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العودة وحتقيق  التحرير  أفضل..إلجناز  فلسطيين  واقع  حنو 

الحهـاد

nashrataljihad@hotmail.com : تواصلوا معنا عبر البريد اإللكتروني

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

كافة األصعدة.
الشقاقي فتحي  د.  املعلم  الشهيد 

تدنيس املسجد األقصى يهّدد بإشتعال احلدود مع فلسطني احملتلة!

الشيخ خضر عدنان: معركة اإلرادة املتواصلة!!

 مرصد اجلهاد

خضر  الشيخ  األسير  حتول 
حركة  في  القيادي  عدنان، 
رمز  إل��ى  اإلس��ام��ي،  اجلهاد 
يخوض  مقاوم،  فلسطيني 
األسرى  عن  نيابة  معركته 
ضد الكيان الصهيوني.  فبعد 
الطعام ألكثر من  إضرابه عن 
ستني يوماً متواصلة، احتجاجاً 
االعتقال  سياسة  على 
األسرى  وبحق  ب�حقه  اإلداري 
إرادة  ولكسر  الفلسطينيني، 

ورغ��م  االح��ت��ال،  سلطات 
التعذيب  أنواع  ألشد  تعرضه 
أيدي  على  والنفسي  اجلسدي 
صمم  االسرائيليني،  احملققني 
إضرابه  خوض  على  الشيخ 
املفتوح عن الطعام: »كرامتي 
أغلى من الطعام«، حتى كسر 

ووقف  االحتال  سلطات  إرادة 
كافة االنتهاكات اجلائرة بحقه 
واالستجابة  األس��رى  وبحق 
وعلى  ومطالبهم،  ملطالبه 
االداري،  االعتقال  وقف  رأسها 
ابناء  من  ب��اآلالف  زج  ال��ذي 
في  الفلسطيني  شعبنا 

سجون العدو.
عدنان  الشيخ  أخ��ذ  لقد 
االعتقال  قضية  جلعل  املبادرة 
جتب  وطنية  قضية  االداري 

التعامل  ورفض  مقاومتها، 
بحياته  يضحي  فهو  معها.  
االعتقال،  أنواع  أبشع  إلنهاء 
املعتقل  مبوجبه  يخضع  الذي 
بناء  والتعذيب،  التحقيق  الى 
على ملفات »سرية«، ويعيش 
انتظار  حالة  في  السجن  في 

دائم، ومصير مجهول.
أكثر  مضي  وبعد  مؤخراً 
من شهر ونصف على إضراب 
الطعام،  عن  اجملاهد  الشيخ 

عدنان،  خضر  األسير  يخوضه 
األولى  القضية  منها  لتجعل 
االهتمام،  تستوجب  التي 
ألن  الكثيرة،  امللفات  رغ��م 
املعركة،  وتعميم  توسيع 
وك��ذل��ك االن���ط���اق ال��ى 
 اجملتمعات العربية واالسامية 
تضع  أن  ميكنها  والعاملية، 
التعسف  لسياسة  ح��داً 
ميثله  ال��ت��ي  الصهيوني 
ولتحسني  اإلداري،  اإلعتقال 
املعيشي  األس����رى   وض���ع 

وإنهاء العزل االنفردي. 
مدن  أن  هو  الافت  أن  غير 
تشهد  لم  الغربية  الضفة 
البنها  تأييدا  م��ظ��اه��رات 
نسمع  ولم  عدنان،  الشيخ 
السلطة  قياديي  من  كلمة 
ومبمارسات  باعتقاله  تنديدا 
 االح��ت��ال اجت��اه��ه واجت���اه 
واملعتقلني.   األس��رى   كافة 
فما الذي يعنيه ذلك؟  وأين هي 
اجلمعيات واملؤسسات العربية 

املؤمترات  في  اجتمعت   التي 
في  األس��رى  لدعم  العاملية 
أكثر  منذ  العربية  العواصم 

جماهيرها  أي��ن  سنة؟   من 
وملاذا تبقى صامتة؟ 

وهذه  النازف  اجلرح  هذا  إن 
التي  البطولية   امللحمة 
من  إال  أع��زل  رج��ل  يقودها 
تستمر  أن  يجب   اإلرادة 
إنها  ت��ت��واص��ل.   أن   ويجب 
والباطل،  احلق  بني   معركة 
ن��ن��ت��ص��ر  أن  وي���ج���ب 
م��س��ان��دة  ألن   ل���ه���ا، 
في  واألس������رى   ال��ش��ي��خ 
يخوضونها  التي  معركتهم 
كلها  األم���ة  ع��ن   ن��ي��اب��ة 
تُشّكل واجباً وطنياً وإسامياً 

وإنسانياً على اجلميع. 

األسرى،  من  العشرات،  انضم 
االسامي  اجلهاد  حركة  من 
الى  األخرى،  التنظيمات  ومن 
األسير  وال��د  حتى  املعركة، 
العمر  البالغ من  خضر عدنان 
اسبوع  قبل  أعلن  عاماً(،   72(
الطعام؛  عن  املفتوح  إضرابه 
تضامناً مع ابنه الشيخ خضر، 
ومع جميع رفاقه املضربني عن 
دون  إدارياً  واحملكومني  الطعام، 
ان  يبدو  ما  فعلى  اتهامات.  
هناك بداية حلركة قوية داخل 
 السجون لتوسيع املعركة في 
ان  أي  وخارجها،  السجون 
األس���رى وأه��ال��ي األس��رى 

اجملتمع  م��ن  وق��ط��اع��ات 
تتفاعل  بدأت  الفلسطيني، 
ب��ق��وة م��ع اإلض���راب ال��ذي 

إفتتاحية العدد
إعالن الدوحة والقادم اجملهول - املعلوم!

هل ميكن اعتبار التوقيع على 
اتف��اق الدوحة بني رئيس املكتب 
حم��اس،  حلرك��ة  السياس��ي 
خالد مش��عل، ورئيس السلطة 
الفلس��طينية محم��ود عباس، 
أو  وطني��ة؟   مصاحل��ة  اتف��اق 
حتى اتفاق ب��ني حركتي حماس 
وفت��ح؟.. وما دالل��ة االعتراضات 
التي خرجت من داخل احلركتني، 
وحال��ة اإلحب��اط الت��ي خلفها 

التوقيع؟!
ال شك أن شعبنا الفلسطيني 
يحتاج ال��ى املصاحلة، وينتظرها 
على أحر من اجلمر.. لكن شعبنا 
حتق��ق  مصاحل��ة  ال��ى  يحت��اج 
وتواجه مش��اكله  أهداف��ه،  له 
وأزماته الت��ي يعانيها.. مصاحلة 
ال��كل الفلس��طيني في  جتمع 
إطار سياس��ي واح��د.. مصاحلة 
االنقس��ام  مش��كلة  تعال��ج 
وآثارها، وحتل أزمة املعابر احلدودية 
وإع��ادة إعمار قطاع غزة، وتنهي 
أزمة املعتقلني السياسيني لدى 
الطرف��ني، وتعيد بن��اء منظمة 
التحري��ر الفلس��طينية، وجتري 
الوطن��ي  اجملل��س  انتخاب��ات 
الفلس��طيني، وتض��ع برنامجاً 
ملواجه��ة  موح��داً  سياس��ياً 
وتنق��ذ  الصهيون��ي،  التعن��ت 
املقدس��ات، وتفرج عن األسرى، 
وتق��ود ال��ى تش��كيل مرجعية 
سياس��ية موح��دة ف��ي لبنان، 
إلنق��اذ أهلن��ا في اخمليم��ات من 
التي تعصف  األوضاع الس��يئة 
بهم اجتماعياً وإقتصادياً وأمنياً 

وتعليمياً وصحياً.
الفلسطيني  شعبنا  مطلب 
ه��و مصاحلة وطني��ة حقيقية، 
حتقق له أهدافه في إطار الثوابت 
الوطني��ة العلي��ا، على أس��اس 
املقاومة بكافة أشكالها، وعلى 
رأسها، املقاومة املسلحة، وحترير 
كام��ل تراب��ه الوطن��ي، وع��ودة 
كامل أبناء ش��عبنا الى بيوتهم 
وقراه��م وأراضيه��م.  فه��ل أن 
اتفاق��اً ينص عل��ى إقامة دويلة 
عل��ى حدود الع��ام 67، ودون ذكر 

لقضي��ة الاجئ��ني، حتق��ق هذه 
األهداف واملطالب؟!

