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حن���و واقع فلس���طيين أفضل..إلجناز التحري���ر وحتقيق الع���ودة

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

كافة األصعدة
الشقاقي د.فتحي  المعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
محاية اإلجناز الفلسطيين الذي حتقق!

ف��ي مخيمات  أهلنا  أثبت 
لبن��ان عام��ة، وف��ي مخيم 
احلل��وة ومنطقة صيدا  عني 
خاصة، أنه��م على قدر عال 
م��ن الوع��ي، مبا اس��تطاعوا 
معه جتنب االنزالق الى األزمة 
التي عصفت مبنطقة صيدا 
مؤخراً، واحلفاظ على املوقف 
الفلس��طيني املوحد بالنأي 
الصراع��ات  ع��ن  اإليجاب��ي 
تعص��ف  الت��ي  والف��ن 

باملنطقة.
حالة الوعي الشعبي هذه، 
املدعومة مبوق��ف واضح من 
كل ألوان الطيف السياسي 
التي تضم القوى اإلسالمية 
ف��ي  الوطني��ة  والفصائ��ل 
بع��ض  ورغ��م  اخمليم��ات، 
الفعل  وردات  التفلت  حاالت 
الفردي��ة، أثبت��ت أنه��ا قادرة 
على حماية أم��ن مخيماتنا 
وأنها عنصر  واجل��وار،  وأهلنا 
فاع��ل وحاس��م ف��ي حفظ 
أم��ن لبنان، وذل��ك ما اعترف 
به لبنان على أعلى مستوى 
ردده  م��ا  حس��ب  رس��مي، 
عبر وس��ائل اإلعالم رئيس��ا 
اجلمهوري��ة ومجلس النواب.  
ه��ذا  عل��ى  احلف��اظ  وف��ي 
والرسمي  املوقف الش��عبي 
الفلسطيني خدمة لقضية 
فلس��طني وحق عودة أهلنا، 
مخيماتن��ا،  حتم��ي  ألنه��ا 
توريطه��ا وجرها  ومتنع م��ن 
الى صراع��ات دموية الهدف 
من ورائها تدمي��ر مخيماتنا 

وفرض تنازالت على شعبنا.
املطل��وب اآلن ه��و احلفاظ 
على هذا اإلجناز الفلسطيني، 
تقدي��راً لش��عبنا التي أثبت 
أنه على مستوى املسؤولية.  
واحلف��اظ عل��ى ه��ذا اإلجناز 
يقتضي، بالضرورة، اإلس��راع 
مرجعي��ة  تش��كيل  ف��ي 
سياس��ية  فلس��طينية 
مس��توى   عل��ى  موح��دة، 
اللبناني��ة، تأخ��ذ   الس��احة 
مهم��ة  عاتقه��ا  عل��ى 
احلف��ظ على وح��دة املوقف 
لبن��ان،  ف��ي  الفلس��طيني 
الصراع��ات  ع��ن  بعي��داً 

أيضاً عن  الداخلية، وبعي��داً 
املنطق��ة.   ف��ي  الصراع��ات 
وم��ا حتقق يثب��ت، بامللموس، 
أن ذل��ك ممكن، وأن��ه مطلب 
فلس��طيني ولبنان��ي، وأن��ه 
ل��م يعد هناك مب��رر لتأخير 
تشكيل هذه املرجعية، التي 
ينبغي أن تعيد بناء وتفعيل 
الش��عبية  اللج��ان  كاف��ة 
واألمني��ة ف��ي كل اخمليم��ات 
في لبنان، مبا يحمي ويحصن 

املوقف الفلسطيني.
كان حرياً برئيس السلطة 
محم��ود  الفلس��طينية 
عباس أن يركز، خ��الل زيارته 
تش��كيل  عل��ى  األخي��رة، 
ومناقش��ة  املرجعية،  ه��ذه 
أعل��ى  م��ع  تش��كيلها 
املرجعيات اللبنانية، واالتفاق 
بش��أنها م��ع كاف��ة القوى 
الفلس��طينية  والفصائ��ل 
التي التقاه��ا.  كما ونتمنى 
أن يك��ون عب��اس ق��د اتخذ 
قراراً حاسماً بتفعيل العمل 
املش��ترك  الفلس��طيني 
البيت  ف��ي لبن��ان، وترتي��ب 
الفتح��اوي، وضب��ط س��الح 
املنضبط��ة  العناص��ر غي��ر 
الس��الح  ه��ذا  ألن   فيه��ا، 
ي��كاد يك��ون طرف��اً في كل 
داخ��ل  مش��كلة  أو  خ��الف 
اخمليمات، وفي ذلك مصلحة 
أكيدة ألهلنا وأمن مخيماتنا، 
نظ��راً للحض��ور الفتح��اوي 

فيها.
شعبنا في لبنان يستحق 
ش��عب  ألن��ه  األفض��ل، 
ق��دم الكثي��ر الكثي��ر م��ن 
التضحي��ات، ويبره��ن يوم��اً 
بعد يوم، وفي كل مناس��بة، 
أنه ش��عب صاح��ب قضية، 
ولدي��ه الوع��ي واإلحس��اس 
الكامل بقضيته، ومن حقه 
عل��ى اجلميع املس��ارعة في 
تش��كيل املرجعي��ة املوحدة 
الت��ي حتف��ظ ل��ه حقوق��ه، 
وتصون كرامته، وحتمي أمنه، 
وحتق��ق عودت��ه ال��ى وطن��ه 
فلسطني...  كل  فلس��طني، 
وصف��د ج��زء عزيز م��ن أرض 

فلسطني وترابها!

باتباع  التام  التقيد  على 
بالنفس  ال��ن��أي  سياسة 
يجري.  ما  كل  جتاه  اإليجابي 
كافة  عنه  تعبر  ما  وه��ذا 
التي  والتصريحات  البيانات 
القوى  مختلف  عن  تصدر 
مشترك.  أو  منفرد  بشكٍل 
أصبح  ذلك  على  عالوَة  بل 
دوراً  يلعبون  الفلسطينيون 
حتقيق  في  مساعداً  بناًء 
أينما  واالس��ت��ق��رار  األم��ن 
األخيرة  عبرا  وأحداث  وجدوا، 
ساطع  دليل  الكثير  وغيرها 
كثيرة  بإشادات  ومقروناً 
قيادات  كبار  من  ومتنوعة 
باتت  التي  اللبنانية   الدولة 
الفلسطيني  بالدور  تشيد 
بعد  واإلي��ج��اب��ي.   احل��ي��ادي 
ال���ق���وى  ل��ع��ب��ت   أن 
مخيم  ف��ي   اإلس��الم��ي��ة 
مبختلف  احل���ل���وة،  ع��ني 
إيجابياً  دوراً  تسمياتها 
الوضع  ضبط  في  وفاعالً 
اخمليم  ان��زالق  ومنع  األمني 
إلى أتون الصراع الذي حصل 

بصيدا.  عبرا  منطقة   في 
ب���ل وأك���ث���ر م���ن ذل��ك 
القوى  من  كبير  وبجهد 
اإلسالمية  الفلسطينية 
العمل  مت  فقد  حت��دي��دا، 
وانتشار  انتقال  منع  على 
املعارك عبر مبادرة ساهمت 
من  حصل  ما  معاجلة  في 
تعمير  ف��ي   اش��ت��ب��اك��ات 
م��خ��ي��م ع���ني احل��ل��وة 
يورط  مبا  امتدادها  ومنع 
الفلسطيني  ال��ع��ام��ل 
الداخلية  األزم����ة   ف��ي 
خدمة  وه��ذا  اللبنانية.. 
 لقضية الالجئني، وصيانة حلق 
ألمن  وح��م��اي��ة  ال��ع��ودة، 

اخمليمات واجلوار.
برهن  تقدم،  ما  ضوء  وفي 
أطيافه  بكافة  شعبنا  أبناء 
سياسة  في  التام  باإللتزام 
زالت  وما  اإليجابي،  احلياد 
املناطق  في  األحدات  تبرهن 
اخمليمات  بجوار  املضطربة 
العامل  أن  الفلسطينية 
عامل  ه��و  الفلسطيني 
الفلسطيني  أن  إذ  استقرار، 
اخمليمات  ه��ذه  إل��ى  ينظر 
أمنها  أن  واح��دة  زاوي��ة  من 
واستقرارها هو عنوان وجوده 
وهي  حقوقه،  على  وشاهٌد 
وعالمة  احلصينة  قالعنا 
عودتنا إلى فلسطني احلبيبة.

