
لبنان خاصة نشرة دورية تعنى بالشأن الفلسطيني عامة وبالالجئين في         2013 أيار   /  84 العدد   

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
املبادرة العربية واستهداف خميمات لبنان!

العربية  املبادرة  في خضم 
واالش��تراط  األراضي  لتبادل 
لالعت��راف  الصهيون��ي 
الصهيوني،  الكيان  بيهودية 
تق��ف مخيماتنا ف��ي لبنان 
حج��ر عثرة في وجه تصفية 
قضية فلسطني.. فالتسوية 
التاريخي��ة التي يتم احلديث 
عنه��ا ال ميك��ن أن تكتم��ل 
دون إنه��اء مل��ف الالجئ��ني.  
وبالتالي فإن أصحاب املبادرة 
لبن��ان  مخمي��ات  يعتب��رون 
وأهلن��ا الالجئني فيها عقبة 
إلنض��اج  إزاحته��ا  يج��ب 
حي��ث  التس��وية،  عملي��ة 
األنظم��ة  أن  واضح��اً  ب��ات 
العربية الرسمية تستعجل 
التخل��ص من عبء القضية 

وأهلها.
هن��ا ال بد م��ن التنبيه من 
مح��اوالت مس��تمرة ودؤوبة 
أتون  ف��ي  لل��زج مبخيماتن��ا 
الوحي��د  هدفه��ا  صراع��ات 
للتخل��ص  الذريع��ة  إيج��اد 
من اخمليمات، وفرض ش��روط 
أهلن��ا.   عل��ى  التس��وية 
احلديث  يتم  التي  فالتسوية 
عنه��ا عالني��ة ال ميكن أن متر 
دون افتع��ال صراع��ات وفنت، 
جتر اخمليمات وأهلنا فيها، الى 
حيث يسهل فرض الشروط 
عل��ى  وإجباره��م  عليه��م، 
تق��دمي تن��ازالت.  فهناك من 
باخمليمات،  لإليق��اع  يترب��ص 
وينتظر الفرصة الس��انحة، 
وق��د يس��تغل أي إش��كال، 
مهما كان صغيراً أو فردياً أو 
تافهاً، أو حت��ى خالفاً ضيقاً، 

من أجل اقتناص الفرصة. 
احمل��اوالت  مواجه��ة ه��ذه 
تتطلب أعلى درجات اليقظة 
واحلذر، ورفض االجنرار الى أية 
صراع��ات داخلية ف��ي لبنان 
أو عل��ى مس��توى املنطقة، 
حتت أي��ة ذريع��ة أو عن��وان، 
أم��ن مخيماتنا  يحف��ظ  مبا 
وأهلنا وعرضنا، وهذه أولوية 
ألهلنا وشعبنا وكافة القوى 
في لبن��ان ال ينبغي التغافل 
بأهلن��ا  وعهدن��ا  عنه��ا.. 
أنهم  اخمليمات  وإخواننا ف��ي 
عل��ى مس��توى املس��ؤولية 

والوعي.  
م��ن  الي��وم  املطل��وب 
اجلمي��ع دون اس��تثناء، م��ن 
الفصائل والقوى واجلمعيات 
كاف��ة  عل��ى  والوجه��اء، 
وانتماءاته��م  مش��اربهم 
وتوجهاته��م، اإلس��راع ف��ي 
الوص��ول ال��ى صيغة حتفظ 
وأهلن��ا،  مخيماتن��ا  أم��ن 
ومواجهة أي استهداف لها، 
من خالل الس��عي لتشكيل 
املرجعي��ة السياس��ية التي 
ال��الزم إلعادة  الغط��اء  توفر 
األمني��ة  اللج��ان  تفعي��ل 
واللجان الشعبية في كافة 
اخمليم��ات، مبا يخف��ف التوتر 
األمن��ي واالجتماع��ي، ومينع 
توريط اخمليمات في املشاكل 
األمنية مع محيطها.  فهذه 
األولوي��ة باتت مضاعفة في 
ظ��ل م��ا يت��م التحضير له 
لتصفية قضية فلس��طني، 
قضي��ة  رأس��ها  وعل��ى 

الالجئني.

لبنان،  جنوب  من  املنفرد 
احللم  انهيار  ببداية  إيذاناً 
من  بالفرار  م��روراً  املزعوم،  
معركتي  إلى  وص��والً  غزة، 
والسماء  اخلاوية  األمعاء 
فيها  انهمرت  التي  الزرقاء 
قلب  في  السرايا  صواريخ 
املقدسة،  بني صهيون  بقرة 

تل أبيب.
الصهيوني  العدو  راه��ن 
ونسيان  الكبار  موت  على 
الصغار.  ولكن شعبنا أثبت 
جّن  النسيان.   من  أقوى  أنه 
فأخذت  الكنيست،  جنون 
التي  التشريعات  تصدر 
وتهدد  النكبة،  ذكر  حترم 
كان  شعبنا  ولكن  وتتوعد.. 
أن  يعلم  وشعبنا   .. األقوى 
أكذوبة  املزعومة  دويلتهم 
احلقائق..  أم��ام  تصمد  ال 
الصهيوني  امل��ؤرخ  هو  وها 
والد  نتنياهو«،  »بنتسيون 

رئيس احلكومة احلالي، يقول 
»طاملا  السم:  يتجرع  كمن 
ون يوم  أن الفلسطينيني يعدُّ
لنكبتهم،  يوماً  استقاللنا 
بيننا  الصراع  حلل  مجال  فال 

وبينهم«!
هذا  النكبة  ذكرى  إحياء 
احملتلة  األراض��ي  في  العام 
طعم  له  ك��ان   1948 ع��ام 
خاص.. صحيح أن األنشطة 
لم تختلف في هذه الذكرى 
ولكنها  سابقاتها،  ع��ن 
قرار  بعد  األول��ى  الذكرى 
النكبة  مبحو  الكنيست 
الفلسطينية،  الذاكرة  من 
يتجرأ  من  كل   ومعاقبة 
ع����ل����ى إح���ي���ائ���ه���ا 
وال��غ��رام��ة..  بالسجن 
ال��ق��رار،  أهلنا   فتحدى 
يهتفون  عام،  ككل  ونزلوا، 
في  ف��ل��س��ط��ني   ب��اس��م 
وقرية،  مدينة  كل  ش��وارع 

رغم أنف العدو.
يؤكد  الصراع  واقع  قراءة 
كان  املقاومة  مشروع  أن 
يقف  ال��ذي  هو  ي��زال  وم��ا 
تطلعات  أم��ام  عثرة  حجر 
فبعد  وأطماعه.   العدو 
خمسة وستني عاماً، فرضت 
على  معادلتها  املقاومة 
فأجبرته  الصهيوني،  العدو 
جدار،  داخل  التقوقع  على 
الشائكة  باألسالك  محمي 
دل  إن  وه��ذا   واملكهربة.. 
على  يدل  فإنه  شيء  على 
والتراجع  الضعف  حالة 
أوقعتها  التي   والتقهقر 
ف��ي هذا  امل��ق��اوم��ة  ق��وى 

املشروع.
أن  اخلشية،  كل  اخلشية 
العدو  إلنقاذ  عربية  يد  متتد 
من  وتخرجه  ورطته،  من 
األوكسجني  وتنفخ  عزلته، 

في رئيتيه من جديد! 

عاماً  وس��ت��ون  خمسة 
وإعالن  النكبة  على  مرت 
احملتل،  الغاصب  دولة  قيام 
من  فلسطني  واق��ت��ط��اع 
وزرع  العربي،  محيطها 
في  مستمر  فاتك  سرطان 
وستني  خمسة  منذ  متدده.  
الصهيوني  احللم  كان  عاماً 
»إسرائيل  مشروع  إقامة 
أبرز  عنه  عبر  الذي  الكبرى« 
أمثال  العسكريني،  قادتة 
»موشي ديان«، الذي قال يوم 
القدس في 7  دخوله مدينة 
وصلنا  »لقد   :1967 حزيران 
أمامنا  زالت  وما  أورشليم.. 

