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افتتاحية العدد

ال ميكن فصل ما يجري في عني احللوة عن احلديث الدائر عن تسويات 
كبــرى يتم اإلعــداد لها في املنطقــة، وال عن مســارات القضية 
الفلســطينية.  فاحلديث عن تســويات إقليمية يتم اإلعداد لها ال 
ميكنه أن يتغافل عن ملفات أساسية تتعلق بالشأن الفلسطيني، 
ســواء تلك املتعلقة بالدولة الفلســطينية، وبالصراع مع الكيان 
الصهيوني، ومســتقبل املقاومة، وصوالً الــى قضية الالجئني التي 
تعتبر عقدة العقد في أية تسوية محتملة.  وال شك أن مخيم عني 
احللوة يقع في قلب قضية الالجئني، نظراً لكونه عاصمة الشــتات 

الفلسطيني، وباألخص بعد ما أصاب مخيم اليرموك في دمشق.
كما أنه ال ميكن إغفال مســارات القضية الفلسطينية، وخصوصاً 
التطورات األخيرة، ســواء منها املتعلق باســتمرار احلصار املضروب 
على قطاع غزة، واســتخدام ورقة إعادة اإلعمار بهدف الضغط على 
املقاومة لتطويعها وصوالً الى طرح مســألة ســالح املقاومة في 
القطاع، أو تلك املتعلقة مبســار االعتراف بالدولة الفلسطينية من 
قبل البرملانــات األوروبية والتصويت في األمم املتحــدة، أو العمليات 
البطولية التي جتري في القــدس، وصوالً الى قانون الدولة اليهودية، 

واالنتخابات املبكرة التي أعلن عنها في الكيان.
كل هذه التطورات ال ميكن التغاضي أو التغافل عنها لدى مقاربة ما 
يجري في مخيم عني احللوة، وال ســيما في ظل التحريض اإلعالمي 
غير املســبوق، املترافق مــع ضغوط متارس على القــوى والفصائل 
الفلســطينية، في محاولة لتحميلها مســؤولية أحداث ال دخل 

للفصائل وال ألبناء اخمليم بها.
يكتســب الوضع خطورة إضافية مــع تزامن هــذا التوتير األمني 
واإلعالمــي مع زيارة قام بها وفد أمني أوروبي كانت مهمته دراســة 
أوضاع اخمليمات الفلسطينية في لبنان وال سيما عالقتها مع املناطق 
اجملــاورة لها، مع قدوم وفد أمني فلســطيني من رام اهلل، حضر الى 

بيروت، للغاية ذاتها.
فهل هناك مســاع لوضع مخيم عني احللوة على صفيح ســاخن، 
متهيداً لتمرير مشاريع يتم اإلعداد لها إقليمياً للقضاء على قضية 
فلســطني، والتخلص من قضية الالجئني، التي يشكل مخيم عني 

احللوة أبرز رموزها؟
وهل أن ما يجري هو مبثابة حتضير لألرضية الالزمة لتمرير هذا اخملطط 
على حســاب شــعبنا وأهلنا في اخمليمات؟  وهل هناك من يسعى 
الى تفجير اخمليــم من داخله، عبر إعادة التوتيــر األمني والتحريض 
اإلعالمي، وعبر توريط اخمليم بصراعات إقليمية ال دخل لفلسطني وال 

للفلسطينيني بها، من قريب أو بعيد؟!
إن من واجبنا جميعاً، في اخمليمات الفلســطينية، وباألخص كقوى 
وكفصائل، العمل على تفويت الفرصة على مترير هذا اخملطط، أو أي 
مشروع آخر، يهدف الى تقدمي شعبنا على مذبح التسويات الكبرى، 
وذلك عبر وعي أبعاد اخملططات التي تستهدف قضيتنا، وعبر اإلصرار 
على التمســك بسياسة النأي اإليجابي بالنفس عن كل الصراعات 
التي جتري في املنطقة، وعدم الوقوع في فخ البروباغندا الدعائية التي 
تريد تصوير الصراعات الدائرة وكأنها صراعات دينية، في حني أنها في 

احلقيقة صراعات سياسية تستهدف قضيتنا ووجودنا وحقوقنا.
إن من واجبنا جميعاً تعزيز التضامن والوحدة الداخلية، وتعزيز القوى 
األمنيــة في مخيم عــني احللوة، وعدم الســماح ألي جهة أو طرف 
بتوريط اخمليمات في أية صراعات داخلية أو إقليمية، ألن حماية وجود 
شعبنا، واحلفاظ عل قضيته، والتمسك بفلسطني كوجهة وحيدة 
لبندقيتنا، هو ما يحمي قضيتنا من كل املشاريع واملؤامرات، ويحفظ 

كرامة شعبنا.

 عين الحلوة 
والتسويات في المنطقة

عني احللوة: احلقائق اأقوى من زيف التحري�ض

يبدو أن النجاح الكبير الذي حققته اخلطة األمنية في مخيم عني 
احللوة، والهدوء الذي نعم به اخمليم على مدى األشهر املاضية، قد 
أزعج عديدين، وال سيما بعد فشل كل محاوالت توريط اخمليمات 
الفلسطينية في لبنان، ومخيم عني احللوة على وجه اخلصوص، 

في أتون الصراعات الدائرة في املنطقة.
ومن هذا املنطلق ثمة أسئلة عديدة ميكن طرحها، خصوصاً ما 
أثير فــي اإلعالم وخارجه حول قضية املطلوبني للدولة اللبنانية 
وكيفيــة دخولهم الى اخمليم: فلماذا يتــم توريط اخمليم بقضايا 
ليس له أي دور فيها؟  وكيف يتمكن كبار املطلوبني من الدخول 
الــى اخمليم، املفروض أن مداخله جميعــاً عليها حواجز للجيش 
اللبناني، ومن الذي يســهل عملية دخول هؤالء املطلوبني، وألية 
أغراض؟  وملاذا يراد جتميع كبار املطلوبني للدولة في اخمليم وحتميله 
وزر تواجدهم، علــى فرض وجودهم جميعاً داخله؟  وما هو الدور 
الــذي يخدمه التحريــض اإلعالمي املتواصل فــي لعبة توريط 

اخمليمات؟
ثمة حقائق ال ميكن القفز فوقها وال تعميتها.  أولى هذه احلقائق 
أن مخيــم عني احللوة بالتحديد هو أكثر أمناً وأماناً من كثير من 
املناطق اللبنانية.  ويكفي القول إن األحداث األمنية التي تقع في 
اخمليم، بعدد سكانه الذي يتجاوز املائة ألف نسمة، وعلى مساحة 

ال تتجاوز 1.5 كلم مربع، هي أقل بكثير مما يقع في باقي مناطق 
لبنان.  وثاني هذه احلقائق أن اخمليم لم ولن يشكل بيئة حاضنة 
ألي من املطلوبني، بدليل أن اخمليم لم ينجر الى الصراعات التي 
حصلت في أكثر من منطقة من لبنان، وال ســيما في أحداث 
صيدا والشمال، ولم يسمح ألحد بالتحرك من داخله، بل كان 
يتصــدى لكل حترك في مهده.  وثالث هذه احلقائق هو اإلجماع 
الفلسطيني، من كل األطياف على اختالفها، أنها معنية بأمن 
واســتقرار اخمليمات في لبنان كجزء من االســتقرار األمني في 
لبنان، وأنها متمسكة بسياســة النأي اإليجابي بالنفس عن 

كل األزمات في املنطقة.
والسؤال اآلن: ملاذا يتم تغييب هذه احلقائق عن كثير من وسائل 
اإلعــالم، التي يصّر بعضها على اإلمعــان في التحريض على 
اخمليمات، واإلصرار على تصويرها بؤراً أمنية، مع أن اجلميع يعلم 
أن القوى والفصائل الفلســطينية في كافــة اخمليمات، وفي 
مخيم عني احللوة على وجه اخلصوص، هي على تنسيق كامل 
وتام مع اجليش اللبناني، وأن هذه القوى والفصائل لن تســمح 
باســتخدام اخمليمات منصة حتريض على اجليــش اللبناني، أو 

لالعتداء على األمن في لبنان.
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•  أعرب مســؤول دولي فــي أحاديث عدة له، عن اعجابه بقدرة أبناء اخمليمات الفلســطينية في لبنان، 
على التشــبث باحلياة رغم املعوقات واألزمات والصعوبات اجلمة التي تعترضهم. وقال: إن إعادة االعمار 
أو الترميم أو تزيني املنازل والصمود، أو غيرها، أدلة إضافية على أن الشــعب الفلسطيني أقوى من كل 

التحديات، وقادر على االنتصار. 
•  حذرت مصادر وهيئات عدة، من احتمال زيادة األعباء واملشاكل في اخمليمات، جراء سوء البنى التحتية، 
وعدم امكانية حتملها لتدفق ســيول األمطار خالل فصل الشتاء، ودعت جميع املعنيني بهذا امللف الى 

االسراع في معاجلة هذا الوضع قبل تفاقمه.
•  أشاد مسؤول فلسطيني كبير، بالدور الذي يلعبه فصيل فلسطيني، لتوفير مناخ مالئم للمصاحلة 

الوطنية، متهيداً لتعزيز الوحدة وانهاء االنقسام الذي ال يخدم اال العدو الصهيوني.

عيون 
الجهاد

حتليل �شيا�شي

قد يختلف احملللون والعاملون في الشــأن السياســي على إطالق تسمية محددة ملا يجري في 
القدس واألراضي الفلســطينية املغتصبة واحملتلة، من عمليات فدائية فردية وحتركات شعبية 
شــاملة معظم املدن والقرى... هل هي ردات فعل متفرقة على اعتداءات قطعان املستوطنني، 
وسياسات حكومة العدو اإلستيطانية العنصرية الفاشية واإلعتداءات املمنهجة على املسجد 
ر من خاللها املقدسيون موجات  األقصى، ســرعان ما تخبو؟.. أم هي فورة شــبابية مؤقتة يفجِّ
غضبهم املتراكمة بفعل اســتفزازات قطعان املســتوطنني وقوانني الطرد واإلبعاد وســحب 
اجلنســية وهدم املنازل؟.. أم هي هبَّة شعبية قابلة للتوسع والتصاعد أو التراجع، بشكل ممرحل 
وتدريجي؟.. أم هي انتفاضة تشــبه سابقاتها )احلجارة 1987 واألقصى 2000( بأحداثها اليومية 
وتطوراتهــا امليدانية ونتائجها املتوقعة؟.. أم هي إرهاصات النتفاضة جديدة مقبلة لها مميزاتها 
اخلاصة، ما تزال تستجمع قواها وعناصر قوتها وتبحث لهاعن صاعق تفجير يشعل األرض، وأي 

أرض حتت أقدام الصهاينة؟
قد يختلفون على تســمية ما يجري فــي القدس واألراضي املغتصبة واحملتلــة، لكن األغلبية 
الساحقة من احملللني السياسيني والقادة الفلسطينيني باستثناء قلة منهم يُجمعون على أن 
الشيء املؤكد الذي ال يقبل اجلدل هو أن الظروف املوضوعية التي حتيط بالقضية الفلسطينية 
من كل جوانبها؛ وبأوضاع الشــعب الفلسطيني مبختلف شرائحه اإلجتماعية ومناطق وجوده 
على مساحة الوطن املغتصب واحملتل مهيأة ليس الندالع هبَّة أو انتفاضة شعبية فحسب، وإمنا 
لتجديد روح الثورة املوؤودة على دروب اتفاق »أوســلو« وإفرازاته ونتائجه الكارثية على الشــعب 
الفلسطيني وقضيته الوطنية، والتي يشكل »التنســيق األمني« بني مؤسسات كيان العدو 
األمنية وأجهزة السلطة الفلسطينية عنوانها األساسي واألبرز، وهو الشيء الوحيد الذي بقي 

منها... 
فهذا »التنســيق األمني« الذي ألصق به أبرز رموز »الســلطة« صفه »القداسة« كان له نتائج 
كارثية على قوى وحركات املقاومة الفلســطينية، التي وجدت نفســها محاصرة، ورأت خيرة 
مجاهديهــا ومناضليها يالحقون ويُزجون في املعتقالت الصهيونية وســجون »الســلطة«... 
فــي حني أن العدو الصهيوني اتخذ من اتفاق »أوســلو« ومســاراته التفاوضية على مدى أكثر 
من عشــرين عاماً ستاراً ألوسع عملية ســطو صهونية ملا تبقى من أرض فلسطينية، وغطاءاً 
لتضييق اخلناق على الفلسطينيني ومحاصرتهم بشتى القوانني العنصرية واإلجراءات الفاشية 
التعسفية التي تبدأ بهدم املنازل وطرد السكان من بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم وترحيلهم إلى 
مناطق نائية، وصوالً إلى ســحب اجلنسية، وإقرار حكومة بنيامني نتنياهو مؤخراً مشروع قانون 
»الدولة اليهودية« العنصري الذي يبيح لها طرد مليون ومائتي ألف فلســطيني من أراضيهم 
وممتلكاتهم وبيوتهم التي ورثوها أباً عن ِجد وجبلوا ترابها بعرقهم وبدمائهم الزكية إلى »الدولة 

الفلسطينية« املوهومة!.. 
إن كل تلك املمارســات جتري بالتزامن مع تســارع سياســات التهويد والصهينة التي وصلت 
مفاعيلها إلى املقدسات التي أُحرق بعضها، بينما أغلق العدو الصهيوني أبواب املسجد األقصى 
املبارك أمام املصلني ومنع رفع األذان من على مآذنه، في حني ظلت باحاته وســاحاته مستباحة 
من قبل قطعان املستوطنني الذين ينتظرون حلظة إقرار »الكنيست« قوانني »التقاسم املكاني 
والزماني« بني املسلمني وشذاذ اآلفاق الصهاينة، لتتكرر في املسجد األقصى، وعلى مرآى أكثر من 
مليار ونصف من املسلمني مبن فيهم من عرب وفلسطينيني جتربة احلرم اإلبراهيمي في اخلليل... 
إن مشــهد فلسطني على امتداد مســاحتها التاريخية التي ال تقبل القسمة وال التجزئة من 
النهر إلى البحر، تشــي بــأن الظروف املوضوعية التي أجنبت إنتفاضتني شــعبيتني تاريخيتني، 
مهيأة اليوم الندالع انتفاضة ثالثة، إال أن ثمة عوامل تعيق وتؤخر تفجرها بالشكل الذي يتمناه 

الفلسطينيون وكل من يقف معهم وإلى جانبهم في صراعهم املرير، وأبرزها: 
- إشــهار أهل »الســلطة« وبشــكل وقح ومخزٍ، رفضهم املطلق لنهج املقاومة واإلنتفاضة، 
وسعيهم الدائم واحلثيث خلنق شراراتها، وإعالنهم على املأل أنهم عملوا ويواصلون عملهم على 

منع اندالعها وتعطيلها...
 – حالة اإلنقســام والتشرذم على املستويني القيادي والشعبي )ناهيك عن اإلنقسام اجلغرافي( 

الناجمة عن الصراع املفتوح بني حركتي فتح وحماس، والذي يزداد عمقاً وقساوة ...   
  – تعطيل كل أشــكال العمل القيادي املشترك بني الفصائل واحلركات الفلسطينية، مبا فيها 
مؤسسات »م. ت. ف«، واســتفراد نفر باتخاذ القرارات وفرض منطقه ونهجه الذي أثبتت وقائع 
عقدين ونيف عبثيته ومخاطره الثابتة واملؤكدة على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية...

 – إرتباط شــرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني مصلحياً بـ«السلطة« ومؤسساتها، من 
أجهزة أمنية ووزارات وإدارات، وهي تعد بعشــرات اآلالف، والتي باتت مصاحلها مرتبطة باستمرار 
»الهدوء« و«اإلســتقرار« و«األمن« التي تشكل مجتمعة الكلمة السرية الستمرار تدفق أموال 
املســاعدات والهبات، وخاصة تلك التي تصرف كمخصصات ورشاوات وتنفيعات شهرية )هذا 

إلى جانب وجود طبقة من املنتفعني والسماسرة الذين ارتبطوا مصلحياً بالعدو الصهيوني(...
ر ثورة مسلحة في ستينيات القرن املاضي، وانتفاضة احلجارة  إن الشعب الفلسطيني الذي فجَّ
في ثمانينياته، وانتفاضة األقصى املطعمة بالعمليات اإلستشــهادية في نهاياته... قادر اليوم 
ونحن في الربع األول من القرن احلادي والعشــرين على إشــعال انتفاضــة جديدة قد تفاجيء 

الصديق قبل العدو في أماكن تفجرها وانتشارها!..

 نعم... 
اإلنتفاضة آتية، ولكن!..

