن  مت�سابهة  ح��ك��اي��ات 

ذاته، رغم ما يحكى عن م�رشوع 

ال�رشف ال�سحي والبنى التحتية 

االأوروب���ي،  االحت��اد  من  املمول 

من  ي�ستكون  املخيم  اأهايل  فاإن 

رفع يد االأونروا عن املخيم ومن 

امل�ستمرة،  الف�سائل  غيبوبة 

ا�ستغالل  من  ي�ستكي  من  ومنهم 

جتار املياه لعوز النا�س..

 البداية من خميم �ساتيال، 

العا�سمة  ق��ل��ب  يف  ال���واق���ع 

بروت.  كل االأمور التي تعتر 

يف ال��ع��ا���س��ة م��ن ����رشورات 

يف  ترف  هي  الب�سيطة  احلياة 

املطالب  واأك���ر  امل��ك��ان؛  ه��ذا 

مرجعية  اإي���ج���اد  ه��و  ت����رددا 

مب�ستوى  ت��ك��ون  فل�سطينية 

مطالب النا�س.

ي��ق��ول حم��م��ود ه��ا���س��م: 

»الطرقات تتحول اىل اأنهار يف 

ت�ستوعب  ال  والق�ساطل  ال�ستاء، 

جملة  ها�سم  ي�رشح  امل��ي��اه«.  

من امل�سكالت التي يعاين منها 

ك��اأزم��ة  باخت�سار،  املخيم 

املولدات  واحتكار  الكهرباء 

التي  والقمامة  الكهربائية، 

االآحاد.   اأيام  خ�سو�سا  ترتاكم 

خ��زان  ق�سية  اىل  وي��ت��ط��رق 

املاحلة  غ��ر  للمياه  اأن�����س��ئ  

ويقول  طوابق،  ع�رش  وحجمه 

اأن  اكت�سفوا  ف��رتة  بعد  »لكن 

املاء امل�ستخرج فيه كربر وال 

ي�سلح لال�ستعمال«.

الرحمن،  عبد  اأح��م��د  ام��ا 

ف��ي�����رشح م�����س��ك��ل��ة ال�����رشف 

ال�سحي قائال« االونروا اأن�سات 

منذ  ال�سحي  ال�رشف  م�رشوع 

�سنتن، لكن تبن اأن امل�رشوع 

عدم  منها  عدة،  م�ساكل  يعاين 

ا�ستيعاب  على  امل�رشوع  قدرة 

17 األف ن�سمة، لذلك بقي احلال 

على م��ا ه��و ع��ل��ي��ه«.  وي��روي 

�سحايا  ع��ن  ق�س�سا  ال�ساب 

املتال�سقة  الكهرباء  �رشائط 

مع نباريج املياه البال�ستيكية، 

وي�سكو من مياه ال�رشب التي ال 

ويحمل  اأح��د،  لرقابة  تخ�سع 

جمتمعة  والف�سائل  االأون���روا 

م�����س��وؤول��ي��ة ه����ذه امل�����س��اك��ل 

املتفاقمة.

معروف،  علي  ام  احلاجة 

امل��ن��زل  م��ن  اخل����روج  تخ�سى 

االأح���ي���ان كي  يف ك��ث��ر م��ن 

ال��ط��رق��ات  يف  »ت��ت��زح��ل��ق«  ال 

امل��م��ل��وءة ب��امل��ي��اه، وت��ك��رر 

عن  وتتحدث  نف�سها  املطالب 

اىل  الن�ساء  »حتول  من  خ�سية 

قرعان«!!

عالقات  م�����س��وؤول  ي���درك 

اال���س��الم��ي يف خميم  اجل��ه��اد 

���س��ات��ي��ال، اأب����و ف������وؤاد، ه��ذه 

يحمل  حديثه،  ويف  امل�ساكل.  

االأون������روا ج����زءاً ك��ب��راً من 

امل�سوؤولية لكونها م�سوؤولة عن 

وم�ساكلهم  الالجئن  هموم 

بواجباتها  تقوم  وال  احلياتية، 

املطلوب،  بال�سكل  جتاههم 

قبل  من  التق�سر  اإغفال  دون 

اعترها  التي  ال�سعبية  اللجان 

ق��ادرة  غ��ر  احل��ايل  بو�سعها 

على حتمل م�سوؤولياتها، داعيًا 

اىل ت�سكيل اللجان ال�سعبية من 

مدربون  واأ�سخا�س  فعاليات 

وذوي  ال��ن��ا���س  خ��دم��ة  ع��ل��ى 

م�سداقية حلل امل�سكالت.

الراجنة،  برج  ويف خميم 

االأ�سالك  من  غابة  بك  حتيط 

تتجمع  املت�سابكة،  الكهربائية 

عليها نقاط املياه التي تنتظر 

اقتنا�س �سحايا جدد. 

ي�������س���األ ال���الج���ئ���ون يف 

ويقول  االأون���روا،  عن  املخيم 

اأحد �سكان املخيم، ابو �سليمان، 

بحرقة »هناك بع�س الف�سائل 

اأكر من 10  الفل�سطينية تدفع 

اآالف دوالر ثمنًا ملهرجان يف 

قر�سا  منهم  نرى  وال  املخيم، 

واحدا للم�ساعدة«، اأما االأونروا 

لالأ�سف فهي ال تعباأ بهمومنا.. 

وال تقدم حاًل مل�ساكلنا.. 

العقد  يف  �ساجد،  احل��اج 

الثامن من العمر، يتنهد ب�سوت 

املوت  ليت  ويهم�س«  خافت، 

ومل  تر�سيحا،  بلدتي  يف  يكون 

امل��ذل��ة«..  احلياة  ه��ذه  نعرف 

على  حمود  اإي���اد  �سدد  بينما 

االأهايل  بن  التعاون  �رشورة 

على  لل�سغط  ال�سعبية  واللجنة 

باإ�سالحات  للقيام  االأون���روا 

املياة  اأزمة  الكهرباء وحل  يف 

للمخيم  هي  »امل�سكلة  املاحلة 

باأكمله ويجب اأن نتعاون«.

