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افتتاحية العدد

ليســت هذه هي املرة األولى التي تواجه فيها وكالة األونروا أزمة 
مالية،  فقد شهدت الوكالة أزمة مماثلة في اخلمسينيات؛ ولكن 

األزمة هذه املرة تبدو أشد تعقيداً وأكثر خطورة.
وأما منبع التعقيد، فألن العوامل التي تســببت باألزمة متعددة، 
منهــا ما يتعلق بظــروف املنطقة وعمليات النــزوح الضخمة 
والكبيرة، وباألخص ما حصل فــي مخيمي نهر البارد واليرموك.  
ومنها ما يتعلق بالفســاد الداخلي في األونروا ذاتها، وال ســيما 
بعض كبــار املوظفني فيهــا، ومنها ما يتعلــق مبلف الالجئني 
واســتغالل بعض اجلهات الدولية، وباألخــص اإلدارة األمريكية 
والكيان الصهيوني لألزمة والضغط باجتــاه إنهاء عمل األونروا، 
وإراحة العدو الصهيوني من عبء الشــاهد الدولي الوحيد على 
جرائمه وطرده لشعب بأكمله من أرضه.  ومنها أيضاً ما يتعلق 
بالتســويات اجلارية في املنطقة، والتي يرى فيها البعض فرصة 
مؤاتية لشــطب حق الالجئني الفلسطينيني في العودة وفرض 

التوطني أو التهجير.
وأما منبع اخلطورة، فيتأتى من أن النتائج املترتبة على األزمة احلالية 
أكثر عمقاً مما يتم احلديث عنه لغاية اآلن.  فاحللول التي تقترحها 
وكالة األونروا، واملتمثلة باحلصول على مئة مليون دوالر أو يزيد، ال 
تشــكل حالً جوهرياً لألزمة، بل فقط منح األونروا فرصة لتجاوز 
املأزق الراهن الذي ســيطل برأســه مجدداً، والعودة إلى الوتيرة 
السابقة مع استمرار تدني اخلدمات وتقليصها.  مقترحات األونروا 
ال تسد رمق شعبنا في اخمليمات، وال تؤوي نازحاً، وال تعالج مريضاً، 
ل عاطالً عــن العمل، وال تصلح البنى  وال تعلم طالباً، وال تشــغّ
التحتية املهترئة في اخمليمات، وال ترمم ســقفاً منهاراً، وال تعالج 
أزمات الكهرباء وال املياه وال الصحة وال التعليم.. إنها فقط متنح 
الوكالة فرصة لكي تتابع عملها، وفق صيغة بائسة. إن الرسالة 
احلقيقية لألزمة احلالية هي أنه على الالجئني الفلسطيينيني أن 
يدركوا أنه لم يعد بإمكانهم املراهنة على األونروا لتقدمي اخلدمات 
لهم، وإن عليهم أن يبحثوا عن بدائل أخرى.  وقد وصلت الرسالة!

ولألســف الشــديد، ال يبدو أن مشــكلة الالجئني وحق العودة 
تشــكل أولوية فلســطينية، وكأن حق العودة ليس هو جوهر 

قضية فلسطني، وكأن الالجئني ليسوا هم أساسها.
إن الضغط على األونروا والدول املانحة بهدف التخفيف من األزمة 
احلالية مطلوب وهام، وال ميكن االســتغناء عنه.  وإن من الواجب 
حتميــل إدارة األونروا واألمم املتحدة والدول املانحة واملضيفة، كلها 
مســؤولية األوضاع االجتماعية واملعيشية املهترئة لالجئني من 
أبناء شعبنا.  ولكن ذلك وحده لم يعد كاف، ولم يكن يوماً كذلك. 
إن املطلوب اليوم هو بلورة اســتراتيجية حقيقية جوهرها عودة 
الالجئني الفلسطينيني إلى أرضهم وديارهم.  وكل النقاش حول 
الوسيلة أو الشعار الذي يجب أن تتم العودة في أكنافه: هل هو 
الزحف الشــعبي، أم الكفاح املســلح، أم القرارات الدولية، هذا 
كله لزوم ما ال يلزم، وميكن حســمه من خالل االستراتيجية التي 

يتوجب وضعها.
إن الرد على مساعي شــطب األونروا ال يكون باستجداء العالم 
لتقدمي اإلعاشات.  الرد احلقيقي ينبغي أن يكون مصوباً إلى العدو 
الصهيوني الذي ندفع ثمن جرميته، وأن من حقنا العودة إلى أرضنا 

بكل السبل والوسائل، ففيها وحدها كرامتنا وعزة شعبنا. 

»عيــن الحلــوة«: األمــن أواًل

يعيش مخيم عني احللوة منذ أشهر في حالة من التوتر األمني، نتيجة 
أحداث فرديــة وأخرى مقصودة جتّلت في االغتياالت واالشــتباكات، ما 
انعكس ســلباً على أوضاع اخمليــم ودفع بعض األهالــي إلى مغادرته، 
وقد تزامنت هذه األجواء املشــحونة، مع إجراءات »األونروا« في تقليص 

خدماتها، ووضع مصير آالف الطالب بيد اجملهول، ما زاد األمر تعقيداً.
في ظل هذا الواقع، تســعى الفصائل الفلســطينية جاهدة لضبط 
الوضــع األمني، من خــالل »القوة األمنيــة املشــتركة« واالتصاالت 
واالجتماعات املكثفة، لتجنيب اخمليم مزيداً من الهزات واالرتدادت، التي 
ال يســتفيد منها سوى العدو »اإلســرائيلي«؛ وقد ربط البعض بني ما 
يجري داخل اخمليم واألصابع اخلارجية التي حتاول العبث باستقراره، تنفيذاً 
خملططات مشــبوهة للقضــاء على حق العــودة.  والالفت أن عمليات 
االغتيال واالشــتباكات تزامن وقوعها بعــد كل اجتماع كانت تعقده 
»القيادة السياسية املوحدة« و«اللجنة األمنية العليا«، أو أثناء تنظيم 
حترك شــعبي ضد إجراءات وقرارات وسياسات »األونروا«، األمر الذي يثير 

تساؤالت حول حقيقة هذه األحداث، والرسائل املشفرة التي حتملها.
االستقرار في اخمليم بات أمراً ملحاً وضرورياً، لدواع وأسباب كثيرة، منها 
توحيد عمل الفصائل جتاه سياســات األونروا التي قد تصل إلى إنهاء 
عمــل الوكالة.  لذا، فإن أمن اخمليمات يجب أن يكون على رأس أولويات 
اهتمام الفصائل الفلســطينية حتى تســتطيع الوقوف في وجه 
اخملططات املشبوهة التي حتاك خمليمات شعبنا وخاصة في عني احللوة، 

الرمز الفلسطيني األخير للجوء.
إن أي اقتتال داخلي لن يدفع ثمنه ســوى شعبنا، الذي ال ميكنه حتمل 
هذا العبء الثقيل.  كما أن شعبنا لن يتحمل تدمير مخيم ثالث بعد 
دمــار مخيمي نهر البارد واليرموك، وال ســيما أن »عني احللوة« له من 
الرمزية الشيء الكثير، بصفته »عاصمة الشتات الفلسطيني«.  وال 
بد جلميع األطراف أن تتحمل املســؤولية والضرب بيد من حديد، على 
كل من يحاول املس بأمن اخمليم ومصير شــعبنا، وحرفه عن قضيته 

األساس: فلسطني.
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- حذرت مصادر دولية ولبنانية، من أن إقفال مدارس »األونروا« هذا العام، وتهميش الطالب الفلسطيني، 

لن مير دون ردود فعل مؤثرة في اخمليمات.

- أكد مصدر أمني فلســطيني رفيــع أن موضوع »األمن بالتراضي« في مخيــم عني احللوة، لم يعد 

محتمالً، ملمحاً إلى أنه يتم العمل على اتخاذ قرار حاسم.

- أعلن النازحون الفلســطينيون من سوريا، أنهم سيلجأون إلى الســلبية احتجاجاً على وضعهم 

املأساوي، نتيجة وقف »األونروا« ملساعداتهم، متسائلني عن سبب الصمت على أوضاعهم.

عيون 
الجهاد

حتليل �سيا�سي

بعد أكثر من 25 عاماً على بدء املســار التفاوضي بني »منظمة التحرير« 
والعدو »اإلســرائيلي«، ازداد املقتنعون اقتناعــاً، وأيقن الواهمون، أن هذا 
املســار عبثي، تخريبي ومدمر، أضاع على الشــعب الفلســطيني ربع 
قرن من اللهاث خلف ســراب »الدولة«، وأحلق بالقضية الفلســطينية 
م للعدو  الكثير من اخلراب والويالت على كافة الصعد واملســتويات... وقدَّ
فرصاً مغلفة بعباءة »الســلطة الفلسطينية« وتغطيتها، ومحروسة 
بأجهزتهــا األمنيــة، أتاحت لــه التمدد والتوســع ومضاعفــة أعداد 
املستعمرات واملستعمرين مئات املرات في طول الضفة احملتلة وعرضها 
مبا فيها القدس التي تعرض املسجد األقصى فيها ألوسع عمليات حفر 
ممنهج حتت أساســاته، وأكبر مخطط تهويدي هادٍف لتدمير املســجد 

وإقامة الهيكل املزعوم!..
بعد ربع قرن من املفاوضات، ال األرض حتررت؛ وال »الدولة« قامت؛ وال القدس 
عادت؛ وال الالجئون غادروا مخيماتهم إلى أرض اآلباء واألجداد؛ وال األسرى 

تنسموا عبق احلرية!..
بعــد ربع قرن من العبث، ظلت املفاوضات خيــار الواهمني األوحد. وكما 
يقول كبيرهــم: »ال بديل عن املفاوضات إال املفاوضــات« متجاوزاً بذلك 
إجماع الفصائــل واحلركات والقوى الفلســطينية مبــن فيها »أحزاب 
الســلطة«، وقافزاً على قرارات أعلى األطــر التنظيمية داخل »منظمة 
التحرير« وغيرها من الهيئات املسؤولة في املنظمات والقوى على اختالف 
انتماءاتها الفكرية والسياســية، التي أجمعــت على رفض هذا النهج 
العبثي، ووقف كل أشــكال التفاوض مع العدو »اإلسرائيلي«، لتجنيب 

القضية الفلسطينية املزيد من املزالق واملصائب واألخطار!..
لكن، يبدو أن »الســلطة الفلســطينية« قد أدمنــت »املفاوضات مع 
إسرائيل«، وال سيما السرية منها، التي جتري من وراء »اللجنة التنفيذية 
للمنظمة«، و«املركزيــة حلركة فتح« وكافة الفصائل الفلســطينية، 
وبالتالي فإنها لم تعد تقَو على وقف إدمانها ولو لفترة بســيطة، حتى 
ولو كانت هذه »املفاوضات« ستجلب املزيد من الكوارث والويالت واخلراب 
للشــعب الفلســطيني وقضيته... مثلما أنها لم تعد قادرة على وقف 
»التنســيق األمني«، الذي أكدت األنباء تعزيزه بعد جرمية إحراق الطفل 
علي الدوابشــة!.. وهذا احلال لم يتغير بالطبع، ال أثناء العدوان على غزة؛ 
وال بعد قرارات حكومة العدو بإقامة مســتوطنات ووحدات استيطانية 
جديدة، الســتباحة ما تبقى من أرض فلسطينية؛ وال بعد جرمية إحراق 

الطفل محمد أبو خضير... ألخ.
وها هي وسائل اإلعالم »اإلسرائيلية« تسرِّب خبر لقاء »سري« جمع صائب 
عريقات، »كبير املفاوضني الفلسطينيني« بسلفان شالوم وزير الداخلية 
»اإلسرائيلي« واملسؤول عن ملف املفاوضات، وذلك في العاصمة األردنية 

وبرعاية وزير خارجيتها ناصر جودة. 
ال شــك أن تســريب نبأ املفاوضات من قبل اإلعالم »اإلسرائيلي«، يهدف 
بال أدنى شك الستثمار هذا احلدث الذي حتتاجه حكومة بنيامني نتنياهو 
لتغطية خســارتها في معركة »النووي اإليراني«، وفشلها في منع إبرام 
اإلتفاق، من جهة... وإلقناع بعض األوساط الدولية بأنها جادة في »عملية 
الســالم مع الفلســطينيني«، وأن على دول العالم واملنظمات الدولية 

الكف عن توجيه االنتقادات لها في احملافل الدولية أو اإلعالمية...
إن جتربة ربع قرن من املفاوضات السرية والعلنية، كرست سياسة اخلداع 
التي مارسها قادة العدو »اإلســرائيلي«، من إسحق شامير إلى بنيامني 
نتنياهو، الذين جاهروا بالتزامهم ســلة الءات لــم يتراجعوا عنها، وإمنا 
زادوا عليها خالل املســيرة الطويلة: ال للدولة الفلســطينية؛ ال لوقف 
اإلســتيطان؛ ال لالنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران؛ ال لعودة الالجئني 
الفلســطينيني وال إلعادة تقسيم القدس... وأضاف إليها نتنياهو شرط 

اإلعتراف بـ«إسرائيل« »دولة يهودية«!..
لقد أتقن العدو لعبة مترير الوقت املقرونة بإيجاد حقائق على أرض الواقع، 
حتى باتت فكــرة »الدولتني« ضرب من املســتحيل، بعدما حتولت بقية 
األرض إلــى كانتونات متفرقة ترتبط فيما بينها بحواجز »إســرائيلية« 
وطرق التفافية وجســور معلقة... فيما أتقن الواهمون لعبة املفاوضات 

»السرية«!.. فهل من ناصر للقضية يوقف هذا العبث؟..

جريمة إحراق الداوبشة.. الرد قادم

املفاو�سات ال�سرية.. اإمعاٌن يف العبث 
بالق�سية الفل�سطينية

كشفت جرمية استشــهاد الطفل علي دوابشة، بعد إحراق منزله 
في دوما قضاء نابلس، وإصابة عدد من أفراد عائلته، عن مسلســل 
جرائم اإلرهاب التي ترتكبها قطعان املستوطنني ضد أطفال شعبنا، 
وســلطت الضوء على الســجل احلافل لالنتهاكات واجلرائم بحق 
الفلسطينيني على مدى عقود، وقد أخذت الكثير من تلك االعتداءات 
طابعاً وحشياً، كما جرى مع الطفل محمد أبو خضير، الذي خطف 

وعذب وأحرق على أيدي متطرفني في متوز 2014.
وازدادت وحشــية املستوطنني في اآلونة األخيرة، بسبب الدعم الذي 
يتلقونه من اجليش »اإلسرائيلي« وحكومة العدو، وتوفر احلماية لهم 
من جهة، وغياب وتساهل السلطة الفلسطينية وعدم محاولتها 
وقــف اعتداءاتهم املتواصلة، وانشــغالها مبالحقة املقاومني الذين 
يدافعون عن حرمة أرض فلسطني، واعتقالها لهم بذرائع أمنية غير 

مبررة من جهة أخرى.

جرائم املســتوطنني تدل على السياســة العنصريــة احلاقدة التي 
تنتهجها حكومــة العدو، فكل مــا يجري في الضفــة احملتلة من 
اعتداءات وممارسات إرهابية، ناجت عن مخطط إجرامي، يرمي إلى تهجير 
شعبنا لفرض واقع استيطاني جديد فوق أرضنا، والتي تعمل لصالح 

حكومة نتنياهو وحكومت التي شكلها إلقامة دولة يهودية.
إن الرد العملي على جرمية دوابشــة وكل اجلرائم األخرى التي حلقت 
بأطفالنا وشــعبنا، حق لكل أبناء شعبنا لالقتصاص من االحتالل، 
وسيكون قاسياً وقوياً ألن شعبنا الفلسطيني منذ االحتالل وحتى 
اآلن، اعتاد على أن يخترق احلصــار وينتفض. فهل االنتفاضة ممكنة 
حقاً وســط هذه احلاضنة الفلســطينية املهترئة، واحمليط العربي 
الفاشــل او املتواطئ بالصمت وغيره؟ نعم ممكن، فشعبنا لن يأخد 
إذناً من أحــد، وهو يعرف أن احلل بيده وقادر على ابتداعه، ونحن على 

يقني بأن هذا الرد لن يتأخر.