ما مت االتفاق عليه في الدوحة 
هو تش��كيل حكوم��ة انتقالية 
برئاس��ة محمود عب��اس.  حتى 
إعادة إعمار غزة، فمن املشكوك 
فيه أن يكون بنداً رئيساً، ألن عمر 
احلكوم��ة االنتقالية املفترض ال 
يكفي لبدء تشكيل ملف إعادة 
اإلعم��ار، ناهي��ك ع��ن واجباتها 
في اإلع��داد لانتخابات وتوحيد 
األجهزة األمني��ة.   وأياً يكن من 
أم��ر، مل��اذا مت جتميد عم��ل جلنة 
احلري��ات بعد التوقيع مباش��رة!  
وما ه��و مصي��ر كاف��ة اللجان 
املصاحلة  رأس��ها  األخرى، وعلى 
وتفعي��ل منظم��ة  اجملتمعي��ة، 

التحرير؟
اتفاق القاهرة الذي مت التوقيع 
الق��وى  مختل��ف  ب��ني  علي��ه 
والفصائ��ل نص على تش��كيل 
جلن��ة املتابع��ة القيادي��ة الت��ي 
تض��م األمن��اء العام��ني، والتي 
من املفترض بها أن تضع احللول 
وتنفذ اخلطوات التي يتم االتفاق 
عليها ضمن توافق وطني شامل.  
فه��ل أن »إعان الدوح��ة« يأتي 
منس��جماً مع اتفاق القاهرة، أم 

خروجاً عليه؟
ثمة أسئلة كثيرة أخرى حتتاج 
الى أجوبة: فهل أن ما مت التوقيع 
عليه في الدوحة يحل املشكلة 
الداخلية حلماس وفتح؟ وفي أي 
سياق يأتي االعتراض على االتفاق 
م��ن قيادات داخ��ل احلركتني؟ أال 
يقود ذلك الى تفاقم املش��اكل 

واالنقسامات الداخلية؟
أما الس��ؤال األه��م فهو: ملاذا 
وقع مشعل وعباس على هكذا 
اتف��اق؟  ه��ل يق��رآن ف��ي األفق 
تغي��رات كب��رى على مس��توى 
إعادة متوضع القوى السياسية، 
فأخذا يعدان الع��دة ملا هو قادم 

من األيام؟  وبأي ثمن؟ 
املوقعان على »إعان الدوحة« 
األجوب��ة  بتق��دمي  مطالب��ان 

للشعب الفلسطيني!

الشيخ خضر يضحي 
 حبياته إلنهاء ابشع

 انواع االعتقال
هناك حركة داخل 
السجون لتوسيع 

املعركة

مساندة الشيخ وكل 
االسرى، واجب وطين 

وإسالمي وإنساني

حتت ش��عار: »دعونا نطهر هذا 
امل��كان من أعداء إس��رائيل الذين 
س��لبوا األرض وبن��اء املعبد على 
ال  أن  ويج��ب  املس��اجد  أنق��اض 
تخاف��وا«، تداعى عش��رات اآلالف 
م��ن اليمني الصهيون��ي، وخاصة 
من أعضاء حزب الليكود احلاكم، 
باحة املس��جد األقصى  القتحام 
املب��ارك، متهي��داً لهدم املس��جد 
الهي��كل  بن��اء  ف��ي  والش��روع 

املزعوم!  
وكان��ت »مؤسس��ة األقص��ى 
للوق��ف والتراث« ق��د حذرت في 
بي��ان له��ا، األس��بوع املاضي، من 
أن أعض��اء من ح��زب » الليكود« 

أعلنوا أنهم سيقتحمون املسجد 
األقصى املبارك يوم األحد املاضي 

في 2012/2/12، بهدف الدعوة الى 
بناء الهيكل املزعوم على أنقاض 

املسجد االقصى.
وذك��رت املؤسس��ة أن بع��ض 
املواق��ع العبري��ة التابعة لليمني 
»اإلس��رائيلي« نش��رت إعانا في 
األي��ام األخي��رة باس��م ح��زب » 
الليك��ود – أعضاء املرك��ز« دعت 
فيه آالف أعضاء احلزب الى إقتحام 
املس��جد األقصى، على رأس وفد 
س��يكون ف��ي مقدمت��ه املدع��و 
»موش��يه فيجلني« – الذي نافس 
»نتنياهو« على رئاسة احلزب قبل 
أيام، وحصل على نسبة 25% من 

أصوات أعضاء احلزب«.
وجاء في اإلعان: »ندعو اجلميع 
ال��ى الصعود الى »جب��ل املعبد« 
لإلعان عن قيادة س��ليمة تؤكد 
عل��ى الس��يطرة الكامل��ة على 
» جب��ل املعب��د«، وذل��ك من أجل 
تطهير املوقع من أعداء إس��رائيل 
»س��ارقي األراض��ي«، وبهدف بناء 
»الهيكل« على أنقاض املس��اجد 

– أي املسجد االقصى – ».
وكان��ت »الهيئ��ة اإلس��امية 

املس��يحية« ف��ي فلس��طني، قد 
ح��ذرت بدوره��ا، في بي��ان لها، أن 
ه��ذه الدع��وة من قبل ن��واب في 
احل��زب احلاك��م ف��ي »إس��رائيل« 
متث��ل توجه��اً خطي��راً وتصعيداً 
الصهيوني  الرس��مي  للموق��ف 
جت��اه األقص��ى وما  يش��كله من 
رمزي��ة ومكان��ة مقدس��ة ل��دى 
املسلمني واملس��يحيني على حد 
س��واء.   وأكدت الهيئة أن اخملاوف 
تزداد حلظ��ة بعد حلظ��ة في ظل 
األنباء التي تتحدث عن أن اقتحام 
األقص��ى هو متهيد لط��رح فكرة 
تقس��يمه بني املسلمني واليهود، 

كخطوة لتحقيق أهدافهم لبناء 
الهي��كل املزع��وم، عل��ى نحو ما 
حصل للمس��جد اإلبراهيمي في 

مدينة اخلليل.
ومبا أن اقتحام املسجد األقصى 
انتفاضة األقصى،  بان��دالع  يذكر 
آرئي��ل  إث��ر تدني��س  ع��ام 2000، 
شارون للمسجد، ومبا أن األوضاع 
واالس��تراتيجية  السياس��ية 
في العال��م العربي قد ش��هدت 
تغي��رات جذري��ة عل��ى مس��توى 
ش��عوب املنطقة، عمدت شرطة 
الكي��ان الصهيون��ي ال��ى من��ع 
وصول أصحاب الدعوة املسمومة 
ال��ى باح��ات املس��جد األقص��ى، 
آالف  ش��د  ان  بع��د  س��يما  وال 
 الش��باب والنساء الفلسطينيني 
الرحال إليه، كما هو دأبهم دوماً، 
دفاعاً ع��ن أولى القبلت��ني وثالث 
احلرمني، مس��رى النبي صلى اهلل 
علي��ه وس��لم، ال��ذي باركه اهلل 

تعالى وبارك ما حوله.

األول��ى،  امل��رة  ه��ذه  ليس��ت 
الت��ي  األخي��رة،  تك��ون  ول��ن 
 يتع��رض فيها املس��جد األقصى 
حمل��اوالت التدنيس واالقتحام.  وإذا 
كان اقتح��ام ش��ارون للمس��جد 
انتفاض��ة  ان��دالع  ال��ى  أدى  ق��د 
األقصى املبارك��ة، فإن أي تدنيس 
أن  ش��أنه  م��ن  س��يكون   آخ��ر 
بأكمله��ا.   املنطق��ة  يش��عل 
 س��يدافع ش��عبنا الفلسطيني،
ب��كل  واخل��ارج،  الداخ��ل  ف��ي   
م��ا أوت��ي م��ن ق��وة ع��ن أقدس 
عقيدت��ه،  وعن��وان  مقدس��اته، 
ورم��ز كرامت��ه، ومن ورائ��ه األمة 
العربية واإلسامية.  فنحن على 

ثق��ة ب��أن أي تدنيس للمس��جد 
األقصى سيشعل احلدود مع أرض 
فلس��طني، من كل حدب وصوب، 
مح��اوالت  العال��م  وسيش��هد 
ش��عبنا  أبن��اء  وكاف��ة  ش��بابنا 
 القتح��ام احل��دود مع فلس��طني 
م��ا  مع��ه  س��يبدو   احملتل��ة، 
 حصل في أيار وحزي��ران املاضيني 
واجل��والن  لبن��ان  جن��وب   ف��ي 
احملت��ل، مج��رد موقع��ة صغي��رة 
مفتوح��ة  مواجه��ة   ف��ي 
كب��رى، لن تنته��ي بالتراجع هذه 

املرة!.

•   توقفت أوساط فلس��طينية متابعة عند غياب التنسيق 
ب��ني وزارات الدولة واجليش اللبناني بخص��وص القرارات التي 
تتخذها هذه الوزارات جتاه اخمليمات وال يتم تنفيذها على أرض 

الواقع، وخاصة في مخيم نهر البارد!

•   تتس��اءل أوساط فلسطينية عن سبب استمرار مفاعيل 
قرار وزير العمل الس��ابق، بتنفيذ ما عرف باسم قانون العمل 
الفلسطيني، في الدوائر الرسمية، وال سيما تعاونية موظفي 

الدولة، رغم قناعة الوزير احلالي بعدم قانونية هذا القرار!

