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

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

كافة األصعدة
الشقاقي د.فتحي  المعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
قل هذه سبيلي!!

من يدرك حجم الصراع مع 
الصهيوني في كلياته  العدو 
الكب��رى، ودقائ��ق تفاصيل��ه، 
حرك��ة  أن  حتم��اً  س��يدرك 
ليس��ت  اإلس��امي  اجله��اد 
مجرد رقماً إضافياً في قائمة 
الفلسطينية  احلركات  لوائح 
املقاومة، بل حركة إس��امية 
مقاومة، قادت انقاباً ش��اماً 
ف��ي املفاهي��م النظرية، وفي 

احلقائق امليدانية.
»حرك��ة اجلهاد اإلس��امي 
م��ن  ه��ي  فلس��طني«  ف��ي 
األوائل  اإلس��امية  احل��ركات 
الت��ي جمع��ت ب��ني التجديد 
اجله��ادي  والعم��ل  الفك��ري 
امليدان��ي.  بني وض��وح الهدف 
وصوابي��ة الوس��ائل املوصلة 
إلي��ه.  وبني صاب��ة التنظيم 
وجماهيري��ة احلرك��ة.  وب��ني 
اخلاص��ة  الوطني��ة  الرؤي��ة 
والعم��ق العربي واإلس��امي 
الت��راث  وب��ني  الش��امل.  
واحلداثة.  على أرض صلبة من 
اإلميان باهلل تعالى، والتمسك 
بنهج الرس��ول محمد )صلى 
اهلل عليه وس��لم( والس��لف 
الصال��ح، واس��تيعاب حركة 
رافع��ة  ومتغيرات��ه،  العص��ر 
اآلية القرآنية: )والذين جاهدوا 
فين��ا لنهدينهم س��بلنا وإن 
اهلل ملع احملسنني( شعاراً لها.

اجله��اد  »حرك��ة  تخ��وض 
فلس��طني«  ف��ي  اإلس��امي 
الع��دو  م��ع  املواجه��ة 
كاف��ة  عل��ى  الصهيون��ي 
األصع��دة واملس��تويات.  فلم 
تس��تطيع  فس��حة  تت��رك 
فيه��ا دق مس��مار ف��ي نعش 
إال  الصهيون��ي  املش��روع 
واس��تغلتها.  خاض��ت ضده 
احل��رب اجلماهيري��ة بتفجي��ر 
انتفاضة احلجارة والسكاكني 
عام 1987، وح��رب العصابات 
االستش��هادية  والعملي��ات 
 ،)2005  –  1987( النوعي��ة 
وحرب الصواريخ )2005 – الى 
اآلن(، وح��رب اإلرادات )معركة 

األمعاء اخلاوية(.
عل��ى اجلبهة السياس��ية، 
تقف حركة اجلهاد اإلسامي 
ب��كل ق��وة وح��زم ض��د كل 
مح��اوالت تصفي��ة القضية 
ومتري��ر  الفلس��طينية، 
صفقات التن��ازل، وحترص في 
الوق��ت ذات��ه عل��ى الوح��دة 
ال��ى  االجن��رار  دون  الوطني��ة، 
مربعات التقات��ل الداخلي، أو 

التقاسم الفصائلي.  وكانت 
ف��ي  اجلهادي��ة،  انطاقته��ا 
عملية الشجاعية البطولية، 
ه��ي الت��ي فتح��ت الطري��ق 
أم��ام املواجهة املس��لحة مع 
الع��دو الصهيون��ي فوق أرض 
الوسائل  وبأبسط  فلسطني، 
القتالي��ة، باحلجر والس��كني، 
بع��د أن توهم كثي��رون أنه ال 
ميكن قيام مقاومة مس��لحة 

في الداخل.
الش��عبية،  اجلبهة  وعل��ى 
تراهن حركة اجلهاد اإلسامي 
على اجلماهير الفلس��طينية 
والعربية في كل مكان، ألنها 
ه��ي وحده��ا الق��ادرة عل��ى 
مقاوم��ة املش��روع الغرب��ي – 
الصهيون��ي، إذا م��ا امتلكت 
الرؤيا الصائبة والوسائل التي 

حتقق لها أهدافها.
الفكري��ة،  اجلبه��ة  وعل��ى 
طّورت حركة اجلهاد اإلسامي 
منظومة فكرية اس��تطاعت 
املش��روع  موق��ع  حت��دد  أن 
الصهيون��ي ف��ي فلس��طني 
األم��ة،  قضاي��ا  قل��ب  ف��ي 
وارتب��اط الص��راع م��ع العدو 
قرآني��ة  بأبع��اد  الصهيون��ي 
وأعادت  ومعاص��رة،  وتاريخية 
)الوطنية  بني  العاقات  نسج 
والقومي��ة واإلس��ام(، مثلما 
أن  تبره��ن  أن  اس��تطاعت 
)اإلسام وفلس��طني واجلهاد( 
وحدة واحدة ال تنفصم عراها.

ورغم كل محاوالت تشويه 
صورته��ا، إال أن حركة اجلهاد 
تزداد  اإلسامي في فلسطني 
منعط��ف  كل  عن��د  تألق��اً 
وح��دث سياس��ي ه��ام.  لقد 
أثبت��ت احلرك��ة بعد م��رور ما 
يزي��د عل��ى ثاثني عام��اً على 
تأسيس��ها، و25 عام��اً عل��ى 
انطاقتها اجلهادية، و17 عاماً 
على استش��هاد مؤسس��ها 
وأول أم��ني عام له��ا، وبالرغم 
التصفي��ة  عملي��ات  كل 
واملاحق��ات  واالغتي��االت 
واالعتق��االت الت��ي تعرض��ت 
لها ك��وادر احلرك��ة وقياداتها 
وأفرادها، أنه��ا وفية لنهجها 
عل��ى  ومصمم��ة  وفكره��ا، 
متابع��ة الدرب ب��دون التباس 
أو زيغ.  وهي متمسكة بنهج 
الش��هيد الدكتور الشقاقي، 
الذي أعلن بكل وضوح: »واهم 
من يظن أن اجلهاد اإلس��امي 
س��يوقف جهاده على ش��بر 

واحد من أرض فلسطني.«

فلسطني آية من كتاب اهلل 
العودة  يتوجب  الذي  العزيز، 
نصوصه  من  واالنطاق  إليه 
الفكرية  القاعدة  لتشكيل 
ملواجهة  الازمة  والنظرية 
هذا املشروع، وحشد طاقات 
وق��درات  اإلسامية  األم��ة 

شعوبها ملواجهته.
املتميز،  الفهم  بهذا 
وفكر  منهج  اس��ت��ط��اع 
يحل  أن  الشهيد  الدكتور 
التي  اإلشكاالت  من  كثيراً 
املفكرين  تشغل  كانت 
فأعلن  وال��س��ي��اس��ي��ني.  
)اإلس����ام  أن  ب���وض���وح 
ثاثية ال  واجلهاد(  وفلسطني 
تنفصم عراها، وأن )الوطنية 
والقومية واإلسام( مفاهيم 
في  بعضاً  بعضها  يكمل 
مواجهة  وأن  فلسطني، 
ميكن  ال  الصهيوني  العدو 
وحده،  باجلهاد  إال  تكون  أن 
أرض فلسطني  من  وانطاقاً 

ذاتها.
املفاهيم،  هذه  تبلور  وبعد 
األوائل  املؤسسون  امتشق 
والسلوك،  العمل  ل��واء 
أفكارهم  ينشرون  فأخذوا 
واجلامعات  امل���دارس  ف��ي 
 وامل��س��اج��د، وأص����دروا 
 ال���ن���ش���رات ال���دوري���ة 
الشعبية،  وامل��ن��ش��ورات 
الشعبية  للحاضنة  حتضيراً 
املقاومة  ستحمي  التي 

بأهداب أعينها.

من  السادس  فجر  وأطل 
تشرن األول عام 1987، الذي 
اجلهادية  اإلنطاقة  سجل 
عبر  اإلسامي  اجلهاد  حلركة 
التي  الشجاعية  معركة 
كانت األولى من نوعها على 
الطاهرة.   فلسطني  أرض 
واجه أبطال املعركة اخلمسة 
جيش  من  كاملة  كتيبة 
تاريخ  في  مرة  وألول  العدو.  
الفلسطينية،  املقاومة 
قراراً  األبطال  هؤالء  اتخذ 
االستشهاد،  حتى  بالصمود 
يتراجعوا،  ولم  يهنوا  فلم 
االشتباك  في  استمروا  بل 
موقعني  العدو،  ق��وات  مع 
اإلصابات،  من  العديد  فيهم 
الكتيبة  قائد  بينهم  من 

نفسها.
البطولية،  املعركة  هذه 
الشعبية  والتحضيرات 
سبقتها،  التي  واجلماهيرية 
انتفاضة  فجرت  التي  هي 
أسابيع  ب��ع��د  احل��ج��ارة 
كان  ثانية،  وم��رة  قليلة.  
اإلسامي  اجلهاد  مجاهدو 
اب��ت��داع  ال��ى  السباقني 
لكسر  البسيطة  الوسائل 
االح��ت��ال،  جيش  هيبة 
اجلماهير  طاقات  وتفجير 
أرض  ف��وق  الفلسطينية 
فاستخدموا  فلسطني، 
احلجارة والسكاكني ملواجهة 
جيش العدو، وهو ما أضحى 
كل  في  فلسطينياً  تراثاً 

