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العودة وحتقيق  التحرير  أفضل..إلجناز  فلسطيين  واقع  حنو 

الحهـاد

nashrataljihad@hotmail.com : تواصلوا معنا عبر البريد اإللكتروني

رســـــالي  منـــــوذج   املطـــــلوب 
يف  بـــــاحلـــــق  يصـــــــــدع   جمـــاهــد 
يتفــــانى و  املرحـــــلة   هـــــــــــذه 
عــلــى  ــــر  اجلــــمــــاهـــــ ــــة  خــــدمـــــ  يف 

كافة األصعدة.
الشقاقي فتحي  د.  املعلم  الشهيد 

الشيخ خضر عدنان: كراميت أغلى من الطعام والشراب وحرييت أمثن!
حني تكون حياتك مكبلة 
رهن  حريتك  وتكون  بالقهر 
جنون اآلخرين فال فرق حينئذ 
بينها وبني املوت، بل سيغدو 
حياة؛  وحلم  أمنية  املوت 
ميتشق  أن  غرابة  ال  لذلك 
إرادته  عدنان  خضر  الشيخ 
الصادقة  وعزميته  القوية 
باسما  حتفه  نحو  ليمضي 

غير آسف على هذه احلياة.
الرحمن  عبد  أبو  ميضي 
جدران  في  بأمعائه  ليفتح 
على  تطل  نافذة  السجن 
احلرية، وفي جدار املوت نافذة 
يقف  احلياة..  على  تطل 
ومبا  عزمية  من  أوتي  ما  بكل 
ليقول  جسده  من  تبقى 
أرفض  أنا  الفصل:  كلمته 
االعتقال اإلداري حتى لو أدى 
الشهادة..  إلى  الرفض  هذا 
فيها  لبس  ال  كلمة  هي 
باهظة  لكنها  غموض  وال 
هي  العناء،  وكثيرة  الثمن 
عن  غريبة  ليست  كلمة 
وعن  االسالمي  اجلهاد  إبناء 
االستشهاد  خيار  أصحاب 
هذا  االستشهاديني،  ودرب 
احلركة  تدفع  الذي  اخليار 
قياداتها  من  يوم  كل  ثمنه 
من  مئاتاً  ومجاهديها.. 
االسرى  من  وآالفاً  الشهداء 
مواجهة  في  واجلرحى، 
التي  الشرسة  الهجمة 
بهدف  االحتالل  يقودها 
وثنيها  احلركة  على  القضاء 
عن القيام بدورها اجلهادي في 
فلسطني، وإرغامها للتخلي 
وثوابتها  خياراتها  عن 
وما  اجلبال،  رسوخ  الراسخة 
خضرعدنان  الشيخ  صمود 
االرادة  لهذه  جتسيداً  اال 
ال  والتي  واجملاهدة  املقاومة 
االغتياالت  تغيرها  أن  ميكن 
في  املتكررة  االعتقاالت  وال 
السجون االسرائيلية، فهذه 
التي  االولى  املرة  ليست 
يعتقل فيها الشيخ اجملاهد، 

عدنان  الشيخ  كان  حيث 
خالل  اعتقل  قد  عاما   )33(
مرات(   8( املاضية  السنوات 
أكثر  مجموعه  ما  وقضى 
سجون  في  سنوات   5 من 
حكاية  ليتوج  االحتالل، 
صموده وتضحياته من خالل 
والكالم  الطعام  عن  اضرابه 
الذي بدأه منذ حلظة اعتقاله 
2011/12/17م  بتاريخ  االخير 
االعتقال  لسياسة  رفضاً 
الشيخ  أدراك  وبرغم  اإلداري، 
اجملاهد سلفاً الثمن واملعاناة 
تفاصيلها  سيعيش  التي 
بيقني  لكنه  اإلضراب،  خالل 
املؤمن وصبر الواثق باهلل عز 
وجل، أخذ القرار وعقد العزم 
ورفضاً  لالحتالل  إغاظة 
العنصرية  لسياساته 
الظاملة، بعدما تعرض خالل 
والتعذيب  للضرب  اعتقاله 

على يد جنود االحتالل.
عبد  أبا  يا  اهلل  فاهلل 
يا  اهلل  اهلل  الرحمن.. 
أمة  عن  تنوب  وأنت  خضر 
قلبها  وأدمى  القيد  أثقلها 

وجوارحها.. 
وحده  االحتالل  هل  تُرى 
التي  مأساتك  يتحمل  من 
نسمع  وال  يوم  كل  تتفاقم 
من بعضهم صوتا حتى ولو 

خجوال؟!
»خضر«  الشيخ  إن 
يخوض املعركة وحده..دفاعاً 
فلسطني،  وعن  االمة  عن 
الذين  إخوانه  عن  ودفاعاً 
االعتقال  مرارة  يتجرعون 

ليقرع  الظالم،  اإلداري 
بآالم  مذكراً  الصمت  جدار 
هي  فاين  والقيد،  األسر 
واالسالمية  العربية  االمة 
اجملاهد؟!  الشيخ  نصرة  من 
االعالم  وسائل  هي  واين 
قضية  غيبت  التي  العربية 
نشراتها  من  فلسطني 
واضح  تزييف  في  وبرامجها 
واولوياتها  االمة  لوعي 
واين  املصيرة؟؟!  وقضاياها 
هي منظمات حقوق اإلنسان 
الدولي،  األحمر  والصليب 
وأين هو بان كي مون، وغيره 
مألوا  الذين  الرؤساء،  من 
الدنيا عويال ونحيبا وصراخاً 
أسير  صهيوني  جندي  على 
وما  اليوم،  هم  أين  واحد؟!  
يزيد على ثمانية آالف أسير 
يالقون  وعربي  فلسطيني 
أبشع ألوان التعذيب واإلذالل 
حتت مسامع العالم أجمع؟! 
شعبنا  أبناء  كل  على  إن 
ومؤسساتها  وقواها  وأمتنا 
مساندة  خلفه  تقف  أن 
ومؤيدة،  ومناصرة  وداعمة 
حتى تتحقق أهداف معركته 
النبيلة التي يخوضها نيابة 
على  وحفاظاً  االمة  عن 

كرامتها وعزتها.

إفتتاحية العدد
االختبار احلقيقي للمصاحلة

الشهر  خالل  انطلق 
املصاحلة  قطار  املاضي 
وانعقدت  الفلسطينية، 
في  جلان  عدة  الغاية  لهذه 
كل من غزة وعمان. ويترقب 
نتائج  الفلسطيني  شعبنا 
ليرى  االجتماعات،  هذه 
ويكتشف انعكاساتها على 
واحلياتي،  السياسي  واقعه 
واخلارج.   الداخل  في  سواء 
والتحديات  فاالستحقاقات 
التي تطوق قضيتنا  واخملاطر 
صعبة وشائكة: إنهاء حالة 
عن  احلصار  فك   – االنقسام 
االستيطان  مواجهة   – غزة 
 – املتغول  الصهيوني 
ضد  العنصرية  مجابهة 
أهلنا الصامدين في املناطق 
إنقاذ   –  1948 عام  احملتلة 
املدينة املقدسة من عمليات 
وسرقة  والصهينة  التهويد 
واألثرية  التاريخية  معاملها 
وهويتها  تاريخها  وتزييف 
 – واملسيحية  اإلسالمية 
يعاني  التي  األزمات  معاجلة 
الداخل  في  الالجئون  منها 
لبنان،  في  سيما  وال  اخلارج، 
حيث وصلت املعاناة الى حد 
يحتمل  وال  يطاق،  يعد  لم 
التأجيل – واألهم: حتقيق حق

أرضه  الى  لشعبنا  العودة 
ووطنه.