•   تتس��اءل أوساط فلسطينية عن كيفية انعكاس االتفاق 
ال��ذي مت التوقي��ع عليه مؤخ��را بني األون��روا ووزارة الش��ؤون 

االجتماعية على حياة الفلسطينيني في لبنان!

اقتحام االقصى متهيد 
لطرح مشروع تقسيمه 

بني املسلمني واليهود 
لبناء اهليكل املزعوم

سيشهد العامل حماوالت 
شبابنا القتحام احلدود مع 
فلسطني، يف مواجهة لن 

تنتهي بالرتاجع هذه املرة 
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هل سيؤدي الوضع املأساوي إىل إنتفاض شعبنا يف لبنان؟!!
مخيماً  ت��دخ��ل  عندما 
في  الفلسطينيني  لاجئني 
قلما  مشهد  يصدمك  لبنان، 
العالم  دول  في  رمب��ا  تكرر، 
متزاحمة،  بيوت  جمعاء: 
باالنهيار،  مهدد  بعضها 
وسيول  مهترئة،  حتتية  وبنى 
دون  الطرقات  على  متواصلة 
كهرباء  وشبكات  انقطاع، 
كل  في  باالشتعال  مهددة 

حلظة، حصدت أرواحاً كثيرة.
قد  االح���وال،  أحسن  في 
يحدثك أحد األهالي عن واقع 
فلسان  مضض.   على  اخمليم 
كثيراً،  حتدثنا  يقول  حاله 
وحالنا كما هي منذ 64 عاماً!  
معاناتنا  عن  اسمع  شأت  إن 
احلد  غياب  من  بدءاً  اليومية 
األدنى من احتياجات الاجئني 
ال��ازم��ة ل��ع��اج األم���راض 
املنتشرة بني أبناء اخمليم، خاصة 
أصحاب األمراض املستعصية، 
دائ��م  نقص  إل��ى  إض��اف��ة 
غياب  وشبه  املزمنة  باألدوية 
العمليات  لاونروا في تغطية 

يحتاجها  التي  اجلراحية 
املرضى.  وإن شئت أحدثك عن 

وقلة  التعليمي  القطاع  أزمة 
الطلبة  عدد  وزيادة  الصفوف 
وتراجع  الواحد،  الصف  في 
وازدياد  التعليمي،  املستوى 
معدالت التسرب املدرسي في 

الكهرباء  أما  املبكرة.   املراحل 
فا تسأل عنها.  فهي ضيف 
خفيف الظل على أبناء اخمليم 
وخصوصاً في الشتاء!!  لدينا 
بيوت، واحلمد هلل، اآلالف منها 
وتتسرب  بالسقوط،  مهددة 
أما  سطوحها.   من  املياه 
وما  أكثرها  فما  الطرقات 
أضيقها، ال تسمح مبرور سيارة 
مداخل  من  قليلة  ألمتار  إال 
يعرقل  ال��ذي  األم��ر  اخمليم؛ 
اإلسعاف  س��ي��ارات  وص��ول 

الطارئة،  املرضية  احلاالت  عند 
حمل  الى  الناس  يضطر  ما 
بعيدة، وصوال  املريض ملسافة 
إلى السيارة.  ونسبة البطالة 
مرتفعة؛ فنحن محرومون من 
كبير  عدد  مزاولة  في  حقنا 
القانون  بحسب  املهن  من 

اللبناني!.  
مشهد قد يخدش ما تبقى 
ما  لكن  احلية.   الضمائر  من 
االونروا تصر  إذا كانت  اجلدوى، 
سياسة  ف��ي  املضي  على 

اخلدمات  وتقليص  اإلهمال 
مسؤولياتها  من  والتنصل 

لاجئ  كرمية  حياة  تأمني  في 
اجلدوى  وما  الفلسطسيني.  
اللبنانية  احلكومات  كانت  إذا 
حرمان  على  تصر  املتعاقبة 
حقوقه  أبسط  من  الاجئ 

حتت ذرائع واهية وغير مبررة؟ 
والفصائل  ال��ق��وى  أم��ا 
أنها  يبدو  فا  الفلسطينية 
على  االت��ف��اق  على  ق���ادرة 
تشكيل مرجعية فلسطينية 
املساعي  كافة  رغم  موحدة، 
اجلهاد  حركة  بها  تقوم  التي 
عدة  منذ  الصعيد  هذا  على 

أشهر متواصلة.. 
هل  نسأل:  كله  هذا  أمام 
املأساوي  الوضع  هذا  سيؤدي 
إلى إنتفاض شعبنا في لبنان 
واإلجحاف  الظلم  وجه  في 
املمنهج الذي يعيش دوامته؟؟! 
وجه  في  شعبنا  سيثور  هل 
اإلهمال والتقصير الذي ال يليق 
صاحب  وهو  وبتضحياته،  به، 
الى  ومحقة؟؟   عادلة  قضية 
أسرى  أهلنا  سيبقى  متى 
التعسفية  امل��م��ارس��ات 

واحلرمان غير املبرر؟؟ 
ومن سيتحمل املسؤولية عما 
املمارسات  إليه  تؤدي  أن  ميكن 
لبنان؟  في  شعبنا  بحق  اخلاطئة 

أم أّنه سيدفع وحده الثمن؟!

ازدحام يف املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني الفلسطينيني
تعاني املديرية العامة للشؤون 
ازدحام  والاجئني من  السياسية 
الطلب��ات الت��ي يقدمه��ا طاب 
الش��هادات الرس��مية لتجدي��د 
الفلس��طينية،  الهوية  بطاقات 
وذلك بس��بب ع��دم تطبيق وزارة 
التربي��ة املذك��رة الت��ي كان ق��د 
أرس��لها وزير الداخلية الس��ابق 
تتضم��ن  والت��ي  ب��ارود،  زي��اد 
الفلسطينيني  للطاب  السماح 
الثبوتي��ة  أوراقه��م  باس��تخدام 
مل��دة ث��اث س��نوات ف��ي تق��دمي 
الرس��مية.   االمتحانات  طلب��ات 

وم��رة أخرى يدفع أهلنا وش��بابنا 
ورمب��ا  التنس��يق،  غي��اب  ثم��ن 
اخل��اف، ب��ني مؤسس��ات الدولة 
اللبنانية ووزاراته��ا، ليضاف هذا 
األم��ر ال��ى الغنب املس��تمر بحق 
أهلنا، والتنك��ر لكافة حقوقهم 

اإلنسانية واالجتماعية. 

أزمة مقربة املخيم تهدد بانفجار شعيب يف البارد!!
حتولت قضية املقابر في مخيم 
نه��ر الب��ارد، والتي فتح��ت على 
األخيرة،  اآلون��ة  ف��ي  مصراعيها 
إل��ى م��ادة س��جالية ب��ني قيادة 
اجلي��ش اللبنان��ي وأبن��اء اخملي��م، 
الذين يتذمرون من ضيق مساحة 
»مقبرة خالد ب��ن الوليد«، وعدم 
قدرته��ا عل��ى اس��تيعاب موتى 
ج��دد، خصوص��ا بعدم��ا رف��ض 
باستخدام  السماح لهم  اجليش 
األرض املاصق��ة له��ا، لتوس��يع 

املقبرة، لذرائع أمنية.
فق��د طال��ب األهالي بإنش��اء 

مقبرة جدي��دة على قطعة أرض 
القدمي��ة،  للمقب��رة  ماصق��ة 
تعود ملكيته��ا ملنظمة التحرير، 
اجلي��ش  لس��يطرة  وتخض��ع 
اللبنان��ي، ال��ذي رف��ض مطل��ب 
األهال��ي بحج��ة أن األرض بات��ت 

ملكاً للدولة اللبنانية. 
املتابع��ني  بع��ض  ويكش��ف 
للقضي��ة عن وج��ود غموض في 
التعاطي من قبل اجلهات املعنية.  
فف��ي الوقت ال��ذي أبلغ��ت فيه 
دائرة األوقاف االسامية الفصائل 
الفلس��طينية أنه بإمكان أهالي 

اخمليم اس��تخدام قطع��ة األرض 
لدفن موتاهم، تصر قيادة اجليش 
للدول��ة  مل��ك  األرض  أن  عل��ى 
التي اس��تملكتها من  اللبنانية 
األوق��اف اإلس��امية!!  وه��و ما 
يع��زز الش��كوك حول م��ا يجري 
احلدي��ث عنه م��ن ني��ة لتحويل 

األرض املذكورة إلى ثكنة 
عسكرية.

أن االهالي بدأوا  يذك��ر 
بدفن أمواته��م على باب 
الطري��ق  وعل��ى  املقب��رة 
املؤدي��ة اليه��ا.  وفي حال 

اس��تمر الوضع على ما هو عليه، 
فإنه، وبحس��ب بع��ض املتابعني 
ف��ي اخمليم، س��يؤدي إل��ى انفجار 
ش��عبي يعبر عن حال الس��خط 
ال��ذي وصل إلي��ه األهالي نتيجة 
احلصار واإلجراءات األمنية التي ال 

توفر حتى املوتى.

