
نه��ر  خمي��م  �أه��ايل  نف��ذ 

�إعت�ش��اما �ش��ارك فيه  �لب��ارد 

وم�ش��وؤولو  �ل��ر�مي”  “�ش��كان 
�ل�ش��عبية  و�للجن��ة  �لف�ش��ائل 

وموؤ�ش�ش��ات �أهلي��ة وفعالي��ات 

�ملعت�ش��مون  ورف��ع  �ملخي��م، 

�ل�ش��عار�ت �ملطالبة باال�رس�ع 

يف ت�ش��ليم �ملنازل و�لعقار�ت، 

�الون��رو�  ب�شيا�ش��ة  ون��ددو� 

و�حلكوم��ة �للبنانية �لر�ف�ش��ه 

ت�ش��ليم م��ا تبقى م��ن �ملنازل، 

هذ� و�ش��وهد خالل �العت�ش��ام 

�جلي���ش  لدوري��ات  ح�ش��ور 

�للبناين �ملتمركزه يف �ملخيم، 

وعنا�رس مكافحة �ل�شغب.

و�لق��ى �أم��ن ���رس �إحت��اد 

جل��ان ح��ق �لع��ودة يف �لبارد 

عبد�هلل دي��ب، كلمة طالب فيها 

�حلكومة “�تخاذ قر�ر بت�ش��ليم 

�ش��اكينه  وع��ودة   A ب��ر�مي 

بالكام��ل �لي��ه«، يف ح��ن �أكد 

جمال �أب��و علي يف كلمته �لتي 

�لقاها با�ش��م �للجنة �ل�ش��عبية 

وق��وف  عل��ى  �لفل�ش��طينية، 

�لف�ش��ائل و�للجنة �ل�شعبية �ىل 

جان��ب مطال��ب �ش��كان �لر�مي 

ومطالب �أبن��اء �ملخيم عمومًا، 

كم��ا �لق��ى �إبر�هيم �أب��و حممد 

كلم��ة �أه��ايل �ل��ر�مي دع��ا �ىل 

�ملن��ازل  ت�ش��ليم  يف  �ال���رس�ع 

ال�شحابها �لذين �إ�شرتوها من 

ماله��م �خلا���ش، معت��ر� »�ن 

تاأخري �لت�شليم يزيد من معاناة 

�ن  عل��ى  م�ش��دد�  �لعائ��الت«، 

»�لتحركات �ل�شلمية لن تتوقف 

�ال يف حال ت�ش��ليم �ملنازل �ىل 

�شكانها«. 

من جانبه طالب م�ش��وؤول 

�جلبه��ة �لدميوقر�طي��ة لتحرير 

فل�ش��طن يف �ل�ش��مال �أبو لوؤي 

�ركان “بانهاء معاناة �ش��كان 

�لر�مي A عر ت�ش��ليم �ملنازل 

ال�ش��حابها من �ج��ل ترميمها 

و�لع��ودة �ليه��ا«، معت��ر� »�ن 

معاجل��ة  يف  ي�ش��اهم  ذل��ك 

ن��زوح �كرث م��ن 50 عائلة �ىل 

منازلهم بعد نزوح م�شتمر منذ 

�كرث من �ربعة �عو�م ون�شف«، 

م�ش��دد�ً عل��ى ���رسورة �إتخ��اذ 

تخف��ف  �لت��ي  �الج��ر�ء�ت  كل 

م��ن معان��اة �بناء �لب��ارد عر 

ت�رسيع عملي��ة �العمار و�تخاذ 

ق��ر�ر �شيا�ش��ي بانه��اء �حلالة 

�لع�شكرية و�المنية عن �ملخيم 

و ذلك بالغاء نظام �لت�ش��اريح 

و�لتعوي�ش عل��ى �لعائالت يف 

�جلزء �جلديد من �ملخيم و�قر�ر 

لل�ش��عب  �الن�ش��انية  �حلق��وق 

دون  لبن��ان  يف  �لفل�ش��طيني 

جتزئة.

�لتح��رك  ه��ذ�  و�إز�ء 

�ملطلب��ي، �لذي تفاع��ل خالله 

عموم �أبناء خمي��م نهر �لبارد، 

مت��ى  �ىل  نت�ش��اءل:  �أن  يبق��ى 

�للبناني��ة  �حلكوم��ة  �ش��تبقى 

متاط��ل يف ت�ش��ليم ه��ذ� �جلزء 

من �ملخيم؟!! وهل �ش��حيح ما 

مت تد�ول��ه م��ن معلومات حول  

�أعادة �حلكومة ��شتمالك �ر��ش 

�حلي متهيد�ً لتحويله �ىل ثكنة 

للجي���ش �للبن��اين؟! و�إذ� كانت 

هذه �ملعلومات �ش��حيحة، فما 

هو م�ش��ري ��ش��حاب �الر��شي 

و�لبيوت �مل�رسدين، هل �شتكرر 

بتعوي���ش  وعده��ا  �حلكوم��ة 

�ش��خي، كم��ا وعدته��م �ش��ابقًا 

بخ��روج موؤقت وع��ودة حتمية 

و�عمار موؤكد؟!!!! 

ال تز�ل ق�شية �لالجئن �لفل�شطينين 

وم��ن  �لثبوتي��ة،  �الور�ق  فاق��دي  م��ن 

غري �مل�ش��جلن م��ن حملة جو�ز �ل�ش��لطة 

�لفل�ش��طينية، يعانون ب�ش��بب �الو�ش��اع 

�لقانونية �ملعقدة �لتي تكتنف وجودهم 

و�قامتهم يف لبنان.

وبرغم �الإجر�ء �لذي قامت به رئا�شة 

جمل�ش �لوزر�ء �للبناين، من خالل �إ�شد�ر 

تعمي��م يطلب في��ه من »جمي��ع �الإد�ر�ت 

�لعامة و�ملوؤ�ش�ش��ات �لعام��ة و�لبلديات« 

�إعتم��اد �لوثائ��ق �ل�ش��ادرة عن �ل�ش��لطة 

�لفل�شطينية جلهة قيد �لوالد�ت و�لوفيات 

وت�شجيل و�قعات �لزو�ج و�لطالق، �ال �أن 

و�قع �المر �أ�ش��عب م��ن �أن يعاجله �إجر�ء 

بهذ� �حلجم، حيث تبقى �ملعاناة م�شتمره، 

جله��ة �لعقبات �الجر�ئية �لتي تو�جههم، 

و�لتي قد ت�ش��تند �ىل �جتهاد�ت �الد�ر�ت 

وعلى ح�شاب �لالجئ �لفل�شطيني. 

جري��دة  ن���رست  �الط��ار  ه��ذ�  ويف 

�ل�ش��فري موؤخر�ً ر�ش��الة موجه��ة من قبل 

الجئ��ة فل�ش��طينية، �ىل �ملديري��ة �لعامة 

لالأم��ن �لع��ام، ت�ش��األ �إذ� كان باإم��كان 

�بنته��ا �لفل�ش��طينية، م��ن نازح��ي ع��ام 

1967 ت�ش��جيل زو�جه��ا يف »�ل�ش��وؤون« 

وه��ي حتمل جو�ز �ل�ش��لطة �لفل�ش��طينية، 

بع��د �ن ت�ش��جلت يف �ملحكم��ة �ل�رسعي��ة 

و�جنزت ت�ش��وية و�ش��ع يف �المن �لعام، 

وح�ش��لت عل��ى �قام��ة لثالث��ة ��ش��هر؟!! 

وهي ت�ش��كو من �أن �المن �لعام يف �شور 

يوؤك��د �ن بامكانه��ا ت�ش��جيل �ل��زو�ج يف 

»�ل�ش��وؤون« ��ش��تناد� جلو�ز �ل�شلطة، فيما 

»�ل�ش��وؤون« يرف�ش ذلك! علم��ا �ن �لزوج 

�ي�شا من نازحي عام 1967.

م��ن ناحيته يو�ش��ح مكتب �ش��وؤون 

�الإعالم يف �ملديرية �لعامة لالمن �لعام 

»�ن ت�ش��جيل �ل��زو�ج للفل�ش��طينية �لت��ي 

حتمل جو�ز �ل�شلطة �لفل�شطينية، و�جنزت 

“ت�شوية و�شع” يف �المن �لعام، ومتاأهلة 
من فل�ش��طيني من نازح��ي 1967، تعود 

�ش��الحيتها ملديرية �ل�ش��وؤون �ل�شيا�شية 

و�لالجئن يف وز�رة �لد�خلية ولي�ش من 

�شالحية �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام.!!

وهن��ا ال ب��د م��ن �ل�ش��وؤ�ل: �ىل مت��ى 

�ش��يبقى �لالج��ئ �لفل�ش��طيني يدفع ثمن 

�الد�ر�ت  �أب��و�ب  عل��ى  �للج��وء  جرمي��ة 

وعن��د �ملف��ارز و�حلو�جز �المني��ة، و�ىل 

متى �ش��يبقى �لالجئ �لفل�شطيني عر�شة 

�الد�ر�ت  وموظف��ي  �ملعقب��ن  ملز�جي��ة 

وفقد�نه��ا  �لتعميم��ات  و�ش��وح  وع��دم 

لق�ش��ية  �آن  �أم��ا  �الإجر�ئي��ة؟  للمر��ش��يم 

فاقدي �الور�ق �لثبوتية وغري �مل�شجلن 

�ن تنتهي، وقد مر عليها عقود وحكومات 

وق��ر�ر�ت �أب��ت �ال �أن تبقي �أو�ش��اع هذه 

�لفئة معلقة يف مهب �لريح.. 
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نحـو واقــع فل�ضـطيني اأف�ضـل .. لإجناز التحرير وحتقيق العودة

نمـــــوذج رســـــالي  المطــــلوب 
في  بــالــحــق  يصـــدع  مــجـــــاهــد 
هــذه المرحــــلة و يتفـــــانى في 
خـدمـــة الجماهـــــير على كافة 

األصعدة.
الشهيد المعلم د. فتحي الشقاقي

���ش��ي�����ش��ت��م��ر  م���ت���ى  �ىل 

�لالمبايل  �لر�شمي  �لتعاطي 

وحقوقهم  �لفل�شطينين  جتاه 

يلح  ب��ات  ���ش��وؤ�ل  لبنان؟   يف 

�لفل�شطينين  �أل�شنة  بقوة على 

ي�شهدون  وهم  خميم،  كل  يف 

�لبلد  ه��ذ�  يف  �أو�شاعهم  �أن 

�أ���ش��و�أ،  �ىل  ���ش��يء  م��ن  ت�شري 

�الأمنية  �لقب�شة  �شيا�شة  و�أن 

ه���ي �ل���ف���ن �ل���وح���ي���د �ل���ذي 

�لر�شمية  �ل�شلطات  تتقنه 

وحقوقهم  ق�شاياهم  جت��اه 

ووجودهم.