 املصاحلة في هذا اإلطار 
هدفاً:  وليست  وسيلة  هي 
هي وسيلة ملواجهة كل هذه 
والتحديات،  االستحقاقات 
سياسي  برنامج  بلورة  عبر 
الى  يرتكز  ومحدد،  واضح 
والى  الفلسطينية،  الثوابت 
واخلطوة  الوطنية.   احلقوق 
عبر  تكون  ذلك  الجناز  األولى 
إجراء انتخابات حرة وشفافة 
الوطني  للمجلس  ونزيهة 
فيها  يشارك  الفلسطيني، 
كل أبناء شعبنا في الداخل 
ذلك  بع  ليتم  واخلارج.  
الوطني  البرنامج  صياغة 
الذي  املوحد،  الفلسطيني 
معاجلة  عاتقه  على  يأخذ 
الشائكة  امللفات  كافة 

والضاغطة.
أن سلوك السلطة  غير 
يثير  الفلسطينية 
في  جديتها  حول  الشكوك 
فموافقتها  املصاحلة:  إمتام 
مفاوضات  في  الدخول  على 
 – الصهيوني  اجلانب  مع 
التسمية  عن  النظر  بغض 
إعالن  الى  إضافة  واملبررات، 
السيد السلطة  رئيس 

كل  أن  عباس   محمود 
خيار  إال  مفتوحة  اخليارات 
يدفع  املسلح،  الكفاح 
جدية  حول  التساؤل  الى 
إمتام املصاحلة،  السلطة في 
تستغل  كانت  ما  وإذا 
من  املصاحلة  اجتماعات 
اجلانب  على  الضغط  أجل 

الصهيوني!
أمر،  من  يكن  وأياً 
الوضع  خصوصية  فإن 
لبنان،  في  الفلسطيني 
لصدق  الرئيس  احملك  هي 
نحو  التوجه  في  النوايا 
املصاحلة الوطنية الشاملة، 
تشكيل  في  اإلسراع  عبر 
السياسية  املرجعية 
أهلنا  فأوضاع  املوحدة.  
أو  احلياتية  سواء  لبنان،  في 
لم  األمنية  أو  السياسية 
ومن  التأجيل.   حتتمل  تعد 
كافة  تكون  أن  املفترض 
تشكيل  أمام  العقبات 
هي  أو  أزيلت،  قد  املرجعية 
املعاجلة.   الى  طريقها  في 
فهل تكون القوى والفصائل 
على  كافة  الفلسطينية 
وعلى  املصاحلة،  اختبار  قدر 
شعبنا  طموح  مستوى 

وآماله؟

مرصد اجلهاد

هل تتكرر حادثة إنهيار مبنى األشرفية يف املخيمات الفلسطينية؟!!
يهدد  حقيقي  خطر  ثمة 
الفلسطينية  العائالت  مئات 
منازل  في  تسكن  التي 
للسقوط،  وآيلة  متصدعة 
حيث تشير الدراسات واملسوح 
حقيقية  كارثة  أن  امليدانية 
الفلسطيني  شعبنا  تنتظر 
التعامل  يتم  لم  حال  في 
بشكل جدي وسريع مع أوضاع 
والقابلة  املتصدعة  املنازل 

لالنهيار فوق رؤوس ساكنيها.
الفلسطينيون  فالالجئون 
في  يعيشون  لبنان  في 
غالبية  وجتمعات  مخيمات 
وعشوائية  قدمية  منازلها 
على  تقوم  وال  منظمة  وغير 
يتوفر  وال  سليمة،  أساسات 
السالمة األدنى من  احلد  فيها 

ينذر  الوضع  وهذا  العامة، 
ظل  في  محتمة  بكارثة 
البناء  في  العامودي  التوسع 
تنب  لم  قدمية  أسس  على 

لتتحمل زيادة عدد الطوابق.
وفي الوقت الذي متنع فيه

 90% من املنازل 
 القدمية مت بناء 

طوابق فوقها
مواد  ادخال  اللبنانية  الدولة 
اخمليمات  معظم  إلى  البناء 
الفلسطينية، وحترمه من حقه 
صغيرة،  شقة  ولو  متلك  في 
الفلسطيني  اجملتمع  يجد  ال 
إال  خاصة،  والشباب  عامة، 
اخمليمات  في  محدودة  فرصاً 
العمراني بالتراكم  اآلخذة 

جتاوزت  حيث  والسكاني، 
التي  القدمية  املنازل  نسبة 
 .%90 فوقها  طوابق  بناء  مت 
بعمليات  األونروا  بدأت  مؤخراً، 
بناء خجولة في  ترميم وإعادة 
أن هناك  بعض اخمليمات، علماً 
أكثر من 1100 منزل في مخيم 
بحاجة   وحده،  الرشيدية 

الى ترميم وإعادة بناء.
اخلطير،  الواقع  هذا  إزاء 
بلبنان  عصفت  وبعدما 
االشرفية،  مبنى  إنهيار  كارثة 
عشرات  ضحيته  ذهب  والذي 
واألجانب،  اللبنانيني  املواطنني 
من  يسأل:  أن  شعبنا  حق  من 
كارثة أية  مسؤولية  يتحمل 

إنسانية تنتج عن انهيار املباني 
رؤوس  فوق  األسطح  وسقوط 
سننتظر  وهل  ساكنيها؟؟ 

املنازل،  بناء  وإعادة  ترميم 
والتواصل  بشكل رسمي وجدي 
لشراء  اللبنانية  الدولة  مع 
للمخيمات  محاذية  أراٍض 
مروراً   - توسعتها  بهدف 
مبنظمة التحرير الفلسطينية 
باملساهمة بشكل  املطالبة   -
مساعدة  في  وجاد  فاعل 
سكان هذه املنازل، واستقطاع 
معاجلة  بهدف  مالية  مبالغ 
املزرية  السكنية  األوضاع 
الى  وصوالً    - اخمليمات  في 
التي تتحمل  اللبنانية،  الدولة 
مسؤولية مباشرة عن حماية 
الفلسطينيني  الالجئني  أرواح 
أراضيها،  فوق  يعيشون  الذين 
وخصوصاً جلهة تعديل قوانني 

التملك والعمل وسواهما. 

من يتحمل مسؤولية 
أية كارثة إنسانية تنتج 

عن إنهيار املباني
اهلل،  سمح  ال  الكارثة،  وقوع 
مراجعة  الى  يصار  لكي 
بحياة  تتحكم  التي  القوانني 
البلد،  هذا  في  الفلسطينيني 
وإعادة النظر في االجراءات التي 

حتول مخيماتنا الى معازل؟
أهلنا  حماية  مسؤولية  إن 
املهددة  املنازل  في  القاطنني 
عاتق  على  تقع  باالنهيار 
اجلميع: بدءاً من األونروا - التي 
مسؤولية  عاتقها  على  يقع 

   تتخوف بعض األوساط الفلسطينية في لبنان من أن تؤدي مساعي تشكيل 
مرجعية موحدة الى تقليص أو تغييب حضورها السياسي في لبنان!

