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اإفتتاحية العدد:

�لدولة 194 
اأن يطالب رئي�س ال�س��لطة الفل�سطينية، حممود عبا�س، بدولة   

عل��ى حدود 1967، فهذا منطقي، وياأتي من�س��جمًا م��ع طرحه وروؤيته، 

منذ اأن خا�س مفاو�سات �رسية يف اأو�سلو، اىل اأن اأ�سبح رئي�سًا لل�سلطة.

واأن يذه��ب الرئي�س عبا���س اىل الأمم املتحدة ليطالب العامل   

باأ���رسه الإقرار له بدولة، فهذا اأي�س��ًا منطقي، لأن ال�س��لطة راهنت على 

املجتمع ال��دويل والإدارة الأمريكية واحلكومات ال�س��هيونية اأكرث مما 

راهنت على قدرات �سعبها.

واأن ي�س��عر الرئي�س عبا�س بالغ�س��ب بعد ف�سل ع�رسين عامًا   

م��ن املفاو�س��ات، فهذا اأي�س��ًا منطق��ي، لأن املفاو�س��ات ل تقوم على 

اأ�سا�س احلق والباطل يف عامل تتحكم فيه حامالت الطائرات وال�رسكات 

الكربى، وحيث ي�سحق القوي ال�سعيف، في�سعر بالغ�سب.

واأن يعل��ن الرئي�س عبا�س اأنه يريد موافقة جمل�س الأمن على   

الدول��ة لكي يعود اىل طاولة املفاو�س��ات، فهذا اأكرث م��ن منطقي، لأن 

الرئي�س مل يرتك منا�س��بة اإل واأعلن فيها اأنه »ل بديل عن املفاو�س��ات 

اإل املفاو�س��ات«، م�سقطًا �سلفًا اإمكانية ال�ستفادة من متغريات عميقة 

حتدث اأمام ناظريه يف العامل العربي، وتكاد تطيح مبا تبقى من الهيبة 

الأمريكي��ة، وهي ذاته��ا املتغريات التي منحته ال�س��جاعة الكافية لكي 

يتح��دى الفيت��و الأمريك��ي والتهديد ال�س��هيوين وال�س��غوطات الدولية 

والتخاذل العربي.

اأم��ا ما لي���س منطقيًا، فهو اأن يعلن الرئي���س عبا�س من على   

من�سة الأمم املتحدة اأنه م�ستعد للتو�سل اىل »اتفاق �سامل وعادل حلل 

ق�س��ية الالجئني، وفقًا للقرار 194«.  فالقرار املذكور ل يتطلب اتفاقًا 

ب��ني الفل�س��طينيني وال�س��هاينة عل��ى تطبيق��ه، ول يتحدث ع��ن »حل« 

لق�س��ية الالجئ��ني، بل ين���س �رساحة عل��ى »العودة الفوري��ة« جلميع 

الالجئ��ني اىل الأماك��ن الت��ي اأخرجوا منه��ا.  وكان الأج��دى بالرئي�س 

عبا���س اأن يطال��ب بتنفيذ فوري للق��رار 194، لأنه ل يتعلق باأرا�س��ي 

67، ول بالدولة، بل هو قرار يتعلق بعودة �سعب اأخرج من وطنه بالقوة 

والرهاب املنظم.

واأما ما لي�س منطقيًا اأي�سًا، فهو اأن يذهب الرئي�س عبا�س اىل   

الأمم املتحدة دون اإجماع فل�سطيني، ودون ا�سرتاتيجية موحدة، ودون 

م�س��اركة كافة اأطياف ال�س��عب الفل�سطيني الذي �س��يتحمل تبعات ف�سل 

اأو جناح هذه اخلطوة على اأر�س الواقع، وخا�س��ة يف ظل ال�س��تعدادات 

التي يجريها اجلي�س ال�س��هيوين يف ال�سفة الغربية، والتي ت�سري اىل اأنه 

يعد العدة لطالق موجة عنف غري م�سبوقة �سد الفل�سطينيني.

وم��ا لي�س منطقيًا اأن يطالب الرئي�س عبا�س املجتمع الدويل   

الع��رتاف بدولة يقول اأنه �س��يعود لك��ي يتفاو�س ب�س��اأنها مع املحتل 

حول ق�س��ايا الأم��ن واحلدود وتبادل الأرا�س��ي، وم��ا اأدراك ما تبادل 

الأرا�سي!

اإذا كان للرئي���س عبا�س احل��ق يف املطالبة بدولته، فاإنه من   

��ه الرئي�س عبا�س اىل 
ّ
حق ال�س��عب الفل�س��طيني املطالبة بوطنه.  وليتنب

اأن رقم دولة فل�س��طني يف الأمم املتحدة �س��يكون 194، وهو رقم يعني 

الكث��ري ملاليني الالجئني يف خميمات البوؤ�س واحلرمان، ممن يحلمون 

ب�س��م�س ت���رسق عليهم فوق تراب اأر�س��هم، وحتت ظل اأ�س��جار الزيتون، 

ليذوقوا طعم العي�س يف وطن، دون تراخي�س دخول!

القيادي البط�ش يف لبنان:

�سعبنا الفل�سطيني لن يخرج من لبنان اإال اىل فل�سطني

اأطلق القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني، والقادم 

، خالد البط�س، �سل�س��لة 
ّ
م��ن قطاع غزة ال�س��امد واملحا���رس والأبي

م��ن املواق��ف ال�سيا�س��ية اأثن��اء زياراته العدي��دة التي ق��ام بها اىل 

خميمات لبنان، ولقائه عدد من امل�سوؤولني الر�سميني ووفود �سعبية 

فل�سطينية ولبنانية. )تفا�سيل الزيارة ال�سفحة الثالثة(

فق��د اأّك��د البط�س يف جمي��ع زيارات��ه اىل خميم��ات لبنان، من 

اأق�س��ى اجلنوب اىل اأق�سى ال�س��مال والبقاع، على الدور الكبري الذي 

يلعبه الالجئون يف ال�رساع مع العدو ال�س��هيوين، قائاًل: »اإن جهاد 

ون�س��ال ال�س��عب الفل�س��طيني يف لبن��ان والت�س��حيات الكبرية التي 

قدمه��ا يف ال���رساع مع الع��دو ال�س��هيوين، واملجازر الت��ي ارتكبت 

بحقه يف �س��ربا و�س��اتيال وتل الزعرت واأثناء اجتياح لبنان، هي جزء من �س��مود هذا ال�س��عب يف غزه وال�س��فة والقد�س ويف كل 

فل�سطني.  وهو ما يوؤكد باأن �سعبنا الفل�سطيني لن ميوت.. فالعامل كله قد تاأكد  له يف 15 اأيار هذا العام، باأن �سعبنا ل يزال يتذكر 

اأر�س��ه ويتوق للعودة اىل اخلليل وحيفا وعكا و�س��فورية و�سع�س��ع واأم الفحم وبي�س��ان واللد و�س��فد... واىل كل املدن والقرى يف 

فل�س��طني.. واىل كل �س��احاتنا املهجورة واملنكوبة«.  موؤكداً اأنه »قبل اأكرث من 63 عاما اعتقد ال�س��هاينة اأن فل�س��طني �ستمحى من 

اخلارطة واإ�رسائيل �س��تبقى لالأبد، لكن اأثبتم باأنكم حتملون الق�س��ية جيال بعد جيل وتورثونها لالجيال، وعودة الفل�س��طينيني اىل 

الوطن حتمية«.

وتوّج��ه البط���س اىل اأهلن��ا يف خميمات يف لبن��ان بالقول: »رغم الأمل يف ال�س��فة والقد�س، ورغم احل�س��ار يف غزة، والبطالة 

والتهجري والدمار... يعلم اهلل اأننا نعي�س همكم فوق هّمنا، ونعرف اأنكم تعي�سون همنا فوق همومكم«. واأ�ساف: »نعرف معاناتكم 

يف خميمات ال�سمود، التي يريد البع�س اأن تكون خميمات البوؤ�س ويريد البع�س اأن تكون القرب الذي يدفن فيه اأحالمكم بالعودة 

اىل دياركم ووطنكم فل�س��طني«، مت�س��ائاًل: »عن اي عودة يتحدث البع�س عندما يعي�س الفل�س��طيني يف برك�س ويف ظروف ل تليق 

بكرامة الالجئ وت�سحياته؟!... هل املطلوب ان يعاين الالجئ الفل�سطيني يف لبنان للحفاظ على حقه يف العودة؟... ام اأنها حماولة 

م�س��بوهة لإجبار الفل�س��طيني للتخلي عن حقه يف العودة، ودفعه اىل مربع الياأ�س وامللل من خالل تخليه عن املخيم الذي ي�س��كل 

رمزاً للمقاومة وال�سمود والت�سحية الفل�سطينية؟« موؤكداً اأن على اجلميع اأن يعلم اأّن »من ي�سيق على الالجئ الفل�سطيني ل يريد له 

العوده بل يريد منه ان ي�ست�سلم ويتخلى عن وطنه«.  ووجه دعوة اىل احلكومة اللبنانية قائاًل: »ندعو قيادة لبنان رئي�سًا وحكومة 

ونوابًا اىل زيارة خميمات الالجئني لريوا معاناة �س��عبنا عن قرب، وليطمئنوا جميعا، ف�س��عبنا لن يقبل باأي حل و�س��نبقى �سيوفا 

حت��ى الع��ودة«.  داعي��ًا احلكوم��ة وكل الفعاليات اللبناني��ة اىل »العمل اجلاد، وب�س��ورة اأكرب من اجل رفع الظلم عن اأبناء ال�س��عب 

الفل�سطيني يف خميمات لبنان«.