�ل�شيا�شة يف جتاهل  هذه 

تقت�رس  ال  �لفل�شطيني  �لو�قع 

على  وال  بعينه،  خميم  على 

ق�شية بذ�تها، بل ي�شمل جميع 

خميم  ك��ل  يف  �لفل�شطينين 

وبقعة فوق �الأر�ش �للبنانية، 

ق�شاياهم  جميع  وي�شمل 

�حليوية و�حلياتية: حق �لعمل 

مرفو�ش!  �لتملك  حق  ممنوع! 

حق  حتى  حم��رم!  �لتنقل  حق 

�لتوريث بات ترفًا يحرم منه 

قر�ر�ت  مبوجب  �لفل�شطينيون 

�لوجود  يف  ت��رى  ال  وقو�نن 

�أمنية  حالة  �ال  �لفل�شطيني 

وتطويقها  حما�رستها  يجب 

وع���زل���ه���ا، وو����ش���ع���ه���ا يف 

خميمات هي �أ�شبه باملعازل!

�لفل�شطيني  �شعبنا  ي�شمع 

عن  مع�شواًل  كالمًا  لبنان  يف 

رفع  و�رسورة  معه  �لتعاطف 

يعاين  �ل��ذي  و�لقهر  �ملعاناة 

مزمنًا!   �أ���ش��ب��ح  حتى  م��ن��ه، 

لكن، على �أر�ش �لو�قع، يزد�د 

�لقهر وتزد�د �ملعاناة مع كل 

�الأح��و�ل  بتح�شن  جديد  وعد 

و�الأو�شاع!

ب��االأم�����ش، ح�����رست �ىل 

�ملحا�رس  �ل��ب��ارد  نهر  خميم 

ق��و�ت   ،2007 �ل��ع��ام  م��ن��ذ 

مكافحة �ل�شغب لتقمع حتركًا 

فيه  يطالب  مطلبيًا  �شعبيًا 

بيوتهم  �ىل  بالعودة  �لنا�ش 

�أه��ايل  بع�ش  وم�شاكنهم.  

�مل��خ��ي��م مي��ل��ك��ون �أور�ق������ًا 

للبيوت  مللكيتهم  ثبوتية 

من  يحرمون  �لتي  و�الأر��شي 

وذر�ئع  بحجج  �إليها،  �لعودة 

�أم��ن��ي��ة!  وه��ن��اك �أب��ن��ي��ة مت 

ي�شمح  وال  بالكامل،  تدمريها 

على  �حل�����ش��ول  الأ�شحابها 

تر�خي�ش الإعادة �إعمارها.

بات  لبنان  يف  �جلميع 

يدرك �أن خميم نهر �لبارد خال 

من �أية قطعة �شالح منذ تدمري 

�ملخيم!  فلماذ� �ال�شتمر�ر يف 

تطويق �ملخيم وتعقيد م�شائل 

حتى  منه،  و�خل��روج  �لدخول 

باملعتقل؟!   �أ�شبه  �ملخيم  بات 

�شعبنا  �أن  نقول:  �الألف  للمرة 

يف خميم نهر �لبارد دفع ثمن 

حرب مل يكن له فيها ال ناقة 

�أن  �ملطلوب  فهل  جمل.   وال 

�أمن��وذج  �ىل  �ملخيم  يتحول 

يتم ت�شويقه دوليًا، لكي ي�شار 

على  بعد  فيما  تعميمه  �ىل 

كافة �ملخيمات؟  هل ما يتم 

�الإعد�د له هو جزء من م�رسوع 

متريره  يجري  وتوطن  دمج 

�ملناطق  تاأهيل  ذريعة  حتت 

وحتت  للمخيمات،  �ملجاورة 

�ملجتمع  جمعيات  �إ����رس�ف 

�الحت��اد  م��ن  �ملمولة  �مل��دين 

�ملطلوب  ه��ل  �الأوروب�������ي؟!  

وتغيري  �مل��خ��ي��م��ات  ط��م�����ش 

جرمية  على  للت�شرت  معاملها، 

من  ب��اأك��م��ل��ه  �شعب  �ق��ت��الع 

�لع�شابات  �أيدي  على  �أر�شه 

للمطالب  �إر�شاء  �ل�شهيونية، 

حتويل  ت��ري��د  �ل��ت��ي  �لغربية 

يف  و�ق��ع��ة  حقيقة  �ل��ت��وط��ن 

لبنان؟!

�ىل متى �شي�شتمر جتاهل 

�لفل�شطينين  �لالجئن  ق�شية 

�شيا�شية  كق�شية  لبنان  يف 

�لعدو  م��ع  ب��ال�����رس�ع  تتعلق 

تتعلق  وال  �ل�����ش��ه��ي��وين، 

ب���ال�������رس�ع���ات �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

�لد�خلية �ل�شيقة؟

كان  �لفل�شطيني،  �شعبنا 

�ملركزي  �لع�شب  و�شيبقى، 

�لعربية  �الأم����ة  ي�شد  �ل���ذي 

�ىل  بع�شها  و�الإ���ش��الم��ي��ة 

ق�شيته  �أن  يوؤمن  الأنه  بع�ش، 

�ل�رس�عات  كل  من  و�أعز  �أكر 

�ل�شيقة!  ويخطىء كل من يظن 

�أن باإمكانه جر �ملخيمات �ىل 

�رس�عات فئوية �أو مذهبية �أو 

طائفية.

�لفل�شطيني،  و�شعبنا 

ك����ان و���ش��ي��ب��ق��ى، ���ش��اح��ب 

�لق�شية �لتي جتمع وال تفرق، 

و�شتبقى  كانت  و�ملخيمات 

للجميع،  تت�شع  �لتي  �ملحجة 

فيما  طرفًا  تكون  �أن  وتاأبى 

يفرق وال يجمع!

كفى!....   

اىل متى؟... كفى!

nashrataljihad@hotmail.com :توا�صلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

ما هو م�صري ا�صحاب 

االرا�صي والبيوت امل�صردين، 

هل �صتكرر احلكومة وعدها 

بتعوي�ض �صخي، كما وعدتهم 

�صابقاً بخروج موؤقت وعودة 

حتمية واعمار موؤكد.  

ت�صليم املنازل ال�صحابها 

من اجل ترميمها والعودة 

اليها ي�صاهم يف معاجلة 

م�صكلة الت�صرد الكرث من 50 

عائلة، بعد نزوح م�صتمر منذ 

اكرث من اربعة اعوام ون�صف

�لغ�شب  حالة  ت�شاعدت 

بني اأو�ساط ال�سباب الفل�سطيني 

ما  جر�ء  تو�جدهم،  �أماكن  يف 

قامت به دولة قطر خالل حفل 

�لعربية  �الألعاب  دورة  �فتتاح 

لعام 2011، وعر�شها خلارطة 

بعد  لفل�شطن،  مكتملة  غ��ري 

منها  املقد�سة  املدينة  اإ�سقاط 

و�الك��ت��ف��اء 

ب��االإ���ش��ارة 

�ل�شفة  �إىل 

لفل�شطينية  �

�مل���ح���ت���ل���ة 

وق�����ط�����اع 

غزة. 

طلق  �أ و

على  حملًة  غا�شبون،  �شبان 

�الجتماعي  �لتو��شل  موقع 

فيها  و�  ع���ررَّ ب��وك«  �ل�»في�ش 

�إز�ء هذه  �ل�شديد  ��شتيائهم  عن 

�خلطوة �لتي �عتروها �عرت�فًا 

�ل�شهيوين.  بالكيان  �رسيحًا 

�حلملة  على  �لقائمون  ويقول 

»فل�شطن  ����ش��م  حملت  �ل��ت��ي 

�إن  قطر«:  يا  �لق�شمة  تقبل  ال 

عر�شها  جرى  �لتي  »�خلريطة 

وهي  مقبولة،  ولي�شت  دخيلة 

ر�مية  خمططات  مع  تتما�شي 

وطم�ش  ف��ل�����ش��ط��ن  ل��ت��ج��زئ��ة 

هويتها �لعربية و�الإ�شالمية«.

ق��ط��ر قد  �ن دول���ة  ي��ذك��ر 

م�شابهة،  حادثة  يف  تقدمت، 

باعتذ�ر للملكة 

�مل����غ����رب����ي����ة 

اإ�سقاط  ب�سبب 

�ل�������ش���ح���ر�ء 

�مل��غ��رب��ي��ة من 

�لتي  �خلارطة 

رف��ع��ت��ه��ا يف 

�الألعاب  دورة 

�عتذ�ر  تقدمي  و�أغفلت  ذ�تها، 

لل�شعب  ت��و���ش��ي��ح  ح��ت��ى  �أو 

�أن  �ل��ع��ل��م  م��ع  �لفل�شطيني، 

يوجد  ال  �ملغربية  �ل�شحر�ء 

ي�رس  ومل  �أق�شى،  م�شجد  فيها 

و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول 

�إليها!

