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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 د.فتحي  المعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
جلنة احلوار واملرجعية املوحدة!

تشهد جلنة احلوار اللبناني 
حالي��اً،  الفلس��طيني،   –
نش��اطاً دؤوباً من ش��أنه أن 
يجعل احلوار محور النش��اط 
الفلس��طيني  السياس��ي 
 ف��ي لبن��ان خ��ال املرحل��ة 
األم��ور  إذا س��ارت  املقبل��ة، 
عل��ى نحو ما ه��و مأمول.  ال 
يع��ود س��ر النش��اط احلالي 
ال��ى تعي��ن رئي��س جدي��د 
للجن��ة فحس��ب، ب��ل ال��ى 
 عدة أمور أخ��رى، لعل أبرزها 
أح��داث مخي��م نه��ر البارد 
اجلانب��ن،  وإدراك  األخي��رة، 
واللبنان��ي،  الفلس��طيني 
أهمي��ة احل��وار ف��ي التغلب 
العقبات،  عل��ى كثي��ر م��ن 
األزم��ات  م��ن  كثي��ر   وح��ل 
التي ميكن أن تقع، عن طريق 

احلوار وحده.
وتواف��ر  النواي��ا  حس��ن 
احل��وار  جلن��ة  ل��دى  اإلرادة 
بهيكليته��ا اجلدي��دة متثلت 
في عقد اجتماعات متتالية 
والفصائ��ل  الق��وى  م��ع 
وبالس��عي  الفلس��طينية، 
 من أجل إجناز تش��كيل ثاث 
جلان، إضافة ال��ى الدور الذي 
لعبت��ه اللجن��ة ف��ي إيجاد 
احللول العملية ألزمة مخيم 

نهر خال األحداث األخيرة.
ال��ذي  األكب��ر   اإلجن��از 
ه��و  اآلن  حت��ى   حتق��ق 
حت��ول الوجود الفلس��طيني 
مل��ف  م��ن  لبن��ان   ف��ي 
ال��ى مل��ف  أمن��ي بامتي��از 
وج��اء  أمن��ي.    – سياس��ي 
الس��رايا احلكومي  اجتم��اع 
احلكوم��ة  رئي��س  ب��ن 
اللبناني��ة مع وفد مش��ترك 
م��ن فصائ��ل املنظمة وقوى 
التحال��ف تعبي��راً ع��ن هذا 
التح��ول.  وه��ذا اإلجن��از لم 
 يك��ن ليتحق��ق ل��وال دم��اء 
الشهداء الذين سقطوا في 
األحداث األخيرة التي حدثت 

في نهر البارد وعن احللوة.
لكّن ملف��اً بحجم تعقيد 
 الوج��ود الفلس��طيني ف��ي 
 لبن��ان يحتاج ال��ى أكثر من 
عم��ل  خط��ة   تواف��ر 
واضح��ة، وأكث��ر م��ن توافر 
ني��ة صافي��ة وإرادة صلب��ة، 
لرئي��س جلن��ة احل��وار.  فهذا 
امللف تتشابك في تعقيداته 
مسائل فلسطينية داخلية، 
ولبناني��ة داخلية، ولبنانية – 
بل  وإقليمية،  فلس��طينية، 

ودولية..
فعلى س��بيل املث��ال، هل 
اللبنانية  ال��وزارات  س��توفر 
املطلوبة  اإلمكانات  اخملتلفة 

 إلجن��اح عم��ل جلن��ة احل��وار، 
وال س��يما أن البع��ض م��ن 
يتعاملون  عليه��ا  القيم��ن 
اللجن��ة  م��ع  باس��تخفاف 
وعمله��ا، وهو م��ا مت التعبير 
ممثل��ن  اقت��راح  عب��ر  عن��ه 
ش��كلين لهذه الوزارات في 
اللجنة؟  وهل سيقبل الذين 
 يصورون اخمليمات على أنها بؤر 
مختلفة،  ألس��باب  أمني��ة، 
عل��ى  معه��ا  بالتعاط��ي 
سياس��ي  مل��ف  أنه��ا 
يتعل��ق بالصراع م��ع العدو 
ع��ن  والك��ف  الصهيون��ي، 
البح��ت  األمن��ي  التعاط��ي 

معها؟
أي��اً يكن م��ن أم��ر، فإنه ال 
يختلف فلس��طينيان في أن 
أمام ش��عبنا الفلس��طيني 
فرص��ة  الي��وم  لبن��ان  ف��ي 
إجن��از  أج��ل  م��ن  حقيقي��ة 
ش��عبنا  حق��وق  »بع��ض« 
الفلسطيني، وإزالة »بعض« 
ال��ذي يلحق  املزمن  الظل��م 
بأهلنا وش��عبنا، والتأسيس 
ملرحل��ة جديدة م��ن العاقة 
اللبناني��ة – الفلس��طينية، 
منه��ا  االس��تفادة  ميك��ن 
 الي��وم وغداً.  ف��ا أحد ينكر 
الت��ي  األول��ى  امل��رة   أنه��ا 
تعت��رف فيه��ا جلن��ة احل��وار 
بوج��ود ط��رف فلس��طيني 
ش��ريكاً  يك��ون  ان   ينبغ��ي 
فاع��اً وأساس��ياً ف��ي احلوار 

اللبناني – الفلسطيني.
وعليه، ف��إن حتقيق إجنازات 
حقيقية يتطلب ابتداء وجود 
خط��ة عم��ل فلس��طينية 
جي��داً  وحتضي��راً  واضح��ة، 
الت��ي  القضاي��ا   مللف��ات 
ميكن العم��ل على حتقيقها، 
املفترض��ة  الفت��رة  خ��ال 
املتبقي��ة من عم��ر احلكومة 
اللبنانية احلالية.  وهي فترة 
تس��مح – نظري��اً – بتحقيق 
بع��ض االجنازات والتأس��يس 
ملرحل��ة ح��وار جدي م��ع أية 

حكومة أخرى قادمة.
بناء عليه، يصبح تشكيل 
فلس��طينية  مرجعي��ة 
ش��عبنا  متث��ل  موح��دة، 
احل��وار،  ف��ي  الفلس��طيني 
وتأخذ عل��ى عاتقها حتضير 
جي��د،  بش��كل   ملفاته��ا 
م��ن  أكث��ر  ملح��ة  حاج��ة 
ال  فرمب��ا  مض��ى،  وق��ت   أي 
تتك��رر ه��ذه الفرص��ة م��ر 
أخ��رى.. أو عل��ى األق��ل، أن ال 
نس��مح ألح��د باللعب على 
الفلس��طينية  اخلافات  وتر 
الداخلي��ة إلجهاض مطالب 

وحقوق شعبنا في لبنان.

الكبير،  الضيف  هذا  حضور 
متراكمة،  أح��زان��اً  جت��د 
يسببها واقع اخمليمات، تعجز 
توصيفها..  عن  الكلمات 
فاخمليمات أشبه بعشوائيات 
نسبة  فيها  ترتفع  كبيرة، 
السكاني  االك��ت��ظ��اظ 
العالم،  في  األعلى  لتكون 
ضيقة  م��س��اح��ات  ف���وق 
أشبه  وهي  األراض��ي..  من 
بها  حتيط  التي  باملنعزالت 
احلواجز من كل ناحية، تعيق 
التواصل   – متنع  وأحياناً   –
بن  واالجتماعي  املكاني 
بفعل  ومحيطها،  اخمليمات 
املضروب  العسكري  الطوق 
خدمة  وعليها،  حولها 
األمنية..  بالبؤر  لتوصيفها 
أثبتت  التي  التهمة   وهي 
بطانها  األح����داث  ك��ل 

وزيفها..
عن  احل��دي��ث  مي��ك��ن  ال 
اخمليمات  ف��ي  حتتية  بنى 
لبنان..  في  الفلسطينية 
وسهراته  رمضان  إفطارات 
غياب  في  تتم  ما  غالباً 
وامل��اء..  الكهرباء  حضرة 
اخلدمتن  هاتن  فشبكات 
يعكر  ما  ومهترئة،  قدمية 

والسهرات،  اجملالس  صفو 
ويحولها الى جحيم ال يطاق، 
وال سيما في فصل الصيف، 

حيث تشتد احلاجة إليهما.
في  ال��ب��ط��ال��ة  نسبة 
وتصل  األعلى،  هي  اخمليمات 
في بعضها الى أكثر من %40 
من القوى العاملة.. في ظل 
للخدمات  فاضح  تقصير 
التي  والصحية  التعليمية 
األونروا، وهي  وكالة  تقدمها 
مسمى  حتت  أنشئت  التي 
الاجئن  وتشغيل  »إغاثة 
الفلسطينين«.. فتقاعست 
عن  العاملية  املؤسسة  هذه 
اإلغاثة  في  ليس  مهامها، 
في  بل  فحسب،  والتشغيل 
املتعلقة  الشؤون  من  كثير 

