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الرفاعي يحّذر من مساٍع جادة لتوطني الفلسطينيني

فوضى التعديات يف ''عني الحلوة''

›‹الجهاد‹‹ تفتح ملف العالقات 
اللبنانية-الفلسطينية

 أبو شاور لـ''الجهاد'': 
كل عائلة فلسطينية رواية
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افتتاحية العدد

مضى 66 عاماً على احتالل فلســطني.. ورغــم اجملازر واملذابح التي 
ارتُكبت بحق شعبنا، إال أن رفضه ومقاومته للمشروع الصهيوني 
على أرضنا ومنع متدده زاد مــن حجم التحديات، التي تتمظهر في 
مخططاٍت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. ما يستوجب 

صحوة وتفهماً لكل ما يجري في املنطقة والعالم.
في هذا اجملــال تأخذ مراحل اإلجهاز على القضية الفلســطينية 
منحنيات عدة لفرضها على أرض الواقع كحقيقة ثابتة، خصوصاً 
بعد احملــاوالت الصهيونية فرض حقائق االســتيطان والتهويد في 
األقصى والقدس احملتلني، ومحاوالت كســر إرادة الصمود والتحدي 
لدى أســرانا البواســل، ووضع مخططات »الترانســفير« موضع 
التنفيذ، بعد أن بدأت مراكز ومؤسســات »إسرائيل« منذ اتفاقات 
»أوسلو« الربط بني قضية الالجئني الفلسطينيني.، وبني ما يسمى 

قضية »اليهود العرب في إسرائيل«. 
وأولى بــوادر التحركات »اإلســرائيلية« بهذا اخلصــوص هي قيام 
منظمــات احلركــة الصهيونية فــي العالم وبدعــم ومتويل من 
»إسرائيل«، بإنشاء هيئات ومؤسسات متثل اليهود العرب بصفتهم 
املزعومة كالجئني يهود من الدول العربية. وذلك إللقاء مسؤولية بروز 
قضية الالجئني الفلسطينيني على عاتق الدول العربية، وحتميلها 
مسؤولية »املشكلتني« بتمويل ودفع  التعويضات املالية، من جهة 
وفرض فكرة توطني الالجئني الفلسطينيني في الدول التي يقيمون 
فيها، وشطب حق العودة بشكل نهائي. ويحضر في هذا اخلصوص 
ما اشيع عن تشكيل جلنة بريطانية لتحديد قيمة التعويض الفردي 

لكل الجيء فلسطيني وإمكانيات جمع األموال الالزمة!..
إزاء كل ذلك، نرى أن ما تشهده بعض اخمليمات، عبر محاوالت بعض 
العابثــني لتوريط اخمليمات بإثارة الفتنــة وتعميم الفوضى وضرب 
اإلستقرار فيها يصب في خانة باتت واضحة املعالم واإلجتاه والهدف. 
ولذلــك فإن التحذيرات، على أهميتها لم تعد تكفي، وإمنا املطلوب 
الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه »اللعب« بقضية 

شعبنا، وأمنه، ووجوده، وحاضره ومستقبله.
وعلى اجلميع، التحرك الفاعل لدعم وتشجيع املبادرة الفلسطينية 
اجلامعة والهادفة إلى ضبط الوضع األمني في اخمليمات، وتعزيز األمن 
اإلجتماعي، وإفشال كل املشاريع الهادفة لتصفية قضية الالجئني. 
فاستكمال تنفيذ بنود املبادرة وإعطاء التغطية السياسية واألمنية 
لها لبنانياً وفلسطينياً، وحلحلة ملفات املطلوبني سيكون عامل 

تنفيس لإلحتقان والتوتر في اخمليم ورفع املظلومية عن الكثيرين. 
إن البعض مــن املصطادين في املاء العكر يزعم أن الفلســطيني 
هو »حقل الغام« قد ينفجر في أي حلظة، متناســني الدور اإليجابي 
و«اإلطفائي« الذي لعبته القيادات الفلسطينية في أكثر من قضية، 

وعلى أكثر من صعيد في لبنان.
إن حفظ األمن في اخمليمات الفلسطينية يخدم شعبنا الفلسطيني 
واجلوار اللبناني، وهذا يعزز من املواجهة املشــتركة لكل املشــاريع 
املشبوهة الســاعية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتوطني 

الالجئني على طريق تصفية قضية فلسطني.
ولذلك فإن اخليار الوحيد املتبقي هو في استمرار وتصعيد املقاومة 
الفلسطينية ضد العدو الصهيوني إلسقاط كل املشاريع الهادفة 
لتصفية القضية الفلسطينية وفرض طقوس الهزمية على شعبنا.

 القضية الفلسطينية 
على مقصلة التصفية!

عني احللوة.. �سباق بني الأمن والعرقلة
حفلت األيــام األخيرة بتطورات سياســية وأمنية 
مختلفــة بشــأن الوضــع األمنــي فــي اخمليمات 
الفلسطينية، وحتديداً مخيم عني احللوة، الذي ينتظر 
أهله، بفارغ الصبر، انتشــار القّوة األمنية، لضبط 
الوضع وإرساء اإلستقرار، ومنع اإلقتتال، ووقف موجة 
اإلغتيــاالت، واحلد من التجاوزات التــي يقوم بها أو 
يرعاها البعض، تفادياً لسقوط  املزيد من الضحايا. 
ولقطع الطريق على املصطادين باملاء العكر، الذين ال 

تخدم ممارساتهم سوى العدو »اإلسرائيلي«. 
ويأتي اإلتفاق على تشــكيل قــوة أمنية في اخمليم، 
تأكيداً من القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية 
واإلســالمية، على ضرورة وأهميــة ترتيب األوضاع 
األمنية في اخمليم ومعاجلة كافة املشــاكل، اخلاصة 
باإلنفالت األمني، واألوضاع اإلقتصادية واالجتماعية 

السيئة.
وقد توصلت اللجنة األمنية العليا لإلشــراف على 

الوضــع في اخمليمات، إلى وضع تصور خلطة أمنية متكاملة للمخيم، 
قوامها 150 عنصــراً وضابطاً، موزعني على مناطــق عدة في اخمليم، 
لتنفيذ املهــام التالية: منــع عمليات اإلغتيــال، مالحقة الفاعلني 
ومحاســبتهم، معاجلة احلوادث األمنية ومحاســبة مرتكبيها، منع 
القيام بأية أعمال أمنية في اجلوار إنطالقاً من اخمليم، ومالحقة الفاعلني 
ومحاســبتهم وتسيير دوريات دائمة في املناطق الساخنة، ودورية في 
كل أنحاء اخمليم وفي حاالت الطوارئ، تركيب كاميرات، القيام بتحريات 
وجمع معلومات، تنظيم الســير، برامج توعيــة مجتمعية، معاجلة 
إســتباقية للمشــكالت، معاجلة الظواهر والقضايا العالقة، حتقيق 
األمن اإلجتماعي، ومعاجلة القضايا املتعلقة به من مخدرات ومشكالت 
فــي املدارس، فضالً عن اإلجراءات العالجية للحاالت االجتماعية مثل: 
املصاحلات وبرامج التوعية، وتأمني بدائل من فرص عمل ومســاعدات 
زواج وأندية ومســاعدات مادية وتغطية تكاليف عالج، أو تعويض عن 

ضرر.
كما يشــمل التصَور، تأمني مقرات لكل هــذه األطر، موزَعة جغرافياً 

بني عدد من أحياء اخمليــم، على أن تنفذ القوة األمنية مهامها بغطاء 
سياســي من الفصائل والقوى اإلســالمية والوطنيــة كافة. وذلك 
بالتشاور والتنسيق مع جلنة املتابعة في منطقة صيدا، وتكون اللجنة 
األمنية العليا هي املرجعية لها، وأن تتم مواجهة كافة اإلستحقاقات 
األمنيــة ونتائجهــا وتداعياتها علــى اخمليم بقرار موَحد ومســؤول 
ومتماسك وحازم من جميع القوى والفصائل، وإتاحة اجملال أمام اجلميع  

للمشاركة في القوة األمنية.
إن تنفيذ اخلطة األمنية، هو حاجــة أمنية إجتماعية ملحة، لضبط 
الوضع في اخمليم وعــودة احلياة إلى طبيعتها. وعلى اجلميع اإللتزام مبا 
متَّ اإلتفــاق عليه، ملا فيه من مصلحة للمخيم وأهلــه. إذ أن األحداث 
املتتالية واملتســارعة التي يشهدها اخمليم، ومحاوالت إسقاط املبادرة 
الفلســطينية، كلها مؤشرات على وجود مشروع خطير، يتم اإلعداد 
له، يستهدف اخمليم، بأمنه وأهله ورمزيته. كما أن جناح اخلطة األمنية 
مصلحــة فلســطينية لبنانية مشــتركة، ألن أخطــر ما يخطط 

للمخيمات هو محاوالت اإليقاع بينها وبني محيطها.

الأمني العام للجهاد:
اإلغاء املقاومة خط اأحمر
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يخوض األســرى اإلداريون مبســاندة من إخوانهم األســرى في ســجون العدو 
الصهيونــي، معركة بطولية ضد عدو ال يقيم لإلنســانية وزناً، ويضرب بعرض 
احلائط بكل املواثيق.. فأســرانا البواسل بأمعائهم اخلاوية يخوضون املعركة من 
أجل حتقيق مطالبهم بوقف سياسة االعتقال اإلداري في سجون االحتالل، ومن 
أجل متكينهم مــن حصولهم على كامل حقوقهم والعمــل من أجل اإلفراج 

عنهم.
وفي وقت يُصمم فيه األسرى البواسل على خوض معركتهم ضد إدارة مصلحة 
الســجون الصهيونية، فإن حياة أعداد من أسرانا باتت في خطر شديد بسبب 
تقيؤهم الدم وفقــدان الوعي وعدم القدرة على احلركــة والقيام وفقدان الوزن 
بنســبة مؤثرة وأعراض صحيــة خطيرة ظهرت عليهــم كانخفاض الضغط 
ومستوى الســكر. وقد نُقل عدد من املضربني إلى املستشفيات في حالة يُرثى 
لها، وهذا يعني أن استشــهاد أحدهم أو أكثــر واردة، وهذا يتطلب من اجلميع 
مواصلة التحرك الفاعل نصرة لهم، ولكسر إرادة العدو باملقاومة وكل أشكال 

الدعم واملساندة.

األسرى ومعركة »األمعاء الخاوية«

نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة العدد السادس والتسعون

حزيــران 2014م الحهـاد
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أيها الالجئون: 
هذا ما ينتظركم !

حتليل �سيا�سي

في الذكرى الثامنة الغتيال األخوين الشــهيدين محمود 
ونضال اجملذوب، نظمت حركة اجلهاد اإلســالمي في لبنان، 
ومبشــاركة أهل الشــهيدين، وممثلني عن القوى الوطنية 
واإلســالمية الفلســطينية واللبنانيــة، زيــارة لضريح 
الشهيدين في مقبرة صيدا اجلديدة، حيث مت وضع إكليل 

من الورد وقراءة الفاحتة.
وطالب مســؤول العالقات السياســية في حركة اجلهاد 
اإلســالمي في لبنان احلاج شــكيب العينا، بعد مضي ٨ 
سنوات على جرمية اغتيال األخوين اجملذوب، الدولة اللبنانية 
بتنفيذ حكم اإلعدام بعمالء العدو الصهيوني، ومبن شارك 

أو ساعد في اغتيالهما.
بدوره دعا رئيس بلدية صيدا الســابق عبد الرحمن البرزي، 
إلــى اإللتفــاف حول نهج مــن قّدم نفســه على طريق 

فلسطني، مشيراً إلى أن صيدا تفتخر بالشهيدين اجملذوب، 
وستبقى وفية لنهج اجلهاد واملقاومة.

الجهاد تحيي الّذكرى الثامنة الستشهاد األخوين املجذوب

حّذر ممثل حركة اجلهاد اإلســالمي في لبنان احلاج أبــو عماد الرفاعي، من وجود 
مساٍع جادة لتوطني الالجئني الفلسطينيني في أماكن جلوئهم.

وقال خالل مشــاركته في ذكرى اإلســراء واملعراج واملبعث النبوي التي أحياها 
جتمع علماء املسلمني في لبنان، األسبوع املاضي، إن الفلسطيني أمام خيارين 
هما التوطني، أو استمرار انتهاك كرامته اإلنسانية بال حقوق مدنية وال إنسانية، 
»بل دون السماح له حتى مبمارسة حقه في العودة في ما لو فكر أن يتوجه إلى 

احلدود ليدخل أرضه«.
ودعا الرفاعــي خالل احلفل الذي عقــد في بيروت بحضور نائــب األمني العام 
حلزب اهلل الشــيخ نعيم قاسم، وحشــد من العلماء وممثلي األحزاب اللبنانية 
والفلســطينية إلى إعادة االعتبار إلى املقاومة بكل أشــكالها، وعلى رأسها 
الكفاح املســلح، »فاملقاومة، ال املساومة، هي التي استطاعت أن تفرض على 
العدو انســحاباً مذال دون قيد أو شــرط من جنوب لبنان، ومــن قطاع غزة، وأن 
تخوض معه حروبا لم متنعه من حتقيق أهدافه فيها فحسب، بل فرضت عليه 

حتديا وجوديا«.  
ومضى يقول: »ذكرى اإلسراء واملعراج مناسبة تذكرنا بأن املسجد األقصى جزء 
أصيل من ديننا ومعتقدنا، وأن أي تهديد له أو مســاس به هو استهداف لألمة 
اإلســالمية وتاريخها وهويتها«. وأضاف ممثل »اجلهــاد« في لبنان: »أقل الواجب 
الذي يفرضه الدفاع عن األقصى هو احتضان الشعب الفلسطيني الذي ال يزال 

يدفع ثمن املشروع الصهيوني«.
وذّكر بأن الشــعب الفلســطيني خاض انتفاضة عظيمة عام 2000 ُسّميت 
بانتفاضة األقصى وقدم فيها تضحيات جسيمة، مستدركاً: »هل قدر شعبنا 
أن يترك وحيداً دون سند وال معني من أمته التي يدافع عن مقدساتها؟«.   وقال: 
»ما تشهده أمتنا اليوم من فنت ودماء الهدف منه إبعادها عن مقدساتها وزّجها 
في صراعات داخلية دموية«، معتبراً أن »اخملرج الوحيد يكون بتوجيه كل اجلهود 

نحو فلسطني ألن كل قتال ال تكون وجهته القدس قتال مشبوه«.
كذلك أعلى ممثل اجلهاد اإلســالمي في لبنان دور املبادرة الفلسطينية املوحدة 
وأهميتها في مواجهة ما يخطط للمخيمــات، ومحاولة اإليقاع بني األطراف 

اخملتلفة وزجها في صراع مع جمهور املقاومة.
وقال الرفاعي مبناسبة الذكرى الثامنة الستشهاد القيادي في احلركة محمود 
اجملذوب وشقيقه نضال إن جناح املبادرة مصلحة فلسطينية لبنانية مشتركة 

»تقع على عاتق اجلميع«.
وترافق كالمه مع توقيع كتاب لألســتاذ هيثم زعيتر بعنوان »زلزال املوســاد.. 
العمــالء في قبضة العدالة«، وذلك في قاعة بلدية صيدا بحضور قادة األجهزة 
األمنية اللبنانية ومفتي املدينة كما حضرت عائلة الشــهيدين اجملذوب وممثلو 

األحزاب اإلسالمية والوطنية.
الرفاعي دعا إلى ضرورة تعزيز العالقــة التي جتمع بني اخمليمات واجلوار، »ألن أمن 
ل الشهيد اجملذوب إحدى املنارات  لبنان من أمن اخمليمات«، مضيفا: »لقد شــكّ

املضيئة التي جتمع الشــعبني الفلســطيني واللبناني اجتــاه قبلة جهادهم 
فلسطني«.

