كيف يقرأ اإلسرائيليون بوادر تفجر «انتفاضة ثالثة»؟

الحهـاد

العدد مئة وواحد ()101

تشرين الثاني  2014م

معتز حجازي ..بو�صلة ال تخطئ
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ال�شقاقي الوحدوي
 ..و�أدبياته
حا�ضرة يف احلالة
الفل�سطينية

مبوته /بشهادته كتبت «اجلهاد اإلســامي» فصال ً جديدا ً من
فصول الصراع ،أن هذه القدس لنا ،هذه األرض لنا ،أن فلسطني
هي القضية املركزية في الصراع ،وعلى أرضها يُحسم الصراع
بني متام احلق ،ومتام الباطل...
في تشرين البطولة والفداء ،أطلق البطل معتز حجازي ،النار
على احلاخام الصهيوني «يهودا غليك» ،في رســالة إلى كل
صهيوني يفكر باملساس باملقدسات اإلسالمية أو اقتحامها،
أو االعتداء بعد ذلك على حرائر القدس.
بوركت يا ابن القدس ..بوركــت رصاصاتك ..وبورك نهج أنتم
رواده.

03

«القدس لألنباء» يف ضيافة لحود
A L J I H A D

استقرار
المخيمات عنصر
1
ولو كره الكارهون!

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة

مقدســي مباركّ ،
تلفع الشهيد اجملاهد معتز
جهادي،
مع فجر
ّ
ّ
إبراهيم خليل حجازي ،الســاح بيد ،وبأخرى قبض على القرآن،
ناظرا ً إلى األقصى ،ولوجــه اهلل األبقى ..قاتل قتال األبطال ،لم
يتراجع ،لم يهن ،رفض االستســام ،ليلتحق بالشهيد القائد
د .فتحي الشــقاقي شهيدا ً على طريق ذات الشوكة ..في فجر
تشريني عابق بنسمات اجلهاد ،وقبضات السالح.
ٍّ
عشق القدس فأبى الركون لالحتالل ..تش ّرب فكر اجلهاد األصيل،
واجلهادي العامل واحلامل
فكان التلميذ النجيب ،واملعلم القدوة..
ّ
الــدال على البوصلة احلقيقية للصــراع ضد العدو
للقضية،
ّ
الصهيوني..

افتتاحية العدد

أثبتت اخمليمات الفلسطينية في لبنان أنها عامل استقرار
هام فــي لبنان .جنــح أهلنا في اخمليمــات ،بفضل وعيهم
وتكاتفهم ،في جتنب االنزالق الى الصراعات والفنت والتوترات
األمنيــة التي حتدث أحيانا ً في اجلوار القريب أو حتى املالصق
للمخيمات .في عني احللوة ،جنحت اخلطة األمنية في تثبيت
فعاليتها ،واكتســابها مصداقية ،وال تزال حتظى بالتفاف
شعبي حولها ،واســتطاعت اجتياز اختبار عملية اغتيال
أحد كوادر حركة فتح ،وغيرها ،وأبقتها في إطار ضيق .وفي
مخيمات الشــمال ،حافظ مخيم نهر البــارد على حياده
اإليجابي في املعارك التي جــرت مؤخرا ً بني اجليش اللبناني
ومسلحني ،في منطقة البراكسات على تخوم اخمليم ،وقام
ممرضون من اخمليم بإسعاف جرحى للجيش اللبناني .بينما
اســتضاف مخيم البداوي ما يقرب من  70عائلة جلأت إليه
هربا ً من املعارك.
ورغــم كل هذا الدور اإليجابي الــذي تلعبه اخمليمات ،حلفظ
استقرارها وأمنها ،إال أن هناك بعض األقالم التي تصر على
اإلساءة إليها ،واالســتمرار في تسليط األضواء على بعض
األعمال الفردية التــي يقوم بها أفراد فلســطينيون ،هم
في الغالب ليســوا من ســكان اخمليمات .ال شك أن هناك
من يزعجه أن تنعم اخمليمات باألمن واالســتقرار ،في أوضاع
مضطربة ،أو أن تكون عنصر استقرار ،بعيدا ً عن االجنرار الى
الفنت.
لقد أثبت شعبنا الفلســطيني مرة جديدة أنه متمسك
بقضيته املركزية في فلسطني ،وأن لديه من الوعي ما يبعده
عن االجنرار وراء بعض األصوات التي تريد ج ّره الى مســتنقع
الفــن املذهبية والطائفية ،التي ال تخدم قضية شــعبنا.
يدرك شــعبنا جيدا ً أن محاوالت جر اخمليمات الى الصراعات
الدائرة من حوله لديها هدف واحد ،هو تصفية هذه اخمليمات،
والقضاء على حق العودة.
بــد من التأكيد هنا ،أن هذا اإلجناز الذي حتقق بحاجة الى
وال ّ
رعاية مستمرة ،من قبل كل مك ّونات الشعب الفلسطيني
في اخمليمات :الفصائل والقوى واللجان األمنية والشــعبية،
والوجهاء ،ورجال الدين ،واجلمعيات ،واملثقفني ،والشباب على
وجه اخلصوص .إن حماية هذا اإلجناز ،وإحباط كل محاوالت
تبديده ،هو مهمة اجلميع ،وباألخص مهمة الفصائل والقوى
التي جنحت توحيد أدائها ،وبلورة استراتيجية النأي اإليجابي
بالنفس عــن كل ما يحصل من حول اخمليمــات ،مع األخذ
بعني االعتبار اخملاطر والتهديدات ،واالستعداد ملواجهتها إذا
حصلت.
ولذلك ،فإن تعزيز هذا اإلجنــاز وحمايته يكون باحلفاظ على
الوحدة الداخليــة ،أوالً ،وثانياً ،بتعميم جتربة اخلطة األمنية
التي جنحــت في عني احللــوة على باقي اخمليمــات ،لتعزيز
اللجان األمنية ،وصوال ً الى إصالح اللجان الشــعبية ،التي
علــى عاتقها تقع مهمة حماية األمــن االجتماعي ألهلنا
في اخمليمات ،عبر إشراك كافة شــرائح شعبنا في العمل
االجتماعي والرقابي ،مبا يعزز االلتفاف األهلي حول الفصائل
والقوى ،ويدعم تثبيت االستقرار.

شلح يزور
طهران..
وإسرائيل
كيان قابل
للهزيمة
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�أخــبـار
حتليل �سيا�سي
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سالح المقاومة لن يكون
ثمناً للتهدئة وإعادة اإلعمار
بعد أكثر من شهرين على وقف إطالق النار ال يزال قطاع غزة ينتظر فك احلصار،
وفتح املعابر أمام مواد البناء إلعادة إعمار ما دمرته احلرب «اإلسرائيلية» العدوانية
التي اســتمرت  51يوماً ،التــي رصد لها مؤمتر القاهرة الــذي عقد في ()10/12
مبلغا ً (إســمياً) مقدرا ً بـ  5.4مليار دوالر ،ســيذهب نصفه للبدء بعمليات نقل
األنقاض ،ومن ثم اإلنتقال لتجهيز البنى التحتية وصوال ً لبناء املســاكن وإعادة
اإلعمار؛ ونصفها اآلخر سيتم إنفاقه على مدى سنوات عدة في مشاريع التنمية
والتطوير في الضفة والقطاع!..
إن مــرور كل هذا الوقت ،من دون أن يلمس الغزيــون نقلة نوعية في مجال فك
احلصار وإعادة البناء واإلعمار ،يضع املســألة برمتها أمام طبقة ســميكة من
الريبة والتشكيك ،ســارع الكثير من احملللني السياسيني واخلبراء اإلقتصاديني،
ناهيك عن العديد من قادة فصائل املقاومة للتعبير عنها ،والتحذير من سياسات
املماطلة والتســويف التي تأخذ القضية إلى حالة من اجلمود لن يقوى الغزيون
على الســكوت عنها ،وعن الواقفني خلفها ألي دولة أو جهة انتموا ،خاصة إذا
داهم فصل الشتاء آالف العائالت املهجرة احملشورة في غرف املدارس غير اجملهزة
أساسا ً للسكن ،وتلك التي تستوطن اخليام التي لن تقوى على الصمود والثبات
أمام أول عاصفة تضرب القطاع وحتولها إلى أشالء متناثرة!..
فتجارب الفلسطينيني ،عامة ،والغزيني خاصة ،مع مسارات املفاوضات العبثية،
واملراهنات اخلاســرة علــى صناديق الدعم (التي ظلت خاويــة رغم املاليني التي
يضخها «املتبرعون» بوسائل اإلعالم فقط) ومؤمترات إعادة البناء واإلعمار التي لم
تنب حجرا ً على حجر؛ كلها جتارب مريرة ومرة ،باعتراف الضالعني فيها أنفسهم،
بحيث يصبح معها احلذر والتشــكيك والريبة أبرز سمات املرحلة املقبلة ،التي
يهدد اســتمرارها املتزامن مع تأخير فك احلصــار الفعلي وانطالق عملية البناء
واإلعمار ،بإعادة إشعال فتيل اإلنفجار لدى الشعب الفلسطيني وقواه املقاومة
التي ستجد نفسها في حل من أي اتفاق أو تهدئة...
قبل نحو خمس ســنوات ،وبالتحديــد في آذار  ،2009وعقب عــدوان «الرصاص
املصبوب» ،الذي اســتخدم فيه العدو أســلحة محرمة دولياً ،انعقد في شرم
الشيخ مبصر مؤمتر دولي شاركت فيه  71دولة ومنظمات إقليمية ودولية ...وقد
تعهد املشاركون فيه بتقدمي حوالي  5مليارات دوالر أميركي إلعادة إعمار غزة ،خالل
العامني املقبلني ،على أن يتم البدء في توزيع تلك التعهدات في أسرع وقت ممكن
من أجل ســرعة التأثير على احلياة اليومية للفلسطينيني ،.كما قال املؤمترون...
وبعد مرور كل تلك الســنوات ،لم تصل املليارات وال املاليني وال حتى املالليم إلى
مســتحقيها ،ولم يعاد إعمار ما هدمه العدوان وظل الغزيون ينتظرون! ..ليس
هذا فحسب ،وإمنا طار معها تقرير «غولدســتون» الذي جرَّم العدو الصهيوني
الستخدام جيشه أسلحة محرمة دولياً ،وارتكابه جرائم حرب ضد اإلنسانية!..
إن الغزيني وقوى الشعب الفلسطيني املقاومة التي حققت انتصارا ً تاريخيا ً في
أســوأ ظرف عربي ،كما قال أمني عام حركة اجلهاد اإلســامي ،رمضان عبداهلل
شلح ،تواجه اليوم حتدي تكرار التجارب السابقة في مؤمترات دعم القدس وإعادة
إعمــار غزة ...خاصة في ظل املواقف املعلنة التــي أطلقت من على منبر مؤمتر
القاهرة ،والتي ربطت بني إعــادة البناء واإلعمار بجملة مواقف ومتطلبات يبدو
حتقيقها أمرا ً متعذرا ً ورمبا مســتحيالً في هذا الوقت ،وأبرزها :ربط عملية إعادة
البناء واإلعمار مبسأئل -1 :التهدئة الدائمة ،وما يفرضه هذا األمر من سعي دولي
وعربي و»فلسطيني» لـ»جتفيف منابع املقاومة» وعدم متكينها من إعادة بناء أو
ترميم ترســانتها الصاروخية؛  -2عودة «سلطة رام اهلل» إلى قطاع غزة وتوفير
كل أشكال الدعم لها لتمكينها من فرض منوذج الضفة «اآلمن» على القطاع
الثائر؛  -3ضرورة اســتئناف املفاوضات بني «إســرائيل» وسلطة رام اهلل ،ووقف
توجه عباس إلى األمم املتحدة!..
يضاف إلى كل ما تقدم إطالق يد «إســرائيل» بعملية إعادة إعمار غزة بســبب
حتكمهــا املطلق بكل معابر القطاع مبا فيها معبــر رفح ،لضمان «عدم وصول
األمــوال ومواد البناء إلى قوى املقاومة الفلســطينية» .ملنعهــا من إعادة بناء
مقومات قوتها من شبكة النفاق إلى ترسانتها الصاروخية والتسليحية...
إن هذا الوضع ،يغري «إســرائيل» بتكرار اعتداءتها على غــزة مرة ثالثة ورابعة
خاصة في ظل احلمايــة األميركية – الغربية املطلقة لهــا؛ والتخاذل العربي؛
واستمرار احلصار على قطاع غزة؛ ناهيك عن حالة التفكك الفلسطينية التي
عادت للبروز مجددا ً مع مؤمتر إعادة اإلعمار!..
لكن على اجلميع في «عواصم القرار» إدراك احلقيقة التي تقول :إن سالح املقاومة
الذي أحدث تغييرا استراتيجيا ً في ميزان القوى العسكري مع العدو الصهيوني،
والتضحيات اجلسام التي قدمت في معركة البنيان املرصوص ،لن تكون بندا ً على
طاوالت املفاوضات ،ولن تكون ثمنا ً للتهدئة واإلعمار واملصاحلة...

�ش ّلح على ر�أ�س وفد من ''اجلهاد'' يزور طهران

البحث في إعمار غزة وتعزيز المقاومة

على مدى أيام عدة ،اســتضافت العاصمة اإليرانيــة ،طهران ،في
أواسط تشــرين األول املاضي ،وفدا ً مركزيا ً «حلركة اجلهاد اإلسالمي
في فلسطني» برئاسة األمني العام الدكتور رمضان عبداهلل شلح.
وتكتسب هذه الزيارة أهمية إستثنائية لكونها جتيء في ظل أجواء
اإلنتصار التاريخي الذي حققته قوى املقاومة الفلســطينية وكل
شــركائها الذين تقف اجلمهورية اإلســامية اإليرانية مبقدمتهم
في معركة «البنيان املرصــوص» في مواجهة عدوان صهيوني غادر
اســتمر  51يوماً ،قدمت فيه غزة :شــعبا ً ومقاومة مناذج رائعة من
الصمود واإلستبسال ،أدت إلحلاق الهزمية باجليش الذي قيل يوما ً أنه
«ال يقهر».
وقد بحث الوفد الذي حظي باهتمام بالغ رسمي وشعبي وإعالمي،
مع املســؤولني اإليرانيني وفي مقدمتهم السيد علي اخلامنئي آخر
تطورات القضية الفلســطينية ،ومعاني اإلنتصار التاريخي الذي
تقدمه إيران في معركة إعادة
حققته املقاومة في غزة ،وما ميكن أن ّ
البنــاء واإلعمار ،مبا يعزز صمود الغزيني ومتكني قوى املقاومة من أداء
دورها على كامل األرض الفلسطينية احملتلة.
وقدم الدكتور رمضان عبداهلل شــلح خالل لقائه سماحة السيد
ّ
علي اخلامنئي على رأس وفد قيادي كبير من احلركة عرضا ً شــامالً
حلرب األيام الـ 51التي شــنها العدو الصهيوني على غزة ،وأكد بأن
انتصارات مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة لم تكن ممكنة دون
الدعم من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
في حني أعرب السيد علي اخلامنئي ،عن سروره الكبير النتصار غزة
املقاومة في احلرب األخيرة وعجــز الكيان الصهيوني أمام أهل غزة
احملاصرين ،معتبرًا هذا اإلنتصار الكبير حتقيقًا للوعد اإللهي بالنصر
وبشارة لتسجيل إنتصارات أكبر.
وأكد الســيد اخلامنئي أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والشعب
اإليراني يفخرون بانتصاركم وصمودكم ونأمل باســتمرار سلسلة
انتصارات املقاومة حتى حتقيق النصر النهائي.
وأشــار إلى ضرورة التحلي بالوعي واليقظة في مواجهة املؤامرات
املعقدة للعــدو التي تســتهدف املقاومة ...ولم يســتبعد تكرار
اإلعتداءات الصهيونية على غزة ،مشــددًا على ضرورة رفع املقاومة
جلهوزيتها وتعزيز مستلزمات املواجهة.
وأكــد مجددًا أهمية التحاق الضفة الغربيــة في مواجهة الكيان
الصهيوني ،معتبرًا ذلك بأنه مشروع أساسي في احلرب مع الكيان
الصهيوني ..ويجب العمل على أن يشعر العدو في الضفة الغربية
بالهواجس نفسها التي يشعر بها من جانب غزة.
ً
في اخلتام وصف ســماحته ظروف املنطقة باملعقدة ،مشيرا إلى أن
آفاق تطورات املنطقة مشرقة وجيدة ونأمل من اهلل سبحانه وتعالى

عيون
الجهاد

أن يرشدنا إلى ما فيه صالح األمة وفلسطني وإفشال مؤامرات العدو.
وكان الدكتور شلح قد التقى والوفد املرافق ممثل السيد علي اخلامنئي
في مجلس األمن القومي اإليراني ســعيد جليلي ،الذي لفت إلى أن
«نوع مقاومة غزة د ّمر نظام حســابات العدو»ّ ،
مذكرًا بدعم املرشد
األعلى للثورة اإلســامية اإليرانية القاطع للمقاومة الفلسطينية
وبضرورة وحدة العالم اإلسالمي في مواجهة الواليات املتحدة والكيان
الصهيوني.
وشدد جليلي على أن القضية الفلسطينية «هي محور وحدة وجناح
العالم اإلســامي وأن غــزة هي رمز للمقاومــة وهزمية الصهيونية
والواليات املتحدة».
كذلك التقى وفد احلركة الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني ،الذي
أكــد خالل اللقاء أن انتصار غزة يكتســب أهميــة خاصة في ظل
الظرف التاريخي الراهن .في حني أكد الدكتور شلَّح على «أن مؤمترات
إعادة إعمار غزة محاولة للمساومة ومقايضة اإلعمار مقابل السالح
وأنه ال تفاوض على سالح املقاومة».
وفــي إطار زيارته للجمهورية اإلســامية التقى الوفد احلركي رئيس
مجمع تشــخيص مصلحة النظام الشــيخ هاشمي رفسنجاني،
الذي أشار إلى أن كيان اإلحتالل استغل األوضاع الراهنة في املنطقة
لإلســتفراد بقطاع غزة ،الذي فاجأ اإلحتالل بصمود شعبه وبسالة
مقاومته .وأكد رفسنجاني إن دفع اإلحتالل إلى طلب الهدنة مفاجأة
حققتها غزة.
وخــال لقائه أمني عــام اجمللس األعلى لألمن القومــي اإليراني علي
شــمخاني ،قال الدكتور شلَّح إن الكيان «اإلســرائيلي» ال وزن له وال
اعتبار أمام الشعب الفلسطيني والشعوب احلرة في العالم.
بدوره أكد شــمخاني على أن إعادة إعمار قطاع غزة وتطوير ســاح
املقاومة الفلسطينية في وجه اإلحتالل من أولويات إيران ،كما انتقد
عــدم الوفاء بالوعــود املالية للتعويض عن أضرار احلروب الســابقة،
متهما ً املؤسســات الدولية بالتقصير ملنع الكيان «اإلسرائيلي» من
تدمير القطاع.
وكان وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف الذي اســتقبل الوفد
وجه التهنئــة بانتصار املقاومة علــى اجليش الذي قيل
احلركــي قد َّ
أنه ال يقهر ،وأكد وقوف اجلمهورية اإلســامية إلى جانب الشــعب
الفلســطيني في كافة مراحل املقاومة من بينها مرحلة إعادة بناء
وإعمار غزة.
والتقى األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي ،برئيس مجلس الشورى
علي الريجاني ،حيث متت مناقشــة القضية الفلسطينية واألوضاع
في املنطقة من جوانبها كافة .وضرورة تعزير وتوطيد العالقة بني إيران
وقوى املقاومة الفلسطينية.

