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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 فتحي  د.  املعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
إنها القدس.. كاشفة العورات

املسيرات املليونية احلاشدة 
أكث��ر  ف��ي  خرج��ت   الت��ي 
 من س��تني دولة حول العالم 
ال تلي��ق إال بالقدس وحدها.. 
و األرض  ع��روس   الق��دس 
الق��دس  الس��ماء..  بواب��ة 
حاضنة الشرائع السماوية.. 
التاري��خ  مح��ور  الق��دس 

اإلنساني منذ كان التاريخ.
احتش��دوا،  العالم  أح��رار 
وص��وب،  ح��دب  كل  م��ن 
وأعلن��وا أن هدفه��م له��ذه 
الس��نة ه��و التجم��ع ف��ي 
أق��رب نقط��ة ممكن��ة ال��ى 
القدس، أو محاصرة سفارات 
الع��دو الصهيون��ي في كل 
منهم  وكثيرون  العواص��م.. 
النهائ��ي  إن هدفه��م   ق��ال 
في امل��رات املقبلة س��يكون 
دخول القدس، وطرد االحتالل 

عن فلسطني ومقدساتها.
حاصرت  الت��ي  املس��يرات 
أصابته  الصهوين��ي  الكيان 
بالهل��ع، وال س��يما أن ذكرى 
ي��وم  النكب��ة وذك��رى  ي��وم 
النكس��ة في العام املاضي، 
ال تزال محفورة في الذاكرة.. 
فاستنفر حكومته، بلجنتها 
الوزاري��ة األمني��ة، وجنراالته 
ووزارة  حرب��ه،  وعصاب��ات 
إعالمه،  ووس��ائل  خارجيته، 
أرجاء  اتصاالت ح��ول  وأجرى 
املعم��ورة، ف��ي حال��ة إرباك 
ش��ديد، وأرس��ل التهديدات 
الى كل العواص��م املعنية.. 
فه��ذا لي��س مج��رد زح��ف 
يحاول  فلس��طيني  لشباب 
اقتحام السياج الشائك في 
اجلن��وب واجل��والن، ب��ل زحف 
منظ��م ملاليني األح��رار حول 

العالم.
احلش��ود  أن  صحي��ح 
املتوجه��ة نح��و القدس لم 
تقرب  ولم  تقتحم س��ياجاً، 
الصحي��ح  ولك��ن  ح��دوداً.. 

 

أن الرس��الة وصل��ت  أيض��اً 
ال��ى قل��ب ت��ل أبي��ب بأقوى 

قضي��ة  ممكن��ة:  لهج��ة 
فلسطني وش��عبها وأرضها 
باتت القضية  ومقدس��اتها 
رقم واحد لكل أحرار العالم، 
وأن الش��عب الفلس��طيني 
قد كس��ب - بصموده وثباته 
ومقاومت��ه - معرك��ة الرأي 
الع��ام العامل��ي، وأن عدال��ة 
قضيته في التحرير والعودة 
باتت الش��علة الت��ي جتتمع 
األرض  ش��عوب  عليه��ا 
قاطبة، بس��بب تزايد اإلدراك 
 والوع��ي الش��عبي العامل��ي 
مل��ا يس��ببه اس��تمرار ه��ذا 
م��ن  الوج��ود  ف��ي  الكي��ان 
م��آس وويالت وح��روب، ليس 
ب��ل  وحده��ا،  لفلس��طني 
للعالم أجمع.  وبهذا، أثبتت 
أنه��ا  أخ��رى  م��رة  الق��دس 
 القبل��ة التي يؤمه��ا األحرار 
والكرام��ة  للع��زة  طلب��اً 

والتحرر.
عل��ى أن املس��يرات الت��ي 
انطلق��ت باألمس تكش��ف 
ف��ي الوق��ت ذاته ع��ن وجود 
ق��درة كامنة ل��دى الالجئني 
ومعه��م  الفلس��طينيني، 
أح��رار العال��م، ل��و حس��ن 
وتوظيفه��ا  اس��تخدامها 
فإنها كفيلة بتغيير خارطة 
ف��إذا  ووجهه��ا.    املنطق��ة 
ع��ن  اإلع��الن  مج��رد  كان 
املس��يرات قد أص��اب العدو 
الرعب  بكل هذا  الصهيوني 
العس��كري  واالس��تنفار 
أج��راس  وب��دأت  واألمن��ي، 
الهواتف ترن في كل عواصم 
الق��رار، ف��إن ه��ذه احلقيقة 
العربي  الواقع  تعري ع��ورات 
يحاص��ر  ال��ذي  الرس��مي، 
اخمليم��ات،  ف��ي  الالجئ��ني 
تنظي��م  م��ن  ومينعه��م 
أوراق  وترتي��ب  صفوفه��م 
القوة لديهم، ويحول بينهم 
وب��ني أرضهم.  وه��ذا الواقع 
هو م��ا ينبغ��ي التفكير في 

كيفية معاجلته وجتاوزه.

دقيق للش��بان، م��ا أدى الى 
صفوف طويلة وانتظار ثقيل 
وال��ى تأخ��ر العديدي��ن م��ن 
الوصول في الوقت املناسب.

وف��ي ش��قيف، صدح��ت 
حناج��ر املتظاهرين بهتافات 
واإلصرار  والع��ودة،  التحري��ر 
املقاوم��ة،  اس��تمرار  عل��ى 
أجواء  ف��ي  أصداؤها  ت��رددت 
وق��ع  وعل��ى  فلس��طني... 
وهتاف��ات  النس��وة  زغاري��د 
الش��باب، ألق��ى ع��دد م��ن 
منظم��ي مس��يرة الق��دس 
العاملي��ة كلمات أكدت على 
أعل��ى درج��ات التضامن مع 
والشعب  األرض  فلس��طني: 
التحري��ر  حت��ى  والقضي��ة، 
الكام��ل واس��تعادة احلقوق 

املشروعة.
ألقى الش��يخ نبيل قاووق، 
نائب رئيس اجمللس التنفيذي 
ف��ي ح��زب اهلل كلم��ة أكد 
فيه��ا عل��ى »أن ح��ق األمة 
ف��ي كل فلس��طني ال مي��وت 
وال يضي��ع... وأن ربي��ع األمة 
س��يبقى مختطفاً طاملا لم 
يزه��ر ربيع فلس��طني«، ورأى 
»أن املقاومة في لبنان، ومعها 
فلس��طني،  ف��ي  املقاوم��ة 
تش��كالن املعادل��ة األصعب 
واألقوى ف��ي املنطقة، وليس 
أم��ام الع��دو إال أن يخض��ع 
إلرادته��م«، مضيفاً »عهدنا 
أن يبقى السالح هو السالح 
والراية هي الراية حتى يكون 
النص��ر األعظم عندما ترفع 

أعالم فلسطني فوق األقصى 
وأسوار القدس الشريف«. 

تن��اوب عل��ى  ذل��ك  بع��د 
ع��دد من مس��ؤولي  الكالم 

اللبنانية  والق��وى  األح��زاب 
والوف��ود  والفلس��طينية 

املشاركة.
العينا  والقى األخ شكيب 
كلمة حركة اجلهاد اإلسالمي 
في فلس��طني – لبنان، فأكد 
الكب��رى  املس��يرة  ه��ذه   أن 
هي »رسالة للعدو الصهيوني 

ب��كل لغ��ات العال��م تقول: 
املوت إلسرائيل«.

الع��دو  كان  »إن  وأض��اف: 
رس��ائل  أن  للحظ��ة  يظ��ن 
التهدي��د ه��ي الت��ي أبعدت 
التوج��ه نحو  ش��عبنا ع��ن 
أرضه، فإنه واه��م... وإن كان 
ش��عبنا ق��د احتش��د على 
احل��دود مبف��رده ف��ي ذك��رى 
النكبة والنكس��ة من العام 

املاضي، فها ه��و يعود اليوم 
ومعه أح��رار العالم، وماليني 
الت��ي  واحلناج��ر  الس��واعد 
تهتف: ال للكي��ان الغاصب، 
فلس��طني،  لتحري��ر  ونع��م 
كل فلس��طني، نعم لتحرير 
الق��دس وع��ودة الالجئ��ني«. 
وختم العينا كلمته بتوجيه 
رس��الة واضحة إل��ى العدو 
»تهّيأ  بقول��ه:  الصهيون��ي، 
 - أيه��ا العدو - للي��وم الذي 
نأت��ي فيه إلي��ك، ومعنا كل 
األح��رار في العال��م، ال لكي 

نق��ف على احل��دود، بل لكي 
املب��ارك  املس��جد  ندخ��ل 
ونزي��ل كيان��ك الغاصب من 

الوجود«.
 وف��ي اجلن��وب أيض��ا جنح 
قراب��ة أل��ف متظاه��ر ف��ي 
الوصول إلى قبالة بلدة املطلة 
الذي  الوق��ت  احلدودي��ة، في 
أعلن في��ه العدو الصهيوني 
م��ن  القريب��ة   املناط��ق 
احل��دود اللبنانية والس��ورية 
مناط��ق عس��كرية مغلقة، 
حتس��باً لتكرار مش��هد أيار 

وحزيران من العام املاضي.
من فلسطني:

وفي الداخل الفلسطيني، 
الع��دو  إج��راءات  ورغ��م 
حول��ت  الت��ي  الصهيون��ي 
ثكن��ة  إل��ى  احملتل��ة  األرض 

