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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
استهداف املخيمات

الصح��ف  بع��ض  تص��ر 
ووس��ائل اإلع��ام اللبناني��ة 
اخت��اق  عل��ى  والعربي��ة 
أخب��ار، هدفه��ا الوحيد الزج 
باخمليمات ف��ي لبنان في أتون 
الصراع��ات والنزاعات احمللية 
ه��ذه  وتتب��ع  واإلقليمي��ة. 
الوس��ائل اإلعامي��ة املب��دأ 
اك��ذب  القائ��ل:  اإلعام��ي 
ث��م اك��ذب ثم اك��ذب حتى 
يصدق��ك الن��اس!  مراهنني 
على وجود اقتناع لدى عامة 
الناس أنه ال دخان من دون نار!
بع��ض  أن  احلقيق��ة ه��ي 
وس��ائل اإلع��ام ه��ذه ه��ي 
الت��ي تثير الدخان، وتس��عى 
جاه��دة ال��ى إش��عال النار.  
فكلم��ا حص��ل ف��ي لبن��ان 
إش��كال أمني، وال سيما في 
املناطق اجمل��اورة للمخيمات، 
م��ن  بالق��رب  صي��دا  مث��ل 
ع��ني احلل��وة، أو ب��اب التبانة 
وبع��ل احملس��ن، بالق��رب من 
الب��داوي، س��ارعت  مخي��م 
اإلعامي��ة  الوس��ائل  ه��ذه 
الى فبركة أخبار وإش��اعات، 
على شكل حلقات متتالية، 
الهدف منها اإليحاء للقارىء 
بأنها تتابع تطورات األحداث 
عن كثب، وبأنه��ا متتلك من 
املص��ادر واملعلوم��ات م��ا ال 

ميتلكه غيرها.
والوقائ��ع  احلقائ��ق  لك��ن 
أثبت��ت – عل��ى ط��ول اخلط 
– أن م��ا تطالعن��ا ب��ه ه��ذه 
الصح��ف ووس��ائل اإلعام، 
مفب��رك جمل��ة وتفصي��ا.  
فعلى سبيل املثال ال احلصر، 
لم يظهر ش��اكر العبس��ي 
في مخيم ش��اتيا – وال في 
غيره – ولم يت��م اإلعان عن 
جبه��ة النصرة ف��ي مخيم 
عني احللوة، ولم تنفجر حرب 
ب��ني مخي��م ب��رج البراجنة 
الضاحي��ة  ف��ي  ومحيط��ه 
فإن��ه  وباملث��ل،  اجلنوبي��ة.  
لي��س ل��دى أي فصي��ل في 
صواري��خ  الب��داوي  مخي��م 
»غراد« لكي يبيعها الى هذا 
الطرف أو ذاك، وال يصلح في 
األساس ألن يكون مقر قيادة 
اخمليم  وهو  عس��كرية ألحد، 

الذي حتي��ط بجميع مداخله 
اللبنان��ي،  اجلي��ش  حواج��ز 
وال يبع��د عنه مق��ر القيادة 
العسكرية للجيش اللبناني 
في الشمال عنه سوى أمتار 

معدودة.
ه��ذا اإلصرار عل��ى توريط 
اخمليمات ليس بريئاً، ويصعب 
التصدي��ق أن اله��دف من��ه 
هو مج��رد البحث ع��ن إثارة 
إعامية لرفع نسبة املبيعات.  
ه��ذا اإلص��رار يش��ير الى أن 
ثمة أطرافاً منزعجة للغاية 
الفلس��طيني  الق��رار  م��ن 
الفصائ��ل  لكاف��ة  املوح��د 
لبن��ان  ف��ي  الفلس��طينية 
وقيامها  اإليجاب��ي،  باحلي��اد 
بجملة م��ن االج��راءات، في 
مقدمه��ا التواصل مع كافة 
اجله��ات واألفرق��اء الفاعلني 

على الساحة اللبنانية.
على أن االس��تهداف الذي 
تسعى إليه بعض الصحف 
الض��وء  يض��يء  أن  ينبغ��ي 
األحم��ر لي��س لدى قي��ادات 
الفلس��طينية  الفصائ��ل 
كل  ل��دى  ب��ل  فحس��ب، 
فلس��طيني في لبن��ان.  فا 
نكش��ف ك��ذب  أن  يكف��ي 
بل  واالش��اعات،  الدس��ائس 
املهم أن نتنبه الى الهدف من 
وراء نش��رها: فهل هناك من 
يس��عى الى تصفية قضية 
في  الفلسطينيني  الاجئني 
لبنان – بصفتها شوكة في 
حلق التس��وية في املنطقة 
– مس��تفيداً من الصراعات 

الدائرة في املنطقة؟!
ال شك أن شعبنا قادر على 
إس��قاط مثل ه��ذه املؤامرة، 
العدي��د  أس��قط  مثلم��ا 
 قبله��ا.  وإس��قاطها ه��ذه 
اإلس��راع  يتطل��ب  امل��رة 
مرجعي��ة  تش��كيل  ف��ي 
طال  موح��دة  فلس��طينية 
وينتظره��ا  احلدي��ث عنه��ا، 
ش��عبنا ف��ي لبن��ان بلهفة، 
الى  امللح��ة  نظ��راً حلاجت��ه 
ب��أن هن��اك من  اإلحس��اس 
يعم��ل عل��ى ضم��ان أمنه، 
وس��ط هذا البحر املضطرب 

من حولنا. 

ريحانها،  بعبق  يتنعمون 
وف��يء  نسيمها،  وعليل 
تربتها...  وبركة  أشجارها، 
في  نشقى  هنا  ون��ح��ن 
واحلرمان،  البؤس  مخيمات 
تعجز  وأزقة  زواري��ب  وسط 
عن  ال��ش��م��س  أش��ع��ة 
من  محرومني  اختراقها، 

الهواء واملاء والكهرباء.  
هناك  املستوطنني  أوالد 
والزهور  باحلدائق  يتنعمون 
واملاعب اخلضراء، فوق أرضنا، 
مخيمات  في  هنا،  وأوالدن��ا 
من  أكثر  يجدون  ال  الشقاء، 
املياه  وسط  صغير  زاروب 

املبتذلة والروائح النتنة.
بخيرات  يتنعمون  هم 
من  محرومون  ونحن  بادنا، 

حقوقنا كبشر.
ألجل  الكثير  شعبنا  دفع 
و67،   ،48 ح��رب  قضيته: 
واجتياح  األس��ود  وأي��ل��ول 
انتفاضات  وفجر  لبنان، 
آالف  خالها  قدم  كبيرة، 
وها  الشهداء..  من  األرواح 

هو اليوم يدفع ثمن حروب ال 
 شأن لفلسطني وال لشعبها 

بها.
الفلسطينية  األرض  يوم 
ه����و ي�����وم اإلن���س���ان 
يوم  هو  الفلسطيني... 
إعان التمسك بهذه األرض، 

ومهرها بالدماء واألرواح.. 
أن  من  أكبر  األرض  ي��وم 
عابرة،  ذك��رى  ي��وم  يكون 
وأصدق من أن يكون مناسبة 
تأكيد  يوم  هو  احتفالية.. 
بالعودة،  حقه  على  شعبنا 

والعيش بحرية وكرامة، فوق 
أرضه.

على  التأكيد  ي��وم  إن��ه 
وحدة الشعب الفلسطيني، 
وحدة  وعلى  هويته،  وعلى 
جتديد  يوم  إنه  مستقبله.. 
العهد بالعودة، بكل السبل 
القرار  يوم  إنه  والوسائل.. 
الفلسطيني  ال��وط��ن��ي 
العيش  حقنا  من  اجلامع: 
لنا  كرامة  وال  بكرامة.. 
خارج وطننا، فلسطني.. كل 

فلسطني! 