النخالة:عدم االلتزام بما تم االتفاق عليه في 
القاهرة سيذهب بنا إلى مواجهة جديدة

 االحتالل ينفذ 600 عملية اعتقال 
بحق الفلسطينيين الشهر الماضي

أكــد نائب األمني العام حلركة اجلهاد اإلســالمي في فلســطني 
األستاذ زياد النخالة، أن عدم االلتزام مبا مت االتفاق عليه في القاهرة 

سيذهب بنا إلى مواجهة جديدة مع »إسرائيل«.
وشــدد النخالة في مقابلة أجرتها معه وكالة »فلسطني اليوم« 
على أن املقاومــة باتت أكثر قوة وأكثر إمكانــات من قبل عدوان 
2014، مضيفا: »احلرب فتحت عيوننــا على العدو أكثر وفهمناه 

أكثر، وعّبدت بداية طريق االنتصارات القادمة«.
وأشــار إلى أن ما يجري اليوم في القدس هــي اإلرهاصات األولى 
ملعركتنا القادمــة في الضفة الغربية، الفتا إلــى أنه ليس أمام 
الفلســطينيني ســوى أن يتوحدوا جميعاً في مواجهة العدوان 
الصهيوني على القدس واملسجد األقصى، وأن نستنهض العرب 

رصد مركز »أسرى فلسطني للدراسات« اعتقال قوات االحتالل ما 
يزيد عن 600 فلســطيني خالل شهر تشرين ثاني املاضي، بينهم 

62 طفال و20 امرأة.
واعتبر املركــز في بيان صحفــي، أن االعتقاالت متثــل تصعيًدا 
صهيونًيا ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نصف حاالت 
االعتقال مــن مدينة القدس احملتلة، حيــث اعتقل االحتالل 280 

مواطًنا، بينما بلغت حاالت االعتقال من اخلليل 140.
وأوضح »األســرى« أن عدد حاالت االعتقــال من قطاع غزة بلغت 
19 حالة، غالبيتهم من صغار الســن الذيــن يقتربون من احلدود 
الشــرقية للقطاع، بينهم املواطن محمــد خميس حمدان  )52 
عاماً(، من سكان النصيرات والذي اعتقل على حاجز )بيت حانون/ 

إيرز( أثناء توجهه للعالج بإحدى مستشفيات األردن.
وأشــار املركز إلى أن 20 حالة اعتقال لنســاء فلسطينيات جرت 
خالل الشــهر املاضي، بينهم )8( نســاء اعتقلن داخل املسجد 

األقصى.
وبنّي أن االحتــالل أصدر خالل الشــهر املرصود )94( قــرارًا إداريًا، 
نصفهم من مدينة اخلليل، ومنهم أسرى جدد وعددهم 16 أسير، 

و78 أسيرًا مت جتديد اإلداري لهم لفترات اعتقالية جديدة.

واملســلمني ليكونوا معنا في هذه املعركة، بدالً من االستمرار في 
الرهان على وهم وسراب السالم الكاذب مع العدو.

وبنّي النخالة أن خطة ســيري هي رؤية »إسرائيل«، إلعادة اإلعمار، 
ولكن بإدارة دولية وتضفي شرعية دولية على احلصار املفروض على 
قطاع غزة منذ سبع ســنوات، ولذلك نحن نرفض هذه اخلطة من 

حيث املبدأ، وكافة الفصائل الفلسطينية اتخذت املوقف نفسه.
وأشــار نائب األمني العام إلى أن العالقة بني مصر وفلســطني هي 
ليســت حلظة تاريخية عابرة، العالقة مرتبطــة بالدين وبالتاريخ 
وباجلغرافيا، وال أحد يســتطيع أن ينهي هــذه العالقة مهما كان 
حجمه، ومهمــا كان وزنه، ودعا إلى فتح معبــر رفح أمام املرضى 

واجلرحى واملسافرين والعالقني باعتباره املمر الوحيد أمام غزة.

ولفت املركــز إلى أن عدد من األســرى الذين تعرضــوا إلى اخلطر 
الشديد خالل الشــهر املاضي نتيجة استهتار االحتالل بحياتهم، 
ارتفع بسبب استمرار سياسة اإلهمال الطبي املتعمد ألمراضهم 

املتعددة.



3 نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

A L J I H A D

حوار

عبد العال لـ»الجهاد«: نرفض أن يتحول »عين الحلوة« رفًا للملفات الساخنة

عملية القد�س واالنتفا�ضة
حتدث عبد العال بداية عن عملية القدس واالنتفاضة، فقال: 
»عملية القدس جاءت كــردة فعل على األعمال العدوانية 
واإلجرامية التي يقوم بها اإلحتــالل وأتباعه، وخاصة غالة 
املســتوطنني. هو ثأر قام به البعض باســم كل الشعب 
الفلسطيني جتاه العدو اجملرم الذي ترك بصمة من جرائمه 

داخل كل فلسطيني.«
وتابع: »بالنســبة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، لم 
تغادر هذا املوقع في املقاومة لكي تعود إليه. إمنا هو يرتبط 
أساســاً بدرجة الغليان والســخونة التي تكون فيها كل 
منطقــة. فعندما تكون في غزة هي تقــاوم في غزة، وفي 

القدس أيضاً، نحن في هذا الصدد.
وكانت اجلبهة الشــعبية قد قامت بأعمال مركبة سابقاً، 
وهي اآلن تقوم بأعمال بنفس هذا املستوى. رمبا هذا االبتكار 
كان عمالً خالقاً للشــباب في هذا اجملال، لردع هؤالء القتلة، 
الذين يواصلون ارتكاب اجلرائم ضد الشــباب الفلسطيني. 

ونحن نعرف النماذج واألمثلة التي جرت قبل ذلك.«
أضاف: »ال استطيع القول أننا أمام انتفاضة، ألنه قد نكون 
أمام شكل جديد من أشــكال االنتفاضة، واالن نحن أمام 
املقاومة ذات اخللية الواحدة، وهو شكل زئبقي ال ميكن ملسه. 
فقد نكون أمام شيء مســتجد، مختلف عن االنتفاضات 
التي سبقتها، ولكن واضح متاما بأن األرض خصبة النتفاضة 
ثالثة. ولكن هناك مجموعة من االشتراطات التي يجب أن 

تكون، لكي تكون هذه العمليات مستمرة. »

نرف�س اأن يكون عني احللوة �ضّماعة
وحول خلفية احلوادث األمنية في »عــني احللوة«، أوضح أن 
هناك محاولة لتعليق كل أخطاء البلد على شّماعة اخمليم، 
أي مخّيم. وأصبح هذا الشيء مقلق، ومن الواضح متاماً أنه 
ثمة اســتهداف ما، في هذا املوضوع. وسواء كان هذا األمر 
حقيقياً، هناك سؤال كبير، كيف جرى ذلك؟  أو إن كان اخلبر 

كاذبا، فيبدو ان له نفس الوظيفة، مع األسف.
وحتــى اآلن نحن نحــاول على أكثر من صعيــد، مع كافة 
القوى، سواء أكانت سياســية أو رسمية أو أمنية، لتالفي 

هذا املوضوع. ألن اخمليم هو عنصر استقرار، ويجب أن يكون عنصر 
استقرار للمحيط وألهل اخملّيم، وبكل التجاذبات التي جرت، يبدو 
أن هناك من يريد أن يدفعنا ثمن احلياد الذي أخذناه. وأنا أذكر متاما 

أن مخيم »نهر البارد« كان واحداً من أثمان هذا احلياد.
وال ميكن إال أن نكون مع السلم األهلي واالستقرار في هذا البلد، 
ونرفــض ألي كان، أن يكون ضيفاً ثقيــالُ أو عبئاً على هذا اخمليم، 
وبنفس الوقت نرفض أن يكون اخمليم رفاً لوضع امللفات الساخنة 

عليه.
وعن انسحاب اجلبهة الشــعبية من القوى األمنية، أوضح عبد 
العال: يبدو أن هناك ســوء تفاهم وحصل بعض االشــكاالت، 
وســنعمل على حلــه. له عالقة مبســائل اجرائيــة، وبقضايا 
لوجســتية، ادارية على األرض. ونحن أجرينــا اإلتصاالت، وهذه 

املسألة سنعمل على حلها بشكل عاجل.

املخيمات يف لبنان و�ضيا�ضات اخلنق
ولفت عبد العال الى أن اخمليمات في لبنان تشكو من الكثير من 
املسائل، ومن أهم ما تشكو منه، هو شعورها بعدم االستقرار، 

وشعورها بأن مستقبلها أمام عالمات استفهام.
هــذه اخمليمات كان عليها عبء ذات أبعــاد اجتماعية وذات ابعاد 
اقتصادية نتيجة سياسة اخلنق، من حيث عدم نيل الفلسطيني 
علــى حقوقه على أكثــر من صعيد، حتى يســتقر في وجوده، 
وبنفس الوقت هو ال يرى بأن التســويات قلق على املستقبل، أو 
مسار األمور تذهب باجتاه ايجاد حل، وبأن يكون الفلسطيني في 

اخمليمات في قلب هذا احلل.
وقــال: هنــاك محــاوالت للتوطــني، ومحــاوالت للتهجيــر 
للفلســطينيني، ودفعه ألن يكون خارج البــالد. ونحن نعتبر أن 
املسائل املتعلقة بترميم اخمليمات واعادة اعمار اخمليمات، كإعمار 
نهــر البارد الذي يشــكل النمــوذج األكبر في هــذا اجملال، هي 
مســؤولية اجملتمع الدولي الذي التزم مبسألة الدفع لألونروا التي 
تقوم مبســألة االعمار، كما التزم بتمويل موازنتها التي يجب أن 

ترتقي الى مستوى ترميم أيضا اخمليمات، أوالً.
ثانيــاُ، العنصــر الثاني واملفقود فــي هذا املوضــوع، هو تدابير 
البيروقرطية واالمنية التي حتــول دون ادخال مواد االعمار، وهذه 
مســألة أخرى، موجودة في أكثر من مكان، وكانت موجودة في 

نهر البارد، ولكن جرى اتفاق كبير على صعيد دولي وعلى صعيد 
الدولة اللبنانيــة، مت التخفيف من ادخال هذه املســائل العادة 

اصالح اخمليمات.
وهنا نتمنى بأن يجري مقاربة هذه املســألة بــني االونروا وقيادة 
الفصائل الفلســطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية من 

جهة، واحلكومة اللبنانية من جهة أخرى.
ونحن نطالب بلجنة احلوار اللبنانيــة بأن تضع دائما عى جدول 
أعمالها مسألة كيفية التخفيف من االجراءات اللوجستية، من 
أجل الضغط أيضا مع الطرف الفلسطيني على الدول املانحة 
وسفارات الدول املانحة لتلبية الدفع، أي األموال الالزمة، لتلبية 

االحتياجات وقيام األونروا بواجبها.
وقــد عقد اكثر مــن اجتماع في الســرايا مع ســفارات الدول 
العظمى، قامــت بها جلنة احلــوار، وكان آخرهــا برعاية رئيس 
احلكومة متام سالم وبحضوره، ومت الدعوة للدول املانحة بأن تدفع 

املوازنة لألونروا لكي تستطيع تلبية هذه األمور.
هذه هي مســؤولياتنا وهذا هو الدور الذي ميكننا القيام به، مع 
حفظ الوجود الفلســطيني في لبنان على حق العودة الذي هو 

األمل واحللم الكبير.

الوحدة واملناعة الوطنية
وحتدث عن عوائق املصاحلة الفلســطينية، معتبراً أن أهم عائق 
هــو نقص املناعة الوطنيــة، إلن اذا كان انتصار غزة، والبطوالت 
التــي اجترحت في هذا القطاع، والذي قامــت به املقاومة وقام 
به الشــعب الفلسطيني في القطاع، وأيضاً مكانة القدس، مبا 
للقدس معنى وداللة، ال جتعلنا بأن نضع الوطن فوق أي اعتبار، وأن 

تكون السلطة هي األهم واألساس، سنبقى مختلفني!
وأضاف: نحن دائما ننشد السير األمام بشأن اخلطوات التي أخذت 

في السابق، النه ال يوجد قانون لالنتصار أقوى من قانون الوحدة.

ال ا�ضرتاتيجية لبناء غزة
ورأى أنه ال توجد اتراتيجية حقيقية العادة بناء ما هدمه العدوان 
على غزة، وقال: لألســف الشــديد، نبدأ بأنفسنا وال نذهب الى 
اآلخرين. أهم مسألة أنه ال يوجد استراتيجية وطنية فلسطينية 
لبناء غزة. ال يوجد أي متابعة شــاملة ملتابعة هذا الشــأن. هذا 

عرضــة للتجاذبات، وتدخل فيه الكثير من املصالح، وأضف 
الى ذلك، الشيء األســوأ، ان هناك اتفاق تقرير وضع بشأن 
مسألة اإلعمار، من الدول التي ستمول. والدول ال متول دوت 
اشــتراطات، وهذه االشتراطات تدعم »إســرائيل«، وإال ملاذا 
ِ رئيس احلكومة رامي احلمداهلل بأن  »إسرائيل« ســمحت لـ

يذهب الى قطاع غزة؟
وأيضا املعروف أن هذه االشتراطات ستكون مبوافقة دولية، 
وقد يكون لها تبعات سياســية، فهي ال حتمل »إسرائيل« 
مســؤولية الدمار الذي حصل، هي رمبا تفتح »إلســرائيل« 
نافــذة جديدة لالنتعاش االقتصــادي، بحكم ان الكثير من 

املواد ممكن أن جتلب منها.
هــذا هو الواقــع، إنه يحتــاج ألن تلتئم القمــة الوطنية 
الفلسطينية، لوضع إستراتيجية كاملة. ومسألة اإلعمار 

جزء منها، وليست كل شيء.
واعتبر أن احلرب لم تنتِه في غزة، ولن تتوقف. بدليل، أن الناس 
اآلن حتت رحمة آثار العدوان، فما زال آالف من العائالت خارج 
بيوتها، وما زالت غزة حتت احلصار، فلم يفتح املعبر وال امليناء. 

لذلك حرب غزة مستمرة بأشكال أخرى،
وكل شيء مت احلديث عنه بعد وقف اطالق النار، لم ينفذ.

وقال: »أنا اعتبر أن »إســرائيل« ما زالت تضع غزة على »بوز« 
املدفع، وبالتالي واجب غزة كما كان في الســابق، ولم يكن 
بادئاً، وكان يدافع عن نفســه، وها هــو اليوم وغداً وبعد غد 

سوف يدافع عن نفسه.
املقاومة هي املسألة التي تشكل الدفاع احلقيقي  واملقدس 
عن هذا القطــاع، وهي مع ذلك لم متثل ال دبلوماســياً وال 
للمفاوضات وال ضمانات الدول الكبرى، مضيفاًَ، إن الضمان 

الوحيد لالنسان الفلسطيني، هو ذاته.

الجهاد/ خاص

أكد مســؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين في لبنان مروان 

عبد العال لـِ«نشــرة الجهــاد«، أن هناك محاوالت لتعليق كل أخطاء 

لبنــان علــى شــماعة مخيم عيــن الحلوة، وأعــرب عن اعتقــاده بأن 

هناك من يحاول أن يدفع الفلســطينيين ثمن حيادهم كما حصل 

فــي »البارد«، لكننا نرفض أن يكون المخيم رفًا للملفات الســاخنة، 

الفتــًا الــى وجود محــاوالت للتوطيــن والتهجيــر، وقــال: إن عملية 

القــدس جــاءت ردًا على األعمــال العدوانيــة »اإلســرائيلية«، ورأى أن 

األرض باتت خصبة النتفاضة ثالثة، داعيًا الى مزيد من العمل لتعزيز 

الوحدة، مشيرًا الى أنه ال توجد استراتيجية حقيقية لبناء ما هدمه 

العدوان في غزة.

وفي ما يلي نص الحوار:

قال ممثل حركة »اجلهاد اإلسالمي« في لبنان، احلاج أبو عماد الرفاعي، إن هناك 
محــاوالت جديدة لزج اخمليمات الفلســطينية في صراعــات املنطقة. ونفى 
وجود مجموعات مســلحة في مخيمي نهر البارد والبداوي، قائال في تصريح 
صحافي: »الفصائل في اخمليمني تعمل على ضبط الوضع، ومنع دخول أي من 
العناصر اخمللة باألمن، وخاصة التي لديها مشــكالت مع الدولة اللبنانية... ال 
مؤشرات على وجود مثل تلك اجملموعات داخل اخمليمات، كما نرفض نقل األزمات 

اخلارجية داخل اخمليمات«.
وأشــار الرفاعي إلى أن الفصائل الفلسطينية اتخذت الفصائل قراراً يقضي 
مبنــع أي أحد )مطلوب( بالدخــول إلى اخمليم، »أو إيواء شــخص صادرة بحقه 

مذكرات توقيف«، مؤكداً أن الفصائل اتخذت كل االجراءات الالزمة.
وعن التقارير التي تتحدث عن وجود بعض املطلوبني داخل اخمليمات، أوضح »أن 
هذه معلومات قد تكون إخبارية، وقد تكون في بعض األحيان من مصادر أمنية، 
لكنها معلومات غير دقيقة، ونحتاج مصادر موثوقة تؤكدها«. لكنه نتمنى أن 

ال تزج اخمليمات في صراعات ال تخدم القضية الفلسطينية، وال تخدم لبنان.
في سياق آخر، شــدد الرفاعي على أهمية الوحدة الفلسطينية في مقاومة 
العدو الصهيوني، معتبراً »أن ما يجري في القدس احملتلة، هو انتفاضة مستمرة 

تسعى إلعادة االعتبار لقضية فلسطني، كقضية مركزية ومقدسة.«

ورأى في كلمة خالل اللقاء التضامني مــع القدس، الذي دعا إليه »جتمع العلماء 
املســلمني« في بيروت، أن الشعب الفلسطيني قادر على صنع التحوالت الكبرى 

في أشد الظروف تعقيداً.
وواصل حديثه: »ما في القدس يشــكل فرصة سانحة للسعي إلخراج األمة من 
أتون الصراعات الداخلية والهامشــية، وتوجيــه كل الطاقات واجلهود باجتاه حترير 

املقدسات، ما يعني اخلروج من مستنقع االقتتال الداخلي الذي يدمر مستقبل 
األمة ويخدم مخططات التقسيم«.

