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حنو واقع فلس���طيين أفضل..إلجن���از التحرير وحتقي���ق الع���ودة

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

كافة األصعدة.
الشقاقي فتحي  د.  املعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
جوازات السفر املسمومة

تتداول الكثير من األوساط 
اللبناني��ة، الرس��مية وغي��ر 
من��ح  بفك��رة  الرس��مية، 
في  الفلسطينيني  الالجئني 
لبن��ان جوازات س��فر صادرة 
عن السلطة الفلسطينية.  
الكثي��ر م��ن هذه  وتعتق��د 
الط��رح  ه��ذا  أن  األوس��اط 
لقضي��ة  مخرج��اً  يش��كل 
ش��عبنا في لبنان، باعتبارها 
أحد القضايا الشائكة، ليس 
على مستوى لبنان فحسب، 
بل وعلى مستوى ما يسمى 
قضاي��ا الوض��ع النهائي في 

املنطقة.
غير أن دراس��ة هذا الطرح 
بش��كل معم��ق يفضي الى 
نتائ��ج مغاي��رة عم��ا ي��روج 
املتحمس��ني ل��ه.  ذل��ك أن 
طرحاً كهذا له انعكاس��ات 
كبي��رة وخطي��رة، ليس على 
ش��عبنا الفلس��طيني ف��ي 
لبنان وح��ده، بل وعلى لبنان 

حكومة وشعباً أيضاً.
املس��توى  عل��ى 
الفلس��طيني، ف��إن حصول 
ج��واز  عل��ى  الالجئ��ني 
س��فر ص��ادر عن الس��لطة 
الفلس��طينية، أو ع��ن دولة 
فلسطني – التي ال يعلم أحد 
موع��د قيامها وال ش��كلها 
إال اهلل س��بحانه وتعال��ى – 
يعني شطب صفة الالجئني 
عنه��م.  األم��ر ال��ذي يعني 
سقوط حقهم في املطالبة 
اس��تولى  الت��ي  بأرضه��م 
الصهيوني،  الع��دو  عليه��ا 
ألنه��م بات��وا مواطن��ني في 
دولة أخرى تعترف بأن األرض 
إليها  بالع��ودة  يرغبون  التي 
ليس��ت أرضهم، وستصبح 
أي��ة مطالب��ة بالع��ودة هي 
نوع م��ن »االرهاب« أو العمل 
»غير الش��رعي«.  كما يعني 
االجرائي��ة  الناحي��ة  م��ن   –
لتجدي��د  اضطراره��م   –
دوري.   بش��كل  إقاماته��م 
وعلى املس��توى االجتماعي، 
فإن زوال صفة اللجوء تفتح 
الب��اب إللغاء وكال��ة األونروا 
 – االجتماعي��ة  وتقدمياته��ا 
على ندرتها – وإعفاء اجملتمع 
الدولي من حتمل مسؤولياته 

جتاه الالجئني.
أما على املستوى اللبناني، 
ف��إن منح ج��وازات الس��فر 
لالجئني الفلسطينيني يعني 
ضمن��اً أن احلكومة اللبنانية 
بات��ت تتقب��ل وجودهم على 
أراضيه��ا بصفته��م رعاي��ا 
دولة أخرى.  قد ينظر البعض 
الى هذه النقط��ة بإيجابية، 
الوض��ع  ه��ذا  ان  متناس��ياً 
اجلدي��د – وال س��يما إذا ما مت 

إلغاء األونروا وفق ما تطالب 
والكيان  األمريكية  اإلدارة  به 
س��يحمل   – الصهيون��ي 
احلكوم��ة اللبناني��ة األعباء 
والتربوي��ة  االجتماعي��ة 
واملس��ؤولية  والصحي��ة 
ع��ن مس��توى معيش��تهم 
أيض��اً.  وقد تتع��رض الدولة 
مببدأ  قبولها  جراء  اللبنانية، 
ج��وازات الس��فر، ال��ى منح 
املزايا  كافة  الفلس��طينيني 
الت��ي يتمت��ع به��ا الرعاي��ا 
كاف��ة  ف��إن  وإال  األجان��ب، 
املؤسسات الدولية وجماعات 
كفيل��ة  اإلنس��ان  حق��وق 
لتحقيق  الضغوط  مبمارسة 
ذل��ك، لي��س خدم��ة لعيون 
ب��ل إلغالق  الفلس��طينيني، 
هذا امللف الذي يقلق الكيان 
الصهيون��ي.  إضاف��ة الى أن 
إجب��ار الفلس��طينيني على 
احلصول على جوازات س��فر 
س��يزيد من وتيرة االس��تياء 
الالجئ��ني  ب��ني  الش��عبي 
والدول��ة  الفلس��طينيني 
م��ا  إذا  وخاص��ة  اللبناني��ة، 
ش��عر الالجئون أنهم أجبروا 
على دفع ثمن العيش ببعض 
الكرامة في لبنان التنازل عن 
حقهم في وطنهم وتناسي 

حق عودتهم.
نق��ول  األف  للم��رة   
الالجئني  إن معاجلة قضي��ة 
الفلس��طينيني ف��ي لبن��ان 
ال ميك��ن أن تت��م مبع��زل عن 
أنفس��هم،  الالجئ��ني  إرادة 
وال ضد حقوقه��م الوطنية 
ف��ي أرضه��م وعودته��م وال 
االنس��انية ف��ي  حقوقه��م 
العي��ش بكرامة.  لذلك، فإن 
الوحيد  الصحي��ح  املدخ��ل 
ملعاجلة هذه القضية هو في 
الشروع في حوار فلسطيني 
– لبناني عل��ى قاعدة حفظ 
يزيل  اجلانب��ني، ومب��ا  حق��وق 
اخملاوف املشروعة ألي منهما.  
وما دون ذلك، فإن أي حل بعيداً 
ع��ن ه��ذا التوجه س��تكون 
ل��ه من اآلثار الس��لبية أكثر 
بكثي��ر م��ن اإليجابي��ات، وال 
يدف��ع ثمنه��ا اال الش��عبني 
والفلس��طيني.   اللبنان��ي 
احلكوم��ة  م��ن  املطل��وب 
اللبناني��ة الي��وم أن تتصرف 
عل��ى أس��اس أن الش��عبني 
والفلس��طيني  واللبنان��ي 
يقفان جنباً الى جنب ملعاجلة 
الالجئ��ني،  مس��ألة حق��وق 
املش��اريع  مواجه��ة  وف��ي 
اخلارجي��ة، وليس في جهتني 
متقابلت��ني.  فذل��ك ه��و ما 
يضمن حقوق لبنان وسيادته 
وحقوق شعبنا الفلسطيني 

وقضيته.

كأم��ر واق��ع.  وتأت��ي هذه 
الزي��ارات أيض��اً ف��ي وقت 

 

الع��دو  دول��ة  في��ه  متن��ع 
خطي��ب األقصى الش��يخ 
عكرمة صبري، ابن القدس، 
ص��الح،  رائ��د  والش��يخ 
وغيرهما م��ن رموز وعلماء 
املس��لمني في فلس��طني 
األقص��ى،  دخ��ول   م��ن 
حتى أنها متنع رموز السلطة 
الفلس��طينة م��ن زيارتها 
إضاف��ة  منه��ا!!  إذن  دون 
التي  الشرسة  احلملة  الى 
يش��نها العدو الصهيوني 
على املدينة املقدس��ة من 
أجل طرد س��كانها، وهدم 
اإلس��المية  مقدس��اتها 
وعملي��ات  واملس��يحية، 
املس��تمرة  التهوي��د 
زي��ارات  موج��ة  بحقه��ا. 
الرس��مية  الش��خصيات 
دش��نها  الق��دس   ال��ى 
رئي��س الس��لطة محمود 
عباس، حني دع��ا الى زيارة 
املدينة، من الدوحة.  ويبدو 
أن ه��ذه الدع��وة ل��م تكن 
ش��خصية  رغب��ة  مج��رد 
 ل��دى محم��ود عب��اس، بل 
في سياق مخطط تطبيعي 
أعّد في ليل، تش��ارك فيه 
أكث��ر من عاصم��ة عربية.  
وإال فما معنى أن تستجيب 
لهذا  كبي��رة  ش��خصيات 
الن��داء عل��ى عج��ل؟  وما 
معن��ى أن تص��در الفتاوى 
ف��ي أكث��ر م��ن عاصم��ة 
عربية وأوربية لتعلن ليس 
 ع��ن ج��واز زي��ارة الق��دس 
وعن  ب��ل  االحت��الل،  حت��ت 

وج��وب ذلك أيض��اً!!  فمن 
ه��ي األي��دي اخلفي��ة التي 
حترك األقالم والشخصيات، 
وتري��د أن جتعل من القدس 
وه��ي  خالفي��ة،  مس��ألة 
القضي��ة الوحي��دة الت��ي 
يجم��ع عليها املس��لمون 
األرض  مش��ارق  ف��ي 
ومغاربه��ا؟!  وملصلحة من 
تطلق ه��ذه الفت��اوى، وما 

احلقيقي  االس��تهداف  هو 
م��ن ورائه��ا؟  أال متهد هذه 
قوافل  لتس��يير  الفت��اوى 
الزوار الى املدينة املقدسة 
الب��الد  عواص��م  م��ن كل 
يص��ب  وأال  اإلس��المية؟  
ذل��ك في مصلح��ة العدو 
الصهيون��ي؟  وه��ل هناك 
من ق��دم التعهدات للعدو 
ورائ��ه  وم��ن  الصهيون��ي، 
بكس��ر  األمريكية،  افدارة 
التطبيع«  »مقاومة  حاجز 
القاضي��ة، وفي  بالضرب��ة 
قضي��ة هي األع��ز واألكثر 
اليوم؟   قداسة للملسمني 
وم��ا ه��ي اخلط��وات التي 

ستلي هذه اخلطوة؟!
ليس��ت  الق��دس  زي��ارة 
قضية سياحية!  وإذا كان 
هناك من يستخف بعقول 

الناس كما استخف فرعون 
قومه، فإن على املس��لمني 
في مشارق األرض ومغاربها 
أن يقفوا بكل قوة ليعلنوا: 
لن ندخل الق��دس إال كما 
املؤمن��ني  أمي��ر   دخله��ا 
عمر بن اخلطاب  رضي اهلل 
عنه والقائ��د الفاحت صالح 
األيوب��ي... لن ندخل  الدين 
ب��ل  س��ائحني..  الق��دس 

محررين محررين... 
وإلى هؤالء السّواح اجلدد 
وتذكروا  اتق��وا اهلل  نقول: 
ق��ول النبي محم��د صلى 
اهلل عليه وسلم: »سياحة 
أمت��ي اجله��اد في س��بيل 
اهلل«!  فه��ل أنت��م قادرون 
الس��ياحة  الت��زام  عل��ى 
الش��رعية، بعدما فشلتم 

السياس��ة  الت��زام  ف��ي 
الشرعية؟! 

