
وم��ع��اٍن ج��ه��ادي��ة ك��ادت 
التطورات  زحمة  في  تضيع 
تعيشها  التي  الدراماتيكية 
ثالث  نحو  منذ  املنطقة 
خلف  وت��ت��وارى  س��ن��وات، 
والتدمير  القتل  مشاهد 
الدول  من  العديد  تعم  التي 
ميدان  من  القريبة  العربية 
املواجهة الرئيسي والبعيدة 
هي  املعاني  هذه  وأبرز  عنه، 

التالية:

خاصة لبنان  في  وبالالجئين  عامة  الفلسطيني  بالشأن  تعنى  دورية  نشرة    2014 نيســـان   /  94 العدد 
حن���و واقع فلس���طيين أفضل..إلجناز التحري���ر وحتقيق الع���ودة

رســــــــالي الحهـاد منــــــــوذج   املطـــــلـــوب 
يف  بـاحلــــق  يصــــــــــــدع   جمـــاهـــــد 
يتفــــانـــى و  املرحـــــلـــة   هــــــذه 
علـــى  اجلماهــــر  خدمــــة   يف 

كافة األصعدة
الشقاقي د.فتحي  المعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
ورقة التفاهم الفلسطيين – اللبناني

اخمليمات  تشهده  ما  أم��ام 
لبنان،  ف��ي  الفلسطينية 
بينها  لإليقاع  محاوالت  من 
في  وتوريطها  جوارها،  وبني 
هدفها  مذهبية،  فتنة  أتون 
الفلسطيني  الشعب  إفقاد 
سيما  وال  معه،  تعاطف  أي 
اإلعالمي  التحريض  ظل  في 
له  يتعرض  ال��ذي  املمنهج 
وما  واألردن،  مصر  في  شعبنا 
من  سوريا  مخيمات  تشهده 
توريط لها في األزمة املستعرة، 
في  فلسطينيني  وإش���راك 
لبنان،  في  انتحارية  عمليات 
يكن  لم  منهم  أحداً  أن  رغم 
يعيش في اخمليمات، ورغم عدم 
عن  صادر  أمني  بيان  أي  وجود 
أنه  لبنان  في  أمنية  جهة  أية 
أي  في  سيارة  أية  تفخيخ  مت 
مخيم فلسطيني في لبنان... 
من  بّد  ال  كان  ذلك،  كل  أمام 
حماية  أجل  من  اجلاد  السعي 
ومخيماتنا،  وقضيتنا  شعبنا 
الضغوط  ظل  في  سيما  وال 
اإلدارة  متارسها  التي  الكبيرة 
تصفية  بهدف  األميركية 
من  الفلسطينية،  القضية 
خالل اتفاق اإلطار الذي يسعى 
وزير خارجيتها، جون كيري، الى 
فرضه، مبا يؤدي الى شطب حق 
اخمليمات  في  الالجئني  أهلنا 

بالعودة.
أن  أحد  على  خافياً  وليس 
استخدام  يريد  من  هناك 
ستار  حتت  لبنان،  في  اخمليمات 
ب��ّراق��ة،  مذهبية  ش��ع��ارات 
التخلص  ثم  ومن  لتوريطها، 
منها والقضاء عليها، وتشريد 
أهلها، بعد أن يتم استخدامها 
املقاومة  ص���ورة  لتشويه 
عبر  واللبنانية،  الفلسطينية 

جّرها الى اقتتال داخلي.
الكبيرة  التحديات  إن 
مخيماتنا،  أمن  تتهدد  التي 
تبذلها  ال��ت��ي  وامل��س��اع��ي 
ومعها  األميركية،  اإلدارة 
احمللية  األط�����راف  ب��ع��ض 
تفرض  األخ��رى،  واإلقليمية 
والفصائل  القوى  كافة  على 
وباألخص  الفلسطينية، 
مخيم  في  اإلسالمية  القوى 
خطوات  اتخاذ  احللوة،  عني 
أمن  حتمي  وفاعلة،   جريئة 
اجل���وار،  وأم���ن  مخيماتنا، 
السالح  وجهة  على  وتؤكد 
العدو  نحو  الفلسطيني 
وحت��رم  وح���ده،  الصهيوني 
وتواجه  مذهبي،  اقتتال  أي 
وهذا  التحريض،  أنواع   كافة 
التفاهم  ورق��ة  جوهر  ه��و 
القوى  بيني  بلورتها  متت  التي 
من  الفلسطينية  والفصائل 

وحزب  أمل  حركة  وبني  جهة، 
اهلل، من جهة ثانية.

تفاهم  الى  الوثيقة  ترتكز 
املسؤولية،  ومحدد  واض��ح، 
كافة  من  اإلشكاليات  يعالج 
أمن  سيما  وال  جوانبها، 
والسعي  وحتييدها،  اخمليمات 
فتنة  ألية  للتصدي  ال��دؤوب 
حقوق  وحماية  مذهبية، 
الفلسطينيني،  الالجئني 
العودة،  حق  مقدمتها  وفي 
الشعب  ص��م��ود  ودع����م 
وأن  ومقاومته،  الفلسطيني 
والقوى  الفصائل  تتحمل 
ك��اف��ة،  الفلسطينية، 
مسؤولية أمن اخمليمات، وتعزيز 
ومنع  واستقرارها،  أمنها 
أعمال  أية  في  استخدامها 
وسالمة  لبنان  بأمن  تخل 
كل  عن  الغطاء  ورفع  أراضيه، 
من يخل باألمن أو يحرض على 
مع  جنب  الى  جنباً  الفتنة، 
التحريض  أشكال  كل  وقف 
والتجمعات  اخمليمات  ضد 
لبنان،  ف��ي  الفلسطينية 
وضرورة معاجلة ملف املالحقني 
اخمليمات،  ف��ي  واملطلوبني 
األمنية  االج��راءات  وتخفيف 
وتضيق  شعبنا  ترهق  التي 

عليه سبل العيش الكرمي.
اليوم، وبعد توقيع التفاهم، 
ب��ات��ت م��س��ؤول��ي��ة ال��ق��وى 
الفلسطينية  والفصائل 
أكبر، ملا يشكله هذا التفاهم 
للوجود  تاريخية  فرصة  من 
لبنان.   ف��ي  الفلسطيني 
والقوى  الفصائل  وق��ي��ام 
مبهماتها  الفلسطينية 
يتطلب أكثر من أي وقت مضى 
فلسطينية  قيادة  تفعيل 
موحدة، تقوم بدورها بصفتها 
موحدة  سياسية  مرجعية 
في  الفلسطينيني  لالجئني 
لبنان، تأخذ على عاتقها تنفيذ 
فيه  ملا  التفاهم  بنود  كافة 
ومخيماتنا،  أهلنا  مصلحة 
في  وحقنا  قضيتنا  ويحفظ 
على  التأكيد  مع  ال��ع��ودة، 
ضرورة أن يشكل هذا التفاهم 
الى تفاهم فلسطيني  مدخالً 
أجل  من  مشترك  لبناني   –
قانون  مشروع  اقتراح  بلورة 
إلقرار حقوق شعبنا في لبنان، 
التملك  في  احلق  سيما  وال 
والعمل، ورفع القيود التي يرزح 
وممارسة  شعبنا،  أبناء   حتتها 
 ال�����ض�����غ�����ط ع���ل���ى 
لتنفيذ  األون����روا   وك��ال��ة 
األوضاع  حتسني  في  واجباتها 
ومخيماتنا،  ألهلنا  املعيشية 
وال سيما في القضايا الصحية 

والتعليمية.

مستمرة  املواجهة  ت��زال 
على  كافة  على  بينهما، 
امل��س��ت��وي��ات اإلع��الم��ي��ة 
والتنظيمية  والسياسية 
 داخ���ل ح��رك��ة ف��ت��ح، في 
محللون  فيه  رأى  وق��ت 
اخل��الف  أن  وس��ي��اس��ي��ون 
 وص����ل ال����ى م��رح��ل��ة 
وأن  ع�������ودة«،   »ال�����ال 
انتقل  بينهما   ال��ص��راع 
التنظيمية  ال��دائ��رة  من 
على  الصراع  الى  الضيقة 

النفوذ.
املشحونة  األج��واء  هذه 

بظاللها  تلقي   ب���دأت 
الفلسطينية  اخمليمات  على 
ب��دأت  حيث  ل��ب��ن��ان،   ف��ي 
 ت���س���ري م���خ���اوف ب��أن 
اخمليمات  ه���ذه   تصبح 
احلسابات  لتصفية  ساحة 

 ب��ني ع��ب��اس ودح����الن، وال 
س��ي��م��ا ف����ي م��خ��ي��م 
 ع���ني احل����ل����وة، ال���ذي 
عبر  اخلالف  خط  على  دخل 

بيانات وبيانات مضادة.

اشتباكات  اندلعت مؤخراً 
الثقيل  العيار  من  إعالمية 
وأعداء  األمس،  حليفي  بني 
السلطة،  رئيس  ال��ي��وم، 
والقيادي  عباس،  محمود 
 امل��ف��ص��ول م���ن ح��رك��ة 
 ف��ت��ح، م��ح��م��د دح���الن، 
اتهامات  االثنان  فيها  تبادل 
وصلت  الثقيل،  العيار  من 
واحد  كل  اتهام  حد  ال��ى 
بتنفيذ  ل��آخ��ر   منهما 
 عملية اغتيال الرئيس الراحل 
 ي��اس��ر ع��رف��ات، ب��أوام��ر 
وما  مباشرة.    صهيونية 

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

هل تدفع خميمات لبنان مثن اخلالف بني عباس ودحالن؟

»كسر الصمت« مطر الصواريخ.. ُيصوب البوصلة!

عضو  يف االئتالف السوري يعرض بيع اجلوالن للكيان الصهيوني

هل بدأت معركة خالفة عباس أو معركة إنهاء املنظمة؟

عشر  الثاني  يكون  لن 
)املاضي(  م��ارس   / آذار  من 
غزة،  قطاع  أيام  من  كغيره 
الفلسطينية  والفصائل 
أع��اد  لكونه  امل��ق��اوم��ة، 
بعد  الصراع  خارطة  رسم 
تشوهات،  من  أصابها  ما 
نحو  البوصلة  وتوجيه 
أن  الذي يجب  الرئيس  العدو 
توجه إليه كل البنادق، وكل 
الصواريخ، وكل اجلهود على 
الصعد واملستويات كافة...  

»كسر  عملية  ف��اج��أت 
وقادتهم  األعداء  الصمت« 
وعسكريني  سياسيني  من 
هالهم  ال��ذي��ن  وأمنيني، 
والكّمي  النوعي  التطور 
العسكري  واللوجستي، 
واألمني، والثقة العالية التي 
القدس«  »سرايا  بها  تتمتع 
الفصائل  وشقيقاتها 
التصويب  ودق��ة  املقاومة، 
الى  أدى  ما  واالستهدافات، 
العدو  قادة  لدى  قلق  حالة 
التوغل  يتهّيبون  الذين 

ومنذ  »اجلهاد«،  في  آثرنا 
أن  سوريا،  في  األزمة  بداية 
ال نكون طرفاً في الصراعات 
ال��س��وري��ة ال��داخ��ل��ي��ة.  
لم  هذا  موقفنا  أن   ورغ��م 
أننا  إال  كثيرين،  يعجب 
اخملرج  أن  نؤمن،  زلنا  وال  آمنا، 
سوريا  في  لألزمة  الوحيد 
الذي  السياسي،  احلل  هو 

األخيرة  اآلون��ة  في  كثرت 
ببدء  اإلعالمية  التكهنات 
رئيس  خ��الف��ة  م��ع��رك��ة 
الفلسطينية،  السلطة 
بشائر  أولى  عباس.   محمود 
الذي  اخلبر  املعركة  ه��ذه 
اإلع��الم،  وسائل  تناقلته 
طلب،  عباس  أن  وم��ف��اده 
الثوري  اجمللس  اجتماع  خالل 
نائب  اختيار  فتح،  حلركة 
مصادر  كذبته  ما  وهو  له، 
ذلك  بعد  لتتواصل  احلركة، 
عن  والتسريبات  األخ��ب��ار 
سراح  إطالق  عباس  اشتراط 
البرغوثي،  م��روان  األسير 
فترة  بتمديد  للقبول  ثمناً 
املفاوضات، ملا ميثله البرغوثي 
من حتد ملواجهة دحالن، الذي 
من  مقربة  مصادر  تتهمه 
عباس بالسعي الى أن يكون 

أميركي  بغطاء  عنه  بديالً 
بعض  من  ودعم  وإسرائيلي 
من أسمتهم »إمارات النفط 

العربي«.
فلسطينية  م��ص��ادر 
مطلعة قالت ل� »اجلهاد« إن 
مع  يلعب  الصهيوني  العدو 
اللعبة  ذات  عباس  الرئيس 
الرئيس  مع  لعبها  التي 
مع  عرفات،  ياسر  الراحل 
الرجلني،  بني طبيعة  اختالف 
عباس  يختار  أن  مرجحة 
مبا  اجلمل  وت��رك  »االع��ت��زال 

حمل«.
غير أن هذه املصادر أعربت 
يسعى  أن  خشيتها  ع��ن 
وبدعم  الصهيوني،  الكيان 
أميركي وعربي، الى االستفادة 
من األوضاع احلالية، والتي لم 
الرئيس  أيام  موجودة  تكن 

اخلالفات  سيما  وال  عرفات، 
وفتح،  حماس  حركتي  بني 
داخل  واخل��الف  جهة،  من 
حركة فتح ذاتها، يضاف الى 
تعصف  التي  األزم��ات  ذلك 
وال سيما  العربية،  باملنطقة 
وقالت  وسوريا.   مصر  في 
هذه املصادر إن هناك خشية 
الكيان  يعمد  أن  حقيقية 
على  اللعب  الى  الصهيوني 
الفلسطينية  اخلالفات  وتيرة 
مبا  وتعميقها،  الداخلية 
الى  املطاف  نهاية  في  يؤدي 
التحرير  منظمة  تفكك 
تشكل  التي  الفلسطينية، 
حركة فتح عامودها الفقري، 
منبهة أن حركة فتح لم تعد 
يشد  داخلياً  خطاباً  متتلك 
أجزاءها بعضها ببعض، بعد 
املسلح  الكفاح  عن  التخلي 

أطيافها،  يجمع  كان  الذي 
فشل  ظل  في  وخصوصاً 
التي  املفاوضات،  سياسة 
أسوأ،  الى  سيء  من  تسير 
التزلم  مظاهر  واستشراء 

والفساد املالي.
أن  من  امل��ص��ادر  وح��ذرت 
صراعات  الى  سيقود  ذلك 
السلطة  حتويل  الى  ت��ؤدي 
الضفة  في  الفلسطينية 
في  بلدية  سلطة  ال��ى 
العدو  يحددها  التي  املناطق 
تشظي  بعد  الصهيوني، 
املنظمة، مبا يسمح، بالتالي، 
للكيان الصهيوني بالتخلص 
من املفاوضات، بحجة انعدام 
ملف  ويصبح  شريك،  وجود 
اجملتمع  عهدة  في  الالجئني 
املضيفة،  وال��دول  الدولي 
بدون إطار فلسطيني جامع!

الشعب  أه���داف  يحقق 
ويصون  وتطلعاته،  السوري 
وشعباً،  أرضاً  سوريا،  وحدة 

ويحفظ لها دورها.
النظام  ب��ني  ال��ص��راع 
وأن  داخلي.   واملعارضة شأن 
إقليمية  عوامل  تتداخل 
للتورط  ومحلية   ودولية 
أمر  ال��ص��راع، ف��ه��ذا  ف��ي 

السياسة.   ف��ي   مفهوم 
عضو  يكشف  أن   لكن 
السياسية  ال��ه��ي��ئ��ة 
املعارض،  السوري  لالئتالف 
ال��ل��ب��وان��ي، عن   ك��م��ال 
يقضي  دول���ي   م��ش��روع 
إلسرائيل«،  اجل��والن  »ببيع 
صهيوني  تدخل  مقابل 
النظام،  ض��د  عسكري 

ميكن  ال  أم����ر  ف���ه���ذا 
مسألة  ب��ح��ال   اع��ت��ب��اره 
فيها  يحسن  داخ��ل��ي��ة 
السكوت،  أو  الصمت 
وباألخص عندما يتم تسويق 
على  الصهيوني  الكيان 
في  احلرية  حمى  حامي  أنه 

الوطن العربي.

العسكري،  العمل  ف��ي 
حرب  إلى  االن��زالق  مخافة 
القوى  مع  محسوبة  غير 
املقاومة، قد تأتي بنتائج غير 
دولي  ظرف  في  محسوبة، 
األدق  هو  وعربي  وإقليمي 
بالنسبة  تعقيداً  واألكثر 
الغاصب،  ال��ك��ي��ان  إل��ى 
الغربي   – األميركي  وحليفه 
أكثر  املهزوم في  »العربي«   -
من جبهة وميدان... كما أدى 

والقذائف  الصواريخ  انهمار 
العدو  سياسات  إدخال  إلى 
العناية  غرفة  إلى  الدفاعية 
بعدما  جديد،  من  املركزة 
احلديدية«  »القبة  فشلت 
املمولة من اإلدارة األميركية 
الصواريخ  مواجهة  ف��ي 

الغزية...
»كسر  عملية  وجهت 
كل  في  رسائل  الصمت« 
مضامني  حملت  اجت���اه، 

عيون الجهاد:
  أبلغ مسؤول أمني سابق في السلطة الفلسطينية 
في  جماعته  حترك  أن  املستوى  رفيع  لبنانياً  مسؤوالً 
اخمليمات الفلسطينية في لبنان يأتي في إطار املشاركة 

في »احلرب على اإلرهاب!«.

لبناني  مسؤول  من  بارز  فلسطيني  قيادي  طلب   
الى  معها  العالقات  إلعادة  عربية  دولة  لدى  التوسط 

سابق عهدها!

