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

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

كافة األصعدة
الشقاقي د.فتحي  المعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
املنزعجون من احلياد الفلسطيين

واحملن  الظ��روف  رغ��م كل 
الت��ي يعان��ي منها ش��عبنا 
دول  الفلسطيني، في كافة 
املآس��ي  اللجوء،.. ورغم كل 
داخ��ل  ف��ي  تالحق��ه  الت��ي 
ورغم  وخارجها..  فلس��طني 
توريط��ه في  كل مح��اوالت 
الصراعات الدائرة من حوله، 
أثبت ش��عبنا الفلسطيني، 
للم��رة األلف، أن ل��ه قضية 
واحدة، هي فلس��طني، التي 
س��تبقى أرضه��ا الطاه��رة 
مي��دان  ه��ي  واملقدس��ة، 

معركته األول واألخير.
ش��عبنا  ينج��ر  ل��م 
ف��ي  س��واء  الفلس��طيني، 
أو  س��وريا  ف��ي  أو  لبن��ان 
غيره��ا م��ن ال��دول العربية 
اضطراب��ات  تش��هد  الت��ي 
كبي��رة ه��ذه الفت��رة، ال��ى 
الدائ��رة.   الصراع��ات  أت��ون 
ورف��ض، ويص��ّر عل��ى رفض، 
االنخراط في أي��ة معركة ال 
تك��ون فلس��طني بوصلتها، 
األساس��ية  ومعركته��ا 
املركزي�����ة.   وقضيته����ا 
ع��ن فلس��طيني  واحلدي��ث 
ش��ارك في األح��داث هنا أو 
 هناك، ه��و االس��تثناء الذي 
ويبره��ن  القاع��دة،  يثب��ت 
عليها، ولكن��ه ال يلغيها وال 

يبطلها.
أصّر شعبنا الفلسطيني، 
وفصائل��ه  ق��واه  بكاف��ة 
عل��ى اخت��الف مواقفها من 
األح��داث، على التقيد باتباع 
اإليجاب��ي  الن��أي  سياس��ة 
جت��اه كل م��ا يج��ري.  وه��ذا 
ما تعب��ر عن��ه كل البيانات 
والتصريح��ات الت��ي تص��در 
عن مختلف القوى، بش��كل 

منفرد أو مشترك.
البع��ض  أن  يب��دو  لك��ن 

منزع��ج ج��داً م��ن متس��ك 
ش��عبنا مبوقفه ط��وال فترة 
األزم��ة، رغ��م كل اخملططات 
مت  الت��ي  والس��يناريوهات 
وج��ر  لتوريط��ه  وضعه��ا 
اخمليمات الفلسطينية، سواء 
في لبنان أو في س��وريا، الى 
مربع التقاتل الدموي.  وبدأت 
وس��ائل إعالمية عربية تركز 
الفلس��طيني،  املوقف  على 
وفق منهجية حتريضية، أكثر 
بالتركيز على  من اهتمامها 
األح��داث اجلارية.  وهذا إن دل 
على ش��يء فإنه ي��دل على 
تصاعد وتزايد حدة املساعي 

التي تستهدف قضيتنا.
الفلس��طيني  ش��عبنا 
يدرك املؤام��رة جيداً.. فليس 
مناص��رة  من��ه  املطل��وب 
ب��ل  ذاك..  أو  الط��رف  ه��ذا 
املطل��وب هو ج��ّر رجله الى 
رأس��ه.   لقط��ع  املعرك��ة 
الفلس��طينية  فالقضي��ة 
ه��ي املس��تهدفة، واخمليمات 
ه�����ي  الفلس��طيني���ة 
املس��تهدفة، وح��ق الع��ودة 
هو املس��تهدف.. ف��أي اجنرار 
مرب��ع  ال��ى  فلس��طيني 
التقات��ل الدموي يعني وضع 
الفلس��طينية  اخمليم��ات 
ف��ي قل��ب اللهي��ب الدامي، 
 وتش��ريد أهلنا من جديد، بل 

وإنهاء وجودها من أساسه.
اليوم،  لذلك، بات املطلوب 
أكث��ر م��ن أي وق��ت مضى، 
من كاف��ة القوى والفصائل، 
ف��ي الداخ��ل واخل��ارج، بلورة 
الفلس��طيني  املوقف  ه��ذا 
الثابت، من خالل حوار وطني 
فلس��طيني داخلي ش��امل، 
ش��عبنا،  حق��وق  يحف��ظ 
ويصون  مخيماتن��ا،  ويحمي 

قضيتنا.

هدف  تبني  على  بالتزاحم 
الوطني  امل��ش��روع  فشل 
إقامة  وه��و  حتقيقه،  في 
في  فلسطينية  دول���ة 
الواقعية  إلظهار   67 حدود 
منتقداً  واالع����ت����دال«، 
املقاومة  »منع  محاوالت 
من  واستبعادها  املسلحة 
الوطني  النضال  أجندة 
من  ومحذراً  الفلسطيني«، 
اجملانية  التهدئة  »تصبح  أن 
احلال«،  واقع  هي  واملفتوحة 
على  »خطراً  ذلك  في  ألن 

املقاومة وعلى القضية.«
وأعلن األمني العام بوضح: 
»إمنا احلل بإعادة بناء املشروع 
الفلسطيني،  الوطني 
بدايات  منذ  بدأ  كما  ليعود 
ورفع  الفلسطيني،  النضال 
سقف مطالب هذا املشروع 
احلق  مستوى  الى  ليرتقي 
عنه،  ويعبر  الفلسطيني 
فلسطني«،  »ك��ل  وه��و  أال 
يجري  م��ا  »إن  مضيفاً: 
أح��داث،  من  املنطقة  في 
تهديدات  من  يحمل  وم��ا 
ملستقبل قضيتنا، ال يحتمل 
وال��رك��ود  االنتظار  حالة 
الساحة  تعيشها  التي 
من  بد  ال  الفلسطينية.  
وإطالق  املبادرة  زم��ام  أخذ 
لصياغة  وطني شامل  حوار 
تعيد  جديدة  استراتيجية 
الوطني  امل��ش��روع  ب��ن��اء 
أسس  على  الفلسطيني 
وأهداف جديدة وعلى قاعدة 

اجلهاد واملقاومة.«
مواقف  ج��اءت  ومثلما 

اجلهاد  حلركة  العام  األمني 
اإلسالمي واضحة في الشأن 
احلال  فكذلك  الفلسطيني، 

في الشأن العربي. 
من  باملوقف  يتعلق  فيما 
الدكتور  قال  العربي،  الربيع 
الربيع  »يبدو  شلح:  رمضان 
ذو  س��الح  وكأنه   العربي 
فلسطني:  جت���اه   ح��دي��ن 
في  ويتمثل  سلبي،  األول 
فلسطني،  عن  االنشغال 
إلسرائيل  فرصة  يعطي  مبا 
والثاني  تريد،  ما  تفعل  أن 
األمل  نافذة  وهو  إيجابي، 
ث���ورات  تفتحها  ال��ت��ي 

وإسناد  لدعم  الشعوب 
قضية فلسطني.«

العام  األم���ني  وان��ت��ق��د 
اجلديدة  احلكومات  موقف 
جت���اه ف��ل��س��ط��ني، ال��ذي 
أن  »واض��ح  بقوله:  وصفه 
 فلسطني في أحسن األحوال 
متسائالً:  »مؤجلة.«  هي 
التأجيل؟!  هذا  متى   »الى 
إسرائيل  تبتلع  أن  ال��ى 
وتهّود  األرض،  من  متر   آخر 

آخر شبر في القدس؟«

استمرار  انتقد  كما 
احلصار وإغالق املعابر ومعاناة 
في  الفلسطيني  الشعب 
غزة في زمن الثورات العربية، 
»ليس  الوضع  أن  مبّيناً 
قبل  كان  مما  ح��االً  أحسن 
الثورة، إن لم يكن في بعض 

األمور، أصعب أو أسوأ.«
املوقف  بخصوص  أم��ا 
فأعلن  سورية،  مأساة  من 
وضوح  بكل  العام  األم��ني 
 م��وق��ف ح��رك��ة اجل��ه��اد 
في  يجري  ما  »إن  بقوله: 
لكن  القلب.   يدمي  سورية 
النزيف  لهذا  مراقب  أي 

يدرك  املفتوح،  واجلرح  املؤلم 
العسكري  احلسم  طريق  أن 
وأن  مغلق؛  اجت��اه  أي   ف��ي 
 ال مخرج من هذه احملنة إال احلل 
يحقن  ال��ذي  السياسي 
مطالب  ويلبي  ال��دم��اء، 
وطموحات الشعب السوري 
ويحافظ  والكرامة،  باحلرية 
أرض��اً  سوريا  وح��دة  على 
استمرار  ويضمن  وشعباً، 
للمقاومة  وإسنادها  دعمها 

