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نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة

أجيل النت�شار القوة الأمنية ..خدمة للفراغ !
ك ُّل ت� ٍ

تتجدد في كل يوم التحذيرات خوفا ً من أو على مخيم عني احللوة ..مرة
ّ
يرتفع منسوبها «ممهوراً» بعملية اغتيال ،أو مصحوبة بأعمال توتيرية
وتفجيرية متنقلة ،وأخرى مترافقة مبواقف وتصريحات «نارية» عن وجود
«جزر أمنية» ،أو خاليا «إرهابية نائمة» ،تتزامن مع تشديدات على مداخل
اخمليم!!
رغــم ضرورة أخذ كل هذه التحذيــرات والتلميحات على محمل اجلد،
فإن القراءة الهادئة والواضحة ،تشــير إلــى أن ثمة مخاطر حقيقية
باتت تهدد القضية الفلســطينية ،وترمي إلى تفكيك عناصر قوتها
املتجمعة في اخمليمات.
وإذا كان البعض يحاول حرف بوصلة مهام اخمليم عن اجتاهها الصحيح
نحو فلسطني ،فإن توافق القوى الوطنية واإلسالمية على نشر القوة
األمنية املشــتركة في عني احللوة ،ميثل خطوة مهمة من أجل ضبط
األوضاع ،وتصويب املســار نحو العودة إلى فلســطني باعتبارها جوهر
الصراع.
لقد ث ُبت بشــكل ملمــوس ،أن أي تدخل فلســطيني في الصراعات

افتتاحية العدد

هماً ،فوق األعباء
اجلانبية ،ال تخدم قضيتهم ،وهو يزيــد على الناس ّ
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية واملعيشية التي يعانون منها ،ما
يزيد من مخاطر التهجير والتشــتيت والتصفية ،لذا ال بد من وضع
املصلحة العليا للفلســطيني فوق كل اعتبــار للحفاظ على أمن
وســامة اخمليمات ،وصون العالقة مع اجلوار ،وبذلك نتجنب «الكأس
املرة».
إن تشــكيل قوة أمنية فلسطينية ملنع التردي واالنزالق في اخلالفات،
قرار مهم ومفيد ،ومســألة انتشــار هذه القوة مــا زالت جدية بل
وحتمية ،خصوصا ً بعد حســم متويلها ،واستمرار العمل مع اجلهات
األمنية اخملتصة ،لتأمني املسوغات القانونية املنظمة لعملها.
لكن أسئلة عدة ،ما زالت تراود أبناء اخمليمات ،منها:
ملــاذا التأخير في عملية نشــر هذه القوة؟ هل مــا زال هناك نقاط
جوهرية قابلة للنقاش ،أم ما تبقى مجرد تفاصيل روتينية بسيطة؟
هــل من قطبة مخف ّية في كل ما يجري ،وملصلحة من هذا التأخير؟
أليس في ذلك خدمة للفراغ الذي يفتح النوافذ أمام كل االحتماالت؟

مع كل تصعيد أمني في لبنان ،تسارع أقالم ووسائل إعالم
الى توجيه االتهام الى اخمليمات الفلسطينية ،حتى لقد بات
متابعــة ما يكتب وما يقال أمرا ً ال يســتحق التوقف عنده
كثيراً .فلطاملا عانى شــعبنا من التحريض اإلعالمي ضده،
ومن االفتراءات التي تستهدف قضيته ووجوده وحق عودته.
علــى مدى عقود طويلة ،اعتاد شــعبنا في لبنان مطالعة
مقاالت لكتّاب يعتاشــون من وراء التحريض ضد اخمليمات،
وضد شعبنا ،وكأن التحريض ضد اخمليمات هو مصدر رزقهم
الوحيد ،حتركهم في ذلك إما عنصرية بغيضة ،وإما صحافة
صفراء تبحث عن اإلثارة والتحريض ،وإما ســذاجة مركبة،
وإما كل ذلك مجتمعاً.
ورغم عدم ضلوع أي فلســطيني في األحداث األخيرة التي
حصلــت في لبنــان ،إال أن موجة التحريــض ضد اخمليمات
وصلت حدا ً غير مســبوق ،ترافقت مع موجة من اإلشاعات
في الشــارع ،حيث جرى احلديث عن نفق يربط بني مخيمات
بيروت ،وعن اســتهداف إلحدى مستشفيات العاصمة من
قبل مجموعة انطالقا ً من أحد اخمليمات ،وصوال ً الى عناوين
عن توزيع احللوى في اخمليمات.
األجهــزة األمنية والقــوى السياســية اللبنانيــة ،قبل
الفلسطينية ،تدرك أن كل ما يقال في هذا الصدد هو محض
افتراء وحتريض رخيص ضد اخمليمات ،وأن كل اإلشاعات التي
جرى تداولها على نطاق واسع كانت محض افتراء.
ولكن
احلقيقة.
يدرك أبناء شــعبنا ،أكثر من سواهم ،هذه
ّ
السؤال ليس ما إذا كانت هذه اإلشاعات صحيحة أم ال ،بل
ملاذا مت نشــرها في هذا التوقيت بالذات ،أي في الوقت الذي
تشــهد فيه األمة على امتداد ساحاتها اســتقطابا ً حا ّداً،
يكاد يخرج عن الســيطرة ،ويتحول الى صدام داخلي؟ من
الذي يريد نقل هذا الصراع الى لبنان؟ ومن املســتفيد من
زج اخمليمات في مثل هكذا صراع الذي لطاملا جهدت القوى
الفلســطينية – على اختالفها وتنوعهــا – للنأي بالنفس
عنه ،طوال السنوات الثالث املاضية؟
اخمليمات الفلسطينية في لبنان ليست ورقة يلعب بها في
صراعات داخلية أو إقليمية ،بعيدا ً عن الصراع األســاس مع
العدو الصهيوني .وإن كان في لبنان أو في غيره من يعتقد
أنــه ميكن توريط اخمليمات في أتون صراع من هذا النوع ،فهو
واهم .وإننا نحذر أن محاوالت زج اخمليمات في صراع من هذا
النوع لها هدفان ال ثالث لهما :األول :تشويه صورة املقاومة
عبر جرها الى صراع مع اخمليمات الفلســطينية إلســقاط
صفة املقاومة عنها ،وإفقادها ،بالتالي ،شرعيتها اجلهادية
كمقاومة؛ والثاني :تدمير اخمليمات الفلســطينية وشطب
حق العودة عبر حتويل البوصلة الفلســطينية من العداء
للكيان الصهيوني الى صراعات دموية داخلية ،الرابح فيها
خاسر.
إن من واجب قوى املقاومة الفلسطينية واللبنانية أن تعمل
جاهدة لدرء مخاطر هذا اخملطط الذي ال يريد اخلير ال للبنان
وال للمخيمات ،بل يبحث عن اخلراب والدمار ،خدمة مجانية
للعدو الصهيوني.
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بعد تصريحات عباس في جدة:

اتفاق المصالحة إلى أين؟..
بعد تشكيل حكومة «التوافق» برئاسة رامي احلمداهلل ،كترجمة
آلخر اتفــاق مصاحلة بني حركتي« :فتح» و»حماس» بنســخته
الغزيــة ،وبتوقيــع عزام األحمد وموســى أبو مــرزوق ،تضاربت
املواقف وتباينت اآلراء حول هوية احلكومة وخطها السياســي.
بني من رآها حكومة تكنوقــراط ،ال لون وال طعم لها ،وتنحصر
مهمتها بترجمة بنود املصاحلة ،والتحضير واإلشراف على إجراء
اإلنتخابات :التشــريعية واجمللس الوطني والرئاسية ،من جهة،
وبني من رآها حكومة سياسية بامتياز ،تكمل ما بدأته حكومات
رام اهلل املتعاقبة ،من ملفات املفاوضات إلى التنسيق األمني بني
أجهزة العدو األمنية وأجهزة «السلطة» ،إلى آخر مخرجات إتفاق
«أوسلو»  ،1993و»إجنازاته» من جهة أخرى.
وقد قطعت كلمة رئيس «الســلطة» محمود عباس في مؤمتر
وزراء خارجيــة «منظمة التعاون اإلســامي» في جدة باململكة
العربية السعودية ( )6/19الشك باليقني ،حني أكد أمام املؤمترين
على ان حكومــة التوافق «ملتزمة ببرنامــج منظمة التحرير
الفلسطينية ،الذي ينص على أن احلكومة تعترف بـ»إسرائيل»،
ونحن معترفون بـ»إســرائيل»؛ واحلكومة تنبــذ اإلرهاب ،ونحن
ننبذ اإلرهاب؛ واحلكومة تعترف بالشرعية الدولية ،ونحن نعترف
بالشرعية الدولية؛ ونحن أضفنا أن احلكومة تؤمن باملفاوضات...
ثم احلكومة تؤمن باملقاومة السلمية.»...
ولــم تنته التزامــات حكومــة «التوافق» عند هــذا احلد كما
أعلنهــا أبو مازن ،بل أضاف إليها نقطة قال انها «غير شــعبية
وغير محبوبة» ،وهي أن احلكومة «تؤمن بالتنســيق األمني مع
«إســرائيل» ،وهذا من مصلحتنا أن يكون هناك تنسيق لنحمي
شــعبنا حتى ال نعود إلى الفوضى كما كان احلال في اإلنتفاضة
الثانية» (إنتفاضة األقصى العــام « ...)2000ال نريد أن نعود إلى
وضع يدمرنا»...
إن إطالق هذه املواقــف الواضحة في معانيها ومدلوالتها خالل
مؤمتر إســامي ،وإعالن التمسك بالتنســيق األمني مع أجهزة
العــدو ،ال يضيف جديــدا ً على مواقف «الســلطة» ورجاالتها،
وإمنا يثير الشــكوك حول ماهية «املصاحلــة» التي متت في غزة،
وإمكانية اســتكمال ترجمة بنودها ،وخاصــة إجراء اإلنتخابات
التشريعية واجمللس الوطني والرئاســة ،وإعادة بناء وتفعيل دور
«منظمة التحرير الفلســطينية» في ظل هذا التباين الواضح
في البرامج واملواقف ،والتوجهات السياسية!..
فهل تكــون حكومة رامي احلمداهلل هــي أول وآخر البنود التي
وجــدت طريقها إلى احلل من بني بنود إتفــاق «القاهرة ،الدوحة،
غزة»؟..
سؤال متروك لطرفي املصاحلة ،خاصة ،ولكل املعنيني بالقضية
الفلسطينية ،عامة ،اإلجابة عليه عاجال ً وليس آجالً!..

,,

عيون
الجهاد

• كشف مصدر دبلوماسي ،أمام عدد من زواره ،أن املستجدات
التي طــرأت مؤخرا ً في املنطقة أعــادت إحياء فكرة توطني
الفلسطينيني ،متهيدا ً إللغاء حق العودة ،وقال إن دوائر غربية
وصهيونية وإقليمية بدأت تنشــط علــى هذا اخلط مجددا ً
لتوفير الصيغ املناسبة لتحقيق هذه الغاية.
• همــس مســؤول لبنانــي معنــي مبلــف النازحــن
الفلســطينيني مــن ســوريا إلــى لبنــان ،إلــى جهات
فلســطينية ،أن القرارات املتعلقة مبلف هؤالء النازحني
سياســي ،ويالقي عرقلــة من بعض القوى السياســية
اللبنانية.
• أكــد متابعون لشــؤون خدمات «األونروا» ،أن السياســة
املتبعة من قبل «األونروا» في تقليص اخلدمات ،والتلكؤ في
تلبية بعض املطالب احملقة ،تهدف إلى انســحاب «األونروا»
التدريجي من خدمة الالجئني ،خدمة لغايات سياسية دولية.

«اجلهاد الإ�سالمي» ت�ش ِّيع
عبد الله يف بريوت
شــ ّيعت حركة اجلهاد اإلســامي في لبنان األخ اجملاهد احلاج رجب
محمود عبــداهلل «أبو محمــود» ،أحد كوادر احلركة في الســاحة
اللبنانية.
بعــد الصالة على جثمانه الطاهر في مســجد الفرقان مبخيم برج
تقدمها ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في
البراجنة ،انطلقت مسيرة ّ
لبنان احلاج أبو عماد الرفاعي ،وعضو املكتب السياســي في احلركة
أنور أبو طه ،وقيادة الساحة ،إضافة إلى أعضاء وأنصار احلركة وأهالي
الفقيد وحشد من أبناء اخمليم ،إلى مقبرة اخمليم حيث ووري حتت الثرى.
بعدها تق ّبلت قيادة احلركة التعازي.
في سياق متصل ،قام وفد من حركة اجلهاد اإلسالمي ،برئاسة القيادي
في احلركة الشيخ علي أبو شاهني ،بتقدمي واجب العزاء لعائلة احلاج
رجب عبداهلل «أبو محمود» في دارته في بشامون.
وألقى الشيخ أبو شــاهني كلمة حتدث خاللها ،عن سيرة عبد اهلل
اجلهادية ،التي كان يتمتع بها ،مشي ًدا بصبره ووفائه ،وأنه كان مدرسة
يحتذى بها .كما ألقى الشيخ سامر عنبر كلمة من وحي املناسبة.
وكان احلاج رجب عبداهلل وافته املنية مساء اخلميس  2014-6-19في
بيروت ،بعد صراع مع املرض ،عن عمر يناهز  51عا ًما قضاها مجاه ًدا
في سبيل اهلل ،متفان ًيا في خدمة قضية شعبه وأمته فلسطني.

رابطة بيت المقدس تواكب الطالب
وتطلق مسابقتها الرمضانية الثانية
احتفا ًء بشهر رمضان املبارك تقدم رابطة بيت املقدس
لطلبة فلســطني وبالتعاون مع «موقع ومنتدى صوت
البارد احلــر» ،برنامجها الرمضاني الثانــي« :جولة مع
رمضان . 2
تهدف املســابقة إلى نشــر ثقافة اإلســام وســيرة
الصحابة األجالء وحب االنتماء لوطننا فلسطني.
يعرض البرنامج يوم ًيا على ســتاليد بهار – مخيم نهر
البارد.
يتخلــل البرنامج :مســابقات ثقافية وتوزيــع جوائز.
ومقابــات حتاكــي أوضــاع أهالــي اخمليــم والقضية
الفلســطينية .تغطية أجواء رمضــان االميانية داخل
اخمليم.
وقامت رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني في مخيم
البداوي مبواكبة طالب الشــهادات الرسمية عبر توفير
باصات لنقلهم إلى مراكز تقدمي االمتحانات.
واســتفاد من هذا العمل طالب شــهادتي املتوسطة
والثانوية العامة بكافة فروعها .ومت توزيع بطاقة أدعية
االمتحان عليهم.
يذكــر أن هذا األمر يأتي ضمــن اخلدمات الطالبية التي
تقدمها الرابطة للطالب الفلسطينيني في لبنان.
A L J I H A D
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الناطق اإلعالمي باسم «مهجة القدس» المحرر ياسر صالح لـ «الجهاد»:

''إسرائيل'' تواصل عملية القتل البطيء لألسرى المرضى
الجهاد /خاص

بينمــا حمالت االحتجاج الشــعبية والرســمية لم ترق إلى المســتوى

يعاني أكثر من  1400أسير فلسطيني في سجون االحتالل الصهيوني

المطلوب.