أحد  عمد  الداخلية،  التنظيمية  النكايات  إطار  في    
الى  الفلسطينية  اخمليمات  أحد  في  األمنيني  املسؤولني 
النار  إطالق  إليهم  والطلب  عناصره  على  الذخيرة  توزيع 

في الهواء!.
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اعتصام للمبادرة الشعبية يف عني احللوة: ال للفتنة.. ال للقتل

تفقد مشروع البنية التحتية يف عني احللوة

جنديات لتفتيش النساء على مداخل عني احللوة

القوى اإلسالمية تبحث سبل محاية املخيمات بعني احللوة

اجتماع اللجنة الشعبية يف البارد ملتابعة اهلبة اإليطالية

ندوة حول امللكية العقارية للفلسطينيني 

افتتاح قوس الوحدة الوطنية على مدخل الرشيدية

اعتصام ألهالي خميم اجلليل احتجاًجا على سياسة األونرواتوقيع عقود ختصيص لتسليم الوحدات السكنية يف نهر البارد

تسليم منازل حي املهجرين يف البارد

للفتنة..  ال  شعار  حتت 
»املبادرة  نظمت  للقتل،  ال 
احللوة  عني  في  الشعبية« 
سعيد  قاعة  أمام  اعتصاماً 
ذاته  املكان  في  اليوسف، 
عضو  فيه  اغتيل  ال��ذي 
الوطني  األمن  قوات  قيادة 
لبنان  في  الفلسطيني 
وذلك  زيدان،  جميل  العميد 
القتل  لعمليات  استنكاراً 
يشهدها  التي  واالغتياالت 
رفع  حيث  فترة..  منذ  اخمليم 
ومنها  يافطات  املشاركون 
للقتل..  ال  للفتنة..  »ال 
»هذه  قوية«،  مرجعية  نريد 
االغتياالت من أعمال املوساد 
آل  و«نشكر  اإلسرائيلي«، 
زيدان على ما قاموا به من درء 

الفتنة والتصرف بحكمة«.
االعتصام  ف��ي  وحت���دث 
موعد  ج��ه��اد  م���ن:  ك��ل 

املتابعه  جلنة  تفقدت 
للقوى الوطنية واإلسالمية، 
األونروا  في  املنطقه  ومدير 
اخلطيب،  إبراهيم  األستاذ 
احللوة  عني  مخيم  ومدير 
وبحضور  الصالح،  ف��ادي 
البنيه  مشروع  مهندس 
التحتيه علي قاسم، األحياء 
التي يجري فيها عملية حفر 
في  الشفة،  ومياه  اجمل��اري، 
في »حي  اخلامس  القاطعني 
»حي  في  والسابع  صفوري« 
ومنرين«،  وحطني  لغوير  عرب 
كما تفقدوا  بعض  األماكن 
ثغرات،  فيها  يوجد  التي 
وما  التنفيذ  مكان   داخل 
تبقى  ما  إلجناز  العمل  يعيق 

منه.

اس��ت��خ��ب��ارات  كلفت 
 اجل���ي���ش ال��ل��ب��ن��ان��ي 
 ف��������ي اجل������ن������وب 
ضمن  باالنتشار  جنديات 

املنتشرة  اجل��ي��ش   ن��ق��اط 
احللوة  عني  مداخل  على 
مراعاة  بهدف  األرب��ع��ة، 
على ال��ن��س��اء   تفتيش 

تشارك  حيث  احل��واج��ز، 
امل��ارة  بتفتيش  اجلنديات 
من  واخلارجات  والداخالت 

اخمليم وإليه.

في إطار البحث عن سبل 
وجتنيبها  اخمليمات  حماية 
ومع  الداخلية  الصراعات 
القوى  ممثلو  عقد  اجل��وار، 
مخيم  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة 
تشاورياً  لقاًء  احللوة،  عني 
اجلهاد  حركة  ممثل  حضره: 
احلاج  لبنان  في  اإلسالمي 
ومسؤول  الرفاعي،  عماد  أبو 
اإلسالمية  املقاومة  حركة 
علي  لبنان  في  »حماس« 
احلركة  وم��س��ؤول  ب��رك��ة، 
الشيخ  اجملاهدة  اإلسالمية 
ومسؤول  خطاب،  جمال 
أبو  الشيخ  األنصار  عصبة 
مسجد  في  عقل،  الشريف 

النور في اخمليم.
خالل  اجملتمعون  وناقش 
اخمليمات  أوض���اع  اللقاء 
لبنان،  في  الفلسطينية 
وجتنيبها  حمايتها  وسبل 
الصراعات اللبنانية والعربية 
عنه  انبثقت  وقد  الداخلية. 

االيطالية  الهبة  كانت 
محور  ال��ب��ارد،  نهر  خمليم 
االجتماع الذي عقد في مقر 
اللجنة الشعبية، الذي ضم 
واللجان  الفصائل  فعاليات 
الشعبية وأهالي اخمليم. أكد 
بعدها ممثل سفارة فلسطني 
سميح رزق »إن العائالت التي 
حصلت على ترميم للبيوت 
األوروبية  املؤسسات  من 
اخملصص  املبلغ  من  حسم 
اإليطالية،  الهبة  ضمن  لها 
باإلضافة إلى أن هناك أخطاء 
قبل  من  البداية  منذ  كانت 
وعلمي،  خطيب  شركتي 
لم  بيوت  هناك   أن  وأهمها 
وبيوت  عليها،  الكشف  يتم 

حتمل نفس الرقم«.
ب���دوره، رَح��ب أم��ني سر 

حقوق  »حملة  نظمت 
لالجئني  العقارية  امللكية 
لبنان«،  في  الفلسطينيني 
 AUL جامعة  لطالب  ندوة 
-  جدرا، مت في خاللها عرض 
حول  ودراسة  وثائقي  فيلم 
احلضور  بعدها  وّقع  التملك، 
بإلغاء  طالب  ملصق،  على 
التي  القانونية  التعديالت 
من  الفلسطينيني  متنع 

التملك في لبنان.
منسقة  ال��ن��دوة  أدارت 
احل��م��ل��ة ف���رح ال��ك��زل��ي، 
احلملة  عن  فعّرفت  التي 
الكاتب  وعرض  وأهدافها، 
ملخصاً  م��ن��اع،  س��ام��ر 
العقارية  امللكية  لدراسة 
في  الفلسطينيني  لالجئني 
القانونية  »التعديالت  لبنان: 
ال��واق��ع  ف��ي  وتأثيراتها 
الشق  تضمن  امل��ع��اش«، 
منها:  محاور  عدة  القانوني 
لها  التي  املعنية  األط��راف 

شباب  جت��م��ع  اف��ت��ت��ح 
مخيم  ف��ي  »س���واع���د« 
الوحدة  ق��وس  الرشيدية 
الشعبني  ب��ني  الوطنية 
والفلسطيني،  اللبناني 
بحضور ممثلني عن الفصائل 
واللبنانية  الفلسطينية 
اخملابرات  مسؤول  عن  وممثل 
في اجليش اللبناني في صور. 
التجمع  مسوؤل  وق��ال 
محمد معروف: »إننا في جتمع 
إفتتحنا  »سواعد«  شباب 
مدخل  على  القوس  ه��ذا 
اخمليم، ليكون عنواناً للوحدة 
في  الشعبني  بني  الوطنية 
ولتعزيز  املقاوم،  البلد  هذا 
اللبناني  الشباب  بني  الثقة 
وجه  ف��ي  والفلسطيني 

 وق�����ع�����ت دائ�������رة 
 األوق������اف االس��الم��ي��ة 
 ف����ي ع����ك����ار، ع��ق��ود

دائرة  رئيس  بني  تخصيص 
مالك  الشيخ  األوق����اف 
منظمة  ومم��ث��ل  ج��دي��دة، 
الفلسطينية   التحرير 
فياض،  محمد  الشمال   في 

من  العشرات  اعتصم 
الفلسطينيني  الالجئني 
أمام  اجلليل،  مخيم  في 
اخمليم  وسط  األونروا  مكتب 
»سياسة  على  احتجاجاً، 
تعتمدها  التي  التمييز 

األونروا جتاه اخمليم«.
املعتصمني:  أح��د  وق��ال 
بناه  مبنى  ف��ي  »نسكن 
مرحلة  بداية  الفرنسيون 
اليوم  لكن  للبنان،  إنتدابهم 
يقطنه  الذي  املبنى  أصبح 
عائلة  التسعني  ق��راب��ة 
بعد  اإلنهيار  مشارف  على 
التصدع الكبير في جدرانه«.

النرويجي  اجمللس  سلَم 
م��ن��زالً   48  ل��الج��ئ��ني، 
املهجرين  ح��ي  أله��ال��ي 

الشعبية«،  »املبادرة  باسم 
الشباب  احتاد  قيادة  عضو 
الدميقراطي الفلسطيني في 
باسم  لبنان عاصف موسى 
و«أصدقاء  اخمليم«  »شباب 
الشهيد«، شقيقي الشهيد 
زيدان  وأسامة  فهد  جميل 
باسم  زيدان  نزيه  وعّمهما 
على  مؤكدين  زيدان،  عائلة 
لعمليات  حد  وضع  ضرورة 

واستمع الوفد إلى طلبات 
طالبت  التي  األهالي،  بعض 
بإسراع التنفيذ في األماكن 
اإلتفاق  مت  كما  املكتظة. 
على اإلستمرار بالعمل حتى 

ممثلي  مع  اجتمعت  جلنة 
مت  الذين  املسلم«،  »الشباب 
الوثيقة  أجواء  في  وضعهم 

وأهميتها.
ومت  إيجابياً  االجتماع  وكان 
احلصول فيه على تطمينات 
مبا تشبه »التعهد«، بااللتزام 
بكل بنود الوثيقة وما تقرره 
وأبرزها  اإلسالمية«،  »القوى 
كل  وق��ف  في  املساهمة 

الفلسطينية  الفصائل 
موعد،  بسام  الشمال  في 
باإلفراج عن الهبة االيطالية، 
وقال: »هناك عائالت شطبت 
بها  النظر  إع��ادة  ويجب 
في  حقوقها  وإعطائها 
عن  متسائالً  الترميم«، 
من  حسم  التي  املبالغ 

عالقة باحلق العقاري لالجئني 
التعريفات  الفلسطينيني، 
مبوضوع  اخلاصة  القانونية 
العقاري  االنتشار  التملك، 
لالجئني الفلسطينيني داخل 
القوانني  وخارجها،  اخمليمات 
العقارية  للحقوق  اللبنانية 
باإلضافة  اللبنانيني،  لغير 
إلى التوطني: مفهومه ودوره 
احلقوق  منع  في  املستخدم 

التي  اإلرهابية،  اخملططات 
األهلي  السلم  تستهدف 

والعيش املشترك«.
»كل  معروف  واستنكر 
األعمال اإلجرامية واإلرهابية 
التي تنال من ثقة الشعبني 
بالقضية  تضر  وال��ت��ي 

 ومم����ث����ل ال���س���ف���ارة 
في  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
وذلك  رزق،  سميح   لبنان 
 ل��ت��س��ل��ي��م ال���وح���دات 
نهر  مخيم  في   السكنية 
 ال�����ب�����ارد امل���م���ول���ة 
 م����ن ق���ب���ل ال���دول���ة 
 ال��ن��روج��ي��ة واإلحت�����اد 

اليوم  »اعتصمنا  وأضاف: 
باملوافقة  األونروا  قيام  بعد 
على ترميم 4 بيوت من أصل 
حلق  إجحاًفا  يعد  وهذا   ،90
الناس الذين يطالبون األونروا 
ملساعدتهم  سنوات  منذ 
عن  متسائاًل  بالترميم«، 
قامت  التي  االختيار  طريقة 
بها األونروا في اختيار املنازل 

واملوافقة على ترميمها.
االعتصام  خلفية  وعلى 
تراجع فريق الهندسة التابع 
اخمليم  زيارته  قرار  عن  األونروا 
على  نالت  بيوت   4 ومسح 
املوافقة األونروا إلعادة ترميم 

 ف�����ي م���خ���ي���م ن��ه��ر 
 ال������������ب������������ارد، 
عملية  ستستمر  حيث 

التي  والقتل  االغتياالت 
والتي  اخمل��ي��م  يشهدها 
سكانه  كافة  تهّدد  باتت 
أحد  ب��ني  تفرق  تعد  ول��م 
كافة  مطالبني  أبنائه،  من 
واإلسالمية  الوطنية  القوى 
بتضافر كافة اجلهود ملعرفة 
على  ومحاسبتهم  القتلة 
ورفع  اإلجرامية  أعمالهم 

الغطاء عنهم.

ضمناً  كامل،  بشكل  إجنازه 
للمواصفات املتفق عليها.

على  املتابعة  جلنة  ومتنت 
مع  التعاون  األحياء،  سكان 

املشرفني على ذلك العمل.

أمن  حفظ  التوتير،  أشكال 
أن  رفض  اخمليم،  واستقرار 
ألي  منطلقاً  اخمليم  يكون 
استهداف لألمن واالستقرار 
محاولة  أي  ورفض  اللبناني، 
الفلسطيني  العنصر  لزج 
في أتون الصراعات واألحداث 
أن  على  اتفق  وقد  األمنية، 
مفتوحة  املشاورات  تبقى 

والتواصل عند أي طارىء.

إستفادة  التي  العائالت 
أين  األخرى،  املؤسسات  من 

تذهب؟.
أن  رزق  أكد  اخلتام،  وفي 
الهبة،  إلى  سترد  األم��وال 
العائالت  كل  مبتابعة  واعداً  
التي تعتبر نفسها مظلومة، 

ولكن باألرقام واحلقائق.

لالجئني  العقارية  العينية 
وعالقته  الفلسطينيني 
نواب   9 ومحاولة  بامللكية، 
تعديل  استصدار  لبنانيني 
وتضارب  ج��دي��د،  قانوني 
الدستور  مع  القانون  هذا 
اإلعالن  ومع  ذاته،  اللبناني 
اإلنسان  حلقوق  العاملي 
واإلتفاقات الدولية والقوانني 

اإلنسانية«.

إلى  مشراً  الفلسطينية، 
الفلسطيني  الشباب  أن 
يكون  ول��ن  إرهابياً،  ليس 
أنه  مضيفاً  إرهابياً،  يوماً 
للشباب  لهجرة  مكان  »ال 
إال  لبنان  من  الفلسطيني 

إلى فلسطني«.

على  وامل��ش��ادة  األوروب���ي 
 األراض�������ي ال��وق��ف��ي��ة 

في اخمليم.
املشروع  كلفة  بلغت  وقد 
أميركي  دوالر  مليون   2,3 
 وب��ل��غ ع���دد ال���وح���دات 
وح��دة   111 السكنية 

سكنية.

منازلها.

من  تبقى  مل��ا  التسليم 
طال  إنتطار  بعد   منازل، 

سبع سنوات.

 شؤون المخيـمــات



لجهاد                                                                                                                                                         2014ا /  نيســان   94 العدد 

3

عزام: القبول بيهودية الدولة تعين نسف الثوابت

رابطة بيت املقدس تكرم الطالب املتفوقني يف خميمات لبنان 

رابطة بيت املقدس ختتتم دورة الشهيد حممد عاصي

حركة اجلهاد تتقبل التهاني يف خميمي اجلليل والرشيدية

إطالق جتمع »شبابنا«

كشافة بيت املقدس حتيي ذكرى يوم األرض وحتتفي بانتصار املقاومة

الرفاعي يلتقي فعاليات لبنانية وفلسطينية

أمني عام اجلهاد: املقاومة حققت معادلة الردع

ق����ال ع��ض��و امل��ك��ت��ب 
اجلهاد  حلركة  السياسي 
نافذ  الشيخ   اإلس��الم��ي 
للرئيس  يجوز  »ال   ع��زام: 
أن  ع���ب���اس  م��ح��م��ود 
ي��ق��ب��ل ب��ال��ض��غ��وط 
اإلسرائيلية   األمريكية 
يهودية  فكرة  تطرح  التي 
على  إص��راره  رغم  الدولة 
املفاوضات  طريق  في  السير 
من  اجلهاد  ترفضه   التي 

حيث املبدأ«.
في  ع�����زام،  وأض�����اف 
شيء  »هناك  له،   تصريح 
وهو  للفلسطينيني  ثابت 
بشروط  ال��ق��ب��ول  رف��ض 
يجوز  ف��ال  »إس��رائ��ي��ل«، 
مناقشة  أو   ال��ت��ف��اوض 
طرحها  أو  الدولة  يهودية 

على طاولة التفاوض«.
إلى  عزام،  الشيخ  ولفت 

املنظمات  »جتمع  أُطلق 
والطالبية  الشبابية 
لبنان«  في  الفلسطينية 
نقابة  دار  من  )شبابنا(، 
ب��ي��روت،  ف��ي  الصحافة 
م��ج��م��وع��ة من  وي��ض��م 
والشبابية  الطالبية  القوى 
بهدف  لبنان،  في  الفاعلة 
التكامل  وضمان  »التنسيق 
حاضنة  لبناء  بينها  فيما 
الشباب،  توعية  الى  تسعى 
ومشاركته  حضوره  وتعزيز 
قضية  ي��خ��دم   ف��ي��م��ا 
التحرير  ويحقق  فلسطني 

والعودة«.
أكد  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
املقدس  بيت  رابطة  رئيس 
والعضو  فلسطني،  لطلبة 
شبابنا،  جتمع  في  املؤسس 

ضمن سلسلة أنشطتها، 
بيت  قامت جمعية كشافة 
سلسلة  بتنظيم  املقدس، 
في  ضخمة   م��س��ي��رات 
كافة اخمليمات الفلسطينية 
لذكرى  إحياًء  لبنان،   في 
كما  اخل��ال��دة،  األرض   ي��وم 
بتوزيع  اجلمعية،   قامت 
بانتصار  ابتهاجاً  احللوى 
»كسر  بعملية  املقاومة 
اخمليمات،  بكافة  الصمت« 
»جعفر  فوج  ش��ارك،  كما 
مبسيرة  )رض(  ال��ط��ي��ار« 
 « بعملية  ابتهاجاً  أقيمت 

كسر الصمت«.
ذاته، مت توزيع  وفي السياق 
للمسجد  نصرة  ستيكرز 
األفواج  كافة  في  األقصى 
تعليق  م��ع  الكشفية 
يافطات حتت عنوان »األقصى 

الدعم  سلسلة  ضمن 
بها  تقوم  التي  واألنشطة 
املقدس لطلبة  »رابطة بيت 
في  طالبنا  جتاه  فلسطني«، 
في  الفلسطينية  اخمليمات 
الرابطة طالب  لبنان، كّرمت 
مدارس مخيمات: نهر البارد، 
والرشيدية، وبيروت، وبعلبك. 
االحتفاالت  في  ش��ارك 
عدد  باملناسة،  أقيمت  التي 
على  الرابطة  مسؤولي  من 
عماد  رئيسها  رأس��ه��م 
كوادر  من  وع��دد  الرفاعي، 
حشد  بحضور  الرابطة، 
والطالب  األهالي  من  كبير 
املدارس،  ومديري  املتفوقني، 
التعليمية،  وال���ك���وادر 
عن  ممثلني  إل��ى  باإلضافة 
والقوى  »األون���روا«  وكالة 
الفلسطينية،  والفصائل 
واألحزاب  الشعبية،  واللجان 
اللبنانية  الطالبية  والقوى 

والفلسطينية.
املهرجانات  تخللت  وقد 
وإنشادية؛  شعرية  وصالت 
الطالب  تكرمي  مت  اخلتام  وفي 

املتفوقني.

