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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

لم يكن حدث��اً عادياً، ذلك 
ال��ذي وقع في الس��ادس من 
 ..1987 ع��ام  األول  تش��رين 
ففي ذلك الي��وم انبلج فجر 
جديد م��ن قلب فلس��طني، 
ليكتب مبداد دماء الش��هداء 
خاض��وا  الذي��ن  اخلمس��ة 
ضد  »الش��جاعية«  معركة 
بع��د  الصهيون��ي،  الع��دو 
م��ن  الف��رار  ف��ي  جناحه��م 
معتقل غ��زة املركزي، فصالً 
جدي��داً م��ن تاري��خ املقاومة 
أرض  عل��ى  لك��ن  واجله��اد، 
فلس��طني ه��ذه امل��رة، ومن 
قلبها.. معلنني بذلك انطالق 
الكفاح املس��لح من الداخل 
الع��دو  أن��ف  رغ��م  احملت��ل، 
وإمكانات��ه وإجراءات��ه، ف��ي 
كبرى،  استشهادية  ملحمة 
س��جل التاريخ أنها أطلقت 
األول��ى  االنتفاض��ة  ش��رارة 
 املباركة، وأطلقت قوة اإلرادة 
الفلس��طينية  الش��عبية 
ف��ي مواجه��ة الع��دو، على 
الوط��ن  كل  مس��احة 

وميادينه.
الش��جاعية  معرك��ة 
أّرخ��ت لالنطالق��ة اجلهادية 
حلركة اجلهاد اإلس��المي في 
فلس��طني، وإن كانت احلركة 
ذل��ك  قب��ل  تأسس��ت  ق��د 
بأعوام.. واحلركة إذ تؤرخ بهذه 
املعرك��ة النطالقتها، فألنها 
تؤم��ن أن اجله��اد والكف��اح 
ه��و ال��ذي يكت��ب التاريخ.. 
ال  واألف��كار  واألش��خاص 
إال مبق��دار م��ا  قيم��ة له��ا 
فيه��ا م��ن ق��درات جهادية 
ومبقدار  وحقيقي��ة،  فعلي��ة 
الدور ال��ذي تلعبه في إطالق 
والش��عوب  اجلماهير  قدرات 
على إح��داث الثورة والتغيير 

احلقيقي.
اجله��اد  حرك��ة  أدرك��ت 
اإلس��المي – منذ انطالقتها 
– أن فلس��طني آية من كتاب 
املس��جد  برك��ة  وأن  اهلل، 
الق��دس  ف��ي  األقص��ى 
البي��ت  ببرك��ة  موصول��ة 
العتيق في مك��ة، في صلة 
الق��رآن  أرس��اهما  وراب��ط 
الكرمي.  وبذلك، فإن »اإلسالم 
وفلس��طني واجله��اد« وحدة 

واح��دة ال تنفص��م عراه��ا، 
للفص��ل  محاول��ة  كل  وأن 
بينها هي محاوالت تعاكس 
التاري��خ واملنطق، بل وتبتعد 

عن منهج اهلل تعالى.
ف��إن  كذل��ك،  وألنه��ا 
فلسطني هي البوصلة، وهي 
القضية املركزية، وهي ميزان 
الصواب واخلطأ.. ومن يريد أن 
ينال نصيباً من البركة التي 
خص اهلل تعالى بها املسجد 
األقص��ى، فعلي��ه أن يجعل 
من فلس��طني قبلة جهاده.. 
ومن يت��ول عن قبل��ة اجلهاد 
في فلس��طني، فل��ن يكتب 
الكي��ان  البرك��ة.   جله��اده 
الصهيوني في فلسطني هو 
رأس أفعى الهجمة الغربية 
ضد أمتنا، واس��تمرار وجوده 
التخل��ف  كل  س��بب  ه��و 
والتجزئة والتبعية والتغريب 
ف��إن  ولذل��ك،  أمتن��ا..  ف��ي 
حتقي��ق التنمي��ة والنهضة، 
التجزئ��ة  م��ن  والتخل��ص 
والتبعية، وص��والً الى إقامة 
األرض،  ف��ي  اهلل  حك��م 
ه��ذه  رأس  قط��ع  يقتض��ي 

األفعى أوالً.
تنب��ع ق��وة حرك��ة اجلهاد 
اإلس��المي في فلسطني في 
أنه��ا أدرك��ت الس��بيل الى 
إزال��ة الكيان الصهيوني في 
فلس��طني.  وعندم��ا وض��ع 
الش��هيد الدكت��ور فتح��ي 
الشقاقي – رحمه اهلل – يده 
على ما سجله القرآن الكرمي 
من علو وإفساد بني إسرائيل 
في األرض، وبأن اإلسالم وحده 
ه��و القادر عل��ى إزال��ة هذا 
الكيان ع��ن طريق اجلهاد في 
الى  املوساد  فلسطني، عمد 
اغتياله ف��ي مالطا في 26 / 
10 / 1995، ظّن��اً منه أن ذلك 
س��يقضي على فكرة حركة 
اجلهاد.  ولكن االغتيال رسخ 
الفك��رة، التي باتت متلك من 
الق��وة م��ا يق��ض مضاجع 
الع��دو الصهيون��ي ويه��دد 
وجوده، بل ووجه صفعة الى 
عاصم��ة كيان��ه الغاص��ب، 
بقرة بني إسرائيل املقدسة، 
»ت��ل أبي��ب«، ألول م��رة منذ 

نشوء الكيان.

اإلسرائيلي   واالج��ت��ي��اح 
ت��زال  ال  ك��ان��ت  للبنان 
مرسومة  املؤملة  تداعياته 
إلى  اجلميع،  أذه���ان  ف��ي 
العمل  دخ��ل��ول  ج��ان��ب 
»قبل  الفلسطيني  الوطني 
الزجاجة  عنق  االنتفاضة« 
اإلرتباكات  من  ومعاناته 
وسط  م��ن   واإلح��ب��اط��ات. 
والواقع  املنغصات  ه��ذه 
اجلهاد  أبناء  أعاد  املأساوي 
األمل للشعب الفلسطيني، 
على  البسمة  ورس��م��وا 
بعد  األم���ة  ه���ذه   وج���ه 
الفرار  عملية  ق���ادوا   أن 
غزه  سجن  م��ن   الكبير 
املركزي في )1987/7/5(، وهو 
يُعتبر  كان  ال��ذي  السجن 
الوطن  سجون  أب��رز  م��ن 

من  ل��ك��لٍّ  وقلعة  احمل��ت��ل 
واخملابرات  والشرطة  اجليش 
حي  وف��ي  الصهيونية. 
اللقاء  الشجاعية بغزة كان 
وجهاً لوجه بني هذه اجملموعة 
العدو  جنود  م��ع   ال��ف��ذة 
واشتبكوا  مخابراته،  ورجال 
من  ش��ه��ور  بعد  معهم 
التي  وامل��ط��اردة  املالحقة 
وعمالءه.  االحتالل  أثخنت 
اجملد  علياء  إل��ى  فارتقوا 
العز  آيات  أروع  ُمسّطرين 

والفخار.
راف�������ق ال���س���اح���ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إب���ان 
العمالقة  إس��ت��ش��ه��اد 
عارمة  مظاهرات  اجلهاديني 
االحتالل  مع  ومواجهات 
ر  تفجُّ ط��ري��ق  رس��م��ت 

اإلنتفاضة من رحم دمائهم 
الزكية وأجسادهم الطاهرة 
وليدخل  النّيرة.  وبطوالتهم 
الشعب الفلسطيني معها 
تاريخه  في  محطة  أه��م 
املعاصر، وتدخل األمة معها 

االنتفاضة املباركة.
إستشهاد  ذك���رى  ف��ي 
اجلمل،  )محمد  ال��ق��ادة: 
الشيخ خليل، زهدي  سامي 
أحمد  الغرابلي،  فايز  قريقع، 
مصباح  الشيخ  حلس، 
بأن  لهم  ندين  ال��ص��وري(، 
في  دّبت  الطاهرة  دماءهم 
أبناء شعبنا اإللهام والطاقة 
وشكلت  الكفاح،  ملواصلة 
األمة  وعي  في  رصاصاتهم 
حتوالً بتنا نلمسه مع أبطال 

سرايا القدس األبرار. 