إجراءات »األونروا«.. والمصير المجهول
 تخيم حالة من القلق على أوســاط الالجئني الفلسطينيني،   
بعد التقارير التي حتدثت عن احتمال تأجيل العام الدراســي 
اجلديد فــي مناطق عمــل »وكالة غوث وتشــغيل الالجئني 
الفلســطينيني - األونروا« اخلمس )قطاع غزة، الضفة احملتلة، 
لبنان، األردن، ســوريا(، ما أثار الكثير من الشائعات والتكهنات 
حول مصير »األونروا« وكافة خدماتها، وفتح اجملال واسعاً أمام 

خيال اخليارات.
تابع ما يقارب 11 مليون فلسطيني، من بينهم أكثر من ثمانية 
ماليني الجئ، املؤمتر الطارئ الذي دعت إليه »األونروا« في عّمان، 
في  2015/7/26، واســتضافت فيه كبار الدول املانحة وممثلني 

عن الالجئني في مناطق عمليات »األونروا« اخلمس.
 جاء هذا املؤمتر بعــد أن أعلن املفوض العــام لـ«ألونروا« بيير 
كرينبول، عن أزمة مالية تعيشها الوكالة، وحالة من التقشف 
هي األقوى منذ التأسيس، ستشمل كافة خدماتها، فقطعت 
الوكالة مساعدة بدل اإليواء واإلعاشات عن النازحني السوريني، 
وحذرت من وقف تعليم ما يقارب نصف مليون طالب وطالبة 
في حوالي 700 مدرسة، تنتشر في الشرق األوسط، ما لم يتم 

متويل العجز البالغ 101 مليون دوالر.
لم يبلسم املؤمتر جراح الالجئني، بل زاده التباساً، فهو اقتصر 
على التوصيف، دون اجتراح احللول واملعاجلات اجلذرية، ما سبب 
نوعاً من اإلحباط لدى املتابعــني، ألن »األونروا« بنظر الالجئني 
الفلسطينيني، هي املســؤولة الوحيدة عن شؤونهم، وتقدمي 
العون واملساعدات لهم، وهي الشــاهد الدولي الوحيد على 

قضيتهم ونكبتهم، وإلغاؤها يعني تهرب اجملتمع الدولي من 
اجلرمية التي ارتكبها بزرع »إســرائيل« في فلسطني. إجراءات 
»األونروا« وجتاهل الدول املانحة، تستدعي حراكاً شعبياً واسعاً 
على مختلف املستويات، ألن الوضع بات صعباً وغير محتمل، 
ومن غير اجلائز أن يبقى شعبنا على قارعة املصير اجملهول، ومن 
غير املقبول أن يدفع طالب شــعبنا ثمن تقصير الدول املانحة 
وعجز »األونــروا« التي عليها إيجاد بدائل بعيداً عن تأجيل بدء 

العام الدراسي.
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حـــوار

 دخلت األقصى متخفيًا 
أللتقي المقدسيين 
وأحدثهم عن األسرى

من يتحرك نحو فلسطين ولها 
ستكون له الرفعة ومن يدير 

الظهر لن تقوم له قائمة 

أقول لكل الضفة ال تأخذوا 
تصاريح لدخول القدس 

فهناك طرق أخرى 

ال�سيخ خ�سر عدنان، اأ�سري حمرر، وقيادي يف »حركة اجلهاد الإ�سالمي«، 
امتاز قبل واأثناء وبعد فرتات اعتقاله مبواقفه ال�سجاعة وال�سلبة، 

حتدى بها ال�سجان »الإ�سرائيلي« وحقق اأكرث من انت�سار، فكان منوذجًا لكل 
الأ�سرى واملجاهدين من اأجل احلرية والتحرير. 

ونظرًا لأهمية املقابلة التي اأجراها ال�سيخ عدنان مع �سحيفة »الأخبار« 
اللبنانية، تعيد »اجلهاد« ن�سرها يف هذا العدد.

الشـيخ املجــاهد املحــرر خضـر عدنــان:

* ما املختلف يف جتربة الإ�سراب الثانية؟ 
هذه التجربة أكســبتنا، نحن الفلســطينيني ، انتصاراً 
جديداً على احملتل والســجان اإلسرائيلي، وأعطت روحية 
جديدة لشعبنا ومقاومته أكثر من قبل، وقالت لكثيرين إن 
من املمكن االنتصار، بل من الواجب االنتصار على االحتالل 
وكســره. لم يكن كثيرون يتوقعون أن أخرج من السجن، 
لكننــي حتررت بفضــل اهلل وقوته. صحيــح أن اإلضراب 
السابق )2012( كان فيه زخم شعبي وجماهيري وإعالمي 

أكبر، لكن قيمة هذا االنتصار أعلى. 
الالفت أنه في هذا اإلضراب تزايد التكاتف الفلسطيني 
من الداخل احملتل والقدس، بل متايزوا عن غزة والضفة. رمبا 
هذا يعود إلى حالة االنقســام السياسي. أكّن االمتنان 
ألهلنا في القدس والداخل. صوتهم وصلني، وكانوا على 

بعد مترين عن سريري، بل حاولوا فتح شباك غرفتي. 

* هل هذا كان �سبب انت�سارك؟ 
نعم، أدخــل أهالي القــدس والداخل الّرعــب إلى قلب 
الســجان بهتافهم، مثلما أدخلــت تصريحات الدكتور 
رمضان عبداهلل )األمني العام حلركة اجلهاد اإلســالمي( 
الرعب إلى قلب القيادة اإلسرائيلية، التي حركت »القبة 
احلديدية« خوفاً من رد فعل املقاومة في حال استشهادي. 
ر االحتالل أن خضر عدنان ســيعود إلى اإلضراب،  لم يقدِّ
بل أكشــف أن بعض الســجانني وقادة األمن واخملابرات 
كانوا يقولون لألســرى إننا ننتظر اللحظة التي يضرب 
فيها خضر. قالوا ســيبدأ خضر إضراباً لكنه لن ينهيه، 
وسينتهي اإلضراب باستشهاده، ثم تنتهي اإلضرابات عن 

الطعام. ها أنا خرجت حياً ومنتصراً. 

*  يف تقدي��رك، م��ا �س��بب تراج��ع الت�سامن ال�س��عبي 
والر�سمي؟ 

شــخصياً، كنت أدعو خالل إضرابي إلى أال يتضرر أحد، ال 
اعتقاالً وال استشــهاداً، وكنت أدعــو اهلل إلى أن يخفف 
عني ألنني في اإلضراب السابق شعرت بأن بعضهم متّن 
علّي بوقفته معي. أيضاً، في اإلضراب السابق، استضاف 
الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء األهل، ولكن هذه املرة 
لم يحدث ذلك قبل اإلضــراب أو بعده. حقيقة، ال أفهم 
ملاذا ذلك حتى لو اختلفنا )سياسياً(! أضربت عن الطعام 

من أجل احلرية والعزة، وهذا إضراب لكل الفلسطينيني. 

* كيف ترى م�س��تقبل الإ�سراب عن الطعام كو�س��يلة 
�سغط؟ 

أمتنى أن تعم الفائدة على األسرى، وأن يشحنوا أنفسهم 
بروحية أكثر، وخاصــة بعد تراجع اخلطوات اجلماعية في 
الســجون. ال أحب أن أخوض إضراباً وحدي، لكن احلركة 

األســيرة لم تخض إضرابات جماعية منذ 2004، وحتى 
في إضراب 2012 لم يضرب كل األسرى بسبب االنقسام 
وتأثيــر األحزاب. من املهم أن يعلم الناس أن األســرى ال 
يريدون أمواالً فقط، بل يريدون حاضنة اجتماعية تســد 
ـ عن أهله.  ـ أو حتى الشــهيدـ  الفراغ بغياب األســيرـ 
أرفض أن يظل األســير أيقونة نتحــدث عنها فقط، بل 

يجب أن يتحرر. 

* كي��ف كان موق��ف العائل��ة، وه��ل اأّث��ر خوفه��م من 
ا�ست�سهادك يف الإ�سراب؟ 

أسرتي تفهمت خطوة اإلضراب، وعملت جهدي ألقنعهم 
أكثــر، ألنه في املرة الثانية لم أضرب منذ بداية اعتقالي، 
بل بعد تســعة أشهر في الســجن. فعلت ذلك )تأخير 
اإلضــراب( ألبرهن للكل أنه إن لم أضــرب لن أحترر. طوال 

منهم  من  أشــهر،  تسعة 
عمل على إطالق سراحي؟ 

أيام  أضربت ســبعة  بداية، 
فقط ألقرع اخلزان، وفعالً بعد 
التمديد الثالث أضربت برغم 
بأن  األسرى  وحتذير  معرفتي 
إلى  االحتــالل ســيأخذني 
املربع الــذي يريد، فاحملققون 
كانوا يقولــون خضر عدنان 
انتصر مــرة، لكننا ننتظره 
أن يحــاول مرة أخرى حتى ال 

ينتصر. 

* ه��ل فك��رت بين��ك وبني 
نف�سك باأن تتوقف اأو ترتاجع؟ 

كنت علــى يقني مــن البداية بأن من يقــدم على هذه 
اخلطوة ال ميكن أن يتراجع حتى لو استشــهد. بالعكس، 
أمتنى أن يتحرر األســرى من دون جوع أو ألم، وعلى من هو 
ضد اإلضراب أن يعمل على حترير األسرى بطرق ال تتضمن 

اإلضراب إذا كان في وسعه ذلك. 

* وهل تخ�سى اأن يعاد اعتقالك يف اأي حلظة؟ 
نحن حتت االحتالل. كنا وال نــزال كذلك. بالطبع، فإنني 
بإضرابــي لم أســع إلى VIP مــن إســرائيل، بل يكفي 
حاضنة شعبي وأحرار العالم، فهي التي جتعل االحتالل 
يقلق من أن تلتقــط صورة خلضر عدنان وهو مكّبل بيده 
اليمنى وقدمه اليسرى، في تكبيلة يسميها هو تكبيلة 
الصليب. اإلنسان في اإلضراب يكون ضعيفاً مريضاً وهو 
مكّبل على السرير، كما في املرحاض وكذلك في الصالة. 

* ُوجهت لك انتقادات كثرية ب�سبب زيارتك القد�س 
مبا�سرة، ومنها اأنك ت�سعى اإىل �سهرة... 

هــذا انتقاد باألســاس خــرج من صــوت ال قيمة له 
فلســطينياً ومن شخص ال أعتبره ميثل حركة »فتح«، 
ولو كان ميثلها سأرد على »فتح« وقتها. لو أردت شهرة 
ملــا دخلت مبفــردي ومتخفياً. لم يكن ذلــك خوفاً من 
االحتــالل، بل كي ال يراني أحد من املقدســيني وحتدث 
جلبة خارج األقصى أو اشــتباكات ويتعكر صفو ليلة 
القدر. دخلت متخفياً ألصل هادئاً مطمئناً إلى األقصى 
وألتقي املقدسيني واملوجودين من الضفة وأحدثهم عن 

األسرى واملرضى. 
قبل املســجد، دخلت أربعة بيوت هــي بيت )احملامي( 
جواد بولس و)الشــهيد( محمد أبو خضير واألسيرين 
العيساوي واملســلماني، من دون إشعار مسبق، كما 
لــم تصل أي وســيلة 
إعــالم إلى هذه البيوت 
وتصورني فيها. ال أطمع 
فــي منصــب في ظل 
وجــود االحتالل، فكلنا 
االحتالل،  حتت  نسحق 
أن  يظن  شــخص  وأي 
دبلوماسياً  جوازاً  لديه 
أي  أو  االحتــالل  حتــت 
شــيء آخر، فكله دون 
ومعاناة  الشهداء  دماء 

األسرى. 
ملا دخلت القدس، هاجمتني املتحدثة باســم شرطة 
االحتالل وقالت إن خضر إرهابي وجهاد إسالمي )حركة( 
وممنوع من دخول القدس. لكنها جبانة مثل حكومتها، 
فقد أرســلت بياناً بســرعة إلى اإلعالم تقول فيه إن 
عدنان ســيفرج عنه خالل ساعات كي ال يحدث أي رد 

فعل. 

* توقعت اأن تعتقل يف القد�س وخاطرت؟ 
وصــل تهديد إلــى أهلي من االرتباط العســكري في 
الضفــة، وكالم من مســتوى رســمي فلســطيني 
ألشــخاص قريبني منــي، وكلهم يحــذرون من أنني 
سأعتقل. هم اعتقلوا جزءاً مني فقط، فزوجتي كانت 
في األقصى وأحيت ليلة القدر، برغم علمها باعتقالي 
على أبواب املســجد. صليت وأقمت ليلــة القدر في 
القدس أوالً، ثم في السجن، وقد أضربت ألربع ساعات 
ونصــف، وهو أقصر إضراب لي. للعلم، فإن من أدخلني 

إلى القدس ليسوا من اجلهاد اإلســالمي، بل من اليسار 
وفتح. دخلت بطريقة هادئة، فلم أتســّلق اجلدار مثالً. لن 
أتكلم عن الطريقة التي دخلت بها، لكن هذا إخفاق أمني 
آخر لالحتالل. لم يكن األمر صعباً، وأقول لكل الضفة: ال 
تأخــذوا تصاريح لدخول القدس، فهناك طرق أخرى. أينما 
تصل قدماي ســأصل بحرية، ولو متكنت من الوصول إلى 

رأس الناقورة لدخلتها. 

* اأي�سًا، ُوجهت انتقادات لك ب�سبب مقابلتك ال�سحافة 
الإ�سرائيلية... 