 أعرب مســؤول أمني فلسطيني بارز ،عن أسفه الشــديد لألحداث األمنية األخيرة التي حصلت في عني احللوة ،وقالأمام زواره :يبدو أن القوى املتضررة من االســتقرار في اخمليم ،يع ّز عليها أن ترى الهدوء والوئام يسود عني احللوة ،لذا تلجأ
الى افتعال ممارســات مدانة ومستهجنة من اجلميع ،وأضاف :ستبقى عيوننا مفتوحة لتجنيب اخمليم املزيد من املآسي،
وسنحاسب املرتكبني.
 اســتغرب مصدر أممي ما وصل إليه الفساد ،داخل مؤسســات األمم املتحدة العاملة في إطار إغاثة وتشغيل الالجئنيالفلسطينيني ،مشــيرا ً الى جملة من اخملالفات واملؤشرات التي تدل على ذلك ،ما تسبب بحالة من اإلستياء لدى أبناء
اخمليمات.
ً
 ترددت معلومات مؤخرا ،عن إصرار مافيات الهجرة غير الشــرعية ،مواصلة عملها .واستغالل الظروف الصعبة لدىبعض األفراد والعائالت ،وتشجيعهم على السفر ،دون مراعاة للخطر وحلاالت التذمر والرفض املوجودة في اخمليمات.
 تخوفت شرائح واسعة من سكان اخمليمات ،من استمرار التلكؤ في معاجلة مشكلة البنى التحتية في اخمليمات ،رافعةالصوت بأن موسم الشتاء سيشكل كارثة ،اذا لم تبادر األونروا وكل املعنيني بالوضع اإلنساني في اخمل ّيم ،الى إيجاد حل
سريع للوضع القائم.

A L J I H A D
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«القد�س للأنباء» حتاور الرئي�س اللبناين ال�سابق إميل حلود:

�صواريخ «البنيان املر�صو�ص» ه ّزت «�إ�سرائيل» ..وغزة انت�صرت

عل��ى مدى �أكرث من �س��اعة ون�ص��ف ،يف منزله يف ب�يروت ،حاورت وكالة «القد���س
للأنباء» الرئي�س اللبناين ال�سابق �إميل حلود ،حول خمتلف التطورات يف فل�سطني
واملنطقة.
وقد تركز احلديث يف معظم جوانبه ،على امللفات الفل�س��طينية امللحة يف لبنان،
بدء ًا من مو�ضوع حق العودة� ،إىل التوطني� ،إىل احلقوق املدنية ،وموا�ضيع التملك
والعمل واخلدمات الإجتماعية والإن�سانية.
وك�شف حلود يف هذا احلوار الطويل ،عن الأ�سباب احلقيقية النت�صار املقاومة يف
كل م��ن لبنان وفل�س��طني ،وما جرى ويجري من م�ؤام��رات وخمططات ل�ضرب هذه
املقاومة ،لأنها ت�شكل حجر عرثة يف وجه االطماع «الإ�سرائيلية» والأمريكية.
ويف ما يلي تن�شر «اجلهاد»� ،أبرز ما جاء فيه

غزة انت�صرت مئة باملئة

قال حلود بشــكل جازم :إن لبنان حقق انتصارا ً باهرا ً على «إسرائيل» بفضل
مقاومته ،وهذا ما تكرر اليوم في قطاع غزة ،حيث حققت املقاومة انتصارا ً
مئة باملئة ،ما أفشل مشاريع كانت تعد لها «إسرائيل» لغزة وجململ القضية
الفلسطينية .وأكد أن هدف أمريكا و»إسرائيل» من وراء احلرب األخيرة على
غزة ،كان فرض اإلستسالم على املقاومة ،ليسهل مترير الشروط التسووية
على الســلطة الفلســطينية ،والدخول إلى غزة ،وتدمير األنفاق ،وجتريد
املقاومة من سالحها ،لكن شيئا ً من هذا لم يحدث ،لقد انتصرت غزة ،نعم
انتصرت ،علــى الرغم من جراحها وتضحياتها وإمكاناتها املتواضعة ،أمام
جبروت «إسرائيل» التي متتلك أحدث السالح والتكنولوجيا.
وســأل حلود ،هل تعرفون ملاذا انتصرت املقاومة في غزة؟ وأجاب بدون انتظار
االستفسار :انتصرت ألنها متلك اإلرادة .وهذا ما ينقص اجليش «اإلسرائيلي».

ال�صواريخ منعت االجتياح
وقال :الصواريخ التي أطلقتها حركة اجلهاد االسالمي في عملية «البنيان
املرصوص» ،وبقية فصائل املقاومة الفلسطينية ،هي التي هزت «إسرائيل»،
هذه الصواريخ و غيرها منعت اجتياح غزة ،ولو لم تكن لدى الفلسطينيني
هــذه الصواريخ ،كان «اإلســرائيلي» جترأ ودخل غــزة ،متاما ً كما حصل في
السابق« ،عشــان هيك املقاومة حتضر نفسها من جديد للحرب القادمة،
واللي عم بيصير ه ّلق ،هو أن املقاومة عم تربح الوقت ،واآلن شــو اللي عم
يجري ،بحاولوا يلهونا بإعمار غزة ،وتوفير مواد بناء ،وشروط إدخال هذه املواد،
لكن احلقيقة في مكان ثاني».
وأكد الرئيس اللبناني الســابق ،إننا نتميــز عن الغرب ،بالعمل على حفظ
كرامتنا ،ولو لم تكن هناك غزة ،ما كان فيه فلسطني ،وإصرار الفلسطينيني
على املواجهة يعزز الفهم املشترك بأنّه لن يكون هناك توطني.
ولفت حلود ،إلى أن اجليل «اإلســرائيلي» اجلديد ،هو غير اجليل القدمي ،فاجليل
األول جاء بعد احلرب العاملية األولى إلى فلسطني ،وهو يريد أن يبني شيئاً ،إنه
ال يريد أن يعيش مبكان آخر ،أما اجليل الذي أتى بعد ذلك ،صارت قناعته أخف،
ولذلك فإن اجليل الثالث والرابع ال يريد أن يقاتل ،ألن كل شيء كان لديه هيناً.

برمتها ،وإفشال املبادرة العربية.
وروى حلود في هذا اجملال الكثير من التفاصيل املثيرة التي دارت خلف الكواليس.
ّ
لعل ذلك ينفع في الضغط عليه أو اإللتفاف على طرحه ،لثنيه عن هذه الفكرة
إال أن عناده ع ّدل املوقف ،فصدرت املبادرة ،وحق العودة بند رئيس فيها.
وأضاف :دعاني الرئيس الفرنســي جاك شــيراك في حينهــا ،وطلب مني أن ال
أتعرض حلق العودة ،فأجبته أن عدم ذكر ذلك يشكل قنبلة موقوته ،وأوضح لقد
كنت صريحا ً وقلت :قصة العودة إذا حتققت فهي تؤكد عودة فلسطني ،وإال فإن
فلسطني سوف تضيع ،وأكدت لشيراك أنني مقتنع بكل حرف أعنيه بالنسبة
حلق العودة ،وهي تشــكل ضميري ،ولبنــان بأمس احلاجة لذلــك ،فهذا يحل
مشكلة بالنسبة للتوطني .وعاد فأكد أنه حسب قناعته ،فإن الفلسطينيني
لن يتخلوا عن حق العودة ،إنهم يريدون العودة.

احلقوق املدنية
وأوضح حلود موقفه من احلقوق املدنية الفلسطينية في لبنان ،وعدم السماح
لــه بالتملك ،والبناء ،وغيره ،فقال :عمر هذه املشــكلة ميتــ ّد إلى العام ،1948
فالفلســطينيون عندما دخلوا إلى لبنان ،قالــوا إن وجودهم مؤقت ،لذلك فإن
التملك والبناء وشــراء شقق سكنية يعني أن الفلسطيني باق .ويعتبروا ذلك
أنه يريح الفلسطيني ،األمر الذي ال يدفعه إلى أن «يفل من هون» .ونحن نريد أن
نبقي في رأســه أنه لن يبقى مرتاحا ً هنا .ويجب عليه أن يعمل من أجل العودة
إلى بلده.
ولفت إلى أن الذي يســتقر في مكانه ،وينجب أطفاالً ،ويشتري محالت جتار ّية،
تترســخ جذوره وينســى دون ذلك ،مثل اجلزائري الذي ذهب إلى فرنسا ،فهو لم
يعــد راغبا ً في العودة إلى اجلزائر ،لقد متلك هناك بيتــا ً وتوفر لديه عمالً ،وصار
عنده كل شيء.

التم�سك بحق العودة
ّ

وأكد الرئيس حلود ،أنه وفق ضميره ،يدعو الفلســطينيني إلى عدم التخلي
عن حق العودة ،فالفلسطيني يجب أن يعود إلى وطنه ،وقال :سعيد خوري
هجروا
الذي توفي مؤخراً ،جاءني يوما ً وشرح لي بأن الفلسطينيني ميكن أن يُ ّ
إلى العــراق ،وأجبته بصراحة ،حقهم أن يرجعــوا إلى بلدهم ،أخذهم إلى
العراق يعني أننا نقيم املشكلة عن ظهرنا ونضعها على كاهل غيرنا ،وهذا
غير واقعي وليس منطقياً ،وكرر :الفلسطيني يجب أن يرجع إلى فلسطني.
وكان هــذا الكالم مدخالً للحديث عن املبــادرة العربية التي ق ّدمها امللك
عبداهلل إلى القمة العربية التي عقدت في بيروت العام  ،2002وما دار فيها
من نقاش وجــدل طويلني ،حول موضوع حق العــودة ،حيث أصر حلود على
إفراد فقرة خاصة به في املبادرة ،بينما كل الوفود العربية ،ما عدا سوريا ،مبا
فيها األمني العام جلامعة الدول العربية ،حاولوا االلتفاف على هذه النقطة،
وإصــدار التوصيات واملقــررات العربية بدون هذه الفقــرة ،وأكد أن إحلاحه
الشــديد على كل الزعماء والقيادات العربيــة أدى إلى فرض هذه النقطة
احلساسة واجلوهرية ،مشيرا ً إلى أن القرار الدولي  ،194يدعو إلى حق العودة،
وهو متمسك به ،وسيمضي في هذا األمر حتى لو مت نسف القمة العربية

وهنا من خالل وجود «إســرائيل» هناك مســاع ألن ينســى الفلسطيني
فلسطني .فـ «إسرائيل» ترفض أن يعود الفلسطيني إلى دياره ،لذلك يجب
أن يبقى حافز العودة قائما ً في ذهنه ،والعمل على استرجاع أرضه.
وقال :الفلســطيني يجب أن يتمتع ببعض احلقــوق ،لكن بصراحة ،يجب
علينا كمســؤولني أن نعمل بكل ق ّوة حتى نعيد الفلسطيني إلى أرضه
«وملا بتر ّيح اإلنسان ،بيقول لك ما بدي هالشغلة».
القانــون اللبناني منذ العــام  1948وحتى اآلن هو ذاته ،يحــول دون إعمار
للفلسطينيني .لذلك قال لي سعيد خوري ،ما تخاف« ،راح نردهم عالعراق»،
فقلت له :هذا غلط إذا كان ال بد أن تأخذوهم ،فخذوهم إلى فلسطني.
وحت ّدث حلود بإسهاب عن جتربته قبل وبعد أن أصبح قائدا ً للجيش ،ومحاوالت
قوى محل ّية وإقليمية ودولية في «رشوته» بأموال طائلة ،ليكون أداة طيعة
التمسك بقناعاته ورؤاه،
في يدهم ،وضرب املقاومة ،لكنه رفض وأص ّر على
ّ
لذلك اكتســب كل هذا الوهج السياســي ،واالحترام والتقدير الشعبي.
وأسف ألن البعض «قبض» وارتضى أن يساير التيارات السياسية التي ال تريد
خيرا ً للبنان ،موضحا ً أن كل التقدميات التي عرضت عليه ،وكل املواقف التي
اتخذها ،لم يكن لها حسابات سياسية ،بل كانت منسجمة مع الضمير،
وهــذا ما تعلمه من والده ،عندما علمه بأن يفعل كل ما يراه مناســباً ،ما
دام هذا الشــيء منسجما ً ومريحا ً لضميره .وأشار الى أن مواقفه سبقت
معرفته بالقيادات السورية واإليرانية ،لذلك لم يستطع أحد أن يعيد تلك
اآلراء في حينها إلى ارتباطات أو تنسيق مع قوى خارجية.
وتناول بشيء من التفصيل ،تلك القرارات والتحديات الصعبة ،بعد انتصار
املقاومة في لبنان على «إسرائيل» العام  ،2006وإفشال مخطط ما حاولت
وزيرة اخلارجية األمريكية كونداليسا رايس تسويقه حول «الشرق األوسط
اجلديد».
فكانت كلماته مصحوبة مبرارة بالغة ،عندما حتدث عن بعض السياسيني
اللبنانيني الذين حاولوا مترير فقرات أو بنود ،في اتفاقات وقف العدوان ،تنال
من املقاومة ،وتعمل على جتريد لبنان من ســاح قوته ،مؤكدا ً أن كل هذه
احملاوالت باءت بالفشــل ،بســبب إصراره على عدم التوقيع على أي صيغة
تتعارض مع مصالح لبنان ومقاومته ،ما ســبب لــه الكثير من املتاعب،
غيــر أنه عاد الى احلديث عن الضمير ،الفتا ً الى أن كل ما عمله ســيذكره
التاريخ جيداً ،وســينصفه ألنه لوال بقاء وانتصار املقاومة ،لكان لبنان اآلن
في مهب العواصف السياسية واألمن ّية ،ولكانت فئات عدة حاولت الدخول
الى الســاحة اللبنانية ،من نوافذ الفنت وغيرها ،لنسف كل قيمه ومبادئه
وهويته.
وفــي احلديث عن وضع املســيحيني في املنطقــة ،و إنخراطهم في نهج
املقاومة ،أكــد حلود أن املؤامرة احلالية حاولت أن حتدث شــرخا ً بني طوائف
الشرق األوســط مهد كل األديان ،الفتا ً إلى أن ما يحدث اليوم في املسجد
األقصى و كنيســة القيامة و العمل على تهويدهمــا ،أمر لم يعد خافيا ً
على أحد.
وأوضح أن اخملطط الصهيوني القائم ،هو إغراق املنطقة مبزيد من الصراعات
و اخلالفات ،لتهيئة األجواء املناســبة له لقضم املزيــد من األرض ،وإقامة
املســتوطنات ،وقال «إســرائيل حتاول إقامة دولتها ما بني النهرين :النيل
والفرات ،انظروا إلى العلم « اإلسرائيلي» وأنتم تدركون مغزاه.

