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ن�رشة دورية تعنى بال�صاأن الفل�صطيني عامة وبالالجئني يف لبنان خا�صة

املطـلوب منـــوذج ر�ســـايل جمـاهد نحـو واقــع فل�ضـطيني اأف�ضـل .. الجناز التحرير وحتقيق العودة

ي�ســـدع باحلق يف هذه املرحـــلة 

و يتفـــانى يف خـدمـــة اجلماهـــــري 

على كافة الأ�سعدة.

ال�شهيد املعلم د. فتحي ال�شقاقي

nashrataljihad@hotmail.com :توا�صلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

اإفتتاحية العدد:

مل�صلحة من منعت م�صرية العودة - 2؟

جنحت ال�س��غوطات الأمريكية التي مور�س��ت على   

ال�س��لطات اللبنانية باإ�س��دار قرار اىل اجلي���ش اللبناين مبنع 

م�س��رة الع��ودة – 2 التي كان��ت مقررة يف ذكرى النك�س��ة، 

الأمر الذي يثر الكثر من الت�سا�ؤلت:

اإذا كان��ت ه��ذه ال�ض��لطة ال تقوى على مواجهة �ض��غوط 

تتعل��ق مب�ض��رة �ض��لمية واح��دة، فه��ل ميكنه��ا اأن تنجح يف 

مواجهة �ضغوط التوطني؟

كي��ف ميكن اجلم��ع بني �ض��عار رف���ض التوط��ني، الذي 

ترفعه الدولة اللبنانية يف مقدمة د�ضتورها، ومنع الالجئني 

م��ن ممار�ض��ة حقه��م يف التعب��ر ع��ن رغبتهم بالع��ودة اىل 

بالدهم؟

اإذا كان الفل�ضطيني حمرومًا من حقوقه )التملك والعمل 

والتاأمينات...(، وممنوعًا من التظاهر للعودة اىل بالده، فما 

يكون املطلوب منه اإذن؟

اأال تثب��ت ال�ض��غوط التي مار�ض��تها الوالي��ات املتحدة، 

وا�ض��تجابت لها ال�ض��لطات اللبنانية، ان مو�ض��وع الالجئني 

الفل�ض��طينيني هو م�ض��األة �ضيا�ض��ية بامتي��از؟  وبالتايل، اأال 

يتوجب التوقف عن التعاطي االأمني مع املخيمات؟

من امل�ضوؤول عن حالة االحباط التي �ضيولدها القرار يف 

�ضفوف ال�ضباب الالجئني الفل�ضطينيني يف املخيمات؟  ومن 

الذي �ضيتحمل تبعات هذا االإحباط؟

ه��ذه االأ�ض��ئلة ه��ي بر�ض��م كاف��ة املعني��ني يف لبن��ان، 

ويتوجب البحث عن اإجابات جدية لها، الأن �ضعبنا الفل�ضطيني 

يف لبن��ان لن يقبل اأن يتم عزل��ه يف املخيمات، ممنوعًا من 

كافة حقوق��ه بحياة حرة كرمية، لي�ض��اف اىل ذلك حرمانًا 

جديداً، هو احلرمان من املطالبة ال�ضلمية بالعودة اىل وطنه!

�ضنت قوات العدو ال�ضهيوين حملة اعتقاالت 

يف �ض��فوف حركة اجلهاد اال�ضالمي يف ال�ضفة 

الغربي��ة، كم��ا قام��ت بع���ض االأجه��زة االأمنية 

التابعة لل�ض��لطة باعتقاالت وا�ض��تدعاءات بحق 

جماه��دي اجله��اد، وغالبي��ة َم��ن وجه��ت لهم 

بالغات هم اأ���رى حمررون. فاإالم تهدف هذه 

االعتقاالت؟ وملاذا هذه احلملة يف هذا التوقيت 

بالذات؟

يف  مت��ت  الت��ي  امل�ض��احلة  ترك��ت  لق��د 

القاه��رة ب��ني حركت��ي “فت��ح” �”حما���ض”، 

برعاي��ة م�ري��ة، وبح�ض��ور معظم الف�ض��ائل 

الفل�ض��طينية، ارتياحًا كبراً يف اأو�ض��اط ال�ضعب 

الفل�ض��طيني داخ��ل وخ��ارج فل�ض��طني املحتلة، 

ويف �ض��فوف االأ���رى واملعتقل��ني يف زنازين 

عل��ى  اإيجاب��ًا  وانعك�ض��ت  ال�ض��هيوين،  الع��دو 

الن�ض��اطات التي واكب��ت اإحياء الذك��رى ال� 63 

للنكبة، �الذكرى ال� 44 لنك�سة 1967، وخا�ضة 

م�ضرات العودة التي �ضهدتها ال�ضاحات العربية 

املواجه��ة للكيان الغا�ض��ب يف م��ارون الرا�ض 

واجل��والن ورف��ح وعند تخ��وم القد���ض املحتلة 

وم�ضارف غزة.

وعلى هذا، ف��اإن االعتقاالت التي ح�ض��لت 

اأراد كي��ان العدو من وارئها ج��ر حركة اجلهاد 

ال�ض��لطة  اأجه��زة  م��ع  �ض��دام  اإىل  اال�ض��المي 

الفل�ض��طينية، الإف�ض��ال امل�ض��احلة الفل�ض��طينية 

اأواًل، والإدام��ة حال��ة االنق�ض��ام ثاني��ًا، والإبقاء 

املقاومة م�ضغولة ب�ضاحتها الداخلية ثالثًا.

وبن��اء علي��ه، فق��د عمل��ت احلرك��ة عل��ى 

معاجلة هذه الق�ض��ية بالرتكي��ز على ا�رارها 

على اجناح امل�ض��احلة، وع��دم االإجنرار اىل ما 

ي�ض��عى ويخطط له العدو ال�ضهيوين من تخريب 

�ضيا�ض��تها  ذات��ه  الوق��ت  داخل��ي، مكر�ض��ة يف 

ونهجها القا�ضي بعدم توجيه ال�ضالح اال ل�ضدر 

الع��دو ومعاجل��ة ق�ض��ية املعتقلني يف �ض��جون 

ال�ضلطة من خالل اللقاء الذي جمع االأمني العام 

للحركة، الدكتور رم�ضان �ضلح، برئي�ض ال�ضلطة، 

اأب��و م��ازن، يف القاه��رة وال��ذي وع��د باإنه��اء 

ه��ذا امللف الذي يوؤثر ب�ض��كل �ض��لبي على اأجواء 

امل�ضاحلة.

وبذلك تثب��ت حركة اجلهاد االإ�ض��المي يف 

فل�ض��طني، مرة جديدة، مدى حر�ض��ها ومت�ضكها 

بالوح��دة الفل�ض��طينية، وبا�ض��تعداد عنا�رها 

وكادراته��ا ب��ل وقادتها اىل دف��ع اأثمان غالية 

حفاظًا على ثوابت �ض��عبنا الفل�ضطيني، وتاأكيد 

نهجها باأنه ال �رعية ل�ض��الح اال ال�ض��الح الذي 

يوجه اىل �ضدر العدو ال�ضهيوين.

لماذا حملة العتقالت وال�صتدعاءات �صد الجهاد الإ�صالمي؟!