كنت متــردداً فــي البداية بشــأن املقابلة مع وســائل 
إسرائيلية. لكن بعد اإلضراب األول، استشرت »أخاً عزيزاً« 
من حفظــة كتاب اهلل،  وهو ممن أثــق بهم وأمضى فوق 
العقدين في األسر. قال لي إذا كنت واثقاً مما تفعل امِض، 

وإذا كنت تعلم أنه يفيد قضيتنا فافعل. 
أنا حذر في التعامل مع الصحافة اإلســرائيلية وأتكلم 
بقوة طوال الوقت، وأعلم أنــه مهما اقتطع من املقابلة 
فإنه لن يحّور أقوالي. أنا الذي أعطي اجلواب. قد يســألني 

في الشرق وأجيب في الغرب. 
برغم ذلك، لســت مع فتح األبواب على مصراعيها، فهي 
صحافة العــدو، لكنها هي التي تصل الى األســرى في 
السجون. أما من يحرص على أن ال يقابل عدنان الصحافة 

اإلسرائيلية، فليعمل على مقابلتي وتوصيل صوتي،

* ماذا ب�ساأن ما ن�سر يف ال�سحافة الإ�سرائيلية عن اأنك 
تعي�س اأيامك الأخرية؟ 

هذا الكالم خطير جداً، وبحاجة إلى وقفة فلســطينية. 
رمبا هو حتضير للشارع لشيء سيحدث مع خضر، بل قد 
رون لشــيء وراء الكواليس. رمبا فعلوا شيئاً طبياً  يحضِّ
معي وينتظرون نتيجته. هم أيضاً يريدون إيصال رسائل 
لألســرى بأال يخوضوا مــا فعله خضر، كمــا يريدون أن 
يخففوا أثر هزميتهم. من قتل ياسر عرفات وقادة شعبنا 

وأبناءه، غير مستبعد ألن يفعل شيئاً ضد أي منا. 
رسالتي إلى من تضامن معي وللشباب العربي: إن الغرب 
يتحمل مســؤولية ما يحدث حول فلسطني، فهو فتح 
أبوابه للشــباب املســلمني كي يصلوا إلــى كل البلدان 
حولنا دون فلســطني، وكي يقتلوا ويُقتلوا، ولتكون هذه 
البرك من الدماء. فلسطني كاشفة العورات. من يتحرك 
نحو فلسطني ولها ستكون له الرفعة، ومن يدير الظهر 
لفلسطني لن تقوم له قائمة. لقد تأثرنا مبا يسمى »الربيع 
العربي«، فانظروا إلى هّمنا وجرحنا في فلســطني، وهل 

أنتم قريبون أو بعيدون منه؟

اأدخل هتاف اأهايل القد�س 
والداخل الّرعب اإىل قلب 

ال�سجان مثلما اأدخلت 
ت�سريحات الدكتور رم�سان 
عبداهلل الرعب اإىل قلب 

القيادة »الإ�سرائيلية«
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العدد 110 - آب 2015 م    اأخبار املخيمات

أهالي »الجليل« يعتصمون احتجاجاً 
على تقليصات »األونروا« 

»األونروا« تباشر بشطب أسماء 
النازحني الفلسطينيني من سجالتها

فلسطينيو سوريا يعتصمون أمام 
مكتب »األونروا« يف »برج الرباجنة«

أزمة مياه في »عين الحلوة« تفاقم مأساة األهالي

توزيع الهبة املالية ألهالي نهر البارد »الحي الجديد«

اعتصم أهالــي مخيم اجلليل فــي بعلبــك احتجاجاً على 
قــرارات »األونــروا« األخيرة، فتجمع املئــات منهم يتقدمهم 
أعضاء اللجان الشعبية وممثلون عن الفصائل الفلسطينية، 
وجمعيــات اجملتمع األهلي وطالب املدارس، حاملني الفتات تندد 

بسياسة »األونروا«.
وألقى فؤاد محســن كلمة اللجان الشــعبية، اعتبر فيها أن 
»الفلســطينيني يواجهون اليوم أكبر نكبة حتصل لهم منذ 
نكبة 1948، عبــر طمس دور وكالة الغــوث، ما يهدد حاجات 

املواطنني ومتطلبات عيشهم.«
وقدمت اللجان الشعبية مذكرة إلى إدارة مكتب »األونروا« في 

مخيم اجلليل تتضمن املطالب.

في العام 1948 هجرت »العصابات الصهيونية املســلحة« 957 
ألف فلســطيني من قراهم ومدنهم في فلسطني التاريخية، 
وأعلنت قيام دولة »)إســرائيل(« عليها في 14 مايو/ أيار من ذلك 

العام، بحسب تقدير لألمم املتحدة.
وحتــى نهايــة العــام املاضــي )2014(، وصــل عــدد الالجئني 
الفلســطينيني إلى 5.9 مليون نسمة، بحســب اجلهاز املركزي 
لإلحصاء الفلســطيني )حكومي(، مسجل منهم رسميا لدى 
وكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني 
)أونروا( قرابة 5.3 مليون الجئ. وهؤالء الالجئون هم 1.528 مليون 
يعيشــون في 61 مخيما بغزة والضفة ولبنان واألردن وســوريا، 
بينما الباقي، وهم 3.8 مليون الجئ منتشرين في أرجاء العالم، ال 
يعيشون في مخيمات.  وبحسب املنظمة الدولية فإن قرابة 1.3 
مليون الجئي  في قطاع غزة، و914 ألفا في الضفة الغربية، و447 

ألفا في لبنان، و2.1 مليون في األردن، و500 ألفا في سوريا.
وتعتمد األرقــام الصادرة عن »األونروا« على معلومات يتقدم بها 
الالجئون طواعية ليستفيدوا من اخلدمات التي يستحقونها، إال 
أن هناك الجئون غير مسجلني في منطقة عمل املنظمة الدولية.

رفضــاً للقرارات األخيــرة التي اتخذتها »األونــروا« واملتعلقة 
بتقليص اخلدمات، نفذت عشــرات العائالت الفلســطينية 
النازحة من ســوريا اعتصاماً أمام مكتــب مدير »األونروا« في 
مخيم بــرج البراجنة، طالبــوا خالله الوكالــة بالتراجع عن 
قراراتها األخيرة وحتمل مسؤولياتها جتاه الفلسطينيني بشكل 

عام وفلسطينيي سوريا بشكل خاص، 
وأكد املعتصمون على أن »األونروا« هي املسؤول األول عن إغاثة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني وحتسني أوضاعهم  اإلنسانية 
واحلقوقية. وفي ختام االعتصام قدم األهالي مذكرة تؤكد على 
التمسك باألونروا و تطالبها بالتراجع عن التقليصات ملا فيها 

من مخاطر جدية وكبيرة على الالجئني الفلسطينيني.

أكد عدد مــن الكوادر الطبيــة وأبناء مخيم اليرمــوك، واملنظمات 
اإلنســانية الدولية أنها تعمل على إدخال العقاقير الطبية اخلاصة 
مبرض احلمى التيفية )التيفوئيد( و)اليرقان( إلى اخمليم جنوب العاصمة 
دمشــق، بعد أن سجلت الكوادر الطبية ارتفاعاً في معدالت اإلصابة 
بهذا املرض في مناطق جنوب دمشق احملاصرة عموماً ومخيم اليرموك 
خصوصاً، ووصولها الى معدالت وبائية تهدد حياة األهالي في املنطقة.

وسبب انتشــار هذا املرض هو سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية 
والنظافة العامة، الناجم عن استمرار االشتباكات داخل اخمليم، وفرض 

احلصار عليه.

- جناة املواطن ناصر عيســى وأفراد أسرته بأعجوبة، بعدما انهار 
جزء من سقف منزله الكائن في »حي حطني« مبخيم عني احللوة.

-في مخيم نهر البارد، خرجت مســيرة غضب استنكاراً للجرمية 
اإلرهابيــة التي ارتكبها العدو »اإلســرائيلي« بحق الطفل علي 

دوابشة، ودعماً للقدس.
- في مخيم شاتيال نظمت مسيرة شــموع، تضامناً مع األمني 
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني األسير أحمد سعدات، 
وكافة األســرى في سجون العدو، شارك فيها ممثلون عن فصائل 

املقاومة الفلسطينية وأهالي اخمليم.
- فــي مخيم برج البراجنة، اعتصم العشــرات من أهالي اخمليم 
احتجاجاً على عدم تنظيم شــبكة الكهرباء داخل اخمليم، والتي 
حصدت أرواح ســبعة شــبان من اخمليم خالل السنوات املاضية.   
وجاء هذا االعتصام إثر إصابة الشــاب أحمد كســاب بصعقة 
كهربائية، قبل أيام، نتيجة الكوابــل املتدلية في أزقة اخمليم، وال 

يزال يرقد في املستشفى حتى اآلن.

وزعــت »جلنة ملف إعمار مخيم نهر البارد« شــيكات الهبة املقدمة 
من رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس استكماالً للهبة 

اإليطالية في مخيم البداوي.
وأوضح مسؤول جلنة املتابعة العليا مللف نهر البارد، مروان عبد العال، 
أن توزيع الشــيكات »جاء ضمن معايير وليس على أساس األشخاص 
وبشــروط اإليطاليني بالتعاطي مع البراميات«، مطالباً اجلميع »بعدم 

التشكيك ألن عمل جلنة امللف كان وال يزال شفافاً ومهنياً.«
يشــار إلى أن املبالغ التي وزعت تتراوح بني ألف دوالر وســبعة وثالثني 
ألف دوالر، وأن املســتفيدين من الهبة يصل عددهم إلى مئة وسبعني.  
وهناك أموال سوف تزيد من الهبة يجري العمل على أن تعطى لستني 

مستفيداً آخرين، سوف تصرف لهم الشيكات الحقاً. 

فــي ظل موجة احلر الشــديدة التي تســيطر على املنطقــة، والتي 
تتطلب أبســط حقوق اإلنسان وهي املياه، تســتمر مأساة الالجئني 
الفلسطينيني في »حي الزيب« مبخيم عني احللوة، بسبب انقطاع املياه، 

ما يجعل احلياة أكثر تعقيداً في اخمليم.

يشار إلى أنه ليست هي املرة األولى التي تنقطع فيها املياه عن هذه 
األحياء، فأهالي هذا احلي يواجهون باســتمرار هذه املشكلة، وسبق 
لهم أن أقفلوا الشارع التحتاني للمخيم احتجاجاً على املأساة التي 

يعيشونها.

اأخبار �سريعة

قزي يوعز بتسريع توقيع القوانني املتعلقة بحق 
العمل والضمان للفلسطينيني

عقدت قيادة الفصائل الفلسطينية اجتماعاً مع مدير منطقة صور فوزي كساب، في مكتبه في صور 
مبشــاركة ممثلني عن قوى التحالف وفصائل املنظمة وأمناء سر اللجان الشعبية واألهلية في منطقة 
صور. وناقش اجملتمعون عدة مواضيع تناولت مشــروع الصرف الصحي، مشددين على ضرورة استكمال 
املراحل التي مت العمل بها سابقاً، كما طالب اجملتمعون بتأمني احلماية األمنية الالزمة للمشروع واملتابعة 
والتدقيق واإلشــراف على املواصفات املطلوبة بحســب اخلرائط املتفق عليها، إضافة إلى محاســبة 

املقصرين في آلية التنفيذ التقني.  

أشــاد وزير العمل اللبناني ســجعان قزي، بصمود الشــعب الفلسطيني، وحتديه 
للمعاناة واملأساة التي يتعرض لها، مؤكداً تفهمه ملطالب الفلسطينيني في لبنان، 
خاصة ما له عالقة باملراســيم التطبيقية املتعلقــة بقوانني مجلس النواب، حيث 
أوعز إلى أجهزة الوزارة بضرورة حتضير هذه املراسيم من أجل توقيعها بشكل سريع 

لتصبح القوانني املتعلقة بحق العمل والضمان االجتماعي، واجبة التنفيذ فوراً«.

انتشار مرضي »التيفوئيد« 
و»الريقان« يف »الريموك«

الفصائل الفلسطينية تبحث مع مدير
منطقة صور مشروع الصرف الصحي 
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نشرة اجلهاد - خاص
ال تزال جرمية إحراق املســجد األقصى بعد 46 عاماً، واقعاً قامتاً مبمارســات متعــددة تزيد من جراح األمة التي 
ميثل إحراق املسجد لديها محطة ظالم دامس وبصمة عار ال تغسلها سوى جحافل التحرير التي تطهر بيت 

املقدس وأكنافه من دنس اليهود.
ففــي 21 آب من العام 1969 قام اإلرهابي اليهودي دينيــس مايكل، وبدعم من العصابات اليهودية املغتصبة 

للقدس، بإشعال النيران في املسجد األقصى، فأتت ألسنة اللهب على أثاث املسجد املبارك وجدرانه.
دت سيارات اإلطفاء التابعة لبلدية القدس التي  وقام العدو بقطع املياه عن املنطقة احمليطة باملســجد، وتعمَّ
يسيطر عليها العدو التأخير، حتى ال تشــارك في إخماد احلريق، بل جاءت سيارات اإلطفاء العربية من اخلليل 

ورام اهلل وساهمت في اإلطفاء.
وبلغت املســاحة احملترقة من املسجد األقصى أكثر من ثلث مساحته اإلجمالية، ما يزيد عن 1500 متر مربع، 
وأحدثت النيران ضررًا كبيرًا في بناء املســجد وأعمدته وأقواســه وزخرفته القدمية، أدت إلى سقوط سقفه 
وعمودين رئيســيني مع القوس احلامل للقبة، كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية املزخرفة واحملراب واجلدران 

اجلنوبية، وحتطم 48 شباًكا من شبابيكه ، واحتراق السجاد.
أحدثت هذه اجلرمية املدبرة فوضى في العالم وفجرت ثورة غاضبة، وفي اليوم التالي للحريق أدى آالف املسلمني 

صالة اجلمعة في الساحة اخلارجية للمسجد وعمت املظاهرات بالقدس.
 وإذا كان إحراق املســجد األقصى قد أدى إلى إنشــاء »منظمة املؤمتر اإلسالمي«، التي لم تقدم شيئاً يذكر ال 
لفلســطني وال لألقصى، والتي حّورت اســمها إلى »منظمة التعاون اإلسالمي«، والغائبة عن فلسطني منذ 
نشأتها... فهل ينتظر املســلمون أن يقدم العدو على تدمير املسجد وبناء الهيكل املزعوم، ليحركوا ساكناً، 
وال سيما في ظل اإلقتحامات املتكررة التي يشهدها املسجد األقصى املبارك بشكل يومي مدعوماً بتغطية 

رسمية من احلكومة الصهيونية، وبأساطير توراتية مزعومة؟

اأخبار وتقارير

نشرة اجلهاد - خاص
مخيم تل الزعتر محطة من محطات كثيرة في تاريخ اللجوء الفلســطيني 
التي لم حتظ بالبحث والتوثيق الكافيني حلفظها، ولو حاولنا مقارنة مجزرة تل 
الزعتر بسواها من اجملازر لوجدنا، إضافة الى األهداف واملنفذين، سمة مشتركة 
أخرى بينها وهي »االفالت من العقاب«. وعندما مير املرء بالطريق العام احملاذي لتل 
الزعتر اليوم فال شيء يدل على وجود حياة سابقة هناك.  منطقة وعرة تنتشر 
فيها بعض املصانع وصمت ورهبة يطبقان على املكان.  هنا سفكت دماء بريئة 
ببرودة أعصاب، واغتصبت نســاء وأذل الشيوخ على مرأى من أبنائهم، وال يزال 

اجملرمون طلقاء يجولون بيننا.
فــي 14 آب 1976 حتّول تل الزعتر الى أســطورة تتناقلها اخمليمات كلها.  َمن ال 
يعرف أبو أحمد الزعتر؟ ومن لم يســمع بقصة البئر ومدرســة الدكوانة وأبو 
الفدا؟. عانى مخيم تل الزعتر من حصارٍ قاٍس فرضته قوات اليمني املتطرف في 
لبنان، أواخر حزيران عام 1976، حيث بقي احلصار مســتمراً حتى سقوط اخمليم 
في 14 آب، بعد أن شن احملاصرون هجوماً واسع النطاق اطلقوا فيه عشرات آالف 

القذائف والصواريخ على مدى 52 يوماً. 
خــالل تلك األيــام، ُقصفت البيــوت واملســتودعات واملالجــئ، باإلضافة الى 
مســتوصف اخمليم، الذي كان يــؤوي اجلرحى واملصابني. وشــهدت تلك األيام 
مغامراٍت أشبه باألفالم و ألعاب الفيديو الدموية، انقطع خاللها املاء عن الناس، 
وتناوب األهالي على البئر جللب ما تيسر من املاء ألطفالهم الذين مات بعضهم 

من اجلفاف والعطش.
انخرط جميع السكان مبساعدة الفدائيني الذين أقاموا محاور للدفاع عن اخمليم، 
منهم من ساعد في جلب املاء من البئر الى املسلحني، ومنهم من كان يحضر 
قطع القماش التي احتاجها املمرضون لربط إصابات املقاومني.  حتى أن األوالد 
جاءوا للمســاعدة، فأخذوا يقومون بقص الشــمع املتبقي إلى قطٍع صغيرة 
حتى ال يتم اســتهالك الكمية احملــدودة دفعًة واحدة.  كمــا قام أحد الفتية 
األذكياء بجمع »قناني« الزجاج من املنازل، التي لم تُقصف بعد، وإحضارها إلى 

املستوصف ليتم استعمالها من قبل الطبيب كمصل للجرحى.
سقطت تلة املير )التلة التي تطل على اخمليم، ليصبح اخمليم مكشوفاً أمام من 
يحتلها( مرات عدة بيد املرتزقة وجرت استعادتها من قبل املقاومني في كل مرة.  
لكن في اليوم الثاني واخلمسني للحرب، سقطت التلة إلى األبد واستشهد من 
كان يحرسها، كما استشهد كثير من الفدائيني الذين حموا اخمليم بسالحهم 
وعيونهم وأرواحهم. كان ذلك آخر يوٍم في تل الزعتر، يومها دخل الهمجيون الى 

اخمليم بسالحهم، قتلوا الرجال و األوالد من دون متييز.
ال ينســى أهل تل الزعتر املوجــودون حالياً في مخيم برج البراجنة وشــاتيال 
ومخيمات البقاع والشمال واجلنوب، حياتهم داخل ما يواظبون على تسميته 
»مخيــم الصمود«.  كما أنهم يواصلون نقل الذاكرة الشــفهية الى أوالدهم 
وأحفادهم.  وقاموا بتأسيس »رابطة أهالي تل الزعتر« التي جتمعهم ببعضهم 

بعضاً في جميع البالد العربية واألجنبية، التي لهم وجود فيها.

