
ه����ل ي��ن��ت��ظ��ر ال���ع���رب 

العدو  يحقق  اأن  وامل�سلمون 

خم��ط��ط��ه ب���ه���دم امل�����س��ج��د 

الأق�������س���ى، ح��ت��ى ي��ف��ي��ق��وا 

عن  غفلة  م��ن  فيه  ه��م  مم��ا 

واأهلها  ومقد�ساتها  فل�سطني 

يوم،  بعد  يومًا  وق�سيتها؟!  

ي��ت��خ��ذ ال���ع���دو خ���ط���وات من 

النفو�س”  “تدجني  �ساأنها 

ما  اإذا  حتى  الفكرة،  لتقبل 

تكون  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  يف  ����رع 

تنوميها  مت  ق���د  امل�����س��اع��ر 

�سل�سلة  فبعد  وت��خ��دي��ره��ا.  

الق��ت��ح��ام��ات امل��ت��وا���س��ل��ة، 

الأق�سى  امل�سجد  وحما�رة 

وزارة  اأنتجت  �سوب،  كل  من 

ال�سهيوين  ال��ع��دو  خارجية 

امل�سجد  ه��دم  يظهر  فيلمًا 

الأق�����س��ى امل��ب��ارك واإق��ام��ة 

الهيكل املزعوم مكانه.  

ن��ائ��ب وزي����ر خ��ارج��ي��ة 

جنم  هو  اإيالون،  داين  العدو، 

الفيلم، ويظهر على خلفية هدم 

قبة ال�سخرة وهو يتحدث عن 

العالقة بني اليهودية واحلرم 

القد�سي ال�ريف.

وعلى الرغم من اأن وزارة 

�سحبت  ق��د  ال��ع��دو  خارجية 

امل��ذك��ور،  ال��دع��ائ��ي  الفيلم 

ب��ع��دم��ا ب��ث��ت��ه ع���دة ق��ن��وات 

فعل  رد  “خ�سية  تلفزيونية، 

املواطنني العرب يف الأرا�سي 

اإل  والفل�سطينيني”،  املحتلة 

بفيلم  ا�ستبداله  ق��ررت  اأنها 

وهو  الهيكل  فيه  “يظهر  اآخر 

�سحري،  مب�سحوق  يختفي 

اإىل جانب �ساعة تظهر الزمن 

�رح  م��ع  ال���وراء،  اإىل  يعود 

يوؤكد على اأنه قبل اإقامة قبة 

ال�سخرة كان الهيكل املزعوم 

ماثالً على اجلبل”.

كل  مي��ر  اأن  ال��ع��ار  م��ن 

اأن  دون  اأعيننا  اأم���ام  ذل��ك 

الأموال  اأين هي  نفعل �سيئًا.. 

مبئات  املكد�سة  والأ�سلحة 

اأي��ن  ال�����دولرات؟!   مليارات 

الذين  الأ�ساو�س  القادة  هم 

العربية؟   بالكرامة  يتغنون 

ي�����س��ت��ب��اح  اأن  ن��ق��ب��ل  ه���ل 

اأوىل  الأق�������س���ى،  امل�����س��ج��د 

الر�سول  وم�����رى  القبلتني 

عليه  اهلل  ���س��ل��ى  حم���م���د، 

واأن  احلرمني  وثالث  و�سلم، 

بال  بالتدمري،  تهديده  يتم 

حراك؟  األ نغ�سب حلرمة اهلل 

ومقد�ساته؟!

ن��ف��ى ع�����زام الأح���م���د، 

يف  امل�ساحلة  ملف  م�سوؤول 

حركة  تكون  اأن  فتح،  حركة 

اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني 

قال  ال��ذي  التفاق  من  ج��زءاً 

عبا�س  حممود  ال�سلطة  رئي�س 

كافة  اإليه مع  التو�سل  اإنه مت 

الفل�سطينية،  القوى والف�سائل 

وال�����ذي ي��ن�����س ع��ل��ى ق��ب��ول 

واإقامة  الدولتني  حل  روؤي��ة 

حدود  على  فل�سطينية  دول��ة 

خيار  واعتماد   ،1967 ع��ام 

املقاومة  وتبني  التفاو�س، 

انتخابات  واج��راء  ال�سلمية، 

ت�ريعية ورئا�سية.

اأن  الأح���م���د  واأو�����س����ح 

ال����ذي حت���دث عنه  الت���ف���اق 

مع  م��ق��اب��ل��ت��ه  يف  ع��ب��ا���س، 

مل  الف�سائية،  امليادين  قناة 

وكافة  فتح  حركة  بني  يكن 

الف�سائل، كما قال عبا�س، بل 

كان اتفاقًا ثنائيًا بني حركتي 

التوافق  مت  وح��م��ا���س،  فتح 

اأي��ار   3 يف  عليه  وال��ت��وق��ي��ع 

الإط��ار  اجتماع  قبل   ،2011

القيادي يف القاهرة.  واأ�ساف: 

اأخرب اجلميع  “الرئي�س عبا�س 
والدكتور  التفاق،  فحوى  عن 

رم�سان �سلح مل يعرت�س عليه 

التفاق،  يف  طرفًا  لي�س  لأنه 

اأجواء  تخريب  يرد  اأنه مل  كما 

يعلم  والكل  وقتها،  امل�ساحلة 

الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  اأن 

التي  بال�سلطة  ت��ع��رتف  ل 

انبثقت عن اأو�سلو، ول ت�سارك 

تقوم  التي  النتخابات  يف 

هو  وهذا  اأو�سلو،  اأ�سا�س  على 

قال  كما  الوا�سح”،  موقفها 

الأحمد.

