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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
التهجري

عل��ى نح��و مفاج��ىء، بدأت 
الشباب  بعض  أصوات  تتعالى 
في مخيم��ات لبنان للمطالبة 
بالهجرة، ونش��ر دع��وات على 
االجتماعي،  التواصل  شبكات 
وفي اجملال��س العام��ة، وأحياناً 
على منابر املس��اجد، والسعي 
حال��ة  ال��ى  حتويله��ا  ال��ى 

استقطاب عام في اخمليمات.
رمبا يتحمس بعض الش��باب 
ف��ي اخمليم��ات لهذا الش��عار؛ 
وه��ذا أمر مفه��وم.  فاألوضاع 
التي وصل إليها شبابنا بلغت 
ح��داً ال يطاق، ف��ي ظل ظروف 
إنس��انية واجتماعي��ة بالغ��ة 
التعقيد، وانعدام فرص العمل، 
البطال��ة،  مس��توى  وارتف��اع 
وقوانني مجحف��ة وظاملة تريد 
حرمانه��م من احلق ف��ي احلياة 
لو استطاعت الى ذلك سبيالً.  
وقد ضيق��ت األزم��ات األمنية 
املنطق��ة  ف��ي  والسياس��ية 
نافذة األمل أمامهم، وأصبحوا 
حتري��ض  حم��الت  ضحي��ة 
باخمليمات  ال��زج  تريد  إعالمي��ة 
ف��ي أت��ون الصراع��ات الدائرة، 
األمر ال��ذي يلقي عل��ى كاهل 
أعباء إضافية، جتعل  الش��باب 
منهم عرضة للخوف حتى من 

التنقل واخلروج من اخمليمات.
رفع شعار الهجرة واملطالبة 
حتم��ل،  بالتهجي��ر  العلني��ة 
مالم��ح  منه��ا،  جان��ب  ف��ي 
إيجابي��ة.  فه��ي، م��ن جه��ة 
أولى، صرخة أل��م ومعاناة في 
وجه كل السياسات البائسة، 
واللبناني��ة  الفلس��طينية 
على حد س��واء، لكن بأسلوب 
سلمي بعيد عن العنف.  ومن 
جهة ثاني��ة، فإن هذه الصرخة 
رف��ض  ع��ن  تعبي��ر  بذاته��ا 
ف��ي  الفلس��طيني  الش��باب 
اخمليمات لكل محاوالت زجهم 
في الصراع��ات الدائ��رة، وكأن 
لس��ان حالهم يق��ول: نفضل 
اخلروج من هنا على التورط في 
الصراع��ات الدائ��رة من حولنا.  
وهذا بذاته يس��جل لش��بابنا، 
وي��دل على مس��توى ع��ال من 
الوع��ي والنضج، وق��وة اإلرادة 
والتصمي��م في ع��دم اإلنزالق 

في الصراعات.
أح��دث رف��ع ش��عار »نع��م 
للتهجي��ر«، والذي مت تش��ذيبه 
الحق��اً ال��ى »نع��م للهجرة«، 
اخمليم��ات  ف��ي  صدم��ة 
الفلسطينية في لبنان.  ذلك أن 
»التهجير« بذاته هو مس بأحد 
أب��رز احملرم��ات الفلس��طينية، 
ألن��ه يتناقض بص��ورة صارخة 

مع »حق العودة« املقدس.  
ال ش��ك أن أح��داً م��ن الذين 
يطالبون بالتهجير، أو الهجرة، 
ال يتنك��ر حلق الع��ودة، وال أحد 
منهم على اس��تعداد للتخلي 
عن��ه، مقابل كل بق��اع األرض.  
وال شك أيضاً أن اتهام الشباب 

مبث��ل ه��ذه التهمة ه��و اتهام 
باط��ل وظالم، ذلك أن أحداً من 
الذي��ن هاجروا قبالً ل��م يتنكر 

حلق العودة.
ش��عبنا  ع��رف  لق��د 
الهج��رة من��ذ  الفلس��طيني 
نكب��ة الع��ام 1948، وال يوجد 
مخي��م فلس��طيني لم يعرف 
موجات من الهجرة الش��بابية 
في فترات مختلفة من التاريخ 

الفلسطيني املعاصر...
الفردي��ة  الهج��رة  لك��ن، 
ش��يء، حتى لو اتخذت طابعاً 
جماعي��اً، والعم��ل على جعل 
ش��عبياً  ش��عاراً  »التهجي��ر« 
ش��يء آخر مختل��ف متاماً.  وال 
ميكن ل��كل منصف أن ينكر أن 
ذلك يثير ش��كوكاً مش��روعة، 
وال س��يما ف��ي ظل الس��عي 
األميركي الى تصفية القضية 
التي تش��كل  الفلس��طينية، 
جوهره��ا  الالجئ��ني  قضي��ة 
وصلبها.  وثمة ش��كوك أيضاً 
ح��ول رغبة البع��ض في حتويل 
ال��ى حالة  »التهجير«  ش��عار 
اس��تقطاب ش��عبي ح��اد، بل 
وحالة حتريض ض��د كل القوى 
الفلس��طينية  والفصائ��ل 

والتصادم معها.
فهل أن باب الهجرة مفتوح 
س��فارة  هن��اك  ه��ل  حق��اً؟  
أو دول��ة أعلن��ت ع��ن رغبته��ا 
ف��ي قب��ول طلب��ات الهج��رة؟  
والق��وى  الفصائ��ل  أن  وه��ل 
الفلس��طينية حت��ول بني أحد 
وبني الهجرة ومتنعه منها؟  إذا 
كان اجلواب على كل األس��ئلة 
إذاً  فلم��اذا  بالنفي،  الس��ابقة 
افتعال مشكلة ال أساس لها؟  

ومن املستفيد من ذلك؟
ف��ي  الش��باب  صرخ��ة  إن 
أل��م،  صرخ��ة  ه��ي  اخمليم��ات 
وصرخ��ة حرقة.  إنه��ا صرخة 
عن بلوغ املعاناة مستويات لم 
تعد حتتمل.  وهي صرخة إدانة 
لسياسة كل الفصائل والقوى 
السياس��ية  الفلس��طينية 
الدي��ن  ورج��ال  واجملتمعي��ة 
واللج��ان الش��عبية واألمنية، 
بأنه��ا عاجزة عن حل أبس��ط 

مشكالت شبابنا.
ال��ى  إن ش��بابنا يحتاج��ون 
األمل!  وإن من واجب كل القوى 
أن تعيد لهم األمل بغد أفضل.  
وإن كان على ش��بابنا أن يبذلوا 
جه��داً ليفتحوا ب��اب الهجرة، 
.. وإن كان عليه��م أن يناضلوا 
ويجاهدوا م��ن أجل غد أفضل، 
فليوجهوا جهودهم ونضالهم 
وليرفع��وا  فلس��طني،  ص��وب 
الص��وت عالي��اً: فليفت��ح باب 
العودة!  لقد فعلها شبابنا في 
أيار عام 2011، وهم قادرون على 
فعلها مجدداً.. فاالستش��هاد 
بكرامة على أس��وار فلسطني 
أك��رم من امل��وت مهان��ة على 

أبواب السفارات.

عدنان  خضر  القائد  اجملاهد 
واألسرى األبطال في سجون 
رغماً  القيد  وكسروا  العدو 
م��روراً  السجان،  أن��ف  عن 
اإلنتصار«  »بشائر  مبعركة 
ترابط  فيها  جتّسد  التي 
وصوالً  الفلسطيني،  الدم 
»السماء  معركة  إل��ى 
فيها  أُمطرت  التي  الزرقاء« 
سرايا  بصواريخ  أبيب«  »تل 
تستهدفه  ما  هو  القدس، 
بإجراءاتها.   األميركية  اإلدارة 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  لعبت 
إرباك  البارز واألهم في   الدور 
ال��ذي دفع  ال��ع��دو، األم��ر 
قرارٍ  الستصدار  باألخيرة 
النخالة  زياد  أ.  بحق  جائٍر 
ُمستهدفة اجلهاد اإلسالمي 
كل  بذلك  ضاربًة  وقادته 
وحق  ال��دول��ي��ة  األع����راف 
من  مقاومة  في  اإلنسان 
أغتصب أرضه، عرض احلائط.

ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
العدو  األمريكية هي حليف 
اإلستراتيجي  الصهيوني 
العاملي،  »اإلره��اب«  وراعية 
مع  متناغماً  قرارها  ويأتي 
اإلسرائيلية  التهديدات 
قطاع  في  املقاومة  ضد 
احلشد  إط���ار  وف��ي   غ���زة، 
اإلسرائيلي   - األمريكي 
لشن  العاملي  العام  للرأي 
القطاع  على  جديد   عدوان 
عامة،  بصفة  واملقاومة 
وي��ت��م��اش��ى وس��ي��اس��ات 
بحق  العدائية  اإلح��ت��الل 
الفلسطيني  الشعب 
غطاء  توّفر  بحيث  ورم��وزه، 
وسياسياً  وقانونياً  أمنياً 
الضوء  وتعطيه  للعدو، 
قادة  الستهداف  األخضر 
املقاومة على أساس محاربة 
ما يسمى »االرهاب«.  وهو ال 
النخالة  القيادي  يستهدف 

حركة  يستهدف  بل  فقط، 
وقياداتها  اإلسالمي  اجلهاد 
أثبتت احلركة  أن  أجمع، بعد 
في  العسكرية  قدرتها 
املواجهة  مراحل  جميع 
عن  وكشفت  العدو،  مع 
العسكرية  جهوزيتها  مدى 
املقاوم  فكرها  على  وثباتها 

وصالبة خّطها.
املتحدة  الواليات  إدراج  إن 
رأس  لقيادات  األميركية 
الفلسطينية  املقاومة 
ما  الئحة  على  ووضعها 
لهو  ب���اإلره���اب،  يسمى 
ش���رف وف��خ��ر واع��ت��زاز 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  حلركة 
ولهو  ولألمة،  وفلسطني 
مصداقّية  على  آخر  دليل 
اجلهادي  ومشروعها  احلركة 
ضد  منيعاً  سّداً  ووقوفها 
عملية »التسوية« وتصفية 

القضية الفلسطينية.

املتحدة  الواليات  كشفت 
عن  جديد  من  األمريكية 
أبناء  اجتاه  القبيح  وجهها 
شعبنا الفلسطيني ورموزه 
نائب  بإدراجها  املقاومني، 
اجلهاد  حلركة  العام  األمني 
فلسطني،  في  اإلسالمي 
األستاذ زياد النخالة على ما 
يسمى قائمتها »اإلرهابية«، 
عام  في  وضعت  أن  بعد 
للحركة  العام  األمني   1995
شّلح  اهلل  عبد  رمضان  د. 
املطلوبني  قائمة  رأس  على 
لل� )أف. بي. آي(، ال لشيء إال 
لدورهما الكبير في مقاومة 
الرجال  وصناعة  ال��ع��دو 
األبطال الذين أذاقوا ربيبتها 
»اسرائيل« مرارة الذل والعار.  
األميركية  لإلدارة  كما سبق 
 2007 العام  في  صنفت  أن 
اإلسالمي،  اجلهاد  حركة 
حسب  »إرهابية«  كمنظمة 

زعمها..
حركة  موقف  أن  شك  ال 
الشامخ  اإلسالمي  اجلهاد 
فكرها  أصالة  على  والثابت 
بأن  وت��ك��راراً  م��راراً  املعلن 
فلسطني  ه��ي  بوصلتها 
هو  االستراتيجي  وخيارها 
الصهيوني،  العدو  مقاومة 
املتنامي  دوره���ا  وع��راق��ة 
واآلخذ بالصعود، ناهيك عن 
بشكل  االنتصارات  تسجيل 
احلقبة  في  ومتواصٍل  متتاٍل 
األمعاء  معركة  من  األخيرة؛ 
األسير  قادها  التي  اخلاوية 
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ملاذا استهداف حركة اجلهاد اإلسالمي وقياداتها؟!!!

أما آن ملعاناة عني احللوة أن تنتهي؟!
أّية رسالة أرادت يد اإلجرام، 
في  يومياً  تتمادى   التي 
أن  احل��ل��وة،  ع��ني  مخيم 
جهة  غير  إل��ى  توصلها 
خالل  من  وخارجية،  داخلية 
والتفجير،  االغتيال  عمليات 
داخل  والنزاعات  الفتنة  وبث 
وملاذا  محيطه؟  ومع  اخمليم 

هذا اخمليم حتديداً؟
ال��ذي  ال��ط��رف  أن  يبدو 
املمارسات،  بهذه  يقوم 
املرفوضة واملُدانة من شعبنا 
زج  إلى  يسعى  ومجتمعنا، 
اخمليمات  وكافة  احللوة  عني 
صراعات  إطار  في  لبنان  في 
شعبنا  تخدم  ال   ومشاكل 
اخمليم،  وكأن  قضيتنا.    وال 

الصعبة  الظروف  ظل  في 
التي متر بها مدينة القدس، وفي 
وقت يشهد فيه العالم تراجعاً 
القضية  دعم  في  ملحوظاً 
الفلسطينية سياسياً ومادياً، 
للجنة  العشرين  الدورة  دعت 
نهاية  عقدت  التي  القدس 
األسبوع املاضي مبدينة مراكش 
إلى  الدولي  اجملتمع  املغربية، 
والضغط  مسؤولياته  »حتمل 
الصهيوني  الكيان  على 
عملياته  إي��ق��اف  أج��ل  م��ن 
القانونية  غير  اإلستيطانية 
 وال��ع��دوان��ي��ة ف��ي ال��ق��دس، 
إلى  خاللها  من  يسعى  والتي 
الشريف،  القدس  مركز  تغيير 
املسلمني  بني  تقسيمه  عبر 
ومكانياً،  زمانياً  والصهاينة، 
عليه  لالستحواذ  متهيداً 

املقدسات  من  جزءاً  واعتباره 
اليهودية«.

امللقاة  امل��س��ؤول��ّي��ة  إن 
القدس  إلنقاذ  اجلميع  على 
ظّل  في  وت��زداد  تكبر   اليوم 
الهجمة  ح���ّدة  اش��ت��داد 
واحملاوالت  عليها،  التهويدية 
لتهويد  الرامية  الصهيونية 
املدينة  م��ع��ال��م  وط��م��س 
املقدسة.  وال يخفى على أحد 
حرب االستنزاف التي تشهدها 

يستحضر  حرٌب  وهي  املدينة، 
كل  الصهيوني  العدو  فيها 
اإلنسانية  غير  ال��وس��ائ��ل 
محيطها  عن  القدس  لعزل 
وتسويق  متاًما،  الفلسطيني 
بعناوين  عليها  سيطرته 
الدولية  احملافل  في  مضّللة 
أنه  كما  الواقع؛  أرض  وعلى 
مشروٍع  تنفيذ  على  يعمل 
القدس  أبعاده  تتعدى  ضخم 
تفاصيل  إل��ى  وفلسطني 

الصراع داخل كل بلد عربي.  
األم��ة  تنشغل  وبينما 
الداخلية  قضاياها  ف��ي 
والهامشية، يعمل العدو على 
ومخططاته  برامجه  تنفيذ 
ال��ت��ه��وي��دي��ة ف��ي ال��ق��دس 
كل  م��ت��ج��اوزًا  وفلسطني، 
والقوانني  اإلنسانية  األعراف 
سلطته  لتكريس  الدولية، 
التراجع  يصعب  واق��ع  كأمر 

عنه.
الدول  من  القدس  تنتظر 
تنفيذ  واإلسالمية  العربية 
قممهم  ف��ي  ق��رارات��ه��م 
ال��ق��دس  ل��دع��م  اخملتلفة 
صناديق  خالل  من  وصمودها، 
عنها  اإلع��الن  ج��رى   وهبات 
ومؤمتر،  قمة  من  أكثر  في 
ال��ق��دس م��ن ذلك  ول��م ت��رَ 

إشارات  أعطى  ما  وهو   شيئاً، 
اعتداءاته  لتصعيد  للعدو 
وت��ه��وي��ده ب��ح��ق ال��ق��دس 
ال��دول  وأظهر  واملقدسات، 
بقراراتها  جاّدة  غير  العربية 

املتعلقة بحماية القدس.  
ما  أح���وج  ال��ق��دس  إّن 

موقف  إل��ى  ال��ي��وم  ت��ك��ون 
 ع��رب��ّي وإس���الم���ّي ح��ازم 
الفلسطينّي  املوقف  يدعم 
بالقدس  بالتمسك  األصيل 
عاصمة  وم��وح��دة،  كاملة 
وعاصمة  كلها،  لفلسطني 

لكرامة األمة وهيبتها. 