األليمة  األح��دات  تزال  ال 
 ال��ت��ي ت��ع��ص��ف ب��ج��وار 
الفلسطينية  اخمليم���ات 
تؤكد  ولبنان،  سوريا  في 
بأن  راسخة  ثابتة  حقيقًة 
يلتزم��ون  الفلسطينيي�ن 
ما  اجت��اه  اإليجابي  احلياد 
شعبنا  وأن  حولهم.  يدور 
الشتات  في  الفلسطيني 
لم ينجر إلى أتون الصراعات 
على  ويصر  ورفض،  الدائرة، 
رف��ض، اإلن��خ��راط ف��ي أي 
فلسطني  تكون  ال  معركة 
وقضيتها  ب��وص��ل��ت��ه��ا، 

املركزية.  
سوريا،  مخيمات  فمن 
مبا يجري في طرابلس،  مروراً 
عبرا،  أح��داث  إلى  ووص��والً 
الفلسطينيون   ح��اف��ظ 
 ع��ل��ى س��ي��اس��ة ال��ن��أي 
شعبنا  ألن  ب��ال��ن��ف��س، 
متام  يعي   الفلسطيني 
الوعي بكافة قواه وفصائله 
تنوعاتها  اخ��ت��الف  على 
األح��داث،  من  ومواقفها 

اجلهاد  حركة  ممثل  متنى 
اإلسالمي في لبنان، أبو عماد 
الرفاعي، أن تكون »زيارة رئيس 
الفلسطينية،  السلطة 
لبنان  إلى  عباس،  محمود 
تأتي  وأن  إيجابية  أبعاد  ذات 
لناحية  امل��رج��وة  ثمارها 
الفلسطيني  الوضع  حتسني 
في لبنان، وال سيما أنها تأتي 
فيه  الذي تشهد  الوقت  في 
ومشاكل  تقلبات  املنطقة 
في ظل محاوالت البعض زج 
بالصراعات  الفلسطينيني 
ال��دائ��رة في  واخل��الف��ات 
املوقف  ظل  وفي  املنطقة، 
وقراره  املوحد  الفلسطيني 
عن  اإليجابي  بالنأي  الكبير 

الفتنة في لبنان«.
حديث  في  الرفاعي  وقال 
لألنباء«  القدس  »وكالة  ل� 
عباس  الرئيس  »على  إن 
ملناقشة  جهوده  يصب  أن 
تهم  التي  احليوية  القضايا 
في  الفلسطيني  الشعب 
إقرار  رأسها  وعلى  لبنان، 
واإلجتماعية  املدنية  احلقوق 

يحرم  التي  واإلنسانية 
لبنان  في  الالجئون  منها 
سنة،  ستني  من  أكثر  منذ 
ال��ق��رار  تفعيل  وك��ذل��ك 
بإرغام  اللبناني  احلكومي 
معاجلة  على  األونروا  وكالة 
واملعيشي  اإلنساني  الوضع 
من  الفلسطينيني  للنازحني 
وتكثيف  لبنان،  إلى  سوريا 
هذه  حل  أجل  من  اجلهود 

املشكلة«.
»حماية  أن  الرفاعي  وأكد 
الفلسطيني  امل��وق��ف 
مؤخراً  تبلور  الذي  املوحد 
املسارعة  يتطلب  لبنان  في 
مرجعية  تشكيل  ف��ي 
سياسية موحدة، تضم كل 

السياسي  الطيف  أل��وان 
لبنان،  في  الفلسطيني 
على  وأن��ه  استثناء،  دون 
الضغط  عباس  الرئيس 
هذه  تشكيل  اجت���اه  ف��ي 
بناء  وإع���ادة  املرجعية، 
اللجان  ك��اف��ة  وتفعيل 
كل  في  والشعبية  األمنية 
في  الفلسطينية  اخمليمات 
لبنان، مبا يشكل صمام أمان 
ووحدة  واجل��وار،  للمخيمات 
الذي   الفلسطيني  املوقف 
أثبت جدواه، ومن أجل حماية 

حقوق شعبنا في لبنان«.
»احلديث  إن  الرفاعي  وقال 
ع��ن رف���ض ال��ت��وط��ني ال 
حق  عن  باحلديث  إال  يكتمل 

ديارهم  إلى  الالجئني  عودة 
ذاتها  وأراضيهم  وبيوتهم 

التي أخرجوا منها«.
السالح  م��وض��وع  وف��ي 
الفلسطيني في لبنان، أشار 
»الفصائل  أن  إلى  الرفاعي 
متفقة  كافة  الفلسطينية 
على أن معاجلة هذا املوضوع 
احلكومة  مع  باحلوار  يتم 
اللبنانية، وفقاً ملقررات احلوار 
ال  أنه  إلى  منّوهاً  اللبناني، 
اخمليمات  سالح  إدراج  ميكن 
في الزاوية السلبية، مطالباً 
الفلسطينية  القوى  بعض 
سالح  بضبط  الفاعلة 
داخل  وكوادرها  عناصرها 
اخمليمات، وهي إذا فعلت ذلك 
إيجابية  صورة  تقدم  فإنها 
أفضل  اخمليمات  سالح  عن 
تسعى  التي  الصورة  من 
وسائل  أمام  بها  للظهور 
تعلم  أنها  حني  في  اإلعالم، 
داخل  السالح  مسألة  أن 
معقدة،  مسألة  اخمليمات 
التي  بالبساطة  وليست 

تتحدث بها عنه«.

ح�����رص م���س���ؤول���ون 
التأكيد  على  فلسطينيون 
على أن زيارة رئيس السلطة 
محمود  الفلسطينية، 
لبنان  إلى  مازن(،  )أبو  عباس 
وليس  سابقاً،  مقررة  كانت 
التي  بالزيارات  عالقة  لها 
اخلارجية  وزي��ر  بها  يقوم 
كيري،  ج��ون  األمريكية 
للمنطقة من أجل استئناف 
كيان  مع  التسوية  عملية 
ووضع  الصهيوني.  العدو 
العديد من املسؤولني الزيارة 
تثبيت  هو  محدد  إطار  في 
النأي بالنفس التي  سياسة 
الفلسطينيون  ينتهجها 
املنطقة  في  األزم��ات  جتاه 
عموما، وفي لبنان خصوصا. 
في  تأتي  أنها  سيما  وال 

فيه  تشهد  ال��ذي  الوقت 
ومشاكل  تقلبات  املنطقة 
في ظل محاوالت البعض زج 
بالصراعات  الفلسطينيني 
ال��دائ��رة في  واخل��الف��ات 
املوقف  ظل  وفي  املنطقة، 
وقراره  املوحد  الفلسطيني 
عن  اإليجابي  بالنأي  الكبير 

الفتنة في لبنان.
يُقال  ما  كل  عن  وبعيداً 
التوقيت  الزيارة في هذا  فإن 
إذا  إيجابية  نقاطاً  حتمل  قد 
حتسني  على  العمل  مت  ما 
في  الفلسطيني  الوضع 
احلقوق  إق��رار  عبر  لبنان، 
واإلجتماعية  امل��دن��ي��ة 
التي يحرم منها  واإلنسانية 
الالجئون في لبنان منذ أكثر 
وتسريع  سنة،  ستني  من 

نهر  مخيم  إعمار  إع��ادة 
البارد،  وكذلك تفعيل القرار 
بإرغام  اللبناني  احلكومي 
معاجلة  على  األونروا  وكالة 
واملعيشي  اإلنساني  الوضع 
من  الفلسطينيني  للنازحني 
وتكثيف  لبنان،  إلى  سوريا 
هذه  حل  أجل  من  اجلهود 

املشكلة.
وخ����الل ال���زي���ارة أك��د 
»الوجود  أن  على  عباس 
هو  لبنان  في  الفلسطيني 
على  مشدداً  مؤقت«،  وجود 
ضيوف  »الفلسطينيني  أن 
رافضاً  القانون،  حتت  وهم 
وأوضح  التوطني«.  »مبدأ 
الفلسطيني  »السالح  أن 
رئيس  بيد  ق��رار  لبنان  في 
اجل��م��ه��وري��ة واحل��ك��وم��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة..«. م��ج��دداً 
»السالم«  بخيار  »التمسك 
والقدس  والعادل  الشامل 
عاصمة »لدولة فلسطني«!..
الفصائل  أن  إلى  يُشار 
متفقة  كافة  الفلسطينية 
موضوع  معاجلة  أن  على 
مع  ب��احل��وار  يتم  السالح 
وفقاً  اللبنانية،  احلكومة 

وأنه  اللبناني،  احلوار  ملقررات 
ال ميكن إدراج سالح اخمليمات 
في الزاوية السلبية، كما قال 
ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي 
عماد  أبو  احلاج  لبنان،  في 
لوكالة  تصريح  في  الرفاعي 
مطالباً  لألنباء(،  )القدس 
الفلسطينية  القوى  بعض 
سالح  بضبط  الفاعلة 

داخل  وكوادرها  عناصرها 
ص��ورة  لتقدمي  اخمل��ي��م��ات، 
اخمليمات  سالح  عن  إيجابية 
التي  ال��ص��ورة  من  أفضل 
أمام  بها  للظهور  تسعى 
في  مشيراً  اإلعالم.  وسائل 
مسألة  أن  إلى  عينه  الوقت 
اخمليمات  داخ���ل  ال��س��الح 
وليست  معقدة،  مسألة 
بالبساطة التي يُتحدث بها 

عنه.
البعض  يرى  العموم،  في 
مقررة  كانت  التي  الزيارة  أن 
لناحية  مهمة  مسبقاً، 
بالنفس،  النأي  التأكيد على 
املفاعيل  لناحية  أم���ا 
السياسية على األرض فمن 
املبكر احلديث عنها في ظل 

ما يجري!.

