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حن���و واقع فلس���طيين أفضل..إلجناز التحري���ر وحتقيق 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
استئناف املفاوضات وقضية الالجئني

ل��م يكن ق��رار الس��لطة 
باس��تئناف  الفلس��طينية 
املفاوض��ات مفاجئاً.  فرئيس 
محمود  الس��يد  الس��لطة 
عب��اس كان يردد باس��تمرار، 
منص��ة  عل��ى  م��ن  حت��ى 
األمم املتح��دة الت��ي منح��ت 
سلطته صفة عضو مراقب، 
قب��ل أقل م��ن ع��ام، عبارته 
ع��ن  بدي��ل  ال  الش��هيرة: 
املفاوض��ات.   إال  املفاوض��ات 
الفلس��طينية  والس��لطة 
بذاته��ا هي نتيج��ة عملية 

أوسلو التفاوضية.
النقاش في مبدأ التفاوض 
ذات��ه لن ي��ؤدي ال��ى نتيجة.  
عل��ى   – فالفلس��طينيون 
املس��تويات – حس��موا  كل 
أمرهم بني خيارين: التفاوض 
وبالتال��ي،  املقاوم��ة.   أو 
ف��إن النق��اش ل��ن يضي��ف 
جديداً، ولن يح��رك أحداً عن 
مواقفه: ال احلديث عن جدوى 
التفاوض، وال عن ش��رعيته، 
وال عن آثاره ونتائجه الكارثية 
على الش��عب الفلسطيني 

وقضيته.
رمبا يكون من األجدى أن يدور 
اآلن حول مسألتني:  النقاش 
التوقع��ات  ح��ول  األول��ى 
والثان��ي  التف��اوض،  م��ن 
ح��ول مس��تقبل الالجئ��ني، 
باعتباره��ا القضية املركزية 
الرئيس��ة الت��ي تقف عقبة 
أم��ام املفاوض��ات – بعدما مت 
حتييد مس��ألة الق��دس الى 
ح��د بعي��د عبر تلزميه��ا الى 
األردنية،  الهاشمية  اململكة 
من خ��الل اتف��اق عبد اهلل – 

عباس.
يط��رح  ال��ذي  والس��ؤال 
احلالي،  التوقيت  نفسه: هل 
ف��ي ظل املعطي��ات الدولية 
واإلقليمي��ة الت��ي تعص��ف 
املركزي��ة  العربي��ة  بال��دول 
ف��ي  النوع��ي  الثق��ل  وذات 
وال  الفلس��طيني،  الق��رار 
س��يما مص��ر وس��وريا، هو 
التوقي��ت األفض��ل للجانب 
الفلسطيني للحصول على 
حقوق لم يس��تطع احلصول 
عليها خالل أكثر من عشرين 
عاماً متواصلة من سياس��ة 
التف��اوض، وفي ظ��روف كان 
الوضع أفض��ل بكثير مما هو 

عليه اآلن؟!
ما يعنين��ا بالدرجة األولى 
هو قضي��ة الالجئني، وحقنا 
واألجي��ال  أبنائن��ا  وح��ق 
القادم��ة.  الفلس��طينية 
ه��ذه  ح��ل  س��يتم  كي��ف 
أس��اس؟   أي  وعلى  القضية، 
أكد  الس��يد محمود عباس 
– خ��الل زيارت��ه األخي��رة الى 
لبنان – من القصر اجلمهوري 
اللبناني أنه لن يتنازل عن حق 
الع��ودة.  بالطبع هو يقصد 
العودة الى »فلسطني«، تلك 
التي أقرت هيئة األمم املتحدة 

قبولها عضواً مراقباً.
لك��ن »التس��ريبات« التي 
يتم تداوله��ا تفيد أن اجلانب 
الصهيون��ي لن يرضى بعودة 
م��ن  ج��داً  قلي��ل  ع��دد  إال 
العائالت الى الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وبشروط خاصة، 
أما الباقي – وال سيما منهم 
فس��يتم   - لبن��ان  الجئ��و 
التعوي��ض  ب��ني  تخييره��م 
أو االنتق��ال ال��ى إح��دى دول 
القل��ة  وتوط��ني  اخللي��ج، 

القليلة منهم.
أن  التس��ريبات يجب  هذه 
جتعل اجلميع، وال سيما أهلنا 
في اخمليمات، في حالة تيقظ 
ووع��ي وح��ذر ش��ديد ج��داً. 
فتاريخ شعبنا الفلسطيني 
ل��دى محاولة  أن��ه  يش��هد 
فرض أي��ة مش��اريع، فإنه ال 
ب��د وأن يس��بقها »عمل ما« 
بغي��ة إجب��ار ش��عبنا على 
القب��ول بالتن��ازل.  واخلط��أ 
املرحلة احلساس��ة  في هذه 
س��يكون مكلف��اً ج��داً، وال 
املنطق��ة كله��ا  أن  س��يما 
كل  يس��هل  وه��ذا  تغل��ي، 
املش��اريع  متري��ر  مح��اوالت 
وفرضه��ا.  ليس الوقت وقت 
الت��ي  الضيق��ة  احلس��ابات 
قد يدفع ثمنها ش��عبنا من 
وش��يوخنا  أبنائن��ا  كرام��ة 
وأطفالن��ا وأمهاتن��ا وبناتنا.  
وما يجري اليوم من محاوالت 
زج شعبنا الفلسطيني في 
الصراعات الدائرة من حوله، 
هدفه توريط اخمليمات متهيداً 
لضربه��ا وف��رض التنازل عن 
حق العودة، وس��ط انشغال 
العربية مبا يجري  الش��عوب 

في أكثر من بلد.

واملراحل التي مر بها الصراع 
على فلسطني فهناك أربعة 
صنعت  مفصلية  أح��داث 
مأساة فلسطني، بل رسمت 
أوس��ط  بشرق  سمي   م��ا 
 21-20 القرنني  في  جديد 
 � سايكس  اتفاقية  أولها 
وعد  ثم   ،1916 عام   بيكو 
نكبة  ث��م   ،1917 بلفور 
 ،1948 ع���ام  فلسطني 
الثانية  ال��ن��ك��ب��ة  ث��م 
وهزمية  القدس   بسقوط 
هذه  بني  وم��ا   .1967 ع��ام 
احملطات وما تالها من أحداث 

ووقائع فهي تفاصيل«.
وأوضح أنه »اليوم وفي هذه 
املرحلة الدقيقة واحلرجة من 
هذه  إنتاج  يعاد  األمة  عمر 
هو  ومبا  األربعة  العناوين 
معتبراً  مضى«،  مما   أخطر 
يقف  العربي  »العالم   أن 
سايكس  حافة  على  اآلن 
من  أخطر  جديد  بيكو   �
تقتصر  لم  ألنها  السابقة 
فقد  املشرق  بلدان   على 
شمال  وبلدان  مصر  تطال 

مزيداً  بها  وي��راد  إفريقيا 
ألوطاننا  التفتيت  م��ن 
وجتزئة  املُقسم  بتقسيم 
الصراعات  واستخدام  امُلزأ 
واملذهبية  الطائفية 
والعرقية بدل الصراع العربي 

الصهيوني«.
أن  العام  األم��ني  وأض��اف 
جديد  بلفور  وعد  »عنوان 
القدمي  الوعد  من  أخطر 
ويحمل إسماً عربياً هذه املرة 
العربية«.  »املبادرة  اسمه 
أخطر  بأنه  شلح  د.  وأوضح 
الوعد  ألن  القدمي  الوعد  من 
ميلك  ال  من  أعطى  القدمي 
الثاني  فيما  يستحق،  ال  ملن 
ميلك  من  العربية«  »املبادرة 
وأما  يستحق.  ال  ملن  يتنازل 
النكبة  نكبة  بل   ،48 نكبة 
يتنازل  أن  وه��ي  اجل��دي��دة 
العودة  عن  األرض  صاحب 

ألرضه.
إنتهاكات  وبخصوص 
احملتلة،  القدس  في  العدو 
اليوم لم يعد  أن  أكد شلح، 
للبكاء  حتى  قدس  هناك 

ه��ودت  فاملدينة  عليها، 
وأهلها يهجرون.

املفاوضات،  موضوع  وفي 
املفاوضات  أن  شلح  أوضح 
وفشلها،  عقمها  أثبتت 
امللف  أن  م��ن  متخوفاً 
الفلسطيني قد يوضع هذه 

املرة على طاولة املقايضات.
حالة  من  شلح،  وح��ذر 
واإلصطفاف  اإلن��ق��س��ام 
املذهبي والطائفي التي تعم 
واإلسالمي  العربي  العالم 
أن  م��ن  هواجسه  مبدياً 
إلى  احلالة قد جترفنا جميعاً 

املهول.
أننا  كالمه،  شلح  وختم 
فإن  فلسطينية  كمقاومة 
الواجب الشرعي واملسؤولية 
علينا  يفرضان  الوطنية 
هي  فلسطني  تبقى   أن 
الصبر  إال  منلك  وال  البوصلة 
األوض��اع  ظل  في  والثبات 
تعيشها  التي  املأساوية 
واإلسالمية  العربية  األمة 
قبلة  فلسطني  لتعود 

جهادنا.