نص الحوار على موقع وكالة «القدس لألنباء»
www.alqudsnews.net
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فتحــي ال�شقــاقي ..الوحـدوي الثــائر
ّ
يشكل موضوع الوحدة لدى الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي (1951ـ ،)1995
املؤســس واألمني العام الســابق حلركة اجلهاد اإلســامي في فلسطني ،ركناً
أساسياً في فكره وممارسته.
فالوحدة كمنطلق وعنوان هي من أهم ركائز اخلطاب واملمارســة لدى د .فتحي
أســس حركة اجلهاد اإلسالمي ،كحركة إسالمية فلسطينية
الشقاقي ،الذي ّ
مقاتلة تبلورت تنظيمياً في مطلع الثمانينات داخل فلســطني احملتلة ،بعد أن
كانت حوارا ً فكرياً وسياسياً امتد منذ منتصف السبعينيات في أوساط بعض
الطلبة الفلسطينيني الدارسني وقتها في مصر ،وقد شمل هذا احلوار مسائل
منهجية تتعلق بفهم اإلســام والعالم والواقع وكيفيــة رؤية وفهم التاريخ
بشكل عام والتاريخ اإلسالمي بشكل خاص.
ويأتي بعث اجلهاد اإلسالمي ضمن الفهم املنهجي لإلسالم كعقيدة وأصول دين
وفقه وشريعة استنادا ً إلى القرآن والســنة كمنطلق .كما كان اهتمام اجلهاد
املبكر بالتاريخ سبيالً لرؤية العالم علي حقيقته مما سهل استيعاب ووعي أداة
التغيير وصوال ً إلى إدراك خصوصية فلســطني في اإلشكال اإلسالمي املعاصر
واعتبارها بالتالي «القضية املركزية للحركة اإلسالمية واألمة اإلسالمية» ،وذلك
استنادا ً لألبعاد القرآنية والتاريخية والواقعية ،بهدف حل اإلشكالية التي كانت
قائمة« :وطنيون بال إسالم ،وإسالميون بال فلسطني».
ومن أكثر القضايا التي ُتمع عليها األمة ،وميكن أن تكون العامل األكبر لوحدتها،
واألكثر قدرة على احلشد في سبيلها هي القضية الفلسطينية وذلك العتبارات
عديدة ،يقول الشــهيد الدكتور فتحي الشــقاقي :إن إسرائيل وجدت لتمارس
وظيفة مستمرة دائبة هي ضرب «النفسية العربية ـ املسلمة» وحتويل املعركة
احلقيقية إلى ميادين وهمية تستنفد اجلهد والطاقة ،وقيام دولة «إسرائيل» أهم
وأخطر وأعنف أشكال احلرب الشاملة ..إذ بقيامها واستمرار وجودها في القلب
من الوطن اإلســامي تكون الهجمة الغربية قد نفذت أهم وأخطر مهماتها،
فنحن هنا ال نواجه مجرد حت ٍد عســكري أو مجرد حتد فكري ،وإمنا نواجه مشروعاً
اســتيطانياً عدوانياً في مكان مهم وحســاس من الوطن اإلســامي ،يعطي
للصراع كل أبعاده التاريخية واحلضارية والعقدية والفكرية ،إضافة إلى األبعاد
العسكرية والسياسية واالقتصادية .ومع «إسرائيل» لم تعد ثقافة األمة فقط
هي املهددة بل وجودها برمته.
وبناء على هذه املنطلقات فإن فلسطني تُعتبر هي اجلامع املشترك األكبر لألمة
كي تنهض ،وتتحرر ،وتتقدم في مشروع نهضوي يعيد لألمة تواصلها احلضاري
املبني على أساس احلرية والتقدم واخلير لإلنسانية جمعاء.
وبهذا فإن الشقاقي يرى أن األمة اإلسالمية مأمورة بالوحدة التي جتعلها قوية،

وأن التنــوع واالختالف ضمن الوحدة هو إثراء لألمة وليــس ضعفاً لها ،ولهذا فإن هذه
الوحدة تبقى واجباً إلهياً على األمة االلتزام به ،ومطلباً بحاجة لقرار سياســي شجاع
لتطبيقه ،ألن األمة متتلك بشكل واقعي كل أسباب هذه الوحدة ،ولكن تبقى السياسة
القائمة على أساس املنفعة واملصلحة فقط تفعل فعلها في تخريب أي تقدم يُحرز.
وبناء عليه ،فقد اعتبر الشــقاقي أن فلســطني هي القاسم املشترك األعظم عروبياً
وإسالمياً ودميقراطياً ...وأن حقوق اإلنسان ،والتنمية ،والتعددية ،عناوين يجب أن حتظى
بعناية ورعاية وجهد احلركة اإلسالمية ،واعتبار أن املتحد العروبي اإلسالمي هو الصيغة
اجلامعة للعرب املســلمني والعرب غير املسلمني ،وهو الصيغة احلافظة حلقوق اجلميع
وحرياتهم مبا في ذلك املواطنة للجميع.
واعتبر الشــهيد الشقاقي انتفاضة  ،1987بأنها شــكلت مخرجاً للمشروع الوطني
ككل ومدخالً لصياغة وعي سياســي جديــد ،إذ كانت االنتفاضة مناســبة ملزمة
للتيارات الثالثة (اإلسالمي والقومي والدميقراطي) لتعيد النظر في مواقفها املسبقة
وصورتها عن اآلخرين ،وفرضت طبيعة ملعركة الشعبية املفتوحة مع العدو ،والتداخل

امليداني بني اجلميع ،فرضت عليهم إقامة حتالفات وعالقات بعيدة عن منهجية
التكفير واالستثناء والنفي ،واكتشفت األطراف اخملتلفة أن نقاط التقاء جتمعها
مع بعضها وأن اإلســامي املناضل أقرب إلى اليســاري أو القومي من اليساري
والقومي الذي يذهب نحو التسوية واالتفاق مع العدو.
ومن الطبيعي معرفة أن الشقاقي قد تطرق بإحدى دراساته إلى (اخلالف السني
الشيعي) ووصفه في دراسة له بأنه( :ضجة مفتعلة ومؤسفة).
ويتحدث الشهيد فتحي الشــقاقي عن وحدة العالم العربي واإلسالمي وكأنه
يتنبأ أن هذا األمر مهدد فلسطينياً وعربياً ،فيقول« :علينا واجب تعبئة اجلماهير
الفلســطينية وإعدادها إعدادا ً جهادياً شــامالً لتأهيلهــا للقيام بواجبها في
مواجهة احملتل ،ويجب اســتنهاض وحشــد جماهير األمة العربية واإلسالمية
وحثها على القيام بدورها التاريخي في مواجهة العدو الصهيوني ونعمل ألجل
توحيد اجلهود عربياً وإســامياً باجتاه فلســطني ،وفي الوقت نفسه ندعو إلى
اإلســام بعقيدته وشريعته وآدابه وإحياء رســالته احلضارية لألمة واإلنسانية
والتفسخ .وندرك
ونعمل ألجل ظهوره وانتصاره ووحدة األمة وجتاوز واقع التجزئة
ّ
مدى الترابط واجلدل املتنامي بني مواجهة الصهيونية واالســتعمار وبني نهضة
األمة ،وال ميكن أن حتقق مشروعاً نهضوياً إن لم تكن مسألة حترير فلسطني في
نواة هذا املشروع وساحة معركته األساسية».
ويُع ُّد الشهيد الشقاقي أحد أبرز رموز التيار املستنير داخل احلركة اإلسالمية ملا
يتمتع به من ثقافة موسوعية ،واستيعاب عقالني ملشكالت احلركات اإلسالمية
وقضاياها في العالم العربي واإلســامي .كما يعتبر مجدد احلركة اإلســامية
الفلســطينية وباعثها في اجتاه االهتمام بالعمل الوطني الفلسطيني ،وإعادة
تواصلها مع القضية الفلســطينية عبر القتال املســلح ،فدخلت بذلك طرفاً
رئيسياً ضمن قوى اإلجماع الوطني الفلسطيني بعد طول غياب.
ويخاطب الشقاقي« :حلركات اإلســامية التي تنتهج العنف املسلح أن تضع
على رأس أولوياتهــا العدو الصهيوني ..وأال ترحمه في أي مــكان ..وأن تطارده..
فهنا ستتجمع حولها كل القوى ولن يعاديها إال اخلائن ..أو العميل» .محذرا ً من
التشرذم .ويقول..« :لم تعد اللحظة التاريخية حتتمل هذا االنهيار وهذا التشرذم
وهذا الغياب ،لقد قضى محمد (صلى اهلل عليه وسلم) ثالثة وعشرين عاماً حتى
انتصر على قريش فماذا أعددنا اليوم وأمامنا مليون قريش»!!.
باختصار عاش فتحي الشــقاقي داع ًيا للوحدة ،ممارســاً لهــا ،باغضاً للفرقة
والتشرذم ،مبتعدا ً عنها ..وظل غرسه في فلسطني ،وأقصد بذلك حركة اجلهاد
اإلســامي ،على عهده قابضاً على جمر القضية رغم التحوالت والتبدالت في
املنطقة والعالم.

 ...واألسئلة المصيرية في الحالة الفلسطينية
كالسيل املتجدد ،والنهر املتدفق الذي ال ينضب ،هذا هو الشهيد الدكتور فتحي
الشقاقي باختصار ،متر الذكرى تليها الذكرى وهو احلاضر الدائم واحلارس القائم
على تالبيب القضية الفلســطينية ،القضية املركزية لألمة ،قبل الشروع في
هذا املقال تناقشت مع مجموعة أصدقاء متعددي التوجهات واخللفيات واآلراء
واجلنســيات ،لم يكن الشــقاقي مركز احلديث لكن التســاؤالت حول ما آلت
إليه أوضاع القضية الفلســطينية وحيثياتها هي التي استحضرت الشهيد
قائل :أنا أحب هذا الرجل ،وحتدث صديق مصري ً
الشقاقي ،فهمس صديق ً
قائل:
ملاذا تغيــر احلال وتبدل ،ألم تكن مصر هي الرافــد العلمي واألكادميي والفكري
للشــقاقي ،ألم يجد في سنوات حياته مبصر خيط اإلجابة على كل تساؤالته،
ومنها انطلق ،ترى ما الذي تغير وتبدل لتصبح القضية الفلسطينية عبئًا عرب ًيا
يراد التخلص منه ،فرد صديق فلســطيني ً
قائل :لم تكن مصر راف ًدا للشقاقي
وحده ،ولكن املفارقة أنها كانت راف ًدا للوطنيني واإلسالميني واليساريني ،فعرفات
هو اآلخر وجد اخليط في مصر وغيره كثيرون من قادة فلسطني.
لســت مبعرض احلديث عن تاريــخ العالقة بني مصر وفلســطني ،وال اخللفيات
واحليثيات واحملطات ،فهذا امر يطول شرحه ،فاملقال واملقام هنا يتعرضان للشهيد
الدكتور فتحي الشقاقي في ذكرى استشــهاده ،والسؤال احملوري واملركزي ملاذا
اغتيل الشــهيد فتحي الشقاقي؟ ،وماذا لو ق ّدر له أن يعيش بيننا الى اآلن ،ترى
هــل كان الواقع الفلســطيني قد وصل إلى ما وصل إليه؟ والســؤال ميتد إلى
قائمة كبيرة وطويلة من االغتياالت الصهيونية التي نفذت ضد كثير من القادة
الشهداء ،كان أولهم وعلى رأسهم الشهيد الشقاقي ،ثم قادة الصف األول من
ً
وصول الغتيال الشــهيد أبو علي مصطفى ،والشهيد أبو عمار،
فتح وحماس
والشيخ أحمد ياسني ،والرنتيسي وغيرهم.
نعم هذه تساؤالت محورية ومركزية ممتدة لكنها تتوقف عند الشقاقي حتدي ًدا،
ودون مبالغة متيز الشــقاقي رحمه اهلل ،بأنه أفرد مســاحة واســعة وممتدة في
الفكر ،وفي املمارسة ،يدعمها ويؤكدها ويدلل عليها ما تركه من أدبيات لم تترك
شاردة وال واردة ،إال وقد أفردت لها مساحة وأجابت عليها ،وهذا هو مربط الفرس
الــذي نفتقده اآلن ،ال نكاد جند أدبيات وكتابات تقدم تصورًا وإجابات ،ووجهة نظر

موضوعية جتيب على التساؤالت املركزية الواجبة والالزمة في املشهد الفلسطيني،
وما آلت اليه التبعات احلاصلة ال سيما عقب سنوات االنقسام مثلما أوردها الشقاقي.
إن أدبيات الشقاقي كانت وال وزالت حصنًا ومالذًا لكل التطورات املتالحقة ،فالرجل لم
يتعرض ملركزية القضية الفلسطينية وبعديها العربي واإلسالمي فقط ،ولم يصالح
اإلســاميني والقوميني فقط ،بل أوجد حصانة ذاتية حلركة اجلهاد اإلســامي التي
أسســها وأرسى ثوابتها في الفكر واملمارسة ،وتقتضي املوضوعية القول بأن حركة
اجلهاد اإلسالمي لم تنزلق إلى ما انزلقت اليه كثير من الفصائل الفلسطينية ،سواء
بقبولها أن تكون شاهد زور في منظمة التحرير الفلسطينية ،حتى كادت أن تتالشى،
عندما ابتلعت الســلطة املنظمة ،ولم يبق منها سوى بعض األطالل ،ولم تنحرف
بوصلتها إلى خيارات ال سالم وال حرب ،وبالتالي لم تدخل إلى نفق التسوية وتبعاته،
وما ترتب عليه من خيارات ،حتى شهدنا في فترة من الفترات تغيير املواثيق والثوابت
واللوائح ،ولم تنجر إلى عملية سياسية رسمية ،ولم تشارك فيها وتتحمل تبعاتها

�أدبيات ال�شقاقي
كانت وال تزال ح�ص ًنا
ومال ًذا لكل التطورات
الداخلية واإلقليمية والدولية ،لم تكن اجلهاد اإلسالمي جز ًء من انقسام أو اصطفاف
داخلي ،أو خارجي ،لم تكن شــاهد زور على تسوية ،وال شريكا ً في انقالب على احلالة
الفلسطينية من الثورة ،إلى التســوية عبر بوابة املنظمة ،ولم تكن صاحبة شعار
املراحل والتفاوض املتدحرج ،لم تذكر أدبيات الشــقاقي أن هنــاك حدودا ً غير احلدود
التاريخية لفلسطني ،لم يحضر في اخلطاب غزة وأريحا أوال ،ولم يُل ّوح بالقبول مبدئ ًيا
قدسا شرق ًيا ،أو غربية ،أو تقسيم ،أو دولة ثنائية
بحدود العام  ،67لم يتردد في أدبياتها ً
القومية ،وال دولتني ،بل قال الشقاقي إن أرض فلسطني ال تتسع ألكثر من شعب هو
الشعب الفلسطيني ،ولهذا وعلى هذا أعدت العدة واملنهج واملسار.
إنني ال أجد في ذكرى الشــهيد الشــقاقي بــ ًدا وال ً
بديل إال باســتحضار منهجه
A L J I H A D

ونهجــه ،ال جهاديًا فقــط أي ال باقتصاره على حركة اجلهاد اإلســامي ،ولكن
كمنهج فلســطيني عام وشــامل ثبــت بالتجربة التاريخيــة ،وبالتفاصيل
اليوميــة ،أنه منهــج حقيقي موضوعــي يتقاطع ويلتقي مــع كل اخليارات
الفلســطينية احلقيقية والتي تصل كلها إلى احلق الفلســطيني ،إن احلرب
الصهيونيــة األخيرة على قطــاع غزة ،والتهويد احلاصل فــي القدس والتنكر
التفاقيــات التســوية والســام واحلصار والضغــوط املفروضــة على قطاع
غزة منذ أكثر من ســبع ســنوات ،نتيجة جتربة دميقراطية ،اختارها الشــعب
الفلســطيني ،وقرر نتائجها ،كلها نتائج وتداعيات تدفع بالضرورة إلى التوقف
عند ما قاله الشهيد الشقاقي وذهب إليه قبل حوالي عقدين من الزمان.
واضحا ومعلومة بوصلته
كلما قرأت للشهيد الشقاقي وجدت مسارًا محددًا
ً
صــوب اجلهاد ،دون تعارض مع هويته اإلســامية والوطنية ،نعم إن البحث في
أدبيات احلركة الوطنية الفلســطينية عمو ًما واحلركة اإلسالمية بوجه خاص،
باستثناء حركة اجلهاد اإلســامي يجد أن هناك تساؤالت لم يجاب عنها بعد
تتعلــق بالعالقة بــن الوطني واإلســامي ،وتتعلق ببقية مكونات املشــهد
الفلســطيني وتســاؤالت تتعلق مبســتقبل القضية وامتداداتها وعالقاتها
بالبعدين العربي واإلسالمي.
لقد جربنا فلسطينيا التســوية ومآالتها ،واآلن وبعد عقدين ما هي النتيجة؟،
ثم جربنا احلكم الذاتي بأداته الســلطة الفلســطينية؟ ،ثم جرب البعض أن
يكون جزءا من هذه السلطة وأحد مكوناتها ،ودخل عبر بوابة االنتخابات ولعبة
الدميقراطية فماذا حدث؟ ،ما املانع من اســتحضار مدرسة الشقاقي الفكرية
واجلهادية في الكل الفلسطيني .إن حفاظ حركة اجلهاد اإلسالمي على منهج
الشــقاقي ونهجه هو داللة احلضور الدائم واملستمر للشهيد الشقاقي ،وهو
حصانة وهو حت ٍّد كبير في ظل ما متر به القضية الفلسطينية ،وما وصلت إليه،
قبــل أن ننهي لقاءنا وعندما هم أحد األصدقاء باملغــادرة قال( :ماذا لو لم يكن
الشقاقي في احلالة الفلسطينية؟ ،وماذا لو لم يؤسس حركة اجلهاد اإلسالمي؟
ماذا لو تصورنا املشهد الفلسطيني وتوقفنا عند مطلع الثمانينات وبقيت كال
من احلالة الوطنية واإلسالمية على ما كانت عليه؟).