ب��كل  عس��كرية مدجج��ة 
ش��هدت  األس��لحة،  أن��واع 
العديد من مدن وقرى الضفة 
احملتل��ة  والق��دس  الغربي��ة 
مسيرات حاشدة اصطدمت 
مع احلواجز املنتشرة وخاصة 
عن��د تخ��وم الق��دس، حيث 
إل��ى  قلندي��ا  معب��ر  حت��ول 
س��احة مواجهة اس��تخدم 
فيها جيش اإلحتالل القنابل 
واملي��اه  للدم��وع  املس��يلة 
والرص��اص املطاطي فيما رد 
املتظاهرون باحلجارة، وبإحراق 
وقد  املطاطي��ة...  اإلط��ارات 
نح��و مئ��ة متظاهر  أصيب 
والرصاص  بالغ��از  باإلختناق 
أصي��ب  كم��ا  املطاط��ي.  
املتظاهري��ن خالل  عش��رات 
مواجهات مع جيش اإلحتالل 
في قرية كفر قدوم ش��رقي 
نابل��س  وف��ي  قلقيلي��ة... 
اندلع��ت بعد ص��الة اجلمعة 
مواجه��ات عنيفة بني مئات 
اإلحتالل  وق��وات  املواطن��ني 
بالقرب من مستوطنة براخة 

القريبة من البلدة. 
وفي القدس احملتلة س��ارت 
بع��د  حاش��دة  تظاه��رات 
اصطدمت  اجلمع��ة،  ص��الة 
بقوات االحت��الل الصهيوني 
الت��ي اس��تخدمت الرصاص 
املطاطي والقنابل املس��يلة 
باعتق��ال  وقام��ت  للدم��وع 
مس��ؤول ملف الق��دس في 
حركة فتح ح��امت عبدالقادر، 
بينما أصيب أمني عام املبادرة 
املس��يلة  بالقنابل  الوطنية 

للدموع في رأسه وبطنه.
أما في غزة، فقد انطلقت 
ف��ي  حاش��دة  تظاه��رات 
مختلف احملافظات، وس��ارت 
دوار حمودة  باجت��اه  اجلماهير 
للمشاركة  القطاع  ش��مال 
اخلطاب��ي  اإلحتف��ال   ف��ي 
الكبي��ر ال��ذي أقي��م به��ذه 
املناسبة. وقد سقط شهيد 
ف��ي  العش��رات  وأصي��ب 
اإلشتباكات التي اندلعت بني 
املتظاهرون وق��وات اإلحتالل 

املتمركزة شمالي القطاع. 
ش��عبنا  أك��د  لق��د 
الفلس��طيني في هذا اليوم 
متمس��ك  بأن��ه  املش��هود، 
باملقاومة في كل الساحات، 
وأنه ال ينتظر ق��رارات عربية 
وال دولي��ة، وأنه مصمم على 
واستعادة  خماية مقدساته 

أرضه وحتقيق عودته.
نح��و  العاملي��ة  املس��يرة 
الق��دس أن��ارت ش��علة في 
طريق حتويل ماليني الالجئني 
 ف��ي الداخ��ل والش��تات الى 
قوة يحسب لها ألف حساب، 
نفس��ها  تنظيم  قادرة على 
وترتيب أوضاعها، اس��تعداداً 
الذي س��يزحف فيه  للي��وم 
أبناء ش��عبنا نح��و القدس، 
ومعه��م  فلس��طني،  وكل 

أحرار العالم. 

أحيا الشعب الفلسطيني 
والعال��م  العربي��ة  واألم��ة 
اإلس��المي ف��ي الثالثني من 
السادس��ة  الذك��رى  آذار 
والثالث��ني لي��وم األرض، الذي 
تعمد بدماء شهداء وجرحى 
األرض املغتصبة، الذين هبوا 
ف��ي الع��ام 76 للدف��اع عن 
أرضهم ضد إج��راءات العدو 
التعس��فية  الصهيون��ي 
السيطرة  اس��تهدفت  التي 
على أمالك الفلس��طينيني، 
ف��كان  أرضه��م...  وتهوي��د 
ه��ذا الي��وم يوماً مش��هودا 
وخالداً في مس��يرة النضال 
الفلس��طيني املوحد... يوماً 
والش��عب  األرض  لوح��دة 
معانيه  تتج��دد  والقضي��ة، 

ودروسه في كل عام...
نح��و   .. م��كان  م��ن كل 

القدس:
في هذه املناس��بة الغالية 
م��ن  املالي��ني  قل��وب  عل��ى 
الفلس��طينيني  املواطن��ني 
واألحرار  واملس��لمني  والعرب 
انطلق��ت  العال��م،  ف��ي 
العاملي��ة  الق��دس  مس��يرة 
الشتات  في كافة س��احات 
الب��الد  ف��ي  الفلس��طيني 
العربية والعالم، باجتاه أقرب 
نقطة إلى قدسنا احملتلة، في 
لبنان وس��وريا واألردن ومصر، 
��ت التظاهرات  في ح��ني عمَّ
الش��عبية مختل��ف أنح��اء 
األراض��ي  ف��ي  فلس��طني 
 ،1948 الع��ام  املغتصب��ة 
والضفة الغربية وقطاع غزة، 
مؤك��دة على أن فلس��طني 
وح��دة جغرافي��ة وش��عبية 
وأن  تتج��زأ،  ال  وجهادي��ة 
ومستقبلها  واحد  مصيرها 
ض��د  ومعركته��ا  واح��د، 
التهوي��د  مخطط��ات 

ميارس��ها  التي  والصهين��ة، 
اإلحتالل ف��ي كل مدن وقرى 
فلسطني وقدسها الشريف، 
اإلس��المية  ومقدس��اتها 

واملسيحية، واحدة. 
من لبنان:

ه��بَّ  الي��وم  ه��ذا  ف��ي 
ش��عبنا في كاف��ة اخمليمات 
والتجمعات الفلس��طينية، 
ف��ي  وش��ارك  لبن��ان،  ف��ي 
فعاليات يوم األرض مبسيرات 
وفي  اخمليم��ات،  بع��ض  ف��ي 
الت��ي  املركزي��ة  املس��يرة 
الش��قيف  قلع��ة  قص��دت 
التي  اللبنان��ي،  في اجلن��وب 
 تط��ل بع��زة وكرام��ة عل��ى 
رب��ى فلس��طني، والتي متثل 
البطول��ة  معان��ي  أس��مى 
والش��موخ،  والتضحي��ة 
والشاهد الدائم على هزائم 
العدو وانتصار قوى املقاومة 

الفلسطينية واللبنانية. 
القلعة  أرض ه��ذه  وف��وق 
األبي��ة، احتش��د اآلالف مم��ن 
أسعفهم احلظ لإلفالت من 
قبض��ة اإلج��راءات األمني��ة 
املس��بوقة  وغي��ر  املكثف��ة 
األجه��زة  اتخذته��ا  الت��ي 
في  متثلت  اللبنانية،   األمنية 
زيادة ع��دد احلواجز، وتفتيش 

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

في الذكرى السادسة والثالثين ليوم األرض:

مسرية القدس العاملية تدق أبواب فلسطني 

حتول يوم األرض 
اىل ذكرى تتجسد 

فيها وحدة األرض 
والشعب والقضية

أكدت املسرية 
العاملية حنو القدس 

أن فلسطني وحدة 
جغرافية وشعبية 

وجهادية ال تتجزأ

اجلهاد اإلسالمي 
للعدو: تهّيأ لليوم 

الذي نزحف فيه 
ومعنا كل أحرار 

العامل، لندخل 
 املسجد املبارك 

ونزيل كيانك 
 الغاصب من 

الوجود

مرصد اجلهاد
• تف��وح في اآلون��ة األخيرة رائحة الفس��اد في ملف 
إع��ادة إعمار نهر الب��ارد، حيث س��جلت نفقة إضافية 
م��ن خارج العقد للبنى التحتية في إحدى الرزم ألحدى 
الش��ركات تبلغ قيمتها 225 ألف دوالر أمريكي، وأزمة 
دفتر ش��روط تلزمي الشركات، إضافة الى مبلغ 160 ألف 
دوالر أمريك��ي تدف��ع ش��هرياً ملوظفي إح��دى الهيئات 

الرسمية اللبنانية.
• تتداول قوى فلس��طينية بفك��رة عقد مؤمتر وطني 
لكافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية في 
لبنان لوضع رؤية شاملة ملواجهة كافة التحديات، وفي 
مقدمتها احل��وار مع احلكومة اللبناني��ة وإقرار احلقوق 

الفلسطينية.
• عمل أحد الكوادر املنظمة ملس��يرة القدس العاملية 
في جهة مؤثرة على عرقلة ترتيبات املسيرة وبرنامجها 

بسبب خالفات شخصية داخلية.
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 حتالف القوى الفلسطينية يف لبنان: خميم عني احللوة: التعاطي األمين كاد أن يؤدي اىل الكارثة!
لن نسمح بتكرار جتربة نهر البارد أخرى!

