
خاصة لبنان  في  وبالالجئين  عامة  الفلسطيني  بالشأن  تعنى  دورية  نشرة  العدد 90 / تشرين ثاني 2013  
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
أمن خميماتنا كل ال يتجزأ وهو مسؤولية اجلميع

الت��ي  احمل��اوالت  رغ��م كل 
جرت لتوريط مخيمات لبنان 
في الصراع��ات الداخلية في 
املنطقة، إال أن وعي ش��عبنا 
اإليجابي،  باحلي��اد  ومتس��كه 
ال��ذي أعلنته كافة الفصائل 
الفلس��طينية،  والق��وى 
والتنسيق بينها وبني الدولة 
اللبناني��ة، بكاف��ة أجهزتها، 
ومع بعض القوى السياسية 
اللبنانية، استطاع أن يجنب 
اخمليم��ات  ف��ي لبن��ان، خطر 
الصراعات  أت��ون  الى  االنزالق 

املذهبية والطائفية.  
اخمليم��ات  أن  ومب��ا 
تعي��ش  ال  الفلس��طينية 
في جزر منفصل��ة ومعزولة 
ع��ن محيطه��ا، فإنه��ا تتأثر 
التي حت��دث حولها،  باألجواء 
وال س��يما في مناطق التوتر 
العالي، حيث يبلغ الش��حن 
املذهب��ي، والعب��ث األمن��ي، 
ذروت��ه.  ورغ��م ذل��ك، بره��ن 
ش��عبنا عن حرصه الشديد 
على أمنه، وعلى عدم االجنرار 
الى مربع��ات الفنت املذهبية 
واالقتت��ال الطائف��ي، فأثبت 
بذلك أن��ه األكث��ر انضباطاً، 
ألبع��اد  إدراكاً   واألكث��ر 
اخملطط الذي يراد اس��تغالله 
بالكام��ل، خدمة للمش��روع 

الصهيوني.
يج��ب  ال  اجله��ود  أن  غي��ر 
أن تنص��ب على حف��ظ أمن 
اخمليمات مع اجل��وار فقط، بل 
ال بد أن ينسحب هذا احلرص 
عل��ى حفظ األم��ن في داخل 
اخمليمات أيضاً.  شهد مخيم 
عني احللوة، في اآلونة األخيرة، 
عملي��ات  م��ن  سلس��لة 
يراد  التي  املشبوهة  االغتيال 
لها أن جتر أهالي اخمليم وبعض 
الق��وى في��ه ال��ى االقتت��ال 
الداخل��ي.  وش��هد مخي��م 
نهر البارد ب��دوره عملية قتل 
همجية وبش��عة  ال متت الى 
ثقافة شعبنا ومبادئه وقيمه 

بصلة.

أمن ش��عبنا الفلسطيني 
كلٌّ ال يتج��زأ، وأهمية حفظ 
األم��ن اجملتمع��ي الداخلي ال 
تق��ل أهمية عن حفظ األمن 
م��ع اجلوار.  واألم��ن اجملتمعي 
الفصائل  مس��ؤولية  لي��س 
الفلس��طينية  والق��وى 
وحده��ا، ب��ل هو مس��ؤولية 

اجلميع دون استثناء.
ثم��ة  اإلط��ار،  ه��ذا  وف��ي 
خط��وات ال بّد م��ن اتخاذها 
سريعاً.  أولها تفعيل اللجان 
األمنية  واللجان  الش��عبية، 
التابعة له��ا، وتفعيل وثيقة 
االتف��اق  مت  الت��ي  التفاه��م 
عليه��ا في مخي��م البداوي، 
والك��ف عن وض��ع العراقيل 
أمامه��ا، وطرحه��ا كنموذج 
ميك��ن تعميم��ه عل��ى باقي 
اخمليمات، ملا حتققه من وحدة 
مجتمعي��ة داخلية.  وكذلك 
ف��إن إدارات م��دارس األون��روا 
واجلمعيات األهلية واملساجد 
واملنتدي��ات الثقافية أمامها 
م��ن  ب��ّد  ال  كبي��رة  مه��ام 
القيام بها.  وميك��ن للروابط 
التي مت  والعشائرية  العائلية 
تأسيس��ها وتفعيلها مؤخراً 
في أكثر من مخيم أن تلعب 
ورف��ع  األم��ان،  ش��بكة  دور 
الغطاء ع��ن أي مخل باألمن، 
العائلية والعشائرية في  ألن 
عرفن��ا وتقليدنا هو االنتصار 

للحق، وليس دعم الظالم.
ت��رف  ال متل��ك مخيماتن��ا 
م��ا  كل  مواجه��ة  تأجي��ل 
يه��دد أمنن��ا الداخلي، حيث 
كل  م��ن  حت��اك  املؤام��رات 
 ح��دب وصوب إلس��قاط حق 
الع��ودة، وه��و م��ا ال ميكن أن 
يحص��ل م��ا دام��ت اخمليمات 
قائمة كش��اهد على اجلرمية 
الصهيوني��ة النك��راء بح��ق 
حف��ظ  بأكمل��ه.   ش��عب 
حف��ظ  في��ه  مخيماتن��ا 
قضيتن��ا، وحف��ظ حقنا في 
الع��ودة، وه��و أم��ر ال ميك��ن 

التهاون فيه مطلقاً.

التحرير  منظمة  سر  أمني 
وحركة فتح في لبنان فتحي 
أبو العردات، ووفد من حركة 
حماس، برئاسة ممثل احلركة 
ووفد  بركة،  علي  لبنان  في 
التحرير  منظمة  فصائل 
من  ووف��د  الفلسطينية، 
الفلسطينية،  القوى  حتالف 
القومي  املؤمتر  ومؤسس 
على  بشور،  معن  العربي، 
اللجان  م��ن  وف���د  رأس 
وممثل  الشعبية،  والروابط 
رئيس  مخزومي  ف��ؤاد  عن 
حزب احلوار الوطني، ووفد من 
األسرى احملررين من السجون 
فلسطني  من  الصهيونية 
احملتلة، ووفد من عائلة األسير 
عن  وممثلني  سكاف،  يحيى 
اإلسالمي،  التوحيد  حركة 
واجلماعة اإلسالمية، واحلركة 
وجتمع  اجملاهدة،  اإلسالمية 
وحركة  املسلمني،  العلماء 
الوفاق، وجبهة  األمة، وحزب 
وجمعية  اإلسالمي،  العمل 
اإلسالمية،  اخليرية  املشاريع 
السوري  القومي  واحل��زب 
مجلس  ووفد  االجتماعي، 
وجمعية  فلسطني،  علماء 
الفلسطينيني  األس���رى 
العودة،  واللبنانيني، ومسيرة 
وإعالميني  دي��ن   وعلماء 
لبنانية  طالبية  وق���وى 

من  وحشد  وفلسطينية 
الشخصيات.

وفي كلمة له، أكد الرفاعي 
اجلهاد  حركة  موقف  على 
يجري  ما  كل  بأن  اإلسالمي 
عمليات  من  املزيد  »هدفه 
وإشغال  املنطقة،  تفتيت 
واستهدافها  امل��ق��اوم��ة، 
إن��ق��اذاً  عليها،  للقضاء 
داعياً  الصهيوني«،  للكيان 
الى »وأد الفتنة املذهبية في 
انفجارها«،  ومنع  مهدها، 
جهود  »بتوحيد  ومطالباً 
اإلسالمية  التيارات  كافة 
فلسطني  باجتاه  والقومية 
أن  على  مشدداً  وحدها«، 
املقاومة،  ق��وى  »ص��م��ود 
ضد  عملياتها  واستمرار 
وإنهاء  الصهيوني،  العدو 
الفلسطيني  اخل����الف 
املصاحلة  وحتقيق  الداخلي، 
لهو  املقاومة،  قاعدة  على 
األمة  توحيد  بإعادة  كفيل 
باجتاه  بوصلتها  وتوجيه 

فلسطني«.
بشدة  الرفاعي  وانتقد 
ُمنّبهاً  املفاوضات،  استمرار 
قضية  على  خطورتها  من 
املنطقة.   ودول  فلسطني 
وفي الشأن الفلسطيني في 
بعدم  الرفاعي  أشاد  لبنان، 
اجنرار اخمليمات الفلسطينية 

الداخلية،  الصراعات  الى 
اإليجابي،  »باحلياد  منوهاً 
الذي أعلنته كافة الفصائل 
الفلسطينية،  وال��ق��وى 
وبني  بينها  والتنسيق 
بكافة  اللبنانية،  السلطة 
القوى  بعض  ومع  أجهزتها، 
السياسية اللبنانية«.  ودعا 
الرفاعي الى مواجهة الفتنة 
على  و«ال��ب��ن��اء  املذهبية 
 – الفلسطينية  املصلحة 
اللبنانية املشتركة، ملواجهة 
التوطني،  مشاريع  كافة 
وتنفيذ حق العودة«.   وطالب 
»مبعاجلة  اللبنانية  السلطة 
األوض���اع امل��أس��اوي��ة في 
اخمليمات، وإقرار كافة احلقوق 
والقيام  الفلسطينية، 
بواجباتها في اإلشراف على 
وإلزامها  األون���روا،  وكالة 
اإلغاثية  برامجها  بتنفيذ 
مقدمتها  وف��ي  كاملة، 
إعمار  إع���ادة  استكمال 
ومعاجلة  البارد،  نهر  مخيم 
أوضاع النازحني من مخيمات 
ومواجهة  لبنان،  إلى  سوريا 
السكاني  االكتظاظ  خطر 
يهدد  ال��ذي  اخمليمات  في 
وض��رورة  وشيك،  بانفجار 
من أجل إفشال  العمل معاً 
كافة مشاريع شطب األونروا 