�أخبار وتقارير

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

ش ّلح في مقابلة مع مجلة
الدراسات الفلسطينية:

''�إ�سرائيل'' كيان قابل
للهزمية النهائية
عندما تريد وســائل اإلعالم العربية والعاملية أن تتحدث عن غزة :الصمود
واملقاومة ،ال مجال أمامها ســوى دق أبواب «حركة اجلهاد االســامي في
فلســطني» ،التي شكلت معلما ً أساسيا ً في ملحمة الصمود واملقاومة
واإلنتصار في معارك« :الرصاص املصبوب» و»عامود الســحاب» و»البنيان
املرصوص» ،مثلما كانت مبدعة في معركة «األمعاء اخلاوية» ،التي قدمت
فيهــا أمثولة عظيمة النتصار إرادة األســرى على اجلــاد ...وعندما تريد
مراكز األبحاث والدراسات قراءة التطورات السياسية واستشراف آفاقها
ومستقبل القضية الفلسطينية ،ال بد لها من الوقوف على رأي أمني عام
احلركة رمضان عبداهلل شلح.
فقد أجرت «مجلة الدراسات الفلسطينية» ،والتي تصدر في لبنان ،حوارا ً
شــامالً مع األمني العام حلركة اجلهاد اإلســامي في فلسطني الدكتور
رمضان عبداهلل ش ّلح .من ضمن ملف أعدته اجمللة عن حرب غزة وانتصار
الصمود فيها ،وسوف ينشر كامال في العدد  100من اجمللة (خريف .)2014
تركز احلوار حول السؤال احملوري :كيف تقرأ املقاومة جتربتها خالل معركة
الصمود هذه ،وكيف تق ّوم أداءها العسكري وانتصارها املعنوي واألخالقي
على االحتالل الصهيوني؟ ..فأسئلة غزة هي أسئلة النضال الفلسطيني
ضد الغزاة ،ومن الضروري أن تُقرأ كنافذة تفتح أسئلة احلاضر واملستقبل...
يرى الدكتور ش ّلح أنه «ليس هناك حركة حترر في التاريخ اعترفت بعدوها
قبل حتقيق أهدافها ،إال إذا ُهزمت وأعلنت اإلستســام التام» ،وهو بذلك
ينتقد املسار السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية واعتراف منظمة

التحرير بـ»اسرائيل»...
ويدعو ش ّلح إلى مراجعة شاملة لكل املرحلة السابقة ،على أساس أن «احلرب
الصهيونية على غزة ،هذه املرة ،والتي استمرت واحدا ً وخمسني يوماً ،ليست
مجرد حلظة عابــرة في تاريخ الصراع ،وإمنا هي محطة تاريخية يجب أن يكون
لها أثرها الذي يوازي حجمها على الصعد كافة».
ويقول إن «مشروع التسوية هدفه املعلن إقامة دولتني ،وهم فعالً أقاموا دولتني،
األولى لهم« ،إسرائيل» في  %78من أراضي فلسطني احملتلة عام  ،1948والثانية
لهم أيضاً ،للمستوطنني في الضفة الغربية!».
وإذ يدعو شــ ّلح إلى إصالح حقيقي وســريع في املؤسســات الفلسطينية
وخصوصا ً منظمة التحرير ،يشير إلى أن حركة اجلهاد طرحت في هذا السياق
«فكــرة اجلماعة الوطنية ،مــن أجل بناء حركة وطنية علــى قاعدة اإلنتماء
للوطن ،بعيدا ً عن أي صراع أيديولوجي أو عقائدي ،ألن الصراع الوحيد الذي له
األولوية هو الصراع مع اإلحتالل».
وفي إجابته عن سؤال عن وســيلة حتقيق هدف إجناز املشروع التحرري ،يقول
شلَّح« :هل هي املفاوضات أم املقاومة؟ أظن أن جتربة املفاوضات ،ومعركة غزة،
جتيبان عن هذا الســؤال .فاألولى وصلت إلى طريق مسدود ،وأثبتت عقم هذا
اخليار ،والثانية تفتح أفقا ً جديدا ً أمام املقاومة ،ويكفي التفاف الشعب حولها،
لتحمل تكلفتها العالية».
واستعداده
ّ
ويعتبر شــ ّلح أن حرب غزة  2014لم تترك أثرا ً فقط في الوضع الفلسطيني،
إمنا في «إسرائيل» أيضاً ،فـ»غزة فاجأت العالم بأنها صنعت اجلغرافيا املالئمة
للقتال ،ونقلت املعركة إلى خلف خطوط العدو ،ووفرت فرصة لإللتحام معه
مــن نقطة الصفر» ،وأثبتــت أن «دولة متلك ما متلك من جبــروت القوة ،ولم
تســتطع هزمية غزة ،هي دولة قابلة للهزمية النهائية» .وبالتالي يرى ش ّلح أن
«إســرائيل تقف اآلن على أخطر مفترق طرق في تاريخهــا .ال هي قادرة على
حتقيق انتصارات في حروبها مع املقاومة ،وال هي قادرة على حتقيق السالم في
مسيرة التسوية».
َّ
أما على املســتوى اخلارجي ،فيؤكد شلح أنه «ال ميكن للوطنية الفلسطينية
أن تعيش بشــكل ســوي أو يكتب لهــا النجاح ،إذا انســلخت عن عروبتها
وإسالميتها ،أو تخلت عن مقاومة املشــروع الصهيوني» .ويراهن ش ّلح على
استعادة مصر لدورها ،ويقول «املسألة الفلسطينية ،وليس قطاع غزة فقط،
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هي بوابة استعادة الدور الذي يليق مبكانة مصر ووزنها اإلقليمي والدولي».
ويقول« :لقد ســعينا جاهدين ألن نُخرج معركة غزة ،وأن نحمي شعبنا
وقضيتنــا ،من لعبة احملاور والصراعات اإلقليمية .ففلســطني كقضية،
هي أســبق في املنطقة من هذه احملاور كافة ،وهــي بحاجة إلى اجلميع،
لكن االنفجار الذي تشــهده املنطقة يجعلنا نستشعر اخلطر ليس على
صعيد ضياع فلسطني وطي صفحتها نهائيا ً فحسب ،بل إن هناك خوفا ً
وخطرا ً حقيقيني على أقطار أُخرى وبالد أُخرى مهددة بالضياع والسقوط،
فهناك أكثر من بلد عربي يقف في طابور اإلنتظار ليقع فريسة التقسيم
واإلنهيار .لذلك ،نحن لدينا حرص شــديد على إخراج فلسطني من قصة
احملاور ،وهذا يتطلب إجماعا ً فلســطينياً ،وبشكل أوضح ،أن تتوافق قوى
املقاومة والكل الفلســطيني على ذلك ،ثــم أن تتفهم األطراف العربية
وتقدر خصوصية فلسطني وظرفها».
واإلقليمية ذلكّ ،
ً
ً
وبشــأن ما يجري فــي املنطقة حاليــا ،وخصوصا انتشــار التنظيمات
«اإلســامية» املتطرفة ،يرى شــ ّلح أن «املشــكلة ال ميكن اختزالها في
عناوين مثل «داعش» أو «القاعدة» ،فالشــرق كلــه ينفجر ،ولذا ،فإن كل
شيء بحاجة إلى مراجعة :عالقات الشعوب باحلكومات؛ موقع «إسرائيل»
ووجودها؛ عالقات القوى السياسية واملكونات اإلجتماعية ونظرة كل طرف
إلى اآلخر داخل مجتمعاتنا؛ مشاريعنا؛ برامجنا؛ مناهجنا التربوية؛ منابعنا
الثقافية» ويدعو «ملواجهة هذا الطوفان» إلى «عملية إصالح شاملة تبدأ
بنظرة احلكومات والدول والنخب إلى اإلسالم ودوره في احلياة».

كيف يقرأ اإلسرائيليون بوادر تفجر «انتفاضة ثالثة»؟
ما الذي يحصل في القدس؟ ولماذا
التصعيد اإلسرائيلي «المستمر» والعنيف
ضد أهلنا هناك؟ وهل هذا التصعيد
«اإلسرائيلي» يقع ضمن مخطط يحاول
فتحت عنــوان« :انتفاضة املدينة» ،كتب عاموس
هرئيل في صحيفة «هآرتــس»« :العنف يتفاعل
على األرض في مدينة القدس منذ عدة أشــهر.
وفقــط أمس مع حادث الدهــس ،ميكن القول إن
االهتمام لدى اجلمهور االسرائيلي سيتركز فيما
يحصل في املدينة ،مــا ميكن تعريفه كانتفاضة
مدينية حتدث في القدس منذ الصيف».
وكتب دان مرغليت في موقع «إســرائيل اليوم»:
«التعرض الفلســطيني لليهود في القدس يزداد
عمقا ،وهو انتفاضة تقريبا .ليس هناك يوم بدون
حادثة عنيفة».
ويضيف مرغليت« :من املمكن أن ليس باالمكان
الركوب أكثر على النمر الفلســطيني ،والصراع
الدموي ســينطلق بدون رجعة ،لكن من املمكن
ايضا أنه قابل للسيطرة وتوجيهه من رام اهلل أو
غزة».
أما اليكس فيشــمان فقد تنــاول املوضوع في
صحيفة «يديعوت أحرونوت» مبقال حمل عنوان:
«القدس تضطــرب» فأكد أنــه إذا كانت البؤرة
املركزيــة لالنتفاضة املصغرة فــي القدس هي
منطقة جبــل الهيكل ،فان البــؤرة الثانية هي
سلســلة جبال شــعفاط ،في مســار القطار
اخلفيف ،مع تســرب االضطرابات الى قرى وأحياء
في غالف القدس ،وقد بدأت هذه املنطقة تشتعل
بعد قتل الفتى محمد أبو خضير .وخالل عملية

استغالل المعطيات السياسية واألمنية
اإلقليمية والدولية لهدم المسجد
األقصى وبناء الهيكل المزعوم على
أنقاضه؟

«اجلرف الصامد» كلها أجج رجال حماس النار محاولني
فتح جبهة ثانية في مواجهة اسرائيل كي تزيل شيئا
مــن الضغط عن القطاع .وبعــد أن انتهت العملية
عادت الضفة الى هدوء نسبي لكن منطقة القدس
بقيت تشتعل .والشرطة التي حاولت أن حتشد اجلهد
زادت في االحتكاك فقط ،ففي حي العيسوية وحده
اعتُقــل في الشــهر ونصف الشــهر االخيرين 120
شخصا وأخذ يزداد عنف الشوارع.
أيضا
وأضاف فيشمان :من خضم هذه الفوضى ينمو ً
منفذو عمليات أفراد كالقاتل من سلوان الذي دهس
أول أمس تســعة مواطنني نزلوا من القطار اخلفيف
في القدس .فهل تأثر منفذ العملية الفرد ذاك أم لم
يتأثر بدعوات حتريض حماس في القطاع التي تشجع
انتفاضة كاملة في الضفــة حلماية جبل الهيكل؟
ً
ســؤال أكادمي ًيا مه ًما .لكن في جو جد
قد يكون هذا
ساخن ال يعوزنا متطوعون لعمليات من هذا النوع.
أما نير حســون وعاموس هرئيل فيتساءالن في مقال
فــي امللحق األســبوعي لصحيفــة «معاريف» عن
تسلســل األحداث الذي جرى على مدى أشــهر في
القــدس ،وهل ميكن أن ن ُعرف تسلســل األحداث في
القدس بأنه انتفاضة؟
ويجيب حســون وهرئيل :يبــدو أنه بــازاء ما يجري
في القــدس في االشــهر االخيرة ،أصبحــت احليرة
االســرائيلية الطويلة – هل هي انتفاضة ثالثة ،أحقا
ومتــى؟ – بــا داع تقريبا .ومنذ الصيــف جتري هناك

انتفاضــة مدنية باملعنــى األصلي لهــذه الكلمة:
فهناك نضال شــعبي جماعي مصدره الشــارع في
األساس يقوده شباب وفتيان ،ويعبر عنه في االساس
استعمال وسائل عنيفة دون استعمال السالح احلي
وهي الرشق باحلجارة ورمي الزجاجات احلارقة وعمليات
دهس بسيارات .ولم تلِدها اجلهات السياسية...
ويعتبران أن اســرائيل قد أســهمت من جهتها في
تأجيج احلريق بالنشاط الذي ال يتوقف ملنظمات دينية
ولساســة من اليمني لتغيير الوضع الراهن في جبل
الهيكل.
ويبــدو أن هذه النتيجــة التي توصل لهــا الكاتبان
حسون وهرئيل ال تروق للكاتب اإلسرائيلي آري شبيط
الذي كتب في صحيفة «هآرتس» عن فقدان إسرائيل
لقوة الردع ،مشيرا ً إلى أن الدولة التي استطاعت في
 1956احتالل ســيناء في خمســة ايام ،لم تستطع
اآلن وعلى مدى شــهرين عمل أي شيء في غزة .تلك
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الدولة دمرت ســاح اجلو العربي خالل ســاعات
عام  ،1967ولم تســتطع اآلن إسكات الصواريخ
والقذائــف التي أطلقت على اجلنوب والوســط
على مدى سبعة اسابيع .ال يجب أن تكون عبقريا
في االستراتيجية كي تفهم أن «اجلرف الصامد»
كشف واقعا استراتيجيا صعبا .فها نحن نسمع
ندا ًء آخر للنهوض .ها نحن نشعل ضوء التحذير.
األجراس التي قرعت بعد حرب لبنان االولى والتي
قرعت بعد حرب لبنان الثانية ها هي تقرع للمرة
الثالثة.
في اخلتام ،يتخوف اإلســرائيليون من «انتفاضة
ثالثة» باتوا يلمسون بشائرها ،مع تعاظم حاالت
القلق واخلــوف من اندالع مواجهات عســكرية
مجددا ً مع قطــاع غزة ،مع وجود خشــية أكبر
من حرب قد تشــتعل من الشمال يدركون جيدا ً
نتائجها اخلطيرة على دولتهم..
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الظروف املادية ال�صعبة حالت دون الطموح

طالب املخيمات :لهذه الأ�سباب مل نتمكن من إكمال درا�ستنا
''...كان نف�سي �أ�صري �شي باملجتمع ..و�أرفع را�س �أهلي وبلدي ،ب�س للأ�سف العلم �صار ب�س للطبقة
الربجوازية'' ..بهذه الكلمات �إخت�صرت منى معاناتها ،فق�صتها ،كغريها من ق�ص�ص الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان ،الذين مل تتح لهم الفر�صة ال�ستكمال تعليمهم ،حلم منى وغريها من الطالب يف
اجلامعي ،خا�صة و�أن ن�سب الطالب املتفوقني يف املراحل
خميمات اللجوء ،مل يكن �سوى �إكمال التعليم
ّ
الإبتدائية والثانوية يف املدار�س املخ�ص�صة للفل�سطينيني يف لبنان ،تعد مرتفعة نظر ًا للظروف ال�صعبة
التي يعي�شها الطالب.

اجلهاد  -خا�ص
تشــرح منى معاناتها لـ»نشــرة اجلهاد» ،وتقول:
«لقــد كنت من األوائل في صفي ،وكنت أحب مادة
بشدة ،ونويت أن أدرسها في اجلامعة ،إال
الرياضيات
ّ
أن الظروف كانت أقوى من طموحاتي».
فهي لم جتد أح ًدا ملساعدتها في الدخول إلى جامعة
خاصة ،فقررت الدخول إلى اجلامعة اللبنانية ،ولكن،
حتى في اجلامعة األم ،التي من شأنها احتواء كافة
الطبقات اإلجتماعية ،لم يتم قبول منى ،وبحسب
شــرحها ،فهي لم متتلك «الواسطة» الكافية من
أجل الدخول إلى اجلامعة الوطنية.
أمها التي
منى اآلن متضي وقتها في املنزل ،تساعد ّ
تسد أقساط جامعة أختها
تعمل طوال النهار كي
ّ
الصغرى ،متسائلة« :لســت أدري ملاذا يحتّم على
الفلســطيني أن يكون بحاجة لآلخرين دائماً ..وأن
يســتجدي املال من أجل العلم ..أليس العلم حقّ ا
للجميع؟!».
صورة أخرى من األلم الفلسطيني في اخمليمات ،هبة

الجئة في مخيم برج البراجنة ،أمها كادت تســتجدي
املال من أجل أن تكمل هبة علمها.
«أنهيت دراســتي اجلامعية الفصل املاضي ،ولكن لن
يعطوني شــهادتي حتّى أدفع جميع املســتحقات!»
بنبرة بائســة ،توضح منى لـ»اجلهــاد» كيف حتتفظ
جامعتها بشــهادة التخرج ،بســبب عدم دفع جميع
املستحقات ،فباإلضافة للديون ،والدا هبة ال يعمالن ،وال
معيل لعائلتها سوى مبلغا ً ضئيالً تتقاضاه من وكالة
«األونروا».
وهكذا ،حتى لو أرادت هبة العمل ،لن تســتطيع ،ألنها
ال متلك شــهادة جامعية على الرغم من أنها أمضت
سنوات أربع جت ّر سحاب يومها من وإلى اجلامعة ،وتسهر
الليالي ع ّلها تنال العال ..ولكن دون فائدة.

�أنا ابن خميم

مهندسا معماريا ً لكن الظروف
كان يحلم بأن يصبح
ً
حالت بينه وبني حلمه ليصبح مجرد بائع ،بالل حسني،
قصته ال تختلف عن الباقني.

«أنهيت صف الثاني عشر بتقدير جيد ،وظننت أن هذا
ســيؤمنان لي منحة جيدة
التقدير وعالماتي املرتفعة
ّ
في جامعــة مرموقة من جامعات لبنــان ،كنت أود أن
وبشدة» ،يتابع بالل»:لكن لم
أصبح مهندسا ً معماريًا،
ّ
يساعدني أحد ،طرقت كل األبواب ،لكن أحدا ً لم يعرني
أي إهتمام ،ال أدري رمبا يجب علي أن أكون ابن مســؤول
ّ
ليصبح لي إعتبار ،وأنا إبن مخيم.»..
درس بالل احملاســبة في سبلني ،واآلن يعمل في مكتبة
«فيركو» في بيروت مقابل  500$شهرياً ،ويتساءل بالل
متأثراً« :دائما ً يأتي إلى املكتبة تالميذ جامعيني يدرسون
الهندســة ليأخذوا حاجياتهم ..أحيانا ً أتأ ّلم لرؤيتهم.
هل ألني ابن مخيم يجب أن أكون ّ
أقل حظا ً من غيري؟»

الظروف القا�سية
أما هيفاء فقصة مشابهة بأحداث مختلفة ،تخرجت
ّ
وقدمت شهادتها جلهات عدة ،علها جتد
من املدرســةّ ،
من يساندها في األقساط اجلامعية ،ولكن دون جدوى..
«إضطررت للعمل في مطعم للوجبات السريعة ،حتى

أســدد أقســاطي ،كنت أضطر للبقاء في العمل
ّ
أحيانا ً حتى الســاعة الثانية عشرة ليالً ،فلم أجد
وقتا ً كافيا ً ألدرس ،مما أ ّثــر على عالماتي اجلامعية،
تقول هيفاء لـ»اجلهاد».
اآلن توقفت عن التع ّلــم ،وتكمل حياتها كعاملة
في مطعم الوجبات الســريعة ،لتســاعد أهلها
وألنهــا فقدت األمل من التعليــم اجلامعي ،ال جتد
ً
سبيل آخر ملتابعة حياتها ،سوى باستكمال
هيفاء
عملها.
العشــرات من أمثــال «منى» و»هبــة» و»هيفاء»
و»بالل» في ّ
كل مخيمات لبنان ،كانوا يطمحون بأن
يصبحوا أشــخاصا ً ناجحني في اجملتمع ،وأن تكون
لهم مكانة مرموقة ،إال أن الظروف كانت أقســى
وأصعب ،حالت بينهم وبني أحالمهم.
ويبقى السؤال هنا :على من تقع مسؤولية الشباب
الذي ال يســتطيع أن يجد إلــى التعليم اجلامعي
سالحا لتحرير الوطن؟ إذا ً ملاذا
سبيالً؟ أليس العلم
ً
بتنا ُن ّرد حتى من هذا السالح؟!