رحمك اهلل أيها الشهيد 
 فتح��ي الش��قاقي!  فأنت 
لتعلن  م��ن وقف��ت يوم��اً 
من��ذ  املدوي��ة  صرخت��ك 
»القدس  طويلة:  س��نوات 
.. يا كاش��فة الع��ورات!«.. 
فأق��ل احلي��اء أن ال تظهروا 
عوراتك��م أم��ام االحت��الل 
وحتت حرابه، وبختم رسمي 
جوازاتك��م  عل��ى  يوض��ع 

وعوراتكم!!

في محاول��ة بات هدفها 
مكشوفاً، وهو كسر حاجز 
مع  التطبي��ع«  »مقاوم��ة 
الع��دو الصهيون��ي، بدأت 
الزي��ارات  م��ن  سلس��لة 
الت��ي تق��وم به��ا بع��ض 
إل��ى  »الش��خصيات« 
القدس احملتلة، على الرغم 
من حترمي ع��دد من العلماء 
لتل��ك الزي��ارات م��ا دامت 

املدينة حتت االحتالل.
فق��د ش��هدت الق��دس 
احملتلة خالل ش��هر نيسان، 
لثالث »ش��خصيات«  زيارة 
األقصى:  للمسجد  عربية 
األردن��ي  األمي��ر  أوله��ا 
هاش��م ب��ن احلس��ني، ثم 
زيارة مفتي مصر الش��يخ 
علي جمع��ة، وق��د رافقه 
في الزي��ارة األمي��ر األردني 
غ��ازي ب��ن محم��د، وزيارة 
مدي��ر جه��از األم��ن العام 
األردني حسني اجملالي التي 
كش��فت عنه��ا صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«. وقالت 
الصحيفة إن الزيارة تندرج 
عل��ى ما يب��دو ضمن رغبة 
املل��ك األردن��ي، عب��د اهلل 
الثاني، في التأكيد على دور 
األردن ومكانته اخلاصة في 
القدس!!، ُمرجحة احتمال 
أن تكون زيارة اجملالي جاءت 
شخصية  لزيارة  للتمهيد 

عربية رفيعة املستوى. 
ومعلوم أن زيارات القدس 
قب��ول  تس��تلزم  احملتل��ة 

اإلج��راءات  ل��كل  اخلضوع 
والقواع��د  والسياس��ات 
التي سنها االحتالل بشأن 
املدين��ة احملتلة، وهذا يعني 
االعت��راف بش��رعية تل��ك 
قبول  وبالتالي  االج��راءات، 
االحت��الل  م��ع  التطبي��ع 

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  1للتواصل 

القدس... يا كاشفة العورات!!

لن نقبل دخول القدس سائحني... بل حمررين فاحتني!

اجلهاد اإلسالمي تلتقي وزير الداخلية وتنّبه اىل خطورة جوازات سفر السلطة لالجئني

مرصد اجلهاد

الدعوة اليت أطلقها 
عباس ليست رغبة 
شخصية، بل تأتي 

يف سياق خمطط 
تطبيعي رمسي 

عربي

ملصلحة من يتم 
حتويل قضية القدس 
اىل مسألة خالفية 

وهي الوحيدة 
اليت جيمع عليها 

املسلمون يف العامل؟

لن ندخل القدس 
إال كما دخلها عمر 

بن اخلطاب وصالح 
الدين األيوبي

التقى ممث��ل حركة اجلهاد 
اإلسالمي في لبنان، احلاج أبو 
عماد الرفاعي، وزير الداخلية 
والبلديات، مروان شربل، على 
رأس وف��د م��ن احلركة، ضم 
العالقات، شكيب  مس��ؤول 
العين��ا، والقي��ادي محفوظ 
اس��تعراض  وبع��د  من��ور.  
للوض��ع السياس��ي الع��ام 
والع��دوان  املنطق��ة،  ف��ي 
الصهيون��ي املس��تمر ض��د 
الفلس��طيني،  الش��عب 
حت��اك  الت��ي  واخملطط��ات 
الالجئني  لتصفي��ة قضي��ة 
عل��ى حس��ابهم وحس��اب 
تط��رق  املضيف��ة،  ال��دول 
أوض��اع  ال��ى  اجملتمع��ون 
في  الفلسطينيني  الالجئني 
لبنان.  وقد شرح وفد حركة 
اجلهاد اخلطورة من وراء طرح 
مشروع إعطاء جوازات سفر 
الفلس��طينية  الس��لطة 
لالجئ��ني، ألن ذل��ك مينعهم 

بتحقي��ق  املطالب��ة  م��ن 
عودته��م ال��ى أرضه��م من 
جه��ة، ويزيل عنه��م صفة 
اللجوء من جهة ثانية، األمر 
الذي يترتب عليه الكثير من 
املفاعي��ل، وم��ن بينها إلغاء 
وكالة األونروا، وحتميل لبنان 
التكاليف املادية واملسؤولية 

عن أوضاعهم.
كم��ا عرض الوف��د ملعاناة 
الفلس��طينيني  الالجئ��ني 
وزارة  وطال��ب  لبن��ان،  ف��ي 
الداخلية والبلديات مبمارسة 
الضغوط على وكالة األونروا 
للقي��ام بواجبها، وال س��يما 
الصحي��ة  النواح��ي  ف��ي 
واالجتماعية، مبا تنص عليه 
اللبناني��ة.  وتطرق  القوانني 
املوقوف��ني  مس��ألة  ال��ى 
الفلسطينيني في السجون 
معاناتهم  شارحاً  اللبنانية، 
ف��ي ظل ع��دم اإلس��راع في 
محاكمته��م، وم��ا يعاني��ه 

املوقوفون من حتويل الى األمن 
العام قبل إخالء س��بيلهم، 
األم��ر ال��ذي يضطرهم الى 
البق��اء ألي��ام إضافي��ة ف��ي 
االحتجاز،  والى ضرورة إيجاد 
حل جذري ملسألة املطلوبني 
وفق القوانني، الفتاً الى ضرورة 
اإلس��راع في إجن��از معامالت 
في  الفلسطينيني  الالجئني 
السياس��ية  الش��ؤون  دائرة 

والالجئني.

وقد مل��س الوف��د إيجابية 
كبي��رة ل��دى الوزير ش��ربل، 
الذي أبدى تفهمه حلساسية 
الوض��ع الفلس��طيني ف��ي 
لبنان، مبيناً أن الس��بب وراء 
ب��طء االج��راءات يع��ود إلى 
يط��ال  إداري  تقن��ي  جان��ب 
اجلميع، ولي��س على خلفية 
رغبت��ه  مبدي��اً  سياس��ية، 
ف��ي إيج��اد حلول س��ريعة 

وعملية.

حول  املسيحية  العملية  الرؤية  أن  متابعة  أوساط  رأت     
نشرها  متّ  التي  لبنان،  في  الفلسطينيني  الالجئني  قضية 
مؤخراً، حتمل تغّيراً في بعض املواقف، وبنبرة أقل حّدة، تلتقي 
في جوانب منها مع املوقف الفلسطيني، وميكن البناء عليها، 

وذلك رغم وجود بعض القضايا اخلالفية.
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أهالي خميم البداوي يرحبون بشركة الكهرباء

محالت رقابية ملكافحة السلع الفاسدة يف املخيمات

 الرسالة الوداعية هليغنز: 
هل سينتظر شعبنا مخس سنوات أخرى الستكمال إعادة إعمار نهر البارد؟!

أسرانا البواسل معاناة وحتِد..
األسرى  قضية  تختصر 
الفلسطينيني  واملعتقلني 
ف���ي س���ج���ون ال��ع��دو 
الشعب  الصهيوني عذابات 
الوقت  وفي  الفلسطيني، 
أيضاً  العلن  إلى  تُبرز  نفسه 
التي  الصهيونية  الهمجية 
اإلنسانية  لألعراف  تقيم  ال 
عرض  بها  وتضرب  بل  وزناً، 

احلائط.
األبطال  األس��رى  ويعاني 
ممارسات  ج��راء  ��ري��ن  األمَّ
سواء  االح��ت��الل  سلطات 
يرافقه  وما  االعتقال  عند 
وضرب  لألبواب،  تكسير  من 

أو  والنساء،  لألطفال  وترويع 
خالل فترة التحقيق، أو أثناء 
املعتقل،  في  األسير  وجود 

ودعم حقهم بالعيش بكرامة 
على طريق حتريرهم جميعا.  
فهم قدموا تضحيات كثيرة 
وكبيرة، )فمنذ العام 1967(، 
استشهد نحو 187 شهيداً 
من األسرى، هذا دون احتساب 
إعدامهم  جرى  آخرين   50
القبض  إلقاء  بعد  ميدانياً 
فترة  خالل  مباشرة  عليهم 

انتفاضة األقصى.
علينا  األس��رى  حق  من 
جميعاً أن نقف إلى جانبهم 
بطوالت  قدموا  الذين  وهم 
وتضحيات  وفردية  جماعية 
لقضيتنا  ثمناً  ج��س��ام، 

جميعاً.

