
خاصة لبنان  في  وبالالجئين  عامة  الفلسطيني  بالشأن  تعنى  دورية  نشرة    2014 ثاني  كانون   /  92 العدد 
حن���و واقع فلس���طيين أفضل..إلجناز التحري���ر وحتقيق الع���ودة

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

كافة األصعدة
الشقاقي د.فتحي  المعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
عندما تصبح األطر معِطلة

مخيم��اتن��ا  أوض���اع 
لبن��ان  ف��ي  الفلس��طينية 
ليس��ت خافي��ة عل��ى أح��د.  
الكثير من الهواجس تس��كن 
قلوب وعقول أهلنا فيها.  ثمة 
ش��عور متزاي��د مبخاطر أمنية 
محدق��ة، تض��اف ال��ى جملة 
األزمات واملشاكل املزمنة التي 
تعانيه��ا ه��ذه اخملي��ات وأهلنا 
فيها.  الش��عور بانعدام األمن 
واألمان، واخلطر احملدق املتربص 
ب��كل مخي��م، بات عل��ى كل 
لس��ان، وحديث اجملالس، ومادة 
تعليق��ات صفح��ات التواصل 
باخلطر  والشعور  االجتماعي.  
له ما يبرره: املنطقة بأس��رها 
تغل��ي، وق��د ازداد غليانها في 
اآلون��ة األخي��رة.  ولبن��ان على 
فوه��ة بركان، حس��ب اإلعالم 
اللبناني نفسه، واالنفجار بات 
وشيكاً، ال س��مح اهلل.  والزج 
باخمليم��ات الفلس��طينية في 
كل ح��دث أمن��ي ب��ات الزمة 
إعالمية دائمة.  وإزاء ذلك، فإن 
الهم األول املسيطر على أهلنا 
ف��ي لبن��ان هو: كي��ف نحمي 
مخيماتنا وجننبها االنزالق الى 
الفتنة املتربصة، ونحمي أهلنا 
ونس��اءنا وأطفالن��ا؟!  وص��ور 
مخيمي نهر الب��ارد واليرموك 
تزيد من مشاعر اخلوف والقلق 
من تكرار ه��ذه التجربة املؤملة 

مجدداً.
منذ اندالع األزمة الس��ورية، 
والق��وى  الفصائ��ل  اتخ��ذت 
ف��ي  واإلس��المية  الوطني��ة 
اخمليم��ات ق��راراً حازم��اً بالنأي 
اإليجاب��ي بالنف��س.  وم��ع أن 
شرر النيران املتطاير قد أصاب 
اخمليم��ات أحيان��اً، إال أن وع��ي 
ش��عبنا ف��ي لبن��ان مبخاط��ر 
فلس��طيني  أي  وت��ورط  اجنرار 
في أي ح��دث كان، صغي��راً أو 
كبي��راً، وأنه سيحس��ب على 
بأكمل��ه،  الش��عب  مجم��وع 
قد س��اهم الى ح��د بعيد في 
إحباط الكثي��ر من اخملططات 

واملشاريع.  
ال  الش��عبي  الوع��ي  لك��ن 
ب��ّد ل��ه م��ن حاضن��ة، تصون 
خياراته، وحتم��ي أمنه، وتدافع 
ع��ن قضيت��ه.  وم��ن املفترض 
التحال��ف  إط��ارا  يك��ون  أن 
واملنظمة هما ه��ذه احلاضنة، 
مجم��وع  ميث��الن  أنهم��ا  مب��ا 
ووجدا  الفلسطيني،  الشعب 

أصالً حلماية شعبنا وحقوقه.  
واخملاطر الت��ي تواجه أهلنا في 
لبنان، وباألخ��ص في اخمليمات، 
تف��رض عل��ى ق��وى التحالف 
وفصائل املنظم��ة أن يجعال – 
مجتمعني - م��ن حماية أهلنا 
وحفظ أم��ن مخيماتنا أولوية 
قصوى، بعيداً ع��ن التجاذبات 
واحملاصص��ات  واملناكف��ات 
حول األطر الت��ي من املفترض 
أنه��ا وج��دت حلماية ش��عبنا 

وخدمته.
لطاملا رفعن��ا الصوت عالياً، 
داخ��ل الغ��رف واالجتماع��ات 
املغلقة، وفي كافة املناسبات، 
وعبر وس��ائل اإلعالم، وال نزال، 
تش��كيل مرجعي��ة  بض��رورة 
فلسطينية موحدة، تأخذ على 
عاتقها حماية أهلنا في لبنان، 
وحف��ظ أمن اخمليم��ات، وإعادة 
تش��كيل اللج��ان الش��عبية 
واألمني��ة، وتفعيلها.  ورغم ان 
كافة الفصائل والقوى متفقة 
من حيث املبدأ على ضرورة ما 
ينبغ��ي فعله، غي��ر أن اخلالف 
واملش��اركة  التمثي��ل  ح��ول 
واحدة:  والنتيجة  مستفحل.  

املراوحة واستمرار اخلالف.
وانطالقاً من أن مش��روعية 
أي فصي��ل أو إطار يس��تمدها 
م��ن أهلنا وش��عبنا، ومن دوره 
ف��ي حماي��ة حق��وق ش��عبنا 
وقضيته، وأنه ال ش��رعية ألي 
إطار ما لم يقم بوظيفته ودوره، 
فإننا نرى ض��رورة البحث اجلاد 
تتجاوز  آلي��ة جامع��ة،  لبلورة 
اخل��الف ح��ول األط��ر القائمة 
حالي��اً، حت��دد أس��س العم��ل 
املشترك لكل القوى الوطنية 
الفلسطينية في  واإلسالمية 
لبن��ان، تفض��ي الى تش��كيل 
جلان ش��عبية وأمنية موحدة، 
مب��ا ي��ؤدي ال��ى حماي��ة أم��ن 
اخت��راق،  أي  م��ن  مخيماتن��ا 
ويلب��ي ويس��تجيب لهواجس 

شعبنا وهمومه.  
للبن��ان خصوصي��ة يعرفها 
الت��ي  والتحدي��ات  اجلمي��ع، 
حتي��ط بأهلن��ا ف��ي اخمليم��ات 
خطيرة للغاية، وهو ما يتوجب 
فلس��طينية  وقوى  كفصائل 
حتيي��د اخمليمات ع��ن اخلالفات 
لصالح  العام��ة  السياس��ية 
وحمايت��ه،  ش��عبنا  قضاي��ا 
املرحل��ة  وخاص��ة ف��ي ه��ذه 

احلساسة والدقيقة.

الكأداء  العقبة  هي  ديارهم 
في وجه مشاريع »التسوية«، 
أن  اجلميع  ح��ق  م��ن  ف��إن 
يتساءل، خصوصاً أن اخمليمات 
قلب  في  باتت  الفلسطينية 
هل  التحريضية:  العاصفة 
قادمة  تصفية  مشاريع  من 
الفلسطينية؟!  للمخيمات 
األمنيني  بعض  يخرج  وملاذا 
حدث  كل  عقب  واإلعالميني 
اغتيال..«،  »تفجير،  أمني 
ليُزج باخمليمات الفلسطينية، 
في محاولة لتسليط الضوء 
اخمليمات، وهي غير  على هذه 

متهمة أصال؟!!
أن  يعلم  ب��ات  واجلميع 
وبتوافق كبير  الفلسطينيني 
على  أنهم  نهار  ليل  يعلنون 
ويدينون  اإليجابي«،  »احلياد 
كل تفجير أو عملية اغتيال، 
وي��رف��ض��ون ك��ل أش��ك��ال 
والطائفية،  املذهبية  الفتنة 
إشكاالت  بحل  وساهموا 
لهم  شهد  لبنانية  وقضايا 
بها وزير الداخلية في حكومة 

تصريف األعمال، الوزير مروان 
صحفي،  مؤمتر  في  شربل 
عني  مخيم  قيادات  أن  كما 
اخمليم  وجّنبت  عملت  احللوة 
عبرا..  أح��داث  في  التورط 
ومن هنا التساؤل: ملاذا يعمد 
واإلعالميني  األمنيني  بعض 
في  بالفلسطينيني  للزج 
لهم  »ناقة  ال  أزم��ة  أت��ون 
أن  مع  ج��م��ل؟!«.  وال  فيها 
جميعهم  الفلسطينيني 
أخطأ  إن  أنه  على  يؤكدون 
الفلسطينيني،  أح���د 
اخملطئ  معاقبة  فيجب 
قوله  ق��اع��دة  على  وح��ده 

وِزْرَ  وَازِرٌَة  تَ��زِرُ  )واََل  تعالى: 
في  فالفلسطينيون  أُْخرَٰى(. 
املشاكل  من  لديهم  لبنان 
الكثير،  وغيرها  اإلجتماعية 
إلى  أيضاً،  يرنون  ولكنهم 
يرضون  ال  وطناً  فلسطني 
يرضون  ال  وهم  بديال،  عنه 
جهادهم  بوصلة  تنحرف  أن 
عن  ومقاومتهم  ونضالهم 
وهذا  أمنلة،  قيد  فلسطني 
وجادة  قوية  وقفة  يتطلب 
تُعزز  وفلسطينياً  لبنانياً 
احلياد اإليجابي الفلسطيني، 
إعطاء  على  لبنانياً  وتعمل 

الفلسطيني حقوقه..