ال����ذي ي��ع��ي��ش أزم���ات 
ومزمنة  راهنة  ومشاكل 
األمنية  ال��ص��ع��د  ع��ل��ى 
واإلنسانية،  واالجتماعية 
آالف  يحتضن   وال����ذي 
النازحة من مخيم  العائالت 
تكفي؛  ال  النازف،  اليرموك 
كاهل  إثقال  على  فعمل 

اخمليم مبزيد من األعباء.
إن عملية االغتيال األخيرة 
املواطن  استهدفت  التي 
الكل«  »أب��و  خليل  وس��ام 
التحرك  اجلميع  من  تتطلب 
السريع لكشف أيادي العبث 
واإلجرام، ووضع حد ملثل هذه 
املرفوضة من جهة،  األعمال 

وجمع  الصفوف  ول���رص 
من  اإلرادات  وتوحيد  الكلمة 
لصد  والتفرغ  أخرى،  جهة 
ضد  حُت��اك  التي  امل��ؤام��رات 
شعبنا في السر والعلن، في 
املتنقلة بني  الذل  مفاوضات 

عواصم العالم.
اإلدان��ة  أص��وات  تكفي  ال 
على   –  واإلس��ت��ن��ك��ار 
إيجابيتها – ملا يحصل داخل، 
أمام  اليوم  مسؤول  فكلنا 
وشعبه  وتاريخه  ضميره 
سياسية  مبادرات  التخاذ 
وأمنية جريئة وحاسمة لردع 
واجملرمني  والعابثني  املوتورين 
مسلسل  استكمال  عن 

جرائمهم.

القدس والتهويد.. وعقم املؤمترات
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يي ذكرى املولد النبوي الشريف يف كافة املخيمات اجلهاد اإلسالمي تحُ

شعب  الفلسطينيون.. 
َر قسًرا من أرضه وبيته،  ُهجِّ
األقطار  على  أبناؤه  وتوزع 
وغير  احمليطة  العربية 
تاركني  بفلسطني،  احمليطة 
وجثامني  أرضهم  خلفهم 
وحملوا  وأحبائهم،  أهلهم 
معهم ثقافتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم.  زاولوا الدراسة 
في ظروف شديدة، وحاربوا 
عّضوا  واحلرمان؛  النقص 
حتى  ــم  ــه ــراح ج ــى  عــل
في  يُحتذى  مثالً  أصبحوا 
العربية،  األقطار  جميع 
الفلسطيني  ــح  ــب وأص
والثقافة  االجتهاد  عنوان 
ــدراســة.   والــتــفــوق فــي ال
ــن، ومع  ــزم ال تــقــدم  ــع  وم
الكثيرة  االنــتــكــاســات 
حّلت  الــتــي  واملتتالية 

واملــعــانــاة،  الفقر  ــني  ب
ســيء،  اجتماعي  وواقـــع 
وظروف أسوأ، يجد الشباب 
نفســه  الفلسـطيـنـي 
واقــع صــادم محروم  أمــام 
والتملك  العمل  من  فيه 
جدران  بني  أسيراً  العقاري، 
والتحريض..  التضليل 
يطرح  الذي  السؤال  ولكن 
نفسه: ملاذا يغادر الشباب 

الفلسطيني ويهاجر؟! 
الواقع  لإلطالع على هذا 
ــرة اجلــهــاد«  ــش ـــررت »ن ق
ولقاء  خفاياه،  في  الغوص 
اجملتمع  ــح  ــرائ ش بــعــض 
الصغير،  الفلسطيني 
بعٍض  مع  املقابالت  وإجراء 

مساحة  البداوي  مخيم 
التزامه  عمق  لكن  صغيرة 
كافة  بهموم  ميتأل  الوطني 
وأزقته  املتعبني،  أصناف 
لشتى  تتسع  الضيقة 
ــاج  ــج ــت ــرات االح ــي ــس م
احلقوق  بأدنى  واملطالبة 
ــة، ومــنــازلــه  ــي ــان ــس اإلن
بها  يصطف  املتالصقة 
الالجئ واملهّجر والنازح في 
آن واحد، يتقاسمون الصبر 
ألزمتهم  مخرِج  عن  بحثاً 
وطمعاً باحلصول على أدنى 

مستويات العيش الكرمي.
من  أحمد،  مصباح  يرى 
البارد  نهر  مخيم  أهالي 

أقل  الهجرة  على  يُقدمون 
»مخيماتنا  مضيفاً  بكثير، 
وقت  أي  من  أكثر  بحاجة 
نفسي،  تأهيل  إلعادة  مضى 
ماسة  بحاجة  وشبابنا 
هنا  من  احتوائهم،  إل��ى 
احتواء  كيفية  على  أشّدد 
في  وتوجيههم  الشباب 
القضايا  ومعاجلة  اخمليمات 

واملشاكل«.
دوافع الهجرة

اللجنة  س��ر  أم��ني  أم��ا 
منطقة  ف��ي  الشعبية 
صيدا، أبو بسام املقدح، فقد 
»أن  اجلهاد«  »نشرة  ل�  أكد 
التي حترم  اللبنانية  القوانني 
مزاولة  من  الفلسطينيني 

واملضاربة  كالبطالة  فيه، 
في كافة مجاالت العمل«.

أم����ا ح��رك��ة اجل��ه��اد 
اإلس���الم���ي، ف��ق��د أش��ار 
موعد،  بسام  فيها،  القيادي 
ل��� »ن��ش��رة اجل��ه��اد«  إلى 
للتضّخم  سلبية  »تبعات 
نتيجة  اخمليم  في  السكاني 
البنية  واشكاالت  البطالة 
ارتفاع  عن  الناجتة  التحتية 
معتبراً  االستهالك«،  نسبة 
أن »اللجنة األمنية واللجنة 
املدني  واجملتمع  الشعبية 
من  واح��دة  مسافة  على 
وكالة  محمالً  املسؤولية، 
املسؤولية  حتديداً  األون��روا 

عليهم  وتفرض  مهنة،   73
لهم حلملها،  ال طاقة  قيودًا 
التي  األسباب  أهم  من  هما 
للهجرة،  الشباب  تدفع 
إضافة إلى هروب األونروا من 
لالجئني،  عمل  فرص  توفير 
للخدمات  وتقليصها 
عنهم،  واإلنسانية  الطبية 
التحرير  منظمة  قيام  وعدم 
احللول  يإيجاد  الفلسطينية 
لتجنيب  املناسبة  واخلطط 
وي��الت  الفلسطينيني 
أن  مؤكًدا  والغربة،  الهجرة 
بدوره  يقوم  أن  اجلميع  على 
وأن  والقانوني،  اإلنساني 
يطمس  احلاصل  التقصير 
فلسطني،  إلى  العودة  حق 

النازحني الفلسطينيني  جتاه 
من سوريا«.

بدوره اعتبر مسؤول حركة 
فصائل  سر  وأم��ني  فتح، 
أبو  الشمال،  في  املنظمة 
اللجنة  أن  فياض،  جهاد 
املسؤولة  هي  الشعبية 
في  امللفات  ترتيب  ع��ن 
والقضايا  اخلدمات  مجال 
اخمليم،  ف��ي  االجتماعية 
لكن  ب��ذل��ك  ت��ق��وم  وه��ي 
واملستوى  بالشكل  ليس 
عدم  نتيجة   املطلوبني 
»التخصص«  عامل  توفُّر 
حيث  م��ن  ك��ان  إن  فيها، 
الكفاءات  أو  املهنية  اخلبرات 

دول  إلى  اآلالف  هجرة  بعد 
االغتراب.

