
الرفاعي: احلكومات املتعاقبة هي املسؤولة عن مأساة خميم نهر البارد

نشرة دورية تعنى بالشأن الفلسطيني عامة وبالالجئين في لبنان خاصة          2012 5 متوز   /  74 العدد   

حنو واقع فلس���طيين أفضل..إلجن���از التحرير وحتقي���ق الع���ودة

رســــــــالي الحهـاد منــــــــوذج   املطـــــلـــوب 
يف  بـاحلــــق  يصــــــــــــدع   جمـــاهـــــد 
يتفــــانـــى و  املرحـــــلـــة   هــــــذه 
علـــى  اجلماهــــر  خدمــــة   يف 

كافة األصعدة.
الشقاقي د.فتحي  المعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
املرجعية الفلسطينية صمام أمان املخيمات ولبنان

أزم��ة  معاجل��ة  ميك��ن  ال 
به��ذا  الب��ارد  نه��ر  مخي��م 
احلجم من التهويل اإلعالمي 
والضغ��وط امليداني��ة الت��ي 
متارس ضد أهلن��ا في اخمليم.  
ف��كل ه��ذا التهوي��ل وهذه 
الضغوط لن تغير حقيقة أن 
م��ا جرى هو نتيجة س��نوات 
واملعاناة  واإلذالل  القه��ر  من 
التي يعيش��ها أهالي اخمليم؛ 
ومعاجل��ة املش��كلة تتطلب 
للواق��ع  دقيق��اً  تش��خيصاً 
الش��عب  يعيش��ه  ال��ذي 
لبن��ان،  ف��ي  الفلس��طيني 
ووصفاً حللول ناجعة ال تعيد 
إنتاج األزمة وال تلتف عليها، 
وال تس��عى الى حتويلها الى 
مطالب آنية تعالج األعراض 

دون أن تستأصل املرض.
أهال��ي مخيم نه��ر البارد 
دفعوا الثمن مرتني: مرة حني 
زرع تنظيم »فتح اإلس��الم« 
زرع��اً ف��ي قل��ب مخيمهم؛ 
ترك��وا  أنه��م  ح��ني  وف��ي 
وأرزاقهم  وأموالهم  بيوتهم 
لكي يريحوا اجليش اللبناني 
ف��ي  اللبناني��ة  واحلكوم��ة 
تعاطيها مع »فتح اإلسالم«، 
إذ هم يدفعون – منذ خمس 
س��نوات – مرة أخرى، الثمن 
عبر اجراءات عسكرية مذلة 
ومهين��ة، حّول��ت اخمليم الى 
أشبه ما يكون ببؤرة موبوءة، 

جرى عزلها بالكامل.
ومبا أن الدس��تور في لبنان 
يجع��ل اجلي��ش حت��ت إم��رة 
احلكوم��ة، ف��إن احلكوم��ات 
اللبنانية املتعاقبة هي التي 
الكاملة،  املسؤولية  تتحمل 
عّما جرى من س��فك للدماء 
وع��ن  اعتق��ال،  وعملي��ات 
احلص��ار  حال��ة  اس��تمرار 
حول  املض��روب  العس��كري 

اخمليم.
لق��د آن األوان لك��ي تدرك 
أن  اللبناني��ة  احلكوم��ات 
الوج��ود  بحج��م  قضي��ة 
الفلسطيني في لبنان، الناجت 
أصالً ع��ن اغتص��اب الكيان 
فلسطني،  ألرض  الصهيوني 
 ال ميك��ن حلها عب��ر اجراءات 
وأن  وعس��كرية؛  أمني��ة 
والواعية  احلكيم��ة  املعاجلة 
تتطل��ب معاجل��ة القضي��ة 
بأبعادها احلقيقية، باعتبارها 
قضي��ة سياس��ية بالدرجة 

األولى.
الفلس��طيني  ش��عبنا 
لي��س ف��ي حال��ة ع��داء مع 
م��ع  وال  اللبنان��ي،  اجلي��ش 
احلكوم��ة اللبناني��ة، وال مع 
أي م��ن مكون��ات الش��عب 
أي  ينج��ح  ول��ن  اللبنان��ي، 
رهان جل��ر اخمليمات الى صدام 
احلكوم��ة  أو  اجلي��ش  م��ع 
اللبنانية.  وفي املقابل، فإنه 
عل��ى احلكوم��ة اللبنانية أن 
ت��درك أن احل��وار م��ع القوى 
الفلس��طينية،  والفصائ��ل 
عل��ى قاع��دة حف��ظ األمن 
والس��يادة اللبناني��ة وإق��رار 
احلق��وق الفلس��طينية، هو 
ملعاجل��ة  الس��ليم   املدخ��ل 
هذه القضي��ة والوصول بها 
الى نهاياتها السعيدة، ومنع 
األيدي العابثة من االصطياد 

في املاء العكر.
األس��اس،  ه��ذا  وعل��ى 
مرجعي��ة  تش��كيل  ف��إن 
فلس��طينية موح��دة، متثل 
ش��عبنا الفلس��طيني ف��ي 
احلكوم��ة  واعت��راف  لبن��ان، 
املرجعية،  به��ذه  اللبناني��ة 
والتنس��يق معها، هو صمام 
أم��ان للمخيم��ات وللبن��ان 

معاً.

الذي  األمر  وهو  اخمليم،  في 
اللحمة  إع��ادة  شأنه  من 
وأهل عكار  اخمليم  أهالي  بني 
الطبيعي  مسارها  ال��ى 
حاول  أن  بعد  واحلقيقي، 
خمس  ط��وال   - العابثون 
ترسيخ   - مضت  سنوات 
املوهوم  العداء  من  حالة 
ألهداف  خدمة  واملصطنع، 

خاصة أو خارجية.
نهر  مخيم  في  أهلنا  دفع 
دماء  من  كبيراً  ثمناً  البارد 
ضحية  راح  حيث  شبابهم، 
املؤسفة  األخيرة،  األحداث 
أحمد  الشهيدان  واملؤملة، 
اللوباني،  وف��ؤاد  القاسم 
اليوسف  خالد  والشهيد 
احل��ل��وة،  ع��ني  مخيم  م��ن 
اجلرحى  من  عدد  الى  إضافة 
واملعتقلني. ولكن عزاء أهلنا 
أن  البارد  نهر  مخيم  في 
تذهب  لم  الشهداء  دم��اء 
سلسلة  أينعت  بل  ه��دراً، 
اتخذتها  التي  القرارات  من 
اللبنانية  احلكومة  رئاسة 
تفهم  في  اجليش  وقيادة 
معاناة أهلنا في اخمليم، وعلى 
احلالة  رفع  ض��رورة  رأسها 
العمل  وإنهاء  العسكرية، 
وتسليم  التصاريح،  بنظام 
بديل  إيجاد  أو  صامد  أرض 
 ،A برامي  منطقة  وإخالء  لها، 
واإلسراع في إعمار ما تبقى 
عمل  وتسهيل  ال��رزم،  من 
الصيادين، واإلفراج عن كافة 
مالحقة  وع��دم  املعتقلني، 

األحداث  خلفية  على  أحد 
األخيرة.  كلها قرارات صدرت 
وأقرت، وهي بانتظار التنفيذ.
لقد برهنت أحداث مخيم 
أهلنا  التفاف  أن  البارد  نهر 
ممثليهم  مع  اخمليمات  في 
والفصائل  ال��ق��وى  م��ن 
على  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
مبعاجلة  كفيل  اختالفها، 
كل  وجت��اوز  شعبنا،  قضايا 
فما  والصعوبات.   العقبات 
جاء  البارد  نهر  في  حتقق 
اجلميع  تكاتف  نتيجة 
هدف  ح��ول  والتفافهم 
الشعب  مصلحة  هو  واحد، 

الفلسطيني في لبنان.
فال أحد يستطيع أن ينكر 
أن كافة القوى الفلسطينية 
حتركت فوراً لدى قيادة اجليش 
االنتصار  أجل  من  اللبناني 
في  أهلنا  ومطالب  حلقوق 
وأصدرت  البارد،  نهر  مخيم 
أدان  الذي  الشهير  بيانها 
القتل واالذالل.  وال يستطيع 
لقاء  أن  ينكر كذلك  أن  أحد 
والفصائل  القوى  ممثلي 
وكبار  احلكومة  رئيس  مع 
احلصول  في  جنح  املسؤولني 
رسمية  وقرارات  وعود  على 
مطالب  بتنفيذ  لبنانية 

أهالي اخمليم.
يلقي  ال��ن��ج��اح  ه���ذا 
وعظيمة  كبيرة  مسؤولية 
والفصائل  ال��ق��وى  على 
جميعها.  وهو يثبت صوابية 
مرجعية  تشكيل  وض��رورة 

فلسطينية  سياسية 
تأخذ  لبنان،  في  موحدة 
وقضايا  هموم  عاتقها  على 
شعبنا، وتضعها على سكة 
مبا  الصحيحة،  املعاجلة 
يخدم حتقيق أهداف شعبنا، 
مخيماتنا،  أم��ن  ويضمن 
محاوالت  لكل  ويتصدى 
أو  الى معارك جانبية،  جرها 
الزج بها في قضايا ال تخدم 