يثرب وأمالك قومنا فيها«. 
لكن شعبنا الفلسطيني، 
واحلرمان  احلصار  كل  ورغم 
استطاع  والتخلي،  واملعاناة 
الى  أحالمهم  يحول  أن 
الى  ومشاريعهم  كوابيس، 
خمسة  أح���الم.  أض��غ��اث 
وما  م��رت،  عاماً  وستون 
العظام  شعبنا  أبناء  يزال 
وجه  في  صامدين  ثابتني 
اجمل��رم،  الكيان  غطرسة 
عن  نيابة  املعركة   يخوضون 
األم�����ة ب��أج��س��اده��م 
لهم  تلني  أن  دون   وحلومهم 
البطوالت  يسطرون  قناة، 
تخاذل عربي  النيرة، في ظل 
قضية  به  رُميت  مقيت، 
الطفلة  رَْم���َي  فلسطني 

اليتيمة.  
إسرائيل  مشروع  هو  وها 
أمام  حتطم  قد  املتمدد، 
الصلداء،  املقاومة  صخرة 
»إسرائيل«  ه��روب  ليكون 

حلركة  العام  األمني  قال 
اإلس���الم���ي في  اجل��ه��اد 
عبد  د.رم��ض��ان  فلسطني 
اهلل شلح في إحياء الذكرى 
اخلامسة والستني للنكبة أن 
التاريخي  حقنا  »فلسطني 
حتى  عنه  ن��ت��ن��ازل  ول��ن 
أن  مؤكدا  والتحرير«،   النصر 
أكبر  فلسطن   اح��ت��الل 
حصلت  سطو   عملية 
قبل  م��ن  ال��ت��اري��خ  ف��ي 

»إسرائيل« .
خالل  شلح،  د.  وأض��اف 
نقابة  أقامته  مهرجان 
الصحفيني املصريني بعنوان 

اجلهاد  حركة  ممثل  ألقى 
احلاج  لبنان،  في  اإلسالمي 
كلمة  الرفاعي،  عماد  أبو 
الفلسطينية،  القوى  حتالف 
سياسي  م��ه��رج��ان  ف��ي 
للذكرى  إحياء  أقيم  حاشد 
للنكبة،  والستني  اخلامسة 
والذكرى الثانية ليوم العودة، 
في  إلياس  مار  مخيم  في 
»على  أنه  فيها  أكد  بيروت، 
التآمر  من  عاماً   65 م��دار 
الفلسطيني  الشعب  على 
وعلى قضيتنا العادلة، أثبت 
أنه  الفلسطيني  الشعب 
وجه  في  الصمود  على  قادر 
من  املتكررة  احلرب  آالت  كل 
عسكرياً  الصهاينة  قبل 
وأمنياً، وقدرته على إسقاط 
املؤامرات التي أحيكت وحتاك 
وأضاف  أمتنا«  قضايا  ضد 
الشعب  أب��ن��اء  مخاطباً 
أثبتم  »لقد  الفلسطيني: 

التشرد  صفحة  أن  للعالم 
شعبنا  طواها  قد  والعذاب 
صفحة  وفتح  الفلسطيني 
جديدة هي صفحة اإلنتصار 
هذه  »أن  مؤكداً،  واملقاومة«، 
املرحلة هي مرحلة املقاومة، 
صفحات  هناك  يعد  ول��م 
مؤامرة  ألية  ميكن  وال  هزمية، 
أن متر ألن الشعب الذي قاوم 

التي  واملقاومة  اإلحتالل 
قصفت تل أبيب، ال ميكن أن 
تنهزم وال أن تتراجع ولن تقبل 
الهزائم.«   الى عصر  بالعودة 
الشعب  »أن  الرفاعي  وأشار 
استطاع  الفلسطيني 
اخملططات  كل  يسقط  أن 
الشعب  ضرب  تريد  التي 
وتريد  داخلياً  الفلسطيني 

إحباطه والبحث عن خيارات 
من حقوقه«،  أياً  له  تعيد  ال 
معتبراً أن احلركة التضامنية 
الفلسطيني  الشعب  مع 
باتت  املقاومة  بأن  إقرار  هي 
هذه  في  األبرز  العنوان  هي 

املرحلة.
»اجلامعة  أن  الرفاعي  ورأى 
العربية التيي أنشئت بطلب 
فلسطني  لتسليم  أميركي 
عن  اليوم  تبحث  إلسرائيل 
ول��إلدارة  لإلحتالل  مخرج 
منيت  التي  األميركية 
السياسات  من  بسلسلة 
من  املتالحقة  الفاشلة 
العراق  إل��ى  أفغانستان 
مشيراً  وفلسطني«،  ولبنان 
إلنقاذ  حثيثة  »مساع  الى 
بهاجس  املسكونة  اسرائيل 
املستقبل«،  م��ن  اخل���وف 
وإرادة  »املقاومة  أن  مؤكداً 
هي  الفلسطيني  الشعب 

في  إسرائيل  وضعت  التي 
هذا املأزق«.

خطوات  الرفاعي  وأدان 
مؤكداً  العربية«  اجلامعة 
»أنه ال يحق ألحد، كائناً من 
من  شبر  عن  التنازل  كان، 
أرض فلسطني«، مشيراً الى 
تنازلت   ،2002 عام  »في  أنه 
القمة العربية عن 80 باملئة 
فلسطني  مساحة  م��ن 
املسوح  غير  ومن  التاريخية، 
انتصار  ظل  في  اليوم،  ألحد 
املقاومة وتضحيات الشعب 
عن  التنازل  الفلسطيني، 
أرض  من  واح��دة  ت��راب  ذرة 

فلسطني«. 
هناك  أن  الرفاعي،  واعتبر 
م��ح��اوالت ك��ب��ي��رة جت��ري 
الالجئني  قضية  لشطب 
وخصوصاً  الفلسطينيني، 
حيث  لبنان،  في  الالجئني 
يجري العمل ليل نهار إلثارة 

وأضاف:  والفنت،  النزاعات 
بعمل  يقوم  من  كل  »إن 
فإنه  اخمليمات  بأمن  يخل 
يخدم بطريقة أو بأخرى هذا 
العبث  أن  مؤكداً  املشروع«، 
بأمن شعبنا في لبنان هدفه 
اليأس  ال��ى  شعبنا  دف��ع 
مبشاريع  للقبول  واإلحباط 
الى  عودتنا  ح��ق  شطب 

فلسطني«.  
بتوجيه  الرفاعي  وختم 
الى  وإك��ب��ار  إج��الل  حتية 
يوم  شهداء  كوكبة  أرواح 
ال��راس،  م��ارون  في  العودة 
ه��ؤالء  أثبت  لقد  وق���ال: 
وإرادتهم  بعزميتهم  الشباب 
الفلسطيني  الشعب  أن 
 ل���ن ي��ت��خ��ل��ى ع���ن راي���ة 
األجيال  وأن متسك  املقاومة، 
أرض  الى  بالعودة  اجلديدة 
فلسطني ال يقل عن متسك 

اآلباء بها.«

إلحياء  توحدنا«  »فلسطني 
اخلامسة  النكبة  ذك��رى 
والستني في مقر النقابة في 
القاهرة، بحضور شخصيات 
فلسطينية  سياسية 
ومصرية: »ما معنى أن نحيي 
السبب فيها،  النكبة ونحن 
ويافا  حيفا  أن  وقعنا  حينما 
أن  معنى  ما  لنا؟   ليست 
نحيي ذكرى النكبة اخلامسة 
والستني واحلق الفلسطيني 
من  السابع  بحدود   محصور 
الى  إش��ارة  في  ح��زي��ران؟!« 
وقعت  التي   االتفاقيات 
الفلسطينية  السلطة  بني 

والكيان.
أن  العام  األم��ني  واعتبر   
عبر  تضع  ل��م  فلسطني 
اإلرهاب  عبر  بل  املفاوضات 
الشعب  جت��اه  الصهيوني 

الفلسطيني.
األمة  الى  شلح  د.  وتوجه 
بالقول:  واإلسالمية  العربية 
علينا  املراهنة  »عليكم 
وعلى املقاومة الفلسطينية 
الويالت  العدو  أذاقت  التي 
في حرب األيام الثمانية، ولن 
وكما  الدرب..  نحيد عن هذا 
عبد  املصري  الزعيم  قال 
لن  بالقوة  أخذ  »ما  الناصر: 

يسترد إال بالقوة .. فلسطني 
لن  ال��ذي  التاريخي  حقنا 

أو  النصر  حتى  عنه  نتنازل 
التحرير«.