وتابــع: »في الذكرى الثامنة الغتيال األخوين اجملــذوب، نلفت إلى أنهما ينتميان 
إلــى مدينة صيدا التي تصّدت للعدوان الصهيوني ورفضت االستســالم حتى 

استحقت أن تكون بوابة املقاومة وقلعتها«.
وطالب ممثل »اجلهاد« بضرورة تنفيذ حكم اإلعدام بالعمالء الذين ثبت تورطهم 
في اغتيال األخوين، شــاكراً القضاء والقوى األمنية اللبنانية »الذين وقفوا سّداً 
منيعاً في وجه محاوالت العدو اختراق اجملتمع، ومارسوا مقاومة حقيقية، وأخذوا 

على عاتقهم حماية املقاومة واجملتمع من العمالء«.
وفي كلمة له خالل محاضرة نظمتها حركة »أمل« )إقليم جبل عامل( ملناسبة 
ذكرى التحرير وذكرى نكبة فلسطني، أكد الرفاعي أن العدو الصهيوني يشكل 
رأس احلربة في منطقة الشرق األوسط، وأن املشروع الصهيوني وجد لفرض واقع 

التجزئة في املنطقة«.
وقال: »حقق املشــروع اإلســرائيلي إنتصارا كبيرا بتفتيت املنطقة إلى دويالت 
عــدة بدعم أميريكي غربي عمل على حمايــة بقائه كي يحافظ على مصاحله 
في املنطقة«، موضحا: »هذا العدو ال يستهدف الشعب الفلسطيني وحده، بل 

األمة العربية واإلسالمية بأكملها«.
كذلك شارك احلاج أبو عماد في إحياء ذكرى النكبة التي نظمتها »جلنة مسيرة 
العودة إلى فلســطني« والفصائل، ضمن مهرجان جماهيري في مخيم البص. 
وأشار في كلمته إلى أن مسيرة العودة إلى فلسطني في مارون الراس عام 2011 
التي ارتقى فيها نخبة من أبناء شعبنا، »تؤكد أن كل مشاريع التوطني والتهجير 

التي متارس على شعبنا الفلسطيني لن تكسر عزميتنا«.
ولفت أخيرا إلى أنه يجب أاّل تغلق احلدود في وجه الفلســطينيني القادمني من 
سوريا إلى لبنان حتت أي ذريعة، مختتما: »العودة إلى فلسطني حق مقدس ال أحد 
يستطيع أن يسقطه، ونحن بكل أطيافنا السياسية نرفض مشاريع التوطني«.

الرفاعي يحذر من مساٍع جادة لتوطين الفلسطينيين

رغم كل ما يشــاع عن فشــل اجلولة األخيرة من املفاوضات بني 
»السلطة الفلسطينية« وحكومة العدو الصهيوني، وانسحاب 
وزير اخلارجية األميركية جون كيري وفريقه من املنطقة، لإلهتمام 
مبشاكل عاملية أخرى، بناء على تعليمات رئيسه باراك أوباما، فإن 
»ملف الالجئني الفلســطينيني«، الذي يعتبــر من أكثر ملفات 
وقضايا »الوضع النهائي« تعقيداً وحساســية وخطورة، يشهد 
حراكاً بعيداً عن األضواء، على أكثر من مســتوى وصعيد، عربي 

ودولي، يشي بأن شيئاً ما يطبخ فوق نيران هادئة!..
فعلى املســتوى العربي، كشــف وزير اخلارجية اللبنانية جبران 
باســيل، خالل فترة وجيزة متتد بــني 4/14 و2014/5/1 عن أمرين 
خطيرين، يتعلقان مبلف الالجئني الفلسطينيني بشكل مباشر: 
األول، ضمنه بيان صحفي ألقاه في 14 نيسان املاضي ردَّ فيه على 
ما أسماه إسقاط تعبير »عدم توطني الالجئني الفلسطينيني« 
من القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على 
املستوى الوزاري، في دورته غير العادية املنعقدة بالقاهرة في 4/9. 
مستغرباً أن يكون حق العودة أو أقله رفض التوطني الفلسطيني 
في لبنان قد ســقط من الفقرات التقريرية من القرار املتخذ...«. 
معلنــاً حتفظ لبنــان على ما حصل، مســجالً اعتــراض بلده 
»على القرار فــي حال عدم ورود موضوع عــدم توطني الالجئني 
الفلسطينيني في لبنان في متنه، مع العلم أن هكذا قرار ناقص 
ال ينتقص قيد أمنلة من حق لبنان املقدس برفض التوطني« على 

حد قول باسيل. 
إن خطوة جامعة الدول العربية، أو بعض أطرافها املتنفذة، يؤشر 
ر داخل غرفها املغلقة، بشأن قضية الالجئني،  إلى أن أمراً ما يحضَّ
يشبه أو يتماشى إلى حِد كبير مع التنازل االستراتيجي اخلطير 
الــذي قدمته اجلامعة بإعالن موافقتهــا والتزامها مبدأ »تبادل 

األراضي« بني »السلطة« والعدو الصهيوني.  
أما األمر الثاني، فقد كشــفه الوزير باسيل في كلمة له خالل 
ورشــة عمل نظمتهــا وزارة اخلارجية اللبنانيــة حول موضوع 
الديبلوماســية اإلغترابية في مطلع أيــار املاضي... قائالً: »نحن 
اليوم نشهد محاولة توطني 400 ألف الجيء فلسطيني ومحاولة 
تثبيت مليون ونصف املليون نازح ســوري في لبنان«... وهذا األمر 

لم يلق رداً أو تعقيباً أو نفياً من أية جهة محلية أو دولية.
وعلى املســتوى الدولي، فقد كشــفت مصادر »وكالة الغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني« في لبنان، عن تقليص ممنهج 
ملا تبقى من تقدميات تربويــة وصحية وإجتماعية وخدماتية، ما 
تزال تقدم حتــى اآلن لقلة من الالجئني، والتــي بدأت بالتراجع 
التدريجــي مع التوقيع على اتفاق »أوســلو« فــي العام 1993، 
وانتقال الثقل اإلداري للوكالة ونشاطاتها واهتماماتها إلى غزة 

ورام اهلل في األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967.
وإذا ما ربطنا تصريحات باســيل وتقليص خدمات »األونروا«، مع 
»تسريبات« جون كيري وفريقه املفاوض بشأن ضرورة حل »عقدة« 
الالجئني الفلسطينيني وفق الرؤية الصهيونية التي جتزم بعدم 
عودة الالجئني إلى فلسطني احملتلة عام 194٨، وضرورة توطينهم 
في البلدان التي يقيمون فيها، أو في دولة ثالثة، لوجدنا حراكاً غير 
منقطع، ال بل متواصل، تضطلع به الكثير من العواصم الغربية 
والعربية، وتؤدي فيه السلطات الكندية باعتبارها مسؤولة ملف 
الالجئني، دوراً محورياً، عنوانــه: إنهاء معضلة الالجئني، من دون 

حتميل العدو الغاصب أية تبعات مادية أو معنوية. 
أمام هذه املؤشــرات اخلطيرة، فإن الالجئني الفلســطينيني في 
لبنان معنيون بشــكل مباشــر لوعي حقيقة اخملططات التي 
تســتهدفهم، واإللتفاف حول القوى اخمللصة، والعمل بكل جٍد 
حلفظ أمن واستقرار اخمليمات، وتفويت الفرص على من يحاولون 
العبث بأمــن اخمليمات وجرها إلى حاالت مــن التوتير والفوضى 
واإلنقســام التي تصب مباشرة في خدمة مشــاريع التهجير 

والتشريد والتوطني!..      

�سارك يف اإحياء ذكرى »املجذوب« ومنا�سبات وطنية ودينية

-  تتداول بعض األوســاط الفلســطينية، أن عروضاً عدة جادة قدمت لغيــر فصيل، حول قضية 
التوطني وحق العودة، لقياس ردود األفعال في ما لو طرح املوضوع عالنية في املفاوضات بني السلطة 

و«إسرائيل«.
-  عرض ديبلوماسي غربي في مجالسه اخلاصة، النقاط التي ما زالت عالقة بني السلطة وحكومة 
العدو، بشأن ترتيبات احلل النهائي، وأكد أن األمور في طريقها للمعاجلة من خالل الضغوط األمريكية.

-  أبدت غير جهة فلســطينية ولبنانية مخاوفها، من دخول طابور خامس لتعطيل تنفيذ اخلطة 
األمنية في اخمليمات.

عيون
 الجهاد

,,
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حتقيق
''اجلهاد'' تفتح ملف العالقات اللبنانية-الفل�سطينية مع �سخ�سيات �سيا�سية ودينية

ب��داأ الدفء يعود تدريجيًا اإىل العالقات اللبنانية - 
الفل�سطينية بعد مرحلة من الفتور، وبع�ض املحطات 
الدامية التي �سهدتها العقود املا�سية، والتي ال تزال 
هواج�س��ها ت�س��يطر عل��ى ال�س��ارع الفل�س��طيني، رغم 
تاأكي��د قياداته رف���ض االجن��رار اإىل اأزمات الداخل 

اللبناين. 
ومن��ذ م��دة قريبة ب��داأ الطرفان يخط��وان خطواٍت 
اإيجابي��ة، نحو بناء عالقات ثنائية را�س��خة، بعيدًا 
عن النظ��رة التي حتاكم املخيمات وفق مفهوم اأمني، 

رغم اأنهما يقران اأن العالقة ت�سودها بع�ض الثغرات، 
اإال اأن ت�سويبها وحت�سينها �سرورة ت�ستوجبها ظروف 

املرحلة ومتطلبات العي�ض امل�سرتك.
كي��ف تنظر القي��ادات اللبنانية والفل�س��طينية اإىل 
العالقات الثنائية واأفق تعزيزها وتطويرها؟ �سوؤال 
طرحته'اجلهاد' على عدٍد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
والدينية الفل�سطينية واللبنانية، فكانت االإجابات 

التالية.

اجلهاد/ خا�ض

رأى مســؤول العالقات السياســية في »حركة 
اجلهــاد اإلســالمي« فــي لبنان احلاج شــكيب 
العينا، أن القواســم املشــتركة بني اللبنانيني 
والفلســطينيني تدفع إلى بناء عالقات سليمة، 
»خاصة أن الطرفــني يواجهان عــدواً واحداً هو 
إســرائيل«، مشــدداً على ضرورة أن تبادر الدولة 
اللبنانية إلى ترسيخ عالقتها مع الفلسطينيني 

على أساس احلقوق والواجبات.
وقــال العينا: »على الدولة أن تكف عن التعاطي 
األمني مع اخمليمات الفلسطينية، فوجود شعبنا 
في لبنان وجود قسري ناجت عن االحتالل، لذلك من 
الظلم أن تراهن احلكومة اللبنانية على تسويٍة 
ما، في ما يتعلق بالفلسطينيني قبل تقرير حق 

العودة«.
ونّبه إلى أن القوى الفلســطينية حريصة على 
أمن واستقرار لبنان وسلمه األهلي، »وقد برهنت 
عمليا أنها ليســت طرفاً في اخلــالف اللبناني 
الداخلــي، لــذا ال داعي للهواجس في مســألة 
التوطني واتخاذها ذريعة حلرمان الفلسطيني من 

حقوقه اإلنسانية واملدنية«.

قوة اأمنية فل�سطينية
وأوضح عضو املكتب السياســي حلركة »أمل« 
ومســؤولها في منطقة صيدا بسام كجك، أن 
»تعزيز العالقــات يحتاج إلى آليــة واضحة بني 
الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية، وذلك 
بعد إيجاد قيادة فلســطينية موحدة في لبنان، 
الفتاً إلى أن »املبادرة املوحــدة التي أطلقت منذ 
شــهرين ونيف في اخمليمات، كانــت خطوة في 
االجتاه الصحيح، وإن لم يرد بعضهم النجاح لها.

واقترح كجك إنشــاء قوة أمنية فلســطينية 
شرعية مهمتها احلفاظ على أمن اخمليمات، وأخذ 
دورها اجتاه الدولة اللبنانية املضيفة، وفي املقابل 
على الدولة تأمني الغطاء األمني والقضائي لهذه 
القوة، كما يجب عليها حتسني ظروف العيش في 

اخمليمات«.
وشارك ممثل حركة »حماس« في صيدا، احلاج أبو 
أحمد فضل، ســابقه في تأكيد وقف التعاطي 
مع امللف الفلسطيني بطريقة أمنية، »فمن حق 
الفلسطيني أن يعيش بكرامة حتى العودة إلى 
وطنه، كما علينا أن نكون على قدر املسؤولية في 

حماية أمن اخمليمات واجلوار اللبناني«.
ورأى فضــل أن »املبادرة الفلســطينية املوحدة« 
التي اتفقت عليها الفصائل اإلسالمية والوطنية 
الفلسطينية والقوى اللبنانية هي مدخل لتعزيز 
العالقة وتطويرها، وقــال: »املبادرة هدفها قطع 
الطريق على الفتنة وأي إشكال داخلي أو اقتتال 

مع اللبنانيني«.

ت�سارب امل�سالح
وشرح إمام مسجد »القدس« في صيدا الشيخ ماهر 
اللبنانية-الفلســطينية مّرت  العالقات  »أن  حمود، 
مبراحل متفاوتة بســبب تضــارب املصالح وتناقض 
املرجعيــات الداخلية واخلارجية، وأكــد »أن الغالبية 
العظمى مــن اللبنانيني حتب لهذه العالقة أن تكون 
طيبة ومتكاملة، وهذا األمــر ينطبق على اجلمهور 
الفلســطيني الذي عانى خالل مــدة ماضية ظلم 

الدولة وقسوة األجهزة األمنية«.
وأضاف حمــود: »العالقة الوثيقة بني املؤسســات 
الرسمية تساهم في تقليل اآلثار السلبية للمراحل 
السابقة، ولكن على املســتوى السياسي واألمني 

يحتاج األمر إلى تنسيق أكثر«.
ولفت أمني سر فصائل منظمة التحرير وقائد األمن 
الوطني الفلسطيني في صور احلاج توفيق عبد اهلل، 
إلى االتصاالت املكثفة بــني اجلانبني، مبيناً أن هناك 
مخططاً يســتهدف اجلميع، »ومن هنا انطلقنا إلى 
كل القوى الفلسطينية واجليش اللبناني للتنسيق 

بني هذه األجهزة«. 

ويرى عبد اهلل ضــرورة وجود عمل جماهيري ولقاءات 
ثنائيــة، ذاكراً أن جــزءاً من التعزيز يكون مبشــاركة 
األنديــة الرياضية ودخولها اخمليمــات. وأعطى مثاالً 
على خطواتهــم بافتتاح قوٍس رُفــع عليه العلمان 
اللبناني والفلسطيني على مدخل مخيم الرشيدية 

بالتنسيق مع البلدية واجليش اللبناني.