بعد  العدو  ضد  مواجهة 
ذلك.  وليثبتوا للعالم أجمع 
أن من يريد أن يواجه املشروع 
يعدم  ال  فإنه  الصهيوني 
اإلميان  يتوفر  حني  وسيلة 

الصادق، والعزمية الراسخة.
منذ  مضت  ع��ام��اً   25
تزال  وما  املباركة،  االنطاقة 
في  اإلسامي  اجلهاد  حركة 
آيات  أروع  تسطر  فلسطني 
وجه  في  والبطولة  االنتصار 
فكانت  الصهيوني..  العدو 
االنتصار«  »بشائر  معركة 
التي  العام،  هذا  من  آذار  في 
الصهيوني  العدو  أرغمت 
بوقف  علناً  التعهد  على 
بعدما  االغتيال  سياسات 
القدس  س��راي��ا  أم��ط��رت 
الهصيونية  املغتصبات 
وأجبرت  الصواريخ،  مبئات 
أليام  االختباء  على  الغزاة 
معركة  وكانت  طويلة.  
التي  اخل��اوي��ة«  »األم��ع��اء 
دشنها الشيخ اجملاهد خضر 
عدنان، واجملاهدة هناء شلبي، 
التوقيع  على  العدو  لتجبر 
عمليات  بوقف  وثيقة  على 

االعتقال اإلداري.
باغتيال  أنه  العدو  ظن 
الشق��اقي،  فتحي  الدكتور 
 26 في  املوساد  نفذها  التي 
 ،1995 ع��ام  األول  تشرين 
سيضعف من همم قادتها، 
فإذا  بنيانها.  وسيضعضع 
بها تزداد قوة ومنعة وصابة، 
التشويه  رغم كل محاوالت 
وامل��اح��ق��ة واالغ��ت��ي��ال 
فرد  كل  ولسان  واالعتقال.  
اهلل  قول  ي��ردد  أبنائها  من 
رجال  املؤمنني  »من  تعالى: 
صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، 
نحبه  قضى  من  فمنهم 
ومنهم من ينتظر، وما بدلوا 

تبديا«.

متر الذكرى ال� 25 النطاقة 
في  اإلسامي  اجلهاد  حركة 
فلسطني اجلهادية، والذكرى 
ال� 17 الستشهاد مؤسسها 
وأمينها العام األول، الدكتور 
في  ال��ش��ق��اق��ي،  فتحي 
وحتوالت  استثنائية،  ظروف 
العربي  العاملني  في  كبرى 
واإلسامي، وفي ظل مراوحة 
الوطني  للمشروع  قاتلة 
ولكنها  الفلسطيني، 
صوابية  تثبت  جميعها 
وثباتها  اجلهاد،  حركة  نهج 
والصعوب  احمل��ن  كل  رغ��م 
التي  واملؤامرات  والضغوط 
حتاك في وجهها، وهي تصنع 

االنتصار تلو االنتصار.
لم تكن والدة حركة اجلهاد 
فلسطني  ف��ي  اإلس��ام��ي 
والدة عادية.  فاحلركة لم تأت 
االحتال  ضد  آني  فعل  كرد 
وليدة سنوات  بل  وممارساته، 
النقاشات  م��ن  طويلة 
أعدها  التي  وال��دراس��ات 
في  األوائل  احلركة  مؤسسو 
سبعينات القرن املاضي، في 

القاهرة.
اإلسامي  اجلهاد  حركة 
في فلسطني ليست حركة 
الكفاح  متته��ن  مقاتلة 
هي  بل  وحسب،  املسلح 
جتديدية  إسامية  حركة 
حاً  جت��د  أن  استطاع��ت 
النظرية  بني  لانفص�ام 
الفكرة  وب��ني  والتطبيق، 

والواقع.
األول��ى،  اللحظات  منذ 
الشهيد  الدكتور  أدرك 
أن  ورفاقه  الشقاقي  فتحي 
مواجهة املشروع الصهيوني 
مع  م��واج��ه��ة  تعني   ال 
في  الصهيوني  اجل��ي��ش 
بل  ف��ق��ط،  ف��ل��س��ط��ني 
مواجهة مع املشروع الغربي 
ضد  املوجه  االستعماري 
واإلسامية،  العربية  أمتنا 
قاعدة  فلسطني  من  يتخذ 
ال��ه��ج��م��ات ضد  ل��ش��ن 
وزرع  مكان،  كل  في  األمة 
أرضنا،  ف��وق  املستوطنني 
وتشريد شعبنا منها، خدمة 
األمة  تفتيت  في  ملصاحله، 
وجتزيئها وتقسيمها وتغريب 

نخبها، ومصادرة قرارها.
األول��ى  اللحظة  ومنذ 
أن  الدكتور  الشهيد  أدرك 

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  1للتواصل 

اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني: اإلنطالقة اليت قلبت موازين الصراع مع العدو

شهداء جمزرة صربا وشاتيال: دماؤهم أزهرت مقاومة يف لبنان وفلسطني
من الناحي��ة القانونية، متر 
هذا الع��ام الذك��رى الثاثون 
جملزرة صبرا وش��اتيا التي راح 
الش��هداء،  آالف  ضحيته��ا 
وال يزال اجملرم��ون مفلتني من 
العق��اب. ليس��ت ه��ذه هي 
يعرف  الت��ي  الوحيدة  اجمل��زرة 
فاعلوها بأس��مائهم وأماكن 
يتح��رك  أن  دون  إقاماته��م، 
الضمير العامل��ي حملاكمتهم. 
وال س��يما بع��د أن أفش��لت 
الضغوط األميركية والغربية 
مج��رم  ج��ّر  مس��اعي  كل 
احل��رب ش��ارون ال��ى احملاكمة 
والفاجع��ة  البلجيكي��ة.. 
اخملزية أن تلك الضغوط قّيدت 
احملاكم األوروبي��ة حذفت من 
نصوصها كل ما ميّكن أهالي 
الضحاي��ا م��ن تق��دمي طلب 

محاكمة اجملرمني.

وجدي��د اجمل��زرة ه��ذا العام 
ما كش��ف عن��ه الباحث في 
س��يث  كولومبي��ا،  جامع��ة 
صحيف��ة  ف��ي   انزيس��كا، 
تامي��ز« األمريكية،  »نيوي��ورك 
من وثائق سرية جديدة تثبت 
ت��ورط الوالي��ات املتح��دة في 
اجمل��زرة، حيث نق��ل عن وثيقة 
صادرة بتاريخ 17 سبتمبر عام 
وقائع جلس��ة عقدت   ،1982
»اإلسرائيلي«  اجليش  وزير  بني 
آنذاك، آرييل شارون، ومبعوث 
الرئيس األمريكي إلى الشرق 
دراب��ر.   موري��س  األوس��ط، 
وبحسب الوثيقة، فقد طمأن 
ش��ارون درابر إلى أن إسرائيل 
ل��ن ت��وّرط الوالي��ات املتحدة 
ف��ي اجلرمي��ة قائ��اً: »إذا كنت 
متخوفاً م��ن أن تتورط معنا، 
فا مش��كلة، ميك��ن ألمريكا 

بكل بس��اطة أن تنك��ر األمر 
أو علمه��ا ب��ه، ونح��ن بدورنا 

سننكر ذلك أيضا«.
ول��م يت��رك ش��ارون طاولة 
االجتماع إال بعدما تأكد من أن 
االتفاق ال يحمل أي التباس، إذ 
حدد اخمليمات التي سيدخلها 
وهي  »اإلرهابيني«،  لتصفي��ة 
صبرا وش��اتيا، برج البراجنة، 
الفكهان��ي. وعندها قال درابر 
»لك��ن البعض س��يزعم بأن 
اجلي��ش اإلس��رائيلي ب��اق في 
بيروت لكي يسمح للبنانيني 

بقتل الفلسطينيني«.
فم��ا كان من ش��ارون إال أن 
رد »س��نقتلهم نحن إذاً... لن 
نبقي أحداً منهم، لن نسمح 
للوالي��ات  ويقص��د   � لك��م 
ه��ؤالء  بإنق��اذ   � املتح��دة 
اإلرهابيني«.  وبسرعة رد داربر 

»لس��نا مهتم��ني بإنقاذ أحد 
من هؤالء«. وكرر ش��ارون »إن 
كنت��م ال تري��دون أن يقتلهم 
اللبناني��ون ]ف��ي إش��ارة الى 
التي  اللبناني��ة  امليليش��يات 
اجملزرة[ فس��نقتلهم  ارتكبت 
بأنفس��نا«.  وأع��اد الس��فير 
األميركية  اإلدارة  درابر موقف 
الرحيل..  »نود منكم  بالقول: 

دعوا اللبنانيني يتصرفون«. 
ش��هداء  دم��اء  أن  غي��ر 

صب��را وش��اتيا كان��ت أقوى 
م��ن آل��ة القت��ل األميركي��ة 
ه��ي  وم��ا  الصهيوني��ة،   –
إال أي��ام قليل��ة حت��ى ب��دأت 
املقاوم��ة عملياتها في قلب 
تس��تهدف  بيروت،  العاصمة 
الع��دو  جي�����ش  عناص��ر 
وعمائه.  وأخذت تلحق بهم 
 الهزمي��ة تل��و األخ��رى، الى أن 
دحرت العصابات الصهيونية 
واملتعاون��ة معها ال��ى خارج 