وإلغائها.«

اجلهاد  ح��رك��ة  نظمت 
فلسطني،  في  اإلسالمي 
 ،)2013-10-31( اخلميس 
مبناسبة  استقبال  حفل 
الذكرى السادسة والعشرين 
فندق  ف��ي  النطالقتها، 
بحضور  بيروت،  في  غاليريا 
للحركة،  العام  األمني  نائب 
األستاذ زياد النخالة، وممثلها 
عماد  أبو  احلاج  لبنان،  في 
قياديي  من  وعدد  الرفاعي، 

وأعضاء احلركة.
وق�����د ح���ض���ر ح��ف��ل 
حسن  الشيخ  االستقبال: 
مجلس  رئيس  ممثالً  املصري 
النواب اللبناني األستاذ نبيه 
ممثالً  الهاشم  وبسام  بري، 
رئيس  عون  ميشال  النائب 
واإلص��الح،  التغيير  كتلة 
فلسطني،  دول��ة  وسفير 
والسفير  دب���ور،  أش���رف 
البخيت،  أحمد  السوداني 
السفارة  بأعمال  والقائم 
اإليرانية، واملستشار الثقافي 
وهشام  لبنان،  في  اإليراني 
السابق  الوزير  ممثالً  طبارة 
والنائب  مراد،  الرحيم  عبد 
والنائبان  ف���ارس،  م���روان 
السابقان: أمني شري، وجناح 
الشعب،  حزب  رئيس  واكيم 
ممثالً  السبع،  محمد  والرائد 
في  العام  األم��ن  مدير  عن 
إبراهيم،  عباس  اللواء  لبنان 
رمضان  محمد  والعميد 
الداخلي،  األمن  قوى  ممثالً 
حمدان،  مصطفى  والعميد 
في  القيادية  الهيئة  أمني 
حركة »املرابطون«، وفضيلة 
وممثل  حمود،  ماهر  الشيخ 
علي  السيد  سماحة  عن 
جنيب  الدكتور  اهلل،  فضل 
حزب  من  ووف��د  الدين،  نور 
السابق  النائب  برئاسة  اهلل 
حسن حب اهلل، ووفد حركة 
أمل، ووفد من م. ت. ف برئاسة 

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  1للتواصل 

الرفاعي: ندعو إىل وأد الفتنة وتوحيد كل اجلهود حنو فلسطني!
حفل استقبال  بذكرى انطالقة »الجهاد«

الشهيد اجملاهد حممد عاصي.. قاوم حتى الشهادة
الضفة  مناطق  تعيش 
حلكم  اخلاضعة  الغربية 
السلطة الفلسطينية حالة 
من اإلستنفار العالي ألجهزة 
متخضنت  السلطة،  تلك 
شبه  مداهمة  عمليات  عنها 
للمقاومني  ومالحقات  يومية 
بعضهم  إعتقال  ومحاوالت 
وزجهم في غياهب السجون، 
األمر الذي دفع إلى تفاقم حالة 
اإلحتقان في صفوف اجلماهير 
التململ  منسوب  وزي���ادة 
أجهرة  املمارسات  من  لديهم 
للسلطة،  التابعة  األم��ن 
أصابع  كانت  لطاملا  والتي 
األجهزة  تلك  تالحق  اإلتهام 
التنسيق  جلهة  وسلطتها 
األمني مع اإلحتالل، ال القيام 

بالدفاع عن املواطنني العّزل.
األجهزة  هذه  أن  الغريب 
وحتشد  حمالتها  تسعر 
أزالمها مبحاوالت شبه يائسة 
املقاومني على وقع  للنيل من 
التسوية  عملية  استمرار 
ومفاوض  العدو  كيان  بني 

السلطة، وكأن األخير
حسن  برقيات  ارسال  يريد 
من  ت��رف��ع  للعدو  س��ل��وك 
أسهمه في صندوق التسوية 

القمع  حمالت  تتواصل 
املمنهجة  العدوان  وسياسة 
اجملرم  العدو  ميارسها   التي 
كافة  في  شعبنا  أبناء  ضد 
أم��اك��ن وج���وده���م، وف��ي 
األس��رى  قافلة  مقدمتهم 
البواسل، تعذيباً وقهراً وإهماالً 
أضحت  إذا  إال  اللهم  طبياً، 
منها.  ميؤوساً  األسير  حياة 
كما حصل مع زهرة فلسطني 
الترابي  حسن  الشهيد 
للمرض  فريسًة  ارتقى   الذي 
وسياسة  ال���دم  بسرطان 
قبل  من  املتعمدة  اإلهمال 

العدو اجلبان.
الغرابة ليس تصرف  يثير  ما 
انتهك  الذي  اجملرم  العدو  هذا 
القوانني  ك��اف��ة  ب��إج��رام��ه 
السماوية  والتشريعات 
جرائمه  فتاريخ  واألرض��ي��ة؛ 
على  بُني  اجلرثومي  وكيانه 
أبناء  من  األطفال  جماجم 
األس��رى،  ودم���اء  فلسطني، 

ما  بل  الزكية،  والشهداء 
قامت به أجهزة أمن السلطة 
اعتداء  من  الفلسطينية 
الشهيد  ُمشّيعي  على 
بينهم  ومن  الترابي،  حسن 
رأسهم  على  محررون،  أسرى 
خضر  الشيخ  اجملاهد،  القيادي 
الكرامة  ثورة  مفجر  عدنان، 
واإلرادة بالسجون الصهيونية، 
إلقاء كلمة حركة  ومنعه من 
اجلهاد اإلسالمي في املناسبة، 
وصور  احلركة  رايات  رفع  ومنع 
العدو  قتله  ال��ذي  الشهيد 
التصرفات  فهذه  ب��ارد.  بدم 
ال  والتي  واملعيبة   املشينة 
بصلة  الوطنية  لألعراف  متت 
بعيد،  من  وال  قريب  من   ال 
العدو  سياسات  مع  تتماشى 
القضية  ه���ذه  ف��ي  ل��ي��س 
فحسب، بل متتد لُتشكل هذه 
لعمليات  حارساً  السلطة 
لعمليات  وحامياً  االستيطان، 
عمليات  في  وشريكاً  التهويد، 

ُمدافعاً  ال  واملالحقة،  االعتقال 
اجلرمية  ه��ذه  شعبنا.  ع��ن 
إلى  تضاف  القدمية  اجلديدة/ 
ضد  اجل��رائ��م  م��ن  سلسلة 
القت  قد  واجملاهدين،  املقاومة 
الفعل  ردود  م��ن  سلسلة 
على  والشاجبة  الغاضبة 
أجهزة  واعتداء  العدو،  جرمية 
جنازة  على  األمنية  السلطة 
الترابي،  الشهيد  تشييع 
ُمحّملني  وفصائلياً،  شعبياً 
املسؤولية  الصهيوني  العدو 
استشهاده  ع��ن  الكاملة 
الطبي،  اإله��م��ال  نتيجة 
ومطالبني في بيانات منفصلة، 
الفلسطينية بوقف  السلطة 

املفاوضات فوراً مع العدو..
الشهيد  أي��ه��ا  ستبقى 
على  وشاهداً  فلسطني،  وردة 
إجرام العدو، وقمع أجهزة أمن 
نتنّسم  لناً،  عنواناً  السلطة، 
عبق  الطاهرة  دمائك  بعبير 

احلرية وفجر االنتصار القادم. 

املشؤوم، الذي لم يجلب على 
القضية إالّ مزيداً من الضعف 

واإلذالل والتنازل تلو اآلخر.
وهذه  قليلة،  غير  فترة  منذ 
اجت��اه  ف��ي  تسير  األج��ه��زة 
والقمع  والتكبيل  التنكيل 
سالح  ومصادرة  واإلعتقال 
املقاومني واملداهمات للسكان 
خدمة  بيوتهم  في  اآلمنني 
وفي  الصهيوني.  لالحتالل 
اآلونة اآلخيرة تزايدت وبشكٍل 
اقتحاماتها  وملفت  ومكثف 
وكوادر  لقيادات  ومالحقاتها 
اجلهاد  حركة  صفوف  في 
شكل  حيث  اإلس��الم��ي، 
الشهر  من  األخير  األسبوع 
ممنهجة  مواصلة  املنصرم 
بالتوازي  التعسفية  حلمالتها 
مع تصعيد االحتالل العدواني 
حلركة  املباشر  واستهدافه 
اجلهاد. فقد اعتقلت قوة تتبع 
أحد أجهزة السلطة األمنية، 
األسير  قلقيلية  مدينة  في 
احملرر عدنان ذياب بعد االعتداء 
بأقذع  ونعتته  بالضرب،  عليه 
األوصاف. كما اعتقلت اجملاهد 
مخيم  من  ع��رع��راوي  علي 
جنني، وداهمت عددًا من منازل 
في  وعبثت  احلركة،  ك��وادر 

القيام  إلى جانب  محتوياتها. 
إلعتقال  اقتحامات  بعدة 
محمود  اجل��ه��ادي  القيادي 
اهلل  عناية  أن  إال  السعدي، 

حالت دون مراد تلك األجهزة.
أمن  أجهزة  استمرار  إن 
اإلعتداءات  بهذه  السلطة 
بالتوازي  اجمل��اه��دي��ن  على 
في  سيرها  متابعة  م��ع 
وبخطوات  التسوية  عملية 
بعض  تشير  كما  متقدمة 
على  ليؤكد  التسريبات، 
أولها  أساسيتني:  مسألتني 
كتب  إن  املفاوضات  هذه  أن 
املزيد  ستهضم  النجاح  لها 
في  شعبنا  أبناء  حقوق  من 
أن  وثانيها  فلسطني،  أرض 
التنكيل  تريد  كهذه  سلطة 

بقوى املقاومة وتشتيت قواها 
بهدف  إلرباكها  محاولًة  في 
مواجهة  عن  اجملاهدين  حرف 

اإلحتالل.

