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ن�رشة دورية تعنى بال�صاأن الفل�صطيني عامة وبالالجئني يف لبنان خا�صة
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و يتفـــانى يف خـدمـــة اجلماهـــــري 

على كافة الأ�سعدة.

ال�شهيد املعلم د. فتحي ال�شقاقي
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اإفتتاحية العدد:

تناق���ش كافة القوى والف�س��ائل الفل�س��طينية، باهتمام كبري هذه 

الأي��ام، م�رشوع ت�س��كيل ق��وة لل�رشط��ة الفل�س��طينية يف املخيمات يف 

لبنان، بالتن�س��يق مع الأجهزة الأمنية واحلكومة اللبنانية.  وامل�رشوع، 

الذي بات يعرف با�س��م “ال�رشطة املجتمعية”، من املفرت�ش اأن ينطلق 

بداي��ة يف خميم عني احللوة، ثم ي�س��ار بعد ذل��ك اىل تعميمه على كافة 

املخيمات الأخرى.

ل �سك اأن امل�رشوع ي�ستاأهل الهتمام الكبري الذي يحظى به.  فاأمن 

لبنان واأمن املخيمات الفل�سطينية فيه، هو اأولوية ق�سوى للفل�سطينيني 

واللبنانيني على ال�س��واء.  ومناق�س��ة امل�رشوع بذاته يعرب عن ا�س��تعداد 

اجلانبني للتن�س��يق الكامل بينهما، مبا ي�سمن حتقيق هدف حفظ الأمن 

وحماية املخيمات واملناطق املجاورة لها، وي�س��هم يف اإزالة الهواج�ش 

بينهما.

لكن، ومن اأجل �سمان جناح هذه التجربة، وحتقيق اأق�سى اأهدافها، 

يتوجب مناق�س��ة امل�رشوع من زاوية اأخرى، هي زاوية ت�سكيل مرجعية 

�سيا�س��ية فل�س��طينية موحدة، من كافة القوى والف�س��ائل الفل�س��طينية، 

لتكون الإطار ال�سيا�سي واملرجعية احلا�سنة لعمل ال�رشطة.

الق�س��ية الفل�س��طينية هي اأوًل، وقبل كل �س��يء، ق�س��ية �سيا�س��ية 

بامتياز، نتجت عن احتالل الكيان ال�سهيوين لأر�سنا وطرد �سعبنا من 

وطنه.  وبالتايل، فاإنه من غري الواقعي اخت�س��ار هذه الق�سية يف البعد 

الأمني وحده.

ل �س��ك اأن الأمن اأولوية ق�س��وى بالن�س��بة ل�س��عبنا.  ول �سك اأي�سًا 

اأن التن�س��يق م��ع الأجهزة الأمني��ة اللبنانية مطلب فل�س��طيني بامتياز.  

لك��ن، ولك��ي تقوم ال�رشط��ة بعملها على نحو اأف�س��ل فاإنه��ا حتتاج اىل 

توافق �سيا�س��ي داخلي بني جميع الف�س��ائل والقوى، يوؤمن لها الغطاء 

املنا�سب، ويرفع الغطاء الف�سائلي والتنظيمي عن اأي خمالف.  

ت�س��تطيع ال�رشطة اأن ت�سبط الأمن واأن تالحق املتورطني باأعمال 

خمل��ة بالأم��ن اأو بته��م جنائية، ولكنها ل ت�س��تطيع مواجهة م�س��اريع 

التوطني، ول حل امل�ساكل احلياتية والهموم املعي�سية ل�سعبنا، ول متثيل 

�س��عبنا يف اأي حوار مع احلكومة لإقرار حقوقه الإن�سانية والإجتماعية 

واملدنية وال�سيا�س��ية.  كما ل ت�س��تطيع ال�رشطة وحدها منع انعكا�سات 

التطورات الإقليمية على املخيمات، دون توافق �سيا�سي داخلي.

لأج��ل كل ه��ذا، ف��اإن املدخ��ل ال�س��حيح ملناق�س��ة م���رشوع   

ال�رشطة املجتمعية يكون بداية مبناق�س��ة ت�س��كيل املرجعية ال�سيا�س��ية 

الفل�س��طينية املوحدة، واأن تتحمل كافة القوى والف�س��ائل م�سوؤولياتها 

يف هذا الإطار.

ال�صرطة المجتمعية والمرجعية ال�صيا�صية

بعد اأربع �س��نوات من النق�س��ام اجلغرايف وال�سيا�سي، و�ستة اأ�سهر 

من التعرث، عادت عربة امل�ساحلة بني حركتي “فتح” و”حما�ش” اىل 

ميدانها يف القاهرة، بحراك مكوكي جمع ممثلني عن احلركتني، و�س��ط 

توقع��ات وتطلعات واآمال الفل�س��طينيني عامة واأبناء ال�س��فة والقطاع 

خا�سة، بطي �سفحة النق�سام ال�سوداء، واإعادة جمع ما فرقته الأحداث 

الدامي��ة يف اجلغرافي��ا والدميوغرافي��ا وال�سيا�س��ة، و�س��ط ترقب وحذر 

كبريين من اإمكانية تكرار ف�سل التجارب ال�سابقة. 

تفيللد املعلومللات اأن الطرفللن تللداوال يف كافللة نقللاط اخلللاف 

التنظيمية وال�سيا�س��ية والأمنية والأ�س��باب املو�س��وعية والذاتية التي 

حال��ت دون تاأليف احلكومة النتقالية، وعطلت تنفيذ بنود امل�س��احلة 

التي يتقدمها: التح�س��ري لالنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية املتزامنة، 

واإعم��ار ما دم��ره الحتالل يف قطاع غ��زة، وتعزيز ال�س��لم املجتمعي، 

وتوحيد موؤ�س�سات ال�سلطة.

وذك��رت م�س��ادر مطلع��ة اأن البحث تناول: �س��بل اإنهاء النق�س��ام 

وتعزيز ال�رشاكة ال�سيا�س��ية، وتطبيق بنود اإتفاق امل�س��احلة، ومناق�سة 

الو�س��ع ال�سيا�س��ي الع��ام، والتوجه ال�سيا�س��ي خالل املرحل��ة املقبلة، 

وم�س��تقبل الق�س��ية الفل�س��طينية، مبا فيها اإمكانية التو�سل اىل تهدئة 

متزامنة مع الكيان ال�س��هيوين يف كل من ال�س��فة الغربية وقطاع غزة، 

ودع��م املقاوم��ة ال�س��عبية يف جمابه��ة اجل��دار وال�س��تيطان، وتفعيل 

منظمة التحرير الفل�سطينية.  

وتقول امل�سادر اإن الطرفني توافقا على ال�ستمرار مب�ساألة التوجه 

اىل المم املتح��دة لطل��ب الع�س��وية الدائمة لدولة فل�س��طني على حدود 

الراب��ع من حزيران 1967، وتاأمني دعمه بكل الو�س��ائل الدبلوما�س��ية 

املنا�سبة، مع التاأكيد على التزام التهدئة مع الحتالل ال�سهيوين وعدم 

الوقوع يف فخ ما �سمي “ال�ستدراج ال�رشائيلي”، والتم�سك بحق ال�سعب 

الفل�س��طيني باملقاوم��ة، وخا�س��ة املقاومة ال�س��عبية – التي يطرحها 

حممود عبا�ش بديال عن املقاومة امل�سلحة – يف املرحلة املقبلة.

غ��ري اأن مراقب��ني ك��رث ي�س��ككون يف اإمكاني��ة حتقي��ق م�س��احلة 

فعلي��ة وواقعي��ة بناء على الأنب��اء التي مت ت�رشيبها ع��ن فحوى اللقاء: 

فكيف �س��يتم جتاوز الرف�ش المريكي – ال�س��هيوين ملبداأ امل�س��احلة، 

والللذي ي�شللدد على �رشورة التللزام احلكومة االنتقاليللة ب�رشوط اللجنة 

الرباعي��ة الدولي��ة مب��ا فيها من اإع��رتاف بالكي��ان الغا�س��ب، والتزام 

خي��ار املفاو�س��ات املبا���رشة والتفاقيات ال�س��ابقة ونب��ذ “العنف”؟  

وكيف �س��يتم الإف��الت والتخل�ش من اأ�رش التن�س��يق الأمني الكامل بني 

اأجهزة ال�س��لطة والأجهزة ال�س��هيونية، الذي يرعاه اجل��رال الأمريكي 

كيث دايتون والذي ي�س��تهدف �رشب وت�س��فية القوى املقاومة، والزج 

باملجاهدين يف �س��جون رام اهلل،  والذي كانت �سببًا اأ�سا�سيًا وراء تعرث 

امل�س��احلة يف الفرتة ال�س��ابقة؟  وما الذي يجعل حركتي فتح وحما�ش 

تعتربان اأن موافقة الف�س��ائل الفل�سطينية الأخرى على ما يتفقان عليه 

م�س��األة �س��كلية وم�س��مونة، مث��ل التفاق ح��ول “الربنام��ج الوطني” 

املقت���رش على ح��دود املناطق املحتلة ع��ام 67، اأو حتى مبداأ ما بات 

يطلق عليه ا�سم “املقاومة ال�سعبية”؟!

