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نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة

لنوقف ''مافيات املوت'' ..ون�ص ّوب وجهة �سفننا نحو الوطن

بدل أن تعيدهم السفينة إلى حضن الوطن ،حاولت أن حتملهم إلى
املنافي البعيدة ،بإيهامهم أن خالصهم يكمن في موانئ الهجرة!
عشرات النازحني الفلسطينيني ،غررت بهم «مافيات املوت» ،فغرقوا
إذالل
بني فكي األمواج العاتية في أعماق البحار ،أو أعيدوا بعد رحلة ٍ
وعذاب!!
كل فترة نسمع ونقرأ الئحة بأسماء جديدة ،إبتلعها النسيان ،ألنها
قبلت برشاوى اخلداع ،وبأن جنات عدن تقبع هناك خلف األفق الرمادي.
متى يستفيق هؤالء «الطيبون» وأمثالهم ،من أحالم األوهام هذه؟
متى يص ّوب هــؤالء وجهتهم نحو وطنهم األم ،حيث االســتقرار
والوعد اإللهي واحلب األزلي؟
ً
ً
ملاذا نظل فريســة ســهلة ،وصيدا وفيرا ،جملموعة من سماســرة
الضياع؟
أال يخدم رحيل أجيالنا إلى شتات الصقيع ،عدونا الذي يحتل أرضنا،
ويهيمن على خيراتنا وتراثنا؟

صحيح أننا نعيش في ضائقة معيشــية ،وأن احلصار أتعبنا ،وأن
القوانني اجلائرة حتد من حركتنا ،لكن كل ذلك وغيره أقل سوءا ً من
املراحل الصعبة األخرى التي مررنا بها.
نحن شعب كتب عليه أن يكون قدوة ،وأن يحمل مشاعل األمل في
أحلك ليالي العتمة.
نحن شــعب يجيد صنــع املعجزات فــي األنفــاق ،وجنيد كتابة
االنتصــارات في ظل النار واحلصار ..نحن شــعب شــبيه بطائر
الفينيق الذي يولد من قلب الرماد.
ليس أمامنا سوى خيار واحد :العمل من أجل العودة ،فوطننا أولى
بعطاءاتنا ،ونحن أولى بترابه.
ً
فلنوقــف ع ّبــارات املــوت ،ولنضــع حــدا للعــب بعواطــف
بعضنا ،واإلجهاز علــى مافيات االجتار بأرواح أبنائنا« .فســفينة
نوح» الوحيدة ،هي الســفينة املتجهة إلى فلسطني ،فقط إلى
فلسطني.

«الجهاد» تطفئ شمعتها المئة ..خطاب مقاوم بوصلته فلسطين
تطفئ «اجلهاد» هذه األيام ،عددها املئة ،بفضل جتاوب القارئ معها من جهة،
وصدقها وانتمائها وعطائها من جهة أخرى.
ً
سبيل
كانت «اجلهاد» وال زالت وف ّية لقضيتها األساس :فلسطني ،واملقاومة
وحي ًدا لتحريرها ،واستعادتها إلى حضن األمة.
عينا «اجلهاد» رصدتا عبر مســيرتها الواقع في اخمليمات الفلســطينية في
لبنان بخاصة ،والواقع الفلسطيني بعامة ،بهدف معاجلة ومتابعة كل هموم
شعبنا ،ولقد جنحت في أداء وظيفتها ،بعد جتاوز محطات صعبة وحرجة.
شــارك في أعدادها املئة ،نخبة من كبار اجلنود اجملهولني ،الذين قدموا عصارة
جهدهم وأفكارهم ،تخ ّرج من مدرستها طالب ،واحتضنت آخرين ،ما أعطاها
زخ ًما جديدا.
«اجلهاد» باختصار شــديد :خطاب وحدوي ،مقــاوم ،يحارب الظلم واالحتالل
والغزو واالستعمار ،كما يحارب التعصب واجلهل والفئوية والعنصرية بكل
أشكالها.

«اجلهاد» وهي تطفئ شــمعتها املئة ،ســتبقى بوصلتها فلسطني ،وهي
تعاهــد قراءهــا املضي قد ًما في نهجهــا ،آملة منهم املزيــد من التعاون
واملساهمة العملية وتزويدها باآلراء واألفكار ،فهي تقوى وتستمر بهم.

افتتاحية العدد

المخيمات الفلسطينية1في
لبنان حققت إنجازاً كبيراً!
نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

على خالف ما ر ّوجت له كثير من وســائل إعالم لبنانية وعربية،
على مدى سنوات األزمة السورية ،أثبتت اخمليمات الفلسطينية
فــي لبنان أنها األكثر انضباطا ً واســتقرارا ً من كثير من املناطق
اللبنانية .ففي الوقت الذي شهدت فيه مناطق لبنانية متعددة
حاالت عدم استقرار أمني وسياسي ،كانت اخمليمات الفلسطينية
تعمــل جاهدة علــى عدم الســماح بجرها الى أتــون اخلالفات
واالنقسامات السياسية واملذهبية .وقد جنحت في حتييد نفسها
الــى حد كبير ،بحيث أن جميع محاوالت اســتدراجها الى مربع
الفتنة ذهبت أدراج الرياح ،رغم أن هذه احملاوالت ال تزال مستمرة.
ولقد جنحت الفصائل والقوى الفلســطينية ،رغم انقساماتها
الداخلية التــي كانت قد وصلت الى ذروتهــا ،في توحيد رؤيتها
السياســية وااللتزام بالنــأي اإليجابي بالنفــس ،وأحبطت كل
محاوالت اســتدراج اخمليمات ،ســواء في لبنان أو في سوريا ،الى
الفتنة ،رغم كل اجلهود التي بذلت في سبيل ذلك ،والتي كان من
بينها توريط بعض األفراد الفلســطينيني في بعض التفجيرات
في لبنان.
سياســة النــأي اإليجابي هذه أثمــرت ليس توافقا ً سياســيا ً
فحسب ،بل وجنحت في بلورة خطة أمنية في مخيم عني احللوة،
استطاعت أن تضبط أمن اخمليم ،بالتعاون مع املؤسسات األمنية
اللبنانية ،رغم التعقيدات الكبيرة والكثيرة املتشابكة في اخمليم.
وهنا أيضاً ،أثبت الســاح الفلسطيني أنه سالح منضبط ،غير
متفلت ،هدفه خدمة قضية سياســية كبــرى ،هي حماية أمن
اخمليمات حتى حتقيق العودة الى فلسطني.
وفــي الوقت الذي غابت فيه التظاهرات نصرة لغزة عن كثير من
كبريات العواصم العربية ،كانت اخمليمات الفلسطينية في لبنان
تضج ،على مدى أيام احلرب ،باملظاهرات التي تعلن متسك شعبنا
ّ
في هذه اخمليمات بقضيته ،وإميانه بحقه بالعودة ،وهو األمر الذي
يثبت – لكل مرتاب – أن شعبنا في اخمليمات له قضية واحدة هي:
فلسطني ،بوصلة صراعه املركزي.
إزاء كل ذلك ،فإنه لم يعد ألحد من مبرر للتشــكيك في خيارات
شعبنا ،الذي أثبت في كل احملطات ،أنه متمسك بقضيته وبعودته،
وأن إرادته هي وحدها ضمانة العودة .وعليه ،فإن من حق شــعبنا
أن ينال حقوقه التي تعينه وتساعده على التمسك بعودته ،وفي
مقدمتها احلق في العمل واملسكن واحلياة احلرة الكرمية ،واحلق في
االستشفاء والطبابة والتعليم.
وعليه أيضاً ،فإن ســعي بعض أفراد شعبنا الى أساليب الهجرة
غير الشــرعية ،هربا ً من الواقع املأســاوي والتنكر لكل حقوقه
اإلنســانية واالجتماعية ال يعتبر في ذاته جرمية ينبغي معاقبته
عليها .ألنه ال يجوز أن يبقى شــعبنا محروما ً من كل مقومات
احلياة ،ثم يحرم بعد ذلك من البحث عن حياة أفضل ،في محاوالت
فردية للخروج من املأساة.
ً
نحن نؤمن أن الهجرة ،بجميع أنواعها ،ليســت حال ملشــكلة
الالجئــن ،وأن احلــل الوحيد هــو في إقــرار حقــوق الالجئني
الفلســطينية ،وفــي الضغــط على وكالــة األونــروا للقيام
بواجباتهــا كاملــة ،ومبا يشــمل تغطية جميــع االحتياجات
األساســية لكل أفراد شــعبنا ،حتــى حتقيق العــودة .إن من
حق شــعبنا أن ينعم بحقوقه ،وأن يعيش بأمن واســتقرار ،وأن
يحصل على حقوقه ،بعد أن سقطت كل الذرائع الواهية ،وثبت
زيف كل التحريض بحقه!

في ذكراه الـ19
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المفاوضات ...
والمقايضة المستحيلة!..
تشكل املفاوضات بشــقيها :املباشــرة بني حركتي فتح وحماس الستكمال ملف
املصاحلة املتعثرة ،وغير املباشــرة بني الوفدين :الفلســطيني و«اإلسرائيلي» لتثبيت
التهدئة ومناقشــة قضايا إعادة إعمار ما خلفه عدوان الـ 51يوما «اإلسرائيلي» على
قطاع غزة ،أبرز التحديات التي تواجه القيادات الفلسطينية ،وأكثرها تعقيداً ،لكونها
تتخطى مبفاعيلهــا ونتائجها الواقع الغزي ،لتطال القضية بكل تشــعباتها ،كما
بحاضرها ومستقبلها ...وتزيدها الظروف املوضوعية والذاتية املترافقة تأزما وتعقيداً،
تترك آثارا ً عميقة على مجرياتها ونتائجها ،وذلك عائد جلملة عوامل أبرزها:
 إنشغال «العالم» مبلفات كبرى تبدأ بالعراق وال تنتهي بأوكرانيا؛ - ..إنغماس الوضعالدولــي واإلقليمي والعربــي بـ»احلرب املفتوحة» على «اإلرهاب» في العراق وســوريا
حتديداً ،والتي يتوقع لها «العرب» الضالعون فيها ان تســتمر لسنوات عدة؛ – ..تراجع
اإلهتمام العربي الرســمي بالقضية الفلسطينية؛ – ..إستمرار اإلضطرابات األمنية
في معظم الدول العربية ،التي تزيد من أعباء وهموم الشارع العربي الذي كان الغائب
األكبر أثناء العدوان؛ – ..تسارع خطوات «التطبيع» بني عدد من الدول العربية والكيان
الصهيوني ،مبا يعزز مقولة نتنياهو بأن أبرز نتائج العدوان على غزة هي اخلروج بعالقات
اســتراتيجية مع بعض األنظمة العربية؛ – ..تعثر ملف املصاحلة بني حركتي «فتح»
و»حماس» ،وخروج اخلالفات والتباين بوجهات النظر إلى العلن في وقت كان فيه قطاع
غزة وما يزال يئن من هول النتائج الكارثية للعدوان «الصهيو -أممي» ،ما شكل نقطة
ســوداء في صفحة الوحدة امليدانية التي كانت عامالً أساسيا ً من عوامل صمود غزة
وانتصارها؛ ..إغراق الساحة الفلسطينية وإشغالها بسلسلة متصلة من اإلقتراحات
واملشاريع السياسية واإلقتصادية املتعددة اجلنسيات واللغات ،التي تبدأ باقتراح جون
كيري للعودة إلى استئناف املفاوضات املباشرة ،مرورا ً ببرنامج محمود عباس التوجه
إلى األمم املتحدة ،وال تنتهي بإشاعة مناخات وأوهام «إمناء غزة إقتصادياً» ،التي يرى فيها
البروفيسور بجامعة تل أبيب عيران يشيف مدخالً إلنهاء القتال في غزة ،فهو يرى بأنه
«عندما يكون للناس ما يخسرونه ،فإنهم ال مييلون إلى القتال»!..
ومما ال شك فيه ،فإن كل هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعقيد مسار املفاوضات
غيــر املباشــرة التي حتمل في طياتهــا تناقضا ً اســتراتيجيا ً واضحا ً بــن ما يريده
الفلسطينيون ،وما يطمح إليه قادة العدو الصهيوني...
فعلــى الضفة الفلســطينية خلَّص رئيس الوفــد املفاوض عــزام األحمد املطالب
الفلســطينية التي تضمنها جدول األعمال املتفق عليه فــي اجتماع القاهرة في
 2014/9/23بالتالي« :تثبيت التهدئة واإلســتمرار باخلطوات التي تتعلق بتحســن
أحوال أهلنا في قطاع غزة وإنهاء احلصار البري والبحري وتوفير متطلبات إعادة إعمار
القطاع» ...إضافة إلى ملفات أخرى كاألسرى واملطار وامليناء.
أما على الضفة الثانية فإن «إســرائيل» التي شنَّت عدوان متوز على القطاع احملاصر،
بهدف فرض وقائع جديدة على األرض ،قالت وبشكل واضح بأنها تريد تدمير الترسانة
الصاروخية لدى املقاومة الفلســطينية ،وإنهاء ظاهــر األنفاق الهجومية ،كقدمة
لتجريد غزة من الســاح .وفرض واقع شــبيه مبا هو عليه احلال في الضفة الغربية
اخلاضعة ملفاعيل «التنسسيق األمني».
وهذا ما شدد عليه بنيامني نتنياهو ،في تصريحات صحفية أشارت إلى أن املفاوضات
غير املباشــرة مع وفد الفصائل الفلسطينية في القاهرة جتري حول مواضيع أمنية
وحسب ،وأن غاية «إسرائيل» هي جتريد الفصائل من سالحها ...ولذلك توقعت مصادر
«إســرائيلية» أن تكون املفاوضات «صعبة» ،مؤكدة إصرار «إسرائيل» على مطالبها
األمنية ،التي تلقى تأييدا ً أميركيا ً وغربيا ً وبعض «عربي»!..
في حني قال وزير الشــؤون اإلستراتيجية «اإلسرائيلي» يوفال شتاينيتس إنه ال يعلق
آماال كبيرة على مفاوضات القاهرة ،كون (الفصائل الفلسطينية) «ترفض فكرة جعل
غزة منطقة منزوعة السالح ،ما يضع عراقيل أمام إعادة اإلعمار على نطاق واسع».
إن العدو الصهيوني املســتند إلــى حتالف دولي وإقليمي و»عربي» ســيحاول تكرار
جتربــة مفاوضات «الوضع النهائي» العبثية ،مبا فيها من مماطلة وتســويف وتعطيل
واقتراحات متناقضة ،على اجلبهة الغزية ...ويضــع لها معادلة تعجيزية تقوم على
قاعدة مقايضة إعادة اإلعمار والبناء بنزع سالح املقاومة وجتفيف منابعها .وهو يدرك
اســتحالة النفاد إليها .لكن رهان العدو يبقى على ضرب وحدة املوقف الفلسطيني
من جهة ،واستثمار عامل الزمن ،من جهة أخرى ،لكونه يشكل سيفا ً مسلطا ً على
رقاب الغزيني الذين يعيش نحو نصف مليون منهم بعيدين عن بيوتهم املدمرة ،خاصة
وأنهم مقبلون على فصل الشــتاء ،في حني تظلل األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية
الصعبة األغلبية الساحقة من سكان القطاع.
إنها جولة في ميدان الصراع ...وعلى قوى املقاومة التي أجنزت انتصارا ً عسكريا ً تاريخيا ً
أهداف عجز
في ظل أسوأ حالة عربية ،إفشــال مخخطات العدو ،ومنعه من حتقيق
ٍ
عنها بقوة اجملازر البشرية والتدمير املمنهج.

األمني العام لـ«الجهاد اإلسالمي» يلتقي جبهة العمل اإلسالمي
التقــى الدكتور رمضان عبد اهلل شــلح ،األمني العــام حلركة اجلهاد
اإلسالمي في فلســطني ،وفدا ً قياديا ً من جبهة العمل اإلسالمي في
لبنان ،برئاسة منسق عام اجلبهة ،الشيخ زهير اجلعيد ،وكل من الشيخ
بالل سعيد شعبان ،والشيخ هاشــم منقارة ،والشيخ شريف توتيو،
والشــيخ غازي حنينه ،واحلاج عبد اهلل الترياقــي ،وذلك بحضور ممثل
حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان ،احلاج أبو عماد الرفاعي.
وقد متحــور اللقاء حول أهمية االنتصار الذي حققته قوى املقاومة في
قطاع غزة على مســتوى قضية فلسطني واألمة العربية واإلسالمية،
وخطــورة مرحلة ما بعد االنتصــار ،وضرورة توحيد جهــود األمة جتاه
فلســطني ،وتعزيز القضية الفلسطينية في الوعي والوجدان العربي
واإلســامي عبر التركيــز على ثقافــة املقاومة ومواجهة املشــروع

الصهيوني ،ملا يشكله ذلك من مخرج من االجنرار إلى الفنت التي تبذرها
اإلدارة األميركيــة لتثبيــت الكيان الصهيوني الذي بــات يواجه حتديا ً
وجوديا ً غير مسبوق بعد انتصار املقاومة وصمودها في غزة.
كما تطــرق اللقاء إلــى التحديات اخلطيرة التــي تعصف باملنطقة،
ومشــاريع التفتيت التي يتم العمل على بعثهــا وإحيائها من جديد،
ومواجهة خطر الفنت املذهبية والعرقية التي تهدد النسيج االجتماعي
لألمــة العربية واإلســامية ،وضــرورة مواجهة هــذه التحديات عبر
اســتنهاض األمة وتوحيد جهودها جتاه فلســطني ،مؤكدين أن ذلك
يحتاج الى إعادة ترتيب األولويات وإلى حوار داخلي على مستوى األمة،
مما يساعد على بلورة الوسائل والسبل الكفيلة مبواجهة كل التحديات
ويحافظ على الوحدة بني املسلمني على قاعدة فلسطني واملقاومة.