من  أيضاً  ذلك  يرافق  وما 
ممارسات ليس أقلها: حرمان 
وقلة  العالج،  من  املعتقل 

الطعام والعزل...
ولكن، وعلى رغم استمرار 
ضد  جرائمه  ف��ي  ال��ع��دو 
فإن  الفلسطيني،  الشعب 
االستمرار  يثنه عن  لم  ذلك 
والصمود.   املقاومة  في 
يخوضها  التي  فاملعارك 
الفلسطينيون  املعتقلون 
هي عنوان جديد من عناوين 
التي  والبطولة  احل��ري��ة 

احلرية، وقضية  ستزهر فجر 
وعذاباتهم،  املعتقلني 
لن  مفتوحاً  جرحاً  ستبقى 
عن  االحتالل  زوال  إال  يغلقه 

األرض الفلسطينية كلها.
ال  التحرير  يتحقق  وحتى 
بكل  لإلفراج،  العمل  من  بد 
الوسائل املمكنة، عن كافة 
أن  املعروف  فمن  املعتقلني. 
أالف  عن  يفرج  لم  العدو 
اختطاف  بعد  إال  املعتقلني 
واحتجاز جنوده.  وهذا يعني 
ان استخدام القوة والضغط 

الذي  هو  العدو  هذا  على 
يؤتي أكله.     

أن األسرى يعيشون  ورغم 
ظروفاً مأساوية وال إنسانية، 
قاسية  ملعاملة  ويتعرضون 
ومهينة وانتهاكات جسيمة 
وفقاً  اجلرائم،  لدرجة  تصل 
أن  إال  الدولي،  للتوصيف 
الشيخ  مينع  لم  هذا  كل 
وبعده  عدنان،  خضر  اجملاهد 
هناء  املبعدة  احملررة  األسيرة 
الشلبي، واألسرى أمثال بالل 
وجعفر  حالحلة،  وثائر  ذياب، 
اجلربوني...  ولينا  الدين،  عز 
من  آخ��رون،  مئات  ومعهم 
عن  املفتوح  اإلضراب  خوض 
الطعام لتحقيق مطالبهم، 
إرادتهم  العدو  على  فارضني 
وقاهرين جلبروته، عبر حركة 
متصاعدة بدأت منذ أسابيع 
اإلضرابات  خالل  ومن  عدة 
وتتصاعد  لتتطور  الفردية 
الى اإلضراب  تدريجياً وصوالً 

اجلماعي والشامل. 

األس��رى  قضية  نصرة 
وإنساني  وط��ن��ي  واج���ب 
جهود  توحيد  يستدعي 
بكل  الفلسطيني  الشعب 
وفصائله  وقطاعاته  فئاته 

الرأي  وجتنيد  ومنظماته، 
وتوسيع  فئاته  بكل  العام 
األسرى  مع  التضامن  دائرة 
اضرابهم  في  ومساندتهم 
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العدو مل يفرج عن 
 أالف املعتقلني إال 

 بعد اختطاف 
واحتجاز جنوده

نصرة قضية األسرى 
واجب وطين وإنساني 
يستدعي توحيد جهود 

الشعب الفلسطيين 
بكل فئاته وقطاعاته

تنجز شركة كهرباء  تكاد 
قاديش��ا أعمال مّد ش��بكة 
الكهربائي��ة  األس��الك 
مخي��م  ف��ي  »تورس��ادي« 
ترحي��ب  وس��ط  الب��داوي، 
م��ن األهال��ي حفاظ��اً على 
سالمة القاطنني في اخمليم، 
وجتنيبهم الكثير من احلوادث 
التي كانت وال تزال تس��ببها 
الغابة الكثيفة من األسالك 
الكهربائي��ة املنتش��رة ف��ي 
الداخلي��ة،  اخملي��م  أحي��اء 
والت��ي تختلط أحيان��اً مبياه 
األمط��ار، محولة املكان إلى 
بيئ��ة خصب��ة ألي مصيب��ة 
كهربائية، بحسب ما أفاد به 
أبو رامي خطار مدير مكتب 
اللجنة  العامة في  اخلدمات 

الشعبية باخمليم.
وأص��ّر أب��و رام��ي خط��ار 
ومعه مسؤول ورشة تركيب 
اخلط��وط الكهربائي��ة علي 
هاج��ر، عل��ى دخ��ول إحدى 
إل��ى  اللبناني��ة  الصح��ف 
عمق اخمليم ملالحظة ترحيب 
الناس مبّد الش��بكة اجلديدة 
وبخاصة  العدادات،  وتركيب 
التي قدمتها  التنزيالت  بعد 
الشركة، وهو أمر ساعد أبناء 
اخملي��م على تق��دمي أكثر من 
ألفي طل��ب تركيب عدادات 

خالل العامني املاضيني.

الق��رار الذي أصدره املدير 
الع��ام لألون��روا ف��ي لبنان 
حول  لومباردو  س��لفاتوري 
تعمي��م األمم املتح��دة رقم 
)2012/5(، والقاضي بالتزام 
 )101,4( بامل��ادة  املوظف��ني 
من قانون املوظفني الداعي 
ب��أي  االلت��زام  ع��دم  إل��ى 
نشاطات أو مهن خارجية، 
مدفوع��ة أو غي��ر مدفوعة 
مس��بقة،  موافق��ة  دون 
ل��م يش��كل مفاج��أة من 
لالجئ��ني  الثقي��ل  العي��ار 
الفلس��طينيني ف��ي لبنان 
الذي��ن اعتادوا ق��رارات من 
لألسف  تستهدف،  األونروا 
الشديد سلخ الالجئني عن 
الوطني لألرض  انتمائه��م 

والشعب والقضية. 
التعمي��م  وبحس��ب 
فإن��ه يحظ��ر »أي نش��اط 
القطاعني  ف��ي  ملوظفه��ا 

اخلاص والعام أو أي ش��كل 
آخ��ر من أش��كال العمل«، 
ويشير التعميم إلى »عدم 
االرتب��اط أو املش��اركة بأي 
جه��از تنفي��ذي أو قضائي 
أو تش��ريعي من أجهزة أي 
دولة أو بأي جلنة أو هيئة أو 
احلكومة  عينته��ا  جماعة 
أو كانت مس��ؤولة عنها أو 
جاءت جزءا منها أو الدعم 
االرتب��اط  أو  التمثي��ل  أو 
العلني بأي حزب أو منظمة 
أو حركة أو مؤمتر أو جماعة 
أو شخص تهدف وظيفته 
إل��ى دع��م أو معارض��ة أو 
الداخلية  السياسة  حتديد 
أو اخلارجي��ة ألي حكومة أو 
حكومات أو التأثير عليها أو 
املناقشة العلنية ملثل هذه 
املقترحات  أو  السياس��ات 
أو اخلالف��ات املتعلقة بها«. 
الفت��اً إلى أن »أي انتهاكات 

ملا ذكر أعاله يؤدي إلى اتخاذ 
إج��راءات تأديبية قد تصل 

إلى انهاء عقد العمل«.
الغض��ب  حال��ة  ورغ��م 
الت��ي لقيه��ا التعميم إال 
اقتص��رت  التح��ركات  أن 
الفعلي��ة اقتص��رت عل��ى 
مخيم اجلليل الذي أصدرت 
اللجنة الش��عبية فيه رداً 
قاس��ياً يته��م املدير العام 
»اخملططات  مع  بالتماشي 
الصهوني��ة«،  واأله��داف 
غضاف��ة ال��ى اعتصام في 

باحة املدرسة في اخمليم.  
املسألة املطروحة ليست 
حري��ة األف��راد ف��ي العمل 
في  والحريتهم  السياسي 
التعبير، بل أعمق من ذلك 
بكثير.  هي مسألة تتعلق 
الفلس��طينية،  بالهوي��ة 
وأبنائه.   وبأجي��ال ش��عبنا 
فهذا إذا كان موظفو األونروا 

التعبي��ر  م��ن  محروم��ون 
مبس��تقبل  آرائه��م  ع��ن 
ومناقش��ة  قضيته��م، 
أوضاعه��م، وه��م ميثل��ون 
نخبة بني أبناء شعبنا، فأي 
جي��ل ميك��ن أن ينش��أ في 
م��دارس األورنوا التي حتظر 
مناقش��ة حت��ى مس��ائل 
وأي  والتهويد  االس��تيطان 
شكل من اش��كال العمل 
الوطني داخل املدارس.. وهي 
الت��ي ش��طبت جغرافي��ة 
فلس��طني وتاريخه��ا م��ن 

املناهج!
املس��ألة بصراح��ة ه��ي 
فلسطيني  جيل  مس��ألة 
وهوية شعب بأكلمه!  وما 
هو مطلوب معاجلته اليوم 
ليس حرية التعبير، بل الدور 
الذي تلعب��ه وكالة األونروا 
الهوي��ة  مس��توى  عل��ى 
الفلس��طيني:  والوع��ي 

فلي��س مقب��وال أن تك��ون 
هويتنا وتاريخنا ومستقبل 
لتقدمي��ات  ثمن��اً  أبنائن��ا 
اجتماعية هزيلة ال تسمن 

وال تغني من جوع!  
املطل��وب اليوم مواجهة 
التجهيلي��ة  السياس��ية 
الت��ي تنتهجه��ا األون��روا.  
وه��ذه مس��ؤولية اجلميع: 
اللجان الشعبية والنقابات 
واملؤسس��ات  واجلمعي��ات 
وأهال��ي الطالب، وباألخص 
األون��روا  موظف��ي  نقاب��ة 
الت��ي مت انتخابه��ا أخي��را، 
ان  اجلمي��ع  يعل��م  والت��ي 
جميعه��م  املرش��حني 
اجتاه��ات  ال��ى  ينتم��ون 
وتنظيمي��ة..  سياس��ية 
فهل سيسكتون على هذا 

األمر!