حلركة  العام  األمني  أكد 
اجل��ه��اد اإلس���الم���ي  في 
عبد  رمضان  د.  فلسطني، 
اهلل شلح، أن فلسطني هي 
واملسلمني  العرب  مشكلة 
املشاكل  أم  هي  بل  الكبرى، 
القضايا،  وأم  العقد  وأم 
ذلك  ننسى  ال  أن  ويجب 
األمد  علينا  ط��ال  مهما 

ومهما استجد من أحداث.
ك��الم األم���ني ال��ع��ام د. 
شلح  اهلل  عبد  رم��ض��ان 
رمضاني،  إفطار  خالل  جاء 
مبناسبة يوم القدس العاملي، 
املقاومة  دعم  جلنة  نظمته 
بيروت،  في  فلسطني،  في 
العام  األمني  نائب  وحضره: 
نعيم  الشيخ  اهلل  حل��زب 
قاسم،  والسفير اإليراني في 
ابادي،  ركن  غضنفر  لبنان، 
وممثلون عن األحزاب اللبنانية 
الفلسطينية،  والفصائل 

وحشد من املهتمني.
شلح،  الدكتور  وأوض��ح 
الفلسطيني  الشعب  أن 
 65 من  أكثر  قبل  تعرض 
كبرى  إقتالع  لعملية  عاماً 
عملية  أكبر  بل  أرضه   من 
حيث  التاريخ،  في  سطو 
على  الغربي  املشروع  سطا، 
حتول  لذلك  ونتيجة  أرضنا 
داخل  الجئني  إلى  شعبنا 
ونتيجة  فلسطني  وخ��ارج 
اليوم.  هنا  نحن  لذلك 
العربية  الدول  من  وبغيرها 

والغربية.
رغم  »إنه  شلح:  د.  وقال 
التاريخية  احملطات  كثرة 

تترى  تنزل  املصائب  تزال  ال 
نهر  مخيم  أه��ال��ي  على 
تهجير سكانه  فبعد  البارد، 
معركة  في  معامله  وتغيُّر 
وفتح  اللبناني  اجليش   –
فيها  له  دخل  ال   - اإلسالم 
أن  وبعد  بعبد،  أو  قريب  من 
اللبنانية  احلكومة  وعدت 
والعودة  مؤقت  »اخلروج  بأن 
حتمي«.  واالعمار  مؤكدة 
تالها وعود األونروا على لسان 
لألونروا  السابق  العام  املدير 
في لبنان، ريتشارد كوك، في 
»سيبقى  قال:   ،2008 العام 
حالة  في  البارد  نهر  مخيم 
طوارئ )إغاثية( بعد ما حلت 
عليه الكارثة حتى يعود آخر 
تزال  ال  وبينما  إليه«.  نازح 
الفلسطينية  العائالت  آالف 
نهر  مخيم  من  ُمهجرة 
البارد، فاجأت وكالة تشغيل 
اجلميع  األون���روا  الالجئني 
بوقف  القاضي  بقرارها 
ظل  في  الطوارئ«  »برنامج 
استمرار األزمة واملأساة التي 

اجلهاد  حركة  ممثل  رأى 
اإلسالمي في لبنان، احلاج أبو 
تصريح  في  الرفاعي،  عماد 
أن  لألنباء،  القدس  لوكالة 
أحد  هو  »ب��راف��ر«،  مشروع 
وجود  تؤكد  التي  اإلرهاصات 
باقتراف  صهيوني  مخطط 
يطال  جديد،  »ترانسفير« 
أهلنا الصامدين في األراضي 
ضمن   ،1948 ع��ام  احملتلة 
مشروع ما يسمى »يهودية« 
الكيان الصهيوني الغاصب، 
وهو مرحلة أولى على طريق 
الذي  اخملطط  ه��ذا  تنفيذ 

األكبر  اجلزء  طرد  إلى  يهدف 
أراضيهم  من  أهلنا  من 
في  ومساكنهم،  وبيوتهم 
الكبرى  إعادة ملشهد اجلرمية 
العصابات  ارتكبتها  التي 
النكبة،  إبان  الصهيونية 
بكامله  مت طرد شعب  حيث 

من أرضه.
»العدو  الرفاعي:  وق��ال 
جاهداً  يعمل  الصهيوني 
حالة  من  االستفادة  على 
تعصف  ال��ت��ي  الفوضى 
واإلسالمي،  العربي  بالعالم 
التي  التنازالت  ويستغل 

اخلارجية  وزراء  وفد  قّدمها 
وزيارات  أوباما،  إلدارة  العرب 
التي يقوم  اإلشغال واإللهاء 
املنطقة،  إل��ى  كيري  بها 

وخديعة ما يسمى بالسالم 
اإلقتصادي، من أجل مصادرة 
أصحابها،  من  الدومنات  آالف 
به  يقوم  »م��ا  أن  م��ح��ذراً 

اليوم،  الصهيوني  العدو 
بتمريره،  له  ُسمح  ما  وإذا 
طريق  على  خطوة  سيكون 
بحق  آخ��ر   »ترانسفير« 
والساحل  اجلليل  في  أهلنا 
مبّيناً   ،»48 ع��ام  احملتل 
الصهيوني  »ال��ع��دو  أن 
يهودية  بأوهام  املسكون 
يرى  ال  العنصرية،  دولته 
الدميوغرافية  للقنبلة  حالً 
بتهجير  إال  الفلسطينية 

كل فلسطيني«.
حالة  ال��رف��اع��ي  وأدان 
ما  إزاء  العربية  الصمت 

»سبب  عن  متسائالً  يجري، 
نصرة  اجلهاد  فتاوى  غياب 
وشعبها،  فلسطني  ألهل 
الشعب  له  يتعرض  ما  أمام 
آلة  يد  على  الفلسطيني 
والقمع  والقتل  التهجير 
ندرك  التي  الصهيونية« 
في  تهدف  أنها  جميعاً 
كل  تهويد  إل��ى  النهاية 
املسجد  وتدمير  فلسطني 
مناشداً  املبارك«،  األقصى 
بإبقاء  العربية  الشعوب 
نحو  ُموّجهة  بوصلتها 

فلسطني.

لم تعد حتتمل، بالتزامن مع 
املتردية  اإلقتصادية  األوضاع 

واملعاناة اليومية.
أن  يبدو  آخ��ر  بعد  يوماً 
أقرب  فلسطني  إلى  العودة 
من عودة أهالي مخيم البارد 
إلى بيوتهم. إن قرار تقليص 
والتملص  خلدماتها  األونروا 
يشي  ووعودها  واجباتها  من 
بأن تكون خطوة على طريق 
األون��روا،  وكالة  عمل  إنهاء 
متهيداً لشطب كافة حقوق 
عمل  إنهاء  عبر  الالجئني، 
الوحيدة  الدولية  الوكالة 
الشاهدة على جرمية الكيان 

شعب  بحق  الصهيوني 
بأكمله. 

أكثر  أن  النتائج،  أول��ى 
سكان  أرب���اع  ث��الث��ة  م��ن 
بال  سيصبحون  اخمل��ي��م 
جرى  التي  فالشقق  مأوى، 
أصحابها  إل��ى  تسليمها 
متثل  ال  إنتظار  ط��ول  بعد 
اخمليم  منازل  من   %20 سوى 
العائالت  عدد  ويبلغ  املدمرة، 
سكنية  بدالت  تتلقى  التي 
عائالت.  وسبع  آالف  ثالثة 
اتخذتها  التي  ال��ق��رارات 
إنسانية  وغير  جائرة  األونروا 
 وتصيب كل أبناء اخمليم بضرر 

بإيقافها  ألن��ه��ا  ب��ال��غ، 
العائالت  تضع  لإليجارات 
في مهب الريح وعلى قارعة 
فاتورة  وبتخفيض  الطريق، 
أبناء  فإنها جتعل من  العالج 
أمام  جثثاً  املنكوبني  اخمليم 
كما   � املستشفيات  أبواب 
يقول أبناء اخمليم �، فال اخمليم 
العائالت  وال  اعماره  أعيد 
فعلى  بيوتها،  إلى  ع��ادت 
مسؤولياتها  حتمل  األون��روا 
عاتقها  على  أخذتها  التي 
مخيم  نكبة  ايام  أوائل  من 

نهر البارد.
أبناء  أم���ام  ي��وج��د   وال 
م��واص��ل��ة  إال  ش��ع��ب��ن��ا 
واإلض��راب��ات  اإلحتجاجات 
خطة  وف���ق  ب��اس��ت��م��رار 
مفاعيل  إلبطال  تصعيدية 
وذلك  املشاريع؛  هذه  كل 
برص الصفوف ورفع الصوت 
األونروا  سياسة  بوجه  عالياً 
الدولة  وسياسة  الظاملة 
أبناء  بحِق  املحفة  اللبنانية 

اخمليم املنكوب.

جميعاً  التحرك  علينا 
األصعدة  كل  على  وسوياً 
واملستويات،  األطياف  وبكل 
الواقعة  الظلم  حالة  لرفع 
على أهلنا في اخمليم املنكوب 

منذ سنوات.
تهجير  استمرار  ُوص��ف 

واقتالعهم  الفلسطينيني 
من أراضيهم بجرمية العصر، 
حيثيات  ف��إن  ذل��ك  وم��ع 
الثانية من مخيم  هجرتهم 
أكثر  تبدو  البارد  في  اللجوء 
بؤساً وأكثر مدعاة للشجب 

واالستنكار. 