بعد 46 عاماً على جريمة إحراقه.. 
أي مستقبٍل ينتظر »األقصى«؟

ويروى اجملاهد صبحي حمد حّجــاج )85 عاماً( لـ«اجلهاد«: بداية 
عدوان العصابــات الصهيونية على بلدتــه الناعمة، والبلدات 
اجملــاورة. فقــال: »في إحــدى الليالــي قامت تلــك العصابات 
باإلستيالء على مرتفع جبلي في قرية احلولة القريبة من قريتنا، 
فقمت بشراء بارودة إنكليزية معها مخزن رصاص يتسع خلمس 
فشكات )رصاصات)» وتابع: »وبعد عدة أيام، جمع أربعة شبان من 
القرية بعض الرصاص، وقمنا باإلقتراب من دورية، كانت تتحرك 
بالقــرب من املوقع، وأطلقنا عليهــا الرصاص عن قرب، فحصل 

إشتباك قوي، أّدى إلى وقوع عدد من اإلصابات في صفوف العدو، 
لكن ضعف اإلمكانات، وقّلة السالح والذخيرة لدينا، أجبرنا على 
التراجع.«  وأضاف حني اقتحم العدو، قرية الناعمة، حتت حماية 
دوريــة بريطانية، ومجموعة من العصابــات الصهيونية الذين 
عاثوا فساداً وخراباً في كل زوايا القرية، فدارت اشتباكات سقط 
نتيجتها شــهيد من مجموعتنا و 3 آخرين من أبناء القرية، من 

خيرة الشبان الذين لم يقصروا في الدفاع عنها .«
نزح حّجاج مع أفراد أســرته من قريــة كان يعتمد أبناءها على 

زراعة القمح، والشــعير، واملواشــي، في معيشتهم وحياتهم 
اليومية، غرباً إلى لبنان، بســبب اجملازر التى ارتكبتها العصابات 

الصهيونية عام 1948 في املنطقة.
وّجه حجاج كلمة للمجاهدين في كل فلســطني والشــتات، 
حّثهم فيها على احلفاظ على ســالحهم، وعــدم التفريط بأّي 
ذرة من فلســطني. وقال: »ألن الصراع مع العــدو لم ينتِه بعد، 
نحن على يقني بوعد اهلل ونصره، وعودة أبنائنا.. وســننال كامل 

حقوقنا املغتصبة في فلسطني التاريخية إن شاء اهلل«.

املجاهد حجاج: اشتبكنا مع دورية للعدو 
وأوقعنا فيها إصابات

احتضنت بلدة الناعمة قضاء الخالصة في فلسطين، منذ النكبة األولى عام 1948 ، رجااًل صدقوا ما عاهدوا اهلل 
عليه، فأبلوا عبر جهادهم بالًء حسنًا، قّدموا من خالله عددًا من الشهداء. كانوا نماذجًا لمقاومين بواسل تصدوا 

للعدو، ودافعوا بكل قدراتهم عن أرضهم وقراهم، ما سيظل التاريخ يذكره لهم أبدًا.

سقوط »تل الزعتر« محطة مفصلية في تاريخ قضية الالجئين الفلسطينيين

اجلهاد - خا�س
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ففــي مخيم نهــر البارد، أكــد منتصر عبد الرحيــم أن »تقليص 
خدمات األونروا ســوف يدفع الكثير مــن الالجئني إلى الهجرة، من 
أجل تأمني حياة ولو شــبه ســعيدة، حيث ســيترك تأثيراً مباشراً 
على شــرائح اجملتمع«، موضحاً أن  »معظــم العائالت تعيش حتت 
خط الفقر وال تستطيع تأمني املصاريف الطبية، وستنعكس هذه 
التخفيضات ســلباً على طالبنا املشــهود لهم بالتفوق الدراسي.  
فزيادة عدد الطالب في الصف الواحد، أو تأجيل العام الدراسي، ينذر 
بتراجع نسبة النجاح التي كنا نشــهدها في السنوات املاضية.«  
وعن ســبل مواجهة األزمة، قال عبد الرحيم: »إن أردنا التحدث عن 

ســبيل للخروج من هــذا الوضع، فهو حترك 
منظم جلميع اخمليمات أمام ســفارات الدول 
املانحــة للضغــط عليها من أجــل تأمني 
التزاماتها وباألخص ســفارات الدول العربية 
كدول اخلليــج، باإلضافة إلى حتــرك القيادة 

الفلسطينية جتاه الدول املانحة«.
ورأى عضو احلراك الشعبي محمد قاسم: »أن 

ماتقوم به األونروا، ومــن خلفها دول صهيونية، تهدف إلى تصفية 
قضية الالجئني في الشــتات، من باب التيئيس واحلرمان والضغط 
علينا بكل مقومات احلياة، من طبابة وتعليم وإغاثة، ومماطلة بإعادة 
اإلعمــار، وهذا يولد إنفجاراً شــعبياً ال حتمد عقبــاه، ونحن حذرنا 
ونحذر من أن أي ضغط قد يخرج األمور عن السيطرة.«  وتابع: »وفي 
حال فشل متويل األونروا، فهناك خطة للتوجه إلى حدود فلسطني 
احملتلة، وهو ما تســعى إليه الكثير من مؤسسات وفعاليات وأغلب 

مكونات شعبنا في مخيم البارد وباقي اخملميات«.
واعتبر عضو اللجنة الشــعبية أبو نــزار خضر أن »ما يحصل اليوم 
من تقليص خلدمات األونــروا وعدم دفع  الدول املانحة التزامتها، هو 
موضوع سياسي بامتياز، ألن الدول املانحة متلك األموال ولكن هناك 
مشــروعاً إللغاء حق العودة«، وقال: »نحن متمسكون باألونروا ألنها 
شــاهد على حق العودة، ومن هنا نطالب اجملتمــع الدولي واألونروا 
االلتزام بدعمها«، ملوحاً بتحركات تصعيدية إذا لم تتحقق املطالب.

التحذير من خطورة الو�سع
ورأى مســؤول امللف الصحي والعالقات مع املؤسسات في اللجنة 
الشعبية خمليم عني احللوة، كمال احلاج، أن السياسة التي تنتهجها 
»األونروا« في تقليص خدماتها على مدى أكثر من خمسة وعشرين 
عامــاً، حتت ذريعة عــدم إيجاد التمويل الالزم، لتنفيذ مشــاريعها 
وتطوير خدماتها، »أثبتت جناحها وقدرتها على اختراق حاجز صوت 
املطالبني، بتأمني كافة االحتياجات الالزمة لالجئني الفلسطينيني 
في األقاليم اخلمسة، حيث أن حركات االحتجاج والضغط التي قام 
بها اجملتمع الفلســطيني، املدعوم من القيادة السياسية واللجان 
الشــعبية على مدى الســنني املاضية، لم تفلح فــي ثني األونروا 
على تغيير سياســتها الهادفة الى تقليص خدماتها، رغم أن زيادة 

الدعم في الســنوات العشــر األخيرة أدى إلى حتسني اخلدمات في 
مجاالت التعليم والصحة والبنى التحتية، إال أن هذا التحسن كان 
مجرد تغيير مغلف، بعناوين ليس لها أية عالقة مبســتقبل األونروا 

واستمراريتها«.
ونّبه رئيس احتاد موظفي األونروا في لبنان موســى النمر من خطورة 
القــرارات التي اتخذت بســبب العجز املالي، البالــغ 101 مليون $، 
وأشار إلى أن 60% من موازنة األونروا تذهب للتعليم، وقال إن »األونروا 
في قراراتها األخيرة تطال أكبر شــريحة تستفيد من خدماتها ممن 
يحق لهم التعلم والتوظيف، وســيؤدي ذلك إلى اإلغالق التدريجي 
للُشعب الصفية، بســبب وقف التوظيف، ما 
يؤدي إلى اكتظــاظ الطالب فــي الصفوفط، 
منبهاً من التعرض ملؤسسات األونروا وإغالقها 

ألنه سيؤدي إلى تدعيم سياسة األونروا. 
وقال: »إن أزمــة العجز املالي ســتطال كافة 
األقســام والبرامج في األونروا، ولن تنســحب 
فقط على قســم التعليم، بل ستتعداها إلى 
كافة األقســام )الصحــة، الصحة البيئية، الشــؤون االجتماعية 
واملشاريع ( وســتؤدي إلى إغالق 700 مدرسة، وحرمان نصف مليون 
طالب من التعليم، وإيقاف ثالثني ألــف موظف عن العمل، ووقف 
البرنامج اخلاص بعائالت العســر الشــديد، والتي يســتفيد منها 
حوالي 30 ألف شخص، وستنعكس سلباً على مجمل نواحي احلياة 
االقتصاديــة واالجتماعية لالجئني في األقاليم اخلمســة، وإن أكثر 

املتضرريــن هم الالجئون الفلســطينيون في 
لبنان احملرومون من أبسط حقوقهم اإلنسانية 

واملدنية وال سيما حق العمل وحق التملك. 
وأشــار إلى تعمد بعــض الدول ذات الـــتأثير 
املباشر إحداث ثغرة في جدار املنظمة الدولية 
للتخلــص من هــذا العبء الثقيل، املســمى 
»األونروا«، وهذا دليــل أثبتته الوقائع في رفض 

اإلدارة األميركيــة لكل احللول املطروحة حلل قضية الالجئني، ومبا أن 
»األونــروا« أصبحت حاجًة وطنيًة وعنوانــاً لقضية الالجئني، يجب 
التمســك بها واحلفاظ عليها.  وتابع: »إن االستهداف املتعمد لها 
والتخلص منها مــن خالل افتعال األزمــات، والضغط على بعض 
الدول املانحة لوقف التزاماتها، يعتبر مبثابة أول مسمار يدق بنعش 
قضية الالجئني، والتخلص من حق عودتهم إلى ديارهم التي احتلت 
عــام 1948، وجتاهل مصيرهم، وإن توقيت أزمــة العجز املالي، تأتي 
في ظروف صعبة للغاية، ومنظومة الكيانات السياســية العربية 

مهددة بالتقسيم والتفتيت«.

ثورة اجتماعية
ورأى مســؤول اللجنة الشــعبية في مخيم برج البراجنة، أبو بدر 
الســخنيني، أن تقليصــات األونــروا هي مبثابــة تصفية لقضية 

الشعب الفلسطيني من خالل سياسة التضييق، واملؤامرات التي 
حتاك ضد اخمليمات، وتقليص خدمات »األونروا«، »واذا كان هناك رغبة 
في تهجير الشــعب الفلسطيني، فال يوجد مشكلة في التهجير 

اآلن، ألنننا سنعود قريباً إلى فلسطني«.
واعتبر أن »نتائج تقليص خدمات األونروا على الوضع الفلســطيني 
وخيمــة جــداً، وتنــذر بثــورة اجتماعيــة عارمة  داخــل اخمليمات 
الفلسطينية بسبب حالة الناس التي أنهكها النقص الشديد في 
اخلدمــات«.  وقال إنه »لتفادي مجزرة اجتماعية داخل اخمليمات، نأمل 
من األونروا في ظل الظروف القاهرة أن تســتجمع قواها وتشــحذ 
هممها للوقوف إلى جانب الشــعب الفلسطيني، وأن تضغط على 
الدول املانحة لدفع األموال املستحقة، وأنا أناشد اجلميع بأن عليكم 
االنتباه على الشعب الفلسطيني الذي يعيش حالة صعبة وضائقة 
اقتصاديــة حادة، ألنه اذا بقــي الوضع على ما هو عليه ســيخلق 

الشعب الفلسطيني ثورة عنفية ال حتمي القريب وال البعيد.«
ورأى عضو »رابطة الكابري« في مخيم برج البراجنة محمد أبو عرب، 
أن »املشلكة في األونروا ال تكمن في األموال، ويستطيع أصغر أمير 
عربي دفع العجز ولكن القضية سياسية بامتياز حلرق كرت الالجئ 
الفلســطيني، وشــطب حق العودة من خالل التيئيــس، وفقدان 
األمل، والتضييق، كل هذه العوامل تدفع الشــعب الفلســطيني 
نحو الهجرة أو التوطني، واملشــروع أكبر من قصة نقص األموال في 

األونروا«.
وأوضح املواطن مــن مخيم برج البراجنة ثائر الدبدوب، أن »موضوع 
تقليص خدمات األونــروا من تعليم وطبابة، 
وتوقيف بدل اإليجار للنازحني الفلسطينيني 
من ســوريا، يأتي في سياق هدم حق العودة، 

وإنهاء قضية فلسطني«.
وقالت احلجة أم محمد عويتي: »األرض يللي 
ما بتنكشــها بإيــدك بحياتها مــا بتطلع 
شجرة«، »وجسمك إن حكك، غير ضفرك ما 
بحكو«، وأضافت: »وضع شــعبنا وضع أليم 
جداً ومزري ولن أحتشــم الوكالة حتــى آكل أو أنتظر األونروا حتى 
تطعم أوالدي ألنه إذا أردت االعتماد على الوكالة فأوالدي سيموتون 

من اجلوع«.
وأكدت احلاجة أم جورج ديب، أن »هناك فســاداً كبيــراً في األونروا 

وهناك أمواالً تدخل وال أحد يعرف مصيرها«.
في اخلالصة يشــعر املتجول بني أهلنا فــي اخمليمات أن الوضع على 
شفير انهيار اجتماعي وثورة مطلبية كبيرة في حال مضت األونروا 
في سياساتها التقليصية، ورفضت الدول املانحة دفع املستحقات 
املتوجبة عليها.  واخليارات أمــام الالجئني كثيرة ومتعددة، قد تبدأ 
باالعتصامــات واحلــراكات الشــعبية، ولكنها قد تصــل إلى حد 
التحرك باجتاه احلدود مــع أرضنا احملتلة للمطالبة بدخولها وإحقاق 

حق العودة.
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الجئو المخيمات لـ»الجهاد«: 
إجراءات »األونروا« ستولد انفجاراً اجتماعياً واسعًا

اجلهاد - خا�س

لبن��ان،  خميم��ات  يف  الالجئ��ون  ح��ذر 
»وكال��ة  جتاه��ل  ا�س��تمرار  خط��ورة  م��ن 
غ��وث وت�س��غل الالجئني الفل�س��طينيني - 
تقلي���س  وتعمده��ا  ملطالبه��م،  الأون��روا« 
اخلدم��ات يف جم��الت ال�سح��ة والرتبية 
وتوع��دوا  الجتماعي��ة،  وال�س��وؤون 
بت�سعي��د حتركاتهم جتاه ال��دول املانحة 
اللت��زام  اإىل  لدفعه��م  و«الأون��روا«، 

بتعهداتهم.
ه��ذه خال�س��ة الت�سريحات الت��ي اأجرتها 
»اجله��اد« م��ع ع��دد م��ن اأه��ايل املخيمات 

الفل�سطينية يف لبنان.