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  1للتواصل 

احلياد اإلجيابي الضامن الوحيد إلستقرار املخيمات الفلسطينية

الرفاعي: هموم شعبنا يف لبنان وحقوقه جيب أن تتصدر مباحثات عباس

زيارة أبو مازن للبنان.. التوقيت واألهداف
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خمطط برافر التهجريي..  نكبة جديدة ألهل النقب
أخرى،  مرة  التهجير  إنه 
وفق  ولكن!!  جديدة،  ونكبة 
والكيان  ال،  كيف  القانون، 
الصهيوني املسخ بات يتفنن 
العنصرية  إج��راءات��ه  في 
والقمعية  ال��ق��س��ري��ة 
الداخل   ف��ي  أهلنا  بحق 

الفلسطيني احملتل.
تالحق  ج��دي��دة  نكبة 
فلسطينيي الداخل احملتل ال 
في  النقب،  في  أهلنا  سيما 
تشنها  التي  الهجمة  ظل 
الصهيوني  العدو  سلطات 
مصادقة  خالل  من  عليهم 
الكنيست في القراءة األولى 
بيغني  برافر-  قانون  على 

يهدف  ال��ذي  العنصري، 
وتهجيرهم  ترحيلهم  إلى 
ممتلكاتهم  على  واالستيالء 
عشرات  وتدمير  وأراضيهم، 
بها،  املعترف  غير  القرى 

حسب زعم العدو.
بالقراءة  الكنيست  إقرار 
برافر  مخطط  على  األولى 
حرب  إعالن  مبثابة  الترحيلي 
على عرب النقب واستهداف 
األرض  على  العربي  للوجود 
تهجير  لعملية  ومتهيداً 
النكبة  وب��داي��ة  منظمة 
بأكثر  ستحل  التي  اجلديدة 
فلسطيني  ألف   450 من 
ترك  نتيجة  النقب  أهل  من 

يفترشون  مأوى  بال  اآلالف 
السماء  ويلتحفون  األرض 
بعد عمليات الهدم املكثفة 
املؤسسة  بها  ستقوم  التي 
الصهيونية حتت غطاء قانون 

برافر – بيغن العنصري.

والسياسة  برافر  مخطط 
»اإلسرائيلية«  احلكومية 
سلب  على  يقومان  اللذان 
واقتالع السكان العرب البدو 
أراضيهم،  من  النقب  في 
هما نتاج األساطير السائدة 

املسبقة  النمطية  واألفكار 
جتاه  لها  أس��اس  ال  التي 
النقب  في  البدو  املواطنني 
النقب  سكان  هم  الذين 
واملرتبطون   األص��ل��ي��ني، 
أراضي  مع  تاريخية  بعالقة 

أجدادهم.
العدو  حكومة  إصرار  إن 
اخملطط  ه��ذا  إق���رار  على 
النوايا  يكشف  كقانون 
جميع  ع��ن��د  احل��ق��ي��ق��ة 
»اإلسرائيلية«،  املؤسسات 
وسيلة  بكل  السعي  وهو 
من  األرض  ملكية  لسلب 
الى  وحتويلها   أصحابها 
»اسرائيل«  أراض��ي  دائ��رة 

السكان  تفريغ  أج��ل  من 
إلى  وحتويلها  منها  البدو 
يهودية  م��س��ت��وط��ن��ات 
الصهيوني  احللم  لتحقيق 

وهو تهويد النقب.
هنا  امل��ه��م  وال��س��ؤال 
وصنَّاع  العرب،  للساسة 
نستفيق  متى  ال��ق��رار: 
شعباً  هناك  أن  ونتذكر 
الداخل  في  ومرابطاً  صامداً 
ر  تدمَّ احملتل  الفلسطيني 
بصالفة  أهله  ويهجر  قراه 
وعنصرية  وعنجهية 
عنصرية  قانونية  بتغطية 
لم يشهد مثلها التاريخ من 

قبل؟!!

النازحون الفلسطينيون .. واستمرار املعاناة

األونروا ونقص املوازنة.. إىل متى؟!

استطالع: غالبية إسرائيلية »ال ميكن التوّصل لتسوية نهائية مع الفلسطينيني«..

العنصرية الصهيونية يف يافا
الكرمي  رمضان  شهر  يطل 
على النازحني الفلسطينيني 
إلى  سوريا  مخيمات  من 
يستصرخون  وهم  لبنان، 
واألون��روا  اللبنانية  الدولة 
ومؤسسات  والفصائل 
ملساعدتهم  احمللي  اجملتمع 
مهيبني  حاجاتهم،  وتلبية 
وذوي  واإلحسان  اخلير  بأهل 
إليهم  ينظروا  أن  الرحمة 
والرأفة،  العطف  من  بعنٍي 
مبرزين معاناتهم ومآسيهم 
وآالمهم للجميع علَّ الواقع 

يتغير نحو األفضل.
العائالت النازحة في صيدا 
الستة  تعدت  ومخيماتها 
آالف عائلة، خمليم عني احللوة 
 2600 األكبر  النصيب  منها 
مخيم  نصيب  وكان  عائلة، 
هذه  عائلة،   400 ومية  املية 
أمني  أكدها   اإلحصائيات 
س��ر احت����اد امل��ؤس��س��ات 
أبو  صيدا،  في  اإلسالمية 
أكد  الذي  املقدح،  إسحاق 
من  الكبير  العدد  هذا  أن 
النازحني هو السبب الرئيس 
ملرض الشح والتقصير الذي 

يعاني منه النازحون.
نازحة  م��وع��د،  فتحية 
إلى  سوريا  من  فلسطينية 

ي��ع��ت��ب��ر ث��الث��ة أرب���اع 
اإلسرائيليني أنه لن يكون من 
اتفاق  إلى  التوصل  املمكن 
الفلسطينيني  مع  تسوية 
في حال استئناف املفاوضات 
ثالث  قرابة  منذ  املعلقة 

سنوات.
وردًا على السؤال التالي :« 
في حال استئناف املفاوضات 
املمكن  من  أنه  تعتقد  هل 
نهائي  اتفاق  إلى  التوصل 
الفلسطينيني؟«،  م��ع 
شملهم  ممن   %71,6 أجاب 
مقابل  بالنفي  االستطالع 
هذا  مثل  اعتبروا   %21,7

االتفاق ممكًنا، بينما لم يعّبر 
الباقون عن رأي.

إلى  االستطالع  وأش��ار 
اإلسرائيليني  من   %50,9 أن 
املفاوضات  أن  يعتبرون 
 %30 مقابل  ستستأنف 
بينما لم يدل  العكس،  يرون 

الباقون برأي محدد.
الذي  االستطالع  وشمل 
هايوم  صحيفة  نشرته 
 500 قرابة  اإلسرائيلية 
يهودي إسرائيلي مما يستثني 
الذين  اإلسرائيليني  العرب 

يشكلون 20% من السكان.

برنامج  الطوارئ،  خطة 
أعدته وكالة غوث وتشغيل 
الفلسطينيني  الالجئني 
تخفيف  أجل  من  »أون��روا«، 
مخيم  سكان  وآالم  معاناة 
األح��داث  بعد  البارد  نهر 
لها.   تعرضوا  التي  الدامية 
تغطية  على  تنص  خطة 
املنازل  إي��ج��ارات  تكاليف 
إضافًة  اخمليم،  سكان  جلميع 
الكاملة  الطبابة  إل��ى 
الغذائية  وامل��س��اع��دات 

الشهرية جلميع العائالت.
عامني،  ِم��ِض��يِّ  وب��ع��د 
تتنصل  األون����روا  ب���دأت 
وب��دأت  مسؤولياتها،  من 
الطوارئ  خطة  بتقليص 
متذرعًة بنقص في التمويل 
فعلى  املوازنة،  في  وجفاف 
تلتزم  لم  اإليجارات  صعيد 
كاملة،  بدفعها  األون���روا 

اإليجار  متوسط  أن  خاصة 
 )$300( دوالر  ثالثمئة  جتاوز 
من  أكثر  تدفع  ال  واألون��روا 

مئة وخمسني دوالر )$150(.
الطبابة  صعيد  وعلى 
قامت  فقد  واالستشفاء، 
خدماتها  بتقليص  األون��روا 
دفع  عن  وتراجعت  تدريجًيا، 
ملرضى  واإلبر  ال��دواء  فواتير 
السرطان التي تتجاوز املليون 
بعرض  ضاربة  لبنانية،  ليرة 
ال��ط��وارئ،  خطة  احل��ائ��ط 
وشاطبة بذلك أربعني صنًفا 
من الدواء، متعذرة عن حتويل 
املشافي  إلى  احلاالت  جميع 

خارج عياداتها.
اإلغاثة  صعيد  على  أما 
األونروا  فبدأت  واملساعدات، 
بتقليص خدماتها، متنصلة 
من مسؤوليتها عن العائدين 
»اخمليم  في  بيوتهم  إل��ى 

أسماءهم  شاطبة  القدمي«، 
مستحقي  الئ��ح��ة  م��ن 
فإن  وك��ذل��ك  امل��س��اع��دة، 
لم  اجل��دي��د«  »اخمليم  ح��ال 
نقص  فشرارة  أفضل،  يكن 

التمويل أحرقت كبد أهله.
والواقع  مريرة،  البداية 
زالت  ما  ومعاناة  مرارة،  أكثر 
وفلسطينيون  مستمرة، 
األونروا  تصرفات  أرهقتهم 
مسؤوليتها  من  وهروبها 
اإلنساني  الراعي  كونها 
السؤال:  ويبقى  لهم،  األول 
األون��روا  ستظل  متى  إلى 
التعليم  فال  حالها؟   على 
يسير  اخمل��ي��م��ات  ف���ي 
الطبابة  وال  كاملطلوب، 
تسير في مجراها الطبيعي، 
إنسانية  مساعدات  وال 
حقيقية تخفف عن الالجئ 

مرارة اللجوء.