أوضاعــً صحيــة متدهورة ،فاالحتــال يُمعن في سياســة التجاهل

لمعرفة المزيد عن أوضاع األسرى ،التقت «الجهاد» ،الناطق اإلعالمي

والقتــل البطــيء لألســرى المرضــى .ومــن أبــرز الحــاالت تلــك التي

لمؤسسة «مهجة القدس» األخ األسير المحرر ياسر صالح (أبو أسامة)

يعيشها المريض معتصم رداد ،أحد كوادر حركة الجهاد اإلسالمي.

فكان الحوار التالي:

حتدث صالح عن آخر مســتجدات ملف املعتقلني اإلداريني،
وإضرابهم عــن الطعام ،واحلالة التي وصلــوا إليها ،فقال:
«في احلقيقة ظهرت مؤخرا ً مســتجدات عاجلة في ملف
اإلخوة األســرى اإلداريني املضربني عن الطعام في سجون
االحتــال الصهيوني ،حيث أعلن صبــاح األربعاء ( )6/24أن
اإلخوة األسرى اإلداريني املضربني عن الطعام قاموا بتعليق
إضرابهم املفتوح عن الطعام منذ  63يوماً بعد أن استجابت
مصلحة الســجون الصهيونية لبعض مطالب األســرى
اإلداريني ،وأن قرار التعليق جــاء بقرار من اللجنة التي متثل
األســرى اإلداريني بعد جلوسها مع إدارة مصلحة السجون
والذي كانت سابقاً ترفض اجللوس مع جلنة اإلضراب للحوار.
وحســب املعلومات الــواردة من اإلخوة في الســجون فإن
بنود االتفاق تقوم علــى إلغاء كافة العقوبات التي فرضت
على األسرى مع بداية اإلضراب وعودة األسرى املضربني إلى
الســجون التي نقلوا منها عقب اإلضراب ،وهناك تفاصيل
أخرى سيتم اإلعالن عنها فور عودة اإلخوة األسرى املضربني
عن الطعــام واملوجودين فــي املشــافي الصهيونية إلى
السجون.
ويواصل األســير أمين اطبيش من اخلليل وهو من األســرى
اإلداريني حلركة اجلهاد اإلسالمي خوضه إضراباً عن الطعام
منذ  118يوماً حتى اليوم».

لوقف �سيا�سة االعتقال الإداري
وعن أوضاع بقية األسرى ،وانعكاس إضراب اإلداريني عليهم،
وأبرز مناشداتهم ومطالبهم ،قال صالح« :من خالل التقارير
الواردة إلينا من األسرى في سجون االحتالل الصهيوني ظهر
لنا أن أوضاع األســرى بشكل عام جتلت في عدم االستقرار
واالضطراب في السجون التي دخل فيها األسرى اإلضراب.
وبالنســبة النعكاس إضــراب اإلداريني عليهــم ،ظهر أن
األســرى الذيــن دخلوا في إضــراب تضامني مع األســرى
اإلداريني املضربني عن الطعام قامت إدارة مصلحة السجون
الصهيونيــة بحملة من التنقالت الواســعة في صفوف
األسرى وقيادة احلركة األســيرة وخاصة من حركتي اجلهاد
اإلســامي وحماس ،ألنهما الفصيالن األكثر من حيث عدد
املعتقلني اإلداريني في سجون االحتالل الصهيوني.
يتزايد عدد املعتقلني الفلسطينيني يف
معتقالت العدو الصهيوني ،وفاق عددهم الـ
 5600معتقل ،وهم موزعني على أكثر من
 20سجن ومعتقل ومركز توقيف وتحقيق،
وبظروف غري إنسانية ومخالفة لشروط
الحياة اآلدمية .وتتجاهل سلطات العدو
اضراب األسرى اإلداريني املضربني منذ
نيسان املنصرم ،وتواصل إصدار األحكام
العسكرية الردعية ،ومنع الزيارات والعزل
االنفرادي واألحكام اإلدارية ،ومنع امتحانات
الجامعة والثانوية العامة ،ومنع إدخال الكتب،
وسوء الطعام كمّا ونوعًا ،والتفتيشات
املتواصلة والعارية واقتحامات الغرف لي ً
ال
والنقل الجماعي ،وسياسة االستهتار الطبي
وخاصة لذوي األمراض املزمنة وملن يحتاجون
لعمليات يف السجون كمرضى السرطان
والقلب والكلى والغضروف والضغط وغريها.

أما بالنسبة ألبرز املناشدات واملطالب كانت باألساس هي وقف
سياســة االعتقال اإلداري التعسفي بدون توجيه أي اتهام بحق
األسرى اإلداريني .طبعاً كانت مناشدات األسرى ومطالبهم األخرى
هي ضرورة وقوف الشارع الفلسطيني بكافة مكوناته معهم،
وخروج مســيرات تضامنية ومساندة لهم في إضرابهم ،ودعوة
كافة املؤسسات اإلعالمية إلبراز معاناتهم مع االعتقال اإلداري
وفضــح دولة العدو الصهيوني أمام العالــم في انتهاجه هذه
السياسة التعسفية بحقهم ،إضافة إلى املؤسسات الرسمية
واألهلية واحلقوقية واإلنســانية واجملتمع الدولي لتشكيل قوة
ضغط على حكومة العدو الصهيوني ومصلحة سجونه وجهاز
الشــاباك الصهيوني الذي يزج بآالف الفلسطينيني من سكان
الضفة الغربية في الســجون حتت مســمى «االعتقال اإلداري»
بدون أن يوجه ألي أســير اتهام واضح وحجــة األخير هي امللف
الســري الذي من خالله ال يستطيع األســير ومحاميه اإلطالع
عليه فقط مسموح للنيابة العسكرية الصهيونية والقاضي
االطــاع عليه ،الــذي ينافي ذلك مبادئ احملاكمــة العادلة التي
كفلتها كافة الشرائع واألعراف الدولية.

دعوة مل�ساندة الأ�سرى
وحول مدى تأثير حمالت االحتجاج الشعبية على األسرى ،وعلى
االحتالل ،قال صالح« :لو نظرنا لتأثير حمالت االحتجاج الشعبية
أوال ً على األسرى فسنجد أنها لم ترق إلى املستوى املطلوب الذي
كان يريده األســرى ولم تأخذ زخماً ولم تشــكل رافعة معنوية
لألســرى لصمودهم في إضرابهم .وثانياً علــى االحتالل وجدنا
أن حمالت االحتجاج الشــعبية الضعيفة سواء على املستوى
الشعبي أو الرســمي املمثل بوزارة األســرى ورئاسة السلطة
شكلت عدم مباالة االحتالل ومصلحة سجونه بإضراب األسرى
ووصــل األمر لدخــول املضربني في أوضاع صحيــة صعبة في
يومهم الســتني ولم يكون هناك أي اتفاق أو استجابة أو عرض
من االحتالل لوقف اإلضراب مقابل نيل األسرى حريتهم.

ازدياد �أعداد الأ�سرى املر�ضى
وكشف عن أعداد املرضى ،واحلاالت املستعصية داخل املعتقالت،
وأســاليب التعامل معهــا من قبل االحتــال ،الفتــاً إلى أن:
«املعلومات املتوفرة وحسب تقارير ملؤسسات حقوقية فإن عدد

األسرى املرضى في ســجون االحتالل في ازدياد مستمر ألسباب
كثيرة أهمها اإلهمال الطبي املعتمد والظروف احلياتية الصعبة
التي يعيشــها األسرى داخل الســجون ،وهناك إحصائيات غير
رسمية تتحدث عن رصد وتوثيق لـ  1400حالة مرضية إلخواننا
األســرى ما بني حاالت مرضية مزمنة مثل :السكري ،والضغط،
والقلــب ،والكلى ،وحاالت أخرى مســتعصية ،مثل :الفشــل
الكلوي ،والسرطان ،والشلل ..الخ».
مضيفاً« :قوات االحتالل الصهيونــي ال تبالي باحلالة الصحية
لألسرى ومتعن في سياســة التجاهل والقتل البطيء املتعمد
لألسرى املرضى وما حدث مع األخ األسير الشهيد حسن الترابي
أواخر العام املاضي شــاهدا ً على سياســة اإلهمال الطبي في
سجون االحتالل حيث استشهد في مشفى العفولة الصهيوني
بتاريخ 2013/11/5م ،بعد تعنت صهيوني ورفض لتقدمي العالج له
عند اعتقاله حيث كان يعاني من مرض الفشل الكلوي.
وجتدر اإلشارة إلى أن هناك أسرى مرضى من احلاالت املستعصية
ميضون فترة اعتقالهم في ســجن مشــفى الرملة في ظروف
صحية خطيــرة وتقصير متعمد ،وال أحد يســتطيع أن يحرك
ساكناً من أجل وقف معاناتهم املستمرة .ومن أبرز احلاالت التي
تعاني في مشــفى الرملة هو األخ األسير املريض معتصم رداد
وهو من أســرى حركة اجلهاد اإلسالمي ومحكوم بالسجن ملدة
 20عاماً ،وأصيب بالسرطان في األمعاء داخل السجن ،وقد جرت
محاوالت عديدة لإلفراج املبكر عنه أو حتى تقدمي العالج الطبي
الالزم له إال أن قوات االحتالل الصهيوني ترفض ذلك وتصر على
استمرار معاناة األخ األسير املريض معتصم رداد».

دور الدويل �سلبي
وعن وقع الوضع الكارثي لألســرى ،على املؤسســات والهيئات
القانونية واإلنسانية الدولية ،وإمكانية التحرك لرفع هذا الظلم
من خالل ممارســة الضغط على االحتالل ،أجاب األسير احملرر« :لو
نظرنا لواقع وعمل املؤسســات والهيئات القانونية واإلنسانية
الدولية على وقع الوضع الكارثي لألســرى لوجدنا أن دورها في
الغالب ســلبي وأيضاً لم يرق إلى املستوى املطلوب امللقى على
عاتقها طبقاً لطبيعة عملها وفقاً للقانون الدولي ،وفي الغالب
قــد جند دورها في مجرد توثيق انتهــاكات ال أكثر وال أقل ،أما أن
تتدخل هذه املؤسســات وتضغط لوقــف االنتهاكات فهذا لم

يا�سر �صالح
نلحظه.
وبخصــوص إمكانية التحرك لرفع هــذا الظلم من خالل
ممارسة الضغط على االحتالل ،فهذا األمر بحاجة لتكاتف
جهــود كبيرة وحقيقية من قبل املؤسســات الرســمية
الفلســطينية وخاصة وزارة األســرى ورئاســة السلطة
الفلسطينية على املســتوى العربي والدولي ،واستخدام
سياســة املقاطعة العربية للدول التــي تتعامل مع دولة
العدو لتشــكيل قوة ضغط فاعلة على اجملتمع الدولي من
أجــل إرغام العدو الصهيوني على االلتــزام بكافة األعراف
واملواثيق الدولية ،وتقدمي املسؤولني الصهاينة أمام محكمة
اجلنايات الدولية ملعاقبتهم على ارتكابهم جرائم حرب بحق
أسرانا في السجون».

اخلطف يك�سر �أنف االحتالل
وحــول أثر اختفاء املســتوطنني اإلســرائيليني على الروح
املعنوية لدى األســرى واملعتقلني ،أجــاب الناطق االعالمي
ملهجــة القــدس« :لقــد كان أثــر اختفاء املســتوطنني
اإلســرائيليني على الروح املعنوية لدى األســرى واملعتقلني
مبثابة رافعة وأمــل كبير في التحــرر وخاصة في صفوف
األسرى احملكومني بالسجن املؤبد مدى احلياة ،ألنهم يعرفون
جيدا ً أن طريق املؤسســات والهيئات القانونية واإلنسانية
الدولية لن تنصفهم ولــن تتدخل لإلفراج عنهم ،وأن دولة
العدو الصهيوني لن تفرج عنهم أبدا ً إال من خالل سياسة
خطف اجلنود واملســتوطنني .وبالتالي هم يعرفون جيدا ً أن
طريق احلرية واخلالص بحاجة ملزيــد من خطف اجلنود وهي
السياسة التي تكسر أنف الصهاينة وتركعهم».

ال�سجان
الأ�ســرى يف معتقــالت العدو� ..إرادة تقهــر ّ

الأطفال يف ال�سجون

املعتقلون الإداريون
قبل العملية العسكرية في اخلليل والضفة الغربية
وصل عدد املعتقلني اإلداريني إلى  191معتقالً إداريا ً في
السجون دخل منهم  130معتقالً االضراب املفتوح عن
الطعام في  24من نيســان  2014حتى اليوم ،ومنهم
األسير أمين طبيش والذي دخل االضراب من 2014/2/28
حتى اللحظــة ،بحالة خطيرة جدا ً ومعرضة حياتهم
للشهادة في كل حلظة .
وبعد العملية العسكرية املسعورة التي بدأت اجلمعة
الســابقة في الثالث عشر من حزيران  2014مت اعتقال
أكثر من  400فلسطيني مت تثبيت اإلداري ملا يقارب من
 77معتقالً ومهدد اآلخرين باملصيرنفسه ليرتفع عدد
األسرى اإلداريني إلى  268إداريا ً بدون تهمه أو محاكمة،
مبلف ســري ،وأدلة سرية ال ميكن للمعتقل أو محاميه
اإلطــاع عليها ،وميكن حســب األوامر العســكرية

هنالك  196طفالً دون ســن الـ  18في الســجون،
واألطفال يتعرضون النتهاكات صارخة تخالف كل
األعراف واملواثيق الدولية .

املر�ضى يف ال�سجون
هنالك مــا يزيد عن ( )1200أســير ممّن يعانون من
أمــراض مختلفة تعود أســبابها لعــدم القيام
بالعمليــات الالزمــة ،وإدخال الطواقــم الطبية
املتخصصة ،أو إجراء الفحوصات اخملبرية املطلوبة،
اإلســرائيلية جتديد أمر االعتقــال اإلداري مرات قابلة وكذلك بسبب ظروف االعتقال الصعبة واملعاملة
للتجديد باالستئناف.
السيئة وسوء التغذية واالستهتار الطبي ،واألخطر
أن من بينهم ما يزيد عن  140أسيرا ً ممن يعانون من
الأ�سريات يف ال�سجون
أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والقلب والكلى
هنالك  18أســيرة في السجون وترتكب دولة االحتالل وآخرين ممّن يعانون من مرض الســكري والضغط
عشرات االنتهاكات بحقهن.
وغيرها.
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فلسطينيو لبنان :أسر الجنود هو السبيل الوحيد لتحرير األسرى
اجلهاد  -خا�ص
مع انتهاء البحث عن امل�ستوطنني الثالثة و�إعالن االحتالل �إيجادهم جثثا يف ظل
تقديرات �سابقة بحدوث عملية �أ�سر ،التقت ''اجلهاد'' بع�ض الفعاليات وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية للحديث عن �إ�سرتاتيجية �أ�سر اجلنود وجدواها،
واحلملة التي تلتها.