مل ينتظر ال�ضعب الفل�ضطيني كما فعل الزعماء العرب ما �ضتحمله خطابات الرئي�ض االأمركي 

ب��اراك اأوباما ورئي�ض حكومة كي��ان العدو بنيامني نتنياهو اأم��ام الكونغر�ض ومنظمة “ايباك” 

ال�ض��هيونية من مواقف وم�ض��اريع حترك عجالت عربة “الت�س��وية” ال�ض��دئة.  فهب يف اخلام�ض 

ع�ر من اأيار، حمدداً خياراته ونهجه يف مواجهة العدو ال�ضهيوين وخمططاته االإ�ضتعمارية، وكل 

م�ض��اريع الت�ض��وية االأمركية، التي ت�ضتهدف ت�ضفية الق�ضية الفل�ض��طينية وتكري�ض وجود الدولة 

��كه بحق العودة اإىل اأر�ض االآباء واالأجداد، وراف�ض��ًا 
ّ
“اليهودية” فوق تراب فل�ض��طني، معلنًا مت�ض

لكل م�ضاريع التوطني والتجني�ض والتهجر، م�ضجاًل باقتحامه االأ�ضالك ال�ضائكة يف مارون الرا�ض 

واجلوالن وجنوبي قطاع غزة، بداية مرحلة جديدة من اجلهاد واملقاومة...

فب��ني 19 �24 اأي��ار/ ماي��و، خاطب اأوبام��ا ونتنياهو الع��امل اأجمع عرب بواب��ة الكونغر�ض 

االأمركي ومنظمة “اإيباك” ال�ض��هيونية، فاأكد االأول التزامه الثابت اأمن و�ضالمة ومناعة حليفه 

اال�ض��رتاتيجي االأول يف الع��امل، الكي��ان ال�ض��هيوين، “دولة يهودي��ة” مب�ض��تعمراتها التي تبتلع 

اأكرث من �ض��تني باملئة من م�ض��احة ال�ض��فة، وحدود اآمنة ميكن الدفاع عنه��ا، وتراعي التحوالت 

الدميوغرافية امل�ضتمرة منذ 44 عامًا...

اأما نتنياهو فقد كرر الءاته امل�ضهورة: ال ان�ضحاب حلدود الرابع من حزيران 1967؛ ل لإعادة 

تق�ض��يم القد�ض )العا�ضمة االأبدية للكيان ال�ضهيوين الغا�ضب(؛ ال لتجميد وال الإزالة امل�ضتوطنات؛ 

وال الإع��ادة الالجئ��ني.  اأم��ا الدولة الفل�ض��طينية املوع��ودة – املوهومة فهي على فتات ال�ض��فة 

والقطاع املقطعة االأو�ضال باجلدار الفا�ضل وامل�ضتوطنات واحلواجز الع�ضكرية، منزوعة ال�ضالح 

وكل حدودها ومداخلها برعاية جي�ض االإحتالل!..

ك بخيار املقاومة 
ّ
لقد برهن هذان اخلطابان على عك�ض ما اأراد �ض��احباهما، �ضوابية التم�ض

نهجًا ولغة وحيدة ملواجهة العدو ال�ضهيوين.

اأوباما ونتنياهو... والأبواب المو�صدة في وجه »الت�صوية«!..

دقت جموع الالجئني الفل�ض��طينيني واأ�ض��قائهم العرب اأبواب فل�ضطني جمدداً 

يف الذك��رى ال��� 44 لهزمي��ة حزيران / يوني��و 1967... وحتول��ت مناطق احلدود 

واملدن الفل�ض��طينية اإىل �ض��احات مواجهة بني العائدين الع��زل وقوات االإحتالل 

ال�ض��هيوين املدججة ب��كل اأنواع االأ�ض��لحة، ا�ض��تمرت حتى �ض��اعات متاأخرة من 

م�ض��اء ي��وم االأح��د )5-6-2011(، �ض��قط خالله��ا املئ��ات بني �ض��هيد وجريح، 

بر�ض��ا�ض قوات االإحت��الل، اأمام مراأى وم�ض��مع العامل »الدميقراط��ي« و«احلر«، 

وكل موؤ�ض�ض��اته الدولية وهيئات حقوق االإن�ضان امل�ضغولة هذه االأيام مبا يجري 

يف بع�ض الدول العربية، الذي �ضم اأذنيه عن �ضماع االأعرة النارية املوجهة اإىل 

�ض��دور املتظاهرين العزل، واأغم�ض عينيه عن روؤية ال�ض��حايا الذين يت�ضاقطون 

بر�ض��ا�ض قوات االإحتالل ال�ضهيوين، وبلع ل�ض��انه عن النطق بكلمة اإدانة واحدة 

للمج��رم القات��ل، ك��ي ال نق��ول حما�ض��بته واإن��زال العقوب��ة بقادته ال�ضيا�ض��يني 

والع�ض��كريني، واإر�ض��ال طائ��رات الناتو لق�ض��ف مقاره��م، كما فعل��وا يف العراق 

باالأم�ض وليبيا اليوم...  

مرة اأخرى، يقول ال�ضعب الفل�ضطيني والعربي كلمته، ففي اأيار املا�ضي اأعلن 

ثورت��ه على النكبة املمتدة منذ 63 عامًا، وزحف االآالف باجتاه اأبواب فل�ض��طني 

املو�ضدة...  وباالأم�ض، ويف ذكرى النك�ضة، لبى ال�ضعب نداء العودة، واأعلن خروجه 

عن منطق النك�ضات والهزائم، وانت�ضابه اإىل ع�ر االإنت�ضارات الذي بداأ مع حترير 

لبنان يف 25 اأيار من العام 2000...  

و�ضجل ال�ضعب ب�ضوته وبدمه اإ�راره على انتزاع حق العودة اإىل اأر�ض االآباء 

واالأجداد بقوة احلق وباإرادة املقاومني وبعزمية املجاهدين... وقال لقادة العدو 

يف �ض��احات اجلوالن وغزة وال�ض��فة وجنوب لبنان وغور االأردن ورفح، اإن حقنا 

بفل�ض��طني لن ميوت، واإن رهاناتكم على موت الكبار ون�ض��يان ال�ض��غار، خائبة، 

واإن تر�ضانتكم احلربية لن ترهبنا، ولن تثنينا عن متابعة م�ضرة العودة... 

ولئ��ن مت تاأجيل م�ض��رة لبنان، واالإ�ضتعا�ض��ة عنها باإ�راب يف املخيم��ات واملدن اللبنانية، فقد كان اجل��والن م�رحًا حلراك 

�ضعبي عظيم مبدلوالته، وزادته اإرادة املواجهة غر املتكافئة و�ضقوط ع�رات ال�ضهداء واجلرحى عظمة وعزة. واأعطته �ضورة االإلتحام 

البطويل بني اأبناء جمدل �ضم�ض وجموع العائدين يف مواجهة املحتل بريقًا واألقًا و�ضع العدو بني فكي كما�ضة احلق!.. 

اإن م�ضرة العودة ال�ضعبية التي انطلقت يف اخلام�ض ع�ر من اأيار، كانت البداية يف خط جهادي مت�ضاعد، ميدانه �ضيتجاوز الرب 

واحلدود اإىل البحر واجلو مع اأ�ضاطيل احلرية وقوافل الت�ضامن مع فل�ضطني!..

الجوالن �ساحة مواجهة.. م�سيرة العودة م�ستمرة



العــدد 58  /  8  حزيران  22011

تــحــقــيــــــــق

م�صيرة العودة: اأبعاد ودللت
ال �ض��ك اأن التغي��ر ال��ذي ت�ض��هده املنطقة العربية ب�ض��كل 

ع��ام اأعاد اإىل االأم��ة العربية واالإ�ض��المية روح الثقه بالنف�ض، 

وامت��الك زم��ام املب��ادرة. ولع��ل توج��ه االأم��ة م��ن حميطها 

اإىل خليجه��ا اإىل قبل��ة اجلهاد فل�ض��طني، من خالل امل�ض��رات 

املليوني��ة الت��ي �ض��رتها ع�ض��ية ذكرى النكب��ة، لهو م��ن اأهم 

تداعي��ات هذه الروح اجلديدة القدمي��ة التي عادت لت�ري يف 

عق��ول االأمة وقلوبها، وقد حمل ه��ذا احلدث جملة من املعاين 

والدالالت التي ت�ضتوجب التفكر والتمعن فيها...

