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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
 املخيمات الفلسطينية يف لبنان 
عنوان عودتنا وشاهدة على نكبتنا 

في خضم األحداث امللتهبة 
في املنطقة، واش��تداد نيران 
األزمة الس��ورية، وتداعياتها 
املتصاع��دة توترا ف��ي لبنان، 
وبعد أن عصفت دورة العنف 
على الكثي��ر من املعالم في 
لزاماً  بات  مخيمات س��وريا، 
أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى 
على الش��عب الفلسطيني 
في مخيم��ات لبنان التأكيد 
الرس��مي  موقف��ه  عل��ى 
واإلس��تراتيجي  الثاب��ت 
القائ��م على الن��أي بالنفس 
عن أت��ون الصراع��ات احمللية 
وجتني��ب  والسياس��ية، 
أية  الفلس��طينية  اخمليمات 
عملية احتكاكات مع اجلوار، 
وعدم االجنرار أو االنخراط في 
أية خالف��ات أو تباينات على 
ل  الساحة اللبنانية.  ويُسجَّ
الفلس��طينية  للقي��ادة 
خ��الل  جناحه��ا  مجتمع��ة 
الفت��رة املاضية ف��ي تدعيم 
اإليجاب��ي  الن��أي  سياس��ة 
بالنفس عن كل ما يجري في 

املنطقة. 
الرغم م��ن احلرص  وعل��ى 
الش��ديد من قب��ل القيادات 
الفلسطينية وأبناء اخمليمات 
على موق��ف احلياد اإليجابي، 
األط��راف  بع��ض  ان   إال 
بع��ض  ومعه��ا  والق��وى 
الصحف والقن��وات ال تتردد 
ف��ي النفخ ف��ي ن��ار الفتنة 
الفلس��طيني  الوجود  ض��د 
لبن��ان،  ف��ي  واخمليم��ات 
فسارعت بال مسوغ وال دليل 
وال حتى ش��بهة إل��ى اتهام 
واخمليم��ات،  الفلس��طينيني 
عل��ى  الصواري��خ  بإط��الق 

وكأن  اجلنوبي��ة،  الضاحي��ة 
س��لفاً،  مع��ّداً  كان  اخلب��ر 
وأش��به بإعالن مدفوع األجر.  
فعندما تس��بق سرعة اخلبر 
س��رعة الص��اروخ، الب��د من 
القول، أن هناك ما يكش��ف 
تآمر استخباراتي  ويدل على 
لزج اخمليمات الفلس��طينية 
في أت��ون صراع ال يس��تفيد 
الصهيوني  الع��دو  إال  من��ه 

واألميركي.
الس��عي الى ج��ر اخمليمات 
املذهبي��ة  الف��ن  ال��ى 
والطائفية ال يتوقف.  ولكننا 
نقول إنه ليس لش��عبنا في 
لبنان أي��ة مصلحة بالتورط 
في م��ا يج��ري.  ولن��ا جتارب 
مؤمل��ة ف��ي مخيم��ات نه��ر 
البارد واليرم��وك وغيرها في 
لبنان وخارج��ه.  ورأينا كيف 
أن الكل تخلى عن ش��عبنا، 
ووق��ف يتف��رج عل��ى آالمنا، 
بع��د أن مت توري��ط اخمليم��ات 
من عناصر من خارجه، وكان 
نصيب شعبنا تشريد أهلنا 
ونسائنا وتدمير بيوتنا وقطع 

أرزاقنا.  
الفلس��طينية  اخمليم��ات 
ليس��ت قطع��ة جغرافي��ة 
يقطنه��ا بع��ض الالجئ��ني.   
اخمليمات هي عن��وان عودتنا، 
نكبتن��ا،  عل��ى  وش��اهدُة 
العذاب��ات  ومسلس��َل 
العي��ش  وش��ظَف  واآلالم، 
واحلرمان، والقصَف والتدمير 
والتهجي��ر.  له��ذه الرمزي��ة 
اخمليم��ات  تبق��ى  أن  يج��ب 
قالعنا احملصن��ة التي نحمي 
من خاللها حقنا بالعودة الى 

وطننا احلبيب فلسطني.

 ب���وص���ل���ة اجل���ه���اد 
»لن  وق��ال:  فلسطني،  عن 
يحرف  أن  ألح��د  نسمح 
شعبنا  عند  اجلهاد  بوصلة 
الى  واالجن��رار  فلسطني  عن 
عن  األم��ة  تبعد  صراعات 
حترير  في  املركزية  قضيتها 
املبارك،  األقصى  املسجد 
وحتقيق  فلسطني،  وكامل 
عودة أهلها إليها«، مؤكداً أن 
والواليات  الصهيوني  العدو 
جر  الى  يسعيان  املتحدة 
تريد  صراعات  الى  املنطقة 
العدو  ع��ن  األم���ة  ح��رف 
وحدتها  يعيق  مبا  األساسي 
أمنها  وتقويض  ونهضتها، 

واستقرارها.«
ختام  في  الرفاعي  وطالب 
تنفيذ  في  باإلسراع  كلمته 
بالعميل  اإلع���دام  حكم 

صدر  ال��ذي  راف��ع  محمود 
عن  باإلعدام  حكم  بحقه 
احملكمة العسكرية اللبنانية 

منذ أكثر من سنتني.
إحياء  مراسم  تأدية  وبعد 
اإلكليلني،  ووضع  الذكرى، 

جمعية  م��ف��وض  ق���دم 
درعاً  املقدس  بيت  كشافة 
الشهيدين،  لوالدة  تذكارية 
وفاء  عربون  اجلمعية،  باسم 
وتقدير من األجيال الصاعدة 

ملسيرتهما اجلهادية.

اجلهاد  حركة  ممثل  أك��د 
احلاج  لبنان،  في  اإلسالمي 
خيار  أن  الرفاعي،  عماد  أبو 
عليه  سار  ال��ذي  املقاومة 
الشقيقان،  الشهيدان 
اجمل��ذوب،  ونضال  محمود 
لتحرير  الوحيد  اخليار  هو 
احلكومة  مطالًبا  فلسطني، 
حكم  بتنفيذ  اللبنانية 
محمود  بالعميل  اإلع��دام 

رافع.
كلمة الرفاعي جاءت خالل 
السابعة  الذكرى  إحياء 
محمود  القائد  الستشهاد 
اجملذوب »أبو حمزة« وشقيقه 
استشهدا  اللذين  نضال، 
نفذها  اغتيال  عملية  في 
في  الصهيوني  امل��وس��اد 
تفجير  في   ،2006 أي��ار   26
ممثل  قام  حيث  صيدا،  في 
من  إكليلني  بوضع  احلركة 
ضريحيهما،  على  الزهور 
العالقات  مسؤول  بحضور 
العينا،  شكيب  السياسية، 
وممثلني  الشهيدين،  وعائلة 
اللبنانية  األح���زاب  ع��ن 

والفصائل الفلسطينية.
الرفاعي  حتدث  أن  وبعد 
عن معاني الشهادة، وفضل 
أن  على  أك��د  ال��ش��ه��داء، 
دائماً  ستبقى   فلسطني 
والشهداء،  الشهادة  قبلة 
يتم  التي  احمل���اوالت   رغ��م 
ال���ت���روي���ج ل��ه��ا حل��رف 

األولى  ليست  مبادرة  في 
عميقة  ولكنها  نوعها،  من 
وتوقيتها،  مدلوالتها  في 
لضبط  م��ح��اول��ة  وف���ي 
 األوضاع الداخلية في مخيم 
في  تورطه  ومنع  البداوي، 
نظمت  احمليطة،  الصراعات 
الفلسطينية  الفصائل 
وفعاليات  وم��ؤس��س��ات 
الشمال،  في  املدني  اجملتمع 
وثيقة  »ل��ت��وق��ي��ع   ل��ق��اء 
حول  الوطني«  التفاهم 
في  الوطني  األم��ن  ضمان 

اخمليم.  
وي���أت���ي ت��وق��ي��ع ه��ذه 
إميانها  من  إنطالقاً  الوثيقة 
تداعيات  اخمليمات  بتجنيب 
أمنية،  أحداث  من  يدور   ما 
ملعاجلة  آليات  لوضع  ورغبًة 
قد  إش��ك��ال  أو  خ��رق   أي 
نتيجَة  اخمل��ي��م،  ف��ي   يقع 