الر�شيدية
رأى القيــادي فــي حركــة اجلهاد اإلســامي أبو
سامر موســى ،أ َّن اإلجراءات التي تقوم بها قوات
العدو الصهيونــي في اخلليل ضد أبناء شــعبنا
الفلسطيني ليست بجديدة ،فالكيان ميارس أبشع
أنواع التعذيب والتضييق ضد أهلنا في فلسطني،
تتمثل بتقســيم املسجد اإلبراهيمي واملمارسات
التعسفية ضد األسرى.
وقال« :أمام انسداد أفق حل قضية األسرى ،وغياب
الضغط الدولي واإلقليمي لوضع حد لهذا الكيان،
كان ﻻ بــد لفصائل املقاومة أن تُق ِدم على أســر
صهاينة لفك أسر وحترير عدد من إخواننا األسرى،
ونحن نبارك هذه العملية ونرجو من اهلل أن تتكلل
بالنجاح».
مسؤول اجلبهة الشعبية في منطقة صور أحمد
مرادَّ ،
أك َد بدوره ،أ ّن عملية أســر اجلنود الصهاينة
تأتي في ســياق اســتمرار املواجهة املستمرة مع
الكيان ،وتوجه بالتحيــة للمقاومني الذين قاموا
بهذا العمل البطولي ،ومتنى حترير األسرى.
أما مســؤول جبهة التحرير العربية في منطقة
صور أحمد فهد ،فقد اعتبر أن هذه العملية تدعو
لرفع الرؤوس عال ًيا ،الفتًا إلى أن «هذا الرد الطبيعي
لشعبنا على االعتداءات الصهيونية على أسرانا
األبطال» ،داع ًيا إلى أسر عددٍ أكبر من اجلنود.
في املقابلَّ ،
أك َد أمني سر مجلس علماء فلسطني
في لبنان ومدير املركز اجلامع لالستشارات الفقهية
في صور الشيخ هشام عبد الرازق ،أن «كل اليهود
في فلســطني محاربون ،ويعاملون معاملة اجلنود

واملعتدين واحملتلني» ،وبارك أسر أي صهيوني محتل.

عني احللوة
لم تختلف آراء أبنــاء مخيم عني احللوة عن آراء أهالي
الرشــيدية ،فقد أكد مســؤول اجلبهة الدميقراطية
لتحرير فلســطني في منطقة صيدا فؤاد عثمان ،أن
العدوان الصهيوني على أبناء شــعبنا الفلسطيني
تعبير عن الوجه احلقيقي له ،معتبرًا أن عمليه األسر
هي عمل بطولي مشرف ،وهي األسلوب الوحيد الذي
يردع ويفرض على العدو اخلضوع إلرادة املقاومة ،ويحرر
األسرى.

اجلليل  -بعلبك
اتفق أهالي مخيم اجلليل-بعلبك مع أهالي الرشيدية
وعني احللــوة ،واعتبروا أن هذه العمليــة املباركة هي
الســبيل الوحيد لتحرير األســرى من قيد السجان
الصهيوني .ورأى الفلســطيني سليمان أبو الفول ،أ َّن
«ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية واخلليل هو
استكمال ملسلسل االعتداءات الصهيونية الغاشمة
ً
أي عملية من شــأنها حترير
ضد اإلنســانية»،
مباركا ّ
األسرى.
وأمــا احلاج أبو عــادل دالل ،فقد اعتبر األســر عملية
مباركة ،مؤكــ ًدا أ َّن العدو الصهيونــي ال يعرف لغة
الســام واملفاوضــات ،داع ًيا إلى حترير كافة األســرى
وتبييض املعتقالت الصهيونية.

برج الرباجنة
مخيم برج البراجنة كان ملتقى لآلراء الفلسطينية،
فلم تختلــف أفكار وأقوال أهله عن ســابقيه .يقول

مســؤول اجلبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال:
«عملية خطف اجلنود الصهاينة هي عملية بطولية،
وهي احلل الوحيد إلطالق ســراح أســرانا في سجون
العدو الصهيونــي .لقد حققت هذه العملية أمنيات
الشعب الفلسطيني واألسرى في السجون على ح ٍّد
سواء».
أما مسؤول العالقات السياسية في حركة أنصار اهلل
حربي خليل فقال« :هذه العملية هي ر ّد طبيعي على
ما يحدث لألســرى في الســجون الصهيونية ،واجملازر
التي يرتكبها العدو بشــكل مســتمر بحق شعبنا
الفلسطيني ،ونحن مع أ ّية عملية مقاومة».
ورأى مسؤول فتح االنتفاضة في لبنان حسن زيدان أن
«هذا العدو ال يفهم إال لغة القوة وال وجود ّ
حلل آخر ،وأ َّن
الشعب الفلســطيني يعي هذا متا ًما ،وأيًّا تكن اجلهة
املسؤولة عن هذه العملية فقد فعلت الصواب».

�شاتيال
لم تكن آراء أبناء مخيم شاتيال بعيدة عن آراء إخوانهم
في اخمليمات ،فأبدوا ســعادتهم بعملية خطف اجلنود
وباركوهــا ،ودعت إلى أســر آخريــن ملبادلتهم وحترير
األسرى ،فقد وصف مسؤول اجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني حســني أبو عدي عملية اخلليل بالبطولية
واملشــرفة ،مؤي ًدا من يقف وراءهــا مهما كان انتماؤه
السياسي ،مطال ًبا املقاومة بأسر جنود آخرين ،إلخراج
كافة األسرى الفلسطينيني وخاصة وأصحاب املؤبدات.
اما الشــاب خليل عبدو ،فقد بارك العملية البطولية
للمقاومني الفلسطينيني ،قائال« :أبارك ألبناء شعبنا
الفلســطيني في كل مكان بهذه العملية البطولية

املشــرفة ،والتي قام بها اجملاهدون األبطال ،الذين
يذودون عن أرضهم وشعبهم ،وال ينسون أسراهم
في سجون العدو» ،مطال ًبا «أهلنا في مدينة اخلليل
أن يقفوا وقفة رجل واحد في وجه العدو الصهيوني،
وأن يقاوموه بكل الطرق والوسائل».
ودعا احلاج أبو محمد عوض ،الذي ســبقته دموع
الفرح باحلديــث عن العمليــة البطولية ،اهلل أن
يحمي املقاومة الباســلة التي ال تترك أسراها في
الســجون ،وحتارب العدو الصهيوني لتخرجه من
أرضنا.

نهر البارد
كرر الفلســطينيون فــي مخيم نهر البــارد آراء
إخوانهم فــي عني احللــوة والرشــيدية واجلليل
وشــاتيال وبرج البراجنــة ،واعتبــروا أنها عملية
بطولية مشرفة ،تستطيع – وحدها – حترير األسرى
دون تنازل ،فاملواطن محمد ســعيد قال« :عملية
أســر اجلنود الصهاينة شــيء يفتخر به الشعب
الفلســطيني ،ويجب التشــجيع على مثل هذه
العمليات ،ألنها الوسيلة الوحيدة لتحرير أسرانا
من سجون العدو».
أما الفلســطيني محمــد إســماعيل فقد رأى
أ َّن عملية أســر املســتوطنني الثالثة هي عملية
جهادية مباركة ،تأتي ردًا طبيع ًيا على االعتداءات
الصهيونية على الفلسطينيني وفي إطار السعي
ً
مباركا
لتحرير األسرى األبطال من سجون العدو،
هذه العملية النوعية.

اكت�شـاف جثث امل�ستوطنيـن لن ُيغ ّيـر م�سـار العـدوان
بينما كان الشارع الفلسطيني في األراضي احملتلة عام  ،1967يغلي على
وقع تصاعد إضراب األســرى اإلداريني ،ويتوحد في مواجهة قوات اإلحتالل
التي حتاول كســر إرادة املضربني ،وفرض سياســاتها وإجراءاتها القمعية
عليهم ...وفي وقت كان فيه الفلســطينيون اخلارجون من أزمة اإلنقسام
«الفتحاوي» – «احلمســاوي» مجمعني على ضرورة اســتكمال كل بنود
«إتفاق غزة» املوقع من قبل عزام األحمد وموســى أبو مرزوق ،بعد تشكيل
حكومة «التوافق» ،وفي ظل تصاعد الدعوات لوقف التنسيق األمني بني
«أجهزة الســلطة» وأجهزة األمن الصهيونيــة ...في هذا الوقت أخرجت
وسائل إعالم العدو نبأ «اختفاء ثالثة مجندين صهاينة» في محيط مدينة
اخلليل الواقعة في املنطقة «ج» اخلاضعة كليا ً لسلطة اإلحتالل املباشرة.
وقبــل أن ُتري ســلطات العدو بحثــا ً أو حتقيقا ً عــن «عملية اخلطف»
املفترضة ،سارعت وسائل إعالمها إلى اتهام فصيل فلسطيني بتنفيذها
والوقوف خلفها .وقبل أن يجف حبرها كانت األراضي الفلسطينية احملتلة
عام  67برمتها (الضفة وغزة) نهبا ً ألوسع وأطول عدوان صهيوني ،متعدد
األوجه ومحــدد األهدافَّ ،ملت بعض املصادر «اإلســرائيلية» إلى أنه كان
معدا ً سلفاً ،وهو يشبه إلى ح ٍد كبير حملة شارون عام  .2002وال تستبعد
املصادر الصهيونية أن يســتمر البحث عن اجملندين الثالثة «أشهر وحتى
سنوات» على حد قول وزير العلوم ورئيس الشاباك السابق ،يعقوب بيري.
والعملية العســكرية املتدحرجة واملســتمرة حتى اآلن ،اشتملت على

اجتياح معظم مدن وقرى الضفة واقتحام آآلف املنازل الفلســطينية وتدمير
ونهب محتوياتهــا ،وكذلك اقتحام واحتالل الكثير من املباني واملؤسســات
احلكومية واخلاصة ،واعتقال أكثر من  400فلسطيني وإعادة اعتقال أكثر من
وإصابات طالت العشرات
 60من األســرى احملررين في «صفقة شاليط» ،2010
ٍ
واستشــهاد أربعة شــهداء ،وأخذ أكثر مــن ربع مليون فلســطيني رهائن
لهذه العمليــة ،وخاصة في مدينة اخلليل التي حت َّولت إلى ثكنة عســكرية
«إسرائيلية» .وكل ذلك بالتزامن مع غارات جوية متصاعدة على قطاع غزة!..
A L J I H A D

لقد اســتثمر العدو الصهيوني لغز «عملية اإلختطاف» ،في اســتباحة
األراضي احملتلة ،وإزاحة إضراب األسرى اإلداريني عن واجهة األحداث ووسائل
اإلعالم ،وإشــغال الفلســطينيني في مللمة نتائج عمليات اإلســتباحة
املتدحرجة ،بعيدا ً عن حتركات التضامن مع األســرى ودعم صمودهم في
معركة األمعاء اخلاوية ...كما مت َّ إعادة تنشيط التنسيق األمني بني أجهزة
العدو وتلك التابعة للسلطة بغطاء من أعلى مرجعية «فلسطينية»...
ما ســمح لوســائل إعالم العدو في تظهير املشــهد العام في األراضي
الفلسطينية احملتلة عام  67باعتبار ما يقوم به العدو الصهيوني جزءا ً من
يســهل اندماج الكيان في أطر أقليمية ودولية!..
احلرب على «اإلرهاب» مبا
ِّ
وقد جاء القــرار البريطاني مؤخرا ً بإدراج فصيل فلســطيني على لوائح
«اإلرهــاب» متناغما ً مع احلملة الصهيونية ،ومكمــاً لقرارات أميركية
ســابقة كانت قد وضعت حركتي اجلهاد اإلســامي وحماس وحزب اهلل
وغيرها من القوى املقاومة على لوائح «اإلرهاب»!..
ويبدو واضحا ً أن العدو الصهيوني الذي اســتباح األراضي الفلسطينية
ماض في عدوانه على قوى املقاومة وفق اخملطط املوضوع.
احملتلــة عام ٍ ،67
ولن يغير في األمر واملســار اكتشاف جثث املســتوطنني الثالثة .وهو ما
أكدته متحدثة باسم القيادة العسكرية الصهيونية بإعالنها «أن اجليش
ال ينوي إنهاء العملية التي يجريها في الضفة الغربية ،وستتواصل حتى
القبض على خاطفيهم!»..
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�شخ�صية مقاومة

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

5

جي�ش الإنقاذ اخلطيب لـ''اجلهاد'' :قتلت �صهيونيًا وبندقيتي
خذلنا وعودتنا
ا�شرتيتها مبئة لرية فل�سطينية
مرتبطة باملقاومة
الجهاد /خاص

ال تزال األحداث األليمة التي عاشــها ،وفصول المؤامرة التي كرّســت

التحق بالعمل الفدائي عام  ،1945للدفاع عن قريته والقرى المجاورة

واقــع االحتــال ماثلــة فــي ذاكرتــه ،وبحنكــة العــارف والمتفهــم

في فلسطين ،ضد العصابات الصهيونية التي كانت ترتكب المجازر
ّ
شكل مع نفر من أبناء بلدته مجموعة
لفرض التهجير على شــعبنا.
مجاهدة اشترت أسلحتها البسيطة من مدخراتها المتواضعة.

يــروي اخلطيــب (من بلــدة الــرأس األحمر
قضاء صفد) ،الــذي يعيش حال ًيا في مخيم
عــن احللوة ،مأســاة بلدته مــع الصهاينة
لـ»نشرة اجلهاد» ،فيقول« :احتلت العصابات
الصهيونيــة بلدتنا بعدمــا ارتكبت مجزرة
فظيعة في قريــة الصفصاف،وجمعوا ٦٠
شــاب على البيادر خارج البلــدة ،وبدم بارد
أعدموهــم بالرصاص ،بســبب ما القوه من
مقاومة في البلدة».
يضيف« :تقدم الصهاينــة على بلدتنا من
عدة محاور ،بناقالت اجلنــود والدبابات وحتت

لطبيعــة الصــراع ،يوصــي المجاهد صالح ســعيد الخطيــب (مواليد
 )1927بتنشــئة األطفــال علــى ثقافــة المقاومــة ،ويحذر مــن مغبة
المفاوضات التي لن تؤدي إ ّ
ال إلى الفشل.

مرمى قصف من الطائرات واملدفعية وطوقوا البلدة».
يصمت ً
قليل ويرفع سبابته لألعلى ويشهد اهلل على
كالمه« :قاومنا تقدم العدو الصهيوني أنا ومجموعة
من أبناء بلدتي بأســلحة بســيطة اشــتريناها من
أموالنا اخلاصة ،أذكر منها بــارودة «إف إم» اإلنكليزية
التي اشتريتها بـ ١٠٠ليرة فلسطينية.
ميسك اخلطيب عكازه بكل قوة كأنها بارودة املعركة،
وبكل شــموخ يصرخ« :أصبت جنديا صهيونيا إصابة
قاتلة ،عندما هاجمنا عصابات الصهاينة التي كانت
حترس مستعمرة «زيتيم» ،التي تقع بني صفد وقرية
طيطبا.