عل��ى امل�ض��توى العرب��ي واالإ�ض��المي، ج��اء ه��ذا احل��دث 

كامت��داد طبيع��ي لثورات ال�ض��عب العرب��ي املطال��ب بكرامته 

وبحريتة، واملوؤكد على رف�ضه للظلم والقهر والتبعية للم�روع 

الغربي ال��ذي يتحكم يف مق��درات االأمة وثرواتها، وفل�ض��طني 

هي ال�ض��ورة االأكرث تعبراً على عملية �ض��لب وا�ضتباحة كرامة 

االن�ضان العربي وكلمة ال�ر يف كينونة امل�روع الغربي الهادف اإىل تفتيت االأمة ومتزيقها..

وج��اءت هذه امل�ض��رة اأي�ض��ًا لتوؤك��د احل��ق التاريخي لل�ض��عب الفل�ض��طيني واالأم��ة العربية 

واالإ�ض��المية بفل�ضطني كاملة، واأن ثالثًة و�ضتني عامًا من االحتالل واالرهاب ال�ضهيوين ال ميكن 

اأن يغر �ض��يئًا من زيف االدعاءات ال�ض��هيونية باأحقيته باأر�ض فل�ضطني واأن لل�ضعب الفل�ضطيني 

وكل ق��وى االأم��ة احل��ق يف املقاومة ال�ض��رتداد هذا احلق وانه��اء الوجود ال�ض��هيوين على كامل 

االأر�ض العربية.. 

وقد اأعادت هذه التحركات الق�ض��ية الفل�ضطينية اإىل اإطارها الطبيعي كق�ضية مركزية لالأمة 

العربية واالإ�ضالمية.. فعلى امل�ضتوى الفل�ضطيني، توؤكد هذه امل�ضرة باأن ال�ضعب الفل�ضطيني، وبعد 

مرور اأكرث من ثالثة و�ض��تني عامًا على احتالل فل�ض��طني، مل ولن ين�ض��ى اجلرمي��ة التي ارتكبتها 

الع�ضابات ال�ضهيونية عام 48، ويقول للعامل الذي يتنا�ضى هذه اجلرائم باأننا مل ولن نتخلى عن 

حقن��ا املقد���ض يف حترير االأر�ض وحتقيق العودة اإىل الديار.. واأن��ه ال ميلك اأحد احلق يف التخلي 

عنه اأو التفريط به.. كذلك ك�ض��فت هذه امل�ض��رة كل املحاوالت الفا�ضلة لتزييف املعنى اجلوهري 

حلق العودة وا�ض��تدراجه من احلقل ال�ضيا�ضي الوطني اإىل احلقل االجتماعي واالقت�ضادي لت�ضبح 

ق�ض��ية الالجئني ق�ض��ية ماأوى وطعام وم�ضت�ضفى... وبّينت باأن الالجئني ال يزالون يتطلعون اىل 

عودته��م الكاملة اإىل وطنهم.. كما فتحت هذه التحركات ال�ض��عبية الباب وا�ض��عًا اأمام انتفا�ض��ة 

فل�ضطينية قادمة... وهو ما يب�ر بزمن االنت�ضارات االآتي.

تقاطروا من كل املخيمات.. زحفوا نحو وجعهم امل�ضتحيل.. 

هتف��وا بحناجر من حديد.. مل�ض��وا ال�ريط الفا�ض��ل بني الوطن 

والالوط��ن.. يف عتم��ة اللج��وء.. وعند عتبة الع��ودة.. �رخوا.. 

هبوا.. انتف�ضوا.. قاوموا بالدم �ضيف جالدهم ب�ره امل�ضتطر..

رجموه رجم ال�ض��يطان الرجيم.. ف��كان االأمل بطعم احللم ولون 

الكفن.. �ض��تة �ضهداء واأكرث من مئة جريح.. كانت �ضولة ل�ضباب 

الع��ودة يف م��ارون الرا���ض، �ض��تتلوها جولة بل ج��والت حتى 

حتقيق الع��ودة اىل الديار والتالل، اىل عبق فل�ض��طني وربيعها 

الذي ينتظر اوبة الفاحتني املكربين..املوؤمنني بوعد اهلل النافذ 

ولو بعد حني!   

لهذه املنا�ض��بة خ�ض�ض��ت جملتن��ا “اجلهاد” ه��ذه الفقره 

للوقوف على �ض��هادات اجلرحى واهايل ال�ضهداء الذين �ضاركوا 

يف م�سرة العودة يف 15 ايار املا�ضي. 

كانت دم��اء منيب امل�ري، اجلريح، كافية لتف�ض��ر عمق 

االنتماء اإىل فل�ض��طني، فمنيب الذي اأ�ض��ابته ر�ضا�ض��ات الغدر 

ال�ضهيوين عند ال�ريط الفا�ضل، واأخذت منه كل ماأخذ، واأقعدته 

م�ض��لواًل، مل يكن ي�ض��كن يف زقاق املخي��م، ومل يكن عاطاًل عن 

العمل، اأو بائ�ضًا �ضاأم احلياة، واإمنا كان طالبًا يف ريعان �ضبابه 

يدر���ض اجليولوجيا يف اجلامعة االأمريكية يف بروت، وينحدر 

م��ن عائلة ثرية، مل يكن ينق�ض��ه �ض��يء! اال عط�ض��ه اإىل االأر�ض 

التي ر�ضع حبها، ون�ضاأ على التم�ضك بها وال�ضوق للعودة اإليها.  

تقول والدة منيب امل�ري »�ضحيح اأنه فقد الكثر، اإال اأنه رفع 

را�ض��نا نحن الفل�ض��طينيني 

وكذل��ك كل ال�ض��هداء الذين 

اأثبتوا اأننا جاهزون لتقدمي 

الغ��ايل م��ن اأج��ل اأر�ض��نا 

امل�روقه« دون اأن تن�ض��ى 

اجلن��وب  اأه��ل  حتي��ي  اأن 

الذين ُوجدوا يف امل�ضت�ضفى 

ال�ض��تقبال اجلرح��ى، تقول 

»كنت اأمامهم اأم بطل«..  

عم��اد  ال�ض��هيد  اأم��ا 

ظ��ل  ال��ذي  �ض��قرا،  اأب��و 

مت�ض��بثًا بال�ريط ال�ضائك، 

الر�ضا�ض��ة  م��ن  بالرغ��م 

التي ا�ض��تقرت يف �ض��دره، 

لتعاجله الر�ضا�ض��ة الثانية يف القلب منه، ارتقى �ض��هيداً بعمر 

زه��رة، و�ض��موخ �ض��خره، حطم��ت ج��ربوت الغا�ض��ب ومزقته 

رعب��ًا وهلعًا، ليختلط دمه الطاهر ب��رتاب الوطن املعتق بدماء 

املجاهدين واملقاومني.. تقول اأخت ال�ض��هيد اأمية اأبو �ضقرا، اإن 

�ض��قيقها مل ميت »النوا خي��ا عاي�ض بقل��وب املاليني ايل بدهم 

يرجعوا على فل�ض��طني« وت�ضيف »خيا رفع را�ضنا وكل ال�ضهداء 

كمان وحتى اجلرحى.. انا بحمد اهلل انو احنا بعدنا باألف خر« 

وتق��ول اأخي كان طول عمرو رافع را�ض��نا الن��وا وهوي عاي�ض 

كان عمود البيت، وهالأ ا�ضت�ضهد ليعمر البيت ب�ضهادتوا ..

