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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 :توا�صلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

اإفتتاحية العدد:

الأونروا تغّير جلدها
بالتربيرات  القبول  الأح���وال  من  بحال  ميكن  ل   

ال�سم  فم�سخ  ا�سمها.   لتغيري  الأون��روا  قدمتها  التي  الواهية 

اإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق  “وكالة  من 

فيه الكثري من  “وكالة لجئي فل�سطني”،  اىل جمرد  الأدنى” 

املعاين اخلطرية:

اأول هذه املعاين اأن الوكالة �سطبت مهمتها الأ�سا�سية   

يف “اإغاثة وت�سغيل” الالجئني، اأي تخلت عن مهماتها املوكلة 

اإليها مبوجب قرار �سادر عن الأمم املتحدة.

اجلغرايف  النطاق  لتغيري  تتهياأ  الوكالة  اأن  ثانيها،   

لعملها، من “ال�رشق الأدنى” اىل “فل�سطني”.. وفل�سطني التي 

تتحدث عنها الوكالة ل تعني بالتاأكيد “فل�سطيننا التاريخية”، 

بل فل�سطني الت�سويات التي مل يتم الإعرتاف بوجودها اأ�سال، 

ناهيك عن حدودها وم�ساحتها..

الرجوع اىل الأمم  اأتى دون  اأن تغيري ال�سم  ثالثها،   

املتحدة الذي مبوجبه ن�ساأت الوكالة، وحدد لها ا�سمها، ونطاق 

عملها، ونطاقها اجلغرايف.. وهذا اأمر خطري جداً، حيث اأن الأمم 

املتحدة مل تعّلق على الأمر ومل ت�سدر تو�سيحًا. 

ك��ل م��ا ت��ق��دم ي��ربه��ن على خ��ط��ورة م��ا ي���دور يف   

واأن  الالجئني،  ق�سية  ت�سفية  اأج��ل  من  املظلمة،  الدهاليز 

املنفذين واملتنفذين انتقلوا من التخطيط ور�سم ال�سيا�سات اىل 

اخلطوات العملية، واأن تغيري ال�سم هو مبثابة اطالق �سافرة 

انطالق ملا مت التخطيط له.

�ساملة.   وطنية  مواجهة  يتطلب  املخطط  ه��ذا  اإن   

على  العمل  يتطلب  الأون����روا،  ت�سفية  خمطط  مواجهة  اإن 

حجر  باعتباره  ال�سعبي  الوعي  اأهمها:  متعددة،  جبهات 

عرب  ملهامها،   الفل�سطينية  والقوى  الف�سائل  وحتمل  اأ�سا�س، 

ت�سكيل مرجعية فل�سطينة موحدة، باتت مطلبًا  امل�سارعة يف 

اأن  اللبنانية  احلكومة  على  ينبغي  ثانية،  جهة  ومن  ملحًا.  

عن  م�سوؤولة  نف�سها  وجدت  واإل  كاملة،  م�سوؤولياتها  تتحمل 

اآلف  والتعليمية ملئات  تاأمني احلاجات املعي�سية وال�سحية 

القيام بواجباتها.   الأونروا فجاأة عن  اإذا ما تخلت  الالجئني، 

وهذا الأمر يتطلب من احلكومة اجلديدة البتعاد عن التعاطي 

مع الفل�سطينيني يف لبنان من الزاوية الأمنية البحتة، وتفعيل 

احلقوق  تقر  ثابتة  اأ�س�س  على  اللبناين   - الفل�سطيني  احلوار 

الفل�سطينية كافة، وتفتح اأمام �سعبنا ممار�سة حقه يف العودة 

اىل وطنه بكافة ال�سبل املتاحة.

لالجئني  ال��داع��وق  جتمع  اكت�سب 

�سربا  ملنطقة  املحاذي  الفل�سطينيني، 

عمر  الكبري  الراحل  من  اإ�سمه  و�ساتيال 

الداعوق، �ساحب الأر�س الذي هزته نكبة 

اإخوانه  قوافل  روؤي��ة  واأث��ارت��ه  فل�سطني، 

الن�ساء وال�سيوخ والأطفال،  الالجئني من 

الذين هجرتهم الع�سابات ال�سهيونية من 

لإخوانه  اأر�سه  فقدم  واأرزاقهم،  بيوتهم 

من اأبناء فل�سطني لتكون ملجاأ لهم وحلني 

اإىل ديارهم، وقد قام رحمه اهلل  عودتهم 

بتوثيق ذلك يف املحكمة املخت�سة.

العام  منذ  اأي  ال��وق��ت،  ذل��ك  وم��ن��ذ 

هذا  يف  يعي�سون  وال��الج��ئ��ون   ،1948

التجمعات  الذي �سهد كغريه من  التجمع، 

واملخيمات فورة اإعمارية طبيعية ب�سبب 

واإع��ادة  جهة،  من  العائالت،  حجم  كرب 

بناء وترميم بع�س البيوت التي كانت قد تهدمت اأو ت�رشرت يف ظروف ماأ�ساوية �سابقة �سهدتها املنطقة، ول �سيما 

بعد جمزرة �سربا و�ساتيال.

ومل يكن �سكان التجمع يتوقعون اأن يكونوا عنوانًا لن�رشة اأخبار اأو �سحيفة، لول احلدث املوؤ�سف الذي ح�سل بني 

وفد منظمة التحرير الفل�سطينية ومفتي اجلمهورية اللبنانية ال�سيخ حممد ر�سيد قباين، على خلفية اإ�سكال عقاري على 

ر العالقات بني �سكان املنطقة وم�سوؤولني عن جمعية املقا�سد ودار العجزة الإ�سالمية!.. ملكية قطعة اأر�س وتَّ

كان ميكن لهذا الإ�سكال اأن مير مرور الكرام، وينتهي باحلوار وامل�سارحة والعودة اإىل و�سية الإن�ساين الكبري 

عمر الداعوق، لول الت�رشيحات واملواقف امل�ستهجنة التي �سدرت عن اأكرب مرجع ديني للم�سلمني يف لبنان، بحق 

ت  وم�سَّ والأع��راف،  التقاليد  كل  جتاوزت   لكونها  الن�رش،  من  الوافر  ق�سطها  اأخذت  والتي  وق�سيتهم،  الفل�سطينيني 

بامل�ساعر الوطنية والدينية والإن�سانية للفل�سطينيني، عامة، واأبناء الداعوق، خا�سة...  

ورغم اأجواء الحتقان التي �سادت على اأثر هذا احلادث املوؤ�سف، وما رافقه من ردود اأفعال، فاإن الت�رشيحات 

والجتماعية  وال�سيا�سية  الدينية  ال�سخ�سيات  من  والكثري  الإفتاء،  دار  عن  �سدرت  التي  وامل�ستنكرة،  التو�سيحية 

اللبنانية، قد �ساهمت ب�سكل فعال يف تهدئة اخلواطر ومنع تدهور الأو�ساع اىل ما ل حتمد عقباه، ومنع ال�سطياد 

يف املاء العكر، وفتحت املجال للعمل على طي هذه ال�سفحة، خا�سة واأن ما بني ال�سعبني الفل�سطيني واللبناين اأكرب 

واأعمق واأكرث جذرية ومتانة من اأن تهزه ت�رشيحات انفعالية و مواقف ارجتالية.