 اأزمة العجز املايل �ستطال 
كافة الأق�سام والربامج 

يف الأونروا

ي�سعر املتجول يف املخيمات 
اأن الو�سع على �سفري 

انهيار اجتماعي 
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النازحون الفلسطينيون: أصبحنا في الشارع!
إلنهاء حق العودة لالجئني الفلســطينيني، ومن هنــا يجب على الدول 
املانحة دفع املستحقات التي تتوجب عليها، الستمرار وكالة الغوث في 

القيام بواجبها جتاه أبناء شعبا املهجر من أرضه قسراً.
وقــال: »إن تأثيرات هذا القرار على اجلانب الصحي ســيترك أعباء كبيرة 
علــى النازحني، إضافة إلى تكاليف عبء احلياة اليومية التي يتحملونها 
وهم في األصل ال يستطيعون تغطية حاالت االستشفاء من عالج وغيره 

فلذلك نتائج هذا القرار وخيمة وصعبة ومزرية«.
وأضاف: »وكذلك من الناحية التربوية وجتهيل هذا اجليل وهي في احلقيقة 

سياسة مفتعلة، مخطط لتجهيل هذا اجليل وعودته إلى الوراء«.
وطالب لوباني منظمة التحرير، »بصفتها املمثل لهذا الشعب، بتحمل 
املســؤولية جتاه أهلنا النازحني، وعليها أن تقــوم بالضغط على األونروا 
والدول املانحة واملنظمات الدولية من أجل استمرارها في تقدمي اخلدمات 
االجتماعية والصحية والتربوية والعدول عن قرارها في تقليص خدماتها، 
ألننا نعتبر هذه القرارات ظاملة ومجحفة بحق أبناء شعبنا، ومن هنا نقول 
إما العودة إلى وطننا بديالً عن هذه اخلدمات، وإما استمرار هذه الدول في 

تقدميها الدعم الكافي لهذه املؤسسة لالستمرار في تقدمي خدماتها«.
ويقول عضو جلنة املتابعة للجان الشعبية في منطقة صور، أحمد فهد، 
هناك نسبة عالية من البطالة على صعيد النازحني والالجئني، مؤكداً أنه 
ستكون لذلك تداعيات مؤملة على الصعيد االجتماعي، داعياً إلى التحرك 

السريع إلنقاذ الناس من هذا الوضع الشائك.
وأشــار عاهد الشافعي، النازح من مخيم اليرموك الى عني احللوة، أن قرار 
الوكالة بإيقاف تقدمي املساعدات أمر مرفوض، ألنه يحرم 7000 طالب من 
التعليــم، الذين هم نواة اجملتمع، والصحة أيضاً، وقــال: »إن إجراء األونروا 
مشروع خطير جداً، ألننا نعاني من ارتفاع األسعار وعدم توفر ضمان صحي، 

نتيجة تقلي�سات »الأونروا«

اجلهاد - خا�س

اعتبر املشرفون التربويون واملدرســون والطالب الفلسطينيون في 
لبنان، في أحاديثهم لنشــرة »اجلهاد«، أن النشء الفلسطيني بات 
مهدداً بخطــر األمية والبطالة، وذلك بســبب تخلي »وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني – األونروا«، عن برنامج التعليم، أو 
تأخيره، ما يفتح الباب أمام نكبة جديدة لالجئني النازحني، مؤكدين 

أن قرار تقليص اخلدمات سياسي، هدفه إنهاء قضية الالجئني.
ورأى أمني سر قوى التحالف في الشمال والقيادي في »حركة اجلهاد 
اإلسالمي« بسام موعد: »أنه في ذكرى نكبة مخيم نهر البارد، نشعر 
في الظلم بعد تأخير اإلعمار 8 ســنوات، وإلغــاء برنامج اخلدمات 
اإلستثنائية، لقد دفع أهالي البارد من دمائهم وأموالهم ومقتنياتهم 
ما قيمته تفوق كلفة النكبة األم عام 48، حيث أعادتهم أزمة البارد 

إلى سيرتهم األولى، وازدادت مشاكلهم وأزماتهم«.
وأضاف: »إن مســؤولية إعادة إعمار اخمليم إلى ما كان عليه عشية 
التدمير، تتوزع بــني اجملتمع الدولي ممثال بالــدول املانحة كمتعهد 
بالتمويــل يــوم 23 /6 /2008 فــي فيينا، والتي بلغــت 455 مليون 

دوالر أمريكــي، واحلكومة اللبنانية ضامنة عــودة األهالي إلى بيوتهم 
وإعمارها، وكذلك مسؤوليتها الكاملة عن اجلزء اجلديد منه، وتعويضه 
عن الســيارات التي حرقت واحملال التجاريــة التي دمرت، وكذلك املباني 
واملقتنيــات. والتي أقر لها من ذات املبلغ 122 مليون دوالر، وحتى اآلن لم 

يعرف عنها شيء«.
 جديــر بالذكــر أن 34 بلدية لبنانيــة محيطة باخمليم اســتفادت من 
التعويضات واإلنشاءات واملشاريع وعشرات البيوت للبنانيني حول اخمليم 

دفعت لهم عشرات املاليني من الليرات اللبنانية.
وتعتبــر »األونــروا« هي املســؤول الثالث، عن تنفيذ مشــروع اإلعمار، 
واإلستمرار ببرنامج اخلدمات اإلســتثنائية، واألموال بيدها حصراً، وقد 
وعدت بإجراء عملية تقييم شــاملة وإعادة حساباتها إلكمال املشروع، 
الذي ينقصه أكثر من 50% من األموال، كما وعدت بالنظر أيضاً مبوضوع 
اخلدمات اإلســتثنائية قبل شــهر رمضان، وأهمها التغطية الصحية 

الكاملة.
لم توفر الفصائل واللجنة الشــعبية في الشــمال جهداً في املتابعة 
اليومية، مبجمل ملف اإلعمار وتبعاته مع »األونروا«، ولم يقصر األهالي 

برفع صوتهم من أجــل إمتام عملية اإلعمــار. »وكان مالحظاً غياب املرجعية 
الفلسطينية عن ملف نهر البارد، فعليها دعمه من خالل عالقاتها والتواصل 
مع احلكومة اللبنانية والســفارات املعنية، وملــف البارد هو عبارة عن تكامٍل 
لألدوار، وهناك فجوات ســوداوية ال ننكرها، خصوصاً بعد أحداث الدول العربية 
وانعكاسها على الوضع بشكٍل عام، وإعمار البارد بشكل خاص، وهذا ال يعفينا 
من قرع األبواب واملطالبة الدائمة باإللتزام بالتعهدات التي قطتعها احلكومة 

اللبنانية والدول املانحة«.
وأشــار مسؤول »جبهة النضال« في الشمال جورج عبد الرحيم  إلى أنه: »مع 
دخــول نكبة البارد عامها التاســع، ما زالت اثار املعركــة التي دارت على أرض 
اخمليم واضحة، سببت احلرب تهدمي ومحو ذاكرة حملها لنا االجداد معهم عند 
قدومهم من فلســطني، ونســيج اجتماعي عاش أكثر من ستني عاماً وذلك 
بسبب ما خلفته احلرب من تشريد وتهدمي، وال يزال نصف سكان اخمليم مهجرين 
عن بيوتهم بســبب بطء اإلعمار. وأبناء اخمليم كانوا ميلكون ســوقاً جتارية هي 
األهم في عكار،  واآلن لم يعد لدينا أي أســواق أو أعمــال، وما يقارب 60% من 
أبنــاء اخمليم عاطل عن العمل، وفي اخمليم أعلى نســبة أمراض مســتعصية، 
وســبيل اخلروج من األزمة التزام األطراف التي تعهــدت بعودة البارد كما كان. 

وأكد مسؤول احلراك الشــعبي في مخيم نهر البارد محمد ميعاري أن: 
»النكبة تعنــي األلم والوجع والضياع الذي حــل بأهلنا في مخيم نهر 
البارد، تعني خســارة األصحاب الذين استشهدوا وخسارة األموال التي 
جمعناها مبزيج من عرقنا ودموعنا، كان للنكبة انعكاسات عديدة وأبرزها 
خسارة النسيج اإلجتماعي بني األهالي، وبرزت املعاناة املادية والنفسية«..

ورأى أن »احلــل للخروج من هــذا الوضع املزري، هو اعــادة النظر بأخطاء 
املاضي، وإعادة تفعيل دور اللجنة الشــعبية حلل مشــاكل أبناء اخمليم 
ووحدة الفصائل الفلسطينية في القرار السياسي للمطالبة بحقوقنا 
من األونروا ومن الدولة اللبنانية«، ودعا إلى »اســتثمار احلراك الشــعبي 

وقدراته ودوره في املطالبة بحقوق ابناء شعبنا في اخمليم«.
ورأى خليل لوباني، أن »النكبة هي الشــاهد علــى التخاذل، هي نتيجة 
لبعدنا وتفككنا االجتماعي واإلســالمي، وإلتهائنا باملكاسب التجارية 
واملصالح الذاتيــة، وبالرغم من كل آثارها الســلبية لم نتحد بل زادتنا 
تفــككاً اجتماعياً، نحن بنهر البارد بحاجة إلى إعادة تأهيل البشــر مع 
إعادة إعمار احلجر، في الذكرى الســابعة والســتني لتهجيرنا من ربوع 
فلســطيننا، مــا زلنا بعيديــن كل البعد عن قضيتنــا اجلوهرية، وهي 
العودة، وقــد إلتهينا جميعاً بالركض وراء حاجــات حياتية، وإعتصامنا 
األخير القائــم حتى يومنا هذا، ما هو إال حركــة إحتجاجية للمطالبة 
باإلستشــفاء وبدل االيجار، وحاالت العسر الشديد، وال من مجيب، هذا 
هو دور »وكالة تشــغيل الالجئني الفلسطينني« في الشرق األدنى، لقد 
ابتعدنــا عن قضيتنا املركزية وحق العودة، بالركض وراء لقمة عيشــنا، 
وأجزاء بســيطة من حقوقنا املدنية واالنســانية، عمل اجملتمع الدولي 
بالضغط على أوجاعنا وتقليص اخلدمات لكي يشــتتنا، وها هو قد جنح، 
علينا أن نوجه ونصب حتركاتنا بإجتاه املطالبة بحق العودة والضغط على 

اجملتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته«.
وطالــب جند عبد العال في الذكرى الثامنة لنكبة البارد، وكالة »األونروا« 
بتحمل مسؤولياتها بكل جدية، وباإلسراع بتوفير األموال الالزمة إلعمار 
اخمليم، وكذلك حتّملها مســؤولية التباطــؤ بعملية اإلعمار، كما طالب 

حتسني اخلدمات الصحية واالجتماعية لكل أهلنا في مخيم نهر البارد.
ودعا جميع الفصائل الفلســطينية إلى حتمل املسؤولية، بتوحيد كل 
اجلهد إلجناز مهمة إعمار اخمليم والعودة الكرمية ألهلنا، وهذا يتطّلب تعزيز 

الهيئات املشتركة، ويكون اإلعمار في اخمليم حتت إشرافها«.

املدر�سون والطالب الفل�سطينيون: تخّلي »الأونروا« عن التعليم »نكبة«
اجلهاد - خا�س

أطلق النازحون الفلسطينيون، من سوريا إلى لبنان، صرخة استغاثة 
عبر »نشــرة اجلهاد« إلنقاذهم من الضائقة التي يعانون منها، بعد 
إقدام »وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني - األونروا« على 
قطع املســاعدات التي كانت تقدمها لهم.  وقالوا في تصريحات 
لـ«اجلهاد«: بتنا اآلن في الشوارع، ووضعنا لم يعد يطاق!  واصفني ما 

يحدث من إجراءات وقرارات مجحفة بأنه »مؤامرة«.
واعتبرت النازحة من مخيم اليرموك في سوريا، نايفة سليمان: »أن 
قطع املساعدات جرمية بحق شعبنا، لقد أصبحنا في الشوارع، بعد 
قطع املســاعدات التي لم تكن تكفي أصالً، وما يحصل اليوم هو 

مؤامرة علينا«.
ورأى مســؤول جلنة النازحني الفلســطينني من سوريا في مخيم 
البــداوي، أبو ناصر: »أن األونروا منذ البداية لم تقدم ســوى الفتات، 
وبعد توقفها اليوم بشــكل نهائي أصبح الوضع صعب والناس في 

الشوارع، باإلضافة إلى مشكلة اإلقامات التي لم حتل حتى اليوم«.
أما عضو اللجنة الشــعبية أبو نزار خضــر فيقول: »نحن نعتبر أن 
األونروا هي مســؤولة أخالقياً وقانونياً عن الشــعب الفلسطيني 
أينما كان، فقد شــكلت بعد نكبة 1948 إلغاثة وتشغيل الشعب 
الفلســطيني وما يحصل اليوم من تقليــص خلدماتها، وعدم دفع  

الدول املانحة اللتزامتها هو موضوع سياسي بامتياز«.
ويرى مســؤول جلنة املتابعة للنازحني الســوريني في منطقة صور، 
أبو يحيى لوبانــي، أن األبعاد االجتماعية لتقليص اخلدمات خطيرة 
جداً على شعبنا، وهذا سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، بحق أبناء 
شعبنا على كل املستويات، مضيفاً أن هذا املوضوع سياسي بامتياز 

ما يفرض على الفلسطيني املقيم والنازح اجلديد أعباء اقتصادية 
جديدة، هو باألساس عاجز عن دفع مستحقاتها، أما بالنسبة لبدل 
الســكن الذي كان يدفع، فكان يحل جزءاً من املشكلة، ولكنه لم 
يكن كافياً، والعديد من النازحني يسكنون في كراجات للسيارات، أو 

في بيوت غير صحية«.
وأضاف: »ليس هناك أي خطة بديلة عن التمويل أو االستغناء املباشر 
عن األونروا، ونحن نعيش في بلد ال يجد سكانه عمالً، والفلسطيني 
بالذات ليس لديه أي مصدر آخر.«  ويضيف: »الكارثة أكبر بكثير مما 
يتصور«، مطالباً الدول التي تدعي اإلنسانية أن تعيد حساباتها من 

جديد، »ألننا ال نحن وال أحد يتحمل هذا الظلم«.
ويقول النازح من مخيم درعا الى الرشــيدية، أمني حمدان، أن »من 
أهم املشاكل التي نواجهها كنازحني، هي مسألة السكن والطبابة 
والتعليم، التي باتت الهم األكبر واألصعب بعد قرار األونروا األخير، 
القاضي بتوقيف هذه املساعدات، التي تعتبر األكثر حاجة لنا، وهذا 
بصراحة جعل الكثير من الشــباب والعائالت يشــعر بالضيق في 
العيش، حيث بات هّمه وتفكيره الهجرة خارج هذا البلد، بحثاً عن 
واقع أفضل ومســتقبل أفضل من هذا الذي يعيشه، ألنه ال يوجد 
باليد حيلــة، وهذا واقع يجب على اجلميــع أن يعمل على تغييره، 
بالضغط على األمم املتحدة للعــدول عن هذا القرار اجلائر الذي بات 
يســتهدف وجودنا وحقنا في العودة، وبالتالي تشريد هذا الشعب 
أكثر مما هو مشــرد.  لذلك ال بد من الضغط على األونروا من خالل 
االعتصامات املســتمرة بنصب اخليم أمام مكاتبها، واملكوث فيها 
مع التحركات الشــعبية والسياســية ضد هــذه الهجمة التي 