اأما اجلريح حممد يو�ضف �ضليمان فيقول: »ملا نزلت لتحت، 

نزلت الأرجع اأر�ضي واأر�ض اإخواين، انا كنت نازل الأحقق هدف، 

ه��اد ال�ض��ي الزم يبقى فين��ا اإحنا بنقدر نقاوم وبنقدر نو�ض��ل 

لعنده��م.. اإحن��ا جاهزي��ن لرنجع عل��ى احلدود ما الزم نن�ض��ى 

اأر�ض��نا.. يف ح��ني يوؤكد اجلري��ح عادل لداوي »اإحنا ملا �ض��فنا 

اليهود نزلنا ال �ضعوريًا ويت�ضاءل »لو كنتم حملنا واحد بي�ضوف 

اأر�ضو.. �ضدقوين بين�ضى كل �ضي..« وي�ضيف ب�ض اعطونا �ضالح 

و�ضوفو �ضو حان�ضاوي«..

يوافق��ه الراأي اجلريح حممد ح�ض��ن الرفاعي، الذي يرى اأن 

ما ح�ض��ل يف مارون الرا�ض »بقول للعامل ادي�ض ا�رار ال�ضعب 

الفل�ضطيني واأطفاله قبل �ضيوخه«، وي�ضيف: »االأمر �ضار عفوي 

اإحنا نزلنا وملا �ضقط اأول �ضهيد زاد التحدي للعدو ال�ضهيوين«.. 

يف حني قال اجلريح حممد ر�ض��وان ذيان »اخلوف ايل �ض��فناه 

بعيون اليهود ح�ض�ضنا انو احنا قادرين نعمل اإ�ضي، وهاد ال�ضي 

�ض��ار نتيج��ة انو كنا متوحدين، �ض��دقوين احنا الفل�ض��طينيني 

والعرب اذا توحدنا بنك�ر حاجز اخلوف عنا.. اأنا بقول لليهود 

ان �ض��اء اهلل رح نرجع على احلدود ورح نقدم �ض��هداء اأكرث، ب�ض 

املهم انو ترجع اأر�ضنا«.

اأما اجلريح اأ�ض��امة حممد اأحمد فيقول: »اأنا �ضفت فل�ضطني 

الأول م��رة! قب��ل هيك كنت اأ�ض��وفها عل��ى التلفزي��ون ب�ض على 

االأر�ض غر، ملا واحد بي�ض��وف اأر�ض��ه واليه��ود فيها ما بعود 

يحملوا را�ض��و.. وزي ما اأخدوها بالقوة بدن��ا نرجعها بالقوة.. 

الكب��ار وال�ض��غار«.. يقاطعه اجلريح حمم��د يا�ر معروف: »يا 

اأخ��ي اليهود كانوا يرجفوا اإحنا م��ا كنا خايفني.. يعني كل ما 

كان ي�ض��قط �ض��هيد كنا نقوى اك��رث واكرث ما ع��اد يف خوف..« 

يوافقه و�ض��يم ح�ضني ح�ض��ني اجلريح، ويوؤكد: »ملا نزلنا رمينا 

حجار وك�رناها �ض��دقوين ال�ض��هاينه كان��وا يهربوا ويتخبوا 

ورا ال�ض��جر مل��ا نرم��ي حجر...كمان انا فل�ض��طيني خلقت هون 

واأبوي خلق هون ب�ض اأوالدي ان �ض��اء اهلل رح يخلقوا ويعي�ض��و 

بكرامتهم بفل�ض��طني النو احنا 

بدنا نحررها..«

وللفتيات كان لهن ن�ضيب 

يف رجم املحتل الغا�ضب، تقول 

اجلريح��ة البطله ملي���ض »كنت 

اأرمي حجار و�ضبت �ضهيوين.. 

وبعدين انتبه��ت اإين عم انزف، 

اكت�ض��فت اين ت�ض��اوبت، امل��رة 

اجل��اي رح كون اأول النا�ض ايل 

بنزل��وا ال�ري��ط انا م��ا بخاف 

من اليهود.«  اأخراً يقول حممد ح�ض��ني ح�ض��ني، وهو اأخ ل�ضهيد 

ا�ضت�ض��هد مب�ض��رة الع��ودة ع��ام 2000، »اليوم يف �ض��هدا عام 

2011 يعني هاد باأكد انو الرهان �ض��قط وانو اجليل اجلديد ما 

ن�ضي الزم نرفع را�ضنا عايل الأنو خميماتنا ما رح تركع والزم 

يجي اليوم ونرجع..

مخيماتنا ما رح تركع ولزم يجي اليوم ونرجع!

فل�صطينيو 48.. يوم »ا�صتقاللكم« هو يوم نكبتنا
يحيي فل�ض��طينيو 48 ذكرى النكبة يف م�ض��رات �ض��عبية تنطلق باجتاه قرى دّمرها العدو 

لكي ال يعود اأهلها اإليها. 

يف البداي��ة، انتظ��ر فل�ض��طينيو 48 اجليو���ض العربية لتعيد لهم اأهلهم وت�ض��تعيد فل�ض��طني، 

ولكن بعد حزيران 1967، مل يعودوا ينتظرون، فقرروا مع اأبناء الوطن املحتل، ومع الالجئني، 

ا�ض��تعادة فل�ض��طني باأياديهم وبنادقهم.  فحّولوا ال�ض��جن الذي اأراد الع��دو زّجهم فيه، اىل وطن 

حمت��ل، منطلقني يف ربوعه، عرب ن�ض��االتهم املتكررة وامل�ض��تمرة، ليطالب��وا بعودتهم، هم، اىل 

قراهم االأ�ضلية املدمرة، وعودة اإخوانهم من اللجوء وكن�ض املحتل وا�ضتعادة الوطن فل�ضطني. 

.. اجلمه��ور العربي الفل�ض��طيني يف داخل االأرا�ض��ي املحتلة ع��ام 48 اأراد عودة الالجئني 

الأنه��م رف�ض��وا اأن ُيعامل��وا كاأقلي��ة “قومي��ة” اأ� “دينية”.  فه��م، مع الالجئ��ني واأبناء الوطن 

املحتل يف ال�ضفة الغربية وغزة، ما زالوا اأ�ضحاب االأر�ض ومل ولن يتنازلوا عنها. 

اأراد املحتل اأن يجعل من فل�ضطينيي 48 جزءاً منف�ضاًل عن االأمة وعن ال�ضعب. فاأثبتوا بعد 

63 عامًا اأنهم جزء ال يتجزاأ من االأمة ومن ال�ضعب الفل�ضطيني، وثبتوا يف مواجهة اأ�ر�ض اأدوات 

التهوي��د والقتل والتزوير.  فربغم كل املخططات ال�ض��هيونية التي ت�ض��تهدفهم، ال يزال �ض��عبنا 

الفل�ضطيني يف املناطق املحتلة عام 48 يطّور من اأ�ضاليب مواجهته، ويت�ضدى لقرارات ر�ضمية 

وممار�ض��ات ميدانية ت�ض��تهدف اقتالعه من اأر�ض��ه، �ض��من خمطط مقولة “اإ�رائي��ل يهودية”.  