»الداعوق«... اأزمة عابرة لن تم�س العالقات الأخوية بين ال�صعبين

احلكومة  من  خ��رياً  الفل�سطينيون  ياأمل 

ح�سول  اىل  ويتطلعون  اجل��دي��دة،  اللبنانية 

اللبنانية  العالقات  م�ستوى  على  نوعية  نقلة 

� الفل�سطينية، وقفزة يف حتقيق �سلة املطالب 

واأن  خا�سة  امل��زم��ن��ة،  امل��دن��ي��ة  واحل��ق��وق 

احلكومة ت�سم يف �سفوفها قوى و�سخ�سيات 

والثقة،  امل�سوؤولية  م��ن  ع��اٍل  بقدر  تتمتع 

املطالب  جانب  اإىل  وقوفها  اأعلنت  ولطاملا 

املقدمة  ويف  واملحقة،  العادلة  الفل�سطينية 

منها حق العودة ورف�س التوطني والتهجري.

لبنان  يف  املقيم  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن 

القوية،  الأخ��وي��ة  ع��الق��ات��ه  م��ن  وان��ط��الق��ًا 

ووقوفه الثابت على قاعدة مواجهة التحديات 

املقاومة،  وق��واه��م��ا  ال�سعبني  ت��ه��دد  ال��ت��ي 

والإجتماعية،  والإقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سعد  على  اجلديدة  احلكومة  عاتق  على  امللقاة  لالأعباء  منه  واإدراكًا  التوطني...  وخا�سة 

فاإنه ي�سع مطالبه املزمنة على طاولة جمل�س الوزراء، على اأمل التعامل معها بروح اإيجابية منفتحة، مبا ي�ساهم يف تخفيف ماآ�سي 

الإهمال  بعد عقود من  الب�رش،  ببني  تليق  اإن�سانية  بكرامة ويف ظروف  العي�س يف خميماتهم  لهم  ويتيح  الفل�سطينيني وعذاباتهم، 

والن�سيان واملعاجلات الأمنية...

فما هي هذه املطالب التي يريد الفل�سطينيون �سمولها يف البيان الوزاري، لت�سبح عنوانًا من عناوين عمل احلكومة، ت�سع لها 

الربامج واخلطوات التنفيذية؟..

�رشط  من  �إعفائهم  جلهة  خا�صة  �لالجئون،  �إليها  يتطلع  �لتي  �لأولويات  من  و�حدة  هي  ـ  و�لإجتماعية  �ملدنية  �حلقوق  �أواًل: 

الإ�ستح�سال على اإجازة العمل، وا�ستفادة الأجراء من جميع اأحكام قانون العمل، و�سائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيني، 

ولأحكام القانون املتعلق بال�سمان الإجتماعي، واأن ي�سمح لهم بالإنت�ساب اإىل كافة النقابات املنظمة بقوانني.

� دعوة احلكومة لإلغاء قانون العام 2001 املجحف، لكي يتمكن من كان ميلك �سقة من توريثها لأبنائه،  ثانيًا: حق التملك 

لتجنيب الفل�سطينيني الدخول يف متاهات ق�سائية هم يف غنى عنها... وبالتايل اعطائهم احلق ك�سائر الب�رش املقيمني على الأر�س 

ال�سابق،  التوطني يف  اأف�سلوا م�ساريع  الذين  فالفل�سطينيون هم  التوطني.  الأمر مبربر فر�س  �سقة... وعدم ربط هذا  لتملك  اللبنانية 

وهم الذين يقاومون باأج�سادهم ودمائهم لإف�سال احللقات اجلديدة، وهم الذين يوؤكدون يوميًا مت�سكهم بحق العودة اإىل اأر�س الآباء 

والأجداد، ومارون الرا�س واجلولن واأبواب غزة وحواجز ال�سفة �سواهد حية. 

ثالثًا: ترميم واإعادة اإعمار البارد �  رفع احل�سار الأمني امل�رشوب على بع�س املخيمات، وت�سهيل دخول مواد البناء، وممار�سة 

�ل�صغط على وكالة �لغوث لرتميم �لبيوت �لآيلة لل�صقوط، وجتهيز م�صاكن للعائالت �جلديدة �لتي يفر�صها  �لتكاثر �ل�صكاين �لطبيعي... 

والتعجيل با�ستكمال بناء خميم نهر البارد، ووقف العمل بالت�ساريح الأمنية، وفك احل�سار امل�رشوب على املخيم.

قد يرى البع�س اأن هذا امللف مثقل بق�سايا مزمنة، لكنه قابل للمعاجلة واحلل، اإن ح�سنت النوايا، وهي كذلك، والطريق اإليها 

�سالك عرب احلوار الأخوي ال�سادق.

هذه مطالبنا من احلكومة اللبنانية اجلديدة!

تحالف القوى الفل�صطينية: لي�س لنا اأطماع في لبنان

طالب��ت قيادة “حتال��ف الق��وى الفل�سطيني��ة” يف لبنان احلكوم��ة اللبنانية 

اجلديدة باإدراج “دعم حق العودة واحلقوق الن�سانية واملدنية ل�سعبنا الفل�سطيني 

يف لبنان، واإعطاء الأولوية لإعادة اعمار خميم نهر البارد يف البيان الوزاري”. 

واإ�ستغ��رب البي��ان “ما �سدر عن مفت��ي اجلمهورية اللبناني��ة ال�سيخ الدكتور 

حمم��د ر�سي��د قب��اين ح��ول الوج��ود الفل�سطين��ي يف لبن��ان وخ�سو�سا م��ا يتعلق 

بالالجئ��ني الفل�سطينيني املقيمني ق�رشا يف ح��ي الداعوق يف بريوت”، موؤكد “ان 

لي���س لن��ا اية اأطماع يف لبن��ان، واإننا هجرنا من بالدنا فل�سط��ني نتيجة املجازر 

ال�سهي��وين التي ارتكبت بحق اجدادنا وابنائنا عام 1948”، م�سددا على “حر�س 

ال�سع��ب الفل�سطين��ي على ال�سلم الهلي يف لبنان وعل��ى اإقامة اأح�سن العالقات مع 

دار الفتوى”. 

اأزمة الت�صاريح م�صتمره!!!
ا�ستب���رش اأهلنا املنكوبون يف خميم نهر البارد خرياً، اإزاء الأخبار الأخرية التي 

حتدث��ت عن موافقة قيادة اجلي���س اللبناين ال�سماح لالأطف��ال والن�ساء الفل�سطينيات 

بالدخ��ول اإىل خميم نهر البارد م��ن دون اأي ت�رشيح م�سبق.  لكن لالأ�سف، ومع فجر 

الي��وم الأول لتنفي��ذ الإجراء اجلديد، تفاج��اأ اأهلنا جلهة اإ���رشار العنا�رش الع�سكرية 

الك�س��ف عن بطاقة الهوية للعابرين اىل املخيم م��ن الن�ساء والأطفال، بهدف تفريغ 

معلوماتها يف ال�سجالت املخ�س�سة عند كل دخول اىل املخيم، مع العلم اأن هذا الأمر 

مل يك��ن موجوداً قبل تنفي��ذ الإجراء اجلديد، مما يعني اأننا اأم��ام مفاقمة ملعاناتهم 

ب��دًل م��ن تخفيفها، حي��ث عرّب الأهايل ع��ن ا�ستيائه��م الكبري من الطريق��ة املتبعة، 

معتربين اأنها تزيد من معاناتهم، ول تغرّي �سيئًا من واقعهم املاأزوم، وخ�سو�سًا اأن 

نقــاط �لتفتي�ش عند مد�خل �ملخيــم �أ�صبحت مكانًا لتجمع طو�بري من ن�صاء و�أطفال 

املخيم، بانتظار اإنهاء اجراءات العبور املعقده!!  