ح��دود لبن��ان كل��ه.  فكانت 
القص��اص  ه��ي  املقاوم��ة 
الع��ادل من القتل��ة واجملرمني 
الذين خرج��وا مدحورين أذالء، 

يتنقلون من هزمية الى أخرى.
وش��اتيا  صب��را  مج��زرة 
ليس��ت هي اجمل��زرة األولى وال 
العزل..  أهلن��ا  األخيرة بح��ق 
الفلسطيني  شعبنا  فتاريخ 
ارتكبها  الت��ي  باجمل��ازر  يغص 
الع��دو، بدع��م علني وس��ري 
م��ن اإلدارة األمريكي��ة، حتى 
إن��ه لينطبق بحق لش��عبنا 
القول: »كل الش��عوب تكتب 
تاريخه��ا باحلبر، إال الش��عب 
الفلس��طيني فإن��ه يكتب��ه 
بالدماء«... الدم��اء التي تزهر 
كل ي��وم مزي��داً م��ن أبط��ال 
املقاوم��ة، ال��ى أن يندحر آخر 
صهيوني عن أرض فلسطني.
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زار مدي��ر ف��رع مخاب��رات 
ف��ي صور،  اللبناني  اجلي��ش 
حمي��د،  مدح��ت  العقي��د 
بتوجيهات من مدير اخملابرات 
ف��ي اجلن��وب العمي��د علي 
ش��حرور، مخيم الرش��يدية 
فتح،  قي��ادة  مق��ار  قاص��داً 
وحرك��ة اجله��اد اإلس��امي 

وحماس.
والتق��ى حميد، مس��ؤول 
حركة اجلهاد اإلس��امي في 
صور، احلاج أبو سامر موسى، 
ال��ذي أكد بدوره على أهمية 
هذه الزيارات ومتابعتها على 
الدوام لتوطيد العاقات بني 
اجلانب��ني، والتي م��ن املمكن 
أن تعمل على تغيير النظرة 
الس��لبية من البع��ض الى 

اخمليمات.
وأوضح موس��ى أن اللقاء 
مع العقيد حمي��د كان ودياً 
وإيجابياً، وتطرق الى تخفيف 
اإلجراءات األمنية وتس��هيل 
حرك��ة امل��رور عل��ى مداخل 
اخمليم، وخاص��ة التنقل على 

لم تكن والدة حركة اجلهاد 
ف��ي فلس��طني  اإلس��امي 
حدث��اً عاب��راً، ب��ل ش��كلت 
تاريخ  انعطاف��ة كبرى ف��ي 
الفلس��طينية،  القضي��ة 
وفي تاريخ الصراع مع العدو 
فانطاق��ة  الصهيون��ي.  
احلركة اجلهادية كانت الزلزال 
ال��ذي هّز مؤام��رات تصفية 
القضية الفلس��طينية، وال 
س��يما بعد خ��روج منظمة 
من  الفلس��طينية  التحرير 
ونف��ي   ،1982 ع��ام  بي��روت 
الفدائيني ال��ى منافي الدول 

العربية واألجنبية.
اجله��اد  حرك��ة  نهض��ت 
اإلس��امي م��ن ب��ني براث��ن 
االحتال في قلب فلسطني، 
لتصحيح اخلل��ل في موازين 
القوى، وتفجر القوة اجلهادية 
الش��عب  ف��ي  الكامن��ة 
الفلسطيني.  فبعد أن ظن 
الع��دو ورعاته أنه اس��تطاع 
الكف��اح  عل��ى  القض��اء 
املس��لح الفلس��طيني في 
بيروت، وأن شعبنا بات جاهزاً 
االستسام  صكوك  لتوقيع 
اس��تطاعت  والهزمي��ة، 
حركة اجلهاد اإلس��امي في 
فلس��طني أن جتعل من أرض 
س��احة  كله��ا  فلس��طني 
لتعلن  واملقاوم��ة،  للجه��اد 
للعال��م أجمع أن الش��عب 
وال  مي��وت  ال  الفلس��طيني 
يستسلم، ولن يرضخ جلاده، 
وأن��ه قادر على تفجير األرض 

حتت أقدام الغزاة.
الش��هيد  الدكتور  وض��ع 
مؤسس  الش��قاقي،  فتحي 
حرك��ة اجلهاد وأمينها العام 
األول، يده على مكمن اخللل، 
واس��تطاع وص��ف ال��دواء.. 
آية م��ن كتاب  ففلس��طني 
اهلل.. وه��ي مس��رى النب��ي، 
صلى اهلل عليه وسلم، وقبلة 
املس��لمني األول��ى.. واخللل - 
كل اخللل – أن اإلس��ام كان 
مغّيباً عن املعركة ضد العد 
احل��ركات  وأن  الصهيون��ي، 
اإلس��امية أغفلت القضية 
فأعل��ن  الفلس��طينية.  
بكل وضوح أن بني )اإلس��ام 
وفلس��طني واجله��اد( عاقة 
ال ميك��ن أن تنفص��م عراها.  
فكان��ت النتيج��ة املدوي��ة: 
اإلس��امي  العم��ل  إط��اق 
قل��ب  ف��ي  األول  اجله��ادي 

فلسطني.
باحلجر والسكني، وبقنابل 
املولوتوف، وبأبسط الوسائل 
بإميان عميق  ولكن  البدائية، 
ل��دى  الكامن��ة  بالطاق��ات 
الفلس��طينية  اجلماهي��ر 
والعربية واإلس��امية، بدأت 
اإلس��امي  اجله��اد  حرك��ة 

تنفيذ سلسلة من عمليات 
التي  الع��دو،  املقاوم��ة ضد 
الصدم��ات  أث��ر  له��ا  كان 
النبض  إلع��ادة  الكهربائية، 
ال��ى قل��ب مري��ض.. ف��كأن 
الدكتور الش��هيد إمنا تعلم 

الطب إلنقاذ أمة بأكملها.
بدأ العمل اجلهادي بأبسط 
الوس��ائل وأش��دها بدائية.. 
فكان��ت البداي��ة م��ع ث��ورة 
الس��كاكني في العام 1982 
– 1983، لتك��ون حجة بينة 
بأن قتال العدو ال يحتاج الى 
صواريخ ودبابات، وإمنا يحتاج 

الى إرادة وعزمية.
أوقع��ت تل��ك العملي��ات 
األول��ى ع��دداً م��ن اإلصابات 
ولك��ن  الصهاين��ة..  ب��ني 
قيمتها الفعلي��ة جتلت في 
أنه��ا مه��دت الطري��ق أمام 
فتح الباب لتش��كيل اخلايا 
اجلهادية، التي ترأس الدكتور 
الشهيد أوالها، والتي نفذت 
العديد من عمليات الهجوم 
والذخيرة  بالقنابل  املس��لح 
احلية ف��ي أماك��ن مختلفة 
والقط��اع،  الضف��ة  م��ن 
الهج��وم  أهمه��ا  كان 
بالقناب��ل على جتمع للجنود 
س��احة  ف��ي  الصهاين��ة 
فلس��طني مبيدان غ��زة أودى 
بالعديد من الصهاينة.  وقد 
حكم الحقاً على الش��هيد 
فتح��ي  الدكت��ور  املعل��م 
الشقاقي، إثر هذه العمليات 
س��نوات  بأربع  العس��كرية 
بتهمة تهريب الس��اح إلى 
القط��اع والتحري��ض عل��ى 
العن��ف، كم��ا حك��م على 
الباق��ني بأحكام تراوحت بني 

األربع سنوات واملؤبد.
املس��يرة  تتوق��ف  ل��م 
اجلهادي��ة، ب��ل ازدادت ثبات��اً 
العامان  فش��هد  وإص��راراً.. 
سلس��لة   1987  -  1986
نار  وإط��اق  عملي��ات طعن 
وزجاج��ات  قناب��ل  وإلق��اء 
الصهاين��ة  عل��ى  حارق��ة 
ودوري��ات للجن��ود، ومت تنفيذ 
عش��رة عمليات بني ش��هر 
أيار مايو 1986، وتشرين ثاني 
/ نوفمب��ر من العام نفس��ه.  
فقام��ت س��لطات االحتال 
واس��عة  اعتقاالت  بحمل��ة 
في صفوف اجلهاد اإلسامي، 
واعتقلت العشرات، كان من 
أبرزه��م الش��هيد مصب��اح 
الصوري، ال��ذي فجر معركة 
واجملاهد  الش��جاعية الحقاً، 
خال��د اجلعدي، مفج��ر ثورة 
قت��ل  وال��ذي  الس��كاكني، 
صهاين��ة،  أربع��ة  لوح��ده 
منهم ضباط كبار في جهاز 
االستخبارات.  فحكم عليه 
باملؤب��د، ال��ى أن مت حتريره في 

عملية تبادل. 
العملي��ات  كب��رى  وم��ن 
ف��ي ه��ذه الفت��رة عملي��ة 
عل��ى  بالقناب��ل  الهج��وم 
اللواء العسكري الصهيوني 
جفعاتي«،  »ل��واء  املس��مى 
عند حائط الب��راق بالقدس، 
في تش��رين أول / أكتوبر من 
الع��ام 1986، والت��ي مت فيها 
جرح وإصابة س��بعني جندياً 