ليكون اأهلنا بذلك �ضاهداً حيًا على زيف االدعاءات ال�ضهيونية بامتالك اأر�ض بال �ضعب، ودليال 

على مدى مت�ض��ك الفل�ضطيني باأر�ضه يف ظل اأ�ض��عب الظروف واأعقدها، وعلى مدى الت�ضحيات 

التي يقدمها �ضعبنا من اأجل حترير اأر�ضه والتم�ضك بحقه يف العودة اىل كامل وطننا فل�ضطني.
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اخلام�ض��ة  الذك��رى  حتول مهرج��ان 

ال�ضت�ضهاد القائد حممود املجذوب و�ضقيقه 

ن�ض��ال،  يف  مركز معروف �ضعد يف �ضيدا، 

منا�ض��بة وطنية كربى جمعت كل ف�ض��ائل 

العمل الن�ضايل الفل�ض��طيني واللبناين بكل 

األ��وان طيفهم املق��اوم.  وقد غ���ض املركز 

باحل�ض��ود اجلماهرية التي اأتت للم�ضاركة 

باإحي��اء ذك��رى البطلني ال�ض��هيدين، حيث 

يف  وكان  وقاعات��ه،  �ض��احاته  امت��الأت 

اإ�ض��تقبالهم قيادة حركة اجلهاد اال�ضالمي 

يف لبنان، تقدمهم ممثل احلركة يف لبنان، 

احل��اج اأب��و عم��اد الرفاع��ي واالأخ �ض��كيب 

العينا، م�ضوؤول العالقات ال�ضيا�ضية.  وتقدم 

احل�ض��ور االأخ��وه النائب ال�ض��ابق، اأ�ض��امه 

معروف �ض��عد، واإمام م�ضجد القد�ض، ال�ضيخ 

ماهر حمود، واأمني �ر ال�ض��احة اللبنانيه 

لف�ض��ائل م.ت.ف وحركة فت��ح، فتحي اأبو 

الع��ردات، واحلاج اأبو حممد حدرج، ع�ض��و 

قي��ادة حزب اهلل يف لبنان، وممثل �ض��فارة 

فل�ضطني يف لبنان، اأ�رف دبور،  والقن�ضل 

حمم��ود اال�ض��دي، وممثل��ني عن الف�ض��ائل 

واالح��زاب والق��وى الوطني��ة واال�ض��المية 

واملنظم��ات  واللبناني��ه  الفل�ض��طينية 

والهيئ��ات واللج��ان ال�ض��عبية واملخات��ر 

ووجهاء املخيمات يف لبنان. 

اإفتت��ح املهرج��ان بت��الوة عط��رة من 

الق��راآن الك��رمي، وث��م كلم��ة ممث��ل حرك��ة 

اجلهاد يف لبنان، احلاج ابوعماد الرفاعي، 

اأ�ض��اد فيه��ا ب�ض��هداء م��ارون الرا���ض، وما 

قدموه من ت�ضحيه ل�ضنع عودتهم باأيديهم 

وب�ض��دورهم العارية، معلنني للعامل اأجمع 

م��ن  اك��رب  اأطفالن��ا  باأي��دي  احلج��ارة  اأن 

�ض��ورايخ العدو وطائرات��ه ودباباته، وان 

اإرادتهم �ض��تزيل، عن قريب، كيانه وت�ض��قط 

طغيانه.

لق��د كان  الرفاع��ي قائ��ال:  واأ�ض��اف 

ال�ض��هيد اأبوحم��زة اأمنوذجا رائدا لل�ض��باب 

وال  املعتق��الت  ترعب��ه  مل  املجاهدي��ن، 

ال�ض��جون، وه��و ال��ذي عا�ض جترب��ة االأ�ر 

يف زنازي��ن العدو، فخرج منها اأ�ض��د ثباتًا 

الع��دو  ه��ذا  وحتدي��ًا ملواجه��ة  واإ���راراً 

الغادر، وما كانت املحاوالت العديدة التي 

تعر�ض لها ال�ض��هيد، اال لتزيده ت�ضبثًا بنهج 

اجلهاد واملقاومة، ودافعا مل�ضاعفة اجلهد 

والعمل وال�ض��هر.. موؤك��داً اأن “ما جرى من 

اإ�ضت�ض��هاد واإندفاع جماه��ري نحو حدود 

الوط��ن يف مارون الرا�ض ما ه��و اإال تاكيد 

اآخ��ر على ه��ذه الغاي��ة واالأمني��ة”. اأخراً، 

طال��ب الرفاعي باالإ���راع يف تنفيذ حكم 

االع��دام بالعمي��ل حممود راف��ع، والقب�ض 

على العميل الفار ح�ضني خطاب، بعد مرور 

اك��رث من ع��ام ون�ض��ف عل��ى �ض��دور هذا 

احلكم، ليكون در�ض��ًا للع��دو وعمالئه، واال 

فان التاأخر قد يحمل ر�ضائل �ضلبية.

كذل��ك األقيت باملنا�ض��بة ع��دة كلمات 

ل��كل م��ن ال�ض��يخ ماه��ر حم��ود والدكت��ور 

اأ�ضامه �ضعد وفتحي اأبو العردات واأبو حممد 

ح��درج واآل ال�ض��هيد.. اأك��دت عل��ى اأن هذه 

املنا�ض��بة يج��ب اأن يخلده��ا التاري��خ كما 

�ض��يخلد اأبطال مارون الرا�ض وما �ض��طوره 

من معنى جديد لتم�ض��ك ال�ضعب الفل�ضطيني 

بح��ق العوده.  واأ�ض��اد املتحدث��ون بالقائد 

حممود املجذوب وبتاريخه املقاوم للعدو 

املحتل..وطالب��وا باع��دام العم��الء الذي��ن 

اغتالوه.. واثنوا على امل�ضاحلة الفل�ضطينية 

وم��ا مثلت��ه من حتد للع��دو وامري��كا، كما 

اثن��وا على الق��رار امل�ري ال�ض��جاع بفتح 

مع��رب رف��ح وم��ا ميثله م��ن دعم ل�ض��مود 

�ض��عبنا املحا�ر يف غزة، واأدانوا خطابي 

اأوبام��ا ونتنياه��و مب��ا ميث��الن م��ن حتد 

الراده وحق �ضعبنا الفل�ضطيني يف التحرير 

والعودة.

 الرفاعي في ذكرى المجذوب في �صيدا: دماء المجذوب و�صقيقة تحولت لعنة تطارد العدو

 خريطة فل�صطين فوق اأقرب نقطة 

اإليها: تمجيداً ل�صهداء مارون الرا�س

يف مارون الرا�ض، وعند اآخر نقطة من البلدة، 

رفع »حزب اهلل« جم�ض��مًا رمزيًا تخليداً لل�ض��هداء 

ال�ضتة، الذين ق�ضوا بر�ضا�ض اجلي�ض ال�ضهيوين، 

وذلك يف املكان الذي �ض��قط فيها �ضهداء العودة 

خ��الل م�ض��رة اخلام���ض ع���ر م��ن اأي��ار، وه��و 

عب��ارة ع��ن خريطة فل�ض��طني تتو�ض��طها �ض��ور 

ال�ض��هداء، وكت��ب عليها عبارة »عائ��دون حتما« 

باللغتني العربية والعربية، تعلوها اأعالم لبنان 

وفل�ضطني واملقاومة، وذلك بح�ضور ممثلني عن 

»ح��زب اهلل«، واللجن��ة التح�ض��رية ل� »م�ض��رة 

ح��ق الع��ودة«، وممثلني ع��ن القوى والف�ض��ائل 

الفل�ضطينية وح�ضد اإعالمي. 