ال�سعبية  اللجنة  ع�سو 

اأ������رشف،  اأب�����و  امل��خ��ي��م،  يف 

يدها  رفعت  االون���روا  يقول« 

اأنها  العلم  م��ع  امل��خ��ي��م،  ع��ن 

البنية  ت��وف��ر  ع��ن  م�����س��وؤول��ة 

اأما  للمخيم،  ال�ساحلة  التحتية 

تعي�س  فهي  ال�سعبية  اللجنة 

ف�ساد عمره 20 عاما، و«نحن 

دخلنا اللجنة فقط منذ �سهرين، 

هذا  كل  اإ�سالح  ن�ستطيع  وال 

اىل  وي�سر  املرتاكم.«   الف�ساد 

املخيم  امل�ساكل يف  جملة من 

والتعليم  وال�سحة  »البطالة 

وال��ب��ي��وت  التحتية،  وال��ب��ن��ى 

بال�سقوط  وامل��ه��ددة  املهدمة 

منع  ظ��ل  ���س��واء، يف  ح��د  على 

مواد  اإدخ��ال  اللبنانية  الدولة 

وك�سف  املخيمات.   اىل  البناء 

يف  مايل  عجز  عن  اأ���رشف  اأبو 

كابالت  بدل  ال�سعبية  اللجنة 

كهربائية ل�رشكة فني�س، و�سل 

اىل 31 مليون لرة لبنانية.

خميم الر�سيدية: �سكان ملوا الوعود.. ومنازل اأنهكها الإهمال ال�سديد

حتقيق

�ست��اء،  ف�س��ل  كل  عن��د 

تتفاق��م ق�سي��ة املن��ازل االآيلة 

لل�سق��وط يف خمي��م الر�سيدي��ة، 

تتح��ول  اأن  االأه��ايل  ويخ�س��ى 

بيوتهم اىل حطام  يف اأي حلظة، 

ناهي��ك ع��ن االأمرا���س املزمنة 

الت��ي تنتج عن الرطوبة يف هذه 

البي��وت املتهالك��ة.  وبعد طول 

�سن��ي ال�سك��وى تاأت��ي االون��روا 

مب�رشوعها مل�سح املنازل االأكر 

ت���رشرا، حي��ث ق�سم��ت الوكالة 

املخي��م اىل مربعات، نتج عنها 

�سكني��ة  وح��دة   1100 ادراج 

مت�رشرة عل��ى القائمة.  وحول 

القائم��ة، يدور الهم���س واجلدل 

االأ�سئل��ة:  وتب��داأ  املخي��م،  يف 

وه��ل  االأولوي��ة  تك��ون  مل��ن 

�ست�سق��ط اأ�سماء م��ن القائمة؟... 

فاالأون��روا تعهدت ببن��اء 900 

املخيم��ات  يف  �سكني��ة  وح��دة 

الفل�سطيني��ة يف لبن��ان  كافة ... 

مع معلومات عن زيادة حمتملة 

بلغت خم�سمئة وحدة ا�سافية..

ل تاأوي �ساكنيها • منازل 
باحل��ي  يع��رف  م��ا  عن��د 

تعي���س  املخي��م،  يف  التحت��اين 

ق��د  من��زل  يف  اأمين��ة  احلاج��ة 

وراأ���س  راأ�سه��ا  عل��ى  يطب��ق 

اأوالده��ا الت�سع��ة يف اأية حلظة: 

“من فرتة ق�سرة وقعت قطعة 
م��ن ال�سق��ف عل��ى رج��ل اإبني، 

وما عاد فينا نتحمل هالو�سع، 

كت��ر  االأون��روا  عل��ى  وقّدمن��ا 

وم��ا يف ج��واب كل م��رة بيجوا 

وفود وبروح��وا عالفا�سي وما 

اخل��وا  يقول��وا  غ��ر  �ساطري��ن 

البيت” تق��ول احلاجة وت�سيف 

باأن منزلها يتحول اىل بركة يف 

ف�سل ال�ستاء، وباأنه لي�س لديها 

اأي ماأوى اآخر تلجاأ اليه”.

ع��ن  الناجت��ة  االأمرا���س   

الرطوب��ة لعن��ة تالح��ق �س��كان 

فاأب��و  املت���رشرة؛  املن��ازل 

بع���س  وعائلت��ه  م�سطف��ى 

وب�سب��ب  “ابنت��ي  �سحاياه��ا: 

الكري��ات  و�سل��ت  الرطوب��ة 

 ،27.000 ل���  لديه��ا  البي���س 

بكلفن��ي  بعمل��وا  فح���س  وكل 

واأوقفن��ا  ل.ل   125.000

عالجه��ا للو�سع املادي، وابني 

ال�سغر على ه��ل احلالة كمان، 

لديه ثق��ب بالقل��ب وكل �سورة 

بتكل��ف 3000$ وانا ما عندي 

الق��درة و مل اأُكم��ل ل��ه الع��الج 

ئي�سي 
ّ
بب الر

ّ
لنف�س ال�سبب” وال�س

ه��و املنزل والرطوب��ة ولو قادر 

اأ�ستاأجر ا�ستاأج��رت وطلعت من 

البيت.

• ابو العبد : �سن�سغط لو�سع اأي 
ا�سم ي�ستحق على القائمة

وعن امل�رشوع يعرب ع�سو 

يف اللجن��ة ال�سعبي��ة يف خمي��م 

الر�سيدي��ة، ابو العبد عن خ�سيته 

امل���رشوع  االون��روا  تاأخ��ذ  اأن 

باجت��اه الرتميم ولي�س االإعمار، 

“الأن االإعمار هو االأكر حاجة، 
م��ع العل��م اأن امل���رشوع يخ�س 

البيوت االأكر �رشراً”.

اأبو العب��د: “بداأت  ويو�سح 

يف  للبي��وت  م�س��ح  االأون��روا 

املخي��م من��ذ اأ�سب��وع، وي�ستم��ر 

امل�س��ح مل��دة 12 ي��وم اأو اأك��ر، 

حت��ى االآن يوج��د 1100 وحدة 

�سكني��ة مدرج��ة عل��ى القائم��ة 

ع��ن  ويتح��دث  املخي��م”.   يف 

ايجابي��ات هذا امل�رشوع “حيث 

اأن االأونروا قامت بعقد لقاء مع 

اللج��ان ال�سعبي��ة واالأهلي��ة يف 

املخي��م، وح�س��ب كالم االأونروا 

ال��ذي  املعي��ار  مو�س��وع   -

يتبعون��ه ه��و للذي��ن ي�ستحقون 

الهند�سة واالقت�ساد االجتماعي 

- اأي للبي��وت املزري��ة، ومتني 

اأب��و العبد اأن تطب��ق االونروا ما 

تعه��دت ب��ه، قائ��ال: اإن اللجان 

لي�ست �رشكاء يف التنفيذ، ولكن 

�سيكون دورن��ا توجيهي رقابي 

واإذا وجد من  ي�ستحق ومل ُيدرج 

ف�س��وف  القائم��ة،  عل��ى  ا�سم��ه 

ن�سغط الإ�سافة ا�سمه”.

الونروا م�سوؤولة 

عن هموم الالجئني 

وم�ساكلهم احلياتية، 

ول تقوم بواجباتها 

بال�سكل املطلوب

اللجنة ال�سعبية تعي�ض 

ف�ساد عمره 20 عاما، 

وعجزها املايل بلغ 31 

مليون لرية لبنانية

الونروا وعدت مبعاجلة 

900 وحدة �سكنية، 

يف حني بلغ عدد 

امل�ساكن املت�سرره 

 !!!1100

الأمرا�ض الناجتة 

عن الرطوبة لعنة 

تالحق �سكان املنازل 

املت�سررة..