على  العام  األم��ني  وأك��د 
والتنازل  التفريط  ع��دم 
واألرض  ال��ع��ودة  ح��ق  ع��ن 
الفلسطينية .. قائالً: »واهلل 
لو وضعوا كل شموس األرض 
شموسها  وكل  مييننا  في 
 في يسارنا على أن نتنازل عن 
ت��راب  ذرة  أو  فلسطني 
وأضاف:  نقبل«.   فلن  منها، 
فلسطني  كل  »فلسطني 
رأس  ح��ت��ى  رف���ح  م��ن   .. 
حتى  نهرها  ومن  الناقوة، 
عربية  أرض   .. ب��ح��ره��ا 
التنازل  ميكن  ال  وإسالمية 

عنها«.

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

يف الذكرى اخلامسة والستون للنكبة: كياٌن خلف اجلدار واملقاومة سيدة اإلنتصارات

أمني عام اجلهاد اإلسالمي: لو وضعوا الشمس يف مييننا فلن نتنازل عن ذرة تراب من أرضنا

الرفاعي يف مهرجان يوم العودة وذكرى النكبة: املقاومة هي عنوان املرحلة!
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ماذا يعين تبادل األراضي؟

أهلنا يف املناطق احملتلة 48 هم عنوان الصمود وروح اهلوية!

يف ذكرى شهداء يوم العودة: اليوم األشد رعبًا للكيان

التي  األراضي  تبادل  مبادرة 
اخلارجية  وزراء  بعض  تبرع 
العرب باسم اجلامعة العربي 
طياتها  في  حتمل  مجتمعة 
مخاطر عديدة على الشعب 

الفلسطيني وقضيته.
قضية  تصفية  أوالً: 
من  تبقى  ما  ونزع  فلسطني 
للمقاومة  عربية  شرعية 
العدو  ضد  الفلسطينية 
أرض  داخل  حتى  الصهيوني 

فلسطني.
الشرعية  منح  ثانياً: 
للكيان الصهيوني على %80 

من أرض فلسطني.
ـــاً:   االع��ت��راف  ـــث ـــال ث

باالستيطان واملستوطنات.
عن  التخلي  ـــاً:  ـــع راب
 الالجئني وتركهم الى مصير 

مجهول، 
الشعب  تطالب  خامساً: 
بتسليم  الفلسطيني 
ومصيره،  ومستقبله  أرضه 

املناطق  في  أهلنا  حتدى 
احملتلة عام 1948 كل قوانني 
التعسفية،  واجراءاته  العدو 
ذكرى  إحياء  على  وأص��روا 
طريقتهم  على  النكبة 
هم.. لم يكترثوا للتهديدات 
كل  جترم  التي  الصهيونية 
الذكرة  ه��ذه  يحيي  م��ن 
ورمبا  القاسية،  بالغرامة 
فرفعوا  أي��ض��اً..  بالسجن 
وأعالمها  فلسطني  راي��ات 
وفي  منازلهم،  شرفات  فوق 
واضح  إعالن  في  الطرقات، 
وهذا  أرضنا،  هذه  وصريح: 
لكم  مكان  ال  وأنتم  بلدنا، 

هنا.. 
السنة  ه��ذه  اخ��ت��اروا 
رغم  جديدة،  مهجرة  قرية 
الصهيونية..  احلظر  قرارات 
يعنيه  ما  يعلمون  فهم 
الكبير  واألثر  النشاط،  هذا 
نشاط  هو  يتركه..  ال��ذي 
ورمبا  املادية،  باملعايير  بسيط 

ذك��رى  إح��ي��اء  يكن  ل��م 
يوماً  عامني  قبل  النكبة 
عادياً.. وسيذكر التاريخ ذلك 
اليوم »األكثر  أنه  اليوم على 
الكيان  تاريخ  في  رع��ب��اً« 
الصهيوني – حتى اآلن على 
اليوم،  ذل��ك  ففي  األق��ل.  
في  الشبان  ماليني  تنادى 
واإلسالمي  العربي  العالم 
الذكرى  إحياء  جعل  ال��ى 
زحف  يوم  للنكبة   63 ال� 
 3 عبر  احملتلة  األرض  باجتاه 
من  انطالقاً  حدودية،  نقطة 
ولبنان،  وسوريا  واألردن  مصر 
عليها  أطلق  مسيرة  في 
ال��ع��ودة«.   »مسيرة  اس��م 
مستوحاة  الفكرة  وكانت 
التي  املليونية  الثورات  من 
عربية  أنظمة  أسقطت 
أنها ال تسقط،  ظن كثيرون 
وجتذر  عمق  على  وتؤكد 
ونضال  وقضيتها  فلسطني 
مقاومتها  وصمود  شعبها 
العربي  العالم  وجدان  في 
شباب  وت��وق  واإلس��الم��ي، 
واإلسالمية  العربية  األمة 
وجود  وإنهاء  حتريرها  على 

الكيان الغاصب.
الى  الدعوات  العدو  تابع 
وهو  كبير،  بقلق  التظاهر 
ويضع  العدة  يعد  كان  الذي 
احتمال  ملواجهة  اخملططات 
اندالع مظاهرات مليونية في 
عام  احملتلة  واملناطق  الضفة 
باملظاهرات  شبيهة   ،1948
املليونية في امليادين العربية، 

نشاطاً  البعض  فيه  رأى 
موسمياً.. لكنه ذو أثر كبير.. 
السر  ف��ي  يجهد  ال��ع��دو 
احلصول  أجل  من  والعلن 
األرض،  بيهودية  إقرار  على 
الى  العودة  مسيرة  فتأتي 
تبثها  والتي  املدمرة،   القرى 
العالم  الى  اإلعالم  وسائل 
هذه  أن  برهان  خير  أجمع، 
يهودية  ليست  األرض 
تكون،  أن  لها  ينبغي   وال 
استجلبوا  الذين  هؤالء  وأن 
األرض  أق��ط��ار  كافة   م��ن 
 ال���ى ه���ذا ال��وط��ن، هم 
لهم  حق  وال  أهله،  ليسوا 

فيه!
وهو  الهوية..  ص��راع  إنه 
ص���راع رمب���ا ي��ك��ون أش��د 
م��ن ص���راع ال��ب��ق��اء.. في 
وال  تنازل  ال  الهوية   ص��راع 
آنية..  حسابات  وال  تفريط، 
إنه صراع حول احلق والباطل.. 
صراع  والظلم..  العدل  حول 

فإذا بها تواجه خطراً مزدوجاً: 
من  املظاهرات  حتاصرها  أن 
وقت  في  واخل��ارج  الداخل 

واحد.
وصل  ال��ذي  الرعب  مدى 
الصهيوني  الكيان  إليه 
التي  الضغوط  في  جتلى 
إدارة  على  العدو  مارسها 
االجتماعي  التواصل  موقع 
امل��س��م��ى »ف��اي��س��ب��وك« 
»االنتفاضة  صفحة  إلغالق 
التي  الثالثة«  الفلسطينية 
كبيراً،  رواج��اً  تلقى  كانت 
للضغوط  اإلدارة  ورضخت 
وأغلقت  الصهيونية، 
أيضاً  جتلى  كما  الصفحة، 
في الضغوط التي مارستها 
دول  على  األميركية  اإلدارة 

