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استجوب قاضي التحقيق العسكري صقر صقر الموقوف الفلسطيني أمنياً، 

الذي يحمل الجنسيتين اإلسرائيلية واألميركية، وقد  2767ج. زعزوع مواليد 

وفي المطار لدى تفتيش أمتعته  دخل لبنان آتيا من األردن بجواز السفر األميركي،

تبين انه يحمل جواز سفر إسرائيليا وانه دخل الى األردن آتيا من اميركا بواسطته 

 .كما وجدت بين أمتعته أغراضا وهدايا من صنع إسرائيلي

 ً  نظمت الصهيونية السجون في والمعتقلين األسرى مع سياسياً، تضامنا

ً إعتص فلسطين في اإلسالمــي الجهاد حركة ً  اما  القاسمية تجمع في تضامنيا

 من كبير وحشد الفسطينية الفصائل عن ممثلي وبحضور الفلسطينيين لألجئين

 وبمواقفها فلسطين في اإلسالمي الجهاد بحركة أشادوا الذين القاسمية أهالـي

 .األسرى وقضية فلسطين قضية مع وتعاطيها فهمها في والمميزة الثابثة

 والشعب للنكبة، والستين الرابعة كرىالذ وفي اطار منفصل، تحل

 ومؤقت دائم تهجير إلى أدت والتي والتهجير، التشرد يعاني يزال ال الفلسطيني

 دراسات وفق 1000 عام األقصى انتفاضة اندالع منذ الفلسطينيين من %02 طال

 .دولية

 فيه احتلت الذي للنكبة، 46الـ الذكرى أيار 21 الثالثاء غدا ويصادف 

 على واستولت قسرا السكان وطردت ،2761 عام فلسطينية أراضي إسرائيل

 عشرات ضحيتها راح مروعة مجازر الصهيونية العصابات ارتكاب بعد ممتلكاتهم

 في لألرض، فقدان من أكثر أصبحت وإبعاد تهجير موجة أول في اآلالف،

 .مستقبله وتدمير بأكمله، شعب محو محاوالت

 

 ملخص النشرة
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 االخبــــــــــــار االمنيــــــة

  الحلوة عين تعمير في الرحل للعرب خيم سبع احتراق .1

 عين تعمير محلة السكة خط منطقة في الرحل بالعر من عدد يقطنها خيم سبع احترقت

 المنطقة نجت فيما ورماد عين بعد اثر الى اساعة من اقل في وتحولت صيدا، في الحلوة

 ان امنية، مصادر وقالت المدني الدفاع من االطفاء لرجال السريع التدخل لوال كارثة من

 الخيم الى يمتد ان قبل.. ووالزينك الخشب الواح من المبنية الخيم احد في اندلع الحريق

 الى اضافة الرياح، وسرعة النيران شدة بسبب بالكامل احتراقها الى أدى ما االخرى الست

 وعولجوا المستشفيات الى منهم اي نقل تستدعي لم مختلفة بحروق قاطنيها من ست اصابة

 بسبب مكانال الى الوصول في صعوبة صيدا في المدني الدفاع رجال كابد بينما المكان، في

 سلوك الى دفعهم ما الرحل العرب خيم من بالقرب الرياضي الملعب بمحاذاة اقيم ساتر

 مترا 161 بطول المياه خراطيم مد بعد الحلوة عين تعيمر من ووعرة طوال اكثر طريق

 .اخماده قبل الحريق ومحاصرة

 مفتعل انه بينفت بالحادث تحقيقا وفتحوا الداخل االمن قوى من عناصر المكان الى وحضر

 على احدهم فاقدم االشخاص، بعض بين وقعت خالفات عن االولية التحقيقات افادت حيث

 البعض بعضها على قربها بسبب االخرى الخيم الى النيران فامتدت احتجاجا، خيمة حرق

 .سقفها على االمطاطية واالطارات والزينكو الخشب الواح ووجود

 المصدر: القضية 

 وقيف فلسطيني يحمل جوازي سفر اسرائيليا واميركيامذكرة وجاهية بت .2

استجوب قاضي التحقيق العسكري صقر صقر الموقوف الفلسطيني ج. زعزوع مواليد 

الذي يحمل الجنسيتين اإلسرائيلية واألميركية، وقد دخل لبنان آتيا من األردن بجواز  1141

مل جواز سفر إسرائيليا وانه السفر األميركي، وفي المطار لدى تفتيش أمتعته تبين انه يح

دخل الى األردن آتيا من اميركا بواسطته كما وجدت بين أمتعته أغراضا وهدايا من صنع 

 .إسرائيلي، وهو كان قد عاش في اميركا مدة خمس سنوات

وأصدر القاضي صقر مذكرة وجاهية بتوقيفه في جرم دخول بالد العدو واإلتصال به 

 .عقوبات 278و 385دا الى المادتين وحمل جنسيته والتعامل معه سن

 المصدر: ليبانون فايلز
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 االخبـــــــــــــار االجتمــاعيـــــة

 ولبنـان فلسطيـن أطفـال .3

 لباسهما يرتديان وهما أوالا  الكاميرا عدسات سيستقطب من فلسطينيان طفالن يتبارى

 يسارعان ثم ومن ور،الص ويلتقطان فلسطين، رمز يعتبرانها التي الكوفية يضعان. التقليدي

 أسياد هم األطفال هنا،. تراثية وصلة لتقديم ،«الفلسطينية الدبكة فرقة» إلى االنضمام إلى

 بيروت، حرج مالعب أحد في وتجّمعوا مخيماتهم من أمس صباح خرجوا. الموقف

 دعماا » عنوان تحت «الفلسطيني اللبناني الشبابي اللقاء» إليه دعا مهرجان في للمشاركة

 يتاجرون» الذين فلسطين أطفال لعيون كرمى المهرجان ويأتي. «ولبنان فلسطين فالألط

 في الفساد محاربة» الى ودعا. شاويش أحمد االتحاد رئيس لفت كما ،«وبأحالمهم بهم

ا  األرض،  والحرمان الجهل يسيطر حين في الفساد، مألها التي العربية بالدنا في خصوصا

 وتخلل(. سليم أبو) تيزاني صالح الممثل فرقة االحتفال في شاركت وقد. «االطفال على

ا  العاشرة من استمّرت فلسطينية فنية وفقرات كلمات إلقاء المهرجان  الثانية حتى صباحا

 .ظهراا  عشرة

 المصدر: السفير

  رياضيا   سباقا   يقيم سبينة مخيم األسرى مع تضامنا و للنكبة 44 الذكرى لمناسبة .4

 اللجنة أقامت االحتالل، سجون في البواسل أسرانا مع تضامنا و بةللنك 64 الذكرى لمناسبة

 سباقا  الكشفية، جالوت عين مجموعة و الرياضي ياسين احمد الشهيد لمركز الرياضية

 لالجئين سبينة مخيم في  2112 أيار 11 الجمعة يوم العمرية الفئات جميع شمل رياضيا

 .الفلسطينيين

 ناصر مضر الفتيان فئة وعن الغزين، احمد األول بالمركز األشبال فئة عن فاز وقد هذا 

 فاز فقد الجوالة فئة عن أما محمد، خالد احمد األول المركز المتقدم فئة وعن ناصر، ابو

 محمد إسماعيل احمد

 .الفائزين على الكؤوس توزيع تم السباق ختام وفي

   المصدر: واجب
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 للتمريض القدس معهد طلبة من جديدة دفعة ويخرج الممرضين يُكرم الهمشري .5

 والعاملين الممرضين من موظفيها صيدا في الهمشري مستشفى في الطبية األسرة كرمت

 في وذلك حفال شرفهم على وأقامت للتمريض، العالمي اليوم لمناسبة وذلك لدورهم تقديرا

 بمختلف والعاملون والممرضون األطباء حضره ومية المية في المستشفى قاعة

  .للتمريض القدس معهد طلبة الى اضافة م،اختصاصاته

 أطباء يبذلها التي بالجهود مشيدا بالحضور، مرحبا ياسين يونس الممرض الحفل أفتتح

 المجهول بالجندي اياهم واصفا العاملين، وكافة والمسعفون والممرضون الهمشري مستشفى

 منوها سيما لسطيني،الف الشعب أبناء يخوضها التي الوطني واإلستقالل الحرية معركة في

 سمير قاسم، علي" الطبيب أمثال الشهداء رأسها وعلى يقدمونها التي وبالتضحيات بتفانيهم

 وثائقي فيلم عرض جرى وبعدها.. عرفات وفتحي معروف، زياد عثمان، علي الحاج،

 .المرضى مع معاملتهم وحسن وتفانيهم الممرضين لدور كداللة

 وهم وتعففهم الممرضين بقدرات العينين أبو رياض كتورالد الهمشري مستشفى مدير وأشاد

 قائال الحقوق، من للكثير وضياع بالعمل ضغـط من يواجهونه ما رغـم المرضى يخدمون

 العقبات وحل بتذليل تعهدنا رغم ضائعة، وحقوقنا حقوقكم من الكثير بأن يقين على نحن"

 فرق نتيجة الفلسطيني األحمر هاللال جمعية بها تمر التي المالية لألزمة ذلك ورد سويا،

 .لبنان في الجمعية مستوى على بدفعه تقوم الذي الراتب

 أن معتبرا جميعا، ومشاكلنا لمشاكلكم جذرية حلول عن البحث من يمنع ال هذا واردف

 هناك يكون أن قاعدة على الراتب تعديل على العمل الجمعية من يتطلب العاملين أنصاف

 ليرة، 211111 الـ لبنان المضيفة الدولة زيادة من نحن أين تساءلو للجميع، رواتب سلم

 التقاعد لجهة أن المضيف، البلد لقانون إستنادا   بمعاملتنا الجمعية رئيس وعـد من نحن وأين

 قضايا عدة على مركزا الالئق؟ الصحي والضمان المعيشة وغالء والتعويض 64 الـ بسن

 ابرزها

 .حوافـزالعاملين من وليس العامة الصيانة نسبة من تُقتطع   الصيانة تكاليف

 . private"الحاالت" الخاص العمل في أفضل إنتاج هناك

 .المولدات مازوت في أقل مصروف هناك
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 تسديد عدم مع ذلك ترافق بوقت ملحوظ، بشكل زادت األونروا لوكالة السريرية الليالي عدد

 وقضايا "social cases مبلغ سداد دموعـ الطبيعية الوالدات إستحقاقات لمبلغ القطريين

 للمستوى الحوافز بنسبة التحسن وصول دون حال الفلسطيني الصحي فالضمان أخرى

 .المطلوب

 سجون قضبان خلف الصامدين الفلسطينين لألسرى التحية بتوجيه العينين ابو الدكتور وختم

 وأبسـط والعدالة بالحرية حقهم عن دفاعا   الخاوية بأمعائهم يقارعونه اإلسرائيلي، اإلحتالل

 والممرضات الممرضين من التقديرلثلة شهادة توزيع الحفل تخلل وقد اإلنسان، حقوق

 .للتمريض القدس معهد طلبة من لثلة التخرج شهادة توزيع وأيضا   والموظفين،

 المصدر: القضية 

 الحلوة عين في األسنان وحماية الفـم صحـة على الحفاظ برنامج .4

 رئيس وجراحتها، األسنان بطب األخصائيان الفلسطينية للمرأة العام اداإلتح إستضاف

 دعيبس رائـد والدكتور الناطور حسـن الدكتور لبنان في الفلسطينيين األسنان أطباء رابطة

 عقد الذي الموسـع اللقاء بأعمال سليمان آمنة لبنان في اإلتحاد فرع رئيسة مع شاركا اللذين

 .الحلوة عين في اإلستماع مركز قاعة في

 واألهلية التربوية المؤسسات مسؤوالت يتقدمهم الرياض مربيات من حشد اللقاء حضر وقد

 التربوي ودوره اإلتحاد أجندة طال شرحا سليمان خالله وقدمت لبنان، مخيمات في لإلتحاد

 .اإلضافية اإلحتياجات ذوي من واألطفال الرياض أطفال حيال خاصة

 التي للمسموعات الكبير إرتياحهما أبديا دعيبس والدكتور اطورالن الربطة رئيس بدوره

 وثمنا المجتمعية، األوساط من بالعديد معلوم غير مهما   إنجازا   بها ورأوا بحينه، أكتشفوها

 وحماية الفـم صحة على الحفاظ" ببرنامج ومشاركته اإلتحاد مع للعمل الرابطة إختيار حسن

 .سنوات 6 ـ 3 مابين أعمارهم تترواح الذين اصةوخ ،"الفلسطينيين األطفال أسنان

 العام نهايات حلول مع بالتزامن ونصف شهر بعد سيبدأ البرنامج تنفيذ أن على وأكـدا

 ألمهات الفم بصحة توعية ورش أقامة وسيطال الصيفية، النشاطات وبدء بالرياض التربوي

 تعبئة لمرحلة وصوال   انية،ث جهة من اإلتحاد ومؤسسات التربوي وللكادر جهة من األطفال

 من" 176" الرابطة وستضع األسنان، وحماية الفم بصحة صلة ذات لألطفال إستمارات

 شماله من لبنان في والمنتشرة بالرابطة المنضوين الفلسطينيين األسنان أطباء عيادات
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 للمواد الرابطة تأمين ذلك في بما األطفال، بخدمة خاصة أجندة وضمن جنوبه وحتى

 .للمتوفر وفقا   األسنان وحماية الفم بصحة اصةالخ

 المصدر: القضية 

 االونــــــــــروا

 وسيلة بأي الخدمات لجان دور تهميش على تعمل الغوث وكالة: صقر .7

 وبين بينها عدة مشاورات وبعد المرحلة هذه في نابلس محافظة في الخدمات لجان اجتمعت

 أن إال تأبى والتي الغوث وكالة ممارسات ئين،الالج أيدي بين تضع أن إرتأت الغوث وكالة

 هي التي القضية هذه الفلسطينيين الالجئين قضية تصفية إلى الرامية مخططاتها في تستمر

 يتابع ومن ،1148 عام دياره من ورحيله تهجيره بعد الغوث لوكالة التاريخية المسؤولية

 الالجئ على لغوثا وكالة تمارسها التي الضغوطات حجم يلمس كثب عن الموقف

 مازال وهو االحتالل تحت يعيشها التي الصعبة الظروف ظل في المخيمات في الفلسطيني

 المستمر، وجبروته ظلمه وتحت االحتالل نير تحت ومازال والتهجير النكبة آثار من يعاني

 وقد سنوات منذ المقدمة الخدمات في التقليص سياسة الغوث وكالة تنتهج نفسه الوقت في

 ليصل مستمر تزايد في وهي واالجتماعية والتعليمية الصحية الخدماتية الجوانب كافة تطال

 ميزانيتها وتحويل لالجئين المقدمة التموينية بالمواد المتمثلة العيش بلقمة المس إلى الحال

 محافظة في الشعبية اللجان منسق عليه عقب ما هذا(. المال مقابل العمل) دعم برنامج إلى

ا  «صقر براهيمإ» نابلس  إلى بالنهاية تهدف مبرمجة سياسة هو يجري ما إن: »مضيفا

 هذه يقود من بأن للنظر والملفت الغوث وكالة تقدمها التي الخدمات من الكامل التنصل

 مدير أن حيث الغوث وكالة في العرب الموظفين كبار هم األخيرة اآلونة في المواقف

 بما الوكالة وعمل أمور من شيء يعلم وال ليفع دور أي له ليس الغوث وكالة عمليات

 اللجان منسق «صقر إبراهيم» للسيد خاص حديث وفي. «الفلسطينيين الالجئين يخص

 بخصوص وتقصير إساءة أي أو لغط أي عند الوقوف وكعادته نابلس محافظة في الشعبية

 لجان بين الوطيس حامية المفاوضات من وجوالت أشهر منذ مداوالت وبعد الالجئين

 وعودها من الوكالة تنصل نتيجة ايجابية نتائج إلى التوصل دون الغوث ووكالة الخدمات

 اللجان بين بها يتغنون التي الشراكة من وتنصلها العالقة القضايا من لكثير الحلول بإيجاد

 أن معتبراا  اعتقاده، حسب للوقت وهدر تضييع إال هي ما والتي الغوث ووكالة الشعبية

 الشعبية اللجان فإن وعليه. وسيلة بأي الخدمات لجان دور تهميش على تعمل وثالغ وكالة

 طال فقد جديد، ألي باالستعداد الالجئين جميع تطالب «صقر إبراهيم» منسقها عبر

 بحته، إنسانية وقضية جوهرية قضية هي الالجئين وقضية.. السكوت وطال االنتظار
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 أي عن «صقر» قال كما نرضى ولن ألمورل تدهور أي عن المسؤولة هي الغوث ووكالة

 وجه كما. بالمرصاد وسنكون الالجئين حقوق من حق بأي المساس أو تقصير أو إساءة

 مسؤولياته إلى كل باإلنتباه المتحدة لألمم العام واألمين العام المفوض إلى رسالة صقر

 .بةالمناس الحلول ووضع الفلسطينية الضفة في يجري ما عن كثب عن واإلطالع

 276المصدر: 

 خدماتها بتحسين لألونروا طالباتم .8

 وكالة غزة، قطاع في الفلسطينيين لالجئين الشعبية اللجان رئيس عوكل أبو معين طالب

 المقدمة خدماتها وتحسين بزيادة" األونروا"الفلسطينيين الآلجئين وتشغيل الغوث

 .للفلسطينيين

 ملحوظ تراجع الحظنا:"وقال لالجئين، مقدمةال خدماتها بتراجع" األونروا" عوكل أبو واتهم

 والتوظيف، والنظافة، والتشغيل، التموين مستوى على األونروا، تقدمها التي الخدمات في

 ."المالية والمساعدات

 الفتاا  صعيد، من أكثر على الفلسطينيين، معاناة من زاد" األونروا" خدمات تقليص أن وبين

ا  كانت والتي الوكالة، ضد الآلجئين بها قام التي واالحتجاجات اإلضرابات إلى  في سببا

 .أوقفتها التي والمساعدات الخدمات بعض إعادة على إجبارها

" األونروا"على يستوجب مما مستمر، تزايد في الفلسطينيين الآلجئين أعداد أن إلى ونوه

 جودو إلى عوكل، أبو أشار الصحية، الخدمات صعيد وعلى. تقليصها ال خدماتها زيادة

 .األونروا قبل من كبير تقصير

 وباإلضافة فقط، شهر كل بداية للوكالة الصحية المراكز في تتوفر الطبية األدوية إن:"وقال

 ." جديدة مالية أعباء تحمل على الالجئين اجبر مما الوالدة، أكشاك أغلقت  ذلك إلى

 أن عوكل بوأ أكد الصحي،، الصرف مياه تجميع ومحطات المياه بآبار يتعلق وفيما

 تقف لن الشعبية اللجان أن مؤكداا  للبلديات، لتسليمها عنها يدها رفع تحاول" األونروا"

 االحتجاجية الخطوات من العديد وستنفذ لخدماتها، األونروا تقليص أمام األيدي مكتوفة

  لوقفها

  نت الرسالةالمصدر: 
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 لبنان في ونروالأل العام المدير يكرم صور منطقة في األونروا موظفي إتحاد .9

 لبنان في لألونروا العام المدير لومباردو سلفانوري السيد بها قام التي الوداعية الزيارة أثناء

 كساب فوزي األستاذ صور منطقة رئيس مع لقاء وفييوم اإلربعاء  صور منطقة في

 األستاذ الموظفين إتحاد في صور منطقة رئيس قدم صور منطقة مكتب في األقسام ورؤساء

 في خدمته أثناء بها قام التي خدماته على لومباردو للسيد وتقدير شكر درع العلي حسينت

 .لبنان

 المصدر: الجىء نت  

 تصريحـــــــات وانشطـــــــــه

 األسرى مع تضامنا   القاسمية في إعتصاما   تنظم اإلسالمي الجهاد .11

ا   في اإلسالمــي الجهاد حركة نظمت الصهيونية السجون في والمعتقلين األسرى مع تضامنا

ا  فلسطين ا  إعتصاما  عن ممثلي وبحضور الفلسطينيين لألجئين القاسمية تجمع في تضامنيا

 اإلسالمي الجهاد بحركة أشادوا الذين القاسمية أهالـي من كبير وحشد الفسطينية الفصائل

 وقضية فلسطين قضية مع وتعاطيها فهمها في والمميزة الثابثة وبمواقفها فلسطين في

 فضيلة القاسمية مسجد وإمام المسلمين العلماء تجمع عضو اإلعتصام في وتحدث األسرى

 والجهاد للمقاومة المطلق وتبنيه اإلسالمي الجهاد دور حيّى الذي المهداوي ذياب الشيخ

 بإنطالق والمهم الفاعل ودورها الجهاد موقف ثمن كذلك الدنيا لمغريات اإللتفات دون

 الشيخ فضيلة رأسهم وعل اإلسالمي الجهاد فرسان بدأها التي ويةالخا األمعاء مقاومة

 .عدنان خضر

 أن إعتبر الذي موسى سامر أبو القيادي فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة باسم وتحدث

 العرب وتواطئ البريطاني اإلنتداب تأمر منذ بدأت الصهاينة مع الفلسطيني الشعب معاناة

 في والمجارز بالقتل التهديد وتحت قسراُ  إخراجة تم ذيال الفلسطيني الشعب على معهم

 اإلعتقال قانون مع فلسطين أبناء عذابات وأستمرت 1148 سنة أيار من عشر الخامس

 لرفض كبيرة تحول نقطة هو 2111-12-17 تاريخ أن وأعتبر اإلنتداب وريث اإلداري

 اإلضراب من نقلها طاعوإست ثورة عدنان خضر الشيخ أعلنها والتي الظالمة السياسة هذه

 موسى إستنكر كما الصهيوني، اإلحتالل أربك الذي الجماعي اإلضراب الى الفردي

 الثالثة إنتفاظة إندالع برفض الفلسطينية السلطة رئيس من صدرت التي التصريحات

ا  المقاومة أشكال من شكل أي ورفض  تعلن وقت في المفاوضات في المضي إستعداده مبديا

 القدس تهويد ظل وفي حرب حكومة يسمى حكومي إئتالف عن حتاللاإل حكومة فيه
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 مهددة بالكامل القدس مدينة باتت حتى األراضي ومصادرة منها أهلها وطرد الشريف

 السلطة سفر لجواز لبنان فلسطينيى تسلم لطرح رفضة موسى جدد كما األوصال، ومقطعة

 في فلسطينية جاليه الى تحويلهمو الألجئين مستقبل على خطر من يشكله لما الفلسطينية

 اإلنسانية والمنظمات العربية الدول جامعة موسى وطالب ،األونروا دور وإنهاء لبنان

 الدولي المجتمع على والضغط األسرى حركة وتبني مسؤولياتها تحمل لها التابعة والحقوقية