فم��ا هي مفه��وم “املقاومة ال�س��عبية” ال��ذي اأعلن عزت الر�س��ق، 

القي��ادي يف حما���ش، اأن��ه اأهم اجناز حققه لقاء عبا�ش – م�س��عل؟  هل 

يعيد هذا ال�س��كل من املقاومة اأر�س��ًا مغت�سبة اأو يوقف عدوانًا اأو ينقذ 

امل�س��جد الأق�س��ى؟  وم��ا هو م�س��تقبل املقاوم��ة امل�س��لحة يف ظل هذا 

التفاق؟  وهل تقارب الطرفان اىل حد التماهي يف الأهداف والأ�سلوب 

معًا؟

اأ�س��ئلة كثرية اأثارها لقاء م�سعل – عبا�ش، تنتظر اإجابات وا�سحة 

عليها، ول �س��يما يف ظل اأنباء تق��ول اأن نقطة اخلالف الوحيدة العالقة 

ب��ني الطرف��ني تتعلق مبوعد ت�س��كيل احلكومة وا�س��م رئي�س��ها، دون اي 

�سيء اآخر!! 

لقاء م�شعل – عبا�س: الإتفاق على املقاومة ال�شعبية!

تتزاي��د يف الآون��ة الأخ��رية التهديدات ال�س��هيونية ب�س��اأن �س��ن 

عدوان ع�س��كري وا�س��ع �س��د قطاع غ��زة، حيث تزعم م�س��ادر الكيان 

باأن قطاع غزة اأ�س��بح ي�س��كل تهديداً اإ�س��رتاتيجيًا، بع��د امتالك قوى 

املقاومة لو�س��ائط قتالية اأكرث تطوراً، باتت قادرة على و�س��ع مئات 

الآلف من امل�ستوطنني حتت التهديد امل�ستمر. 

وقد داأب امل�ستويان الع�س��كري وال�سيا�سي ال�سهيوين على تهيئة 

الو�س��ع املحل��ي والدويل ل�س��ن عدوان وا�س��ع على قطاع غ��زة، حيث 

اأر�س��ل املندوب ال�سهيوين يف الأمم املتحدة »رون برو�ش اور« �سكوى 

ملجل�ش الأمن ولالأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون على �س��وء 

اإ�شتمرار �شقوط �شواريخ على جنوب فل�شطن املحتلة تطلق من قطاع 

غ��زة. و���رشح رئي�ش اأركان اجلي�ش ال�س��هيوين خ��الل اإجتماع للجنة 

اخلارجي��ة والأمن التابع��ة ل� »الكني�س��ت« موؤخًرا، ب��اأن الهجوم على 

قطاع غزة »بات م�س��األة وقت، ويجب اأن تكون هذه اخلطوة اإ�ستباقية 

ومنظمة«، معت��رباً اأنه »ل ميكن ل�«اإ�رشائيل« اأن تبقى مكتوفة الأيدي 

يف وق��ٍت يعي���ش فيه مئ��ات الآلف م��ن مواطنيه��ا يف اجلنوب حتت 

تهديد م�ستمر«. 

واأ�س��ار �سابط رفيع امل�س��توى يف قيادة اجلبهة الداخلية للكيان 

ال�س��هيوين، يف نهاي��ة من��اورة تدريبية اأجرتها اجلبه��ة الداخلية يف 

مدينة حيفا وعلى مدار اأ�س��بوع كامل اىل جاهزية اجلبهة ل�س��يناريو 

وقوع حرب �شللاملة تنطوي على �شللقوط مئات ال�شواريخ يوميًا على 

كيان الحتالل وعلى مدينة حيفا وحميطها على وجه اخل�سو�ش.

وي��رى حملل��ون اأن هناك دواف��ع كثرية قد تدف��ع الكيان باجتاه 

مغامرة غري حم�سوبة يف غزة، منها تعوي�ش �سا�سة حكومة الحتالل 

عن �س��هوة احلرب، يف حال عدم �س��ن ح��رب على اإي��ران، وثانيا، لأن 

حكوم��ة الحتالل ت�س��عى اإىل تغي��ري الأجندة ال�سيا�س��ية يف املنطقة، 

ة اأخرى توجهات اأطراف لها بالدفع نحو حل ال�رشاع، 
ّ
وتبعد عنها مر

وثالثًا، القلق من اإحتمال جناح امل�س��احلة الفل�سطينية التي تتخوف 

منها، لأنها تعزز مكانة وقوة القيادة الفل�سطينية يف ال�ساحة الدولية.

اأن  الإ�رشائيلي��ة حمم��د م�س��لح،  ال�س��وؤون  اخلب��ري يف  ويعتق��د 

احلكوم��ة ال�س��هيونية تري��د ال�س��تفراد بغ��زة بدايًة كحلق��ة اأوىل من 

حلقات الت�سعيد الإقليمي يف حماولة ل�ستدراج مواقف دولية داعمة 

ملخططها �رشب اإيران كم�سدر من م�سادر متويل احلركات املقاومة 

يف املنطقة.  وي�س��ري اخلبري الفل�س��طيني اإىل اأن تل اأبيب حتاول اإبتزاز 

موق��ف اأمريكي برفع �س��قف التهديدات، خ�سو�س��ًا يف ظل املناف�س��ة 

النتخابية الرئا�سية امل�ستعلة بني اجلمهوريني والدميقراطيني.

ويقول الكاتب ال�سحفي م�سطفى اإبراهيم، اإن النقا�سات ال�ساخنة 

يف الكيان ت�سري اإىل اأن قادة الحتالل اتخذوا على ما يبدو قراراً ب�سن 

عملية ع�س��كرية �رشيعة وحم�س��وبة يف غزة لتك�سبها، وحتقيق اأهداف 

عدة، منها اإرباك ال�س��احة الفل�سطينية، والتاأثري على قدرات املقاومة 

و�س��لها، واإعادة الردع جلي�ش الحتالل واحلفاظ على الجنازات التي 

حققها خالل ال�سنوات الأربع املا�سية.

محللون: عدوان ع�صكري و�صيك �صد قطاع غزة

اأث��ار ق��رار حرك��ة فتح دم��ج الوحدات 

يف  له��ا  التابع��ة  الع�س��كرية  والت�س��كيالت 

اط��ار م��ا ُي�س��ّمى ب�«ال�رشط��ة املجتمعية«، 

جدًل وا�س��عًا على ال�س��احة الفل�س��طينية يف 

لبن��ان، واأثار عدة ت�س��اوؤلت حول خلفياته 

وتداعيات��ه وتوقيته، وخ�سو�س��ًا اأنه تزامن 

مع جملة تطورات �سهدها خميم عني احللوة، 

ج��اءت على �س��كل اأح��داث اأمني��ة وحمالت 

اإعالمي��ة مرّك��زة، راآى فيه��ا مراقب��ون اأنها 

ت�سعى للتوتري الأمني يف املخيم.

وعملت بع�ش اجله��ات الإعالمية على 

الرتويج مل�رشوع »ال�رشطه«، من خالل �سيل 

م��ن الت�رشيح��ات والت�رشيبات الت��ي داأبت 

عل��ى ن�رشها، والتي تناولت تفا�س��يل حول 

عدي��د ال�رشط��ه وجتهيزها ودوره��ا وحدود 

عمله��ا، لتتبعه��ا تتط��ورات ميدانية متثلت 

بع��دد م��ن اللق��اءات الأمني��ة اللبناني��ة – 

الفل�سطينية، ول �سيما اللقاءات التي جمعت 

م�س��وؤولني اأمني��ني لبنانيني مع م�س��وؤولني 

يف ع�س��بة الأن�س��ار واحلرك��ة الإ�س��المية 

املجاهدة يف �سيدا، و�سوًل اىل زيارة عزام 

الأحم��د اىل بريوت ولقائه عدداً من اجلهات 

الأمنية اللبنانية.

فت��ح،  حرك��ة  ت�رشيح��ات  وعك�س��ت 

الت��ي تقول اأنها �س��احبة امل���رشوع، تباينًا 

وا�س��حًا يف مواقف بع�ش كبار م�سوؤوليها، 

ت�س��ري اىل عدم وجود روؤية موح��دة داخلها 

ح��ول امل���رشوع.  فف��ي وق��ت يع��رب في��ه 

امل���رشف عل��ى املقر الع��ام حلرك��ة »فتح« 

يف لبن��ان، الل��واء منري املق��دح، عرب موقع 

»القد�ش لالأنباء«، عن خ�س��يته من اأن يوؤدي 

ح��ل القوات والكفاح امل�س��لح واإدماجها يف 

»ال�رشط��ة« اىل ق��رار بحل حرك��ة »فتح« اأو 

اإ�س��عافها يف امل�ستقبل، يوؤكد قائد »الكفاح 

امل�س��لح الفل�س��طيني« العميد حممود عي�سى 

»اللينو« عرب �سحيفة »اللواء« اأن »ال�رشطة« 

لن تقت�رش على م�ساركة املوؤ�س�سات التابعة 

حلركة فتح، ولكن �ست�س��ارك فيها الف�سائل 

كاف��ة، وهو م��ا نف��اه لحقًا امل���رشف على 

�س��احة لبن��ان، ع��زام الأحم��د م��ن بريوت، 

حي��ث اأكد »اأن ما ُذك��ر يف الإعالم حول هذا 

الأم��ر معظمه غ��ري دقيق م��ن ت�رشيحات«، 

ويتب��ع  ه��و«  »كم��ا  امل�س��لح  الكف��اح  واأن 

منظم��ة التحري��ر ولي���ش له��ذا الف�س��يل اأو 

ذاك.. م�س��رياً اىل اإتف��اق م�س��بق ب��ني رئي�ش 

ال�س��لطه الفل�س��طينية حممود عبا�ش ورئي�ش 

اجلمهورية اللبنانية مي�س��ال �سليمان ب�ساأن 

»ال�رشطة«، وكا�سفًا عن وجود جلنة م�سرتكة 

غري معلنة تن�س��ق مع قيادة اجلي�ش اللبناين 

حول هذا الأمر.. 