الالجئون الفلسطينيون يستطيعون تغيري خارطة املنطقة!
عن  اإلع��الن  أح��دث  لقد 
الدولية،  القدس  مسيرة 
 700 م��ن  أكثر  مبشاركة 
في  دول��ة   64 من  مؤسسة 
واإلع��الن  اخلمس،  ال��ق��ارات 
أمام  تظاهرات  تنظيم  عن 
اإلسرائيلية  ال��س��ف��ارات 
العربية  وال��دول  أوروب��ا  في 
األرض،  يوم  إحياء  مع  تزامناً 
العدو  لدى  كبيرة  مخاوف 
جيشه  قرر  الذي  الصهيوني 
� بحسب صحيفة »هآرتس« 
إعالم  وسائل  من  وغيرها 
على  قواته  تعزيز   � العدو 
اجلبهات اخملتلفة، واالستعداد 
ويوم  النكبة  يوم  لسيناريو 
املئات  تدفق  حيث  النكسة، 

فلسطني  مع  احل��دود  باجتاه 
القيادة  أبدت  وقد  احملتلة.   
بشكل  القلق  العسكرية 
على  سيحدث  مما  خ��اص، 
وانعكس  لبنان.   مع  احلدود 
الصهيوني  واإلرب��اك  اخلوف 
و«وعيد«،  »تهديد«  برسائل 
ل��ل��ح��ك��وم��ات ال��س��وري��ة 
واللبنانية واملصرية واألردنية، 
الفلسطينية  احلكومة  وإلى 
في قطاع غزة، وإلى السلطة 
اهلل،  رام  في  الفلسطينية 
تقف  معادية«  »جهات  ألن 

األوروبية  الدول  لدى  جهوداً 
على  حثها  بهدف  املتعددة 
احلمالت  هذه  انطالق  منع 
جميع  واتخاذ  أراضيها.   من 
االحتياطات الالزمة في مطار 
أوامر  إصدار  مع  غوريون،  بن 
الى اجليش الصهيوني بإطالق 
ملواجهة  القتل  بهدف  النار 
املتظاهرين الذين يصلون الى 

احلدود أو قريب منها.
عن  اإلعالن  مجرد  كان  إذا 
هذا  كل  أحدث  قد  املسيرة 
ذلك  فإن  العدو،  لدى  اخلوف 
الكيان  هذا  هشاشة  يُظهر 
لدى  أن  ويظهر  جهة،  من 
لها  يُحسب  قوة  الالجئني 
ألف حساب، ال يستهان بها، 
التنظيم  لها  توفر  لو  وأنه 
الالزم واالستراتيجية املالئمة 
فإنها قادرة على تغيير خارطة 

املنطقة برمتها.  
تلقي  احلقيقة  ه���ذه 
مسؤولية مضاعفة على دول 
عليها  يتوجب  التي  الطوق 
بتنظيم  لالجئني  السماح 
مسيرات  ف��ي  أنفسهم 
احل��دود  تخترق  سلمية 
فإذا  ال��ع��ودة.   حق  لتنفيذ 
الالجئني  من  آالف  وجود  كان 
احلدود  على  الفلسطينيني 
الصخب  ه��ذا  كل  يُحدث 
العدو،  لدى  والهلع  واخلوف 
فكيف  ويرعاه،  يدعمه  ومن 
العربية  الدول  سمحت  لو 
احلدود  إلى  بالتوجه  لالجئني 
عبر مسيرات سلمية هدفها 

حتقيق حق العودة؟!  

وراء تنظيم املسيرة، بحسب 
»يديعوت  صحيفة  ذكرت  ما 

أحرونوت«. 
املسيرات  مواجهة  وفي 
تزييف  ومحاولة  املليونية، 
مصادر  روج���ت  واق��ع��ه��ا، 
صهيونية  استخباراتية 
ألخبار  املستوى  رفيعة 
التي  هي  إي��ران  أن  مفادها 
املسيرات،  تنظيم  وراء  تقف 
العام في  الرأي  أنظار  لصرف 
مكافحة  ضرورة  عن  العالم 
ولتتويج  النووي،  برنامجها 
زعيمة  باعتبارها  نفسها 
وحاول  اإلسالمي.   العالم 
علي  بزيارة  يزج  أن  العدو 
املستشار  فكر،  جوان  أكبر 
اإليراني،  للرئيس  اإلعالمي 
للزعم  اللبناني  اجلنوب  الى 
اإلسالمية  اجلمهورية  بأن 
هذه  خلف  تقف  اإليرانية 

املسيرة. 
صحيفة  ذك���رت  ك��م��ا 
مررت  أبيب  »تل  أن  »هآرتس« 
بواسطة  لبنان،  إلى  رسائل 

وفرنسا  املتحدة  الواليات 
فيها  طالبت  املتحدة،  واألمم 
إلى  متظاهرين  وصول  مبنع 
منطقة الشريط احلدودي بني 
املصادر  وأكدت  الدولتني«.  
بأن تل أبيب وجهت تهديدات 
إلى لبنان قالت فيها إنها لن 
تتردد في استخدام القوة في 
إلى  متظاهرين  وصول  حال 
احلدودي،  الشريط  منطقة 

على  بالغة  داللة  هذا  وفي 
املسيرات  هذه  تأثير  مدى 
على الكيان الصهيوني، وبث 

الرعب في داخله.
القناة  مراسل  وبحسب 
فإن  الصهيونية  العاشرة 
حتضيراته  أعّد  العدو  جيش 

قائالًً  السيناريوهات،  ألسوأ 
ألس��وأ  يتحضر  »اجل��ي��ش 
يوم  ويأخذ  السيناريوهات 
أيام  ذكرى  ألن  بجدية،  األرض 
األخيرة  النكسة  و  النكبة 
محفورة في األذهان«، مضيفاً 
ستكون  األرض  »يوم  في  أنه 
املناطق األكثر حساسية هي 
واألوامر  وسوريا؛  لبنان  حدود 
منع  وهي  للجيش  واضحة 
السورية  احلدود  من  التقدم 
سيتخطى  ومن  واللبنانية 

حدود الدولة سيهدر دمه«.
بأنها  اجليش  قيادة  وأعلنت 
والقوات  القناصة  سترسل 
تفرقة  بوسائل  امل��ع��ززة 
املظاهرات مثل الغاز املسيل 
للدموع على احلدود السورية، 
الدبابات،  ضد  خنادق  وإقامة 
مع   ، األلغام  حقول  وجتديد 
أمتار   5 بارتفاع  جدار  إقامة 
مع  احل��دود  حال  هو  مثلما 

مصر.
األمنية  التقارير  وتشير 
أعضاء  إل��ى  قدمت  التي 

في  املصغر  األمني  الطاقم 
حكومة العدو أنه من املتوقع 
أن تشهد الفترة الواقعة بني 
 15 و  احلالي  مارس  آذار/   30
نيسان/ أبريل انطالق مسيرات 
مناطق  نحو  تتجه  احتجاج 
في  »إسرائيل«  مع  احل��دود 
والوسط،  واجلنوب  الشمال 
نفسه  الوقت  في  يجري  وأن 
سفر  حلمالت  التخطيط 
شتى  من  جوية  جماعية 
وخصوصاً  العالم،  أنحاء 
بن  في مطار  أوروبا، حتط  من 
أبيب.  تل  في  الدولي  غوريون 

أوامر  االجتماع  أص��در  وقد 
تبذل  بأن  اخلارجية  وزارة  إلى 
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جمرد اإلعالن عن 
 املسرية قد أحدث 

 كل هذا اخلوف 
لدى العدو

يتوجب على دول 
الطوق السماح 
لالجئني بتنظيم 

أنفسهم يف مسريات 
خترتق احلدود لتنفيذ 

حق العودة
لو توفر لالجئني التنظيم 

الالزم واالسرتاتيجية 
املالئمة فإنهم قادرون 

على تغيري خارطة 
املنطقة

جنا مخيم ع��ني احللوة، مبا 
ميثله من عاصمة للش��تات 
الوقوع  م��ن  الفلس��طيني، 
 في ف��خ فتن��ة، س��عى الى 
 ج��ره إليها جعج��ع وآخرون، 
باملناداة  الذي��ن جاه��روا  من 
ف��ي  جدي��د  الب��ارد   بنه��ر 
ع��ني احلل��وة، ف��ي محاول��ة 
مكش��وفة لتوري��ط اجليش 
اللبناني واخمليمات في صراع 
 مفتوح، وما ميكن أن يجره ذلك 
م��ن توتير وتفجي��ر لألوضاع 
أن  أح��د  يس��تطيع  ال   مب��ا 
يتحم��ل نتائج��ه ف��ي هذه 
 الظ��روف البالغ��ة التعقيد 
ف��ي املنطق��ة.  ومم��ا زاد في 
االحتق��ان أن ه��ذه الدعوات 
م��ع  ترافق��ت  املش��بوهة 
اجلي��ش  حواج��ز  تكثي��ف 
عل��ى  الجراءات��ه  اللبنان��ي 
وباق��ي  اخملي��م،  مداخ��ل 
اخمليم��ات، ما أحدث اس��تياء 

شعبياً عارماً.
استطاعت القوى واألحزاب 
واللبناني��ة،  الفلس��طينية 
من خالل التواصل مع قيادة 

األزمة، وجتنب  اجليش، جت��اوز 
الوق��وع ف��ي الفتن��ة.  إال أن 
 هذا احلدث، ال��ذي كان ميكن 
أن يؤدي الى كارثة فلسطينية 
ولبنانية محقق��ة، ال تخدم 
الصهيون��ي  الع��دو  س��وى 
ينب��ه  أن  ينبغ��ي  وأنص��اره، 
اجلمي��ع الى ض��رورة معاجلة 
امللف بطريقة جذرية، بعيداً 
عن التعاطي األمني البحت 
 ال��ذي ثبت، طوال س��نوات ، 
أن��ه غير ق��ادر عل��ى ضبط 
احلكوم��ة  ب��ني  العالق��ة 
واخمليمات، وأن شرارة صغيرة 
الب��ارود،  الش��عال  كافي��ة 
املتربص��ني  كث��رة  بس��بب 