الطرقات تتحول اىل 

اأنهار يف ال�ستاء، 

والق�ساطل ل ت�ستوعب 

املياه

خميما �ساتيال وبرج الرباجنة: 

ن�ساء ي�سيبهن القرع واأهايل مّلوا ال�سكوى وجلان ال�سعبية مديونة

�ساتيال : الونروا واللجنة ال�سعبية يف غيبوبة

برج الرباجنة: اآلف الدولرات على مهرجانات الف�سائل ... والبنى التحتية بال متويل

حتط ماكينة اإعمار االونروا اأخرياً يف خميم الر�سيدية يف جنوب لبنان، 

حيث املئات من املنازل االآيلة لل�صقوط تنتظر ان تكون يف مقدمة القائمة التي تنوي االونروا اإعدادها للبدء باإ�صالحها يف الربيع املقبل.



جنن  حي  اهايل  اأ�سدر 

نهر  خميم  يف   )  A )ب���رامي  

على  فيه  اأكدوا  بيانًا،  البارد 

حتركاتهم  اإ�ستمرار  اأهمية 

اإجناز كافة  اأجل  ال�سلمية من 

اأهدافهم يف اإعادة املخيم اىل 

و�سعه الطبيعي. 

وي��ط��ال��ب اأه���ايل احل��ي، 

ال��ب��ال��غ ع��دده��م ح���وايل 45 

ع���ائ���ل���ة، ب��ت�����س��ل��م ب��ي��وت��ه��م 

امل��ح��ج��ور ع��ل��ي��ه��ا، الإع���ادة 

مع  فيها.   وال�سكن  ترميمها 

جنن  ح��ي  اأه���ايل  اأن  العلم 

ك���ان���وا ق���د ق���ام���وا ب�����رشاء 

باأموالهم  امل��ذك��ورة  البيوت 

 ،1995 العام  منذ  اخلا�سة 

فيما تت�رشد عائالتهم خارج 

املخيم  اأح��داث  منذ  منازلها 

يف اأيار 2007. 

»اأننا  على  البيان  و�سدد 

حتركاتنا  ع��ن  ن��ت��وق��ف  ل��ن 

ت�سيع  ال  ح��ت��ى  ال�����س��ل��م��ي��ة 

ت�سلم  راأ�سها  وعلى  حقوقنا، 

اأحد  ي�سكل  ال��ذي  جنن،  حي 

العناونن االأ�سا�سية للمعاناه 

ال��ت��ي ي��ع��ان��ي��ه��ا اأه��ل��ن��ا يف 

البارد«. 

وق���د رف���ع اأه�����ايل حي 

حم��اف��ظ  اىل  ط��ل��ب��ًا  ج��ن��ن 

نا�سيف  ال�����س��م��ايل،  لبنان 

ال�سماح  قالو�س، يطلبون فيه 

ال�سلمي  ب��االع��ت�����س��ام  ل��ه��م 

احلكومة  رئي�س  منزل  اأم��ام 

اللبنانية، جنيب ميقاتي، يف 

طرابل�س، يوم اجلمعة يف 6 / 

1 / 2012، الإ�سماعه �سوت 

معاناتهم امل�ستمرة.

يذكر اأن اأهايل حي جنن 

بتحركات  ق��ام��وا  ق��د  ك��ان��وا 

واإعت�سامات عديدة للمطالبة 

حتت  الواقعة  بيوتهم  بت�سلم 

منذ  اللبناين  اجلي�س  �سيطرة 

خميم  يف  املواجهات  اإنتهاء 

البارد عام 2007. 

من  “ال” للتملك  تكون  قد 

ت��وؤرق  ال��ت��ي  ال���الءات  اأ�سعب 

لبنان،  يف  الفل�سطيني  الالجئ 

لي�ست  اأخ��وات��ه��ا  ك��ان��ت  واإن 

فا�ستناداً  منها..  ظلمًا  باأقل 

اللبنانية  احلكومة  ق��رار  اىل 

 20 يف  �سدر  وال���ذي  اجل��ائ��ر، 

رق��م  وي��ح��م��ل   ،2001 اآذار 

الفل�سطينين  كل  مينع   ،296

ما ميلكونه، خوفًا  ت�سجيل  من 

م��ن ال��ت��وط��ن!! ومب��وج��ب هذا 

من  الفل�سطيني  ح��رم  ال��ق��رار، 

متلكه  ما  توريث  ومن  التملك 

ح��ك��م��ًا، وه���و اأخ���ط���ر م���ا يف 

اىل  جلاأ  فالفل�سطيني  ال��ق��رار.  

لبنان قبل اأكر من �ستة عقود، 

ومنهم من متلك يف لبنان قبل 

�سملهم  وه��وؤالء   ،2001 العام 

القرار اي�سًا من خالل املفعول 

حيث  املبا�رش،  غ��ر  الرجعي 

ما  الفل�سطيني  ب�سلب  يق�سي 

متلكه م�سبقًا بطريقة تدريجية 

التوريث  من  منعه  خ��الل  من 

اىل  موته  بعد  ممتلكاته  لتوؤول 

الدولة اللبنانية، واىل املحاكم 

ال�رشعية على وجه التحديد!!

اجل��ائ��ر،  امل��ن��ع  ه��ذا  اإزاء 

الفل�سطينيون  الالجئون  ي�سطر 

القانون  على  االل��ت��ف��اف  اىل 

لتاأمن م�ستقبل اأوالدهم، وذلك 

ممتلكاتهم،  توريت  خالل  من 

وهم اأحياء، لالأقرباء اأو االأغراب 

ممن يحملون جن�سيات لبنانية 

ت�سطرهم  ه��ك��ذا..  اأجنبية،  اأو 

الدولة اللبنانية اإىل اأن يحتالوا 

ومن  قوانينها..  وعلى  عليها 

اأق��رب��ائ��ه،  يف  �سالته  يجد  ال 

اأمالكه  لت�سجيل  مكرهًا  ي�سطر 

باأ�سماء اأ�سخا�س “موثوقن”.. 

ليعي�س بعدها اأ�سراً للهواج�س، 

موت  يف  تكمن  امل�سكلة  الأن 

ورثته  وانقالب  ال�سخ�س،  هذا 

ع��ل��ى امل��ال��ك االأ���س��ل��ي، دون 

حول  للفل�سطيني  ي��ك��ون  اأن 

بها  ي�سرتد  قانونية  ق��وة  وال 

النف�س،  ب�سق  جناه  الذي  حقه 

لعملية  راعيًا  القانون  لي�سبح 

بذريعة  لها  وحاميًا  االحتيال، 

رف�س التوطن!!