«الجهاد اإلسالمي» تستقبل تيار الفجر
استقبل ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان ،أبو عماد الرفاعي ،رئيس
تيار الفجر ،احلاج عبد اهلل الترياقــي ،على رأس وفد من التيار ،بحضور
مسؤول العالقات السياسية حلركة اجلهاد في بيروت ،أبو وسام منور.
واســتعرض اللقاء الظــروف التي متر بها قضية فلســطني في ظل
األوضاع في املنطقة العربية ،وأهمية االنتصار الذي حققه الشــعب
الفلسطيني في معركة غزة األخيرة .وأكد اللقاء على أهمية اإلبقاء
على قضية فلسطني على رأس أولويات الشعوب العربية واإلسالمية،
وعلى اإلســراع في إعادة إعمار قطاع غــزة ،وعلى احلفاظ على الوحدة
الفلسطينية الداخلية.

عيون
الجهاد

من جهته ،أشــاد الترياقي باملوقف الفلســطيني الذي ح ّيد اخمليمات
الفلســطينية في لبنان عن التجاذبات السياسية ،من ّوها ً بدور كافة
الفصائل والقوى الفلســطينية في هذا اإلجتــاه ،ومؤكداً ،في الوقت
نفســه ،على ضرورة نيل الشعب الفلســطيني حقوقه كافة ،وعلى
رأسها حقه في العيش بكرامة ،حتى العودة الى أرضه.
بدوره ،شــ ّدد الرفاعي على أهمية استقرار اخمليمات الفلسطينية في
لبنان ،وحماية أمنها وأمن لبنان ،مؤكدا ً أن حركة اجلهاد اإلســامي لن
توفر جهدا ً في سبيل ذلك ،مشيدا ً باإلجناز األمني الذي حتقق في مخيم
عني احللوة وبضرورة تعميمه على باقي اخمليمات في لبنان.

* استغرب مسؤول أممي ،اإلجراءات التي إتخذتها «االونروا» بشأن شطب أسماء عدد من النازحني الفلسطنيني
القادمني من سوريا ،من قائمة املساعدات ،وقال :هذه التصرفات غير مقبولة ،وغير مسؤولة وليست إنسانية،
داعيا ً إلى التراجع عنها فوراً ،وتخفيف املعاناة عن كاهل هؤالء املظلومني.
* أشار مصدر قيادي فلسطيني ،أن موضوع الوحدة بني مختلف القوى الفلسطينية ،يجب أن ال يأخذ كل هذا
اجلدل الذي تشهده الساحة الداخلية ،ألنه من البديهيات ،وعليه ال بد من اتخاذ قرار حاسم بشأنه ،للتفرغ الى
مواجهة ما يحاك ضد قضيتنا املركزية.
* حتدثت أطراف فلسطينية ،أن التنافس احلاد بني الشركات الدولية و اإلقليمية واحمللية ،لكسب مناقصات إعادة
إعمار قطاع غزة ،ظهر إلى العلن بصورة غير مسبوقة ،ما رفع سقف العموالت واحملسوبيات في هذا اجملال ،ودعت
هذه االطراف ،إلى ضرورة وضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اإلعتبارات.
* أعربت مصادر أمنية فلســطينية ،عن إرتياحها للتقومي الذي اســتمعت إليه من مراجع أمنية لبنانية عليا،
لسير اإلجراءات األمنية املتخذة في مخيم عني احللوة .وكشفت املصادر ،أن اخمليم سيشهد املزيد من اخلطوات
الفاعلة في هذا اجملال ،خالل األسابيع القليلة القادمة.
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ذكرى

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

الدكتور فتحي الشقاقي
في ذكراه الـ:19

القائد الذي أرسى
أسس االنتصار ...
قبل تسعة عشر عاما ً اغتالت أيادي الشر والغدر الصهيونية الدكتور
فتحي الشــقاقي مؤســس وأمني عام «حركة اجلهاد اإلسالمي في
فلســطني» ،بجزيرة مالطا التي كانت محطة إجبارية للوصول إلى
ليبيــا (احملاصرة) التي كان قد زارها للبحث فــي أوضاع ومصير مئات
العائالت الفلســطينية التي كانت محاصرة في الصحراء «العربية»
بني مصر وليبيا بفعل قرارات تعسفية اتُخذت بحقهم ،وقذفت بهم
إلى املصير اجملهول...
ففي  26تشــرين األول العام  ،1995ن َّفذ العدو الصهيوني جرميته ،في
محاولة لتوجيه ضربة قاصمة للحركة اجلهادية الفلسطينية التي
أربكت قادة الكيان الصهيوني بصعود دورها واتساع رقعة عملياتها
العســكرية وال سيما اإلستشــهادية منها على مســاحة الوطن
الفلسطيني املغتصب واحملتل ،والتي شــكلت نقلة نوعية جتديدية
مميزة في مســار املقاومة الفلسطينية ،التي ظن قادة العدو أن اتفاق
«أوسلو» ( )1993/9/13وما سبقه من مفاوضات وتنازالت استراتيجية
خطيرة ،وما تاله ،سوف يضع حدا ً للعمليات الفدائية ،ويُسدل الستار
بشــكل نهائي على املقاومة ونهجها ودورها اجلهادي ،ليحل مكانها
نهج املفاوضات وخيار «التنســيق األمني» بــن أجهزة اإلحتالل وبني
أجهزة «سلطة احلكم اإلداري الذاتي احملدود» برعاية أمنية أميركية...
فالدكتور فتحي الشــقاقي ،خريج كلية الطب في جامعة الزقازيق
املصرية ،حمل لواء القضية الفلســطينية وهــو بعد على مقاعد
الدراسة ،وغاص في مكنوناتها وبحث في مآزقها الفكرية والسياسية

املعركة مع جبهة عاملية تبد أ�
بتل �أبيب وال تنتهي بوا�شنطن
ال ميكن �أن ُت�سم بوا�سطة
تنظيمفل�سطيني
والتنظيمية .وقاد ظاهرة جتديدية في الفكر اإلسالمي املعاصر ،وانتقل
به من نظرية «التحرير والتمكني» التي كانت سائدة في ذلك الوقت،
إلــى نظرية «الثورة هــي أول طريق التحرير» .وكانــت «حركة اجلهاد
اإلسالمي في فلسطني» أول مؤشرات التحول الكبير في عمل احلركة
اإلسالمية .ومعها عادت فلسطني إلى مكانتها الطبيعية باعتبارها
قضية األمة جمعاء ،والقضية املركزية للحركة اإلســامية .فث َّبت
الشــقاقي بوصلة جهاده على فلسطني ،التي من دون حتريرها لن ترى
األمة استقالال ً حقيقيا ً وال تنمية وال ازدهارا ً وال وحدة.
كان يرى نفسه واحلالة التي يقودها طليعة رافعة لألمة في مواجهة
اإلســتعمار الصهيوني اإلجالئي اجلاثم فوق صدر فلســطني ،والذي
يعتبر أحد جتليات أزمة األمة وضعفها .وكان يرى أن املعركة مع احملتل
الغاصب لن ُتسم دون استنهاض األمة ...فاملعركة مع جبهة عاملية
تبدأ بتل أبيب وال تنتهي بواشنطن ال ميكن أن ُتسم بواسطة تنظيم
فلسطيني أو حتى الشعب الفلسطيني كله ،مع اقتناعه التام بالدور
املميز واملطلوب للشعب الفلسطيني في إدامة الصراع واستنهاض
األمة .لذلك قام بدفع أبناء احلركة اإلسالمية الفلسطينية إلى ميادين
املواجهة املباشرة مع العدو الصهيوني ،ترجمة لقناعاته بأن «مسألة
حترير فلســطني هي مســألة مشــروع ينظم إمكانيات األمة ،ويرد
على حرب العدو الشــاملة بحرب ثقافية وفكرية وإقتصادية وأمنية
وعسكرية ،ويبقى دور اجملاهدين في فلسطني هو إحياء فريضة اجلهاد
ضد العدو ومشاغلته واستنزاف طاقاته وكشف وجهه البشع وتدمير
ما يستطيعون من قدراته وإدامة الصراع حيا ً حتى وحدة األمة وحتقيق
النصر والتصدي ملؤامرة تصفية القضية التي يؤججها الغرب».
وكان النتصار الثورة اإلسالمية في إيران بقيادة اإلمام اخلميني دور مهم
في تعزيز الثقة لديه بصوابية خياراته وتوجهاته فكرا ً وممارسة ...فإيران

الثورة ميكن أن تشــكل احلاضنة والداعمة واملســاندة للتيارات اإلسالمية
اجلهادية الراغبة في االنعتاق من نير االحتالل الصهيوني ،والتبعية للغرب.
فقد كان الشــهيد الدكتور فتحي الشــقاقي مهموما ً بالشــأن العربي
واإلســامي ،وال يرى فاصالً مطلقا ً بني مجمل قضايا هذا الشــأن وقضايا
(الداخل الفلسطيني) بل يرى تالزما ً وترابطا ً مصيريا ً بينهما ،وكان تواقا ً إلى
نهضة األمة العربية واإلسالمية واستقاللها احلقيقي من قبضة اإلستعمار
قدمية وجديدة .وقد دعا إلى ،وعمل على اســتنهاض وحشد جماهير األمة
العربية واإلسالمية وحثها على القيام بدورها التاريخي في مواجهة العدو
الصهيوني ...مشــددا ً على أهميــة توحيد اجلهود عربيا ً وإســاميا ً باجتاه
فلســطني ...وكان شــديد الوضوح مبدى الترابط بني مواجهة الصهيونية
واإلستعمار وبني نهضة األمة ،وال ميكن أن حتقق مشروعا ً نهضويا ً إن لم تكن
مسألة حترير فلسطني في نواة هذا املشروع وساحة معركته األساسية».
ومما ال شــك فيه ،فإن هذه الرؤية اإلستباقية تعتبر رسالة فكرية سياسية
لألمــة العربية ،وخارطة طريق إلخراج شــعوب الــدول التي تتخبط في
اضطرابات أمنية تدميرية ،من أزماتها ومآزقها القاتلة!..
لقد رفع الدكتور الشــقاقي رايات املقاومة واجلهــاد عاليا ً في زمن الضياع
والتيه واللهاث خلف ســراب التســويات و»الدولة الفلســطينية» .وكان
لنشاطه التعبوي الفكري والسياسي الهام واملميز في املساجد واحللقات
السياســية واملنتديات الثقافية ،وعلى صفحات اجملالت الفكرية ،في مصر
أوالً ،واألراضــي الفلســطينية احملتلة ،ثانياً ،دور كبير ومميــز في تأجيج روح
املقاومة والثورة ،التي تُرجمت بثورة الســكاكني والعمليات املسلحة ضد
دوريات اجليش الصهيوني ،وصوال ً لعملية التحرر الكبيرة لفرسان اجلهاد من
ســجن غزة املركزي في شــهر أيار من العام  1987إلى معركة الشجاعية
البطوليــة في  1987/10/6التي كانت شــعلة ألطول انتفاضة شــعبية
عرفها التاريخ الفلسطيني( ،إنتفاضة احلجارة)! ..وما تالها من انبالج فجر
العمليات اإلستشهادية التي كانت عملية بيت ليد املزدوجة في 1995/1/20
وجه التهمة املباشــرة
من أبرزها وأشــدها إيالمــا للعدو الصهيوني الذي َّ
للدكتور الشقاقي باملسؤولية عن هذه العملية البطولية...
لكل ذلك وضعه العدو الصهيوني على رأس قائمة املستهدفني بسياسة
اإلغتيال التي جتاوزت في الكثير منها القادة الفلسطينيني والعرب ،لتطال
جموع املواطنني في مجازر وحشية ،تستند إلى رزمة من الدوافع واألهداف
املنشود حتقيقها وتكريس مفاعيلها على أرض الواقع ومنها التالي:
 - 1الردع :وهذا الهدف األساسي من وراء عمليات اإلغتيال ،ويعني التخلص
من الشخص املســتهدف وإخافة غيره ممن يسيرون على دربه .وإيجاد حالة
من الضغط النفســي والشــعبي واإلرباك لدى املقاومــن نتيجة فداحة
اخلسائر الناجتة عن عمليات اإلغتيال.
 -2املس بقدرة العمل لدى الفلســطينيني ،من خالل تصفية القادة الكبار،
وامليدانيني الناشــطني املسؤولني عن املقاومة ،مما يؤدي إلى تفتيت املقاومة
وإضعاف الروح املعنوية للشعب الفلسطيني وتصفية القادة السياسيني
املسؤولني عن التعبئة السياسية في محاولة الغتيال الفكر الفلسطيني
املقاوم ،ولتفريغ ساحة النضال الفلسطيني من قادتها ورموزها وكوادرها.
 -3تفريــغ األرض من الســكان :فقد اتبعت العصابــات الصهيونية هذه
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السياسة منذ العام  ،1948من خالل استهداف جموع الفلسطينيني
مبجازر وحشــية ،كدير ياسني ،وغيرها العشــرات ،مما أدى إلى تهجير
الفلسطينيني من أرضهم .وهذه السياسة ال تزال متبعة حتى وقتنا
الراهن ،وكان آخر فصولها ما جــرى في غزة أثناء العدوان الصهيوني
األخير الذي استمر  51يوماً.
والسؤال البديهي الذي يطرح نفســه في هذا اجملال هو :هل حققت
«إســرائيل» باغتيال الدكتور فتحي الشــقاقي في العام  ،1995ومن
قبله ومن بعده كوكبة من القادة املقاومني في ميادين اجلهاد الفكري
والسياسي والعسكري ،من غسان كنفاني ( )1971إلى الشيخ أحمد
ياســن وأبو علي مصطفى وانتهاء مبحاولة اغتيال القائد القسامي
محمد الضيف أثناء العدوان األخير على غزة ...هل حققت «إسرائيل»
أهدافها؟ هل اوقف الفلســطينيون مقاومتهــم وانهارت الفصائل
واحلركات واألحزاب التي اســتهدف العــدو قادتها بعمليات اإلغتيال،
أم أن غيــاب القادة قد ســاهم في تأجيج روح املقاومــة والثورة لدى
الشعب الفلســطيني ،والعربي عامة ،والفصائل واحلركات اجلهادية
املستهدفة ،خاصة؟
إن اســتمرار املقاومة ،وجتذر نهجها وارتفاع مستواها وأدائها وارتقاء
قدراتها العســكرية والتســليحية ،رغم كل املعوقــات املوضوعية
والذاتيــة ،ورغم عمليات اإلغتيــال الفردية واجملــازر اجلماعية ،تثبت
للعدو قبل الصديــق أن اغتيال القادة الكبار يشــكل دافعا ً إلخوانه
كما لشعبه من أجل مواصلة املســيرة اجلهادية على خطى شهيد
فلسطني واألمة ألشــيخ اجملاهد عزالدين القسام القائل بأنه «جهاد
نصر أو استشــهاد» ...وهو احلال ذاته مع «حركة اجلهاد اإلسالمي في
فلســطني» التي أكد أمينها العام الدكتور رمضان عبداهلل شــلح

الر�ؤية اال�ستباقية لل�شقاقي
تعترب ر�سالة فكرية �سيا�سية
للأمة العربية
وإخوانــه قادة وكوادر ومجاهدي احلركة ،اإلســتمرار على نهج القائد
الشهيد الذي أينع انتصارات في مواجهات بطولية من جنني الصمود
إلى «السماء الزرقاء» مرورا ً مبعركة «األمعاء اخلاوية» التي قادها اجلهادي
الشيخ خضر عدنان ...وصوال ً إلى «البنيان املرصوص» ،التي حقق فيها
اجملاهدون «أفضل انتصار تاريخي في أسوأ مرحلة عربية» ،على حد قول
أمني عام حركة اجلهاد اإلسالمي الدكتور رمضان عبداهلل شلح.
لقد متكنت «حركة اجلهاد اإلســامي في فلســطني» من جتاوز كل
العقبات واملعوقات الذاتية واملوضوعية ،وجنحت في تكريس املقاومة
نهجا والتحرير هدفاً ...وفلســطني كل فلسطني قبلة للمجاهدين
ً
ولكل القوى احل َّية في األمتني العربية واإلســامية .وقد عزَّز فشــل
نهج املفاوضات وانكشاف عبثيته ومخاطره على فلسطني :القضية
والشــعب ...عزَّز ثقة اجملاهدين واملقاومــن بنجاعة خيارهم وصوابية
نهجهم .وجــاءت انتصارات املقاومة في لبنان وفلســطني لتضيف
دليالً جديدا ً على أن املقاومة التي رفع رايتها الدكتور الشقاقي ،والتي
حققت مؤخرا ً إجنازا ً تاريخيا ً في غزة ،هي أقصر الطرق لتغيير املعادالت
وصناعة اإلنتصارات على طريــق التحرير والعودة احلرة الكرمية ملاليني
الالجئني.
وهذا ما أشار إليه في وصيته األخيرة إلى األمة :بقوله :إنني ال أجد بديالً
عن اجلهاد والكفاح املسلح لتحرير القدس واألقصى ...وكل فلسطني...
إن التخبط السياســي أمام احلركات اإلســامية بشأن املشاركة أو
عدم املشــاركة في اللعبة السياســية مع الكيان الصهيوني أو مع
ما يســمى بسلطة احلكم الذاتي ...ال مستقبل له ...وال بد من اجلهاد
والكفاح حتى آخر العمر وحتى حترير فلسطني من جنس األعداء».
إن التطور الالفت حلركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني ،وتبوء مجاهديها
مكانة مرموقة فــي ميادين املواجهة مع العدو الصهيوني هو الدليل
احلي على أن «البنيان املرصوص» الذي أرســى أسسه القائد الشقاقي
أينع انتصارات أسســت مع غيرها من القوى اجلهادية الفلسطينية
والعربيــة لعصر اإلنتقال مــن الهزائم إلى اإلنتصارات ...فالشــهيد
الشــقاقي كان مدركا ً ومتيقنا ً من أن احلركة التي ساهم بتأسيسها
ستســتمر وســتنتصر ،وهو القائل «إنني ال أخاف على حركة اجلهاد
اإلسالمي فلقد بنينا صرحا ً متماسكاً ...فلسطني غايته واإلستشهاد
أداته ووسيلته ...وشــبابنا في الداخل قادرون على تغيير الواقع وخلق
املستقبل الذي يليق بالشرفاء واجملاهدين وبالقدس الشريف».
لذلك فإن استشــهاد الدكتور فتحي الشقاقي كان وسيبقى منارة
ترشد اجملاهدين في الطريق إلى حترير فلسطني ،كل فلسطني.
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�صربا و�شاتيال