اإلع��داد  دورات  إط��ار  في 
الثقافي واألخالقي، اختتمت 
لطلبة  املقدس  بيت  رابطة 
إع���داد  دورة   فلسطني 
»املرحلة  الطالبي  الكادر 
عدة  تخللها   األول����ى«، 
وفكرية  )إداري����ة  ب��رام��ج 

وشرعية...(.
حركة  في  القيادي  وقال 
الشيخ  اإلسالمي   اجلهاد 
 ع��ل��ي أب���و ش��اه��ني، في 

املقاومة  بنصر  احتفاالً 
قطاع  في   الفلسطينية 
مبعركة  وانتصارها  غ��زة 

حلركة  العام  األمني  أكد 
في  اإلس���الم���ي  اجل��ه��اد 
رمضان  الدكتور  فلسطني 
املقاومة  أن  شلح،  اهلل  عبد 
قطاع  في   الفلسطينية 
إمكاناتها،  قلة  ورغم  غزة، 
ال��ردع  م��ع��ادل��ة  حققت 
جبروت  أم���ام  وال��ص��م��ود 
 العدو الصهيوني، الذي كان 
وليمة  غزة  قطاع  أن  يظن 
طاقته  فيها  يفرغ  سهلة، 

حني يشاء.
هناك  أن  شلح،  وأوض��ح 
اجلهاد  حركة  بني  تنسيًقا 

فلسطني،  في  اإلسالمي 
اإلسالمية  املقاومة  وحركة 
بينهما  وتوافقاً  »حماس«، 
الفصائل  مجمل  وب��ني 
حق  على  الفلسطينية 
أي  على  ال��رد  في  املقاومة 
أبناء  على  صهيوني  اعتداء 

الشعب الفلسطيني.
مصر،  في  يجري  ما  وحول 
يجري  ما  »إن  شلح:  ق��ال 
في  يصب  مصر  أوساط  في 
قطاع  أوضاع  على  مجمله 
تسويق  أصبح  فقد  غ��زة، 
صورة الشعب الفلسطيني 

ف��ي م��ص��ر ع��ل��ى ق��اع��دة 
الشيطنة من بعض القنوات 
ماذا  أدري  ال  التي  اإلعالمية، 
تريد من ذلك«، مشددًا على 

في  تتدخل  ال  »حركته  أن 
وأن  باملطلق،  املصري  الشأن 
الذي  هو  املصري  الشعب 

يحدد قضاياه وحده«.

وفي ما يتعلق باملفاوضات 
السلطة  رئيس  بني  اجلارية 
محمود  الفلسطينية 
ع��ب��اس، ورئ��ي��س ال���وزراء 
الصهيوني بنيامني نتنياهو، 
من  »ال��ه��دف  شلح:  ق��ال 
تصفية  ه��و  امل��ف��اوض��ات 
امللف  وإغ���الق  القضية، 
وهناك  لألبد،  الفلسطيني 
على  كبير  أميركي  إص��رار 
شكل  بأي  االتفاق  يتم   أن 
م��ن األش��ك��ال، م��ع عدم 
لقد  الفشل.   احتمالية 
من  باهظاً  الثمن  دفعنا 

فاالستيطان  املفاوضات 
والتهويد  يتواصل،  زال  ما 
وس��اق،  ق��دم  يسيرعلى 
واحل���ف���ري���ات أس��ف��ل 
األق���ص���ى م��س��ت��م��رة، 
على  الصهيوني  والعدوان 
ممنهج  الفلسطينيني 

ودائم.«
اتفاق  وقع  »إذا  وأض��اف: 
فأي  النوع،  هذا  من  إط��ار 
لفلسطني  مستقبل 
كما  والعاصمة  سيكون، 
حنينا  بيت  ف��ي  سمعنا 

وليست القدس!!«.

التي  امل��س��اع��ي  ضمن 
اجل��ه��اد  ح��رك��ة  تبذلها 
اإلسالمي لتحصني اخمليمات 
لبنان،  في  الفلسطينية 
الدقيقة  الظروف  ظل  في 
التي مير بها لبنان واملنطقة، 
 وف���ي إط����ار ال��ت��واص��ل 
مع الفعاليات والشخصيات 
والدينية،   السياسية 
ق�����ام مم���ث���ل ح��رك��ة 
اإلس���الم���ي في  اجل��ه��اد 
 ف��ل��س��ط��ني احل����اج أب��و 
يرافقه  ال��رف��اع��ي،  عماد 
 مسؤول العالقات السياسية 
بجولة  العينا،  شكيب 
وفعاليات  نواب  على  زيارات 
وأمنية  ودينية  سياسية 
وفلسطينية،  لبنانية 
شملت النائب بهية احلريري، 
الشعبي  التنظيم  ورئيس 
سعد،  أسامة  الناصري 
السابق  صيدا  بلدية  ورئيس 
الدكتور عبد الرحمن البزري، 
منطقة  مخابرات  ومدير 
اللبناني  اجليش  في  اجلنوب 
ش��ح��رور،  علي  العميد 
أبو  نقوال  اجلنوب  ومحافظ 

الدولة  بيهودية  القبول   أن 
الثوابت  كل  نسف   تعني 
التي ضحى من أجلها شهداء 
الفلسطيني   الشعب 
مشروعية  أي   وي��ل��غ��ي 
من  وكفاحه  شعبنا  جلهاد 
األقصى  املسجد  حترير  أجل 

املبارك.
إجماعاً  هناك  أن  وأوضح 
أكانوا  س��واء  فلسطينياً 
»وطنيني«  أم  »إسالميني« 

في  الرفاعي،  عماد  األستاذ 
»اجلهاد«  ل�  خاص،  تصريح 
»أن التجمع لن يقتصر على 
ولكنه  املؤسسة  الهيئة 
واسعة  شريحة  سيضم 
املنظمات  م��ن  وك��ب��ي��رة 
مفتوح  وانه  واملؤسسات، 
مما  للمشاركة،  اجلميع  امام 
ليكون  لشبابنا  الثقة  يعيد 

قبلة جهادنا«، باإلضافة إلى 
في  كشفي  مسير  تنظيم 
معظم األفواج الكشفية » 
– بعلبك  الطيار  فوج جعفر 
/ فوج حمزة بن عبد املطلب 
– عني احللوة / فوج عثمان بن 

عفان – مخيم البداوي.
كما قامت اجلمعية، بدورة 

اجلهاد  »حركة  إن  له،  كلمة 
فلسطني  ف��ي  اإلس��الم��ي 
 س��ت��ق��اوم ك��ل م��ح��االوت 
ت��ي��ئ��ي��س ال��ش��ب��اب 
لبنان،  في  الفلسطيني 
إحباطه، بهدف  والدفع نحو 
وشعبنا  أهلنا  حق  تصفية 

في العودة«.
ب����دوره، أك���د م��س��ؤول 
حركة  في  ص��ور  منطقة 
اجل��ه��اد اإلس��الم��ي احل��اج 

نظمت  الصمت«،  »كسر 
اإلسالمي  اجل��ه��اد   حركة 
في  اجلليل  مخيم   ف��ي 

اجلنوب  وقائد منطقة  سابا، 
الداخلي  األم��ن  ق��وى  في 
شحادة،  سمير  العقيد 
واجل��ن��وب  ص��ي��دا  ومفتي 
سليم  الشيخ  سماحة 
اإلسالمية  والقوى  سوسان، 

في مخيم عني احللوة. 
نّبه  متصل،  إط��ار  وف��ي 
رئيس  زيارته  خالل  الرفاعي 
الوزير السابق  »حزب االحتاد« 
من  م���راد،  الرحيم  عبد 
حتيط  التي  الكبيرة  »اخملاطر 
الفلسطينية،  بالقضية 
أن  من  بد  ال  أنه  إلى  مشيراً 
عربية  حاضنة  هناك  يكون 
الفلسطيني  للشعب 
الفلسطينية،  والقضية 
والتأكيد على خيار املقاومة 

منظمات  أو  »قوميون«  أو 
رفض  على  »فصائل«   أو 
مهما  ال��دول��ة  ي��ه��ودي��ة 
أخرى،  قضايا  في  اختلفوا 
نتمسك  أن  علينا  ويجب 
الفلسطينية،  بالثوابت 
أمريكية  أن  م���ؤك���داً 
يستطيعان  ال  و«إسرائيل« 
الفلسطينيني على  أن جتبرا 
يريدونه  ال  بشيء  القبول 

وترفضه دماء الشهداء.

الوطني  العمل  مقدمة  في 
الداعم من خالل أخذ دورهم 

واالستفادة من قدراتهم«.
التجمع  جناح  أن  وأضاف، 
القائمني  قدرة  مبدى  يرتبط 
عليه، وإبعاده عن التجاذبات 
واخل��الف��ات  السياسية 
األهداف  وحتويل  الضيقة، 

إلى برامج عملية وواقعية.

تصنيع حبسات كشفية.
الترفيهي،  اإلط��ار  وفي   
بتنظيم  الكشافة  قامت 
النازحني  ألط��ف��ال  رحلة 
سوريا،  من  الفلسطينيني 
أشبال  فرقة  قدمت  حيث 
بيت املقدس وصالت إنشادية 

رائعة.

على  م��وس��ى،  سامر  أب��و 
التغيير  في  الشباب  دور 
إياهم  داع��ي��اً  والنهوض، 
ال  وأن  الوعي  من  مزيد  الى 
باستغالل  ألحد  يسمحوا 
ومشاريع  مل��آرب  ظروفهم 

وأجندات خارجية.
قّدم  احلفل،  نهاية  وفي 
اخلبرات  املشاركون مناذج عن 
واملهارات التي حصلوا عليها 

من خالل الدورة.

مسيرة  بعلبك،  مدينة 
أرج��اء  جالت  جماهيرية 

اخمليم. 

ألنه  االحتالل  مواجهة  في 
مواجهة  على  األقدر  اخليار 
تواجه  التي  التحديات  كل 
الشعب الفلسطيني واألمة 

العربية«
»إدخ��ال  م��ن  ح��ذر  كما 
الفلسطينية  الساحة 
الطائفية  الصراعات  في 
واملذهبية اللبنانية«، مشيراً 
إليجاد  تبذل  »جهود  إل��ى 
اخمليمات،  داخل  داخلية  فنت 
محاصرة  علينا  وي��ج��ب 
هذا  وكل  الفنت  هذه  كل 
لتوتير  يسعى  الذي  العمل 
من  الفلسطينية  اخمليمات 
القضية  على  احلفاظ  أجل 
وخصوصا  الفلسطينية 

قضية الالجئني«.
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اليرموك،  مخيم  قفز 
الذي أنشئ عام 1957، على 
مساحة تقدر ب2.11 كلم2 
دمشق  عن  ويبعد  فقط، 
واجهة  إلى  8كلم،  مسافة 
مآسيه  نتيجة  األح���داث 
اإلنسانية واالجتماعية التي 
أملَّت به، جرَّاء األحداث املؤملة 
الدامي  واالقتتال  األخيرة، 
تسبب  ما  الشديد،  واحلصار 

شخًصا   180 حوالي  بوفاة 
بني طفل وامرأة وكهل، حتى 
 ،2014 مارس   / آذار  منتصف 
ال�%40،  فاقت  دمار  وبنسبة 
العام  املفوض  إعالن  حسب 
وتشغيل  غ��وث  لوكالة 
الفلسطينيني  الالجئني 
»األونروا« فيلبو غراندي، ولم 
 %20 سوى  اخمليم  في  يبَق 
مئتي  البالغني  سكانه  من 
اجلوع  يعانون  الج��ئ،  ألف 
في  لنقٍص  وامل��رض،   والبرد 
وضعف  وال��دواء  التموين 
تقرير  أشار  كما  اإلمكانات، 

األمم املتحدة.
داخــل  يجري  الــذي  مــا 
هـــــذا اخملــــيــــم؟ كــيــف 
يــتــكــيــف الــصــامــدون 
احلياة  مــع  سكانه  مــن 
القنص  ظل  في  القاسية 
وغياب  ــوت،  وامل والقصف 
 املساعدات، وانقطاع املياه 
والكهرباء؟ إلى متى يستمر 
من؟  وملصلحة  النزف  هذا 
رأي  ما  الناس،  يقول  ماذا 
يحدث؟  ما  في  الفعاليات 
النازحون  يعيش  وكيف 
الضريبة  دفــعــوا  الــذيــن 

مرتني؟

انتشار  عن  ناهيك  األطفال، 
والقمل  اجلرب  مثل  األوبئة 
وارتفاع  الوبائي،  والكبد 
نتيجة  ال��وف��ي��ات  ح��االت 
واجل��وع،  الطبي  اإله��م��ال 
احلشائش  أصبحت  حيث 
هي املصدر الغذائي الوحيد، 
الكلي  االنقطاع  عن  فضالَ 
اإلهمال  وأدى  للكهرباء. 
الطبي واجلوع واحلصار اخلانق 
استشهاد  إلى  عام  خالل 
180 فلسطينًيا، إضافة إلى  
إخراج أكثر من  3500 حالة 
وطلبه  وإنسانية  مرضية 
احلرب  أدت  كما  جامعيني، 
األبنية  من   %20 دم��ار  إلى 
دمارًا كليًّا، وحوالي 40% دمارًا 

جزئًيا«.
األزمة  بداية  »في  وأضاف: 
الفصائل  م��وق��ف  ك��ان 
متبايًنا  الفلسطينية 
األزمة في سوريا،  بخصوص 
ثالث  من  أكثر  م��رور  وبعد 
أصبح  األزمة،  على  سنوات 
بتحييد  إج��م��اع  ه��ن��اك 
الزج  وعدم  الفلسطينيني، 
بهم في الصراعات الداخلية 
العربية. وهناك قناعات لدى 
املسلحني بأنهم تورطوا في 

الشلل  يعاني  أح��ده��م 
شهدنا  »لقد  الدماغي: 
طيلة  ومريرة  صعبة  حالة 
اجلوع  عانينا  احلصار،  فترة 
واملرض والقتل، وكنت أواجه 
الصحية  ابني  مشكلة 
تأمني  من  أمتكن  لم  ال��ذي 
الذي  اليومي  والدواء  العالج 
فقدان  بسبب  يحتاجه، 
الطبي  الكادر  ونقص  الدواء 

الطبية،  واملستلزمات 
خالية  باتت  فالصيدليات 
من جميع أنواع األدوية سوى 
هناك  يكن  ولم  املسكنات، 
بل  تخصصي،  طبيب  أي 
الطاقم  على  العمل  اقتصر 
األسنان  فطبيب  التأهيلي، 
أجرى عملية جراحية ملصاب 
تلبية  إال  ذلك  وما  مت قنصه، 

لنداء الواجب«.
أنه وبعد  أ.ع.ب، إلى  وأشار 
الصراع  من  أع��وام  ثالثة 
ال��دائ��ر ف��ي س��وري��ا، كان 
بإخالء  يقضي  اتفاق  هنالك 
والذي  للمخيم،  املسلحني 
األخير  األم��ل  يشكل  كان 
ألهله بفك احلصار عنه بعد 
اإلنسانية  احلالة  وصلت  أن 
حيث  حاالتها،  أس��وأ  إلى 
شخص،   100 من  أكثر  مات 
يتم  مصابني  بينها  م��ن 
بسبب  وعالجهم  انقاذهم 
شح املواد الطبية. وقال: »إن 
مسلحة  مجموعات  هناك 
قامت  اخمل��ي��م  داخ���ل  م��ن 
عشرة  من  أكثر  باغتصاب 
نساء وقتلهن مقابل الغذاء 
وقيام  األطفال،  حليب  أو 
أخرى  مسلحة  مجموعة 
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»اجلهاد« تستطلع واقع الريموك املأساوي وتلتقي األهالي والفعاليات.. والنازحني
180 شخصًا قضوا جوعًا و40% من المباني دمرت.. والصامدون يستغيثون

استطلعت  ــاد«  ــه »اجل
فكان  ــو،  ه كما  ــواقــع  ال

التحقيق التالي:
وسط األشالء واملعاناة:

املنازل  ش��رف��ات  حتولت 
واحمل������الت ال��ت��ج��اري��ة 
أش��الء،  إل��ى  واملؤسسات 
وباتت األشباح تسيطر على 
و«حي  البطيخة«  »ساحة 
الريجة«  و«ساحة  الناصرة« 
تفتقد  فالشوارع  وغيرها، 
البائعني  وأص��وات  أحبَّتها 
حزين،  املشهد  املتجولني، 
وبقايا  محروقة،  السيارات 
في  مرمية  امل��ن��ازل  أث��اث 
واملستشفيات  الطرقات، 
ال���دواء،  ش��ح  م��ن  تعاني 
من  يتمكنون  ال  واملرضى 
عن  تبحث  وعائالت  املغادرة، 
رغيف خبز وما تيّسر لها من 

أعشاب األرض!!
حركة  في  القيادي  يقول 
سوريا  في  اإلسالمي  اجلهاد 
دخول  »منذ  مجاهد:  أب��و 
إلى  املسلحة  اجملموعات 
شعبنا  ع��ّب��ر  ال��ي��رم��وك، 
رفضه  عن  الفلسطيني 
االن��خ��راط  ف��ي ال��ص��راع  
وكانت  السوري،  الداخلي 
أكبر  نكبة  تعتبر  الهجرة 
بالنسبة  ال���48  نكبة  من 
من  ميثله  ملا  اخمليم،  لالجئي 
رمزية لهم، باعتباره عاصمة 
الالجئني بالشتات. ومع بداية 
جديدة  قصة  بدأت  النزاع، 
مخيم  أبناء  مأساة  من 
احلواجز، ومنع  اليرموك على 
إليهم،  والغذاء  الدواء  دخول 
اإلنسانية  األزمة  فاقم  ما 

لديهم«.
الصحية  األوض��اع  وحول 
أبو  يقول  اخمل��ي��م،  ألب��ن��اء 
الصحية  »األوضاع  مجاهد: 
بسبب  ومأساوية،  كارثية 
الدواء  في  اخلطير  النقص 
أبسط  وانعدام  وال��غ��ذاء، 
األدوي��ة  م��ن  االحتياجات 
ملرضى  عليها  املتعارف 
الضغط والسكري ولقاحات 

األزمة وزُج بهم في أتون هذه 
احلرب.  ورغم تعثر املفاوضات، 
هو  السياسي  احلل  أن  إال 
رغبة  وهناك  الوحيد،  اخليار 
السورية بعدم  من احلكومة 

زجهم في الصراع«.
في  مجاهد،  أبو  وتطرق 
حركة  موقف  عن  حديثه 
موقف  »كان  قائال:  اجلهاد، 
حركة اجلهاد اإلسالمي منذ 
يتجّلى  ثابًتا،  األزمة  بداية 
الشؤون  في  التدخل  بعدم 
مع  معركتنا  ألن  العربية، 
هي  الصهيوني  الكيان 
وهي  لها.   األولويات  قمة 
في  واجبها   عن  تتخلَّ  لم 
أبناء اخمليمات،  تضميد جراح 
وإغاثة  إدارة  في  وساهمت 
أبناء شعبنا في مراكز اإليواء، 
حتول  احلركة  كادر  ومعظم 
واإلغاثي  اإلنساني  للعمل 
إلغاثة  اخليرية  بالهيئة  ممثالً 
الشعب الفلسطيني. يعتبر 
من  الفلسطيني  الشعب 
األزمة  من  املتضررين  أكبر 
بخيرة  دف��ع  ما  السورية، 
عن  للبحث  اخمليمات  شباب 
أعالي  في  وامل��وت  الهجرة 
معظم  هاجر  وقد  البحار، 
األطباء واملهندسني واخلبرات 
للبحث  والعلمية،  املهنية 
أصقاع  آمنة في  عن مالذات 

األرض«.
مأساة أشبه بالنكبة!:

لفت نور الدين خالد، إلى أن 
اخمليم بات خالياً من مقومات 
يحتاجها  التي  الصمود 
الناس من الطعام والشراب، 
فسكان اخمليم باتوا يعيشون 
وبعض  ال��ن��ب��ات��ات  على 
يطهون  وكانوا  السوائل، 
بعد  احلطب  على  »الطعام« 
ألن  واخلزائن،  األبواب  تكسير 
احملروقات مفقودة. إنها حياة 
مريرة وصعبة وشاقة كتبت 
احلياة  وحتولت  األهالي،  على 

إلى اجلحيم بعد النعيم.
خالد،  حسني  أحمد  وقال 
35 عاًما، أٌب خلمسة أطفال 

الناس،  وقتل  املنازل  بسرقة 
قام  انتحار  ح��االت  وهناك 
بها بعض األشخاص كي ال 
من  واإلهانة  للذل  يتعرضوا 
املسلحة  اجملموعات  قبل 

املوجودة باخمليم.«
اجلامعي  الطالب  ويقول 
أشخاًصا  »أع��رف  أحمد: 
قاموا بذبح الكالب والقطط 
احلالة  أما  حلمها.  وتناولوا 
اخمليم  لسكان  النفسية 
حبوب  بأخذ  قام  فالبعض 
األحداث،  ينسى  كي  اخملدر 
املئة  ي��ق��ارب  م��ا  وه��ن��اك 
امل��واد  إل��ى  جل��أوا  شخٍص 

اخملدرة.
واعتبر الكاتب جمال أيوب، 
أن مصلحة مخيم اليرموك 
وفقاً  العمل  تفترض  وأهله 
الفلسطيني  التوافق  حلالة 
احلياد  اختار  ال��ذي  العام 
يدور  عما  لشعبه  اإليجابي 

في سوريا.
وأع�������رب أم�����ني س��ر 
املقاومة  فصائل  حتالف 
دمشق  في  الفلسطينية 
تفاؤله   عن  اجمليد،  عبد  خالد 
املتبعة  األخيرة  باخلطوات 
املبادرة،  بنود  تنفيذ  أجل  من 
اليرموك  مخيم  أن  معتبرًا 
سيفتح بابه على مصراعيه 
سبعة  بعد  أخيرا  للحل 
املفروض  احلصار  من  اشهر 
من  باخلروج  ويهمَّ  عليه، 
اخلسائر  بأقل  معاناته 
الغالي  أن قدم  املمكنة بعد 
في  إقحامه  خالل  والنفيس 

األزمة عنوة. 

أبو مجاهد: األوضاع الصحية كارثية.. وكانت لنا مساهمات في اإلدارة واإلغاثةأكلنا الكالب والقطط وورق الصبير و«رجل العصفورة« والخبيزة!

أبو عرب »توتة الدار« ويقني العودة 
سيبقى فينا قصيدة ولحنًا وأداء

عذباً،  صــوتــاً  فينا  ــرك  ت
أصيالً،  وتراثاً  وحلناً،  وقصيدة 
بقي  لكنه  جسداً،  وغادرنا 
روحاً حتوم فوق ربى فلسطني 

وكل مخيمات الشتات.
واملنشد  الــشــاعــر  إنـــه 
إبراهيم محمد  الفلسطيني 
 1931( ــرب«  ع ــو  »أب صالح 
تكاد  حكايته   ،)2014  -
كان  ألنه  فلسطني،  تختصر 
في  به  ويجول  هّمها،  يحمل 
أصقاع الدنيا، فهي بالنسبة 
وهي  والنهاية،  البداية  إليه 
الصوت والشعر ونبض احلياة 

واالنتصار.
قرية  في  ع��رب«،  »أب��و  ولد 
الواقعة  اجلليل  في  الشجرة 
بني  الطريق  منتصف  ف��ي 
في  وطبرية  الناصرة  مدينتي 
شهد   .1931 سنة  فلسطني 
الثورة  انطالقة  طفولته  في 
عام  الكبرى  الفلسطينية 
البريطاني  االحتالل  1936 ضد 
التي  الصهيوني،  واالستيطان 
كافة  أشعاره  جّده  لها  كّرس 
لإلشادة  استخدمها  حيث 
مجاهديها،  ولتشجيع  بالثورة 
احملتل  ضد  الشعب  ولتحريض 

البريطاني.
في عام النكبة 1948، وبعد 

تهجير سكان قرية »الشجرة« 
وبعد  »كفركنا«،  قرية  إلى  جلأ 
واملنطقة  الناصرة  تسليم 
بلدة  إلى  نزح  بها،  احمليطة 
فيها  ومكث  البطوف«  »عرابة 
مدة شهرين، توّجه بعدها إلى 
وتونس  سورية  إلى  ثم  لبنان، 
ومخيمات الشتات في العالم. 
أث��ن��اء  ول���ده  استشهد 
العدو  الجتياح  التصدي 
 ،1982 عام  للبنان  الصهيوني 

وقد رثاه:
رفاقي  يا  استشهدت  أنا   

احملوني 
ع��ل��ى خ��ش��اب ال��ب��اروده 

أسندوني
 إذا ما فيكم ألهلي تشيلوني
 أمانه حتققوا بنفسي مناها 

 وعلى قبلة وطنا مددوني 
وخلو الوالدة تزيد رضاها..

أبو  عمل   1959 العام  في 
عرب في إذاعة »صوت العرب«، 
الوطنية  األغاني  يُقّدم  وكان 
ومنذ  فلسطني«،  »صوت  في 
ب�  ينادونه  والناس  احلني  ذلك 
 1967 العام  وفي  عرب«.  »أبو 
بعد  رزق مبولود أسماه »عرب«، 
بعده  ورزق  و«معن«،  »محمد« 

ب� »مثنى« و«مهند«.
في عام 1966 أطلق أبو عرب 

أولى أغنياته، احتفاء بإنطالقة 
واملد  الفلسطينية  الثورة 
اجلماهيري املؤيد لها وانضمام 
إلى  الفلسطيني  الشباب 
والتي  الفدائيني،  صفوف 
سعيد  الشهيد  فيها  يتخّيل 
قبل  أهله  يُ��وّدع  وهو  احلوتري 
أبيب،  تل  في  عملية  تنفيذه 

يقول فيها:
عينك  دم���وع  أخ��ت��ي  ي��ا 

كفكفيها
 كفاك نفس خيك جترحيها
 أنا ماشي يا أختي ودعيني

 امسحي بارودتي يلال هاتيها
 ..أمانه فوق راسك علقيها

العبرة  تكفكفي  أمانة   
السخينة 

بعد رجوعكم للوطن
 جيبوا الصورة..

 وفوق قبري وأغرزيها
أغاني  من  عدد  توزيع  أعاد 
بعد  الفلسطيني  ال��ت��راث 
مع  لتتالءم  مفرداتها،  تغيير 
»يا  أغنية:  مثل  اجلديد،  الواقع 
ظريف الطول«، وهي من أغاني 
التي حولها ألنشودة،  األعراس 
الفلسطيني  بالفدائي  تتغنى 

وعملياته اجلريئة، فيقول:
رفيق  ويا  الطول  ظريف  يا 

السالح

جسمك  دم  أرض��ك  اروي 
واجلراح

من  بنمل  وم��ا  بنكل  م��ا 
الكفاح

 ما بنموت إال وقوف بعزنا..
ومن ثم تلتها أغنية »شيلوا 
في  وج��اء  ال��وط��ن«،  شهيد 

مطلعها:
شيلوا شهيد الوطن

 شيلوا شهيد الوطن
 جوا اللحد خبوه

فدائي يحمي الوطن يا عيني 
واهلل ما له أهل يبكوه..

مسؤوالً  عرب  أبو  أصبح   
الشعبي  الغناء  برنامج  عن 
فلسطني«،  »صوت  إذاعة  في 
وأّسس عام 1980 فرقته األولى 
»فرقة  باسم  عرفت  التي 
الشعبي«.  للتراث  فلسطني 
عازفا.   14 من  الفرقة  تألفت 
اإلذاعة  في  الفرقة  سّجلت 
أكثر من 16 شريطاً حتتوي على 
استمرت  أغنية   140 من  أكثر 
اجملموع  وبلغ   ،1982 عام  حتى 
 300 من  أكثر  ألغنياته  العام 
القرن  سبعينيات  منذ  أغنية 

املنصرم حتى وفاته.
كثيرة هي احملطات النضالية 
ننسى  فهل  ع��رب«؛  »أبو  مع 
للبنان..  الصهيوني  االجتياح 

بيروت؟!  في  املقاومة  وصمود 
»بكائيته«  ننسى  كيف 
لنجله الشهيد، ومواويل احلزن 
مواويل  ننسى  وكيف  األبدي؟! 
الراسخة..  وامليجانا  العتابا 
احملفورة  للذاكرة  ميكن  كيف 
واجلرحى،  الشهداء،  بأسماء 
واألسرى، أن تنساهم في »يوم 
العيد«، وهو الذي يُذكرنا ويقضُّ 
ننسى  هل  بهم؟!  مضاجعنا 
والقدس،  لفلسطني  غناءه 
عن  للتنازل  الرافض  وموقفه 
غناءه  ننسى  وهل  األرض؟! 
الشقاقي،  فتحي  د.  للشهيد 
ويحيى  مصطفى،  علي  وأبو 

عياش والشهداء؟!!
نهجر  لن  ع��رب  أب��و  فمع 
النوارس  تُغادر  ولن  البحر.. 
فهي  ح��ي��ف��ا..  ش��واط��ئ 
إلى  العودة  بهاجس  مسكونة 
امليجانا  ومّوال  واحلقل،  البّيارة، 
في  الرجال  ودبكة  والعتابا، 
وأعراسنا  »يعبد«،  ساحات 
»جنني«  في  الفلسطينية 
وفي  و«بيت حلم«..  و«الناصرة« 
األرض  تعانُق  عند  القدس 

بوحي السماء، ليكون العهد:
 »راج��ع ع ب��الدي.. راج��ع ع 
بالدي.. ع األرض اخلضرة راجع ع 

بالدي«.. 
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إرتفاع أعداد األسرى اإلداريني إىل ما يزيد عن 200 أسري

األورومتوسطي: »إسرائيل« رفعت وترية اعتقال األطفال بنسبة 80 %

مياه »أريئيل« العادمة تلوث ينابيع سلفيت العذبةكبري حاخامات اليهود الشرقيني: من مل يقتحم األقصى آثم!!

غزة: 18 شهيدًا و110 جرحًيا منذ بداية العام

إحصائية: 375 ألف مستوطن بالضفة الغربية

أمن السرايا حتذر من شائعات العدو

10 أسرى مضربني عن الطعام

صواريخ غزة: أكثر من جمرد تنفيس غضب
هآرتس:«إسرائيل« تدفع الفلسطينيني للتصعيد

أكد الناطق اإلعالمي ملركز 
للدراسات  فلسطني  أسرى 
بأن  األشقر،  رياض  الباحث 
في  اإلداري��ني  األسرى  أعداد 
الصهيوني  العدو  سجون 
ارتفعت بشكل مضطرد في 
وصلت  حيث  األخيرة،  اآلونة 
أسير   200 عن  يزيد  ما  إلى 
التمديد  مت  معظمهم  إداري 
اعتقالية  لفترات  لهم 

جديدة .
سلطات  ب��أن  وأوض���ح، 
األخيرة،  الفترة  في  العدو 
االحتجاجات  تصاعد  وبعد 
واإلض����راب����ات ال��ف��ردي��ة 
سياسة  ضد  واجلماعية 
واضطرار  االداري،  االعتقال 
لالستجابة  االح���ت���الل 

»امل��رص��د  تقرير  رص��د 
حلقوق  األوروم��ت��وس��ط��ي 
خطيرًا  تصاعًدا  اإلنسان«، 
قيام  ف��ي  وم��ل��ح��وًظ��ا 
الصهيوني  العدو   ق��وات 
ب��اع��ت��ق��ال األط���ف���ال 
حيث  الفلسطينيني، 
االعتقاالت  وتيرة  ارتفعت 
الشهرين  خ��الل  بحقهم 
 80 بنسبة  امل��اض��ي��ني 
 ف��ي امل���ائ���ة، ب��امل��ق��ارن��ة 
الشهري  املتوسط   م��ع 
األطفال  املعتقلني  ألرق��ام 

خالل العامني املاضيني.
تقرير  في  املرصد،  ووث��ق 
ص���ادر ع��ن��ه، ق��ي��ام ق��وات 
طفالً   740 باعتقال  العدو 

ذك�������رت ص��ح��ي��ف��ة 
اإلسرائيلي��ة،  »معاريف« 
العدو  حاخامات  كبير   أن 
لليهود  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
»السفاردمي«،  الشرقيني 
اليهود  دخول  بوجوب  أفتى 
كما  أو  األقصى  املسجد 
ب�«جبل  احل��اخ��ام  يسمه 

الهيكل«.
مزوز،  مائير  احلاخام  وقال 
األقصى  املسجد  دخول  إن 
اليهودية،  فى  دينية  شعيرة 
الشعيرة  هذه  يؤد  لم  ومن 

العادمة،  امل��ي��اه  لوثت 
املستوطنات  عن   الصادرة 
محافظة  أراض����ي  ف��ي 
الضفة  ف��ي   سلفيت 
الغربية احملتلة، مياه الينابيع 

العذبة في املدينة.
وأوضحت مصادر مطلعة، 
مستوطنة  م��ج��اري  أن 
مبياه  إختلطت  »أريئيل« 
 ن��ب��ع ب��ئ��ر ق��ري��ة ح��ارس 
 األث�����������������ري ف���ي 
الشم�الي��ة   املنط�ق��ة 
ارتفاع  بعد  املدينة،  من 
 م��ن��س��وب ال��ب��ئ��ر خ��الل 

الصحة  وزارة  ق��ال��ت 
إن  ب��غ��زة:  الفلسطينية 
 18 قتل  الصهيوني  العدو 
نحو  وأص��اب  فلسطينياً، 
110 آخرين منذ مطلع العام 
اجلاري، خالل عدوانه املتواصل 

ضد املدنيني في قطاع غزة.
رسمية  إحصائية  ووفق 
باسم  املتحدث  نشرها 

الفلسطينية  الصحة  وزارة 
أش��رف ال��ق��درة، ف��إن عدد 
 18 إل��ى  ارتفع   الشهداء 
استشهاد  بعد  شهيداً 
احلمدين«  »عائشة  السيدة 
شمال  حانون  بيت  بلدة  من 
بجراح  متأثرة  غزة  قطاع 

أصيبت بها في وقت سابق.
الصهيوني  العدو  ويواصل 

اجل��اري  ال��ع��ام  ب��دء  منذ 
للمدنني  اس��ت��ه��داف��ه 
الفلسطينيني في قطاع غزة 
اختراق  في  وجّواً،  وبحراً  براً 
»التهدئة«  التفاق  واض��ح 
الفلسطينية  املقاومة  مع 
في  إليه  التوصل  مت  والذي 
القاهرة  املصرية  العاصمة 

في نوفمبر 2012.