شعبنا من قريب أو بعيد.
خيمة  حت��ول��ت  ل��ق��د 
نهر  مخيم  في  االعتصام 
للتحرك  أمن��وذج��اً  ال��ب��ارد 
عن  ب��ع��ي��داً  ال��س��ل��م��ي، 
وطنية  ومظلة  االنفعال، 
األطياف  فيئها  حتت  جتمع 
في  املتعددة،  الفلسطينية 
وحدة وطنية شاملة، هدفها 
شعبنا  مطالب  حتقيق 

وصوالً الى إقرار حقوقه.
خيمة االعتصام مستمرة 
حتى حتقيق املطالب والوعود 
التي حصل عليها أبناء أهلنا 
بدماء  البارد  نهر  مخيم  في 
أكبادهم.   وفلذات  أوالدهم 
ومن واجب اجلميع جتاه أهلنا 
الى  يرتقوا  أن  اخمليم  في 
مستوى التضحيات الكبيرة 
يستجيبوا  وأن  والعظيمة، 
في  شعبنا  أبناء  لتطلعات 
الفلسطينية  اخمليمات  كل 
في  اإلسراع  عبر  لبنان،  في 
لكي  املرجعية،  تشكيل 
دم��اء  ب��دأت��ه  م��ا  يكتمل 

الشهداء.

أن  جاهداً  البعض  حاول 
نهر  مخيم  أح��داث  يضع 
البارد، التي اندلعت منتصف 
في  املاضي،  حزيران  شهر 
سياق إقليمي ولبناني بعيداً 
غير  احلقيقي.   سياقها  عن 
لبنان  في  شعبنا  وعي  أن 
عموماً، وفي مخيم نهر البارد 
الفرصة  أض��اع  خصوصاً، 
على كل املصطادين في املاء 
العكر، بل وجنح أهالي اخمليم 
للرأي  قضيتهم  إب��راز  في 
الى  وصوالً  اللبناني،  العام 
تفهم قضيتهم ومطالبهم 
في  املستويات  أعلى  من 
وقيادة  اللبنانية  احلكومة 
حد  على  اللبناني  اجليش 

سواء.
أدرك أهلنا في مخيم نهر 
مطالبهم  حتقيق  أن  البارد 
اجليش  معاداة  عبر  مير  ال 
الدخول  عبر  وال  اللبناني، 
بل  إعالمية،  مهاترات  في 
التركيز على مطالبهم  عبر 
عليهم  وأن  والعادلة،  احملقة 
األشقاء  قلوب  يربحوا  أن 
دون  وعقولهم،  اللبنانيني 
بجرهم  ألحد  يسمحوا  أن 
الى صراع أبعد ما يكون عن 

قضايا شعبنا وحقوقه.
مخيم  ف��ي  أهلنا  جن��ح 
األخرى  واخمليمات  البارد،  نهر 
في  معه،  تضامنت  التي 
التي  املستمرة  املعاناة  إبراز 
البارد  نهر  أهالي  يعيشها 
حالة  اس��ت��م��رار  نتيجة 
واملهينة  املذلة  العسكرة 
واستطاعوا  احلواجز،  على 
اإلع��الم��ي  احل��ص��ار  كسر 
املفروض على اخمليم، وجنحوا 
تعاطف شريحة  في كسب 
اللبناني  الشعب  من  كبيرة 
أهلنا  سيما  وال  الشقيق، 
وقراها  عكار  منطقة  في 
وبلدياتها، التي حتركت باكراً 
إخوانهم  أجل دعم  من  جداً 

ح��دد ممث��ل حرك��ة اجلهاد 
فلس��طني  ف��ي  اإلس��المي 
ف��ي لبن��ان، احلاج أب��و عماد 
الرفاعي، موق��ف احلركة إزاء 
األحداث األخي��رة في مخيم 
نهر البارد، عبر بيان جاء فيه: 
»إنن��ا ننظ��ر بألم وأس��ى 
كبيري��ن ال��ى ما يج��ري في 
مخي��م نه��ر الب��ارد، حي��ث 
الفلسطيني  الدم  يس��فك 
في غي��ر وجهته الصحيحة 
الع��دو  م��ع  الص��راع  ف��ي 
الصهيون��ي، حي��ث ال عداوة 
لش��عبنا مع أحد إال مع من 

ع��ق��د مم��ث��ل��و ال��ق��وى 
كبار  م��ع  الفلسطينية 
املسؤولني اللبنانيني اجتماعاً 
موسعاً في السرايا احلكومي، 
الرئيس  ج��ان��ب  ال��ى  ض��م 
كبار  من  عدداً  ميقاتي  جنيب 
قوى  عن  وممثلني  الضباط 
منظمة  وفصائل  التحالف 
الفلسطينية،  التحرير 
الوضع  مناقشة  فيه  متت 
عام،  بشكل  الفلسطيني 
البارد  نهر  مخيم  وأح��داث 

األخيرة بشكل خاص.
اجلانب  عن  اللقاء  حضر 
رئيس  الى  إضافة  اللبناني، 
احلكومة، كل من مدير اخملابرات 
العميد  اللبناني،  اجليش  في 
واملدير  فاضل،  إدمون  الركن 
اللواء  العام،  لألمن  العام 

جلنة  ورئيس  إبراهيم،  عباس 
احلوار اللبناني – الفلسطيني، 
وعن  الشريف.   خلدون  د. 
كل  الفلسطيني،  اجلانب 
الرفاعي  ع��م��اد  أب��و  م��ن: 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  )ح��رك��ة 
بركة  وعلي  فلسطني(  في 
عماد  وأب��و  حماس(  )حركة 
وأبو  العامة(  )القيادة  رامز 
الصاعقة(،  )منظمة  حسن 
وفتحي  التحالف،  قوى  عن 
فتح(  )حركة  العردات   أبو 
)اجلبهة  فيصل  وع��ل��ي 
عبد  وم��روان  الدميقراطية( 
الشعبية(  )اجلبهة  العال 
)جبهة  اليوسف  وص��الح 
التحرير( عن فصائل املنظمة.

 وتفيد املعلومات الواردة عن 
االجتماع أنه اتسم باإليجابية 

 والصراحة والوضوح، ومتت فيه 
مناقشة الوضع الفلسطيني 
البارد  نهر  أحداث  العام، لكن 
وسبل  وتداعياتها  األخيرة 
األكبر  اجلانب  احتلت  حلها 

من النقاش.
 وف���ي ه���ذا اخل��ص��وص، 
سلسلة  ال��ى  التوصل  مت 
سيتم  التي  االج��راءات  من 
تنفيذها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
حيث  املقبلة،  األي��ام  خالل 
تنفيذ  على  التأكيد  جرى 
بإلغاء  ال��س��اب��ق  ال��وع��د 
وتخفيف  التصاريح  نظام 
حول  العسكرية  االج��راءات 
وإطالق  موعده،  في  اخمليم 
دفعات،  على  املوقوفني  سراح 

وبشكل تدريجي.
 وفيما يتعلق مبنطقة برامي 

احلكومة  رئيس  طلب   ،  A
وسيلة  إيجاد  اجليش  من 
الى  املنازل  تسليم  أجل  من 
أوام��ر  وأعطى  أصحابها، 
يتم  أن  الشأن  بهذا  واضحة 
ممكن.   وقت  أس��رع  في  ذلك 
بالنسبة  احل���ال،   وك��ذل��ك 
جرى  حيث  ص��ام��د،  ألرض 
حلني:  أح��د  ف��ي  التباحث 
اجل��ي��ش  ي��ق��وم  أن  إم���ا 
يتم  أن  وإم���ا   ب��إخ��الئ��ه��ا، 
 البحث عن قطعة أرض بديلة 
إلقامة  اخمليم  ألهالي  متنح 

مقبرة عليها.
 وجرى التأكيد خالل اللقاء 
على ضرورة إجراء مصاحلة بني 
أهالي اخمليم واجليش اللبناني، 
ألهالي  تعويضات  ودف��ع 
في  سقطوا  الذين  الشهداء 

األحداث األخيرة.
الى  اجملتمعون  وت��ط��رق   
مخيم  إعمار  إع��ادة  قضية 
رئيس  وأب��ل��غ  ال��ب��ارد،  نهر 
بأنه  اجملتمعني  احلكومة 
بهذا اخلصوص  لقاء  سيعقد 
من  األون���روا  مسؤولي  مع 
متويل  ف��ي  التباحث   أج��ل 

الرزم األربع املتبقية.
اجملتمعون  اتفق  وقد  هذا،   

قريباً  ثان  اجتماع  عقد  على 
الوضع  مناقشة  أج��ل  من 
أكثر  بصورة  الفلسطيني 
األوضاع  سيما  وال   تفصيالً، 
ف���ي ك���اف���ة اخمل��ي��م��ات 
وس��ائ��ر  الفلسطينية، 
بالوجود  املتعلقة  القضايا 
لبنان،  ف��ي  الفلسطيني 
وت��ش��ك��ي��ل م��رج��ع��ي��ة 

فلسطينية.