الطوق.
لن ينسى العالم مشاهد 
ذلك اليوم اجمليد، وهو يشاهد 
عبر  وحي  مباشر  بث  في 
مئات  تسابق  الفضائيات، 
نحو  والصبايا  الشبان 
ال��ذي  الشائك  الشريط 
وال  أرضهم،  عن  يفصلهم 
وشاهد  لبنان..  في  سيما 
ملحمة  أج��م��ع  العالم 
في  خالدة  ستبقى  بطولية 
ينسى  لن  شعبنا.   ذاك��رة 
العالم صور الشهداء الذين 
الصهيوني  الرصاص  تلقوا 
وهو  العارية  بصدورهم 
النصر،  ش���ارات  يرفعون 
فلسطينياً  علماً  ويحملون 
السياج،  فوق  لزرعه  مرفرفاً 

على  واجل��الد  الضحية  بني 
واملستقبل..  واحلاضر  املاضي 

على الوجود كله.
إنه صراع الذاكرة..  وصراع 
أرضنا،  ه��ذه  املستقبل.. 
هذه  عندنا..  لكم  أرض  وال 
ليست  وبيوتكم  بيوتنا، 
هذه،  وصنيعتكم  عندنا... 
هي  إسرائيل«،  »أرض  كذبة 
سننسفه  الذي  كالعجل 

في اليم نسفاً.
ذكرى النكبة هي مناسبة 
الهوية  على  للتأكيد 
األرض،  هوية  الفلسطينية: 
وح��دة  الشعب..  وه��وي��ة 
واملصير..  والهدف  التاريخ 
الفلسطينية  وحدة األجيال 
حدب  كل  من  تتوجه  التي 
وسيبقى  فلسطني..  صوب 
أهلنا الصامدون في املناطق 
هم   1948 ع��ام  املمحتلة 
عنوان الصمود، وروح الهوية.. 

فلهم منا ألف حتية!

يقدمون  أنهم  يعلمون  وهم 
أرواحهم الزكية  مهراً ألرض 
ولتمسكهم  فلسطني 

بحقهم في العودة.
ذكرى  التاريخ  سيخلد 
هؤالء الشهداء الستة: عماد 
عماد أبو شقرا )17 عاماً من 
وخليل  احللوة(  عني  مخيم 
من  عاماً   19( أحمد  محمد 
ومحمد  اجلليل(  مخيم 
من  عاماً   19( صالح  سمير 
وعبد  الشمالي(  برج  مخيم 
 21( صبحة  سعيد  الرحمن 
احللوة(  عاماً من مخيم عني 
 17( سالم  محمد  ومحمود 
البص(  مخيم  من  عاماً 
شليح  أبو  إبراهيم  ومحمد 
املية  مخيم  من  عاماً   21(
ومية(، إضافة الى 82 جريحاً، 
الطاهرة  بدمائهم  سطروا 
عل  شاهدة  ملحمة  أروع 

العالم.
امللحمة  ه��ذه  ستبقى 
البطولية عنوان عز وعنفوان، 
أجيال  لتمسك  تأكيداً 
ولطخة  بأرضهم..  شعبنا 
األنظمة  جبني  على  ع��ار 
العربية.. فما جرى في مارون 
دليال  يقدم   2011 ال��راس 
الكيان  هذا  أن  على  إضافياً 
العنكبوت«،  بيت  من  »أوهن 
الصمود  يستطيع  ال  وأنه 
»الزحف  مسيرات  أم��ام 
كيانه  القتالع  القدس«  نحو 
على  مشياً  ولو  الغاصب، 

األقدام! 

بل  مقاومته،  عن  والتخلي 
االحتالل،  بشرعية  واإلق��رار 
مبعثرة  دويلة  أشالء  مقابل 
تطالب  بل  وه��ن��اك..  هنا 
برفع  الفلسطيني  شعبنا 
الراية البيضاء واالستسالم.

العدو  اشتراط  عن  أم��ا 
ب��االع��ت��راف  الصهيوني 
الغاصب،  كيانه  بيهودية 
فهذا سؤال مصيري ال يجوز 
التعاطي معه باستخفاف. 

م��ن ج��ه��ة أول����ى، ف��إن 
الكيان  بيهودية  االعتراف 
إنهاء  تعني  الصهيوني 
من  أكثر  وج��ود   شرعية 
مليون  ورب����ع  م��ل��ي��ون 
أهلنا  م��ن  فلسطيني 
املناطق  ف��ي  الصامدين 

احملتلة عام 1948.  
فإنه  ثانية،  جهة  وم��ن 
حق  الكيان  لهذا  يعطي 
ما  األرض،  هذه  هوية  حتديد 
يفتح اجملال أمام إزالة وتدمير 

فيها:  يهودي  غير  أثر  كل 
هذه  خ��الل  م��ن  فيمكنه 
الشرعية تدمير كل املساجد 
واملقدسات واآلثار اإلسالمية 
فلسطني،  في  واملسيحية 
ما دام العرب أنفسهم أقروا 

بيهودية األرض.
فإن  ثالثة،  جهة  وم��ن 
الكيان  بيهودية  االعتراف 
التسليم  تعني  الصهيوني 
بالرواية التوراتية حول »أرض 
نقطة  وه��ذه  إس��رائ��ي��ل«، 

فالتسليم  للغاية.   خطيرة 
أن  يعني  النقطة  بهذه 
األرض  أصحاب  هم  اليهود 
العرب  ويكون  احلقيقيون، 
فلسطني  وأهل  واملسلمني 
طوال  احتلوها  الذين  هم 

أكثر من ألفي عام.. 
فإن  راب��ع��ة،  جهة  وم��ن 
الصهيوني  العدو  مينح  ذلك 
األرض���ي���ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
بتعويضات  للمطالبة 
اليهودي على مدى  للشعب 

ويقلب  عام،  ألفي  من  أكثر 
دفعة  الصراع  مفاهيم  كل 
االحتالل  فيصبح  واح��دة: 
فلسطني  ألرض  الصهيوني 
وتصبح  التوراة،  ألرض  حتريراً 
الفلسطينية  املقاومة 
للمشروع الصهيوني اعتداء 
وتصبح  احلق،  أصحاب  على 
الفلسطينية  ال��دول��ة 
امل��وع��ودة وامل��وه��وم��ة في 
الضفة الغربية مجرد منحة 
على  تقوم  ألنها  صهيونية، 
لهم  املعترف  اليهود  أرض 
املنحة  لصاحب  ويحق  بها.. 
كيفما  شروطها  يفرض  أن 
يسترد  أن  وميكنه  بل  يشاء.. 