فل�صطني ال تقبل الق�صمة يا قطر!
حملة وثائق ال�صلطة: معاناة م�صتمرة برغم تعميم رئا�صة الوزراء

اإفتتاحية العدد

اإحتجاجاً على املماطلة يف ت�سلم بيوتهم

اأهايل البارد يعت�صمون و�صط ح�صور كثيف لعنا�صر مكافحة ال�صغب
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�لت��ي  �ملع��ارك  وق��ع  عل��ى 

�جلي���ش  ب��ن  حمتدم��ة  كان��ت 

�للبن��اين وعنا�رس فتح �ال�ش��الم 

يف خمي��م �لب��ارد، �أطل��ق رئي���ش 

�حلكوم��ة �للبنانية �ل�ش��ابق فوؤ�د 

�ل�ش��نيورة وعده �ل�شهري “�خلروج 

موؤقت و�لع��ودة حتمية و�العمار 

�ملخي��م  �أه��ايل  فيم��ا  موؤك��د”، 

�ملد�ر���ش  ز�ل��و� مكد�ش��ن يف  ال 

و�لكر�ج��ات وم��ا تي���رس لهم من 

من��ازل �إقت�ش��موها مع �أ�ش��قائهم 

يف خميم �لب��د�وي.. طبعًا مل يكن 

ق��د تدمر �ملخيم وقتها، �أو غادره 

من بق��ي معت�ش��مًا ب��ن جدر�نه 

�حل��رب  و�ش��عت   .. �ملت�ش��دعة!! 

�أوز�ره��ا بع��د 100 ي��وم وني��ف، 

ليعود بعد عام جزء من �لنازحن 

�ىل �لق�ش��م �جلدي��د م��ن �ملخي��م.. 

ويبكو� ذكرى خميٍم ومنزِل!!

�أك��رث  م��رور  وبع��د  �لي��وم، 

�أربعة �شنو�ت على �لنزوح وثالث 

م���رسوع  بد�ي��ة  عل��ى  �ش��نو�ت 

�الإعمار، مل يتغ��ري �لكثري: فاأبناء 

يز�ل��ون  ال  �ملنك��وب  �ملخي��م 

م�ش��تتن ب��ن خميم��ات ال ز�لت 

ت�شت�ش��يفهم، وبرك�ش��ات ت�ش��يق 

به��م، وقليل منهم ع��اد �ىل �جلزء 

�ملعاد �إعماره، بعد ت�شليم �لرزمة 

�الوىل قبل خم�ش��ة �أ�ش��هر، و�لتي 

ك�ش��فت منازلها عن �إعادة �إنتاج 

للرك���ش ب�ش��ورة مط��وره!!  م��ع 

�لعلم �أن هذه �لرزمة ت�ش��كل جزء�ً 

غ��ري مكتمل م��ن ع���رسة �أجز�ء ال 

يعلم متى توؤول �ىل �أ�شحابها �ال 

�هلل!!.. 

هذ� ه��و حال خمي��م �لبارد، 

�العم��ار  م���رسوع  ي�ش��ري  �ل��ذي 

في��ه بح�ش��ب �أحد �الهايل “�ش��ري 

�ل�ش��لحفاه �لعرجاء”، فيما يعاين 

�أبن��اوؤه �أو�ش��اعًا �ش��عبة تتن��وع 

بح�ش��ب كل فئه وظروفه��ا، فاأبو 

مم��دوح، �أح��د نازح��ي خميم نهر 

�لبارد، مل يت�شلم بيته لغاية �ليوم 

�ش��اأنه �ش��اأن �لكثريين من �شكان 

 ،”A لقطاع �مل�ش��مى ب� “ب��ر�مي�

�ملال�ش��ق  �لغرب��ي  �جل��زء  وه��و 

ل�ش��اطىء �لبح��ر، و�ل��ذي ال يز�ل 

للي��وم بعه��دة �جلي���ش �للبن��اين.  

يقول �أبو ممدوح “هذ� �المر �شكل 

�أزم��ة لع��دد غ��ري قليل م��ن �أبناء 

�ملخي��م، ي�ش��يف: “نح��ن متلكنا 

هذه �لبيوت منذ ع�رس�ت �ل�ش��نن 

�لقانوني��ة  �مل�ش��تند�ت  ولدين��ا 

مبلكيته��ا، وال نفه��م مل��اذ� ه��ذ� 

�ال���رس�ر على ع��دم �ل�ش��ماح لنا 

با�ش��رتد�دها؟؟! ويتاب��ع “�ملدير 

�ن��ه  لن��ا  ق��ال  لالأون��رو�  �لع��ام 

الي�شتطيع �ل�ش��غط على �حلكومة 

�للبنانية يف هذ� �ملو�ش��وع رغم 

�ن �لبيوت من حق �شاكنيها!!، ما 

يعن��ي �نن��ا نتعر�ش لظل��م كبري، 

وي�ش��يف “�أمتن��ى عل��ى �للجن��ه 

�لعلي��ا لنه��ر �لب��ارد، و�لف�ش��ائل 

�حل��و�ر،  وجلن��ة  �لفل�ش��طينية، 

�ل�ش��غط م��ن �أج��ل �إع��ادة بيوتنا 

و�ل�شماح بالعودة �ليها بعد ت�رسد 

طال خم�ش �شنو�ت.

 �أما �حمد عثمان، �لذي كان 

يقطن يف حي �ملهجرين )�ملخيم 

�جلدي��د(، فيقول “م��ا زلنا ننتظر 

توقي��ع �حلكوم��ة �للبناني��ة على 

�لب��دء باإعمار �حلي، وهو �لذي مت 

�يقاف �لعمل به منذ �شنتن، علما 

باأن �الأم��و�ل و�ملخطط �لتوجهي 

�لع���رس�ت  وهن��اك  جاه��ز�ن 

يف  كلي��ًا  �ملدم��رة  �الأبني��ة  م��ن 

�ملخي��م �جلديد مل ي�ش��مح باإعادة 

�عمارها، و�أ�ش��اًل ال يوجد متويل 

له��ا” ويتاب��ع قائال “�نا �أخ�ش��ى 

�ن تك��ون ه��ذه �ملمطال��ة ب�ش��بب 

ع��دم وج��ود ق��ر�ر ج��دي باعادة 

�العمار.”

يو�ش��ف  يع��ر  �ملقاب��ل،  يف 

�حل��اج، �ل��ذي ي�ش��تاأجر بي��ت يف 

خميم �لب��د�وي، عن �أمله بالعودة 

�ىل خمي��م نه��ر �لبارد، وي�ش��يف 

باإعم��ار  يب��دوؤ�  مل  “ولكنه��م 
منطقتنا.. “�شمعت �خبار�ً كثرية.. 

�نه��ا ل��ن ُتعّم��ر قب��ل �ش��نتان �و 

ث��الث” عل��ى �أن��ه يتخ��وف م��ن 

م�ش��احة  ب�ش��اأن  �ن�ش��افه  ع��دم 

�لبيت �لتي �شيق�ش��م منه ل�شالح 

تو�ش��يع �ل�شارع، ويعتر �ن هناك 

“حاالت �رسقة ون�ش��ب و�حتيال 
م��ن قب��ل �ملتعهدي��ن يف �عم��ار 

�ملخي��م “وهن��اك �م��و�ل كث��رية 

ج��اءت �ىل �ملخيم ولك��ن ال نعلم 

�ين تذهب!!”، وب�شاأن �لتعوي�شات 

يقول يو�ش��ف، �أب��ي رجل معروف 

يف �ملخيم، كان ميتلك “�ش��نرت�ل 

�لب��ارد”، وق��د تدم��ر كلي��ًا �أثناء 

�حلرب وخ�رس �بي كل �ش��يء، لكن 

لال�ش��ف عندما ق��ررو� �لتعوي�ش 

�ن  �إكت�ش��فنا  خ�ش��ائره  ع��ن  ل��ه 

م��ن   %3 ي�ش��اوي  ال  �لتعوي���ش 

�خل�ش��ارة، الفت��ًا �ىل �أن مناط��ق 

�جلو�ر �للبن��اين �القل ت�رسر�ً منا 

ح�شلت على تعوي�شات �أكرث .

�أي�ش��ًا،  ويف خمي��م �لبد�وي 

يقول حممد عي�ش��ى، �ل��ذي ميتلك 

حم��اًل لت�ش��ليح �الحذي��ة، لغاية 

�الآن مل ياأت دورنا ولي�ش معلومًا 

متى نع��ود �ىل بيوتنا، وي�ش��يف 

“لكن �إبنة عمي ت�شلمت بيتها يف 
�ملخي��م �لق��دمي، “�أقله��ا �إرتاحت 

من هم �اليج��ار�ت، مع �نه بيتها 

نق�ش تقريبًا غرفتن، ي�ش��يف “ 

لكن ال غنى عن �لبيت �مللك”. 

ي�ش��كن  �ل��ذي  ع�ش��ام  �أم��ا 

برك�ش��ات �حلدي��د، فيقول “طلبت 

برك�ش��ات  �إخ��الء  �الون��رو�  من��ا 

لك��ن  �ل�ش��نه  �آخ��ر  قب��ل  �حلدي��د 

�اله��ايل هنا عنيدون ولن يرتكو� 

�لرك�شات، �ش��حيح �أنهم يعانون 

�لرد �لقا�ش��ي يف �ل�ش��تاء خا�شة 

“�له��و�ء �ل�رسقي” ويف �ل�ش��يف 
يعان��ون �حل��ر، وم��ع ه��ذ� قبل��و� 

بال�ش��كن فيه��ا الأنه لي���ش لديهم 

�ي خي��ار �خ��ر، فه��ذه �لعائ��الت 

�أين �ش��تذهب؟ “م���رسوع �العمار 

�ش��كلو� مط��ول كث��ري” وال يوج��د 

بي��وت وال كر�جات لالإيجار، و�إن 

وج��دت ه��ل با�ش��تطاعتنا دف��ع 

�الإيجار وفو�تري �لكهرباء و�ملاء، 

��ش��بح  من��زل  “�ق��ل  وي�ش��يف 

�إيجاره 250 $،  “هذ� و�ن مل يقل 

�ملال��ك �ريد �ش��تة ��ش��هر �ش��لف”. 