بحياة شعبنا.
القوانن اللبنانية اجملحفة 
في  الفلسطينين  بحق 
أخرى  م��رارة  تضيف  لبنان 
الى هذا الواقع األليم، حيث 
أبسط  من  محروم  شعبنا 
حقوقه في العمل والتملك 
وحرية  والضمان  والتوريث 
أممية  أن تقارير  التنقل، حتى 
في  الفرد  أن  عن  تتحدث 
بأقل  يعيش  لبنان  مخيمات 

من دوالرين.
وإن أمكن حتمل هذا الواقع 
أن  إال  السنة،  خال  املؤلم 
مجيء شهر رمضان يفضحه 
للمتطلبات  ويكشفه، نظراً 
املرهقة  واالجتماعية  املالية 
الشهر  هذا  يفرضها  التي 
الفضيل، ليس أقلها تكلفة 
والسحور  اإلفطار  وجبتي 

اليومية، وال كسوة العيد.
هذا  رمضان  أض��اف  وقد 
بسبب  جديداً،  عبئاً  العام 
التي  األسعار  غاء  موجة 
اآلباء  لبنان، وتستنزف  جتتاح 

حتى الرمق األخير.
الصورة  هذه  كل  ورغ��م 
شعبنا  أن  إال  األل��ي��م��ة، 
بقيمه  التشبث  على  مصر 
الوطنية  وهويته  وتاريخه 
لسان  وحال  واإلسامية.. 
يقول:  اخمليمات  في  شعبنا 
اليوم  منه  نعاني  ما  كل 
مهما  عابرة،  فترة  مجرد  هو 
ستنقضي..  فإنها  طالت، 
في  لرمضان  أن  نعلم  ألننا 
طعماً  فلسطن  وطننا 
آخر.. طعماً ممزوجاً بفرحة ال 
توصف..  طعم عزة التحرير 

وكرامة العودة القريبة.

في  املبارك  رمضان  شهر 
الفلسطينية  اخمليمات 
رمضان  يشبه  ال  لبنان  في 
تتحول  آخر.   مكان  أي  في 
في  الفلسطينية،  اخمليمات 
الى  امل��ب��ارك،  الشهر  ه��ذا 
نهاراً  تهدأ  ال  خايا نشيطة 
االبتهاج  مظاهر  لياً..  أو 
املبارك  بالضيف  والفرح 
أيام  مدى  على  تتوقف  ال 
الى  احلركة  تصل  الشهر.. 
صاة  انتهاء  عقب  ذروتها 
فتنشط  مباشرة،  التراويح 
األنشطة  اخمل��ي��م��ات  ف��ي 
االجتماعية، من صلة الرحم، 
الرمضانية  السهرات  الى 
اجلماعية،  واالف���ط���ارات 
املساجد  في  الليل  وقيام 
في  العائلية  والسهرات 
الوحيد  الشهر  هو  البيوت.. 
فيه  الليل  يصبح   ال��ذي 
من  وحركة  نشاطاً  أكثر 

النهار.
فيه  تختلف  ال  تقدم  ما 
الشهر  ه��ذا  في  اخمليمات 
من  مثياتها  عن  الفضيل 
اإلسامية  امل��دن   كبريات 
في العالم أجمع.. وهو إن دل 
على  يدّل  فإنه  شيء،  على 
حفظ الشعب الفلسطيني 
لهويته احلضارية اإلسامية 
من  بإخوانه  جتمعه  التي 
املسلمن في العالم أجمع..

لكن، لرمضان في اخمليمات 
وفي  كافة،  الفلسطينية، 
جتد  ال  غّصة  خاصة،  لبنان 

طعمها إال في اخمليمات.
املظاهر  ه���ذه  ف����وراء 
ميليها  التي  االحتفالية 

أهالي  ب��إم��ك��ان  أص��ب��ح 
يتنفسوا  أن  البارد  نهر  مخيم 
حتركاتهم  جناح  بعد  الصعداء 
واعتصامهم  االحتجاجية 
احلالة  عقد  حلحلة  ف��ي 
تعزل  كانت  التي  األمنية 
والعالم.   محيطه  عن  اخمليم 
أهالي  مساعي  جنحت  وقد 
القوى  مع  بالتنسيق  اخمليم، 
الفلسطينية  والفصائل 
إيجابي  ح��وار  فتح  في  فيه، 
اللبنانية  احلكومة  مع  وبناء 
وقيادة اجليش اللبناني، وحتقيق 
اخمليم  ألهالي  مزمنة  مطالب 
تعود الى عام 2007، مبا يضمن 
جهة،  من  اخمليم  أهالي  كرامة 
الدولة  هيبة  على  واحلفاظ 

لبنان  وأمن  اخمليم  أمن  وحفظ 
من جهة ثانية.

مخيم  جتربة  أثبتت  لقد 
اجلهود  تضافر  أن  البارد  نهر 
الشعبي  احلراك  املشتركة بن 
الفلسطينية  والفصائل 
من  الكثير  يحقق  أن  ميكن 
صعبة  بدت  مهما  اإلجن��ازات، 
األمر  وه��ذا  مستحيلة؛  أو 
مطلب  أن  جديدة  مرة  يثبت 
سياسية  مرجعية  تشكيل 
فلسطينية موحدة هو مطلب 
ألهلنا  ملحة  حاجة  وهو  حق، 
في كافة مخيمات لبنان.  فما 
امللفات  من  الكثير  هناك  تزال 
إقرار  رأسها  على  العالقة، 
بناء  واستكمال  كافة  احلقوق 

وحتسن  البارد،  نهر  مخيم 
كافة  في  التحتية  البنى 

اخمليمات، وغيرها الكثير.
كما أثبتت جتربة مخيم نهر 
احلكومة  بن  احلوار  أن  البارد 
الفلسطينية  والفصائل 
الوحيد  السبيل  هو  مجتمعة 
ميكن  الذي  والسليم،  اآلمن 
من خاله حل كثير من العقد 
تعتري  أن  ميكن  التي  واألزمات 
مبضيفهم.   الاجئن  عاقة 
تكن  لم  البارد  نهر  فأزمة 
لتنتهي هذه النهاية السعيدة 
لوال احلوار الذي أدارته الفصائل 
مجتمعة مع قيادة اجليش من 
اللبنانية  احلكومة  ومع  جهة، 
من  النيابي  اجمللس  ورئيس 

نتصور  أن  ولنا  ثانية.   جهة 
اإلشاعات  من  الكبير  الكم 
واملقاالت املغرضة التي حاولت 
االصطياد في املاء العكر، والزج 
باجليش واخمليمات في مواجهة، 
أبناء  من  العقاء  تبصر  لوال 
والقوى  والفصائل  اخمليمات 
اجليش  وقيادة  الفلسطينية 
هذه  اللبنانية.   واحلكومة 
 جتربة يجب البناء عليها، ألنها 
مصلحة  فيه  م��ا  أث��م��رت 
ال��ش��ع��ب��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي 

والفلسطيني.
مخيم  أبناء  يتنفس  اليوم 
ساعن  الصعداء  البارد  نهر 
اليأس،  حال  من  اخل��روج  إلى 
عليهم  تسيطر  كانت  التي 

خال السنوات املاضية، بفعل 
املشددة  األمنية  اإلج���راءات 
مخيمهم  على  فرضت  التي 
وحالت  البارد،  حرب  نتيجة 
محيطهم  مع  تواصلهم  دون 
نظام  إلغاء  ومع  اللبناني. 
اخمليم،  إلى  الدخول  تصاريح 

بدخول  البارد  أهالي  يأمل 
األمل  عنوانها  جديدة  مرحلة 
باستعادة البارد مكانته كأكبر 
املنطقة،  ف��ي  جت��اري  س��وق 
ألبناء  اقتصادي  وكشريان 
وال��ب��ارد  ال��ب��داوي  مخيمي 

ومعهما قرى عكار اجملاورة. 

)ِم���َن اْلُ��ْؤِم��ِن��َن رَِج���اٌل 
 َعَلْيِه 

َ َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللهَّ
َنْحَبُه  َقَضى  ن  مهَّ َفِمْنُهم 
ُلوا  ن يَنَتِظُر َوَما بَدهَّ َوِمْنُهم مهَّ

تبديالً(
بقضاء  راضية  بقلوب 
احلزن  من  ومبزيد  وقدره،  الل 

واألسى،
تنعي حركة اجلهاد 
اإلسالمي في فلسطن

الهندس/  اجمل��اه��د  األخ 
 س��ل��ي��م أح��م��د ح��م��ادة 

)أبو أحمد(
السياسي  الكتب  عضو 

للحركة
يوم  املنية  وافته  وال��ذي 
2012/7/8م  املوافق  األح��د 
في دمشق، إثر عارض صحي 

 52 يناهز  عمر  وعن  أليم، 
في  مجاهداً  قضاها  عاماً 
في  متفانياً  اهلل،  سبيل 
خدمة قضية شعبه وأمته، 

فلسطن.
هموم  الفقيد  حمل  لقد 
شعبه ووطنه وأمته، وهموم 
وعمل  واملقاومة،  اجلهاد 
وبعيداً  وإخاص  تفان  بكل 
مميزاً  دوراً  ولعب  األضواء،  عن 
اجلهاد  بحركة  النهوض  في 
السنوات  خال  اإلسامي 
أحد  ك��ان  حيث  املاضية 
احلركة  لوجود  املؤسسن 
منذ  والشتات  لبنان  في 
تعرف على الشهيد الدكتور 
فتحي الشقاقي رحمه اهلل 
عند إبعاده من فلسطن عام 