اجلهاد  حركة  ممثل  زار 
اإلسالمي في لبنان، احلاج أبو 
الرئيس  املقر  الرفاعي،  عماد 
جلبهة العمل اإلسالمي، في 
بيروت، والتقى املنسق العام 
الشيخ بالل سعيد شعبان، 

وعدداً من أعضاء القيادة.
حسب  اجملتمعون،  وأك��د 
»ضرورة  على  للجبهة،  بيان 
الصراع  وجهة  تصويب 
وحتديد األهداف الثابتة لألمة 

ومتركزها نحو فلسطني«.
ول��ف��ت ال��ط��رف��ان إل��ى 
اجلهود  تضافر  »أهمية 
وحشدها  الطاقات  وتوحيد 
حتقيق  م��ن  ال��ع��دو  ملنع 

في  يحدث  م��ا  »خ��ط��ورة 
الساحة اللبنانية وارتباطها 
وإلى  السورية،  بالساحة 
 - الصهيو  املشروع  خطورة 
املنطقة  لتقسيم  أميركي 
إلى  وحتويلها  وتفتيتها 
وعرقية  طائفية  دوي��الت 

ومذهبية متناحرة«.
وأكد الطرفان »ضرورة احلل 
الدامية  لألزمة  السياسي 
باحلوار  والبدء  سوريا،  في 
أبناء  بني  والبناء  الهادف 
أي  ودون  السوري،  الشعب 
تدخل خارجي، وكذلك رفض 
الفتنة والعنف وكل أشكال 

القتل واالقتتال الداخلي«.

املساعي  خافية  تعد  لم 
اخمليمات  جر  بهدف  تبذل  التي 
الى  لبنان  في  الفلسطينية 
في  الدائرة  الصراعات  أت��ون 
يستدعي  الواجب  املنطقة.  
املساعي،  ه��ذه  ال��ى  التنبه 
وكشفها.   لها  والتصدي 
شعبنا  مصلحة  من  فليس 
في  ال��ت��ورط  الفلسطيني 
بلد  أي  في  داخلية  صراعات 
خارج حدود فلسطني.. ولنا في 
جتارب املاضي األليم خير دليل.  
الداخلية  والصراعات  فاحلروب 
مصيرها في نهاية املطاف الى 
بني  سياسي  حل  عن  البحث 
الواحد، مهما طال  البلد  أبناء 
الصراع، وأياً تكن نتائجه.  في 
لبنان، على سبيل املثال، انتهت 

على  بالتوقيع  األهلية  احلرب 
جتاهل  الذي  الطائف،  اتفاق 
الفلسطينيني،  الالجئني  وجود 
اإلنسانية  حلقوقهم  وتنكر 
ولم  واملدنية،  واالجتماعية 
دمر  مخيم  أي  بناء  إعادة  تتم 
يسعى  وم��ن  احل���رب.   أثناء 
الفلسطينيني  جر  الى  اليوم 
الداخلية  الصراعات  أتون  الى 
خلدمة  استخدامهم  يريد  إمنا 
لها  أهداف سياسية ال عالقة 
تكون  ومبا  فلسطني،  بقضية 
قضيتنا  على  سلبية  آثار  له 
الى  العودة  في  شعبنا  وحق 
أهلنا  أمن  وعلى  بل  أرض��ه، 
لكل  ومخيماتنا...والتصدي 
هي  اخمليمات  توريط  محاوالت 
مسؤولية اجلميع دون استثناء.

أهدافه ومآربه االستيطانية 
لتهويد  الدؤوبة  ومحاولته 

القدس  ومدينة  فلسطني 
الى  ونبها  بالذات«.   احملتلة 

الواقع  اجلغرافي   ملوقعه 
 ب���ني ف��ك��ي امل��ن��اط��ق 
محسن  جبل  في  الساخنة 
توافق  وق��د  واملنكوبني.  
البنود  على  اجملتمعون 

التالية:
ال��غ��ط��اء  رف���ع  أوالً: 
والسياسي  التنظيمي 
عن  والعشائري  والعائلي 
معتٍد  أو  باألمن  مخل  كل 

في  اآلخ��ري��ن  حرمة  على 
وعرضهم,  ومالهم  دمهم 
القوة  ف��ي  ومحاسبته 
باعتبارها  املشتركة  األمنية 
 اإلط���ار األم��ن��ي اجل��ام��ع, 
لالستنفار  ح��د  ووض���ع 
ال��ع��ش��وائ��ي وان��ت��ش��ار 
املربعات  وإنهاء  املسلحني 
مكاتب  خ���ارج  األم��ن��ي��ة 

ومقرات الفصائل.

أي  بتسليم  القيام  ثانياً: 
مرتكب ألية جناية أو جنحة 

للقضاء اللبناني اخملتص.
الفصائل  تتعهد  ثالثاً: 
العملية  اآلل��ي��ات  بوضع 
تطوير  أجل  من  والسريعة 
األمنية  ال��ق��وة  وتفعيل 
مخيم  ف��ي  امل��ش��ت��رك��ة 
بالكفاءات  ورفدها  البداوي, 
على  والعمل  واخل��ب��رات, 
البشرية  اإلمكانيات  توفير 
مبا  واللوجستية   واملالية 
املقر  ت��رم��ي��م  ذل���ك   ف��ي 
للتوقيف  غ���رف   وب��ن��اء 
اللوازم  وتأمني  واحملاسبة 
أقصاها  مدة  في  الضرورية 

ثالثة أشهر من تاريخه.
الفصائل  تتعهد  رابعاً: 
اللجان  بالعمل على تفعيل 
مخيمات  ف��ي  الشعبية 
دوره��ا  وتطوير  الشمال 

األح��ي��اء  جل��ان  وتشكيل 
والقطاعات. 

تتعهد  ـــاً:  ـــس ـــام خ
املدني  اجملتمع  مؤسسات 
والروابط  واالحتادات  واالهلي 
والنخب  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والشبابي  الشعبي   واحلراك 
والعشائر  وال��ع��ائ��الت 
 ب���دع���م ال��ف��ص��ائ��ل 
من أجل ترجمة وتنفيذ بنود 

هذه الوثيقة.

هنا  اإلش��ارة  من  بد   وال 
تدل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  أن   ال��ى 
اخمليم  أب��ن��اء  ح��رص  على 
يحاك  م��ا  جت��اه  ووعيهم 
جديرة  وه��ي  للمخيمات، 
باقي  ال���ى   بالتعميم 
اخمليمات في لبنان، وال سيما 
البالغة  الظروف  هذه  في 
حيث  والتعقيد،  ال��دق��ة 
هناك من يسعى الى توريط 

اخمليمات بكافة السبل.

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

الرفاعي يف ذكرى األخوين اجملذوب: لن نسمح ألحد أن حيرف بوصلة اجلهاد عند شعبنا

التوقيع على وثيقة التفاهم الوطين يف خميم البداوي: مبادرة تستحق التعميم

هذه مسؤوليتنا مجيعًا!اجلهاد االسالمي وجبهة العمل: لتصويب وجهة الصراع حنو فلسطني
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األونروا: »األعمار بيد اهلل«.. »واإلعمار بيد األونروا«!!

الرفاعي يدعو مجيع الفصائل اىل ضبط العناصر املوتورة لديها!

القدس اىل اجملهول والعرب متغافلون

الدولة القومية اليهودية وعنصريتها حبق الفلسطينيني 
اجلهاد  حركة  ممثل  حذر 
اإلسالمي في لبنان، احلاج أبو 
الرفاعي، من محاوالت  عماد 
إلى  تسعى  وإقليمية  دولية 
في  لبنان  مبخيمات  ال��زج 
اإلقليمية  الصراعات  أتون 
تصفية  بهدف  والداخلية 
بوصفها  الالجئني،  قضية 
التسوية  طريق  على  عقبة 

التي يتم تسويقها.
وقال الرفاعي تعقيباً على 
في  جرت   التي  االشتباكات 
عدة  قبل  احللوة  مخيم عني 
بعض  أن  يبدو  أسابيع:« 
األطراف واألفراد داخل بعض 
الفلسطينية  الفصائل 
من   - تشارك  واجملموعات، 
في   – تدري  ال  أو  تدري  حيث 
مخيماتنا،  توريط  مخطط 
والعبث بأمن أهلنا، مبا يهدد 
بأهلنا  وجود اخمليمات، ويدفع 
وبناتنا  وأخواتنا  ونسائنا 
والفرار،  والهلع  اخلوف  إلى 