ضحايا الهجرة غير الشرعية :خسرنا أرواحنا وأموالنا ثمن سراب السماسرة
يتعر�ض �أفراد وعائالت فل�سطينية� ،ضاقت بهم �سبل العي�ش� ،إىل �أب�شع �أ�ساليب الإبتزاز والإ�ستغالل ،من قبل جمموعة من ال�سما�سرة الذين يدعون �أنهم �سيوفرون لهم فر�صة حياة �أف�ضل ،عرب
ت�سفريهم �إىل بع�ض البلدان الأوروبية .هذا ''الفخ'' دفع ثمنه البع�ض حياته ،فق�ضى بغرق ما ا�صطلح على ت�سميته ''عبارات املوت'' والبع�ض الآخر خذلته وعود ه�ؤالء ال�سما�سرة ،فخ�سر كل
غرر بهم.
ما ميلك� ،أو كل ما ا�ستدان فوقع فري�سة العوز والديون ،وفريق ثالث تاه يف املنفى ،ومل ِ
يجن من رحلته �سوى الندم''.اجلهاد'' تابعت هذا امللف ،والتقت عدد ًا من الأ�شخا�ص الذين ّ

اجلهاد  -خا�ص
ع ّبر «ش أبو اخلير» عن عدم إقتناعه بفكرة الهجرة غير الشــرعية ،لكن
ليس لديه وسيلة أخرى ،ألنه يعتبر أن الهجرة الشرعية ستكلفه ما فتح
ورزق وقد تبوء بالفشل ،وسيخســر كل ما قام بدفعه من مال ،لذا فهو
مضطر إلى الســفر غير الشرعي نتيجة الوضع املعيشي املزري ،إضاف ًة
إلى إزدياد ظاهرة البطالة في السنوات األخيرة».
ووصف «ح م» ما حدث معه أثناء ســاعة اإلنطالق بالكارثة ،حيث تلقى
وعائلته وعدا ً أن يخرجوا من ميناء طرابلس الساعة العاشرة ،وعندما حان
موعــد الإلنطالق أقلوهم في حافالت (فان) ،وقد وضعوهم فوق بعضهم
البعض وكأنهــم مثل الغنم ،ومنعوهم من الــكالم .بعدها مت القبض
عليهم من قبل اإلســتقصاء قبل الدخول إلى امليناء ،وإتهموهم بأنهم
جماعات إرهابية ،ولكن عندمــا رأوهم مع عائالتهم تبدلت معاملتهم،
على عكس معاملة األمن العام لهم حيث تلقوا اإلهانات ومنعوا عنهم
الطعام واملاء ملــدة طويلة ،ومت تركيعهم أمام نســائهم ،باإلضافة إلى
التمييز الذي كانوا ميارسونه بني املعتقلني وبني أي جنسية في السجن».
وع ّبرت زوجته عن إصرارها على الســفر والهجرة مــع زوجها ،رغم كل
ما تعرضوا له من مشــاكل ومآسي من أجل تأمني مستقبلهم ،وألجل
العيش بحرية وكرامة كباقي البشر».
مصر على الهجرة رغــم كل ما تعرض له ،لكن عبر
وأوضــح «م ن « أنه ّ
طريقة شرعية هذه املرة ،ألنه مهما بقي في هذا البلد لن يحقق أي تقدم
في بناء مستقبله نظرا ً حلرمانه من أبسط حقوقه املدنية واإلنسانية».
و طالبــت (أ م) زوجــة (م ن) كل املعنيني في هذا البلد ،بأن يقوموا بتأمني

السفر وكل وسائل الهجرة لتسهيل خروجهم من البلد ،ألنهم بحاجة إلى
عيشة كرمية.

دوافع الهجرة
وقال مســؤول مؤسسة «أجيال» في مخيم نهر البارد زيدان طه لـ «اجلهاد»:
إن مشــكلة الهجرة قدمية جدا ً بســبب حرمان الدولة اللبنانية في املاضي
هجرة الفلسطيني بطرق قانونية ،واملسؤول عن ذلك األونروا والدولة اللبنانية
ومنظمة التحرير ،الذين يتحملون مسؤولية الوضع في اخمليمات الفلسطينية
في لبنان.
ً
ً
وأضاف متحدثا عن أســباب هجرة الشــباب قائال :قلة فرص العمل والوضع
االقتصادي واالجتماعي الصعب والوضع األمني ،هذا ما جعل الشباب يفكرون
للهروب بطرق غير شرعية وخاصة عدم وجود جلنة لبنانية -فلسطينية حلل
قضية الســفر أو األوراق الثبوتية ،ومن هنا علــى اجلهات الثالثة أن تتحمل
مســوؤليتها ،وعلى الدولة اللبنانية منح الفلسطينيني فرص عمل واحلد
من هذه الظاهرة ،وعلى األونروا إغاثة وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني ،وأن
تنسق مع احلكومة اللبنانية ومنظمة التحرير لتوفر فرص عمل ،كي يعيش
ّ
الفلسطيني بكرامة.

م� ِآ�س ومعاناة �إن�سانية

وحتدثت أم محمد ســليم مــن مخيم البص ،عن معانــاة ولدها في اخلارج،
فقالت :لقد خسرت ولدي هناك ،بعد أن خسرت كل مدخراتي لتأمني سفره،
كل أخباره تؤكد أنه يعيش حالة ضياع وبؤس ،فهو لم يتمكن من توفير إقامة
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أو عمل أو أي شيء ،لذلك أنا خائفة ونادمة ألنني شجعته على السفر.
أما أبو عدنان ،فروى مأساة مجموعة من أفراد عائلته ،إبتلعهم املوج ،بعد
أن ســافر بعب ّارة عن طريق بعض السماسرة ،وقال :هؤالء السماسرة ال
يخافون اهلل ،وقد جمعوا عددا ً كبيرا ً من األشــخاص في الع ّبارة ،وعندما
تعرضوا للعاصفة تخلوا عنهم ،وتركوهم عرضة للموت .ونصح الشباب
إلى التشبث بوطنهم وقضيتهم وعدم السير في طريق سراب األوهام.
ّ
وأكد م.ص .من مخيم برج الشــمالي (والد خمســة أطفــال) ،أنه وقع
ضحية سمسار دفع له ثالثة آالف دوالر ،ولم يتمكن حتى اآلن من إسترداد
املبلغ ،رغم الكثير من املراجعات ،بعد أن أخّ ل باإلتفاق معه في الســفر
إلى أستراليا.
وقال ع.ر .من مخيم عني احللوة ،أنه دفع مبلغ  2500دوالر ،ملساعدته على
السفر إلى بريطانيا إلى أحد السماسرة ،إال أن األخير سرق املبلغ وفر إلى
جهة مجهولة ،ولذلك عاد ليعمل مزارعا ً في بســاتني املوز في منطقة
صيدا .وأشار ك.م 28 ( .عاماً) من مخيم البارد ،أن أشقاءه إستدانوا مبلغا ً
كبيرا ً وصل إلى حدود  13ألــف دوالر ،لتأمني رحلة لهما إلى اخلارج ،فتم
نقلــه من بلد إلى آخر عبر اجلبال و الغابات من قبل بعض السماســرة،
وأخيــرا ً ألقي القبض عليهما مــن قبل حرس احلدود ،وأودعا الســجن،
فخسروا كل ما لديهما.
هذه القصص وغيرها ،أمثلة قليلة لكثيــر من األحداث املؤملة واملواقف
احملزنــة التي عاشــها الراغبون في الهجرة غير الشــرعية ،فهل يتعظ
الباقون؟
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ملاذا يعي�ش قاطنو الأبنية امل�ست�أجرة يف ''البارد'' نكبة ثانية؟!
أنشأت وكالة األونروا كخطوة أولى ،بعد
تدمير مخيّم نهر البارد ،نتيجة اإلشتباكات
بين «فتح اإلسالم» والجيش اللبناني عام
« ،2007بركسات» ،كمساكن مؤقتة ،لبعض
العائالت ،فيما أعطت عائالت أخرى ،بدل
إيجارات شقق سكنية ،في أبنية مستأجرة.
وقد أعلنت بالتعاون مع الدولة اللبنانية
والفصائل الفلسطينية ،حالة طوارئ تنتهي
مع انتهاء إعادة إعمار المخيّم.
وبعد أن ق ّلصت «األونروا» خدماتها بشكل
ملحوظ منذ منتصف عام  ،2013وجّهت مع
نهاية العام الجاري  ،2014سلسلة إنذاراتٍ
لقاطني األبنية المستأجرة ،بإخالء منازلهم،
واستبدالها بـ «البركسات» ،بسبب إنتهاء
صالحية عقد اإليجار بين «األونروا» ومالكي
األبنية.

الأبنية غري �صاحلة لل�سكن
يقول أحد قاطني بناية «العكي» املســتأجرة من
قبل «األونروا» ســعيد أبو حيط لـ «نشرة اجلهاد»:
«هذه البناية ،أسكن فيها منذ ثماني سنوات ،وهي
غير صاحلة للســكن ،فكنا ننام على األرض دون ماء
وال كهرباء ،ولكنها أفضل حاال ً من البركسات .وفي
حال ذهبنا إلى البركســات ،فلن نستطيع السكن
فيها وستكون «نكبة ثانية».
ويتابع« :وعلى الرغم مــن أن األونروا رفضت مؤخراً،
صيانة بئر املاء – كمحاولة منها إلرغامنا على املغادرة
بالقــ ّوة -إال بضغط من الفصائل الفلســطينية
واللجان الشــعبية ،رفضنا عرضهــا الذي يقضي
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اجلهاد  -خا�ص
ســنعيش والفئران تعيش معنا .اضطررت ألن
أص ّلح بنفسي البركس الذي أسكن به ،املبني
من خشب خزائن املالبس».

ال متّ�سع للمزيد يف الربك�سات

مبغادرة منازلنا والســكن في البركسات ».مشيرا ً إلى
قول مدير املنطقة أسامة بركة في زيارة ملالك املبنى «ال
عالقة لنا بهوالء السكان» ،فيما ر ّد املالك عليه قائالً« :أنا
ال أطرد أحدا ً من هنا» .مشددا ً «لن نترك هذه األبنية حتى
يتم تعمير منازلنا في اخمليم القدمي».
ويقول أحمد طه ،الذي انتقل ســابقا ً من البركســات
إلى مجمع «العكي» بســبب مرض الوالدين لـ ِ«نشرة
اجلهــاد»« :انتقلنا إلى هنا ،بطلب من الوكالة ســابقاً،
بسبب مرض الوالد والوالدة في القلب والضغط .ولكن
األونــروا حتاول اآلن أن متارس الضغــط علينا ،عبر قطع
املاء والكهرباء  -إلى جانــب الوضع األمني املتدهور في
املنطقة -ويطلبون منا ومن جميع سكان اجملمع املغادرة،
والعودة إلى البركسات».

الربك�سات بحاجة �إىل ترميم
وفي ما يتعلق بحال البركســات في اخمل ّيم ،تعرض
نهر البارد قبل عدة أيام ،إلى عاصفة قوية ،تساقطت
خاللها كمية أمطار هائلة ،كشــفت الكثير من

متى يب�صر م�شروع التنا�ضج
العك�سي يف برج الرباجنة النور؟
في السادس عشر من شهر كانون األول عام 2011
إنطلق مشروع التناضج العكسي أو ما يعرف بمعالجة
وتحلية المياه في ثالثة من مخيمات الالجئين
الفلسطينيين في لبنان وذلك بالتعاون مع الوكالة
السويسرية للتنمية والتعاون واألونروا.
كان من المفترض ،وبحسب القيمين على المشروع،
أن يوضع قيد التنفيذ بعد سنتين من إنطالقه .ولكن
وبعد مرور قرابة الثالث سنوات ،لم يحصل القانطون
في مخيم برج البراجنة على المياه الصالحة للشرب .ما
هو السبب؟
بعد مرور السنوات الثالث على انطالق املشروع كل ما حصل عليه مخيم
برج البراجنة هو مجموعة من خزانات املياه الصاحلة للشــرب (أو ســبيل
مياه) واملنتشــرة في أرجاء اخمليم ،بيد أن املشــروع أساسا ً كان ينص على
إنشاء محطة تكرير ومعاجلة مياه في اخمليم ،وتوزيعها على بيوت السكان
قدر بني ال  10$وال.12$
مقابل إشتراك شهري ّ
لدى سؤال املهندس واملشرف على املشروع من جهة األونروا محمد البرازي
عن ســبب إستبدال األونروا خلزانات املياه بسبل للمياه قال« :نحن لم نقم
باستبدال خزانات املياه بسبل ،ولكن إضطررنا لفعل هذا .أنا أعلم أن هناك
يلمح بأن هناك من ســرق املشــروع ولكن هذا غير صحيح ».وأضاف
من ّ
ً
البــرازي »:لقد قامت األونروا بهذا اخلطوة مؤقتــا ،وما كنّا لنضطر لها لو
أ ّن األطراف املعنية في مخيم بــرج البراجنة قامت مبا يتوجب عليها جتاه
املشروع».

العيوب في بركســات احلديد التي أضحت بحاجة
إلى ترميم ،وهي ال تصلح للسكن أصال ً بعد مرور 7
سنوات على إنشائها.
وفي هذا السياق ،يقول احلاج زياد شتيوي« :تكلمنا
كثيرا ً عن وضع بركســات احلديد املأســاوي .إال أن
العاصفــة األخيرة كشــفت لنا الغــش من قبل
املتعهد ،خاصة في مجاري الصرف الصحي ،لعدم
حتملها كمية األمطار».
ماسة
بحاجة
البركســات
وأضاف :أصبحت هذه
ّ
إلى ترميم ،علما ً أنها أنشئت لسنتني وليس لسبع
ســنوات ،ما دفعنا ملراجعة األونروا ،وإرسال رسائل
لها دون تلقي أي نتيجــة ،فكان اجلواب« :ال موازنة..
ال متويل» .وقال« :هذه املؤسسة التي تكذب ،متارس
التركيع واإلخضاع لشعبنا ،وممكن أن تكون سياسة
تهجيرية».
أما ناصر أحمد قاسم ،وهو أحد قاطني البركسات:
بحجة
منذ أربع ســنوات ال تقوم األونروا بالصيانة،
ّ
عدم توفر األموال .وهذه احلياة صعبة ال تطاق .فكيف

وأوضح محمد البرازي أن اللجان الشــعبية في مخيم برج البراجنة إستلمت
نصف مبلغ املال املنشود من أجل إنشاء محطة صغيرة لتوليد الكهرباء خاصة
مبشروع املياه ،وقال البرازي »:لقد مضى على إعطاء اللجنة الشعبية مبلغ املال
حوالي السنة ،فقد أعطيت املال في شهر تشرين األول من عام  2013واآلن نحن
أي حترك ..ال ندري
في شهر تشــرين الثاني من عام  ،2014وحتى اآلن لم يفعلوا ّ
مــاذا حدث للمال و ما الذي حدث معهم ..ولهذا قررنا في الوكالة وضع ســبل
املياه في أرجاء اخمليم في محاولة منا التوفير على أهل اخمليم ،فبدل أن يشــتروا
املــاء بإمكانهم تعبئتها مجانا ً من هذه اخلزانات إلى أن نقوم بتنفيذ املشــروع
األصلي».
أ ّما اللجنة الشــعبية في مخيم برج البراجنة فكان لهم كالم آخر حول هذا
املوضوع .فقد أوضح أمني سر اللجنة الشــعبية يوسف مرعي (أبو بدر) أنهم
بالفعل إســتلموا املبلغ املالي مــن األونروا ّإل أ ّن التأخير لــم يكن من اللجنة
الشــعبية وال بســببها وقال »:نحن نواجه الكثير من املعيقات منذ بداية هذا
املشروع ،فتارة مع شركة كهرباء لبنان ،وطورا ً مع ّ
سكان اخمليم أنفسهم .ولكن
ما حدث فعالً والسبب الرئيسي لتأخرنا في هذا املشروع وعدم إجنازه حتى بعد
أي مكان لبناء محطة توليد
مرور ثالث ســنوات على اإلنطالق هو أننا لم جنــد ّ
الكهرباء ..نعم! تخيل أننا لم جند في اخمليم مكان قريب من املشروع لبناء غرفة
مبساحة 3بـِ  3من أجل ّ
احملطة ،وهو أكبر عائق أمامنا»..
وأضاف أبو بدر »:لقد بحثنا كثيرا ً ومطوالً ،ال أخفي أننا وجدنا مكاناً ،لكن ُمنعنا
ألي شخص في اخمليم».
عن البناء فيه ،مع العلم أنه ممتلكات عا ّمة وال يعود ّ
أوضح أبو بدر أن الذين قاموا مبنعهم من العمار هم عناصر من فتح اإلنتفاضة،
متدعني أن املساحة املنشودة حتت ســلطتهم ،بعد أن قاموا بتنظيفها ألنها
مباحاذاة مكتبهم في اخمليم.
وقــال أبو بدر »:لقد طلبنا منهم أن يســمحوا لنا بالعمار من أجل املشــروع،
والذي فيه فائدة ومنفعة على أهل اخمليم جميعا ً لكنهم رفضوا ،واشترطوا أن
يسمحوا لنا بالعمار مقابل «خ ّوة» مبلغ  10إلى  15ألف دوالر أميركي! وهو مبلغ
مهول وال نرى داعي أبدا ً لدفعه ،خصوصا ً أن املساحة ممتلكات عا ّمة كما سبق
وذكرت».
في نظر أمني سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة ،لم يكن هذا العائق
الوحيد .فقد أعرب عن أســفه الشــديد للحال الذي وصل إليه اخمليم بسبب
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L JL IJ HI H
A A
D D

وحتدث عضو اللجنة الشعبية جمال أبو العلي
عن هذا الواقــع ،فقال« :في بدايــة عام 2014
طلبت األونروا من ســكان األبنيــة ،وعددها 12
عائلة ،اإلنتقال للســكن في البركسات .ولكن
األهالي واللجنة الشعبية رفضت ذلك ،في ظل
إصرار األونروا على االنتقال».
وأضــاف« :طرحــت األونروا منذ شــهرين على
األهالي إخالء بركســات احلديد في العبدة ،إلى
بركسات البطون في بحنني ،ألن بركسات احلديد
أضحت بحاجة إلى صيانة ،وال تصلح للسكن.
وخاصــة بعد الفيضانات التــي حصلت فيها
مؤخراً ».مطالبا ً األونروا تسريع نقل األهالي من
بركسات احلديد».
وأوضــح« :نحن نرفــض تصرفــات األونروا في
ممارسة الضغوط على القاطنني ،وهي مسؤولة
عن رعاياها من الالجئني ،ويجب أن يبقى الوضع
كمــا هو ،وتســتمر في إعطاء هــذه العائالت
بدل اإليجار ،علما ً أنه ال يوجد متســع ملزيد من
الالجئني في البركســات» ،داعيا ً إلى تســريع
االعمار في اخمليم القدمي ألنه احلل للتخلص من
جميع املشاكل.
هل ســتقوم األونروا بتقليص خدماتها ضمن
حالــة الطوارئ أكثر لتشــمل قطاعات أخرى؟
هل نحن أمام اعتصامــات وإضربات جديدة؟ أو
ستلتزم األونروا بحالة الطوارئ ،حتى إعمار آخر
حجر فــي اخمليم القدمي؟ االيــام املقبلة كفيلة
ملعرفة اجلواب.