وبخ�س��و�س املقاومة يف قطاع غزة، اأّكد القيادي البط�س: »اإن املقاومة بخري، وهي يف اأح�س��ن حالتها«، متوعداً بالرد على 

كل العتداءات ال�سهيونية.  

من ناحية اأخرى، اأمل البط�س اأن يتم ت�رسيع عملية انهاء النق�س��ام وتنفيذ اتفاق امل�س��احلة لتثبيت الوحدة الوطنية لأن يف 

الوحدة قوة ومناعة �سد اأي عدوان �سهيوين حمتمل، معربًا عن ثقته بان املقاومة يف غزة اأف�سل بكثري مما كانت عليه قبل حرب 

العام 2008 وان اأية حماولة للنيل من �سعبنا يف ال�سفة وغزة او القد�س لن متر دون رد«.

وق��د حر���س البط�س يف كل زياراته على التاأكيد باأن �س��عبنا الفل�س��طيني لن مي��وت، واأن خروجه اىل لبنان �س��يكون اخلروج 

الأخري، لأن ل خروج بعده ال اىل فل�سطني.  متوجهًا اىل الالجئني بالقول: »نريدكم يف �ساحة لبنان ال�سقيق وامل�سياف اأن تكونوا 

اأف�سل يف كل الظروف... ونحن، رغم الحتالل والق�سف والدمار يف غزة، اإل اأن قلوبنا معكم .. نعلم كم تعانون ونتفهم ذلك؛ وما 

نريده منكم هو الوحدة الوطنية والتاآخي؛ فاأنتم ملجاأنا واأنتم الرهان.  فاملخيمات هي عنوان الق�سية والهوية والنتماء وال�ساهد 

على النكبة...والو�س��ية الأخرية  لكم هي احلفاظ على وحدتكم ويف �س��عة �س��دركم يف هذا البلد امل�سياف، فنحن �سيوف على هذا 

البلد وماآلنا اىل فل�سطني بالعودة املظفرة ان �ساء اهلل تعاىل«، داعيًا جميع القوى والف�سائل الفل�سطينية اىل �رسورة الإ�رساع يف 

ت�سكيل مرجعية فل�سطينية موحدة يف لبنان، لأن »�سعبنا الفل�سطيني املظلوم ي�ستحق ذلك بجدارة«.

تابع �س��عبنا الفل�س��طيني يف كل م��كان، وباهتمام بالغ، 

اخلطاب الذي األقاه رئي�س ال�س��لطة الفل�سطينية حممود عبا�س 

من على منرب الأمم املتحدة، لطلب العرتاف بدولة فل�سطينية 

عل��ى حدود الع��ام 1967.  واحلق يقال اأن اخلطاب كان بليغًا 

يف ت�س��وير املعاناة الفل�سطينية يف اأدق تفا�سيلها، وقد بعث 

بكمية كبرية من العواطف اجليا�س��ة يف نفو�س الفل�س��طينيني، 

الذين �ساهدوا الرئي�س عبا�س يتحدى رغبة الإدارة الأمريكية، 

ويرف�س ال�ستجابة لكل �سغوطاتها واإمالءاتها.

لك��ن! وبعيداً عن الأ�س��باب املو�س��وعية ملوق��ف الرئي�س 

عبا�س، وبعيداً اأي�س��ًا عن م�س��ري الطلب يف جمل�س الأمن، فقد 

طرح م�س��األة الإعرتاف بالدولة الفل�سطينية اأ�سئلة عّدة، تتعلق 

بثوابت �سعبنا الفل�سطيني.

اأوًل: م��اذا ع��ن م�س��تقبل الالجئني؟  �س��حيح اأن الرئي�س 

عبا���س حر�س على التاأكي��د على عودتهم وفق��ًا للقرار 194، 

لكن��ه جع��ل ذل��ك م�رسوط��ًا بالتو�س��ل اىل »اتف��اق ع��ادل« 

لق�س��يتهم م��ع الع��دو ال�س��هيوين.  وم��ن امل�س��تغرب اأن يربط 

عبا�س م�س��األة الالجئني باحل�سول على دولة، وكان يكفيه اأن 

يطال��ب بتنفيذ فوري للقرار 194 دون قيد اأو �رشط، لأنه قرار 

غري متعلق بالدولة وم�سري العرتاف بها.

ومن ناحية اأخرى، ما هي العالقة القانونية التي �ستن�ساأ 

ب��ني الدول��ة العتي��دة وبني الالجئ��ني؟  كيف ميك��ن اأن يتقبل 

منط��ق القان��ون الدويل رئي�س��ًا يطالب بعودة �س��عبه اىل دولة 

اأخ��رى معرتف به��ا، اأو البقاء يف الدول الت��ي هم فيها الآن؟.. 

هذا الو�سع �س��يكون بدعة تاريخية كربى، و�سي�سع الالجئني 

يف و�سع قانوين �ساذ.

ثاني��ًا: ماذا عن م�س��تقبل منظم��ة التحرير الفل�س��طينية؟  

جمي��ع الدول التي رحبت بالقرار الفل�س��طيني رفعت م�س��توى 

التمثيل لديها من �س��فة ممثلية اىل �س��فة دول��ة.  وهذا يعني 

اأن الإعرتاف بالدولة يلغي تلقائيًا الإعرتاف باملنظمة كممثل 

�رسعي ووحيد لل�س��عب الفل�سطيني.  وما يقوله الرئي�س عبا�س 

ع��ن بق��اء منظم��ة التحري��ر حت��ى حتقي��ق اآخر ح��ق م�رسوع 

لل�س��عب الفل�س��طيني ل تدعم��ه احلقائ��ق عل��ى الأر���س، حيث 

�س��عت ال�سلطة خالل ال�س��نوات الع�رسين املا�س��ية على تقزمي 

املنظم��ة وحتويلها اىل اأداة يف خدمة ال�س��لطة، وحيث يرف�س 

الرئي�س عبا�س تنفيذ اتفاق القاهرة الذي مّت التو�س��ل اإليه يف 

الع��ام 2005، وال��ذي ين�س على اإعادة بن��اء منظمة التحرير 

الفل�سطينية، وم�ساركة جميع القوى الفل�سطينية فيها.

النقطة الأهم هنا، اأن دول العامل، ووفقًا للقانون الدويل، 

ل��ن تر�س��ى باإزدواجي��ة التمثي��ل: فاإم��ا اأن م��ا ميثل ال�س��عب 

الفل�س��طيني هو دول��ة اأو منظمة،  واإل �س��يوؤدي هذا بدوره اىل 

و�سع �ساذ اآخر.

ثالث��ًا: كيف يوّف��ق الرئي���س عبا�س بني طلب��ه الإعرتاف 

بدولة فل�س��طينية يف الأمم املتحدة وب��ني التعهد بالعودة اىل 

املفاو�س��ات؟  هو يقول اأن املفاو�س��ات �ستكون بهدف تنفيذ 

القرار ولي�س��ت كاملفاو�سات ال�س��ابقة.  لكن األي�س الأجدى يف 

هذه احلال��ة اأن يدعو الرئي�س عبا�س الأمم املتحدة اىل و�س��ع 

اآلي��ات تنفي��ذ قرارها بدل الع��ودة اىل طاولة مفاو�س��ات مع 

العدو ال�سهيوين، لكي يكون من�سجمًا مع طرحه؟!

امل�س��كلة احلقيقية ه��ي اأن الرئي�س عبا���س، ورغم اإدراكه 

ف�س��ل �سيا�س��ة املفاو�س��ات، ل يزال م�رساً عل��ى اأن اخلطاأ يف 

اآلي��ات املفاو�س��ات ولي�س��ت يف املب��داأ، وهن��ا مكم��ن اخلطاأ 

القاتل.  اأفلم يكف ال�س��لطة الفل�س��طينية عقدين من الزمن لكي 

يتاأكد لها عقم عملية الت�س��وية التي اأ�ساعت �سنوات من اأعمار 

اأبن��اء �س��عبنا ودفعن��ا ثمنها �س��نوات م��ن النق�س��ام وازدياد 

ال�س��تيطان والتهوي��د؟!  ومل��اذا ه��ذا الإ�رسار على ا�س��تبعاد 

املقاوم��ة كو�س��يلة اأثبت��ت جدواه��ا وجناحها يف ظل الف�س��ل 

املتوا�سل خليار التفاو�س العقيم؟!

