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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
 إعادة توجيه البوصلة حنو 

فلسطني حلماية قضيتنا
كل املؤش��رات ت��دل عل��ى 
توري��ط  ال��ى  الس��عي  أن 
في  الفلس��طينية  اخمليمات 
لبن��ان ف��ي أت��ون الصراعات 
الداخلية واإلقليمية تس��ير 
على قدم وس��اق.  ف��ا يكاد 
مير ي��وم دون الغم��ز من قناة 
في  الفلس��طينية  اخمليمات 
يحص��ل.   أمن��ي  ح��دث  أي 
ورغم التوافق الفلس��طيني 
بني كافة الق��وى والفصائل 
اختاف  على  الفلسطينية، 
أطيافه��ا وتوجهاته��ا، على 
بالنف��س،  اإليجاب��ي  الن��أي 
والتبرؤ من كل من يتورط في 
أي عمل ال ميت الى فلسطني 
بصل��ة، ورفع الغط��اء عنه، 
إال أن البع��ض يص��ر في كل 
مناس��بة على توجيه أصابع 
اخمليمات في  ال��ى  االتهامات 

لبنان.
مواجهة هذا اخملطط الذي 
يه��دف الى ماقاة املش��روع 
األميرك��ي عبر ش��طب حق 
الع��ودة، م��ن خ��ال تدمي��ر 
اخمليمات ف��ي لبن��ان، وفرض 
التوطني على أهلنا وشعبنا، 
الفصائ��ل  أي��دي  ف��ي  ه��و 
الفلس��طينية  والق��وى 
بالدرج��ة األولى، وف��ي أيدي 

أهلنا ومثقفينا في لبنان.
الش��عب  فحماي��ة 
بتعزيز  تكون  الفلس��طيني 
الفلس��طيني  الوج��ود 
احلف��اظ  مس��توى  عل��ى 
عل��ى قضيت��ه، وخصوص��اً 
يوجب  وه��ذا  الع��ودة،  ح��ق 
احلف��اظ على أم��ن اخمليمات 
واس��تقرارها  الفلسطينية 
وعدم إقحامها في صراعات 
جانبي��ة، وال س��يما في هذه 
الظروف الدقيقة التي يجب 
أن تدفعن��ا إلى التش��اور مع 
واحلليف��ة  اخمللص��ة  الق��وى 
والتباحث في أمن وس��امة 
اخمليمات واإلج��راءات الواجب 
اتخاذه��ا م��ن قب��ل الق��وى 
الفلس��طينية حلماي��ة هذه 
عل��ى  واحلف��اظ  اخمليم��ات، 
حي��اد اخمليمات وع��دم زجها 
الداخلي��ة  الصراع��ات  ف��ي 

ألي��ة دول��ة وخصوص��اً على 
الساحة اللبنانية.

ولتحقي��ق هذه األهداف ال 
بّد من إعادة التركيز على ما 
يتع��رض له وطننا وش��عبنا 
داخل فلسطني، وما تتعرض 
ل��ه املدين��ة املقدس��ة م��ن 
واس��تيطان  تهويد  عمليات 
املس��لمني.   وانتهاك حلرمات 
أي حتليل سياس��ي يؤدي، في 
نهاية األمر، الى نتيجة واحدة 
مفاده��ا أن الغ��رب، بقي��ادة 
الواليات املتح��دة األمريكية 
يسعى  الصهيوني،  والربيب 
الصراع��ات  تأجي��ج  ال��ى 
الى  املنطق��ة، وجره��ا  ف��ي 
أزماته��ا  التقات��ل وتعمي��ق 
الداخلية، بهدف االس��تفراد 
بفلس��طني ش��عباً وأرض��اً، 
وتصفي��ة قضيته��ا قبل أن 
الى  العربية  الشعوب  تتنبه 

حقيقة ما يجري.
لشعبنا  مس��موحاً  ليس 
يغف��ل  أن  الفلس��طيني 
عن فلس��طني ول��و للحظة 
واح��دة، ألن مصي��ر املنطقة 
وم��آالت كل ما يج��ري فيها 
يتح��دد باألس��اس انطاق��اً 
م��ن فلس��طني.  أم��ا أولئك 
الذي��ن يري��دون ج��ر االنتباه 
الى صراعات أخرى، فإمنا هم 
ج��زء م��ن املؤام��رة، يعزفون 
عل��ى أوت��ار الف��ن املذهبية 
والطائفي��ة التي ال تخدم إال 
مخطط القض��اء على قوى 
األم��ة العربية واإلس��امية 
م��ن داخله��ا، وتثبيت دعائم 
الت��ي  الصهيون��ي  الع��دو 
كادت تنه��ار بفعل املقاومة، 

واملقاومة وحدها.
البوصل��ة  عل��ى  احلف��اظ 
باجتاه فلس��طني ليس مجرد 
ش��عار، بل ه��و برنامج عمل 
قب��ل  يش��كل  وه��و   دؤوب، 
كل ش��يء قناع��ة راس��خة 
وأكيدة أن هذا هو الس��بيل 
قضيتن��ا  حلماي��ة  الوحي��د 
وف��رض  التصفي��ة  م��ن 
االستس��ام، وه��و ضمان��ة 
وحقنا  وحماي��ة مخيماتن��ا 

في العودة.

العودة.
عدة  صدرت  الصدد  وبهذا 
رافضة  فلسطينية  مواقف 
في  الفلسطينيني  إشراك 
مستنكرة  اللبنانية،  األزمة 
أليمة  أح��داث  من  جرى  ملا 
أملّت بلبنان الشقيق، أحداث 
ال يستفيد منها سوى العدو 

الصهيوني.
املواقف  هذه  كما حرصت 
اخمليمات  حماية  ضرورة  على 
انزالق  ومنع  الفلسطينية 
فتنة  أي  في  فلسطيني  أي 
لبنانية داخلية، وأن الفصائل 
على  حترص  الفلسطينية 
واس��ت��ق��راره،  لبنان  أم��ن 
وأمنه  لبنان  وح��دة  وأن 
واستقراره هي قوة للقضية 

الفلسطينية.
اجلهاد  حركة  تتوان  ولم 
هذه  إدان��ة  عن  اإلسامي 
الهادفة  اإلجرامية  األفعال 
وأمنه  البلد  زعزعة  إل��ى 
في  الفلسطيني  وإقحام 
قال  حيث  ال��ص��راع،  فلك 
احلاج  لبنان،   ممثل احلركة في 
 أب��و ع��م��اد ال��رف��اع��ي، إن 
الصهيوني  العدو  »أصابع 
األعمال  ه��ذه  وراء  تقف 
الفتنة  ل��زرع  اإلجرامية، 
املسلمني،  بني  األحقاد  وبث 
استهداف  عبر  وخ��اص��ة 
املصلني واملساجد على نحو 
في  دائمة  بصورة  يفعل  ما 

فلسطني احملتلة«. 
هناك  أن  الرفاعي  وأك��د 

وموضوعية  حقيقية  حاجة 
املسلمني  صفوف  رص  إلى 
قضية  باجتاه  وساحهم 
األمة املركزية في فلسطني، 
»اإلسرائيلي«  العدو  وباجتاه 
إلى  يسعى  الذي  املشترك، 
االنقضاض على كل صحوة 
جتربة  كل  وتدمير  األمة  في 
في  إسامية  أو  عربية 

النهضة والتحرر.
هذا  في  وكفلسطينيني 
البلد الشقيق يجب التأكيد 
الذي  اإليجابي  احلياد  على 
كل  موقف  األساس  في  هو 
اإلسامية  والفصائل  القوى 
ملا  لبنان،  في   والوطنية 
وطمأنينة  أم��ن  من  فيه 

خمليماتنا وأهلنا في لبنان.

