
الف�ضائح  م��ن  �ضل�ضلة 

اأبناء  ن��زوح  راف��ق��ت  الكبرية 

�ضوريا  من  الفل�ضطيني  �ضعبنا 

لو  ف�����ض��ائ��ح  ل���ب���ن���ان.   اىل 

ال�ضعب  غ��ري  اأح���داً  ا�ضتهدفت 

ومل  الدنيا  لأقامت  الفل�ضطيني 

 – الفل�ضطيني  ولكن  تقعدها.. 

على ما يبدو – ل دّية له، ول 

عزاء!

ما  الف�ضائح  ه��ذه  اأوىل 

ك�ضف عنه رئي�س جلنة احلوار 

اللبناين الفل�ضطيني، اأمام جلنة 

النازحني،  اأو���ض��اع  متابعة 

اأبلغت  املانحة  ال��دول  اأن  من 

اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����ض��ل��ط��ات 

النازحني من خميمات �ضوريا 

غ���ري م�����ض��م��ول��ني ب��ت��ق��دمي��ات 

وم�ضاعدات الدول املانحة.

عنه  ك�ضفت  ما  وثانيها، 

الأون��روا يف  وكالة  عام  مدير 

اأن  من  دي�ضمور،  اآن  ب��ريوت، 

 %10 �ضوى  تتلق  مل  الوكالة 

فقط من امل�ضاعدات التي كانت 

قد اأقرت مل�ضاعدة النازحني.

الت�رصيحات  وث��ال��ث��ه��ا، 

بها  اأدىل  ال��ت��ي  العن�رصية 

احل��ك��وم��ة  يف  ���ض��ي��ا���ض��ي��ون 

حد  اىل  و�ضلت  وخ��ارج��ه��ا، 

ال�ضيئة”  “بالب�ضاعة  و�ضفهم 

احل��دود  تقفل  اأن  يجب  التي 

ملنع دخولها اىل لبنان.

وراب������ع������ه������ا، م���وج���ة 

التحري�س امل�ضتمرة يف بع�س 

واخلليجية،  اللبنانية  ال�ضحف 

مفربكة  م��ق��ولت  تن�رص  التي 

ف م��ن كل 
ّ
واف�����راءات، ت��خ��و

ره 
ّ
وت�ضو فل�ضطيني،  ه��و  م��ا 

وكاأنه نزح اىل لبنان لأهداف 

واأمنية،  وع�ضكرية  �ضيا�ضية 

والدخول  البلد،  تخريب  يريد 

ال��ط��ائ��ف��ي��ة،  زواري����ب����ه  يف 

وا�ضطفافاته الداخلية، و�ضلت 

اىل حد حتذير حزب اهلل من اأن 

الفل�ضطينيني جاءوا اىل لبنان 

�ضالحه  ونزع  معه،  لال�ضتباك 

منه!!

ميكن  ل  الف�ضائح  ه��ذه 

اأن  وتك�ضف  بريئة!!   تكون  اأن 

هناك من ي�ضعى بالليل والنهار 

لتوريط الالجئني الفل�ضطينيني 

يف ال�����رصاع��ات ال���دائ���رة يف 

املنطقة، ل�ضبب وحيد: هو ك�رص 

�ضوكة رف�ضهم قبول التوطني، 

و�ضالبة مت�ضكهم بفل�ضطني.

ق�����ض��ي��ة ال��الج��ئ��ني هي 

التي  الكربى  العقبات  اإح��دى 

الت�ضوية  مهزلة  مترير  تعيق 

يف املنطقة، و�ضمود الالجئني 

اأن  يجب  موقفهم  و���ض��الب��ة 

ماليًا،  ح�ضاراً  عليه  يعاقبوا 

وتخويفًا  عن�رصيًا،  وحتري�ضًا 

اإعالميًا واأمنيًا.

اأن  ما ل يدركه هوؤلء هو 

املوؤامرة،  هذه  �ضي�ضقط  �ضعبنا 

قبلها،  الع�رصات  اأ�ضقط  كما 

فل�ضطني  بغري  ير�ضى  ل  واأن��ه 

ل  الأر���س  بقاع  فكل  بدياًل.. 

تراب  من  ذرة  عنده  ت�ضاوي 

ال�ضيد  ومهد  الأق�ضى  امل�ضجد 

امل�ضيح!  ول معركة له مع اأحد 

ال العدو ال�ضهيوين!

ال�ضا�ضة  بع�س  يجهد 

والكّتاب اأنف�ضهم يف ت�ضنيف 

يف  الفل�ضطيني  �ضعبنا  اأبناء 

لهذا  الطائفية  ال�ضطفافات 

لبنان،  يف  ذاك  اأو  الفريق 

ويحارون فيما �ضيكون عليه 

موقفه اإزاء اأي �رصاع يحدث 

ل �ضمح اهلل.  وعليه، نقول:

فيه  ال��ك��الم  ه���ذا   –  1

ل�ضعبنا  الإهانة  من  الكثري 

يتعامل  لأن��ه  الفل�ضطيني، 

معه وكاأنه بندقية لالإيجار، 

ل�ضالح هذا الفريق اأو ذاك.

2 – فيه تخوين ل�ضعبنا 

ي�ضوره  لأن��ه  الفل�ضطيني، 

ك�ضعب يبحث عن ق�ضية، يف 

اأن �ضعبنا يرى ق�ضيته  حني 

بل  الق�ضايا،  واأ���رصف  اأنبل 

واللتزام بها فر�س وواجب 

ديني واأخالقي و�ضيا�ضي.

3 – فيه �إ�سقاط لطريقة 

على  غريبة  طائفية  تفكري 

�ضعبنا، ل يقرها ول يعرف 

بها.  

اإن  نقول  لأول��ئ��ك   –  4

يوؤمن  الفل�ضطيني  �ضعبنا 

بالإ�ضالم وفل�ضطني واجلهاد 

فال  تتجزاأ.   ل  واحدة  وحدة 

ل  مب�ضلم  ل�ضعبنا  ح��اج��ة 

يوؤمن بتحرير فل�ضطني.

اأن  �ضعبنا  ي���رى   –  5

يحتاج  فل�ضطني  حت��ري��ر 

بكل  الأم���ة،  ك��ل  جهود  اىل 

اخل��الف��ات  واأن  ط��اق��ات��ه��ا، 

ال���داخ���ل���ي���ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة 

الأكرب  املعيق  واحلزبية هي 

وهو  فل�ضطني.   حترير  اأمام 

غري معني ب�رصاعات تبعده 

عن طريق فل�ضطني واجلهاد.

ال�ضجي��ج  �ضخ��ب  يف 

احلا�ض��ل يف لبن��ان، ب��ات 

جلي��ًا اأن هن��اك م��ن ي�ضعى 

يف  املخيم��ات  لتوري��ط 

الدائ��رة  ال�رصاع��ات  اأت��ون 

الطائفي��ة  وال�ضطفاف��ات 

واحلزبية.  وال�ضحف مليئة 

ت��رى  ود�ضائ���س  مبق��الت 

الفل�ضطيني”  “العن���رص  يف 

– عامل  – كم��ا ي�ضفون��ه 
اآخ��ر،  ن���رصة لفري��ق �ض��د 

بينم��ا ترى مق��الت اأخرى 

اأنه عامل تفجري.

عل��ى  املخيم��ات  اأم��ن 

املح��ك.. ويب��دو اأن بع���س 

الت��ي  الفل�ضطيني��ة،  الق��وى 

تتله��ى بخالفاتها العقيمة، 

ت�ضكي��ل  اأن  بع��د  ت��درك  مل 

مرجعي��ة فل�ضطيني��ة حلفظ 

ب��ات  املخيم��ات  اأم��ن 

اأولوي��ة ق�ض��وى، ف��ال اأح��د 

ميكن��ه اأن يتحم��ل ماأ�ض��اة 

“نه��ر الب��ارد” جديد.  فهل 
�ضعبن��ا  جماه��ري  تتح��رك 

وتفر�س على اجلميع اأجندة 

فل�ضطينية موحدة!

ا����ض���ت���ج���اب���ة حل���اج���ات 

ال��ن��ازح��ني  م��ن  �ضعبنا  اأب��ن��اء 

اىل  �ضوريا  م��ن  الفل�ضطينيني 

لبنان، ول �ضيما ب�ضبب الظروف 

بعد  يواجهونها  التي  ال�ضعبة 

وبيوتهم  منازلهم  من  نزوحهم 

يف الربد القار�س، وتخلي الدول 

يد  اإغاثتهم وتقدمي  املانحة عن 

اأ�ضوة  اإليهم،  وامل�ضاعدة  العون 

ا�ضتنفرت  ال��ن��ازح��ني،  بباقي 

ح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���ض��الم��ي يف 

موؤ�ض�ضاتها  ك��اف��ة  فل�ضطني 

الج��ت��م��اع��ي��ة والإن�����ض��ان��ي��ة 

لبنان،  يف  ال�ضبابية  وطواقمها 

لتقدمي امل�ضاعدة لهم.

الإط����ار، وّزع��ت  ويف ه��ذا 

ح���رك���ة اجل���ه���اد الإ����ض���الم���ي 

اأوىل  دف���ع���ة  ف��ل�����ض��ط��ني،  يف 

لأب��ن��اء  مالية  م�����ض��اع��دات  م��ن 

�ضوريا  م��ن  ال��ن��ازح��ني  �ضعبنا 

كافة  يف  لبنان،  خميمات  اىل 

عائلة   347 �ضملت  املخيمات، 

يف خميم اجلليل يف بعلبك، و ل� 

245 عائلة يف خميمات بريوت، 

ول�  ال�ضمال،  عائلة يف  ول� 225 

عائلة يف خميمات �ضور،   300

خميمات  يف  عائلة   350 ول��� 

�ضيدا وجوارها.  