وعجز  متهاوية،  ب��روح 
ال��ع��رب ع��ن م��واج��ه��ة 
بالطريقة  »إس��رائ��ي��ل« 
الوحيدة التي تفهمها، وهي 
املسلحة،  املقاومة  لغة 
بدون  القدس  تهويد  يستمر 
العرب  مبؤمترات  اكتراث  أدنى 

وتصريحاتهم.
توجهها  جديدة  ضربة 
اخلارجية  لوزير  »إسرائيل« 
األمريكي جون كيري، ورئيس 
الفلسطينية  السلطة 
وكافة  ع��ب��اس،  محمود 
جهود  إلح��ي��اء  ال��داع��ني 
التسوية بني سلطات العدو 
الكشف  بعد  والسلطة، 
ببناء  الكيان  ش��روع  عن 
1000 وحدة استيطانية في 
القدس احملتلة، ضاربة بعرض 
األخيرة  التنازالت  احلائط 
الدول  جامعة  قدمتها  التي 
العربية ل�لكيان الصهيوني 

الغاصب. 
فعمليات التهويد في هذه 
في  آخذة  املقدسة  املدينة 

مصادرة  وكذلك  التسارع، 
ما تبقى من األراضي، وإقامة 
وهدم  عليها،  املستوطنات 
الشرعيني  أهلها  بيوت 
وتهجيرهم، إضافة إلى سلخ 
أحياء من القدس بحجة أنها 
الفاصل،  اجلدار  خارج  تقع 
كما أن أعمال الهدم واخلراب 
وتهجير مواطنيها األصليني، 
أكبر  املستوطنات  وبناء 
املدينة  هذه  أن  على  دليل 
ألشرس  تتعرض  املقدسة 
تستهدف  تهويدية  هجمة 
اإلسالمية،  العربية  هويتها 
حق  بخاصة  وتستهدف 
كل  وتتعدى  فيها،  أهلها 
التعرض للمسجد  إلى  ذلك 
األق��ص��ى امل��ب��ارك وك��ل 

املقدسات اإلسالمية فيها.
أم���ام م��ا ت��ت��ع��رض له 
العربي  اإلعالم  جنح  القدس، 
بأجندات  واملسير  املمول 
تتالقى  مشبوهة  خارجية 
العربي  التنازل  سياسة  مع 
أنظار  حرف  في  الرسمي، 

واإلسالمية  العربية  األمة 
وثالث  القبلتني  أول��ى  عن 
حتى  الشريفني،  احلرمني 
من  وال  تصرخ،  القدس  باتت 
هذا  وسط  صراخها،  يسمع 
حول  املتصاعد  الضجيج 
دماء  فيها  تسفك  معارك 
في غير بوصلتها احلقيقية: 

فلسطني.

التي  املسأويه  الظروف  إن 
القادمون  النازحون  يعيشها 
من سوريا، واكتظاظ مخيم 
عني احللوه بهم، قد فاقم من 
أزمة السكن اخلانقة، خاصة 
املنازل  أن القسم األكبر من 
أكتر  أو  عائلتان  فيها  يوجد 
تلك  وبعض  النازحني،  من 
صاحلة  غير  باألصل  املنازل 

للسكن.
زيدان،  صالح  أميرة  تقول 
وه���ي إح���دى ال��ن��ازح��ات 
سوريا  من  الفلسطينيات 
تزوجت في  والتي  لبنان،  إلى 
نزحت  »لقد  درع��ا:  مخيم 
احلرب  من  خوفاً  وأبنائي  أنا 
هنا  وأنا  سوريا،  في  الدائرة 
والدي  بناه  الذي  املنزل  في 

مند 55عاماً، لكن املنزل الذي 
أسكن فيه، مرت عليه األيام 
احلديد  وأصبح  والسنون، 
يُرى  السقف  في  املوجود 
التصدعات  بسبب  للعيان 
السقف؛  في  حصلت  التي 
منه  جزء  ينهار  فتره  وكل 
هلع  حالة  ونعيش   علينا، 
وخوف ال ندري هل نستيقظ 
علينا!،  امل��ن��زل  وق��ع  وق��د 
سبحانه  اهلل  بيد  األعمار 
بيد  اإلعمار  ولكن  وتعالى، 
تقدم أشقائي  ولقد  األونروا، 
بناء  أجل  من  طلبات  بعدة 
فال  جدوى،  دون  ولكن  املنزل 

حياة ملن تنادي.«
من جانبه قال مدير األونروا 
احل��ل��وة،  ع��ني  مخيم  ف��ي 

إن  الصالح،  فادي  األستاذ 
فتره  مند  تقوم  »األون��روا« 
اآليلة  املنازل  ببناء  طويلة 
للسقوط على دفعات.  ولقد 
واإلحتاد  السعوديه  وقعت 
على   أيام  عدة  مند  األوروبي 
الفترة  خالل  منزالً   350 بناء 
املقبلة، وإن األونروا لن تقصر 
واجباتها  بكل  أبًدا وستقوم 
جهداً  تدخر  ولن  اإلنسانية، 
اإلمكانيات  ضمن  ذلك  في 

املتوفرة.
الذي  السؤال  يبقى  ولكن 
الالجئني  من  الكثير  ي��راود 
لبنان:  في  الفلسطينيني 
تقوم  »األون��روا«  وكالة  هل 
كافة  ملساعدة  كاٍف  بعمل 
الفلسطينيني؟   الالجئني 

سياسية  س��ب��ب  وم���ا 
التي  واإلهمال  التقاعس 
أبناء  بحق  األونروا  متارسها 
من  مطلوب  وهل  شعبنا؟ 

الفلسطيني من  النازح 
احلرب،  من  الفار  سوريا، 
أبواب  أعتاب  على  املوت 

األونروا؟!

عن  العنصرية  تغب  لم 
وال  الصهيوني  الكيان 
جديد  وج��ه  ففي  حلظة.  
ضد  العنصرية  وج��وه  من 
رئيس  تقدم  الفلسطينيني، 
االئتالف احلكومي النائب من 
»الليكود بيتنا«، يريف ليفني، 
لتعديل  للكنيست  باقتراح 
مشروع »قانون دولة القومية 
ال  اقتراح  وهو  اليهودية«، 
عنصريته  في  له  مثيال  جتد 
وينافس  املعاصر،  عاملنا  في 
العنصرية  القوانني  أشد 
عرفها  سابقة  أنظمة  في 

التاريخ القريب.
وال يكتفي االقتراح اجلديد 
على  »اليهودية«  بتفضيل 
يتيح  بل  »الدميوقراطية«، 
»اإلسرائيلية«  للحكومة 
أيضاً اتخاذ قرارات مثل ضم 
مواصلة  أو  الغربية،  الضفة 
بني  الفاصل  اجل��دار  بناء 

الكيان والضفة.
الداخلي،  الصعيد  وعلى 
شأنه  م��ن  االق��ت��راح  ف��إن 
على  الستار  يسدل  أن 

 48 فلسطينيي  مطالب 
احلقوق،  في  كاملة  مبساواة 
ويكرس  التمييز  ويصّعد 
العنصرية  ال��س��ي��اس��ة 
ضدهم، في مقدمها تهويد 
والنقب«  واملثلث  »اجلليل 
مليون  نحو  يعيش  )حيث 

فلسطيني(. 
اخملططات  هذه  ولتحقيق 
وخالفاً  ليفني،  اقتراح  فإن 
التي  السابقة  لالقتراحات 
دولة  »إسرائيل  عن  حتدثت 
أحد  في  يتحدث  يهودية«، 
»أرض  عن  اجلديدة  بنوده 
»فلسطني  أي  إسرائيل«، 
البحر  )م��ن  التاريخية« 
األردن(  نهر  إلى  املتوسط 
التاريخي  »الوطن  أنها  على 
ومكان  اليهودي،  للشعب 

تأسيس دولة إسرائيل«.
استبدال  بأن  ليفني،  ويقّر 
»أرض  ب���  »إس��رائ��ي��ل« 
عدم  ليضمن  جاء  إسرائيل« 
»مثالً،  العليا  احملكمة  تدخل 
بلدة  إقامة  تتم  عندما 
من  بقعة  أي  في  يهودية 

)املقصود  »إسرائيل«  أرض 
مستوطنات  إقامة  أساساً 
ألن   ،)1967 عام  أراضي  في 
التاريخي  احلق  يهودي  لكل 

على هذه األرض«.
اجلديد  االقتراح  ينص  كما 
العبرية  اللغة  اعتبار  على 
الرسمية  اللغة  وحدها 
يعني  ما  »إسرائيل«،  في 
القاضي  القانون  إل��غ��اء 
أيضاً  العربية  اللغة  باعتبار 
رسميًة، علماً بأن االقتراحات 
تضمنت  أيضاً   السابقة 
مكانة  شطب  حول  بنداً 
كلغة  العربية   اللغة 
اقترحت  لكنها  رسمية 
مكانة  »ذات  اعتبارها 

خاصة«.  
ميضي  الصهيوني  العدو 
التهويد  سياسات  ف��ي 
األرض  ومصادرة  والصهينة 
بينما  واحلضارة،  والتاريخ 
يناقش  من  هناك  ي��زال  ال 
هي  فلسطني  كانت  إذا 
لألمة  املركزية  القضية 

العربية واإلسالمية أم ال!!!.