أن  يستحق  س��ؤال  ثمة 
ليوم   37 الذكرى  في  يطرح 
هل  الفلسطينية:  األرض 
ميكن لشعبنا أن يرتاح خارج 

أرضه؟
الوضع الذي يحياه شعبنا 
سيما  وال  الفلسطيني، 
خارج  اللجوء  مخيمات  في 
األساس  احملرض  هو  أرض��ه، 
لهذا السؤال: فشعبنا عانى، 
اليوم،  وحتى  النكبة،  منذ 
العظام،  واملآسي  الويات 
التي تنوء من حملها اجلبال، 
وقراه  ووطنه  أرض��ه  خ��ارج 
ومدنه، في حيفا ويافا وعكار 
وبيسان  واجلليل  والناصرة 
والقدس  وطبرية  وال��ل��د 

والقدس وغزة.
ينبغي  األرض،  ي��وم  في 
األرض  في  يفكر  أن  للمرء 
هي  وأصحابها:  وأهلها 
تعج  هي  هنا..  ونحن   هناك، 
ب��امل��س��ت��وط��ن��ني ال��ذي��ن 
الصهيونية   استجلبتهم 
األرض،  ب��ق��اع  شتى  م��ن 

احلادية  ال��ذك��رى  حتيي 
جنني  مللحمة  ع��ش��رة 
البطولية في النفس معاني 
والشرف  االستشهاد  عشق 
للعالم  وتؤكد  والتضحية، 
املسلحة  املقاومة  أن  أجمع 
لدحر  الوحيد  الطريق  هي 
أرضنا  الصهيوني عن  العدو 

املباركة.
منذ  ال��ي��وم  ذل���ك  ف��ي 
انتفض  عاماً،  عشر  أحد 
عن  للدفاع  الفلسطينيون 
كانوا  ما  فجمعوا  جنني، 
والعتاد،  الساح  من  ميلكون 
الصهيونية  العصابات  أمام 
خمسة  ح��ش��دت  ال��ت��ي 
ومئات  غاصب  جندي  آالف 
الثقيلة،  واملعدات  الدبابات 
مئتي  مقابل  جرافة،  و50 
وبعض  فلسطيني  مقاوم 
دارت  اخلفيفة.   األسلحة 
تسعة  مدى  على  املعركة 
فيها  فشل  بلياليها،  أيام 
الصهيوني  احلملة  قائد 
أجبر  ما  تقدم،  حتقيق  في 
شارون على النزول شخصياً 
املعركة.   على  ل��إش��راف 

اإلعامية  التغطية  رغم 
أحياناً،  واملضادة  الباهتة، 
اإلع��ام  وس��ائ��ل  لبعض 
العربية في تغطية الهجوم 
الذي  املسبوق  غير  النوعي 
من  الشبان،  آالف  به  قام 
وأح��رار  واملسلمني  العرب 
العالم، ضد وجود »إسرائيل 
متابعة  أن  إال  االفتراضي«، 
الهاكرز:  مجموعات  هجوم 
»أوبإسرائيل« و«األنانيموس« 
شبابي  باهتمام  حظيت 

عربي غير مسبوق.
ق���راءة احل��دث ف��ي ذات��ه 
ما  مستوى  ال��ى  ت��رق  لم 
مع  احملللون  تعاطى  يجري.  
بقراءة  االفتراضية«  »احلرب 
يركزون  فأخذوا  »تقليدية«، 
االقتصادية  اخلسائر  على 
وحالة الهلع واإلرباك، وغيرها 
تعودنا  التي  املظاهر  من 

احلروب  تغطية  في  قراءتها 
العادية.  رمبا يكون العذر في 
الى  احملللني  سعي  هو  ذلك 
أذهان  من  يجري  ما  تقريب 
لهم  والتدليل  املستمعني 
أن هناك حرباً حقيقية جتري، 
وال  انفجارات،  دوي  با  حرباً 
وبدون  إنذار،  صفارات  سماع 
دماء وأشاء، وأن لها تأثيرات 
االقتصاد  ف��ي  حقيقية 

صحيح،  وه��ذا  واالرب���اك.  
الصورة،  من  جانب  أنه  غير 
التي هي أعقد بكثير. فهذا 
الهجوم يبرهن على عدد من 
ينبغي  التي  األخرى  الزوايا 

التوقف عندها ملياً:
يكشف  أول��ى:  زاوي��ة  من 
القضية  أن  الهجوم  هذا 
حية  تزال  ال  الفلسطينية 
عشرات  وجدان  في  متوقدة 

مايني،  نقل  لم  إن  اآلالف، 
العالم  أبناء  من  الشبان 
العالم.   وأح��رار  اإلسامي 
أن  ال��ى  نشير  أن  ويكفي 
 23 حملت  األولى  الساعات 
لنعرف  مركز،  هجوم  مليون 
مدى املشاركة الشبابية في 

الهجوم.
يكشف  ثانية:  زاوية  ومن 
الهجوم  أن هذا الكيان غير 
محصن في قلب قلعته التي 
من  هائلة  ترسانه  حتميها 
شباناً  هناك  وأن  األسلحة، 
مساحة  على  منتشرون 
الفرصة  يتحينون  األرض، 
كل  في  عليه  لانقضاض 
وقت، بل ويبتدعون التقنيات 
بينهم  فيما  ويتبارون  لذلك، 
أيهم أقرب الى ذلك وسيلة.

برهن  ثالثة،  زاوي��ة  ومن 
ه���ذا ال��ه��ج��وم ع��ل��ى أن 

على  قادر  العربي  الشباب 
النوعي.   التغيير  إح��داث 
مهاجمة  على  ق��ادر  وه��و 
مثلما  الصهيوني،  الكيان 
أنظمة  قبل  من  أسقط 
كانت تعتبر ثابتة من ثوابت 
األمريكية  االستراتيجيات 
يستطيع  قد  املنطقة.   في 
ال��غ��رب س��رق��ة اجن���ازات 
بدورهم  ولكنهم  الشباب، 
اجنازات  إسقاط  على  قادرين 
قلعته  قلب  في  ال��غ��رب، 

األمامية في فلسطني.
أثبت  رابعة،  زاوي��ة  ومن 
جياً  أن  العربي  الشباب 
ك��ام��اً م��ن امل��س��ؤول��ني 
والرؤساء والزعماء قد أصبح 
خارج التاريخ، وخارج العصر، 
وأنه غير قادر على متثيل رؤى 
وتطلعاتهم،  الشباب  هؤالء 
يفهم  ال  ببساطة  ألن��ه 

الواقع  يفهم  وال  لغتهم، 
أثبتوا  هم  بينما  حوله،  من 
الفعل  على  مقتدرون  أنهم 
واجتراح حلول  األزمة،  وجتاوز 
أذهان  في  تبدو  قد  ووسائل، 
من  ترهات  مجرد  الكثيرين 

اخليال العلمي.
يتكون  جديد  جيل  ثمة 
يعيش  جيل  ب��ال��ف��ع��ل.. 
الواقع..  لغة  يفهم  عصره.. 
والوعي  اإلرادة  لديه  جيل 
والدافعية  واملعرفة  والقدرة 

الازمة، ألن ينبي املستقبل.

 53 املعركة  خ��ال  ارتفع 
شهيداً فلسطينياً، وسقط 
صهيونياً،  جندياً   38 فيها 

وجرح املئات منهم.
جنني  معركة  وعبر  دروس 
ولكن  مجلدات،  تكفيها  ال 
أهم ما فيها أمرين:  األول أن 
جنني كانت باكورة منط جديد 
من املواجهات املسلحة ضد 
الصهيوني..  العدو  جيش 
الذي  املبدأ  على  يقوم  منط 
ملحمة  ف���ارس  أرس����اه 
معركتها،  وجنرال  جنني، 
الطوالبة،  محمود  الشهيد 

اجلهاد  حركة  في   القيادي 
فلسطني،  في  اإلسامي 
معركة  »ه��ذه  ق��ال:   ال��ذي 
ما  وهو  فيها«.   فر  ال   كر 
أرعب العدو الصهيوني الذي 
املصيدة،  في  وقع  أنه  أحس 
الذي  العسكري  نصره  وأن 
شهداء  مرغه  قد  حققه 
أن  قبل  من  بالوحل  جنني 
اجليش  فهذا  يستشهدوا.  
وميكن  أحداً،  يخيف  يعد  لم 

هزميته بالثبات.
من  الثاني  ال��درس  أم��ا 
البطولية،  جنني  ملحمة 

البرهان  قدمت  أنها  فهو 
الكفاح  أن  على  األكيد 
هو  اجلهاد،  وطريق  املسلح، 
الطريق الى الوحدة الوطنية 

في فلسطني.
حركة  في  القيادي  ويؤكد 
بسام  اإلس��ام��ي  اجل��ه��اد 
اعتقل  وال��ذي  السعدي، 
من  اثنني  وفقد  املعركة  في 
معركة  أن  شهداء،  أبنائه 
هامة  مرحلة  جنني  مخيم 
في تاريخ الصراع مع العدو، 
عامة  ثورية  حالة  شكلت 
جيل  خلق  ف��ي  أسهمت 
الذي  املقاتل  الشباب  من 
إميانية  منطلقات  إلى  ارتكز 
صناعة  في  شعبه  وحقوق 
أهم  أن  م��ؤك��داً   التاريخ، 
ذكراها  في  املعركة  عبر 
الى  االع��ت��ب��ار  إع���ادة  ه��و 
وال��ى  الوطنية  ال��وح��دة 
نحو  سبياً  املقاومة  فكر 
الركون  وع��دم   التحرير؛ 
الوعي«  »كي  عملية  الى 
التي يقوم بها العدو، لتلويث 
فكرة املقاومة وتنفير الناس 

منها.
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يف يوم األرض: ال راحة لشعب فلسطني إال بالعودة اىل أرضه!

جنني: ملحمة كر ال فر فيها!

اهلاكرز واملستقبل القادم!
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اجلهاد االسالمي تدعو اىل محاية أمن املخيمات وتوحيد اجلهاد ضد الكيان الصهيوني

حتركات صهيونية لشطب حق العودةالنازحون الفلسطينيون: حنن بشر ونطلب معاملتنا بإنسانية!