أظ��ه��رت إح��ص��ائ��ي��ات 
ارتفاع  »إسرائيلية« رسمية، 
املقيمني  املستوطنني  أعداد 
احملتلة  الغربية  الضفة  في 
العام  ف��ي   %4.2 بنسبة 
املاضي ليصبح عددهم 375 

ألف مستوطن.
وذك����رت اإلح��ص��ائ��ي��ات 
الداخلية  وزارة  عن  الصادرة 
الزيادة  أن  »اإلسرائيلية«، 
املستوطنني  أع��داد  منو  في 
الزيادة  معدل  مبرتني  تفوق 
»اإلسرائيلية«  السكانية 

التي بلغت %1,9.
وعزت مصادر »إسرائيلية« 
بسبب  ال���زي���ادة  ه���ذه 
في  اجل���دد  املستوطنني 
املستوطنات ونسبة املواليد 
اخملصصة  تلك  في  العالية 

للمتدينني منهم.
إلى  اإلحصائيات  وأشارت 
األكثر  املستوطنتني  أن 
هما  بالسكان  اكتظاظاً 
»م��ودي��ع��ني  مستوطنة 

 دع���ا اجل���ه���از األم��ن��ي 
القدس«  »سرايا  ل�  التابع 
 اجل���ن���اح ال��ع��س��ك��ري 
 »حل�����رك�����ة اجل���ه���اد 
اإلس���الم���ي« امل��واط��ن��ني 
عدم  إلى  الفلسطينيني، 
الشائعات  مع  التعامل 
 ال��ت��ى ي��روج��ه��ا ال��ع��دو 
اجلبهة  في  ثغرات  إلحداث 

الداخلية للمقاومة.
في  السرايا  أمن  وناشد 
عن  اإلبالغ  بضرورة  له،  بياٍن 
أي حادث أو شخص مشبوه  
التهاون في مثل هذه  وعدم 

األمور.

ق���ال م��رك��ز األس���رى 
عشرة  إن  ل��ل��دراس��ات: 
العدو  سجون  في  أس��رى 
 ال��ص��ه��ي��ون��ي م��ا زال���وا 
مفتوًحا  إضرابًا  يخوضون 
احتجاجا  ال��ط��ع��ام،   ع��ن 

في كل مرة يخوض العدو 
فاشلة  معركة  الصهيوني 
يبرر  غزة،  في  املقاومة  مع 
وذرائع واهية.   فشله بحجج 
يقول  املثال،  سبيل  على 
الكاتب اليكس فيشمان في 
أكثر  غزة:  »صواريخ  مقاله 
غضب«،  تنفيس  مجرد  من 
يديعوت  صحيفة  ف��ي 
كسر  عملية  »إن  أحرونوت: 
الصمت التي أعلنتها اجلهاد 
احلقيقة  في  هي  اإلسالمي، 
االستيقاظ،  ال��ى  دع���وة 
تقيمه  الذي  التحدي  وليس 
وهو  بالضرورة،  عسكرياً 
قبل كل شيء حتد سياسي 
التي  اإلسرائيلية  للقيادة 
تعيش في شعور بأن الوضع 
هو  كما  غ��زة  قطاع  ف��ي 

ق���ال���ت ال��ص��ح��ف��ي��ة 
»عميرا  »اإلسرائيلية« 
هاس«، في صحيفة هآرتس، 
زيت  بير  اجتياح  عملية  إن 
وشحة،  معتز  وقتل  مؤخراً 
بدم بارد تدفع الفلسطينيني 
دفعاً للتصعيد األمني بوجه 

»إسرائيل«.
إلى  »ه���اس«،  وأش���ارت 
كانت  وشحة  ج��ن��ازة  أن 
االحتقان  ملدى  تعبير  مبثابة 
الشارع  إليه  وص��ل  ال��ذي 
إلى  منوهة  الفلسطيني، 
»احتمالية وجود أمر باختالق 
مع  املقصودة  االحتكاكات 
الضفة  في  الفلسطينيني 
نحو  دفعاً  ودفعها  الغربية، 

من  العظمى  للغالبية 
اإلداري��ني  األس��رى  مطالب 
مضاعفة  تعمدت  املضربني، 
السياسة  هذه  استخدام 
معنويات  على  تؤثر  حتى 
األس�����رى وخ��ط��وات��ه��م 
تقول  وكأنها  النضالية، 

الشهرين  خالل  فلسطينًيا 
األولني من هذا العام، مشيراً 
من  465 طفالً  هناك  أن  إلى 
هؤالء استمروا قيد االعتقال 
ملدة أسبوع واحد على األقل.

»إن  امل���رص���د:  وق����ال 
األطفال  اعتقال  معدل 

عليه،  سيغضب  الرب  فإن 
ويرتكب أثم.

الفتوى  ه��ذه  وتتعارض 
واملانع،  القاطع  احلظر   مع 
للحاخام  س��ب��ق   ال���ذى 

األمطار  من  كميات  هطول 
األخير،  اجلوي  املنخفض  في 

الزعيم  يوسف  عوفاديا 
الذي  »شاس«  حلزب  الروحي 
للمسجد  الصعود  إن  قال 
خطير  وخروج  خرق  األقصى 

على الشريعة اليهودية.

مبجاري  تختلط  جعلها  ما 
املستوطنة املذكورة.

رام  غرب  املقامة  عيليت« 
ألف   61 من  أكثر  مع  اهلل 
عيليت«  و«بيتار  مستوطن، 
القدس  جنوب  في  الواقعة 
ألف   46 من  أكثر  مع  احملتلة 
إلى  اإلشارة  مع  مستوطن، 
املستوطنتني  كال  سكان  أن 
املُتشّددين  اليهود  من  هم 

دينيا.
االحصاءات  تتضمن  وال 
 200 نحو  الذكر  سالفة 
يقيمون  مستوطن  أل��ف 
ف��ي ع��ش��رات األح��ي��اء 

بعدم  املواطنني  وطالب 
احلديث عبر شبكة التواصل 
األعمال  حول  االجتماعي 
التي يقوم بها رجال املقاومة.
وح���ذر اجل��ه��از األم��ن��ي 

االعتقال  سياسة  على 
العدو  ميارسها  التي  اإلداري 

بحقهم.
األس����رى  أن  ي���ذك���ر 
يعانون  الفلسطينيني 
التعذيب  أن����واع  ش��ت��ى 

إلى  يستمر  أن  ميكن  اليوم 
الوضع  تقديرات  وفي  األبد.  
الدفاع  وزير  بها  قام  التي 
ساعات  في  اجليش  وق��ادة 
إطالق الصواريخ األولى على 
حتدثوا  اجلنوب،  في  البلدات 
من  أكثر  ليست  عملية  عن 
وأوضحوا  غضب.   تنفيس 
أنه ال توجد هنا في احلقيقة 
إلى  إسرائيل  جلر  محاولة 
شاملة  عسكرية  مواجهة 
يجوز  ال  وأنه  القطاع،  في 

أي  من  للتهرب  التصعيد 
استحقاقات سياسية«.

محاولة  »أن  وأض��اف��ت: 
إح��������راج ال��س��ل��ط��ة 
وزع��زع��ة  الفلسطينية 
مواطنيها  أم��ام  مكانتها 
قد  عدوانية  أعمال  بهكذا 

احتجاجاتكم  ب��أن  لهم 
تفلح  ولن  نفعاً  جتدي  لن 
كذلك  امللف،  هذا  غلق  في 
طبيعة  كنتيجة  تأتي  فهي 
االعتقال  عمليات  لتصاعد 
احملتلة  الغربية  الضفة  في 

والقدس.

العام  خالل  الفلسطينيني 
2013 بلغ في املتوسط نحو 
شهرياً،  اعتقال  حالة   200
نحو  بلغ   2012 العام  وفي 
شهرياً،  اعتقال  حالة   197
إدارة  إحصاءات  إلى  استنادا 

السجون  العدو«.

شرقي  في  االستيطانية 
عام  منذ  احملتلة  القدس 

.1967
وفي املقابل، يقيم أقل 300 
ألف فلسطيني في منطقة 
من   %60 تشكل  التي  )ج( 
الغربية  الضفة  مساحة 
الغالبية  عليها  وي��ق��ام 
املستوطنات،  من  العظمى 
عن  صادر  لتقرير  وفقاً  وذلك 
الشؤون  تنسيق  مكتب 
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة 

)اوتشا(.

العمالء  القدس  لسرايا 
الذين يعبثون بأمن اجملاهدين 
والتعرض ألعمالهم، مؤكداً 
لكل  باملرصاد  سيكون  أنه 

املتخاذلني واملتآمرين .

التعسفي  والقمع  والقهر 
سياسة  يظهر  ما  بحقهم، 
وانتهاكه  العنصرية  العدو 
الدولية  واالعراف  للمواثيق 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 

واألسرى.

االجنرار بصورة آلية بافلوفية 
ال��ص��واري��خ  رش��ق��ة  وراء 
من  مميزة  بصورة  الكبيرة 
حسب  اإلسالمي«،  اجلهاد 

زعمه.
اجل��ه��اد  »أن  وأض����اف: 
احلقيقة  ف��ي  اإلس��الم��ي 
مع  ت��ف��اه��م��ات  تلزمها 
بعمليات  تتعلق  »حماس« 
منسقة على إسرائيل، لكن 
أن  عليها  يصعب  »حماس« 

تكف جماحها أيضا«.

جنحت، فقد اختفى مسؤولو 
جنازة وشحة،  السلطة عن 
اجلمهور  ط��ال��ب  بينما 
من  باالقتصاص  الغاضب 
املفاوضات  ووقف  العمالء 
التنسيق  ووق��ف  العبثية 

األمني مع إسرائيل«.
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اجملاهد أمحد عبد القادر )أبو حممد( لـ«اجلهاد«: ال ترموا السالح وحافظوا على اهلوية
اشترينا البارودة بخمس ليرات ذهبية وجيش اإلنقاذ خذلنا

إبراهيم  أحمد  اجملاهد 
 ،1927 مواليد  القادر،  عبد 
أوالد،  عشرة  ولديه  متزوج 
اجليش  مع  سنوات   5 خدم 
امباشي،  برتبة  البريطاني، 
في  املقاوم  بالعمل  التحق 
عام 1947، في إطار مجموعة 
يذكر منها: متعب القفطان، 
رجل عقلة، حمودي السعيد، 

وحسن عبد الرحمن.
التي  املعارك  أه��م  وم��ن 
الطيرة،  حيفا،  فيها:  شارك 
لوبية  ومعركة  اجللمة، 

الشهيرة.
ل��ل��ت��ع��رف إل���ى ه��ذه 
املقاومة ودورها،  الشخصية 
مع  عاشها  التي  واملرحلة 
ل�  كان  آخرين،  مجاهدين 

»اجلهاد« اللقاء التالي معه:
شراء السالح

محمد«  »أبو  احلاد  حتدث 
التي  الوسيلة  عن  بدايًة 
كانوا يحصلون مبوجبها على 
نشتري  »كنا  فقال:  السالح 
املهّربني  طريق  عن  البارودة 
والعراق  وسوريا  لبنان  من 
البارودة  ثمن  ندفع  وكنا 
 100 أو  ذهبية  ليرات  خمس 
ليرة، وهي من النوع الروسي 

وتدعى »السيمينوف«.
طبريا  سقطت  وعندما 
بها  أحاط  بعدما  أي��ار،  في 
الناس.  بقتل  وبدأوا  اليهود 
بدأ اليهود بتدمير املدن أوالً، 
وبدأوا بإخراج الناس من هذه 
نسمع  وكنا  بحراً.   امل��دن 
بالراديو عن املعارك الطاحنة 

بالقدس وعكا وقراها وصفد 
مدينة...  إلى  مدينة  ومن 
كانت  التي  ه��ي  وال��ق��رى 
اخلروج  قبل  وتقاوم  تقاتل 

والتسليم.
على  غ���ارة  أول  وع��ن��د 
جمعن  النساء  بعض  بلدنا، 
منطقة  م��ن  الشظايا 
على  وأخ��ذوه��ا  القصف 
وقالوا  القرية...  في  املضافة 
التسلُّح...  وُج��وَب  للكبار 
السالح  وجود  وجوب  قرروا 
في كل بيت، فحصل اجلميع 
أراٍض  باعوا  السالح،  على 

وذهباً لشراء السالح.
كمية  على  حصلت  بلدنا 
بدأوا  ثم  السالح،  من  كبيرة 
أول  الدفاع،  يضعون خطوط 
البلد،  على  قريباً  كان  خط 
فجعلوه  املكان،  غّيروا  ثم 
قريباً من املستعمرة، فابتعد 
املقاومون عن البلد وجعلوها 
مستعمرة  على  قريبة 

الشجرة.
الليل  منتصف  وعند 
لوبية،  على  املعركة  بدأت 
من  املليشيات  دخلت  حيث 
واآلليات  القبلية  الناحية 
الناحية  من  العسكرية 
الشمالية، وبدأ الشباب في 
بالقتال  الشعبية  املقاومة 
متمترسني  وكنا  قوة،  بكل 
باخلنادق وخلف األشجار وبني 
املعركة  وبقيت  الصخور، 
حتى الصباح، واستطعنا ان 
نستولي على آلية عسكرية 
في  اآلن  حتى  موجودة  وهي 

املتحف احلربي في دمشق.
قتل 7 صهاينة

محمد  أبو  احلاج  ويتنهد 
ويقول:  قليالً  ويستذكر 
راجل  الرحمن  عبد  حسن 
مبئة رجل، فقد قام بتفخيخ 

امللجأ وقتل 7 صهاينة.
ويؤكد احلاج أبو محمد أنه 
للمعركة  التالي  اليوم  في 
القتلى  ج��ث��ث  ش��اه��د 
قدمي  بئر  ف��ي  الصهاينة 
الشيخ  متهدم في منطقة 
محمد الطوري بني البساتني 

قرب اخلربة.
صّد  ب��ني  هيك  وظلينا 
وصامدين  واليهود  إحنا  ورد 
أشهر  أربعة  مدة  أمامهم 

متتالية.
صفد  سقطت  ذلك  وبعد 
أسبوعني،  فترة  قاتلت  وهي 
جيش  دخ��ل  عندما  ولكن 
بيك(  )ساري  بقيادة  اإلنقاذ 
كان يدخل القرية ويسلمها 

لليهود.
ف��ك��ان أه��ال��ي ال��ق��رى 
جيش  وصول  حتى  يقاومون 
اجليش  ول��ك��ن  اإلن���ق���اذ.  

السوري هو اجليش الذي كان 
الهدنة  بعد  ولكن  يقاوم، 
عن  السوري  اجليش  ُض��رَِب 

طريق القناصني.
وسقوط  اإلنقاذ  جيش 

القرى
ويقول أبو محمد: إن جيش 
»إسرائيل«  أنقذ  اإلنقاذ 
من  فالعديد  العرب،  وليس 
أخذت  اإلنقاذ  جيش  قوات 
وعود  على  بناًء  السالح  منا 
الصهاينة  ضد  بالقتال 
نعود  ثم  ومن  أي��ام  لفترة 

للبلدة ولبيوتنا.
بلدنا  على  الهجوم  أما 
الهجوم  بدَّ من  ال  أنه  عرفنا 
ليلة  ففي  البلد،  على 
الهجوم، الطائرة لم تقصف 
قلوب  الشك  فدخل  عندنا.  
باليهود  وإذ  القرية  أه��ل 
الكروم  في  القرية  يدخلون 
فبدأت  للقرية  الشمالية 
اليهود  وقتلوا  املقاومة 
وأخذوها  الدبابات  وأحرقوا 
املقاومني  عدد  قّلة  ولكن 
البعض  جعل  اليهود  وكثرة 
وبدأ  مواقعهم.  يتركون 

والقصف  والقتال  القنص 
من  الكثير  واستشهد 

الشباب ورجال القرية.
عام  متاماً  القرية  دم��رت 
وأقام  أهلها  وش��رد   1948
أراضيها  على  الصهاينة 
مستعمرة ليفي عام 1949، 
مؤخراً  الصهاينة  أقام  وقد 
مستعمرة أخرى على أراضي 

لوبية.
شفنا  ياّما  وبهالطريق 
مناظر أليمة كثير: املرأة الّلي 
كتافها،  على  ابنها  حاملة 
أواعي  بقجة  حاملة  والّلي 
خبز  حامله  واللي  لوالدها، 
على رأسها والّلي حافية!!!! 