 ف����اأي ع��ن�����رشي��ة ه���ذه، 

ت�����س��ت��ب��ي��ح ح��ق��وق ال��الج��يء 

با�سم  لبنان  يف  الفل�سطيني 

حقًا  وهل  التوطن؟!!..  رف�س 

ل��الج��ئ��ن  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق  اأن 

الفل�سطينين يتناق�س مع حق 

العودة؟! اأم يتناق�س مع اإدعاء 

يعتر  اأال  ال��ت��وط��ن؟!!..  رف�س 

ال��الج��ئ  اإذالل  يف  االم��ع��ان 

مدخاًل  لبنان  يف  الفل�سطيني 

عليه  وال�سغط  اإرادت���ه  لك�رش 

العودة؟!  يف  حقه  عن  للتخلي 

يف  التوطن  منع  يكون  وه��ل 

حماربة الالجئ الفل�سطيني يف 

لقمة عي�سه وم�سدر رزقه، ويف 

حتفظها  التي  ممتلكاته  �سلبه 

ك��اف��ة ال��ق��وان��ن وال�����رشائ��ع 

وهل  والدنيوية؟!!  ال�سماوية 

ال�سماحة  اأ���س��ح��اب  ي��ر���س��ى 

اأم���وال  ت��ذه��ب  اأن  والف�سيلة 

املحاكم  �سناديق  اىل  االأيتام 

ت�����س��ادر  واأن  ال�������رشع���ي���ة، 

حماربة  بحجة  ممتلكاتهم، 

التوطن؟! 
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ذكرت �سحيفة ›اإ�رشائيل 

اليوم‹ العري��ة، اأن ال�سلطات 

ملواجهة  ت�ستع��د  اال�رشائيلية 

ما و�سفته االأ�سطول الب�رشي، 

يف اإ�سارة اإىل اعتزام منظمات 

ون�سط��اء  لفل�سط��ن  موؤي��دة 

مظاه��رات  تنظي��م  دولي��ن 

�سعبية حا�سدة �ست�سر باجتاه 

احل��دود م��ع االأردن و�سوري��ا 

وم�رش يف ذكرى يوم االأر�س 

وال��ذي ي�سادف 30 مار�س / 

اآذار عام 2012م.

اإىل  ال�سحيف��ة  واأ�س��ارت 

نق��ل  يف  ب��داأت  اإ�رشائي��ل  اأن 

م��ن  ل��دول خمتلف��ة  ر�سائ��ل 

اأج��ل وق��ف املظاه��رات التي 

تن��وي اقتح��ام احل��دود م��ع 

›اإ�رشائي��ل‹ يف وق��ت مبك��ر، 
وا�سف��ة اإياها بغ��ر ال�رشعية 

. واأو�سح��ت ال�سحيف��ة ب��اأن 

وزارة اخلارجي��ة تعل��م ب��اأن 

اإىل  ته��دف  املنظم��ات  ه��ذه 

خل��ق م�سه��د احتج��اج عارم 

ووا�س��ع النطاق ي�س��ع ذكرى 

امل�سه��د  يف  االأر���س  ي��وم 

العاملي.

جاءنا من اللجنة ال�سعبية 

الفل�سطينية يف خميم البداوي 

التو�سيح التايل: “تود اللجنة 

اأن تلف��ت نظرك��م”،  ال�سعبي��ة 

ال��ذي  التحقي��ق  بخ�سو���س 

م��ن  ال�ساب��ق  الع��دد  يف  ورد 

ن�رشة اجله��اد، بعنوان: )خميم 

الب��داوي ال م��اء وال كهرباء(، 

يف  املعط��اة  ال�س��ورة  “اأن 
الن���رشة لي�س��ت دقيق��ة، ولي�س 

ه��و الواقع، الأن خميم البداوي 

بع���س  م��ن  يع��اين  كان  واإن 

اأن  اال  الطارئ��ة،  امل�س��كالت 

اللجن��ة تعال��ج ه��ذه احلاالت 

الطارئ��ة ب�سكل مبا���رش.. واأما 

بخ�سو���س املي��اه، ف��ال اأزمة 

ب��ل  املخي��م،  يف  موج��ودة 

م��ن  فائ���س  هن��اك  العك���س 

ال�س��وارع”.   يف  ته��در  املي��اه 

“راأين��ا  التو�سي��ح:  وي�سي��ف 

التعاب��ر  بع���س  يف  ظلم��ًا 

املوجه��ة اىل اأع�س��اء اللجن��ة 

ال�سعبي��ة عندما تق��ول الن�رشة 

ه��م  اللجن��ة  اأع�س��اء  )ان 

م��ن  م�ستفيدي��ن  واأقرباءه��م 

الكهرب��اء على ح�ساب االأهايل 

يف املخيم(، وهذا لي�س دقيق” 

بح�سب التو�سيح.

يهمنا يف ن����رة اجلهاد 

تو�ضيح ما يلي:

1 – اإن التحقيق��ات الت��ي 

جنريه��ا لي�س هدفه��ا الت�سهر 

االأ�س��واء  ت�سلي��ط  ب��ل  باأح��د، 

عل��ى امل�س��كالت الت��ي يع��اين 

املخيم��ات،  يف  اأهلن��ا  منه��ا 

ونقل معاناة �سعبنا وهمومه.  

واجلمل��ة الت��ي وج��دت فيه��ا 

اللجن��ة ظلم��ًا له��ا، لي�ست من 

كالم كات��ب التحقي��ق بل نقاًل 

على ل�سان اأحد �سكان املخيم، 

نق��ل  عل��ى  اقت���رش  ودورن��ا 

ال��كالم بحرفيت��ه، ال ت�سه��راً 

باللجن��ة، الت��ي نق��در عملها، 

ب��ل للوقوف عل��ى راأي النا�س.  

وميك��ن الرج��وع اىل الن���رشة 

للتحقق من ذلك.

التحقي��ق  اأو�س��ح   –  2

م�س��اكل الكهرب��اء وامل��اء يف 

املخي��م، وحت��دث بالتف�سي��ل 

عن اأ�سب��اب م�سكالت الكهرباء 

والهدر يف املياه، لذلك يرجى 

للتاأك��د.   التحقي��ق  مراجع��ة 

لتو�سيحك��م،  �سكرن��ا  م��ع 

وا�ستعدادنا لن�رش كل ما ي�سهم 

يف رف��ع املعان��اة ع��ن كاهل 

�سعبنا.