بيان  يف  احلركة  واعتربت 

النازحني  م�ضوؤولية  اأن  لها 

امل��ع��ي�����ض��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

على  تقع  والتعليمية  وال�ضحية 

ب�ضفتها  الأون��روا،  وكالة  عاتق 

عن  امل�ضوؤولة  الدولية  املوؤ�ض�ضة 

وحتى  النكبة  منذ  اأو�ضاعهم، 

فل�ضطني  اىل  عودتهم  حتقيق 

احل�ضار  وا�ضتنكرت  املحتلة.  

الأون��روا  على  املفرو�س  املايل 

مل  التي  املانحة  الدول  قبل  من 

تقّدم اإل 10% فقط من امليزانية 

التي وعدت بها.

من  “اإن  البيان:  واأ���ض��اف 

جانب  اإىل  ال���وق���وف  واج��ب��ن��ا 

ما  وتقدمي  النازحني،  اإخواننا 

ودعم  م�ضاعدات  من  ن�ضتطيع 

ديارهم  اإىل  عودتهم  حتى  لهم 

على  ونوؤكد  مكرمني.   معززين 

تكون  النازحني  م�ضكلة  حل  اأن 

بعودتهم اإىل بيوتهم وخميماتهم 

املقبول  غري  وم��ن  �ضوريا،  يف 

واجلوع  الربد  يواجهون  تركهم 

لوائح  عن  و�ضطبهم  والت�رصد، 

تقدمي امل�ضاعدات الدولية.”
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نحـو واقــع فل�ضـطيني اأف�ضـل .. لإجناز التحرير وحتقيق العودة

ر�ســـــايل  منـــــوذج  املطــــلوب 

جمـــــاهــد يــ�ــســـــــــــدع بــاحلــق يف 

يتفـــــانى  و  املرحــــلة  هــذه 

على  اجلماهـــــري  خـدمـــة  يف 

كافة الأ�سعدة.

ال�شهيد املعلم د. فتحي ال�شقاقي

nashrataljihad@hotmail.com :توا�صلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

اأمن املخيمات على املحك�صعبنا الفل�صطيني م�صلم بدون تع�صب

اجلهاد الإ�صالمي ت�صتنفر طواقمها مل�صاعدة النازحني الفل�صطينيني يف خميمات لبنان

اإفتتاحية العدد

معاناة النازحني الفل�سطينيني: �سقوط الأقنعة وتهاوي الأخالق!

ثالثة  اإن و�صل حوايل  ما 

الريموك  اآالف نازح من خميم 

- من اأ�صل ما يزيد على 150 

اىل   – �صكانه  ع��دد  م��ن  األ��ف��ًا 

تتعاىل  ب����داأت  ح��ت��ى  ل��ب��ن��ان، 

العن�رصية  الت�رصيحات  وترية 

وتدعو  بحقهم،  والتحري�صية 

وجههم،  يف  احلدود  اإقفال  اىل 

�صجالت  يف  اإدراج��ه��م  وع��دم 

االإن�صانية،  واملعونات  االإغاثة 

احلكومة  م�����ص��وؤول��ي��ة  وب��ع��دم 

تقت�رص  ومل  عنهم.   اللبنانية 

ت���ل���ك ال���ت�������رصي���ح���ات ع��ل��ى 

ذهبت  بل  وحدهم،  النازحني 

اأي  مبحاربة  التبجح  حد  اىل 

الالجئني  حقوق  يقر  ت�رصيع 

منذ  لبنان  يف  الفل�صطينيني 

العام 1948.

ك����ث����رياً  ت���خ���ت���ل���ف  ال 

هذه  وراء  تقف  التي  ال��دواف��ع 

ال��ت�����رصي��ح��ات، وه���ي ت��ك��اد 

اث��ن��ني:  داف��ع��ني  يف  تنح�رص 

وال�صوفينية  العن�رصية  النظرة 

ال��ب��غ��ي�����ص��ة، ال���ت���ي ت��دف��ع 

باأنف�صهم  الظن  اىل  باأ�صحابها 

من  ومميز  خا�ص  جن�ص  اأنهم 

االنتخابية  والدعاية  الب�رص، 

فاإن  وباملنا�صبة،  الرخي�صة.  

لي�صت  هذه  العن�رصية  النظرة 

ب�صكل  الفل�صطيني  اىل  موجهة 

هذه  اأطلق  من  فاأحد  خا�ص؛ 

الت�رصيحات كان قد قال يومًا 

ال  “النوعية”  اىل  ينتمي  اإن��ه 

لبنانيني  بحق  “الكمية”!!  اىل 

الوطن..  يف  له  �رصكاء  اآخرين، 

ويف هذا لنا عزاء!

م��ا ال ي��درك��ه ه���وؤالء هو 

اأو  بق�صد   – ي��خ��دم��ون  اأن��ه��م 

– خم��ط��ط��ات  ق�����ص��د  ب�����دون 

تريد  واإقليمية  غربية  وم��اآرب 

الفل�صطينية  املخيمات  توريط 

يف  ت��دور  التي  ال�رصاعات  يف 

لبنان،  ح�صاب  على  املنطقة، 

وعلى ح�صاب �صعبنا الفل�صطيني 

بت�رصيحاتهم  فهم،  وق�صيته.  

ردود  ي�صتدرجون  وحتري�صهم، 

امل�صاريع  اإال  تخدم  ال  اأفعال 

التي تريد زرع الفتنة.  

بكافة  الفل�صطيني،  �صعبنا 

على  م�رص  وف�صائله،  ق���واه 

احلياد االإيجابي، وعلى اإف�صال 

تريد  ال��ت��ي  امل��خ��ط��ط��ات  ك��ل 

الفل�صطينية،  املخيمات  توريط 

بهدف تدمريها وت�صفية ق�صية 

القوى  اأن  والدليل،  الالجئني.  

من  جهداً  توفر  ال  الفل�صطينية 

من  ما  كل  يف  امل�صاعدة  اأج��ل 

املخيمات  اأم���ن  حفظ  �صاأنه 

واأمن لبنان.

لديه  الفل�صطيني  �صعبنا 

ه��دف واح���د، ه��و ال��ع��ودة اىل 

ي�صدق،  ال  وم���ن  ف��ل�����ص��ط��ني!  

فلينظر اىل ت�صحيات �صعبنا يف 

ال�صفة وغزة والداخل املحتل.. 

وليتذكر ملحمة ال�رصيط ال�صائك 

عانق  حيث   ،2011 العام  يف 

ول��دوا  مم��ن  ال�صباب،  م��ن  ثلة 

يف املخيمات، ال�صهادة ملجرد 

من  الوطن  اأر�ص  رائحة  تن�صم 

على ال�رصيط ال�صائك.

من يخ�صى اأن ياأخذ �صعبنا 

عن  فليكف  مكانه،  الفل�صطيني 

التفوه بكالم عن�رصي، ولي�صع 

لتحقيق  �صعبنا  ي��د  يف  ي���ده 

هدف م�صرتك: متكني الالجئني 

م��ن ال���ع���ودة!  ف��ه��ذا ه��و احلل 

العملي والواقعي.. ومن يطالب 

باإغالق احلدود مع �صوريا اأمام 

يطالب،  اأن  عليه  ال��ن��ازح��ني، 

احلدود  بفتح  نف�صه،  الوقت  يف 

الالجئني،  الإعادة  فل�صطني  مع 

فرييح وي�صرتيح!

ملاذا التحري�ض العن�صري �صد �صعبنا الفل�صطيني؟
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االأوىل  ه��ي  �صابقة  يف 

من نوعها، وبعد الدور الذي 

لعبه يف تهدئة االأو�صاع يف 

من  وف��د  زار  �صيدا،  منطقة 

خميم  يف  االإ�صالمية  القوى 

الداخلية  وزي��ر  احللوة  عني 

يف  �رصبل  مروان  والبلديات 

مكتبه يف الوزارة، حيث اأكد 

على  الفل�صطيني  احل��ر���ص 

االأمني وال�صيا�صي  اال�صتقرار 

يف لبنان، ويف منطقة �صيدا 

ب�صكل خا�ص.  

و�صم الوفد اأمري احلركة 

ال�صيخ  املجاهدة  االإ�صالمية 

ج��م��ال خ��ط��اب، وم�����ص��وؤول 

يف  ال�صيا�صية  ال��ع��الق��ات 

ح��رك��ة اجل��ه��اد االإ���ص��الم��ي 

اأحمد  واأب���و  العينا،  �صكيب 

حما�ص،  ح��رك��ة  ع��ن  ف�صل 

عن  ال�صعدي،  �صليمان  واأب��و 

ع�صبة االأن�صار اال�صالمية.

وقال ال�صيخ خطاب بعد 

االجتماع، “اإن الفل�صطينيني 

لبنان،  االأهلي يف  ال�صلم  مع 

وح��ري�����ص��ون ع��ل��ى االأم���ن 

املخيمات  يف  واال�صتقرار 

ا���ص��ت��ق��رار  الأن  وج���واره���ا، 

خميم  وخا�صة  املخيمات، 

ع��ني احل��ل��وة، ه��و ���رصورة 

ثقل  من  ميثله  ملا  للجميع، 

و�صيا�صي،  واأمني  اجتماعي 

واأي�������ص���ًا مل���ا ي��ح��وي��ه من 

ال�صيا�صية  القوى  يف  تنوع 

اجلغرايف،  موقعه  واأهمية 

اجلنوب،  بوابة  على  يقع  اإذ 

مذهبيًا  متنوع  وحميطه 

اأن  على  م�صدداً  وطائفيًا”، 

اأية فتنة  �صد  “الفل�صطينيني 
مذهبية اأو طائفية .. ويهمهم 

الأن  لبنان،  وق��وة  ا�صتقرار 

يف ذل��ك ق��وة ودع��م لق�صية 

فل�صطني”.