الفوضى  ثمن  ويدفعون 
الفصائلية  واخل��الف��ات 

الداخلية«.
ون��وه ال��رف��اع��ي إل��ى أن 
تعجز  الفصائل  بعض 
بعض  على  السيطرة  عن 
عناصرها، مما يفسح لهم في 
اجملال بالتورط في صراعات ال 
األبعاد  عند  نتائجها  تقف 
الفردية، بل تطال أهلنا وفي 

جميع اخمليمات.
حتمل  إلى  اجلميع  ودع��ا، 

في  كاملة،  املسؤوليات 
من  احلرجة  اللحظة  هذه 
مطالباً  قضيتنا،  تاريخ 
اجلميع، دون استثناء، بضبط 
وحل  امل��وت��ورة،  العناصر 
بعيداً  الداخلية  خالفاتها 
الغطاء  ورفع  أهلنا،  أمن  عن 
ألي  باألمن،  مخل  كل  عن 
على  حفاظاً  انتمى،  جهة 
وكرامات  مخيماتنا  أم��ن 
ومستقبل  وأعراضنا  أهلنا 

قضيتنا وحق عودتنا.

مناورات صهيونية فاشلة وخوف من القادم
حت��ت ش��ع��ار »أس��ب��وع 
ووسط  القومي«،  الطوارئ 
تعتري  التي  الهواجس  كل 
من  الصهيوني  الكيان 
الصواريخ  مئات  سقوط 
على أراضى فلسطني احملتلة 
في حال نشوب حرب مقبلة، 
أجرى الكيان مناوراته وعينه 
شماله  في  يجري  ما  على 
وتداعيات،  اضطرابات  من 
بهدف فحص مدى جاهزيته 
تعرض  تشمل  شاملة  حلرب 
»إسرائيل« لهجوم صاروخي 
وسط  ع��دة،  جبهات  من 
صواريخ  حتمل  أن  ترجيحات 
غير تقليدية، ما يؤكد حالة 
تشهدها،  التي  الضعف 

في  رك��زت  وأنها  خصوصاً 
سيناريو  على  مناوراتها 
متنوعة  صواريخ  سقوط 
كبيرة  بأعداد  تقليدية  وغير 
التي  أبيب  تل  محيط  في 
األكثر  املنطقة  تعتبر 

حساسية بالنسبة لها.
عسكريون  خبراء  ويجمع 
العسكرية  املناورات  أن  على 
بها  شرع  التي  الواسعة 
حتمل  الصهيوني  العدو 
رس��ائ��ل ح���رب واض��ح��ة 
وطمأنة  للقوة  واستعراضا 
جلبهتها الداخلية في نفس 
الوقت، وكذلك تعكس حالة 
تل  تعيشها  التي  التخبط 
أبيب حيال تطورات األحداث 

في اجلبهة الشمالية.
ول��ف��ت اخل��ب��راء إل��ى أن 
ارت��ف��اع وت��ي��رة امل��ن��اورات 
الداخلية  باجلبهة  اخلاصة 
تأهيل  وإعادة  الصهيونية، 
وتطوير املنظومات الدفاعية 
»اإلس��رائ��ي��ل��ي«  للجيش 
لن  العسكرية،  وإمكانياته 
تعيد له قدرته على الردع، أو 
الداخلية  اجلبهة  حتول  منع 
إلى جبهة حرب، متوقعني أن 
األكبر  اخلاسر  الكيان  يكون 
من تداعيات دخوله أي حرب 
مئات  تكبده  قد  مقبلة 
جبهته  وتعرض  القتلى، 
من  كبير  لعدد  الداخلية 

الصواريخ الفتاكة.

من جهتها، سربت محافل 
قيادة  في  نافذة  عسكرّية 
تقديرات  الصهيونّي  اجليش 
فشلت  املناورة  أّن  مفادها، 
لم  إّنه  معتبرًة  ذريعاً،  فشالً 
اإلن��ذار،  صفارات  تستطع 
التي أطلقت في كافة أنحاء 
انفعال  إث��ارة  من  الكيان، 
في  التوتر  رغم  الصهاينة، 
وأّن  اجلنوب،  وفي  الشمال 
تعاونت  منهم  فقط  قلة 
أفاد  جانبه،  من  املناورة.  في 
»أور  العسكرّي  املراسل 
حاكت  املناورة  أّن  هيلر«، 
حسب السيناريواإلفتراضي، 
للحرب  عشر  اخلامس  اليوم 
فيه  تتعرض  حيث  القادمة، 

لوابٍل  الداخلّية  اجلبهة 
الصاروخّية  القذائف  من 
من  أكثر  مبعدل  والصواريخ، 
1000 صاروخ في اليوم، الفتاً 
إلى بروز الكثير من املشاكل 
التنسيق  غياب  قبيل  من 
وأجهزة  األمنّية  األجهزة  بني 
أدى  مما  اخملتلفة،  اإلن��ق��اذ 
حماية  وزارة  بني  ملواجهة 
وقيادة  الداخلّية  اجلبهة 
للجيش،  التابعة  اجلبهة 
اجلبهة  إدخال  أرادت  فالوزارة 
واألخ��ي��رة  كنفها،  حت��ت 

تعارض.
يعيش  تقدم  ما  كل  أمام 
ظل  في  رعب  حالة  الكيان 
العسكرية  مناوراته  فشل 

جبهته  حماية  إلى  الهادفة 
عجزه  جانب  الى  الداخلية 
التي  الردع  عن استعادة قوة 
األخيرة  حروبه  في  فقدها 

على لبنان وغزة.

وسائل  بعض  تعمد 
لغة  تسويق  الى  اإلع��الم 
طائفية في تغطية أحداث 
جتري  التي   ال��ص��راع��ات 
عربي،  بلد  من  أكثر   في 
ألي  ميكن  أن��ه  ح��ني  ف��ي 

ان��ت��ش��رت ف��ي اآلون��ة 
صفحات  ع��دة  األخ��ي��رة 
التواصل  م��واق��ع  على 
بعض  باسم  االجتماعي 
الفلسطينية  اخمليمات 

أن  م��راق��ب م��وض��وع��ي 
أن  ب���وض���وح   ي��ل��ح��ظ 
لهم  املتصارعني  األفرقاء 
م��ن��اص��رون وأت��ب��اع في 
واملذاهب  الطوائف  كل 
الدينية  الفكرية  والتيارات 

في  التدقيق  لبنان.    في 
واألخبار  الرسائل  محتوى 
ه��ذه  تغطيها  ال��ت��ي 
تكشف  ال��ص��ف��ح��ات 
تتعلق  ال  أنها  بوضوح 

حد  على  والعلمانية 
سواء!  ويبقى السؤال: ما 
من  احلقيقي  الهدف  هو 
الداخلية  اخلالفات  إعطاء 
ومن  طائفية،  صبغة 

املستفيد من ذلك؟!

في  أه��ل��ن��ا  ب���أوض���اع 
بأخبارهم  وال   اخمليمات 
وال  ه��م��وم��ه��م،   وال 
مشاكلهم  وال  معاناتهم 

اليومية!!  

طائفي؟!