باجليش وباخمليمات معاً.
الفلس��طيني  ش��عبنا 
 ف��ي لبن��ان ليس ف��ي حالة 
اللبناني،  اجلي��ش  عداء م��ع 
رغم م��رارة جتربة مخيم نهر 
الب��ارد الذي انس��حب أهله 
منه لتس��هيل عمل اجليش 
في ح��ني نكث��ت احلكومات 
وعوده��ا  ب��كل   املتعاقب��ة 
 في إع��ادة اإلعم��ار وعمدت 

االج��راءات  تكثي��ف   ال��ى 
األمنية على مداخله.  شعبنا 
الفلسطيني في لبنان ينظر 
الى اجليش اللبناني كضمانة 
حقيقية للمقاومة اللبنانية 
والفلسطينية وللمخيمات.  
يرف��ض  ش��عبنا   ولك��ن 
ف��ي الوق��ت ذات��ه التضييق 
على مداخل اخمليمات، ويدين 
اجلماعي.   العقاب  سياس��ة 
فال��كل يعل��م أن��ه ال أحداً 

 

احلل��وة  ع��ني  مخي��م  ف��ي 
يستطيع تسليم أحد، بسبب 
غياب املرجعية السياس��ية 
تس��تطيع  الت��ي   املوح��دة 
أن تأخذ ق��راراً فاعالً.  وغياب 
الفلس��طينية  املرجعي��ة 
تتحمل مسؤولياته احلكومة 
الى جنب  اللبناني��ة، جنب��اً 

 

مع الفصائل الفلسطينية، 
بس��بب العقب��ات الكثي��رة 
التي تضعها أمام تش��كيل 
به��ا،  معت��رف  مرجعي��ة 
وبس��بب مماطلتها في إجراء 

حوار رسمي.  
وماذا لو صحت املعلومات 

عن أن األف��راد الذين اعتقلوا 
فيم��ا أطل��ق علي��ه اس��م 
 »خلية اجليش« أبرياء وكانت 
االف��راج  بص��دد  احملكم��ة 
عنه��م.. ماذا ل��و أن مخيماً، 
ق��د  احلل��وة،  ع��ني  بحج��م 
الش��بهة،  تدمي��ره جمل��رد  مت 
وباخمليمات،  باجليش  ولإليقاع 
الفلس��طيني  وبالش��عبني 

واللبناني.
تتوقف  الوقت لك��ي  حان 
والقرارات  األمنية،  املعاجلات 
املدخ��ل  إن  املتس��رعة.  
والطبيع��ي  الصحي��ح 
املش��اكل  ه��ذه  ملعاجل��ة 
هي ف��ي تس��هيل احلكومة 
اللبنانية لتشكيل مرجعية 
فلس��طينية موح��دة، وفي 
ج��اد  ح��وار  ف��ي   الش��روع 
يحف��ظ أم��ن لبن��ان وأم��ن 
اخمليمات، ألنه من املستغرب 
احلكوم��ات  إص��رار  فع��الً 
اللبنانية املتعاقبة جميعها 
 عل��ى تبن��ي النم��ط األمني 
ف��ي التعاطي م��ع اخمليمات، 

رغم ثبوت فشله الذريع. 

القوى  حت��ال��ف  عقد 
لبنان  في  الفلسطينية 
مار  مخيم  في  اجتماعاً 
اجلبهة  مكتب  في  الياس، 
الشعبية - القيادة العامة، 
التي  األحداث  فيه  ناقش 
جتري في مخيم عني احللوة، 
ودعوات الفتنة والتحريض 
لبنان،  في  اخمليمات  ضد 
ما  الى  اجملتمعون  وخلص 

يلي:
أن  على  التأكيد  أوالً: 
لبنان  في  مخيماتنا  أمن 
وضرورة  اعتبار،  كل  فوق 
محاوالت  لكل  التصدي 
زرع الفتنة والتوتير األمني 
داخل اخمليمات، أو بينها وبني 
أهلنا في اجلوار اللبناني أو 

ضد اجليش اللبناني.
استهداف  رفض  ثانياً: 
الشقيق،  اللبناني  اجليش 
باعتبار ما متثله املؤسسة 
ضمانة  من  العسكرية 
للبنان  وأمنية  وطنية 

وللمخيمات وللمقاومة.
جميع  رف��ض  ث��ال��ث��اً: 
على  التضييق  أشكال 
وعلى  اخمليمات،  في  أهلنا 
ورفض  حركتهم،  حرية 
سياسة العقاب اجلماعي، 
كافة  بتوفير  واملطالبة 
تضمن  التي  التسهيالت 
في  شعبنا  أبناء  حرية 
وصون  واخل��روج  الدخول 
كراماتهم  وحفظ  أمنهم 
اخمليمات  م��داخ��ل  على 

كافة.
التصريحات  إدانة  رابعاً: 
املغرضة التي تنادي بتكرار 
أخرى،  البارد  نهر  جتربة 
أضغاث  إال  هي  ما  والتي 
أحالم تراود ضعاف العقول 
امتهنوا  ممن  والنفوس، 
وارتكاب  الدماء  سفك 
باملشاريع  واالرتباط  اجملازر 

والصهيونية،  األمريكية 
يجعلوا  أن  يريدون  والذين 
من دماء أهلنا في اخمليمات 
اجليش  في  أشقائنا  ودماء 
على  ق��راب��ني  اللبناني 
هذا  وفي  الفتنة.   مذبح 
اجلميع  نذكر  فإننا  اإلطار 
أن ما جرى في مخيم نهر 
معركة  يكن  لم  البارد 
الفلسطيني  شعبنا  بني 
إن  بل  اللبناني،  واجليش 
بخروجهم  شعبنا،  أبناء 
عمل  سهلوا  اخمليم،  من 
من  وما  اللبناني،  اجليش 
تلك  ضريبة  دف��ع  أح��د 
شعبنا  أبناء  سوى  احلرب 
اجليش  ف��ي  وأشقائنا 
اللبناني.  وإن شعبنا – الذي 
يعاني الويالت بسبب عدم 
اللبنانية  احلكومة  التزام 
إعمار  إعادة  في  بوعودها 
سنوات  خمس  بعد  اخمليم 
األليمة  األح���داث  على 
األمنية  اإلجراءات  وبسبب 
القاسية - قد تعلم الدرس 
جيداً مما حصل، فال يحلمّن 

أحد بتكراره.
مطالبة  خ��ام��س��اً: 
احلكومة اللبنانية بالشروع 
فلسطيني  ح���وار  ف��ي 
كل  ملناقشة  لبناني   –
وجدية،  مبسؤولية  امللفات 
شعبنا،  حقوق  يحفظ  مبا 
وأمن  لبنان  أمن  ويصون 
والتأكيد على  مخيماتنا.  
ضرورة اإلسراع في معاجلة 
معاجلة  القضايا  كافة 
عن  بعيداً  جادة،  سياسية 
البحت  األمني  التعاطي 

مع اخمليمات.

حت�����ال�����ف ال����ق����وى 
الفلسطينية في لبنان
بيروت في 23 / 3 / 2012

اجلهاد حتيي ذكرى عملية »شلومي« وانتصار غزة باحتفال ومسرية يف شاتيال
اجلهاد  حركة  أحيت 
فلسطني  في  اإلسالمي 
»شلومي«،  عملية  ذكرى 
غزة،  في  املقاومة  وانتصار 
ومسيرة  إنشادي  باحتفال 
مخيم  ف��ي  جماهيرية 

شاتيال في بيروت.
سامر  الشيخ   وألقى 
اخمليم،  أهالي  كلمة  عنبر 
م��ش��دد ع��ل��ى ض���رورة 
باستمرار  التمسك 
العدو  ض��د  امل��ق��اوم��ة 
بينما  ال��ص��ه��ي��ون��ي؛  
اهلل،  عبد  أبو  علي  ألقى 
اجل��ه��اد،  ح��رك��ة  كلمة 
والقوى  الفصائل  داعياً 
الفلسطينية إلى تشكيل 
مرجعية موحدة في لبنان، 
املقاومة  أن  على  مؤكداً 
ترفع  لن  الفلسطينية 

أي  حتت  البيضاء  الراية 
اجلهاد  حركة  وأن  ظرف، 
تزال  وال  كانت  اإلسالمي 
صاحبة خيار الوحدة على 
دحر  حتى  املقاومة  قاعدة 

اإلحتالل.
عرض  احلفل  خ��الل  ومت 
ف��ي��ل��م »س���الي���د« عن 
أظهرت  غزة  في  املقاومة 
الصواريخ  إطالق  عمليات 
على  الفلسطينية 

املستوطنات.
الشهيدين  أن  يذكر 
محمد  غسان  اجملاهدين: 
عبد  وم��ح��م��د  اجل���دع 
الوهاب هما منفذا عملية 
مستوطنة شلومي بتاريخ 
أدت  والتي   ،)2002-03-12(
الى مصرع سبعة صهاينة 

وإصابة عدد آخر بجروح. 
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 بعد انهيار جزء من مبنى الجليل..
هل تتحرك )األونروا( قبل وقوع كارثة تهدد أرواح 800 شخص؟!

العدو الصهيوني ميارس اإلبتزاز حبّق األسرية هناء شليب

رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني تكرم املعلمني  حتذير من انتشار ظاهرة االجتار بالسلع الفاسدة واملزورة!!