اللقاء  اأهمية هذا  وتاأتي 

اأم��ام  الطريق  يفتح  اأن��ه  يف 

القوى  بني  اإيجابية  عالقة 

عني  خميم  يف  االإ���ص��الم��ي��ة 

ما  الداخلية،  ووزارة  احللوة 

الو�صع  على  اإيجابًا  ينعك�ص 

العام يف لبنان واملخيمات.

اللقاء مع وزير  اأن  يذكر 

من  اأي��ام  بعد  جاء  الداخلية 

اجلهاد  ح��رك��ة  ممثل  ل��ق��اء 

اأب��و  لبنان،  يف  االإ���ص��الم��ي 

القوى  مع  الرفاعي،  عماد 

عني  خميم  يف  االإ���ص��الم��ي��ة 

التداول يف  احللوة، حيث مت 

تلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  ال��دور 

ال��ق��وى يف ا���ص��ت��ق��رار  ه���ذه 

املخيم وجواره.

وزي��ر  م��ع  اللقاء  وب��ع��د 

القوى  وف��د  زار  ال��داخ��ل��ي��ة، 

حركة  مكتب  االإ���ص��الم��ي��ة 

والتقى  ب��ريوت،  يف  اجلهاد 

اأجواء  الرفاعي، وو�صعه يف 

اللقاء ونتائجه.

القوى الإ�سالمية الفل�سطينية تلتقي وزير الداخلية وتزور اجلهاد الإ�سالمي

من امل�صوؤول؟!

النازحون ي�سفقون على الالجئني:

 مل نتوقع كل هذه املاآ�سي يف خميمات لبنان!

وتوزع كتاب )املر�صد يف القت�صاد(

“خميم  ���ص��الم ن��ازح��ة م��ن 

خميم  اإىل  حماة  يف  العائدين” 

ب����ريوت.   ال���راج���ن���ة يف  ب����رج 

اأفكارها مبعرثة واأزيز الر�صا�ص 

والقتل ما يزال يدوي يف اأذنيها. 

عند  واأوالده���ا  �صالم  تقيم 

اأقارب لها يف برج الراجنة.  “ال 

بال�صبط”،  �صنفعل  م��اذا  نعرف 

اأن  ت��اأم��ل  وه��ي  بغ�صة،  ت��ق��ول 

يزاول ابنها وظيفة موؤقتة.  تعررّ 

و�صول  وتنتظر  هواج�صها،   عن 

من  املقبلة  االأي��ام  يف  اأقاربها 

 40 “عددهم  العائدين  خميم 

واأي��ن  كيف  اأع���رف  ال  �صخ�صًا، 

�صنجد �صقفًا يقيمون حتته”. 

حممد،  اأم  احل��اج��ة  ت�صعى 

اإىل  امل���ن���زل،  وه���ي ���ص��اح��ب��ة 

التخفيف من ا�صطراب �صالم عر 

النكات  واإطالق  الب�صمات  توزيع 

بني حني واآخر.  “هذه نازحة من 

م�صريًة  ت�صحك  الثاين”،  الطابق 

يدوقها  ما  “اهلل  جارتها.   اإىل 

د �صالم.  »كلنا عرفنا  حلدا”، تتنهرّ

يب ابنة النكبة،  التهجري ياما« تجُ

من  االأم�ص  ذكريات  �صتح�رص  فتجُ

على  وتهجري  وق�صف  ر�صا�ص 

األ�صنة الالجئني – النازحني. 

ا�صت�صافت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 

وف��دوا من  اأرب��ع عائالت  �صباح 

الريموك منذ اأيام.  “حكاياتهم ال 

تنتهي، حني اأ�صمعهم اأ�صعر اأن ما 

راأيته من اأعمال عنف كان جمرد 

ق�ص�ص  تروي  �صيء!”.   ال  لعب. 

ا�صت�صافتها.   ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت 

نزحت  ع�رصينية  ام���راأة  �صباح 

برج  اإىل  ال��ريم��وك  م��ن  اأي�����ص��ًا 

الراجنة منذ خم�صة اأ�صهر بعدما 

ت��راج��ع م��دخ��ول زوج��ه��ا ال��ذي 

يعمل حدادا. 

يعي�صون يف منزل موؤلف من 

الأ�رصة  زوجها  ا�صتاأجره  غرفتني 

 225 مقابل  اأف����راد  ث��الث��ة  م��ن 

دوالراً اأمريكيًا، بات يوؤوي اليوم 

22 �صخ�صًا، بينهم 11 طفاًل، وال 

يوجد من يزاول عماًل اإال الزوج. 

ده�صتها  ���ص��ب��اح  اأب����دت 

راأت������ه يف خم��ي��م ب��رج  ����ا  ممرّ

اأن  اأ���ص��م��ع  “كنت  ال��راج��ن��ة.  

الفل�صطينيني  الالجئني  ظروف 

مل  ول��ك��ن  �صعبة،  ل��ب��ن��ان  يف 

اأتوقع كل هذه املاأ�صاة”، تقول 

التحتية  البنية  اإىل �صوء  م�صريًة 

ال�صحي  ال�����رصف  وم�����ص��اك��ل 

ت�صحك  الكهرباء.   وانقطاع 

الراجنة  برج  خميم  ابنة  مرمي 

“مل  كالمها:  على  تعلرّق  وه��ي 

تكن  ومل  بعد”.   �صيئًا  ت��ري 

�صباح قد �صمعت �صيئًا بعد عن 

لبنان  يف  الالجئني  ح��رم��ان 

م��ن ح��ق��وق ال��ت��م��ل��ك وال��ع��م��ل 

والتوريث  ال�صحي  وال�صمان 

احلقوق  وكافة  التنقل،  وحرية 

االإن�صانية االأ�صا�صية.

رفع  يف  منها  م�صاهمة 

كواهل  عن  املعاناة  بع�ص 

امل��خ��م��ي��ات  يف  ط��الب��ن��ا 

وتعزيزاً  اأم��وره��م،  واأول��ي��اء 

اأب��ن��اء  ب��ني  التعلم  مل�صرية 

بيت  رابطة  قامت  �صعبنا، 

فل�صطني  لطلبة  امل��ق��د���ص 

يف  )املر�صد  كتاب  بتوزيع 

االقت�صاد( على طالب الق�صم 

ال��ث��اين - ف���رع االج��ت��م��اع 

ك��اف��ة  يف  واالق���ت�������ص���اد، 

املوجودة  االأونروا  ثانويات 

اللبنانية،  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 

االأن�صطة  من  �صل�صلة  �صمن 

تقوم  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

�صعيد  على  ال��راب��ط��ة  بها 

مدراء  بح�صور  الثانويات، 

اأع�صاء  الثانويات وعدد من 

الرابطة،  يف  االإدارية  الهيئة 

اأع�صاء  من  عدد  جانب  اإىل 

الهيئة التدري�صية والطالب.

اأهايل  ينق�ص  يكن  مل 

خم��ي��م��ي ع����ني احل���ل���وة 

تغمر  اأن  اإال  والر�صيدية 

بع�ص  ال��غ��زي��رة  االأم��ط��ار 

املنازل يف املخيمني.  فقد 

اىل  االأم��ط��ار  مياه  دخلت 

احللوة،  عني  يف  امل�صاكن 

ن��ت��ي��ج��ة ���ص��ي��ق ق��ن��وات 

وان�صداد  االأمطار  ت�رصيف 

ب��غ��زارة  قيا�صًا  بع�صها، 

االأمطار.

الر�صيدية،  خميم  ويف 

يف  ك��ب��ري  ف��ي�����ص��ان  اأدى 

ال���ع���راع���ري، اىل  ح�����ارة 

اإغ����راق ع�����رصات امل��ن��ازل 

وال�������ص���ي���ارات، وج���رف 

ع�����دد ك���ب���ري م����ن اخل��ي��م 

الري  و�صبكات  الزراعية 

واالأ�صجار،  وامل��زروع��ات 

على  ال��رتب��ة  انهيار  واىل 

و�صل  الذي  املجرى  طول 

عمق املياه فيه، يف بع�ص 

من  اأك���رث  اإىل  االأم���اك���ن، 

ل  �صكرّ مم��ا  اأم��ت��ار،  خم�صة 

م���ن اخل��ط��ر على  ح��ال��ة 

ال�صكان الذين مت اإجالوؤهم 

اإىل داخل املخيم.

يطرح  ال��ذي  وال�صوؤال 

البنى  ه��ي  اأي����ن  ن��ف�����ص��ه: 

وكالة  تلقت  التي  التحتية 

لتنفيذها  اأم��وااًل  االأون��روا 

وال  اجلنوب،  خميمات  يف 

اليابانية  املنحة  �صيما 

امل���خ�������ص�������ص���ة ل��ل��ب��ن��ى 

التحتية؟  واأين هي اللجان 

واجبها  من  التي  ال�صعبية 

الرقابي  ب��دوره��ا  القيام 

والتنظيمي يف املخيمات؟  

واأي����ن ه��ي جل��ن��ة احل���وار 

اللبناين – الفل�صطيني التي 

اأخذت على عاتقها حت�صني 

اأو�صاع املخيمات؟!