الشهيد حسن الرتابي.. شاهد على اإلجرام والقمع املتمادي
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مخيم  أه��ال��ي  يعاني 
مدقع  فقر  من  احللوة،  عني 
البطالة  نسبة  يرفع  ما 
إلى  الشباب  صفوف  في 
بحسب  املئة،  في  سبعني 
إحصائيات اللجان الشعبية 
ف��ي اخمل��ي��م. وت��س��اه��م 
التي حترم  اللبنانية  القوانني 
الفلسطيني من حق العمل 
إالَّ في مهن محددة، ومن حق 
رفع  في  والتوريث   التملك 
ه���ذه ال��ن��س��ب��ة. ووف��ق��اً 
واإلحصائيات  للدراسات 
العمل  ق��وة  حجم  ف��إن 
لبنان  في  الفلسطينية 
يبلغ حوالى 88 ألف نسمة، 
املئة  في   62 نسبته  ما  أي 
الفلسطينيني  إجمالي  من 
الوضع  هذا  فيه.  املقيمني 
على  يعيش  الالجئ  يجعل 
العيش  لقمة  تأمني  هاجس 
وألوالده.  له  اخلبز   ورغيف 
واضحة  صورة  اخمليم  ففي 

يُعتبر  اجلليل  مخيم 
م���ن أص��غ��ر اخمل��ي��م��ات 
كانت  التي  الفلسطينية، 
وما زالت شاهًدا على املأساة 
انفصاله  الفلسطينية، 
عن  مكانًيا  وبعده  جغرافياً 
سائر اخمليمات الفلسطينية 
في لبنان، لم يجعله يتخلى 
عن تراثه أو لكنته أو أفكاره 
ال  فأبناؤه  عودته،  حق  أو 
إلى  العودة  ينتظرون  زالوا 
فلسطني. عدد سكان اخمليم 
تقريباً،  عائلة   650 يقارب 
ربع  تتعدى  ال  مساحة  في 

كيلومتر مربع..
م��ع ان��ط��الق��ة ال��ث��ورة 
 1965 عام  الفلسطينية 
اجلليل  مبعسكر  ُس��ّم��ي 
القادمني  إلى سكانه  نسبة 
فلسطني  ش��م��ال��ي  م��ن 
لوبيه،  قرى:  من  وأكثرهم 
اجمليدل،  فراضية،  حطني، 
األحداث  وبعد  وسعسع.  
اخمليم  إلى  نزح  سوريا،  في 
عائلة   2000 حوالى  وجواره 
 12500 تُشّكل  فلسطينية 
إلى  بعضهم  عاد  نسمة، 
تنّقل  وبعضهم  س��وري��ا، 
الصعبة  األوض��اع  نتيجة 
ال��ب��ق��اع.  منطقة  ف��ي 
النازحة  العائالت  وشّكلت 
وسكانه  اخمليم  على  عبئاً 
سكنية  أماكن  وجود  لعدم 
املكان،  صغر  بحكم  شاغرة 
باتت  املستضيفة  والعائالت 
نتيجة  جديدة  نكبة  تعاني 
واملشرب  املأكل  لتقاسم 
االحتياجات،  ومضاعفة 
مشكلة  ب��روز  إلى  أدى  ما 

االكتظاظ السكاني.

زارت  اجل��ه��اد«  »ن��ش��رة 
أوضاع  على  واطلعت  اخمليم، 
القاطنني فيه، وأجرت بعض 
اللقاءات لتنقل صورة املعاناة 
حيث  يعيشونها،  التي 
مخيم،  أبناء  أحد  التقت 
قال  الذي  القادر،  عبد  جالل 
عمالً  جند  »كّنا  ملراسلنا: 
أصبحنا  اليوم  أما  بصعوبة، 
بال عمل، وإن وجدناه فعلينا 
نصف  من  بأقل  نرضى  أن 
ويتساءل:  السابق«،  الراتب 
تأمني  أن  نستطيع  »كيف 
وتعليمهم  أبنائنا  معيشة 
التدفئة  ونوفر  ومالبسهم 
تتعدى  ال  برواتب  املكلفة 
لبنانية  ليرة  أل��ف   400
بها،  تقبل  أن  إما  شهرياً؟!! 
للبيت  أحدنا  يرجع  أن  وإما 
الكثيرون  فهناك  عمل،  بال 

ينتظرون عمالً بأجر أقل؟!«.
اللجان  سر  أمني  ,يقول 
التحرير  ملنظمة  الشعبية 
)أبو  عثمان  خالد  البقاع  في 
جهاد(، »إن املشكلة األساس 
املتزايدة  األعداد  في  تكمن 
اخمليم  داخ��ل  للمقيمني 
كانوا  سواء  اجلميع  وفقدان 
لفرص  نازحني  أو  مقيمني 
القانون  أن  حيث  العمل، 
الفلسطيني  مينع  اللبناني 

وهناك  العمل  ح��ق  م��ن 
إنعدام في وجود فرص عمل 

باألساس..«.
وحت���دث أب��و ج��ه��اد عن 
الوضع الصحي الصعب في 
التربوي،  اجلانب  وعن  اخمليم، 
مضيفاً »أن سياسة تقليص 
األونروا،  املتبعة في  اخلدمات 
على  سلباً  اليوم  تنعكس 
النازحة من سوريا،  العائالت 
اإليجارات  ارتفاع  إلى  مشيراً 
إي��واء  مراكز  وج��ود  وع��دم 
للنازحني، في ظل مساعدات 
األونروا  تقدمها  كافية  غير 

وبعض املؤسسات«.
عن  ملراسلنا  حتدث  كما 
وازدي��اد  الكهرباء  مشكلة 
واالحتياجات  النازحني  أعداد 
وجود  مع  لهم  املتزايدة 
الكهرباء  في  سابقة  أزمة 
يعاني منها أبناء اخمليم وبقاء 
على  الكهرباء  محطات 
يجعلها  مما  املترهلة،  حالها 
وأما  اخمليم.  حاجات  تلبي  ال 
غير  فهي  للمياه  بالنسبة 
أضاف  ما  للشرب،  صاحلة 
شراء  ع��بء  املواطن   على 
أو  يومياً  ال��ش��رب  م��ي��اه 
استعمال  إل��ى  االض��ط��رار 
للشرب  كمياه  امللوثة  املياه 

وللطعام.

والبطالة  الفقر  عن  للعيان 
»نشرة  بعضها  ت��رص��د 

اجلهاد« في هذا التحقيق:
»ناصر  فالفلسطيني 
أب  ع��ام��اً(«،   40( يوسف 
في  يقطن  أطفال،  لثالثة 
ملراسلنا:  ي��ق��ول  اخمل��ي��م، 
جتعلني  العمل  قّلة  »إن 
األسر  أصحاب  من   واملئات 
فهذه  دائ��م��ة،  م���رارة  ف��ي 
يسيطر  كابوس  املسألة 
أستطيع  وال  حياتي  على 
خصوصاً  منه،  التخلص 
عاجزاً  نفسي  أجد   عندما 
لشراء  امل���ال  ت��أم��ني   ع��ن 
مسلتزمات  أو  الطعام 
فأجد  ألطفالي،  العيش 
في  م��وق��ف  ف��ي  نفسي 
مأساة  إنها  اإلح��راج،  غاية 
ت��غ��ادرن��ي  ال  م��س��ت��م��رة 
يوسف:  ويتساءل  لألسف«. 
العمل  م��ش��اري��ع   »أي���ن 
املعوزة؟!  واألس��ر  للشباب 

أين األونروا والدوله اللبنانية 
أليسوا  احلقوق؟!  هذه  من 
مصالح  ع��ل��ى  م��ؤمت��ن��ني 
كسائر  نعيش  لكي  شعبنا 

البشر؟!«.
جمال  الفلسطيني  أما 
لدية  عاماً(،   48( حليحل 
عن  عاطل  وهو  أوالد  ثالثة 
العمل منذ 12 عاماً بسبب 
»العمل  إن  يقول  امل��رض، 
للغاية«،  صعب  لبنان  في 
احلياة  »متطلبات  إن  ويتابع 