وفلسطني.«

الذي  احلاشد  املهرجان  في 
اجلهاد  حركة  فيه  أحيت 
فلسطني  ف��ي  اإلس��الم��ي 
 ،31 ال�  انطالقتها  ذك��رى 
الستشهاد   17 ال�  والذكرى 
العام  وأمينها  مؤسسها 
الشهيد  الدكتور  األول، 
فتحي الشقاقي، أطلق أمني 
عام احلركة، الدكتور رمضان 
املواقف  من  جملة  شلح، 
القضايا  مختلف  ح��ول 
الساخنة عربياً وفلسطينياً، 
املائة  جت��اوز  جمهور  أم��ام 
في  احتشد  ألفاً،  والثالثني 

وسط غزة.
الفلسطيني،  الشأن  في 
انتقادات  العام  األمني  وجه 
الذع����ة ال���ى امل��ش��اري��ع 
امللتوية،  وال��ط��روح��ات 
املقاومة،  موقف  عن  بعيداً 
الساحة  على  املطروحة 
فمشروع  الفلسطينية.  
فلسطينية  دول��ة  »إقامة 
عبر   ،1967 عام  حدود  في 
واملفاوضات،  التسوية  خيار 
مسدود،  طريق  الى  وصل 
فشالً  التسوية  وفشلت 
»الوضع  أن  معتبراً  ذريعاً«، 
مأزق  في  كله  الفلسطيني 
خيار  فشل  يعكسه  كبير، 
حدود  في  فلسطني  اختزال 
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من  العام  األم��ني  ونبه 
واملشاريع  الطروحات  جملة 
الساحة  على  املطروحة 
احلل  »ليس  الفلسطينية: 
إعالن  قبل  املؤسسات  ببناء 
ال��دول��ة حت��ت االح��ت��الل!« 
االنتخابات  هو  احلل  و«ليس 
 ال���ت���ي جت����ري ف���ي ظل 
احلل  و«ل��ي��س  االح��ت��الل«، 
به  املقصود  العنف،  بنبذ 
و«ليس  امل��ق��اوم��ة«،  نبذ 
بسلطة  بالتمسك  احل��ل 
التي أصبحت مظلة  أوسلو 
احلل  و«ليس  لالحتالل«، 
التحرير  منظمة  باحتكار 
بنائها«  إعادة  من  والتهرب 
و«ليس احلل باختزال القضية 
الفلسطينية في املصاحلة«. 
وأخ���ي���راً: »ل��ي��س احل��ل 
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أمني عام حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني: صالبة املوقف املقاوم!

الشعب الفلسطيين: فلسطني قضيتنا املركزية.. قواًل وفعاًل
صّع��دت بع��ض وس��ائل 
اإلع��الم العربي��ة، في اآلونة 
األخيرة، م��ن وتيرة برامجها 
حتريض  به��دف  ومقاالته��ا 
أبناء ش��عبنا الفلسطيني، 
وال سيما في لبنان وسوريا، 
ودفعه��م ال��ى االجن��رار في 
الدائرية  الدموية  الصراعات 
م��ن حوله��م.  ول��م تتورع 
اإلع��الم  وس��ائل  بع��ض 
املذك��ورة عن ب��ّث األكاذيب 
واإلش��اعات املغرضة خدمة 
له��ذا اله��دف.  بينما جلأت 
وس��ائل إعالمي��ة أخرى الى 
األخبار،  بع��ض  ف��ي  النفخ 
لتجع��ل من النمل��ة جمالً، 

كما يقول املثل الشعبي.
حتدثت إحدى الصحف عن 
نقل حركتي حماس واجلهاد 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني 
ثقيلة،  وأس��لحة  لصواريخ 
م��ن داخ��ل قطاع غ��زة الى 
داخل سوريا أو على حدودها.  
والهدف، بحس��ب األكاذيب 
الصحيفة،  لها  روجت  التي 
ه��و مواجهة »ح��زب اهلل«.  
أين؟  في داخل سوريا.  ومتادى 
كات��ب املقال ف��ي افتراءاته، 
فذهب الى ح��د احلديث عن 
جتمي��ع آالف املقاتل��ني على 
احل��دود مع س��وريا للهجوم 

واحد.   عليه��ا، ضربة رج��ل 
وحتدث مق��ال آخر، في نفس 
خالف��ات  ع��ن  الصحيف��ة، 
الفلس��طينية  الق��وى  بني 
بعضه��ا ببعض، وأن »صوت 
تش��حذ،  وهي  الس��كاكني 
بدأ يس��مع داخل مخيمات 
لبن��ان، وأن احل��رب الداخلية 
ب��ني الفلس��طينيني بات��ت 
وقال��ت  األب��واب.«   عل��ى 
ق��وات  إن  أخ��رى  صحيف��ة 
مبحاصرة  تقوم  فلسطينية 
منطق��ة الناعم��ة، جنوبي 
أن��واع  مبختل��ف  بي��روت، 

األسلحة!!!
م��ن  كبي��رة  سلس��لة 
األكاذي��ب الت��ي ال تصم��د 
أم��ام الوقائ��ع واحلقائق، وال 
أم��ام التفكي��ر.  فهل ميكن 
لعاق��ل أن يتص��ور أن تقوم 
حركت��ا اجله��اد اإلس��المي 
وحماس بنقل األسلحة من 
قطاع غزة، حي��ث املواجهة 
الصهيون��ي  الع��دو  م��ع 
الى  أوجها،  مس��تمرة، وفي 
خارج��ه، وهم��ا أح��وج م��ا 
تكون��ا إلي��ه هن��اك؟  هذا، 
طبع��اً إذا افترضنا أن هناك 
إمكاني��ة لنق��ل مث��ل هذه 
األس��لحة، س��واء من خالل 
التي تشهد عملية  سيناء، 

أمنية ضخم��ة، أو من خالل 
البحر، الذي تس��يطر عليه 
بحري��ة الع��دو، وتوجد فيه 
ق��وات اليونفي��ل الدولي��ة، 
احلركتني  تصن��ف كال  التي 

في خانة »االرهاب«.
ه��ذا احلدي��ث ع��ن نق��ل 
املعركة من داخل فلسطني 
ال��ى خارجه��ا ه��و محاولة 
حلرف الشعب الفلسطيني 
ع��ن قضيت��ه، وإلهائ��ه عن 
ع��دوه، به��دف توريطه في 
صراع��ات جانبي��ة، ال تخدم 
املس��تفيد  ويكون  قضيته، 
الع��دو  ع��و  منه��ا  األول 
والق��وى  ذات��ه  الصهيون��ي 

التي تدعمه.
ث��م، ه��ل يتص��ور عاق��ل 
ف��ي ه��ذه الدنيا أن��ه ميكن 
قي��ام معركة ب��ني فصيلني 
وحزب  مقاومني  إس��الميني 
اهلل؟  وف��ي س��وريا؟  وأي��ن 
هو حص��ار الناعم��ة، حيث 
ميك��ن ألي ش��خص عادي أن 
يذهب ويرى ويتأكد بنفسه.  
تعبي��ر  اس��تخدام  أم��ا 
»أص��وات الس��كاكني وهي 
تشحذ«، فإنه يصّور شعبنا 
اخمليمات  في  الفلس��طيني 
على أنه جماعة من اجلزارين 
والهمجي��ني؛ وهذا وصف ال 

نتصور أن يصدر إال عن أمثال 
نتنياهو وليبرمان، ومن يدور 

في فلكهما.
أو كّت��اب املقاالت  كات��ب 
يع��رف وي��درك أن��ه يكذب.  
والصحيف��ة الت��ي نش��رت 
اخلب��ر تع��رف ذل��ك أيض��اً.  
ه��ذه  نش��ر  ف��ي  العب��رة 
األكاذيب ليس مصداقيتها، 
ب��ل ال��دور النفس��ي ال��ذي 
تقوم به في التحريض على 
وتش��ويه  الفلس��طيني، 
صورته، والتخويف منه، وفي 
جعل ش��عبنا الفلسطيني 
الهواج��س  دائ��رة  يدخ��ل 

واخملاوف من محيطه.
ه��دف ه��ذه األكاذيب هو 
اخمليمات  محيط  اس��تعداء 
ف��ي س��وريا ولبن��ان عل��ى 
عل��ى  للقض��اء  ش��عبنا، 
اخمليم��ات، وللقض��اء عل��ى 
الالجئني، وللقضاء على حق 

العودة.
م��ا يكش��فه نش��ر مثل 
ه��ذه املق��االت املفبركة هو 
أن هن��اك جه��ات تس��عى 
الى االس��تفادة من األوضاع 
احلالية من أجل إنهاء إحدى 
أكب��ر املس��ائل الت��ي تعيق 
وه��ي  التس��وية،  عملي��ة 
قضي��ة الالجئني، وخصوصاً 