العا�رة  القناة  علقت   

على  ال��ع��دو  ت��ل��ف��زي��ون  يف 

ت�����ري��ح��ات ال��ق��ي��ادي يف 

ح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��الم��ي 

م�سرية  خالل  البط�س،  خالد 

ت�����س��ام��ن م��ع الأ������رى يف 

“اجلهاد  ب��ال��ق��ول:  غ����زة، 

مكتوفة  تبقى  لن  الإ�سالمي 

الأي���دي وه��ي ت��رى الأ���رى 

من  مي��وت��ون  الفل�سطينيني 

ال�سجون  يف  الطبي  الإهمال 

“الإ�رائيلية”.
التقرير:”اإن  يف  وج��اء   

ح��رك��ة اجل��ه��اد الإ���س��الم��ي 

امل�����س��وؤول��ة ع��ن اأك���رب ع��دد 

نحو  ال�سواريخ  اإط��الق  من 

احل��رب  خ��الل  “اإ�رائيل” 
اإطار  يف  غزة  على  الأخ��رية 

ال�����س��ح��اب،  ع��ام��ود  عملية 

التهدئة  بخرق  الآن  تهدد 

فاحلركة  “ا�رائيل”.   مع 

تختربوا  ل  لإ�رائيل:  تقول 

التقرير:  واأ�ساف  �سربنا”.  

هددت  الإ�سالمي  “اجلهاد 
اليوم بوقف احرتامها لتفاق 

الأ�رى  بقي  اإن  النار  وقف 

جوعًا  ميوتون  الفل�سطينيني 

يف �سجون اإ�رائيل”. 

الأح��ي��اء..  ال�سهداء  لأنهم 

والعنفوان..  الإرادة  رمز  لأنهم 

األف  ي�ست�سهدون كل يوم  لأنهم 

مرة .. ولأنهم اجلرح النازف يف 

ال�سفة  يف  فل�سطيني  بيت  كل 

�رخة  ولأن���ه���م  وال��ق��ط��اع.. 

الأبناء، ومهجة قلوب الأمهات، 

ول��ه��ف��ة ال����زوج����ات، وح��ن��ني 

الأ�سقاء،... كان ل بّد من خو�س 

ق�سيتهم  حتتل  واأن  معركتهم، 

راأ�س �سلم الأولويات.

اإرادتهم،  يف  الكبار  هوؤلء 

ال�����س��اخم��ون ب��ك��ربي��اء ال��ع��ّزة، 

ال�سنة  يقرب  ما  منذ  يخو�سون 

العدو..  �سد  متوا�سلة  معركة 

م��ع��رك��ة ال�����س��وم وال�����س��م��ت، 

املحتل،  اإرادة  ك�ر  معركة 

كما  ب�سمتهم،  �سهداء  ليكونوا 

ثلة  ت��خ��و���س  ج��ه��اده��م..  يف 

عن  متوا�ساًل  اإ���راب��ًا  منهم 

 200 يقرب  م��ا  منذ  الطعام، 

بينهم  م��ن  م��ت��وا���س��ل��ة،  ي���وم 

العي�ساوي،  �سامر  الأ�����رى: 

وط����ارق ق��ع��دان، وج��ع��ف��ر عز 

يف  �سعبان،  ويو�سف  ال��دي��ن، 

وكاأن  ظل �سمت عربي مطبق، 

الأمر ل يعني العرب وامل�سلمني 

دويل  تاآمر  ظل  ويف  �سيء،  يف 

وغربي اأخر�س.

رف���ع���ت ح���رك���ة اجل��ه��اد 

ل��واء  فل�سطني  يف  الإ���س��الم��ي 

اأطلق  كما  الإرادة”،  “معركة 
ال��ع��ام،  الأم����ني  ن��ائ��ب  عليها 

النفري  معلنًا  النخالة،  زي��اد 

ال�سعبي العام، وفاء للدين الذي 

نحمله يف رقابنا جميعًا جتاه 

الأ�رى.

اأب��ن��اء  م��ن  الآلف  فلبى 

الغربية  ال�سفة  يف  �سعبنا، 

وق����ط����اع غ�����زة وخم��ي��م��ات 

اجلهاد  ح��رك��ة  دع���وة  ل��ب��ن��ان، 

الإ�سالمي يف فل�سطني ت�سامنًا 

املعتقالت  يف  الأ������رى  م��ع 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة، وخ���رج���وا يف 

على  تاأكيداً  حا�سدة  م�سريات 

�رورة التدخل العاجل لإنقاذ 

حياة الأ�رى قبل فوات الأوان.
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نحـو واقــع فل�ضـطيني اأف�ضـل .. لإجناز التحرير وحتقيق العودة

ر�ســـــايل  منـــــوذج  املطــــلوب 

جمـــــاهــد يــ�ــســـــــــــدع بــاحلــق يف 

يتفـــــانى  و  املرحــــلة  هــذه 

على  اجلماهـــــري  خـدمـــة  يف 

كافة الأ�سعدة.

ال�شهيد املعلم د. فتحي ال�شقاقي

nashrataljihad@hotmail.com :توا�شلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

عزام الأحمد ينفي اأن تكون حركة اجلهاد الإ�سالمي وافقت على حل الدولتني

العدو ياأخذ تهديدات

حركة اجلهاد الإ�سالمي على حممل اجلد

حركة اجلهاد الإ�سالمي تعلن النفري العام يف “معركة الإرادة” ن�سرة لالأ�سرى

اإفتتاحية العدد

العدو يمهد لهدم الم�سجد الأق�سى... فهل من نا�سر؟!

ت���ع���ي�������ش خم���ي���م���ات���ن���ا 

�لفل�شطينية يف لبنان، منذ �أ�شهر، 

�أو�شاعًا ��شتثنائية، و�شط منطقة 

م�شطربة، ونزوح �آالف �لعائالت 

من خميمات �شوريا �إليها، و�شوء 

وت��ردي  �الجتماعية،  �الأح���و�ل 

و�لتقلي�ش  �خل���دم���ات،  ك��اف��ة 

�الأون���رو�.   ميز�نية  يف  �مل�شتمر 

�ملحاوالت  ذلك  كل  �ىل  ي�شاف 

طرف،  من  �أك��ر  من  �مل�شتمرة، 

�أت���ون  ل��ل��زج ب��امل��خ��ي��م��ات يف 

�ل�رص�عات �لد�ئرة يف �ملنطقة.