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  1للتواصل 

ذر من املقايضة على فلسطني! أمني عام اجلهاد اإلسالمي يحُ

نهر البارد: وتستمر املأساة برسم األونروا هذه املرة

الرفاعي: مشروع برافر خطوة يف مشروع ترانسفري كامل
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الالجئون الفلسطينيون يف لبنان ينتفضون على »العودة للمفاوضات«

القدس... استيطان خبدعة جديدة

عجز املوازنة.. هل هو ذريعة األونروا لوقف اإلعمار؟

جدي��دة  خط��وة  ف��ي 
تس��تهدف إنه��اء الوجود 
الفلس��طيني ف��ي مدينة 
جغرافياً  احملتل��ة  الق��دس 
ودميغرافي��اً به��دف تهويد 
أرض  م��ن  ش��بر  كل 
يك��ون  لك��ي  فلس��طني، 
أرض  ب��ال  الفلس��طيني 
وال هوي��ة وال تاري��خ، بدأت 
الصهيوني��ة  الس��لطات 

هوي��ة  بطاق��ات  بتغيي��ر 
نح��و  عل��ى  املقدس��يني، 
أثار الكثير م��ن القلق من 
ف��ي  إزاء حقّه��م  نّياته��ا 
اإلقام��ة ف��ي مدينته��م، 
جدي��دة  هوي��ة  بطاق��ات 
حتمل صف��ة »مقيم« في 
املدين��ة، ولي��س مواطن��اً، 
مح��ددة  صالحيته��ا  وأن 
بعشر س��نوات فقط، وأن 

التغيير يشمل كل حملة 
البطاقات اجل��دد، وكل من 
هويته  تغّيي��ر  إلى  يضطر 

بسبب التلف أو القدم.
الوس��ائل  أخط��ر  وم��ن 
الت��ي اتبعتها الس��لطات 
الصهيوني��ة ف��ي تقليص 
الق��دس،  س��كان  ع��دد 
ف��ي  حقه��م  مص��ادرة 
اإلقامة، وس��حب بطاقات 

ذريع��ة  حت��ت  هويته��م 
»تغيي��ر مرك��ز  أس��متها 

اإلقامة«.
إن السياسة الصهيونية 
عل��ى  تنط��وي  اجلدي��دة 
مخاطر كبيرة، منها وجود 
مخططات لتهجير سكان 
القدس أو أعداد منهم في 
العشر  الس��نوات  غضون 

املقبلة.

يحمل شهر رمضان املبارك 
الفلسطينية  اخمليمات  في 
في لبنان، في طياته نكهته 
اخلاصة  وأج���واءه  الطيبة 
واجل��ود  والسخاء  بالكرم 
والعطاء  واخلير  واإلي��ث��ار 
مع  والشعور  واالح��س��ان 
ومزيداً  واملساكني  الفقراء 
اإلجتماعي  التكافل  من 
أبناء  بني  لّلحمة  وتوثيقاَ 
وتلك  املناخ  هذا  اخمليمات. 
القرآن  شهر  في  األج��واء 
يستقبلها أهلنا في اخمليمات 
وفي عيونهم مالمح ممزوجة 
وأمل  والتهجير  الغربة  بألم 
التي  ديارهم  إلى  العودة 
عام  عنوة  منها  أُخ��رج��وا 
املعاش  واقعهم  وفي   .1948
صعوبات،  ف��وق  صعوبات 
والبطالة  الفقر  فنسبة 
و«ما  كبير،  وبشكل  بازدياد 
ارتفاع  بله«  الطني  يزيد 
واخلضروات  السلع  أسعار 
 وال��ف��اك��ه��ة، األم���ر ال��ذي 
على  كبيراً  ع��بءاً  يُشكل 

أهلنا في اخمليمات.
هنا،  تتوقف  ال  املأساة 

وزير  أعلن  ورد  أخذ  بعد 
جون  األمريكية،  اخلارجية 
املفاوضات  استئناف  كيري، 
الصهيوني  ال��ع��دو  ب��ني 
الفلسطينية..  والسلطة 
الالجئني  آراء  عن  ماذا  ولكن 
ما  هذا  املفاوضات؟!  بتلك 
جنيب عليه في حتقيق »نشرة 
استطلعت  الذي  اجلهاد«، 
فيه آراء الجئني في مخيمات 
عني احللوة، والرشيدية، ونهر 
وجاءت  وال��ب��داوي..  البارد، 
الشكل  على  اإلج��اب��ات 

التالي:
االتفاقيات لم جتِد نفًعا

ففي مخيم الرشيدية، قال 
الصفدي،  محمود  أبو  احلاج 
وهو خريج جامعي ل� »نشرة 
استئناف  أن  أعتبر   : اجلهاد« 
ألمن  حفظ  هو  املفاوضات 
الكيان الصهيوني ومحاصرة 
املاهدين والتضييق عليهم، 
وبالتالي إسقاط حق العودة 
الفلسطيني، وهي  للشتات 
كسابقاتها  احلقيقة  في 
وهي  لشعبنا،  نفعاً  جتِد  لم 
ستسقط،  النهاية  ف��ي 
وقف  أرض  هي  ففلسطني 
الرساالت  ومهبط  إسالمية 

وال يجوز التنازل عنها.
التسوية مؤامرة 

يوسف  محمد  وي��ق��ول 
مخيمات  نازحي  من  صالح، 
وهو  صفد،  بلدة  من  سوريا 
خريج جامعي أيضاً، ل� »نشرة 
اجلهاد« إن هذه العملية هي 
مؤامرة للهيمنة والسيطرة 
احلقوق  على  الصهيونية 
على  والقضاء  التاريخية 
قضيتنا، وأن الظروف مهيئة 
ملثل هذه املؤامرات، وأنا أقول 
الطرف  خاصة  للمفاوضني، 
الفلسطيني، أنت ال متثل إال 
على  حتى  متون  وال  نفسك 
فكيف  املفاوض،  الطاقم 
متون على شعب أدماه األلم«.  

رحمة  من  قنطوا  أن  بعد 
استيأست  أن  وبعد  األونروا، 
هّبوا  العالج،  أمل  قلوبهم 
جدرانه  تزال  ال  مخيٍم  من 
ُمقطعة،  وأوصاله  متهاوية، 
الذكريات،  تسكنها  وزواياه 
األون���روا.   مراكز  مقفلني 
في  الفلسطينيون  إنهم 
الذين  البارد،  نهر  مخيم 
األونروا،  سياسة  أرهقتهم 
فما  تقصيرها،  وأدم��اه��م 
أقفلوا  أن  إال  منهم  كان 
موظفيها  ومنعوا  مراكزها، 
من ممارسة عملهم الذي لم 
بالتقليص  إال  للمخيم  يعد 
املسؤولية،  من  والتهرب 
مبقني – سخاًء منهم – على 

قسم الصحة.
منذ عقود واألونروا تتهرب 
من واجباتها، وتعمل جاهدة 
املساعدات  تقليص  على 
والتعليمية  الصحية 
املسؤولية  وتُلقي  واإلغاثية، 
به  لترمي  كاهلها  ع��ن 
املانحة،  ال��دول  كتف  على 
– بعجز  وأبداً  لتتذرع – دائماً 
التمويل،  في  ونقص  املوازنة 
املرضى  حمل��اوالت  وتتصدى 
العالج  باستعطافها وطلب 
أصحاب  وحمل���اوالت  منها، 
للسقوط  اآلي��ل��ة  امل��ن��ازل 
التأثير عليها بطلب حقهم 
فأصبحت  الترميم،  في 
على  للفلسطيني   تنظر 
ينتظر اإلعاشة  أنه متسوٌِّل 
الطبية  اخل���دم���ات  أو 
فقط،  منها  والسكنية 
الراعي  أنها  متاًما  متجاهلة 
الفلسطيني  لالجئ  األول 

في الدول العربية.
ولو نظرنا إلى واقع األونروا، 
ماليني  تنفق  أنها  لوجدنا 
ال  مشاريع  على  ال��دوالرات 
جوع،  من  تغني  وال   تسمن 
للفلسطينيني  تعود  وال 
املال  في  فتنفق  بفائدة، 

احلل باملقاومة
احللوة،  عني  مخيم  وفي 
»نشرة  ل�  أحمد،  بالل  قال 
اتصال  أي  »أرف��ض  اجلهاد« 
وما  الصهيوني،  العدو  مع 
يسمى باملفاوضات العبثية، 
وأعتبر أن هذا ليس سالماً بل 
واستسالم  وخضوع  ذل  هو 
يوفر  لم  الذي  العدو،  لهذا 
إال وارتكب مجزرة بحق  وقتاً 
هو  العدو  فهذا  شعبنا. 
وينتهك  يدمر  الذي  نفسه 
األقصى،  املسجد  ويدنس 
املسلمني،  مقابر  وينبش 
فسادًا،  األرض  في  ويعيث 
مرآى  حتت  األراض��ي  ويحتل 
العدو  هذا  العالم.  ومسمع 
وال  السالم  معه  يصلح  ال 
طريقه  وأفضل  املفاوضات، 
املقاومة  هي  معه  للتعامل 

بكل أنواعها«.
من  محمد،  حسني  أم��ا 
فيقول  أيضاً،  اخمليم  سكان 
كيف  اجلهاد«   »نشرة  ل� 
من  مع  نتفاوض  أن  يصح 
اغتصب أرضنا وشرد شعبنا 
وارتكب املازر بحقنا وما زال 
ضدنا.  عدوانه  في  مستمراً 
أخبار جرف  يوم نسمع  وكل 
األشجار  وتقطيع  األراضي 
واهية  بحجج  األسوار  وبناء 
هذا  كل  وبعد  لألمن،  طلباً 
ملاذا  التفاوض!  منا  يريدون 
أتنازل  لن  وأنا  ال��ذل؟!   هذا 
أرض  م��ن  ت���راب  ذرة  ع��ن 
كان  مهما  احملتلة  فلسطني 

الثمن«.
تضييق 

إن  اآلالف  مئات  الرياضي 
ال��دوالرات،  ماليني  نقل  لم 
وتطلق  املباريات  فتنظم 
أمر  وهو  وغيرها،  املاراثونات 
جيد إال أن متطلبات الالجئني 
أما  ذلك،  من  حاجة  أعظم 
طبيباً  فتجد  اآلخر  املشهد 
واحًدا في عيادة األونروا يعاين 
أكثر من مئتي مريض يومًيا، 
تكفي  ال  ترميم  خطة  وجتد 
تشمل  وال  املطلوب،  نصف 
املستحقني،  ُعشرِ  من  أكثر 
وجتد اخمليمات تعاني من أزمة 
املياه والكهرباء وأزمة تعبيد 
الطرقات وأزمة مياه الصرف 
الصحي، وكلها حتت مسمى 

