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و يتفـــانى يف خـدمـــة اجلماهـــــري 

على كافة الأ�سعدة.
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اإفتتاحية العدد:

هذه �مل�صاحلة ... فماذ� عن �ملرجعية؟

ا�ستقب��ل ال�س��ارع الفل�سطين��ي، وال �سيما يف غ��زة املحا�رصة 

من��ذ اأكرث من اأربع �سنوات، نباأ امل�ساحل��ة الفل�سطينية باأمل كبري.  

فمن �س��اأن امل�ساحلة اأن تفتح املجال وا�سع��ًا اأمام اإعادة بناء ما 

دمره العدوان ال�سهيوين خالل حرب 2008 – 2009، ويعيد فتح 

مع��ر رف��ح يف االجتاهني ب�سكل دائ��م، ويزيل التوت��ر االأمني بني 

اأن�سار حركتي فتح وحما�س، ويوقف عمليات االعتقال ال�سيا�سي، 

ويعال��ج م�سائل حياتية ح�سا�سة مثل اإدخال مواد البناء، والنق�س 

احل��اد يف اخلدم��ات الطبي��ة، ...  لذلك مل يك��ن م�ستغرب��ًا اأن ياأتي 

الرتحي��ب االأكر بامل�ساحلة من غزة بالذات.  لكن، ماذا عن اأهلنا 

الالجئني يف خميمات لبنان؟

اأال يعي�س اأهلنا اأو�ساعًا ال تقل معاناة وماأ�ساة واأملًا عنها يف 

غزة املحا�رصة؟  اأال يعاين اأهلنا يف املخيمات من تردي االأو�ساع 

املعي�سي��ة، وتراجع اخلدمات املقدمة م��ن االأونروا، وارتفاع ن�سبة 

البطالة، وتف�سي ظواهر اجتماعية �سيئة، ومنع اإدخال مواد البناء، 

وتباطوؤ �سديد يف اإعادة اإعمار خميم نهر البارد، وا�ستمرار �سيا�سة 

الت�ساري��ح، وت��دين م�ست��وى التعلي��م يف مدار�س االأون��روا، و�سوء 

البنى التحتية، واحلرمان من احلقوق كافة، وعلى راأ�سها احلق يف 

العمل، ويف ال�سمان االجتماعي، ومن التملك واالإرث، ومن... الخ؟

اأال يج��ب اأن ي�س��كل توقي��ع اتف��اق امل�ساحل��ة يف القاه��رة، 

مب�سارك��ة كافة الق��وى والف�سائل الفل�سطيني��ة، دافعًا وحافزاً من 

اأج��ل اإيالء الو�س��ع الفل�سطيني يف لبنان االأهمي��ة واالأولوية التي 

ي�ستحقها، وي�سار اىل ت�سكيل مرجعية موحدة؟

تذرع��ت احلكوم��ات اللبناني��ة املتعاقب��ة بغي��اب مرجعي��ة 

فل�سطيني��ة واحدة متفق عليها من اأجل عدم تفعيل احلوار اللبناين 

– الفل�سطين��ي، بحجة اأن الفل�سطيني��ني منق�سمون وغري موحدين.  
ولكن بعد ح�سول امل�ساحلة، اأال يفرت�س اأن تبادر جميع الف�سائل 

والقوى الفل�سطينية لالتف��اق على ت�سكيل املرجعية املوحدة التي 

تاأخذ على عاتقها مواجهة كل االأزمات التي يعاين منها اأهلنا يف 

املخيم��ات، وال �سيما اأن اأهم عقبة اأمام ت�سكيل هذه املرجعية من 

املفرت�س اأن يكون قد زال، اأال وهو االنق�سام الفل�سطيني الداخلي؟  

اإن ع��دم امل�سارع��ة اىل ت�سكي��ل مرجعي��ة موح��دة �سيبع��ث 

بر�سال��ة غري م�سجعة اىل اأهلنا يف املخيمات مفادها اأن الف�سائل 

الفل�سطينية عاجزة!

حمل��ت امل�ساحل��ة الت��ي مت التوقي��ع عليه��ا 

ج��زء  اإيجابي��ًا، يف  القاه��رة حت��وال  موؤخ��راً يف 

كب��ري منها، ل�سعبن��ا الفل�سطيني.  لق��د فتحت هذه 

امل�ساحل��ة املجال اأمام اإراحة الو�سع الفل�سطيني 

الداخل��ي عل��ى قاع��دة الوح��دة الوطني��ة، واإعادة 

بن��اء غزة، كما �رّصع��ت اأبواب احل��وار على قاعدة 

التفك��ري الفل�سطين��ي امل�س��رتك ح��ول ا�سرتاتيجية 

جدي��دة ملواجهة امل�ساريع ال�سهيونية املت�سارعة 

يف تهوي��د القد�س وتو�سي��ع اال�ستيط��ان وتدني�س 

املقد�س��ات و�رصق��ة االآث��ار.  وال �س��ك اأن الوح��دة 

الوطني��ة الفل�سطيني��ة ه��ي حاجة ملح��ة و�رصطًا 

�رصوري��ًا من اأجل مواجهة ال�سيا�سات ال�سهيونية 

والغربية التي ت�سته��دف �سعبنا وق�سيتنا وفر�س 

حلول ا�ست�سالمية على قوى املقاومة.

م��ن هذه الزاوية، فاإن ما مت التوقيع عليه يف 

القاه��رة يفتح املجال اأمام اإج��راء مراجعة نقدية 

و�سادق��ة للم�س��ار الفل�سطين��ي، والتما���س اأ�سباب 

القوة من جديد.  

وم��ن منطل��ق حر�سن��ا عل��ى تاأم��ني الوحدة 

الوطنية الفل�سطينية، وتخفيفًا ملعاناة �سعبنا، وال 

�سيم��ا يف غزة املحا�رصة منذ م��ا يزيد على اأربع 

�سن��وات، واإبع��اداً ل�سب��ح اأي اقتتال داخل��ي، اأّيدنا 

امل�ساحل��ة الت��ي مت التواف��ق عليه��ا يف القاه��رة 

بني حركت��ي حما�س وفتح، لك��ن العرة تبقى يف 

التنفيذ.

يف مو�س��وع االأجهزة االأمني��ة حتديداً، ين�س 

االتف��اق عل��ى اإع��ادة توحي��د االأجه��زة االأمني��ة 

ب��ني ال�سف��ة والقطاع، وه��و اأمر مرتب��ط بال�سلطة 

واالنتخاب��ات واحلكومة والقرار ال�سيا�سي املوحد 

ال��ذي يج��ب اأن تخ�س��ع ل��ه ه��ذه االأجه��زة.  غ��ري 

اأنن��ا بداأن��ا ن�سم��ع ت�رصيح��ات تخل��ط ع��ن عم��د 

ب��ني االأجه��زة االأمني��ة واالأذرع الع�سكري��ة لقوى 

املقاوم��ة.  واإزاء ذل��ك، فاإننا ن�س��ارع اىل التاأكيد 

ب��اأن م�ساألة االأجهزة االأمني��ة �سيء خمتلف متامًا 

عن م�ساألة االأذرع الع�سكرية لقوى املقاومة، ومن 

�س��اأن اأي��ة حماولة للخل��ط بينهما اأن تعن��ي �سيئًا 

واحداً، اأن هن��اك حماولة م�سبوهة تهدف اىل نزع 

ال�رصعية عن املقاوم��ة واعتبار اأذرعها الع�سكرية 

قوى ميلي�ساوية، مما يعني اإ�سقاط خيار املقاومة 

الع�سكرية �سد العدو ال�سهيوين، وهو اأمر مرفو�س 

جملة وتف�سياًل.

واأي��ًا يك��ن م��ن اأم��ر، تث��ري البن��ود املتعلق��ة 

بتوحي��د االأجه��زة االأمني��ة �سكوكًا ح��ول اإمكانية 

حتقيقه��ا على اأر�س الواقع، ذل��ك الأن هذه النقطة 

بال��ذات �ستفت��ح النقا���س ح��ول ق�ساي��ا خالفي��ة 

مثل التن�سيق االأمني م��ع العدو ال�سهيوين، واإدارة 

ه��ذه االأجهزة وتركيبته��ا ومرجعيته��ا ال�سيا�سية 

واالإداري��ة، وم�ساأل��ة االعتق��ال ال�سيا�س��ي.  وه��ي 

ق�ساي��ا �سائكة ومعقدة ال نعتق��د اأن االتفاق الذي 

مت الو�س��ول اإلي��ه يف القاه��رة يكف��ي حللها.  فهل 

ميك��ن لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة يف ال�سف��ة اأن توقف 

عملي��ات االعتق��ال ال�سيا�س��ي، وتوق��ف التن�سي��ق 

االأمني مع اأجه��زة العدو االأمنية؟  وهل �ستقبل اأن 

يتم بناء هذه القوى يف ال�سفة وغزة بحيث ال يتم 

ا�ستبعاد عنا�رص مقرب��ة اأو تابعة حلركة حما�س؟  

ه��ل �ستقب��ل حركة حما���س اأن ت�س��ارك يف اأجهزة 

اأمني��ة تقوم بالتن�سيق مع الع��دو ال�سهيوين؟  واإذا 

مل يك��ن ذلك وارداً، هل �ستقب��ل بالتخلي عن اإدارة 

هذه االأجهزة وتتنازل عن ح�ستها فيها؟

عل��ى اأن اأه��م م�ساأل��ة تعنين��ا ه��ي م�ستقب��ل 

الالجئني الفل�سطينيني.  لق��د �سكلت ق�سية العودة 

وحركته��ا  الفل�سطيني��ة  للث��ورة  الدائ��م  ك 
ّ
املح��ر

الن�سالي��ة من��ذ قيامه��ا.  وق�سي��ة ح��ق الع��ودة 

ه��ي اأهم الق�ساي��ا بالن�سب��ة ل�سعبن��ا الفل�سطيني.  