صبرا وشاتيال..
يا عيناً بكت دماً وألماً
بكيت قانا ،وبكيت صبرا ،والفرق بني هذا البكاء وذاك األلم أن
األولى رأيناها مباشــرة بعد قصفها بدقائق ،فشاهدنا اجلثث
أما مجزرة صبرا وشاتيال ،فقد كنت
واألشالء واألســود القامتّ .
لم أجتاوز الثامنة من العمر ،لكنّني سمعت أمي تقول« :اليهود
وعمالؤهم قاموا بارتكاب مجزرة كبيرة في صبرا وشاتيال» ..لم
أدرك آنذاك معنى اجملزرة ،ولم أعرف ما طعم احلزن واأللم ،فكان
كل حلم الطفولة االختباء؛ فإذا كان في صبرا وشاتيال مجزرة
ويهود وعمالء ،فهنا في مخيم عــن احللوة أيضا ً يوجد يهود
وعمالء وقد يرتكبون مجزرة.
ما زلت حتــى اآلن أذكر أن أمــي كانت حائرة ،تريد الســؤال
واالستفســار عن األقارب ،ماذا ّ
حل بهــم؟ هل هربوا أم قضوا
والسكنات وأراقبها ،لكني لم أدرك
أم ماذا؟ كنت أرى احلركات ّ
معناها إال متأخــراً ..هناك في اجملــزرة كان األطفال يُذبحون
كاخلــراف ،كمــا اآلن يُذبحون في العراق ..والنســاء لم يعدن
قادرات على نــدب حظهن ،ألنّهن ُق ّطعــت أيديهن وأرجلهن
وألسنتهنُ ،
وش ّوه الوجه اجلميل .والرجال أصبحوا عاجزين عن
واجب احلماية ،وقتلهم صوت األنني.
األشــاء املمزّقة في كل شــارع ،وكل زاروب ،وكل منزل ،لقد
لطخت اجلــدران اجلميلة امللونة بلون العالم الفلســطيني
بالدم القاني الذي رشــقه الطفل بوجه الغاصب ليدل
املط ّرز ّ
على اجلرمية ،إن حاولوا طمســها ،أو نســيان معاملها .قال«:ال
أمــاه ،إن قتلونا ذبحا ً أو بالرصاص ،ال يهم ،فالشــهادة
تبكي ّ
هي نفســها ،وأملنا حصدناه منذ زمن» ،ويضيف أريد السؤال:
«أماه ملاذا يريدون قتلنا؟ أَليسوا يزعمون أنّهم يحافظون على
ّ
حقوق ّ
الطفل واإلنسان؟ فلماذا يريدون قتلي وأنا لم أفعل لهم
شيئا ً ولم أكبر حتى؟ .»..ولم تستطع األ ُّم اإلجابة على أسئلة
ّ
مهمتهم
السفاحون قد أنهوا
طفلها البريء .ببساطة ،كان
ّ
وقتلوهما معاً.
ص ْمت رهيب يُخ ّيم على األجواء ،احلركات تتّسم باحلذر ،والناس
والض ّجة هدأت فلكأنهــم يكتبون في
يخفون أنفاســهمّ ،
بالدم ،ومشتعلة
ظل هذا الصمت قصيدة ســوداء محش ّوة ّ
بالبارود..حدود الطرقات لوحة سوداء يرسمونها بالدم واألشالء،
ويحفرون في الوجدان األنواء ،يأخذونها فتتم ّرد على السماء.
ذاكرتنا ُتفر كل يوم بآالف آالف الشــهداء يعافون كل شيء
ويتمردون على الكلمات اخلرســاء .رعب يســري في األوصال،
يُنســيهم حتى األســماء ،يركضون في كل اجتاه ،ويحركون
األصدقــاء ماذا يقولون؟ ماذا يفعلــون؟ فقد أصابهم اإلعياء،
والراحة تعني املوت والظمأ ال يرويه املاء فكل شيء أصبح في
الطرقات؛ أطفال ،متاع ،نساء يفترشون األرض نياماً ،الُ ،
نظنُّهم
نياما ً لكنّهم شــهداء ..لم نكن نعلم أن العالم حضار ُّي إلى
هذا احلد يترك الدم يجري كاملاء ويعطي شهادة سلوك حسن
ســمعنا
بحرب داحس والغبراء ،ويعيدنا إلى أعماق اجلهل ،ل ُي ْ
سيمفونية املوت السوداء.
 ..لم يعد مشــهد املوت يُثير فينا اخلوف .فلقد نسينا الكالم
واآلمال واحلضــارة وعدنا إلــى الصحراء ،نســير فوق اجلثث
واألنقــاض؛ فهــم يختلفون فــي املالبس واأللــوان ،لكنهم
يضحكون علينا ،ألننا نحن األموات ،وينظرون إلينا من سماء
زرقاء ..لم يناموا ،لم يفرحوا ،لم
يتعبوا ولم يصبهــم اإلعياء ..الدائرة بدأت تضيق اآلن ،واحلنان
أصبح يُشترى ويباع ..اسألوهم عن الهواء من منعه؟ من أخذه؟
من قتل األطفال األبرياء؟ واحلوامل من النســاء؟ اســألوهم،
وسط ركام
اسألوهم من صادر البكاء ..سألت أ ّم أين طفلي؟ ْ
القهــر أين أجده؟ مالمحه اختلطت علــى ،لم أعد أم ّيزه ،بل
أشعر به ّ
أتنفسه ،هذا رامز ،هذا سامر ،ر ّباه ال أعرف ما أقول؟!
ّ
دمروا عقلي..
قلبي،
حطموا
ّ
ّ
ّ
سال الدم ،سال الدم غطى شوارعنا ،غطى احلقول واألبنية ،زرع
اخلوف ،وأنبت الرعب بخنجر وسكني ورصاصة ،وجعل مشاعرنا
طوفان غضب ،وبحرنا ال ترسو فوق سفنه النوارس ..هذا ليس
نزق الثورة والثوار ،ال وليســت بــراءة األطفال ،وليس فعل من
يستحق لوماً ..إنه اإلجرام ،فهل يعي البعض معنى اإلجرام؟!
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�أهايل �ضحايا �صربا و�شاتيال :لن نن�سى دماء �أبنائنا
يف ليلة ظلماء كان البدر �شاهدً ا على ما ح�صل ،فعيناه
�شاهدت وراقبت الفاعلني� ،إال �أن القنابل امل�ضيئة التي
�أطلقها اجلي�ش «الإ�سرائيلي» يف �سماء �صربا و�شاتيال
عكّرت �صفو البدر و�أحالم الأطفال النائمة ،فالقمر
بقي نائ ًما ب�سكون ،فقد �أطلت ا�شباح الليل التي ال ترحم
�أحدا ،يف تلك الليلة دخلت جمموعة من «القوات
اللبنانية» �إىل �صربا و �شاتيال ،و�أوغلت ً
قتل بالأبرياء،
ف�أغلب ال�شهداء كانوا من الن�ساء والأطفال و ال�شيوخ.
وبعد مرور  32عاما ،لم تُرفع البصمة بعد عن مجزرة صبرا وشاتيال ،فالقاتل
مــا يزال حرا طليقا ،وخيوط اجلرمية متتد مــن صبرا إلى غزة ،مجزرة توقظ
الروح من سبات عميق ،فاملشاهد كانت تؤشر حلدوث مجزرة ستبقى أبدا،
وصمة عار في جبني مرتكبيها.
ارتكبــت اجملــزرة على مــدار ثالثة أيــام ،وصل فيهــا عدد الشــهداء إلى
 3500شــهيد ،إال أن وقائعهــا وانعكاســاتها ،ما زالت حيــة في ذاكرة
ونفوس أهالي الشــهداء واملقربــن منهم ،فقصدتهــم «وكالة القدس
لألنباء» ،وكانت احلوارات التالية:
انتصار عبد الغفور «أم بالل» تركت مخيم صبرا وشاتيال حتت قساوة املشهد
الذي شــاهدته ،هربت من واقع ظل يالحقها ســنوات عديدة ،فهي ال تكاد
تنســى حتى تعود الذكرى األليمة إليها ،روت ما جرى بصوت مرجتف ،وكأنها
تعيش اجملزرة حلظة بلحظة.
وقالت« :كنا مبحيط مخيم صبرا وشــاتيال ،ونســكن باألساس بالقرب من
مستشفى عكا ،ومن بعد االجتياح «اإلســرائيلي» وخروج منظمة التحرير
الفلسطينية ،عدنا إلى منزلنا نريد العيش بسالم واطمئنان ،ولكن تفاجأنا
مبقتل بشــير اجلميل« ،يللي هو ما كان النا عالقــة بقتلو ،وما كان في داعي
يعملو هاجملزرة و يللي كانت مؤامرة على الشــعب الفلســطيني وهدفها
تهجيرنا ،يخففو مننا ويقللو عددنا».
تتوقف «أم بالل» قليال ،متســح دمعتها التي شارفت على السقوط ،وتقول:
«املهم ،كنا جالسني في البيت ،وفجأة بيجو ناس بصرخوا ،لقد وصلت القوات
«اإلسرائيلية» إلى السفارة الكويتية ،فأنا لم أكن أتخيل أن تقع مجزرة آن ذاك،
وظننت أنهم سيعتقلون الشباب ونحن النساء واألطفال سوف يضعوننا في
الشــمس ،كما فعلوا بصور في اجلنوب اللبناني ،وأنا أتذكر أمي عندما قالت
لوالدي «أبو علي خود لوالد وروح عالسفارة اجلزائرية قبل ما توصل «إسرائيل».
وقفت لترتشف قليال من املاء ،لتبريد البركان الذي تفجر في جوفها ،فكلما
اقتربت من احلديث عن استشهاد جدها وعمتها ،تبدأ بالغضب والبكاء« :لقد
أخذ والدي أخواتي الصغار إلى الســفارة ،وبقيت أنا مع أمي في احلرش ،وعند
خروجنا من هناك شاهدنا أناسا يلبسون ألبسة عسكرية ،فصرخت أمي في
وجه أحدهم« :روح من هون يا ســايب قبل ما جتي إسرائيل» ،فنظر إليها ولم
يتفــوه بأية كلمة ،فهم لم يكونوا يهودا ،إمنا عناصر من «القوات اللبنانية»،
وصلنا إلى قصر حمادي ،فسمعنا صوت القذائف ،فعدنا إلى احلرش من جديد،
فتحاصرنا وبدأت أمي بالبكاء ،وقالت لوالــدي «خلينا نطلع من هون هلق»،
فقال لها والدي« :يللي بيجي من اهلل يــا محاله» ،وبقي أبي وجدي والعائلة
هناك ،وفي متام الساعة السادسة مســاء ،يدق باب منزلنا ،ويصرخ أحدهم
بصوت مرتفع «مجزرة يا عالم مجزرة»!!!
عندها بدأت «أم بالل» تبكي على جدها وعمتها ولم تعد تقوى على الكالم،
ومع الدمع املمزوج بصوتها اخلانق قالــت« :راح كبير العيلة احملبوب أبو علي
ليفتــش على عمتي وما خال أبوي وقتا يروح معــو ،راح جدي وما رجع ال هوي
وال عمتي».
وأضافــت« :وعند انتهاء اجملزرة بعد  3أيام ،نزلنا لكي نبحث عن جدي وعمتي،
فشــاهدنا اجلثث في كل مكان ،جثث باألكوام مرمية في الطريق ،ولكن ما
شــاهدناه جعلنا نتراجع إلى اخللف ،وما لبثنا أن نتقدم آملني أن يكون جدي
وعمتي من بني آالف اجلثث ،ولكن عبثا لم جند أي شــيء ،شفنا طاوالت كتير
حد بعض ،وعليها جثث مقطعــة ومحطوط ع اجلثث جاطات فواكه ،كتبو
عليهن هذه هدية ألبو عمار».

يف مقربة ال�شهداء
توجهت إلى مقبرة صبرا وشــاتيال ،كنت أحس هنا آهــات األطفال ،وصراخ
النســاء ،فأرواحهم مــا زالت حتوم حــول املكان .،فوجدت عجــوزا تدعى أم
علي سالم ،رســم الزمن على وجهها جتاعيده ،فالذكريات تختبئ وراء هذه
التجاعيد السمراء ،سألتها  »:هل استشهد أحد من أسرتك؟»
 قاطعتنــي ،وبدأت باحلديث »:كنت في املنزل عندما دق علينا الباب منذ 32عامــا ،أحد عناصر القوات اللبنانية ،وقال لي »:وين جوزك» ،فقلت له »:زوجي
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متوفي من زمان» ،فأخرجوني من املنزل بالقوة ،وجعلوني انا وأطفالي منشــي
على اجلثث التي كانت في كل مكان ،وكان معي إبني علي ويوســف وإبنتي
نور ،وأوالد أقاربي ،وصلنا الى السفارة الكويتية ،وكان شارون هناك في املدينة
الرياضية ،اخذوا مني علي ويوســف الى مكان مجهول ،وبقيت انا وإبنتي نور
محجوزين ألكثر من  8ســاعات ،حتى جاء رجــل من القوات اللبنانية واطلق
سراحنا ،وسألته« :وين اخدتو والدي يا مجرمني» ،فقال لي« :فتشي عليهن بني
اجلثث» ،لم أحتمل ما قاله لي ،وغبت عن الوعي الكثر من  4ساعات ،وبعد ان
استيقظت ذهبت ألبحث عن محمود ويوسف ،ولكن لم أجدهما».
ذهبت «أم علي» وهي متسح دمعتها إلى ضريح شهداء مجزرة صبرا وشاتيال،
فهي على يقني أن إبنيها علي ومحمود قد دفنا في هذه املقبرة اجلماعية.

�شاهدة عيان
بحثت بني املوجودين عن شــاهد عيان آخر ،يحكــي لي قصة في هذه اجملزرة،
فأطلت عجوز متشي بخطوات ثقيلة ،إنها عفيفة أحمد عبدالرحمن ،وصلت
الى املقبرة وهي حتمل صورا لفلذات أكبادها الذين قضوا مبجزرة صبرا وشاتيال،
لقد فقدت أمها وإثنني من اخوتها وابن عمها ،فاقتربت منها ،وسألتها »:مني
هــول يلي بالصور» قالت لي« :انا أصال جــاي لهون كرمال أحكي ّ
وطلع يللي
بقلبي» .تتذكر عفيفة والدتها التي ذهبت لكي تشــتري أغراضا ،فما زالت
كلمات أمها تتردد في ذاكرتها ،قالت« :أمي كانت معي بالبيت ،وفجأة صارت
بدا تضهر ،حلقتا المي ،وبعدني بتذكر آخر جملة قالتلي ياها «خليكي بالبيت
وما تفتحي حلدا».
خرجــت االم وتركت ابنتها على أمل ان تعود ،ولكنها لم تعد ،اما عن أخويها
حســن وجميل ،فقالت عفيفة« :اخوي حسن وجميل ما استشهدو بصبرا
وشاتيال ،استشهدو بأحداث تل الزعتر».
وحدثتنا عن إبن عمها أحمد محمد عبــداهلل ،وقالت »:ابن عمي احمد كان
مبدرســة بجبل لبنان ،بحماية اجليش اللبناني ،بس ملا صارت مجزرة السبت
االسود ،طلعو اجليش من املدرسة ،ومن وقتها ما شفناه حلد هلق».
تركت عفيفة واملقبرة ،واخذت أجوب زواريب اخمليم ،ففي أزقته تنام قصص لم
تستيقظ حتى اآلن ،وجدت رجالً يجلس على كرسي قدمي ،الشعر األبيض الذي
يغطي رأســه ،يشير إلى وقار ،انه احلاج احمد عبدالرحمن بن نعمان ،روى لي
كيف فقد ،أخته وأوالدها.
قال بصوت عال»:إنه ســعد حداد ومجموعة من القوات اللبنانية هني يلي
عملو اجملزرة ،دخلــت القوات اللبنانية من املدينــة الرياضية ،جانب محطة
الرحاب ،جاءوا على الدبابات «االســرائيلية» ،اهلل يلعنهم ،وبأمر من االرهابي
آريل شارون ،صارت اجملزرة».
وأضاف« :لقد ذبحوا اهلنا بالســاح االبيض» البلطات» ومن ثم استعملوا
الرصاص ،انا ملا فتت عاخمليم ،بلشت أعد اجلثث وصلت ل  150جثة ،كانو كتار
ومنفخني ،حتــى وجدت حد اجلثث تنكات ملشــروبات روحية وبرنيطة كتب
عليها القوات اللبنانية».
وعندما سألته عن سبب قدومه الى اخمليم بعد اجملزرة مباشرة ،قال لي»:اختي
جميلــة واوالدها محمود ومحمد ،كانو هنا في اخمليــم وقت اجملزرة ،وانا جيت
عاخمليم كرمال أطمن عنهم ،بس لألسف ما لقيت حدا منهم ،بس في ناس
اعطوني البطاقات الشخصية الختي ووالدا ،وجدوها بأحد الزواريب».
فلــكل واحد داخل اخمليم ،قصة مؤثرة ،في كل منزل او حارة او عائلة او زاروبة
او دكانة ،توجد قصة مخبأة حتت طالء اجلدران ،فالدم املســفوك من االطفال
والنساء والشيوخ ،ما زال طريا يرشح بألف حكاية وحكاية.
اجملزرة  -صبرا وشاتيال – والشجاعية وخزاعة وتل الزعتر وايلول االسود وجنني،
هي تعبير عن معاناة شــعبنا ،والواقع الفلسطيني الصعب الذي نعيشه،
اليوم نؤكد في ذكرى صبرا وشــاتيال ومما ال يدع مجاال للشك بأن هذه املعاناة
تتطلب مزيدا من االهتمام بأوضاع شــعبنا احلياتية ،واإلنسانية والتمسك
بحق الالجئني الفلســطينيني بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار رقم  194،ان
التاريخ لن ولم يرحم القتلة ،وسيأتي اليوم ليتم تقدميهم الى العدالة،