منحته وقتما يشاء.
ورمبا  خامسة،  جهة  ومن 
هي األخطر، فإن األمر ال يقف 
فالتسليم  احلد.   هذا  عند 
الصهيوني  الكيان  بيهودية 
األخضر  الضوء  منح  تعني 
بتدمير  الصهيوني  للعدو 

لبناء  األق��ص��ى  املسجد 
الرواية  ألن  املزعوم،  هيكله 
الهيكل  بأن  تزعم  التوراتية 
املسجد  مكان  موجوداً  كان 
األقصى.  واالعتراف بيهودية 
اليهود  متنح  األرض،  هذه 
كما  فيها  التصرف   حق 
هيكلهم  وإقامة  يشاؤون، 
األمر  وهو  »أرضهم«،  فوق 
الصهيوني  العدو  بدأ  الذي 
خالل  م��ن  ل��ه  التمهيد 
املتتالية  االق��ت��ح��ام��ات 
وطرح  األقصى  للمسجد 

اخملططات لتقسيمه.
فإن  تقدم،  ما  على  بناء 
باستخفاف  التعاطي 
م��ب��ادرة  م��ع  وتسخيف 
ويهودية  األراض���ي  تبادل 
ما  الصهيوني  الكيان 
وسائل  من  وسيلة  إال  هو 
البعض  ميارسها  الت  اخلداع 
القضية  تصفية  لتمرير 

الفلسطينية والالجئني. 
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حركة اجلهاد اإلسالمي خترج 35 حافظة لكتاب اهلل

خميمات لبنان حتيي ذكرى النكبة وذكرى شهداء مسرية العودة

اجله��اد  حرك��ة  أحي��ت 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
حف��ل تخريجه��ا الس��نوي 
حلافظ��ات كت��اب اهلل، الذي 
الك��رمي  الق��رآن  دار  أقامت��ه 
للحف��ظ والت��الوة - مجمع 
بيت املقدس، في مخيم نهر 
الب��ارد، مت خالل��ه تخريج 35 
حافظة لكت��اب اهلل العزيز، 
بحض��ور احلافظات وحش��د 
م��ن أهالي اخملي��م.  وتضمن 
احلفل، الذي اس��تهل بتالوة 
عطرة من كتاب اهلل، فقرات 

متنوعة.
عادل  غ��ادة  األخت  وألقت 
كلمة احلافظات، أثنت فيها 
عل��ى احلافظات لكتاب اهلّل، 
وبّينت أهمي��ة حفظ القرآن 
ودوره  في حي��اة املس��لمني، 
في بناء املرأة وحفظ اجملتمع، 
وكذل��ك األجر والث��واب في 
اآلخ��رة، إكراماً م��ن اهلّل عّز 

أحيا شعبنا في مخيمات 
اخلامس��ة  الذك��رى  لبن��ان 
بأنشطة  للنكبة  والس��تني 
مختلف  ش��ملت  متع��ددة 
اخمليمات، من نه��ر البارد الى 
الب��داوي وبعلبك ومخيمات 

بيروت وصيدا وصور.
إحي��اء  مس��يرات  جاب��ت 
ذكرى النكبة كافة الشوارع 
الفرق  تتقدمها  الرئيس��ية، 
الكش��فية الفلس��طينية، 
األف��واج  رأس��ها  وعل��ى 
التابع��ة جلمعي��ة كش��افة 
س��يما  وال  املق��دس،  بي��ت 
أفواجها املوسيقية، ورفعت 
واجلداري��ات  اليافط��ات 
التمس��ك  الت��ي تعب��ر عن 
غي��ر  كامل��ة  بفلس��طني 
الع��ودة  وبح��ق  منقوص��ة، 

ال��ى القرى والبل��دات واملدن 
احملتل��ة،  فلس��طني  داخ��ل 
وحتيي ذكرى شهداء مسيرة 
قبل عامني،  الس��تة  العودة 
وتندد بكل مب��ادرات التنازل 
وتب��ادل األراض��ي، التي ملس 
فيها شعبنا طعنة موجهة 
ال��ى صدور الالجئ��ني، وتخل 
عنه��م،  عرب��ي  رس��مي 
واملتاجرة بحقهم في العودة 
الى أرضهم، حتى أن البعض 
أنها  العربية  املب��ادرة  وصف 

»وعد بلفور العربي«.
وش��هد مخيما نهر البارد 
الش��مال،  ف��ي  والب��داوي 
اجلليل  الى مخيمات  إضافة 
)ف��ي البق��اع( وع��ني احللوة 
والرش��يدية  صي��دا(  )ف��ي 

مهرجان��ات  ص��ور(  )ف��ي 
حاش��دة باملناس��بة، ألقيت 

فيه��ا الكلم��ات التي تؤكد 
بالع��ودة،  التمس��ك  عل��ى 
إضافة الى أنش��طة ثقافية 
متع��ددة، م��ن بينه��ا عرض 
النكبة  وثائقية ع��ن  أف��الم 
وأنشطة ش��بابية متعددة، 

ومعارض للصور.
العام  األبرز هذا  النش��اط 
كان ف��ي ميناء ص��ور، حيث 
النكبة  األهالي ذك��رى  أحيا 
عب��ر رحلة بحري��ة ترمز الى 
العودة الى فلسطني، وتذكر 
بالعودة الى يافا وش��اطئها، 
وتؤك��د عل��ى أن الع��ودة ال 
ب��د آتي��ة، وأن ش��عبنا ل��ن 
وأن  حقوق��ه،  ع��ن  يتخل��ى 
حق العودة ال��ى الوطن بات 
مغروس��اً في وجدان األجيال 

الفلسطينية الصاعدة.

وفي م��ارون ال��راس، أقيم 
إحي��اء  حاش��د،  مهرج��ان 
الع��ودة  ش��هداء  لذك��رى 
س��طروا  الذي��ن  الس��تة 
وأرواحه��م  بأجس��ادهم 
العودة  ملحم��ة  الطاه��رة، 
الش��ائك  الش��ريط  عل��ى 
م��ع فلس��طني احملتل��ة، في 
مش��اهد بات��ت رم��زاً حل��ق 
العودة لكل الجىء.  وقامت 
فلس��طينية  ش��خصيات 
بوضع أكالي��ل على النصب 
الت��ذكاري للش��هداء، الذي 

أقيم قبالة أرض فلسطني.
وفي بي��روت، أقامت القوى 
ف��ي مخيم  الفلس��طينية 
مار الي��اس احتف��االً مركزياً 
الفصائ��ل  ممثل��ي  بحض��ور 

واللج��ان  الفلس��طينية، 
واملؤسس��ات  الش��عبية، 

والق��وى  اإلجتماعي��ة، 
ومتضامن��ني  اإلس��المية، 
مع القضية الفلس��طينية 
من أنح��اء العالم، وحش��د 

كبي��ر م��ن أبن��اء الش��عب 
الفلسطيني في لبنان.

وقد شددت الكلمات على 
حق الفلس��طينيني بالعودة 
الى أراضيهم احملتلة، وأكدت 
باملقاومة  التمس��ك  ضرورة 
واجلهاد حتى حترير املقدسات 
واألرض، فض��اًل ع��ن ض��رورة 
التوح��د والنض��ال ملواجهة 
مؤامرات العدو الصهيوني. 

أبو العردات
منظم��ة  كلم��ة  وألق��ى 
أمني  الفلسطينية،  التحرير 
س��ر حركة فتح ف��ي لبنان، 
فتح��ي أب��و الع��ردات، جدد 
من خاللها العهد لش��هداء 
مس��يرة العودة الذين قضوا 
وهم يتسلقون اجلدار، مؤكداً 
على اس��تمرار النضال بكل 

أش��كال  وب��كل  الوس��ائل 
النض��ال  وعب��ر  املقاوم��ة 
والديبلوماسي  السياس��ي 
في األمم املتح��دة وفي داخل 
الوطن.  وأش��ار أب��و العردات 
الى املنتفض��ني في القدس 
وبيت حل��م الذي��ن يواجهون 
مدافع��ني  اإلحت��الل   بن��ادق 
ووطنه��م  أرضه��م  ع��ن 
اإلس��تيطان،  رافض��ني 
مؤك��دا »أنن��ا ما زلن��ا على 
العه��د والوفاء لفلس��طني 
وأن النكب��ة املس��تمرة ل��ن 
ف��ي  عزمي��ة  لن��ا  تضع��ف 
وتعزي��ز  نضالن��ا   اس��تمرار 
الوطني��ة  وحدتن������ا 

ح��ق  وأن  الفلس��طينية، 
الع��ودة هو م��ن احلقوق غير 
وهو حق  للتص��رف،  القابلة 
ف��ردي وجماع��ي، تتمس��ك 

به قي��ادة منظم��ة التحرير 
يتحقق  حتى  الفلسطينية 
دم��اء  بفض��ل  اهلل  ب��إذن 

الشهداء«.
الرفاعي

حتال��ف  كلم��ة  وألق��ى 
ممثل  الفلس��طينية،  القوى 
حركة اجلهاد اإلس��المي في 
فلس��طني في لبن��ان، احلاج 
الرفاع��ي، أك��د  أب��و عم��اد 
فيه��ا أن »ه��ذه املرحلة هي 
مرحل��ة املقاوم��ة، ولم يعد 
هن��اك صفحات هزمي��ة، وال 
ميكن ألية مؤام��رة أن متر ألن 
اإلحتالل  قاوم  الذي  الشعب 
تل  الت��ي قصفت  واملقاومة 
أبي��ب، ال ميك��ن أن تنهزم وال 
أن تتراجع ولن تقبل بالعودة 
الهزائ��م.« )نص  الى عص��ر 

الكلمة كامالً في الصفحة 
األولى(. 