ودعا الرفاعي القوى والفصائل الفلســطينية إلى السعي لـ«حماية إجنازات 
الشــعب الفلســطيني وبطوالته، عبر حماية الوحدة الداخلية ومتتينها«. 
واستدرك بأن حماية هذه اإلجنازات تتطلب بلورة استراتيجية سياسية موحدة 
على أســاس املقاومة، داعياً إلى عقد اجتماع عاجــل للجنة القيادية العليا 

للفصائل الفلسطينية.
وفيما شارك ممثل »اجلهاد اإلسالمي« في لقاء تضامني نظمته جبهة العمل 
االســالمي في قاعة نقابة الصحافة، زار برفقة مسؤول العالقات السياسية 
احلاج شــكيب العينا، إمام مســجد القدس في صيدا فضيلة الشيخ ماهر 
حمود، وذلك لبحث الوضع في اخمليمات الفلسطينية وبخاصة في مخيم عني 

احللوة.
في ســياق متصل، زار الرفاعي يرافقه القيادي الشيخ علي أبو شاهني، األمني 
العام لـ«اجلماعة اإلسالمية« إبراهيم املصري في مركز »اجلماعة« في بيروت. 
كما تناول اللقاء األوضاع الداخلية وموضوع اخمليمات الفلســطينية في ظل 
االستهداف اإلعالمي لها. وتال ذلك زيارة أخرى إلى العالمة السيد علي فضل 

اهلل.

الرفاعي: حماوالت جديدة لزج املخيمات يف ال�شراع
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هكذا تفجرت اإلنتفاضة األولى، التي 
نعيش ذكراها ال 27 هذه األيام وبدون 
أية مقدمات، وبشكل فاجأ الجميع، في 8 
كانون األول \ ديسمبر العام 1987، أدت 

إلى قتل 160 جنديًا صهيونيًا وإصابة 
العشرات بجروح مختلفة، و إلى استشهاد 

ألف وثالثمائة مواطن فلسطيني.
وهكذا كانت اإلنتفاضة الثانية في 29 

أيلول \ سبتمبر العام 2000، والتي 
قتل فيها 1069 جنديًا ومستوطنًا، 

وجرح 4500 آخرين، وإعطاب 50 دبابة، 
فيما استشهد 4412 فلسطينيًا، وجرح 

48322، آخرين.
وفي نفس هذا السياق، بدأت تتبلور 

الشرارات تمهيدًا إلنتفاضة ثالثة.
تعبري عن ال�ضخط ورف�س الظلم

كانــت البدايات في احملطــات الثــالث، تعبيراً عن 
سخط شــعبي عارم، ضد ممارسات قوات االحتالل 
الصهيونية، فــي قتل ومالحقة واعتقال املواطنني، 
ومصادرة أراضيهم، وهدم منازلهم، واإلعتداء على 
أرزاقهم وحرق مزروعاتهم، وإنتهاك مقدســاتهم، 
وســرعان ما امتد املوج الهــادر املتدفق من ينابيع 
احلرمان واإلضطهاد الذي ســاد على مدى عشرات 
السنني، ليشمل كل مســاحات الوطن من النهر 
إلى البحر، مع تداعيات فاعلة ومؤثرة في مخيمات 

وجتمعات الشتات.
ومبا أننا في »حضرة« ذكرى اإلنتفاضة األولى، ال بد أن 
نعرج على أبرز مفاصلها، التي ستظل درساً مهماً 

األكيد لتفكيك املشروع الصهيوني- اإلستعماري، 
وفي املناسبة تتذكر اجلهاد أبناءها في تلك املرحلة، 
خالل محاوالت الطعن التي نفذها محمد اليازوري 
في شــهر اإلنتفاضــة األول، وياســر خواجة الدي 
هاجم أربعة ضباط صهاينة. كما تتذكر الشهداء: 
الشــيخ مصباح الصوري، ومحمد اجلمل، وسامي 
الشــيخ خليل، أحمد حلس ، زهــدي قريقع، الذين 

أضاءوا بدمائهم شعلة االنتفاضة.
هذا هو الشــعب الفلسطيني املقاوم، يطور أدوات 
غضبه من السكني إلى احلجر إلى البندقية، وصوالً 
اليوم إلى الصاروخ، ومهما حاولوا كبت صوته، فإنه 
عصي على الصمت واإلكراه واملوت، وهو سيواصل 
انتفاضته حتى حتقيــق مطالبه كافة في التحرير 

والعودة.

في حياة الشعب الفلسطيني، وكل الشعوب األخرى 
املتعطشة للحرية واخلالص من عتق العبودية واالحتالل.
في كل إنتفاضة، كان الشــعب يدهش العالم بإبتكار 
أدوات املواجهــة، وهنا تكمن قــوة وإرادة اإلعالن عن أن 

الكيل طفح ، وال بد من احلساب.
في األولى، كانت السكني، والبلطة، وقليل من الرصاص، 
وفي الثانية أضفت األلغام وتفجير األجســاد الطاهرة، 

واملقالع ، وبنادق الكالشنكوف.
وفي الثالثة اســتلهم الشــباب أفكار األولى، فعمدوا 
إلى الطعن بالسكني والدهس بالسيارات، بعد أن ضيق 
االحتالل والتنســيق مع السلطة الفلسطينية اخلناق 

على الشباب الفلسطيني.

مواقف وبيانات اجلهاد
وكانت حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني، في بداية 
نشاطها امليداني ، فلعبت دوراً بارزاً ومهماً في تصعيد 
اإلنتفاضة األولى، وتدحرج مسارها لتشمل كافة املدن 
والقرى والبلدات واخمليمات الفلسطينية.وفي العودة إلى 
بيانها األول الصادر في هذا اجملال، نقرأ بوضوح اخلطوات 
املهمة التــي خططت لها ونفذتها على هذا الصعيد، 
فقد كشفت أن نشــاطها انطلق في 6-10-1987، أي 
قبل اإلعالن عن تاريخ اإلنتفاضة بشــهرين، وأعلنت في 
بيانها أن أهــم مالمح اإلنتفاضــة ومضمونها، وآلية 
إستمرارها، تكمن حيث كان الدم يجلب مزيداً من الدم، 
وكانت الشــهادة بوابة ملزيد من التفجير والشــهادة، 
موضحة أن بيانها األول يفتتح مرحلة جديدة، مؤكدةان 
على املظلومني واحملكومني أن يتكلموا، وأن صمتهم كان 
مؤقتاُ- لفترة- فال ميكن أن تســتمر الشعوب اخلرساء، 

وقد جاء دورنا لنصرخ ونسمع الدنيا صوتنا.
قالت حركة اجلهاد اإلســالمي كلمتهــا بال مواربة في 

هذه اإلنتفاضة،سواء عبر املواجهات امليدانية ضد قوات 
االحتــالل، أو التظاهــرات واملســيرات العارمة في كل 
امليادين الفلســطينية، أو عبر املوقف من خالل إصدار 
البيانــات املتالحقة، التي حثت علــى اجلهاد وتصعيد 

احلركة الشعبية في وجه الغطرسة الصهيونية.
وأكــدت على انه على الرغم من اجلــراح النازفة، واآلالم 
املتجددة، وأعراس الشــهادة ، وتنكر العالم للشــعب 
الفلسطيني وتضحياته، فإن هذا احلراك ينمو ويتفتح، 
ويتجذر بعيداً في أرضنا املباركة، وعلى ضوء ذلك، تعلو 
الهامات حلظة بلحظة، فكل املؤشــرات والدالئل تؤكد 
صعودنا نحو الشــمس، وانحدار االحتــالل إلى مزبلة 
التاريخ، لقد بات العدو يدرك أن املستقبل لنا وانه يعيش 

آخر أيام مغامرة حلم صهيوني.
واعتبرت حركة اجلهاد هذه اإلنتفاضة، بأنها مرحلة في 
نضال طويل وشاق وشرس، واجلهاد املسلح هو الطريق 

اإلنتفاضة األوىل.. صفحة مضيئة يف تاريخ الجهاد الفلسطيني
شكلت اإلنتفاضة – الثورة، 

صفحة مضيئة في تاريخ الشعب 
الفلسطيني، فقلبت موازين، 

ونسفت مشاريع وخرائط وهمية، 

وأسّست لمرحلة عنوانها: 
المقاومة، وما دونها ليس سوى 

وهم وإعطاء العدو مزيدًا من 
الفرص لتعميق جذوره في أرضنا.

لم يكن يــوم اإلثنني الواقع فــي 28-11-1994، يوماً عادياً بالنســبة 
جملموعة من أبطال حركة اجلهاد اإلســالمي في فلسطني، إذ قررت أن 
تنتصر بدمها، ومــن جنوب لبنان هذه املرة لكل الشــهداء واجلرحى 
واألسرى والنازحني والصامدين في فلسطني، وتفجر غضبها بعملية 
بطولية أذهلت االحتالل وعمالئه، مســجلة بذلك اختراقاً نوعياً لكل 

األجهزة واإلجراءات األمنية.
)عملّية شقيف أرنون(.. التي نفذها الشهداء، يحيى محمد اخلميس 
)أبــو بكر – 19 عاماً( من مواليد مخيم عني احللوة / 1975، والشــهيد 
أحمــد عبد الفتاح العلي )أبو التحريــر – 22 عاماً( من مواليد مخيم 
القاسمية / 1972، والشــهيد أحمد محمد العاص )أبو محمد – 18 

عاماً( من مواليد مخيم نهر البارد / 1976.
جاءت في سياق وحدة اجلهاد مع أهلنا في فلسطني احملتلة، وفي سياق 
جهادنا املســتمر، حيث تؤكد حركة اجلهاد اإلسالمي على استحالة 
التعايش أو الصلح أو التفاهم مع العدو الغاصب لفلسطني، ورداً على 
اتفاقيات الذل واإلذعان التي يوقعها مع أطراف فلســطينية وعربية 
لتكريس االحتالل لفلســطني، وتصدياً حملاوالت العدو اختراق املنطقة 

ليفرض هيمنته األمنية والسياسية واالقتصادية عليها.
أّدت هذه العملية البطولية إلــى مقتل وإصابة عدد من جنود العدو، 
بعدمــا أمطرها األبطــال بنيــران القذائف الصاروخية واألســلحة 

الرشاشة، في معركة بطولية.
أيها الشــهداء ما زلتم بيننا.. ورسالتكم األخيرة هي دمكم كما كل 
الشهداء وتنتظرون جواب دمنا.. في فلسطني.. القدس.. فالقدس هي 

جوهر التاريخ والتحدي.

ع�شرون عاماً على عملية ''�شقيف اأرنون'': ر�شالة التحدي
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ن�ضب الكمائن ومواجهة الع�ضابات
يروي قاســم، دور أبناء القرية، في التصدي لغزوات 
الصهاينة وممارساتهم ضد القرى والبلدات واملزارع 
الفلسطينية، فقال: كنا نركز على نصب الكمائن 
لصد أي عدوان، وملنع تسلل العصابات الصهيونية 
التي كانــت ترتكب اجملــازر بحق أهلنــا، أو تقوم 

بعمليات تخريب ونهب. 
وأضاف: لقد اشتبكنا مراراً مع دوريات وحتركات من 
قبل هذه العصابات، وأوقعنا في صفوفها العديد 
مــن القتلى واجلرحــى، حيث كنا نســمع صراخ 
املصابني. وكان اجليش البريطاني يؤازرهم ويساعد 
في ســحب هؤالء، وتقدمي الدعم واملساندة لبقية 

األفراد، حتى يتم انسحابهم. 
وأوضــح أنــه عندمــا كان أبنــاء القــرى اجملاورة 
يســتنجدون بنا ملواجهة أي عدوان، كنا نســارع 

ام الذي وُلد في  أثبت الشيخ اجملاهد عز الدين القسَّ
بلدة »جبلة« جنوب الالذقية بسوريا عام 1882 في 
بيت متدين حيــث كان والده يعمل معلًما للقرآن 
الكرمي، أن اجلهاد املسلح في فلسطني ضد العدوان 

واالستيطان هو أوجب الواجبات.
فهذا الشــيخ اجلليل، الذي سافر إلى مصر، ودرس 
العلوم الشــرعية في األزهر، ليعود بعد ســنوات 
يحمل الشــهادة األهلية، وعمل بتحفيظ القرآن 
الكرمي في كتَّــاب والده، وأصبح بعــد ذلك إماماً 
ملســجد املنصوري في جبلة، وهنــاك ذاع صيته 
بخطبه املؤثرة وســمعته احلسن، لتصبح حياته 

مثاالً للتضحية والفداء ليختمها بالشهادة.
ام بيته وترك قريته الساحلية وانتقل إلى   باع القسَّ
قرية احلفة اجلبلية ذات املوقع احلصني ليساعد عمر 
البيطار في ثورة جبل صهيون )1919 - 1920(. وقد 

حكم عليه االحتالل الفرنسي باإلعدام غيابياً.
ام عام 1921  بعد إخفاق الثورة انتقل الشيخ القسَّ
إلى فلســطني مع بعض رفاقه، واتخذ مســجد 
»االستقالل« في احلي القدمي بحيفا مقراً له حيث 
اســتوطن فقراء الفالحني احلي بعد أن نزحوا من 
ام بينهم يحاول تعليمهم  قراهم، ونشــط القسَّ
ويحارب األمية املنتشــرة بينهــم، فكان يعطي 
دروساً ليلية لهم، ويكثر من زيارتهم، وقد كان ذلك 

موضع تقدير الناس وتأييدهم.
والتحــق باملدرســة اإلســالمية في حيفــا، ثم 
بجمعية الشــبان املسلمني هناك، وأصبح رئيساً 
ــام في تلك الفترة يدعو  لها عام 1926. كان القسَّ
إلى التحضير واالســتعداد للقيــام باجلهاد ضد 

لتلبية ندائهم، فنقاتل إلى جانبهم، ونقّدم لهم بعض 
الذخيرة املتوافرة والسالح. 

وأكــد أنه، على الرغم من إمكاناتنا املتواضعة أمام ما 
متتلكه تلــك العصابات، وما يقدمه اجليش البريطاني 
لها، كنا نصد بعض الهجمات عن قرانا، ونوقع بالعدو 
اخلســائر. كنا نتفــوق عليهم بروح االميــان والعزمية 

والصبر، واحلماس في الدفاع عن أرضنا وأعراضنا. 

قتل �ضهيوين وبريطاين 
وتذكر قاســم ما جرى في إحدى ليالــي العام 1947، 
عندمــا حاولت ناقلة جند بريطانيــة، أن متر من قريته 
بشكل وصفه انه »مشــبوه«، وقال: على الفور أقمنا 
حاجزاً وأوقفنا الناقلة، وكان بداخلها مهندس مساحة 
صهيوني، مغطى بحرام، وبعــد التدقيق باألمر، تبني 
أن هذا املهندس مكّلــف مبهمة معرفة الطريق، وكل 
التفاصيل عن القرية، ورصــد العوائق املوجودة فيها. 

االستعمار البريطاني، ونشط في الدعوة العامة 
وســط جموع الفالحني في املســاجد الواقعة 

شمال فلسطني.
ــام في تلــك الفترة بوضوح  متيزت دعوة القسَّ
الرؤية، حيــث كان يعتبر االحتالل البريطاني هو 
العدو األول لفلســطني، ودعا في الوقت نفسه 
إلى محاربــة النفوذ الصهيوني الذي كان يتزايد 
بصورة كبيــرة، وظل يدعو األهالــي إلى االحتاد 
ونبذ الفرقة والشــقاق حتى تقوى شــوكتهم، 
وكان يردد دائماً أن الثورة املسلحة هي الوسيلة 
الوحيدة إلنهاء االنتداب البريطاني واحليلولة دون 

قيام دولة صهيونية في فلسطني.
واســتطاع تكوين خاليا ســرية من مجموعات 
صغيرة ال تتعدى الواحدة منها خمســة أفراد، 
وانضم في عام 1932 إلى فرع حزب االســتقالل 
في حيفا، وأخــذ يجمع التبرعــات من األهالي 
ام  لشــراء األســلحة. ومتيزت مجموعات القسَّ
بالتنظيــم الدقيــق، فكانت هنــاك الوحدات 
املتخصصة كوحدة الدعــوة إلى اجلهاد، ووحدة 
االتصاالت السياســية، ووحدة التجسس على 

األعداء، ووحدة التدريب العسكري.
تســارعت وتيرة األحداث في فلسطني في عام 
الرقابة  البريطانية  الســلطات  1935، وشددت 
ــام في حيفا، فقرر  على حتركات الشــيخ القسَّ
االنتقــال إلى الريف حيث يعرفــه أهله منذ أن 

كان مأذوناً شرعياً وخطيباً يجوب القرى ويحرض ضد 
االنتــداب البريطاني، فأقام في منطقــة جنني ليبدأ 
عملياته املســلحة من هناك. وكانــت أول قرية ينزل 

وعلى الفور طلبنا من الســائق النــزول لكنه رفض، 
وبعد مالســنة مع عدد من شباب القرية، أطلق واحد 
من شــبابنا النار عليه وأرداه، ثم استدار الى املهندس 

الصهيوني وقتله، وقد دفنا األثنني في قرية سميرية. 

مواقف جي�س االنقاذ
وبشــيء من احلســرة واأللم، حتدث عن جيش االنقاذ، 
ومواقفه املثيرة للسخرية، وقال: في اليوم التالي، حضر 
عناصر من جيش االنقاذ الى القرية، وبدأوا يفتشون عن 
السالح ويسألون عن الشــباب الذين تصدوا للدورية 
البريطانية- الصهيونية، وطلبوا تسليم الشاب الذي 
تالسن مع السائق واملهندس وتوقيفه، ما أثار اتهجان 
أهــل القرية واحتجاجهم الشــديد، معتبرين ان هذا 
االجراء استفزازي وال يخدم املقاومة، وال أبناء القرية، وال 
يصب اال في مصلحة العصابات الصهيونية واالحتالل 
البريطاني. وقال: منذ ذلك احلني وجد شــرخ عميق بني 

بهــا هي كفردان، ومن هناك أرســل الدعاة إلى القرى 
اجملاورة يشرحون لألهالي أهداف الثورة، ويطلبون منهم 

التطوع فيها، فاستجابت أعداد كبيرة منهم.
اكتشفت القوات البريطانية مكان اختبائه في قرية 

األهالي وجيش االنقاذ، إذ شــعرنا بأن ما يقوم به ال 
يتناسب مع حجم اخلطر الذي يتهددنا. 