وأخرج��ه من  أرض��ه  احت��ل 
دي��اره.. وم��ا ذن��ب أهلنا في 
مخيم نه��ر الب��ارد إال أنهم 
خرج��وا للمطالبة بأبس��ط 
حقوقه��م ف��ي احلي��اة احلرة 
اإلذالل  ووق��ف  والكرمي��ة، 
واإلهان��ات التي مت��ارس على 

احلواجز.«
 وأضاف الرفاعي: »ولذلك، 
فإنن��ا ندين عملي��ات القتل 
الن��ار  إط��الق  واستس��هال 
ونرفض  األعزل،  على شعبنا 
القائمة  العس��كرية  احلالة 
الب��ارد  نه��ر  مخي��م  ف��ي 

الفلسطيني، مثل أي دم آخر 
في العالم، ليس مباحاً ألحد 

انتهاك حرمته.«
نحم��ل  »إنن��ا  وق��ال:   
احلكوم��ة اللبناني��ة كام��ل 
املس��ؤولية ع��ن دم��اء أبناء 
ش��عبنا وأهلنا التي س��الت 
بس��بب السياسات اخلاطئة 
اللبناني��ة  للحكوم��ات 
عل��ى  وإصراره��ا  املتعاقب��ة 
البح��ت  األمن��ي  التعاط��ي 
مع اخمليم��ات والتنكر لكافة 
وف��ي  املش��روعة،  حقوق��ه 
مقدمته��ا إيف��اء احلكوم��ة 

بتعهداتها في إع��ادة إعمار 
مخي��م نه��ر الب��ارد، وإق��رار 
اإلنس��انية  احلق��وق  كاف��ة 
واملدني��ة  واالجتماعي��ة 

لشعبنا في لبنان.«
 وفي اخلتام، توّجه الرفاعي 
»بتحية إج��الل وإكبار ألرواح 
اجلرحى،  ولدم��اء  الش��هداء 
أن  عل��ى  إصرارن��ا  ونؤك��د 
الطاهرة  األرواح   تكون ه��ذه 
والدماء الزكي��ة مفتاح فرج 
ألهلن��ا ف��ي لبن��ان عموم��اً 
وألهلنا في مخيم نهر البارد 

خصوصاً«.

الت��ي حّولت��ه ال��ى منع��زل 
محيط��ه  ع��ن  مقط��وع 
من��ذ ما يزي��د عل��ى خمس 
س��نوات، ونطال��ب بإنهائها 
نطال��ب  كم��ا  إبط��اء،  دون 

التصاري��ح  نظ��ام  بإلغ��اء 
على  املف��روض  الالإنس��اني 
أهلنا في مخي��م نهر البارد، 
الذين نرفض أن يتحولوا الى 
مكس��ر عصا ألح��د.. فالدم 
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خميم نهر البارد: هل يشكل رافعة للوضع الفلسطيين يف لبنان؟

مرصد اجلهاد
 يتقاذف مس��ؤولون في وكالة األون��روا في أحد اخمليمات 
مع مسؤولني في اللجنة الشعبية فيه اتهامات بالفساد 

يتعلق بفضيحة في البنى التحتية في اخمليم املذكور.
 أنكر مس��ؤول فلس��طيني في تنظيم بارز ملرجع أمني 
لبنان��ي مس��ؤوليته عن تعطي��ل اتفاق كان يت��م العمل 

عليه، رغم وجود شهود.

نهر البارد يفتح الطريق أمام حوار فلسطيين – لبناني مثمر!
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اعتصـام البارد مستمر حتى حتقيق املطالب كافةحماوالت شبابية حلل أزمة السكن يف خميم عني احللوة

حتديات املخيمات الفلسطينية وحقوق الالجئني

يكاف��ح كثي��ر م��ن أهلنا 
احلل��وة  ع��ني  مخي��م  ف��ي 
للحصول على س��كن مريح 
ومناس��ب في مدينة صيدا 
 وضواحيها بسب عدم وجود 
موط��ئ ق��دم داخ��ل اخمليم، 
فال يج��دون س��وى إيجارات 
لش��قق  الثم��ن  باهظ��ة 
متوسطة احلجم، أو عشرات 
آالف الدوالرات لش��راء شقة 
يس��تطيعون  وال  صغي��رة 

امتالكها بحكم القانون. 
الس��كن  أزم��ة  وبات��ت 
بالنس��بة ال��ى أهالي اخمليم 
حتت��ل مكان��ة تناف��س أزمة 
حي��ث  والفق��ر.   البطال��ة 
ترتف��ع أج��رة الش��قق ف��ي 
بعض أحي��اء مدين��ة صيدا 

إلى $700.  

مخي��م  ش��باب  ميض��ي 
باعتصامه��م  الب��ارد  نه��ر 
يلت��ف حوله��م  املفت��وح... 
أهالي اخملي��م، يثنون عليهم 
حققوا  فقد  ويشجعونهم، 
خالل بضعة أيام ما انتظروا 
خم��س  ط��وال  حتقيق��ه 
س��نوات، وم��ا طالب��ت ب��ه 
والقوى  الش��عبية  اللج��ان 
الفلس��طينية  والفصائ��ل 
وأهلية  مدنية  ومؤسس��ات 

كثيرة.
الش��باب  أعاد  بتحركهم، 
كرامته��م  اخملي��م  ألهال��ي 
باألم��ل  وإحساس��هم 
تغيي��ر  عل��ى  وبقدرته��م 
إعم��ار  أع��ادوا  واقعه��م. 
مجتم��ٍع قد تش��تت بفعل 
تدمي��ر مخيم��ه، وعالق��ات 
واقتصادي��ة  اجتماعي��ة 
تقطعت بفعل إنشاء جدران 
وحواجز وتصاريح عسكرية، 
ومبادرات أهلي��ة تفتتت من 
ج��راء انقس��امات فصائلية 
فلس��طينية.  أع��ادوا فت��ح 
قضي��ة نهر الب��ارد كقضية 
بامتياز.   وحقوقية  سياسية 
وفرض��وا واقعاً جدي��داً على 
كل املس��ؤولني ع��ن احلصار 
واحلال��ة العس��كرية ح��ول 
اخملي��م: فاخملي��م ل��ن يقب��ل 
اس��تمرار ه��ذه احلال��ة بعد 
اليوم.  واالعتصام مس��تمر 
مطال��ب  حتقي��ق  حت��ى 

املعتصمني واألهالي.
حركة اجلهاد اإلسالمي في 
فلس��طني بادرت، منذ اليوم 
ال��ى نصب  األول لألح��داث، 
خيم��ة لالعتص��ام، واضعة 
نص��ب عينيه��ا أن ال تضيع 
دماء الشهيد واجلرحى الذين 
س��قطوا من جهة، وبهدف 
األهل��ي  احل��راك   تنظي��م 
ومن��ع  صفوف��ه  ورص 
املصطادي��ن في امل��اء العكر 
أو حرف��ه ف��ي  م��ن جرف��ه 
اجتاه��ات ال تصب في خدمة 
جه��ة  م��ن  اخملي��م  أهال��ي 
ثاني��ة.  وقد جنح��ت احلركة 
في جتسيد رؤيتها على أرض 
خيم��ة  فش��كلت  الواق��ع، 
االعتص��ام عنوان��اً لتح��رك 
س��لمي هدفه حتقيق كافة 
املطال��ب، مع احلف��اظ على 
س��لمية التحرك في الوقت 

نفسه.
ورغم أن مح��اوالت بذلت، 
من أطراف متعددة، لتهميش 
عليه،  وااللتفاف  االعتص��ام 
إال أن وعي أهالي اخمليم، ووعي 
االعتصام،  عل��ى  القائم��ني 
كل  إفش��ال  ال��ى   أدى 
وال��ى  ب��ل  احمل��اوالت،   ه��ذه 
تقوي��ة عص��ب االعتص��ام، 
ال��ذي ب��ات يش��هد يومي��اً 
األنش��طة  م��ن  سلس��لة 
والفعالي��ات الت��ي تعبر عن 
األهل��ي  التح��رك  س��لمية 
م��ن جه��ة، وعل��ى صالب��ة 
حتقي��ق  ف��ي  األهال��ي  إرادة 

مطالبهم.
مس��تمرون  الش��باب 
مطال��ب  تتحق��ق  حت��ى 
األهالي بفت��ح اخمليم وحتديد 
املس��ؤولية عن استش��هاد 
وتوقيف  ثالثة ش��بان وجرح 
العش��رات.  وإلى ذلك احلني 

يستمر الش��باب بإصرارهم 
يعلق��ون  واعتصامه��م، 
أعمالهم ورزقهم في سبيل 
استعادة حريتهم.  ينظمون 
اللج��ان،  ف��ي  أنفس��هم 
ويوزع��ون املهم��ات ف��ي ما 
بينه��م.  يحم��ل بعضه��م 
التبرع��ات  جم��ع  صنادي��ق 
ال��ذي  االعتص��ام  لدع��م 
يتس��ارع األهال��ي لدعم��ه. 
آخرون من جلنة النش��اطات 
فلس��طني  عل��م  يرفع��ون 
لع��رض  وشاش��ة  عالي��اً، 
أفالم وثائقي��ة مختلفة عن 
أهلها  وصم��ود  فلس��طني، 
املنفى  حتت االحت��الل وف��ي 
لنشاطات  يخططون  بينما 
متنوع��ة إلحي��اء االعتصام 
يومي��اً. وفي الوقت نفس��ه 
االنضب��اط  جلن��ة  تس��هر 
عل��ى حفظ األم��ن والطابع 

السلمي لالعتصام. 