   نقل عن د. سليم الزعنون قوله إن االجتماع الذي عقده اجمللـس الوطني 
الفلسطيني لتعديل امليثاق الوطني عام 1996 غير شرعي، وال أساس قانوني 

له.
   لفتت بعض املصادر املتابعة الجتماعات تفعيل منظمة التحرير أن املواقف 

كانت شبه متطابقة بني أفرقاء أساسيني متناقضني في العادة!

   توقفت أوساط متابعة عند التعميـم الذي أصدره رئيس الوزراء اللبنـاني، 
جنيب ميقاتي، حول اعتماد الوثائق الثبوتية الصادرة عن السلطة الفلسطينية 

وسفارتها في لبنان كمستندات معتمدة في املعامالت اللبنانية الرسمية.
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وإن  واحدة  املعاناة 
األمراض  أسماء  تعّددت 
لسان  هذا  املستعصية.  
حال أبناء اخمليمات في لبنان، 
التي حتوي بني أزقتها وخلف 
من  الكثير  بيوتها  جدران 
عذابات املرضى العاجزين عن 
حالهم  لفقر  بلواهم،  رفع 
عن  املسؤلة  اجلهات  وتخلي 

رفع معاناتهم...

 األمراض املستعصية 
استفحلت يف الكثري من 
املخيمات نتيجة تدهور 
شروط الصحة والسالمة

في  اجلليل  مخيم  في 
كان مقصدنا،  الذي  بعلبك، 
الكثير من احلاالت اإلنسانية 
فمن  القلب:  تدمي  التي 
والنقص  الدرني،  التصلب 
في خمائر اجلسم، إلى نقص 
متعّددة  وأنواع  املناعة  في 
السرطانية  األمراض  من 
الكثير  في  استفحلت  التي 
الفلسطينية  اخمليمات  من 
شروط  تدهور  نتيجة 
فيها،  والسالمة  الصحة 
أهالي  من  الكثير  يعيش 
دوامة في  اجلليل  مخيم 

العون  يد  ميد  عمن  البحث 
املرضى.   ولذويهم  لهم 
األمل  فقدوا  فبعدما 
االونروا  استجابة  في 
الستغاثاتهم املتكررة، يطرق 
املؤسسات  أبواب  هؤالء 
منها الفلسطينية   اخليرية 

يجد  لم  ومن  واللبنانية؛ 
أو عوناً،  في كلتيهما سنداً 

يسّلم أمره هلل.. 
دواء  فاتورة  رجل  »يا 
ليرة  ألف   60.000 بقيمة 
كسرتني، لو بعدني بشتغل 
شي.  وال  هاملبلغ  كان 
حدا!«. إلي  ما  هلق  بس 
 بالكاد أنهى الفلسطيني

وليد عطور )52عاماً( عبارته، 
وغلبته  صوته  تهّدج  حتى 
 دمعته.  فبعدما فقد زوجته،

ليتفرغ  دّهاناً  عمله  ترك 
هشام  ولديه   خلدمة 
عاماً(،  19( وخلود  عاماً(   17(
املصابني مبرض مزمن يسمى 
روماتيد )التهاب حاد بالعظم 
واملفاصل(، يفتك بعظامهم 
 وأسنانهم، ويحتاج لتكاليف
عن  يعجز  كبيرة،  عالجية 
األونروا  وترفض  توفيرها، 
تغطيتها أو حتى مبساعدته 

مببلغ صرف الدواء.
ابو احلاج،  محمد   أما 
معاناته  بدأت  فقد  سامر، 
حني خرج من منزله بشكل 
بدون  عاد  ولكنه  طبيعي، 
صوت! قال األطباء أنه مصاب 
الصوتية،  األوتار  في  بشلل 
ويلزمه عالج فيزيائي ال يقل 
كل  وكلفة  جلسة،   30 عن 

 لدى توجههم اىل 
املؤسسات اخلريية، كان 
اجلواب: عندكم أونروا 

خليها تساعدكم؟!!

أين  من  ولكن   ،$75 جلسة 
رجل  فهو  باملال؟!!..  يأتي 
خلمسة  وأب  خمسيني 
بيت  في  ويعيش  أوالد، 
ألف   200 بـ  ايجار  مقابل 
مصور  ويعمل  شهرياً،  ليرة 
األحمر  الهالل  في  أشعة 

تأمني  استطعت  إن  صوتي 
الفيزيائي  للعالج  مبلغ 
بحسب  نطق(  )جلسات 
اجلامعة  في  البروفيسور 
عبد  الدكتور  األمريكية 

اللطيف حمدان.
أما الطفلة آمنة جمعة 
)12عاماً(، فهي مصابة منذ 
التصّلب  بداء  سنوات  تسع 
جسدها  من  جعل  الدرني، 
الزهور  بعمر  لفتاة  خياالً 
انتشر  الذي  الداء  أرهقه 
واجلهاز والقلب  الدماغ   في 
ففتك بأكمله،   الهضمي 
 بطفولتها البريئة ومبستواها
العلمي، فتأخرت ثالث سنوات 
في  الالتي  زميالتها  عن 
عمرها.  خضعت آمنة ألكثر 
من خمس عمليات جراحية، 

األمر  التدرنات،  الستئصال 
بالديون  أهلها  أغرق  الذي 
إجراء  تكاليف  لتغطية 
العمليات، فضالً عن نفقات

 

صيدا  في  الطبيب  زيارة 
 واجلامعة األميركية في بيروت
ومستشفى داّلعة في صيدا. 
ويؤكد أهل الطفلة أن طلبات 
تقدموا  التي  املساعدة 
عطت  »ما  لألونروا  بها  
توجههم ولدى   نتيجة«. 
الى املؤسسات اخليرية، كان 
اجلواب: عندكم أونروا خليها 

تساعدكم؟!!

يصف كارم طه، مسؤول 
اللجنة الشعبية في مخيم 
تلجأ  التي  الذرائع  اجلليل، 
رفضها  لتبرير  االونروا  اليها 
من  للعديد  املساعدة  تقدمي 
املستعصية  املرض  حاالت 
وغير  »بالواهية  واملزمنة، 
قيام  عن  كاشفاً  املقبولة«، 
اللجنة الشعبية طرح هذه 
القضية مراراً مع املدير العام 
لألونروا،  دون احلصول إال على 
وعود فضفاضه وغير جدية.

ابو  يشرح  الفلسطيني.. 
اإلشارة:  وبلغة  بإمياء  سامر 
راجعت األونروا، فكان اجلواب: 
ال نغطي هذه احلاالت... يتابع 
ورقة،  على  ويكتب  شرحه 
وزوجتي  بالقلب،  مريض  أنا 
السكري،  مرض  من  تعاني 
وهناك بصيص أمل أن يعود 

  الذرائع اليت تلجــــأ 
 إليها  األونروا  واهية

 وغري مقبولة

 أهالي البارد: خلوا بيننا وبني إخواننا 
اللبنانيني..فبيننا وبينهم خبز وملح وجتارة رائجة!