وعي احلرية أكرب من وعي املوت نهر البارد: نار حتت الرماد وسياسة األونروا تشعلها

النازحني  قضية  تتخذ 
من  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني 
إل��ى  س��وري��ا  مخيمات 
والتجمعات  اخمل��ي��م��ات 
األراضي  على  الفلسطينية 
متعددة،  أبعاداً  اللبنانية 
اإلنساني  العامل  أهمها 
في  احلاصل  الشّح  بسبب 
و«عدم  املساعدات،  تقدمي 
واملؤسسات  األون��روا،  إياء 
اللبناني،  واجلانب  الدولية، 
الازم«.   االهتمام  قضيتهم 
االعتصامات  وتتوالى  ذلك 
دون  منطقة،  من  أكثر  في 
من  اهتمام  أي  أو  مباالة 
احلكومة  وال  األونروا  وكالة 
العكس  على  بل  اللبنانية.  
نسبة  تتراجع  ذل��ك،  من 
يوم،  بعد  يوماً  املساعدات 
في ظل تقاعس إدارة األونروا 
اخلدمات  أبسط  تقدمي  عن 
ثبوتيه  أوراق  من  للنازحني 

وبدل إيجار وغيرهما.

أح��ي��ت ح��رك��ة اجل��ه��اد 
فلسطني  ف��ي  االس��ام��ي 
عشرة  احل��ادي��ة  ال��ذك��رى 
في  البطولية  جنني  مللحمة 
بحضور  الرشيدية،  مخيم 
منطقة  مفتي  سماحة 
احلبال،  مدرار  الشيخ  صور 
الشيخ  عامل  جبل  ومفتي 
وممثلني عن  حسن عبد اهلل، 
الفلسطينية  الفصائل 
واللجان  اللبنانية  واألحزاب 
واملدنية  والشعبية  األهلية 
وحشد  العلماء  من  ولفيف 

كبير من أهالي اخمليم.
في  القيادي  واستعرض 
االسامي  اجل��ه��اد  حركة 
سامر  أب��و  فلسطني،  في 
التي  اإلجن����ازات  م��وس��ى، 
حققتها حركة اجلهاد وباقي 

الفلسطينية،  الفصائل 
تاريخ  في  والتي كانت فتحاً 
اجلهاد والكفاح املسلح ضد 
العدو الصهيوني، مضيفاً أن 
مدرسة  باتت  جنني  ملحمة 
املواجهة  في   دروساً  تعطى 
الهزمية، حيث  تعرف  ال  التي 
أثبتت أن هناك طريقاً واحداً 
وحفظ  ال��ع��دو  ملواجهة 
وحتقيق  واحلقوق،  الثوابت 
واإلجماع  الوطنية  الوحدة 
النصر  طريق  نحو  الوطني 

والتحرير.
زيارة  أن  موسى  وأوض��ح 
الى فلسطني  األخيرة  أوباما 
على  الضغط  الى  تهدف 
الفلسطينية  السلطة 
الكيان  بيهودية  للقبول 
عن  والتنازل  الصهيوني، 

االستيطان،  جتميد  شرط 
متى  إلى  موسى:  وتساءل 
اإلدارة  على  الرهان  يستمر 
والتمسك  األم��ري��ك��ي��ة 
بالتنسيق األمني مع العدو؟ 
األسرى  اعتقال  إعادة  مديناً 
وفاء  صفقة  في  احمل��رري��ن 
معركة  أن  معتبراً  األح��رار، 

معركة  ليست  األس���رى 
بعينه  فصيل  أو  أسير 
الشعب  معركة  هي  بل 

الفلسطيني بأسره.
الفلسطيني  الشأن  وفي 
في لبنان، شدد موسى على 
حماية  مسؤولية  حتمل 
أنها  معتبراً  اخمليمات،  أمن 

على  ال��وح��ي��د  ال��ش��اه��د 
بالشعب  التي حلت  املأساة 
عنوان  وهي  الفلسطيني 
التمسك بحق العودة وتقرير 
أن معركتنا  املصير، مضيفاً 
العدو  ضد  هي  الوحيدة 
الصهيوني الذي احتل أرضنا 
وأخرجنا من ديارنا بغير حق. 

إلى  كلمته  خال  وتطرق 
بتشكيل  اإلس��راع  ض��رورة 
الفلسطينية  املرجعية 
حالة  وإن��ه��اء  امل��وح��دة 
االنقسام وإعادة بناء اللجان 
من  واإلجتماعية  األمنية 
أجل حماية أبناء شعبنا في 

اخمليمات. 
من جهته، أوضح سماحة 
فضيلة  عامل،  جبل  مفتي 
اهلل،  عبد  حسن  الشيخ 

بالثوابت  التمسك  أهمية 
والوطنية  اإلس��ام��ي��ة 
الوحدة  حتقيق  أج��ل  م��ن 
اإلسامية، ومواجهة الكيان 
الصهيوني الذي يسعى الى 
 تفتيتها، مشدداً على ضرورة 
حت���ق���ي���ق امل���ص���احل���ة 
الشمل  ولم  الفلسطينية 

الفلسطيني.
منطقة  مفتي  وألقى 
صور، سماحة الشيح مدرار 
خالها  أكد  كلمة  احلبال، 
الفنت  نبذ  ض���رورة  على 
الطائفية التي يسعى العدو 
الى  خالها  من  الصهيوني 
الشعب  بني  التفرقة  حتقيق 
الواحد واألمة الواحدة، داعياً 
واحلذر  اليقظة  الِى  اجلميع 

من مخططات العدو. 

جت���اوز ع���دد ال��ن��ازح��ني 
سوريا  من  الفلسطينيني 
 650 البارد  نهر  مخيم  إلى 
نازحاً، والعدد مرشح لازدياد، 
متدهورة  أوض��اع  ظل  في 
ما  »األصليني«،  للسكان 
اجتماعي  بانفجار  يهدد 
يتمكن  ل��م  مخيم  ف��ي 
أساساً من استرجاع وضعه 
الطبيعي، بعد 6 سنوات من 

تدميره.
من  ال��ع��ش��رات  يعاني 
البارد من  شباب مخيم نهر 
البطالة، ليس بسبب نقص 

توّفر  أوع��دم  التأهيل  في 
بسبب  بل  لديهم،  اخلبرات 
عدم وجود فرص عمل كافيه 
استغنت  أن  بعد  لهم، 
الطوارئ  قسم  إدارة  عنهم 
باألونروا في الشمال.  واحلبل 
على اجلرار بالنسبة لعشرات 
آخرين من العمال واملوظفني. 
غد أهل البارد، ليس أفضل 
من  واملقبل  أمسهم،  من 
األيام يخبئ ما هو أسوأ. وتيرة 
توشك  املدمر  اخمليم  إعمار 
أنها  رغ��م  التوقف،  على 
الطريق  منتصف  تبلغ  لم 

بعد.  فمن أصل ثمانية رزم، 
واحدة،  رزمة  األهالي  تسلم 
التسليم،  قيد  والثانية 
بها،  العمل  يجري  والثالثة 
أما الرابعة فا متويل إال إلجناز 
الباقون  املوظفون  نصفها. 
في أعمالهم ليسوا بأحسن 
حاالً بكثير. فهم محاصرون 
مكبلني  مكاتبهم،  ف��ي 
أبناء  حاجات  مطرقة  بني 

جلدتهم وسندان اإلدارة. 
هذا املناخ السوداوي ألبناء 
في  عمل  با  »عمال  اخمليم 
باملشاريع!«،  يعّج  مخيم 
نتيجة إقصاء األونروا ألبنائه 
الوظائف  من  العديد  عن 
بانفجار  تنذر  واألش��غ��ال، 
إجتماعي قد ال حتمد عواقبه، 
الى  األون��روا  تسارع  لم  إن 
السابقة  بوعودها  اإليفاء 
في  اخمليم  أبناء  »تشغيل  ب� 
فا  البارد«.   إعمار  عملية 
عن  يسأل  ذل��ك  بعد  أح��د 
حتت  اخلامد  البركان  لهيب 

الرماد إذا ما اشتعل.

