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اإفتتاحية العدد:

علينا اأن نكون جاهزين للحوار!
خ��ال �ش��هر مت��وز احل��ايل، نال��ت حكوم��ة الرئي���س جنيب 

ميقات��ي الثقة، ومت اإق��رار بيانها الوزاري الذي احتوى يف بندين 

من��ه عل��ى موقف احلكومة م��ن احلق��وق الفل�ش��طينية يف لبنان.  

وثمة يف البيان اختاف وا�شح عما ورد يف بنود هذا البيان عن 

�شابق��ه، كانت حركة اجله��اد الإ�شامي قد لفت��ت اإليها يف بيان 

اأ�شدرته قبيل جل�شات نيل الثقة باأيام.

واأي��ًا يكن من اأمر، فاإن جمي��ع القوى والف�شائل الفل�شطينية 

متفق��ة على احل��وار مع احلكوم��ة اللبنانية، كمدخ��ل وحيد، حلل 

جميع الإ�شكالت القائمة، ولو�شع الأ�ش�س ملعاجلة امل�شاكل التي 

يعاين منها �شعبنا يف لبنان.  لكن، ورغم مرور �شنوات على اإن�شاء 

جلن��ة احلوار اللبن��اين – الفل�شطيني، ورغ��م اأن احلكومة ال�شابقة 

اأب��دت الكثري من الهتمام بهذه اللجنة، اإل اأن عملها اقت�رص على 

رعاي��ة بع�س احلفات واإقامة بع�س الور���س ال�شبابية، ومل يجد 

احل��وار ذاته طريق��ه اىل النور.  فهل �شيتغري احل��ال مع احلكومة 

احلالية؟

كانت احلكومات ال�شابقة تتذرع بعدم وجود فريق فل�شطيني 

موح��د تتح��اور معه، ب�شب��ب النق�ش��ام الفل�شطين��ي.  وبعيداً عن 

مناق�شة اأحقية ه��ذه الذريعة، اإل اأنه بات بالمكان اليوم ت�شكيل 

مرجعي��ة فل�شطيني��ة موح��دة، تاأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا احل��وار م��ع 

احلكومة اللبنانية، بع��د التوقيع على امل�شاحلة يف القاهرة، يف 

اأيار املا�شي.

على اأن ت�شكيل املرجعية املوحدة لي�س مرتبطًا باحلوار مع 

احلكوم��ة فقط.  فالظروف املعي�شية واملعاناة اليومية لأهلنا يف 

املخيمات خا�شة، والظروف ال�شيا�شية يف لبنان واملنطقة، باتت 

تفر�س علينا اجلهوزي��ة الكاملة للحفاظ على حقوق اأهلنا واأمن 

خميماتن��ا الجتماع��ي وال�شيا�شي.  ومن هنا، ف��اإن الإ�رصاع يف 

ت�شكي��ل مرجعية فل�شطينية موحدة، واإعادة بناء اللجان ال�شعبية 

والأمني��ة ي�ش��كل اأولوي��ة ق�شوى، ل يج��وز التهاون فيه��ا، لأنها 

املدخ��ل الذي يكف��ل حتقيق اأه��داف �شعبن��ا، ويف مقدمتها حقه 

يف ني��ل حقوق��ه الجتماعي��ة والإن�شانية واملدني��ة وال�شيا�شية، 

واحلفاظ على ق�شيته، وحتقيق العودة اىل اأر�شنا.

يبدو اأن مفاعيل امل�شاحلة بني حركتي فتح وحما�س 

ق��د توقف��ت عن��د بن��د احلكوم��ة الإنتقالية الت��ي كان من 

املفرت�س تكليفها بالإ�رصاف على الإنتخابات الت�رصيعية 

والرئا�شي��ة، واإع��ادة اإعم��ار قط��اع غ��زة، ب�شب��ب ما بات 

يعللرف يف الأو�سللاط الفل�سطينيللة بعقدة »�سللام فيا�ض« 

الذي يعتربه رئي�س ال�شلطة حممود عبا�س »�شخ�س جمرب 

ول��ه خربة واأنه املنا�شب لهذه املرحلة«!.. يف حني ترف�س 

حرك��ة »حما�س« ت�شميته رئي�شًا اأو حتى وزيراً يف حكومة 

الوح��دة الوطني��ة، وذلك جلمل��ة اأ�شباب، حددته��ا م�شادر 

فل�شطيني��ة عل��ى ال�شكل الت��ايل: اأوًل، اأنه ج��زء من مرحلة 

الإنق�ش��ام، وال�شع��ب يري��د اأن يتج��اوز �ش��كًا وم�شمون��ًا 

ه��ذه املرحل��ة. وثاني��ًا، اإن��ه خي��ار دويل ولي���س خي��اراً 

»حم�شاوي��ًا« اأو »فتحاويًا«. وثالث��ًا، اإنه جزء من م�رصوع 

خارج��ي للعبث بال�شاحة الفل�شطينية، ولذلك ت�رص الإدارة 

الأمريكية والإحت��اد الأوروبي و«اإ�رصائي��ل« على ت�شميته 

وفر�ش��ه كاأمر واقع ي�شكل براأيه��م �شمانة لرتجمة دقيقة 

لتوجهاتهم ال�شيا�شية والإقت�شادية والأمنية. واأما رابعا، 

ف��اإن ح�رص رئا�شة ال��وزراء ب�شخ�س وب��اإرادة خارجية ل 

يليق بال�سعب الفل�سطيني... اإ�سافة اإىل كل ما تقدم اإرتباط 

اإ�شم فيا�س مب���رصوع »ال�شام الإقت�ش��ادي« الذي طرحه 

نتنياهو بدعم دويل مايل للموؤ�ش�شات الفل�شطينية!..

ونتيج��ة لتباي��ن املواق��ف بني تبني فت��ح واعرتا�س 

حما���س على تروؤ���س �شام فيا���س احلكوم��ة الإنتقالية، 

تعرثت اللقاءات الثنائية بني حممود عبا�س وخالد م�شعل 

ومل تنج��ح الو�شاطات الرتكي��ة وامل�رصية يف ج�رص الهوة 

الت��ي تف�ش��ل بني الطرف��ني... وخرجت مواق��ف توؤكد على 

اأن اخل��اف يتجاوز عقدة فيا�س كما جاء يف ت�رصيحات 

القيادي يف حما�س عزت الر�شق، الذي ا�شتغرب ت�رصيحات 

حمم��ود عبا���س الت��ي اعت��رب فيه��ا اأن »احلكوم��ة املزمع 

ت�شكيله��ا حكومت��ه وتتب��ع �شيا�شت��ه«، وكام عبا�س باأن 

»حما���س مل ت�شتط��ع اأن ت�شتوعب ه��ذا، واأن هذه احلكومة 

لي�ش��ت حكوم��ة وح��دة وطني��ة«... واأك��د الر�ش��ق »اأن هذه 

الت�رصيح��ات ل تن�شجم مع ن���س وروح اإتفاق امل�شاحلة 

الوطني��ة...«. ناهيك عن اأن التم�ش��ك والإ�رصار على �شام 

فيا�س يتناق�س مع اتف��اق امل�شاحلة!.. واأكد »اأن حما�س 

ل تري��د فر���س مر�ش��ح ل تري��ده فت��ح... ومن حقن��ا اأن ل 

تفر�س علينا فتح مر�شحا ل نريده«.

يف املب��داأ، ف��اإن الوح��دة الوطني��ة مطل��ب فل�شطيني 

�شعب��ي عام، يج��ب احلفاظ عليه��ا والعمل عل��ى حتقيقها 

حت��ت كل الظروف.  وه��ذا ل يعني اأن امل�شاحلة لن تواجه 

جمموع��ة من ال�شع��اب والعقب��ات الداخلي��ة واخلارجية، 

والذاتي��ة واملو�شوعي��ة.  لذل��ك، ف��اإن م��ا و�شل��ت اإلي��ه 

امل�شاحل��ة كان متوقعًا، حي��ث اأن الختافات يف الروؤى 

ال�شيا�شي��ة بني الطرفني ل تزال كب��رية، اإ�شافة اىل البون 

ال�شا�شع بني الأهداف اخلا�شة لكل طرف من وراء التوقيع 

عل��ى امل�شاحلة.  غري اأنه ل ي��زال بالمكان جتاوز العقبة 

احلالي��ة، لأنه لي�س م��ن م�شلحة اأي ط��رف اإعان التخلي 

ع��ن امل�شاحل��ة، يف وقت ينتظ��ر فيه ال�ش��ارع الفل�شطيني 

مزي��داً م��ن اخلطوات باجت��اه حتقي��ق الوحدة، مب��ا يكفل 

احلف��اظ على املقاومة والثواب��ت الوطنية ومواجهة العدو 

ال�شهي��وين وحتقيق ع��ودة �شعبنا اىل بيوت��ه واأر�شه التي 

هجر منها يف العام 1948.

تعثر الم�صالحة... اأبعد من عقدة �صالم فيا�ض!..