إبعاد عن فلسطني
فلسطيني  وهو  أ.ع،  أما 
م��ن ل��ب��ن��ان، ف��ي��ق��ول ل� 
مجيًبا  اجل��ه��اد«:  »نشرة 
يهاجر  »مل��اذا  س��ؤال:  على 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون؟«: » 
من  أكبر  األمر  أن  باعتقادي 
معيشة،  حتسني  قضية 
بعض  أن  ه��ي  فالقضية 
وظيفًيا  دورًا  ت��ؤدي  ال��دول 
الصهيوني  االحتالل  يخدم 
وأمريكا، فالشباب، وهم أمل 
في  فلسطني  وأم��ل  األم��ة 
عن  إبعادهم  يتم  التحرير، 

قضيتهم فلسطني«.

فياض  وحّمل  العلمية«.  
السياسية  »املرجعية 
ما  مسؤولية  الفلسطينية 
تعاني منه اللجان الشعبية 
ع��م��وم��اً م��ن ن��ق��ص في 

الكفاءات«..
بكل  إنسانية  م��أس��اة 
من  م��رآى  وعلى  املقاييس 
مخيم  في  املعنيني  كافة 
على  يجمع  والكل  البداوي 
باجتاه  متسارعة  خطاها  أن 
أشرعة  تشتهيه  ال   م��ا 
هل  السؤال:  ويبقى  اخمليم.  
املعنية  املرجعيات  ستبقى 
في اخمليم في سباتها أم أنها 
تنتظر من يدق جدار اخلّزان؟!!

منهم.
شبابنا هم ضحية 

يؤكد الدكتور صالح الدين 
أن  اجلهاد«  »نشرة  ل�  هّواري 
واقع  ضحية  هم  شبابنا   «
مرير، وال يوجد أي فلسطيني 
يهرب من قضيته الوطنية«، 

في  تصوير  ستديو  وصاحب 
»موجات  أن  البداوي  مخيم 
النزوح من سوريا إلى مخيم 
إذ  األوج��ع،  كانت  البداوي 
أن  قبل  اخمليم  أتت على  أنها 

»لقد  بالقول:  مستدرًكا 
الصهيوني  املشروع  جنح 
شبابنا  دفع  إلى  يرمي  الذي 
الفترة  في  الهجرة   إل��ى 
خالل  كبير  حّد  إلى  األخيرة 
اليوم  لكن  مضت،  سنوات 
الذين  ال��ش��ب��اب  نسبة 

يتعافى من تبعات نزوح أهل 
مخيم نهر البارد عام 2007، 
وأن الرتفاع الزيادة السكانية 
البداوي  مخيم  في  احل��اد 
نتائج سلبية على القاطنني 

الفلسطيني،  بالشعب 
على  عدة  تغييرات  طرأت 
لالجئني،  الدراسي  الواقع 
على  سلباً  انعكس  مــا 

واقعهم التعليمي.
التقت  اجلهاد«  »نشرة 
والطلبة  األساتذه  بعض 
ملناقشة  الفلسطينيني 
ــتــي تــواجــه  ــق ال ــوائ ــع ال
الفلسطيني  الــطــالــب 
مسعى  في  دراسته،  أثناء 
اإلبداع  تراجع  سبب  لتبنّي 
الطالب  ــدى  ل والتطوير 

الفلسطيني.
»حسني  األس��ت��اذ  يقول 
اخلطيب«: »ال شك أن املسألة 
العلمية في مجتمعنا كانت 
هي األهم في حياتنا، خاصة 
في الستينات والسبعينات، 
االنتكاسات منذ  بدأت  حتى 

الثمانينات.  ومما ال شك فيه 
جتاوزا  واإلص��رار  العزمية  أن 
إثر  واحلرمان  اللجوء  محنة 
ولألسف  ولكن،  النكبة، 
الثورة  انطالق  ومع  الشديد، 
تراجع  السبعينات  ف��ي 
بفعل  التعليمي  املستوى 
احلالة األمنية التي شهدتها 
احلرية  وهامش  اخمليمات، 
الطالب  عليه  حصل  الذي 
على  »عني  الفلسطيني: 
السالح« و«عني على الكتاب، 
املراقبة  وعدم  األهل  وإهمال 
أن هناك  واملتابعة«؛ مضيًفا 
الطالب  تكّبل  كثيرة  أغالالً 
كالتفكك  اجتماعية:  منها 
األخالقي  واالنحالل  األسري 
وأخرى  والالمباالة،  واإلهمال 
املنهج  كمشاكل  تربوية: 
ال��دراس��ي وع��دم إخ��الص 

اآللي  والترفيع  املدرسني 
العقاب،  ف��ي  وال��ت��راخ��ي 
وبعضها سياسية: كالنظرة 
للفلسطيني  السلبية 
فرص  توفر  وعدم  لبنان  في 

العمل.
األس��ت��اذ  معه  ويتفق 
قاسم محمد، الذي يضيف: 
والتفوق  اإلب���داع   »دواف���ع 
باتت  شعبنا  أبناء  عند 
ع��دم  بسبب  م��ع��دوم��ة 
االس���ت���ق���رار األم��ن��ي 
يعيشه  الذي  والسياسي 
في  الفلسطيني  املبدع 
املالية  والضائقة  لبنان، 
العمل،  ف��رص  وان��ع��دام 
متنع  التي  اجملحفة  والقوانني 
ممارسة  من  الفلسطيني 
بأكثر  العمل  ف��ي  حقه 
وعدم  مهنة،  سبعني  من 

ترعى  مختصة  هيئة  وجود 
وحتفزهم  املبدعني  ه��ؤالء 
إبداعاتهم  في  قدماً  للسير 

وإجنازاتهم«. 
أما الطالب اجلامعي غازي 
العمري، فيقول: »إن الطالب 
لبنان  في  الفلسطيني 
يعاني من مشاكل ومعوقات 
وبني  بينه  حت��ول  كثيرة 
الصعيدين  على  ذاته  حتقيق 
ولعل  واملهني،  الشخصي 
احلالة  العوائق  ه��ذه  أب��رز 
الطالب  لدى  املزرية  املادية 
التي  وعائلته  الفلسطني 
العون  تقدمي  تستطيع  ال 
املثال  سبيل  على  وأنا  له، 
واجهت هذه املشكلة، وهذا 
العائق حصل معي، فاملعاناة 
الطالب  يعانيها  التي 
ظل  ف��ي  الفلسطيني 

املدنية  حقوقه  من  حرمانه 
يجب  ال  ولكنها  متواصلة، 
أن تشكل عامل إحباط لدى 
تكون  أن  يجب  بل  الطالب، 
نحو  منه  وسعياً  له  دافعاً 

التغيير«. 
 ب���دوره ي��ق��ول األس��ت��اذ 
»اجلامعات  الزيني:  محمود 
ج��داً،  مكلفة  لبنان  في 
السنة  تكلفة  تتجاوز  فقد 
ال��دراس��ي��ة ال��واح��دة في 
آالف  اجلامعات عشرة  بعض 
تكاليف  عن  ناهيك  دوالر، 
واملواصالت  واملأكل  امللبس 
ال��دراس��ة،  ومستلزمات 
واألنكى من ذلك أن الطالب 
الفلسطيني يدخل اجلامعة 
عليه  محكوم  ألنه  أمل،  بال 
أن يُحرم من العمل في أكثر 

من سبعني مهنة«.

الطالب الفلسطيين بني الواقع املزري واإلصرار على التعّلم

الشباب واهلجرة.. ظروف صعبة واحنياز إىل فلسطني

تخٌم باملآسي، فمن يدق جدار اخلّزان؟!! خميم البداوي محُ

املولد  ذك��رى  مبناسبة 
أحيت  الشريف،  النبوي 
اإلسالمي«،  اجلهاد  »حركة 
و«الهئية النسائية« التابعة 
في  الدعوة«  و«جلنة  لها، 
وجمعية  اجل��ه��اد،  حركة 
املقدس«  بيت  »كشافة 
و«رابطة بيت املقدس لطلبة 
الذكرى  ه��ذه  فلسطني«، 
احتفاالت  بعدة  العظيمة 
ومحاضرات  ومهرجانات 
اخمليمات  كافة  في  دينية 

الفلسطينية في لبنان. 