ال�س��يخ م�س��باح  اإرتفع 

ال�س��وري �س��هيداً يف م�س��اء 

خملف��ًا   ،)1987/10/2(

وراءه �س��نوات م��ن اجله��اد 

ال�س��يخ  وق��اد  واملقاوم��ة، 

عملية الهروب ال�س��هرية من 

داخل �س��جن غزة مع خم�سة 

املجاهدي��ن.  اإخوان��ه  م��ن 

وعل��ى مدى خم�س��ة �س��هور، 

ين�رس م�س��باح واخوانه الذعر يف �س��فوف العدو حتى حتولت غزة اىل جحيم 

– كم��ا ق��ال اأحدهم- وو�س��ل الم��ر باأحد اأع�س��اء كتيبة الع��دو بان طالب 
بالن�سللحاب من غزة با قيد ول �رشط اإثر اإحدى عمليات اجلهاد ال�سللامي 

التي �سارك ال�سيخ م�سباح بالتخطيط لها.

ومل مت�س �سوى اأيام قليلة )10/6( حتى خا�س اأبطال اجلهاد ال�سالمي 

حممد اجلمل، �س��امي ال�س��يخ خليل، اأحمد حل�س، زهدي )فايز( قريقع معركة 

ال�س��جاعية ال�س��ارية �س��د جنود الحتالل ورجال خمابراته، فيقتلون منهم 

وي�س��يبون قبل اأن يرتقي البطال الربعة لين�س��موا اىل م�س��باح يف قافلة 

ال�سهداء التي ل تنتهي.

وبدمه��م الطاه��ر دخل��ت المة ودخلت فل�س��طني ودخل��ت حركة اجلهاد 

ال�س��المي مرحل��ة جديدة م��ن مراحل جهاده��ا... بدمهم دخلن��ا جميعًا اىل 

»النتفا�س��ه- الث��ورة« ودخل��ت حركة اجلهاد ال�س��المي مرحلته��ا الثالثة 

خالل �س��نوات قليلة من وجودها فوق �س��احة التما�س بني متام احلق ومتام 

الباط��ل.. متام احلق ممث��اًل مبنهج اهلل وعباده املوؤمنني اأويل البا�س ال�س��ديد 

ومت��ام الباط��ل املتمثل ببن��ي ا�رسائيل وهجم��ة الغرب ال�س��ليبية وادواتهم 

وبدائلهم يف املنطقة!!

�لدولة �لفل�ضطينية و�أ�ضئلة حول �لم�ضير �ل�ضاذ!
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�لقاهرة – عمان: �لحرب على �ضفارة �لكيان!..

مع اإنطالق احلراك ال�س��عبي امل�رسي يف 25 كانون الثاين املا�س��ي، اإن�س��غل قادة العدو 

ال�س��هيوين والكثري من املفكري��ن واملحللني يف الغرب بقراءة ما يجري وا�س��تقراء التوقعات 

املرتقبة، واإنعكا�س��ها على العالق��ات بني م�رس والكيان، اللذين يرتبط��ان باتفاقية “كامب 

ديفي��د” من��ذ نحو ثالثة عق��ود، كان��ت خاللها جبه��ات املواجهة ب��اردة، ب��رودة “تطبيع” 

العاقللات بللني الطرفني، رغم كل ال�سللغوط والإغراءات التي مور�سللت على ال�سللعب امل�رشي 

واأحزابه ونقاباته وهيئاته الأهلية.

وقد �سللكل �سقوط ح�سني مبارك خ�سللارة كبرية للعدو ال�سهيوين، مل تنفع معها تطمينات 

“املجل�س الع�س��كري” وت�رسيحات بع�س امل�س��وؤولني اجلدد، يف تهدئة حال��ة التوتر البادية 
عل��ى وج��وه ويف ت�رسيحات ق��ادة العدو، خا�س��ة بعدم��ا فاجاأتهم العمليات الع�س��كرية يف 

�س��يناء التي اإ�ستهدفت م�سخات واأنابيب الغاز املو�س��لة اإىل الكيان، بقدر ما اأذهلتهم عملية 

“اإيالت” البطولية التي �س��كلت اإخرتاقا كبرياً ملنظومة الأمن ال�س��هيونية، مبكانها وزمانها 
وبحجم اخل�س��ائر الب�رسية التي نتجت عنها، دفعت العدو لرد ع�س��وائي ه�س��تريي على اجلبهة 

امل�رشية اأ�سابت ر�سا�ساته الغادرة عدداً من اجلنود وال�سباط امل�رشيني...

فكان هذا الدم الزكي الذي اأريق يف �س��يناء مبثابة ال�رسارة التي اأ�س��علت نريان الغ�س��ب، 

واألهب��ت ال�س��ارع امل�رسي �س��د الكيان ال�س��هيوين واإتفاقية الإذع��ان... واإرتفعت الأ�س��وات 

املنادية برحيل ال�س��فري ال�س��هيوين م��ن القاهرة واإقفال ال�س��فارة، ومتزي��ق اإتفاقية “كامب 

ديفيد”...

وكانت التظاهرة املليونية التي اإنتهت باإحراق ال�سفارة وفرار ال�سفري وطاقم اجلوا�سي�س، 

مبثاب��ة ال��رد ال�س��عبي الطبيع��ي على ثالث��ني عامًا م��ن التبعي��ة والعمالة وانتهاك ال�س��يادة 

الوطني��ة، التي اإكت�س��ف امل�رسيون خفاياها املدفونة يف املالح��ق الأمنية لإتفاقية “كامب 

ديفيد”، مثلما اإكت�س��فوا اإتفاقيات الغاز امل�س��بوهة التي وفرت هذه املادة احليوية لل�سهاينة 

ب�سكل �سبه جماين طوال ال�سنوات املا�سية!..

اإن ه��ذا التط��ور الالف��ت واملمي��ز يف م�س��ار احلراك ال�س��عبي امل���رسي، ل يوؤك��د حقيقة 

املوقف من م�سرية “التطبيع”، الذي ظل بارداً، فح�سب، واإمنا من كل اإتفاقية “كامب ديفيد” 

ومالحقها، وجممل عملية “الت�س��وية”، بعد �س��نوات من الت�س��ليل واخلداع والإذعان مل�سيئة 

واإماءات الإدارات الأمريكية املتعاقبة، و�رشوط كيان العدو!..

ومل يكد لهيب نريان القاهرة يخمد، حتى ا�ستعلت يف العا�سمة الأردنية على وقع تظاهرة 

مليونية دعت هي الأخرى لطرد �سفري الكيان واإغالق ال�سفارة ب�سكل نهائي.

اإن التحركات ال�س��عبية امل�رسية والأردنية �س��د �س��فارتي الكي��ان، واإتفاقيات الإذعان، 

تعترب بداية مباركة لتحرك �سعبي عربي �سامل لوقف كل اأ�سكال الإت�سال مع العدو ال�سهيوين 

كخطللوة اأ�سا�سللية باجتاه اإ�سللقاط كل تلك الإتفاقيات مللن “كامب ديفيد” اإىل “اأو�س��لو” اإىل 

“وادي عرب��ة”، واخل��روج بئ�س��كل نهائ��ي وحا�س��م م��ن اأنف��اق الت�س��وية املظلم��ة، ودهاليز 
املفاو�سات العبثية اخلائبة، والعودة اإىل رحاب املقاومة التي اأثبتت بامللمو�س قدرتها على 

اإحل��اق الهزائ��م بالعدو ال�س��هيوين وكل الواقفني خلفه رغم الإخت��الل الكبري مبوازين القوى، 

والإنت�سار عليه، واإجناز التحرير، واإنتزاع احلقوق الوطنية امل�رشوعة بدون قيد اأو �رشط.  

�لقوى �ال�ضالمية في عين �لحلوة ت�ضتقبل  لجنة �لحو�ر �لفل�ضطيني 

�للبناني وتبحث م�ضاكل �لالجئين �لفل�ضطينيين 

 يف جولة هي الثانية له يف غ�سون اأ�سابيع، زار وفد من جلنة احلوار اللبناين 

الفل�س��طيني خميم ع��ني احللوة والتقى ممثل��ي القوى الإ�س��المية يف خميم عني 

احللوة. وخالل اللقاء تطرق القيادي يف حركة اجلهاد ال�س��المي �س��كيب العينا 

اإىل الإجراءات الأمنية املتخذة على مداخل املخيمات، بحيث يتم الت�سييق على 

كل م��ن يخ��رج ويدخل اإليها ب�س��كل ل يط��اق اأحيانا، وخ�س بالذك��ر الإجراءات 

املتخذة على مداخل خميم نهر البارد، يف حني اأكد على اأن ال�س��عب الفل�س��طيني 

يرف���س التوط��ني ويتم�س��ك بحق الع��ودة اإىل فل�س��طني، لكن من حق��ه اأن يعي�س 

بكرامه حلني عودته وهذا ي�ستلزم من اللجنة �رسورة دعم ال�سعب الفل�سطيني من خالل اأخذ املطالب على حممل اجلد.