                                                                                                                                                      

حتركات شعبية يف عني احللوة ضد االقتتال الداخلي وطلبًا لألمن واألمان
تحقيق

ما زالت التحركات الش��عبية 
األحي��اء  جل��ان  تنظمه��ا  الت��ي 
والفعالي��ات الثقافي��ة والتربوية 
ف��ي  واالجتماعي��ة  والش��عبية 
مخيم عني احللوة تتفاعل، خاصة 
بع��د املب��ادرة ال��تwي أطلقه��ا 
الناشط االجتماعي جهاد موعد 
ال��ذي ج��ال ف��ي ش��وارع اخمليم، 
حام��ا الفت��ة خطه��ا بأقام��ه 
امللونة، واضعا تخوفاته ومطالبه 
وهواجسه ومخاوف ابنه الصغير 
البالغ 6 س��نوات، والتي تتمحور 
ح��ول انع��دام الش��عور باألم��ن 
واألمان ف��ي الذه��اب واإلياب من 

والى املدرسة، وخوفه على أخوته 
ووالدته في ذهابهم وإيابهم.

 ه��ذه الهواج��س ل��م تقل��ق 
جه��اد موعد وابن��ه وحدهما، بل 
هي هواج��س كافة أبن��اء اخمليم 
املتضررين دوما من كل اش��تباك 
الق��وى  ب��ني  او خ��اف مس��لح 

والفصائل.
 وق��د عب��رت  الفعاليات وجلان 
ه��ذه  ع��ن  والقواط��ع  األحي��اء 

لق��اءات  ع��دة  عب��ر  الهواج��س 
ش��عبية ناش��دت م��ن خاله��ا 
املعنيني بالتدخل  ملنع تكرار هذه 
االعم��ال؛ إال أن هذه املناش��دات 
كانت تذهب أدراج الرياح  وتتكرر 
تتحول  ما  اإلشكاالت وس��ارعان 

الى اشتباكات مسلحة.
اعتصام حاشد

 وضمن األنش��طة الضاغطة 
على القوى والفصائل، ومن أجل 
حترمي االقتت��ال الداخلي، والذهاب 
ال��ى مصاحلة ش��املة بني كافة 
الغطاء  ورفع  والفصائ��ل،  القوى 
عن اخمللني باألمن وتسليمهم الى 
اللبنان��ي، نظمت جلان  القض��اء 
األحياء والقواطع وحشد شبابي 
ونس��ائي إعتصاما حاش��دا عند 

مف��رق س��وق اخلضار ف��ي اخمليم، 
حي��ث رف��ع املعتصم��ون الفتات 
كتب عليها » الشعب يريد األمن 
واألمان« -  »نريد مصاحلة حقيقية 
بني كاف��ة الق��وى والفصائل« – 
والقيادة  يتكل��م  بدو  »الش��عب 

الزم تتعلم ...« 
وحت��دث جه��اد موع��د باس��م 

املعتصمني محددا مطالبهم  :

-  وقف كافة احلمات اإلعامية 
التي تساهم في توتير الوضع.

السياس��ي  الغط��اء  رف��ع   -

والتنظيمي عن أي مخلل باألمن 
وتسليمه الى القضاء اللبناني 

-  ب��ذل كافة اجلهود من  كافة 
الق��وى الش��عبية م��ن أج��ل أن 
تسود سياسة الوحدة والتاحم 

بني كافة القوى والفصائل 
-  اجن��از املصاحل��ة ب��ني كاف��ة 
الق��وى والفصائ��ل عل��ى قاعدة 
أن مصلحة اخملي��م فوق املصالح 

الشخصية والتنظيمية 
-  إنهاء ظاه��رة املقنعني التي 

تضر بأمن اخمليم واستقراره 
- دعوة كافة جماهير ش��عبنا 
ف��ي اخملي��م لاس��تعداد لتحرك 
األي��ام  ف��ي  واس��ع  جماهي��ري 

القادمة . 
 عم��ار ح��وران، عض��و جلن��ة 

املتابعة الذي وقف وسط احلشود 
املعتصمة.   وعندما س��ألناه عن 
رأي��ه بهذا التحرك، ق��ال :«أنا مع 
هذا التح��رك الش��عبي، وأنا من 
هذا اخمليم، وأعي��ش فيه، وكل ما 
يقاس��يه أبناء اخملي��م أعاني منه 
أيضا.. فاالش��تباكات بني األخوة 
مض��رة بقضيتن��ا وش��عبنا أوال، 
وتهدد سامة وأمن أطفالنا، كما 
أنه��ا ته��دد املس��يرة التعليمية 

واالقتصادية للمخيم«. 
 وطالب ح��وران أن تتضافر كل 
اجلهود من أجل أن يس��ود الوفاق 
وج��و املصاحل��ة ب��ني اجلميع في 
اخملي��م؛ ف��أي خ��اف أو اش��تباك 
الع��دو  ه��و  من��ه  املس��تفيد 

الصهيوني.

شموع وحواجز محبة 
  وأقام��ت ع��دد م��ن النس��وة 
واألطف��ال حواج��ز محب��ة على 
احلل��وة،  ع��ني  مخي��م  مداخ��ل 
كت��ب  ورق  قصاص��ات  لتوزي��ع 
عليها »بدي احكي ويكون صوتي 
عال��ي .. لغة الرص��اص لغة مش 
وب��دي  أم  »أن��ا   – فلس��طينية« 
أحكي عل��ى املكش��وف.. يا ريت 
ما تس��معوني رصاص وخوف« -  

»التهجي��ر خط أحم��ر« -  »أنا أم 
وبدي أحكي لكل قائد ومس��ؤول 
.. انت قائد ومسؤول ملا تعرف شو 
هو الواجب وش��و هو احلق« – من 
 حقي أن أش��عر باحلماية واجبك 
حتمين��ي« – »م��ن حق��ي أش��عر 
أش��عر  تخليني  واجبك  باألم��ان 

باألمان«.
 كما أضاءت النسوة واألطفال 
الشموع تعبيرا عن تبديد الظام 
ن��ور  أن يض��يء  واإلص��رار عل��ى 
التس��امح بني األخوة في اخمليم، 
السياس��ية  األطياف  ومن كافة 

والشرائح االجتماعية. 

عب��ر أهال��ي مخي��م نهر 
البارد عن استيائهم الشديد 
من اإلجراءات املش��ددة التي 
احلواجز  ش��رعت بها مؤخراً 
العسكرية للجيش اللبناني 
املنتشرة عند مداخل اخمليم، 
حيث يقوم العناصر بتفتيش 
الس��يارات بدق��ة ويتم إنزال 

على  لتفتيش��هم  ال��ركاب 
االلكتروني،  باملس��ح  األرض 
وعلى إثرها، قامت الفصائل 
باج��راء  الفلس��طينية 
اتص��االت مع قي��ادة اجليش 
لاستفس��ار  الش��مال  في 
تلق��ت  حي��ث  االم��ر،  ع��ن 
االجراءات.   بتخفي��ف  وعوداً 

ويتس��اءل األهالي عن مغزى 
هذه اإلجراءات وال سيما أنها 
ج��اءت بعد ما تداولت بعض 
الصح��ف خبراً ح��ول وعود 
قدمتها جلنة احلوار اللبناني 
- الفلس��طيني للمعني��ني 
مبلف إعادة إعمار مخيم نهر 
البارد، بشأن تخفيف اجليش 

إجراءاته حول  م��ن  اللبناني 
اخمليم، وإلغاء نظام التصاريح، 
وخف��ض ع��دد احلواجز على 
مداخل��ه الرئيس��ة!  فه��ل 
يدفع ش��عبنا الفلسطيني 
ثمن غياب التنس��يق – ورمبا 
االختاف – ب��ني هيئة احلوار 

وقيادة اجليش؟!

وعود جلنة احلوار تبددها االجراءات األمنية املشددة

البارد: استمرار التحركات املطالبة برتاجع االونروا

 مشهد املخيمات، 
 قلما يتكرر، رمبا يف
 دول العامل مجعاء

هل سيثور شعبنا 
يف وجه التقصري 

واالهمال؟!!