�لعائ��الت  “�ن  قائ��اًل  ويتاب��ع 

م��ن  �لرك�ش��ات  يف  �ملوج��وده 

�تع�ش �لعي��ل يف �ملخيم حيث �ن 

عدد �لعيل ي�ش��ل �ىل �خلم�شن �و 

�ل�شتن عائلة”.

ول��دى �ش��وؤ�له ح��ول م�ش��ار 

م���رسوع �العمار، يقول م�ش��وؤول 

�للجن��ة �ل�ش��عبية يف خمي��م نه��ر 

�ب��و �لنم��ر، �ن �لرتمي��م  �لب��ارد، 

يف �ملخي��م �جلديد ��ش��بح يتيمًا، 

�رب��ع  م��رور  ورغ��م  �الآن  و�ىل 

�شنو�ت ون�شف، و�لتز�م �حلكومة 

�للبنانية باإنهاء �لو�شع �لقانوين 

لت�ش��وية �مل�ش��اكل �ملوج��وده يف 

�ملخي��م �جلدي��د، مل ن��ر �أي �ش��يء 

جدي��د، فكل ما �ش��معنا يف موؤمتر 

�حلكوم��ة  و�لتز�م��ات  فيين��ا 

�للبناني��ة �مام موؤمت��ر �ملانحن 

ونح��ن  ورق،  عل��ى  ح��ر�ً  كان 

نعاين يف �ملخيم �جلديد من �زمة 

حقيقة.

وم��ن ناحية �خرى يقول �بو 

�لنم��ر، لال�ش��ف مل جن��د �ىل �الآن 

�ملركزي��ة  �جله��ة  �و  �حلا�ش��نة 

�لفل�ش��طينية ب��كل �طيافها تعطي 

نه��ر �لب��ارد �ولوي��ة �و �هتم��ام، 

مت�ش��ائاًل يف �لوق��ت نف�ش��ه ع��ن 

�شبب تاأخري �لتعوي�شات يف وقت 

�أ�ش��قائنا �للبنانين  مت تعوي���ش 

يف ج��و�ر �ملخي��م، ومت تعوي���ش 

�الأثاث البناء �ملخيم �لقدمي...

حرك��ة  يف  �لقي��ادي  �أم��ا 

�جله��اد �ال�ش��المي، و�أم��ن ���رس 

�لفل�ش��طينية يف  �لق��وى  حتال��ف 

فق��ال:  موع��د،  ب�ش��ام  �ل�ش��مال، 

يفرت�ش �ن ت�ش��لم �لرزمة �لثانية 

يف �س��هر �س��باط، لك��ن البطء يف 

�لعم��ل من قب��ل �ل�رسك��ة �ملنفذه 

)�رسك��ة �جلهاد للبناء( �ش��يبطىء 

عملية �لت�شليم يف �لوقت �ملحدد، 

لذلك يجب على �الأونرو� �ل�ش��غط 

على �ل�رسكة �ملنفذه، و��ش��تعمال 

�لبن��د �جلز�ئ��ي يف �لتاأخري وهذ� 

م��ن حقه��ا، و�إال تك��ون �رسيك��ة 

يف ه��ذ� �لتاأخ��ري �ل��ذي لي���ش يف 

م�ش��لحة �إعادة �الإعم��ار. ويتابع 

موعد  قائ��اًل: لي�ش هناك معايري 

�لبي��وت  م�ش��احات  يف  عادل��ة 

يف  �لت�ش��ميم  جلن��ة  جه��ة  م��ن 

�ملو��ش��فات  كذل��ك  �الأون��رو�، 

يف  ه��ي  �لبي��وت  يف  �ملطلوب��ة 

حدها �الأدنى، �المر �لذي �ش��يكبد 

�لعائالت تكاليف ��شافية تتمثل 

بع��د  و�ال�ش��الحات  بال�ش��يانة 

�أ�ش��هر ولي���ش بعد �ش��نو�ت، وهذه 

م�شوؤوؤولية �الأونرو� �أي�شًا.

الف�صاد واملماطلة واالجراءات االأمنية تعيق اإعادة اإعمار خميم نهر البارد

خميم اجلليل: �صتاء قا�ض وبطالة مو�صمية

حتقيق

خمي��م  يختل��ف  ال  ق��د 

�جللي��ل ع��ن باق��ي �ملخيم��ات 

تن��وع  جله��ة  �لفل�ش��طينية، 

�لت��ي  �ملعان��اة،  �ش��نوف 

تعت��ر �جلام��ع �مل�ش��رتك ل��كل 

يف  �لفل�ش��طينين  �لالجئ��ن 

لبنان، بدءاً بال�رشوط ال�س��حية 

و�ال�شت�شفائية �ل�شيئة و�ل�شعبة 

�خلدم��ات  برت�ج��ع  م��رو�ً 

�لتعليمية و�لنق�ش يف �ملد�ر�ش 

عل��ى كل �مل�ش��تويات، وتر�ج��ع 

�لت��ي  �الجتماعي��ة  �خلدم��ات 

حتتاجها �الأغلبية �ل�شاحقة من 

�لعائالت �لفل�ش��طينية، و�ش��واًل 

و�لفق��ر  �لبطال��ة  م�ش��كلة  �ىل 

وم��ا يرتتب على ه��ذ� �المر من 

تاأثري�ت �جتماعية و�قت�شادية 

تعك���ش  �ش��ورة  يف  ونف�ش��ية، 

ب�ش��كل �و باآخ��ر تقاع�ش منظمة 

�الونرو� عن حتمل م�شوؤولياتها 

بال�شكل �ملطلوب. 

ع��ن  �حلدي��ث  عن��د  لك��ن 

ال  بعلب��ك،  يف  �جللي��ل  خمي��م 

يقت���رس �الم��ر عن��د ه��ذ� �حلد، 

وخ�شو�ش��ًا �ذ� كنا نتحدث عن 

ف�شل �ل�ش��تاء �لبارد يف منطقة 

بعلب��ك و�لبق��اع عموم��ًا، �المر 

�ل��ذي يفاقم م��ن معان��اة �أبناء 

�ملخيم، جله��ة توقف �لعمل يف 

مهنة �لبن��اء �أو �لزر�عة يف هذ� 

�لف�ش��ل، و�لت��ي يز�ولها غالبية 

�أبناء �ملخيم، كونها �لقطاعات 

ظ��ل  يف  �مامه��م  �ملفتوح��ة 

�لقو�نن �للبنانية �لتي حترمهم 

من مز�ولة �أك��رث من 70 مهنة، 

وما يزيد �لطن بلة، �مل�شاريف 

�ال�ش��افية �لت��ي ترتت��ب عل��ى 

طبيعة �لطق�ش �لقا�ش��ي يف هذ� 

�لف�ش��ل، حيث ال ت�شتقيم �حلياه 

هناك دون �ملازوت �لذي ي�شكل 

توفري تكاليفه �أحد �هم �مل�شاكل 

�لتي ت��وؤرق �الهايل يف �ملخيم. 

كما �شائر �أبناء منطقة �لبقاع.

�أحد �ش��كان  حممود كردي 

�ملخيم، يعلق مبر�رة على �المر 

بالقول “م�ش��كلة �ملازوت كلنا 

�ل��كالم  م��ن  ومللن��ا  بنعرفه��ا 

نتيج��ة،  دون  ولك��ن  حوله��ا 

وي�ش��يف “�أن��ا رب �أ�رسة ولدي 

�أربعة �أطف��ال و�عمل يف �لبناء، 

وخ��الل ف�ش��ل �ل�ش��تاء يتوقف 

عملي، زي باقي �مل�ش��الح، مع 

�ن��و بف�ش��ل �ل�ش��تا �ن��ا بحاجة 

برمي��ل  �ش��عر  الن��و  ملعا�ش��ن، 

�مل��ازوت 350 دوالر وي��ا ريت 

بكفي �ل�ش��هر” وي�شيف �شاخر�ً 

“و�يل م���ش ق��ادر معل�ش مبوت 
مقاب��ر  يف  ه��ون  �ل��رد  م��ن 

و��ش��عة!! وي�شتطرد “يعني هاي 

عي�شة؟! �لفل�شطيني ما برتاح �ال 

ملا مبوت، ب�ش �أكيد �ملوت �أهون 

من �لتنازل عن حقنا وكر�متنا، 

�حنا الجئن ورح نظل الجئن 

ومعرتين حتى نرجع الر�ش��نا، 

هن��اك ممكن نرج��ع نعي�ش متل 

�لب�رس.”  

�أما �حلاج��ة لطفية فتقول: 

“عاي�شن من قلة �ملوت” فهي 
ال متتلك �ش��عر ليرت�ت �ملازوت 

�لتي تقيها قر �ل�ش��تاء �لقا�ش��ي 

ه��ذه �الي��ام.  تو�ش��ح �حلاج��ة 

لطفي��ة: “منذ وف��اة زوجي و�نا 

�عي���ش وحيدة يف ه��ذه �لغرفة، 

ف��ال �أوالد وال �أحف��اد” وحت��ى 

تتق��ي ���رس �لرد تق��ول �حلاجة 

“بطل��ع م��ن بيت��ي من �ل�ش��بح 
يف  �حل��الل”  �أوالد  وبق�ش��د 

��ش��اره �ىل �نها تق�شد جري�نها 

بهدف �لتدفاأة!!.

�أما �أبو فوؤ�د، فيقول “�لرد 

ق��در ربن��ا و�حن��ا قابل��ن فيو، 

ب�ش �لعباد ما برتحم، يعني ملا 

بك��ون �لفل�ش��طيني ممن��وع من 

�ل�ش��غل �ال بالفاع��ل فاأكي��د هذ� 

�لنوع من �ل�ش��غل بتعطل بف�شل 

�ل�ش��تا، معت��ر�ً �أن ع��دم وج��ود 

تنظ��ر  �إجتماعي��ة  “موؤ�ش�ش��ات 
ت�ش��اعدنا  ف�ش��ائل  �أو  حلالن��ا 

ي��وؤدي عادة �ىل وف��اة عدد من 

كبار �ل�ش��ن يف كل �ش��نة ب�شبب 

�شدة �لرد و�ل�شقيع.