�شخ�صية مقاومة

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

معــركة الشجــاعية ...عالمــة فارقــة في تــاريخ المقــاومة
في السادس من أكتوبر (تشرين األول) لعام  1987كانت
فلسطني على موعد مع نقطة حتول كبرى في مسيرة
العمل اجلهــادي .كان املوعد مع أربعة من أقمار اجلهاد
اإلســامي .ذلك اليوم كان احملطة األخيرة في حياتهم،
لكنه كان يوما مليالد خيــار الوعي واإلميان والثورة الذي
أثمر وال يزال قوافل الطهر والنقاء من الشهداء.
سبعة وعشرون عاما مرت على ذلك املشهد التاريخي
الفذ الذي ال يزال ينبض باحلياة مع كل فجر جديد ،ففي
الوقت الــذي كان فيه العمل الوطني الفلســطيني
(قبل االنتفاضة) يدخل عنق الزجاجة ويعاني إحباطات
متعددة كانــت حركة اجلهاد اإلســامي تقود اجلهاد
املسلح وتنفذ أهم العمليات العسكرية معلنة ميالد
جيل جديد من االستشهاديني الذين عشقوا الشهادة.
في حي الشجاعية ،التقت مجموعة جهادية فذة من
أبطال حركة اجلهاد اإلســامي على دوار الشــجاعية
وهــم (محمد اجلمل  ،ســامي الشــيخ خليل  ،زهدي
قريقع ،فايز الغرابلي ،أحمد حلس) وكان قد ســبقهم
مصباح الصوري شــهيدا قبل ذلك بأيام .وجها ً لوجه
مع جنود العدو ورجال مخابراته ،اشتبكوا بعد شهور
من املالحقة واملطــاردة التي أثخنت االحتالل وعمالئه.
فارتقى الشهداء اخلمسة إلى علياء اجملد مسطرين أروع
آيات العز والفخار.
تلك الثلــة املؤمنة واجملاهدة التــي متكن بعضها من
اإلفالت من قبضة السجان الصهيوني في سجن غزة
املركزي احملصن ،في يوم من أيام العزة من ربيع ذلك العام،
وانضم إليهم آخرون ،كان لها دور كبير في إشعال فتيل
االنتفاضة األولى ،وفق اعترافات العدو نفسه.
فور شــيوع نبأ استشــهاد تلك الثلة دخلت األراضي
الفلسطينية حالة من التحرك في وجه قوات االحتالل
متهيدا لالنفجار الكبير الذي كان بعد حوالي شــهرين
من املعركة اخلالدة ،ذلك االنفجار الذي استمد قوته من
دماء الشهداء األخيار.
كان الشهداء األربعة ،ومن قبلهم بأيام الشيخ مصباح
الصــوري ،يختزنون في دمهم الطاهــر ،ويطوون على
القلب أحزان األمــة وفرحها وطموحها وحبها للموت

بعد أن جنح ســتة من مجاهدي اجلهاد اإلســامي في  17مايو (أيار)  1987في الهرب من السجن الصهيوني
في غزة قادوا سلســلة عمليات كبرى منها قتل املستوطن الصهيوني «جليل غروسني» وقتل قائد الشرطة
العسكرية في لواء غزة النقيب «رون طال» .وتسارعت وتيرة العمل العسكري من ناحية واحلصار الصهيوني من
ناحية أخرى ،فتحولت مجموعة الشهيد مصباح الصوري ومحمد اجلمل إلى مصدر إزعاج رئيسي لالحتالل،
حتى اشتبكت اجملموعة اجملاهدة في السادس عشر من تشرين األول عام  1987مع دورية صهيونية لساعات ،ما
أسفر عن استشهاد اجملاهدين ومقتل ضابط االستخبارات الصهيونية «فيكتور أرجوان» وجرح آخرين.
واحلياة .كانوا يختزنون فــي دمهم تلك االنتفاضة املعجزة
التي ال تزال جنمة مضيئة على جبني الشعب والوطن واألمة.
أبطال الشــجاعية قادوا عملية الفرار الكبير من ســجن
غــزة املركزي في  ،1987/7/5وهو الســجن الذي كان يعتبر
أبرز سجون الوطن احملتل وقلعة لكل من اجليش والشرطة
واخملابرات الصهيونية ،لكن ستة من مجاهدي حركة اجلهاد
اإلســامي األوائل متكنوت من هذا السجن ـ القلعة ـ عبر
ضرب من ضروب املعجزة .ورغم محاوالت العدو املستميتة
للبحث عنهم فإنهم ضربوا جذورهم في أعماق الشــعب
الذي احتضنهم خلمس شــهور كاملة وهم ينفذون أخطر
العمليات العسكرية على أبواب الشجاعية.
وكانت امللحمة .الشــبان املؤمنون وحفظة القرآن ،التقوا
وجها ً لوجه مع العدو .رفعوا ســاحهم وبنادقهم وحدقوا
في عني عدوهم وأطلقوا النار .لقد كان دمهم إيذانا ً بدخول
الشــعب مرحلة جديدة ،ودخول حركة اجلهاد اإلســامي
مرحلة جديدة هي االنتفاضة.
بعد ذلك بســنوات ،ألقى مؤسس حركة اجلهاد االسالمي

الشــهيد الدكتور فتحي الشــقاقي كلمة مبناسبة مرور
ثماني سنوات على معركة الشجاعية .جاء فيها« :ثمانية
أعوام متــر اليوم على ذكرى الرجــال املؤمنني الذين واجهوا
العدو واقفني فكانوا شرارة االنتفاضة التي اندفعت ببركة
دمهم املقدس لتســتمر كل تلك األعوام الشامخة عنوانا ً
لشعب حي وعزيز ال ميكن نفيه أو جتاوزه أو اقتالعه  ،عنوانا
للقطع احلاسم مع العدو واستحالة التعايش معه ،عنوانا
لإلســام احلي املتجدد القادر على انتشال األمة من وهدة
اليأس وعبثها من جديد عنوانا جوهريا ً ملشروع النهوض ضد
مشاريع االحتالل والنهب واالســتالب واإلذالل واالستعباد
والتبعية».
وأضاف الشــقاقي« :اليــوم نطوي مع األمهــات اجلليالت
واألبناء الشــاخصني إلى صور آبائهــم ،نطوي القلب حزنا ً
وافتخارا ً باستشهاد محمد سعيد اجلمل وسامي الشيخ
خليل وزهــدي قريقع «الغرابلي» وأحمــد حلس ومصباح
الصوري الذي كان ســبقهم بأيام قليلة ،هؤالء الشــهداء
الذين أعطونا احلياة لنستمر أكثر».
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وتابع« :ما يدمي القلب في ذكرى شــهداء الشجاعية
البواسل وكل شهداء فلســطني في صراع املئة عام
أن الوطن يبتعد عن مســار دمهم ،وأن االحتالل الذي
قاوموه يتكرس أكثر تنظيما ً وبأسا ً وداللة بعدما حترر
العدو من لعنته ومأزقه (االحتالل) دون أن يتخلى عنه،
وأن املشروع الوطني الفلسطيني قد انقسم إلى تابع
ومقاوم ،إلى ظالم ومظلوم ورفاق األم الثوار قد أصبحوا
احلــزب احلاكم أو حــزب احلاكم أو احلــزب النائب عن
احلاكم  ،ال فرق طاملا أن احلاكم معروف» .وأكمل األمني
العام الشــهيد« :ما يدمي القلب أن العدو التاريخي
واحلضاري والقومي للشهداء واألمة قد أصبح شريكا ً
وحليفا ً ضد دم الشــهداء وضد األمة وأنه يدخل حتت
رايات التســوية الزائفة واملوهومة إلى نســيج وبنية
املنطلقات بثبات».
وكأن كلماتــه كانت تالمس واقع األمــة اليوم ،وهو
يتابع« :ما يدمي القلــب تزييف الوعي بال حدود ،ليس
ذلــك الذي ميارســه العدو وكنا له باملرصــاد ،بل ذلك
الذي متارســه النخب املهزومة التــي تخفي هزائمها
وانكســاراتها وعوراتها بالثرثرة حول انكسار املشروع
الصهيوني وصوال ً إلــى التناقض الداخلي في اجملتمع
اإلسرائيلي الذي سينفجر بعد أن مت إجناز السالم الذي
ال يحتمله اليهود املغفلون! ،وحينها سيرحلون بال قتال
ببركة أوسلو (خسرت الكيان الصهيوني من املقاطعة
العربية املباشــرة عشــرين مليار دوالر وخســرت من
املقاطعة غير املباشرة عشرين مليارا ورفع املقاطعة
سيعطيها ضعف ذلك ،كما إنها تصدر لليابان سنويا
مبليار دوالر وتســتورد من اليابان بربع هذا املبلغ) ،ومع
تقدم لعبة التسوية ســيصبح الكيان طفل العالم
املدلل أكثر وأكثر .فأي تناقض سيتفجر داخل أربعة أو
خمسة ماليني ،سيكون أقلهم سيدا ً في املنطقة».
في الســادس من أكتوبر (تشــرين األول) يذكر شعبنا
شهداء الشجاعية البواســل ،وهو أكثر وعيا ً وإصرارا ً
على كنس حالة اإلحباط املبرمج باجتاه أ ُ ُف ٍق مشــرق ال
يفتحه سوى دم الشهداء.

�أملي بالعودة كرب ملا و�صلت �صواريخنا �إىل تل �أبيب
اجلهاد  -خا�ص

املجاهدة لطيفة الصالح :و ّفرنا الرصاص للمقاومني تحت القصف

شاركت املرأة الفلســطينية على مدى عقود من
الزمن الــى جانب الرجل ،في مقاومــة العصابات
الصهيونية ،ومواجهة اإلعتــداءات ،وأبلت في هذا
امليدان بال ًء حسناً ،سيظل أبرز عناوبن سجل العمل
املقاوم عبر األجيال.
فباإلضافــة ألدوارها في تزويــد املقاومني بالطعام
واإلسعاف ،وتهريب السالح ،نفذت عمليات جريئة
أذهلت العدو ،وحازت على إعجاب وتقدير الشعب.

منوذج للمجاهدات

اجملاهــدة لطيفة الصالــح ( 82عامــاً)  ،من بلدة
الصفصــاف ،قضاء صفــد ،ومن ســكان مخيم
ً
منوذجــا .حتدثت لـِ»نشــرة اجلهاد» عن
عني احللوة،
مســاهمتها ونســاء قريتها والقرى اجملــاورة ،في
التصدي للعصابات الصهيونية ،فقالت:
«عندما حاول الصهاينة ،مهاجمة قريتنا من جهة
قرية طيطبا ،اســتنفر شــباب بلدة الصفصاف،
ودافعوا بشراســة ،وردوا العدو علــى أعقابه .وقد
سحب وراءه جرحاه ،وخيبة أمله .وقمت أنا وصبايا
القرية مبســاعدة الث ّوار ،وهم مجموعة من إخواني
وأقربائــي وجيراني ،في تأمني الفشــك «الرصاص»
أمنا لهم الطعام ،وكنا باستمرار نعمل
لهم ،كما ّ

على رفع معنوياتهم ،بدون كلل أو ملل .وعندما شــعر
العدو بعجزه عن اقتحام القرية ،قام بقصفها باملدفعية
من التالل القريبة ،لكن الثوار لم يستســلموا ،وظلوا

يقاوموا بكل بسالة».
قاومنا حتى خلصت الذخيرة
أضافت احلاجة الصالح «أم محمد»« :إســتمر العدوان
عدة أ ّيام بلياليها .واجملاهديــن صامدين ،حتى خلصت
ذخيرتهم ».توقفت حلظات ،تنهدت والدمعة تكاد تقفز
من مقلتيها« :شــو كان بإيدنا نعمــل أكثر من هيك..
بقينا نقاوم حتى خلصت الذخيرة ،ما ساعد العدو على
اقتحام القرية واحتاللها».
وبحســرة أكبر ،أوضحت« :الذخيرة لدى املقاتلني كانت
قليلــة ،وتوفيرها كان أمر في غايــة الصعوبة .وأتذكر
أنه كان عندنا قطعة ســاح أملانية ،ورصاصها صناعة
فرنسية».
وعن عدد سكان قرية الصفصاف في ذلك الوقت ،قالت
إنه حوالي  600نسمة .وعمد العدو بعد اإلستيالء على
القرية ،حتت الضغط املدفعي ،الى جمع الشباب بالقرب
من النبع الرئيســي ،واسمه «جورة العني» ،قرب مدخل
القرية ،وأعدمهم جميعا ً بكل دم بارد».
صمتت بعض الوقــت ،وكأنها تعيد شــريط الذاكرة
املؤلــم ،وتابعت بصــوت خافت« :املشــهد ال ميكن أن
أنساه ما حييت ،فاجملزرة كانت بشعة جدا ً وقاسية على
النفس ،كانت عبارة عن عمل إبادة جماعية ،لم يرحموا
فيها مسنا ً وال طفالً وال إمرأة وال شاباً.
لم نســتطع أمام هول ما حصل ،إال أن ننزح نحو لبنان،
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على أمل ان يســاعدنا جيش األنقــاذ ،ويعيدنا الى
ارضنا ،لكن هذا الظن خــاب ،فكثرت الوعود ،لكن
شيئا ً لم يتحقق ،وها نحن كما ترى في هذا الواقع
الصعب.

روح املقاومة
وبشيء من احلنني ،اســتعادت ام محمد ذكرياتها
مجــدداً« ،كنا في وطننا نعيش حياة عزيزة وكرمية،
نزرع و نحصد أغلب أنواع احلبوب ،وخصوصا ً القمح،
نربي األبقار واملواشــي واملاعز والدواجن ،كنا يا إبني
ســعداء ،و كان والدي تاجر أبقار في ســوق حيفا،
يذهب بشكل يومي ليبيع و يشتري ،و كنا جميعا ً
في قريتنا متســاوون في املعيشة ،ال نحتاج االّ الى
رحمة اهلل سبحانه و تعالى ،كانت حياتنا كلها جد
و عمل».
هذه الصورة احلزينة ســرعان ما تبددت في لهجة
أم محمد ،و هــي تتابع اخبــار املقاومة في قطاع
غزة ،قالت بــكل عنفوان« :من يــوم الصواريخ ما
وصلت تل أبيب ،لم نعد نحسب لليهود أي حساب.
كان مشهد القصف مفرحاً ،ومع أن العدوان تواصل
على مــدى  51يوماًّ ،إل أن املقاومــة إنتصرت .بعد
تلك املقاومة املش ّرفة في فلسطني ،رجع لنا األمل
بالعودة .وإن شاءاهلل راح نعود .رغم أنف العدو».
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المتبقي يحتاج الى  174مليون دوالر

اجلهاد  -خا�ص

منيمنة :توجد بوادر خري لإعادة �إعمار ''البارد''
بعد أن وقع مخيّم نهر البارد ضحيّة
النزاع المس ّلح عام  ،2007تناثر إلى
شظايا ،وتجمّعات ،في جديد لم يترمم
وقديم لم يستعاد ،ووقت يمضي في
حياة مؤقتة في البركسات ،ونزوح يتوزّع
في أمكنة مستأجرة.
أدّت أحداث نهر البارد ،إلى خلق أزمة
إجتماعية حادة ،تج ّلت في نزوح سكان
المخيم إلى مخيم البداوي ،ومدينة
ظل المخيّم متمسكاً
طرابلس ،في حين ّ
بإعادة إعماره.
وبعد ســت ســنوات من صدور البيان الوزاري
اللبناني الذي دعا الى متابعة ملف إعادة إعمار
اخمل ّيم ،ظلت ســيرة إســتعادته وإعادة إعماره
قائمة ،إلى أن ّ
غطــى التمويل املؤمن ،أربعة رزم
فقط من أصل ثمانية.
ولإلطالع على مجريات استكمال ومتويل إعمار
اخمليم ،إلتقت نشرة اجلهاد بعض الشخصيات
واصحاب القرار ،منهم من شارك في مؤمتر الدول

املانحة في السراي احلكومي الكبير في بيروت .وفي
بداية اجلولة كان اللقاء مع رئيس جلنة احلوار اللبناني
الفلســطيني والوزير السابق حسن منيمنة ،الذي
ّ
جدية احلكومة اللبنانية في متابعة إعادة
أكد على ّ
إعمار اخمل ّيم ،موضحا ً أن العقبة األساســية تكمن
ثان إلستئناف اإلعمار .وقال منيمنة
في تأمني
متويل ٍ
ٍ
لـِ «اجلهاد»« :إن اجلهود مســتمرة ،تعطي احلكومة
اللبنانيــة أولوية لهذا األمر ،ونحــن بإنتظار جتاوب
حقيقي من الدول املانحة .وهناك بوادر خير في هذا

املوضوع ،إن شاء اهلل».
من جهتهّ ،
أكد القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي،
بسام موعد ،على وجود بعض اإلنفراجات في ملف
إعادة اإلعمار ،حيث زار نائــب املف ّوض العام ،املديرة
العامــة لألونروا في لبنان ،آن ديســمور ،الشــهر
املنصــرم آغســطس/آب ،وأطلعهم علــى ضرورة
اســتكمال متويل الرزم املتبقّ ية ،وضــرورة حضور
سفراء الدول املانحة.
وقال القيادي في احلركة« :ال يوجد متويل في املطلق.