خمسة  عن  يزيد  ما  منذ 
وس��ت��ني ع��ام��اً، وال��ع��دو 
 - جاهداً  يعمل  الصهيوني 
واشنطن  حليفته  مبساعدة 
العودة،  حق  شطب  على   -
وأساليب  وس��ائ��ل   عبر 
لإلتفاف  أخاقية،  ال  وأدوات 
من  املقدس،  احلق  هذا  على 
الدولية  القرارات  إفراغ  خال 
وحتويلها  مضمونها،   من 

إلى نصوص خاوية.
تقارير  كشفت  مؤخراً، 
»إسرائيلية«  محاوالت  عن 
على  لالتفاف   ج��دي��دة 
م��ن خال  ال��ع��ودة،  ح��ق 
إع����ادة ت��ع��ري��ف ال��اج��ئ 
الفلسطيني، بحيث يقتصر 
على  فقط  التعريف  هذا 
فلسطني  من  ط��ردوا  من 
وإس��ق��اط   ،1948 ع���ام 
أبنائهم  عن  الصفة  هذه 
نقلت  فقد  وأح��ف��اده��م.  
»اإلسرائيلية« عبر  الصحف 

وجهها  التي  الرسالة 
األسير سامر العيساوي الى 
حتمل  الصهيوني  اجلمهور 
الى  صفعة  طياتها  في 
الرسمية  املؤسسات  كل 
كل  والى  والدولية،  العربية 
منظمات حقوق اإلنسان، إن 
لم تكن تذهب أبعد من ذلك 

بكثير.
دخ������ل س��ام��ر   
في   260 يومه  العيساوي 
إضراب متواصل عن الطعام، 
من  قطعة  الى  حتول  وقد 
يستمد  عظمي  هيكل 
وروح  الروح  إرادة  من  بقاءه 
حني  في  وحدهما،  اإلرادة 
معه  التضامن  فعاليات  أن 
عبر  صور  بضعة  تتعدى  ال 

وسائل اإلعام.
يعانق  الذي  اجلسد   
حلظة،  كل  في  الشهادة 
تفارقه  أن  احملتمل  من  والذي 
الروح قبل أن ترى هذه املقالة 
يبدو  الطباعة،  الى  طريقها 

في  ساكناً  يحرك  ال  أن��ه 
ضمائر من يسمون أنفسهم 
احلي.   وضميره  العالم  أحرار 
أن  في  ترد  ال  شهادة  وهذه 
واإلنساني  العاملي  الضمير 
والعربي أقل حياة من جسد 

العيساوي بكثير.
ال  وش��م��وخ  بعزة   
كتب  االستكانة،  تعرف 
الى  رسالته  ف��ي  سامر 
قائاً:  الصهيوني،  اجلمهور 

مرتني  القضاء  أمام  »وقفت 
أن  والسبب  تهمة،  أي  دون 
الذين  هم  واخملابرات  اجليش 
دولتكم،  على  يسيطرون 
اإلسرائيلي  اجملتمع  وباقي 
قلعة  في  يختبىء  بأسره 
الهوية،  على طهارة  احلفاظ 
انفجار  التهرب من  أجل  من 
ورمبا  املشبوهة،  عظامي 
تتفهمون اآلن أن وعي احلرية 

أقوى من وعي املوت«.

عن  االلكترونية،  مواقعها 
في  الصهيوني  الكيان  ممثل 
األمم املتحدة، رون بتسور، أنه  
تلقى تعليمات من حكومته 
الصفة  تغيير  على  بالعمل 
بتعريف  اخلاصة  القانونية 
الاجئ الفلسطيني، بحيث 
عن  الصفة  ه��ذه  تسقط 
هجروا  الذين  وأحفاد  أبناء 
.  وكذلك  قسريا عام 1948 
قرار  إص��دار  على  العمل 
العمومية  الهيئة   م��ن 
يسقط  امل��ت��ح��دة،  ل��أمم 

قرارها السابق )194(، مثلما 
فيما  الصهاينة،  أسقط 
يدين  ال��ذي  القرار  مضى، 
الصهيونية، ويعتبرها شكاً 

من أشكال العنصرية.
الصهيونية  املؤامرة  هذه 
ل��ش��ط��ب حق   اجل���دي���دة 
إع��ادة  من خ��ال  ال��ع��ودة، 
تعريف الاجئ الفلسطيني، 
من  امل���زي���د   ت��س��ت��دع��ي 
واحلظر،  واليقظة  االنتباه 
من  ومنعها  إلفشالها 

شطب حق العودة. 

ثاثة  م��ن  أك��ث��ر  فمنذ 
الساحة  حتولت  أسابيع، 
»األون��روا«  وكالة  مقر  أمام 
من  مخيم  الى  بيروت  في 
نوع آخر، حيث يعتصم مئات 
من  الهاربني  الفلسطينيني 
جحيم الوضع في مخيمات 
الاجئني في سوريا، مطالبني 
يّد  الى مّد  الوكالة  تبادر  بأن 

اإلغاثة والعون.
تتعالى  الصدد،  هذا  وفي 
مكتب  أم��ام  الصيحات 
قبل  من  ي��وم  كل  األون���روا 
شعارات  رافيعن  النازحني 

في  »أسكنونا  عليها  كتب 
فريسة  تتركونا  وال  خيمة 
املأوى  »نريد  االستغال«، 
 .. شحاذين  ولسنا  واملأكل 
مللنا  »لقد  حقنا«،  وه��ذا 
الوعود .. عاملونا بإنسانية«.  
بهذه الشعارات وغيرها، مأ 
احمليطة  اجل��دران  النازحون 
عن  تعبيراً  باعتصامهم، 
املأوى  من  حرمانهم  حالة 
والتعليم  واملطعم  وامللبس 
تلتفت  أن  دون  والطبابة، 
لهم األونروا، أو أية مؤسسة 

أخرى.

فلسطينيو سوريا بقاعًا: اخليمة أصبحت غنيمة!!
أقسى  ت��ش��ري��د  »ه���و 
وأظلم، ألنه يأتي من اجلميع، 
أم  القربى  ذوي  من  س��واء 
التي  الدولية  الهيئات  من 
الشعب  إلغ��اث��ة  أنشئت 
بهذه  الفلسطيني«.  
ابتسام  وصفت  الكلمات، 
النازحة  وه��ي  نكبتها، 
مخيم  من  الفلسطينية 
»امل��ش��ردة«  أو  ال��ي��رم��وك، 
وحالة  حالتها  تصف  مثلما 
رب  من  املؤلفة  عائلتها، 
عائلة وأربعة أطفال.  هربت 
نحو  منذ  وعائلتها  ابتسام 
»جحيم  من  أشهر  ثاثة 
حاملة  اليرموك«،  مخيم 
من  »أطناناً«  داخلها   في 

األسى. 
ت��ب��دأ م��ع��ان��اة ال��ن��زوح 
اللحظة  من  الفلسطيني 
اليرموك،  للهروب من  األولى 
من  »خروجنا  ابتسام:  وفق 
حياتنا  أفقدنا  اليرموك 
اعتدنا  كّنا  التي  الطبيعية 
تعب  عّنا  وأزال���ت  عليها 
مع  تكّيفنا  هناك،  التشريد، 
وكانت  االقتصادية،  أحوالنا 
لنا أعمالنا اليومية.  واألهم 
كان  وإن  وبيتنا  مسكننا 

متواضعاً«.  
اليرموك،  »في  وتضيف: 
نستظّله،  سقفاً  لدينا  كان 
حتتضن  غرفة  فا  هنا  أّما 
أطفالنا. اخليمة باتت غنيمة 

ظل  في  وج��دت،  إن  وكنزا، 
بدالت  وغاء  املساكن  ندرة 

اإليجار«.
املشاكل«  »أم  هو  اإليواء 
معاناة  ويتصّدر  البقاع،  في 
النازحني الفلسطينيني أكثر 
إحجام  مقابل  غيرهم،  من 

عن  اإلغاثية  الهيئات  أغلب 
املطلوبة  املساعدة  تقدمي 
الفلسطيني،  ل��ل��ن��ازح 
مهام  من  إغاثته  أن  بحجة 
التي  »األون��روا«  واختصاص 
تتلكأ، هي األخرى، عن تقدمي 

العون له.

املسجلة  األرق��ام  وتشير 
ف��ي ق��ي��ود امل��ؤس��س��ات 
الفلسطينية  االجتماعية 
املئة من  أن نحو 65 في  إلى 
الفلسطينيني  النازحني 
أقاربهم  عند  يعيشون 
ويتشاركون  وأصدقائهم، 
الضيقة،  الغرف  معهم 
نسبة  تتجاوز  لم  حني  في 
العائات الفلسطينية التي 
استطاعات تدبر إيوائها أكثر 

من 10 في املئة.
ح�����اول ال���ن���ازح���ون 
والفصائل  الفلسطينيون 
يغيروا  أن  الفلسطينية 
لتشريدهم  املأساوي  الواقع 
فاالعتصامات  اجل��دي��د، 

»األون��روا«  مركز  باحة  في 
نفعاً،  جتد  لم  تعلبايا  في 
باب  فتح  في  تساهم  ولم 
للنزوح  املطلوبة  املساعدة 
الذي  اجلديد  الفلسطيني 
نكبة  م��ن  أق��س��ى  ي��ع��د 
الذي  أحمد،  وفق  فلسطني، 
يتحدث عن ألم نفسي كبير 
الفلسطيني  النازح  عند 
تشريده  في  يفتقد  ال��ذي 

اجلديد أي نصير أو مغيث.
يبقى  ال��ذي  السؤال  أما 
هذا  مل��اذا  فهو:  مطروحاً، 
األونروا،  التقاعس من وكالة 
واألخير  األول  املسؤول  وهي 
الفلسطينيني  الاجئني  عن 

في مخيمات الشتات؟ 
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خرباء أمريكيون يؤكدون فشل القبة احلديديةكشافة بيت املقدس حتيي ذكرى يوم األرض وملحمة جنني يف خميمات لبنان

رابطة بيت املقدس تدعو ألسر شاليط آخر

أحي��ت جمعية كش��افة 
بي��ت املق��دس«، ذك��رى يوم 
م��ن  بسلس��لة  األرض، 
واملس��يرات  األنش��طة 
الكش��فية ف��ي مخيم��ات 
الب��داوي وش��اتيا واجللي��ل 
جاب��ت  البراجن��ة،  وب��رج 
اخمليم��ات،  ش��وارع  خاله��ا 
وس��ط صيحات الكشفيني 
وإيقاعات الفرقة الكشفية.