�سرب العالقة
وقال القيادي في حركة »اجلهاد اإلسالمي« احلاج أبو 
سامر موسى: إن »صور تنعم باألمان والعالقة املميزة 
مع اجلوار، وهذا ليس متعلقاً برؤيتنا في اجلهاد فقط 
بل تشــاركنا فيه كل األحزاب واألجهــزة التي تتابع 

القضايا وتشرف على التواصل الدائم بني الفصائل«.
ورأى موســى ضــرورة املشــاركة في املناســبات 
االجتماعية واحلــرص على تفعيل جلنة التنســيق 
الفلسطينية-اللبنانية التي استطاعت قلب النظرة 
املغلوطة لــدى بعض األطراف عن اخمليمات، »وكذلك 
تعميم ثقافة املقاومــة واالبتعاد عن الفتنة حتت أي 

شعار«. 
وأضــاف: »نعيش هذه األيام أخطــر مراحل القضية 
الفلســطينية، وإحدى أهداف هــذه املرحلة ضرب 
العالقة الفلسطينية-اللبنانية حتت عناوين مختلفة 
كالطابع املذهبي، لكننا نستطيع القول إننا لن ننجر 
إلى مربع الفتنة وأعلنا رداً واضحاً باستنكارنا أعمال 
التفجير والتبرؤ من مرتكبيها ورفع الغطاء عن كل 

من يحاول مّس استقرار لبنان«.
وأوضح املسؤول اإلعالمي حلركة »أمل« في جبل عامل 
صدر داوود، أن »أمل« تســعى إلى متتني هذه العالقة 
حتت شــعار املقاومة، وأشــار إلى أهميــة العوامل 
االجتماعية كاملصاهرة بني الشــعب الفلسطيني 

واللبناني، ودورها في تعزيز الثقة بني اخمليمات واجلوار.

وقال: »فــي اخلالفات األخيرة جرى تعــاون كامل بني 
جميع الفصائل مع الســلطات اللبنانية واألجهزة 
األمنيــة، كما رُفع الغطاء السياســي عن أي مخل 
ن بدورنا هذه اجلهود التي وَأَدت  باألمن«، وأضاف: »نثمَّ

الفتنة في اخمليمات«.
ورأى أمني الســر جمللس علماء فلســطني في لبنان 
الشيخ هشام عبد الرازق أن العالقة الفلسطينية-
اللبنانية اليوم على قدر التطلعات، »وهذا ما ملسناه 
في زيارة عدد من القرى اجلنوبية والترحيب الذي يليق 
بفلسطني وشــعبها )...( العالقة انتقلت من كونها 

رابطاً عادياً حتى أصبحت وحدة حال ومصير«.
وقال: »ما جرى في اآلونــة األخيرة داخل مخيم عني 

احللوة )املبــادرة الفلســطينية املوحدة( خطوة 
جامعة والفتة من الفصائل الفلســطينية في 
سبيل تعزيز العالقات، ما يشير إلى وعي العقالء 
من الطرفني بخطورة ما يحاك للمنطقة والسيما 

ضد الوجود الفلسطيني في لبنان«.  
ودعــا إلى أن يكــون هناك رد رادع فــي وجه كل 
أبــواق الفتنة املأجــورة، التي تريــد الدمار ليس 
للفلسطينيني فحســب، بل للقضية املركزية، 
وتشتيت الفكر العربي في حروب دموية وطائفية 
وشــغلها في أمــور بعيدة عن صورة اإلســالم 

احلقيقي«.

اإحباط الفتنة
أما عضو قيادة احلزب السوري القومي االجتماعي 
)منفذية صــور( محمــود أبو خليــل، فذكر أن 
القضيــة األساســية بالنســبة إليهــم هي 
فلســطني، والنضال في سبيل التحرير والعودة، 
»وحتت هذا العنوان احملوري يندرج كل عمل مهما 

كان نوعه أو حجمه«.
وقال: »ال منيز بني لبناني وفلسطيني، فجميعهم 
أبناء قضية واحدة، لذلك نرى أن الواجب الوطني 
يحتــم متتني األواصر، ليس رســمياً فحســب، 
بل على املســتوى الشــعبي«، ودعا إلى توحيد 
الطاقات إلحباط مشــاريع الفتنــة التي يدفع 

العدو الصهيوني اجتاهها.
وطالب مبنح اخمليمات احلقوق املدنية واالجتماعية، 
»ملنع اســتغالل بعض احلاالت ألوضــاع معينة 
إلحداث خرق في اخمليمات يصب في خانة الفوضى 

والفتنة«.
وعّبر عضو القيادة السياسية لـ »حماس« جهاد 
طه عن موقف حركتــه الداعي إلى منع العبث 
بامللفات األمنية، »ألن ذلك يؤثر على االســتقرار 
فــي الواقع اللبناني«، الفتاً إلى أن العالقات تأخذ 
املنحى اإليجابــي »في معادلة مفادها أن اجملتمع 

اللبناني حاضنة لشعبنا الفلسطيني«.
ومــا يعزز هــذه الرؤية من وجهة  نظــره الرؤية 
املقاومة  تتمســك مبشــروع  التي  املشــتركة 
والوقــوف في وجه التحديات التي حتاك ضد قوى 
املقاومة في لبنان وفلســطني. وخلُص طه إلى 
والفلســطينيني- في  -اللبنانيني  القول: »نحن 
مركب واحد وحريصون على حماية هذه العالقة 

وصيانتها مبا يخدم الشعبني«.
أخيــراً، أعرب رئيس بلدية صور حســن دبوق عن 
اعتقــاده بأن الوجود الفلســطيني أصبح جزءاً 
أساسياً من نســيج اجملتمع اللبناني والنسيج 
املقاوم أيضاً، قائالً: »نتمنى لإلخوة الفلسطينيني 
العــودة إلى بالدهم ألن إقامتهم في لبنان إقامة 

مؤقتة حتى حتصيل حقهم«.

تعزيز القواسم المشتركة وخطاب المقاومة واإلبتعاد عن الفتنة

جمموعة من القيادات الفل�سطينية واللبنانية خالل افتتاح قو�ض على مدخل خميم الر�سيدية 
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 إلغـاء المقـاومة خـط أحمــر

االأمني العام ل� »اجلهاد« د. رم�سان عبد اهلل �سّلح:

عّبر األمني العام حلركة اجلهاد اإلســالمي في فلســطني الدكتور 
رمضان عبد اهلل شلح، عن قلقه بشأن مصير سالح املقاومة بعد 

اتفاق املصاحلة بني حركتي »فتح« و«حماس«.
وقال شلح، في حوار مع صحيفة »احلياة اللندنية« في عددها الصادر 
الثالثاء، إنه رغم طمأنة طرفي املصاحلة بأنه ال مســاس باملقاومة، 
»لكن معاجلة هذا األمر تستدعي استمرار التواصل والتنسيق مع 

كل الفصائل والسيما حماس«.
في هذا الســياق، رأى شلح أنه ال يجب االجنرار بعيدا بالتوقعات إزاء 
املصاحلة الفلســطينية التي نتجت عن أزمة يعيشــها الطرفان، 
»ألنه لــم يجرِ حل العقبات والتعقيــدات الكثيرة بل ما حدث هو 

االلتفاف عليها أو الهرب منها إلعالن إجناز االتفاق«.
وعن موقفهم من االتفاق، قال: »لســنا طرفاً في االنقســام، وفي 
النتيجــة لســنا طرفا في اتفــاق املصاحلة )...(، رغــم ذلك نرحب 

باملصاحلة من حيث املبدأ بشرط أال تتجاوز الثوابت الوطنية«.
هنا، أعلن قبول »اجلهــاد« أن تكون جزءا من منظمة التحرير »على 
أسس سياسية وتنظيمية جديدة لكننا لن نشارك في االنتخابات«، 
محذرا من أن دخول فتح وحماس كل ببرنامجه السياسي املعروف 

إلى االنتخابات »سيفجر الوضع الفلسطيني«.
وباإلشارة إلى الثوابت، ذكر األمني العام للجهاد خالل حديثه املطّول 
أنه لم يعد هناك إجماع على الثوابت في الســاحة الفلسطينية، 
»فكل فصيل له ثوابته لكن هناك خطوطا حمرا يجب أن ال يتجاوزها 
اجلميع«، مضيفا: »بالنسبة إلى اجلهاد ثوابتنا معروفة وهي أن كل 
فلسطني أرضنا والعمل على حتريرها باملقاومة حق مشروع، لذلك 

فإلغاء املقاومة أو سحب سالحها خط أحمر«.
ويدور احلديث عن أن »حماس« توافق على دولة في حدود 67 وتزيد على ذلك  بأن 
البرنامج السياسي لن يكون عقبة أمام حكومة التكنوقراط املزمع تشكيلها، 
لكن شلح يرى أن املهم ليس ما تقوله »حماس« بل ما سيفعله محمود عباس.
ويتابــع: »أبو مازن ســيكون رئيس احلكومة املقترحة وهــو أعلن صراحة أنها 
-احلكومة- ستعترف بإســرائيل واالتفاقات املوقعة معها وستنبذ العنف، أي 

املقاومة، فالسؤال هنا: ماذا ستكون مفاعيل هذا األمر داخل حماس؟«.
ب قائال: »رغم  وحول موقف األميركيني واإلســرائيليني من هــذه احلكومة، عّقّ
املوقــف املعلن الرافــض للمصاحلة هم يكذبون، فلو كان اإلســرائيليون ضد 
املصاحلة ما ســهلوا وصول الوفود واألشخاص املعنيني من مصر والضفة إلى 

غزة«.
األمني العام للجهاد دّعم وجهة نظره بأن )إسرائيل( ال تستطيع االستغناء عن 
السلطة، »وكي تبقى هذه السلطة على قيد احلياة يجب أن حتقق إجنازا ما لكن 
ليس في املفاوضات، لهذا فتحت )تل أبيب( الطريق لـ)أبو مازن( من أجل حتقيق 
هــذا اإلجناز على جبهة حماس، حتى يأخذ نتائــج من األخيرة ال من االحتالل«.  
وعاد شلح ليؤكد موقف حركته الرافض للمشاركة في »أجهزة أوسلو« لكنه 
أبدى اســتعدادهم لدخول منظمة التحرير على أسس سياسية وتنظيمية 

جديدة، مشددا على صياغة جديدة لتلك األسس.
أخيرا في امللف الســوري والعالقة مع إيران، شــرح أن التغيــرات التي حدثت 
في املنطقة مبا ســمي بـ«الربيع العربي« ثم ما حدث في مصر وانتهاء حكم 
»اإلخوان املســلمون«، أحدثت نوعا من خلط األوراق فــي العالقات اإلقليمية، 

»وحماس تأثرت بذلك كما تأثر اجلميع لكنها تدفع فاتورة عالية«.
وقال: »ســوريا عقبة كبيرة لكن ما آلت إليــه األوضاع تدفع اجلميع إلى اللقاء 

والبحث عن حل وليس العكس، ألن ما يجري حاليا حرب استنزاف 
بل محرقة تأكل بنارها كل أطراف النزاع«.

وردا على ســؤال فحــواه أن الدعم الذي كانت إيــران تقدمه إلى 
حماس، تقدمه حاليا إلى اجلهاد اإلســالمي، أجــاب بأنها »دعاية 
إسرائيلية وحتريض أجهزة استخبارات في املنطقة«، مستدال بأن 

اجلهاد تعاني ضائقة مالية مثلما حماس.
في كلمة أخرى لألمني العام ألقاها في مؤمتر اجلمعية العمومية 
الحتاد التلفزيونات واإلذاعات اإلسالمية في طهران، شدد على بروز 
ظاهرة في اإلعالم العربي واإلســالمي، تتمثل بتغييب أو محاولة 

تغييب القضية الفلسطينية عن املشاهد في كل أنحاء العالم.
وقال: »عندما تنحازون لفلسطني فأنتم تنحازون لقضية تعبر عن 
أكبر مظلومية فــي التاريخ احلديث، ألن الكيان الصهيوني أصبح 
هو مصدر اخلبر لدى اإلعالم، وأن الدول تشــهد مزيداً من االنحراف 
والتباعد، وهــو ما يصب في مصالح العــدو الصهيوني واإلعالم 

الغربي«.
وأضاف: »تعيش الشــعوب العربية واإلسالمية زمن فرض الرواية 
الصهيونية، ومحاولة إجبارنا على االعتراف بأن فلسطني ليست 
لنا«، الفتاً إلى »ضرورة إيقاد شــمعة الوعي لتحضر فلســطني، 

ويغيب الكيان الصهيوني في اإلعالم العربي والعاملي«.
وختم شلح حديثه مبقارنة جتربة األندلس بالنكبة الفلسطينية، 
معتبراً أن محاوالت إخراج الشــعب الفلســطيني من أرضه عام 
4٨، كإخراج املسلمني من األندلس، مستدركاً أن املقاومة لم حتول 

فلسطني إلى أندلس ثانية.

إعدام العمالء يطفئ غليلي ونصر من اهلل قادم
والدة ال�سهيدين حممود ون�سال املجذوب ل� ''اجلهاد'':

»ال�سهادة فخر يل ولولدي حممود ون�سال، 
اأ�سعر بوجودهم معي الأنهم اأحياء عند ربهم 

يرزقون«.هكذا بداأت ام حممود املجذوب، 
والدة  ال�سهيدين كالمها:

هــي بني احلني واآلخر تكفكــف دموعها بصمت 
تتذكر تفاصيل ذلــك اليوم األســود، حيث دوى 
انفجار قوي في البســتان الكبير في صيدا، وأدى 
إلى استشــهاد جنليها: القيادي في حركة اجلهاد 
اإلســالمي في لبنان احلاج محمــود اجملذوب »أبو 
حمزة«، وشــقيقه نضال »أبو هادي«، بواســطة 
عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارة أمام منزل 

الشهيد محمود.
في الذكرى السنوية الثامنة جلرمية اإلغتيال زارت 
»نشــرة اجلهاد« منزل آل اجملذوب، في حي الصباغ، 
في مدينة صيدا، وحاورت والدة الشهيدين احلاجة 

خالدية األتب.
رحبت بنا، كانت قوية، صلبة، حتدثت بنبرة واثقة، 
وبرأس شــامخة: »أكرمني ربي بشــهادة ولداي، 
وهو فخر لي ولعائلتي، لم افقدهما حلظة، ما زاال 
حاضرين بكل زوايا املنزل، إنهم  شهيدا فلسطني، 
األرض املباركة التي قدم الشــرفاء من شــعبها 
قوافل الشــهداء على طريقها منذ 66 عاماً وما 

زال حيا بعطائه«.

احلاجــة  تتنهــد 
خالديــة، تنظر الى 
الشــهيدين  صورة 
بــكل  وتضمهــا 
وتسيل  وقوة،  حنان 
علــى  دمعتهــا 
وبصوٍت  الصــورة، 
خاشــٍع  مؤمــٍن 
تقــول: »لقد صدقا 
فصدقهمــا،  اهلل،  
واكرمهما بالشهادة 
التي متنوها دائماً في 
بصفوف  عملهــم 
اجلهــاد  حركــة 
لــم  اإلســالمي. 

يُغيرأبنائي البوصلة عن فلسطني التي سكنت في 
وجدانهما طيلة فترة حياتهما، ألنهما عاشا معها 

في املعاناة، ولم يبخال في عطائهما«. 

ن�سر اهلل قادم
ومتنــت احلاجــة خالديــة علينا إيصــال وصيتها 
للمجاهدين بتقوى اهلل عز وجل، وقالت: »أدعوكم 
يا أبنائــي للوحدة، ألن العدو الصهيوني يســعى 

للتفرقة بينكم، حتى ينفد مشاريعه واهدافه«.
وأضافــت: »بوحدتكم يا أبناء اجلهــاد واملقاومة ال 

للصهاينــة  يعــود 
»أدعوكم  قيمــة«، 
ونبذ  الصفوف  لرص 
كل ما يفرق،  قلوبنا 
وعقولنــا معكــم، 
مــع  املعركــة  وأن 
طويلة،  الصهاينــة 
احلذر احلــذر يا أبنائي 
من مخططات العدو 
الصهيوني، الذي هو 
أساس لكل فتنة في 
منطقتنا، وأبشركم 
القادم،  اهلل  بنصــر 
وعدنا سبحانه  كما 
وتعالــى، وبالتمكني 

لنا في أرضنا املغتصبة فلسطني«.
تصمت قليالً قبل أن تتابع: »كنت أشجع أوالدي على 
املقاومة ملواجهة املشــاريع املشــبوهة، والستمرار 
العمــل اجلهــادي في لبنــان، ألنه اخليار الســتعادة 
حقوقنــا«، وبحرقة أم على ولديها، ناشــدت احلاجة 
خالدية  »احلكومة أن ال تهمل موضوع محمود ونضال 
ألنه حساس وهام، وأن اللذين استشهدا هما لبنانيان، 
والذي اغتالهما معروف، ويجب إنزال أقصى العقوبات 
به«، داعيًة »أهالي صيدا وقواها السياســية العمل 

إلعدام العمالء في مكان اإلستشهاد، وهذا وحده 
يطفئ غليلي ونار الغضب«.