تش��ارلز  الس��يد  يط��رح 
هيغنز، مدير مش��روع إعادة 
اعمار مخيم نهر البارد الذي 
غادر منصبه مؤخراً، العديد 
من املشاكل والعقبات التي 
األكب��ر  »املش��روع  رافق��ت 
به  تق��وم  ال��ذي  والوحي��د« 
األونروا.  فقد اشتملت أعمال 
م��ا قبل املش��روع على إزالة 
نص��ف مليون مت��ر مكعب 
م��ن الركام وم��ا احتوته من 
غير منفجر  12,000 جسماً 
أخذت 18 ش��هراً من الوقت، 
بدأت في تشرين األول 2008 

وانتهت في آذار 2010. 
ثم يقول هيغنز إن عملية 
إع��ادة إعمار اخملي��م لم تبدأ 
على موقعه مع الرزمة األولى 
من أص��ل ثماني��ة و)نصف( 
رزم حتى 25 تش��رين الثاني 
2010، وذلك بعد اكتش��اف 
اآلثار ف��ي املوقع وال��ذي أدى 
إل��ى أزمة سياس��ية علقت 
عملية إع��ادة اإلعمار لثالثة 

أشهر.
إلى بعض  ويش��ير هيغنز 
الت��ي  الصعب��ة  املش��اكل 
حولت اهتمام األونروا وحاولت 
االعتراضات  مشكلة  حلها: 
الس��كان  م��ن  والش��كاوى 
وال��ذي يرج��ع في األس��اس 

مس��احات  تقلي��ص  إل��ى 
بيوته��م كنتيج��ة ال مف��ر 
منها في اخملطط التوجيهي 
إلعادة اعمار اخمليم، حس��ب 
قول��ه.  وهو نتيجة التفاقية 
حتمي��ة وقعت ب��ني األونروا 
واحلكوم��ة اللبناني��ة الت��ي 
أرادت من خالله ضمان دخول 
وخروج أفضل وظروفاً أمنية 
م��ن  وصحي��ة  ومعيش��ية 
خالل فصل البلوكات وتوفير 
مس��احات مفتوح��ة بينها 
أهالي مخيم  بالشراكة مع 
نهر الب��ارد الذي��ن طلبوا أن 
يع��اد إعم��ار اخمليم ف��ي ذات 

املكان كما كان من قبل.
وهن��اك مش��كلة � كم��ا 
يقول هيغنز � ال تزال بحاجة 
إل��ى ح��ل، وه��ي مش��كلة 
التداخ��ل بني اخملي��م القدمي 

والبقعة احمليطة به.
ويشير هيغنز إلى مسألة 
التبرعات، ويقر بوجود حاجة 
إلى مبلغ 174.5 مليون دوالر 
س��نوياً، مبا أن نزوح السكان 
ما زال مستمراً، مضيفاً أنه 
توجد 4,300 ش��قة سكنية 
وع��دد من املس��اجد واملراكز 
التحتية،  والبن��ى  اجملتمعية 
مث��ل اآلب��ار وخزان��ات املياه 
األخي��ر  املدرس��ي  واجملم��ع 

ومكتب و6 مبان ملؤسس��ات 
داخل مجمع االونروا، بحاجة 

إلعادة إعمارها من جديد. 
م��ن  ب��د  ال  اخلت��ام  وف��ي 
اجناز  يت��م  التس��اؤل: مت��ى 
وإع��ادة  البن��اء  عملي��ات 
إل��ى  أهلن��ا  النازح��ني م��ن 
منازلهم ف��ي اخمليم؟  ملاذا ال 
يتم الضغط من قبل األونروا 
عل��ى الدول املانح��ة للمزيد 
أج��ل  م��ن  التبرع��ات  م��ن 
التسريع بعملية البناء؟  ملاذا 
ال تتحرك احلكومة اللبنانية 
بالتنسيق مع األونروا لسرعة 
االجناز؟! وكيف سيتم تأمني 
األموال املتبقية والتي تصل 
الى نس��بة 50% من إجمالي 
التكلف��ة؟  وم��ا ه��و مصير 
أهلنا الذين ال يزالون مشردين 
بس��بب هذه املشاكل، التي 
يصفه��ا هيغن��ز بالعقبات، 
وحدهم  أبناء شعبنا  ويدفع 

ثمنها؟! 

وف��ي الطريق عبر الزواريب 
إلى ش��ارع »غس��ان  املؤدية 
ناي��ف  يس��توقفنا  زي��د« 
عي��اش، صاحب محل صغير 
للعصير، مص��راً على تقدمي 
القه��وة.  يع��رب الرجل عن 
ارتياحه ملا يحصل، ويش��رح 
كيف أنه بات يستطيع وضع 
كرس��ي أو اثنني أمام محله 
من دون أن يخش��ى سقوط 
ش��ريط مكهرب عل��ى زبون 

محتمل.
الش��ارع  إل��ى  بالوص��ول 
املذك��ور، يش��ير أب��و جمال 
لطفي كيف »اختفى تعليق 
األس��الك«، ويق��ول إن جابي 
الكهرباء يزور أصحاب املنازل 
ف��ي هذا الش��ارع )ال��زاروب( 
ال��ذي يبلغ طول��ه 280 متراً 
و»ال يحت��اج إلى مرافقة من 
أيٍّ من أفراد اللجنة الشعبية 
أو املنظمات الفلسطينية«، 
وإنه ف��ي العديد من األحيان 
الكهرب��اء  إيص��االت  يت��رك 
ل��دى أحد الدكاك��ني ليعود 
ويحّصلها. وباالتصال  الحقاً 
م��ع جابي الكهرباء وس��يم 
مهتدي، أكد فعالً أنه »يجبي 
الكهرب��اء م��ن اخملي��م منذ 
نحو 12 س��نة ولم يواجه أي 

مشكلة«.
ع��الوة عل��ى األلفي طلب 

لتركيب العدادات، يضيف أبو 
رامي أن باقي السكان رّكبوا 
عداداته��م منذ مدة طويلة، 
وأن تأخر البع��ض في تقدمي 
طلب��ات تركي��ب الع��دادات 
مرّده إل��ى انتظار اخلفوضات 
على أس��عار التركيب، آخذاً 
باالعتبار الضائقة املعيشية 
الت��ي يعانيه��ا أبن��اء اخمليم 
والت��ي تس��تخدم ل�»احل��ّط 
من قدرهم« ب��دل التضامن 
عل��ى  ي��دل  ومم��ا  معه��م.  
مس��تويات الفقر في اخمليم، 
جلوء بعضهم إلى االشتراك 
الكهرب��اء  مول��دات  ف��ي 
أمبي��ر   2 بكمي��ة  اخلاص��ة 
فقط.  وهذا ما يؤكده خالد 
املولدات  أحد  ريناوي صاحب 
الكهربائي��ة، ال��ذي يصحح 
بقول��ه إن البعض يش��ترك 
بأمبير واحد فقط، ل�»توفير 
امل��دارس«.   لط��الب  اإلن��ارة 
أن ش��دة  رين��اوي  ويضي��ف 
الفق��ر تدف��ع البع��ض إلى 
التعدي على ش��بكة املولد 
اخل��اص، لكنه يغ��ض النظر 
أن  لعلم��ه  كثي��رة،  أحيان��اً 
بعضه��م ال ميلك ثمن ربطة 
اخلب��ز، وال يس��تطيع ش��راء 
الش��مع، فكيف يس��تطيع 
فروضه��م  تنفي��ذ  أوالده 

وواجباتهم املدرسية؟«

»األونروا« وحماصرة الوعي الفلسطيين 

من خضر إلى الشلبي إلى اإلضراب الشامل
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خميم شاتيال أوضاع صحية صعبة ومطالبات بضرورة العالج

االعتداء على مراكز )األونروا( وموظفيها جرمية مرفوضة

جهود حثيثة لتأمني مثن مقربة لعني احللوة

محالت رقابية ملكافحة السلع الفاسدة يف املخيمات

من يساعد احلاالت اإلنسانية الصعبة يف املخيمات؟!

مخي��م  أهال��ي  يعان��ي 
العاصم��ة  ف��ي  ش��اتيال 
بي��روت، أوضاع��اً  اللبناني��ة 
للغاي��ة،  صعب��ة  إنس��انية 
اخلدماتي��ة  النواح��ي  ف��ي 
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة 
والصحي��ة.  وأج��رت نش��رة 
)اجلهاد(، حتقيق��اً تظهر فيه 
الصحي��ة  املعان��اة  حج��م 
التي يعيش��ها أهالي اخمليم 
ميك��ن  الت��ي  ومطالبه��م 
على  باحلص��ول  تلخيصه��ا 
الطبابة وأن ال ميوت اإلنسان 

على أبواب املستشفيات...
صبري.. فقد رجله وعينه

يجلس سعيد صبري على 
عربت��ه املتحرك��ة، بس��بب 

بت��ر في رجل��ه اليمنى وكبر 
س��نه.  يتحدث عن معاناته 
أهالي  التي تلخص معان��اة 
اخمليم، فيقول: »إن عدم وجود 
)األون��روا( في اخملي��م أفضل 
م��ن بقائها على ه��ذا احلال، 
فأن��ا مبتور الرج��ل، صحيح 
أن��ه القضاء والق��در، ولكن 
الس��بب األول واألخي��ر ه��و 

)األونروا( واملوظفني«.