اجله��اد  اأك��دت حرك��ة  م��ن جانبه��ا، 

ال�س��المي، عل��ى ل�س��ان م�س��وؤول العالقات 

املل��ف  »اأن  العين��ا،  �س��كيب  احلرك��ة،  يف 

الفل�س��طيني يف لبن��ان ه��و مل��ف �سيا�س��ي 

بامتي��از، نرف�ش التعاط��ي معه من الزاوية 

الأمني��ة فقط«، داعي��ًا اىل ال�رشوع يف حوار 

فل�سطيني داخلي  يف�سي اىل ت�سكيل مرجعة 

فل�سطينية �سيا�س��ية موحدة، وتفعيل احلوار 

كاف��ة  ملعاجل��ة  اللبناني��ة  احلكوم��ة  م��ع 

الق�س��ايا املتعلقة بال�س��اأن الفل�س��طيني يف 

لبنان، مبا فيها املل��ف الأمني، ملا يف ذلك 

م�سلحة ملحة للطرفني.  

ممثله��ا  فق��ال  حما���ش،  حرك��ة  اأم��ا 

يف لبن��ان، عل��ي برك��ة، »كان ينبغ��ي على 

الأخ ع��زام الأحمد وعلى قي��ادة حركة فتح 

يف لبن��ان اأن تلتق��ي م��ع كاف��ة الف�س��ائل 

الفل�س��طينية يف لبن��ان واأن تبح��ث معه��ا 

الأم��ر، ل اأن ن�س��مع ع��ن ه��ذه املب��ادرة اأو 

ه��ذا امل�رشوع عرب و�س��ائل الإع��الم، موؤكداً 

على ���رشوة معاجلة امللف الفل�س��طيني يف 

لبنان كرزمة واحدة، وبدون اإق�س��اء م�ساألة 

والرتكيز على م�ساألة اأخرى.  م�سيفًا: »فنحن 

فل�س��طينية  مرجعي��ة  ن�س��كل  اأن  اأوًل  نري��د 

موحدة، وبعد ذلك ننتق��ل اإىل امللف الأمني 

وغ��ريه من امللفات« م�س��دداً عل��ى اأن الأمن 

يف املخيم��ات الفل�س��طينية يف لبن��ان ه��و 

اأم��ن �سيا�س��ي توافقي، ل ي�س��تطيع ف�س��يل 

فل�س��طيني وح��ده اأن ي�س��بط الو�س��ع داخل 

املخيمات اأو يتحمل م�سوؤوليته مبفرده.

النقط��ة الإيجابي��ة الأب��رز يف م�رشوع 

ال�رشطة الفل�س��طينية يف املخيمات هي اأنها 

امل��رة الأوىل الت��ي يو�س��ع فيها مل��ف اأمن 

املخيمات على طاولة حوار جدي بني كافة 

التنظيمات والف�س��ائل الفل�سطينية من جهة 

والأجه��زة الأمنية اللبنانية من جهة ثانية، 

م��ن منطلق حر���ش الطرفني عل��ى �رشورة 

حفظ اأمن لبن��ان واأمن املخيم��ات، واإيجاد 

ال�س��يغ الكفيل��ة باإزال��ة الهواج���ش الأمنية 

لدى الطرفني.  غري اأن التوافق على مرجعية 

فل�س��طينية �سيا�س��ية موح��دة، ت�س��كل غطاء 

ومرجعية لل�رشطة املزمع اإن�ساوؤها وللجان 

ملعاجل��ة  ت�س��كيلها  يج��ب  الت��ي  ال�س��عبية 

امل�س��اكل احلياتي��ة لأهلن��ا يف املخيم��ات، 

هو الذي من �س��اأنه اأن يح�سن هذه اخلطوة، 

ويجعلها اأكرث قوة، على قاعدة احلوار البناء 

م��ع احلكوم��ة اللبنانية لإق��رار كافة حقوق 

الالجئني الفل�س��طينيني يف لبنان، والتم�سك 

بحق العودة.

م�صروع »ال�صرطه« في المخيمات: تباين في المواقف وغمو�ض في الطرح!!
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تــقــريــر

اأخبار املخيمات

تعي���ش مدينة القد�ش ه��ذه الأيام اخطر 

املع��امل  ت�س��تهدف  الت��ي  التهوي��د  حلق��ات 

العربية واملقد�س��ات الإ�س��المية وامل�سيحيه 

حي��ث  الأق�س��ى،  امل�س��جد  راأ�س��ها  وعل��ى 

ي�س��تغل الع��دو ال�س��هيوين ان�س��غال الع��امل 

العربي بق�س��اياه الداخلية، ليزيد من وترية 

الإ�س��تيطان وه��دم املن��ازل والت�س��يق على 

املقد�س��يني، به��دف افراغ املدينه املقد�س��ة 

من �سكانها.

ال�س��هيونية  الإج��راءات  اأث��ارت  وق��د 

الخ��رية له��دم ج���رش ب��اب املغارب��ة، اأح��د 

الأب��واب املهم��ة للم�س��جد الأق�س��ى، موجة 

العرب��ي  ال�س��ارع  يف  وا�س��عة  احتجاج��ات 

وال�س��المي، واطلق��ت ع��دة دعوات لت�س��يري 

م�س��ريات مليونية �س��بيهه بتلك التي خرجت 

العرب��ي،  ال�س��ارع  يف  باحلري��ة  للمطالب��ة 

وامل�س��جد  القد���ش  ملدين��ة  ن���رشًة  وذل��ك 

الق�سى، واإنقاذاً ل�سكانها من براثن التهويد 

وال�ستيطان.

اجله��اد  حرك��ة  طالب��ت  جهته��ا،  م��ن 

الإ�س��المي يف فل�س��طني، ال�س��عوب العربي��ة 

ن���رشة  حقيق��ة  بانتفا�س��ه  والإ�س��المية 

للم�س��جد الأق�سى املبارك واملدينة املقد�سة 

الت��ي تتعر�ش لتهويد �س��هيوين م�س��تمر من 

قب��ل الع��دو ال�س��هيوين، يف ح��ني دع��ت اىل 

م�س��رية جماهريي��ة يف غ��زة، �س��ارك فيه��ا 

احلرك��ة  واأن�س��ار  املواطن��ني  م��ن  الآلآف 

وكوادرها، حيث اكدت احلركة على �رشورة 

حماية امل�س��جد الأق�س��ى يف ظل املوؤامرات 

ت�س��تهدف  الت��ي  ال�س��هيوامريكة  واخلط��ط 

تهويده والنيل من �سمود �سكانه املقد�سيني.

ويف الردن، اأحرق مئات من الأردنيني 

املعت�س��مني بالقرب من احلدود الفل�سطينية 

املحتل��ة، ع�رشات م��ن الأع��الم الإ�رشائيلية 

وجم�س��دات للهكي��ل املزع��وم، الذي ي�س��عى 

اليه��ود لإقامت��ه م��كان امل�س��جد الأق�س��ى 

املبارك، حيث �س��هد العت�س��ام توافد اآلف 

املواطنني.

و�س��هد مكان العت�س��ام اإقامة ع�رشات 

املن�س��ات، التي توزع اأمامها املعت�س��مون 

الفعالي��ات  م��ن  العدي��د  ف��ى  للم�س��اركة 

اخلطابية وال�س��عرية والغنائي��ة، التي متجد 

امل�سجد الأق�سى املبارك، والقد�ش ال�رشيف.

اىل ذلك، رف�ش خطيب امل�سجد الق�سى 

املبارك، ال�سيخ عكرمة �سربي، قرار حمكمة 

الحتالل لهدم لهدم باب املغاربة، وحذر من 

ال�س��كوت عن هذه اجلرمية التي ترتكب بحق 

املقد�سات ال�س��المية، يف حني اأ�ساد ال�سيخ 

حممد ح�سنني مفتي القد�ش والديار املقد�سة 

بالتح��ركات  املحتل��ة،  القد���ش  مدين��ة  يف 

ال�س��عبية العربي��ة والإ�س��المية الت��ي جابت 

الأرا�سي الفل�سطينية والدول العربية، موؤكداً، 

باأن هذه التحركات لها �سداها الوا�سع على 

ال�سارع العربي والإ�سالمي.