ويعود اجملاهد قاســم بذكرياته الى قريته بتنهيدة 
عميقة، وبســرد على مســامعنا احلياة الهانئة 
والهادئة التي كان يعيشــها األهالــي، الفتاً الى 
أن قرية ســميرية كانت تشــتهر بزراعة القمح، 
والشــعير، والذرة، والعدس، واحلمص، والفول، الى 

جانب تربية األبقار واملواشي. 
أضاف: كانت أياماً مليئة بالسعادة، غير أننا اليوم 
نعيــش وضعاً قاســياً وصعباً. كل ذلك بســبب 
االحتالل الصهيونــي ومآســيه، واملؤامرات التي 

حيكت ضدنا. 
ووجه قاســم نصيحة الى الشباب الفلسطيني 
قائالً: في اعناقكم أمانتني: األولى املقاومة، والثانية 

العودة الى فلسطني مهما طال الزمن.  

البارد في 1935/11/15، لكن الشيخ عز 
الدين استطاع الهرب هو و15 فرداً من 
أتباعه إلى قرية الشــيخ زايد، وحلقت 
به القوات البريطانية في 1935/11/19 
فطوقتهم وقطعت االتصال بينه وبني 
باالستســالم،  وطالبته  اجملاورة،  القرى 
لكنه رفض واشــتبك مع تلك القوات، 
وأوقــع فيها أكثر مــن 15 قتيالً، ودارت 
معركة غير متكافئة بني الطرفني ملدة 
ام  القسَّ الشيخ  ست ساعات، سقط 
وبعض رفاقه شــهداء فــي نهايتها، 

وجرح وأسر الباقون.
ام األثر  وكان الستشهاد الشيخ القسَّ
األكبر في اندالع الثورة الفلســطينية 
الكبرى عــام 1936 وكانت نقطة حتول 
كبيرة في مســيرة احلركــة الوطنية 

الفلسطينية بعد ذلك.
 وكان الستشــهاد الشيخ البطل دويٌّ 
هائل في فلسطني خاصة، وبالد الشام 
ومصــر عامة، ودُفــن جثمانه الطاهر 
في قرية )بلد الشــيخ( قــرب )حيفا( 
ورثاه وبكى عليه اجملاهدون، والوطنيون، 
والشــعراء، واألدبــاء، والسياســيون، 

والعلماء العاملون .
ــام  هكذا كانت حياة الشــيخ القسَّ
جهاداً متواصالً في ســورية وفلسطني، وبطولة 
نادرة، ورجولــة عّز وجود مثيلهــا، وكان بهذا رائد 

اجملاهدين في بالد الشام.

�ضاندنا القرى املجاورة يف املواجهات

المجاهد قاسم لـ »الجهاد«: قتلنا مهندسًا 
صهيونيًا وجنديًا بريطانيًا في أحد كمائننا

اجلهاد-خا�س
قصص املقاومة لدى أبناء القرى والبلدات واملدن الفلسطينية، يف مواجهة العصابات الصهيونية قبل وأثناء وبعد العام 1948، ال 

تنتهي، فشكلت جزءًا من حياتهم، وأحاديثهم، وتاريخهم. 
ال يخلو منزل من سرد بعض الوقائع، وال تجد فلسطينيًا، بخاصة من جيل اآلباء واألجداد، إال وسّطر ملحمة، أو حكاية على هذا 

الصعيد، ما يُثبت أنه أمام شعب مقاوم، قّل مثيله على مر التاريخ. 
من بني هذه القصص، تلك التي رواها »لنشرة الجهاد«، املجاهد محمود علي قاسم )92 عامًا(، من قرية سمريية قضاء عكا، وفيها 

حديث عن املواجهات اليومية مع العصابات الصهيونية، املدعومة من جيش االنتداب الربيطاني على فلسطني. 

الشيخ القسام.. حياة ملؤها الجهاد وخاتمتها الشهادة

محمود علي قاسم
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)37 عاما(: »الكرفان الذي نعيــش فيه ال يقوى على صد برد 
وال حرارة، وال يكفي لألسر التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة 
أفــراد، لهذا قمت بإعداد غرفة صفيح مــواز للكرفان إليواء 

باقي أفراد أسرت املكونة من تسعة أفراد«.

وأشــار الرجل الثالثيني إلــى أن الكرفانات شــهدت غرقا 
مع زخات املطــر األولى على غزة، معبرا عن اســتيائه جراء 
تعزيز املكان احمليــط بالكرفانات برمال حتوي هياكل عظمية 
وجماجم!، وهو »ما يعكس فضيحة جديدة تتعلق بســرقة 
رمال املقابر«، كما قال، فيما أكد آخرون هذه احلادثة ووثقوها 

بالفيديو.
وكان من األصــل أن تقام الكرفانات كإغاثة عاجلة للمدمرة 
بيوتهم، حتى إمتام مؤمتر اعادة إعمــار غزة، لكن املؤمتر الذي 
عقد الشــهر املاضي في القاهرة قد خصص نحو 2.7 مليار 
دوالر لإلعمار، فيما اســتحوذت خزينة السلطة على حصة 
مماثلة، دون أن تدور حتى اللحظة، أكثر من ثالثة أشــهر بعد 

احلرب، عجلة اإلعمار احلقيقي.
وقامت حكومة الوفاق التي يترأسها األكادميي رامي احلمداهلل، 
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اجلهاد - خا�س

تسبب وجود السالح في متناول أيادي األطفال، 
أو العبث بها أو استخدامها بشكل عشوائي من 
قبل البعض، بحصول حوادث مؤلمة عدة، أودت 

بحياة أطفال، أو مارة، أو مقربين، وإلحاق أذى 
جسدي بآخرين. 

رغم تحفظ العديد من المستشفيات، عن 
ذكر إحصاء المصابين خطًأ بالرصاص، بسبب 

حساسية هذا الموضوع، علمت "نشرة الجهاد" 
من مصادر طبية داخل مستشفيين، أن أكثر 

من 53 إصابة سجلت هذا العام بهذا الخصوص، 
تراوحت بين القاتلة والخطيرة والمتوسطة. 

هذه الظاهرة، خلقت جوًا من القلق لدى أبناء 
المخيمات، ما استدعى رفع الصوت لتداركها، 

ووضع حد حاسم لها، ولفت نظر األهل وكل من 
يمتلك سالحًا، الى توخي الحذر الشديد. وأخذ كل 

االحتياطات الالزمة والضرورية لوقف نزف هذا 
الجرح المؤلم. 

لتسليط الضوء على هذا الملف، وسبل معالجته، 
التقت "نشرة الجهاد"، بعض المصابين، 

والقيمين على األمن في المخيمات واألهالي.

للحفاظ على �ضالمة االأطفال
ووصف أبو وائل عصام، والد الطفل الذي قتل في منزله 
عن طريق اخلطأ، منذ أيام، أثناء اســتخدام السالح، أن 

هذا ما قدره اهلل ســبحانه وتعالى، وصبرنا على ذلك أسوة 
بنبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم، وإنا لفراق إبني يوسف 

إن  وقــال:  حملزونــون، 
ابني  مــع  ما حصل 
في  تــرك  يوســف 
أثراً  نفــس أســرتنا 
كبيراً ولكننا جميعاً 
راضــون بقضاء اهلل 
وقدره، ونصح أبو وائل 
وجود  مبنــع  األهالي 
الســالح بــني أيدي 
على  وقال:  األطفال. 
الدقة  توخي  اجلميع 
واحلفاظ على سالمة 
وأبنائنــا،  أطفالنــا 
السالح  تواجد  ومنع 
بالقرب منهم، أو في 
أماكن ميكن الوصول 

إليها. 

رف�س ال�ضالح يف املنازل واالأعرا�س
وعلت نداءات ومناشــدات األهالي، في احلرص على تخزين أو 
انتشار السالح، وأعلن وسام منصور، وهو مواطن فلسطيني 
من ســكان مخيم عني احللوة، رفضه الكامل لوجود أي نوع 
سالح في املنازل، وفي متناول أيدي األطفال بسبب ما تسببه 
من آالم ومآســي، وتــؤدي الى إصابات وقتــل البعض عندما 

يستعملها أطفال ال يعرفون مدى خطرها. 

وطالــب فادي حــوران، املتفرغني عســكرياً فــي الفصائل 
والتنظيمات الفلسطينية، بضرورة ترك السالح في املكاتب 
واملراكــز، واذا اضطــر 
أحدهم أن يأخذها الى 
منزلــه أن يضعها في 
ووضعها  آمــن.  مكان 
فــي خزانــة أو مكان 
ال  حتى  مغلق،  مرتفع 
األطفال  تصل أليــدي 
ويستعملونها وحتصل 

الكارثة ال قدر اهلل. 
محمــد  أم  وحــذرت 
كايد، من »استلشاق« 
استعمال  في  البعض 
السالح، فيؤذي نفسه، 
املارة،  بعض  يصيب  أو 
األحزان  يســبب  مــا 
والكــوارث. ودعت الى 
محاسبة كل شــخص يستخدم السالح بســبب أو بدون 

سبب. 
ورأى املواطن محمد الســلمان، أن اســتعمال الســالح في 
األعــراس، واطالقه بدون واعز وال حســيب وال رقيب، أدى الى 
وقــوع العديد من الضحايا واجلرحى، وقــال: ال بد من الرقابة 

ومحاكمة اخمللني.

دعوة لعدم الرتاخي
حول وجود الســالح في متناول األطفال وغياب التوجيه، دعا 

مسؤول العالقات السياسية حلركة اجلهاد االسالمي في 
لبنان احلاج شــكيب العينا، الى نشر الوعي ومنع وضع 
السالح في متناول األطفال، من باب احلرص على أطفالنا 
وأبناء شعبنا، معتبراً أن سالحنا املقاوم له وجهة واحدة 
وهــو قتال العدو الصهيوني احملتل ألرضنا ومقدســاتنا، 
وطالب القوى الفلسطينية الى تنظيم السالح بشكل 
جدي، وعدم تسليم ذلك ملن يتراخون في ذلك، والتعاطي 
بأكثــر جدية في هذا األمــر، ألنه خطير جــداً وال يجوز 

التراخي فيه بتاتاً. 
وطالب قائد األمن الوطني في لبنــان اللواء صبحي أبو 
عرب، األطفال الــى اإلنتباه الى دروســهم في املدارس، 
مؤكداً رفض حركة فتح تسليم السالح ألي شبل أو زهرة 
أو طفل، مهما كانت األسباب، قائالً: إننا نريد أطفالنا أن 
يتعلموا ويخدموا قضيتهم الفلسطينية، وعدم التلهي 
في أمور ال تخدم مستقبلهم، كما طالب األهالي بتحمل 
مسؤولياتهم في ذلك، من خالل منع وجود السالح حتت 

أيدي أطفالنا وتخبئته في أماكن آمنة.

حتذير من االإهمال يف املو�ضوع
ورفــض أمني ســر القوى اإلســالمية الشــيخ جمال 
خطاب، بقاء الســالح في متناول أيادي األطفال، خشية 
اســتخدامه بشــكل عشــوائي، ومن دون أدنى تفكير، 
فيقتلون أنفسهم، وغيرهم، في حوادث مؤسفة ومؤملة، 
حتصل في مجتمعاتنا، وعلى اجلميع أن يحذر وينبه أبناءه 
فــي هذا املوضوع، وعدم اإلهمال، وذلك اقتداء برســولنا 
الكرمي محمد، وعدم اإلشــارة ولو بشــبر من حديد على 

أخيه املسلم، مهما كانت األسباب.

المخيمات: 53 إصابة بخطأ إستخدام السالح.. واألهالي يحذرون
دعوات ملنع تكرار ماآ�ضيه

خرج املواطن أبو كمال جبريل حتت املطر هاربا وأسرته من 
البرد القارس الذي يعصف ببيتهم املهدم بشكل جزئي 
الواقع في حي الشعف شــرق مدينة غزة. وقال جبريل 
إنه لم يعد قادراً على حتمل العواصف واألمطار ويخشى 
سقوط كامل املنزل املتآكل من جراء احلرب األخيرة على 
غزة، فوق رؤوس ساكنيه، نظرا إلى تعرض أعمدته ألضرار 

بالغة جراء قصف بعض أجزائه.
وقد عاد املواطن اخلمســيني بعد 51 يوما من احلرب إلى 
منزلــه لإلقامة فيه، رغم حجم اخلطــورة احملدقة بهم، 
وبخاصة أنه مييل إلى الســقوط، لكنــه أرجع األمر إلى 

عجزه عن استئجار شقة تأويه وأسرته.
وينتظر هذا الرجــل املتعطل عن العمــل البدء اجلدي 
بعملية إعمار القطــاع حتى يعيد ترميم منزله، معبرا 
لـ«اجلهاد« عن سخطه على اإلجراءات املتبعة في إيواء 

النازحني.
أما املواطن أســامة أبو جهل، فحاله لم تختلف كثيرا 
عن سابقه، إذ يعبر عن أسفه اجتاه »سياسة االزدواجية« 
في التعامل مع متضرري احلــرب، وخاصة أنه لم يحظ 
بعد بكيس من اإلسمنت، في الوقت الذي رأى فيه بعض 

اجليران يعيدون ترميم منازلهم املدمرة جزئيا، كما قال.

هجرة ال�ضتاء
تزامنت شكاوى متضرري احلرب في مدينة غزة، مع إخالء 
بعض املواطنــني الكرفانات اإلغاثيــة التي تأويهم في 
بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، 
ألن تلــك الكرفانات لم تصمد في وجه املنخفض اجلوي 
الذي ضرب القطاع في األسبوع األخير من شهر تشرين 

الثاني/نوفمبر. 
في الســياق، عبر املواطن تيسير قديح عن حتامله على 
احلكومة الفلســطينية واألمم املتحدة، متهما اجلهتني 
بأنهما يتاجران بآالم ضحايا احلرب واملتضررين. وقال قديح 

بتوزيع االسمنت على 894 مواطناً من املدمرة بيوتهم جزئيا، 
فيما كان من املقــرر أن تبدأ اجلولة الثانيــة من اإلعمار في 
األسبوع األخير من الشهر املاضي، لكنه لم يحدث أي جديد 
رغم عرض كشــف بأســماء ألفي مواطن، وذلك على ضوء 
الهجمة الشــعبية ضد خطة مبعوث األمم املتحدة للشرق 
األوسط، روبرت ســيري، التي حتتوي على آليات مراقبة على 
توزيع االسمنت، خشية من استغالله من الفصائل ألغراض 

أخرى )يقصد عملية تشييد األنفاق األرضية(.

حماباة يف التوزيع
وضاح بسيســو، وهو عضو اللجنة الشعبية ملتابعة إعادة 
اإلعمار، قال إن جميع اجلهات التي أعلنت برامج الدفع العاجل 
للمتضررين، أثبتت تضليلها وافتراءها، وبخاصة أن املتضررين 
لم يتسلموا اإلسمنت بشكل شفاف، وبعض الشخصيات 
حصلت على التعويض بحكم االنتماء التنظيمي، »وهذا أمر 

ننظر إليه بعني اخلطورة«.
وعبر بسيســو، في حديث مع »اجلهاد«، عن استيائه نتيجة 
»عدم توفر الشــفافية« لــدى االطراف املســؤولة، مطالبا 
بضرورة وجــود مرجعية واحدة مســؤوليتها اعادة اإلعمار، 
»وصنــدوق واحد يوحد ويعزز فرص الشــفافية والنزاهة في 

تعويض املتضررين واملهدمة بيوتهم«.
وكشف في الوقت نفســه عن نية وكالة الغوث وتشغيل 
الالجئني االونروا، عمل كرفانات خرسانية بدال عن الصفيحية 
»التي أثبتت فشــلها في احتواء املتضرريــن، على أن يكون 
الكرفان مبسافة 91 مترا لألسرة الواحدة«، وهو أمر مرفوض 
بالنسبة لهم، ألنه كما قال يهدف إلى تقويض فرص اإلعمار.

اأرقام جديدة
وكان وزير األشغال العامة واإلســكان، مفيد احلساينة، قد 
صرح بأن نحو 88 ألف أسرة فلسطينية تعاني من عدم وجود 

مأوى حقيقي، وبعضها يقبع في مراكز اإليواء.
في غضون ذلك، كشــف بسيسو عن احتواء خطة املتابعة 

لديهم على برنامج إقراض من البنوك احمللية تقوم عليه 

احلكومة، لتمويل اإلعمــار بضمان أموال املانحني املقرر 

إرسالها، مطالبا احلكومة بتفعيل هذا البرنامج. وأعاب 

أيضا على احلكومة صــرف كابونات للمتضررين تتعلق 

باســتالم اكياس اســمنت بدال من االموال، قائال إنها 

فتحت فرصة النعاش السوق الســوداء، وخلقت أجواء 

احتكارية سيئة، معبرا عن رفضهم املطلق لـ«تسييس 

عملية اإلعمار«.

دور اجلهاد االإ�ضالمي
تعقيبــا على ذلك، أعاب الشــيخ خضــر حبيب، وهو 

مسؤول جلنة الطوارئ في حركة اجلهاد اإلسالمي، على 

احلكومة الفلسطينية تقصيرها بحق متضرري احلرب 

وعدم حتمل مســؤولياتها جتاه احلصار الذي يعاني منه 

القطاع.