كل  عقب  البعض  يسعى 
إلى  لبنان  في  أمني  حادث 
واخمليمات  الفلسطينيني  زج 
الفلسطينية في أتون األزمة 
أّي  أن  ُمتجاهلني  اللبنانية. 
يخطئ،  قد  فلسطيني  فرد 
أي  في  يحصل  قد  أمر  وهذا 
مجتمع، إال أن البعض يسعى 
»التهمة«  هذه  تعميم  إلى 
الفلسطينيني  ك��ّل  على 
وصفها  التي  اخمليمات  في 
حتريضي  كالم  في  البعض 
»أصبحت  بأنها  واض���ح 
الذين  لكل  وملجأً  مرتعاً 
ولكل  لبنان  في  يشاغبون 
مبتعدين  واإلرهاب«،  العنف 
الدقة  ت��وخ��ي  ع��ن  ب��ذل��ك 
املعلومات،  نقل  في  واحل��ذر 
الكالم  ه��ذا  أن  خصوصاً 
الفلسطينيني  بحق  ه��و 
عني  مخيم  وأهالي  عموماً 
غمرة  وفي  خصوصاً.  احللوة 
املشاريع الهادفة إلى تصفية 
الوجود الفلسطيني، باعتبار 
إلى  وعودتهم  الالجئني  أن 
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املخيمات الفلسطينية يف دائرة االستهداف جمددًا

القدس والنقب.. واحللم الصهيوني التهويدي
له  يتعرض  وأليم  مّر  واقع 
والقدس  األقصى  املسجد 
خالل  من  حاليًّا  الشريف 
واسعة  تهويد  ح��م��الت 
الهوية  طمس  تستهدف 
حيث  واإلسالمية،  العربية 
مبكان  ال��ض��رورة  م��ن  ب��ات 
الفينة  بني  الضوء  تسليط 
السياسات  على  واألخ��رى 
الصهيونية  واإلج����راءات 
القدس  تهويد  إلى  الرامية 
املتابع  يلحظ  إذ  والنقب، 
االستيطاني  للنشاط 
الكيان  أن  ال��ق��دس  ف��ي 
الصهيوني يستغل إنشغال 
والدولي  العربي  اإلع��الم 
وتداعياتها  العربية  بالثورات 
وتيرة  تسريع  جلهة  اخملتلفة 
االستيطان في املدينة بغية 

تهويدها.
احلفر  عمليات  تكن  ولم 
تتوقف  لم  التي  والتجريف 
املسجد  من  بالقرب  البَتة 
اإلخطارات  وكذلك  األقصى، 
األحياء  م��ن  مزيد  لهدم 
وط��رد  القدمية  العربية 
سوى  ال��ع��رب؛  سكانها 
اخملططات  تعزز  إج���راءات 
لتهويد  الرامية  الصهيونية 
ناهيك  ال��ق��دس،  مدينة 
ع��ن اس��ت��ص��دار ق��وان��ني 
خالل  »إسرائيلية«عديدة 
املاضية،  الثالثة  األع��وام 
الواقع  في  اإلخالل  هدفها 
اليهود  لصالح  الدميغرافي 
نهاية  ف��ي  امل��دي��ن��ة  ف��ي 
اليهود  جعل  عبر  املطاف، 
فيها  ساحقة   أك��ث��ري��ة 

وطرد املقدسيني من أرضهم 
واإلستيالء  منازلهم  وهدم 

على أمالكهم.
الضم  ج��دار  ج��اء  كما 
الذي  العنصري  والتوسع 
من  بالقدس  يحيط  أصبح 
الطني  ليزيد  جانب   ك��ل 
إلى  يهدف  وال���ذي   ب��لَ��ة، 
من  كبير  ع��دد  تهجير 

السنوات  خالل  املقدسيني 
سحب  خالل  من  املقبلة، 
هوياتهم في أكثر من مكان 

في املدينة.
تعمل  آخ��ر،  جانب  م��ن 
الصهيوني  الكيان  حكومة 
وطمس  النقب  تهويد  على 
خالل  من  العربية  معامله 
»برافر«،  املشؤوم  مخططها 

الذي يقوم على ثالثة مرّكبات 
التطهير)التهجير(،  هي: 
الذي  واالستيطان،  والنهب، 
واجتثاث  هدم  إلى  سيؤدي 
عن  العربّية  القرى  عشرات 
وترحيل  بل  ال  متاماً،  الوجود 
آالف من فلسطينيي النقب 
من أراضيهم، فيما يعرف في 
أكبر عملّية  تنفيذه،  مت  حال 

تطهير منذ العام 1948.
ل��ق��د ح����اول ال��ك��ي��ان 
ال��ص��ه��ي��ون��ي ب��وس��ائ��ل 
بالترهيب  مختلفة، 
إجناح  أحياناً،  والترغيب 
في  وسياساته  مخططاته 
النقب الجتثاث أهله وطمس 
أنه  إال  وتراثهم،  تاريخهم 
متريرها  في  تقريباً  فشل 
ذلك  جملة  وم��ن  كاملة، 

سّن وتطبيق بعض القوانني 
القدمية منها واحلديثة. 

إن برافر كغيره من القوانني 
سياق  في  يأتي  العنصرية، 
العاّمة،  الكيان  سياسة 
مضايقة  إل��ى  ال��رام��ي��ة 
بكل  الداخل  فلسطينيي 
حلملهم  والوسائل،  السبل 
الواقع،  باألمر  القبول  على 
الهجرة  إل��ى  ودف��ع��ه��م 
للسيطرة  إضافة  للخارج، 
العامل  وه��ذا  األرض  على 
مشروعهم  ألن  األه���م، 
قائماً  يزال  وال  كان  أساساً 
على قاعدة: »أرض بال شعب، 
ولكن  وط��ن«،  بال  لشعب 
ومقاومة  وصمود  بثبات 
أهلنا ستفشل كل مشاريع 

االحتالل.

فلسطينيو لبنان: بني العام املنصرم واحلالي دروٌس وعرب
على  اجلديد  العام  دخل 
وهو  لبنان  فلسطينيي 
هواجس  طياته  في  يحمل 
تفارقه  لم  ومخاوف   عدة 
للحظة خالل العام املنصرم، 
امللف  مقدمتها  في  يأتي 
املتنقلة  وال��ف��ن  األم��ن��ي 
في  الثلج  ككرة  واملتدحرجة 
املنطقة، إلى جانب التعاطي 
بعض  قبل  م��ن  اإلع��الم��ي 
الوسائل املشبوهة مع امللف 
ناهيك  لبنان،  في  األمني 
على  »األون��روا«  تقاعس  عن 
الصحية  خدماتها  صعيد 
بعض  من  التنصل  ومحاولة 
الوعود التي تعهدتها سابقاً.
على الصعيد األمني: لطاملا 
أجمعت القوى الفلسطينية 
في  واإلسالمية  الوطنية 
ال��زج  رف��ض  على  لبنان 
الفلسطينية  باخمليمات 
منعطف  أو  حادث  كل  عند 
نأي  سياسة  وتبنت   أمني، 
في  الفلسطيني  الشعب 
التجاذبات  عن  بنفسه  لبنان 
واحلرص  واالقليمية  احمللية 
األمن  حفظ  على  الدائم 

لبنان  في  االهلي  والسلم 
يستهدف  عمل  ألي  وادانتها 
لبنان،  وأمن  استقرار وسيادة 
دون  من  االتهام  أصابع  أن  إال 
وجه حق وال دليل يتجه فوراً 
حدث  كل  مع  اخمليمات  إلى 
التوتير  من  يزيد  وما  أمني، 
الطائفي  والتحريض  األمني 
بعض  به  يدلي  ما  واملذهبي 
به  تتبرع  أو  السياسيني 
بعض وسائل اإلعالم ألغراض 
آخرها  كان  والتي  مشبوهة، 
مخيم  إلى  االتهام  توجيه 
اإلعتداء على  احللوة فور  عني 
اجلسر  عند  اجليش  حاجز 
الرغم  على  صيدا  في  األولي 
اللبناني  اجليش  رواية  أن  من 
وحيد  فلسطيني  بأن  تصرح 

كان ضمن الذين سقطوا في 
اإلعتداء، وكذلك إتهام اخمليم 
بالوقوف وراء تفجير السفارة 
وأحداث  اجلناح،  في  اإليرانية 
سبقه  وما  صيدا،  في  عبرا 
البراجنة  اتهام خمليم برج  من 
التفجيرات  وراء  بالوقوف 
الضاحية  على  والقصف 
الوسائل  بعض  في  اجلنوبية 

اإلعالمية. 
سياسة  يخص  ما  في  أما 
»األونروا« املتبعة في تقليص 
من  والتنصل  خدماتها 
من  الرغم  وعلى  وعودها، 
التي  اجملحفة  اإلج����راءات 
منذ  الالجئني  بحق  تتبعها 
رفع  قرار  وإصدارها  عقود،  
مخيم  عن  الطوارئ  حالة 