شّكل السادس من تشرين 
حتوٍل  نقطة   ،1987 عام  أول 
في  ومضيئة  مفصلية 
العدو  مع  الصراع  تاريخ 
ميالداً  ُمعلناً  الصهيوني 
بالدم  مضيئاً  وفجراً  نورانياً 
إستشهاد  زفاف  في  والنور 
األبطال  اإلنتفاضة  مفجري 
اجلهاد  حركة  أب��ن��اء  م��ن 
اجلمل،  )محمد  اإلسالمي 
الشيخ خليل، زهدي  سامي 
أحمد  الغرابلي،  فايز  قريقع، 
سبقهم  قد  وكان  حلس(، 
الصوري  مصباح  الشيخ 
بأيام.  ذل��ك  قبل  شهيداً 
اجمليدة  استشهادهم  قصة 
مسارها  لقضيتنا  رسمت 
ذاكرة  في  ُحفرت  الصحيح، 
ليتوارثوها  شعبنا  أبناء 
الستكمال  جيل  بعد  جيالً 
واملقاومة  اجل��ه��اد   طريق 

حتى التحرير الكامل.
تلك املرحلة الالمعة آذنت 
بعد  اإلنتفاضة،  بوالدة جنني 
والعتمة  السواد  ساد  أن 
كامل  على   والضبابية 
الواقع العربي والفلسطيني، 
ديفيد  كامب   فاتفاقات 
 ب��ني م��ص��ر وال���ع���دو قد 
األخيرة،  معاملها  رسمت 
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يف الذكرى 26 لالنطالقة: اجلهاد ماض حتى حترير كل فلسطني

من البارد إىل األونروا: لن تستطيعوا دفننا..
مخيم  أه��ال��ي  ي���زال  ال 
بوجه  ينتفضون  البارد  نهر 
بالكلمة  متسلحني  األونروا، 
اجلريئة وعزميتهم الشامخة 
على  رداً  الصلبة،  وإرادتهم 
إتخذتها  التي   ال��ق��رارات 
خطة  بوقف  األون��روا  إدارة 
بأزمة  اخل��اص��ة  ال��ط��وارئ 
هذا  ال��ب��ارد.  نهر  مخيم 
مبثابة  ه��و  اجل��ائ��ر  ال��ق��رار 
وتداعياته  إنسانية،  مجزرة 
 وخيمة على أهالي اخمليم مع 
فوقف  التطبيق،   ب���دء 
 2900 ل�  اإليجارات  برنامج 
تعيش  زال��ت  م��ا  عائلة، 
بيوتها  خارج  النزوح  حالة 
اخمليم  جزئي  في  امل��دم��رة 
سيهدد  واجلديد(،  )القدمي 
من  بالطرد  العائالت  مئات 
عدم  بسبب  مساكنها 
تسديد ما يتوجب عليها من 
الشقق  ألصحاب  إيجارات 
حيث  واملستودعات،  واخملازن 
ظروف  في  العائالت  تسكن 

الصهيوني،  العدو  أراد 
فتحي  الدكتور  باغتياله 
عملية  ف��ي  الشقاقي، 
الصهيوني  املوساد  نفذها 
يوّجه  أن   ،1995/10/26 في 
اجلهاد  حلركة  قاضية  ضربة 
فلسطني،  في  اإلسالمي 
من  سلسلة  بعد  خاصًة 
التي  الناجحة  العمليات 
األع���وام  خ��الل  نفذتها 
في  و1995  و1994   1993
داروم«  »كفار  مستوطنتي 

و«نتسارمي« وبيت ليد.
الصهاينة  ظ��ن  ل��ق��د 
للدكتور  باغتيالهم  أن 
حركة  سينهون  الشقاقي 
حركة  باعتبارها  اجلهاد 
حسب   � املركزية  شديدة 

وأن   � الصهيونية  الصحف 
في  املركزي  القائد  اغتيال 
تترنح  سيجعلها  احلركة 
حضورها  تفقد  ثم  وم��ن 

ووجودها أيضاً.
آم��ال��ه��م وأح��الم��ه��م 
اجلهاد  فحركة  ه��واء،  من 
وبقيت  صمدت،  اإلسالمي 
ع��ل��ى ع��ه��ده��ا ووع��ده��ا 
ومبادئها التي نشأت عليها، 
الراية ألمني عامها  وسلمت 
رمضان  الدكتور  احل��ال��ي، 
على  حافظ  ال��ذي  شلح، 
أفنوا  الذين  شهدائها  دماء 
حترير  سبيل  في  عمرهم 
دنس  من  املقدسة  األرض 

اليهود. 
الفلسطينية،  قضية القضية  الشقاقي،  مركزية لألمة اإلسالمية ألن بنظر 

مشروع  من  جزء  »إسرائيل« 
آخر  وهي  الغربية،  الهيمنة 
احلضارة  بني  الصراع  مراحل 
اإلسالمية واحلضارة الغربية، 
أن  وإم��ا  ننتصر  أن   فإما 
الغربي  ال��ه��دف  يتحقق 
بالقضاء  زالصهيوني 
اإلسالمية،  احلضارة  على 
يتحدد  ال  ال��ص��راع  وبهذا 
أرض  على  حضارتنا  مصير 
العالم  فلسطني، بل مصير 
صراٌع  الصراُع  وهذا  بأسره، 
ح��ض��ارٌي، أي ص��راَع وج��ودٍ 
املفاوضات  فإن  وليس حدود، 
يسمى  وما  الوسط  واحللول 
مجرد  ه��ي  »ال��س��الم«  ب��� 
»إسرائيل«  وإن  وفخ،  أوهام 
شرعي،  غير  كيان  بكاملها 

سوى  هناك  ح��ل  ال  وأن��ه 
وحرب  واجله��اد  اإلس��الم 
لتحرير  الشعبية  التحرير 
الفلسطيني،  التراب  كامل 
في  يشارك  أن  ينبغي  وأنه 
ذلك الصراع كل فلسطينيٍّ 
وكل عربيٍّ وكل مسلم وكل 

مستضعف.
لكنه  الشقاقي  رح��ل 
موجود، رحل بنيانه وجسده، 
وحركته  نهجه  وب��ق��ي 
بقي  وبطولته،  وذاك��رت��ه 
وأهلها،  لفلسطني  حبه 
األرض  إلى حترير  بقي شوقه 
بقي  الصهاينة،  دنس  من 
الجتثاث  للصفوف  توحيده 
األرض  م��ن  الصهاينة 

املقدسة.

آدمية  حلياة  تصلح  ال  إقامة 
وستجد  ببشر  تليق  وال 
نفسها على قارعة الطريق، 
التقدميات  ك��ل  وإل��غ��اء 
واالستشفائية  الصحية 
ما  مرحلة  إل��ى  وإعادتها 
بنسبة  اخمليم  تدمير  قبل 
كانت  بينما   »%50 »تغطية 
طياته  في  يحمل   ،%100
األم��راض  ألصحاب  كفناً 
السياسة  وبهذه  املزمنة، 

للوعود  واملتنكبة  اجلائرة 
تقوم  األونروا  أطلقتها  التي 

بدفنهم!!
املوت  رفضوا  البارد  أبناء 
وقد  احلياة،  قيد  على  وهم 
شرعوا في تنظيم سلسلة 
اجلماهيرية  التحركات  من 
املتواصلة وإغالق مؤسسات 
ما  منذ  البارد  في   األون��روا 
يوماً،  عشرين  ع��ن   يزيد 
بخيمة  ذروتها،  وصلت  وقد 

أمام  املفتوح  اإلعتصام 
بيروت.  في  الرئيسي  املكتب 
من  املبارك  التحرك   ه��ذا 
اجملتمع  ش��رائ��ح  جميع 
الفلسطيني واكبه إحتضاٌن 
واللجان  الفصائل  م��ن 
الفلسطينية،  الشعبية 
عدد  االعتصام  في  وشارك 
الفصائل  ق��ادة  من  كبير 
لبنان،  في  الفلسطينية 
بالتراجع  األون��روا  مطالبني 
برنامج   بإلغاء  قرارها  عن 
منازل  إعمار  حتى  الطوارئ، 
البارد  مخيم  في  األهالي 

وعودتهم إليه...
مفتوحاً  السؤال  يبقى 
أمام تعنت األونروا وسياسة 
تسلكها  التي  اإله��م��ال 
أبناء شعبنا: ما املرجو  بحق 
التقليصات؟  هذه  وراء  من 
أمام  األونروا  ستتراجع  وهل 
شعبنا  أبناء  وعزمية  شموخ 
الذي يرفض الدفن وهو ال زال 

في عروقه نبض احلياة؟!.