ق��د يخجل البع�س اأو ي�شع��ر باحلرج عندما يطرح مو�شوع 

تف�ش��ي ظاه��رة تعاط��ي املخ��درات الت��ي �شاعت خ��ال الفرتة 

الأخ��رية يف املخيمات الفل�شطينية، وقد يقول البع�س اإن اإثارة 

ه��ذا الأمر في��ه اإ�شاءة للمجتم��ع الفل�شطيني اأو حت��ى ا�شتهدافًا 

ل��ه!.. اأيًا يكن الأم��ر، فهل ينفع الهروب م��ن الواقع؟.. وهل هذه 

هي الطريقه املثلى ملواجهة اأكرث الظواهر اخلطرية التي تواجه 

املجتم��ع الفل�شطين��ي يف لبن��ان؟ بحيث تهدد اأف��راده، ل �شيما 

ال�شب��اب، وترتك اأثره��ا الكارثي من الناحي��ة الجتماعية على 

الفرد والأ�رصة، بل واملجتمع باأ�رصه..

اإن املخ��درات خط��ر داه��م عل��ى املجتم��ع الفل�شطيني يف 

لبن��ان، بحي��ث اأ�شبح هناك �رصيح��ة من ال�شب��اب امُلدّمر الذي 

ق��د يدفع��ه الدم��ان يف اأغلب الحي��ان لتب��اع اأ�شاليب عديدة 

وملتوي��ة من اأج��ل احل�شول على هذه امل��ادة القاتلة كال�رصقة 

والقتل واأحيانًا الجتار به.

واملخدرات لي�شت م�شكلة فردية اإمنا هي م�شكلة اإجتماعية، 

لذل��ك اأطل��ق عليها اإ�شم “اآف��ة” لأن هدفها تدم��ري املجتمع من 

الداخ��ل، من اأجل ذلك تعد من اأخطر امل�شاكل التي تواجه الفرد 

واملجتمع.. 

وال�ش��وؤال هنا: م��ن امل�شوؤول عن تف�شي ه��ذه الظاهره التي 

ل ميك��ن اأن ت�ش��ب اإل يف خدم��ة امل���رصوع ال�شهي��وين الرامي 

اىل تفتي��ت خميماتن��ا وتدم��ري جمتمعاتنا واإ�شته��داف �شبابنا 

لبعادهم عن همهم احلقيقي يف العودة اإىل ثرى فل�شطني؟! ومن 

الذي ي���رص على توفري هذه ال�شموم داخ��ل خميماتنا وباأ�شعار 

“مدعومة” قد ل تتوف��ر للمري�س الذي يحتاجها؟!! وهل ميكن 
تف�ش��ري هذه الظاهرة على اأنها حماولة لبتزاز ال�شباب من قبل 

جت��ار ال�شموم لتحقيق اأرباح جتاري��ة فقط؟؟ اأ�شئلة كثرية ل بد 

منه��ا... لكن اأي��ًا تكن الدوافع وامل�شبب��ات التي تقف خلف هذه 

الظاه��ر، يبقى ال�ش��وؤال الأهم م��اذا ننتظر ملواجهة ه��ذه الآفة 

الت��ي ت��دق ناقو�س اخلط��ر يف خميماتن��ا؟  ماذا تنتظ��ر القوى 

والف�شائ��ل الفل�شطينية وجلانها المني��ة؟ والتي من املفرت�س 

اأنه��ا امل�شوؤولة ع��ن الأمن وال�شام��ة العامة داخ��ل املخيمات 

الفل�شطيني��ة؟ واأي��ن ه��ي املوؤ�ش�ش��ات والهيئ��ات واجلمعي��ات 

الأهلي��ة واملجتمعية؟ وم��ا هو دور اأئمة وخطب��اء امل�شاجد اإن 

مل يك��ن يف حمارب��ة هذه الآف��ة والتحذير م��ن خطورتها؟ ماذا 

فعل��ت املوؤ�ش�ش��ات التعليمية ملواجهة هذا الم��ر؟ األي�س الأجدر 

بكل مكونات املجتم��ع الفل�شطيني وقواه احلية اأن ت�شكل حزام 

الأمان لهذه املخيمات؟ األي�س الأجدر بها التحرك �رصيعًا يف كل 

الجتاه��ات بدءاً م��ن التوعية والتنبيه له��ذه الظاهرة اخلبيثة، 

مروراً بتطوي��ق نتائجها، و�شوًل لل�رصب بيد من حديد كل من 

يتواطئ يف اإدخال ال�شموم القاتلة اىل خميماتنا..

 ه��ذه الظاهرة ل ميكن ال�شك��وت عنها اأو الت�شاهل حيالها، 

وعلى اجلميع اأن يتحمل امل�شوؤولية، لأن القارب واحد وامل�شري 

املنتفع��ني واملاأجوري��ن  لبع���س  ال�شم��اح  واح��د، ول ميك��ن 

با�شتدراجن��ا اىل مربع التفتي��ت والنحال املجتمعي واخللقي 

والأمني...

اآفة املخدرات: حرب �سد الفل�سطينيني يف املخيمات!

بعيداً عن ال��دور »الإن�شاين« الذي ا�شطلعت به »الوكالة الدولية لإغاثة 

وت�شغي��ل الاجئني الفل�شطينيني« )الأونروا( التي تاأ�ش�شت يف العام 1949، 

على اأثر نكبة 15 اأيار 1948، فاإن هذه الهيئة الدولية ظّلت طوال هذا الزمن 

املديد ال�شاهد احلي على جرمية الع�رص التي نفذتها الع�شابات ال�شهيونية 

بحق وطننا و�شعبنا امل�شدود اأبداً للعودة اإىل اأر�شه التي اأُخرج منها ب�شيا�شة 

الإرهاب والقتل واملجازر، هذه العودة التي قوننها وكفلها �شكليًا املجتمع 

ال��دويل بالقرار رقم 194 ال�شادر يف )1948/11/3( عن اجلمعية العامة 

لاأمم املتحدة!

ورغ��م م��رور 63 عامًا على النكب��ة، ظل هذا القرار، وغ��ريه، حرباً على 

ورق، ومل ميار���س املجتم��ع الدويل اأي �شغط على الكيان الغا�شب لإجباره 

��ر عمل وكالة  عل��ى الت��زام وتطبيق مب��ادئ القرار الآن��ف؛ يف حني اأنه �شخَّ

)الأونروا(، وغريها من الهيئات الدولية لرتجمة وتنفيذ امل�شاريع المريكية 

- الغربي��ة الهادف��ة اىل توطني الاجئ��ني يف الدول امل�شيف��ة انطاقا من 

ن���س يف الق��رار 194 ي�شري اإىل ���رصورة »اندماج الاجئ��ني اإقت�شاديًا يف 

ال�للرق الأو�سط اإمللا بالعودة اأو الإ�ستيطان...«، لإ�سقللاط حق العودة واإنهاء 

ق�شية الاجئني!..

ول �شك اأن ف�شل م�شاريع التوطني والتهجري اأمام �شابة موقف �شعبنا 

الفل�شطين��ي وق��واه احلية، مل يح��ل دون ا�شتمرار امل�شاع��ي الدولية لتحقيق 

هذا الهدف ال�شهيوين باإمتياز، عرب الكثري من البوابات، ومنها ممار�شة كل 

اأ�شكال ال�شغط املعنوي واملادي على )الأونروا( لتقلي�س خدماتها لاجئني 

اإىل احل��دود الدنيا، و�شوًل ملحاولة تغيري اإ�شمها وعنوانها، كمقدمة لإنهاء 

وجودها من اأ�شا�شه واإعدام ق�شية الاجئني... وهو ما يقود حكمًا اإىل �شطب 

ح��ق العودة م��ن قامو�س الأمم املتحدة، وت�شهيل مهم��ة اإلغاء القرار الدويل 

الرقم 194.

اإنن��ا معني��ون مبواجه��ة كل م��ا يحاك م��ن د�شائ���س، اأمريكي��ة غربية 

و�شهيوني��ة، لإنهاء خدمات )الأون��روا( وت�شفيتها، وبالت��ايل ممار�شة كل 

اأ�ش��كال ال�شغط من اأجل توف��ري احتياجاتها وموازناته��ا املالية ل�شتمرار 

القيللام بدورهللا املنللوط بها يف كافة �ساحللات ومناطق عملهللا، وعلى كل 

امل�شتويات وال�شعد... 

ويف ه��ذا املجال، نهي��ب باحلكومة اللبنانية التعجي��ل باإقرار احلقوق 

املدني��ة ل�شعبن��ا، واإزال��ة كل املعوقات م��ن اأمام عمل )الون��روا(، ومراقبة 

عمله��ا واإلزامه��ا بتحم��ل م�شوؤولياته��ا وواجباته��ا كامل��ة جت��اه �شعبن��ا 

الفل�شطين��ي، واملحافظ��ة عل��ى وجودها لتبق��ى ال�شاهد احل��ي على جرمية 

الع�رص ال�شهيونية الغربية الأمريكية.