«الفلتان» الذي يعانيه ملقيا ً كل اللوم على الفصائل الفلســطينية في
جدا ً من هذا املشــروع ،فحتى وإن وجدنا املكان
اخمليم .وقــال »:أنا متخوف ّ
املناســب للبناء وبدأ إنتاج املياه املكررة ،ال ينمكننا جتاهل أن هناك نسبة
جدا ً فــي اخمليم تتهرب من دفع مســتحقات مياه اخلدمة
كبيــرة وكبيرة ّ
والكهرباء فكيف إذا ما أضفنا مستحقات جديدة .وهو أمر يدعو لإلستياء
حقّ اً ..نحن لم نستطع وبعد مرور  3سنوات تأليف جلنة إلدارة هذا املشروع».
أ ّما ممثل حركة فتح -اإلنتفاضة في لبنان حسن زيدان (أبو إيهاب) فكان له
حديث آخر حول ما قاله أبو بدر »:لقد طلب منّي بالفعل أبو بدر مســاحة
من أجل إعمار الغرفة باإليجار أو هبة ،نظرا ً ملا منلكه من مساحات واسعة
على أرض مخيم برج البراجنة ،أل ّن املشــروع متوقف على العثور على هذا
املكان .ونحن كتنظيم ال مشكلة لدينا أبدا ً ولن نتردد في إعطاء ما ميكننا
في سبيل مصلحة اخمليم».
كما أ ّن أبو إيهاب نكر كون املســاحة ممتلك عام وأوضح أنها تابعة ملاكتب
التنظيم في اخمليم ،وقال »:نحن سنسهل األمور إذا ما كانت متوقفة علينا،
وإذا كانوا بالفعل في اللجنة الشعبية لم يجدوا مكانا ً آخر إلقامة الغرفة،
مع العلم أنهم وجدوا ،عند تنظيم آخر وهم الذين طلبوا املبلغ املالي وليس
نحن .فاللجنة أخبرتنا بهذا املوضوع منذ حوالي الشــهر ونصف الشهر
ونحن لم نرد لهم خبر حتى اآلن ولم نناقشهم في املوضوع أساساً».
وفي نهاية الكالمّ ،
سيســهل
أكد أبو إيهاب أن تنظيمه فتح -اإلنتفاضة
ّ
األمور على اللجنة الشــعبية في مخيم برج البراجنة وأنهم ســيهبون
قطعة األرض املرادة باجملّان.
وحتى تاريخ كتابة هذا التحقيق ،لم يُحقق أي تقدم في مســألة مشروع
التناضج العكســي في مخيم برج البراجنةٌّ .
وكل يلقي اللوم على اآلخر.
وســواء كان ذلك التنظيم هو من طلب املــال أم هذا التنظيم ،ففي كلتا
احلالتني هناك خلل .ففي العادة ،تكون الصرخة األخيرة في وجه املسؤولني
والقيمني على اخمليم ،ولكن مشــروع صغير كهذا يعود بالنفع على أهالي
مخيم برج البراجنة ،ويخفف من األعبــاء املالية عنهم ،واجه الكثير من
املعيقات والعقبات من قبل بعض التنظيمات الفلسطينية التي هي من
املفترض أن تكون مسؤولة عن اخمليم وتسهر على راحة السكان فيه ،فإلى
من سنوجه الصرخة وممن سنطلب العون إذاً؟
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الهجرة املعاك�سة ...من م�ؤ�شرات انهيار الكيان ال�صهيوين
شكلت الهجرة اليهودية إلى ومن فلسطني املغتصبة ،هاجسا ً دائما ً
ومســتمرا ً لقادة احلركة الصهيونية ســابقا ً وحلكومات «إسرائيل»
الحقــاً ،ملا لهذا املوضوع اإلســتراتيجي من أهميــة بالغة في إقامة
الكيان واستمراره ،سابقاً ،وانهياره املرتقب وزواله من الوجود ،الحقاً...
فالهجرة املعاكسة من الكيان «تهدد مستقبل إسرائيل» كما يقول
املؤرخ «اإلسرائيلي» األبرز للحمالت الصليبية ،ستيفان رنسيمان.
وقد تناولت مقــاالت وحتليالت وتقارير عديدة مســألة ازدياد الهجرة
املعاكسة «لإلسرائيليني» إلى اخلارج ،وبخاصة هجرة العقول والعلماء،
مقابل تراجع هجرة يهود العالم إلى الكيان الصهيوني ،رغم احلمالت
اإلعالميــة واإلعالنية املنظمــة ،واإلغراءات والوعود الســخية التي
تقدم للمهاجرين اجلدد فور وصولهم إلى ما يســمى بـ»البروباغندا»
الصهيونية «أرض امليعاد»!..
ووفقــا ً لإلحصائيات فإن أعداد «اإلســرائيليني» الذيــن تركوا الكيان
الغاصــب منــذ العــام  1948وحتى العــام  2011يزيد عــن مليون
مســتوطن – ورغم ذلك ما زالوا حاضرين في سجالت وزارة الداخلية
بأنهم مواطنون ،ويشملهم التعداد السنوي للسكان – وكان استطالع
للرأي نشــر في ( )2013/10/1قــد أظهر أن  %51من «اإلســرائيليني»
يفكرون في الهجرة وخاصة إلى الواليات املتحدة األميركية.
ورغم إصــرار الكثير من املراكــز البحثية واإلحصائيــة ودوائر القرار
السياسية ،إعادة ازدياد وتيرة الهجرة املعاكسة إلى األسباب احلياتية
واإلقتصادية وغالء املعيشة ،وغالء الشقق السكنية ،وإبعاد العوامل
األمنية التي ازدادت فعاليتها وتأثيراتها في األوســاط «اإلسرائيلية»
مع بدء استهداف املدن واملســتوطنات واملؤسسات في عمق الكيان
بصواريخ املقاومة اللبنانية في العام  ،2006واملقاومة الفلســطينية
فــي األعوام الالحقة التــي كان آخرها ما جرى فــي معركة «البنيان
املرصــوص» في متــوز وآب الفائتني ...فإن وزيرة «العــدل» في حكومة
بنيامني نتنياهو ،تســيبي ليفني حتدثت أمام ناشــطني صهاينة عن
أسباب أخرى تتجاوز الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي ،وتصل إلى «عدم
اإلســتقرار والقضايا املتعلقة باألمن» ،إضافة إلى «اإلحباط واليأس
الذي يدب أكثر فأكثر في اجلمهور اإلســرائيلي» ،وليس آخرا ً محاولة
الهروب و»البحث عن مستقبل أفضل في اخلارج».
هذا وكشــف استطالع صهيوني للرأي نشر في أيلول املاضي أن %30

كي ال تغرينا األوهام!
رغــم كل ما يقال عن توتر العالقات األميركية  -أألوروبية
مع كيان العدو «اإلســرائيلي» ،على خلفية توجيه بعض
«اإلنتقادات» حول السياســة اإلستيطانية في األراضي
الفلســطينية احملتلة عام  67عامة ،وفي القدس بشكل
خاص ...ورغم ما يشــاع عــن مواقف بعــض البرملانات
األوروبيــة ودعوتها لإلعتــراف بالدولة الفلســطينية...
فــإن حكومة بنيامني نتنياهــو ماضية في مخططاتها
اإلستيطانية وتكريس هيمنتها وتسلطها على املسجد
األقصى املبارك ،و»تشريع» التقسيم املكاني والزماني عبر
قانون سيطرح على «الكنيست» في وقت الحق!..
وال شك ان حكومة نتنيناهو تدرك أكثر من غيرها ،أن هذه
املواقف األميركية الغربية محض شــكلية ،وال متس في
جوهر العالقات بــن الطرفني ،وال تؤثر على حجم الدعم
املادي واملعنوي ،السياسي والعسكري للكيان؛ كما أنها
ال تغير في مجرى التوجهات «اإلسرائيلية» ،وبالتالي فإنها
«ال تسمن وال تغني من جوع».
واحلقيقة التي يعرفها كل فلسطيني وعربي ،هي أنه لوال
الدعم الذي تلقاه «إسرائيل» ،وخاصة في مجال التسليح
والتذخيــر ،ولوال احلصانة واحلماية اللتان توفرهما لها ،ما
جترأت وأقدمت تل أبيب على اخلطوات اإلســتيطانية وما
كان لها أن تقترف اجملازر بحق الفلسطينيني.
فكيان العدو مطمئن إلى الســقف الذي ميكن أن تبلغه
ردود الفعل الدولية ،ومعها العربية ،وحتى من الســلطة
الفلســطينية ،األمر الذي يســمح لنتنياهو مبخاطبة
األوروبيــن واألميركيــن بقولــه« :بلــوا أوراق إدانتكم
اإلســتيطان» ،مرددا في الوقت نفسه« :سنواصل البناء
في القدس ،عاصمتنا األبدية»!..

من اليهود يدرســون بجدية الهجرة من «إســرائيل» حــال أتيحت لهم
الفرصة لذلك في أعقاب احلرب على غزة ،حيث بدت الصورة قامتة .فلم يعد
ترك «إســرائيل» خيانة وطنية كما كانت توصف سابقاً ،بل فرصة أخرى
للحياة .وقد ع َّبر الكثير من املستوطنني الذين فروا من الكيان لدول أوروبية
عن سعادتهم بهجرتهم من «إسرائيل» ،مشيرين بعبارات صريحة إلى أنه
«ال ميكن أن يكون اخلوف والتوتر والضيق اإلقتصادي قدرهم لألبد».
وتطرق اإلســتطالع ألغنية عبرية جديدة بعنوان «برلني» تدعو أصحابها
للهجرة من «إســرائيل» إلــى أملانيا عام  ،2014بدل الهجرة املعاكســة
التي شــهدتها برلني إبان احلرب العاملية الثانيــة ،وأن أجداد اليهود قدموا
لـ»إسرائيل» ليس حبا ً للصهيونية ،بل خوفا ً من املوت على يد النازية ،في
حني انعكســت اآلية اليوم فالهجرة من «إسرائيل» لبرلني تأتي خوفا ً من
املوت أيضاً.
إن اإلزدياد امللحوظ في الهجرة املعاكسة ،وانخفاض نسبة املهاجرين إلى
الكيان ،دفعت باملؤرخ «اإلسرائيلي» ستيفان رنسيمان للمقارنة بني انهيار
اململكة الصليبية و»إســرائيل» .فأشــار إلى أن الكثير من «الصليبيني»
الذين احتلوا البالد العربية مبا فيها فلســطني وقدســها الشريف ،عادوا
إلــى أوطانهم وأوطان آبائهــم وأجدادهم مع بدء تباشــير انهيار الدولة
«الصليبية» .ووصف الهجرة املعاكســة بالكارثة بالنسبة «إلسرائيل»،

التــي تؤدي «إلى هجــر احللم الصهيوني ...ويهدد مســتقبل الكيان
اإلسرائيلي»!..
إن موضوع الهجرة املعاكســة ،وهجرة العقول والعلماء ،بات يشكل
اليــوم أحد أبرز التحديات وأخطرها التــي تواجه املفكرين الصهاينة
املتعددي اجلنســيات ،ومراكز األبحاث والدراسات والقادة السياسيني،
ملا لها من تأثير وانعكاس على حاضر الكيان ومســتقبله ...فالواليات
املتحدة ،وأوروبا ،وكندا ،وأســتراليا ،ودول أخــرى ،أصبحت اليوم حلم
«اإلســرائيليني» ،وليس حلم الدولة اليهوديــة .ومما يزيد من قلق قادة
«إسرائيل» ،أن نسبة كبيرة من املهاجرين يرفضون العودة إلى الكيان
بشكل قاطع ،رغم كل اإلغراءات والتسهيالت والوعود السخية التي
تقدم لهم!..
إن ازدياد واتساع الهجرة املعاكسة يجب أن يشكل حافزا ً إضافيا ً لقوى
املقاومة ،لتنشــيط دورها وزيادة فعاليتها وتوســيع دائرتها لتشمل
مساحة الوطن املغتصب واحملتل ...ولتكن الضفة الغربية اليوم وجهة
املقاومــن واجملاهدين لتعود لنابلس واخلليــل وجنني ورام اهلل وهجها
املشــع اليوم في القدس الشريف املنتفض ضد التغول اإلستيطاني
واستباحة املقدسات ،وفي املقدمة منها املسجد اإلقصى املبارك.

آثار الهزائم «اإلسرائيلية» :مشكالت نفسية وانتحار!
لــم يكن العــدو الصهيوني يعتقد يوماً ،أنه ســوف
يضطر ويُجبر على ســحب جيشه بدون قيد أو شرط
حصن جيشه اجملهز
أراض عربية احتلها ،وهو الذي َّ
من ٍ
باألحدث واألكثر تطورا ً من الســاح األميركي مبقولة
«اجليش الذي ال يقهر» ...إلى أن دفعته املقاومة اللبنانية
للهرب حتت جنح الظــام في  25أيار العام  ،2000كما
أجبرته املقاومة الفلسطينية على ترك غزة لشعبها
ومقاومتها في العام ...2005
وقد أحــدث تالحق الهزائم على اجلبهتني الشــمالية
واجلنوبيــة وســقوط صواريــخ املقاومة علــى املدن
واملستوطنات واملطارات واملؤسســات «اإلسرائيلية»
ونزول ماليني الصهاينة إلى املالجيء ،حتوال ً استراتيجيا ً
في الكيان الغاصب على الصعد واملســتويات كافة:
العســكرية والسياســية واألمنيــة واإلقتصاديــة
واإلجتماعية.
وال شــك أن اتساع الهجرة املعاكسة «لإلسرائيليني»،
وازدياد عمليات الفرار من اخلدمة العسكرية واإلنتحار
داخــل ألوية النخبة فــي جيش العــدو على خلفية
«مشاكل نفسية» تشكل أخطر النتائج وأكثرها تأثيرا ً
على حاضر الكيان ومستقبله.
وقد كشــفت الصحف «اإلســرائيلية» مؤخرا ً ازدياد
عمليــات اإلنتحار في لواء «جفعاتــي» (أحد أبرز ألوية
النخبة) على خلفية مشاكل نفسية جراء مشاركة
املنتحرين في احلرب البرية على قطاع غزة.
ونقلــت صحيفة «معاريف» عن مصدر مســؤول في

قطاع الصحة النفســية في اجليش ،لم تسمه،
قولــه أن العام املاضي شــهد انتحار ثمانية جنود
فقط ،بينما سجلنا في األســابيع األخيرة انتحار
ثالثة .وكان اجليش «اإلســرائيلي» قد أطلق حملة
ملعاجلة األضرار النفسية التي يعاني منها عناصر
اجليش جراء احلرب على غزة.
وذكــرت القنــاة الثانية فــي تلفزيون العــدو ،أن
العشرات من اجلنود «اإلسرائيليني» ،الذين اشتركوا
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في احلرب خضعوا لعالج نفسي ،موضحة أن اجليش
بدأ ،مؤخراً ،حملة للبحث عن املرضى النفسيني في
صفوف جنوده ،وأطلق عليها إسم “احلارس الصامد”.
وأضافــت أن “بعضا ً من اجلنود الذين شــاركوا في
املعارك بشــكل مباشــر (…) يخضعون للعالج في
أقســام خاصة أعدت لذلك بإشــراف أطباء يلقون
محاضرات نفســية ويعقدون لقــاءات مع اجلنود
اإلسرائيليني”.
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المنظمـات غير الحكـومية داعـمة للقـيم النيوليـبرالية
ت ّبنت معظم املنظمات غري احلكومية النا�شطة يف العامل العربي خطاب التنمية
التي تروج لها هيئات الأمم املتحدة ،رغم الإنتقادات املوجه لهذا املفهوم ،الذي يفتح
الطريق �إىل قيم وثقافة وممار�سات ال�سوق العاملي النيوليربايل ،حيث املفهوم ال�شامل
للتنمية يعني تغيري �أمناط حياة وتفكري واعتقادات املجتمعات يف العامل.
في مخيمات الالجئني الفلســطينيني ،تســعى
األونــروا إلى تنفيذ مشــروع التنميــة كما أكده
مؤمترها في العام  ،2010الذي عقدته حتت شــعار
«من اإلغاثة إلى التنمية البشرية» الذي أملح إلى أن
التمسك بحق عودة الالجئني إلى فلسطني يعيق
هذه التنمية املرتقبة ،ما يؤكد أن املنظمات الدولية
غيــر معنية بحــل الصراعات على أســاس احلق
والعدل ،بل تســعى إلى ترويض الشعوب للقبول
بهيمنة الدول اإلمبريالية على بلدانها.
تعتبر معظــم املنظمات غيــر احلكومية وكيلة
«اجملتمع الدولي» الذي تعمل لصاحله في اجملتمعات
احمللية ،من خالل املوافقة على متويله وتنفيذ برامجه
«التنمويــة» ،االقتصاديــة البحتة أو اإلنســانية،
املعنيــة بتغيير املفاهيم والســلوك للوصول إلى
التطبيع مع العدو (البرامج عن السالم والالعنف
وحل النزاعات والتســامح التي تنفذهــا األونروا
وغيرهــا من املنظمات) .يهــدف التمويل األجنبي
لهذه املنظمات إلى الســيطرة علــى اجملتمعات
العربية عبر األهداف التي حددها «اجملتمع الدولي»
أي االنخراط في الســوق العاملي ولبرلة االقتصاد
واجملتمــع ،والتطبيــع مع العدو .فهــو يجزئ هذه

اجملتمعات بتقســيم املقاربات واحللول (املرأة ،الطفل،
البيئة ،الدميقراطية ،حقوق اإلنســان) وبتعدد اجلهات
املم ّولة حيث حتــاول كل جهة تكوين نخبة تابعة لها،
نخبة اجتماعية وثقافية وفكرية (طفرة املؤسســات
العاملة في مجال حقوق اإلنســان في البلد الواحد).
فلذلك ،ميثل التمويل األجنبــي «احلرب الناعمة» التي
تشــنها الدول الغربية ،في إطار احلرب الشــاملة ضد
مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،حيث تلعب هيئات األمم
املتحدة دور اخملفف لآلالم ووجهها اللطيف.
ومن أوجه تلــك احلرب ،بث قيم أخالقيــة واجتماعية
تســمح باختراق اجملتمعات ،إذ تساهم القيم اجلديدة
في تدمير الدفاعات املعنوية التي شكلتها اجملتمعات
على مر العصور .مفهوم «التمكني» (املرأة والشــباب)
واملســاعدات عبر «القروض الصغيــرة» التي تعممها
اجلمعيات غيــر احلكومية ،بدعم مــن البنك الدولي،
تؤكــد على الفردية وتوهم بإمكانيــة اخلالص الفردي،
وتر ّوج للربح السريع واألنانية والطمع .تبنّت اجلمعيات
مفهــوم «احليادية» الــذي يبعد اإلنســان عن انتمائه
إلى القضايا احملقة والتجاوب معهــا ،بحجة املهنية،
ورســخت «االتكالية» من خــال التوجه إلى الهيئات
ّ
الدوليــة للمطالبــة بحقــوق الشــعوب أو بتمويل