من  العديد  وتولى  1988م، 
احلساسة  واملهام  املناصب 

في احلركة.
إن حركة اجلهاد اإلسامي 
أحد  اهلل  عند  حتتسب  إذ 
لتشعر  اخمللصن،  قادتها 
سليم  لألخ  فقدها  بفداحة 
هذه  في  أحمد(  )أبو  حمادة 
واحلرجة  احلساسة  املرحلة 
وأمتنا،  شعبنا  تاريخ  من 
تركه  الذي  الكبير  والفراغ 

من خلفه.
العزيز،  الفقيد  ألس��رة 
ومجاهدي  أبناء  وإلخوانه 
اإلسامي،  اجلهاد  حركة 
أحر  وأمته  شعبه  وألبناء 
سائلن  واملواساة،  التعازي 
وتعالى  سبحانه  املولى 

رحمته  بواسع  يتغمده  أن 
وأن  ويسكنه فسيح جناته، 
الصبر  وذويه  وأهله  يلهمنا 
والسلوان، و«إنا هلل وإنا إليه 

راجعون«.
حركة اجلهاد اإلسالمي في 

فلسطن
الكتب اإلعالمي � 

2012/7/10م
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شهر رمضان املبارك يف خميمات لبنان: املأساة بنكهة الفرح!

اجلهاد اإلسالمي تنعي عضو املكتب السياسي اجملاهد املهندس سليم أمحد محادة

نهر البارد ينفض عنه غبار احلالة األمنية 

مرصد اجلهاد
ين��وي رئيس جلن��ة احل��وار اللبناني – الفلس��طيني، 
الدكتور خلدون الش��ريف،  توجي��ه الدعوة الى إفطار 
يقام في مخيم نهر البارد، بعد احلصول على املستندات 

املطلوبة بقطعة أرض برامي A، وإخاء اجليش لها.
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املعاناة ال تنال من سحر رمضان يف املخيمات

ورشة عمل لرابطة بيت املقدس للتوجيه املهين واجلامعي

مفارقات حول حق عمل الالجئني الفلسطينيني يف لبنان

جلنة دعم املقاومة يف فلسطني تساهم يف حل مشكلة الكهرباء يف خميم برج الرباجنة

رابطة بيت املقدس تنظم رحلة اىل ملتقى النهرين

أخبار املخيمات

حتقيق ع��ن رمض��ان في 
مخيم برج البراجنة:

إنه��ا السادس��ة مس��اًء. 
يتأه��ب س��كان مخيم برج 
النساء  البراجنة، وخصوصاً 
من بينهم، للتحضير لوضع 
أقّل  اإلفط��ار. فهناك  مائدة 
م��ن س��اعتن عل��ى موعد 
رفع أذان املغ��رب، وتبدأ ربات 
اللمس��ات  بوض��ع  املن��ازل 
أألخيرة على م��ا أعددن قبل 
 وقت قصير م��ن قرب إطاق 
املدفع. ولكن مل��اذا لم يبدأن 
منذ  »املطبخ��ي«  عمله��ن 
الس��ؤال  يثي��ر  الصب��اح؟. 
اللوات��ي  اس��تفزاز النس��اء 
املطبخ،  إلى  الدخول  يؤجلن 
إلى وق��ت قريب م��ن موعد 
اإلفط��ار، بس��بب االنقطاع 
الدائ��م للتي��ار الكهربائ��ي، 
تخزين  عل��ى  قدرتهن  وعدم 
واللح��وم  الغذائي��ة   امل��واد 
فثاج��ات  أنواعه��ا.   عل��ى 

بي��ت  »رابط��ة  نظم��ت 
املقدس لطلبة فلس��طن«، 
بالتعاون مع »جمعية املركز 
االسامي للتوجيه والتعليم 
العال��ي«، ورش��ة عمل حول 
»التوجيه املهني واجلامعي«، 
ف��ي قاع��ة احملاض��رات ف��ي  
االس��امي،  املركز  جمعي��ة 
ضمن سلس��لة م��ن الورش 
الهادف��ة إلى  تنمية وتطوير 

قدرات طاب الرابطة.
بكلمة  الورش��ة  افتتحت 
ألمن س��ر الرابطة، األستاذ 
خالد بدي��وي، ركز فيها على 
الورش��ة في عملية  أهمية 
التوجيه اجلامعي واملهني، ال 
س��يما للطاب الذين أنهوا 
الثان��وي  التعلي��م  مرحل��ة 
ويتوجه��ون للتس��جيل في 

اجلامعات واملعاهد.
احملاض��ر  حت��دث  كم��ا 
الورش��ة،  ف��ي  الرئيس��ي 
األس��تاذ علي عز الدين، عن 

تعد اخمليمات الفلسطينية 
في لبنان، بحالها وسكانها 
الراه��ن، صفع��ة  وواقعه��ا 
على جب��ن اإلنس��انية، بن 
انع��دام اخلدم��ات م��ن م��اء 
وكهرب��اء وإم��دادات الصرف 
الصح��ي، وازدح��ام البي��وت 
واملبان��ي القدمي��ة واملترهلة، 
الش��باب  بطال��ة  وب��ن 
حال  وضي��ق  الفلس��طيني 
األس��ر، حكاي��ات مأس��وية 
تتوال��ى فصوله��ا من��ذ 60 

عاماً.
ال يس��أل الفلس��طينيون 
إحساناً أو هبات من أحد، بل 
جل ما يطالبون به هو تنظيم 
الفلس��طينية  العمال��ة 
 ف��ي لبن��ان لك��ي يتمك��ن 
أبناؤهم م��ن العمل واإلنتاج 
ب��دالً م��ن كونه��م مكبلن 
القوان��ن  م��ن  مبجموع��ة 
البالي��ة التي تعيق علمهم، 
احلالية  أن احلكوم��ة  ورغ��م 
بتغيي��ر  تعه��دت   كان��ت 
واق��ع العمل الفلس��طيني 
وبع��د  أن��ه  إال  املري��ر ه��ذا، 
مضي عدة أش��هر من عمر 
احلكوم��ة ل��م يت��م تلمس 
أن هن��اك جدية ف��ي تطبيق 
م��ن  الفلس��طيني  الش��ق 
احلكوم��ة، خصوص��اً  بي��ان 
جلهة املراس��يم التطبيقية 

املتعلقة بوزارة العمل.
فقد أق��ر مجل��س النواب 
تعدياً ح��ول قانون العمالة 
الع��ام  ف��ي  الفلس��طينية 
2010 وه��و تعديل يس��مح 

الفلس��طيني  لاج��ئ 
كل  ف��ي  رس��مياً  بالعم��ل 
يس��مح  الت��ي  القطاع��ات 
فيه��ا،  بالعم��ل  لألجنب��ي 
م��ن  إفادت��ه  إل��ى  إضاف��ة 
م��ن  االجتماع��ي  الضم��ان 
ضم��ن صندوق خ��اص، لكن 
هذا التعدي��ل، رغم العورات 
الش��ديدة التي يعاني منها 
والتمييز  لإلجحاف  وتقنينه 
بح��ق الفلس��طينين، فإنه 
ينتظر منذ عامن مراسيمه 
التنفيذية، وب��ات من املؤكد 

أن وزارة العمل لن مترره.
دراس��ة  أن  املفارق��ة 
أعدتها »حمل��ة حق العمل 
لبنان«،  للفلس��طينين في 
العامل��ة  الي��د  أن  بين��ت 
على  ق��ادرة  الفلس��طينية 
العمل لساعات طويلة، كما 
أنه��ا مجب��رة عل��ى القبول 
بأجور أقل من املقبول وعلى 
العمل ب��دون مناف��ع، وذلك 

للتمكن من العيش.
وعل��ى خاف ق��وى العمل 
املهاج��رة األخ��رى، ف��إن قوة 

الفلس��طينية  العم��ل 
الاجئة في لبنان، ال تقتصر 
على العاملن، بل تضم أسراً 
بأكمله��ا تقي��م ف��ي الباد 
»إقام��ة ذات م��دى طوي��ل«، 
وعلي��ه فإن منط اس��تهاك 
الفلس��طينين  الاجئ��ن 
ف��ي لبن��ان ذو طابع ش��امل 
يس��تهلك س��لعاً وخدمات 
متنوعة، وبينت الدراس��ة أن 
الغذاء واخلدمات الطبية، هي 
بنود أساسية من مصروفات 
األس��ر، وأن معظم الاجئن 
الفلس��طينين يعملون في 

مؤسسات صغيرة.
حج��م  ق��در  ذل��ك،  إل��ى 
التحوي��ات م��ن اخل��ارج في 
املشمولة  الثمانية  اخمليمات 
بالدراس��ة ب�62 مليون دوالر 
أميرك��ي في الس��نة، وهذا 
التدف��ق يكون إم��ا منتظماً 
أو بش��كل متقط��ع، مصدر 
أوروبية ومن  التحويات  تلك 
اخللي��ج )49.7 ف��ي املئة من 
أوروبا و36 ف��ي املئة من دول 
اخلليج(، وفق تقديرات أولية.