يبدو  �شعبنا  �أب��ن��اء  بع�ش 

وين�شون  ذل���ك.   ين�شون  �أن��ه��م 

غلطة  بلد  يف  نعي�ش  �ننا  �أي�شًا 

تعني  فيه  �ل��و�ح��د  �لفل�شطيني 

�شعبنا  و�أن  باأكمله.   �شعب  �إد�نة 

يف لبنان ال يتحمل خ�شارة خميم 

�لبارد  نهر  خ�رص  �أن  بعد  جديد، 

و�لريموك، وهو ال يز�ل يئن حتت 

معًا.   �خل�شارتني  هاتني  وط��اأة 

وتكفي متابعة �أخبار �ملخيمات 

�لفل�شطينية يف كثري من و�شائل 

�الإعالم �للبنانية لندرك �أن هناك 

من )يجعل من �حلبة جمل(، كما 

ت�شويه  حملة  لي�شن  ي��ق��ول��ون، 

فل�شطيني  بني  متّيز  ال  ممنهجة، 

و�آخر، وليحر�ش على �ملخيمات 

و�أهلها.

ال  �شعبنا  �أف�����ر�د  ب��ع�����ش 

يقدرون عو�قب �الأمور، وينجرون 

�نفعاالتهم  �أو  م�شاعرهم  ور�ء 

يف  تفكري  دون  �أفعالهم،  وردود 

عو�قب �الأمور، ودون �الأخذ بعني 

نعي�ش  �لتي  �للحظة  �العتبار 

هناك  �أن  �إدر�ك  ودون  بل  فيها، 

لال�شطياد  ويرتب�ش  ينتظر  من 

من  هناك  و�أن  �لعكر،  ب��امل��اء 

ي�شعى لتدمري �ملخيمات و�شطب 

حق �لعودة و�لق�شاء على ق�شية 

�لالجئني.

لها  �الأف��ع��ال  ردود  بع�ش 

من  تقبلها.   مي��ك��ن  ال  ن��ت��ائ��ج 

ير�شى �أن يفر �أطفاله �أو زوجته 

هربًا  �بنته  �أو  �أم��ه  �أو  �أخته  �أو 

من  هناك  الأن  �ملخيم،  �أزقة  يف 

�شيء  على  فعل  ردة  �لنار،  �أطلق 

�أو حدث مل يعجبه؟!  �أيًا يكن هذ� 

�ل�شيء �أو �حلدث...

و�لالفت يف �الأمر موؤخر�ً �أن 

ردود �الأفعال مل تعد تقت�رص على 

طبيعة  تاأخذ  باتت  بل  �الأف��ر�د، 

يف  وه��ذ�  ع�شائرية.   �أو  عائلية 

حد ذ�ته لي�ش عيبًا، الأن �لرتكيبة 

�ل��ع�����ش��ائ��ري��ة و�ل��ع��ائ��ل��ي��ة ج��زء 

�لعيب  لكن  �شعبنا.   يف  �أ�شيل 

�لع�شائريات  هذه  تنجر  �أن  هو 

حم�شوبة.   غ��ري  فعل  ردود  �ىل 

�لتي يعرفها �شعبنا  فالع�شائرية 

و�الأم��ر  �ل�شهامة  ع�شائرية  هي 

�ملنكر.   عن  و�لنهي  باملعروف 

�إ����ش���الح ذ�ت  ه��ي ع�����ش��ائ��ري��ة 

�حلكماء  ع�شائرية  هي  �لبني.  

وكبار �ل�شن �لذين يقولون �حلق، 

ويجربون ما �نك�رص، ال ع�شائرية 

�لتع�شب �الأعمى، ون�رصة �لظامل، 

وحماية �ملعتدي.

ال  �ملخيمات  يف  �أو�شاعنا 

وال  �لتع�شب  وال  �لطي�ش  حتتمل 

�النفعال.  يف رقبة كل فل�شطيني 

خميماتنا  و�أم��ن  باأكمله،  �شعب 

وبناتنا  ون�شائنا  �أبنائنا  و�أم��ن 

ال  ق�شوى،  �أول��وي��ة  و�أم��ه��ات��ن��ا 

�ل�شكوت  �أو  بها  �لتفريط  ميكن 

عنها.  وهذه م�شوؤولية كل و�حد 

فينا.

هل تتحمل خميماتنا ردود اأفعال غري حم�سوبة؟

�سهد  فقط،  اأ�سبوعني  خ��الل 

خم��ي��م ع��ني احل��ل��وة حم��اول��ت��ي 

انتحار من قبل نازحني من خميم 

الريموك اىل خميمات لبنان.  فبعد 

املل�سي،  معروف  حممد  انتحار 

حممود  اأحمد  خالد  اأق��دم  �سنقًا، 

تناول  عرب  مماثلة  حماولة  على 

كمية كبرية من الأدوية.  ياأتي هذا 

يف وقت بث فيه تلفزيون اجلديد، 

قام  حماولة  وال�سورة،  بال�سوت 

برج  خميم  �سكان  اأح��د  خاللها 

مادة  ب�سب  بريوت،  يف  الرباجنة 

البنزين على ابنته لإحراقها اأمام 

التلفزيون.  لي�ست هذه هي  مبنى 

واإذا  نوعها.   من  الأوىل  احلالة 

بها  قام  النتحار  كانت حماولتا 

لبنان،  اىل  الريموك  من  نازحان 

ف���اإن اإح���راق الأط��ف��ال ق��ام بها 

لجئون يف خميمات لبنان.

لالأ�سف ال�سديد، مل حترك هذه 

الإعالم  فمعظم   ... �ساكنًا  ال�سور 

“اجلزر  �سيا�سة  يتبنى  اللبناين 

اأح����داث  تغطية  يف  الأمنية” 

اأمام  املخيمات، وي�ساب بالعمى 

كل اأ�سناف املعاناة التي يعي�سها 

القوانني  ب�سبب  الالجئون،  اأهلنا 

اللبنانية اجلائرة.

وامل��ع��ان��اة  الأمل  ���رخ��ات 

عنها  ال��ت��ع��ب��ري  وط����رق  ت���ك���رب.. 

ب��ات��ت ت��اأخ��ذ م��ن��ح��ى خ��ط��رياً.. 