 من جانبه �رسح اأمني �رس القوى الإ�س��المية ال�س��يخ جمال خطاب امل�س��اكل واملطالب امللحة ل�س��كان املخيمات، 

ومنه��ا ح��ق التملك والعمل حيث طال��ب ب�رسورة اإعادة النظر بهذا القانون اجلائر وباإف�س��اح املجال اأمام الفل�س��طيني 

مبمار�س��ة العمل ب�س��كل كامل، م�سرياً اىل اأنه ل ي�س��مح للفل�سطيني اأي�سًا باإعمار منزل متوا�سع لإيوائه واأطفاله من برد 

ال�ستاء وحر ال�سيف، ول ي�سمح له حتى من �سيانة منزله القدمي ف�ساًل عن تزايد عدد �سكان املخيمات ب�سكل كبري

ووعد ع�سو جلنة احلوار ابراهيم اأبو خليل بنقل هذه املطالب وجعلها بنوداً على طاولة احلوار اللبناين الفل�سطيني، 

موؤكدا اأن اللجنة بداأت بتنفيذ بع�س اخلطوات مع اإقراره باأن هذه اخلطوات مل تكن كافية.

�الونرو�: لي�س هناك �لمقدرة لتقديم مئة منحة 

در��ضية ب�ضبب م�ضاكل �لتمويل 

عل��ى الرغ��م من تق��دم 671 طالبًا فل�س��طينيًا بطلبات من��ح من »وحدة 

التعليم اجلامعي« يف »الأونروا«، اإل اأن 106 منهم، ر�ّسحوا لنيل تلك املنح، 

الت��ي »�س��يكون عددها اأقل بكث��ري«، وفق الوكال��ة. ويف هذا الإط��ار، نّظمت 

»الوحدة«، املمولة من الحتاد الأوروبي، لقاء لعدد من الطلبة الفل�سطينيني 

يف »معهد �سبلني املهني للتدريب«، مع ممثلي اجلامعات يف لبنان، ح�رسه 

نائ��ب املدي��ر الع��ام ل�»الأونروا« روج��ر دفي���س، وامللحق الثقايف ل�س��فارة 

فل�سطني ماهر م�سيعل وممثلون عن عدد من اجلامعات يف لبنان.

جينا على 
ّ
يف اللقاء، اأ�س��ار دفي���س اإىل اأن »الربنامج يقدم املن��ح ملتخر

الرغم من اأن هناك فر�س��ًا �س��ئيلة لل�سعب الفل�س��طيني«، ولفت اإىل اأنه »على 

الرغم من اأن هناك مئة متقدم من املخولني 

لأخ��ذ املنحة، لالأ�س��ف لي�س هن��اك املقدرة 

لتق��دمي مئة منحة ب�س��بب م�س��اكل التمويل 

والدع��م، و�س��نقّدم املن��ح لأكرب ع��دد ممكن 

م��ن الطالب املئة املخولني، مبا يتوافق مع 

عالماتهم، بالإ�سافة اإىل بع�س العتبارات 

التي تاأخذها اللجنة«. 

مجزرة �ضبر� و�ضاتيال: �لذكرى �لحية

..مل ي��در يف خل��د اأي م��ن �س��كان بريوت، 

اأن �س��مت العا�س��مة بع��د خ��روج املقاوم��ني 

الفل�س��طينيني منها، �سي�سكل �ستاراً لواحدة من 

اأب�سع جمازر القرن الع�رسين، واأكرثها وح�سية 

واإيامًا لكونها جتري برعاية اأمريكية وغربية 

و�سمت ر�سمي عربي ي�سبه �سمت القبور...

كان �س��كان ب��ريوت واملخيمات يلملمون 

ج��راح اأ�س��هر الع��دوان واحل�س��ار، ويح�س��ون 

نتائجه املوؤملة عل��ى مناحي احلياة املختلفة 

قب��ل اأن ي�س��تفيقوا عل��ى اأخبار جم��زرة اتخذت من عملية اإغتيال ب�س��ري اجلميل، م��ربرا وغطاء، 

اإ�ستهدفت بكل اأ�سكال القتل الب�سعة واملجرمة واأ�ساليبه وو�سائله الوح�سية �سكان �سربا و�ساتيال 

من فل�سطينيني ولبنانيني...

فف��ي ظ��ل احل�س��ار ال�س��هيوين املحكم ملنطقة �س��ربا و�س��اتيال، وحتت وابل م��ن القذائف 

وال�س��واريخ، وبرعاية مبا�رسة من وزير حرب العدو )اآنذاك( اأرئيل �س��ارون، اإندفعت ع�س��ابات 

القتل والرهاب الفا�سية اىل داخل املنطقة يف 16 ايلول / �سبتمرب، منفذة جمزرة ب�رسية تندى 

لها جبني الن�س��انية التي وقفت متفرجة على الدم الفل�س��طيني واللبناين والعربي يراق باأب�س��ع 

اأ�ساليب القتل واأكرثها وح�سية، م�ستهدفة الأطفال والن�ساء وال�سيوخ، واملر�سى والعجزة، الذين 

ودعوا للتو اأولدهم و�سيعوهم يف مواكب الإبعاد والرتحيل الأمريكية يف مرفاأ بريوت.

وعلى مدى ثالثة اأيام ظلت منطقة �س��ربا و�س��اتيال حتت نريان احلقد ال�سهيونية الفا�سية، 

فامت��الأت طرق��ات واأزق��ة املنطقة مبئ��ات واآلف اجلثث الذين �س��طروا بدمائهم الزكية ف�س��اًل 

ماأ�ساويًا من ف�سول ال�سرية الفل�سطينية، مثلما اأ�ساف ال�سهاينة وعمالئهم الفا�سيني اللبنانيني 

�س��فحات �س��وداء يف تاريخهم الدموي الإرهاب��ي... فلم حتل اإتفاقية فيلي��ب حبيب مع القيادة 

الفل�س��طينية وبالرعاي��ة الأمريكية املبا�رسة دون اجتياح العا�س��مة، ومل متن��ع القوات الدولية 

ورعايتها املبا�رسة للو�س��ع اللبناين، والتي تعهدت بحماية املخيمات الفل�س��طينية، ال�سهاينة 

وعمالئهم من تنفيذ واحدة من اأب�سع جمازر القرن الع�رسين واأكرثها دموية وهمجية...

اإن مرور ثالثة عقود على جمزرة �س��ربا و�س��اتيال، مل يطفىء النريان الفل�سطينية امل�ستعلة 

يف ال�س��دور، التي زادت الفل�س��طينيني قناعة بالثوابت التي اأطلقها قادتنا العظام اأن �رساعنا 

مع هذا العدو الغا�س��ب �رساع وجود ولي�س نزاعًا على حدود... واأن املقاومة هي اأق�رس الطرق 

واأجنحها لتحرير الأر�س وانتزاع احلقوق، اأما دروب املفاو�س��ات وم�س��اربها ال�رسية والعلنية 

فل��ن تف�س��ي اإل اإىل املزي��د من اخل�س��ائر الب�رسي��ة واملادية واملعنوي��ة... يف الذكرى التا�س��عة 

والع�رسين ملجزرة �س��ربا و�س��اتيال، قناعتنا اأر�س��خ، واأملنا اأكرب باأن موا�سم الهزمية واملجازر 

اإىل تراجع واآفاق املقاومة املر�سومة يف لبنان وفل�سطني مفتوحة على احلرية والن�رس الآتي.

مطالب فل�ضطينيي �لبارد عند ميقاتي

اإ�س��تقبل رئي���س احلكوم��ة اللبناني��ة جني��ب ميقات��ي يف دارته يف 

طرابل�س، وفداً فل�سطينيًا �سّم ممثلني عن الف�سائل الفل�سطينية واللجان 

ال�س��عبية، وجمل�س اخلطب��اء واأئمة امل�س��اجد، و»جلنة اأحي��اء املخيم«، 

والبلدي��ات املج��اورة وعدد من امل�س��ايخ. وعر���س الوفد م��ع الرئي�س 

ميقاتي ملعاناة اأبناء خميم البارد وظروف اإقامتهم واحلالة الع�سكرية 

والأمنية املفرو�س��ة على املخيم. وطالب الوفد ب�رسورة تنفيذ تعهدات 

الدول��ة باإعادة ترميم اجلزء اجلديد من املخي��م باعتباره التزام لبناين 

و�سمول الفل�سطينيني تعوي�سات الرتميم والأ�رسار اأ�سوة باللبنانيني.