العام  منتصف  البارد  نهر 
بلة،  الطني  ليزيد  املنصرم 
إعتصامات  اخمليم  فشهد 
مراكز  إقفال  ومت  متتالية 
يوم  مئة  اخمليم  في  »األونروا« 
والقيام بسلسلة حتركات في 
وصوالً  الشمال  في  مراكزها 
أمام  املفتوح  االعتصام  الى 
بيروت  في  الرئيسي  املركز 
توقيع  حتى  يوماً،   70 حلوالى 
الفلسطينية  الفصائل 
مكتب  في  النهائي  اإلتفاق 
في  طرابلس  في  األون���روا 

 .)2013\12/6(
املنصرم  العام  لعل مآسي 
يخطط  ما  بعض  من  تقينا 
في  ودروس  عبر  وتكون  لنا 
بشكل  العام  هذا  التعاطي 
تقاعس  ض��د  أكثر  فاعل 
»األونروا« والهجمة اإلعالمية 
اخمليمات، ألننا  الشرسة على 
أقدس  هي  قضية  أصحاب 
أن  ويجب  قضية،  وأطهر 
تنصب كل جهودنا في خدمة 
ففلسطني  القضية،  هذه 
العدو  ومقاومة  وجهتنا 

مشروعنا.
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أح��ي��اء  ب��ع��ض  تشهد 
توترات  احللوة  عني  مخيم 
إلقاء  يتخللها  متفرقة، 
امن  تعكير  بهدف  قنابل 
اخمل��ي��م اله���داف وغ��اي��ات 
االم��ر  وه��ذا  مشبوهة... 
اخمليم  قيادات  من  يتطلب 
بكافة مسمياتها مالحقة 
والعمل  ب��االم��ن،   اخمللني 
ب��ك��ل ج��د ل��وق��ف ه��ذا 
الذي  العبثي  املسلسل 
اوس��اط  في  الرعب  يثير 
يخدم  وال  الفلسطينيني، 
الشعب  اع����داء  س���وى 
انه  كما  الفلسطيني، 
ي��ع��ط��ي م����ادة ل��الع��الم 
املشبوه لالصطياد في املاء 

العكر. 
نشرة )اجلهاد( تابعت هذا 
األمر اخلطير، فأجرت بعض 

تتكّدس العائالت النازحة 
من سوريا ومخيماتها فراراً 
من املوت الذي يتربّص بهم 
وبأسرهم التي فقدت عدًدا 
واألبناء  األه��ل  من  كبيراً 
فقيٍد  بني  وضاعوا  واألحبة 
للغربة  وذاه���ٍب  وشهيٍد 
رغماً عنهم... لتبدأ معهم 
من  ولكن  جديدة  معاناة 
واكتظاظ  فقر  آخ��ر...  نوٍع 
وبرد قارص وتفّشي األمراض 
معاناة  هي  هذه  واألوبئة، 
الفلسطينيني  النازحني 
عني  مخيم  »خ��ي��ام  ف��ي 
أكثر  يقطنه  الذي  احللوة« 

من 40 عائلة.
اجملمع  على  املشرف  يقول 
ملراسلنا   « »رمضان محمد« 
» إننا نقوم بكل ما بوسعنا 
العائالت  خدمة  أجل  من 
تأمني  نستطيع  ال  ولكننا 
قلة  بسبب  اإلحتياجات  كل 
»أن  ويوضح  املساهمني« 
عمل  عن  يبحثون  الرجال 

بدون جدوى«.
يوجد  ال  »اجملمع  ويتابع: 

ألزمة الكهرباء في مخيم 
متخم  ت��اري��خ  ال��ب��داوي 
بالتجاوزات والتعديات على 
وإلى  من  الشبكة  خطوط 
محاسبة  دون  ذاته  اخمليم 
من قبل اجلهات املعنية في 
أحياناً  األمر  إن  بل  اخمليم، 
وتنسيق  مبعرفة  يكون 
وإشراف بعض املعنيني من 

دون رقيب أو حسيب.
مخيم  أه��ال��ي  يعاني 
انقطاع  أزمة  من  البداوي 
فيه  الكهربائي  التيار 
يغير  يعد  لم  سنوات  منذ 
فقد  تعدادها.  ش��يء  في 
حّتى  فيها  املرض  استفحل 
فأمسى  ع��ض��االً،  أصبح 
ألمراض  ومسبباً  مصدراً 
الصحي  األمن  تهدد  أخرى، 
لألفراد داخل منازلهم، حيث 
يتسبب بانقطاع الدفء متاماً 
عن املنزل في ظل العواصف 
الصقيع  وموجات  الثلجية 
التي متتد أليام وليال، ما يؤدي 
حتديداً  تصيب  أمراض  إلى 

األطفال والعجائز.
عن  الناجتة  املشاكل  ومن 
الكهربائي  التيار  إنقطاع 
ومتكررة  طويلة  لفترات 
أكد  الساعة  م��دار  على 
بلشة  فارس  الفلسطيني 
سكان  من  أس��رة  رب  وهو 
القدس  »لوكالة  اخمليم 
بنا  »يصل  أن��ه  لألنباء« 
تعبئة  إستحالة  إلى  األمر 

 48 محمد  الرحمن  عبد 
إحدى  يسكن  ال��ذي  عاماً 
أبناء  أرب��ع  ول��دي��ة  اخليم 
الوضع  »إن  ملراسلنا  يقول 
مأساة  فيه  نعيش  ال��ذي 
فقد  الكلمة،  معنى  بكل 
علينا  الشتاء  مياه  دخلت 
وكل  وأمتعتنا  ثيابنا  وبللت 
البرد  إلى  إضافة  حوائجنا 
أبناءنا  يجعل  الذي  القارص 
امل��وت«،  بخطر  مهددين 
والفصائل  األون��روا  مطالباً 
ومنظمة  الفلسطينية 
الفلسطينية  التحرير 
بالتدخل  املانحة  وال��دول 

السريع قبل فوات األوان.
هيثم  الفلسطيني  أما 
 41 العمر  من  البالغ  حسن 
عاماً وهو من مخيم سبينة، 
العاصفة  كادت  »لقد  يقول 
خيمتي  يقتلعوا  أن  واملطر 
منها«  جزء  ومتزق  اجلذور  من 
املعنيني  جميع  مطالباً 
بإيجاد مساكن  واملؤسسات 
تسكن  التي  األس��ر  لكل 

اخليم.

انقطاع  ألزمة  أسباب  عدة 
اخمليم،  في  الكهربائي  التيار 
الرت��ف��اع  ي��ع��ود  م��ا   منها 
ال��زي��ادة  ف��ي  وح��اد  سريع 
يقارب  ما  أن  إذ  السكانية، 
توافدوا  نسمة  ألف  الثالثني 
تباعاً  البداوي  مخيم  إلى 
منذ  نزوحاً  أو  تهجيراً  إما 
من  ضاعف  ما   ،2007 عام 
طاقة  يفوق  ما  اإلستهالك 
إلى  إضافة  أصال.  الشبكة 
ذلك هناك البناء االستثماري 
غير املدروس، حيث أن الطفرة 
السنوات  في  اإلعمار  في 
لتراعي  تكن  لم  األخيرة 
شبكات  وط��اق��ات  حجم 
للمخيم  التحتية  البنية 

وقدراتها اإلستعابية.
منتقداً  خطار  واستفاض 
غير  اإلس��ت��خ��دام  س��وء 
في  للكهرباء  امل��س��ؤول 
املنازل من قبل الكثيرين من 
أهالي اخمليم بحيث ال يراعون 
أصالً  الشبكة  قدرة  ضعف 
القدر  هذا  استعاب   على 
للطاقة،  اإلستهالك  من 
عمليات  عن  فضالً  ذل��ك 
الشبكة  خطوط  تبديل 
خط  إلى  خط  من  للمنازل 
أنتج حالة من سوء   آخر، ما 
ال  مب��ا  للطاقة  ال��ت��وزي��ع 
الترانسات  وقدرة  يتناسب 
حسب  أس��اس��اً  املركبة 
خط  كل  استهالك  حجم 

على حدا.