واإح��راق  النتحار  على  الإق���دام 

الأط���ف���ال ل��ي�����س م���زح���ة.. اإن��ه��ا 

قابل  ماأ�ساوي  واق��ع  عن  تعبري 

ل��الن��ف��ج��ار يف اأي���ة حل��ظ��ة.  ول 

منذ  امل�سوؤوليات  حتديد  من  بد 

ال��ق��وان��ني  م��ت��ه��م:  وال��ك��ل  الآن، 

واجلائرة،  العن�رية  اللبنانية 

الأونروا والدول املانحة،  ووكالة 

عن  العربي  النفط  دول  وتقاع�س 

تقدمي امل�ساعدات، واأجهزة منظمة 

القول  عن  تكف  ل  التي  التحرير 

والوحيد  ال�رعي  املمثل  اإن��ه��ا 

الفل�سطيني يف كل مكان،  لل�سعب 

الفل�سطينية  الف�سائل  اىل  و�سوًل 

ت�سكيل  اأن  بعد  ت���درك  مل  ال��ت��ي 

بل  ترفًا،  لي�س  �سيا�سية  مرجعية 

يقع  ل  لكي  ما�سة...  حاجة  هو 

النفجار.

هل اأ�سبح النتحار و�سيلة للتعبري عن الواقع املاأ�ساوي يف خميمات لبنان؟
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“بيت  ع��م��ل��ي��ة  ت��ك��ن  مل 

�لتي  �ال���ش��ت�����ش��ه��ادي��ة،  ليد” 

�شالح  �ال�شت�شهاديان  نفذها 

بتاريخ  �شكر  و�أن����ور  ���ش��اك��ر 

ك��غ��ريه��ا   ،1995/1/22

نفذتها  �ل��ت��ي  �لعمليات  م��ن 

وحركة  �لفل�شطينية،  �ملقاومة 

فل�شطني  يف  �الإ�شالمي  �جلهاد 

فهي  �خل�شو�ش.   وج��ه  على 

�لعمليات  �أك���ر  م��ن  و�ح����دة 

كونها  تعقيد�ً،  �ال�شت�شهادية 

هزت �أركان �لكيان �ل�شهيوين، 

�����ش����و�ء م����ن ح���ي���ث ط��ري��ق��ة 

�أول  ك��ان��ت  حيث   - �لتنفيذ 

فل�شطينية  ��شت�شهادية  عملية 

مزدوجة، يكون حلركة �جلهاد 

�لقيام بها -  �ل�شبق يف  �رصف 

�لكبرية  �لنتائج  حيث  من  �أو 

عدد  بلغ  حيث  حققتها،  �لتي 

�ل��ق��ت��ل��ى يف ���ش��ف��وف ج��ن��ود 

ت�شعة  ونحو  جنديًا   26 �لعدو 

و�شبعون جريحًا.

�لعملية،  تفا�شيل  ويف   

�أنور  �مل��زدوج:  �لثنائي  �نطلق 

وترجال  �شاكر،  و�شالح  �شكر 

�ل�شهيوين  �جلي�ش  مبالب�ش 

ليد”،  “بيت  م��ف��رتق  �أم����ام 

�ملحتلة،  خالد  �أم  مدينة  قرب 

با�شم  �شهيونيًا  تعرف  و�لتي 

�شكر  �أن��ور  تقدم  “نتانيا”.  
و���ش��ط جتمع  ن��ف�����ش��ه  وف��ج��ر 

�جل��ن��ود )�مل��ت��و�ج��دي��ن �أم���ام 

�مل��ق�����ش��ف(.  وم��ا ك���ادت متر 

�جلمع  فوجىء  حتى  دق��ائ��ق، 

بانفجار ثان ال�شت�شهادي �آخر 

ذلك  يف  �شاكر.   �شالح  وه��و 

�الإع��الم  و�شائل  ب��د�أت  �ليوم، 

و�جلرحى،  �لقتلى  �أرقام  تردد 

يقارب  وما  قتياًل،   22 لي�شقط 

قتل  ذل��ك،  بعد  جريحا”.    80

بجر�حهم،  متاأثرين  �أرب��ع��ة 

�أيام  ع�رصة  بعد  مات  �آخرهم 

من �لعملية �لبطولية .. لي�شبح 

من  قتياًل   27 �لنهائي  �لعدد 

العدو  جي�ش  وج��ن��ود  �ضباط 

�ل�شهيوين.

���رص�ي��ا  �أب��ط��ال  ي�شتذكر 

�ملجيدة.   �لعملية  تلك  �لقد�ش 

عن  �ل�رص�يا  جم��اه��دو   
ّ

وي��ع��رب

�شاعة  �ن��ت��ظ��ار  �ىل  لهفتهم 

يحلم  منهم  وكل  �ال�شت�شهاد، 

باليوم �لذي �شيفجر فيه ج�شده 

مرتقيًا  �لعدو،  بجنود  �لطاهر 

�ىل عال �ل�شهادة.  ي�شتذكر “�أبو 

�أحد جماهدي �رص�يا  جماهد”، 

حلظة  غزة”،  ب�”لو�ء  �لقد�ش 

وقوع �لعملية، حني كان عمره 

قائاًل:  عاما   )12( يتجاوز  ال 

“رغم �أنني كنت �شغري�ً بالعمر 
غامرة  بفرحة  �شعرت  �إنني  �إال 

و�نطلقت  للنباأ  �شماعي  عند 

يف  �ل�شجاعية  حي  �أبناء  مع 

على  توجهت  حا�شدة  م�شرية 

�ملجاهد  �ال�شت�شهادي  منزل 

�أنور �شكر، فيما كانت �مل�شاجد 

�الأخوة يف  تهلل وتكرب، ووزع 

�مل��ارة   �حل��ل��وى على  �جل��ه��اد 

�مل�����ش��رية  يف  و�مل�����ش��ارك��ني 

�ل��ت��ي ج��اب��ت كافة  �حل��ا���ش��دة 

�شو�رع �ل�شجاعية”.

جماهد”  “�أبو  ويتمنى   

تكر�ر وقوع مثل هذه �لعمليات 

�شدور  ت�شفي  �لتي  �لبطولية 

خ�شائر  وت��وق��ع  �مل��ق��اوم��ني 

�ل�شهاينة،  �شفوف  يف  كبرية 

�أح��د  ي��ك��ون  �أن  �هلل  وي��دع��و 

�ملنتظرين  �ال�شت�شهاديني 

�ل�شهاينة  م��ن  ينتقم  ل��ك��ي 

�ل�شعب  �أب��ن��اء  يقتلون  �ل��ذي��ن 

�لفل�شطيني ويدن�شو� مقد�شاتنا 

وم�شمع  مر�أى  على  �الإ�شالمية 

من �جلميع.