مشاريعها ،ونشرت ثقافة «احلقوق» التي أصرت اجلهات
املم ّولة على تعميمها فــي مجتمعاتنا ،والتي توهم
بحيادية املؤسسات احلقوقية الدولية والصهيونية على
وجه اخلصوص ،بدال ً من املبــادرة إلى مقاومة االحتالل
وتعميم ثقافة املقاومة .يشــكل تســليع العالقات
العائلية واالجتماعية الذي تلقنّه بعض املؤسســات
الفج للسلوك النيوليبرالي ،وكذلك
الدولية ،التطبيق
ّ
تسليع التراث املعرفي واحلرفي للشعوب ،حيث انتزعت
عنه مضامينه الـ»مقدســة» ليصبح مادة فلكلورية
متداولة في السوق العاملي.
رغــم حرصها على بــث القيم األخالقية ومتســكها
بالروابــط العائليــة واالجتماعيــة ،تشــارك بعض
املؤسسات اإلسالمية غير احلكومية ،التي تنشط في

مجال التنمية واألعمال اخليرية ،في عملية بث
القيم النيوليبرالية ،من خــال متويلها أحيانا ً
من قبل اجلهات األجنبية أو العربية واإلسالمية
اخلاضعة للســوق العاملي ،ومن خــال تبنيها
مفاهيم وأمناط ســلوك متأثرة بقيم الســوق
العاملي ،ما يطرح تساؤالت حول مقولة امتدادها
للمجتمع األهلي الذي كان سائدا ً في اجملتمعات
«التقليدية» ،وحول انخراطها مبا يسمى «اجملتمع
املدنــي» املؤلف من املنظمات غيــر احلكومية
احملليــة والدوليــة ،والذي يطمح للمشــاركة
مــع «اجملتمع الدولي» وخبرائــه ،عن طريق آلية
«احلوكمة» ،في حتديد مصير الشعوب ،والتدخل
في شؤون دولها وحكمها وثرواتها.
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ال�شاعر جهاد احلنفي يوقع ديوانه (متى تغني ال�سنابل)

المجاهد حجاج لـ''الجهاد'' :اشتبكنا مع
دورية للعدو وأوقعنا فيها إصابات
اجلهاد  -خا�ص

أقيــم حفل توقيــع حاشــد لديوان الشــاعر
الفلسطيني جهاد احلنفي (متى تغني السنابل)،
في مركز باســل األسد الثقافي في صور ،بدعوة
من سفارة دولة فلسطني واحلركة الثقافية في
لبنان .وحضر حفل التوقيع شخصيات وفعاليات
سياسية وثقافية.
وقدم لالحتفال الشاعر أمني صائغ بكلمة ابداعية
تناول فيها التراث الشعري للشاعر احلنفي ..
وتكلم الدكتور علي نســر بكلمــة نقدية عن
الديوان أشــاد فيها بالشــاعر ونتاجه الشعري
القيم .
كما ألقى الشــاعر جورج غنيمة كلمة باســم
اللجنة الثقافية والتربوية في بلدية صور ،أشــار
فيها إلى أهمية الشــاعر احلنفــي في قصيدة
الشــعر العربية احلديثة ومضمونها ومحتواها
الثقافي ومركزيتها قضية فلسطني .
ثم تكلم الشاعر يوســف فحص باسم احلركة
الثقافية حيث شــرح معاني قصائد الشــاعر

احلنفي التي جتسد فلســطني وشهادة عروبتها
وإنسانيتها .
والقى الشــاعر جهاد احلنفي قصائد من نتاجه
اجلديــد وكلمة شــكر فيها الرعايــة واحلضور
والســفير دبــور واملكتب الطالبــي حلركة فتح
وجمعية الشروق واحلركة الثقافية .
وقال  :ان رسالة الديوان هي ستبقى لغتي (متى
تغني السنابل).
وهذا هــو الديوان الرابع بعد ميــاد ثائر وما زلت
أبحث عن هوية وكلمات ملونة ..
وقال احلنفــي :إن قلبنا يخفق حتت الشــمس
بحب فلسطني .وأضاف :لن حترق النار صفحاتنا
ولن يشــوه التزوير نقاء فطرتنا وسنظل نبحث
عن احلياة نعشــق الزهور والضوء نحلم نغضب
نصرخ نتألم ونبكي نســأل ونسأل متى تغني
السنابل.
وفي اخلتام وقع ديوانه للحضور احلاشد الذي وصل
من صور ومخيماتها وقراها ومناطق أخرى .

احتضنــت بلــدة الناعمــة قضــاء اخلالصة في
فلســطني ،منذ النكبة األولى عــام  ،1948رجاال ً
صدقوا ما عاهــدوا اهلل عليه ،فأبلوا عبر جهادهم
قدموا من خالله عددا ً من الشــهداء.
بال ًء حســناًّ ،
كانوا مناذجا ملقاومني بواسل تصدوا للعدو ودافعوا
بكل غمكاناتهم وقدراتهم عن أرضهم وقراهم ،ما
سيظل التاريخ يذكره لهم أبداً .روى اجملاهد صبحي
حجاج ( 85عاماً) بصعوبة ،بعدما أرهقه املرض،
حمد ّ
لـــ ِ«اجلهاد» :بداية عــدوان العصابات الصهيونية
على بلــدة الناعمة ،والبلدات اجملــاورة .فقال« :في
إحدى الليالي قامت تلك العصابات باإلستيالء على
مرتفع جبلي في قرية احلولــة القريبة من قريتنا،
رصاص
فقمت بشراء بارودة إنكليزية معها مخزن
ٍ
يتسع خلمس فشكات (رصاصات)».
وتابع« :وبعد عدة أيام ،جمع أربعة شبان من القرية
بعض الرصاص ،وقمنا باإلقتــراب من دورية ،كانت
تتحرك بالقرب من املوقع ،وأطلقنا عليها الرصاص
عن قــرب .فحصل إشــتباك قــوي ،أ ّدى الى وقوع
عدد من االصابات في صفــوف العدو ،لكن ضعف
االمكانات ،وقلة السالح والذخيرة لدينا ،أجبرنا على
التراجع.
حني اقتحم العدو ،قرية الناعمة ،حتت حماية دورية
بريطانية ،ومجموعة مــن العصابات الصهيونية
الذين عاثوا فسادا ً وخرابا ً في كل زوايا القرية ،يقول
حجاج« :أسقط العدو من مجموعتنا شهيداً ،و٣
ّ
آخرين من أبناء القرية ،من خيرة الشــبان الذين لم
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يقصروا في الدفاع عنا».
حجاج مع أفراد أســرته مــن قرية كان يعتمد
نزح ّ
أبناءها على زراعة القمح ،والشــعير ،واملواشــي،
في معيشتهم وحياتهم اليومية ،غربا ً إلى لبنان،
بسبب اجملازر التى ارتكبتها العصابات الصهيونية
عام  ١٩٤٨في املنطقة.
وجه حجاج كلمة للمجاهدين في
في ختام اللقاءّ ،
ّ
كل فلسطني والشتات ،حثهم فيها على احلفاظ
بأي ذرة من فلسطني.
على سالحهم ،وعدم التفريط ّ
وقال« :ألن الصراع مع العدو لم ينت ِه بعد ،نحن على
يقني بوعد اهلل ونصره ،وعودة أبنائنا ..وسننال كامل
حقوقنا املغتصبة في فلسطني التاريخية».
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�أخبار حركية
إحيـاء ذكـرى الشقـاقي واالنطـالقة بعـدة أنشطـة في لبنـان

العدد  - 101تشرين ثاني  2014م

أحيت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين،
الذكرى السنوية التاسعة عشرة
الستشهاد القائد د .فتحي الشقاقي،

والذكرى السابعة والعشرين لإلنطالقة
الجهادية ،في معظم المخيمات الفلسطينية
في لبنان.

خميم اجلليل

أحيــت حركة اجلهاد في فلســطني ،احتفاال جماهيريا حاشــدا ً في
مخيم اجلليل بعلبك ،بحضور عضو كتلــة الوفاء للمقاومة النائب
علي املقداد ،ومفتي بعلبك الهرمل الشــيخ بكر الرفاعي ،وممثلني عن
األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،وحشد من أبناء اخمليم.
وألقى الشيخ الرفاعي ،كلمة أكد فيها أن شهادة د.الشقاقي تسمو
بصاحبها وبالفكر الذي سعى له وأسس له مسيرته اجلهادية« ،ومن
هذا املنطلق نتحدث عن نهج ينبغي أن نتوحد حوله جميعا».
وشــدد الرفاعــي على أن «أقدس جهــاد اليوم هو اجلهــاد على أرض
فلسطني القضية اجلامعة ،والبوصلة لكل العرب واملسلمني» ،وأشاد
بفكر الشقاقي «الوسطي واملعتدل واملقاوم ،الذي حتتاجه األمة اليوم
لتوجه جهدها وطاقتها نحو فلسطني».
ّ
كذلــك ألقى النائب املقداد كلمة األحــزاب اللبنانية ،مؤكدا أن «غزة
التــي تلملم جراحاتها قد أناطت اللثام عن كل املتخاذلني من أنظمة
ودول وحكام وجيوش» .وقال« :أنتم لؤلؤة اجلهاد الصامدة وشجاعتكم
ال توصف ،وستكونون قادرين على إزالة الغدة السرطانية الصهيونية
من الوجود».

أما كلمة اجلهاد اإلسالمي في فلسطني ،فألقاها القيادي الشيخ علي
أبو شاهني ،وقال إن «معركة «البنيان املرصوص» هي الترجمة الفعلية
واحلقيقية لفكر الشهيد الشقاقي الذي كان يقول دوما ً إن معركتنا
احلقيقية هي مع العدو« ،وكل ما عدا ذلك فهو هوامش».
وأكد أبو شــاهني أن «شعبنا الفلســطيني في لبنان جنح في حتييد
اخمليمات الفلســطينية عن الصراعات الدائرة في املنطقة من حولنا
بسبب وعي شعبنا وإرادته» ،مشددا ً على أن «مهمتنا األساسية هي
إبعاد خطر الفنت والصراعات الداخلية عن اخمليمات ومنع الزج بشعبنا
الفلسطيني فيها».

الربج ال�شمايل

نظمت حركة اجلهاد اإلســامي مهرجانا ً سياسيا ً حاشدا ً في مخيم
البرج الشمالي بحضور ممثلني عن الفصائل الفلسطينية ،واألحزاب
اللبنانية ،واللجان األهلية والشعبية ،ولفيف من العلماء وحشد من
أهالي اخمليم.
وقال مســؤول العالقات السياسية في حركة اجلهاد اإلسالمي ،احلاج

وأكد العينا أن فلسطني هي البوصلة وقبلة اجلهاد ،مضيفا ً أن «الشهيد
فتحي الشــقاقي ،هو منوذج القائد املفكر الذي استطاع أن يترجم أفكاره
وتصوراته الثقافية والفكرية في إطار واقعي ،وأثبت هذا النصر الذي حتقق
في معركة البنيان املرصوص».
وأشــار إلى أن هناك من يسعى إلى إفقاد هذا اإلنتصار قيمته وحتويله إلى
هزمية في املعترك السياســي« ،والسيما من بوابة إعادة اإلعمار والتحكم
في مصير شــعبنا» ،معتبــرا ً أن الهدف من ذلك تقويــض املقاومة عبر
استغالل حاجات شعبنا وأهلنا .
في ما يتعلق باخمليمات الفلسطينية قال العينا أثبت شعبنا الفلسطيني
أنه األكثر يقظة وحرصا ً على عدم اإلجنرار إلى الصراعات الداخلية ،مشددا ً
على أن «األمن في مخيماتنا خط أحمر غير مسموح العبث به».
كلمة دائرة أوقاف صور ألقاها رئيســها الشيخ عصام كساب ،وقال فيها
«إن هذه الشــهادة التي أســس لها الدكتور الشقاقي تسمو بصاحبها
وبلفكر الذي ســعى له وأسس له مســيرته اجلهادية ،ومن هذا املنطلق
نتحدث عن نهج ينبغي أن نتوحد به جميعا ً كما يجب على كل مؤمن من
أي جنس كان أن يعلم أن فلســطني هي أرض إسالمية مقدسة يجب أن
تعود إلى أصحابها».
مــن جهة أخرى ،ألقى كلمة األحزاب اللبنانية األســتاذ صــدر داود ،وقال
فيها إن كل ما يجري في فلســطني هو مخطط إلنهاء وشطب القضية
الفلسطينية وتصفيتها ،وإن «إسرائيل» تسعى إلى تفتيت املنطقة إلى
دويالت لتنفيذ مشروعها ومخططاتها للسيطرة على املنطقة.
وأشــار داود إلى أن املطلوب منا اليوم جميعا ً أن نكون في خندق واحد «هو
خندق املقاومة لهذا العدو الذي ال مييز بني شــعب وآخر ،ألن املقاومة هي
الطريق الوحيد الذي يصنع لنــا العزة والكرامة وأن عدونا واحد هو العدو
اإلسرائيلي».

برج الرباجنة
في مخيم برج البراجنة ،نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي مسيرة جماهيرية
بعنوان «العهد للمقاومة» ،انطلقت من أمام مسجد الفرقان إلى مقبرة
مخيم برج البراجنة ،بحضور ممثلني عن الفصائل الفلسطينية ،واألحزاب
اللبنانية ،واللجان الشــعبية ،وجمعية كشافة بيت املقدس ،وحشد من
أهالي اخمليم.
وألقى كلمة حركة اجلهاد اإلسالمي القيادي أبو سامر موسى ،الذي أكد أن
قدم دمه الطاهر الزكي في شهر االنطالقة ،التي
«الشهيد القائد املؤسس ّ
شكلت النقلة النوعية ،في مسار العمل الوطني الفلسطيني ،وأعطت
له زخماً ،وفكرا ً جديدا ً أضيف ليختزل وينهي ســنوات طويلة من الضياع

شكيب العينا ،إن انطالقة حركة اجلهاد شكلت انعطافة مهمة في
مسيرة املقاومة« ،كما استطاعت أن تنقل الصراع مع هذا العدو إلى
داخل األرض احملتلة ،ورسخت مقولتها الرئيسية في مركزية القضية
الفلسطينية وما دون ذلك هوامش».
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وتخللها مهرجانات سياسية ،ومسيرات
جماهيرية ،ومحاضرات عن
سيرة الشهيد الشقاقي.
الفكري للحركة االسالمية».
وأشــار موســى إلى أن جهد الدكتور فتحي لم يذهب هباء« ،بل أثمر
بنيانــأ مرصوصا ً يواجه االحتالل اإلســرائيلي أينمــا وجد على أرض
فلسطني» .وشــدد على أن القضية الفلسطينية على مفترق طرق
خطير ومصيري« ،وشعبنا ومقاومته حققا انتصارأ كبيرا ً في غزة ،على
مسمع ومرأى اجلميع» ،محذرا من االيادي التي تريد حتويل االنتصار إلى
هزمية في املعترك السياسي.
ورأى أبو ســامر أن ما يحدث في القدس واملســجد األقصى يشــكل
تهديدا ً وجوديا ً من أجل شــد عصب املشروع الصهيوني في املنطقة،
محــذرا العدو من أن أبنــاء القدس واملرابطني «لن يســمحوا بتمرير
مشــاريع االحتالل بهدم املســجد األقصى ،وأن دماء الشــهيد عبد
الرحمن الشلودي ستبقى عنوانا ً ينير لنا درب حترير األقصى».
فــي ما يتعلق مبخيمات لبنان ،قال« :أثبت شــعبنا داخل اخمليمات أنه
حريــص على وأد الفنت ،وأنه بعيد كل البعد عن االجنرار إلى الصراعات
الداخلية الفنت املذهبية».
واعتبــر أن إجناز اخلطــة األمنية في مخيم عني احللــوة «هو حت ٍّد» ،وأن
حتييد مخيم البداوي رغم العواصف احمليطة به واحلفاظ على استقرار
مخيمات بيروت واجلنوب «هو نتيجة التوافق الفلسطيني على حفظ
أمن واستقرار اخمليمات في لبنان» ،داعيا ً األونروا للقيام بدورها في إيجاد
احللول للمشاكل واألزمات ،وعلى رأســها التعليم والطبابة وصيانة
البنى التحتية.

عني احللوة
نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي محاضرة حتت عنوان (تاريخ الشقاقي
القائد) ،في مخيم عني احللوة ،ألقاها القيادي في احلركة الشيخ علي
أبو شاهني ،بحضور كوادر وأنصار احلركة في املنطقة .وقال أبو شاهني
إن «اإلسالم هو احلل الوحيد ومن خالله انطلقت اجلهاد اإلسالمي نحو
فلسطني من أجل حتريرها من دنس احملتل الصهيوني».
وذكر أبو شــاهني بعض مناقب الشقاقي املؤســس واملعلم ،وأوضح
كيف كانت فلســطني تعيش فيه حاضرا وماضيا ومستقبال« ،وملاذا
كان ينظر الى األمة من مفهوم واســع وهو الذي كان يعتبر أن اليهود
الذين احتلوا فلســطني بشكل
اســتيطاني واقتلعوا الشــعب
الفلسطيني من أرضه هم أخطر
احتالل في املنطقة».
وأشــار إلى أن اجلهاد اإلســامي
لن تتنازل فــي معركتها« ،ولقد
حســمت خياراتها في مقاومة
املشــروع الصهيوني ،ولن تلقي
الســاح حتى زوال االحتالل عن
كامــل فلســطني ،فمعركتنا
مســتمرة مــع هــذا االحتالل،
وأننــا في صــراع دائــم من أجل
استنزافه».