نظ��م »اللق��اء الش��بابي 
الفلس��طيني«  اللبنان��ي 
لق��اء حواري��اً مفتوح��اً في 
املدني��ة  »احلق��وق  ش��أن 
لالجئني الفلس��طينيني في 
لبنان«، حت��ت عنوان »حتديات 
الفلس��طينية  اخمليم��ات 
وحق��وق الالج��ئ ف��ي زم��ن 
قاعة  ق��ي  العربي«،  الربي��ع 
»املهد« في مخيم ش��اتيال،  
الوزير الس��ابق  ش��ارك فيه 
اللقاء  ورئيس  بشارة مرهج، 
أحم��د الش��اويش، واملدي��رة 
التنفيذي��ة ل�«املركز الدولي 
وح��ّل  والتدري��ب  للتنمي��ة 
النزاعات«، رويدا مرّوة.  ويأتي 
اللقاء ضمن سلس��لة  هذا 
م��ن الندوات الت��ي ينظمها 
اللقاء في عدد من اخمليمات. 

الش��اويش  توقف  بداي��ًة، 
التوط��ني  »هواج��س  عن��د 
الت��ي يتناولها بعض اإلعالم 
معلن��اً  خاط��ئ«،  بش��كل 
»اس��تمرار ه��ذا الن��وع من 
اللق��اءات املفتوح��ة دعم��اً 
لسياس��ة احل��وار املس��تمر 
اللبنان��ي  الش��عبني  ب��ني 

 القيادي حبيب: اإلسراء واملعراج تدفعنا إىل عدم 
التنازل عن أي شرب من تراب فلسطني املباركة

ق��ال القي��ادي ف��ي حركة 
اجله��اد اإلس��المي الش��يخ 
خضر حبيب، :إن ذكرى رحلة 
الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه 
وس��لم »اإلس��راء واملعراج« 
مت��ر علين��ا ه��ذا الع��ام وما 
زال األقص��ى يتع��رض خلطر 
ش��ديد م��ن قب��ل االحتالل 
مي��ارس  ال��ذي  اإلس��رائيلي 
التهويدية أس��فل  أعمال��ه 

أساسياته.
حبي��ب  القي��ادي  ودع��ا 
خالل ن��دوة ديني��ة نظمتها 
النس��ائي  العم��ل  دائ��رة 
إقليم ش��رق غزة، في ذكرى 
مبس��جد  واملعراج،  اإلس��راء 
أرض الرب��اط بح��ي الزيتون، 
الفصائ��ل الفلس��طينية - 
ف��ي هذه الذك��رى العطرة - 
إل��ى »إنهاء االنقس��ام الذي 
الصهيوني  العدو  اس��تغله 
لالنقض��اض عل��ى املدين��ة 
والعمل  وتهويدها  املقدسة 
على إقامة احلفريات املدمرة 
املسجد  أساس��يات  أسفل 
وإع��ادة  املب��ارك  األقص��ى 
املقاومة  الوحدة حتت خندق 

الفلسطينية.«
وطال��ب القي��ادي حبي��ب 
األم��ة العربية واإلس��المية 
دوره��ا  »تأخ��ذ  أن  إل��ى 
وحتش��د  قواها  وتس��تجمع 
جيوش��ها لتحرير املس��جد 
األقص��ى ورفع راية اإلس��الم 
خفاقة ف��وق م��آذن القدس 

األسيرة«.
حبي��ب،  الش��يخ  وق��ال 

إن رحل��ة اإلس��راء واملع��راج 
»تدفعنا إلى ع��دم التفريط 
أو التن��ازل عن أي ش��بر من 

تراب فلسطني املباركة.«
اس��تعرض  جانب��ه  م��ن 
الش��يخ الداعي��ة عمر فورة 
رحل��ة الرس��ول صل��ى اهلل 
املس��جد  عليه وس��لم من 
احلرام إلى املس��جد األقصى 
ث��م معراج��ه إلى الس��ماء 
العلى وما تركته من أثر على 

الصحابة واملسلمني.
وأكد الشيخ الداعية، إلى 
أن رحلة اإلسراء واملعراج هي 
مكرم��ة م��ن اهلل ع��ز وجل 
ألهل فلس��طني وللش��عب 
ول��ألرض  الفلس��طيني 
باركها اهلل  الت��ي  املبارك��ة 
تعالى عن بقاع األرض بإسراء 
الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه 

وسلم منها إلى السماء.
العربي��ة  األم��ة  ودع��ا 
واإلسالمية إلى االنتباه جيداً 
ملا يتعرض له مسرى الرسول 
الكرمي من خط��ورة محدقة 
اإلسرائيلية  احلفريات  بفعل 
أس��فل أساس��ياته والت��ي 
متهد لهدمه وإقامة الهيكل 

املزعوم.
قال مس��ؤول  من جانب��ه 
ملف دائرة العمل النس��ائي 
اإلس��المي،  اجله��اد  حلرك��ة 
األستاذ وليد حلس، إن ذكرى 
اإلسراء واملعراج تؤكد حلركة 
اجلهاد اإلس��المي وللشعب 
عروبة  عل��ى  الفلس��طيني 
واملسجد  القدس  وإسالمية 

وال��ذي  األس��ير  األقص��ى 
يتعرض للتهويد.

املعراج  رحل��ة  وأضاف:«إن 
م��دى  عل��ى  أيض��اً  تؤك��د 
التواصل بني األم��ة العربية 
وعالقته��ا  واإلس��المية 
ال��ذي  األقص��ى  باملس��جد 
بارك��ه اهلل تعال��ى ويؤك��د 
اإلس��المية  الوح��دة  م��دى 
األقصى  املس��جد  السترداد 
للتهوي��د  يتع��رض  ال��ذي 

بشكل مباشر«.
اإلسراء  »إن ذكرى  وأضاف: 
جمي��ع  لتح��رج  ج��اءت 
عن  واملتخاذلني  املتقاعسني 
أداء واجباته��م جت��اه نص��رة 
وف��ي  فلس��طني  قضي��ة 
طليعته��ا نص��رة املس��جد 

األقصى«.
ودع��ا األخوات ف��ي العمل 
النسائي إلى تعليم أبنائهن 
على حب املس��جد األقصى 
واإلس��الم، وتعريفه��م بكل 
اإلس��راء  رحل��ة  تفاصي��ل 
واملع��راج، متمني��اً أن تأت��ي 
وقد  الق��ادم  العام  الذك��رى 
حتررت فلس��طني م��ن دنس 

العدو »اإلسرائيلي«.

في��ه  مل��ا  والفلس��طيني، 
مصلح��ة البلدي��ن«. وأك��د 
الشاويش »أن اجليش اللبناني 
ه��و خ��ط أحم��ر، ونرف��ض 
املس��اس ب��ه، وال ب��د أيض��اً 
من أن حُتف��ظ وتُصان كرامة 

الالجئ الفلسطيني«.
أك��ّد مرهج ضرورة  بدوره، 
اللبناني��ون  »يتوح��د  أن 
هذه  ف��ي  والفلس��طينيون 
م��ن  احلساس��ة  الفت��رة 
في��ه  مل��ا  املنطق��ة،  تاري��خ 
والعي��ش  للح��وار  منفع��ة 
املشترك حتت مظلة احترام 
لالجئ��ني  املدني��ة  احلق��وق 
كانوا  أينما  الفلس��طينيني 

فوق األراضي اللبنانية«.
وانتقد مره��ج »من ميارس 

ض��د  مس��تمرة  عنصري��ة 
أبسط حقوق الفلسطينيني 
»الدولة  داعي��اً  لبن��ان«،  في 
واألح��زاب السياس��ية إل��ى 
إنس��انية  مس��ؤولية  حتمل 
أوض��اع  جت��اه  وتاريخي��ة 

الفلسطينيني في لبنان«.
أما م��روة، فلفت��ت إلى أن 
ش��هد  املاض��ي  »األس��بوع 
انقس��اماً حاداً في أوس��اط 
ش��أن  ف��ي  اللبناني��ني، 
أح��داث مخيم نه��ر البارد«، 
وس��ائل  »بع��ض  محمل��ًة 
اإلعالم اللبنانية مس��ؤولية 
وتصويره��ا  ت��ارًة،  احل��وادث 
كأنه��ا مواجه��ات بني طرف 
عسكري  وآخر  فلس��طيني 

لبناني تارًة أخرى«.