الفلسطيني  وي��ق��ول 
محمد صياح وهو أب لثالثة 
أبناء وفقد رابعهم في سوريا 
منذ  شيئاً  عنه  يعلم  ولم 
الكالم«  إنتهى  »لقد  شهور 
قرن  أي  في  نحن   « يسأل 
العيش  سئمنا  لقد  نعيش 

في هذا الواقع املرير«.
عائالت  تُسكن  اجلهاد 

مبنازل ُمستأجرة
باملسؤولية  منها  وشعوراً 
قامت  النازحني،  أهلنا  جتاه 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  حركة 
مخيم  في  فلسطني  في 
-21( السبت  احللوة،  عني 
عدد  بإسكان   ،)2013-12
الفلسطينية  العائالت  من 

فوضى  عن  سؤاله  ولدى 
البناء اإلستثماري في اخمليم 
اللجنة  »أن  خطار  أك��د 
البناء  عارضت  الشعبية 
البدء  منذ  اإلستثماري 
تشريعية جلنة   بصفتها 
عهدة  إلى  امللف  حّول  وقد   
والقوة  الفصائل  قيادة 
رفعت  وقد  ملتابعته،  األمنية 
كتباً  الشعبية  اللجنة 
األمنية  للجنة  باخملالفات 
التنفيذية  اللجنة  بصفتها 
لكن األخيرة لم حترك ساكناً 
العمل  واستمر  ذل��ك  في 

باخملالفات«.
سّماها  مبا  خطار  واعترف 
والتي  اجل��ب��اي��ات«،  »ثغرة 
القطاعات  جلان  عبر  تتم 
مئة  منها  وي��ح��ت��س��ب 
لدعم  ليرة  ألف  وخمسني 
حسب  اللجنة  ص��ن��دوق 
تعبيره ليبقى باقي املبلغ في 
حدا  على  قطاع  كل  عهدة 

كانوا  سوريا  من  النازحة 
يسكنون باخليم، بإسكانهم  

في بيوت مستأجرة.
العالقات  مسؤول  وأكد 
السياسية في حركة اجلهاد 
شكيب  احل��اج  اإلس��الم��ي 
اجلهاد  حركة  »أن  العينا 
أبناء  خدمة  في  مستمرة 
شعبنا وأهلنا النازحني الذين 
ضعبة  ظروف  في  يعيشون 
ولن نقصر في خدمتهم«.   

األونروا  العينا،  دعا  كما 
واجبها  بكامل  للقيام 
النازحني  اجت��اه  اإلنساني 

الفلسطينيني.
وكانت هذا املبادرة هي األولى 

إلخراج النازحني من اخليم.

أن هذه  إلى  وأشار  للصيانة، 
بالغرض  تِف  لم  الصيغة 
األهالي  حاجة  تلبي  ولم 
عمليات  اجن��از  بخصوص 
هذه  وملعاجلة  الصيانة، 
اللجنة  اتخذت  املعضلة 
بتوحيد  ق���راراً  الشعبية 
مباشرة  واإلش��راف  اجلباية 
في  الصيانة  عمليات  على 
جميع قطاعات اخمليم.                                                                                                                                         
كالمه  خ��ط��ار  وخ��ت��م 
التيار  انقطاع  أزم��ة  ب��أن 
إذا  إال  حتل  لن  الكهربائي 
جميع  ج��ه��ود  ت��ض��اف��رت 
قيادة  من  املعنية  األط��راف 
الفصائل واللجنة الشعبية 

واجملتمع املدني.
أهالي  يعانيها  أزم���ة 
بنارها،  يكتوي  والكل  اخمليم، 
باحللول..  يُطالب  والكلُّ 
املناشدات  هذه  جتد  فهل 
أكثر  وتنفيذاً  سريعة  حلوالً 

سرعة؟!!!

»حمامات«   6 س��وى  فيه 
والقسم  الصحي  للصرف 
للسقوط،  آيل  منه  األكبر 
مشيراً: »أن األونروا وعدد من 
قامت  األهلية  املؤسسات 
وحتى  املعاناة  على  باإلطالع 
أي مساعدة  نر  لم  اللحظة 
في هذا الشأن، كما ال يوجد 
ومجلى  واحد  مطبخ  سوى 
لغسيل األواني كما أن هناك 
لغسل  غساالت  ثالث   فقط 
 160 م��ن  أك��ث��ر  م��الب��س 

شخص«!
الذي  ب��در«  »مجمع  أم��ا 
عائلة   60 من  أكثر  يسكنه 
بعض  في  و30  اخليم  في 

حيث  املنزلية  املياه  خزانات 
من  املياه  ضخ  مواقيت  أن 
في  للمنازل  األونروا  خزانات 
مواقيت  مع  تتزامن  اخمليم 
الكهربائي  التيار  تشغيل 
الرسمية  ل��ل��ش��رك��ات 
املتبع  الدولة  تقنني  حسب 
يستفاد  ال  أنه  أي  رسمياً، 
خالل  التغذية  أوق��ات  من 
 تشغيل مولدات »اإلشتراك« 
اخلاصة، فيتعذر علينا بذلك 
املنزلية،  خزاناتنا  تعبئة 
تعطيل  إلى  بدوره  يؤدي  ما 
تلبية احتياجاتنا املنزلية من 

تنظيف وغسيل وغيره«.
أبو  الفلسطيني  أم��ا 
»لوكالة  أكد  فقد  محمد 
لم  »أن��ه  لألنباء«  القدس 
من  نصيبه  على  يحصل 
التيار  تغذية  س��اع��ات 
خزانات  لتعبئة  الكهربائي 
يحصل  وهذا  باملياه،  منزله 
مرات  ثالث  متكرر  بشكل 
بسبب  شهرياً  األقل  على 
ما  اخلطوط  على  التعديات 

طالب  ف��ق��د  امل��س��اك��ن، 
صالح  »أبو  عليه  املشرف 
لديه  »من  جميع  املقدح« 
يساعدنا  أن   على  القدرة 
اخليم  تلك  من  لنتخلص 
تقي  ال  ألنها  كامل  بشكل 
مطر  وال  الصيف  حرارة  من 
الشتاء، مشيراً »أننا ناشدنا 
أكثر من مرة أصحاب األيادي 
لكن  وساعدونا  البيضاء 
جميعاً«  منا  أكبر  األم��ر 
األم��راض  أن  »كما  ويتابع، 
تتفشى... والقوارض واجلرذان 
بأجساد  تنهش  واحلشرات 

األطفال«.
الفلسطيني  النازح  أما 

يسبب عطل في الترانسات 
األمر  فيستمر  لها،  املغذية 
في كل مرة ألكثر من أربعة 
دون  »منزلي  ويضيف  أيام، 
ستخلو  حياة  وأي   مياه«، 
 من األمراض واألوبئة في منزل 

ال قطرة ماء فيه أليام؟!!«.
محمد  أب��و  ويستكمل 
أجني  »ال  م��ب��رراً  حديثه 
فاتورة  ألسدد  الكافي  املال 
وقد  اإلش��ت��راك«،  »كهرباء 
أرتكب  ال  كي  كثيراً  صبرت 
أي مخالفة لكن دون جدوى، 
»خط  على  أحصل  لم  ولو 
سرقة« ملا دخل منزلي مياهاً 

وال كنت ألدفئ أطفالي«.
أقر  معه،  مقابلة  وف��ي 
مسؤول  خطار  رام��ي  أب��و 
اللجنة  في  اخلدمات  ملف 
الشعبية في مخيم البداوي 
أن  لألنباء«  القدس  »لوكالة 
على  إنعكاساتها  لألزمة 
احلياتية  املستويات  كل 

واملعيشية ألهالي اخمليم.
هناك  أن  خطار  واعتبر 

املقابالت مع أهالي وقيادات 
في اخمليم.

عبدالوهاب،  سامي  يقول 
جتاري  محل  صاحب   وه��و 
 ف��ي س��وق اخل��ض��ار داخ��ل 
فترة  »بعد  ملراسلنا:  اخمليم، 
تبدأ  احل���ذر،  ال��ه��دوء   م��ن 
من  ج���دي���دة  ح��ل��ق��ات 
والترهيب  القتل  مسلسل 
سيؤثر  ما  ينتهي،  ال  الذي 
االقتصادية  العجلة  على 
وح���رك���ة ال���ت���ج���ارة«، 
ينتهي  »متى  متسائالً: 
الدموي«،  املسلسل  هذا 
بالوقوف  اجلميع   مطالًبا 
والعودة  مسؤولياتهم،  عند 
اجلميع  ألن  رشدهم،   إل��ى 
وأصحاب  واحد،  شعب  أبناء 

هدف واحد«.
وهو  عثمان،  وليد  أم��ا 

العطور  لبيع  محل  صاحب 
الشارع  على  و«الفوبيجو« 
فيقول  للمخيم،  الفوقاني 
يحصل  الذي  »إن  ملراسلنا: 
ال  واألخ����رى  الفينة  ب��ني 
ويجعلنا  أبًدا،  باخلير  يبشر 
قوت  تأمني  ع��ن   عاجزين 
ي��وم��ن��ا ل��ك��ث��رة إغ���الق 

 احمل�������ال ال���ت���ج���اري���ة 
والذي  حادث،  كل  وقوع  عند 
يحصل لم يعد يطاق. لذلك،  
بوضع  املعنيني  نطالب 
األمني،  الفلتان  لهذا  حد 
املسؤولية  أصحاب  ونناشد 
بواجباتهم،  يقوموا  أن 

ويتحملوا مسؤولياتهم«.