واجلزء املتبقي من اخمل ّيم ،يحتاج الى  174مليون
دوالر إلعادة إعماره».
وطالب موعــد برفع قيمة التمويــل الى 300
مليون دوالر ،بعد أن أقر مؤمتر فيينا 122 ،مليون
دوالر إلعادة اإلعمار ،مشددا ً على مسؤولية كل
من احلكومة اللبنانية ،واألونروا ،والدول املانحة
جتاه هذا امللف.
أما أمني السر الدوري في اللجنة الشعبية ،أبو
ّ
فراس ميعاري ،لفت الى أن «العقبة األساسية
تكمن فــي عدم تو ّفــر األموال للــرزم األربعة
املتبقية ،ما يســتوجب على رئيس احلكومة أن
يصرخ عالياً ،مطالبا ً سفراء الدول املانحة بدفع
إلتزاماتها».
ّ
وأكد أبو فراس ،على أن الفصائل الفلسطينية
واللجان الشعبية لن تستكني ،حتى إمتام إعادة
اإلعمار ،وإنهاء معاناة النازحني.
وفي استكمال جولة اللقاءات ،شدد الناشطان
بشــار نصار ،ومحمــد ميعاري ،لـــ ِ«اجلهاد»»
على «ضرورة وضع رقابة علــى عملية اإلعمار
ومكافحة الهدر املســتمر من قبل الشركات
واملتعهّ دين» ،شــاكرين الدول املانحة إللتزامها
بإعادة إعمار اخمل ّيم.

أ�شد فقر ًا
الأموال املر�صودة للعائالت ال ّ

�أهايل الر�شيد ّية :املبالغ املقر ّرة للبناء والرتميم غري كافية!
حال خم ّيم الر�شيدية ،ببناه التحتية املت�صدّ عة ،ال يختلف عن باقي املخ ّيمات الفل�سطينية يف
لبنان .وبح�سب املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،مل تعد منازل الر�شيدية �صاحلة لل�سكن ،ب�شتى
�أ�شكالها .وعلى �ضوء ت�صاعد م�شاكل املخ ّيم ،و�أزمات البنى التحتية التي تفتقر اىل التنظيم ،باتت
ن�سبة �أحزمة الب�ؤ�س يف ارتفاع ،يف ظل غياب الدولة اللبنانية وقوانينها عن هذه املخ ّيمات.
اجلهاد  -خا�ص
ّ
قدمت
سكان مخ ّيم الرشيدية انتظروا طويالً ،الى أن ّ
«آلية االســتقرار» ،التابعة لـ ِ«اإلحتــاد األوروبي» في
العام  ،2011مبلغا ً بقيمة ستة ماليني يورو ،لتمويل
مشروع ترميم البنى التحتية في مخ ّيم الرشيدية،
جنوب لبنان .هذه املبالــغ املالية ّ
مكنت وكالة غوث
وتشــغيل الالجئني -األونروا ،مــن إعمار وترميم 164
منــزال ً في اخمل ّيم ،مــن أصل أكثر مــن ألف مهددين
باإلنهيار ،بسبب عوامل طبيعية وزمنية ،م ّر بها اخمل ّيم
في السنوات األخيرة.

الأولوية لذوي حاالت الع�سر ال�شديد
وعو ٌد كثيــرة كانت تطلق هنا وهنــاك ،وأحيانا كان
يُلقى باللوم ،على تعقيــدات اجليش اللبناني وحده،
ــم هذا الواقع،
وتأخيره بإصــدار التصاريح .في ِخ َ
ض ّ
توجهت نشرة «اجلهاد» الى مخ ّيم الرشيدية ،وإلتقت
أمني ســر اللجنة الشعبية أبو كامل سليمان ،الذي
ّ
أكد على أن األموال املرصودة جاءت للعائالت األشــد
فقراً ،وذوي حاالت العسر الشديد ،في حني اختلطت
العائالت املستفيدة ،بني ميسورة وفقيرة.
وقال ســليمان لـ ِ«اجلهاد»« :وضعت األونروا ،ومكتب
الهندســة التابع لها واملشــرف على إعادة اإلعمار
والترميم ،شروطا ً ومعاييرا ً ملن يستحق .كما حددت

أولوية من خالل الكشف وعملية املسح للعائالت واملنازل».
موضحا ً أن «وكالة الغوث ،هي التي تقوم بعملية الصرف
على املستحقني ،بعد عملية الكشف على املنازل ،التي
مت املوافقة عليها من قبل مكتب الهندسة في الوكالة».
من جهته ،قال عضو اللجنة الشعبية أبو ابراهيم فهد:
«عدد املنازل التي مت املوافقة عليها كدفعة جديدة بلغت
 ،110كما أعطيت املوافقة ملنح تصاريح البناء من الدولة
اللبنانية ،عبر الســماح بإدخال مواد البناء ».وأضاف« :أنه
هناك  58منزال ً جهّ زت خرائطه ،على أن يكونوا في الدفعة
املقبلة».
وأوضح فهد أن مهندســن من قســم الهندســة في
األونروا ،كما اللجان الشــعبية واألهلية ،هم من يقوموا
باإلشراف واملراقبة.
وقال« :طالبنا كلجان شعبية وأهلية ،بزيادة املبلغ املمول،
إلســتئناف عمليات الترميم .وبالتالي ،الكشف عن عدد
املنازل التي ال زالت بحاجة الى ترميم .ومن هنا ،يكون توزيع
املبلــغ املالي ،على أربع دفعات« ،الهــدم وعملية اجلرف -
األساسات والسقف  -التقسيم الداخلي  -والتشطيب».

�آلية توزيع املبالغ
وخالل لقاء عضو اللجنة األهليــة في اخمل ّيم منر حوراني،
شــرح عملية توزيع املبالغ ،حيث يتم توزيعها على عدة

مراحل أساســية ،ومن ثم تقســيم املشــروع إلى عدة
مراحل .وقال« :املرحلة األولى ،شــملت 164منزال مموال من
اإلحتاد األوروبي ،وباقي املراحل ممولة من احلكومة األملانية،
حيث ستشــمل املرحلة الثانية  164منزال ،والثالثة 110
منازل ،بينما الرابعة ستشــمل  85منــزال .ومن املتوقع
اصدار الدفعة اخلامســة واألخيرة الشــهر املقبل ونحن
مرتبطون مببلغ مالي مخصــص لتأهيل نحو  600منزل،
تصل قيمته الى ».$4,856,000

الأموال غري كافية
ويقول أنور ناصر حميد« :قبل ان تأتي املوافقة على طلب
العمار كان البيت الذي كنت أســكنه في حالة ميؤوس
منها ،ورغم ذلك كنت مســتور احلال ،ولم يكن علي من
الدين شيء .أما بعد أن بدات في عملية العمار ،وصرت في
منتصف الطريق تراكمت الديون علي بسبب العمار ،ألن
يرتق الى املستوى الذي يكفيني لعملية
املبلغ املرصود لم ِ
البناء ،وها أنا اآلن مدان مببلغ .$6,000
وتابع« :لكن رغم كل هذا فإن املشــروع قد أســهم في
حل الكثير من مشــاكل السكن واملشاكل اإلجتماعية
لدى العائالت التي لم تكن متتلك منزال ً مبعنى الكلمة».
وناشد األونروا لتقدمي دعم لكل من يحتاج املساعدة.
أما علي محمود عســقول ،فحاله كحال الكثيرين ممن
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تورطو في عمليــة البناء وغرقوا فــي الدين .يقول
محمــود« :كنت قبل عدة ســنوات أعيش في بيت
ســقفه زينكو ،وقد تعرض ملاس كهربــاء وتعرض
للحريق ،وبعدها حضر فريق من اللجنة الشــعبية
وفريق مــن األنروا ،وقاموا بتقدمة  ،$200ومن بعدها
قمت بنقدمي طلب عمار من خالل مكتب الهندسة
فوافقوا لي علــى طلب ترميم ،مــع العلم أن هذا
املشــروع من أهدافه إزالة كل املســاكن املسقوفة
بزينكو ،وإبداله بسقف إســمنت ،وأنا بدوري قمت
برفض هذه املوافقة على البناء ,فقاموا بإعادة عملية
املســح والكشــف على املنزل ،ووافقو على طلب
العمار بتقدمي مبلغ مالي »$13,200
وأضاف« :ومن هنا قمنا بالبدأ بالعمار وبالبدأ باملعاناة
وحملتنا ما
في املشاكل املالية مما زادتنا فقراًوتعثراّ ً ،
ال نطيقه».
وهنا يشيرعســقول الى أن املبالغ املرصودة لعملية
اإلعمار ،وخاصة التي يتسلمها املستفيدون منها ال
تكفي ،فكل من يقــوم بعملية البناء يقوم باملقابل
على زيادة املساحة ،مما يضطر إلى زيادة في التكاليف
التي ستلحق به من خالل العمار ،فاملبالغ املالية التي
يقدمونها لنا ال تكفي للبناء.
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مجموعته التراثية تتكون من  15ألف كتاب و 3آالف قطعة

ّ
متجذرة بالتاريخ
دكور :المتحف إثبات بأننا شعب ذو حضارة

رغم التهجير ،والتشريد ،وإستباحة األرض والممتلكات ،إبان نكبة عام  ،1948ال تزال ذاكرة
الالجئين الفلسطينيين تختزن الماضي ،وتتوق للعودة إلى الوطن.
محمود يوسف دكور ،الجئ فلسطيني إستق ّرت أسرته منذ النكبة في الجنوب
ضم آالف الكتب،
اللبناني ،يقيم اليوم متحفًا للتراث الفلسطيني بجهود شخصية،
ّ
والقطع الفلسطينية ،ومجموعة النقود الكاملة ،في منطقة "المعشوق" بجوار
مخيم برج الشمالي في مدينة صور.

وبين قطع نادرة وشبه نادرة ،صنعت ،أو م ّرت ،أو استعملت بفلسطين ،وإحتواها منزل
دكور ،يذكر "المتحف الدائم للتراث الفلسطيني" برمزية فلسطين لزواره ،ويروي لهم
حكاية عن الحياة الفلسطينية بكل أشكالها ،قبل النكبة عام  .1948فتهدف محتوياته
إلى إنعاش الذاكرة الفلسطينية لدى األجيال القادمة ،كي تبقى الذكرى حية في
قلوبهم ونفوسهم.

اجلهاد  -خا�ص
وفي مقابلة لـِ «نشرة اجلهاد» مع صاحب املتحف ،لفت دكور إلى
إهتمامه بجمع املقتنيات الثمينة منذ الستينيات ،ولكنه سرعان
ما بدأ بجمع التراث الفلسطيني ،والكتب ،والوثائق الفلسطينية،
منذ عام  ،1989أي منذ  25عاماً ،حيث دأب على جمع كل «ما خف
وزنه وغال ثمنه» فور تقاعده من األونروا.

ما خف وزنه وغال ثمنه
محمود دكور الذي لم يبخل على متحفه وأنفق عليه ما استطاع
من كد عمره ،حرص على أن تتضمن مقتنيات املتحف ،كل ما هو
من أرض فلسطني مهما كانت القيمة واألهمية .فبدأ «أبو أدهم»
عمله فردياً ،وفي وقت الحق انضمت إليه مجموعة من األصدقاء
الذين رأوا في هذا العمل شكال ً من أشكال احملافظة على الهوية
والتراث وحفظ الثقافة وجمع التاريخ.
مجموعته التراثية باتت اليوم تتك ّون من خمســة عشــر ألف
كتاب ،وثالثة آالف قطعة تضم جميع ما في احلياة الفلسطينية،
من أدوات الصناعة ،والزراعة ،والتجارة ،واللباس ،والزينة ،واملطرزات،
واخلزفيــات .الى جانب مجموعة كاملة مــن النقود املعدنية من
ســنة  1927إلى ســنة  ،1946ومجموعتني من النقود الورقية،
وقسم من الوثائق األهلية ،باإلضافة إلى وثائق مصورة.
وقال دكور خــال اللقاء« :هنا في املتحــف ،قطعا ً كثيرة جلبت
الى فلســطني ،من الشــرق والغرب .فهناك قطع من مكة ،ومن
املدينة املنورة ،ومن مختلف بالد العالم ،وهناك ألبوم صور مل ّونة
نادرة ،وجدته في أميركا ،يحتوي على  14صورة لبلدات فلسطني،
كبلدة حطــن ،وكفركنّا ،والناصرة ..كما الكثير من القطع التي
تعود إلى العصر الروماني وكانت مستعملة في فلسطني ،وأخرى
فلسطينية الصنع عرضت في بالد غربية ،قبل نكبة ».1948

كانت البداية من دم�شق

وتابع دكور لـِ «اجلهاد»« :فكرة اجلمع كان لها سبب هام جداً ،حني
قمت بزيارة ملعرض دمشق الدولي سنة  1989جناح فلسطني ،وما

شاهدته ووجدته في املعرض لم
يكن يعبر عن طموحات شــعب
مقهور ،مشــرد ،مظلــوم ،كما
أنه ال يوجد فيه أي شــيء يعبر
عن فلســطني ,فلم يكن كافياً.
عــدت من دمشــق وأنــا أحمل
فكرة أنني ســأجمع شــيئا ً من
فلســطني وأقوم بعرضــه أمام
الفلسطينيني أوالً ،ثم اللبنانيني،
والعرب ،والعالم ،أجمع حتى نبني
للعالــم أننا شــعب ذو حضارة
متجذرة في التاريخ».
«وفور عودتي ،قمــت بطرح هذا
املوضوع على األســاتذة واملدراء
في مدرســتي فــي مخيم برج
الشــمالي ،حيث كان ســيقام
معرض سنوي في نهاية السنة
العــام  ،1990فحبــذوا الفكرة
وأيدوها وتعاونــوا معي ،فقمنا
بتجهيز أربع غرف كاملة عرضت
تضمنت رسومات من صنع الطالب ،وقطع مستعارة
في ذلك املعرضّ ,
من كل الذيــن نعرفهم في لبنان ،فلســطينيني ولبنانيني ،في كل
أقطاره ومناطقه .وكان الشعار في جمع القطع للمتحف من اإلبرة
حتى احملراث ومن اخلرزة حتى احملدلة».

الإقبال �أكرب مما نتوقع
كان غالبية زوار املتحف أجانــب؛ أوربيون ،وأمريكان ،ولكن ما يهمني
شــخصيا ً أن يكون هذا املتحف مزارا ً للفلسطينيني ،ليتعرفوا على
تراثهم ،وليكتبوا مبدادهم عنه .فتكون أهم األهداف في تأسيس هذا
املتحف في الشــتات هو أن يظل كل فلســطيني متمسكا ً بتراثه
وبحقه في العودة لبناء دولته حتى آخر حلظة
جيال ً بعد جيل.
ويشير دكور« ،كان لهذه القطع
دور كبير فــي الثقافة واحلضارة
الفلســطينية التــي يحــاول
العدو اإلسرائيلي الصهيوني أن
يطمســها وأن يجيرها لنفسه،
فهنا البرهان واحلجــة والدليل
القاطع على أنها فلســطينية
الصنع».
ويلفــت دكــور الــى ان ما يهم
من زيــارة األوروبــي واألمريكي،
هــو اإلعــام الــذي يطلــع
اإلنســان الغربي علــى الثقافة
الفلســطينية قبل النكبة .فال
يغتر باإلعــام الصهيوني ،الذي
A A
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يزور احلقائق والتراث الفلسطيني األصيل ،على أنه إسرائيلي .وهذا
املتحف هو تصحيح للمفاهيم ،وبالتالي يعبر عن شعب أصيل،
منذ فجر التاريخ.
ويتابــع« ،هذا املتحف بالنســبة لي احلياة ،والقضيــة ،والوطن،
والعــودة ،والتصميم للوصــول لألهداف الســامية .هو اإلعالم
العاملي للشعب الفلسطيني ،الذي كان له حضارة وثقافة كسائر
بتراث كغيره من
شعوب العالم .في وطنه يعمل ويصنع ويتمتع
ٍ
باق ،ما دام
التراث
الشــعوب . .ومن هنا ،وعبر هذا املتحف ،ان هذا
ٍ
هناك قضية ظلم وقهر للشعب الفلسطيني».
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يف ظل �صمت عربي و�إ�سالمي ودويل ..الأق�صى يف خطر!!
حتت حماية الشــرطة «االســرائيلية» ،والتضييق على الفلسطينيني ،بات
مشهد اقتحام اجلماعات اليهودية للمسجد األقصى يشهد تصعيدا ً نوعيا ً
غير مسبوق.
يكتف اإلحتالل بتحويل فضاء فلسطني إلى مساحة الستعراض طائراته
فلم
ِ
احلربية ،وأرضها تنهشــها أنياب جنازير دباباته ،فدنّس مقدساتها ،واستباح
باحات أقصاها في أبشع املمارسات.
وعلــى إثر جتــدد اقتحام األقصى فــي كل يوم ،من قبل املســتوطنني الذين
يتقدمهم كبــار احلاخامات ،أصبح اإلقتحام املتكرر لألقصى  -أولى القبلتني
وثالث احلرمني الشريفني -خبرا ً عاديا ً ال يكاد يثير قلقاً!!
تسود اليوم ساحات ومرافق املسجد األقصى املبارك ومحيط بواباته اخلارجية،
حالة من التوتر الشــديد وســط إعتداء قوات االحتالل على املصلني وحراس
املسجدّ ،
لعل دافعها األبرز ،يتم ّثل بغياب املواقف العربية واإلسالمية احلازمة
ضد هذا التصعيد املدعوم بفتاوى احلاخامات املتطرفة.
القدسي يومياً ،ومجموعات
مجموعات من املستوطنني تواصل إقتحام احلرم
ّ
أخرى تطلق عبارات مســيئة ،وتقوم بحركات ومســيرات إســتفزازية بحق
بحجة األعيــاد ،أو بإدعاء أداء الصالة
املقدســيني ،تتع ّدد مبرراتهم وذرائعهم ّ
بداخله ،أو بهدف التمهيــد إلعادة بناء الهيكل املزعوم على أنقاضه ،أو جلمع
املعلومات والتصوير.
وج ّددت جماعات يهودية إســتيطانية متط ّرفة ،بقيادة عضو «الكنيســت»
موشــيه فيغلن ،واليميني يهودا غليك ،إقتحامها للمسجد االقصى املبارك
من جهة باب «املغاربة» ،و»السلســة» ،و»حطة» ،برفقة حراسات معزّزة من
عناصر الوحدات اخلاصة بشــرطة االحتالل ،وتشرع بتنفيذ جوالت استفزازية
تيسر
في باحات املسجد .فيما يتصدى املصلون واملصليات لهذه االعتداءات مبا ّ
لهم.
وكان نحو عشــرة آالف من اليهود توافدوا إلى ساحة البراق حتت غطاء إقامة
طقوس دينية يهودية مبناســبة عيد الفصح العبري ،إلقامة صلوات تقليدية
يطلق عليها بركة الكهنة ،وتوسط املتوافدين من املتدينني اليهود إلى ساحة
مجســ ًما للهيكل
البــراق أفراد من حركة أمناء جبل الهيكل وهم يحملون
ّ
الثالث املزعوم ،وأدوات تســتخدم في الطقوس الدينيــة اليهودية ،محاولني
اقتحام املسجد.