العميل رافع
وكانت العبوة قد وضعت في الباب اخللفي للجهة 
اليمنى لســيارة املرســيدس، بعدما جرى تبديله 
بعد وصوله من فلســطني احملتلة عبر الشــريط 
احلدودي، وهي بزنة 500 غرام مع كرات ومســامير 
حديديــة، ومزّودة بجهاز تفجيــر متطور، حيث متّ 
تفجير العبوة الســلكياً عبر املراقبة بكاميرا من 
ســيارة »فان« استأجرها العميل محمود رافع من 
)س.ق.( وأوقفهــا على مقربة من مــكان اجلرمية، 
حيث كانت تبث مشاهد حية إلى جهاز »املوساد 
اإلسرائيلي«، الذي فجر العبوة حلظة خروج نضال 
من املدخل واجتاهه نحو ســيارته الـ »ب. أم«، التي 
كانت مركونة على بعد حوالى عشــرة أمتار من 
مكان وقوف السيارة املفخخة، وكان يسير خلفه 

شقيقه »أبو حمزة«.
والعميل محمود قاسم رافع )59 عاماً(، هو دركي 
متقاعــد، أوقف فجر 6 حزيــران قبل وصوله إلى 
فيلته في الطــرف الغربي ملدينــة حاصبيا، في 
عمليــة أمنية ناجحة نفذتهــا مخابرات اجليش 
اللبنانــي، واعترف رافع بتنفيــذ جرمية االغتيال، 
واغتياالت أخــرى، ونقــل عبوات من »املوســاد 

اإلسرائيلي« وتسليمها إلى أشخاص في لبنان.
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�سخ�سية مقاومة

املجاهد الظاهر لـ»اجلهاد«: اأول عملية 
نفذتها يف فل�سطني �سعرت اأنني باجلنة

وجدنا يف جنوب 
لبنان بيئة 

حا�سنة

اســتعاد الظاهر في حديثه ذكرى البدايات 
فقال: التحقــت بطريق املقاومة واجلهاد في 
بداية الثورة في عام 1965، حيث كان العمل 
املقاوم ســرياً في ذلك الوقت، وما  إن علمت 
بذلك حتى كنت من السبَّاقني األوائل الذين 
التحقوا بهذ العمل، ألنني كنت مؤمناً محباً 
للعمل املقاوم في سبيل حترير قضيتي، وألن 
اجلهاد هو باب من أبواب اجلنة، وهو فرض على 
كل من يســتطيع حمل السالح في سبيل 

قضيته. 
وعملت فــي البدايــة ضمن خاليــا عامة، 
ومــن ثم التحقت بالعمــل اخلاص، وخضت 
الكثير من العمليات اجلهادية والفدائية في 
بدايــة العمل وحتى آخــره،  حيث كنا نقوم 
بعمليات اإلســتطالع وعمليات العبور الى 
داخل األراضــي الفلســطينية، وكنا نقوم 
بضرب املســتوطنات الصهيونية وقصفها 
مبدافع الهــاون، باإلضافة إلى نصب الكمائن 
وزرع العبوات لآلليات العســكرية، وقد كان 
جملموعتنا  مشــاركة أيضاً مــع مجموعات 

في مثلث مجدل سلم- تولني- قبريخا في 

جنوب لبنان، على أيدي مجموعات اليرموك 

التي كانت تابعة في ذلك الوقت للعقيد ابو 

موسى، الذي كان يقوم برسم اخلطط.

واليوم انصح كل من يعشق باب اجلهاد في 

سبيل اهلل أن يعتمد السرية في مجموعاته، 

وأن يكون مخلصاً لقضيته، وأن ال يلجأ إلى 

التباهي والغرور بالســالح وبالقيــادة، وأن 

يكون همه العمل إلى قضيته فقط، وعلى 

هذا اجليل ايضاً أن يتعلم ويستخلص العبر 

من األخطاء السابقة التي وقعت بها ثورتنا 

السابقة، التي لوالها ملا وصلنا إلى هذا احلد، 

وأن يكون همهم تربية جيل واع متمســك 

بقضيته وأن يكونوا يــداً واحدة وال يكونوا 

متفرقني، ألن اهلل تعالى يقول )إن اهلل يحب 

الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 

مرصوص(.

سحب اجلحيم ) هذه اجملموعات كانت مختصة بضرب 
الصواريخ والراجمــات( في عــام 1970، وكانت هذه 

اجملموعات متواجدة في لبنان واألردن. 
ويضيف »شــاركنا في حرب 73 بقصف املستعمرات 
الصهيونيــة بقذائف الهــاون والصواريخ، أبان اندالع 

احلرب بني سوريا ومصر ضد الكيان »اإلسرائيلي«. 

م�سادر ال�سالح
لقد كان يأتينا الســالح من خــالل متويل مجموعاتنا 
املتواجدة في األردن نقالً إلى ســوريا علناً، وكان يدخل 
الينا إلى لبنان سراً عن طريق التهريب، وكان يصل إلى 
مجموعات التســليح، ومن بعدها يتم توزيعه على 
املقاومني، حيث كنا نخبئ هذا السالح وال نخرجه إال 

عند استعماله. 
وعندما أعلنت الثورة في لبنان عام 1969، ودخل رياض 
عواد إلى بنــت جبيل، أصبح العمل علنياً، وكان هناك 
استقبال واحتضان شعبي من قبل األهالي في القرى 
اللبنانية، حيث قاموا باســتقبالنا اســتقباالً طيباً، 
وباملقابل كان لنا دور كبير في تهيئة نفوســهم لهذا 
اليوم من خالل دعمهم املادي واملعيشي في ذلك الوقت. 

يف فل�سطني �سيء من اجلنة
يعود احلــاج ابو فادي الــى التاريخ ويقــول: »ذات يوم 
رأيت جدي وعمومتي يتهامســون سراً أنهم ذاهبون 
إلى األرض احملتلــة للقيام بعمليــة فدائية، وعندما 
سمعتهم تشــجعت وجهزت نفسي ألذهب معهم 
رغم صغر سني في ذلك الوقت، وعندما قاموا بإحضار 
أســلحتهم وجهزوا أنفســهم لإلنطالق، قلت لهم 
سأذهب معكم الى فلسطني، وكنت مصراً للذهاب 
معهم ومشاركتهم في حمل السالح والقتال، ألنني 
كنت متشوقاً حلمل السالح والقتال، فقالو لي حينها 
إنتظرنا حتى نرجع من عملنا ونعتمدك مقاتالً أساسياً 
معنا، وبعدها تســتطيع مشاركتنا، ولكني كنت قد 
أخذت قراري بعدم التخلي عن مشاركتي معهم، ولم 
يكن هناك أي خيار سوى الذهاب معهم ومشاركتهم، 
وكانت أول مشاركة لي في عمل جهادي مقاوم على 
أرض فلســطني، وعندما وصلنا احلدود الفلسطينية 
ودخلنا إلى كريات شــمونة، شــعرت وأحسست أن 
فلسطني فيها شيئ من اجلنة، هذا إحساس انتابني 

عندما دخلنا أرض فلسطني. 
ومن ناحية التدريب العسكري، كنا نتلقى التدريبات 

اجلهاد/ خا�ض
يف اإطار �سل�س��لة الك�سف عن تاريخ املقاومة التي جتريها »اجلهاد«، فاإنها التقت 
يف ه��ذا الع��دد، املجاهد احمد علي الظاه��ر »ابو فادي«، ال��ذي التحق بالعمل 
الفدائ��ي منذ بداية انطالقت��ه عام 1965. فروى جتربت��ه الغنية بالكثري من 

املعاين والدالالت، بدءًا من العمل ال�سري، مرورًا بالتدريب، و�سواًل اىل البيئة 
احلا�سنة يف جنوب لبنان، موؤكدًا اأن اجلهاد واجب على كل فل�سطيني قادر على 
حمل ال�سالح، الإ�ستعادة اأر�سه ووطنه من االإحتالل ال�سهيوين، داعيًا ال�سباب 

اىل نبذ الفرقة والتم�سك بالوحدة.

,,

حينما نكتب عن العظماء، تتقزم 
الكلمات، وتتقدم على خجل لتصف 

عظمتهم، عظمة ُأولئك الذين صدقوا 
ما عاهدوا اهلل عليه، وقضوا نحبهم، فلم 

ترحل الذكرى حتى تتجدد .. ولم يجف 
الدم ولم يبرد.

متــر علينا في هــذه األيام الذكرى الســابعة 
إلستشــهاد الشاب حســام مزيان إبن حركة 
اجلهاد اإلســالمي في فلســطني، من مواليد 
27 تشــرين الثاني 1974، الذي استشهد في 
»مسيرة العودة إلى نهر البارد« في 2007-6-29، 
والذي كان يشــارك في مســيرة إنطلقت من 
مخيم البداوي نحو البارد، من أجل العودة إليه.

وفي هذه املناسبة، يقول عصام مزيان شقيق 
الشــهيد: »لقــد كان الشــهيد محبوباً من 
اجلميــع، هادئ الطباع محبــاً وحاثا على فعل 
اخليــر، وبعد استشــهاده أطلــق أكثر من 13 
شخصاً اسم حسام على مواليدهم اجلديدة«.

فل�سطني بعيون ال�سهيد 
ويضيف: »فلســطني كانت بالنسبة له كل 
شيء من جنوب لبنان إلى شمال مصر، هدفه 
حترير فلســطني التــي تعتبــر األم والقضية 

املركزية، فحرٌي بنــا أن نقدم الغالي والنفيس 
ألجلهــا ولتحريرها مــن العــدو الصهيوني 

الغاصب«. 
ورأى عصــام »أن أخــي استشــهد ظلماً في 
معركة لســنا طرفاً فيها، لقد خرجنا وقتها 
في اعتصام ســلمي ملدة ربع ساعة، على أمل 
أن نعود بعدها إلــى بيوتنا، لكن لم نكن ندري 
ماذا حصل وكيف بدأ اطالق النار علينا، وحدث 
ما حدث واستشــهد حسام، نشــعر بأنه ما 
زال معنا حيث نفكر في كل ســنة من تاريخ 
استشهاده، ماذا ســنفعل إكراماً له وتخليداً 
لذكراه، لقــد قمنا في الســنة املاضية على 
ســبيل املثال بإقامة مباريات لكرة القدم بني 
نوادي اخمليم، ألقينا بعدهــا كلمات تذكرنا به 

وأنه موجود بالذاكرة والوجدان«.

ر�سالته �سلمية
وأكد عصام أن حسام أراد دائماً أن يكون شهيداً 
ألجل فلسطني، ال أن يستشهد بهذه الطريقة، 
فلم يكن يريد أن يشطب اخمليم كما حصل في 
مخيم تل الزعتر يذوب أهل اخمليم في مجتمعات 
ثانية وفي مخيمات أخرى، لقد أراد هو وغيره ممن 
شاركوا في املسيرة إيصال رسالة سلمية: »هو 
أننا نريد العودة إلى اخمليم حلني عودتنا الكبيرة 

إلى فلسطني احلبيبة إن شاء اهلل«.

في ذكراه السابعة.. حسام مزيان شهيٌد على درب فلسطين
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تقارير وحتقيقات6

فعاليــات نهر البــارد طالبت بضرورة اإلســراع في 
اإلعمار، وحتمل املسؤولية إلنهاء وضع الناس املأساوي.

أكد القيادي في حركة »اجلهاد اإلســالمي« بســام 
موعــد، أن القليــل من حقوق األهالــي فقط أجنزت 
خالل سبع سنوات، وهذا إجحاف بحقهم، قائالً: »في 
الذكرى السابعة نؤكد ونصر على حتميل املسؤولية 
إلى السلطة اللبنانية، و«األونروا«، هم وحدهم قادرون 
على جمع األموال واستكمال مسيرة اإلعمار، وعلى 
منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحرك وأن تتواصل 
لتأمني األموال، ونحن مســتمرون فــي هذا اخمليم وال 

خروج منه مرة أخرى إال إلى فلسطني«.
وطالب القيــادي في حركة »حمــاس« أبو صهيب، 
احلكومة اللبنانية والدول املانحة بااللتزام بتعهداتها، 
و«األونروا« باستمرار حالة الطوارئ، حلني االنتهاء من 
متابعة اإلعمار، الذي لم ينجز منه سوى 30% إلى اآلن.
ووجه أمني ســر حركة »فتح« في الشمال أبو جهاد 
فياض رسالة إلى اجملتمع الدولي ودول اخلليج والدولة 
اللبنانية و«لألونروا« ومنظمــة التحرير ببذل اجلهود 

لتأمني األموال. 

برج الرباجنة 
 وفي مخيم برج البراجنة، أعلن الفلسطينيون تضامنهم 
مع أهالي نهر البارد، فأمني سر اللجنة الشعبية يوسف 
مرعي أكد أن عملية بناء اخمليم شملت ثلث املباني فقط.

 أما عضو اللجنة الشعبية »أبو عمر«، فقال: »هناك قرار 
من اجليش اللبناني صدر حديثــاّ، يقضي بأن البناء على 
أرض اخمليم دون رخصة يتطلب دفــع مبلغ من املال، األمر 
الذي أّدى إلى ارتفاع أســعار املنازل ، وإلى انتشــار ظاهرة 

مافيات اإلعمار«.

اجلليل
وأجمعت األصوات في مخيم اجلليل – بعلبك على نفس 
االنتقادات واملطالب، ورأى أمني ســر اللجنة الشــعبية 
لـ«منظمة التحرير الفلسطينية« عمر قاسم أن تشريد 
أهالي البارد نكبة حقيقية، ألن مخيماتنا عنوان الصمود 

والعودة، فهناك مخطط صهيوني يستهدف اخمليمات.
وقال أمــني ســر اللجنة الشــعبية لقــوى التحالف 
الفلســطينية كارم طه: »نكبة أهالــي البارد تدل على 
أن الشــعب الفلسطيني مســتهدف، ضمن مخطط 

صهيوني يهدف لتصفية الوجود الفلسطيني.

من جهتها أعلنت مسؤولة »جمعية النجدة االجتماعية« 
ســميرة أبو الفول، تضامنها مع أهالي مخيم نهر البارد، 
وطالبــت بعودة جميــع أهله إليه، فيما أعلن مســؤول 
»جمعية أطفال اجلليل« علي طه، تضامنه مع أبناء اخمليم، 

مطالباً »األونروا« بإعادة إعماره. 

عني احللوة
وفي مخيم عني احللوة، أكد أمني ســر اللجان الشعبية 
الفلســطينية في منطقة صيدا أبو بســام املقدح، أن 
فعاليات مخيمات صيــدا تدعم مطالــب أهالي البارد 
احملقة والعادلة، معتبراً أن »األونروا« مقصرة، مطالباً إياها 

مبتابعة اإلعمار، وتأمني بدل السكن واملساعدات.
بدوره طالب بالل أبو جندل القوى الفلسطينية بتشكيل 
جلنة موحدة، ملتابعة ملف اإلعمار البارد، وإيصال الصوت 

للمؤسسات الدولية واإلنسانية.
كما اعتبر عضو املكتب السياســي لـ »جبهة التحرير 
الفلســطينية« صالح اليوســف، أن الذكرى السنوية 
لتدمير البارد تدعونا إلى العمل بجدية ومسؤولية إلعادة 

بنائه سريعاً«.