تقرير: باإنتظار تحركات عربية مماثلة.. غزة والأردن تنتف�ضان ن�صرةً للقد�ض

خميم نهر البارد

خميم �صاتيال

خميم عني احللـــــوة

ك�س��ف م�س��در متاب��ع م��ن خميم 

ع��ن  “اجله��اد”،  لن���رشة  الب��ارد  نه��ر 

تزاي��د ال�س��كاوى والإعرتا�س��ات الت��ي 

ت��رد يوميًا عل��ى مقر “الهيئ��ة الأهلية 

لإعادة اإعمار خميم نهر البارد” ب�ساأن 

الإعم��ار،  مب���رشوع  املرتب��ط  الف�س��اد 

ال�س��كاوى  “مازال��ت  امل�س��در:  وق��ال 

والإعرتا�س��ات ت��رد يومي��ًا عل��ى مق��ر 

الهيئة الأهلي��ة ول توجد اأية حلول يف 

الأفق”.

ق�س��م  اأن  اىل  امل�س��در  ولف��ت 

يتعاط��ى  الأون��روا  يف  الت�س��اميم 

اأ�س��حاب املن��ازل،  باإ�ستن�س��ابية م��ع 

ملمحًا اىل اأن هناك �سققًا تخ�ش بع�ش 

الأفراد �سممت بثالث مراحي�ش لل�سقة 

الواحدّه!! وهناك �س��قق كبرية ح�سم من 

م�س��احتها 15%  فقط، يف وقت حت�س��م 

م��ن املنازل ال�س��غرية م�س��احات تزيد 

عن 30 % !!!

ويف ما يخ�ش املوا�سفات املتفق 

عليه��ا، يوؤك��د امل�س��در اأن هن��اك فرقًا 

�سا�س��عًا بني ما يتم الإتف��اق عليه وما 

يتم تنفيذه: فمثاًل ح�س��ب املوا�س��فات 

“�س��ايب�ش”  الط��الء  اأن��واع  تك��ون 

تين��ول” و”دات���ش بوي” وعند ت�س��ليم 

املن��زل يك��ون نوعي��ة الط��الء قريب��ة 

م��ن الكل�ش!! وق���ش على ذل��ك نوعيات 

اخلاطات واملغا�شللل والباط و�شللواًل 

اىل البالوع��ات ال�س��غرية املفقودة من 

البيوت!! 

وحذر امل�سدر من خطورة التالعب 

مبوا�سفات اإعادة الإعمار داعيًا الهيئة 

الأهلي��ة واأع�س��ائها اىل عدم ال�س��كوت 

عنها، وحتمل م�س��وؤولياتها يف مراقبة 

الإعم��ار واملوا�س��فات والإطالع على 

دفرت �رشوط التلزمي وماحقة ال�شكاوى 

والإعرتا�سات املحقة لالأهايل. 

نهر البارد: تزايد �صكاوى الهالي من ال�صتن�صابية والتالعب بجزئيات العمار
اإعت�صام في �صاتيال يطالب الأونروا بتاأمين الدواء 

لأ�صحاب الأمرا�ض الم�صتع�صية

الـ USAID تتراجع عن دعم مركز ال�صفاء كونه يتبع منظمة اإرهابية!!

اإعت�صام اأمام مكتب »الونروا« في مخيم البارد للمطالبة بت�صريع العمار 

مذكرة تفاهم بين اليابان ولبنان لتاأهيل البنية 

التحتية في مخيم عين الحلوة

�صوكول لالأطفال منتهية ال�صالحية تباع لأطفال 

مخيم عين الحلوة

ا�صراب عن الطعام لموقوفي نهر البارد في �صجن رومية 

ك�س��ف م�س��در متاب��ع م��ن خميم 

نه��ر الب��ارد، ل��� “ن���رشة اجله��اد” اأن 

منظم��ة USAID تراجع��ت ع��ن تقدمي 

م�س��اعدات طبية مل�سلحة مركز ال�سفاء 

اأن  متذرع��ة  املخي��م،  الفل�س��طيني يف 

املركز يتبع منظمة اإرهابية، يف اإ�سارة 

اىل اأن امل�ست�سفى يتبع منظمة “اجلبهة 

ال�س��عبية لتحري��ر فل�س��طني” الت��ي مل 

ت�س��مها، وق��د اأبلغ��ت املنظمة اأع�س��اء 

اللجنة ال�س��عبية هذا الق��رار خالل لقاء 

بني الطرفني. 

يف املقاب��ل اأعرب اأع�س��اء اللجنة 

ال�سعبية يف املخيم عن رف�سهم لطريقة 

تعاطي املنظمة مع املخيم والف�س��ائل 

الفل�س��طينية، موؤك��دة ب��اأن املخي��م هو 

لالجئ��ني الفل�س��طينني الذي��ن طردتهم 

دياره��م،  م��ن  ال�س��هيونية  املج��ازر 

مقاوم��ة  ف�س��ائل  ه��ي  والف�س��ائل 

موجودة للدفاع عن ال�سعب الفل�سطيني 

وحقوق��ه حت��ى حترير اأر�س��ه وحتقيق 

عودته، وموؤكدين رف�س��هم للم�ساعدات 

الت��ي حتاول فر�ش توجهات �سيا�س��ية 

معادية لل�سعب الفل�سطيني.   

يذك��ر اأن منظم��ة USAID، التي 

تتلقى دعمًا من ال�سفارة الأمريكية يف 

بريوت �س��اأن الكثري من املنظمات غري 

احلكومية العاملة يف املخيم، كانت قد 

رف�س��ت، قبل فرتة، اجللو�ش مع اللجنة 

ال�س��عبية بحج��ة اأن من بني اأع�س��ائها 

ممثل��ني ع��ن حما���ش واجله��اد الذي��ن 

و�سفتهم “باجلهات الإرهابية”، الأمر 

ال��ذي دف��ع باأع�س��اء اللجنة ال�س��عبية 

مقاطعة لقاء املنظمة ورف�ش اجللو�ش 

معها. 

نظ��م اأه��ايل خمي��م نه��ر الب��ارد 

اأعت�س��امًا اأم��ام مكتب مدي��ر خدمات 

“الن��روا”، ملطالبة احلكومة اللبنانية 
التوجيه��ي  املخط��ط  عل��ى  بالتوقي��ع 

 .A ب��رامي  وت�س��ليم  املهجري��ن  حل��ي 

و�س��ارك يف العت�س��ام ممثل��ون ع��ن 

الف�سائل الفل�سطينية واللجنة ال�سعبية 

وفعالي��ات اإجتماعية و�س��كان املخيم.  

واأع��رب املعت�س��مون ع��ن اإنزعاجه��م 

م��ن التاأخ��ري يف عملي��ة اإعم��ار خميم 

نهر البارد، وطالبوا بالإ�رشاع يف رفع 

املعان��اه عنه��م، م��ن خالل اإ�س��تكمال 

م�رشوع الإعمار وت�سليم الرزم املقرره 

���رشورة  عل��ى  و�س��ددوا  وقته��ا،  يف 

تعوي���ش الأه��ايل ع��ن الأ���رشار التي 

حلقت بهم خالل اأزمة البارد.

يذكر اأن الق�سم اجلديد من املخيم، 

ال��ذي تعر�س��ت م�س��اكنه لتدمري كبري 

خ��الل اأزم��ة الب��ارد، ل ي��زال جمهول 

امل�س��ري جلهة اإع��ادة اإعماره، يف وقت 

ينتظر اأ�سحاب البيوت املرممة اليفاء 

بالوع��ود التي قطعت من قبل احلكومة 

اللبنانية للتعوي���ش عن الأ�رشار التي 

حلق��ت به��م، ف�س��اًل ع��ن الوع��ود التي 

قطع��ت ب�س��اأن تعوي�ش التج��ار الذين 

الكل��ي  للتدم��ري  تعر�س��ت م�س��احلهم 

خالل الأزمة.

ذك��رت م�س��ادر خا�س��ة ملوق��ع 

م��ن  اأك��رث  ان  لالأنب��اء”  “القد���ش 
م��ن  فل�س��طينيًا،  ثالث��ني  موقوف��ُا 

خمي��م نه��ر الب��ارد، نف��ذو اإ�رشابًا عن 

النظ��ر  باإع��ادة  للمطالب��ة  الطع��ام  

الت��ي امت��دت اىل  بظ��روف اعتقاله��م 

اأربع �س��نوات بال حماكم��ة اأو افراج اأو 

توجيه اتهامات حمددة اإليهم.  واأكدت 

امل�س��ادر ح�س��ول حالت اإغماء لعدد 

من املوقوفني، مت نقلهم اإىل م�ست�س��فى 

�سهر البا�سق.

ق��د  وكان��ت م�س��ادر فل�س��طينية 

تلّق��ت يف وقت �س��ابق نداًء للت�س��امن 

م��ع املوقوف��ني م��ن اأهايل خمي��م نهر 

البارد يف ال�س��جون اللبناني��ة، والذين 

مل ي�س��در اأي حك��م بحقهم، وم��ا زالوا 

موقوفني على ذم��ة التحقيق منذ اأربع 

�س��نوات حتى اليوم، مطالب��ني بالعفو 

الع��ام عنهم، خ�سو�س��ًا واأن اأهاليه��م 

يعانون من �س��يق العي�ش و�سظفه، ول 

يجد معظمهم املعيل لأطفالهم وال�س��ند 

لعوائلهم.