قدمت جلنة دعم املقاومة 
ف��ي فلس��طن مس��اهمة 
مالي��ة تقدر بثمن 2000 متر 
الكهربائية،  الكاب��ات  م��ن 
للتخفي��ف م��ن ح��دة أزمة 
وحل  املتفاقم��ة  الكهرب��اء 
مشكلة الشبكة والكابات 
الرئيس��ية في مخي��م برج 
البراجن��ة ف��ي بي��روت.  جاء 
اإلعان عن هذه املس��اهمة 
لق��اء ش��عبي عقدته  أثناء 
اللجن��ة في اخملي��م، حضره 
ع��دد م��ن ممثل��ي الفصائل 
الفلس��طينية  والق��وى 
واملشايخ والفعاليات وممثلي 
الهيئ��ات األهلي��ة وممثل عن 

حزب اهلل.
ب��رج  مخي��م  أن  يذك��ر 

بي��ت  رابط��ة  نظم��ت 
املق��دس لطلبة فلس��طن 
ف��ي منطق��ة بي��روت رحلة 
ف��ي  لطابه��ا   ترفيهي��ة 
بي��روت،  مناط��ق  جمي��ع 
بحضور أعض��اء من الهيئة 
اإلداري��ة وط��اب اجلامع��ات 
زي��ارة  ش��ملت   وامل��دارس، 

إلى ملتقى النهرين ...
وأك��د مس��ؤول الرابط��ة  
بي��روت  منطق��ة   ف��ي 
)األستاذ أبو موسى( أن هذه 
الرحل��ة ج��اءت ملد جس��ور 
الرابط��ة  ب��ن  التواص��ل 
والط��اب والس��عي إلدخال 
إل��ى  والفرح��ة  الس��رور 
قلوبهم خاص��ة بعد انتهاء 
فت��رة االمتحان��ات النهائية 
وم��ا صاحبه��ا م��ن ضغط 

نفسي.
أن  موس��ى  أب��و  وأوض��ح 
الت��ي تنظمه��ا  األنش��طة 
الرابط��ة  لط��اب اجلامعات 
مبارك��ة  ه��و  وامل��دارس 
الفص��ل  ف��ي  جلهوده��م 
الدراس��ي املنص��رم وتقديراً 
مل��ا بذلوه م��ن أج��ل خدمة 

امل��دارس  داخ��ل  الط��اب 
واجلامعات.

ع��دة  الرحل��ة  وتخل��ل 
فق��رات ترفيهي��ة متنوع��ة 
الثقافي��ة  املس��ابقات  ب��ن 
ديني��ة،  ودروس   واأللع��اب 
وقب��والً  ترحيب��اً   الق��ت 

من الطاب املشاركن.

البراجنة يعاني من مشكلة 
مزمنة في الكهرباء ال تقف 
عن��د غيابه��ا ش��به الت��ام 
خ��ال فص��ل الصي��ف، بل 

تتعداها الى وقوع عدة قتلى 
الكهربائية  األساك  بسبب 
العش��وائية الت��ي تتصي��د 

املارة في األزقة.

اجلامعات في لبنان وش��روط 
وع��ن  اليه��ا،  االنتس��اب 
ممي��زات احلياة اجلامعية، وأبرز 
االختصاص��ات الت��ي تدرس 

فيها واملهن املرتبطة بها.
التي  الورشة،  نهاية  وقبل 
دامت أكثر من أربع ساعات، 
الرابط��ة  ط��اب   خض��ع 
اختبار  الختبار هولن��د، وهو 
يس��اعد الطال��ب واملرش��د 
عل��ى حتديد مي��ول الطالب 

ونوع ذكائه.
وفي نهاية الورش��ة، ألقى 
مس��ؤول منطقة بيروت في 

الرابطة، األستاذ أبو موسى، 
كلم��ة أش��اد  فيه��ا باجل��و 
العلمي الذي س��اد الورشة، 
معتب��راً أنها تصب في خانة 
الصحيح��ة  اخلط��ة  وض��ع 
اجلامع��ي  التوج��ه  نح��و 
واختي��ار مهن��ة املس��تقبل 
مرك��زاً على أهمي��ة العلم 
مبب��ادئ  وااللت��زام  والوع��ي 
ومؤكداً  اإلس��امية،  األم��ة 
عل��ى اتباع املس��ار احلقيقي 
مس��ار  وه��و  والصحي��ح، 
الش��هيد  الدكتور  الق��دوة 
فتحي الشقاقي رحمه اهلل.

•  اس��تنكر أهالي مخيم 
الب��ارد مقت��ل محمد  نه��ر 
خض��ر احلص��ري، أح��د أبناء 
اخملي��م، والطريقة الهمجية 
الت��ي قت��ل به��ا وأس��لوب 
الت��ي  باجلث��ة   التص��رف 
براد  وجدت محبوس��ة ف��ي 
ع��ن مكان  للبوظ��ة، بعيداً 
ح��دوث اجلرمي��ة، ف��ي بل��دة 
قبة بش��مرة العكارية.  وقد 
أحدثت ه��ذه اجلرمية املروعة 
حال��ة م��ن احل��زن والغضب 
أدى  م��ا  اخملي��م،  أبن��اء   ب��ن 
إل��ى إلغاء احتف��االت كانت 
مق��ررة ف��ي الي��وم نفس��ه 
نظ��ام  بإلغ��اء  احتف��االً 
التصاري��ح املعم��ول به في 
اخملي��م.  وتفي��د التحقيقات 
للجرمي��ة  أن  أجري��ت  الت��ي 
خلفية جتاري��ة تتعلق بديون 

كان املغدور يطالب بها.
•  اضط��ر ع��دد م��ن أبناء 
مخيم البص الى إعادة فتح 
آبار مت إغاقها منذ س��نوات 
عدي��دة، وذلك بس��بب أزمة 
املياه التي يعاني منها اخمليم 
واملناط��ق اجمل��اورة ل��ه، وبعد 
فش��ل األونروا في إيجاد حل 
ملش��كلة انقطاع املياه أليام 

طويلة متتالية.
•  باشرت وكالة »األونروا« 
العم��ل على تأهي��ل مقبرة 
اجلدي��دة، حيث  احلل��وة  عن 
اس��تقدمت جراف��ة قام��ت 
وجرفه��ا  األرض  بتس��وية 
الس��ور  لبن��اء  متهي��داً 
واإلنش��اءات  به��ا  احملي��ط 
 املتف��ق عليه��ا، وذل��ك بعد 
الدع��م اجلنوبي  اجناز ج��دار 
جلهة نهر درب السيم.  يذكر 

أن اخمليم��ات الفلس��طينية 
في لبن��ان كاف��ة تعاني من 
امت��اء املقابر، وع��دم وجود 

أماكن جديدة لدفن املوتى.
اجملل��س  رئي��س  وج��ه    •
التنفيذي الحتاد العاملن في 
النمر، مذكرة  لبنان، موسى 
مفتوح��ة الى املفوض العام 
فيليب��و  األون��روا،  لوكال��ة 
الع��ام  واملدي��ر   غران��دي، 
س��لفاتوري  لبن��ان،  ف��ي 
فيها  ناش��دهما  لومب��اردو، 
التدخل الفوري والسريع حلل 
قضية الروات��ب التي فقدت 
نس��بة كبيرة م��ن قيمتها 
الوض��ع  تده��ور  بس��بب 
املعيش��ي في لبن��ان، حيث 
األساسية  األسعار  ارتفعت 
بنس��ب خيالي��ة فاقت املئة 

باملئة.

التبري��د فارغ��ة حت��ى م��ن 
العصائر والفاكهة، التي في 
ح��ال توفرت مس��اًء، كونها 
سُتتلف صباح اليوم التالي.

املنازل  أح��د  أم��ام مدخل 
الواقع في أزقة اخمليم، جتلس 
سيدة مسنّة على »طبلية« 
صغي��رة لتتولى فرز حبيبات 
ف��ي  تس��رع  »الكّم��ون«.  
عملها قبل غياب الش��مس 
لاس��تفادة من ضوء النهار.  
فلس��طينية  ع��ادة  وه��ذه 
الس��يدة،  تل��ك  تعتمده��ا 
خ��ال  ع��ام  كل  وغيره��ا 
تتولى  رمضان، حيث  ش��هر 
بنفس��ها  »الكمّون«  طحن 
إلضافت��ه الى بعض األطباق 
احلياة  تشبه  الفلسطينية. 
داخ��ل اخمليم قص��ص امللك 
ليل��ة  و»أل��ف  »ش��هريار« 
وليلة«. وفي اخمليم اآلالف من 
الاجئن ولكل الجئ قصته 

اخلاصة.