الر�سيدية

التقــت آراء فعاليات عني احللــوة واجلليل ونهر البارد 
وصيدا، مــع آراء فعاليات مخيم الرشــيدية، فقال 
القيــادي في حركة »اجلهاد اإلســالمي« أبو ســامر 
موسى: »ما زال أبناء البارد مشردين، ومسلسل التآمر 
على ملف الالجئني مستمٌر، من أجل تفتيت معالم 

اخمليم كعنوان«.
بدوره طالب مســؤول »جبهة التحرير العربية« في 
منطقة صــور أحمد فهــد، اجملتمع الدولــي، وإدارة 
»األونروا« بتأمني املال وإعادة اإلعمار، الفتاً إلى أن إدارة 
»األونروا« لو أرادت إعمار اخمليم فعالً، النتهى ذلك منذ 

سنني.
وقال عضو قيادة اجلبهــة الدميقراطية فرع صور أبو 
عماد األسمر: »رغم أن الدولة اللبنانية وعدت بإعادة 
إعمار اخمليم، إال أن ثلث اخمليم فقط ما مت إعماره، رغم 
األموال التي جمعت عبر احلكومة اللبنانية و«األونروا«.
وطالب مســؤول »اللجنة الشــعبية« في اخمليم أبو 
كامل، »املعنيني أن ينصفوا هؤالء املنكوبني من أهل 
هــذا اخمليم، رغــم كل األموال التــي دفعت إلعماره 
وهي أموال طائلة، ولكنها ذهبت رواتب للمهندسني 

واملتبرعني، وبقي األهل بال مأوى«.

فل�سطينيو لبنان: كفى مماطلة اأعيدوا اإعمار البارد

مل يطراأ جديد بارز، على �سعيد ماأ�ساة خميم نهر البارد، التي مرَّ 
عليها �سبع �سنوات، فاملماطلة يف دفع االأموال م�ستمرة، والدول املانحة 

و'االأونروا' وكل اجلهات املعنية بهذا امللف، مل تِف بتعهداتها، ما دفع 
النا�ض اإىل رفع ال�سوت للمطالبة باالإ�سراع يف اإعادة االإعمار، وطي �سفحة 

ماأ�ساتهم. 
ن�سرة اجلهاد جالت على عدد من خميمات لبنان، ووقفت على اآراء 

فعالياتها اإزاء ما يجري يف البارد، فكان التحقيق التايل:
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فوضى التعديات في ''عين الحلوة''.. أزمة تبحث عن حل
تتوا�س��ل تعدي��ات العم��ران الع�س��وائي ف�س��واًل يف خميم ع��ني احللوة، 
اأك��رب املخيم��ات الفل�س��طينية يف لبن��ان، ما عك�س��ت نف�س��ها �س��لبًا على حياة 
وحركة �س��كانه البالغ عددهم مئة األف الجئ، ب�س��بب �سيق م�س��احته التي 
ال تتجاوز الكيلو ون�سف الكيلو مرتًا. اأدى تو�س��يع املنازل وب�س��طات اخل�سار 
واملحال التجارية، على ح�ساب ال�سارع العام يف املخيم، دون ح�سيب اأو رقيب، 
اإىل ب��روز م�س��اكل جم��ة، جله��ة تنقل االأه��ايل وط��الب املدار���ض والعمال، 
واملوا�س��الت، فزاد طني االأزمات التي يعانيها املخيم بَل��ة، ما اأدى اإىل ارتفاع 
االأ�سوات احتجاجًا وتذمرًا على ما يجري، مطالبًة بالتدخل ال�سريع لوقف 

هذه التعديات.  
»ن�سرة اجلهاد« ا�ستمعت اإىل اآراء االأهايل حول واقع العمران الع�سوائي 
يف املخيم، واأ�سبابه ودوافعه، وامل�ساكل التي ت�سبب بها، وخل�ست اإىل التقرير 

التايل:
املطالبة باملعاجلة ال�سريعة

رأى صاحــب محل لبيع املالبس على الشــارع الفوقاني أبو أحمد فرهود أن 
»وضع العوائق والبســطات التجارية وصناديق اخلضار أمام احملالت بحجج 
غيــر مبررة، مينع حركة املارة لقضاء حاجاتهــم، ويظهر ذلك جلياً في فترة 
الظهيرة، عندما يعود الطالب إلى منازلهم وكذلك العمال، ما يسبب زحمة 

سير خانقة تؤدي إلى مشاكل«.
وأضاف فرهود: »يجب النظر لهذا الواقع بشكل جدي ومعاجلة هذه األمور، 

اخلضار ليس معزوالً عما يدور باخمليم من أحداث أمنية مؤســفة، تؤثر على 
حياتنا املعيشية بشكل سلبي«.

وناشد عبد الوهاب املعنيني من خالل »نشرة اجلهاد«، أن يكونوا صفاً واحداً 
في وقف الفتنة ومنعها من إزهاق األرواح واألرزاق، والتسبب بخسائر فادحة 
وتؤثر على الوضع املعيشي ألهالي اخمليم، ووقف التعديات التي تعيق حركة 

ومصالح املواطنني.

غياب التخطيط
ويعزو رئيس اإلحتاد العام للمهندسني الفلسطينيني املهندس منعم عوض، 
سبب اإلعمار العشوائي في عني احللوة وباقي اخمليمات، إلى مساحة اخمليم 
التي بقيت على ماهي عليه منذ 66 عاماً، لكنه أوضح أن هذا السبب ال يبرر 

أن يتصرف الناس كل على هواه وبدون خطط علمية مدروسة.
ويقول عوض: هذا األمر تتحمل مســؤليته »األونــروا«، ألنه كان بإمكانها 
اإلهتمام بهذا املوضوع، بخاصة أن لديها قســم هندسة منذ تأسيسها، 
أما نحن كإحتاد عام للمهندسني الفلســطينيني - فرع لبنان، فمنذ إعادة 
تأسيســه عام 199٨، رفعنا الصوت عالياً إلى »األونروا«، لكن أذناً من طني 
وأخــرى من عجني، ولم نر منهم اجلدية في تنفيــذ اخلطط العلمية، األمر 
الذي أدى إلى حصول فوضى اإلعمــار ليس على صعيد مخيم عني احللوة، 
فحســب بل في أغلب اخمليمات الفلسطينية في لبنان، وهذا يجعل األمور 
تسير نحو التأزم، ما يتطلب ويلزم اجلميع إعداد اخلطط وتلزميها إلى أصحاب 
اإلختصاص والكفاءات العلمية، للتخفيف من العواقب في السنني املقبلة 

ولو بشكل جزئي، أفضل من أن تبقى األمور على حالها.

ووضع حد ملن يعتدي على مصالح الناس، كما أدعو لتكاتف اجلهود في تخفيف 
ذلك قدر املستطاع«. 

وأكد أمني سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا ومخيماتها أبو بسام املقدح: 
أن«الوضع العام في مخيم عني احللوة يحتاج إلى عمل موحد مشترك وجاد، من 
كافة القوى الوطنية واإلســالمية واللجان الشعبية وجلان األحياء والفاعليات 
والشخصيات املستقلة، للتعاون في ما بينها لتوحيد اجلهود ملعاجلة هذا األمر، 
وإزالــة كل العوائق والتعديات على الشــوارع واألزقة، ألن املســاحة اجلغرافية 
للمخيم أصبحت ضيقة بشــكل كبير، وال يوجد ممر لطالبنا وأبنائنا وأصحاب 

املصالح العامة واخلاصة«.

فقدان التجاوب
وكشــف عضو جلنة »جتار ســوق اخلضار« في مخيم عني احللوة ســامي عبد 
الوهاب: أنه »قمنا بعدة مبادرات لتنظيم احلركة التجارية للسوق، ومنع امتداد 
بعض احملال وبنائها بشكل عشوائي بدون  وجه حق، لكننا لم نصل لنتيجة، وما 
نسعى إليه اليوم هو تسهيل حركة مرور الزبائن، ووَجهنا الكثير من املالحظات 
ملن يضعون ويعلَقون بضائعهم في نصف شــارع الســوق، إال أننا لم نر جتاوباً 
منهم في هذا األمــر، لعدم  وجود أداة رادعة  في تنفيــذ  اخلطوات التي نتفق 
عليها، كما تعرَضنا لعدة انتقادات ممن يهمهم مصاحلهم الشخصية أكثر من 

مصالح الناس«.
وأضــاف عبد الوهــاب: »أنا على يقــني إذا قام اجلميع بالتعــاون ملنع اخملالفات، 
سنشهد نتائج ملموسة، وإذا مدت اللجان الشعبية والقواطع لنا يد املساعدة، 
سنصل لعدة أمور مهمة، ولو بنسبة خمسني باملئة، كما نعلم أيضاً أن سوق 

أبو جهاد فياض أبو صهيب بسام موعد أبو سامر موسى

أبو عماد األسمرأحمد فهدأبو كاملأبو بسام المقدح
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قيادات فلسطينية تدعو لتحصين األمن في عين الحلوة

يرتنح الو�سع االأمني ''اله�ض'' يف خميم عني احللوة عا�سمة ال�ستات الفل�سطيني، بني 
امل�ساعي ال�سيا�سية لتح�سينه ومنع انفجاره، وبني ا�ستمرار م�سل�سل االغتياالت واحلوادث 

االأمنية التي تنذر باالأ�سواأ.

وي�سكل احلفاظ على ''املبادرة الفل�سطينية املوحدة''، التي اطلقتها القوى والف�سائل 
الوطنية واالإ�سالمية يف لبنان، نهاية اآذار املا�سي، حلماية املخيمات من تداعيات ما يجري 

يف لبنان واملنطقة، حتديًا كبريًا لدى القوى الفل�سطينية التي راأت اأن الهدف اإف�سالها، 
واإغراق املخيم يف الفتنة الداخلية اأو مع اجلوار اللبناين.
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‘‘
اأبو عرب

 ووصف قائد »قوات األمن الوطني الفلسطيني« في لبنان اللواء صبحي 
أبو عرب، »املبادرة الفلسطينية املوحدة«، بأنها »طوق جناة« من غرق 

اخمليمات في أتون االقتتال الداخلي والفتنة مع اجلوار اللبناني.

عقل
وأشار الناطق الرسمي بإسم »عصبة األنصار اإلسالمية« الشيخ 

وفيق عقل »أبو شريف«، إلى »إصرار كل القوى اإلسالمية والوطنية 
الفلسطينية على ضبط الوضع في اخمليم واجلوار، وعلى إجناح هذه 

»املبادرة« مهما كانت العقبات والصعوبات.

العينا
واعتبر مسؤول العالقات السياسية لـ »حركة اجلهاد االسالمي« في لبنان 

احلاج شكيب العينا، أن األحداث األمنية التي حتصل بني الفينة واألخرى في 
مخيم عني احللوة، هدفها ضرب أي توافق فلسطيني، والسبيل إلى حتصني 

األمن، هو العمل اجلدي على وحدة فلسطينية حقيقية تبلور آلية عمل 
واضحة، تأخذ مسؤولياتها في حفظ األمن واالستقرار، وحتمي اخمليمات 

والقضية الفلسطينية من أي مخطط لتصفيتها في الوطن والشتات.

خطاب
 من جهته، اعتبر أمير »احلركة اإلسالمية اجملاهدة« الشيخ جمال خطاب، أن 
جناح »املبادرة الفلسطينية املوحدة« أو فشلها، يتوقف على املشرفني عليها 

والقائمني على تنفيذها، لوقف مسلسل االغتياالت الدموي.

املقاومة الإلكرتونية.. تت�سامن مع الأ�سرى
و�س��ائل  اإح��دى  االإلكرتوني��ة،  املقاوم��ة 
املقاوم��ة امل�س��روعة، جل��اأ اإليه��ا �س��عبنا يف كل 
املنا�سبات واملواجهات للرد على العدو ال�سهيوين 

وف�سح ممار�ساته.
الفل�س��طينيون  ق��رر  ال�س��ياق،  ه��ذا  ويف 
اال�س��تفادة م��ن ال�س��بل املتاح��ة للتعب��ري ع��ن 
ت�سامنهم مع االأ�سرى يف �سجون العدو، فانت�سروا 
واأطلق��وا  االجتماع��ي،  التوا�س��ل  �سفح��ات  يف 
ع��دة »ها�س��تاج« للت�سام��ن م��ع ق�سية االأ�س��رى، 
وتطبيق��ات هاتفي��ة للتعري��ف بامل��دن والقرى 
امل�س��توطنات،  طم�س��تها  الت��ي  الفل�س��طينية، 

وحاولت تزوير تاريخها.
»ن�سرة اجلهاد« واكبت احلمالت الت�سامنية 
االإلكرتونية مع االأ�سرى وفل�سطني، ور�سدت اأهم 

االأحداث خالل اأيار املا�سي.
ها�ستاج »مي وملح« 

امللف الســري«  أطلقــت حملة »أســقطوا 
هاشــتاج بعنوان »#مي_وملح«، للتضامن مع 
 األســرى اإلداريني املضربني عن الطعام، ودعت 
املتابعني إلى التدوين والتغريد ملساندة إضراب 

األسرى في سجون العدو.
شــهد »#مي_وملــح« مجموعــة كبيرة من 

وكسبت التأييد في عدد من املدن األوروبية، بعد 
رت العالم باحملنة التاريخية واملســتمرة  أن ذكَّ

للشعب الفلسطيني، منذ »66« عاماً.

»اآي نكبة«.. تطبيق هاتفي
أطلقــت منظمة غير حكوميــة في األراضي 
الفلســطينية احملتلــة عــام 194٨، تطبيقاً 
للهواتف الذكية، يسمح ملستخدميه مبعرفة 
أماكن القرى الفلسطينية التي هجر سكانها 
بالتزامن مع قيام دولــة العدو الصهيوني عام 

.194٨
ويحتوي تطبيــق »آي ـ نكبــة« على خريطة 
تفاعلية وصور املنازل واملباني التي هّجر منها 

الفلسطينيون قبل »66« عاماً.
وقالت رنني جريس من »منظمة ذاكرات«، التي 
طورت التطبيق : » العديد من الفلسطينيني 
يواجهــون صعوبات في حتديــد مواقع قراهم 
الكيان الصهيونــي والضفة  وبلداتهم فــي 
الغربية، بعــد أن مت بناء مدن أو مســتوطنات 
صهيونية مكانهــا، وبعد أن تغيــرت معالم 

العديد من املدن والقرى واألحياء«.
وأضافــت : » هناك ملف حــول كل قرية من 
مئات القرى واملدن الفلسطينية، وتستطيعون 
إيجاد املعلومات ورؤية صور جديدة وقدمية، يقوم 

املستخدمون بتحميلها حول املنطقة«.

املواد التعريفية عن االعتقال اإلداري، وإضراب األسرى 
اإلداريني، نشرتها الصفحات املشاركة، وأعداد كبيرة 
من املدونني واملغردين الذين جتاوبوا مع هذا احلدث، فعدد 
التغريدات على »تويتــر« وصل إلى ما يقارب النصف 

مليون، فيما بلغ 200 ألف تدوينة على »فيسبوك«.
 ووصف متابعــون للحملة هذا التفاعــل باألول من

 نوعه فلســطينياً، خاصة في ظل مــا يزيد عن 10 
ماليني متابع عربي.