حسن حب اهلل
أك��د عضو  م��ن جهت��ه، 
اجمللس السياس��ي في حزب 
أن  اهلل،  ح��ب  حس��ن  اهلل، 
 »عص��ر املقاوم��ة ق��د وضع 
اإلس��رائيلي  للتم��دد  ح��داً 
بإجت��اه املنطق��ة العربي��ة«، 
»الس��يطرة  أن  إل��ى   الفت��اً 
عل��ى املنطق��ة العربية قد 
فش��ل، والغرب ال��ذي يدعم 
هذا املش��روع لم يع��د قادراً 
على مواجهة هذا الطريق«. 

سكري
مس��يرة  كلم��ة  وألق��ى 

الع��ودة الدكت��ور عبد امللك 
سكري الذي أكد »أن مسيرة 
العودة قد بدأت ولن تتوقف، 
ال��ى أنها مس��يرة   مش��يراً 
واحلري��ة  والعدال��ة   احل��ق 
الت��ي  واملقاوم��ة  والث��ورة 
تس��جل في كت��اب التاريخ 
صفح��ات الع��ز واإلنتصار«، 
الق��ادم  نصرن��ا  أن   مؤك��دا 

هو العودة الى فلسطني.
كلمة عوائل الشهداء

كم��ا ألقت كلم��ة عوائل 
الشهداء، شريفة أبو شليح، 
محم��د  الش��هيد  أخ��ت 
استش��هد  ال��ذي  ش��ليح 
ع��ام  ال��راس  م��ارون  ف��ي 
2011، الت��ي تس��اءلت: ملاذا 
س��قط الش��هداء في تلك 
اللحظة بالذات في اخلامس 
 عش��ر من أيار ي��وم النكبة، 
مئ��ات  ذك��رى هج��رة  ي��وم 
اآلالف م��ن آبائن��ا وأمهاتن��ا 
م��ن فلس��طني ال��ى لبنان، 
 ليعشوا رحلة العذاب واأللم 
الس��ني��ن  لعش�����رات 
الب��ؤس  مخيم��ات   ف��ي 
والش��قاء؟  مضيف��ة: »لقد 
أن  لن��ا  ليقول��وا  س��قطوا 
البوصلة هي فلس��طني، وال 

هدف لنا غيرها«
وطالبت ش��ليح القيادات 
السي���اس��ية  واملراج��ع 
باحت��رام   الفلس��طينية 
وصية الشهداء التي كتبت 
بال��دم، بأن تبقى فلس��طني 
ألنه��ا  البوصل��ة،   ه��ي 
يري��ده  ال��ذي   املس��ار 
الفلس��طيني  الش��عب 

ويق��دم التضحي��ات ألج��ل 
حتقيق العودة.

ــن  الالجئ ــؤون  ــرة ش دائ
الفلسطينين

م��ن جهت��ه، أش��ار نائ��ب 
رئيس دائرة ش��ؤون الالجئني 
محم��د  الفلس��طينيني 
»مقاوم��ة  ال��ى  بك��ر   أب��و 
الفلس��طيني  الش��عب 
من��ذ ما قب��ل 48 ضد العدو 
مؤك��دا   الصهيون��ي«، 
»إرادة هذا الشعب للوصول 
ف��ي  حقوق��ه  ني��ل   ال��ى 
ل��ن  املصائ��ب  وان   الع��ودة، 

تفت من عزميته«.
»مح��اوالت  م��ن  وح��ذر 
إضع��اف دور االون��روا ونق��ل 
مس��ؤولياتها ال��ى أط��راف 
»اجملتم��ع  الفت��ا   أخ��رى«، 
الش��عب  أن  ال��ى  الدول��ي 

وجّل. 
ثم ألقيت قصيدة شعرية 
 ،« الن��ور  »ح��روف  بعن��وان 
تبعها أداء مشهد مسرحي 

بعنوان »األمة النائمة«.
وف��ي خت��ام احلف��ل، ألقى 
الش��يخ س��عيد أبو نعسة 
اجله��اد  حرك��ة  كلم��ة 
اإلس��المي، عّب��ر فيه��ا عن 
فخ��ر احلرك��ة به��ذا احلفل 
السنوي، منوهاً بأن الشعب 
تص��در  ق��د  الفلس��طيني 
املرتب��ة األول��ى ف��ي العالم 
اإلس��المي م��ن حي��ث عدد 
احلافظ��ني.  وتوجه فضيلته 
بقول��ه:  احلافظ��ات  ال��ى 
»حرك��ة اجله��اد االس��المي 
تفخ��ر بكّن جميع��اً وتبارك 
الرائ��ع،  اإلجن��از  ه��ذا   لك��ّن 
إال  تنطل��ق  ل��م   وه��ي 
اهلل  كت��اب  م��ن   به��دي 
وسنة رس��وله الكرمي صلى 

اهلل علي��ه وس��لم.   وه��ي 
ح��ني أسس��ت ه��ذه ال��دار 
املعط��اءة، كان��ت تس��عى، 
وم��ا ت��زال، إل��ى بن��اء حالة 
مخيماتن��ا،  ف��ي  نه��وض، 
ومب��ادىء  بقي��م  ملتزم��ة 
الدي��ن احلنيف، وحتافظ على 
قضية فلس��طني من خالل 
وع��ي أهمية فلس��طني في 
كتاب اهلل«، مضيفاً أن »هذا 
النه��ج ه��و ال��ذي يحف��ظ 
األمة م��ن االنح��راف ويعيد 
توجي��ه جهوده��ا وطاقاتها 
باجت��اه الع��دو الصهيون��ي، 
ال��ذي يحتل أرضن��ا ويدّنس 
توجيه  ويعي��د  مقدس��اتنا، 
بي��ت  باجت��اه  البوصل��ة 
املق��دس إلنقاذه��ا وحتريرها، 
 حت��ى حتقي��ق وع��د اهلل عز 
املس��جد  بدخ��ول  وج��ل 
الكي��ان  وإزال��ة  األقص��ى 

الغاصب.«
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أخبار الجهاد
مبادرة »تبادل األراضي«...