يف حن يقول عدنان “�أنا 

�شخ�ش��يًا ل��وال �أخو�تي يف بالد 

�الإغرت�ب، ال ��شتطيع توفري �شعر 

تنكة م��ازوت و�حدة، مت�ش��ائاًل 

ع��ن م�ش��ري م��ن ال يوج��د لديه 

�أقارب مغرتبن؟! 

من ناحيته ي�شف م�شوؤول 

يف  �ال�ش��المي  �جله��اد  حرك��ة 

�ش��حويل،  ع��الء  �ب��و  �ملخي��م، 

�أو�ش��اع �الهايل بالقول هناك 

�أزمة مركب��ة يف �ملخيم تعك�ش 

تقاع�ش �د�رة �الونرو� عن حتمل 

م�شوؤولياتها، فاملخيم ال يعاين 

من م�شكلة توفري تكلفة �لتدفئة 

يف ف�شل �ل�شتاء فح�شب، فهناك 

تر�ج��ع يف �خلدم��ات �ل�ش��حية 

و�لتعليمية، وهناك �أزمة �البنية 

املت�س��دعة واملعر�سه لل�سقوط 

�ه��رت�ء  وهن��اك  وق��ت،  �ي  يف 

و�ش��بكات  �لتحتي��ة  �لبني��ة  يف 

�ل���رسف �ل�ش��حي، وال تختلف 

عنه��ا �ش��بكة �لكهرب��اء �لتي ال 

تلبي حاجة �اله��ايل، الفتًا �ىل 

لدف��ع  ي�ش��طرون  �اله��ايل  �ن 

قر�ب��ة �ملئ��ة �ل��ف لرية �ش��هريًا 

 5 مقاب��ل  �خلا�ش��ة  للمول��د�ت 

�مب��ري�ت ال تكفي الإ�ش��تعمالها 

بغر�ش �لتدفاأة.

“�إن  �ش��حويل  وتاب��ع 

حرمان �ل�ش��عب �لفل�شطيني من 

حق �لعمل وع��دم �إقر�ر �حلقوق 

�ملدني��ة و�الإجتماعي��ة �أدى �إىل 

�ملخي��م،  يف  �لبطال��ة  تف�ّش��ي 

�لفل�ش��طيني  متت��ع  �أن  معت��ر�ً 

به��ذه �حلق��وق ���رسورة لرف��ع 

�ملعان��اه عنه، ر�ف�ش��ًا ربط هذ� 

�الأم��ر باخل��وف م��ن �لتوط��ن، 

�لذي يرف�شه �شعبنا �لفل�شطيني 

بكافة �رس�ئحه و�أطيافه.

ب�ض اأكيد املوت اأهون 

من التنازل عن حقنا 

وكرامتنا، احنا الجئني 

ورح نظل الجئني 

ومعرتين حتى نرجع 

الر�صنا، هناك ممكن 

نرجع نعي�ض متل 

الب�صر..

نحن متلكنا هذه البيوت 

منذ ع�صرات ال�صنني 

ولدينا امل�صتندات 

القانونية مبلكيتها، وال 

نفهم ملاذا هذا اال�صرار 

على عدم ال�صماح لنا 

با�صرتدادها؟؟!

لال�صف عندما قرروا 

التعوي�ض لوالدي عن 

خ�صائره اإكت�صفنا ان 

التعوي�ض ال ي�صاوي 

3% من اخل�صارة

ابو النمر: لال�صف مل 

جند اىل االآن احلا�صنة 

او اجلهة املركزية 

الفل�صطينية بكل 

اطيافها تعطي نهر 

البارد اولوية او اهتمام
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عندم��ا تتج��ول يف خميم 

�لفل�شطينين  �لبد�وي لالجئن 

�شمال مدينة طر�بل�ش، يكفي �أن 

تالحظ �ش��هاريج �ملي��اه �لتي 

ت�ش��بب �أزم��ة �ش��ري خانق��ة يف 

�ل�شارع - �ل�رسيان �لوحيد يف 

�ملخيم، ف�ش��اًل ع��ن �لدر�جات 

�لناري��ة �لت��ي تتنق��ل يف �أزقة 

�ملخي��م وهي حتم��ل غالونات 

�ملي��اه لتو�ش��لها �ىل �ملنازل، 

لتعلم باأن �ملخي��م يعاين �أزمة 

مياه حادة. 

فمخيم �لبد�وي �لذي يقّدر 

عدد �ش��كانه ب���18624 يقطنه 

�ليوم �أكرث م��ن 30 �ألف الجئ، 

يف رقع��ة ال تتج��او �لكيلو مرت 

ع��دد  ت�ش��اعف  حي��ث  مرب��ع، 

�لالجئ��ن بع��د �لن��زوح �لكبري 

اله��ايل خميم نهر �لبارد، �إبان 

�ندالع �ملعارك فيه.

وق��د فاقمت عملية �لنزوح 

هذه م��ن �الزمات �لت��ي يعاين 

منها �ملخيم ��ش��اًل جلهة �ش��ح 

�ملياه وت��اآكل �لبن��ى �لتحتية، 

وعج��ز حم��والت �لطاق��ة ع��ن 

تلبي��ة �حتياج��ات �لالجئ��ن، 

حيث بات �لو�ش��ع �أكرث �ش��وء�ً، 

�الم��ر �لذي ترت��ب عليه �زدياد 

حدة �الأزمات �ل�شحية �لناجتة 

و�نت�ش��ار  �ملي��اه   تل��وث  ع��ن 

�الوبئ��ة و�المر����ش �ملت�ش��لة 

نق���ش  ع��ن  �لن��اجت  بالتل��وث 

�ملياه. 

�حلاج��ة �م ن�ش��ال فريجة 

تق��ول: “حياتن��ا كثري �ش��عبة 

يف �ملخي��م، �لكهرب��اء بتقط��ع 

بنح��رق  ف��رتة  وكل  كت��ري، 

�لديجنت��ري وبن�ش��ل �ي��ام ب��ال 

كهربا، وبن�ش��ري نعبي مي من 

عند �جلري�ن، النو عندهم مولد، 

وبالن�شبة ملية �ل�رسب، بن�شطر 

حد���ش  م��ا  الن��و  ن�ش��رتيها، 

عارف.. بقولو� �ملي ملوثه”...

�أم��ا �ل�ش��يد تي�ش��ري ف��ريى 

و�لكهرب��اء  �ملي��اه  �أزمت��ي  �أن 

�أو�ش��اعنا  عل��ى  �نعك�ش��ت 

�الجتماعية و�لنف�ش��ية، معتر� 

�أن جو �ملخيم ب�ش��كل عام غري 

�ش��حي وغ��ري مالئ��م لل�ش��كن، 

عد� ع��ن وجود م�ش��اكل �خرى 

�لكثاف��ة  كارتف��اع  �ش��اغطه، 

�ل�شكانية، بحيث جتد 10 �أفر�د 

بغرفت��ن  بي��ت  يف  ي�ش��كنون 

�أي مبع��دل 5 �أف��ر�د يف �لغرفة 

�لو�حدة، وخ�شو�ش��ًا من �أبناء 

�لبارد �لذين ��شطرو� ال�شتئجار 

بيوت �شغرية لعدم توفر �لكثري 

من �لبي��وت �لكبرية، معتر�ً �أن 

ه��ذه �الجو�ء م�ش��هلة النت�ش��ار 

�الوبئة و�المر��ش بن �الأفر�د 

يف �ملخي��م«، و�أ�ش��اف تي�ش��ري 

»�الأون��رو� قل�ش��ت �لكث��ري م��ن 

خدماته��ا جتاهنا مما �أدى �ىل 

�زدياد �لو�شع �شوء�ً« 

�أم��ا �أم بالل وه��ي نازحة 

م��ن �لب��ارد، ت�ش��تاأجر وبناتها 

�الأربع بيت��ًا موؤلفًا من غرفتن 

يف خمي��م �لب��د�وي، تق��ول �أن 

�لكهرب��اء ال تثب��ت يف �ملخيم، 

“بتيج��ي 5 دقائ��ق و بتقط��ع 

�لو�ش��ع  ه��ذ�  و  �ش��اعات”   5

ال يحتم��ل و �ملي��اه مقطوع��ة 

ب�شبب �لكهرباء يف حن حملت 

�الأونرو� و �للجنة �ل�ش��عبية يف 

�ملخيم م�ش��وؤولية هذ� �الإهمال 

قائل��ة “ب���ش �ش��اطرين يّلم��و� 

م�شاري با�شم �لنا�ش لت�شليح 

�ملي��اه و �لكهرب��اء  وهنِّ��ي عم 

ياخدوها جليبتهم!!”.

�حلاجة )�م �بر�هيم(، وهي 

يف �لعقد �ل�ش��اد�ش من عمرها، 

تقول �أن �أزمة �ملياه و�لكهرباء 

و  جدي��دة  لي�ش��ت  �ملخي��م  يف 

لكنه��ا تفاقم��ت وز�دت ب�ش��بب 

زيادة عدد �ل�ش��كان يف �ملخيم 

بعد �أح��د�ث خميم نهر�لبارد، و 

بعد �همال �الونرو� و�لف�ش��ائل 

و�للجن��ة �ل�ش��عبية يف �ملخي��م 

لهذ� �ملو�شوع.