لم�صلحة من اإنهاء وجود )الأونروا(؟
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الثاثة:  امل���وؤمت���رات  اأ���ش��درت 

واملوؤمتر  العربي،  القومي  امل��وؤمت��ر 

العام  – الإ�شامي، واملوؤمتر  القومي 

فيه  طالبت  بيانًا  العربية  لاأحزاب 

منظمتا  �شيا�شات  مت��ادى  مبواجهة 

اإعتربتها  التي  والوني�شكو  الون��روا 

تنفيذاً ل�شيا�شة اأمريكية – �شهيونية.

املنظمتني  اأن  البيان  واأ���ش��ار 

�شدر  املتحدة  الأمم  لهيئة  التابعتني 

ان 
ّ
مي�ش خطريين  ق��راري��ن  عنهما 

ال�شميم:  يف  الفل�شطينية  الق�شية 

اأوله���م���ا ك���ان ق����رار امل��ف��و���س 

الاجئني  اإغ��اث��ة  ل��وك��ال��ة  ال��ع��ام 

بتغيري  )الون����روا(  الفل�شطينيني 

الاجئني”  “وكالة  اإىل  اإ�شمها 

 – اأمريكية  ل�شيا�شة  تنفيذاً  وذلك 

�شهيونية ترمي اإىل اإلغاء قرار هيئة 

بالونروا  اخلا�س  املتحدة  الأمم 

الفل�شطينيني  بالاجئني  واملرتبط 

ومدنهم  بيوتهم  اإىل  وبعودتهم 

هّجروا  التي  واأرا�شيهم  وقراهم 

اإىل  وحتويلها  فل�شطني،  يف  منها 

هيئة تخ�س الاجئني عمومًا.

هيئة  عن  �شدر  الثاين  وال��ق��رار 

رئ��ا���ش��ة الون��ي�����ش��ك��و وب��ت��واط��وؤ من 

 – اأمريكية  وبتعليمات  العام  الأمني 

ويجري  ج��رى  ما  يغطي  �شهيونية 

لاعرتاف  وميّهد  للقد�س  تهويد  من 

الكيان  دول��ة  ويهودية  بيهوديتها 

ال�شهيوين.

القرارين  اأن  البيان  اإعتربت  وقد 

الأمم  اأن منظمات هيئة  يك�شفان عن 

اأمانتها العامة،  املتحدة، واإبتداء من 

اأ�شبحت رهينة لل�شيا�شات الأمريكية 

اإ�سقاط  ت�ستهدف  التي  ال�سهيونية   –
والعربية  الفل�شطينية  ق  احلقو  كل 

القد�س  يف  والإن�شانية  والإ�شامية 

وفل�شطني..وهو ظاهرة مل حتدث منذ 

عندما  املتحدة  الأمم  هيئة  اإن�شاء 

وعامل  عربية  �شيا�شات  هنالك  كانت 

�رصاع  هناك  وك��ان  اأق���وى،  ثالثية 

احلرب الباردة.

وح��م��ل ال��ب��ي��ان ج��م��ي��ع ال���دول 

ال��ع��رب��ي��ة والإ���ش��ام��ي��ة واجل��ام��ع��ة 

الإ�شامي،  املوؤمتر  ومنظمة  العربية 

والإعام  العربية  ال�شعبية  والثورات 

عن  التاريخية  امل�شوؤولية  العربي 

ال��ق��رارات  ه��ذه  ملثل  التجاهل  ه��ذا 

امل�شريية. وذلك حني ي�شمح للمفو�س 

ا�شمها   
ّ

ي��غ��ري اأن  ل���ان���وروا  ال��ع��ام 

ومهماتها وي�شمح ملنظمة الوني�شكو 

القد�س  ق�شية  مي�س  ق��راراً  تاأخذ  اأن 

الإ�شامية  امل��ق��د���ش��ات  وم�شتقبل 

التاريخي  وال��رتاث  وامل�شيحية 

ّيرد  اأن  دون  من  فيها  العربي 

عليها بخطوات حا�شمة وفاعلة، 

الأم��ن  ملجل�س  ي�شمح  ح��ني  اأو 

�شيا�شات  بتوجيه  يتاعب  اأن 

حمكمة اجلنايات الدولية.

ال��ب��ي��ان  يف ح���ني ط��ال��ب 

التمادي  لهذا  �رصيعة  مواجهة 

املفو�ض  اإ�للسللقللاط  خلللال  مللن 

العام لاونروا وف�شح �شيا�شات 

ان�شحاب  واإع��ان  العام  الأم��ني 

والإ�شامية  العربية  ال��دول  كل 

خال  من  وذلك  الوني�شكو  من 

العربية  اجلامعة  م��ن  ق��راري��ن 

كيف  اإذ  الإ�شامي،  املوؤمتر  ومنظمة 

ميكن اأن تبقى دولة عربية اأو اإ�شامية 

مبنظمة  ع�شواً  ثالثية  عامل  حتى  اأو 

اخلا�س  ال��ق��رار  ه��ذا  مع  الوني�شكو 

باعتبار القد�س عا�شمة لدولة الكيان 

ال�شهيوين.

ملتقًا  فل�شطني  لطلبة  املقد�س  بيت  رابطة  عقدت 

ح�رص  ب��ريوت،  يف  الرباجنة  ب��رج  خميم  يف  خلريجيها 

امللتقى القيادي يف حركة اجلهاد ال�شامي ال�شيخ على 

من  وعدداً  للرابطة  الدارية  الهيئة  واأع�شاء  �شاهني  اأبو 

خريجي الرابطه. 

امللتقى  عمل  ورق��ة  مناق�شة  امللتقى  ت�شمن  وق��د 

تا�شي�س  عنها  نتج  والتي  الداري��ة،  الهيئة  من  املقدمة 

اإدارية  وانتخاب هيئة  املقد�س  رابطة بني  نادي خرجي 

ورئي�س للنادي. 

اللقاء  خال  كلمة  �شاهني  اأب��و  على  ال�شيخ  والقى 

با�شم حركة اجلهاد ال�شامي، اأكد فيها على دور ال�شباب 

الطليعي القادر على حتمل امل�شوؤوليات م�شرياً اىل اأهمية 

الثورات  ولعل  وال��ري��ادة،  التاثري  يف  ال�شابة  القيادات 

امل�شريات  وكذلك  وتون�س،  م�رص  يف  وخ�شو�شًا  العربية 

والنك�شة  النكبة  ذكرى  يف  ال�شباب  نظمها  التي  ال�شعبية 

خري  واجلرحى،  ال�شهداء  ع�رصات  خالها  قدموا  والتي 

املطلوب..  التغيري  اإحداث  على  ال�شباب  قدرة  على  دليل 

اأبو �شاهني اأن ق�شية الاجئني  ومن ناحية اأخرى اإعترب 

تتعر�س ل�شتهدافات كبرية ترمي اىل �شطب حق العودة، 

لتفويت  اجلهد  وبذل  بالوعي  التحلى  يتطلب  الذي  المر 

الدارة  خلفهم  وم��ن  ال�شهيوين  ال��ع��دو  على  الفر�شة 

المريكة.. كما القى ال�شيخ طارق ر�شيد كلمة باأ�شم الهيئة 

الرابطه  اإجن��ازات  عن  خالها  حتدث  للرابطه،  الداري��ة 

العودة  ثقافة  تكري�س  ودورها يف  ال�شابقة  الفرتة  خال 

واملحافظة على الذاكرة الفل�شطينية التي يحاول البع�س 

متكني  �شياق  يف  ياتي  امللتقى  هذا  اأن  معترباً  طم�شها، 

ال�شباب املتعلم من ممار�شة دوره يف املجتمع الفل�شطيني 

مبا يخدم ق�شية الاجئني وحقهم الطبيعي يف العودة اىل 

ديارهم التي هجروا منها عام 48.  

الموؤتمرات الثالثه: لمواجهة تمادى الونروا والوني�صكو

اإنعقاد ملتقى خرجي رابطة بيت المقد�ض في بيروت

اإعت�ش��م الاجئ��ون الفل�شطيني��ون يف املخيم��ات الفل�شطينية يف كافة 

اأرجاء لبنان اأمام مكاتب مدراء »الأونروا«، بدعوة من »جلنة املتابعة العليا 

للجان الأهلية«، و»موؤ�ش�ش��ات املجتمع املدين الفل�شطيني يف لبنان«، وذلك 

اعرتا�شًا على �شيا�شات »الأونروا« على خمتلف الأ�شعدة. 