التعبوية،  اأن�صطتها  �صمن 

املقد�ص  بيت  رابطة  عر�صت 

لطلبة فل�صطني �رصيطًا م�صوراً 

الإجن������ازات ����رصاي���ا ال��ق��د���ص 

و���ص��ه��دائ��ه��ا اأث���ن���اء ال��ع��دوان 

“ال�صماء  ال�صهيوين يف معركة 

بانت�صار  احتفاء  الزرقاء”، 

بح�صور  غ���زة،  امل��ق��اوم��ة يف 

ال�صيا�صية  العالقات  م�صوؤول 

االإ�صالمي  اجلهاد  حركة  يف 

ورئي�ص  العينا(  �صكيب  )االأخ 

ال��راب��ط��ة، وك����وادر واأع�����ص��اء 

احلركة وطالب الرابطة.

العينا  االأخ  �صكيب  واألقى 

الذي  “الن�رص  فيها:  قال  كلمة 

حت��ق��ق يف غ���زة ه��و م��ن اأه��م 

املراحل  يف  االنت�صار  اأ�ص�ص 

ثوابتنا  اهلل.   �صاء  اإن  القادمة 

ت��ع��ززت ب��ه��ذا ال��ن�����رص، ول��ن 

فل�صطني  كل  بتحرير  اإالرّ  نقبل 

ديارهم؛  اإىل  الالجئني  وعودة 

�صيغ  ه��ي  اأخ���رى  �صيغ  واأي 

الف�صل  وم�صريها  مرفو�صة 

ال  العدو  هذا  الأن  ك�صابقاتها، 

يفهم اإالرّ لغة القوة”.

 واألقى الطالب علي ح�صون 

املقد�ص،  بيت  راب��ط��ة  كلمة 

اأثناء  الطالب  بدور  فيها  اأ�صاد 

مع  غزة  على  للعدوان  ت�صديه 

اأبناء �صعبه.  كما األقيت ق�صائد 

من وحي املنا�صبة.

��ل��ت ا����رصاب���ات  ���ص��كرّ

خالل  امل�صتمرة  االأ���رصى 

وال��ت��ي   ،2012 ال���ع���ام 

ف��ج��ره��ا ال���ق���ي���ادي يف 

االإ�صالمي  اجلهاد  حركة 

ال�����ص��ي��خ خ�����رص ع��دن��ان، 

الوعي  من  متقدمة  حالة 

�صيا�صة  على  واالنتفا�ص 

التي  االإداري  االع��ت��ق��ال 

ذلك  لكن  العدو..  ينتهجها 

يلفت  مل  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى 

انتباه العامل اإىل ما متثرّله 

حالة االأ�رص يف املعتقالت 

فال�صجني  ال�صهيونية: 

ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي وال�����ص��ج��ان 

�صهيوين.  ولو كان الو�صع 

معكو�صًا اأو خمتلفًا، لقامت 

الدنيا ومل تقعد.

ال�صيخ  خ��ط��ى  ع��ل��ى 

االأ���رصى  يوا�صل  عدنان، 

اجل���ه���اد  يف  ال�����ق�����ادة 

ح�صني  ط��ارق  االإ�صالمي: 

يا�صني،  ويو�صف  قعدان، 

وجعفر عز الدين اإ�رصابهم 

�صد  الطعام  عن  املفتوح 

منذ  االإداري  اعتقالهم 

يف   )2012/11/27(

وقبلهم،  جم����دو.   �صجن 

االأ���ص��ريان  حطم  يت�صابق 

و�صامر  ال�����رصاون��ة  اأمي���ن 

الرقم  لتحطيم  العي�صاوي 

االإ����رصاب  يف  القيا�صي 

املفتوح عن الطعام.  ورغم 

ال�صحية  اأو���ص��اع��ه��م  اأن 

تتدهور وترتاجع، اإال اأنهم 

موا�صلة  على  م�صممون 

حتقيق  ح��ت��ى  االإ������رصاب 

ملف  ب���اإن���ه���اء  ه��دف��ه��م 

االعتقال االإداري.

وق��د اأك��د االأ����رصى يف 

حماميتهم  نقلتها  ر�صالة 

“جناحًا  لي�صوا  ب��اأن��ه��م 

 � ليجعلوا  مهي�صًا مك�صوراً 

اأي ال�صاباك � من االعتقال 

االإداري �صيفًا على رقابنا 

وجودنا  وعلى  وراحتنا 

جمددين  اأوالدنا”..  بني 

اإميانهم وعزميتهم التي مل 

تفرت ولن ترتاجع، موؤكدين 

ول��ن  ن��ق��ي��ل  “لن  اأن���ن���ا: 

عطائنا  درب  من  ن�صتقيل 

وج���ه���ادن���ا امل��و���ص��ول، 

ونحن نثق ب�صعبنا العظيم 

لن  اأنها  املجيدة  واأمتنا 

تقتلهم  ولن  اأبناءها  ت�صلم 

ولن ت�صامح مبعاناتهم”..

وق�����د ارت����ف����ع ع���دد 

بعد  اإداري�����ًا،  املعتقلني 

غزة،  قطاع  على  العدوان 

ما  اإىل  اأ����ص���رياً   85 م��ن 

يقارب 190 اأ�صرياً..

على  يزيد  م��ا  ق�صية 

فل�صطيني  اآالف  ثمانية 

االع��ت��ق��ال،  ���ص��ج��ون  يف 

ومن بينهم اأطفال ون�صاء، 

مكانًا  تد  مل  اأنها  يبدو 

اأحداث  زحمة  يف  بعد  لها 

“الربيع العربي”، وال على 
ال�صيا�صية  القوى  اأج��ن��دة 

املتلهية  الفل�صطينية 

وكل  ال�صلطة.   مبفاتيح 

ال  ي��وم  ياأتي  اأن  اخل�صية 

مباأ�صاة  ي�صعر  اأح��د  يعود 

اأم��ه��ات��ه��م  اإال  اأ�����رصان����ا، 

ال���ث���ك���اىل، وزوج���ات���ه���م 

واأبنائهم  امل��ف��ج��وع��ات، 

كل  اليتم  يعي�صون  ال��ذي 

بع�صهم  اأم�صى  وقد  يوم.. 

من  اأك��رث  الزنازين  داخ��ل 

ربع قرن!

رابطة بيت املقد�س

تعر�س �سريطاً لبطولت �سرايا القد�س يف خميم عني احللوة

الأ�سرى ي�ست�سرخون ال�سمائر ... ول من معت�سم!
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ك�سافة بيت املقد�س حتتفي بـ »ال�سماء الزرقاء« يف خميمات لبنان!

معر�س لراجمات �سواريخ واأ�سلحة

 ا�ستخدمتها �سرايا القد�س يف معركة »ال�سماء الزرقاء«

ك�صافة  جمعية  نظمت 

ل��ب��ن��ان  امل��ق��د���ص يف  ب��ي��ت 

احتفاء  االأن�صطة،  من  العديد 

معركة  يف  غ��زة  بانت�صار 

“ال�صماء الزرقاء”.
نظمت  احللوة،  عني  ففي 

املقد�ص،  بيت  ك�صافة  جمعية 

م�صرية �صارك فيها ما يزيد عن 

والك�صاف،  اجلواله  من   400

جابت �صوارع املخيم، احتفاًء 

خليار  وتعزيزاً  غ��زة،  بن�رص 

اجل��ه��اد وامل���ق���اوم���ة.  وق��د 

تقدمت امل�صرية �صيارة حتمل 

�صواريخ  لراجمة  جم�صمات 

�رصايا  جماهدو  ا�صتخدمها 

االأخ��رية  احل��رب  يف  القد�ص 

���ص��د ال���ع���دو ال�����ص��ه��ي��وين، 

والرايات،  ال�صواريخ  وحملة 

و���ص��ورت��ان ل��الأم��ني ال��ع��ام 

حل��رك��ة اجل��ه��اد االإ���ص��الم��ي 

اهلل  عبد  رم�����ص��ان  ال��دك��ت��ور 

�صلح، وال�صهيد القائد الدكتور 

ومل�صق  ال�صقاقي،  فتحي 

عامود  اأرادوه���ا  عليه:  كتب 

ال�صماء  فابتلعتها  ال�صحاب 

الزرقاء.

وزع����ت  �����ص����ور،  ويف 

املقد�ص،  بيت  ك�صافة  جمعية 

خميم  يف  حا�صد  احتفال  يف 

تخريج  �صهادات  الر�صيدية، 

الذي  الثالث  ال�صيفي  املخيم 

الدكتور  ال�صهيد  ا�صم  حمل 

فتحي ال�صقاقي رحمه اهلل.

وف��د  زار  ب����ريوت،  ويف 

اجلهاد  حركة  ممثل  ك�صفي 

عماد  اأب��و  احل��اج  لبنان،  يف 

ال���رف���اع���ي، وال���ق���ي���ادي يف 

احل���رك���ة، ال�����ص��ي��خ ع��ل��ي اأب��و 

مكتبيهما،  يف  ���ص��اه��ني، 

وق�����دم�����وا ل���ه���م���ا درع����ني 

املفو�صية،  با�صم  تذكاريني 

مبنا�صبة االنت�صار يف غزة.  

ال���ب���داوي،  خم��ي��م  ويف 

اأقامت اجلمعية حفاًل لتخريج 

ع��رف��اء وم�����ص��اع��دي ق���ادة، 

ح�رصه ممثلون عن الف�صائل 

واملوؤ�ص�صات  الفل�صطينية 

املفو�صية  ورئي�ص  الك�صفية، 

احلاج عمر، وح�صد من اأهايل 

الك�صفيني يف املخيم. وتخلل 

احل��ف��ل ع��ر���ص ل��ن��ظ��ام �صم 

وم�صهد  ك�صفية  ف��رق  خم�صة 

الك�صفيني.   اأداء  من  م�رصحي 

واخ���ت���ت���م احل���ف���ل ب��ت��وزي��ع 

اخلريجني  على  ال�����ص��ه��ادات 

وبع�ص امل�صاهمني يف اإجناح 

املخيم الك�صفي. 