د. فتحي الشقاقي.. قائد وجهادي وحدوي 

يف الذكرى السادسة والعشرين النطالقة حركة اجلهاد
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شاهد العصر على املأساة 
واجل��رائ��م  الفلسطينية 
الصهيونية رمى أوراقه جانًبا 
خيوط  آخ��ر  وقطع  ورح��ل، 
الوصل بينه وبني مسؤولياته 
بالتهرب   – أصالً   – بدأ  التي 
أغمض  تدريجًيا،  منها 
حل  ظلًما  بها  رأى  عيًنا 
واستدار  أعزل،  شعب  على 
مأساًة  يرى  ال  كي  باألخرى 
عنوانًا  أصبحت  إنسانيًة 
الفلسطينية  للمخيمات 
األول  الراعي  إنه  لبنان،  في 
الفلسطينيني..  لالجئني 

األونروا!
غاضبون،  فلسطينيون 
بيوت  تكترث،  ال  أون���روا 
حتتية  بنى  للسقوط،   آيلة 
مرضى  بنى،  إل��ى  حتتاج 
ال  عيادة  العالج،  ينتظرون 
 تكفي حاجات املرضى، طبيب 
مدارس  مريض،  مئتي  لكل 
تعاني االكتظاظ.. هكذا هي 

احلال في اخمليمات...
بعد أن وُضَح تهرُب األونروا 
وتنصلها  واجباتها  م��ن 
ثار  مسؤولياتها،  م��ن 
اخمليمات  في  الفلسطينيون 
»نشرة  دف��ع  م��ا  غضًبا، 
اجل��ه��اد« إل��ى زي��ارة بعض 

اخمل��ي��م��ات  تُ��ش��ّك��ل   
الفلسطينية بيئة جغرافية 
من  تناضل  موحدة  وبشرية 
فلسطني،  إلى  العودة  أجل 
األساسي  تناقضها  ويُعتبر 
العدو  م��ع  ه��و  والوحيد 
على  وبناء  الصهيوني.. 
التضحيات  ُقدمت  ذل��ك 
وجرحى  شهداء  اجلسام: 
املرحلة  ظل  وفي  وأس��رى. 
التي  واحلّساسة   اخلطيرة 
مير بها شعبنا الفلسطيني 
واحمل�������اوالت امل��ت��ك��ررة 
وغياب  اخمليمات،  إلستهداف 
والتوجيه  والتربية  الوعي 
لدى  السليم  السلوكي 
إرتفاع  وف��ي ظل  الكثيرين، 
توفر  وعدم  البطالة  نسبة 
وانتشار  العمل،  ف��رص 
ب��د من  ال  األّم��ي��ة.. ك��ان 
»الضبط  موضوع  مناقشة 
أو  للمخيمات،  األم��ن��ي« 
»القوة  أو  األمنية«،  »اللجنة 
اتفقت  ال��ت��ي  األم��ن��ي��ة« 

في  الكثيرون  استبشر 
الفلسطينية  اخمليمات 
وثيقة  على  بالتوقيع  خيراً 
في  الوطني«  »التفاهم 
كان  والذي  البداوي،  مخيم 
حيز  دخولها  املفترض  من 
 ،)2013/5/30( في  التنفيذ 
وعدم  التوقيع،  بني  ما  ولكن 

التنفيذ، مّر الوقت وظل 
وتنص  ه��و!!  كما  احل��ال 
الغطاء  »رفع  على  الوثيقة 
والسياسي..  التنظيمي 
أو  ب��األم��ن  مخل  ك��ل  ع��ن 
معتد على حرمة اآلخرين«.. 
حديد  من  بيد  و«ال��ض��رب 
يستخدم  م��ن  ك��ل  على 
النظر  وإع���ادة  ال��س��الح،.. 
للسالح  العشوائي  بالتوزيع 
املراهقني  م��ن  وسحبه 
السيء...  السلوك  وأصحاب 
لالستنفار  ح��د  ووض���ع 
أي  و«تسليم  العشوائي«.. 
مرتكب ألية جناية أو جنحة 
اخملتص«،...  اللبناني  للقضاء 
بوضع  »الفصائل  وتعهدت 
والسريعة  العملية  اآلليات 
القوة  وتفعيل  لتطوير 
ورفدها  املشتركة،  األمنية 
وتوفير  واخلبرات،  بالكفاءات 

البشرية  اإلم��ك��ان��ي��ات 
واللوجستية..  واملالية 
وتفعيل  ال��ل��وازم...  وتأمني 
روافع  تشكل  التي  اللجان 
وتعهدت  لها«....  ودعائم 
املدني  اجملتمع  »مؤسسات 
والروابط  واإلحتادات  واألهلي 
والنخب  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والشبابي  الشعبي  واحلراك 
بدعم  والعشائر  والعائالت 
وتنفيذ  لترجمة  الفصائل 
والضغط  الوثيقة  هذه  بنود 
الشعبية  ب��ال��وس��ائ��ل 
على  واحلضارية  السلمية 
كل فصيل أو طرف أو عائلة 
واخملل  اجلاني  تغطية  حتاول 
والتقاليد  والعادات  باألمن 
للقوة  لتسليمه  وص��والً 
الذي  العقاب  لينال  األمنية 
واحد  ملعيار  وفقاً  يستحق 
على  يسري  واح��د  وقانون 
اجلميع بعيداً عن احملسوبية«.

التحقيق نحاول  في هذا 
في »نشرة اجلهاد« اإلضاءة 

على هذا املوضوع..
ال تبرير للتقصير

حركة  في  القيادي  اعتبر 
بسام  اإلس��الم��ي،  اجلهاد 
أن  اجلهاد«  »نشرة  ل�  موعد 

األمنية  اللجنة  »تشكيل   :
لتجنيب  ض��روري  مطلب 
اخمليم تداعيات األحداث التي 
وللحفاظ  حوله،  من  جتري 
ومخيماتنا.   أهلنا  أمن  على 
ض��رورة  ن��رى  نحن  ولذلك 
اإلس���راع ف��ي وض��ع م��ا مت 
الوثيقة  في  عليه  االتفاق 
ومعاجلة  التنفيذ،  موضع 
واملعوقات  املشاكل  كافة 
ونصر  ذلك،  دون  حتول  التي 
على ضرورة تشكيل اللجنة 
وقت  أس��رع  ف��ي  األمنية 
تفعيل  على  وكذلك  ممكن، 
اللجنة الشعبية املشتركة، 
مواجهة  عليها  جتب  التي 
داخل  االجتماعية  املشاكل 
فإننا  جهتنا،  ومن  اخمليم.  
بواجبنا  للقيام  جاهزون 
جتاه كل ما من شأنه حفظ 
كافة  ومعاجلة  اخمليم  أمن 

املشاكل.« 
تأخير!

اجلبهة  م��س��ؤول  أم���ا 
فلسطني  لتحرير  الشعبية 
الفصائل  س��ر  وأم����ني 
الشمال،  في  الفلسطينية 
عماد عودة، فقد أقّر ل� »نشرة 
اجلهاد« بتأخير الفصائل في 

التفاهم  وثيقة  بنود  تنفيذ 
»قد  وأنه  اآلن،  حّتى  الوطني 
متّ التعامل مع الوثيقة حتى 
»أن  نافًيا  بالقشور«،  اآلن 
طّبقت  الوثيقة  بنود  تكون 
حصلت  التي  اخملالفات  في 

منذ توقيعها حّتى اليوم«.
تأخير  إل��ى  ع��ودة  وأش��ار 
الفصائل في تطبيق الوثيقة 
بعض  تنفيذ  أن  موضحاً 
بنودها يحتاج ألكثر من ثالثة 
أشهر إذ أنه »موضوع تربوي 
معينة  ذهنية  ببنية  مرتبط 
لدى أطرنا، ويحتاج ألن يعمل 
تثقيف  على  فصيل  كل 

عناصره«.

التوجه للفصيل باالسم:
املتابعة  جلنة  عضو  وأما 
اجملتمعي  األم��ن  جلنة  في 
مياني،  خالد  احلاج  »شارك«، 
»وبسبب  أن��ه  أك��د  فقد 
تنفيذ  في  الفصائل  تقصير 
بنود وثيقة التفاهم الوطني، 
ونعمل  بالتحرك،  بدأنا  قد 
على عدة أنشطة من شأنها 
باجتاه  باملقّصرين  الدفع 
الوثيقة،  بتطبيق  اإلس��راع 
سيناريو  من  أكثر  وهناك 
حال  في  للتحرك  تصعيدي 
االستمرار بالتأخير والعرقلة 

في تنفيذ الوثيقة«.
بعض  تعاني  اخلتام،  وفي 

آلية  في  خلل  من  اخمليمات 
اجملتمعي،  األم���ن  ضبط 
املسؤولية  اجلميع  ويتحّمل 
بأشكال  وإن  ذل���ك،  ع��ن 
ولكن  مختلفة،  ومستويات 
أيضاً هذا ال يعني أنه ال توجد 
محاوالت جدية في املعاجلة، 
التقصير..  وج���ود  رغ��م 
على  جّمة  حتديات  وتوجد 
الفلسطينية  الفصائل 
تخّطيها،  الشمال  ف��ي 
على  يُضاف  آخر  واستحقاق 
التي  االستحقاقات  الئحة 
من  واح��دة  في  تواجهها 
أصعب مراحل وجودها، فهل 

تنجح في جتاوزه؟!