وفواتير  املعيشة  وغ��الء 
الدواء تتطلب املزيد من املال 
تأمينه،  عن  نعجز  ما  وهذا 
جتتاح  التي  البطالة  بسبب 
ويتساءل:  مجتمعنا«، 
املسؤولية:  يتحّمل  »من 
التحرير  منطمة  أم  األونروا، 
الدولة  أم  الفلسطينية، 

اللبنانية؟!«.
وأجرى مراسلنا مقابلة مع 
الشعبية  اللجنة  سر  أمني 
أبو  احللوة  عني  مخيم  في 

على  لالطالع  مقدح،  بسام 
البطالة  موضوع  حول  رأيه 
في اخمليم فقال إن »البطالة 
إلى  تصل  مخيماتنا  في 
 ،)%70( املئة  في  سبعني 
بسبب عدم إعطائنا احلقوق 
وحرماننا  لبنان،  في  املدنية 
من نحو 70 مهنة، )الطبابة، 
واحمل��ام��اة..(،   والهندسة، 
واإلختصاصات  احلرة  واملهن 
يجعل  مم���ا  األخ�������رى، 
ظروف  في  الفلسطيني 
حاصل  ه��و  كما  صعبة 
إن  املقدح  وأض��اف  اآلن«. 
املتعلمني  من  »العشرات 
عمل  ف���رص  ي��ج��دون  ال 
غير  القوانني  تلك   بسبب 
»األونروا  إن:  وقال  املنصفة«. 
ج��زءا  إال  ت��س��ت��وع��ب  ال 
العاملة  اليد  من  بسيطاً 
وأصحاب  الفلسطينية 
الذين  وحتى  اإلختصاص 
يتخرجون من أقسام سبلني 

ال يجدون فرص عمل«.
إن  بالقول،  املقدح  ويختم 
بقعه  في  البطالة  »وج��ود 
يُسّبب  محدودة  جغرافية 
جلزء  اإلح��ب��اط  م��ن  حالة 
واألسر  الشباب  من  مهم 
الظروف  وه��ذه  املعدومة. 
للفوضى  مهم  سبب  هي 
يجعل  ذلك  وكل  واملشاكل، 
مسؤولياته  أم��ام  اجلميع 
يطال  خلل  أي  ألن  وواجباته 

اجلميع«. 
وفي العموم ميكن تلخيص 
األسباب الرئيسية التي أّدت 
منها:  البطالة  تفاقم  إلى 
الفلسطيني  الالجئ  حرمان 
في مهن  إالَّ  العمل  من حق 
تراجع  إلى  إضافة  محددة، 
»االون��روا«  وكالة  خدمات 
منظمة  تقدميات  وق��ّل��ة 
الفلسطينية،  التحرير 
أمام  العمل  فرص  وانسداد 

الشباب في اخلارج...

البطالة.. واقٌع صادٌم يعيشه أهالي عني احللوة!!

خميم اجلليل.. مأساة مستمرة ُيفاقمها تزاُيد أعداد النازحني

ملاذا احلملة األمنية ضد املقاومة يف الضفة؟!
الضفة  مناطق  تعيش 
حلكم  اخلاضعة  الغربية 
السلطة الفلسطينية حالة 
من اإلستنفار العالي ألجهزة 
متخضنت  السلطة،  تلك 
عنها عمليات مداهمة شبه 
للمقاومني  ومالحقات  يومية 
بعضهم  إعتقال  ومحاوالت 
وزجهم في غياهب السجون، 
األمر الذي دفع إلى تفاقم حالة 
اإلحتقان في صفوف اجلماهير 
التململ  منسوب  وزي���ادة 
أجهرة  املمارسات  لديهم من 
للسلطة،  التابعة  األم��ن 
أصابع  كانت  لطاملا  والتي 
األجهزة  تلك  تالحق  اإلتهام 
التنسيق  جلهة  وسلطتها 
األمني مع اإلحتالل، ال القيام 

بالدفاع عن املواطنني العّزل.
األجهزة  هذه  أن  الغريب 
وحتشد  حمالتها  تسعر 
أزالمها مبحاوالت شبه يائسة 
للنيل من املقاومني على وقع 
التسوية  عملية  استمرار 
ومفاوض  العدو  كيان  بني 

السلطة، وكأن األخير
حسن  برقيات  ارسال  يريد 

من  ت��رف��ع  للعدو  س��ل��وك 
أسهمه في صندوق التسوية 
املشؤوم، الذي لم يجلب على 
القضية إالّ مزيداً من الضعف 

واإلذالل والتنازل تلو اآلخر.
قليلة،  غير  فترة  منذ 
في  تسير  األج��ه��زة  وه��ذه 
والتكبيل  التنكيل  اجت��اه 
ومصادرة  واإلعتقال  والقمع 
واملداهمات  املقاومني  سالح 
بيوتهم  في  اآلمنني  للسكان 
الصهيوني.  لالحتالل  خدمة 
تزايدت  اآلخيرة  اآلون��ة  وفي 
وملفت  ومكثف  وبشكٍل 
ومالحقاتها  اقتحاماتها 
صفوف  في  وكوادر  لقيادات 
اإلس��الم��ي،  اجل��ه��اد  حركة 
األخير  األسبوع  شكل  حيث 
مواصلة  املنصرم  الشهر  من 
التعسفية  ممنهجة حلمالتها 
بالتوازي مع تصعيد االحتالل 
العدواني واستهدافه املباشر 
اعتقلت  فقد  اجلهاد.  حلركة 
قوة تتبع أحد أجهزة السلطة 
قلقيلية  مدينة  في  األمنية، 
ذياب  عدنان  احمل��رر  األسير 
بالضرب،  عليه  االعتداء  بعد 

كما  األوصاف.  بأقذع  ونعتته 
اعتقلت اجملاهد علي عرعراوي 
وداهمت  جنني،  مخيم  من 
عددًا من منازل كوادر احلركة، 
إلى  محتوياتها.  في  وعبثت 
جانب القيام بعدة اقتحامات 
اجلهادي  القيادي  إلعتقال 
محمود السعدي، إال أن عناية 
تلك  م��راد  دون  حالت  اهلل 

األجهزة.
أمن  أجهزة  استمرار  إن 
اإلعتداءات  بهذه  السلطة 
مع  بالتوازي  اجملاهدين  على 
عملية  في  سيرها  متابعة 
التسوية وبخطوات متقدمة 
كما تشير بعض التسريبات، 
مسألتني  ع��ل��ى  ل��ي��ؤك��د 
هذه  أن  أولها  أساسيتني: 
لها  كتب  إن  امل��ف��اوض��ات 
من  املزيد  ستهضم  النجاح 
أرض  في  شعبنا  أبناء  حقوق 
سلطة  أن  وثانيها  فلسطني، 
بقوى  التنكيل  تريد  كهذه 
قواها  وتشتيت  املقاومة 
بهدف  إلرباكها  محاولًة  في 
مواجهة  عن  اجملاهدين  حرف 

اإلحتالل.

تحقيق

رابطة بيت املقدس تكرم مدراء املدارس وتشارك بدورة دبلوم املستشار الرتبويتحقيق
األنشطة  سلسلة  ضمن 
بيت  »رابطة  بها  تقوم  التي 
فلسطني«،  لطلبة  املقدس 
بهيئاتها  الرابطة  شاركت 
بدورة  والتنفيذية   اإلداري��ة 
التربوي«،  املستشار  »دبلوم 
مؤسسة  نظمتها  التي 
للتنمية  اخليرية  »رسالتنا« 

.»AUL»�في جامعة ال
الرابطة  م��ن  وف��د   وزار 
في مخيم نهر البارد، برئاسة 
أحمد  اخمليم  في  مسؤولها 
كوادرها  من  وعدد  السيد، 
طابور«  »جبل  مدرستي 
املتوسطة«  و«ط��وب��اس 
مقدمني  »عمقا«  وثانوية 
لإلدارة »درع مهرجان الطالب 

الفلسطيني املتفوق«.
األضحى  عيد  ومبناسبة 
الرابطة  قامت  امل��ب��ارك 
مدرسة  على  احللوى   بتوزيع 
مخيم  ف���ي  األق���ص���ى 
الرشيدية وقّدمت التبريكات 

إلدارة املدرسة.
الطالب،  عن  وللترفيه 
مخيم  في  الرابطة  نظمت 
نهر  إل��ى  رحلة  ال��ب��داوي 
شارك  لبنان،  شمال  موسى 

فيها عدد من الطالب.

كشافة بيت املقدس ُتيي ذكرى حركة اجلهاد مبسريات مجاهريية
كشافة  جمعية  أحيت 
لبنان  ف��ي  امل��ق��دس  بيت 
اجلهادية،  االنطالقة  ذكرى 
الدكتور  استشهاد،  وذكرى 
بسلسلة  الشقاقي،  فتحي 

أنشطة.
ف��ف��ي م��خ��ي��م��ات: ب��رج 
ال��ب��راج��ن��ة، وال���ب���داوي، 
نظمت   وال��رش��ي��دي��ة، 
جابت  حاشدة  مسيرات 
أرج����اء اخمل��ي��م��ات وس��ط 
 ال��راي��ات احل��رك��ي��ة وال��ك

شفية، باإلضافة إلى عروض 
رابيل.