يذكر اأن هذا القرار جاء نتيجة جهود قامت بها الف�سائل الفل�سطينية للمطالبة 

بتخفي��ف الإج��راءات الأمني��ة املفرو�سة على خميم نه��ر البارد، و�س��وًل اىل اإنهاء 

احلال��ة الع�سكري��ة فيه، وقد ذك��ر م�س��در فل�سطيني م�س��وؤول، اأن الف�سائ��ل والقوى 

الفل�سطينية، ورغم ترحيبها بهذه اخلطوة، فقد اأبدت انزعاجها من الطريقة التي يتم 

فيه��ا تطبي��ق الإجراء اجلديد، والذي قد يوؤدي اىل مفع��ول عك�سي لدى الهايل، على 

اعتبار اأن هذه اخلطوة بحد ذاتها غري كافية، لأنها 

مل تف���س اىل اإنه��اء احلالة الع�سكري��ة يف املخيم، 

وخ�سو�س��ًا ان نظ��ام الت�ساري��ح ال��ذي يزي��د من 

معان��اة اأهايل املخي��م، ل زال قائمًا بكل تاأثرياته 

والجتماعي��ة  القت�سادي��ة  باأبع��اده  ال�سلبي��ة 

والنف�سية على اأهلنا يف املخيم.
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ارتفعت وترية احلديث عن ا�ستحقاق اأيلول، لكونه �سي�سهد طرح مو�سوع الإعرتاف بالدولة 

الذي قطعه على  اأوباما  باراك  الأمريكي  الرئي�س  لوعد  ترجمة  املتحدة،  الأمم  الفل�سطينية يف 

اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، موؤكداً فيه “اأنه يف  نف�سه يف خطاب له باأيلول املا�سي 

اأيلول املقبل �ستكون فل�سطني دولة كاملة الع�سوية يف الأمم املتحدة”...

فال�سلطة الفل�سطينية اتخذت من “وعد” اأوباما قاعدة للتحرك على ثالث م�ستويات متالزمة: 

الأول، اكت�ساب املزيد من العرتاف الدويل بالدولة الفل�سطينية املرتقبة، ورفع م�ستوى التمثيل 

الديبلوما�سي معها، اأما الثاين، فهو بناء موؤ�س�سات “الدولة” لتكون جاهزة يف اأيلول املقبل، يف 

حني اأن الثالث، كان العمل على حتقيق امل�ساحلة بني حركتي “فتح” و”حما�س” واإنهاء حالة 

النق�سام على اأر�س ال�سلطة بني ال�سفة وغزة، مبا يزيل اإ�سكالية التمثيل الفل�سطيني امل�ستمرة 

منذ �سيطرة “حما�س” على ال�سلطة يف القطاع... 

ورغم هذا احلراك الذي اأثمر اعرتافات عدد كبري من دول امريكا الالتينية ب� “الدولة”، فاإن 

ب�سكل  “دولة  اإعالن  بعدم رغبتها يف  الأمر”  يعنيهم  “من  اإىل تطمني  �سارعت  ال�سلطة  قيادة 

اأحادي”!.. 

وهذا الإعالن ما كان لي�سدر لول تراجع اأوباما عن اإقامة الدولة على حدود العام 1967، 

واإعالن لءات نتنياهو ال�ست اأمام “الكونغر�س” ومنظمة “ايباك” ال�سهيونية... واإعالن قادة 

“اأو�سلو”،  اتفاق  باإلغاء  وتهديدهم  املتحدة،  الأمم  اإىل  ال�سلطة  قيادة  لتوجه  رف�سهم  العدو 

واإنهاء كل مفاعيله على اأر�س الواقع، واإعادة الحتالل اإىل �سابق عهده... بالتزامن مع حراك 

ديبلوما�سي ملحا�رشة ال�سعي “الفل�سطيني”، ووقف مفاعيل “وعد” اأوباما!..

ال��رئ��ي�����س  ت���راج���ع  اإن 

منظمة  اأم�����ام  الأم����ريك����ي 

الرابع  ح��دود  عن  “ايباك”، 
اأعطى   ،1967 ح��زي��ران  من 

�سوءا اأخ�رش حلليفه الفرن�سي 

ل�ستئناف  مب��ب��ادرة  للتقدم 

منذ  املتوقفة  املفاو�سات 

اأ�سا�سها العرتاف  اأ�سهر عدة، 

ب��ال��دول��ة  “الفل�سطيني” 
اليهودية، وبقاء امل�ستوطنات، 

و�إ�صقاط  �لأر��ــصــي،  وتبادل 

حق العودة!..

ورغ����م اإع�����الن حم��م��ود 

عبا�س موافقته على هذه املبادرة، اإل اإنها مل تر النور وظلت طي الأدراج كالع�رشات غريها... 

فما الذي تنتظره ال�سلطة الفل�سطينية من الإدارة الأمريكية القاب�سة على الهيئات الدولية، 

وخا�سة بعد تراجع اأوباما عن حدود 4 حزيران، وجماهرته باأن “حتالفه مع اإ�رشائيل ل ميكن 

ك�رشه”؟..

هل ُينقذ اأوباما الكيان ال�صهيوني من ا�صتحقاق اأيلول؟

هل من خارطة طريق لتبادل الأ�صرى؟..

اأين اأ�سبحت �سفقة �ساليط، بعد خم�سة اأعوام على اأ�رشه يف عملية نوعية بطولية نفذتها يف 

غزة قوى املقاومة الفل�سطينية،  يف 25 حزيران 2006؟..

وه��ل اقرتب موعد الإفراج عن مئات الأ���رشى واملعتقلني الفل�سطينيني من �سجون الإحتالل 

الذين طال انتظارهم؟ وهل �ست�سمل عملية الإفراج اإطالق �رشاح اأ�رشى الداخل الفل�سطيني، الذين 

م�سى على اعتقال بع�سهم ع�رشات ال�سنني؟.. 

وهل من خارطة طريق وا�سحة وحمددة ت�سع حداً حلالة الإنتظار، وتفتح اأبواب الأمل لروؤية 

مئات الأ�رشى خارج الأ�سالك ال�سائكة؟

اأ�سئل��ة دائمة تتكرر على األ�سنة اأمهات 

كل  يف  الأ���رشى  اآلف  وعائ��الت  واآب��اء 

مرة يتج��دد فيها احلديث ع��ن قرب عملية 

التبادل...

جدي��د هذه الق�سية ما تناقلته و�سائل 

اإع��الم م�رشي��ة يف مطل��ع �سه��ر حزي��ران 

عن ق��رب موع��د التوقي��ع على م��ا اأ�سمته 

“�سفق��ة �سالي��ط”، يف وق��ت اأ�س��ارت فيه 
اأن  اإىل  الع��دو  كي��ان  يف  ال�سج��ون  اإدارة 

التوقيع على “�سفقة تبادل الأ�رشى خالل 

�ساعة”... 

اإل اأن الأي��ام ق��د م��رت وال�سفق��ة مل توقع، رغم ك��رثة الو�ساطات التي دخل��ت على خط هذه 

�لق�صية، بدء�ً بالطرف �مل�رشي )�لذي تغري �أد�وؤه مع �إ�صقاط نظام مبارك، �لذي كان منحاز�ً �إىل 

جانب العدو يف املفاو�سات التي اأجراها على مدى عمر الق�سية، وكان ذلك �سببًا يف تعرث وتاأخر 

عملي��ة التبادل(، مروراً بالو�سي��ط الأملاين، الذي قاد و�ساطة ناجحة بني املقاومة الإ�سالمية يف 

لبنان والعدو ال�سهيوين اأثمرت عن اإطالق �رشاح عميد الأ�رشى �سمري القنطار ورفاقه، اإ�سافة اإىل  

�لو�صيطــن �لفرن�صــي و�لرتكي... مــرور�ً بال�صغوط �لكبرية �لتي مار�صتها �لــدول كثرية، وخا�صة 

الوليات املتحدة، على اجلانب الفل�سطيني  للتعجيل يف الإفراج عن اجلندي ال�سهيوين!.. 