ومقتل أحد اجلنود.  
حمل��ة  م��ن  وبالرغ��م 
الواس��عة  االعتق��االت 
اجلهاد  أعض��اء حرك��ة  ضد 
وجناحه��ا  اإلس��امي 
العس��كري، جنح س��تة من 
اجملاهدين ف��ي 17 مايو )أيار( 
1987 من الهرب من السجن 
الصهيوني في غزة، ولكنهم 
لم يختب��أوا ولم يف��روا الى 
خارج فلس��طني.. ب��ل قادوا 
سلسلة عمليات كبرى منها 
قتل املس��توطن الصهيوني 
وقت��ل  غروس��ني«،  »جلي��ل 
قائد الش��رطة العس��كرية 
في ل��واء غزة النقي��ب »رون 
وتي��رة  لتتس��ارع  ط��ال«، 
وحتولت  العسكري...  العمل 
الش��هيدين  مجموع��ة 
ومحمد  الص��وري  مصب��اح 
اجلم��ل، وإخوانه��م اآلخرين 
رئيس��ي  إزعاج  إلى مص��در 
يحت��ذى  ومث��ال  لاحت��ال، 
لدى الشبان الفلسطينيني، 
حي��ث اش��تبكت اجملموع��ة 
اجملاهدة في الس��ادس عشر 
م��ن  تش��رين أول / أكتوب��ر 
م��ن الع��ام 1987 م��ع دورية 
س��اعات،  مل��دة  صهيوني��ة 
ع��ن مقت��ل ضابط  أس��فر 
االس��تخبارات الصهيوني��ة 
وج��رح  أرج��وان«  »فيكت��ور 
واستش��هاد  العدي��د، 
)الت��ي  األبط��ال  اجملاهدي��ن 
بن��ور  اس��ماؤهم  تكت��ب 
الش��هادة، وه��م: مصب��اح 
الق��رآن  الص��وري � حاف��ظ 
الك��رمي � وس��امي الش��يخ 
حل��س,  واحم��د  خلي��ل, 
وزه��دي  اجلم��ل,  ومحم��د 
قريقع(.  وقد وصف الدكتور 
املعلم فتحي الشقاقي هذه 
العملية يومها ب� )الزلزال(.  

ومع ش��يوع خب��ر املعركة 
التي اندلعت في الشجاعية، 
ف��ي  اجلماهي��ر  خرج��ت 

واستمرت  غاضبة  مسيرات 
ان��دالع  حت��ى  الصدام��ات 
الفلس��طينية  االنتفاض��ة 
األولى، الت��ي حملت الهوية 
والتي  الوطنية،  اإلس��امية 
مثلت عمليات حركة اجلهاد 
الثقاب  عود  التي س��بقتها 

الذي فجرها. 
ونظراً الى األثر الكبير الذي 
أحدثته معركة الشجاعية، 
روح  تأجي��ج  ف��ي  وجناحه��ا 
الث��ورة واجلهاد لدى ش��عبنا 
الفلس��طيني عب��ر ان��دالع 
االنتفاضة م��ن جهة، ونقل 
ال��ى قل��ب األرض  املعرك��ة 
جه��ة  م��ن  الفلس��طينية 
ثانية، وإعاقة كل مخططات 
ومؤام��رات تصفية القضية 
جه��ة  م��ن  الفلس��طينية 
ثالث��ة، ت��ؤرخ حرك��ة اجلهاد 
ف��ي فلس��طني  اإلس��امي 
بهذه  اجلهادية  النطاقته��ا 
املعرك��ة، إميان��اً منه��ا ب��أن 
اللحظ��ة  ه��ي  االنطاق��ة 
الت��ي تتحول فيه��ا الفكرة 
الى واقع ومش��روع ش��عبي 

ووطني.
االنتفاض��ة  ان��دالع  وم��ع 
العم��ل  أخ��ذ  األول��ى، 
العس��كري حلرك��ة اجله��اد 
طابعاً أكث��ر تنظيماً وإياماً 
للع��دو، فت��م العم��ل حتت 
اس��م »الق��وى اإلس��امية 
اجملاهدة - قسم« وكان على 
رأس��ه الش��هيدين محمود 
اخلواج��ا وهان��ي عاب��د.  وقد 
العس��كري  نفذ هذا اجلناح 
مئ��ات   1995 الع��ام  حت��ى 
العس��كرية،  العملي��ات 
الن��ار  ب��ني إط��اق  تنوع��ت 
ووضع  بالقناب��ل  والهج��وم 
الكمائ��ن وتفجي��ر العبوات 
وتفخيخ الس��يارات، إضافة 
إلى تنفيذ عشرات العمليات 
وكان��ت  االستش��هادية.  
االقتحامية  الهجم��ات  أبرز 
قاده��ا  الت��ي  العس��كرية 
العس��كري  اجلناح  مجاهدو 
اإلس��امي  اجله��اد  حلرك��ة 
أثن��اء االنتفاض��ة األولى في 
التاس��ع عش��ر من ش��باط 
الهج��وم   1992 فبراي��ر   /
»جلع��اد«  معس��كر  عل��ى 
عل��ى  الواق��ع  الصهيون��ي، 
اخل��ط الفاصل ب��ني الضفة 
الغربية واملناطق احملتلة منذ 

العام 1948، وأدت إلى مقتل 
أربع��ة جنود وج��رح العديد.  
وكذل��ك عملي��ة الش��هيد 
رائد الريفي ف��ي آذار / مارس 
الق��دس،  قل��ب  ف��ي   1992
الذي هاجم بس��يفه جتمعاً 
صهيوني��اً، فقتل صهيونية 

وجرح 21 آخرين.  
العملي��ات  أم��ا 
االستش��هادية الت��ي قامت 
به��ا حرك��ة اجله��اد ف��كان 
أخطره��ا وأهمه��ا العملية 
االستشهادية املزدوجة التي 
نفذها االستشهاديان صاح 
شاكر وأنور سكر في الثاني 
والعش��رين من كان��ون ثاني 
/ يناي��ر 1995 ف��ي محط��ة 
باص��ات للجن��ود الصهاينة 
ف��ي منطقة بيت ليد، والتي 
أدت إلى مقتل 23 صهيونياً، 
وج��رح أكث��ر م��ن 80 آخرين 

وجميعهم من اجلنود.  
هّزت ه��ذه العملية أركان 
قادة العدو، فمارس��ت مزيداً 
م��ن االعتق��االت واملط��اردة 
مجاه��دي  ض��د  واحلص��ار 
احلركة، وص��والً إلى تصفية 
قيادات وكوادر حركة اجلهاد، 
فتم اغتيال الش��هيد هاني 
عابد، ث��م اغتيال الش��هيد 
محم��ود اخلواج��ا، وهما من 
العس��كريني  الق��ادة  أه��م 
الغ��در  أن  إال  للجه��اد.  
الصهيوني ل��م يتوقف عند 
ه��ذا احل��ّد، ب��ل ق��ام رئيس 
الصهيون��ي  الع��دو  وزراء 
رابني، بإعطاء  آنذاك، إسحق 
أوام��ره للموس��اد باغتي��ال 
الش��هيد الدكت��ور فتح��ي 
الش��قاقي، أمني عام اجلهاد 
مالطا  اإلسامي، في جزيرة 
والعش��رين  الس��ادس  ف��ي 
من تش��رين أول / أكتوبر من 
الع��ام 1995، وه��و عائد من 
زيارة الى ليبي��ا، كان هدفها 
ثني معمر القذافي عن قراره 
بط��رد الفلس��طينيني م��ن 

ليبيا.
العملي��ات  تقتص��ر  ل��م 
للجه��اد  العس��كرية 
الداخ��ل  عل��ى  اإلس��امي 
الفلس��طيني، فق��د قامت 
مجموع��ات حرك��ة اجله��اد 
العس��كرية  اإلس��امي 
بالعديد من العمليات داخل 
احملت��ل  اللبنان��ي  الش��ريط 
آن��ذاك، وكان��ت أه��م ه��ذه 

العمليات في شهر نيسان / 
إبري��ل من العام 1992، حيث 
ش��نت مجموعة من اجلهاد 
اإلسامي هجوماً بالقذائف 
واألس��لحة  الصاروخي��ة 
موك��ب  ض��د  الرشاش��ة 
صهيون��ي - حلدي مش��ترك 
ق��رب قري��ة ح��وال احلدودية، 
صهيوني��ني  قتيل��ني  أوق��ع 
وإصابة س��تة جنود، بينهم 
ليفتنانن��ت كولونيل، وقائد 
ف��ي  الش��مالية  املنطق��ة 

جيش العدو.
وف��ي 12 آذار / م��ارس من 
الع��ام 2002، نف��ذت احلركة 
عملية »مستعمرة شلومي« 
في أقصى شمال فلسطني، 
س��بعة  أوقع��ت  والت��ي 
جن��ود صهاين��ة وعش��رات 
اجلرح��ى.  وق��د أذهلت هذه 
العملية الع��دو الصهيوني 
وأربكت حس��اباته، بس��بب 
دق��ة تنفيذه��ا، وأس��لوبها 
أعل��ن  أن��ه  املبتك��ر، حت��ى 
حال��ة الط��وارىء القص��وى 
عل��ى طول احل��دود مع لبنان 
على م��دى أيام، بقي خالها 

املستوطنون في املاجىء.
اآلل��ة  تس��تطع  ل��م 
الصهيوني��ة،  العس��كرية 
وأجه��زة مخابراته��ا، رغ��م 
العالي��ة  التقني��ات  كل 
الت��ي متتلكه��ا، ورغ��م كل 
واإلرهاب  التصفية  عمليات 
واالغتي��ال أن تضع��ف م��ن 
وقادة  وك��وادر  أبن��اء  عزمي��ة 
حركة اجلهاد اإلس��امي في 
فلس��طني.. الت��ي خاض��ت 
»بش��ائر  معرك��ة  مؤخ��راً 
االنتص��ار« ف��ي آذار / مارس 
2012، ضد العدو الصهيوني 
وأمط��رت مس��توطناته في 
احملتل��ة  فلس��طني  جن��وب 
مبئات الصواري��خ والقذائف، 
متحدي��ة بذلك غطرس��ته، 
القبول بوقف  لتفرض عليه 
العم��ل بسياس��ة االغتيال 
بعدم��ا  غ��زة،  قط��اع  ف��ي 
مرغ��ت أن��ف مس��توطنيه 
وقادته وجن��وده بوحول الذل 

والهزمية.
حركة  تواص��ل  وهك��ذا... 
اجلهاد اإلس��امي متس��كها 
بايعت  الذي  بالعهد  وثباتها 
علي��ه.. معلن��ة أن جهادها 
مس��تمر حتى آخر شبر من 

فلسطني.. 