 48 ال�  فلسطينيو  يواجه 
القوانني  من  كبيرة  حزمة 
تندفع  التي  العنصرية 
في  الصهيونية  الكنيست 
تنفيذ  سياق  في  إصدارها 
عليهم  التضييق  سياسات 
أشكال  أبشع  ومم��ارس��ة 
بحقهم،  العنصري  التمييز 
تدل  م��ؤش��رات   ف��ي ظ��ل 
منسوب  ارت��ف��اع  ع��ل��ى 
اجملتمع  ف��ي  العنصرية 
درج��ات  إل��ى  الصهيوني 
مع  قبل  م��ن  يصلها  ل��م 
ضد  التحريض  استمرار 

الفلسطينيني.
يخوض  األي��ام،  هذه  ففي 
ص��راع  يافا  فلسطينيو 
آخر  عن  دفاًعا  موت  أو  حياة 
قطعة أرض ميكن أن تشكل 
التي  السكنية  لألزمة  حالاًّ 
املدينة،  يعانيها فلسطينيو 
قبل تسريبها للمستوطنني، 
 ك��م��ا ح���دث ف��ي أوق���ات 
يبق  ل��م  حيث  س��اب��ق��ة، 

لبناء  أراٍض  املدينة  لسكان 
أن  بعد  عليها،  مساكن 
العدو  سلطات  أق��دم��ت 
الالجئني  عقارات  بيع  على 
الفلسطينيني في يافا باملزاد 
نفسه  األمر  وهو  العلني، 
قطعة  م��ع  يحدث  ال��ذي 
األرض األخيرة، التي تعرضها 
أراض��ي  »دائ��رة  تسمى  ما 

»إسرائيل« حالياًّا في املزاد«.
ف��س��ل��ط��ات ال��ع��دو 
الغاصب سرقت  الصهيوني 
جميع األراضي الفلسطينية 
نكبة  أع��ق��اب  ف��ي   بيافا 
ما  وص��ادرت  1948م،  ع��ام 
تبقى من خالل قانون أمالك 
ولم  العنصري،  الغائبني 
أمالك  أو  أراٍض  أي��ة  يتبق 
املدينة،  لفلسطينيي 
في  اآلن  ميلكونه  ما  وكل 
األوق��اف  إل��ى  إضافة  يافا 
ال  واملسيحية  اإلسالمية 
يتعدى خمسة باملائة فقط.

احلالية  السياسة  إّن 

زي��ادة  إل��ى  ت��ؤّدي  يافا  جت��اه 
األحياء  في  الصهاينة  عدد 
وتقليل  البحر  من  القريبة 
فيها،  العرب  الّسكان  عدد 
حتى لو لم يكن ذلك مكتوبًا 
فإّن  مكان،  أيِّ  في  ُمعلًنا  أو 
ترحيل  هو  اليوم  يجري  ما 
العرب  للّسكان  صامت 
من  األقل،  على  أو  يافا،  من 
واحمُلاذية  القدمية  يافا   أحياء 

للبحر؛ من يافا اجلميلة.
لم تكن الطرق واألساليب 
العصابات  مارستها  التي 
على  لإلستيالء  الصهيونية 
األراضي الفلسطينية وليدة 
اللحظة أو األمس، بل كانت 
على  دأبت  كبير  عمل  نتاج 
العصابات  ه��ذه  تنفيذه 
أباحتها  التي  الوسائل  بكل 
باألساليب  سواء  لنفسها 
 ال��دم��وي��ة م��ن إرت��ك��اب 
أم  بارد  بدم  والقتل  للمجازر 
بأساليب الكذب واملراوغة أم 

باالحتيال القانوني.

تبلغ  احل��ل��وة،  عني  مخيم 
من  املآسي  زادتها  عاًما،   68
حرب  فبعد  بيًتا،  الشعرِ 
والداني  القاصي  طالت 
ثالث:  مصائب  عليها  حلت 
ووفاة  رْ،  دُمِّ منزل  من  هجرة 
ابتسامة  شاركها   زوٍج 
احلياة ودمعتها، ومرض أطبق 

على قلٍب أتعبته السنني.
لنشرة  ت��ق��ول  م��وع��د 
عمري  أفنيت  »لقد  اجلهاد: 
ولم  اليرموك،  مخيم  في 
من  أص��ح��و  أن  أستطع 
فكل  حصل،  م��ا  صدمة 
غريب  بشكل  تغير   شيئ 
الفوضى،  إلى  الهدوء   من 
باستقرار  نعيش  كنا  فقد 
األول  النزوح  منذ  وه��دوء 

واكتملت   ،1948 ع��ام 
مأساتي مع وفاة زوجي قبل 
األح��داث  بداية  مع  عامني 
وحدي  اآلن  وأن��ا  السورية، 
وأوجههم  أبنائي  أرع��ى 
وأعود  تنتهي،  األزم��ة   علَّ 
األول،  جلوئنا  مكان  إل��ى 
فاحش،  اخمليم  في  فالغالء 
واألونروا واملؤسسات ال تقدم 
واأليادي  القليل،  أقلَّ  إال  لنا 

البيضاء تعاني اجلفاف«.
وأخ���ي���رًا، واق���ع م��ري��ر، 
قلة  تشكو  ومؤسسات 
تعاني  وأون��روا  االمكانيات، 
ونازحون  التمويل،  نقص 
وردي��ة،  وع��ود  على  ينامون 
واق��ع  على  ويستفيقون 

حالك.. وال مجيب.

يعاني الكثير من األطفال 
اخمليمات،  في  الفلسطينيني 
أمراًضا  ونازحون،  الجئون 
االستمرار  من  تعيقهم 
فيها  والسير  بحياتهم، 
مئات  مثل  طبيعي  بشكل 
في  الفلسطينيني  آالف 
الشتات، أمراًضا يستشعرون 
وعدم  بالنقص  ظّلها  في 
وسط  اإلنساني،  الكمال 
األون��روا  قبل  من  إه��م��اٍل 
احلاالت،  هذه  عن  املسؤولة 
الفصائل  وال مباالٍة من قبل 
وتقصير  الشعبية،  واللجان 
واملؤسسات  اجلمعيات  من 

اإلنسانية واإلجتماعية.
إبراهيم،  صالح  محمد 
مخيم  م��ن  ن���ازٌح  ط��ف��ٌل 

وقع  دمشق،  في  السبينة 
ضحية املرض واملعاناة، وقّيده 
ضخامة  من  يعاني  األل��م، 
التالسيميا،  بسبب  الكبد 
عاًما،   11 العمر  من  يبلغ 
مستأجر  منزل  في  ويعيش 
دوالرا  وخمسني  مئتني  مببلغ 
وسط   ،)$250( الشهر  في 
شقيقة  من  مؤلفة  عائلة 
وأم  أخيها،  مل��رض  حزينة 
في  مطالبها  أسمى  كانت 
احلياة تأمني العالج لطفلها، 
وأب عاطل عن العمل ينتظر 

ْت في الهواء. وعودًا ُخطَّ
سوى  له  تؤمن  لم  األونروا 
الفحوصات،  تكاليف  نصف 
واملؤسسات  واجلمعيات 
ساكنة  باتت  اإلنسانية 

الطير  وك��أن  ح��راك  دون 
والفصائل  رأس��ه��ا،  ف��وق 
دور  لعبت  الفلسطينية 
أما  ل��ألح��داث،  املشاهد 
اجلمعيات اخليرية اإلسالمية 
الهيئة  أكثرها سخاًء  فكان 
الشعب  إلغ��اث��ة  اخل��ري��ة 
ساهمت  التي  الفلسطيني 

مبئة دوالر )$100(.

مسؤول امللف الصحي في 
اللجنة الشعبية في مخيم 
ح��وران،  عمار  احللوة،  عني 
عن  اجلهاد«  »لنشرة  عّبر 
غير  التقصير  بهذا  تفاجئه 
املؤسسات  قبل  من  املبرر 
واإلجتماعية،  اإلنسانية 
والهيئات اخليرية، والفصائل 
واألون���روا  الفلسطينية، 

والتي  احلاالت،  بهذه  اخملولة 
مساعدة  أية  له  تقدم  لم 
- عدا عن تخفيض  صحية  
كلفة الفحوصات إلى %50 - 
بحالته  علمهم  من  بالرغم 
إن  قائالً  الصعبة،  الصحية 
على اجلميع تقدمي املساعدة 
استطاعته،  بحسب  كلٌّ 
والنظر بعني الرأفة والرحمة 
األحزان  بها  أحاطت  بأسرة 
بني  صدرها  وضاق  واملآسي، 
منزل  م��رُّ..  أحالهما  أمّرين 
في  أركانه  وحتّطمت  دُّم��ر 
وطفل  األول،  جلوئهم  مكان 
حلظات  في  املرض  يصارعه 

تتفتح فيها براعمه.
الهواء،  في  وعود   .. وأخيرًا 
وم���رض ي��ص��ارع ط��ف��الً، 

تُنّفذ،  وال  تعد  مؤسسات 
املسؤولية  تُلقي  وفصائل 
وكل  األون���روا،  كاهل  على 
لآلخر  املسؤولية  يحمل 
ويتنصل منها، ويبقى الواقع 
خط  والد  لرسالة  مرهونًا 
قلبه  وحرقة  عينيه  بدموع 
»كيف  فيها:  قال  رسالة 
لفلذة  العالج  أوّف��ر  أن  لي 
عمل  بدون  نازح  وأنا  كبدي 
املنال؟  صعب  يومي  وقوت 
الطفل؟  بكاء  يرحم  فمن 
أين  البيضاء؟  األي��ادي  أين 
على  االبتسامة  يزرعون  من 
وليدّوي  محروم؟  طفل  وجه 
األون��روا  عّل  الطفل  صراخ 
واجلمعيات  واملؤسسات 
ترحم حالنا، ويلني قلبها...«.