هناك هاجس لدى 
االهالي من مؤامرة 

تستهدف وجود املخيم

 انا ام وبدي احكي على
 املكشوف، ما بدنا 

رصاص وال خوف

اي خالف مسلح 

ال خيدم اال العدو 

الصهيوني
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 تضامناً مع األسير اجملاهد في 
س��جون االحتال، الشيخ خضر 
عدنان، الذي يواص��ل اضرابه عن 
الطع��ام للش��هر الثان��ي عل��ى 
التوالي، مصراً على الصمود حتى 
حتقي��ق مطالب��ه ومطال��ب كل 
األس��رى، نظمت عدد من اللجان 
الفلس��طينية  والروابط  والقوى 
جماهيرية،  حت��ركات  واللبناني��ة 
للتأكيد على دعم قضية األسرى، 
اإلعتق��ال  بسياس��ة  والتندي��د 
ينتهجه��ا  الت��ي  التعس��في 
االحتال الصهيوني ضد الشعب 

الفلسطيني. 
فف��ي بيروت، نظمت جلنة دعم 
املقاوم��ة ف��ي فلس��طني، لق��اء 
تضامنياً مع األسير الشيخ خضر 
عدنان ف��ي مقر نقابة الصحافة، 
األح��زاب  ع��ن  ممثل��ني  بحض��ور 
والفلسطينية  اللبنانية  والقوى 
ومنظمات حقوق االنس��ان وعدد 
اإلجتماعي��ة  الفاعلي��ات  م��ن 

واإلنسانية.
وألقيت كلم��ات لكل من ممثل 
حركة اجلهاد االسامي في لبنان، 
احل��اج أبو عم��اد الرفاعي، وعضو 
املكت��ب السياس��ي ف��ي »حزب 
اهلل«، محم��د صالح، ومقرر لقاء 
األح��زاب والقوى والش��خصيات 
الوطنية، خالد الرواس، واألس��ير 

احملرر سمير القنطار.
وفي عني احللوة، نظمت حركة 
اعتصام��اً  االس��امي،  اجله��اد 
تضامني��اً مع األس��ير، الش��يخ 
مس��جد  أم��ام  عدن��ان،  خض��ر 
الن��ور ف��ي مخي��م ع��ني احللوة، 
ش��ارك فيه العشرات من ممثلينن 
اللبناني��ة  واالح��زاب  الق��وى 
يتقدمه��م:  والفلس��طينية 
التنظيم الش��عبي  رئي��س  ممثل 

الناصري الدكتور اس��امة سعد، 
عضو املكتب السياس��ي محمد 
ظاه��ر، مس��ؤول ح��زب اهلل في 
منطقة صيدا الشيخ زيد ظاهر، 
عضو املكتب السياس��ي حلركة 
امل بس��ام كج��ك، ممث��ل التيار 
الوطن��ي احل��ر، جوزي��ف فرحات، 
ممث��ل العام��ة الش��يخ عفيف 
النابلسي احلاج حسن النابلسي، 
ممث��ل رابط��ة علم��اء فلس��طني 
الش��يخ علي اليوسف، مسؤول 
حركة حماس في منطقة صيدا 
وس��ام احلس��ن، مس��ؤول حركة 
»فتح« ف��ي عني احلل��وة العقيد 

ماهر ش��بايطه، ممث��ل قائد قوات 
االمن الوطن��ي في لبن��ان اللواء 
صبح��ي ابو ع��رب، العقيد خالد 
الشايب، عضو املكتب السياسي 
جلبه��ة التحري��ر الفلس��طيني، 
صاح اليوس��ف، عض��و اللجنه 

الش��عبية  للجبه��ة  املركزي��ه 
لتحرير فلس��طني الدكتور طال 
اللجن��ه  عض��و  جام��وس،  اب��و 
املركزي��ه للجبه��ه الدميقراطيه 
الصاعقة  فؤاد عثمان، مس��ؤول 
عب��د مق��دح، مس��ؤول جبه��ة 
الفلسطيني  الش��عبي  النضال 
ابو حس��ن كردية، امني سر جلنة 
املتابعه الفلس��طينيه ابو بسام 
املق��دح، ممثل حرك��ة انصار اهلل 
ابراهيم اجلش��ي، مسؤول احلركة 
الش��يخ  اجملاه��دة  االس��امية 
عصب��ة  ممث��ل  خط��اب،  جم��ال 
االنصار الشيخ ابو طارق، وحشد 
جماهي��ري من فعالي��ات واهالي 

اخمليم.
وفي عني احلل��وة ايضاً، نظمت 
»جبهة التحرير الفلس��طينية«، 
ف��ي مق��ر األمان��ة العام��ة ف��ي 
آخ��ر، ش��ارك  اعتصام��اً  اخملي��م 
في��ه ممثلون عن الق��وى واألحزاب 
الوطني��ة واإلس��امية اللبنانية 
والفلسطينية وحشد جماهيري 

من فعاليات وأهالي اخمليم. 
بيت  رابط��ة  أقام��ت  كذل��ك، 
فلس��طني،  لطبل��ة  املق��دس 
األس��ير  إعتصام��ا تضامنيا مع 

اجملاه��د خضر عدن��ان، أمام مركز 
الصلي��ب األحم��ر الدول��ي ف��ي 
بي��روت، ش��ارك فيه ممثل��ون عن 
الفصائل الفلسطينية واألحزاب 
اللبناني��ة واملنظمات الش��بابية 
واللبناني��ة،  الفلس��طينية 
ومسؤول الصليب األحمر الدولي 
في لبنان.  وألقيت كلمات باسم 
ورابطة  حركة اجلهاد اإلس��امي 
بيت املقدس، والتعبئة التربوية.   
»اللج��ن��ة  نظم��ت  كم��ا 
الوط��نية للدفاع عن األس����رى 
واملعتقلني في س��جون االحتال 
الشعب  و»حزب  اإلس����رائيلي« 
أمام  اعتصام��اً  الفلس��طيني«، 
الدولية للصليب  مقر »اللجن��ة 
األحمر« في صور، رفعت فيه صور 
األس��رى واملعتقل��ني، مبش��اركة 
واألح��زاب  الق��وى  ع��ن  ممثل��ني 

اللب��نانية والفلسطينية. 
وفي صور، نظمت حركة اجلهاد 
اإلسامي في فلسطني إعتصاماً 
تضامني��اً م��ع الش��يخ خض��ر، 
شارك فيه ممثلو األحزاب اللبنانية 
الفلس��طينية وممثلو  والفصائل 
عن اللجان واملؤسسات الثقافية 
واالجتماعي��ة ف��ي منطقة صور 

اخمليم��ات  أهال��ي  م��ن  وحش��د 
ألقي��ت  وق��د  الفلس��طينية.  
كلمات باس��م االحزاب اللبنانية 
وجلنة األسرى واملعتقلني، وكلمة 

اجلهاد اإلسامي.  
وفي الشمال، نفذت الفصائل 
الفلسطينية في مخيم البداوي 
إعتصام��ا أم��ام مكت��ب مدي��ر 
خدم��ات )األون��روا(، تضامن��ا مع 
الش��يخ اجملاه��د خض��ر عدن��ان، 
التش��ريعي  اجملل��س  ورئي��س 
الفلس��طيني، عزي��ز دوي��ك، في 
س��جون االحت��ال الصهيون��ي.  
وش��ارك في اإلعتصام ممثلون عن 
واللجان  الفلسطينية  الفصائل 
الشعبية والفعاليات وحشد من 

أهالي اخمليم..
وق��د أك��دت الكلم��ات الت��ي 
تخللت الوقفات التضامنية، على 
خيار اجلهاد واملقاومة كمش��روع 
أصيل وق��ادر على حترير األس��رى 
دن��س  م��ن  واملقدس��ات  واألرض 
اإلحتال، وعلى ضرورة مس��اندة 
ومناصرة الش��يخ خض��ر عدنان 
في معركته ضد السجان، والتي 
يخوضه��ا دفاعاً ع��ن كرامة كل 
األس��رى واملعتقلني في س��جون 

اإلحتال.
يذك��ر أن القضية التي يناضل 
ألجله��ا الش��يخ خض��ر عدن��ان 
إذ  عاملي��ة؛  أبع��اداً  تأخ��ذ  ب��دأت 
أصدرت منظم��ة العفو الدولية 
بياناً طالبت فيه االحتال بإطاق 
س��راح الش��يخ اجملاه��د.  كذلك 
احل��ال، بعث املتضام��ن االيرلندي 
توم��ي ماكيرن��ي وال��ذي خ��اض 
اضراب��ا ع��ن الطع��ام مل��دة )53( 
البريطانية  الس��جون  ف��ي  يوما 
ع��ام 1980 رس��الة تضام��ن مع 
األس��ير خضر عدنان املضرب عن 
الطعام منذ أكثر من 60 يوما في 

السجون اإلسرائيلية.
ومن داخ��ل س��جون االحتال، 
انض��م ع��دد م��ن أس��رى حركة 
اجلهاجد اإلس��امي الى اإلضراب 
املفتوح عن الطعام، تضامناً مع 
قضية الشيخ عدنان.  كما طالب 
القائدان األسيران مروان البرغوثي 
التحرك  وأحمد سعدات بضرورة 
سريعاً إلنقاذ حياة الشيخ خضر 

عدنان، معتبرين أنه أصبح »رمزا 
وبط��ا يخوض معرك��ة العدالة 
اإلنس��انية برمته��ا ض��د قوانني 
االحتال اجلائرة وعلى رأسها قانون 
االعتقال اإلداري الذي طال اآلالف 
من أبناء ش��عبنا الفلس��طيني 
ظلم��ا وجورا وفي س��ياق ينتهك 
كافة الش��رائع واملبادىء الدولية 

واإلنسانية«.