ل �س��ك اأن اإط��الق ���رشاح الأ���رشى واملعتقل��ني الفل�سطينيني والع��رب من �سج��ون الإحتالل 

ال�سهي��وين، وب�س��كل اأخ���س اأ�رشى الداخ��ل الفل�سطيني، يعت��رب معركة هامة وك��ربى من معارك 

املقاوم��ة، على طريق حتري��ر الأر�س وا�ستعادة احلقوق.  واإن ت�سب��ث املقاومة يف مواقفها بهذا 

اخل�سو���س هو اأحد اأجن��ع الو�سائل ملواجهة التعنت ال�سهيوين، و�سيا�سات��ه الظاملة بحق اأ�رشانا 

ال�سامدين، ول �سيما واأن العدو قد �رشع يف �سل�سلة اجراءات تع�سفية وتدابري ظاملة بحق ال�سجناء، 

يف حماول��ة من��ه لل�سغط على املقاومة من اأجل امتام ال�سفقة وفق �رشوطه املجحفة، وقد باتت 

معرك��ة حترير الأ���رشى معركة اإرادات، وبالتاأكي��د فاإن املقاومة واأ�رشانا ه��م املنت�رشون فيها 

باإذن اهلل تعاىل..

م�صروع قرار في الكونغر�س يعار�س العودة لحدود 19٦٧

تق��ّدم اأع�س��اء يف جمل���س ال�سي��وخ 

الأمريك��ي، مب���رشوع ق��رار يوؤك��د عل��ى 

ل�سال��ح  املتح��دة  الولي��ات  �سيا�س��ة 

ويعار���س اأي��ة ع��ودة اإىل  “ا�رشائي��ل”، 
حدود عام 1967.

وذك��رت وكالة “فران���س بر�س” اأن 

م���رشوع الق��رار، ال��ذي قدم��ه ال�سيناتور 

واملدع��وم  هات���س  اأوري��ن  اجلمه��وري 

م��ن قبل ثالث��ني ع�س��وا، اأعت��رب اأنه مما 

“يتعار�س مع �سيا�سة الوليات املتحدة 
ومع اأمننا القومي، ح�سول عودة اإىل احلدود “الإ�رشائيلية” كما كانت عليه يف الرابع من يونيو/ 

حزي��ران 1967”، موؤك��دا اأن �سيا�سة الوليات املتح��دة هي م�ساعدة ا�رشائيل على “احلفاظ على 

حدود اآمنة ومعرتف بها وميكن الدفاع عنها”.

وكان الرئي���س باراك اأوباما قد حتدث للم��رة الوىل يف خطاب القاه يف 19 مايو/ اأيار عن 

تاأييده قيام دولة فل�سطينية على اأ�سا�س حدود العام 1967 ما اأدى اإىل �سدام مع  رئي�س الوزراء 

الإ�رشائيل��ي بنيام��ني نتانياه��و، الذي رد يف اليوم الت��ايل باأن اإ�رشائيل لن تع��ود اأبداً اإىل حدود 

العام 1967 التي “ل ميكن الدفاع عنها”.

اإىل ذل��ك، ك�سفت �سحيف��ة “هاآرت�س” الإ�رشائيلي��ة يف عددها ال�س��ادر يف 6/10 اأن وزارة 

اخلارجي��ة “الإ�رشائيلي��ة” بد�أت بتح�صري �صفار�تها ملعركة �صــد �لأمم �ملتحدة لإحباط حماولة 

العرتاف بالدولة الفل�سطينية يف �سبتمرب/ اأيلول املقبل. 

تقبل التبريكات ب�صهداء م�صيرة العودة..

الرفاعي يوؤكد اأن ال�صرار على حق العودة ل يمكن اأن يتوقف

ت��ق��ب��ل��ت جل��ن��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق 

العودة  ح��ق  حلملة  واملتابعة 

الفل�سطينية  املقاومة  وف�سائل 

لبنان  يف  ال�سعبية  وال��ل��ج��ان 

ب�سهداء  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين 

�سم�س  جمدل  يف  العودة  م�سرية 

املحتل  ال�����س��وري  اجل���ولن  يف 

الرا�س، يف قاعة نقابة  ومارون 

ال�سحافة يف الرو�سة.

اجلهاد  حركة  ممثل  وق��ال 

الرفاعي  عماد  اأب��و  لبنان  يف 

الدماء  ان  لتوؤكد  نلتقي  »اليوم 

التي �سالت يف مارون الرا�س واجلولن ال�سوري املحتل، �سالت لرت�سم معامل املرحلة املقبلة يف 

ما يتعلق بحق عودة الالجئني الفل�سطينيني اىل ديارهم ورف�س كل املحاولت التي ت�ستهدف 

هذه الق�سية عرب �سيا�سات التوطني اأو التهجري«.

العودة اىل فل�سطني  اإل  اأمامه  اأن ل خيار  يوؤكد بدمائه  اليوم  الفل�سطيني  »ال�سعب  اأ�ساف: 

ورف�س لكل امل�ساريع التي حتاول اللتفاف على حقه بالعودة اىل دياره، ودماء هوؤلء ال�سباب 

لن تذهب هدرا بل �سوف تعطي دفعا اإ�سافيا لال�رشار الفل�سطيني واإعطاء اإجماع عربي واأممي 

على حق ال�سعب الفل�سطيني يف العودة اىل دياره«.

وختم »ان الن�سال الفل�سطيني وال�ستمرار يف ال�رشار على حق العودة اىل الديار ل ميكن 

اأن يتوقف عند حدود فل�سطني«.

ا�صتنكاراً لمجزرة الجولن اعت�صامات للجهاد
 في مخيمات ال�صمال والبقاع

اإ�ستنكاراً للمجزرة التي اإرتكبها العدو ال�سهيوين 

بح��ق اأبن��اء ال�سع��ب الفل�سطيني يف اجل��ولن املحتل 

واأرا�س��ي الع��ام 1948، خالل اإحياء ذك��رى النك�سة 

ال�44، نفذت حركة اجلهاد ال�سالمي اعت�سام غ�سب 

يف خميم��ي نهر الب��ارد والبداوي، يف ذك��رى �سهداء 

النك�س��ة، تخللت��ه مواك��ب لل�سي��ارات جال��ت �س��وارع 

املخيم��ني باأج��واء م��ن الغ�س��ب، واأقفل��ت املدار���س 

التابعة ل�«الأونروا« واملح��ال التجارية ورفعت على 

�رشف��ات املنازل الرايات ال�س��ود، بدعوة من ف�سائل املقاوم��ة الفل�سطينية.  ويف خميم اجلليل 

يف بعلب��ك، نف��ذت احلركة اإعت�سامًا للمنا�سبة، تال خالله م�سوؤول احلركة يف البقاع »اأبو عالء« 

بيانــًا ر�أى فيــه �أن »�ل�صبب �لوحيد ور�ء منع �إحياء �لذكرى علــى �حلدود هو �لر�صوخ لل�صغوط 

الت��ي مار�سته��ا الإدارة الأمريكّية عل��ى ال�سلطات ال�سيا�سّي��ة اللبناّنية. واعت��رب اأّن منع م�سرية 

العودة - 2 تنذر بحملة من �ل�صغوط �لتي يتّم �لتح�صري لها دولّيًاَ �صمن خمطط �لتوطن.

اأكد ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان، احلاج اأبو عماد 

الفل�سطيني يف اجلولن املحتل، وقبله يف  اأن �سعبنا  الرفاعي، 

مارون الرا�س، ويف كل اأماكن وجوده، قد اأثبت اأنه م�رش على 

العودة اىل وطنه بكل ال�سبل املتاحة، ومهما غلت الت�سحيات، 

واأنه م�سمم على مواجهة ورف�س كل موؤامرات التوطني والوطن 

البديل.