 وأكد الصهيونية السجون سلطات تمارسه التي الظلم ورفع والمعتقلين األسرى مأساة إلنهاء

 القضائي القرار بعد منازلهم بجرف المهددين القاسمية سكان مع حركته تضامن موسى

ا  عائلة وثالثون ثمانية عددهم والبالغ العائالت بحق الصادر  متابعة المعنية الجهات داعيا

 صور منطقة في الموجودة الفلسطينية التجمعات كل تهدد القضية هذه ألن األمر

 جىء نتالمصدر: ال

  اآلسرى مع تضامنا   تعبدية سهرة تقيم اإلسالمـي الجهاد .11

 تعبدية سهرة الحركة نظمت الدعوة وقسم فلسطين في اإلسالمـي الجهاد حركة من بدعوى

ا   المصلين من حشد وبحضور الصهيونية السجون في والمعتقلين لألسرى وتأيداا  تضامنا

 بمخيم فلسطين مسجــد في ،األحــد أمس ءالعشا صالة بعد وذلك المقدس بيت رابطة وأبناء

 ذلك وبعد قاسم موسى محمد األخ علينا ثالها عطــرة بآيات السهرة أفتتحت وقد الرشيدية

ا  والدعاء الصالة فضل في بالغةا  موعظــة المسجد إمام ألقــى  قيد فك أجل من لله تضرعا

 ثم ومن وفضله الدعاء أهمية فضيلته وبين الصهيونية السجون في والمعتقلين األسرى

ا  بالدعاء وتوجه بالحضور المسجد إمام صلى  إخواننا لنصرة الله من والمدد العون طالبا

  . بالصبر عليهم يمن وأن النصر أسباب وتهيئ الطعام عن المضربين

 المصدر: موقع عبد خطار

 لبنان في االحمد عزام .12

 الساحة على المشرف" فتح" لحركة المركزية اللجنة عضو ان فلسطينية، مصادر ابلغت

 سيعقد حيث المقبلين اليومين غضون في لبنان سيزور االحمد عزام لبنان في الفلسطينية

 قوات" اطار في العسكرية الوحدات دمج خطوة لتقييم التنظيمية االجتماعات من سلسلة

 ما ووه اعترضتها التي.. العقبات تذليل بعد عرب ابو صبحي اللواء برئاسة" الوطني االمن

 .هام انجاز يعتبر
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" الدولة الى النكبة من فلسطين" بعنوان ندوة في سيشارك االحمد ان المصادر واشارت

 للتنمية الحريري مؤسسة اليها دعت والتي أيار من عشر الخامس في النكبة ذكرى لمناسبة

 النائب يضاا فيها وسيشارك والتنمية للحوار الفلسطينية اللبنانية واللجنة المستدامة البشرية

 السيد والعالمة حمدان، اسامة حماس حركة في الدولية العالقات مسؤول الحريري، بهية

 قاعة في 2112 ايار 16 األربعاء يوم مساء من السادسة الساعة عند وذلك فحص هاني

 . صيدا في الحريري رفيق ثانوية

 المصدر: القضية 

 

 البص مخيم في 44الـ النكبة ذكرى وتحيي األسرى مع تضامنيا   لقاء   تقيم فتح حركة .13

ا   في وذلك لقاءا  فتح حركة أقامت للنكبة والستين الرابعة للذكرى وإحياء األسرى مع تضامنا

 .البص مخيم في الخليل الله سعد مستشفى ساحة

 الفلسطينية، والقوى الفصائل كافة فلسطين، سفارة قنصل التضامني اللقاء في شارك

 والمؤسسات الجمعيات الفلسطيني، اللبناني التواصل والفلسطينية، ةاللبناني الوطنية األحزاب

 .والفلسطينية اللبنانية األهلية

 محمد واالستاذ حنفي جهاد األستاذ اللقاء قدم ثم والفلسطيني اللبناني النشيدين اللقاء بداية

 .صور منطقة في اإلعالم مسؤول بقاعي

 نشهده ما ان"  فيها قال شناعة رفعت الحاج هاالقا فتح حركة في لبنان إقليم سر أمين كلمة

 يبنى سوف وهو واألطول األقوى هو اليوم نشهده ما ولكن األول اإلضراب ليس هو اليوم

 أجل من يضحي من أول سنكون لبنان مخيمات في هنا ونحن بكامل، شعب مصير عليه

 ."األسرى جانب إلى الوقوف

 إن" فيها جاء كساب عصام الشيخ عنه لنيابةبا يقلها حبال مدرار الشيخ صور مفتي كلمة

 .الفلسطينية األرض كامل وتحرير فلسطين كل تعود حتى تنطفيء لن شعلة هم األسرى

 العالم إن"  فيها قال داوود الدين صدر الحركة في اإلقليم قيادة عضو القاها أمل حركة كلمة

 .الفلسطينية بالقضية يتعلق فيما وخاصة خطيرة مرحلة في اآلن يمر العربي



 

14 

 

 واعتبر األسر، فترة خالل تجربته عن فيها تحدث قاسم سعيد الشيخ المحرر األسير كلمة

 .المدرسة بمثابة السجن

 الخاوية األمعاء معركة عن تحدث مراد أحمد الشعبية الجبهة في صور منطقة مسؤول كلمة

ا  العدو سجون في األبطال األسرى يخوضها التي  الذي اتسعد أحمد القائد وخصوصا

 األسرة بين يجري ما أن على مراد أكد كذلك. الصهيوني العدو زنازين في عمره أمضى

ا  يؤثر الفلسطينية ا  والمصالحة الوحدة إلى يدعون فهم األسرى على سلبا  .معا

 سجون في األسرى معاناة عن فيها تحدث فتح حركة في إقليم عضو زمزم يوسف كلمة

 أنواع لكل وتحديهم األبطال هؤالء بها يقوم التي اويةالخ األمعاء معركة وعن اإلحتالل

 .التعذيب

 كرهائن الفلسطينيون إجتاز"  فيها جاء فقيه عبد القاها الفلسطيني الللبناني التواصل كلمة

ا  الصوت نرفع لذا القضائية والمعايير القوانين كل عن بمعزل  على شاخصة وعيوننا عاليا

 .العدو سجون في والعرب الفلسطينيين األسرى آالف

 على العمل إلى الدولي المجتمع الديمقراطية الجبهة قيادة عضو كنعان عبد دعا جهته من

 .األسرى جميع سراح وإطالق الفلسطينيين وضع تحسين

ا   .األسرى مع التضامن خيمة في يومين لمدة يستمر سوف اللقاء هذا أن علما

 ياصور - مناصري سمية: المصدر

 التي المشاريع كافة ورفض 194 القرار وفق العودة بحق التمسك إلى يدعو مدللة أبو .14

 تستهدفه

 إلى فلسطين لتحرير الديمقراطية للجبهة المركزية اللجنة عضو مدللة أبو سمير. د دعا

 الالجئين حقوق من االنتقاص دون العودة لحق السياسي الخطاب توحيد ضرورة

ا  يشكل باعتباره ،114 األممي القرار وفق الفلسطينيين  بحق الدولي المجتمع من اعترافا

 أو للنقض القابل غير القانوني ولبعده منها شردوا التي ديارهم إلى العودة في الالجئين

 .بالتقادم يسقط وال اإلنابة أو للتجزئة قابل غير وجماعي فردي حق وانه التشكيك

 اللجنة نظمتها غزة، قطاع شمال جباليا شباب بنادي ندوة في له كلمة خالل ذلك جاء 

 النائب فيها شارك اليوم، الفلسطينية، التحرير منظمة في النكبة ذكرى إلحياء العليا الوطنية
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 مدللة أبو سمير. د الفلسطيني، التشريعي المجلس في الالجئين لجنة رئيس مجدالوي جميل

 لتنميةل الالجئين مركز ورئيس فلسطين لتحرير الديمقراطية للجبهة المركزية اللجنة عضو

 .فدا حزب عن نصر جمال. م المجتمعيةو

 االحتالل سجون في الفلسطينيين لألسرى التحية بتوجيه كلمته مدللة أبو أفتتح حيث 

 األمعاء معركة في واإلنسانية الكرامة عن الدفاع معركة يخوضون وهم اإلسرائيلي

ا  الخاوية،  أماكن وكافة لسطينيالف والداخل والضفة غزة في األسرى مع التضامن خيم مثمنا

 .قضيتنا عدالة مع المتضامنين وكافة الفلسطيني التواجد

 التي المشاريع لكافة رفضه عن مدللة أبو المجتمعية للتنمية الالجئين مركز رئيس وعبر 

 العودة حق باستبعاد وأوسلو مدريد اتفاقي توقيع بعد انه إلى مشيراا  العودة، حق تستهدف

 242 القرارين لطرح الفلسطيني المفاوض ورضوخ طرافاأل متعددة المفاوضات من

 ،2111 ديفيد كامب مفاوضات في ذلك وتجلى 114 القرار دون للحل كأساس 338و

 والتي الطريق وخارطة الميت البحر ـ جنيف واتفاق 2112 بيروت وقمة 2111 وطابا

 1148 ناطقم إلى الالجئين من أعداد لعودة بالدعوة الفلسطيني الجانب حلول تتمحور

 أبناء من الالجئين استيعاب في الفلسطينية الدولة حق بين تجمع مزدوجة آلية اعتماد مقابل

 .األبد وإلى واحدة مرة القضية ملف وإغالق أخرى بلدان في والتوطين شعبها

 مؤكداا  مالية، أزمة من نابع لخدماتها( أونروا)الـ تقليص بأن االدعاءات كافة مدللة أبو وفند 

 السلطة بين السياسية المفاوضات خالل تكرس والذي بامتياز سياسي هو التقليص ذاه أن

 المتعلقة مشاريعها الوكالة بتغليب الدائم الحل مفاوضات أعتاب على وإسرائيل الفلسطينية

 البرامج لصالح الموازنة من جزء باستقطاع العام البرنامج مشاريع على السياسية بالتسوية

 .بالتسوية علقةالمت االستثنائية

 على التأكيد يتطلب سياسي باألساس هو للوكالة المالية األزمة معالجة إن مدللة أبو وشدد 

 ارتباطها وفك السياسي الحل دائرة من وإخراجها الالجئين إغاثة وهي األساسية وظيفتها

 الفلسطيني المحلي المجتمع في والدمج التأهيل سياق في تندرج ومشاريع تسوية بأي

 إقليمية أو محلية وكالة أو تنموية مؤسسة إلى الوكالة تحويل مقاومة يتطلب كما لتوطين،وا

 فصل يتطلب لذا التشغيلية، والقروض الدخل در مشاريع فيها بما مشاريعها فحص عبر

 .وخدماتها تقديماتها بتطوير والمطالبة العام، الصندوق برامج عن االستثنائية المشاريع

 في وأهميتها دورها يعزز بما والشتات الوطن في الالجئين حركة يدتوح إلى ودعا كما 

 السياسي الجانبين بين الفصل دون البديلة، المشاريع كافة ومقاومة العودة حق صون
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ا  واالجتماعي،  واللجنة والتشريعي الوطني المجلسين في الالجئين لجان بين بالتنسيق مطالبا

 في مؤثرة تمثيلية صفة وإكسابها الالجئين حركة يرتطو أجل من التحرير لمنظمة التنفيذية

 .السياسية األطر

 الجئي كملفي الالجئين قضية في الساخنة بالملفات االهتمام إلى دعوته مدللة أبو وجدد 

 الالجئين أوضاع على ضاغطة ملفات باعتبارها تبنيها عبر البارد نهر ومخيم العراق

 من محذراا  الفلسطينية، للقضية بصلة تمت ال ياسيةس برهانات الوقوع دون لها حلول إليجاد

 التهجير إعادة سياسات ويد المحلية المليشيات قبل من العراق الجئي على الضغوطات كافة

 .العربية الدول خارج

 في إعالمي قصور وجود مدللة، أبو سمير الديمقراطية للجبهة المركزية اللجنة عضو وأكد 

 الوطن في المعيشية وأوضاعهم ومعاناتهم الفلسطينيين ينالالجئ قضية على الضوء تسليط

ا  فقط،( مايو) أيار من عشر الخامس في النكبة ذكرى على واقتصارها والشتات  إلى داعيا

 المحافل كافة إلى ودعوات رسائل وتوجيه اإلعالمي العمل توحيد عبر أكبر إعالمي دور

ا  يلحق بما 114 االممي القرار وفق العودة حق على تؤكد الدولية  التي الالجئين بقضية نفعا

 .اإلسرائيلي ـ الفلسطيني الصراع ملفات في رئيسية تعد

 التي والمؤسسات الشخصيات كافة عن والرسمي اإلعالمي الغطاء برفع مدللة أبو وطالب 

 مشاريع طرحها عبر به التالعب أو بالتعويض ومقايضته العودة حق عن بالتنازل تنادي

 ودفع الالجئين قضية نشوء عن واألخالقية السياسية مسؤوليتها من رائيلإس تعفي بديلة

 الدول وتعويض منها، حرموا وممتلكات أضرار من بالالجئين لحق عما التعويضات

 أراضيها على الالجئين إقامة عبء تحملها من المضيفة

 276المصدر: 

  نيالفلسطي الديمقراطي اإلتحاد من وفـدا   تستقبل الشعبية اللجنة .15

 الحلوة عين مخيم في مقرها في التحريرالفلسطينية منظمة لفصائل الشعبية اللجنة إسقبلت

 الساحة قيادة أعضاء من كال وضم فـدا، ـ الفلسطيني الديمقراطي اإلتحاد من قياديا   وفـدا  

 على مؤكدة بالوفـد، الشعبية اللجنة رحبت وفيما مراد سعيد حجير، سليم مراد، مصطفى

 المؤسسات وجميع.. واللبنانية الفلسطينية السياسية القوى كافة إلستقبال الدائم اإستعداده

 فدا وفد ثمن الفلسطيني، الشعب ألبناء الخدمات بتقديم والمهتمة والدولية المحلية األهلية

 .المخيم أهالي تجاه الخدماتي دورها على مثنيا الوطنية، لمسؤولياتها تحملها الشعبية للجنة
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 في الكفاحي ودورها التحرير منظمة مكانة بتعزيز الوطنية الوحدة ألهمية طرفانال وتطرق

 الديمقراطي االتحاد وفد وأكد اإلسرائيلي، للعدو اإلحتاللية والسياسات التحديات مواجهة

 مؤسسات بكافة والعضوية بالتمثيل حقه على بحصوله اإلسراع ضرورة على الفلسطيني

 في المنظمة ومؤسسات أطر بكافة بتمثيله مستشهدا   الشعبية، جنةالل ومنها لبنان في المنظمة

 الخصوص بهذا رسمية فلسطينية رسائل لوجود منوها التنفيذية، اللجنة فيها بما فلسطين

 الفلسطينية، التحرير منظمة فصائل لكافة العامون واألمناء الفلسطينية القيادة من وموقعة

 فصائل لقيادة برفعه ووعـدت" فـدا" وطلب لموقف تفهمها أبدت الشعبية اللجنة بدورها

 .لبنان في التحرير منظمة

 فـدا المصدر:

 44 الـ النكبة ذكرى إحياء فعاليات انطالق عن اإلعالن: رفح .14

 عن, أمس غزة قطاع جنوب رفح بمحافظة النكبة ذكرى إلحياء العليا الوطنية اللجنة أعلنت

 .رفح محافظة في والستون رابعةال النكبة ذكرى إلحياء فعالياتها انطالق

 الذكرى إحياء فعاليات في الفاعلة المشاركة إلى الفلسطيني الشعب جماهير اللجنة ودعت 

 والتي الوطنية القضية رمز هي التي الوطنية المناسبة هذه إنجاح وضرورة, للنكبة 46 الـ

 .االحتالل مع الصراع جوهر تشكل

 64 الـ الذكرى إحياء أن رفح بمخيم لالجئين شعبيةال اللجنة رئيس الصرفندي زياد وقال 

 بحقوقه التمسك على الدائم وتأكيده العودة في حقه على الفلسطيني شعبنا تأكيد هو للنكبة

 في شعبنا بحق والقاضي 114 قرار وخاصة الدولية الشرعية قرارات وبكافة المشروعة

 .1148 عام منها شردوا التي للديار العودة

ا  مناضالا  ومازال أرضه فوق صامد الفلسطيني شعبنا أن على نديالصرف وأكد   ومكافحا

ا   معهم والوقوف الفلسطينيين ينصف أن العالم وعلى, المصير وتقرير العودة بحق ومتمسكا

 الفلسطينية الدولة وإقامة الفلسطينية بالقضية الخاصة الدولي المجتمع قرارات تنفيذ في

 .واالستيطانية العدوانية االحتالل ممارسات وإدانة القدس وعاصمتها

 وتجنيد األقصى عن للدفاع واإلسالمية العربية والشعوب العربي العالم الصرفندي ودعا 

 .للمنطقة الصهيونية االستعمارية المخططات مواجهة في والشعبية الرسمية اإلمكانيات كل
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 فعاليات في ومؤسساته شعبنا جماهير ومشاركة تفاعل ضرورة على الصرفندي وشدد 

 إضرابهم يخوضون األسرى وأبنائنا تأتي والتي والستون الرابعة النكبة ذكرى إحياء

ا  منا تستوجب والتي وسياساته االحتالل ضد النضالي  في ومساندتهم معهم الوقوف جميعا

 .معركتهم

 الفعاليات عن رفح بمحافظة النكبة ذكرى إلحياء العليا الوطنية اللجنة أعلنت وقد هذا 

 ومعرض والندوات وشبابية الشعبية واللقاءات الفعاليات من سلسلة تشمل والتي لوطنيةا

 داخل ميدانية ومسابقات الشابورة مخيم في شموع ومسيرة النكبة عن وصور تراث

 والفصائل القوى كافة فيها تشارك جماهيرية ومسيرة ثقافية وأمسية الالجئين مخيمات

 .ألهليةا والمؤسسات واإلسالمية الوطنية

 معا وكالة المصدر:

 القادم االثنين يوم الحلوة عين مقبرة ثمن من مساهمتنا سنسلم: بركة علي .17

  الفلسطينية القوى تحالف سر وأمين صيدا في" حماس" لحركة السياسي المسؤول كشف

 تبلغ والتي الحلوة عين مقبرة ثمن من مساهمتها ستسلم" حماس" حركة ان" الحسن وسام

 .ردوال 151،111

 رافقها الحلوة عين مخيم الى بزيارة بركة علي لبنان في الحركة ممثل قام الغاية ولهذه

 االسالمية الحركة أمير من كل اللقاء حضر وقد االسالمية القوى بزيارة قام  حيث خاللها،

 الرسمي والناطق السعدي طارق ابو االنصار عصبة وأمير خطاب جمال الشيخ المجاهدة

 وعصبة االسالمية الحركة قيادة من ثلة اللقاء في شارك كما عقل شريف ابو الشيخ للعصبة

 ."الحلوة عين في العصبة مقر في وذلك االنصار

 العديد خاللها أجرى غزة قطاع الى بها قام خاطفة زيارة من عودته إثر جاءت بركة زيارة

 الحكومة رئيس مع مقدمتها وفي البارزة الشخصيات العديد مع واالجتماعات القاءات من

 منذ حصاراا  يعاني الذي القطاع في الحركة وقيادة العبد ابو هنية إسماعيل الفلسطينية

 العامة للمديرية الرئيس المقر زار األمنية واألجهزة الحركة أوضاع بركة وتفقد سنوات

 لةحصي بدوره وأطلع عملها على واطلع المقالة بالحكومة الداخلية لوزارة.. التابعة للتدريب

 .للحضور لقاءاته و مشاهداته

 وانشطة النكبة ذكرى من الهامة الفلسطينية المواضيع كافة تناول اللقاء خالل وجرى

 اليومية الناس حياة تالمس التي الصعد كافة على المخيم واوضاع االسرى مع التضامن



 

11 

 

 الذين الخييرين كل بفضل وذلك االنتهاء على شارفت التي المقبرة أزمة معالجة ومنها

 بسلوكه الذي فادي أبو سيدو ابو عدنان االعمال لرجل تقديرة سجل كما ذلك في أسهموا

 في يحتذى الذي المثل ضاربا كاهله عن المعاناة ورفع شعبنا بنصرة التزامه جسد

 المقدمة وقي الوطنية بثوابته والمتمسك المضحي بشعبنا عهدنا هو االمر هذا وان التضحية،

 .العودة حق منها

 المصدر: جنوبيات 

 الشمالي البرج مخيم في والحاضر الماضي بين فلسطين قصة .18

 الكشافة جمعية أقامت ، الفلسطيني الشعب لنكبة والستين الرابعة الذكرى بمناسبة

ا  الجليل مجموعة الفلسطينية والمرشدات  فلسطين قصة"  عنوان تحت فنية ولوحة معرضا

 بحضور الشمالي البرج مخيم في الكريم عبد مرع الشهيد قاعة في" والحاضر الماضي بين

 وأندية ومؤسسات جمعيات والفلسطينية، اللبنانية الوطنية القوى الفلسطينية، الفصائل ممثلي

 .األهالي من وحشد مناع عبدالله الشمالي البرج بلدة مختار كشفية، أفواج

ا  والفلسطيني اللبناني النشيدين  البرج مخيم شعبة سر أمين ألقاها فتح حركة كلمة ثم افتتاحا

 محاربة أجل من والمصالحة الوطنية الوحدة خيار على فيها أكد شهاب باسل أبو الشمالي

 ولتبقى اإلحتالل بوجه ومشروع طبيعي حق هي الشعبية المقاومة وأن الصهيوني، العدو

 .لطعاما عن وإضرابهم األسرى حيا كما ، والدولية العربية السياسية األجندة على فلسطين

 النكبة ذكرى نعيش األيام هذه في" قال زعيتر حسن القاها الكشفية الجليل مجموعة كلمة

 بقاع في تشتتهم جراء األجداد عايشها التي المؤلمة بالوقائع الذاكرة تنتعش حيث الفلسطينية

 ."المعمورة

 اإلنقسام وإنهاء الوطنية الوحدة إلى فيها دعا عوض خالد القائد القاها الكشفية سر أمين كلمة

 بالشكر عوض توجه كلمته نهاية وفي. وطنية ضرورة هي المصالحة وأن أشكاله بكل

 .الفلسطينية قضيتهم سبيل في جهد من يبذلوه لما الشمالي البرج مخيم شعبة إلى الجزيل

 كما الكشفية لألفواج تقدير شهادات تسليم وبعدها العودة حق بعنوان فنية لوحة عرض تم ثم

 تم الختام وفي دحويش وأسامة سعيد نادر من لكل   الكشفية وسام عوض خالد لقائدا قلد

 .الصور معرض إفتتاح

 صور يا: المصدر
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 شاتيال في االسرى مع تضامنية مسيرة .19