«بعــد قتال عنيــف اضطررنا لالنســحاب حتت وابل
القصف العشــوائي إلى أحد كــروم الزيتون ،ملدة ١٥
يو ًما ،ولم يتبق لدينــا ذخيرة ،وتكرر القصف العنيف
املركز مما اضطررنا لالنسحاب إلى جنوب لبنان» .يتنهد
اخلطيب ،وبصوت ميلؤه احلنــن للوطن ،يقول« :خذلنا
جيش اإلنقاذ بعدما سلمناه عدة مواقع إستراتيجية
حول البلدة ،ولم يخبرونا وقت انسحابهم».
يتابع« :إنها املؤامرة على الشعب الفلسطيني ،التي
تعرضنا لها .كنا نظن أنهم أتوا إلينا للدفاع عن قرانا
وبالدنا ،لكن خاب رجاؤنا فيهم».
يدعو اخلطيب اجملاهدين في فلســطني وعلى الثغور

األماميــة إلــى رص الصفــوف والوحــدة
والتدرب على حمل السالح ،وتعليم أطفالنا
حــب الوطن وتربيتهم علــى ثقافة اجلهاد
واملقاومة« ،فال سبيل لنا في عودة حقوقنا
إالّ باجلهاد واملقاومة ،فهي الكفيلة وحدها
في عودة مقدســاتنا وأرضنا ،ومعركتنا مع
الصهاينــة طويلة ولن يعــود الالجئون إالّ
بالقــوة ...التفاوض مع العــدو الصهيوني
مرفوض مرفــوض ،ولن يصــل إلى نتيجة
وأثبتت األيام فشله».

م�سيـرات ك�شفـية احتفــاء ب�شهــر رم�ضــان
احتفاء بقدوم شــهر رمضان املبارك ،نظمت جمعية كشــافة بيت

مسيرة كشفية انطلقت من أمام مسجد فلسطني حيث جابت شوارع

مفوضية صيدا ،ومجموعة املقدســي الكشفية ،وجمعية كشافة

املقدس ،مســيرات كشــفية في اخمليمات الفلســطينية إستقباال ً

اخمليم رافعة رايات حركة اجلهاد اإلســامي ،والرايات الكشفية واملشاعل

اإلسراء ،مسيرة كشفية مشتركة في مخيم عني احللوة ،جابت أرجاء

للشهر الفضيل.

املضيئة.

اخمليم ،تتقدمها فرقة الشهيد القائد فتحي الشقاقي اإليقاعية ،وفرق

فقد نظمت جمعية كشــافة بيت املقدس في مخيم الرشــيدية،

كما نظمت جمعية كشــافة بيت املقدس  -فوج حمزة بن عبد املطلب،

كشفية حتمل الرايات اإلسالمية والكشفية.

سرايا القدس :حق ''إسرائيل'' أن تقلق
وحـق المقــاومة أن تتســلح

''اجلهاد'' تنظم خميم ''ك�سر ال�صمت'' يف غزة
أطلقــت حركة اجلهاد اإلســامي مخيم «كســر
الصمت» الصيفي ،في منطقة حي الزيتون مبدينة
غزة مبشاركة نحو  650شبالً ملدة أسبوع.
وقال املشــرف العام على اخمليم« :اخمليم حمل اسم
كســر الصمت ،نســب ًة للمعركة البطولية التي
خاضها أبطال ســرايا القدس ،في آذار املاضي ضد
العدو الصهيوني ،وسطروا خاللها أروع مالحم العزة
واإلباء».
وأوضح أن إدارة اخمليم اعتمدت برنامجا ً ثقافيا ً ودينيا ً
وتربويــا ً وترفيهياً ،يهدف إلى إعــداد جيل قادر على
حمل األمانة والرسالة ومتســلحا ً باإلميان والوعي،
ليكون اجليل الصاعد نحو النصر والتحرير.
ولفت إلى أن مخيم «كسر الصمت» سيعمل على
َ
غرس الصفات احلسنة والقيم واألخالق احلميدة في
نفوس األشبال ،ليكونوا أجياال ً طالئعية قادرة على

املواجهة ومؤهلة لالرتقاء باجملتمع الفلســطيني،
مشيرًا إلى أنه سيكون حفل اختتامي مميز للمخيم.

أكد املتحدث الرسمي باسم ســرايا القدس اجلناح العسكري
حلركة اجلهاد اإلسالمي «أبو أحمد» ،أن من حق العدو الصهيوني
أن يقلــق من تطــور إمكانيــات املقاومة في قطــاع غزة ،كما
وقت ميتلك فيه
للمقاومة حق التطور والتسلح أكثر فأكثر ،في ٍ
العدو آالف الصواريخ الفتاكة واحملرمة دول ًيا.
ولفت أبو أحمد إلى أن تصريحات العدو في «مؤمتر هرتســيليا»
عــن إمكانيات املقاومة فــي قطاع غزة ،وعــدد الصواريخ التي
متتلكها ،وقدرتها على الوصول إلى العمق الصهيوني خاصة «تل
أبيب» وما بعدها وما قبلها ،فيها نوع من التهويل.
وأكد أن املقاومة لن تكون لقمة ســائغة فــي فم الصهاينة،
في حال أقدموا على شــن عدوان جديد علــى قطاع غزة ،وأنها
تعمل في كل األوقات والظروف على تطوير قدراتها وإمكانياتها
ملواجهتهم.
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ع�شرات �أ�صيبوا جراء تهاوي ال�سقوف

�أهايل برج الرباجنة لـ''اجلهاد'':
نُحذّر من انهيار منازلنا!
ما تراه يف هذه ال�صور لي�س م�شاهد دمار ملنزل تعر�ض
للق�صف ،بل هو منزل يف خميم برج الرباجنة .من
املفرت�ض �أن يكون املنزل مكان ًا ي�شعر فيه
الإن�سان بالأمن والأمان ،لكن هذه لي�ست حال من
يقطنون املخيم.
اجلهاد  -خا�ص

الالجئ أحمد اجلشي ليس أول من سقط سقف منزله
على رأســه وعائلته فــي اخمليم .بغضب يــروي أحمد
قصته« :كنت قد منت وزوجتي في هذه الغرفة وبجانبنا
«شهد» ابنتنا الصغرى التي كنا قد وضعناها في غرفة
أخرى الحقاً ،قبل وقوع احلادث» ،مضيفا« :أثناء نومنا أي
حوالي الساعة الثانية صباحاً ،شعرت بالسقف يتهاوى
علينــا ،لم أتأذَّ أنا ،لكن زوجتي أصيبت بجروح بالغة في
رأسها ،و ُق ّطب رأســها نحو  25قطبة ،علما ً أن معظم
املستشــفيات رفضــت اســتقبالها ألن وضعها كان
ميؤسا ً منه».
كان أحمد قــد تنبأ بحدوث هذا األمر قبل أن يقع ،لذلك
تقــ ّدم بطلب لوكالة األونروا من أجل ترميم املنزل ،وملدة
سبع سنوات زار املهندسون املندوبون عن الوكالة املنزل
ع ّدة مرات .يأخــذون الصور ،ثم يتركون أهل املنزل بوعود
بالترميم والتصليح ،ألن املنزل ٌ
آيل للسقوط.

اجلهاد  -خا�ص

�آثار انهيارات داخل منزل يف خميم برج الرباجنة

األمر نفســه حدث مع أخيه راني اجلشــي الذي يقطن في
الطابــق العلوي من املبنى ذاته .حتــ ّدث راني وقد فقد األمل:
«لقد تقدمت بالطلب مع أخي منذ سبع سنوات ،واملنزل كما
ترون يتساقط شيئا ً فشيئاً ،ولم تسمع الوكالة نداءاتنا ولم
تلتفت لنا إال بعد أن وقع هذا احلادث املؤسف لزوجة أخي».
يكمل راني« :بعد كل هذه املعاناة ،كل ما ق ّدمته لنا هو مبلغ
ال يذكر من املال ،فقط من أجل الترميم ليس إال .حتى إنهم
ال يريدون ترميم املنزل بأكمله ،بل ســقفي غرفتني فقط ألن
عائلتي تتألــف من أربعة ،أفراد وهذا ما يحق لي برأي األونروا،
أما ما تبقى من املنزل فليس من مسؤوليتها!».

باإلضافة إلى أوجاع مزمنة في الظهر والرقبة.
عما حدث بشــيء من البــرود« :من كثرة
يتحدث أبو فراس ّ
الهمــوم بات من الصعــب أن تؤ ّثر بنا باقــي األمور» .وذهب
بتفكيــره إلى مكان احلادثــة وأخذ يتذكــر« :لقد كنا على
يقني بأن سقفنا سيسقط .وسقط جزء منه بالفعل ،وقال
املهندسون إنه على ما يرام ،لكن طلبوا منّا أن نتجنب اجلهة
التي وقعت .وبالفعل هذا ما فعلناه» ،مســتدركا« :نصائح
مهندسي األونروا الوقائية لم تقنا من احلادث احملتّم».
فــي نهاية األمر قامــت األونروا بإنقاذ املوقــف ورممت املنزل،
وعاشت العائلة بأمن لكن بعد أن فقد أبو فراس عينه!.

لي�ست ال�ضحية الأوىل

ال �شروط �سالمة

زوجة أحمد اجلشــي ليســت أولى ضحايا مباني امللح في
اخمليــم ،هناك قبلها أبو فراس الذي فقــد إحدى عينيه حني
سقط ســقف منزله ذي الغرفتني على رأســه ،األمر الذي
تســبب بحدوث انفجار بعينه اليمنى وفقــد البصر فيها،

يرى املهنــدس املدني طــارق حميد أن مبانــي مخيم برج
البراجنة ال تســتوفي شــروط السالمة ألســباب كثيرة،
ويتحدث عــن املوضوع قائــا« :املباني تداعت إ ّما بســبب
اإلسمنت ،وإما بسبب احلديد املهترئ ،واألكثر خطرا ً تداعيها

بســبب احلديد .فعندما يهترئ احلديد يصبح غير قادر
على حمل االسمنت املصبوب فوقه ،ما يؤ ّدي إلى هبوط
الســقف كما هو طبعاً ،باإلضافة إلى تصدع احليطان
وأساسات املنزل» .ويضيف« :هناك الكثير من العوامل
في اخمليم تساعد في اهتراء احلديد ،منها استخدام املياه
املاحلة أثناء عملية البناء ،ووضع خزانات مياه اخلدمة على
األسطح .إضافة إلى قلة اخلبرة في العمار ،أثناء عملية
البناء أو مــا بعدها» متابعا« :البعــض يحملون املبنى
طوابــق أكثر مما ميكن احتماله ،األمر الذي يســاعد في
اإلسراع من تهاويه».
ويبقى أهالي مخيم برج البراجنة صامدين ،رغم كل ما
يحيطهم من عقبات ومصاعب ومشــاق ،ليس ألنهم
يريدون الصمود بل ألنهــم ال ميلكون خيارا ً غيره .نهاية،
ال يســتطيع سكان اخمليم سوى قراءة آية الكرسي قبل
النوم ،ليحفظهم اهلل من ســقف قد يقع أو من حائط
قد يتهاوى!.

ي�ضيق �أبناء خميم عني احللوة ذرعا من وجود جمابل للباطون عند الطرف اجلنوبي جلهة درب ال�سيم ،يف املنطقة الفا�صلة بينهما ،حيث تنفث غبارها
طوال �ساعات النهار ،ما ي�سبب حالة من االختناق ،خا�صة لأولئك الذين يعانون �أمرا�ض الربو واحل�سا�سية.

�أهايل عني
احللوة:
غبار جمابل
الباطون
يخنقنا!

أحد جمابل الباطون يف عني احللوة

يشــكل وجود هذه اجملابل التي من املفترض أن
تكون في منطقة بعيدة عن الســكن نسبيا،
معضلــة ألبناء اخمليم ،بعدما باتــت أمرا واقعا
يصعب التخلص منه في املــدى املنظور ،رغم
املطالبات املتكررة بإقفالها ،واالحتجاج مؤخرا ً
علــى الغبــار املتصاعد منها ،والــذي يفترش
السيارات والشرفات والطرقات ببساط أبيض،
مترافقــا ً مع «ســيمفونية» األصوات املزعجة
التي ال تهدأ ،والصادرة عن آليات اجملابل التابعة
لشركتي «معطي» و«جينيكو».
استشعر أبناء اخمليم خاصة سكان أحياء حطني
ولوبيــا أضرار هذه اجملابل منــذ انطالق عملها،
وبدأوا يل ّوحــون بتحركات احتجاجية إلقفالها،
بعدما سبق لهم أن قطعوا الطريق احملاذي لها
في اخمليم العام املاضي.
ويؤكد أبنــاء املنطقة أن األضرار الصحية بدأت
تظهــر جليا ً عليهم .فمنذ أكثر من شــهرين
و»بخاخة الربو» لم تعد تفارق يد عمر ياســن،
وهــذا يط ّبق كما يقول ،علــى معظم اجليران،
الذين بدأوا يعانون احلساسية والربو.
يشكو املصابون بأمراض الضغط ،تر ّدي حالتهم
من ج ّراء الغبار الذي «يطبق على الصدر ،فيرتفع
الضغط» ،وتصف احلاجــة فوزية عزام «كأنه ال
يكفينا احلصار الذي نعيشه داخل حدود اخمليم،
حتى بتنا أســرى منازلنا ،فــا نقوى على فتح
النوافذ واألبواب خوفا ً من أن يجتاحها الغبار».
واحملالت التجارية ،كما املنازل ،ليست مبنأى عنه،
خصوصا ً أن طبيعتها ترغم أصحابها على فتح
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أبوابها العريضة لعرض البضاعة ،أما الشاحنات
املعدة خلدمة اجملابل فقد أحلقت الضرر بالطريق
ّ
املؤدي إلى الطــرف اجلنوبي للمخيم ،فأضحى
حقالً ترابيا ً يصعب مرور السيارات عليه ،وجتري
حاليا ً ورشة إلعادة تأهيله.
ويؤكد علي شــهابي لـ»اجلهاد» ،أن املشــكلة
ليســت في الغبار الذي يهدد حياتنا باألمراض،
وإمنا بضجيج اآلليات« ،ناهيكم عن أن ســكان
اخمليــم ال ينامون ليالً أثناء تفريــغ الترابة ،وتيرة
الضجة ال تكاد تهدأ ليل نهار».
ويتساءل محمود سعيد ،أحد جيران اجملابل :إذا
بات شعبنا مجرد حقل جتارب؟» ،لكنه ال يحمل
الشركتني (معطي وجينيكو) املسؤولية ،بقدر
ما «يحملها للدولة التي منحتهما التراخيص،
بعدما صنفت تلك املنطقــة احملاذية للمخيم
التي تشهد كثافة سكانية ،منطقة صناعية
مخصصة لعمل مجابل اإلسمنت».
وقال «حسن م» ،وهو من سكان حي حطني في
مخيم عني احللــوة ،إن وجود مجبلني للباطون،
يؤثران على صحة ســكان اخمليم  ،وحي حطني
واملنازل املالصقة للمجابل بشــكل خاص« ،ما
يسبب أمراضا ً صدرية وربوا ً وضيقا ً في التنفس،
بسبب الغبار الذي يحدثه كما يصل إلى مالبس
الغسيل» ،ويتابع« :لقد قمنا بعدة اعتصامات
سلمية احتجاجية ،وشمل ذلك إغالقا ً للطرق
املؤدية للمجابل في خطــوة تصعيدية رفضا ً
لوجود متل هذه املعامل وسط السكان».
كذلك ،يقول أبو ســعيد اليوسف ،عضو جلنة

املتابعة الفلســطينية ،إن «آثار اجملابل اجلديدة
ستكون كارثية على أهل اخمليم وجواره ،أي بلدة
درب الســيم ،إذ إنه بوجود إثنــن فقط ،يعاني
معظم ســكان جنوب اخمليم من أمراض الربو
واحلساسية ،فكيف سيكون احلال لدى مباشرة
العمل باملشروع اجلديد واألضخم؟».
أما عضو «اللجان الشعبية الفلسطينية» في
عني احللوة ،فؤاد عثمــان ،فيحمل اللجان جزءا ً
كبيرا ً من مســؤولية «الكارثة البيئية» ،لعدم
قيامها بخطوات جدية ،مشيرا إلى أن الصمت
مشــاركة في إحلاق الضرر بأبناء اخمليم دون وجه
حق».
على املنوال نفســه ،يدعو منصور عزام ،رئيس
جلنة الســلم األهلي في مخيمــات لبنان ،إلى
وجــوب إعــادة دراســة املوضوع مــن الناحية
العلمية ،قبل اإلقدام على هذه اخلطوة اجلديدة،
خاصة أن هذه املنطقة سكانية ،ما قد يتسبب
بأضرار جســيمة مــن الناحيتــن الصحية
والبيئية.
يأمل ســكان منطقة جنوب اخمليــم ،أن تلقى
شكواهم آذانا ً صاغية ســريعاً ،للتخلص من
هذه الكارثة الصحيــة والبيئية ،أو على األقل
أن تلزم وزارة الصناعة اللبنانية أصحاب اجملابل
بالتقيد بجميع التدابير االحترازية الوقائية ،كي
ال يبقــى أبناء املنطقة أمام خيارين أحالهما مر
إما الرحيل من اخمليم ،وهو مستحيل ،أو تلقف
األضرار اجلســيمة الناجمة عنــه ،مع كل ما
حتمله من أمراض ،والقبول باألمر الواقع اخمليف!.