اإلنفجارات  مسلسل  عاد 
ليست  فترة  بعد  لبنان  إلى 
أح��داث  على   بالطويلة 
لبنان  ش��ه��ده��ا  مم��اث��ل��ة 
من  ال��ع��دي��د  أوق���ع���ت 
وع��ن��د كل   ال��ض��ح��اي��ا، 
بعض  تقوم  أمني  ح��دث 
تريد  ال  ال��ت��ي   األط����راف 
 اإلس�������ت�������ق�������رار 
للمخيمات  وال���رخ���اء 
وأمنه��ا  الفلسطيني���ة 
العنصر  زج  م��ح��اول��ة 
هذا  أتون  في  الفلسطيني 
بالنفس  نأيه  رغم  الصراع 
واستحضاره  يجري  عما 
املزيد  إضفاء  بهدف  قصداً 
األزم��ة  على  التوتر  م��ن 

اللبنانية الداخلية. 
األوضاع  اهتّزت  فعندما 
مجّدداً،  لبنان  في  األمنية 
تفجيرات  آخ��ره��ا  وك���ان 
أغاظ  وطرابلس،  الرويس 
بعض  الفلسطيني  املوقف 
اجلهات التي تتربص بشعبنا 
زّجه  وتريد   الفلسطيني 
الدائرة  الصراعات  أتون  في 
حرف  ب��ه��دف  لبنان  ف��ي 
قضية  ع��ن  ال��ب��وص��ل��ة 
بحق  والتمسك  فلسطني 

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

الفلسطينيون يف لبنان.. احلياد يف ظل التوترات األمنية

الرفاعي حيذر من مؤامرة لتوريط املخيمات يف صراعات طائفية متهيدًا للقضاء عليها
اجلهاد  حركة  ممثل  حذر 
أبو  لبنان،  في  اإلسامي 
مؤامرة  من  الرفاعي،  عماد 
من  التخلص  تستهدف 
الفلسطينية  اخمليمات 
صراعات  في  توريطها  عبر 
متهيداً  وطائفية  مذهبية 
ال��ع��ودة،  ح��ق  لتصفية 
وإراح��ة  األون���روا،  وشطب 
العدو الصهيوني من قضية 

الاجئني.
كلمة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
تكرمي  مهرجان  في  للرفاعي 
الفلسطيني  ال��ط��ال��ب 
نظمته  ال���ذي  امل��ت��ف��وق، 
لطلبة  املقدس  بيت  رابطة 
الرفاعي:  وق��ال  فلسطني. 
اجلارية  املفاوضات  »خطر 
على  يقتصر  ال  ح��ال��ي��اً 
على  أو  فحسب،  الداخل 
على  أو  الغربية  الضفة 
ميتد  بل  وحدها،  مقدساتنا 
في  ومخيماتنا  أهلنا  إلى 
»أهلنا  أن  مؤكداً  لبنان«، 

أدان����ت ح��رك��ة اجل��ه��اد 
أي  فلسطني  في  اإلسامي 
من  غربي  أمريكي  ع��دوان 

املتوقع شّنه على سوريا.
بيان  في  اجلهاد  وقالت 
إنها   :)8-28( األربعاء   لها 
إسامية  مقاومة  كحركة 
خارجي  عدوان  بأي  تقبل  ال 
أو  ع��رب��ي  ب��ل��د  أي  ض��د 
»ال  أن��ه  م��ش��ّددة   مسلم، 
عقيدتها  ف���ي  ي��ج��وز 
باملستعم��ر  اإلستعان���ة 
وأوطاننا  أمتنا  ضد  األجنبي 
أو  ال��ظ��روف  كانت  مهما 

املبّررات«.
أنها  إلى  احلركة  ونّوهت 
األحداث  بداية  منذ  أعلنت 
مع  تقف  بأنها  سوريا  في 

رائد  القائد  األسير  دخل 
عاماً(،   46( السعدي  محمد 
اجلهاد  حركة  ق��ادة  أح��د 
سيلة  بلدة  من  اإلسامي، 
اخلامس  عامه  احل��ارث��ي��ة 
والعشرين وهو داخل سجون 
حكماً  ويقضي  االحتال 
وعشرين  مؤبدين  بالسجن 
تاريخ  اعتقل في  عاماً حيث 

28 آب 1989.
وقال أمجد شقيق األسير 
رائد  األسير  إن  جنني  في 
والذي يقبع حالياً في سجن 
أم��راض  من  يعاني  نفحة 
عدة أبرزها: مرض في القلب 
عدة  له  وأجريت  واألمعاء، 
داخ��ل  جراحية  عمليات 

سجون االحتال.

األحد  أشقاءه  أن  وأش��ار 
الزيارة  من  ممنوعون  عشر 
 25 منذ  يره  لم  وأغلبهم 
اللذين  والديه  عدا  عاماً، 
في  لكن  رائ��د،  ي��زوران  كانا 
األخيرة  األربعة  السنوات 

بسبب  زيارته  يستطيعا  لم 
مع  أقعدهما.  الذي  املرض 
توفي  شقيقاً  له  أن  العلم 
داخل  ورائ��د  سنتني  قبل 
يلتقيا  لم  االحتال  سجون 

منذ االعتقال.

الذي  السياسي«  »احل��ل 
ويحقق  ال��دم��اء،  يحقن 
السوري،  الشعب  طموحات 
الشعب  وح��دة  ويحفظ 
من  سوريا  ويحمي  واألرض 

اإلنهيار والفوضى.

مصير  أن  على  وأك��دت 
شأن  هو  وخياراتها  سوريا 
يقرره  أن  ينبغي  س��وري، 
بعيداً  أنفسهم،  السوريون 
أي  عن أي تدخل خارجي من 

طرف.

لبنان يحملون  في مخيمات 
وأخطر  أهم  أعناقهم  في 
هو  شعبنا،  حقوق  من  حق 
في  الاجئني  حق  حماية 
األميركية  واإلدارة  العودة.  
تعلم أنه إذا مت فرض التوطني 
فإن  لبنان،  في  أهلنا  على 
كل  في  شعبنا  على  فرضه 
مكان سيصبح سهاً.  لكن، 
في  شعبنا  أفشل  أن  وبعد 
لبنان كل محاوالت تركيعه، 
وصمد في وجه كل محاوالت 
انتقل  والتجهيل،  التجويع 
محاوالت  الى  التخطيط 
ومخيماتنا  شعبنا  توريط 

في أتون الصراعات الداخلية 
عناوين  عبر  واإلقليمية، 
غريبة  وطائفية  مذهبية 
شعبنا،  ثقافة  على  ودخيلة 
وال  بقضيتنا  لها  عاقة  وال 
بحقوقنا.« وأضاف: »لألسف 
ضعاف  بعض  فإن  الشديد، 
استعداد  على  النفوس 
شعبنا  بأمن  للتضحية 
وأطفالنا،  ونسائنا  وأهلنا 
بل  مخيماتنا،  أمن  وتعريض 

وقضيتنا كلها، للخطر«.
هي  »ما  الرفاعي:  وتساءل 
وقضيتنا  شعبنا  مصلحة 
صراعات  في  التورط  في 

وخلدمة  وطائفية؟   مذهبية 
يعانيه  ما  يكفينا  أال  من؟ 
شعبنا اليوم من دمار مخيم 
البارد ومخيمات سوريا،  نهر 
وتشريد أهلنا وأبنائنا وبناتنا 
ذكريات  أع��اد  مما  وأمهاتنا 
يفكر  أال  األول��ى؟   النكبة 
هؤالء في سبب إصرار بعض 
اخمليمات  توريط  اجلهات على 
أال  ثمن؟   وأي  طريقة   بأية 
هناك  أن  على  ذل��ك  ي��دل 
من  املزيد  تدمير  يريد  من 
توريطها  عبر  مخيماتنا 
ف��ي ص��راع��ات دم��وي��ة مع 
ما  ص��ورة  على  محيطها، 
بلد  م��ن  أكثر  ف��ي  يجري 
من  للتخلص  متهيداً  عربي، 
من  أن  مؤكداً  اخمليمات؟«..  
أمن  »حماية  اجلميع  واجب 
نردع  وأن  وأهلنا،  مخيماتنا 
عن  بل  ظلمه،  عن  البعض 
جميعاً  جرنا  في  خطيئته، 
بعد  ليسهل  الفتنة،  الى 

ذلك تركيع شعبنا«.