القد�ص  ���رصاي��ا  ح��اك��ت 

ال��ع�����ص��ك��ري  اجل����ن����اح   -

حل��رك��ة اجل��ه��اد اال���ص��الم��ي 

معر�ص  يف  فل�صطني،  يف 

من  بع�صًا  رف��ح،  يف  اأقامته 

ال�صواريخ والو�صائل القتالية 

التي ا�صتخدمتها خالل عملية 

“ال�صماء الزرقاء” على قطاع 
غزة .

على  املعر�ص  واحتوى 

���ص��واري��خ  ملن�صات  ���ص��ور 

 ،Ck8 و    107 وال����  اجل���راد 

وذل����ك ع��ر راج���م���ات على 

حقيقة  ترز  جم�صمات،  �صكل 

التي  ال�صواريخ  ه��ذه  عمل 

ال��ع��دوان  خ��الل  اإطالقها  مت 

ومدن  االحتالل  مواقع  على 

فل�صطني املحتلة.

�صواريخ  راجمة  و�صدت   

ب�صكل  تخرج  االآلية،  اجل��راد 

كرتونية  ق��اع��دة  م��ن  اآيل 

وم��ن  االأع��ل��ى  اإىل  وت��رت��ف��ع 

كحال  ل��الأ���ص��ف��ل  ت��ن��زل  ث��م 

ال��راج��م��ة احل��ق��ي��ق��ة، اأن��ظ��ار 

املعر�ص،  داخ��ل  املتجولني 

م��دى  ت�صد  واأن���ه���ا  �صيما 

التي  ال�صواريخ  هذه  فعالية 

اأوج��ع��ت االح��ت��الل واأوق��ع��ت 

كما  �صفوفه.    يف  اخل�صائر 

ع���ر����ص االإع������الم احل��رب��ي 

ل�رصايا القد�ص �صوراً جم�صمًة 

 ،5 ل�صاروخ من نوع فجر - 

الذي اأ�صاب به اأ�صود ال�رصايا 

قلب “تل اأبيب”. 

دعا وزير الطاقة واملياه 

اإىل  با�صيل  ج��ران  اللبناين 

ال�صوريني  النازحني  “ترحيل 
ب���الده،  يف  والفل�صطينيني 

الأن����ه����م ي�����اأخ�����ذون م��ك��ان 

اللبنانيني”، بح�صب قوله.

باإغالق  با�صيل  وطالب 

احل�����دود اأم�����ام ال��ن��ازح��ني 

“اأال  مت�صائاًل:..  ال�صوريني، 

يف  الفل�صطينيون  يكفينا 

املخيمات  بقية  لتاأتي  لبنان 

“يكفينا  ا؟”..  اأي�صً لبنان  اإىل 

ف�صبابنا  اأر�صنا،  من  هجرة 

اإع��ط��اء  ي��ج��وز  وال  ي��ه��اج��ر 

مكاننا لغرينا”.

مت�صكه  ب��ا���ص��ي��ل  واأك�����د 

بدعوة احلكومة اإىل اأن تبحث 

اإىل  النازحني  ترحيل  جدًيا 

االأردن،  مثل  اأخ���رى  ب��ل��دان 

ترحيلهم  اأو  تركيا  ال��ع��راق، 

ي��ق��ول  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  اإىل 

اإنهم  �صوريا  يف  املعار�صون 

ي�صيطرون عليها.

التجربة  “ع�صنا  واأ�صاف 

الفل�صطينيني  مع  ال�صابق  يف 

نقول  ال��ي��وم  حتى  زل��ن��ا  وال 

اأ�صبحوا  وق��د  ال��ع��ودة(،  )ح��ق 

مل  اإذ  االأم��ر،  بواقع  مواطنني 

وتركه  لبنان  اإىل  اأح��د  ي��اأت 

اأر�ص خلقها  رغًما عنه، فهي 

امل�صاعب  كل  مع  مميزة  اهلل 

نعي�صها”،  ال��ت��ي  امل��وج��ودة 

بح�صب قوله.

حركة  ا���ص��ت��ن��ك��رت  وق���د 

اجلهاد االإ�صالمي يف فل�صطني، 

ت�رصيحات  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  يف 

تفي�ص  “التي  با�صيل  الوزير 

ما  ك���ل  اىل   ب��ال��ع��ن�����رصي��ة 

فيها  وراأت  لبنانيًا”،  لي�ص 

“حماولة مك�صوفة للتحري�ص 
ال�صوريني  ال��ن��ازح��ني  ع��ل��ى 

وتنا�صيًا  والفل�صطينيني، 

يف  يعي�صونها،  التي  ملاآ�صيهم 

احلاجة  باأم�ص  فيه  هم  وقت 

العون  يد  لهم  يقدم  من  اىل 

واملوا�صاة.”

واأك���د ب��ي��ان احل��رك��ة اأن 

لبنان  ح��م��اي��ة  ي��ري��د  “من 
ج��روح  يف  ينكاأ  ال  و�صعبه 

املا�صي؛ فالكل لديه ذاكرة.”

ومتنت حركة اجلهاد على 

�صعبنا  اإقحام  “عدم  اجلميع 

دعاياتهم  يف  الفل�صطيني 

ي�صبح  ال  واأن  االإنتخابية، 

مادة  لبنان  يف  الفل�صطينيون 

اأن  موؤكدة  لديهم،  انتخابية 

لي�ص من م�صلحة اأحد يف هذه 

وال�صعبة  احلرجة  االأوق���ات 

الت�صعري يف مواقف عن�رصية، 

وال  اأ�صحابها،  على  ترتد  قد 

من  ك��ب��رياً  ق�صمًا  اأن  �صيما 

ال�صعب اللبناين ال�صقيق ي�صووؤه 

العن�رصي،  الكالم  ه��ذا  مثل 

الأنه ال يعك�ص حقيقة ال�صيافة 

اللبنانيني  ومواقف  اللبنانية 

امل�رصفة يف الق�صايا الكرى، 

فل�صطني  ق�صية  راأ�صها  وعلى 

و�صعبها.”

اللجنة  من�صق  ���ص��درّد 

الكتائب  حزب  يف  املركزية 

�صامي  ال��ن��ائ��ب  اللبنانية 

اجل��م��ي��ل، ع��ل��ى م��ا اأ���ص��م��اه 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  “اأهمية 
عر  “املقاومة”  اإجن���ازات 

اأن  مردفًا  التوطني”،  منع 

خا�ص  ال��ك��ت��ائ��ب  “حزب 
امل��ع��ارك مل��ن��ع مترير  ك��ل 

النواب،  التوطني يف جمل�ص 

معلنًا افتخاره بنواب حزبه 

منفردين  وق��ف��وا  “الذين 
التي  ال��ق��وان��ني  ورف�����ص��وا 

للفل�صطينيني،  عطي حقوقًا  تجُ

غري  ب�صكل  توطني  وكاأنها 

اجلميل  وتباهى  مبا�رص”.  

زال  ال  الكتائب  حزب  “باأن 
التي  املكت�صبات  عن  يدافع 

التوطني  حققها عندما منع 

و1976”،   1975 ع��ام��ي 

م�صيفًا: “نحن من وقفنا يف 

الفل�صطيني،  التوطني  وجه 

وم�����ن ح��م��ل��ن��ا ال�����ص��الح 

وا�صرتيناه”.

حركة  اأ����ص���درت  وق���د 

اجلهاد االإ�صالمي بيانًا ردت 

اجلميل  ال��ن��ائ��ب  على  فيه 

يتباهى  ما  يجد  “ال  ال��ذي 

�صد  ال�صالح  حمل  �صوى  به 

مترير  ومنع  الفل�صطينيني، 

حقوقهم   
رّ
تقر التي  القوانني 

يف جمل�ص النواب اللبناين”.

وق���ال ب��ي��ان احل��رك��ة: 

تكون  ال  التوطني  “مواجهة 
�صدور  اىل  ال�صالح  بتوجيه 

الفل�صطيني،  �صعبنا  اأب��ن��اء 

الأن �صعبنا هو ال�صخرة التي 

موؤامرات  تك�رصت عليها كل 

ولوال  التوطني.   وم�صاريع 

ال�����ص��ام��د  �صعبنا  م��وق��ف 

لفر�صت القوى الغربية على 

لبنان، وعلى غريه، التوطني 

منذ عقود خلت.  فهل يجروؤ 

واملتفاخرون  املتباهون 

ملواجهة  ال�صالح  حمل  على 

ال�ضغوط الغربية؟!”

اأن  احل��رك��ة  واع��ت��رت 

تكون  ال  التوطني  “مواجهة 
مبنع اإقرار احلقوق االإن�صانية 

ل�صعبنا  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

الأن  لبنان،  يف  الفل�صطيني 

�صعبنا  م��ن��ح  ي��رف�����ص  م��ن 

حقوقه هو جزء من موؤامرة 

التوطني، وميار�س ال�ضغوط 

عن  للتخلي  �صعبنا  ع��ل��ى 

الياأ�ص  اىل  ودفعه  فل�صطني، 

واالحباط لتقدمي التنازالت.  

تكون  التوطني  مواجهة  اإن 

يف  الفل�صطينيني  مب��ن��ح 

امل�رصوعة  حقوقهم  لبنان 

ال��ت��ي ت��ق��ر ل��ه��م ب��ه��ا كافة 

الدولية  واالأع��راف  املواثيق 

و���رصع��ة ح��ق��وق االإن�����ص��ان 

العربية،  اجلامعة  وق��رارات 

حترير  على  ومب�صاعدتهم 

اأر�صهم وحتقيق عودتهم”.