ويضيف ش��ارحاً معاناته: 
إل��ى  ذهب��ت  »عندم��ا 
مستش��فى الهالل قطعت 
الس��كري  بس��بب  قدم��ي 
التحوي��ل«،  ع��دم  بس��بب 
ويتابع: »في مخيمنا ال يوجد 

احل��االت  لع��الج  »إمكاني��ة 
اخلطيرة أو املتوس��طة وهذه 
ويضي��ف:  كبي��رة«.   أزم��ة 
»أكث��ر األطباء الذي��ن يأتون 
أو  املس��توصف  ف��ي  إلين��ا 
الطوارىء يأتون لكسب املال 
حي��ث يوزع��ون بطاقاته��م 
على املرضى ليذهبوا إليهم 

في عياداتهم اخلاصة«.
واتهم س��عيد، الذي فقد 
أيض��اً عينه اليس��رى، »إدارة 
اله��الل وعي��ادات )األون��روا( 
خب��رة  لع��دم  بالتقصي��ر 
احملاس��بة  وع��دم  األطب��اء، 
والرقاب��ة، ف��إن غ��اب طبيب 
لع��ذر ال يوج��د م��ن يح��ل 
العمل  مكانه. ويتساءل: ما 
فيما لو حص��ل حالة طارئة 

ألحد أبناء اخمليم؟!«.
الفصائ��ل  صب��ري  ودع��ا 
السعي  إلى  الفلس��طينية 
األطب��اء  طواق��م  لتغيي��ر 
املوجودي��ن في األون��روا، آمالً 
دوام مس��توصف  أن يصبح 

الهالل على مدار 24 ساعة، 
ق��رار  بتفعي��ل  مطالب��اً 
ال��ذي  اللبناني��ة  احلكوم��ة 
يقضي مبعاملة الفلسطيني 
كاللبناني في املستشفيات 

احلكومية.
ــات:  الطبيب ــدى  إح

مشاكل ال تُعدُّ 
الطبيبات  إح��دى  تلخص 
املش��اكل  )اجلهاد(،  لنش��رة 
الصحي��ة في اخمليم بقولها: 
ف��ي  الصحي��ة  »املش��اكل 
وال حتص��ى،  تُع��دُّ  ال  اخملي��م 

وقلما جند م��ن يُلقي الضوء 
عليها أو يعمل على حّلها«!

التي  الطبيب��ة  وتضي��ف 
اس��مها:  كش��فت  رفضت 
اإلوروبي  اإلعتماد  تبرع  »لقد 
ف��ي  اله��الل  ملس��توصف 

اخمليم بأجهزة متطورة، لكن 
وبسبب نقص الكادر الطبي 
وس��وء اإلدارة مت نق��ل تل��ك 
األجه��زة ال��ى مستش��فى 
حيفا، الذي ال يحتاج إليها«، 
مطالبة بعودة تلك األجهزة 
إلى مستوصف الهالل، ألنها 

من حق أهالي اخمليم.
وتع��دد الدكتورة بعضاً مما 
يعاني��ه أهال��ي اخملي��م على 
الصعي��د الصح��ي بقولها: 
»ف��ي اخملي��م يوج��د مرك��ز 
واحد لوكالة غوث وتشغيل 
الفلس��طينيني  الالجئ��ني 
طبيب��ة  وتوج��د  )األون��روا(، 
ف��ي  ت��زوره  واح��دة  صح��ة 

األس��بوع مرة، ودوام العيادة 
يبدأ من الس��اعة السابعة 
لغاي��ة  صباح��اً  والنص��ف 
هذا  فه��ل  الثاني��ة ظه��راً، 

يكفي؟!!«.
تس��تقبل  »ال  وتضي��ف: 
)األون��روا( احل��االت الطارئ��ة 
ويتم  املعدات،  نقص  بسبب 
الش��هري  ال��دواء  إعط��اء 
بنوعية  املزمن��ة،  لألم��راض 
محدودة، أو يت��م كتابة دواء 
آخ��ر يش��تريه املري��ض على 

حسابه اخلاص«.
أما عن مستوصف الهالل 
األحمر الفلسطيني فتقول: 
»ال توج��د فيه أدوي��ة، إال إذا 
مت احلص��ول عليه��ا من قبل 
اخملتب��ر  وع��ن  املتبرع��ني«.  
تق��ول: »إن��ه ال يعم��ل منذ 
 فترة طويلة، على الرغم من 
وج��ود األجه��زة الكامل��ة!! 
املس��ؤولية  اإلدارة  محمل��ة 
عن عدم تش��غيله، مطالبة 
مبعاجلة ه��ذا األمر وبأس��رع 
وق��ت ممكن، وتفعيل قس��م 

لألشعة في الهالل«.
وتتاب��ع: »مخي��م ش��اتيال 
بحاج��ة إل��ى مرك��ز طب��ي 
مجه��ز من أش��عة ومختبر 
وإلى  واختصاصات،  وعيادات 
دوام منظ��م بحي��ث يك��ون 
عل��ى م��دار الي��وم صباح��ا 

ومساء«.
غياب املرجعية

واعتبر مس��ؤول العالقات 

السياسية في حركة اجلهاد 
اإلسالمي في مخيم شاتيال، 
أبو فؤاد، أن املس��ؤولية تقع 
عل��ى عاتق غي��اب مرجعية 
الفلسطينية  الفصائل  من 
واللج��ان الش��عبية داخ��ل 
اخملي��م، تعال��ج املعان��اة وما 
يتعرض له أبناء ش��عبنا من 
م��آٍس وخاص��ة ف��ي الوضع 

الصحي.
وقال أبو ف��ؤاد إن )األونروا( 
هي املسؤول األول واألخير عن 
شعبنا الالجئ في مخيمات 
الش��تات، وأض��اف: »هن��اك 
مطالب��ة م��ن أهال��ي اخمليم 
للفصائل بتحّمل املسؤولية 
ومتابعة شؤونهم الصحية 
عبر مطالبة )األونروا( بتأمني 
الع��الج وال��دواء واملع��دات.. 
فمنذ حوالى العام تش��ّكل 
وفد وجلس��نا م��ع )األونروا(، 
ومت إطالعهم عل��ى األوضاع 
اخمليم،  في  املزري��ة  الصحية 
إال أننا لم نتلق رداً حتى اآلن، 
بل عل��ى العك��س تفاقمت 
أكث��ر  وأصبح��ت  األوض��اع 

سوءاً لألسف الشديد«. 
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يف خميمنا ال يوجد 
»إمكانية لعالج 

احلاالت اخلطرية أو 
 املتوسطة وهذه 

أزمة كبرية
ال تستقبل )األونروا( 

احلاالت الطارئة 
بسبب نقص املعدات

مستوصف اهلالل 
 األمحر الفلسطيين 
 ال توجد فيه أدوية 

 وال يعمل منذ 
فرتة طويلة

 إن غاب طبيب 
 لعذر ال يوجد من 

حيل مكانه

تكررت في اآلون��ة األخيرة 
ظاهرة االعتداء على موظفي 
األونروا ومكاتبها وممتلكاتها 
في منطقة ص��ور.  وقد رأى 
البعض في ذلك مؤشراً على 
زيادة االحتقان الشعبي جراء 
تقاع��س األونروا ف��ي القيام 
بواجباتها جتاه شعبنا.  إال أن 
ذلك ال ينبغي أن يكون مبرراً 
التصرفات  ملثل هذه  مقبوالً 
الطائشة واملدانة.  فموظفو 
األون��روا الذين يت��م االعتداء 
عليه��م هم أبناؤن��ا وأهلنا، 
ه��ي  األون��روا  ومؤسس��ات 
مؤسس��ات خلدمة الشعب 

الفلسطيني.
ال��ذي يجب  فف��ي الوقت 

تسير اجلهود الفلسطينية 
بشكل حثيث لتأمني الثمن 
املتبقي من باقي ثمن األرض 
� العقار رقم 58 في منطقة 
مخي��م  ف��ي  الس��يم   درب 
عني احللوة - والذي مت ش��راؤه 
دوالر(،  أل��ف   750( مببل��غ 
مقب��رة  إلنش��اء  وُخص��ص 
بعدم��ا  للمخي��م  جدي��دة 

اخمليم��ات  أبن��اء  ح��اول 
حماي��ة  الفلس��طينية، 
السلع  تس��لل  اخمليمات من 
والبضائع منتهية  الفاسدة 
الصالحية، بعدما انتش��رت 
ف��ي  كالن��ار  ذل��ك  أخب��ار 

الهشيم!!
اخلطي��ر  الوض��ع  فه��ذا 
اس��تدعى حتركاً فلسطينياً 
امليدانية  للتحركات  مواكباً 
الت��ي تقوم بها مؤسس��ات 
الدول��ة اللبنانية، ملنع دخول 
امل��واد الفاس��دة »األس��واق 
مس��تغلة  الفلس��طينية 
األوضاع االقتصادية الصعبة 
الت��ي ي��رزح الالجئ��ون حتت 

عبئها«.
وف��ي أكث��ر م��ن مخي��م، 
سلس��لة  املعني��ون  نف��ذ 
حم��الت تفتيش ومداهمات، 

بي��ت  رابط��ة  قال��ت 
املق��دس لطلبة فلس��طني 
»إن اس��تمرار األس��رى ف��ي 
معركته��م يس��توجب من 
الفاع��ل  التح��رك  اجلمي��ع 
في  ملس��اندتهم  والضاغط 
هذه املعركة التي يجب فيها 
كسر إرادة االحتالل وإظهاره 
وال  عل��ى طبيعت��ه عدوانياً 
إنس��انياً.  وإثبات أن الشعب 
الفلسطيني ال ميكن كسره، 
وأن الرهان على هذا، هو رهان 
فاشل، السيما أن خيار اجلهاد 
واملقاومة قد أثبت جناحه، وأن 
الش��يخ خضر عدنان، وهناء 
الش��لبي قد أرغما االحتالل 
على االستجابة ملطالبهما. 
وهذا يعني أن إسرائيل تُهزم 