الكشافة  نظمت  كما 
مسيرة  شاتيال  مخيم  في 
األقصى  للمسجد  نصرة 
جابت شوارع اخمليم على وقع 

الصرخات اجلهادية.

اجلمعية  نظمت  كما 
إفطاراً للكشافة في مخيم 
يوم  مبناسبة  ال��ب��ارد،  نهر 
عرفة، كما قامت في الليلة 
مسيرات  بتظيم  نفسها 
عيد  بقدوم  ابتهاجاً  تكبير 
املبارك في كل من  األضحى 
والبداوي  البارد  نهر  مخيم 
واجلليل  البراجنة  وب��رج 

والرشيدية،  احللوة  وع��ني 
وسط  الشوارع  جابت  حيث 

صيحات التكبير. 
بيت  كشافة  وزعت  كما 
مخيمات  كل  في  املقدس 
معايدة  بطاقات  لبنان 
عيد  مبناسبة  وح��ل��وى 
وقامت  امل��ب��ارك،  األضحى 

بحواجز محبة. 
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اجلهاد  ح��رك��ة  أح��ي��ت 
 / فلسطني  في  اإلسالمي 
السادسة  الذكرى  لبنان، 
النطالقتها،  والعشرين 
وال���س���ادس���ة ع��ش��رة 
مؤسسها  الستشهاد 
الشهيد  العام،  وأمينها 
املعلم د. فتحي الشقاقي، 
ب��س��ل��س��ل��ة أن��ش��ط��ة 
اخمليمات  ف��ي  وفعاليات 
مت  كما  الفلسطينية. 
على  وصور  يافطات  تعليق 
تؤكد  اخمليمات  م��داخ��ل 
بنهج  التمسك  ع��ل��ى 
وجتديد  واملقاومة  اجلهاد 
القسم والعهد لفلسطني 
العدو  دنس  من  لتحريرها 
هذا  وف��ي  الصهيوني. 
تلك  نستعرض  التقرير 

األنشطة:
مهرجان برج البراجنة

اجلهاد  ح��رك��ة  نظمت 
اإلسالمي، مهرجانًا سياسًيا 
 ،)2013-10-26( السبت 
الفرقان،  مسجد  قاعة  في 
بحضور ممثلني عن الفصائل 
الفلسطيينية  وال��ق��وى 
اللبنانية  الوطنية  واألحزاب 
والروابط  الشعبية  واللجان 
اخمليم،  ووج��ه��اء  األهلية 
وقد  األهالي.   من  وحشد 
لكل  كلمات  فيه  ألقيت 
علماء  مجلس  رئيس  من 
الدكتور  الشيخ  فلسطني، 
والرئيس  قاسم،  حسني 
القومي  للمنتدى  املؤسس 
العربي وأمينه العام السابق، 
املكتب  وعضو  بشور،  معن 
اهلل،  حزب  في  السياسي 
احلاج حسن حب اهلل، إضافة 
في  احلركة  ممثل  كلمة  الى 

لبنان، أبو عماد الرفاعي.

وشدد الرفاعي في كلمته 
الذي  الشعار  أبعاد  على 
اجلهاد  حركة  مؤسس  رفعه 
فلسطني  ف��ي  اإلس��الم��ي 
باعتبار  األول،  العام  وأمينها 
القضية  هي  »فلسطني 
العربية  لألمة  املركزية 
على  مشدداً  واإلسالمية«، 
التي  األح��داث  مجريات  أن 
العربي  العالم  يشهدها 
صوابية  على  تؤكد  حالياً 
الشعار،  ه��ذا  وم��ق��ول��ة 
في  األح��داث  هذه  واضعاً 
الغربي احملموم  السعي  إطار 
الكيان  وج��ود  لترسيخ 
سلسلة  بعد  الصهيوني 
على  بها  مني  التي  الهزائم 
باتت  التي  املقاومة،  يد 
على  وجودياً  خطراً  تشكل 

استمرار وجوده.
على  ال��رف��اع��ي  وش���دد 
الرّد على  الوحدة في  أهمية 
سيما  وال  الغربي،  املشروع 
الفلسطينية  ال��وح��دة 
بني  وال��وح��دة  الداخلية 
التيارين اإلسالمي والقومي، 
الشهيد  أن  ال��ى  مشيراً 
من  كان  الشقاقي  فتحي 
للمنتدى  األوائل  املؤسسني 

القومي اإلسالمي. 
مبطالبة  الرفاعي  وختم 
باإلسراع  اللبنانية  احلكومة 
ف��ي م��ع��اجل��ة األوض����اع 
لبنان،  في  الفلسطينية 

سكاني  إنفجار  من  محذراً 
في  باالنفجار  يتهدد  هائل 
غضون خمس سنوات، بفعل 
من  الفلسطينيني  حرمان 
التملك ومنعهم من ترميم 
اإلسراع  الى  داعياً  منازلهم، 
وكل  امللف  هذا  معاجلة  في 

امللفات األخرى.
مجلس  رئيس  قال  بدوره، 
الشيخ  فلسطني،  علماء 
قاسم:  حسني  الدكتور 

»عندما استطاع اليهود قتل 
القادة واعتقال اجملاهدين، ظن 
أنه وجه ضربة قاصمة لظهر 
املقاومة، وأن اغتيال الدكتور 
سيلغي  الشقاقي  فتحي 
من  اإلسالمي  اجلهاد  حركة 
قافلة  أن  جاهالً  فلسطني، 
أرض  نحو  ستسير  األبطال 

فلسطني«.  
األمني  ق��ال  جهته،  من 
للمؤمتر  السابق  ال��ع��ام 
الرئيس  العربي،  القومي 
القومي  للمنتدى  املؤسس 
»مثلت  بشور:  معن  العربي، 

اإلسالمي  اجل��ه��اد  حركة 
احلرية  طريق  فلسطني  في 
واملقاومة واجلهاد، فالشهيد 
الشقاقي  فتحي  الدكتور 
ى  ويتغذَّ املقاومة  يغذي  كان 
أنها  يدرك  كان  ألنه  منها، 
وأن  بالوحدة،  إال  تتحقق  ال 
الوحدة ليست شعارًا فقط، 
قضية  ه��ي  ففلسطني 
طريق  هو  واإلسالم  الوحدة، 
طريقها  واملقاومة  التوحيد، 

الوحدة«.
املكتب  عضو  قال  بدوره، 
احلاج  اهلل،  حلزب  السياسي 
»علينا  اهلل:  حب  حسن 

في  جديًدا  واقًعا  نفرض  أن 
فلسطني باملقاومة املسلحة 
ووحدة شرائح اجملتمع، وإدراك 
خطر  الصهيوني  العدو  أن 
والعرب  فلسطني  على 

واملسلمني«.
الرفاعي: صراعات الفتنة 

ال تخدم فلسطني
مهرجانًا  احلركة،  ونظمت 
 ،)10-27( األحد  سياسًيا، 
د. فتحي  الشهيد  قاعة  في 
مخيم  ف��ي  ال��ش��ق��اق��ي 
الرشيدية في صور، بحضور 
والقوى  الفصائل  عن  ممثلني 
واألح��زاب  الفلسطينية 
واللجان  اللبنانية  الوطنية 
اخمليم،  ووجهاء  الشعبية 

وقد  األهالي.   من  وحشد 
ألقيت فيه كلمات لكل من 
اإلسالمية  املقاومة  حركة 
»ح��م��اس«، وح��رك��ة أم��ل، 

وحركة اجلهاد اإلسالمي.
وألقى ممثل احلركة، أبو عماد 
فيها:  قال  كلمة،  الرفاعي 
الفلسطيني  الشعب  »بات 
يقارع االحتالل وحيداً، وهناك 
خياراته«،  إلجهاض  محاولة 
»الرهان  أن  على  مشدداً 
رهان  هو  التسوية  على 
هو  الرابح  الرهان  وأن  خاسر 
وعلى  املقاومة  على  الرهان 
الفلسطيني،  الشعب  إرادة 
وإرادة املقاومني، ألن االحتالل 
التعامل  اإلسرائيلي ال ميكن 
أو  معه من خالل املفاوضات 

عمليات التسوية«. 
وشدد الرفاعي على »عدم 
الفتنة  صراعات  الى  االجنرار 
القضية  تخدم  ال  التي 
الى  الفتاً  الفلسطينية«، 
الفلسطيني  »الشعب  أن 
وعياً  األكثر  كان  لبنان  في 
ابتعاده  خالل  من  وإلتزاماً 
املذهبية  الصراعات  عن 
إلى  داع��ي��اً  اجل��ان��ب��ي��ة«، 
للشعب  حاضنة  تشكيل 
اخمليمات  في  الفلسطيني 
أمنه  حلماية  ومرجعية 

السياسي و االجتماعي.
مشيراً  الرفاعي  وختم 
يهدف  مشروع  وج��ود  الى 
مؤسسة  على  القضاء  الى 
القضاء  بهدف  األون���روا، 
من  الالجئني،  القضية  على 
خالل تقليص خدمات الدول 

املانحة.
خريس  على  النائب  وقال 

الفلسطينية  القضية  أن 
املركزية،  القضية  ستبقى 
موجهاً التحية حلركة اجلهاد 
التزمت  التي  اإلس��الم��ي 
والدفاع  فلسطني  بتحرير 
الفلسطينية  القضية  عن 
وقال:«أيها  القدس،  وعن 
الشقاقي  الدكتور  الشهيد 
في ذكراك نؤكد على ضرورة 
إمتام املصاحلة الفلسطينية 
الوحدة  حماية  وض���رورة 
في  الفلسطينية  الوطنية 

مواجهة االحتالل.«
في  حماس  ممثل  وأك��د 
طريق  أن  بركة  علي  لبنان، 

الطريق  هو  واجلهاد  املقاومة 
وع��ودة  للتحرير  الوحيد 
ال��الج��ئ��ني إل���ى أرض��ه��م 
مطالباً  فلسطني.  ف��ي 
التحرير  منظمة  ق��ي��ادة 
الفلسطينية  والسلطة 
امل��ف��اوض��ات مع  ب��وق��ف 
ووقف  الصهيوني  العدو 
التنسيق  أشكال  كافة 
إلى  التحية  موجهاً  األمني. 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  حركة 
وذكرى  انطالقتها،  بذكرى 

د.  العام  األمني  استشهاد 
فتحي الشقاقي.