وله��ذا، فاإن��ه ينبغ��ي اأن يك��ون التاأكي��د على هذه 

الق�سية وا�سحة و�سوح ال�سم�س دون لب�س، ودون 

ا�ستخ��دام عب��ارات ملتوية، وال �سيم��ا ونحن على 

اأعتاب الذكرى الثالثة وال�ستني للنكبة.

م��ن منطلق كل ذلك، اأعلنا بو�سوح يف حركة 

اجله��اد االإ�سالم��ي اأنن��ا ملتزم��ون بتنفي��ذ البنود 

التي ن�س��ارك فيها من االتفاق، املحددة بنقطتني: 

االأوىل تتعل��ق باملحافظ��ة على الوح��دة الوطنية 

الفل�سطيني��ة، وبث روح االطمئن��ان والتفاوؤل بني 

ابن��اء �سعبنا، واحلفاظ على حقوقه الثابتة، وعلى 

راأ�سها حقه يف العودة، والثانية تتعلق باإعادة بناء 

املنظم��ة، التي نعترها حج��ر االأ�سا�س يف عملية 

ا�ستنها�س قوى �سعبن��ا الفل�سطيني واحلفاظ على 

حقوق��ه وثوابته يف وج��ه كل موؤام��رات الت�سفية 

واال�ستهداف. 

�لم�صالحة �لفل�صطينية و�لرهانات �لقادمة

يف االجتم��اع االأخري ال��ذي عقده فريق عمل نه��ر البارد، الذي 

ي�س��م، اإ�ساف��ة اىل رئي�سة جلن��ة احلوار اللبن��اين – الفل�سطيني مايا 

جم��ذوب، مندوبني ع��ن منظمة التحري��ر الفل�سطيني��ة، وممثلني عن 

احلكوم��ة اللبناني��ة واملوؤ�س�سة االأمني��ة والع�سكري��ة، واملدير العام 

لوكال��ة االأون��روا �سيلفات��وري لومب��اردو، مت ط��رح م�ساأل��ة بالغ��ة 

االأهمية بالن�سبة اىل املجتمع الفل�سطيني يف املخيمات، وهي اإقامة 

خمفر لقوى االأمن يف و�سط املخيم.

اأ�رص اجلانب اللبناين اأن يكون املخفر يف و�سط املخيم، متذرعًا 

باأن اتفاقًا قد مت التوقيع عليه مع ال�سيد عبا�س زكي، املمثل ال�سابق 

ملنظم��ة التحري��ر الفل�سطينية يف ب��ريوت، يوافق اأن تقي��م املوؤ�س�سة 

االأمني��ة اللبنانية خمفراً يف داخ��ل املخيم.  وقد اعرت�س املندوبون 

الفل�سطيني��ون عل��ى ه��ذا الطرح، معتري��ن اأن زرع خمف��ر يف و�سط 

املخي��م �سيك��ون على ح�س��اب الكثري م��ن االأ�رص الفل�سطيني��ة، الذين 

�سيبن��ى املخفر على ركام  منازلهم على ح�ساب الن�سيج االجتماعي 

للمخيم، وكان الفتا رف�س املدير العام لالأونروا على هذا الطرح.  

ويف املقاب��ل، اق��رتح اجلانب الفل�سطيني اأن تت��م اإقامة املخفر 

عل��ى قطعة اأر�س على طرف املخيم، متتلكها الدولة اللبنانية، ومبا 

يح��ول دون وقوع اإ�س��كاالت توتر االأجواء؛ غ��ري اأن اجلانب اللبناين 

رف�س االقرتاح، باعتبار اأن قطعة االأر�س امل�سار اإليها متلكها وزارة 

النقل اللبنانية!

انف�س اللقاء دون الو�سول اىل نتيجة يف هذا املو�سوع، ولكنه 

اأث��ار جملة من ال�سكوك والأ�سئلة التي ب��داأت تنت�رش يف اأو�ساط اأبناء 

�سعبنا يف خميم نهر البارد، وباقي املخيمات:

مل��اذا ه��ذا االإ�رصار عل��ى اإقام��ة املخفر يف و�س��ط املخيم، مع 

العلم اأن��ه �سي�سّيد على ح�ساب بيوت بع�س االأ���رص الفل�سطينية، ومبا 

ي��وؤدي اىل ت�رصيدهم، وتفتيت عائالته��م، وحرمانهم من اإعادة بناء 

منازلهم؟  يف حني يرف�س اجلانب اللبناين االقرتاح االآخر بحجة اأن 

االأر���س تعود ملكيتها اىل الدول��ة اللبنانية؟!  وهل هي حجة مقنعة 

اأ�سال؟  

ه��ل يعي امل�سوؤولون اللبنانيون خط��ورة اإقامة خمفر يف و�سط 

خمي��م فل�سطيني، واأي��ة خطورة تكم��ن وراء االحت��كاك املبا�رص مع 

جمتمع له خ�سو�سية يف عاداته وتقاليده، �ستكون العنا�رش الأمنية 

يف املخفر، وبكل تاأكيد، غري موؤهلة للتعامل معها؟

اأال يع��زز االإ���رصار عل��ى اإقامة خمف��ر يف و�سط املخي��م اإيقاظ 

ذاكرة ب�سعة تعيد ذكريات ملمار�سات املكتب الثاين؟

ه��ل ي��درك امل���رصون عل��ى هذا الط��رح اأنه��م يخاط��رون بزج 

املوؤ�س�س��ة الع�سكرية، حتديداً، يف اأزمة مبا���رصة مع كافة املخيمات 

الفل�سطيني��ة، يف ح��ال حدوث اأي احت��كاك ذات طاب��ع اجتماعي اأو 

اأخالقي، وهو االأخطر؟

وملاذا هذا االإ�رصار على اإقامة املخفر يف و�سط املخيم وهناك 

خمف��ر قائ��م بالفعل على ط��رف املخي��م، اأنفقت الوالي��ات املتحدة 

خم�سة ماليني دوالر على ت�سييده وتدريب عنا�رصه؟  اأم اأن املطلوب 

ه��و اإبقاء املخيمات يف حالة ت�سن��ج وتوتر م�ستمر لي�سهل ترير اأية 

اجراءات تتخذ، وتعميق ال�سورة النمطية عن اأن املخيمات هي جزر 

اأمنية؟  

هل هذا هو املخيم النموذج الذي وعدت به احلكومة اللبنانية؟ 

مخفر في و�صط �لمخيم؟!!..... لماذ�؟

م�صـــــيرة �لعـــــودة

ملحق خا�ص بم�سيرة العودة
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دفعة  تخريج  حفل  املقد�س،  بيت  ملجمع  التابع  والتالوة،  للحفظ  الكرمي  القراآن  دار  اأقام 

جديدة من حافظات كتاب اهلل تعاىل، �سمت 62 حافظة، وذلك يوم االأحد )8-5-2011(، يف 

�سالة جار القمر، يف خميم نهر البارد.

وقد األقى ال�سيخ �سعيد اأبو نع�سة كلمة حركة اجلهاد االإ�سالمي يف فل�سطني، ركز فيها على 

ف�سل حفظ القراآن الكرمي والعمل به،  مت�سائاًل: “اأن تعّلم اأنثى فاأنت تعّلم جيال بكامله فكيف اإذا 

حّفظتها كتاب اهلل عز و جل؟! اإنك عندئذ تربي اأمة و ت�سنع الن�رص القادم.”

كما األقت االأخت هناء ال�سيد، مديرة دار القراآن الكرمي، كلمة الدار، يف االحتفال الذي ح�رصه 

عدد من االإخوات من اأهايل املخيم اللواتي احتفني باحلافظات املتخرجات، �سددت فيها على اأن 

احلافظات لقراآن اهلل تعاىل هّن املربيات احلقيقيات اللواتي يقمن باإعداد جيل التحرير والعودة. 

وتخلل االحتفال عدد من ال�سكيت�سات باملنا�سبة، وكلمة للخريجات األقتها احلافظة �سفاء 

اأبوحيط، ومت يف نهاية احلفل توزيع جوائز على اخلريجات.