خطوة على طريق اإلعرتاف بيهودية الكيان!..
األمني العام يبحث مع رئيس السلطة األوضاع الفلسطينية

الرفاعي يدعو اىل فتح كل اجلبهات مع العدو

وفد من اجلهاد اإلسالمي يلتقي رئيس دائرة أوقاف صور

 القيادي خضر حبيب: نرفض مشاريع التفريط 
والتنازل اليت ترعاها جلنة املبادرة العربية

تحليل سياسي

بع��د 11 عام��اً عل��ى إطالق 
مب��ادرة »الس��الم العربية« في 
قمة بي��روت العام 2002، والتي 
الش��امل  بالتطبي��ع  تقض��ي 
مقابل اإلنس��حاب الكامل من 
األراضي العربية احملتلة عام 67، 
والتي أعلن الع��دو الصهيوني 
رفضه��ا ق��والً - باعتباره��ا »ال 
تساوي قيمة احلبر الذي كتبت 
ب��ه«، كم��ا ق��ال ش��ارون وقته 
مخي��م  باجتي��اح   - وفع��الً   –
جن��ني، وش��ن ع��دوان الس��ور 
الواقي، ومواصلة اإلس��تيطان، 
التهوي��د  ومخطط��ات 
والصهينة - بعد 11 عاماً على 
إطالقها، وفي ظل تردي الوضع 
واملنه��ك  الرس��مي  العرب��ي 
باضطرابات��ه الداخلي��ة، حتاول 
مؤسس��ة اجلامع��ة العربي��ة، 
بعد اجتماع قم��ة الدوحة في 
26 آذار املاضي، إنعاش مبادرتها  
بأمصال  ومده��ا  »الس��لمية« 
جدي��دة، رغ��م إع��الن أكثر من 
مس��ؤول عربي موتها، وخاصة 
الصهيوني��ة  اإلعت��داءات  إث��ر 
املتكررة على لبنان وقطاع غزة 

احملاصر.
بعد 11 عاماً، من اللهاث خلف 
س��راب املب��ادرات، أعل��ن الوفد 
ال��وزاري العربي بع��د اجتماعه 
باملس��ؤولني األميركي��ني )ج��و 
بايدن وج��ون كي��ري(، »جتاوبه« 
مع الرغب��ة األميركية بضرورة 
إدخال »تعديالت جوهرية« على 
»مبادرة السالم العربية«، لتلقى 
قبول العدو الصهيوني، ولتوفر 
األرضي��ة املطلوبة الس��تئناف 
 - »اإلس��رائيلية«  املفاوض��ات 

»الفلسطينية«، املتوقفة منذ 
الع��ام 2010، كم��ا ج��اء على 
لس��ان رئيس الوف��د »العربي« 
وبحضور  وزي��ر خارجية قط��ر، 
»الس��لطة«،  خارجي��ة  وزي��ر 
وتش��مل »تب��ادل لألراضي في 
خط��وط الراب��ع من حزي��ران / 

يونيو 1967«. 
املب��ادرة العربي��ة اجلدي��دة – 
القدمي��ة، املمعنة ف��ي التراجع 
والتنازل، وتقدمي الهبات اجملانية 
الصهيون��ي،  للع��دو  واجلوائ��ز 
تقدم منص��ة عربية رس��مية 
لإلدارة األميركية إلطالق »إطار 
)أو مب��ادرة سياس��ية  عم��ل« 
بش��روط إس��رائيلية( »تشجع 
عل��ى اس��تئناف املفاوض��ات«. 
ووفق��اً ألوس��اط الع��دو، ف��إن 
املب��ادرة التي قد يت��م إطالقها 
في الصيف املقب��ل تقوم على 
عل��ى  املفاوض��ات  اس��تئناف 
مسارين: »إسرائيل« والسلطة، 

و«إسرائيل« واجلامعة العربية.
احلي��اة  صحيف��ة  وحس��ب 
اللندنية، فإن املبادرة األميركية 
سياس��ية،  خط��وات  تش��مل 
تق��وم على مفاوض��ات نهائية 
مبلفي األم��ن واحلدود، وش��كالً 
من أشكال جتميد اإلستيطان، 

تتي��ح  إقتصادي��ة،  وخط��وات 
إقام��ة  إمكاني��ة  للس��لطة 
ف��ي  إقتصادي��ة  مش��اريع 
اخلاضع��ة  »ج«  املنطق��ة 
واملدني��ة  األمني��ة  للس��يطرة 
تق��دمي  م��ع  »اإلس��رائيلية«، 
مس��اعدات أميركية لتنشيط 
الفلس��طيني،  اإلقتص��اد 
تراع��ي  أمني��ة  ومفاوض��ات 
احتياجات ومصالح »اجلانبني«.  
»الس��لطة« بخطوات  وب��دأت 
بوق��ف  الني��ة«،  »حس��ن 
مس��اعيها لإلنضمام لوكاالت 
األمم املتح��دة، ووق��ف مالحقة 
»إسرائيل« في احملاكم الدولية!

األراض��ي«،  »تب��ادل  مب��ادرة 
هي حلق��ة في مس��ار التنازل 
والتراج��ع ال��ذي ال نهاي��ة ل��ه، 
والذي دخل��ه »النظام العربي« 
مبوافقت��ه على الق��رار 242، إثر 
هزمي��ة الرابع من حزي��ران العام 
1967، وهي مقدمة س��تفضي 
إل��ى إش��هار اإلعتراف  الحق��اً 
العربي والفلسطيني الرسمي 
بيهودي��ة الكي��ان، والتنازل عن 
حق العودة، والدخول في محور 
أمني إلى جانب الكيان، وتقف 
عل��ى رأس��ه وتدي��ره الوالي��ات 

املتحدة األميركية!..

ويل للمطففني
في رحاب اإلسالم

س��ورة  ن��زول  س��بب  ف��ي 
عب��اس  اب��ن  روى  املطفف��ني، 
)َرض( أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس��لم حني قدم املدينة 
كان أهله��ا يطفف��ون امليزان، 
فنزلت هذه السورة؛ فحّسنوا 

كيلهم.
م��ن  يك��ون  والتطفي��ف 
ال��وزن  بزي��ادة  املش��تري 
ملصلحت��ه؛ ويكون م��ن البائع 
بإنق��اص ال��وزن. وق��د أجم��ع 
املعنى.   املفس��رون على ه��ذا 
ولك��ن، هل نحص��ر فهم آيات 
أس��باب  بخص��وص  الق��رآن 
نزولها فق��ط؟  أال يحق لنا أن 
نقيس التطفي��ف في األقوال 
واملعامالت على التطفيف في 

امليزان؟
فطامل��ا أن تطفي��ف امليزان 
ظلم وحرام – اقتضى التهديد 
الشديد من اهلل عز وجل – فإن 
كل ق��ول أو فع��ل في��ه ظلم 

وغش يعتبر تطفيفاً.
والك��ذب ه��و أخط��ر أنواع 
التطفي��ف ف��ي الق��ول، ذاك 
أن اإلنس��ان يلج��أ إلى الكذب 
أو  م��ادي  كس��ب  أج��ل  م��ن 

معنوي ح��رام.  فاملوظف يلجأ 
إلى الك��ذب من أج��ل التغيب 
ع��ن عمله، ويظل��م رب العمل 
سارقاً منه ساعات الدوام التي 
يعطي��ه األج��رة عليه��ا.  وهو 
نفس��ه يجّن جنون��ه إذا طلب 
من��ه رب العم��ل البق��اء ف��ي 
العمل ملدة وجي��زة بعد انتهاء 
ال��دوام.  ورب العم��ل يطف��ف 
أيض��اً فيطل��ب م��ن املوظفني 
أعماالً إضافي��ة ملصلحته غير 
منص��وص عليها ف��ي العقد.  
ويجن جنون��ه إذا تأخر املوظف 
عن عمل��ه قلي��الً ول��و لظرف 
ط��ارئ.  وقس على املوظف كل 
املهن واألعمال واالختصاصات.