نتعرض لها ويجب على اجلميع أن يتحرك.«
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ر تقرير أعده »معهد سياسة الشعب اليهودي« في القدس  حذَّ
احملتلــة، من إمكانية تقليص دعم الشــتات اليهودي للكيان 
»اإلسرائيلي«، ألن اليهود في العالم يواجهون صعوبات متزايدة 
لدعم »إسرائيل« بسبب نزاعها املستمر مع الفلسطينيني، ما 
يؤدي بالعديد من اجملموعات اليهودية في العالم لتجنب تداول 

أمر »الدولة اليهودية« متاماً...  
ويشــير التقرير، الذي يقع في مئــة صفحة وأعده الصحفي 
شموئيل روزنر، إلى »أن يهود الشتات غير مقتنعني بأن إسرائيل 
تعمل بشــكل كاٍف لتجنب النزاعات العســكرية«... وأنهم 
»قلقون بســبب عدد الضحايا من املدنيــني التي تنتج عنها 
ب على  عادة«... وأن »تهمة اســتخدام »القوة املفرطة« تصعِّ
هؤالء اليهود الدفاع عن األفعال اإلسرائيلية«.  ولكن، وبصورة 
متناقضة بعض الشــيء، فإن اليهود في الشتات يعبرون عن 
خيبة أمل بأن »إســرائيل« ال تنجح بإنهاء حروبها بانتصارات 

حاسمة.
ويضيف التقرير أن »العديد من اليهود يشككون بكون إسرائيل 
فعالً معنية بالوصول إلى اتفاقية ســالم مع الفلسطينيني، 

ويشكون إن كانت تقوم باجملهود املطلوب لتحقيق ذلك«.
ويكشــف التقريــر ظهور »نوع مــن األزمة فــي العديد من 
اجملموعات اليهودية بالنســبة لعالقتها مع إســرائيل، وتزداد 
مناقشتهم إلسرائيل صعوبة بســبب اخلالفات السياسية 
الشــديدة التي تثيرها هذه النقاشات«.  و«هذه الصعوبة قد 
تؤدي إلى جتنب إسرائيل في أجندات اجملموعات في الشتات، وهو 
عائق أمام توصيل سياســات ونشاطات إسرائيل إلى اجلمهور 

اليهودي ضمن إطار جماعي متعاطف.«

هذا، وقد بنى الصحفي روزنر تقريره جزئياً على اســتطالعات 
رأي مع أفراد من مجتمعات يهودية في تسع دول، ومن ضمنها: 
الواليــات املتحدة األمريكية، فرنســا، اســتراليا، كندا، جنوب 

أفريقيا وهنغاريا.
ويؤكد التقرير أن حوالي 60% من املشــاركني في االســتطالع 
قالوا إنهم يعتقدون أن احلكومة »اإلسرائيلية« احلالية ال تقوم 
مبجهود جدي من أجل حتقيق اتفاقية سالم مع الفلسطينيني.  
وحوالي 46% من املشاركني فوق جيل 30 يوافقون - مع التأكيد - 
على أن »إسرائيل« ال تقوم مبجهود دبلوماسي كاٍف لتجنب حرب 

أخرى في غزة )41% للمشاركني دون سن 30(.
ونتيجة لكل ذلــك، يطالب يهود الشــتات »أن يتم اتخاذهم 
بعني االعتبار من قبل »إسرائيل« أثناء خوضها احلروب«... وذلك 
ألن »حروب إســرائيل لها تأثير فوري، وعادة سلبي، على اليهود 
في الشتات«.  و«يتم محاسبتنا جميعنا بنشاطات إسرائيل… 
حيث ]ال يوجد[ فصل بني الصهيونية واليهودية؛ طريقة تصرف 

إسرائيل وتفاوضها على السالم تؤثر على جميع اليهود«...
وتذمر بعض املشــاركني في الندوات التحضيرية لهذا التقرير 
»من أن هذه العالقة تؤثر عليهم ســلباً أثناء تعاملهم مع غير 

اليهود في بيئة العمل«. 
ويقترح البحث عدة توصيات لصانعي القرار »اإلســرائيليني«.  
في مقدمتها »إعارة انتباه أكبــر للتأثيرات املمكنة لقراراتهم 
العســكرية - األمنية على اليهود في الشتات.  ال يجب لهذا 
أن يفوق اعتبــارات عاجلة أكثر، ولكن على األقل يجب أن يكون 
هنــاك متثيل ملواقف يهود العالم في عملية اتخاذ القرارات في 

البالد.«

�سحافة العدو

 »حملة المقاطعة« تضيِّق الخناق
على العنصريين الصهاينة

منذ إنشــاء كيان العدو »اإلســرائيلي« وأصحــاب األرض يتعرضون 
لشــتى صنوف القهر واحلرمان واالضطهاد التي ساهم »الكنيست« 
فــي قوننتها.  فتحــوَّل الفلســطينيون إلى مواطنني مــن الدرجة 
العاشرة، وجعلت القوانني العنصرية عشرات اآلالف منهم الجئني في 
أرضهم.  فال حقوق متساوية لهم، وال خدمات وال مشاريع إمنائية، وال 
موازنات كافية لبلدياتهم، وال تســهيالت لترميم بيوتهم... ومدنهم 
مستهدفة مبشاريع التهويد، من عكا إلى معظم مدن الساحل، إلى 
القرى املالحقة بعشــرات قرارات الهدم، بهدف اإلستيالء على أمالك 
الفلســطينيني، وضرب جتمعاتهم ودفعهم إلــى الهجرة الداخلية 

وتسهيل هجرتهم إلى املنافي البعيدة، كما يجري مع قرى النقب. 
فعمليات الهدم تأتي في إطار مخططات الســلطات »اإلسرائيلية« 
التي تسعى إلى إرغام الفلسطينيني في النقب واملدن الساحلية على 
التخلي عن أراضيهم، واالنتقال للسكن في جتمعات سكنية مكتظة 
وفقيرة من أجل استخدام األرض ألهداف إستيطانية، كما يشير بيان 

لـ«القائمة املشتركة«.
ــت اإلدارات األمريكية  وخالل الســنوات املمتدة من العام 1948، غضَّ
الطــرف عن كل املمارســات العنصريــة التي تســتهدف أصحاب 
ت قوانني »الكنيســت« وقرارات احلكومات »اإلسرائيلية«  األرض. وغطَّ
العنصريــة أمام الهيئــات الدولية.  كما اســتخدمت »الفيتو« في 
مجلس األمن ضد مشــاريع القرارات التي كانت تستهدف إدانة اجملازر 
ل حماية للكيان، وتشجيعاً لقادته  واجلرائم »اإلسرائيلية«، ما شــكَّ

على ارتكاب املزيد من اجملازر واإلمعان مبمارساتهم العنصرية. 
ولم يحظ الفلسطينيون وال نوابهم، بأية التفاتة تذكر من املسؤولني 
األمريكيني أو من موظفي ســفارتهم في تل أبيب خالل 67 عاماً، إلى 
أن كانت املفاجأة في أواخر شهر حزيران املاضي، حيث فاجأت السفارة 
األمريكية عدداً من النواب العرب من »القائمة املشــتركة« بالتوجه 
إليهم معربة عن أملها في أن يصادق أعضاء »الكنيست« على اقتراح 

بنيامني نتنياهو بشأن »مشروع الغاز«. 
وأكد مصدر في »القائمة املشتركة« أن نواباً منها تلقوا مكاملات هاتفية 
بهذا الشــأن، في حني أكد أحدهم تلقيه رســالة نصيَّــة، جاء فيها أن 
›الســفارة تأمل أن يصادق أعضاء »الكنيســت« على املقترح‹، بحسب 
الرســالة، ألن املصادقة ستســاعد »إســرائيل« في تزويــد الغاز لألردن 

والفلسطينيني مستقبالً«.
ولكي تكتمل عناصر املفاجأة، فقد كشفت وسائل اإلعالم »اإلسرائيلية« 
األســباب احلقيقية وراء اإلتصال اليتيم بالنواب العــرب، وملخصها أن 
وزير اخلارجية األمريكية، جون كيري، ميتلك أســهماً في شركة التنقيب 
األمريكية »نوبل إينيرجي«، بقيمة تتراوح ما بني 500 ألف ومليون دوالر«... 

لذلك كان اإلتصال الهاتفي املفعم برائحة الغاز... 
هذه هــي االلتفاتة األمريكية اليتيمة ألصحــاب األرض، الذين يواجهون 
منفرديــن بصدورهــم العارية، العامــرة باإلميان، كل مشــاريع التهويد 
والصهينة التي تســتهدف كل ما هو عربي في فلســطني، من أقصى 
الشمال إلى أقصى اجلنوب مروراً بالقدس واملسجد األقصى، دون أي شكل 

من أشكال الدعم التي تعزز صمودهم فوق أرضهم.

تغض الطرف عن عنصرية الكيان

مآزق »يهود الشتات« 
تقّلص من دعم 

الكيان

السفارة األمريكية تدعو »النواب العرب« لدعم نتنياهو

تعتبر »حملة املقاطعة وسحب اإلستثمارات«، واحدة من عناصر 
انتصار شــعب جنوب أفريقيا في كفاحه ضــد نظام التمييز 
العنصري، توأم الكيان »اإلسرائيلي«. وقد جنح نشطاء »احلركة 
العاملية« في تأليب الرأي العام العاملي على النظام اإلستعماري، 
وفرضوا عليه حصاراً إقتصادياً وثقافياً ورياضياً. وجنحت احلركة 
في إقنــاع العالم بوقف التعامالت مع النظــام العنصري في 
معظم اجملاالت، مبا فيها وقف خوض املباريات الرياضية ضد الفرق 

اجلنوب أفريقية، وهو الشيء الذي كانت تكرهه جنوب أفريقيا. 
قــد تكون اآلثار اإلقتصاديــة أمراً قابالً للنقاش، بيــد أن التأثير 
السياســي كان هائالً، إذ أنه أرســل إشــارة إلى نظام الفصل 

العنصري بأنه ليس جزءاً من األسرة العاملية اجلديرة باإلحترام. 
ز نشطاء »احلملة العاملية«  إن جناح التجربة في جنوب أفريقيا، حفَّ
من مختلف الدول الغربية الستنساخ جتربتهم ملواجهة الكيان 
اإلســتعماري »اإلســرائيلي«، في كل امليادين. فانطلقت منذ 
عشــر ســنوات »احلركة العاملية ملقاطعة »إسرائيل« وسحب 

)BDS( »اإلستثمارات
ويحاول مؤيدو القضية الفلسطينية في أنحاء العالم ممارسة 
ضغوط مماثلة للتأثير على »إسرائيل«، التي بدأت تشعر بالغضب 
الشــديد مــن أي تلميح باملقارنــة بينها وبني نظــام الفصل 

العنصري، وتبحث عن األدوات الدبلوماسية املناسبة للرد.
ويقــول مايــكل ديس مدير اللجنــة الوطنيــة التابعة حلركة 
املقاطعــة: »هناك مخــاوف متنامية داخل إســرائيل من أنها 
تواجه عزلة دولية مثل تلك التي كانت تواجهها جنوب أفريقيا... 
إنه لشــيء مثير لالهتمام حقاً أنه بعد 10 ســنوات فقط جنح 
الضغط الذي منارســه إلجبار العديد من اإلسرائيليني العاديني 
للتساؤل عما إذا كان االستعمار اإلسرائيلي قادراً على االستمرار 

على املدى الطويل بشكله احلالي.«
ويعتبر نشــطاء أن شراء املنتجات من املســتوطنات اليهودية 
يســاعد علــى تعزيز اإلحتــالل »اإلســرائيلي« فــي الضفة 
الغربية.  وهذا هو املنطق الــذي يثير غضب نائبة وزير اخلارجية 
»اإلسرائيلية«، تسيبي هوتوفلي، التي ترى »أن دعوات مقاطعة 
»إســرائيل« معادية للســامية«، في حني يراها آخرون »خطراً 

وجودياً«.
وهذا األمر عكســه تقرير ســري للبنك املركزي »اإلسرائيلي« 
ر من »خطر اهتزاز العالقة بني »إسرائيل« وأوروبا. مشيراً إلى  حذَّ
مالمح ما بات يُعرف بـ«سيناريو الرعب« ومنها: تراجع الصادرات 
»اإلسرائيلية« وتراجع االستثمارات األجنبية بشكل حاد... ورمبا 

يصل األمر إلى إلغاء املعاهدات االقتصادية مع االحتاد األوروبي.
ويخشــى قادة العدو من جناح حركة املقاطعة في إحداث حتول 
في الوعي األوروبي نحو الكيان الصهيوني، وتغلغل القيم التي 
تطرحها في الوعي األوروبــي، وحتولها إلى قاعدة قيمية ملزمة 

لدول العالم...
إن النتائج امللموســة حلملة »املقاطعة« دفعت حكومة العدو 
»اإلسرائيلي« الستنفار طاقاتها في اخلارج لدرس سبل مواجهة 

هذا النوع من احلمالت الشعبية.
فهل تنجح القوى واحلركات الشــعبية العربية في اســتعادة 
املبــادرة ملواجهة حمــالت »تطبيع« العالقات مــع كيان العدو 
»اإلسرائيلي« املتسارعة في عدد من الدول العربية التي ال تقيم 

عالقات »رسمية« مع الكيان الصهيوني؟
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كيـف �ستــواجه »اإ�ســرائيل« التفــاق النــووي الإيــراين؟

ثقافة وفكر
العالقات األمريكية – »اإلسرائيلية« بني التصدع واملتانة

أدى إلى حالة من الفتور والتصدع، الســيما بني رئيس الوزراء »اإلســرائيلي« بنيامــني نتنياهو الذي رفض 
املفاوضات، ودعا حلملة عسكرية على إيران، و رفض االتفاق كلياً، فيما سعى الرئيس األمريكي باراك أوباما، 
إلى إبــرام االتفاق النووي مع إيران في الكونغرس، ليكون إجنازاً في السياســة اخلارجية األمريكية للرئيس 
»الدميقراطي« قبل ختام واليته الرئاسية، فيما يواصل الكيان مزاعمه أن أي اتفاق من شأنه منح إيران فرصة 

لتطوير برنامجها النووي ألغراض عسكرية ومتكنها من صنع قنبلة ذرية تهدد حاضر ومستقبل الكيان.
إن فشل نتنياهو في وقف مسار املفاوضات وعجزه عن منع إبرام االتفاق ، لم يحل دون سعيه إلفشاله في 
آخر محطاته، من خالل دعوته الكونغرس األمريكي وحتريضه اللوبي اليهودي في الواليات املتحدة ملمارسة 
كل أشكال الضغط بغية تعطيل االتفاق في الكونغرس على اعتبار أنه يهدد أمن ومصير الكيان الغاصب.