ضمن سلس��لة أنش��طة 
تطوي��ر العم��ل الكش��في 
جلمعية كشافة بيت املقدس 
مخيم��اً  اجلمعي��ة  أقام��ت 
كش��فياً بعنوان: »الكشاف 
أس��لوب حياة«، عل��ى مدى 
أيام، ملس��اعدي القادة  ثاثة 
به��دف  الطائ��ع،  وعرف��اء 
الكش��في  املس��توى  رف��ع 
للمشاركني، وتعزيز قدراتهم 
امليدانية وحتمل املسؤوليات. 
وتخل��ل اخمليم مس��ير ليلي 
عل��ى اجلب��ال، ومتاري��ن على 
احلراس��ات الليلي��ة، ورياضة 

حاج��ز  وكس��ر  صباحي��ة 
عل��ى  واإلعتم��اد  اخل��وف, 
عل��ى  والت��دّرب  النف��س, 
الص��ف املرص��وص، وغيرها 
م��ن األنش��طة الكش��فية 
املتنوعة، إضاف��ة الى دروس 
ش��رعية وتربوي��ة وثقافي��ة 

هادفة.
لسلس��لة  ومتابع��ة 
تق��وم  الت��ي   النش��اط 
بها كش��افة بي��ت املقدس، 
ش��ارك ف��وج مخي��م ب��رج 
»جمعي��ة  ف��ي  البراجن��ة 
كش��افة بي��ت املقدس« في 

س��باق ح��رج بي��روت 2012، 
ال��ذي نظمته بلدي��ة بيروت 
م��ن  »مع��اً  عن��وان:  حت��ت 
 أجل بي��روت«، مح��رزاً املركز 
قائ��د  تس��ّلم  وق��د   األول. 
الفوج كأس املرتبة األولى من 
الدكتور  بيروت،  بلدية   رئيس 
ب��ال حم��د، عق��ب انته��اء 
ع��دد  بحض��ور   الس��باق، 
م��ن الفعالي��ات الش��عبية 

وحشد من األهالي.
أنش��طتها  خت��ام  وف��ي 
الكش��فية، قام��ت جمعية 
 – املق��دس  بي��ت  كش��افة 

مفوضية صور بتسيير رحلة 
ترفيهية ألفراده��ا وكوادرها 
ال��ى نه��ر القاس��مية، وفق 
برنام��ج ترفيه��ي وعروضات 
فيه��ا  ش��ارك  كش��فية 
األعض��اء الكش��فيون م��ن 
إضاف��ة  ص��ور،  مخيم��ات 
تواص��ل م��ع  برنام��ج  ال��ى 
وق��د  الكش��افة.    أف��راد 
املشاركون  الكش��افة  أبدى 
قدم��وه  مب��ا   فرحته��م 
تطوي��ر  ف��ي  اجن��ازات   م��ن 
له��ذا  الكش��في  العم��ل 

العام.

الدراج��ات النارية التي تنقل 
املوظف��ني والعمال من وإلى 

أماكن عملهم.
وق��ال موس��ى إن العقيد 
حميد نقل موافقة احلكومة 
اللبناني��ة على إدخ��ال مواد 
إلعم��ار  اخملي��م  ال��ى  بن��اء 
لوكال��ة  تابع��ة  مش��اريع 
الغ��وث »األونروا«، األمر الذي 
لم يكن معموالً به س��ابقاً.  
ونق��ل ع��ن العقي��د حميد 
اللبناني جتاه  اجلي��ش  ب��ادرة 
اخمليم، حيث سيعمد  أهالي 
بعض األطباء م��ن الضباط 
الى إج��راء معاين��ات طبية 
للمرضى ف��ي اخمليم، وتقدمي 

بعض املعونات الطبية.
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عرض عسكري لسرايا القدس يف غزة ملناسبة اإلنطالقة اجلهادية

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

مسريات حاشدة يف خميمات لبنان غضبًا ونصرة لرسول اهلل حممد

رابطة بيت املقدس تقيم محلة »حممد قدوتنا«

أخبــار المخيماتلقاء لتسريع دفع املنحة االيطالية إلعادة إعمار نهر البارد

الق��دس  س��رايا  نظم��ت 
اجلن��اح العس��كري حلرك��ة 
اجلهاد اإلس��امي في كتيبة 
ف��ي  »التركم��ان«  حط��ني 
لواء غزة، مس��يراً عس��كرياً 
بذك��رى  احتف��اًء  محم��والً 
ال�25  اجلهادي��ة  االنطاق��ة 
والتأسيس��ية ال�31، وتزامناً 
مع ذكرى استش��هاد األمني 
الش��هيد  الراح��ل  الع��ام 

فتحي الشقاقي ال�17.
وانطلق املسير العسكري 
س��رايا  قائ��د  م��ن   بإيع��از 
حط��ني  بكتيب��ة  الق��دس 
الصف��وف  تق��دم  وال��ذي 
اجله��ادي  للزح��ف  األول��ى 
 اله��ادر.  وتوجه بجيبات ذات 
الدف��ع الرباع��ي إل��ى منازل 
منطق��ة  ف��ي  الش��هداء 
التركمان بحي الش��جاعية، 
الس��رايا  مجاه��دو  وج��دد 

والبيع��ة  العه��د  خال��ه 
على مواصل��ة طريق اجلهاد 
واملقاوم��ة حت��ى النص��ر أو 

الشهادة.
الش��هداء عن  ذوي  وعب��ر 
غامر س��عادتهم وسرورهم 
األبط��ال،  اجملاهدي��ن  لرؤي��ة 
أرواحه��م  الذي��ن يحمل��ون 
ويدافع��ون  أكفه��م  عل��ى 
ع��ن ش��رف  بس��الة   ب��كل 
كم��ا  جمع��اء.   األم��ة 

قامت أسر الشهداء بتقدمي 
ونثرت  للمجاهدي��ن.  احللوى 
ال��ورود  الش��هداء  أمه��ات 
اجملاهدي��ن  عل��ى  واحلل��وى 
فخره��م  ع��ن  معبري��ن 
الذين  بالرج��ال  واعتزازه��م 
يدافع��ون بكل بس��الة عن 

حياض اإلسام والعقيدة.
خ��ال  اجملاه��دون  وحم��ل 
املس��ير العس��كري املهيب 
أسلحة خفيفة ومتوسطة 

هتاف��ات  ورددوا  وثقيل��ة، 
جتديد العه��د والبيعة على 
مواصلة الطريق الذي شقه 
بدمائهم  العظام  الشهداء 

الطاهرة الزكية.
وقال »أبو حذيفة«، القائد 
امليدان��ي في س��رايا القدس 
بكتيب��ة حطني، ف��ي كلمة 
اجملاهدي��ن:  أم��ام  ألقاه��ا 
باالنتماء  واعتزاز   »كلي فخر 
االس��امي  اجله��اد  حلرك��ة 
وجناحها العس��كري سرايا 
تعلم��ت  والت��ي   الق��دس 
منها حب اجله��اد وتتلمذت 
فيها على أيدي قادة عظام«.
للجه��اد   « بالق��ول:  وزاد 
أن  الش��رف  اإلس��امي 
نحو  بوصلتها متجهة دوماً 
العدو اجملرم. فنحن ال نسعى 
مل��كان أو منص��ب ب��ل نريد 
اجلهاد في سبيل اهلل والدفاع 

ع��ن ش��عبنا املس��تضعف 
وس��تبقى بندقيتنا موجهة 

نحو العدو«.
ولف��ت أبو حذيف��ة إلى أن 
انطاقة اجلهاد اإلسامي هي 
»عرس جلميع ابناء الش��عب 
ألن  بأس��ره،  الفلس��طيني 
مش��روعاً  حتم��ل  احلرك��ة 
إس��امياً ثورياً بحت��اً يخدم 
الفلس��طينية  القضي��ة 

بكافة فروعها الشائكة«.
حديث��ه  اجملاه��د  وخت��م 

قائاً: »أقول م��ا قاله قائدنا 
ومؤس��س حركتنا الشهيد 
هي  )فلس��طني  الش��قاقي 
لألم��ة  املركزي��ة  القضي��ة 
وهي مركز الص��راع الكوني 
 الي��وم ب��ني مت��ام احل��ق ومتام 
الباطل( ويجب على املقاومة 
أن تتح��د لك��ي تداف��ع عن 
ش��عبها بكل ق��وة وصابة 
الصهيون��ي  املش��روع  ألن 
وحدتن��ا  بق��وة  س��يندحر 

وترابطنا«.