حتذيرات

و حذرت مؤسسة «األقصى للوقف والتراث» من تزايد اقتحامات املستوطنني
«اإلســرائيلية» للمسجد األقصى ،وقالت «مؤسسة األقصى» الناشطة في
مجال الدفاع عن املقدســات اإلســامية فى األراضى الفلسطينية في بيان

صحفي مؤخراً :إن ائتالف «منظمات الهيكل» أصدر مذكرة يوميات سنوية حتمل
األوقات واملواعيد التي يتم فيها اقتحام املسجد األقصى مع حتديد اجلهة املقتحمة
والوقت».
وعلى الرغم من ذلك ،ح ّولت الشــرطة «اإاســرائيلية» القــدس احملتلة ومحيط
املسجد األقصى خالل أيام ،إلى ثكنة عسكرية بزعم حمايته من املتطرفني بينما
شخصا اقتحمت املسجد األقصى
أغمضت عينيها ،عن مجموعات تتألف من 50
ً
املبارك ،الواحدة تلو األخرى ،كان بينهم رئيس جلنة «رباني الضفة الغربية»  ،الراب
دوف ليؤور ،برفقة العشرات من اليهود.

ت�صعيد ملحوظ

وقد شــهد العقــد املاضي ،تصعيــدا ً ملحوظا ً فــي حجم وعــدد اإلقتحامات
«اإلســرائيلية» التي تع ّرض لها املسجد األقصى ،في القدس احملتلة ،إذ لم تقتصر
هذه االقتحامات على اجلماعات املتطرفة ،بل شــملت أعلى هرم الســلطة في
«إسرائيل».
إنتهى القرن العشــرين بأبرز اقتحام للمســجدّ ،
نفذه رئيس الوزراء األسبق أرئيل
شــارون في  28أيلول عام  ،2000وهو اإلقتحام الذي فجر إنتفاضة األقصى الثانية؛
ما ردع «إسرائيل» واجلماعات اليهودية عن مواصلة هذه االقتحامات ،حيث حظرت
شــرطة االحتالل على اليهود  -طوال األعوام اخلمسة التي تلت االنتفاضة -دخول
األقصى.
تال إقتحام شــارون ،إقتحام وزراء اآلثار والشــرطة للمســجد فــي أوقات الحقة،
والسماح للمستوطنني بالصالة فيه.
وفي  10أيلول  ،2000متّ السماح حلركة «أمناء جبل الهيكل» بالدخول إلى ساحات

األقصى على شــكل مجموعات ال يزيد عدد أفرادها على سبعة مع مرافقة
شرطية.
بينما اقتحم نحو  150يهوديًا املســجد األقصى وحاولــوا أداء طقوس دينية
بداخله ،في  24آب .2003
وإقتحمت قوات اإلحتالل في  27شــباط  ،2004املسجد األقصى مجددا ً خالل
صالة اجلمعة وأصابت  24شــخصا ً بينهم نســاء ،لتعود وجتــدد إقتحامها
للمســجد في  2نيسان  ،2004وأصابت عشــرات املصلني باألعيرة املطاطية
وقنابل الغاز املسيلة للدموع.
وفي  7متوز  ،2004إقتحم قائد شــرطة القدس «ميكي ليفي» املصلى املرواني
متخفياً ،بينما الشرطة جتري قياسات مسحية مريبة داخل املسجد.
وفي  9أيلول  ،2004أقام حاخام مستوطنة «تكواع» مناحيم فرومان حفل زواج
إلبنه داخل األقصى ،دون إحترام قدس ّيته ،فتخلله شرب خمر ونبيذ.
وفي  21أيلول  ،2004متّ إقتحام جماعي للمســجد األقصى ،قام به ما يزيد عن
 400طالب يهودي .وفي  3تشــرين األول ،إقتحم قائد شــرطة القدس «إيالن
فرانكو» برفقة أفراد من اخملابرات الصهيونية ،املصلى املرواني.
وإذا كان العدو «اإلســرائيلي» قد تأكد من أن ردود األفعال العربية واإلسالمية
لن تتجاوز بيانات إنشــائية لإلســتنكار واإلدانة ،بل إن بعــض البالد العربية
واإلســامية لم تكلف نفســها عناء إصدارها ،فإنه بات يظن أن الطريق بات
ممهدا ً أمامه لهدم األقصى واستكمال تهويد القدس احملتلة .غير أن املقدسيني
لن يسمحوا للعدو بتنفيذ مآربه ،وسيتصدون له بكل اإلمكانات املتوافرة ،ولو
باللحم احلي ،إلفشال مشاريعه ،بإنتظار صحوة عربية وإسالمية ،تعيد احلق
ألصحابه.

ّ
وفرت فرصًا جديدة للعمل

اجلهاد  -خا�ص

 8آالف أسرة استفادت من قروض اتحاد المرأة الميسرة خالل  17عاماً

يعيش الفلسطينيون في لبنان واقع ًا مريراً ،فبغض
النظر عن األوضاع المعيشية السيئة ،و البنى التحتية
المهترئة في مخيماتهم ،هم أيض ًا محرومون من
مزاولة أكثر من سبعين مهنة.
وفي ظل التقليص الممنهج لخدمات االونروا،
وتهربها من التزاماتها القانونية فى إغاثة وتشغيل
الالجئين ،يقبع الفلسطيني في ظروف حياتية قاسية،
تفتقر ألدنى مقومات المعيشة.
أمام هذه المعوقات ،والحواجز القانونية المجحفة،
التي تمنع الفلسطيني من أن يكون فرداً فاع ًال
ومنتج ًا في المجتمع ،قام اتحاد المرأة الفلسطينية
في منطقة صيدا ،بتقديم آفاق جديدة من خالل
توفير قروض مالية ميسرة الدفع من دون فوائد ،من
اجل تخفيف المعاناة عن األسر المحتاجة.

للتعــرف الــى طبيعة هــذه القــروض وحجمها
ونتائجها ،قامت «نشــرة اجلهاد» بزيــارة ملركز احتاد
املرأة الفلســطينية في مخيم عني احللوة ،والتقت
عضو جلنة القروض في اإلحتاد ام عامر شبايطه التي
قالت :ان احتاد املرأة يعني بشــأن املرأة الفلسطينية
بشكل عام ،ومســاعدتها على املستويات الثقافية
واإلقتصادية بشــكل خاص من أجل أن يضمن لها
حياة كرمية.

وأضافت :أن االحتاد يعمل على تأمني ابسط مقومات احلياة
اإلجتماعية واإلقتصادية الكرمية للمرأة الفلســطينية،
في ظل منع الدولة اللبنانية للفلســطيني من مزاولة
عشرات املهن في قطاعات مختلفة ،وحرمانه من حقوقه
في تأسيس مصلحة او عمل جتاري خاص فيه.
وأوضحت شــبايطة أن القروض انطلقت في اإلحتاد عام
 ١٩٩٧وان العدد اإلجمالي للمستفيدين من تلك القروض
امليسرة طيلة  ١٧عاما قد بلغ ثمانية آالف أسرة حتى اآلن.

ت�أمني �أب�سط مق ّومات احلياة

وقالت :قدمت لنا املبالغ املالية بدون اي فوائد حيت يقوم
القــارض بتأمني كفيل ويأخذ ألــف دوالر أميركي ويدفع
 ٥٠دوالرا ً وهي رســوم تشغيلية حيث يتم تسديد املبلغ
املقترض خالل عشرة شهور ،ولقد حتملنا عددا ً كبيرا ً من
األسر التى لم تســدد في الوقت املناسب بسبب بعض
الظروف التى حصلت معهم.

امل�ؤ�س�سات الداعمة

وعددت شبايطة املؤسســات واجلهات التى توفر املبالغ
املالية النقدية على النحو التالي:
 -١مشروع اليونيسيف للقروض العامة
 -٢املشروع املهني لليونيسيف لألسر الفقيرة التى متلك
مهن
 -3صندوق الرئيس الفلسطيني محمود عباس لألستتمار
 -٤قروض منظمة العمل الدولية اخملصص للنساء التى

تقوم بعدة مشــاريع في منزلها مثــا (ماكينة خياطة
مزينة شــعر ماكينة طحن زعتر والفلفل محل بياضات
صناعة مواد غدائية حلويات ومربيات).
وإلتقينا بعض العائالت املستفيدة ،منها سناء سرحان،
وهي ر ّبة أسرة ،فقالت »:اخذت قرضا ً ماليا ً قدره ألف دوالر
من اجل شراء عدة موبيليا لزوجي ،من اجل اكمال جزء من
بعض املعدات التــى تنقصه في عمله ،ولقد خفف عنا
هدا القرض جزءا مهما من معاناتنا ولم يطلب مني احتاد
املرأة ان ادفع أي رسوم اضافية ،بسبب تأخري عن دفع املبلغ
لعدة شهور،وشــكرت ســرحان كل من ساهم في ذلك
املشروع الراقي للتخفيف عن الناس جزءا من معاناتهم.
وأشــار ماهر دياب وهو أب ألســرة مكونة من خمســة
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أشــخاص وصاحب محل حلدادة السيارات أن القرض
املالى ســاعدني على تأمني جزء رئيســي من عدتي
للعمل ،قال أيضاً :هذا القرض خفف عني جزءا مهما
من معاناتي اليومية ،وقمت بفضل ذلك بتيسير أمور
مصلحتي اليومية.
وأكــدت ام لؤى ميالي وهي صاحبة محل ســكاكر
وسمانة ،أني اعتاش انا واسرتى من ذلك املشروع مند
فترة ،وبسبب بعض الظروف القاهرة استدنت قرضا
مالىا قيمته الفي دوالر ،وحاليا أقوم بتسديده بشكل
شــهري وقالت ميالي لقد وفر لي هدا املبلغ فرصة
من اجل تطوير مصلحتنا التي نعيش من خاللها انا
وأفراد اسرتي.
تعتبر هذه املبادرة ،خطوة مهمة في مساعدة بعض
العائالت في اخمل ّيمات إليجاد فرصة عمل جديدة ،بعد
أن كادت الظــروف أن تغلق في وجهــه أبواب احلياة.
فالفلســطيني الذي يعاني من االضطهاد واحلصار
متمسكا ً باألمل ،باعتبار أن ما مير به
والضغط ،ما زال
ّ
متسك بهويته،
مجرد مرحلة لن تدوم ،رفض الهجرةّ ،
وعمل على توفير مستلزمات حياته من شبه العدم.
فأمل أن تتسع أبواب مثل هذه املبادرة ،لتشمل مزيدا ً
من التقدميات واملساعدات ،لكل محتاج ،حتى نتمكن
من اجتياز الظــروف الصعبة من ناحية ،وتأمني وضع
معيشي أفضل ألبنائنا الذين هم عماد املستقبل من
ناحية ثانية.

�صحافة العدو
انشغلت وسائل اإلعالم الصهيونية أثناء العدوان
على قطاع غزة وبعده بالخالفات والمناكفات داخل
مكونات الحكومة ،والمجلس المصغر (الكابينيت)،
وبتراشق اإلتهامات بشأن مسار العدوان وأهدافه
وفشله في منع استمرار تساقط الصواريخ على
المدن والمطارات والمؤسسات ومستوطنات غالف
غزة التي هجرها سكانها إلى مناطق أكثر أمن ًا
بعيداً في عمق الكيان...
وكان واضح ًا التركيز اإلعالمي على ثالوث العدوان:
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،ووزير حربه
موشي يعالون ،ورئيس هيئة األركان بيني غانتس.
وقد خرجت الكثير من اإلشارات الدالة على عمق
المأـزق الصهيوني الذي َّ
ولده فشل العدوان،
وظهرت «سيناريوهات» عدة عن قرب انهيار
الحكومة واحتماالت إجراء انتخابات (كنيست) مبكرة
الخ!..
مقابل ذلك كانت مراكز األبحاث والدراسات
«اإلسرائيلية» مهجوسة بقراءة وتحليل نتائج
العدوان على مستوياته كافة :السياسية
والعسكرية واألمنية واإلقتصادية والمجتمعية،
للوقوف على نقاط الضعف ،وأسباب الفشل ،وصو ًال
الستخالص الدروس والعبر التي تجنب الكيان
الوقوع في مزالق مشابهة في جوالت مقبلة
«ليست بعيدة» على جبهات الصراع المفتوحة مع
قوى المقاومة الفلسطينية في الجنوب واللبنانية
في الشمال.

درو�س اجلرف ال�صامد
قالت صحيفة «هآرتس» الصادرة في  2014/9/23إن
الوقــت قد حان «لتحليل عملية «اجلرف الصامد»
واستخالص الدروس املطلوبة ،ألنه يبدو أن اجلولة
املقبلة ليســت بعيدة» .فاملقاومــة في غزة لم
تنهزم «وال تنوي نزع ســاحها ،وستمأل من جديد
مخازن الصواريخ في انتظار إطالقها في اللحظة
املناسبة .وعلينا أال ننسى أن هناك نحو  100ألف
صاروخ لدى  ...حزب اهلل ،موجهة نحو «إسرائيل».
وقد سجلت أربعة دروس هامة هي:
الــدرس األول هو عــدم إمكانيــة ردع (اجملاهدين)،
«ألن أفق مخططات هــذه التنظيمات ميتد مئات
الســنوات ،وال ميكــن تغيير قناعاتهــم ...وضربة

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

درو�س ''اجلرف ال�صامد'' ...واملواجهة املقبلة

واحدة ال ميكن أن تردعهم عن القيام بأعمال «إرهابية»
جديدة ألنهم مقتنعــون باالنتصار النهائي» .وتضيف
الصحيفة ،كان يتعني على «إسرائيل» أن تدرك ذلك بعد
عملية «الرصاص املصهور» و»عمود السحاب» .فهاتان
العمليتان لم تردعا (املقاومة الفلسطينية) عن العودة
إلى إطالق الصواريخ على «إســرائيل» بعد ســنتني...
وحزب اهلل «اســتغل الفترة املاضية لتخزين أكثر من
 100ألف من الصواريــخ الدقيقة والبعيدة املدى ،وهو
مستعد الســتئناف هجماته على «إسرائيل» عندما
يشاء.
الدرس الثاني هو املتعلق بالســاح الذي اســتخدمه
(اجملاهــدون) .فاألنفاق التي حفرتهــا (املقاومة) تعرِّض
للخطر املستوطنات القريبة من القطاع ،لكن يجب أال
ننسى أن الصواريخ املوجهة نحو أهداف «إسرائيلية»
أكثر خطرا ً بكثير .فاألنفاق تشــكل خطرا ً محلياً ،في
حني أن الهجوم الصاروخــي املتواصل ميكن أن يعطل
وتيرة احلياة في البلد حتى لو جنحت «القبة احلديدية»
بتكلفة باهظة جداً ،في اعتراض أغلبية الصواريخ!..
بناء على ذلك ،يجب أن يكون في طليعة جدول أولويات
أي عملية عسكرية القضاء على خطر الصواريخ .وهذا

األمر أهم من اكتشاف األنفاق!..
الــدرس الثالث هــو املتعلــق بجبهتــي (املقاومة).
«ينبغي على «إســرائيل» التي تواجه خطر (املقاومة
الفلسطينية) في اجلنوب وخطر حزب اهلل في الشمال،
العمل على منــع معركة على جبهني في وقت واحد،
ومعاجلة كل خطر على حدة.
الــدرس الرابع واألخير الذي يجب أن نســتخلصه من
عملية اجلــرف الصامد هــو ضرورة أن تكــون حروب
«إســرائيل» قصيرة ،فنحن لســنا قادرين على خوض
حروب طويلــة .وكلما طــال أمد احلــرب وارتفع عدد
اخلسائر لدى الطرفني ،ضاق العالم ذرعا ً مبشهد احلرب
التي تبدو كأنها ال تؤدي إلى أي مكان .لذا ما يجب فعله
يجب أن نقوم به بسرعة.