يذكر ان معاناة اأهايل نهر البارد 

ل تقت���رش على ق�س��ية املوقوفني، بل 

تتط��ال جوان��ب اجتماعية واإن�س��انية، 

حي��ث م��ا زال اأهلن��ا هن��اك يعان��ون 

ين من �سوء اإدارة اجلهات املعنية 
ّ
الأمر

واإهمالها وف�س��اد بع�سها، فمن ق�سية 

اإعمار خمي��م نهر الب��ارد، والتاأخر يف 

ت�سليم املنازل لالأهايل، اإىل الإجراءات 

الأمنية امل�س��ّددة على مداخل وخمارج 

املخي��م ، اإىل م�س��كلة الط��الب الذي��ن 

يواجهون �سعوبات كثرية يف ا�ستكمال 

م�س��ريتهم يف ظ��ل ظروف اقت�س��ادية 

واجتماعي��ة �س��عبة ج��دا، اىل ق�س��ية 

الباراك�سات، وغريها من الق�سايا التي 

تفاقمت ب�س��كل كب��ري ب�س��بب الأحداث 

التي ع�س��فت باملخيم عام 2007، ول 

ت��زال اأثاره��ا تتفاق��م حت��ى اليوم بال 

معاجلة حقيقية وجذرية.

نظم اأهايل خميم �س��اتيال اعت�سامًا اأمام 

مدر�س��ة اأريحا يف املخي��م، للمطالبة بتاأمني 

الدواء لأ�سحاب الأمرا�ش امل�ستع�سية.  وندد 

املعت�س��مون ب�سيا�س��ة الأون��روا يف تخفي�ش 

بتفاق��م  ت�س��ببت  الت��ي  ال�س��حية  اخلدم��ات 

معاناة املر�سى الفل�سطينيني.

وحت��دث خالل العت�س��ام ع�س��و اللجنة 

ال�س��عبية، زي��اد حم��و، فدع��ا وكال��ة الغ��وث 

اىل التعاطي مع املر�س��ى، خا�س��ة اأ�سحاب 

احلالت ال�سعبة كاأمرا�ش الراأ�ش وال�رشطان 

والقلب والتال�س��يميا بح�ش اإن�ساين، ومبا ينقذ 

ع���رشات احل��الت املهددة باملوت.  واأ�س��ار ع�س��و قيادة اجلبه��ة الدميوقراطية، 

خالد اأبو النور، اىل اأن معاناة املر�س��ى الفل�س��طينيني تفاقمت نتيجة �سيا�س��ات 

الونروا املجحفة التي داأبت الونروا على نهجها منذ عدة �سنوات. 

وتليت خالل العت�سام مذكرة با�سم اأ�سحاب الأمرا�ش امل�ستع�سية، موجهة 

اىل مدير عام الأونروا يف لبنان، دعت اىل: تاأمني ثمن دواء الأمرا�ش امل�ستع�سية 

بن�س��بة 100%، وم�س��اعفة ن�س��بة م�س��اهمة الأونروا يف تغطية العمليات لت�سل 

اىل 85%، والعمل على بناء م�ست�س��فى خا�ش بالالجئني بكافة الخت�سا�س��ات، 

وزيادة التقدميات املخ�س�سة للعائالت الفقرية، ومعاجلة �سبكات البنى التحتية 

وتوفري مياه ال�شفة وترميم املنازل االآيلة لل�شقوط يف املخيمات. 

وّقع��ت الوكال��ة اليابانّي��ة للتع��اون ال��دويل »جايكا« مذك��رة تفاهم مع 

احلكوم��ة اللبنانية يف بريوت، لدعم م�رشوع اإع��ادة تاأهيل البنى التحتية يف 

خميم عني احللوة، القريب من مدينة �س��يدا جنوب لبنان، تبلغ قيمته مليوين 

دولر اأمريكي.

واأكدت املذكرة اأن وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني هي اجلهة 

املنّف��ذة للم���رشوع الذي يعترب جوهريًا، لأن خميم ع��ني احللوة بحاجة ملحة 

اإىل اإعادة تاأهيل �سبكته.

ك�س��ف موقع ع��ني احللوة الإعالمي عن وجود حم��الت جتارية يف خميم 

ع��ني احللوة حت��وي على م��واد غذائية و«�س��وكول« منتهية ال�س��الحية تباع 

لالأطفال باأ�س��عار زهيدة.  ودعا  املوقع املذك��ور املعنيني يف املخيم بتحمل 

م�سوؤولياتهم من خالل متابعة هذا الأمر ومنع مثل هذه التجاوزات التي ت�رش 

ب�سحة اأطفالنا واأهلنا يف املخيم.



اعتربت م�س��ادر اإعالمي��ة مواقف وكالة 

الفل�س��طينيني  الالجئ��ني  وت�س��غيل  غ��وث 

املفكري��ن  جت��اه  واإجراءاته��ا  ال�)اأون��روا( 

واملثقفني العامل��ني معها جزءاً من »املخطط 

التقلي�س��ي« ال��ذي تنتهج��ه الوكال��ة للتخلي 

التدريجي عن الفل�س��طينيني.  وقالت امل�سادر 

اأن الوكال��ة تنته��ج �سيا�س��ة متمثلة بت�س��فية 

مق�س��ودة للعاملني لديها، مبين��ة اأنها تعتمد 

للقي��ادات  »مرّك��ز«  ب�س��كل  ال�سيا�س��ة  ه��ذه 

»الإدارية واملثقفة العربية والفل�سطينية«.

متمثل��ة  »الت�س��فية«  ه��ذه  اأن  و�رشح��ت 

بتقلي��ل ع��دد العامل��ني الع��رب يف الرئا�س��ة 

العامة للوكالة ال� »HQ« اأي الرئا�سة العليا، 

موؤك��دة اأن هذه الرئا�س��ة كان��ت حتوي حوايل 

129 عربيًا )يف املناطق اخلم�ش التي تخدمها 

الوكال��ة( ي�س��غلون منا�س��ب كب��ار املوظفني 

والذي��ن مل يتبّق منهم خالل 18 �س��هراً �س��وى 

حوايل 25 عربيًا الآن.

 وانتق��دت امل�س��ادر �سيا�س��ة ال�)اأون��روا( 

وا�س��حة  مقدم��ة  اأنه��ا  معت��ربة  الت�س��فوية، 

لن�سحابها من م�سوؤولياتها. 
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تنامي القلق ال�صهيوني ب�صان تتطورات الأو�صاع في م�صر

�س��كلت الحتجاجات واملواجهات التي تع�س��ف بال�ساحة 

امل�رشية م�شللدرا للقلق الكبري يف االأو�شاط ال�شيا�شية واالأمنية 

“معاري��ف”  �س��حيفة  ك�س��فت  حي��ث  الإحت��الل،  كي��ان  يف 

الإ�رشائيلي��ة اأن حالة اخلوف والقلق ال�س��ديد تزداد بحدة داخل 

النظام الأمني الإ�رشائيلي من احتمالت ب�سط حركة “الإخوان 

امل�سلمني” �سيطرتها على احلكم فى م�رش.

واأ�س��ارت ال�س��حيفة اىل اأن م�سوؤولني يف حكومة الحتالل 

ناق�سوا تداعيات اإلغاء اإتفاقية ال�سالم مع م�رش فى حال و�سول 

الإخوان للحكم، واأ�س��افت ال�س��حيفة العربية اأن م�سوؤولني يف 

وزارة احل��رب ال�س��هيونية حذروا م��ن اإمكانية تغي��ري معاملة 

النظام اجلديد فى م�رش حلركة حما�ش فى قطاع غزة، اإ�س��افة 

اإىل اإمكانيات فتح قنوات اإت�س��ال مع حكومة وحدة فل�سطينية 

قد تن�ساأ م�ستقباًل بعد جناح اإتفاق امل�ساحلة. 

يف  اأن��ه  العربي��ة  هي��وم”  “ي�رشائي��ل  �س��حيفة  وقال��ت 

ظ��ل تط��ورات الث��ورة يف م���رش، وتده��ور الو�س��ع الأمني يف 

اجلنوب، �سين�س��ئ اجلي�ش “الإ�رشائيلي” كتيبة جمع معلومات 

اإ�س��تخباراتية جديدة يتم و�سعها على احلدود مع �سيناء، لفتة 

يف تقريره��ا اأن جن��ود الكتيبة مي��رون مبرحلة تاأهي��ل واإعداد 

و�س��يطلب منهم اإ�س��تخدام و�سائل اإ�س��تخباراتية متطورة لفتة 

اإىل اأن الكتيب��ة �ستت�س��من جمندات حماربات و�س��تعمل اأي�س��ا 

على جزء من احلدود الإ�رشائيلية مع الأردن.

وذك��رت “يديع��وت اأحرونوت” اأن كي��ان الحتالل يتوقع 

ن�س��وب حرب اأهلية يف م�رش، وباأن الإخوان يقومون بت�س��خني 

الأج��واء.  وقالت م�س��ادر اأمنية �س��هيونية اأن التقديرات التي 

تو�س��لت اإليها فيما يتعلق بالو�سع يف م�رش ت�سري اإىل اإحتمال 

ن�س��وب ح��رب اأهلية يف امل�س��تقبل، فيما و�س��ف وزي��ر احلرب 

ال�س��هيوين ال�سابق وع�سو الكني�س��ت عن حزب العمل، بنيامني 

بن اليعزر، الو�سع يف م�رش باأنه “فو�سى”، وكرر حتذيره من 

“مواجهة” لي�ست ع�سكرية بال�رشورة، بني الدولتني.