ون�ش��ت املذك��رة املقدم��ة م��ن جلن��ة املتابع��ة وموؤ�ش�ش��ات املجتم��ع 

امل��دين الفل�شطيني على الت��ايل: »ما يجري اليوم داخ��ل موؤ�ش�شة »الأونروا« 

ه��و ه��روب م��ن امل�شوؤولي��ات، �شم��ن برنامج ممنه��ج لتقلي���س اخلدمات، 

وتفري��غ املوؤ�ش�شات من جوهره��ا، وبالتايل تقوي�شها وت��رك الاجئني يف 

مه��ب الري��اح”. وانتقدت املذك��رة �شيا�شة الأونروا التعليمي��ة وما يعتورها 

م��ن ه��در مايل بدون فائ��دة.  اأما يف جم��ال ال�شحة، فاعت��ربت املذكرة اأن 

»املل��ف مل يعد مبق��دوره الحتمال... فل�ش��ان حال »الأون��روا« العزف دائما 

عل��ى قيثارة العجز، وقلة امل��وارد.. وبالتايل املوت على اأبواب امل�شت�شفيات 

اأو الت�ش��ول على اأبواب امل�شاجد واجلمعيات.. وعلى �شعيد الإغاثة واحلالت 

الجتماعية اعتربت املذكرة اأن »الأونروا« ل تقدم »�شوى بع�س امل�شاعدات 

العيني��ة املحدودة والتي ل ت�شد حاجة الاج��ئ لأيام حمدودة.. ول ي�شتفيد 

من هذه اخلدمة �شوى ن�شبة �شئيلة جداً ل تتجاوز يف اأح�شن حالتها 14 يف 

املئ��ة«.  ويف مو�شوع الإعمار، قال��ت املذكرة: »تكد�شت يف مكاتب ال�شوؤون 

الجتماعي��ة ومكاتب الهند�شة الآلف املوؤلف��ة من طلبات الإعمار والرتميم 

للمنللازل الآيلة لل�سقللوط على روؤو�للض اأ�سحابها يف كل املخيمللات، وتاأتي 

»الأونروا« بني احلني والآخر لتنفيذ بع�س عمليات البناء اخلجولة، والتي ل 

ت�ش��د حاجة 2 يف املئة من ال�شكان.  اأما على �شعيد املقابر فاأكدت املذكرة 

اأن��ه »مل يعد هناك اأماكن لدفن موتان��ا، والف�شات منذ ثاثة اأ�شهر ون�شف 

�شبه مكد�شة يف املخيمات، ومل ت�شع »الأونروا« ب�شكل جدي لإيجاد حل لهذه 

امل�شكلة...

اإعت�صام فل�صطيني اأمام مكاتب الأونروا

�����ش����ّع����د ال����ع����دو 

وت��رية  م��ن  ال�شهيوين 

اع���ت���داءات���ه ع��ل��ى غ��زة 

خال �شهر متوز احلايل، 

ن�شبي،  ه��دوء  فرتة  بعد 

عًا بالأنفاق وب�شن 
ّ
متذر

هجمات �شد املقاومني. 

وكما هي العادة، ترافقت العتداءات ال�شهيونية مع دعاية اإعامية قامت 

بها ال�شحف ال�شهيونية، تتحدث عن امتاك اأذرع املقاومة يف قطاع غزة 

ملا يقرب من ع�رصة اآلف �شاروخ.  

مل ياأت العدوان ال�شهيوين الأخري رداً على �شواريخ اأطلقت من قطاع 

غزة هذه املرة، موؤكداً بذلك مقولة املقاومة اأن العدو مل يكن بحاجة يومًا 

اىل ذريعة ملمار�شة �شيا�شاته العدوانية.

غري اأن املاحظ اأن العدو ال�شهيوين يبدي حذراً كبرياً، بحيث ل يتحول 

عدوانه احلايل اىل حرب، ما يدفع اىل العتقاد اأن الأهداف من وراء العتداء 

اجلديد �شيا�شية واإعامية اأكرث منها ع�شكرية اأو ا�شتعداد حلرب قادمة.

وميكن تلخي�س اأهداف العدو بهدفني اثنني، الأول، الإبقاء على حالة 

النزاع الع�شكري والأمني قائمة مع قطاع غزة، ما ي�شمح له بال�شتفادة من 

ذلك �شيا�شيًا: ممار�شة ال�شغط على الأطراف الفل�شطينية لإعاقة امل�شاحلة، 

واإعاميًا: احلد من التعاطف الدويل مع قطاع غزة من خال ت�شويره اأنه 

منطقة حرب، ولي�س منطقة يتم فيها عزل مليون ون�شف اإن�شان، وحرمانهم 

من اأب�شط مقومات احلياة.

مع  وبالأخ�س  اخلارجية،  بال�شيا�شة  يت�شل  فاإنه  الثاين،  الهدف  اأما 

م�رص وتركيا.  ي�شتخدم العدو ال�شهيوين قطاع غزة ك�شندوق بريد لإر�شال 

الر�شائل اىل احلكومة امل�رصية، لتذكريها باأن هناك ا�شرتاطات لهذا الكيان 

على اأية عاقة م�رصية مع قطاع غزة.  اأما الر�شالة اىل تركيا، فهي الرد 

اإعامية  ت�شعيد  غزة، يف خطوة  قطاع  زيارة  نيته  اأردوغ��ان  اإعان  على 

و�شيا�شية مع الكيان ال�شهيوين.

ب�شن  له  ت�شمح  ل  املنطقة  يف  احلالية  الظروف  اأن  جيداً  العدو  يدرك 

�شمان  ميكنه  هل  لكن،  حرب.   يف  الدخول  اأو  القطاع  �شد  وا�شع  عدوان 

ال�شاع �شاعني،  له املقاومة  واأن ل ترد  ال�شيطرة،  اأن يبقى عدوانه حتت 

وجتعله يدفع ثمن اعتداءاته؟

من��ذ اأن اأعلنت ال�شلط��ة الفل�شطينية عزمها التوجه اإىل الأمم 

املتح��دة خ��ال اجتماعاته��ا ال�شنوي��ة يف اأيلول املقب��ل، طلبًا 

لع�شوية دائمة لدول��ة فل�شطني، مل توفر الإدارة الأمريكية جهداً 

للحيلولة دون ح�شول هذا الأمر تاأكيداً لعاقاتها ال�شرتاتيجية 

الثابت��ة مع الكي��ان ال�شهي��وين الراف�س لهذا التوج��ه، والتزامًا 

بحماية الكيان من كل ما من �شاأنه التاأثري على م�شاحله وعلى 

حا�رصه وم�شتقبله!..

مار�شت الإدارة الأمريكية كل اأ�شكال ال�شغط وعلى خمتلف 

امل�شتوي��ات، ب��دءاً بالتلوي��ح با�شتخ��دام حق النق���س “الفيتو” 

يف جمل���س الأم��ن، ووق��ف م�شاهمته��ا املالية مبوازن��ة الهيئة 

الدولي��ة والتي ت�ش��ل اإىل نحو 600 مليون دولر �شنويًا، اإن هي 

�شوت��ت ل�شال��ح الدولة الولي��دة، وممار�شة ال�شغ��ط على الدول 

الدائ��رة بفلكها لع��دم الت�شويت، و�شوًل لق��رار الكونغر�س الذي 

ح��ثَّ الرئي���س الأمريكي عل��ى وقف امل�شاع��دة املالي��ة لل�شلطة 

الفل�شطينية!..

اإن ال�سغللوط الأمريكية والدولية وال�سهيونية التي متار�ض 

على الطرف الفل�شطيني الأ�شعف يف هذه املعادلة، ت�شعه اأمام 

جمل��ة خي��ارات اأحاها مر، وميك��ن حتديد اأبرزها عل��ى ال�شكل 

التايل:

�أواًل: خ�شوع��ه للرغب��ة الأمريكي��ة اجلاحمة، بع��دم التوجه 

اإىل الأمم املتح��دة، واإعان تاأجيل هذا الأم��ر اإىل ال�شنة املقبلة. 

الأمر الذي ي�شجل خ�شارة معنوية للطرف الفل�شطيني، واإنت�شاراً 

كبللرياً للديبلوما�سيللة ال�سهيونية وجناحًا لل�سغللوط الأمريكية 

والدولية!..

ثانيًا: اإ�شتمرار التوج��ه اإىل الأمم املتح��دة، وهذا بحد ذاته 

يعت��رب حتدي��ًا �رصيح��ًا ل��اإدارة الأمريكي��ة، بغ���س النظ��ر عن 

نتائج��ه، ما يرتت��ب عليه الكثري من النتائ��ج ال�شلبية والكارثية 

عل��ى ال�شلط��ة، والق�شية الفل�شطينية، يف ظ��ل واقع عربي متوتر 

وماأزوم، وو�شع فل�شطيني منق�شم على ذاته... فكيف �شتت�رصف 

ال�شلط��ة يف حال نال��ت “الدولة” اأغلبية الثلث��ني، وباتت ع�شواً 

مراقب��ًا يف الأمم املتح��دة؟ ه��ل �شتتعام��ل م��ع كي��ان الع��دو 

باعتب��اره ع��دواً حمت��ًا، وبالتايل جتاه��ر با�شتعداده��ا للجوء 

خليار املقاومة لتحرير اأر�شها، اأم �شتوا�شل طريق املفاو�شات 

اخلائبة؟

ولكللن ماذا لو جنحللت ال�سغوط املثلثللة الأ�ساع ومل حتظ 

الدولة باإجماع الثلث��ني، فاأية كارثة معنوية �شت�شقط على راأ�س 

ال�شعب الفل�شطيني جراء هذه ال�شيا�شات؟

ثالث���ًا: هل يتج��ه ال�شي��د حممود عبا���س حل��ل ال�شلطة، يف 

حماولة خللط الأوراق داخليًا واإقليميًا ودوليًا؟.. اأو يعلن تنحيه، 

وي���رصع يف انتخاب��ات رئا�شية تعي��د ال�شاح��ة الفل�شطينية اإىل 

ظروف ما قبل “امل�شاحلة”؟...