كما شاركت اجلمعية في 
إحي��اء ذك��رى ملحمة جنني 
البطولي��ة، وأقام��ت عروضاً 
خاله��ا  رفع��ت  كش��فية، 
اجلهاد  صور ش��هداء حركة 
اإلس��امي، وش��عارات حتيي 
الش��هداء واجلهاد فوق أرض 

فلسطني.
وم��ن ناحية أخرى، ش��ارك 
الكش��فية  األف��واج  ق��ادة 
ف��ي جمعية كش��افة بيت 
املقدس في حفل االستقبال 

جمعي��ة  أقامت��ه  ال��ذي 
لبنان،  في  املسلم  الكشاف 
حي��ث أكد ق��ادة اجلمعيتني 

عل��ى ض��رورة تواص��ل قادة 
وتبادل  الكش��فية  األف��واج 

اخلبرات.

العدو.  انتصارات  زمن  ولى 
اآلن  الفص��ل  وبات��ت كلمة 
تض��رب  الت��ي  للمقاوم��ة 
بي��د م��ن حدي��د م��ن خال 
صواريخه��ا الت��ي أمط��رت 
تل أبي��ب وغيرها م��ن املدن 
التي ل��م تصلها م��ن قبل.  
أكاذي��ب  يدح��ض  وه��ذا 
ال��ذي  الصهيون��ي   الع��دو 
بقبب��ه  افتخ��ر   طامل��ا 
الفوالذية املضادة للصواريخ، 
أس��قطت  أنه��ا   بزعم��ه 
نس��بة كبيرة م��ن صواريخ 
املقاوم��ة، دون أن تتمكن من 
إس��قاط  5% م��ن مجم��وع 
الصواريخ التي انطلقت في 
معرك��ة »الس��ماء الزرقاء« 
واملغتصب��ات  امل��دن  نح��و 
وصوالً  الصهيونية،  واملواقع 
الصهاين��ة  »بق��رة  إل��ى 
خب��راء  بش��هادة  احلل��وب«، 
أمريكي��ني وصهاين��ة دل��ت 
النتائج  أن  عل��ى  أبحاثه��م 

بي��ت  رابط��ة  نظم��ت 
املق��دس لطلبة فلس��طني، 
بي��ت  كش��افة  وجمعي��ة 
املقدس، اعتصاماً استنكارا 
الستش��هاد األسير ميسرة 
اب��و حمدية ودعم��اً لصمود 
األسرى البواسل في سجون 
األمم  مبن��ى  أم��ام  الع��دو، 
املتح��دة »االوس��كوا« ف��ي 
بي��روت، مبش��اركة ع��دد من 
الشبابية  واملنظمات  القوى 
اللبناني��ة  والطابي��ة 

والفلسطينية.
وألق��ى رئي��س رابطة بيت 
عم��اد  األس��تاذ  املق��دس 
الرفاع��ي، كلمة أك��د فيها 
الش��عب  تضام��ن  إل��ى 
الفلس��طيني في الش��تات 
م��ع األس��رى البواس��ل في 
س��جون الع��دو الصهيوني 
الرفاع��ي  ه��ذه  واس��تنكر 

الهجمة املنظمة ضدهم.

وحي��ا الرفاعي، الش��هيد 
أبو حمدية  األسير ميس��رة 
وصمود األسرى في السجون، 
ودعا ش��عوب وأحرار العالم 
م��ع  والتضام��ن  للوق��وف 
األس��رى في س��جون العدو 
املس��ؤولية  الكيان  وحم��ل 
استش��هاد  ع��ن  الكامل��ة 
األسير ابو حمدية، كما وأدان 
صم��ت األمم املتحدة املتفرج 
ملا يجري من انتهاكات العدو 
الفلسطيني،  الشعب  اجتاه 
وال س��يما األسرى البواسل، 
ودعى فصائ��ل املقاومة إلى 
التوح��د والعمل على أس��ر 

شاليط آخر.
وتوجه الرفاعي بسؤال الى 
»أال تستحق  العربية:  الدول 
فلسطني قمة طارئة لدعم 
بالس��اح  الصامدين  أهلها 
األس��رى  لتحري��ر  واألم��وال 
اإلس��امية؟«  ومقدس��اتنا 

داعي��اً املنظمات الش��بابية 
والطابية في العالم العربي 
ممارس��ة  إل��ى   واإلس��امي 
كاف��ة األنش��طة الداعم��ة 
قضي��ة  وجع��ل  لأس��رى 
أولويات  رأس  فلسطني على 

الشباب في كل مكان.
م��ن جهت��ه ألق��ى كلمة 
الش��بابية  املنظم��ات 
أني��س  األس��تاذ  اللبناني��ة، 
االج��رام  أدان  حي��ث  م��راد، 
الصهيون��ي بح��ق األس��رى 
الفلسطينيني، ودعى باسم 
الق��وى الش��بابية اللبنانية  
املنتفض��ني  دع��م   إل��ى 
 الذين بدأوا الي��وم اضرابهم 
كاف��ة  ف��ي  الطع��ام   ع��ن 
كم��ا  الع��دو،   س��جون 
الش��جاعة  الوقف��ة  حي��ا 
امث��ال  األبط��ال   لأس��رى 
سامر العيساوي ورفاقه في 

الدرب.

الفصائل واللجان الفلسطينية ترّد على الفربكات اإلعالميةالشعب الفلسطيين ال تنطلي عليه احليل!
ش��عبن����ا  بره������ن 
الفلس��طيني، م��رة أخ��رى، 
أن��ه أكث��ر وعي��اً، مثلما هو 
دائماً، م��ن كثير من قياداته.  
فقد أدرك شعبنا، بوعيه، أن 
زيارة أوباما لن حتمل إال املكر 
واخل��داع، ومزيد م��ن الدعم 
وأن  الصهيون��ي،  للكي��ان 

الرهان عليه رهان خاسر. 
كس��ائر من س��بق عهده 
وتآم��روا عل��ى قضيتن��ا، لم 
ي��أت الرئيس األميركي باراك 
أوباما الى فلس��طني احملتلة 
حام��اً احلل��ول الت��ي طامل��ا 
حلم به��ا من يراه��ن عليه، 
كم��ا راهنوا على من س��بق 
من أس��افه، بل أتى ليؤكد 
للعدو املغتصب إلتزام باده 
بأم��ن الكي��ان الصهيون��ي 

والتغني بيهودية الدولة.  
س��ئم ش��عبنا وم��ل من 
املعاه��دات  عل��ى  الره��ان 
واملواثي��ق الدولي��ة التي لم 
تق��دم ش��يئاً ل��ه، ب��ل زادت 

الفصائ��ل  ردت 
واللجن��ة  الفلس��طينية 
الشعبية في مخيم البداوي 
أس��مته سلس��لة  ما  على 
والفب��ركات  االفت��راءات 
اإلعامي��ة الت��ي ت��روج لها 
اإلع��ام  وس��ائل  بع��ض 
وهدفها  والعربية،  اللبنانية 
لبن��ان  ف��ي  اخمليم��ات  ج��ر 
الب��داوي  عموم��اً، ومخي��م 
خصوصاً الى أتون الصراعات 
والنزاعات احمللية واإلقليمية.

وج��اء ف��ي بي��ان أصدرته 
الفصائل خال مؤمتر صحفي 
الرغم  أنه »عل��ى  مش��ترك 
االجتماعية  املش��اكل  م��ن 
والظروف اإلنسانية البائسة 
أهالي  يعان��ي منه��ا  الت��ي 
اخملي��م، نتيجة السياس��ات 
الظاملة من قب��ل احلكومات 
املتعاقبة بحقن��ا، إال أنه لم 
تسجل أية إشكالية أمنية، 
ولم تراجعن��ا أياً من اجلهات 
السياس��ية  أو  األمني��ة  

أو الروحي��ة اللبناني��ة ب��أي 
أم��ر عن��د التقائه��ا بوف��د 

الفصائل.«
الفصائ��ل  وأك��دت 
الفلس��طينية ف��ي بيانه��ا 
الرس��مي  موقفه��ا  عل��ى 
والشعبي احليادي، وتساءلت 
األهداف من نشراألخبار  عن 
اخمليم��ات  ع��ن  امللفق��ة 
ومح��اوالت جرها ال��ى مربع 

التجاذبات الداخلية. 
وفي رد على  سؤال »هل مت 
ملتابعة  أمنية  تشكيل جلنة 
التط��ورات أو ت��رك الوض��ع 

على ما هو عليه؟« 
الفصائ��ل  ج��واب  كان 

الفصائ��ل  »موق��ف 
موقف  ه��و  الفلس��طينية 
موح��د بخص��وص حماي��ة 
األمن والس��لم األهلي داخل 
الفلس��طينية،  اخمليم��ات 
ب��ني  وثي��ق  تع��اون  هن��اك 
الفصائ��ل بخص��وص ذل��ك 
اتخ��ذت.   اج��راءات  وهن��اك 
ونش��دد على حي��اد املوقف 
الفلسطيني وعاقاتنا جيدة 
مع كاف��ة األطراف اللبنانية 
م��ن  ونرج��و  السياس��ية 
كافة وس��ائل األعام وكافة 
إبعادنا  السياس��ية  اجلهات 
الداخلي��ة  التجاذب��ات  ع��ن 

اللبنانية واإلقليمية«.