رابطة بيت املقدس تسعى لدى AUT ملساعدة الطالب الفلسطينيني

حديث عن إلغاء تصاريخ الدخول إىل نهر البارد اعتبارا من 15 متوز

زار وف��د م��ن رابط��ة بيت 
املق��دس لطلبة فلس��طني 
الهيئ��ة  عض��و  برئاس��ة 
بدي��وي،  خال��د  اإلداري��ة، 
ومس��ؤول الرابطة في صور، 
 AUT سامر موسى،  جامعة
والتقى مبديرة اجلامعة د. رلى 

فواز.
وبعد أن شرح بديوي وضع 
الفلس��طينيني  الط��الب 
وع��دم ق��درة  الط��الب على 
متابع��ة التحصيل اجلامعي 
بس��بب ارتف��اع االقس��اط، 
طل��ب م��ن مدي��رة اجلامعة 

العمل على تعديل ش��هادة 
املتخرجني  للطالب  س��بلني 
ف��رص  إتاح��ة  أج��ل  م��ن 

االلتحاق باجلامعة. 
م��ن جهتها، عرفت املديرة 
الوفد باختصاصات اجلامعة، 
س��يتم  الت��ي  واألقس��ام 

افتتاحه��ا الع��ام املقبل من 
اختصاصات، مثل الرياضيات 
وم��ا  امل��واد،  م��ن  وغيره��ا 
تستطيع القيام به ملساعدة 
الطالب الفلسطيني، حيث 
قدمت حس��م 50% للطالب 

الفلسطينيني.

فلسطينية  مصادر  قالت 
إن اجلي��ش اللبناني قرر إلغاء 
املسبقة  بالتصاريح  العمل 
للدخ��ول ال��ى مخي��م نهر 
البارد اعتباراً من 15 متوز، قبل 
أيام قليلة من شهر رمضان 
املبارك. ومن املتوقع أن يرخى 
ه��ذا القرار بظ��الل إيجابية، 
تنفي��س  وأن يس��اهم ف��ي 

حالة االحتقان الشعبي.  
هذا، ويواصل أبناء مخيمي 
نهر البارد والبداوي اعتصاماً 
مفتوحاً حتى حتقيق املطالب 
احملق��ة واملش��روعة، وتنفيذ 

قيادة اجليش لوعودها.

الظروف،  وفي ظ��ل ه��ذه 
فإن ثمة إحباًطا يخّيم على 
العقول، ذلك أن اخليبة التي 
يراها املرء ويعيشها الشباب 
ماثل��ة أمامهم في عجزهم 
 ع��ن احلص��ول على س��كن 
وتوفي��ر  وبس��يط  ع��ادي 
أساس��ية  مس��تلزمات 

للحياة.  
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ب��دأت 

أوس��اط ش��بابية في اخمليم 
تفك��ر بحلول بديل��ة، منها 
إمكاني��ة ش��راء قطعة من 
للمخيم،  اجمل��اورة  األراض��ي 
بالتعاون م��ع جهات معنية 
ورجال أعمال فلس��طينيني، 
يص��ار ال��ى فرزه��ا وبيعه��ا 
لألس��ر  معقول��ة  بأس��عار 
الذي��ن يحتاجون  والش��باب 

الى سكن.
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خميم مارالياس.. تنامي ظاهرة العمال األجانب

تثبيت اهلدوء يف عني احللوة

الالجئون الفلسطينيون يف لبنان ينفقون 340 مليون دوالر أمريكي سنويًا

 اللجنة الشعبية تقوم بتنظيف جمرى 
الصرف الصحي عند املدخل اجلنوبي ملخيم عني احللوة

ردًا على تعليق العدو.. »اجلهاد«: من حقنا تعليم أطفالنا أن العدو مغتصب ألرضنا

أص����در جت��ّم��ع أه��ال��ي 
لالجئني  الياس  مار  مخيم 
بياناً  الفلسطينيني، 
استنكروا فيه تنامي ظاهرة 
األجانب  العمال  ت��واف��د 
كثيف،  بشكل  اخمليم  إلى 
والعامالت  العمال  خصوصاً 
على  يرتب  م��ا   األف��ارق��ة، 
كثيرة،  أعباء  اخمليم  أهالي 
منها انتشار ظواهر »غريبة« 
البعض من هؤالء  بها  يقوم 
ناهيك  والعامالت،  العمال 
على  الهائل  الضغط  عن 
اخمليم  في  التحتية  البنى 
من ماء وكهرباء، وحتى زيادة 
كميات النفايات بحسب ما 

جاء في البيان.
وقت  ف��ي  البيان  وج��اء 
الكثافة  فيه  ت��زاي��دت 
كبير،  بشكل  السكانية 
أثيوبيا  توافد عَمال من  بعد 
والهند  والسودان  وبنغالدش 
تأجير  يتم  حيث  اخمليم،  إلى 
أفراد يعيشون  الغرفة لعدة 
اإليجار  ويتقاسمون  معاً، 
دوالر  املئتي  يتجاوز  ال��ذي 
األهالي  وشّبه  للغرفة.  
نظراً  ب��ال��ف��ن��دق،  اخمل��ي��م 
يقدمها  التي  للعروض 
العّمال  جلذب  املستثمرون 
منهم،  املادية  واالستفادة 
الوضع  باالعتبار  األخذ  دون 

لالجئني  الصعب  املعيشي 
والضغوط  الفلسطينيني 

االقتصادية واالجتماعية.
وطالب األهالي في بيانهم 
في  األفضلية  تكون  ب��أن 

تأجير املنازل للعائالت، وعدم 
يحملون  ال  أشخاص  تأجير 
عن  ص��ادرة  ثبوتية   أوراق��اً 
اللبنانية،  اخملتصة  اجلهات 
وت��س��ج��ي��ل أس���م���اء 

توقيع  مع  املستأجرين، 
بتحمل  امل��ؤج��ر  قبل   م��ن 
الكاملة  امل��س��ؤول��ي��ة 
إلزام  إلى  باإلضافة  عنه، 
عادات  باحترام  املستأجرين 
وإلزام  اخمليم،  أهالي  وتقاليد 
عدد  بتحديد  امل��ؤج��ري��ن 
غرفة  كل  في  املستأجرين 

بشخصني فقط.
بسلوك  األه��ال��ي  وه��دد 
في معاجلة  أكثر حزماً  طرق 
أمن  ف��ي  الكبير   اخل��ل��ل 
اخمليم االجتماعي إذا لم يتم 

االلتزام بهذه املطالب.
اخمليم  أن  ذك��ره  واجل��دي��ر 
بالعمال  ي��ع��َج  أص��ب��ح 

يلجأون  ال��ذي��ن  األج��ان��ب 
لعدة  للسكن  اخمليم  إلى 
من  قربه  أهمها،  أسباب 
بيروت،  في  عملهم  أماكن 
العيش  صعوبة  من  بالرغم 
غرف  في  جماعي  بشكل 
املتابعون  ويقّدر  صغيرة.  
أن  باملوضوع  واملهتمون 
تضاعف  اخمليم  سكان   عدد 
خصوصاً  واحد،  عام   خالل 
ف��ي ال��ش��ه��ور األخ��ي��رة.  
عدد  يقّدر  األونروا  وبحسب 
أبناء  من  لديها  املسجلني 
وخمسمئة  بألف  اخمليم 
شخص يعيشون فوق بضع 

دومنات من األرض.

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  3للتواصل 

واصل��ت وفود م��ن القوى 
الصيداوي��ة  والش��خصيات 
 زي��ارة مخي��م ع��ني احلل��وة 
عل��ى  العم��ل  أج��ل   م��ن 
ون��زع  اله��دوء،   ترس��يخ 
 فتي��ل أي تفجي��ر محتم��ل 

في املستقبل.
وق��ام عدد م��ن الفعاليات 
والقوى اجلنوبية والصيداوية 

جامع��ة  دراس��ة  أثبت��ت 
بيروت األميركية التي أجرتها 
ف��ي آب 2010، أن الالجئ��ني 
الفلس��طينيني ف��ي لبن��ان 
ينفق��ون نح��و 340 ملي��ون 
دوالر أمريك��ي س��نوياً، وهذا 
يعتبر مس��اهمة كبيرة في 
وخصوصاً  احملل��ي،  االقتصاد 
ف��ي املناط��ق الريفية، حيث 
معظ��م  ويعم��ل  يعي��ش 
ينبغي  الفلسطينيني، وهذا 
أن يكون حج��ة ومفتاح في 
إقن��اع الس��لطات اللبنانية 
لرفع القي��ود املفروضة على 
الفلس��طينيني ف��ي س��وق 

العمل.
اجملموعة  للبيان��ات  ووفقا 
بي��روت  جامع��ة  ودراس��ة 
األميركية ف��ي آب 2010، إن 
56% م��ن الالجئ��ني هم من 

اللجنة الشعبية  أشرفت 
في مخي��م عني احللوة  على 
وصيان��ة  تنظي��ف  أعم��ال 
مجرى الصرف الصحي عند 
 � للمخيم  اجلنوب��ي  املدخل 
جله��ة درب الس��يم، بعدما 
ج��رى تنس��يق العملية مع 
مندوبي ش��ركة »جينيكو«، 
اجلراف��ات  طاق��م  لتمك��ني 
العم��ال  م��ن  ومرافقيه��ا 
عل��ى إزال��ة األترب��ة والركام 
وما علق باجمل��رى من قاذورات 
مت��راً.    250 امت��داد  عل��ى 
التنظيف  عملية  وس��تتبع 
لتدعي��م  أخ��رى  عملي��ة 

والب��دء  وصيانت��ه،  اجمل��رى 
بحملة تش��جير لتحس��ني 
البيئي��ة،  والظ��روف  املن��اخ 

مس��ؤول  لتأكي��د  وفق��اً 
ملف املش��اريع ف��ي اللجنة 

الشعبية للمخيم.

ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
خض��ر  اإلس��المي  اجله��اد 
حبيب أن »من حق الش��عب 
تعلي��م  الفلس��طيني 
أطفاله أن العدو الصهيوني 
مغتصب ألرض فلس��طني«، 
ض��رورة  عل��ى  مش��دداً 
واحلفاظ  بالثوابت  التمسك 

على احلقوق الوطنية.
ف��ي  حبي��ب  وأوض��ح 
تصريح��ات صحفي��ة اليوم 
يدرس��ون  احلاخام��ات  أن 
تالميذهم القيم العنصرية، 
»ويعتب��رون أطف��ال ونس��اء 
فلس��طني ما هم إال أفاعي 

أن  يرتق��ون  وال  وصراصي��ر، 
يكونوا أناس عاديني«.

واعتب��ر م��ا ورد في اإلعالم 
الصهيون��ي وخاصة ما ذكر 
»يديع��وت  صحيف��ة  ف��ي 
»م��ا  العبري��ة،  أحرون��وت« 
ه��و إال لتغطي��ة م��ا تقوم 
ب��ه املؤسس��ة العس��كرية 
واحلاخام��ات  الصهيوني��ة 
والكراهي��ة  احلق��د  ب��زرع 
ض��د  أطفاله��م  ل��دى 

الفلسطينيني«.
وقال حبي��ب:« إن االحتالل 
يح��اول قل��ب احلقائ��ق عبر 
إعالمه  وس��ائل  اس��تخدام 

الدولية ف��ي العالم أجمع«، 
العرب��ي  اإلع��الم  مطالب��اً 
بالتص��دي  والفلس��طيني 
التي  اإلعالمي��ة  للماكين��ة 
ميتلكها العدو التي وصفها 

ب�«اجملرمة«.
»اإلع��الم  موق��ع  وكان 

القدس قد  احلربي« لس��رايا 
تقريراً مصوراً  الثالثاء  نش��ر 
ع��ن حفل تخ��رج ف��ي أحد 
ري��اض أطف��ال قط��اع غزة 
أطف��ال غ��زة  في��ه   يظه��ر 
عس��كرية  أزي��اء  يرت��دون 
للجه��اد  حلرك��ة  تابع��ة 

اإلس��المي ويحمل��ون بنادق 
ض��د  ش��عارات  وي��رددون 
العدو الصهيون��ي، وتناولت 
صحيف��ة يديع��وت احرنوت 
صفحته��ا  ص��در  عل��ى 
الرئيسي  باخلبر  االلكترونية 

الص��ور والتقرير بالتفصيل، 
وأعربت عن مدى خش��يتها 
أطف��ال  التح��اق   م��ن 
قط��اع غ��زة باملقاوم��ة في 
املس��تقبل، وم��دى تأثره��م 

بها.

العاطلني عن العمل، ويعمل 
37% فقط من الس��كان في 
س��ن العمل.  القوة العاملة 
الفلس��طينيني  لالجئ��ني 
تص��ل إل��ى 120,000، منها 
53,000 يعملون.  وبحس��ب 
االحص��اءات، يعم��ل فق��ط 
13% من النساء مقابل %65 
م��ن الرجال.  وغالباً ما يكون 
ظ��روف عمله��م ذوو معيار 
منخفض.  وأظهر املسح أن 
21% من الالجئ��ني العاملني 

العمال��ة  ف��ي  يعمل��ون 
فق��ط من  و%7  املوس��مية، 
العاملني لديهم عقد، وعدد 
قليل ج��دا لديه��م وظيفة 
ثاني��ة )3%( مما يدل على ندرة 
ومعظ��م   . العم��ل  ف��رص 
مؤهالت  لديه��م  الالجئ��ني 
منخفض��ة 6% م��ن الق��وة 
الفلس��طينية  العامل��ة 
جامع��ي،  تدري��ب  لديه��ا 
مقاب��ل 20% للقوى العاملة 

اللبنانية.

جمموعة العمل األهلي: التأكيد على أمن لبنان وعلى حقوق الالجئني 
األح��داث  على  تعقيباً 
مساء  بدأت  التي  املؤسفة 
في   2012/6/15 اجلمعة  يوم 
وامتدت  البارد  نهر  مخيم 
عدد  وشملت  أي��ام   ع��دة 
الفلسطينية  اخمليمات  من 
وأدت  واجلنوب،  الشمال  في 
شهداء  ثالثة  سقوط   إلى 
اجلرحى  م��ن  كبير  وع��دد 
مجموعة  تداعت  املدنيني، 
للدفاع  األه��ل��ي  العمل 
ع���ن ح��ق��وق ال��الج��ئ��ني 
 – لبنان  في  الفلسطينيني 
وهي مجموعة من اجلمعيات 
 - الفلسطينية   األهلية 
ناقشت  طارىء  اجتماع  إلى 
اخلطيرة  التداعيات  خالله 
لهذه األحداث على العالقات 
اللبنانية   - الفلسطينية 
احلساسة  املرحلة  هذه  في 

وطالبت ب�:
حتقيق  جلنة  تشكيل    •
األحداث  في  للنظر  محايدة 
مخيمي  ف��ي  ج��رت   التي 
احللوة،  وع��ني  ال��ب��ارد  نهر 

إلى  امل��ت��ورط��ني  وإح��ال��ة 
والتعويض  اخملتص  القضاء 

على الضحايا. 
•  إنهاء احلالة العسكرية 
البارد  نهر  مخيم  داخ��ل 
نظام  وإلغاء  مداخله  وعند 

التصاريح. 
اإلج����راءات  تسهيل   •
اخلاصة  واإلدارية  العسكرية 
نهر  مخيم  إعمار  بإعادة 

البارد.
اإلج����راءات  تخفيف   •
األمنية املفروضة على كافة 
في  الفلسطينية  اخمليمات 

لبنان.
كما دعت اجملموعة:

إلى  اللبنانية  الدولة  أوالً: 
الفلسطينيني  حق  احترام 
السلمي  ب��ال��ت��ظ��اه��ر 

للمطالبة بحقوقهم.
اإلع��الم  وس��ائ��ل  ثانياً: 
توخي  إل���ى  اللبنانية 
في  واحليادية  املوضوعية 
تخص  التي  األحداث  تناول 

الفلسطينيني.

احل��وار  تفعيل  ث��ال��ث��اً: 
اللبناني   - الفلسطيني 
ضمن  ج����دي،  ب��ش��ك��ل 
وسقف  ف��اع��ل��ة  آل��ي��ات 
الى  وص��والً  واض��ح،   زمني 
منح الالجئني الفلسطينيني 
اإلنسان  حقوق  لبنان  في 
املواثيق  كّرستها  التي 

الدولية.
راب��ع��اً: األون���روا وال��دول 
املانحة الى الوفاء بالتزاماتها 
في تسريع امتام إعادة إعمار 

مخيم نهر البارد.
بيانها  اجملموعة  وختمت 
»دع��م  ع��ل��ى  بالتأكيد 
نهر  مخيم  أهالي  مطالب 
الى  العودة  في  احملقة  البارد 
بكرامة  والعيش  بيوتهم 
زج  عدم  الى  وندعو  وأم��ان، 
بالصراعات  الفلسطينيني 
الداخلية واإلقليمية، ونؤكد 
األهلي  السلم  على  حرصنا 
بحقنا  ومتسكنا  لبنان  في 
في العيش بكرامة الى حني 

العودة«.

بزي��ارة مخي��م ع��ني احللوة، 
للتعزي��ة بالش��هيد خال��د 
جه��ة،  م��ن  اليوس��ف 
 والتأكيد عل��ى عمق وأواصر 
الفلس��طينية  العالق��ة 

اللبنانية.
وق��د أك��دت الوف��ود التي 
رف��ض  عل��ى  اخملي��م   زارت 
 - لبناني��ة  فتن��ة  أي��ة 

ع��دم  وعل��ى  فلس��طينية 
وراء  باإلجن��رار  الس��ماح 
جّر  تري��د  الت��ي  اخملطط��ات 
اخمليم��ات إل��ى ص��دام م��ع 
اجلي��ش اللبناني أو مع اجلوار 

اللبناني.
الزيارات  وقد عملت ه��ذه 
عل��ى ب��ث ج��و م��ن الهدوء 
والطمأنينة بني أهالي اخمليم. 