تط��ل الذك��رى ال��� 63 الحتالل 

فل�سط��ني، وقد ظ��ن ال�سهاين��ة اأنهم 

مبرورها ينهون كل �سلة للفل�سطيني 

باأر�س��ه ووطن��ه، لك��ن ت�س��اء اإرادة 

ذاك��رة  يف  املتوهج��ة  املقاوم��ة 

الفل�سطين��ي اأن يبق��ى ح��ب االأر���س 

والتم�س��ك باحل��ق املقد���س للع��ودة 

اىل الدي��ار، اخلط ال��ذي ال يحيد عنه 

�سعبنا، واأن يبقى الفل�سطيني قاب�سًا 

على جمر ق�سية اأراد الكثريون اإطفاء 

جذوته��ا، وتدمري اأح��الم اأ�سحابها.  

الظ��روف  كل  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 

ال�سعب��ة الت��ي مي��ر به��ا الالجئ��ون 

الفل�سطينيون، اإال اأن فل�سطني ما زالت 

ت�سكن يف قلوبه��م وعقولهم م�سيجة 

ب��دم ال�سه��داء وعذاب��ات املعتقل��ني 

واآهاتهم، حا���رصة يف القلب جرحًا 

ل��ن يندم��ل حتى تع��ود االأر�س حرة 

م�ستقل��ة.  وقد اأظه��ر ا�ستطالع للراأي 

اأن 70% م��ن الالجئ��ني يف لبن��ان 

يرف�س��ون التوط��ني ب�س��كل ال يقب��ل 

امل�ساومة. 

ويف اإطار اإحي��اء ذكرى النكبة، 

قام��ت “اجله��اد” بزي��ارة ع��دد من 

كبار ال�سن يف خميماتنا الفل�سطينية، 

للتعرف على مواقفهم بعد مرور 63 

عامًا على النكبة

“بقينا على العهد منذ النكبة يف 
)1948/5/15(، و�سنظ��ل حافظني 

للعهد، مل يتحم��ل �سعب كما حتّملنا، 

 
ّ
مل ي��ذق �سع��ب م��ا ذقن��اه، مل مي��ر

عل��ى �سعٌب م��ا مررنا ب��ه، مل يعرف 

�سع��ب يف العامل كله م��ا عرفناه من 

والت�رّصد  الغرب��ة 

واالإقامة املوؤقتة 

يف ب��الد وب��الد 

ثم ب��الد”.. بهذه 

ب��داأ  الكلم��ات 

احل��اج اأبو �سامر 

)76 عام��ًا(، اأحد 

يف  الالجئ��ني 

لبنان  خميم��ات 

حديثه معنا.

اأما احلاج اأبو �سالح )74 عامًا(، 

من ال�سمريية ق�ساء عكا قريته التي 

ا�ستهرت بزراعة احلم�سيات والقمح 

والذرة، والب�سات��ني اخل�رصاء، يقول: 

“كان النا�س يعي�سون يف حب ووئام 
حت��ى اإنن��ا مل نك��ن ن�س��رتي اأ�سي��اء 

كث��رية م��ن ال�س��وق فاخل��ري موجود 

وكث��ري، وا�ستم��ر هذا االأم��ر على هذا 

املنوال. وقد كان اليهود يجاوروننا 

وكان��ت  وجناوره��م،  القري��ة  يف 

احلرك��ة بيننا وبينهم طبيعية، ولكن 

الريط��اين  االنت��داب  بع��د ح�س��ول 

عل��ى فل�سطني، اأ�سب��ح الو�سع بيننا 

وبينهم متوتراً”.

ويتنهد احلاج اأبو �سالح لريوي 

��ة ليلة �سق��وط قريت��ه، فيقول:  بغ�سّ

ط��ّوق اليهود القرية من كل اجلهات، 

وح�سل اإطالق نار كثيف تلك الليلة، 

اليهود دخلوا القري��ة والنا�س تعتقد 

اأنهم من اجلي�س االأردين، ومل ي�ستطع 

اإال  متييزهم  اأحد 

و�سل��وا  اأن  بع��د 

اىل و�س��ط القرية 

عاث��وا  حي��ث 

ف�س��اداً،  فيه��ا 

وعل��ى الرغم من 

ذل��ك، اإال اأن اأهل 

قاوم��وا  القري��ة 

وا�ست�سهد  اليهود 

الكث��ريون منهم، هذه بع�س االأ�سماء 

التي اأتذكرها: �سالح �سعيد اليو�سف 

)والد احلاج اأبو �سالح(، حممود خليل 

عو���س، حمم��د عل��ي �سناع��ة، احمد 

ملونة، �سعيد اخلطيب، باالإ�سافة اىل 

عدد كبري من اجلرحى.

وهن��ا، يوافقه احل��اج اأبو خليل 

)80 عام��ًا( عل��ى ما ق��ال وي�سيف: 

يا ليتن��ا اأكلنا الرتاب يف اأر�سنا ومل 

نغادره��ا، فق��د كنا نعي���س يف جنة 

ونعيم.

بينم��ا احل��اج اأب��و �سي��اء )70 

عامًا( من ع��كا، ي�سف هذه الهزمية 

الت��ي اأدت خل��روج النا���س ق�رصاً عن 

الوع��ي  وج��ود  ع��دم  اىل:  اأر�سه��م 

الكام��ل، وتلقي االأوام��ر من قيادات 

ووّجه  اأو�سلت “ل�سي��اع فل�سطني”، 

ال�سع��ب  الأبن��اء  ن��داء  �سي��اء  اأب��و 

الفل�سطين��ي دعاهم في��ه اىل: درا�سة 

التاري��خ ب�سكل معم��ق، والبحث عن 

احلقيق��ة الكاملة الت��ي اأدت ل�سياع 

فل�سطني واأخذ العر والدرو�س منها.

وتق��ول احلاج��ة اأم حمم��د )80 

عام��ًا( م��ن ط��رية حيف��ا وت�سي��ف 

والدم��وع يف عيونه��ا، وتتحدث عن 

االأر���س، وكي��ف كان��وا يفلحونه��ا 

الزيت��ون  ويقطف��ون  ويزرعونه��ا، 

والتني واخلروب، وكيف اأنهم تعلموا 

ق��راءة بع���س اآي��ات الق��راآن الكرمي. 

وبعفوي��ة يعلو �سوته��ا وتقول: اأريد 

الع��ودة اىل اأر�س��ي، فاأن��ا اأمل��ك 70 

دومن��ًا، ما زلت احتف��ظ مب�ستنداتها. 

فاأن��ا اأّم ل�سهي��د، واأ�رص عل��ى العودة 

نخ��رج  مل  ليتن��ا  في��ا  قريت��ي،  اىل 

منها، فنحن االآن بعي��دون عنها، اإال 

اأنه��ا تعي�س فينا. فنح��ن بعيداً عنها 

اح��رتام  وال  حق��وق  ال  كاالأم��وات، 

واجلميع يريد اإذاللنا.

ا�ستقب��ل املدي��ر الع��ام لوكال��ة االون��روا 

يف لبن��ان �سلفات��وري لومب��اردو النائ��ب يف 

الرمل��ان ال��دويل هيث��م ب��و �سعي��د، وبحثا يف 

امل�ساع��دات الطبي��ة التي ي��ود الرملان الدويل 

تقدميها لالجئني الفل�سطينيني.

وعر�س بو �سعيد عل��ى لومباردوا م�سادر 

الدع��م والتموي��ل التي ميك��ن اأن يح�سل عليها 

الرملان الدويل م��ن املوؤ�س�سات غري احلكومية 

يف اأوروب��ا واأم��ريكا الالتيني��ة واإم��كان دع��م 

الرملان الدويل باأدوية ومعدات طبية، وقدرت 

هذه امل�ساعدات بنحو خم�سة ماليني يورو.

البطاق��ة  مو�س��وع  البح��ث  تن��اول  كم��ا 

ال�سحي��ة الت��ي ميك��ن اأن تعتم��د و�سيلة لعالج 

الالجئ��ني الفل�سطينيني، فاأو�سح ب��و �سعيد اأن 

ه��ذه البطاقات ت�ستخدم للبنانيني بقيمة 300 

األ��ف لرية للعائل��ة ولأفرادها ممن هم دون 21 

عام��ًا، اأم��ا بالن�سب��ة اإىل الفل�سطيني��ني ف�ستتم 

مراع��اة و�سعهم االقت�سادي و�ستح�سب البطاقة للعائلة بن�سف الثمن وللفرد الواحد بقيمة 50 

األف لرية.

وتطرق لومباردو اإىل اختيار امل�ستفيدين بني جمموع الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان لأن 

ع��دد البطاق��ات ال�سحية التي �سيقدمها الرملان هو 5000 بطاقة �سحية فقط، واقرتح اختيار 

االأ�سخا�س املعوقني باعتبارهم االأكرث فقراً وحاجة اإىل العالج.

�لالجئون �لفل�صطينيون في لبنان: �صنرجع �لى �أر�صنا مهما طال �لزمن!