تقارير وحتقيقات
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اجلهاد  -خا�ص

تقلي�ص م�ساحة املنازل يف ''البارد'' ..ظلم فوق ظلم
مخيم نهر البارد ثاني المخيمات
الفلسطينية كبرا في لبنان ،من حيث
الكثافة السكانية والمساحة .شهد عام
 ،2007حرباً بين الجيش اللبناني وتنظيم
«فتح اإلسالم» ،ما أدى إلى تدميره كليا،
فخسر سكانه ما جنوه طوال الـ 65عاماً
من أرزاق وممتلكات.
عند البدء في إعادة إعمار المخيم القديم
وضعت الدولة اللبنانية شروطاً إلعادة
اإلعمار ،منها :ضرورة وجود شوارع
وساحات في مخيم ال تتجاوز مساحته
 1كم ،ويسكنه  40ألف نسمة ،بحجة
التهوية وبناء مخيم نموذجي ،األمر
الذي تسبب في تقليص مساحات البيوت
بصورة ملحوظة.
لالطالع أكثر على واقع اخمليم  ،جالت «اجلهاد»
فــي أرجائه ،لتــرى أن معامله تغيــرت ،فأصبحت
الزواريب شوارع واألزقة ساحات.
حتدثنا إلى عــدد من أبناء اخمليــم ،ومنهم محمد
بشــير الذي قال« :بيتنا كان 120م واآلن أصبح ،67
والطابق الثالث بــدون درج .هذا ظلم كبير بحقنا
ذهبنا إلى اللجنة األهلية ،وقالوا لنا أنتم لســتم
بحاجة لدرج للطابق الثالث»!.
كذلك تقول مرمي أبو حسان »:كانت مساحة منزلي
200م قبل احلرب ،وبعدها أصبح  ،96مت حسم 104م
لصالح الشوارع والساحات ،إن تقليص املساحات
بهذا احلجم اجحاف بحق أهالي اخمليم».

‘‘

مبنى قيد الإن�شاء يف خميم نهر البارد

أما املهنــدس عالء حموده فيقول« :ســب ُع ســنوات
انقضت على معاناة أهلنا في اخمليم ،ولم ينجز ســوى
قراب ِة  %30من اإلعمار» ،مضيفا« :مت خفض مســاحة
كبيــرة من املنزل الذي كنا منلكــه قبل تدميره صيف
 ،2007فاملســاحة احلالية للمنزل (١١٠م  )٢أقل بكثير
من تلك املساحة السابقة التي كانت (حوالي ال ١٨٠
م .)٢
وذكر حمودة أن عرض الشوارع الرئيسية أصبح سبعة
أمتار ونصف ،والشوارع الفرعية بني مترين و 4.5أمتار،
«وكلها اقتُطعت من املســاحة العامة لكل شــقة،
وذلك في مقابل متر واحد سابقا ،كما إن الساللم التي

توصــل إلى الطبقات العليا في املباني اجلديدة ضيقة
يصعب نقل األثاث عبرها (عرضها بحدود  80سم) ،ما
يعوق األهالي عنــد نقل أثاث منازلهم ،عدا عدم وجود
شرفات في الطوابق األولى ،وأحيانا ً في جميع الطوابق
من املباني لضيق املساحة».
واقتطع التخطيط اجلديد للمخيم ما بني  %30-20من
مساحة كل شــقة ملصلحة الشوارع واألرصفة فيه،
لدرجة أن عرض الباب الرئيسي لكل شقة بات ال يزيد
على  90سم».
هنا يرى نعيم عبــد الكرمي أنه مع الظلم الكبير الذي
حلق بأبناء مخيم نهر البارد خالل احلرب ،استمر الظلم

بتقليص مساحات البيوت بشكل كبير« ،فمنزلي
كان 137م قبل احلرب وأصبح اآلن 90م ...قبل احلرب
كنت أنا وابن عمي بنفس احلارة ،أما اآلن أصبح كل
واحد منا في حارة».
تعليقا على ذلك ،قال أمني ســر اللجنة الشعبية
جمال أبو علي« :عند البدء في اإلعمار مت االتفاق بني
احلكومة اللبنانية واألونروا بفتح شــوارع عريضة،
وترك ســاحات بني البيوت حتت ذريعــة التهوية،
واخمليم النموذجي ،ومســاحة اخمليــم صغيرة جدا ً
وبحكم هــذا االتفاق مت تقليص مســاحة املنازل
وبدأت األونروا برسم خرائط البيوت».
في النتيجة جرى خصم املســاحات على الشكل
التالي :البيــت الذي كانت مســاحته قبل احلرب
90م يحسم منه 30م من مساحة األرض ويصبح
60م ،طابق أرضي ويعوض له طابق ثاني باملساحة
اخملصومة من مساحة األرض.
أما إذا كانت مســاحة املنزل قبل احلرب 150م ،يتم
حسم 50م ،ويعوض له في الطوابق العلوية على
أن ال تتجاوز عدد الطوابق أربعة».
يعقب أبو علي« :هناك ظلم كبير حدث في تقليص
املساحات بهذا الشكل لكن هناك جلنة استئناف
في اللجنة األهلية لإلعمــار ،حتاول أن تعطي قدر
اإلمكان احلقوق» ،مشيرا ً إلى أنها حلت العديد من
املشكالت.
كل ما جرى يســبب مشكلة كبيرة سيشعر بها
أبناء اخمليم بعد عدة ســنوات علــى تدمير اخمليم.
وخاصة أنه غير مســموح اإلعمار أكثر من أربعة
طوابق في املبنى ،فهل ستضاف هذه املشكلة إلى
أخواتها في التهميش؟!

«شاتيال» ..أبنية عشوائية هشة تهدد حياة األهالي
اجلهاد  -خا�ص

يعي�ش الالجئون الفل�سطينيون يف خميم �شاتيال يف العا�صمة اللبنانية بريوت داخل �شقق يف مبانٍ ال �أ�سا�س لها،
ينتظرون املوت يف � ّأي حلظة ،ال يدرون متى �سيقع �سقف املنزل عليهم ليحولهم �ضحايا.
التمدد
للتمدد العمودي ،بعد منعهم من
ومع تزايد �أعداد الالجئني الفل�سطينيني داخل املخيمات وا�ضطرارهم
ّ
ّ
الأفقي ل�صغر م�ساحة املخيم ،جل�أ الكثريون منهم �إىل البناء على �أ�سا�سات ّ
ه�شة ،دون معايري هند�سية قد تهدد
حياتهم يف �أ ّية حلظة.
انتظار املوت

يقول احلاج أبو ســمير من اخمليم« :نســكن في منازل مبنية بطريقة
هشة وال ندري متى ستسقط علينا وتوقعنا ضحايا ،فقدرة اهلل هي
التي حتمينا ،وظروفنا املادية ال تسمح لنا باإليجار أو بتحسني وترميم
هذه املنازل»  .وناشد أبو ســمير املعنيني للنظر إلى ظروفهم وتقدمي
املساعدة لهم ،لترميم منازلهم وحمايتها من السقوط.
في هذا السياق ،يعتبر املهندس أبو عدي حزينة ،أن الكثافة السكانية
داخل اخمليم ،هي السبب الرئيسي الذي دفع الكثير من العائالت للجوء
إلى التمدد العمودي والبناء العشــوائي« ،فهناك بعض األبنية داخل
اخمليم مبنية دون أي معايير أساســية ،وعند حدوث أي هزة من احملتمل
أن تنهار أو تتصدع».
وقال حزينة« :من الناحية الهندسية ،ليس هناك مبنى داخل اخمليم ،ألن
«ملجأ»
املبنى الذي تبلغ مساحته حوالي  150مترًا يجب أن يبنى حتته
ً
لربط األعمدة والقواعد بشكل أساسي ،لكن ليس هناك بنية حتتية،
وال إمكانات تسمح بذلك».

م�س�ؤولية من؟
إجابة عن ســؤال املسؤولية ،يقول مسؤول اإلنشاءات في اللجنة
الشعبية أبو عماد املصري« :القوانني الصارمة التي اتخذتها الدولة
اللبنانية بحق الالجئني الفلســطينيني في لبنان وحرمانهم من
ّمدد ،جعلتهم يلجؤون إلى البناء العمودي العشوائي».
التم ّلك والت ّ
ويضيف« :اللجنة الشعبية داخل اخمليم عملت على تشكيل جلنة
إلرشــاد الناس حول كيفية البناء الســليم من أجل سالمتهم،
وهناك تنسيق بني اللجنة الشــعبية وجلنة التضامن الدولية ،من أجل
ترميم املنازل املتضررة ،في ظل عدم قدرة مالكيها على ترميمها ،وعدم
تبني األونروا سوى لـ ً 15
منزل في كل عام ،وهذا العدد قليل ج ًدا».
ويكمل« :إذا اعتمدنا على األونروا سوف نخسر العشرات من املنازل ...رغم
األعمال التي نقوم بها مع املؤسسات واجلمعيات املهتمة باملوضوع للحد
من هذه الظاهرة ،ما زلنا نعاني من زيادة عدد املنازل املهددة باالنهيار».
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مبادرة لتجار سوق الخضار في عين
الحلوة ..ووفدها يزور مكتب «الجهاد»
مخيم عني احللوة في جنوب لبنان هو أكبر اخمليمات
الفلســطينية في لبنــان .عدد ســكانه يقارب
مئة ألف نسمة ،ويقع شــرق مدينة صيدا ,يوجد
في وسطه سوق خضار رئيســي هو أهم أسواق
املنطقة ،وهو الشريان احليوي لها.
مؤخرا بادر عــدد من جتاره لتأليــف جلنة مصغرة
تهدف إلى االرتقاء به وتطوير العمل التجاري فيه،
وخدمة أهالــي اخمليم واجلــوار اللبناني والتواصل
مع القوى والفصائل الفلســطينية واملرجعيات
في اخمليــم واجلــوار ،وإقامة أفضــل العالقات مع
املؤسسات اخليرية واإلجتماعية التي تعنى بخدمة
الفقراء واحملتاجني.
هذه اللجنة تتكون من الناطق اإلعالمي :ســامي
عبد الوهاب ،وعضوية كل من :أحمد قاسم ،وناصر
شناعة ،وغسان إسماعيل ،وسعيد املقدح ،ووليد
عبد اجمليد ،وناصرعويد ،ووليد اسماعيل.
أقامت اللجنة صفحة على «الفيســبوك» باسم
جتار عني احللــوة ،كما أقامت كروبا ً على شــبكة
«الواتــس أب» ألعضائها ،باإلضافــة إلى عدد من
اإلعالميــن واملرجعيــات والفاعليــات الوطنية
والسياسية من أجل التواصل السريع حلل أي طارئ
ممكن أن يحدث في اخمليم وسوق اخلضار.
يقول عبد الوهاب« :كانــت أهدافنا منذ انطالقة
عملنا واضحه وليس فيهــا التباس وهي التعاون
والتنســيق الدائم مع مختلف شــرائح اجملتمع

الفلســطيني وشــخصياته ومكونــات املوزييــك
السياسي فيه ،كذلك مع املرجعيات الدينية ومختلف
أبناء اخمليم واجملتمع املدني».
يضيف لـ»اجلهاد»« :بفضل هــذا التعاون وروح اجلدية
واحلرص الدائم على مصالح أبناء شــعبنا أقمنا عدة
مشــاريع في ســوق اخلضار ومن أهمها خيمة بطول
 ٤٠٠متر وعرض  ٤أمتار شملت السوق بشكل كامل،
وهي حلماية من يرتاد الســوق من مطر الشتاء وحرارة
الصيف ،وكذلك مت جمع مبلغ ســبعة ماليني ونصف
ليرة لبنانية إلنارة سوق اخلضار خالل شهر رمضان».
جلنة سوق اخلضار تزور «اجلهاد» في عني احللو ة
في سياق متصل ،زار وفد من جلنة سوق اخلضار ،مكتب
حركة اجلهاد اإلسالمي في مخيم عني احللوة.
وعرض الوفد أهم ما قامت به جلنة السوق خالل الفترة
املاضية ،من تركيب خيمة غطت السوق بشكل كامل،
وتركيب إضاءة كاملة مبناسبة قدوم رمضان.
وأثنى الوفد على ما تقوم به اجلهاد اإلسالمي ،وحرصها
الكامل على أمن واستقرار اخمليم واجلوار.
رحب عمار حوران باســم حركــة اجلهاد
من جهتــه ّ
اإلسالمي بلجنة السوق ،شاكرًا جهودهم البنّاءة في
خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني ،ومؤك ًدا وقوف احلركة
إلى جانبهم ،واستعدادها الدائم خلدمتهم في سبيل
تخفيف املعاناة عن أبناء الشــعب الفلسطيني في
الشتات.