»أزمات األونروا«.
تعاني  األونروا  أن  الواضح 
العديد من املشاكل، أهمها 
وطبعاً  احلادة،  املالية  األزمة 
لفساد  إال  يعود  ال  ذل��ك 
يستوطن داخل مؤسساتها، 
معصم  يكبل  مالٌي  وهدر 
أدى  ما  وه��ذا  صندوقها، 
 ب��األون��روا إل��ى اإلع��الن عن 
إلى  وصلت  مالية  أزم��ة 
ثمانية  دوالر،  ماليني  عشرة 
منهم عجز، واثنان استدانة 
تابعة  أخ��رى  مشاريع   من 

لها.  
في  ال���الج���ؤون  غ���ضَّ 
بصرهم  البارد  نهر  مخيم 
خدمات  تقليصات  ع��ن 
االس��ت��ش��ف��اء، ورم���وا 
بناظريهم إلى األرض عندما 

البارد،  نهر  مخيم  وفي 
ل�  عبدالكرمي  محمد  قال 
»العودة  إن  اجلهاد«  »نشرة 
شطب  هي  املفاوضات  إلى 
حق عودة الفلسطينيني إلى 
أرضهم، وهي محاولة لكسر 
والتضييق  شعبنا،  إرادة 
حققت  التي  املقاومة  على 
من  العديد  في  اإلنتصار 
والتي  واجل��والت،  الصوالت 
االنتصار،  بشائر  آخرها  كان 

والسماء الزرقاء«.
خيار املقاومة

قال  البداوي،  مخيم  وفي 
محمد أبو منصور ل� »نشرة 
اجلهاد«، إنه »يرفض التفاوض 
أن  معتبراً  وتفصيالً«  جملة 
»املفاوضات ستعود باخلسارة 
على فلسطني أرضاً وشعباً، 
متاماً  سيقضي  واستئنافها 
بالعودة  الالجئني  حق  على 
أن  مؤكداً  فلسطني«،  إلى 
»ما أخذ بالقوة ال يسترد إال 

بالقوة«.
العقلة  ماهر  أبو  واعتبر 
أن »في استئناف املفاوضات 
ض���رب ب��ع��رض احل��ائ��ط 
تأتي  أنها  حيث  لقضيتنا، 
ظل  ف��ي  للعدو  ت��ك��رمي��اً 
باالستيطان  اس��ت��م��راره 
وآخرها  األراض���ي،  وقضم 
مشروع »برافر« في النقب«، 
ُمؤكداً أنه و«في ظل األوضاع 
العربي  العالم  في  الراهنة 
في  التراجعات  واستمرار 
الرسمية  العربية  املواقف 
اخليار  هو  املقاومة  خيار  فإن 

األصوب«.

تخفض  ع��ن  اإلع���الن  م��رَّ 
مئة  مبلغ  إلى  اإليجار  بدل 
 ،)$150( دوالر  وخمسني 
التراقي،  بلغت  ولكن عندما 
الفلسطينيون  يتمالك  لم 
األون���روا  ف��ق��رار  الصمت، 
 بوقف اإليجارات عن أكثر من 
جعلهم  عائلة  آالف  ثالثة 
يهبُّون للوقوف بوجه األونروا 
التي أصبحت متس حقوقهم 
وأصبحت  صريح،  بشكل 
تنذر، وبشكل أقرب للوضوح، 
اخمليم  في  اإلعمار  بوقف 
املتقلصة،  خدماتها  ألن 
ما  املهجورة،  وواجباتها 
لنفض  البداية  إال  هما 
الالجئني  حقوق  عن  األيدي 

الفلسطينيني.
ومعاناة  م��ري��ر،  واق���ع 
وفلسطينيون  مستمرة، 
األونروا  تصرفات  أرهقتهم 
مسؤوليتها،  من  وهروبها 
امليب،  تنتظر  وح��ق��وق 
غ��رض  ت��ف��ي  ال   وط��ب��اب��ة 
تنتظر  وب��ي��وت  امل��ري��ض، 
تعيش  وم��ن��ازل  اإلع��م��ار، 
وأونروا  الترميم،  أمل  على 
ال��دول  بتقصير  ت��ت��ذرع 
السؤال:  ويبقى  املانحة، 
قدماً  األونروا  ستمضي  هل 
أن  أم  ال��ه��روب،  بسياسة 
 – الفلسطينيني  لالجئني 
ومؤسسات  وأهالي  فصائل 
سيصدحون  أخرى  كلمة   –

بها ؟

هذا  برسم  احلروف  وتستمر 
شهر  خ��الل  املرير  ال��واق��ع 
أهلنا  ن��زوح  فمع  رمضان، 
املهجرين الفلسطينيني من 
اخمليمات  داخل  إلى  سوريا 
أعباء  ثقلت  لبنان،  ف��ي 
إضافية على كاهل الالجئني 
الفقراء  الفلسطينيني، 
أصالً. وأمام هذا الواقع املؤلم 
فإن حال الفلسطينيني تزداد 
سوءاً يوماً بعد اآلخر ال سيما 
الفلسطينيني  الالجئني  وأن 
إنسانية  أوضاعاً  يعيشون 
واقتصادية صعبة خاصة مع 
بالسكان  اخمليمات  اكتظاظ 
سوريا  من  اجلدد  والنازحني 
العيش  سبل  توفر  وع��دم 

الكرمي داخلها.
البارد: معاناة فوق معاناة

مخيم  أهالي  وضع  وحول 
يقول  رمضان  في  البارد  نهر 
الشعبية  اللجنة   عضو 
اجلهاد«:  »نشرة  ل�  فراس  أبو 
السابع  للعام  رمضان  »مير 
مخيم  وأبناء  التوالي  على 
نهر البارد ما زالوا يعانون من 
من  وزاد  واحلصار،  التهجير 

لهم  إخوة  احتضان  أزمتهم 
ونقصد  والوطن  الدين  في 
بهم النازحني الفلسطينيني 
احتضن  فقد  سوريا.   من 
ألف  حوالى  اخمليم  أهالي 
عائلة فلسطينية نازحة من 
سوريا وهذا ترك أثراً إقتصادياً 
اخمليم  أهالي  على  صعباً 
الذين هم خارج منازلهم في 
في  زالوا  وما  القدمي،  اخمليم 

بيوت مستأجرة«. 
حالة اقتصادية صعبة

في  العالقات  مسؤول  أما 
في  اإلسالمي  اجلهاد  حركة 
حمزه  البارد،  نهر  مخيم 
»نشرة  ل�  قال  فقد  خضر 
البارد  نهر  »مخيم  اجلهاد«: 

تدميره  منذ  يعاني  زال  ما 
املعاناه  وهذه  أهله،  وتهجير 
زادت حدتها بعد نزوح إخواننا 
سوريا،  من  الفلسطينيني 
واحلالة اإلقتصادية في اخمليم 
رمضان،  وبعد  قبل  صعبة 
العسكرية  احلالة  وأسبابها 
باخمليم  حتيط  زالت  ما  التي 
تصاريح  نظام  إلغاء  رغم 
وإلى  من  واخل��روج  الدخول 

اخمليم«.
الرشيدية: أسعار خيالية

الرشيدية  مخيم  وف��ي 
حتدثت  صور  مدينة  جنوب 
بعض  مع  اجلهاد«  »نشرة 
عن  نزحت  التي  العائالت 
عن  راودت��ن��ا  والتي  سوريا 

منها  تعاني  التي  الهموم 
ظل  في  تعيشها  والتي 

الوضع اإلقتصادي املزري.  
أبو  احل���اج  وص��ف  فقد 
ل�  اإلقتصادي  الوضع  أحمد 
»وضع  بأنه  اجلهاد«   »نشرة 
األي��ام  في  للغاية  صعب 
في  يكون  فكيف  العادية 
انتظار  هناك  رمضان؟  شهر 
الشهر  لهذا  التجار  من 
تصريف  فيه  ليستغلوا 
بضاعتهم ويرفعوا أسعارها 
بشكل خيالي. لقد تشتتنا 
منا  واح���د  ك��ل   وأص��ب��ح 
عن  بعيداً  بلد  في  يعيش 
بأفراد  حل  ما  يدري  ال  اآلخر 
احلرب  شّردتنا  لقد  عائلته. 
البعض  بعضنا  عن  وفرقتنا 
في  لقائنا  من   وحرمتنا 
مائدة  على  الشهر  ه��ذا 
باهلل  أملنا  ولكن  رمضان 
من  شملنا  لم  في  كبير 

جديد«.
اللجنة  سر  أمني  ويصف 
كامل  أبو  احلاج  الشعبية 
اإلقتصادي  الوضع  سليمان 
بالصعب  اجلهاد«  »نشرة  ل� 

الناس  معظم  أن  إذ  ج��داً، 
راتب  على  إم��ا  يعيشون 
التي  الفصائل  من  شهري 
من  وإم��ا  إليها،  ينتمون 
أعمالهم اليومية«. ويضيف 
سوريا  من  أهلنا  »ن��زوح  أن 
ساهم  لبنان  مخيمات  إلى 
الوضع  صعوبة  زي��ادة  في 
هذا  رغم  ولكن  االقتصادي، 
به  منر  الذي  القاسي  الوضع 
إال أننا ال نتوانى عن مساعدة 
ونعتبرهم  النازحني  أهلنا 

جزءاً منا في كل شيء«.
الالجئ  ي��رس��م  ه��ك��ذا 
مخيمات  في  الفلسطيني 
شهر  في  أيامه  الشتات 
محاوالً  امل��ب��ارك،  رمضان 
هموم  قليآلً  يتناسى   أن 
الفقر  أثقلها  التي  حياته 
اخلدمات  وتقليص  والبطالة 
وكالة  من  لهم  املقدمة 
املعاناة  إلى  إضافة  األونروا، 
اكتظاظ  ج��راء  الكبيرة 
مساحات  ف��ي  السكان 
تتغير  لم  ومحدودة  صغيرة 
اخمليمات  تلك  إقامة   منذ 

منذ أكثر من ستني عاماً!