بع��د ط��ول انتظ��ار، عقُد 
في السرايا احلكومي الكبير 
في بي��روت، ملناقش��ة وضع 
املنح��ة اإليطالي��ة املنتظرة 
م��ن  بدع��وة  زم��ن،  من��ذ 
الدكت��ور خلدون الش��ريف، 
رئيس جلن��ة احل��وار اللبناني 
بحض��ور  الفلس��طيني، 
الس��فير اإليطالي في لبنان 
الفلس��طيني  والس��فير 
أش��رف دبور، ورئيس مجلس 
األس��تاذ  واإلعم��ار،  اإلمن��اء 
نبيل اجلس��ر، ومدير صندوق 
ف��ادي  األس��تاذ  املهجري��ن، 
عرموني، ورئيس جلنة متابعة 
الب��ارد،  إعم��ار مخي��م نهر 
األس��تاذ مروان عبد العال، مت 
االتفاق فيه على أربع نقاط، 

هي:
م��ع  اخلاف��ات  ح��ل   .1

•  جال املنّسق اخلاص لألمم 
املتح��دة ف��ي لبن��ان، ديريك 
بامبل��ي، ف��ي مخي��م برج 
األوضاع  ملعاين��ة  البراجن��ة 
اإلنس��انية، حيث أش��ار الى 
الصعوبات التي تواجه أهلنا، 
املتح��دة  األمم  »أن  مؤك��داً 
ملتزمة متابعة العمل على 
حتس��ني األوضاع اإلنس��انية 
واإلجتماعي��ة واإلقتصادي��ة 
بالتنسيق  للفلس��طينيني 
الس��لطات  م��ع  الكام��ل 

اللبنانية«.
•  زار وف��د دولي، ممثاً مبدير 
األون��روا ف��ي غ���زة وممثل��ي 
مكاتب واش��نطن ونيويورك 
واإلحت��اد األوروبي، مخيم نهر 
البارد، حيث اس��تمع أعضاء 
الوف��د  لش��رح مفصل عن 

اخمليم وعملية اإلعمار فيه. 
•  تفقد الس��فير الياباني 
في لبنان، كويشي كواكامي، 
مخي��م ع��ني احلل��وة برفقة 
الفلس��طيني،  الس��فير 
أشرف دبور، حيث اطلع على 
الى  أوضاع سكانه واستمع 
مش��اكلهم، قبل أن يتفقد 
مش��روع البنى التحية التي 

تعتزم وكالة األونروا تنفيذه 
بهبة يابانية.

•  قدم��ت وحدة الش��ؤون 
اليونيفي��ل  ف��ي  املدني��ة 
مس��اعدات عينية لكٍل من 
مدرس��ة منري��ن املتوس��طة 
للبن��ات في مخي��م البص، 
ومركز وح��دة التدخل املبكر 

التابعتني لألونروا. 

ألزم��ت  الت��ي  املؤسس��ات 
بتنفي��ذ املرحلة األولى ودفع 
املبالغ املقررة ألصحابها في 

أقرب وقت.
املنح��ة  تش��مل  أن   .2
االيطالي��ة ح��ي جن��ني في 

نطاق الدفعة اجلديدة .
3.   الب��دء وفق آلية متفق 
عليه��ا وأق��ل تعقي��داً م��ع 
املؤسس��ات املن��وي التعاقد 
معها، بتلزمي ال� )501 ( وحدة 
جدي��دة.  وأن يش��مل الهدم 

اجلزئي »56« مبنى.

4.   بع��د موافق��ة جميع 
تخصي��ص  يت��م  األط��راف، 
مبل��غ »املنح��ة اليوناني��ة« 
إلعم��ار العقار رقم )39( بدل 
البنية التحتية، على أن يتم 
املمولة  اجله��ه  اإلتفاق م��ع 

على ذلك.
شعبنا الفلسطيني الذي 
أخذ علم��اً به��ذا االجتماع، 
يأم��ل أن ال يط��ول انتظ��اره 
لتنفيذ بنود هذا اللقاء، بعد 
مرور أكثر من خمس سنوات 

على معاناته الطويلة.

اخمليم��ات  تك��ن  ل��م 
الفلس��طينية ف��ي لبنان 
اهلل  لرس��ول  أقل غضب��اً 
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم 
العربي��ة  الش��عوب  م��ن 
األخ��رى.   واإلس��امية 
فخرجت مسيرات الغضب 
ف��ي كاف��ة اخمليم��ات، من 
أقصى اجلنوب حتى أقصى 
الش��مال، نص��رة لس��يد 
الورى وأك��رم اخللق محمد 
صل��ى اهلل عليه وس��لم، 
منددة باإلس��اءات الغربية 
احلاقدة املتمادية، املدعومة 
من قب��ل اإلدارة األميركية 
الفرنس��ية  واحلكوم��ة 
اللت��ني أمنت��ا كل حماية 
أمنية وسياسية وقانونية 
ملن جترأوا على اإلساءة الى 
)ص(  اهلل  رس��ول  ع��رض 
حت��ت  املؤمن��ني،  وأمه��ات 
ذريع��ة ح��ق ال��رأي وحرية 

ب��اد تضيق  التعبي��ر، في 
ذرع��اً ب��كل م��ن يتع��رض 
ملناقش��ة وقائ��ع تاريخية، 
وت��زج في س��جونها بكل 
مفكر أو فيلس��وف ميارس 
حريت��ه في النق��اش، كما 
باملفك��ر  فرنس��ا  فعل��ت 
تض��ع  بينم��ا  غ��ارودي، 
أجه��زة أمنها ف��ي خدمة 
م��ن  الس��جون  خريج��ي 
منتجي األف��ام الرخيصة 

والوضيعة.. 
مس��يرات  انطلق��ت 
الغض��ب الش��عبي بآالف 
اخمليمات،  ف��ي  املتظاهرين 
االستنكار  صيحات  مرددة 
والس��خط ض��د موج��ات 
احلق��د والكراهية لكل ما 
اعتبار  ودون  ه��و مس��لم، 
ملشاعر مليار ونصف مليار 
مس��لم، وجابت املسيرات 
شوارع وأزقة مخيمات عني 

احللوة والرش��يدية واجلليل 
الب��ارد  ونه��ر  والب��داوي 
كثيفة  مبشاركة  وشاتيا، 
األهال��ي  م��ن  وحاش��دة 

والشباب واألطفال، رافعة 
اهلل  إال  إل��ه  )ال   ش��عار 
محمد رس��ول اهلل(.  خرج 
نس��اء  اخمليم��ات  أهال��ي 

وفتي��ات،  ش��باناً  ورج��اال، 
أطفاالً وشيوخاً، استنكاراً 
وهي  لرس��ول اهلل  ونصرة 
ت��ردد: »ف��داك أب��ي وأم��ي 

ي��ا رس��ول اهلل« و«امل��وت 
ألميركا.. املوت إلسرائيل«، 
ال��ى اجله��اد ف��ي  داعي��ة 

سبيل اهلل.

نصرة لرسول اهلل محمد 
عليه وس��لم(،  )صل��ى اهلل 
الغربية  باإلس��اءات  وتنديداً 
املتمادي��ة ض��د املقدس��ات 
رأس��ها  وعل��ى  اإلس��امية 
اهلل  لرس��ول  التع��رض 
وزوجات��ه أمه��ات املؤمن��ني، 
املقدس  بيت  »رابطة  أقامت 
حملة  فلس��طني«  لطلب��ة 
حتت عنوان: »محمد قدوتنا« 
امل��دارس  مختل��ف  ف��ي 
والتجمع��ات الطابي��ة في 
في  الفلس��طينية  اخمليمات 

لبنان.
وتضم��ن أنش��طة احلملة 
باإلس��اءات  توعي��ة  حمل��ة 
ض��د  املنظم��ة  الغربي��ة 
واملس��لمني،  اإلس��ام 
 وتع��ّرف مبناقب رس��ول اهلل، 
لرس��الة  ال��والء  وتعل��ن 
املصطف��ى علي��ه الص��اة 
ترافق��ت  وق��د  والس��ام.  
إذاع��ة  م�����ع   احلمل��ة 
مدائ��ح نبوية عب��ر مكبرات 

الصوت. 
وحتث احلملة الطاب على 

تعلم القرآن الكرمي وحفظه، 
وعلى اتباع س��نة الرس��ول 

)ص(، ونشر سيرته العطرة.
كما حتث البوسترات التي 
الط��اب  عل��ى  توزيعه��ا  مت 
على املشاركة الفاعلة على 
صفحات اإلنترنت واستخدام 
لنصرة  املعاص��رة  التقنيات 
النب��ي، ومطالبة مس��ؤولي 
قطاعات التعليم في األونروا 
الس��يرة  إضاف��ة مادة  على 
الى منهاج  النبوية املطهرة 

التعليم. 
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أخبار الجهاد
الرفاعي يف مؤمتر »اإلسالميون: نظام احلكم وفلسطني بعد الثورات العربية«هل باتت اإلساءة اىل رسول اهلل وجهة نظر!!!