ك��ان  “اإذا  مت�صائلة: 

حمرومًا  الفل�صطيني  �صعبنا 

من  وممنوعًا  حقوقه،  م��ن 

ال��ت��وج��ه ن��ح��و اأر���ص��ه ول��و 

املطلوب  هو  فما  للتظاهر، 

هو  املطلوب  هل  اإذاً؟   منه 

اإخراج �صعبنا من لبنان بقوة 

ال�صالح؟  وهل ميلك اأ�صحاب 

ال�صجاعة  مثل هذه املواقف 

لقول ذلك �رصاحة؟”.

وخ��ت��م ب��ي��ان احل��رك��ة 

اأ�صبح  “هل  ب��ال��ت�����ص��اوؤل: 

م��ادة  الفل�صطيني  �صعبنا 

البع�ص  يتباهى  انتخابية 

االن��ت��خ��اب��ات  م��وا���ص��م  يف 

ب��ح��م��ل ال�������ص���الح ���ص��ده 

وحرمانه من حقوقه، متامًا 

ال�صهيوين  العدو  يفعل  كما 

اىل  تعط�صه  من  يزيد  ال��ذي 

واحلرمان  والتهجري  القتل 

اأبناء �صعبنا ع�صية كل  بحق 

انتخابات؟”

اجلهاد الإ�سالمي ترد على با�سيل: 

الت�سريحات العن�سرية لي�ست من م�سلحة اأحد!

موؤ�س�سات الهالل الأحمر مهددة بالإغالق يف البداوي ونهر البارد

اجلهاد الإ�سالمي للجمّيل:

 هل جتروؤ على حمل ال�سالح يف وجه ال�سغوط الغربية التي تريد فر�س التوطني؟! 

بدون تعليق!!

ال�صلطة  رئي�ص  قال   •
الفل�صطينية، حممود عبا�ص، 

�صحيفة  م��ع  مقابلة  يف 

“هاآرت�ص” ال�صهيونية، اإنه 
اأي تقدم بعد  اإذا مل يتحقق 

ال�صهيونية  االنتخابات 

الهاتف  �صماعة  ���ص��اأرف��ع 

احلكومة  برئي�ص  وات�صل 

ال�������ص���ه���ي���وين ب��ن��ي��ام��ني 

ن��ت��ن��ي��اه��و، و���ص��اأق��ول له 

هذا  على  مكاين  “اجل�ص 
املفاتيح  وا�صتلم  الكر�صي 

اأنت امل�صوؤول عن  و�صتكون 

ال�صلطة الوطنية”.

ع��ل��ى  رده  يف   •
قال  عبا�ص،  ت�رصيحات 

وزي�����ر خ���ارج���ي���ة ال��ع��دو 

ليرمان:  اأفيغدور  ال�صابق، 

التطلع  ���ص��دي��دو  “نحن 
من  ر���ص��م��ي  اإع�����الن  اىل 

عبا�ص،  باعتزال  املقاطعة 

عند  كثرية  بدائل  وتوجد 

اإج��راء  ميكن  الفل�صطينيني 

حوار �صيا�صي معهم”.

حممود  الدكتور  اأكد   •
البارز  ال��ق��ي��ادي  ال��زه��ار، 

يف ح��رك��ة ح��م��ا���ص، يف 

ملرا�صل  خ��ا���ص  ت�رصيح 

وكالة اأنباء ال�رصق االأو�صط 

قرار  ال�صلطة  حل  اأن  بغزة 

الرئي�ص  فل�صطيني ال ميلكه 

عبا�ص مبفرده، م�صدداً على 

املتعلقة  الق�صايا  يف  اأن��ه 

بالوطن ال بد من ا�صت�صارة 

الفل�صطينية  االأطراف  كافة 

الفاعلة يف املنطقة.

اأب���و  دع����ا م��و���ص��ى   •
م������رزوق، ن���ائ���ب رئ��ي�����ص 

حلركة  ال�صيا�صي  املكتب 

ال�صلطة  رئي�ص  ح��م��ا���ص، 

لت�صليم  ع��ب��ا���ص  حم��م��ود 

الغربية  ال�صفة  يف  ال�صلطة 

وت�صاءل  حما�ص.   حلركة 

له  ت�رصيح  يف  مرزوق  اأبو 

موقع  على  �صفحته  على 

ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي 

يريد  “ملاذا  بوك”:  “في�ص 
لنتنياهو؟   ال�صلطة  ت�صليم 

اأوىل  االأق����رب����ون  األ��ي�����ص 

بال�صلطة”؟!!

امل��ت��ح��دث  ت�����ص��اءل   •
اأحمد  فتح،  حركة  با�صم 

ع�����ص��اف: ه���ل ي��ق��ب��ل اأب���و 

اأن  وح���م���ا����ص  م������رزوق 

ي��ك��ون��ا غ��ط��اء ل��الح��ت��الل 

اأم  والتهويد؟  واال�صتيطان 

اأن  يريد  املوقف  بهذا  اأن��ه 

يو�صل ر�صالة ل�”اإ�رصائيل” 

مبا  يقبل  باأنه  وحلفائها 

يرف�صة اأبو مازن وترف�صه 

التحرير  وم��ن��ظ��م��ة  ف��ت��ح 

جاهز  وباأنه  الفل�صطينية، 

عن  ال��ب��دي��ل  ي��ك��ون  الأن 

التي  ال�����رصع��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 

وماليًا  �صيا�صيًا  حتا�رص 

الوطنية،  مواقفها  ب�صبب 

تنفيذ  ح���ال  يف  وب���اأن���ه 

لتهديداتها  “اإ�رصائيل” 
مازن،  اأب��و  من  بالتخل�ص 

ال�صهيد  م��ع  ف��ع��ل��ت  ك��م��ا 

البديل  فاإن  عرفات،  يا�رص 

موجود؟؟!!

ط������وال ���ص��ه��ر ك���ان���ون 

الهالل  موظفو  ا�صتمر  االأول، 

ملدة  املفتوح  باعت�صامهم 

العمل  يتوقف  يوميًا،  �صاعة 

�صفد  م�صت�صفى  يف  كليًا  فيها 

يف خم��ي��م ال���ب���داوي وم��رك��ز 

البارد،  نهر  خميم  يف  الهالل 

التنظيفات  �رصكة  اأن  حيث 

تهدد  ال��ه��الل  م��ع  املتعاقدة 

ب��ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ع��م��ل ن��ظ��راً 

لعدم قدرتها على دفع رواتب 

اإدارة  تدفع  مل  م��ا  موظفيها 

�رصكات  اأن  كما  لها.   الهالل 

االأدوية، التي يدين امل�صت�صفى 

لها مببلغ، رمبا يكون قد فاق 

اأوقفت  دوالر،  األ��ف  الثمانني 

بحاجياته  امل�صت�صفى  تزويد 

وامل�صتلزمات،  االأدوي���ة  م��ن 

حيث مل يدفع امل�صت�صفى لهذه 

منذ  م�صتحقاتها  ال�����رصك��ات 

ويوؤكد  املا�صي.   مت��وز  �صهر 

اأن  امل�صت�صفى  يف  اأط���ب���اء 

خم��زون االأدوي���ة امل��وج��ود ال 

ت�صمم  حالة  ملعاجلة   يكفي 

لعائلتني يف املخيم.

ه����ل ي��ت��ح��م��ل ���ص��ع��ب��ن��ا 

الطروف  هذه  يف  الفل�صطيني، 

تكون  اأن  واحلرجة  احل�صا�صة 

ه���ذه ه��ي ح���ال م��وؤ���ص�����ص��ات 

���ص��ح��ي��ة، ه��ي يف االأ���ص��ا���ص 

ب��ال��ك��اد ت�����ص��م��د ج��روح��ه؟  

اإيجاد  فقط  لي�ص  فاملطلوب 

اإق��ف��ال  دون  حت��ول  معاجلة 

اأي�صًا  بل  �صعبنا،  موؤ�ص�صات 

ت��ط��وي��ر ه����ذه امل��وؤ���ص�����ص��ات 

و�صونها ودعمها.



ال�صحف  بع�ص  ت�����ص��وب 

اأقالمها  والعربية  اخلليجية 

االإ�صالمي،  اجلهاد  حركة  �صد 

مفركة  اف��رتاءات  حملة  وت�صن 

االتهام  حد  اىل  و�صلت  بحقها، 

يف  ي�صاركون  عنا�رصها  ب��اأن 

�صوريا.   يف  ال��دم��وي  ال�����رصاع 

�صحيفة  اأن  لل�صخرية  واملثري 

على  الكويتية،  “ال�صيا�صة” 
قالت  احل�رص،  ال  املثال  �صبيل 

النظام  على  انقلبت  احلركة  اإن 

املعار�صة،  جانب  اىل  وتقاتل 

بل ونقلت – هي وحركة حما�ص 

– �صواريخ من غزة اىل �صوريا 
ه��ن��اك)!!(  اهلل  ح���زب  ملقاتلة 

اإن  اآخ��ر  خر  يف  فتوؤكد  لتعود 

اىل  القتال  يف  ت�صارك  احلركة 

جانب النظام.