بحث تقديم خدمات �صحية لالجئين �لفل�صطينيين

�حتفال تكريمي لـ 62 حافظة لكتاب �هلل في مخيم نهر �لبارد

ك�سف��ت �سحيفة “معاري��ف” اأن الرئي�س 

الفرن�س��ي نيكوال �ساركوزي اقرتح على رئي�س 

احلكومة ال�سهيونية، بنيامني نتانياهو، عقد 

موؤمتر لل�سالم يف باري�س يف نهاية حزيران/ 

يوني��و الق��ادم، يت�سم��ن اقرتاح��ا باالعرتاف 

“باإ�رصائيل” دولة ال�سعب اليهودي.
اأن  ال�سحيف��ة  كتب��ت  التفا�سي��ل  ويف 

�ساركوزي اقرتح عل��ى نتانياهو عقد املوؤمتر 

لتحريك املفاو�سات بني “اإ�رصائيل” وال�سلطة 

الفل�سطينية،  وقد حدث ذلك خالل لقائهما يف 

باري�س االأ�سبوع املا�سي. 

وقد اق��رتح �ساركوزي الع��ودة اإىل حدود 

67، واإج��راء تبادل اأرا�سي، واأن تكون القد�س 

ال�رصقي��ة عا�سمة الدول��ة الفل�سطينية، مقابل 

االعرتاف “باإ�رصائي��ل” كدولة قومية لل�سعب 

اليهودي، والتنازل عن حق العودة، واأن تكون 

اإقامة الدولة الفل�سطينية نهاية ال�رصاع.

وكتب��ت ال�سحيف��ة “اإنه��ا امل��رة االأوىل، 

وبالرغ��م م��ن ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الفرن�سية 

املت�س��ددة، تت�سم��ن االأ�س���س املقرتح��ة مب��داأ 

االع��رتاف باإ�رصائيل كدولة يهودية. ومع ذلك 

ف��اإن الفرن�سي��ني حاول��وا اإبداء تفهم��ا للقيود 

ال�سيا�سية الداخلية للطرفني، وذلك يف حماولة 

لتحريك املفاو�سات مع الفل�سطينيني”.

ونقل��ت ال�سحيف��ة عن نتانياه��و تعقيبه 

اإن  يف نهاي��ة اللق��اء، وال��ذي ت�سم��ن قول��ه 

“ج��ذور ال�رصاع بني اإ�رصائي��ل والفل�سطينيني 
ه��ي م�سكلة االعرتاف باإ�رصائيل كدولة قومية 

لل�سع��ب اليه��ودي”. واأ�س��اف اأن��ه �سمع قوال 

قاطعا يف هذه امل�ساألة من �ساركوزي.

وبح�س��ب املق��رتح ف��اإن الدع��وة ملوؤمت��ر 

جتدي��د املفاو�س��ات �ستك��ون م��ن الرباعي��ة 

الدولي��ة، بي��د اأنه ال يزال من غ��ري الوا�سح اإذا 

كان ���رصكاء فرن�س��ا املركزي��ون يف االحت��اد 

االأوروب��ي، مث��ل بريطاني��ا، يوافق��ون عل��ى 

املقرتح.

 ونقل��ت ال�سحيف��ة عن م�س��ادر فرن�سية 

�سارك��وزي  م��ن  طل��ب  نتانياه��و  اإن  قوله��ا 

الرتي��ث يف املب��ادرة اإىل حني ينه��ي زيارته 

اإىل وا�سنطن.

يذك��ر اأن اأنب��اء كان��ت ق��د ذك��رت ب��اأن 

الرئي���س االأمريكي اأوباما يعّد مع اإدارته خطة 

للت�سوي��ة يف ال�رصق االأو�س��ط تت�سمن التنازل 

ع��ن حق الع��ودة مقابل االن�سح��اب اىل حدود 

1967، �سيعر�سه��ا على نتانياهو لدى زيارة 

يقوم بها اىل وا�سنطن نهاية ال�سهر اجلاري.

مبادرة فرن�صية: �لتنازل عن حق �لعودة

 و�لعتر�ف باإ�صر�ئيل يهودية



3 �لعــدد 57  /   19  �أيـــار  2011

تراجع��ات  االأون��روا  وكال��ة  ت�سه��د 

ملحوظة باتت هي ال�سمة العامة يف برامج 

الوكال��ة، يف خمتل��ف مواق��ع وجتمع��ات 

الالجئني الفل�سطينيني يف مناطق عمليات 

الوكالة اخلم�سة املعروفة، وذلك يعود لعدة 

اأ�سب��اب، منها ما ل��ه عالقة بزي��ادة اأعداد 

الالجئ��ني الفل�سطينيني م��ن جانب، ومنها 

م��ا يتعل��ق برتاجع مداخي��ل الوكال��ة.  اأما 

العامل االأهم فه��و �سعي الواليات املتحدة 

الإنه��اء عمل الوكالة، واإلق��اء مهامها على 

ال��دول امل�سيفة لالجئني )�سوري��ا، لبنان، 

االأردن( اإ�سافة لل�سلطة الفل�سطينية.

فق��د �سب��ق واأن تق��دم بع���س الن��واب 

االأمريكي��ني اجلمهوري��ني مب���رصوع ق��رار 

الالجئ��ني  ح��ول  ال�سي��وخ،  جمل���س  اإىل 

و�سم��ال  واخللي��ج  االأو�س��ط  »ال���رصق  يف 

اإفريقي��ا«، ركزوا فيه عل��ى فكرة »لالجئني 

الفل�سطينيني حق��وق وهناك الجئون يهود 

له��م احلق��وق ذاتها اأي�س��ًا«! وتكمن حقوق 

الالجئ��ني الفل�سطينيني من وجهة نظرهم، 

يف التوط��ني وامل�ساواة حي��ث هم، يف ظل 

عملي��ة التبادل ال�سكاين الت��ي ح�سلت بني 

يه��ود البلدان العربي��ة الذين هاج��روا اإىل 

اإ�رصائي��ل، وب��ني الالجئ��ني الفل�سطيني��ني 

الذي��ن حل��وا يف البل��دان العربي��ة.  وعلي��ه 

يق��رتح هوؤالء اعتب��ار مفو�سي��ة الالجئني 

لوكال��ة  بدي��اًل  املتح��دة،  ل��الأمم  التابع��ة 

االأونروا التي يج��ب اإلغاوؤها، وفق م�رصوع 

القرار املقدم من قبلهم اإىل جمل�س ال�سيوخ. 

ع��ن  معزول��ة  لي�س��ت  التط��ورات  تل��ك  اإن 

االأزمات التي باتت حتيق بوكالة االأونروا، 

بع��د تراج��ع خدماته��ا املقدم��ة ملجتم��ع 

الالجئني الفل�سطينيني.

وبعد اجلفاف املتوا�سل يف اإيراداتها 

املالي��ة من الدول املانحة، تعمل الواليات 

املتح��دة االأمريكي��ة من��ذ عق��د ونيف على 

متري��ر الق��رارات الت��ي تفتح الطري��ق اأمام 

اإنهاء عمل الوكال��ة، بينما يتم�سك ببقائها 

وا�ستمرارها العامل باأ�رصه، نظراً ملا حتمله 

م��ن دالالت قاطع��ة تتعل��ق بح��ق الع��ودة 

وحقوق الالجئني الفل�سطينيني، وفقًا لقرار 

اإن�سائها عام  1949، وهو القرار الذي ربط 

بني توقفها واحلل العادل لق�سية الالجئني 

اإىل  عودته��م  اأ�سا���س  عل��ى  الفل�سطيني��ني 

اأوطانهم االأ�سلية يف فل�سطني.

فاالأونروا معنية ب�سكل مبا�رص، بتوفري 

خدم��ات االإغاثة وال�سح��ة والتعليم الأكرث 

م��ن  65% م��ن اأبن��اء ال�سع��ب الفل�سطين��ي، 

الداخ��ل  يف  الالجئ��ة  الكتل��ة  ميثل��ون 

بتحقي��ق  اأدق  ب�س��كل  ومعني��ة  وال�ست��ات. 

�ست��ة اأه��داف عامة، وه��ي: حت�سني ظروف 

املعي�سة لالجئ��ني الفل�سطيني��ني، والتمتع 

بحق��وق الإن�س��ان اإىل اأك��ر م��دى ممك��ن، 

وحت�سني وتطوير االإمكانيات االقت�سادية، 

وحت�سني ظروف املعي�سة للفئات املهم�سة، 

عل��ى  واملجتم��ع  الف��رد  ق��درات  وزي��ادة 

ا�ستخ��دام االإمكانيات املوج��ودة، وتنظيم 

واإدارة ال��ذات بطريق��ة م�ستدام��ة، وتطوير 

ا�سرتاتيجيات التكيف والتاأقلم الأكرث اأفراد 

املجتمع الفل�سطيني.