بالسالح واإلرادة القوية«..
كافة  الرابط��ة  وطالب��ت 

احلقوقي��ة  املؤسس��ات 
والهيئ��ات الدولية بالتحرك 
عل��ى  والضغ��ط  الفاع��ل 
مأس��اة  إلنه��اء  إس��رائيل 
البواسل.   معتقلي ش��عبنا 
مجددة العهد على مواصلة 
الس��ير عل��ى درب األس��رى 
والّتمسك باجلهاد واملقاومة 

طريقاً لتحرير فلسطني. 
وأضافت: »يخوض أس��رانا 
البواسل معركتهم العادلة 

النت��زاع حقوقه��م باألمعاء 
ع��ن  واإلض��راب  اخلاوي��ة 
الطعام، وتس��تمر مس��يرة 
عطائه��م وه��م يس��كنون 
قالع األس��ر. فها هم أسرانا 
البواس��ل يكمل��ون الطريق 
التي فتحها الش��يخ اجملاهد 
واألس��يرة  عدن��ان  خض��ر 
اجملاهدة هناء شلبي، وميضي 
بها األسيران بالل ذياب وثائر 

حالحله وآخرون...« 

الت��ي  احلم��الت  وأس��فرت 
قامت بها اللجان الشعبية، 
عن ضب��ط بع��ض البضائع 
ف��ي  الصالحي��ة  منتهي��ة 
ونه��ر  الب��داوي  مخيم��ات 
البارد وبرج الشمالي، وأتلف 
ع��دد م��ن التج��ار ف��ي عني 
املنتهية  بضاعته��م  احللوة 
الصالحي��ة بعد العثور على 
مواد فاسدة.  ترافق ذلك مع 
توجيه حتذيرات لكل أصحاب 
احملال التجارية بضرورة التقيد 

بهذا  املتعلقة  بالتعليم��ات 
إقفال  املوضوع حت��ت طائلة 
محالته��م، في حني بوش��ر 
بالعمل على تش��كيل جلان 
ومنحه��ا صالحيات  مراقبة 
كاملة به��دف احلفاظ على 

األمن الغذائي.
وقد الق��ت ه��ذه احلمالت 
الرقابي��ة ترحيب��اً واجماع��اً 
تتعل��ق  لكونه��ا  ش��عبياً 
وبسالمة  االجتماعي  باألمن 

أهلنا في اخمليمات. 

امت��ألت املقبرت��ان القدمي��ة 
واحلديثة، مببادرة وتبرع سخي 
من رجل األعم��ال عدنان أبو 

سيدو.
ومت حتصي��ل )55,100( دوالر 
قدمه��ا  جدي��دة،  أميرك��ي 
أصح��اب األي��ادي البيض��اء 
وفلس��طينيني  لبنانيني  من 

لسداد الثمن املتبقي. 

العم��ل في��ه للضغط على 
وتش��غيل  غ��وث  وكال��ة 
الفلس��طينيني  الالجئ��ني 
)األون��روا(، لتحس��ني ظروف 
حياة ش��عبنا ف��ي اخمليمات 
عب��ر تق��دمي أفض��ل خدمة 
ألبناء الشعب الفلسطيني، 
وتلبي��ة احتياجات��ه صحي��اً 
واجتماعي��اً وتربوي��ا، إال أن��ه 
مراكز  احملافظة عل��ى  جت��ب 
وحماية موظفيها  )األونروا(، 
عليه��م.   االعت��داء  وع��دم 
أو  تقصي��ر  أي  وحص��ول 
جت��اوز م��ن )األون��روا(، أو من 
موظفيه��ا، يج��ب معاجلته 
بطرق سلمية، تعتمد احلوار 
االحتجاج��ات  وأس��اليب 

»بيان��ات،  املعروف��ة: 
مذك��رات..«،  اعتصام��ات، 
وغيرها من األساليب اجملدية.  
أس��اليب  اس��تخدام  أم��ا 
عل��ى  اجلس��دي  االعت��داء 
املوظف��ني، والتهج��م املادي 
)األون��روا(، فهذا  مراكز  على 
ليس مقبوالً ويضر مبصلحة 
ق��وى  كل  وعل��ى  ش��عبنا، 
ش��عبنا العمل عل��ى وقف 
ه��ذه األم��ور والضغط على 
احتياجات  لتلبي��ة  )األونروا( 
الالجئ��ني وحتس��ني ظ��روف 
حياته��م إل��ى ح��ني العودة 

والتحرير. 
إن آخ��ر م��ا يريده ش��عبنا 
هو اتخ��اذ ه��ذه االعتداءات 

ذريعة من أجل تبرير تقليص 
إغ��الق  أو  األون��روا  خدم��ات 
بعض مكاتبها بحجة غياب 
األمن، في ظل مساع غربية 
تصفي��ة  تري��د  صهيوني��ة 
الوكال��ة وش��طب قضي��ة 

الالجئني.
من هنا، فإن اجلميع مسؤول 
عن مواجهة ه��ذه الظاهرة 
والتنبه الى خطورتها واألخذ 
على أي��دي املعتدي��ن، كائناً 
م��ن يكونون.  وه��ذه مهمة 
اللج��ان الش��عبية واللجان 
األمني��ة في اخمليم��ات، التي 
ينبغي أن تكون املؤسس��ات 
التي تخدم شعبنا ومصاحله 

على رأس اهتماماتها.

ح��ني  القل��ب  يوجع��ون 
املساعدة  اآلخرين  يس��ألون 
في ع��الج مريض ق��د يكون 
وال��داً أو والدة، أخ��اً أو أختاً، 
زوج��اً أو زوجة... ينتقلون من 
ومن  أخ��رى،  إلى  مؤسس��ة 
ش��خصية دينية أو اعتبارية 
فصي��ل..  أو  حرك��ة  إل��ى 
والنتيجة عدم اكتمال املبلغ 
أو  لالس��تدانة  واإلضط��رار 

الذهاب إلى أبواب املساجد!
هذه حقيقة مرة يعيشها 
الكثي��رون من أبناء ش��عبنا 
في اخمليمات.  وهناك العديد 
م��ن املآس��ي الت��ي نش��رت 
عبر وس��ائل االع��الم تطلب 
املس��اعدة للع��الج، ومنه��ا 
م��ن ع��رض ابن��ه للبي��ع، أو 
ق��ام بالتس��ول عل��ى أبواب 

املساجد واملؤسسات!!!
حقيقي��ة  مأس��اة  ه��ي 

ش��عبنا،  أبن��اء  يعيش��ها 
اجلمي��ع  م��ن  تس��تدعي 
العم��ل ملعاجلته��ا، أو عل��ى 
منه��ا،  التخفي��ف  األق��ل 
وميكن اإلش��ارة إلى التجربة 
الرائع��ة ف��ي مخي��م نه��ر 
تدمي��ره، حني  قب��ل  الب��ارد، 
مت تأس��يس مش��روع هدفه 
تأم��ني املال ملعاجل��ة مرضى 
القل��ب املفت��وح. والعارفون 
امتدح��وا  األم��ور  ببواط��ن 
عليها،  والقائم��ني  التجربة 
ملا أس��همت في��ه من تأمني 
الع��الج لكثير م��ن املرضى، 
واألهم حفظ م��اء وجههم 
وحف��ظ كراماته��م.  فه��ل 
يتم التح��رك في هذا االجتاه 
وتك��رار مثل ه��ذه التجارب 
الناجحة التي تقي أبناءنا ذل 
الس��ؤال من أجل تأمني ثمن 

العالج؟!

رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني: أسرانا يهزمون السجان.. وموعدنا النصر واحلرية
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بني الرغبة الشعبية ... والتجاذبات السياسية!..
د. شّلح: انتهى زمن اهلزائم واإلذالل

اجلهاد اإلسالمي تلتقي احلص والسفريين اجلزائري والسوداني يف بريوت

تحليل سياسي

دراماتيك��ي  تط��ور  ف��ي 
مفاجيء، ألغت شركة توريد 
احلكومي��ة  املصري��ة  الغ��از 
األح��د في  ))EGAS مس��اء 
م��ع  اتفاقه��ا   ،2012/4/22
الكي��ان الصهيون��ي، ال��ذي 
وقعته في العام 2005، وبدأ 
تنفي��ذه ف��ي الع��ام 2008، 
ويقضي بتوريد 1.7 مليار متر 
مكعب م��ن الغاز الطبيعي 
س��نوياً مل��دة عش��رين عاماً 
بس��عر رمزي يت��راوح بني 70 
أميركي��اً  دوالراً  و1.5  س��نتاً 
دون  وه��و  املكع��ب،  للمت��ر 
سعر الكلفة املقدرة ب�ِ 2.65 
دوالراً، وأدن��ى مب��رات عدة عن 
الس��عر العامل��ي الذي يصل 

إلى 9 دوالرات.
وق��د أح��دث ه��ذا الق��رار 
ارتياحاً وترحيباً من األغلبية 
الس��احقة للشعب املصري 
السياسية،  القوى  ومعظم 
وقف��اً  في��ه  وج��دوا  الذي��ن 
الت��ي  مب��ارك«  ل�ِ«منح��ة 
س��هلت للعدو عملية نهب 
ر  ث��روات مصر، بقدر م��ا فجَّ
)هذا القرار( من تساؤالت عن 
األس��باب واملبررات والدوافع 
احلقيقي��ة التي تق��ف وراءه، 
احل��راك  ظ��ل  ف��ي  خاص��ة 
السياسي الساخن والصراع 
واألحزاب  الق��وى  بني  احملتدم 
والش��خصيات السياس��ية 
اإلنتخاب��ات  أب��واب  عل��ى 
السلطة  وانتقال  الرئاسية، 
م��ن اجمللس العس��كري إلى 
الرئيس العتيد، الذي سيحدد 
صورة ه��ذه الدولة ومعاملها 