حكمة  النا�ص  اأدرك  قدميًا، 

يثبت  ال  ال��ك��اذب  اأن  مفادها 

احلقيقة  واح����دة.   رواي���ة  على 

احلركة،  �صورة  ت�صويه  اأن  هي 

مواقفها  على  لها  ع��ق��اب  ه��و 

عقاب  وخارجها.   فل�صطني  يف 

“تبا�صري  م��ع��رك��ة  ع��ل��ى  ل��ه��ا 

العدو  اأج��رت  التي  االنت�صار” 

بوقف  والتعهد  االإذع���ان  على 

�صيا�صة االغتياالت .. عقاب لها 

على معركة “االأمعاء اخلاوية”، 

التعهد  على  العدو  اأجرت  التي 

بوقف �صيا�صة االعتقال االإداري.  

عقاب لها على معركة “ال�صماء 

لكل  واإح��ب��اط��ه��ا  الزرقاء”، 

تفاهمات  يف  العدو  ا�صرتاطات 

القاهرة اإثر العدوان، ومنعه من 

قطاع  ف�صل  يف  هدفه  حتقيق 

غ��زة ع��ن ال��وط��ن، واأ���رصاره��ا 

على فك احل�صار عن قطاع غزة 

بالوطن..  واإعادة و�صله  كاماًل، 

اأبيب  بل عقاب لها على دك تل 

ب�صواريخ فجر – 5.. 

احلركة تعاقب الأنها ك�صفت 

�صعف  وبينت  العربي،  الوهن 

حتقيق  باالمكان  واأن��ه  العدو، 

االنت�صار عليه باإمكانات قليلة، 

والأن��ه��ا  ال��ع��رب!  ك��ل  ميتلكها 

ترف�ص البزار ال�صيا�صي.

ت��ع��اق��ب احل���رك���ة الأن��ه��ا 

عدم  وهو  ثابتًا  موقفًا  التزمت 

الداخلي  ال�����ص��اأن  يف  ال��ت��دخ��ل 

�صاهمت   والأن���ه���ا  ال�������ص���وري، 

الف�صائل  بع�ص  م��ع  م��وؤخ��راً 

مع  احل����وار  يف  الفل�صطينية 

�صعيًا  ال�صورية  االأط��راف  بع�ص 

حل��ل اأزم���ة ال��ريم��وك، ل��وال اأن 

هناك خمططًا ي�رصرّ على توريط 

باتت  الأجندة  وتهجريه،  �صعبنا 

ق�صية  ت�صفية  ه��ي  معلومة، 

حق  على  والق�صاء  الالجئني، 

الكيان  لعيون  كرمى  ال��ع��ودة، 

همرّ  م��ن  واإراح��ت��ه  ال�صهيوين، 

الالجئني الذي يوؤرق م�صجعه!

بل اإن احلركة تعاقب الأنها 

�صعت اىل تنيب خميم الريموك 

يف  ب�صالبة  ووقفت  امل��ع��ارك، 

�صعبنا  زج  حم�����اوالت  وج���ه 

ال�����رصاع��ات  يف  الفل�صطيني 

ا�صتهداف مك�صوف  الدموية، يف 

به  قامت  الذي  االإيجابي  للدور 

ال��ريم��وك وغ��ريه  داخ���ل خميم 

االإغ��اث��ة  بتقدمي  املناطق  م��ن 

وال�صحية  املادية  واملعونات 

االفل�صطينيني  م���ن  الأه��ل��ن��ا 

وال�صوريني على حٍد �صواء... 

ت��ع��اق��ب ح���رك���ة اجل��ه��اد 

االإ�صالمي الأنها وقفت بقوة يف 

تريد  التي  املخططات  مواجهة 

الفل�صطينية  املخيمات  توريط 

ال��ت��ج��اذب��ات  يف  ل��ب��ن��ان  يف 

وراء  االجن��رار  وع��دم  الداخلية 

م�صاعي الفتنة.

الأنها  احلركة  تعاقب  كما 

عملت جاهدة على التقريب بني 

حركتي فتح وحما�ص، وتو�صطت 

مهرجان  اإقامة  اإ�صكالية  حلل 

انطالقة حركة فتح يف غزة.

لي�ص حلركة اجلهاد معركة 

ال�����ص��ه��ي��وين،  ال��ع��دو  ���ص��د  اإال 

الرتغيب  حمالت  تثنيها  ول��ن 

وال��ت�����ص��وي��ه ع��ن م��واق��ف��ه��ا يف 

والكفاح  باجلهاد  اال�صتمرار 

عودة  بحق  والتم�صك  امل�صلح، 

وبيوتهم  اأر�صهم  اىل  الالجئني 

وقراهم ذاتها التي هجروا منها.  

ل��ن تغري من  وك��ل االف����رتاءات 

مواقف احلركة قيد اأمنلة!
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معاقبة اجلهاد الإ�صالمي

حتليل �صيا�صي

يف رحاب الإ�صالم

اأخبار اجلهاد

كاريكاتري

 خ��ل��ق ال��رح��م��ة اأح���د اأه��م 

االأخالق يف دين االإ�صالم، واأهم 

ى  �صمرّ فقد  ر�صالته؛  خ�صائ�ص 

الرحمن  با�صم  نف�صه  تعاىل  اهلل 

تعاىل  اهلل  وخ�����صرّ  ال��رح��ي��م، 

كتابه،  بفاحتة  اال�صمني  هذين 

وبالب�صملة التي تفتتح بها �صور 

الرحيم  الرحمن  وبعث  القراآن، 

للعاملني،  مهداة  رحمة  ر�صوله 

اإِاَلرّ  اأَْر�َصْلَناَك  {َوَما  تعاىل:  قال 

)االأنبياء:  ��نَي}  ��ْل��َع��امَلِ ِلرّ َرْح��َم��ًة 

اأح��د  ال��رح��م��ة«  و»ن��ب��ي   ،)107

عليه  اهلل  “�صلى  النبي   اأ�صماء 

لنف�صه كما  التي ذكرها  و�صلم”، 

روى الرتمذي - رحمه اهلل.

ال�رصعية  الن�صو�ص  ت�صري   

من  بكثري  الرحمة  ارتباط  اإىل 

لها: االإميان،  اأورّ مكارم االأخالق، 

وال�صلم،  اخللق،  اإىل  واالإح�صان 

وامل�����ص��امل��ة، وال��و���ص��ط��ي��ة، وبر 

القول،  ولطف  واللني،  الوالدْين، 

وال��ع��ف��و واحل��ل��م وال��ت�����ص��ام��ح، 

هذا  اإىل  وت�صري  الكرم.   واآخرها: 

واالأخ���الق  الرحمة  ب��ني  ال��رب��ط 

ن�صو�ص  من  �صواهد  املذكورة 

الكتاب وال�صنرّة.

و�صلوك؛  �صعور  والرحمة 

ال�صعوري  اجل��زء  يف  فالرحمة 

��ة  رقرّ وه��ي  ف��ط��ري،  خلق  منها 

ثم  اآدم،  ابن  قلب  يف  اهلل  خلقها 

منها  العملي  اجلزء  يف  الرحمة 

عبارة عن �صلوك هو �صورة من 

اال�صتطاعة،  االإح�صان عند  �صور 

قال  ال��ع��ج��ز،  عند  ال��ع��رات  اأو 

الف��طري  اجلانب  عن  تع������اىل 

ْم}  ِ ِلنَت َلهجُ َن اهلَلرّ {َفِبَما َرْحَمٍة ِمرّ

)اآل عمران: 159(، وقال  “�صلى 

اجلانب  ع��ن  و�صلم”  عليه  اهلل 

حتى  ت��وؤم��ن��وا  »ل��ن  ال�صلوكي: 

تراحموا«، اأما العرات، فقد قال  

“فاإنه  و�صلم”:  عليه  اهلل  “�صلى 
مهما يكن من العني والقلب فمن 

الل�صان  من  يكون  وما  الرحمة، 

واليد فمن ال�صيطان”.

ال�صنرّة  ن�صو�ص  تاأمل  ومن 

التي ورد فيها  القولية والفعلية 

رحمة  ب��اأن��ه  م��ا  �صلوك  و�صف 

املوقف  يف  اأن  الباحثون  الحظ 

نوًعا من اأنواع ال�صعف الب�رصي 

ال�صعوري  بجزاأْيها  الرحمة  يثري 

وال�صلوكي لدى ال�صخ�ص الرحيم، 

و�صالمه  اهلل  ���ص��ل��وات  وك���ان 

مالحظة  يف  االأعلى  املثل  عليه 

لكل  م��الزم  ه��و  ال��ذي  ال�صعف 

حاجات  فهم  ويف  الكائنات، 

املخلوقات  مع  والتعامل  اخللق 

املطلقة  العامة  بالرحمة  كافة 

املن�صبطة بال�رصع.

اخللق  تعمرّ  عامة  والرحمة 

اأجمع، فقد قال ر�صول اهلل  “�صلى 

الرحمة:  عن  و�صلم”  عليه  اهلل 

“لن توؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: 
يا ر�صول اهلل، كلنا رحيم.  قال: 

اإنه لي�ص برحمة اأحدكم �صاحبه، 

رحمة  ��ا���ص  ال��نرّ رح��م��ة  ولكنها 

العامة”.   

قاله   مبا  االإج��م��ال  وميكن 

فيما  و�صلم”   عليه  اهلل  “�صلى 
اأبي  عن  والبيهقي  اأحمد  روى 

اأن  عنه”  اهلل  “ر�صي  ه��ري��رة  

رجاًل �صكا اإىل ر�صول اهلل  “�صلى 

قلبه،  ق�صوة  و�صلم”   عليه  اهلل 

فقال له: “اإن اأردت تليني قلبك، 

راأ�ص  وام�صح  امل�صكني،  فاأطعم 

اليتيم”.