جاءت ت�رشيحات الرفاعي تنديداً باملجزرة التي ارتكبها 

العدو ال�سهيوين �سد املتظاهرين العزل يف اجلولن املحتل، يف 

العدو ال�سهيوين، وبدم بارد، اىل  “عمد  النك�سة، م�سيفًا  ذكرى 

ارتكاب جمزرة حقيقية على احلدود مع اجلولن املحتل، فاأوقع 

اأجمع، �سد �سعبنا  اأنظار العامل  اأمام  23 �سهيداً و447 جريحًا 

الأعزل الذي يعرب عن تطلعه يف العودة اىل وطنه بالتوجه نحو 

اأر�سه مت�سلحًا باإميانه بق�سيته وب�سدور عارية”.

الأمريكية  اخلارجية  ت�رشيحات  على  الرفاعي  وعلق 

“لقد تاأكد، كما يف كل مرة، نفاق ما ي�سمى املجتمع  بالقول: 

كما  الأعزل،  �سعبنا  اأبناء  قتل  على  العدو  ي�سجع  الذي  الدويل، 

�رشحت وزارة اخلارجية الأمريكية، يف الوقت الذي يتباكى فيه 

هذا املجتمع الدويل وهذه الإدارة، على حرية الإن�سان يف الوطن 

حم��اول��ة  يف  ال���ع���رب���ي، 

قرار  مل�سادرة  مك�سوفة 

وتزييف  اأم��ت��ن��ا،  �سباب 

وتوجهاتهم،  اإرادت���ه���م 

الفنت  اث��ارة  على  والعمل 

اأن  متوهمني  والنعرات، 

با�ستطاعتهم حرف �سباب 

ال�رشاع  ع��ن  الأم���ة  ه��ذه 

احلقيقي �سد الكيان ال�سهيوين و�سد حماته يف الغرب.”

الرفاعي: �صعبنا م�صتعد للت�صحية من اأجل العودة.. وال�صهداء يف�صحون نفاق المجتمع الدولي واأمريكا
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اعت�صام لأهالي البارد ب�صبب تاأخير ت�صلم الهبة الإيطالية

نظمت العائالت الفل�سطينية يف خميم نهر البارد اعت�سامًا، ا�ستنكاراً للتاأخري احلا�سل 

يف ت�سلي��م م�ساعدات الهبة الإيطالية لأكرث من 180 عائلة من امل�ستحقني، وذلك مب�ساركة 

عدد من قيادات املقاومة.  ورفع املعت�سمون مذكرة اإىل احلكومة اللبنانية و”جلنة احلوار 

الفل�سطين��ي - اللبن��اين”، تطالبهم��ا بالتدخ��ل ملعاجل��ة “البريوقراطي��ة يف توزيع الهبة 

والتاأخ��ري غ��ري املربر يف اإعط��اء امل�ساعدة مل�ستحقيه��ا، الذين يقدر عدده��م بحواىل 180 

عائلة”. 

نف��ذت اللج��ان ال�سعبي��ة والأهلي��ة وموؤ�س�س��ات املجتمع 

امل��دين الفل�سطينية يف لبنان، اإعت�سامًا  يف خميم خميم عني 

احلل��وة، وا�سدر املعت�سم��ون بيانًا طالبوا في��ه برحيل مدير 

“الأون��روا” يف لبنان لومب��اردو و”فريق��ه، املتاآمرين 
عل��ى ق�ساي��ا �سعبن��ا ولقمة عي�س��ه فوراً”، حت��ت طائلة 

الت�سعيد الع��ارم للتحركات الإحتجاجي��ة، التي �ست�سل 

قريب��ًا اإىل اإيقاف عمل كل اإدارات وموؤ�س�سات “الأونروا” 

يف لبن��ان، م��ن خ��الل مظاه��رات واعت�سام��ات كبرية 

تع��م كل املخيمات ومناطق عم��ل “الأونروا”.  وقد ندد 

البي��ان با�ستمرار �سيا�سات واإج��راءات اإدارة “الأونروا” 

جت��اه �سعبنا يف لبن��ان واحتجاجًا على اله��در والف�ساد 

امل�ستمر، والتق�سري الكبري يف تقدمي اخلدمات الالزمة له، 

معتربي��ن اإن اإدارة “الأون��روا” يف لبنان ممثلة مبدريها 

الع��ام لومب��اردو وفريق��ه، ق��د ا�ستم��رت يف �سيا�ساتها، 

�ساربة عر�س احلائط مطالب املر�سى الذين ماتوا وما 

زالوا ميوتون على اأبواب امل�ست�سفيات، وغالبية العائالت 

الفل�سطيني��ة املعدمة التي ل جتد ق��وت يومها، وطالبنا 

الذي��ن �ساق��ت بهم �سب��ل واأُغلق��ت جميع الأب��واب اأمام 

�أكمالهم لدر��صتهم، و�أ�صحاب �لبيوت �لآيلة لل�صقوط من 

اأبن��اء املخيمات، وا�ستمرت ه��ذه الإدارة الفا�سدة واملتنفذون 

فيه��ا بالعبث والإف�س��اد وا�ستخ��دام الأ�سالي��ب املافيوية يف 

عمليات التوظيف التي تتم داخل اإدارات “الأونروا”.

وق��د اته��م البيان مدير الن��روا وفريقه، ب��ادارة م�رشوع 

كغرف��ة  “الأون��روا”  موؤ�س�س��ة  م�ستغل��ني  م�سب��وه،  وخمط��ط 

عمليات �س��وداء، يجندون كل اإمكاناتها ومواردها للم�ساهمة 

يف ت�سفي��ة ق�سي��ة الالجئ��ني الفل�سطيني��ني يف لبنان، 

ت�ساوق��ًا م��ع املخططات الدولي��ة اخلبيثة الت��ي ت�سغط 

باإجتاه ت�سفية ق�سية الالجئني متهيداً لت�سفية الق�سية 

الفل�سطينية يف هذا الوقت بالذات، م�ستفيدة من التطورات 

الت��ي حت�سل يف منطقتنا العربية، معتربه ان تغيري اأ�سم 

منظمة “الأونروا” من “وكالة الأونروا لإغاثة الالجئني 

الفل�سطيني��ني يف ال���رشق الأدن��ى”، اإىل اأ�س��م جدي��د هو 

“وكال��ة الأون��روا لالجئ��ي فل�سطني” ما ه��و اإل خطوة 
يف ه��ذا الإجتاه حيث مت حذف كلمتي “اإغاثة وت�سغيل” 

م��ن الإ�س��م يف اإ�س��ارة اإىل اإلغ��اء وظيفته��ا الأ�سا�سي��ة 

 Palestinian«جت��اه الالجئني، كم��ا مت اإ�ستبدال كلمت��ي

Refugees« بكلمت��ي »Palestine Refugees« يف اإ�س��ارة 
ال�ست��ات.  الفل�سطيني��ني يف  الالجئ��ني  اإىل جتاه��ل كل 

ومت اأي�س��ًا �سط��ب ال���رشق الأدن��ى يف اإ�س��ارة اإىل ح�رش 

دور “الأون��روا” يف امل��كان الذي يح��دده خمططو هذه 

امل�ساريع امل�سبوهة. 