اعت�صام لجامعيي البارد اأمام ممثلية منظمة التحرير
اعت�ض��م  طالب جامعيون فل�ض��طينيون م��ن اأبناء خميم نه��ر البارد اأمام 

ممثلية م.ت.ف يف بروت من اأجل مطالبتها بت�ضديد االأق�ضاط اجلامعية كاملة 

لطالب املخيم.  واأ�ضار من�ضق “جلنة الطالب اجلامعيني يف خميم نهر البارد”، 

ف��وؤاد احل��اج، اإىل اأن ع��دد ه��وؤالء الط��الب يناهز املئ��ة والع�رين، م�ض��جلون 

مبعظمهم يف ال�ضنتني الثانية والثالثة، ويدر�ضون يف جماالت خمتلفة يف عدة 

جامعات.  واأكد احلاج اأن “هوؤالء الطالب يتعّلمون على ح�ض��ابهم اخلا�ض من 

دون اأن يغطيهم اأحد”، م�ض��دداً على اأن “ما تعر�ض له �ض��كان خميم نهر البارد 

�سنة 2007 يحّتم على منظمة التحرير اأن تبادر اإىل امل�ضاعدة”. 

م��ن جهته��ا، اأك��دت املتحدثة با�ض��م وكال��ة “الأ�ن��ر�ا” يف لبنان هدى 

�ض��مرا �ضعيبي اأن “برنامج الرتبية والتعليم” يف الوكالة يغطي كافة الطالب 

الالجئني الفل�ضطينيني يف لبنان حتى �ضف البكالوريا - الق�ضم الثاين كتعليم اأكادميي “اأما املنح اجلامعية فهي رهن توفر التمويل 

الالزم من الدول املانحة”. 

اإعت�صام لأهالي بر اليا�س: ما تقدمه الونروا ل يلبي الحد الدنى

نف��ذ م�ض��نون واأطفال فل�ض��طينيون يف ب��ر اليا�ض، وممثلون عن اللجان ال�ض��عبية الفل�ض��طينية، غالبيتهم م��ن املقيمني يف البلدة، 

اعت�ض��اما اأمام العيادة اخلا�ض��ة التابعة ل� »االأونروا«، احتجاجًا على عملها املوؤقت وبن�ض��ف الدوام اال�ض��بوعي، برغم اأنها ت�ض��تقبل 

يوميًا مئة حالة مر�ضية، من الفل�ضطينيني من البقاعني االأو�ضط والغربي. 

وطالب املعت�ض��مون بتثبيت العيادة، وتزويدها مبخترب وعيادة اأ�ضنان، معتربين 

اأن م��ا تقدمه وكالة الغوث ال ي�ض��تجيب الحتياجات الالجئني ال�ض��حية وال يلبي احلد 

االأدنى. وطالبوا »االأونروا« ب�»العمل على تغطية تكاليف عالج مر�ض��ى الف�ضل الكلوي، 

وعمليات القلب املفتوح ومتييل ال�رايني، واالأمرا�ض امل�ضتع�ض��ية، و�رف التحاليل 

املخربي��ة و�ض�����ور الرنني املغناطي�ض��ي بالكام��ل«. وطالبوا كذل��ك ب�»اعتماد العالج 

واال�ضت���ضفاء حلاالت فاقدي االأوراق الثبوتية«.

ا�صتطالع: الفل�صطينيون ُمتم�ّصكون بالعودة ويرف�صون التوطين
ج��دد الفل�ض��طينيون مت�ض��كهم بح��ق العودة اىل اأر�ض��هم.  واأظهر ا�ض��تطالع للراأي اأج��راه مركز الدرا�ض��ات العربي 

االأوروبي، اأن حق الفل�ضطينيني بالعودة لن يكون قابال للم�ضاومة حتت اإغراءات التوطني.

وقد اأظهر اال�ض��تطالع اأن 74.7% من امل�ض��تطلعني يرون اأن اأي حل �ضيا�ض��ي ال ي�ض��من حق العودة �ض��يكون حال 

�ضيا�ضيا غر مكتمل ولن يكتب له النجاح.

 اال�ض��تطالع  اأن 15.8% راأوا اأن االأه��داف 
ّ

كم��ا ب��ني

املرجو حتقيقها من وراء تنظيم ‘م�سرات العودة’، تتمثل 

يف تفعيل الدور ال�ض��عبي وال�ضبابي الفل�ضطيني للم�ضاهمة 

الفعالة مب���روع التحرير اأو العودة، و�ض��ناعة القوة من 

نب�ض ال�ضارع الفل�ضطيني والعربي معا. 

اأن م�ض��رات  اإىل نتيج��ة مفاده��ا  وخل���ض املرك��ز 

العودة التي نظمت بذكرى النكبة عند احلدود اللبنانية – 

الفل�ض��طينية املحتلة، ويف اجلوالن وال�ضفة الغربية تدلل 

على مت�ض��ك الالجئني الفل�ضطينيني بحق العودة ورف�ضهم 

التوطني.

ليبرمان: ل مفاو�صات على حق العودة

�أكد وزير خارجية �لعدو، �أفيغدور 

ترف���ض  »�إ�رس�ئي��ل«  �أن  ليربم��ان، 

�أي��ة ���روط م�ض��بقة للمفاو�ض��ات مع 

�ل�سلطة �لفل�س��طينية، معلنًا �أن حكومة 

نتنياهو لن تفاو���ض على حق �لعودة 

للفل�س��طينيني ولن ت�سمح بعودة الجئ 

و�حد. 

و�عت��رب ليربمان يف جل�س��ة كتلة 

حزب��ه )»�إ�رس�ئيل« بيتن��ا( �لربملانية، 

�لع��ودة،  �إن »م��ن يتح��دث ع��ن ح��ق 

بوعي �أو من دون وعي، يق�سد ت�سفية 

»�إ�رس�ئي��ل« عملي��ا. و�إن قبلن��ا بالجئ 

و�حد �سيليه مليون الجئ«.

 اعت�صام لطالب معهد قبة �صمرا في البارد
نف��ذ ط��الب املعه��د الفن��ي يف قبة �ض��مرا، بدعوة من ف�ض��ائل املقاومة واللجان ال�ض��عبية يف خمي��م نهر البارد، اعت�ض��اما اأم�ض 

احتجاجا على قرار »االأونروا« القا�ض��ي باإقفال بع�ض االأق�ضام املهنية يف 

املعهد، ورف�ض��ا للم�ض��ا�ض باأي من دوراته، وال �ض��يما املهنية منها.  حيث 

ح��ذر املحتج��ون »االأون��روا« من خط��ورة االإق��دام على ا�ض��تهداف املعهد، 

»الذي يعترب حاجة فل�ضطينية ومك�ضبًا نرف�ض الرتاجع عنه«، كما حملوها 

امل�ضوؤولية الكاملة عن التداعيات ال�ضلبية لتلك ال�ضيا�ضة »التي �ضرد عليها 

�ض��عبنا بت�ض��عيد التحركات وتو�ض��يعها لت�ض��مل كل جماالت عمل االأونروا 

يف ال�ض��مال«، وطالبوا ب� “اإدخال املعهد �ض��من املوازنة ال�ضنوية للوكالة، 

حت��ى ال يبقى يف خانة م�روع وحتت رحمة املانحني، وتثبيت املوظفني 

واملدربني والعمال”.
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كاريكاتور و�صورة

في رحاب الإ�سالم

بيان �صادر عن حركة الجهاد الإ�صالمي في فل�صطين بخ�صو�س 

قرار منع اإحياء ذكرى النك�صة على الحدود مع فل�صطين المحتلة

يف الوقت الذي ي�ض��تعد فيه �ضعبنا الفل�ضطيني ل�ضد الرحال الإحياء ذكرى النك�ضة على احلدود مع فل�ضطني 

املحتلة، اأ�ض��درت ال�ض��لطة ال�ضيا�ض��ية يف لبنان اأمراً اىل اجلي�ض اللبناين مبنع و�ض��ول اأهلنا اىل حدود بالدنا، 

بذريعة احلفاظ على حياة �ض��بابنا، وتخوفًا من �ض��ن العدو حربًا �ض��د لبنان.  غر اأن التقارير االإعالمية التي 

عك�ض��تها الت�ريحات ال�ضيا�ضية لبع�ض الديبلوما�ض��يني وحركة زياراتهم، توؤكد اأن ال�ضبب الوحيد وراء املنع 

هو الر�ضوخ لل�ضغوط التي مار�ضتها االإدارة االأمريكية على ال�ضلطات ال�ضيا�ضية اللبنانية.