لم تكف السنوات األربع 
من عمر أزمة البارد، حملو اآلثار 
حياة  طالت  التي  الكارثية 
أهلنا هناك؛ فبرغم عودة جزء 
وانطالق  النازحني،  من  كبير 
اإلعمار،  إعادة  مشروع 
احلالة  أسير  اخمليم  بقي 
تفرض  التي  العسكرية 
قيوداً وعراقيل على مداخله، 
احلياة  استئناف  دون  حتول 
احلركة  وعودة  الطبيعية، 
حتى  كانت  التي  التجارية 
األمس القريب مصدراً ملعاش 
فقبل  العائالت.   من  املئات 
أربع سنوات، كان مخيم نهر 
البارد سوقاُ جتارية، ومقصداً 
عكار  قرى  أهالي  من  لكثير 
يساعدهم  ما  فيه  يجدون 
الغالء  مواجهة  على 
في  األسعار  في  الفاحش 
ويؤمنون من  اللبنانية،  املدن 
عائالتهم. متطلبات   خالله 

أصبح  فقد  اليوم،  أما 
آلالف  كبيراً  سجناً  السوق 
حالهم  لسان  البائسني، 
يقول: خلوا بيننا وبني إخواننا 
وبينهم  فبيننا  اللبنانيني، 

خبز وملح وجتارة رائجة!!.

كان خميم نهر الباردسوقُا 

 

جتارية، يقصده العكاريون 
 بسبب الغالءالفاحش يف 

األسعار يف املدن اللبنانية

من  واحد  ديب،  محمود 
عشرات ينطبق عليهم هذا 
البارد  أحداث  فقبل  احلال؛ 
كان ميتلك محالً لبيع األدوات 

الكهربائية داخل اخمليم.  

اضطر  فقد  اليوم،  أما 
الى نقل محله خارج اخمليم.  
مرتبط  السبب  إن  يقول 
التي  العسكرية  باحلالة 
الداخلني  على  قيوداً  تفرض 

يحول  الذي  األمر  اخمليم،  الى 
ويضيف:  جتارته،  جناح  دون 
في  املواجهات  اندالع  قبل 
سوقاً  اخمليم  كان  البارد، 
مهماً  ومقصداً  جتارية 
العكارية؛  البلدات  خملتلف 
اخمليم،  الى  عودتنا  ولدى 
كسدت جتارتنا بسبب نقاط 
التصاريح،  ونظام  التفتيش 
على  احلصول  يشترط  الذي 
اخمليم،  الى  للدخول  إذن 
لهذه  مبرر  عن  متسائالً 

االجراءات. 

يعود السبب للحالة 
العسكرية اليت تفرض 

قيودًا على الداخلني

 

 اىل املخيم
أما سامر طويسي، الذي 
السمانة  لبيع  محالً  ميلك 
العمل  أن  اخمليم، فيؤكد  في 
أفضل  كان  احلرب  قبل 
بنسبة 80% ألنه كان يعتمد 
خارج  من  القادمني  على 
اليوم  ياتي  أن  اخمليم، متمنياً 
إلخواننا  به  يسمح  الذي 
للدخول  اللبناني  اجلوار  في 
عراقيل،  بدون  اخمليم  الى 
للطرفني،  مصلحة  فيه  ملا 
وخصوصاً لتجار اخمليم الذي 

وصف وضعهم بالكارثي.  
على  املعاناة  تتوقف  ال 
وحدهم؛  املصالح  أصحاب 
جتارتهم،  كسـاد  فنتيجة 
جزء  تسريح  الى  اضطروا 
لترتفع  عمالهم،  من  كبير 
اخمليم  في  البطالة  نسبة 
بعدما   ،%70 الى  املنكوب 
كانت قبل احلرب أقل من %20، 
ضغوطاً  يشكل  الذي  األمر 
واقتصـادية  اجتمـاعيـة 
يسمح ال  فهؤالء  إضافية؛ 

لهم القانون اللبناني مبزاولة 
مهنة  سبعني  من  أكثر 

بذريعة محاربة التوطني.
هذه  عن  بعيداً  ليس 
عدنان  الشاب  املعاناة، 
بالقول:  قابلنا  الذي  عثمان، 
عندما كان اخمليم بألف خير، 
لبيع  محل  في  أعمل  كنت 
املواد الغذائية، »مع انو معي 
مهندس،  مساعد  دبلوم 
الشغل  علي  ممنوع  بس 

بهاملصلحة«، 
القانون  بحسب 
كنا  ذلك  »مع  اللبناني، 
في  ما  اليوم  بالبني،  راضيني 
األيادي«  »تبوس  الزم  شغل، 
ريت  ويا  شغل،  تالقي  حتى 
أنا أب لسبعة أوالد بتالقيه، 

هل هذا هو املخيم – 
 النموذج الذي فاخرالبعض

 بأن إعادة إعماره سيكون 
النموذج الذي يعمم على 

باقي املخيمات؟!!

ليس لهم اال اهلل، اخمليم صار 
سجن كبير وما عاد ينعاش 

فيو..« . 
الذي  أما محمود خليل، 
البناء،  في  مياوماً  يعمل 
أن  قبل  أسابيع  عليه  فتمر 
للعمل  ورشة  على  يحصل 
ثم  أليام  تستمر  وقد  فيها، 
يعاود االنتظار.  ولدى سؤاله 
قائالً:  يشرح  السبب،  عن 
القدمي  اخمليم  في  »العمل 
وورش  واسطة،  الى  يحتاج 
اجلديد  اخمليم  في  البناء 

متوقفة. »فالدولة اللبنانية 
اإلعمار«،  تصاريح  أوقفت 
من  الكثير  وجود  برغم 
األبنية املدمرة والتي لم يعد 

بناؤها لآلن«. 
جالل  أبو  ويتساءل 
في  الغائب  األونروا  دور  عن 
ألبناء  مالئمة  فرص  تأمني 
»سمعنا  مضيفاً:  شعبنا، 
السلطة  رصد  عن  مؤخراً 
مليار   5 ملبغ  الفسطينية 
الفلسطينني  لالجئني  ليرة 
مبشاريع  للقيام  لبنان  في 
الشباب..  تستوعب  عمل 

لكن لم نر هذا املال وال هذه 
املشاريع«.

في  جولتك  من  تخرج 
يضج  ورأسك  البارد،  نهر 
سكان  يدفع  ملاذا  باألسئلة: 
حلت  مصيبة  ثمن  اخمليم 
فيها  لهم  ناقة  ال  بهم، 
ضحايا  كانوا  بل  جمل،  وال 
عودة  منع  يتم  ملاذا  لها؟  
الى  االقتصادية  احلياة 
لعشرات، وفر  الذي   اخمليم، 

 القرى والبلدات اللبنانية في
مستلزمات  أهم  عكار 
األسعار؟   بأرخص  حياتهم، 
 وما الهدف من إبقاء الوضع
عليه؟   هو  ما  على  احلالي 
وهل هذا هو اخمليم – النموذج 
وفاخر  البعض  جاهر  الذي 
سيكون إعماره  إعادة   بأن 
على  يعمم  الذي  النموذج 

باقي اخمليمات؟!!.