تــو�ســيــح

�سفد  م�����س��ت�����س��ف��ى  ����س 
ّ
ت���ع���ر

االأحمر  الهالل  جلمعية  التابع 

البداوي  خميم  يف  الفل�سطيني 

على  متعّمد  تخريب  لعملية 

و  )و.ي(  وهما:  �سخ�سن  اأيدي 

)ر.ي( اللذين كانا يريدان عالج 

من  يعاين  الذي  )ع.ي(  اأخيهما 

من  نوع  وهي  )الكريزا(  مر�س 

االأمرا�س الع�سبية.

ل����دى و����س���ول امل��ري�����س اىل 

الطبيب  ب����ادر  امل�����س��ت�����س��ف��ى، 

وحت�سر  مبعاينته  امل��ن��اوب 

املري�س  ب�سقيق  واإذا  عالجه، 

)و.ي( يبادر اىل ال�ستم والتطاول 

اأجهزة  وحتطيم  الطبيب  على 

)جهاز  بينها  ومن  امل�ست�سفى 

جهاز  ال�سغط،  جهاز  مونيتور، 

اأدوي���ة  ع��رب��ة  ال��ق��ل��ب،  تخطيط 

 $16000 ب�  ق��ّدرت  الطوارئ(، 

يف ق�سم الطوارئ. 

الأيٍّ  يحق  ال  ال�سبب،  يكن  اأي��ًا   

�سعبنا  ب��اأم��وال  الت�رشف  ك��ان 

وح��ق��وق م��ر���س��ان��ا ع��ل��ى ه��ذا 

اأو اخلوف  الغ�سب  النحو بحجة 

هي  االأجهزة  فهذه  غرهما..  اأو 

ملك لل�سعب الفل�سطيني، والأهلنا 

يف امل��خ��ي��م��ات، وت��وف��ر احل��د 

ال�سحية  الرعاية  من  االأدن���ى 

امل���ح���روم م��ن��ه��ا ���س��ع��ب��ن��ا يف 

خدمات  ت��راج��ع  ب�سبب  لبنان 

ال�سحية  وتقدمياتها  االأون��روا 

واال�ست�سفائية من جهة، وب�سبب 

حترم  التي  اللبنانية  القوانن 

على  اال�ست�سفاء  من  الفل�سطيني 

يف  )طبعًا  ال�سحة،  وزارة  نفقة 

اإطار �سيا�سة حماربة التوطن!!(.  

ال�سعبية  اللجنة  من  واملطلوب 

املخيم  يف  االأم��ن��ي��ة  واللجنة 

وتغرميهم  الفاعلن  توقيف 

وت�سليمهم  االأ�������رشار،  ك��اف��ة 

ال  كي  املخت�سة،  اجلهات  اىل 

هذا  مثل  تكرار  على  اأحد  يجروؤ 

الت�رشف.

من يحمي م�ست�سفى �سفد يف خميم البداوي؟

اأياً يكن ال�سبب، ل يحق لأيٍّ 

كان الت�سرف باأموال �سعبنا 

وحقوق مر�سانا على هذا 

النحو

امل�سكلة يف اإنقالب الورثة 

على املالك احلقيقي، لي�سبح 

القانون حامياً لالإحتيال 

بذريعة رف�ض التوطني!!

هل ير�سى اأ�سحاب 

ال�سماحة والف�سيلة اأن 

تذهب اأموال الأيتام اىل 

�سناديق املحاكم ال�سرعية، 

واأن ت�سادر ممتلكاتهم، 

بحجة حماربة التوطني؟! 

يطالب الهايل بت�سلم 

بيوتهم املحجور عليها منذ 

العام 2007، مع العلم 

انهم ا�سرتوها باموالهم 

اخلا�سة قبل العام 1995 

ا�ستعدادات اإ�سرائيلية 

ملواجهة اأ�سطول ب�سري على 

احلدود يف ›يوم الأر�ض‹

هل من يفتي الفل�سطينيني يف بلواهم؟

خميم  اأه������ايل  ن��ا���س��د 

ال��ق��ا���س��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ن يف 

التدخل  اللبنانية  احلكومة 

ال�رشيع ملعاجلة م�سكلة مكب 

للمخيم،  املجاور  النفايات 

بالغ  خطر  م��ن  ي�سكله  مل��ا 

الأبنائه  العامة  ال�سحة  على 

منهم.   االأط��ف��ال  وخ�سو�سًا 

�رشورة  على  االأه��ايل  و�سدد 

اال�����رشاع يف م��ع��اجل��ة ه��ذه 

ال  والتي  املتفاقمة،  االزم��ة 

نفايات  جتميع  على  تقت�رش 

املخيم،  من  بالقرب  املنطقة 

قيام  ب�سبب  ت��ت��ع��داه��ا،  ب��ل 

باإحراقها  النظافة  ع��م��ال 

يوميًا، لتخلف دخانًا وروائح 

ال��ه��واء  م��ع  تختلط  ك��ري��ه��ة 

�سكان  يتنف�سه  الذي  النظيف 

ي�سبب  ال��ذي  االأم���ر  املخيم، 

�سحتهم  على  كبراً  ���رشراً 

و�سحة اأطفالهم.

ال�سحة  وزارة  اأن  يذكر 

بحق  ت��ع��رتف  ال  اللبنانية 

الفل�سطينين  ال��الج��ئ��ن 

يف  نفقتها  على  باال�ست�سفاء 

امل�ست�سفيات اللبنانية.

خميم القا�سمية:

 اأطفال يتنف�سون ال�سموم!!
اأهايل حي جنني يف البارد: لن تتوقف حتركاتنا حتى ل ت�سيع حقوقنا

ط����ال����ب اأه������ايل 

االأون���روا  الب�س  خميم 

اجلهات  لدى  بالتدخل 

احلكومة  يف  املعنية 

حد  لو�سع  اللبنانية، 

بتعبيد  مل��ع��ان��ات��ه��م، 

عند  احلديد  �سكة  طريق 

والتي  املخيم،  مدخل 

الرئي�س  امل�رشب  تعتر 

امل��خ��ي��م.   يف  للم�ساة 

وي�������س���ك���و اأ����س���ح���اب 

امل���ح���الت وامل���ن���ازل 

مدخل  عند  املقيمن 

املخيم من اأزمة مزمنة 

ال�سقوق  انت�سار  نتيجة 

تتجمع  ال��ت��ي  واحل��ف��ر 

االآ���س��ن��ة،  امل��ي��اه  فيها 

ف�سل  يف  خ�����س��و���س��ًا 

ال�����س��ت��اء امل���اط���ر، مما 

ا�ستخدام  دون  يحول 

هطول  اأث��ن��اء  الطريق 

االم�����ط�����ار م����ن ق��ب��ل 

االأهايل، عدا عن ال�رشر 

باملنازل  ت�سببه  ال��ذي 

واملحال التجارية التي 

لك�سب  م�سدراً  ت�سكل 

اأهايل املخيم واجلوار.