ذكرت جريدة ال�سفري يف عددها ال�سادر يف 2011/9/22 

اأن ثالثة اآلف عائلة واأكرث، ما تزال تعي�س داخل املخيم البارد 

اجلديد ويف حميطه، يف ما ي�سمى الرباك�سات اأو البيوت املوؤقتة 

ويف املخ��ازن. واأفرادها واإن »اعتادوا« عل��ى التاأقلم مع الأمر 

الواق��ع، اإل اأن املعاجل��ات تبق��ى اأق��ل من املرجوه، خ�سو�س��ا 

بالن�س��بة للمقيمني يف تلك الأماكن، اإذ يعي�سون ظروفا �سعبة، 

مل تنفع معها كل املنا�س��دات واملوؤمترات الدولية يف و�سع حّد 

نهائي مل�س��اكلهم، التي تب��داأ بظروف اإقامته��م ول تنتهي عند 

احلاجة امللحة لأب�س��ط مقوم��ات العي�س الكرمي. اأ�س��افت “بعد 

اإنته��اء املواجه��ات الع�س��كرية يف خميم الب��ارد، وعودة معظم 

النازح��ني اإلي��ه بعد اأقل من ع��ام تقريبا، ب��داأت تلوح يف الأفق 

م�سكلة تاأمني الإقامة لنحو اأربعة اآلف عائلة هّجرت من املخيم 

القدمي، جرى اإ�س��تيعاب نحو األف عائلة منها �سمن الرباك�سات، 

التي �سّيدت داخل املخيم اجلديد، ونحو 800 عائلة وزعت على 

املخازن وال�س��قق داخل املخي��م ويف حميطه، يف حني توزعت 

باقي العائالت على خميم البداوي ومدينتي البداوي وطرابل�س، 

وبع���س خميمات لبنان. وتولت وكالة »الأونروا« تاأمني بدلت 

الإيج��ار من امل�س��اعدات الدولية التي حت�س��ل عليه��ا، واآخرها 

كان املبل��غ الذي تربع به الحتاد الأوروب��ي ويبلغ 12 مليون 

يورو، خ�س���س جزء من��ه ملخيم البارد ل�س��تخدامه يف تاأمني 

بدل الإيجار ويف توفري امل�ساعدات الغذائية )الإعا�سة(.

يف حني اإعتربت اأن خال�س��ة تلك اجلهود الدولية، مل تف�س 

اإىل النتائ��ج املطلوب��ة اأو تلك التي كان احلدي��ث جار عنها مع 

بداي��ة الأزمة، حيث ما تزال م�س��كلة اإقامة العائ��الت النازحة، 

وتاأمني عودتها اإىل منازلها بعد النتهاء من اإعمارها تعترب من 

العقبات الرئي�سللية التي يعاين منها الأهللايل. وجتد »الأونروا« 

�س��عوبة يف معاجلتها على اأكمل وجه، خ�سو�سا مع ما يرتتب 

عل��ى ذلك م��ن م�س��ائل تتطلب اأم��وال اإ�س��افية لتغطي��ة كامل 

نفقاته��ا، وم��ا يتعل��ق 

والتي  التموي��ن،  مبواد 

اأث��ريت كث��رياً م��ن قبل 

النازحني، بعد ا�سطرار 

»الأون��روا« م��رات عدة 

م��ن  التخفي��ف  اإىل 

تاأخ��ر  اأو  حمتوياته��ا 

ت�س��ليمها، والإع��الن عن نيتها ا�س��تبدالها مببال��غ مالية، الأمر 

الذي رف�س��ه النازحون، الذين يخو�س��ون الي��وم معركة جديدة 

تتمثل ب�س��عيهم للحفاظ على تلك الإعانة ال�سهرية، بعد حديثهم 

عن توجه »الأونروا« لوقف ت�سليم احل�س�س الغذائية لنحو 278 

عائل��ة ع��ادت اإىل منازله��ا يف املخيم القدمي، وهو ما و�س��عه 

متابعون يف اإطار �س��عي الوكالة لتخفيف الإنفاق ب�سبب نق�س 

الأموال وعدم التزام الدول املانحة بتعهداتها.

معاناة �أبناء �لبارد م�ضتمرة... �ألفا عائلة تقيم في �لبر�ك�ضات و�لمخازن و�ل�ضقق �ضمن �لمخيم �لجديد
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فل�سطني،  يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  يف   القيادي  قام 

بجولة  ال�سامد،  غزة  قطاع  من  القادم  البط�س،  خالد  ال�سيخ 

التقى  لبنان،  يف  الفل�سطينية  املخيمات  خمتلف  على  تفقدية 

من  وع���دداً  والأه���ايل  والفعاليات  الف�سائل  ممثلي  خاللها 

ال�سخ�سيات الفل�سطينية واللبنانية. 

من  وفد  راأ�س  على  البط�س،  زار  الرباجنة،  برج  ففي خميم 

حركة اجلهاد، مقربة ال�سهداء وم�ست�سفى حيفا وعيادة الأونروا 

وبع�س العائالت الفل�سطينية، ف�ساًل عن عقد لقاء مع الف�سائل 

والفعاليات والوجهاء. 

ويف خميم اجلليل يف بعلبك، نظم الأهايل اإ�ستقباًل حا�سداً. 

وقد ت�سمنت زيارة البط�س عدة اأن�سطه بداأها بجولة على املخيم، 

والأحزاب  والف�سائل  والقوى  الأهايل  مع  حواري  لقاء  تالها 

اأن يختم الزيارة بلقاء مع وجهاء  الفل�سطينية واللبنانية، قبل 

مدينة بعلبك.  كما قام بزيارة مكتب قيادة حزب اهلل يف البقاع.

القيادي  اإ�ستقبال  يف  ك��ان  �ساتيال،  خميم  مدخل  وعند 

واللجان  الفل�سطينية  والف�سائل  القوى  عن  ممثلون  البط�س 

ال�سعبية والفعاليات وح�سد من الأهايل الذين بادروا بالتكبري، 

فيما عمدت بع�س الن�سوة اىل ر�س الأرز والزهور من على اأ�سطح 

لل�سيخ  ح��واري  لقاء  تنظيم  مت  الأوىل  حمطته  ويف  املنازل... 

البط�س مع الأهايل والفعاليات يف قاعة ال�سعب، تاله جولة على 

اأحياء املخيم ومقربة �سهداء جمزرة �سربا و�ساتيال.

جماهريي  ح�سد  احتفى  �سور،  يف  الر�سيدية  خميم  ويف 

يتقدمه ممثلو القوى والف�سائل الفل�سطينية، با�ستقبال  البط�س 

ا�ستقبالهم،  لهم  �ساكراً  م�ستقبليه  م�سافحة  على  حر�س  الذي 

مقربة  اىل  التوجه  ثم  بل�سم،  م�ست�سفى  بزيارة  يقوم  اأن  قبل 

املخيم لقراءة الفاحتة على اأرواح ال�سهداء. وقد تال اجلولة زيارة 

البط�س، على راأ�س وفد من احلركة، لل�سيخ علي يا�سني م�سوؤول 

الب�س، و�سارك يف  البط�س خميم  زار  لقاء علماء �سور.  كذلك 

اإفتتاح مركز بيت املقد�س يف املخيم الذي نظم برعايته.  كما 

قام بزيارة مركز حركة حما�س يف املخيم.

على  واطلع  احللوة  عني  خميم  البط�س  تفقد  �سيدا،  ويف 

اأن  قبل  واملعي�سية،  والجتماعية  الإن�سانية  �سكانه  معاناة 

وزي��ارة  النور«  »م�سجد  قاعة  يف  ال�سالمية«  »القوى  يلتقي 

اأ�رسة �سهيدي اجلهاد القيادي حممود واأخيه ن�سال املجذوب، 

حيث كان يف ا�ستقباله والدة ال�سهيدين احلاجة خالدية التب 

الأهايل وممثلني  بلقاء  البط�س زيارته هناك  و�سقيقاه.  وختم 

لقاء حواري  والفعاليات يف  الفل�سطينية  والف�سائل  القوى  عن 

واأو�ساع  ب�سكل عام،  الفل�سطيني  الو�سع  مناق�سة  جرى خالله 

الالجئني يف خميم عني احللوة ب�سكل خا�س.

ويف خميم نهر البارد يف ال�سمال، كان يف اإ�ستقبال القيادي 

القوى  وممثلو  جماهريي  ح�سد  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  البط�س 

بلديتي  من  ووفود  اللبنانية  والأحزاب  الفل�سطينية  والف�سائل 

ووجهاء  اللبنانية  ال�سخ�سيات  من  وع��دد  وببنني  املحمرة 

املخيم. وقد عمد الأهايل اىل ر�س الزهور والأرز على القيادي 

على  البط�س  جال  ال�ستقبال،  وبعد  لزيارته.   تقديراً  البط�س 

اأحياء املخيم والربك�سات ومقربة ال�سهداء ومركز بيت املقد�س، 

اجلمعة،  خطبة  األقى  حيث  القد�س،  م�سجد  اىل  توجه  ثم  ومن 

م�ستعر�سا الو�سع الفل�سطيني والعربي، واأو�ساع الالجئني يف 

والتقى  املخيم  يف  ال�سعبية  اللجنة  مركز  البط�س  وزار  لبنان.  