رمضان يف املخيمات.. معاناة وأمل يتمازجان ببسمة األلفة والتعاون تحقيق
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أبو سامر: خمطط »برافر« سيفشل 

منّور ينتقد العودة للمفاوضات مؤكدًا على خيار املقاومة

كشافة بيت املقدس.. إحياء لياٍل تعّبدّية.. وإفطارات رمضانية وحماضرات

خالل إفطار لرابطة بيت املقدس.. أبو شاهني: قضية الالجئني الفلسطينيني يف خطر

انتقد القي��ادي في حركة 
وسام  أبو  اإلس��المي  اجلهاد 
الس��لطة  ع��ودة  من��ور 
للمفاوضات مع »إس��رائيل« 
معتب��راً أنها عودة بش��روط 
أمريكي��ة ولن جت��د نفعاً مع 
الع��دو ال��ذي م��ا زال يب��ذل 
أرض  تهوي��د  ف��ي  جه��ده 

الوطن.
إفطار  ذل��ك، خ��الل  ج��اء 
حرك��ة  أقامت��ه  رمضان��ي 
اإلسالمي في مخيم  اجلهاد 

ضمن سلسلة أنشطتها 
والتعبوي��ة قامت  التربوي��ة 
بي��ت  كش��افة  جمعي��ة 
رحل��ة  بتنظي��م  املق��دس 
ترفيهية إلى نهر القاسمية، 
ألعاب��اً  النش��اط  تخل��ل 
ترفيهية وأنشطة مختلفة، 
اجلمعي��ة  نظم��ت  كم��ا 
ف��ي مخي��م ب��رج البراجنة 
 ف��وج عل��ي ب��ن أب��ي طالب 
حاش��دة مس��يرة   )رض( 
وس��هال  »أه��الً  بعن��وان: 
أرج��اء  جاب��ت  رمض��ان«، 
اخملي��م عل��ى ق��رع الطب��ول 
وحمل��ة الرايات الكش��فية 
كت��ب  الت��ي  واليافط��ات 
جتل��ى  »رمض��ان  عليه��ا: 
إذا  للعبد  وابتس��ما وطوبي 

إغتنما«.
اجلمعي��ة  نظم��ت  كم��ا 
دورة ش��رعية داخ��ل مجمع 

رح��الت  تخلله��ا  الفرق��ان 
إل��ى  باإلضاف��ة  ترفيهي��ة، 
ليال��ي تعّبدّي��ة ومحاضرات 
والغ��زوات  املع��ارك  ع��ن 
نظم��ت  كم��ا  اإلس��المية، 
عدة إفط��ارات رمضانية في 

مخيمات لبنان.
وإحي��اًء لذك��رى معرك��ة 
بدر الكب��رى، قامت جمعية 
كش��افة بيت املقدس »فوج 
حم��زة ب��ن عب��د املطل��ب« 
احلل��وة،  ع��ني  ف��ي مخي��م 
حت��ت  محاض��رة  بتنظي��م 
الفرقان«  عن��وان، »معرك��ة 

حيث مت عرض وقائع املعركة 
 عبر شاش��ة س��اليت، كما 
أس��ئلة  احملاض��رة  تخلل��ت 
املنش��ط  ب��ني  ومناقش��ات 
حجي��ر  حس��ام  الترب��وي 

والكشافة.
اجلمعي��ة،  نظم��ت  كم��ا 
ل��� »فوج  إفط��اراً جماعي��اً 
حم��زة ب��ن عب��د املطل��ب« 
وألق��ى قائ��د الف��وج ربي��ع 
أب��و عم��ر كلم��ه توجيهية 
حث فيه��ا الكش��افة على 
مواصلة الس��ير ف��ي طريق 

اخلير واحملبة والتعاون.

احلرك��ة  الب��داوي، ألعض��اء 
ورابطة بيت املقدس لطلبة 
فلسطني، حضره حشد من 
أنصار وأصدق��اء احلركة من 

أبناء اخمليم.
وق��د أك��د القي��ادي منّور 
على اس��تمرار جهود احلركة 
ودعواته��ا إليج��اد حل ألزمة 
البي��ت  داخ��ل  اإلنقس��ام 
الفلسطيني، وانتقد العودة 
للمفاوض��ات معتب��راً أنه��ا 
عودة بش��روط أمريكية ولن 

جتد نفع��اً مع العدو الذي ما 
زال يب��ذل جه��ده في تهويد 

أرض الوطن.
املوق��ف  من��ّور  وانتق��د 
الرسمي  واإلسالمي  العربي 
القضي��ة  اجت��اه  املتخ��اذل 
مؤك��داً  الفلس��طينية، 
خي��ار  عل��ى  الثب��ات   عل��ى 
مالحق��ة  رغ��م  املقاوم��ة 
املقاومني والتضييق عليهم 
بش��تى الوس��ائل وف��ي كل 

الساحات.

ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
أبو  علي  الش��يخ  فلسطني 
شاهني، أن »قضية الالجئني 
خطر،  ف��ي  الفلس��طينيني 
وال ب��د أن نعي متاماً أنه ال بد 
من حمايتها وعدم السماح 
بش��طبها«. كما وح��ذر أبو 
ش��اهني من »مشاريع دولية 
وإقليمية حت��اول زج اخمليمات 
في أتون صراعات جانبية، من 
ش��أنها أن جتر اخلراب والدمار 
وأمنه��م  وأهلن��ا  خمليماتن��ا 

ومستقبلهم«.
ج��اء  ش��اهني  أب��و  كالم 
خ��الل اإلفط��ار الس��نوي ل� 
»رابطة بيت املقدس لطلبة 
فلس��طني«، مجمع الفرقان 
في بي��روت، وذل��ك بحضور، 
رئيس الرابطة، األستاذ عماد 
الرفاع��ي، وع��دد كبي��ر من 
كوادر الرابط��ة من مختلف 

املناطق.
وبارك أبو شاهني، للُطالب 
الفلس��طينيني،  والطالبات 
النج��اح ال��ذي حققوه رغم 
والظ��روف  الصعوب��ات  كل 
يواجهه��ا  الت��ي  القاس��ية 
الفلس��طيني  الطال��ب 
وبع��د  الدراس��ة  أثن��اء 
التخ��رج. وحّمل مس��ؤولية 
لإلحت��الل  الظ��روف  ه��ذه 
احتل  ال��ذي  »اإلس��رائيلي« 
الش��عب،  وط��رد  األرض 
أن اس��ترداد  مش��ددًا عل��ى 

احلقوق ل��ن يك��ون إال بخيار 
اجلهاد واملقاوم��ة كما أثبت 

التاريخ واحلاضر.
ب��دوره لفت رئي��س رابطة 
لطلب��ة  املق��دس  بي��ت 
فلس��طني، األس��تاذ عم��اد 
احملوري  ال��دور  الرفاع��ي، عن 
واملهم للطالب في »معركتنا 
م��ع  والطويل��ة  املتواصل��ة 
الذي  والدور  الغاصب،  العدو 
تلعبه الرابطة في التخفيف 
يواجهه��ا  الت��ي  املعان��اة 
الفلس��طينيون  الطلب��ه 
ف��ي لبن��ان«، مؤك��ًدا وقوف 
الرابطة بجانبهم واملطالبة 
ع��ن  والدف��اع  بحقوقه��م 
قضاياهم في ش��تى املاالت 
ودوره��ا ف��ي بن��اء الش��باب 
املنفتح عل��ى العصر بوعي 
ج��ذور  القت��الع  وبصي��رة، 
التبعية والفساد واإلنحالل«، 
م��ن أج��ل واقع أفض��ل في  
مخيماتنا ومجتمعنا، سعياً 
لبناء جي��ل التحرير والنصر 

والعودة إلى فلسطني.

إفطار حلرك��ة اجلهاد  وفي 
االس��المي، أقيم في مدينة 
بعلب��ك، حضره قي��ادات من 
األحزاب اللبنانية والفصائل 
الفلس��طينية، وممث��الً ع��ن 
الهرم��ل  بعلب��ك  مفت��ي 
بك��ر  الش��يخ  س��ماحة 
الرفاعي، وعدد من مش��ايخ 
وفعالياته��ا،  املنطق��ة 
الطالبي��ة  واملنظم��ات 
الشيخ  هاجم  والنس��ائية. 
علي أبو ش��اهني، »املراهنني 
التس��وية  خي��ار  عل��ى 
الع��دو  م��ع  واملفاوض��ات 
الصهيوني والتي يتضح كل 
يوم بأنه��ا مفاوضات عبثيه 
الوطن��ي  املش��روع  وته��دد 
الفلس��طيني«، مشدداً أننا 
يتمثل  »أم��ام حت��د خطي��ر 
بف��رض الرؤي��ه الصهيونية 
للتسويه على قاعدة القبول 
بيهودي��ة الدولة، م��ا يعني 
ش��طب حق العودة وتهجير 
من تبقى في األراضي احملتلة 

عام 1948«.

ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
اجلهاد اإلس��المي احل��اج أبو 
س��امر موس��ى، أن مخطط 
»برافر« في النقب لن يكتب 
له النجاح بإذن اهلل بس��بب 
القوي��ة  والعزمي��ة  اإلرادة 
الت��ي ميتلكها أبناء ش��عبنا 
الفلس��طيني ف��ي األراضي 
احملتلة ع��ام 1948، مؤكداً أن 
هذا اخملطط سيفش��ل ولن 
يستطيع العدو مهما حاول 
إقتالع الشعب الفلسطيني 

من أرضه بالكامل.
كالم أبو س��امر جاء خالل 

ف��ي  تضامن��ي  اعتص��ام 
مخي��م البص، رفضاً خملطط 
براف��ر وتضامناً مع األس��رى 
واملعتقلني في سجون العدو 

الصهيوني.
أب��و س��امر، على  وش��دد 
ضرورة أن تقف األمة العربية 
املسؤول  موقف  واإلسالمية 
اإلس��المية  األراض��ي  ع��ن 
ف��ي فلس��طني كونها أرض 
ملواجه��ة  إس��المية  وق��ف 
الصهيوني��ة  اخملطط��ات 
تصفي��ة  تس��تهدف  الت��ي 
الفلس��طيني  اإلنس��ان 

»أال  متس��ائالً  أرض��ه،  م��ن 
يج��در بكم جميع��اً جتييش 
احلقيقي  للجه��اد  اجلي��وش 
أج��ل  ف��ي فلس��طني م��ن 
حتريره��ا من ع��دو اهلل وعدو 

اإلنسانية«.

العينا: مستمرون باحلياد يف الشأن اللبناني
ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
اجلهاد اإلس��المي، ش��كيب 
سياس��ة  عل��ى  العين��ا، 
ال��ذي  اإليجاب��ي  احلي��اد 
تنتهجه��ا القوى والفصائل 
الوطني��ة  الفلس��طينية 
األزم��ات  جت��اه  واإلس��المية 
»إنن��ا  وق��ال  الداخلي��ة، 
مستمرون باحلياد في الشأن 
اللبناني ولن يس��تطيع أحد 
زّجنا ف��ي الص��راع الداخلي 

في هذا البلد.  
كالم العين��ا ج��اء خ��الل 
أقامت��ه  رمضان��ي  إفط��ار 
حركة اجلهاد اإلس��المي في 
قاعة حطني اإلجتماعية في 
مخيم عني احللوة، مبشاركة 
وأنص��ار  وأعض��اء  ك��وادر 

احلركة.
»أن شعبنا  العينا  وأضاف 
وق��واه احلية أجمع��ت على 
ذلك ألننا أصحاب قضية من 
أهم القضايا في املنطقة«، 
داعي��اً »اجلمي��ع إل��ى توخي 
الدقة واحلذر في التعامل مع 

املرحلة القادمة«.
وفي هذا اإلطار، قام العينا 

يرافقه عمار ح��وران ومعني 
عب��اس، بزي��ارة إل��ى مكتب 
لتحرير  الش��عبية  اجلبه��ة 

فلسطني. 
م��ن  مش��ترك  وف��د  وزار 
ش��كيب  يترأس��ه  اجله��اد 
الش��عبية  واجلبهة  العين��ا 
منطقة  مس��ؤول  يترأس��ه 
صيدا عب��د اهلل الدنان، أمير 
املاهدة،  احلركة اإلس��المية 
خط��اب،  جم��ال  الش��يخ 
بحض��ور القيادي في عصبة 
الشيخ  اإلس��المية  األنصار 
أبو عبي��دة مصطفى، حيث 
النظ��ر  وجه��ات  تب��ادل  مت 
والتأكي��د على نب��ذ الفتنة 
واحلرص على أمن اخمليم رغم 

التهويل اإلعالمي.
كما زار الوفد املشترك من 
اجله��اد، واجلبهة الش��عبية 
مكت��ب اجلبهة الدميقراطية 
لتحري��ر فلس��طني، والتقى 
مس��ؤولها في صيدا، خالد 

يونس.
العين��ا  واس��تعرض 
األخطار احملدق��ة التي حتيط 
الفلس��طينية  بالقضي��ة 

التهويل  رافًض��ا  وباخمليمات، 
اإلعالم��ي الذي يب��ث أخباراً 
يق��وم  ومفبرك��ة  كاذب��ة 
املغرض��ني  بع��ض  به��ا 
التنس��يق  الذي��ن س��اءهم 
املباش��ر بني مختلف القوى 
الفلسطينية مع السلطات 
عل��ى  مؤك��ًدا  اللبناني��ة، 
الدع��وة إلى تش��كيل قيادة 
سياسية فلسطينية تنبثق 
عنه��ا جلان أمنية وش��عبية 
اخمليمات من  في  واجتماعية 
أجل التنس��يق والتعاون بني 
مختل��ف الق��وى ف��ي هذه 

املرحلة الدقيقة.

س��ت س��ن��وات م��ن عمر 
نهر  مخيم  أب��ن��اء  نكبة 
في  تنهش  واملأساة  البارد، 
اليومية  احلياة  تفاصيل 
حول  لديهم  وما  لديهم، 
فرض  واقع  لتغيير  قوة  وال 
من  ليزيد  ذنب  دون  عليهم 
مرارة كونهم الجئني في بلد 
احترفت حكوماته املتعاقبة 
السنني  عشرات  مدار  على 
من  وحرمانهم  تهميشهم 

حقوقهم. 
النكبة  عام   ...2007 عام 
أهالي  اعتاد  كما  الثانية 
تسميته،  البارد  نهر  مخيم 
اخمليم  أبناء  من  أيٌّ  يدرك  لم 
أنه  قسراً  مغادرته  عند 
سيعرض نفسه وأبناءه ملزيد 
من التهميش واحلرمان ألدنى 
حقوقه اإلنسانية، فلم يكن 
حتت  أحدهم  ببال  ليخطر 
القذائف  ودوي  الرصاص  أزيز 
ولو للحظة أنه ما زال الجئاً 
ومسؤوالً  عينه  البلد  في 
من  اخلدماتي  املستوى  على 
زالت  ما  التي  ذاتها  األونروا 

حتافظ على سياسة تقليص 
وهضم  لهم  خدماتها 
عليها  الواجب  حقوقهم 
تأسست  كونها  تأمينها 

لهذا الغرض أصال!!
املعيشي  الواقع  ظل  في 
يعاني  الذي  املأساوي  العام 
منه الالجئون الفلسطينيون 
يقضي  وال��ذي  لبنان،  في 
ما  مزاولة  من  بحرمانهم 
يقارب اخلمسني مهنة، ذلك 
من  حرمانهم  عن  فضالً 
أغلب حقوقهم املدنية يعتبر 
أبناء مخيم نهر البارد أن قرار 
برنامج  بوقف  األونروا  وكالة 
خطة اإلغاثة الطارئة عنهم 
لديهم  تبقى  ما  على  يأتي 
بأدنى  العيش  في  أمل  من 
مؤكدين  احلياة،  متطلبات 
حياة  أزمة  أمام  اليوم  أنهم 
يكونوا  أن  فإما  م��وت..  أو 
في  يعد  فلم  يكونوا،  ال  أو 
جعبتهم ما يخسروه أصالً؛ 
طبابة  وال  عمل  وال  منزل  ال 
تقنني  على  اخلوف  »أللهم 

الهواء عند استنشاقه«!

اعتبر  فقد  م.  شادي  أما 
اإلونروا  ودعا  خاطئاً،  القرار 
للتراجع عنه، مؤكداً أن اهل 
بهكذا  يرضوا  لن  البارد  نهر 
قرار يُصعب عليهم حياتهم 
جديدة  أزمة  في  ويجعلهم 
فوق األزمات التي يعيشونها.
الفصائل  ش.  أحمد  ودعا 
ومؤسسات  الفلسطينية 
الالجئني  وكل  املدني  املتمع 
في لبنان إلى التحرك املوحد 
من أجل إسقاط قرار األونروا 

اجلائر.
حتركات قادمة

القيادي  مع  حديث  وفي 
االسالمي  اجلهاد  حركة  في 
»احلراك  أن  أكد  بسام موعد 
باعتصام  بدأ  الذي  املدني 
في  األون���روا  مكتب  أم��ام 
آخر  يكون  ل��ن  طرابلس، 
سلسلة  فهناك  الغيث، 
الشعبية  التحركات  من 
حيث  القادمة،  األيام  خالل 
إضراباً  اخمليمات  ستشهد 
على  احتجاجاً  ش��ام��الً 
التعسفية  األونروا  سياسة 

البارد  نهر  مخيم  اجت��اه 
الالجئني  واجت���اه  وأبنائه 
لبنان  في  الفلسطينيني 

بشكل عام«.
»ستنظم  موعد  وتابع 
اعتصامات متزامنة في كل 
بغرض  لبنان  في  اخمليمات 
وفي  األونروا،  على  الضغط 
املزيد  املدني  احلراك  جعبة 
التصعيد،  خ��ط��وات  م��ن 
شعبياً  ح��راك��اً  أن  حيث 
األونروا  باجتاه مكتب  مركزياً 
سينظم  بيروت  في  املركزي 
إلى  األمر  وصل  وإن  قريبا، 
سنكون  هناك  اخليام  نصب 
حتصيل  حتى  لذلك  جاهزين 
من  امل��ش��روع��ة  حقوقنا 
حتى  عنا  املسؤولة  األونروا 

العودة«.
غير  ق��رار  افتعلها  أزم��ة 
مسؤول إن لم تتراجع األونروا 
إلى  بالضرورة  سيؤدي  عنه 
مأساة هي أقرب إلى مجزرة 
بحق  جماعية  إنسانية 
الجئ  ألف  أربعني  من  أكثر 

فلسطيني.