القوانن  اأن  يذكر 

تزفيت  متنع  اللبنانية 

املخيمات  يف  ال��ط��رق 

لبنان،  يف  الفل�سطينية 

اأي�سًا  بها  تعرتف  وال 

املناطق  يف  البلديات 

املجاورة.

خميم الب�ض: املطر والطرقات ل يجتمعان!



ال �سك اأن �سعبنا الفل�سطيني 

م�ساحلة  اىل  م��ا���س��ة  ب��ح��اج��ة 

له  تعيد  وجادة،  حقيقية  وطنية 

وجتمع  والكلمة،  ال�سف  وح��دة 

ملواجهة  موحد،  جهد  يف  ق��واه 

تهويد  ال��ك��رى:  اال�ستحقاقات 

القد�س، وتهديد امل�سجد االأق�سى، 

ومعاناة  غ��زة  قطاع  وح�سار 

�ست  منذ  فيه  امل�ستمرة  �سعبنا 

خمططات  وم��واج��ه��ة  ���س��ن��وات، 

اال�ستيطان التي تنهب االأرا�سي، 

ال�سفة  وت��زرع  املوا�سم،  وتدمر 

وحفظ  بامل�ستوطنات،  الغربية 

ق�سية الالجئن وحتقيق العودة 

التي  ودي���اره���م  ب��ي��وت��ه��م  اىل 

الع�سابات  بفعل  منها  اخرجوا 

واالإرهاب ال�سهيوين.

�سعبنا  اأن  اأي�سًا  �سك  وال 

الفل�سطيني يحتاج اىل م�ساحلة 

ف�سائله  خمتلف  ب��ن  حقيقية 

وقواه، على قاعدة حفظ حقوقه 

ال��وط��ن��ي��ة، وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه 

اأن  ميكن  م�ساحلة  امل�رشوعة.  

يلتقي عليها اجلميع على قاعدة 

الفرقة  ونبذ  امل�����س��رتك،  العمل 

االنق�سام.   وان��ه��اء  واالن�سقاق 

وال �سيما بعد ف�سل نهج الت�سوية 

ب��ع��دم��ا ا���س��ت��ن��ف��ذ ع��ق��دي��ن من 

االأم��ن  جمل�س  ورف�����س  ال��زم��ن، 

فل�سطينية،  دول��ة  ال�سلطة  منح 

يف  ال�سهيوين  العدو  وا�ستمرار 

والتهويد،  اال�ستيطان  عمليات 

وطرد املقد�سين.

م��ا مت ال��ت��و���س��ل اإل��ي��ه يف 

االإطار  بت�سكيل  موؤخراً،  القاهرة 

القيادي املوؤقت ملنظمة التحرير 

بناء  اإع��ادة  بهدف  الفل�سطينية، 

املنظمة واإ�سالحها وفقًا التفاق 

اأن  ميكن   ،5002 عام  القاهرة 

الإنهاء  حقيقيًا  م��دخ��اًل  ي�سكل 

االنق�سام وحتقيق امل�ساحلة، اإذا 

بناء  اإعادة  على  جديًا  العمل  مت 

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة 

انتخابات  اإج��راء  على  واالتفاق 

للمجل�س الوطني الفل�سطيني، يف 

الداخل واخلارج.

اأطرافًا وقوى  اأن هناك  غر 

االنق�سام  اإن��ه��اء  م��ن  مت�رشرة 

الفل�سطيني، يف مقدمتها االإدارة 

ال�سهيوين،  والكيان  االأمريكية، 

واالحت�����اد االأوروب�������ي، ال��ذي��ن 

يريدون الأية م�ساحلة فل�سطينية 

م��ق��ا���س��ات��ه��م  وف����ق  ت��ت��م  اأن 

ومعايرهم و�رشوطهم.  وي�ساف 

اىل هوؤالء بع�س املراهنن على 

واالإقليمية.   الدولية  املتغرات 

ال��ذي  التفاو�سي  ال��ل��ق��اء  وم��ا 

ال�سلطة  ب��ن  ع��م��ان  يف  ع��ق��د 

وم��ف��او���س��ن ���س��ه��اي��ن��ة، اال 

امل�ساحلة،  لعرقلة  حم��اول��ة 

وعودة  العيون،  يف  الرماد  ولذر 

التجارب  كل  اأثبتت  م�سار  اىل 

ال�سابقة عقمه وف�سله.

ميكن  كيف  ن�����س��األ:  وه��ن��ا 

يف  تتحقق  اأن  م�ساحلة  الأي���ة 

امل�ستمرة  االعتقال  عمليات  ظل 

اجلهاد  حركتي  اأع�����س��اء  بحق 

ال�سفة  يف  وحما�س  االإ�سالمي 

االأج��ه��زة  باتت  ه��ل  الغربية؟  

ال�سفة  يف  الفل�سطينية  االأمنية 

رئي�سها  �سلطة  خ��ارج  العربية 

اأجهزة  بها  وتتحكم  م��ازن،  اأب��و 

البع�س  تلكاأ  ومل���اذا  اأخ����رى؟  

اإليه  دع��ا  اجتماع  ح�سور  يف 

االإ�سالمي  اجلهاد  يف  القيادي 

اأجل  من  البط�س،  خالد  غزة،  يف 

امل�ساحلة  اجتماعات  تفعيل 

امل��ي��دان��ي��ة، وي��ت�����رشف – ه��ذا 

هناك  لي�س  وك��اأن��ه   – البع�س 

م�ساحلة وال من يحزنون؟!

ال ميكن لل�سلطة الفل�سطينية 

اأو  متناق�سن  على  تراهن  اأن 

فاإما  احل��ب��ال:  على  تلعب  اأن 

امل��ف��او���س��ات م��ع ال��ع��دو واإم��ا 

اأن  عليها  بات  وقد  امل�ساحلة؛ 

حتدد ا�سرتاجتيتها ب�سكل وا�سح 

احل�سا�سة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف 

�سعبنا  ت��اري��خ  م��ن  واحل��رج��ة 

ون�ساله ومقاومته.
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امل�ساحلة وال�سلطة واللعب على احلبال!