اأي��ًا يكن توجه ال�شلطة، فاإن ما بعد اأيلول يختلف عما قبله، 

وبالت��ايل علينا الإقاع عن الرهانات الدولية اخلا�رصة، التي مل 

جتل��ب ل�شعبنا وق�شيتنا �شوى اخليب��ات، واإعادة الإعتبار خليار 

املقاومة طريقًا لتحرير الأر�س وا�شتعادة احلقوق!.. 

ماذا وراء الت�صعيد في غزة؟

اإ�صتحقاق اأيلول اأمام الخيارات ال�صعبة!



3 العــدد  60  / 25  متـــــوز  2011

يف لبن��ان فئة من النا�س تتمنى اأن تعي�س 

كما يعي�س الاجئ��ون الفل�شطينيون امل�شّجلون 

الذين يعي�شون اأ�شا ظروفًا ماأ�شاوية، ذاك لأن 

حياتها تق��وم على يوميات اأ�ش��د تعا�شة واأكرث 

ل  بوؤ�شًا. وتلك هي اخلا�شة الرئي�شة التي تو�شّ

اإليها »املجل�س الدمناركي لاجئني« يف تقريره 

ال��ذي حمل عن��وان »ا�شتحقاقات غ��ري مكتملة: 

الفل�شطيني��ني  لاجئ��ني  املعي�شي��ة  الأح��وال 

غ��ري  ولكنه��م  لبن��ان  يف  �رصعي��ًا  املقيم��ني 

م�شج�لني يف »الأون�روا« يف لبنان«.

يتمح��ور التقرير ح��ول فئ��ة الفل�شطينيني 

غ��ري امل�شجل��ني ل��دى »وكال��ة غ��وث وت�شغيل 

الاجئ��ني الفل�شطيني��ني« )الأون����روا(، والت��ي 

 Non اأي   NR بح��ريف  ع�����ادة  تخت���رص 

registered غ��ري م�شجل��ني، عل��ى الرغ��م م��ن 
اأنهم م�شجلون ل��دى »املديرية العامة لل��شوؤون 

ل��وزارة  الت��ابع��ة  والاج�ئ��ني«  ال�شيا�شي��ة 

الداخلي��ة اللب�نانية. وه����م ي�شكلون واح�دة من 

الف�ئ��ات الثاث الت���ي يت�األف منه��ا املج�تمع 

الفل�شطي�ن��ي: وهي فئ��ة الاج�ئ��ني امل�شجلني، 

وفئ��ة  امل�شجل��ني،  غي���ر  الاج�ئ��ني  وفئ���ة 

الاجئني فاق��دي الأوراق الثبوتية. ويقّدر عدد 

الفل�شطيني��ني غري امل�شجلني لدى الوكالة برقم 

يرتاوح ما بني ع�رصة اآلف وثاثني األف لجئ، 

مقاب��ل عدد يرتاوح ب��ني 260 األف و280 األف 

لج��ئ م�شجل، وحواىل ثاث��ة اآلف ممن فقدوا 

اأوراقه��م الثبوتية.  وتلفت الدرا�شة اإىل اأن ن�شبة 

36،1 يف املئ����ة فق��ط تلقوا تقدمي��ات �شحية 

ا�شت�شفائية من خال الوكالة، ك��ما اتكلت على 

تقدمياتها ال�شحي��ة اخلارجية ن�شبة 72،1 يف 

املئة منهم.  

ن�شب��ة  اأن  عل��ى  الدرا�ش��ة  اأف�شح��ت  كم��ا 

82،7 يف املئ��ة م��ن امل�شت�رصح��ني اأنها تلجاأ 

اإىل مدار���س »الأون��روا« للح�شول على خدمات 

التعليم، بينما ت�ش��ل خدماتها الجتماعية اإىل 

ن�شب��ة 9،8 يف املئة منهم فق��ط.  وحلظ التقرير 

اأن هن��اك نق�شًا يف املعلوم��ات لدى الاجئني 

غري امل�شجلني حول اخلدمات التي ت�شتحق لهم 

من الوكالة. 

واأ�شار التقرير اإىل معاناتهم من ق�رص مدة 

جتدي��د وثائ��ق ال�شفر التي مت�نحه��ا لهم الدولة 

اللبناني��ة، والت��ي طّورت�ها من ج��واز مرور اإىل 

وثيقة �شفر جتّدد كل �شنة! ما ي�شكل عبئًا ماديًا 

بالن�شب��ة اإليه��م، ويعي��ق خروجه��م م��ن لبنان 

للعمل.

ونا�ش��د التقرير الدول��ة اللبناني��ة م�شاواة 

»غ��ري امل�شجل��ني« بامل�شجل��ني لناحي��ة م��دة 

جتدي��د وثائ��ق ال�شف��ر. كم��ا اأو�ش��ت »منظم��ة 

التحرير الفل�شطينية« بتكثيف جهود املنا�رصة 

التي ت�شتهدف الدولة اللبنانية، والوكالة جلهة 

امل�شاواة بني امل�شجلني وغري امل�شجلني.

يعي���س يف خميم برج الرباجنة لاجئني الفل�شطينيني قرب العا�شمة اللبنانية بريوت اأكرث 

من 15 األف لجئ نزحوا اإىل لبنان عام 1948. 

ويع��اين الاجئ��ون يف املخيم من �شائقة معي�شية كربى، وم��ا يزيد الأمور تعقيدا اأن عددا 

كبللريا من املنللازل اأ�سبح اآيا لل�سقوط، ولي�ض مللن اهتمام جدي من قبل الأونللروا اأو احلكومة 

اللبناني��ة اأو الهيئ��ات الدولية املانحة لرتمي��م هذه املنازل وحماية العائ��ات والأطفال التي 

ت�شكن فيها.

وميكن للمتجول يف اأزقة برج الرباجنة م�شاهدة اخلطر املحدق بالاجئني من اأبناء �شعبنا 

ب�شب��ب نوعي��ة منازلهم التي يعي�شون فيها ب��ني اأخطار اإن�شانية حمدقة واإنع��دام فر�س العمل.  

ويق��ول اأحد �شكان املخيم: “اأنا اأقوم برتميم من��زيل بنف�شي واأ�شتدين من النا�س، وبحاجة ملن 

ي�شاع��دين ول اأ�شتطيع العمل واأعي�س عند والدتي منذ 7 اأ�شهر تقريبا”. مت�شائا: “ماذا اأ�شتطيع 

اأن اأفع��ل؟  لق��د �شاقت بنا الدنيا فا�شطررنا لا�شتدانة.”  من جهته، ي�رصح حممود العلي، وهو 

عام��ل يعي���س يف املخيم، معاناته الكب��رية قائا: “اأعي�س اأن��ا واأولدي يف غرفة.   نحن عائلة 

كبرية وتعي�ض معي اأختي واأبي بعد وفاة اأمي.  منزلنا مهدد بال�سقوط ول اأملك املال لرتميمه” 

... م��اذا اأفع��ل؟ ل يح��ق لنا العم��ل ونحن نعي���س ظروف �شعب��ة ب�شبب الأو�ش��اع القت�شادية 

والبطال��ة وال��رتدي البيئي. ُيذك��ر اأّنه رغم ت�شجيل معظم املنازل الت��ي هي بحاجة للرتميم يف 

املخيم من قبل الأونروا لكن مل يبداأ الرتميم بعد.

تقرير: حياة الالجئين الفل�صطينيين غير الم�صّجلين
 اأ�صد تعا�صة واأكثر بوؤ�صًا من الم�صجلين

من��ذ الإحت��ال ال�شهي��وين لفل�شطني، يف 

العام 1948، واجه ال�شعب الفل�شطيني �شيا�شة 

اإ�شتيطاني��ة عن�رصي��ة جتهيلي��ة، يف مناح��ي 

احلي��اة كافة، وخا�ش��ة التعليمي��ة، اإ�شتهدفت 

�شلخ��ه من تاريخ��ه وتراثه وثقافت��ه، وفر�س 

الرواية ال�شهيونية لتاريخ فل�شطني واملنطقة، 

و�شوًل لعتبار يوم النكبة “عيداً لاإ�شتقال”، 

ب�ش��كل  واإخ�شاع��ه  علي��ه  ال�شيط��رة  لت�شهي��ل 

نهائ��ي، وطم�س هويت��ه الوطني��ة والثقافية... 

وقد ب��داأت حملتها التع�شفي��ة بالإ�شتياء على 

الأوقاف الإ�شامية، ومنع التدري�س يف العديد 

من مدار�شها، وفر�س املناهج التهويدية على 

املدار���س التابع��ة لاأوق��اف امل�شيحي��ة.  كما 

تعامل��ت �شلط��ات الإحتال م��ع الفل�شطينيني 

ع��دة  اإىل  لتق�شيمه��م  اأدت  تفتيتي��ة  بلغ��ة 

جمموعات: م�شلمني، م�شيحيني، دروز، �رصك�س 

وبدو، لتدمري الهوية العربية الإ�شامية والبنى 

الرواب��ط  الثقافي��ة اجلامع��ة به��دف حتطي��م 

الوطني��ة والقومية فيم��ا بينهم من جهة، ومع 

حميطه��م العرب��ي من جه��ة اأخ��رى، بحيث ل 

يبقى من جامع فيما بينهم �شوى “الأ�شاطري” 

والروايات ال�شهيونية التي تزخر بها املناهج 

التعليمية!..