ا   الوطني التحرير حركة نظمت االسرائيلي العدو زنازين خلف القابعين االسرى مع تضامنا

 بيروت في فتح حركة سر امين المسيرة في شارك شاتيال، مخيم في مسيرة فتح الفلسطيني

 راجي البيروتية والروابط االتحادات رئيس المنطقة، واعضاء عفش ابو سمير العميد

 االسالمية القوى وممثلو.. الفلسطيني التحالف وقوى ف.ت.م فصائل ممثلو الحكيم،

 المدني معالمجت ومؤسسات كبير فتحاوي ،وحشد الشعبية اللجان ممثلو الفلسطينية،

 .المخيم وابناء ووجهاء وفاعليات

 والمعتقلين االسرى دعم الى دعا حكيم راجي البيروتية والهيئات والروابط االتحادات رئيس

ا  الخاوية االمعاء معركة معركتهم، في  النها االسرى موضوع حول للتوحد الفصائل داعيا

 شتى يعانون الصهيوني دوالع زنازين خلف القابعين آالالف حياة تهدد مصيرية معركة

 .االضطهاد انواع

ا  الشعبية التحركات من مزيد الى دعا عفش ابو  الظلم ضد معركتها في االسيرة للحركة دعما

ا  واالضطهاد  لردع حاسم قرار اتخاذ الى المتحدة واالمم والعربي الدولي المجتمع مطالبا

 االلتزام اياهم مذكراا  عتقلينوالم االسرى بحق التعسفية االجراءات عن االسرائيلي العدو

 .االسرى بحقوق المتعلقه جنيف اتفاقية وتنفيذ

 يوم اليوم هذا وجعل الفلسطيني الغضب يوم ايار من عشر الخامس اعالن الى دعا كما

 لدعم االيمان اضعف هو التحرك هذا ان معتبراا  االسرى مع تضامنا الطعام عن اضراب

 .ةالعادل مطالبهم في االسيرة الحركة

 في االسرى وثبات شجاعة على فيها أكد موسى ابو القاها الفلسطينية القوى تحالف كلمة

 االمعاء معركة اليوم يخوض كله الفلسطيني الشعب ان معتبراا  الخاوية، االمعاء معركة

ا  الخاوية  .االسرى مع تضامنا

ا   واطالق بالوحدة المقاومة فصائل جميع نطالب الفلسطيني الشعب ابناء نحن: مضيفا

ا . القوة منطق اال يفهم ال الذي العدو لهذا حد   لوضع عملياتها  حول التوحد الى الفصائل داعيا

 .ومعاناتهم االسرى موضوع

 المصدر: القضية 
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 تقاريـــــــر وتحقيقـــــــــــــات

 لبنان في الفلسطيني االهتمام تشغل ملفات ثالث.. واالسرى والنكبة االمن .21

 ضوء على لبنان في الفلسطينية واالسالمية الوطنية القوى هتماما تشغل ملفات ثالث

 االمنية االوضاع تحصين اولها والمنطقة، لبنان في المتسارعة واالمنية السياسية التطورات

 التي فلسطين نكبة ذكرى الحياء االستعداد وثانيها فتنة، او اختراق اي ومنع المخيمات في

 الفلسطينيين االسرى مع.. تضامنا االحتجاجية التحركات استمرار وثالثها ايار 15 تصادف

 .الخاوية االمعاء لمعركة دعما الصهيونية السجون في

 من بسلسلة قليلة ايام بعد فلسطين نكبة ذكرى الحياء الفلسطينية المخيمات تستعد فيما

 تغيب التوطين، ورفض العودة حق على تؤكد التي والمسيرات واالعتصامات النشاطات

 ثمانية سقوط بعد الماضي العام جرى ما غرار على الدولية الحدود الى" العودة سيرةم"

 .الراس مارون في االسرائيلي االحتالل قوات مع مواجهة في الجرحى وعشرات شهداء

 نتيجة العام هذا مطروحة تكن لم المسيرة ان ،"البلد صدى" لـ فلسطينية مصادر واكدت

 الحدود على امني توتير في لبنان زج عدم في والرغبة المنطقة في المتوترة االوضاع

 شمال اي الشقيف قلعة في الفلسطينية للرغبة خالفا االرض يوم ذكرى احياء بعد خاصة

 قررت الفلسطينية القوى ان موضحة ،1711 الدولي القرار خرق لمنع الليطاني نهر

 خارجها المخيمات داخل واالعتصامات النشاطات من بسلسلة المسيرة هذه عن االستعاضة

 القرار وفق العودة بحق التمسك على والتأكيد الفلسطيني الصوت رفع بهدف ايام مدى على

 .114 الدولي

 الطعام من اغلى كرامتكم.. سجانكم جبروت تكسرون الخاوية بأمعائكم" شعار وتحت

 سرىاأل مع تضامنيا اعتصاما اإلسالمي الجهاد حركة نظمت ،"اثمن وحريتكم والشراب

 والفلسطينية اللبنانية واالحزاب القوى عن ممثلون فيه شارك بيروت – األوسكوا اماممبنى

 حركة ممثل الرفاعي، عماد ابو لبنان في" االسالمي الجهاد حركة" ممثل فيه وتحدث

" الفلسطينية التحرير منظمة" وفصائل" فتح" حركة سر امين بركة، علي لبنان في" حماس"

 ضرورة على الكلمات فاكدت القنطار، سمير المحرر االسير العردات، بوا فتحي لبنان في

 .والمعتقلين االسرى لنصرة ودولية عربية حملة باوسع القيام

 الى فيه دعت شاتيال مخيم مدخل عند اعتصاما الفلسطينية والفصائل القوى نظمت كما

 الهلهم والسماح نائهماب بزيارة القطاع أسرى لذوي والسماح االنفرادي العزل سياسة وقف
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 لالسرى والنهارية الليلية التفتيش حمالت وانهاء زيارتهم عن الممنوعين الضفة في

 تزداد والتي الصهيوني الكيان بحقهم يمارسها التي االنتهاكات كل عنوقف فضال وذويهم،

ا  مخاطرها ا  المضربين االسرى وحياة صحة على يوم بعد يوما  السن كبار وخصوصا

 ويزداد المسلوبة الحقوق واستعادة االضراب زمالءهم يشاركوا ان اال ابوا لذينا والمرضى

 .الحقوق بنيل اال الخاوية االمعاء معركة وقف عدم على االصرار

 عرب ابو

 قضية أن عرب ابو صبحي اللواء لبنان في الوكني االمن قوات قائد اكد الحلوة، عين وفي

 القيادة أولويات سلم على ي الصهيوني العدو نسجو في الفلسطينيين والمعتقلين األسرى

 تمييز او شرط او قيد دون عنهم لالفراج ودولية عربية حملة اوسع داعياالى الفلسطينية،

  .العالم أحرار كل قضية هي قضيتهم الن

 في القيادة مقر في الوطني االمن وقيادة الفتحاوي الكادر مع لقاء في عرب ابو اللواء وقال

 له يتعرضون لما االسرى قضية هي فلسطين نكبة بعد اليوم االبرز الحدث ان الحلوة عين

 اليوم وهم االنسانية الحياة مقومات أبسط من والحرمان والقهر الضغط أنواع أبشع من

ا  سبعين منذ باضرابهم ويواصلون االداري االعتقال قرارات كل يرفضون ا  ليس يوما  دفاعا

ا  بل فحسب كرامتهم عن  .واالسالمية العربية واألمة الفلسطيني الشعب رامةك عن دفاعا

 الدول وخاصة التحدة واألمم واالنسانية الحقوقية المؤسسات كل عرب ابو اللواء وطالب

 العدوان ووقف الشريف واالقصى والمعتقلين االسرى كافة لحماية فوراا  للتدخل العربية

 .فلسطين ارض على المتواصل الصهيوني

 البلدالمصدر: 

 الذات مع اشتباك: البّداوي - باردال .21

 تلّة على كبير مخيّم. الثقل من التخفف طعم البداوي، مخيّم إلى البارد نهر مخيّم من لالنتقال

  هنا. واألوالد والسيارات والباعة بالمشاة أزقته تعجّ  البارد، عليه بني الذي بالمسطح مقارنة

  عليه الحرب بدأت مذ هّجريهلم األساسي والدعم البارد، لبقاء االرتكاز نقطة

. والحل المشكلة في توأم هما. البداوي سّكان أحد يسّميهما هكذا. «الروح توأم» بّداوي-بارد

ا  الفصائل من شبان اكتشف حين البداوي، في «اإلسالم فتح» مشكلة بدأت فقد  فتح في خرقا

 «اإلسالم حفت» عناصر وهرب معهم فاشتبكوا متشددين، إسالميين قبل من االنتفاضة
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 نهر من ومشروعها نفسها «اإلسالم فتح» أعلنت. لهم «أخوة» عند البارد مخيم في ليلجأوا

  .سالحها على واستولت هناك «االنتفاضة فتح» مراكز واحتلّت البارد،

 فيها شارك البارد، في اللبناني والجيش «اإلسالم فتح» بين دارت التي الحرب أن وبما

 والمجوقل الخامس اللواء من العكارية، األصول ذوي يشالج عناصر من كبير جزء

 من فكان. المخيم ومهّجري الجوار بين عدائية إلى أّدى ذلك فإن والفهود، الجيش ومغاوير

 عنه يبعد ال الذي البداوي إلى البارد من ومهّجر مهّجرة 32111 من أكثر يلجأ أن الطبيعي

  يعّد؟ من هل... الـ للمّرة والجئين الجئات أصبحوا هناك،. كيلومتراا 15 من أكثر

  .ومخيمهم بيوتهم من هّجروا ممن لآلالف الملجأ كان. الحل وكان المشكلة البداوي كان

 حرب إلنهاء المحاوالت إحدى إن «والبداوي البارد في الديمقراطية الجبهة» مسؤول يقول

 فتح» لتنظيم سلمي خروج إلى الفلسطينية الفصائل من مجموعة سعي في كانت البارد

ا  لكن. الحرب خالل «اإلسالم  مع «البعض» تعامل أّولها ذلك، دون حالت عديدة أسبابا

 إلى والحاجة تعبيرهم، حسب «دمهم استباحة» تجوز وال مسلمين، باعتبارهم هؤالء

 ونرى المستقبل إلى ننظر كنّا لكننا» للجميع يتّسع المخيم أن أساس على معهم التعايش

 بمعنى المجتمع أسلمة يحاولون كانوا فقد. معهم التصادم وحتمية أفكارهم تقبّل استحالة

 في المخيم أهل بدهم ما بأنهم أجابوا المخيم، في اياكم بدنا ما: لهم قلنا وعندما. التشدد

  .«المخيم

  البارد؟ من بقي ماذا سنين خمس بعد

ا  اا دوالر 151 توفر شديد، ببطء القديم المخيم األونروا تبني بينما  لتغطية عائلة لكل اميركيا

 من جاهزة صغيرة غرف من نوع وهي البراكسات، تتوّزع كما اإليجارات، مصاريف

  .المخيم إلى عادوا مّمن لآلالف «المسكن» مؤمنة المخيم في باطون، أو حديد

 أول أليام رجعنا: »الحرب بعد العودة ايام اول عن يتكلّم النكبة، عاش سبعيني رجل مرشد،

 كنا. نوم شرب، أكل،. شايفة مانك متل» واليوم؟. «الشوادر في عايشين كنا لما لجأنا ما

  .«مصاري في وما. شي في ما هلّق. بالسيارة نكزدر وقرايبنا، أصحابنا عند نروح نشتغل،

 براكسات في رامي أم لزيارة أنتقل ثم الحديد، البراكسات في العيش عن خالد أم تتحدث

 الحديد فالبراكسات. واألسوأ السيئ بين هي المساكن هذه بين المقارنة وكأن يبدو. الباطون

 البيوت تأتي ثم درجة، منها فأفضل الباطون البراكسات اما فيه، العيش يمكن ما أسوأ هي
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 لسالمة تهديد وضوح بكل هي الحديد براكسات أن إالّ  مساوئه، حل لكلّ . إعمارها المعاد

 على جولة في خالد أم تأخذني. للمهجرين النفسية الحالةو االجتماعية والعالقات السكان

 إذ وأصبحت فاهترأت والحشرات المياه إليها تسلّلت خشب، من اسقف. البيوت من عدد

 خالد أم وتكلّمني بينها نمشي. ثقلك تحت يئن ليّن خشب على فجأة تخطو الغرفة في تمشي

  .الجيران مع المشاكل عن

 الشرفة: آن في هو ممر بينها يفصل القطار، كعربات ةمصطفّ  طابقين، من البراكسات

 بين تفصل التي المساحة هذه. منعه أو الضوء، مرور ومكان الغسيل ومنشر والملعب

 مكان في النشاطات فيها تختلط إذ الجيران، وبين العائالت بين المشاكل أساس البيوت،

 المنازل، «سكينة» فيقلقون ،لعبهم في يصرخون أو المنشور الغسيل األطفال يوّسخ. ضيّق

 عن الضوء فتمنع أعلى من بالمرور للضوء تسمح التي الفتحة أمام غسيلها الجارة تعلّق أو

ا . المجاورة البيوت  من الكثير دفع مّما غيرهم، أطفال يضربون او الجيران، يتعارك ما غالبا

 سّكان يعاني كذلك. بةالعل - الباراكس - المنزل خارج اللعب من أوالدهن منع إلى األمهات

 ضد حماية أية الحديدية الجدران تؤمن ال إذ الطقس وعوامل الضجة من البراكسات هذه

 في مثلجة البراكسات تكون كما العلوي، البراكس من أو الخارج من القادمة األصوات

  .الصيف في فرن إلى وتتحّول الشتاء

 «مكان-ال» فهي. الراحة وعدم ةبالغرب الشعور عدوى لنقل كاف   البراكسات بين المشي

 أي فيه نبني وال تعلّق، أو اهتمام دون بسرعة نعبره وقتي مكان. أوجي مارك يسّميها كما

 األوتيل غرفة أو الباص كمحطات تماما. المؤقتة طبيعته بسبب فيه لنا مرتكز ال إذ انتماء

 مكانا إن إذ تتفاقم والمشكلة. المخيم في البيوت أصبحت هكذا. األوتوستراد أو السخيفة

 مكانا ذاته الوقت في أصبح معه، الناس تأقلم بهدف مبنيّ  وغير مجّهز غير بطبيعته كهذا،

ا  ليكون وِجد قالب مع والجيران والعائلة الفرد يتفاعل كيف. للعيش  أن عليهم ولكن مؤقتا

  كمسكن؟ يعتادوه

 في العيش وبأن صيةبالخصو اإلحساس فقدوا وأوالدهما بأنهما وزوجها خالد أم تقول

 بيتك على ال شي، على تسيطري فيكي بقى ما. الحرب بعد تغيّر شي كلّ . »مرهق البراكس

 الضغط مرضى نسبة وازدادت. «في ما هلّق خصوصية، إلك في كان. أوالدك على وال

  .الشفاء مستوصف في فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة من مسؤولين بحسب واألعصاب

 الخامسة في وهم الثالثة، أوالدها إن الباطون، من باراكسين في تعيش تيال عتاب لي تقول

 لماذا؟. «الغرفتين-المنزل» خارج اللعب من ممنوعون العمر، من عشرة والحادية والسابعة

 فيهن ما الوالد درس، يخلّصوا ما بعد. الجيران مع ومشاكل وبيضربوهن مسبّات في»
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 األسمر الدافئ وجهها وينير تبتسم الحرب، قبل يمالمخ عن أسألها وعندما. «أشي يعملو

 أحبّت فقد ببنين، اسمها مجاورة قرية من لبنانية أنها من بالرغم. «شي غير كان» وتقول

 شاسعة ومساحات قرية من االنتقال: تتأقلم أن البدء في عليها صعبا كان كيف تحكي. المخيم

 وأحبّته، عليه تعّودت لكنّها. عوجةالم وزواريبه وحواريه المخيم اكتظاظ إلى وحدائق،

 حارات ففي. الشارع في أطفالها للعب وتطمئن األقرباء تزور فيه، عائلة لنفسها وأنشأت

 وقريبتها سلفتها بجانب نفسها فتجد الحارة، من جزءاا  تحتلّ  عائلة كل كانت القديم، المخيم

 لالنتقال بالنسبة حتى دة،بعي مسافات في ما» عتاب، تقول «أمان في كان. »زوجها وأقرباء

 المخيم أوصال تقّطعت. «أمان كانت الزواريب ألن المخيم، من األخرى الجهة إلى

ا    .البعض بعضها مع تعيش الواحدة العائلة تعد لم. اجتماعيا

 الشتاء وحل في يمشونها الباراكس، عن متر 511 البعيدة غّزة، مدرسة إلى أوالدها ويذهب

 سّكة خط ألنها الطريق بيزفّتو ما. »أسأل «لماذا؟. »«التزفيت من ممنوع» الطريق ألن

 نخرج. لبنان في والفلسطينيين الفقراء على إالّ  يمشي ال القانون. القانون يقول هكذا ،«حديد

  .لألوالد قليل بعد لقليها البطاطا تقشر ونتركها عتاب بيت من

 لمحت قد كنت. الفول بعض تاعاب الستين، سنيها رغم ودودة سيدة تجّرها صغيرة عربة من

 تربّيهم أطفال 6 لها وترك زوجها مات. هي «فادي أم. »المخيم إلى داخلة وأنا السيدة

 من أكثر. المدارس أمام الظهر، بعد ثم الصباح في وتبيعه الفول تسلق فراحت وحدها،

  .وبليلة وترمسا فوال المخيم تطعم فادي وأم مّرت سنة عشرين

 المجنونة األعشاب فيها تتمّدد مقفرة بور أرض أمام البحر على نقف مث بالسيارة، ندور

-الال الفراغ، إلى ننظر. سيكارته يمجّ  وهو كمال يقول «بيتي هون. »قديمة انقاض فوق

. «بس عليه وبتّطلع سيكارة، بشرب يوم، كل هون بوقف. »أكيد هذا يراه، ما نرى ال. بيت

 ولكنه بيته إلى يشتاق من وحماسة بغزارة جوبةاأل تأتيني المخيم، كان كيف أسأل حين

ا  الحرب قبل المخيم كان. جيدا مساوئه ويعرف يعرفه  أحد يقول ما على «فوضوياا » مكانا

 من الشخص نضّهر علينا صعب كان» أنه لدرجة ضيقة وأزقة متالصقة بأبنية. سكانه

 في يقتنعون بدأوا سالنا أن واقع إلى البعض بحسب ذلك، ويعود. «يتوفّى عندما المخيم

. التنظيم غياب في كبيرة، بناء حملة أطلق مّما وصعب، مستبعد أمر العودة بأن الستينيات

 المخيم كان بحيث اإلعمار، إعادة في المخيم منها يعاني التي الحالية المشاكل إلى ذلك وأّدى

 تلك قضم ىإل اآلن المنظمين اضطر ما والنهر، البحر على المشاع أراضي إلى تمّدد قد

ا  مكتظ مخيم اكتظاظ زيادة في متسببين المخيم، من األساسية المساحة من األراضي  أساسا

  .التمدد من وممنوع
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ا  مزدهراا  كان المخيم لكن  أّول في( عكار أوتوستراد) الشرقي األوتوستراد بني. اقتصاديا

 وهو ألوتوسترادا إلى المخيم داخل من عملها التجارية البورجوازية فنقلت التسعينيات،

 ضخ من وتمّكن للشمال، سوقا المخيم من الجزء هذا فأصبح الخارج، مع المخيم حدود

  .خارجه من المخيم إلى المال

  :المخيمين بين

 أو يعيشون البارد مهّجري من( مستأجرة عائلة 3111-2111 نحو) الكثيرون زال ما

 أنهم أو اإلعمار إعادة بطء بسبب همبيوت يتسلموا لم ألنهم إّما وذلك. البداوي في يعملون

  .هنا ويعملون هناك يعيشون فأصبحوا هنا، محالهم وبقيت بيوتهم إلى عادوا

 علينا كان البارد، على الحرب بدء عند» يقول وسيم أبو. الشمال في الشعب حزب مسؤول

 فيردّ  ك،بذل يعني ماذا أسأله. «الذات مع اشتباك حالة كانت. النازحين من اآلالف استقبال

. بسرعة معها التعامل علينا وكان طوارئ، حالة عليه، متعّودين مش أشي كان» بالقول

 إلى( البارد نازحي يقصد) «الالجئين» بين االحتكاك لدى والعصبيات المشاكل فبانت

 األكثرية كانت. »الحرب قبل للبارد االقتصادي الوضع عن الكثيرون يتكلّم. «وأهله المخيم

 من حالة فتصّوري. عّكار منطقة سوق كان المخيّم ألن البورجوازية، الطبقة نم المخيم في

 في يقف وليلة، يوم بين أصبح.. للفقراء ماال يعطي وكان ومحاّلت ثالثة أو بيتين يملك كان

 عن الكثيرون يتحّدث البداوي، إلى البارد مهّجري قدوم عند. «المساعدة لتلقّي صفّ 

 بها مرّ  التي الصدمة هو األّول: بشقين ذلك األهالي يفّسر. «تاحتكاكا» يسّمونه ما حصول

 توتّراا  ذلك بنى وكيف وضحاها، ليلة بين العوز إلى البحبوحة من وانتقالهم البارد أهل

 التغيير بأن البداوي أهل يعتبر أخرى، ناحية من. الجديد الواقع مع للتأقلم وحاجة وعصبية

. للبداوي المختلفة الحالة مع وتصادمها البارد لنهر يةاالجتماع الحالة بسبب حصل األساسي

ا  بعيداا  فكونه ا  الموجود البداوي مع مقارنة) المدينة عن نسبيا  وكون( طرابلس داخل تقريبا

ا  أقل البارد نهر من جعل قروية، مناطق المباشر محيطه  يقول «مكبوت كان البارد: »انفتاحا

  .البداوي سكان بعض

 فلسطيني مخيّم هو. الجدران على والشعارات األعالم تستقبلك وي،البدا في تمشي وحين

 على الجاد عملها الى إضافة الشوارع، في للفصائل واضحة مظاهر هناك. بامتياز مسيّس

 الجنوب مخيّمات مع ومقارنة. لزيارته تفرح مخيّم في والحركة الحياة من كثير. األرض

 الثاني، اسمها إسرائيل مقاومة تعتبر عمالقة لبنانية أحزاب حضن في تُقمع التي المنهكة

ا  البداوي يبدو ا  البارد، لمخيم دعم مكان كونه حيث من الكلمة، معنى بكل مخيّما  ومخيّما

ا  ا، ناشطا  من يومين في. الفلسطينية للفصائل والواضح الفاعل الوجود إلى باإلضافة اقتصاديا
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 واضحة وقراءة حال، وحدة اكهن ان بوضوح أحسست والبداوي، البارد بين التجوال