مناظر تدمي القلب. 
اللبنانية  األراضي  دخلنا 
رميش،  بقرية  ليلة  أول  ومننا 
يتحّملوا  لم  املنطقة  أهالي 
ب��ق��اءن��ا ف��ي أراض��ي��ه��م، 
إلى  السير  إلى  فاضطررنا 
هناك  وصلنا  ي��ارون،  قرية 
جوعانني،  منهكني  متعبني 
التني  شجر  حتت  واسترحنا 
األشجار  تلك  ثمار  وكانت 

لم  ولكن  أمامنا،  تتدلى 
نستطع أن نأكل منها شيئاً، 
اآلخرين  أرزاق  على  حفاظاً 
وكنا نقول لهم ال نريد شيئاً 
إالّ شربة ماء لهؤالء األطفال، 
املاء  طنجرة  فيبيعوننا 
بشلن(،  )أي  قروش  بخمسة 
وماًء.  خبزاً  أوالدنا  فنطعم 
خاللها  شهراً،  هناك  وبقينا 
حلق بنا الصليب األحمر وكان 

يوزعلنا اخلبز واحلالوة.
إلى  املنطقة  تلك  غادرنا 
ورّكبونا  القرعون،  منطقة 
قرية  أبناء  كل  بالباصات 
مع  صفورية  فأبناء  بباص، 
بعضهم وأبناء لوبية كذلك. 
شهراً  فيها  أقمنا  وهكذا، 

ذقنا فيه األمّرين.
الوطن غاٍل

لكل  نصيحتي  وال��ي��وم 
الفلسطيني  ال��ش��ب��اب 
على  احملافظة  هي  املقاوم 
ال  وأن  الفلسطينية  الهوية 
العدو  بوجه  السالح  يرموا 
علينا  ويجب  الصهيوني، 
التوحد وأن نكون يداً واحدة، 
الفلسطيني  الدم  نبيع  وال 
أرضها  على  س��ال  ال��ذي 

الطاهرة وما زال يسيل.
شفت  م��ا  أن��ا  صحيح 
اطلعنا  ما  يوم  من  أرض��ي 
منها، وبس تخطر على بالي 
راسي  عقل  بطير  »لوبية« 
اليوم  وكأني  عيوني  وبتدمع 
مفارق البلد.  الوطن غالي يا 
من  أحلى  حلوة،  وبالدنا  والد 

كل البالد.

أوساط  تتساءل  ذلك،  إزاء 
متابعة:  ولبنانية  فلسطينية 
عباس  بني  اخلالف  انفجر  ملاذا 
التوقيت  ه��ذا  ف��ي  ودح���الن 
عالقة  لذلك  وه��ل  ب��ال��ذات، 
ودول��ي��ة  إقليمية  مبلفات 
القضية  بتصفية  تتعلق 
حق  وشطب  الفلسطينية 
العودة؟  وهل صحيح ما يقال 
ودولية  إقليمية  تدخالت  عن 
الصراع؟   هذا  في  وصهيونية 
وملاذا انتقل الصراع الى ساحة 
أن  سيما  وال  حتديداً،  لبنان 
الالجئني في لبنان هم العقدة 
تصفية  تعيق  التي  األصعب 

التي  املعادلة  كسرت  أوالً: 
على  فرضها  العدو  ح��اول 
بشكل  وأك��دت  غ��زة،  قطاع 
ميداني أن الصمت الذي ساد 
التي  الفترة  خالل  غزة  قطاع 
تلت عملية »السماء الزرقاء« 
اتفاق  وأن  ضعفاً...  ليس 
التهدئة الذي رعته جمهورية 
مصر العربية في العام 2012 
استسالم  وثيقة  يكن  لم 
كما  العدو،  أم��ام  املقاومة 
اجلهاد  حركة  عام  أمني  قال 
د.  فلسطني،  في  اإلسالمي 

رمضان عبد اهلل شلح. 
ثانياً: أكدت العملية متّسك 
وقواه  الفلسطيني  الشعب 
في  بحقه  اجلهادية  املقاومة 
صهيوني  خرق  أّي  على  الرد 
في  ع��دوان  أي  أو  للتهدئة 
يحدده  الذي  والزمان  املكان 
والفصائل  املقاومة،  ق��ادة 
بجهوزّيتها  حتتفظ  اجلهادية 
العدو  فاجأت  التي  التامة 
أثناء عملية »السماء الزرقاء« 
نوعية،  أسلحة  من  متتلك  مبا 
تل  إل��ى  مفاعيلها  وصلت 
احملتّلتني...  والقدس  الربيع 

غرابة  اخلبر  في  ما  وأكثر 
ساقه  ال��ذي  التبرير  ه��و 
ال  »مل��اذا  بقوله:   اللبواني 
في  اجل���والن  قضية  نبيع 
أن  م��ن  أفضل  التفاوض 
معها  ونخسر  نخسرها 
األس��د؟«  يد  على  سوريا 
اللندنية،  العرب  )صحيفة 
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اجلوالن  بيع  يريد  ال  اللبواني 
لنا  يبيع  أن  يريد  بل  فقط، 
الكيان الصهيوني عبر تقدميه 
املستضعفني  نصير  أنه  على 
فعندما  وامل��ظ��ل��وم��ني.  
املشروع،  شرح  في  يستفيض 
إسرائيل  »تتدخل  ي��ق��ول: 
جوي  حظر  منطقة  بفرض 
باتريوت  منظومة  باستخدام 
والشبكات  ب��ه��ا،  اخل��اص��ة 
هناك  والصاروخية..  الدفاعية 
إسرائيل  تدخل  بني  ما  فارق 
في  وتدخلها  لبنان  جنوب  في 
لبنان  جنوب  ففي  سوريا.  
بينما  احتالل  كقوة  دخلت 
كقوة  احل��رب  ستدخل  هنا 
دعمت  لبنان  جنوب  في  حترير، 
األقلية بينما تدافع في سوريا 

عن األغلبية!«  وأضاف: » وفي 
إسرائيل  قّدمت  لبنان  جنوب 
في  بينما  العدائية،  املشاعر 
املساعدات  ستقّدم  سوريا 

والصداقة«!!!
عنده  التوقف  ينبغي  ومما 
يصدر  لم  السوري  االئتالف  أن 
لتصريحات  إدانة  أو  إنكار  أية 
يتيم  بيان  ثمة  اللبواني.  
هادي  االئتالف،  عضو  أصدره 
البحرة، ذكر فيه أن »املعلومات 
التقرير غير دقيقة،  الواردة في 
غير  مصادر  عن  منقولة  وأنها 
البحرة  أن ينتبه  موثوقة«، دون 
الى أن صحيفة العرب اللندنية 
كانت قد أجرت مقابلة مطولة 
مع اللبواني، قال فيها ما ذكرنا 
أو  ينكر ذلك  ولم  نصه حرفياً، 

يتبرأ منه!
الصهيوني  الكيان  تسويق 
ويقدم  حترير،  ق��وة  أن��ه  على 
وأنه  والصداقة،  املساعدات 
في   – يعني  األغلبية،  ناصر 
شيئاً  الفلسطيني  قاموسنا 
جتاوز  من  هناك  أن  واح���داً: 
بالكيان  االع��ت��راف  مسألة 

الصهيوني بأشواط بعيدة.

سيبقى  هل  ال��ع��ودة؟   حق 
محصوراً  فتح  داخل  اخلالف 
والتصريحات،  البيانات  بحرب 
أم أنه سيتعدى ذلك، وال سيما 
توظيف  عن  األحاديث  في ظل 
األم��وال  من  كبيرة  كميات 
الساحة  على  ال��ص��راع  في 
اللبنانية؟  هل تدفع مخيمات 
لبنان ثمن اخلالفات الفتحاوية، 
وط��أة  حت��ت  تئن  التي  وه��ي 
واملشاكل  األزمات  من  العديد 
بعد،  معاجلتها  تتم  لم  التي 
السوريني،  النازحني  وأهمها: 
في  اخمليمات  توريط  ومحاوالت 
والصراعات  املذهبية  احلرب 
واملنطقة،  لبنان  في  الداخلية 
وكالة  فيه  تواصل  وقت  في 

رد  كل  في  تفاجئه  وس��وف 
من  باألحدث  لعدوان  وصد 
األسلحة والتقنية والتكتيك.
»كسر  عملية  عّززت  ثالثاً: 
القوى  وح���دة  ال��ص��م��ت« 
حجم  وأظ��ه��رت  املقاومة، 
والتناغم  التنسيق  وم��دى 
املسلحة،  فصائلها  ب��ني 
ناهيك  امليدانية،  وقياداتها 
عّبرت  الذي  املوقف  وحدة  عن 
مسؤولي  تصريحات  عنه 
واألحزاب  واحلركات  الفصائل 

الفلسطينية، كافة.
العملية  أع���ادت  راب��ع��اً: 
في  املوقف  وح��دة  تظهير 
مواجهة السياسة العدوانية 
ومخططات  الصهيونية، 
التي  والصهينة  التهويد 
البالد  ط��ول  ف��ي  متارسها 
منها  القلب  وفي  وعرضها، 
ومقّدساتها  القدس  مدينة 
وفي  واملسيحية  اإلسالمية 
الدائم،  الصهيوني  العدوان 
اإلنقسام  حالة  متجاوزين 
الطارئة  والسياسي  اجلغرافي 
  .2007 العام  منذ  واملستمرة 
»سرايا  عليه  أكدت  ما  وهذا 
في  أش��ارت  التي  القدس« 
قادتها  وتصريحات  بياناتها 

تقدمياتها  تقليص  األون���روا 
وال  والتعليمية،  الصحية 
تشغيل  في  ب��دوره��ا  تقوم 
الفلسطينيني،  الالجئني 
البيان  فيه  أسقط  وقت  وفي 
اللبنانية  للحكومة  ال��وزراي 
اجلديدة أي ذكر حلقوق الالجئني 
لبنان،  في  الفلسطينيني 
أزماتهم  معاجلة  وس��ب��ل 
املعيشية املتفاقمة؟  أال يكفي 
الفلسطيني  الشعب  أبناء 
املصائب،  هذه  كل  لبنان  في 
مجدداً  نفسه  يجد  حتى 
مأساوي  صراع  احتماالت  أمام 
الى  يتحول  أن  يخشى  جديد 
يحتاج  وقت  في  دموي،  صراع 
الفلسطيني  الشعب  فيه 

إلى أن هذه العملية جاءت رداً 
على جرائم العدو في الضفة 
مخططات  في  ومتاديه  احملتلة 

التهويد والصهينة...
ه��ذه  بعثت  خ��ام��س��اً: 
كل  إل��ى  برسالة  العملية 
والذين  األم��ر،  يعنيهم  من 
لتصفية  نهار  ليل  يسعون 
في  الفلسطينية  القضية 
عيون  بأن  الدولية،  احملافل 
اجملاهدين مفتوحة، ولن تغفل 
أو تنام.  وأن اليد التي سُتوّقع 
تسلم  لن  االستسالم  صك 
وأن  واحلساب.  العقاب  من 
وستبقى  كانت  فلسطني 
اجملاهدين  إل��ى  بالنسبة 
القضية  القابضني على جمر 
النهاية؛  وخط  البداية  نقطة 
الرئيسي  الصراع  أرض  هي 
الدائمة؛  اجملاهدين  ووجهة 
العرب  وح��دة  عنوان  وه��ي 
املقاومة  وشعلة  واملسلمني، 
بعيدة  تبقى  أن  يجب  فيها 
الداخلية  التجاذبات  كل  عن 
واحملاور والسياسات الّضّيقة.  

هذه  اخترقت  لقد  سادساً: 
الصمت  املباركة،  العملية 
القضية  يلف  الذي  العربي 
جانب،  كل  من  الفلسطينية 

وفصائله  ق��واه  تكاتف  الى 
يتعاف  لم  الذي  وهو  كافة، 
بعد من االنقسام بني حركتي 
في  سيما  وال  وحماس،  فتح 
حتت  يئن  ال��ذي  احللوة  عني 
املشبوهة  االغتياالت  وط��أة 
واملعلومة  الفاعلني،  اجملهولة 
سيرضى  وهل  االستهداف؟  
تتواصل  بأن  فتح  حركة  أبناء 
وأن  اإلعالمية،  املهزلة  هذه 
بهذه  فتح   غسيل  نشر  يتم 
هو  املطلوب  هل  الطريقة؟  
يدفع  داخلي  فتحاوي  صراع 
الى  اخمليمات  في  بشعبنا 
حلول  بأية  والرضى  اليأس 
مشروع  لصالح  عليه  تفرض 

التسوية؟!

عناوين  آخر  إلى  والذي حولها 
جداول األعمال في احلكومات 
العربية،  واملؤمترات  الُقطرية 
وصيَّرها اخلبر األخير في وسائل 
التي  والفضائيات،  اإلع��الم 
»شيء«  لكل  هواءها  تفتح 
الفلسطينية،  القضية  إال 
التي  احملطات  بعض  خال  ما 
قواها  وتصون  القضية  حتفظ 

املقاومة.
هذه  فإن  وأخيراً  سابعاً: 
لها  يكون  س��وف  العملية 
مياه  إعادة  في  الطيب  األثر 
الشقيقة مصر  مع  العالقات 
عهدها،  وسابق  مجاريها  إلى 
وستساهم في تصويب اخللل 
في هذه  العالقات  الذي شاب 
تاريخ  من  الدقيقة  املرحلة 
مصر والقضية الفلسطينية 
العربي  ال��ص��راع  ومجمل 

الصهيوني!.. 
الصمت«  »كسر  عملية  إن 
قوى  أن  مجدداً  لتؤكد  جاءت 
يقظة  املنطقة  في  املقاومة 
الغرف  في  يحاك  ما  لكل 
مفتوحة  وعيونها  السوداء، 
أو  سياسي  اختراق  كل  على 
عسكري، وعلى كل املستويات 

والصعد.

التي  األسئلة  بعض  هذه 
النقاشات  في  تطرح  باتت 
والتي  واإلعالمية،  السياسية 
تعكس مستوى التخوف الذي 
وال  اخمليمات،  أبناء  به  يشعر 
تسري  أحاديث  ظل  في  سيما 
عن أن اخلالف بني عباس ودحالن 
صراع  على  مقتصراً  يعد  لم 
أو السلطة،  املراكز داخل فتح 
ملفات  ال��ى  ذل��ك  جت��اوز  بل 
مبستقبل  تتعلق  معقدة 
أدركا  سواء  فلسطني،  قضية 

ذلك أم تغافال عنه!
على  إنه  نقول  أن  ويبقى 
القوى والفصائل الفلسطينية 
وباألخص  اإلسالمية،  والقوى 
في لبنان، أن ال ترضى أن يدفع 

الصراع،  ه��ذا  ثمن  شعبنا 
حاسماً  موقفاً  تأخذ  وأن 
الصراع  ه��ذا  انعكاس  مينع 
قضية  وعلى  اخمليمات  على 
قضية  ومستقبل  الالجئني 
شعبنا  يكفي  فلسطني!  
وتفرقاً  وظلماً  ومعاناة  قهراً 
استخفافاً  كفى  وفوضى.. 
والتضحية  شعبنا  بحقوق 
هذا  حصول  مقابل  بثوابته 
ونفوذ،  امتيازات  على  ذاك  أو 
الذل  شعبنا  أبناء  يذوق  بينما 
داخل  لذلك،  ثمناً  واملهانة 
وحركة  وخارجها!   فلسطني 
فتح مسؤولة أكثر من غيرها، 
املسؤولية  تتحمل  أن  وعليها 

كاملة!

هل تدفع خميمات لبنان مثن اخلالف بني عباس ودحالن؟

عضو يف االئتالف السوري يعرض بيع اجلوالن للكيان الصهيوني»كسر الصمت« مطر الصواريخ.. ُيصوب البوصلة!
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شخصية مقاومة
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»جلنة القلب املفتوح« يف البارد.. مبادرة رائدة
أجرت 210 عمليات

املرأة الفلسطينية .. درة تاج يوم املرأة!
ال��ق��رآن  ض��رب  عندما 
كفروا،  بالذين  مثالً  الكرمي 
نوح  امرأة  ذكر  وإناثاً،  ذكوراً 
ضرب  وعندما  لوط.   وامرأة 
ذكوراً  آمنوا،  بالذين  مثالً 
عمران،  بنت  مرمي  ذكر   وإناثاً، 
وام���رأة  ال��س��الم،  عليها 
احلالتني،  كلتا  ففي  فرعون.  
وهي  املثال،  هي  املرأة  كانت 
على  ذلك  دّل  وإن  النموذج!  
الدور  على  يدل  فإنه  شيء، 
املرأة  تلعبه  ال��ذي  الكبير 
مثاالً  باتت  حتى  احلياة،   في 
واإلمي���ان،  للكفر  ي��ض��رب 
كثير  على  ذلك  في  وتتفوق 

من الرجال!
وإن كان للعالم أن يحتفل 
مسلطاً  العاملي،  املرأة  بيوم 
املرأة  مظهر  على  الضوء 
سلعة  وكأنها  وجمالها، 
ذلك  فما  للرجال،  تعرض 
الثقافة  ونتائج  آثار  من  إال 
أن  تريد  التي  االستهالكية 
الى  الوجود  حتول كل ما في 
سلعة، حتى القيم واألفكار!