للسنوات املقبلة!..  
فأين موق��ع هذا القرار في 

الص��راع الدائ��ر ب��ني اجمللس 
واحلكوم��ة  العس��كري 
اإلنتقالي��ة؟.. وأي��ن يقع في 
اخلارطة اخلالفية بني اجمللسني: 
العس��كري والش��عب الذي 
يسيطر عليه حتالف اإلخوان 
وحزب النور السلفي؟.. وهل 
ميكن أن يش��كل هذا القرار 
لتغيي��ر  أساس��ية  قاع��دة 
القائمة بني  العالق��ة  صورة 
النظام املصري »اجلديد« وبني 
الصهيوني احملكومة  الكيان 
ديفيد«،  »كام��ب  باتفاقي��ة 
فتع��ود مصر إل��ى موقعها 
الطبيعي في جبهة الصراع 
وتأخذ  الصهيوني،   – العربي 
القوى  ف��ي طليعة  مكانها 
املدافع��ة عن أه��داف األمة 
وثوابتها وفي مقدمتها حترير 
ش��عبها  وعودة  فلس��طني 
إليه��ا بعزة وكرام��ة؟  أم أن 
هذا القرار ال يعدو كونه نزاعاً 
جتاري��اً بني ش��ركتني: واحدة 
»إس��رائيلية« خاصة، وأخرى 
مصرية حكومية، ال عالقة له 
بتدهور العالقات بني القاهرة 
وتل أبيب، كما زعمت مصادر 
وسوف  مسؤولة،  صهيونية 
ينتهي بزوال أسبابه وتعديل 

تسعيرة املتر املكعب؟!

ال ش��ك أن مالمح اإلجابة 
على هذه التساؤالت قرأناها 
ف��ي العديد م��ن تصريحات 
الق��وى  وبرام��ج  ومواق��ف 
السياسية التي وصلت إلى 
مجلسي الشعب والشورى، 
واملرش��حني ملوقع الرئاس��ة 
تعامل��ت  الت��ي  األول��ى، 
»بحكم��ة وعقالني��ة« م��ع 
الغ��رب والكي��ان الغاص��ب، 
وطمأن��ت اإلدارة األميركي��ة 
وحكومة الع��دو بعدم املس 
بإتفاقي��ة »كام��ب ديفي��د« 

وملحقاتها.
إن اله��وة شاس��عة ب��ني 
املصري  الش��عب  يري��ده  ما 
بط��رد  واملن��ادي  املنتف��ض، 
م��ن  الصهيون��ي  الس��فير 
القاهرة وقط��ع العالقة مع 
وب��ني  الصهيون��ي،  الكي��ان 
الق��وى  ومش��اريع  برام��ج 
للعب  الطامحة  األساسية 
النظ��ام  ف��ي  مرك��زي  دور 
يرجح  الذي  األم��ر  »اجلديد«، 
بق��اء هذه القضي��ة الهامة 
في دائرة »محدودة« تؤدي دوراً 
مطلوباً في البازار السياسي 
املفتوح على طريق الرئاسة، 
مقالي��د  عل��ى  والقب��ض 

احلكم!.. 

مفهوم العبادة

في رحاب اإلسالم

)وم��ا خلقت  تعالى:  يق��ول 
ليعب��دون(  إال  اإلن��س  و  اجل��ن 

]الذاريات: 56[
لعلها من أشهر آيات القرآن 
الصغي��ر  يحفظه��ا  الك��رمي؛ 
والكبير واملسلم وغير املسلم.  
تس��ألهم عن مفهوم العبادة، 
فيسارعون إلى القول: أن تعبد 
بالص��الة  إلي��ه  وتتق��رب  اهلل 
واحل��ج  وال��زكاة  والصي��ام 

والنوافل والدعاء والتسبيح.
اهلل  خل��ق  أله��ذا  ت��رى 
الكائنات؟  ألهذا جعل اإلنسان 
خليفة في األرض؟ )إني جاعل 
ف��ي األرض خليف��ة( ]البق��رة: 
30[؟  وهل اهلل عز وجل محتاج 
إلى عبادتنا؟ )إن اهلل لغني عن 
العامل��ني( ]العنكب��وت: 6[.. )يا 
أيه��ا الناس أنت��م الفقراء إلى 
اهلل واهلل ه��و الغن��ي احلميد( 
األم��ر  كان  وإذا    .]15 ]فاط��ر: 
كذل��ك، فنحن متس��اوون مع 
باق��ي اخمللوقات، ألنها تس��جد 
هلل و تس��بحه )ألم تر أن اهلل 

يس��جد له من في الس��موات 
والش��مس  األرض  ف��ي  وم��ن 
والش��جر  والنج��وم  والقم��ر 
والدواب وكثير من الناس وكثير 

حق عليه العذاب( ]احلج: 18[. 
بل تفيد هذه اآلية أن اإلنسان 
أقل عب��ادة من باق��ي اخمللوقات 
ألنه��ا مجمعة على الس��جود 
ف��ي ح��ني أن كثيرا م��ن الناس 

فقط هو الذي يسجد.
إذاً، فعبادة اإلنس��ان هلل ال بد 
البس��يط  تتجاوز مفهومنا  أن 
لتش��مل  وترق��ى  للعب��ادة 
مقتضيات اخلالف��ة في األرض: 
فعملنا عب��ادة وعم��ارة األرض 
عب��ادة وطلب العل��م والبحث 
العلم��ي والكش��ف واالختراع 
اإلنس��ان  حي��اة  وتس��هيل 
بالتكنولوجيا املتطورة ووسائل 
عب��ادة،  واملواص��الت  االتص��ال 
بش��رط أن يس��بق ذل��ك كل��ه 
اخلالص هلل  والتوحي��د  اإلمي��ان 

تعالى.
ونح��ن مأم��ورون بالكش��ف 

العلمي )قل س��يروا في األرض 
فانظ��روا كي��ف ب��دأ اخللق ثم 
اهلل ينش��ىء النش��أة اآلخرة( 
]العنكب��وت: 20[.  لقد نس��ي 
املس��لمون أن اإلميان ال يقوم إال 
على ثالث ركائز: قول باللسان 
وعم��ل  بالقل��ب  واعتق��اد 

باجلوارح.
و العم��ل ال ينحص��ر ب��أداء 
أركان اإلس��الم بل يتعداه إلى 
العمل بأحكام الشريعة وإلى 
التخلق بأخالق قدوتنا احلسنة 
) لقد كان لكم في رسول اهلل 
أسوة حسنة(، وهو – صلى اهلل 
عليه وس��لم - حني ح��دد لنا 
س��بب بعثته قال: »إمنا بعثت 

ألمتم مكارم األخالق ».
املس��لمني  معامالت  فه��ل 
تنطلق من كتاب اهلل و س��نة 
نبي��ه؟  وه��ل أخالقن��ا أخ��الق 
قدوتن��ا علي��ه الس��الم؟  وهل 
نحن عّم��ار األرض وخلفاء اهلل 
فيها؟  فمتى يعي املس��لمون 

اليوم هذا املفهوم للعبادة؟!
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وص��ف األمني الع��ام حلركة 
اجلهاد اإلسالمي في فلسطني 
اهلل  عب��د  رمض��ان  الدكت��ور 
ش��ّلح، األس��ير احمل��رر خض��ر 
عدن��ان، بخضر الكبي��ر، والذي 
كبر به الش��عب الفلسطيني 

واألمة وأحرار العالم. 
وقال األمني العام خالل كلمة 
له عب��ر الهاتف ف��ي مهرجان 
»فجر احلري��ة« في عرابة عقب 
اإلفراج عن الش��يخ خضر من 
س��جون االحت��الل :«إن اإلفراج 
عن الش��يخ خض��ر عدنان هو 
بالتأكيد حدث هام في مسيرة 
نضالنا الفلسطيني ولكنه ما 
كان ليتحقق ل��وال فضل اهلل 
عز وجل ثم عزمية وإرادة الشيخ 
البطل الت��ي هي من إرادة اهلل 
سبحانه، ثم تعاطف وتضامن 
أبن��اء ش��عبنا العظي��م وكل 
الش��رفاء واألحرار ف��ي العالم 
الذين نش��كرهم جميعا على 

وقفتهم الرائعة.

زار وف��د م��ن حرك��ة اجلهاد 
االسالمي في فلسطني، برئاسة 
ممثل احلركة في لبنان، احلاج أبو 
عماد الرفاعي، الرئيس الدكتور 
 س��ليم احل��ص ف��ي مكتب��ه 
 في عائش��ة بكار ف��ي بيروت، 
حيث ناقش اجملتمعون التطورات 
الفلس��طينية،  الس��احة  في 
»االمع��اء  معرك��ة  وأج��واء 
اخلاوية« التي يخوضها األسرى 
في مواجهة سلطات االحتالل 

اإلسرائيلية.
احل��اج  ق��ال  اللق��اء  وبع��د 
أب��و عم��اد الرفاع��ي: »وضعنا 
الرئي��س احلص ف��ي التطورات 
الس��احة  تعيش��ها  الت��ي 
الفلسطينية ومراهنة البعض 
الفلس��طيني  اجلان��ب  م��ن 
 على إع��ادة جتديد ما يس��مى 
عملية التس��وية.  وكلما ازداد 
 ره��ان بع��ض الفلس��طينيني 
موض��وع  يس��مى  م��ا  عل��ى 
التسوية نرى في املقابل تطرفاً 
املمارس��ات  ف��ي  إس��رائيلياً 
ض��د الش��عب الفلس��طيني 
عبر تهويد األماكن املقدس��ة 
املس��جد  ه��دم  واس��تكمال 
األقص��ى وه��ذا األم��ر يتطلب 
وإس��المياً  عربي��ا  موقف��اً 