فلسطني  لتكن  بعلبك: 
هي القضية اجلامعة

نظمت  ذاتها،  وللمناسبة 
سياسياً  مهرجاناً  احلركة 
بعلبك،  اجلليل/  مخيم  في 
حضره   ،)10-25( اجلمعة 
الوطنية  القوى  عن  ممثلون 
اللبنانية  واإلس��الم��ي��ة 
ورؤس��اء  والفلسطينية، 
عن  وممثلون  ومخاتير  بلديات 
وحشد  الشعبية  اللجان 

جماهيري.
بعلبك  مفتي  وأل��ق��ى 
بكر  الشيخ  ال��ه��رم��ل، 
فيها  حتّدث  كلمة  الرفاعي، 

اجلهاد  وأهمية  قيمة  عن 
اهلل.  سبيل  في  والشهادة 
فلسطني  تكون  ألن  داعياً 
التي  اجلامعة  القضية  هي 

تتوحد األمة حولها.
أن  امل��ف��ت��ي  وأك�����د 
امل��وج��ود  الفلسطيني 
أمان  عنصر  هو  لبنان  في 
يكن  ولم  للبلد،  واستقرار 
يوماً عامل تهديد له، منتقداً 
املشبوهة  الدعوات  بعض 
ضد بعض اخمليمات في لبنان.
في  للقيادي  كلمة  وخالل 
اإلسالمي،  اجلهاد  حركة 
شاهني،  أبو  علي  الشيخ 

مؤامرة  من  خاللها  ح��ّذر 
الالجئني  قضية  تستهدف 
وم��ن  الفلسطينيني، 
محاوالٍت حثيثة لزّج اخمليمات 
أت��ون  ف��ي  الفلسطينية 
تصفية  هدفها  صراعاٍت 
قضية الالجئني وشطب حق 

العودة.
على  شاهني  أب��و  وأك��د 
أهمية الدور اإليجابي حلركة 
وكافة  اإلس��الم��ي  اجلهاد 
ووعيها  والفصائل  القوى 
ما  ض��د  موقفها  ووح���دة 
يُحاك للمخيمات، مما ساهم 
وحتييدها  اخمليمات  أمن  في 

وحمايتها.
وألقى املسؤول التنظيمي 
البقاع،  في  »أم��ل«  حلركة 
كلمة  الفوعاني،  مصطفى 

املقاومة  »نهج  فيها  أكد 
املقاومة  م��ع  وال��ت��الح��م 
من  إنطالقاً  الفلسطينية 

أنه ال تنازل عن القدس«.
اهلل،  حزب  كلمة  وألقى 
امللف  م��س��ؤول  م��ع��اون 

عطا  الشيخ  الفلسطيني، 
على  شدد  الذي  حمود،  اهلل 

 - اللبنانية  العالقة  »عمق 
اجلهاد  بني  الفلسطينية 
اهلل«  و«ح���زب  اإلس��الم��ي 
إنطالقاً من اإلميان بفلسطني 

والعمل على حتريرها«.
إلع��ط��اء أه��ال��ي ال��ب��ارد 

حقوقهم كاملة
احل��رك��ة  نظمت  ك��م��ا 
األحد  سياسياً،  مهرجاناً 
نهر  مخيم  ف��ي   ،)11/2(
عن  ممثلني  بحضور  البارد، 
اللبنانية،  واألح��زاب  القوى 
الفلسطينية،  والفصائل 
علمائية،  وشخصيات 
وممثلني عن اللجان الشعبية 
اخمليم، وحشد من  وفعاليات 

األهالي.
من:  لكٌل  كلمات  وأُلقيت 
التضامني  اللقاء  مسؤول 
اجمللس  عضو  املنية،  في 
الشيخ مصطفى  الشرعي، 
حركة  سر  وأم��ني  ملص، 

جهاد  أبو  الشمال  في  فتح 
الفصائل  باسم  فياض 
الفلسطينية، وكلمة حركة 
ألقاها  اإلسالمي  اجلهاد 
بسام  احلركة  في  القيادي 

موعد.
»أن  ملص:  الشيخ  واعتبر 
حركة اجلهاد اإلسالمي، مُتّثل 
وطروحاتها  مببادئها  اليوم 
على  الردود  من  رداً  وجهادها 
املتواطئني  وعلى  املؤامرة 
والساكتني عنها واملنخرطني 
املنشغلني  على  ورداً  فيها، 

بالقضايا الهامشيه«.. 
العام  األمني  فياض،  وهّنأ 

اإلسالمي  اجل��ه��اد  حلركة 
احلركة  وأع��ض��اء  وك���وادر 

مشيراً  االنطالقة.  مبناسبة 
يعيشها  التي  املأساة  إلى 

أهالي نهر البارد.
إحياء  »إن  موعد:  وق��ال 
اجلهاد  انطالقة حركة  ذكرى 
إحياء النتصار  اإلسالمي هو 

الفلسطيني  الشعب 
الهوية  طمس  مؤامرة  ضد 
في  تصفيتها  وم��ح��اوالت 
م��ؤمت��رات االس��ت��س��الم«، 
سياسة  أن   « موعد:  ورأى 
في  املستمر  التقليص 
األون���روا،  وكالة  م��وازن��ات 
والقرار الظالم الذي أصدرته 
اخلاص  برنامجها  بوقف 
وعدم  ال��ب��ارد،  في  ألهلنا 
استكمال إعمار اخمليم، يأتي 
تبذل  التي  اجلهود  إطار  في 
عبر  العودة  حق  لشطب 
إلغاء هذه الوكالة، بصفتها 
جرمية  على  دولًيا  شاهًدا 
املستمرة  الدولي  النظام 
بحق الشعب الفلسطيني.
أمسية شعرية في صور

أمسيًة  احلركة  ونظمت 
في   ،)11-2( األحد  شعريًة، 
الشمالي،  البرج  مخيم 
بحضور ممثلني عن الفصائل 
واللجان  الفلسطينية 
وحشد  واألهلية،  الشعبية 
وأحياها  اخمليم.  أهالي  من 
عاطف،  محمود  الشعراء: 
ومعروف  اخلطيب،  حسني 

موسى.
وألقى القيادي في احلركة، 
كلمة  موسى  سامر  أب��و 
الّتمّسك  على  خاللها  أكد 
الشقاقي،  الشهيد  بنهج 

احل��ق  ب��ني  ال��ص��راع   وأن 
باملسلمني،  املُ��ت��م��ّث��ل 
باليهود  املتمثل  والباطل 
يحسم  أن  مي��ك��ن   ال 
فلسطني.  أرض  على  إال 
اللبنانية  الدولة  ُمطالباً 
شعبنا  أبناء  مع  بالتعاطي 
أصحاب  أنهم  أساس  على 
 ق��ض��ي��ة، وإع��ط��ائ��ه��م 
حقوقهم املدنية واإلنسانية. 
الشعراء  أجاد  ذلك  بعد 
وح��ي  م��ن  بقصائدهم 

املناسبة..
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اجلهاد: مالحقة اجملاهدين وصمة عار على جبني السلطةبلفور... وسّلة الوعود املشبوهة!..