اإزاء ذلك ن�ؤكد على ما يلي:

اأواًل: قّدم �ض��عبنا الفل�ض��طيني، يف م�ض��رة العودة يف 15 اأيار، �ض��تة �ض��هداء وع�رات اجلرحى، يف ملحمة 

بطولي��ة ال تليق اإال بهذا ال�ض��عب االأبي، وال تخيفه بالتايل البلطجة ال�ض��هيونية وال التهديدات، وكان االأجدى 

ع��دم الت�ض��ليم الم��الءات و�روط العدو ال�ض��هيوين، ب��ل مواجهة ال�ض��غوط االأمريكية عرب الطل��ب اىل اجلي�ض 

اللبناين وقوات اليونيفيل تاأمني �ضالمة �ضعب اأعزل يتوق اىل العودة اىل اأر�ضه، مبا ال يتعار�ض مع ما ي�ضمى 

بالقرارات الدولية، بل تنفيذاً لها. 

ثانيًا: اإن ال�ض��غوط التي مور�ض��ت ملنع م�ض��رة العودة – 2 تنذر بحملة من ال�ض��غوط التي يتم التح�ضر 

لها دوليًا �ضمن خمطط التوطني، وكان االأجدر بال�ضلطات التي اأ�ضدرت قرار املنع – اإن كانت جادة فعاًل يف 

رف�ض التوطني - مواجهتها عرب التاأكيد على امل�ضرة ال منعها.

ثالث���ًا: رف�ض التعاطي م��ع الالجئني من الزاوية االأمني��ة البحتة، واالإمعان يف احل�ض��ار املفرو�ض على 

املخيمات، وحتويلها اىل منعزالت لتكدي�ض الالجئني، بعد اأن ثبت للعامل اأجمع اأن ق�ضية الالجئني هي ق�ضية 

�ضيا�ضية بامتياز، ويجب التعاطي معها من هذه الزاوية دون غرها.

رابع���ًا: ���رورة الكف عن التذرع بحجج واهية، حلرمان �ض��عبنا من اأب�ض��ط حقوق��ه يف املخيمات، حتت 

ذريع��ة احلف��اظ على هويته وق�ض��يته، يف الوقت الذي يت��م فيه منعه من التوجه اىل اأر�ض��ه ووطنه للمطالبة 

بعودته، بعدما عمد �ضعبنا عودته بالدم والزحف ال�ضعبي.

خام�س���ًا: بات لزامًا على ال�ض��لطات اللبنانية املبادرة اىل تفعيل احلوار الفل�ض��طيني – اللبناين، وو�ض��ع 

ا�ض��رتاتيجية م�ض��رتكة، ملناق�ض��ة كل الق�ض��ايا ورف��ع الظلم عن اأهلنا واإق��رار احلقوق كاف��ة، وتاأمني حقه يف 

التظاهر ال�ضلمي على حدود اأر�ضنا املحتلة، الأن ذلك هو ال�ضبيل الوحيدة ملواجهة كل خمططات التوطني.

الجهاد الإ�صالمي تجول على جرحى العودة

        اإ�ض��تكمااًل ملفاعي��ل م�ض��رة الع��ودة، وتاأكي��داً عل��ى موق��ف اجلهاد االإ�ض��المي 

بالوق��وف مع عائالت ال�ض��هداء االأبطال واجلرحى البوا�ض��ل، جال وفد م��ن حركة اجلهاد 

االإ�ض��المي برئا�ض��ة ممثل احلركة يف لبنان احلاج ابو عماد الرفاعي،  على اأهايل ال�ضهداء 

وجرح��ى م�ض��رة الع��ودة التي اإنطلق��ت يف 15 اأيار من كافة خميمات وجتمعات ال�ض��عب 

الفل�ضطيني املوجود على االأرا�ضي اللبنانية اىل احلدود الفل�ضطينية.  و�ضم الوفد القيادي 

يف احلركة ال�ض��يخ علي ابو �ضاهني وم�ض��وؤول العالقات ال�ضيا�ضية يف لبنان �ضكيب العينا، 

وعدد من كوادر احلركة.  

وقد قام الوفد بتقدمي التهاين والتربيكات لعوائل ال�ضهداء الذي اأ�ضتحقوا و�ضام ال�رف بكل فخر واإعتزاز، 

وباالإطمئنان عن اجلرحى االأبطال، ومتنى لهم ال�ض��فاء العاجل ولعائالت ال�ض��هداء ال�ض��رب وال�ض��لوان �ضائلني 

املوىل عز وجل اأن يتقبل �ضهادتهم ويجمعهم مع االأنبياء وال�ضديقني وح�ضن اأولئك رفيقا. 

الرفاعي م�صتقبال غالوي: م�صيرة العودة اإيذان بافتتاح معركة الالجئين 

ا�ض��تقبل ممث��ل حرك��ة اجلهاد االإ�ض��المي يف لبنان، اأب��و عماد الرفاع��ي، يف مكتبه يف بروت، النا�ض��ط 

الربيط��اين املنا���ر للمقاومة وللق�ض��ية الفل�ض��طينية، رئي���ض جمعية “حتيا فل�ض��طني الدولي��ة”، د. جورج 

غاالوي، على راأ�ض وفد من اجلمعية �ض��م ال�ض��ادة كيفني اأوفندين وروب هوفمان، ونبيل احلالق.  وكان يف 

ا�ضتقبال الوفد عدد من اأع�ضاء قيادة احلركة يف لبنان.

يف م�ضتهل اللقاء، اأعرب د. غاالوي والوفد املرافق له عن اعتزازهم الكبر مب�ضرات العودة التي انطلقت 

م��ن لبنان و�ض��وريا والداخل الفل�ض��طيني املحتل وقطاع غزة، التي بعثت بر�ض��الة قوي��ة اىل العامل اأجمع، ان 

ال�ضعب الفل�ضطيني �ضعب متم�ضك بحقه يف العودة اىل فل�ضطني”.. موؤكداً: “نحن �ضنبقى نعمل بكل قوة من اأجل 

حق العودة ولن نرتدد على االإطالق”.  

م��ن جهته، �ض��كر الرفاعي غ��االوي والوف��د املرافق له 

عل��ى جهودهم الت��ي يبذلونها يف اأوروب��ا والعديد من دول 

العامل دعمًا للق�ض��ية الفل�ض��طينية، موؤكداً على اأن ما ح�ضل 

يف م�ضرات يوم العودة يف 15 من اأيار “هو اإيذان بافتتاح 

معرك��ة الالجئ��ني مع الع��دو ال�ض��هيوين”. واأ�ض��اف: “لقد 

اأعادت دماء ال�ض��هداء، التي �ضالت يف مارون الرا�ض وجمدل 

�ضم�ض، النب�ض اىل خميمات الالجئني، حيث مل يعد باإمكان 

اأح��د اإبعادهم ع��ن جمريات ال���راع مع العدو ال�ض��هيوين 

والعمل على ا�ضرتجاع حقوقهم كافة”.  