تحقيق

تحقيق

تحقيق
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العينا: مستعدون لبذل كل ما نستطيع يف سبيل خدمة أبناء شعبنا الرفاعي: اإلدارة األمريكية تريد أن جتعل دماء حركة اجلهاد اإلسالمي وقودًا للتسوية

منور: املقاومة تعّد ملفاجآت كثرية قادمةالرفاعي يدعو اىل إنهاء معاناة الريموك .. واهليئة اخلريية تنجح يف بث األمل

سلسلة من أنشطة حركة اجلهاد اإلسالمي يف الشمال

موسى: حركة اجلهاد لن ترف بوصلتها عن القضية املركزية

د. رمضان شّلح التقى ظريف وبري: للتنبه إىل ما حياك ضد األمة 

اجلهاد  حركة  ممثل  اعتبر 
احلاج  لبنان،  في  اإلسالمي 
»قرار  أن  الرفاعي،  عماد  أبو 
وضع  األميركية  اخلارجية 
للحركة،  العام  األمني  نائب 
زياد نخالة، على  اجملاهد  األخ 
الدولي«  »اإلره��اب  الئحة 
توفره  ما  جديدة،  مرة  يثبت، 
غطاء  من  األميركية  اإلدارة 
جلرائم  وأم��ن��ي  سياسي 
الكيان الصهيوني املتواصلة 
وشعبنا  وط��ن��ن��ا  ب��ح��ق 
مبثابة  وهو  وقادتنا،  وحقوقنا 
وتشجيع  وتوطئة  متهيد 
الغتيال  الصهيوني  للعدو 

ال��ت��ق��ى األم���ني ال��ع��ام 
في  اإلسالمي  اجلهاد  حلركة 
رمضان  الدكتور  فلسطني، 
يرافقه  شّلح،  اهلل  عبد 
أبو  النخالة  زياد  احلاج  نائبه 
طارق، وممثل احلركة في لبنان 
احلاج أبو عماد الرفاعي، وزير 
محمد  اإليراني  اخلارجية 
العاصمة  في  ظريف  جواد 
وشدد  ب��ي��روت.   اللبنانية 
مع  اللقاء  عقب  الطرفان، 
تضافر  ضرورة  على  ظريف، 
الدفاع  في  اجلميع   جهود 
واملقدسات  ال��ق��دس  ع��ن 
للشعب  املشروعة  واحلقوق 

الفلسطيني.
كما التقى وفد من حركة 
الدكتور  برئاسة  اجلهاد، 
النواب  رئيس مجلس  شلح، 
بري.   نبيه  األستاذ  اللبناني 
اللقاء  أن  شّلح  د.  وأش��ار 
آخر  تناول  بري  الرئيس  مع 
املنطقة،  في  املستجدات 
صورة  في  وضعه  مت  كما 
التطورات واملستجدات حول 
الفلسطينية،  القضية 
ضرورة  على  »أكدنا  وأضاف 
لبنان  في  جميعاً  ننتبه  أن 
ما  إلى  واملنطقة  وفلسطني 
من  األم��ة  هذه  ضد  يحاك 

مؤامرات جلرها إلى مستنقع 
»جرى  أنه  إلى  الفتاً  الفنت«، 
التأكيد على أهمية استقرار 
أمنه،  على  واحلفاظ  لبنان 
العامل  دور  على  وأي��ض��اً 
وجتنيب  الفلسطيني 

أية  الفلسطينية  اخمليمات 
عدم  عوامل  أو  مشاكل 
لبنان«، مشدداً  في  استقرار 
هو  لبنان  »أم��ن  أن  على 
أمننا، كما أن أمن فلسطني 
لبنان  يهم  ومستقبلها 

والشعب اللبناني كما يهم 
العرب جميعا«.

وأضاف: »كان اللقاء إيجابياً 
لنا،  بالنسبة  هاماً  وك��ان 
وتطمينات  تأكيداً  وسمعنا 
من الرئيس بري حول أهمية 

في  الفلسطيني  العامل 
وأمنه،  لبنان  استقرار  تأكيد 
مفاعيله  بكل  لبنان  ودعم 
الفلسطيني  الشعب  حق 
األرض  داخ��ل  في  وصموده 

احملتلة«.

استقبل مسؤول العالقات 
حركة  ف��ي  السياسية 
لبنان،  في  اإلسالمي  اجلهاد 
وفداً  العينا،  شكيب  احلاج 
ضم:  شاهد  مؤسسة  من 
احلنفي،  محمود  الدكتور 
كما  هشام،  أبو  واألستاذ 
من  وف��داً  العينا،  استقبل 

املبادرة الشعبية.
اللقاءين  خ��الل  وج��رى 
اإلنساني  بالوضع  التباحث 
في  واألمني  واالجتماعي 
الفلسطينية،  اخمليمات 
التي  اإلعالمية  والهجمة 

تستهدف الفلسطينيني.

بليغاً،  الكالم  كان  مهما 
دقيقاً،  الوصف  كان  ومهما 
إال أنهما يظالن عاجزين عن 
اإلنسانية  املعاناة  توصيف 
شعبنا  أبناء  يعيشها  التي 
مخيم  داخ��ل  احمل��اص��ري��ن 
اليرموك.  وحدهم احملاصرون 
املرض،  اجلوع،  يعانون  الذين 
الشهداء،  قوافل  ويودعون 
الدمار  آث��ار  ويتحّملون 
الذين  هم  واملوت،  والرصاص 
عما  يعبروا  أن  لهم  ميكن 

يجري هناك.
على أن معاجلة ما يحصل 
إلى  حتتاج  اليرموك  ف��ي 
وأمنية  سياسية  ق��رارات 
مبادرات  وإلى  واجتماعية، 
فاعلة وفورية، توقف النزيف 

وتنهي دوامة احلصار والدم..
مواصلة  إط���ار  وف���ي 
إلى جانب  جهودها ووقوفها 
شعبنا الفلسطيني احملاصر 
تواصل  اليرموك،  في مخيم 
إلغاثة  اخليرية  »الهيئة 
الفلسطيني«،  الشعب 
اجلهاد  حل��رك��ة  التابعة 
فلسطني،  في  اإلسالمي 
مساعيها إلدخال املساعدات 
ذلك  إل��ى  استطاعت  ما 

حركة  في  القيادي  أكد 
وسام  أبو  اإلسالمي،  اجلهاد 
في  له  كلمة  خالل  منور، 
معرض نظمته »جلنة مسيرة 
فلسطني«،  إل��ى  ال��ع��ودة 
الشعب  »ص���م���ود  أن 
الفلسطيني وإرادته الصلبة 
ه��ي س��ر االن��ت��ص��ار ال��ذي 
حققته املقاومة في معركة 
الفرقان عام 2012«، مضيفاً: 
العدو  استهدف  »ل��ق��د 
بهدف  غزة  قطاع  في  أهلنا 
الشعبية  احلاضنة  ضرب 
للمقاومة، ولكسر قوة إرادة 
املقاومة  ثبات  أن  إال  شعبنا، 
لها  الشعبي  واالحتضان 

أفشال أهداف العدوان.« 
املستوى  »إن  منور:  وقال 
العالي من اجلهوزية واإلعداد 
به  متيزت  الذي  والتخطيط 
خطة  أفشل  قد  املقاومة 
أولى  ضربة  بتوجيه  العدو 

عبر  ومفاجئة  سريعة 
الصواريخ  قواعد  استهداف 
وم��خ��ازن��ه��ا، وج���اءه ال��رد 
احلاسم باستهداف قلب تل 

»لدى  أن  الى  مشيراً  أبيب«، 
سرايا  سيما  وال  املقاومة، 
القدس، الكثير من املفاجآت 

في أية مواجهة قادمة«.