في لبنان.  ولذلك، تس��عى 
املتع��ددة  األط��راف،  ه��ذه 
اجلنسيات، الى توجيه ضربة 
للموقف الفلسطيني الذي 
رفض االجنرار الى الصراعات، 
وي��درك أبعاد املؤام��رة التي 

يتم تدبيرها ضده.
ش��عبنا  اس��تطاع  لق��د 
الفلس��طيني أن يستوعب 
عب��ر  س��وريا،  ف��ي  األزم��ة 
اتف��اق جمي��ع الفصائل ال� 
16، عل��ى حتيي��د اخمليم��ات، 
اليرموك  مخي��م  وباألخص 
الذي تس��لط عليه األضواء 
الس��اطعة هذه الفترة، عن 
الصراع��ات الت��ي جتري على 
أطراف��ه.  ورغ��م اخلالف في 
التفاصي��ل ب��ني الفصائ��ل 
الفلس��طينية،   والق��وى 
عل��ى  يص��ر  اجلمي��ع  أن  إال 
»رف��ض ال��زج باخمليمات في 
أن  وعل��ى  الدائ��ر«،  الن��زاع 
باحلي��اد  اخمليم��ات  »تتمت��ع 
اإليجابي«، عبر اإلصرار على 
القبلة،  أن فلس��طني ه��ي 
وه��ي مي��دان املعركة، وهي 

القضية املركزية.
اجله��اد  حرك��ة  وتلع��ب 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني 
مخي��م  ف��ي  ريادي��اً  دوراً 
حي��ث  بال��ذات.   اليرم��وك 

الفلس��طيني  الكاتب  ذكر 
عل��ي  املع��روف  املس��تقل 
ب��دوان، في تقري��ر له: »برزت 
حركة اجلهاد اإلس��المي في 
االجتماعية  اإلغاث��ة  ميدان 
واإلنس��انية، وأبدع��ت ف��ي 
توزي��ع املعون��ات الغذائي��ة، 
الع��ون  ي��د  تق��دمي  وف��ي 
املواطن��ني  م��ن  للجمي��ع: 
والفلسطينيني  الس��وريني 

على حد سواء.«
وفي لبنان، ورغم محاوالت 
الزج باخمليمات الفلسطينية 
الت��ي  االضطراب��ات  ف��ي 
اجتاح��ت هذا البل��د العزيز 
أواخ��ر الش��هر املاض��ي، إال 
أن جميع الق��وى والفصائل 
مش��تركاً  بيان��اً  أص��درت 
احلي��اد  عل��ى  في��ه  أك��دت 
الفلسطيني، وعلى احلفاظ 
عل��ى أم��ن اخمليم��ات، وأمن 

شعبنا.
ه��ذا املوقف الثاب��ت، هو 
الذي يتع��رض اليوم لهجوم 
إعالم��ي عني��ف ومكث��ف، 
به��دف إس��قاطه، واإليقاع 
مخط��ط  ف��ي  بش��عبنا 
إنه��اء وتصفي��ة القضي��ة 
والقض��اء  الفلس��طينية، 
عل��ى اخمليم��ات، وعل��ى كل 

مطالبة بحق العودة. 
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 وفد من حركة اجلهاد اإلسالمي يلتقي النائب 
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يف لبنان: الفلسطيين هو املتهم اجلاهز دائمًا

أظه��ر بحث جدي��د، مدى 
اخملفية  الصحي��ة  اخلس��ائر 
الت��ي تس��ببت فيه��ا حياة 
اللجوء ألكثر م��ن 400 ألف 
في  يعيش��ون  فلس��طيني 
مخيمات لبنان.  وقد نشرت 
الطبية  »النس��ت«  مجل��ة 
البريطانية، مؤخراً، سلسلة 
من امللخص��ات املأخوذة من 
اجتماع لباحث��ني في مجال 
الصح��ة العام��ة، ُعقد في 
 2012 م��ارس/آذار  في  بيروت 
حتت عن��وان »حتالف الصحة 
ومجل��ة  الفلس��طينية 

النست«.
أوضاع معيشية متردية

 وطبقاً إلحدى الدراس��ات 
من  باحث��ون  أجراه��ا  الت��ي 
ف��ي  األميركي��ة  اجلامع��ة 
»القوان��ني  ف��إن  بي��روت، 
م��ن  وعق��ود  التمييزي��ة 
ترك��ت  ق��د  التهمي��ش« 
في  الفلسطينيني  الالجئني 
لبن��ان محروم��ني اجتماعياً 
وسياس��ياً واقتصادياً، حيث 
أكث��ر م��ن نص��ف  يعي��ش 
الفلسطينيني في مخيمات 
تزداد ازدحاماً حيث »خدمات 
والكهرباء  واملي��اه  الس��كن 

الرش��يدية،  مخي��م  ف��ي 
حيث يتهدد عش��رات املنازل 
املفاج��ىء  االنهي��ار  خط��ر 
إنهار  ف��وق رؤوس أصحابها، 
املواطن غسان  سقف منزل 
شحادة جزئياً، حيث فوجئت 
مبنظ��ر  واجلي��ران  العائل��ة 
في  املتناثر  واحلط��ام  الركام 
أرض إحدى الغرف الرئيسية 
ف��ي املن��زل.  وقال��ت زوج��ة 
غس��ان: »احلم��د هلل إن��و ما 
كان حدا موجود بالبيت، اهلل 
س��تر«، وتضي��ف: »مش كل 
مرة بتس��لم اجل��ّرة، .. البيت 

ما عاد ينسكن«.
غس��ان  من��زل  أن  يذك��ر 
ش��حادة هو أحد املنازل التي 

لي��س األحياء وحدهم هم 
الذين يعان��ون في مخيمات 
الفلس��طينيني  الالجئ��ني 
ف��ي لبن��ان.  لألم��وات أيضاً 
املعان��اة،  م��ن  حصته��م 
حي��ث تضيق مقاب��ر جميع 
مخيم��ات لبن��ان بقاطنيها 
من األموات.  في مخيم عني 
احلل��وة، اس��تطاع األهال��ي، 
مبس��اعدة الفصائل والقوى 
ش��راء  م��ن  الفلس��طينية 
لدف��ن  جدي��دة  »مقب��رة« 
املوت��ى فيها بش��ق األنفس.  
جدي��دة  مش��كلة  أن  غي��ر 
مؤخ��راً،  برأس��ها  أطل��ت 
القبر  بارتفاع تكلفة  تتمثل 
الواح��د، أو باألص��ح إح��دى 
طبقت��ي القبر، مب��ا أنه يتم 
وض��ع جثمانني في قبر واحد 

التي  الظ��روف  ف��ي ظ��ل 
م��ر به��ا لبن��ان إث��ر اغتيال 
اللواء وس��ام احلسن، التقى 
اجله��اد  حرك��ة  م��ن  وف��د 
اإلس��المي، برئاسة مسؤول 
العالق��ات السياس��ية ف��ي 
العين��ا،  ش��كيب  احلرك��ة، 
العالقات  مس��ؤولي  ويضم 
بي��روت  ف��ي  السياس��ية 
وص��ور، محفوظ من��ور وأبو 
سامر موسى، بالنائب بهية 
احلريري، في دارتها في صيدا.

وعقب اللقاء، قال مسؤول 
العالق��ات السياس��ية ف��ي 

اإلس��المي،  اجله��اد  حرك��ة 
ش��كيب العين��ا، إن »الزيارة 
تأتي في إطار التشاور الدائم 
م��ع  املفتوح��ة  واللق��اءات 

سعادة النائب بهية احلريري، 
عل��ى  التأكي��د  أج��ل  م��ن 
سياس��ة النأي النفس التي 
جتم��ع عليه��ا كاف��ة القوى 
والفصائل الفلسطينية في 
لبنان جت��اه ما يجري في هذا 
السماح  العزيز، وعدم  البلد 
أية  ف��ي  اخمليم��ات  بتوري��ط 
تخدم  ال  صراع��ات جانبي��ة 
الفلس��طينية،  القضي��ة 
التي  اخملطط��ات  تخ��دم  بل 
تريد تصفية ه��ذه القضية 
وشطب حق العودة وتصفية 

اخمليمات الفلسطينية.«

مكون من طبقتني، اقتصاداً 
في املس��احة التي تبني أنها 

تضيق بسرعة.  
ولهذا الغ��رض، عقد ممثلو 
القواط��ع ف��ي مخي��م عني 
احلل��وة لق��اًء موس��عاً ف��ي 
الزي��ب، بحث��وا فيه  قاط��ع 
الدفن  زي��ادة رس��وم  قضية 
في املقب��رة اجلديدة.  إذ باتت 
كلف��ة القب��ر الواح��د تقدر 

بنحو 500 ألف ليرة لبنانية, 
يعجز أبناء اخمليم عن دفعها.  
القواط��ع  ممثل��و  وطال��ب 
بخفض الرس��وم ال��ى ما ال 
يزيد قيمته ع��ن مئتي ألف 
املعاناة  لبنانية، بسبب  ليرة 
يعاني  التي  واحلرمان  والفقر 
منها أبناء اخملي��م، مطالبني 
اجلهات املعنية دعم مشروع 

املقبرة مالياً لصالح اخمليم.