العينا :املساعي حثيثة لنشر القوة األمنية يف عني الحلوة
ّ
حذر مســؤول العالقات السياســية حلركــة اجلهاد
اإلســامي في لبنان ،احلاج شــكيب العينــا ،العدو
الصهيوني مــن التمادي بارتــكاب اجملــازر ،والعدوان
املستمر على أبناء شــعبنا الفلسطيني في الضفه
الغربية وقطاع غزة ،واستباحتها للمخيمات والقرى.
مســاع حثيثة تبذل من
في ســياق آخر ،أكد أن هناك
ٍ
القوى الوطنية واإلسالمية في مخيم عني احللوة ،من
أجل انتشار القوة األمنية املشتركة ،املوكلة في حفظ
أمن واستقرار اخمليم.
وأشــار في تصريحات صحفية ،إلــى أن حركة اجلهاد
اإلسالمي ،ترحب بأي عمل يضع ح ًدا لعذابات األسرى
واملعتقلني في سجون العدو الصهيوني ،ويساعد على
إطالق سراحهم.

واســتنكر العينا التنســيق األمني مــع العدو
الصهيوني ،داع ًيا أبناء الشعب الفلسطيني في
الوطن والشــتات إلى أوســع حملة تضامن مع
األسرى ،الذين يخوضون معركة األمعاء اخلاوية في
وجه السجان.

أبو وسام :التعدي على األقصى تحدٍ خطير
أكد مســؤول العالقات السياســية حلركــة اجلهاد
اإلســامي في بيروت ،محفوظ من َور «أبو وســام» ،أن
األســرى بإضرابهــم يخوضون معركــة كرامة هذه
األمة ،وأنه رغم أملهــم وجوعهم يفكرون بقضيتهم
وشــعبهم ،في مواجهة العدو الــذي ال يعرف إال لغة
القوة.
كالم منــور جاء خــال لقاء تضامنــي نظمته هيئة
التنسيق اللبنانية الفلسطينية لألسرى واحملررين أمام
مبنى «األسكوا» في بيروت ،مبشاركة ممثلني عن القوى
واألحزاب اللبنانية والفلسطينية وأسرى محررين.

ووجه رســالة إلى شعبنا في الشــتات والداخل،
مفادها أنه يجب التمســك بفلســطني وقضية
األسرى ،معاه ًدا األسرى بالبقاء على خط املقاومة.
في سياق منفصل قال من ّور خالل كلمة ألقاها في
مخيم نهر البارد استنكارًا ملا يتعرض له املسجد
األقصــى :إن «ما يتعرض لــه اﻷقصى من هجوم
ممنهج ،برعاية حكومة العدو الصهيوني ،وفي ظل
صمت عربي رســمي مريب بهدف فرض تقسيمه
زمان ًيا ومكان ًيا ،كخطــوة أولى وصوأل إلى تدميره،
وإقامة الهيكل املزعوم ،هو حت ٍد خطير».

سحويل :لن ندّخر جهداً لإلفراج عن أسرانا
نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي
فــي مخيم اجلليــل  -بعلبك،
وقفــة تضامنية مع األســرى
فــي ســجون العدو ،شــارك
فيها مفتي بعلبــك الهرمل
الشــيخ بكر الرفاعي ،وممثلون
عن الفصائل الفلســطينيه
واللجان الشعبية ،وحشد من
أهالي اخمليم.
أشار القيادي في حركة اجلهاد
اإلســامي في فلســطني أبو
عالء سحويل« ،أن معركة األمعاء اخلاوية التي خاضها
أسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني منذ ما
يقارب الشــهرين ،أكدوا من خاللها للعدو بأننا شعب
يرفض الذل والهــوان وتأبى كرامتنــا وعزتنا الرضوخ
لشروطه».
وطالــب اجملتمــع الدولي بكل مؤسســاته احلقوقية
واإلنســانية ،بالتحرك الفوري والعاجــل إلنقاذ حياة

األســرى ،وقال« :نحن في حركة اجلهاد اإلسالمي
ومعنا كل مقاوم ومجاهد من شعبنا الفلسطيني
وأمتنا العربية واإلســامية ،لــن ندخر جه ًدا في
سبيل اإلفراج عن أســرانا بكل ما أوتينا من قوة،
ونؤكد االستمرار في خيار املقاومة واجلهاد كسبيل
وحيــد الســتعادة أرضنا ومقدســاتنا من العدو
الصهيوني.

«الجهاد» تهنئ األمة بالشهر الفضيل

أنشطة عديدة ومتنوعة لكشاف بيت املقدس

قامت جمعية ك�شافة بيت املقد�س ب�أن�شطة عديدة خالل �شهر حزيران ،نلقي ال�ضوء على �أبرزها:
 كرمت جمعية كشــافة بيت املقدس في مخيم برج البراجنة ،الباحث الفلسطيني عمر عبد اهلل ،بعد نيله شهادةالدكتوراه في علم النفس السياسي بدرجة ممتاز ،وقدمت له درع تقدير إلجنازاته.
 وزار وفد من جمعية كشــافة بيت املقدس منزل عائلة الشــهيدين محمود ونضال اجملذوب في مدينة صيدا ،مبناسبةالذكرى الثامنة الستشهادهما ،وضم الوفد الذي ترأسه أمني سر املفوضية العامة حسني فريجه ،عددا ً من أعضاء الهيئة
اإلدارية للمفوضية وأعضاء من فوج «حمزة بن عبد املطلب – عني احللوة» ،وحتدث فريجه عن سبب الزيارة التي هي تأكيد
من الكشافة على السير على الدرب الذي سار عليه الشهيدان اجملاهدان.
بدورها شكرت احلاجة أم محمود كشافة بيت املقدس ،وقالت« :إنها تفتخر بولديها اللذين استشهدا على درب فلسطني».
في ختام الزيارة ق ّدم القائد حمزة «فوالر» كشافة بيت املقدس هدية للوالدة أم محمود.
 وشاركت جمعية كشافة بيت املقدس باملســيرة التي نظمتها جلنة مسيرة العودة واملؤسسات الكشفية واألهليةاللبنانية والفلســطينية إحيا ًء للذكرى  47الحتالل مدينة القدس والتي انطلقت من ساحة البربير وصوال ً الى منطقة
االسكوا في بيروت ،تقدم املسيرة الفرق الكشفية والرياضية ،حيث كان حضور كشافة بيت املقدس الفتا ً ومتميزا.

هنّأت حركة اجلهاد اإلســامي في فلســطني األمة
العربية واإلسالمية والشــعب الفلسطيني بحلول
شــهر رمضان املبارك ،داعية إلــى رص الصفوف في
مواجهة االحتالل «اإلسرائيلي».
ووجهــت احلركــة في بيــان التهنئة إلى األســرى
الفلسطينيني داخل سجون االحتالل ،وعلى رأسهم
األســير أمين اطبيش ،ومباركة صمود أهالي الضفة
الغربية ،ال سيما اخلليل وقطاع غزة.
وناشــدت احلركة أصحاب الضمائر احلية الوقوف إلى
جانب الشــعب الفلســطيني في مواجهة تصعيد
االحتالل األخير.
وجدد البيان رفض كافة السياسات واملمارسات العاملية
التي تتعارض مع مصالح الشــعب الفلســطيني،
مؤكدا أن كل التجارب الســابقة دلت على أن القوى
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العاملية منحازة لالحتالل والرهان عليها خاســر
ال محالـة.

رم�ضان

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات
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خميمات لبنان :حن ٌ
ني �إىل العادات والتقاليد القدمية

رمضان كان أبهى يف فلسطني ..واليوم فقد براءته
اجلهاد  -خا�ص

املخيمات الفل�سطينية
يف
ي�ستذكر الفل�سطينيون ملبارك اجلميلة ،كيف
يف لبنان �أيام �شهر رم�ضان ا رات الأعوام ال�سابقة،
را بع�ش
كانت يف فل�سطني ،مرو ً فيقارنون بني عاداتهم
و�صو ًال �إىل حالها اليوم ،وبني العادات احلديثة
وا عليها،
الأ�صيلة التي تر ّب �شه ًرا غري ًبا يف بع�ض
التي جعلت من رم�ضانَ
جتمعات.
املخيمات الفل�سطينية،
امل جلهاد'' جالت على بع�ض
''ا
دد من الفل�سطينيني يف
ع
ع
م
ت
ءا
جرت لقا ٍ
ني ومواطنني ،لالطالع
و�أ مات ،من �أدباء و�سيا�سي
املخي
طر�أت على حياتهم يف
على �أهم املتغريات التي
رم�ضان.

الر�شيدية
وصــف احلاج أبــو محمود غنام ،من بلــدة علما (76
عا ًمــا) ،األجــواء الرمضانية القدمية في فلســطني
واحلالية أن َّ ُه «عندما كان يقبل شهر رمضان علينا كنّا
نســتقبله بالفرحة واحمل ّبة واالستعداد ألداء فريضة
الصيام ،فكانت احمل ّبة تســود اجملتمع في قرية علما،
وبني أفراد القــرى اجملاورة ،وكان اجلميع ي ًدا واحد ًة على
إمياني مفرح،
وموسم
اخلير والعطاء ،وكان هناك تعاون
ٌ
ٌّ
حيث كان مسجد القرية ميتلئ باملصلني».
وقال« :كانت هناك عادة بــن القرى والبلدان في كل
أســبوع ،وهي االجتماع على مائدة اإلفطار في منزل
أحــد أبناء العائلة ،إضافة إلى الزيــارات املتبادلة بني
العائالت واجليران ،فهذه العادات والتقاليد التي كانت
تســود اجملتمع في فلســطني لم نعد نشهدها في
عصرنا هذا كما كانت قدميًا ،كانت أيا ًما مليئ ًة باألخوة
والتعــاون والتكاتف على نوائــب الدهر ،وما أحوجنا
نحن املسلمني اليوم إلى هذه العادات والتقاليد»
أمــا احلاجــة أم أحمد ســليمان ،وهي مــن مواليد
ســحماتا 82( ،عامــا) ،فتقول« :لقد كنــا في بلدنا
سحماتا جنتمع كل يوم قبل غروب الشمس ،نتعاون
على حتضير الفطور معــا ،وكان هناك تعاون وتآلف
ومحبة بني اجلميع ،ولم يكن هناك سوى احملبة وحقوق
اجليرة التي جتمع األهل واجليران على الوفاق والتعاون».

وأضافت« :كنا نتبادل األطبــاق الرمضانية ،فكان البيت
الواحد يصنع نو ًعا واح ًدا من الطعام ،وكان كل جار يرسل
جلاره أحدها ،وما إن ينتهي وقت الصيام وتغيب الشمس
حتى ترى املائدة متنوعة بأطباقها».

عني احللوة
يقول املدير املتقاعد إبراهيم شريدة« :عندما يشرف شهر
شــعبان على االنتهاء ،يستعد اجلميع الستقبال الشهر
الفضيل بالفرحــة والتقوى ،والتهافت على املســاجد
للتعبد ،وحضور الدروس الدينية ،والتواصل والتراحم ،رغم
أ َّن الفقر والبساطة كانا يخيمان على واقعنا االجتماعي،
فإن الفرح والســرور في أداء الواجبات واجتناب احملرَّمات،
هما شعور كل مسلم ومؤمن».
وأضاف« :كانت األوضاع االقتصاديــة غير معقدة ،وأكثر
الناس كان يكتفي بالقليل ،ألن رمضان هو شــهر عبادة
وتقوى ،ال مأكل وحلوى ،وكان التزاور والتراحم بني األقارب
واألهل والعطف على املساكني والفقراء السمة األبرز».
وتابــع« :كنَّا صغــارًا نســتقبل هذا الشــهر بالفرحة
واالســتعداد ،والتنافس في ما بيننا على الصيام وحتمل
مشــقَّاته .لقد كنَّا ننتظر مدفع اإلفطــار بصبر نافد ،
وجنتم ُع في منطقــة مرتفعة لنراقب الشــمس خلف
ُ
نعيش األمن واألمان ،ونســتمتع بصوت
األفــق ،لقد كنَّا
املســحراتي حني يجوب احلارات والشــوارع من ِّب ًها النيام
للقيام وتناول الســحور ،واالستعداد للذهاب للمساجد

ألداء صالة الفجر ،هذه األجواء اجلميلة تغ ّير الكثير منها،
لكن شــهر رمضان لــم ولن يتغير ،فهو شــهر املغفرة
والعبادة والتقوى».
شــريدة يصف هذه األيام بالقول« ::فقدنا األمن واألمان،
وأصبح الوضع املعيشــي واحلالــة االقتصادية الضاربه
يطغيان على البهجة والفرحة ،وكنا نســتقبل رمضان
بالدعاء واالســتغفار واآلن جل همنــا متابعة اإلعالنات
التي ير ّوجها املنتجون قبل وخالل الشهر  ،وإقامة الليالي
الرمضانية في املقاهي واالســتراحات .كما نســتقبل
رمضان هــذا العام بهمــوم مثقلة ،من أحــداث أمنية
مؤسفة في مخيم عني احللوة ،طغت على كل شيء».
ودعا اجلميع إلى احملبة والتآلف وتأمني األمن واألمان ألهلنا،
«حتى ننعم برمضان ونعيش نفحاته السامية التي تترفع
عــن كل الصغائر ،ألننا أبناء اإلســام احلنيف ،دين احملبة
واإلخاء ،وخامت األنبياء واملرســلني محمد صلى اهلل عليه
وسلم ،وال ننسى أننا أبناء فلســطني القضية املركزية
ألمتنا اإلسالمية».

نهر البارد
رأى األســتاذ والكاتب حســن لوبانــي أ َّن «رمضان في
فلسطني كان أجمل أيام حياته« ،فهو شهر فضيل يعود
فيه الناس إلــى دينهم ودنياهم ،ويقضون الشــهر في
التصدق والزيارات ،وصلة الرحم واالجتماع على ما يرضي
اهلل ،ورمضــان مختلف ما بني احلاضــر واملاضي ،وما بني

املدينة والقرية ..رمضان في قرى فلسطني كان أجمل
وأبهى وأكثر مصداقية وحقيقة».
وقال« :كانــت هناك عادات كثيرة فــي رمضان ،لقد
كانت الزيارات العائليــة كثيرة ،واألطفال يجتمعون
قرب مئذنة املســجد كل يوم قبل الغــروب ،وينادون
باملؤذن كي يؤذن ،وكان الناس يتبادلون الطعام في ما
َ
أمامك مائد ًة متعدد َة األصناف ،وكذلك
بينهم ،لتجد
املســحر ،حامالً املشــعل بني األزقة واألحياء،
يجول
ِّ
ينشــد بعض املدائح النبوية بصــوت عذب وجميل،
مبصاحبة إيقاع الطبل».
وأضاف« :كانت عادات املدينة تختلف عن القرية ،ففي
املدينة أنوار الكهرباء التي تشع من مأذنة املسجد كل
مساء وطوال الليل ،وتكثر صناعة احللويات والعصائر
على أنواعها ،ومنها الهريسة وأصابع زينب والعوامة
والغريبة وعرق السوس والتمر الهندي واخلروب والتوت
والبوظة».
وختم« :لألســف رمضان اليوم فقد براءته السابقة،
أصبــح غري ًبا في بعض اجملتمعــات ،وكثيرًا ما
فقد
َ
نشــاهد الشــباب يشــربون القهوة على األرصفة
واملنتزهات مــن غير حياء ،وعــادة التواصل والزيارات
املتبادلة تالشــت ،وصلة الرحم بــن األقارب واألهل
دخلت مرحلة العناية الفائقة ،وهذا ما يؤدي إلى خطر
على القيم والسلوكيات األخالقية التي أصبحت غير
مشجعة ،وهي في تردٍّ مستمر».