آراء مواطنني
عالء لوباني، شاب من أبناء 
عامل  وهو  املنكوب،  اخمليم 
من  ويعاني  باألجرة،  دهان 
القلب  في  صحية  مشاكل 
األدوية  من  ملموعة  ويحتاج 
الشهرية ال ميكن التوقف عن 
تناولها، وهو رب أسرة ولديه 
ثالثة  منذ  العام  جتاوز  طفل 
في  منزالً  ميلك  كان  أشهر. 
اخمليم القدمي ارتضى تعويضه 
بآخر بنصف املساحة تقريباً، 
بعد  يحصل  لم  ذلك  لكن 
الساحقة من  األغلبية  كما 

أبناء اخمليم.
األخير  األونروا  قرار  حسب 
ب��وق��ف ب��رن��ام��ج اإلغ��اث��ة 

»لن  لوباني  يقول  الطارئة 
أستطيع تأمني األربعة أدوية 
التي تكلف مئتني وخمسني 
ألف ليرة فضالً عن ثالثة مائة 
غير  املنزل،  إليجار  ليرة  ألف 
مأكل  من  األسرة  التزامات 
وطبابة  وملبس  ومشرب 
وأنا  الطفل،  ابني  وحاجيات 
ال أستطيع العمل ألكثر من 
بسبب  أسبوعياً  أيام  ثالثة 
في  مشاكل  من  أعاني  ما 
لوباني  وينتظر  القلب«، 
يدري  ال  وهو  الشهر  نهاية 
إن كان سيسمح له صاحب 
املنزل بالبقاء فيه أم ال، آخذاً 
أيام  بعد  الشارع  افتراش 

قليلة بعني اإلحتمال!!!

نهر البارد.. عندما تصبح »األونروا« سببًا إضافيًا للمأساة
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الرفاعي يدين قرار األونروا خفض التقدميات ألهالي خميم نهر الباردالسلطة يف دوامة املفاوضات جمددًا
رغم اإلمجاع الفلسطيين على رفضها:

د.اهلندي: ندعو إىل وقف نزيف الدم الربيء وكل أشكال العنف يف مصر

ر بالقضية املدلل: املفاوضات خروج عن السياق الوطين وستضحُ

تحليل سياسي

احمللل��ون  يجم��ع 
واملتابعون على  السياسيون 
مارس��ها  التي  الضغوط  أن 
وزير اخلارجية األميركي جون 
أوروبيني  كيري، وأعوانه م��ن 
و«ع��رب« عل��ى »الس��لطة 
الفلس��طينية« ق��د جنحت 
مفاعي��ل  تعطي��ل  ف��ي 
شروطها »املسبقة«، وانتزاع 
اس��تئناف  على  موافقته��ا 
املفاوض��ات املتوقف��ة عن��د 
احملط��ة األردني��ة من��ذ ثالث 
سنوات، والدخول مجدداً في 
»احللق��ة املفرغة« إبتداء من 
2013/7/30، برعاية أميركية 
مباش��رة انتدب إلدارة دفتها 
األميرك��ي الصهيوني مارتن 

أنديك...
لق��د اعلنت »الس��لطة« 
للضغ��وط  اس��تجابتها 
فلحست  الصهيوأميركية، 
»املس��بقة«،  ش��روطها 
لغ��رف  عودته��ا  وأعلن��ت 
املظلم��ة،  املفاوض��ات 
الدكتور  وأوف��دت مندوبه��ا 
صائ��ب عريقات للق��اء وزيرة 
تسيبي  الصهيوني  القضاء 
ليفني في أمي��ركا، وجتاوزت 
الع��ارم  الش��عبي  الرف��ض 
لنه��ج املفاوض��ات اخلائ��ب، 
ال��ذي ل��م يجلب للش��عب 
وقضيت��ه  الفلس��طيني 
الهزائ��م  س��وى  الوطني��ة 
والنكسات واخلراب، والتراجع 
واملس��لمات  املب��اديء  ع��ن 
األهداف  وتقلي��ص  واحلقوق 
وقف��زت  كم��ا  وتقزميه��ا... 
مواق��ف  عل��ى  )الس��لطة( 

معظ��م الفصائل واحلركات 
الفلس��طينية،  والق��وى 
بش��كل  منه��ا  الرافض��ة 
مبدئ��ي له��ذا النهج جملة 
الفصائل  وتل��ك  وتفصي��الً، 
املش��اركة معها )السلطة( 
التحرير  في إطار »منظم��ة 
الت��ي  الفلس��طينية« 
اس��تئناف  برفضها  جاهرت 
املفاوضات قبل إصدار تعهد 
واضح وصري��ح من حكومة 
بوق��ف  نتنياه��و  بنيام��ني 
اإلس��تيطانية  نش��اطاتها 
وإعالن احترامها حلدود الرابع 
م��ن حزي��ران / يوني��و 1967، 
الواضح��ة  رؤيته��ا  وحتدي��د 
بش��أن كافة قضاي��ا الوضع 
النهائ��ي وخاص��ة الق��دس 

والالجئني...
تراجع��ت  وبينم��ا 
»الس��لطة« عن ش��روطها 
املس��بقة، أعلن��ت حكومة 
بالءاته��ا  متس��كها  الع��دو 
املعروف��ة  وأك��دت عزمه��ا 
على عرض أي اتفاق س��يتم 
التوصل إليه على اس��تفتاء 
ش��عبي، وأصدرت قراراً ببناء 
إس��تيطانية  وح��دة   1500
جديدة، ودعت لتس��ريع بناء 
الضف��ة  ف��ي  وح��دة   3600
احملتل��ة، ف��ي الوق��ت ال��ذي 
املواصالت  وزارة  في��ه  أق��رت 
مخطط��اً  »اإلس��رائيلية« 
إلقامة شبكة طرق تربط بني 
مستوطنات الضفة الغربية 
الفلس��طينية  األراضي  مع 

احملتلة عام 48...
الذي  إن احل��راك األميركي 

ب��دأه الرئي��س ب��اراك أوباما، 
كي��ري،  ج��ون  واس��تكمله 
وأفض��ى للعودة إل��ى أنفاق 
املفاوضات املظلمة، العبثية 
واخلائب��ة، واملتواصل��ة من��ذ 
أكث��ر م��ن عش��رين عام��اً، 
للكي��ان  خدم��ة  يش��كل 
املس��تفيد  الصهيون��ي 
احلصري من اس��تئناف هذه 
تض��ع  الت��ي  املفاوض��ات، 
الفلس��طينية  القضي��ة 
التصفي��ة  طاول��ة  عل��ى 
النهائية ف��ي ظل التطورات 
املتس��ارعة  الدراماتيكي��ة 
واجلاري��ة في معظ��م الدول 
وتل��ك  عام��ة،  العربي��ة، 
املتاخمة للكيان الصهيوني 

بشكل خاص.  
إن الش��عب الفلسطيني 
مدعو اليوم أكثر من أي وقت 
مضى لوع��ي اخملاطر احملدقة 
الفلس��طينية،  بالقضي��ة 
واخل��روج عن صمت��ه، وإعالن 
رفضه التام ملا س��تتمخض 
عنه املفاوضات على ش��كل 
»أوسلو 2«، وإشهار متسكه 
املقاوم��ة،  خلي��ار  ودعم��ه 
لتحري��ر  الوحي��د  الطري��ق 
احلق��وق  واس��تعادة  األرض 

املشروعة.  

حتى يحُغرّينا اهلل..
في رحاب اإلسالم

ه��ي  البش��رية  النف��س 
مصدر القب��ول والرفض ألّي 
تغيير نحو األفضل أو األسوأ، 
للعلو  استعدادها  وبحسب 
والهب��وط مينحه��ا اهلل م��ا 
تهيأت هي ل��ه، وعندما نزل 
القلوب  اس��تقبلته  الوحي 
إميانً��ا،  فزاده��ا  الصادق��ة 
املكذبة  القل��وب  ورفضت��ه 

فزادها كفرًا.. 
والش��عوب التي تريد املد 
ال يحجبها أحد عن مجدها، 
وس��وف تناله بجدارة؛ ألنها 
إلى  وانظ��ر  ذلك.  تس��تحق 
املؤمن��ني ف��ي ب��در، كان��وا 
ثالثمائة وأربعة عش��ر رجالً، 
لكنه��م كانوا ب��ذرة طيبة 
طّوق��ت  عظيم��ة،  ألم��ة 
وفتوحاته��ا  انتصاراته��ا 

الدنيا.
استس��لمت  التي  واألمة 
لله��وان، ورضي��ت بالذل؛ ال 
يرتفع لها ش��أن أب��ًدا، فبنو 

عليه��م  انتص��ر  إس��رائيل 
فرعون، واستعبدهم وأذّلهم؛ 
ألن عنده��م قابلي��ة لذل��ك، 
قال تعالى: )َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه 
َفأََطاُع��وُه إِنَُّهْم َكانُ��وا َقْوًما 

َفاِسِقنَي(.
به��م  هاج��ر  مل��ا  وله��ذا 
موس��ى إلى األرض املقدسة 
للنص��ر  أه��الً  يكون��وا  ل��م 
واملد؛ ألنهم يحملون نفوس 
اخلنوع والقهر، فأبقاهم اهلل 
ف��ي صحراء س��يناء يتيهون 
أربعني س��نة حتى مات هذا 
اجليل الفاشل الذليل احلقير، 
ونش��أ جيل آخر عنده صمود 
، فدخل األرض املقدسة. وحتدٍّ

إذن فليبدأ اإلنسان بنفسه 
فيغيره��ا إل��ى األصلح همًة 
ال��ذي  إن  وعم��الً.  وتفكي��رًا 
يفكر في النجاح دائًما ويُِعّد 
له الُعّدة ويهيئ له األسباب، 
س��وف مينح��ه اهلل النجاح، 
والذي يس��عى لطل��ب الرزق 