حتليل �سيا�سي

يف رحاب الإ�سالم

اأخبار اجلهاد

كاريكاتري

هناك اأطرافاً وقوى 

مت�سررة من اإنهاء النق�سام 

الفل�سطيني

�سعبنا الفل�سطيني يحتاج 

اىل م�ساحلة حقيقية، على 

قاعدة حفظ حقوقه الوطنية، 

وحتقيق اأهدافه امل�سروعة

مرعٌب م�سهد وقوف العباد 

امل��ي��زان،  اأم���ام  احل�ساب  ي��وم 

ل�سماع  االأعناق  ت�رشئب  حيث 

االأ���س��وات  وتخ�سع  االأ���س��م��اء، 

هم�سًا؛  اإال  ت�سمع  فال  للرحمن، 

فرتى املطلوب للح�ساب يرجتف 

بعيون  امل��ي��زان  ويرقب  خوفا 

كلما  قلبه  وي��ج��زع  جاحظة؛ 

“ون�سع  ال�سيئات:  كفة  ثقلت 

القيامة”  ليوم  الق�سط  املوازين 

)االأنبياء 74(

قبل  اأعمالنا  ن��زن  ال  فلم 

لالأعمال  وه��ل  احل�ساب؟  ي��وم 

وزن معروف؟

على  دلنا  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 

�سيئة  عمل  “من  امل��ي��زان  ه��ذا 

عمل  ومن  مثلها  اإال  ُيجزى  فال 

وهو  اأنثى  اأو  ذكر  من  �ساحلا 

اجلنة  يدخلون  فاأولئك  موؤمن 

ح�ساب”  بغر  فيها  ُي��رزق��ون 

)غافر 04( “و اهلل ي�ساعف ملن 

ي�ساء” )البقرة 162(.

احل�سنة  م�ساعفة  و���رط 

لوجه  خال�سا  العمل  يكون  اأن 

اهلل وخاليا من الرياء واالأذى.

ال�سدقة:  ميزان  هو  وه��ذا 

“قول معروف ومغفرة خر من 
)البقرة  اأذى”  يتبعها  �سدقة 

.)262

دقيق؛  م��ي��زان  ولل�سالة 

عن  تنهى  املقبولة  فال�سالة 

ال�سالة  “اإن  واملنكر:  الفح�ساء 

واملنكر”  الفح�ساء  عن  تنهى 

)العنكبوت 54)

ال�سالة  عليه  وال��ر���س��ول، 

تنهه  مل  “من  يقول:  وال�سالم، 

واملنكر  الفح�ساء  عن  �سالته 

اأي�سًا  ويقول  له”؛  �سالة  فال 

اإال  �سالته  من  لالإن�سان  “لي�س 
اإىل  قاموا  “واإذا   - وعى”  ما 

ال�سالة قاموا ك�ساىل”  )الن�ساء 

.)241

وم���ي���زان ال�����س��وم ح��دده 

�سائم  “رب  ال�رشيف:  احلديث 

اجلوع  اإال  �سومه  من  له  لي�س 

من  �سيام  وه���ذا  والعط�س”، 

امتنع عن الطعام وال�رشاب فقط 

والنميمة  الغيبة  يف  وانخرط 

من  والت�سجر  ال��ن��ا���س  وغ�����س 

ال�سيام.

ول��ل��ح��ج امل��ق��ب��ول م��ي��زان 

ومل  يرفث  فلم  حج  “من  اأي�سًا: 

يف�سق رجع كيوم ولدته اأمه”.

ول���ل���دع���اء امل�����س��ت��ج��اب 

مال  يكون  اأن  اأهمها  ���روط، 

االإن�سان حالال طيبا.

وج��م��ي��ع ع��م��ل االإن�����س��ان 

اهلل؛   مر�ساة  به  اأراد  اإذا  عبادة 

وله ميزان اأي�سا:

اأح��دك��م  ي��ح��ب  اهلل  “اإن 
 - يتقنه”  اأن  عمال  عمل  اإذا 

يحب  حتى  اأح��دك��م  “اليوؤمن 
الأخيه ما يحب لنف�سه” - “من 

غ�س فلي�س منا”. 

و�����س����دق ���س��ي��دن��ا ع��م��ر 

عنه:  اهلل  ر���س��ي  اخل��ط��اب  ب��ن 

اأن  ق��ب��ل  اأنف�سكم  “حا�سبوا 
قبل  اأعمالكم  وزن��وا  حُتا�َسبوا 

اأن توزنوا فاإنه اأخّف عليكم يف 

احل�ساب غدا”.

ميزان العمل 

الع��ام  االأم��ن  ق��ال 

حلركة اجلهاد االإ�سالمي يف 

رم�سان  الدكت��ور،  فل�سطن، 

عب��د اهلل �سّل��ح اإن م�ساركتنا 

يف اجتم��اع االإطار القيادي 

التحري��ر  ملنظم��ة  املوؤق��ت 

لي�س��ت اإعالن��ًا ع��ن ان�سمام 

اجله��اد اىل املنظمة، معتراً 

بداي��ة  ه��و  اللق��اء  ه��ذا  اأن 

الطريق.

حي��ث  »م��ن  واأو�س��ح:   

اإجم��اع  هن��اك  املب��داأ، 

فل�سطين��ي عل��ى اأن املنظمة 

هي عنوان للكل الفل�سطيني، 

ونح��ن ن�سع��ى اىل اأن يك��ون 

هذا العن��وان الئقًا بن�ساالت 

وتاريخه  الفل�سطيني  ال�سعب 

وذل��ك  لثوابت��ه،  وحامي��ًا 

موؤ�س�س��ات  تطوي��ر  يتطل��ب 

املنظم��ة وتفعيله��ا«، م�سراً 

اإىل اأن االجتماع��ات املقبلة 

املنظم��ة  بن��اء  �ستتن��اول 

وموؤ�س�ساتها. وقال: »و�سعنا 

اأقدامنا على طريق االن�سمام 

اإىل املنظم��ة«، الفت��ًا اإىل اأن 

»هذا الطري��ق �ساق وبحاجة 

اإىل روحي��ة وحدوي��ة تتغلب 

احلزبي��ة  امل�سال��ح  عل��ى 

للو�س��ول اإىل اأو�س��ع م�ساحة 

من التوافق الوطني«.

 وق��ال: »رغ��م اإدراكن��ا 

ال�سيا�سية  الرام��ج  اختالف 

ووج��ود م�س��اكل كب��رة، اإال 

اأنه يجب البحث عن القوا�سم 

كان��ت  مهم��ا  امل�رشك��ة 

اأن  ميك��ن  حت��ى  م�ساحته��ا 

ت�سر االأمور«، داعيًا اجلميع 

وتق��دمي  مرون��ة  اإب��داء  اىل 

تنازالت يف االأمور الداخلية 

من اأجل اإيجاد �سيغ منا�سبة 

ت�سمح للجمي��ع، مهما كانت 

بامل�سارك��ة  اجتاهاته��م، 

الفاعل��ة يف االأط��ر الداخلية 

ع��ن  التن��ازل  دون  م��ن 

مواقفه��م اأو امل���س بالت��زام 

بخ��ط  ذاك  اأو  الط��رف  ه��ذا 

�سيا�سي معن.