الأمين العام لـ«الجهاد«: الق�صية الفل�صطينية

 هي ق�صية عقيدة ل يمكن التفريط بها

ن االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�ض��المي يف فل�ض��طني، الدكتور رم�ضان  ثمَّ

عبد اهلل �ض��لَّح، دور م�ر و�ضعبها يف دعم الق�ض��ية الفل�ضطينية، م�ضيداً بدورها 

يف امل�ضاحلة ومتابعة ا�ضتحقاقات ال�ضعب الفل�ضطيني. 

وكانت القاهرة قد ا�ضت�ض��افت اجتماعًا مطواًل جمع الدكتور �ض��لَّح ونائبه 

احل��اج زياد النخالة بالرئي�ض حمم��ود عبا�ض. وتناول اللقاء، الذي كان معمقًا 

واإيجابيًا، جملة من الق�ضايا من اأهمها: تعزيز امل�ضاحلة، بحث تنفيذ اخلطوات 

الكفيل��ة باإجناحه��ا، املرجعي��ة الوطني��ة، كم��ا تن��اول ب�ض��كل مركز مو�ض��وع 

االعتقاالت ال�ضيا�ض��ية واال�ضتدعاءات والت�ض��دي للتحديات املقبلة والتهديدات 

ال�ضهيونية.  

وعلى �ض��عيٍد ذي �ض��لة، التقى االأمني العام حلركة اجلهاد االإ�ض��المي ونائبه ب�ضيخ االأزهر الدكتور اأحمد 

الطي��ب يف مق��ر امل�ض��يخة باجلامع االأزه��ر.  وقال الدكتور �ض��لَّح خالل اللقاء:« اإن الق�ض��ية الفل�ض��طينية هي 

ق�ضية عقيدة ال تفريط فيها«. واأ�ضار اإىل اأنه بحث مع الدكتور الطيب خطاب رئي�ض حكومة االحتالل بنيامني 

نتنياهو و�ض��بل الت�ض��دي له وممار�ض��ات الكيان ال�ض��هيوين يف الفرتة القادمة.  وو�ض��ع الدكتور �ضلَّح الطيب 

يف �ض��ورة التحديات التي يواجهها ال�ض��عب الفل�ضطيني، متحدثًا عن مكانة االأزهر وما ميثل لالأمة ودوره يف 

مواجهة حتديات ال�ضهاينة كموؤ�ض�ضة توحيدية ومنارة للعلم واملعرفة.

اإن من نعم اهلل على هذه االأمة وت�ريفه لها اأن جعلها اأمة و�ض��ًطا خياًرا عدواًل 

ًة َو�َض��ًطا{ ]البقرة: 143[. فهي خر االأمم التي اأُخرجت  مَّ
فقال: }َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُ

للنا�ض، وقد و�ض��فها املوىل �ض��بحانه وتعاىل و�ض��هد لها بذلك فقال تعاىل: }ُكْنُتْم 

 }ِ ْنَك��ِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ ْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُ ا�ِض َتاأُْم��ُروَن ِبامْلَ ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ مَّ
َ اأُ ْ
َخ��ر

]اآل عمران: 110[.
ثم ا�ض��طفى اهلل تعاىل لها ر�ض��واًل من خيارها واأو�ضطها ن�ض��ًبا ومكانة، فبعثه 

ْم َحِري�ٌض َعَلْيُكْم  ا ر�ضواًل }َلَقْد َجاَءُكْم َر�ُضوٌل ِمْن اأَْنُف�ِضُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ فيها نبيًّ

وؤِْمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم{ ]التوبة: 128[، واأنزل عليها اأ�رف كتبه وجعله مهيمًنا  ِبامْلُ

ا  دًِّقا مِلَ قِّ ُم�ضَ على الكتب قبله، �ضاماًل خلر ما جاءت به }َواأَْنَزْلَنا اإَِلْيَك اْلِكَتاَب ِباحْلَ

َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه{ ]املائدة: 48[.

به��ذا الر�ض��ول الك��رمي، وهذا الق��راآن الك��رمي، �رفت ه��ذه االأم��ة ومبتابعتهما 

واالهت��داء بهديهم��ا، كان��ت خر االأمم واأو�ض��طها واأعدلها، ثم كان اأ�ض��عد هذه االأمة 

باتباعهما واأحر�ض��هم على هديهما قواًل وعماًل واعتقاًدا اأ�ض��حاب ر�ضول اهلل �ضلى 

اهلل عليه و�ض��لم ثم تابعوهم، ثم التابعون لهم باإح�ض��ان من القرون الثالثة املف�ضلة 

التي �ض��هد لها النبي �ض��لى اهلل عليه و�ض��لم باخلرية، قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

تي َقرين، ثمَّ الذين َيلونهم، ثمَّ الذين َيلونهم(. و�ضلم: )خُر اأمَّ

 احلاجة اإىل منهج الو�ض��طية منق��ًذا لها من هذا االنحراف الذي 
ّ

اإن االأم��ة باأم�ض

جلب عليها الرزايا وامل�ض��ائب والنكبات، واأن القراآن الكرمي قد ر�ض��م لنا هذا املنهج 

يف جميع جوانبه؛ اأ�ضواًل وفروًعا وعقيدة وعبادة وخلًقا و�ضلوًكا وت�ضوًرا وعماًل.

اأ�س�س ال��سطية

اإن معرفة الو�ض��طّية ي�ض��رتط فيها توافر اأمرين وهما اخلرية والبينية، وهناك 

اأ�ض���ض تعيننا على معرفة الو�ض��طية على الوجه الدقيق وهي الغلّو اأو االإفراط، اجلفاء 

اأو التفريط، ال�راط امل�ضتقيم.

اأواًل: الغل�: اأي الت�ض��ّدد وجماوزة احلد. قال ر�ض��ول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )اإنَّ 

هذا الدِّيَن َمِتنٌي، َفاأَْوِغُلوا فيِه ِبِرْفٍق(.  قال تعاىل: }َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُلوا يِف ِديِنُكْم 

{ ]الن�ضاء: 171[. قال االإمام الطربي -رحمه اهلل-: »ال  قَّ ِ اإِالَّ احْلَ َواَل َتُقوُلوا َعَلى اهللَّ

جتاوزوا احلق يف دينكم فتفرطوا فيه، واأ�ض��ل الغلّو يف كل �ض��يء جماوزة حّده الذي 

ا«. هو حده، ُيقال منه يف الدين قد غاىل فهو يغلو غلوًّ

ثانًي���ا: الإفراط: التقّدم وجم��اوزة احلّد. قال اجلوه��ري: »واأف��رط يف االأمر: اأي 

َنا َنَخاُف اأَْن َيْفُرَط َعَلْيَنا اأَْو اأَْن َيْطَغى{ ]طه: 45[.  جاوز فيه احلد«. قال تعاىل: }اإِنَّ

ق��ال الطربي -رحمه اهلل-: »واأما االإفراط فهو االإ�راف واالإ�ض��طاط والتعدي، ُيقال 

من��ه اأفرطت يف قول��ك، اإذا اأ�رف فيه وتعدى، واأما التفري��ط فهو التواين، ُيقال منه: 

فرطت يف هذا االأمر حتى فات، اإذا توانى فيه«. وقد تبني مما �ضبق من تعريفي الغلّو 

واالإفراط اأن كالًّ منهما ي�ضدق عليه: جتاوز احلد، وقد ف�ّر الغلو باالإفراط كما �ضبق، 

واإن كل واح��د منهم��ا يحمل معنى اأبلغ من الثاين يف بع�ض ما ي�ض��تعمل فيه. والذي 

يهمنا اأن كالًّ من الغلو واالإفراط خروج عن الو�ض��طّية؛ فكل اأمر ي�ض��تحق و�ضف الغلّو 

اأو االإفراط، فلي�ض من الو�ضطّية يف �ضيء.

الو�صطية في القراآن الكريم