التح��ركات  سلس��ة  ضم��ن 
اإلغاثة،  بإع��ادة  االونروا  ملطالبة 
اعتصم املئات من أهالي مخيم 
نه��ر البارد ف��ي طرابل��س أمام 
وحدة الطوارىء التابعة لألونروا.  
وقد حضر اإلعتصام حشد كبير 
من أهالي اخمليم وقوى التحالف 
الفلس��طينية  والفصائ��ل 

واملؤسسات وأئمة املساجد.
اللجن��ة  س��ر  أم��ني  والق��ى 
الش��عبية في اخمليم، أبو سليم 
غنيم، كلمة باسم األهالي، ندد 
فيها بسياسة األونروا بتقليص 
اخلدم��ات، وطالبها بالتراجع عن 
قراره��ا بقطع اإلغاثة عن اهالي 
اخمليم القدمي، معتبراً أن اخمليم ما 
يزال يعيش األزمة، وخصوصاً في 
ظل استمرار احلالة العسكرية، 
وم��ا لها م��ن تأثي��ر عل��ى أرزاق 

الناس. 
وحذر غنيم األون��روا من عدم 

األهال��ي  ملطال��ب  االس��تجابة 
احملق��ة، الفت��اً الى أن ه��ذا األمر 
س��يدفعنا لتصعي��د حتركاتن��ا 
واالنتقال باإلعتص��ام الى مركز 
الرئيس��ي ف��ي بيروت.   االون��روا 
وفي نهاية األعتصام قدم أهالي 
اخمليم مذكرة ال��ى مدير األونروا 

ملباردو.

تعيش العائ��ات املقيمة في 

براكسات احلديد في مخيم نهر 

البارد معاناة يومي��ة ال تنتهي.  

فإلى جانب اهتراء القسم األكبر 

من ش��بكة الص��رف الصحي، 

تقّدمه��ا  الت��ي  والش��كاوى 

العائ��ات إل��ى األونروا بش��كل 

ش��به يومي، من غير أن جتد حاً 

جذرياً لها، يعود مشهد صعوبة 

احلياة ومش��قتها خ��ال فصل 

الشتاء في »مقابر احلديد« هذه 

إلى الواجه��ة مج��دداً.  فأفراد 

املقيم��ة في  ال���90  العائ��ات 

البراكس��ات، يسهرون واللحف 

على أكتافهم خال أمس��يات 

الش��تاء احلالي، لب��ّث قليل من 

الدفء في أجسادهم املرجتفة.

هذه املنازل عبارة عن صناديق 

حديدي��ة، تتح��ول في الش��تاء 

إلى م��ا يش��به غ��رف التبريد، 

وفي الصيف إلى أفران، ما يؤدي 

إلى انعكاسات صحية يتعرض 

أغلب قاطنيه��ا، خصوصاً  لها 

األطف��ال منهم وكبار الس��ن، 

وه��و ما يتبني من خ��ال حاجة 

املريض في البراكسات إلى فترة 

أط��ول من الع��اج التي يحتاج 

وإلى  املقي��م خارجه��ا،  إليه��ا 

عناية صحية أفضل.

التي��ار  انقط��اع  ولع��ل 

الكهربائ��ي عل��ى نح��و دائ��م، 

يزيد من معان��اة األهالي الذين 

ال ميكنه��م، بس��بب وضعه��م 

املالي واملعيشي الصعب، تأمني 

وس��ائل تدفئ��ة مكلف��ة لهم

مادياً.

طالب��وا  األهال��ي  أن  يذك��ر 

ه��ذه  بإزال��ة  م��راراً  األون��روا 

بدائ��ل  وتأم��ني  البراكس��ات، 

تس��اعدهم على جت��اوز الوضع 

املزري الذي يعيش��ونه.  وبرغم 

الوعود املتك��ررة لألونروا، ال تزال 

املعاناة مفتوحة على املماطلة 

امللفات  والتأخير، ش��أن كاف��ة 

العالقة واملتأخ��رة، التي صارت 

ج��زءاً ال يتجزأ من حياة األهالي 

هناك. 

براكسات البارد: معاناة مضاعفة يف فصل الشتاءالبارد: استمرار التحركات املطالبة برتاجع االونروا

مشهد متثيلي لـ MTV ينضح بالعنصرية جتاه أهلنا

صناديق حديدية تتحول 
يف الشتاء إىل ما يشبه 

 غرف التربيد، ويف
 الصيف إىل أفران.

الكهرباء غري متوفرة 
 وبدائل التدفئة

مكلفة جدًا

أثار مشهد متثيلي بثته محطة 
MTV اللبنانية عبر برنامج »كتير 
س��لبي« موجًة من االحتجاجات 
عل��ى مواقع التواصل االجتماعي 
املش��هد،  تن��اول  الفايس��بوك.  
بطريقة ساخرة، حق العمل وحق 
التملك وباقي احلقوق التي يُحرم 
منه��ا الاجئون الفلس��طينيون 

في لبنان ويطالبون بإقرارها.
وق��د أث��ار ه��ذا »الس��كتش« 
امتعاض��اً واضحاً ل��دى الاجئني 
ش��هدت  حيث  الفلس��طينيني، 
االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع 
الكثير م��ن التعليقات املعترضة 

واملسّفهة لهذه العنصرية.
وتضامن��اً م��ع حقوق ش��عبنا 
الاج��ئ ف��ي لبن��ان ف��ي العيش 
للموق��ف  اس��تنكاراً  و  الك��رمي 

العنصري لقناة mtv قررت شبكة 
ستايت الرشيدية وقف بث قناة 

mtv على شبكتها.
 MTV ���ومل��ن يتبن��ى موقف ال
نوض��ح له أن ش��عبنا ف��ي لبنان 
ال يطالب احلكوم��ة بتأمني عمل 
له، ألننا نعلم الوضع االقتصادي 
الس��يء ال��ذي يعيش��ه إخوتن��ا 
اللبنانيني قبل الفلسطينيني، بل 
يطالب بإزالة القوانني العنصرية 
اجلائرة التي تس��رق ع��رق العامل 
الفلس��طيني دون أن يح��ق ل��ه 

االستفادة من قوانني العمل! 

اخمليم��ات  ف��ي  تنتش��ر 

خطيرة  ظاهرة  الفلس��طينية 

جديرة باالهتمام واملتابعة، حيث 

يق��وم بع��ض التج��ار بالترويج 

ملنتج��ات منتهي��ة الصاحية، 

وخصوص��اً املنتج��ات اخلاص��ة 

باألطفال، وما يزيد األمر خطورة 

أن تطال هذه التجارة الفاسدة 

بعض الصيدليات، من املفترض 

أنه��ا معني��ة ببي��ع عاج��ات 

لألمراض ال مسببات لها.  فقد 

كش��ف »موق��ع ع��ني احللوة« 

مؤخراً عن علب حليب لألطفال 

حتم��ل اس��م »Friso« منتهية 

الصاحي��ة مع��دة للبي��ع في 

إحدى صيدليات س��وق اخلضار.  

وأم��ام تواف��ر معلوم��ات حول 

ش��يوع هذه الظاهرة في أكثر 

من مخيم، ال بد لنا من التساؤل 

الش��عبية  اللج��ان  دور  ع��ن 

واألمنية في حماية شعبنا من 

جش��ع بعض ضعاف النفوس، 

أهلنا  يخاط��رون بصحة  الذين 

وأطفالن��ا؟ ألي��س االجدر بهم، 

وه��م الذين م��ن املفترض بهم 

أن يتحملوا مس��ؤولية السهر 

على أم��ن الناس وس��امتهم، 

السريع ملاحقة كافة  التحرك 

املتورط��ني، واتخ��اذ االج��راءات 

الكفيل��ة بردعه��م، ام أن حياة 

الناس باتت أمراً ثانوياً غير جدير 

باالهتمام؟

الرتويج للمنتجات الفاسدة يف املخيمات..ظاهرة خطرية حباجة ملعاجلة!

حتركات وإعتصامات متضامنة مع األسري القيادي..

الشيخ خضر عدنان يتحول اىل رمز فلسطيين وعاملي!
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أخبار الجهادتحليل سياسي

القدس تواجه التهويد والصهينة بلحمها احلي!..

الرجولة يف  اإلسالم

يف ذكرى املولد النبوي الشريف.. اجلهاد اإلسالمي جتدد العهد
اجله��اد  حرك��ة  نظم��ت 

اإلس��امي ف��ي لبنان سلس��لة 

إحتف��االت بذك��رى مولد رس��ول 

علي��ه  اهلل  اهلل محم��د صل��ى 

وسلم في مخيمي برج البراجنة 

ف��ي  والرش��يدية  بي��روت،  ف��ي 

صور، حضرها ممثل��ون عن القوى 

والفصائل الوطنية واإلس��امية 

وحشد من أبناء اخمليم. 