الط��ني بل��ة: ضي��اع لأرض، 
وقتل،  وتهويد،  واس��تيطان، 
ع��دو  قب��ل  م��ن  وتش��ريد 
يس��تمد قوت��ه ودعم��ه من 
عموماً،  الغربي��ة  احلكومات 
 ، واإلدارة األميركيةخصوص��اً
التي تعتب��ر أن وجود الكيان 
أرضن��ا  ف��وق  الصهيون��ي 
ه��و خ��ط الدف��اع األول عن 
الغرب كل��ه.  فهي احلاضنة 
احلقيقية له، وهي التي متده 
وبأسباب  الفتاك،  بالس��اح 
املساءلة،  احلياة، وحتميه من 
وتس��عى لتثبيته على أرض 

فلسطني وضمان أمنه.  
أمام كل ذل��ك لقيت زيارة 
أوبام��ا لفلس��طني تندي��داً 
واس��عاً جتل��ى في  ش��عبياً 
خرج��ت  الت��ي  املس��يرات 
ورف��ع خالها الفت��ات حتمل 
رسائل وأس��ئلة من شعبنا 
للرئي��س األمريك��ي، كت��ب 
عليه��ا: »أوبام��ا.. ال حل مع 
السرطانية في  الغدة  وجود 

فلس��طني«، في إش��ارة الى 
الكيان الغاص��ب،، و«أوباما.. 
أطفال فلس��طني يصرخون: 
و«أوبام��ا..  لاحت��ال«،  ال 
أن��ت غي��ر مرّح��ب ب��ك في 

فلسطني!«
أثب��ت أوبام��ا، ف��ي جولته 
بحماية  احملتل��ة،  أرضنا  فوق 
صوابية  الصهيونية،  احلراب 
م��ا أدرك��ه ش��عبنا بوعيه.  
فس��رعان ما تبخ��رت أوهام 
املراهن��ني علي��ه، حني طلب 
ف��ي خطابه، من الس��لطة 
االعت��راف  الفلس��طينية 
يهودي��ة،  كدول��ة  بالكي��ان 
وطالبه��ا بإس��قاط ش��رط 
جتمي��د االس��تيطان للعودة 

الى التفاوض.
م��رة أخرى، يثبت ش��عبنا 
الفلس��طيني أنه أكثر وعياً 
بكثي��ر م��ن أن تنطلي عليه 
كذب��ات اإلعام التس��ويقي 
الزيارة  التي سبقت  املفبرك 

تسويقاً وتشويقاً.

احلقيقي��ة الس��تخدام هذه 
احل��رب  خ��ال  املنظوم��ة 
األخي��رة عل��ى غ��زة، جاءت 
متناقض��ة م��ع املعطي��ات 

على أرض الواقع.
فف��ي فضيح��ة جدي��دة، 
خلب��راء  تقري��ر  خل��ص 
أن  إلى  أمريكيني وصهاين��ة 
منظوم��ة »القبة احلديدية« 
ف��ي  فش��لت  الصهيوني��ة 
معركة السماء الزرقاء، على 
غير ما ادعى جيش العدو، وما 
روجت له املؤسس��ة األمنية 
والعس��كرية  والسياس��ية 
الصهيونية، بأنها أسقطت 
مجم��وع  م��ن   %87 نح��و 

أطلق��ت  الت��ي  الصواري��خ 
م��ن قطاع غ��زة ال��ى داخل 
فلسطني احملتلة.  األمر الذي 
للصهاينة  صدم��ة  ش��كل 
ينطل��ي  م��ا  دائم��اً  الذي��ن 
عليه��م التضلي��ل والكذب 
م��ن  ل��ه  يتعرض��ون  ال��ذي 
قبل قادتهم، الس��اعني الى 
اس��تعادة قوة الردع املتآكلة 
منذ معركة بشائر االنتصار، 
وصوالً إلى معركة الس��ماء 
الزرقاء، في الوقت الذي تثبت 
الفلسطينية  املقاومة  فيه 
متاس��كاً وتطوراً في قدراتها 
يوم.   بع��د  وتعاضده��ا يوماً 

واآلتي أدهى وأمر.

زيارة أوباما... والرهانات اخلاسرة!..
الرئي��س  جول��ة  فتح��ت 
األميرك��ي ب��اراك أوباما إلى 
املنطقة الباب واس��عاً، أمام 
السياس��يني  م��ن  العدي��د 
كم��ا  »الس��لطة«،  ورج��ال 
بع��ض الكتاب والصحافيني 
املراهن��ني  الفلس��طينيني، 
على ال��دور األميركي، ونهج 
املفاوض��ات العبثي، للتعبير 
وخيب��ة  صدمته��م  ع��ن 
أملهم من احلصاد الس��لبي 
له��ذه الزي��ارة عل��ى صعيد 
الفلسطينية«،  »الس��لطة 
اس��تخدم  بعدم��ا  خاص��ة 
الرئي��س أوبام��ا كل طاقاته 
الفكرية والسياسية واملالية 
والعس��كرية،  واألمني��ة 
األيديولوج��ي  ومخزون��ه 
ع��ن  للتعبي��ر  و«الدين��ي« 
الستراتيجية  العاقة  عمق 
الدائمة واملس��تمرة واملميزة 
املتح��دة  الوالي��ات  ب��ني 
الع��دو  وكي��ان  األميركي��ة 

الصهيوني... 
الرئي��س  يت��رك  ول��م 
األميركي فرصة، أو مناسبة 
إال وأكد فيها التزام »أميركا 
واس��تقرار  بأم��ن  القوي��ة« 
وبقاء الكيان، قوة أساس��ية 
مهيمن��ة، وأق��وى دول��ة في 
دعمها  وتواص��ل  املنطق��ة، 
العال��م.  ف��ي  دول��ة  أق��وى 
مؤكداً على »أنها س��تبقى 
م��ا بقيت الوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة ... وأنها لن تكون 
وحدها في مواجهة األخطار 
التي حتدق به��ا«... مردداً هذا 
اإللتزام األمن��ي أكثر من 83 

مرة في تصريحاته... 

يلتفت  ل��م  ذلك،  مقاب��ل 
الرئيس أوباما إلى »حلفائه« 
الذي��ن  »الس��لطة«،  ق��ادة 
املناس��بة  الظ��روف  هي��أوا 
للزي��ارة، وحالوا دون  الهادئة 
الشعبية  التظاهرات  خروج 
له��ا...  والرافض��ة  املن��ددة 
كما لم يأخ��ذ بعني اإلعتبار 
رغب��ات وأمني��ات أصدقائ��ه 
من احلكام الع��رب، أصحاب 
املب��ادرات »الس��لمية« التي 
ال تس��اوي قيم��ة احلبر الذي 
كتبت به، كما س��بق وأعلن 

أرئيل شارون... 
الرئي��س  يلتف��ت  ل��م 
الضي��ف إلى أي من مطالب 
و«ش��روطها«  »الس��لطة« 
املتدحرج��ة، ول��م يس��تمع 
االس��رى...  أمه��ات  ألن��ات 
لسياس��ات  يأب��ه  ول��م 
تبتل��ع  الت��ي  اإلس��تيطان 
الفلس��طينية...  األرض 
ولم يلتف��ت لتهويد املدينة 
املقدس��ة... ول��م يلمح الى 
وح��رف  الفاص��ل،  اجل��دار 
»املس��توطنات«  ع��ن  نظره 
املنتش��رة.   الس��رطانية 
حت��ى أنه ل��م يجام��ل قادة 
»الس��لطة«، بامتناع��ه عن 
زي��ارة ضريح الس��يد ياس��ر 
عرفات أول رئيس للس��لطة 

»الفلسطينية«، في حني لم 
يترك ركناً صهيونياً إال وكان 

له نصيب في البرنامج!.. 
إن زي��ارة الرئيس األميركي 
»اإلسرائيلية« بامتياز، والتي 
انته��ت مبصاحل��ة تركي��ة – 
املاش��ي،  صهيوني��ة، عل��ى 
باتصال هاتف��ي بني نتنياهو 
وب�«طمأن��ة«  وأردوغ��ان، 
العاهل األردني، أعادت تذكير 
من يعنيه��م األمر من رجال 
»الس��لطة« وحكام »عرب« 
قدام��ى وج��دد، أن الطري��ق 
إلى البيت األبي��ض، والعبور 
الفلسطينية«  »الدولة  إلى 
اس��تمرار  وأن   املوهوم��ة، 
إقتصادي��اً  املنطق��ة  ومن��اء 
وحضاري��اً، مي��ر عب��ر بوابتي 
الكيان  بيهودي��ة  االعت��راف 
خطوات  واتخاذ  الصهيوني، 
جريئة نحو التطبيع الكامل 

معه!..
وه��ل يجوز بع��د كل ذلك 
اس��تمرار الره��ان على الدور 
املب��ادرات  وعلى  األميرك��ي، 
»التس��وية«،  ومش��اريع 
وعل��ى مجلس األمن وقرارته 
القدمية الت��ي يغطيها غبار 
النس��يان، واجلديدة التي لن 
من  أحس��ن  يكون مصيرها 

سابقاتها؟

nashra.aljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  للتواصل 
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أخبار الجهاد
البطش: أطراف إقليمية الزالت ُتصر على محاية أمن »إسرائيل«وراء األكمة ما وراءها!