خميم اجلليل
أمراض مستعصية..وتنّصل فاضح لألونروا

تحقيق
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ملعاجلة القضايا احلياتية والصحية لالجئني
القضايا  تتشابك 
في  واحلياتية  السياسية 
الفلسطينية  اخمليمات 
هواجس  بني  وتتداخل 
من  ومخاوف  ومتطلبات 
الذي  املزري  والواقع  اآلتي 
الفلسطيني  الالجئ  يحياه 
اجلانب  ويحتل  لبنان.  في 
املعاناة  تلك  من  الصحي 
تتم  وال  فيه؛  األكبر  احلّيز 
معاجلته  الشديد  لألسف 
التجويع  مشاهد  وفق 
وانتشار البطالة وارتفاع عدد 
ضحايا سوء اخلدمات، وخراب 
اخمليمات  في  التحتية  البنى 
لبنان،  في  الفلسطينية 

فرض  البعض  يحاول  إمنا 
توطني  هدفها  مشاريع 
الالجئني وإنهاء حق عودتهم 

إلى أرضهم وديارهم.
وما يزيد الطني بّلة، كما 
الفلسطيني،  املثل  يقول 
املالية  األزمة  استمرار  هو 
التي تعيشها وكالة األونروا، 

 حيتل اجلانب الصحي 
احلّيز األكرب من 

 

معاناة الالجئني

كبيرة   بانعكاسات  ينذر  مما 
املستويات  مختلف  على 
املتعلقة بحياة الالجئني. وما 
من  األدنى  احلد  تلبية  عدم 
االستشفائية  االحتياجات 
لالجئني، وعدم تناسب موازنة 
االجتماعية  اخلدمات  قسم 
العائالت  عدد  زيادة  مع 
الفلسطينية، وعدم مواكبة 
التعليمي  القطاع  موازنة 
الفلسطينيني،  حاجات 
إلعمار  األموال  توفير  وعدم 
وحتسني  البارد  نهر  مخيم 
وحتسني  السكن  ظروف 
في  التحتية  البنى  أوضاع 
تشكل  مناذج  إال  اخمليمات، 
وصل  التي  املزرية  احلالة 
الفلسطيني،  الالجئ  إليها 

والتي ما عادت حُتتمل!..
األمراض  أصحاب 
يشكلون  املستعصية 
أخرى  ضاغطة  مشكلة 
تأمني  عبر  معاجلتها  يجب 
وزيادة  لهم،  الدواء  األونروا 
العمليات  تغطية  نسبة 
يبقى  ال  كي  اجلراحية، 
أبواب  على  يتسول  الالجئ 
أو  الدواء،  ثمن  املؤسسات 

ثمن  تأمني  جاهداً  يحاول 
إجراء عملية عاجلة بينما ال 
يستطيع هذا الالجئ بالكاد 

تأمني قوت عياله...
املشكلة  هذه  وحل 
يتطلب  واملزمنة  املتعصية 
أبرزها:  مقومات،  عدة  توافر 
األونروا  على  الضغط 
التمويل  تأمني  أجل  من 
على  والضغط  الالزم، 
لتحمل  اللبنانية  احلكومة 
حالة  ورفع  مسؤولياتها 
على  تفرضها  التي  احلصار 
وفي  الفلسطيني،  الشعب 
مقدمتها حرمانه من كافة 

حق  ذلك  في  مبا  حقوقه، 
هذا  وقبل  االستشفاء.  
كافة  على  الضغط  وذاك، 
الفلسطينية  القوى 
تشكيل  في  لإلسراع 
التي  السياسية  املرجعية 
الفلسطيني  شعبنا  متكن 
في لبنان من مواجهة كافة 
التي  والتحديات  أزماته 

يواجهها. 

 كي ال يبقى الالجئ 
 يتسول مثن الدواء 

على أبواب املؤسسات 

موتى البارد حتت احلصار!!

يأتي دور األموات، ليضيق 
بهم فناء املخيم ، فال جيدون 

مكانًا ُيدفنون فيه 

األونروا تّصر على قطع اإلغاثة وأهالي البارد يصعدون 
نظم أهالي مخيم نهر 
حاشدا  اعتصاما  البارد 
األونروا  مدير  مركز  أمام 
على  لإلعتراض  البارد،  في 
اإلغاثه  قطع  األونروا  قرار 
الى  العائدة  العائالت  عن 
بناؤها  مت  التي  املساكن 
مؤخرا في اخمليم القدمي، وقد 
شارك في االعتصام ممثلون 
واللجان  الفصائل  عن 
والفعاليات  الشعبية 
وجلان  املساجد  وأئمة 
أهالي  من  واملئات  األحياء 
اخمليم، ومت، خالل االعتصام، 
مدير  الى  مذكرة  توجيه 
سلفاتوري  األونروا  عام 

األونروا  تتطالب  لومباردوا، 
قرارها،  عن  بالتراجع 
جتاه  سياستها  ومراجعة 

أبناء اخمليم.
وبحسب عضو اللجنة 
خضر،  عامر  أبو  الشعبية 
يعد  اإلعتصام  هذا  فإن 
حتركات  جملموعة  بداية 
تصعيدية تهدف للضغط

عن  للتراجع  األونروا  على 
نية  عن  كاشفاً  قرارها، 
حتركاتهم  تصعيد  اللجان 
في  الطوارىء  مركز  باجتاه 
طرابلس، الفتاً الى ان عدم 
ملطالبنا  االونروا  استجابة 
حتركاتنا  لنقل  سيدفعنا 
الى مركز االونروا الرئيسي 

في بيروت.

أحد عشر ألف طالب من الالجئني يف لبنان تسربوا من املدارس خالل 10 سنوات
طالب  ألف  عشر  أحد 
مخيمات  من  فلسطيني 
تسربوا  لبنان  في  الالجئني 
من مدارسهم منذ عام 2001 

وحتى بداية عام 2011. 
مخيف  بجد  رقم 
عنده  التوقف  وينبغي 
والتساؤل بشأنه، النه إن دّل 
تردي االوضاع  فامنا يدل على 
للفلسطينيني  التعليمية 
كبير،  بشكل  لبنان  في 
احلقيقي  السبب  هو  فما  
التي  الظاهرة  هذه  وراء 
أبنائنا مستقبل  تهدد 

فعلت  وماذا  التعليمي، 
اآلفة،  هذه  ملعاجلة  االونروا 
سياسات  اال  تخدم  ال  التي 
تكريس التجهيل والتخلف، 

تقويض  الى  وصوالً 
الصمود  مقومات  كافة 
في  الفلسطيني  والبقاء 
والتحرير. العودة  معركة 

مسرية القدس العاملية يف30 آذار املقبل
تنطلق  أن  املقرر  من 
العاملية  القدس  مسيرة 
الطوق،  دول  مختلف  من 
مارس/آذار  من  الثالثني  يوم 
للذكرى املصادف  القادم، 

»يوم  لـ  والثالثني  السادسة 
األرض« الفلسطيني.

وكانت اللجنة التنفيذية 
العاملية  القدس  ملسيرة 
الدولي  مؤمترها  عقدت   قد 

50 دوالرًا لكل الجىء!
فانه  يعلم،  ال  ملن 
االونروا  ميزانية  وبحسب 
والتي   2013/2012 لعامي 
دوالر،  مليار   1،33 تبلغ 
الالجىء  نصيب  فإن 
ال  الواحد  الفلسطيني 
في  دوالراً   190 يتجاوز 

املفـتـرض  مـن   السنـة، 
التـعلـيـم  تـغـطـي  أن 
واإلغاثـة  والصحـة 
التحتيـة،  والبنـى 
أن  بعـد   لكـن، 
أجــور  حـســم  يـتـم 
وكـافة  األونـروا  موظفـي 

التشغيـليـة  النـفـقـات 
تذهب  التي   -  األخرى 
من  األكبر  باجلزء  وحدها 
امليزانية يتبقى لكل الجىء 
دوالراً  خمسني  من  أقل 

 

لكافة احتياجاته!! 