ق��ام��ت ح��رك��ة اجل��ه��اد 
منطقة  ف��ي  اإلس��الم��ي 
واستقبال  بزيارة  الشمال 
عدد من األحزاب السياسية 
واللبنانية  الفلسطينية 
قضايا  في  البحث  وج��رى 
واألوض���اع  اخمليمات  أم��ن 

اإلجتماعية.
القيادي  استقبل  فقد 
اإلسالمي  اجلهاد  حركة  في 
من  وف���داً  م��وع��د،  بسام 
يحيى  األسير  أصدقاء  جلنة 
شقيق  يتقدمهم  سكاف، 
جمال  األس��ت��اذ  األس��ي��ر 
استقبل  كما  س��ك��اف، 
الناصريني  حركة  من  وفداً 
في  املرابطون   - املستقلني 

أنشطة  سلسلة  ضمن 
اجلهاد  حركة  بها  قامت 
منطقة  ف��ي  اإلس��الم��ي 
في  القيادي  استقبل  صور، 
اإلس��الم��ي،  اجل��ه��اد  حركة 
من  وفداً  موسى،  سامر   أبو 
القومي  ال��س��وري  احل���زب 
مسوؤل  برئاسة  اإلجتماعي، 
الدكتور  ص���ور،   منفذية 
من  ووفداً  خليل،  أبو  محمود 
اإلسالمية  املقاومة  حركة 
عضو  برئاسة  »ح��م��اس«، 
للحركة  السياسية  القيادة 
ووفداً  طه،  جهاد  لبنان  في 
م��ن »ج��م��ع��ي��ة س��واع��د 
األستاذ  ضم  االجتماعية«، 
رأس  على  معروف  محمد 
كما  اجلمعية.   م��ن  وف��د 
جمعية  من  وف��داً  استقبل 
مسؤول  ضم  القاسي،  الدير 
منر  محمد  أب��و  اجلمعية، 
من  ع��دد  يرافقه  ح��وران��ي، 

أعضاء اجلمعية.
اجملتمعون  ب��ح��ث  وق���د 
على  السياسية  التطورات 

من  تخفف  عّلها  سبيال، 
وقد  املستمرة.   معاناتهم 
إدخال  مؤخراً  استطاعت 
حصة   1200 على  يزيد  ما 
متوينية وإخراج ما يقرب من 
خارج  للعالج  مريض   400

اخمليم.
وعلى الصعيد السياسي، 
اجلهاد  حركة  ممثل  أك��د 
اإلسالمي في لبنان، احلاج أبو 
عماد الرفاعي، أن »ما يعيشه 
أهلنا في مخيم اليرموك من 
وضع مأساوي وحصار وجوع 
ال مبرر له على اإلطالق«،وأن 
ونسائنا  أطفالنا  »معاناة 
إلى  أن تدفعنا جميعاً  يجب 
هذا  إلنهاء  احلثيث  السعي 

عبداهلل   برئاسة  الشمال 
من  آخر  ووف��داً  الشمالي، 
ألهالي  االجتماعية  الرابطة 

الضاهرية.
اجلهاد  حركة  من  وفد  وزار 
االسالمي في الشمال رئيس 
الشيخ  التضامني  اللقاء 
دارته  في  ملص  مصطفى 

مؤكدين  اللبنانية،  الساحة 
االس��ت��م��رار  ض���رورة  على 
اإليجابي  احلياد  بسياسة 

والنأي بالنفس.
سامر  أبو  أكد  جهته  من 
وما  كانت  اجلهاد  حركة  أن 

وبأسرع  املأساوي،  الوضع 
وقت ممكن«.

»فك  أن  الرفاعي  ورأى 
اليرموك،  احلصار عن مخيم 
املسلحني،  كافة  وخ��روج 
منه من شأنه أن يُنهي هذه 
املأساة.«  مذكراً أن »اخمليمات 
الفلسطينية أمانة اهلل في 
ال  وتدميرها  اجلميع،  أعناق 
األميركي  املشروع  إال  يخدم 

– الصهيوني«.
وختم الرفاعي بالقول: »إن 
املشروع  هذا  مخاطر  إدراك 
باجتاه  يدفع  أن  شأنه  من 
تصفية  مخطط  إحباط 
الفلسطينية  القضية 
وتشتيت شعبنا من جديد«.

تباحث  حيث  املنية،  في 
اخمليمات  قضايا  في  اجلانبان 
في الشمال وضرورة حتييدها 
الداخلية،  الصراعات  عن 
كرمزية  بقائها  واستمرار 
وحاضنة  فلسطينية 
التحرير  حتى  للمقاومة 

والعودة إلى فلسطني.

إلى  البوصلة  توّجه  زال��ت 
فلسطني ولن حترف بوصلتها 
لهذه  املركزية  القضية  عن 
إال  صراع  ال  أن  معتبراً  األمة، 
الذي  الصهيوني  العدو  مع 

يحتل األرض. 

قيادات احلركة، وعلى رأسها 
األمني العام الدكتور رمضان 

عبد اهلل ونائبه.«
أن«اإلدارة  الرفاعي  واعتبر 
األميركية، بقرارها هذا، تريد 
أن جتعل من دماء أبناء حركة 
اجل��ه��اد اإلس��الم��ي، وق��وى 

حرص  للوفد  العينا  وأكد 
اإلسالمي  اجل��ه��اد  حركة 
اخمليمات  واستقرار  أمن  على 
لبنان،  في  الفلسطينية 
مستعدون  »نحن  ق��ائ��الً: 
في  نستطيع  ما  كل  لبذل 

املقاومة في فلسطني، وقوداً 
ملسيرة التسوية واملساومات 
وزير خارجيتها،  التي يقودها 
ترفضها  والتي  كيري،  جون 
اإلسالمي،  اجلهاد  حركة 
شعبنا  أبناء  كافة  ومعها 
الفلسطيني، رفضاً قاطعاً.«

شعبنا  أبناء  خدمة  سبيل 
داع��ي��اً  الفلسطيني«، 
إلى  الفلسطينية  القوى 
الوحدة ورص الصفوف حول 
أهم  باعتبارها  فلسطني، 

قضايا األمة.«

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل 
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أخبار الجهاد

بعدما كشف عبدربه أسرار »خطة كريي« الصهيونية:
هل يتعظ الواهمون؟..

سرايا القدس: أي مواجهة عسكرية مقبلة مع العدو ستكون »كسر عظم«

الشيخ عدنان: املقاومة لن ترتك أبناءها يف األسر

الشيخ عزام: مل نفاجأ بقرار أمريكا ويشرفنا الدفاع عن حقوق شعبنا وأمتنا

سرايا القدس تزف شهيدًا هلا.. دماء الشهداء لن تذهب هدرًا

اجلهاد اإلسالمي: االحتالل يتحمل املسؤولية الكاملة عن تصعيده

تحليل سياسي

س��ر  أم��ني  كش��ف 
التنفيذي��ة  اللجن��ة 
التحري��ر..«  ل�«منظم��ة 
»أس��رار«  عبدرب��ه  ياس��ر 
التي  األميركية  الطبخ��ة 
يعده��ا جون كيري، مؤكداً 
أن »اخلط��ة قائم��ة عل��ى 
الفلس��طينيني  اعت��راف 
يهودية،  دولة  ب�ِ«إسرائيل« 
وإقامة عاصمة لفلسطني 
الق��دس  م��ن  ج��زء  ف��ي 
مشكلة  وحل  الش��رقية، 
الالجئني وفق رؤية الرئيس 
بي��ل  الس��ابق  األميرك��ي 
الكت��ل  وبق��اء  كلنت��ون، 
االستيطانية حتت سيطرة 
واس��تئجار  »إس��رائيل«، 
الباقي��ة،  املس��توطنات 
على  »إسرائيل«  وسيطرة 
املعاب��ر واألج��واء، ووج��ود 
أميركي��ة  رباعي��ة  ق��وات 
– »إس��رائيلية« - أردني��ة - 
احلدود،  على  فلس��طينية 
املط��اردة  ف��ي  وحقه��ا 
الدول��ة  ف��ي  الس��اخنة 
ويضيف  الفلسطينية«... 
أمني السر أن القدس وفق 
»اإلس��رائيلي«  اخملط��ط 
رام  ضواح��ي  م��ن  »متت��د 
اهلل إل��ى أب��واب بيت حلم، 
وصوالً إلى مشارف األغوار، 
األمر الذي ميك��ن أن يعني 
في أحس��ن احلاالت اختيار 