من املنقذ لطفل يصارع املوت بسبب التالسيميا؟ تحقيق
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وفد من اجلهاد اإلسالمــي يلتقي املرّبات ومدير األمن العام يف صور اجلهاد اإلسالمي تتابع أوضاع الفلسطينيني يف عني احللوة

اجلهاد اإلسالمي: ال نريد أن يدفع شعبنا فاتورة اخلالفات يف الدول املضيفة
ملاذا الصمت العربي واإلسالمي على ما حيصل يف القدس؟!

م��ن  وف���د  التق����ى 
حرك��ة اجلهاد اإلس��الم��ي 
برئاس��ة احل��اج أب��و س��امر 
جمعية  مس��ؤولي  موسى، 
وكان  اخليري����ة  املب��رات 
مس��ؤول  إس��تقبالهم  في 
ف��ي  العام��ة  العالق���ات 
اجلن��وب والبق��اع الغرب����ي 
األس��تاذ علي أحمد حسني 
كفال��ة  مكت��ب  ومدي��ر 
والعالق��ات في صور  اليتيم 
احل��اج إبراهي��م عب��د علي، 
س��بل  اجملتمع��ون  وناق��ش 
وترس��يخ  العالقات  تطوي��ر 
مب��دأ التعاون املش��ترك، ومت 
تدارس األوضاع اإلجتماع�ية 
واإلنس��انية والضغوط التي 
يعان��ي منها أبن��اء اخمليمات 
األزم��ة اإلقتصادية  نتيج��ة 

في املنطقة.
وش��كر احلاج عل��ي حركة 
عل��ى  اإلس��المي  اجله��اد 

أك��د مس��ؤول العالق��ات 
السياسية في حركة اجلهاد 
اإلسالمي في لبنان، شكيب 
العين��ا، أن��ه »ال صحة لكل 
اإلشاعات التي يتم ترويجها 
حول مخيم عني احللوة، والتي 
نضعها في سياق النيل من 
الذي  الفلس��طيني  املوقف 
اس��تطاع جتني��ب مخيمات 
لبنان عموم��اً، ومخيم عني 
تداعيات  احلل��وة خصوص��اً، 
أزمة صيدا، األمر الذي أغاظ 
تتربص  الت��ي  بعض اجلهات 
بشعبنا الفلسطيني، وتريد 
أت��ون الصراعات  زج��ه ف��ي 
الدائ��رة، به��دف حرف��ه عن 
قضية  وتصفي��ة  قضيت��ه، 
ح��ق  وإس��قاط  الالجئ��ني، 

العودة«.
وأجرى العين��ا، اتصاالً مع 
مدي��ر اخملاب��رات ف��ي اجليش 
اللبناني في اجلنوب، العميد 
عل��ي ش��حرور، وذلك بهدف 
بع��ض  أوض��اع  متابع��ة 

من��ذ ع��ام 1967م ودول��ة 
االحت��الل ماضية بالتضييق 
بكاف��ة  املقدس��يني  عل��ى 
األس��اليب والطرق، في ظل 
ما متارسة حكومات االحتالل 
مش��اريع  م��ن  املتعاقب��ة 
ومخطط��ات  تهويدي��ة 
كاف��ة  طال��ت   تلمودي��ة 
مناح��ي احلي��اة ف��ي املدينة 
ب��ات  حت��ى  املقدس��ة، 
املقدس��يون يعيش��ون ف��ي 
س��جن كبي��ر مت��ارس في��ه 
قوات االحتالل كافة أشكال 

االضطهاد والتعذيب.
هذه املمارسات تسير وفق 
سياس��ة واضح��ة لتحقيق 
م��ن  الصهيون��ي  املش��روع 
أجل جعل القدس العاصمة 
إس��رائيل«  »لدولة  األبدي��ة 
اليه��ودي،  والش��عب 
فس��لطات االحت��الل دأب��ت 
م��ن  العدي��د  س��ن   عل��ى 
القوان��ني الت��ي تخ��دم هذه 
العملي��ة، فمضت قدماً في 
الضرائ��ب  سياس��ة ف��رض 
الباهظ��ة، واالس��تيالء على 

التجاري��ة،  واحمل��ال  املن��ازل 
وسنت قوانني عنصرية متنع 
لتقس��يم  الش��مل  جم��ع 
ع��ن  ناهي��ك  العائ��الت، 
الهويات،  عملي��ات س��حب 
وأهمل��ت التعليم والصحة 

واإلسكان...
السياس��ة  ه��ذه 
واإلجرامي��ة  االس��تفزازية 
قب��ل  م��ن  املمنهج��ة 
س��لطات االحتالل يواجهها 
صالب��ة  ب��كل  املقدس��يون 
وق��وة، ف��ال يخل��و ي��وم من 
أس��ير، وال آخر من مواجهات 
مع قوات االحتالل، ومقاومة 
فلسطينية باسلة مشرفة 
من قب��ل املقدس��يني. إال أن 
 الغراب��ة أن كل م��ا يح��دث 
عرب��ي  صم��ٍت  أم��ام  مي��ر 
وإس��المي مغي��ب أو غائب، 
األمر الذي يش��جع االحتالل 
ه��ذا  إل��ى  التم��ادي  عل��ى 
املستوى اخلطير الذي وصلت 

إليه األمور.
ودف��ع بالع��دو أن يتصرف 
بش��كل ال يقي��م أي وزن ألي 

موق��ف عرب��ي أو إس��المي 
أن  قاط��ع  دلي��ل   وه��ذا 
يع��د  ل��م  حس��اباته   ف��ي 
ه��ذا  م��ن  ش��يء   هن��اك 
 القبي��ل ميك��ن أن يحس��ب 
والس��ؤال  حس��اب،  ل��ه 
املش��روع أمام هذا املشهد، 
هل وصل األمر بأن يس��تباح 
محم��د  الرس��ول  مس��رى 
)صل��ى اهلل علي��ه وس��لم( 
والي��وم  الص��ورة،   به��ذه 
وصلت الهيمنة اإلسرائيلية 
ح��د  األقص��ى   عل��ى 
ف��رض  هن��اك  ال��ذروة، 
عل��ى  زمني��ة  ش��راكة 
املس��جد  ف��ي  املس��لمني 
ف��ي  والتحك��م   األقص��ى، 
اكث��ر من نص��ف الوقت، أي 
اكث��ر م��ن 12 س��اعة يومياً 
االحتالل  ويتص��رف  يتحكم 
ه��ذه  املب��ارك،  باالقص��ى 
»الش��راكة اخلطيرة« تتطور 
باستمرار وإذا استمر الوضع 
على م��ا هو عليه س��تكون 
كارثة حقيقية على األقصى 

وعلى املدينة املقدسة.

ق��ال القيادي ف��ي »حركة 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
لبن��ان،  ف��ي  فلس��طني« 
الشيخ علي أبو شاهني: »إن 
قضي��ة الالجئني ف��ي خطر 
حقيق��ي، لي��س فق��ط من 
 خالل مش��اريع التسوية، بل 
الوع��ي  ع��دم  خ��الل  م��ن 
باخملطط��ات  الش��خصي 
حت��اك  الت��ي  واملؤام��رات 
إذ  الش��عب،   له��ذا 
يراد زجه في أتون الصراعات 
مصلح��ة  وال  الداخلي��ة، 
خل��ف  لالجن��رار  لش��عبنا 
 ه��ذه املش��اريع، وال نري��د أن 
يدفع شعبنا فاتورة اخلالفات 
في الدول العربية املضيفة«.
ج��اء  ش��اهني  أب��و  كالم 
جماهي��ري  احتف��ال  خ��الل 
حرك��ة  أقامت��ه  حاش��د 
اجله��اد اإلس��المي، اجلمعة، 
ف��ي مخي��م ب��رج البراجنة 
مبناسبة قدوم شهر رمضان 

املبارك.
أبو شاهني »هناك  وأضاف 
من يراهن على خيار التسوية 
واملفاوضات العبثية التي لم 
جتل��ب لش��عبنا إال املصائَب 

مت  الذي��ن  الفلس��طينيني 
توقيفه��م خ��الل األح��داث 
األليمة التي عصفت مبدينة 
باإلف��راج  مطالب��اً  صي��دا، 
الس��ريع ع��ن كل م��ن ل��م 
يثبت تورطه في عمل أمني.  
أن حرك��ة  العين��ا  وأوض��ح 
طبيع��ة  »تتفه��م  اجله��اد 
االجراءات األمنية التي يقوم 
بها اجليش اللبناني، ولكنها 
حريصة في الوقت ذاته على 
ع��دم توقيف األبري��اء، وعلى 
حفظ األمن واالس��تقرار في 