 صمود كمكان المخيمات وتدمير الفلسطيني الوجود لمسح الكثيرة وللمحاوالت للوقائع

 فترة في قصداا،. الغابة زيّ  عمناطق رّجعوهن عالبارد، الناس رّجعوا لّما. »ومقاومة

 خاّل  العكس على وهيدا،. نرجع بدنا ما يقولوا لحتى األحوال، أصعب في يعني الشتاء،

 البارد من موبيليا تاجر وهو موسى، أبو أسأل ثم. «المخيم إلى بالعودة تتمّسك الناس

ا  ومستأجر  المخيم إلى عدت عندما انه صحيح هل: البارد عن أسأله البداوي، مخيم في حاليا

 ثم السؤال، من يتأكد كمن يسألني «اآلن؟. »اآلن؟ تراه وكيف الغابة؟ زيّ  كأنه احسست

  .«عتم: »باختصار يبليج برهة يصمت

 األخبار المصدر:

  بصمت.. أرتوزيا في جار العمل .22

 على اللبناني الجيش من فرق عثرت البارد، نهر مخيم في االنقاض رفع عملية بدأت حينما

 المنتظرين اهله فلطم زيت، ومعاصر ضخمة ومنحوتات وتيجانها الغرانيت من اعمدة

. بلة انتظارهم طين لزيادة اآلثار إال ينقصهم يكن لم: مخيمهم إعمار إعادة الصبر بفارغ

 وضعها، وتحسن مناطقها لتطور الشعوب بها تحلم فرصة فاآلثار. خطأ تصورهم بالمبدأ،

 مخاوف تحققت البارد، نهر في المكتشفة اآلثار ملف تسييس عملية بدأت حينما لكن

 بقراراتهم تالعب من جرى لما اوالا  اآلثار لعلماء: كابوس الى الفرصة وتحولت االهالي،

ا  المخيم ولسكان العلمية،  المكتشفات بحجة بيوتهم الى إعادتهم في التأخير بسبب ثانيا

  .االثرية

 رومانية مدينة فهي. صور مدينة آثار بضخامة يكون ان له كان هام، أثري موقع وأرتوزيا

 صّكت انها رجةلد والسياسية، التجارية مكانتها لها كانت القوافل، طريق على وبيزنطية

 العامة المديرية وبدأت. بداخلها مشيداا  عشتروت لاللهة معبداا  تصور التي الخاصة عملتها

 المدينة أن مربع، متر الف اول من فتبين الموقع، على الكشف عمليات على تشرف لآلثار

 ميدانيال العمل يدم لم لكن،. المدينة اتساع يؤكد الذي األمر الشفة، لمياه جرّ  بقناة مزودة

 ولم بأهلها السياسية الساحة قامت حتى االثرية الحفريات خبر انتشر أن فما طويالا، العلمي

 علماء محملين أرتوزيا، ضد تظاهروا البارد سكان حقوق عن المدافعين ان حتى. تقعد

  .المهجرين إعادة عملية في التأخير اآلثار

 وزارة من الوزراء مجلس اسةرئ طلبت حيث 2111 نيسان في. السياسي التجاذب وبدأ

 أي دون االول سكنهم مكان الى الالجئين بإعادة يسمح جذري حل عن تبحث ان الثقافة
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ا  الطلب بدا. تغيير  االراضي شراء الوزراء مجلس على اقترحوا اآلثار علماء ألن غريبا

 والعمل ،بدأوه ما ينجزون اآلثار علماء وترك اليها، المخيم ونقل بالتل المحيطة الزراعية

ا  لتصبح ارتوزيا معالم كشف على ا  اثراا  معلما  لالقتراح الرفض فأتى ،.عكار في وسياحيا

ا   اللجان «وعد» السنيورة الرئيس ان بحجة الوزراء، مجلس رئاسة مكتب من صارما

  !سيحصل ما وهذا بيوتهم، الى سيعودون بأنهم الفلسطينية

ا  «حالا » حينها الثقافة وزارة وطرحت  ثم ومن وتسجيلها، اآلثار على بالكشف ضييق غريبا

  .فوقها االبنية لتشيد سنتيمتراا  51 الى 31 بسماكة وباالسمنت بالتراب طمرها

ا  به معترف اآلثار طمر قرار  فيتم. بخطر تكون حينما المعالم على للمحافظة كتقنية عالميا

 المكتشفات ىتغط ثم ومن الحديث، المستوى عن اآلثار لعزل للزمن مقاوم قماش وضع

 المكتشفات من لجزء اي. فسيفساء ارضية او لغرف، الطمر ويعتمد. االتربة او بالرمال،

 فالسياسة! بأكمله اثري موقع طمر فيها يتم التي العالم في االولى المرة لكنها االثرية،

 قدمت بل الحالة، هذه عند االزمات تتوقف ولم. اآلثار علم على جديدة اساليب تفرض اللبنانية

 مجلس امام قضائية دعوى بأول عون ميشال( النائب او نيابية كتلة رئيس وليس) المواطن

 تمهيداا  البارد، نهر في اآلثار بطمر الوزراء مجلس قرار «مراجعة» يطلب الدولة شورى

 ألنها البارد آثار على بالمحافظة يطالب عون المواطن الدعوى، طلب بحسب. إلبطاله

ا، وللبشرية اوالا  للبنان مهمة / الصفة ألن الطعن الطلب الدولة شورى مجلس فرفض ثانيا

 مجلس قرار في مباشرة مصلحة عون ميشال للمواطن ليس انه اي مباشرة، غير المصلحة

  !الشخصية مصالحه يطال ال النه الوزراء

. احد بتصورها تكن لم متاهات في ارتوزيا آثار ملف بامتياز السياسية المناورة هذه ادخلت

 الحرب اندالع في السبب كانوا» الذين الفلسطينيين ان اعتبرت السياسية االطراف بعض

 الفلسطينية الفعل ردة وأتت. اثري موقع خسارة سبب اليوم هم ادعائهم، حسب «االهلية

 إعمار مسؤلي احد فصرح منهم، اهم االثار على الحفاظ بأن شعورهم زاد الملف ان لتؤكد

 الى نعود حتى بعد قليالا  تنتظر ان ويمكنها سنة، الفي انتظرت أرتوزيا» بأن المخيم

ا  المستحيالت، من ارتوزيا مع وجودهم كأنما. «فلسطين   .السياسيون أراد كما تماما

 الساخنة، السياسية الملفات عن عملهم تحييد االكتشاف، بدء ومنذ يحاولون اآلثار علماء

ا  الموقع يتركوا لم هكذا،  يسيس ال لكي االعالم عن وبعيداا  بصمت تنجز ممهامه بقيت. يوما

  .ذلك من اكثر عملهم
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. ويطمرون يوثقون، يصورون، يأتون فيها، وظهرت االنقاض فيها رفعت التي المناطق في

 يظهر للسطح جيوفيزيائي مسح على يعملون باطنها عن يكشف لم التي الرقعات وفي

ا  يقفوا لم التي البناء جرافات أتيلت ويبتعدون فيوثقون المطورة، االثرية المعالم ا  يوما  عائقا

  .عنهم صور ما رغم امامها،

 األخبار المصدر:

 النكبة ذكرى فى العودة بحق يتمسكون الفلسطينيون الالجئون .23

 الضفة فى أريحا بمدينة جبر عقبة مخيم فى فلسطينى الجىء آالف عشرة زهاء يعيش

 .المحتلة الغربية

 أرضهم من الخروج على وأجدادهم آباؤهم أجبر أو برواأج الذين الالجئون ويتمسك

 القرى إلى العودة بحق إسرائيل دولة قيام سبق الذى الصراع خالل عاما 64 قبل وديارهم

 .بالنكبة الفلسطينيون يصفه فيما 1148 عام قيامها منذ إسرائيل فى أصبحت التى والبلدات

 عائلتها منه خرجت الذى المنزل بمفتاح وتحتفظ عاما 85 عمرها الهادى عبد رتيبة الالجئة

 .األخرى الفلسطينية األسر آالف شأن شأنها 1148 عام

 إلى منهم وسينتقل ألبنائها المفتاح ستورث إنها جبر عقبة مخيم فى تعيش التى رتيبة وقالت

 أمال ذاكرتهم عن تغيبا ولئال أذهانهم فى ماثلتين واألرض القديمة الدار تظل حتى أحفادها

 .يوم ذات العودة فى

 أن إلى( أونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل لغوث المتحدة األمم وكالة بيانات وتشير

 غزة وقطاع واألردن وسوريا لبنان فى حاليا يعيشون فلسطينى الجىء ماليين خمسة زهاء

 .مخيمات فى مسجلين الجىء 1.3 من أكثر منهم المحتلة الغربية والضفة

 ستواصل الدولية الوكالة إن جبر عقبة بمخيم أونروا خدمات مكتب مدير عابد، عصام وقال

 األوضاع كانت أيا وسعها فى ذلك دام ما المخيمات سكان لالجئين المساعدات تقديم

 .السياسية

 التى آبائهم ومتعلقات بأثاث الالجئين مخيمات فى ولدوا الذين الفلسطينيين بعض ويحتفظ

 .1148 عام ديارهم من بها خرجوا
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 جمع على تعكف لجنة فى عضو إنه جبر عقبة مخيم سكان أحد السمهورى، صالح وقال

 .اآلباء بتراث لتعريفه النشء على لعرضها اآلباء متعلقات

 الفلسطينى الجديد الجيل إن محارمة يوسف يدعى جبر عقبة مخيم سكان من شاب وقال

 العودة فى الالجئين بحق مسكويت" ينسون والصغار يموتون الكبار" مقولة إلسقاط يسعى

 .1148 عام أجدادهم منها خرج التى األراضى إلى

 .الفلسطينيين الالجئين عودة فكرة تماما إسرائيل وترفض

 المصدر: اليوم السابع

 عسكرية منطقة النموذجي الجديد المخيم .24

 فؤاد الحكومة رئيس يومها رفعه شعار. «محتم واإلعمار مؤكدة والعودة مؤقت الخروج

 فتجاربهم.. هيهات لكن مخيمهم، من المهجرين الفلسطينيين روع من ليهدئ السنيورة

 مخيمي تذكرون هل: إليه اهله اعيد أو إعماره وأعيد ّدمر مخيم من ما أنه علمتهم السابقة

 مخيمهم من البارد اهالي لتهجير الخامسة الذكرى تحل هكذا، الباشا؟ وجسر الزعتر تل

 االول خروجهم بمشاهد تشبيهه عن كثيرون يتوان   لم مشهد في وجوههم على هاموا حين

 أكثر. 1167 النكسة أعقاب في أو 1148 العام النكبة إبان سواء فلسطين، األمّ  أرضهم من

ا  31 أصل من نسمة ألف 25 من ا  األول المخيم سكان كانوا ألفا  الفلسطينيين لالجئين رسميا

 الذي المجاور البداوي مخيم إلى نزحوا ،1141 عام وضعت أساساته أولى ألن لبنان، في

 المناطق أكثر إحدى األخير، المخيم جعل ما عنهم، كيلومتراا  15 من أكثر يبعد يكن لم

 تزيد ال مساحة في يقيمون كانوا نسمة ألف 41 من أكثر إن إذ العالم، في كثافة السكانية

  !واحد مربع كيلومتر على

 أهالي شرع اإلسالم، فتح تنظيم على والقضاء البارد نهر مخيم في المعارك انتهاء عقب

 إلى بعودتهم مطالبين والحكومة، األونروا على للضغط يومية تحّركات إقامة في المخيم

 فلسطيني األول: بُعدين اتخذت التحّركات هذه. به لحق الذي الكبير الدمار برغم مخيمهم،

 لبناني والثاني فلسطين؛ إلى للعودة ةرمزي مقدمة البارد نهر مخيم إلى العودة أن اعتبر

 أقامت الذين المخيم، أهالي تشرد تداعيات بتحّمل لها طاقة ال أن رأت التي بالحكومة ممثل

 لهم جديد مخيم بإقامة قبولها أو ووضيعة، بائسة كاراجات في منه النازحة العائالت مئات

 أن الشروط هذه أول. بشروط إنما مخيمهم إلى إعادتهم على الرأي فاستقر آخر، مكان في

 إلى المخيم منطقة تحويل إن إذ قبل، من كان كما يعود لن الحرب بعد البارد نهر مخيم
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ا  فرض حكومي، بقرار عسكرية منطقة  دخولهم لجهة المخيم أهالي يعتدها لم أمنية شروطا

ا  مخيمهم إعادة في التجار، أحالم وأجهضت منه، وخروجهم ا  تسّوق ومركز سوقا  رئيسيا

ا  كان كما الجوار لمناطق  المخيم، تعيد لن المخيم إعمار إعادة أن الشروط هذه ثاني. سابقا

 ال ضيقة أزقة وال عشوائي، بناء ال أي؟. السابق في كان كما العمراني، الشكل حيث من

 التي الشعبية، السكن مناطق شكل على األدنى بالحد منظم بناء بل نادراا، إال الشمس ترى

 في الفلسطينيون يعهدها لم قوانين وهي. المدني التنظيم لقوانين تخضع أن بها يفترض

 الجزء إلى منهم دفعات عادت المخيم، سكان وضغط إلحاح وتحت هكذا،. قبل من مخيماتهم

 الجزء أّما. المتوافرة اإلمكانات ضمن بأنفسهم تأهيله إعادة على عملوا حيث منه، الجديد

 البناء عملية أّخرت التي التجاذبات من لسلسلة فخضع اسي،األس وهو المخيم، من القديم

 أن إلى لذلك، الالزمة األموال توافر عدم بسبب أو المنطقة، في آثار وجود بحجة سواء فيه،

 ُجمعت التي األموال أن غير. لذلك االنطالق إشارة 2118 حزيران في فيينا مؤتمر أطلق

ا، مخيمال ثلث نحو لبناء إال تكفي ال الغرض لهذا  بوصفها األونروا، وضع أمر وهو تقريبا

 جملة أمام األبواب وفتح جّدي، نوايا اختبار أمام الفلسطينيين، الالجئين على الوصاية وكالة

 مصير وعن مهامها، تأدية على قادرة تعد لم إذا المستقبل في مصيرها حول تساؤالت

ا  الفسطينيين الالجئين مصير وعن وأهله، المخيم  األهالي استياء وبرغم. لبنان يف عموما

 إال إليه، المخيم سكان ثلث نحو سوى عودة تأمين وعدم اإلعمار عملية في البطء من الشديد

 ويؤمن بالتشرد، معاناتهم من قليالا  الحد شأنها من إليه التدريجية عودتهم أن يعتقدون انهم

 في اثنان عليها يختلف ال ةالنظر هذه. فلسطين إلى عودتهم حين إلى النسبي االستقرار لهم

 المخيمات، إلى ينظرون الفلسطينيين الالجئين كون آخر، مخيم أي في أو البارد نهر مخيم

 وعلى أراضيهم، من تهجيرهم على يدلّ  سياسي رمز أنها على سياسية، نظر وجهة من

 ظاربانت المتعاقبة األجيال وجدان في حيّة إبقائها على يصّرون التي وقضيتهم ذاكرتهم

ا، 64 نحو قبل دفعات على المجاورة الدول إلى فلسطين من خروجهم منذ. العودة  عاما

ا  الفلسطينيون تعلم لبنان، إلى وتحديداا   هو األول: درسان أبرزها كان لكن كثيرة، دروسا

 مراراا، بنارها اكتووا التي اللبنانية السياسية الزواريب في الدخول عن اإلمكان قدر االبتعاد

  .لبنان في الداخلية الحسابات لتصفية أدوات يُستخدموا أن أو االنجرار مورفضه

 اللبناني الجيش معركة بعد وتحديداا  لبنان، مخيمات الجئو تعلمه الذي الثاني الدرس أما

 وحدها فلسطين إلى عودتهم أن فهو البارد؟ نهر مخيم تدمير إلى أّدت التي اإلسالم وفتح

ا  كان إذا خاصة وطنه، في إال لنبي كرامة ال ألن كبشر، وحقوقهم وجودهم لهم تحفظ   .عربيا

 األخبارالمصدر: 
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 في والتوثيق للدراسات القومي للمركز لبنان في الفلسطينيين الالجئين أوضاع عن تقرير .25

 التحرير منظمة

 فلسطيني مليون 11.22 بحوالي العالم في الفلسطينيين عدد قدر 2111 العام نهاية في

 عدد إجمالي من %37.7 بنسبة الفلسطينية األراضي في مليون 4.23 قعبوا موزعين

 أرض على يعيش أي ، %12.2 بنسبة إسرائيل في مليون 1.37 وحوالي الفلسطينيين،

 .الفلسطينيين من %41.1 التاريخية فلسطين

 الدول في كالجئين(  %44.4) قدرها بنسبة فلسطيني مليون( 4.11) يعيش حين في هذا 

ا  636 هناك األجنبية الدول وفي, العربية  عدد إجمالي من %5,7 بنسبة أي منهم ألفا

 الشعب نصف وهذا فلسطين، خارج يعيشون %51.1 أن يعني مما العالم، في الفلسطينيين

 .الفلسطيني

  لبنان في الفلسطينيون الالجئون 

 المقدم هاتقرير في( كالب لجنة) والمسماة بفلسطين الخاصة المتحدة األمم لجنة قدرت

 ألف 761 بحوالي الفلسطينيين الالجئين عدد 1141 العام في المتحدة لألمم العامة للجمعية

ا  131 إلى 111) بين ما باستقبال وحدها لبنان حظيت الجئ،  النكبة وبعد قبل منهم( ألفا

 من جلهم الفلسطينيين، الالجئين مجموع من %13,8 حينها شكلوا وقد إسرائيل دولة وقيام

 عائالتهم من العديد بين جمعت التي والمصاهرة الزواج لعالقات نظراا  فلسطين لشما

 سكان بين الوقت ذلك في قائمة كانت التي التجارية والعالقات الجغرافي للقرب باإلضافة

 هناك أفضل باستقرار سيتمتعون بأنهم الفلسطينيون شعر حيث واللبنانيين فلسطين شمال

 .شقيق عربي وكبلد,  لبنان بأهل متربطه التي العالقة نتيجة

 الغوث وكالة إحصائيات حسب لبنان في المسجلين الفلسطينيين لالجئين تقدير آخر وبلغ 

 من( %8.1) نسبته ما ويشكلوا فلسطيني الجئ ألف( 455.373) 2111 العام نهاية

 داخل منهم ويعيش, الخمس( أونروا)الـ عمل مناطق في المسجلين الالجئين مجموع

 .الالجئين مجموع من %53.2 نسبته ما أي الجئ ألف( 226.533) يقارب ما مخيماتال

 بسبب استثناءهم تم للبنان واللجوء للهجرة األولى األيام منذ الفلسطينيين الالجئين أن إال 

 اإلقامة) حق فمنحوا األجانب سائر على المطبقة اإلقامة شروط من وضعهم خصوصية

 قيد مما,  وطنهم إلى عودتهم لحين وذلك وزارية وقرارات ونبقان نظمت والتي( المؤقتة

ا  لبنان لمغادرة منهم العديد فاتجه ظروفهم وعقد حريتهم  عمدت لذا, أفضل لمعيشة سعيا
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 دون الفلسطينيين المهاجرين قيود شطب إلى( لبنان في والالجئين السياسية الشئون مديرية)

 .لبنان في اإلقامة حق فقدوا وبالتالي قانوني سند

 إحصاءات ضمن بلغوا 1112 العام حتى شطبهم تم من عدد أن التقديرات بعض وتفيد 

 1111 العام في اإلحصاءات تصل بينما فلسطيني الجئ ألف 21 إلى 17 نحو رسمية غير

 الرئيس عهد في صدر سري بالغ تنفيذ إلى العددي االرتفاع ويرجع ألف 31 من أكثر إلى

 أو اعتقلوا أو أبعدوا الذين من التعريف وثيقة تشطب بموجبه والذي (الجميل أمين) اللبناني

 .سافروا

 في مسجلين غير وهم الثبوتية األوراق فاقدي من عدداا  شطبهم تم من لقائمة ويضاف هذا 

 وجودهم عن تعرف صالحة مستندات أي على حائزين وليسوا دولية مؤسسة أو وكالة أي

ا  ويعيشون مساعدات أي نم اليستفيدون وبالتالي القانوني،  واقتصادية اجتماعية ظروفا

 .فلسطيني الجئ 3111 بحوالي عددهم قدر وقد صعبة

  لبنان في الفلسطينيين والالجئين اللبنانية القوانين 

 فيه تحتمل ال بشكل الفلسطينيين الالجئين لشئون المنظمة اللبنانية القوانين معظم سنت لقد

, الفلسطينيين لالجئين واالقتصادية, واالجتماعية, لسياسيةا التبعات اللبنانية الحكومة

 من الكثير حرمته خاصة شروط عليه ووضعت لبنان في كأجنبي صنف الفلسطيني فالالجئ

ا  العالم بلدان في الجئ أي عليها يحصل التي األساسية الحقوق  الخاصة جنيف التفاقية خالفا

 سنوات ثالث إقامة فترة بعد» أنه على تنص والتي 28.7.1151 في المعقودة بالالجئين

 .«بالمثل التعامل قانون بإيقاف الموقعة الدول أراضي على الالجئين كل يستفيد

ا  وقف الدول بين الساري بالمثل المعاملة ومبدأ   الفلسطينيين الالجئين حصول أمام مانعا

 شعوب كباقي دولته يملك ال الفلسطيني طالما باألجنبي حتى المعاملة في مساواة على

 اعتبار دون المهنة مزاولة قبل عمل إذن على الحصول الفلسطيني من طلب لذلك العالم،

 فقد للعمل، إجازة على حصلوا ما نادراا  وبالتالي, الفلسطينيين يعانيه الذي الخاص للوضع

 األخيرة األعوام في للفلسطينيين اإلجازات إعطاء تراجع إلى العمل وزارة أرقام أشارت

 إجازة أي يمنحوا لم 2111 العام وفي,  واحدة عمل إجازة منحوا 2118 العام في أنه حيث

 فقط لعام تدفع باهظة ورسوم ومعقدة طويلة إجراءات يتطلب العمل تصريح وألن عمل

ا  اإلجازة تجدد) أن على ا  الفلسطينيين عن بعيداا  عاملة لقوى العمل أرباب توجه( سنويا  حفاظا

 .للفلسطينيين العمل إجازة تجديد عدم حالة في دستهد إلي مصالحهم على
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 اللبناني العمل وزير عن 1182 العام في الصادر 1/ 281 القرار حدد حين في هذا 

  :وهي فقط مهنة 11 بـ لبنان في للفلسطينيين بها السموح المهن( مروة عدنان)