عبد  “�أبو  �ملجاهد  ويوؤكد 

�ل�رص�يا  جماهدي  �أح��د  �هلل”، 

كان  “ما  �أن��ه  رفح”،  ب�”لو�ء 

�لقد�ش،  ���رص�ي��ا  �إىل  لينتمي 

�لذي  �ل�رصف  بهذ�  ليحظى  �إال 

يوفقه  �أن  وحده  �هلل  من  ياأمل 

هذه  مثل  لتنفيذ  �خل��روج  يف 

�ل��ك��ي��ان  ق��ل��ب  �ل��ع��م��ل��ي��ة يف 

ليد  بيت  غر�ر  على  �ل�شهيوين، 

وحيفا و�إيالت.”

يف الذكرى 18 لعملية بيت ليد البطولية: مئات ال�ست�سهاديني يف النتظار!

عاد »حي جنني« يف خميم نهر البارد ومل يعد اأهله اإليه

خدمات اإخبارية م�سبوهة؟!!

 ك�سافة بيت املقد�س حتيي ذكرى املولد النبوي ال�سريف

ك�سافة بيت املقد�س جتمع التربعات لالأطفال النازحني

�الإع��الم  و�شائل  بع�ش  ت�رص 

“فتح  �إحياء جماعة  على  �للبنانية 

�أن  فبعد  م��وت��ه��ا!   م��ن  �الإ�شالم” 

تقارير  كذب  و�لد�ين  للقا�شي  ثبت 

�لعب�شي  �شاكر  تو�جد  عن  �شحفية 

يف �أكر من خميم )يف وقت و�حد(!! 

�الإعالمية  �لو�شائل  بع�ش  د�أب��ت 

�إ�شكال  �أي  ت�شوير  على  م��وؤخ��ر�ً 

�أمني يحدث يف خميم عني �حللوة، 

�أنه  على  �ملخيمات،  من  غ��ريه  �أو 

�الإ�شالم”!!  “فتح  وتدبري  �شنع  من 

تدرك  �أدل��ة.   تقدمي  ب��دون  هكذ�،   ..

و�شائل �الإعالم �أن �أخبار�ً مثل هذه 

يف  ك��ال��ن��ار  �الإع����الم  يف  �شتنتقل 

�ملحللني  من  جماعة  و�أن  �له�شيم، 

وب��ني  مكاتبهم  خ��ل��ف  �ل��ق��اب��ع��ني 

�لو�قع،  عن  و�ملنف�شلني  �أور�قهم، 

�لق�شية  �أب��ج��دي��ات  ي��ع��رف��ون  وال 

خميمًا  ي���زورو�  ومل  �لفل�شطينية، 

�لعنان  �شيطلقون  حياتهم،  يف 

ملخيالتهم، ليطلعو� علينا بعناوين 

وجتعل  �لنفو�ش،  يف  �لرعب  تبث 

لبنان  يف  �لفل�شطينية  �ملخيمات 

حتت �شلطان �التهام �مل�شتمر.

يعرفون  �ملخيمات  يف  �أهلنا 

ن�رصها  يتم  �لتي  �الأخبار  �أن  متامًا 

ل�شبب  م�شتمر،  و�ف���رت�ء  ك��ذب  هي 

ما  حقيقة  يعرفون  �أنهم  هو  ب�شيط 

يجري يف �أزقة خميماتهم، ويعرفون 

ويعرفون  يح�شل،  �أمني  �إ�شكال  كل 

فيه  و�مل�شرتكني  و�أ�شبابه  �أبعاده 

وو�شائل  وخلفياتهم.   و�نتماء�تهم 

تعرف  �الأخبار  تن�رص  �لتي  �الإع��الم 

�أهلنا  �أن  وت��ع��رف  ت��ك��ذب،  �أن��ه��ا 

ي��ع��رف��ون �أن��ه��ا ت��ك��ذب، وم��ع ذلك 

ت�شتمر يف �لكذب.  فو�شائل �الإعالم 

خدمة  ت��ق��دمي  �ىل  ت��ه��دف  ال  ه��ذه 

�إخبارية، بل �ىل �إ�شاعة مناخ يهدف 

�لنز�عات  �ملخيمات يف  توريط  �ىل 

�لقر�ر  و�رصب  �ملنطقة،  يف  �لد�ئرة 

�ل�رص�عات  عن  بالناأي  �لفل�شطيني 

�لتي ال تخدم فل�شطني.

يف هذه �الأجو�ء، فاإنه يتوجب 

دقة  ي��درك  �أن  فل�شطيني  كل  على 

يرتب�ش  م��ن  هناك  و�أن  �ل��ظ��رف، 

�إ�شكال  �أي  ليحول  باملخيمات 

لي�ش  �إقليمي.   خمطط  �ىل  ف��ردي 

�الن��ف��ع��االت ورد�ت  وق��ت  �ل��وق��ت 

�الأ�شباب  عن  �لنظر  بغ�ش  �لفعل، 

ومن  حق  معه  وم��ن  و�مل�شببات، 

عليه �حلق!  �حلفاظ على خميماتنا 

و�أمن �شعبنا هو �الأولوية �لق�شوى، 

بنا  ي��رتب�����ش  م���ن  ه���ن���اك  الأن 

�أمن  لي�شتبيح  وباأهلنا،  وبق�شيتنا 

وينتظر  �أهلنا  وي�رصد  خميماتنا 

�لذر�ئع... على  و�أتفه  �أ�شغر �حلجج 

�أنه م�شوؤول  �أن يدرك  كل فل�شطيني 

ت�رصفًا  و�أن  باأكمله،  �شعب  ع��ن 

ثمنه كبري�ً  يكون  قد  و�حد�ً خاطئًا 

جد�ً... بحجم خميم! 

و�شمن  لك�شفييها،  تكرميًا 

بر�جمها �ل�شبابية، �أقامت جمعية 

ك�شافة بيت �ملقد�ش حفل تكرمي 

جممع  يف  ���ش��ه��اد�ت  وت���وزي���ع 

�لفرقان يف برج �لرب�جنة، و�شط 

و�ل�شخ�شيات  �الأه��ايل  من  ح�شد 

و�لف�شائل.  وقدمت فرقة ك�شافة 

�الأنا�شيد  من  باقة  �ملقد�ش  بيت 

جو  و�شط  و�لك�شفية،  �الإ�شالمية 

وترديد  و�حل��م��ا���ش،  �ل��ف��رح  م��ن 

�ل�رصخات �لك�شفية و�جلهادية.