وقــال حبيب لـ«اجلهاد« إن حركة اجلهاد االســالمي لم 

تتوان عن دعم متضــرري احلرب، »فهي منذ اعالن دخول 

املنخفض اجلوي باشــرت في تشــكيل جلنــة طوارئ 

لاللتفاف حول املواطنني وتشــكيل حلقة من حلقات 

التكاثف االجتماعي«.

وأضاف: »املنخفض اجلــوي واملنخفضات القادمة، تهدد 

حياة مئات املواطنني في غــزة على ضوء ضعف البنية 

التحتية، وقد تكشــف ذلك خالل منخفض اليكســا 

العــام املاضي حني تعرض حي بأكملــه في غزة للغرق 

يدعى حي النفق، فضال عن أن احلرب جاءت لتزيد االعباء 

على املواطنني الذين أصبحوا بال مأوى«.

وأشار حبيب في ختام حديثه إلى أن جلنة الطوارئ التي 

شكلتها حركته ستعمل في كل املناطق طوال فصل 

الشتاء إلغاثة املنكوبني واملتضررين.

»لعنة« الحرب تالحق متضرريها في الشتاء
اجلهاد - غزة
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أعرب الالجئون الفلســطينيون في مخيمات لبنان لـ »نشرة 
اجلهاد« عن مشــاعر الفخر واإلعتــزاز، بالعمليات البطولية 
األخيرة التي نفذت في القدس، داعــني إلى املزيد منها، ألنها 
وحدها تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، كما تعيد 
تصويب املســارات، وقالوا: »لقد رفعت هذه العمليات رؤوسنا 
عالياً، فهي جاءت رداً على جرائم اإلحتالل وغطرسته من جهة، 

وفتحت الطريق أمام انتفاضة واعدة جديدة من جهة أخرى«.

برج الرباجنة
اعتبر األســتاذ املرّبي محمود مطر مــن مخيم برج البراجنة، 
فة للشــعب  أن العمليات األخيرة في القدس احملتّلة، مشــرّ
الفلسطيني، ونحن كفلسطينيني في اللجوء نتمّنى أن نرى 
املزيد من هذه العمليات دائما،ً ونتمّنى لو كان باســتطاعتنا 

القيام مبثلها، إاّل أن اجلميع يعلم عدم قدرتنا على ذلك.
وقال مدرّب كرة القدم في نادي شــهداء األقصى اإلســالمي 
بّسام الزقا: »إّن هذه العمليات »ترفع الرأس« تعيد إلينا مشاعر 
كّنــا قد افتقدنا إليهــا، نحن بحاجة اآلن ملــا يعيد القضية 
الفلســطينية إلى الواجهة ألنها الســبب فــي الصراعات 
القائمة كّلها وهي البوصلة األساس، القضية الفلسطينية 

وحدها ما يجمعنا ويوحدنا«.
ورأت أخصائية التغذية هبة خريبة أن عمليات القدس بطولية، 
وأعادت إلينا أمجــاد القضية الفلســطينية والفدائيني، كما 
أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة األحداث، بعد أن غّطت 
األوضــاع الراهنة في الوطن العربي علــى ما يجري في القدس 

احملتلة من تهويد وأسرلة.
وأعرب عوض عســيلي، الجئ فلســطيني يقطن مخيم برج 
البراجنة عن شــعوره بالفخر الشــديد والفرح أيضــاً، كّلما 
علمت بشــأن عملية طعن أو عملية دهس أو أي عملية فدائية 
بطولية أخرى ضد املســتوطنني في الكيان »اإلسرائيلي«. لقد 
قّدمنا شهداء في وقت سابق وأنا مستعد اآلن لتقدمي املزيد من 

الشهداء في سبيل العودة«.

نهر البارد
ويقول الشــيخ إســماعيل أبو شــقير من مخيم نهر البارد: 
»العمليات االستشهادية تكلم بها العديد من العلماء، ونحن 
بفضل اهلل عز وجل نتبّنا الرأي الذي يجيز ذلك، لهذا نتوجه إلى 
اجملاهدين  في أرض اإلســراء واملعراج إلى إكثار القتل في اليهود 

اجملرمني  جميعاً«. 
واعتبر منتصر عبــد الرحيم، أن عمليات القدس هي رد طبيعي 
على جرائم االحتالل ضد انتهاكاتهم للقدس الشــريف وضد 

أهالي القدس«.
 ولفت عالء حســن إلى أن هذه العمليات هي ردة فعل طبيعية 

على ما يحل في القدس«.
ويؤكد املواطن منير بدر: »أن عمليات القدس منهج جديد لتحرير 
فلســطني، وهي بداية انتفاضة شعبيه فلسطينية، وتُعّبر عن 

قدرات شعبنا املثابر املعطاء، وهي بداية حترير«.

الر�ضيدية
وفي مخيم الرشيدية، أوضح املواطن أمين قاسم أن أهل القدس 
يذكــرون العالم أننا ها هنا الزلنا أحيــاء مزروعون بأرضنا نقدم 
الغالي والنفيس وخيرة شــبابنا وفلذات أكبادنا من أجل األرض 
والعرض، أهل القدس يقولون للعالم العربي واالسالمي من شاء 

أن يجاهد فهناك الكثير الكثير من الطرق واألساليب للجهاد.
أما املربي األستاذ محمد قاسم، قال: نحن نشعر بالفخر واالعتزاز 
بهذا الشعب الذي لم يعدم الوسائل في الدفاع عن مقدساته. 

نحن نقول بأن هذا العدو ال يفهم إال لغة القوه واحلراب.
ورأى مدير مركز اإلستشارات الفقهية وأمني سر مجلس علماء 
فلسطني الشيخ هشــام عبد الرازق، أن هذه العمليات وغيرها 
تعيد لنا األمل والروح لتحرير فلسطني واملقدسات، وأن األمة ما 
زال فيها من يعشق فلسطني باألفعال ال بالشعارات، وأننا نتوقع 

املزيد من هذه العمليات النوعية. 
ورأى األســتاذ تلفاح محمــد يونس، أن العمليــات األخيرة في 
القدس جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم االحتالل ضد 

شعبنا ومقدساته.
وقال إمام وخطيب مســجد فلسطني الشيخ أحمد احلنفي: 
عمليات القدس عمليات متناسقه تهز أمن »إسرائيل«،  وتدل 
على اجلهوزية التي أرعبت اإلحتالل، وليس هناك من عملية اال 

وقد كللت بالنجاح والتوفيق من اهلل.

عني احللوة
وأكد األســتاذ طارق العابد من مخيم عني احللوة، أن عمليات 
القــدس النوعيــة هي رد طبيعــي عندما مُتس مقدســات 
املسلمني، وهذا أقل الواجب وأن املسجد األقصى هو جزء من 
عقيدتنــا وديننا احلنيف، كما أننا نحمد ربنا على الذي جعلنا 
رأس حربة ملقاومة وتدمير املشــروع الصهيوني في فلسطني 

واملنطقة.
واعتبر فادي حليحل أن هذه العمليات تستحث اجليل الصاعد 
من الشباب إلى التوجه للجهاد في سبيل اهلل من أجل الدفاع 
عن املسجد األقصى، وندعو الشــعوب العربية إلى مساندة 

جهاد شعبنا في فلسطني .
وباركت حميدة قاســم هذه العمليات النوعية التي قام بها 

أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس.
وحّيا الداعية أبو محمد أبطــال عمليات القدس األخيرة وما 
سبقها من عمليات بطولية، ووصفها بأنها تبشر بانتفاضة 

ثالثة تؤسس للمعركة القادمة بإذن اهلل تعالى.  
وقال أمني ســر اللجنة الرياضية ألندية عني احللوة رائد موعد، 
هو أســلوب جديد ومتنوع بوســائل عدة، يؤكد أن الشــعب 
الفلســطيني ال يعدم أي وسيلة كانت في سبيل الدفاع عن 

أرضه ومقدساته.

أوالً نبــدأ احلديث عن الكهرباء، كمــا كّنا قد أوضحنا 
في حتقيق ســابق فإّن وضع الكهرباء في مخيم برج 

البراجنة وباختصار شديد يرثى له.
فال حاجة لنا للحديث عن أسالك الكهرباء املتشابكة 
في ســماء اخمليم وبعشــوائية شــديدة هنا وهناك. 
وهــي كانت متثل خطراً على اخمليم وســّكانه في أيام 
الصحو، فما بالك عندما تبتل هذه األســالك ويصبح 
لدينا خليطاً من أســالك الكهرباء التي عادة ما تكون 
»عارية«، تسربت إليها مياه الشتاء، وال حاجة ألن تكون 

من سّكان اخمليم لتعرف خطورة مثل هذا اخلليط.

علب املوت 
يقول احلاج أبو محمد من سّكان اخمليم: »نحن ال ننجو 
من مشكلة الكهرباء في أّي وقت كان من أيام السنة 
وفصولها. ففي الصيف ترتفــع حرارة علب الكهرباء 
ما يؤّدي إلى إندالع احلرائق فيها، أّما في الشــتاء فهي 
القصة ذاتها، بفعل أّن علب الكهرباء مكشوفة حتترق 
عندما يتســاقط املطر وتنفجر أيضاً، وهو أمر خطير 
للغايــة، فكم من مّرة يكون أحد النــاس ماراً بجانب 

العلبة وتنفجر«.
يرى أبو عمر عضو اللجنة الشــعبية في مخيم برج 
البراجنة لدى ســؤاله عن موضــوع الكهرباء وما هو 
السبيل حلّل هذه املشــكلة املميتة والتي تهدد حياة 
القاطنني في اخمليم: »مشــكلة الكهرباء في مخيم 
برج البراجنة مشــكلة كبيرة جداً وحتتاج للكثير من 

اجلهود على مختلف األصعدة وذلك بحســب ما أوضحته 
لكم في حتقيق سابق. وأنا بصراحة أقول لكم لم نستطع 
حتى اللحظة إيجاد حل جذري ملشكلة الكهرباء في اخمليم، 

سواء املشكلة التي تكون في الصيف أو في الشتاء..«

�ضماء متطر واأر�س تنبع
أّما املوضوع اآلخر الذي اعتاد سكان اخمليم أن يعانوا منه هو 
املطر. بالفعل املطــر، فاملنازل في اخمليم ال تقي مياه املطر. 

فنرى مياه األمطار تدخل منازل اخمليم من كّل جانب.
عوض عسيلي رّب أسرة تتألف من ثمانية أشخاص ويقطن 
في حي يعرف »بجورة التراشــحا«، وطبعاً هي اسم على 
مســّمى ألنها بالفعل جورة اخمليم، يوضح عســيلي:« أنا 
أقطن هذا املنزل منذ ســنوات عّدة واعتدت كل ســنة أن 
تدخل مياه األمطار منزلي، وكأنه أمر عادي يرافق الشــتاء،  
كنت أضطر تغيير عفش منزلي كل سنة، وفي أحد السنني 

تخّلصت من عفش منزلي قبل أن أسدد حقه للبائع«.
طبعاً قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
في مخيم برج البراجنة مبشروع منذ حوالي األربع سنوات 
من أجل حّل هذه املشكلة، مشكلة طوفان جورة التراشحا 
على أهلها، لكّن املشروع لم يحقق أهدافه املنشودة، وذلك 

وفقاً ملا نراه من فيضانات في املنطقة.
تقول زوجة عوض عســيلي وهي تشير إلى تصوير فيديو 
يوضــح تدفق املياه الغزير إلى منزلها: »كما ترون هنا املياه 
تدخل من باب املنزل، لقد غمرت جميع فرش املنزل، وهرعت 
أنا وبناتي لتعبئة املياه في الدالء ورميها خارج املنزل، طبعاً 

ألّن املصارف في املنزل أصبحت »تنّبع املي« بدل بلعها«.
وهي مشــكلة أخرى نتائجها كارثية على ســّكان اخمليم، 
فليس خفياً على أحد األوضاع املادّية الصعبة التي يعاني 
منها معظم السكان، واضطرارهم لتغيير أثاث منزلهم 

كل سنة ليزيد من أعباء احلياة.
حاولت األونروا بشكل من األشكال، حّل املشكلة لكنها 
فشــلت ألســباب عّدة أوضحها املهندس عادل سمارة 
عضو اللجنة األهلية للمتطوعني ملتابعة مشروع األونروا 
قائــالً: »جتاوبت األونروا مع مطالبنا لتنفيذ املشــروع، إاّل 
أّن املتعهدين املشــرفني على املشروع جتاهلوا الكثير من 
النقاط التي كان ميكن لها أن حتل املشكلة جذرياً، وهو ما 

أّدى إلى تفاقم املشكلة في جورة التراشحا«. 
وأضاف ســمارة: »لقد أخبرت املتعهديــن عن اخللل في 
اخلطط اخلاصة باملشــروع، عملوا بالقليل منها لكنهم 
جتاهلوا الكثير، أضف إلــى ذلك أنهم ال يتابعوا املوضوع، 
فمثل هذا املشروع يحتاج إلى صيانة دائمة، ومتابعة من 
قبــل املعنيني، ولكن جرى إهمال مــن قبلهم ما أّدى إلى 
النتائج الكارثية التي عاد يعانيها اخمليم وجورة التراشحا 
علــى وجه التحديد بعد مضّي ســنة واحدة فقط على 

املشروع«.
إم محمد عسيلي استقبلتنا في منزلها املتواضع، يعيش 
فيه حوالي 10 أشخاص، هي عينة أخرى ممن تطوف املياه 
إلى داخل منزلهم. تقــول احلاجة أّم محمد:« مع أننا زدنا 
ارتفاع عتبة املنزل ألكثر من نصف متر حتى نتفادى دخول 
املياه إلى املنزل، ال نزال نواجه مشــكلة الطوفان، فمياه 

الصرف الصحــي تطوف علينا من جهة ومياه املطر 
تدخل من الباب من جهة أخــرى، ويصل ارتفاع املياه 
لدرجة أنها تصل لألسّرة، حالنا حال جميع القاطنني 

في احلّي«.
اجلزء الثاني من املشــكلة ذاتها، هــي أصحاب املنازل 
ذات ســقوف »الزينكو«. هم أناس كان من املفترض أن 
يكون لديهم سقف منزل يقيهم حرارة الصيف ومطر 
الشــتاء، لكن الظروف حالت دون ذلك. إيناس لوباني 

واحدة منهم.
إيناس متزوجة من رجل ســوري اجلنســية عاطل عن 
العمــل، وهي تعمل عمــالً بدوامني مــن أجل إعالة 
أسرتها. منذ حوالي الثالث الســنوات، تطلب إيناس 
من اجلهات املعنية املســاعدة من أجل إعمار سقف 
بدل قطع احلديد املهترئة لتقي أســرتها مياه األمطار 
علــى األقّل. تقــول إيناس: »أقول لك بكل بســاطة، 
عندما متطر في اخلارج متطر هنا في الداخل على األثاث 
واألسّرة والسجاد، فالسقف ليس سقفاً، بل هو مجّرد 
قطــع من »الزينكو« املهتريء، لم متطر ســوى مرتني، 
اضطررت لوضع أثاثــي أو ما تبقى منه على األقل في 

غرفة واحدة في محاولة للتقليل من األضرار«. » 

»فالج ال تعالج«
إذاً، هــل مخيم برج البراجنة جاهز الســتقبال فصل 
الشــتاء ببرده ومياهه وأمطاره؟ اجلواب بكّل وضوح ال، 

متاماً كما كان على مدى السنوات املاضية.

البنى التحتية يف برج الرباجنة تهدد ب�شتاء كارثي
ف�ضل اخلري والعطاء هو ف�ضل ال�ضتاء اإاّل يف خميم برج الرباجنة يف العا�ضمة اللبنانية بريوت، 

فهو الذي ي�ضبح كابو�ضًا لل�ضواد االأعظم من �ضّكانه. ف�ضل ال�ضتاء ما هو اإاّل ف�ضل جديد واآخر 
يعك�س اأقبح �ضور االإهمال والف�ضاد يف اإدارة البنى التحتية وغريها من املرافق احلياتية يف 

املخيم.
خميم برج الرباجنة، هل هو م�ضتعدٌّ ال�ضتقبال ف�ضل ال�ضتاء الذي بات على االأبواب، �ضيما اأن 

معظم منازله اآيلة لل�ضقوط ب�ضبب عدم القدرة على اإعادة الرتميم؟ 

اجلهاد - خا�س

الجئو لبنان: عمليات القدس رفعت رؤوسنا ومهّدت إلنتفاضة وصوّبت المسار

أسقف منازل آيلة للسقوط في مخيم برج البراجنة

اسماعيل أبو شقير أحمد الحنفي

الشيخ هشام عبدالرازق
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رغم أن شعار »الدولة اليهودية« قد رافق اخملطط اإلستعماري الصهيوني 
منذ بداياته األولى، وكان حاضراً في »املواثيق« واملؤمترات السرية والعلنية 
والوثائق والبيانــات الصادرة عنها، إال أنه لم يكــن مطروحاً على جدول 
التعامل اليومــي حلكومات اإلحتالل املتعاقبــة. فقد كانت حترص على 
إظهار الكيان باعتباره واحة دميقراطية وســط صحراء من اإلســتبداد، 

لضمان انحياز العالم »احلر« إليها، وضمان دعمها وتأييدها. 
ومنذ اإلعالن عن قيام الكيان »اإلسرائيلي« سنة 1948، لم تتم املطالبة 
باإلقــرار بيهودية الدولة في أي محفل أو لقاء دولي أو إقليمي، رمبا العتبار 
القادة الصهاينة أّن ذلك أمر مفروغ منه، وأنه مرتبط بالتعريف أو بالرغبة 

»اإلسرائيلية« أوالً وأخيراً، وليس بالقرار أو بالقبول العربي... 
وعندما توســع اإلحتالل »اإلســرائيلي« بعد هزمية حزيــران 1967، ظهر 
احلديث ألول مرة عن مطالبة الدول العربية باإلعتراف بـ«دولة إسرائيل«، 

فقط... دون ذكر للدولة اليهودية من قريب او من بعيد... 
وصار السعي النتزاع اإلعتراف بوجود »إسرائيل« على األراضي احملتلة عام 
48، الشغل الشاغل لقادة العدو، الذين جعلوا منه أيضاً، مطلباً وشرطاً 

لبدء احلوار مع قيادة »منظمة التحرير الفلسطينية«!..
لكــن بعدما انتزع العــدو اعتراف قيادة »املنظمة« بـ«إســرائيل« ودخل 
الطرفان فــي مفاوضات ماراثونية عبثية منذ نحــو عقدين ونيف، صار 
مطلب اإلعتراف بـ«الدولة اليهودية« شــرطاً العتــراف حكومة العدو 

بـ«الدولة الفلسطينية« املزعومة املوهومة!.. 