قيادي باجلهاد االسالمي يدخل عامه الـ 25 يف سجون العدواجلهاد: ال نقبل أي عدوان خارجي ضد أي بلد عربي أو مسلم
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اللوبي الصهيوني يعمل على تهجري يهود اليمن إىل الكيانرابطة بيت املقدس.. مسرية حافلة بالعطاء

تدريس املنهاج »اإلسرائيلي« تهويد جديد لعقول الطلبة املقدسيني 

حتركات تصعيدية ضد قرار األونروا وقف برنامج الطوارئ ألهالي البارد

وال  مضت  سنوات  ست 
جراحهم  يضمدون  يزالون 
يأسهم  وي��داوون  بالصبر، 
الشمس  يُراقبون  باإلنتظار، 
الليالي  ون  ي��ع��دُّ والقمر، 
الطوال وحالهم واحد، بيوت 
التراب،  ملقاة ومهملة على 
بعلب  أشبه  وبركسات 
يأملون  حافظة،  غذائية 
أن  اجلديدة  الشمس  بخيوط 

تغير حالهم، وال مجيب.
في  الفلسطينيون  إنهم 
لاجئني  البارد  نهر  مخيم 
تركوا  الذين  الفلسطينيني، 
مخيمهم  وت��راب  بيوتهم 
على  الفتنة  دابر  ليقطعوا 
ولئا  ل��ه��م،  املترصدين 
طرًفا  البعض  يحتسبهم 
املؤسفة  املعركة  في  فاعاً 
اجليش  قوات  بني  دارت  التي 
»فتح  وتنظيم  اللبناني 

اإلسام«.
في  جالت  اجلهاد  نشرة 
)احلديد  البركسات  أرج��اء 

اجلهاد  حركة  رح��م  من 
عمق  وم���ن  اإلس���ام���ي، 
الواقع  بألم  اإلح��س��اس 
الطالب  يعيشه  ال���ذي 
موقع  ومن  الفلسطيني، 
اإلميان بدور الشباب والطاب 
قضايا  خدمة  في  الرائد 
األمة، ومتّسكاً بحق الشعب 
التعلم،  في  الفلسطيني 
املقدس  بيت  »رابطة  كانت 
تلك  فلسطني«.  لطلبة 
باإلجنازات  الزاخرة  الرابطة 
والتي  بالعطاءات،  واحلافلة 
للطالب  احلاضن  املاذ  باتت 
الواقي  وامللجأ  الفلسطيني 
الغربية  الثقافة  وحول  من 
وسفينة  اإلع��ام،  وسموم 
استكمال  ف��ي  ال��ن��ج��اة 
الطالب الفلسطيني ملراحل 
أضحت  الدراسية.  تعلمه 
عيون  في  اليوم  الرابطة 
ال  الفلسطينيني،  الطاب 
متيُّزها بفعل  عنها   غنى 
مسيرتها،  واك��ب   ال��ذي 
شعبنا  ب��أب��ن��اء  وال��رق��ي 
طريقاً  لتشّق  املتفوقون 
بثقافة  معّبدة  أمامهم 
القوة التي أصلها نور العلم 

واملعرفة.
بيت  »راب��ط��ة  أس��ن��دت 
فلسطني«،  لطلبة  املقدس 
للطالب  ربطاً  تسميتها 
الذي  املقدَّس  املكان  بذاك 
الصراع  وجوهر  قبلة  ميثل 
رأس  أمام  واملسلمني  للعرب 
املُتمثل  الغربي  املشروع 
في  الدخيل  الكيان  زرع  في 

جسم األمة.
عملها  الرابطة  باشرت 
عام 1998، مرتكزًة على ثاتة 
والوعي  اإلمي��ان  هي:  أضلع 
استنهاض  في  وال��ث��ورة، 

اليهود من  لم تكن هجرة 
الدول العربية إلى »إسرائيل« 
من  لليهود  إنقاذ«  »هجرة 
حددها  كما  والفناء  اإلبادة 
الصهيونية  احلكومة  رئيس 
غوريون.  بن  ديفيد  األسبق 
يكونوا  لم  العرب  فاليهود 
الذي  اخلطر  لهذا  معرضني 
بعد  أوروبا  يهود  له  تعرض 
ومع  الثانية،  العاملية  احلرب 
مؤسسو  ب��ذل  فقد  ذل��ك 
جهوداً  الصهيوني  الكيان 
كبيرة في املبالغة في وصف 
بيهود  تتربص  التي  األخطار 
الدول  وفي  إجماالً  العالم 
ُمحّذرين  خاصة،  العربية 
تعرضهم  إمكان  من  إياهم 
عن  جديدة  إبادة  كارثة  إلى 
طريق وسائل ملتوية كثيرة، 
بني  الفتنة  أسباب  وبخلق 
في  اليهود  وغير  اليهود 
التفجيرات  عبر  اليمن 
يقوم  كان  التي  واالغتياالت 
بحقهم  الصهاينة  بها 
لدفع هؤالء إلى الهجرة التي 
األولى  السنوات  في  اعتبرت 
لتأسيس الكيان أهم عنصر 
القومي  األمن  عناصر  من 
لهذا  العسكرية  والقوة 

الكيان.
أن  ال��ي��وم  ناحظه  وم��ا 
إلى  اليمن  يهود  هجرة 

املنهاج  تدريس  قرار  أثار 
»البجروت«  »اإلسرائيلي« 
سخط  احملتلة  القدس  في 
أمورهم،  وأولياء  التاميذ 
يذكر  اهتمام  عدم  وسط 
التدريسية  الهيئة  قبل  من 
الفلسطينية،  والسلطة 
اجلديد  املنهاج  تضمن  حيث 
تهويد  إلى  تهدف  دروس��اً 
الفلسطينية  العقول 
في  داخلها،  السموم  ودس 
فيه  طلب  ال��ذي  ال��وق��ت 
»اإلسرائيلي«  الوزراء  رئيس 
بنيامني نتنياهو من املعلمني 
بتعليم  »اإلسرائيليني« 
»اإلسرائيليني«  الطلبة 

»التمييز والصهيونية«.
املاضي،  الثاثاء  وب��دأت، 
فلسطينية  م���دارس   5
بتدريس  حكومية مقدسية 
امل��ن��ه��اج »اإلس��رائ��ي��ل��ي« 
املدارس  هذه  وتخضع  فيها، 
االحتال  بلدية  لسيطرة 
معارفه،  ووزارة  القدس  في 
وهذه املدارس هي إبن خلدون 
اهلل  وعبد  حنينا،  بيت  في 
الشيخ  حي  في  احلسني  بن 

املُشّكلة  اللجنة  ناقشت 
املقاومة  »ف��ص��ائ��ل  م��ن 
»اللجان  و  الفلسطينية« 
منطقة  ف��ي  الشعبية 
خال  البارد«،  نهر  الشمال 
مجمع  في  عقدته  لقاء 
برج  مخيم  في  الفرقان 
األخير  األونروا  قرار  البراجنة، 
خطة  إل��غ��اء  بخصوص 
بوقف  القاضية  الطوارىء، 
ووقف  )اإليجار(،  اإليواء  بدل 
التغطية الصحية الكاملة، 
اإلغاثية  املساعدات  وقطع 
البارد.  نهر  مخيم  ألهالي 
حقيقية  أزمة  انعكس  مما 
عائلة   3500 ي��ق��ارب  مل��ا 
إلى  يعودوا  لم  فلسطينية 

نهر  مخيم  في  منازلهم 
البارد، وكانت خطة الطوارئ 
تشملهم إلى حني تسلمهم 

منازلهم في اخمليم. 
لعقد  اجملتمعون  ودع��ا 
للفصائل  طارئة  جلسة 
لبنان  في  الفلسطينية 
ملناقشة هذا امللف في كافة 
من  بيان  وإصدار  تفاصيله. 
الفلسطينية  الفصائل 
املديرة  نقلته  م��ا  ينفي 
ديسمور،  آن  لألونروا،  العامة 
وقف  أن  إل��ى  يشير  ال��ذي 
برنامج الطوارىء كان باتفاق 
وتنظيم  الفصائل.  م��ع 
لإلعتصامات  متدرج  برنامج 
في  البارد  نهر  مخيم  لدعم 

كافة املناطق واخمليمات على 
أن يكون في نهايته إعتصام 
املقر  أمام  ورئيسي  مركزي 
بيروت.  لألونروا في  اإلقليمي 
إعامية  جلنة  وتشكيل 
بكل  امللف  ه��ذا  ملتابعة 
تفاصيلة وعلى كل الصعد. 