اجله��اد اإلس�المي
وبهذا الصدد دعا مسؤول 
في  السياسية  العالقات 
في  اإلسالمي  اجلهاد  حركة 
العينا،  شكيب  احلاج  لبنان، 
متورط  أّي  محاسبة  إلى 
وأهله،  للمخيم  باإلساءة 
والضرب  عنه  الغطاء  ورفع 
اجلميع  داعياً  حديد.  من  بيد 
إلى الوحدة وتفويت الفرصة 
بشعبنا  املتربصني  على 
وأك��د  ش���راً،  ومخيماتنا 
في  يحصل  الذي  أن  العينا 
زجنا  هدفه  األوق��ات  بعض 
أجل  من  داخلية  نزاعات  في 
مفاصل  كل  على  القضاء 
شعبنا  ق��وى  ف��ي  ال��ق��وة 

وفصائله.
اجلبهة الدميقراطية

مسؤول  قال  جهته  ومن 

لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة 
منطقة  ف��ي  فلسطني 
صيدا، فؤاد عثمان، ملراسلنا: 
احلاصل  األمني  اخللل  »إن 
على  والطاغي  اخمليم،  في 
مرفوض  ال��ع��ام،  املشهد 
تلك  تُسّببه  مل��ا  وم���دان 
األعمال من إساءاٍت لشعبنا 

وتشويه لصورة مخيماتنا«.
عصبة األنصار

من جانبه أكد القيادي في 
اإلسالمية،  األنصار  عصبة 
السعدي،  طارق  أبو  الشيخ 
زهق  حرمة  »على  ملراسلنا 
يحصل  الذي  والقتل  األرواح 
مشيرًا  احللوة«،   عني  في 
على  العمل  »وج��وب  إل��ى 
حتاك  التي  الفرصة  تفويت 
ومخيماته  شعبنا  ض��د 

وقضيته«.

هل سيبقى أهالي عني احللوة يبحثون عن األمن املفقود؟!

نازحو سوريا يف عني احللوة... ظروف صعبة ومعاناة متجددة

أزمة الكهرباء يف البداوي: بني الفساد ومعاناة املواطن

تحقيق

تحقيق

تحقيق
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اجلهاد اإلسالمي يف لبنان تطلق محلة مساعدات لنازحي سوريا يف املخيمات الرفاعي: اإلنتفاضة تؤكد عمق متسك الشعب الفلسطيين خبيار املقاومة

العينا: الرتكيز على املخيمات حلرفها عن وجهتها احلقيقية 

اجلهاد يستقبل وفدًا من ملتقى احلوار يف صور

رابطة بيت املقدس ُتطلق محلة »املرشد« و«الشامل« لكل الطالب

يف ذكرى الشقاقي الرابطة تكرم طالبها اخلرجيني والناجحني

اجلهاد  حركة  ممثل  أك��د 
اإلسالمي في لبنان احلاج أبو 
فلسطني  أن  الرفاعي  عماد 
الضفة  سيما  وال  تشهد 
شبيهة  أوضاعاً  الغربية 
اندالع  إلى  أدت  التي  بتلك 
حيث  من  األولى  االنتفاضة 
السياسي  األف��ق  انسداد 
املنطقة  مستوى  على 
وازدياد وتيرة املقاومة الفردية 
ترّصد  عمليات  وارت��ف��اع 
الصهاينة  اجلنود  واغتيال 
وإصرار  االحتالل  ومواجهة 
الداخل  في  الفلسطينيني 
احمل��ت��ل ع��ل��ى ال��ت��ص��دي 
العدوانية  للسياسات 
وصلت  التي  الصهيونية 
غير  حداً  األخيرة  اآلونة  في 
مسبوق في مصادرة األراضي 
االستيطان  وعمليات 
التعسفية  واالعتقاالت 
واحملاصيل  ال��ق��رى  وح��رق 
املقدسات  وتدنيس  الزراعية 
وارتفاع  واملسيحية  احملمدية 
يتهدد  الذي  اخلطر  مستوى 

املسجد األقصى املبارك.
ال��رف��اع��ي في  وأش����ار 
انفجار  ظروف  أن  له،  حديث 
انطالقاً  جديدة  انتفاضة 
هذه  الغربية  الضفة  من 

عاماً   15 م��رور  مبناسبة 
والذكرى  تأسيسها،   على 
الستهاد  عشر   الثامنة 
فتحي  د.  املؤسس  القائد 
رابطة  نظمت  الشقاقي، 
لطلبة  امل��ق��دس  ب��ي��ت 
فلسطني، مبشاركة جمعية 
حفل  املقدس،  بيت  كشافة 
اخلّريجني  لطالبها  تكرمي 
شعار:  حت��ت  والناجحني 
مجدنا«،  صانع  اهلل  »كتاب 
في  الفرقان  مجمع  ف��ي 
البراجنة  ب���رج   مخيم 
ممثل  بحضور  بيروت،  في 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  حركة 
عماد  أبو  احلاج  لبنان،  في 
ال��رف��اع��ي، وال��ق��ي��ادي في 
أبو  علي   الشيخ  احلركة، 
الرابطة،  ورئيس  شاهني، 
الرفاعي،  عماد  األس��ت��اذ 
كشافة  جمعية  ورئيس 
عمر،  احل��اج  املقدس،  بيت 
 حيث كرمت ما يزيد عن 100 
اخلريجني  ط��الب��ه��ا  م��ن 
كوادر  وبحضور  والناجحني، 
وطالب الرابطة في مخيمات 

لبنان.
عماد  أب��و  احل��اج  وألقى 
الرفاعي كلمة حركة اجلهاد 
على  م��ؤك��داً  اإلس��الم��ي، 
بالنسبة  العلم  أهمية 
الفلسطيني،  للشعب 
من  للتخلص  كسبيل 

احلقوق  والستعادة  الظلم، 
وملواجهة سياسة التجهيل 

التي متارس ضده.
الطالب  الرفاعي  وح��ّث 
الشهادات  حتصيل  على 
شعبنا  يكون  »لكي  العليا 
وعياً«،  واألكثر  ثقافة  األكثر 
بالقول:  إليهم  متوجهاً 
تقع  ال��ذي  اجليل   »أن��ت��م 
مسؤولية  كاهله   على 
على  تكونوا  أن  كبيرة، 
الوعي  من  ع��اٍل  مستوى 
السياسة  ووسائل  ألهداف 
يتبعها  التي  التدميرية 

قضية  لتصفية  أع��داؤن��ا 
فلسطني وأهلها«.

وفي اخلتام، توجه الرفاعي 
بالشكر الى رابطة وجمعية 
ك��ش��اف��ة ب��ي��ت امل��ق��دس 
التي  الكبيرة  اجلهود  على 
إلى جانب  يبذلونها للوقوف 
في  الفلسطيني  الطالب 

لبنان.
عماد  األس��ت��اذ  وأل��ق��ى 
رابطة  كلمة  ال��رف��اع��ي 
مستعرضاً  املقدس،  بيت 
أله���م إجن��ازات��ه��ا خ��الل 
املاضية،  الدراسية  السنة 

احلالي،  للعام  ولبرنامجها 
عمل  ب��رن��ام��ج   مطلقاً 
حتت  العام  لهذا  الرابطة 
صانع  اهلل  »كتاب  شعار: 

مجدنا«.
كوادر  الى  بالشكر  وتوجه 
الذين  وأعضائها  الرابطة 
خالل  باهراً  جناحاً  حققوا 
برنامج العام املاضي، متمنياً 
ونيل  التقدم  م��ن   امل��زي��د 
 امل��زي��د م��ن ث��ق��ة ط��الب 
الفلسطيني،  الشعب 
ش��اك��راً حل��رك��ة اجل��ه��اد 
للرابطة  رعايتها  اإلسالمي 

ولكشافة بيت املقدس، التي 
في  للرابطة  رديفاً  تشكل 

العمل الطالبي.
كشافة  جمعية  كلمة 
بيت املقدس ألقاها رئيسها 
التهنئة  مقدماً  عمر،  احلاج 
الذي  جناحها  على  للرابطة 
كل  في  ملموساً  أثره  بات 
مدرسة في جميع مخيمات 
اجلهد  أن  الى  مشيراً  لبنان، 
خالل  الرابطة  بذلته  الذي 
لهو  السابقة  األش��ه��ر 
اهتمامها  مدى  على  دليل 
بالطلبة ورعايتها ملسيرتهم 

التعليمية والتربوية.
املكرمني،  الطالب  وباسم 
سامر  الرابطة  عضو  شكر 
واألمهات  اآلب��اء  موسى، 
جانب  إل���ى   ل��وق��وف��ه��م 
مسيرتهم  خالل  أبنائهم 
بالشكر  متقدماً  الدراسية، 
اجلهاد  حركة  ال��ى  كذلك 
فلسطني،  في  اإلسالمي 
عماد  أب��و  ب��احل��اج  ممثلة 
بيت  رابطة  والى  الرفاعي، 
قدمت  م��ا  على  امل��ق��دس 
ملساعدة  جهودٍ  من  وبذلت 

الطالب.