ال بّد من املزاوجة بني النهضة ودعم املقاومة يف فلسطني

الرفاعي يف والدة منتدى اإلعالميني الفلسطينيني يف لبنان:
حنن حباجة اىل إعالم يكشف زيف التشويه اإلعالمي الذي تتعرض له خميماتنا

الدكتور اهلندي: حنن على أبواب انهيار أوسلو وبداية مرحلة جديدة

الشيخ عزام: اإلنطالقة اجلهادية للجهاد اإلسالمي أحيت روح االستشهاد لدى شعبنا

العينا يستقبل مدير الربامج يف مجعية نداء جنيف

www.alqudsnews.net :تابعوا موقعنا على شبكة اإلنرتنت

تحليل سياسي

األميركي��ة  اإلدارة  تق��ول 
إنها غير مس��ؤولة عن إنتاج 
الفيلم املسيء للنبي صلى 
اهلل علي��ه وس��لم والترويج 
الوق��ت  ف��ي  ولكنه��ا  ل��ه، 
نفس��ه تقوم بتأمني احلماية 
الفيل��م،  ملنت��ج  الازم��ة 
وتخصص حلمايته عش��رات 

رجال الشرطة.
وتق��ول اإلدارة األميركي��ة 
إن الفيلم »يثير االشمئزاز«، 
ولكنه��ا وضعته ف��ي خانة 
التعبير«،  وحق  الرأي،  »حرية 
دون أن توضح لنا ما هو الرأي 
الذي يتضمنه فيلم رخيص 
وأي تعبير  »يثير االشمئزاز«، 
ه��ذا الذي ال يق��دم إال قدحاً 
وذم��اً بع��رض س��يد ال��ورى 
واخلل��ق، رس��ول اهلل صل��ى 
اهلل علي��ه وس��لم وزوجاته 
الطاه��رات املؤمنات، أمهات 

املؤمنني.
الت��ي  األميركي��ة،  واإلدارة 
ال��رأي وحق  تتفه��م »حرية 
التعبي��ر«، أدان��ت مظاهرات 
الغض��ب التي تعب��ر عن رأي 
وقناع��ة ماي��ني املتظاهرين 
اس��تنكاراً،  خرج��وا  الذي��ن 
ووض��ع  بقمعه��ا  وطالب��ت 
حد له��ا، ولو اقتض��ى األمر 

استخدام النار واحلديد.
األميركي��ة  اإلدارة 
وحريت��ه،  بال��رأي  املؤمن��ة 
العربية  احلكوم��ات  طالبت 
»تُفه��م«  أن  واإلس��امية 
ش��عوبها بأن ردود أفعالهم 
وغي��ر  مقبول��ة،  غي��ر 
حضاري��ة، وال تنس��جم مع 
متل��ي  وأن  »الدميوقراطي��ة«، 
التعبي��ر  طريق��ة  عليه��م 

املناسبة!!  
اس��تجاب  ولألس��ف، 
كثيرون للدعوات األميركية، 
التصريح��ات  وهطل��ت 
تطالب  كاملط��ر،  والفت��اوى 
»احلكم��ة«  ب���  املس��لمني 
و«التعقل« و«التحضر«.. في 
تناق��ض صريح م��ع املوقف 
من الرس��وم الدمناركية قبل 

أعوام قليلة.
الذي��ن  ب��ال  ع��ن  غ��اب 
»استخدموا« اآليات القرآنية 
إلدانة قتل السفير األميركي 
أن اهلل سبحانه وتعالى يقول 
في كتابه العزي��ز: »والفتنة 
أش��د من القتل«.. فإذا كان 
باب  القت��ل مرفوض��اً، فمن 
أولى إدانة الفتنة، واملطالبة 
باالقتص��اص م��ن احملرض��ني 
عليه��ا، ومثيريه��ا، وكل من 
يؤمن لهم احلماية القانونية 

واألمنية والسياسية.
كان يتوج��ب عل��ى الذين 
أدانوا حادثة مقتل الس��فير 
بإنزال  األميرك��ي، املطالب��ة 
أقسى عقوبة مبنتج الفيلم 
بقطع  والتهديد  ومخرج��ه، 
اإلدارة  م��ع  العاق��ات  كل 

يت��م  ل��م  م��ا  األميركي��ة، 
بتهم��ة  اجملرم��ني  معاقب��ة 
»القذف وال��ذم وإثارة الفنت« 
العامل��ي.   الس��لم  وتهدي��د 
فهذا أق��ل القليل دفاعاً عن 
رس��ول اهلل )ص( وغيرة على 

زوجاته، أمهات املؤمنني.
ال يجوز بح��ال من األحوال 
أن يتحول عرض رس��ول اهلل 
سلعة في س��وق االنقسام 
املس��لمني،  بني  السياس��ي 
وال ميداناً لاستجابة ألوامر 
اإلدارة األميركي��ة، رغبة في 
استدامة عطاياها السخية، 
التي أفقرت شعوبنا ونهبت 
وقتل��ت  وخيراتن��ا،  ثرواتن��ا 
ش��بابنا وزج��ت به��م ف��ي 
الس��جون.  فمن ش��أن ذلك 
أن يج��ّرىء عدون��ا على هدم 
والكعبة  األقصى  املس��جد 
املش��رفة، وثم��ة مؤش��رات 
قوي��ة تدل عل��ى التخطيط 
لذلك بجدية.  فهل سيطلع 
علينا عندئذ م��ن يدعي بأن 

في املسألة وجهة نظر!!!  
ومن يهن عليه عرض نبيه، 
س��يهون علي��ه كل ع��رض 

دونه!

الصفقة الراحبة
في رحاب اإلسالم

س��بحانه  اهلل  يع��رض 
وتعالى على املؤمنني صفقة 
جتارية واضحة كل الوضوح.  
صفق��ة ب��ني طرف��ني:  بني 
املؤمن��ني وربه��م.  صفق��ة 
يلتزم كل طرف فيها ببنوده.  
مبوجبه��ا  املؤمن��ون  يلت��زم 
ببنود وجبت عليهم: )يَا أَيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَدُلُُّكْم َعلَى 
جِتَ��ارٍَة تُْنِجيُك��ْم ِم��ْن َعَذاٍب 
ِ وَرَُسولِِه 

أَلِيٍم.  تُْؤِمُنوَن بِاهللَّ
 ِ

ِفي َس��ِبيِل اهللَّ وجَُتَاِه��ُدوَن 
ذَلُِكْم  وَأَنُْفِسُكْم  بِأَْمَوالُِكْم 
َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم تَْعلَُموَن( 
]الص��ف: 10 – 11[ فيوف��ي 
اهلل سبحانه وتعالى عهده 
له��م: )يَْغِفرْ لَُك��ْم ذُنُوبَُكْم 
وَيُْدِخلُْك��ْم َجنَّ��اٍت جَتْرِي ِمْن 
حَتِْتَها اأْلَنَْهارُ وََمَساِكَن َطيَِّبًة 
ِفي َجنَّ��اِت َعْدٍن ذَلِ��َك الَْفْوزُ 
الَْعِظي��ُم. وَأُْخ��رَى حُتِبُّونََه��ا 
ِ وََفْت��ٌح َقرِيٌب 

نَْصٌر ِم��َن اهللَّ
]الصف: 12  امْلُْؤِمِننَي(  رِ  وَبَشِّ
– 13[ ... )وََم��ْن أَوَْفى بَِعْهِدِه 

ِ( ]التوبة: 111[؟!
ِمَن اهللَّ

ورغم ذل��ك، يعرض الكثير 
من الناس عن هذه الصفقة 
يتقاعسون  وتراهم  الرابحة، 
مبطتلباته��ا  القي��ام  ف��ي 

واإليفاء ببنودها.  فلماذا؟! 
1- ألن إميانهم باهلل واليوم 
اآلخ��ر ضعي��ف ج��دا.  إميان 
س��لبي ال ينتج عم��اً صاحلاً 
وال س��لوكاً قومي��اً. وه��م ال 
يخش��ون عذاب��اً و اليرج��ون 

ثواباً.
2- ألن م��ن طبع اإلنس��ان 
تفضيل الل��ذة احلاضرة على 
اللذات املوع��ودة، حتى ذهب 
ذل��ك مث��اً س��ائراً: عصفور 
بالي��د خير من عش��رة على 

الشجرة. 
3- ألن��ه )زُيَِّن لِلنَّ��اِس ُحبُّ 
النَِّس��اِء  ِم��َن  ��َهَواِت  الشَّ
وَالَْبِن��نَي وَالَْقَناِطيرِ امْلَُقْنَطرَِة 
وَاخْلَْيِل  ��ةِ  وَالِْفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن 
َمِة وَاأْلَنَْعاِم وَاحْلَرِْث ذَلَِك  امْلَُسوَّ
نَْي��ا( رغم أن  َمَت��اُع احْلََياِة الدُّ

اهلل س��بحانه وتعالى ختم 
هذه اآلي��ة الكرمي��ة بقوله: 
ُ ِعْنَدُه ُحْسُن امْلَآِب( ]آل  )وَاهللَّ

عمران: 14[.
4- ألن الدني��ا ه��ي ميدان 
يتنافس فيه  الذي  الس��باق 
الن��اس م��ع أن الق��رآن يقرر 
أن ميدان الس��باق احلقيقي 
هو احلي��اة اآلخرة )َس��ابُِقوا 
إِلَ��ى َمْغِفرٍَة ِمْن رَبُِّكْم وََجنٍَّة 
��َماِء  َعرُْضَه��ا َكَع��رِْض السَّ
ْت لِلَِّذي��َن آَمُنوا  وَاأْلَرِْض أُِع��دَّ

ِ وَرُُسلِِه( ]احلديد: 21[.
بِاهللَّ

5- ألن الش��يطان يقع��د 
للمؤم��ن باملرص��اد: يزين له 
املنكرات ويحبب إليه اللهو 
ويكّره  والعصيان  والفسوق 
إليه اإلميان ويثبطه عن عبادة 
اهلل ويصده عن سبيل اخلير 
والص��اح.  وكذل��ك يفعل 
ش��ياطني اإلنس وهم أخطر 
م��ن ش��ياطني اجل��ن ألنهم 
أده��ى وأقدر عل��ى التزيني و 

اإلغراء والغواية. 