ورغم ذلك، فإن بنيامني نتنياهو، اخلارج من معركة »النووي« خاســراً علــى الصعيدين الداخلي واخلارجي، 
يحاول استثمار الوضع الراهن متجاوزاً اخلالفات واملناخات السلبية، لتحصيل أكبر قدر ممكن من املكاسب 
املادية واملعنوية من اإلدارة األمريكية لتعزيز قدرات الكيان، في كافة امليادين واجملاالت، ودفع اإلدارة األمريكية 
والدول الكبرى ملمارسة كل أشكال الضغط على اجلمهورية اإلسالمية في إيران، لثنيها عن استمرار دعمها 
»متويالً وتسليحاً« للقوى املقاومة في لبنان وفلسطني، وهو ما كشفته تصريحات مسؤوول أمني أمريكي، 
أكدت على أهمية تعزيز التعاون االســتخباري واألمني مع »إسرائيل«، والعمل على مراقبة تسرب األموال 
اإليرانية إلى القوى املعادية لـ »إسرائيل«، في مقدمتها »حزب اهلل« وحركتي »اجلهاد اإلسالمي« و »حماس«.

وفي وقت يســعى فيه أوباما جاهداً إلى حشــد التأييد في الكونغرس األمريكــي، يطالب نتنياهو اليهود 
األمريكيني مبعارضة االتفاق علناً، وعدم الصمت، في حتد ســافر لسياســة أوباما قائــاًل:« »إن الكونغرس 
سيرفض االتفاق، وأن إيران ســتعود إلى طاولة املفاوضات«. فيما أكد أوباما، أن »إسرائيل هي التي ستدفع 
ثمن فشل املصادقة على االتفاق مع إيران في الكونغرس، األمر الذي يعرض تل أبيب لهجوم بالصواريخ في 

حال مهاجمة إيران عسكرياً«.
فهل أن موقف نتنياهو املتعالي هو حلصد ثمن أكبر من الصفقة وحتسني شروط الكيان؟

إن العالقة بني الواليات املتحدة و«إٍسرائيل« أمام مأزق حقيقي، فهو خالف جتاوز اإلطار الشخصي ليصل إلى 
عمق االستراتيجيا. مصير االتفاق اآلن بيد الكونغرس، وعندها سيتضح ليس فقط مستقبل العالقة بني 

إيران والدول الغربية، بل ومستقبل العالقة بني الواليات املتحدة و«إسرائيل« أيضاً!

رغم العالقات التاريخية القوية واملتينة التي جتمع الوليات املتحدة الأمريكية و«اإ�سرائيل«، 
على ال�سعيد »ال�سيا�سي والع�سكري والقت�سادي، اإل اأن خالًفا بداأ يتفاقم بني البلدين فيما 

يتعلق باملحادثات مع اإيران ب�ساأن تطوير برناجمها النووي.

أثــار »امتناع« الهند عــن التصويت يوم 3 متوز املاضي، علــى تقرير اللجنة 
الدولية للتحقيق في اجلرائم التي ارتكبتها »إسرائيل« في عملية »البنيان 
املرصوص« ضد قطاع غزة، صيف عام 2014، استهجان الكثيرين لهذا املوقف 
اجلديد، لبلد كان يعتبر في مقدمة دول العالم دعماً للقضية الفلسطينية.  
رحبت »إسرائيل« بهذا املوقف واعتبرته »إجنازاً كبيراً ال مثيل له في العالقات 
الهندية اإلســرائيلية«. ووصفت زيــارة الرئيس الهنــدي، براناب موخرجي، 
لـ«إسرائيل« في شهر تشرين األول املقبل، بأنها حتول كبير في موقف الهند 

جتاه »إسرائيل«.
وســتكون هذه هي الزيارة األولى لرئيس هندي لـ«إسرائيل« منذ قيام دولة 
الهند احلديثة عام 1949، للتوقيع على مجموعة اتفاقيات جتارية وعسكرية 
وأمنية وتقنية. فقد اعترفت الهند رسمياً بـ«إسرائيل« عام 1992، ومنذ اليوم 
األول بدأت »إسرائيل« بنسج أوثق العالقات مع الهند، وبادلتها الهند وداً بود، 

بل زادت عليها بطلب املســاعدة في كيفية التصدي ملا تسميه »اجلماعات 
املتطرفة« في كشمير وغيرها.

وتتسم العالقات بني البلدين بتصاعدها املضطرد، خاصة في مجال التجارة 
العســكرية، وتبادل اخلبرات واإلنتاج املشــترك لعدد من األسلحة املتطورة 
والطائرات والتدريب واملناورات. ووضعت الهند حتت تصرف »إسرائيل« منظومة 
األسلحة السوفييتية، ووضعت »إسرائيل« حتت تصرف الهند ما لديها من 
ترســانات أمريكية ومحلية، خاصة في مجال املطاردة وضبط احلدود، وإنقاذ 
الرهائن والتدخل السريع والطائرات بدون طيار، وأجهزة التنصت، ومنظومات 
الدفاع املضادة للصواريخ والقطع البحرية.  وفي اجملال التجاري، ارتفعت قيمة 
التبادل التجاري بني الطرفني من 200 مليون دوالر في منتصف التسعينيات 
إلى ما يزيد عن املليار دوالر اآلن. كما ارتفعت قيمة االستثمارات »اإلسرائيلية« 
في الهند بالنســبة نفســها كذلك.   متتني العالقة بني الهند و«إسرائيل« 

سيكون بالتأكيد على حساب الدول العربية، وستفتح اجملال أمام »إسرائيل« 
لتفك حاجز العزلة وتوغل في جتارتها وخبراتها العسكرية في مجال حيوي 
واسع ال حدود له، وستزداد »إسرائيل« عنجهية ورعونة في التعامل مع امللف 
الفلسطيني، كونها تستند على حائط قوي كالهند، خاصة بعدما أعلنت 
منظمة األمم املتحدة، أن »الهند ســتتخطى الصني، وتصبح أكبر دولة في 
العالم من حيث عدد الســكان، في أقل من عشــر سنوات، وهو ما يقل عن 

توقعات سابقة بست سنوات«.
العالقات الهندية - »اإلســرائيلية« على هذا النحو نقلة باالجتاه املعاكس، 
وما كانت لتحصل لوال الواقع الفلسطيني املتردي، والواقع العربي املتخبط 
بدمائه جراء احلــروب والصراعات اجلانبية وإلعادة األمــور إلى نصابها، نحن 
بحاجة إلى تغيير الواقع، واستعادة زمام املبادرة ووضع القضية الفلسطينية 

في املرتبة األولى، بعد أن حاول البعض إدراجها في ذيل قائمة االهتمامات.

العالقات الهندية »اإلسرائيلية« نقلة يف االتجاه املعاكس

يشــكل االتفاق النووي الذي مت التوصل إليه بني إيران والسداســية الدولية حدثاً تاريخياً هاماً، ســيحدث 
انعكاسات سياسية هامة في منطقة تعج باملشاكل واإلضطرابات، بشكل قد تعيد رسم خارطة املنطقة 

على قواعد وأسس جديدة تأخذ بعني االعتبار موازين القوى على أرض الواقع.
وتناقضــت مواقف الدول بني مؤيد ومعارض لالتفاق، وكان العدو »اإلســرائيلي« أبرز املناوئني  والرافضني له 

بسبب ما يدعيه من إمكانية حتول البرنامج النووي اإليراني من السلمي إلى العسكري خالل فترة وجيزة.
وقد أثبت التوصل إلى االتفاق فشل حكومة رئيس وزراء العدو »اإلسرائيلي«، بنيامني نتنياهو، التي ترفضه 
وتواجهه بشدة من على منبر األمم املتحدة إلى الكونغرس األميريكي، ما أدى إلى صراع علني مع إدارة الرئيس 
األمريكي باراك أوباما. ويعاني الكيان »اإلســرائيلي« اليوم، مأزق خسارة املعركة مع إدارة أوباما التي حزمت 
أمرها ووقعت االتفاق النووي، مستندة بذلك إلى مصلحة الواليات املتحدة.  إال أن نتنياهو ال يزال متمسكاً 
مبوقفه، خاصة وأنه يتجه نحو الكونغرس األمريكي في آخر حلقات املواجهة، عله يكسب صوتاً معنوياً في 
معركة يؤكد أوباما حسمها ولو أدى ذلك إلى استخدام الفيتو بوجه أي قرار للكونغرس يتعارض مع موقف 

إدارته.   فـيما »اإلسرائيليون« يسعون لتجييش الكونغرس لرفض االتفاق. 
 وبالرغم من جميع مؤشرات الطمأنة األمريكية واألوروبية، فإن نتنياهو يواجه هذا االتفاق بعدة طرق:

أوالً: اســتثمار مواقفه التصعيدية الرافضة لالتفاق، بطلب ســلة من اإلعانات والدعم املالي واالقتصادي 
والعسكري واألمني وتغطية قانونية وسياسية في احملافل الدولية، خاصة في ظل تصاعد حمالت املقاطعة 

وتراجع االستثمارات »اإلسرائيلية« في أوروبا وأميركا.
ثانياً: محاولة نتنياهو ممارسة ضغوط على دول كبرى، النتزاع اعتراف إيراني بوجود »إسرائيل«، باعتباره واحداً 

من أهم الضمانات ألمن واستقرار الكيان، رغم علم نتنياهو باستحالة هذا األمر.
ثالثاً: مطالبة وزير األمن الداخلي »اإلســرائيلي«، يغآل آردان، الواليات املتحــدة بإقناع العالم بقبول فرض 
السيادة »اإلسرائيلية« على  اجلوالن في حال أجاز الكونغرس االتفاق الذي توصلت إليه اجملموعة السداسية 

مع إيران. 
رابعاً: دعوة نتنياهو اليهود األمريكيني ملعارضة االتفاق النووي بني الغرب وإيران، معتبراً أن رفع العقوبات عن 

طهران سيساعدها في متويل الصراعات التي تزعزع استقرار الشرق األوسط. 
يبدو أن نتنياهو يتجه مجدداً إلى النجاح في إبتزازه لإلدارة األميركية، حيث بدأ أوباما يقّدم العروض املتتالية 
الســترضائه والتخفيف من حّدة معارضته لالتفاق.. ومرة جديدة يبدو أن العرب عموماً والفلســطينيني 

خصوصاً هم اخلاسر األكبر في اللعبة، ألن اإلدارة األمريكية ستقّدم لنتنياهو من جيوبهم!
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الرفاعي في انطالقة »جبهة 
النضال«: سيبقى دوابشة 

شاهدًا على اإلرهاب الصهيوني

 ... وفي اختتام خيمة التضامن 
في »األسكوا«: قضية عدنان 

قضية العرب والمسلمين

موسى: مطلوب قرارات جريئة لضبط الوضع يف املخيمات
أكد القيادي في »حركة اجلهاد اإلسالمي« أبو 
سامر موســى، في تصريٍح لـ«وكالة القدس 
لألنبــاء«، تعليقاً على األحــداث املتنقلة في 
اخمليمــات الفلســطينية في لبنــان، أن هذه 
األحــداث تأتــي في ســياق إيجــاد حالة من 
الفوضى وإغــراق اخمليمات فــي الفنت، متهيداً 
وانسجاماً مع مشروع دولي كبير، أعد لتهجير 

الفلسطينيني ودفعهم ملغادرة اخمليمات.
وأشار موسى إلى أن »املطلوب في هذه املرحلة، 
قراءة جيدة مــن قبل القيمــني على الوضع 
الفلســطيني، وخاصــة القيــادات املركزية، 
واتخاذ قرارات قوية وجريئة لضبط الوضع، ولم 
شــمل الفصائل في مشروع هدفه فلسطني 

وحماية اخمليمات« .
وفي ســياق منفصل، اســتقبل موسى، في 
منزله في »الرشــيدية«، وفداً من »حزب اهلل« 

و«حركة أمل« ضم مسؤول امللف الفلسطيني 
في »حزب اهلل« في منطقة صور السيد أبو وائل 
زلزلي، واملســؤول اإلعالمي في إقليم جبل عامل 
األســتاذ صدر داوود، حيث قــدم الوفد التهنئة 

بعيد الفطر املبارك لقيادة احلركة.

أدان ممثل »حركة اجلهاد اإلســالمي« في لبنان، احلاج أبــو عماد الرفاعي، جرمية 
إحراق الطفل علي دوابشــة حياً، وقال: »لقد بات علي ســعد دوابشة شاهداً 
جديداً علــى اإلرهاب الصهيوني، فيما العالم يتفــرج«. كالم الرفاعي جاء في 

مهرجان مركزي نّظمته »جبهة النضال الشــعبي الفلســطيني«، في ذكرى انطالقتهــا الثامنة واألربعني، وإحياًء 
للذكرى السادســة لرحيل مؤســس اجلبهة الدكتور سمير غوشة في مخيم البرج الشــمالي. وقال: »إن أخطر ما 

تعيشه املنطقة هو خدمة مشروع حماية إسرائيل، وأن يبقى الشعب الفلسطيني مشّرداً في املنافي«،
وفي ذات الســياق، أكّد الرفاعي أن كل اخليارات لدى الشعب الفلســطيني ملواجهة العدو »اإلسرائيلي« مفتوحة، 
وهي مبنية على قدرات املقاومة. وأضاف في تصريح صحافي أن كل العمليات مبا في ذلك االستشــهادية مفتوحة، 
ومن حق الشــعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، مشــددًا على أن املقاومة قادرة على ابتكار وسائل لم يعهدها 
العدو. وأشار إلى  أن تطورات األمور قد تقود إلى انتفاضة جديدة، »لكنها بحاجة إلى حاضنة إسالمية وعربية كبيرة 
قادرة على حمايتها وتوفير الدعم لها«، مشــيرًا إلى أن الظروف الداخلية والتنســيق األمني ال تزال حتول دون اندالع 
انتفاضة كبيرة على غرار األولى والثانية. وعلى صعيد آخر، رأى الرفاعي أن »تقليص خدمات األونروا ما هو إال مؤامرة 
على شــعبنا لشــطب حق العودة، مشــككاً بحقيقة األزمة املالية لألونروا، وقال: »لو أرادت الدول املانحة لدفعت 

مستحقاتها، ولكن األزمة سياسية في جوهرها، هدفها القضاء على الشاهد الدولي الوحيد على نكبة شعبنا«.

أكد ممثل »حركة اجلهاد اإلسالمي« في لبنان، احلاج أبو عماد الرفاعي، 
»أن قضية فلســطني ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده إمنا 

قضية العرب واملسلمني جميعاً.«
كالم الرفاعي جاء في اختتام فعاليات اخليمة التضامنية مع األسير في سجون االحتالل الشيخ خضر 
عدنان،  في حديقة »األســكوا« ببيروت، بحضور ممثلني عن الفصائل واألحزاب اللبنانية والفلسطينية، 

توجت بكلمات سياسية للمتضامنني واملشاركني في خيمة االعتصام. 
وقال الرفاعي: »من هذه اخليمة التي رفعت الصوت عالياً دعماً للشيخ خضر عدنان، نقول بأن عدنان قد 
انتصر وانتصرت معه قضية فلسطني، وانتصر الشعب الفلسطيني، وانتصر األسرى في سجون العدو 

اإلسرائيلي، وانتصر كل األحرار في وجه سياسة القمع واإلرهاب والقتل والتدمير سياسة العدو«.
وأضاف، أن »عدنان هو منوذج من مناذج الشعب الفلسطيني، وهو منوذج أولئك األبطال الذين لم ترهبهم 
سياســة االعتقال ولم ترهبهم سياسة العدو اإلســرائيلي، هم وقفوا اليوم كما وقف الشيخ خضر 
عدنان وســط الشعب الفلسطيني، وسيبقى واقفاً في وجه كل السياسات التي تريد طمس قضيته، 
وانهاءها وشطبها وااللتفاف على حقوق شعبه من خالل سياسة اإللهاء التي تعيشها املنطقة اليوم 

من أجل إبعاد الشعوب العربية واإلسالمية عن القضية املركزية في فلسطني«.