موحداً«.
وتاب��ع: »نعتق��د أن الره��ان 
الوحي��د يج��ب أن يك��ون على 

مبناس��بة الذكرى العاش��رة 
مللحمة جنني البطولية، وإحياء 
لي��وم األس��ير الفلس��طيني، 
نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي 
في فلس��طني، حفالً سياسياً 
وإنش��ادياً أحيت��ه فرق��ة بيت 
املق��دس ف��ي قاع��ة مجم��ع 
الفرقان � مخيم برج البراجنة، 
الفصائ��ل  ممثل��و  حض��ره 
واللج��ان  الفلس��طينية 
الش��عبية وفعاليات وحش��د 

جماهيري من أبناء اخمليم.
اجلهاد  وألقى كلم��ة حركة 
اإلس��المي، القي��ادي الش��يخ 
عل��ي أبو ش��اهني، ق��ال فيها: 
»ع��ادت للتصاع��د ف��ي اآلونة 
األخيرة نغمة إيجاد احللول على 
حس��اب أبناء ش��عبنا، وهناك 
أكثر من ش��اهد على التداول 
 والبح��ث ف��ي مش��اريع تري��د 
ن��زع البع��د السياس��ي ع��ن 
قضية الالجئني، وحتويلهم إلى 
مجرد رعايا لدولة موهومة، عبر 

األس��ير  ي��وم  مبناس��بة 
الفلس��طيني، وإنتص��ار معركة 
خاضه��ا  الت��ي  واحلري��ة  اإلرادة 
الش��يخ اجملاه��د خض��ر عدن��ان 
وكافة  الش��لبي  واجملاهدة هن��اء 
األس��رى واملعتقلني البواسل في 
س��جون اإلحتالل، وتأكي��داً على 

دعم صموده��م وجهادهم حتى 
حتريرهم من األسر، نظمت حركة 
اجلهاد اإلس��المي في فلس��طني 
حفل إستقبال وتهنئة في قاعة 
الشهيد ناجي العلي في مخيم 
عني احللوة، شارك فيه ممثلو القوى 
الوطنية واإلس��المية  واألح��زاب 

وحشد  والفلسطينية  اللبنانية 
ف��ي  كان  الش��خصيات  م��ن 
اس��تقبالهم مس��ؤول العالقات 
حلرك��ة اجله��اد االس��المي ف��ي 
لبنان ش��كيب العينا، والقياديني 
أب��و س��امر موس��ى، وأبو وس��ام 

محفوظ.

احلدي��ث عن منحه��م جوازات 
الفلس��طينية  للدولة  س��فر 
املزعوم��ة، م��ا يعني ش��طب 
حقهم في العودة إلى وطنهم 
م��ن جهة، ونزع صفة الالجئني 
ثاني��ة،  جه��ة  م��ن   عنه��م 
األمر الذي يهدد مس��تقبلهم 
ومس��تقبل أبنائه��م، وميه��د 
كش��اهد  األون��روا   إللغ��اء 
دول��ي عل��ى اجلرمي��ة الدولي��ة 
 الت��ي أخرجتهم م��ن أرضهم 
الصهيون��ي،  اإلره��اب  بق��وة 
املطالب��ة  م��ن  ومينعه��م 
بح��ق عودته��م إل��ى أرضهم، 
ويُقّدم خدم��ة مجانية للعدو 

الصهيوني«.
»إن  ش��اهني:  أب��و  وأض��اف 
املش��اريع  ه��ذه  مواجه��ة 
امللح��ة  القضاي��ا  ومعاجل��ة 
والعاجل��ة ألبناء ش��عبنا هي 
 مسؤولية اجلميع دون استثناء: 
األون��روا واحلكوم��ة وفصائ��ل 
املنظم��ة وق��وى التحالف، بل 

ومس��ؤولية كل واحد من أبناء 
شعبنا.  والطريق الوحيد لذلك 
هي في إجراء حوار فلسطيني 
 – لبنان��ي ه��ادف، عل��ى قاعدة 
ما يضمن حقوق اجلانبني، ويزيل 

أي مخاوف لدى اجلانب اآلخر«.
ودع��ا القي��ادي ف��ي اجله��اد 
والق��وى  الفصائ��ل  جمي��ع 
اختالفها،  على  الفلسطينية، 
وطن��ي  مؤمت��ر  عق��د  »إل��ى 
قضاي��ا  ح��ول  فلس��طيني 
ش��عبنا ف��ي لبنان، م��ن أجل 
التوصل الى رؤية فلس��طينية 
موح��دة، اس��تعداداً ألي حوار 
مرتقب مع احلكومة اللبنانية، 
عل��ى  الضغ��ط   وممارس��ة 
للقيام مبس��ؤولياتها  األون��روا 
وعل��ى  كامل��ة.   وواجباته��ا 
أن يتحمل مسؤولياته  اجلميع 
جتاه أبناء شعبنا الذين حتّملوا 
الكثي��ر م��ن الظل��م والقهر، 
م��ن  طويل��ة  عق��ود  ط��وال 

احلرمان«.

الش��عب  وصم��ود  املقاوم��ة 
الفلسطيني ودعمه في الدفاع 

عن حقوقه ومقدساته«.
بحثن��ا  »كم��ا  أض��اف: 
م��ع الرئي��س احل��ص الوض��ع 
لبن��ان  ف��ي  الفلس��طيني 
 ومعاناة الشعب الفلسطيني 
في اخمليمات التي بدأت تؤثر على 
الفلس��طيني  الوضع  مجمل 
السياس��ة  أن  خصوص��اً 
احلكوم��ات  مارس��تها  الت��ي 
تق��وم  املتعاقب��ة  اللبناني��ة 
على ممارس��ة االجح��اف بحق 
الش��عب الفلس��طيني جلهة 
الفلس��طينيني  إعط��اء  عدم 
 حقوقهم املدنية أو عبر العمل 
الفلس��طينيني  إبق��اء  عل��ى 
يعيش��ون في مع��ازل في هذه 
اخمليم��ات احملاص��رة.  وم��ن هنا 
يج��ب معاجل��ة ه��ذه األم��ور 
مبس��ؤولية عالي��ة م��ن قب��ل 
اجلميع عبر إيجاد مخرج لهذه 

املعاناة«.
لقاء السفير اجلزائري

وق��ام وفد م��ن حركة اجلهاد 
اإلس��المي، برئاس��ة احلاج أبو 
عم��اد الرفاعي، بتق��دمي واجب 
الع��زاء بوفاة الرئي��س اجلزائري 
السابق، أحمد بن بال، في مقر 
الس��فارة ف��ي بي��روت، التقى 
إبراهي��م  بالس��فير   خالله��ا 
بن عودة حاصي.  وأثناء اللقاء، 

ناقش الوفد مع السفير اجلزائري 
الوض��ع الع��ام ف��ي املنطقة، 
الصهيوني��ة  واالعت��داءات 
الش��عب  بح��ق  املس��تمرة 
ومس��تقبل  الفلس��طيني، 
القضي��ة الفلس��طينية على 
ض��وء املتغيرات ف��ي املنطقة.  
وق��د أكد اجلانبان على مركزية 
القضية الفلس��طينية لألمة 

العربية واإلسالمية.
لقاء السفير السوداني

وفي سياق متصل، التقى وفد 
احلركة بالسفير السوداني في 
بيروت، إدريس سليمان، عارضاً 
مع��ه األوض��اع ف��ي املنطقة، 
ومؤكداً على مركزية القضية 
الفلسطينية، ومبدياً تضامنه 
مع الش��عب الس��وداني، جراء 
م��ا يتعرض له من اس��تهداف 
يطال وحدة الس��ودان وموارده 
ذلك  وانع��كاس  ومس��تقبله، 
على الوضع العام في املنطقة، 

وعلى القضية الفلسطينية.

وأك��د األم��ني الع��ام عل��ى 
ضرورة أن نواصل املس��يرة وان 
نبن��ي على هذا االجن��از الكبير 
اجملاهد  الش��يخ  الذي حقق��ه 
الكبير موحدين شعبناً  خضر 
واحداً وصفاً واحداً بكل القوى 
وكل الفصائ��ل وكل الفئ��ات 
وقطاع  الغربي��ة  الضف��ة   في 
غ��زة وفلس��طني احملتل��ة عام 
1948 والش��تات، مشدداً على 
أن هدفن��ا واح��د وه��و احلرية 
عدون��ا  وأن  وش��عبنا  ألرضن��ا 
واح��د وهو االحت��الل الغاصب 

لفلسطني.
 وقال األمني الع��ام:« إذا أردمت 
التهدي��د  حج��م  تدرك��وا  أن 
جميع��اً  بن��ا  احمل��دق  واخلط��ر 
وبقضيتن��ا ووجودنا كش��عب 
عل��ى أرض فلس��طني، انظروا 
ولكم لتروا ماذا يفعل عدوكم، 
اليوم القدس في خطر واألرض 
في خطر والش��عب في خطر 
والقضية في خطر، كل شيء 

يتعل��ق بن��ا مهدد وف��ي خطر 
والعالم منش��غل عنا بقضايا 
أخ��رى، منش��غل مب��ا س��مى 
بالربيع العربي ال��ذي لم يزهر 
بع��د، ليكن لن��ا ربيعن��ا ربيع 
فلس��طني الذي يزحف بطيئاً 
لكنه س��يأتي وس��يصل بإذن 
اهلل وه��ا تنحن مبكرا نقطف 
أول ثم��اره ف��ي حري��ة خض��ر 
الكبي��ر ومن قبل��ه حرية هناء 
الشلبي وسيتبعه إن شاء اهلل 
مزيد من االنتصارات ومزيد من 

االجنازات«.

وقف تصدير الغاز المصري الى الكيان:

اجلهاد اإلسالمي تدعو إىل مؤمتر فلسطيين جامع ملعاجلة قضايا الالجئني يف لبنان

اجلهاد االسالمي تقيم حفل استقبال وتهنئة لألسرى يف عني احللوة