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل  4

ألق��ى ممثل حرك��ة اجلهاد 
أبو  اإلسامي في فلسطني، 
عم��اد الرفاع��ي، كلم��ة في 
»اإلس��اميون: نظام  مؤمت��ر 
بع��د  وفلس��طني  احلك��م 
الث��ورات العربي��ة«، بحضور 
ف��ي  فاعل��ة  ش��خصيات 
الث��ورات العربية من كل من 
مصر وتونس، ومشاركني من 
السعودية ولبنان وإيران، ركز 
فيه��ا على ض��رورة املزاوجة 
ب��ني العم��ل عل��ى قضيتي 
التنمي��ة وحترير فلس��طني، 
وعلى حتقيق كرامة الشعوب 
ف��ي وج��ه اس��تقواء العدو 
الرفاع��ي:  اخلارج��ي.  وق��ال 
» اإلش��كالية احلقيقي��ة ال 
تتعلق مبوقع فلس��طني في 
الث��ورات العربي��ة، ب��ل ع��ن 
ق��درة احلكوم��ات واألنظمة 
التي أنتجته��ا الثورات على 

املكت��ب  عض��و  أك��د 
السياس��ي حلرك��ة اجله��اد 
اإلس��امي الدكت��ور محمد 
احتف��ال  خ��ال  الهن��دي، 
اإلس��امي  االحت��اد  نظم��ه 
اإلط��ار النقابي للحركة في 
مس��جد أرض الرب��اط بحي 
الزيتون، أن فلس��طني تتحرر 
بجه��ود األم��ة، مؤك��داً »أن 
اإلس��امي  اجله��اد  حرك��ة 
بنهض��ة  خي��راً  تستبش��ر 
الش��عوب الت��ي تش��هدها 
األم��ة العربية واإلس��امية 
»نحن  قائ��اً:  لفلس��طني«، 
على موعد مع حتول تاريخي 

ألق��ى ممثل حرك��ة اجلهاد 
اإلسامي في فلسطني في 
لبن��ان، أب��و عم��اد الرفاعي، 
كلمة في مناس��بة اإلعان 
ع��ن والدة منتدى اإلعاميني 
الفلس��طينيني ف��ي لبن��ان 
)قل��م(، أكد فيه��ا على أنه 
»م��ن أعظ��م م��ا يتوج��ب 
القي��ام به في ه��ذه املرحلة 
أهلن��ا  صم��ود  دع��م  ه��و 
ومجابه��ة  اخمليم��ات،  ف��ي 
التش��ويه،  مح��اوالت  كل 
مخطط��ات  كل  وإفش��ال 
تصفي��ة قضي��ة الاجئ��ني 
املعان��اة  تس��تغل  الت��ي 
والصعوب��ات  املعيش��ية 
أجن��دات  لف��رض  احلياتي��ة 
ف��ي  إال  ال تص��ب  خارجي��ة 

عزام،  ناف��ذ  الش��يخ  أكد 
عض��و املكت��ب السياس��ي 
اإلس��امي  اجله��اد  حلرك��ة 
في فلس��طني،  أن »اخليارات 
وباقي  أمام احلركة  مفتوحة 
فصائ��ل املقاوم��ة للرد على 
الصهيوني��ة  االنته��اكات 

التي ترتكب ضد شعبنا.«
إط��ار  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 

استقبل مسؤول العاقات 
السياسية في حركة اجلهاد 
العينا،  ش��كيب  اإلسامي، 
مدي��ر البرامج ف��ي جمعية 
ارنو  الس��يد  ن��داء جني��ف، 
حيت، في مكتب احلركة في 

مخيم عني احللوة.
دورات  أرن��و ع��ن   وحت��دث 
بالقان��ون الدول��ي، أقيم��ت 

الفلس��طينية  اخمليمات  في 
في لبنان، تس��تهدف الفئة 
النزاعات،  م��ن  األكثر تضرراً 
القان��ون  ع��ن  وتتح��دث 

اإلنساني.
 م��ن جهته، أكد العينا أن 
الش��عب الفلس��طيني هو 
أكث��ر الن��اس ال��ذي يتعرض 
للظل��م م��ن جان��ب العدو 

الصهيون��ي م��ن جهة، ومن 
اللبنانية  واحلكومات  األونروا 
املتعاقب��ة من جه��ة أخرى؛ 
وب��أن الاجئ الفلس��طيني 
يعان��ي احلرم��ان والتهميش 
م��ن إخوان��ه في لبن��ان، وإن 
هي  الفلس��طينية  الوحدة 
األساس، وهي مطلب حركة 

اجلهاد، ومن أولويات عملها.

الفعاليات والنشاطات التي 
اس��تعداداً  احلركة  تنظمها 
ملهرجان االنطاقة اجلهادية، 
وال��ذي س��يقام في ش��هر 
أكتوب�����ر   / أول   تش��رين 

املقبل. 
وأك��د الش��يخ ع��زام، أنه 
ال بد من نه��ج طريق اجلهاد 
تتحرر  حت��ى  واالستش��هاد 

فلس��طني م��ن ي��د احملتلني 
الغاصب��ني، منوه��اً إل��ى أن 
كان  اإلس��امي  املش��روع 
قبل تأس��يس حركة  مغيباً 
مبين��اً  اإلس��امي،  اجله��اد 
أن العم��ل ب��دأ في��ه منذ أن 
أسس الدكتور املفكر فتحي 
احلرك��ة  ه��ذه  الش��قاقي 

الرائدة.

الصهيوني.«   الع��دو  خدمة 
وأض��اف مخاطباً اإلعاميني 
الى  »إضافة  الفلسطينيني: 
ه��ذه امله��ام الكبي��رة، فإن 
أمامك��م مهم��ة عاجلة ال 
تقل ش��أناً، وه��ي أن تكونوا 
ب��ني  يص��ل  ال��ذي  اجلس��ر 
مكّون��ات احل��وار اللبنان��ي – 
نأمل  ال��ذي  الفلس��طيني، 
أن يش��هد تقدم��اً ملحوظاً 

ف��ي الفترة املقبل��ة، خدمة 
أله��داف ش��عبنا ف��ي إقرار 

حقوقه كافة.«
وكان منت���دى اإلعاميني 
الفلس��طينيني ف��ي لبن��ان 
)قلم( ق��د أعلن ع��ن والدته 
ف��ي احتف��ال حاش��د أقيم 
ف��ي بلدي��ة صي��دا بحضور 
شخصيات سياسية وإعامية 

فلسطينية ولبنانية.

كبي��ر م��ن انهي��ار مرحل��ة 
اتفاقية أوس��لو إلى مرحلة 
جديدة نحاف��ظ من خالها 
الوطني��ة  الثواب��ت  عل��ى 

واإلسامية.«
التحضي��ر  ومبناس��بة 
اجله��اد  حرك��ة  النطاق��ة 
دعا  وتأسيسها،  اإلس��امي 

الدكتور الهندي إلى: »حشد 
الطاقات واجلهود لكافة أبناء 
حرك��ة اجلهاد إلظه��ار مدى 
والتأييد  اجلماهي��ري  احلجم 
الش��عبي لهذه احلركة التي 
قدمت الش��هداء واألس��رى 
لفلس��طني  فداء  واجلرح��ى 

ولألمة اإلسامية.«

حتوي��ل التطلع��ات واآلم��ال 
الشعبية الى واقع ملموس، 
يتجلى في حترير فلس��طني، 
وإنق��اذ املس��جد األقص��ى، 
اإلس��رائيلي  الكيان  وتدمير 
املصطنع، وامل��زروع في قلب 

أمتنا.«
الرفاع��ي »ه��ل  وتس��اءل 
نهض��ة  حتقي��ق  ميك��ن 
حقيقية قادرة على مواجهة 
الصهيون��ي،  املش��روع 
الغرب  مواجهة  وبالض��رورة 
يق��ف  ال��ذي  االس��تعماري 
وراءه، عب��ر اتب��اع الوصفات 
الغربي��ة، التي كانت س��بباً 
مباش��راً وراء حالة الضعف 
االقتص��ادي  واالنهي��ار 
والتنموي، والتخلف العلمي 
لش��عوب  والتكنولوج��ي، 
أمتن��ا؟!  ومن ث��م، ما مقدار 
مثل ه��ذا النوع من التنمية 

على حتقيق نهضة حقيقية 
مقاومة توصلنا في النهاية 
الى حترير فلس��طني، أو حتى 
الى حتقيق انتعاش واستقرار 
ف��ي  لش��عوبنا،  اجتماع��ي 
الوق��ت ال��ذي تبح��ث في��ه 
الواليات املتح��دة األمريكية 
وباق��ي ال��دول الغربي��ة عن 
أمّيا مص��در ملواجهة أزماتها 
االقتصادية واالجتماعية ؟!«