مسرية يف عني احللوة تطالب بوقف العبث بأمن املخيم

حد  وضع  في  أمالً 
لالستخدام العبثي للسالح 
عني  مخيم  في  وانتشاره 
داخل  انطلقت  احللوة، 
مسيرة  اخمليم  وأحياء  أزقة 
الفصائل ملطالبة  سلمية 

حتمل  الفلسطينية 
احلفاظ  في  مسؤولياتها 
ووضع  اخمليم  استقرار  على 
عبر  بأمنه،  للعابثني  حد 
وعدم  السالح  تنظيم 
ورفع للفوضى،  تركه 

املتورطني  كل  عن  الغطاء 
اخمليم  الى  تسيئ  باحداث 
واهله، كذلك طالب االهالي 
التي  االضرار  عن  التعويض 
خالل  مبمتلكاتهم  حلقت 

االحداث االخيرة.

األخيرة  اآلونة  في  برزت 
الى  تضاف  جديدة،  أزمة 
األزمات التي يعيشها أهالي 
مخيم نهر البارد؛ فبعد كل 
الكوارث التي طحنت اخمليم، 
للتهجير أهله  وعرضت 

وفقدان املسكن ومصدر 
لقمة العيش، وصنعت منه 
للفصل  مبعزل  أشبه  مكاناً 
استمرار  نتيجة  العنصري، 
التي حترم  العسكرية  احلالة 
أهلنا من استئناف حياتهم 
احلجر  وبعد  الطبيعية، 

كبير  عدد  على  املستمر 
على  احملسوبة  املساكن  من 
املمنوع  العسكرية  املناطق 
هذا  كل  بعد  دخولها..  
الغنب الذي تتعرض له كافة 
األموات،  دور  يأتي  األحياء، 
اخمليم  فناء  بهم  ليضيق 
مكاناً  يجدون  فال  الواسع، 
نفذت  بعدما  فيه،  يُدفنون 
األماكن املسموح بها لدفن 
بن  »خالد  مقبرة  في  املوتى 
الوليد«.  خصوصاً وأن املقابر 
القدمية واألراضي التي كانت 
مخصصة قبل معارك البارد 
حتت  زالت  ال  املوتى  لدفن 
اللبناني  اجليش  سيطرة 
عسكرية مناطق  ويعدها 

يتخوف البعض يف أن يكون 
حل املشكلة على حساب 

امللعب الوحيد يف املخيم  

الذي  األمر،  هذا  دفع  وقد 
أهالي  لدى  قلقاً  أثار 
حول  املنكوب،  اخمليم 
وما  موتاهم،  مصير 
الفصائل  ببعض  أكثرهم!! 
إجراء  الى  الفلسطينية 
اجليش  قيادة  مع  اتصاالت 
ودار اإلفتاء، إليجاد حل سريع 
في  املستجدة،  األزمة  لهذه 
وقت يتخوف أهالي اخمليم من 

املشكلة  هذه  حل  يكون  أن 
الوحيد  امللعب  على حساب 
يزال في ال  والذي  اخمليم،  في 

حيث  اجليش،  عهدة  في 
تطالب به األندية الرياضية، 
الوحيد  املتنفس  كونه 
في  والرياضيني  للشباب 

اخمليم.
ستبقى  متى  فإلى 
مستباحة  الالجيء  كرامة 
والى  منقصوصة؟  وحقوقه 
دفع  في  سيستمر  متى 
يرتكبها  لم  اخطاء  اثمان 
بالدولة  االجدر  اليس  هو؟! 
مقابر  عن  االفراج  اللبنانية 
اخمليم وتسليم ما تبقى من 
أن  أم  اصحابهّ؟!  الى  منازله 
مسلسل التشريد وتضييق 
سيبقى  واحلرمان  اخلناق 
السمة االبرز لهذا اخمليم؟!! 

بحضور  بيروت،  في  الثاني 
الفعاليات  من  حشد 
والناشطني  والشخصيات 

من دول أجنبية وعربية. 

من ينقذ مريضات سرطان الثدي واألكزميا؟!!
كأنه اليكفينا احلرمان 
احلقوق  ومن  الوطن..  من 
الـمدنيـة واالجتمـاعيـة.. 
واألميــة  والـبطـالـة.. 
حملـة  لـدى  املتفشيـة 
واالنـقسـام  الشهـادات.. 
والـحصـار..  واالنشقـاق.. 
واالشتباكـات العبثيه بني 
أبواب  على  واملوت  األخوه.. 
املستشفيات.. حتى يُطلب 
منا املوت ركوعاً لعدم توفر 
العالج.. أو القدرة على دفع 
العالج  ومصاريف  رسوم 
ورسوم املدارس واجلامعات.. 
وإذا كان يوجد في اخمليمات 
أكثر من خمسني جمعية 
تدفع  ال  »واألونروا  خيرية، 
ثمن  نصـف  مـن  أكثـر 
تسـتـطيـع  وال  اإلبـره«. 
تكـاليف  بـقيـة  توفيـر 
بسرطـان  لـمريضة  عالج 
الذهاب  على  وجُتبر  الثدي، 
إليهم جميعا مع كل إبرة 
من  غيرهم  وإلى  حتتاجها، 
وإلى  اللبنانيـة  اجلمعيات 

شهـر  كل  اخلير  فاعلي 
لتذل وتهان وتهدر كرامتها 
الثدي  سرطان  يوم  في 
التي  واألونـروا  العالـمي.. 
عن  الدفاع  والعالم  تدعي 
نسـاء  تترك  املرأة..  حقوق 
ركوعا..  للمـوت  اخمليمـات 
حياتهن  منحـن  من  وهن 
من أجل فلسطني.. وأجننب 
املناضلني  هؤالء  كل  لنا 
والكرامة.. احلرية  أجل  من 
مؤسسات  كانت  وإذا 
ال  والـهــالل  االونــروا 
عالج  إيجـاد  يستطيعون 
ملريضة باالكزما، أو جرعات 
أجـرت  إلمـرأة  إجبـاريـة 
الثـدي..  سرطـان  عمليـة 
فلماذا هي موجودة؟؟.. وما 
وظيفة كل هذه اجلمعيات 
واملؤسسات اخليرية.. سؤال 
برسم األنروا والهالل وكل 
املؤسســات واجلمعـيـات 
أنهـا  املفتـرض  مـن  التي 
بـرسـم  سـؤال  خيريـة؟؟ 

اجلميـع... 
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أخبار الجهادتحليل سياسي
املفاوضات: طعنة يف ظهر املصاحلة وتعطياًل ملسار إعادة بناء منظمة التحرير

انتهت يوم 2012/1/26 مهلة 

أعطتها  التي  أشهر  الثالثة 

للطرفني  الدولية  الرباعية 

الفلسطيني  املتفاوضني 

رؤيتهما  لتقدمي  و«االسرائيلي« 

واحلدود،  األمن  بالنسبة ملسألتي 

لتشكل نقطة انطالق الستئناف 

املعطلة  املباشرة،  املفاوضات 

غزة  على  العدوان  منذ  »رسميا« 

ربطت  والتي   ،2009 العام  في 

العودة  الفلسطينية  السلطة 

جتميد  شرطي:  بتحقيق  اليها 

واعتراف  املتغول،  االستيطان 

الدولة  مبرجعية  العدو  حكومة 

 / حزيران  من  الرابع  حدود  على 

يونيو 1967.