للبنات،  واالبتدائية  جراح، 
وإبن  للبنني،  واالبتدائية 
بالقدس  باهر  رشد في صور 

احملتلة.
الشؤون  في  املتخصص 
خاطر،  حسن  د.  املقدسية 
اخلطير  اإلجراء  هذا  أن  أكد 
ي��ه��دد ع��ق��ول ال��ط��اب 
حرباً  ويعد  الفلسطينيني 
بحد ذاتها ضد الثقافة واألدب 

والتاريخ الفلسطيني.
»«إسرائيل«  خاطر:  وقال 
ضد  حقيقية  حرباً  تشن 
كل ما هو فلسطيني وحتى 
الفلسطينية  الثقافة 

خال  من  حرباً  عليها  يشن 
األجيال  عقول  استهداف 
أمور  بتدريسهم  الصاعدة 
تاريخية  وأكاذيب  مغلوطة 
تاريخية  حقائق  وتهميش 

فلسطينية«.
من جانبه، قال مدير التربية 
والتعليم في القدس سمير 
التربية تستنكر  جبريل: »إن 
هذه اخلطوة وترفضها جملة 
مت  بأنه  مؤكداً  وتفصياً«، 
وبعض  باألهالي  التغرير 
مدراء املدارس على أن املنهاج 
»اإلسرائيلي« قد يفتح آفاقاً 

أوسع للطلبة.

جديد،  من  نشطت  الكيان 
وكان آخرها ما ذكرته مصادر 
»إسرائيلية«، من أن الوكالة 
بتهجير  قامت  الصهيونية 
إلى  اليمن  من  يهودياً   17

»إسرائيل« بشكل سري.
بعض  سيطرة  إلى  ونظراً 
على  الدينية  املعتقدات 
هاجر  فقد  منهم،  جماعات 
فلسطني  إل��ى  بعضهم 
التاسع  القرن  ثمانينات  في 
بقرب  الع��ت��ق��اده  ع��ش��ر، 
واستقر  املسيح،  ظهور 
القدس  في  سلوان  حي  في 
الهجرة  تزايدت  ثم  احملتلة. 
مغايراً  طابعاً  وحملت 
خصوصاً  الديني،  للهدف 
احلركة  نشطت  بعدما 
أوس��اط  في  الصهيونية 
يهود العالم، وأرسلت قيادياً 
يفنائيلي،  اسمه  بينها  من 

للعمل  كثيرين،  غيره  مع 
اليهودية  األوس���اط  ف��ي 
على  لتشجيعها  اليمنية 
فلسطني،  إل��ى  الهجرة 
العوامل  استغال  عبر 
ال��رخ��اء  ووع���ود  الدينية 
ينتظرها  الذي  اإلقتصادي 
أن  حني  في  فلسطني،  في 
توفير  كان  األساس  الهدف 
املؤسسات  في  عاملة  أيد 
لتحل  الصهيونية  الزراعية 
العاملة  األي���دي  محل 

الفلسطينية.
وم���ع ق��ي��ام ال��ك��ي��ان 
الصهيوني أخذت اخملططات 
املتعلقة  الصهيونية 
العالم،  يهود  بعض  بنقل 
املتسارع،  التطبيقي  حيزها 
أحياناً،  والعنيف  العصبي 
العراق  يهود  مع  كما حصل 

على سبيل املثال.

الوعي  أن  ذل��ك  الطلبة. 
العميق  الوعي  يعني  هنا 
وباملشكات  ب��اإلس��ام 
الذي  املعاصرة  اإلسامية 
أساسه  إمي��ان��اً  يتطلب 
أساسه  وعماً  املعرفة.. 
العلم.. ووعياً سياسياً بواقع 
خلقيا  وإلتزاماً  العصر.. 

مبعايير اإلسام.
اهتمت الرابطة في جميع 
اإلبداع  روح  بغرس  ميادينها 
وتوعية  الطلبة،  نفوس  في 
داخل  الفلسطيني  الشباب 
وضع  خ��ال  م��ن   اخمليمات 
ودعوية  ثقافية  ب��رام��ج 
الفساد  مظاهر  عن  تبعده 
عناية  وأول��ت  واالن��ح��راف، 
الضوء  تسليط  في  فائقة 
ع��ل��ى م��ع��ان��اة ال��ط��اب 
كافة  في  الفلسطينيني 
وخاصة  التعليمية  املراحل 
تصريٍح  وف��ي  اجلامعية. 
خّلص  »اجل��ه��اد«  لنشرة 
األستاذ  الرابطة،  رئيس 
ما  أه��م  ال��رف��اع��ي   عماد 
ت��ق��وم ب��ه ال��راب��ط��ة في 
شعبنا  أب��ن��اء  مساعدة 
اخمليمات  في  الفلسطيني 
الشكل  على  كانت  والتي 

التالي:
لطاب  ك��ت��ب  ت��أم��ني 
الشهادات الرسمية، والقيام 

الطاب  تكرمي  باحتفال 
الشهادة  في  الناجحني 
برنامج  وتنظيم  الرسمية. 
واجلامعي،  املهني  التوجيه 
دورات  إقامة  إلى  باإلضافة 
لطاب  العلمية  التقوية 
إحياء  جانب  إلى  امل��دارس، 
امل��ن��اس��ب��ات اإلس��ام��ي��ة 
نشرة  وإص��دار  والوطنية،  
باإلفطارات  والقيام  املسير، 
الرمضانية، وتنظيم املعارض 
وال  الطابية،  واالحتفاالت 
الرابطة  إهتمامات  تقتصر 
العلمية  النواحي  على 
فقط،  والتربوية  والثقافية 
احلاجز  لتكسر  تطال  بل 
من  أياً  يحرم  قد  الذي  املالي 
إستكمال  من  املتفوقني 
لتشكل  العلمية،  مسيرته 
وب���ارزة  ج���ادة  مساهمة 
في  أبنائنا  مساعدة  في 
من  العلمي   حتصيلهم 
مبشاريع  ال��ق��ي��ام   خ��ال 
عصبها  امل���ال  يُ��ش��ّك��ل 
مساعدة  ف��ي  األس��اس��ي 
 الطالب الفلسطيني ومنها: 
الطاب  كفالة  م��ش��روع 
وال��ث��ان��وي��ني،  اجلامعيني 
سكن  ت��أم��ني  وم��ش��روع 
للطاب اجلامعيني، ومشروع 
واحلسومات  املنح  تقدمي 

اجلامعية.