م�صادر اإعالمية: الـ)اأونروا( تنتهج ت�صفية العرب في 

مراكزها القيادية
تحالف القوى الفل�صطينية في ال�صمال: معاناة البارد 

م�صتمره والحكومة اللبنانية تتحمل الم�صوؤولية

في ذكرى التق�صيم.. مخيمات لبنان تنظم عدداً من 

الأن�صطه والفعاليات

الفل�صطينيون اأنفقوا 35 مليون دولر على 

الأبحاث وح�صدوا 71 جائزة دولية 

رابطة بيت المقد�ض: على الأمة التحرك ال�صريع لإنقاذ 
القد�ض والمقد�صات

مر�صوم �صحب الجن�صية يثير مخاوف الفل�صطينيين المجن�صين حول م�صتقبلهم القانوني

�س��من �سل�س��لة الزي��ارات الت��ي يق��وم بها 

اأع�ساء التحالف يف منطقة ال�سمال لل�سخ�سيات 

والفاعليات اللبنانية الر�س��مية وال�س��عبية، زار 

وفد من حتالف القوى الفل�س��طينية يف ال�سمال 

النائ��ب ال�س��ابق وجيه البعرين��ي يف دارته يف 

عكار.

ال�س��اأن  �س��عادته  م��ع  الوف��د  وعر���ش 

الفل�س��طيني ال�سيا�سي واأو�س��اع املخيمات يف 

ال�س��مال وبالأخ���ش نهر الب��ارد، وحتدث عقب 

اللق��اء القي��ادي يف حركة اجلهاد ال�س��المي، 

واأمني �رش التحالف يف ال�س��مال، ب�س��ام موعد، 

فاعت��رب اأن معاناة اأهايل البارد م�س��تمرة منذ 

خم���ش �س��نوات، لفت��ًا اىل التاأخ��ري يف اإجناز 

م���رشوع العمار، وعدم الإيف��اء بالوعود التي 

قطعته��ا احلكوم��ة اللبناني��ة ب�س��اأن تعوي���ش 

الأ�رشار املادية لالأهايل والتجار، ف�س��اًل عن 

احلال��ة الع�س��كرية الت��ي ل زالت عل��ى حالها، 

حمماًل احلكوم��ة اللبنانية امل�س��وؤولية عن هذا 

التق�س��ري، ووا�س��فًا اإياه باأنه ل يخدم �س��مود 

ال�سعب الفل�سطيني يف وجه اأية موؤامرة  لتوطني 

الفل�سطينيني يف لبنان.

ويف ال�س��اأن ال�سيا�س��ي، اأك��د موعد على اأن 

املخيم��ات الفل�س��طينية بعي��دة ع��ن اأي تدخل 

حتال��ف  واأن  الداخل��ي،  اللبن��اين  ال�س��اأن  يف 

الق��وى الفل�س��طينية وعموم ف�س��ائل املقاومة 

همه��ا خدم��ة ق�س��ية املقاوم��ة يف فل�س��طني 

كخي��ار للعودة وحماية ال�س��عب الفل�س�س��طيني 

الت��ي  حقوق��ه  وحت�س��يل  املخيم��ات،  يف 

نك��رر املطالب��ة بتاأمينه��ا، وعلى راأ�س��ها حق 

الفل�س��طيني يف العمل والتملك، لأنها ت�سب يف 

خدمة ال�سعب الفل�سطيني و�سموده يف وجه اأية 

موؤامره لتوطينيه اأو جتني�سه. 

يف  الفل�س��طينية  املخيم��ات  اأحي��ت 

لبن��ان، الي��وم العاملي للت�س��امن مع ال�س��عب 

الفل�سطيني، والذي يتزامن مع الذكرى ال�سنوية 

لقرار تق�س��يم فل�سطني، حيث �سهدت املخيمات 

جملة من الأن�سطه والفعاليات ال�سعبية.

فف��ي خميم��ي الب��ارد والب��داوي، اأعلن��ت 

القوى والف�سائل الفل�سطينية واللجان ال�سعبية 

الإ�رشاب العام اإحياء لهذه املنا�س��بة، و�س��هد 

املخيم��ان اإقفاًل للمح��ال التجاري��ة واإغالقًا 

ملدار�ش الأونروا، كذل��ك نظمت قوى التحالف 

الفل�س��طيني لق��اًء ت�س��امنيًا به��ذه املنا�س��بة 

يف خمي��م الب��داوي، �س��ارك في��ه ممثل��ون عن 

اللبناني��ة  والأح��زاب  الفل�س��طينية  الف�س��ائل 

وح�سد غفري من �سكان املخيم.

ات�س��حت  وب��ريوت،  و�س��ور  �س��يدا  ويف 

جدرانه��ا  وغ�س��ت  بال�س��واد،  املخيم��ات 

ومداخلها باملل�س��قات واليافطات التي جت�سد 

املنا�س��بة.  ويف خميم اجللي��ل يف بعلبك، نظم 

لق��اء ت�س��امني باملنا�س��بة، مب�س��اركة القوى 

والف�سائل الفل�سطينية واأهايل املخيم.

وكان ي��وم الثالث��اء التا�س��ع والع���رشون 

م��ن �س��هر ت�رشين ث��اين له��ذا العام ي�س��ادف 

ذك��رى م��رور اأربع و�س��تني عامًا على �س��دور 

ق��رار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 181 

القا�سي بتق�س��يم فل�سطني ومنح 55 يف املئة 

م��ن م�س��احتها اإىل غ��زاة �س��هاينة، ليقيم��وا 

كيان��ًا مزعوم��ًا بعد العم��ل على طرد �س��عبها 

الفل�س��طيني خ��ارج فل�س��طني، حيث �س��كل هذا 

القرار جرمية اإقرتفه��ا املجتمع الدويل تنفيذاً 

لوع��د بلف��ور، وزي��ر خارجي��ة بريطاني��ا عام 

1917 باإقامة دولة لليهود يف فل�سطني.

اأثار توقيع الرئي�ش اللبناين، مي�س��ال �سليمان، مرا�سيم 

�سحب اجلن�سية من اأ�س��خا�ش اكت�سبوها وتبني لحقًا اأنهم 

ل ي�س��تحقونها، وفقًا لقرار جمل�ش �س��ورى الدولة، خماوف 

ع��دد م��ن العائالت الت��ي حظي��ت باجلن�س��ية اللبنانية يف 

مر�سوم التجني�ش ال�سادر يف العام 1994.

وبح�س��ب بع���ش املراقب��ني، ف��اإن م�س��در القل��ق لدى 

العائالت الفل�س��طينية املتجن�س��ة ل يتاأتى من اخلوف من 

فقدان اجلن�سية بقدر اخلوف مما �سيرتتب على هذا الأمر من 

تغيري يف ظروف حياتهم القانونية.  فربغم كون اجلن�س��ية 

اللبناني��ة مل تغ��ري من من��ط حياتهم، واأماكن �س��كنهم، ول 

بتم�س��كهم بحقهم بالعودة اإىل اأر�ش فل�س��طني، التي ولدوا 

فيه��ا، فقد وف��رت اجلن�س��ية لهذه الفئ��ة من الفل�س��طينيني 

راح��ة واأماًل يف حياته��م وتنقالتهم وم�س��تقبلهم، بخالف 

باقي الفل�س��طينيني الذين حتك��م عليهم الظروف القانونية 

واملدني��ة  الإن�س��انية  احلق��وق  م��ن  احلرم��ان  اللبناني��ة 

وال�سيا�س��ية وخ�سو�س��ًا على م�س��توى حق العمل والتملك، 

وه��و م��ا يثري قلق��ًا ح��ول امل�س��تقبل املجهول مل�س��ريهم 

القانوين بعد هذا القرار.  

اأن غالبية  يذك��ر 

الفل�سطينية  العائالت 

ه��م  املتجن�س��ة 

قرى  م��ن  بالأ�س��ا�ش 

وبلدات �س��هل احلولة، 

الذي ي�س��م 36 بلدة، 

ويقطن��ون يف خمي��م 

الربج ال�س��مايل لالجئني الفل�س��طينيني بالق��رب من مدينة 

�س��ور.  ول تختلف معاملتهم وحياته��م داخل املخيم عن 

اأقرانه��م الفل�س��طينيني، حيث جتمعه��م املعاناة يف خميم 

يعترب من اأكرث املخيمات فقراً واكتظاظًا.

وجدي��ر بالذك��ر اأي�س��ًا اأن الالجئني الفل�س��طينيني يف 

لبنان ينظرون اىل ح�س��ولهم على اجلن�س��ية اللبنانية اأحد 

اأ�س��كال التوطني املرفو�ش منهم جملة وتف�سياًل، وجل ما 

يطالب به الالجئون الفل�س��طينيون يف لبنان هو ح�سولهم 

عل��ى حقوقهم كالجئني مقيمني، واأن م��ا دفع البع�ش اىل 

القب��ول باجلن�س��ية اللبناني��ة ه��و التنكر امل�س��تمر حلقوق 

الالجئني من قبل احلكومات اللبنانية املتعاقبة.