 احتفال تضامين للجهاد االسالمي مع األسرى 
يف سجون االحتالل يف خميم اجلليل يف بعلبك

حركة اجلهاد اإلسالمي حتيي ذكرى ملحمة جنني وعملية شلومي

تحليل سياسي

وّجه الرئي��س األميركي، 
ب��اراك أوبام��ا، صفعة الى 
اإلدارة  عل��ى  املراهن��ني 
لتحقي��ق  األميركي��ة 
اختراق.  فأوباما، لم يكتف 
التعه��د بضمان  بتأكي��د 
الصهيوني  الكي��ان  أم��ن 
الواليات  ووجوده، ما بقيت 
املتحدة ذاتها، بل إنه طالب 
الس��لطة الفلس��طينية 
ب� »إس��رائيل«  باالعت��راف 
وال��ى  يهودي��ة،  دول��ة 
التخلي عن ش��رط جتميد 
الى  والعودة  االس��تيطان، 

املفاوضات فوراً.
وأكثر من ذلك، فإن املبالغ 
التي حت��دث عنها  املالي��ة 
أوباما لدعم السلطة، لم 
يك��ن مقصوداً به��ا أمواالً 
بل  س��تدفع لصندوقه��ا، 
كان أوبام��ا يتح��دث ع��ن 
مجموع املبالغ املالية التي 
حس��بما  إدارته،  دفعته��ا 
باس��م  الناطقة  أوضحت 

احلكومة في رام اهلل.
ب��دا واضح��اً أن الزي��ارة 
ل��م حتقق أي م��ن األهداف 
راهن��ت  الت��ي  العدي��دة 
عليها الس��لطة ف��ي رام 
اهلل، فج��اء ال��رد س��ريعاً، 
م��ن خ��ال حمل��ة مركزة 
ض��د رئي��س احلكومة في 
في��اض،  س��ام  اهلل،  رام 
اللجن��ة  وال��ذي وصفت��ه 
الثورية في فتح بأنه »رجل 

ف��ي  املتح��دة«  الوالي��ات 
الس��لطة، وأن مخطط��ه 
االقتص��ادي ينس��جم مع 

رؤية نتنياهو!!!
في هذا السياق، يكاد وزير 
جون  األميركي،  اخلارجي��ة 
كي��ري، ال يغ��ادر املنطقة، 
زي��ارات  سلس��لة  ف��ي 
ورام  القدس  الى  مكوكية 
اهلل وعمان، في ظل تكتم 
شديد، وصمت مريب، عما 

يدور من محادثات.
ميك��ن للم��رء أن يعتقد 
أن جون كيري يس��عى الى 
ردم اله��وة الت��ي أحدثتها 
تصريحات أوبام��ا.  غير أن 
تصريحه ال��ذي حتدث فيه 
عن دع��م الواليات املتحدة 
السام  األمريكية ملشروع 
يتبناه  ال��ذي  االقتص��ادي، 
س��ام  ويق��وم  نتنياه��و 
ثورية  – بحس��ب  بتنفيذه 
فت��ح – ينبىء ب��أن الرجل 
يلوح بأم��ر خطير، أقله أن 

املساس بسام فياض خط 
أميركي أحمر.

لك��ن، ومن جه��ة أخرى، 
أي��ن ميك��ن وض��ع االتفاق 
املفاجىء الذي وقعه رئيس 
الس��لطة، محمود عباس، 
واملل��ك األردن��ي، عبد اهلل 
مبوجب��ه،  وال��ذي  الثان��ي، 
تكون اململكة األردنية هي 
املسؤولة عن إدارة املسجد 
واملقدس��ات  األقص��ى 
اإلس��امية ف��ي القدس؟!  
ه��ذا االتف��اق ال��ذي قي��ل 
أن احلكوم��ة الصهيوني��ة 
كان��ت على علم مس��بق 
ب��ه، وبتفاصيل��ه، وأنه لم 
يك��ن لديه��ا أي اعت��راض 
علي��ه.. وه��ي بالفعل لم 

تعلق على االتفاق!
حتضي��ر  هن��اك  فه��ل 
لتح��ول م��ا يت��م اإلعداد 
له؟  وماذا يوجد وراء أكمة 
االتصاالت والزيارات احملاطة 

بالتكتم؟! 

إىل كلمة سواء ...
في رحاب اإلسالم

حني نقرأ قوله تعالى )قل 
يا أه��ل الكت��اب تعالوا إلى 
كلمة س��واء بيننا وبينكم 
أال نعب��د إال اهلل وال نش��رك 
به ش��يئاً وال يتخ��ذ بعضنا 
بعضا أرباباً من دون اهلل(  ]آل 
عم��ران: 63[، ن��درك عظمة 
ه��ذا الدين في قب��ول الرأي 
اآلخ��ر والطوائ��ف اخملالف��ة 
له فكراً وعقيدة وش��ريعة؛ 
وحكمته البالغة في تكوين 
الوط��ن، بل وفي الدفاع عنه 
كش��عب واحد موحد برغم 
اخت��اف مكونات��ه؛ ونتذكر 
الرس��ول )ص(  هنا معاهدة 
ليه��ود املدين��ة وه��و يكّون 
النواة األولى لدولة اإلس��ام 
القائم��ة عل��ى املؤاخاة بني 
أيضاً،  واألنص��ار  املهاجري��ن 
واملبنية على احملبة والسام 
والتسامح الديني واالعتراف 

بشرائح اجملتمع جميعها.
ولقد ض��رب لنا اإلس��ام 
املث��ل األعل��ى ف��ي احلفاظ 
على األقليات الدينية، وعلى 
معابدها، وكف��ل لها حرية 
العب��ادة.  والدلي��ل هو بقاء 
هذه األقلي��ات وتناميها في 

ب��اد املس��لمني حت��ى يومنا 
هذا.

ويح��ق لنا أن نتس��اءل: إذا 
مأمورين  كن��ا، كمس��لمني، 
بالوص��ول إلى كلمة س��واء 
وقاس��م مش��ترك م��ع أهل 
الكت��اب من غير املس��لمني، 
أوليس م��ن األول��ى أن يصل 
اخت��اف  عل��ى  املس��لمون، 
وأحزابه��م  مذاهبه��م 
وتياراته��م إلى كلمة س��واء 
فيم��ا بينه��م؛ طامل��ا أن م��ا 
يجمعه��م أكثر مما يفرقهم، 
وأنه��م موحدون إلل��ه واحد، 
واحد،  وقرآنه��م  ورس��ولهم 
أصوله��ا  ف��ي  وعقيدته��م 
األساس��ية واح��دة )اإلمي��ان 
وكتب��ه  ومائكت��ه  ب��اهلل 
ورسله وباليوم اآلخر ... ( كما 
أن عباداته��م واح��دة )صاة 
وصي��ام وزكاة وح��ج ووذك��ر 
وأخ��اق  ومعام��ات  ودع��اء 
وسلوك قومي نابع من الكتاب 

والسنة املطهرة(؟!!!!
وإذا كان توح��د املس��لمني 
ف��ي  س��واء  كلم��ة  عل��ى 
مج��ال العقيدة والش��ريعة 
مستحيل التحقق - لتاعب 

األه��واء و املصالح الضيقة 
بهم - فعلى األقل ميكنهم 
عل��ى  والتاق��ي  التوح��د 
وه��و  أال  مش��ترك،  ه��دف 
الصهيونية  الهجم��ة  صد 
عل��ى  الشرس��ة  الغربي��ة 
اإلسام و املسلمني، والدفاع 
و  املس��لمني  حم��ى  ع��ن 
مقدس��اتهم، وعلى رأسها 
املس��جد  و  فلس��طني 
القبلتني و  أول��ى  األقص��ى، 

ثالث احلرمني الشريفني.
املس��لمني  ضع��ف   إن 
الي��وم كام��ن ف��ي تش��تت 
ومصاحله��م،  أهدافه��م 
وتنوع والءاتهم شرقاً وغرباً، 
هلل  ال��والء  ع��ن  وبعده��م 