األمراض املستعصية فلسطينّيًا:  يف انتظار موارد مالية ضخمة

ما يتخوف من��ه األهالي 
القاطن��ون في مبن��ى »أبو 
علي إياد« في مخيم اجلليل، 
حتق��ق ج��زء من��ه بانهي��ار 
الس��فلي  الطابق  س��قف 
م��ن املبن��ى، وال��ذي أحدث 
دوي��اً أرع��ب أهال��ي اخمليم، 
الذين ظن��وا أن املبنى الذي 
يضم حوالى ال��� 600 فرداً 
بدأ باالنهيار.  وهذا االنهيار 
أدى إل��ى حالة م��ن البلبلة 
والذع��ر في نف��وس أهالي 
اخمليم، ملا قد يُسّببه انهيار 
املبنى م��ن كارثة حقيقية 
وعشرات  س��كانه،  تُطاول 

املباني احمليطة به!!
امله��دد  املبن��ى  ويض��م 
عائل��ة   93 باالنهي��ار 
فلس��طينية، أي ما يقارب 
ويتأل��ف  نس��مة،   600
م��ن ث��الث طبق��ات، وجرى 
م��دى  عل��ى  تقطيع��ه 

أولهما: عدم توفُّر مساكن 
خالية في اخمليم، وثانيهما: 
»األون��روا«  إعط��اء  ع��دم 
لألهالي بدالت إيجار، وعدم 

توفُّرها مع األهالي.
اخمليم من  أهال��ي  وح��ذر 
وق��وع الكارث��ة، ُمطالب��ني 
��ل  بتحمُّ املس��ؤولني 
مس��ؤولياتهم قب��ل وقوع 
الكارث��ة التي ق��د تعصف 

باخمليم وأبنائه.
اللجن��ة  طالب��وا  كم��ا 
الش��عبية بالتح��رك جت��اه 
وكال��ة »األون��روا« للعم��ل 
الكارث��ة بكل  عل��ى من��ع 

الوس��ائل املمكنة وبأسرع 
وقت. 

من جه��ة )األون��روا(، فإن 
ب��دا في  واضح��اً  تناقض��اً 
كالم مس��ؤوٍل فيها )طلب 
ع��دم ذك��ر اس��مه(، جلهة 
قوله إن: »قطعة اإلسمنت 
التي وقعت م��ن املبنى لم 

يزد وزنها عن نصف كيلو«، 
في حني أن األهالي يقولون 
غي��ر ذل��ك، كم��ا أن الصور 
املُلتقط��ة تش��ير إلى غير 
قول )املس��ؤول في األونروا(، 
والذي اتهم من أس��ماهم 
واحلاالت  احلوادث  مستغلي 
االجتماعية بتضخيم األمر 
ملآرب ش��خصية وإعالمية، 
لتوجيه سيٍل من االتهامات 

إلى )األونروا(!!!  
وأكد املس��ؤول أن عملية 
طاول��ت  الت��ي  الترمي��م 
املبنى األساسي في اخمليم، 
ما ه��ي إال عملي��ة ترميم 
طارئ��ة وبس��يطة، الهدف 
منها رفع الض��رر عن أبناء 
اخمليم، ملنع تساقط القطع 

تناولت  وق��د  اإلس��منتية، 
العملية حّف احلديد الظاهر 
والصدئ ورّش��ه بالرمل مع 
تليي��س ودهان.  وبحس��ب 
ف��إن  املذك��ور،  املس��ؤول 
البسيطة  الترميم  عملية 
ال تعن��ي ع��دم البحث عن 
حل��ول جذرية، وكش��ف أن 
العام لألون��روا، ولدى  املدير 
اطالعه على الوضع، أرسل 
فريقاً من املهندس��ني منذ 
للكش��ف  ثالث��ة أس��ابيع 
دراس��ة  وإجراء  املبنى  على 
مسؤول  بإش��راف  معمقة 
قسم الهندسة في الوكالة 
األستاذ محمد عبد العال، 
وهم اآلن يواصلون الكشف 
واملس��ح كل أس��بوع.  وقد 
أكد املسؤول في األونروا أنه 
مبجرد االنتهاء من الدراسة 
وإجناز اخلرائط الالزمة، تتبني 
عندها كلفة املشروع، ويتم 
بعده��ا طرحه عل��ى الدول 
املانحة بغية تأمني التمويل 

الالزم.
يذك��ر أن املبن��ى مه��دد 
أش��هر  من��ذ  بالس��قوط 
عدة، وكان��ت األونروا تتذرع 
نفس��ها،  باحلج��ج  دائم��اً 
التي لم ت��ؤد حتى اآلن إلى 
معاجل��ة جدية لألمر.  فهل 
تتح��رك األون��روا قبل وقوع 

الكارثة؟!!

بطريقة  املاضية  السنوات 
عش��وائية الستيعاب أكبر 

عدد ممكن من العائالت.
ويس��كن أكثر م��ن 230 
ش��خصاً من أهال��ي اخمليم 
بش��كل دائري ف��ي محيط 
املبنى، مما يعن��ي أن انهياره 
� ال س��مح اهلل �، بش��كل 
كام��ل ومفاج��ئ س��يؤدي 
إلى كارثة حقيقية، بحيث 
م��ن املُقّدر أن يتج��اوز عدد 
اإلصابات ال� 800 ش��خص. 
مع العلم أن س��كان املبنى 
ال  ب��ه  احمليط��ة   واملن��ازل 
ميلكون أي مأوى آخر ميكنهم 

أو  حاض��راً  إليه اللج��وء 
مستقبال.

وبحس��ب مصادر قاطني 
املبنى فإنهم ال يستطيعون 
من��ه، لس��ببني:  االنتق��ال 

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

ما يقارب 600 نسمة، 
يسكنون مبنى، جرى 
تقطيعه عرب سنوات 

بطريقة عشوائية 
الستيعاب أكرب عدد 

من العائالت.

األهالي ال يرتكون 
ر  املبنى لعدم توفُّ

مساكن خالية 
يف املخيم، وعدم 

 قدرتهم دفع 
بدالت إجيار.

انهيار املبنى بشكل 
كامل ومفاجئ 

سيؤدي إىل كارثة 
حقيقية..

اجله��اد  حرك��ة  نف��ت 
االس��المي ف��ي فلس��طني، 
علمها بأي اتفاق بني األسيرة 
اجملاهدة هناء ش��لبي وقوات 
االحت��الل، يقض��ي بإبعادها 
ال��ى قطاع غ��زة مل��دة ثالث 
سنوات مقابل اإلفراج عنها. 
وحذرت احلركة من الضغوط 
الت��ي  االبت��زاز  وعملي��ات 
متارسها قوات االحتالل بحق 
األس��رى واملعتقل��ني. ه��ذا، 
ف��ي وقت أعرب��ت فيه عائلة 
األسيرة ش��لبي عن رفضها 
إبعاد ابنتهم، مناشدًة كافة 

القوى التدخل ملنع وقوعه.
يأتي هذا في وقٍت تواصلت 
فيه الفعالي��ات التضامنية 
م��ع األس��يرة هناء ش��لبي، 
وُعق��دت فعاليات تضامنية 
عدة ألقي��ت خاللها العديد 
م��ن الكلمات التي دعت إلى 
ضرورة رف��ع الصوت تضامناً 

مع األسيرة...
ففي »دار الندوة« في بيروت 
ُعقد لقاء تضامني حاش��د، 

حرك��ة  ممث��ل  اس��تقبل 
اجلهاد اإلس��المي في لبنان، 
احل��اج أب��و عم��اد الرفاع��ي، 
في مكتبه في بي��روت، وفد 
مجل��س علم��اء فلس��طني 
في لبن��ان برئاس��ة فضيلة 
حس��ني  الدكت��ور  الش��يخ 
قاس��م، يض��م كل من أمني 
س��ر اجمللس، فضيلة الشيخ 
الرازق، ومسؤول  هشام عبد 
واإلعالم  العام��ة  العالق��ات 
في اجمللس، فضيلة الش��يخ 
وبحض��ور  املوع��د،  محم��د 
مسؤول العالقات في حركة 
اجله��اد ف��ي بي��روت األخ أبو 

وسام محفوظ.   
وبح��ث اجملتمعون األخطار 
التي  الشرس��ة  والهجم��ة 
متر عل��ى املنطقة م��ن قبل 
أمري��كا والصهاينة واللعب 
املذهبي��ة  النع��رات  عل��ى 
والطائفية، مؤكدين على أن 

فلسطني بحاجة الى تضافر 
كل اجله��ود من أجل حتريرها 

ونصرة املسجد االقصى.
اجملتمعون  اس��تغرب  كما 
الرس��مي  العربي  الصم��ت 
واالس��تخفاف  املطب��ق 
والتخاذل جتاه ما يحصل في 
فلس��طني، مؤكدين على أن 
ستبقى  والقدس  فلسطني 
لش��عوب  البوصل��ة  ه��ي 
واإلس��المية،  العربية  األمة 
محذرين من احملاوالت الغربية 
حلرف أنظار الشعوب العربية 
يج��ري  عم��ا  واإلس��المية 
للقدس من تهويد ومحاوالت 

هدم للمسجد األقصى.