قانون »القومّية اليهودية« 
وفي 23 تشــرين الثاني املاضي صادقت حكومة العدو الصهيوني على 
اقتراحي قانــون يعّرفان »إســرائيل« بأنها »الدولة القومية للشــعب 
اليهودي«. وقد صّوت إلى جانب القانون 14 وزيراً، فيما عارضه 6، وهم وزراء 
حزب »يش عتيد«، بزعامة يئير لبيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني. وخالل 
اجللســة أعلن نتنياهو أنه »توجد حقوق قومية في هذه »الدولة« فقط 

للشعب اليهودي« 
وقد نصَّ اإلقتراحان على أن »إســرائيل« هي »الدولة القومية للشــعب 
اليهودي«، ومنحــا األولوية للقوانني اليهودية والتشــريع اليهودي، في 
حال وجــود تناقض بني »اليهودية« و«الدميقراطية«. كما نّصا على التزام 
احلكومة »اإلســرائيلية« بالبناء والتطوير لصالــح اليهود من دون التزام 

البناء لغير اليهود.
ويشكل القانون، )في حال تشريعه بالكنيست(، خطوة كبيرة أخرى نحو 

إشهار العنصرية »اإلسرائيلية«، 
وتكريس »مواطنة دونية« لفلســطينيي األراضــي احملتلة عام 48، الذين 
يعانون أصالً مــن صنوف مختلفة من التمييــز العنصري في مختلف 

مجاالت احلياة... وتشــريع األبواب أمام تنفيذ سياسة »الترانسفير« وترحيل 
أصحاب األرض األصليني!.. وهو ما جاء في خطة وزير خارجية الكيان أفيغدور 
ليبرمــان الذي دعا »لتمويل هجــرة املواطنني الفلســطينيني، والى التنازل 
عن املناطق التي تســكنها أغلبيــة عربية داخل )الكيــان( لصالح »الدولة 

الفلسطينية«...
إضافة لذلك فإن إقرار هذا القانون العنصري يســد الطريق وبشكل نهائي 
أمام عودة الالجئني الفلسطينيني في أي مفاوضات مستقبلية، إذ ستعتمد 
»إســرائيل« معادلة عودتهم إلى »الدولة الفلسطينية« فقط، )ولو بشكل 
نظري( بينما تبقى أبــواب الهجرة إلى الكيان مشــرَعة أمام اليهود فقط، 
دون غيرهم... وستكون »احلقوق القومية« مكفولة فقط للشعب اليهودي، 
مما يعني تلقائياً حرمان فلســطينيي الداخل أيضــاً من أي حقوق جماعية، 
خصوصاً اإلعتراف بهم كأقلية قومية ذات حقوق جماعية، وفق مواثيق األمم 

املتحدة بشأن اجملموعات األصلية وحقوقها في وطنها.
وقد كشف أســتاذ القانون أيان غروس »أن القانون املقترح قانوني وأساسي 
للتمييز العنصري«... ورأى فيه »انعكاساً وصدى للتبرير الذي استخدمه نظام 
»األبرتهايد« في جنوب أفريقيا، عندما حتــدث عن تطّور كل مجموعة إثنية 

بشكل منفرد«...
ويتضمن القانون ضرب منزلة اللغــة العربية التي تتمتع حالياً مبكانة لغة 

رسمية... وأن يكون »القانون اليهودي الديني« مصدر إلهام للتشريعات 
اجلديدة، ولقرارات احملاكم »اإلســرائيلية«... وأن »الدولة ستعمل من أجل 
اإلستيطان اليهودي في نطاقها، لكنها لن تكون ملزمة بالبناء لصالح 
أبناء القوميات األخرى«، مبا فيها إقامة البلدات فقط لليهود!.. كما أنها 
»ترفض بيع أو تأجير األراضي للعرب، بحجة أنها تابعة لـ«صندوق قومي 

لليهود ومؤسسة خاصة وغير حكومية«.
وينقل القانون، في حال املصادقة عليه بشــكل نهائي في الكنيســت، 
نظام »األبرتهايد« السائد حالياً في الضفة الغربية والقدس احملتلة، إلى 

الداخل الفلسطيني أيضاً. 
وال شــك أن دعوة بنيامني نتنياهو فلســطينيي األراضي احملتلة عام 48 
الذين يتظاهــرون دعماً للقدس واملقاومة في غــزة للرحيل إلى »الدولة 
الفلســطينية«، ويعدهم بأنه لن يضع عوائق أمــام رحيلهم النهائي... 
تكشف بشكل واضح وصريح نوايا »الترانسفير« الذي تعمل له حكومات 

»إسرائيل« للتخلص مما تسميه القنبلة الدميوغرافية!..
فهل يشــكل إقرار هذا القانون العنصري هروبــاً إلى األمام من مفاعيل 
القنبلة الدميوغرافيــة التي طاملا أرقت قادة الكيــان الصهيوني، أم أنه 
سيقدم ألصحاب األرض احلقيقيني احلبل الذي سيلفونه حول عنق نظام 

»األبرتهايد« العنصري الفاشي؟..

إسقاط حق عودة الالجئين... وتشريع »الترانسفير« لفلسطينيي الـ48
اإقرار ''يهودية الدولة'' يعني:

الكيان الصهيوني... إضطرابات في كل اإلتجاهات
يعيــش الكيــان الصهيوني منذ فشــل عدوانه 
العســكري علــى قطاع غــزة في متــوز املاضي، 
وأشــهار عجزه عن وقف إطالق صواريخ املقاومة 
الفلســطينية باجتاه مدن وقرى ومطارات الكيان، 
إضطرابــات دخلية هــددت أكثر من مــرة بفرط 
عقد حكومة بنيامــني نتنياهو والتلويح بالذهاب 
إلى انتخابات مبكرة لـ«الكنيســت«، وذلك على 
خلفية تراشق اإلتهامات العلنية حول مسؤولية 
فشل العدوان والهزمية املاحقة أمام قوى املقاومة 
الفلسطينية التي فاجأت حكومة العدو وأجهزتها 
النوعية  العســكرية واألمنيــة باســتعداداتها 
وإمكانياتها املتطــورة، رغم احلصار املضروب على 

القطاع منذ نحو سبع سنوات...
وقد زادت العمليات الفدائية الفردية التي اتسعت 
دائرتها وجتاوزت مدينة القدس إلى معظم األراضي 
احملتلة عــام 67، أزمــة حكومة نتنياهــو عمقاً، 
وأوضاع الكيــان إضطرابا وتعقيــداً، خاصة، بعد 
إشــهار قادة األجهزة األمنية مجدداً عجزهم عن 
وقف هــذه العمليات الفدائيــة الفردية املتزايدة 
رغم كل إجراءات القمع، والتلويح بعقوبات تطال 
أهــل الفدائيني ورماة احلجارة، واعتبار ذلك »مهمة 

مستحيلة بالنسبة الجهزة االمن االسرائيلية« على 
حــد قول رئيس )الشــاباك( يورام كوهني؛ وفشــلهم 
الذريع في وضع حد ملوجات احلراك الشعبي التي غطت 
معظم األراضي احملتلة عام 67 وشــملت املدن والقرى 
العربيــة في األراضي احملتلة عام 48، رغم الكم الهائل 
من اإلجــراءات والقوانني الفاشــية والعنصرية التي 

تكبل أيادي فلسطينيي الـداخل...
فهذه العمليات الفردية البطولية املترافقة مع احلراك 
الشعبي الواســع في معظم األراضي الفلسطينية 
املغتصبة واحملتلة، جاءت رداً طبيعياً على سياســات 
الكيان العنصرية الفاشية ومخططاته اإلستيطانية 
التوســعية واعتداءاته املســتمرة على املقدســات 
املســيحية واإلســالمية وفي املقدمة منها املسجد 
األقصى املبــارك، واســتفزازات املســتوطنني الذين 
اســتمرؤوا تدنيس باحات وساحات املسجد بتشجيع 
من مسؤولني كبار في احلكومة والكنيست وبحماية 
قوات اجليش والشرطة الصهيونية... وهو ما أشار إليه 
رئيس )الشاباك( يورام كوهني بقوله »أن جرمية )محمد( 
أبو خضير وكذلك الغضب الفلسطيني حول ما ينظر 
إليه بأنه الزحف اليهودي في املسجد األقصى يعمالن 
على تأجيــج العنف، وليس حتريض رئيس الســلطة 

محمود عباس كما ادعى رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
وأعضاء كبار في حكومته«.

وميكن تســجيل أبــرز مؤشــرات وتعبيــرات األزمة 
واإلضطراب الداخلي بالنقاط التالية: 

- التلويــح بانتخابــات مبكــرة للكنيســت، ودعوة 
بنيامني نتنياهو الليكوديني لإلســتعداد لها في الربع 
األول مــن العام املقبل... - إســتنجاد نتنياهو بأحزاب 
املعارضــة )العمل، ميرتس وشــاس( لصد الهجمات 
التي تســتهدفه من داخل وخارج احلكومة ومن البيت 
الليكودي نفســه، وإلنقاذ حكومته من الســقوط، 
ودعوتهم لدحول حكومة »وحدة وطنية«... وقد شبَّه 
الكاتب في صحيفة هآرتس يوسي فيرنر هذه الدعوة 
حلكومة الوحدة »كما لو أن كل اجليوش العربية حتتشد 
اآلن علــى حدودنا... بهدف تدميرنــا«... – نفتالي بينت 
وأوري أرئيل من »البيــت اليهودي« يطالبان ببناء املزيد 
من املستوطنات وبسياسات شديدة أكثر للتعامل مع 
املوجة اجلديدة من »العنف الفلسطيني«... وأرئيل يريد 
أن يغيِّر األوضاع القائمة في احلرم القدســي، وأن يتم 
ضم الضفة الغربية إلى »إســرائيل«، بدون أي اعتبار 
للعواقب... – وزيرة العدل في احلكومة تسيبي ليفني 
تنادي باإلعتدال وبأي »شــيء غيــر املزيد من البناء في 

الضفة الغربية أو اإلثارة حول املســجد األقصى«. 
وهي بالتالي تشدد على ضرورة استئناف املفاوضات 
مع »ســلطة رام اللة« وعدم قطــع التواصل مع 
محمود عباس، الذي يتهمه نتنياهو بانه يقف وراء 
تصاعد العمليــات الفدائية... - وزير املالية ورئيس 
حزب »يش عتيد« يئير لبيد يقرن بقاءه في احلكومة 
بتمرير مشــروع قانون جدلي إلعفاء شراء البيوت 
من الضرائب، يعتبره احلزب من شــروط بقائه في 
اإلئتــالف... -  وزير اإلقتصاد ورئيــس حزب »البيت 
اليهودي« نفتالي بينت ربط استمراره في احلكومة 
احلالية بتمرير مشــروع قانــون »يهودية الكيان«، 

وبدون ذلك “لن يكون هناك ائتالف حكومي«...
ورغم كل هــذه التعقيــدات ووالعوائق واألفخاخ 
جنح بنيامــني نتنياهو حتى األن بتجاوز الكثير من 
املطبات واألزمــات والعقد الداخليــة واخلارجية، 
وأثبت قدرة على اإللتفاف في املنعطفات، والهروب 
بأقل اخلسائر من معاركه التي خاضها والتي أتت 
الرياح فيها على عكس ما تشتهي سفنه... فإلى 

أين سيتجه بسفينته في هذا البحر الهائج؟
وإلى متى ســيبقى نتنياهو قــادراً على مواصلة 

سياسة الهروب إلى األمام؟..
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ثقافة

فالشهادة كدرب خالص هي من أهم ركائز اخلطاب وبالتالي املمارسة لدى 
الشــهيد د. فتحي الشقاقي. ويدلل على هذا ما قاله األمني العام حلركة 
اجلهاد د. رمضان عبد اهلل شلح: »كان اإلميان العميق والصبر اجلميل هما 
زاده وزوادته في مواجهة سيل األعداء الذين ينهمرون عليه من كل صوب، 
ويطلعون من حتت اجللد، فيســتعذب العذاب، ويقبل التحدي واملنافسة، 
بحسن النية، وصدق الكلمة، وقداسة املسؤولية، وشجاعة املوقف، وعلو 
الهّمة، ويطاردنا بال هوادة، شعاره: قليل من العناد والصبر ينفلق الصخر، 

والذي ينتظرنا ليس هو املوت إنه احلياة أو النصر«.

ال�ضهادة
يتســم خطاب املعلم فتحي الشقاقي عن الشهادة والشهداء بالصدق 
والربــط بني الديني والوطني، واإلصرار على خــوض املعارك حتى النهاية 

الطبيعية للصراع باالنتصار على »إسرائيل« ومن يساندها.
فوفق املنطق السابق، فإن الشهداء يصطدمون بجبروت العدو ليحققوا 
توازن األمل لألمة حني ينقطع الرجاء، ويواجهون املوت بأجســاد بأبسط 
أدوات املواجهــة، لينتقلوا باآلخرين إلى ِضّفة احليــاة الكرمية، فهم بهذا 

املعنى يكرهون احلياة القصيرة واحملدودة واملمزوجة بالقهر والظلم.
والشــهداء في غياب أجسادهم عنا ال يخسرون، بل نحن الذين نُستنزف 
بحزن قاتل يزيد من بشاعة هذه احلياة ومرارتها، أما هم فإنهم يلتقطون 
الفرح املوصول بالزمــن الالمتناهي... ومتتد أيامهم فــي عمر يزيد ويزيد 
ليعانق اخللود األبدي في وحدة تصّيرهما معاً: عشقاً وفرحاً طليقاً... يقول 
الشهيد الشقاقي عن الشهداء: »الشهداء ال ميوتون، إنهم أحياٌء يهبون 
ألمتهم مزيداً من احلياة والقوة. قد يلغي القتل أجسادهم الظاهرة ولكنه 
يستحضر معنى وجودهم مكثفاً خالصاً من نوازع اجلسد وثقله، متحرراً 
من قيوده، ويطلُق أرواحهم خفاقًة حيًة، مؤثرةً بحجم املعاني التي قتلوا 
ألجلها وهم يدافعون عنها وحتى ينتصر دمهم على السيف، سيف بني 
»إســرائيل« وحلفائهم وأتباعهم«. ويضيف: »الشهداء يعيدون تشكيل 
احلياة بزخم وإبــداع أعظم، ويهبوننا حياة أكثر عنفوانــاً ومتّرداً، فدمهم 

شريان احلياة لشجرة املقاومة وشجرة احلرية...«.
ومن األمثلة الواقعية التي يُشهد بها للدكتور الشقاقي، هي جدية اجلهاد 
اإلسالمي في غرس مفاهيمها، ومنظومتها الفكرية لدى قطاعاتها، مما 
ال يدع مجاالً للشك حول أهمية هذه الفكرة التي حتاول غرسها في عالم 
ال يرى إال مبنظار صهيوني واحد مع ادعائه رعاية حقوق اإلنسان والعدالة... 
والتدليل على ذلك مــن خالل نص واحد فقط، اعتقد أنه كاف لذلك، من 
خالل وصية الشــهيد خالد شحادة منفذ عملية حولون والتي قال فيها: 
»هذا هو قدرنا... قدرنا أن نقــوم بواجبنا املقدس، وهذا القدر الرباني الذي 
نحياه ال يعني إال اســتمرار تواصلنا احلضاري الذي انقطع منذ عدة قرون، 
واســتمرار جهادنا نحو وجه اهلل... وقدرنا أن نكون أهل وأبناء هذا الوطن 
املنكوب الذي متكن فيه العدو الصهيوني وأعوانه من اغتصاب كل شيء، 
فإذا ما تأملنا حولنا ماذا جند؟ إنســانيتنا مداسة، حريتنا مصادرة، إرادتنا 
مســلوبة، وال منلك من أمرنا شيئاً باهلل عليكم ما الذي يجبرنا على هذه 

احلياة، وما الذي بقي لنا حتى نحرص عليه«.
هــذا التســاؤل يقودنا إلى تســاؤل آخر طرحه الشــهيد املعلم فتحي 
الشــقاقي: »ماذا يعني أن نستشــهد؟ ماذا يعني أن نستشهد في هذا 
الوقت؟ أن نستشــهد في هذا املكان؟ الوقت هو الزمن األمريكي الصارخ، 
بالهيمنة والظلــم والنهب، واملمتد إلى أربعة جهات الكون صلفاً وغروراً 
واستكباراً. املكان هو حدود فلسطني باجتاه بيت املقدس حيث متطي بيوت 