ملصلحة من وألي غرض؟
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»حممود ونضال اجملذوب«.. ذكرى خالدة تأبى النسيان

العدو جلنوده تعقيبًا على فاصل الكابوس: هذا ما أعدته سرايا القدس 

كشافة بيت املقدس تشارك يف أنشطة ثقافية واجتماعية

رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني ترفض قرار األونروا إغالق مدرسة يعبد يف صربا

الش��هداء ميض��ون للزمن 
بثوب جميل مسربل  القادم 
اجملد،  بالدم، مصب��وغ بحناء 
بش��ارات  الق��دس  تكلل��ه 
بيق��ني  اإلله��ي،  الوع��د 
الناطقات  املعج��زات  اآليات 
ب��إذن  املتحق��ق  اهلل  بوع��د 
اهلل تعال��ى.  م��اذا يعني أن 
يستشهد اجملاهدان محمود 
ونضال، وقبلهما الكثيرون؟!  
الزمن  الش��هادة ف��ي ه��ذا 
بالظلم  األمريكي الص��ارخ، 
والنه��ب واالس��تكبار، ه��ي 
حماي��ة وحيدة لفلس��طني، 
لبي��ت املقدس.. ل��كل األمة 
الت��ي لن ترك��ع، ولن تخضع 
ال��دم  ه��ذا  ألن  ت��ذل،  ول��ن 
املس��فوح من سمية وياسر 
والدح��دوح  والش��قاقي 
ومحم��ود ونضال اجملذوب هو 
عنوان األمة ويقينها الراسخ 
إنها ظاه��رة على احلق وأنها 
حتم��ل مي��زان الع��دل حتى 

يس��توي الناس وحتى يسود 
األمن 

م��ن جدي��د، ه��ذه اجلرمية 
عل��ى  تؤك��د  ذكراه��ا  ف��ي 
همجية الع��دو الصهيوني، 
ولكنها دليل ساطع على أن 
اجملاهدين األبطال سيقهرون 
وس��يتوجهون  الصع��اب 
ببنادقه��م نح��و الق��دس... 
الفاصلة...  املعركة  ستكون 
إنه��ا الراية الوحي��دة... راية 
اجله��اد واالستش��هاد... راية 
تخ��رج  الق��دس...  س��رايا 
م��ن رح��م التاري��خ تك��رس 
منه��ج االستش��هاد وراي��ة 
الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه 
وعمالً... جهاداً  وس��لم قوالً 
واستشهاداً... وشهادة على 
األم��ة: إن اجله��اد فرض عني 
وأن فلس��طني هي القضية 
املركزي��ة، وال نهض��ة ألمتنا 

بدون حتريرها. 
أطل��ت علين��ا ي��وم األحد 

ذكرى   ،)2006/5/26( املواف��ق 
القائدين  الش��هيدين  رحيل 
ومحمود  »نضال  الشقيقني 
اجمل��ذوب«، م��ن ق��ادة حركة 
اجلهاد اإلس��المي في لبنان، 
والذين ارتقيا ال��ى اجملد بعد 
رحل��ة جه��اد طويل��ة أرقت 

احملتل الغاصب. 
عملي��ة  تفاصي��ل  وف��ي 
الصهيوني��ة  االغتي��ال 
اجلمع��ة  حصل��ت  الت��ي 

الس��اعة   ،)2006/5/26(
احلادية عشرة انفجار سيارة 
مفخخة مت تفجيرها عن بعد 
اجملاهد  القائ��د  اس��تهدفت 
محمود اجملذوب »أبو حمزة«، 
إلصاب��ات  تع��رض  وال��ذي 
بالغة مما أدى إلى استشهاد 
ش��قيقه نضال على الفور، 
أب��و  القائ��د  فيم��ا التح��ق 
حمزة إل��ى علي��اء اجملد بعد 
ثالثة ساعات.  وجتدر اإلشارة 

إلى أنها كان��ت املرة الرابعة 
الت��ي يق��وم فيها املوس��اد 
باس��تهداف  الصهيون��ي 

الشهيد محمود اجملذوب.
القوي  االنفج��ار  وحص��ل 
وس��ط مدينة صيدا جنوب 
لبن��ان، في محلة البس��تان 
الكبي��ر، وجن��م ع��ن انفجار 
س��يارة مفخخ��ة م��ن نوع 
مرسيدس SC 180 رصاصية 
اللون حتم��ل الرقم 146350 
ج كان��ت متوقفة أمام بناية 
البربي��ر في احملل��ة املذكورة.  
وتوقفت مص��ادر أمنية عند 
امليدانية  املعطي��ات  بع��ض 
بعد الكش��ف على السيارة 
املفخخ��ة ونوعه��ا وطريقة 
تفخيخه��ا، مش��يرة إلى أن 
ه��ذه هي امل��رة األول��ى التي 
س��يارة  فيه��ا  تس��تخدم 

حديثة الطراز. 
العمي��ل  اعت��رف  وق��د 
محم��ود راف��ع بالتعامل مع 

الع��دو »اإلس��رائيلي« خالل 
باإلتصال  جلسة محاكمته 
واملش��اركة  »باس��رائيل« 
أدت  س��يارة  تفجي��ر  ف��ي 
ال��ى استش��هاد القائدي��ن 
ومحمود  »نضال  الشقيقني 

اجملذوب«.
وأعل��ن رافع أن��ه نقل باب 
س��يارة مفخخ تسلمه من 
السيارة  الى  »االسرائيليني« 
ال��ى  الت��ي  انفج��رت وأدت 
الش��قيقني  استش��هاد 
اجملذوب، إضاف��ة الى تعامله 
م��ع ضب��اط االس��تخبارات 
العامني  بني  »اإلس��رائيلية« 

1993 و1994.
ويبقى الس��ؤال: مل��اذا لم 
ينف��د حك��م اإلع��دام بحق 
اآلن  حت��ى  راف��ع  العمي��ل 
احملكمة  ق��رار  رغ��م ص��دور 
العسكرية املبرم؟  وملاذا هذا 
التأخي��ر من جان��ب العدالة 

اللبنانية؟

الصهيوني  الع��دو  يُتاب��ع 
جيداً رس��ائل املقاومة التي 
اإلعالم  وس��ائل  عب��ر  تبثها 
املقروءة  أش��كالها  بكاف��ة 
مل��ا  واملرئي��ة,  واملس��موعة 
حتمله من مضمون ذي مغزى 
على الصعيدين العس��كري 

واملعنوي.
الصهيون��ي  اإلع��الم 
س��لط الضوء عل��ى فاصل 
ال��ذي أص��دره  »الكاب��وس« 
جهاز اإلعالم احلربي لس��رايا 
القدس ونش��ره عبر موقعه 
يحمل  وال��ذي  االلكترون��ي، 
العبري��ة،  باللغ��ة  رس��ائل 
األرق  حال��ة  في��ه  وأظه��ر 
تقض مضاجع  التي  والقلق 
الع��دو الصهيون��ي،  جن��ود 
املقاومة  نتيج��ة تهدي��دات 
املس��تمرة  الفلس��طينية 
ومبادلتهم  اجلن��ود  خلط��ف 

بأسرى فلسطينيني.
بع��ض  تناقل��ت  وق��د 
املواق��ع الصهيوني��ة فاصل 
تن��اول  ال��ذي  »الكاب��وس« 
مش��اهد متثيلي��ة جس��دت 
س��رايا  إع��داد  كيفي��ة 
الق��دس لعملي��ات خط��ف 

أكدت سرايا القدس الذراع 
العس��كري حلرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
الكام��ل  اس��تعدادها 
للدخ��ول ف��ي أي مواجه��ة 
إن  اإلس��رائيلي«  »العدو  مع 
فكر باالعتداء على الشعب 

الفلسطيني.
وق��ال أب��و احم��د الناطق 
القدس،  لس��رايا  الرس��مي 
إننا عل��ى أهبة االس��تعداد 
ملواجهة »العدو اإلسرائيلي« 
الذي شرد وهجر أباء وأجداد 
الش��عب الفلس��طيني من 
 ،»48 ع��ام  وق��راه  أراضي��ه 
»اإلسرائيلي«  اجلانب  محذراً 
وجيش��ه م��ن تنفي��ذ أي��ة 
عملية عسكرية ضد قطاع 

غزة.

وأكد أبو احمد أن املقاومة 
جاه��زة  الفلس��طينية 
للع��دوان  والتص��دي  لل��رد 
كاف��ة  ف��ي  »اإلس��رائيلي« 
األوقات، مشيراً إلى مواصله 
احلرك��ة للجه��اد حتى حترير 

أراضي فلسطيني كاملًة.
وفيما يتعلق باستعدادات 
الس��رايا قال أبو احمد:«كما 

فاجئنا »اسرائيل« في احلرب 
س��نفاجئهم  املنصرم��ة، 
باملزيد في أية ح��رب قادمة، 
كما أن السرايا لديها الكثير 
من املفاجآت جليش االحتالل، 
وه��ي مفاجآت س��ترهبهم 
وجتعله��م يحس��بون أل��ف 
حس��اب قب��ل التفكير بجر 
أقدام املقاومة حلرب جديدة«.