ف��ي بي��روت، ألقى مس��ؤول 

العاق��ات ف��ي لبن��ان، ش��كيب 

اجله��اد  العين��ا، كلم��ة حرك��ة 

اإلس��امي، ج��دد فيه��ا »العهد 

بالتأس��ي بسنة الرس��ول صلى 

واالقت��داء  وس��لم،  علي��ه  اهلل 

بس��يرته، ف��ي التمس��ك باحلق، 

والثبات عل��ى اجله��اد واملقاومة، 

مس��تذكراً ف��ي هذه املناس��بة، 

عذابات ش��عبنا وآالم��ه وعذابات 

ما يزي��د على ثمانية آالف أس��ير 

معتق��ل داخل أقبية الس��جون، 

واألطفال،  النس��اء  مئات  بينهم 

الت��ي  اإلرادة  كس��ر  ومعرك��ة 

يخوضها الشيخ القيادي اجملاهد، 

في حركة اجلهاد اإلسامي، خضر 

عدن��ان«.  كما تط��رق العينا في 

كلمته إلى معاناة أهلنا وشعبنا 

في اخمليم��ات الفلس��طينية في 

الش��تات، وباألخ��ص ف��ي لبنان، 

مؤكداً إصرار احلركة على تكثيف 

اجلهود إلجناح مس��اعي تشكيل 

املرجعية السياسية املوحدة.

مهرجان لـ »اجلهاد اإلسالمي« يف الرشيدية:  اإلعرتاف بإسرائيل حمرم علينا 

اجلهاد تستقبل املرابطون يف الشمال: احلفاظ على الثوابت هو األساس 

اجله��اد  حرك��ة  أقام��ت 
فلس��طني،  ف��ي  اإلس��امي 
الذكرى  في  مهرجاناً سياسياً 
النتص��ار  الرابع��ة   الس��نوية 
لش��عراء  وتكرمي��اً  غ��زة، 
املقاوم��ة، في قاعة الش��هيد 
فتحي الش��قاقي ف��ي مخيم 
ع��دد  بحض��ور  الرش��يدية، 
السياس��ية  القي��ادات  م��ن 
والفلس��طينية  اللبناني��ة 
وفاعليات وش��خصيات حزبية 

اجله��اد  حرك��ة  اس��تقبلت 
وف��داً  الش��مال،  ف��ي  االس��امي 
من حرك��ة الناصريني املس��تقلني 
)املرابط��ون( ف��ي مكت��ب احلرك��ة 
ف��ي مخيم البداوي، وت��رأس الوفد 
املرابطون في الش��مال،  مس��ؤول 
االس��تاذ عبد اهلل الشمالي، حيث 
كان ف��ي اس��تقباله، القيادي في 

حركة اجلهاد، بس��ام موعد، وعدد 
من كوادر احلركة في الش��مال، ومت 
التباحث في أوضاع املنطقة عموما 
الفلس��طيني  املش��هد  وتطورات 
خصوصاً، فاكد موعد على ضرورة 
اجن��اح املصاحلة بني فت��ح وحماس 
على قاعدة احلف��اظ على الثوابت 
راس��ها  وعل��ى  الفلس��طينية 

املقاومة بكافة اش��كالها، مشيراً 
الى ان��ه »ال مانع لدين��ا من دخول 
م.ت.ف إذا أعيد بناؤها على اس��س 
حتف��ظ املقاوم��ة وباق��ي الثواب��ت 
انتخاب��ات  أم��ا   الفلس��طينية، 
فنرف��ض التش��ريعي،   اجملل��س 
إف��رازات  م��ن  ألنه��ا  خوضه��ا    

اتفاقية أوسلو«.

وألقى  ولبنانية.  فلس��طينية 
القيادي في احلركة، أبو س��امر 
موس��ى كلمة ق��ال فيها: »آن 
األوان أن ننهي حالة االنقسام 
وننبذ اخلافات وننجز املصاحلة 
م.ت.ف  ونبني  الفلس��طينية، 
لتكون املمثل الشرعي والوحيد 
لشعبنا الفلسطيني، ولنضع 
فلسطني، أوال وقبل كل شيء، 
ونتعالى ع��ن مصاحلنا احلزبية 
احل��ل  »إن  معتب��راً  الضيق��ة، 

الس��لمي واإلعتراف باسرائيل 
ودينياً،  محرم علينا سياس��يا 
وال ميك��ن أن ننج��ر إليه مهما 

بلغ اخللل في موازين القوى«.
وتخلل��ت املهرجان فقرات 
 ش��عرية خاص��ة بفلس��طني 
وغزة واجلنوب املقاوم وش��هداء 
أبو س��عيد  والش��هيد  اجلهاد 
موس��ى، واختتم احلفل بتقدمي 
م��ن  لع��دد  تقديري��ة  دروع 

الشعراء.

د. شلح: اجلهاد يف ِحّل من أي تهدئة مع العدو إذا أصاب الشيخ عدنان أي مكروه
حذر الدكتور رمضان عبد 
اهلل شلح، األمني العام حلركة 
اجلهاد اإلسامي فى فلسطني، 
من أن احلركة ستكون فى ِحّل 
م��ن أى تهدئة مع »إس��رائيل« 
إذا أصاب الشيخ خضر عدنان 

أى مكروه.
وحم��ل األمني الع��ام فى 
كلم��ة له، عب��ر الهاتف خال 
الت��ي  التضامني��ة  الوقف��ة 
نظمته��ا حرك��ة اجله��اد فى 
بل��دة عراب��ة مبحافظ��ة جنني 
شمال الضفة حيث مقر أسرة 
عدن��ان االحتال اإلس��رائيلي، 
املس��ؤولية الكاملة عن حياة 

الشيخ خضر عدنان.
اجلماهي��ر  ش��لح  ودع��ا 

للوح��دة  الفلس��طينية 
اجله��اد  طري��ق  ومواصل��ة 
واملقاوم��ة حت��ى حتري��ر األرض 
الفلس��طينية وكافة األسرى 
الفلس��طينيني م��ن س��جون 

االحتال.
الدولية  املنظمات  وناشد 
تب��ذل  أن  واحمللي��ة  والعربي��ة 
جهده��ا وتتحمل املس��ؤولية 

بالضغط على »إسرائيل« من 
أجل اإلفراج عنه وإنقاذ حياته.

كما وجه التحية للشيخ 
خضر عدنان ولعائلته ولوالده 
ولكاف��ة  ولزوجت��ه،  ووالدت��ه 
أهالى األس��رى وعائلة الشيخ 
خض��ر عدن��ان ال��ذى يواج��ه 
 الغطرسة اإلسرائيلية بأمعاء 

خاوية.

الّرفاعي خالل لقاء تضامين مع خضر: مشروع اجلهاد واملقاومة هو القادر على حترير األسرى
اجلهاد  ح��رك��ة  ج���ددت 
ممثلها  لسان  على  اإلسامي، 
عماد  أب��و  احل��اّج  لبنان،  في 
أن  على  التأكيد  الرفاعي، 
هو  واملقاومة  اجلهاد  مشروع 
وحده القادر على حترير األسرى 
واملقدسات  األرض  حترير  وعلى 
من دنس اإلحتال؛ وأن أي خيار 
أن  ميكن  ال  املقاومة  خيار  غير 
ألسرانا  وال  لشعبنا  يعطي 
يعطي  أن  ميكن  وال  احلرية، 

لألمة عزتها وكرامتها.
اللقاء  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
خضر  الشيخ  مع  التضامني 
حركة  في  القيادي  عدنان، 
دعت  الذي  االسامي،  اجلهاد 
املقاومة  دع��م  جلنة  إليه 
نقابة  ف��ي  فلسطني،  ف��ي 
حضره  بيروت،  في  الصحافة 
ممثلو األحزاب والقوى الوطنية 
الفلسطينية  واإلسامية 
واللبنانية وفعاليات اجتماعية 

وشعبية...
وأكد الرفاعي أن: »الشيخ 
هذا  يخوض  ع��دن��ان  خضر 
وهو  الطعام،  عن  اإلض��راب 
يدرك أنه يدافع عن كرامة كل 
األسرى واملعتقلني في سجون 
األمة،  كرامة  وعن  االحتال، 
بأكمله  األسير  شعبنا  وعن 

من بحره الى نهره«..
»واجب  الرفاعي:  وأضاف 
واألس���رى  فلسطني  حت��ري��ر 
جميعها«، األم��ة  واج��ب   هو 

بجعل  األمة  علماء  مناشداً   
وشعبها  فلسطني  »قضية 
العربية  األولويات  رأس  على 
األقصى  حترير  ألن  واإلسامية، 
اجلميع«، مسؤولية   ه��و 
الى  العربية  الشعوب  داعياً 
الشعب  عن  دفاعاً  »اخل��روج 
عن ودف��اع��اً  الفلسطيني، 

 

األسرى واملعتقلني، في سجون 
املسجد  وحت��ري��ر  االح��ت��ال، 
عنوان  ميثل  ال��ذي  األقصى 
كرامة األمة وعزتها وشرفها.« في رحاب اإلسالم