�أخبار حركية

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

الرفاعي :العدو يحاول تعويض فشله بتهويد القدس
رأى ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان ،احلاج أبو عماد الرفاعي،
أن «العدوان الصهيوني في مدينة القدس يأتي في إطار احملاوالت
التي تقوم بها حكومة العدو للتعويض عن سلســلة الهزائم
التي تعرض لها املشروع الصهيوني في املنطقة».
وقال ،في تصريح صحافي ،إن «فشل املشروع الصهيوني ،وفرض
التراجع عليه إلى ما وراء جــدار الفصل العنصري ،بفضل قوى
املقاومة ،دفعه إلى البحث عن محرك جديد ملواجهة سلســلة
املآزق االســتراتيجية والوجودية التي يعاني منها كيانه ،فأعاد
إحياء أسطورة الهيكل املزعوم».
ّ
وحــذر الرفاعي من اســتفادة العدو مما يجــري في املنطقة من
أجل االســتفراد بالقدس الشــريف« ،لفرض واقع تهويدي على

املقدسات اإلسالمية واملسيحية،
بعــد أن قطع أشــواطا ً في فرض
تقسيم زماني ومكاني للمسجد
األقصى املبارك».
وأكد أن «القدس ليســت مدينة
فلسطينية ،وهي أكبر بكثير من
أن تكون ملفا ً من ملفات منظمة
التحرير الفلسطينية أو منظمة
التعــاون» ،داعيا ً إلــى التعاطي
مــع القدس على أنهــا القضية
املركزية.

منور :ال مدافع عن
فلسطني إال أهلنا املرابطون

«الجهاد اإلسالمي» تقيم
حفل استقبال يف البداوي
مبناســبة الذكرى السنوية  19الستشــهاد القائد د .فتحي الشقاقي،
والذكــرى  27لإلنطالقة اجلهادية ،نظمت حركة اجلهاد اإلســامي في
مخيم البداوي األربعاء ،حفل اســتقبال ،بحضــور ممثلني عن الفصائل
الفلســطينية ،واألحزاب اللبنانية ،واللجان الشــعبية ،وفعاليات من
اجملتمع األهلي ،وحشد من أبناء مخيمي البارد والبداوي.
وألقى القيادي في احلركة بســام موعد ،كلمة أكد فيها ،على أن حركة
اجلهاد ،أمست اآلن أصلب عودا ً وأش ُد بأسا ً ورقما ً صعباً ،ال يقبل القسمة،
وتنظيما ً له تأثيره السياســي في الساحه الفلسطينية ،وباستشهاد
أمينه العام د .فتحي الشقاقي تعاظمت قدرات احلركة ،التي راهن العدو
على انحسارها ،وأننا نحيي الذكرى من أجل الوفاء لنهج القائد املفكر،
ولإلستمرار برؤيته املاسيه ،اإلسالم اجلهاد فلسطني.
واعتبر موعد ،أ َّن صراعنا مع االحتالل ،لن ينتهي إال بتحرير كل فلسطني،
وأن جرائم القتل والتهويد التي يرتكبها العدو الصهيوني لن تكسر إرادة
شعبنا.
كما أُلقيت كلمــات ملمثلي الفصائل ،هنأت حركة اجلهاد اإلســامي
بذكرى اإلنطالقة ،وأكدت على صوابية نهج احلركة في التحرير والعودة.

قال مســؤول العالقات السياسية في حركة
اجلهاد اإلســامي في بيروت ،أبو وسام منور ،إن
تداعيات الواقع العربي املأزوم تؤكد أنه ال مدافع
عن فلسطني ومقدســاتها إال أهلنا املرابطون
هناك« ،أما األعراب فهم األشد كفرا ونفاقا».
كالم أبو وســام جاء خــال وقفة تضامنية مع
املرابطني في القدس نظمتها «جلنة مســيرة
العودة إلى فلســطني» أمام مبنى األســكوا،
وذلك بحضور ممثلني عن الفصائل الفلسطينية
واألحزاب اللبنانيــة إلى جانب الهيئات األهلية
والكشفية.
وأشــار إلى أن ردات الفعل الهزيلة على حمالت
تهويد القدس ،وبناء املســتوطنات اخملطط لها« ،ال تتعدى التنديد واخلطابات»،
داعيا ً إلى تبني نهج املقاومة.

العينا :املخيمات محطة على طريق العودة
أكد مســؤول العالقات السياسية حلركة اجلهاد اإلســامى في لبنان ،احلاج
شــكيب العينا ،أن اخمليمات الفلســطينية في لبنان هي محطة على طريق
العودة إلى فلســطني ،ورفض العينا ما تقوله بعض وسائل اإلعالم اللبنانية
عــن أن اخمليمات بؤر أمنيــة« ،ألن الهدف من ذلك وضع اخمليمــات ضمن دائرة
االستهداف».
كالم العينا جاء خالل لقاء موســع نظمته جمعية «ناشط» في مركزها في
عني احللوة ،حتت عنوان (تغيير الصورة النمطية للمخيم ودور الشباب) ،بحضور
ممثلني عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية.
وأوضح أن العدو ســعى منذ انطالق مشــروعه في املنطقــة ،إلى تفكيك
مجتمعاتنا« ،من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حقنا في العودة».
ودعا الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة والتضامن من أجل مصالح شعبنا
العليا.

سلسلة أنشطة لكشافة بيت المقدس في ذكرى االنطالقة
نظمت كشــافة بيت املقدس سلســلة أنشــطة مبناســبة ذكرى
استشــهاد مؤسس حركة اجلهاد اإلسالمي ،فتحي الشقاقي ،وذكرى
انطالقة احلركة في مختلف مخيمات لبنان.
ففي مخيم الرشيدية ،نظمت بيت املقدس مسيرة كشفية حاشدة،
شارك فيها فوج الصحابي حمزة بن عبد املطلب ،وفوج الصحابي زيد
بن ثابت .وانطلقت املســيرة من أمام مسجد فلسطني ،حيث جابت
شــوارع اخمليم ،تقدمتها الفرق الكشــفية وحملة الرايات الكشفية
واحلركية ،لتنتهي أمام نصب اجلندي اجملهول في مقبرة الشهداء.
وألقى كلمة اجلمعية ،أحد الكشــافة الذي ارتدى مالبس مشــابهة
لزي الناطق باسم ســرايا القدس اجلناح العسكري حلركة اجلهاد أبو
حمزة ،وقال« :في ذكرى استشــهاد د .الشقاقي ،ننحني إجالال ً وإكبارا ً
لروح الشهيد القائد وأرواح الشهداء األبرار التي أضاءت قناديل النصر
ومشــاعل احلرية» ،مضيفا ً أن معركة «البنيان املرصوص» أســهمت
وجسدت الوحدة ورص الصفوف في أرض امليدان.
ّ
في مخيم شــاتيال ،نظمت الكشــافة  -فوج الصحابــي أبو عبيدة
اجلراح  -مسيرة كشفية ،جالت شوارع اخمليم .وألقى عضو املفوضية
العامة لكشافة بيت املقدس ،شادي اخلطيب كلمة استذكر فيها دور
الشهيد الشقاقي في التربية واإلعداد جليل التحرير والعودة ،مؤكدا ً أن
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منبر القراء
خ�ص�صنا هذه الزاوية لك عزيزي القارئ ،كي تقول ما
تريد� ،شريطة �أن يكون يف �إطار املو�ضوعية� ،إميان ًا منا
يعبون من
ب�ضرورة �أن يكون للجميع منربهم احلرّ ،
خالله ،نرث ًا �أو �شعراً ،عن همومهم وق�ضاياهم ،ونحن لن
ال بحدود ت�صويب الكلمات ،على �أن يبقى الر�أي
نتدخل �إ ّ
يحمل توقيع �صاحبه ،وال �ش�أن لـ»ن�شرة اجلهاد» به.

خماوف من ال�شتاء
تتوقع األرصاد اجلوية موســما ً شــتويا ً قاســياً ،ومبا أن
مخيماتنا غير قادرة على حتمل أعباء السيول ،بسبب رداءة
البنى التحتية وتآكلها ،فإننا نناشــد كل القيمني على
الوضع االجتماعي واالنساني في اخمليمات عبر نشرتكم
املوقــرة ،إلى تدارك األزمة قبل حصولهــا ،خاصة وأن لنا
جتربة م ّرة في هذا اجملال ،عندما طافت الشــوارع واألزقة،
ودخلت امليــاه إلى املنازل واحملالت التجارية ،وأعاقت حركة
السير واحلياة في اخمليمات.
هل من يسمع نداءنا هذا؟
نأمل ذلك.
سالم أبو حمد – مخيم عني احللوة

وفاء للوطن
انا أحب الشــعر كثيراً ،واســمحوا لي أن ارسل لكم بعض ما
جارت به القريحة ،ع ّل ُه يجد طريقه للنشر لديكم:
وطني أعز شيء لدي
سأظل وفيا ً له أبدا
وطني سأحمية برموش العينني
لن أخذله ،لن أستبدله أبدا
ترابه كحل العني
زيتونه أغصان قلبي
وطني دنياي وحلمي أبدا ً
محمد عثمان – مخيم نهر البارد

االهتمام باملر�أة
أشــكركم لإللتفاته الرائعة في عددكم السابق ،عندما
قدمتــم لنا منوذجا ً للمرأة املقاومة ،وأمتنى أن تعطوا املرأة
في نشرتكم املزيد من العناية واالهتمام ألنها لعبت أدوار
مهمه كبيرا ً في تاريخ شعبنا وأمتنا ،املرأة الفلسطينية
كما رأيناها مؤخرا ً في غزة ،عنوان للتضحية والشهامة
والصمود.
مرة أخرى أشــكر اهتمامكم بهذا املوضوع املهم ،وسدد
اهلل خطاكم ملا فيه من مصلحة شعبنا.
أم ميالد اخلطيب – مخيم البص

القد�س عنوان كرامتنا
اجلمعية ستبقى على العهد حتى حترير كامل فلسطني .
أما في نهر البارد ،فأحيت الكشــافة ذكرى االنطالقة مبســيرة كشفية
تقدمتها مجسمات للقدس وراجمات الصواريخ ،كما تخللها رفع الرايات
احلركية وقرع الطبول والهتافات.
في ســياق متصل ،نظــم مركز بيت املقدس في مخيم نهــر البارد ،دورة
حملت اسم الشــهيد د .فتحي الشــقاقي في «البينغ بونغ» مبشاركة
األندية الرياضية في اخمليم .وانتهت الدورة بحصول نادي النجوم على املركز
األول ،و»بيت املقدس» على املركز الثاني.
A L J I H A D

غريب أمر األمة العربية واإلســامية ،أليس القدس هي
عنوان كرامتهم ومقدســاتهم؟ ملاذا هــذا الصمت عن
اجلرائــم واالنتهــاكات الصهيونية بحــق األقصى؟ وإذا
لم تتحرك هذه األمة اآلن ،فمتــى تتحرك أم أنها تنتظر
حتى تضيع القدس ويهدم املســجد األقصى ،وينتشــر
االســتيطان؟ إننا ننتظر النخوة تعود إلى ضمائر وعقول
وقلوب املسؤولني واملواطنني على ح ٍد سواء إلنقاذ القدس.
زياد الصفدي – مخيم برج الشمالي
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وقاس متاما ً كما نعلم أن شــعبنا يقف بني نارين :نار الذل والهوان،
«إننا نعلم أن خيار املقاومة واجلهاد صعب
ٍ
ونار اجلهاد واملقاومة واإلستشهاد .نار تقود إلى النقمة والغضب .ونار تقود إلى اجلنة والرضوان ،من تخلى عنها
ف ّرط في نعمة اجلهاد وف ّرط في نعمة اإلستشهاد».

يف رحاب الإ�سالم

حروف بي�ضـاء
شمس األقصى عصية على الغروب!
كانت شمس املســجد األقصى وستبقى ،عصية على أن يغيبها غربال التهويد..
ســتبقى ســاطعة أبداً ،لتنير الوجدان والتاريخ..وتكتب بأشعتها الذهبية :هذا
املسجد واألرض التي ش ّيد فوقها فلسطينية عربية ،اسالمية ،انسانية.
هوية هــذه األرض لن تتغير ،لن تتبدل ،لن تكون مقــرا ً حلاخامات الظلم ،وال جلند
اإلرهاب وال ألي إقدام غازية أخرى.
يحفــرون األنفاق حتت جذوره..يشــقون الطرق..ميــدون اجلســور..يهدمون املنازل
ويســتولون على أخــرى محيطة به ،يقيمــون التراتيل عند ما يســمي بحائط
مبكاهم..لكــن األقصى يبقى طودا ً من حتدي ..طــودا ً من عنفوان ..تبقى حجارته
أقوى من كل أســاليب الغدر ..هذه احلجارة لها شرايني متتد إلى سواعد أقدم فالح
عرفته هذه املنطقة..
هذه احلجارة لها أنياب ولها لســان ،ولها آذان وعيون..انها جتيد صنع التاريخ ،كما
جتيد مواجهة األمواج العاتية..
هذه احلجارة قدر يصعب ان تزيلها أصابع العابرين ..كم من جيوش غازية م ّرت بها..
مــ ّرت من حتت نوافذها ،من حتت عتباتها ..من حتت بصمات ســيوفها ..لكن أحدا ً
لم يستطع أن يستقر بني أحضانها ،أو يفرض عليها الوان أعالمها ،أو أجناسها.
هنــا األقصى ..باق كقلعة من األزل ،لن ترهبه قطعان مســتوطنني ،وال اعتداءات
عصابات من طني.
هنا األقصــى ..صاحب القرار األقصــى ..أقوى من كل الــزالزل والبراكني ..له رب
يحميه ..وله شعب يحميه ..وله فرسان من نار يدافعون عنه.
ظن الصهاينة ان انشــغال العالم بهمومه ،وازماته ،وسقوط املنطقة بني براثن
األحقاد الســوداء ،ظنوا أن في ذلك إشــارة لهم ،لهدم األقصى ،لتهويده ،للعبث
مبصيره ..فأشعلوا بني جنبانه ،وفي ساحاته وأروقته نيران غطرستهم وأطماعهم..
غير أن املرابطني املقدســيني ،أبناء هذا املسجد ..أفشــلوا كل اخلطط واملشاريع
والبرامج ..بعد أن يئســوا وتعبوا من نداء االســتغاثة بالضمائــر احلية ،وهيئات
احلقوق االنسانية ..واألمم املتحدة!
األقصى يواجه اليوم أعتى جيوش الظالم ..وحده يقاوم ..وحده يصد رياح وعواصف
احلقد ..وينتصر ..انه ال ينتصر لشعب ،أو جلهة او لفئة بعينها ..أنه ينتصر لألمة..
ينتصر لإلنسان ،لألديان الســمحة احلقيقية ..ينتصر للغد اجلميل ..ينتصر للنور
ولألجيال.
هنيئا ً لكل من ناصر األقصى ..وشــعب األقصى وتاريخ األقصــى ..وما يرمز إليه
األقصى.
قصر ،أو تخاذل ..أو تآمر على األقصى.
من
لكل
األزمنة
لعنة
وويل من
ّ

الثقة بنصر اهلل
تظهر حقيقة اليقني باهلل في مراحل الضعف ،إذ ليس صاحب اليقني َمن تنفرج أســاريره وينشرح
صدره ويتهلل وجهه حني يرى قوة اإلسالم وعزة أهله وبشائر نصره ،وإمنا يكون اليقني لصاحب الثقة
باهلل مهما حلك الظالم ،واشــتد الضيق ،واجتمعت الكروب ،وتكالبــت األمم ،ألن أمله باهلل كبير
ويقينه بأن العاقبة للمتقني ،وأن املستقبل لهذا الدين.
وألن اجملاهد يســعى إلقامة دين اهلل في األرض ،فإن ســبيله إلى ذلك الصبر واليقني ،يقول تعالى:
ص َب ُروا وَ َكان ُوا بِآَيَاتِنَا يُو ِقنُو َن (( })24السجدة).
{وَ َج َعلْنَا ِمن ُْه ْم أَئ ِ َّم ًة ي َ ْه ُدو َن بِأ َ ْمرِن َا َلَّا َ
وقد بشــر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ببشريات تذيب كل يأس ،وتدفع كل قنوط ،وتثبت كل
صاحب محنة ،وتريح قلب كل فاقد لألمل بأبناء هذا الدين ،حني ال يجد بصيص أمل يلمع له حيث
قال« :بشر هذه األمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكني في األرض.« ....
واجلهاد مستمر إلى يوم القيامة ،والطائفة الظاهرة على احلق ال يضرها من خذلها ،وهي مستمرة
حتــى يأتي أمر اهلل ،وفي ذلك يقول « :لن يبرح هذا الدين قائما ،يقاتل عليه عصابة من املســلمني
حتى تقوم الساعة» (رواه مسلم).
إن الثقة التي يريدها اهلل ســبحانه وتعالى من عباده هي الثقة التي حتققت في أم موسى عمليا
حــن قال عنهاَ { :فإِذَا ِخ ْف ِت َعلَ ْي ِه َفأَلْ ِقي ِه ِفي الْ َي ِّم وَ َل ت َخَ ا ِفــي وَ َل َتْزَنِي إِن َّا رَادُّو ُه إِلَ ْي ِك وَ َجا ِعلُو ُه ِم َن
ني} (من اآلية )7:وهكذا ألقته في اليم ولــم تخف ولم حتزن ،مع أن اليم خطير على الطفل
ســلِ َ
ْالُرْ َ
الرضيع عادة ،وكتب اهلل له النجاة ،وتلقى فرعون الطفل الرضيع ،ولم يخف من كفالته في قصره،
ألن الطفل الرضيع ال يخيف من رباه عــادة ،فكان هالك فرعون على يديه ،وهكذا جتري عجائب قدر
اهلل ...فال بد لليل أن ينجلــي ،والبد للغثاء أن يذهب جفاء ،والبد ملا ينفع الناس أن ميكث في األرض،
وميضي قدر رب العاملني في أن تكون العاقبة للمتقني.

منبر القراء
حرصا ً من «نشــرة اجلهاد» ،على فتح
نوافذ للحــوار الهــادئ واملوضوعي،
وإفســاحا ً في اجملال لألقالم الشــابة
املبدعة ،في التعبير عن ذاتها ،وتوفير
فرصــة أمامهــا للنشــر ،خصصت
النشرة منبرا ً للقارئ ،على أن نستقبل
رسائلكم ،وآرائكم ،واقتراحاتكم ،على
العنوان التالي:
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هاتف00961 1 276714 :

A AL JL IJ HI HA AD D