واإلس��م��ن��ت واخل��ش��ب(، 
والتقت بعض سكانها.
إلغاء خطة الطوارئ:

محمد،  وس��ام  امل��واط��ن 
بركسات  سكان  أحد  هو 
»نشرة  ل�  فيقول  اإلسمنت 
أصحاب  »يعاني  اجلهاد«: 
أوض��اع  م��ن  البركسات 
للغاية،  صعبة  معيشية 
إعمار  أمل  على  صبرنا  وقد 
حر  نتحّمل  فكّنا  منازلنا، 
لنا  اللذين جلبا  وبرده  املكان 
تطل  وأخيرًا،  أمراًضا عديدة، 
اجلديدة  األونروا  مديرة  علينا 
تعسفي  بقرار  لبنان  في 
الطوارئ  خطة  بإلغاء  ينذر 
سينعكس  وهذا  اخمليم،  عن 
أصحاب  جميع  على  سلًبا 
ينتظرون  الذين  البركسات 
إلى  والرحيل  منها  اخل��روج 

منازلهم«.
مأساة في فصل الشتاء:

أم����ا أب����و ف��ري��د   
سكان  أح��د  وه��و  وه��ب��ة، 

أيضا،  اإلسمنت  بركسات 
اجلهاد«:  »نشرة  ل�  فيقول 
إال  هي  ما  البركسات  إن   «
حني  إلى  مؤقتة  مساكن 
طال  التي  منازلنا  استام 
هي  البركسات  انتظارها. 
ومطبخ  غرفتني  عن  عبارة 
وحمام ال تتجاوز مساحتهم 
الصيف  ف��ي  م��ت��رًا،   17
والرطوبة،  احل��رارة  شديدة 
مزمنة  ب��أم��راض  تتسبب 

باردة  الشتاء  وفي  لألطفال، 
املياه.  تسريب  وتعاني  جداً 
تعطلت خزانات مياه الطاقة 
الشمسية واألونروا تتجاهل 
مباء  فنستحم   إصاحها، 
الشتاء،  ف��ي  ج���ًدا    ب���اردٍ 
الشتاء  م��ي��اه  وت��ط��وف 
ويتسبب  األرض،  من   علينا 
سقف  بكسر  هطولها 
من  املصنوع  البركسات 
الزينكو.  صبرنا عليها على 

منازلنا،  إلى  العودة  أمل 
خطة  إل��غ��اء  بعد  ولكن 
برمينا  يقومون  رمبا  الطوارئ 

في الشارع«.
اإلسراع في االعمار:

اللجنة  ع��ض��و  وأم���ا 
خضر،  ن��زار  أبو  الشعبية، 
اجلهاد«:  »نشرة  ل�  فيقول 
تصلح  ال  البركسات  »إن 
للحياة، فهي صغيرة وحتتوي 
ُكُثرْ،  أفرادها  عائات  على 
ورطوبة  حرارة  الصيف  في 
برد  الشتاء  وفي  وأم��راض، 
وتسريب  وط��وف��ان   ق��ارص 
حالًيا  وامل��ط��ل��وب  م��ي��اه، 
اإلعمار.  في  اإلس��راع  هو 
هذه  األون��روا  أنشأت  لقد 
خطة  ضمن  البركسات 
املقبول  غير  ومن  الطوارئ، 
املتعلقة  اخلدمات  إلغاء 
ومياه  الكهرباء  بصيانة 
واإليجارات،  الصحي  الصرف 
غير  أح��م��ر  خ��ط  وه���ذا 

مسموح به«.

وقفة جادة وحاسمة:
واقع مرير، ومستقبل أكثر 
األون��روا،  ق��رارات  بعد  مرارة 
للعيش  تصلح  ال  بيوت 
ج��ًدا،  ح��ار  صيف  اآلدم��ي، 
لألطفال  تتسبب  ورطوبة 
قاسي  دائمة، شتاء  بأمراض 
الدفئ،  شحيح  ال��ب��رودة 
املتسربة  املياه  في  ك��رمي 
إلى  والداخلة  السقف  من 
املنزل من األرض، صبروا على 
إعمار  معيشتهم منتظرين 
شطبتهم  واألونروا  بيوتهم، 
إلى  العودة  في  حقهم  من 
ي��زداد  وحالهم  منازلهم، 
ساكنو  يقول  كما  س��وًءا، 
السؤال:  ويبقى  البركسات. 
األون���روا  ستتمادى  »ه��ل 
إلغائها  في  فأكثر  أكثر 
لتشمل  ال��ط��وارئ  خطة 
أن  أم  البركسات؟  قطاعات 
جادة  وقفة  للفلسطينيني 
مجرى  سُتغير  حاسمة 

القرار بالكامل؟

بركسات نهر البارد ال حياة فيها.. صيف حارق.. وشتاء قارص تحقيق
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خالل جولة على نواب وفعاليات صيدا.. الرفاعي: للحفاظ على أمن املخيمات

حركة اجلهاد اإلسالمي تستنكر وتدين اإلنفجارات يف طرابلس والضاحية

اجلامعة  رئيس  برعاية 
 ،)L.I.U( الدولية  اللبنانية 
مراد،  الرحيم  عبد  الوزير 
اجلهاد  حركة  ممثل  وحضور 
لبنان،  ف��ي  اإلس���ام���ي 
الرفاعي،  عماد  أبو  احل��اج 
املقدس  بيت  رابطة  أقامت 
اجلناح  فلسطني،  لطلبة 
اجلهاد  حل��رك��ة  الطابي 
الطالب  مهرجان  اإلسامي، 
املتفوق،  الفلسطيني 
 ف��ي ق��اع��ة رس����االت في 
خاله  ك��ّرم��ت   ب��ي��روت، 
وطالبة  طالباً   350  قرابة 
مخيمات  مختلف  م��ن 
في  تقديراً  نالوا  ممّن  لبنان، 
  .2013 الرسمية  االمتحانات 
حشد  امل��ه��رج��ان   وحضر 
الطاب،  أهالي  من  غفير 
 ومم��ث��ل��ون ع���ن وك��ال��ة 
والفصائل  والقوى  األون��روا، 
واللجان  الفلسطينية، 
اخمليمات،  ف��ي  الشعبية 
الطابية  والقوى  واألحزاب 
والفلسطينية.  اللبنانية 
وق��دم��ت إدارت����ا ك��ل من 
أكثر   »CIS« ومعهد   »LIU« 
منحة  ع��ش��ري��ن  م���ن 
الطاب  من  لعدد   دراسية 
الى  إض��اف��ة  املتفوقني، 

اجلهاد  حركة  ممثل  شّدد 
فلسطني  ف��ي  اإلس��ام��ي 
عماد  أب��و  احل��اج  لبنان،   /
إبقاء  »ضرورة  على  الرفاعي 
مبنأى  الفلسطيني  الشعب 
لبنان،  في  يجري  ما  كل  عن 
القضية  على  واحل��ف��اظ 
هناك  ألن  الفلسطينية، 
الشعب  جلر  تبذل  جهوداً 
الفلسطيني إلى الصراعات 
وإبعاده  لبنان  في  الداخلية 
الرئيسية«،  القضية  عن 
الشعب  »حماية  أن  معتبراً 
الفلسطيني تكون في إطار 
الفلسطيني  الوجود  تعزيز 
على  احلفاظ  مستوى  على 
حق  خ��ص��وص��اً  قضيته 
جهوداً  هناك  وأن  العودة، 
على  القضاء  أجل  من  تبذل 
هذا احلق، وال سيما في ظل 
أي  إلى  نعلم  ال  مفاوضات 
مدى سوف تصل. أما احلفاظ 
على القضية الفلسطينية 
عبر  فتمر  الاجئني  وقضية 
اخمليمات  أمن  على  احلفاظ 
واستقرارها  الفلسطينية 
وعدم إقحامها في صراعات 

جانبية«.
التصريحات  هذه  وجاءت 
لوفد من حركة  خال جولة 
اجلهاد اإلسامي ترأسه احلاج 
شكيب  وض��م:  الرفاعي، 
العاقات  مسؤول  العينا 

اجلهاد  حركة  استنكرت 
التي  اإلنفجارات  اإلسامي، 
طرابلس  مدينة  في  وقعت 

والضاحية اجلنوبية لبيروت.
بيان  في  احلركة   وقالت 
ببالغ  تلقت  »إن��ه��ا  لها 
االنفجارين  نبأ  الصدمة 
استهدفا  اللذين  اآلثمني 
مدينة  ف��ي  امل��س��اج��د 
إيقاع  ب��ه��دف  ط��راب��ل��س 
 أك��ب��ر ع���دد مم��ك��ن من 
صفوف  ف��ي  اإلص���اب���ات 
اآلمنني.   وترويع  املصلني، 
 وأض����اف ال��ب��ي��ان »إن��ن��ا 
اإلسامي  اجلهاد  حركة  في 
أشد  ندين،  فلسطني   في 
اإلدانة، هذا العمل اإلجرامي 