ووجه منظمو احلملة رســالة ملــن رأى فيها »حملة 
 ال تســمن وال تغنــي من جــوع«، أوضحــوا فيها أن 
 اإلعــالم جــزء ال يتجــزأ مــن املعركــة، وإذا أضرب 
األســرى عن الطعام دون متابعة أخبارهم، فلن ينالوا 

مبتغاهم.
وأضافــوا فــي رســالتهم: » نحن مؤمنــون بأن ما 
نفعلــه من شــأنه أن يعزز عزمية األســير ويرفع من 
معنوياته«، مستشهدين بقول أحد األسرى: »عندما 
 أرى صورة ملســيرة أو مقال، أو حتى تغريدة على أحد 
وســائل التواصل االجتماعي داعمة لقضية األسرى، 
فأنا أشــعر بالقوة، وأوقن حينهــا أن الناس لم تنَس 
قضيتنــا، وتعطيني دافعــاً لإلضراب لعشــرة أيام 

جديدة«.
ولفت أحد الناشــطني إلى أّن من أهداف هذه احلملة 
الشبابية توعية الشــارع الفلسطيني حول قضية 
األســرى التي غابــت عــن الكثيريــن، وأصبح ٌجل 
تفكيرهم في قضاياهم الداخلية واألزمات املتجددة، 
إلى جانب عدم االهتمام الكبير في قضيتهم احملورية، 

مؤكداً أن اجملموعة تســعى إلى نشر قضية ومعاناة 
األســرى الفلســطينيني، في كل دول العالم، ألنها 
ليست قضية فلسطني فحســب، بل قضية األمة 
ــل قضيتهم في كل  العربية التــي يٌفترض أن تُفعَّ

احملافل الدولية. 
بدوره أوضح ناشٌط آخر أّن احلملة ركزت على توزيع املياه 
وامللح، على مختلف شــرائح اجملتمع الفلسطيني، 
ألنها طعام األســير املضرب عن الطعام في سجون 
ومعتقالت العــدو الصهيوني، الفتــاً إلى أن قضية 
 األســرى يجب أن تلقى اهتماماً كبيــراً من اجلميع، 
كي تكون دائماً فــي الواجهة وحاضــرة في أذهاننا 
جميعاً كفلسطينيني، مشيراً إلى ضرورة االستمرار 
فــي هذه احلملة، واحلمالت األخرى مــن أجل أن ينالوا 

حريتهم.

اإحياء ذكرى النكبة اإلكرتونيًا
 أحيــا مركــز العودة الفلســطيني، بالتعــاون مع 
مؤسســات ومنظمات أوروبية وفلسطينية، الذكرى 
الـ 66 للنكبة الفلســطينية، عبر حملة إلكترونية، 
انطلقت فعالياتها في اخلامس عشر من أيام املاضي.

وتبنــى املركــز هاشــتاج »#Nakba_66«، عنوانــاً 
حلملته، ودعا جميع صفحــات التواصل االجتماعي 
الفلسطينية إلى التعاون واملشاركة، والتي أثبت بعد 
ذلك فعاليتها ونشاطها، فدونت بعشر لغات عاملية، 

وكان تركيزها على أوروبا.
شملت احلملة احتجاجات وفعاليات ثقافية وغيرها، 
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»بني ألم اللجوء وأمل العودة«.
وفي ختام الندوة قدمت الرابطة  لوحات خشبية 
عن فلســطني لكل من: بسام موعد، فتحي ربيع، 
احلاج أبو ســمير بدر واحلــاج صبحي عربية، وحتت 
شــعار »األقصى مســؤوليتي« أطلقت الرابطة، 
حملتها )اإللكترونية( على  الفيسبوك، حتت شعار 
»األقصى مسؤوليتي« وهي حملة لنصرة املسجد 
األقصــى والدعاء ملناصرة املرابطــني ضد طغيان 
اليهود وقطعان مستوطنيهم،  وإرهاب وإفســاد 
ومت من خالل احلملة متابعة ما يتعرض له املسجد 

األقصى من اعتداءات يومية متكررة.

ضمن سلســلة أنشــطتها، اختتمــت »رابطة بيت 
املقدس لطلبة فلسطني«، دورة »إعداد الكادر الطالبي 
املرحلة األولى«، بإسم الشهيد اجملاهد الشيخ »رياض 
بديــر«. تضمنت الدورة عــدة برامج )إداريــة وفكرية 

وشرعية باإلضافة إلى األنشطة الرياضية والثقافية(.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي 
تقيمها الرابطة لتأهيل كادرها الطالبي، حيث شارك 
في الدورة ما يزيد عن 25 طالباً من طالب الرابطة وعدد 
مــن املدربني واحملاضرين، وضمن فعاليــات إحياء ذكرى 
النكبة الـــ66، كما نظمت الرابطــة في مخيم نهر 
البارد، ندوة حوارية عن نكبتي فلسطني والبارد، بعنوان: 

أحيت جمعية كشافة بيت املقدس في كافة اخمليمات الفلسطينية في لبنان، ذكرى نكبة فلسطني الـ66 
مبسيرات حاشدة، تخللتها عدة أنشطة.

ففي مخيم نهر البارد نظم فوج عمر بن اخلطاب في اجلمعية، مسيرة كشفية مبشاركة كشافة املرشدات، 
جابت شــوارع اخمليم، وانتهت أمام مســجد القدس، وفي مخيم اجلليل في بعلبك، انطلقت مســيرات 
كشفية حاشدة، من أمام مكتب حركة اجلهاد اإلسالمي في اخمليم، رفع خاللها املشاركون الفتات تطالب 
بحق العودة إلى الوطن، وفي مخيم شاتيال خرجت مسيرة كشفية جابت شوارع اخمليم، ردد خاللها األطفال 
واملشاركون هتافات لفلسطني ولقراهم األصلية ونددوا مبجازر العدو »اإلسرائيلي«، كما نظمت اجلمعية 
في مخيم الرشيدية مسيرة كشــفية، انطلقت من أمام مسجد فلسطني، جالت شوارع اخمليم حاملة 

األعالم الفلسطينية، والرايات الكشفية واحلركية، وانتهت أمام »النصب التذكاري« في مقبرة اخمليم.
ونظمت اجلمعية في مخيم برج البراجنة، مسيرة كشــفية جالت شوارع اخمليم وأحياءه، حيث انطلقت 
من أمام مسجد »الفرقان«، وصوالً إلى املقبرة، وتخلل النشاط عرض فيلم من وحي املناسبة، كما نصبت 
خيمة تضامنية، على مدخل اخمليم، وأقامت حواجز محبة، بإإلضافة إلى »فولكلور« شــعبي، كما رفعت 

األعالم الفلسطينية، على وقع قرع الطبول.

 رابطة بيت المقدس تختتم دورة 
وتطلق حملة »األقصى مسؤوليتي«

نظمت حركة اجلهاد االســالمي في فلسطني محاضرة، 
في قاعة الدكتور فتحي الشقاقي، في مخيم الرشيدية، 
مبناسبة الذكرى الـ 66 لنكبة فلسطني، بحضور أعضاء 

احلركة.
واعتبر القيادي في احلركة، الشــيخ علي أبو شاهني: »أن 
النكبة التي حّلت بالشعب الفلسطيني عام 194٨ كانت 
ناجتة عن عدم اإلدراك لفهم الصراع العربي الصهيوني، 
واألطماع الصهيونية في املنطقة، وسيطرته على أهم 

بقعة جغرافية في املنطقة العربية واإلسالمية«.
وأكد أبو شاهني على ضرورة استنهاض األمة وحشد كل 
طاقاتها، خاصة في هذه املرحلة احلّساســة والدقيقة،  
ملواجهة املشــروع الصهيوني، الذي بات يهدد املنطقة 
برمتهــا، مضيفاً، أن اقتــالع الكيــان الصهيوني يريح 
املنطقة من كافة الصراعات احلاصلة، ومن كل أشــكال 
الفــنت البغيضة، التي يثيرها بني الشــعوب في الوطن 

العربي واإلسالمي.

 أبو شاهين: إقتالع الكيان 
الصهيوني يريح المنطقة من الصراعات

نظمــت »جلنة مســيرة العــودة« بالتعــاون مع 
»الشباب الفلسطيني في حارة الناعمة«، ضمن 
فعاليات الذكرى »66« للنكبة، مهرجاناً حاشــداً 
بحضور ممثلــني عــن الفصائل الفلســطينية، 
واألحزاب اللبنانية، واملؤسسات واجلمعيات األهلية، 

ورجال دين وحشد شعبي فلسطيني لبناني.
أكد املسؤول اإلعالمي حلركة اجلهاد اإلسالمي في 
لبنان هيثم أبو الغزالن، أن األجيال الفلســطينية 
متســكت بحقها في العودة إلى األرض، وسقوط 
الشهداء في »مارون الرأس« أثناء »مسيرة العودة«، 
يعّبر عن االنتماء احلقيقي والتمسك اجلاد بالهوية، 

وبحق العودة.
الالجئني  بإعطــاء  اللبنانيــة  الدولــة  وطالــب 
الفلســطينيني حقوقهم االجتماعيــة واملدنية، 

دعا مســؤول العالقات السياسية حلركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان، احلاج شــكيب العينا، إلى الوحدة 
والتكاتف، وحّذر من إدخال الفلسطينيني في صراعات جانبية تقضي على حقهم في العودة، مؤكداً دور 

حركته في احلفاظ على أمن واستقرار اخمليمات واجلوار..
وطالب العينا خالل اســتقباله وفداً من منظمة التحرير الفلســطينية فــي منطقة صيدا، احلكومة 

اللبنانية بإعطاء أبناء شعبنا كامل حقوقهم اإلنسانية.
ونّبه الوفد إلى ضرورة وجود قوة أمنية في اخمليمات »وتأمني ما يلزمها من غطاء سياسي وجماهيري لتنفذ 

دورها«، مشيدين في الوقت نفسه بالدور اإليجابي حلركة اجلهاد اإلسالمي في حماية واستقرار اخمليمات. 
في ســياق متصل، دعا العينا إلى »وقف كل أسباب الفتنة والتحريض وجر أبناء شعبنا في اخمليمات إلى 

صراع داخلي ال يخدم إال العدو«.
وقال، خالل مهرجاٍن نظمته »اجلهاد« مبناســبة الذكرى الـ66 للنكبة في »عني احللوة«، إن مخيماتنا أهم 

عناوين الصمود والعودة إلى فلسطني وال نقبل أن تصبغ بصفة »اإلرهاب«.
وكرر مطالبته احلكومة اللبنانية بدفع األموال املســتحقة ألهالي مخيم نهر البارد من أجل إعادة إعماره 

»والسيما بعد مرور سبع سنوات على مأساتهم«.
وشــارك العينا في مهرجان آخر نظمته »الهيئة النســائية« لـ »اجلهاد« في مخيم برج الشمالي، قائالً 
إن »بوصلة الشــعب الفلسطيني لن تكون إال باجتاه فلسطني«، الفتاً إلى أن اخلالص من احملتل ال يكون إال 

مبواجهته.
واستقبل العينا مفتي صيدا واجلنوب الشيخ أحمد نصار في مكتب احلركة في مخيم عني احللوة. وكذلك، 
أجرى سلســلة اتصاالت مع الفصائل والقوى الوطنية واإلســالمية، وقيادة األمن الوطني الفلسطيني، 

لضبط الوضع في »عني احللوة« وإعادة الهدوء واالستقرار إلى اخمليم جراء األحداث األخيرة فيه.

أكد القيادي في حركة اجلهاد اإلســالمي 
في لبنان احلاج أبو ســامر موسى، ضمن 
فعاليــات إحياء ذكرى النكبــة »66« في 
»مارون الرأس«، أن محاوالت إنهاء القضية 
الفلســطينية، وتضييع حق العودة، لن 

تفلح.
وقال موســى: »مع مــرور كل ذكرى نزداد 
متســكاً وإصراراً على العــودة، فذاكرتنا 
غنية بحب فلسطني، وعشقنا لها يكبر 
مع كل جيل، وشهداء مسيرة العودة هم 

خير دليل على ذلك«.

ألن ذلك يســاعد في تكاتف اجلهــود حملاربة التوطني 
والتهجيــر، باعتباره قضيــة لبنانية فلســطينية 
مشتركة، موجها التحية ألهلنا في حارة الناعمة وفي 
كل مناطق الشتات، املتمسكني بالعودة خياراً وحيداً.

وأضاف: »من الضروري انتهــاج خيار املقاومة 
كخيار وحيد ملواجهة املشــاريع التآمرية، ألنه 
السبيل الوحيد لضمان حق العودة«. الفتاً إلى 
أن »الوحدة الفلســطينية، ومنع االنزالق في 
الفتنة الداخلية، هما الطريق الصحيح لتحرير 

فلسطني«.
وطالب برص الصفوف، العمل بني كل مكونات 
الشعب الفلسطيني حتشــيد كل الطاقات 
لتحرير فلســطني، والعودة إلى جميع القرى 

واملدن التي ُهّجر منها شعبنا«.

أبو الغزالن: إعطاء الالجئين حقوقهم 
يساندهم في حربهم ضد التوطين

العينا يجري سلسلة اجتماعات واتصاالت 
بشأن الوضع األمني للمخيمات

موسى: شهداء »مسرية العودة« دليل على التمسك بالوطن 

كشافة »بيت املقدس« تحيي ذكرى النكبة بسلسلة أنشطة

اأخبار
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ضمن سلســلة أنشــطة نظمتها حركة اجلهاد 
اإلسالمي، في ذكرى نكبتي فلسطني والبارد، عرضت 
احلركــة، في مخيم نهر البارد، فيلمــاً بعنوان »ألم 
النكبة ومرارة اللجوء«، بحضور ممثلني عن الفصائل  

الفلسطينية، وحشد من أهالي اخمليم.
وتضمن الفيلم، ســرد وقائع عن نكبتي فلسطني 
ونهر البارد، وكيفية تعامــل األونروا مع اخمليم، كما 

عرضت بعض املقاطع عن أحداث مخيم اليرموك.

اأخبار

نظمت جمعية كشافة بيت املقدس، نشاطاً ليلياً في مسجد »الفرقان« مبخيم برج البراجنة 
في بيروت، مبناســبة الذكرى الـ 66 للنكبة الفلسطينية، بحضور أعضاء وأنصار اجلمعية، 

وحشد من أهالي اخمليم.
وتخلل النشــاط، قيام ليلي، وتالوة آيات من الذكر احلكيم، ودعاء للمجاهدين واألســرى في 

سجون العدو »اإلسرائيلي«.

نظم »االئتالف الفلســطيني اللبناني حلملة 
حق العمل لالجئني الفلسطينيني في لبنان« 
و«مركــز الغد الثقافي التربــوي االجتماعي«، 
ورشــة عمل فــي قاعــة »مركز الغــد« في 
مخيم برج الشــمالي – صور، حول حق العمل 
للفلسطينيني في ضوء التعديالت القانونية، 
بحضور ممثلني عن املنظمات األهلية اللبنانية 
والفلســطينية وعدد من العمــال والعامالت 

والشباب.

اعتصم عشرات النازحني الفلسطينيني 
القادمــني من ســوريا إلى لبنــان، أمام 
وتشغيل  غوث  لوكالة  اإلقليمي  املكتب 
الالجئــني الفلســطينيني »األونروا« في 
بيروت، مبناسبة الذكرى السنوية 66 ليوم 

النكبة.
ورفع املعتصمــون الفتات تطالب اجلهات 
املعنية بالتدخل إنسانياً من أجل معاجلة 
مشــكالت الالجئــني النازحــني، وأخرى 
تطالب األونروا بزيــادة خدماتها واعتماد 
البيئة  وتوفيــر  برنامج طوارئ شــامل، 
اآلمنة في مخيمات سوريا من أجل عودة 

جميع النازحني.
ومت تســليم مذكرة مبطالب املعتصمني 

وضعت حركة اجلهاد اإلســالمي فــي مخيم عني احللوة، جداريات والفتات، علــى جدران وأزقة اخمليم، 
ملناسبة ذكرى النكبة.