دعت إلي��ه هيئات نس��ائية 
ولبناني��ة،  فلس��طينية 
وألقي��ت فيه كلم��ات لكل 
من: املنتدى القومي العربي، 
واجلمعي��ات  الن��دوة  و«دار 
والهيئات النسائية« ألقتها 
د. نش��أت اخلطيب، ورئيسة 
اللبنانيات،  احتاد اجلامعي��ات 
والهيئ��ة  اجلم��ال،  د. جن��وى 
النس��ائية ف��ي ح��زب اهلل، 
ألقتها فداء س��عد، واالحتاد 
الفلسطينية،  للمرأة  العام 
ألقتها الس��يدة زه��رة ربيع، 
والهيئة النسائية في حركة 
اجله��اد اإلس��المي ، ألقتها 

األخت أم أش��رف، كما ألقى 
منسق عام اللجان والروابط 
الش��عبية في لبن��ان، معن 

بشور، مداخلة باملناسبة.
وكان املناضل العربي ليث 
شبيالت قد فاجأ املتضامنات 
كلم��ة،  وألق��ى  بحض��وره، 
حي��ا فيها األس��يرة اجملاهدة 
هناء ش��لبي، مش��دداً على 
ض��رورة أن تبقى فلس��طني 
قبلة الص��راع، حتى حتريرها 

بالكامل.
وف��ي الداخ��ل، انتفض��ت 
مدينة غزة للمش��اركة في 
املس��يرة احلاشدة التي دعت 

لها حركة اجلهاد اإلس��المي 
نصرة لألسيرة الشلبي ومع 
األسرى املضربني في سجون 
لسياس��ة  رفضا  االحت��الل 

االعتقال اإلداري.
املكت��ب  عض��و  وأك��د 
السياس��ي حلرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي الدكت��ور محمد 
الهن��دي، أن املعرك��ة الت��ي 
هن��اء  األس��يرة  تخوضه��ا 
م��ن  حلق��ة  ه��ي  ش��لبي 
الش��يخ  بناه��ا  سلس��لة 

األسير خضر عدنان.
اجله��اد  حرك��ة  وحمل��ت 
االسالمي، سلطات االحتالل 
املسؤولية الكاملة عن حياة 

االسيرة »الشلبي«.
وقال��ت احلركة ان االحتالل 
اجملرم يتحم��ل كافة النتائج 
املترتبة على حدوث اي مكروه 
ما  »ان  للش��لبي موضح��ة 
يحدث مع األس��يرة الشلبي 
لن مير مرور الكرام وعلى قادة 
االحتالل أن يعوا جيدا نتائج 

أفعالهم االجرامية«.

مبناسبة يوم املعلم، كّرمت 
رابطة بي��ت املقدس لطلبة 
بكلية  املعلمني  فلس��طني، 
س��بلني، وثانوية دير ياس��ني 
في مخي��م الب��ص، وثانوية 
عمقا في مخيم نهر البارد. 

وقّدم عضو الهيئة اإلدارية 
ف��ي الرابطة، األس��تاذ خالد 
تقدي��ر  ش��هادات  بدي��وي، 
للمعلمني تقديراً جلهودهم.  
بفت��ح  »األون��روا«  وطال��ب 
املهن��ي  للتدري��ب   معاه��د 
املناط��ق.  مختل��ف  ف��ي 
كم��ا طال��ب بفت��ح ثانوية 
الش��مالي  برج  في مخي��م 
م��ن أج��ل تخفي��ف األعباء 

ي��كاد ال مير يوم ف��ي لبنان 
إال ويُعلن فيه عن اكتش��اف 
فاس��دة  وس��لع  أطعم��ة 
موجودة في األس��واق. وهذا 
اخمليمات  ف��ي  أهلن��ا  يدع��و 
إل��ى التنب��ه واليقظة وأخذ 
انتقال  واحلذر م��ن  احليط��ة 
ه��ذه الظاه��رة الت��ي تؤث��ر 
عل��ى صح��ة املواطن��ني، مما 
يوجب التأك��د من صالحية  
السلع اخملتلفة قبل شرائها، 
م��ع التحذي��ر الش��ديد من 
انتشار ظاهرة االجتار بالسلع 
والت��ي  وامل��زورة  الفاس��دة 
تش��مل اللحوم واألس��ماك 
واألدوية  واملعلب��ات  اجملم��دة 

لم يشارك الفلسطينيون 
املس��تعصية  األمراض  ذوو 
جميعه��م، ف��ي اعتص��ام 
أم��ام مق��ر »األون��روا« في 
بئ��ر حس��ن، أم��س، ين��ّدد 
الوكال��ة  ب�»تقلي��ص 
خدماته��ا جتاهه��م«. فقد 
اقتصرت املشاركة على من 
ما زال ميل��ك الهّمة ملغادرة 
منزل��ه واملطالب��ة بتأم��ني 
تكلفة الدواء واالستشفاء 

بنسبة مئة في املئة. 
دعت إلى االعتصام »جلان 
املتابع��ة ألصحاب األمراض 
املس��تعصية والدائمة في 
لبن��ان« )حي��اة(، وه��و يأتي 
ضمن سلسلة اعتصامات 
أكث��ر من  انطلق��ت من��ذ 
الوص��ول  دون  م��ن  س��نة، 
إلى حلًّ ش��اٍف، وتزامناً مع 
املوت املتكرر لبعض احلاالت 
أبواب  عل��ى  املس��تعصية 

وحضرت��ه  املستش��فيات. 
جمع��ة،  م��روة  الطفل��ة 
التالسيميا،  مبرض  املصابة 
لتدع��و »املنظمات الدولية 
تعن��ى  الت��ي  واإلنس��انية 
إل��ى  الطف��ل،  بحق��وق 
االون��روا  إلرغ��ام  التدخ��ل 
مرض��ى  ش��مول  عل��ى 
ببرنامجه��ا  التالس��يميا 
الصحي«. وعرضت فاطمة 
م��ع  معاناته��ا  ش��حادة، 

»ف��ي  الس��رطان،  م��رض 
س��ياق املعان��اة الش��املة 
باتوا  الذين  العضال  ملرضى 
متس��ولني ف��ي الطرق��ات 
املس��اجد  أب��واب  وعل��ى 
اخليري��ة«.  واملؤسس��ات 
املدي��ر  ش��حادة  وس��ألت 
سلفادور  ل�»األونروا«  العام 
يُعام��ل  »ه��ل  لومب��اردو، 
مرضى العضال في بلدهه 
تُعام��ل  مثلم��ا  إيطالي��ا 

األونروا مرضانا؟«. 
أّك��دت  جهته��ا،  م��ن 
رئيسة قس��م الصحة في 
»االون��روا« من��ى عثمان، أن 
الوكال��ة »تؤم��ن تغطي��ة 
االستشفاء، س��واء أكانت 
تغطية شاملة في احلاالت 
االستشفائية من املستوى 
أم تغطي��ة جزئية  الثان��ي 
في احلاالت التي تس��تدعي 
وتُصّن��ف  عالي��ة،  تقني��ة 

اخلدم��ات  خان��ة  ضم��ن 
االستشفائية من املستوى 
الثال��ث«. أضاف��ت: »نؤمن 
بنس��بة  جزئي��ة  تغطي��ة 
للفح��وص  املئ��ة  ف��ي   50
ف��ي  ونس��اهم  اخلارجي��ة، 
ع��الج  أدوي��ة  تغطي��ة 
والعالج  الس��رطان  أمراض 
والكيميائ��ي  الش��عاعي 
لهم بنس��بة خمسني في 

املئة«.

الطبية ومياه الشرب امللوثة 
وغيرها من السلع... 

ودقت مؤسسات حقوقية 
فلس��طينية ناق��وس اخلطر 
من ه��ذه الظاه��رة، مهيبة 
الغذائي��ة  الس��لع  بتج��ار 
بش��تى أنواعها العمل على 
بطريقة  السلع  تخزين هذه 
جيدة ومالئمة حتفظ جودتها 
مطالب��ة  وصالحيته��ا. 
اللج��ان الش��عبية واللجان 
األهلي��ة في كاف��ة اخمليمات 
الفلس��طينية في لبنان أن 
حتذو حذو البلديات وجمعيات 
حماية املس��تهلك اللبناني 
وأن تأخ��ذ دوره��ا ف��ي تفقد 

جمي��ع املطاع��م ومح��الت 
السلع الغذائية وأماكن بيع 
اللحوم واألس��ماك والدجاج 
والصيدلي��ات داخل اخمليمات 
والتأكد من صالحية السلع 
التي يت��م بيعها أو تخزينها 
وأن يت��م العم��ل على إتالف 
الس��لع املنتهية الصالحية 
عل��ى  حفاظ��اً  وج��دت  إن 
جلمي��ع  العام��ة  الس��المة 

سكان اخمليمات.

املالية ع��ن الطالب، أو تأمني 
باص��ات لنقلهم الى مخيم 
بدي��ل  كح��ل  الرش��يدية 

ومؤقت.
الرابط��ة  كرم��ت  كم��ا 
املعلم��ني في ثانوي��ة عمقا.  
وطال��ب ربيع فارس، باس��م 
التربي��ة  دائ��رة  الرابط��ة، 
»األون��روا«  ف��ي  والتعلي��م 
تأمني باص��ات لنقل الطالب 
من اخملي��م اجلديد إلى القدمي 
ألنه��م يعانون م��ن صعوبة 

التنقل.
وشكرت إدارة كلية سبلني 
ومعلموه��ا وثانوي��ة عمق��ا 

الرابطة على هذه اخلطوة.

 جملس علماء فلسطني يزور حركة اجلهاد االسالمي: 
لتضافر اجلهود لتحرير فلسطني ونصرة االقصى
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أخبار الجهاد

األمني العام للجهاد: غزة صنعت معادلة جديدة من معادلة الّرعب والّردع مع العدو بغداد: قمة غياب فلسطني!..