ذكرى  �جلمعية  و�أحيت  كما 

ب�شل�شلة  �ل�رصيف  �لنبوي  �ملولد 

�ح��ت��ف��االت دي��ن��ي��ة ت��ه��دف �ىل 

يف  �الإ���ش��الم��ي��ة  �ل��ق��ي��م  تر�شيخ 

�لبقاع  م��ن  �ملخيمات،  جميع 

بريوت  �إىل  و�شواًل  �ل�شمال  �إىل 

و�شيد� وخميمات �شور، و�أقامت 

حو�جز حمبة وتوزيع حلوى على 

حتمل  بو�شرت�ت  وتوزيع  �مل��ارة 

�شعار »قد ��شتاق �إليك �الأق�شى يا 

ر�شول �هلل«.

ك�شافة  »ج��م��ي��ع��ة  ت��ق��وم 

جمع  بحملة  �مل��ق��د���ش«  ب��ي��ت 

�لفل�شطينيني  لالأطفال  تربعات 

لبنان  �ىل  �شوريا  �لنازحني من 

وتقيم  ع��دي��دة.   �أي��ام��ًا  ت�شتمر 

حو�جز  �لغر�ش  لهذ�  �جلمعية 

جل��م��ع ت��ربع��ات ع��ل��ى م��د�خ��ل 

كافة �ملخيمات �لفل�شطينية يف 

لبنان.

ور�ء  من  �جلمعية  وتهدف   

عدد  �أكرب  جمع  �ىل  �حلملة  هذه 

�ملالية  �ل��ت��ربع��ات  م��ن  ممكن 

�حتياجات  م��ن  ق�شم  لتاأمني 

�لفل�شطينية  �لعائالت  �أط��ف��ال 

ظل  يف  �شيما  وال  �ل��ن��ازح��ة، 

و�الأو�شاع  �ملعي�شية  �لظروف 

يف  منها،  يعانون  �لتي  �ل�شيئة 

�شعي لتح�شني �لظروف �حلياتية 

الأطفال �الأ�رص �لنازحة.

بعد نكبة خميم نهر �لبارد، 

لكل  �أ�شبح   ،2007 �ل��ع��ام  يف 

ولعّل  ق�شة.   بيت،  لكل  بل  حي، 

ق�شة »حي جنني« �أ�شهرها.  كان 

ت�شكن  عائلة،   45 ي�شم  �حل��ي 

�جلي�ش  دخول  وبعد  مبنى.    26

�حلي  �أعلن  �ملخيم،  �ىل  �للبناين 

مينع  مغلقة،  ع�شكرية  منطقة 

فيه،  �ل�شكن  �أو  �إع��م��اره،  �إع��ادة 

لكن،  �إل��ي��ه.   �ل��دخ��ول  حتى  �أو 

�الع��ت�����ش��ام��ات  �شل�شلة  وب��ع��د 

�لبارد  نهر  يف  و�الحتجاجات 

بريوت،  �ىل  و�شواًل  وطر�بل�ش، 

و�لف�شائل  �ل��ق��وى  و�ج��ت��م��اع 

�حلكومة  رئي�ش  مع  �لفل�شطينية 

�شدر  ميقاتي،  جنيب  �للبنانية، 

�شكانه،  �ىل  �حلي  بت�شليم  �الأم��ر 

ال  �أنه  �أيلول 2012.  غري   4 يف 

يز�ل مهجور�ً �ىل �ليوم.  و�ل�شبب 

�لبيوت  ب��ن��اء  �إع����ادة  ع��دم  ه��و 

�إما  بيوته مدمرة،  �ملدمرة، وكل 

عدم  �ىل  �إ�شافة  كليًا،  �أو  جزئيًا 

طرقات،  من  حتتية،  بنى  وجود 

و�شبكات مياه وكهرباء، وغريها 

من م�شتلزمات �حلياة.

�للبنانية،  �ل��دول��ة  �أ����رصت 

�أنها  �ملانحة،  �ل��دول  موؤمتر  يف 

�جل��ه��ة �مل�����ش��وؤول��ة ع��ن ت��وزي��ع 

�لتعوي�شات، و�حلي مدرج �شمن 

ي�شل  مل  �لتي  �الإيطالية  �لهبة 

منها �شيء حتى �الآن.  

�أح��د  مم����دوح،  �أب���و  ينتظر 

و4  �شنو�ت   5 منذ  �حلي،  �شكان 

بيته،  لرتميم  �لتعوي�ش  �أ�شهر 

وغري  مهدمة  »�لبيوت  وي��ق��ول: 

جنني  وح��ي  لل�شكن.   �شاحلة 

يف  ت�شليمها  مت  منطقة  �آخ���ر 

�لطبيعية  و�ل��ع��و�م��ل  �مل��خ��ي��م.  