سيما  وال  داخلية،  خالفات 
على  متقفون  اجلميع  أن 
أهلنا  أمن  حماية  ض��رورة 
وشعبنا في مخيمات لبنان.  
سنبذل  فإننا  جهتنا  ومن 
أجل  من  وسعنا  في  ما  كل 
مشاكل  ألية  احللول  إيجاد 
القوة  تشكيل  تواجه  قد 
األمنية، ونتواصل مع اجلميع 

في سبيل حتقيق ذلك«.
أم���ا ع��ض��و ال��ق��ي��ادة 
في  لبنان  في  السياسية 
طه،  جهاد  حماس،  حركة 
اجلهاد«:  »نشرة  ل�  قال  فقد 
منذ  بإيجابية  »تعاطينا 
لتشكيل  األول��ى  اللحظة 
لنا  وليس  األمنية،  اللجنة 
على  اع��ت��راض   كحماس 
ويوجد  تشكيلها،  مبدأ 
فصائل  ك��ل  م��ع  تنسيق 
امل��ن��ظ��م��ة وال��ت��ح��ال��ف، 
املوحد  املوقف  إلى  باإلضافة 
ض��رورة  على  اجلميع  م��ن 
األمنية  القوة  هذه  تشكيل 

أمن  وحتفظ  ترعى  التي 
أن  تفاجأنا  ولكننا  اخمليمات، 
التي  العقبات  بعض  هناك 
منها:  القوة  هذه  تواجه 
بعض اإلشكاليات الداخلية 
لدى القوة األمنية، ومحاولة 
بعينها  ورقة  فرض  البعض 
كما  ال��ق��وة،  ه��ذه  لعمل 
تتجّسد  األسباب  أهم  أن 
التحرير  منظمة  توّلي   في 
مرجعية  الوطني   واألم��ن 
نحن  ولكن،  ال��ق��وة،   ه��ذه 
يدنا  ح��م��اس  ح��رك��ة   ف��ي 

ممدودة للجميع«.
فصائل  س��ر  أم��ني  أم��ا 
سر  وأمني  التحرير  منظمة 
األمن  وقائد  فتح  حركة 
احلاج  ص��ور،  في  الوطني 
فيقول  ع��ب��داهلل،  توفيق 
الفصائل  دعونا  ملراسلنا: 
من  سنة  م��ن  أكثر   منذ 
أمنية  ق��وة  تشكيل   أج��ل 
وض��رورة  اخمل��ي��م��ات،  لكل 
أس��اس  على  تفعيلها 

املنظمة  م��ن  فصائلي 
تكون  حتى  التحالف  ومن 
كل  حل  في  شراكة  هناك 
قبل  الصغيرة  املشاكل 
تأخذ  ال  وحتى  الكبيرة، 
ولذلك  آخر،  منحًى  األم��ور 
مخيماتنا  في  األم��ن  ف��إن 
حاجة ضرورية، ولقد طرحنا 
اللجنة  تشكيل  موضوع 
الفصائل،  كل  على  األمنية 
عن  يبحث  زال  ما  واجلميع 
إنه  ويقول  البشرية  الطاقة 
ليس لديه عسكر، باستثناء 

البعض«. 
تفاؤالً  نرى  العموم،  في 
تشكيل  بقرب  البعض  من 
من  وح��ذر  األمنية،  القوة 
ودع��وات  اآلخ���ر،   البعض 
إلجناح هذه القوة من آخرين.. 
يبقى  واحل��ذر  التفاؤل  وبني 
املواطن الفلسطيني العادي 
الهواجس  بعض  أس��ي��ر 
ذلك  حل  يتم  فهل  األمنية، 

قريباً؟!!

الفلسطينية  الفصائل 
 على تشكيلها في مخيمات

جهود  وصلت  أي��ن  ص��ور: 
تشكيلها؟ وماذا يقول قيادّيو 
اإلسالمي،  اجلهاد  حركة 
و«حماس« و«فتح« حول هذا 
ل�  التحقيق  هذا  في  األمر.. 

»نشرة اجلهاد« اإلجابة..
الرشيدية،  مخيم  ففي 
قال القيادي في حركة اجلهاد 
اإلسالمي، أبو سامر موسى: 
لبنان  في  اخمليمات   »أم��ن 
بالنسبة  قصوى  أولوية  هو 

ل��ن��ا ف��ي ح��رك��ة اجل��ه��اد 
أن  ونعتبر  اإلس���الم���ي، 
هو  مخيماتنا  بأمن  املساس 
في  سيما  وال  أحمر،  خط 
املنطقة  تشهده  ما  ظل 
ظل  وفي  اضطرابات،  من 
توريط  الى  البعض  سعي 
مخيماتنا والزج بها في أتون 
مذهبي  طابع  ذات  صراعات 
ال متت الى هوية شعبنا، وال 
الى قضية فلسطني، بصلة.  
كما ونعتبر أنه يجب جتنيب 
أية  عن  لبنان  في  مخيماتنا 

رأي  على  واالطالع   ، اخمليمات 
حول  الفلسطينيني  بعض 

وكالة الغوث »األونروا«.
عن  تتخلى  األون����روا 

الفلسطينيني
م��ب��ّدى،  تيسير  ي��ق��ول 
من  فلسطيني  الجئ   وهو 
ل�  ال��ب��ارد،  نهر  مخيم 
»تريد  اجل��ه��اد«:  »ن��ش��رة 
عن  بتخليها   – األون���روا 
 – البارد  نهر  مخيم  أهالي 
واألخالق،  القيم  كل  نسف 
عن  تتخلى  بذلك   ألنها 
في  فلسطينيٍّ  الجٍئ  كل 
أُنِشئت  أنها  خاصة  لبنان، 
وتأميًنا  لالجئني  خدمة 

حلاجاتهم«.
إن   « م��ب��ّدى  ويضيف 
إلغاء  على  األون��روا  إص��رار 
أهالي  عن  الطوارئ  خطة 
يُعّبر  ال��ب��ارد  نهر   مخيم 
العامة  املديرة  حقد   عن 
ومحاولة  دسمور،  آن  لها، 
إلخ����ض����اع ال��ش��ع��ب 
وإظ��ه��اره  الفلسطيني، 
لن  وه��ذا  املتسول  بصورة 
يتم، واعتصاماتنا وإضراباتنا 
تتراجع  حتى  ستتواصل 
وينال  قرارها،  عن  األون��روا 
البارد  نهر  مخيم  أهالي 

حقوقهم«.
مواصلة اإلضراب

وهو  فرغاوي،  أحمد  أما 
الجئ فلسطيني من مخيم 
»إن  فيقول:  ال��ب��ارد،  نهر 
التزاماتها  عن  األونروا   تخلي 
يعني  اخمليم،  أهالي  جت��اه 
جميع  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
لبنان  في  الفلسطينيني 
تتهرب  أنها  ويعني  وخارجه، 
التي  مسؤولياتها   م��ن 
وعليها  أجلها،  من   وِج��َدْت 
بخطة  العمل  تعاود  أن 
يتحقق  وذل��ك  ال��ط��وارئ، 
مب���واص���ل���ة اإلض�����راب 

واالعتصام«.
رفض

احللوة،  عني  مخيم  وفي 
اجلهاد«  »ن��ش��رة  التقت 

بالالجئ أحمد إبراهيم الذي 
التقليص  سياسة  رف��ض 
قائال:  األونروا  تنتهجها  التي 
»نرفض سياسة األونروا التي 
وعليها  اخل��دم��ات،  تقلص 
بخطة  للعمل  تعود   أن 
مخيم  في  ألهلنا  الطوارئ 
وهذا  املنكوب،  البارد  نهر 
الفلسطينيني،  جتاه  واجبها 
أبواب  على  ميوتون  أهلنا  ألن 

املشافي«.
العودة خلطة الطوارئ

فرهود،  علي  املواطن  أما   
من  فلسطيني  الجئ  وهو 
مخيم عني احللوة، فقد قال: 
»على األونروا أن متارس دورها 
دون تقصير، وعليها أن تعود 
بإلغاء  القاضي  قرارها  عن 
إخواننا  عن  الطوارئ  خطة 