ع��ودة،  �أب��و  �أحم��د  يق��ول 

“�لك��م  منطق��ة  ي�ش��كن  �ل��ذي 

�لكهرب��اء  حم��ول  �لتحت��اين” 

“�لديجينتري” ينفجر كل �ش��هر 
�أو �ش��هرين، معت��ر�ً �ن �ل�ش��بب 

يع��ود للفو�ش��ى وع��دم تدخ��ل 

�للجنة �ل�ش��عبية ب�ش��كل حازم، 

فهناك بي��وت  “ت�رشق خطوط 

م��ن �ملنطق��ة وهي لي�ش��ت من 

حقها” يف حن تتدخل �للجنة 

�ل�ش��عبية جلم��ع �مل��ال و�رس�ء 

حم��ول جدي��د “ديجينت��ري” و 

�الأ�رسط��ة  بتقطي��ع  يقوم��ون 

�ملتعدي��ة على �خلط �لرئي�ش��ي 

للكهرباء، ويقول م�ش��تغربًا �أن 

اللجنة ت�ستثني بع�ض اخلطوط 

�أو  الأقربائه��م  تك��ون  الأنه��ا 

الأحد رجال �للجنة �ل�ش��عبية �أو 

�الأمنية يف �ملخيم!! 

خميم البدواي: ال ماء وال كهرباء!

اللجنة ت�صتثني بع�ض 

اخلطوط لأنها تكون 

الأقربائهم اأو الأحد رجال 

اللجنة ال�صعبية اأو االأمنية 

يف املخيم!! 

�الأون���رو�  وك��ال��ة  �أبلغت 

�لف�شائل  �ملا�شي  �الأ�شبوع 

و�للجان �ل�شعبية �لفل�شطينية 

خالل  �لبارد،  نهر  خميم  يف 

بح�شور  �لطرفن  جمع  لقاء 

�الأوروبية  �للجنة  ميثل  وفد 

ين�شوي  �ل��ت��ي  “�الإيكو”، 
حت��ت��ه��ا ع�����دد م����ن �ل�����دول 

�الأوروبية �لتي تقدم خدمات 

�أنها  �لبارد،  الأهايل  �الغاثة 

خدمات  تقدمي  عن  �شتتوقف 

 369 �ل���  للعائالت  �الإغ��اث��ة 

�لتي عادت �إىل �لرزمة �الأوىل 

“�أنهم  بحجة  �مل��خ��ي��م،  يف 

هذه  ي�شتحقون  ي��ع��ودو�  مل 

ظ��روف  الأن  �مل�شاعد�ت”، 

�ل��ن��زوح �إن��ت��ه��ت، و�أن���ه يتم 

زمنية حمددة  لفرتة  تقدميها 

الفتن  د�ئم”،  ب�شكل  ولي�ش 

حاليًا  “م�شغولون  �أنهم  �إىل 

�أخرى  �إغاثة  خدمات  بتقدمي 

�أكرث �إحلاحًا تتوّزع بن دول 

و�أفريقيا”..  و�آ�شيا  �أوروب���ا 

�إ�شتياء  موجة  �أثار  �لنباأ  هذ� 

�أهايل �ملخيم، وحتديد�ً  و�شط 

�الأوىل،  �لرزمة  عائالت  بن 

�إىل  حاجتهم  �أن  يرون  �لذين 

ملّحة.  تز�ل  ال  �خلدمات  هذه 

)�رسح(

ع�شو  ح���ذر  جهته  م��ن 

خميم  يف  �ل�شعبية  �للجنة 

�لبارد، حمزه خ�رس، �أن تكون 

�مل�شاعد�ت  تقلي�ش  خطوة 

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، م��ق��دم��ة ل��رت�ج��ع 

و�لرتبوية  �ل�شحية  �خلدمات 

وغ���ريه���ا الأب���ن���اء �مل��خ��ي��م، 

باأن  �الون��رو�  �إدع��اء  ر�ف�شًا 

ظروف �لنزوح الأهايل �لرزمة 

�أن  معتر�ً  �نتهت،  قد  �الوىل 

ظروف �الأهايل �ل�شعبة �لتي 

�مل�شاعد�ت  تاأمن  ��شتوجبت 

�أربعة  منذ  موجودة  ز�ل��ت  ال 

�ىل  الفتًا  تتغري،  ومل  �شنو�ت 

مغلقًا  ي���ز�ل  ال  �ملخيم  �أن 

�حل��ال��ة  ظ���ل  وي��ع��ي�����ش يف 

�ملفرو�شة، حيث  �لع�شكرية 

ن��ظ��ام �ل��ت�����ش��اري��ح �خل��ان��ق 

�إ�شتئناف  دون  يحول  �ل��ذي 

�الأه���������ايل ل��ن�����ش��اط��ات��ه��م 

�ل�شابقة..علمًا  �القت�شادية 

قبل  كانو�  �لبارد  �أه��ايل  �أن 

معا�شهم  يف  يعتمدن  �الزم��ة 

�لتجارية  �لتعامالت  على 

ب�شكل  �جل����و�ر  م��ن��اط��ق  م��ع 

�نتفى  �ل���ذي  �الم���ر  �أ���ش��ا���ش، 

يف ظ��ل �حل��ال��ة �مل��ذك��ورة، 

يحوي  �ملخيم  �أ�شبح  حيث 

عن  عاطلن  ن�شبة  �أكر  على 

�آخ��ر  بح�شب  بلغت   �لعمل، 

�ل� 65 يف  �الح�شاء�ت قر�بة 

يف  �لعاملة  �لقوى  من  �ملئة 

خ�رس،  ت�شاءل  �أخري�ً  �ملخيم، 

ظل  يف  �الجحاف  من  �لي�ش 

يعي�شها  �لتي  �لظروف  ه��ذه 

تتغري  مل  و�لتي  �ملخيم  �أبناء 

منذ بد�ية �لنزوح، �لقول باأن 

�الزمة �إنتهت، و�نتفت �أ�شباب 

��شتمر�ر برنامج �الغاثة جلزء 

من �الهايل!!!؟

قالت اأنهم مل يعودوا ي�ستحقونها:

االأونروا توقف تقدمي امل�صاعدات

 اىل اأ�صحاب الرزمة االأوىل يف نهر البارد!

وكاأن البطالة ونظام 

الت�صاريح الذي يعيق 

احلركة التجارية ال تكفيهم، 

فاكتملت دائرة املاأ�صاة بقرار 

االأونروا وقف امل�صاعدات 

عنهم.

وق���ع���ت وك���ال���ة غ��وث 

وت�������ش���غ���ي���ل �ل���الج���ئ���ن 

�ل����)�أون���رو�(  �لفل�شطينين 

و�حلكومة �لفرن�شية، �تفاقية 

مبوجبها  تقوم  ب��ريوت  يف 

للتنمية  �لفرن�شية  �لوكالة 

مليون  قيمتها  هبة  بتقدمي 

�شت�شتخدم  لل�)�أونرو�(،  يورو 

الإعادة بناء �ملركز �ل�شحي 

يف خميم نهر �لبارد ومتويل 

يف  جزئيًا  متوياًل  مدر�شة 

�ملخيم. 

»وف��ا«  وكالة  وبح�شب 

فاإن كلفة �إعادة بناء �ملركز 

�ل�����ش��ح��ي ت��ب��ل��غ800 �أل��ف 

يف  ب��ن��اوؤه  و�شيتّم  ي���ورو، 

قبل  فيه  كان  �ل��ذي  �ملوقع 

ت��دم��ري خم��ي��م ن��ه��ر �ل��ب��ارد 

هذ�  و�شيقّدم   ،2007 ع��ام 

�ل�شحية  �خل��دم��ات  �ملركز 

�أل��ف  �الأول���ي���ة حل���و�يل 27 

عن  نزحو�  فل�شطيني  الجئ 

نهر �لبارد، ومن �ملتوّقع �أن 

�ل�شحي  �لعمل باملركز  يبد�أ 

 .2012 �ل��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف 

يورو  �أل��ف   200 مبلغ  �أم��ا 

�ملتبقي، ف�شي�شتخدم لتمويل 

جزئي ملدر�شة يف �ملخيم. 

وحق ل�شعبنا �أن يت�شاءل: 

يورو  �ملليون  �شت�شل  هل 

�ل�شحيحة؟   وجهتها  �ىل 

عن  �الأون��رو�  �شتف�شح  وهل 

وحتقيق  �مل�شاريف  وجهة 

وقتها  يف  �التفاقية  غايات 

�أم �أن �آفة �لتاأجيل �شت�شيبها 

�أي�شًا؟!

نهر البارد: مليون يورو الإعادة بناء مركز �صحي

»اأ�صدقاء االإن�صان الدولية«

 تدعو ال�صلطات اللبنانية

 للبت يف ق�صايا املوقوفني الفل�صطينيني
�أ�شدقاء  منظمة  طالبت 

�لرئي�ش  �ل��دول��ي��ة  �الإن�����ش��ان 

�للبناين و�حلكومة �للبنانية، 

و��شحة  �أو�م�����ر  ب��اإ���ش��د�ر 

بتوقف  تق�شي  و�رسيحة 

�للبنانية  �الأمنية  �الأجهزة 

�لتع�شفي  �الح��ت��ج��از  ع��ن 

يف  فل�شطينين  ملوقوفن 

�ل�شجون �للبنانية.

�أن  �مل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 

فل�شطينيًا  الج��ئ��ًا  ث��الث��ن 

يف  �ل��ب��ارد  نهر  خميم  م��ن 

بن  �إعتقلو�  لبنان،  �شمال 

�شهري �أيار و�أيلول من �لعام 

�لتي  2007، خالل �الأحد�ث 

لهم  عالقة  وال  هناك،  جرت 

�لبتة بتلك �الأحد�ث، يقبعون 

�أعو�م يف  �أربع  �أكرث من  منذ 

�ل�شجون �للبنانية ومل يقدمو� 

يعلمون  وال  �ملحاكمة،  �إىل 

متى تنتهي معاناتهم فيها.