ولرسوله ولكتابه.
على املسلمني أن يتداعوا 
 إل��ى كلم��ة س��واء بينهم: 
أال يس��محوا ألي��ة ق��وة بأن 
تف��رق ش��ملهم أو تتطاول 
الديني��ة  رموزه��م  عل��ى 
يوح��دوا  وأن  املقدس��ة، 
لله��دف  جهوده��م كله��ا 
وهوتطهي��ر  أال  األس��مى، 
بي��ت املق��دس م��ن رج��س 

الصهاينة.
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ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
ف��ي  اإلس��امي  اجله��اد 
فلس��طني، الدكت��ور خال��د 
البط��ش، أن هنال��ك أطرافاً 
عل��ى  مص��رٌة  إقليمي��ة 
»إس��رائيل«،  أم��ن  حماي��ة 
الت��ي  املتغي��رات  رغ��م 
ط��رأت ف��ي املنطق��ة بع��د 
التطبيع  بأنظم��ة  اإلطاحة 

واالستبداد.
خ��ال  البط��ش،  وق��ال 
محاض��رٍة ألقاه��ا، في جمٍع 
غفي��ر من أهالي والية مّنابة 
التونسية: »إن هذه األطراف 
اإلقليمية ال يروق لها أن ترى 
الش��عوب والدول قادرًة على 
واس��تعادة  نهضتها  حتقيق 

دورها«.
البط��ش عن »حل  وحتّدث 
إي��اه  معتب��راً  الدولت��ني«، 
مشروعاً صهيونياً، قائا:«إن 
كان��ت  التس��وية  مس��يرة 

اجله��اد  حرك��ة  أحي��ت 
ف��ي فلس��طني  اإلس��امي 
مللحمة  العاش��رة  الذك��رى 
جن��ني البطولي��ة، والذكرى 
لعملي��ة  عش��رة  احلادي��ة 
ش��لومي البطولي��ة، الت��ي 
غس��ان  الش��هيدان  نفذها 
اجلدع ومحم��د عبد الوهاب، 
أقامته  جماهي��ري  باحتفال 
في مخيم املية ومية، عصر 
اليوم األح��د، بحضور ممثلني 
الفلسطينية  الفصائل  عن 
والق��وى واألح��زاب اللبنانية 
األهلي  اجملتمع  ومؤسس��ات 
واملؤسسات املدنية ومجلس 
وع��دد  فلس��طني،  علم��اء 
 م��ن وجه��اء وفعالي��ات من 
الفلس��طينية  اخمليم��ات 

واجلنوب.
مس��وؤل  ألق��ى  وق��د 
العاق��ات السياس��ية ف��ي 
اإلس��امي  اجله��اد  حرك��ة 
في لبن��ان، ش��كيب العينا، 
كلم��ة احلرك��ة، ق��ال فيها: 
»إنن��ا نحتفل الي��وم بذكرى 
البطولية،  جن��ني  ملحم��ة 
اجلهادية،  ش��لومي  وعملية 
الت��ي نفذه��ا خيرة ش��باب 
األمة الذين ضحوا بدمائهم 
دفاع��اً ع��ن قضي��ة أمتهم 
النم��اذج  وه��ذه  العادل��ة، 

نظم��ت حرك��ة »اجله��اد 
االسامي« احتفاال تضامنيا 
م��ع األس��رى ف��ي س��جون 
ذك��رى  مبناس��بة  االحت��ال 
»ملحمة جنني« في س��احة 
األون��روا ف��ي مخي��م اجلليل 
بعلبك،  ف��ي  الفلس��طيني 
قيادات فلسطينية  بحضور 

وحزبية وجلان شعبية.
وألقى القي��ادي في حركة 
اجله��اد محفوظ منور كلمة 
أكد فيها »ضرورة قيام إطار 
يحمل  جام��ع  فلس��طيني 
الهم الفلسطيني في لبنان 
م��ن أج��ل حماي��ة اخمليمات 
إجتماعي��اً وسياس��ياً، ومن 
أج��ل تصحي��ح العاقة مع 
الدولة اللبنانية حتى حتقيق 

حلم العودة«.
وطالب »األونروا واحلكومة 
بدورهما  القي��ام  اللبناني��ة 
وحتم��ل مس��ؤولياتهما جتاه 
الفلس��طينيني  النازحي��ني 
س��وريا،  م��ن  املهجري��ن 
اخمليم��ات  وفلس��طينيي 
حي��اة  يعيش��ون  الذي��ن 

صعبة وقاسية في مجاالت 
الصح��ة واالمن��اء والس��كن 
حيث املنازل آيلة للس��قوط 

على قاطنيها«.
العاقات  وألقى مس��ؤول 
السياس��ية في »حزب اهلل« 
الشيخ س��هيل عودة كلمة 
أك��د فيها أن »جن��ني تبقى 
الفلس��طيني  عنوان اجلهاد 
والراي��ة األس��اس، وفي هذه 
الذكرى نؤكد املقامة وصمود 
الفلس��طيني  الش��عب 
ونحذر م��ن الغرام األمريكي 
الغربية  بالضفة  املس��تجد 
وبع��ض نواح��ي فلس��طني 

عل��ى  املش��بوه  واحل��رص 
التنمية«، وقال: »نرى في هذا 
مس��تجدة  مؤامرة  التحرك 
على القضية الفلسطينية 

لطمسها أكثر فأكثر«.
وألق��ى الش��يخ يوس��ف 
صل��ح كلم��ة دار االفتاء في 
بعلب��ك الهرم��ل دع��ا فيها 
»الفلس��طينيني ف��ي ق��وى 
املقاومة للتوحد، انطاقا من 
خط��اب العقي��دة والوحدة، 
وم��ن أجل كلمة س��واء من 
أجل فلسطني، واالبتعاد عن 
االختاف كي ال ينال أحد من 

عقيدتنا وعزتنا«.

البطولي��ة ينبغ��ي أن تكون 
التوجه  حاف��زاً ألمتنا نح��و 
فلس��طني«،  كل  ال��ى 
األم��ة  »أع��داء  أن  مضيف��اً 
ف��ي  ي��دور  م��ا  يس��تغلون 
نزاعات  العربي م��ن  وطنن��ا 
إلش��غالنا من أجل تصفية 
الفلس��طينية  القضي��ة 
وح��ق الع��ودة« داعي��اً األمة 
وتوح��د  »تنتف��ض   لك��ي 
صفوفه��ا ألج��ل خاصه��ا 
الصهيون��ي«،  الع��دو  م��ن 
االنقس��ام  إنهاء ملف  والى 
التركي��ز  وال��ى  الداخل��ي، 
واملقاوم��ة  الوح��دة  عل��ى 
األس��رى  ع��ن   والدف��اع 
والق��دس واألقص��ى«.  وأكد 
العين��ا ف��ي كلمت��ه عل��ى 

اخمليم��ات  »جتني��ب  ض��رورة 
ف��ي لبنان تداعي��ات األزمات 
اللبناني��ة  الداخلي��ة 
زجه��ا  وع��دم  والس��ورية، 
وتوريطه��ا ف��ي التجاذب��ات 
موق��ف  واتخ��اذ  احلاصل��ة 
احلي��اد اإليجابي مم��ا يجري«، 
مج��دداً دع��وة احلرك��ة الى  
توحيد املرجعية السياسية، 
وب��دء العم��ل عل��ى توحيد 
اللجان األمنية واالجتماعية 

وتفعيلها وتدعيمها«.
وف��ي اخلت��ام ق��دم العينا، 
اجله��اد  حرك��ة  باس��م 
االس��امي ف��ي فلس��طني، 
لعائل��ة  تذكاري��ة  ص��ورة 
الش��قيقني  الش��هيدين 

صالح وغسان اجلدع.

عنوان��اً وغط��اًء لضي��اع ما 
تبقى من فلسطني«.

كما حت��ّدث البط��ش، عن 
الثورات العربية وانعكاسها 
عل��ى مس��تقبل القضي��ة 
في  مشيداً  الفلس��طينية، 
السياق بدور تونس التاريخي 
دع��م جه��اد ش��عبنا  ف��ي 

وصموده.
القي��ادي في اجلهاد  وجدد 
مركزي��ة  عل��ى  التأكي��د 
الفلس��طينية  القضي��ة 
العربي��ة  لأم��ة  بالنس��بة 
واإلس��امية، منوه��اً إلى أن 
أهل فلسطني احملتلة بحاجٍة 
إلى الدعم واإلس��ناد وتعزيز 

الصمود.
ف��ي  وقال:«املش��كلة 
فلسطني ليس��ت إنسانية، 
وليست مشكلة جوع وفقر 
نح��ن   .. أو طع��ام وش��راب 
بحاج��ة إل��ى دعٍم وإس��ناد 

حقيق��ي لتدعي��م الصمود 
والبناء«.

محاضرة  احلض��ور  وقاطع 
م��راراً  البط��ش،  الش��يخ 
ورف��ع  والهت��اف،  بالتكبي��ر 
يري��د  )الش��عب  ش��عارات: 
حترير فلس��طني( - )مقاومة 
وال  صل��ح  ال   .. مقاوم��ة 

مساومة(.
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