مخيماتنا واجلوار«. 
وللغاية ذاتها، أجرى العينا 
اتصاالً مع كل من زيد ظاهر، 

والوي��الت، وتق��دمي مش��روع 
الدويلة الفلس��طينية على 
مش��روع الع��ودة إل��ى أرض 

الوطن«.
وأك��د القي��ادي في حركة 
اجلهاد اإلسالمي أن من واجبنا 
وقضي��ة  اخمليم��ات  حماي��ة 
الالجئني التي تسعى بعض 
األطراف الدولية إلى تذويبها 
وزّجه��ا في أت��ون الصراعات 
الداخلية، من أجل تس��هيل 

مسؤول حزب اهلل في صيدا، 
ومس��ؤول حرك��ة أم��ل في 
صيدا، بس��ام كجك.  وقال: 
»حركة اجلهاد حريصة على 
التواص��ل مع كاف��ة القوى 
صي��دا،  ف��ي  السياس��ية 
وجمي��ع فعالياتها، من أجل 
احلاصل،  االحتق��ان  تخفيف 
ومن��ع البعض م��ن التصيد 
في املاء العكر لتوتير األجواء 
ف��ي اخمليم��ات أو بينها وبني 
وأضاف: »س��نبقى  اجل��وار«، 
على تواصل مع كافة القوى 
في صيدا لضمان أمن أهلنا 
ومخيماتن��ا وأمن اجل��وار، ملا 
فيه حفظ األمن االستقرار«.

مترير مشاريع التوطني.
وأشاد أبو شاهني: »مبواقف 
الفلس��طينية  الفصائ��ل 
الت��ي  اخمليم��ات  وأهال��ي 
باخمليمات  النأي  اس��تطاعوا 
عم��ا يج��ري ف��ي املنطقة، 
اإلع��الم  بوس��ائل  مهيب��اً 
حت��ري الدقة واملوضوعية في 

التعاطي مع اخمليمات«.
أناش��يد  املهرجان  وتخلل 

دينية من وحي املناسبة. 

زيارتهم، التي تأتي في سياق 
التواص��ل الدائم بني احلركة 
واجلمعي��ة، مش��يداً مبوقف 
الثاب��ت  اإلس��المي  اجله��اد 
والراس��خ عل��ى احل��ق ف��ي 
مواجهة العدو الصهيوني .

التقى  ذات��ه  الس��ياق  في 
االس��المي  اجله��اد  وف����د 
مدي��ر األمن العام في صور 
النقي��ب محم��د عنيس��ي 

ومت الت��داول بالش��أن الع��ام 
معامالت  تس��هيل  وس��بل 
س��يما  ال  الفلس��طينيني 
األخوة النازحني من مخيمات 
سوريا، كما أشاد العنيسي 
الفلس��طيني  باملوق��ف 
احلكيم الذي إتخذته القيادة 
بتجني��ب  الفلس��طينية 
اخمليمات تداعيات إش��كالية 

صيدا.

16 شهيدًا و1790 معتقاًل خالل النصف األول من العام اجلاري
واصل االحتالل الصهيوني 
 ارت��كاب املزي��د م��ن اجلرائم 
الش��عب  أبن��اء  بح��ق 
األع��زل،  الفلس��طيني 
العربي  الصم��ت  مس��تغالً 
جت��اه  املطب��ق  والدولي��ث 
اإلنس��انية  غي��ر  ممارس��اته 

والقانونية.
فقد س��ّجل النصف األول 
م��ن الع��ام 2013، ارتقاء 16 
شهيداً فلسطينياً، واعتقال 
1790 مواطن��ا، منه��م 300 
مواطن خالل ش��هر حزيران /

يونيو املاضي.
ش��هيداً   12 وارتق��ى 
م��ن الضف��ة الغربي��ة، من 
 بينه��م اثن��ني من ش��هداء 
هم��ا  األس��يرة،  احلرك��ة 

األسيرين الشهيدين عرفات 
جرادات وميسرة أبو حمدية، 
إضافة إلى ارتقاء 4 ش��هداء 

من قطاع غزة.
فق��د  االعتق��االت  أم��ا 
فلسطينيات  نس��اء  طالت 
وأطف��االً دون س��ن الثامن��ة 
عش��ر من العمر، ومس��نني 
ون��واب وقي��ادات سياس��ية 
جامعي��ني  ومحاضري��ن 

وصحفيني.
وج��اء ف��ي تقرير موس��ع 
 ص��ادر ع��ن مرك��ز »أح��رار« 
وحقوق  األس��رى  لدراس��ات 
»االعتق��االت  أن  اإلنس��ان، 
مناط��ق  كاف��ة  ش��ملت 
الضف��ة الغربي��ة مب��ا فيها 
القدس، إضافة إلى وجود 25 

حالة اعتقال من قطاع غزة، 
5 ح��االت منها مت اعتقالهم 
على املعاب��ر والباقية كانت 

في صفوف الصيادين«.
املعتقلني  توزي��ع  أما ع��ن 
الفلس��طينية،  امل��دن  على 

ر مدينة  فأظهر التقرير تصدُّ
املعتقل��ني،  أع��داد  اخللي��ل 
تليه��ا مدين��ة الق��دس، ثم 
تك��رار  إل��ى   نابل��س، الفت��اً 
حاالت االعتق��ال على معبر 
ب��ني  الفاص��ل   الكرام��ة 

الفلس��طينية  األراض��ي 
واألردنية.

وجاء ش��هر شباط /فبراير 
األعلى في أع��داد املعتقلني 
حيث بل��غ 382 حال��ة، يليه 
 350 /يناي��ر  ثان��ي  كان��ون 
معتق��الً، ومن ث��م حزيران /
وبع��د  حال��ة،   300 يوني��و 
ذلك أي��ار / ماي��و 263 حالة، 
/إبريل 259 معتقالً  فنيسان 
حصلية  وكانت  فلسطينياً 
 236 م��ارس   / آذار  ش��هر 

معتقال.
ارتفاع  أيض��اً  التقرير  وبنّي 
عدد النواب والوزراء املعتقلني 
ف��ي الس��جون الصهيونية 
إل��ى 13 بعد أن رص��د املركز 
اعتقال 7 نواب فلسطينيني 

خ��الل الفت��رة ذاته��ا، ه��م: 
النائ��ب أحمد عط��ون، حامت 
قفيش��ة، عبد اجلابر فقهاء، 
عماد نوفل، باس��م الزعارير، 
محم��ود الرمح��ي، ومحمد 

جمال النتشة.
كما رص��د املركز 33 حالة 
بينه��ن  لس��يدات  اعتق��ال 
زوج��ات وقريبات أس��رى في 
اف��رج  االحت��الل  س��جون 
ال  فيم��ا  معظمه��ن،   ع��ن 
ت��زال 17 أس��يرة يقبعن في 
 3 بينه��ن  م��ن  الس��جون 
أمه��ات ه��ن: هبة بدي��ر )أم 
لطفلت��ني(، إنتص��ار الصياد 
ن��وال  أطف��ال(،  ألربع��ة  )أم 
السعدي )أم ألحد عشر إبناً 

وبنتاً وشهيدين(.

ال��دورات  سلسلة  ضمن 
بها  تقوم  التي  التدريبية 
لطلبة  املقدس  بيت  رابطة 
الكادر  لتأهيل  فلسطني 
الرابطة  نظمت  الطالبي، 
دورة إعداد الكادر الطالبي )2( 
»الشهيد  دورة  عنوان  حتت 
القائد هاني عابد«. وتضمنت 
)إداري��ة  برامج  عدة  ال��دورة 

وفكرية وشرعية...(.

الدور  إلى  احملاضرون،  وأشار 
في  ال��ط��الب  لعبه  ال��ذي 
وال  الصهيوني  العدو   قتال 
هاني  الشهيد  سيما 
هذه  أقيمت  التي  عابد، 
لتضحياته،  تخليداً  الدورة 
الشهيد  أن   موضحني 
 ه��ان��ي ه���و م���ن أّس���س 
في  اإلسالمية   الرابطة 
دور  له  كان  ثم  ومن   غ��زة، 

العدو  زل��زل��ة  ف��ي   كبير 
وضربه في معاقله. 

بلقاء  ال��دورة  واختتمت 
اجلهاد  ح��رك��ة  ممثل   م��ع 
فلسطني  ف��ي   اإلس��الم��ي 
عماد  أبو  احلاج  لبنان،  في 
خالل  أكد  حيث  الرفاعي، 
كلمته على أهمية  الشباب 
األمم،  ونهضة  التحرير  في 
املؤامرات  إلى  تطرق  كما 

ال��ت��ي حت���اك حمل��اول��ة زج 
في  الفلسطينية  اخمليمات 
في  الدائرة  الصراعات  أتون 

املناطق املضطربة.
املشاركون  عّبر  بدورهم 
شكرهم  عن  ال���دورة  في 
وتقديرهم ملسؤولي الرابطة 
على ما تقوم به من جهد في 
مختلف  في  الطالب  خدمة 

اجملاالت.

الرفاعي يف اختتام دورة لرابطة بيت املقدس: للشباب دور مهم  يف التحرير والنهضة
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أخبار الجهاد
النخالة: ال توجد جهود عربية جادة إلنهاء االنقسامجون كريي وأوهام اجلولة اخلامسة!