ويك��ّد ويك��دح ليجمع املال 
احلالل، س��وف يرزقه اهلل من 

حيث ال يحتسب.
وأم��ا ال��ذي يجل��س ف��ي 
ف��ي  نظ��ره  يدي��ر  غرفت��ه 
جدرانه��ا األرب��ع، وينتظر أن 
تهب��ط علي��ه العبقرية من 
الس��قف، أو أن تدخل عليه 
املواه��ب من الناف��ذة؛ فهذا 
مريض ينبغي أن يُسعى في 

طلب الدواء له.
ولهذا يطالب رّواد املعرفة 
من اإلنسان أن يغيِّر فكره أوالً 
ونظرته إلى احلياة، ويأمرونه 
أن يفك��ر في النجاح والرقي 
والسالم  والنصر  والفضيلة 
والّتف��وق والصح��ة وال��رزق 
يعمل  ونحوها؛ ألنه س��وف 
م��ن أجله��ا، وال يفك��ر في 
الرسوب والتأخر واالنحطاط 
والهزمية واحلرب واالنكس��ار 
والفقر؛ ألنه س��وف  واملرض 

يستسلم في األخير لها.
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استنكر ممثل حركة اجلهاد 
اإلس��المي ف��ي لبن��ان، أب��و 
الذي  البيان  الرفاع��ي،  عماد 
أصدرته وكالة األونروا، والذي 
ستخفض مبوجبه التقدميات 
نهر  املتوجبة ألهالي مخيم 
البارد »أسوة بباقي الالجئني 
الفلس��طينيني ف��ي لبنان« 
عل��ى حس��ب البي��ان.  ورأى 
الرفاع��ي في ذل��ك »خطوة 
على طريق إنهاء عمل وكالة 
لش��طب  متهي��داً  األون��روا، 
الالجئني، عبر  كافة حق��وق 
إنه��اء عمل الوكالة الدولية 
عل��ى  الش��اهدة  الوحي��دة 
الصهيوني  الكي��ان  جرمي��ة 

بحق شعب بأكمله«.
الرفاع��ي:  وتس��اءل 
والصعوب��ات  »املش��اكل 
املالية الت��ي تعانيها األونروا 
ليس��ت جديدة، فلماذا يتم 
اتخ��اذ مثل هذا القرار اآلن؟« 
املش��كالت  وأض��اف: »ح��ل 
املالي��ة ه��و من مس��ؤولية 
األون��روا الت��ي يج��ب أن جتد 
ضغط��اً  ومت��ارس  احلل��ول 
دولي��اً عل��ى املانح��ني، ال أن 

املكت��ب  عض��و  دع��ا 
السياس��ي حلرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
الدكتور محمد الهندي، إلى 
وقف نزيف الدم البريء وكل 
واالعتداء  العن��ف  أش��كال 

على املعتصمني في مصر.
 وق��ال د.الهن��دي إن مصر 
قلب العروبة واإلسالم والتي 
تتعل��ق بها وتتاب��ع أحداثها 
الي��وم أفئ��دة املالي��ني م��ن 
شعوب األمة وخاصة شعب 
الذي يتمنى لها  فلس��طني 
اخلير والعزة والقوة والوحدة 

والنهضة واحلرية«.
وأم��ام  »إنن��ا  وأض��اف:   
املشهد املأس��اوي الذي يدور 
في مصر، فإن قلوبنا تعتصر 
أمل��اً إلراق��ة الدم��اء البريئة 
على  في ش��وارعها، مؤكداً 
ض��رورة وق��ف ه��ذا النزيف 

وكل أشكال العنف«.
 ورأى القي��ادي باجله��اد أن 
االحتكام للش��ارع باباً ملزيد 
م��ن الن��زف وه��و ال يخ��دم 
مصال��ح مص��ر وش��عبها، 
متمني��اً أن يت��م االحت��كام 
العقل واحلكمة  إلى أصوات 

اجله��اد  حرك��ة  أك��دت 
اإلس��المي رفضه��ا القاطع 
الس��لطة  رئي��س  لع��ودة 
محمود عباس إلى استئناف 
الع��دو  م��ع  املفاوض��ات 

الصهيوني.
وقال أحمد املدلل القيادي 
باجلهاد في تصريح صحفي 
ل��ه: »إن عودة الس��لطة من 
املفاوضات  إلى مرب��ع  جديد 
في ظ��ل ممارس��ات حكومة 
عل��ى  القمعي��ة  االحت��الل 
ع��ن  خروًج��ا  يُع��دُّ  األرض، 
الس��ياق الوطني، وسُيلحق 

ضررًا كبيرًا بالقضية«.
موافق��ة  املدل��ل  وع��ّد 
الرض��وخ  عل��ى  الس��لطة 
واالبت��زازات  للضغ��وط 
السياس��ية واملالي��ة تطورًا 
موقفه��ا  ف��ي  خطي��رًا 
»ال��ذي كان يش��ترط وق��ف 
ع��ن  واإلف��راج  اإلس��تيطان 
أس��رى م��ن أجل اس��تئناف 

املفاوضات«.
ل��ن  »الس��لطة  وأض��اف: 
جتن��ي أي نف��ٍع م��ن دخولها 
مج��ددًا،  املفاوض��ات  وح��ل 
وهي تواصل اجلري وراء الوهم 
والصهيون��ي،  األمريك��ي 
الفلس��طينية  وقضايان��ا 
الداخلي��ة س��تتضرر ب��كل 

تأكيد إزاء هذه اخلطوة«.
ورأى املدلل أن »العودة إلى 
املفاوضات م��ن جديد يعني 

اإلنقس��ام  حال��ة  ترس��يخ 
احلاصلة بني شطري الوطن، 
وتعطيل اجله��ود التي تًبذل 
لتحقي��ق الوح��دة الوطنية 

الداخلية«.
باجله��اد:  القي��ادي  وتاب��ع 
أن  بعب��اس  األج��در  »كان 
يجلس على طاولة املصاحلة 
أن  ب��دل  الفلس��طينية 
يركض وراء الوهم األمريكي 

واجللوس مع العدو«.

لعلم��اء وحكماء مصر وإلى 
صنادي��ق االقت��راع وإكم��ال 
بدأتها  التي  الرائدة  التجربة 
مص��ر حفاظ��اً عل��ى أمنها 

ومصالح شعبها.
د.الهن��دي عل��ى   وش��ّدد 
أنن��ا في الوقت نفس��ه نبرأ 
ب��أي طرف في مصر أن يلقي 
عل��ى  الداخلي��ة  باألزم��ة 
ونرى  الفلسطيني،  الشعب 
أن إلق��اء تهم��ة التخابر مع 
ط��رف فلس��طيني يس��يء 
التاريخية  ولعالقته��ا  ملصر 
مع الش��عب الفلس��طيني 

والقضية الفلسطينية.
 موضح��اً أن ذل��ك يُظهر 
كأن العالقة مع فلسطني أو 
تصبح  أي طرف فلسطيني 
تهم��ة فيم��ا العالق��ة م��ع 
الع��دو الصهيوني ال متثل أي 

اتهام.
الش��عب  أن  وأك��د   
الفلس��طيني وعل��ى م��دار 
أن  ملص��ر  يدع��و  الوق��ت 
كل  م��ن  اهلل   يحفظه��ا 
سوء لتكون سنداً قوياً لكل 
األمة كما كان��ت على مدار 

التاريخ.

حتم��ل الالجئ��ني نتائج هذه 
املشكالت.. فهذا دليل ليس 
اإلداري وحده،  على الفش��ل 
بل على جهود جت��ري لتمرير 
عل��ى  مش��بوهة  مش��اريع 

حساب شعبنا وقضيتنا«.
بي��ان  أن  الرفاع��ي  ورأى 
األون��روا »أبقى الب��اب موارباً 
التي  الفئ��ات  أم��ام حتدي��د 
التخفيضات،  تطاله��ا  ل��ن 
بدل  وخاصة عب��ر »حماي��ة 
األش��د  للعائ��الت  اإليج��ار 
»كي��ف  متس��ائالً:  فق��راً«، 
سيتم حتديد العائالت األشد 
فقراً، ومن الذي سيحددهم، 
ووفق أي��ة معايير؟« مضيفاً: 
ب��اب  فت��ح  يعن��ي  »ه��ذا 
احملس��وبيات، وما س��يحدثه 
ذل��ك م��ن ش��رخ ب��ني أهلنا 
في مخي��م نهر الب��ارد، في 
الوقت الذي نحرص فيه على 
توحيد كافة اجلهود ملواجهة 
ما يخط��ط ألهلنا الالجئني 

في لبنان«.
ورد  م��ا  الرفاع��ي  ونف��ى 
البي��ان من »مش��اورات  في 
واس��عة ج��رت ب��ني األونروا 

الفلسطيني  املتمع  وممثلي 
في لبن��ان«، مبّيناً أن األونروا 
لم جتر أي��ة مش��اورات، وإمنا 
الفصائ��ل  بإب��الغ  قام��ت 
الفلس��طينية بقراره��ا من 
ب��اب أخ��ذ العلم لي��س إال؛ 
وأض��اف: »إقح��ام الفصائل 
به��ذه الطريقة يخش��ى أن 
يك��ون الهدف من��ه إحداث 
الذي��ن  أهلن��ا   وقيع��ة م��ع 
للحظ��ة ع��ن  نتوان��ى   ل��ن 
حقوقه��م  ع��ن  الدف��اع 
والتص��دي ل��كل مؤام��رات 
التوطني وشطب حقهم في 

العودة«.
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