وفوق ذلك، عمل��ت املوؤ�ش�ش��ة ال�شهيونية 

عل��ى تو�شي��ع الفج��وة ب��ني الط��اب الع��رب 

وال�شهاين��ة، الأمر الذي اأدى اإىل ن�شبة ت�رصيب 

الفل�شطين��ي...  الو�ش��ط  مدار���س  يف  عالي��ة 

ف�شلطات الإحت��ال اأهملت ب�شكل فا�شح كافة 

البن��ى التحتية الازمة يف عملي��ة التعليم من 

بن��اء املدار���س وجتهيزها باملع��دات احلديثة 

ل�شتيع��اب الأعداد املتزايدة م��ن الطاب، اإىل 

عرقل��ة توظيف املعلمني واملعلم��ات... وت�شري 

الإح�شائي��ات اإىل اأن 50 باملئ��ة م��ن الطاب 

�شاحل��ة،  غ��ري  غ��رف  يف  يتعلم��ون  الع��رب 

واملخت��ربات العلمي��ة غ��ري جمه��زة.  وللدللة 

عل��ى الجح��اف الواق��ع عل��ى الط��اب العرب 

ت�شري الإح�شائيات اإىل وجود 3 مدار�س عربية 

متخ�ش�ش��ة، فقط، يف حني توجد 560 مدر�شة 

ال�شهاين��ة!  للط��اب  خمتلف��ة  موا�شي��ع  يف 

وينعك�س ه��ذا الواقع التعليمي املزري تراجعًا 

الر�شمي��ة،  الإمتحان��ات  ملحوظ��ًا يف نتائ��ج 

ون�شب القبول يف اجلامعات.  فن�شبة احلا�شلني 

على ال�شهادة “التوجيهي” 43 % لدى الطاب 

الفل�شطيني��ني، مقاب��ل 56 % ل��دى ال�شهانية، 

ون�شب��ة القبول للطاب الفل�شطينيني هي %18 

مقابل 44% للطاب ال�شهاينة )2011(.

وكاأن ه��ذا الإهمال 

ال�شيا�شة  وه��ذه  املتعمد 

التجهيلي��ة  العن�رصي��ة 

مل ت��ف بحاج��ة تغري��ب 

وتطبيع وتهويد املجتمع 

فاأقدم��ت  الفل�شطين��ي، 

�شلط��ات الإحت��ال على 

عملي��ة ع�شك��رة التعلي��م 

من خال اقرتاح تقدمت 

املع��ارف  وزارة  ب��ه 

يف كي��ان الع��دو لإغراء 

املعلم��ني الفل�شطيني��ني 

يف  للعم��ل  املتقدم��ني 

يق�شي  التعليمي  ال�شل��ك 

“مبنح اأف�شلية 30 نقطة 
للمتقدم��ني،  ا�شتحق��اق 

“اخلدم��ة  اأداء  ب�للرط 

الإ�رصائيلي��ة”،  املدني��ة 

الت��ي يرف�شه��ا كث��ري م��ن الفل�شطيني��ني من��ذ 

قي��ام الكيان. واعت��ربت الهيئ��ات الفل�شطينية 

هذا الإق��رتاح حماولة جدي��دة لتجنيد ال�شباب 

الأم��ر  الع�شكري��ة،  املوؤ�ش�ش��ة  يف  الفل�شطين��ي 

الذي ي��دل وب�شكل وا�شح على ف�ش��ل املوؤ�ش�شة 

ال�شهيوني��ة يف اإخرتاق املجتمع الفل�شطيني... 

وتوؤكد الهيئ��ات العربية على ���رصورة حترير 

جهاز التعلي��م الفل�شطيني م��ن حتكم الأجهزة 

الأمنية ال�شهونية. 

التعليم العربي في المناطق المحتلة عام 48: بين التجهيل والع�صكرة!..

طالبت رابطة اأهايل خميم النبطية باإعادة اإعمار خميم النبطية الذي دمرته اآلة احلرب 

ال�شهيوني��ة يف منت�ش��ف ال�شبعين��ات.. ويف ر�شالة لها، توجهت رابط��ه خميم النبطية اىل 

حركة اجلهاد ال�شامي باملنا�شده للتحرك وامل�شاعدة يف اإثارة ق�شية اإعمار املخيم الذي 

ُدّم��ر كلي��ا وانتكب اأبناوؤه مرتني وت��وزع غالبيتهم على مدينة النبطي��ة وحميطها ومدينة 

�شي��دا اإ�شافة اىل بع�س املناط��ق اللبنانية الأخرى واملخيم��ات الفل�شطينية وخا�شة اىل 

خميم عني احللوة.

 واإعت��ربت الرابط��ه اأن املخيم و�شكان��ة ي�شكلون ال�شاهد احلي عل��ى جمزرة الإحتال 

ال�شهي��وين بح��ق �شعبنا واأر�شن��ا ووطننا... ولتعزي��ز �شمودنا مبواجه��ة موؤامرة التوطني 

والتهج��ري والت�شفري الق�رصي وحم��اولت تذويب اأهلنا و�شعبنا باملخيم��ات التي يعي�شون 

�شمن بيئتهم، وجلمع �شمل العائات، وحلني ا�شرتاداد ارا�شينا املحتلة والعودة اىل وطننا 

ومنازلن��ا وارزاقن��ا، قام اهايل ومهجري ومنكوبي خمي��م النبطية بعدة حماولت لعمار 

املخي��م، اإذ اأجروا العديد من الإت�شالت واللقاءات وامل�شاورات مع نواب وفعاليات حملية 

ومنطم��ة التحرير الفل�شطينية وم��ع الأنروا، وكان اأ�شهرها الإعت�شام والتخييم اأمام مكتب 

الأون��روا الرئي�ش��ي يف بريوت ع��ام 2002 والذي ا�شتمر لكرث م��ن 50 يوما متوا�شا ليل 

نه��ار... واملعلوم ب��اأن اأر�س املخيم م�شتاأج��رة من قبل الأونروا مل��دة 99 عاما، ول تزال 

الأنروا تقدم ملنكوبي النبطية الذين ي�شكنون يف مدينة النبطية وحميطها بع�س اخلدمات 

يف جمال ال�شحة والإعانات الإجتماعية واحل�ش�س التموينية وغريها.

واأ�شاف��ت الر�شالة »نتوجه اإليكم اأنتم املقاومني واملنا�شلني والثوار الذين تكافحون 

م��ن اأجل حترير اأر�شاينا وبادن��ا، نعرفكم اأهل القرار ال�شجاع واملدافعني عن املحرومني 

ومنا���رصي احل��ق واملظلوم��ني ووقفت��م دائم��ا اىل جان��ب ق�شاي��ا �شعبكم املحق��ة اإنكم 

واإخوانك��م يف املقاوم��ة تكر�ش��ون كل امكانياتكم للدف��اع عن ق�شية �شعبن��ا الفل�شطيني، 

ثبات مواقفكم �شكل حافزا قويا لن�شالنا.. واليوم نحن باأم�س احلاجة اىل م�شاعدتكم ومد 

ي��د العون لهلن��ا الذين اإ�شتهدفهم الع��دو ال�شهيوين.. فاإن اإعمار املخي��م �شي�شكل اإنت�شاراً 

على امل�رصوع واملخطط ال�شهيوين المربيايل.

ومن جانبها، توؤكد حركة اجلهاد الإ�شامي اأنها �شتبذل كل جهد ممكن، بالتعاون مع 

املخل�شني والغيورين من اأبناء �شعبنا ومنا�رصي ق�شيتنا، لإعادة بناء هذا املخيم، وكل 

املخيمات الأخرى، وال�شعي لإقرار كافة حقوق �شعبنا، ويف مقدمتها حقنا يف العودة اىل 

فل�شطني.

اأهالي مخيم برج البراجنة يطالبون بو�صع حد لمعاناتهم

يف  الفل�شطينيني  واقع  يوؤ�رص 

حق  اأي  ينالوا  مل  اأنهم  اإىل  لبنان 

يف  مرغمني  اإل��ي��ه،  جلوئهم  منذ 

ال�شتني  اأن  حيث   ،1948 ال��ع��ام 

الو�شع  على  مرت  املا�شية  �شنة 

تقدم  اأي  حتقيق  دون  الفل�شطيني 

القوانني،  تعديل  با�شتثناء  يذكر 

دون ثمرات تذكر على اأر�س الواقع.  

الرئي�س  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  وم���ع 

ميقاتي، يعود ال�شوؤال التقليدي اإىل 

الواجهة: ما الذي ينتظر الاجئني 

الفل�شطينيني راهنًا وم�شتقبًا؟..