أن  ونؤكد  وال��غ��ادر  احلاقد 
من  ال��وح��ي��د  املستفيد 
الصهيوني  العدو  هو  ورائه 
يريدون  ال��ذي��ن  وعمائه 
لبنان  في  الفتنة  إشعال 

واملنطقة.
تقجير  احلركة  دانت  كما 
ال��روي��س ال���ذي وق��ع في 
وقالت  العبد،  بئر  منطقة 
»إننا  عنها،  صدر  بيان  في 
اإلسامي  اجلهاد  حركة  في 
التفجير  بشدة  ندين  إذ 
استهدف  ال��ذي  اإلجرامي 
عشية  اجلنوبية  الضاحية 
الذي  الكبير  اإلنتصار  ذكرى 
اإلسامية  املقاومة  حققته 
في  الصهيوني  العدو  على 

هذا  »أن  مؤكدة   ،2006 متوز 
يحمل  اإلجرامي  التفجير 
الصهيوني  العدو  بصمات 
ورائه  من  ويسعى  وعمائه 
في  الفتنة  ب��ذور  زرع  إل��ى 
أهدافه  لتحقيق  املنطقة 

وأطماعه.
كما قامت وفود من حركة 
بزيارة  اإلس��ام��ي  اجل��ه��اد 
وقدمت  التفجير  أماكن 

واجب العزاء بالشهداء.
حركة  ممثل  دان  كما 
لبنان،  في  االسامي  اجلهاد 
الرفاعي،  عماد  أبو  احل��اج 
اإلرهابيني  طرابلس  تفجيري 
إجرامي  عمل  واعتبرهما 

مدان بكل املعايير.

في  للحركة  السياسية 
سامر  أبو  والقيادي  لبنان، 
من:  كاً  وشملت  موسى. 
األمني  احلريري،  بهية  النائب 
العام ل� »التنظيم الشعبي 

السابق  النائب  الناصري« 
بلدية  رئيس  سعد،  أسامة 
الرحمن  عبد  السابق  صيدا 
الفجر«  »تيار  رئيس  البزري، 

احلاج عبد اهلل الترياقي.

رابطة  قّدمتها  مالية  جوائز 
كل  شملت  املقدس  بيت 
امل��ت��ف��وق��ني وح��س��وم��ات 
 ج��ام��ع��ي��ة ف���ي ال��ع��ام 
ال����دراس����ي امل��ق��ب��ل. 
عرض  امل��ه��رج��ان   وتخلل 
لواقع الطاب الفلسطينيني 
اجن��ازات  وأه��م  لبنان   في 
وتكرمي  املقدس  بيت  رابطة 
مل���دراء م���دارس األون���روا 

ومعلميها.
اجلامعة  رئيس  ألقى  وقد 
 ،)L.I.U( الدولية  اللبنانية 
مراد،  الرحيم  عبد  الوزير 
بالدور  فيها   أشاد  كلمًة 
لرابطة  والتربوي  الثقافي 
صعيد  على  املقدس  بيت 
رأسها  وعلى  األمة،  قضايا 
مؤكداً  فلسطني،  قضية 
الفلسطينية  القضية  »أن 
جلميع  األم  القضية  هي 
»أن  موضحاً  قضايانا«، 
القدس ستظل هي القدس، 
وستبقى  امل��دائ��ن،  زه��رة 
حريتها«.  عنوان  املقاومة 
تقدمي  ع��ن  م���راد   وأع��ل��ن 
الدولية  اللبنانية  اجلامعة 
كاملة  دراسية  منحة   11
للطاب الفلسطينيني لهذا 

العام.

وأل���ق���ى مم��ث��ل ح��رك��ة 
عماد  أبو  اإلسامي،  اجلهاد 
استعرض  كلمة  الرفاعي، 
ودور  العلم،  أهمية  فيها 
استنهاض  في   العلماء 
أهمية  على  مؤكداً  األمم، 
حقوق  حماية  في  العلم 
وفي  الفلسطيني  الشعب 

مقدمها حقه في العودة.
اجلهاد  حركة  »أن  وأك��د 
في  تألو جهداً  اإلسامي لن 
بني  العلم  مسيرة   تعزيز 
في  سيما  وال  شعبنا،  أبناء 
»التحية  ُموّجهاً  لبنان«. 
بيت  رابطة  على  للقائمني 
فلسطني  لطلبة  املقدس 
ملا يبذلون من جهد من أجل 
تأمينه  ميكن  ما  كل  تأمني 
املسيرة  وتعزيز  للنهوض 
ذلك  أن  معتبراً  العلمية«، 

وبرنامج  أهداف  من  »جزءا 
حركة اجلهاد اإلسامي«. 

بيت  »رابطة  كلمة  أما 
عضو  فألقاها  امل��ق��دس«، 
مصطفى  اإلداري��ة،  هيئتها 
تقدميات  عارضاً  نعسة  أبو 
اجلامعيني،  للطلبة  الرابطة 
من  للعديد  و»ال��ت��ص��دي 
بحق  اجملحفة  ال��ق��وان��ني 
حملة  وخ���وض  ال��ط��اب، 
تدريس  بضرورة  للمطالبة 
وجغرافيا  ت��اري��خ  م��ادت��ي 
م���دارس  ف��ي  فلسطني 

األونروا«.
عبد  فرح  الطالبة  وألقت 
املتفوقني،  كلمة  ال���رزاق 
»ليس  أن��ه  على  فشددت 
بنجاحنا  أكبر  سرور  هناك 
يقوى  الذي  الوطن  هذا  من 

باجتهادنا«.

أنشطة وزيارات لذوي شهداء اجلهاد اإلسالمي يف عيد الفطر
الفطر،  عيد  مبناسبة 
اجل��ه��اد  ح��رك��ة  نظمت 
لقاءات  لبنان،  في  اإلسامي 
في  مراكزها  في  معايدة 
اخمليمات كافة، حضرها كوادر 

وأعضاء وأنصار احلركة.
حركة  من  وفود  زارت  كما 
أسر  اإلس��ام��ي  اجل��ه��اد 
لبنان،  في  احلركة  شهداء 
الشهيد  أسرة  بينهم  ومن 
»أبو  اجملذوب  محمود  القائد 
نضال  وشقيقه  حمزة«، 
بالعيد  مهنئني  هادي«  »أبو 

املبارك.
زارت وفود من احلركة  كما 
الشخصيات  من  العديد 
والفعاليات والعلماء وممثلني 
وإسامية  وطنية  قوى  عن 

مهنئني بالعيد.

 كشافة بيت املقدس ترسم البسمة على وجوه األطفال

برج الرباجنة: اجلهاد اإلسالمي تنظم حماضرة دينية بعنوان »الظلم وأنواعه«

جمعية  اس��ت��ق��ب��ل��ت 
في  املقدس  بيت  كشافة 
السعيد  الفطر  عيد  لبنان 
مداخل  على  بحواجز محبه 
في  الفلسطينية  اخمليمات 
اجلمعية  قامت  حيث  لبنان. 
وبطاقات  احللويات  بتوزيع 
السيارات  على  املعايدة 
واملارة. كما وصدحت أصوات 
العيد،  وأناشيد  تكبيرات 

في  الدعوة  قسم  نظم 
اإلسامي  اجل��ه��اد  حركة 
البراجنة،  برج  مخيم  في 
بعنوان:  دينية،  محاضرة 
»ال��ظ��ل��م وأن��واع��ه« في 
ألقاها  الفرقان،  مسجد 
فضيلة الشيخ طارق رشيد، 
وأعضاء  مناصرو  وحضرها 

احلركة.
إن  ط��ارق  الشيخ  وق��ال 
األم��ور  أش��د  من  »الظلم 
عقوبة  وأسرعها  حرمة 
وأعجلها مقتاً عند اهلل وعند 

يؤثر  ما  أشد  ومن   املؤمنني 
 ف���ي ال��ن��ف��س وي��ذه��ب
قلب  ويحيل  إنسانيتها 
والدم  اللحم  من  صاحبها 
كاحلجارة  يصير  أن  إل��ى 
مضيفاً  قسوة،  أش��د  أو 
في  تفشى  ال��ظ��ل��م  أن 
على  ليس  مجتمعاتنا 
بل  األفراد فحسب،  مستوى 
األقارب  مستوى  على  حتى 
واألرحام واألصهار، بل وحتى 
اجملتمعات  مستوى  على 

والشعوب والدول.