الرفاعي: الفلسطينيون ملتزمون باحلياد اإلجيابي خدمة لقضية فلسطني

اجلهاد اإلسالمي: املقاومة مل تعد كالسابق ولدينا ما يوجع االحتالل

تحليل سياسي

اخلارجي��ة  وزي��ر  أنه��ى 
األميركي جون كيري جولته 
املكوكية اخلامسة باملنطقة 
ف��ي غض��ون ثالث��ة أش��هر، 
وهي نصف الفت��رة الزمنية 
الرئي��س  أعطاه��ا  الت��ي 
الس��تئناف  أوبام��ا  ب��اراك 
الفلس��طينية  املفاوض��ات 
املتوقف��ة  »اإلس��رائيلية«   -
دون  س��نوات...  ث��الث  من��ذ 
تفاصي��ل  أي��ة  ترش��ح  أن 
ع��ن فح��وى اللق��اءات التي 
جمعت��ه م��ع ق��ادة الع��دو 
الصهيوني، ورئيس السلطة 
عب��اس.  محم��ود  الس��يد 
س��يد  الغم��وض  وبق��ي 
ف��ي ظ��ل تضارب  املوق��ف، 
والتلميح��ات  التصريح��ات 
الثال��وث  ع��ن  الص��ادرة 
»اإلس��رائيلي«   األميرك��ي 

الفلسطيني!..
فبينم��ا كان ج��ون كيري 
الصحفيني في مطار  ر  يبشِّ
اللد »بأخبار سعيدة«، ويروج 
لتحقي��ق »تق��دم حقيقي« 
في ه��ذه اجلول��ة، ويؤكد أن 
»الفجوات الواس��عة صارت 
ضيقة، ونحت��اج إلى قرارات 
صعب��ة م��ن الطرف��ني«، ما 
وواثق��اً  »متفائ��الً  يجعل��ه 
ب��أن املفاوضات ق��د تنطلق 
خالل أس��بوع أو أسبوعني«.. 
وعل��ى أوتار »التف��اؤل« هذه 
عزف الس��يد محمود عباس 
م  معلن��اً بأن جون كي��ري قدَّ
وبناءة«  مفي��دة  »طروح��ات 
الس��تئناف املفاوضات... في 
الس��يد  كان  الوق��ت،  ه��ذا 
عزام األحم��د عضو اللجنة 

يهاجم  فتح  املركزية حلركة 
وانحيازه��ا للطرف  أمي��ركا 
»اإلسرائيلي«، فيما املفاوض 
صائب  السيد  الفلسطيني 
عريقات يؤك��د »عدم حتقيق 
اختراق«، ويتهم »إس��رائيل« 
الش��رط  ف��رض  مبحاول��ة 
انط��الق  وه��و  احلقيق��ي 
اس��تمرار  م��ع  املفاوض��ات 
ل��م  ال��ذي  اإلس��تيطان، 
يتوق��ف، ال قب��ل وال أثناء وال 
بعد زيارة كيري إلى املنطقة، 
ولو من باب التمويه واخلداع. 
العدو  ق��ادة  اس��تقبل  فقد 
جون كي��ري وودعوه باإلعالن 
الوح��دات  آالف  بن��اء  ع��ن 
القدس  ف��ي  اإلس��تيطانية 

احملتلة!..
وق��د أث��ارت ه��ذه احلركة 
م��ن  جمل��ة  املكوكي��ة 
نتائجه��ا  ع��ن  التس��اؤالت 
فه��ل  والبعي��دة.  القريب��ة 
جنح��ت اجلولة اخلامس��ة أم 
فش��لت؟! وما ه��ي الفجوة 
ضاق��ت  الت��ي  الواس��عة 
وصغ��رت؟! وم��ا ه��و القرار 
الصع��ب ال��ذي يري��ده جون 
كي��ري؟! وه��ل ما ي��زال في 
جعبة اجلانب الفلس��طيني 
م��ا ميك��ن أن يتن��ازل عن��ه 
)فق��ط( من أجل اس��تئناف 
املفاوض��ات؟.. في ظل إصرار 
عل��ى  الصهيون��ي  اجلان��ب 
اس��تئناف املفاوض��ات بدون 
واملوافقة  مس��بقة،  شروط 
الءات��ه  عل��ى  املس��بقة 
املعروفة، ناهيك عن أنه »لن 
يس��مح بحلول توافقية في 
القضاي��ا الت��ي تتعلق بأمن 

كيانه العدواني«.
كي��ري  ج��ون  ج��والت  إن 
انه��ا  كش��فت  املكوكي��ة 
ف��ي مضمونها  ال تختل��ف 
حت��ركات  ع��ن  ومس��اراتها 
اإلدارة  نظرائه السابقني في 
االميركي��ة، جله��ة س��يرها 
ف��ي اجتاه واح��د، ينطلق من 
مواق��ف حتاب��ي توجهات تل 
أبيب والءاتها التي يعتبرونها 
مسلمات غير مسموح حتى 
نقاش��ها أو اإلقت��راب منها. 
ال��ذي يجع��ل جهود  األم��ر 
كي��ري منصبة عل��ى اجلانب 
دائماً  املطالب  الفلسطيني 
الءات  »تفه��م«  بض��رورة 
ب��كل  متس��لحاً  نتنياه��و، 
وتفخي��م  الترغي��ب،  أدوات 
العروض والوعود، وكذا أدوات 
وف��ي مقدمته��ا  الترهي��ب 
حتميل املس��ؤولية والتلويح 
و«جتويع«  املساعدات،  بقطع 
واس��تخدام  الس��لطة، 
مواجه��ة  ف��ي  »الفيت��و« 
سياس��ي  مس��عى  أي 
فلس��طيني، من أج��ل دفع 
الفلس��طيني  املف��اوض 

لتقدمي املزيد من التنازالت...
وبعد، أما آن أوان اخلروج من 

الدوامة؟.. 

رمضان شهر التقوى واجلهاد
في رحاب اإلسالم

إن ش��هر رمض��ان املبارك 
هو شهر اهلل، وغاية الصوم 
التق��وى.  تتحق��ق  أن  في��ه 
فرص��ة  رمض��ان  فش��هر 
ك��ي  تعال��ى  اهلل  أتاحه��ا 
فيها جهاد  اإلنس��ان  ميارس 
نفس��ه ليصلحه��ا ويت��زود 
م��ن مائدة الك��رم والرحمة 
والبركة اإللهية ليصلح ما 

فسد منه ويتداركه. 
الوس��ائل جلهاد  وأفض��ل 
والعطش،  اجلوع  النفس هو 
س��لوك.  أي  غاي��ة  وه��ذا 
 وعل��ى املس��لم الصائم أن 
يختب��ر نفس��ه، وه��و يؤدي 
ه��ذه الفريض��ة العظيمة، 
ه��ل اكتس��ب م��ن صومه 
فحاف��ظ  رب��ه،   تق��وى 
م��ا  بفع��ل  طاعت��ه   عل��ى 
أم��ره به، وترك ما نهاه عنه؟ 

ف��إن وج��د نفس��ه كذل��ك، 
فليحمد اهلل، وليس��تمر في 
سيره إلى ربه جاداً في طلب 

رضاه عنه.
س��بحانه  اهلل  وب��نّي      
وتعالى أن القرآن العظيم، ال 
ينتفع به ويهت��دي بهداه إال 
املتقون.  وم��ن أهم العبادات 
التي تكس��ب املؤم��ن تقوى 
اهلل الصيام، وبخاصة صيام 

شهر رمضان.
الصي��ام  يثم��ر  وإمن��ا      
م��ن  في��ه  مل��ا   التق��وى، 
اإلنسان نفسه بطاعة  إلزام 
املباحات  اجتن��اب  ف��ي   رب��ه 
التي أصبحت محرمة عليه، 

بعد شروعه في الصيام.
    كم��ا روى أبو هريرة رضي 
اهلل عنه، قال قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وس��لم: )من 

لم ي��دع قول ال��زور والعمل 
ب��ه، فلي��س هلل حاج��ة في 
أن ي��دع طعام��ه وش��رابه( 

البخاري 673/2
    وال��ذي ينج��ح في هذا 
اجلهاد، يس��هل عليه اجلهاد 
اخل��اص، وه��و قت��ال ع��دوه 
اخلارج��ي، ومن لم ينجح في 
جهاد عدوه امل��الزم، يصعب 
علي��ه جهاد ع��دوه الطارئ، 
ألن ال��ذي لم يروض نفس��ه 
عل��ى طاع��ة اهلل بامتث��ال 
 أم��ره واجتناب نهي��ه، فيما 
هو أخ��ف علي��ه، كالصيام 
مثال، فم��ن الصع��ب عليه 
أن يق��ف في الصف ملقارعة 
األع��داء يس��تقبل بص��دره 
املداف��ع  قذائ��ف  ونح��ره 
وأطراف  البن��ادق،  ورص��اص 

الرماح وحد السيف.