وألن التطفي��ف غ��ش، فقد 
عن��ه  الش��ديد  النه��ي  ورد 
 ف��ي احلدي��ث الش��ريف:  »من 
وألن  من��ا«.   فلي��س  غ��ش 
التطفي��ف ك��ذب عملي، فقد 
لع��ن اهلل الكاذب��ني:  »أال لعنة 
اهلل عل��ى الكاذب��ني«.. وكلن��ا 
يحف��ظ هذا اجلزء م��ن احلديث 
املؤم��ن  يك��ون  »ال  الش��ريف 

كذاباً«.
وألن التطفي��ف ظل��م، فقد 

حرمه اهلل تعالى على نفسه، 
وجعل��ه بينن��ا محرم��اً كم��ا 
ف��ي احلدي��ث القدس��ي.  وألن 
التطفيف خيان��ة، فقد ذمها 
ال  اهلل  »إن  وج��ل:  ع��ز  اهلل 
يحب م��ن كان خوان��ا أثيما«.  
بخل وجش��ع  التطفيف  وألن 
وِخسة في الطبع، فإنه يحط 
من قيمة فاعله ويس��يء إلى 
س��معته في اجملتم��ع ويصبح 
للتهك��م  عرض��ة  املطف��ف 

والسخرية.
واملطف��ف ال ب��د أن يتصف 
والغ��ش  والك��ذب  بالظل��م 
واجلش��ع  واخليان��ة  واخل��داع 
وه��ذه  الطب��ع..   وخس��ة 
كله��ا صفات محتقرة ال تليق 
بش��خصية املس��لم الصادق 
 املؤث��ر على نفس��ه، ول��و كان 
فاملس��لم  خصاص��ة؛   ب��ه 
أمني قنوع بحقه محترس من 
 أكل احل��رام؛ واملس��لم يحترم 
حق غيره قبل حقه الشخصي؛ 
والس��لوك  األخ��الق  ويعتب��ر 
ركائ��ز  أه��م  م��ن   واملعامل��ة 
اإلمي��ان، وه��ي الوج��ه الثان��ي 

لعملة نادرة اسمها العبادة. 
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أم��ني ع��ام حركة  بح��ث 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
فلس��طني، الدكتور رمضان 
عبد اهلل ش��لح، م��ع رئيس 
الفلس��طينية  الس��لطة 
تط��ورات  عب��اس،  محم��ود 
الس��احة  عل��ى  األوض��اع 
خاص��ة  الفلس��طينية، 
لتنفي��ذ  املبذول��ة  اجله��ود 
املصاحلة، وإنهاء االنقس��ام، 
وذل��ك  في مقر إقامة عباس 
في قصر الضيافة بالقاهرة.

اللق��اء  خ��الل  مت   كم��ا 
اجله��اد  حرك��ة  دور  بح��ث 

أكد الشيخ خضر حبيب، 
القي��ادي في حرك��ة اجلهاد 
الت��ام  الرف��ض  االس��المي، 
والتنازل«  »التفريط  ملشاريع 
الت��ي ترعاه��ا جلن��ة املبادرة 
العربي��ة.  وق��ال حبيب: »إن 
قناعتن��ا الراس��خة ببطالن 
وبض��رورة  االحت��الل  وج��ود 
ومجابهت��ه  مقاومت��ه 
والوس��ائل  الُس��بل  ب��كل 
الدافع لنا  املتاحة س��تبقى 
 بالعم��ل على ضرب��ه، وعدم 
باالس��تقرار.   ل��ه  الس��ماح 
حج��م  كان  ومهم��ا 
يبقى هيناً  فإنه  التضحيات 
الواجب  القي��ام به��ذا  أمام 
واحل��ق ال��ذي ال انفكاك عنه 
حتى يأذن اهلل بتحرير أرضنا 

أعرب ممث��ل حركة »اجلهاد 
اإلس��المي« ف��ي لبن��ان، أبو 
عم��اد الرفاعي، ع��ن ترحيب 
ق��رار  ب��أي  اجله��اد   حرك��ة 
اجلبه��ات  جمي��ع  يفت��ح 
»ه��ذا  قائ��الً:  الع��دو،  م��ع 
الش��عب  مطل��ب 
وقضي��ة  الفلس��طيني، 
 حترير فلس��طني هي قضية 
األم��ة العربية واإلس��المية 
ملق��ى  حتريره��ا   وواج��ب 

على عاتق اجلميع«. 
وأشار الرفاعي »إلى أننا في 
صراع مع العدو اإلس��رائيلي 
أرضن��ا،  إحتالل��ه   من��ذ 
 ونح��ن نري��د فت��ح اجلبهات 

ف��ي  القي��ادي  التق��ى 
اإلس��المي،  اجله��اد  حرك��ة 
احلاج يوس��ف موس��ى، )أبو 
س��امر(، على رأس وف��د من 
اإلس��المي،  اجله��اد  حرك��ة 
ف��ي دار األوق��اف الش��رعية 
رئي��س  ف��ي مدين��ة ص��ور، 
عل��ي  الدكت��ور  الدائ��رة، 
ق��داودو، بحض����ور فضيلة 
كس��اب،  عص��ام  الش��يخ 
إمام وخطيب مسجد صور.  
وناق��ش اجملتمع��ون تطورات 
قضية فلس��طني، واألوضاع 
اإلسالمية العامة، وال سيما 
الوزاري��ة  اللجن��ة  مش��روع 
في��ه  رأوا  ال��ذي  العربي��ة، 
قضية  لتصفي��ة  محاول��ة 
فلس��طني، وباألخ��ص ح��ق 

عودة الالجئني. 
وأثناء اللقاء، شدد موسى 
فلس��طني  مركزي��ة  عل��ى 
وبأنها تبقى األس��اس، ألنها 
أم القضاي��ا ومرك��ز الصراع 
بني احلق الذي متثله املقاومة، 
والباطل ال��ذي ميثله الكيان 
الصهيون��ي وم��ن ي��دور في 
فلك��ه.  ودع��ا موس��ى الى 

ح��ر  عرب��ي  كل  أم��ام 
فق��ط  ولي��س  ومس��لم، 
الفلس��طينيني  أم��ام 
توجي��ه  إع��ادة  أج��ل   م��ن 
الع��دو  باجت��اه  البوصل��ة 

ض��رورة توخ����ي احل��ذر من 
األيدي الصهيونية التي حتاول 
إشعال الفتنة املذهبية، من 
خالل رف��ع وتي��رة التحريض 
 ب��ني أبن��اء الص��ف الواح��د 
والعقي��دة  الدي��ن  ف��ي 
بب��ذل  مطالب��اً  واملقاوم��ة، 
الكلم��ة  لتوحي��د  اجله��د 
عل��ى  الفرص��ة  وتفوي��ت 
أصحاب املش��روع ال��ذي لن 
يس��تفيد منه س��وى أعداء 

األمة والكيان الغاصب.
دائرة  رئي��س  ب��دوره، رحب 
األوق��اف في ص��ور، الدكتور 
عل��ي ق��داودو، بوف��د حركة 

له��ذه   األساس��ي 
األمة؛ وعلى ال��دول العربية 
ف��ي  ش��ريكة  تك��ون   أن 
حترير كامل مقدسات وتراب 

األراضي الفلسطينية«. 

خالله��م  وم��ن  اجله��اد، 
الق��دس،  س��رايا  »بأبط��ال 
الذي��ن امتش��قوا الس��الح 
ملواجهة العدو الصهيوني«، 
»ض��رورة  عل��ى  مش��دداً 
توخ����ي احلذر واالس��تعداد 
للمواجه��ة القادمة، خاصة 
الع��دو  تهدي��دات  بع��د 
الصهيون��ي املتكررة لقطاع 
غزة الصامد«، شاكراً األخوة 
في اجلهاد اإلس��الم��ي على 
زيارته��م الكرمي��ة، واع����داً 
أج��ل  م��ن  اجله��د  بب��ذل 
الوصول متتني أواصر الوحدة 

اإلسالمية.

ومقدساتنا«.
ودع��ا حبي��ب إل��ى تضافر 
جمي��ع اجلهود، والعمل على 
السياس��ات  كل  مجابه��ة 
الهادف��ة إل��ى تكريس وجود 

االحت��الل، وحتص��ني الوع��ي 
والثواب��ت  باحلق��وق  الع��ام 
العليا  واألولويات  الوطني��ة، 
الفلس��طيني  للش��عب 

وقضيته.

مواجه��ة  ف��ي  اإلس��المي 
الهجم��ة الشرس��ة، الت��ي 
ينفذه��ا الع��دو الصهيوني 

لتهوي��د الق��دس وتدني��س 
وبن��اء  األقص��ى  املس��جد 

املستوطنات.
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