وح����ث����ت �مل��ج��م��وع��ة 

�حلقوقية �ل�شلطات �للبنانية 

�لبت يف ق�شايا  على �رسعة 

�لفل�شطينين،  �مل��وق��وف��ن 

و�إط�����الق �����رس�ح �الأب���ري���اء 

�لعودة  من  ومتكينهم  منهم 

و�أ���ش��اف��ت  ع��ائ��الت��ه��م.  �إىل 

�أن ميكث  ترير  �أنه ال ميكن 

يف  �أع����و�م  �أرب����ع  �ل�شجن 

�لتحقيق،  ره��ن  �الإع��ت��ق��ال 

وال يعلم متى �شتنتهى فرتة 

بد  ال  �أن��ه  م�شرية  �حتجازه، 

�الإعتقال  م��دة  ح�شبان  من 

يف  �ملعتقلون  ق�شاها  �لتي 

�شدور  حالة  يف  �ل�شجون 

�أحكام �شدهم.

»اأ�صدقاء االن�صان«: ثالثون 

الجئاً فل�صطينياً من خميم 

نهر البارد، اإعتقلوا خالل 

العام 2007، خالل 

االأحداث التي جرت هناك، 

وال عالقة لهم البتة بتلك 

االأحداث، ومل يقدموا اإىل 

املحاكمة، وال يعلمون متى 

تنتهي معاناتهم فيها.
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يعمد �لكيان �ل�شهيوين، 

�ملا�شية،  �الأ�شابيع  خالل 

يف  �الأو���ش��اع  ت�شخن  �ىل 

قطاع غزة مع �حلر�ش على 

كي  �ل�شيطرة،  حتت  �بقائها 

�شاملة.   حرب  �ىل  تتطور  ال 

فما هي �الأ�شباب �لتي تدفع 

هذ�  �ىل  �ل�شهيوين  �لكيان 

�لر�شائل  هي  وما  �لت�شعيد، 

�لتي يحاول �لكيان بثها �ىل 

من يعنيهم �الأمر، م�شتخدمًا 

و�أج�شاد  �لفل�شطينين  دماء 

بريد  ك�شناديق  �الأط��ف��ال 

دموية؟!

�ىل  ر����ش���ال���ة  �أواًل: 

�لكيان  ق��ادة  ي�شعر  م�رس: 

متز�يد  بقلق  �ل�شهيوين 

�ل�شديدة  �ل�شبابية  نتيجة 

يف  �الأو���ش��اع  تكتنف  �لتي 

به،  �ملحيطة  �لعربية  �لدول 

�ليقن  �ن��ع��د�م  درج���ة  �ىل 

حتليل  �أو  ت�شور  و�شع  يف 

ثابت ميكنه من و�شع خطط 

ملو�جهة هذه �لتطور�ت.  

يف �ملقابل، يدرك قادة 

باإمكانهم  لي�ش  �أنه  �لكيان 

ع�شكرية  بعمليات  �لقيام 

�أي����ًا تكن  د�خ����ل ���ش��ي��ن��اء، 

فقد  �مل�شتخدمة.   �لذريعة 

م�رسين،  جنود  مقتل  �أدى 

�إي��الت،  عملية  �أع��ق��اب  يف 

�ىل غ�شب عارم يف �ل�شارع 

�قتحام  �ىل  �أدى  �مل�رسي 

يف  �ل�شهيونية  �ل�����ش��ف��ارة 

�ل�شهيوين  �ل�شفري  �لقاهرة،  

متخفيًا  وخ��روج��ه  منها، 

�مر�أة، بح�شب بع�ش  بلبا�ش 

�ل�شحف.

ل��ذل��ك، ي��ل��ج��اأ �ل��ك��ي��ان 

��شتخد�م  �ىل  �ل�شهيوين 

بريد  ك�شندوق  غزة  قطاع 

�مل�����رسي��ة  �ل���ق���ي���ادة  �ىل 

�حل��ال��ي��ة و�ل���الح���ق���ة، يف 

ال�شتعر��ش  منه  حم��اول��ة 

�ل��ق��وة م��ن ج��ه��ة، والج��ب��ار 

�مل�������رسي���ن ع��ل��ى ت��ق��دمي 

��شتف�شار�ت  على  �جابات 

�لعقل  بها  ي�شج  متعددة 

و�حلائر،  �ملربك  �ل�شهيوين 

�مل�رسي  �جلي�ش  والإج��ب��ار 

على �تخاذ �جر�ء�ت وقائية 

ما  مرحلة  يف  �رس�مة  �أ�شد 

ح�سني  ن��ظ��ام  �سقوط  بعد 

مبارك يف م�رس.

�ىل  ر�شالة  ثانيًا:   

�مل�شاحلة بن حما�ش وفتح: 

�ل�شهيانة  �ل��ق��ادة  ينظر 

ب��ع��ن �ل��ق��ل��ق و�ل��ري��ب��ة �ىل 

فتح  حركتي  بن  �لتقارب 

�حلديث  ظ��ل  يف  وحما�ش، 

ع���ن ق����رب �ل��ت��و���ش��ل �ىل 

�تفاق نهائي بن �حلركتن 

اخلالل  نقاط  جميع  يعالج 

�خل�شية  وتتعاظم  بينهما.  

�مل�شاحلة  من  �ل�شهيونية 

ع��ل��ى ���ش��وء ت��ع��اظ��م ق��وى 

�حل��رك��ات �الإ���ش��الم��ي��ة يف 

�مل��ن��ط��ق��ة، وف�����وز ح��رك��ة 

�الإخ�������و�ن �مل�����ش��ل��م��ن يف 

من  �الأك��ر  بالن�شبة  م�رس 

�ل�شعب خالل  مقاعد جمل�ش 

�الأوىل،  �النتخابية  �جلولة 

على  حتافظ  �أن  وتوقعات 

يف   )%60( �لن�شبة  ه���ذه 

�جلولتن �لقادمتن.  وتثري 

�لفل�شطينية  �الن��ت��خ��اب��ات 

على  �ل���ت���و�ف���ق  مت  �ل���ت���ي 

�أي��ار  �شهر  خ��الل  �إج��ر�ئ��ه��ا 

�ل�شلطة  مناطق  يف  �ملقبل 

�إ�رس�ئيليًا  قلقًا  �لفل�شطينية 

حتقيق  �إمكانية  من  بالغًا 

حما�ش لفوز كبري يف �ل�شفة 

يعنيه  وما  حتديد�ً،  �لغربية 

على  �نعكا�شات  م��ن  ذل��ك 

�شيما  وال  �مل�شتويات،  كافة 

�التفاقيات �ملوقعة  لناحية 

و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �الأم���ن���ي بن 

�ل�شلطة و�لكيان �ل�شهيوين.

�لطائر�ت  تقوم  لذلك، 

�ل�شهيونية باإر�شال �لر�شائل 

�لفل�شطينية  �لقياد�ت  �ىل 

غزة،  قطاع  عر  �ملختلفة 

من  للتقليل  حم��اول��ة  يف 

فتح  �مل�شاحلة بن  خماطر 

�رشوط  ولفر�ض  وحما�ض، 

�شهيونية يف بنود �التفاق، 

ت���اأخ���ذ ب��ع��ن �الع��ت��ب��ار 

�ملخاوف �الأمنية و�مل�شالح 

�ال�شرت�تيجية �ل�شهيونية.  

د�خلية:  ر�شالة  ثالثًا: 

�ل��ق��ل��ق  ح���ال���ة  ت��خ��ف��ى  ال 

�لكيان  ت�شود  �ل��ذي  �ل�شديد 

جممل  نتيجة  �ل�شهيوين، 

�ل��ت��غ��ري�ت �ل��ت��ي جت��ري يف 

�لذي  �الأم��ر  وه��و  �ملنطقة، 

ينعك�ش على د�خل �لكيان.  

�ل���ر����ش���ال���ة ه���ن���ا ه��ي 

�ل�شهيوين  �ل��د�خ��ل  طماأنة 

ق��ادر�ً  ي��ز�ل  ب��اأن �جلي�ش ال 

�ىل  �ل�رسبات  توجيه  على 

�ملخاطر  ومو�جهة  �أعد�ئه، 

�الإق��ل��ي��م��ي��ة �مل��ح��ي��ط��ة ب��ه، 

وي��ت��خ��ذ م���ن ق���ط���اع غ��زة 

�شندوق بريد ليبعث بر�شالة 

�الحتالل  جي�ش  �أن  مفادها 

�جلبهة  على  للقتال  م�شتعد 

يف  للقلق  �إث�����ارة  �الأك����رث 

�مل��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة، وه��ي 

جبهة قطاع غزة، �ملتاخمة 

مل�رس �لثورة، وحيث ت�شيطر 

�جلناح   – حما�ش  ح��رك��ة 

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي م���ن ح��رك��ة 

ذ�ت  �مل�شلمن  �الإخ�����و�ن 

�لن�شاأة �مل�رسية، و�لتي من 

�أن ت�شل �ىل �حلكم  �ملتوقع 

قريبًا!

الت�صعيد ال�صهيوين �صد قطاع غزة: اخل�صية من التطورات القادمة!
حتليل �سيا�سي

اأخبار اجلهاديف رحاب الإ�سالم

كاريكاتري

اأ�صد ما يثري خ�صية الكيان 

ال�صهيوين، ما يجري يف 

م�صر، وحتديداً يف منطقة 

�صيناء، حيث ت�صري الدالئل 

واملعلومات اال�صتخباراتية 

ال�صهيونية اىل قرب 

حتولها اىل معقل للمقاومة 

الفل�صطينية امل�صلحة

تقوم الطائرات ال�صهيونية 

باإر�صال الر�صائل اىل 

القيادات الفل�صطينية 

املختلفة عرب قطاع غزة، يف 

حماولة للتقليل من خماطر 

امل�صاحلة بني فتح وحما�ض، 

وفر�ض �صروط �صهيونية يف 

بنود االتفاق.