 ممرضات ـ مربيات ـ حكومية الغير اإلدارات في تنظيفات عمال ـ الزراعة ـ البناء أعمال

 .سيارات وتشحيم غسيل عمال ـ بيوت خدم ـ «عمل إجازة على الحصول شرط»

 :كالتالي مقسمة أخرى مهنة 65 من أكثر من حرموا كما 

 والهندسة كالطب المتخصصة والمهن والوظيفية الحرة األعمال تشمل مهنة 41. أ 

 .الخ..  والمحاماة

 وصناعة والهندسية التجارية كاألعمال ابهاأصح من يكونوا أن حرموا مهنة 24. ب 

 .القائمة تلك ضمن السيارات ودهان والحدادة والكي الحالقة حتى واألثاث المفروشات

 .حر بشكل وليس نقابة ضمن فقط الحرة المهن بممارسة لهم سمح وقد ـ 

ا  والقرارات والقوانين التحديدات تلك انعكست لقد  ا  واقعا ا  اقتصاديا ا مأ واجتماعيا  على ساويا

,  لبنان من مختلفة مناطق في تجمع 27و,  مخيم 12 في والموزعين الفلسطينيين الالجئين

 في الموارد نقص مع السياسي للتدخل إضافة والتملك العمل من الحرمان ظروف وساهمت

ا  األوضاع زيادة  فال ثبوتية أوراق يملكون ال من أما الفلسطينيين، الالجئين على ألما

ا  يحملون ال كونهم( غرباء هم) المخيم في وحتى المخيم خارج الخروج يستطيعون  أوراقا

 وخدمات تعليم على الحصول حتى أو مجال أي في العمل يمكنهم ال لذلك, عنهم تعرف

 اللبنانية السلطات تصدرها التي( الجئ) فوثيقة الالجئين من كغيرهم ومساعدات, صحية

 قدم من بينما بهم تعريف بطاقة بمثابة هي 1148 عامال منذ الفلسطينيون الالجئون ويحملها

 ال كان عندما غزه قطاع من قدم أو األسود أيلول أحداث بعد السبعينات في األردن من

ا  يزال  من أبنائهم يورثون وهكذا عنهم تعرف وثيقة أي يملكون فال المصري لإلشراف تابعا

 .لبنان وفي المخيم في غرباء يبقوا أن بعدهم

 ويعتبروا التسعينات وحتى السبعينات فترة في لبنان قدم منهم كبير عدد أن ذكره روالجدي 

 سواء الحروب من مختلفة محطات في الفلسطينية الفصائل شاركوا الذين المقاتلين من

 واألردنية المصرية السلطات تجدد ولم, لبنان على اإلسرائيلية الحروب أو اللبنانية األهلية

 وأحفادهم أبناءهم ورث لذلك بديلة وثائق تعطهم لم التي لبنان في للبقاء دفعهم مما إقامتهم
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 مما أكثر لبنان يعرف منهم اللبنانية المخيمات داخل ولد من أن رغم القانوني وضعهم

 .فلسطين يعرف

 التوطيـن 

 كل في تدعم اللبنانية والحكومة,  1148 عام لبنان إلى الفلسطينيين الالجئين وصول منذ 

ا  الفلسطينيين لالجئين العودة حق قضية هامواقف  1141 عام الصادر 114 الدولي للقرار وفقا

ا ,   لعام 311 رقم قرارها حسب األجنبية الفئات من الفلسطينيين الالجئين تعتبر وفعليا

ا  وتعاملهم 1162  الفلسطينيين توطين احتمال من قلقها سببه وهذا, األساس هذا على قانونيا

 ألوالدها جنسيتها تمنح أن اللبنانية المرأة على. اللبناني القانون ظرح كما, لبنان في

 سرى وبالتالي بفلسطينيين منهن العديد زواج الرئيسية أسبابه وأحد القانون هذا ومصدر

 الموقف لديهم التخوف هذا ويعزز, الفلسطينيين توطين من اللبنانية السلطات لدى خوف

 في ممثالا  الدولي والصمت, العودة لحق المتجاهل يةاألمريك المتحدة للواليات الرسمي

 من أكثر وجود مع وطنهم إلى العودة في حقهم وتأكيد الالجئين مساعدة إزاء األمن مجلس

 .التوطين لتمرير الدولية الجهات لدى مشروع

 مخاوف تعززت( النهائية للمرحلة) الالجئين ملف في البحث وتأجيل السلمية العملية ومع 

ا  لبنان في الفلسطينيين الالجئين توطين  لتوطين مشروعات عدة طرح قدتم وأنه خصوصا

( بيرن رؤية) عنوان تحت 1115 عام بها كندا تقدمت التي العمل ورقة مثل الفلسطينيين

 وكذلك, فلسطين إلى لالجئين محدودة عودة على نصت والتي األمريكان مع بالتنسيق

 والتي بالكونغرس المرتبطة األمريكية السالم مؤسسة من بتمويل( بيرتس دون) دراسات

 التعويض مبدأ على فقط مركزاا  إقليمي أساس على الالجئين موضوع تسوية فيها اقترح

ا   عن تحدثت فقد( ارزت دونا) ومشروع,  العودة في الالجئين حق أمام العراقيل وواضعا

 وغير السن كبار من يكونوا أن على الجئ ألف 75 يقارب لما فقط إسرائيل استيعاب

 تركيبتها على التأثير وإمكانية األمني إسرائيل بمستقبل متذرعة اإلنجاب على قادرين

 مقترحات كذلك لبنان، في فلسطيني الجئ ألف 75 توطين عن تحدثت حين في السكانية

 أي تعطي لم التي للحل ورؤيته ديفيد كامب في كلينتون بيل السابق األمريكي الرئيس

 على اقتصر مقترحاته وجوهر العودة حق أشكال من شكل أي لممارسة نلالجئي فرصة

 على مؤكداا ,  النكبة زمن منها هجروا التي لديارهم وليس الوطنية السلطة ألراضي العودة

 األمريكية النائبة مشروع كذلك,  الفلسطينيون الالجئون يقيم حيث والتوطين التعويض

 مدير ومشروع, 2113 ـ 11 ـ28 في األمريكي رسالكونغ من والمقر( ليتنن روس اليانا)
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 الالجئين لتوطين 2114ـ12ـ14 في( بروسور دون) اإلسرائيلية الخارجية وزارة عام

 .لبنان في الفلسطينيين

 اللبنانيون الساسة يبديه وما, الالجئين قضية لحل السالم عملية بعد ما المشاريع هذه وسط 

 الفلسطيني الواقع على اللبنانية القوانين عكسته ذيال المأساوي الواقع ومع, تخوفات من

 اتجاههم الفعل ردات من بالخوف الدوام على لبنان في الفلسطينيون شعر, فيها لالجئين

ا   في وقعت التي اللبنانية األهلية الحرب في بالمشاركة الماضي في اتهموا وأنهم خصوصا

 اللبنانية األمن أجهزة عضب من الالجئين مخيمات توصف تزال ال كما 1175 العام

 واالجتماعية اإلنسانية حقوقهم مرارة الشعور هذا ويزيد(, األمنية الجزر) بمصطلح

 دول إلى لترحيلهم يرمي دولي التفاق التوصل بإمكانية شكوك من يساورهم وما المهدورة

 .العودة عن كبديل أوروبية

 في الدائم والتوتر,  المخيمات داخل موحصره, اللبنانية الحياة عن الدائم الفلسطينيين فعزل 

 ثمنها يدفع قد فتنة بذور من لبنان في الطائفية التركيبة تحمله وما, اللبنانية السياسية الحياة

 مصيرهم على بالخوف الفلسطينيين الالجئين لشعور أدى األحوال كل في الفلسطينيون

ا  يؤكدون لذلك مستقبلهم حيال والقلق , لبنان في األهلي السلم بمسيرة التزامهم دوما

ا  المخيمات أمن عاتقهم على ويحملون, باستقراره المس ومعارضتهم  تدخل ألي منعا

 سيادة ذريعة تحت المخيمات مع اشتباك في لبنانية بقوى ويزج يتطور قد لبناني عسكري

 .لبنان

 واجهةم أي عن أنفسهم لتحييد استطاعتهم قدر لبنان في الفلسطينيون الالجئون عمل لقد 

 1111 عام اللبنانية المليشيات حل قرار فبعد, اللبنانية والطوائف المليشيات مع محتملة

 فقط معها وبقى, اللبنانية للسلطات الثقيلة األسلحة كافة لبنان في الفلسطينية الفصائل سلمت

 لبنان في اللجوء فترة طوال تعرضت والتي المخيمات عن به لتدافع الخفيفة األسلحة

 باألسلحة لهم السماح كان لذلك, الدولي المجتمع هزت ومذابح, متكررة إسرائيلية تلهجما

 إسرائيلي هجوم أي ضد أنفسهم عن للدفاع وليس المخيمات في األمن لحفظ فقط الخفيفة

 .محتمل

 إحدى مع اشتباكه بعد اللبناني الجيش من عنيف لقصف البارد مخيم تعرض سنوات وقبل 

 عدة أسابيع المخيمات على الحرب تلك استمرت وقد, اإلسالم بفتح المعروفة التنظيمات

ا  البداوي مخيم فيها تعرض  المتحدة األمم لبرنامج دراسة وبينت هذا, المسلح للعمل أيضا

ا  أهلها وتهجير المخيمات قصف أن الدولية العمل ومنظمة  أدت البارد مخيم في خصوصا
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 انتهاء إثر للمخيم عودتهم بعد %41 لىإ %12 من العمل عن العاطلين عدد زيادة إلى

 ألف 216 إلى لبنانية ليرة ألف 481 من األسرة دخل انخفض فيما المسلحة األحداث

 لبنانية ليرة ألف 611 من دخلهم انخفض فقد للمخيم يعد لم من أما %31.5 نسبته بتراجع

 فرداا  11 نم العمل عن العاطلين في زيادة مع %38.2 بتراجع أي ليرة ألف 371 ليصبح

 .فرداا  251 إلى

 لبنان في الفلسطينيين الالجئين مشكلة اتجاه المختلفة المواقف 

 وإن حتى الفلسطينيين الالجئين توطين يرفضون ومشاربهم طوائفهم بكل اللبنانيون يزال ال 

 المملكة رعته الذي الطائف اتفاق مقدمة أن ويكفي, منهم كل ودوافع منطلقات تعددت

 ورغم, اللبناني الدستور من جزءاا  صارت للتوطين والرافضة 1181 عام عوديةالس العربية

ا  يزال ال األمر هذا أن إال التوطين موضوع لتطبيق المالية باإلغراءات التلويح  ولم مرفوضا

 .لإلعالم وأحاديث ومقترحات أفكار مجرد بقى حيث التنفيذ حيز يدخل

 سواء لتعديله الرامية للجهود ونتيجة لبنان في نالفلسطينيو الالجئون يعانيه الذي وللواقع 

 المجتمع أو, الفلسطيني للشعب الوحيد الشرعي الممثل الفلسطينية التحرير منظمة من

 حق 2111.8.17 بتاريخ اللبناني النواب مجلس أقر اإلنسان، حقوق ومؤسسات الدولي

 المجلس صادق كما, بلألجان بها المسموح القطاعات كل في الفلسطينيين لالجئين العمل

 العام في الصادر اللبناني العمل قانون من 51 المادة لتعديل الرامي القانون اقتراح على

ا  الفلسطينيين لالجئين العمل إجازة بإعطاء والمتعلق 1146  األجانب، العمال كباقي تماما

ا  القرارات هذه القت وقد  ألغت وأنها السيما الغوث ووكالة الدولية العمل منظمة من ترحيبا

 مؤيد بين النواب انقسام نتيجة بحثه أرجئ التملك قانون أن حين في( بالمثل المعاملة) شرط

ا  واصطفافهم, ومعارض  اقتصر وسط لحل بالنواب حدا مما التملك لقانون النظر في طائفيا

 التحرير منظمة رفع رغم فيه يبت لم التملك حق بينما الفلسطيني، العمل حق على فيه

: فيها جاء والتي 2115 إبريل منذ اللبنانية للسلطات الشأن بهذا خاصة مذكرة سطينيةالفل

ا  يشكل التملك من الفلسطينيين الالجئين منع قانون أن»  على للقضاء الدولية لالتفاقية انتهاكا

  .«العنصري التمييز أشكال جميع

 المعاناة تلك جعونفير أمل وحركة الله، كحزب الشيعية والحركات األحزاب حين في هذا

 الطرفين مصالح تراعي عالقات لبناء ويدعون إسرائيل، إلى لبنان في الفلسطينيين لالجئين

ا  المباشر الفلسطيني اللبناني الحوار خالل من  أن الممكن من ذكرها السابق المواقف أن علما
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ا، الصغير لبنان داخل السياسية التجاذبات لقوة نظراا  بسهولة تتغير ا  والفقير جغرافيا  اقتصاديا

ا  التدخالت كثرة من يعانيه وما ا  عربيا ا  وإقليميا   .فيه ودوليا

ا  اللبنانيين هواجس من وللتخفيف  التحرير منظمة سعت الفلسطينيين لالجئين ودعما

 فيما اللبنانية الحكومة تصرف في نفسها لوضع الفلسطينية الوطنية والسلطة الفلسطينية،

 المتحدة األمم عام أمين أما. واستقالله لبنان وحدة على حافظي وبما المخيمات، أمن يخص

 ومسلحي اللبناني الجيش بين المسلحة المعارك انتهاء بعد صرح فقد عنان كوفي السابق

 في والمعاناة الفقر استمرار إن: »قائالا  لبنان شمال البارد نهر مخيم في( اإلسالم فتح) تنظيم

 إحراز يحتم اإلطار هذا في جديدة متشددة جماعات هوروظ الفلسطينيين، الالجئين مخيمات

ا  بل فحسب سالحها ونزع لبنان في الفلسطينية الميليشيات حل اتجاه في ليس تقدم  تجاه أيضا

 قضية بتسوية المساس بدون وذلك الالجئين السكان ظلها في يعيش التي الظروف تحسين

 اإلسرائيليين بين المطاف نهاية في سيعقد سالم اتفاق إطار في الفلسطينيين الالجئين

  . «والفلسطينيين

 الالجئين مع تتعامل اللبنانية السلطات أن» إلى أشارت بدورها الدولية العفو منظمة

 التخفيف من وبدالا  الجنسية، يحملون ال غالبيتهم كون التمييز من يخلو ال بشكل الفلسطينيين

ا  إنما اللبناني الشعب عم فقط ليس المساواة من لحرمانهم تعمد فهي عنهم  المقيمين مع أيضا

 .«لبنان في اآلخرين األجانب

 معاناة حقيقية جيداا  تعي أن المختلفة بمؤسساته الدولي والمجتمع اللبنانية للحكومة آن لقد 

ا  تنعكس والتي لبنان، في الفلسطينيين الالجئين  بكل المخيمات في الفلسطيني الواقع على سلبا

 على المفروضة القيود وطأة من للتخفيف وذلك واالقتصادية، واالجتماعية السياسية أبعاده

 واألعراف والمواثيق يتناسب بما لهم اإلنسانية المساواة من نوع وتحقيق هناك، الالجئين

ا  معاناتهم خاللها من تنتهي دولية آلية لتوفير العمل يتم وأن الدولية، ا  سياسيا  .وإنسانيا

 276المصدر: 

 للنكبة 44الـ الذكرى..غدا .24

 والتهجير، التشرد يعاني يزال ال الفلسطيني والشعب للنكبة، والستين الرابعة الذكرى تحل

 األقصى انتفاضة اندالع منذ الفلسطينيين من %31 طال ومؤقت دائم تهجير إلى أدت والتي

 .دولية دراسات وفق 2111 عام
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 أراضي إسرائيل فيه احتلت ذيال للنكبة، 64الـ الذكرى أيار 15 الثالثاء غدا ويصادف 

 ارتكاب بعد ممتلكاتهم على واستولت قسرا السكان وطردت ،1148 عام فلسطينية

 تهجير موجة أول في اآلالف، عشرات ضحيتها راح مروعة مجازر الصهيونية العصابات

 .مستقبله وتدمير بأكمله، شعب محو محاوالت في لألرض، فقدان من أكثر أصبحت وإبعاد

 خالل سيطروا قد اإلسرائيليين أن إلى' المركزي اإلحصاء' نشرها موثقة اناتبي وتشير

 كما فلسطينية، ومدينة قرية 531 دمروا حيث ومدينة، قرية 774 على النكبة مرحلة

 إلى وأدت الفلسطينيين بحق ومجزرة مذبحة 71 من أكثر اإلسرائيلية القوات اقترفت

  .النكبة فترة لخال فلسطيني ألف 15 عن يزيد ما استشهاد

 مليون 1.37 بلغ قد 1148 عام الفلسطينيين عدد أن إلى اإلحصائية المعطيات وتشير

 مليون 11.2 بحوالي 2111 عام نهاية العالم في الفلسطينيين عدد قدر حين في نسمة،

 أحداث منذ مرات 8 من أكثر تضاعف العالم في الفلسطينيين عدد أن يعني وهذا نسمة،

 .1148 نكبة

 من %44.1 نسبته ما تشكل الفلسطينية األرض في الفلسطينيين الالجئين نسبة أن ظهروتُ 

 عدد بلغ كما ،2111 العام نهاية الفلسطينية األرض في المقيمين الفلسطينيين السكان مجمل

 الجئ مليون 5.1 حوالي ،2111  عام نهاية الغوث وكالة لدى المسجلين الالجئين

 يتوزعون العالم، في الفلسطينيين السكان مجمل من %45.6 هنسبت ما ويشكلون فلسطيني،

 الغربية، الضفة في %17.1و ولبنان، وسوريا األردن من كل في %51.1 بواقع

 مخيما 58 في الفلسطينيين الالجئين من %21.1 حوالي يعيش.  غزة قطاع في %23.8و

 11و لبنان، في مامخي 12و سوريا، في مخيمات 1و األردن، في مخيمات 11 بواقع تتوزع

 .غزة قطاع في مخيمات 8و الغربية، الضفة في مخيما

 غير الجئين وجود باعتبار الفلسطينيين الالجئين لعدد األدنى الحد التقديرات هذه وتمثل

 عشية حتى 1141 عام بعد الفلسطينيين من تشريدهم تم من العدد هذا يشمل ال إذ مسجلين،

 الفلسطينيين أيضا يشمل وال' لالجئين الغوث لةوكا تعريف حسب' 1167 حزيران حرب

.  أصال الجئين يكونوا لم والذين الحرب خلفية على 1167 عام ترحيلهم تم أو رحلوا الذين

 ألف 154 بحوالي 1148 عام وطنهم يغادروا لم الذين الفلسطينيين السكان عدد قدر كما

 مليون 1.37 حوالي للنكبة والستين الرابعة الذكرى في عددهم يقدر حين في فلسطيني،

 ووفقا.  أنثى مائة لكل ذكرا 112.2 حوالي بلغت جنس بنسبة 2111 عام نهاية نسمة



 

41 

 

 األفراد نسبة بلغت 2111 للعام إسرائيل في المقيمين الفلسطينيين حول المتوفرة للبيانات

 تبلغ منهم %3.1 مقابل الفلسطينيين هؤالء مجموع من %37.5 حوالي سنة 15 من أقل

 للمجتمع طبيعي كامتداد فتيا المجتمع هذا أن إلى يشير مما فأكثر، سنة 65 أعمارهم

 .عامة الفلسطيني

 الذكرى إلحياء والشتات، والضفة غزة في مركزية فعاليات غدا تنطلق أن المقرر ومن

 في ،63الـ الذكرى في مسبوقة غير أحداث شهد الماضي العام أن ويذكر للنكبة، 64الـ

 شهيدا 13 من أكثر ارتقاء إلى أدت بفلسطين، المحيطة الدول في خاصة تاتوالش الوطن

 .بجروح المئات وإصابة

 اليوم فلسطينالمصدر: 

 الفلسطينيين الالجئين ومطالبات السالم عملية: النكبة ذكرى في .27

 معهد عن وستة ألفين عام صدر كتاب الفلسطينيين، الالجئين ومطالبات السالم عملية

 الذي فيشباخ مايكل البروفسور تأليف من وهو واشنطن في للسالم تحدةالم الواليات

 وضع ان له سبق. الحديث األوسط الشرق في األراضي ملكية قضايا دراسة في تخصص

 اإلسرائيلي العربي والصراع الفلسطينيين الالجئين ممتلكات: االقتالع سجالت: بعنوان كتابا

 مساعدا محررا وعمل(. 2111) األردن في واألرض والمجتمع الدولة وكتاب(. 2113)

 .(2114) أفريقيا وشمال الحديث األوسط الشرق موسوعة في

 التي بالممتلكات جداول على ويشتمل صفحة وخمسين مئة في المتوسط الحجم من الكتاب

 وأميركية وإسرائيلية فلسطينية مختلفة دراسات وضعتها جداول وهي الفلسطينيون، هجرها

 .ودولية

 األراضي،) الممتلكات من الفلسطينيين لخسائر ومنصف عادل حل إيجاد بان الكتاب ليجاد

 .األكبر المشكالت لحل المفتاح سيكون 1148 حرب بعد( وغيرها المنازل،

 الشامل، للسالم حساسة مسائل والمستعمرات القدس، وضع النهائية، الحدود مسألة أن ومع

 اإلسرائيليين بين العواطف تثير أخرى مسألة توجد ال جدليا أنه على يصر فيشباخ فان

 النهائي ومصيرهم الالجئين مسألة مثل والفلسطينيين



 

41 

 

 خالل من الفلسطينية الممتلكات في الخسائر وقيمة حجم موضوعية بصورة الكتاب يقيم

 واألمم واألميركيين واإلسرائيليين العرب من المقدمة المختلفة التقديرات على التركيز

 .المتحدة

 حيث من الفلسطينيين، بالالجئين العالقة ذات أهمية المسائل أكثر من واحدة الكتاب يناقش

 والطرق وأربعين ثمانية عام تركت التي الممتلكات مصير: السالم عملية ومستقبل معاناتهم

 .الممتلكات تلك مسألة معالجة بواسطتها يمكن التي

 حل في الدولي، والمجتمع ئيليينواإلسرا العرب إخفاق سبب عن أيضا الكتاب يتحدث

 أن وكيف عقود ستة طوال الواضحة الجهود من الرغم على الالجئين ممتلكات مشكلة

 .المسألة لهذه حل إلى الوصول كثيرا أعاقت والمفاهيمية العملية المشكالت

 اإلجراءات في ويبحث. الفلسطينيين الالجئين أمالك لمشكلة تاريخية خلفية الكتاب يقدم

 لجنة جهود على أيضا يركز كما. أمالكهم ومصادرة الالجئين عودة لمنع رائيليةاإلس

 في أيضا ويبحث. الالجئين أمالك تعويضات مع التعامل في فلسطين بشأن الدولية التوفيق

 صرفت التي الدبلوماسية الجهود عن الكتاب يتحدث كما. األمالك لتلك المختلفة التقديرات