»ع��وض«  عائل��ة  جتتم��ع 
إخ��وة  ثاث��ة  م��ن   املؤلف��ة 
وأوالده��م،  زوجاته��م   م��ع 
يومياً على مائدة األخ البكر. 
هنا يحضرون ما تيّس��ر من 
طع��ام يكفي عدد احلاضرين 
ك��ي ال يبق��ى من��ه للي��وم 

التالي.
تق��ول هي��ام، وه��ي زوجة 
انقط��اع  »إن  أحده��م: 
التي��ار الكهربائ��ي دائم، وال 
تكّف��ل  االخ��وة  يس��تطيع 

باملولد  االش��تراك  مصاريف 
الكهربائ��ي، فوق��ع االختيار 
عل��ى توزيع خدمة اش��تراك 
»خمس��ة أمبير، على املنازل 
الثاث��ة، م��ن دون تش��غيل 
أن��واع  وع��ن  الثاج��ات«. 
املأك��والت الت��ي حتضر على 
املائ��دة، تلفت هيام إلى أنها 
األطب��اق  تش��تهي حتضي��ر 
ك�»املغربية«  الفلسطينية 
و»املنّزل��ة«،  و»الِبص��ارة« 
»ال  الصاع��د  اجلي��ل  أن  إال 

يس��تغني عن األس��كالوب 
والهامبرغر«.

ال تغيب تل��ك األجواء عن 
من��زل وف��اء التي تتقاس��م 
املأكوالت م��ع أخواتها حتى 
لألس��باب  »البقدون��س«، 
عينها. حتولت ثاجة وفاء في 
املن��زل إلى »ديك��ور«، بعدما 
ثاج��ة  تس��تعمل  راح��ت 
املأكوالت.  لتخزي��ن  والدتها 
جت��زم وف��اء أن »رمضاننا مميز 
ف��ي اخملي��م«. وتعزو س��بب 
متيزه إل��ى حقيق��ة »ما في 
كهرب��اء، وم��ا ف��ي حي��اة«. 
 ومع ذلك س��تجد في اخمليم 
م��ن حض��ر م��ن الدامن��ارك 
لقض��اء ش��هر رمض��ان بن 
عائلت��ه. ه��ي ح��ال ابراهيم 
الذي يأتي س��نوياً إلى لبنان 
لزيارة أس��رته حيث يحظى 
األج��واء  عي��ش  بفرص��ة 
الرمضاني��ة الت��ي يفتقدها 
في بل��د االغت��راب. يضحك 

إبراهي��م ح��ن يؤك��د عدم 
تذمره م��ن االنقطاع الدائم 
للكهرباء واملياه، بل يستمتع 
عائلت��ه  أف��راد  مبش��هد 
وجيرانه وهم يصرخون »أين 
»نعيم  فبرغم  الكهرب��اء؟«. 
إلى  إبراهيم  الدامنارك« يحّن 
احلي��اة ف��ي اخملي��م بحلوها 
ومّرها، وإلى رائحة فلسطن 

فيه.
وف��ي اخملي��م، تعب��ق راحة 
الفلس��طينية  احللوي��ات 
رمض��ان،  بش��هر  اخلاص��ة 
وهن��اك م��ن ي��زاول مهن��ة 
خ��ال  فق��ط  »احللوجن��ي« 
لن  الكرمي. وطبع��اً  الش��هر 
ننسى »مس��حراتي اخمليم«، 
ال��ذي ورث املهنة ع��ن أبيه، 
ف��ي  اعتزاله��ا  ق��ّرر  لكن��ه 
العام احلالي، بسبب تعرضه 
للمضايق��ات م��ن »ش��باب 
زع��ران« كلما ص��اح »يا نامي 

وّحد الدامي«.
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اجلهاد اإلسالمي تشّيع القيادي سليم أمحد محادة

كشافة بيت املقدس ختتتم خميماتها الكشفيةكشافة بيت املقدس تنظم أنشطة احتفااًل بقدوم شهر رمضان املبارك

الشامي خالل جولة ملرابطي السرايا: أنتم اجليل الصادق صانع االنتصارات ورافع أجماد األمة

اجلهاد  حركة  شّيعت 
فلسطن،  في  اإلسامي 
سليم  املهندس  اجمل��اه��د 
مهيب  مبوكب  حمادة  أحمد 
وانطلق  صيدا.   مدينة  في 
من  التشييع  م��وك��ب 
 مسجد الشهداء في صيدا، 
درب  مقبرة  الى  متوجهاً 
السيم في مخيم عن احللوة.  
نائب  التشييع  في  وشارك 
اجلهاد  حلركة  العام  األمن 
فلسطن،  في  اإلسامي 
وممثل  نخالة،  زياد  األستاذ 
أبو  احلاج  لبنان،  في  احلركة 
والقيادي  الرفاعي،  عماد 
على  الشيخ  احلركة،  في 
مسجد  وإمام  شاهن،  أبو 
صيدا،  مدينة  في  القدس 
وعدد  حمود،  ماهر  الشيخ 
من الفعاليات والشخصيات 

الفلسطينية واللبنانية.
تقبلت  ب��ي��روت،  وف���ي 
في  اإلسامي  اجلهاد  حركة 
فلسطن واجب العزاء بوفاة 

كشافة  جمعية  نظمت 
مسيرات  امل��ق��دس  بيت 
من  ع���دد  ف��ي  كشفية 
وصيدا  ص��ور  مخيمات 
احتفاالً  والشمال،  والبقاع 
بحلول شهر رمضان املبارك 
ش��ارك  ل��ه،   واستقباالً 
أعضاء  من  العشرات  فيها  
الفرق  تتقدمهم  اجلمعية، 
فرق  وتتبعها  االيقاعية، 
األشبال والكشافة واجلوالة, 
اخمليمات  ش���وارع  وج��اب��ت 
وس���ط األه��ال��ي ال��ذي��ن 
الطرقات  على  احتشدوا 
االزقة  وأمام  املنازل  وأسطح 
بقدوم  ومهنئن  مبتهجن 
قامت  كما  الكرمي.   الشهر 
من  بسلسلة  اجلمعية 
حمات النظافة في عدد من 
للمناسبة  لبنان  مخيمات 

نفسها.
نظمت  ب��ي��روت,  وف���ي 
 - امل��ق��دس  بيت  كشافة 

كشافة  جمعية  أقامت 
لبنان،  في  املقدس  بيت 
 ،2012 مت��وز  شهر  خ��ال 
الثالث  الصيفي  مخيمها 
القائد  )مخيم  ب��اس��م 
فتحي  الدكتور  الشهيد 
معظم  ف��ي  الشقاقي(، 
في  الفلسطينية  اخمليمات 
دورات  ثاث  لبنان، على مدار 
ومساعدي  عرفاء  لتخريج 

قادة.
أنشطة  اخمليم  وتخلل 
كشفية وثقافية وترفيهية، 
الصباحية  التمارين  شملت 

مكثفة،  كشفية  ودروس 
مسيرات  في  ومشاركة 
البراجنة  برج  مخيمي  في 
الرشيدية،  ومخيم  وشاتيا 
بحرية  رح���ات  وإق��ام��ة 
وملتقى  الدامور  في  ونهرية 
نشاط  وأي��ض��اً  النهرين، 
في  نظافة  وحملة  »رابيل« 
وأثناء  البراجنة.  برج  مخيم 
اخلتام،  احتفاالت  ع��روض 
كشفية  مهارات  عرض  مت 
املفوض  ب��إش��راف   مم��ي��زة، 
حتدث  عمر،  احل��اج   العام 
ال��ق��ادة  م��ن  ع��دد  فيها 

واملنشدي��ن  الكشفيي��ن 
واملشايخ.  

اجلهاد  حركة  ممثل  وقام 
احلاج  لبنان،  في  اإلسامي 
بزيارات  الرفاعي،  عماد  أبو 
للمخيمات  ت��ف��ق��دي��ة 
خالها  ألقى  الكشفية، 
فيها  حّيا  توجيهية  كلمات 
املقدس  بيت  جهود كشافة 
والنشاط  العمل  هذا  على 
والتأكيد  واملتواصل،  املميز 
هو  الكشافة  جيل  أن  على 
جيل املستقبل الواعد وجيل 

النصر القادم بإذن اهلل.

زي��ارة  البراجنة  ب��رج  ف��وج 
مدينة  في  االفرجن  خان  الى 
الزيارة جولة  وتخلل  صيدا.  
مرشدة  برفقة   لآلثار  تفقد 
شرحاً  قدمت  سياحية 
مفصاً عن تاريخ اخلان.  وقد 
العشرات  الزيارة  في  شارك 
بيت  وجوالة  كشافة  من 
بتأدية  قاموا  الذين  املقدس, 

التحية الكشفية.
كما نظم فوج صور رحلة 
ترفيهية الى نهر القاسمية, 
شارك فيها عدد من كشافة 
وإمام  املقدس,  بيت  وجوالة 

فلسطن  مسجد  وخطيب 
الشيخ حسن دياب .

برنامج  الرحلة  وتخلل 
للكشافة  ومحاضرة  دعوي 
العامة  ب���اآلداب  تتعلق 
للمسلم واحلث على الصدق 
وكلمة  الكذب,  عن  والبعد 
ذّكر  ذي��اب  حسن  للشيخ 
وأجره,  رمضان  بفضل  فيها 
استغاله,  على  والعمل 
أنشطة  عدة  الى  إضافة 
القدم  ككرة  ترفيهية، 
والسباحة والركض, في جو 

من التقى والفرح والسرور.