�ملنازل.   على  كبري  ب�شكل  �أثرت 

�الإيطالية  �لهبة  تعوي�شات  �أما 

فننتظرها منذ �شنو�ت، وال ن�شمع 

»بعد  وي�شيف:  �ل��وع��ود.«   غري 

�حلي  �أه��اىل  قبل  من  مر�جعات 

حممد  �الإع��م��ار،  م�رصوع  ملدير 

من  مبلغ  ر�شد  مت  �ل��ع��ال،  عبد 

الإن�شاء  �الإيطالية  �ملوؤ�ش�شات 

وما  �حل��ي.   يف  �لتحتية  �لبنية 

هي  �الآن  لغاية  عليه  ح�شلنا 

بتجهيز  �لبدء  �شيتم  باأنه  وعود 

واملناق�ضات  ال�����روط  دف���ر 

خالل �شهرين.«

�للجنة  ���رص  �أم���ني  وي��ق��ول 

معاري:  �أحمد  �لدوري،  �ل�شعبية 

»ب��ع��د �إب��الغ��ن��ا م��ن ق��ب��ل جلنة 

م��ل��ف �ل���ب���ارد ب��ت��ح��دي��د �أرق���ام 

على  �ملو�فقة  مت  �لتى  �لوحد�ت 

من  �اليطالية  �لهبة  ت�شملها  �أن 

قبل جلنة �حلو�ر و�رصكة خطيب 

�ملهجرين،  و�شندوف  وعلمي 

بتح�رص  �ملعنيني  من  �لطلب  مت 

�ىل  لي�شار  �لثبوتيه  �أور�ق��ه��م 

كذلك  ل��ه��م.   �لتعوي�شات  دف��ع 

قبل  م��ن  �مل��ن��ازل  معاينة  مت��ت 

�ل�شعبية.   و�للجنه  �مللف  جلنة 

�لدفع  �شيتم  �أنه  �بالغنا  مت  وقد 

وق��ت،  �أ����رصع  يف  للمت�رصرين 

و�لبدء بحي جنني.  �إال �أنه وحتى 

هذه �للحظه مل يتم دفع �أي مبلغ 

الأ�شباب ال تز�ل جمهولهة ون�شمع 

علمًا  م��ق��ن��ع��ة،  غ��ري  ت���ربي���ر�ت 

بدفع  �مل�شمولة  �ل��وح��د�ت  ب��اأن 
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من جمموع �لوحد�ت، بعد �أن مت 

بحجة  �ملباين  من  �لعديد  �شطب 

�أنها �شّيدت على م�شاعات.«

كالتايل:  هو  �ليوم  �لو�شع 

عاد �حلي، ولكن �أهله مل يعودو�!  

�لقدرة  الأنهم بب�شاطة ال ميلكون 

على �إعادة بنائه.  فهل �شيلجاأون 

�العت�شامات،  �ىل  �أخ��رى  م��رة 

كما يقول ق�شم كبري منهم؟  وهل 

�أخرى،  �شنو�ت   5 �حلي  �شينتظر 

وما  �إعماره؟   �إعاد  تتم  �أن  قبل 

ت�شملهم  ال  �لذين  �الأهايل  م�شري 

�شاأن  من  �أ�شئلة  �لتعوي�شات؟  

�إعادة حي جنني  عليها  �الإجابة 

�ىل �لو�جهة جمدد�ً.

�لعو��شف،  ��شتدت فيه  يف يوم 

كان بانتظار عائلة �ملل�شي �لنازحة 

�ىل  �شوريا  يف  �ل��ريم��وك  خميم  من 

نوع  �حللوة، عا�شفة من  خميم عني 

�آخ��ر.  فقد �أق��دم �الأب و�ل��زوج حممد 

معروف �ملل�شي على �النتحار �شنقًا، 

يف  �لقا�شية  �حلياة  لظروف  رف�شًا 

ما  على  لبنان،  يف  �للجوء  خميمات 

تركهن  �للو�تي  وبناته  زوجته  توؤكد 

معاناة  و�شط  �ليتم،  يعانني  ثكاىل، 

�لت�رصد  م��ن  تنتهي  مل��ا  م�شتمرة 

و�ل�شياع.

يف  مربر�ً  لي�ش  �ملل�شي  �نتحار 

نظر �لكثريين، ولكنه �رصخة �إن�شانية 

لفت  منها  �ل��ه��دف  ك��ان  م���دوي���ة... 

خميمات  يف  �لنازحني  �ىل  �النتباه 

�لال�إن�شانية  �لظروف  و�ىل  لبنان، 

يف  �لفل�شطيني  �ل�شعب  يحياها  �لتي 

مبن  فكيف  �لنكبة،  منذ  �ملخيمات، 

ما  كل  فقد  بعدما  م�رصد�ً،  �إليها  جلاأ 

ميلك؟

�أن  بكار،  رمي��ا  زوج��ت��ه،  ت�رّص 

ق�شية،  الأج��ل  نف�شه  �شنق  زوج��ه��ا 

�أخربت  كما  �حلياة،  من  هربًا  ولي�ش 

ظروف  يف  زوج��ي  »ت��ويف  مر��شلنا: 

الأجل  بنف�شه  و�شحى  قاهرة،  نف�شية 

بناته، وليربز للنا�ش هذه �ملعاناة«.  

�لوفاة  حلظة  منذ  »ز�رن��ا  و�أ�شافت: 

و�شائل  من  كبري  ح�شد  �ليوم،  حتى 

�إ�شافة  وجمعيات،  و�شحافة  �إعالم 

و�ل��ل��ج��ان.   و�ل��ق��وى  �لف�شائل  �إىل 

عاجلة،  مالية  م�شاعد�ت  لنا  وقدمو� 

�مل��ت��ربع��ني.   م��ن  ب�شيط  ج���زء  ه��ي 

�شوى  منهم  ي�شلني  مل  و�ل��ب��اق��ون 

�ملخيم  يف  هنا  �لو�شع  �ل��وع��ود.  

و�ملنزل  غالية،  و�ملعي�شة  �شعب، 

�إيجاره �شهريًا  �أدفع  �أ�شكن فيه  �لذي 

250 �ألف لرية لبنانية، ومل يقم �أحد 

هو  �ل��ذي  �الإيجار  بدفع  مب�شاعدتي 

ولي�ش  عنقي،  فوق  مو�شوع  �شكني 

رجائي  ل��ذ�  �هلل،  ���ش��وى  معيل  لنا 

كرمية  حياة  �أبنائي  يعي�ش  �أن  هو 

حاجات  توؤمن  و�أن  �الأطفال،  كباقي 

�أبنائي وفلذ�ت �أكبادي، ومتطلباتهم 

�ملعي�شية.«

رحل �ملل�شي وخّلف ور�ءه �أربع 

 9( ونغم  �شنة(   13( تغريد  ب��ن��ات: 

�شنو�ت( ورغد )4 �شنو�ت(، وملار )4 

�أ�شهر(، هن نتاج زو�ج عمره 14 �شنة.  

معاناتهن  عمق  �لفتيات  وت�����رصح 

»مل  تغريد:  تقول  �لو�لد.   فقد�ن  بعد 

�أن  و�أريد  �شنة،  منذ  �أدر�ش  ومل  �أتعلم 

للدر��شة،  ما�شة  بحاجة  و�أن��ا  �أتعلم 

نغم  �أما  �شعب«.   �لنف�شي  وو�شعنا 

فقالت: »�أنا �أتعلم يف مدر�شة �الأونرو� 

�لنف�شي  منذ �شهور، كما و�أن و�شعي 

وعندما  �أي�����ش��ا«.  و�أ�شقائي  �شعب 

يف  �أهلك  من  تريدين  »ماذ�  �شوؤ�لها: 

هذ� �ملخيم«، قالت: »�أبي �شنق نف�شه 

من �أجل �أن نعي�ش ونبني �أنف�شنا، و�أن 

»خ�شارة  و�أ�شافت:  بكر�مة«.  نعي�ش 

و�لدي ال تعو�ش بعد فقد�نه«.