 وال الممتلكات تعويض جهود تفلح لم لماذا: التالي السؤال على ةلإلجاب المسالة هذه على

 والستينات الخمسينات في انبثقت عدة خططا الكتاب يبحث هذا، على وبناء الالجئين؟ عودة

 اإلسرائيلية العربية السالم عملية قيام كيفية الكتاب ويتناول. الممتلكات قضية حل اجل من

 يمكن التاريخية السوابق من وأفكار نماذج ويكشف لملكيةا تعويضات قرار إعاقة أو بتسهيل

 المفاوضات في الالجئين ممتلكات لمعضلة يتعرضون عندما السالم صناع يساعد أن

 .المستقبلية

 ممتلكاتهم وتصادر الالجئين إعادة تمنع إسرائيل

 نم كهدية بعضهم ووصفها لإلسرائيليين مفاجئا هائال كسبا الفلسطينية الكارثة شكلت

 يمنع قرار على اإلسرائيلية الحكومة صوتت وأربعين ثمانية عام حزيران وفي. السماء

 .السياسة هذه بالقوة ليطبق للجيش األوامر وأعطيت. ديارهم إلى العودة من الالجئين

 الممتلكات من الهائلة الكميات. الفلسطيني الخروج جراء آخر مفاجئا كسبا إسرائيل واجهت

 لمصادرة بسرعة اإلسرائيلية السلطات وتحركت. وراءهم الفلسطينيون ونالالجئ خلفها التي

 ممتلكات معضلة ولد القرار هذا فان الالجئين، عودة منع سياسة مع وتمشيا. الممتلكات تلك

 .برمتها الالجئين
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 المتحدة األمم دور

 يلياإلسرائ العربي الصراع من لكل أساسي كمكون الممتلكات هذه مستقبل برز ما سرعان

 القرار من 11 الفقرة وكانت العربي والعالم إسرائيل بين سالم إلقامة المتحدة األمم وجهود

 :الخصوص بهذا عديدة نقاشات محور 114

 إلى العودة في الراغبين لالجئين ممكن، وقت أقرب في بالعودة، السماح وجوب تقرر

 يقررون الذين كاتممتل عن تعويضات دفع ووجوب جيرانهم، مع بسالم والعيش ديارهم

ا  الواجب، من يكون عندما بضرر، مصاب أو مفقود كل وعن ديارهم إلى العودة عدم  وفقا

 قبل من الضرر أو الفقدان ذلك عن يعوض أن واإلنصاف، الدولي القانون لمبادئ

 .المسؤولة السلطات أو الحكومات

 أو يعودوا أن أما جئونفالال. والتعويض العودة بين الوطيدة العالقة إلى الفقرة هذه تشير

 فكرة تربط المعادلة وهذه. العودة عدم اختاروا إذا تركوها التي ممتلكاتهم على يعوضوا

 والواليات إسرائيل وافقت وقد. فلسطين خارج في الدائم بالتوطين الممتلكات تعويض

 المال رأس لتوفير كوسيلة التعويضات إلى الدولتان ونظرت. الفكرة هذه على دوما المتحدة

 يقبلوا فلم التعويض مفهوم الفلسطينيون عارض نفسه السبب ولهذا. الشامل للتوطين الالزم

 .العودة حق عن يتنازلوا أن

 متباينة تقديرات

 بوضع وقامت الالجئين، خسائر حول شامال" كليا تقريرا“ الدولية التوفيق لجنة أصدرت

 بدء اتفاقيات ثالث انجاز من وتمكنت. إسرائيل في العربية للممتلكات تفصيال أكثر تقديرات

 .الالجئين من ألصحابها المجمدة الحسابات إعادة إلى قادت 1152 عام من

 من واحدة هي هذه ؟1148 العام في هجرت التي الممتلكات قيم بالضبط كانت كم

 المفاوضين على والتي الفلسطينيين الالجئين ممتلكات بقضية المرتبطة المركزية المشكالت

 .يعالجوها ان مستقبليينال

 أحجام بشان وغيرهم المتحدة واألمم واإلسرائيليين العرب بين الجدل من كبير حجم ينطلق

 تحكم التي المختلفة الثقافية الفرضيات من وراءهم الالجئون خلفها التي الممتلكات وقيم

 أو يمةق وضع فان مشابهة وبصورة. الممتلكات تعنيه ما بشان األطراف مختلف مفهومية

 .كبير بشكل يختلف ممتلكات أي تثمين
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 أي بأنفسهم يملكون وال مستأجرين مزارعين كانوا الذين الالجئين أولئك إزاء العمل ما

. بإسرائيل يعرف أصبح ما في أراضي يملكون كانوا فقط الالجئين ثلث فحوالي أراضي؟

 ؟ماذا وعن يعوضون فبماذا كذلك، األمر كان إذا تعويضهم؟ يجب فهل

 وقيم مساحات بخصوص المتحدة واألمم والعرب اإلسرائيليين عن الصادرة األرقام تختلف

 يحدد لما العديدة المفهوميات تعكس وهي كبير بشكل بعضها عن الالجئين ممتلكات

 في دوما هي المساحات بشان اإلسرائيلية فاألرقام. أثمانها هي وكم المتروكة األراضي

 نجد بينما. المئة في بخمسين اقل تكون ما وعادة. العربية ديراتالتق من اقل األحيان اغلب

 .العربية األرقام إلى تكون ما اقرب المتحدة األمم أرقام

 الخالق الدبلوماسي للتفكير ويمكن. للديار والعودة التعويض بين ما مشتركة أرضية هناك

 تحدث المثال يلسب وعلى. العودة معضلة مواجهة في التعويض حول طريقة إلى يسعى ان

 الذين الالجئين، إلى المصادرة األراضي قانونيا إسرائيل فيها تعيد تسوية عن البعض

 األعمال ورجال اإلسرائيلية الحكومة إلى نفسها الممتلكات تلك بتأجير حينئذ سيقومون

 .اآلن فعال يستخدمونها الذين واألفراد

 العقارات غير على المستند التعويض

 كانوا 1148 لعام الالجئين نصف من اقل ان: هامة تاريخية حقيقة الحظةم جدا المهم من

 المطالبة يمكنهم وهكذا بإسرائيل يعرف أصبح فيما وتركوها هجروها وقد أراضي يملكون

 عن فماذا. استعادتها أو/و الممتلكات على مستقبلي تعويض أي من واالستفادة بالتعويض

 عقارات؟ أي يملكون يكونوا لم الذين

 مصدر الفلسطينيين لالجئين العقارية الملكية على حصرا المستند التعويض مسالة كانت لقد

 الواليات وقفت ولهذا. الالجئين مشكلة نشوء منذ وغيرهم األميركيين للدبلوماسيين قلق

 العالم في الفلسطينيين الالجئين بتوطين وطالبوا الالجئين عودة ضد وإسرائيل المتحدة

 .المدى الواسع التوطين ذلك لمثل ضروري مال رأس كمصدر التعويض يف ورأوا العربي

 الالجئين ممتلكات مشكلة لحل السرية الخطط

 تشكل وبعضها. الالجئين ممتلكات مشكلة لحل الموضوعة المشاريع من العديد هناك كان

 ان تفترض كانت ومعظمها. ومواقف أفكار مجرد كانت اآلخر وبعضها. ناضجة خططا

 .إسرائيل خارج دائمة بصورة توطينهم سيتم الالجئين غالبية
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 كيفية عن تصورات ووضع الالجئين قضية لدراسة المنطقة إلى اللجان من العديد أرسلت

 على الدولية التوفيق لجنة عملت البداية وفي. له المستحقون هم ومن وحجمه التعويض

 .وتعويضهم الفلسطينيين طينتو إعادة فيها يتم االقتصادي للتطوير شاملة اقتصادية خطة

 ودعت. الدولية الوكالة من ما شكل خالل من التعويضات دفع يتم ان الخطط تصورت

 والقبول المنفى في البقاء أو العودة بين الطوعي باالختيار الالجئون يقوم الن الخطط بعض

 بدفع يقوم صندوق بتأسيس المتحدة الواليات تقوم ان أيضا واقترحت. بتعويض

 ..ويضاتالتع

 الجىء ألف مئتي بإعادة السماح تشترط كانت الممتلكات على التعويض خطط جميع لكن

 .العربية البلدان في الباقين توطين وإعادة ديارهم إلى فقط

 قيمة ان واقترحت للتعويض العريضة الخطوط المتحدة الواليات طورت ،1151 عام في

 استنبطت كما الممتلكات قيم تقديرات على تستند ان يجب إسرائيل بها تدين التي التعويض

 إلى الكلية التكلفة من جزءا  تدفع ان إسرائيل على وان البريطاني االنتداب سجالت من

 .الدفع على قدرتها وفق خاص صندوق

 النزاع مع للتعامل شاملة سرية خطة والبريطانيون األميركيون أكمل 1154 عام في

 تعويض يعالج المشروع هذا من جزء وكان. ألفا مشروع باسم دعيت اإلسرائيلي العربي

 وتوقف كتعويض فلسطيني جنيه مليون مئة مبلغ تدفع ان إسرائيل على وسيكون. الالجئين

 عن بالتعويض مطالبهم عن يتخلوا ان الالجئين وعلى. مضادة مطالبات أي بعد من

 مباشرة يدفعوا ان عالمال ويهود إسرائيل على وسيكون. العامة واألمالك المنقولة الممتلكات

 والحكومات العالمية البنوك وستقوم فلسطيني، جنيه مليون المئة من المئة في 31 حوالي

 .إسرائيل إلى المبلغ باقي بإقراض وبريطانيا المتحدة الواليات وخصوصا الغربية

 عن التخلي حساب على فقط سيكون التعويض بان واضحة فكرة المتحدة الواليات لدى كان

 وسيكون. العودة من أكثر جذابا التعويض خيار يكون ان أمكن ان" يجب"و. العودة حق

 مرهونا سيظل ذلك ولكن العودة ويختار ذلك بعد رأيه يغير ان والجئة الجىء لكل ممكنا

 يختاروا لم الذين الالجئين كل حق من التعويض، خطط وفق وسيكون،. إسرائيل بموافقة

 .يمتلكوا لم أو فلسطين في عقارات ملكوا سواء نقدا دوالر مئة على الحصول العودة

 تعويض هناك يكن لم لماذا
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 ممتلكات وإعادة عودة تكن ولم

 حل إطار ضمن فقط الملكية دعاوى مع التعامل آثرت المعنية األطراف ان القول يمكن

 مع بواقعية يتعامل ان للمرء يمكن كيف: هنا يظهر قوي منطق هناك بالطبع. اكبر مشكالت

 التزام ان العودة؟ حق بشان متزامنة محادثات غياب ظل في الالجئين ممتلكات دعاوى

 على قدرتها وعدم الدولية التوفيق لجنة تخاذل إلى أضيف ما إذا الربط هذا بمثل األطراف

 .الممتلكات لدعاوى حل افتقاد عن الكثير يخبرنا شاملة سالم صفقة فرض

 قضايا عدة معالجة غياب ظل في لالجئين تعويضات دفع في النظر طويال إسرائيل رفضت

 سالم حزمة ضمن التعويض مشكلة تسوية تتم ان إصرارها كان القضايا تلك أولى. أخرى

 .العربي العالم مع شامل

 إعادة مسالة في تنظر ان تلقائية بصورة ترفض إسرائيل ظلت بالذات السبب ولهذا

 ويتجسد. تعويضات بدفع بااللتزام تعد ليةاإلسرائي الحكومة كانت وان حتى الممتلكات،

: الدولية التوفيق لجنة إلى ايتان والتر اإلسرائيلي المفاوض رسالة في اإلسرائيلي الموقف

 يحرث ان أو... تركه الذي البيت في للعيش سيعود انه على عربي الجىء أي راهن إذا"

 ."الوهم في يعيش فانه قريته في يوما عرفها التي الحقول

 المتحدة والواليات المتحدة األمم قفموا

 أو الالجئين إعادة باتجاه العمل هو الالجئين مع بالتعامل الدولية التوفيق لجنة تفويض كان

 التي الوحيدة اإلمكانات فان القرار، ذلك وبحسب. التوطين يختارون الذين أولئك تعويض

 قد ممتلكاتهم تكون ان هي يعوضوا ان ديارهم إلى يعودون الذين الالجئين ألولئك تتيح

 لم القرار فان أخرى، وبكلمات. حربية دواع أي دون بإسراف للخراب تعرضت أو دمرت

 إسرائيل تكن ولم. المصادرة ممتلكاتهم إلى العودة يودون الذين الالجئين لتعويض يدع

 .منقولة ممتلكات أو أراضي من صادرت ما ثمن العائدين لالجئين تدفع بان أبدا ملزمة

 بشان بعد فيما كله العربي العالم شكوك له الدولية التوفيق لجنة وتفسير 114 القرار عزز

 أي قبول بان والفلسطينيين العرب مخاوف اللجنة موقف أكد فقد. الدولية التوفيق لجنة نشاط

 أي العائد لالجئ ليس انه حتى. العودة حق عن التخلي يعني التعويض أشكال من شكل

 يمكن بل. إليه األمالك إعادة بخصوص القرار هذا في بوضوح هاعلي منصوص حقوق

 أو األرض في خسائرهم على تعويض أي يتلقوا لن لكنهم وطنهم إلى يذهبوا ان للعائدين
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 يرضوا ان عليهم فان ماليا تعويضا سيتلقون الذين الالجئون أما. الممتلكات من غيرها

 .المنفى في الدائم بالعيش

 الملكية لباتومطا السالم عملية

 في بسرعة الدائم اإلسرائيلي العربي للسالم الالجئين ممتلكات مطالبات أهمية برزت

 المحادثات وكذلك وإسرائيل مصر بين الثنائية المحادثات في طريقها ووجدت المفاوضات

 .الفلسطينيين مطالبات قضية أكثر توضح وهكذا. اإلسرائيلية األردنية

 ممتلكات قضية بشان شاملة توجهات ثالثة يوضح مفصال مقترحا طابا في الفلسطينيون قدم

 لالجئين المنقولة الممتلكات على التعويض العائدين، لالجئين األرض إعادة: الالجئين

 .يعودوا لن الذين لالجئين المنقولة والممتلكات األرض من كل عن وتعويضات العائدين،

 يتم لكي الالجئين ممتلكات سائرخ عن المعطيات لجمع الجهود استؤنفت طابا وبعد

 بديلة خطط حديثا ظهرت القديمة الدولية الخطط جانب إلى. المستقبل في استخدامها

 لم لكنها التعويض عن تحدثت وإسرائيليون فلسطينيون وسياسيون أكاديميون أصدرها

 الدولة إلى عودتهم بل" إسرائيل" أصبحت التي ديارهم إلى الالجئين عودة عن تتحدث

 .وغزة الضفة في ستكون التي لفلسطينيةا

 :فيها ما وابرز" الشعب صوت مبادرة" باسم 2112 عام صدرت الخطتين هاتين أولى

 .فقط إسرائيل دولة إلى اليهود ويعود فقط الفلسطينية الدولة إلى الالجئون يعود

 البقاء يف يرغبون الذين الالجئين أحوال لتحسين وتسهيالت تعويضات الدولي المجتمع يقدم

 .ثالثة دولة إلى بالهجرة يرغبون الذين أو إقامتهم مواطن في

 يرغبون للذين فقط كان هذا وحتى. العودة وليس التعويض هو كخيار مطروحا كان الذي

 إلى ينتقل الجىء وأي. ثالث بلد في أو إليها هاجروا التي البلدان في المنفى في البقاء في

 .اإلطالق على تعويض إي لينال مؤهل غير ونسيك الجديدة الفلسطينية الدولة

 التعامل الخطة اقترحت. جنيف اتفاقية باسم وعرفت وثالثة ألفين عام كانت الثانية الخطة

. العودة وليس التعويض أساس على فقط الفلسطينيين لالجئين الممتلكات مطالبات قضية مع

 قيمة لدفع دولي وصندوق ةالعملي على لإلشراف دولية مفوضية إنشاء االتفاقية اقترحت

 .المطالبات
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 بشكل تحل سوف القليلة التعويض مطالبات للتعويض، جانبيا نظاما االتفاقية اقترحت وهكذا

 من إثباته يمكنه ما وفق محددا مبلغا مطالبة صاحب الجىء كل سيتلقى حيث نسبيا سريع

 حقه بإثبات بةالمطال صاحب يقوم ان تتطلب فهي األكبر المطالبات أما. قانوني حق

 .المفقودة الممتلكات قيمة وتعيين القانوني

 التوطين مقابل العودة إطار في الممتلكات دعاوى

 على اتفاق غياب في استردادها أو الالجئين ممتلكات تعويض قضية مناقشة بدء يمكن ال

 ان طويال فكرتا المتحدة والواليات إسرائيل ان التاريخي السجل يظهر. والتعويض العودة

 .العودة حق عن التنازل يتطلب للتعويض الفلسطينيين قبول

 الدفع وأشكال التعويض أنماط

 يقصدون فإنهم الفلسطينيين، لالجئين" التعويض" عن العالم حول كثيرون يتحدث عندما

 للتعويض ينظرون الذين ألولئك بالنسبة. الممتلكات على تعويض مجرد من أوسع شيئا

 الدفعات فان دائمة، بصورة الالجئين لتوطين الالزم المال أسر سيوفر انه على خصوصا

 من يكونوا لم الذين أولئك حتى األفراد الالجئين من ممكن عدد اكبر تشمل ان يجب

 .الممتلكات تعويض من يستفيدوا لن والذين األمالك أصحاب

 وكيف الممتلكات؟ غير تعويض بخصوص بها األخذ يجب التي التعويض أنماط هي فما

 خاصة بصورة الدراسة هذه ركزت لقد يدفع؟ ان الممتلكات خسائر على للتعويض يمكن

 القرار في خاص بشكل إليه الدعوة تمت الذي التعويض شكل الممتلكات، تعويضات على

 معظم عليه بنيت الذي النموذج وهو المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر 114 رقم

 على فقط التعويض تدفع ان إسرائيل عرضت هذا ومع .الدولية الدبلوماسية الجهود

 تعويض لمصلحة إسرائيل جادلت لقد. األرض من معينة أنواع على المتروكة الممتلكات

 منذ معلنا الموقف ذلك وكان الفردية، الدفعات من بدال واحدة ودفعة إجمالي شامل بمبلغ

 .1141 عام

. ذلك ستفعل إسرائيل ان: هو المنطقي بالجوا الفلسطينيين؟ لالجئين التعويض سيدفع من

 وألنواع محددة ظروف في للتعويض" جدا كبيرا مبلغا" سمته بما إسرائيل تعهدت وبالفعل

 األطراف معظم ان التاريخية الشواهد تظهر ذلك ومع. البداية منذ الممتلكات من محددة

 دفعات من ألكبرا النسبة النهاية في ستدفع المتحدة الواليات ان البداية منذ شعرت

 .التعويض
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 العملية في الالجئين إشراك

 في يعيشون الذين منهم وخصوصا أنفسهم، الالجئين ان التاريخية الشواهد تظهر ال

 طوال بمستقبلهم المتعلقة الخيارات أو التعويض حول بالمناقشات شمولهم تم قد المخيمات،

 وضعوا وسياسيين دبلوماسيين بآراء فقط متخمة األرشيفية فالمادة. الماضية السنوات

 خطط وسائل بخصوص رفضه أو قبوله لالجئين يمكن ما بشان وتوقعات فرضيات

 .التعويض

 مساعدة بقصد الفلسطينيين الالجئين ممتلكات لقضية الدبلوماسي التاريخ الكتاب رصد

 العربي للصراع سلمي حل إليجاد يسعون هم فيما اليوم والمسؤولين الدبلوماسيين

 الالجئين خسائر تحديد إلى سعت التي المحاوالت على خصوصا الكتاب وركز. رائيلياإلس

 عل اإلجابة محاولة على أيضا وركز بتعويضهم، المتعلقة الخطط وعلى الممتلكات في

 الستة العقود طوال للممتلكات استعادة وال تعويض هناك يكن لم لماذا: التالي السؤال

 والسوابق والمقترحات والخطط لألفكار التاريخية لشواهدا في الكتاب بحث كما الماضية؟

 اليوم يسعون الذين ألولئك مساعدة تكون ان يمكن أخرى إثنية نزاعات من الراهنة واألمثلة

 .دائم إسرائيلي عربي سالم إطار في الفلسطينيين لالجئين الملكية دعاوى لمعالجة

 يرتبطان اللذين الشعبين لكال لتاريخيةا الرؤية وفي التاريخ في متجذرة لمشكلة وبالنسبة

 المستقبل لسالم المفاتيح يملك من هو التاريخ يكون ان المدهش من هل نفسها باألرض

 واإلسرائيليين؟ للفلسطينيين

 فـيـشـبـاخ مـايـكـل: تأليفالمصدر: 

 عـصـفـور الـفـرد: العربية الترجمة

 االردن/ عمان – فيالدلفيا جامعة منشورات

  لبنان مخيمات من النكبة ذكرى ترصد جزيرةال قناة .28

 تزيده ال الفلسطيني، الشعب هو هكذا نكبتهم، أنستهم السنين وال أرضهم، أنساهم اللجوء ال

ا  إصراراا  إال المحن  عن التخلي أشكال شتى وبرفض أرضه، إلى العودة في بحقه وتمسكا

ا  أو كباراا  أم كانوا صغاراا  هويتهم، على وبالحفاظ تاريخهم،  .شيوخا

ا  64 مرور بعد بالنكبة الخاصة تغطيتها في الفضائية الجزيرة قناة أوضحته ما هذا  عاما

 مخيمات» بعنوان ،2112 أيار 11 الجمعة ليوم اإلخباري حصادها ضمن وذلك عليها،
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 مخيمات ثالثة على خاللها «الجزيرة» جالت.. «الهوية على الحفاظ وتحديات لبنان

  .لبنان من الحصاد نافذة ضيف ،«انتمــاء» حملة وكانت لبنان، في الفلسطينيين لالجئين

 ويعرف لبنان، في المخيمات أصغر من يعد الذي المخيم هذا البداية، كانت الياس مار من

ا  يعرف كما لبنان، في للشتات السياسية بالعاصمة  صغر فبرغم. اإلعالمية بالعاصمة أيضا

 التخاذ الفصائل معظم دفع فيه النسبي والهدوء رافيالجغ الموقع أن إال المخيم هذا مساحة

ا  المخيم هذا ا  مكانا  عن الموجز تعريفها في زادت الجزيرة. األساسية لمراكزها استراتيجيا