املواجهة املقبلة
وفي الســياق ذاته تســاءلت «مباط عال» في عددها
( )9/22عما تعلم حزب اهلل من حرب غزة ،وكيف سيؤثر
ذلك على أســلوب اســتخدام قوته ضد «إسرائيل».
وقالت« :هناك من يقول إن أعداءنا يتابعون باهتمام ما
يجري ويجب على «إسرائيل» القيام مبا يردعهم ،لكن

هذا الكالم اجملرد ال يكفي عندما يتعلق األمر بحزب
اهلل».
وتشــير إلــى أن الســنوات املاضيــة شــهدت
عملية تعلــم متبادلة بني حــزب اهلل واملقاومة
الفلســطينية بدعــم دول مثل إيران وســورية.
وطبقت املقاومة الفلسطينية أسلوب حزب اهلل
بشأن األنفاق والقوة الصاروخية والتزود بالصواريخ
املضادة للدبابات والطائرات بدون طيار ،وبناء شبكة
متشــعبة حتت االرض .وقالت «عال» :ثمة انطباع
بأن (اجملاهدين الفلسطينيني) طبقوا ووسعوا في
هذا اإلطــار نظريات حزب اهلل التــي حتدث عنها
(السيد حسن) نصراهلل في خطاباته في السنوات
األخيرة .التي أشار فيها إلى أن احلزب سيفاجئ في
احلرب املقبلة «إســرائيل» وسينقل ساحة القتال
إلى اجلليل.
وفي اخلالصة ،تشير (عال) إلى أن «إسرائيل» مدعوة
ألن تعد نفسها ملفاجآت حزب اهلل اإلستراتيجية
املقبلة من أجل إزالة مفعولها وحتقيق التفوق في
املعركة.

استطالع :غالبية «اإلسرائيليني»
يرفضون السكن بجوار الفلسطينيني

الدار :نتنياهو يوظف التحالف
الجديد لتصفية القضية الفلسطينية

أقر رئيــس الوزراء «اإلســرائيلي» بنيامني نتنياهو
في حديث لصحيفة «ميكور ريشــون» اليمينية
إســرائيل ،إن احلرب «ضد «اإلرهــاب» أفضت إلى
حتالفات جديدة في الشرق األوسط» ...مضي ًفا أن
قيادات الدول العربية (املعتدلة) قد :اكتشــفت أن
«إســرائيل» متثل حليفا ً لها في حربها ضد العدو
املشترك ،وهذا يفتح أمام «إسرائيل» فرصا كبيرة».
وشــدد نتنياهو علــى ضرورة التعــاون في احلرب
ّ
على «اإلرهاب» لضمان إحلاق هزمية به» ،مشــددا ً
على أن هذا هو السبب وراء دعم «إسرائيل» لقرار
الرئيس أوباما بشــن احلرب علــى «داعش» .وأكد
نتنياهــو صحة األنبــاء التي أكدت أن إســرائيل
قدمت مساعدات للواليات املتحدة في هذه احلرب،
مشــيرا ً إلى أن بعض أشــكال التعاون األمريكي
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«اإلسرائيلي» باتت معروفة والبعض اآلخر غير معروف.
مــن ناحيته ّ
حذر املفكر اليهودي «عكيفا إلدار» من أن
نتنياهو يحاول توظيف التعاون «اإلســرائيلي» العربي
في تصفية القضية الفلسطينية.
وفي مقال نشــره موقع «يسرائيل بولس» ،قال إلدار إن
«نتنياهو ال يرغب في حل الصراع العربي «اإلسرائيلي»،
فهو يقوم بكل ما يســتطيع من أجل جتاهل القضية
الفلسطينية .وهو يحاول توظيف التحالف العربي مع
«إســرائيل» بكل قوة إلفشال املصاحلة الفلسطينية
حتــى يق ّلص قــدرة عباس مــن مواصلــة خطواته
السياســية في اجملتمع الدولي» .وأضــاف« :نتنياهو
يعتقد أن تخويف العالم بداعش والتحالف مع العرب
ميكن أن يقبر احلاجة إلجراء مفاوضات سياسية إلنهاء
الصراع»!..

كشف معهد «ســيمت» العبري ،في استطالع
للرأي ،عن رفض نســبة كبيرة من «اإلسرائيليني»
السكن قرب عرب ،كما أن الغالبية تشعر بالقلق
أكثر من الوضع األمني.
وأوضــح املعهــد ،أن  %43من الســكان في دولة
االحتالل ليسوا على استعداد لقبول سكان عرب
بي االستطالع« ،أن %52
في املبنى نفســه .كما ّ
من «اإلسرائيليني» قلقون أكثر من الوضع األمني،
مقارنة مما كان عليه الوضع قبل عام».
ويعتقد «اإلســرائيليون» أنه ستكون هناك جولة
قتالية أخرى مع قطاع غزة في العام القريب ،كما
جاء في االستطالع.
وأظهر االســتطالع تقــدم حــزب «الليكود» في
االنتخابات القادمة بـ  25مقعــ ًدا ،بينما «البيت
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اليهودي» سيحصل على  15مقع ًدا ،و»العمل»
 14مقع ًدا ،و»يش عتيد»  11مقع ًدا ،و»يسرائيل
بيتينــو»  10مقاعــد ،و«شــاس»  9مقاعــد،
و»يهدوت هتوراه» و«ميرتــس»  7مقاعد لكل
منهمــا ،بينما يحصل موشــي كحلون على
 6مقاعــد ،ويحصل علــى  10مقاعد في حال
انضمام غدعون ساعار.
بي االســتطالع أن بنيامــن نتنياهو هو
كما ّ
املرشــح األقوى لرئاسة احلكومة بنسبة دعم
تصــل إلــى  ،%34يليه بفارق كبير يتســحاق
هرتســوغ ونفتالي بينيت وأفيغــدور ليبرمان
أيضــا أن أكثر من  %30من
وتبي ً
ويائيــر لبيدّ .
اجلمهور ليس معن ًيا بأحد من املرشحني أو يجد
صعوبة في اتخاذ قرار.
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�أخبار حركية
نـدوة فكـرية في مخــيم برج البراجــنة عن «انتصــار غــزة»

العدد  - 100تشرين أول  2014م

نظمت جلنة مســيرة العودة إلى فلسطني ،ندوة
فكريــة ،في قاعة مســجد الفرقــان في مخيم
برج البراجنــة ،بحثت فيها النتائج السياســية
والعسكرية ووحدة الشعب الفلسطيني وإجنازات
املقاومة خالل معركة «البنيان املرصوص».
وحضــر النــدوة ممثلون عــن القــوى والفصائل
الفلســطينية ،وأعضاء من جلنة مسيرة العودة،
ومشايخ ،وفعاليات ،وحشد من أبناء اخمليم.
وحتدث كل من النائب في البرملان اللبناني ،العميد
الوليد سكرية ،حول النتائج والدروس العسكرية
النتصــار املقاومة فــي فلســطني .وتابع احلديث
ممثل حركة اجلهاد اإلســامي في لبنان ،احلاج أبو
عماد الرفاعي ،عن النتائج السياســية املستقاة
مــن انتصار املقاومــة ،ثم قدم مســؤول اجلبهة
الدميقراطيــة لتحرير فلســطني ،علــي فيصل،
مداخلــة عــن دور الوحدة الوطنيــة في تصليب
املواجهة مع العدو الصهيوني.
بعــد ذلك ،أكد النائب ســكرية فــي كلمته «أن
حترير فلســطني ال تقــع مســؤوليته على عاتق
الفلســطينيني وحدهــم ،بل علــى كامل األمة
العربية واإلسالمية» .وأضاف« :في ظل هذا الواقع
الصعب الذي تعيشه املنطقة وفلسطني بشكل
خــاص ،جنحت املقاومة الفلســطينية في تقدمي

منوذج من التضحية والوفاء واإلرادة واملواجهة والتحدي،
مكنته من هزمية اجليش اإلسرائيلي».
وأشــار إلى «أن انتصار غزة اليــوم هو امتداد حلرب متوز
عام  ،2006باختالف املكان والزمان ،وأن حرب غزة قدمت
منوذجا جدي ًدا للمقاومة في لبنان».
ً
بدوره ،أشار الرفاعي إلى أن معركة «البنيان املرصوص»
منوذج يســتحق الكثير من الدراسات .وأكد أن معركة
غزة أثبتت جدوى املقاومة وأهمية الوحدة الفلسطينية
كركيزة أساسية ميكن االستناد إليها ،داعيا ً إلى البناء
على معركة غزة لبلورة مشــروع وطني فلســطيني
جامع ،ومعتبرا ً أن صمود الشــعب الفلسطيني ،وال
سيما في قطاع غزة ،هو أساس االنتصار.

احتفال لـ«الجهاد اإلسالمي»
بنصر غزة في «القاسمية»

وحول نتائج املعركة على املســتوى الصهيوني ،أكد
الرفاعــي أن املقاومة أثبتت نفســها ووجودها داخل
فلســطني التاريخية ،وهذا إجناز نوعــي ،الفتا إلى أن
انتصار غزة أدخل الكيان الصهيوني في مجموعة من
األزمات الوجودية والسياسية واالقتصادية ،وال سيما
بني اجليش واحلكومة ،وداخل احلكومة.
وأشــار إلى أن معركــة «البنيان املرصــوص» أخرجت
القضية الفلسطينية من جتاذبات احملاور في املنطقة،
وقدمت منوذجا ً للشعوب العربية بأن املعركة احلقيقية
يجب أن تكون مع العدو الصهيوني.
ولفت الرفاعي في كلمته الــى أن املفارقة األبرز أثناء
املعركة كانــت في صمت الشــعوب العربية مقابل

احتضان شعبي غربي للمقاومة ،األمر الذي يحمل
مؤشــرا ً خطيرا ً بنجاح اخملطط الغربي في إغراق
املنطقة في الفنت وإلهائها عن العدو الصهيوني.
وحــذر الرفاعي من مشــاريع يعدهــا املتضررون
من انتصــار املقاومة بهــدف تشــويه املقاومة
إعالمياً ،والتشــكيك في االنتصار ،وضرب الوحدة
الفلسطينية ،وابتزاز أهلنا في قطاع غزة عبر رهن
مساعدات إعادة اإلعمار بتنازالت سياسية.
من جهته ،ركز علــي فيصل ،على أهمية الوحدة
الوطنية ودورها احلاسم في انتصار غزة على العدو
«اإلســرائيلي» ،مؤكدا ً على أهمية وحدة القضية
واملصير للشعب الفلسطيني .وأوضح أن الوحدة
السياسية وامليدانية والشــعبية أضافت القوة
للمقاومــة ،وأعطتهــا قال ًبا جديــ ًدا للمواجهة
والتحدي ،وأن على الشعب واملقاومة التوحد إلعادة
اعمار قطاع غزة وبناء امليناء واملطار.
ودعا فيصل إلى ضرورة تصويب الصراع نحو العدو
الصهيوني في فلسطني في ظل االحتراب العربي
البغيض ،مشيرا ً الى حاجة الشعب الفلسطيني
لوقفــة عربية دولية عاملية ملواجهــة هذا العدو.
وختم بالتحذير من جتاوز الوحــدة الوطنية ،األمر
الذي يستهدفه العدو دوماً.

وفد من «الجهاد اإلسالمي» يزور عائلة األسري عبد اهلل

نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني،
في مخيــم القاســمية احتفاال ً سياســيا ً
مبناســبة انتصار املقاومة الفلسطينية في
غزة بحضور ممثلني عن الفصائل الفلسطينية
وحشد من أهالي اخمليم.
وألقى القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي أبو
سامر موسى كلمة قال فيها غزة قبل االنتصار
شيء وبعد االنتصار شيء آخر ،مضيفا ً أن هذا
االنتصار الذي حتقق على أيدي املقاومني بفضل
وحدتهم واعتمادهم علــى اهلل أوالً ،وبفضل
اإلعداد اإلمياني الذي أعدوه متزامنًا مع اإلعداد
العسكري ومن الواجب علينا أن نستثمر هذا
النصر ونحافظ عليه.
وقال إن هذا اإلجناز واإلنتصار العسكري يتبعه
طــرح قضايا سياســية ال بد مــن حتقيقها
وإجنازها وعلى رأســها قضية األسرى واملعابر
وكل طموحات الشــعب الفلســطيني الذي
قاوم من أجلها املقاومون .وتقدم بالشكر لكل
من ساهم بدعم الشــعب الفلسطيني في
معركته املشرفة ولو بأقل القليل.
بدوره قال إمام وخطيب مســجد القاسمية
الشيخ ذياب املهداوي إن الشعب الفلسطيني
منذ  66عامــا ً وهو يقدم الشــهداء من أجل
قضية إســامية مقدســة ،وأضــاف إن هذا
الربيع العربي املوجود اليوم ما هو إال مخطط
ليجعلنا بأن نعتبر أن إســرائيل ليست عدوة
لنا بل نحن أعداء بعضنا البعض نقتل بعضنا
ونســتحل دماء بعضنا حتت مسمى املطالبة
باحلرية.
وفــي اخلتــام مت توزيــع جوائز علــى الفائزين
باملسابقات الرمضانية.
في ســياق آخر ،اســتقبل القيادي في حركة
اجلهاد اإلســامي في فلســطني أبو ســامر
موســى ،وفدا ً من أســرة موقع «هــا صور»
اإللكترونــي ،ضم رئيس املوقع عماد ســعيد،
ومدير العالقات العامة هالل بدوي ،في مكتب الزيارة متمنيا ً التوفيق ألســرة موقع «هال صور» واستمرارها
في هذا العمل الــذي يخدم القضية الفلســطينية وكل
احلركة في الرشيدية.
وقدم القيادي أبو سامر الشكر للوفد على هذه القضايا العادلة.

زار وفد من حركة اجلهاد اإلسالمي يرأسه القيادي في
احلركه بســام موعد ،عائلة األسير جورج عبد اهلل،
املعتقل منذ نحو ثالثني عاما ً في السجون الفرنسية،
وذلك للتعبير عن التضامن مع قضيته.
وكان في استقبالهم شقيق األسير روبير عبد اهلل،
وجرى خالل الزيــارة التباحث في آخر تطورات قضية
األسير جورج ،وقال روبير إن شقيقه يتمتع مبعنويات
عالية جدا ً تتخطى حدود املعتقل وهم كانوا ينتظرون
جلسة محاكمته.
بــدوره ،أكد القيادي موعد أن حركة اجلهاد تقف إلى
جانب قضية املناضل عبد اهلل وعائلته التي تناضل
بكل الوسائل النتزاع احلرية لألسير جورج ،وهو الذي
أفنى عمره من أجل قضية فلســطني الذي آمن بها
منذ الصغر.
في نهاية الزيــارة ،هنأ روبير عبــد اهلل ،اجلهاد على
االنتصار في غزة واإلجناز الذي انتزعته املقاومة ،وقال:
«هو نصر يثلج صدور املقاومني واملعتقلني وهو وسام
شرف على صدر األمة من أهل غزة».

يف �إطار جولة حتالف القوى الفل�سطينية على قيادات لبنانية

دعوة م�شرتكة �إىل �إقرار احلقوق املدنية والإن�سانية للفل�سطينيني
أشــاد مســؤولون لبنانيــون بانتصــار املقاومــة
مشددين على «أهمية
الفلسطينية في قطاع غزة،
ّ
حتقيــق املصاحلة الفلســطينية وتعزيــز الوحدة،
وضرورة العمل لدعم صمود الشعب الفلسطيني
في لبنان وإقرار حقوقه املدنية واإلنسانية ومعاجلة
املشاكل االجتماعية»..
جاءت تلك اإلشادة خالل عدة زيارات قام بها وفد من
حتالف القوى الفلسطينية ،ضم :مسؤول العالقات
السياســية في حركة اجلهاد اإلســامي في لبنان
احلاج شــكيب العينا ،وممثل حركة حماس في لبنان
علــي بركة ،وعضــو املكتب السياســي للجبهة
الشــعبية – القيادة العامة أبو عماد رامز ،ومسؤول
منظمة الصاعقة في لبنان أبو حسن غازي ،أبو نبيل
محمود (فتح اإلنتفاضة) ،وأبو أحمد (جبهة النضال
الفلسطيني).
وشــملت الزيارات كال من نائب األمني العام لـ«حزب

A L J I H A D

اهلل» الشــيخ نعيم قاسم ،واملكتب السياسي
حلركة أمل .وكان في اســتقباله رئيس املكتب
جميل حايك ،في حضور عدد من أعضاء املكتب،
ورئيس احلزب السوري القومي االجتماعي النائب
أســعد حردان ،والرئيس اللبناني السابق العماد
إميل حلود ،ورئيس حزب اإلحتاد الوزير السابق عبد
الرحيم مراد.
وجرى خالل اللقاءات اســتعراض األوضاع على
الساحتني الفلســطينية والعربية ،والتحديات
املصيريــة التي تواجه القضية الفلســطينية
وعموم املنطقة ،مؤكدين «تعزيز العالقة األخوية
بني الشعبني اللبناني والفلسطيني ،واحملافظة
على أمن لبنان واخمليمات الفلسطينية ،والتعاون
ملواجهة مشاريع الفنت املتنقلة التي ال تخدم إال
العدو الصهيوني».