وحملت الالفتات كتابات تطالب احلكومة اللبنانية بدعم صمود شعبنا الفلسطيني في لبنان، مبنحه 
احلقوق املدنية، وجداريات كتب عليها »املقاومة والصمود جسور عودتنا إلى كل فلسطني«.

بثت القناة العاشــرة للتلفزيــون الصهيوني، 
تقريراً عرض شهادات عن أكبر عملية في تاريخ 
الضفة الغربيــة، التي نفذتهــا حركة اجلهاد 
اإلســالمي بصمت وهدوء، وقتلــت 14 جندياً 

بينهم احلاكم العسكري في اخلليل.
وقال التقرير، إنه في الســاعة السابعة من يوم 
السبت عام 2002، حتصن ثالثة مسلحني ينتمون 
حلركة اجلهاد االسالمي في زقاق بالبلدة القدمية 
من مدينة اخلليل وقتلوا 14 جندياً بينهم احلاكم 

العسكري درور فاينبرغ.
تلك العملية التي اســتمرت أربع ساعات، لم 
ينجو منها أي جندي اقترب من الزقاق كما يروي 
الشــهود من املســتوطنني في تلك املنطقة. 
ويقول أحد املستوطنني: »إنها جهنم، فكل من 
كان يتقدم أو يترجل من سيارته كان يقتل، ومن 
بينهم احلاكم العسكري عندما وصل في جيبه 
العسكري، مجرد أن نزل من اجليب قتل برصاصة 

واحدة«.

واظهر التقريــر حالة الذهول واحليــرة على اجلنود 
وقيادة اجليش ألنهم وعلى مدار 4 ساعات لم يعرفوا 

ماذا يجري بالضبط، حتى استشهد املقاتلون.
ويقول موشــيه يعلون وزير جيــش االحتالل حيث 
كان رئيساً لألركان، إبان حدوث تلك العملية رفعت 
التلفون فقالوا لي ســقط جنــود بينهم احلاكم 
العسكري، فحزنت كثيراً ألنني أنا الذي نصحته بأن 
يشغل منصب احلاكم العسكري في اخلليل بعدما 

كان يريد االنخراط في اجليش«.
يُذكر أن ثالثة من استشهاديي سرايا القدس اجلناح 
العســكري حلركة اجلهاد اإلسالمي، وهم اجملاهدون 
»أكرم الهنيني – والء ســرور – ذياب احملتســب« قد 
نفذوا كميناً محكماً بتاريــخ 15-11-2002م، قرب 
مغتصبة كريات أربع باخلليل فقتلوا أربعة عشــر 
جنديــاً وضابطــاً صهيونياً من بينهــم نائب قائد 
منطقة اخلليل باجليش الصهيوني في عملية نوعية 
أذهلت قيادات العدو تخطيطــاً وتنفيذاً، وأطلقت 

عليها قوات االحتالل اسم عملية »زقاق املوت«.

 نظمــت مدرســة حتفيــظ القــرآن الكرمي 
حفــالً  بعلبــك،   - اجلليــل  مخيــم   فــي 
مفتــي  بحضــور  لألطفــال،   إنشــادياً 
بعلبك - الهرمل الشــيخ خالد صلح وممثلني 
عن الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية 

واألحزاب اللبنانية، وحشد من أهالي اخمليم.
وشدد مفتي بعلبك والهرمل خالد صلح، على 
أهمية »التمســك بكتاب اهلل، وهو الطريق 
الصواب إلى اجليل املسلم«، مؤكداً على دعم 

الشعب الفلسطيني أينما وجد.

أصدر جهــاز اإلعالم احلربي »لســرايا القدس« اجلناح 
العســكري حلركة اجلهاد االســالمي في فلسطني، 
عبر موقعه األلكتروني مقطع فيديو بعنوان »كســر 

الصمت«.
وتضمن الفيديو مواد حصريــة مميزة تعرض ألول مرة، 
تظهر بعض اإلمكانيات واألسلحة التي استخدمتها 
ســرايا القدس، خالل معركة كسر الصمت، ال سيما 

راجمات الصواريخ األرضية واحملمولة.
حيث أكد مسؤول قســم املونتاج في مكتب اإلعالم 
احلربي بأن الفيديو متيز في حصرية املواد املصورة التي 
استخدمت في إنتاجه، والتي مت استعمال بعضها في 
معركة »كسر الصمت« مثل راجمات الصواريخ قصيرة 
املدى، وقذائف الهاون عبر الراجمات األرضية، واحملمولة 
على ســيارات رباعية الدفع، ومنها ما لم يســتخدم 
حتى اآلن مثــل مضادات الطيــران وراجمات صواريخ 
اجلراد، وكذلك اإلمكانيات القتالية والتكتيكية جملاهدي 

السرايا والتي يظهر جزء منها في بعض املشاهد.
وأوضح املســؤول في اإلعالم احلربي بأن العمل في 
إنتاج هذا الكليب، اســتمر أكثر من 50 يوماً من 
تصوير ومونتاج وتســجيل النشيد اجلديد اخلاص 

بهذا العمل.

إلى نائب املديــر العام، الذي وعد بنقلها إلى 
املدير العام واملفوض العام، من أجل دراســة 
والتواصل مع السلطات  إمكانية حتقيقها، 
املعنية من أجل حتقيق احلياة الكرمية للنازحني 

من الالجئني.

ولفت أمني سر مركز الغد الثقافي التربوي 
أبو جهــاد علي، »إلى حالــة التمييز بحق 
حقوق  وجتاهل  الفلســطينيني،  العمــال 

العاملني في املهن احلرة.
واعتبــر أن هناك مســؤولية لبنانية باتت 
تشكل شرطا أساســيا من شروط احلياة، 
لكنها تخضع مــن جديد لواقع التجاذبات 
السياسية والطائفية ويدفع الفلسطيني 

ثمنها من حياة وصحة وتعليم ابنائه«.

قيام ليل يف مسجد »الفرقان« يف بريوت

»الجهاد« تعرض فيلمًا عن نكبتي فلسطني والبارد

 ورشة عن حق العمل للفلسطينيين 
في مخيم برج الشمالي - صور

 النازحون الفلسطينيون يطالبون 
»األونروا« بمعالجة مشاكلهم

الفتات يف عني الحلوة تطالب بالحقوق املدنية

 كيف نفذت »سرايـا القدس« 
أشهر عملية في تاريخ الضفة؟

حفل إنشادي يف مخيم »الجليل« ملناسبة النكبة

»سرايا القدس« تصدر فيديو يعرض أهم أسلحتها
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العدد 96  - حزيـران 2014 م   

أبو عساف لـ »الجهاد«: الواقع الرياضي الفلسطيني مأساوي
دعا الإ�ستعادة ملعب ال�سهداء اخلم�سة

رغم الواقع والظروف االإجتماعية 
واالإقت�سادية ال�سعبة التي يعي�سها ال�سعب 

الفل�سطيني يف ال�ستات، ب�سبب القيود 
وال�سغوط التي تفر�ض عليه، بخا�سة يف 
لبنان، ي�سعى ال�سباب الفل�سطيني جاهدًا 
لالإرتقاء بالعمل الريا�سي يف املخيمات، 
�سة  متجاوزين  �سيق امل�ساحات املخ�سَ

لذلك، وقَلة االإمكانات املادية واالإهتمام 
بالبنى التحتَية لهذه الغاية.

ففــي كل مخيم، جتــد األنديــة ومئات 
الرياضيــني الذين ولدوا مــن رحم املعاناة 
اليوميــة، وينتظــرون من يكتشــفهم، 
ويتعاون معهــم، ويأخذ بيدهم، لتحقيق 
طموحهــم للوصول إلــى العاملية ورفع 

إسم فلسطني عالياً بني الدول.
عّبر عن هذا الواقع، مسؤول نادي الصمود 
لكرة القدم في مخيــم نهر البارد صبري 
محمــد علــي »أبوعَســاف«، فقــال لـ 
»اجلهــاد«: »إن الواقع الرياضي مأســاوي، 
بســبب غياب اإلحتاد الفلسطيني لكرة 

القدم عن تنظيم األندية بالشكل املطلوب، 
وعــدم توَفر اإلمكانــات و املالعــب وتأهيل 
األنديــة وإدارتها، حيث ال يوجــد اهتمام في 
اللبنانية،  الســاحة  على  الرياضــي  اجلانب 
من قبل اإلحتاد الفلســطيني الرئيس لكرة 
القدم في رام اهلل، لألندية الفلسطينية في 
الشتات، رغم أنها راقية وتتمتع بخبرة كبيرة 

ومتحمسة للتطور«.
وعن كــرة القدم في مخيم نهر البارد، أوضح 
»أبو عَســاف«: »قبل حرب مخيم نهر البارد 

عــام 2007، كان هنــاك ســبعة أندية في 
اخمليم، متارس نشــاطها الرياضي على ملعب 
الشهداء اخلمســة، الذي تعود ملكيته إلى 
منظمــة التحريــر، والذي يعتبــر املتنَفس 
الوحيد لرياضيي اخمليم، ولكن رغم مساحته 
اجليدة نسبياً بالنسبة ألهالي اخمليم، إال أنه ال 

يلبي احتياجات األندية«.
وأشــار: إلى أنه بعد حرب البــارد 2007، لم 
يسلَم امللعب لألهالي لتعود األندية الرياضية 
ملمارسة حياتها الرياضية بشكل طبيعي، ما 

اضطرها وبســبب شغفها وولعها بكرة 
القدم، إلى استئجار مالعب خارج اخمليم، 
وهذا يكلف األنديــة مصاريف هائلة من 
بدل إيجــار ومواصالت، رغــم أن املالعب 
املســتأجرة تكــون في الغالــب صغيرة 
نســبياً، وال تفي الغرض املطلوب لألندية 
من تدريب وتطوير، بل على العكس تبقيها 

مشلولة وتراوح في مكانها. 
وحول دعم الرياضة في اخمليم، قال: »منذ 
ســنة تقريباً، دعمت مؤسســة »انيرا« 
وأقامت  بالتجهيــزات  اخمليم،  في  األندية 
دورات عديدة لتأهيل املدرَبني، ودورة إصابات 

املالعب، وجتهيز ملعب بركسات بحنني«.
وناشــد »أبو عَســاف«، كل املعنيني من 
ســفارة »دولة فلســطني«، وجلنة »احلوار 
اللبناني الفلســطيني«، واحلريصني على 
أبناء شعبنا، إلى اإلسراع في تأمني ملعب 
كبيــر ألهل اخمليــم أو اســترجاع ملعب 
الشهداء اخلمسة، ألَن ملكيته تعود إلى 
منظمة التحرير، حتى يتســنى للشباب 
ممارســة رياضة كــرة القدم بالشــكل 

املطلوب على األقل«.

ريا�سة

ضمــن فعاليات رابطــة »بيت املقــدس« لطلبة 
فلســطني، نظمت الرابطة برعايــة مدير التربية 
والتعليم في الشمال عبد الكرمي زيد، دورة »كسر 
الصمت« لكرة القدم، مبشاركة عدة فرق شملت: 
جامعة بيروت العربية، جامعة LIU، ثانوية الناصرة 
بفرقها /بكالوريا ثانية - بكالوريا أولى - العواشر /، 

مدرسة رفح، مدرسة الرملة، وفريق الرابطة (.
ويأتي هذا النشــاط ضمن فعاليات الرابطة التي 
أقامتها ملناســبة معركة »جنني« البطولية ويوم 

األسير الفلسطيني.

كما نظمت الرابطة مباراة ودية لكرة القدم بني فريقي 
طالب »اجلامعة العربية« ومعهد »سبلني«- نهر البارد، 
بحضور وفد الرابطة وإدارة معهد »ســبلني« وجمهور 

من املشجعني لكال الفريقني.
وانتهت املباراة بفــوز فريق »اجلامعة العربية« بهدفني 

لهدف.
وفي اخلتــام، قدمــت الرابطــة كأس الفــوز لفريق 
»اجلامعة«، كما قدمت درع تقدير إلدارة معهد »سبلني« 
وميداليات  للمباراة،  وتشــجيعها  استضافتها  على 

لكال الفريقني.

أنشطة رياضية لـ »بيت املقدس« يف املخيمات

الحذاء الذهبي لالعب الفلسطيني وسيم عبد الهادي ماراثون رياضي يف مخيم عني الحلوة
نظم »إحتاد الطلبة املســلمني« فــي مخيم عني احللــوة، ماراثوناً رياضياً للركض الســريع لـ »300« 
متر، بحضور ممثلي القوى الفلســطينية، ومدير »األونروا« في اخمليم األستاذ فادي الصالح، واإلحتادات 

الشبابية.
وأكــد مدير »منتدى رجــال األعمال« احلــاج محمد البقاعي، على دور الشــباب فــي بناء مجتمعنا 
الفلسطيني، الذي يحمل على عاتقه همَّ الدفاِع عن أرضنا ومقدساتنا، وحتريرها من احملتل الصهيوني. 
ودعا إمام مسجد »الفاروق« الشيخ أبو ضياء، الشباب إلى رصِّ الصفوف والوحدة والتعاون في وجه من 

يريد إدخالنا في صراعات جانبية، لتنفيذ مشاريع ال تخدم مصالح شعبنا وأمتنا.
وفي اخلتام، مت توزيع عدد من الكؤوس على الشبَّان الفائزين.

فاز العب نادي »شــباب الساحل« لكرة القدم 
وسيم عبد الهادي، بجائزة احلذاء الذهبي ألفضل 
العب فلســطيني في لبنان، ونال العب فريق 
»العهد« محمد أبو عتيق جائزة احلذاء الفضي، 
فيما ذهبت جائــزة احلذاء البرونزي لالعب فريق 
»الراســينغ« هيثم خدوج، وذلك في املهرجان 
الذي أقامته »املؤسسة الفلسطينية للشباب 
والرياضة«، ضمــن فعاليات احلملــة الدولية 
»انتماء«،  الفلسطينية  الهوية  للحفاظ على 
يوم اجلمعة 23 أيار 2014، في قاعة بلدية صيدا، 
بحضور حشد كبير من الشخصيات الرياضية 

والسياسية واإلعالمية.

درع تكرمي ملدير الرتبية والتعليم يف ال�سمال يقدمه م�سوؤول رابطة بيت املقد�ض يف ال�سمال
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يف اإطار يوم العودة، عقد موؤمتر اأدب 
املقاومة ومواجهة احلرب الناعمة، 

يف ق�سر اليوني�سكو يف بريوت، برعاية 
رئي�ض اجلامعة اللبنانية الدكتور 

عدنان ال�سيد ح�سني، بدعوة من م�سرية 
العودة اإىل فل�سطني، وجمعية القد�ض 

الثقافية، وجمعية ن�ساء من اأجل القد�ض، 
واملنظمات ال�سبابية اللبنانية، وامللتقى 

الثقايف اجلامعي، بح�سور ممثلي الف�سائل 
الفل�سطينية واالأحزاب اللبنانية، ونخبة 

من املثقفني واالأكادمييني والطالب 
اجلامعيني.