السياسي،  مكتبها  عضو 
سليم  املهندس  القيادي 
قاعة  في  ح��م��ادة،  أحمد 
وكان  اخلاشقجي.   مسجد 
املعزين  استقبال   ف��ي 
على  احل��رك��ة،   ق��ي��ادي��ي 
رأس��ه��م مم��ث��ل احل��رك��ة 
 ف����ي ل���ب���ن���ان احل����اج 
وقد  الرفاعي.   عماد  أب��و 
ممثا  املعزين  وف��ود  ضمت 
النواب  مجلس  رئيس  عن 
نبيه  األس��ت��اذ  اللبناني 
احلزب  رئيس  عن  وممثا  بري، 
النائب  التقدمي االشتراكي 
وليد جنباط، والنائب قاسم 
السابق  وال��وزي��ر  هاشم، 
والنائب  نعمان،  عصام 
اخلطيب،  زاه��ر  السابق 
املمتاز  اجلعفري  واملفتي 
أحمد  الشيخ  سماحة 
قبان وسماحة السيد علي 
مجلس  ورئيس  اهلل،  فضل 
التوحيد  حركة  في  القيادة 
هاشم  الشيخ  اإلسامي 

ماهر  والشيخ  منقارة، 
حمود، وممثلن عن حزب اهلل 
وحركة أمل، واحلزب القومي 
ال��س��وري االج��ت��م��اع��ي، 
واجلماعة اإلسامية، وحركة 
الفصائل  وممثلي  املرابطون، 
في  الفلسطينية  والقوى 
علماء  ومجلس  لبنان، 
العلماء  وجتمع  فلسطن، 

ووفود  لبنان،  في  املسلمن 
شعبية وحزبية وشخصيات 
وثقافية  اج��ت��م��اع��ي��ة 
لبنانية  علمائية،  وهيئات 

وفلسطينية.
ال��رف��اع��ي  تلقى  وق���د 
معزية،  هاتفية  اتصاالت 
النائب  بينها اتصال من  من 

السيدة بهية احلريري.

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  3للتواصل 

الثغ��ور  عل��ى  ينتش��رون 
املقدس��ة حاملن بنادقهم، 
ومرتدين بزاتهم العسكرية، 
الق��ران,  آي��ات  يرتل��ون 
ويتوجهون إلى اهلل بالدعاء، 
لم مينعهم ح��ر الصيف وال 
مشقة الس��هر والقيام بأن 
يقوم��وا بواجبه��م اجلهادي 
ب��ه  اهلل  أخصه��م  ال��ذي 
بالرباط واحلراسة في سبيل 
اهلل للدفاع ع��ن عقيدتهم 

ووطنهم.
ملراسل  املشهد  بدا  هكذا 
موقع اإلعام احلربي لس��رايا 
الق��دس بل��واء غ��زة، خ��ال 
مرافقته للقيادي في حركة 
اجله��اد اإلس��امي الش��يخ 
اجملاهد »عبد اهلل الش��امي« 
ف��ي جولت��ه امليداني��ة فجر 
»السادس من  األربعاء  اليوم 
رمض��ان« ملرابط��ي »س��رايا 
الثغ��ور  عل��ى  الق��دس« 
الشرقية ملدينة غزة« برفقة 
عدداً م��ن الق��ادة امليدانين 

بسرايا القدس.
وارتدى الشيخ اجملاهد عبد 
اهلل الش��امي خ��ال جولته 

قال فيها: »أيها األبطال أنتم 
تدافع��ون عن حي��اض األمة 
وعن مقدساتها وممتلكاتها، 
ورغم قلة اإلمكانيات حتمون 
دماء املسلمن، فكونوا على 
واس��تجيبوا  تام��ة  يقظ��ة 
للن��داءات اإللهي��ة واعملوا 
بق��ول اهلل عز وج��ل »خذوا 
حذركم« واس��تجيبوا لقول 
الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه 
عل��ى  »اس��تعينوا  وس��لم 
قض��اء حوائجك��م بالس��ر 
والكتمان« ولتكن هجرتكم 
م��ع اهلل ورس��وله ال ش��يء 

آخر«. 
وقوبلت زي��ارة القيادي في 
اإلس��امي  اجله��اد  حرك��ة 
الش��يخ عبد اهلل الش��امي 
بالترحي��ب احل��ار م��ن قب��ل 
اجملاهدي��ن الذين أكدوا أنهم 
قيادته��م  م��ن  يس��تمدون 
احلكيم��ة الصب��ر واإلص��رار 
عل��ى مواصل��ة طري��ق ذات 
أو  النص��ر  الش��وكة حت��ى 

الشهادة في سبيل اهلل«.
أح��د  مع��اذ  أب��و  وق��ال 
الق��دس  س��رايا  مجاه��دي 

بل��واء غزة  ال��درج  بكتيب��ة 
»اإلع��ام  موق��ع  ملراس��ل 
احلرب��ي« بل��واء غ��زة: »هذه 
الزيارة الطيبة نستمد منها 
والثبات لكي نكمل  العزمية 
ه��ذا الدرب الصع��ب املعبد 

باملصاعب واألشواك«.
أب��و معاذ  اجملاه��د  وج��دد 
اهلل  م��ع  والبيع��ة  العه��د 
ش��عبنا  م��ع  ث��م  تعال��ى 
الفلس��طيني على مواصلة 
درب املقاومة، وعلى أن يكون 
اجملاهدي��ن كاف��ة م��ن خيرة 
وامللب��ن  املطيع��ن  اجلن��د 
لنداءات النفير في س��احات 
أحل��ك  ف��ي  حت��ى  اجله��اد 

الظروف«. 
ش��هر  »ف��ي  وأض��اف: 
رمضان املبارك ش��هر اجلهاد 
والتضحي��ات، نؤك��د عل��ى 
لتق��دمي  الت��ام  اس��تعدادنا 
أنفسنا ش��هداء في سبيل 
االنتماء  اهلل، ولدفع فات��ورة 
له��ذه األرض املبارك��ة، التي 
وخضب��ت  اهلل،  قدس��ها 
بالدم��اء الزكي��ة منذ عهد 

الصحابة إلى عهدنا هذا«.

عس��كرية  ب��زًة  امليداني��ة 
ن��وع  بندقي��ة م��ن  وحم��ل 
ملش��اركة  »كاش��نكوف« 
عل��ى  املرابط��ن  اجملاهدي��ن 
الثغ��ور ف��ي ه��ذا الش��هر 
رمض��ان  ش��هر  الفضي��ل 
املبارك ، أج��ر الرباط واجلهاد 
وتأكي��داً  ف��ي س��بيل اهلل، 
منه على التمسك في نهج 

اجلهاد واملقاومة.
وحتدث الش��يخ الش��امي 
التفقدي��ة  جولت��ه  خ��ال 
الس��رايا عن فضل  ملرابطي 
اهلل،  س��بيل  ف��ي  اجله��اد 
وكرامة اجملاهدين الذين تركوا 
وتوجه��وا  الفاني��ة،  الدني��ا 
بقل��وب صادقة م��ع اهلل عز 
وجل مليدان اجله��اد والثغور، 
ليحرسوا أبناء شعبهم من 
غدر العدو في ش��هر اجلهاد 

واالنتصارات »رمضان«.
وسرد الشامي للمرابطن 
بعضاً م��ن اآلي��ات القرآنية 
الشريفة  النبوية  واألحاديث 
الت��ي تدل��ل عل��ى عظم��ة 
والرباط في س��بيل  اجله��اد 

اهلل وأهميته«.

وق��ال القيادي ف��ي اجلهاد: 
»بجهادكم يا أبطال السرايا 
وي��ا أبطال فلس��طن كافة 
س��يمن اهلل علين��ا بالنصر 
والتمكن وس��نفرح س��وياً 
بتحري��ر الق��دس وتطهيرها 

من دنس العدو اجملرم«.
الش��امي  القيادي  وأضاف 
ف��ي مقابل��ة م��ع مراس��ل 
احلرب��ي«  »اإلع��ام  موق��ع 
بلواء غزة ال��ذي رافق الزيارة 
امليدانية: »ش��عوري اآلن وأنا 
ه��و ش��عور  املرابط��ن  أزور 
اجملاه��د الذي يقف بن أبنائه 
وإخوان��ه الذي��ن اس��تجابوا 
ولألحاديث  القرآني��ة  لآليات 
الت��ي حتفزنا على  النبوي��ة، 
اجله��اد، وخرج��وا مخلصن 

هلل ع��ز وجل يدوس��ون على 
ركام الدنيا والوسائد وهناءة 

البيت«.
وتابع حديثه قائ��اً: »انتم 
املرابط��ن  اجملاهدي��ن  أيه��ا 
اجليل املؤم��ن الصادق صانع 
أمج��اد  وراف��ع  االنتص��ارات 
وكرامته��ا  وعزته��ا  األم��ة 
اجملاهدين  حاث��اً  الس��ليبة«. 
على مواصل��ة الطريق الذي 
ش��قه الش��هداء بدمائهم 
الزكي��ة. مؤك��داً  الطاه��رة 
ف��ي الوقت نفس��ه على أن 
خيار اجله��اد واملقاومة أثبت 
فعاليت��ه ف��ي حتري��ر األرض 