الذي  البارد،  نهر  مخيم  في 
إقتصادية  أوضاًعا  يعاني 
أمنيًّا على  وتشديًدا  صعبة، 

مداخله«.
كسر القرار

االعتصام  خيمة  وف��ي 
»نشرة  التقت  بيروت،  في 
شرعان،  إبراهيم  اجلهاد«، 
باسم  حتركنا  »إن  قال:  الذي 
إلى  البارد  نهر  وأبناء  أهالي 
التنظيمات  كافة  جانب 
الشعبية  واللجان  والقوى 
املدني  اجملتمع  ومؤسسات 
للمطالبة  اخمل��ي��م،  ف��ي 
التعسفي  القرار  بكسر 
التقليص  سياسة  ووق��ف 
العامة  املديرة  تتبعها  التي 
هذا  وإن  لبنان،  في  لألونروا 
لتأمني  ي��أت��ي  التصعيد 
البارد  ألبناء  احملقة  املطالب 
بإعادة إعمار اخمليم، واستمرار 
الشاملة  الطوارىء  خطة 
اخمليم  أبناء  كل  عودة  حتى 
البارد  وإن  منازلهم،  إلى 
سيبقى مشتعالً حتى تأمني 

مطالبه«.
على األونروا التراجع

العالقات  م��س��ؤول  أم��ا 
السياسية في حركة اجلهاد 
العينا،  شكيب  اإلسالمي، 

االعتصام،  زيارة خليمة  خالل 
اجلهاد  حركة  وق��وف  أعلن 
وحقوق  مطالب  جانب  إلى 
ب��ي��روت،  ف��ي  املعتصمني 
الرافضني لقرار األونروا اجلائر، 
بالتراجع  األون��روا  مطالًبا 
التعسفي  ق��راره��ا  ع��ن 
أن  األون��روا  »على  بالقول: 
تتراجع عن قرارها، باعتبارها 
املسؤولة عن إغاثة الشعب 
عودته  حتى  الفلسطيني 
العمل  وعليها  دي��اره،  إلى 
إعمار  حتى  الطوارئ  بخطة 
آخر منزل في مخيم البارد«.

مرحلة الالأونروا
على  أجبرهم  جائر  قرار 
ليس  األونروا،  بوجه  الوقوف 
أهالي  جتاه  منها  تقصيرًا 
فحسب،  البارد  نهر  مخيم 
اخلطوط  وضعت  ألنها  بل 
لبداية  األولى،  التهميشية 
األونروا  فيها  تقف  مرحلة 
ل�  وج��ود  ال  مرحلة  جانًبا، 
وتشغيل  غ��وث  »وك��ال��ة 
الفلسطينيني«  الالجئني 
فيها  وت��ش��ط��ب  ف��ي��ه��ا، 
غوث،  العريضة:  العناوين 
الجئ  مساعدة،  مسؤولية، 
فلسطيني... ولكن كل هذا 

لن مير..

غضب يف املخيمات احتجاًجا على تقليص األونروا خلدماتها

سعي من الفصائل.. فهل يتم تشكيل »القوة األمنية« قريبًا يف صور؟! 

ملاذا التأخري يف تنفيذ وثيقة التفاهم الوطين يف البداوي؟!

تحقيق

تحقيق

تحقيق
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اجلهاد اإلسالمي تزور جبهة التحرير وتستقبل مجعية املربات 

موعد: لـضرورة عدم السماح لألونروا بالتملص من واجباتها رابطة بيت املقدس تؤمن حسومات للطلبة الفلسطينيني وتكرم مدراء مدارس

منَور: ملتزمون يف القرار الوطين الفلسطيين بشأن حتركات البارد اإلحتجاجية

كشافة بيت املقدس تشارك حبملة تنظيف خيمة اإلعتصام 

العينا: احملافظة على أمن املخيمات ُيفشل التهجري والتوطني

صدور  فإن  األمر،  يكن  أّياً 
الشباب  ع��ن  »دراس����ة« 
ثالثة  ف��ي  الفلسطيني 
مُمولة  جمعية  عن  مخّيمات 
والنتائج اخلطيرة  من اخلارج، 
توّصلت  التي  واملرفوضة 
بالغ  أم���راً  يُعتبر   إليها 
وي��خ��رج عن  اخل���ط���ورة، 
للمخيمات  العام  السياق 
الفلسطينية املعروف عنها 
الرذائل  ومحاربة  االلتزام 
آفة  بينها  ومن  واملوبقات 
الذي  الوقت  وفي  اخمل��درات.. 
على  املفترض  م��ن  ك��ان 
وراءها  يقف  ومن  الدراسة 
في  املشاركة  على  العمل 
املزرية  األوض���اع  معاجلة 
الفلسطيني   لشعبنا 
مستويات  ارتفاع  نتيجة  
احلاجات  وف��ق��دان  الفقر 
األس��اس��ي��ة وال��ظ��روف 
يعيشونها،  التي  الصعبة 
عن  األونروا  تراجع  ومواجهة 
الالجئني  إغاثة  في  دوره��ا 
الفلسطينيني ومن ضمنهم 
 � تعاني   التي  الشباب  فئة 
كما أشارت الدراسة نفسها 
ينبغي  أم��ور  ع��دة  م��ن   � 

تضافر اجلهود حللها.
دراس��ة  نتائج  وأعلنت 
»نبع«،  جمعية  أعدتها 
 ب��ت��م��وي��ل م���ن اإلحت����اد 
»املشكالت  عن  األوروب���ي، 
الشباب  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
ثالثة  في  الفلسطيني«، 
الرشيدية،  هي:  مخيمات، 
وشاتيال.  البراجنة،  وب��رج 
وشابة  شاباً   1050 وشملت 
ف��ي اخمل��ي��م��ات امل��ذك��ورة، 
مخيفة،  أرقام  إلى  ُمتوّصلة 
اخمل��درات  تعاطي  لناحية 
مشيرة  عليها.  واإلدم���ان 

حركة  م��ن  وف���د  زار 
يترأسه  اإلسالمي،  اجلهاد 
 ال��ق��ي��ادي ف��ي احل��رك��ة 
 احل���������������اج أب������و 
جبهة  م��وس��ى،  س��ام��ر 
الفلسطينية  التحرير 
في  الرشيدية  مخيم   في 
موسى،  استقبل  كما  صور. 
املبرات  جمعية  من  وف��داً 

اخليرية.
أوضاع  اجملتمعون  وناقش 

في  ال���ق���ي���ادي  ق����ال 
اإلسالمي  اجل��ه��اد   حركة 
الفصائل  إن  موعد،  بسام 
قد   ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
املفوض  إلى  مذكرة  أرسلت 
من  تؤكد  ل��ألون��روا  العام 

بيت  »رابطة  من  وفد  زار 
فلسطني«،  لطلبة  املقدس 
خالد  األس��ت��اذ  يترأسه 
بديوي، كالً من: »معهد صور 
في   »CIS و«معهد  الدولي« 
اجلنان«،  »جامعة  و  ص��ور، 
اجلامعي«  صيدون  و«معهد 
في صيدا، للبحث في شؤون 

الطلبة الفلسطينيني. 
ال��زي��ارات  تناولت   وق��د 
أوض���������اع ال���ط���الب 
املعاهد  في  الفلسطينيني 
املساعدة  تقدمي  وكيفية 
لهم في حتديد اإلختصاصات 
واحل��س��م م��ن األق��س��اط 

التعليمية.
املعاهد  م���دراء  ورح��ب 
حسومات  ع��ن  معلنني 
إلى  الفلسطينيني  للطالب 

حد %50.
آخ��ر، كرمت  إط��ار  وف��ي 
مدير  املقدس«،  بيت  »رابطة 
ومدير  ياسني«،  دير  »ثانوية 
في  »فلسطني«  مدرسة 
في  وأيضا  ص��ور،  منطقة 
الرابطة  كرمت  الشمال، 
امل��دارس  م��دراء  ع��ددا من 
»مدرسة  مدير  ومنهم 
لبنان  على  األول��ى  رف��ح« 
لهم  وقدمت  طرابلس،  في 

تقديراً  الرابطة  باسم  دروع 
من  ظهرت  التي  جلهودهم 

في  الطالب  نتائج  خ��الل 
مطالب الشهادات الرسمية. ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 

أن  ومبيناً  املعتصمني. 
حتى  مستمر  اإلعتصام 
املطالب  ك��اف��ة  حتقيق 
برنامج  إلغاء  عن  والرجوع 

الطوارئ لنهر البارد.

عدم  ضرورة  على  مؤكداً 
بالتملص  لألونروا  السماح 
الالجئني،  اجتاه  واجباتها  من 
التمهيد  يعني  ذل��ك  ألن 
إلى  بالعودة  حقنا  إللغاء 

فلسطني. 