بع��د انتظار جتاوز س��نته 
اخلامسة، قاسى فيها أهالي 
مخي��م نه��ر الب��ارد وي��الت 
الثانية«،  و«النكبة  التشريد 
ج��اء الفرج اجلزئ��ي في وعد 
أطلق��ه اجملل��س النرويج��ي 
إلعادة إعم��ار حي املهجرين، 
أثن��اء وض��ع حجر األس��اس 
 ف��ي احتف��ال ج��رى برعاية 
االحت��اد  س��فيرة  وحض��ور 

األوروبي في لبنان.
وش��ارك في احلفل سفيرة 
االحت��اد األوروب��ي ف��ي لبنان، 
ايخهورس��ت،  أجنيلين��ا 
س��فني  النروي��ج،   وس��فير 
احل��وار  جلن��ة  ورئي��س  آي��ن، 
اللبناني – الفلس��طيني، د. 
ومسوؤل  الش��ريف،  خلدون 
الب��ارد ف��ي منظمة  مل��ف 
الفلس��طينية،  التحري��ر 
الع��ال، ومدير  م��روان عب��د 
مشروع إعمار البارد، محمد 
الع��ال، وممثل��ني ع��ن  عب��د 
اللجنة الشعبية والفصائل 
الفلس��طينية في الشمال، 
ح��ي  أهال��ي  ال��ى  إضاف��ة 

كلما حدث إش��كال فردي 
ف��ي أح��د مخيم��ات لبنان، 
أمن��ي  تده��ور  انفج��ر  أو 
كبي��ر على مس��احة لبنان، 
تسارع بعض وسائل اإلعالم 
اس��تنفار  ال��ى  اللبناني��ة 
أقالمها وصفحاتها من أجل 
توجي��ه أصاب��ع االتهام نحو 
واخمليم��ات،  الفلس��طينيني 
هك��ذا دون تقصي أو حتري أو 

حتى استفسار.
اآلون��ة  ف��ي  ه��ذا  ح��دث 
األخيرة مرتني.  فإبان اغتيال 
النقيب ف��ي حركة فتح في 
عني احللوة، عماد الس��عدي، 
وس��ائل  بع��ض  س��ارعت 
اإلع��الم الى النف��خ في كير 
الص��راع ب��ني فت��ح والقوى 
اإلس��المية، تس��تعدي كل 
طرف على اآلخر، هكذا قبل 

أي حتقيق أو اتهام.
هذا في اإلشكال الفردي.. 
أما في التدهور األمني الذي 
ط��ال كل لبن��ان، فم��ا أكثر 
وس��ائل اإلعالم التي أغفلت 
عشرات، بل مئات املسلحني، 
عل��ى امت��داد لبن��ان، لتركز 
عدس��اتها وأقالمه��ا عل��ى 
فلس��طيني، سقط  ش��اب 
قتيالً، وهو يقود دراجته، ولم 

يكن معه أي س��الح.  بعض 
حتس��ن  ال  اإلع��الم  وس��ائل 
أو  له��ا،  احلس��اب، فتخي��ل 
باألحرى أرادت أن للمش��اهد 
والقارىء أن يتخيل أن الرقم 
أربعة أكبر م��ن الرقم مئة.. 
هكذا جرى تس��ليط الضوء 
على أربعة فلسطينيني من 
أص��ل مئة ج��رى اعتقالهم 
اللبناني،  اجلي��ش  أيدي  على 
حتى دون معرفة مالبس��ات 

وظروف اعتقالهم.
احلالة،  في مواجهة ه��ذه 
التحال��ف  ق��وى  عق��دت 
وفصائ��ل  الفلس��طيني 
منظم��ة التحري��ر اجتماعاً 
الس��فارة  مبن��ى  ف��ي 
الفلس��طينية ف��ي بي��روت 
للتأكيد عل��ى وحدة املوقف 
اإلجنرار  بعدم  الفلس��طيني 
اللبناني��ة  ال��ى الصراع��ات 
الداخلي��ة، مؤك��دة حرصها 

عل��ى وح��دة لبن��ان وأمن��ه 
كاف��ة  وتدع��و  واس��تقراره 
اللبنانية  والق��وى  األح��زاب 
ال��ى التهدئ��ة وتغليب لغة 
احلوار إلنق��اذ لبنان من فتنة 
قد تؤدي الى فوضى ومخاطر 
ال يحم��د عقباها, ومطالبة 
اللبنانية  السياسية  القوى 
بتوخ��ي  اإلع��الم  ووس��ائل 
الدقة وعدم الزج بالش��عب 
الفلس��طيني ف��ي األحداث 
األمنية األخيرة التي حصلت 
اللبناني��ة،  املناط��ق  ف��ي 
جمي��ع  وأن  خصوص��اً 
الفلس��طينية  الفصائ��ل 
مجمع��ة على رف��ع الغطاء 
ع��ن أي فلس��طيني يثب��ت 
تورط��ه. ودع��ت ال��ى ع��دم 
حتميل الشعب الفلسطيني 
أي خط��أ ف��ردي ق��د يحدث 
كما ف��ي جمي��ع اجملتمعات 

اإلنسانية.

املهجرين.
االحت��اد  س��فيرة  وألق��ت 
األوروبي كلم��ة قالت فيها: 
الي��وم  موج��ودون  نح��ن 
ش��هراً   12 بع��د  لنش��اهد 
والبي��وت  املش��روع  انته��اء 
بع��د التأخير لس��نوات.  أما 
رئيس جلن��ة احل��وار اللبناني 
– الفلس��طيني، د. خل��دون 

الش��ريف، فق��ال: »نحن في 
احل��وار نس��مع، نحدد،  جلنة 
الظ��روف  ونع��رف  وننف��ذ، 
كل  منه��ا  تعان��ي  الت��ي 
االمكانيات  ولك��ن  اخمليمات، 
مح��دودة.  لذل��ك نعمل مع 
واألون��روا  األوروب��ي  االحت��اد 
لتخفيف  والفلس��طينيني 

املعاناة.«

مت املوافق��ة عل��ى ترميمه��ا 
من قبل األونروا، منذ الشتاء 
املاض��ي، وهو املش��روع الذي 

لم يوضع قيد التنفيذ بعد.
 ويطال��ب أهال��ي مخي��م 

الرش��يدية وكال��ة األون��روا 
تنفي��ذ  ف��ي  باإلس��راع 
عل��ى  مش��اريعها حفاظ��اً 
املواطنني في  وأمن  س��المة 

اخمليم.

والقمامة املقدمة غير الئقة 
األوضاع  تردي  وتس��اهم في 
 ،%42 ويعان��ي  الصحي��ة«. 
م��ن 2500 أس��رة ش��ملتها 
الدراس��ة، من تس��رب املياه 
األس��قف،  أو  اجل��دران  م��ن 
بينما يعي��ش 8% منهم في 
منازل مصنوعة من مواد بناء 
خط��رة مثل األسبس��توس 

)الزينكو(.
الدراس��ة  وأظه��رت   
الالجئ��ني  م��ن  العدي��د  أن 
مس��اكن  ف��ي  يعيش��ون 
تفتق��ر إلى التهوي��ة وضوء 
الش��مس.  ورغم احلاجة إلى 
إع��ادة تأهي��ل حوالي 5 آالف 
الوكال��ة  متتل��ك  مس��كن، 
أمواالً إلصالح 730 مس��كناً 
فق��ط، إضافة ال��ى النقص 
ف��ي التمويل ال��الزم ملعاجلة 
البنية التحتية املتهدمة في 
أربعة مخيمات من أصل 12 
مخيماً.  هذا ويس��تمر عدد 
س��كان اخمليمات في االرتفاع 
لهم  األرض اخملصصة  ولكن 
تبق��ى على م��ا ه��ي عليه، 
ما ي��ؤدي إلى ازدح��ام يجعل 
العامة  الصح��ة  مش��اكل 

تتفاقم.