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل  4

العام  األم��ني  نائ��ب  ق��ال 
اإلس��المي  اجله��اد  حلرك��ة 
في فلس��طني األس��تاذ زياد 
النخالة، إن احلديث عن قرب 
إجن��از املصاحلة ب��ني حركتي 
فت��ح وحم��اس ه��و تضليل 
لل��رأي العام ألن��ه على مدى 

املنظور ال توجد مصاحلة.
»املصاحل��ة  إن  وأض��اف 
مفهوم مغاير لكل طرف عن 
اآلخر متاماً،  فهناك مصالح 
وتدخ��الت م��ن أط��راف عدة  
داخلي��ة وإقليمية وخارجية، 
باإلضاف��ة إل��ى أن األوض��اع 
العربي��ة الراهنة وانش��غال 
كل دولة بقضاياها الداخلية 
بالش��أن  االهتمام  أضع��ف 
الفلس��طيني مم��ا أدى إل��ى 
ح��دوث تراجع ف��ي القضية 

الفلسطينية بأكملها«.
وق��ال: إن احل��راك العرب��ي 
في اجت��اه الدفع نح��و إنهاء 
متام��ا،  غائ��ب  االنقس��ام 
فاملناخ العام يكبح االندفاع 
نح��و املصاحلة، داعي��اً أيضاً 
إل��ى ع��دم إغف��ال العام��ل 
عنصر  وه��و  »االس��رائيلي« 
تعطي��ل  ف��ي  أساس��ي 

املصاحلة«.
وأعرب النخالة عن أسفه  
ألنه ال يوجد أي مؤشر يُبّشر 

اجلهاد  ممث��ل حرك��ة  وّجه 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
احل��اج أب��و عم��اد الرفاع��ي، 
»حتي��ة تقدير إل��ى الالجئني 
لبنان،  ف��ي  الفلس��طينيني 
 وال س��يما إلى أهالي مخيم 
ع��ني احلل��وة عل��ى الوع��ي 
املتميز ال��ذي حتّلوا به، وعدم 
الس��ماح باجن��رار اخمليم الى 
أت��ون األزم��ة الت��ي وقع��ت 
ف��ي صي��دا، مؤك��داً أن هذا 
الوعي هو ال��ذي يحمي أمن 
ويحم��ي  واجل��وار،  اخمليم��ات 
قضية الالجئني، ويصون حق 

العودة«.
الش��عب  أن  وأك��د 
وكاف��ة  الفلس��طيني، 
الوطني��ة  الفصائ��ل 
واإلس��المية ملتزمة مبوقف 
 احلي��اد اإليجاب��ي مم��ا يجري 
خدم��ة  املنطق��ة،   ف��ي 
فلس��طني،  لقضي��ة 
بإقح��ام  الس��ماح  وع��دم 
أت��ون  ف��ي  الفلس��طينيني 
الداخلي��ة،  الصراع��ات 
والوقوف في وجه اخملططات 
الت��ي تري��د ض��رب اخمليمات، 
عل��ى  الش��اهد  بصفته��ا 
جرائم االحت��الل الصهيوني 

اجله��اد  حرك��ة  ح��ذرت 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
فيها  القي��ادي  على لس��ان 
الش��يخ عبد اهلل الشامي، 
»اإلس��رائيلي«  االحت��الل 
وجيشه من تنفيذ تهديدات 
ليبرمان وإعادة احتالل قطاع 

غزة من جديد.
إذا  الشامي:  الشيخ  وأكد 
كان اجلي��ش »اإلس��رائيلي«، 
ميل��ك اجل��رأة والق��وة عل��ى 
إعادة احتالل قطاع غزة، بعد 
اله��روب منه منذ س��نوات 
بإذن  فليفعل ذلك وستكون 
اهلل ع��ز وج��ل غ��زة مقبرة 

لالحتالل وجيشه ».
احت��الل  إع��ادة  أن  وأك��د 
وتصريح��ات  القط��اع 
»اإلس��رائيليني«  ال��وزراء 

األخيرة بقطع امل��اء والوقود 
والكهرب��اء، كلها تصب في 
خانة خلط األوراق والتنفيس 
ع��ن حال��ة االحتق��ان التي 
»اإلس��رائيليون«  يعيش��ها 
ج��راء تنام��ي ق��وة املقاومة 

ووصولها لقلب العدو«.
عل��ى  الش��امي  وش��دد 
القط��اع  ف��ي  املقاوم��ة  أن 

جاه��زة متاماً لصد أي هجوم 
»إس��رائيلي« مقب��ل، وه��ي 
والق��وة  العت��اد  اآلن  متل��ك 
وص��ّده،  إليذائ��ه   الكافي��ة 
تع��د  ل��م  املقاوم��ة  قائ��الً: 
م��ا  ولدين��ا   كالس��ابق، 
ويجعل��ه  االحت��الل  يوج��ع 
يفك��ر ألف مرة قب��ل دخول 

قطاع غزة«.

الفلسطيني  الشعب  بطرد 
م��ن أرضه، لف��رض التوطني 

والقضاء على حق العودة.
ورأى الرفاعي أن الدور الذي 
لعبت��ه الق��وى اإلس��المية 
في مخي��م عني احللوة، على 
وجه اخلص��وص، كان إيجابياً 
وساعد على معاجلة سريعة 
ملا ج��رى ف��ي ح��ي التعمير 
التي قام به��ا أفراد ال ميثلون 

االجماع الفلسطيني.
عل��ى  الرفاع��ي  وأك��د 
السياس��ية  الطبيع��ة 
ال��ذي يحصل في  للص��راع 
مح��اوالت  وأن  املنطق��ة، 
البع��ض ملذهب��ة الصراع ال 

تخدم اال العدو الصهوني.
مش��يراً ال��ى أن اإلجم��اع 
يرع��ب  املقاوم��ة   ح��ول 
ال��ذي  الصهيون��ي،  الع��دو 
يسعى الى تفكيك املنطقة 
أن  ومؤك��ًدا   وتفتيته��ا، 
الدف��اع عن املقاوم��ة يكون 
اجلمي��ع،  م��ع  بالتواص��ل 
وااللت��زام باحلي��اد اإليجاب��ي 
القضي��ة  تبق��ى  لك��ي 
قضي��ة  الفلس��طينية 
جامع��ة، ألن في ذلك حماية 

ملشروع املقاومة.

وفي ش��أن ج��والت كيري 
به��دف  املنطق��ة  ف��ي 
التفاوض  اس��تئناف عملية 
أك��د الرفاع��ي: »أن نتنياهو 
الس��لطة  عل��ى  يضغ��ط 
املطالب  س��قف  لتخفيض 
تق��دمي  عل��ى   وإرغامه��ا 
وأما  التن��ازالت،  املزي��د م��ن 
فإنه��ا  األمريكي��ة  اإلدارة 
تقطي��ع  سياس��ة  مت��ارس 
ف��ي  وخاص��ة   الوق��ت، 
 ظ��ل م��ا تش��هده املنطقة 
م��ن صراعات، ألنه��ا ال متلك 
تص��وراً أو رؤية حل��ل الصراع 

العربي - الصهيوني«.

بأن هن��اك مصاحلة ميكن أن 
تتحق��ق قريباً رغ��م ما بُذل 
م��ن جهد طيل��ة احل��وارات 
التي عقدت  الفلس��طينية 
املصاحلة   فأرش��يف  سابقاً، 
تراكمت في��ه ماليني األوراق 

بال طائل.
خي��ار  أن  النخال��ة  ورأى 
اخلي��ار  ه��و  املقاوم��ة 
للش��عب  االس��تراتيجي 
ويج��ب  الفلس��طيني، 
لك��ن  مس��تمرة،  تظ��ل  أن 
أصب��ح  املقاوم��ة  مفه��وم 
مختلف��اً عليه داخل اجملتمع 
الفلسطيني، فكل طرف له 
فهم��ه ورؤيته ف��ي توصيف 
ماهيته��ا  ح��ول  املقاوم��ة 
طابعه��ا  أم   املس��لحة 
الش��عبي، فهناك تعقيدات 
خارجي��ة  وتأثي��رات  كبي��رة 
تنعكس  وظ��روف  وداخلي��ة 
عل��ى املقاومة ف��ي املرحلة 

الراهنة..
الش��عب  أن  وأك��د 
يحق��ق  ل��ن  الفلس��طيني 
ش��يئاً مم��ا يحل��م ب��ه م��ن 
الوطنية  اس��ترداد حلقوق��ه 
الفلسطينية  دولته  وإقامة 
املقاوم��ة  خي��ار  طامل��ا 
القوى  كافة  داعياً  مهمشاً، 
الفلسطينية إلى ضرورة أن 

أكثر وضوحاً  يكون خطابها 
ف��ي مس��اندتها وتأكيده��ا 
على خي��ار املقاومة وااللتزام 
به��ا وذل��ك بفع��ل حقيقي 

على األرض.
رف��ض  أس��باب  وح��ول 
»إس��رائيل« ل��ه وألمني عام 
احلرك��ة بالدخ��ول إل��ى غزه 
لرئي��س  س��محت  بينم��ا 
حلركه  السياس��ي  املكت��ب 
حم��اس خالد مش��عل قال:  
نح��ن  ل��م نع��ِط أي موقف 
مغاير من أج��ل الذهاب إلى 
غزة وال أعرف األس��باب التي 
دفع��ت إل��ى من��ع دخولن��ا 
إل��ى غزة,  وأض��اف قد يكون 
الس��بب خبث »اس��رائيلي« 
م��ن أج��ل إث��ارة من��اخ م��ا 

والترويج له.
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