الفلسطينية  القضية 
هي  املقاومة  »أن  مؤكدين 

ملواجهة  الوحيد  اخل��ي��ار 
الكيان الصهيوني«.

استقبل مسؤول العالقات 
السياسية في حركة اجلهاد 
اإلسالمي في لبنان، شكيب 
القيادي  بحضور   العينا، 
في  حوران  عمار  احلركة  في 
صيدا،  في  احلركة  مكتب 
قائد األمن الوطني في لبنان، 
عرب،  أب��و  صبحي  ال��ل��واء 
ومسؤول  املكتب السياسي 
جلبهة التحرير الفلسطينية 
رأس  على  اليوسف،  صالح 

وفد.
العينا:  قال  اللقاء،  وإثر 
فلسطني  ق��ض��ي��ة  »إن 
ألبشع  تتعرض  واألقصى 
نزاع  ظل  في  التهويد،  أنواع 
عربي داخلي«. وأضاف إن »أي 
صهيوني  عدوان  أي  على  رد 
يستهدف شعبنا وأمتنا هو 
وأن  الفلسطينية،  الوحدة 
 املقاومة في مختلف أماكن 

حركة  في  القيادي  أكد 
في  اإلس���الم���ي  اجل��ه��اد 
على  منور،  وسام  أبو  لبنان 
الشبابي  احل��راك  أهمية 
ال��ب��ارد  نهر  مخيم  ف��ي 
األخير  األونروا  لقرار  الرافض 
األهالي  بحرمان  واملتعلق 
الصحية  التقدميات  من 

واإلجتماعية.
مع  »نحن  م��ن��ور:  وق��ال 
ح��رك��ة األه��ال��ي ون��ؤي��د 
باخلط  وملتزمون  مطالبهم 
ولن  الفصائل  مع  الوطني 
إلى  فنحن  لوحدنا،  نتحرك 
واألهالي  الفصائل  جانب 

 ت��ض��ام��ن��اً م��ع أه��ال��ي 
 م��خ��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد 
ب��ي��روت،  ف��ي  املعتصمني 
جمعية  م��ن  وف���د  ق���ام 
 ك��ش��اف��ة ب��ي��ت امل��ق��دس 
اإلعتصام  خيمة  إلى  بزيارة 
التضامن  ع��ن   ت��ع��ب��ي��راً 

لقرار  ورفضاً  األهالي  مع 
 وك��ال��ة األون�����روا اجل��ائ��ر 

بحقهم.
الكشفي  الفوج  وق��ام 
املعتصمني  ح��ال  بتفقد 
تنظيف  بحملة  باشر  ثم 
ترتيب  وإع���ادة  للمكان 

جديد،  من  وشدها  اخليمة 
الكشفي  ال��وف��د  وأك���د 
لألهالي  مساندته  الزائر 
حتى  ودعمهم  ومطالبهم 
مؤكًدا  بالكامل،  حتقيقها 
املعتصمني  خدمة  سعيه 

قدر اإلمكان.

األهالي  مطالب  لتحقيق 
احملقة والعادلة ».

األون��روا  »على  وأض���اف: 
كشعب  أن��ن��ا  تفهم  أن 
فلسطيني مهَجر في لبنان 

لن نقف مكتوفي األيدي جتاه 
فنحن  البارد،  نهر  في  أهلنا 
األهالي  مع  جنب  إلى  جنًبا 
والفصائل لتحقيق مطالبنا 

احملقة«.

وج��وده��ا ه��ي ف��ي دائ��رة 
اإلس���ت���ه���داف«، داع��ي��اً 
أمن  على  »احملافظة  إل��ى 
من  ذل���ك  ألن  اخمل��ي��م��ات 
مشاريع  كل  إفشال  شأنه 
في  والتوطني   التهجير 
العصيبة،  الظروف   ه��ذه 
هي  ستبقى  فلسطني  وأن 
وأننا  أولوياتنا،  أه��م  من 
سبحانه  اهلل  بنصر  واثقون 

وتعالى ووعده«.

مع  شارك  العينا  أن  يذكر 
السياسية  القيادة  من  وفد 
امل���وح���دة ل��ل��ف��ص��ائ��ل 
بزيارة  كافة  الفلسطينية 
دينية  وفعاليات  ن���واب 
ووطنية في مدينة صيدا، ومت 
أجواء تشكيل  في  وضعهم 
واللجنة  املوحدة،  القيادة 
األمن  لتعزيز  وذلك  األمنية، 
وتأكيداً  واجل��وار،  اخمليم  في 

على احلياد اإليجابي.

بلغت  قد  النسبة  أن  إلى 
املشمولني  من  املئة  في   66
ثالثة  أن  أي  ب��ال��دراس��ة،  
خمسة  كل  من  أشخاص 
اخملدرات،  يتعاطون  أشخاص 
 ع��ازي��ًة ذل��ك إل��ى أس��اب 
الضغط  م��ن��ه��ا:  ع���دة 
النفسي، جتاهل اجملتمع لدور 
األمنية،  األسباب  الشباب، 
املدارس  في  املعاملة  سوء 
غياب  العمل،  وأم��اك��ن 
في  األعلى  واملثل  املرجعية 

حياة الشباب.
هذه النتائج غير الدقيقة، 
أغضبت  املوضوعية  وغير 
لبنان  في  الفلسطينيني 
 ال��ذي��ن رف��ض��وه��ا. وج��رى 
اللجنة  مقر  في  اجتماع 
مخيم  ف��ي  الشعبية 
عن  وممثلني  الرشيدية، 
عن  فيه  عّبروا  اجلمعية، 
لنتائج  والرفض  االعتراض 
أّن  ُمؤكدين  »نبع«،  دراسة 
أعتمدتها  التي  »اآلليات 
دقيقة«.  غير  املؤسسة 
اللجنتني  »إبالغ  ب�  ُمطالبني 
بأي  واألهلية  الشعبية 
مستقبلية،  دراسة  مشروع 
ومناقشة مسّودة أي دراسة 
على  للعمل  إطالقها  قبل 

تصويب نتائجها«.
على  امل��الح��ظ��ات  وم��ن 

في  املبالغة  ال��دراس��ة 
وتصويرها  تقديراتها 
أنها  على  فردية  ملشاكل 
كل  تعّم  اجتماعية  ظاهرة 
نسبة  إن  فمثالً  اخمليمات؛ 
متعاطي اخملدرات أو األمراض 
هي  اخمليمات  في  العصبية 
ولها  ج��داً،  ضئيلة  نسبة 
اخلاصة  وظروفها  أسبابها 
ورغم  تعميمها.  مُيكن  وال 
التراب  وس��وات��ر  احل��ص��ار 
تُعطي  والهجرة،  واحل��روب 
مدارسنا أفضل نتيجه حتى 
الرسمية،  اإلمتحانات  في 
وذلك على الرغم من الواقع 
األليم الذي يعيشه الالجئون 
الفلسطينيون في مخيمات 
مستويات  ارتفاع   « لبنان 
احلاجات  وف��ق��دان  الفقر 
التملك،  منع  األساسية، 
من  الكثير  في  العمل  منع 

املهن«..
الشباب  إن  اخلتام،  وفي 
اخمليمات  في  الفلسطيني 
يُواجه حتديات كثيرة وصعبة، 
املؤسسات  على  وينبغي 
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��وس��ط 
هذا  مراعاة  الفلسطيني 
الواقع وعدم تضخيم األمور، 
القائل:  املثل  وفق  العمل  أو 
فهل  فنخرجه«..  »نحرجه 

وصلت الرسالة؟! 

الرفاعي يدعو األونروا للرتاجع عن قرارها بإلغاء برنامج الطوارئ
اجلهاد  حركة  ممثل  زار 
لبنان،  ف��ي  اإلس���الم���ي 
الرفاعي،  عماد  أبو   احل��اج 
احلركة  من  وفد  رأس  على 
أهالي  إع��ت��ص��ام   خيمة 
 م��خ��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد 
 امل������وج������ودة أم�����ام 
في  الرئيسي  األون��روا  مقر 
معهم  للتضامن  بيروت 
إلى  الوقوف  على  وللتأكيد 
احمُلقة  مطالبهم  جانب 

والعادلة.
األون��روا  الرفاعي،  ودع��ا 
قرارها  عن  التراجع  إل��ى 
الطوارئ،  برنامج  بإلغاء 

األهالي  منازل  إعمار  حتى 
وعودتهم  البارد  مخيم   في 
إليه. وشدد على مسؤوليتها 
ع��ن ب��رن��ام��ج ال��ط��وارئ 
عن  املسؤولة  باعتبارها 

إغاثة الشعب الفلسطيني.
تكثيف  إل��ى  دع��ا  كما 
التضامنية  التحركات 
الضاغطة على األونروا حتى 

العودة عن هذا القرار.