بع���س  نع��زل  اأن  ميك��ن  ال  وهن��ا 

االإج��راءات واالقرتاحات التي بداأت حتاول 

متريرها جهات دولية متنفذة يف الوكالة، 

ع��ن امل�ساع��ي اجلاري��ة لتحوي��ل مهم��ات 

الوكال��ة واإحالته��ا عل��ى التقاع��د، ومنها 

التعليم��ات الت��ي ت�سمنته��ا الر�سالة التي 

وجهها موؤخ��راً، وحتدي��داً يف ال�سابع ع�رص 

من فراي��ر املا�س��ي  2011، مفو�س عام 

وكالة االأونروا يف لبنان )فيلبيو جراندي( 

اإىل املوظفني يف الوكالة، والتي اأعاد فيها 

حتذيرهم م��ن العمل ال�سيا�س��ي، منبهًا اإىل 

ظ الوكالة على مفاهيم وثقافة العودة،  حتفَّ

معت��راً اأن عم��ل الوكال��ة اإن�س��اين بح��ت، 

واأن ع��ودة الالجئ��ني اإىل قراه��م ومدنه��م 

وف��ق الق��رار  194 مل تع��د م��ن اهتمامات 

االأونروا.. علمًا اأن عمل االأونروا يرتكز على 

مفه��وم خدمات��ي ومفه��وم �سيا�س��ي، واأن 

ع��ودة الالجئني اإىل فل�سط��ني املحتلة عام 

 1948، ت�س��كل �سل��ب املفه��وم ال�سيا�س��ي 

لعمل الوكالة.

والطام��ة الك��رى الت��ي ب��داأت تط��ل 

اأن  يب��دو  الت��ي  التوجه��ات  م��ع  بنف�سه��ا 

متريره��ا  عل��ى  عازم��ة  الوكال��ة  رئا�س��ة 

املدار���س،  لط��الب  التدري���س  منه��اج  يف 

مناط��ق  يف  الوكال��ة  مدار���س  عم��وم  يف 

عملياتها اخلم�س.  ففي حني اأن التعليمات 

ال�سارمة للوكالة تقت�سي ابتعاد موظفيها 

ع��ن العم��ل يف ال�س��اأن ال�سيا�س��ي، وحت��ى 

البتع��اد ع��ن جم��رد احلدي��ث ع��ن ثقاف��ة 

الع��ودة، وحما���رشة كل ن�س��اط ثق��ايف اأو 

فن��ي يركز على ال�رصاع مع االحتالل، فاإن 

مطلبًا جائراً اآخر يك�سف ويف�سح امل�ستور، 

ع��ر ق��رار تدري���س »ق�س��ة الهولوكو�س��ت 

اليهودي��ة« يف مدار���س الوكال��ة، كم��ادة 

اإثرائي��ة ملفهوم حق��وق االإن�س��ان، انطالقًا 

من اأنن��ا »يف ع�رص ال�سالم«، وفق ما ذكره 

املدي��ر االإقليمي للوكالة يف االأردن، وكاأن 

ال�سع��ب الفل�سطين��ي ميل��ك ذاك��رة مثقوبة، 

ولي�س��ت ل��ه اأذن��ان ت�سمع��ان التفج��ري وال 

عين��ان تريان ما ح��ل ويحل ب��ه اإىل االآن. 

اإن حماوالت مترير تدري�س »الهولوكو�ست« 

لط��الب مدار���س االأونروا من جه��ة، ومنع 

حت��ى  اأو  حتفي��ز  اأو  ت�سوي��غ  اأو  تدري���س 

احلديث عن ثقاف��ة وطنية خ�سو�سًا ثقافة 

العودة، تخفي وراءه��ا فجاجة يف ال�سلوك 

االأمريك��ي واالأوروب��ي الغرب��ي، الذي يقف 

وراء حماوالت اإعادة قولبة وكالة االأونروا 

واإنهاء مهامها، دون حتقيق اأغرا�سها التي 

ن�ساأت من اأجلها.

دق رئي���س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري ناقو�س اخلطر 

حمذراً من موؤامرة التوطني التي يجري حتريكها من جديد، من 

قبل التحالف االأمريكي � الغربي،  معتراً اأن االأخطر يف م�ساريع 

الت�سوية التي يجري العمل على تهيئة الظروف لفر�سها هو طي 

�سفحة القرار 194 القا�سي بحق عودة الالجئني الفل�سطينيني 

اإىل دياره��م والتعوي���س عليه��م ج��راء م��ا اأ�سابه��م من جور 

وظل��م بعيداً ع��ن وطنه��م واأر�سه��م وديارهم ط��وال 63 عامًا 

نتيج��ة الع��دوان ال�سهيوين الغ��ادر، و�سيا�س��ة التطهري العرقي 

الت��ي مار�ستها الع�سابات ال�سهيونية واملجازر الوح�سية التي 

ارتكبته��ا على مراأى وم�سمع دولة االإنتداب )بريطانيا( و�سمت 

املجتمع الدويل وهيئاته.

واأكد الرئي�س بري اأن امل�ساألة ال تدخل يف �سياق ال�سعارات 

والتجاذب��ات ال�سيا�سية الداخلية كم��ا يعتقد البع�س، واإمنا هو 

اأم��ر جدي يتم طبخ��ه هذه االأي��ام يف الدوائر الغربي��ة لت�سوية 

احللق��ة الفل�سطيني��ة يف ال�رصاع العربي ال�سهي��وين، وقد تلقى 

معلوم��ات من االإحتاد االأوروبي ت�س��ري اإىل اأن موؤامرة التوطني 

حا���رصة يف م�ساريع الت�سوية التي يج��ري االإعداد لها يف ظل 

الظروف واملتغريات العربية واالإقليمية املت�سارعة.

ومما ل�سك فيه، فاإن توطني الالجئني الفل�سطينيني خارج 

وطنه��م االأم، كان وال ي��زال احللق��ة املركزي��ة يف كل م�ساريع 

الت�سفي��ة التي اأعقبت اغت�س��اب فل�سطني، وهي متتد عميقًا يف 

ج��ذور الفكر ال�سهيوين وخمططات��ه اال�سرتاتيجية، التي ت�سبق 

اإقام��ة الكي��ان الغا�سب بعق��ود ع��دة، وترتبط ارتباط��ًا وثيقًا 

مبفه��وم “الرتان�سف��ري” اليه��ودي، لرتجمة وت�سوي��غ �سعارهم 

الزائف باأن “فل�سطني اأر�س بال �سعب ل�سعب بال اأر�س”. وتعود 

اإىل العام 1911، عندما اقرتح الداعية ال�سهيوين الرو�سي “جو 

�سوا بوخميل” ترحيل الفل�سطينيني اإىل �سمال �سوريا والعراق.

ومن��ذ ذل��ك الوق��ت وال�سع��ب الفل�سطين��ي يواج��ه م�ساريع 

التوطني وي�سقطها الواحد تلو االآخر... اإال اأن اأخطر تلك احللقات 

عل��ى االإط��الق هي تلك الت��ي �سارك يف �سياغته��ا “م�سوؤولون 

فل�سطيني��ون” برعاية وباإ�رصاف اأمريكي وغربي، بعيد التوقيع 

عل��ى اتف��اق اأو�سل��و يف الع��ام 1993، والتي ك�سف��ت ف�سائية 

اجلزيرة بع�س ف�سولها، واأبرزها:

- وثيق��ة “اأب��و م��ازن � بيلني”، 1995، وفيه��ا اأن العودة 

�س��ارت اأم��راً غري عمل��ي وبالتايل ال ب��د من البح��ث ب�رصورة 

تاأهيل الالجئني واإدماجهم حيث يوجدون... 

“���رصي  م���رصوع   -

 ،2002 اأيال��ون”   � ن�سيب��ة 

وت�سمن اإ�سقاط حق العودة 

ب�سكل نهائي...

 � “بيل��ني  م���رصوع   -

عبد رب��ه” )وثيق��ة جنيف( 

اإع��ادة  اإىل  2003، وتدع��و 

تاأهيل وا�ستيعاب الالجئني 

يف اأماك��ن اإقامتهم وتذويبهم يف احلي��اة اليومية للمجتمعات 

التي يعي�سون فيها...

 � )اإ�رصائيلي��ة   ،2007 بروفان���س”  اآن  “اإك���س  وثيق��ة   -

فل�سطيني��ة( �س��ددت على ���رشورة اإ�سق��اط حق الع��ودة مقابل 

تعوي�سات مالية بكلفة قدرها ما بني 55 و85 مليار دوالر.

اإن ال�رصخ��ة التي اأطلقها الرئي�س نبيه بري يجب ان ت�سكل 

منطلقًا واأ�سا�سًا حل�سد الطاقات اللبنانية والفل�سطينية وتوحيد 

اجله��ود ملواجه��ة خط��ر التوط��ني واف�س��ال حلقات��ه وا�سق��اط 

م�ساريع��ه االأمريكي��ة الغربي��ة الت��ي ت�ستهدف لبن��ان بقدر ما 

ت�ستهدف الق�سية الفل�سطينية. 

حملت النا�سطة الفل�سطيني��ة لينا االأ�سدي يافطة 

كت��ب عليه��ا “نري��د اأن نعي���س بكرامة وي��ن حقوقنا 

الت��ي  ال�سبابي��ة  امل�س��رية  وانخرط��ت يف  املدني��ة” 

نظمتها جمموعة من ال�سباب الفل�سطيني امل�ستقل يف 

مدين��ة �سيدا حت��ت �سعار”ال�سعب يري��د اىل فل�سطني 

�سبيال”. 