ووج��دت الدراس��ة أن ثمة 
رابط��ا مباش��را ب��ني ظروف 
الس��كن املتردي��ة والصحة 
املتدهورة في صفوف األفراد 
الذين شملهم املسح.  فكان 
31 باملائ��ة منهم يعانون من 
أم��راض مزمن��ة، و24 باملائة 
يعانون م��ن أمراض حادة في 

األشهر الستة املاضية.
 الفقر واملرض

أيض��اً  الباحث��ون  وج��د 
عالق��ة وثيقة ما ب��ني الفقر 
واعتالل الصحة.  فالالجئون 
الذي��ن  الفلس��طينيون 
يعيش��ون ف��ي لبن��ان غي��ر 
عل��ى  للحص��ول  مؤهل��ني 
اخلدمات االجتماعية، مبا في 
ذل��ك الرعاية الصحية، كما 
يحظ��ر عليه��م العمل في 

حوالي 50 مهنة.
ووفق��اً لدراس��ة أخرى في 
»النست«،  مجلة  سلس��لة 
قام بها باحثون من اجلامعة 
األميركية في بيروت، تعيش 
59 % من أس��ر الالجئني حتت 
مستوى خط الفقر الوطني، 
بينما قال 63% إنهم يعانون 
األم��ن  ف��ي  انع��دام  م��ن 
الغذائ��ي، ف��ي ح��ني أن %13 
كانوا يعانون من انعدام حاد 
في األمن الغذائي، علماً أنه 
فق��ط األفراد الذي��ن يعانون 
من الفق��ر املدق��ع - حوالي 
13% - ميكنهم احلصول على 
حصص غذائية ومنح مالية 

صغيرة من األونروا.
الرعاي��ة  إل��ى  احلاج��ة 

الصحية النفسية

اآلخر فيكمن  التحدي  أما 
ف��ي غياب خدم��ات الصحة 
وج��دت  فق��د  النفس��ية.  
الدراسة التي أجرتها األونروا 
عام 2009، ونش��رتها مجلة 
االضطراب��ات  أن  »النس��ت« 
النفسية، املرتبطة بالظروف 
املزمنة  املعيش��ية الصعبة 
وعدم االس��تقرار السياسي 
والعن��ف  األم��د  الطوي��ل 
والتردد واحلي��رة، كانت كلها 
مج��ال  ف��ي  قل��ق  مص��در 
بالنس��بة  العامة  الصح��ة 
الفلس��طينيني  لالجئ��ني 
الذين يعيش��ون في س��وريا 
واألردن ولبن��ان.  وق��د وجدت 
الدراس��ات األخي��رة  إح��دى 
اجلامع��ة  أجرته��ا  الت��ي 
األميركية في بيروت أن 55 % 

ممن ش��ملهم املسح يعانون 
من »قلق نفسي«.

 وتق��دم األون��روا خدم��ات 
االستشارة األساسية فقط 
وحتي��ل الالجئ��ني احملتاج��ني 
إل��ى  النفس��ي  للدع��م 
املنظم��ات غي��ر احلكومي��ة 

مثل أطباء بال حدود. 
 م��ن جانب��ه، ق��ال مع��ّد 
الدراس��ة إن »ه��ذه البيانات 
اخملفي��ة  األزم��ة  تكش��ف 
الالجئ��ني  تواج��ه  الت��ي 
الذي��ن  الفلس��طينيني 
احتياجاته��م  إهم��ال  مت 
ط��وال  بش��دة«.  الصحي��ة 
والعي��ش  اللج��وء  م��ن   63 
تفتق��ر  مخيم��ات   ف��ي 
املقوم��ات  أبس��ط  ال��ى 

اإلنسانية.
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أبو شاهني: املقاومة يف فلسطني ستفاجىء العدو مبا تعده له!

رابطة بيت املقدس تقيم سلسلة أنشطة للطالب اجلامعيني وتلتقي مدير الرتبية والتعليم يف األونروا

يف ذكرى اإلنطالقة اجلهادية وعيد األضحى املبارك.. كشافة بيت املقدس تنظم مسريات كشفية يف املخيمات

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

حركة  بانطالقة  احتف��االً 
ف��ي  االس��المي  اجله��اد 
شهدت  اجلهادية،  فلسطني 
ش��وارع مخي��م اجللي��ل في 
بعلب��ك مس��يرة جماهيرية 
حاش��دة.  وق��د تق��دم فوج 
بي��ت  كش��افة  جمعي��ة 
املقدس في اجلليل املس��يرة 
الت��ي ش��ارك فيه��ا ممثلون 
الفصائ��ل  مختل��ف  ع��ن 
واللج��ان  الفلس��طينية 
واملؤسس��ات  الش��عبية 
املدنية ووجه��اء اخمليم وعدد 

من رجال الدين.
وألقى القي��ادي في حركة 
الش��يخ  اإلس��المي،  اجلهاد 
عل��ي أب��و ش��اهني، كلم��ة 

في الذك��رى 31 النطالقة 
حركة اجلهاد اإلس��المي في 
بعيد  واحتف��االً  فلس��طني، 
األضح��ى املب��ارك، نظم��ت 
بي��ت  كش��افة  جمعي��ة 
املقدس سلس��لة أنش��طة 
ف��ي  وترفيهي��ة  كش��فية 

مخيمات لبنان.
ف��ي منطقة صور، نظمت 
مس��يرة  ص��ور  مفوضي��ة 
كش��فية في مخيم البص، 
ش��ارك فيها فوج الصحابي 
أس��امة بن زيد م��ن مخيم 
الرش��يدية, وفوج الصحابي 
أس��امة بن زيد م��ن مخيم 
الب��رج الش��مالي, باإلضافة 
الى مش��اركة فوج بيس��ان 
التاب��ع جلمعي��ة الكش��افة 
واملرشدات الفلسطينية من 
مخيم البص.  وقد انطلقت 
املس��يرة من أمام مس��جد 
البص, وجابت ش��وارع اخمليم 
وس��ط حش��ود غفي��رة من 

األهالي.
مس��ؤول  ألق��ى  وق��د 
عل��ي  الش��يخ  املفوضي��ة، 
رحي��ل، كلم��ة أك��د فيه��ا 
عل��ى  ض��رورة »بن��اء جي��ل 
على مس��توى من االهتمام، 
اإلس��الم,  رس��الة  يحم��ل 
وتهيئت��ه ليكون ق��ادراً على 
حم��ل األمان��ه, وحمل أعباء 
القضية الفلسطينية، التي 
ه��ي القضية املركزية لألمة 
االس��المية عامة، وللشعب 

الفلسطيني خاصة.« 
وف��ي مخي��م نه��ر البارد، 
كش��افة  جمعي��ة  أقام��ت 
مس��يرة  املق��دس  بي��ت 
كش��فية انطلقت من أمام 
املق��دس، وجابت  مركز بيت 
شوارع اخمليم، وسط هتافات 
تؤكد على التمس��ك بخيار 
املقاوم��ة واجلهاد، على نهج 
الش��هيد الدكت��ور فتح��ي 

الش��قاقي، حت��ى حترير كل 
فلسطني. 

الب��داوي،  مخي��م  وف��ي 
ق��ام ف��وج مخيم الب��داوي، 
جاب��ت  كش��فية  مبس��يرة 
شوارع اخمليم، شاركت فيها 
جمعي��ة كش��افة اإلس��راء 
الشبيبة  منظمة  وكشافة 
ومجموع��ة  الفلس��طينية 
حي��ث  الكش��في،  جن��ني 
انطلق��ت املس��يرة من أمام 
امل��دارس ف��ي اخمليم،  جتم��ع 
وطافت الش��وارع الرئيسية 
خط��ى  لتح��ط  في��ه، 
مقب��رة  عن��د  الكش��فيني 
الثورة، حي��ث كان  ش��هداء 
اخلتام بكلمة ألقاها العريف 
الكشفي، جاد احلق أبو حيط، 
الكشفيني  التزام  أكد فيها 
القائ��د  الش��هيد  بنه��ج 
الش��قاقي، الذي أنبت رجاالً 
على درب حترير فلسطني كل 
بالشكر  فلسطني، مختتماً 
لكل املؤسس��ات الكشفية 

املشاركة.
وف��ي مخي��م اجللي��ل في 
بعلب��ك، أقام��ت  اجلمعي��ة 
حواجز محب��ة على الطريق 
الرئيس��ي، وقام��ت بتوزي��ع 
احلل��وى وبع��ض امللصق��ات 
الكش��فية على الس��يارات 

واملارة . 
في  وف��ي مخيم ش��اتيال 
اجلمعي��ة  نظم��ت  بي��روت، 
مس��يرة كش��فية حاشدة 

جابت كافة أرجاء اخمليم.
أنشطة العيد 

عي��د  بق��دوم  واحتف��االً 
قام��ت  املب��ارك،  األضح��ى 
كشافة بيت املقدس بإحياء 
ليلة العيد مبسيرة كشفية 
جماهيري��ة ف��ي مخيم برج 
بيروتن وس��ط  البراجنة في 
حض��ور جماهي��ري مكثف، 
كان��ت الفرح��ة خالله تعلو 

وجاب��ت  احلض��ور،  وج��وه 
باخملي��م  احمليط��ة  الش��وارع 
وس��ط مش��اركة ش��عبية 

كثيفة وفرحة عارمة.
وصبيح��ة عي��د األضحى 
املبارك، قامت كش��افة بيت 
بتوزيع  كعادته��ا،  املق��دس، 
احلل��وى واملعاي��دة والتبريك، 
ف��ي جمي��ع اخمليم��ات، على 
املس��اجد  أم��ام  األهال��ي 
والش��وارع واحملالت��ن وأقامت 
حواجز محبة، سائلني املولى 
عز وجل أن يبارك لهذه األمة 
بعيده��ا املب��ارك، وأن يعي��د 

فلسطني محررة. 