اجلنود الصهاين��ة من داخل 
العس��كرية  مواقعه��م 
املنتش��رة على حدود قطاع 
غزة، وال��ذي أث��ار ردود أفعال 
ل��دى اجلمه��ور الصهيون��ي 
الذي ش��اهده، وقال إن إعداد 
سرايا القدس اجلناح املسلح 
للجه��اد االس��المي خلطف 
اجلن��ود، يظه��ر اس��تخفاف 
العسكرية  بالقوة  الس��رايا 

الصهيونية.
من جهته، قال أب��و البراء 
مخ��رج فاص��ل »الكابوس« 
تعقيب��اً عل��ى م��ا أثي��ر من 
صهيوني��ة  أفع��ال  ردود 

حول��ه: »رس��التنا للعدو قد 
وصلت على أكمل وجه كما 
قصدنا إيصاله��ا«، موضحاً 
مفتوح��ة  »املعرك��ة  ب��أن 
الكي��ان  م��ع  ومتواصل��ة 
يحده��ا  وال  الصهيون��ي 
زم��ان وال م��كان وعلى كافة 

األصعدة واملستويات«.
وأك��د أب��و الب��راء، على أن 
لي��س  الصهيون��ي  الع��دو 
وح��ده م��ن ينفرد بس��احة 
املقاوم��ة  وأن  اإلع��الم، 
دورها  متارس  الفلس��طينية 
في احلرب النفسية بكل قوة 

جتاه اجلمهور الصهيوني.

 كشافة بيت املقدس حتيي ذكرى النكبة 
والشهيدين اجملذوب وتكرم أسريًا حمررًا من غزة

كشافة  »جمعية  نظمت 
بي��ت املق��دس ف��ي لبن��ان« 
األنش��طة  م��ن  العدي��د 
خ��الل ش��هر أي��ار املنصرم، 
أهمه��ا إحي��اء الذك��رى ال� 
65 للنكب��ة، حي��ث أقام��ت 
حاشدة  مس��يرات  اجلمعية 
في مخيمات »اجلليل« و«مار 
الياس« و«عني احللوة« و«نهر 
الب��ارد« و«البداوي« و«مخيم 

الرشيدية«.
جمعي��ة  ش��اركت  كم��ا 
املق��دس في  بيت  كش��افة 
استش��هاد  ذك��رى  إحي��اء 
و  حم��زة«  »أب��و  األخوي��ن 
نضال »اجمل��ذوب« في صيدا، 
املناس��بة  له��ذه  وأقام��ت 
تخللها  كش��فية  مس��يرة 
وضع أكاليل من الورود على 
ضريح��ي الش��هيدين.  كما 

أعلنت رابطة بيت املقدس 
لطلب��ة فلس��طني، اجلن��اح 
اجله��اد  حلرك��ة  الطالب��ي 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
األون��روا  ق��رار   رفضه��ا 
يعب��د  مدرس��ة  إغ��الق 
ف��ي  صب��را  منطق��ة   ف��ي 
بي��روت، ونق��ل الط��الب الى 
مبنى آخ��ر بحجة عدم توفر 

األموال الالزمة.
الرابط��ة،  واس��تنكرت 
 ف��ي بي��ان له��ا ه��ذا القرار 
الض��رر  يلح��ق   »ال��ذي 
الذين  وأهاليه��م  بالط��الب 
 يعان��ون األمرَّي��ن ف��ي لبنان 
في ظل الظروف االقتصادية 

املتدهورة«.
ودع��ت الرابط��ة، األون��روا 
والفصائل  الدول��ي  واجملتمع 
واملؤسس��ات إل��ى »الوقوف 
الش��عب  جان��ب  ال��ى 
لبن��ان،  ف��ي  الفلس��طيني 
ليتمكن من العيش بكرامة 
حت��ى عودت��ه املؤك��دة إلى 

أرضه في فلسطني«.
الرابط��ة،  وطالب��ت 
البح��ث  بض��رورة  األون��روا 
 ع��ن فرص متوي��ل جديدة من 
املدرس��ة  اس��تمرار  أج��ل 
آمل��ني  عمله��ا،  ف��ي 
املس��ؤولني  يأخ��ذ  أن 
الوض��ع  االعتب��ار   بع��ني 
واالجتماع��ي  االقتص��ادي 

لألهالي.
وكانت قد خرجت مسيرات 
احتجاجية، من أمام مدرسة 
»يعبد« في الطريق اجلديدة، 
باجت��اه مرك��ز »االون��روا« في 
ومبش��اركة  حس��ن،   بئ��ر 
وجمعي��ات  ش��بابية  ق��وى 
طالبية،  وفاعلي��ات  أهلي��ة 
وذلك اس��تنكارا لسياسات 

الط��الب  بح��ق  االون��روا 
وش��جباً  الفلس��طينيني، 
خدماته��ا  لتقلي��ص 
والتخل��ي ع��ن  التعليمي��ة 
األطفال،  جتاه  مس��ؤولياتها 
إغ��الق  لقراره��ا  ورفض��اً 
مدرس��ة »يعبد« مب��ا يعنيه 
تشتيت أكثر من 750 طالب 

فلسطيني.

وعلى صعيد آخر، شاركت 
اجلمعية في املؤمتر الكشفي 
الذي أقيم في دار الندوة في 
بيروت حتت عنوان »فلسطني 
وش��باب األمة« الذي استمر 

ليومني كاملني.
وفي إطار حمالت التوعية 
االجتماعي��ة،  واخلدم��ة 
ش��اركت جمعية كش��افة 
بي��ت املق��دس ف��ي معرض 
ال��ذي  الثال��ث  فلس��طني 
أقيم في مخي��م نهر البارد، 
حي��ث قدم��ت العدي��د من 
احملاض��رات، وقام��ت بتوزي��ع 

النكبة  مبناس��بة  بوسترات 
ف��ي مخيم��ات ص��ور.  كما 
م��ع  باالش��تراك  ونظم��ت، 

النب��راس«،  »مؤسس��ة 
محاض��رة وفعاليات طالبية 

بعنوان »مضاد للتدخني«.

قدم املفوض العام للجمعية 
»احل��اج عمر« درع��اً تذكارية 
وذويهما،  الشهيدين  لوالدة 
مؤك��داً أنه��م ه��م الذي��ن 
أض��اءوا درب الطريق واحلرية 
فلس��طني  نح��و  واخل��الص 

بدمائهم الزكية.
كم��ا نظم��ت الكش��افة 
حفل استقبال لبعض الزوار 

من قط��اع غزة، م��ن بينهم 
»أبو مجاهد«،  احملرر  األس��ير 
ف��ي مجم��ع الفرق��ان ف��ي 
مخيم ب��رج البراجنة، حيث 
ألقي��ت كلمات باملناس��بة.  
وفي نهاية احلفل مت تس��ليم 
األخوة دورع تذكارية، باس��م 
»س��رايا الق��دس« واألس��ير 

احملرر »أبو مجاهد«.

 سرايا القدس: كما فاجئنا »اسرائيل« يف احلرب 
املنصرمة، سنفاجئهم باملزيد يف احلرب القادمة

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل 
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أخبار الجهاد
اجلهاد اإلسالمي تدعو للتصدي جلرائم املستوطننيأمريكا وسياسة »العصا واجلزرة« جمددًا

»اجلهاد االسالمي« و»فتح« ترعيان مصاحلة يف خميم الرشيدية

العينا: العمل على تصفية القضية حماولة يائسة

 الرفاعي: إقرار قانون انتخابات اجمللس الوطين 
الفلسطيين دون توافق خطوة تزيد التعقيدات

تحليل سياسي

يبدو أن التن��ازالت العربية 
الت��ي  واملتفرق��ة  اجمل��زأة 
القمة  تقدمه��ا مؤسس��ة 
العربي��ة، و«جامعته��ا«، لم 
تع��د كافية وحده��ا لتعزيز 
الثق��ة مع احملت��ل والغاصب 
الصهيون��ي، كم��ا ل��م تعد 
»مغري��ة« مبا في��ه الكفاية 
لتحفي��زه عل��ى اس��تئناف 
نص��ف  م��ع  املفاوض��ات 
الفلسطينية«...  »السلطة 
وب��ات املطلوب م��ن اجلامعة 
أكث��ر  خط��وات  العربي��ة 
ميدانياً،  وحض��وراً  وضوح��اً 
ح��دود  تتج��اوز  وفعالي��ة 
مضام��ني مبادرة »الس��الم« 
)التطبي��ع( العربي��ة، وصوالً 
إلى إشهار االعتراف بيهودية 
ح��ق  وإس��قاط  الكي��ان، 