أي موق��ع في أب��و ديس أو 
في كفر عقب وتس��ميته 

عاصمة«.
الك��رم  ه��ذا  ورغ��م 
األميرك��ي الس��خي الذي 
يعطي فيه من ال ميلك ملن 
ال يس��تحق، فإن »نتنياهو 
رف��ض ه��ذه األف��كار ألنه 
يري��د اقتطاع ما ش��اء من 
األرض، ويرف��ض فتح ملف 
القدس، وال يقبل مبشاركة 
أي جهة له في األمن، حتى 
لو كان��ت أمي��ركا«، يقول 
»أمني السر«. ما يؤكد أنه 
يريد إعطاء ش��رعية ليس 
حالياً  اجلاري  لإلس��تيطان 
مش��روعاً  عمالً  باعتب��اره 
ومقراً في أرض »إسرائيل« 
وإمن��ا  فق��ط،   الكب��رى«، 
التاريخي��ة  للرواي��ة 
ولعملي��ة  الصهيوني��ة، 
حصل��ت  الت��ي  الط��رد 
ع��ام  للفلس��طينيني 
1948...  ويس��عى النت��زاع 

م��ن  علن��ي  اعت��راف 
ك�  بالكي��ان  »الس��لطة« 
»دولة يهودية«... يكرس من 
وسياساته  أفكاره  خاللها 
ومخططاته بشأن القدس 
واإلس��تيطان  واحل��دود 
والالجئ��ني، كم��ا  واألم��ن 
ويف��رض روايت��ه املوهومة 
لتاري��خ الص��راع العربي - 
الصهيون��ي، التي تتيح له 
»ترانسفير«  لعملية  اجملال 
لفلس��طينيي  واس��عة 
األراض��ي املغتصب��ة ع��ام 

 ...48
الت��ي  »األس��رار«  إن 
كش��فها عبدربه، ال تؤكد 
املطل��ق  أمي��ركا  انحي��از 
الصهيون��ي،  للع��دو 
تُس��قط  وإمن��ا  فحس��ب، 
العبثية  املفاوض��ات  خيار 
كم��ا  رجع��ة،  غي��ر  إل��ى 
»التس��وية«  أوهام  تع��ري 
»الدولة  وتفض��ح س��راب 

الفلسطينية«..

مفهوم العبادة
في رحاب اإلسالم

يق��ول اهلل تعال��ى: )وََم��ا 
إاِلاَّ  ِن��َس  وَاإلإْ ِ��ناَّ  اجلإْ ��ُت  َخلَقإْ

ُبُدوِن( ]الذاريات: 56[ لَِيعإْ
لعله��ا م��ن أش��هر آيات 
الق��رآن الك��رمي؛ يحفظه��ا 
الصغي��ر والكبير واملس��لم 
وغير املسلم.  وتسألهم عن 
فيسارعون  العبادة،  مفهوم 
إل��ى الق��ول: أن تعب��د اهلل 
بالص��الة  إلي��ه  وتتق��رب 
واحل��ج  وال��زكاة  والصي��ام 
والنوافل والدعاء والتسبيح.

اهلل  خل��ق  أله��ذا  ت��رى 
جع��ل  أله��ذا  الكائن��ات؟  
اإلنس��ان خليفة في األرض؟ 
َرإِْض  األإْ ِف��ي  َجاِع��ٌل  )إِنِّ��ي 
َخلِيَف��ًة( ]البقرة: 30[.  وهل 
اهلل ع��ز وج��ل محت��اج إلى 
َ لََغِنيٌّ َعِن  عبادتن��ا؟ )إِناَّ اهللاَّ
الإَْعامَلنَِي( ]العنكبوت: 6[ - )يَا 
أَيَُّها الناَّاُس أَنُتُم الإُْفَقرَاُء إِلَى 
َِميُد(  ُ ُهَو الإَْغِنيُّ احلإْ ِ وَاهللاَّ

اهللاَّ
]فاط��ر: 15[.  وإذا كان األم��ر 
كذلك، فنحن متساوون مع 
باقي اخمللوقات؛ ألنها تسجد 
 َ هلل وتسبحه )أَلَمإْ تَرَ أَناَّ اهللاَّ

َماوَاِت  ُجُد لَُه َمن ِفي الساَّ يَسإْ
ُس  ��مإْ َرإِْض وَالشاَّ وََم��ن ِف��ي األإْ
َِب��اُل  وَاجلإْ وَالنُُّج��وُم  وَالإَْقَم��ُر 
وََكِثي��ٌر  وَابُّ  وَال��داَّ ��َجُر  وَالشاَّ
��َن الناَّاِس وََكِثي��ٌر َحقاَّ َعلَيإِْه  مِّ

الإَْعَذاُب( ]احلج: 18[. 
ب��ل تفي��د ه��ذه اآلي��ة أن 
اإلنس��ان أقل عبادة من باقي 
اخمللوقات، ألنها مجمعة على 
الس��جود، في حني أن كثيراً 
م��ن الن��اس فقط ه��و الذي 

يسجد.
إذاً، فعبادة اإلنسان هلل ال بّد 
أن تتجاوز مفهومنا البسيط 
لتش��مل  وترق��ى  للعب��ادة 
مقتضيات اخلالفة في األرض: 
فعملنا عبادة، وعمارة األرض 
عبادة، وطلب العلم والبحث 
واالختراع  والكشف  العلمي 
اإلنس��ان  حي��اة  وتس��هيل 
املتط��ورة  بالتكنولوجي��ا 
واملواصالت  االتصال  ووسائل 
عبادة، بشرط أن يسبق ذلك 
كله اإلميان والتوحيد اخلالص 

هلل تعالى.
نح��ن مأمورون بالكش��ف 

العلم��ي: )ُق��لإْ ِس��يُروا ِفي 
َرإِْض َفانُظ��ُروا َكيإْ��َف بَ��َدأَ  األإْ
أََة  ُ يُنِشُئ الناَّشإْ َلإَْق ثُماَّ اهللاَّ اخلإْ
ٍء  َ َعلَٰى ُكلِّ َشيإْ ِخرََة إِناَّ اهللاَّ اآلإْ
  .]20 ]العنكب��وت:  َقِدي��ٌر( 
ولق��د نس��ي املس��لمون أن 
اإلميان ال يق��وم إال على ثالث 
ركائز: قول باللسان واعتقاد 

بالقلب وعمل باجلوارح.
والعم��ل ال ينحص��ر بأداء 
أركان اإلس��الم، ب��ل يتعداه 
إلى العمل بأحكام الشريعة 
وإل��ى التخلق بأخالق قدوتنا 
احلس��نة )لََقدإْ َكاَن لَُكمإْ ِفي 
��َوٌة َحَسَنٌة(  ِ أُسإْ

رَُس��وِل اهللاَّ
]األحزاب: 21[.  والنبي )ص(، 
حني حدد لنا س��بب بعثته، 
قال: »إمنا بعثت ألمتم صالح 

األخالق«.
فهل معامالت املس��لمني 
تنطلق من كتاب اهلل و سنة 
نبي��ه؟ وهل أخالقن��ا أخالق 
قدوتنا )ص(؟  وهل نحن عّمار 
األرض وخلف��اء اهلل فيه��ا؟  
اليوم  فمتى يعي املسلمون 

هذا املفهوم؟!
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الق��دس  س��رايا  أك��دت 
اجلن��اح العس��كري حلرك��ة 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
فلس��طني، أنها »ال تس��عى 
خلوض معركة عسكرية مع 
جيش االحتالل »اإلسرائيلي« 
ف��ي الوقت الراهن ألس��باب 

داخلية وخارجية«.
الرس��مي  املتحدث  وق��ال 
باسم السرايا أبو أحمد، في 
تصريحات صحفية: »نحن ال 
نسعى في هذا الوقت حتديداً 
إلى خوض معركة عسكرية 
م��ع جي��ش االحت��الل، ليس 
خوف��اً أو رهبة بل ألن الوضع 
الداخل��ي  الفلس��طيني 
يش��هد انقس��اماً، والوضع 
باإلضافة  اإلقتصادي صعب، 
املف��روض  احلص��ار  إل��ى 
وكذلك  غ��زة   عل��ى قط��اع 
مش��دداً  اإلقليمي«،  الوضع 
على أنه في حال فرضت أية 