السلطة فشل  إعالن  ورغم 

على  العدو  وإصرار  املفاوضات، 

الفلسطينيني،  الشرطني  رفض 

ومواصلة »االستعمار« ومخطط 

الضفة،  في  والصهينة  التهويد 

عامة، والقدس خاصة، الذي زاد 19 

% في العام 2011، فيما زاد اإلرهاب 

ورغم   ،%40 الفلسطينيني  بحق 

االنحياز األميركي، املطلق للعدو 

السلطة طلب  لبَّت  الصهيوني، 

الرباعية الدولية وأوفدت مسؤول 

عريقات  صائب  املفاوضات  ملف 

نتنياهو  بنيامني  للقاء مستشار 

اسحق موخلو، في القدس احملتلة 

وعمان، مرة بحجة »استكشاف« 

ومرات  »االسرائيلي«،  املوقف 

االردنية،  امللكية  للرغبة  تلبية 

األمنية رؤيتها  وقدمت 

فيها وافقت  التي  واحلدودية 

األراضي  تبادل  مبدأ  على 

تكون  أن  وعلى   ،%2 بنسبة 

منزوعة  الفلسطينية  الدولة 

أمن  قوات  وجود  مع  السالح 

حني  في  احلدود!..  على  أجنبية 

اكتفى مستشار نتنياهو اسحق 

 21 تتضمن  ورقة  بتقدمي  موخلو 

الصهيونية  املسلمات  من  بندا، 

العدو  حكومة  رئيس  سماها 

وعليها  اجلدار  الى  اجلدار  »من 

ووصفها  صهيوني«،  إجماع 

محمود عباس بأنها ورقة الـ »21 

طلسما«...

فما الذي سيجري بعد انتهاء 

املهلة؟.. وكيف ستواجه السلطة 

وورقة  العبثية  املفاوضات  فشل 

وسياسة  الصهيونية  الطالسم 

املستمرة؟  والتهويد  االستيطان 

... السيد محمود عباس أكد في 

اليوم«  مقابلة مع »موقع روسيا 

على »انه ال بديل عن املفاوضات«، 

الكفاح  اال  وارد  شيء  »وكل 

املسلح«!.. 

معظم  رفض  ظل  في 

واألحزاب  واحلركات  الفصائل 

والشخصيات  والقوى 

السلطة عودة   الفلسطينية 

العبثية  املفاوضات  هذه  الى 

الصهيوني  للعدو  تعطي  التي 

ملواصلة والغطاء  الفرصة 

كيف ستواجه السلطة 
فشل املفاوضات العبثية 

وسياسة االستيطان 
والتهويد املستمرة

والعدوانية  التهويدية  سياسته 

البشر  تستهدف  التي 

واملقدسات  واحلجر  والشجر 

واملسيحية، اإلسالمية 

ظهر  في  قوية  طعنة  وتشكل 

متعمدا  وتعطيال  املصاحلة، 

ملسار إعادة بناء منظمة التحرير 

الوطني  النضال  يحتاجها  التي 

الظروف  هذه  في  الفلسطيني 

والعربية  واالقليمية  الدولية 

التحديات...  ملواجهة  املعقدة 

اجلهود  بذل  األجدى  من  انه 

بناء  وإعادة  املصاحلة  إمتام  على 

على  والتوافق  التحرير  منظمة 

برنامج وطني فلسطيني  موحد 

ملواجهة كافة التحديات بدالً من 

الرهانات اخلاسرة على املفاوضات 

العبثية...  

من  عاماً  عشرين  إن 

وجناح  العبثية،  املفاوضات 

للعدوان  التصدي  في  املقاومة 

لبنان  جنوب  ضد  الصهيوني 

وغزة، كافية إلقناع من لم يقتنع 

بعد، بأن خيار املقاومة هو أقصر 

واستعادة  األرض  لتحرير  الطرق 

احلقوق الوطنية، دون قيد أو شرط.

تشكل املفاوضات طعنة 
قوية يف ظهر املصاحلة، 

وتعطيال متعمدا ملسار 
إعادة بناء منظمة التحرير

ثم أستقم
حديث  من  مقتبسة  عبارة 

عليه  اهلل  صلى  اهلل،  رسول 

صحابي  جاءه  حني  وسلم، 

في  لي  قل  اهلل،  يارسول  يقول: 

أحدا  عنه  أسال  ال  قوالً  اإلسالم 

بعدك، فقال: »قل آمنت باهلل ثم 

استقم«.

لكنه  الكلمات  قول بسيط 

بعده.   قول  ال  الذي  اخلامت  القول 

السامع هّينا وهو فعل  يحسبه 

نقول:  أن  أسهل  فما  عظيم. 

التلفظ  هل  ولكن  باهلل.  آمنت 

اهلل،صلى  رسول  قصده  ما  هو 

يكفي  وهل  وسلم،  عليه  اهلل 

اإلميان القولي؟

القلبي  اإلقرار  من  بد  ال  أم 

والعمل  العقلي  واالقتناع 

الشعائر  وإقامة  باجلوارح 

التعبدية من صالة وصيام وزكاة 

اهلل سبيل  في  وجهاد  وحج 

يترجم  كرمي  وخلق  قومي  وسلوك 

هذا اإلميان؟  أليست مهمة خامت 

األنبياء إمتام مكارم األخالق؟

اهلل رسول  ماجعل   هذا 

)ص( يأمر سائله في احلديث أعاله 

باالستقامة:« ثم استقم«.

هوالذي  اجللل  األمر  هذا 

الصادق  املسلم  حال  يختصر 

االميان،  اخمللص  واملؤمن  اإلسالم 

ألنه يطلب من املسلم البقاء على 

واستمرار  األخالقي  الهرم  قمة 

والعمل  اإلميان  في  اإلخالص 

األهواء  تتجاذبه  فال  والسلوك؛ 

الدنيوية،  الُسبل  والتضيعه 

الطرق  أقرب  سالكاً  فيمضي 

واجلنة  اهلل  رضى  إلى  املوصلة 

مستقيما  صراطي  هذا  »وأن 

فاتبعوه والتتبعوا السبل فتفّرق 

بكم عن سبيله«.

»فاستقم تعالى:  قال 

كما أمرت« ،     »وأن لو استقاموا 

الستقيناهم  الطريقة  على 

إليه  »فاستقيموا  غدقا..«،  ماًء 

واستغفروه...«.