ضمن سلس��لة األنشطة 
التربوي��ة واهتمامها بش��أن 
الطال��ب الفلس��طيني في 
بي��ت  رابط��ة  زارت  لبن��ان، 
املق��دس لطلبة فلس��طني 
والتعلي��م  التربي��ة  مدي��ر 
ف��ي األون��روا، األس��تاذ وليد 
اخلطيب، ضمن وفد  برئاسة 
عم��اد  الرابط��ة  رئي��س 
الهيئة  وأعض��اء  الرفاع��ي، 
اإلدارية للرابطة: خالد بدوي، 

ومحمد موسى.
وتط��رق اللق��اء ال��ى عدة 
مواضي��ع، أهمهما: التأكيد 
م��ادة  تدري��س  ع��دم  عل��ى 
الهولكس��ت ف��ي م��دارس 
األونروا، وضرورة تعليم مادتي 
فلس��طني  وجغرافية  تاريخ 
في مدارس األونروا، واإلهتمام 
الط��الب  وقضاي��ا  بش��ؤون 

وحتس��ني  الفلس��طينيني، 
التعلي��م وتق��دمي اخلدم��ات 
حق��وق  ودع��م  للط��الب، 
الفلس��طيني،  الطال��ب 
األونروا  تقليص  خاصة جراء 
التعليمي��ة،  خلدماته��ا 
مناقش��ة  ال��ى  باإلضاف��ة 
هموم الطالب الفلسطينني 
القادمني من س��وريا، وبحث 

سبل تقدمي املساعدة لهم.
وفي شأن منفصل، أقامت 
رابطة بي��ت املقدس لطلبة 
عش��اء  حف��ل  فلس��طني 
تكرمياً لطالبه��ا في جامعة 
تخللت��ه  العربي��ة،  بي��روت 
الرابط��ة،  لرئي��س  كلم��ة 
الرفاعي، رحب خاللها  عماد 
باحلض��ور، ودعاهم الى مزيٍد 
مع  والتفاعل  التواص��ل  من 
قضايا الطالب الفلسطيني 

في كل اجلامعات والثانويات 
في لبنان.

وركز الرفاع��ي في كلمته 
الدكتور الشهيد  على نهج 
فتحي الشقاقي الذي وضع 
اجلهاد  األول��ى حلركة  البذرة 

اإلس��المي التي استطاعت 
الع��دو  عل��ى  تف��رض  أن 
الصهيوني معادالت جديدة، 
حني كان تلميذاً على مقاعد 

الدراسة في اجلامعات.
وق��ال الرفاع��ي إن قيم��ة 

املؤس��س الش��هيد لم تأت 
م��ن كون��ه قائ��داً ميداني��اً 
فحس��ب، بل من قدرته على 
عص��ره  ثقاف��ة  اس��تيعاب 
ف��ي  جتديدي��ة  رؤى  وتق��دمي 
واقع املس��لمني والصراع مع 
الع��دو الصهيون��ي، وقدرته 
عل��ى بلورة أفكار اس��تطاع 
ب��ني  الرب��ط  خالله��ا  م��ن 
اإلس��الم وفلسطني واجلهاد، 
وح��ل اش��كاليات معق��دة 
مث��ل العالق��ة بني اإلس��الم 

والوطنية والقومية.
الرابط��ة  نظم��ت  كم��ا 
بعن��وان »محمد  محاض��رة 
اهلل  صل��ى  اهلل«،  رس��ول 
علي��ه وس��لم، ف��ي جامعة 
بيروت العربية، ألقى خاللها 
الش��يخ طارق رشيد كلمة، 
حت��دث فيه��ا ع��ن صف��ات 

وأخالق النب��ي عليه الصالة 
عان��اه ه��و  وم��ا  والس��الم، 
وأصحابه الكرام في س��بيل 
نشر دين اهلل عز وجل، واصفاً 
إي��اه بأنه خي��ر م��ن يقتدى 
به.  وتطرق ف��ي كلمته الى 
ضرورة نصرته، باتباع سنته، 
وال��ى أهمي��ة العم��ل ف��ي 
كافة اجملاالت إليقاف احلملة 
الشرس��ة التي يتعرض لها 

الرسول األكرم.
ثم ألقى الدكت��ور احملاضر 
في جامعة بي��روت العربية، 
حمدي س��يف، كلمة حتدث 
الش��باب  دور  ع��ن  فيه��ا 
وضرورة قيام��ه باملهام التى 
تقع عل��ى كاهل��ه، وخاصة 
في هذه املرحلة احلساس��ة 
الت��ي متر بها أمتن��ا العربية 

واإلسالمية. 

احلركة، مؤك��داً على ضرورة 
ال��ى املؤام��رات التي  التنبه 
حت��اك ض��د أبن��اء الش��عب 
الفلس��طيني، وأخ��ذ العبر 
املعلم  الشهيد  من مسيرة 
الش��قاقي.   فتحي  الدكتور 
عل��ى  ش��اهني  أب��و  وأك��د 
ض��رورة عدم االجن��رار الى أي 

ص��راع ال يخ��دم املصلح��ة 
الفلسطينية. 

وبخص��وص الص��راع م��ع 
الع��دو الصهيون��ي، قال أبو 
ش��اهني »إن املقاومة جاهزة 
جهوزيته��ا  أمت  ف��ي  وه��ي 
الع��دو  كي��ان  إلمط��ار 
باملفاجآت، إن هو حاول العدو 

أبناء شعبنا.«    االعتداء على 
وأض��اف: »س��تكون هن��اك 
مفاج��آت أكب��ر بكثي��ر مم��ا 
يحتمله الكيان الصهيوني، 
وس��يتحول قطاع غ��زة الى 
العدو  مقبرة حقيقية لهذا 

الغاصب.«
وفي سياق متصل، وبدعوة 
م��ن جمعية كش��افة بيت 
املق��دس، ألقى أبو ش��اهني 
الفرقان  في مجم��ع  كلمة، 
ف��ي مخي��م ب��رج البراجنة، 
»ال��دور  عل��ى  فيه��ا  أك��د 
األم��ة  لش��باب  الطليع��ي 
في بناء املس��تقبل، وحتقيق 
أه��داف األمة ف��ي النهضة، 
حتى  باملقاومة،  والتمس��ك 

دح��ر الع��دو الصهيوني عن 
كام��ل فلس��طني، ودخ��ول 

املسجد األقصى املبارك.«
كالم أبو ش��اهني جاء في 
لقاء مع الكوادر الكش��فية 
جلمعي��ة بيت املقدس يندرج 
ضمن فعالي��ات الذكرى 25 
اجلهادية،  احلرك��ة  النطالقة 
الستش��هاد   17 والذك��رى 

الدكت��ور فتحي الش��قاقي، 
الذي توجه إليه أبو ش��اهني 
بالق��ول: »ل��و كن��ت بينن��ا 
اليوم لش��اهدت ب��أم العني 
تصاعد النه��ج اجلهادي في 
فلس��طني بني أبناء شعبنا، 
ولق��ّرت عين��ك برؤي��ة هذه 
األجي��ال التي ترث املش��روع 

جيالً بعد جيل.«
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أخبار الجهاد
اجلهاد اإلسالمي تدعو إىل حوار وطين شامل للخروج من املأزق الراهنعباس ومسلسل التنازالت!