فل�سطينية  اإح�سائية  ك�سفت 

الباحثني  اأن  عن  النقاب  ر�سمية 

ح�سدوا  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 

حملية  ج��ائ��زة  و�سبعني  اإح����دى 

البحث والتطوير  ودولية يف جمال 

العام املا�سي. 

وق�����ال »اجل����ه����از امل���رك���زي 

تقرير  يف  الفل�سطيني«،  لالإح�ساء 

البحث  م��وؤ���رشات  ح��ول  �سحفي 

الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  والتطوير 

اإن  نوعه:  من  الأول  هو  املحتلة، 

نفذوا 559  الفل�سطينيني  الباحثني 

جمالت  يف  ن�رشت  ودرا���س��ة  بحًثا 

حمّكمة، واأجنز 803 درا�سة ن�رشت 

يف جمالت حملية. 

الدرا�سات  اأن  اجلهاز  واأو�سح 

وال�ست�سارات �سكلت 56 يف املائة 

من اإجمايل اأن�سطة البحث والتطوير، 

البحوث  �سكلت  فيما 

 25.4 الأ���س��ا���س��ي��ة 

و�سكلت  امل��ائ��ة،  يف 

التطبيقية  البحوث 

فيما  املائة،  يف   12

���س��ك��ل��ت ال���ب���ح���وث 

يف   6.6 التجريبية 

امل��ائ��ة م��ن اإج��م��ايل 

اأن�������س���ط���ة ال��ب��ح��ث 

والتطوير. 

ولفتت املعطيات 

الر�سمية  الإح�سائية 

الإن��ف��اق  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  النظر 

والتطوير  البحث  م�ساريع  على 

 35 بلغ  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 

يعادل  مبا  اأمريكي،  دولر  مليون 

26.700 دولر اأمريكي لكل باحث 

متفرغ. 

لطلب��ة  املقد���ش  بي��ت  رابط��ة  اأ�س��درت 

فل�سطني بيانًا، مبنا�سبة ذكرى الهجرة النبوية 

والعام الهجري اجلديد، اعتربت فيه اأن �س��عبنا 

الفل�س��طيني يعي���ش مرحل��ة من اأخط��ر مراحل 

وج��وده، ويواج��ه حتديات كب��رية، الأمر الذي 

يزي��د من حاجتنا لإ�ستح�س��ار مع��اين الهجرة 

املباركة.

واأكدت الرابطة اأن يقني الن�رش امل�ستوحى 

من درو���ش الهج��رة يدفعنا لالإمي��ان بحقيقة 

ومقد�س��اتنا  ديارن��ا  اىل  املحتم��ة  عودتن��ا 

الت��ي هجرن��ا منه��ا بفع��ل ع�س��ابات الإجرام 

اهلل  عل��ى  الت��وكل  اىل  داعي��ة  ال�س��هيوين، 

والعت�س��ام والوحدة، وبذل املال والنف�ش يف 

�س��بيل اإحقاق هذا احلق.  واأ�س��افت الرابطة اأن 

ما يجري يف فل�سطني، وحتديداً يف القد�ش، من 

تهويد للمقد�سات وطم�ش ملعامل املدينة وبناء 

الوح��دات ال�س��تيطانية على ح�س��اب ال�س��كان 

الع��رب، وتهديد امل�س��جد الأق�س��ى يتطلب هبة 

�س��عبية م��ن الأم��ة العربي��ة والإ�س��المية بكل 

مكوناته��ا، وع��دم ال�س��ماح للع��دو ال�س��هيوين 

بال�س��تفراد بالقد�ش، فيما العرب وامل�س��لمون 

الأم��ة  ق�س��ية  ع��ن  بق�س��اياهم  من�س��غلون 

املركزية.

وكان��ت الرابطة ق��د اأحيت ذك��رى الهجرة 

م��ن  بع��دد  الهجري��ة  ال�س��نة  وراأ���ش  النبوي��ة 

الن�س��طه والفعاليات، ت�س��منت توزيع احللوى 

وتزيني املدار�ش وتوزيع املن�س��ورات اخلا�سة 

باملنا�س��بة يف خمتلف املخيمات والتجمعات 

الفل�سطينية يف لبنان.



اأخبار اجلهاد
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كاريكاتري و�صورة

في رحاب الإ�سالم

دعا نائب الأمني العام حلركة »اجلهاد ال�سالمي 

يف فل�س��طني« الأ�س��تاذ زي��اد النخال��ة اىل ���رشورة 

اإع��ادة تقومي املوق��ف ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني باأ�رشه 

وو�سع ا�س��رتاتيجية للعمل بعد امل�س��احلة، لفتًا اىل 

اأن التفاق على م�س��ائل اإجرائي��ة لي�ش كافيًا، مطالبًا 

باإع��ادة تفعيل منظم��ة التحرير الفل�س��طينية واإعادة 

بحث القرار ال�سيا�س��ي داخلها، مو�س��حًا اأن »اجلهاد« 

جزء من ال�س��عب الفل�سطيني وعلى ا�ستعداد لالإن�سمام 

للمنظم��ة يف ح��ال اإع��ادة بنائه��ا وت�س��حيحها، كي 

تكون فاعلة ب�س��كل حقيقي وحتقق طموحات ال�س��عب 

ال�س��لطة  اأن  ذات��ه،  الوق��ت  الفل�س��طيني، معت��رباً، يف 

واحلكوم��ة والأم��ن واملقاومة كلها ملف��ات يف رزمة 

واحدة ل ميكن اإغفال اأي منها. 

وعما تردد من اأن وثيقة الوفاق الوطني �س��تكون 

ه��ي املرجعي��ة وال�س��يغة التي �ست�س��تند اليه��ا اإدارة 

املرحل��ة املقبل��ة يف �س��وء احل��وار الوطني ال�س��امل 

املرتق��ب عقده قريبًا، اأجاب: »وثيق��ة الوفاق الوطني 

مل تعد كافية لتلبية مطالبنا ول تتنا�سب مع املرحلة 

الراهن��ة«. واأو�س��ح: »نري��د اأن نح�س��ن من اأو�س��اعنا 

وم��ن مطالبن��ا يف ظ��ل املتغ��ريات التي ج��رت اأخرياً 

يف املنطقة والتي هي ل�س��الح الق�سية الفل�سطينية«، 

داعي��ًا اىل اإع��ادة تقوميه��ا )وثيق��ة الوف��اق الوطني( 

لأنه��ا كان��ت �س��احلة يف ظل مع��ادلت كان��ت فيها 

مل���رش ودول عربي��ة مواق��ف خمتلف��ة م��ن الق�س��ية 

الفل�سطينية عن الو�سع احلايل. 

تق��ومي كل  »نح��ن يف حاج��ة لع��ادة  وتاب��ع: 

املوق��ف ال�سيا�س��ي من اأجل و�س��ع برنامج �سيا�س��ي 

وفق اأ�س���ش �سيا�سية وتنظيمية جديدة ل تتناق�ش مع 

م�سالح ال�سعب الفل�سطيني ال�سرتاتيجية. 

ا�ستقبل ممثل حركة اجلهاد الإ�سالمي يف لبنان، 

اأب��و عم��اد الرفاع��ي، يف مكتب��ه يف ب��ريوت، اأم��ني 

الهيئ��ة القيادية يف حركة “النا�رشيني امل�س��تقلني– 

املرابطون”، العميد م�س��طفى حمدان، على راأ�ش وفد 

من احلركة. 

واأثن��اء اللق��اء، اأثن��ى العمي��د حم��دان عل��ى دور 

حرك��ة اجله��اد الإ�س��المي يف فل�س��طني يف الت�س��دي 

لالعتداءات ال�س��هيونية املتوا�س��لة �س��د قطاع غزة، 

م�س��يداً بالتطور النوعي الذي اأظهرت��ه �رشايا القد�ش، 

موؤك��داً ق��درة املقاوم��ة على اإي��الم العدو ال�س��هيوين 

والت�سدي للم�رشوع الغربي يف املنطقة.

كذلك  ا�ستقبل الرفاعي، اأمني عام حركة التوحيد 

الإ�سالمي، ال�سيخ بالل �سعبان، يف مكتبه يف بريوت، 

عل��ى راأ�ش وف��د علمائي م��ن احلركة، وتن��اول اللقاء 

الت�سعيد ال�سهيوين الأخري �سد قطاع غزة، وامل�ساعي 

الت��ي تبذله��ا احلكوم��ات الغربي��ة لحت��واء الثورات 

العربي��ة وحرفه��ا عن م�س��ارها، ول �س��يما حماولت 

الإدارة الأمريكية اإبعاد ال�س��عوب العربية عن الق�سية 

الفل�سطينية، واإثارة الفنت والنعرات الطائفية.

م��ن جانبه، اأك��د الرفاع��ي خالل اللق��اءات على 

�رشورة اإيالء ق�سية الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان 

الأهمية التي ت�س��تحقها، موؤك��داً على �رشورة احلفاظ 

عل��ى اأمن املخيمات واأمن لبنان، وعلى �رشورة اإقرار 

احلق��وق املدني��ة والإن�س��انية والجتماعية لالجئني 

الفل�س��طينيني يف لبن��ان، مب��ا ميكنه��م م��ن مواجهة 

م�ساريع فر�ش التوطني، معترباً اأن اإقرار هذه احلقوق 

ه��و املدخ��ل الطبيعي وال�س��حيح ملواجه��ة التوطني 

وحماي��ة لبنان واأمنه واحلفاظ عل��ى اأمن املخيمات، 

ال�ساهد احلي على ا�س��تمرار اجلرمية ال�سهيونية بحق 

ال�سعب الفل�سطيني. 