الفلسطينية  للمرأة 
وإن  مختلف.   آخ��ر  ش��أن 
نقول  اإليجاز،  من  بّد  ال  كان 
هي  الفلسطينية  املرأة  إن 
القضية  حفظت  ال��ت��ي 

البارد  نهر  مخيم  يعتبر 
الفلسطينية  اخمليمات  أكبر 
أكثرها  وث��ان��ي  مساحة، 
عانى  وقد  بالسكان،  تعدادًا 
األهالي لفترة من الزمن من 
خطيرة،  صحية  مشاكل 
أبرزها تلك املتعلقة بالقلب، 
وكان العجز املادي عائًقا أمام 
اجلراحية.  العمليات  إجراء 
اخمليم  أبناء  من  نفر  فبادر 
اصطلح  ما  تشكيل  إلى 
القلب  »جلنة  تسميته  على 
املفتوح«، تعتمد في متويلها 
من  متواضعة  تبرعات  على 
واملغتربني.  اخمليم  سكان 
منذ  اللجنة  ومت��ك��ن��ت 
تأسيسها العام 1999 حتى 
210 عمليات  إجراء  من  اآلن، 

ناجحة.
الفكرة؟  انطلقت  كيف 
ــعــهــا وأشــــرف  ــاب  مـــن ت
حققت  مـــاذا  عــلــيــهــا؟ 
ما  طموحها؟  ما   عملًيا؟ 
واملقيمني  ــي  ــال األه رأي 
عليها واملستفيدين منها؟ 
ملعرفة املزيد من التفاصيل، 
تقريًرا  ــاد«  ــه »اجل أعــدت 
النحو  على  حولها  مكثًفا 

التالي:
أحمد  الفي  املريض  رأى 
لوباني املستفيد من اللجنة 
في عملية )بالون+راسور( »أن 
اللجنة ممتاز حيث تقوم  أداء 
أبناء  من  املرضى  بخدمة 
ظل  في  خاصه  مخيمنا، 
الصعب،  االقتصادي  الوضع 
أحيانًا  يكمن  اخللل  ولكن 
االستجابة،  في عدم سرعة 
وهذا ما حصل معي عندما 
إج��راء  إل��ى  بحاجة  كنت 
عاجل،  بشكل  العملية 
حيث متت املماطلة ألكثر من 

أسبوع حتى متت املوافقة«.
ول��ف��ت امل��ري��ض غ��ازي 
الذي  النعاج،  أبو  إبراهيم 
والذي  عدة،  أمراضاً  يعاني 
اللجنة  تبرعات  من  استفاد 
إلجراء عملية تركيب بطارية 
»عمل  أن  إلى  للقلب  ثالثية 
من  وأكثر  جداً،  رائع  اللجنة 
مهم ألبناء مخيم نهر البارد 
الذي يعاني أوضاًعا أكثر من 
يتم دعمها  أن  وأمل  صعبة، 

بأوسع األشكال«.
مركز  م��س��ؤول  واعتبر 

التواصل االجتماعي )أجيال( 
من  »اللجنة  أن  طه  زي��دان 
نهر  مخيم  في  اللجان  أهم 
البارد على اإلطالق؛ إذ تدعم 
املفتوح  القلب  عمليات 
بشفافية  وتتمّتع  والعيون، 
عن  تعلن  حيث  عالية 
التي  التبرعات  من  رصيدها 
املدفوعة  واملبالغ  متلكها، 
ندعو  لذلك  واملتبقية، 
األهالي في اخمليم إلى دعمها 
بشكل دائم، مبا يعادل 1000 
األقل،  على  لبنانية  ليرة 
خاصة بعد تخفيض األونروا 
أن  أم��ل  على  خلدماتها، 
توسع نطاق دعمها لتشمل 

عمليات السرطان«.
وخطيب  إم���ام  وق���ال 
الشيخ  القدس  مسجد 
إن   « شقير:  أبو  إسماعيل 
اللجنة تعتبر من أفضل جلان 
في  الفلسطينية  اخمليمات 
ثقة  من  به  تتمتع  ملا  لبنان، 
العمل  في  واإلخالص  الناس 
والشفافية  الكف  ونظافة 
املالية، وعلى األهالي دعمها 
معاناة  بواقع  الرتباطها 

الفلسطيني«.
اإلعالمي  املسؤول  وأوضح 
محمد  األس��ت��اذ  للجنة 
يثق  »اجل��م��ي��ع  أن  خليل 
وإخالصها،  اللجنة  بعمل 
باملصداقية  تتمتع  ألنها 
قبل  فكانوا  والشفافية، 
عام 2007 يدفعون ألف ليرة 
شهريًا كحد أدنى، عالوة عن 
متويالت املغتربني، ما يعني أن 
معتمًدا  كان  اللجنة  متويل 

األه��ال��ي  على  باملطلق 
واملغتربني، أما بعد أن أعلنت 
الطوارئ  خطة  عن  األون��روا 
نفقات  وتغطية   ،2007 عام 
 ،%100 بنسبة  العمليات 
ومن ضمنها عمليات القلب 
الصعب  من  أصبح  املفتوح، 
على اللجنة جمع التبرعات، 
أقل  اللجنة  جمعت  حيث 
 ،2013 عام  1500$ خالل  من 
بتغطية %20  قامت  أنها  إال 
من نفقات العمليات، إضافة 

إلى 70% تتحملها األونروا«.
ساهمت   « خليل:  وأضاف 
من  العمليات  في  اللجنة 
 2011 ثاني  كانون  شهر 
ب�   2014 ش��ب��اط  وح��ت��ى 
وبسبب  13.780.000ل.ل، 
عن  أعلنا  التمويل  نقص 
 2014\2\9 ف��ي  ص��رخ��ة 
أبناء  جميع  وتناشد  تدعو 
مخيمنا في الداخل واخلارج، 
واملؤسسات  املراكز  خاصه 
اخمليم،  أبناء  من  واملوظفني 
بدعم مرضى القلب املفتوح 

من جديد«.
دليل  املبادرة،  هذه  جناح 
ــار وتــقــدمي  ــك ــت عــلــى االب
التي  للمشكالت  احللول 
لذلك  يعاني منها شعبنا، 
التشجيع  تستحق  فهي 
حققت  وكما  واملتابعة. 
هذه اخلطوة جناًحا، فأبناؤنا 
بها  االقتداء  على  ــادرون  ق
املبادرات  من  العديد  إلجناز 
من  أكثر  فــي  املشابهة 
على  وتعميمها  مجال، 

باقي مخيمات اللجوء.

هي  ألنها  الفلسطينية، 
تفاصيل  أعباء  حتملت  التي 
املرهقة،  ويومياتها  النكبة 
تربية  عاتقها  على  وأخذت 
ال��رج��ال، وجت���رع م���رارات 
واحلروب،  واللجوء  التهجير 
ومواجهة  األيتام،   وتربية 
قهر  ب��ل  ال  األي����ام،..   قهر 
التي  وهي  املمتدة!   العقود 
فلسطني  عشق  أشربت 

ألجيال ال تزال تقاوم.
تقنع  ل��م  ذل���ك،  وم���ع 
إال  الفلسطينية  امل���رأة 
ساحات  ف��ي  ت��ش��ارك  أن 
امل��ق��اوم��ة امل��س��ل��ح��ة، 
فسجل  مباشر،  بشكل 
الفلسطيني  التاريخي 
طويلة،  الئ��ح��ة  احل��دي��ث 
احصاؤها،  يصعب  يكاد 
واملناضالت،  اجملاهدات  من 
في  أرواحهن  قدمن  اللواتي 
املباشر  االشتباك   ساحات 
الصهيوني،  ال��ع��دو   م��ع 
دالل  الشهيدات  منهن: 
األخرس،  وأسماء  املغربي، 
كانت  التي  دراغمة،  وهبة 
أول����ى اس��ت��ش��ه��ادي��ات 
ولؤلؤة  ال��ق��دس،  س��راي��ا 
هنادي  االستشهاديات 
كثيرات.   وغيرهن  ج��رادات، 

األسيرات،  منهن  وكانت 
أمثال: أحالم التميمي وهناء 

شلبي...
بيت  ي��خ��ل��و  ال  ي��ك��اد 
من  واحدة  من  فلسطيني 
وأمهات  الشهداء.   أمهات 
مكانتهن  لهن  الشهداء 
اخلاصة التي تفرض نفسها.. 
أمهات  إن  القول  وميكن  بل 
اللواتي  ه��ّن  ال��ش��ه��داء 
االستشهاد  م��ن  جعلن 
بات  حتى  اجتماعية،   قيمة 
ارت��ق��اء ال��ش��ه��داء ال��ى 
أسرة  لكل  مطلباً  بارئهم 
وإش���ارة  فلسطينية، 
كان  وما  رباني.   الصطفاء 
اهلل  فضل  لوال  ليكون  ذلك 
الشهادة  جعل  الذي  تعالى 
األمهات  لقلوب  سكينة 

الفلسطينيات.

 وم��ن أول��ئ��ك األم��ه��ات 
اجلباه  لهن  تنحني  اللواتي 
خنساء  وإكراماً،  طواعية 
رض��وان«  »أم  فلسطني، 
الشيخ، التي قدمت خمسة 
وشرف،  )أشرف،  األبناء  من 
وأحمد(  ومحمد،  ومحمود، 
خليل  أب��ن��اء   جميعهم 
من  وثالثة  خليل،  الشيخ 
األحفاد )حسن أبو زيد، ورائد 
الى  إضافة  الغنام(،  خالد 
خالد  )هما:  اثنني  صهرين 
حفيد  أيضاً  ولها  وزي��اد(.  
احملكوم  ف��راس،  هو  أسير، 
عشر   15 بالسجن  عليه 

عاماً.
وتنشر »اجلهاد« مقتطفات 
من مقابلة خاصة مع احلاجة 
»أم رضوان«، في غزة، تتحدث 

فيها عن أبنائها الشهداء.

رضوان،  أم  احلاجة  تقول 
الفخر  ميلؤه  الذي  بصوتها 
هلل  احلمد  »أن��ا  واالع��ت��زاز: 
بعزة  راسي  ورافعة  مفتخرة 
من  وأمتنى  فيهم؛  وكرامة 
في  بهم  يجمعني  أن  اهلل 
جنان النعيم.«  وتضيف: »أنا 
ندرت هلل سبحانه وتعالى أن 
الشهادة  منهم  ثالثة  يرزق 
اهلل  ولكن  اهلل،  سبيل  في 
لنا  ووه��ب  كرامتنا  أع��ز 

خمسة شهداء.«
التي  الوصية  عن  وت��روي 
تركها الشهيد أشرف، الذي 
الشهداء،  أبنائها  أول  كان 
فتقول: »أشرف ترك شريطاً 
على  فيه  حثنا  تسجيلياً 
ويتلو  اهلل  في سبيل  اجلهاد 
فينا  جاهدوا  )والذين  آية 
اهلل  وان  سبلنا  لنهدينهم 
أنا  ويكمل  احملسنني(.   ملع 
تركت لكم الطريق ويجب أن 
تلحقوا بنا!  وأنتم يا أطفال 
افضل  أنتم  احلجارة  وشباب 
منا ونحن مثل الديدان على 
بعدم  وأوص��ان��ا  احل��ج��ارة.  
احملتل  لشروط  االنصياع 

الصهيوني و أمريكا.«
وتتذكر احلاجة »أم رضوان« 
اجلهادية ألبنائها،  التفاصيل 

الذين استشهدوا  وال سيما 
عدة  »بعد  غزة:  في  منهم 
االحتالل،  مع  مواجهات 
أصبحوا مالحقني ومطاردين 
من قبل االحتالل الصهيوني 
زاوية  من  يتوارون  وأصبحوا 
الى  مكان  ومن  زاوي��ة،  الى 
يبحث  واالحتالل كان  مكان، 

عنهم.«
وت��ض��ي��ف: »احل��م��د هلل 
الشهادة..  نولهم  ربنا  إنو 
تعلموا  أنهم  هلل  واحلمد 
على حمل السالح الذي كان 
ممنوعا بغزة.  وأنا فرحة بهم.  
واحلمد هلل أنهم قهروا احملتل 
وحقق  يستشهدوا  أن  قبل 

ما متنوه.«
أم  ح��ض��رة  ف��ي  تشعر 
رضوان بأن كل ما في العالم 
قد  وعّز  وسكينة  ثبات  من 
حني  قلبها،  ف��ي  استقر 
تسمعها تقول: »أنا سعيدة 
الشهادة.   أبنائي  رزق  ربنا  إنو 
واستشهادهم شرفني ورفع 
ألنهم  فخورة  وأنا  راس��ي.  
واستشهدوا  رجاالً  عاشوا 

رجاالً.«
ف���ي ح��ض��رة أم��ه��ات 
فإن  ونسائها  فلسطني 

الصمت هو البالغة! 

محلة »راجع ع قرييت« 

»احكيها فلسطيين«

حت��ت ع��ن��وان »راج���ع ع 
بيت  رابطة  أطلقت  قريتي«، 
فلسطني،  لطلبة  املقدس 
التواصل  موقع  على  حملة 
بوك«،  »الفيس  االجتماعي 
والبلدات  بالقرى  للتعريف 
احملتلة،  الفلسطينية 
الت�مسك  عن  والتعبير 

فلسطيني«،  »إحكيها 
قامت  ومبادرة  حملة  هي 
مؤسسة  من  ك��ّل  عليها 
الفلسطينية  ال��رؤي��ا 
الشعبية  اجلذور  ومؤسسة 
وإشراف  بتوجيه  املقدسية، 
»حملة املركز العربي لتطوير 
ضمن  اإلجتماعي«  »اإلعالم 
القدس  التدريبية في  الدورة 

احملتلة.
كجزء  احلملة  ج���اءت 
التطبيقي  امل��س��ار  م��ن 
الشبابية  للمجموعة 
ال��دورة،  خ��الل  املقدسية 
إزاء  ال��وع��ي  لرفع   وذل��ك 
العربي��ة  املصطلح��ات 
أو  وص��ف  ف��ي  املغلوطة 
حدث،  مكان،  عن  التعبير 
إلخ..  ات،  الفلسطينيني/ 
من  االستخدام  هذا  في  مبا 
بلورة  على  يؤثر  »خطأ« 

رغ��م امل��ع��ان��اة وال��ظ��روف 
تعانيها  ال��ت��ي  الصعبة 
في  الفلسطينية  الرياضة 
املساحات  وضيق  الشتات، 
شتى  ملمارسة  اخملصصة 
مستمرة،  أنها  إال  أصنافها، 
من خالل إقامة املباريات الودية 
مع  واألخوية  احمللية،  والدوريات 
الرياضة  ألن  اللبناني،  اجلوار 
حاضرة  تزال  ال  الفلسطينية 
وفاعلة، والشباب الفلسطيني 
معّوقات،  أية  حتّده  ال  طموح 

وإرادته ال يلجمها قيد.
ففي كل مخيم، يوجد مركز 
تشكيل  على  يعمل  للشباب، 
وتطوير  الرياضية،  الفرق 
للمشاركة  املنتسبني  مهارات 
املستويات  على  املباريات  في 
األن��دي��ة  فقر  رغ��م  ك��اف��ة، 

للتجهيزات والصاالت.
عضو  إليه  أش��ار  ما  ه��ذا 
فريق  في  الرياضية  اللجنة 

محمد  الرياضي  املقدس  بيت 
الناطور، في حديث ل� »اجلهاد«، 
املشاكل  أب��رز  ع��َدد  حيث 
منها  يعاني  التي  الرياضية 
ضمن  الفلسطيني  الشباب 
اخمليمات في لبنان، منها:«عدم 
األون��روا  قبل  من  االهتمام 
الرياضي  للعمل  ومؤسساتها 
احتياجات  من  اخمليم  داخ��ل 
املادي  املستوى  على  الالعب 
الصحي  حتى  وامل��ع��ن��وي 
إلى  امل��الع��ب،  تأمني  وع��دم 
يعيشه  الذى  احلرمان  جانب 
الفلسطيني في لبنان بشكل 
خاص،  بشكل  والرياضة  عام 
قبل  من  الواضح  والتقصير 
املؤسسات الرياضية اللبنانية، 
الفلسطيني  الالعب  وحرمان 
مشاركته  ف��ي  حقه  م��ن 
في  قانوني  و  رسمي  بشكل 
أن  كما  الرياضية،  البطوالت 
ال  الفلسطينية  الفصائل 

تقوم بواجباتها وال تهتم لهذا 
العمل البَناء، وتنطلق من أمور 
في  واض��ح  والتمييز  حزبية 
هذا اجملال ، ناهيك عن األوضاع 
يعيشها  ال��ت��ي  الصعبة 
داخل  الفلسطيني  الشعب 
اخمليمات )الوضع األمني - عدم 
كافي(.   بشكل  مالعب  تأمني 
مخيم  في  املثال،  سبيل  على 
 20 من  أكثر  هناك  احللوة  عني 
فريق رياضي وال يوجد إال ملعب 
إلى  باإلضافة  فقط،  واح��د 
صحي  ضمان  أي  توفير  عدم 
تعرضه  بحال  الالعب  يضمن 

لإلصابة«.
مهمة  الرياضة  »إن  وق��ال: 
في  الفلسطيني  للشباب 
العمل  اجلميع  وعلى  اخمليمات، 
ودعمها،  تطويرها  على 
للرياضيني  اجمل��ال  إلف��س��اح 
 املشاركة في املنافسات احمللية 

واإلقليمية«. 

الفلسطينية  ال��ُه��وي��ة 
وك��ذل��ك ع��ل��ى ال��وع��ي 
القضية  جت��اه  السياسي 

الفلسطينية.
جند  املثال،  سبيل  على 
مؤخراً؛  الشائع  االستخدام 
الناس  مستوى  على  سواء 
اجلهات  أو  املؤسسات  أو 
قلنديا  حلاجز  السياسية 
جند  بحيث  »معبر«،  بوصفه 
حاضرة  »معبر«  الكلمة 
حافالت  الفتات  على  حتى 
من  املتوجهة  ال��رك��اب 
لكن  اهلل،  رام  إلى  القدس 
خطأ  هي  »معبر«  الكلمة 
الفلسطيني،  السياق  في 
يكون  أن  لقلنديا  ميكن  ال 
كأنه معبر سفري عادي بني 
قلنديا  ألن  »دولة«،  و  »دولة« 
هو حاجز احتالل يفصل بني 
وأخرى،  فلسطينية  مدينة 

وآخر،  فلسطيني  بيت  بني 
بني فلسطيني وأخيه وأخته. 
الصفحة  انشاء  مت  وقد 
املصطلحات  مل��ش��ارك��ة 
في  املغلوطة  العربية 
التي  الفلسطيني،  السياق 
كفلسطينيني/  علينا  يجب 
إليها،  االنتباه  وع��رب  ات 
اليومي  حديثنا  في  سواء 
اإلعالمية  املنصات  عبر  أو 
والعربية، كي  الفلسطينية 

ال تضيع البوصلة.