الرفاعي ومحدان: لتوحيد كل اجلهود ملنع اإلنزالق اىل الفتنة

اهلندي: شعبنا أكثر تصميمًا على خيار املقاومة أمام فشل املفاوضات

الرفاعي يدين اعتداء أجهزة أمن السلطة على مشيعي الشهيد حسن الرتابي

تحليل سياسي

متر في الثاني من تش��رين 
الثاني / نوفمبر 2013، الذكرى 
السادس��ة والتسعني لوعد 
بلفور املش��ؤوم، »وعد من ال 
ميلك، ملن ال يس��تحق«، الذي 
تضّمنته الرس��الة املوجهة 
من وزي��ر خارجي��ة بريطانيا 
إل��ى  آرث��ر بلف��ور،  جيم��س 
اللورد ليونيل دي روتش��يلد، 
والتي أش��ار فيه��ا إلى تأييد 
البريطانية إلنشاء  احلكومة 
وط��ن قوم��ي لليه��ود ف��ي 
كان��ت  الذي��ن  فلس��طني، 
نس��بتهم في العام 1917 ال 
تتج��اوز 5 باملئة من س��كان 

فلسطني )اإلنتدابية..(!
ومن��ذ ذلك التاري��خ، أعلن 
الشعب الفلسطيني رفضه 
له��ذا الوعد، وق��اوم أجدادنا 
وآباؤن��ا مفاعيله على األرض 
مبواجه��ات  الفلس��طينية، 
ومتواصل��ة م��ع  مس��تمرة 
الصهيوني��ة  العصاب��ات 
وسلطات اإلحتالل )اإلنتداب( 
أحلق��ت  الت��ي  البريطاني��ة، 
مبش��اركة اجلمعي��ة العامة 
ل��ألمم املتح��دة ف��ي 11/29/ 
1947 ه��ذا الوع��د بالق��رار 
بتقسيم  القاضي   181 رقم 
فلس��طني إلى ثالث��ة أجزاء: 
1. دول��ة عربي��ة: وتقع على 
اجلليل الغربي، ومدينة عكا، 
والساحل  الغربية،  والضفة 
اجلنوب��ي املمتد من ش��مال 
مدينة أس��دود وجنوباً حتى 
رفح، مع جزء م��ن الصحراء 
احلدودي  الشريط  على طول 
مع مص��ر. 2. دول��ة يهودية: 
على الس��هل الساحلي من 
حيفا وحتى جنوب تل أبيب، 

واجلليل الشرقي مبا في ذلك 
بحي��رة طبريا وإصبع اجلليل، 
أم  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  والنق��ب 
الرشراش أو ما يعرف بإيالت 
حالي��ا. 3. القدس وبيت حلم 
واألراضي اجملاورة، حتت وصاية 

دولية.
ورغ��م م��رور عق��ود على 
الوع��د املش��ؤوم وملحقاته 
الت��ي يعتب��ر الق��رار الدولي 
وأخطرها،  أبرزه��ا  242 م��ن 
لنه��ج  أس��س  لكون��ه 
املفاوض��ات والتن��ازل ال��ذي 
»كامب  إلتفاقي��ات  أفض��ى 
و«وادي  »أوس��لو«  ديفي��د«، 
القضي��ة  ظّل��ت  عرب��ة«، 
حاض��رة  الفلس��طينية 
التصفي��ة  عل��ى  وعصي��ة 
اس��تمرار  بفضل  والضي��اع 
الشعب  وتضحيات  وصمود 
الفلسطيني وقواه اجلهادية 
املقاومة وامتداداتها العربية 
واإلسالمية، املعززة بتضامن 
الكيان  العالم... وبقي  أحرار 
الصهيون��ي ش��وكة غريبة 
في جس��د الوط��ن العربي، 
يتوقع ل��ه املفكرون واحملللون 
األميركيون  الس��تراتيجيون 
اإلقت��الع والزوال م��ع نهاية 

الربع األول من هذا القرن.

وال ش��ك، أن ه��ذا املصير 
احملتوم ال��ذي ينتظره الكيان 
الغاصب، بفعل تطور القوى 
واحل��ركات اجلهادية املقاومة 
وتضحي��ات  ونوع��اً  كم��اً 
الش��عب الفلس��طيني، لن 
التفريط،  سياس��ات  تؤخره 
»اجلامع��ة  وع��ود  وال س��ّلة 
و«الس��لطة  العربي��ة« 
املشبوهة،  الفلس��طينية« 
اإلعت��راف  تش��مل:  والت��ي 
بالكي��ان الصهيون��ي عل��ى 
فلس��طني  أرض  م��ن   %  78
التاريخي��ة، والقب��ول بدولة 
فلسطينية على حدود الرابع 
من حزي��ران 67؛ التخلي عن 
وتعقب  املس��لحة  املقاومة 
واعتقاله��م،  اجملاهدي��ن 
وإس��قاط امليث��اق الوطن��ي 
على  املوافقة  الفلسطيني؛ 
»تبادل األراض��ي«، واإلعتراف 
اإلس��تيطان؛  مبش��روعية 
مس��ؤولية  ع��ن  التخل��ي 
الق��دس ووضعه��ا بعه��دة 
إخ��راج  األردني��ة؛  اململك��ة 
فلس��طينيي الع��ام 48 من 
املعادلة الكفاحية، وإلتراجع 
ع��ن ح��ق الع��ودة  مقاب��ل 
»ع��ادل  ح��ل  ع��ن  احلدي��ث 

لقضية الالجئني«!..

أثر سالمة القلب على سعادة املرء
في رحاب اإلسالم

 لس��المة القل��ب عظيم 
األث��ر في س��عادة امل��رء في 
الدني��ا واآلخ��رة، ف��ال ي��كاد 
العب��د ينتف��ع بش��يء في 
دني��اه وأخ��راه أعظ��م م��ن 
قلب��ه:  بس��المة  انتفاع��ه 
سالمته من الشرك والنفاق 
والعج��ب  والكب��ر  والري��اء 
الت��ي  األم��راض   وس��ائر 
الت��ي  واألم��راض  تعتري��ه، 
تعت��ري القل��ب مم��ا يتعل��ق 
بدينه، ه��ي أعظم األمراض 
فتًكا على اإلطالق وأش��دها 
بل  أث��رًا،  تدمي��رًا وأس��وأها 
وليس��ت هناك مقارنة على 
اإلط��الق ب��ني م��رٍض بدن��ي 
يعت��ري القل��ب ويحتاج إلى 
نات،  بع��ض األدوية واملُس��كِّ
دين��ه  يج��رح  م��رض  وب��ني 

ويُذه��ب تقواه، فعن رس��ول 
اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
أنه قال: ))َما يُِصيُب امْلُْس��لَِم 
واَل  وََص��ٍب  واَل  نََص��ٍب  ِم��ْن 
َه��مٍّ واَل ُح��زٍْن واَل أَذًى واَل َغمٍّ 

َكِة يَُش��اُكَها إاِل   ��وْ َحتَّى الشَّ
ُ بَِها ِم��نْ َخَطايَاه((  ��رَ اهللَّ َكفَّ

رواه البخاري ومسلم .
قل��ٌب س��ليٌم من الش��ك 
والنفاق،  والش��قاق  والشرك 
للذي��ن  الغ��ل  م��ن  س��ليم 
آمن��وا... س��ليم م��ن الرياء، 
األحقاد...سليم  من  س��ليم 
ل��م يُص��ب بالقس��وة ول��م 
 ... باألخت��ام  علي��ه  يخت��م 
سليم لم يتلوث بآثار اجلرائم 
ولم   ... واملعاص��ي  والذن��وب 
واخلراف��ات  بالب��دع  يتدن��س 

واألوهام وظن السوء.

القل��ب  ه��ذا  فبص��الح 
يصلح س��ائر اجلس��د، كما 
قال النبي صل��ى اهلل عليه 
وس��لم: ))أاَل وَإِنَّ ِفي اجْلََسِد 
ُمْضَغ��ًة إِذَا َصلََح��ْت َصلََح 
اجْلََس��ُد ُكلُّ��ُه وَإِذَا َفَس��َدْت 
َفَس��َد اجْلََس��ُد ُكلُُّه أاََل وَِهَي 
البخ��اري  رواه  القل��ب(( 

ومسلم.
ق��ال اهلل س��بحانه: }لََقْد 
رَِض��َي اهلُل َع��ِن امْلُْؤِمِن��نَي إِذْ 
��َجرَِة  الشَّ حَتْ��َت  يَُبايُِعونَ��َك 
َفَعلَِم َما في ُقلُوبِِهم َفأَنزََل 
��ِكيَنَة َعلَْيِهْم وَأَثَابَُهْم  السَّ

َفْتًحا َقرِيًبا{ ]الفتح: 18[.
يتجه  أن  بالعب��د  وجدي��ٌر 
إلى إص��الح قلبه، وتنظيفه 
وملئ��ه  باخلي��ر،  وحش��وه 

باإلميان وغرس التقوى فيه.

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

اجله��اد  حرك��ة  أدان��ت 
اإلس��المي، إقتح��ام أجهزة 
الس��لطة خمليم جنني وعدد 
الفلس��طينية  اخمليمات  من 
في الضف��ة احملتلة ملالحقة 

املقاومني.
وقال أحمد املدلل القيادي 
تصريح��ات  ف��ي  باجله��اد، 
أجه��زة  إن  صحفي��ة، 
الس��لطة ت��ؤدي دور ق��وات 
االحت��الل الصهيون��ي، ف��ي 
واقتحام  املقاوم��ة  مالحقة 
املنازل وترويع الفلسطينيني 

وخاصة في مخيم جنني.