يف  الفل�سطين��ي  الو�س��ع  “ان  اال�س��دي  وتق��ول 

املخيم��ات غ��ري ان�س��اين وم��زر ومل يعد يط��اق، نريد 

حقوقنا املدنية واالجتماعية واالن�سانية وال�سيا�سية 

االآن، ك��ي نعي���س بكرام��ة ونتفرغ للن�س��ال من اأجل 

حتري��ر فل�سطني، ال ميك��ن اأن ننا�س��ل بحرية وهمنا 

تاأم��ني ق��وت الي��وم”، قب��ل ان تردف بغ�س��ب “كفى 

تع�سفا �سعارنا العودة اىل فل�سطني وال نريد التوطني”.

وحت��ت يفء العل��م الفل�سطين��ي وح��ده ودون اي 

رايات حزبية، �سارك يف امل�سرية الع�رصات من ال�سبان 

وال�ساب��ات الذين رفع كل منهم يافطة عما يجول يف 

خاط��ره ومنها” افتحوا احلدود ا�ستوينا”، “ال حاجز 

وال ت�رصي��ح كرامتن��ا ف��وق الري��ح”، ال لل�سيا�س��ات 

العن�رصية جتاه الفل�سطينيني يف لبنان” و”بال حجة 

التوطني للتمييز �سدي بالقوانني”.

وق��د انطلق��ت امل�س��رية م��ن ام��ام مكت��ب وكالة 

“االون��روا” يف املدينة ال�سناعي��ة القدمية يف �سيدا 
مل��ا له من رمزية، قب��ل ان جتوب �ساح��ة “ال�سهداء” 

وم��ا لها م��ن دالل��ة م��ن ت�سحي��ات ال�سه��داء مرورا 

بالتجمع��ات التي يقطن فيه��ا فل�سطينيون يف احياء 

“القد���س ودالع��ة والزه��ور” حلثهم عل��ى امل�ساركة 
الدول��ة  ملطالب��ة  احلكومي��ة  ال�رصاي��ا  اىل  و�س��وال 

واالجتماعي��ة  املدني��ة  احلق��وق  باق��رار  اللبناني��ة 

وانتهاء مب�ستديرة االمريكان.

با�س��م  كلم��ة  عي�س��ى  حن��ان  النا�سط��ة  واألق��ت 

امل�سارك��ني اأك��دت فيه��ا عل��ى “ان م�سوؤوليتنا جتاه 

فل�سط��ني كبرية، نريد ان نرف��ع ال�سوت عاليا اننا لن 

نن�ساك وقادمون و�سنبقى نحافظ على الوطن االر�س 

والعر�س والهوية واالنتماء وهي دعوة الفل�سطينيني 

اىل امل�سارك��ة يف م�س��رية ذك��رى النكب��ة، م�سريتن��ا 

�سلمية وفل�سطني الهدف والعنوان”. 

�لتوطين: موؤ�مرة تبد�أ بالأونرو� ومنها

ناقو�س �لخطر من جديد: �لتوطين خطر يهدد لبنان وفل�صطين، لنو�جهه معا!..

»نريد �لى فل�صطين �صبيال«.. 

�صعار م�صيرة �صبابية في �صيد�

ال�سهي��وين  الكي��ان  يتاب��ع 

الداعي��ة  اجلماهريي��ة  التح��ركات 

لت�سي��ري م�س��ريات مليوني��ة باجتاه 

احلدود م��ع فل�سطني املحتلة بكثري 

من الرتقب والقل��ق، حيث اأ�سبحت 

ي��وؤرق  كابو�س��ًا  امل�س��ريات  ه��ذه 

تاأت��ي  اأنه��ا  وخ�سو�س��ًا  الكي��ان، 

كاأحد اأهم تداعي��ات ثورات ال�سعب 

العربي املطالبة باحلرية والكرامة، 

واملنادية با�ستعادة االأمة العربية 

ملكانتها التاريخية. 

لع��ل اأه��م م��ا يخ�س��اه الكيان 

هو حتول ه��ذه امل�س��ريات الزاحفة 

نحو االأرا�س��ي املحتلة، اىل �رصارة 

فل�سطيني��ة  النتفا�س��ة  مفج��رة 

ثالث��ة، والتي يجم��ع حمللو الكيان 

عل��ى اأنها اأ�سبح��ث قاب قو�سني او 

اأدنى.. فبح�سب �سحيفة »هاآرت�س«، 

ف��اإن »اإ�رصائيل« تتح�سب من حتول 

ذك��رى  يف  الكب��رية  املظاه��رات 

اىل  ماي��و  اأي��ار/   15 يف  النكب��ة 

االأم��ر  فل�سطيني��ة عارم��ة،   ث��ورة 

الذي دف��ع جي�س االحتالل اىل رفع 

حالة التاأهب يف �سفوف قواته يف 

ي��وم ذك��رى النكب��ة، خ�سي��ة توجه 

اأو  امل�سريات باجت��اه امل�ستوطنات 

اجل��دار العازل، اأو باجت��اه ال�رصيط 

اإ�رصائي��ل وقط��اع  احل��دودي ب��ني 

غ��زة.  ويف ه��ذا االإط��ار يت�س��اءل 

رئي���س ق�س��م املرا�سل��ني ب�سحيفة 

هاآرت���س ال�سهيوني��ة، »اآلوف بن«، 

ع��ن ق��درة الكي��ان عل��ى ال�سيطرة، 

اإذا م��ا ق��رر الفل�سطيني��ون اخلروج 

يف مظاه��رات ب��االآالف اإىل البلدة 

العتيق��ة، معت��راً اأنها »ل��ن تتمكن 

م��ن ال�سيط��رة عليه��م، اأو  وقفه��م 

حتى ل��و ارتكبت مذاب��ح على غرار 

ما فعل العقيد معمر القذايف«!

الكيان ال�سهي��وين الذي راهن 

احتالل��ه  م��ن  عام��ًا   63 خ��الل 

الع��امل  ن�سي��ان  عل��ى  لفل�سط��ني 

بح��ق  ارتكبه��ا  الت��ي  للجرمي��ة 

 ،48 ع��ام  الفل�سطين��ي  ال�سع��ب 

يعي��د ط��رح  اأ�سئل��ة كب��رية متعلقة 

ي�سم��ى  م��ا  وم�ستقب��ل  بوج��ود 

بدول��ة »ا�رصئي��ل«؛ فرمزي��ة موعد 

امل�س��ريات، بح�س��ب عدد م��ن كبار 

املحلل��ني ال�سهاين��ة، يعيد عقارب 

ال�ساع��ة اىل ال��وراء، ويعيد التذكري 

ولي��دة  ج��اءت  »اإ�رصائي��ل«  ب��اأن 

باأكمل��ه،  احت��الل وت�رصي��د �سع��ب 

وهو ما يعّدونه خطراً على اعرتاف 

الع��امل »بدولة اإ�رصائي��ل«، ويرتتب 

علي��ه املطالب��ة باإحق��اق احلقوق، 

ومنها تنفيذ قرارات االأمم املتحدة 

الفل�سطيني��ة  بالق�سي��ة  املتعلق��ة 

وخ�سو�س��ًا القرار 194.  هذا االأمر 

دفع بوزير االعالم ال�سهيوين يويل 

اأدل�ستاين اإر�سال ر�سالة عاجلة اإىل 

مارك زوكرب��ريج، موؤ�س�س برنامج 

التوا�سل االجتماع��ي »فاي�سبوك«، 

الف��وري  باالإغ��الق  فيه��ا  طالب��ه 

اإىل  تدع��و  اإلكرتوني��ة  ل�سفح��ات 

االنتفا�سة الفل�سطينية الثالثة �سد 

الكيان، معت��راً اأن هذه ال�سفحات 

حتر���س عل��ى “دول��ة ا�رصائيل”...

الفي���س  اإدارة  ر�سخ��ت  وبالفع��ل 

ب��وك لل�سغوط��ات.  غ��ري اأن اإرادة 

اأك��ر  كان��ت  الفل�سطين��ي  �سعبن��ا 

م��ن كي��د الكي��ان واأعوان��ه، حي��ث 

تول��دت ب��دل ال�سفحة ع���رصات بل 

مئ��ات ال�سفح��ات الت��ي دع��ت اىل 

االحت��الل  وج��ه  يف  االنتفا�س��ه 

العن�رصي لفل�سطني.

االج��راءات  تك��ن  واأي��ًا  لك��ن، 

الت��ي يعم��د اإليه��ا الكي��ان للتقليل 

م��ن تداعيات ه��ذه امل�سريات، فاإنه 

م��ن املوؤك��د اأن ال�رصاع م��ع العدو 

بع��د 15 اأيار من هذا العام �سيكون 

خمتلف��ًا عم��ا كان علي��ه قب��ل هذا 

التاريخ، حيث تثبت هذه امل�سريات 

اأن ال�سع��ب الفل�سطين��ي ب��ل واالأمة 

باأكمله��ا  واالإ�سالمي��ة  العربي��ة 

م���رّصة عل��ى مواجهة ه��ذا الكيان 

ول��و زحفًا على االأقدام، واأن ال�سعب 

الفل�سطين��ي ل��ن يقب��ل دون العودة 

اىل اأر�س��ه، مهما غل��ت الت�سحيات 

وطال الزمن. 