اع�ساءها. 

وقد التقى البط�س، اأثناء الزيارة، النائبني ال�سابقني وجيه 

التوحيد  حركة  قيادة  جمل�س  ورئي�س  اخلري،  وكمال  البعريني 

الإ�سالمي ف�سيلة ال�سيخ 

ها�سم منقارة، ورئي�سي 

بلديتي املحمرة وببنني، 

ول���ف���ي���ف م����ن رج����ال 

اأح��زاب  وممثلي  ال��دي��ن 

وفعاليات متعددة.

ويف خميم البداوي، 

البط�س  القيادي  التقى 

مم��ث��ل��ني ع���ن ال��ل��ج��ان 

ال�����س��ع��ب��ي��ة وم�����س��وؤويل 

ال���ق���وى وال��ف�����س��ائ��ل 

واأع�ساء اللجنة ال�سعبية 

يف املخيم. 

حركة  عام  اأمني  دعوة  البط�س  لبى  طرابل�س،  مدينة  ويف 

الع�ساء  على  �سعبان،  بالل  ال�سيخ  ف�سيلة  الإ�سالمي،  التوحيد 

واختتم  والعلمائية.   الدينية  ال�سخ�سيات  من  عدداً  �سم  الذي 

البط�س جولته ال�سمالية بزيارة مفتي طرابل�س وال�سمال �سماحة 

ال�سيخ مالك ال�سعار، برفقة اأمني عام حركة التوحيد الإ�سالمي 

ال�سيخ بالل �سعبان.

واأثناء زيارته اىل لبنان، قام البط�س بجولة على عدد من 

اللبناين  الرئي�س  زار  حيث  والعلمائية،  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

ال�سابق اإميل حلود، و�سماحة العالمة ال�سيد علي ف�سل اهلل.  كما 

كان  الذي  الأحمد،  عزام  الفل�سطيني،  الرئي�س  م�ست�سار  التقى 

عدة  له  كانت  البط�س  القيادي  اأن  يذكر  لبنان.   اىل  زيارة  يف 

واأجرى  اليوم،  وفل�سطني  املنار  قناتي  عرب  اإعالمية  اطاللت 

عدداً من املقابالت ال�سحفية. 

الأردين  العاه��ل  اأعل��ن   

اأن  الث��اين  عب��داهلل  العاه��ل 

وطن��ًا  يك��ون  ل��ن  »الأردن 

بدي��اًل لأح��د«، م�س��رياً اإىل اأن 

»موق��ف الأردن من الق�س��ية 

الفل�سطينية وحقوق الالجئني 

وا�س��ح  النهائ��ي  واحل��ل 

وحا�س��م ومل ولن يتغري. ويف 

عل��ى  ت��رد  حتذيري��ة  لهج��ة 

اأحاديث ت�سدر يف الغالب عن 

اإ�رسائيليني حول حل الق�سية 

ح�س��اب  عل��ى  الفل�س��طينية 

وط��ن  اإىل  وحتويل��ه  الأردن 

بديل للفل�سطينيني، رّد العاهل عبداهلل الثاين خالل لقاء جمعه مبثقفني 

ومفكرين واأكادمييني اأردنيني باأنه »اأريد اأن اطمئن اجلميع اأن الأردن 

ل��ن يكون وطن��ًا بدياًل لأحد« واأ�س��اف »لدين��ا جي�س وم�س��تعدون اأن 

نقاتل من اأجل وطننا ومن اأجل م�ستقبل الأردن ويجب اأن نتحدث بقوة 

ول ن�س��مح حتى ملجرد هذه الفكرة اأن تبقى يف عقول بع�س��نا« وتابع 

قائاًل اإن »الأردن �سيدافع عن حقوقه وروؤيته حلل نهائي ي�سمن قيام 

دولة فل�سطينية م�ستقلة وقابلة للحياة على الرتاب الوطني الفل�سطيني 

وعا�سمتها القد�س وتطبيق عادل حلق العودة والتعوي�س«.

واأو�س��ح اأن »الأردن هو الأردن وفل�س��طني هي فل�س��طني وهويتنا 

عربيللة اإ�سللامية ونحللن نعللرف اجتاهنا وطريقنللا وا�سللحة حلماية 

م�س��تقبل فل�س��طني وحلماي��ة حقوقنا مب�س��تقبل القد�س وح��ق العودة 

ونحن ندعم حقوق الفل�س��طينيني يف اإقامة دولة فل�س��طينية و�سيا�سيًا 

نحن مل نتغري ولن نتغري فمو�س��وع الوطن البديل يجب األ يكون جزءاً 

من النقا�س«.

اأقام مركز بيت املقد�س مهرجانًا ريا�س��يًا يف خميم عني احللوة يف �س��يدا، بح�س��ور القيادي يف حركة 

اجلهاد ال�س��المي �س��كيب العينا، الذي اإفتتح املهرجان بكلمة من وحي املنا�سبة، اأكد فيها على اأهمية تن�ساأة 

جيل من ال�س��باب يحمل الر�س��الة ويبذل اأغلى ما عنده يف �سبيل ق�سيته العادلة، م�سرياً اىل منوذج �سباب 15 

اأيار الذين ا�ست�س��هدوا ليثبتوا للعامل باأنهم جاهزون لتقدمي اأرواحهم يف �سبيل حتقيق العودة اىل كل فل�سطني 

ودحر املحتل ال�سهيوين. وقد �سارك يف املهرجان الذي تخلله عدة م�سابقات ريا�سية وترفيهية، 200 نا�سئ 

موزعني على 14 موؤ�س�سة �سبابية وريا�سية، ويف ختام الن�ساط مت تكرمي الفائزين يف امل�سابقات 

نظمت رابطة بيت املقد�س لطلبة فل�سطني عدد من اللقاءات والن�سطه اإحتفاء بالقيادي يف حركة اجلهاد ال�سالمي 

وم�سوؤول عالقاتها اخلارجية ال�سيخ خالد البط�س القادم من قطاع غزة، ففي بريوت نظمت الرابطة لقاء حواريًا لل�سيخ 

البط���س م��ع طالبها يف جممع الفرقان يف بريوت بح�س��ور الهيئة الدارية للرابطة، ويف �س��يدا التق��ى البط�س مع عدد 

من اأع�س��اء الرابطة ومنا�س��ريها يف مركز الرابطه يف خميم عني احللوة، كذلك نظمت الرابطة جولة لل�سيخ البط�س على 

ثانويات �سور، فالتقى مدير ثانوية الق�سى ال�ستاذ ح�سن من�سور واع�ساء الهئية التدري�سية، ومن ثم القى كلمة اأمام 

الطالب اأكد فيها على دور ال�سباب الريادي للنهو�س بالمة ال�سالمية نحو حترير فل�سطني وقيادتها نحو التغيري، وعلى 

اأهمية العلم باعتباره ال�سالح احلقيقي يف مواجهة العدو ال�سهيوين، وقال اإننا اليوم بحاجه اىل املتفوقني من اأجل بناء 

جيل الميان والوعي والثورة. واأ�ساد البط�س بدور الهيئات التعليمية لبذلهم اجلهود املباركة للرقي بامل�ستوى التعليمي 

يف مدرا�س النروا.. كذلك التقى البط�س مبديرة الرتبية والتعليم املعلمة اإبت�سام خلف فا�ساد بدور دائرة الرتبية والتعليم 

على النتائج الباهرة يف ال�س��هادات الر�س��مية، وبدورها �سكرت خلف البط�س على ح�سوره واإهتمامة واأكدت اأن م�ستقبل 

ال�سباب اليوم يف اليدي ال�سادقه ومتنت اأن يكون اللقاء القادم يف فل�سطني. 

كذل��ك زار البط���س ثانوي��ة دير يا�س��ني يف خميم الب�س، ف��كان يف اإ�س��تقباله مدير الثانوية ال�س��تاذ فتحي �رسيف 

واأع�س��اء الهئية التعليمة، فبارك البط�س لهم  بداية  العام الدرا�س��ي اجلديد، ثم توجه اىل �س��ف »البكالوريا ثاين اأدبي« 

وهو �س��ف ال�س��هيد حممود �س��امل الذي ا�ست�سهد خالل م�س��رية 15 اأيار، فوجه البط�س التحية اىل الطالب على مقاومتهم 

ي��وم 15 اأي��ار يف ار�س املقاومة يف اجلنوب، وقال لهم هنيئا لكم �س��هادة ال�س��هيد حممود �س��امل ال��ذي مزج بني العلم 

واملقاومة معًا.      