ا  تأسس بأنه المخيم  عام منذ فيه استقرت التي العائالت أولى كانت بينما ،1152 عام رسميا

 نسمة 2111 حوالى الياس مار في يسكن اليوم وحتى.. األعلى الجليل من قادمةا  ،1148

 ومصاعب مرتفعة، بطالةا  المخيمات كباقي يعاني المخيم هذا أن إال العدد قلة وبرغم فقط،

 في العمل من الفلسطيني تمنع التي القوانين أبرزها عوامل لعدة تعود متعددة، أخرى حياتية

 إضافة األخرى، واالنسانية نيةالمد الحقوق من العديد حرمانه عن عدا المجاالت، من العديد

ا  الفلسطيني للشعب الموجهة لمساعداتها األونروا الغوث وكالة تقليص إلى  .عموما

 النكبة، ذكرى لتغطية المخصصة فقرتها من جزء لثاني الجزيرة انتقلت البداوي، وإلى

 لذيا البارد نهر مخيم من كلم 16 بعد على يقع والذي لطرابلس، المتاخم بالمخيم عّرفت

 المعارك هذه تسببت وقد. 2116 عام االسالم وفتح اللبناني الجيش بين معارك فيه جرت

 الذي البداوي بمخيم لالحتماء البارد نهر مخيم من فلسطيني الجئ ألف 17 حوالى بلجوء

 المخيم، في المعيشية المأساة زيادة في تسبب ما.. نسمة ألف 25 عن يزيد ما أصالا  يحوي

 يطال بل البداوي، في الالجئين فقط يطال ال العمل من وحرمان مات،الخد في سوء من

 .عام بشكل لبنان في الجئ ألف 451 من أكثر

 الذي المخيم هذا بعلبك، في الجليل مخيم عن مصوراا  تقريراا  الجزيرة قدمت هناك، ومن

 إلى نسمة، 8111 أصل من نسمة 3511 يعادل ما أو سكانه نصف حوالى بهجرة اشتهر

ا  األوروبية الدالب  بغض العمل فيه لهم ويحقّ  وجودهم يحترم مكان في الكرامة عن بحثا

ا  ليعني كان ما ذلك وكل جنسيته، عن النظر  ذلك، من العكس فعلى أرضهم، نسوا أنهم يوما

 يتضاعف بمخيم العيش في االستمرار يرفضون لكنهم.. العودة بحق تمسكهم يؤكدون هم

 مساحة بتوسيع يسمح ال ذلك ومع اليوم، حتى النكبة بداية منذ مرة 27 السكان عدد فيه

 التي التضييقات من آخر وعدد البناء مواد إدخال منع خالل من بالعمران التوسع أو المخيم

ا  المأساة تزيد  .تأزما
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 زواريب بين تتنقل كانت دقائق، 11 حوالى دامت التي تغطيتها فخالل الجزيرة، كاميرا أما

 والبنى السكن في للمعاناة صوراا  للمشاهدين وتنقل دهاليزهم، وتصور ،الثالثة المخيمات

ا، نرى أن يمكن كان المشاهد هذه خالل ومن.. التحتية  كيف الجزيرة، أوضحت كما جليا

 ينسون، والصغار يموتون الكبار بأن جولدامائير لرهان كاسراا  الفلسطيني الصمود يبدو

 فلسطين في وأحياء وقرى لمدن أسماء إال هي ما ،المخيمات في واالحياء المدارس فأسماء

 الشعب نسيان عدم أكدت النساء إحدى مع الجزيرة اجرتها التي المقابالت أن كما... األم

 وسكنت عرفته كأنها لوطنها، الطفلة تلك حنين ذلك جزم بل ال ولوطنه، لهويته الفلسطيني

 بأسلوب النكبة حادثة سردها عبر ،النكبة بقصة وعيها مدى كالمها يبرز حيث قبل، من فيه

 من قسراا  وهّجرونا «علينا كذبوا» اليهود أن كيف فيها تعبّر كبراءتها، بريء مبسط

 ..أراضينا

 حملة منسق قدورة ياسر مع بمقابلة تغطيتها الجزيرة اختتمت الياس مار مخيم إلى وبالعودة

 على أساسي بشكل ليس لقلقا أن يؤكد حيث ،«انتمــاء» الفلسطينية الهوية على الحفاظ

 بل وطنه، الفلسطيني الشعب نسيان في فشل العالم أن الزمن اثبت حيث الفلسطينية، الهوية

 على للحفاظ الحمالت هذه لمثل األهمية أوجدت من هي تنته ولم بدأت التي النكبة إن

ا  وذلك طمسها محاوالت ولمقاومة الهوية،  مع سيما ال.. الوطني الواجب باب من طبعا

ا  الفلسطيني الداخل في المحاوالت استمرار ا، الهوية بطمس خصوصا  إقامة خالل من جديا

 خالل القدس في الفنادق عدد زيادة أو المثال، سبيل على البراق ساحة في يهودي متحف

 الذي هو الخطير، الوضع هذا.. السنوات هذه كل عبر الحال يكون فكيف فقط، واحد شهر

 بقاء في والمساهمة الفلسطينية، الهوية على للحفاظ الحمالت هذه مثل تفعيل أهمية يؤكد

 من األجنبية، البالد من وغيرها أوروبا فلسطينيي لدى سيما ال الالجئين نفوس في الثبات

 الحثيثة المحاوالت إفشال شأنه من وهذا والتقاليد، والعادات والتراث الرموز إحياء خالل

 .الهوية لطمس

 الشعب دم أن موضحة والستين، الرابعة النكبة لذكرى األولى لجزيرةا تغطية كانت هكذا

ا  ينبض الفلسطيني  الثالثة األطفال وصور بديالا، عنه يرضى ال الذي األصلي بموطنه حبا

 أن توضح التي الجوانب من جداا  بسيط جانب الوطن، أجل من هتافات يرددون كانوا الذي

 ..أعينهم اهتر أن قبل الالجئين قلب سكن الوطن هذا

 نت الجئ خاص/ عطوات لينة 
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 نحن لسنا ونحن أنت لست فأنت عذرا  ...مخيمي يا .29

 لم التي زواريبك النموذجي؟ الجديد القديم المخيم أيها بك يربطني الذي ما|  البارد براكسات

ا، لنا وكانت نعرفها، كنا زواريب، تعد  ويسلينا قلب ظهر عن تفاصيلها نعرف متاهة، ملعبا

 أنفاسنا وحرارة أصابعنا لمسات عن ذاكرة بال التي الجديدة حجارتك يعرفها؟ ال ناغير أن

 للعيون ممراا  تترك لكي بيوتنا حساب على المتسعة شوارعك العالية؟ أبنيتك تنهداتنا؟ وطول

 عنهم أعلم أعد لم لكني جيراني؟ ربما بك؟ يربطني الذي ما أنفاسنا؟ تحصي أن تريد التي

ا    .والتفتت التشتت اهذ كل بعد شيئا

 طريق أين طفولتي؟ مالعب أين تنفعني؟ الذكرى عادت وهل أمس؟ أم اآلن استذكرك

  وأوهامي؟ أحالمي كمدفن؟ بيتي عليها تكّوم التي صوري بيتي؟ أصحابي؟ بيوت مدرستي؟

 كوطن تجمعنا التي الذكريات مسح. نحن مسحنا أرادوا هم. األرض عن يمسحوك لم هم

ا  نسجناها والتي بك ربطتنا التي العالقة مسح أرادوا. منّا واحد كل ذكريات بديل،  بعد يوما

ا  ليلة، بعد ليلة يوم،  الجميل الماضي مسح. أغنية بعد أغنية طفل، بعد طفالا  حب، بعد حبا

 ما الذي الجميل المخيم أيها. سبيال ذلك إلى استطاعوا إن مستقبلنا مسح ومعه تفاصيله، بكل

 إلى ذاكرتنا في زرع الذي األبدي العشق أيها الصغيرة، تفاصيله بكل واحناأر في ماثالا  زال

 حتى فينا المزروع المخيم أيها. فعلوا مهما الروح طبقات من إزالتك يستطيعوا لن: األبد

  تركوا؟ ماذا منك؟ لنا بقي ماذا التوّحد،

 أعملت زائفة، حضارة خشبة على الفلسطيني عيسى مثل المصلوب مثلنا، المنكوب أيها يا

 أُزيلت طريقك وخريطة الطريق، قارعة على المنسي المنفي أيها. رحمة بال سكاكينها فيك

 صياح أول عند ونكرناه سهالا، وتركناه أهالا، رحمه في جمعنا الذي المخيم أيها. معالمها

 ما إال كراماتنا ومن الذكرى، إال ذاكرتنا ومن شيء، أحالمنا من لنا يبق لم عذراا،. للديك

  .وحضنتنا استقبلتنا حين علينا أنت به تكرمت

ا  فينا المتجذر أيها النضالي، العهر زمن في المصلوب المنكوب المسلوب المخيم أيها  ضاربا

 سؤال نحن؟ زلنا ما نحن بعدك وهل أنت؟ هو أنت هل: بقينا ما أعماقنا أعماق في جذورك

  .لمسة أول عند ورودها تضم الخجولة الزهرة كما البسمة ويسلبني مضجعي، يقضّ 

  .نحن لسنا ونحن أنت، لست فأنت عذراا،: النموذجي المخيم أيها يا

 األخبارالمصدر: 
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  الفلسطينية النكبة ذكرى فعاليات إحياء: لبنان .31

 عقد الذي اجتماعها خالل لبنان، في «الفلسطينية التحرير منظمة»لـ السياسية القيادة أقّرت

 ويتضمن. الفلسطينية النكبة ذكرى إحياء فعاليات برنامج بيروت، في الفلسطينية السفارة في

 واالعتصامات والتظاهرات بالمسيرات عنه يعبّر غضب يوم» غد يوم إعالن

  .«االحتجاجية

 شهاب فؤاد جسر أمام من حاشدة مسيرة ،«فلسطين لتحرير الديموقراطية الجبهة» نظمت 

 الفلسطينية، للنكبة والستين الرابعة الذكرى في ،بيروت في «المتحدة األمم» مبنى اتجاه في

ا   ومخيماتها، صور في وتواصلت. اإلسرائيلي االحتالل سجون في األسرى مع وتضامنا

  اإلسرائيلي االحتالل سجون في الفلسطينيين األسرى مع التضامنية النشاطات

 في المشاركة إلى ،«االحتالل ومقاومة الوحدة لدعم الوطنية الهيئة» دعت ذاتها، للمناسبة

 مخيم في اليوم، عصر من الخامسة عند وذلك. «والعودة التحرير.. لفلسطين الوفاء» لقاء

  .البراجنة برج

 الطريق في «األهلية الرابطة دار» في الذكرى، «فلسطين أحباب جمعية» أحيت كذلك،

  .وفلسطينية لبنانية وفعاليات شخصيات بحضور الجديدة،

 ،«والعمل العيد: العائلة» احتفال الربوة، في «الحضارات لحوار لعالميا المركز» في أقيم

 برعاية العنداري، أنطوان والمطران لحام، الثالث غريغوريوس البطريرك إليه دعا الذي

  .ميقاتي نجيب الحكومة رئيس

 المهندسين اتحاد» نظمه الذي ،«العربيات للمهندسات الثاني الملتقى» أعمال اختتمت

  .«المهندسات لجنة ـ اللبنانيين المهندسين اتحاد»و «العرب

 غيداء، أبو فدوى «العرب المهندسين اتحاد في العربيات المهندسات لجنة» رئيسة وتلت

 إنشاء فرض إلى للوصول الالزمة، التشريعات سن» على ركزت التي التوصيات، مسودة

  .«المهندسة فيها تعمل لتيا الحكومية والدوائر للمؤسسات تابعة الجودة، عالية حضانات

 ،(«السفير)» الخروب إقليم منطقة في علمان بلدة في الجدد البلدي المجلس أعضاء انتخب

ا  غانم حنا فريد األول، أمس الدين بيت في الشوف قائمقامية مركز في  للبلدية رئيسا

 لكل نتانس مداورة، الرئاسة تكون أن على مقصود وروجيه غانم بين اإلتفاق وتم. باإلجماع

 .األولى بالوالية غانم يبدأ أن على منهما،



 

53 

 

 عن إبراهيم، نجيب الحاج معمريها، أكبر أمس مهيب مأتم في الجنوبية عيناتا بلدة شيّعت

 التي االحتالالت ضد مناضالا  السنوات تلك كل إبراهيم وأمضى. سنة 111 جاوز عمر

 واستذكر. االسرائيلي االحتالل مراحل أحلك ظل في حتى بلدته يغادر ولم. بلدته على مرت

 شبابه، عز في الفرنسيين وضد صباه، ريعان في العثمانيين ضد إبراهيم نضال البلدة أبناء

 .اللبنانية ثم ومن الفرنسية بجنسيتيها االحتكارية التبغ شركة وضد

 أمس، الصحي الصرف مشروع ،«اليونفيل» مع والتعاون بالتنسيق شبعا بلدية افتتحت 

 .ايسال هيرار هوليو الجنرال الشرقي القطاع في «اليونفيل» قائد حضره احتفال يف وذلك

 السفير جريدة: المصدر

 مقــــــــــــــاالت وآراء

  فلسطين نكبة على عاما   وستون أربعة .31

 1148" النكبة معنى" بين ما العربي للواقع التقليدية النهضوية المقاربة أن البعض يرى

 بقيت وأنها تتغير، لم زريق قسطنطين الدكتور كتابي في 1167" اا مجدد النكبة" ومعنى

 ألساسياته جذرية بمراجعة يقوم أن يستطع لم العربي النهضوي الخطاب أن على تدلل

" قاسيون" موقع في كيال سامي محمد األستاذ نقل ما ووفق. هزيمتين بين الفكرية وأولياته

 إشكالية مع" النكبة" إشكالية توحيد محاولته في تمثل الخطاب لهذا األبرز اإلنجاز فإن

ا  بوصفهما" النهضة"  المشوه والتطبيق التلقي وإن العربي، المجتمع يواجه واحداا  تحديا

 توجيه إلى صائغيه يدفع لم المعاصر العربي التاريخي السياق في الخطاب ذلك لطروحات

ا  أكثر أسئلة  .بالذات خطابهم لجذر عمقا

 تقليديي من وأقرانه زريق قسطنطين الدكتور رد للنكبة، الذاتية اباألسب عن البحث ولدى

 حالة أن ورأوا العربي، الوضع على الطاغي للتخلف األسباب تلك النهضوي الفكر

 بعيدة العربية األقطار مادامت قائمة ستبقى العربية الجماهير تعيشها التي المعنوي االنتكاس

 باألمة للنهوض التوصيات من طويلة قائمة طرح ىإل خلصوا ثم والحداثة، التقدم قيم عن

 العربية واالقتصادية واالجتماعية السلطوية للبنى مكثفة نقدية معالجة تقديم دون وتحديثها،

 .التعبير صح إن" النكبوي" التاريخي سياقها في

 الطرح ليكون الماضي القرن من األربعينيات نهاية في" النكبة معنى" كتاب جاء هكذا

ا  راألكث  قد ما كل رغم األمام إلى كبيرة فكرية خطوة وليشكل المنظور، ذلك ضمن تماسكا

 .بخصوصه انتقادات من المعاصرة قراءتنا تقدمه
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 العديد طالت الذاتي النقد من جديدة موجة انطلقت 1167 حزيران من الخامس نكسة وبعد

 دورها حول لمترسخةا العربية البنى مساءلة وحاولت العربي، الوضع وتجليات مظاهر من

 أن تستطع لم وصخبها عنفها كل رغم الموجة تلك أن إال النكبة، إنتاج وإعادة إنتاج في

ا  فكانت جذري، بشكل األوائل العرب النهضويين طروحات تتجاوز  على النبرة حاد تنويعا

 صياغة بإعادة زريق قسطنطين الدكتور يقوم أن المستغرب من يكن لم ولهذا نفسها، النغمة

 من أكثر فيه يقدم لم ،«مجدداا  النكبة معنى» بعنوان جديد كتاب في القديمة طروحاته

 من الستينيات لغة مع يتناسب بما لغتها وتطوير توسيعها بعد نفسها لألفكار جديدة صياغة

 .الماضي القرن

 أكثر من هذا يومنا حتى" النكبة معنى" حول التقليدي العربي النهضوي الطرح مازال

ا، عقالنية حاتالطرو ا  النتائج أكثر إال الواقع أرض على يثمر لم أنه رغم وتماسكا  تخييبا

ا، التطبيقات وأكثر لآلمال،  «النكبة» مع تعاملنا في عليه البناء بإمكاننا مازال فهل تشوها

ا  اآلن حتى نقدم أن نستطع لم ولماذا ومفهوم؟ كواقع ا، يتجاوزه طرحا  أكثر أسئلة ويوجه نقديا

 !النكبة؟ واقع خلقت التي والمفاهيم للبنى تجذراا 

 األميركية اإلدارة على الصهيونية الهيمنة إستمرار

 الحزن من بكثير إحيائها على اعتدنا اعتاد التي فلسطين لنكبة والستين الرابعة الذكرى في

 الوراء إلى العودة ضرورة ارتأيت عام، كل في أيار من عشر الخامس في واألسى

 النواب مجلس فيه صادق الذي المشؤوم أليوم ،2118 نيسان من الثاني تاريخ عند والتوقف

ق ف   قرار   على األميركي  إلى دعا المتصهينين، الجدد المحافظين تيار عتاة من عدد وراءه و 

ا  زوراا  ُسمي ما حل  تسوية إطار في" العربية األقطار في اليهود الالجئين قضية" وبهتانا

 القرار وتحدث. المستقبل في والصهاينة الفلسطينيين بين إليها توصلال يتم قد التي السالم

 مصادرة تمت" قد أنه واضعوه ادعى يهودي ألف 851 من ألكثر مالية تعويضات عن

 بعد فيها، يعيشون كانوا التي العربية األقطار حكومات قبل من" وأراضيهم أمالكهم

 مجلس قرار أن شك ال .إكراه دونو خاطر طيب عن الصهيوني الكيان إلى لها مغادرتهم

 األميركية" والمواقف المعايير ازدواجية سياسة" سياق في يومها جاء ذاك األميركي النواب

 والهادفة الفلسطينية، القضية وباألخص الصهيوني ـ العربي الصراع بمسألة المتعلقة

 العالمية الصهيونية شردتهم الذين الفلسطينيين الالجئين عن العودة حق إسقاط إلى بالنتيجة

 يتكئ لم وإن والقرار. الشرق من وجزء   الغرب كل مع وتواطؤ   بتآمر   األرض، شتات في

 كونه عن يعدو ال كان وإن الضرورية اإللزام صفة عليه يضفي دولي قانوني سند إلى

ا  قراراا  ا  سياسيا ا  أميركيا ا، داخليا  تهصياغ وراء من قصدوا الجدد المحافظين أن إال اعتباطيا
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 الفلسطينيين بين ممكن سالم عن جدي حديث أي استباق المرحلة تلك في وإقراره

 داخل يُسوق وما الفلسطينيين لالجئين العودة حق بين مقايضة فرض لغرض والصهاينة،

 فلسطين إلى العربية األقطار غادروا" يهود الجئين قضية" أنه على الصهيوني الكيان

 العقول اعتادت التي" المكرمات" أول يكن لم القرار ذلك أن إلى اإلشارة تجدر .المحتلة

 السابق األميركي الرئيس بزعامة آنذاك واشنطن في الجدد المحافظين إدارة ألركان الهدامة

 الكيان خدمة بهدف واآلخر، الحين بين بها" إتحافنا" على اإلبن بوش جورج األرعن

 الخصوص وجه وعلى األوسط قالشر بمنطقة الخاصة الشيطانية ومخططاته الصهيوني

 الواليات وسياسات الكيان هذا سياسات بين القائم التطابق خدمة وبهدف العربي، الوطن

 .آخرها سيكون بأنه االعتقاد السذاجة من وإن المتحدة،

" مكرمات  " نسيان واالنتماء والعزة الكرامة من بذرة يحتفظ عربي مواطن أي بمقدور وهل

 بوش وعد"و ،"سوريا محاسبة قانون"و وتدميره، العراق واحتالل غزو قرار مثل  

 الممانعة العربية واألحزاب الحركات إدراج وقرار شارون أرئيل للسفاح" المشؤوم

ا  زوراا  يُسمى ما قوائم على والمقاومة  قطاع محاصرة وقرار الدولي،" اإلرهاب" وبهتانا

 والتصريحات والوعود والقوانين القرارات وجميع أبنائه بجميع الفتك أو تهجينه حتى غزة

 أجمعين، والعرب والفلسطينيين لفلسطين المعادية األخرى األميركية والمواقف والبيانات

 .المستطاع غير من أنه أجزم بل أعتقد، ال تحصى؟ وال تعد ال والتي

 األميركية اإلدارة أركان وأقره اتخذه ما على عابرة نظرة أن القول المبالغة باب من ليس

 ومواقف وبيانات وتصريحات وعود من أصدروه وما جائرة وقوانين قرارات من لرعناءا

 المتحدة للواليات االبن بوش جورج رئاسة خالل األوسط الشرق بمنطقة بخصوص نافرة

 وحتى 2111 الثاني تشرين انتخابات نتائج بموجب 2111 الثاني كانون من امتدت التي"

 البيت في مسؤولياته مهام أوباما باراك الحالي رئيسال تسلم موعد 2111 الثاني كانون

 وتل واشنطن من لكل الخارجية السياسة بين التطابق مدى على للتدليل تكفي األبيض،

 النظرة هذه أن ولربما. الصهيوني ـ العربي الصراع بمسألة يتعلق ما في وباألخص أبيب،

ا  تكفي  السابقة األميركية اإلدارة عليه تأقدم ما كل أن على وأدق أوضح بشكل للتدليل أيضا

 عامة العرب بحق حماقات من ارتكبته وما جرائم من اقترفته وما المسألة هذه بشأن

 باإلمكان كان ما المتحدة، للواليات االبن بوش رئاسة فترتي خالل خاصة والفلسطينيين

 أفكار بنات عبر نيةالصهيو اإلرادة فيه تتدخل لم لو عليه جاءت التي العدائية بالكيفية حدوثه

 كل على الحديدية قبضتهم يحكمون وكانوا بداخلها متغلغلين كانوا الذين الجدد المحافظين

 .الحيوية مفاصلها
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 حصلت، التي واالنتقامية الهمجية والطرق باألشكال وتدميره العراق واحتالل غزو فقرار

 اإلرادة وراءه ووقفت الجدد، أفكارالمحافظين بنات ثمرات من ثمرة شك بال كان

 واإلعالمية السياسية المطابخ فبركتها التي الواهية والذرائع المسوغات وجميع. الصهيونية

 الرتكاب عام بشكل والغربية البريطانية واإلعالمية السياسية المطابخ وسوقتها األميركية