استقبل ممثل حركة اجلهاد 
اإلسالمي في لبنان، أبو عماد 
الرفاع��ي، ف��ي مكتب��ه في 
بيروت، أمني الهيئة القيادية 
الناصري��ني  حرك��ة  ف��ي 
املرابط��ون   – املس��تقلني 
العميد مصطف��ى حمدان، 
عل��ى رأس وفد م��ن احلركة، 
انطالق��ة  بذك��رى  مهنئ��اً 
اإلس��المي،  اجله��اد  حرك��ة 
وباستش��هاد األسير حسن 
الترابي، ومندداً باملمارس��ات 
بحق  اإلجرامية  الصهيونية 
األسرى واملعتقلني في زنازين 

العدو.
اللقاء، اس��تعرض  وأثن��اء 
حم��دان والرفاع��ي لألوضاع 
في املنطقة، وال س��يما في 
وأك��دا  احملتل��ة،  فلس��طني 
على ضرورة حماية املقاومة 
في هذه املرحلة احلساس��ة، 
الش��عب  خي��ار  ودع��م 
الفلس��طيني ف��ي تفجي��ر 
انتفاضة جديدة، تعيد وضع 
قضية فلس��طني على رأس 
املنطقة،  أولوي��ات ش��عوب 
مسلس��ل  م��ن  للخ��روج 

املكت��ب  عض��و  ق��ال 
السياس��ي حلرك��ة اجله��اد 
محمد  الدكتور  اإلس��المي، 
الهن��دي: »إن القادة العظام 
ضريب��ة  دماءه��م  دفع��وا 
لفلس��طني، لكن نرى اليوم 
الفلس��طيني  املف��اوض  أن 
املفاوض��ات  ف��ي  يتش��بث 
يف��رط  وب��ات   العبثي��ة، 
الوطني��ة  الثواب��ت  ف��ي 
استشهد  التي  واإلسالمية 
م��ن أجله��ا الق��ادة أمث��ال 

الشقاقي«.
»ال�مف��اوض  وأض����اف: 
يق���ام��ر  الفلس��طين�ي 
الوطني��ة،  الثواب��ت  ف��ي 
تلق��ي  ال  إس��رائيل  أن  م��ع 
التف��اوض،  ملسلس��ل  ب��االً 

أدان ممث��ل حرك��ة اجله��اد 
 اإلس��المي ف��ي لبن��ان، أب��و 
الرفاع��ي »ممارس��ات  عم��اد 
الس��لطة  أم��ن  أجه��زة 
الفلس��طينية بح��ق أبن��اء 
ومالحقته��ا  ش��عبنا، 
للمجاهدي��ن  املس��تمرة 
الضف��ة  ف��ي  واملقاوم��ني 
الرفاعي  واعتب��ر  الغربي��ة«، 
أن تل��ك التصرف��ات »تندرج 
في إط��ار التنس��يق األمني 
الع��دو  أم��ن  أجه��زة  م��ع 
حري��ة  وقم��ع  الصهيون��ي، 
ش��عبنا ف��ي التعبي��ر ع��ن 
االعت��داءات  م��ن  موقف��ه 
املس��تمرة،  الصهيوني��ة 
 ال��ذي ال يت��ورع ع��ن اقتحام 
املدن، وتصفية أبناء ش��عبنا 
ومالحقته��م،  ب��ارد،   ب��دم 
فريس��ة  األس��رى   وت��رك 

للم��رض والتصفي��ة، كم��ا 
حصل مع الش��هيد حس��ن 
حت��رك  أن  دون  التراب��ي، 
الفلس��طينية  الس��لطة 
احل��د  إب��داء  ودون  س��اكناً، 
األدنى من التضامن مع أبناء 

شعبنا«.
وتس��اءل الرفاع��ي: »ب��أي 
حق متن��ع أجهزة الس��لطة 
م��ن  أساس��ياً   فصي��الً 
فصائ��ل املقاوم��ة، كحركة 
اجلهاد اإلس��المي، م��ن رفع 
رايات��ه وصور ش��هيد قضى 
في زنازين العدو، وهو يعاني 
أش��د اآلالم، وبأي حق تعتدي 
أجهزة السلطة على أسرى 
محررين خاض��وا معارك من 
داخل املعتقالت الصهيونية، 
مثل الش��يخ خض��ر عدنان، 
الذي أطل��ق معركة األمعاء 

اخلاوي��ة؟  ول��م نس��مع في 
املقابل أية إدانة للممارسات 

الصهيونية«.
»إنن��ا  الرفاع��ي:  وأض��اف 
املمارس��ات،  ندي��ن ه��ذه  إذ 
إل��ى  مس��يئة  ونعتبره��ا 
شعبنا وقضيتنا، فإننا ندعو 
إلى  الفلسطينية  السلطة 
إل��ى خيار ش��عبنا  الع��ودة 
ف��ي املقاوم��ة، والتخلي عن 
خي��ار املفاوضات العقيمة«، 
ج��دوى  ع��ن  متس��ائالً 
املفاوضات »التي جعلت من 
لعمليات  حارس��اً  السلطة 
وحامي��اً  االس��تيطان، 
لعمليات التهويد، وش��ريكاً 
االعتق��ال  عملي��ات  ف��ي 
واملالحقة«، داعياً الس��لطة 
»وقف  إل��ى  الفلس��طينية 

هذه األكذوبة واملسرحية«.

أن مداهمة  املدلل  وأوضح 
من��زل القي��ادي ف��ي حركة 
األس��ير  اإلس��المي  اجله��اد 
بسام السعدي انتهاك صارخ 
الفلس��طينية،  للحق��وق 
وسيكون وصمة »عار« على 
جبني الس��لطة، التي تلهث 
الصهيوني  الع��دو  إلرض��اء 
املقاوم��ني  مالحق��ة  عب��ر 

وتكبيلهم بالضفة احملتلة.
وأك��د أن الس��لطة تعمل 
االحت��الل  ع��ن  بالوكال��ة 
الصهيوني وتوفر عليه عناء 
املقاومني  ومعاقبة  مالحقة 

واملذهبية  الطائفي��ة  الفنت 
املتنقلة، وأعربا عن رفضهما 
العقيمة  التفاوض  سياسة 
التي متنح العدو الصهيوني 
غطاء لتوس��يع االستيطان 
حس��اب  عل��ى  والتهوي��د، 
الفلس��طيني.   الش��عب 
الس��لطة  اجلانب��ان  ودع��ا 
إنه��اء  ال��ى  الفلس��طينية 
سياس��ة التنس��يق األمني 
مع الع��دو الصهيوني، والى 
الكف عن مالحقة املقاومني 
واجملاهدين والتعرض لألسرى 

احملررين في الضفة الغربية.
عل��ى  اجلانب��ان  وأك��دا 
ضرورة توحي��د كافة اجلهود 
اإلس��المية والقومي��ة م��ن 

تهوي��د  ف��ي  ومس��تمرة 
واالعتداء  األقصى  املس��جد 
عليه بش��كل رس��مي وغير 
املستوطنات  وبناء  رس��مي، 
اإلسرائيلية بالضفة احملتلة، 
ورسمي  بش��كل  ويتحدثون 
عن تقس��يم الق��دس وبناء 
الهي��كل ب��كل أريحية على 

جميع املستويات«.
ال�مف���اوض  وق����ال: 
الفلسطيني ال زال متشبثاً 
ف��ي املفاوضات عل��ى الرغم 
من فش��لها وه��ي مصلحة 
كم��ا  بحت��ة  »إس��رائيلية« 
عّب��ر »اإلس��رائيليون« عنها 

بألسنتهم.
املكت��ب  عض��و  وأك��د 
الش��عب  أن  السياس��ي 

مطالب��اً  الفلس��طينيني«، 
أجهزة السلطة بالكف عن 
تلك اإلجراءات غير القانونية 

وغير األخالقية.

أج��ل من��ع إن��زالق املنطقة 
إلى مرب��ع الفتنة الطائفية 

واملذهبية.
تخوفهما  اجلانب��ان  وأبدى 
من املشاريع التي تستهدف 
تقليص برامج وكالة األونروا 
متهي��داً لش��طبها، وطالب��ا 
الدول��ة اللبناني��ة بض��رورة 
القي��ام بواجبه��ا ف��ي إلزام 
بدوره��ا  للقي��ام  الوكال��ة 
عمله��ا،  عل��ى  واإلش��راف 
أهمي��ة  عل��ى  مؤكدي��ن 
النأي  بسياس��ة  التمس��ك 
بالنف��س الت��ي أعلنتها كل 
الفلس��طينية،  الفصائ��ل 
الش��عب  به��ا  والت��زم 

الفلسطيني في لبنان.

أكث��ر  ب��ات  الفلس��طيني 
تصميم��اً على خي��ار اجلهاد 
واملقاومة أمام فشل خيارات 
التفاوض العبثية.. حيث قال 
:«املفاوضات العبثية فاشلة 
وهي إلى زوال، وش��عبنا بات 
أكث��ر تصميم��اً عل��ى خيار 

املقاومة واجلهاد«.
الضف���ة  أن  وأوض���ح 
عل��ى  س��تنتفض  احملتل��ة 
سياس��ة التنس��يق األمني 
الس��لطة،  تنتهجها  الت��ي 
م��ن  مزي��داً   »وس��تقدم 
الدم��اء والش��هداء لصالح 
الفلس��طينية«  القضي��ة 
وأن دم��اء القائد في س��رايا 
عاص��ي  محم��د  الق��دس 

ليست النهاية.
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