�أخبار حركية

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

«الجهاد اإلسالمي» تكرّم ذوي الشهداء ..الهندي يدعو إلى رؤية وطنية موحدة
نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني،
مهرجانــا ً حاشــدا ً تكرميا ً ألهالي شــهداء
معركة «البنيان املرصوص» وشهداء العدوان
الصهيوني على قطاع غزة .
وشارك في مهرجان «غزة الشماء ..للشهداء
وفــاء» ،الذي ُعقد في مركز رشــاد الشــوا
الثقافي ،غرب مدينة غــزة ،لفيف كرمي من
قيادات احلركة السياسية والعسكرية الى
جانب فصائل املقاومة ،باإلضافة الى حضور
حاشد من أهالي شهداء العدوان ،كما تخلل
املهرجان آيات قرآنية ،وكلمات وفقرات فنية
قيمة.
وألقى عضو املكتب السياسي حلركة اجلهاد
اإلسالمي ،محمد الهندي ،كلمة قال فيها،
«إن املقاومة الفلسطينية عبر أدائها املميز
الى جانــب صمود أهالي غزة ،اســتطاعت
أن حتقق إجنــازا ً كبيــراً ،وأن تهــزم الصورة
اإلســرائيلية للجيش الذي ادعى عبثا ً أنه ال
يقهر».
وأشــار الهندي إلى أن املقاومة استطاعت
هزمية املرتكزات التي أُســس عليها الكيان،
حيــث اســتطاعت التصــدي للجيــش
اإلسرائيلي وايقاع اخلسائر بصفوفه ،وتغيير
الصورة املزعومة لدى االحتالل أنه الضحية،
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منبر القراء
خ�ص�صنا هذه الزاوية لك عزيزي القارئ ،كي تقول ما تريد،
�شريطة �أن يكون يف �إطار املو�ضوعية� ،إميان ًا منا ب�ضرورة �أن يكون
يعبون من خالله ،نرث ًا �أو �شعر ًا ،عن همومهم
للجميع منربهم احلرّ ،
وق�ضاياهم ،ونحن لن نتدخل �إ ّال بحدود ت�صويب الكلمات ،على �أن
يبقى الر�أي يحمل توقيع �صاحبه ،وال �ش�أن لـ»ن�شرة اجلهاد» به.

بحاجة مل�ساحات تعبري

الفتا ً أن ما حققته املقاومة الفلســطينية لم
تســتطع حتقيقه اجليوش العربية التي تركت
أسلحتها وهربت من ميدان املواجهة لفقدانها
اإلرادة املطلوبة.
وقال« :عندما واجه شباب األمة الذين يتمتعون
بعقيــدة واضحــة ،أصبحت اســرائيل تعاني
وتســتجدي األمن في حيفا وتل أبيب ،أمام غزة
املرهقة من احلصار والتي صنعت سالحها بيدها،
وأصبحت عارية أمام الشعب الفلسطيني».
وتابع كلمته« :رغم عظم اجملازر لم نســمع من

أهالي غزة إال ما يرضي اهلل ،فيما كانت جيوش
جرارة عندما تشــتبك مع الكيان تترك عتادها
وتهرب من امليدان ،وبذلك تكون غزة قد مسحت
صورة اجليش الذي ال يقهر».
في اخلتام ،دعا الهندي إلى حوار شامل وحقيقي
ومراجعة جميع التجارب الفلسطينية ،مبا فيها
فتح وحماس واجلهــاد ومنظمة التحرير ،وذلك
لبناء رؤية وطنية موحدة في مواجهة االحتالل،
الفتــا ً أن املرحلة اجلديدة بحاجــة للوحدة وألن
نكون وطنيني.

إنني أشــكر «نشــرة اجلهاد» على مبادرتها ،بإعطــاء القارئ
مساحة للتعبير ،نحن الشــباب فعالً بحاجة لهذه املساحة
حتى نقــول ما يختلج في صدورنا ،وأنا أعتبر نفســي من األن
فصاعدا ً أحد كتبة هذه الزاوية.
شــو بدي أحكي في أول كلمه على هالصفحة ومن وين بدي
أبدأ ؟
باحلقيقة صعــب الواحد يحدد ،لكن مــا يهمني هو قضيتي
الفلســطينية ،وكل من يتوجه نحوها بالــكالم أو بالفعل أنا
معه .نحن بحاجه للتضامــن بهاملرحله الصعبة حتى نواجه
عدونا املشــترك ،وعلى اجلميع أن يعمل ملصلحة فلسطني أوال ً
وأخيراً.
محمد كايد -مخيم الرشيدية

حتية �إىل غزة
يســعدني أن اكتب لكم ،آمالً أن تلقى أســطري هذه القبول
والنشــر ،وفيها بعض وجدانيات إنسانية .يا غزة إصمدي ..أنت
أسطورة األبطال ،انتصارك أعاد لنا الروح ،وزاد من معنوياتنا.
يا غزة يا حبيبة ،أحييك ،وأحيي شهداءك ،وترابك ،وبحرك ،وكل
الوجوه الطيبة الصابرة فيك .هذا قدرنا يا غزة ،قدرنا أن نواجه،
أن نحمل املشــاعل ،إصبري يا غــزة ،إرفعي جبينك عالياً ،وكل
الشعب الفلسطيني معك.
سامية العلي  -مخيم برج الشمالي

اهتمام بال�شباب

جولة لـ«الجهاد اإلسالمي» على عشرات العائالت املكلومة يف غزة
اختتم وفد قيادي رفيع من حركة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني،
زيارته لبعض العائالت املكلومة التي فقدت أبناءها ودمرت بيوتها
خالل العدوان ،الذي شــنه االحتالل اإلســرائيلي على قطاع غزة
طيلة  51يو ًما.
واســتمرت الزيارات على مدى أربعة أيام ،مبشاركة عضو املكتب
السياســي للحركة الدكتور محمد الهندي ،ووفود احلركة في
احملافظات اخملتلفة بالقطاع املنكوب.
وقد اســتهل د .الهندي جولته التفقدية مبنطقة الشــجاعية
والزيتون مبحافظة غزة حيث زار عشرات العائالت املكلومة واملنازل
املدمرة.
كمــا زار الوفد محافظة شــمال غزة ،وتفقد بلــدة بيت حانون
ومعســكر جباليا ومدرســة «األونروا» التــي طالتها صواريخ
االحتالل إبان العدوان ،واستشهد فيها حوالي  20شهي ًدا ،وال تزال
تأوي العشرات من العائالت املشردة.
وزار الدكتور الهندي مع وفد من قيادة اجلهاد بعض العائالت التي
فقدت أبناءها ،وبعض البيوت املهدمة في احملافظة الوســطى.

ومــن ضمن من زارهم الوفد القيادي ،عائلتــا أبو دحروج وماضي
اللتان فقدتا أبناءها حتت أنقاض منزليهما.
واختتــم الوفد جولته ،بزيارته جنــوب القطاع مع وفد من قيادة
احلركة ،التقى خاللها بعائالت القادة الشهداء :صالح أبو حسنني،
دانيال منصور ،رائد العطار ،محمد أبو شــمالة ،ومحمد برهوم.
وقدم د .الهندي واجب العزاء لعائالت الشهداء ،وخاص ًة احلاج أبو
جهاد شيخ العيد التي فقدت  12من أبنائها.
وخالل الزيــارات اخملتلفة ،أكد د .الهندي أهميــة إعطاء األولوية
لعائالت الشهداء ،ورعايتها والوقوف بجانبها دون متييز ،منو ًها إلى
أن هذا يعتبر الواجب الوطني األهم في املرحلة القادمة.
وشــدد عضو املكتب السياسي حلركة اجلهاد اإلسالمي ،على أن
رعاية شــعب املقاومة يجب أن يكون الهــم اليومي للحكومة
ولكل الفصائل .واعتبر د .الهندي أن التضحيات الكبيرة واالجنازات
ٌ
دليل على حيوية
التي حققتها املقاومة في املواجهــة األخيرة،
شعبنا ،وتبنيه خليار املقاومة واجلهاد.
A L J I H A D

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،بارك اهلل بكم ألنكم أحتتم
لي هذه الفرصة حتى أقول ما فــي صدري ،فزاوية منبر القراء،
مسألة مهمة كتيراً ،وإن شاء اهلل يكتر الكتاب فيها ،وتتحول
إلى منبر كبير يتسع صدره للجميع.
بصراحة أقولها :نحن الشباب نعاني كثيرا ً ،سواء من البطالة،
أو توفيــر فرص مناســبة للتعليم أو من خالل تــردي األوضاع
بشــكل عام ،نداؤنا عبر هذه النافذة هو إهتمام أكثر مبشاكل
وهموم الشباب وتوفير احللول لها ،ألن الشباب هم املستقبل،
وعماد املواجهة ضد العدو الصهيوني.
عمر احلامد  -مخيم عني احللوة

املوت يالحق الفل�سطينيني
يف الرب والبحر واجلو
ما زالــت ظروف احليــاة الصعبــة تلقي بثقلها علــى اهلنا
الفلسطينيني في كل أصقاع األرض ،وكأنه كتب لهذا الشعب
أن يبقى مهددًا باخلطــر والقتل والتشــريد ،فبعد أن أصدرت
االونروا قرارًا بإيقاف املســاعدات املاليــة ألكثر من  1100عائلة
فلسطينية نزحت من سوريا ،تذهب األنظار شاخصة إلى حال
أهلنا الفلسطينيني في مخيم اليرموك...
ومــع أن املاء يعني احلياة ،فإنه حتول معنى للموت ،فبعد هجرة
مئات الشــباب الغزيني عــن طريق البحر ،أبــت أمواجه إال أن
تغرقهم جميعا ،لتتحطم أحالمهم أمام شواطئ اإلسكندرية
وإيطاليا.
املوت يالحق شعبنا أينما ّ
حل ،فالرصاصة تقتل والصاروخ يقتل
والعطش يقتل والغرق يقتل.
وبالرغم من كل هذا التشــاؤم ،يبقى الشــعب الفلسطيني
شعب املقاومة والتضحيات.
أسامة صالح  -مخيم عني احللوة
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املطلوب منوذج رسالي مجاهد يصدع باحلق في هذه املرحلة (التبليغ) ،ويتفانى في خدمة اجلماهير على كافة األصعدة ،وبكل
جس ًدا الرفق والرحمة (رحماء بينهم) .ويخوض معركته ـ بغلظة وشدة وعزة ـ مع رموز االستكبار وأدواته (أشداء
املواقعُ ،م ّ
على الكفار) الذين يحاولون بكل ما أوتوا من إمكانيات ،وما لديهم من وسائل أن مينعوا صعودنا نحو الشمس ونحو اجلنة.

يف رحاب الإ�سالم

حروف بي�ضـاء
والدة من رحم الربق!
ولــدت من رحم النار ..قاومت الريح واإلعصار ..جتاوزت حدود املوت ..امتشــقت
ُ
سيوف احلق ..وسرت على هدى القرآن.
في يوم والدتي ..ارتعشــت شــرايني األرض انتفاضة ..كل حجــارة الدار حت ّولت
رماحاً ..رشقت صدور أعدائي ..الطفل والشــيخ واملرأة ،وكل سواعد الفتيان،
نزلوا الى امليدان ،كتبوا بالدم انشــودة غ ّراء ..كتبــوا للتاريخ :ال جلراد الغزو ،ال
للظلم ،ال للقهر ،ال لالســتيطان ،ال للمســاومات ،ومفاوضات الذل ،فاألرض
أرضي ،والبحر والنهر والقدس وكنيســة املهد ،وكل الربوع الطالعة من عنق
الشمس ملكي.
يوم والدتي عند ضفاف اجلرح ..ارتسمت فوق مالمح األفق عالمات جديدة ..لغة
جديدة ..هتافات جديدة ..ترددت أصداؤها في كل أرجاء البســيطة ..اليوم ليس
كبقية األيام ،اليوم ليس رقم من األرقام ..اليوم بيان كل حناجر الفرسان.
ها أنا ذا جئت من شــرار البرق ..من نــداء الرعد ..أحمل في عيوني الوعد ..وفي
قلبي رســاالت العهد ..افتحوا الساحات ..كل هذه الساحات ..فاملارد استفاق،
وليس أمام محتل سوى الفرار.
أجل املارد اســتفاق ..فلتســقط كل أوراق الرهانات الصفراء ..لتغرب شمس
الغارقني في األوهام.
املارد اســتفاق ..في شعاره قرار ..وفي رؤيته روح وعنفوان ..لم يعد مجال لهذه
الغربان ..أن تظل تنعق باخلراب.
توقفــوا عند كل هــذا الهذيان ..وطني غير قابل للقســمة او ملزادات الدوالر..
وطني ميتد من رحم الروح الى رحم الطوفان ..حذار من التفريط في ذرة رمل ،أو
حرف ،أو أي نقصان ..حذار حذار يا من تبحثون عن شربة ماء في السراب!
عندما كانت انطالقة البنادق ،واأللغام والســكاكني في منتصف الثمانينات،
توهم االحتالل أنها مرحلة عابرة .وعندما اجتازت كل السدود واحلدود ..واخلطوط
احلمراء واخلضراء ..قرأ االحتالل الرســالة بوضوح ..عرف أن الزلزال يتفاعل حتت
أقدام جنوده ودباباته ..فانكفأ يلملم خيباته..
واليوم جتاوزت ســواعد املقاومة كل احلســابات ،وصار الصاروخ يدق أبواب كل
املدن ،واملستوطنات ،ودشم القهر ،واملطارات ،وكل مرافئ االحتالل..
اليــوم لم يعد كاألمس ..وغدا ً لن يكون كاليــوم ..فمع كل فجر جديد ..عنوان
جديد.

الحج ونهضة األمة
يسافر املســلم إلى مكة في موسم من أعظم املواســم ليبرهن لربه عز وجل أنه ذهب
ألجله وملرضاته ،ومن املعلوم أن التجارة مع اهلل جل وعال رابحة دون شك.
فاحلج مؤمتر عاملي يجتمع الناس فيه من كل حدب وصوب لتأدية هذه الشعيرة العظيمة
التي تكسب االنسان الغفران من الذنوب كيوم ولدته أمه.
من هنا يتبني لنا دور احلج في نهضة األمة اإلسالمية وذلك من خالل:
 العدالة :فحجاج بيت اهلل احلرام يلبســون ثوبًا واح ًدا ،ســواء أكان غن ًيا أو فقيرًا ،أسودرئيســا أو مرؤوســا ،فهذا يدل على أن الناس سواســية كأسنان املشط ،فهذا
أو أبيض،
ً
درس عظيم حلكام هذه األمة لتحقيق العدل واملســاواة بــن الناس مهما كانت رتبتهم
االجتماعية ومكانتهم السياسية ،ألن فقدان العدالة بني الناس أدى إلى كثير من الظلم
بني الناس ،وفقد الثقة في احلكام.
 التعارف والتآلف بني الناس :الناس في احلج يتعارفون على بعضهم البعض ،ال جتمعهمحاجــة من حاجات الدنيا الزائلة ،إمنا جمعهم احلب في اهلل ،والشــوق والهيام واحلنني إلى
تلك الديار املقدسة .فهناك تتوحد اجلهود واألعمال واألقوال ،وتتآلف القلوب.
 الوحــدة وتقرير املصير :الناس في احلــج على اختالف مذاهبهــم يتوحدون ،فالكعبةاملشرفة قبلتهم جميعا ،يطوفون حولها ،ويسعون بني الصفا واملروة ،ويصلون خلف إمام
واحد ،يكبرون مع تكبيراته ،ويركعون ويســجدون معه .ما أجملها من حلظات! وما أروعها
من أيام معدودات!
فتنشــأ هناك روح األخوة بني املسلمني ممزوجة مباء زمزم الطاهرة التي ّ
تنقي البدن والروح.
فاملســلمون بتوحدهم يكونون أقوياء ألن يد اهلل مع اجلماعــة ،وألن مصيرهم واحد وهو
التخلص من العدو الصهيوني وإزالته عن األرض املقدسة.
 حرمة الدم املســلم على اخيه :في تلك البقاع الطاهــرة يتذكر احلجيج خطبة النبيبي فيها حرمة الدم املسلم على
صلى اهلل عليه وســلم الشهيرة وهي حجة الوداع التي ّ
أخيه املســلم ،وبني عظم هذه احلرمة .فقد قال صلى اهلل عليه وسلم في ذلك اليوم« :ال
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»( .صحيح مسلم)
 حتقــق التعاون والتضحية :في هذا املؤمتر العظيم يتعاون األفراد واجلماعات على املبراتواخليرات ،يوقظ املرء أخاه في اهلل ألداء صالة الفريضة الليلية والنوافل والطاعات ،فتتوثق
العالقات والروابط ال لغرض مادي رخيص ،وإمنا من أجل اهلل تعالى وذكره ومرضاته والتفكر
في دينه.

منبر القراء

حرصا ً من «نشــرة اجلهاد» ،على فتح
نوافــذ للحــوار الهــادئ واملوضوعي،
وإفســاحا ً في اجملال لألقالم الشــابة
املبدعة ،في التعبيــر عن ذاتها ،وتوفير
فرصة أمامها للنشر ،خصصت النشرة
منبرا ً للقارئ ابتــدا ًء من العدد القادم،
على أن نستقبل رســائلكم ،وآرائكم،
واقتراحاتكم ،على العنوان التالي:

aljihad.magazine1@gmail.com
بريد إلكترونيaljihad.magazine1@gmail.com :

هاتف00961 1 276714 :
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