النخالة: نصر غزة إجناز للفلسطينيني، وإسرائيل ستدفع مثنًا غاليًا حال خرقها للتهدئة

الرفاعي وبركة يلتقيان األمحد وتأكيد على حتصني أمن املخيمات وحتسني أوضاع شعبنا

ممثلو اجلهاد ومحاس والقيادة العامة يلتقون املدير العام لألمن العام

اجلهاد: تدعو اجلميع للتنّبه وعدم الوقوع يف فخ مؤامرة تكرار نهر بارد جديد

تحليل سياسي

العاصم��ة  احتضن��ت 
التاس��ع  ف��ي  العراقي��ة 
الفائت،  آذار  والعش��رين من 
بعد أش��هر على حتررها من 
آخر جن��دي أميركي، اجتماع 
ال��دول  جامع��ة  مجل��س 
العربية على مستوى القمة، 
ف��ي دورت��ه العادي��ة الثالثة 
انعقدت  الت��ي  والعش��رين، 
في ظرف ه��و األدق واألخطر 
واألكثر تعقيداً على املنطقة 
العربي��ة عام��ة، والقضي��ة 
الفلس��طينية خاصة، جراء 
واالضطراب��ات  التوت��رات 
الداخلي��ة والتغيي��رات التي 
تشهدها العديد من البلدان 
تتش��ابك  الت��ي  العربي��ة، 
الش��عبية  التحركات  فيها 
األجنبي��ة  التدخ��الت  م��ع 
والعس��كرية  السياس��ية 
حلل��ف »النات��و«، وتصعي��د 
الصهيوني��ة  اإلعت��داءات 
الفلسطيني  ضد الش��عب 
على امتداد س��احات الوطن 
املغتص��ب واحملت��ل، واحل��رب 
على  املفتوح��ة  العدواني��ة 
قطاع غ��زة احملاصر على كل 
الصعد واملستويات، وتسعير 
مخطط��ات الصهينة التي 
املزي��د  قض��م  تس��تهدف 
الفلس��طينية  األرض  م��ن 
ف��ي  مقدس��اتها  وتهوي��د 
القدس الش��ريف، واستمرار 
التعس��فية  سياس��اته 
األس��رى  بح��ق  والقمعي��ة 
واملعتقلني، ف��ي ظل صمت 
دول��ي مطبق، وغي��اب عربي 

رسمي مشبوه!.. 
القم��ة  المس��ت  فه��ل 
العربي��ة طموح��ات وآم��ال 
املنتفض  العرب��ي  الش��عب 
م��ن أج��ل حريت��ه وكرامته 
واستقالل بلدانه، وانعتاقها 
املطلقة  التبعي��ة  براثن  من 

واالرتهان  األميركية  لإلدارات 
إلمالءاتها واخلضوع ملنطقها 
القائم عل��ى ثابتتي: حماية 
املصال��ح األميركي��ة الت��ي 
يتقدمه��ا اس��تمرار تدف��ق 
النف��ط في ش��رايني الغرب، 
واس��تقرار  أم��ن  وحماي��ة 
وسالمة الكيان الصهيوني؟..  
وه��ل كان حض��ور القضية 
والق��دس  الفلس��طينية 
اإلس��المية  واملقدس��ات 
القم��ة  ف��ي  واملس��يحية 
العربية على مستوى اخملاطر 
احملدق��ة بها؟.. وه��ل انتفض 
أه��ل القم��ة عل��ى ذاته��م 
وأعلنوا كسر احلصار الكلي 
ع��ن قط��اع غ��زة، ووضع��وا 
مشاريع إعادة بناء ما هدمه 
العدوان الصهيوني في العام 
2009 عل��ى س��كة التنفيذ 

والترجمة العملية؟..  
إن املتتب��ع ملس��ار القم��ة 
ومس��توى التمثي��ل العربي 
فيها وجل��دول أعمالها يدرك 
بال ش��ك أن الهوة تتسع بني 
م��ا يتمناه الش��عب العربي 
وب��ني ما يتوخاه احل��كام، وأن 
الفلس��طينية  القضي��ة 
تبتعد في سلم االهتمامات 
إل��ى زوايا التهميش وملفات 
قم��ة  كل  م��ع  اإلهم��ال  

جديدة.
الراهن��ة  القم��ة  وص��ورة 
ونتائجه��ا تش��به إل��ى حد 
التمثي��ل  مس��توى  بعي��د 

العرب��ي ال��ذي تف��اوت ب��ني 
األكب��ر م��ن  الع��دد  غي��اب 
املل��وك والرؤس��اء واألم��راء، 
ومس��توى التمثي��ل املتدني 
لع��دد من ال��دول »الفاعلة« 
ترتيب  ناهي��ك ع��ن  الي��وم، 
ج��دول األعمال ال��ذي جعل 
من القضية الفلس��طينية 
التي  الصهيوني��ة  واخملاط��ر 
ثانوي��ة،  تتهدده��ا مس��ألة 
يتقدمه��ا املل��ف الس��وري، 
ال��ذي اعتب��ره وزي��ر خارجية 
هوش��بار  املضي��ف   البل��د 
ول��ه  إحلاح��اً  أكث��ر  زيب��اري 
تش��عبات دولي��ة وإقليمية، 
إضافة إلى موضوعي اليمن 

والصومال.
املل��ف  اس��تبعاد  ان 
أولويات  الفلس��طيني ع��ن 
القمة، وحتويله إلى بند ثانوي، 
ال يط��رح عالمة اس��تفهام 
على »قمة غياب فلسطني« 
فحسب، وإمنا يثير التساؤالت 
عن جدوى استمرار مؤسسة 
بعد  برمتها،  العربية  القمة 
عجزها الكلي في املس��ألة 
الفلس��طينية الت��ي كانت 
والدة  وراء  املعل��ن  الس��بب 
ه��ذه املؤسس��ة، وفش��لها 
العم��ل  أش��كال  كل  ف��ي 
العربي املش��ترك، وإخفاقها 
ف��ي إيج��اد احلل��ول لألزمات 
 واملعض��الت الت��ي واجه��ت 
أي م��ن البل��دان العربية، أو 

األمة جمعاء!.. 

أنت داعية
في رحاب اإلسالم

يُعّل��ق عل��ى  وس��ام ش��رف 
صدورن��ا جميع��اً ويوجب علينا 
التكليف قبل التشريف.  فهل 
كلن��ا دع��اة حقا؟ وه��ل يصلح 
كل مس��لم، مهم��ا تضاءل��ت 
ثقافته، أن يكون داعية إلى اهلل 

عز وجل؟ 
الق��رآن الك��رمي يقررهذا »قل 
هذه سبيلي أدعو إلى اهلل على 
بصيرة أنا ومن اّتبعني« ]يوسف 
108[.  إذًا فكل من اتبع الرسول 
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ه��و 
داعية بنص ه��ذه اآلية.  وقوله 
تعالى »ومن أحسن قوالً ممن دعا 
إلى اهلل وعمل صاحلا وقال إنني 

من املسلمني« ]فصلت 33[. 
لقد مضى العه��د الذي كنا 
نوكل فيه أمر الدعوة إلى رجال 
الدين؛ ف��ال رجال دين ورجال دنيا 
في  اإلس��الم.  كلن��ا رجال دين 
مبا نعلم.  وعلينا أن ننش��ر هذا 

العلم.

أن��ت داعي��ة بأخالق اإلس��الم 
الت��ي تتخل��ق بها، وبس��لوكك 
الق��ومي املنضبط عل��ى إيقاع ما 
أمر اهلل و رس��وله به ونهيا عنه.  
فالصحاب��ة األوائ��ل رضوان اهلل 
عليه��م لم يس��لموا مباش��رة 
بفعل ق��رآن نزل أو علم فاجأهم 
به رس��ول اهلل عليه السالم، بل 
س��ارعوا إل��ى تصدي��ق الصادق 
األم��ني الذي ل��م يجرب��وا عليه 

كذبا قّط.
أنت داعية مب��ا حتفظ من آيات 
قرآني��ة وأحاديث نبوية ش��ريفة 
وقصص من الس��يرة الش��ريفة 
مهم��ا قّلت.  ب��ذا يأمرنا احلبيب 
املصطف��ى: »بلغ��وا عن��ي ول��و 

آية«.
أن��ت داعي��ة مبا تس��معه من 
أف��كار ومواعظ من خالل خطب 
اجلمع��ة ودروس املس��جد وم��ن 
خالل ما تبثه الفضائيات الدينية 

ومواقع االنترنت.