الشيخ أبو نعسة :لو تحلَّينا بأخالق رمضان لسدنا العالم

مع حلول ال�شهر الف�ضيل ،ق�صدت «اجلهاد»
م�س�ؤول جلنة الدعوة يف حركة اجلهاد
الإ�سالمي ،ال�شيخ �سعيد �أبو نع�سة ،للحديث عن
رم�ضان وعبادات ال�صائم� .أبو نع�سة ي�صنف
�أن من العبادات ما هو �شعائري فقط كال�صالة
واحلج ،ومنها ما هو تعاملي كالزكاة« ،ومنها ما
هو �شعائري تعاملي كال�صوم».

َّ
يصح الصوم دون حفظ اللسان« ،وفق
وأك َد أنه «ال
ُّ
ما قاله محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

(من لم ي َد ْع قو َل الزور والعمل به فليس هلل حاجة في أن
يدع طعامه وشرابه) ،أل َّن رمضان شهر يتوحد املسلمون
في أرجاء األرض حوله صيا ًما وقيا ًما ،فهو موسم عبادة
يجمع وال يفرق ،يلم شــمل األ َّمة فتحكي لغ ًة واحدةً،
وتدعو دعا ًء واح ًدا أو تتجه إلى ربها معلنة التق ُّرب إليه،
بعبادة عمادهــا الصبر واإلخالص واالنتصار على الذات
وشهواتها ،واالبتعاد عن املعاصي وآفات اللسان».
وحول ما مييز رمضان ،أشــار الشــيخ إلى أنه «يجمع
العبادات كلها ما عدا احلج ،فهو شــهر الصالة والذكر
والتســبيح والنوافل ،وهو شــهر الزكاة والصدقات،
يتسابق فيه األغنياء على إخراج الزكاة ودفع الصدقات،

ويتجلى التكافل في أبهى معانيه وينعم الفقراء برغد
العيــش ،متا ًما كاألغنياء ،وتتحقق املســاواة التي هي
أساس الدين».
ناقصا ما
ومضى يقــول« :الصيام بهذا املعنــى يظل
ً
لم تتحســن فيه أخالق الصائمني ،ألنه شهر الصدق
والصبــر وكظم الغيظ والعفو عن الناس ،هو شــهر
(ص ْل َم ْن
التسامح والعطاء مصدا ًقا للحديث الشريف ِ
وأعط َمن حرمــك واعف عمن ظلمك) ،فهذه
قطعك
ِ
هي قمة التسامح ألن املســلم مأمور ال بالصبر على
األذى فقط أو برد الفعل ،بل هو مأمور باإلحســان إلى
من يخطئ بحقه ،ومبصاحلة من يقاطعه ،وإعطاء من
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يحرمه».
وتســاءل« :أين املسلمون من هذه املبادئ السامية
والتعاليم الســمحة؟ ترى لــو صمنا رمضان حق
الصيام واستمررنا على أخالق رمضان طيلة العام،
وتوحــدت كلمتنا علــى التعاون واإلخــاء ونصرة
املظلوم ،أال نسود األمم ونحكم العالم؟».
وختــم« :لــو اجتمع املســلمون حــول األقصى
واملقدسات في فلسطني ،ووقفوا ص ًّفا واح ًدا ضد
املشــروع الغربي الصهيوني في فلســطني وما
حولها ،هل يحدث ما نراه من تشــرد وضعف ومتزق
وقتال بني اإلخوة؟».
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ريا�ضة

العدد  - 97تمـوز  2014م

الريا�ضيون الفل�سطينيون يتحدثون لـ''اجلهاد'' عن �أثر الفوز بك�أ�س التحدي

حفرنا ا�سمنا يف ال�سجل الذهبي الريا�ضي الدويل
توَج المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بط ً
ال لبطولة كأس التحدَي ،بعد فوزه
بهدف نظيف على نظيره الفلبيني ،ما أهله ألول مرة إلى نهائيات كأس آسيا عام
 ،2015التي تستضيفها أستراليا في كانون الثاني المقبل.
"نشرة الجهاد" جالت على عدد من الرياضيين الفلسطينيين ،للوقوف على آرائهم
في هذا الحدث التاريخي ،وانعكاساته على الوضع الفلسطيني.

اجلهاد  -خا�ص
فــي مخيم الرشــيدية ،قال أحمــد عباس ،أحد
مشجعي كرة القدم« :رغم الظروف الصعبة التي
تعيشها الرياضة الفلســطينية ،جرَاء االحتالل
واحلصار املفــروض على قطاع غزة ،لكن ما حققه
منتخبنا ،هــو إجناز تاريخي ،وإيصال رســالة بأننا
شــعب جاهز وحاضر ويســتحق احليــاة ،و منوذج
للكبرياء والشموخ «.
وأضاف« :هذا الفوز والتأهل هو إشراقة أمل وعنوان
بأن الرياضة الفلسطينية بخير ،لكنها حتتاج إلى
املزيد من الدعم الدولي والعربي واحمللي».
حدث عظيم
وأكد العــب فريق «بيت املقدس» في الرشــيدية
علي قاســم ،أن تأهل منتخبنــا لتصفيات كأس
آسيا  2015ألول مرة ،هو حدث عظيم ومنير لتاريخ
الرياضة الفلسطينية ،وكان له وقع كبير عليهم،
إذ أن ذلــك يبعث األمل والطمأنينــة بأن الرياضة
الفلسطينية في تقدم نحو مستقبل مجيد.
وشدد مسؤول الشــباب والرياضة في مؤسسة
«بيت القدس» أبو حسن يوسف منر خليل ،على أنه
رغم الصعاب التي مير بها الشعب الفلسطيني في
الداخل ،وما تتعرض لها احلركة الرياضية بالتحديد
من قهر وإذالل على حواجز العدو «اإلسرائيلي» ،فإن
املنتخب الفلسطيني استطاع أن يحفر اسمه في
سجل الذهب ضمن الكرة اآلسيوية .وقال خليل:
«هذا اإلجناز نفتخــر ونعتز به ،مع متنياتنا للرياضة

الفلسطينية بالتقدم والنجاح على الدوام».
عضو «املؤسسة الفلسطينية للشباب و الرياضة»-
نــادي االصالح الرياضــي أبو أنس قال هــو اآلخر« :فوز
املنتخب بكأس التحدي يؤكد أن شعبنا قادر على صنع
أيضا ،وذلك
البطوالت ليس محل ًيا فحسب ،بل عامل ًيا ً
إن وجدت املؤسســات التي ترعاه ،وهــذا يضعنا أمام
مسؤولياتنا اجتاه أبناء شعبنا في الساحة اللبنانية».
وتســاءل« :إلى متى يبقى الالعب الفلســطيني دون
رعايــة ،و الســيما أن مخيماتنا فيها مــن الطاقات
واخلامــات الرياضية ،ما يؤهلهــا ألن تصنع البطوالت
احملل َية والعرب َية و الدول َية».
أصبحنا رق ًما رياض ًيا
في عني احللوة ،أعرب أمني سر اللجنة الرياضية ألندية
اخمليم ومنطقة صيدا رائد موعد ،عن بالغ سروره بهذا
اإلجناز الرياضي الكبير ،خاصة في ظل الظروف الصعبة
التي مير بها الشــعب الفلســطيني على املستويات
كافة.
ومتنى موعــد أن يترجم هــذا اإلجنــاز لتطوير العمل
الرياضي الفلســطيني في الوطن والشتات ،من أجل
فتح آفاق أكبر ،وأن يتم التنسيق والتعاون بني مختلف
األندية الرياضية.
أما أمني سر نادي «األخاء» باســم احلاج حسن فقال:
«فوز املنتخب الفلسطيني ،هو حدث تاريخي ،ويكفي
أننــا أصبحنا رق ًما في العمل الرياضــي الدولي ،وهذا
يخدم طموح شبابنا الرياضيني  ،ويساعدنا في الشتات

إذا اكتملت خطوات النجاح احلاصل».
كذلــك أعرب عضو اإلحتــاد الفلســطيني للرياضة
محمود اخلطيب ،عن فرحته الكبيرة أثناء هذا اإلنتصار،
الذي يصب في صالح شــعبنا في الوطن والشــتات.
وقال »:نهدي هذا اإلجناز لألسرى واملعتقلني في سجون
العدو اإلســرائيلي ،كما نتمنى من منتخبنا الوطني
املزيد من اإلنتصــارات ،كي نحقق حلم شــعبنا في
التفوق واإلزدهار».
عضــو اللجنة الرياضيــة في فريق «بيــت املقدس»
الرياضــي علــي حمد قــال أيضــا« :فــوز منتخبنا
الفلســطيني ببطولة كأس التحدي إجناز رياضي ،في
ظل أصعب الظروف التي يعيشها شعبنا ،لكنه يثبت
دائ ًما قدرته على التفوق والعطاء في كافة اجملاالت».
مطالبة بالدعم والتجهيز
أوضح نائب رئيس مؤسســة «بيت املقدس للشباب
والرياضــة» ومســؤول نــادي «بيت املقــدس صيدا»
والعالقات الرياضية اخلارجية مبنطقة صيدا احلاج جهاد
اخلطيب ،أن تأهل املنتخب الفلســطيني للمشاركة
فــي كأس آســيا ،كان له أثــر كبير علــى الرياضيني
الفلسطينيني ،بخاص ًة أن أبطال املنتخب يعانون من
نقص في املالعب والبنية التحتية الرياضية في الوطن
والشتات.
وحثَ اخلطيب أصحاب القرار الفلســطيني في وزارة
الشباب والرياضة واللجنة األوملبية على جتهيز وتأمني
الدعم الالزم للمنتخب ،ملا يخ َوله املشاركة بتصفيات

بطولة العالم في السنني املقبلة.
في نهر البارد ،قال مســؤول نــادي «بيت املقدس
الرياضي» في اخمليم إبراهيم أبو شــقير(أبو خليل):
«منتخب فلســطني ميثلنا ونتمنــى أن يصل إلى
أعلى املستويات ،لكن ذلك بحاجة إلى دعم وموارد
مثل باقي الفرق واملنتخبات في العالم».
واعتبر املشجع عالء حموده أن هذا احلدث الرياضي
الكــروي األبرز واألشــهر على مســتوى الرياضة
الفلسطينية ،وغير مســبوق في تاريخ الشعب
الفلسطيني« ،ألنه يشــكل تعبيرًا مختل ًفا عن
سلوكنا املقاوم ،كما ميثل رسالة رياضية ووطنية
هامة متس جميع أبناء الشــعب الفلســطيني
فــي الداخــل واخلــارج ،وإضافــة نوعيــة للكرة
الفلسطينية».
وأوضــح محمــود لوبانــي« :املنتخــب الوطني
الفلسطيني لكرة القدم شهد في اآلونة األخيرة
تطورًا الفتًا فــي األداء والتنظيم ،ما ترجم عمليا ً
بفوز مستحق على الفلبني وحصده بطولة كأس
التحدي في عالــم الدائرة املســتديرة ،وصعوده
لتصفيات كأس آسيا ،وهذا التطور ما هو إال ثمرة
عمــل وجهد العبــي املنتخب ومدربهــم واإلدارة
املسؤولة ،الذين يكتســبون يو ًما بعد يوم ،اخلبرة
و املهارة الكروية ،ويســيرون بخطــوات ثابة نحو
االحتراف ،وبالتالي حصد املزيد من البطوالت».

كرة القدم
الفلسطينية تحقق
إنجازاً عاملياً
أنباء  -وكاالت
د�س لل

الق

وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي ( )3لعبت

أســتراليا في كانون الثاني املقبــل ،بعد فوزه

حقق املنتخب الفلسطيني لكرة القدم قفزة
نوعية ،بعد صعــوده  71مركزًا ،وفق التصنيف

عامل ًيا.

بهدف نظيف على نظيــره الفلبيني وتتويجه
بطال ً لكأس التحدي.

جاء ذلك خالل إعالن الـ (فيفا) هذا الشــهر نتائج

حتى  30أيار املاضي.

الشــهري الصادر عن االحتاد الدولي لكرة القدم

 112مباراة دولية ،بينها  67مباراة ودية ،باإلضافة إلى

يذكر أن املنتخب الفلســطيني قد تأهل ألول مرة

الـ (فيفا) ،فوصل إلى املرتبة الرابعة والتسعني

تصفيات قارية في أفريقيا ( 26مباراة) ،وآسيا (،)16

لنهائيات كأس آسيا عام  ،2015التي تستضيفها
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مل �أ�ساير موجات ال�شعر اجلديدة و�أربط بني الأ�صالة واملعا�صرة

ال�شاعر �أبو خالد لـ''اجلهاد''� :أحمل وطني يف داخلي وق�صائدي
الجهاد /خاص
الرحيــل باتجــاه العــودة هــو رحيــل القصائــد نحــو
الوطــن ،ورجــوع الحنيــن فــي مركــب ذكريــات الزمــن.
تغريبــة قرأت فنجــان الواقع في منتصــف الليل ،فأبصرت

مؤمتر
«نشــرة اجلهاد» التقت أبو خالد في بيروت ،خالل مشاركته في
ٍ
حــول األدب املقــاوم ،الذي ن ُِّظ َم فــي أيار املاضي ،فــكان حديثه عن
الذكريــات ،والقصائد ،والوجــدان املمتلئ باحلســرات واألماني ،وإرادة
صياغة املستقبل بلغة مختلفة.

ال�شعر ال�شعبي
سؤال عن خطواته الشعرية األولى قال« :منذ الطفولة ،عندما
ردًا على
ٍ
كان للشعر الشعبي في القرية األثر األول واملباشر ،تواصلت التجارب
ومنــت في الصفوف االبتدائية األولى ،فقد كان ألســتاذي ومدرســي
وصديق أبي الشــاعر عبد الرحيم محمود ،فضل كبير في ذلك .لقد
شكل هذا الرجل األب الثالث بالنسبة لي ،أما الثاني فهو جدي ألمي،
الذي علمني القرآن واألناشــيد الوطنية على ضريح أبي ...كان ساح ًة
سط َع فيها وعيي األول».

انت�صر على
الإعاقة بالرّ�سم!

فارســا أشــهر سالســله وأتــى ،وانتــزع معلقــة أزليــة
ً
ســرمدية عن جدران جنين .ســماها الشــاعر خالد أبو خالد
وســمى يديــه الرمل ،ليرســم على شــطآنها حلم
البحــر،
ّ
العودة.