تواج��ه املخيم��ات الفل�سطينية يف �سور 

م�سكل��ة بيئي��ة خط��رية، اإذ ُمنع��ت م��ن اإلقاء 

النفايات خ��ارج املخيم��ات، وبالتايل باتت 

اأك��وام النفايات كالتالل منت���رشة يف الأزقة 

والطرق��ات، وق��د ادى تفاق��م ه��ذه امل�سكل��ه 

واحتج��اج الهايل عل��ى تقاع�س الأونروا يف 

�سعيها اجلاد حل��ل امل�سكلة، جلاأ مدير منطقة 

�سور فوزي ك�ساب اىل اإحدى القوى ال�سيا�سية 

الت��ي لديها ملع��ب ريا�سي يق��ع على �ساطئ 

البحر يف خميم الر�سيدي��ة، وطلب م�ساعدتها 

لل�سم��اح باإلق��اء النفاي��ات يف اأر�س امللعب، 

عل��ى اأن يت��م ردمه��ا يوميًا ومل��دة موؤقته قد 

ل تتجاوز الأ�سبوع، حل��ني حل امل�سكلة، لكن 

الأزم��ة ا�ستم��رت، وجت��اوزت الثالث��ة اأ�سهر، 

حي��ث ا�ستوعبت هذه املنطق��ة نفايات خميم 

الر�سيدية.

وبدًل م��ن اأن جتد الأون��روا حلوًل دائمة 

له��ذه امل�سكلة، ا�ستقدمت نفاي��ات املخيمات 

الأخ��رى اإىل خمي��م الر�سيدي��ة ب�س��كل ���رشي 

ع��رب �ساحن��ة الأون��روا compactor، وبغ��ري 

علــم �لذيــن قدمــو� �مللعــب )موؤقتــًا!(، وذلك 

ليثب��ت مدي��ر املنطقة ح�س��ن اإدارت��ه لالأزمة 

اأم��ام روؤ�سائه واأنه قد حّل امل�سكلة التي تهدد 

ال�سحة العامة وحياة النا�س. 

والآن بع��د ثالث��ة اأ�سه��ر مل يع��د امل��كان 

امل�ستخ��دم ي�ستوع��ب املزي��د م��ن النفاي��ات. 

تفاقم��ت.  ب��ل  قائم��ة،  زال��ت  م��ا  امل�سكل��ة 

والنفايات مكّد�س��ة يف الأزقة والطرقات منذ 

ح��وايل الأ�سبوع، اإذ تتكّوم هذه النفايات عند 

ج��دار مدر�سة عني الع�سل البتدائية يف خميم 

الر�سيدي��ة، وكذلك املخيم��ات الأخرى، حيث 

تنبع��ث منها الروائ��ح الكريهة نتيج��ة تعّفن 

بقاي��ا العظ��ام واللح��وم والأطعم��ة الأخرى، 

وق��د ا�سطر اله��ايل ل�ستحداث م��كان جديد 

ي�ستوعب النفايات ملدة اأ�سبوع اأو اأكرث قلياًل، 

ولكن ال�سوؤال املنطقي هو: اإىل متى يبقى هذا 

الإهمال وال�ستهتار ب�سحة النا�س وحياتهم 

يف املخيم��ات الفل�سطينية من قب��ل الأونروا 

وموظفيها؟؟!

توا�صل التحركات في البارد والبداوي
لطالب معهد قبة �صمرا الفني

وا�سل طالب »املعهد الفني يف قبة �سمرا« حتركهم الحتجاجي على قرار اإقفال بع�س اأق�سام 

املعهد، ونظموا مب�ساركة ذويهم، وممثلني عن الف�سائل الفل�سطينية واللجان ال�سعبية، اعت�سامني 

اأم��ام مكاتب »الأونروا« يف خميم��ي البداوي والبارد.  وتليت يف العت�سامني مذكرة موجهة اإىل 

املدي��ر العام ل�«الونروا« �سيلفاتور لومباردو، طالبته ب�«ا�ستمرار كافة الدورات املهنية والتقنية 

وتطويرها، مبا ين�سجم مع احتياجات �سوق العمل، واعتماد املعهد �سمن برنامج التعليم املهني 

واإدخال��ه يف املوازن��ة ال�سنوية للوكال��ة، اأ�سوة مبعهد �سبلني، وتثبيت كاف��ة املوظفني واملدربني 

والعم��ال يف املعه��د نظ��را لكفاّءاتهم وجهوده��م العظيمة بتوجي��ه من الإدارة احلكيم��ة للمعهد، 

واإيج��اد فر�س عمل لإثنني وخم�سني طالبا من متخرجي الدورات املهنية وحدها، بالإ�سافة اإىل 

فر�س العمل ملتخرجي الدورات التقنية«.

بني  ال��ق��اه��رة  يف  مت  ال��ذي  امل�ساحلة  ات��ف��اق  تعرث   

يف  متثل  حقيقي،  اختبار  اأول  اأم��ام  وفتح،  حما�س  حركتي 

الف�سل على التفاق على ا�سم رئي�س حكومة الوحدة، حيث ن�س 

التفاق على �رشورة التوافق على ا�سم رئي�س احلكومة. دوافع 

ف�سالم  متعددة:  فيا�س  على  لالإ�رشار  عبا�س  ال�سيد  واأه��داف 

فيا�س “مقبول” من قبل الرباعية الدولية وخ�سو�سًا الوليات 

املتحدة الأمريكية، التي ل يريد عبا�س اأن يقطع احلبال معها، 

للمطالبة  املتحدة  الأمم  اىل  املطاف  نهاية  توجه يف  لو  حتى 

بالعرتاف بدولة فل�سطينية على حدود 67.  كما اأنه يخ�سى من 

ردة الفعل ال�سهيونية يف حال غياب فيا�س عن رئا�سة ال�سلطة، 

ول �سيما ب�سبب دوره يف التن�سيق الأمني مع الكيان ال�سهيوين.  

يخ�سى عبا�س اأن يتم ا�ستغالل اإخراج فيا�س من احلكومة لعزله 

�سيا�سيًا، وخ�سارة عالقاته مع الغرب.

بفيا�س  قبولها  اأن  حما�س  حركة  ترى  املقابل،  يف   

رجعي،  مبفعول  به  الع��رتاف  يعني  املقبلة،  للحكومة  رئي�سًا 

تخ�صى  كما  هنيه.   ��صماعيل  حكومة  عن  �ل�رشعية  و��صقاط 

بقيادة  ت�سليم  اأنه  بفيا�س على  ت�سويق قبولها  يتم  اأن  حما�س 

عبا�س ال�سيا�سية دون نقا�س، ودون انتزاع اعرتافًا بدورها يف 

قيادة ال�سعب الفل�سطيني.

ثالثة  هناك  حاليًا،  متوقع  غري  تطور  يح�سل  مل  ما   

عن  عبا�س  يتنازل  اأن  الأول  امل��اأزق:  من  للخروج  احتمالت 

فيا�س، وهو احتمال �سعيف لالأ�سباب التي مت ذكرها.  والثاين 

اأن توافق حما�س على فيا�س رئي�سًا مقابل ا�سرتاطني: الأول، اأن 

يقت�رش دور احلكومة على الإعداد لالنتخابات املقبلة، والثاين، 

ح�سول حما�س على مقابل مر�سي يف البنود الأخرى، واأهمها 

ترتيب اأو�ساع الأجهزة الأمنية، واإعادة اإعمار قطاع غزة.  هذا 

ثقة  على  احلكومة  حت�سل  اأن  على  الإ���رشار  اىل  اإ�سافة  طبعًا 

املجل�س الت�رشيعي، ما يعني �سمنًا العرتاف حلما�س بدورها 

يف �سناعة القرار.

ويبقى الحتمال الثالث، وهو الإطاحة بامل�ساحلة من   

اأن  حيث  اأ�سا�سها.  

التي  الت�رشيحات 

الطرفان  يتبادلها 

ت�������س���ت���ع���ي���د ل��غ��ة 

�لتخوين و�لرتباط 

ب���اخل���ارج، الأم���ر 

ال�������ذي ي��ع��ك�����س، 

ل��ي�����س ف��ق��ط م��دى 

اإ�����رشار ك��ل طرف 

ع��ل��ى م��وق��ف��ه، بل 

الإطاحة  اأن  اأي�سًا 

يعّدا  اأن  الطرفني  على  وعندها،  واردة.   باتت  بامل�ساحلة 

متزيق  اأ�سباب  عن  فقط  لي�س  الفل�سطيني،  لل�سعب  تو�سيحًا 

امل�ساحلة، بل اأي�سًا عن الأ�سباب احلقيقية التي دفعت بهما اىل 

توقيعها يف املقام الأول.