ينشغل  الذي  الوقت  في 
فيه الوطن العربي بتطوراته 
واح��داث��ه  الدراماتيكية 
بني  املتنقلة  امل��أس��اوي��ة، 
سورية ومصر وليبيا، وغيرها 
من االقطار، وفي الوقت الذي 
الدول  جامعة  فيه  تتفرغ 
ومجلس  عامة،  العربية، 
خاصة،  اخلليجي  التعاون 
لنقل  اخص،  بشكل  وقطر 
مجلس  الى  السوري  امللف 
باجتاه  وال��ض��غ��ط  االم���ن 
استدراج التدخل العسكري 
البلد  ه��ذا  ف��ي  الغربي 
الذي  الوقت  وفي  الشقيق، 
تتقدم فيه قضية املصاحلة، 
الفلسطينية  الساحة  في 
تطورات  من  دونها  ما  على 
واح�����داث، مت��س ب��راه��ن 
ومستقبلها...  القضية 
يصعد  ال��وق��ت  ه��ذا  ف��ي 
سياسته  الصهيوني  العدو 
التهويدية  ال��ع��دوان��ي��ة 
االراض��ي  تستهدف  التي 
وفي  احملتلة،  الفلسطينية 
القلب منها مدينة القدس، 
قاعدة  على  تقوم  والتي 
السيطرة على اكبر مساحة 
وزيادة  احملتلة،  االراض��ي  من 
اعداد املستوطنني، حملو هوية 
مقدساتها  وهدم  املدينة، 
وفي  واالسمية  املسيحية 
املسجد  منها  املقدمة 
وتغييرمعالم  االق��ص��ى،  
ال��ض��ف��ة اجل��غ��راف��ي��ة 

والدميوغرافية!.. 
سياسة  فرض  اجل  ومن 
الصهيونية  الواقع  االم��ر 

العدو  ح��ك��وم��ات  ت��دف��ع 
لتغير،  ال���دوالرات  بايني 
املزيد  بزرع  القرارات  وتتخذ 
قلب  في  املستوطنات  من 
الكبرين  والقدس  الضفة، 
والتي كان آخرها االعان عن 
بناء 70 مستوطنة جديدة...   
ول��ق��د ج��اء ه��ذا االع��ان 
تقدمي  من  قليلة  ايام  بعد 
حكومة العدو رؤيتها للحل 
مفاوضات  ف��ي  النهائي 
االستكشافية،  ع��م��ان 
بقاء  على  تقوم  وال��ت��ي 
السيادة »االسرائيلية« على 
الضفة،  في  املستوطنني 
حوالي  عددهم  يبلغ  الذين 
القدس  وض��م  الفا،   338
فيها  يعيش  التي  الشرقية 
وجعل  مستوطن،  الف   200
في   10 يضم  ال��ذي  اجل��دار 
ح��دودا  الضفة  من  املئة 
غربية، وبقاء جيش االحتال 
على  االغ��وار  منطقة  في 
االردن  مع  الشرقية  احلدود 
مساحة  ربع  تشكل  التي 
الضفة!.. وقد نُقل عن السيد 
لعدد  قوله  عباس  محمود 
من املبعوثني »انه اذا واصلت 
االستيطان  »اس��رائ��ي��ل« 
مستوطنة  تبني  قد  فانها 

حيث  املقاطعة،  قلب  في 
اهلل!..  رام  في  الرئاسة  مقر 
العدو  حكومات  ان  علما 
حدود  وسعت  قد  املتاحقة 
مدينة القدس من 6.5 كيلو 
 1967 العام  في  مربع  متر 
الى 72 كيلو متر مربع حاليا، 
يفرض  العدو  ان  حني  في 
املئة  في   87 على  سيطرته 

من القدس الشرقية.
التي  املقدسة  املدينة  ان 
التهويد  سياسة  تواجه 
بلحمها  وحيدة،  والصهينة 
ونسائها،  برجالها  احل��ي، 
ظل  في  وشبابها،  بشيبها 
الدولية  الصمت  سياسة 
والفلسطينية  و«العربية« 
سوى  جتد  لم  الرسمية، 
االسامية  اجلمهورية  صوت 
وزير  ادان  ال��ذي  اي��ران  في 
خارجيتها علي اكبر صاحلي 
املمارسات الصهيونية، داعيا 
طاريء  اجتماع  عقد  الى 
للجنة القدس للوقوف بوجه 
العتبار  الصهيونية  الدعوة 
للكيان  عاصمة  القدس 
من  كل  واتخاذ  الغاصب، 
املمارسات  هذه  وقف  شأنه 
نصير  من  فهل  العدوانية... 

للقدس؟!..

على  تطلق  صفة  الرجولة 
حتققت  متى  وامل��رأة  الرجل 
الرجل  بني  فالفرق  شروطها؛ 
والذكر أنَّ كل رجل ذكر، وليس 
الذكر  فهناك  رجاً..  ذكر  كل 

من احلشرات واحليوان.
صفات الرجال كما وردت في 

القرآن الكرمي
ارت��ي��اد  األول���ى:  الصفة 
)ِفي  تعالى:  قال   - املساجد 
وَيُْذَكرَ  تُرَْفَع  أَن   ُ اهللَّ أَذَِن  بُُيوٍت 
ِفيَها  لَُه  يَُسبُِّح  اْسُمُه  ِفيَها 
)النور(،  رَِجاٌل  وَاآلَصاِل  بِالُْغُدوِّ 
على  احمل��اف��ظ  ه��و  فالرجل 
املساجد  هجر  ألن  الصلوات 
من  باب  في  املسلم  يُدخل 
أبواب النفاق، قال ابن مسعود 
)ض(: »ولقد رأيتنا وما يتخلف 
إال   - اجلماعة  يقصد  عنها- 
وقال  النفاق«.   معلوم  منافق 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
معلق  قلبه  »ورج��ل  وسلم: 
الرجل  هذا  أليس  باملساجد..« 
يظلهم  الذين  السبعة  أحد 

إال  ظل  ال  يوم  ظله  في  اهلل 
ظله؟

التعلق  الثانية:  الصفة 
باآلخرة - قال تعالى: ) في بيوت 
فيها  ويذكر  ترفع  أن  اهلل  أذن 
اسمه  يسبح له فيها بِالُْغُدوِّ 
جِتَارٌَة  تُلِْهيِهْم  الَّ  رَجاٌل  وَاآلَصاِل 
وَإَِق��اِم   ِ

اهللَّ ذِْك��رِ  َعن  بَْيٌع  واَلَ 
يََخاُفوَن  الزََّكاِة  وَإِيَتاِء  الَصاِة 
الُقلُوُب  ِفيِه  تََتَقلَُّب  يَْوًما 
فأولويات  النور..   )37( وَاألَبَْصارُ( 
الرجال هي الدار اآلخرة واإلعداد 

لها.
الصدق  الثالثة:  الصفة 
املُْؤِمِننَي  ِمَن   ( تعالى:  قال   -
 َ اهللَّ َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  رَِجاٌل 
نَْحَبُه  ن َقَضى  َفِمْنُهم مَّ َعلَْيِه 
لُوا  بَدَّ وََما  يَنَتِظُر  ن  مَّ وَِمْنُهم 
فالرجل  )23(األح��زاب.   تَْبِدياً( 
مع  العهد  يصدق  م��ن   ه��و 
اهلل و يجاهد في سبيله باملال 

و النفس ويطلب الشهادة.
 - اإليجابية  الرابعة:  الصفة 
فرعون  آل  من  املؤمن  فالرجل 

عند  كلمته  وقال  باحلق  جهر 
سلطان جائر قال تعالى:)وََقاَل 
ِفرَْعْوَن آِل  ْن  مِّ ْؤِمٌن  مُّ رَُج��ٌل 

 

أَن  رَُجاً  أَتَْقُتلُوَن  إمِيَانَُه  يَْكُتُم   
َجاَءُكم  وََقْد   ُ اهللَّ رَبَِّي  يَُقوَل 
فمن  رَّبُِّكْم(.   ِمن  بِالَْبيَِّناِت 
اإليجابية،  الرجولة  صفات 
واستشعار املسؤولية، واجلدية.  
أمته  هموم  يحمل  الرجل 
بحياته،  ى  ضحَّ ولو  ودعوته، 
من  والرخيص  الغالي  وبذل 
والرجل  اإلسام.   نصرة  أجل 
ويظل  أمته.   قضايا   يعيش 
من  إليه  أح��ب  قومه  بنو 

نفسه.
األخاق  اخلامسة:  الصفة 
ال��ك��رمي��ة: ال��ك��رم وامل���روءة 
والعدل  والقوة  والشهامة 
كملت  وكلما  والشجاعة. 
بكل  رجا  كان  امل��رء،  صفات 
أن  ويكفي  الكلمة.   معنى 
الكرام  األنبياء  صفة  الرجولة 
رجاال  إال  قبلك  أرسلنا  )وما 

نوحي إليهم( األنبياء.