 الرفاعي خالل لقاءات حوارية يف خميمات لبنان: 
أدعو اىل الضغط من أجل تشكيل املرجعية

تحليل سياسي

أحدثت تصريحات رئيس 
الفلس��طينية،  السلطة 
ال��ى  عب��اس،  محم��ود 
الصهيوني��ة  القن��اة 
الثانية، وكم��ا هي العادة، 
موج��ة م��ن ردود األفع��ال 
واملس��تاءة،  الغاضب��ة 
بس��بب التنازالت اخلطيرة 
اس��تعداده  أب��دى  الت��ي 
لتقدميها.  لك��ن احلقيقة 
ه��ي أن الرئيس عباس كان 
نفس��ه،  م��ع  منس��جماً 
لنهجه.  فمش��روع  ووفياً 
السلطة برمته يقوم على 
أس��اس أن فلس��طني هي 
حصري��اً أراض��ي الضف��ة 
غ��زة  وقط��اع  الغربي��ة 
والقدس الش��رقية.  وحني 
يتح��دث عباس ع��ن عودة 
الى فلس��طني،  الالجئ��ني 
فإن��ه يقص��د فلس��طني 
ه��ذه، ال فلس��طني الت��ي 
ورثنا قصصها وعش��قها 

ورواياتها عن األجداد.
ليس��ت املش��كلة ف��ي 
تصريح��ات عب��اس الت��ي 
م��ع  منس��جمة  ج��اءت 
 نهج��ه، ب��ل ف��ي النه��ج 
 ذاته.  نهج أوسلو الذي قام 
على قاعدتني اثنتني: األولى 
الس��لطة  فلس��طني  أن 
غير فلس��طني التاريخية، 
املس��احة  ف��ي  ليس��ت 
ب��ل  فحس��ب،   واحل��دود 
وجوده��ا  حقيق��ة   وف��ي 
أيض��اً.  فاملوقع��ون عل��ى 
موق��ع  ح��ددوا  أوس��لو 
ولكنه��م  »إس��رائيل«، 
اختلف��وا ليس ف��ي موقع 
ح��ول  ب��ل  »فلس��طني«، 
أنه��م  بدلي��ل  وجوده��ا، 

وصفوه��ا: »أراض متن��ازع 
عليها«، أي ليس لها هوية 
جغرافي��ة  أو  ملكي��ة  أو 

محددة.
الثاني��ة  القاع��دة  أم��ا 
فهي أن املفاوضات وحدها 
ه��ي الطري��ق ال��ى حتري��ر 
»فلسطني«.  وهذه قاعدة 
عب��اس  الرئي��س  يردده��ا 
كالزمة في كل تصريحاته 
يعتقد  والرجل  ومقابالته؛ 
مفع��ول  له��ا  أن  فع��الً 
الس��حر، متاماً مث��ل عبارة 
علي بابا الش��هيرة »افتح 
ي��ا سمس��م«، م��ع أنه��ا 
أوصدت األبواب التي كانت 

مفتوحة.
م��ن الطبيع��ي أن تؤدي 
ال��ى  القاعدت��ان  هات��ان 
نتيجة واحدة: شطب حق 
العودة باملعنى الذي ورثناه 

عن اآلباء واألجداد.
أن  ه��ي  املش��كلة 
الرئيس عب��اس، ورغم كل 

اإلخفاقات الت��ي مني بها 
مشروع الس��لطة، ال يزال 
التمس��ك  عل��ى  مص��راً 
بقواع��د لم يعد أحد غيره 
يؤمن بها.  خالل الس��نتني 
املاضيتني لم يس��مع أحد 
تصريحا له معنى أو قيمة 
ال م��ن البي��ت األبيض، وال 
م��ن الرباعي��ة الدولية، وال 
ال��دول العربية  حتى م��ن 

املتورطة في التسوية.
ال��رد الفعل��ي يج��ب أن 
يوج��ه ض��د النه��ج الذي 
سلكه عباس للوصول الى 
حد التفريط بالوطن: أرضاً 
وهوي��ة  وتاريخ��اً  وش��عباً 
وحض��ارة.  ال��رد الفعل��ي 
يجب أن يكون ضد أوسلو، 
ال ضد اإلفرازات التي تنتج 
عن��ه.  ال��رد احلقيق��ي هو 
ه��ذه  برحي��ل  باملطالب��ة 
أدمن��ت  الت��ي  الس��لطة، 
تقدمي التن��ازالت حتى عبر 

شاشات التلفاز، وباجملان!

حالوة اإلميان
في رحاب اإلسالم

عن��وان يثي��ر التس��اؤل: 
ه��ل لإلميان ح��الوة؟  وبأية 

حاسة يتم تذّوقها؟
أحادي��ث  إل��ى  نه��رع 
املصطف��ى )ص( فنق��رأ:« 
ث��الث من ك��ّن في��ه وجد 
حالوة اإلميان: أن يكون اهلل 
و رس��وله أح��ّب إلي��ه مما 
س��واهما، وأن يحب املرء ال 
يحب��ه إال هلل، وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره 

أن يقذف في النار.«
ويقول أبو حامد الغزالي: 
م��ن ذاق ع��رف، وم��ن ُحرم 
انح��رف.  ونس��مع اإلمام 
ولس��ت  يردد:  الش��افعي 
أرى الس��عادة جمع مال ** 
ولكن التقي هو السعيد.

إن  اجل��واب:  نع��رف  آنئذ 
اللذة الروحية والطمأنينة 
النفسية وهدوء األعصاب 
ال تتوف��ر إال مل��ن ذاق حالوة 
اإلميان، واستشعر حب اهلل 
ورس��وله، فع��اش معهما 

ولهم��ا آناء اللي��ل وأطراف 
باخلالق  النهار؛ فاس��تغنى 
ع��ن اخمللوق، ورضي باهلل رّباً 
وبس��يدنا  ديناً  وباإلس��الم 
محمد نبياً ورسوالً، وتوكل 
الت��وكل،  ح��ق  اهلل  عل��ى 
فأحب��ه اهلل وهداه س��واء 

السبيل.
يتأت��ى  كي��ف  ولك��ن 
للمس��لم هذا احلب؟ يقول 
إن  ق��ل  وج��ل:«  ع��ز  اهلل 
كنتم حتبون اهلل فاتبعوني 
ويغف��ر  اهلل  يحببك��م 
لكم ذنوبك��م و اهلل غفور 

رحيم.« 
إذاً فمي��زان احلب في اهلل 
تعال��ى ه��و اتب��اع احلبيب 
واتخ��اذه  )ص(  املصطف��ى 
قدوة حس��نة. فمن أراد أن 
يذوق ح��الوة اإلميان ال بد أن 
يش��عر بحب اهلل عز وجل، 
وذل��ك بعد أن يتبع صراطه 
املس��تقيم ويلت��زم مبا أمر 
ب��ه اهلل ورس��وله وينتهي 

عم��ا نهيا عن��ه.  وبعد أن 
يلتزم بأخالق الرسول )ص( 
و يس��لك مس��لكه ب��ني 
الناس.  عندها س��يلمس 
محبة الناس ويتذوق حالوة 
اإلميان؛ فإذا أحب اهلل عبداً 

حّبب الناس إليه. 
حني يشعر املسلم بأنه 
يح��ب اهلل ورس��وله أكثر 
م��ن مال��ه وول��ده وزوجه 
وعشيرته يكون قد سلك 
درب احل��ب في اهلل وارتقى 
الس��الكني:  م��دارج  ف��ي 
آباؤك��م  كان  إن  »ق��ل 
وإخوانك��م  وأبناؤك��م 
وعش��يرتكم  وأزواجك��م 
اقترفتموه��ا  وأم��وال 
كسادها  تخش��ون  وجتارة 
ومس��اكن ترضونها أحب 
إليك��م من اهلل ورس��وله 
س��بيله  ف��ي  وجه��اد 
فتربص��وا حت��ى يأتي اهلل 
بأمره واهلل ال يهدي القوم 

الفاسقني«. 
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اجله��اد  حرك��ة  دع��ت 
اإلس��المي إلى إع��الن حوار 
وطن��ي ش��امل يش��ارك به 
م��ن حالة  للخروج  اجلمي��ع 
السياس��ية  املناكف��ات 
الس��احة  به��ا  مت��ر  الت��ي 

الفلسطينية.
حبي��ب  خض��ر  وق��ال 
القي��ادي في حرك��ة اجلهاد 
أزمة  إن »هن��اك  اإلس��المي 
ش��ديدة تعصف بالس��احة 
وأخط��ر  الفلس��طينية 
مظاهر هذه األزمة هي حالة 

اإلنقسام الفلسطيني.« 
وأوض��ح حبي��ب أن ›هناك 
له��ذا  عدي��دة  مظاه��ر 
اإلنقس��ام تظه��ر بش��كل 
أساس��ي في إضعاف القوى 
الوقت  وفي  الفلس��طينية، 
ذاته تعط��ي إيجابية كبيرة 