اجملاه��د  الش��يخ  أك��د 
القي��ادي في  خضر عدن��ان، 
اإلس��المي  اجله��اد  حرك��ة 
الغربي��ة  الضف��ة  ف��ي 
 احملتل��ة، أن الع��دو يتلذذ في 
تعذيب األس��رى املرضى في 
س��جونه، متناس��ياً كاف��ة 
الدولية  واألع��راف  املواثي��ق 

التي حتفظ حقوق األسير.
وقال الش��يخ عدن��ان في 
»امل��رض  صحف��ي:  حدي��ث 
ال يع��رف تنظيم��اً أو جهة، 
ع��دداً  أن  املالح��ظ   ولك��ن 

قال الش��يخ نافذ عزام إن 
القرار األمريكي األخير بوضع 
الع��ام للحركة  نائب األمني 
عل��ى  النخال��ة  زي��اد   األخ 
قوائم اإلرهاب هو اس��تمرار 
األمريكي��ة  املواق��ف  ف��ي 

املعادية لشعبنا وأمتنا.
ع��زام  الش��يخ   وأض��اف 
صحف��ي:  تصري��ح   ف��ي 
»نح��ن ل��م نفاج��أ بالق��رار 
األخي��ر ويش��رفنا أن نك��ون 
ع��ن  املداف��ع  الص��ف  ف��ي 
حق��وق ش��عبنا وأمتن��ا وال 
يضيرن��ا تصنيف��ات أمريكا 

وتقييماتها.«
أن  ع��زام  الش��يخ  وب��ني 

زفت سرايا القدس، اجلناح 
العس��كري حلرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
أحد مجاهديه��ا في كتيبة 
الش��هيد عبد اهلل الس��بع 
بلواء الش��مال.  وق��ال بيان 
ص��ادر ع��ن  س��رايا القدس 
إن اجملاه��د »أحم��د محم��د 
س��كان  م��ن   الزعان��ني« 
بلدة بي��ت حانون، ارتقى إلى 
الع��ال ش��هيداً، ف��ي قصف 
ج��وي صهيوني اس��تهدفه 

اجله��اد  حرك��ة  ل��ت  حماَّ
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
االحت��الل  حكوم��ة 
املس��ؤولية  »اإلس��رائيلي« 
التصعي��د  ع��ن  الكامل��ة 
يس��تهدف  الذي  العدوان��ي 

قطاع غزة وتداعياته.
باحلرك��ة  القي��ادي  وق��ال 
داوود ش��هاب، ف��ي تصريح، 
إن »إس��رائيل« مت��ارس حرب��اً 
ش��عبنا،  ض��د  مس��تمرة 
واملقاوم��ة في حالة دفاع عن 

النفس«.
وأض��اف:« ال أح��د معن��ي 
عندم��ا  لك��ن  بالتصعي��د، 
تف��رض »إس��رائيل« أو حتاول 
ف��رض معادالت جدي��دة لها 
عالق��ة بتعزي��ز قدرتها على 
زرع  عل��ى  والعم��ل  ال��ردع، 
اليأس واإلحباط داخل اجملتمع 
الفلس��طيني، فإنن��ا كقوى 
مقاوم��ة ملزم��ون بإفش��ال 
وتل��ك  السياس��ة،  ه��ذه 

احملاوالت«.

 ولفت شهاب النظر إلى أن 
»إسرائيل« تبحث عن مسوغ 
للتصعي��د والع��دوان ال��ذي 
متارسه ضد شعبنا، مبيًنا أن 
العنوان األساس��ي لها هذه 
أبناء حركة  املرة اس��تهداف 
اجله��اد اإلس��المي ه��ذا من 
جانب، وم��ن جانب آخر حتّمل 
حركة حماس مس��ؤولية ما 
يجري في محاولٍة لتش��تيت 
الص��ف الوطن��ي، وتس��ويق 
حالة خالف بني قوى املقاومة.

 أمري��كا تق��ف وراء الش��رور 
العال��م  أنح��اء  كل   ف��ي 
وتساند الطغاة واملستبدين 
ف��ي  »إس��رائيل«  وتدع��م 
مخالف��ة واضح��ة للقانون 
األمم  وأع��راف  الدول��ي 
املتح��دة، وإذا نه��ض واح��د 
للتص��دي  املظلوم��ني  م��ن 
الوق��وف  أو   لسياس��تها 
»إس��رائيل«  وج��ه  ف��ي 
فاالتهامات األمريكية جاهزة 

وقوائم اإلرهاب جاهزة.
وأكد الش��يخ عزام أن هذا 
القرار لن يثنينا عن مواصلة 
ونح��ن  وكفاحن��ا  جهادن��ا 
نداف��ع ع��ن أرضن��ا وحقن��ا 

أثن��اء تواج��ده ق��رب منزله 
في بلدة بيت حانون ش��مال 
قط��اع غ��زة، برفق��ة أح��د 
أقربائ��ه الش��هيد محم��ود 

الزعانني.
أن  الس��رايا على  وأك��دت 
دم��اء الش��هداء ل��ن تذهب 
هدراً وس��تكون لعنًة تطارد 
احملتل في كل مكان، وجددت 
اجله��اد  بنه��ج  متس��كها 
واملقاومة حت��ى حترير كامل 

تراب فلسطني احلبيبة.

وشعبنا وال نعتدي على أحد 
وال نظن أن هذا القرار سيؤثر 
ف��ي األخ زي��اد النخال��ة ولن 
يزي��ده إال إصراراً بالتمس��ك 
بخيار  والتمس��ك  مبواقف��ه 

املقاومة.

كبي��راً من األس��رى املرضى 
اجله��اد  حلرك��ة  ينتم��ون 
أبرزه��م  وم��ن  اإلس��المي، 
األسير القائد معتصم رداد، 
الذي سيجري له أطباء العدو 
عملية جراحية خطيرة على 
ثالث��ة مراح��ل الس��تئصال 
األمعاء الغليظ��ة في األيام 

املقبلة«.
أن  إل��ى  القي��ادي  ولف��ت 
األس��ير اجملاه��د ثائ��ر عبدة، 
أح��د مجاهدي حركة اجلهاد 
اهلل  رام  مبدين��ة  اإلس��المي 

ُمض��رب عن الطع��ام لليوم 
ال� 52 عل��ى التوالي ويعاني 
حس��بما  قاس��ية  ظروف��اً 
مهج��ة  مؤسس��ة  ذك��رت 
القدس، وحس��بما قال أهله 

وذويه.
بالق��ول:  حديث��ه  وخت��م 
»املقاوم��ة لن تت��رك أبناءها 
ف��ي األس��ر، فاألس��رى هم 
وجنده��ا،  املقاوم��ة  ق��ادة 
ويتوجب علين��ا أن ننصرهم 
وندع��م صبرهم وصمودهم 

األسطوري«.

فإنها  عس��كرية  مواجه��ة 
كس��ر  »معرك��ة  س��تكون 

عظم«.
وق��ال أب��و أحم��د إن »أية 
معرك��ة قادمة ه��ي صعبة 
ع��ن  وتختل��ف  وس��تتفوق 
الس��ابقة  املع��ارك  كاف��ة 
الت��ي خضناه��ا م��ع جيش 

االحتالل«.
ول��م يتجاه��ل أب��و أحمد 
العس��كرية  الق��درات 
ق��د  الت��ي  اإلس��رائيلية 

حربه��ا  ف��ي  تس��تخدمها 
املقاومة  املقبلة مع فصائل 
الفلس��طيني،  والش��عب 
االحتالل  أن جي��ش  مؤك��داً 
سيس��تخدم في أي معركة 
قادم��ة »أس��لحة م��ن نوع 
»نح��ن  وأض��اف  جدي��د«.  
كذلك سنستخدم أسلحة 
م��ن ن��وع جديد، وس��تكون 
معركة مفتوح��ة على كل 
االحتم��االت وحرب واس��عة 

وعنيفة«.
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