جت��ي��ب ال��ك��ات��ب��ة م���ادون���ا 

على  ال�شفري  �شحيفة  يف  �شمعان 

الإثنني  يوم  عدد  يف  ال�شوؤال  هذا 

الفقرة  من  يبدو  بالقول:   7/18

الوزاري  البيان  بها  هم  خ�شّ التي 

يتعلق  فيما  يتغري  ل��ن  �شيئًا  اأن 

والإجتماعية،  املدنية  بحقوقهم 

حذو  ميقاتي  حكومة  و�شتحذو 

احلكومات ال�شابقة مع هذا امللف، 

وزير  ت��ويل  فكرة  اأ�شقطت  بعدما 

خا�س امللف الفل�شطيني.

ال��وزاري،  البيان  عن  وبعيداً 

بعني  �شتاأخذ  احلكومة  اأن  يبدو  ل 

“الغام�شة”  التو�شيات  الإعتبار 

املوجهة اإىل لبنان يف هذا ال�شدد، 

خال الإ�شتعرا�س الدوري ال�شامل 

يف  الإن�شان  حقوق  جمل�س  اأم��ام 

اآذار املا�شي، علمًا اأن تنفيذ البنود 

التي وافق عليها املندوب اللبناين 

تقع على عاتقها...

التو�شيات  م��راج��ع��ة  وع��ن��د 

يف  الأع�شاء  ال��دول  قدمتها  التي 

الأمم املتحدة ووافق على تنفيذها 

“ف�شفا�شة”.   اأنها  يت�شح  لبنان 

ك���ال���دع���وة ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة لت��خ��اذ 

لتح�شني  ال��ت��داب��ري  م��ن  “مزيد 
لاجئني،  العمل”  اإم��ك��ان��ي��ات 

لتعزيز  الربيطانية  والتو�شية 

 – اللبناين  احل��وار  جلنة  “قدرات 
ال��روج  وتو�شية  الفل�شطيني”، 

العمل  ق��ان��ون  تعديات  بتفعيل 

ناهيك  الإجتماعي”،  وال�شمان 

عن الدعوة اليمنية لتاأمني التعليم 

مبا  اللبنانية  املناطق  جميع  يف 

فيها  يعي�س  التي  املناطق  فيها 

الاجئون الفل�شطينيون...

التو�شيات،  ه��ذه  جانب  اإىل 

ع�رصة  اإثنتي  اللبناين  الوفد  رف�س 

الفل�شطيني،  ال�شاأن  يف  تو�شية 

العقبات  ب��اإزال��ة  يتعلق  ما  منها 

التي تعرت�س ت�شغيل الفل�شطينيني، 

وتوفري فر�س التعليم املجاين لهم، 

ال�شاملة،  ال�شحية  الرعاية  وتقدمي 

التي  الأعمال  مزاولتهم  وت�شهيل 

النقابات،  يف  ع�شوية  تتطلب 

اإ�شافة اإىل رف�س حق التملك.

وت��ع��ق��ي��ب��ًا ع��ل��ى ذل���ك اأك���دت 

رئي�شة جلنة احلوار مايا جمذوب، 

تنفيذ  يف  “جتد  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 

ال��دوري  الإ�شتعرا�س  تو�شيات 

عملها  خطة  لتنفيذ  املداخل  اأح��د 

الثانية  املرحلة  اأه��داف  وحتقيق 

ت�شكيل  اإىل  الرامي  م�رصوعها  من 

الاجئني  ل�شوؤون  مرجعية موحدة 

تنفيذ  “بغية  الفل�شطينيني”، 

والعمل  الدولية  لبنان  التزامات 

ع��ل��ى حت�����ش��ني ح��ي��اة ال��اج��يء  

اليومية، وحماية حقوقه مبا يخدم 

الفل�شطينية  اللبنانية  امل�شلحة 

امل�شرتكة”.  واأمام البيان الوزاري 

الدولية،  والتو�شيات  الغام�س 

ينتظر  عما  لل�شوؤال  مربر  من  لي�س 

الفل�شطينيني!

�ص 4 : ت�سحيح العنوان للمقال ال�سيخ رائد �سالح، حذف النقطتني يف بداية ال�سطر الثاين من العنوان مع اإبقاء العنوان كما هو دون اأي تغيري يف توزيع العنوان على اأهالي مخيم النبطية يطالبون باعادة اإعمارهواقع الالجئين الفل�صطينيين في لبنان لن يتغير!..

ال�سطرين الأول والثاين( 
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كاريكاتري و�صورة

في رحاب الإ�سالم

الكريم المنتَظر
اأي��ام معدودات ويهّل الغائب املنتَظر.  قلوب تهف��و اإليه واآمال تعقد عليه. 

 بعطائه ؛ الويف بوعده. 
ّ
هو الغني

ه��و احلبيب ال��ذي ت�شتاقه و ملا يزل بجوارك؛ ولكنه اأبداأ ي�رّص على الوداع 

كما ي�رّص على العودة اإىل الأحباب ليقيم �شهرا باأكمله. 

كل عام نعّد العّدة ل�شتقباله ماأكا و م�رصبا و لبا�س عيد.

روت��ني عوْدنا ال�شيَف عليه حتى مّله؛ ولكن��ه بت�شامح يعود وب�شوق اإلينا 

ُي�رصج خيول الفرح. 

ه��ذا الع��ام ا�شتثناء فريد. �شيك��ون كرنفال عبادة، ل يبداأ م��ع اليوم الأول 

لقدومه  ول ينتهي بوداعه.

�شنتاأ�ش��ى باحلبي��ب امل�شطف��ى ) �شلى اهلل علي��ه و�شلم(: )وق��د كان اأجود 

النا���س واأج��ود ما يكون يف رم�شان ؛ حني يلقاه جربي��ل؛ وكان جربيل يلقاه 

يف كل ليل��ة م��ن رم�شان فيدار�شه القراآن ؛ فلر�شول اهلل اأجود باخلري من الريح 

املر�شلة . (

�شنجال���س ال�شيف الكرمي لي��ل نهار يف حلقات ذكر؛ �شنتدار�س معه كتاب 

اهلل العزي��ز؛ �شنكون رهبانا يف الليل فر�شان��ا يف النهار؛ �شنختم القراآن الكرمي 

ختم��ة فه��م و تدّبر ل ق��راءة املت�شابق��ني يف رايل رم�ش��ان املتفاخرين بعدد 

اخلتمات.  �شنعتكف يف الع�رص الأواخر )عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالت : كان 

ر�شول اهلل اإذا دخل الع�رص الأواخر �شّد مئزره و اأحيا ليله و اأيقظ اأهله.( 

�شن�ش��ون األ�شنتن��ا ع��ن الكذب و الغيب��ة و النميم��ة و �شنعقدها على اخلري 

والذكر و ال�شعي لاإ�شاح بني النا�س. 

�شنحجب اأعيننا عن املحرمات وعن لهو رخي�س تعر�شه ال�شا�شات.

�شننق��ي اأعمالن��ا م��ن الرياء؛ �شن��زرع الب�شم��ة على حميا الفق��راء ونخرج 

الزكاة فري�شة؛ و �شدقة الفطر واجبا ل جتّما على عباد اهلل. 

�شنحيي املنا�شبات التي ترافق ال�شيف و نحيي ليلة القدر.

�شنماأ امل�شاجد الآن ويف كل اآن؛ ولن نقت�رص يف ذلك على رم�شان. 

�شنعلن اجلهاد باملال ما دمنا غري قادرين على اجلهاد بالنف�س.

�شنتب��ارى يف اإفراغ جي��وب ال�شيف الكرمي و�شنف�شل حتما لأنه يغرف من 

خزائن الرزاق ذي القوة املتني. 

ل تبطىء علينا يا رم�شان فال�شوق ا�شتبّد، وها نحن نرفع اأكف ال�رصاعة 

�شائل��ني امل��وىل عز و جل اأن يبلغن��ا اإياك ويكتب لنا في��ك الرحمة واملغفرة و 

العتق من النار. 

)) �شه��ر رم�ش��ان ال��ذي اأنزل فيه الق��راآن هدى للنا�س وبين��ات من الهدى 

والفرقان فمن �شهد منكم ال�شهر فلي�شمه(( �شدق اهلل العظيم.

دعت حركة �جلهاد �الإ�س���امي يف فل�سطني يف بيان �شادر عنها، حكومة 

الرئي���س جنيب ميقاتي اىل مراجعة البنود املتعلق��ة بحقوق �شعبنا الفل�شطيني 

يف لبنان، واإلغاء كل الرتاجعات عن التعهدات ال�شابقة، مع العلم اأن �شعبنا كان 

يتطلع اىل املزيد من الو�شوح يف م�شاألة اإقرار احلقوق، حيث اأن البيان الوزاري 

للحكوم��ة ال�شابقة مل يكن بدوره على م�شتوى تطلعات �شعبنا، ول يلبي حقوقه 

الإن�شانية والجتماعية، والتنكر حلقوقه املدنية وال�شيا�شية.