 31 الذك��رى  مبناس��بة 
اجله��اد  حرك��ة  النطالق��ة 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
د.  17 الستش��هاد  والذكرى 
فتح��ي الش��قاقي، أقام��ت 
اإلس��المي  اجله��اد  حرك��ة 
لق��اءات حواري��ة م��ع ممث��ل 
اإلس��المي  اجله��اد  حرك��ة 
ف��ي لبن��ان، احلاج أب��و عماد 
مخيم��ي  ف��ي  الرفاع��ي، 
ش��اتيال وب��رج البراجنة في 
بيروت، إضاف��ة الى مهرجان 
جماهيري حاشد في مخيم 
نه��ر الب��ارد، أطل��ق خاللها 
سلس��لة م��ن املواقف التي 
العربي��ة  األوض��اع  تناول��ت 
وأوض��اع  والفلس��طينية 
مخيم��ات لبنان عل��ى نحو 

خاص.
خ��الل  الرفاع��ي  وأك��د 
لقاءاته على متس��ك حركة 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
فلس��طني بنه��ج املقاومة، 
برغم كل حمالت التش��ويه 
والتحري��ض الت��ي تتع��رض 
لها احلركة، وبرغم كل اآلالم 
واالغتي��االت  واالعتق��االت 
وكوادره��ا،  أفراده��ا  بح��ق 
مجدداً الوالء لدماء ش��هداء 
ودماء  الش��جاعية،  معركة 
الش��هيد الدكت��ور فتح��ي 
أزهرت جيالً  التي  الشقاقي، 
مقاوم��اً صلباً، أجب��ر العدو 
على الرضوخ لشروط سرايا 
الق��دس ف��ي غ��زة، بوق��ف 
ف��ي  االغتي��االت،  سياس��ة 
االنتصار«،  »بش��ائر  معركة 
وعل��ى التوقيع عل��ى وثيقة 
االعتق��ال  بوق��ف  األس��رى 
اإلداري، في معركة »األمعاء 
اخلاوية« التي قادها الش��يخ 

اجملاهد خضر عدنان.
وفي ش��أن املتغي��رات في 
الرفاعي  رأى  العربي،  العالم 
تص��ب  املتغي��رات  ه��ذه  أن 
ف��ي املس��تقبل ف��ي صالح 
القضية الفلسطينية، وهو 
األمر الذي يخيف الغرب الذي 
الثورات  عرقلة  الى  يس��عى 
إش��غالها  محاول��ة  عب��ر 
بأوضاعها الداخلية واختالق 
وق��ال:  جانبي��ة،  صراع��ات 
»الغرب يعم��ل على تفجير 
صراع��ات مذهبية وطائفية 

ال��دول  كل  ف��ي  وعرقي��ة 
العربي��ة، وإذا عجز عن ذلك، 
أو إذا كان��ت طبيع��ة الدولة 
ال  الس��كانية  وتركيبته��ا 
تسمح بذلك، فإنه يلجأ الى 
تفجير صراعات من طبيعة 
القبلي،  كالصراع  مختلفة، 
أو الص��راع ب��ني العلمانيني 
الص��راع  أو  واإلس��المييني، 
واملتش��ددين..  املعتدلني  بني 
ويبقى الهدف الوحيد للغرب 
ه��و ضم��ان تفوق إس��رائيل 
وأمنه��ا، ألنها إذا فقدت هذا 
ال��دور ينتفي مب��رر وجودها، 
وضمان تدفق النفط العربي 
الى األسواق الغربية بأبخس 
ثمن.«   ب��ال  وأحياناً  األثم��ان، 
وأض��اف: »علين��ا أن ندرك أن 
ما تعيش��ه املنطق��ة اليوم 
ه��و أخط��ر بكثي��ر مم��ا كنا 

نعيشه في املاضي.«
حديث��ه  الرفاع��ي  ورك��ز 
عل��ى الوض��ع ف��ي اخمليمات 
في لبن��ان، فاعتب��ر أن »أحد 
أهم األزمات التي يعيش��ها 
ش��عبنا هو غي��اب مرجعية 
سياسية وأمنية، تأخذ على 
عاتقها إع��ادة ترتيب اللجان 
الش��عبية واألمني��ة بهدف 
حتص��ني اخمليمات، وال س��يما 
في ظل املساعي التي تبذلها 
لزج الش��عب  أي��اد خارجية 
الفلسطيني ومخيماته في 
القضية  تخ��دم  ال  صراعات 
قضي��ة  وال  الفلس��طينية 
الالجئ��ني«، مح��ذراً م��ن أن 
»توري��ط اخمليمات ف��ي لبنان 
في ه��ذه الصراع��ات هدفه 
تصفي��ة قضي��ة الالجئ��ني، 
الالجئ��ني،  معان��اة  وزي��ادة 
وع��دم إقرار حقوق ش��عبنا، 
وتأييس��ه للقبول مبش��اريع 

تصفية قضيته.«
الرفاع��ي  وحت��دث 
الكبي��رة  »املعان��اة  ع��ن 

ش��عبنا  يعيش��ها  الت��ي 
اخمليمات،  في  الفلس��طيني 
مح��ذراً م��ن انتش��ار اآلفات 
واألزمات،  املش��اكل  وتزاي��د 
بسبب الظروف االجتماعية 
الس��يئة  واالقتصادي��ة 
للمخيمات، التي تغيب عنها 
العي��ش  أبس��ط مقوم��ات 
وكال��ة  مطالب��اً  اآلدم��ي«، 
األونروا بتحمل مسؤولياتها 
كافة في مج��االت الطبابة 
والتعليم وتشغيل الالجئني 
التحتي��ة  البن��ى  وصيان��ة 
املهترئة«، ومطالباً احلكومة 
اللبناني��ة »بض��رورة تفعيل 
 – الفلس��طيني  احل��وار 
اللبنان��ي، وإخراجه من دائرة 
املراوح��ة، وضرورة إقرار كافة 
القوانني الت��ي حتترم احلقوق 
الفلسطينية في اخمليمات«.

الرفاعي: »من ش��أن  وقال 
وجود مرجعية فلس��طينية 
موحدة أن تعالج هذه األزمات، 
وأن تضغ��ط عل��ى األون��روا 
وعل��ى احلكوم��ة اللبناني��ة 
إلقرار حقوق ش��عبنا«،  معاً 
مؤكداً على وج��ود إمكانية 
فعلي��ة وواقعية لتش��كيل 
وإعادة  السياسية  املرجعية 
ترتيب أوض��اع اللجان كافة، 
األط��راف  »بع��ض  منتق��داً 
تعيق  الت��ي  الفلس��طينية 
تش��كيل املرجعي��ة، وتقّدم 

حججاً غير مقنعة«.
ودعا الرفاعي أبناء اخمليمات 
الى أن يك��ون لهم دور فاعل 
في الدف��اع ع��ن حقوقهم، 
الضغ��ط  ممارس��ة  وال��ى 
الش��عبي من أجل تشكيل 
أوض��اع  وترتي��ب  املرجعي��ة 
اخمليمات، معتبراً أن »تشكيل 
هي  الفلسطينية  املرجعية 
مسؤولية اجلميع ألن اجلميع 
يدفع ثمن غيابها،.. فبغياب 
املرجعية ال ميكن حل الكثير 
اليومي��ة  املش��اكل  م��ن 
للن��اس في اخمليم��ات، ويهتز 
األمن، وذلك يضعف املوقف 
املطال��ب  الفلس��طيني 
وحتس��ني  ش��عبنا  بحق��وق 
ظروف معيشته أمام وكالة 
األونروا واحلكومة اللبنانية«.

لالحتالل اإلس��رائيلي تظهر 
ف��ي مت��ادي ممارس��اته جت��اه 
الفلس��طيني  الش��عب 

وارضه.‹
واعتب��ر القيادي في اجلهاد 
أن احلل األمث��ل للخروج من 
احلالة التي منر بها هو أن نعلن 
حوار وطني ش��امل يشارك 
به الكل الفلسطيني, يؤكد 
على أن فلس��طني للجميع, 
نق��وم م��ن خالل��ه بترتي��ب 
البي��ت الداخل��ي وم��ن هذا 
احل��وار ينتج مش��روع وطني 

فلسطيني. 
›فت��ح  حركت��ي  وطال��ب 
وحم��اس‹ بض��رورة اإللت��زام 
وأن  الوطني��ة,  باملصلح��ة 
»يتق��وا اهلل ف��ي الش��عب 
ال��كل  داعي��اً  والقضي��ة«, 
التوجه  إل��ى  الفلس��طيني 

نح��و »ح��وار ش��امل نخرج 
منه مبشروع وطني لتفعيل 
التحرير  بناء منظمة  وإعادة 
كممث��ل  الفلس��طينية 
الفلس��طيني,  للش��عب 
حتى نحافظ عل��ى الثوابت 
الوطني��ة ونس��ترد احلق��وق 
التي س��لبها من��ا االحتالل 

الصهيوني.«