افتتحت املؤمتر عميدة كلية اآلداب والعلوم 
األنســانية في اجلامعة، بالنيابة عن رئيس 
اجلامعة، بكلمٍة حــذرت فيها من خطورة 
احلــرب الناعمة فــي كي الوعــي املقاوم 
اجلمعــي، ألنها حــرب ممنهجــة تتم وفق 
خطط ودراسات وأهداف ماكرة وبتمويل من 
مراكز صهيوأمريكية، تهدف إلى شــطب 

قيم األصالة، ومحو الهوية الوطنية.
وقال األمني العــام الحتاد الكتاب اللبنانيني 
الدكتــور وجيــه فانوس: »ما بــرح العرب 

يواجهــون حرباً ضروســاً، غاصبًة، غاشــمًة 
ومجرمة يشــنها عليهم الكيان الصهيوني 
احملتل ألرض فلسطني، مستخدماً كل األسلحة 
الظاهرة واملستترة، بالبندقية، القتل، التشريد، 

النفي، الهدم والسجن.
 وأضاء أمني فرع لبنان في االحتاد العام للكتاب 
والصحفيني الفلسطينيني سمير أحمد، على 
أهمية عقد املؤمتــر تزامناً مع األحداث األمنية 
التي تشهدها املنطقة العربية، وقال: »نلتقي 
اليوم في نقطة وسط بني تاريخني هامني حدث 
اخلامس عشــر من أيار عام 194٨، عام النكبة، 
وحدث اخلامس والعشــرين من أيار 2000، عام 
االنتصــار والتحريــر، الذي حققتــه املقاومة 

الباســلة في لبنان، والتي أجبرت العدو على 
الفرار دون قيد أو شرط، دون أن يحقق مكسباً 
أو يناَل جائزة ترضيٍة كمــا حصل مع النظام 
املصــري، الذي حّول انتصــار أكتوبر إلى اتفاق 
كامب ديفيد، ومنظمة التحرير الفلسطينية 
التي أنهت االنتفاضة الشعبية املباركة باتفاق 

أوسلو، واألردن الذي خضع لوادي عربة«.
وألقى كلمة اللجنة املنظمة للمؤمتر الدكتور 
عبد امللك سكرية، التي أكد فيها على أهمية 
تنمية الفكر املقاوم بني فئة الشــباب، الفئة 
املستهدفة األولى ثقافياً وإعالمياً وفنياً، الفتاً 
إلى أن احلرب الناعمة هي من أبشــع أشكال 
احلروب في وحشــية وإجرامية أهدافها، ألنها 

تستهدف العقل والفكر والقيم.
وقال الدكتور هشــام ســلطان من األردن: 
»الكيان الصهيوني غدة ســرطانية ال بد 
من أستئصالها حتى تتحرر كل الشعوب، 
وال خيــار في حتقيــق ذلك إال عــن طريق 
املقاومة، أما احلديث العبثي عن املفاوضات 
والتســويات، فهو مضيعــة للوقت وهدر 
األســرى خلف  وقهر  الشــهداء  لدمــاء 

القضبان«.
 بدوره تطرق عميد املعهد العالي للدكتوراه 
في اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور طالل 
عتريسي، إلى األبعاد النفسية واالجتماعية 
للحرب الناعمة، من حيــث زعزعة القيم 
والعقائد، وإضعاف أقوى سالح متلكه األمة، 

اإلرث احلضاري والتاريخي واإلنساني.
أمــا الدكتور محمد طي مــن لبنان، فقد 
خصص محور كلمتــه عن آليات مواجهة 
التطبيع، مؤكدا أن كل الدول االستعمارية 
االستكبارية استخدمت، منذ وقت طويل، 
القــوة الصلبة واحلرب الناعمــة، لتنفيذ 

مخططاتها.
من جهته حذر ممثل أحتاد الكتاب العراقيني 
حســن عبيد عيســى، من أدوار املثقفني 
املشــبوهة في ترويج وتســويق التطبيع 

الثقافي مع العدو الصهيوني.

ثقافة

بيروت تحتضن »أدب المقاومة ومواجهة الحرب الناعمة« 

ر�ساد اأبو �ساور لـ''اجلهاد'': كل عائلة فل�سطينية رواية
اأ�ستعد لن�سر ''رحيل االأحبة'' والكتابة لالأطفال

وعن ســؤاله عن ســبب انخفــاض غزارة هــذه األيام، 
 أجاب أبو شــاور: »رغــم أن آخر أعمالي رواية »ســأرى 
 بعينيــك يا حبيبــي« صــدرت عــن »دار اآلداب« نهاية 
العام 2012، إال إنتاجي األدبي اتســم بالقلة في اآلونة 
األخيرة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها: كثرة التنقل 
من بلــد إلى بلد لعدة ظروف، التركيز على كتابة املقال 
السياســي األسبوعي، الذي أخذ مني وقتاً ليس بقليل 
وإصدار بعض األعمال القصصية، كل هذا النشاط أدى 
إلــى قلة اإلنتاج، ولكن ال انفصام بــني الرواية والقصة 
القصيرة واملقال السياســي واألدبي.. فكلها مســيرة 

حياتي«.

الذاكرة منجم اأحداث
وحول سؤاله عن اســتطاعة الرواية جتســيد املعاناة 
الفلســطينية، أكد أن »ما وضَح للعيان أن الشــعب 

الســبعينات،  فــي  تطبــع  لــم  مســرحية   »
 الســبب أن املســرح الفلســطيني غيــر مســتقر، 
فهــو ليس عمال إبداعّياً فردّيــاً، إمنا يعتمد على تكامل 

العناصر.. النص، املؤلف، املمثلني واخملرج«.

اأتابع الكتابة للطفل
أبو شــاور أكد، عند ســؤاله عن نيته متابعة الكتابة 
للطفل، أنه سيتابع ذلك، وقال: »في ذهني رواية للفتيان، 
ولدي مخطط لرواية أخرى، عسى أن يتم إجنازها في أقرب 
فرصة، ولقد توقفت عن الكتابة للطفل لعدة أســباب 

ذكرتها مسبقاً، وأهمها التنقل من بلد إلى آخر«.
وعند سؤاله عن جديده من اإلبداعات املتميزة، لفت أبو 
شــاور إلى أن لديه عمالً لم ينشر بعد، وهي مجموعة 
قصصية بعنوان: »رحيل األحبة«، إضافة إلى عمل روائي 

آخر سيصدر العام املقبل.

الفلسطيني املشــتت واملغرب داخل أرضه وفي مخيمات 
 اللجوء ومنافي أوروبا، عاش جتارب قاسية جداً، حتتاج جلهود 
كثيــرة لكتابتهــا، فــي ظــل الوضــع الفلســطيني 
لكــن  أعمالهــم،  ينتجــون  فالروائيــون  املعقــد، 
ميكــن  ال  الفلســطيني  الشــعب  أحــداث 
الفلســطينية  فالذاكــرة  بالروايــات،   اســتيعابها 
آالف  وســيأتي  األحــداث،  مــن  منجــٌم 
ــرَ  ُهجِّ شــعٍب  عــن  ليكتبــوا   الروائيــون 
ــَف بــه، واألكيد أن   مــن أرضه واســتبيحت حريته وُعسِّ
كل عائلة فلســطينية هي رواية بحــد ذاتها، بتفاصيلها 

وخصوصيتها ومحطات حياتها«.
 وأجــاب أبو شــاور، عند ســؤاله عــن عدم اســتكمال 
 جتربته فــي الكتابة للمســرح، قائال: »لقــد كتبت عدة 
 أعمــال فــي فــن املســرح، لكنــي لــم أطبــع منها 
 إال واحدة، ولقد قدم لي  »مســرح العمل الفلســطيني

الجهاد/ خاص

رشاد محمود أبو شاور، قاص وروائي فلسطيني من مواليد 
عــام 1942 فــي قريــة ذكريــن قضــاء الخليل، انخــرط في 
صفوف المقاومة الفلسطينية، واستلم عدة مناصب في 
مؤسســات منظمة التحرير الفلسطينية، عمل نائبًا لرئيس 
تحريــر مجلــة "الكاتــب الفلســطيني" الصــادرة عــن اتحاد 
الكتاب والصحفيين الفلســطينيين في بيروت، وعضوًا في 

جمعية القصة والرواية.

"نشــرة الجهاد" حاورت أبو شاور في بيروت، خالل مشاركته 
في مؤتمٍر األدب المقاوم، حول تجاربه الروائية والقصصية 
والمســرحية، ودور األدب في نقل هموم ومأساة الشعب 
الفلســطيني في العالم، فكشف أنه يســتعد لنشر رواية 

"رحيل األحبة" في أقرب فرصة، وهو يعد رواية لألطفال.

ُ
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يف رحاب الإ�سالمحروف بي�سـاء

القيد يقاوم!
من ظلمة الزنازين ينبثق النور... من خلف القضبان ترتفع الهامات.. من 

األمعاء اخلاوية تولد اإلرادة.
فشل اجلالَد الصهيوني في إخماد صوت األسرى.. إنتصر الصدى.. حتَدى... 
القيد قاوم ويقاوم.. القيد يكسر الصمت.. يرهب السَجان.. يحَول العدم 

إلى وجود.
األسرى الفلســطينيون في ســجون اإلحتالل، حنجرة تصدح غضباً... 
تفتح نافذة... تدق الذاكرة والضمائر.. تســأل: ما سرَ هذا الليل.. ما سرَ 
هذا املوت؟ لم تعتد أمتنا يوماً هذا التيه، متى سيستفيق العمالق.. متى 

يخرج من قمقم اخلوف.. متى يحمل سيفه ليضيء أقبية القهر؟
ماء األســرى وملحهم مأدبــة الكرامة... للماء وامللح فــي أرضنا مذاق 

مختلف... للماء وجه الشمس.. للملح طعم الدمع.
جدران الزنزانة كتــاب... تاريخ يحمل بصمات الوعد... كل شــيء داخل 

الزنزانة يرفع شارة نصر وصمود.
العيون داخل الزنزانة تقاوم.. األســنان تقاوم.. الكلمات تقاوم.. شــرايني 

القلب، األنفاس، أصابع الكف تقاوم.
الفجر يغزل تاجه الوردي خلف اجلدران.. وفي األعماق.. والشمس تتجدد.. 
ترخي جدائلها فوق الوجوه.. تروي عطش العَشــاق الذين يكتبون الفرح 

بدمائهم ودموعهم.
الليل ينســحب على أطراف أصابعه.. يغادر الزنازيــن.. يدرك أنه ضيف 

ثقيل... فالروح الواثقة تنير كل الدروب.
األســرى يعرفون أن طريقهم للنصر واحد.. يدركــون أنهم منتصرون.. 
يقرأون نصرهم بهزائم السَجان.. يقرأون بيقينهم أنهم عائدون يوماً إلى 

احلرية.
ينتصر األسرى بإطالق أجنحتهم نحو الضوء القريب أو البعيد.. ينتصرون 
في عودتهم إلى ســاحة املواجهة من جديد.. أو إلى اإلستشــهاد.. في 

النصرين قصيدة حب.. كتبت من قارورة عطر.
نقــول لهم: لســتم وحدكــم.. فخلف هــذا الفضاء آالف الفرســان 

بإنتظاركم.
نقول لهم: يا خجلنا.. مهما قلنا ســنكون أقزاماً أمــام قراركم.. أمام 
صبركم.. أمام تضحياتكم.. لكننــا نعدكم أن نكون صوتكم وحبركم 

حتى تتنفس األرض ضوءاً.

يفرح املســلمون فرحاً شــديداً كلما عثروا في القــرآن الكرمي على آية تؤيد حقيقــًة علمية أو نظرية كونية 

أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياســية، كالشــورى مثالً. وليت املســلمني يفرحون عندما يسبقون العلماء 

واملكتشــفني، ويقدمون لهم آيًة تشير إلى نظرية أو حقيقة علميٍة حتى يبحث عنها الباحثون، فما فائدة أن 

نتباهى بأن القرآن الكرمي ذكر نظرية توسع الكون بعد أن يكتشفها علماء الفلك!؟ )والسماء بنيناها بأيٍد وإنَّا 

ملوسعون(. وقد بالغ علماء املسلمني في تعظيم كتاب اهلل من حيث إعجازه العلمي، ناسني عدة أمور:

-  أن القرآن الكرمي ليس كتاب فيزياء أو طب أو فلك، وأنه أنزل دســتوراً للبشرية إلى قيام الساعة، يهديها إلى 

احلق وإلى ســواء الصراط )كتاٌب أنزلناه إليَك لتخرج الناس من الظلماِت إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 

احلميد(، أي من ظلمات الشرك واجلهل والوهم واألساطير الساذجة، إلى نور الوحدانية والعقل والفكر والبحث 

العلمي )قل انظروا ماذا في الســموات واألرض(، )قل انظروا كيف بدأ اخللق(. والقرآن دستور البشرية في احلق 

والعدل واخلير واملساواة.

-  أنه ال وجــود حلقيقة علمية باملعنى الثابت النهائي، فاحلقائق العلميــة هي مجرد فرضيات علمية تؤيدها 

األدلة الواقعية، وقد تلغيها الحقاً من أساســها، بدليل أن نظريات »إســحق نيوتن« الفيزيائية، قد نســف 

بعضها وعدل بعضها اآلخر، على يد »ألبرت آينشــتاين«. وعليه فإن وصفنا اإلشــارات العلمية بأنها حقائق 

كونية ثابتة، وجاء العلم ينقضها بعد حني، فإن هذا يوقع التناقض بني القرآن والعلم.

-  أن علماء املســلمني، كاخلوارزمي وابن الهيثم وابن حيان وابن سينا، لم يلتفتوا إلى آيات اإلعجاز العلمي في 

القرآن، بل جلؤوا إلى اخملتبرات العلمية واملراصد الفلكية، وأدهشوا العالم بسبقهم الغرب والشرق علمياً.

-  أن وظيفة القرآن الكرمي هي بناء شــخصية املســلم أخالقياً وفكرياً وســلوكياً، كي ينطلق لتحقيق مبدأ 

اخلالفة على أسس احلق واخلير واجلمال وعلى احلرية املقننة، وعلى النظام والقانون، وهي ذات املبادئ التي رفعتها 

الثورة الفرنسية وطبقها الغرب، وحكم العالم بحضارته واحترامه للحقوق والواجبات اإلنسانية.

-  أننا لســنا بحاجة إلى دليل علمي ذكره القرآن كي نثبت أنه كالم اهلل، وليس من تأليف احلبيب املصطفى 

صلى اهلل عليه وســلم. فالقرآن معجز مبا حواه من مبادئ ومثل عليها طبقها املســلمون على أرض الواقع، 

وأنشأوا أول دولٍة عادلٍة في تاريخ البشرية قبل 1435 عاماً.

وهو معجز ببالغته وفصاحته وفي مخاطبته النفس اإلنسانية وإصالحها، وفي تربيته الروحية للمسلم.
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إن مســألة حترير فلسطني هي مسألة مشــروع ينظم إمكانية األمة ويرد على حرب العدو الشاملة بحرب ثقافية 
وفكريــة واقتصادية وأمنية و عســكرية.. ويبقى دور اجملاهدين في فلســطني هو إحياء فريضــة اجلهاد ضد العدو 
ومشاغلته واستنزاف طاقته وكشف وجهه البشع وتدمير ما يستطيعون من قدراته وإدامة الصراع حًيا حتى وحدة 

األمة وحتقيق النصر والتصدي ملؤامرة تصفية القضية التي يؤّججها الغرب .

من أقوال الشهيد المعلم د. فتحي الشقاقي

نشرة شهرية خاصة بالفلسطينيين والمخيمات 12

اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم

األسرى اإلداريون
-   وصل إجمالي القرارات باالعتقال اإلداري بني عامي )19٨7 – 1994( إلى عشرين ألف معتقل إداري..

-   معظم القضاة العســكريون الذيــن يتداولون ملفات االعتقال اإلداري هــم جنود في االحتياط 

وأصحاب سوابق في مخابرات العدو..  ويتم اختيار القضاة طبق معايير أمنيه مشددة، وهم غير مؤهلني 

للتداول في القضاء العسكري اجلنائي.

-  منذ قيام محاكم االعتقال اإلداري حتى اليوم لم تكشف للمعتقل أو حملاميه أي مادة أو أي معلومة 

عن أسباب اعتقاله.. 

-  تقوم محاكــم االعتقال اإلداري بتداول أكثر من 20 ملف أمام قاٍض واحد في اليوم وتكون احملكمة 

سريعة وال تعطي فرصة لسماع »الدفاع«. 