قال »القيادي في حركة اجلهاد اإلســالمي« في فلســطني، محفوظ منور، »أن املسيرات 
التي انطلقت مبناســبة يوم القدس العاملي داخل فلســطني ولبنان، أكدت أننا شــعب 
نرفض التوطني، وال نرى بديالً عن بلدنا فلسطني«، مؤكداً أن االلتزام بهذه املناسبة معيار 
الصطفاف العالم العربي واإلســالمي دعماً للقضية الفلســطينية. وأضاف منور في 
مقابلة تلفزيونية على »قناة فلســطني اليوم«، أن التحركات الفلسطينية اليوم أثبتت 
مســتوى الوعي العالي عند أبناء شعبنا الفلسطيني، ولبى على األقل طموحاته، على 

الرغم من حاالت البؤس واحلرمان والضغط البشري الهائل التي تعيشها اخمليمات«.

منور: مسيرات »يوم القدس« تأكيٌد على رفض 
التوطين والتمسك بالعودة لفلسطين

»الجهاد« تجدد إدانتها لعمليات القتل واالغتيال
من جميع األطراف يف »عني الحلوة«

اعتبر مســؤول العالقات السياسية لـ«حركة اجلهاد اإلسالمي« في لبنان، 
شكيب العينا، أن ما يجري في مخيم عني احللوة يدمي القلب، ويضع كافة 
القوى الوطنية واإلســالمية على احملك، مؤكــداً في هذا املقام على موقف 
»حركة اجلهاد اإلســالمي« إدانة كل عمليات القتل واالغتيال من أي طرف، 
واستنكار كل مظاهر العبث األمني، الذي تعتبره احلركة عمالً غير مسؤول 
وغير مبرر.  ولفت العينا إلى أن العبث األمني الذي تشــهده اخمليمات عامة، 
ومخيم عني احللوة بشــكل خاص، يأتي متزامنــاً مع التقليص املمنهج لـ 
»وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني – األونروا« خلدماتها، من خالل 
وقــف خدماتها في التعليم والطبابة واإلغاثة، بحجــة العجز في املوازنة 
العامة، وعدم تأمني التمويل الالزم من الدول املانحة، مشــدداً على »وجود 
أجندات خارجية تديرها دوائر أمنية خارجية هي التي تعمل على إبقاء التوتر 

األمني قائماً خدمة للعدو الصهيوني ومشاريع التوطني والتهجير«.  

موعد يلتقي مدير »مشروع إعمار البارد« 
ويبحث معه أزمة شح املياه

التقى أمني ســر الفصائل الفلســطينية في الشمال بسام 
موعد، يرافقه وفــد من »اللجنة الشــعبية« في مخيم نهر 
البارد، مدير مشــروع إعمار نهر البارد جون وايت، مبكتب قسم 

التصميم في طرابلس.
وعــرض الوفد خالل اللقاء العديد من املالحظات واملعوقات في 
مشــروع اإلعمار، ومشكلة شــح املياه في البيوت املسكونة، 
بسبب الضخ البطيء، وقلة الســاعات املعطاة للمولدات، ما 

يسبب انقطاعها على قسم من األهالي.
من جهته، وعد وايت مبتابعة املشكلة عبر املهندسني امليدانيني 

و«اللجنة الشعبية« في نهر البارد.

استقبل ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان، أبو عماد الرفاعي، األمني العام حلركة األمة الشيخ، عبد 
الناصر جبري، في مكتبه في بيروت، على رأس وفد قيادي.

وشــدد اجملتمعون على ضرورة حتييد اخمليمات الفلســطينية مــن الصراعات الداخليــة، محذرين من 
مخططات تستهدف حق عودة الالجئني الفلسطينيني من خالل استهداف أمن اخمليمات لفرض التنازل 

على أهلها ووضعهم أمام خياري التوطني أو التهجير.
وقد هّنأ الشــيخ جبري باالنتصار الكبير الذي حققه الشيخ خضر عدنان على العدو الصهيوني بثباته 

وصموده وقوة إرادته، مباركاً حلركة اجلهاد وللشعب الفلسطيني هذا االنتصار.  

جربي مهنئاً بانتصار عدنان: إرادة املقاومة تصنع االنتصارات
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اأخبار حركية

»بيت المقدس« تفتتح »رواد العودة« في مخيمي »الجليل« و»نهر البارد«
أطلقت »جمعية كشــافة بيت املقدس – لبنان«، أنشطتها 
الصيفية حتت عنوان صيف »رواد العودة« في جميع اخمليمات 
الفلسطينية، تتضمن دورات شرعية داخلية لألفواج، ودورات 
كشفية وتأهيلية ملســتويات العرفاء ومساعديهم والقادة 
ومساعديهم، ورحالت ترفيهية هادفة، ورحالت خلوية لألفواج 
يتخللهــا مبيت ليلي، رحالت استكشــافية وزيارات ألماكن 
تاريخية، كما تتضمن الفعاليات حفالت سمر حتييها »فرقة 

كشافة بيت املقدس لإلنشاد«.
وافتتح فوج »جعفر الطيار – بعلبك« أنشــطة صيف »رواد 
العودة«، الذي أقام رحلة ترفيهية ألعضاء الفوج تخلله ألعاب 

ترفيهية ومسابقات وسباحة.
وفــي مخيم نهر البــارد، أقام فوج »عمر بــن اخلطاب« رحلة 
ترفيهية ملنطقة »بلــدة مزرعة«، تخللهــا ألعاب ترفيهية 
وأنشطة كشــفية ومســابقات، باإلضافة للسباحة التي 

أسعدت املشاركني.
وفي سياق منفصل، شــارك »فوج عثمان بن عفان – مخيم 
البــداوي« في احلفل الذي أقامته رابطة »بيت املقدس لطلبة 
فلسطني« لتكرمي الطالب الناجحني في الشهادتني املتوسطة 
والثانوية باخمليم، وقامت الفرقة اإليقاعية باستقبال الضيوف 
واملشاركني، ومثل أمني سر املفوضية العامة، األستاذ حسني 

فريجة، اجلمعية في االحتفال.
وفي وقت الحق، أحيت »فرقة كشافة بيت املقدس الفنية«حفالً 
فنياً على مســرح جامعة LIU بباقة من األناشــيد. جاء احلفل 
ضمن فعاليات التخييم الدولي للشباب القومي العربي، حيث 
ألهبت الفرقة املســرح بأناشــيدها الوطنية واجلهادية، األمر 
الذي دفع املشاركني إلقامة حلقات الدبكة والتصفيق، وتعالت 
أصواتهم املنادية بالوحدة العربية والنصر لفلسطني وشعبها.

»رابطة بيت املقدس«: تأجيل أو إلغاء العام الدراسي 
يف مدارس »األونروا« لن يمر مرور الكرام

أكد رئيس »رابطة بيت املقدس لطلبة فلســطني« األستاذ عماد 
الرفاعــي، أن »أي قرار ســوف يتخــذ بخصوص العام الدراســي 
في مــدارس وكالة غــوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني 
– األونروا، والذي ســوف يؤثر ســلباً علــى التالميذ لــن مير مرور 
الكــرام، وأن الرابطــة ســوف تقوم بعــدة حتركات يتــم اإلعالن 
عنها في وقتهــا، للضغط علــى إدارة األونروا والــدول املانحة«.

كالم الرفاعــي جــاء خــالل إحتفال تكــرمي الطــالب الناجحني 
فــي الشــهادتني املتوســطة والثانويــة خمليــم البــداوي فــي 
الشــمال، أقيــم في منتجــع ومطعــم الفايف ســتارز اليوم 
الثالثــاء، بحضور الهيئــة اإلداريــة للرابطة، وحشــد كبير من 
املعلمــني ومدراء املــدارس، وممثلني عن الفصائل الفلســطينية 
وجمعيــات اجملتمع املدني وأهالــي الطالب والتالميــذ املكرمني. 
وفي ســياق متصــل، زار وفد من الرابطة  برئاســة الرفاعي، ضم 
أعضاء مــن الهيئــة اإلدارية، مديــر التعليم فــي »وكالة غوث 

وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني – األونروا« في لبنان، ســالم 
ديــب، فــي مكتبه في بيــروت.  وعبــر الوفد عن رفضه، باســم 
الطــالب الفلســطينيني في لبنــان، أي تأجيل للعام الدراســي 
املقبل، مؤكداً على ضرورة بدء العام الدراســي في موعده املعتاد.

وفي ســياق منفصل، أقامت الرابطة في مخيم نهر البارد، حفالً 
تكرميياً للطاالب الناجحني في الشهادات الرسمية، بحضور ممثلني 
عن الفصائل الفلسطينية في الشمال، واللجان الشعبية، وموجه 
اللغة العربية باألونروا في لبنان عبداملنعم أبو حيط، ومدير ومعلمي 
ثانوية عمقا، والطالب الناجحني وأهاليهم وحشد من أهالي اخمليم.

وأشــار مســؤول الرابطة األســتاذ عماد الرفاعي، إلى التحديات 
التــي تواجه الطالب الفلســطيني قبل وبعد التخــرج، وأبرزها 
تأمــني التعليــم اجلامعــي، وتوفر فــرص العمل بعــد التخرج، 
موضحاً أن األوضــاع االجتماعية واملعيشــية الصعبة حتول دون 
متكن العديد من الطالب من اســتكمال مســيرتهم التعلمية.

الهيئة الخريية توزع 650 حصة غذائية 
على النازحني يف صيدا وبريوت

وزعت »الهيئة اخليرية إلغاثة الشعب الفلسطيني« وبالتعاون مع »اإلغاثة االسالمية 
عبر العالم« 650 حصة غذائية على النازحني القادمني من سوريا ومخيماتها القاطنني 

مبنطقة وادي الزينة في اقليم اخلروب ومخيم برج البراجنة.
وأكد مدير الهيئة اخليرية في لبنان محمود الرفاعي، أن الهيئة مســتمرة في تقدمي يد 
العون ألهلنا النازحني ضمن اإلمكانات املتوفرة واملتاحة، مشــيراً إلى أن األعباء ازدادت 
على املؤسســات اخليرية بســبب تخلي »األونروا« عن واجباتها القانونية واالنسانية 
بحجج بات اجلميع يعلمها.  ومبناسبة عيد الفطر، قامت الهيئة، بالتعاون مع »جمعية 

البر  لأليتام – التركية«، بتوزيع كسوة العيد على عشرات األطفال األيتام.

»كشافة بيت املقدس« تتضامن مع الشيخ خضر عدنان

نظمت »كشــافة بيت املقدس« اعتصاماً تضامنياً مع الشــيخ خضر عدنان املعتقل في ســجون العدو، والذي أضرب عن 
الطعام ملدة 55 يوماً قضاها في االعتقال اإلداري، ورفعت صوره ومت توزيعها على املارة والسيارات في اخمليم . 

 كذلك أجرت »كشافة بيت املقدس« اتصاالً هاتفياً بعائلة الشيخ خضر بعد قرار اإلفراج عنه، واطمأنت على صحته.
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ال تزال قضية فلسطني هي قضية املسلمني األولى، الرتباطها الوثيق بالعقيدة واإلميان، 
وصلتها الوثيقة باملقدسات اإلسالمية تاريًخا وحضارة.

وال غرابة أن حتتل قضية فلسطني مكانًا أساسيًّا في البناء العقدي والتربوي والثقافي 
لكل مسلم، فالنصوص القرآنية واألحاديث النبوية أكدت على قدسية األرض املباركة 
في بيت املقدس وما حولها من أرض فلسطني.. فإلى القدس أسري بالنبي  وأنزل اهلل 

في ذلك قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة،
وتزداد قدســية القدس في وجدان املسلم عندما يعلم أنها القبلة األولى التي صلى 
إليها رســول اهلل طوال وجوده في مكة وما يزيد على ستة عشر شهرًا بعد هجرته 

إلى املدينة،
واملسجد األقصى هو ثاني مسجد بني على األرض بعد البيت احلرام، وقد حثنا النبي 

على زيارته والصالة فيه، وأخبرنا مبضاعفة الصالة فيه خمسمائة ضعف.
من خالل ذلك ندرك مكانة القدس وقدسيتها في قلب كل مسلم، وندرك أن ما يصيب 
القــدس وأهلها من اغتصاب وتهويد إمنا ميثل اعتداء على عقيدة األمة جمعاء، حيث 
يدنس مقدســاتها ويغير هويتها من خالل مؤامرة مدبرة تقوم بها حكومات الكيان 

الصهيوني املغتصب.
إن الدفاع عن املقدسات من أوجب والواجبات، وإن استرداد املغتصبات حق أقرته الشرائع 
والقوانني كلها، وإن العمل علــى ذلك من اجلهاد الذي ينال به صاحبه األجر العظيم 

عند اهلل تعالى.
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عندما تتعــرض الطفولة، جلرائم القتل بدم بــارد، وتتراقص حول جثثهم 
قطعان من املهووســني والقتلة، كما حصل في حاالت حرق الرضيع علي 
الدوابشــة، في دوما مبنطقة نابلس، وحرق محمد أبو خضير، وقتل محمد 
الدرة وغيرهم العشــرات من أطفال فلسطني، على مرأى ومسمع العالم 
كلــه، ... نقول عندما يحدث ذلك، دون أن يحــدث صدمة تهز العالم، ندرك 
أن البشرية - أمماً متحدة، ومنظمات وهيئات حقوقية وإنسانية واجتماعية 
- وصلت حداً من املشــاركة صمتاً مبثل هذه اجلرائم، بشكل غير مسبوق، 
ومنحت القاتل فرصة لإلمعان في مزيد من ارتكاب احلماقات واجلرائم األشد 

إرهاباً في العالم.
أطفالنــا الذين قضوا فــي الضفة والقدس وغزة ولبنــان، على يد اإلجرام 
»اإلسرائيلي«، كانوا يحلمون بالعودة إلى أرضهم ووطنهم ومالعبهم، كانوا 
يحلمون ككل أطفال العالم، باأللعاب والكتاب املدرســي ومراييل الفرح، 

يحلمون بالقمر يؤنس لياليهم، بعد نهار مرهق.
هــؤالء األطفال ومنذ غزو الصهاينة لفلســطني، كانــوا رعب العدو، قبل 
أن يولــدوا، فعمد القتلة إلى بقر بواطن احلوامــل، وإلى ذبح األطفال، وإلى 

مالحقتهم وتشريدهم، ألنهم صواعق وفرسان املستقبل.
اليوم كاألمس بالنسبة لنظرة العدو، األطفال هم الهدف، والصمت الدولي 

والغربي هو الصمت الصدئي.  فماذا بعد؟؟
لو كان الذي تعرض للحرق »إســرائيلياً«، لقامــت الدنيا ولم تقعد، عندئذ 

تفتح قصص اجملازر النازية وغيرها، ولفاق التعاطف الدولي الوصف.
الرد على قتل أطفالنا، ال تنفع معه الدموع، وال بيانات اإلدانة واالســتنكار.. 
الرد يجب أن يكون صاعقاً، رادعاً عن تكرار كل هذه املآســي، فأرواح أطفالنا 

حتماً ليست رخيصة.

يف رحاب الإ�سالم حروف بي�سـاء

aljihad.magazine1@gmail.com :276714 1 00961بريد إلكتروني
A L J I H A D

أرواح أطفالنا ليست رخيصة

االنتفاضة اإلســالمية املباركة، في أحد أهم جوانبها ومعانيها، عملية فوق العادة، وفعل استثنائي الكتشاف الذات وحتقيق 
الهوية. تلك الذات وتلك الهوية التي حاولوا تغييبها وحاولوا طمسها، كما حاولوا سحق اجلماهير التي حتملها وتطوي القلب 

عليها. تلك اجلماهير التي حاولوا طرق أصابعها فوق السندان ودفعها وظهرها إلى احلائط.

القدس عقيدة وحضارة