إسرائيل حلفاء الزمن األمريكي وامتداده علواً... وفساداً«.
بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993، حصل فرز واضح في الساحة 
الفلسطينية، ما جعل املقاومة، وعلى رأســها حركة اجلهاد اإلسالمي، 
أن تؤكد عبر رســائل ممهورة بالدم أن الوحــدة واملقاومة هما بداية طريق 
االنتصار على العدو اإلســرائيلي... فقد قال الشهيد الشقاقي، كلمات 
سطع معها األمل مع دم  الشهداء عبر السيف وسطوع شمس النهار: 
»ملعون من يساوم، ملعون من يتراجع، ملعون من يقول لكيانهم املسخ: 
نعم، فالصف األول يستشهد، والصف الثاني يستشهد، والصف العاشر 
يستشهد، نحن شعب الشــهادة، ولو على حجر ذبحنا لن ننكسر، ولن 

نستسلم، ولن نساوم«.
فبحسب الشهيد الشقاقي: »وحدهم الشهداء قادرون على وقف املهزلة، 
وإعادة النجوم إلى مداراتها وحركة التاريخ إلى اجتاهها الصحيح، ووحده 
الدم سيهزم السيف«. ويوضح: »أن احلرب مع العدو الصهيوني مستمرة 
وأن باب اجلهاد مفتوح ونعمة الشهادة باقية، وأن معاناة اجلهاد أكرم عند 

اهلل وفي الدنيا من معاناة االستسالم وهوانه ومذلته«.
ويقول: »لقد كشف عملنا اجلهادي ارتباك العدو وضعفه وإصابته بالهستيريا، 
وبات واضحاً أنه قابل لالنكسار، فإذا كانت فئة قليلة استطاعت أن تسبب كل 
هذا الرعب والهلع للعدو، بتصديها له في فلسطني وفي جنوب لبنان، فكيف 
سيكون عليه الوضع عندما تقف األمة بكل طاقاتها في مواجهته؟«. مؤكداً 

أن »االحتالل هو السبب وهو الهدف وطاملا استمر فجهادنا قائم ومستمر«.
وكان يــرى أن القدس تقف في مواجهة متــام الباطل، يقول: »في هذا العالم، 
في هذا الزمان تختصر فلســطني الكون... جغرافيا ومعنى، وتختصر القدس 
فلسطني... إذ يعني أن يدوم الصراُع حتى حل مشكلة املوازين اخملتلة، وأن يدوم 
الصراع حتى يكبر اخلير ويشــتد عوده، حتى يكتمــل ويتم في مواجهة متام 
الباطل. إذ يعني أال تكون أورشليم... بل بيت املقدس الذي تُهدى إليه األرواح وال 
تُهدى روحه لغيره كما قال املصطفى )صلى اهلل عليه وسلم(.. مسرى محمد 
عبر املكان احملدود ومعراجــه عبر الزمان املطلق بالقدرة واللطف... عبر املعنى 
املوعود بإســاءة وجه بني إسرائيل ودخول املســجد األقصى وتتبير املشروع 

الصهيوني القائم على اإلفساد وغلبة الشر وطغيان املادة«.

خطاب متميز
يتميز خطاب الشــهيد الشقاقي بصدق العبارة املســتندة إلى فكر يجمع 
الديني مع الوطني. كما يتميز بالوضوح والسالســة، وإيصال املعنى بجمل 
قصيرة وهادفة. ومن خالل كلماته وخطبه يتضح مدى االنســجام مع الذات 
وهذا ما يؤكده استشــهاده الحقاً؛ إذ كان يتحدث عن الشــهادة والشهداء 
بحسرة الفراق ومتّني اللحاق بركبهم متوّثباً للحاق بالشهداء شهيداً، يتلّفع 
عزميــة اجملاهد بالصبر وبخيار النصر أو الشــهادة طريقاً وحيداً نحو وجه اهلل 

الكرمي.
وفي اخلتام، أبا إبراهيم: لم تعد فلسطني ومضة حلم كما أراد البعض ومتنى؟ 
والتراب أمســى والدم يرويه. وأفق األمل بات يزداد أن النصر تصنعه ســواعد 
املقاومني القابضني على جمر القضية، احلارسني للقدس واملقدسات، املنافحني 
عن كرامة فلسطني كل فلسطني.. لم يســكت بركان الغضب العارم، ولم 
يُخمدوا صوته الصادح باحلق مــع دوي نداء الفجر، بل عند ندى الصباح يُجّدد 
القسم للوطن والشهداء.. فتحي الشــقاقي دوي االنفجار آٍت، فالدم ـ كما 
قلت ـ عنوان املرحلة، وفلســطني تبقى القضية املركزية بها نعرف أولوياتنا، 

وعلى صخر جبالها نقهر األعداء.

الشهادة في خطاب المعلم الشهيد د. فتحي الشقاقي
يُعتبر موضوع الشهادة لدى 

الشهيد المعلم الدكتور فتحي 
الشقاقي )1951ـ 1995(، األمين 

العام السابق لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين، ركنًا 
أساسيًا في الفكر والممارسة. 

توضيح حول تحقيق »التناضح 
في مخيم برج البراجنة«

القى التحقيق الذي نشــرناه في العدد السابق حول »التناضح 
فــي مخيم برج البراجنة«، أصداءً عــدة، وحرصاً منا على تقّبل 
مختلف وجهات النظر، ننشــر رســالة وصلتنا مــن اللجنة 

الشعبية في مخيم برج البراجنة: 

إن نشرة »اجلهاد« تؤكد على أن كافة حتقيقاتها تهدف إلى خدمة 
أبناء شعبنا واإلضاءة على املشكالت التي يعاني منها أهلنا في 
اخمليمات، ملتزمة في ذلك باملعايير املهنية واألخالقية ومن منطق 
احلرص على وحدة شــعبنا دون محاباة ألحد. وهي أبعد ما يكون 
عن الســعي إلى الفتنة، ومصّرة على املضــي قدماً في كل ما 

يخدم قضايا شعبنا.

تو�شيح
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العدد 102 - كانـون أول 2014 م    اأخبار حركية

اعتصامات وأنشطة »للجهاد اإلسالمي« في لبنان تضامنًا مع األقصى

جددت حركة اجلهاد اإلســالمي فــي لبنان، على 
لسان عدد من قيادييها خالل يوم التضامن والنفير 
مع األقصى الشــريف، علــى أن الرهان يقع على 
املقاومــة، وعلى األمة في حترير  األقصى وتخليص 
املقدسات بعد أن ســقطت كل الرهانات األخرى. 
وجددت احلركة إدانتها للتفجيرات التي حصلت في 

غزة، داعية إلى املزيد من التماسك والوحدة.

اعت�ضام يف برج الرباجنة
نظمت حركة اجلهاد اعتصاماً جماهيريًا حاشداً، 
أمام مسجد الفرقان في مخيم برج البراجنة عقب 
صالة اجلمعة، مبشــاركة قوى وفعاليات إسالمية 
ووطنية وشخصيات دينية وحزبية وحشد شعبي.

وحتدث مســؤول العالقات السياسية في احلركة 
ببيروت، أبو وســام منور الذي أكــد، أنه ما دام في 
بيت املقدس، أمثال إبراهيم عكاري، ومعتز حجازي، 
وعبد الرحمن الشلودي، والعشرات من الشهداء، 
فإن القدس بخير، وســتبقى محميــة من دنس 

اعت�ضام يف البداوي
نظمت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي 
اعتصاماً حاشــداً حتدث فيه عدد مــن القيادات 
الفلســطينية الذين أدانوا اعتداءات العدو بحق 
املقدســيني واملســجد األقصى، كما دعوا األمة 

العربية واالسالمية إلى الدفاع عن املقدسات.
وألقى القيادي في حركة اجلهاد اإلســالمي بسام 
موعد، كلمة أكد فيها التضامن مع أهل القدس 
واألقصى في وجه ما يتعرضون له على أيدي العدو 
الصهيوني واملستوطنني، من قتل واعتقال وتهويد 
وتدنيس لألقصى وللقدس. وأشــار إلى أن معركة 
القدس مستمرة ومفتوحة وعلى جماهير أمتنا أن 
تكون طرفاً في هذه املواجهة، وأال يستمر صمتها 
على تدنيس املســجد األقصى ومحرابه الشريف 
وســاحاته املباركة. كما شــدد على أنه ليس لنا 
سبيل لتحرير املســجد األقصى سوى املقاومة، 

ورّص الصف في مواجهة العدو.

اليهود، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيبقى 
رأس حربة في مواجهة الكيان الصهيوني ومشروعه 
في املنطقة، وســتبقى األولوية للدفاع عن املسجد 

األقصى.

وقفة ت�ضامنية يف الر�ضيدية
في مخيم الرشيدية، نظمت »اجلهاد اإلسالمي« وقفة 
تضامنية مع القدس، بعد صالة اجلمعة، أمام مسجد 
فلســطني في اخمليــم، بحضور ممثلني عــن الفصائل 
الفلسطينية الوطنية واإلسالمية وممثلني عن اللجان 
الشــعبية واألهلية، وحضور علمائي مع حشــد من 

أهالي اخمليم.
وألقى القيادي في حركة اجلهاد احلاج أبو سامر موسى 
كلمة أكــد فيهــا أن قضية القدس قضيــة عربية 
إسالمية، تعيش في وجدان كل عربي ومسلم ونصير 
للعدالة، مشــدداً على أن املشــروع اجلهادي من أجل 
فلسطني سيبقى مســتمراً حتى التحرير، داعياً كل 
اجملاهدين إلى انتهاج عمليات الدهس للمســتوطنني 

وقطعانهــم حتى يعلموا أن ال مقــام لهم في األرض 

املباركة.

واعتبر موســى حرمان الشــعب الفلســطيني في 

لبنان من أبســط وأدنى حقوقه املدنية واإلجتماعية 

واإلنسانية ظلما لهذا الشعب، وقال إن هناك مؤامرة 

كبيرة نســتهدف الوجود الفلســطيني فــي لبنان 

وشطب حق العودة لالجئني.

م�ضرية جماهريية يف بعلبك
أقامت فصائــل املقاومة الفلســطينية في مخيم 

اجلليل بعلبك مسيرة جماهيرية. وألقى كلمة فصائل 

املقاومــة الفلســطينية القيادي فــي حركة اجلهاد 

اإلســالمي أبو عالء ســحويل، الذي اعتبر أنه »ال خيار 

أمامنا ســوى خيار اجلهاد واملقاومة بكل أشــكالها«، 

داعياً الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربية 

والقــدس إلى النفير العــام نصرة لألقصــى املبارك 

وإشعال انتفاضة فلسطينية ثالثة في كل فلسطني.

 رابطة بيت املقدس تكرم 100 من طالبها أبناء املخيمات يحتفلون بعمليات القدس 
املتخرجني واملتفوقني بالشهادات الرسمية

 كشافة بيت املقدس تكرم جريحتني من غزة 
وتنظم فعاليات تضامنية 

ابتهاجاً بعملية القدس البطولية، نظمت حركة 
اجلهاد اإلسالمي في فلسطني، واجلبهة الشعبية 
لتحرير فلســطني، احتفاالت في معظم اخمليمات 

الفلسطينية في لبنان، مت خاللها توزيع احللوى.
ففي مخيم اجلليل في بعلبك، أقامت حركة اجلهاد 
اإلســالمي، وجمعية كشــافة بيت املقدس فوج 
جعفر الطيار، حواجز محبة علــى الطريق العام. 
ووزعــت احللوى على املارة والســيارات، مبشــاركة 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
وفي مخيمات صور عّمت مظاهر الفرح واالبتهاج 
احتفاالً بالعملية املباركة، حيث جالت الســيارات 
املزودة مبكبرات الصوت في شــوارع وأزقة اخمليمات، 

كرمت »رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني« مئة 
من طالبها فــي احتفال نظمته ملناســبة الذكرى 
التاســعة عشــرة الستشــهاد الدكتــور فتحي 

الشقاقي، وذلك في مخيم برج البراجنة في بيروت.
وحضــر االحتفال ممثل حركة اجلهاد اإلســالمي في 
لبنان احلاج أبو عماد الرفاعي، والقيادي الشيخ علي 

أبوشاهني، ورئيس الرابطة األستاذ عماد الرفاعي.
وألقى احلاج أبو عماد الرفاعي، كلمة أشاد فيها بالدور 
الذي تلعبــه الرابطة على صعيد توجيه الشــباب 
واحتضانهم، واخلدمات التــي تقدمها إلى الطالب، 
داعياً الى االقتداء بســيرة مؤســس حركة اجلهاد 
اإلســالمي، وأمينها العام األول، الدكتور الشــهيد 

فتحي الشقاقي.
وتطرق الرفاعي إلى ما تتعرض له القدس الشــريف 
من جرائم صهيونية منهجيــة، منّوهاً إلى بطولة 
أهل القدس في التصدي لالعتــداءات الصهيونية، 
ومؤكداً في الوقت نفســه أن االلتفاف حول القدس 
وتوحيد كل اجلهود لتحريرها واستنقاذها، من شأنه 

أن يخرج األمة من األزمات التي تعصف بها.

كّرمت جمعية كشــافة بيت املقدس فــي لبنان، 
اجلريحتني غــادة وأمال الرزايني اللتــني أصيبتا في 
معركــة »البنيان املرصوص« في قطــاع غزة، وذلك 

خالل وجودهن في بيروت للعالج.
وحضــر التكرمي إضافة للجريحتــني أعضاء الهيئة 
اإلدارية حمزة الرفاعي، وربيع أبو عمر، وأعضاء اجلوالة 

في فوج حمزة بن عبد املطلب – عني احللوة.
في ســياق متصل، نظمت اجلمعيــة في مخيمات 
لبنان مســيرات كشــفية دعماً ونصرة للمسجد 
األقصى. وجال الكشــافة شــوارع اخمليمات رافعني 
األعــالم واجملســمات والالفتــات املعبــرة من وحي 
املناسبة. كما أقامت اجلمعية حواجز محبة احتفاالً 

بعمليات القدس البطولية.
كذلك أطلقت كشافة بيت املقدس حملة »كشافة 
ألجــل األقصى« في عدد من اخمليمات، وضمن احلملة 

كما قام عدد من مناصري اجلهاد اإلســالمي، واجلبهة 
الشعبية، بتوزيع احللوى على املارة والسيارات.

وفي نهــر البارد، جتّمع حشــد من أبنــاء اخمليم على 
الفلسطينية  الفصائل  العام، مبشــاركة  الشــارع 
واللجان الشــعبية، وســط هتافات وفرح عّم أبناء 
اخمليم احتفاء بعملية القدس النوعية. وألقى الشيخ 
محمود األشقر باسم حركة اجلهاد اإلسالمي كلمة 
خالل التجمع، بارك فيها العملية البطولية، مؤكداً 
أن ال صــوت يعلو فوق صوت الرصاص الفلســطيني 
والسكني، وأضاف: »فلســطني كلها لنا وال يعيدها 

سوى نهج املقاومة«.

كلمة الرابطة ألقاها نائب رئيس رابطة بيت املقدس، 
األســتاذ خالد بديوي، ونوه فيها إلى ســيرة الدكتور 
الشــهيد الشقاقي ومســيرته العلمية واجلهادية، 
املشــاريع اخلدماتية والتعليمية التي  مســتعرضاً 
قدمتهــا الرابطــة، »مثــل تأمني الكتــب املهمة، 
واحلسومات، واملســاعدات العينية، واملنح اجلامعية 
واملدرســية، وتأمني ســكن للطالب«، باإلضافة إلى 
املتابعــة الدوريــة والتواصل مع معظــم الوحدات 
التعليمية الثانوية واجلامعية، وتأهيل ما يزيد عن 40 

طالباً ضمن برنامج التدريب والتأهيل.
كمــا ألقى الطالب أحمد الســيد كلمــة الطالب 
املكرمني، ناشــد فيهــا املرجعيات الفلســطينية 
باســتمرار الســعي إلقرار احلقــوق املدنية لالجئني 
الفلســطينيني في لبنان، وأهمها حــق العمل في 

مختلف اجملاالت، ومعاملة الفلسطيني أسوة بغيره.
في ختام احلفل، قدمت فرقة كشــافة بيت املقدس 
اإلنشــادية مجموعة من األناشيد الوطنية، ثم جرى 

توزيع شهادات التقدير على الطالب والطالبات. نظمت مسيرات كشفية في مخيم البص وعني احللوة 
واجلليل والرشيدية، وليس أخيرا برج البراجنة.

بسام موعدأبو عالء سحويلأبو سامر موسىأبو وسام منور
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اأخبار حركية

منبر القراء

نداء من نازح

�شجة املخيمات

املراأة املجاهدة

حتية اىل ابطال القد�ض

 خ�ض�ضنا هذه الزاوية لك عزيزي القارئ، كي تقول ما 
تريد، �ضريطة اأن يكون يف اإطار املو�ضوعية، اإميانًا منا 

ب�ضرورة اأن يكون للجميع منربهم احلر، يعرّبون من 
خالله، نرثًا اأو �ضعرًا، عن همومهم وق�ضاياهم، ونحن لن 

نتدخل اإاّل بحدود ت�ضويب الكلمات، على اأن يبقى الراأي 
يحمل توقيع �ضاحبه، وال �ضاأن لـ«ن�ضرة اجلهاد« به.

نعاني نحــن النازحني من مخيــم اليرموك، مــن الكثير من 
املشــاكل، ويا ليت يســمع نداءنا أصحاب الضمائر احلية ، وأي 
مســؤول ملســاعدتنا وتقدمي املزيد من العون لنــا، فأوضاعنا 
باتت صعبة ال تطاق، ولم تكــن يوماً نتخيل أن نصل إلى هذه 
الدرجة من الضيق، وباملناسبة ال بد أ، نشكر أهلنا في مخيمات 
لبنان، على إحتضانهم لنا، وتقدمي املســاعدة قدر إمكاناتهم 
وأوضاعهم املعيشية الصعبة، إن دل على شيء، إمنا يدل على 
أن ما يجمعنا هو الكثير الكثير، واحنا أكثر الناس حتس ملشاعر 
وضروف بعض، ويا ريت نقدر انكفائهم  في يوم من األيام حلسن 

صنيعهم.