العالقات  مسؤول  ق��ال 
السياسية في حركة اجلهاد 
فلسطني/  في  اإلسالمي 
العينا  شكيب  احلاج  لبنان، 
التركيز  إن  له،  تصريح  في 
بريئاً،  ليس  اخمليمات  على 
رم��زاً  مُتثل  كونها  وم���رّده 
الالجئني  لقضية  وعنواناً 
إلى  إضافة  العودة،  وحق 
خزاناً  مُتثل  أيضاً   كونها 
بهدف  وح��ي��وي��اً   ب��ش��ري��اً 
 ت��وظ��ي��ف��ه م��ذه��ب��ي��اً 
 ف��ي ال��ص��راع��ات ال��دائ��رة 

في  القيادي  إستقبل 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  حركة 
في  موسى،  سامر  أبو  احلاج 
ملتقى  من  وف��داً  مكتبه، 
حيث  احل��واراإلن��س��ان��ي، 
أوضاع  حول  النقاش   جرى 
العمل  وض���رورة  اخمليمات 
املقاومة  ثقافة  نشر  على 

وتعميقها.
اللقاء  وقال موسى خالل    

بيت  راب��ط��ة  أط��ل��ق��ت 
فلسطني،  لطلبة  املقدس 
و«الشامل«  »املرشد«  حملة 
لكل الطالب فقام مندوبوها 
»املرشد  كتابي  بتوزيع 
طالب   على  االقتصاد«  في 
و«الشامل«  الثانويات،  
ملساعدة  البريفيه،  ملرحلة 
الفلسطينيني  ال��ط��الب 
الفلسطينية  اخمليمات   في 
حتّسساً  وذل��ك  لبنان،  في 
الصعبة  ب��األوض��اع   منها 
الطلبة  يعيشها  التي 
لألعباء  وتخفيفاً  وذووه��م 

امللقاة على عاتقهم.
املهمة  الكتب  وتساهم 
بيت  رابطة  توزعها  التي 
الطالب.  جناح  في  املقدس 

وقد شملت املدارس التالية: 
مدرسة  عمقا،  ثانوية 
دير  ثانوية  املتوسطة،   رفح 
األقصى،  ثانوية   ياسني، 

ثانوية  الناصرة،  ثانوية 
بيسان.

مستمرة  احلملة  أن  يذكر 
حتى نهاية الشهر احلالي.

بوتيرة  تتجمع  ب��دأت  امل��رة 
متسارعة وال سيما في ظل 
عجز وعقم عملية التسوية 
احلد  تأمني  في  فشلت  التي 
الوطنية  احلقوق  من  األدنى 

الفلسطينية.
االنتفاضة  أن  وأوض���ح 
أن  شأنها  م��ن  القادمة 
املفاوضات  بعملية  تطيح 
تقدم  لم  التي  والتسوية 
بل  للفلسطينيني  شيئاً 
للممارسات  غطاء  شكلت 
الصهيونية.  والسياسات 
االنتفاضة  شأن  من  وقال: 
أن  اجلديدة  الفلسطينية 
متسك  عمق  على  تبرهن 
الشعب الفلسطيني بخيار 
االعتبار  تعيد  وأن  املقاومة 
فلسطني  قضية  إل���ى 
اهتمام  أولويات  رأس  على 

تكمن  وهنا  حولنا،  م��ن 
التركيز  ف��ي   اخل��ط��ورة 
بهدف  اخمل��ي��م��ات   ع��ل��ى 
وجهتها  ع��ن  ح��رف��ه��ا 
فلسطني،  احل��ق��ي��ق��ي��ة، 
وزج��ه��ا ف��ي ال��ص��راع��ات 
الداخلية   وال��ت��ج��اذب��ات 
ف������ي ال����ب����ل����دان 
 امل��ض��ي��ف��ة، إلن��ه��اك��ه��ا 
وتصفيتها  وت��دم��ي��ره��ا 
 م����ن أج�����ل ت��س��ه��ي��ل 
التوطني  مشاريع  مترير 
 والتهجير والوطن البديل التي 

كانت  اجل��ه��اد  حركة  إن 
طليعة  ف��ي  زال���ت  وم���ا 
العدو  ضد  اجلهادي  العمل 
حترير  أجل  من  الصهيوني 
أن  مضيفاً   فلسطني، 
البوصلة  حترف  لن   احلركة 
الصحيحة  وجهتها   عن 
فلسطني  قضية  وه���ي 

وحتريرها.
بدوره قال ، إنه »يسعى من 

مركزية  كقضية  الشعوب 
واإلسالمي  العربي  للعاملني 
ملا متثله فلسطني من عامل 
اختالف  على  لألمة  وح��دة 

تياراتها«.
تتعرض  م��ا  أم��ام  ودع��ا 
من  فلسطني  قضية  له 
والتصفية  اإللغاء  محاوالت 
الوحدة  بناء  إعادة  إلى  دعا 
قاعدة  على  الفلسطينية 
امل��ش��روع  صياغة  إع���ادة 
على  الفلسطيني  الوطني 
املسلحة  املقاومة  أساس 
جامعة  استراتيجية  ووضع 
األهداف  حتقيق  على  تعمل 
الشعب  وث��واب��ت  العليا 
من  واخل��روج  الفلسطيني 
دائرة االنقسام وإعادة توجيه 
الطاقات  وجميع  البوصلة 

جتاه فلسطني.

بعض  ع��ل��ي��ه��ا   ي��ع��م��ل 
 العواصم الغربية التي أصبح 
تصفية  الوحيد  هّمها 
الفلسطينية،  القضية 
وقوى  الالجئني،  وقضية 
احلروب  وتغذية  املقاومة، 
واملذهبية   الطائفية 
 ل���ل���وص���ول إل����ى ه��ذا 
 ال������ه������دف ال������ذي 
ألننا   - اهلل  بإذن  ينالوه   لن 
بالنسبة  واحلق  احلق،  منثل 
واحلق  فلسطني،  هو  إلينا 

يعلو وال يعلى عليه.

ثقافة  لنشر  امللتقى  خالل 
مبدأ  وتكريس  املقاومة 
ضمن  اآلخ��ر  وقبول  احل��وار 
هدفه  متكامل   مشروع 
كل  ف��ل��س��ط��ني  حت��ري��ر 

فلسطني«. 
وثّمن الوفد مواقف حركة 
وثباتها  اإلسالمي  اجلهاد 
انتهجتها  التي  املبادئ  على 

منذ إنطالقتها.

باملسؤولية  منها  شعوراً 
الفلسطيني  شعبنا  جتاه 
إلى  ال��ن��ازح م��ن س��وري��ا 
استنفرت  لبنان،  مخيمات 
اإلسالمي،  اجلهاد  حركة 
ج��م��ي��ع ط��واق��م��ه��ا 
في  العاملة  ومؤسساتها 
في  الفلسطينية  اخمليمات 
جانب  إلى  للوقوف  لبنان 
سوريا  من  النازحني   أهلنا 
ف���ي ك���اف���ة اخمل��ي��م��ات 
وعقب  خالل  والتجمعات 
كما  »الكسا«.  عاصفة 
مساعدات  بتوزيع  قامت 
ومعونات  عاجلة  مالية 
ومالبس  أغطية،  من  عينية 
حملة  وأطلقت  وغيرها. 
خاللها  م��ن  تستقبل 
والعينية  املادية   التبرعات 
في  م��راك��زه��ا  كافة  ف��ي 
على  لتوزيعها  اخمليمات، 
أجل  من  النازحني  أهلنا 

إغاثتهم.
عماد  أب��و  احل���اج  وق���ال 
اجلهاد  حركة  ممثل  الرفاعي، 
»إن  لبنان:  في  اإلسالمي 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  حركة 
العمل  في  جهًدا  خرَ  تدَّ لن 
أهلنا  مطالب  تأمني  على 
استطاعت  ما  النازحني، 
امكانياتها،  وح��س��ب 
م��رارات  عنهم  للتخفيف 
الصعبة  واألوض��اع  النزوح، 
بسبب  يعيشونها  التي 
والبرد  العاصف  الطقس 

القارص«.
وط���ال���ب ال��رف��اع��ي 
بتحمل  »األون���روا«  وكالة 
أهلنا  جت��اه  مسؤولياتها 
أنها  اعتبار  على  النازحني، 
أماكن  تأمني  عن  املسؤولة 

إيواء لهم ومساعدتهم.
كافة  الرفاعي  كما طالب 
إغاثة  على  للعمل  اجلهات 

وشعبنا  النازحني  أهلنا 
موجهاً  الفلسطيني، 
الذين ساهموا  الشكر لكل 

أو عملوا على إغاثتهم.
اجلهاد  حركة  قامت  كما 
احل��ل��وة،  ع��ني  مخيم  ف��ي 
باسكان عائالت فلسطينية 
كانوا  سوريا  من  نازخة 
يسكنون باخليم، باسكانهم  

في بيوت مستأجرة.
العالقات  مسؤول  وأكد 
اجلهاد  حركة  في  السياسة 
شكيب  احل��اج  اإلس��الم��ي 
اجلهاد  حركة  »أن  العينا 
أبناء  خدمة  في  مستمرة 
النازحني  وأهلنا   شعبنا 
ظروف  في  يعيشون  الذين 
في  نقصر  ول��ن  ضعبة 
العينا،  دعا  خدمتهم«. كما 
بكامل  للقيام  األون���روا 
اجت��اه  اإلنساني  واجبها 

النازحني الفلسطينيني.