الرحمة يف خلق ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم

حذرّر ممثل حركة اجلهاد 

االإ���ص��الم��ي يف ل��ب��ن��ان، اأب��و 

وج��ود  م��ن  ال��رف��اع��ي،  عماد 

“�صفقة ما يتم االإعداد لها”، 
يف ظل التطورات التي تري 

“يتم  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف 

ق�صية  ح�صاب  على  متريرها 

وعلى  والالجئني،  فل�صطني 

امل�صيفة”،  ال���دول  ح�صاب 

اإ�����رصار  ب�صبب  �صيما  وال 

ب��ع�����ص اجل���ه���ات ال��غ��رب��ي��ة 

واالإق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى ت��وري��ط 

يف  الفل�صطينية  املخيمات 

�صوريا ولبنان يف ال�رصاعات 

تدمري  بهدف  فيها،  ال��دائ��رة 

امل��خ��ي��م��ات وت�����ص��ف��ي��ة حق 

ال���ع���ودة، مب��ا ي��خ��دم ال��ع��دو 

ال�صهيوين ويريحه من ق�صية 

الالجئني.”

ك����الم ال���رف���اع���ي ج��اء 

خالل لقاء حواري مع ممثلي 

القوى والف�صائل الفل�صطينية 

وجل��ان  ال�صعبية  وال��ل��ج��ان 

ب��رج  االأح����ي����اء يف خم��ي��م 

الراجنة يف بريوت، بح�صور 

وامل�صايخ  الوجهاء  من  عدد 

االأه��ل��ي،  املجتمع  وممثلي 

و�صخ�صيات فل�صطينية.

وج���������دد ال����رف����اع����ي 

حتييد  ���رصورة  على  التاأكيد 

ال�رصاعات  ع��ن  املخيمات 

املنطقة،  يف  ت���ري  ال��ت��ي 

االجنرار  عدم  على  واحلر�ص 

الطائفية  ال���دع���وات  وراء 

اإعادة  اىل  داعيًا  واملذهبية، 

الفل�صطيني  املوقف  �صياغة 

وح��دة  على  بناء  لبنان  يف 

عليها  تمع  التي  االأه���داف 

ك���ل ال���ق���وى وال��ف�����ص��ائ��ل 

بالنف�ص  والناأي  الفل�صطينية 

عن ال�رصاعات واال�صطرابات 

املنطقة،  يف  حت���دث  ال��ت��ي 

ت�صكيل  ���رصورة  على  موؤكداً 

فل�صطينية  �صيا�صية  مرجعية 

م���وح���دة مل���واج���ه���ة ك��اف��ة 

التي  احلقيقية  ال��ت��ح��دي��ات 

الفل�صطيني  �صعبنا  ت��واج��ه 

وق�صيته يف لبنان.

املكتب  ع�صو  و���ص��ف 

اجلهاد  حل��رك��ة  ال�صيا�صي 

فل�صطني  يف  االإ����ص���الم���ي 

ما  الهندي،  حممد  الدكتور 

عربية  م��ب��ادرة  ع��ن  اأع��ل��ن 

كانون  �صهر  خالل  �صتطرح 

ثاين )يناير( لتحريك العملية 

االنتخابات  بعد  ال�صلمية 

“وهم  ب��اأن��ه   ال�صهيونية 

وت�صليل”، م�صتنكراً ذلك يف 

ظل اإعالن العدو �رصاحة باأن  

ال  واأن��ه  انتهت  املفاو�صات 

�رصيك له يف التفاو�ص.

اإن  ال���ه���ن���دي  وق������ال 

ال��ق��ادم  نتنياهو  بنيامني 

ع���ل���ى راأ���������ص احل���ك���وم���ة 

موقفه  اجلديدة  ال�صهيونية 

وا���ص��ح م��ن ه����ذا  امل��ل��ف، 

وحدات  عن  يعلن  يوم  وكل 

“فكيف  جديدة  ا�صتيطانية 

الفل�صطينية  ال�صلطة  تراهن 

وهي  اأخ��رى،  مرة  ذلك  على 

منذ  مفرغة  حلقة  يف  ت��دور 

املفاو�صات  من  عامًا   20

التي مل تنتج اأي �صيء لل�صعب 

الفل�صطيني؟!”.

واأ�����ص����اف ال��ه��ن��دي: 

لي�صت  ال�����ص��ع��وب  “حياة 
ال�صلطة  تارب؛ ويجب على 

اإع������الن م�����وت  امل�����ص��رية 

علينا  يجب  كما  ال�صلمية، 

وطنية  ا�صرتاتيجية  ب��ن��اء 

فل�صطينية حتى ي�صبح لدينا 

روؤية موحدة يف ظل االأجواء 

االإيجابية احلالية يف ال�صاأن 

الفل�صطيني.”

الرفاعي ُيحذر من �سفقة يتم الإعداد لها على ح�ساب الالجئني وق�سية فل�سطني

الهندي: على ال�صلطة اإعالن موت  »امل�صرية ال�صلمية«.. 

الرفاعي يلتقي القوى الإ�سالمية يف عني احللوة... لتحييد املخيمات عن التجاذبات

����ص���دد مم���ث���ل ح��رك��ة 

اجلهاد االإ�صالمي يف لبنان، 

اأب���و ع��م��اد ال��رف��اع��ي، على 

املخيمات  “حتييد  �رصورة 

التجاذبات  عن  الفل�صطينية 

وباإبقاء  اللبنانية،  الداخلية 

موجهة  ال�����رصاع  بو�صلة 

فل�صطني،  ق�صية  نحو  دائمًا 

هو  ال�صهيوين  ال��ع��دو  الأن 

الوحيد”،  الفتًا  عدو �صعبنا 

اأن القوى االإ�صالمية يف  اىل 

خميم عني احللوة تلعب دوراً 

حفظ  يف  وحموريًا  اأ�صا�صيًا 

الداخلي  واال�صتقرار  االأم��ن 

من  وحم��ي��ط��ه،  املخيم  يف 

خالل ما تتمتع من عالقات 

وح�صور فاعل.

ك���الم ال��رف��اع��ي ج��اء 

خالل لقائه القوى االإ�صالمية 

يف خميم عني احللوة، ممثلة 

احلركة  اأم��ري  �رصها  باأمني 

االإ�صالمية املجاهدة، ال�صيخ 

جمال خطاب، والقيادي يف 

بالطة،  حممد  اأب��و  احلركة، 

وال�صيخ اأبو عبيدة م�صطفى، 

ال�صعدي،  طارق  اأبو  وال�صيخ 

وال�صيخ اأبو �رصيف عقل، عن 

االإ�صالمية،  االأن�صار  ع�صبة 

وذل���ك يف م��ن��زل م�����ص��وؤول 

يف  ال�صيا�صية  ال��ع��الق��ات 

االإ���ص��الم��ي،  اجل��ه��اد  حركة 

�صكيب العينا.

وق��ال ال��رف��اع��ي: “من 

االإ�صالمية  ال��ق��وى  واج���ب 

ا�صتقرار  ع��ام��ل  ت��ك��ون  اأن 

اهتمامها  ج��ل  تركز  واأن 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز االأم������ن يف 

املخيم، وعدم ال�صماح الأحد 

و�صعبنا  امل��خ��ي��م��ات  ب��ج��ر 

�رصاعات  اىل  الفل�صطيني 

ا�صطفافات  اىل  اأو  جانبية 

مذهبية اأو طائفية، ال تخدم 

بل  الفل�صطينية،  ق�صيتنا 

�صعبنا  ح�صاب  على  تاأتي 

اىل  داع���ي���ًا  وق�صيته”، 

االجتماعي  االأم���ن  اإي���الء 

التي  االأهمية  وال�صيا�صي 

يف  �صيما  ال  ي�صتحقها، 

ظ��ل ال��ظ��روف امل��اأ���ص��اوي��ة 

تعي�صها  ال��ت��ي  وامل��ع��ان��اة 

املخيمات”.

 ال���ق���ي���ادي يف 
رّ

ع����ر

االإ�صالمي  اجلهاد  حركة 

يف فل�صطني، خالد البط�ص، 

لفكرة  احلركة  رف�ص  عن 

طرحت  التي  الكونفدرالية 

االإع������الم،  و����ص���ائ���ل  يف 

احل��ل  “لي�ص  ب���ال���ق���ول: 

ه���و ح���ل ال���دول���ت���ني، وال 

الكونفدرالية، وال اأي �صيء 

فل�صطني  دولة  �صوى  اآخ��ر، 

ال�صيادة  ذات  امل�صتقلة 

ال��ك��ام��ل��ة م��ن ال��ن��ه��ر اىل 

البحر.”

“اإن  ال��ب��ط�����ص:  وق���ال 

�صتحاول  ال��ع��دو  حكومة 

�صعبنا  جر  امل�صتطاع  قدر 

اىل  امل��ق��اوم��ة  وف�صائل 

ال�صتعادة  جديدة  مواجهة 

ال��ه��ي��م��ن��ة وق����وة ال����ردع  

احل��رب  يف  فقدتها  ال��ت��ي 

االأخ��������رية ع���ل���ى ق��ط��اع 

غزة”، داعيًا اىل ال�صتعداد 

القادمة،  للمواجهة  اجليد 

يف  “�صنواجه  ب��ال��ق��ول: 

امل����رات ال��ق��ادم��ة ح��رب��ًا 

فيجب  اأ����ص���د،  وع���دوان���ًا 

ع��ل��ي��ن��ا اال���ص��ت��ع��داد كي 

ال���دف���اع عن  ن�����ص��ت��ط��ي��ع 

ان  اأن  مو�صحًا  �صعبنا”، 

اإال  �صعبنا  اأم��ام  خيار  ال 

موا�صلة ال�رصاع مع العدو 

ال�صهيوين.
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