مذكرة الى مدير الأونروا بلبنان 
ب�صاأن تعوي�صات مخيم نهر البارد الجديد

وجه��ت جلنة اأحياء اجلديد، مبخيم نه��ر البارد، مذكرة اىل املدير العام وكالة الأونروا يف 

لبن��ان طالبت فيها الأون��روا بتحمل امل�سوؤولية جتاه الالجئ��ني، مبطالبة احلكومة واملانحني 

باللتز�م بتعوي�صات �ملخيم �جلديد، معتربة باأن �صربنا نحن )�أبناء �ملخيم �جلديد( بد�أ ينفذ، 

»لذلك نطالبكم باإطالق النداء الثالث من اأجل دفع التعوي�سات، لأن الأو�ساع �سيئة للغاية ملا 

ترت��ب علينا من تكلف��ة مادية ... ومن حقنا التعبري عن ذلك �سمن الأط��ر ال�سلمية، وخ�سو�سًا 

اإن اجلمي��ع مدرك��ون اأن الدولة اللبنانية قد دفعت كل م�ستحق��ات الأخوة اللبنانيني من خالل 

�سندات خزينة من وزارة املهجرين والهيئة العليا لالإغاثة.« وقد ذّكرت املذكرة بوعود الأمني 

الع��ام لالأمم املتحدة حول حتمية اإع��ادة اإعمار املخيم القدمي، ودفع التعوي�س للمخيم اجلديد 

يف كل املحافل واملوؤمترات خالل الفرتة ال�سابقة.

فيلم من مخيم نهر البارد في لبنان
 يفوز بم�صابقة الونروا ال�صنوية الثانية

ح��ازت ال�سابة الفل�سطينية تهاين عو�س 

)25 عام( من خميم نهر البارد يف لبنان على 

اجلائ��زة الأويل يف م�سابق��ة اأف��الم الونروا 

مبنا�سبة يوم الالجئ العاملي. 

وق��د ح��از الفيل��م الق�سري عل��ى اإعجاب 

جلن��ة التحكي��م لقوة ر�سالت��ه يف نقل �سورة 

حقيقي��ة ع��ن جترب��ة عائلة لجئ��ة تعود اىل 

بيته��ا املدم��ر يف خميم نه��ر الب��ارد بعد اأن 

دمرت ال�رشاعات امل�سلحة هذا املخيم.

هل تطيح عقدة �صالم فيا�س بالم�صالحة؟

النفايات تتراكم في مخيمات منطقة �صور

اللجان ال�صعبية تندد ب�صيا�صة الأونروا
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كاريكاتري و�صورة

في رحاب الإ�سالم

التوحيد تزور الجهاد ال�صالمي:
 الثورات في العالم العربي حالة وعي وموؤ�صر حتمي على نهاية “اإ�صرائيل”

ا�ستقب��ل ممثل حركة اجلهاد الإ�سالم��ي يف لبنان، احلاج 

اأب��و عم��اد الرفاعي، يف مقر احلركة، وف��دا علمائيا من حركة 

التوحي��د الإ�سالمي يراأ�سه الأمني العام للحركة ف�سيلة ال�سيخ 

بالل �سعيد �سعبان ...

وقد تن��اول املجتمعون م�ستجدات ال�ساحة العربية، حيث 

اعت��ربوا اأن الث��ورات يف الع��امل العربي تعرب ع��ن حالة وعي 

تعيد �سعوبنا اإىل دائرة التاأثري املبا�رش، بعد زمن من اختزالها 

وم�س��ادرة قراره��ا؛ وهذا الوعي والنهو���س هو موؤ�رش حتمي 

عل��ى زوال الكي��ان ال�سهيوين، على اعتب��ار اأن خلفية �سعوبنا 

العربية العتقادية والقومية والوطنية تقوم على رف�س هذا الكيان الغا�سب وكل م�ساريع ال�ستعمار والحتالل.

وح��ذر املجتمع��ون، يف املقابل، من التدخل الأمريكي الغربي الذي يه��دف اإىل حرف م�سار احلراك ال�سعبي 

العربي بحيث تتحول كل الت�سحيات خلدمة م�سالح اخلارج ال�ستعمارية من جديد.

وق��د ا�ستنك��ر املجتمعون ما �س��در من كالم عن املرجعية الدينية الأوىل يف لبن��ان واعتربوا اأن هذا الكالم 

- اإن �س��ح - ه��و كارثة فعلية على خمتلف امل�ستويات الديني��ة والوطنية والخالقية.  وختم املجتمعون: نحن 

عل��ى ثق��ة تامة باأن خطاأ ما ح�سل و�سي�سحح عرب اعتذار يطيب خاطر اأهلن��ا الفل�سطينيني ويطمئنهم باأنهم لن 

يهج��روا م��رة اأخ��رى بعد هجرت��ي 1948 – 1967م، واأنهم ل��ن يخرجوا من خميمات الع��زة يف ال�ستات اإل اإىل 

مدنهم وقراهم يف فل�سطني اإن �ساء اهلل.

الجهاد الإ�صالمي تحيي ذكرى احتالل القد�س

 برف�س كل خيارات الت�صوية 

اأَحيت حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني، الذكرى الرابعة والأربعني 

لحت��الل القد�س، مب�سرية حا�سدة جابت �سوارع مدينة خانيون�س جنوب 

قط��اع غزة.  وقد �س��ارك يف امل�سرية عدد كبري من قي��ادات احلركة على 

راأ�سهم ال�سيخ نافذ عزام ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي 

وال�سيخان خالد البط�س واأبو طارق املدلل القياديان يف احلركة، وح�سد 

جماهريي كبري من اأن�سار وموؤيدي احلركة.

وق��د اأك��د ال�سيخ عزام، على اأن �سعبنا الفل�سطيني لن يتنازل عن حق 

الع��ودة ول��ن ي�سلم بالأم��ر الواقع الذي اأفرزت��ه النكبات التي حلت ب�سعبن��ا، م�سدداً عل��ى اأن الفل�سطينيني لي�سوا 

وحدهم واأن ميادين التحرير اأ�سبحت بو�سلتها نحو القد�س.

من ناحيته، اأكد القيادي البط�س، على اأن الطريق اإىل مواجهة الظلم الدويل لل�سعب الفل�سطيني وق�سيته هو 

الزحف نحو الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، جمدداً دعم حركته خليار امل�ساحلة واإنهاء امللف الأ�سود يف تاريخ 

�سعبنا، وبناء مرجعية وطنية وبرنامج �سيا�سي وطني موحد يكون مرجعًا لكل فل�سطيني. 

العينا: �صعبنا يعاني في المخيمات 

وعلى الحكومة والأونروا مراجعة �صيا�صتهم

اعت��رب القي��ادي يف حرك��ة اجله��اد الإ�سالم��ي يف فل�سطني يف 

لبن��ان، �سكي��ب العينا، اأن تقاع���س الأونروا يف حتم��ل م�سوؤولياتها 

جتاه اأهلنا يف املخيم��ات، وانتهاجها ل�سيا�سة التقلي�س التدريجي 

خلدماته��ا، يوحي بحجم ال�ستهداف ال��ذي يواجه ق�سية الالجئني.  