الالجئون الفلسطينيون يف لبنان يواجهون أسوأ ظروف معيشية يف املنطقة
»املنظم��ة  نش��رت 
األميركي��ة للش��رق األدن��ى 
ملس��اعدة الالجئ��ني« تقريراً 
الفلس��طينيني  أن  يب��نّي 
مخيم��ات  ف��ي  املقيم��ني 
أسوأ ظروف  يواجهون  لبنان 

معيشية في املنطقة.
وقال التقرير إن »مخيمات 
الفلس��طينيني  الالجئ��ني 
ف��ي لبن��ان تعتبر من أس��وأ 
ف��ي  الالجئ��ني  مخيم��ات 
املنطق��ة، من حي��ث الفقر 
والصح��ة والتربي��ة وظروف 
الالجئ��ني  وإن  احلي��اة« 
الفلس��طينيني ف��ي لبن��ان 
يعانون م��ن التمييز والعزلة 
والفقر والبطالة ومش��اكل 
امل��دارس  وغي��اب  الس��كن 
الصرف  وأنظم��ة  احلقيقية 

الصحي.
وأضاف التقرير: »في لبنان 
الالجئني  أعلى مع��دل م��ن 
الذي��ن  الفلس��طينيني 

يعيش��ون ف��ي فق��ر مدقع، 
حي��ث يعيش فلس��طينيان 

من أصل ثالثة بأقل من ستة 
دوالرات في اليوم«.
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أخبار الجهاد
حركة اجلهاد اإلسالمي تهنئ الشعب املصري برئيسه املنتخبفوز مرسي والعدوان على غزة

الرفاعي: ال جيوز أن تسقط ثورات الشعوب العربية فلسطني!

»سرايا القدس« تزف الشهيدين حممد شبات وامساعيل أبو عودة

البطش: صمتنا لن يطول وردنا سيكون قاس

تحليل سياسي

ال ش��ك أن ف��وز محم��د 
مص��ر  س��يضع  مرس��ي 
جدي��دة  مرحل��ة  أم��ام 
مليئة باخملاط��ر والتحديات 
وسياس��ياً  اقتصادي��اً 
واجتماعي��اً.  ولك��ن الثابت 
هو أن الشعب املصري الذي 
لم يقبل التطبيع مع العدو 
طوال ثالثني عاماً، لن يرضى 

بالتطبيع بعد فوز مرسي.
أغلب الظن أن مجموعة 
من الضغوط اخلارجية التي 
ورغبة  متارس عل��ى مص��ر، 
الرئيس مرس��ي في تطمني 
الداخ��ل وترتي��ب األوض��اع 
الس��بب  الداخلي��ة، كانت 
فلس��طني  غي��اب  وراء 
خط��اب  ع��ن  وقضيته��ا 
الف��وز الذي ألق��اه الرئيس 
املنتخ��ب، غي��ر أن القضية 
الفلس��طينية يج��ب أن ال 
تغيب أياً كانت الضغوط.  

لكن ف��ي املقابل، بات من 
ش��به املؤك��د أن التح��ول 
ال��ذي حصل ف��ي مصر هو 
وس��يخدم  إيجاب��ي  حت��ول 
الفلس��طينية؛  القضي��ة 
ولذل��ك، فال ب��أس من منح 
القيادة اجلديدة، س��واء في 
مص��ر أم ف��ي تونس، بعض 
أمامها،  الوقت، وفتح اجملال 
وال س��يما أن هذه القيادات 
اجلدي��دة ق��د خرج��ت م��ن 
وبالتال��ي  الش��عب،  إرادة 
فإنها مس��ؤولة أمامه عن 
خياراتها، وفي مقدمتها ما 
فلس��طني،  بقضية  يتعلق 
التي ال نظّن أنها س��تغيب، 
أو أن��ه باالم��كان تغييبها، 

عن هموم ووجدان الش��ارع 
العرب��ي واإلس��المي في أي 

مكان.
اإلش��ارة  املفي��د  وم��ن 
هن��ا الى ما يعت��ري الكيان 
»اإلسرائيلي« من حالة قلق 
واضطراب، نتيجة ما يجري 
س��يما  وال  املنطق��ة  ف��ي 
في مص��ر.  وعل��ى خلفية 
واالضطراب  القل��ق  حال��ة 
هذه ميك��ن ق��راءة العدوان 
األخير على غزة، قبل إعالن 
بأيام وساعات  فوز مرس��ي 

قليلة. 
فقد أراد العدو الصهيوني 
الى  رس��ائل  ع��دة  إرس��ال 
 مصر، مضمونها الربط بني 
غ��زة ومصر عل��ى الصعيد 
مص��ر  وحتمي��ل  األمن��ي 
أعم��ال  ع��ن  املس��ؤولية 
غزة.   إنطالق��اً من  املقاومة 
هذا العدوان هو استكشاف 
بالنار، ورس��الة الى الرئيس 
مرس��ي بأن العدو مستعد 
لتغيي��ر قواع��د اللعبة في 
غ��زة، إذا م��ا ح��اول اجلانب 
املص��ري تغييره��ا بعد فوز 

مرسي.
أن  ننس��ى  ال  أن  علين��ا   

الكيان »اإلسرائيلي« معني 
ويأخذه  املص��ري،  باملوق��ف 
في احلسبان عند أي عدوان.  
لذل��ك جاء الع��دوان األخير 
صهيوني��ة  محاول��ة  ف��ي 
للرئي��س  س��قف  لوض��ع 
املصري عبر االبتزاز والتهديد 
العسكري واالقتصادي.  وال 
يفوتن��ا أن النظ��ام املصري 
السابق قد عمل على مدى 
عق��ود طويل��ة لربط مصر 
الصهيون��ي  باالقتص��اد 

وباملعونات األمريكية.
 العدو الصهيوني يحاول 
عل��ى  الضغ��ط  جاه��داً 
القواعد  مصر، عب��ر خ��رق 
السابقة في غزة ومحاولة 
 ترسيخ قاعدة جديدة، وهي 
الرد على أي عملية تنطلق 
من س��يناء بالع��دوان على 

غزة«.
املوضوعي��ة  الق��راءة 
اإلغ��راق  ع��دم  تتطل��ب 
بالتفاؤل، لك��ن علينا أن ال 
ننس��ى في الوقت نفس��ه 
الكي��ان  ق��ادة  جمي��ع  أن 
»اإلس��رائيلي« يعترفون بأن 
هن��اك مرحل��ة س��وداء متر 

على الكيان.

العلم امليت
في رحاب اإلسالم

ال شيء في الوجود يفنى 
و ينع��دم؛ بل ه��و يتحلل 
ويتحول إلى عناصر أخرى، 
إال الِعل��م، فإن��ه مي��وت و 

يفنى.
مي��وت إذا كتمه صاحبه 
ول��م ينش��ره. فم��ا قيمة 
س��اكناً  ظ��ل  إذا  العل��م 
دهاليز الذاكرة؟  ما قيمته 
إذا ل��م ينتفع ب��ه الناس، 
ش��ؤونهم  من  فيصلحوا 
و يط��وروا حياته��م نح��و 
األفضل؟  ما قيمته إذا لم 
يضف إلى ص��رح احلضارة 
وم��ا  جدي��داً؟   مدم��اكاً 
قيمته إذا لم يس��هم في 
إسعاد البشرية وتخفيف 
آالمه��ا ومعاناته��ا الت��ي 

تتفاقم يوماً بعد يوم.
القرآن الكرمي يؤكد هذه 
الفكرة )إن الذين يكتمون 
م��ا أنزلن��ا م��ن البينات و 
اله��دى من بعد م��ا بيناه 
للناس ف��ي الكتاب أولئك 
ويلعنه��م  اهلل  يلعنه��م 
الالعن��ون( وقول��ه تعالى: 

)فل��وال نفر م��ن كل فرقة 
منه��م طائف��ة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجع��وا إليه��م لعل��م 

يحذرون(.
وف��ي احلديث الش��ريف: 
)خيركم م��ن تعلم القرآن 
وعّلم��ه(؛ وفيه أيض��اً )من 
ُس��ئل ع��ن عل��م يعلم��ه 
فكتمه أجلم��ه اهلل بلجام 
من نار(.  وفي��ه أيضاً )نّضر 
اهلل عب��داً س��مع مقالتي 

فحفظها ووعاها وأّداها(.
التبلي��غ  ف��ي  وتس��توي 
علوم الدني��ا وعلوم الدين؛ 
فكالهم��ا ض��روري إلنق��اذ 
اإلنس��ان من ربقة اجلهل و 
التخل��ف، وإلس��عاده على 

الصعد كافة. 
فأي��ة حض��ارة تُبن��ى إذا 
واخملترعون  العلم��اء  كت��م 
واكتش��افاتهم؟   علومهم 
وأي مجتمع سليم سعيد 
يُبنى إذا احتفظ رجال الدين 

بعلومهم ألنفسهم؟
ل��ذا، فأمّيا إنس��ان تعّلم 

علم��اً وجب عليه نش��ره 
ب��ني الن��اس لالنتف��اع به، 
جتّنب��ا للس��لبية واألنانية 
و تطبيق��اً ملبدأ النصيحة 
فالّدي��ن  والتناص��ح.. 