واسترداد احلقوق«.
ووج��ه الش��امي في ختام 
حديثه رس��الًة للمجاهدين 
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اجلهاد االسالمي تطالب حبل السلطة

تحليل سياسي

أص��در وزي��ر احل��رب ف��ي 
حكوم��ة العدو الصهيوني 
ق��راراً بتدمي��ر ثمان��ي قرى 
ف��ي الضف��ة الغربية، حتت 
منطق��ة  إقام��ة  ذريع��ة 
لعصابات  عسكرية  تدريب 
جيشه.  وإذا ما نّفذ اجليش 
الصهيون��ي ه��ذا اخملط��ط 
اإلجرامي اجلديد – حتت أعن 
العالم أجمع – فإن من شأن 
ذلك ليس تدمير هذه القرى 
فحسب، بل تهجير ما يزيد 
على تسعن ألف مقدسي 
من املدينة املقدسة، وتغيير 
اخلريطة الدميوغرافية فيها، 
إضافة ال��ى تزييف احلقائق 

التاريخية والتراثية.
األه��داف الصهيوني��ة ال 
تتوقف عند حد االس��تياء 
على مس��احات جديدة من 
األراضي في الضفة الغربية، 
تتجاوز سياسة توسيع  بل 
االستيطان الصهيونية في 
الضف��ة، لتصب في خدمة 
أهداف تتعلق بواقع املدينة 
وذل��ك  ذاته��ا.   املقدس��ة 
ف��ي إطار س��عي صهيوني 
أج��ل فرض  مس��عور م��ن 
على  املطلق��ة  الس��يطرة 
املدين��ة املقدس��ة، وخل��ق 
وقائ��ع جدي��دة غي��ر قابلة 
للتراجع عنها أو عس��كها 
في قابل األيام.  فأحد أهداف 
ه��ذا اخملط��ط ه��و حتقي��ق 
مقول��ة تراثي��ة زائفة حتت 
»أورشليم«، لطاملا  مسمى 
املس��توطنون  به��ا  حل��م 
ال��ى  إضاف��ة  الصهاين��ة، 
ممارس��ة التطهي��ر العرقي 

ضد املقدسين.
وإضافة ال��ى ذلك، يحاول 
الع��دو الصهيوني إرس��ال 

ال��ى  اس��تباقية  رس��الة 
العربية،  الث��ورات  ش��عوب 
وخصوص��اً الث��ورة العربية 
ف��ي مص��ر وال��ى الرئي��س 
مرس��ي  املص��ري، محم��د 
ش��خصياً، بأن »إس��رائيل« 
مخططاته��ا،  س��تواصل 
ولن تتغير ول��ن تتأثر بتغير 

األنظمة العربية.
مص��ادر  كش��فت  وق��د 
النقاب  صحفية صهيونية 
عن ب��دء تنفي��ذ اخملططات 
لفص��ل  »اإلس��رائيلية« 
الفلس��طينية  األحي��اء 
داخ��ل الق��دس احملتل��ة عن 
املدينة، وتش��ريد سكانها، 
فيما أق��رت بلدية االحتال 
خدماته��ا  تق��دمي  حظ��ر 
الواقعة  املقدسية  لألحياء 
خ��ارج حدود ج��دار الفصل 
العنصري، ونقل املسؤولية 
لإلدارة العس��كرية التابعة 
للجي��ش الصهيوني، حيث 
يقط��ن نحو تس��عن ألف 
ف��ي  مقدس��ي  مواط��ن 
ش��عفاط  مخيم  مناط��ق 
لاجئن ورأس خميس وحي 
الس��ام، وجميعه��ا تعاني 
نقص��اً ح��اداً ف��ي اخلدمات 

وظروفاً معيشية صعبة.
مش��اريع  مواجه��ة  إن 

الع��دو  ومخطط��ات 
املدين��ة  الصهيون��ي جت��اه 
مس��ؤولية  هي  املقدس��ة 
جمي��ع املس��لمن في كل 
رأس  وعل��ى  األرض،  بق��اع 
الث��ورات  أبط��ال  ه��ؤالء 
م��كان.   ف��ي كل  العربي��ة 
فلس��طن  نحو  فالتوج��ه 
والقدس ال ينبغي بحال من 
األح��وال أن يغي��ب عن رأس 
والشعوب  الثورات  أجندات 
العربي��ة، بغ��ض النظر عن 
امللحة  والقضاي��ا  الظروف 
أجن��دات  املفروض��ة عل��ى 

الشعوب العربية.
كم��ا أن مواجه��ة ه��ذه 
الصهيوني��ة  املش��اريع 
القي��ادات  ه��و مس��ؤولية 
الفلس��طينية مجتمع��ة، 
الي��وم  مطالب��ة  وه��ي 
بتج��اوز خافاتها الداخلية 
الت��ي  االنقس��ام  وحال��ة 
الش��عب  ظه��ر  قس��مت 
الفلس��طيني، واملس��ارعة 
اس��تراتيجية  بل��ورة  ال��ى 
فلس��طينية موح��دة على 
قاع��دة املقاوم��ة، من أجل 
واس��تنقاذ  األرض،  حتري��ر 
وحتقي��ق  املقدس��ات، 
األهداف الوطنية لش��عبنا 

الفلسطيني.

رمضان بني املستقبـِل واملستـثـقل
في رحاب اإلسالم

يه��ّل  الك��رمي  الضي��ف   
بينن��ا؛ يس��تحوذ من��ا على 
العق��ول والقل��وب؛ يطب��ع 
ويهبن��ا  بالتغيي��ر  حياتن��ا 
 ش��هراً نغتس��ل في��ه م��ن 
والنف��س،  اجلس��د  أدران 
ونع��ّب معه احلس��نات عباً.  
واملس��لمون بن مس��تقِبل 

لهذا الشهر ومستثقل:
ينتظر حلوله  فاملستقبل 
ويبرم��ج  الصب��ر،  بف��ارغ 
حياته حسب رغبات ضيفه 
أس��فاره،  فيلغ��ي  الك��رمي، 
املهلكة  مش��اريعه   ويؤجل 
ع��ن  والصارف��ة  للوق��ت 
ويتحض��ر  احلق��ة،  العب��ادة 
نفس��ياً هلل صيام��اً وقياماً 
ب��ّر؛  وأعم��ال   وتصّدق��اً 
ويوطن النف��س على حفظ 
اجلن��ان  وثب��ات   اللس��ان 
واإلكثار م��ن الذكر والتفّكر 
وعظم��ة  اهلل  آالء  ف��ي 
أن  متيقن��اً  مخلوقات��ه، 
و  رحم��ة  أول��ه  »رمض��ان 
آخ��ره  و  مغف��رة  أوس��طه 
عتق من النار«.  ويقبل على 
القرآن الك��رمي حفظاً وتدّبراً 
وتاوة، ال تبدأ مع رمضان وال 

تنتهي بانتهائه.
و ت��راه منكباً عل��ى عمله 
كأنش��ط ما يكون، مدركاً أن 
رمضان شهر اجلد واالجتهاد 
واالنتص��ارات  والبط��والت 
اإلس��ام  أع��داء   عل��ى 
الرجي��م  الش��يطان  وعل��ى 
ويعل��م  النف��س.    وأه��واء 
عل��م اليق��ن أنه س��يكون 
أدرك��ه  إن  الن��اس   أتع��س 
ل��ه،  يُغف��ر  ول��م  رمض��ان 
وسيش��عر بل��ذة النج��اح و 
الف��وز إن أدى حق رمضان من 

العبادة و العمل الصالح.
فيب��دأ  املس��تثقل  أم��ا 
الضي��ف  م��ن  بالتضج��ر 
زاده  أن  رغ��م   - الق��ادم 
 مع��ه - فه��و س��يحمل له 
ف��ي  والعط��ش  اجل��وع 
 ظ��ل طق��س صيف��ي ح��ار.  
انقضاء  تبّرم��ه م��ع  وي��زداد 
كل ي��وم م��ن أي��ام رمضان، 
مستش��عراً ثق��ل الصي��ام؛ 
احلل��ول  يجت��رح  فت��راه 
الوق��ت:  لقت��ل  اإلبليس��ية 
بصحب��ة  الس��هر  يطي��ل 
امللذات من مأكل و مش��رب، 
الله��و  برام��ج   ويتصي��د 