رغم الواقع الصعب.. الشباب الفلسطيين ُيواجه التحديات

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل 
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أخبار الجهاد
د. اهلندي: األمة ستنهض من جديد وتهدم »إسرائيل« اجلهاد اإلسالمي... تأصيل لنهج املقاومة والتحرير

الرفاعي يستقبل الرتياقي: بوادر انتفاضة جديدة تلوح يف األفق

اجلهاد واملرابطون.. حلماية املخيمات الفلسطينية ضد حماوالت العبث بأمنها

»البطش« يدعو إىل تصعيد املقاومة

املدلل: االحتالل يف صدمة كبرية نتيجة عمليات قتل جنوده

تحليل سياسي

من قلب الصراع الدائر فوق 
التاريخي��ة  أرض فلس��طني 
الصهيون��ي  الع��دو  م��ع 
الغربيني  اإلمبرياليني  ورعاته 
رح��م  وم��ن  واألميركي��ني، 
ال��ذي  الكفاح��ي  التاري��خ 
أرس��ى أسسه الش��يخ عز 
 الدي��ن القس��ام، انطلق��ت 
الثمانيني��ات  بداي��ة   ف��ي 
مبارك��ة  جهادي��ة  حرك��ة 
 ردمت ه��وة كان��ت موجودة 
في الس��احة الفلسطينية 
وفلس��طني،  اجله��اد  ب��ني 
وأسهمت بإحياء روح اجلهاد 
اإلس��المية  احلرك��ة  ف��ي 
الفلس��طينية، هي »حركة 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 

فلسطني«...
وقد شكلت ظروف النشأة 
حاضنة طبيعية الس��تعادة 
نه��ج املقاوم��ة، ال��ذي خبا 
بريق��ه مع هزمي��ة »منظمة 
الفلس��طينية«  التحري��ر 
الصهيوني��ة  الغ��زوة  أم��ام 
ف��ي الع��ام 1982، التي أدت 
اللتح��اق القي��ادة املتنف��ذة 
بشكل  »التسوية«  مبشاريع 
املقاتل��ني  وتش��ريد  علن��ي، 
آالف  بعيداً  الفلس��طينيني 
الكيلومت��رات عن س��احات 

املواجهة والصراع... 
فقدم��ت احلرك��ة الوليدة 
بالثوابت  املتمسك  منوذجها 
الوطنية والقومية والدينية، 
 وف��ي مقدمته��ا ح��ق األمة 
فلس��طني  كل   ف��ي 
اجله��اد  وخي��ار  التاريخي��ة، 
س��بيالً وحيداً لتحرير األرض 
املغتصبة واحملتل��ة،... وثبتت 

لتش��ير  بوصلته��ا  وجه��ة 
إلى فلس��طني...  وأبداً  دائماً 
 ورفع��ت ل��واء حش��د ق��وى 
األم��ة كاف��ة ف��ي معرك��ة 
مواجهة املشروع الصهيوني 
اإلس��تعماري،  الغرب��ي 
احملتل��ة  األرض  كل  وحتري��ر 
واملغتصبة... معلنة رفضها 
»التس��وية«  املطل��ق لنهج 
و«املفاوض��ات«، الت��ي أثبتت 
فش��له  التاريخية  الوقائ��ع 
وعبثيته... كما نأت بنفسها 
املعارك  إلى  وجتنبت اإلجن��رار 
الس��احة  ف��ي  الداخلي��ة، 
الفلس��طينية، وفي البلدان 
العربي��ة الش��قيقة، الت��ي 
س��وى  منه��ا  يس��تفيد  ال 
الع��دو الصهيون��ي. فحازت 
احلرك��ة على ثقة الش��عب 
األمة  وق��وى  الفلس��طيني 
احلي��ة الت��ي وج��دت فيه��ا 
املقاوم��ة  لنه��ج  تأصي��الً 

والتحرير...
إن مس��يرة »حركة اجلهاد 
اإلس��المي في فلس��طني«، 
تعززت ف��ي ميادين املواجهة 
وقد  الصهيوني،  الع��دو  مع 
ارتبط��ت كثير م��ن املعارك 
م��ن  باس��مها،  واألح��داث 

اجملي��دة  احلج��ارة  إنتفاض��ة 
ف��ي الع��ام 1987، إلى حرب 
إل��ى معرك��ة  الس��كاكني، 
إلى  البطولية،  الش��جاعية 
اإلستش��هادية،  العملي��ات 
األمعاء  إلى معرك��ة  وصوالً 
اخلاوي��ة... إن ه��ذه املس��يرة 
اجلهادية املباركة أدت لوضع 
أبن��اء عز الدين القس��ام في 
أول س��لم اهتمامات العدو 
الذي قال عنهم  الصهيوني 
يوماً: »أنتم األس��وأ من كل 
ما سبق، أنتم الذين جتمعون 
بني اإلس��الم والوطنية، ولذا 
ليس من سبيل معكم سوى 

اجتثاثكم من جذوركم«...
لق��د خ��اب ظ��ن الع��دو، 
فاحلرك��ة الت��ي استش��هد 
الدكت��ور  الع��ام  أمينه��ا 
وي��زج  الش��قاقي،  فتح��ي 
باملئ��ات واآلالف م��ن أبنائها 
ف��ي الس��جون واملعتق��الت 
الي��وم  ه��ي  الصهيوني��ة 
أكثر ق��وة ومنع��ة وحضوراً 
ميادي��ن  ف��ي  واس��تعداداً 
املواجهة الت��ي لن تنطفيء 
نيرانها إال بتصفية املشروع 
اإلس��تعماري  الصهيون��ي 

وحترير فلسطني. 

اإلبتالء باملصائب والفنت
في رحاب اإلسالم

لقد أنع��م اهلل علينا بنعم 
كثيرة وخيرات وفي��رة، أهمها 
اإلس��الم،  نعم��ة  وأعظمه��ا 
تلك��م النعمة الكب��رى التي 
ال يعادلها ش��يء، م��ن عِقلها 
عليه��ا  واس��تقام  وش��كرها 
قوالً وعمالً فاز بس��عادة الدنيا 
واآلخرة، يقول اهلل تعالى: }وَإِْن 
ِ ال حُتُْصوَها 

وا نِْعَم��َة اهللهَّ تَُع��دُّ
��ارٌ{  َكفهَّ لََظلُ��وٌم  اإْلِنَْس��اَن  إِنهَّ 

]إبراهيم:34[.
وقد أوصى رسول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وس��لم مع��اذ بن 
جبل رضي اهلل عن��ه أن يدعو 
بهذا الدعاء في دبر كل صالة: 
»الله��م أعّن��ي عل��ى ذك��رك 
وش��كرك وحس��ن عبادت��ك«، 
نعم��ه  عل��ى  اهلل  وبش��كر 
واس��تعمالها فيم��ا يرضي��ه 
تستقيم األمور وتقل الشرور.

وإن م��ن خي��ر م��ا حتّل��ى به 
أنبي��اء اهلل ورس��له عليه��م 

وأتباعه��م  والس��الم  الص��الة 
م��ن الصف��ات الفاضل��ة ه��و 
ش��كرهم للنعم��ة وطلبه��م 
التوفيق لذلك، قال اهلل تعالى 
عن نبيه سليمان عليه الصالة 
أَوْزِْعِني أَْن أَْشُكرَ  والسالم: }رَبِّ 
نِْعَمَتَك الهَِّتي أَنَْعْمَت َعلَيهَّ وََعلَى 
وَالَِديهَّ وَأَْن أَْعَم��َل َصاحِلًا تَرَْضاُه 
ِعَبادَِك  ِفي  بِرَْحَمِت��َك  وَأَدِْخلِْني 
احِلنَِي{ ]النمل من اآلية:19[،  الصهَّ
وقال مثنياً على نبيه نوح عليه 
هَُّه َكاَن َعْبًدا  الصالة والسالم: }إِن

َشُكورًا{ ]اإلسراء من اآلية:3[.
النعمة  ومن عالمات ش��كر 
اس��تعمالها ف��ي طاع��ة اهلل 
وع��دم  وتعال��ى،  س��بحانه 
االس��تعانة به��ا عل��ى ش��يء 
من معاصي��ه، وك��ذا التحدث 
به��ا على وج��ه االعت��راف بها 
هلل والثن��اء علي��ه، ال تط��اوالً 
وفخ��راً على م��ن حرمه��ا، وال 
رياًء وس��معة، وعل��ى العكس 