اجلامع  احلديث  هذا  أليس 

إلى  للمسلم  دعوة  املانع 

أجل اإلستقامة؟   اإلستفاقة من 

الفكر  إلعمال  فرصة  هو  أليس 

والمعان  املسلمني،  أحوال  في 

كيف  ترى  احلل؟   في  التفكير 

إذا  املسلم  اجملتمع  صورة  تكون 

كان اإلميان الصادق عامراً القلوب 

والسلوك القومي املبني على خلق 

كرمي سائداً بني املسلمني؟

البعض  يعتبره  قد  مشهد 

املثالية ولكنه  في  ُمغرقاً  خيالياً 

يوم  املسلمني  تاريخ  في  حتقق 

املسلمون  وصدق  النوايا  صفت 

قابل  وهو  عليه،  اهلل  ماعاهدوا 

للتحقيق في كل آن.

الرفاعي يشارك يف اجتماعات تفعيل املنظمة يف عمان
اجلهاد  حركة  ممثل  شارك 
 - فلسطني  في  اإلسالمي 
عماد  أبو  احلاج  لبنان،  في 
اجتماعات  في  الرفاعي، 
التحرير  منظمة  تفعيل 
عقدت  التي  الفلسطينية، 
َعّمان. األردنية  العاصمة  في 

أعمال  جدول  على  وكان 
هما:  رئيسان  بندان  االجتماع 
وضع احللول والبدائل للقضايا 
اجمللس  تفعيل  بإعادة  اخلاصة 
الوطني الفلسطيني، ودراسة 
انتخابات  نظام  مشروع 

اجمللس.

تقدم،  قد  الرفاعي،  وكان 
باسم احلركة، بورقة أكد فيها 
انتخابات  إجراء  ضرورة  على 
للمجلس  وشفافة  نزيهة 
الفلسطيني،  الوطني 
األولى  اخلطوة  باعتبارها 

نحو إعادة بناء املنظمة، ووضع 
يقرره  موحد،  وطني  برنامج 
اجمللس الوطني املنتخب.  كما 
بضرورة  حركته  متسك  أكد 
اجمللسني  بني  التام  الفصل 

الوطني والتشريعي.

 اجلهاد اإلسالمي: نطالب وسائل اإلعالم بتسليط
 األضواء على معركة اإلرادة داخل السجون

اجلهاد تستنكر مشاركة شخصيات فلسطينية يف مؤمتر تطبيعي مع االحتالل يف مدريد
اجلهاد  حركة  استنكرت 
فلسطني  في  اإلسالمي 
شخصيات  مشاركة 
دولي  مؤمتر  في  فلسطينية 
عقد  االحتالل  مع  للتطبيع 
في العاصمة اإلسبانية مدريد 

مؤخراً. 
مسؤول مصدر  وصرح 

الشخصيـات  أن  احلركـة،  في 
املؤمتر  في  شاركت  التي 
التوجه  متثل  ال  التطبيعي، 
الفلسطيني  للشعب  العام 
االحتالل  لوجود   الرافض 
عبر  شرعية  أية  ومنحه 
أو  االعتراف  أو  التفاوض 

التطبيع.

اجلهاد  حركة  نظمت 
في  فلسطني  في  اإلسالمي 
تضامنياً  اعتصاما  لبنان، 
اجملاهد  الشيخ  األسير  مع 
امام  بيروت  في  عدنان،   خضر 
شارك  الفرقان،  مسجد 
الفصائل  عن  ممثلون  فيه 
واللجان  الفلسطينية 
وحشد  والفعاليات  الشعبية 

من أهالي اخمليم.
حركة  في  القيادي  وألقى 
محفوظ  اإلسالمي،  اجلهاد 
بأنها  فيها  أكد  كلمة  مّنور، 
التي  األولى  املرة   ليست 
خضر  الشيخ  فيها  يدخل 
بل  االحتالل..  سجون  عدنان 
هي املرة الثامنة. وكان ينتصر 
يرضى  ال  ألنه  مرة،  كل   في 

بغير النصر اال الشهادة.
نرفع  »إننا  وأضاف: 
ونسأل:  عالياً  الصوت 
حقوق  منظمات  هي  أين 
األحمر والصليب   اإلنسان 

الدولي، 

آالف  ثمانية  على  يزيد  وما 
وعربي  فلسطيني   أسير 
التعذيب  ألوان  أبشع  يالقون 
العالم  مسامع  حتت  واإلذالل 

أجمع؟!«
»أوسع  الى  ودعا 
ومساندة  تضامن  حملة 
ولكل  عدنان،  للشيخخضر 
وطالب  األبطال،   األسرى 
بتسليط  اإلعالم  وسائل 
اإلرادة  معركة  على  األضواء 
التي يخوضها القيادي األسير 

وسائر إخوانه األسرى«.
 

الرسمي  الناطق  وحتدث 
األسرى،  ممثلي  هيئة  باسم 
حمود،  اهلل  عطا  الشيخ 
ممثلي  هيئة  في  »إننا  قائالً 
األسرى واملعتقلني نقف اليوم 
مع  الكامل  تضامننا  لنعلن 
واملعتقلني  األسرى  قضية 
لنؤكد  والعرب  الفلسطينني 
الكيل  سياسية  ندين  أننا 
املعايير وازدواجية   مبكيالني 
املتحدة   األمم  تعتمدها  التي 
بحق آالف األسرى الفلسطينني 

والعرب«. 

االستخبارات الصهيونية: قدرة اجلهاد االسالمي العسكرية 
متطورة، وصوارخيها تصل إىل ما بعد تل أبيب 

قال ضابط كبير في شعبة 
العسكرية  االستخبارات 
تقديرات  »إن  الصهيونية، 
حركة  أن  إلى  تشير  الشعبة 
قطاع  في  االسالمي  اجلهاد 
غزة، تتجاوز حركة حماس من 
التي  العسكرية  القوة  حيث 
أصبحت متتلكها، وخاصة في 
أن  وأضاف  الصواريخ«.  مجال 
أطول،  الصواريخ  هذه  مدى 
وتقديرات شعبة االستخبارات 
أنه  إلى  تشير  العسكرية 
يصل  صواريخ  اجلهاد  بحوزة 
أنه  أي  كلم،   74 إلى  مداها 
بإمكانها أن تصل إلى قلب تل 

أبيب وحتى أبعد من ذلك«.
االستخبارات  شعبة  وقالت 

اجلهاد  »إن حركة  الصهيونية، 
احلركات إحدى  هي  االسالمي 

في  األساسية   الفلسطينية 
إلطالق  قدرات  ومتتلك  غزة، 
نسبيا  املدى  طويلة  صواريخ 
وإن  احملتلة،  األراضي  داخل 
اجلهاد مسؤولة عن التخطيط 
وتنفيذ هجمات عند احلدود مع 

مصر.
الصهيوني  اجليش  ويعتبر 
حلركة  املسلحة  األنشطة  أن 
تشعل  أن  شأنها  من  اجلهاد 
كلها،  غزة  قطاع  مع  اجلبهة 

تلفزيونية  قناة  قالت  فيما 
صهيونية إن اجليش يراقب منذ 
اجلهاد،  نشطاء  طويلة  فترة 
مع  بالتعاون  مؤخرا،  مت  وإنه 
»الشاباك«،  العام  األمن  جهاز 
احلركة  نشطاء  مهاجمة 
إلى  بهدف تصفيتهم، إضافة 
مبهاجمة  األمن  أجهزة  قيام 
ارهابية«  »أهدافاً  وصفها  ما 
للجهاد  بشكل حصري  تابعة 

االسالمي في غزة.

في رحاب اإلسالم