م�صير�ت �لعودة: خ�صية �صهيونية من �نتفا�صه ثالثه



�لرفاعي ز�ر �لح�س وحذر من مخاطر �لتوطين  و�صطب حق عودة 
�لالجئين �لفل�صطينيين
�س��دد ممث��ل حركة اجلهاد الإ�سالم��ي يف لبنان، اأبو عم��اد الرفاعي، على 

�رصورة اإعطاء الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان حقوقهم املدنية واالإجتماعية، 

داعي��ا جمي��ع الق��وى ال�سيا�سي��ة يف احلكومة املقبل��ة اىل االإهتم��ام بالالجئ 

الفل�سطين��ي واإعطائه جميع حقوقه امل�رصوعة ومواجه��ة امل�ساريع امل�سبوهة 

التي ت�ستهدفه.

وعق��ب زيارت��ه الرئي�س �سلي��م احل�س عل��ى راأ�س وفد، ح��ّذر الرفاعي من 

اخلط��ة ال�سهيوني��ة الداعمة لتوط��ني الفل�سطنيني يف لبنان، الفت��ا اىل اأنه و�سع الرئي�س احل���س يف االأجواء االإيجابية 

الإتفاق امل�ساحلة بني حركتي “حما�س” و”فتح”، باالإ�سافة اىل االأو�ساع االإن�سانية يف قطاع غزة.

واإذ اإ�ستغرب تلكوؤ الدولة يف عملية اإعادة اإعمار خميم نهر البارد، اأمل الرفاعي اأن تقوم احلكومة اللبنانية بخطوات 

عملية وجوهرية خالل االأيام املقبلة ت�ساهم بتعزيز �سمود الالجئ الفل�سطيني.

كما توقف الرفاعي عند االإ�ستحقاقات الفل�سطينية املقبلة ال �سيما ما يتعلق بق�سية االإعرتاف بالدولة الفل�سطينية 

يف االأمم املتح��دة، منّبه��ا اىل خماطر �سطب حق ع��ودة الالجئ الفل�سطيني اىل دياره مقاب��ل االإعرتاف بدولة فل�سطني، 

وموؤكدا اأن معركة الف�سائل الفل�سطينية املقبلة �ستكون حق عودة الالجئني اىل وطنهم.

ومتن��ى الرفاع��ي اأن ال تو�سع عراقيل يف وجه هذه امل�ساحلة من قب��ل جهات مت�رصرة ال تريد لل�سعب الفل�سطيني 

ان تعود اللحمة بني اأبنائه.

ا�س��اف: بحثنا مع الرئي�س احل�س التهدي��دات احلقيقية التي تواجه ق�سية الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان، هناك 

ا�ستهداف��ات وا�سح��ة نخ�ساها من قبل بع���س الدول التي ت�سعى اىل فر�س التوطني و�سطب ح��ق العودة، وخ�سو�سا ان 

خط��ة اوبام��ا حتدثت عن اإقامة دولة فل�سطينية مقابل �سطب حق العودة، وه��ذا الكالم يتم تعميمه اي�سا على امل�ستوى 

االأوروب��ي، وهذا يدل عل��ى وجود م�رصوع اأمريكي-اأوروبي ي�سعى اىل �سطب حق عودة الالجئني الفل�سطينيني وبالتايل 

فر�س التوطني.

اأخبار اجلهاد
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كاريكاتور و�صورة

د.�صلح: �أ�صفنا فقرة لورقة �لتفاهمات �لفل�صطينية

ك�س��ف االأم��ني العام حلركة »اجله��اد االإ�سالمي« رم�سان �سلح ل��� »احلياة« عن اأنه 

متت اإ�سافة فقرة كاملة يف ورقة التفاهمات الفل�سطينية. 

وق��ال: »اجتمعن��ا عقب و�سولن��ا اأول من ام�س مع امل�سوؤول��ني امل�رصيني ومت�سكنا 

مبوقفن��ا باأنن��ا �سهود عل��ى هذا االتف��اق، ول�سنا �رصكاء«، الفت��ًا اإىل اأنه بن��اء على ذلك 

اأ�س��اف امل�رشيون فق��رة كاملة تتناول اأن هذا التفاق مل��زم بقدر حجم انخراط القوى 

وم�ساركتها يف بنود هذا االتفاق.

ت�صعيد حملة �لعقوبات على �أ�صرى �لجهاد في �صجون �لعدو

�سعدت ق��وات االحتالل اإجراءاتها القمعية بحق اأ�رصى حركة 

اجله��اد االإ�سالم��ي يف اأعق��اب املزاع��م ال�سهيونية ح��ول اعتقال 

اأربع��ة حمامني من الداخ��ل املحتل بتهمة نق��ل ر�سائل من اأ�رصى 

اجلهاد االإ�سالمي اإىل قيادة احلركة يف غزة.

واأك��دت موؤ�س�سة “مهجة القد�س” -املعنية ب�سوؤون االأ�رصى- 

اأن احل��رب ال�رص�س��ة التي ت�سنها م�سلحة ال�سجون ال�سهيونية �سد اأ�رصى احلركة منذ اأكرث من اأ�سبوع متمثلة يف التفتي�س 

العاري والتحقيق واالعتداء بال�رصب املرح، ومو�سحة اأن هذه احلملة ما زالت م�ستمرة.

وح��ول اعتق��ال جي���س االحتالل اأربعة حمام��ني بتهمة نقل معلومات م��ن داخل ال�سجون اإىل قي��ادة حركة اجلهاد 

يف اخل��ارج، ق��ال حمدون��ة ل�”اال�ستقالل”: “االحتالل ي�سور املحام��ي الذي يدافع عن االأ�س��ري الفل�سطيني يف ال�سجون 

ال�سهيونية على اأنه رجل تنظيمي حزبي بحت، ولي�س رجال قانونيا واإن�سانيا يريد الدفاع عن اأ�سري دخل ال�سجن مظلوما 

ال ذنب اقرتفه غري اأنه �ساحب االأر�س والتاريخ”.

وق��د ق��ال املتح��دث با�سم مهج��ة القد�س يا�رص مزهر م��ن جانبه: “اإن الهجم��ة ال�رص�سة التي يتعر���س لها االأ�رصى 

داخ��ل ال�سجون واملعتقالت ال�سهيونية؛ تهدف للني��ل من عزميتهم واإرادتهم ال�سلبة يف وجه هذه املمار�سات التع�سفية 

والالان�ساني��ة الت��ي تتنايف م��ع مبادئ القان��ون الدويل االإن�س��اين واتفاقية جني��ف”. مطالبا املجتمع ال��دويل وجميع 

موؤ�س�ساته احلقوقية واالإن�سانية بال�سغط على االحتالل الإلزامه باملواثيق واالتفاقيات الدولية، “وو�سع حد النتهاكاته 

وممار�ساته بحق الأ�رشى”. 

�لرفاعي: �أي وفاق فل�صطيني ل يتم على قاعدة �لمقاومة لن يكون مقبوًل

قام وفد من حركة اجلهاد الإ�سالمي، برئا�سة ممثل احلركة يف لبنان احلاج اأبو عماد الرفاعي، ب�سل�سلة زيارات   

ولق��اءات لعدد من القوى والفعاليات اللبناني��ة، �سملت دولة الرئي�س �سليم احل�س، ورئي�س حزب االحتاد، الوزير ال�سابق 

عب��د الرحي��م مراد، ورئي���س احلزب القومي ال�س��وري االجتماعي، الوزير ال�ساب��ق اأ�سعد حردان، ورئي���س الهيئة القيادية 

حلركة »املرابطون« العميد م�سطفى حمدان، ورئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة اأمل، جميل احلايك. 

وق��د اأكد الرفاعي، خالل اللقاءات، عل��ى اأهمية الوحدة الداخلية، الفتًا اإىل اأن اأي اتفاق فل�سطيني ال يتم على قاعدة 

املقاوم��ة الت��ي تعتر حق��ًا طبيعيًا يف مواجهة االحتالل لن يكون مقبواًل.  واأ�س��ار اإىل اأن االحتالل على امتداد ال�سنوات 

املا�سي��ة كان ي�ستغ��ل االنق�سام الفل�سطيني، لال�ستمرار يف �سيا�سة التهويد واال�ستيطان، واأن امل�ساحلة ينبغي اأن توؤدي 

اىل مواجهة هذه ال�سيا�سة العدوانية.