اخلي��م  وراء  واللغ��و، جاري��اً 
واملسلس��ات  الرمضاني��ة 
م��ع  يعتك��ف  أو   اخلليع��ة 
رف��اق الس��وء ف��ي املقاهي 
والورق  الن��رد  على ط��اوالت 
على وق��ع كركرات األراكيل، 
ثم يرمتي في فراشه مكدوداً 
قب��ل ص��اة الفج��ر حت��ى 
عص��ر الي��وم التال��ي، تاركاً 
الصل��وات و ل��ذة الصي��ام، 
صح��وه  طيل��ة   منغمس��ا 
والنميم��ة  الغيب��ة  ف��ي 
والعم��ل.   الق��ول  وفاح��ش 
فم��اذا أدرك هذا املس��تثقل 
م��ن رمض��ان وم��اذا حصل 
وص��دق  في��ه؟   أج��ر  م��ن 
»رّب  )ص(:  اهلل   رس��ول 
قيام��ه  م��ن  قائ��م حظ��ه 
السهر، ورب صائم حظه من 
صيام��ه اجل��وع و العطش«.  
أيام��ه  أن  س��يدرك  مت��ى 
مع��دودة، وإن طال��ت، وأن��ه 
مقبل على س��فر أبدي، وأن 
الوقت م��ا زال أمامه للتوبة 
واإلقب��ال عل��ى اهلل بقل��ب 
سليم ملتزماً قوله تعالى« 
و تزّودوا فإن خير الزاد التقوى 

وأتقون يا أولي األلباب »؟
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ع��ام  أم��ن  اس��تقبل 
اإلس��امي  اجله��اد  حرك��ة 
الدكت��ور  فلس��طن،   ف��ي 
رئي��س  ش��لح،  رمض��ان 
 احلكومة في غزة، إسماعيل 
هام��ش  عل��ى  هني��ة، 
ق����ام  الت��ي   الزي����ارة 
بها املسؤوالن الفلسطينيان 
ال��ى مص��ر، خ��ال الش��هر 

املاضي.

ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
خض��ر  اإلس��امي،  اجله��اد 
الدعم  حبيب، على ض��رورة 
لقضي��ة األس��رى والعم��ل 
س��راحهم  إط��اق  عل��ى 
أن  مضيف����اً  جميع����اً، 
مش��روع  ح��ق  »املقاوم��ة 
الفلس��طيني,  للش��عب 
وس��نعمل ب��كل الوس��ائل 
باخت��ط��اف   وس��نق���وم 
جن��ود »إس��رائيلين« إلجبار 
االحتال على إطاق س��راح 

األسرى«.
كام حبي��ب ج��اء بعدما 
كبي��رة  أع��داد   توجه��ت 

األس��رى  أهال��ي   م��ن 
وقيادات  وأف��راد   واملواطن��ن 
من حركت��ي اجلهاد وحماس 
إل��ى أم��ام مق��ر الصلي��ب 
 األحم��ر الدول��ي للتضام��ن 
واملطالب��ة  األس��رى,  م��ع 

األهال��ي  ل��كل  بالس��ماح 
بالزي��ار، حيث هناك أس��رى 
مضربون ع��ن الطعام ألكثر 
وأن منه��م  ي��وم,   م��ن 100 
محكومي��ات  قض��ى   م��ن 

تصل ألكثر من 20 عاماً.

رمض��ان  الدكت��ور  زار 
األم��ن  ش��ّلح،   عب��داهلل 
 العام حلركة اجلهاد اإلسامي 
ونائب��ه  فلس��طن،   ف��ي 
نخال��ة،  زي��اد   األس��تاذ 
ناف��ذ  الش��يخ   والقي��ادي 
فضيل��ة  مكت��ب   ع��زام، 
اإلخ��وان  الع��ام  املرش��د 
املس��لمن ف��ي مكتبه في 

مصر.
وق��دم د.رمض��ان التهنئة 

اجله��اد  حرك��ة  طالب��ت 
االسامي في فلسطن بحل 
الفلس��طينية,  الس��لطة 
بعدم��ا أصبح��ت عبئا على 
الفلس��طيني  الش��عب 

وقضيته.
وقال القي��ادي في احلركة، 
أحم��د املدل��ل، ف��ي تصريح 
ل�«الرس��الة ن��ت« تعقيب��اً 
االعتق��ال  اس��تمرار  عل��ى 
الضف��ة  ف��ي  السياس��ي 
احملتلة، إن الس��لطة ما زالت 
اإلدارة  البت��زازات  تخض��ع 

زار وفد »منتدى اإلعامين 
مس��ؤول  الفلس��طينين«، 
العاق��ات السياس��ية ف��ي 
اإلس��امي  اجله��اد  حرك��ة 
في لبن��ان، ش��كيب العينا، 
في مكتبه ف��ي مخيم عن 

احللوة.
الوف��د  باس��م  وحت��دث 
دهش��ة  محمد  الصحف��ي 
عم��ل  طبيع��ة  موضح��اً 
املنت��دى ومهام��ه وض��رورة 
تأسيسه كإطار يضم كافة 
اإلعامي��ن الفلس��طينين 
ف��ي لبن��ان به��دف الوقوف 
ال��ى جان��ب أهلنا وش��عبنا 
في هذه  الظروف اإلنسانية 
التي  القاسية  واالجتماعية 

تتعرض لها اخمليمات.
وقال دهش��ة, إن أي حدث 
يضخ��م  بس��يط  أمن��ي 
سياس��ية  ألهداف  ويص��اغ 
بتنا نعرفها، هدفها اإلضرار 
مبصلح��ة ش��عبنا م��ن غير 
ش��عبنا  حق��وق  مراع��اة 
وظروف��ه, مؤك��داً أن جميع 
الوطنية  والفصائ��ل  القوى 
دور  تفهم��ت  واإلس��امية 

ه��ذا املنت��دى وأهدافه وهي 
تشارك فيه.

من جهته حتدث مس��ؤول 
العاق��ات السياس��ية ف��ي 
حركة اجلهاد اإلس��امي في 
لبنان، شكيب العينا، مثنياً 
عل��ى اجله��ود الت��ي يبذلها 
املنت��دى اإلعام��ي مل��ا فيه 
مصلحة ش��عبنا وأهلنا في 
املؤامرة واإلس��تهداف  ظ��ل 
الت��ي تتعرض له��ا قضيتنا 
أم��ام اإلس��تيطان والتهويد 
واألراض��ي  للق��دس 
الفلس��طينية احملتل��ة على 
م��رأى ومس��مع العالم وأن 
توحيد اجلهد الفلس��طيني 
في كل املواقع يرهب األعداء 

ويجعلنا مصدر قوة.

وأش��ار العينا ال��ى أهمية 
تشكيل هذا اإلطار اإلعامي 
اجلام��ع الذي ينبغي أن ينقل 
ال��ى ال��رأي الع��ام حقيق��ة 
ما يج��ري داخ��ل مخيماتنا 
ويوض��ح حقيقة  لبنان،  في 
الفلس��طينية  املواق��ف 
املتمس��كة بح��ق الع��ودة، 
وكش��ف حمات التش��ويه 
اإلعامي��ة التي يتعرض لها 
أهلنا في اخمليمات، دفاعاً عن 
ش��عبنا وعن قضيتنا.  ودعا 
العين��ا أعض��اء الوف��د الى 
بالقضية  التمس��ك  ضرورة 
الفلس��طينية بعي��داً ع��ن 
التجاذب��ات اخملتلفة، انتصاراً 
ألهداف ش��عبنا في التحرير 

والعودة.

األمريكية مبواصلتها اعتقال 
في  املقاومة  كوادر فصائ��ل 
الضفة، مستهجناً مواصلة 
العدو  أن  االعتقاالت، ومبيناً 
»اإلس��رائيلي« هو املستفيد 

الوحيد منها.
وأك��د القي��ادي في حركة 
اجله��اد أن االعتقاالت تكّرس 
املعوقات التي تقف في وجه 

املصاحلة الفلسطينية.

الع��ام  املرش��د  لفضيل��ة 
رمض��ان  ش��هر   مبناس��بة 
 املبارك وبالتقدم الذي تشهده 
مص��ر عق��ب جن��اح الث��ورة 
املبارك��ة.  وت��داول اجلانب��ان 
في القضايا الفلس��طينية 

والعربية.
من جانبه ش��كر فضيلة 
رمض��ان  د.  الع��ام  املرش��د 
الكرمي��ة  زيارت��ه   عل��ى 
وأك��د  الرقيق��ة،  وتهنئت��ه 

عل��ى أن قضي��ة فلس��طن 
محوري��ة  قضي��ة  ه��ي 
املس��لمي���ن   لإلخ����وان 
ال  وأنه��ا  نش��أتها   من��ذ 
لنصرته��ا  جه��داً  تدخ��ر 
ودعمه��ا.  وطال��ب فضيلة 
بض��رورة  الع��ام  املرش��د 
إج��راءات  ف��ي  اإلس��راع 
الفلس��طينية  املصاحل��ة 
لتوحي��د الصف��وف والقوى 

لنصرة فلسطن.

وذك��رت تقاري��ر إعامي��ة 
أن االجتم��اع ش��هد بح��ث 
عل��ى  التط��ورات  آخ��ر 
الفلس��طينية،  الس��احة 
وخصوصاً قضي��ة املصاحلة 
باإلضاف��ة  الفصائ��ل،  ب��ن 
إل��ى التط��ورات اإلقليمي��ة 
بالقضية  املرتبطة  والدولية 
وس��بل  الفلس��طينية، 
املعان��اة عن أهالي  تخفيف 

قطاع غزة، ف��ي ظل احلصار 
اخلانق الذي يعانون منه. 