واأك��دت حركة اجلهاد يف بيانه��ا على �رصورة تفعيل احلوار الفل�شطيني – 

اللبن��اين، عل��ى اأ�ش�س ثابتة ووا�شحة، تكفل اإزال��ة الهواج�س لدى كل طرف، مبا 

ي�شمن ال�شيادة اللبنانية على كامل الأرا�شي اللبنانية، مبا يف ذلك املخيمات، 

ومبا يوؤدي اىل اإقرار حقوق �شعبنا كاملة غري منقو�شة، لأن احلوار هو املدخل ال�شحيح ملعاجلة كافة امل�شائل.

وبين��ت احلرك��ة، اأن��ه يف ح��ني يقر البيان ال��وزاري حلكوم��ة الرئي�س ميقات��ي العمل “عل��ى توفري احلقوق 

الإن�شاني��ة والجتماعي��ة للفل�شطينيني املقيمني على الأرا�شي اللبنانية”، فاإنه يتن�شل من اأية م�شوؤولية للدولة 

اللبنانية جتاه هذه احلقوق ويحيلها بالكامل اإىل وكالة الأونروا، حيث يقت�رص دور احلكومة احلالية على الطلب 

ب��� “تعزي��ز موازنة وكال��ة غوث الاجئ��ني الفل�شطينيني وت�شغيلهم »الون��روا« لتمكني الوكالة م��ن اأداء دورها 

الإن�ش��اين جت��اه ال�شعب الفل�شطيني كما كان يف ال�شابق”، مرتاجعة بالتايل ع��ن �شيغة بيان احلكومة ال�شابقة، 

والت��ي ن�شت عل��ى “مطالبة الدول واملنظمات الدولية ال�شطاع مب�شوؤولياتها كاملة حيالهم ]حيال الاجئني 

الفل�شطينيني[ وتعزيز الأونروا مبا يوؤدي اإىل تخفيف الأعباء عن لبنان”.

اأم��ا بخ�شو���س م�شاألة اإعادة اإعم��ار خميم نهر البارد، فاأو�شحت احلركة، اأن م��ا ورد يف البيان احلايل هو 

تن�شل كامل مل�شوؤولية الدولة عن اإعادة الإعمار، حيث ين�س البيان الوزاري احلايل على “الهتمام باملخيمات 

ول �شيما خميم نهر البارد ل�شتكمال اإعادة بنائه بعد توفري املال الازم لذلك من امل�شاهمات العربية والدولية”، 

مرتاجع��ة اأي�ش��ًا عن ن�س بي��ان احلكومة ال�شابقة الذي ن�س عل��ى م�شوؤولية احلكومة ب� “ال�ش��ري قدما يف اإعادة 

اإعمار خميم نهر البارد، ودعوة الدول ال�شقيقة وال�شديقة اىل تاأمني الأموال ال�رصورية لتغطية نفقاته كاملة”، 

دون ا�سرتاط توفر الأموال، بل التعهد بالعمل على توفريها.

وح�ش��ب بي��ان احلرك��ة، فقد تعهدت احلكوم��ة احلالية بتطبيق الق��رارات التي �شدرت ع��ن املجل�س النيابي 

احلايل، والذي كان اأبرز قراراته القانون الذي عرف با�شم “قانون العمل الفل�شطيني”، والذي �رصعن الإجحاف 

احلا�شل يف حقوق العامل الفل�شطيني يف لبنان، وزاد اأعباءه، وانعك�س �شلبًا على حياة العمال من اأبناء �شعبنا.

كم��ا حذف البيان الوزاري احلايل التعهد ال��ذي ورد يف بيان احلكومة ال�شابقة من تعهد احلكومة اللبنانية 

“القيام بحملة �شيا�شية وديبلوما�شية، من اجل احقاق هذا احلق ]حق العودة[، وتعزيز املوقف اللبناين الراف�س 
للتوطني وحتميل املجتمع الدويل م�شوؤولية عدم عودة الفل�شطينيني اىل ديارهم”، كما توا�شل احلكومة احلالية، 

ك�شابقتها، اإغفال ذكر احلوار اللبناين – الفل�شطيني يف بيانها الوزاري، بل واىل الن�س �رصاحة على اأن “حماية 

هذه املخيمات واأمن الفل�شطينيني ال�شاكنني فيها، هي م�شوؤولية الدولة وحدها” ما يعني �رصاحة نزع �رصعية 

دفاع اأهلنا يف املخيمات عن اأنف�شهم.

يف 29 حزيران املا�شي، اأقدمت ال�شلطات الربيطانية 

الإ�شامية  احلركة  رئي�س  �شاح،  رائد  ال�شيخ  اعتقال  على 

ك�شف  عن�رصي  تع�شفي  اإجراء  يف  املغت�شبة،  فل�شطني  يف 

جمدداً الوجه احلقيقي ملدعي الدميقراطية وحقوق الإن�شان 

يتهم  ال��ذي  ال�شهيوين،  العدو  لكيان  املطلق  وانحيازهم 

ال�شيخ �شاح بالعداء “لل�شامية”، والتي اتخذتها ال�شلطات 

الربيطانية ذريعة لعتقاله!..

و�شاجبة  غا�شبة  فعل  ردود  اجلرمية  هذه  اأثارت  وقد 

يف الأو�ساط العربية والفل�سطينية يف كل فل�سطني واللجوء، 

والهيئات  والدول  الإ�شامية  العوا�شم  من  العديد  يف  كما 

املوؤيدة للق�شية الفل�شطينية، ملا ميثله �شيخ “الأق�شى” من 

رمزية ثقافية وفكرية و�شيا�شية وجهادية، تلتقي حولها كل 

اأطياف ال�شعب الفل�شطيني، على م�شاحة فل�شطني التاريخية 

وخارجها، اإ�شافة اإىل قطاعات وا�شعة من ال�شعوب العربية 

والإ�شامية.

امل�شجد  عن  للدفاع  جهوده  كر�س  اجلليل  فال�شيخ 

الأق�شى والأماكن املقد�شة �شد �شيا�شة التهويد وال�شهينة 

التي متار�شها �شلطات الإحتال، والتي تطال كل ما عربي يف فل�شطني... كما عمل با�شتمرار على توعية ال�شباب 

الفل�شطيني عامة، واملقد�شيني خا�شة، حول املخاطر ال�شهيونية املحدقة التي تهدد وجود امل�شجد الأق�شى، 

و�شاهم ب�شكل فعال يف ف�شح خمطط تدمري اأوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�رصيفني، من خال ت�شوير اأعمال 

احلفريات املمنهجة والأنفاق املنت�رصة حتت امل�شجد الأق�شى.

اإ�شافة لذلك، قامت موؤ�ش�شة الأق�شى بتنظيم حافات يومية لنقل الفل�شطينيني من كافة الأعمار واملناطق 

القد�س  ال�شهيوين امل�رصوب على  الرحال«، لفك احل�شار  اأطلق عليها »�شد  اإىل املدينة املقد�شة، يف م�شريات 

اأبناء ال�شفة والقطاع من زيارة القد�س... ودعوة ال�شباب والأطفال  واإنعا�س البلدة القدمية، يف ظل قرار منع 

والن�شاء للتوافد والوجود با�شتمرار يف امل�شجد الأق�شى.

ودفاعا عن القد�س واملقد�شات عمل ال�شيخ رائد �شاح ومنذ �شت �شنوات على اإحياء »مهرجان الأق�شى« 

الذي يقام �شنويًا يف مدينة اأم الفحم، حتت �شعار: »الأق�شى يف خطر«... وقد �شاهم هذا املهرجان يف توعية 

اجلماهري الفل�شطينية، و�شوًل اإىل اجلماهري العربية والإ�شامية، بحيث �شار املهرجان حمطة �شنوية لتجديد 

البيعة للقد�س وامل�شجد الأق�شى يف كل اأنحاء العامل.

كما اأدى ال�شيخ �شاح اأدواراً هامة وبارزة يف دعم الإنتفا�شات الفل�شطينية: احلجارة والأق�شى، ويتابع 

بداأب وبدون كلل اجلهاد لفك احل�شار عن قطاع غزة.

 7/15 يف  الربيطاين  الق�شاء  مبوافقة  الباطلة،  احلجج  �شقطت  التع�شفي  الإعتقال  من  اأ�شبوعني  بعد 

الوجه احلقيقي  اعتقاله  الذي ك�شف  القامة اجلربية،  ابقائه حتت  رائد �شاح، مع  ال�شيخ  اإطاق �رصاح  على 

لدميقراطية الغرب امل�شخرة خلدمة ال�شهيونية وخمططاتها العن�رصية الفا�شية.  يف حني ل يزال العامل اأجمع 

يذكر كيف اأن احلكومة الربيطانية قامت بتهريب وزيرة اخلارجية ال�شهيونية ال�شابقة، ت�شيبي ليفني، �رصاً من 

مطار هيرثو يف لندن، ملنع اإلقاء القب�س عليها، مبوجب قرار ق�شائي بريطاين، و�رصب احلائط بكل القوانني 

والأعراف الدميوقراطية التي تدعيها اململكة املتحدة!

اإعتقال ال�صيخ رائد �صالح
الماأزق البريطاني في مواجهة الحق الفل�صطيني!

الجهاد تدعو حكومة ميقاتي اإلى اللتزام بحقوق �صعبنا، 

واإلغاء التراجعات عن التعهدات ال�صابقة وتفعيل الحوار