�لبط�س يجول على �لمخيمات �لفل�ضطينية في لبنان ويلتقى �لف�ضائل و�لفعاليات و�ل�ضخ�ضيات �لفل�ضطينية و�للبنانية

ر�بطة بيت �لمقد�س تنظم �ضل�ضلة �أن�ضطه ولقاء�ت مع �لقيادي �لبط�س

راأى لقاء الأحزاب والقوى وال�سخ�سيات الوطنية اللبنانية وحتالف 

القوى الفل�س��طينية اأن ال�سعي للح�س��ول على ع�سوية فل�سطني الكاملة 

يف الأمم املتح��دة، وبالت��ايل الع��رتاف بالدول��ة الفل�س��طينية، اأمر ل 

ميكن لأحد اأن يقف �سده، لكن �رشط اأن يكون على قاعدة عدم التفريط 

باحلقوق الفل�س��طينية، ويف مقدمها حق عودة الالجئني الفل�س��طينيني 

اإىل اأر�س��هم ودياره��م، وع��دم التخل��ي ع��ن املقاومة امل�س��لحة �س��د 

الحتالل والتي تعترب حقا �رسعيا لكل ال�سعوب يف الدفاع عن اأر�سها 

ومقد�ساتها. وطالب اللقاء احلكومة اللبنانية بالعمل على تلبية مطالب 

اأبن��اء ال�س��عب الفل�س��طيني املقيمني يف لبنان، خا�س��ة اأن اأو�س��اعهم 

الجتماعية واملعي�س��ية ت�س��ري من �س��يىء اإىل ا�س��واأ، حيث ل يوجد اأي 

حت�سن يف اأو�ساع املخيمات، يف وقت ت�ستمر معاملة الالجئني معاملة 

الأجنب��ي، وه��و ما يتناق���س ويتنافى مع واجبات لبن��ان العربية يف 

احت�سان اأ�سقائه وتوفري اأب�سط املقومات والحتياجات الن�سانية لهم 

ريثما يتمكنوا من العودة اإىل وطنهم·

لقاء �الأحز�ب: دعا لتح�ضين �أو�ضاع �لالجئين

�الأردن يوؤكد �أن بالده لن تكون وطنًا بدياًل 

لالجئين �لفل�ضطينيين

نادي بيت �لمقد�س في �ضيد� يقيم مهرجانًا ريا�ضيًا بم�ضاركة 200 نا�ضيء
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كاريكاتري و�صورة

في رحاب الإ�سالم

ف�ضل بيت �لمقد�س في �لكتاب و�ل�ضنة

اإحت��ل بي��ت املقد�س وامل�س��جد الأق�س��ى منزل��ة رفيعة يف الإ�س��الم وهو ما 

يف�رس تعلق امل�س��لمني بهذه املقد�س��ات، فالقد�س وامل�س��جد وال�س��خرة ي�س��كنان 

قل��ب كل م��ن له قلب من امل�س��لمني. وقد خ�س القراآن الك��رمي اأر�س بيت املقد�س 

ب�س��فات الربك��ة والطهر والقد�س��ية يف موا�س��ع كثرية من الق��راآن الكرمي كقوله 

وا َعَلى اأَْدَباِرُكْم  َتدُّ
ْ
ُ َلُكْم َوَل َتر �َسَة الهَِّتي َكَتَب اهللهَّ َقدهَّ �َس امْلُ

ْ
تعاىل: )َياَقْوِم اْدُخُلوا اْلأَر

���رْسَى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمْن  يَن( ]املائدة: 21[. وقوله: )�ُس��ْبَحاَن الهَِّذي اأَ َفَتْنَقِلُب��وا َخا�رِسِ

ه ُهَو  نهَّ َيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِ ��ى الهَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ �ْس��ِجِد اْلأَْق�سَ َراِم اإِىَل امْلَ �ْس��ِجِد احْلَ امْلَ

�ِس الهَِّتي َباَرْكَنا 
ْ
ْيَناُه َوُلوًطا اإِىَل اْلأَر ��رُي( ]الإ�رساء: 1[، وقوله: )َوجَنهَّ ��ِميُع اْلَب�سِ ال�سهَّ

��نَي( ]الأنبياء: 71[. كذلك فقد ورد عن النبي �س��لى اهلل عليه و�س��لم  ِفيَه��ا ِلْلَعامَلِ

الحاديث التي توؤكد هذه الربكة، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول 

اهلل �س��لى اهلل عليه و�س��ّلم »ل ُت�س��دُّ الرحال اإل اإىل ثالثة م�س��اجد: امل�سجد احلرام 

وم�س��جد الر�س��ول �سلى اهلل عليه و�سّلم وم�سجد الأق�س��ى«. )رواه البخاري(. وعن 

اأبي ذرٍّ ر�س��ي اهلل عنه قال: �ساألت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سّلم عن اأول م�سجد 

ُو�س��ع يف الأر�س. قال: »امل�س��جد احلرام« قلت: ثم اأي؟ قال: »امل�سجد الأق�سى«. 

قل��ت: ك��م بينهما؟ ق��ال: »اأربع��ون عامًا، ثم الأر�س لك م�س��جد فحيثم��ا اأدركتك 

ال�سالة ف�سّل«. )رواه البخاري(، وعن عبد اهلل بن عمرو عن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سّلم قال: ملا فرغ �سليمان بن داوود من بناء بيت املقد�س �ساأل اهلل ثالثًا: حكمًا 

ي�سادف حكمه، وملكًا ل ينبغي لأحٍد من بعده، واأل ياأتي هذا امل�سجد اأحد ل يريد 

اإل ال�س��الة فيه اإل خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأمه« فقال ر�س��ول اهلل �س��لى اهلل 

عليه و�س��ّلم: »اأما اثنتان فقد اأعطيهم��ا، واأرجو اأن يكون قد اأُعطي الثالثة«. )رواه 

اأحمد يف م�س��نده(. عن ميمونة مولة النبي �س��لى اهلل عليه و�س��ّلم قالت: قلت يا 

ر�سول هلل اأفتنا يف بيت املقد�س قال: »اأر�س املح�رس واملن�رس، ائتوه ف�سّلوا فيه، 

فاإن �س��الة فيه كاألف �س��الة يف غريه. قلت: اأراأيت اإن مل اأ�س��تطع اأن اأحتمل اإليه؟ 

قال: فتهِدي له زيتًا ُي�رسج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن اأتاه« )رواه اأحمد(. وعن 

ذي الأ�سابع ر�سي اهلل عنه قال: قلت يا ر�سول اهلل: »اإن ابتلينا بعدك بالبقاء اأين 

تاأمرنا؟ قال: »عليك ببيت املقد�س فلعله ين�س��اأ لك ذرية يغدون اإىل ذلك امل�س��جد 

ويروح��ون«. )رواه اأحمد يف م�س��نده(. وعن اأبي هريرة ر�س��ي اهلل عنه عن النبي 

�س��لى اهلل عليه و�س��ّلم قال: »ل تزال ع�سابة من اأمتي يقاتلون على اأبواب دم�سق 

وم��ا حول��ه وعلى اأبواب بيت املقد�س وما حوله، ل ي�رسهم من خذلهم، ظاهرين 

على احلق اإىل اأن تقوم ال�ساعة«. )رواه اأبو يعلى(

�لجهاد �الإ�ضالمي تزور »�لمر�بطون« و«�لتجمع �لعكاري« في �ل�ضمال 

زار وف��د من حركة اجلهاد الإ�س��المي مكتب حركة النا�رسيني امل�س��تقلني 

)املرابطون( يف طرابل�س، و�سم الوفد الذي ترا�سه م�سوؤول العالقات يف ال�سمال 

ب�س��ام موعد، كل من حمزه خ�رس وح�سني فريجه،  حيث اإ�ستقبلهم ع�سو الهيئة 

القيادية اأمني حمافظة ال�سمال عبداهلل ال�سمايل واأع�ساء جمل�س املحافظة· كما 

زار الوفد رئي�س التجمع العكاري النائب ال�س��ابق وجيه البعريني، ومت التباحث 

بق�سايا املنطقة عامة وبال�ساأن الفل�سطيني يف لبنان خا�سًة، واأكد املجتمعون 

على وجوب اإهتمام احلكومة اللبنانية باأو�ساع الالجئني الفل�سطينيني ومنحهم كامل حقوقهم املدنية والإجتماعية 

والإن�س��انية، وبخ�سو�س اأزمة البارد طالب املجتمعون ال�رساع با�ستكمال اإعادة اإعمار خميم نهر البارد والتعوي�س 

على الهايل والتجار وتخفيف الإجراءات املفرو�س��ة على اخلروج والدخول من واىل املخيم، كما طالب وفد احلركة 

�سللعادة النائللب البعريني ال�سللغط جتاه الغاء الت�سللاريح املعمول بها علللى مداخل املخيم ودعللاه اىل زيارة املخيم 

املنك��وب للوق��وف على معان��اة الهايل، وخ�سو�س��ًا اأن املخيم ه��و  للبنانيني والفل�س��طينيني على حد �س��واء جلهة 

العالقات الجتماعية والتجارية...