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل 
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سرايا القدس: لن نلِق سالحنا يف الضفة رغم االغتياالت واملطارداتبني »برافر« وكريي... املخطط يتكامل... والرد باملقاومة

اجلهاد: السلطة تتحّمل مسؤولية جرمية جنني وتستجيب إلمالءات العدو

الشيخ عزام: العدو خيترب رجال املقاومة ولن يذهب حلرب ُتنهي التهدئة

الشامي لـ«اجملاهدين«: فلسطني لن حترر إال بسالحكم

تحليل سياسي

يب��دو أن الس��رية والكتمان 
الت��ي لفت املفاوض��ات اجلارية 
أش��هر  خمس��ة  نح��و  من��ذ 
ب��ني وف��دي: حكوم��ة الع��دو 
احلكم  و«س��لطة  الصهيوني 
وبرعاية  احملدود«،  الذاتي  اإلداري 
أميركي��ة، ال تس��ري إال عل��ى 
»السلطة« التي تترك الشعب 
ألهواء  عرض��ة  الفلس��طيني 
ال��ذي  الصهيون��ي  االع��الم 
يكش��ف القلي��ل الهامش��ي 
ممّ��ا حتّض��ره اإلدارة األميركي��ة 
ومخطط��ات  مش��اريع  م��ن 
ويخف��ي  وأمني��ة،  سياس��ية 
الكثير الذي يس��تهدف جوهر 
القضية الفلس��طينية ولبها 
وثوابتها األساسية. األمر الذي 
يش��كل اس��تغفاالً للش��عب 
وتس��هيالً  الفلس��طيني، 
لتمرير اخملطط��ات التي يعمل 
عل��ى صياغتها وزي��ر اخلارجية 
األميركي جون كي��ري وفريقه 
م��ن  املك��ون  الديبلوماس��ي 
الرؤي��ة  وف��ق  ش��خصاً،   130
الت��ي  الصهيوني��ة،  األمني��ة 
برزت مالمحه��ا في املقترحات 
املسربة بشأن منطقة األغوار 
املتاخمة للح��دود مع اململكة 

األردنية...
س��يل  أن  ش��ك  وال 
الفلس��طينية  التصريح��ات 
الرافض��ة مل��ا يحمل��ه كي��ري 
وخط��ط  مقترح��ات  م��ن 
وحت��ى  وأمني��ة،  سياس��ية 
من قب��ل قيادات »الس��لطة« 
وفريقه��ا املف��اوض، تكش��ف 
الوطني��ة  الكارث��ة   حج��م 
الفري��ق  له��ا  يع��د   الت��ي 
األميركي، ال��ذي يعمل جاهداً 
عل��ى  »إجنازات��ه«   الس��تثمار 
»الكيم��اوي  ملف��ي:  صعي��د 
الس��وري« و«الن��ووي اإليراني«، 

االضطراب  حال��ة  واس��تغالل 
الداخلي  واالقتت��ال  والفوضى 
ف��ي غي��ر بل��د عرب��ي، إضافة 
اجلغراف��ي  االنقس��ام  إل��ى 
والن��زاع  والدميوغراف��ي 
السياس��ي احلاد في الس��احة 
أج��ل  م��ن  الفلس��طينية، 
نوعية  ونقل��ة  اخت��راق  حتقيق 
املفاوض��ات،  مس��يرة  ف��ي 
وإخراج اتفاق سياس��ي وأمني 
يكمل ما أجن��زه وحققه اتفاق 
وف��ر  ال��ذي  )األول(،  »أوس��لو« 
لكيان العدو غطاء »ش��رعياً« 
لتوس��يع قاع��دة اس��تيطانه 
نحو  الت��ي اس��تحوذت عل��ى 
ستني باملئة من أراضي الضفة 
وتس��ريع  احملتل��ة،  الغربي��ة 
عملي��ات التهوي��د والصهينة 
التي طال��ت مقدس��اتنا وفي 
املس��جد  منه��ا  املقدم��ة 
األقصى املبارك الذي يحضرون 
اليوم األجواء لفرض التقاسم 
الزماني واملكاني في س��احاته 
وباحات��ه ب��ني أصح��اب احل��ق 
حالة  وكرس��ت  واملغتصبني... 
م��ن التجزئ��ة داخل الس��احة 
لكل  جعل��ت  الفلس��طينية، 
جزئي��ة منه��ا هّم��اً ومطلب��اً 

تسعى إليه مبفردها... 
فهاهم أبناء النقب يواجهون 
مخط��ط براف��ر... وأبن��اء عكا 
يواجه��ون  واجللي��ل  وحيف��ا 

وينتظ��رون  الدائ��م،  التهوي��د 
األسوأ بعد اعالن الكيان »دولة 
يهودي��ة«... وأبناء غزة يقاومون 
وف��ي  والع��دوان...  احلص��ار 
الضف��ة يصطدم��ون باجل��دار 
القدس  وف��ي  واالس��تيطان... 
قطع��ان  منفردي��ن  يص��دون 
املس��توطنني، الذين يدنس��ون 
األقصى ويحاصرون اإلنس��ان... 
وأم��ا الالجئ��ون فتق��ذف بهم 
الدول  ف��ي  الداخلية  األزم��ات 
مخيماته��م  لت��رك  العربي��ة 
الصع��د  عل��ى  املأزوم��ة 
والهجرة  كاف��ة،  واملس��تويات 
بعي��داً آالف الكيلومت��رات عن 

حدود فلسطني!..
إننا أم��ام مرحلة ف��ي غاية 
الصعوب��ة والتعقي��د، وحبلى 
مبخاط��ر جدي��ة وكارثية على 
القضية الفلسطينية برمتها 
في  الفلس��طيني  والش��عب 
كل أماك��ن وج��وده، عنوانه��ا 
»أوس��لو 2« أميركي صهيوني 
أم��ام  مج��ال  وال  بامتي��از... 
الش��عب الفلس��طيني وقواه 
اجلهادي��ة احلقة س��وى اخلروج 
ع��ن صمته واعالن رفضه لكل 
م��ا يحاك في الغ��رف املغلقة، 
املس��لحة  مقاومته  وإش��هار 
ف��ي وج��ه الع��دو الصهيوني 
الذي ال ترهبه وال تهزمه سوى 

املقاومة. 

الصرب يف حياة املسلم
في رحاب اإلسالم

ُمهّم��ة  صف��ة  الصب��ر 
في حي��اة املؤم��ن وهو خلق 
إسالمي وهو أساس االلتزام 
بأوام��ر اهلل تعالى، واجتناب 
الداعية  نواهيه، وهو يع��ني 
في الس��ير إل��ى األمام بعد 
التأم��ل في س��ير العظماء 
الرجال من علماء ومجاهدين 
ومن كرماء وأبطال صابرين، 
وما القوه م��ن صنوف البالء 
وأل��وان الش��دائد، وبخاصة 
الدع��وات وحملة  أصح��اب 
الرس��االت م��ن أنبي��اء اهلل 
األخيار،  املصطفني  ورس��له 
م��ن  اهلل  جع��ل  الذي��ن 
دروس��اً  وجهادهم  حياتهم 
بليغة مل��ن بعدهم ليتخذوا 
منه��ا أس��وة، ويتع��زوا بها 

عم��ا يصيبهم م��ن متاعب 
يق��ول  الن��اس،  وأذى  احلي��اة 
اهلل _تعال��ى_: (َفاْصِبرْ َكَما 
َصَبرَ أُولُوا الَْعزِْم ِمَن الرُُّس��ِل 

لَُه��ْم   تَْس��َتْعِجْل  واَل 
))األحقاف(..

الصبر لغ��ة: احلبس يقال: 
صبر على األمر: احتمله ولم 

يجزع.
وشرعاً: حبس النفس على 
ثالث��ة أمور: األول: على طاعة 
اهلل. الثان��ي: عل��ى مح��ارم 
اهلل. الثال��ث: على أقدار اهلل 

املؤملة.
وبعد أن قص اهلل على نبيه 
قصة نوح عليه الس��الم وما 
حدث له م��ع قومه ومع ابنه 
ق��ال: }تلك من أنب��اء الغيب 

إلي��ك م��ا كن��ت  نوحيه��ا 
تعلمها أن��ت وال قومك من 
قبل ه��ذا فاصبر إن العاقبة 

للمتقني{ هود:49.
عل��ى  املُعين��ة  األس��باب 
الصب��ر: 1- املعرفة بطبيعة 
اليق��ني  الدني��ا.. 2-  احلي��اة 
بحس��ن اجل��زاء..3- اليق��ني 
االس��تعانة   -4 بالف��رج.. 
بأه��ل  االقت��داء   -5 ب��اهلل.. 
الصبر والعزائ��م.. 6- اإلميان 
بقدر اهلل.. ق��ال اهلل تعالى: 
}وال تهن��وا وال حتزن��وا وأنتم 
األعل��ون إن كنت��م مؤمنني 
فق��د  ق��رح  إن ميسس��كم 
مس الق��وم قرح مثله وتلك 
األيام نداولها بني الناس{ آل 

عمران: 140-139.