اأب���و عماد  اأك���د احل���اج 

ال���رف���اع���ي، مم��ث��ل ح��رك��ة 

اجل���ه���اد االإ����س���الم���ي يف 

الفل�سطيني  اللقاء  اأن  لبنان، 

العا�سمة  يف  »االإ�رشائيلي« 

برعاية  ع��م��ان  االأردن���ي���ة 

الدولية،  الرباعية  اللجنة 

�سيا�سة  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي 

االحتواء ومينح العدو املزيد 

يف  لال�ستمرار  الفر�س  من 

اال�ستيطان،  تهويد  �سيا�سة 

وت�������س���ي���ي���ع ال��ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية.

الرفاعي  احل��اج  و�سدد 

يف حديث ل�«وكالة فل�سطن 

اللقاء  اأن  االإخبارية«،  اليوم 

لل�سلطة  جديدة  ملهاة  يعد 

التجارب  واأن  الفل�سطينية، 

امل��ا���س��ي��ة ال��ت��ي م���رت بها 

تدفعها  اأن  يجب  ال�سلطة 

وراء  االجن������رار  ع���دم  اىل 

الرهانات  من  املزيد  وه��م 

ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل؛ 

منحازة  الرباعية  فاللجنة 

ت�ستطع  ومل  ل���«اإ���رشائ��ي��ل« 

يومًا اأن ت�سغط عليها لوقف 

اال�ستيطان.

اأن  ال��رف��اع��ي  واع��ت��ر 

الرهان على املجتمع الدويل 

الرهان  واأن  خاطئ،  ره��ان 

على  يكون  اأن  يجب  الوحيد 

واإرادت��ه  الفل�سطيني  ال�سعب 

لتعزيز  اآليات  عن  والبحث 

الأنه  الفل�سطيني،  ال�سمود 

ال���ره���ان ال��وح��ي��د ال���ذي ال 

الفل�سطينية  الق�سية  ُيعيد 

الدفع  مينحه  بل  الوراء،  اىل 

املطلوب.

وو�����س����ف ال���رف���اع���ي 

يف  للرماد  ذر  باأنه  اللقاء 

النهج  وا�ستمرار يف  العيون، 

التفاو�سي مع االحتالل.

ال�سلطة  م��ررات  وحول 

ل��ل��ج��ل��و���س ع��ل��ى ط��اول��ة 

الرفاعي  اأ�سار  املفاو�سات، 

غر  ال�سلطة  توجه  اأن  اإىل 

تكون  اأن  ميكن  وال  منطقي، 

هناك مررات له.

ت��وج��ه  اأن  واأ�����س����اف، 

ال�����س��ل��ط��ة ل��ل��م��ف��او���س��ات 

اإف�سال  اىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

امل�ساحلة الفل�سطينية، حيث 

باجتاه  ي�سب  اجلهد  هذا  اأن 

املجتمع  ع��ل��ى  ال��ره��ان��ات 

الدويل، االأمر الذي يوؤدي اإال 

اىل اال�ستمرار يف اال�ستيطان 

وتهويد املدينة املقد�سة. 

اإع���ت���ر مم��ث��ل ح��رك��ة 

اجل���ه���اد االإ����س���الم���ي يف 

الرفاعي،  عماد  اأبو  لبنان، 

يعانيها  التي  “املعاناة  اأن 

�سعبنا الفل�سطيني يف لبنان 

من حرمان يف اأب�سط حقوقه 

هي  واالجتماعية،  احلياتية 

نتيجة طبيعية للقوانن التي 

الفل�سطيني  �سعبنا  حت��رم 

جهة،  من  حقوقه  كافة  من 

الدولة  قيام  ع��دم  ونتيجة 

كدولة  بواجباتها،  اللبنانية 

وكالة  مراقبة  يف  م�سيفة، 

القيام  واإل��زام��ه��ا  االأون����روا 

�سعبنا،  جت��اه  بواجباتها 

االأمنية  االج��راءات  ونتيجة 

على  اخل��ن��اق  ت�سيق  التي 

النا�س يف املخيمات  حركة 

من جهة اأخرى”.

 ك���الم ال��رف��اع��ي ج��اء 

خ���الل ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا يف 

الذي  اجلماهري  االحتفال 

الفجر”  “قوات  ن��ظ��م��ت��ه 

قائدها  ا�ست�سهاد  ب��ذك��رى 

امل��وؤ���س�����س ج��م��ال احل��ب��ال، 

“ا�ستمرار  اىل  لفت  حيث 

جتاه  االأمني  التعاطي  نهج 

يف  املتمثل  امل��خ��ي��م��ات.. 

التهمة  اإل�����س��اق  حم��اول��ة 

كل  عند  املخيمات  باأبناء 

اىل  م�����س��راً  اأمني”،  ح��دث 

“هناك  ب���اأن  تفيد  وق��ائ��ع 

اىل  ت�سعى  واأجهزة  اأطرافًا 

اإبقاء املخيمات الفل�سطينية 

التوتر  م��ن  ح��ال��ة  تعي�س 

مل�ساريع  خ��دم��ة  ال�����س��دي��د، 

متريرها.   على  العمل  يتم 

اأخ��رى  اأط��راف��ًا  هناك  واأن 

املخيمات  ج��ر  اىل  ت�سعى 

�رشاعات  اىل  الفل�سطينية 

وتوريطها  �سيقة،  جانبية 

يف فنت ع�سبية”.  موؤكداً اأن 

“موقفنا اإزاء كل هذا وا�سح، 
الطبيعي  احل���ل  اأن  وه���و 

يف  هو  وال�سليم  واملنطقي 

ال�������رشوع ف����وراً يف ح��وار 

بهدف  لبناين   – فل�سطيني 

الق�سايا  ه��ذا  ك��ل  معاجلة 

كل  تزيل  �سحيحة،  معاجلة 

العالقة  وتر�سم  الهواج�س، 

الفل�سطيني  �سعبنا  ب��ن 

والدولة اللبنانية على اأ�س�س 

لبنان  اأم��ن  حتفظ  وا�سحة 

واأمن �سعبنا يف املخيمات”.  

يت�سع  الفل�سطيني  “ف�سعبنا 
يكون  اأن  وي��اأب��ى  للجميع، 

طرفًا فيما يفرق وال يجمع!  

اأكر  ق�سيته  اأن  يوؤمن  الأنه 

واأع���ز م��ن ك��ل ال�����رشاع��ات 

ال�سيقة”!  

رم�سان �سلح: التزام الربنامج ال�سيا�سي ملنظمة التحرير لي�ض �سرطاً 

لالن�سمام   اليها ويجب تقدمي تنازلت يف المور الداخلية

الرفاعي: لقاء الأردن ملهاة جديدة لل�سلطة تهدف لإف�سال امل�ساحلة

اجلهاد ال�سالمي: معاناة �سعبنا يف لبنان نتيجة طبيعية للحرمان.. 

وق�سيته اأكرب واأعز من كل ال�سراعات ال�سيقة