والشعارات  الرايات  رفع  ومت 
الفرحة  رسم  مما  الكشفية 

اخمليمات  أهالي  وجوه  على 
وخاصة األطفال.

مبهرجان حاشد.. رابطة بيت املقدس احتفت بـ 350 متفوقًا من الطالب الفلسطينيني

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل 
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أخبار الجهاد
سرايا القدس: سالحنا سيظل موجهًا حنو العدو الصهيونياملفاوضات: أضاليل واستيطان!..

الشيخ عزام: الغضب الفلسطيين بالضفة سيتصاعد

حبيب: ال حيق ألحد التنازل عن حق العودة

خضر عدنان: على اجلميع االلتفاف حول خيار املقاومة

موسى: إعطاء الالجئ الفلسطيين يف لبنان حقوقه ال يعين التخلي عن حق العودة

تحليل سياسي

أج��واء الس��رية والكتمان 
الت��ي فرضها وزي��ر اخلارجية 
األميرك��ي جون كي��ري على 
انطلقت  الت��ي  املفاوض��ات 
من واش��نطن في نهاية متوز 
الفائت، ب��ني صائب عريقات 
وتاحقت  ليفني،  وتس��يبي 
اليومية  ش��به  اجتماعاتها 
بني الق��دس ورام اهلل وأريحا 
املن��دوب  بحض��ور  وعم��ان، 
أنديك، لم  األميركي مارت��ن 
تستطع جلم ألسنة العديد 
»الس��لطة«  من مس��ؤولي 
الذين  الصهيون��ي،  والع��دو 
أفاض��وا بإط��اق تصريحات 
أض��اءت على ما جرى ويجري 
املغلق��ة،  األب��واب  خل��ف 
املول��ود  مام��ح  وبّين��ت 
»اجلديد« اآلت��ي بعد انقضاء 
الت��ي  التس��عة  األش��هر 
األميركي  »الراع��ي«  حددها 

للمفاوضات. 
أعض��اء  كش��ف  فق��د 
ف��ي جلن��ة اإلش��راف عل��ى 
)التابع��ة  املفاوض��ات 
أمي��ركا  أن  للس��لطة( 
مارس��ت اخل��داع والتضليل 
»الفلس��طينيني«،  عل��ى 
عودتهم  وتبري��ر  لتس��هيل 
املفاوض��ات،  طاول��ة  إل��ى 
رغم إش��هار حكومة العدو 
رفضها »ش��روط الس��لطة 
وإصراره��ا على  املس��بقة«، 
املعروفة،  وثوابته��ا  الءاته��ا 
وإعانها بن��اء آالف الوحدات 
ب��دء  م��ع  اإلس��تيطانية 
م��ا  وه��و  املفاوض��ات... 
أكدت��ه صحيف��ة معاري��ف 
باعترافه��ا  »اإلس��رائيلية« 
عل��ى  كان  كي��ري  ج��ون  أن 

عل��م ت��ام بق��رار حكوم��ة 
الوح��دات  بن��اء  نتنياه��و 
اإلستيطانية... في حني قال 
مس��ؤول »إسرائيلي« آخر إن 
كي��ري دفع للفلس��طينيني 
ضريبة كامية فارغة من أي 
مضمون حني الم »إسرائيل« 
على توس��يع املس��توطنات 
وخطط البن��اء اجلديدة التي 
بها،  ع��دم معرفت��ه  ادع��ى 
له  وإنها ش��كلت مفاج��أة 

وإلدارته.
وف��ي وق��ت كان في��ه وزير 
وليام هيغ  بريطانيا  خارجية 
يعلن بأن »نافذة حل الدولتني 
تغل��ق«... وأن »فرص��ة ح��ل 
وزير  أكد  تتضاءل«،  الدولتني 
أوري  »اإلسرائيلي«  اإلسكان 
أريئيل أن��ه »لن تق��وم دولة 
الضف��ة  فلس��طينية ف��ي 
اجلميع،  وليفه��م  الغربي��ة، 
أنه ل��ن تكون هن��اك دولتان 
غرب نهر األردن، و«إسرائيل«، 
س��تبني ب��كل م��كان ف��ي 
ف��ي   ...« الغربي��ة  الضف��ة 
حني أعل��ن وزير اإلقتصاد في 
حكومة العدو نفتالي بينيت 
)رئيس حزب البيت اليهودي( 
الدول��ة  إقام��ة  فك��رة  »أن 
قد  املستقلة  الفلسطينية 
ماتت«، مضيفاً »أن مشكلة 
»إس��رائيل« هي ع��دم إعان 
القي��ادة أن ملكي��ة الضفة 
الغربي��ة تع��ود إلى ش��عب 
إس��رائيل«... ونفى نائب وزير 
احل��رب الصهيون��ي )عض��و 
الليكود( داني دانون »أن تكون 
حكوم��ة نتنياهو ج��ادة في 
التوصل إلى اتفاق سام مع 
إلى  الفلس��طينيني يفضي 

دول��ة فلس��طينية«...  قيام 
ليبرم��ان  أفيغ��دور  وأطل��ق 
»إس��رائيل  ح��زب  )رئي��س 
بيتنا«( الدعوة للتخلص من 

فلسطينيي العام 1948...
يط��رح  ال��ذي  والس��ؤال 
نفس��ه ه��و: إل��ى م��ا ميكن 
أن تفض��ي مفاوض��ات جتري 
في وقت تس��ود في��ه حالة 
واإلنقس��ام  اإلضط��راب 
والتفتت واإلحتراب والتخاذل 
الرس��مي،  العربي  والتراجع 
واإلنقسام »الفلسطيني«... 
وف��ي ظ��ل س��يادة منط��ق 
األضاليل واخل��داع األميركي 
املطل��ق  والدع��م  الغرب��ي، 
وكل  الغاص��ب،  للكي��ان 
التهوي��د  مخطط��ات 
تتستهدف  التي  والصهينة 

كل فلسطني التاريخية؟.. 
لقد متخ��ض مؤمتر جنيف 
س��بعينيات  في  وملحقاته 
الق��رن املاض��ي ع��ن اتف��اق 
وأجن��ب  ديفي��د«،  »كام��ب 
مؤمتر مدريد في تسعينيات 
ذلك القرن اتفاقي »أوس��لو« 
فه��ل  عرب��ة«...  و«وادي 
س��يتمخض جبل األضاليل 
واخل��داع ويل��د ف��أراً إس��مه 

»أوسلو2«؟  

الثبات أحد عوامل النصر والتمكني...
في رحاب اإلسالم

إن م��ن أعظ��م العوام��ل 
الت��ي تع��ني عل��ى حتقي��ق 
النصر م��ا ذكره اهلل  تعالى 
ح��ني  الق��ومي  كتاب��ه   ف��ي 
 ق��ال: }يا أيه��ا الذي��ن آمنوا 
فاثبت��وا،  فئ��ة  لقيت��م   إذا 
واذك��روا اهلل  كثيراً لعلكم 
اهلل  وأطيع��وا  تفلح��ون، 
تنازع��وا  وال  ورس��وله، 
وتذه��ب  فتفش��لوا 
اهلل  إن  واصب��روا  ريحك��م، 
م��ع الصابري��ن، وال تكون��وا 
كالذي��ن  خرجوا من ديارهم 
 بطراً ورئ��اء الناس، ويصدون 
ع��ن س��بيل اهلل، واهلل مب��ا 
يعمل��ون محي��ط{ األنف��ال 

.)47-45(
 - يق��ول س��يد قط��ب    
رحم��ه اهلل - موضح��اً هذه 
العوامل: »فهذه هي عوامل 