محسن الدروبي 

نازح من مخيم اليرموك

اننا نتســاءل بكل صراحة، ليــش كل هالضجة بهاأليام حول 
موضوع اخمليمات الفلســطينية في لبنان، أكيد هذا مؤشــر 
أنــه هناك طبخة ســرية تُطببــخ ضد هذه اخمليمــات، وضد 
اإلنسان الفلســطيني بالتحديد، وأنا بقول لكل إخواننا، الزم 
نكون حذرين ومتنبهني جيداً ملا يحاك ضدنا، حتى نفشــل كل 

املؤامرات والدسائس.

سليم زعرور 

مخيم البص – جنوب لبنان

اني اتوجه بالتحية لـِ«نشرة اجلهاد«، التي اهتمت باملرأة اجملاهدة، 
وأعطتها فرصة تســليط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ 
الشعب الفلســطيني، وما كانت تقوم به املرأة الفلسطينية 
في مساعدة اجملاهدين في مواجهة العصابات الصهيونية، من 
خــالل احلوار الذي أجرته مع احداهن. وأنا أطالب هذه النشــرة 
املوقرة، أن تلتقي كل املناضالت من شعبنا، حتى نظهر للعالم 
أن كل شــرائح مجتمعنا مقاومة، وأن املــرأة كانت دائماً في 

الطليعة. 

أم سامح

مخيم القاسمية 

ها قد اشــرقت شمس الصباح، وهي ترسل خيوطها الذهبية 
على املروج واحلقول، هذه اخليوط كانت حتمل لنا أخباراً ســارة 

وتضيء لنا ما يجري في القدس.
هناك في القدس عملية بطولية نفذها مقدســيني توشحا 
بنــور ربهم، عند هذا الصباح، توضآ ثم صليا صالة الفجر معاً،  
وأبيا اال ان يكونا الشــمس التي تشــرق على القدس، لينفذا 
عملية ستكون بتقديري الشرارة والفتيل نحو انتفاضة عارمة 

ستشهدها القدس احملتلة. 
من هنا ومن هذا املنبر أوجه رســالة موضأة الى ابطال القدس 
الذين يقهرون العدو، بالعمليات الشــعبية، فللقدس رجال ال 
يخافون، للقدس رجال ال يركعون وال حتنى جباههم، انهم رجال 

اهلل.
عمر طافش

أكد مسؤول العالقات السياسية في حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان، 
احلاج شكيب العينا، أن الهجمة اإلعالمية على مخيم عني احللوة تأتي 
في سياق االستهداف الدائم لقضية الالجئني، التي ميثل فيها اخمليم 

في الشتات الرمز األساسي وعنوان املعاناة والثبات حتى العودة.
وقــال العينا في تصريح له، إن البعض يســعى إلــى إضفاء صبغة 
»اإلرهاب« على اخمليمات الفلسطينية، من أجل استهدافها وتوظيفها 
في الصراعات الطائفية الدائرة من حولنا، وهذا ما يسعى إليه العدو 

مند سنوات.
مقابل ذلك، أوضح أن مختلف القوى الفلســطينية ســتحمي أمن 
واســتقرار مخيماتنا، مشيراً إلى أنها أفشــلت الكثير من املشاريع 

املشبوهة في السابق.
يذكر أن العينا شــارك مع ممثلي القوى الفلسطينية، في جولة على 

في إطار جولته على الفعاليــات والقوى واألحزاب 
آخر  لبحــث  اللبنانيــة  والروحيــة  السياســية 
املستجدات، وبخاصة أوضاع اخمليمات الفلسطينية 
وعالقتها باجلوار، زار ممثل حركة اجلهاد اإلســالمي 
في لبنان احلــاج أبو عماد الرفاعــي، على رأس وفد 
من احلركة، أمني عام اجلماعة اإلســالمية في لبنان 
إبراهيم املصري، والنائب بهيــة احلريري، وأمني عام 
إحتاد علماء املقاومة إمام مسجد القدس في صيدا 
الشيخ ماهر حمود، والسيد علي فضل اهلل، ورئيس 
»حزب اإلحتاد« الوزير السابق عبد الرحيم مراد، فجرى 
التأكيــد على أهمية وحدة املوقف الفلســطيني 

املوحد الرافض لزج اخمليمات الفلســطينية في االنقسام السياسي 
اللبنانــي احلاصل والتركيز على أن بوصلة الفلســطينيني هي باجتاه 

فلسطني والقدس.
وأكد الرفاعي على أن مخيم عني احللوة ســيبقى دائًما إلى جانب أمن 
واستقرار لبنان رغم كل محاوالت زج الواقع الفلسطيني في أتون هذه 
الصراعات، التي ترفض اخمليمات الفلســطينية أن تكون جزءا من هذا 
التجاذبات، بل ستبقى قالًعا وطنية حتافظ على قضية الالجئني وعلى 

حق الشعب الفلسطيني في العودة.
وأشــار أن اخمليمات الفلسطينية اآلن أكثر املناطق استقرارًا في لبنان، 

مختلف القوى الصيداوية الوطنية واإلسالمية، وقيادات األجهزة األمنية 
اللبنانية. وخالل اجلولــة جرى التأكيد على التعــاون الدائم واملطلق مع 

اجلميع وذلك باحلرص الدائم على »أمن مخيماتنا واجلوار اللبناني«.

ونحن معنيون بأن نُبقي على هذا االســتقرار. وال نســمح ألحد أن يورط 
اخمليمات فــي أتون الصراعات أو تفجير الواقع الفلســطيني من الداخل. 
مشيراً إلى وجود مشكالت إجتماعية وإقتصادية يعيشها الفلسطينيون. 
مطالباً بضرورة العمل بشــكل جاد لتخفيف هذه املعاناة لتعزيز صمود 

الشعب الفلسطيني.
وقال: تطرقنا إلى ما يجري في فلســطني خصوًصا في القدس ومحاولة 
تهويد املدينة املقدسة، وتدنيس الكيان الصهيوني وجنوده ومستوطنيه 
للمســجد األقصى، وهذا يتطلب موقًفا عربًيا وإســالمًيا في وجه هذه 
السياسة. كما أكدنا على ضرورة رفع احلصار عن الشعب الفسطيني في 

قطاع غزة واإلسراع بإعادة اعمار ما هدمه االحتالل.

العينا: نسعى دوما للحفاظ على أمن املخيمات والجوار

الرفاعي يلتقي مسؤولني لبنانيني: عني الحلوة ليس مأوى للخارجني على القانون

أكد القيادي في حركة اجلهاد اإلســالمي، أبو سامر موسى، أن حفظ 
دماء الشــهداء، يكون بحفظ املقاومة، واعتبار فلســطني القضية 
األســاس«، مضيفا أن »حفظ تلك الدماء يأتي بإيقاف لغة التحريض 

وهذا السجال احملتدم بني أبناء القضية الفلسطينية«.
كالم موسى جاء خالل تكرمي نظمته »الهيئة االسالمية الفلسطينية 
للرعاية واإلرشــاد« و«شــعبة مخيــم الرشــيدية« و«احتــاد املرأة 
الفلسطينية« حلركة فتح، جملموعة من شهداء الثورة الفلسطينية 
واحلركة الوطنية واالســالمية اللبنانية، وذلك في قاعة »الشهيد أبو 

الهول« في مخيم الرشيدية مبناسبة يوم الشهيد.

كــرم مركز بيت املقــدس في مخيم نهــر البارد الرياضيــني الفائزين 
في الــدورات الرياضيــة التي أقامهــا املركز، وذلك مبناســبة الذكرى 
التاسعة عشــرة الستشــهاد الدكتور فتحي الشــقاقي، والذكرى 
السابعة والعشــرين لالنطالقة اجلهادية، بحضور ممثلني عن الفصائل 

الفلسطينية واللجان الشعبية واألندية الرياضية.
والقى القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي، بسام موعد، كلمة قال فيها 
إن الشهيد الشقاقي راهن على جيل الفتوة والشباب املثقف والرياضي، 
»فعمل منذ البداية على تفعيل دور األندية والكشافة والطلبة«، مشيراً 

إلى أن هذا اجليل هو عماد األوطان واملعول عليه في معركة التحرير.
وأوضح أنه في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني فإن »فلسطني ال 
تقبل القسمة، فهي من بحرها إلى نهرها للشعب الفلسطيني، الذي 

بذل من أجلها آالف الشهداء«.
وألقيــت في املناســبة عدة كلمات أشــادت بجيل الشــباب املثقف 
والرياضــي، كما تطــرق املتحدثون إلــى يوم التضامن مع الشــعب 

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية استطاعت أن حتفظ اخمليمات، بعدم 
جرها إلى مربع الفتنة بكافة أشــكالها، وجتنيبهــا الصراعات في لبنان 
واملنطقة. وشدد على أن حفظ نهج الشهداء هو حتقيق الوحدة الوطنية، 
وصياغة برنامج عمل يســتند إلى فعل املقاومــة، الفتا إلى أنها الطريق 

األجدى لتحرير فلسطني.
في ســياق آخر، التقى موســى وفداً قيادياً من اجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني في الرشــيدية، ضم عضو اللجنة املركزية للجبهة وأمني سر 
منطقة صور أحمد مــراد. وناقش اجملتمعون آخر التطــورات الراهنة في 

املنطقة ومخيمات صور.

الفلسطيني، مشــيرين إلى أن هذا اليوم يأتي للتغطية على قرار تقسيم 
فلسطني. 

فــي ختام التكرمي، مت توزيع الكؤوس على الفائزين في دورات كرة القدم وكرة 
الطاولة باإلضافة إلى الشطرجن.

موسى يشارك يف حفل لتكريم عائالت شهداء يف الرشيدية

البارد: تكريم الفائزين يف دورات الشقاقي الرياضية
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يف رحاب االإ�شالم

ليســت األخالق من مواد الترف، التي ميكن االستغناء عنها، بل هي أصول احلياة التي يرتضيها 

الدين ويحترم ذويها، لذا ربط رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيرية املسلم بحسن اخللق، 

ِ صلى اهلل عليه وســلم 
فعــن عبد اهلل بن عمرو - رضي اهلل عنه - قال:لَْم يَُكْن رَُســوُل اهللَّ

َُّه َكاَن يَُقوُل: »ِخَيارَُكْم أََحاِسُنُكْم أَْخاَلًقا«، من هنا كان حسن اخللق  ًشــا وَإِن َفاِحًشــا واََل ُمَتَفحِّ

هو ركن اإلســالم العظيم الذي ال قيام للدين بدونه، وال حضارة وال تقدم بغيره، فاإلســالم إمنا 

جاء ليغير اإلنســان من السيئ إلى احلسن أو األحسن، ومن املعصية إلى الطاعة، ومن الضالل 

إلى الهدى.

واإلسالم نظام أخالقي، لكل عبادة فيه هدف أخالقي واضح، يقول اهلل عز وجل في شأن الصالة: 

 ِ
اَلَة تَْنَهى َعِن الَْفْحَشــاء وَامْلُنَكرِ وَلَِذْكُر اهللَّ اَلَة إِنَّ الصَّ }اتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكَتاِب وَأَِقِم الصَّ

ُ يَْعلَُم َما تَْصَنُعوَن{]العنكبوت:45[. أَْكَبُر وَاهللَّ

حســن اخللق ال يؤَسس في اجملتمع بالتعاليم املرسلة، أو األوامر والنواهي اجملردة، إذ ال يكفي في 

طبــع النفوس على الفضائل أن يقول املعلم لغيره: افعل كذا، أو ال تفعل كذا، فالتأديب املثمر 

يحتاج إلى تربية طويلة، وتعهد مستمر.

ومن هذا املنطلق حرص الرســول صلى اهلل عليه وســلم على غرس هــذا املعنى في نفوس 

صحابتــه الكرام فقال:«إِنَّ ِمْن أََحبُِّكْم إِلَيَّ وَأَْقرَبُِكْم ِمنِّي َمْجلًِســا يَْوَم الِْقَياَمِة أََحاِســَنُكْم 

أَْخاَلًقا، ومن هذا املنطلق أيًضا كان رســول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يقول شيًئا إال فعله، 

وال يأمر بشــيء إال وكان له تطبيق واقعي في حياته، فصار بذلك أسوًة حسنًة في كل األمور، 

ولن تصلح تربية إال إذا اعتمدت على األسوة احلسنة.

ــع  إّنه يجدر بنا أال نغادر هذا املقام إال وكلمات أعظم البشــر في آذاننا وقلوبنا وعقولنا، يُوسِّ

فيها من مفاهيمنا عن العمل الصالح والعبادة املتقبَّلة.يقول رســولنا الكرمي صلى اهلل عليه 

ُمَك ِفي وَْجِه أَِخيَك لََك َصَدَقٌة، وَأَْمُرَك بِامْلَْعُروِف وَنَْهُيَك َعِن امْلُْنَكرِ َصَدَقٌة، وَإِرَْشادَُك  وسلم:«تََبسُّ

اَلِل لََك َصَدَقٌة، وَبََصُرَك لِلرَُّجــلِ الرَّدِيِء الَْبَصرِ لََك َصَدَقٌة، وَإَِماَطُتَك احْلََجرَ  الرَُّجَل ِفي أَرِْض الضَّ

رِيِق لََك َصَدَقٌة، وَإِْفرَاُغَك ِمْن دَلْــِوَك ِفي دَلِْو أَِخيَك لََك َصَدَقٌة«. أال  ــْوَكَة وَالَْعْظَم َعِن الطَّ وَالشَّ

ا ما أعظم هذا الدين!! حقًّ
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حرصاً من »نشــرة اجلهاد«، على فتح 

واملوضوعي،  الهــادئ  للحــوار  نوافذ 

وإفســاحاً في اجملال لألقالم الشــابة 

املبدعة، في التعبير عن ذاتها، وتوفير 

فرصــة أمامهــا للنشــر، خصصت 

النشرة منبراً للقارئ، على أن نستقبل 

رسائلكم، وآرائكم، واقتراحاتكم، على 

العنوان التالي:

منبر القراء
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حروف بي�شـاء

اسمه معتز، فكره معتز، خياره معتز، وطنه فيه معتز.
هذه خالصة قصة الشــهيد معتز حجــازي، الذي انتقى هدفــه بعناية، قال 
للحاخام يهودا غليك: كفى تدنيســاً للقدس.. هــذه األرض املباركة لنا.. هذا 
الطهــر املمتد من عنق النهر الى عمق البحــر هويتنا.. ارجع الى حيث كنت.. 

احمل متاعك وعصبياتك، وتعاليمك وكل ترهات أحالمك وغادر. 
هنا القدس.. هنا املســجد األقصى.. هنا تاريخ حافل بالتضحيات والبطوالت.. 
فأمثالك الذين ال يقرأون، وال يتنفســون ســوى غبار األوهام، ال مكان لهم في 

أرض أجدادنا وآبائنا. 
رصاصات معتز الى صدر غليك، حملت رسالة مليئة باملعاني والعبر.. فاالحتالل 

ال يفهم سوى هذا اخلطاب. 
معتــز الذي قضى أحد عشــر عاماً خلــف قضبان القهر، يــدرك جيداً كيف 
يخاطــب القتلة، وقطاع الطرق، والذين يذبحون األطفال، ويعتقلون النســاء، 

ويهددون املقدسات، ويزرعون الرعب في نفوس املواطنني. 
معتز قال كلمته، وهو يعرف املصير.. لم يكترث لكل ما يخبئه حقد العدو.. أنه 
تربى على عشق احلرية األبدية، نزف حتى الشهادة.. كتب بدمه حروفاً ستظل 

مضيئة أبداً في وجدان الناس.. وفي عقول األجيال.. وفي أسفار التاريخ. 
معتز قال كلمته ولم ميض.. بقي فينا وبيننا. 

ظنوا عندما كبلوا يديه، وألقوا به في غياهب الســجن، أن هذا العقاب سوف 
يردعه من العودة الى امليدان. 

توهموا أن قيد اليدين واألرجل.. سوف مينع العبور نحو املوانئ البعيدة.. فشلوا، 
فالقيد أعجز من أن يطال الذاكرة ونبض القلب.. وآفاق العيون.. القيد أعجز من 

أن يطال اللسان والوجدان، وينابيع األمل. 
خرج معتز من الزنزانة الى جسر النجاة.. هاله ما وصل إليه األقصى من وضع 
مؤلم، أقلقــه ما وصلت إليه القدس من حتدٍّ يومي من قطعان املســتوطنني 
ورعاتهم االرهابيني، وقف في وجههم ليعلن، أن للقدس فرسانها، وللمسجد 

حماته.. ولن يسمح ألقدام الغزاة من تدنيس ترابه.
أعلن بلسان مسدسه: 

هنا قبركم.. وكل من تسول له نفسه من أمثالكم اقتحام مقدساتنا وبيوتنا.. 
لن يلقى سوى املصير ذاته.

إنه معتز أيها األغبياء.. إنه معتز أيها اجلبناء.

»على احلركات اإلسالمية التي تنتهج العنف املسلح أن تضع على رأس أولوياتها العدو الصهيوني.. 

وأال ترحمه في أي مكان.. وأن تطارده.. فهنا ســتتجمع حولها كل القــوى ولن يعاديها إال اخلائن.. أو 

العميل«.

من أقوال
الشهيد المعلم 
د. فتحي الشقاقي

األخالق وبناء األمممعتز قال كلمته .. ولم يمض