العودة...
ال شك أن اإلدارة األميركية 
أم��ن  بهاج��س  املس��كونة 
واس��تقرار وس��المة الكيان 
مح��ور  وراعي��ة  الغاص��ب، 
حتاول  العرب��ي،  »اإلعت��دال« 
األوض��اع  اس��تثمار  الي��وم 
العربي��ة املضطرب��ة، وحالة 
اإلقتت��ال الداخل��ي، لتعزي��ز 
وحض��وره  الكي��ان  مكان��ة 
املمي��ز والفاعل في نس��يج 
أوضاعها  املفتوحة  املنطقة 
على مختلف أشكال التوتير 
الطائف��ي  واالصطف��اف 
الت��ي  والعرق��ي،  واملذهب��ي 
جتعل من »الدولة اليهودية« 
واألفع��ل  األق��وى  الط��رف 
واألكث��ر حضوراً ب��ني جميع 
الكيانات املفتتة واملشرذمة، 
وال س��يما في ظل محاوالت 
املقاوم��ة  ق��وى  محاص��رة 

واإلس��المية،  العربي��ة 
والفلس��طينية  )اللبناني��ة 
مناب��ع  وجتفي��ف  حتدي��داً( 
املس��رح  وجتهي��ز  قوته��ا، 
والفلس��طيني  اللبنان��ي 
حتدي��داً لتوجي��ه الضرب��ات 
قواه��ا  إل��ى  العس��كرية 

الفاعلة!.. 
التوجه  وفي سياقات هذا 
ج��والت  جت��يء  األميرك��ي، 
وزي��ر اخلارجي��ة ج��ون كيري 
املنطق��ة،  إل��ى  املكوكي��ة 
نص��ف  إع��ادة  به��دف 
الفلس��طينية«  »السلطة 
إلى غرفة املفاوضات من دون 
شروط مسبقة أو مرجعيات 
أو جداول زمنية، الس��تئناف 
املفاوضات املباش��رة، شاهراً 
في وجهها »العصا واجلزرة«.  
أم��ا العص��ا فه��ي التلويح 
ب��أن ه��ذه »الفرص��ة« ه��ي 
األخي��رة، وعلى »الس��لطة« 
اغتنامها، ألنه »إذا لم ننجح 
اآلن )يقول كيري(، يحتمل أال 
تكون هناك فرصة أخرى!..«. 
ف��ي ح��ني أن اجل��زرة حتت��وي 
على »س��لة« من املش��اريع 
قاعدته��ا   االقتصادي��ة، 
تطبي��ع العالق��ات بني رجال 
»فلس��طينيني«  أعم��ال 
مني��ب  رأس��هم  عل��ى 

املص��ري، وصهاينة، وهدفها 
السياس��يني  »تش��جيع« 
للعودة إلى غرف املفاوضات، 
اجتماعي��ة  ق��وى  وإيج��اد 
فلس��طينية محب��ذة لهذا 
املسار »التس��ووي«، ودافعة 
ل��ه، رغم أن جترب��ة العقدين 
املاضي��ني ق��د أثبت��ت بدون 
أدنى ش��ك فش��له وعقمه 
الت��ام وعج��زه الكام��ل عن 
»مكس��ب«  أدن��ى  حتقي��ق 

للفلسطينيني... 
إن جت��ارب الص��راع العربي 
أك��دت  ق��د  الصهيون��ي، 
وبامللم��وس صوابي��ة نه��ج 
املقاوم��ة وقدرت��ه العالي��ة 
على إحل��اق الهزمية بالكيان، 
اجلدران  خل��ف  ومحاصرت��ه 
ف��ي  وإدخال��ه  اإلس��منتية 
أزم��ة بنيوي��ة، في ح��ني أن 
ومبادرات  املفاوض��ات  نه��ج 
»التطبيع الش��امل«، تفتح 
إلى  التس��لل  آف��اق   أمام��ه 
والتوس��ع  العربي��ة  الب��الد 
في العالم اإلس��المي. وآخر 
»إجنازاتها« إقامة عالقات مع 
دولة عربي��ة خليجية، وزيارة 
وفد أندونيسي رفيع املستوى 
إل��ى الكي��ان الغاص��ب في 
العاش��ر من حزي��ران اجلاري. 

فهل من يتعظ؟..

على علم عندي
في رحاب اإلسالم

لدى ق��راءة ه��ذا العنوان، 
مباشرة  الفكر  س��ينصرف 
قائ��ل  ق��ارون،  قص��ة  إل��ى 
ه��ذه اجلمل��ة، وس��تختصر 
الفكرة في م��ن يجمع املال 
الكثي��ر ويّدعي أن��ه جمعه 
وعلم��ه  وخبرت��ه  بذكائ��ه 
ولكنن��ا  إل��خ...  وعالقات��ه 
خصوصي��ة  ع��ن  بعي��داً 
الس��بب نس��تطيع تطبيق 
ه��ذه الفك��رة عل��ى من��اذج 
تّدعي  بش��رية كثيرة كلها 
كق��ارون متام��اً، أنها وصلت 
الدنيوي��ة  املرات��ب  إل��ى 
بجهده��ا وعرقه��ا وذكائها 
أنه  متناس��ية  وتخطيطها 
لوال توفيق اهلل وتقدير ذلك 
له��ا مل��ا حصلت من��ه على 
شيء: »نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في احلياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض 
بعضه��م  ليتخ��ذ  درج��ات 
بعضا س��خريا ورحمة ربك 

خير مما يجمعون«.
والوزير  اجلمهورية  فرئيس 
والنائ��ب وصاح��ب املنصب 

يفخ��ر  العال��ي،  الوظيف��ي 
بإجن��ازه مدعياً أن��ه عصامي 
بدأ من الصف��ر؛ علماً بأنه ال 
أح��د عصامي به��ذا املعنى 
ألننا كلنا بدأنا حياتنا برعاية 
األه��ل واملرب��ني وورثن��ا ع��ن 
آبائنا امل��ال والعل��م واخلبرة.  
واخملت��رع  الكبي��ر  والعال��م 
ب��راءة  يس��جل  العظي��م 
بقدارته  متباهي��اً  اختراع��ه 
اخل��ارق  وذكائ��ه   الفكري��ة 
ه��ذا  ذكاءه  أن  ع��ن   غاف��الً 
م��ا حتق��ق إال بخل��ق اهلل له 
وإبداع الق��درات الذهنية في 

دماغه.
وحتى الوالد املكافح الذي 
أس��س عائلة غنية متعلمة 
النجاح  مش��هورة يعزو هذا 
إلى ذكائ��ه وقدراته الفكرية 
ناس��ياً أن اهلل ع��ز وج��ل هو 
من هي��أ له األس��باب ورزقه 
 األوالد واملال اللذين هما زينة 
احلي��اة الدنيا متفاخ��راً على 
م��ا  ل��والي  بقول��ه:«   أوالده 

كنتم على شيء«.
يوقع��ه في  اإلدع��اء  ه��ذا 

يجع��ل  أن��ه  ذاك  الش��رك؛ 
متجاه��الً  ال��ّرزاق،  نفس��ه 
أن اهلل ه��و ال��رزاق ذو القوة 
املت��ني:} وَآَتَاُكْم ِم��ْن ُكلِّ َما 
وا نِْعَمَة  َس��أَلُْتُموُه وَإِْن تَُع��دُّ
ِ اَل حُتُْصوَها إِنَّ اإْلِنَْس��اَن 

اهللَّ
ارٌ{ )إبراهيم: 34( لََظلُوٌم َكفَّ

أال  يعن��ي  ال  ه��ذا  كل 
يفرح امل��رء بإجنازاته وقدراته 
ف��ي  وجناحات��ه  الفكري��ة 
العمل؛ ب��ل عليه مع الفرح 
وج��ل  ع��ز  اهلل  يش��كر  أن 
عل��ى م��ا أنع��م علي��ه من 
 عقل وتفكي��ر وصحة ومال 
وول��د وأن ي��ؤدي زكاة ه��ذا 
النجاح من ماله وعلمه، وأن 
يس��هم في تس��خير ماله 
وعلمه في سبيل مجتمعه 
 وأمنه وقضاياه، وفي سبيل 
دين��ه إرض��اء لربه ع��ز وجل 
النعمة  يت��م علي��ه   حت��ى 
 ويدميه��ا علي��ه؛ فبالش��كر 
 تدوم النعم: }وَإِذْ تَأَذََّن رَبُُّكْم