الثب��ات  احلقيقي��ة:  النص��ر 
عند لق��اء الع��دو، واالتصال 
ب��اهلل بالذك��ر. والطاعة هلل 
الن��زاع  وجتن��ب  والرس��ول. 
عل��ى  والصب��ر  والش��قاق. 
تكالي��ف املعركة. واحلذر من 

البطر والرئاء والبغي« ...
ب��دء  فه��و  الثب��ات  فأم��ا 
الطري��ق إلى النص��ر. فأثبت 
وم��ا  أغلبهم��ا.  الفريق��ني  
 يُ��دري الذين آمنوا أن عدوهم 
يعاني أش��د مما يعانون، وأنه 
يأل��م كم��ا يأمل��ون، ولكنه ال 
يرجو م��ن اهلل ما يرجون، فا 
م��رد ل��ه م��ن رجاء ف��ي اهلل 

يثبت أقدامه وقلبه! 
أما ذكر اهلل كثيراً عند لقاء 
الدائم  التوجيه  فهو  األعداء 
للمؤم��ن، عل��ى أن��ه متصل  
بالقوة  التي ال تغلب، والثقة 

باهلل الذي ينصر أولياءه.. 
وأما طاعة اهلل ورس��وله، 
املؤمن��ون  يدخ��ل  فلك��ي 
املعركة  مستس��لمني هلل 
ابتداًء، فتبطل أسباب النزاع 
التي أعقبت األمر بالطاعة: 
فتفش��لوا  تنازع��وا  }وال  
وتذهب ريحكم{ فما يتنازع 
الناس  إالّ حني تتعدد جهات 
القيادة والتوجيه، وأال يكون 
الهوى املطاع هو الذي  يوجه  

اآلراء  واألفكار..
وأما الصب��ر، فهو الصفة 
الت��ي ال ب��د منه��ا خل��وض 
النفس  املعركة.. في ميدان 
القت��ال:  مي��دان  ف��ي  أم 
م��ع   اهلل   إن  }واصب��روا 
الصابرين{.. وهذه املعية من 
للصابرين  الضمان  اهلل هي 

بالفوز  والغلب والفاح. 
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الق��دس،  س��رايا  أك��دت 
اجلن��اح العس��كري حلرك��ة 
ف��ي  اإلس��امي  اجله��اد 
حف��ل  خ��ال  فلس��طني، 
أقامته وفاًء لدماء شهدائها 
الكامل��ة  اجلهوزي��ة  عل��ى 
للدف��اع ع��ن أبن��اء ش��عب 
أن  مؤك��دًة  فلس��طني، 
موجهاً  س��يظل  س��احها 
نحو الع��دو الصهيوني للرد 
عل��ى أي  حماق��ة يرتكبه��ا 
بحق ش��عبنا الفلسطيني، 
متوعدًة إياه برد مزلزل في أي 
مكان داخ��ل كيانه ميكن أن 

تصله صواريخها.  

عزام،  ناف��ذ  الش��يخ  أكد 
عض��و املكت��ب السياس��ي 
اإلس��امي،  اجله��اد  حلرك��ة 
أن الضف��ة احملتل��ة تتعرض 
»إس��رائيلية«  لهجم��ة 
تق��وم  حي��ث  مس��عورة، 
بإجراءات تعسفية متواصلة 
املقاوم��ة  ل��وأد  ته��دف 
بش��كل عام وتكري��س واقع 

االستيطان فيها.
ع��زام  الش��يخ  وأوض��ح 
ف��ي تصريح له أن الش��عب 
بش��كل  الفلس��طيني 
لهجم��ة  يتع��رض  ع��ام 
مس��تمرة،  »إس��رائيلية« 
حتاول إخماد صوت ش��عبنا، 

أكد الشيخ خضر حبيب، 
القي��ادي في حرك��ة اجلهاد 
»إس��رائيل«  أن  اإلس��امي، 
م��ع  للس��ام  تس��عى  ال 
تتخذ  ب��ل  الفلس��طينيني، 
املفاوض��ات وس��يلة لفرض 
وقائ��ع عل��ى األرض، مطالباً 
الفلس��طينية  الس��لطة 
بوقفها ألنها ج��ّرت الويات 

لشعبنا.
وطال��ب حبيب الس��لطة 
ب���: »وقف ه��ذه املفاوضات، 
منه��ا،  يرج��ى  خي��ر  ف��ا 
اخلاسر  والفلسطينيون هم 
فيه��ا  واألكب��ر  الوحي��د 
الوي��ات  ج��ّرت  باعتباره��ا 
لش��عبنا على مدار عشرين 

عاما«.
وف��ي تعليقه، ح��ول وعود 

ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
اجله��اد اإلس��امي، ُمفّج��ر 
ثورة األمعاء اخلاوية الش��يخ 
خضر عدنان، أن ما يجري في 
اخمليمات وباقي أنحاء الضفة 
الغربي��ة ه��و دلي��ل على أن 
الع��دو حس��م أم��ره بقتل 
أبن��اء ش��عبنا، وعليه يجب 
الفلسطينيون  يحس��م  أن 
أمرهم بالوحدة على أساس 
املقاوم��ة وال ش��يء غيرها، 
وعلى املؤسس��ات الرسمية 
والش��عبية أن تتخذ موقًفا 

دع��ا القي��ادي ف��ي حركة 
أب��و  اإلس��امي،  اجله��اد 
 س��امر موس��ى إلى التعاون 
والبرام��ج  اخلط��ط  ووض��ع 
ثقاف��ة  وتعمي��م  ونش��ر 
ف��ي  بالنف��س  الن��أي 
الفلس��طينية  اخمليم��ات 
م��ن  حولن��ا  ي��دور   عم��ا 
نزاع��ات تُبعدنا عن القضية 

األساس فلسطني.

موس��ى  تط��رق  كم��ا 
صحفي��ة  مقابل��ة  ف��ي 
اإلجتماعي��ة  لألوض��اع 
داعياً  اخمليم��ات،  ف��ي  ألهلنا 
الدول��ة اللبناني��ة إلى منح 
احلق��وق  الفلس��طينيني 
املدني��ة واإلجتماعي��ة وهذا 
إصرارن��ا  م��ع  يتع��ارض  ال 
ومتس��كنا بحق الع��ودة إلى 

فلسطني.

جذريًا ضد العدو.
ودعا عدن��ان كل األجنحة 
العسكرية: س��رايا القدس، 
عل��ي  وأب��و  والقس��ام، 

مصطفى، وكتائب ش��هداء 
األقصى، ال��ى التوحد خلف 
خي��ار املقاوم��ة لل��رد عل��ى 

جرائم العدو.

الرئيس محمود عباس حلزب 
»ميرت��س« بالتخلي عن حق 
العودة في حال التوصل إلى 
اتفاق »تسوية«، قال الشيخ 
حبي��ب: »ه��ذه التصريحات 
وال  فق��ط،  عب��اس   تل��زم 
كان  س��واء  ألح��د  يح��ق 
غي��ره،  أو  فلس��طينياً 

التن��ازل ع��ن حق الع��ودة«. 
وش��ّدد على أن ح��ق العودة 
القضي��ة  جوه��ر  ه��و 
أن  حي��ث  الفلس��طينية، 
 آالف الش��هداء سقطوا من 
أجل حتقيق هذا احلق وناضلوا 
س��نوات طوال، لذا فا يحق 

ألحد التنازل عنه.

م��ن خ��ال تش��ديد احلصار 
عل��ى قطاع غ��زة، ومواصلة 
في  التعس��فية  إجراءاته��ا 

الضفة احملتلة.
وأش��ار الش��يخ ع��زام، أن 

الفلس��طيني  الش��باب 
أصب��ح أكثر ج��رأة، متوقعاً 
بالضف��ة  الغض��ب  أن 
استمرار  بسبب  سيتصاعد 

اإلجراءات »اإلسرائيلية«.

وكــالة القدس لألنبـاء
www.alqudsnews.net