 تكن لم ،"ةالعراقي الشامل الدمار أسلحة" كذبة ذلك في بما والتدمير واالحتالل الغزو جريمة

 في والحاقدين الموتورين الجدد المحافظين هؤالء رغبة إلخفاء واهية وأضاليل بدع سوى

 ما في باالقتتال تتلهى وأعراق ومذاهب وطوائف وقبائل شيع إلى وتفتيته العراق تدمير

 ـ العربي معادلةالصراع من وشطبه العربي محيطه عن نهائي بشكل وعزله بينها،

 .الهائلة النفطية ثروته وسرقة الصهيوني،

 حركتي مثل والهيمنة لالحتالل المقاومة العربية واألحزاب الحركات إدراج وقرار

 اإلرهاب" قوائم على اللبناني" الله حزب"و الفلسطينيتين" الجهاد" و" حماس"

ن إدراج مع بالتزامن"الدولي  بأصالتها تفاخر التي الممانعة العربية األقطار ِمن تبقى م 

 وتصديها عدائها عن وجل أو خوف دون وتفصح والقومية الوطنية بثوابتها وتجاهر يةالعرب

 الصهيوني الكيان ومخططات ومطامع االستعمارية المتحدة الواليات ومخططات لمطامع

 خاصة قوانين وإصدار القوائم ذات على سوريا مقدمها وفي التوسعية ـ االستيطانية

 أفكار بنات ثمرات من ثمرة اآلخر هو كان فيها، ويةالدم الصدامات وافتعال لمحاسبتها

 .الصهيونية اإلرادة وراءه ووقفت الجدد المحافظين

 بشكل أبنائها محاربة من فلسطين، بشأن األميركية اإلدارة اتخذتها التي التعسفية والقرارات

 يوميةال اإلجرامية اعتداءاته وتيرة رفع على الفاشي الصهيوني الكيان وحض وعلني تعسفي

ا  ومحاصرتهم بينهم ما في التقاتل وافتعال العداوة وإثارة ضدهم المتواصلة ا  عسكريا  وسياسيا

ا  ا  واقتصاديا  من إال خاوية باألصل هي التي وأمعائهم بُطونهم محاصرة إلى وصوالا  وطبيا

 كانون 25 انتخابات في النيابية األكثرية على" حماس" حصول منذ تعالى، الله رحمة

 جداا  ضئيل ولو أمل بصيص أو مؤشر ظهور دون الراهنة اللحظة وحتى 2116 الثاني

ا  كانت انفراج، حدوث بقرب ينبئ  ووقفت الجدد المحافظين أفكار بنات ثمرات من أيضا

  .الصهيونية اإلرادة وراءها

 من سنوه ما وسنوا قرارات من أقروه ما أقروا عندما المتصهينون الجدد فالمحافظون

 مواقف من اتخذوه ما واتخذوا وبيانات وتصريحات وعود من أصدروه ما اوأصدرو قوانين

 بوش جورج إدارة عبر وتعسف وظلم جور من بهم أنزلوه ما أنزلوا وعندما العرب بشأن

 الوحيد همها طاغية صهيونية إلرادة بناءا  ذلك فعلوا إنما منها، مباشر غير بدعم أو االبن
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 أو مقاوم بفعل القيام على قادرة شعبية أو حزبية أو رسمية عربية قوة أي وتحجيم إضعاف

 به القبول على وإجبارها الكيان هذا لمشيئة وإخضاعها الصهيوني، الكيان ضد ممانع

 وفي المحتلة، األراضيالعربية في القائمة الواقع األمر بسياسة والتسليم دائمة احتالل كسلطة

ا، وستين أربعة منذ المغتصبة الفلسطينية األراضي مقدمها  األميركية الشروط وإمالء عاما

ا  السوري القطر مقدمهم وفي العراق، احتالل مناهضي على  .طبعا

 منطقة بشأن الجدد المحافظين إدارة ُخلد في يدور كان ما كل أن ذكره سلف مما يُستدل

 تطبيق على تركز العربي الوطن في وبالذات فيها تحقيقه إلى سعت وما األوسط الشرق

 احتالله واستمرار أهدافه تحقيق في رغبة استراتيجيته وتنفيذ الصهيوني الكيان سياسة

 البوارج وبدبلوماسية القوة بمنطق العربي الوطن من أخرى وأجزاء فلسطين لتراب

 وباعتبار األميركية، األهداف مع تتقاطع األهداف تلك أن باعتبار الصاروخية، والقاذفات

 العالمي النظام أفرزها التي الجديدة األميركية لإلمبريالية ربيب هو اللقيط الكيان هذا أن

 عظمى كونية كقوة السوفييتي االتحاد نفوذ وانحسار الباردة الحرب نهاية مع استجد الذي

 ساحة من وخروجه لها قوة وال حول ال وجمهوريات دول إلى وتفتيته تجزئته بعد ثانية

 تشاء كما وحدها فيها وتعربد وتجول تصول المتحدة للواليات وتركها الدولية المواجهة

 اإلدارة تلك فعلته ما أن تفكير عناء أو ُجهد ما دون القول يمكن آخر وبمعنى !!وتهوى

ا  فيها بما األوسط الشرق منطقة في الحمقاء األميركية  استالمها منذ العربي الوطن طبعا

 من نفسها عن عبرت صهيونية بإرادة حدث رحيلها، وحتى واشنطن في السلطة مقاليد

 الصهيوني الكيان عيون أجل من وأخيراا  أوالُ  وجاء الجدد، المحافظين أفكار بنات خالل

 غير شحن أوامر بموجب فلسطين إلى استُوردوا الذين ومستوطنيه وحكامه العنصري

ا  إنها. مرخصة  من الكلمة في ما بكل األميركية اإلدارة على الصهيونية اإلرادة سطوة حقا

 .اللغات كل في والقواميس المعاجم عليها تعارفت معان

 باراك برئاسة الديمقراطية اإلدارة تولي على ونصف أعوام ثالثة حوالي مرور وبعد اآلن

 سابقتها عن بشيء تمتاز ال أنها على دلل ما كل مع األبيض البيت في السلطة مقاليد أوباما

 تغلغل استمرار خالل من سهانف عن تعبر زالت ما السطوة تلك أن أرى الجمهورية،

 استحالة يعني مما وقراراتها، آلياتها على وسيطرتهم فيها المتصهينين والمسيحيين الصهاينة

 العرب تجاه األميركية السياسة في إيجابي تغير أو تبدل أي حدوث احتمال على المراهنة

 !!المنظور المدى في الفلسطينية القضية وباألخص وقضاياهم

ا  يتجدد لقاء وألى.......إنتهت  .......تعالى الله بإذن دائما

 بالدانمارك مقيم فلسطيني وباحث كاتب كعوش محمود
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 الالجئ أخي إلى رسالة: النكبة ذكرى في .32

 أندراوس زهير

. والوطن العودة تحيّة البسيطة، هذه وجه على مكان   كل في الفلسطينّي، الالجئ عزيزي

 أقيمت التي وهي بإنشائها، االحتالل دولة فيه تحتفل الذي اليوم في الرسالة هذه لك أكتب

 ابن شحرور، عزت بالذكر أخصّ  بأن   لنفسي وأسمح الفلسطينّي، العربيّ  شعبنا أنقاض على

 الصين، في الجئ عزت يا أنت. الجليل عروس نزال، وال نُسميها كنّا التي ترشيحا، بلدي

 مع الجئ وأنا سفر، جواز بدون سوريا، في لالجئين النيرب مخيم في النور إلى خرجت

 كما ترشيحا، في عائلتك بيت بجانب مررت أيام عّدة قبل. فلسطين موطني، في التنفيذ وقف

 .يحزنون من وال حجارة ال تراب، ال مفاتيح، ال بيت، ال: لي وصفته

ا 64  على من أراك عزت، يا بك ألتق لم الصهيونيّة العصابات شّردتكم أن منذ مضت عاما

 أرى بك وأفتخر صوتك، تُميّز تزال ما الترشيحاوية ولكنتك الفضائية «الجزيرة» شاشة

ا   قابلة غير وبصورة بيننا، الجغرافي البعد رغم عزيزي، يا لك أوّضح أن نفسي على لزاما

. الوطني لنشيدها وال لعلمها ال لرموزها، ال العبرية، للدولة انتماء بأيّ  أشعر ال: للتأويل

 وباعتقادي تأسيسها، بيوم اليهودية الدولة تحتفل عندما سنة كل نتابنيت الكآبة من حالة

 وبالتالي باالنتماء، أشعر أن   مني تريد ال اإلسرائيليين من الساحقة األغلبية فإنّ  المتواضع

 .دولتي ليست وإسرائيل موطني، هي األرض هذه فإنّ 

 إسرائيل، وزراء رئيس. أسوأ إلى سيئ من تسير األمور عزت، أخي يا ولكن ولكن،

 غير الرئيس السيّد مقدمتهم وفي المنقوصة، الله رام سلطة قيادة يُطالب نتنياهو، بنيامين

 واإلسرائيليين، األميركيين سلّة في البيض جميع وضع الذي عبّاس، محمود الرئيس

 أفيغدور الفاشي خارجيته، ووزير. فقط اليهود دولة هي العبرية الدولة بأنّ  باالعتراف

 األرض أصحاب من تبقى ما طرد خاللها من يتمُ  نكبة أخرى، لنكبة يُخطط برمان،لي

 حديثي يبدو قد وهلة ألول. الداخل فلسطينيي أو ،48الـ عرب يسمـوننا كما أو األصليين،

 بتقسيم بالتفكير بدأت الصهيونية الحركة أنّ  عزت، يا قرأت عندما لكن الواقع، عن بعيداا 

 نتيجة إلى أتوصل المشؤوم، بلفور وعد فيه أُطلق الذي نفسه العام وهو ،1117 في العراق

 مقولتها تطبيق أجل من شيء أي عمل عن تتورع ولن ال االستعماريّة الحركة هذه بأنّ 

 داخل أطماعها ولتحقيق أرض، بال لشعب شعب، بال أرض بأنّها فلسطين عن الكاذبة

 .التاريخيّة فلسطين حدود وخارج
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ا  تكلمنا ندماع عزت، يا أتذكر  البكر ونجلك األطلس قصة لي رويت أنّك أتذكر. هاتفيا

 ويغضب ترشيحا، قريته عن وأخيراا  أوالا  بالبحث يبدأ األطلس يرى عندما الذي محمد،

 الرموز، على يتطاول وخائن، عميل أطلس هو األحيان بعض في األطلس أنّ  يرى عندما

 قوتنا، محمد، أبو أخي يا قوتنا هي هذه. يحاترش قريتنا، قريتي، قريتك، قريته، يشمل وال

 في بنا حلّ  عّما روايتنا جيل إلى جيل من ننقل أننا في الفلسطينّي، العربي الشعب أبناء نحن

 في أنّه على تؤكد الفلسطينية العربية وروايتنا استقالالا، تقول اإلسرائيلية الرواية. 1148

 السابقة، االحتالل دولة وزراء رئيسة قوالأ أخي، يا دحضنا. النكبة بشعبنا حلّت 1148

 .سينسون والكبار سيموتون، الكبار بأنّ  مائير، غولدا

ا  قرأت أنني أتذكر محمد، ونجلك األطلس قصة أتذكر كلما عزت، يا والله  باللغة كتابا

 حيث من المستوى رفيع) االحتالل جيش في المستوى رفيع إسرائيليّ  ضابط مؤلفه العبرية

 من ينزعج لم ال. 1182 في لبنان دولته احتلت عندما كثيراا  انزعج أنّه فيه يكتب ،(اإلجرام

 أنّ  أزعجه، ما قواته، بنيران سقطوا الذين األبرياء عدد من وال جرائمه، من وال االحتالل،

 فخر بكل له يقولون كانوا الورود، عمر في وهم بهم يلتقي كان الذين الفلسطينيين، األطفال

 أنّ  يعلم ال إنّه. أسدود من وأنا لوبيا، من وأنا يافا، من وأنا عكا، من أنا: رياءوكب واعتزاز

 أرض على مرابطون، هنا باقون، هنا أننا يدري ال إنّه الدولة، من أّهم لنا بالنسبة العودة

 السياق هذا وفي. استباحته وتّمت ُدنس الذي وطنهم إلى العائدين لنستقبل واألجداد، اآلباء

 هي 48الـ مناطق في الفلسطينيّة العربيّة األقليّة بأنّ  وحازمة قاطعة بصورة أؤّكد أن عليّ 

 هذه مواليد من هم العبريّة الدولة في الفلسطينيون. العالم في األقليّات باقي عن مختلفة أقليّة

 بالدنا، في ضيوفاا لسنا أحد، من منّة ليس األمر وهذا هنا، نعيش إنّنا الطيبّة، األرض

 أرضنا واغتصبوا إلينا وصلوا الذين وهم قبلهم، هنا كنّا سبيل، عابري لسنا الحال يعةوبطب

 الذي الهواء يتنفسون زالوا، وما وتنفسوا، واألرض، والحجر الشجر ودّمروا وعرضنا

 .منّا ُسرق

 فشلت بأنّني لك وأعترف أقرّ  اإلسرائيليين، لفهم المتكررة محاوالتي من الرغم على عزت،

 بقوة آخر شعب على يسيطر يزال ال وهو استقالله بيوم شعب يحتفل كيف: يمهمت في

 باستقاللهم، يحتفلوا أن   لإلسرائيليين يحق ال بأنّه جزمت إذا البتة أبالغ ال وبالتالي السالح؟

 وفي الداخل في شعبنا أبناء بحق يُنّفذها يزال وال اقترفها التي والجرائم االحتالل بسبب

 .ممكن كانم كل وفي الخارج

ن   عزت، أخي يا أجبرتنا ترشيحا، الحبيبة قريتي في الثانوية المدرسة في  على تُطلق م 

 هذا كان ربما. التوراة نتعلم أن العربيّة، الصحراء في الوحيدة الديموقراطية واحة نفسها
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ا  عمالا   تاريخ لتعلم الفرصة يمنحونا لم لماذا لكن ،«عدوك على تعّرف» منطلق من صائبا

 كان الذي العسكري الحكم أيام نسينا أننّا يعتقدون الفلسطينّي؟ ــ الصهيونيّ  صراعال

ا   وتدجيننا ترويضنا والُمباحة وغير المتاحة الوسائل بكل حاولوا. 1166 حتى علينا مفروضا

 .هم باعترافهم ذلك، في فشلوا ولكنّهم الجيدين، بالعرب يُسمى ما إلى وتحويلنا

 العرب: بصراحة   فلنتحّدث السوريّة، األزمة من موقفك عن زت،ع أخي يا النظر، وبغضّ 

 من العديد تستضيف التي والمقاومة، الممانعة الشام بالد ضدّ  المؤامرة حياكة على اتفقوا

 أرسلوا …جلدتنا أبناء من الالجئين من آالف مئات وتحتضن الفلسطينيّة، القيادات

 اإلرهابيّة الجماعات وبين الحاكم النظام بين رالنا إطالق وقف لمراقبة الدوليين المراقبين

 واألولى؟ المركزيّة العرب قضية فلسطين، مع وماذا وغربيّة، عربيّة دول   من الممّولة

 من دوليّة حماية لها يّحقُ  أال! السنين عشرات منذ االحتالل نير تحت ترزح التي فلسطين

 العرب يكيل لماذا األعزل؟ شعبها ضدّ  والمذابح الجرائم تنفيذ في أمعن الذي االحتالل،

 بسوريّا؟ يتعلّق ما في يزالون وال فعلوا كما فلسطين، أجل من يُستنفروا لم لماذا بمكيالين؟

 ؟ وفعالا  قوالا  والنفاق الرياء وتبنّوا العرقوبيّة، الوعود إطالق أدمنوا ألنّهم هل

 جميع بانتظار رشيحات بانتظارك، ترشيحا: لك أقول أن أريد عزت، أخي النهاية، وفي

 فنحن. فلسطين في هنا هنا، الالجئين جميع مع موعد ولنا العالم، أصقاع جميع في أوالدها

 ما األرض هذه على ألنّ  الالجئين، مصطلح فلسطين قاموس من نشطب حتى سننتظر

 .الحياة يستحقُ 

 االخبار – 61 فلسطين من كاتب *

  اإلسالمية األمة نكبة هي فلسطين نكبة .33

 اليمني موسى حسين د مبقل

,  المحتل الغاصب دولة قيام إعالن على عاما وستون أربع,  النكبة على عاما وستون أربع

 للفلسطينيين ليس وفلسطين عاما وستون أربع,  والشتات الضياع من عاما وستون أربع

 فاتك سرطان بها ليزرع العربي محيطها من أٌقتطعت, اإلسالمية األمة أحضان من خرجت,

 كم,  يذر ولم يُبقي لم الذي العدو هذا من احد ويتضرر إال يوم يمر ال, تمدده في مستمرا

 غيابات في ويعيش عاش أسير من كم!  فلسطين يا أرضك الطاهرة دماؤه روت شهيد من

 من كم!  اليوم في واعتقاالت مداهمات من كم!  أصحابها من تسلب ارض كم!  السجون

 وجغرافيا واقتصاديا واجتماعيا سياسيا عزلت والتي المنكوبة نفلسطي!!  وتشريد اغتياالت

 بداية ومنذ بل ال, النكبة منذ بها عصفت التي وآالمها جروحها وصف عن القلم يعجز
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 الحكم إبان فلسطين ارض على مستعمرة أول قيام إعالن ومنذ,  فلسطين إلى اليهود هجرة

 عام وتالها إسرائيل أمل أي"  إسرائيل مكفا"  اسم عليها أطلق والتي 1871 عام العثمانيين

 و, ملبس قرية ارض من دنم 3375 ب قدرت ارض على" تكفا بتاح" مستوطنة 1878

 المؤتمر انعقاد بعد وهو 1818 عام وصلت حتى للمستوطنات بالبناء و السلب يستمر

 لفأ 418 إلى ارتفعت دونم ألف 211 على سيطرت ، مستوطنة 22 إلى الثاني الصهيوني

 . دونم

 الله بإذن قريبا والنصر,  جذوره من السرطان هذا بإزالة إال تنقطع ولن مستمرة فالنكبات

 في يحدث فما الحتمي النصر من ندنو نحن وها,  الميعاد يخلف ال الله فان رباني وعد وهذا

,  هالل بإذن فلسطين تحرير من ليتمكنوا المسلمين تهيئة إعادة هو ثورات من العربي العالم

 لها وكانت إال فلسطين ملكت حضارة من فما,  الحضارات لقوة عظيم لغز هي وفلسطين

 من سواء العالم هذا على جزئية ولو سيادة تملك وكانت, العالمي الصعيد على الكلمة

 ثم ومن,  والفارسية, البيزنطية,  واليونانية,  والبابلية, األشورية,  القديمة الحضارات

 به يعرج ومنها الكريم بالرسول يسرى واليها اإلسالمية بالصبغة تصبغل المسلمون حررها

 السدرة يغشى إذ( 15) المأوى جنة عندها( 14) المنتهى سدرت عند" العلى السموات إلى

 الصليبين بيد لتسقط فلسطين ارض على الحضارات صراع ويستمر(. النجم" )يغشى ما

 تقع العثمانية الخالفة سقوط وبعد,  راكاألت يحكمها ذلك وبعد للمسلمين تعود ثم ومن

 الدراسات وأثبتت.  صهيون بنو بيد ذلك بعد لتنتهي البريطاني االحتالل تحت فلسطين

 ولها المصاعب لها تتذلل كانت فلسطين على يدها تضع كانت التي الحضارة أن التاريخية

 . األخرى العالم وإمبراطوريات دول على القوي تأثيرها

 على والتأثير والعقد الحل امة امتنا تصبح حتى اإلسالمية لألمة فلسطين تعود أن وما

 التأثر ال الدولي الصعيد

 إال عنها يزيغ ال الشمس وضوح واضحة هي الصهيونية عليها تقوم التي األيدلوجية إن

 تعرف ال أالن إلى تجدها لذلك ودينيا سياسيا وربطها والتوسع االستيطان وهي, ضائع

 . يةسياس حدودا

 أن اإلسالمي العالم وحكام شعوب على ويجب اإلسالمية و العربية األمة قضية فلسطين

 معهم يقفوا أن ال,  العدو كيان مع للتطبيع ورافضا ومقاطعا صريحا واضحا موقفا يقفوا

 الن,  والرياضية والثقافية والسياسية والدبلوماسية التجارية العالقات ويملكوا ويساندوهم

 سلب على والثبات والقوة بالطاقة العدو وأمدت النصر من أخرت استمرت إن قاتالعال هذه
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 االنتهاكات من وغيرها,  واالعتقاالت البيوت وهدم السكان وتهجير األراضي من العديد

 . األبي الحر شعبنا أبناء على المتتالية

 القدس إلى تكزيار الن الله إلى وتب نفسك راجع المقال هذا خالل ومن مصر لمفتي وأقول

 السياحة باب وهو, المغلقة األبواب من باب وفتح التطبيع على التحفيز بداية كانت

 سوف مصر مفتي زيارة بعد والعربي اإلسالمي العالم شعوب الن,  فلسطين إلى اإلسالمية

 االعتراف على تكمن بل,  القدس بزيارة تكمن ال هنا والمشكلة,  القدس زيارة على تتشجع

 من السفر تأشيرة على وحصولهم معهم التنسيق خالل من القدس على اليهود بسيادة الكامل

 العدو يجبها سوف التي الضخمة المالية الموارد ذلك إلى وأضف,  بالدنا في سفاراتهم

 مسلم مليون بمقدار سيكون السنة في الزوار عدد أن توقعنا فلو, القدس إلى السفر جراء

 دوالر مليار عن يقل ال ما االحتالل خزينة في سيُدِخل فهذا,  التوقعات أدنى وهذه وعربي

 في أسرانا أين!!  الشهداء دماء أين!!  بالضمير الشعور أين!!  المقاطعة أين!!,,  سنويا

 !!! أين أين أين!!  االحتالل زنازين

 أخــــبـــار منــــوعــــة 

 فلسطين عائالت تساند لبنان عائالت .34

 مؤسسة»و «فلسطين عائالت تساند لبنان عائالت - األسري لالتكاف برنامج» يدعو

 حامد وحيد التونسي للمخرج «كان ياما» المسرحي العرض في المشاركة إلى «التعاون

 .الخاوية األمعاء أسرى عوائل دعم إلى البرنامج يهدف. علي الحاج حنان تمثيل العجمي،

 الثامنة الساعة الثلثاء غداا  الطيـــونة، ،«الشـــمس دوار مسرح» على العرض يقام

 .مساء والنصف

 المصدر: السفير
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 خطأ! لم يتم العثور على مصدر المرجع.

 44ذكرى الكبه الــ  .35

 

 