الأ�صالة واملعا�صرة
عن التغيرات أو اإلضافات في شــعره ومدى مســايرته للموجة الشعرية
اجلديدة ،أوضح« :كال ،لم أساير موجات الشعر اجلديدة مطلقًا ،فهي تخلو
من قصائدي جمعاء ،وإذا وجد في مقدمة تغريبة خالد أبو خالد والعودسة،
فهو منظم في شــعر يربط بني األصالة واملعاصرة ،ويضيف للشاعر ما
يغني جتربته وقصائده وأفكاره».
حول مدى تأثير الغربة ،ومرارة اللجوء وفقدان الوطن على شــعره ،أكد أبو
خالــد أن «هذه هي قصة الرحيل باجتاه العــودة ،فأنت إن ترحل عن وطنك
مرغ ًما ،لكنك حتمله في داخلك ،ويبقى هدفك العودة إليه وتوفير العوامل
املهمة في مواجهة عوامل املســاومة على حرية وطنك .ففلسطني لنا،
وهي وطننا من النهر إلى البحر ،وهي جزء من الوطن العربي وعاصمة األمة
ال فلسطني».
ولفــت إلى أن احلدث أعظم من األدب« ،فــاألدب يحاول أن يحذر قبل وقوع

ض بعــد وقوعه ،وهو جزء من املقاومة الفلســطينية،
احلــدث ،ويحرِّ َ
لكن ال يدعي ،وال يجب أن يدعي ،أنه بديل عن وسائل املقاومة األخرى،
كالكفاح املسلح الذي لن نستطيع أن نسترد أرضنا إال به».

العودة لي�ست �صدقة
لــم خلت قصائد ِه من احلنني إلى العــودة ،وكيف يراها اآلن؟ ،أجاب أبو
نواحا أو
خالــد« :ال تخلو قصائدي من احلنني إلى العــودة ،لكنه ليس ً
دفع للشــاعر واملتلقّ ي ،ليتحول إلى
بــكا ًء على األطالل ،إمنا هو عامل ٍ
قوة حقيقية على األرض ،ألن العودة ليست إال ً
ربطا باالنتصار ،وليست
صدق ًة من أحد ،وليست قرارًا دول ًيا يكون في حفيظته مؤامرة».
واختتم الشــاعر إجاباته بالتعليق على قلة عطائه الشعري مؤخرًا
وأسبابه ،قائال« :ال أكتب القصيدة بقرار ،لكن عندما تقرع بابي فإنني
احتضنها وأكتبها ،وال أخشى غيابها ،فالشعر ليس فقط كتاب ًة لكنه
منط حياة».

برزت موهبة الرسم لدى الطفل الفلسطيني محمد الطنجي ،ابن الربيع الثاني عشر ،النازح من مخيمات سوريا مع عائلته
إلى مخيم عني احللوة .هو مصاب بالشلل النصفي مند الوالدة ،بسبب ثقب في العامود الفقري.
ض عشقه لأللوان وحب احلياة ،عن احلرمان واملعاناة.
انتصر على اإلعاقة بالرسم ،ع َّو َ
يقول الطفل« :أحب أن أرسم عن بالدي ،عن قضيتي فلسطني ،رغم كل معاناتي وظروف والدي الصعبة».

''اجلهاد'' زارت ثال ًثا منها

�أ�صحاب مكتبات البارد :نار احلرب �أحرقت ذاكرتنا وكتبنا النفي�سة
مل تقت�صر خ�سائر خميم نهر البارد املنكوب على دمار
عدد من �سكانه� ،أو فقدان جتارته،
منازله� ،أو ا�ست�شهاد ٍ
بل امتدت الكارثة �إىل �صرحه الفكري والثقايف ،فقد
�أحرقت املكتبات ،و�ضاعت �آالف الكتب التي كانت
خشبي
كرســي
بعد جولة في األرجاء ،متســك كتابًا ،جتلس على
ٍّ
ِّ
قدمي ،تستذكر األرض والوطن والشهداء ،تشب ُع أفكارك مبحتويات
الكتاب ،متر ساعات طويلة ،وكلما قرأت أكثر ،ازداد شوقك للمتابعة،
تترك الكتاب فجأة وتضعه على الطاولة ،تتوضأ للصالة ،وشغفك
ال يزال يفكر بالقراءة.
تتنقل بني مكتبات اخمليم ،يشــدك الشغف إلى اكتشاف مكتبة
املربي األســتاذ عمر راشــد ،تطرق باب منزله ،تدخــل إلى حجرة
الضيــوفّ ،ث ّم مكتبتــه اخلاصة .تدخــل الغرفــة ،تتوقف فجأة
عن املســير ،تتأمــل املكتبة التي حتتوي أكثر مــن ألف كتاب ،بني
تاريخي وثقافي وأدبي وفلســفي وسياســي ،تنتابــك احليرة في
أيِّهــا تلمس ،وبأيها تبدأ ،مير الزمن ســري ًعا .تلتقــي معه مجددًا
بعد تدمير مكتبته ،ليخبرك أنها تالشــت بني حطام املنازل ،ولم
يســتطع إال إنقاذ عددٍ قليل ج ًدا من الكتب ،وبعض حنني أبحاثه
اخلاصة.
في غرفــة أخرى من صرح الثقافة في نهر البارد ،تلتقي الشــاعر
الفلســطيني مروان اخلطيب ،الذي كانت مكتبته نقطة مضيئة
في احلضور الثقافي ،مســاحتها  50مترًا ،فيها ثمانية آالف كتاب
منوع ،تضم مصادر األدب واملراجع وكتب اللغة وأصولها ومعاجمها،

ت�شكل ذاكرة ووجدان الإن�سان الفل�سطيني.
عندما تدخل املنازل ،وتتجول بني احلجرات ،تق ِّل ُب
نظرك بني اجلدران ،مت�سك الكتاب بيدين مرجتفتني،
مت�سح ب�إحداها الغبار عن كتاب عتيق ،يعود عمره �إىل
اجلهاد  -خا�ص

مروان اخلطيب

ب�سام موعد

وكتب الطب والصيدليــة ،والكتب التاريخية .جميعها ذهبت وتناثرت
حروفها ،وبقي الشاعر وحي ًدا من غير أنيس ،ليقف كل عام على أطالل
الثقافة الفلســطينية .يبوح لك عن حنينه لتواســيه ،ويشكو مرارة
األلم وحرقة الفقدان لتخفف عنه ،فحنينه إلى مخطوطاتها الثمانية
التي لم تطبع كبير ،وجرحه من فقدانها عميق.
تختتم جولتك القصيرة في مكتبة القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي
ويأســا وحزن ًا علــى الثقافة
بســام موعد ،وحتــط رحالك هناك تع ًبا
ً
حوت ألف
الفلسطينية .يرسم لك موعد صورة مكتبته العتيقة التي
ْ
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ع�شرات ال�سنني ،وتقلب بالأخرى ال�صفحات الثمينة،
تقر�أ العناوين على َع َج ْل ،ترتكه لتنتقل �إىل كتاب
كاتب و�آخر،
�آخر .تتجول بني الأزمان ،وبني �أفكار ٍ
وبني �شاعر كال�سيكي و�آخر جمدِّ د.
كتاب تقري ًبا ،لتتنقل بك األفكار
ٍ
بني كتب احلديث والعقيدة ،وبني
كتــب السياســة واألدب ،وبني
مجلة «العربي الكويتية» ،التي
جمع منها  500نسخ ٍة كاملة.
كتاب جديد،
احتفلوا بتوقيع كل
ٍ
وفرحوا كلما جمعوا كتابًا نادرًا
أو مه ًّمــا ،بكوا على ســقوط
بالدهم وبالد املسلمني ،وفرحوا
عمر را�شد
ألمجــادٍ ارتبطــت أســماؤها
بأســماء بالدهم ودينهم .غنُّوا قصائد الوطن أملًا وأمالً .وقفوا على
أطــال بيوتهم في فلســطني ،التي حاول العــدو الصهيوني أن
هم.
يدنسها ،وأن يزوِّر َ تاريخَ ْ
هذا هــو احلال في مخيم نهر البارد ،لقد كان الكتاب رغي ًفا يقتات
عليــه أهله عندما يشــتهون الثقافــة ،وتغريهــم آالف الكتب
ســة في مكتبة واحدة ،لقد كانت الكتب حافزًا ومشــج ًعا
املك َّد ِ
ومعينًا ورفيقًا في وحشــة النكبة ،وإحدى أسرار اليقظة للذاكرة
الفلسطينية.
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حروف بي�ضـاء
مفتاح الجذور!
عندمــا يغزل الفجر خيوطه الذهبية فوق جبني الصباح ..تتنفس األرض
عطر احلرية ..تبوح بــكل أفراحها وأتراحها ..اليــوم ليس كاألمس ..إنه
صفحة بيضاء يكتب سطورها جيل يولد من الصلصال والرماد.
هناك حتت ســقف الوعد ..فتية يتزنرون بالنور ..يرسمون النور ..يتجهون
نحو النــور ..فتية ال يعرفون عتمــة اخلوف ..رغم أن أجســادهم ولدت
وعاشت في أقبية اجلوع والفقر والضياع.
لهؤالء الفتية قصة مع األرض ..يســتمدون القوة من حقولها ..يحلمون
بها ..يحفظون مالمحها وتضاريس عشقها من اجلذور ..أجل من اجلذور..
تلــك اجلذور التي ما زالــت تعلق مفاتيح العودة فــي أعناقها ..مفاتيح
الفرج ..مفاتيح احللول لكل األقفال الصدئة.
شــيء خفي يشــد هؤالء الفتية إلى التراب املقدس ..إلى املدن والقرى
واملزارع املقدسة ..إلى املدينة التي ســرى إليها النور يو ًما ،قبل أن يعرج
إلى احلق.
شيء خفي يدعوهم إلى اليقظة ..إلى أن يبقى إصبعهم على زناد النار..
ألن الذئاب املتعطشــة للدم والشاردة من مختلف أصقاع البراري ،حتاول
افتراس التاريخ ..واألرض واملقدسات ..وافتراس احلقيقة لتغييبها!
لن يثني هذه الذئاب اجلائعة الشاردة ّإل النار ..هي ال تفهم لغة سواها..
وما تبقى فقاقيع مرحلية ،وحكايات تذريها الريح.
مــن يقدر أن يصد غضب جيل الوعد ..من يســتطيع أن يدجن روحه ..أو
يعيق خطوه ..أو أن يضعف إرادته؟
فشلت كل العواصف ..كل خفافيش الليل ،أن تنال من عزميته.
صمد اجليل كما يصمد اجلبل ..فجبال فلســطني مدرســة ملن شاء أن
يتعلــم أو يقرأ ..فوق صخورها حتطمت أفواج كل الغزوات ..وأمام قالعها
انحنت جحافل مغول القهر ..وكل رؤوس اإلدعاء والغطرسة.
جبال فلسطني ..كالسهول والهضاب واألنهار والشواطئ ..تتشابه في
مالمح العطاء ..وفي معالم الغضب ..وفي االستجابة لنداء احللم.
هذه اللغة ال يفهمها ،وال يعيش تفاصيل وجدانهاّ ،إل من ولد من حبرها..
وتنفس عبيرها ..أو حمل رايتها.
فتية الوعد قادمون ..اليوم ،غ ًدا ،وبعد غد ..إنهم قادمون ..يحفرون أنفاق
حبهــم عبر كل اجلراح ..وعلى أعتاب القــرارات الصعبة ..وفي قلب كل
األزمنة.

شهر الوحدة والتكافل
مــن العبادات ما هو شــعائري فقط كالصالة واحلج ،ومنها ما هو تعاملــي كالزكاة ،ومنها ما هو
شــعائري تعاملي في آن معا وهو الصوم ،حيث ال يصح الصوم دون حفظ اللســان وقد قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وســلم «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه
وشرابه».
ورمضان شهر يتوحد املسلمون في أرجاء األرض قاطبة حوله صيا ًما وقيا ًما هو كرنفال عبادة يجمع
يلم شــمل األمة فتحكي لغة واحدة وتدعو دعاء واحــ ًدا ،وتتّجه إلى ربها معلنة التقرب
وال يفرقُّ ،
إليه بعبادة عمادها الصبر واالخالص واالنتصار على الذات وشــهواتها واالبتعاد عن املعاصي وآفات
اللســان مصممة على االبتعاد عنها في غير رمضان أيضا .والرائع في رمضان أنه يجمع العبادات
كلها ما عدا احلج ،فهو شــهر الصالة والذكر والتســبيح والنوافل وهو شــهر الزكاة والصدقات،
يتســابق فيه األغنياء على إخــراج الزكاة ودفع الصدقات ،ليعم اخليــر ويتج ّلى التكافل في أبهى
معانيه وينعم الفقراء برغد العيش متا ًما كاألغنياء وتتحقق املســاواة التي هي أساس الدين .ولكن
ناقصا ما لم تتحســن فيه أخالق الصائمني ألنه شــهر الصدق والصبر
الصيام بهذا املعنى يظل
ً
وكظم الغيظ والعفو عن الناس ،هو شــهر التســامح والعطاء مصدا ًقا للحديث الشريف «صل
من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك» ،وفي هدا قمة التســامح ألن املســلم مأمور ال
بالصبر على األذى فقط أو برد الفعل بل هو مأمور باإلحســان إلى من يخطىء بحقه وفي مصاحلة
من يقاطعه ،وإعطاء من يحرمه .فأين املسلمون من هذه املبادىء السامية والتعاليم السمحة؟
فلو صمنا رمضان حق الصيام واســتمرينا على أخالق رمضان طيلــة العام وتوحدت كلمتنا على
التعــاون واإلخاء ونصرة املظلوم لنســود األمم ونحكم العالم؟ لو اجتمع املســلمون حول األقصى
واملقدسات في فلســطني ووقفوا ص ًفا واح ًدا ضد املشــروع الغربي الصهيوني في فلسطني وما
حولهــا هل يحدث ما نراه من تشــرد وضعف ومتــزق وقتال بني األخوة؟ فإن نتوحد في سياســتنا
واقتصادنا كما نتوحد في رمضان حول العبادة عندها فقط يهابنا العالم ويحســب لوحدتنا ألف
حساب وعندها تعلو كلمة ال إله إال اهلل ونقدم للبشرية منهج السعادة في الدارين.

دبابيس!!
• قال مسؤو ُل فلسطيني كبير ،يشغل أكثر من منصب ويحمل أكثر من صفة في مؤمتر دولي ما معناه ،إن
التنسيق األمني مع العدو الصهيوني ملصلحة شعبنا ومن أجل حمايته؟..
• وصف مسؤو ُل فلســطيني رفيع االنتفاضة الفلسطينية الثانية بأنها عمل فوضوي ،ونحن «ال نريد ان
نعود إلى وضع يدمرنا»!..
• هل تعلــم أن حكومة «التوافق الوطني» (حكومة رامي احلمد اهلل) ملتزمة ببرنامج (م .ت .ف ).و»تعترف
بـ»إســرائيل» ...وتنبذ اإلرهــاب ...وتعترف بالشــرعية الدولية ...وتؤمن باملفاوضات وباملقاومة الشــعبية
السلمية»؟.
• نفت مصادر أمنية لصحيفتي «اجلمهورية» و»السفير» اكتشاف أي نفق يربط بني مخيم برج البراجنة
مبخيم صبرا وشاتيال ،أو حتى مصادرة اآللة املستخدمة في عمليات احلفر ،كما روجت بعض وسائل اإلعالم.

من أقوال الشهيد المعلم د .فتحي الشقاقي
وقاس ،وقد تخ ّلى عنا اجلميع ،ولكنه أفضل من نار الهوان والذل،
نحن نعلم أن خيار املقاومة واجلهاد صعب
ٍ
فال تف ّرطوا في نعمتني :نعمة اجلهاد ونعمة الشهادة.
بريد إلكترونيaljihad.magazine@hotmail.com :
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