كثري�  ي�����رسف  مم��ا  �إن 

من �مل�شلمن عن تدبر �لقر�آن 

و�لتفكر فيه، وتذكر ما فيه من 

�عتقادهم  �لعظيمة،  �ملعاين 

وهذ�  �ل��ق��ر�آن؛  فهم  �شعوبة 

�ل��ق��ر�آن  ت��دب��ر  ملفهوم  خ��ط��اأ 

�لتي  �لغاية  عن  و�ن�����رس�ف 

من �أجلها �أنزل.  فالقر�آن �أوال 

وكتاب  وتعليم،  تربية  كتاب 

�لنا�ش،  لكل  وب�شائر  هد�ية 

وب�رسى  ورحمة  هدى  كتاب 

ي�رس  ق��د  ك��ت��اب  للموؤمنن، 

كما  وتدبره  فهمه  تعاىل  �هلل 

َنا  ْ َي�رسرَّ {َوَل��َق��ْد   : تعاىل  قال 

ِكٍر}  درَّ �آَن ِللذِّْكِر َفَهْل ِمن مُّ
ْ
�ْلُقر

]�لقمر:17[ .
ومن   « هبرية:  �ب��ن  ق��ال 

عباد  تنفريه  �ل�شيطان  مكايد 

�هلل من تدبر �لقر�آن لعلمه �أن 

�لهدى و�قع عند �لتدبر فيقول 

يقول  ه���ذه خم��اط��رة ح��ت��ى 

�الإن�شان �أنا ال �أتكلم يف �لقر�آن 

تورعا«.  قال �ل�شاطبي :»فمن 

حيث كان �لقر�آن معجز� �أفحم 

�أن  �لبلغاء  و�أعجز  �لف�شحاء 

يخرجه  ال  فذلك  مبثله  ياأتو� 

على  جاريا  عربيا  كونه  عن 

مي�رس�  �لعرب  كالم  �أ�شاليب 

به  �أمر  ما  �هلل  فيه عن  للفهم 

�ل�شنعاين:  ويقول  ون��ه��ى«.  

قوله  �شمعه  قرع  من  ف��اإن   «

تعاىل: {َوَما ُتَقدُِّمو� اِلأَنُف�ِشُكم 

ُهَو   ِ �هللرَّ ِعنَد  ��ُدوُه  جَتِ َخرْيٍ  ْن  مِّ

َو��ْشَتْغِفُرو�  �أَْجًر�  َو�أَْعَظَم   � َخرْيً

ِح��ي��ٌم} 
رَّ
ر  

ٌ
َغ��ُف��ور  َ �هللرَّ �إِنرَّ   َ �هللرَّ

معناه  يفهم  ]�ملزمل:20[، 
)ما( كلمة  �أن  �أن يعرف  دون 

����رشط، و )ت��ق��دم��وا( جم��زوم 

و)جت��دوه(  �رسطها،  الأنه  بها 

جم��زوم بها الأن��ه ج��ز�وؤه��ا، 

ومثلها كثري... فياليت �شعري 

! م��ا �ل����ذي خ�����ش �ل��ك��ت��اب 

معرفة  ع��ن  باملنع  و�ل�شنة 

تر�كيبها  وف��ه��م  معانيها 

جعلت  ح��ت��ى  وم��ب��ان��ي��ه��ا.. 

 .. �خليام  يف  كاملق�شور�ت 

ومل يبق لنا �إال ترديد �ألفاظها 

وحروفها ... « �ه�.

و�حل���ق  �ل�����ش��ح��ي��ح  �إن 

�لقر�آن  �أن  �مل�شاألة  ه��ذه  يف 

وظاهر  وبن  و��شح  معظمه 

�بن  ق��ال  كما  �ل��ن��ا���ش،  لكل 

�أربعة  على  �لتف�شري  عبا�ش: 

�لعرب  تعرفه  »وج��ه  �أوج���ه: 

يعذر  ال  وتف�شري  كالمها،  من 

يعلمه  وتف�شري  بجهالته،  �أحد 

يعلمه  ال  وتف�شري  �لعلماء، 

من  �لقر�آن  ومعظم  �هلل«.   �إال 

�لق�شمن �الأولن. 

عن  عقولنا  �إغ���الق  �إن 

ت��دب��ر �ل���ق���ر�آن ب��ح��ج��ة ع��دم 

و�الكتفاء  تف�شريه،  معرفة 

من  مدخل  �أل��ف��اظ��ه،  ب��ق��ر�ءة 

�لعبد  على  �ل�شيطان  مد�خل 

لي�رسفه عن �الهتد�ء به .

�حلجة  بهذه  �شلمنا  و�إذ� 

و�حلزم  و�ملنطق  �لعقل  فاإن 

�إذ�  �أن��ك  يقت�شون  و�حلكمة 

�أن  �آي���ة  معنى  عليك  �أ�شكل 

عن  للبحث  وت�شارع  تبادر 

�أن  ال  بها  و�مل���ر�د  معناها 

تدبر  دون  فتقر�أ  عقلك  تغلق 

�أو ترتك �لقر�ءة.  و�هلل تعاىل 

�أحكم و�أعلم.

مفهوم خاطئ ملعنى التدبر
ق��ال نائب �الأمن �لع��ام حلركة �جلهاد 

�الإ�ش��المي يف فل�ش��طن، زي��اد �لنخالة، يف 

ت�رسيح��ات له عقب مباحث��ات وفد �حلركة 

مع �لقيادة �مل�رسية، �إن �ملحادثات تناولت 

�آليات تنفيذ �مل�شاحلة ب�شكل فعلي وحقيقي 

على �الأر�ش.

�أجر�ه��ا  �لت��ي  �للق��اء�ت  وو�ش��ف 

“كان��ت  وف��د �حلرك��ة يف �لقاه��رة باأنه��ا 

تو�شيحية”، ولفت �إىل �أن “�جلانب �مل�رسي 

�أطلعنا على تفا�ش��يل �للقاء �لذي جرى بن 

�لرئي���ش حمم��ود عبا���ش ورئي���ش �ملكت��ب 

�ل�شيا�شي حلركة حما�ش خالد م�شعل”.

و�أك��د �لنخال��ة ��ش��تعد�د حركت��ه �لتام 

لدع��م �مل�ش��احلة بق��وة، م��ع �الأخ��ذ بع��ن 

�العتب��ار خ�شو�ش��ية روؤي��ة �جلهاد، �ش��و�ء 

بالن�ش��بة �إىل موقفه��ا �لر�ف���ش لالع��رت�ف 

ب�”�إ�رس�ئيل” �أو موقفها من �تفاق �أو�شلو. 

�لعالق��ات يف حرك��ة  م�ش��وؤول  �أع��رب 

�جلهاد �ال�ش��المي، �ش��كيب �لعينا، عن قلقه 

�لت��ي  �الخ��رية  �المني��ة  �لتوت��ر�ت  نتيج��ة 

�ش��هدها خميم ع��ن �حللوة، و�لت��ي تز�منت 

�للبن��اين.  �مني��ة يف �جلن��وب  �ح��د�ث  م��ع 

وق��ال �لعين��ا، هن��اك حم��اوالت و�إ���رس�ر 

غريب يهدف �ىل �إبقاء �ملخيم حتت �ل�ش��وء، 

و��شتد�مة حالة �لتوتر فيه، م�شري�ً �ىل وجود 

�شيء ما يح�رس للملف �لفل�شطيني، ياأتي يف 

�شياق �ال�شتهد�ف �ل�شهيوين الأمن و��شتقر�ر 

�ملخيمات �لفل�شطينية يف لبنان.

و�ش��دد �لعينا على ���رسورة �لتيقظ لكل 

�ملكائ��د �لت��ي حت��اك �ش��د �ملخي��م كمدخل 

ال�ش��تهد�ف �لوج��ود �لفل�ش��طيني يف لبنان، 

مطالب��ًا �جله��ات �العالمي��ة توخ��ي �حلذر 

و�مل�ش��وؤولية يف نقل �الخبار، وو�ش��عها يف 

�شياقها �لطبيعي. 

�لعين��ا، �إذ �أك��د على حر�ش��ه عل��ى �أمن 

و��ش��تقر�ر لبن��ان، �أكد رف���ش حركة �جلهاد 

�الإ�ش��المي زج �ملخي��م يف �أي��ة �رس�عات �أو 

حماور �شيا�شية، لي�ش��ت يف �شالح �ل�شعبن 

�لفل�شطيني و�للبناين. 

دع��ا �ل�ش��يخ �ملجاه��د »خ���رس حبيب« 

�لقيادي �لبارز يف حركة �جلهاد �الإ�شالمي، 

�لف�ش��ائل �لفل�ش��طينية �إىل رد موح��د عل��ى 

فر�ش��ة  �إعطائ��ه  وع��دم  �الحت��الل  جر�ئ��م 

لال�ش��تمر�ر يف غروره وعدو�نه على �ل�شعب 

�لفل�شطيني.

وقال حبيب يف ت�رسيح �شحفي:«يجب 

�لع��دو  جتع��ل  ردود  �ملقاوم��ة  ت�ش��جل  �أن 

�ل�ش��هيوين يح�ش��ب �لف ح�ش��اب الأي �عتد�ء 

مقبل«، م�ش��ري� �إىل �أن �الحتالل يعي�ش �أزمة 

د�خلي��ة وعزل��ة دولية 

وبالتايل يحاول �إخر�ج 

�أزمته على ح�شاب �لدم 

�لفل�شطيني«.

�لقيادي  و�أو�ش��ح 

�جله��اد  حرك��ة  يف 

حركت��ه  ب��ن  تهدئ��ة  ال  �أن��ه  �ال�ش��المي 

هن��اك  �أن  مبين��ا  �ل�ش��هيوين،  و�الحت��الل 

تفاهما د�خليا فل�ش��طينيا وتو�فقا ف�شائليا 

نظر� مل�شاحلة �ل�شعب �لفل�شطيني.

النخالة: للجهاد روؤيتها اخلا�صة اإزاء االإعرتاف بـ “اإ�صرائيل” واتفاق اأو�صلو

العينا: هناك اإ�صرار الإبقاء املخيم حتت ال�صوء..وامل�صتهدف هو الوجود الفل�صطيني

اجلهاد تطالب املقاومة بالرد املوحد على جرائم االحتالل