لَِئْن َش��َكرمُْتْ أَلَزِيَدنَُّكْم وَلَِئْن  
لََش��ِديٌد{  َعَذابِي  إِنَّ  َكَف��رمُْتْ 

)إبراهيم: 7(
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محافظ��ات  تش��هد 
الضف��ة الغربي��ة تصاع��داً 
ملحوظاً لهجمات عصابات 
املستوطنني التي تستهدف 
خالل  م��ن  الفلس��طينيني، 
أمالكه��م  اس��تهداف 
ومحاصيله��م  ومنازله��م 
الزراعي��ة، بحماية من قوات 
ال��ذي  الصهيون��ي  الع��دو 
يقوم بتدريب وتس��ليح هذه 
أخض��ر  بض��وء  اجلماع��ات، 
الصهيونية  احلكوم��ات  من 

الداعمة لالستيطان.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار، أكدت 
حركة اجلهاد اإلس��المي في 
فلسطني على حق الشعب 
الفلسطيني في الدفاع عن 
نفس��ه في مواجهة جرائم 
املتواصل��ة  املس��توطنني 
وأرضه��م  املواطن��ني  بح��ق 

وممتلكاتهم.
باس��م  املتح��دث  وق��ال 

رأى ممث��ل حرك��ة اجله��اد 
اإلسالمي في لبنان احلاج أبو 
عماد الرفاعي، أن إقرار قانون 
انتخاب��ات اجملل��س الوطن��ي 
قب��ل  م��ن  الفلس��طيني 
التنفيذية ملنظمة  اللجن��ة 
التحري��ر الفلس��طينية هو 

قفز على  التوافقات.
ال��ذي  الرفاع��ي،  وأك��د 
حضر اجتم��اع عمان لبحث 
القضاي��ا العالقة في قانون 
انتخابات اجمللس الوطني، أن 
االجتماع خل��ص إلى ضرورة 
إحال��ة النقطتني العالقتني 
إل��ى اإلطار القي��ادي املؤقت 
الفلس��طينية  للفصائ��ل 
لبحثهما والبت بش��أنهما.  
عالق��ة  هم��ا:  والقضيت��ان 
اجملل��س التش��ريعي باجمللس 
الفلس��طيني،  الوطن��ي 
م��ن  بذل��ك  يتص��ل  وم��ا 
توحي��د نظام��ي االنتخابات 

»اجلهاد  حركت��ي  برعاي��ة 
وممثلي  و«فتح«  االس��المي« 
الفلس��طينية،  الفصائ��ل 
واللجان األهلية والش��عبية 
الرش��يدية،  مخي��م  ف��ي 
املل��ف  مس��ؤول  وبحض��ور 
»ح��زب  ف��ي  الفلس��طيني 
اهلل« ف��ي صور، الس��يد أبو 
وائل، عقد لقاء مصاحلة بني 
عائلتي »موسى« و«معروف« 
ف��ي مكت��ب حرك��ة اجلهاد 

اإلسالمي في اخمليم.
القيادي  أكد  اللقاء،  وأثناء 
في حركة اجلهاد اإلس��المي 
ف��ي فلس��طني، احل��اج أب��و 
سامر موس��ى، على ضرورة 

العالق��ات  ق��ال مس��ؤول 
السياسية في حركة اجلهاد 
اإلسالمي في فلسطني في 
لبنان، ش��كيب العينا، إن ما 
يجري من محاوالت لتصفية 
الفلس��طينية  القضي��ة 
عل��ى أي��دي اجملتم��ع الدولي 
وبع��ض ح��كام الع��رب، هو 
خدم��ة  يائس��ة  محاول��ة 
للع��دو الصهيون��ي وأعوانه 

في املنطقة.
العينا خالل مسيرة  وأكد 
القوى  نظمتها  جماهيري��ة 
اإلس��المية ف��ي مخيم عني 
بالع��دوان  تندي��ًدا  احلل��وة، 
املس��جد  على  الصهيون��ي 

األقص��ى املبارك، ومبناس��بة 
حل��ول الذك��رى 65 للنكبة 
الفلس��طينية، عل��ى ح��ق 
املقاومة الفلس��طينية في 
اجله��اد املس��لح م��ن أج��ل 
وع��ودة  الكام��ل  التحري��ر 
أرضه��م،  إل��ى  الالجئ��ني 
وتطهير املقدسات من دنس 

الصهاينة.
وأضاف العين��ا أن الصراع 
الع��دو على مس��احة  م��ع 
فلس��طني كاملة، وأن عودة 
إلى  الفلس��طيني  الشعب 
ق��راه ومدنه التي هجر منها 
عام 1948 واج��ب على قوى 
التمس��ك  مؤكًدا  املقاومة، 

بخيار املقاومة واجلهاد حتى 
التحرير.

التخلي عن العصبيات التي 
ال يرضاها الدين وال اإلسالم، 
منوهاً بالعمل مبا يتوافق مع 
الش��رع ومبا يأمر به اإلسالم، 
ومشدداً على ضرورة تضافر 
جهود الفصائل واللجان في 
وضرورة  حتمل مسؤولياتهم 
الدعم اجلماهيري والشعبي 
اللجن��ة  عم��ل  لتس��هيل 
األمني��ة في تول��ي مهامها 
وحفظ األمن واالستقرار في 

مخيمات صور.
أقامت  للمصاحلة،  وتكرمياً 
حرك��ة اجلهاد مائدة عش��اء 
توطي��داً  للمجتمع��ني، 

للمصاحلة بني أبناء شعبنا.

ف��ي اجمللس��ني، وع��دد دوائر 
الش��تات  ف��ي  االنتخاب��ات 

الفلسطيني.
»إق��رار  أن  الرفاع��ي،  ورأى 
القان��ون م��ن قب��ل اللجنة 
ملنظم��ة  التنفيذي��ة 
التحري��ر دون الع��ودة لإلطار 
للفصائل  املؤق��ت  القي��ادي 
الفلس��طينية، ودون األخ��ذ 
موق��ف  االعتب��ار  بع��ني 
التي له��ا بعض  الفصائ��ل 

املالحظ��ات عل��ى القان��ون، 
خطوة ليست إيجابية«.

وأك��د على أن هذه اخلطوة 
أم��ام  التعقي��دات  تزي��د 
الفلس��طينية،  املصاحل��ة 
وق��ال: »ال أس��تطيع حتلي��ل 
األسباب التي دعت املنظمة 
ال��ى ذل��ك، لكنه��ا خط��وة 
مستعجلة، وكان ينبغي أال 
يتم اتخاذ ق��رارات من جانب 

واحد«.

احلرك��ة، داود ش��هاب، »إن��ه 
ما من س��بيل لوقف جرائم 
بالتص��دي  إال  املس��توطنني 
لها والرد عليها«، مستنكراً 
اقتالع أشجار الزيتون املثمرة 
ف��ي عورت��ا وسياس��ة هدم 
املن��ازل اآلخ��ذة بالتصاع��د 
في القدس ومناطق الضفة 

احملتلة.
ف��ي  ش��هاب،  ولف��ت 
تزام��ن  إل��ى  تصريحات��ه 
ه��ذه اجلرائ��م م��ع التنكيل 
احلواج��ز  عل��ى  باملواطن��ني 
واعتق��ال القي��ادات والرموز 
ف��ي  والش��عبية  الوطني��ة 

محاولة لعزلها.
وتساءل شهاب، عن قيمة 
التحركات السياس��ية التي 
ال حتمي حق املزارع من الفرح 
بش��جرة مثمرة، محذراً من 
متاهي البعض مع سياسات 
عب��ر  االحت��الل  ومش��اريع 

تشجيع التطبيع معه.   
اجلرائ��م  ه��ذه  أن  وب��نّي 
تلمودي��ة  عقائ��د  تغذيه��ا 
عنصرية، داعي��اً اإلعالم إلى 
كش��ف الغرائ��ز العنصرية 
االحتالل وفضح وجهه  لدى 
أن  ال��ذي ال ميك��ن  القبي��ح 
يتخف��ى خلف قن��اع احلرية 

والدميقراطية الزائفة.
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