و�س��ّدد الرفاع��ي على اأن امل�ساحلة بني »فتح« و«حما�س« تاأتي حت��ت تاأثري املطلب ال�سعبي، ويراد منها �سّد الثغرة 

الت��ي يح��اول الع��دو االإ�رصائيلي الدخول منها.  م�س��دداً على �رصورة اإعادة بن��اء وتاأهيل منظمة التحري��ر لتكون رافعة 

الن�سال الوطني الفل�سطيني، ملواجهة كل التحديات التي تواجه �سعبنا«.  موؤكداً على اأن »خيار املقاومة �سيبقى اخليار 

الوحيد القادر على ا�ستعادة احلقوق.«

واأكد الوفد جلميع القوى والفعاليات اأن الوحدة الفل�سطينية اجلامعة ملواجهة االإحتالل ال�سهيوين، ومن ورائه، هي 

هدف �سام لدى احلركة الإ�ستعادة االأر�س واملقد�سات، وتعزيز ح�سور املقاومة التي من خاللها نواجه م�ساريع التوطني 

وموؤامرة ال�رصذمة و�سياع احلقوق، وباأن حق العودة هو حق مقد�س، وواجب ال يكفله اإال ا�ستمرار نهج املقاومة.  

�لأمن �لوقائي ي�صمم �أجو�ء �لم�صالحة ويعتقل خم�صًة من �لجهاد

اتهم��ت حرك��ة اجله��اد االإ�سالم��ي يف فل�سط��ني، جهاز االأم��ن الوقائي 

مبوا�سل��ة �سيا�سة اعتقال كوادرها يف ال�سفة املحتل��ة؛ االأمر الذي راأت فيه 

عماًل وا�سحًا يهدف لت�سميم اأجواء امل�ساحلة.

وق��ال م�س��در م�س��وؤول يف احلرك��ة باخللي��ل: “اإن موا�سل��ة االعتق��ال 

�س واق��ع االنق�سام ويعمق��ه باعتبار اأن ذل��ك النهج كان اأحد 
ِّ
ال�سيا�س��ي ُيكر

اأ�س��كال احلقبة ال�سوداوية الت��ي طوتها �سفحة امل�ساحل��ة الفل�سطينية التي 

احتفى بها قيادات �سعبنا وممثلوه يف القاهرة نهاية الأ�سبوع املا�سي”.

وح��ذَّر امل�س��در م��ن مغبة ا�ستمرار حم��الت االعتقال الت��ي ال تزال تداوم عليه��ا اأجهزة اأمن ال�سلط��ة، وكان اآخرها 

اعتق��ال ق��وة كبرية من االأمن الوقائي فج��ر يوم االأحد )8-5(،  خلم�سة من كوادر حركة اجله��اد االإ�سالمي، ثالثٌة منهم 

اأ�رصى حمررون من �سجون االحتالل ال�سهيوين.

كم��ا وح��ذَّر امل�سدر من توا�سل احتج��از كوادر واأن�سار قوى املقاومة ممن جرى اعتقاله��م يف ال�سابق، منبِّهًا اإىل 

خطورة هذه الق�سية واأثرها البالغ يف تاأخري تقدم عجلة امل�ساحلة التي يتوق �سعبنا لتحقيقها.

وت�ساءل امل�سدر القيادي يف اجلهاد االإ�سالمي عن �رص توا�سل نهج االعتقال ال�سيا�سي بحق كوادر واأن�سار احلركة 

يف ظ��ل الهجم��ة ال�سهيونية امل�سع��ورة على قياداتها؟!، م�س��رياً اإىل اعتقال قوات االحتالل يوم��ي اخلمي�س واجلمعة )5 

و2011/5/6(، للقياديني البارزين ب�سام ال�سعدي وطارق قعدان.

ف�صل حفظ �لقر�آن �لكريم و�لعمل به

تظاه��رت االأدلة على ف�سل حف��ظ القراآن الكرمي، وف�سل حفظته على غريهم من 

�سلمني، فمن ذلك: املمْ

? َقاَل: َمَثُل الَِّذي 
ِّ
ِبي اهر به، فَعنمْ َعاِئ�َسَة َعِن النَّ 1- عل��وُّ منزلة َحافظ القراآن، املمْ

اآَن، َوُهَو 
مْ
ُقر ��َراأُ المْ َرِة، َوَمَثُل الَِّذي َيقمْ َ َ

��ر ِكَراِم المْ َفَرِة المْ
َّ
اآَن َوُهَو َحاِفٌظ َلُه َم��َع ال�س

مْ
ُق��ر ��راأُ المْ َيقمْ

َراِن. جمْ
ِه �َسِديٌد، َفَلُه اأَ َيَتَعاَهُدُه، َوُهَو َعَليمْ

اآِن اإَِذا َدَخَل 
مْ
ُقر اِح��ِب المْ ِريِّ َق��اَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل?: ُيَقاُل ِل�سَ دمْ ُ ِب��ي �َسِعيٍد اخلمْ  وَع��نمْ اأَ

ٍء َمَعُه.
مْ
َراأَ اآِخَر �َسي َعُد ِبُكلِّ اآَيٍة َدَرَجًة، َحتَّى َيقمْ َراأُ، َوَي�سمْ ، َفَيقمْ َعدمْ َراأمْ َوا�سمْ َة: اقمْ نَّ َ اجلمْ

ِن َعاِمٍر قال: اإِنَّ  َبَة بمْ  2- وم��ا ورد من اأن حافظ القراآن ال حترق��ه النار، فعن ُعقمْ

َق.  قال ابن  رَتَ اِر َم��ا احمْ  يِف النَّ
َ
َهاٍب ُثمَّ اأُلمِْقي اآَن ُجِع��َل يِف اإِ

مْ
ُقر نَّ المْ

َر�ُس��وَل اهلِل َق��اَل: َلومْ اأَ

ُه ناُر االآخرِة، فُجِعَل ج�سُم حافظ  عنى: َمن علَّمُه اهلُل القراآَن مل حترقمْ االأثري … وقيل املمْ

القراآن كاالإهاب له..

اآَن 
مْ
ُقر ? َقاَل: َقاَل َر�ُس��وُل اهلِل? : َمنمْ َقَراأَ المْ

ٍّ
  3- ومن��ه ت�سفيع��ه يف اأهل��ه، فَعنمْ َعِلي

اَر. َجَب النَّ َتومْ ِتِه ُكلُُّهممْ َقِد ا�سمْ ِل َبيمْ همْ
ٍة ِمنمْ اأَ َعُه يِف َع�رَصَ َة، َو�َسفَّ نَّ َ َخَلُه اهلُل اجلمْ دمْ

َوَحِفَظُه اأَ

ِن َماِلٍك  ا اأن اأهل القراآن ه��م اأهل اهلل وخا�سته، فَع��نمْ اأََن�ِس بمْ 4- وم��ن ذل��ك اأي�سً

؟ َقاَل: ُهممْ  ا�ِس. َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل َمنمْ ُهممْ ِلنَي ِم��َن النَّ همْ
َق��اَل: َق��اَل َر�ُسوُل اهلِل?: اإِنَّ هلِل اأَ

ُتُه. ُل اهلِل َوَخا�سَّ همْ
اآِن، اأَ

مْ
ُقر ُل المْ همْ

اأَ

ِن ُمَعاٍذ  ��ِل بمْ 5- وكذل��ك اإك��رام والدي حافظ القراآن، واإع��الء منزلتهما، فَعنمْ �َسهمْ

ِب�َس َواِلَداُه َتاًجا  ا ِفيِه، اأُلمْ اآَن، َوَعِمَل مِبَ
مْ
ُقر نَّ َر�ُسوَل اهلِل? َقاَل: َمنمْ َقَراأَ المْ

 َعنمْ اأَِبيِه اأَ
ِّ
َهِني ُ اجلمْ

ِقياَمِة. َم المْ َيومْ

ُن  ��ا اأن حملة القراآن مقدمون عل��ى اأهل اجلنة، َق��اَل َعَطاُء بمْ 6- وم��ن ذل��ك اأي�سً

ِة. نَّ َ ِل اجلمْ همْ
اآِن ُعَرَفاُء اأَ

مْ
ُقر َي�َساٍر َحَمَلُة المْ

وعن طاو�س اأنه �ساأل ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما: ما معنى قول النا�س: اأهل 

القراآن عرفاء اأهل اجلنة ؟ فقال: روؤ�ساء اأهل اجلنة.

ولكن احلفظ، رغم �سعوبته، يظل اأمرا �سهال مي�سورا، واأما ال�سعب فهو املحافظة 

على احلفظ . 

حف��ظ الق��راآن الكرمي مقدم��ة اأوىل و �رصوري��ة لكل من طلب اجلن��ة، ولكنه يظل 

عم��ال مبت��ورا اإذا مل نعمل بهدي القراآن، و مل نتخذه نرا�سا لنا يف احلياة، ومل نتخلق 

باأخالقه و ناأمتر باأوامره وننتهي عن نواهيه.

ويظل عمال �سئيال اإذا مل نعلمه لغرينا ) فخريكم من تعلم القراآن و علمه (.

ويظل حفظنا اإجنازا �سلبيا اإذا احتفظنا به الأنف�سنا ومل ن�سع اإىل اأن نعلمه اأبناءنا 

و عائالتنا وعامة النا�س.

اأن تعّلم اأنثى فاأنت تعّلم جيال بكامله، فكيف اإذا حّفظتها كتاب اهلل عز و جل،

اإنك عندئذ تربي اأمة و ت�سنع الن�رص القادم.

في رحاب الإ�سالم