أن��ت داعي��ة مبا تنش��ره على 
صفح��ة الفيس ب��وك اخلاصة 
م��ن مق��االت مقتبس��ة  ب��ك 
واملواقع  واجمل��الت  الكت��ب  م��ن 
اإللكتروني��ة بش��رط أن تراعي 
األمانة العلمي��ة وتذكر مصدر 

املعلومات.
أن��ت داعي��ة ف��ي بيت��ك، من 
خالل معاملتك احلسنة لزوجك 
وتربيت��ك ألوالدك وداعي��ة ف��ي 
أقارب��ك وجيران��ك وزمالئك في 

الدراسة أو العمل.
ليكن لس��انك ناقال لكل ما 
تصل إليه من معلومات دينية؛ 
وال تبخ��ل ف��ي ال��كالم النافع 
مهما قّل ألن احلرمان واملنع أقّل 

منه. 
العظي��م لقاء  تخيل األج��ر 
نش��رك ما تعلمه فأن��ت بهذا 
تس��ّن سنة حس��نة لك أجرها 
وأجرم��ن عم��ل به��ا إل��ى يوم 

القيامة.
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أك��د األم��ني الع��ام حلرك��ة 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
فلس��طني، الدكت��ور رمض��ان 
ح، أن الس��واعد  عبد اهلل ش��لَّ
ألبط��ال  واملبارك��ة  الفتي��ة 
س��رايا القدس وألوي��ة الناصر 
الفصائل  وكل  الدي��ن  ص��الح 
ق��د  العس��كرية،  واألجنح��ة 
لقنت العدو درس��اً لن ينس��اه 
بف��رض  انتص��اراً  وحقق��ت 

 

وع��دم  املقاوم��ة   إرادة 
االحت��الل  إلرادة  رضوخه��ا 
وإفش��اله وفقدانه لألمن وقوة 

الردع.
وش��دد األم��ني الع��ام، على 
انتص��اراً  كان  حتق��ق  م��ا  أن 
وللش��عب  للمقاومة  جدي��داً 
فصائله  ب��كل  الفلس��طيني 

أكد نائب األمني العام حلركة 
النخالة  زياد  اإلسالمي،  اجلهاد 
أن احلرك��ة ل��م  )أب��و ط��ارق(، 
التهدئة  تعلن موافقتها على 
إس��رائيل  قبل��ت  أن  بع��د  إال 
بش��روطها املتمثل��ة بالت��زام 
ع��دم تنفيذ أي��ة اغتياالت في 
قط��اع غ��زة مس��تقبالً، وحق 
الفصائل الفلس��طينية بالرد 
في ح��ال تنفيذ أي��ة تصفيات 
إل��ى  مش��يراً  القط��اع،  ف��ي 

 

إس��رائيلياً  تعه��داً  هن��اك  أن 
املص��ري  للوس��يط  واضح��اً 

بذلك.
أن أي  النخال��ة م��ن  وح��ّذر 
خرق للتهدئة من جانب العدو 
»اإلس��رائيلي« س��تدفع ثمنه 
»إس��رائيل« غالي��اً وس��تكون 
عواقب��ه غير محم��ودة، ُمعّبراً 
كثي��راً  تفاؤل��ه  ع��دم  ع��ن 
اتف��اق  ي��دوم  أن  باحتم��االت 
التهدئ��ة طويالً، وق��ال: »حتى 

التقى ممث��ل حركة اجلهاد 
االسالمي في لبنان، أبو عماد 
الرفاعي، وممثل حركة حماس 
في لبنان، علي بركة، بعضو 
اللجن��ة املركزية حلركة فتح 
ومف��وض العالقات الوطنية 
ومش��رف الساحة اللبنانية، 
ع��زام األحم��د، في س��فارة 
بحض��ور  فلس��طني،  دول��ة 
السفير، أش��رف دبور، وأمني 
سر فصائل منظمة التحرير 
وحرك��ة  الفلس��طينية 
فت��ح ف��ي لبن��ان، فتحي أبو 
الع��ردات.  وج��رى مناقش��ة 
الوضع الفلسطيني بشكل 
عام، ووضع اخمليمات بش��كل 

خاص.
وب���ح���ث اجمل��ت��م��ع��ون 

بح��ث ممثل حرك��ة اجلهاد 
اإلس��المي ف��ي لبن��ان، أب��و 
عماد الرفاع��ي، وممثل حركة 
حماس في لبنان، علي بركة، 
ومس��ؤول اجلبهة الشعبية 
- القي��ادة العامة في لبنان، 
رام��ز مصطف��ى، م��ع املدير 
العام لألمن الع��ام اللبناني 
اللواء عباس إبراهيم الوضع 
الفلسطيني عموماً والوضع 

أك����دت ح��رك��ة اجل��ه��اد 
لسان  ع��ل��ى  االس���الم���ي، 
موسى  سامر  أب��و  القيادي 
سياسية  حلظاٍت  نعيش  أننا 
خالِل  من  حساسة  وأمنية 
القضيِة  استهداِف  محاولِة 
أمن  بوابة  عبرَ  الفلسطينيِة 
اخمليمات واستهداف املؤسسة 
العسكرية اللبنانية والزج بها 
في آتون معركة ال تخدم لبنان 
الفلسطيني.   الشعب  وال 
وأضاف موسى: »نقول وبصدق 
احلرص على  إننا حريصون كل 
مخيماتنا،  واستقرار  أم��ن 
على  احلفاظ  نلتزم  كذلك 

هيبة  وعلى  األهلي  السلم 
وندعو  العسكرية،  املؤسسة 
الوقوع  وعدم  للتنبه  اجلميع 
يروج  التي  املؤامرة  فخ  في 
لتكرار  لبنان  في  البعض  لها 
لهؤالء  نقول  جديد.   بارد  نهر 

اجليش  باستهداف  نسمح  لن 
من  انطالقاً  الشقيق  اللبناني 
بتكرار  نسمح  ولن  مخيماتنا، 

مأساة مخيم البارد«.
أُلقيت  كلمة  في  ذلك  جاء 
حركة  نظمته  احتفال  في 
يوم  مبناسبة  اهلل«  »أنصار 
البرج  مخيم  ف��ي  األرض 
الشمالي، وألقيت فيه كلمات 
التمسك  ضرورة  على  ركزت 
وحّيت  عنها،  والدفاع  باألرض 
البطلة،  املقاومة  املواقف 
القدس،  سرايا  رأسها  وعلى 
مؤخراً  مجاهدوها  خاض  التي 

معركة األرض والكرامة...

األمن��ي ف��ي مخي��م ع��ني 
احلل��وة خصوصاً، إضافة الى 
حتضي��رات مس��يرة القدس 

العاملية.
اجملتمع��ون  وتواف��ق 
عل��ى ض��رورة اإلس��راع في 
سياسية  مرجعية  تشكيل 
ف��ي  موح��دة  فلس��طينية 
لبن��ان، مبا يخدم الش��عبني 
واللبنان��ي،  الفلس��طيني 

احل��وار م��ع احلكومة  تتولى 
اللبناني��ة واجله��ات املعنية 
ب��ني  التنس��يق  لضم��ان 
كاف��ة  ومعاجل��ة  اجلانب��ني، 
واملعيشية  األمنية  القضايا 
واحلياتي��ة، وتأم��ني العي��ش 
في  ألبن��اء ش��عبنا  الك��رمي 
لبنان، وإق��رار حقوقه، ريثما 
يتمك��ن من العودة إلى دياره 

األصلية في فلسطني. 

ل��و غدر العدو ونق��ض العهد، 
 وه��ذا غير مس��تبعد ألنه غير 
مأم��ون اجلانب، فنح��ن منحنا 
الن��اس فرص��ة ك��ي يرتاح��وا 

ويلتقطوا أنفاسهم«.
الت��ي  التهدئ��ة  أن  ورأى 
حتقق��ت إجن��از ونص��ر معنوي 
ألنهم  جميعاً  للفلسطينيني 
ش��اركوا ف��ي إب��رام التهدئة، 
م��ن  هن��اك  أن  إل��ى  مش��يراً 
استش��هد ومن قص��ف بيته 
أصي��ب.  الفت��اً  م��ن  وهن��اك 
إل��ى أن »إص��رار اجله��اد عل��ى 
ومتس��كها  القت��ال  مواصل��ة 
 بش��روطها لقب��ول التهدئ��ة 
كان بس��بب م��ا ن��راه م��ن أن 
الش��عب الفلس��طيني يدفع 
 أعل��ى ثم��ن وأغاله، ف��ال يوجد 
امل��وت«،  م��ن  أكث��ر  ه��و  م��ا 
نتمس��ك  وقال: »ه��ذا جعلنا 
أن  إل��ى  الفت��اً  بش��روطنا«، 
البعض اعتبر مطالب »اجلهاد« 

اخمليمات  في  أهلنا  أوض��اع 
يتعرض  وما  الفلسطينية، 
من  احللوة  عني  مخيم  له 
ودع��وات  أمنية  مخاطر 
على  ف��أك��دوا  حتريضية، 
حتصني  على  العمل  ضرورة 

أمن اخمليمات، ورفض سياسة 
وضرورة  اجلماعي،  العقاب 
اإلسراع في تشكيل مرجعية 
فلسطينية موحدة ملواجهة 
كافة اخملاطر التي تهدد أمن 
واستقرار شعبنا في لبنان. 

مستحيلة، وأن »اإلسرائيليني« 
لن يوافقوا عليها.

وتاب��ع: »الع��دو أراد تثبي��ت 
م��ن  قت��ل  ممارس��ة  معادل��ة 
ال��ذي  الوق��ت  وف��ي   يري��د 
إرادة  بذل��ك  ويكس��ر   يري��د 
الشعب الفلسطيني«، مشدداً 
عل��ى أن  قطاع غزة اس��تطاع 
أن يُواج��ه وأن يصمد ويكس��ر 
ويتحم��ل  االحت��الل  معادل��ة 
التزامه باملقاومة، وهذا  فاتورة 

ما حصل.

وق��واه، موضح��اً أن العدو كان 
يظ��ن ب��أن غ��زة هدٌف س��هل 
وجب��ٌة  أو  س��ائغة  ولقم��ة 

 

باجمل��ان  يبتلعه��ا  أن  ميك��ن 
ويفت��رس أهله��ا ومجاهديها 
وقتم��ا ش��اء وكيفم��ا ش��اء.  
 لكن��ه فوج��ئ هذه امل��رة أكثر 

م��ن أي م��رة أن غ��زة التي لم 
يبتلعها البحر كما متنى رابني 
لم يبتلعه��ا الصهاينة، ألنها 
ك��رة الن��ار امللتهب��ة، وألنه��ا 
يراب��ط فيها  الت��ي  الصخ��رة 
أسود اجلهاد واملقاومة من أبناء 

فلسطني.