�لجهاد �ال�ضالمي:  �ضبر� و�ضاتيال �أكبر دليل على �إ�ضتهد�ف �ضعبنا ومخيماتنا

اأ�س��درت حركة اجلهاد ال�سالمي يف فل�سطني، بيانًا مبنا�سبة الذكرى 

التا�س��عة والع�رسين ملجزرة �سربا و�ساتيال، التي اإرتكبتها ع�سابات جي�س 

العدو ال�س��هيوين واأدواته املحلية �سد �س��عبنا الأعزل، فاعتربت احلركة اأن 

املجرم��ني والقتلة ل يزالون دون عقاب، لتن�س��ّم هذه املجزرة اىل �سل�س��لة 

جرائ��م احل��رب الت��ي يرتكبه��ا العدو ال�س��هيوين من��ذ اإحتالل ق��رى ومدن 

فل�سطني يف العام 1948. واأعربت احلركة عن اإ�ستهجانها لل�سمت العاملي 

والعربي الر�س��مي اإزاء كل هذه اجلرائم امل�س��تمرة منذ اأكرث من �ستني عامًا، 

يف حني �س��ددت على اأن جمزرة �س��ربا و�س��اتيال هي اإحدى اأكرب الأدلة على اإ�س��تهداف �س��عبنا وخميماتنا يف لبنان، 

بحيث مل تنفع كل ال�سمانات الدولية ول قرارات جمل�س الأمن، ول اإن�سحاب املقاومة من بريوت، يف حماية اأطفالنا 

ون�سائنا و�سيوخنا من القتل الهمجي.  

عي ل�سقاط امل�ساريع التي ت�ستهدف 
ّ
ويف هذه املنا�سبة الأليمة، اأكدت حركة اجلهاد الإ�سامي، على اإ�ستمرار ال�س

ت�سفية ق�سية الالجئني، وعلى حت�سني خميماتنا �سد كل اإخرتاق اأو اإ�ستهداف اأمني، وعلى �رسورة ت�سكيل املرجعية 

املوح��دة ل�س��عبنا يف لبن��ان. واأن اإقرار حقوق �س��عبنا الفل�س��طيني هي ال�س��مانة الوحي��دة ملواجهة فزاع��ة التوطني 

ومواجهللة ال�سللغوط اخلارجية، اأخرياً طالبت احلركللة احلكومة اللبنانية بالإ�رشاع يف عمليللة اإعادة اإعمار خميم نهر 

الب��ارد، واملخيم��ات املدم��رة الأخرى يف تل الزع��رت والنبطية، واإزالة القيود املفرو�س��ة على حركة اأبناء �س��عبنا يف 

اخلروج والدخول اىل املخيمات كافة، ودعت احلكومة اىل اإطالق احلوار اللبناين – الفل�س��طيني يف اأ�رسع وقت ممكن 

ملا فيه خدمة م�سالح ال�سعبني الفل�سطيني واللبناين.

�لجهاد«: قر�ر »تركيا« خطوة مهمة لعزل �الحتالل وعلى �لعرب �تخاذ خطو�ت مماثلة

رحبت حركة اجلهاد الإ�س��المي يف فل�س��طني باإعالن احلكومة الرتكية اإتخاذ اإجراءات عقابية �سد كيان 

الحتالل رداً على ال�سلف والتعنت ال�سهيوين. وقالت احلركة خالل بيان لها اأن اإعالن اأنقرة تخفي�س م�ستوى 

العالق��ات م��ع الحتالل اإىل احلد الأدنى، وتعليق التعاون الع�س��كري مع ال�س��هاينة، ي�س��كل بداية مهمة على 

طريق عزل الكيان ال�سهيوين باعتباره كيانًا غريبًا عن املنطقة، داعيًا كافة الدول العربية والإ�سالمية  التي 

تقيم عالقات مع الكيان الغا�سب اأن تتخذ قرارات حازمة لوقف عالقاتها متامًا مع الكيان ال�سهيوين.

واأكدت احلركة اىل اأن مثل هذة القرارات ل بد اأن تعلن ب�س��كل فوري وترتجم عمليًا دومنا ت�س��ويف حتى 

تكون اأكرث فعالية ورادعة للعربدة ال�سهيونية. 

واأ�س��ارت احلركة اىل اأن احل�س��ار الظامل على غزة قد طال اأمده خملفًا عدداً كبرياً من ال�س��حايا ومعاناة 

اإن�س��انية مريرة، ل زال �س��عبنا الفل�سطيني يعي�س تفا�س��يلها، واإن املجتمع الدويل الذي يقف �ساهداً على هذا 

احل�سار دون حراك فعلي لك�رسه واإنهائه ُيعد �رسيكًا كاماًل لالحتالل يف جرميته. 

�لدكتور رم�ضان �ضلح يحذر من مخاطر عديدة يحملها توجه �ل�ضلطة لالأمم �لمتحدة
 

اإعت��رب الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�س��المي يف فل�س��طني الدكتور 

رم�س��ان عبد اهلل �سلهَّح، عزم ال�س��لطة التوجه اإىل الأمم املتحدة للح�سول 

عل��ى اإعرتاف دويل بدول��ة فل�س��طينية يف حدود 1967م، خط��وًة تاأتي 

كنتيجة اإح�سا�س بالف�سل والياأ�س من م�سار الت�سوية. وقال د. �سلهَّح: “كان 

الأوىل ب�س��انع القرار يف دائرة املفاو�سات، اأن يعود لل�سعب الفل�سطيني 

لالتف��اق على اإ�س��رتاتيجية جديدة تتناغم مع حراك ال�س��ارع العربي..”. 

ورف�س د. �س��لهَّح ب�سدة الن�س��غال بدولة فل�س��طينية على حدود 1967م. 

وق��ال:” نح��ن نريد دولة ول ننظر اإىل العامل نظرة عدمية”، م�س��يفًا “اإذا اأراد البع�س اأن ين�س��غل يف دولة على اأو يف 

حدود 67، ففل�سطني بالن�سبة لنا هي كل فل�سطني ل تنق�س ذرة واحدة من ترابها وعا�سمتها القد�س”. 

وحّذر الأمني العام حلركة اجلهاد من الرهان على دولة يف اإنتظارها الفيتو الأمريكي، منبهًا اإىل خماطر عديدة 

يحملها هذا التوجه. واأو�سح د. �سلهَّح اأنه قال لرئي�س ال�سلطة حممود عبا�س يف القاهرة قبل اأ�سابيع: “ملاذا تغلق على 

اأنف�سنا الدائرة، واهلل يفتح اأمامنا اأبوابًا؟!”، م�سرياً اإىل ما يحدث من ثورات يف البلدان العربية.

و�س��دد على اأن اأهم نقطة كان عليها احلال يف ميزان القوى املختل، هي اأن ال�س��عوب غابت اأو ُغيبت عن ال�رساع 

ه  واأ�سار د. �سلهَّح اإىل اأن “الرهان الدائم على ال�سعوب العربية كان ينبُع من ثقتنا باهلل وبديننا واأمتنا واإ�سالمنا”. ونوهَّ

اإىل اأن “اأهل فل�س��طني عادوا ليم�س��كوا بزمام الق�س��ية من جديد”، مو�سحًا يف ال�سياق اأن من يق�سدهم يف و�سفه هم 

جماهري الأمة العربية والإ�سالمية من طنجة اإىل جاكرتا.

ونبهَّه د. �س��ّلح اإىل اأن الثورات العربية تواجه حتدياٍت ج�س��امًا، م�سرياً اإىل اأن اأعداء الأمة مل يرتكوها و�ساأنها، فهم 

فوجئوا بها وتوازنوا وركبوا املوجة ثم بداأ هجومهم امل�ساد.

�لرفاعي: نتو��ضل مع كافة �لقوى و�لف�ضائل لتنظيم �إطار �لمرجعية

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

حركة اجلهاد يف لبنان يف حراك م�ستمر وعلى توا�سل دائم مع كافة القوى والف�سائل 

والتنظيمات الفل�س��طينية من اأجل بلورة مرجعية واإخراجها اإىل الّنور.. وقد مّت موؤخراً 

ل اإىل اإتفاق مبدئي، واإعداد ورقة عمل لتنظيم اإطار املرجعية، �سيتّم مناق�ستها  الّتو�سّ

قريبًا بني اأطر ف�س��ائل املنظمة وقوى التحالف، ملواجهة اأي �سكل من اأ�سكال ت�سفية 

ق�سية الالجئني يف ظل م�ساع اأمريكية و�سهيونية حثيثة لفر�س التوطني وحماولت 

اإلغ��اء وكال��ة الأون��روا اأو تغيري ال�س��فة القانوني��ة لالجئني الفل�س��طينيني، ومن اأجل 

احلوار مع احلكومة اللبنانية بهدف اإقرار حقوق �س��عبنا التي حرم منها منذ اأكرث من 

�ستني عامًا، ولتح�سني اأو�ساع �سعبنا املعي�سية والقت�سادية، وحلفظ اأمن خميماتنا �سد اأي اخرتاق اأو اإ�ستهداف.