قال��ت حركة اجله��اد الإ�س��المي يف اأنها ترف�ش 

تبن��ي خي��ار املقاومة ال�س��عبية يف املرحل��ة املقبلة 

لكنهللا ال متانللع بانتهاجها ب�للرشط ان ال تكون بديا 

عن املقاومة امل�سلحة �سد الحتالل الإ�رشائيلي.

 وقال ال�س��يخ خال��د البط�ش، القي��ادي يف حركة 

اجله��اد يف حدي��ث لوكالة »معا«: اجله��اد ورغم اأنها 

غ��ري مقتنعة مبواجهة الحتالل مب�س��ريات �س��لمية اإل 

اأنهللا لن تغللرد خارج ال�رشب ب�للرشط اأن ال تلغي حقنا 

يف املقاومة امل�سلحة وان ل تكون بديلة عنه«.

واأ�س��اف«: املقاوم��ة ال�س��عبية مقبول��ة رغم اأن 

الع��دو الإ�رشائيل��ي يج��ب اأن يواج��ه ب��اأدوات موؤمل��ة 

...امل�س��ريات ال�سلمية ل تكبده خ�س��ائر ول توؤمله لأنه 

يقتل الأطفال بال رحمة«.

ويتاب��ع«: رغ��م اقتناعن��ا يف اجله��اد اإن الع��دو 

الإ�رشائيلي ل ينفع معه �س��وى املواجه��ة التي توؤمله 

اإل اأن موافقتنا على املقاومة ال�سلمية بعد ان نت�ساور 

مع حركتي فتح وحما�ش يف هذا التوجه اجلديد«.

ويف مو�سوع ان�س��مام اجلهاد ملنظمة التحرير، 

اأكللد البط�ش رغبة حركته باالن�شللمام ب�للرشط اأن يتم 

بن��اء املنظمة على برامج واأ�س���ش جدي��دة ..لكنه رهن 

ذل��ك بع��دم ت�س��مني الربنام��ج اجلدي��د اأي اع��رتاف 

باإ�رشائيل«.

وقال«: �س��وف نح�رش اجتماع 22 ال�سهر املقبل، 

اخلا���ش باملنظم��ة لكن ان�س��مامنا وم�س��اركتنا يف 

م.ت.ف اإذا مت �س��ياغة اأ�س��ا�ش جدي��دة تلبي طموحنا 

يف التحرر«.

ويف م�س��الة العرتاف بحدود 67 كحدود للدولة 

الفل�س��طينية واإمكاني��ة موافقة اجله��اد على ذلك على 

غ��رار موق��ف حما�ش؟ رف���ش البط���ش ذل��ك، وقال«: 

ل��ن يت��م ذل��ك... ل ميك��ن ان ن�س��تبدل 67 بفل�س��طني 

ي�س��تمر عل��ى امل�س��احة  �س��وف  التاريخية..ال���رشاع 

الفل�سطينية كلها ولي�ش على جزء منها«.

ق��ال “ناف��ذ ع��زام”، ع�س��و املكت��ب ال�سيا�س��ي 

حلركة اجلهاد ال�س��المي يف فل�سطني، “اإن التهديدات 

ال�س��هيونية ب�سن عملية وا�س��عة �سد قطاع غزة يجب 

اأن توؤخذ على حممل اجلد رغم كونها غري جديدة”.

وق��ال ع��زام، يف ت�رشيح��ات �س��حفية، اإن��ه يف 

حال نفذ الكيان ال�سهيوين تلك التهديدات فلي�ش اأمام 

ال�س��عب الفل�س��طيني �س��وى الدفاع عن نف�سه: “ونحن 

يف حركة اجلهاد جزء من هذا ال�س��عب الذي يدافع عن 

حقه وعن نف�سه ومقد�س��اته”، داعًيا العامل اإىل اتخاذ 

موقف جتاه ه��ذه التهديدات التي تعد خرًقا وا�س��ًحا 

لكل املواثيق واملعاهدات الدولية.

وع��ن الت�س��اور ب��ني الف�س��ائل الفل�س��طينية اإزاء 

تل��ك التهديدات، قال اإن هناك ات�س��اًل بني كل القوى 

والف�س��ائل املوجودة على ال�س��احة الفل�سطينية حول 

كل ما يتعلق مب�س��لحة ال�سعب الفل�سطيني، م�سرًيا اإىل 

اأن الت�سالت ل تنقطع بني حركة اجلهاد والف�سائل 

الأخرى خا�سة يف ملف امل�ساحلة الفل�سطينية.

النخالة: وثيقة الوفاق الوطني لم تعد كافية ول تلبي مطالبنا

الرفاعي م�صتقباًل قيادتي التوحيد والمرابطون: �صرورة اإيالء 

ق�صية الالجئين الفل�صطينيين في لبنان الأهمية التي ت�صتحقها

البط�ض: »الجهاد الإ�صالمي« ترف�ض المقاومة ال�صلمية في المرحلة المقبلة

عزام: المقاومة �صتدافع عن �صعبها اإذا �صعد العدو من عدوانه

 جبلت النف�ش الإن�س��انية على التطلع اىل امل�س��تقبل ، والطموح اإىل املراتب الأعلى 

دائم��ا ، وهو م��ا حدا بالبع�ش اإىل اجلموح لتحقيق اأهدافه واأحالمه ، م�س��تندا اإىل مبداأ :  

الغاية تربر الو�سيلة، دون نظر اإىل ما متثله تلك الو�سيلة من خري اأو �رش ، وهو اأمر �سديد 

اخلطورة ، يوؤثر بال�سلب على الفرد واملجتمع . 

فالإ�سالم الذي دعا اإىل الطموح لنيل املنزلة العليا يف ظل مبادئه ال�سامية، جاء 

اأي�س��ا ليه��ذب النف�ش الب�رشية عن جموحها ويقوم �س��لوكها ويهديها �س��بيل الر�س��اد؛ 

فالنف�ش مائلة بطبعها اإىل التوجه اإىل ال�سوء كما اأكد القراآن الكرمي يف قوله تعايل:)اإن 

النف�ش لأمارة بال�س��وء اإل ما رحم ربي( - يو�س��ف:35. ومن هنا جاء الإ�سالم ليعلمنا 

كيللف نكبح جمللاح تلك النف�للش حتى ت�شللتكن وتعود اإيل جللادة ال�رشاط امل�شللتقيم، 

و�سبيل ذلك تربية النف�ش على طاعة اهلل ور�سوله يف كل �سيء، قال تعايل:)قل اإن كنتم 

حتب��ون اهلل فاتبعوين يحببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم* قل اأطيعوا اهلل 

والر�سول(- اآل عمران:13 �23. 

لقد وازن الإ�س��الم بني الواجبات التي فر�س��ها على امل�س��لم وبني ما تطمح اإليه 

نف�سه، فعمل علي األ تكون فرو�ش الدين �ساغله اأمره كله وداعية لرتك دنياه، بل اأمره 

باجلد وال�س��عي يف طلب الرزق وعمارة الأر�ش، قال تعاىل:)وابتغ فيما اآتاك اهلل الدار 

الآخرة ول تن�ش ن�سيبك من الدنيا واأح�سن كما اأح�سن اهلل اإليك(.

فالإ�ستغراق يف املاأمول بال حدود هو الطموح الزائد الذي ينقلب اإىل جموح، وهو 

اأمر مرفو�ش يف الإ�س��الم، قال اهلل عز وجل:)ول مت�ش يف الأر�ش مرحا اإنك لن تخرق 

الأر�ش ولن تبلغ اجلبال طول(- الإ�رشاء:73، اأما اإذا اأعاد الإن�سان �سبط هذا املاأمول 

يف اإط��ار امل���رشوع، ويف اإطار ما اأحله اهلل واأباح��ه، ودون اخلروج عن الهدي النبوي 

الك��رمي، ومبا ل يخالف النظام العام، ف�س��وف ي�س��ل اإىل هدفه ويحق��ق طموحه الذي 

ياأمله دون منغ�سات اأو وخز �سمري اأو نظرات م�ستهجنة من الب�رش حوله، ويكون بهذا 

قد حقق التوازن والت�ساق بني ما تطمح اإليه نف�سه وبني ما ياأمره به ربه.  والإن�سان 

امل�س��لم حني يحقق هذا الت�س��الح مع ذاته ونف�س��ه ي�سل اإىل الت�س��امح والت�سالح مع 

الآخرين من حوله، فيعي�ش املجتمع امل�س��لم يف طماأنينة وا�س��تقرار، لأن كل فرد فيه 

يعمل على جلب النفع ودفع ال�رش، �س��واء لنف�س��ه اأو لغريه، حتت قاعدة: امل�س��لم يحب 

الأخيه ما يحب لنف�شه.  ومن ثم كان �شبيل امل�شلمن ال اإفراط فيه وال تفريط.

الت�صـالـح مــع الــذات