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل  4

املتحدث  أحم��د  أب��و  أكد 
باسم »سرايا القدس« اجلناح 
العس��كري حلرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي في فلسطني، أن 
رجال السرايا لن يتراجعوا أو 
يلقوا الس��الح الذي توجهه 
نح��و الع��دو »اإلس��رائيلي« 
املس��تمرة  املط��اردة  رغ��م 
 م��ن قب��ل ق��وات االحت��الل 
واألجه��زة األمني��ة بالضفة 

احملتلة.
أحم��د، على  أب��و  وش��دد 
أن اغتي��ال ق��وات االحت��الل 
جمي��ل  ناف��ع  للش��هيد 
جن��ني،  مبخي��م  الس��عدي 
ياس��ني  صال��ح  والش��هيد 
بغط��اء  يأت��ي  بقلقيلي��ة، 
املفاوض��ات الت��ي جت��ري بني 

السلطة و«إسرائيل«.
أن  أحم��د،  أب��و  وأض��اف 
جرمي��ة جنني قلعة »س��رايا 
الق��دس« واملقاوم��ة، تأت��ي 

سياس��ة  إط��ار  ضم��ن 
التنس��يق األمني بني أجهزة 
الذات��ي  احلك��م  س��لطة 
الصهيوني،  الع��دو  وأجهزة 
اقتحم��ت ق��وة م��ن جه��از 
ف��ي  الس��لطة  مخاب��رات 
محافظة جنني، منزل اجملاهد 
محمود الس��عدي في اخمليم 
الرص��اص علي��ه  وأطلق��ت 
بشكل مباشر، كما أطلقت 
م��ن  كل  عل��ى  الرص��اص 
يحيى وفتحي جنلي الش��يخ 
اجملاهد بس��ام الس��عدي مما 
أدى إل��ى إصابتهما بش��كل 
تدخل��ت  وق��د  مباش��ر. 
 عناي��ة اهلل عز وج��ل إلنقاذ 
جنل الشيخ بس��ام »يحيى« 
اصابت��ه  بع��د  امل��وت  م��ن 
برصاص��ة غ��ادرة اس��تقرت 

املكت��ب  عض��و  أك��د 
السياس��ي حلرك��ة اجله��اد 
اإلسالمي الشيخ نافذ عزام، 
يريد  اإلسرائيلي  االحتالل  أن 
اختبار صالبة رجال املقاومة 
خ��الل  م��ن  الفلس��طينية 
التصعي��د املتواص��ل عل��ى 

قطاع غزة.
الش��يخ عزام في  وأوضح 
تصري��ح ل��ه، أن التصعي��د 
الصهيون��ي عل��ى غ��زة هو 
رس��الة القادة السياس��يني 
للمس��توطنني  الصهاين��ة 
بأن يدنا طويلة ولن نس��كت 
على أي اعتداء فلس��طيني، 
أنهم يوجهون رس��الة  كما 
للفلس��طينيني ب��أن قوتن��ا 
وصواريخن��ا  وغطرس��تنا 
أي  حاض��رة وموج��ودة ف��ي 

وقت.
ع��زام:  الش��يخ  وق��ال 
ال  الصهيون��ي   »االحت��الل 
يري��د إلغ��اء التهدئ��ة التي 

عب��د  الش��يخ   أك��د 
 اهلل الش��امي القي��ادي في 
اإلس��المي،  اجله��اد  حرك��ة 
 أن حركت��ه م��ا زال��ت ثابتة 
الت��ي  مواقفه��ا   عل��ى 
وأنها  »املقاوم��ة«   عنوانه��ا 

لن تتنازل عنها قيد أمنلة.
الش��امي  القيادي  وج��دد 
مكان��ة  أهمي��ة   عل��ى 
تاريخي��اً، قائ��الً:  فلس��طني 
فلس��طني   »س��تظل 
احل��ق  ب��ني  الص��راع  مرك��ز 

والباطل«.

املقاوم��ة  م��ع  أبرم��ت 
عق��ب  الفلس��طينية 
الزرق��اء  الس��ماء  معرك��ة 
يقوم  ولكنه  برعاية مصرية 
 بتوغ��الت وغ��ارات متواصلة 
اجلن��دي  قت��ل  عل��ى  رداً 
قناص  برصاص  اإلس��رائيلي 

فلسطيني على حدود غزة.
وشدد الشيخ عزام، على أن 
احلرب م��ع العدو الصهيوني 
:«إذا ظن  لم تنته��ي، قائ��الً 
أحد أن التهدئة التي أبرمت 

قائ��الً:  حديث��ه   وتاب��ع 
 »ما قام به اجملاهدون من رفاق 
جع��ل  ح��رب   رام��ز 
ه��و  املقاوم��ة  مش��روع 
األق��وى  وه��و   األعل��ى 
الت��ي  الكف��ة  وان   صوت��اً 
كان��ت ضعيف��ة أصبح��ت 
عل��ى  ق��ادرة   قوي��ة 
مالطم��ة اخمل��رز ب��ل وهزمه 

أيضاً«.
وف��ي نهاي��ة حديث��ه حيا 
الش��يخ الش��امي اجملاهدين 
رأس��هم  وعل��ى  جميع��اً، 

الس��ماء  معرك��ة  عق��ب 
الزرقاء يعن��ي أن الصراع قد 
انته��ى وأن »إس��رائيل« ق��د 
تغي��رات وتتعام��ل ب��ود مع 
الفلس��طينيني فه��و واهم 
تتعام��ل  »إس��رائيل«  ألن 
مع ال��كل الفلس��طيني مبا 
فيهم املقاوم املدني املوجود 
ف��ي الس��لطة كل طوائف 
الفلس��طيني  الش��عب 
أع��داء ف��ي نظ��ر االحت��الل 

اإلسرائيلي«.

الق��دس  س��رايا  مجاه��دي 
موجه��اً له��ا رس��الة قائالً 
تراه��ن  األم��ة  »ان  له��م: 
عليك��م وعل��ى جهادك��م, 
 وان ه��ذه املرحل��ة عنوانه��ا 
أنتم, وان قدسنا لن يعيدها 
فابق��وا  س��الحكم  إال 
جت��اه  مش��رعة   بنادقك��م 
الع��دو وح��ده وأبدع��وا في 
 إثخان��ه باجل��رح والقتل في 
وليك��ن  مواطن��ه  كل 
ش��عاركم دوم��اً ه��و تقدمي 

الواجب على اإلمكان«.

بج��وار قلب��ه متام��ا، ورغ��م 
ذل��ك اعتقل��ت تل��ك القوة 
بسام  اجملاهد  الش��يخ  جنلي 

السعدي رغم إصاباتهما.
اجله��اد  حرك��ة  وحّمل��ت 
بي��ان  ف��ي   اإلس��المي 
الفلسطينية  السلطة  لها 
ع��ن  املس��ؤولية   كام��ل 
وأك��دت  اجلرمي��ة.  ه��ذه 
احلرك��ة أن ه��ذه اجلرمية هي 
واس��تجابة  واضحة  نتيجة 
يق��وم  ال��ذي  للتحري��ض 
ب��ه االحت��الل ضد ح��ركات 
الضف��ة  ف��ي  املقاوم��ة 
وم��ا  جن��ني،  ف��ي   وخاص��ة 
 يدلل على ذلك هو اس��تمرار 
واملط��اردات  املالحق��ات 
واالعتداءات لإلخوة اجملاهدين 
ف��ي الضفة من قب��ل جهاز 

اخملابرات على وجه التحديد.
وقالت احلركة: »لقد حذرنا 
م��راراً وتك��راراً م��ن تصاعد 
والتع��دي  القم��ع  حم��الت 
التي  العام��ة  احلق��وق  على 
األمنية  األجه��زة  متارس��ها 
ودعون��ا  املواطن��ني،  ض��د 
بالتح��رك قب��ل أن  اجلمي��ع 
يصل فلتان األجهزة األمنية 
إلى مس��تويات خطيرة كما 
حدث خالل اقتحام منزل األخ 

اجملاهد محمود السعدي.
بالتحية  احلركة  وتوجهت 
ش��عبنا  وجلماهي��ر   ألهلن��ا 
وقف��وا  الذي��ن  جن��ني   ف��ي 
وقف��ة بطولية ملن��ع عناصر 
اس��تمرار  م��ن  اخملاب��رات 
جرميتهم، التي أدت أيضاً إلى 

إصابة امرأة ورجل مسنني.

االعتداءات  سلس��لة  ضمن 
»اإلس��رائيلي«  والع��دوان 
أبن��اء ش��عبنا، حيث   عل��ى 
أبن��اء  »إس��رائيل«  تط��ارد 
الس��رايا، فتغت��ال بعضهم 
أمث��ال  آخري��ن،  وتعتق��ل 
الش��هيد محم��د عاص��ي، 
واستش��هاد األس��ير حسن 
املري��ض  واألس��ير  التراب��ي، 
وأخي��راً  رداد،  معتص��م 
الش��هيد الس��عيد فض��الً 
عن مطاردة األجهزة األمنية 

الق��دس  س��رايا  ملقاوم��ي 
املقاوم��ة  رج��ال  وكاف��ة 

بالضفة.
رج��ال  أن  عل��ى  وش��دد، 
الس��رايا وكاف��ة املقاوم��ني 
خي��ار  عل��ى  مس��تمرون 
املقاوم��ة ول��ن يتراجع��وا أو 
يلقوا السالح رغم االتهامات 
التي توجهها لهم السلطة 
األمني،  بالفلتان  بالتس��بب 
وس��يواصلون املعرك��ة ضد 

احملتل.
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