من ذل��ك كفران النعمة وعدم 
ش��كرها فهو نكران للجميل 
وجحد لفض��ل املنعم وعامل 
من عوامل زواله��ا عمن أنعم 
اهلل به��ا علي��ه، وه��و ظل��م 
للنف��س يج��ر عليه��ا أس��وأ 
العواق��ب، قال اهلل س��بحانه 
َم��ْن  أَْفلَ��َح  }َق��ْد  وتعال��ى: 
��اَها{  اَه��ا. وََقْد َخاَب َمْن دَسهَّ زَكهَّ
]الش��مس:9-10[؛ أي دّنس��ها 

باملعاصي.
ومن حكمة اهلل س��بحانه 
عب��اده  يختب��ر  أن��ه  وتعال��ى 
فيبتليهم باخلير تارًة وبالش��رِّ 
أخ��رى، في��زداد املؤمن��ون إمياناً 
عل��ى إميانه��م وتعلق��اً باهلل 
وجلوءاً إليه س��بحانه وتعالى، 
ويصب��رون على ما ق��ّدره اهلل 
وقض��اه ليتضاعف لهم األجر 
والثواب من اهلل، وليخافوا من 
س��وء عاقبة الذن��وب فيكفوا 

عنها.
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املكت��ب  عض��و  ح��ذر 
السياس��ي حلرك��ة اجله��اد 
محمد  الدكتور  اإلس��المي، 
الصهيوني  الع��دو  الهندي، 
من انهيار املس��جد األقصى 
يرتكبها  الت��ي  اجلرائم  جراء 
الق��دس  مدين��ة  بح��ق 
واألقص��ى، موضح��اً اخملاطر 
التي تتعرض لها املدينة من 

تهويد وحفر لألنفاق أس��فل 
األقص��ى والنتائ��ج التي قد 

تسفر عنها هذه احلفريات.
وأكد الدكتور الهندي على 
أن فلس��طني كل فلسطني 
نهره��ا  إل��ى  بحره��ا   م��ن 
 وف��ي قلبه��ا الق��دس ه��ي 
وطري��ق  للمقاوم��ة  ه��دف 

للجهاد.

استقبل ممثل حركة اجلهاد 
اإلسالمي في لبنان، احلاج أبو 
عم��اد الرفاعي، ف��ي مكتبه 
وفداً من تيار الفجر ترأس��ه 
احل��اج عب��د اهلل الترياق��ي، 
آخ��ر  اجملتمع��ون  وناق��ش 
السياس��ي  الوضع  تطورات 
اللبنانية  الس��احتني  عل��ى 

والفلسطينية.
اجملتمع��ون  وناق��ش 
سياس��ة التهويد واإلعتداء 
الت��ي  املقدس��ات  عل��ى 
االس��رائيلي،  العدو  ينفذها 
مس��تفيداً من كل محاولة 
لزعزعة أمن واستقرار بلدان 
املواجه��ة م��ع ه��ذا العدو.. 
التآمري  اجله��د  يتركز  حيث 

ش��ّدد ممثل حرك��ة اجلهاد 
اإلسالمي في لبنان، أبو عماد 
الرفاعي، على »ضرورة حماية 
الفلس��طينية  اخمليم��ات 
العب��ث  مح��اوالت  ض��د 
الرفاع��ي  ودع��ا  بأمنه��ا«.  
الس��احة  »حتص��ني  إل��ى: 
والفلس��طينية  اللبناني��ة 
م��ن أي اخت��راق«، و »تكثيف 
اجله��ود م��ن أج��ل حماي��ة 
القضية الفلس��طينية في 
ظل محاوالت زّجها في أتون 

الصراع اللبناني«.
جاء ذلك خ��الل زيارة لوفد 
اجلهاد اإلسالمي،  من حركة 
ألم��ني  الرفاع��ي  ترأس��ه 
الهيئ��ة القيادية في حركة 
 – املس��تقلني  الناصري��ني 
املرابطون العميد مصطفى 

حمدان.

دع��ا القي��ادي ف��ي حركة 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
فلس��طني، الش��يخ خال��د 
ش��عبنا  جماهير  البط��ش، 
الفلس��طيني إل��ى تصعيد  
املقاومة واالشتباك املستمر 
ف��ي كل م��كان يوج��د فيه 
ومس��توطنوه،  االحت��الل 
مشدداً على أن الطريق نحو 
حتري��ر فلس��طني والق��دس 
األقص��ى، يكمن  واملس��جد 
ف��ي وحدتن��ا ورص صفوفنا 
بكل  املقاوم��ة  خلف خي��ار 

أشكالها.
وأكد الشيخ اجملاهد خالد 
مس��يرة  خ��الل  البط��ش، 
جماهيرية حاشدة نظمتها 

ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
املدل��ل،  أحم��د  فلس��طني، 
أن الضرب��ات الت��ي تع��رض 
 له��ا الع��دو »اإلس��رائيلي« 
جن��وده  قت��ل  خ��الل   م��ن 
أوجعته ج��داً، وأكدت له أن 
الش��عب الفلس��طيني لن 
يس��كت عل��ى املمارس��ات 

التي يقوم بها.
وأضاف املدلل، »يجب على 

الفلس��طينية  الس��لطة 
أن  للمقاوم��ني  تس��مح   أن 
ض��د  بعمله��م  يقوم��وا 
»اإلس��رائيلي«  االحت��الل 
الفلس��طيني  وللش��عب 
مش��يراً  باإلنتف��اض«، 
ف��ي  املقاوم��ني  أن  إل��ى 
يقع��ون  الغربي��ة   الضف��ة 
االحت��الل  مصي��دة  ب��ني 

وسندان السلطة.
وش��دد القيادي في اجلهاد 

عل��ى  يج��ري  م��ا  أن   عل��ى 
األرض يبشر باندالع إنتفاضة 
 ثالث��ة قريب��ة، مؤك��داً ب��أن 
الفلس��طيني  الش��عب 
حلظ��ة  ف��ي   س��ينتفض 
م��ن اللحظ��ات، واالحت��الل 
فه��و  ذل��ك   يعل��م 
أمني��اً  هاجس��اً  بعي��ش 
وعسكرياً كبيراً في الضفة 
نتيجة ه��ذه العمليات التي 

حدثت.

اإلس��المي  اجله��اد  حرك��ة 
خي��ار  أن  فلس��طني،  ف��ي 
حركة اجلهاد اإلس��المي هو 
املقاوم��ة، التي م��ن أدواتها 
واالستش��هاديني  الس��الح 
التحية  موجه��اً  والصاروخ، 

اخللي��ل  عملي��ة  ملنف��ذي 
أثبت��وا  »الذي��ن  وقلقيلي��ة، 
أن الضف��ة الغربي��ة جاهزة 
لإلنفج��ار ف��ي وج��ه العدو 
لن��داء  تلبي��ة  الصهيون��ي 

القدس«.

على  األميركي  الصهيون��ي 
نشر ثقافة التهويد والعداء 
لإلس��الم واملقاومة وإرباكها 
وفلس��طني  لبن��ان  ف��ي 
القضية  لتصفية  والسعي 
وإضع��اف  الفلس��طينية 
وفرض  الداخلي��ة  جبهته��ا 
عل��ى  املذل��ة  التس��وية 

العميد حمدان  نّوه  بدوره، 
»بوعي شعبنا الفلسطيني 
في اخمليمات في لبنان لعدم 
محاول��ة  أي  إل��ى  االجن��رار 
وبوع��ي  اس��تخباراتية، 
الفلس��طينية  الفصائ��ل 
الذي��ن ه��م على اس��تنفار 
ت��ام ودائ��م ملن��ع ج��ر أهلنا 
أي  إل��ى  الفلس��طينيني 
اش��تباكات  أو  إش��كال 

الشعب الفلسطيني. 
وطال��ب الطرفان مختلف 
مبش��روع  املعني��ة  الق��وى 
الصف��وف  رص  املقاوم��ة 
والتوجه ملواجهة وإس��قاط 
التس��وية  ف��رض  مش��روع 
ش��عبنا  عل��ى  املذل��ة 

الفلسطيني.

الداخلي��ة  الس��احة  عل��ى 
إلى أن  اللبناني��ة«، مش��يراً 
الفلس��طينية  »القي��ادات 
وأهلن��ا الفلس��طينيني في 
اخمليم��ات ه��م عل��ى جتاوب 
 ت��ام م��ع الق��وى واألجه��زة 
األمنية والقوى السياس��ية 
اللبناني��ة ملنع أي خلل ميكن 
أن ي��ؤدي إل��ى م��ا ال يحم��د 

عقباه«.
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