مع  وذل��ك  إليها،  بالعودة 
املصادف  األرض  يوم  اقتراب 

في الثالثني من آذار.
على  التعليقات  وتهافتت 
باحلملة،  اخلاصة  الصفحة 
أو  ببلدته  زائر  كل  لتعريف 
بصور  إياها  مرفقا  قريته 

ومعلومات عنها.

الناطور لـ »اجلهاد«: ملعب واحد لعشرين فريق !
عدد أبرز مشاكل الرياضة في المخيمات
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من آذار إىل آذار.. يوم األرض وكسر الصمت

إنه حرب الروح!

يوم األرض.. يوٌم ضحى فيه 
بأرواحه��م  الفلس��طينيون 
م��ن أجل أرضه��م، والوقوف 
في وجه الع��دو الصهيوني، 
الذي م��ا فتئ ينتزع منها ما 
يش��اء، ويقضم مس��احتها 
مش��اريعه  لصال��ح 
ي��وم  ه��و  االس��تيطانية. 
الفلس��طينية  االنتفاض��ة 
العارم��ة، الت��ي تفجرت في 
الثالث��ني م��ن آذار م��ن العام 
1976، عل��ى ش��كل إضراب 
ش��امل ومظاهرات شعبية 
ف��ي معظ��م الق��رى واملدن 
الفلس��طينية  والتجمعات 
ف��ي الداخل الفلس��طيني، 
مص��ادرة  عل��ى  احتجاج��اً 
ميارس��ها  الت��ي  األراض��ي 
العدو الصهيوني بحق أبناء 
عل��ى  الصامدي��ن  ش��عبنا 
كامل التراب الفلس��طيني، 
إذ قام مبص��ادرة 21 ألف دومن 
م��ن أراضي عرابة وس��خنني 
ودي��ر حن��ا وعرب الس��واعد 
وغيرها ف��ي منطقة اجلليل 
في فلس��طني الت��ي احتلت 
وتخصيصه��ا   ،1948 ع��ام 
للمس��توطنات الصهيونية 
في س��ياق مخط��ط تهويد 
اجلليل، ِعلماً بأن الس��لطات 
م��ا  ص��ادرت  الصهيوني��ة 
أكث��ر   1972 و   1948 ب��ني 
من ملي��ون دومن م��ن أراضي 
اجللي��ل واملثل��ث، إضافة إلى 
التي  األخرى  الدومنات  ماليني 

استولت عليها عام 1948. 
الفلس��طينيون،  حت��دى   
احت��الل  بع��د  م��رة،  وألول 
فلس��طني عام 1948 العدو 
الصهيون��ي، وكان رد األخير 
عس��كريا ش��ديدا، إذ دخلت 
ق��وات مع��ززة من جيش��ه 
مدعومة بالدبابات واجملنزرات 

حب��ر األرض... كجداول عيوننا... كنبض ال��روح، ال تقوى عليه كل أعاصير 
وعواصف احلقد.

حب��ر األرض.. عمي��ق.. عميق في الوج��دان، يفيض كلما اش��تدت األنواء.. 
يص��رخ.. يغلي.. يفت��ح نوافد األمل في كل الش��رايني اجلاف��ة.. أو املّعرضة 

للجفاف.
حبرن��ا يكتب كال��دم.. االنتصار تل��و االنتصار.. أنه يخي��ف كل خفافيش 

الليل، وكل الذين يتسترون بشعارات زائفة.
للحبر.. من نهر اآلالم، وحتى بحر األحزان، حكايات أصيلة غائرة، في أعماق 
التراب.. إن��ه مجبول باحلب واحلنني.. إنه مخبأ ف��ي مواويل الفالحني.. الذين 
يحصدون س��نابل األحالم، ويحملون مفاتيح الق��در القادم بثبات.. إنه احلبر 

الذي يصنع املعجزات.
م��ن يجرؤ على إطفاء جذوة ه��ذا احلبر؟. ال كوامت الصوت، وال غدر العابرين، 

وال كتبة الهيكل، قادرون على ذلك..
فهذا احلبر تدّفق من ينابيع س��هول فلس��طني.. يعانق جدائل الش��مس 
املترامية عند أقدام س��واحل غزة، واملفروش��ة فوق تالل وهضاب يافا وحيفا 

وصفد واللد ورام اهلل واخلليل.. وكل بقاع القلب األخرى.
هاك��م اقرأوا حبري يا من غيبتكم عتم��ة الكواليس، وأبهرتكم املناصب 

واملنافع ودفع الدنانير.
عودوا لقراءة نصوص األرض املقدسة.. كل األرض املقدسة، فهي املقدمة 
واخلامت��ة.. هي البوصل��ة والقبلة.. هي العنوان الذي ت��ذوب حتت عباءته كل 

العناوين.
ال تس��تمعوا إل��ى الوعود الكاذب��ة.. وال إلى اإلدعاءات الواهي��ة.. وال إلى » 
اإلط��ارات« التفاوضية  اخلاوية.. فكل ذلك مكتوب بحبر ال يليق بش��عب وال 
قيادة وال تاريخ  وال أمة... وال حاضر وال مستقبل وال أية لغة تتبادلها األجيال.
حبرهم غي��ر حبرنا.. حبرهم مجب��ول من وهم وخديعة وض��الل.. وحبرنا 
مض��يء كوجه القمر.. من وحيه كتبنا الش��عر.. كتبنا النث��ر.. وكتبنا كل 

بيانات األمل.
إنه صراع حبر.. صراع أدوات.. صراع رؤى ومواقف.. صراع لغات صراع أجيال.
حبرنا.. مداد دم الشهداء الذين رووا البيادر واملزارع وأشجار الذاكرة.. بالوعد 

احلق.. وبالكلمة احلق.. وبالقسم احلق.
حبر الش��عب أصدق أنواع احلبر.. ال تبديل في��ه وال حتريف.. ال تنازل فيه وال 

تفريط.. ال غموض فيه وال تهميش.
حب��ر الش��عب دم ودموع س��ال في امليادي��ن، وخلف القضب��ان.. وفي كل 

مواجهات الغضب.
حبر الشعب أقوى من الرصاص.. والهراوات.. واالغتياالت.. واملؤامرات.. وكل 

سطوة سلطان.
حبرن��ا يخاط��ب كل الدنيا.. كل من يس��مع وكل من يرف��ض أن يصغي.. 

الوطن ال يتجزأ، متاماً كما القلب.. الوطن ليس أثاثاً للبيع أو التجارة..
الوطن كل هذه املس��احة املمتدة من طرف العني إلى طرف القلب.. وعلى 

اتساع كل شرايني ترابنا.
ه��ذا نحن.. هذا حبرن��ا.. دمنا.. هذا ما نعرفه.. م��ا نفهمه.. ما انغرس في 

الفؤاد.. هذا ما قرأناه ونقرأه ونردده.. ونعلنه ونؤمن به.
حذار من املس��اس بهذا احلبر.. فهو ملك الش��عب .. والشعب وحده يقرر 

مساره ومصيره.

الفلس��طينية،  الق��رى  إلى 
االحتج��اج  لوق��ف 
الفلس��طيني على مصادرة 

األرض وقضمها.
اجلماهي��ر  تصادم��ت 
الغاضب��ة واحملتجة مع قوات 
وحدثت  الصهيون��ي،  العدو 
اش��تباكات دامي��ة حول��ت 
املدن والقرى الفلس��طينية 
إلى س��احة حرب حقيقية، 
فكانت حصيلة االشتباكات 
س��تة  استش��هاد 
فلس��طينيني هم: الشهيد 
عراب��ة،  م��ن  ياس��ني  خي��ر 
والشهيد محس��ن طه من 
كفر كّن��ا، والش��هيد رأفت 
الزهي��ري م��ن عني ش��مس، 
والش��هداء: خض��ر خاليل��ة 
وخديجة ش��واهنة ورجا أبو 

ربا من سخنني.
متثل��ت أهمية ه��ذا اليوم 
الفلس��طينيني  بخ��روج 
إل��ى  لوحده��م  موحدي��ن 
تخطي��ط،  دومن��ا  الش��وارع 
الع��دو  م��ع  متصادم��ني 

الصهيوني.
ش��كلت األرض، وال زال��ت، 
مرك��ز الصراع ول��ب قضية 
فبقاؤنا  ومستقبلنا،  وجودنا 
منوط باحلف��اظ على أرضنا 
والتواص��ل معه��ا، وإن حب 
والت��راب  واألرض  الوط��ن 
واجب على كل فلسطيني، 
مل��ا لفلس��طني م��ن مزاي��ا 
كثيرة، فهي مهد احلضارات 
واألنبياء،  الرساالت  ومنطلق 
األقص��ى  املس��جد  وفيه��ا 
املب��ارك أولى القبلتني وثالث 
احلرم��ني الش��ريفني، وأح��د 
املس��اجد التي تشد الرحال 

إليها.
ذك��رى  ش��عبنا  ويحي��ي 
تواج��د،  أينم��ا  األرض  ي��وم 

ألن��ه يش��كل رم��ز الصمود 
الفلس��طيني، ومعلًما بارزًا 
في تاري��خ املقاومة، باعتباره 
يوًم��ا جددوا فيه متس��كهم 
ب��أرض آبائه��م وأجداده��م، 
بهويته��م  وتش��بثهم 
وحقه��م ف��ي الدف��اع ع��ن 

وجودهم.
ج��رى  وم��ا  األرض،  وي��وم 
فيه من التح��ام بطولي بني 
داخل  الفلسطيني  الشعب 
 ،1948 ع��ام  احملتل��ة  األرض 
ل��م تنته فصول��ه، إذ ال يزال 
يقاوم في غزة  الفلسطيني 

والضفة واجلليل والناصرة...
معرك��ة األرض ل��م تنت��ه 
في الثالثني م��ن آذار، بل هي 
مس��تمرة حتى يومن��ا هذا، 
املصادرة  تزال سياس��ات  وال 
الق��دس  وتهوي��د  تطاردن��ا، 
واملس��توطنات  يالحقن��ا، 
حتاصرنا، مرورًا بقيود األسرى 
البواس��ل التي تس��يل دًما، 
إل��ى غ��زة الصام��دة، الت��ي 
يحاول العدو كسر صمودها، 
كس��روا  مقاوميه��ا  أن  إال 

الصمت.

الفتنة واإلصالح يف القرآن الكريم
في رحاب اإلسالم

املس��لمني  ي��ردد كثير من 
أن س��بب م��ا نح��ن فيه من 
الشقاء والتخلف واحلروب هو 
ابتعادنا عن دين اهلل سبحانه 
تعالى.  وهذا توصيف سليم، 
يرس��م لنا، ف��ي ذات الوقت، 
طريق��اً للخروج مما نحن فيه.  
فما هي السبل التي يقدمها 
لنا املنهج القرآني لنخرج مما 

نحن فيه؟
بداية، لو أردنا توصيف واقع 
الوط��ن العربي واإلس��المي، 
وم��ا يج��ري فيه م��ن اقتتال 
وتفرق��ة  دم��اء  وس��فك 
مس��تمرة وتش��رذم، وتخلف 
املس��تويات،  كاف��ة  عل��ى 
لوجدن��ا أن ذلك كل��ه يندرج 
ضمن مفهوم »الفتنة«، التي 
أخبرنا القرآن الكرمي عنها في 
أََش��دُّ  )وَالِْفْتَنُة  قوله تعالى: 
ِم��َن الَْقْت��ِل( ]البق��رة: 191[، 
وقوله عز وجل: )وَالِْفْتَنُة أَْكَبُر 

ِمَن الَْقْتِل( ]البقرة: 217[.
ف��ي  الفتن��ة،  وتتجل��ى 
واقعنا احلالي، مبظاهر كثيرة، 
منها، إضاف��ة الى ما ذكرناه، 
الفوضى ف��ي الفتاوى، حتى 
ب��ات ل��كل جماع��ة فتاويها 
وكأنها  اخلاصة،  واجتهاداتها 
تقيم ش��رعاً خاص��اً بها، ما 
ي��ؤدي الى التناح��ر والتقاتل، 
اآلمن��ني،  وانته��اك حرم��ات 
والتحري��ض املتواص��ل ض��د 
اآلخري��ن، كل اآلخري��ن.  ومن 
مظاهرها أيض��اً، العصبيات 
تتس��تر  الت��ي  اجلاهلي��ة 
وتستقوي  الدينية،  باملذاهب 
الش��رعية،  بالنص��وص 
وم��آرب  أه��داف  لتحقي��ق 
الناس  وحتري��ض  سياس��ية، 

بعضهم على بعض!

ومن أش��د مظاه��ر الفتنة 
فتكاً باجملتمعات اإلس��المية، 
ظاه��رة  وحاض��راً،  ماضي��اً 
ل��كل مخال��ف،  »التكفي��ر« 
وباألخص عندما يكون اخلالف 
سياسياً، ال عالقة له بالدين!  
م��ع العل��م أن اإلس��الم حدد 
أركان اإلمي��ان وأركان اإلس��الم 
بكل وضوح، وأن األئمة الكرام 
قد قرروا جميع��اً أن من التزم 
بها، ولم يأت مبا يخالف أصول 
فإن��ه  اإلس��المي،  املعتق��د 
مس��لم، له ما للمس��لمني، 
وعلي��ه م��ا على املس��لمني.  
وم��ع إصرار علماء املس��لمني 
أيضاً على أن للمس��لم ظاهر 
ق��ول اآلخ��ر، دون أن يتأول��ه أو 
يس��تدل ب��ه عل��ى نتائج لم 

يقلها القائل.
ومثلم��ا أن الق��رآن الك��رمي 
ق��د حذر م��ن الفتن��ة، ونهى 
ع��ن الوقوع فيه��ا، فقد حدد 
كذلك س��بيل اخل��روج منها، 
َطائَِفَتاِن  )وَإِن  تعال��ى:  فق��ال 
ِمَن امْلُْؤِمِننَي اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا 
بَْيَنُهَم��ا  َفإِن بََغ��ْت إِْحَداُهَما 
الَِّتي  َفَقاتِلُ��وا  اأْلُْخ��رَٰى  َعلَ��ى 
تَْبِغ��ي َحتَّٰى تَِف��يَء إِلَ��ٰى أَْمرِ 
َفأَْصلُِح��وا  َف��اَءْت  ن  َف��إِ   ِ

اهللَّ
بَْيَنُهَما بِالَْعْدِل وَأَْقِس��ُطوا إِنَّ 
َ��ا  نَي.  إمِنَّ َ يُِح��بُّ امْلُْقِس��طِ اهللَّ
امْلُْؤِمُنوَن إِْخ��َوٌة َفأَْصلُِحوا بنَْيَ 
َ لََعلَُّكْم  أََخَويُْكْم وَاتَُّق��وا اهللَّ

تُرَْحُموَن(  ]احلجرات: 9 – 10[.
املنه��ج  ه��و  فاإلص��الح 
والس��بيل، ال��ذي ارتض��اه رب 
العامل��ني، ل��درء الفتن��ة ب��ني 
املس��لمني ومعاجلته��ا؛ ول��م 
يرتض لعباده أن يصطفوا الى 
جانب أحد املعسكرين، وال أن 

يقعدوا على احلياد.

وقد حدد لن��ا ربنا، عز وجل 
وأسس��ه،  اإلص��الح  ركي��زة 
��ُكوَن  مُيَسِّ )وَالَِّذي��َن  فق��ال: 
إِنَّا  اَلَة  الصَّ وَأََقاُم��وا  بِالِْكَتاِب 
امْلُْصلِِح��نَي(  أَْج��رَ  نُِضي��ُع  اَل 
]األع��راف: 170[.  فاإلص��الح 
يك��ون بدع��وة اجلمي��ع ال��ى 
التمسك بكتاب اهلل تعالى، 
وإقام��ة الص��الة، التي توحد 
أمر  املسلمني وجتمع عليهم 
دينه��م ودنياهم، عس��ى أن 
توح��د قلوبه��م ووجهتهم، 

مثلما تتوحد قبلتهم.
أما إن تقاعس��ت األمة عن 
الصلح  ف��ي  بدورها  القي��ام 
واإلص��الح، فما عليه��ا إال أن 
أنذرنا  ال��ذي  اله��الك  تنتظر 
ب��ه اهلل تعالى: )وََما َكاَن رَبَُّك 
لُِيْهلِ��َك الُْقرَٰى بُِظلٍْم وَأَْهلَُها 

ُمْصلُِحوَن( ]هود: 117[.  
إن ما نعيش��ه الي��وم، من 
اقتتال وفنت وس��فك للدماء 
وذه��اب  للكلم��ة،  وتف��رق 
للمهاب��ة، إمنا ه��و بعض ما 
حذرن��ا من��ه الق��رآن الكرمي، 
ف��ي قول��ه تعال��ى: )ُق��ْل ُهَو 
الَْقادِرُ َعلَٰى أَن يَْبَعَث َعلَْيُكْم 
ن َفْوِقُكْم أَوْ ِمن حَتِْت  َعَذابًا مِّ
أَرُْجلُِكْم أَوْ يَلِْبَس��ُكْم ِشَيًعا 
بَأَْس بَْعٍض   وَيُِذيَق بَْعَضُك��م 
انُظ��رْ َكْي��َف نَُص��رُِّف اآْليَاِت 
لََعلَُّه��ْم يَْفَقُه��وَن( ]األنعام: 
65[، وه��ي اآلية التي تش��ير 
كتب التفاسير الى أن عذاب 
أم��ة محمد، صلى اهلل عليه 
وس��لم، يك��ون: )يَلِْبَس��ُكْم 
ِش��َيًعا وَيُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس 

بَْعٍض(...
فواهلل م��ا لنا غير اإلصالح 
من س��بيل.  وهو مس��ؤولية 

كل مسلم دون استثناء! 
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