كالم العين��ا ج��اء خ��الل ا�ستقبال��ه وف��داً م��ن التجم��ع الفل�سطيني 

ال�سعبي للفعاليات الوطنية يف خميم عني احللوة يف مقر احلركة يف 

�سيدا، حيث مت التباحث يف هموم ومعاناة اأبناء �سعبنا الفل�سطيني 

يف املخيمات وخ�سو�سًا خميم عني احللوة. 

واأ�س��ار العين��ا اإىل اأن معاناة الالجئني ل تقت���رش على �سيا�سة 

الأون��روا، واإمن��ا هن��اك القوان��ني اللبنانية املجحف��ة بحقهم والتي 

متنعهم من التملك والعمل، معترباً اأن احلكومة اللبنانية، التي اأب�رشت النور قبل اأيام، ُمطالبة مبنح الفل�سطينيني 

حقوقه��م املدني��ة والجتماعية، وخ�سو�س��ًا اأن الو�سع احلايل يزيد من مفاقمة الآف��ات الإجتماعية وال�سحية، 

التي تنعك�س اأحيانًا على ال�ستقرار الأمني لبع�س املخيمات.

من ناحية اأخرى دعا العينا اإىل امل�سارعة يف ت�سكيل مرجعية فل�سطينية موحدة يف لبنان، وفتح حوار جاد 

مع احلكومة اللبنانية اجلديدة تف�سي اإىل منح �سعبنا حقوقه وبالتايل التاأكيد على حقه الطبيعي يف التعبري عن 

ارتباط��ه باأر�س��ه ومت�سكه بحقه يف العودة اإىل دياره من خالل التوجه مب�سريات �سلمية اإىل احلدود مع فل�سطني 

املحتلة. 

النخالة: عبا�س قد يحل ال�صلطة اإن ف�صلت م�صاعي الت�صوية

ق��ال نائب الأمني العام حلركة »اجله��اد الإ�سالمي« زياد النخالة 

ل��� »احلياة« انه يف حال ف�سل م�ساعي ال�سلطة الفل�سطينية يف احل�سول 

على اعرتاف بالدولة الفل�سطينية يف الأمم املتحدة، فاإن الرئي�س حممود 

عبا�ــش )�أبو مازن( �صيجد نف�صه م�صطــر�ً �إىل حل �ل�صلطة كخيار نهائي 

م��ن اأجل حتمي��ل املجتمع الدويل م�سوؤولية الن�س��داد وغياب الأمل يف 

�إقامة دولــة على حدود �لر�بع من حزير�ن )يونيو( عام 1967، ولدفع 

املجتم��ع الدويل اإىل فر�س حل معقول يلق��ى قبوًل ويلبي احلد الأدنى 

من احلقوق الفل�سطينية. 

وعما اإذا كانت امل�ساحلة �ستكون �سكلية يف ظل �سعوبات جت�سيدها على الأر�س، اأجاب: »اأعتقد اأن الو�سع 

يف غزة �سيظل على ما هو عليه، فلن يكون هناك م�س بالأجهزة الأمنية اأو ال�رشطية يف غزة، و�ستظل حما�س هي 

امل�سوؤول��ة عن غزة، و�سيكون هناك متويل من ال�سلطة لغزة، وهذا الو�سع �سيكون مريحًا ومر�سيًا حلركة حما�س 

ومقبوًل دوليًا يف ظل ا�ستمرار التهدئة التي تلتزم بها حما�س يف قطاع غزة«.

وعل��ى �سعي��د ت�سوية ق�سية املعتقلني التي ل تزال عالقة ومل تتم معاجلته��ا بعد على رغم اأنها بند اأ�سا�سي 

يف اتف��اق امل�ساحلة، قال: »اإن ال�سلطة الفل�سطينية ت��ربر ا�ستمرار احتجازها اأعداداً من املعتقلني لأ�سباب اأمنية 

ب��اأن اإطالقه��م، خ�سو�سًا لو كان��وا مطلوبني اأمنيًا اأو مدرجني ل��دى الإ�رشائيليني، �سي�سكل تهدي��داً مبا�رشاً على 

حياته��م من الأجهزة الأمني��ة الإ�رشائيلية، ثم اإنها فر�سة �سي�ستغلها الإ�رشائيلي��ون لدهم ال�سفة لعتقال هوؤلء 

اأو ا�ستهدافهم«. 

واأ�ساف: »اأبو مازن قال لنا اإنه ل يريد اأن يعطي هذه الفر�سة لالإ�رشائيليني كي ي�ستبيحوا ال�سفة ويت�سببوا 

باإ�س��كالت، واع��داً ببحث كل حالة ومعاجلتها عل��ى حدة من اأجل حلحلة هذا امللف كي ل يكون عائقًا اأو معطاًل 

للم�ساحلة«.

اأثر العلم في الإيمان وال�صلوك

اإن اأوىل اآيات اأنزلها اهلل يف كتابه على ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم 

قــد �أ�صــادت بالعلم و�لتعليــم و�أد�ة �لتعلــم )�لقلم(،لأنها �أمــرت بالقر�ة، 

يقــول تعاىل:)�إقــر�أ با�صم ربــك �لذي خلق. خلــق �لإن�صان من علــق. �إقر�أ 

وربك الأكرم. الذي عّلم بالقلم. عّلم الإن�سان ما مل يعلم(.

هكذ� كان �أول �أمر من �هلل تعاىل يف �لإ�صالم )�إقر�أ(.  وقد تكرر مرتن 

يف الآي��ات، تاأكيداً لأهميته.  ولكّنها لي�ست جمرد تالوة، بل قراءة با�سم 

الرب اخلالق.  ومعنى اأنها با�سمه: انها قراءة اإميانية ت�سري اىل اأن العلم 

يف الإ�س��الم ل بّد اأن يك��ون يف ح�سانة الإميان باهلل، وبهذا يكون العلم 

اأداة خري ل معول هدم، للتعمري ل للتدمري.

فالعل��م والإمي��ان يف الإ�س��الم ي�س��ريان جنبًا اىل جن��ب، ولذا جمع 

�لقــر�آن بينهمــا يف قوله تعاىل: )وقــال �لذين �أوتو� �لعلــم و�لإميان لقد 

لبثتم يف كتاب �هلل �ىل يوم �لبعث(.  ومثل ذلك قوله عّز وجل: )يرفع �هلل 

الذين اآمنوا منكم والذين اأوتوا العلم درجات(.

ب��ل يرتب القراآن الإميان على العلم.  فاملرء يعلم فيوؤمن، ومقت�ساه 

�أنــه ل �إميان قبل �لعلم؛ يقول تعاىل: )وليعلم �لذين �أوتو� �لعلم �أنه �حلق 

م��ن رب��ك فيوؤمنوا ب��ه فتخبت له قلوبه��م واإن اهلل لهاد الذي��ن اآمنوا اىل 

�رش�ط م�صتقيم(.

وهكذ� عطف �لقــر�آن بــن )�لعلم..و�لإميان..و�لإخبات( بالفاء �لتي 

تفي��د الرتتيب والتعقيب.  فاإذا كان الإخبات ثمرة الإميان، فاإّن الإميان 

ثمرة العلم.

ويف هــذ� يقول تعاىل: )ويرى �لذين �أوتــو� �لعلم �لذي �أنزل �إليك من 

ربك هو �حلق ويهدي �ىل �رش�ط �لعزيز �حلميد(.

وينــّوه �لقر�آن بالذين )�أوتــو� �لعلم( باأنهم هم �لذيــن يعرفون قيمة 

�لقر�آن ويوؤمنون به ويتاأثرون مبا فيه: )�إّن �لذين �أوتو� �لعلم من قبله �إذ� 

ون لالأذقان �سجدا. ويقولون �سبحان ربنا اإن كان وعد 
ّ
يتل��ى عليهم يخر

ون لالأذقان يبكون ويزيدهم خ�سوعا(.
ّ
ربنا ملفعول. ويخر