النصيحة.
الطل��ب  هن��ا  ونتذك��ر 
م��ن  التهذي��ب  الفائ��ق 
علي��ه  موس��ى،  س��يدنا 
الس��الم، حني سأل العبد 
الصال��ح )هل أّتبعك على 
عّلم��ت  مم��ا  تعلمن��ي  أن 
رشدا(.  ولعل أصدق دليل 
على وصف العلم املكتوم 
باملي��ت، ما قاله س��لمان 
ال��درداء  ألب��ي  الفارس��ي 
)رض(: »إن حكمة ال يُتكّلم 
بها كجس��د ال روح فيه؛ و 
إن علم��اً ال يخرج ككنز ال 

يُستخرج .«
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ب��ارك نائ��ب األم��ني العام 
اإلس��المي  اجله��اد  حلرك��ة 
للش��عب  النخال��ة،  زي��اد 
جناح��ه  الش��قيق  املص��ري 
ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية 
املصرية وجت��اوز هذا التحدي 
الصعب ال��ذي راهن البعض 

على فشله.
وق��ال النخال��ة : »نب��ارك 
ب��كل  املص��ري  للش��عب 
أطياف��ه ومؤسس��اته ه��ذا 
ونهن��ئ  الكبي��ر،  اإلجن��از 
الدكتور محمد مرسي رئيس 
مص��ر املنتخ��ب عل��ى هذه 
الثقة التي نالها من ش��عب 
مصر العظيم، ونس��أل اهلل 
تعال��ى أن يعين��ه عل��ى أداء 
واملس��ؤولية  األمان��ة  ه��ذه 
واس��تكمال  العظيم��ة 

إجنازات الثورة«.
وأضاف: »نأمل أن يش��كل 
هذا النجاح وهذا الفوز رافعة 
تعزز العالق��ات وتدفع باجتاه 
مزيد م��ن الدعم واإلس��ناد 
الفلس��طينية  للقضي��ة 
الفلس��طيني  وللش��عب 

أش��ار ممثل حرك��ة اجلهاد 
اإلسالمي في لبنان، أبو عماد 
 الرفاع��ي إل��ى أن »م��ا يقوم 
ع��دوان  م��ن  الع��دو  ب��ه 
ومن   متواصل في فلسطني 
وتهجي��ر  للق��دس   تهوي��د 
عل��ى  واالس��تيالء  أهله��ا 
األراض����ي  م��ن  املزي����د 
القمعي����ة  واإلج����راءات 
واملعتقل��ني  األس��رى   ض��د 
ومن��ع الالجئني م��ن العودة 
وغيرها، كل ذلك يتم بتواطؤ 

دولي مطبق«.
وخالل حف��ل افتتاح مؤمتر 
»فلس��طني .. صح��وة االمم« 
في بي��روت، أض��اف الرفاعي 
الس��لطة  إص����رار  :«إن 
الرهان  على  الفلس��طينية 
على خي��ار التفاوض مع هذا 
العدو، رغم كل ما يرتكبه في 
حق الش��عب الفلسطيني، 
هو تعبير عن مدى استهتار 

اجلناح  القدس  زفت سرايا 
العس��كري حلرك��ة اجله��اد 
االس��المي ف��ي فلس��طني، 
مجاهديه��ا،  م��ن  اثن��ني 
ارتقيا ف��ي غ��ارة صهيونية 
استهدفتهما خالل العدوان 

األخير على غزة.
س��راي���ا  وأوضح����ت 
الق��دس ف��ي بي��ان له��ا، أن 
اجملاهدي��ن »محمد ش��بات« 
ع��ودة«  أب��و  »إس��ماعيل  و 
يع��دان من أب��رز مجاهديها 
ارتقيا  بلواء »ش��مال غ��زة« 
للع��ال ف��ي غ��ارة صهيونية 

استهدفتهما.
وجاء في بيان السرايا، »من 

ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
خال��د  اإلس��المي  اجله��اد 
تتاب��ع  أن احلرك��ة  البط��ش 
الصهيون���ي  الع����دوان 
 املتواص��ل على قط��اع غزة 
عن كثب »وهي اآلن في حالة 
وتقييم ملستجدات  دراس��ة 
الس��احة  التط��ورات عل��ى 
الفلس��طينية«، مضيفاً أن 
صم��ت حركة اجله��اد على 
العدوان لن يطول وإن اجلهاد 
العدو  وبق��وة عل��ى   س��ترد 
ف��ي ح��ال اس��تمر الهجوم 

على غزة.
جول��ة  أن  عل��ى  وش��دد 
املواجه��ة األخيرة س��تكون 

أكث��ر ق��وة م��ن س��ابقتها، 
»معادل��ة  أن  إل��ى   مش��يرًا 
الع��دو الصهيون��ي بقصف 
غ��زة وقت��ل مواطنيه��ا وأن 

صامت��ة  املقاوم��ة  تبق��ى 
انته��ت، ألن املقاوم��ة قادرة 
عل��ى الدف��اع عن ش��عبها 

وإيالم العدو«.

جديد تتعانُق أرواُح الشهداء 
لُتغرد في فضاِء اجملِد واخللود، 
وتُس��جل بالدم��اِء الزكي��ة 
س��طورَ عٍز وفخ��ار، تتداخل 
تف��وُح  صفح��اٍت  لترس��م 
منها نس��ماُت احلريِة، وعبُق 

االس��تقالل، وأري��ُج النص��رِ 
والتمكني«.

 وأك��دت الس��رايا، أن دماء 
الش��هداء لن تذه��ب هدراً، 
وستكون لعنًة تطارد العدو 

في كل مكان.

الس��لطة بحي��اة الش��عب 
منتق��داً  الفلس��طيني«، 
»سياس��ة التنسيق األمني 
مع العدو ومالحقة السلطة 
الش��عب  أبن��اء  لبع��ض 

الفلسطيني في الضفة«.
وقال :«إن ثورات الش��عوب 
العربية ال يجب أن تس��قط 
عق��ول  م��ن  فلس��طني 
 األم��ة ألنه��ا لن تتح��رر من 
التبعية طاملا بقيت إسرائيل 

محتلة لفلسطني«.
وأض��اف :«إنن��ا، كحرك��ة 
مقاوم��ة، إذ نؤي��د تطلعات 
الش��عوب للعدال��ة، نؤك��د 
األوط���ان  وح����دة  عل��ى 
م���ا  وك���ل   واس��تقالله�ا 
ميكن��ه م��ن حتقي��ق نهوض 
حقيق��ي، وف��ي مقدمته��ا 
الش��عب  مقاوم��ة  دع��م 
الفلس��طيني لتحرير أرضه 

من براثن االحتالل«.

الذي يواجه االحتالل ويدافع 
ومقدساتها  عن فلس��طني 

السليبة«.
يراه��ن  م��ن  »كل  وتاب��ع: 
على تراجع دور مصر خاسر، 
فالش��عب املص��ري ش��عب 
عاق��د العزم عل��ى النهضة 
مص��ر  مكان��ة  واس��تعادة 
ودورها، ونح��ن جميعاً نتابع 
وثق��ة في  بأم��ل  اللحظ��ة 

املستقبل«.
من جهت��ه، اعتبر الدكتور 
الهندي خ��الل كلمة ألقاها 
االحتف��ال اجلماهي��ري  ف��ي 
احلاش��د، الذي أقيم مس��اء 
األحد  مبناس��بة فوز مرسي 
رئيس��اً ملص��ر، أن ف��وزه هو 
نصر ملصر ولفلسطني على 
ح��د س��واء, منوه��اً إلى أن 
العديد م��ن العقبات تواجه 
الرئيس املصري اجلديد عقب 
الوقت  في  الثورة, ومش��دداً 
ذات��ه عل��ى ق��درة الرئي��س 
مرس��ي والش��عب املص��ري 
عل��ى النه��وض بدولة مصر 
ومواجهة جميع التحديات .

وأوضح الدكتور الهندي أن 
نهج التطبي��ع مع االحتالل 
م��اٍض إل��ى ال��زوال, منوه��اً 
إل��ى أن أع��الم الع��دو اليوم 
مرش��ح  باختي��ار  تنتك��س 
املصري��ة  للقضي��ة  ع��ادل 
والعربي��ة,  والفلس��طينية 
معتب��راً أن »إس��رائيل« هي 
اخلاس��ر األكبر بفوز الدكتور 

مرسي برئاسة مصر.
وأش��ار الهندي إلى صمت 
االحت��الل ف��ي التعليق على 
فوز الرئيس محمد مرس��ي, 
خاص��ة في ظ��ل التحليالت 
املتكررة حول الثورة املصرية, 
مؤكداً أن فوز محمد مرسي 
سينصر املس��تضعفني من 
االمة العربية واإلسالمية .«