ظروف  عن  ��شتف�شارنا  ول��دى 

�رص  �أم���ني  �أخ��ربن��ا  �ملل�شي،  عائلة 

عني  خم��ي��م  يف  �ل�شعبية  �ل��ل��ج��ن��ة 

بقوله:  م��وع��د،  ه��اين  �أب���و  �حل��ل��وة، 

قمنا مب�شاعدة  �شعبية  »نحن كلجان 

�لنازحني �شمن �إمكانياتنا �ملتوفرة.  

و�أنا ال �أدعي �أننا غطينا كل حاجات 

�ىل  �جلميع  ندعو  لذلك  �لنازحني. 

حت��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م وم�����ش��اع��دة 

�لنازحني بكل ما يلزم، الأن �ملاأ�شاة 

�ىل  م�شتمر�ً  ز�ل  ما  و�لنزوح  كبرية 

عائالت  بت�شجيل  ون��ق��وم  �ملخيم، 

نازحة يف مر�كزنا ب�شكل يومي، هذ� 

يلزم �لدول �أن تقوم بدورها �الإغاثي 

�ملعي�شية  �ل��ظ��روف  م��ن  للتخفيف 

كل  ن�شع  نحن  و�مل��ري��رة.   �ل�شعبة 

وهذ�  �لنازحني،  الأهلنا  �إمكانياتنا 

�هلل.   �شاء  �إن  به  نق�رص  ولن  و�جبنا 

م�شاعدة  لها  قدمنا  �ملل�شي  وعائلة 

�لتي  �ل�شعبة  �لظروف  ب�شبب  مادية 

ورب  �ملعيل  فقد�نها  بعد  يعي�شونها 

ي�شعى  »�جلميع  �أ�شاف:  �الأ����رصة«.  

�ملخيم  و�أهايل  �لنازحني،  مل�شاعدة 

ولكن  �إمكانياتهم،  بكل  ي�شاهمون 

�أهلنا  �أن  يعلم  و�لكل  كبري،  �مل�شاب 

�أ�شو�أ  يعي�شون  لبنان  خميمات  يف 

بهم  �لالحق  �لظلم  ب�شبب  �لظروف، 

منذ �شنني«.

زوجة املل�سي: زوجي �سنق نف�سه ليربز للنا�س حجم املعاناة يف خميمات لبنان
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قطاع غزة يهب للم�ساركة يف م�سرية الإنذار الأخري

نائب الأمني العام: اإنها معركة الإرادة!

القيادي البط�س: ل تهدئة واأ�سرانا ميوتون!

يف ال�سفة الغربية

يف ال�سمال

خميمات اجلنوب

وخميم اجلليل يف البقاع

خميمات لبنان تلبي دعوة حركة اجلهاد الإ�سالمي ن�سرة لالأ�سرى

التن�سيق الأمني يف ال�سفة 

مينع تنفيذ 578 عملية �سد العدو خالل 2012

غزة  قطاع  يف  �أهلنا  لبى 

�الإ�شالمي  �جلهاد  حركة  دع��وة 

حيث  �الأ�����رصى،  م��ع  للت�شامن 

�جلمعة  ���ش��الة  �الآالف  �أدى 

�ل�شامي  �مل��ف��و���ش  مقر  �أم���ام 

�لن�رص  حي  يف  �الإن�شان  حلقوق 

�ل�شالة،  وعقب  غ���زة.   مبدينة 

نحو  حا�شدة  م�شرية  توجهت 

مب�شاركة  �ملتحدة،  �الأمم  مقر 

�لفل�شطينية.   �لف�شائل  ق���ادة 

“�الإنذ�ر  كما �شاركو� يف م�شرية 

�الأخري” �لتي دعت �إليها �حلركة.

وخ���اط���ب ن���ائ���ب �الأم����ني 

�الإ�شالمي،  �جلهاد  حلركة  �لعام 

بكلمة  �جلماهري  �لنخالة،  زياد 

�أ�رص�نا  “�إن  فيها  قال  مبا�رصة، 

�الحتالل  �شجون  يف  �لبو��شل 

ي�����ش��ه��رون �أج�����ش��اده��م ق��ام��ات 

وت�شحية  ب�������اإر�دة  م�����رصع��ة 

�أجمع  للعامل  ليعلنو�  و�نت�شار، 

�لهزمية  على  منت�رصون  �أنهم 

ومنت�رصون  و�ل���ذل،  و�خل���وف 

باإر�دتهم على �لرتدد و�ملهانة.”

�الأ�رصى  “هوؤالء  و�أ�شاف:   

�خلاوية  �الأمعاء  معركة  حولو� 

مو�جهة  يف  �لكر�مة  معركة  �ىل 

�إطالق  �إىل  د�عيًا  “��رص�ئيل”، 
على  �الإر�دة”  “معركة  ت�شمية 

�ل�شلف  لك�رص  �ال�رص�بات،  هذه 

د�عيًا  �ملتغطر�ش”،  �ل�شهيوين 

م�شري�ت  وتكثيف  ��شتمر�ر  �إىل 

لتماًل  �الأ����رصى  م��ع  �لت�شامن 

�إىل  الفتًا  �لعامل،  وكل  فل�شطني 

مرحلة  ه��ي  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  �أن 

يتحدثون  �لذين  الأولئك  �ختبار 

هوؤالء  “�إن  وقال:  �لوحدة.   عن 

�ل��ق��ادة �الأ�����رصى لهم دي��ن يف 

ننت�رص  �أن  وه����ي  �أع��ن��اق��ن��ا 

لكر�متهم”.

�أك��د  ذ�ت���ه،  �ل�شياق  ويف   

�لقيادي خالد �لبط�ش “�أن حركة 

�جلهاد لن تقبل باأن تبقى هناك 

تهدئة مع �لعدو فيما �أ�رص�نا يف 

د�عيًا  �ملوت”،  يعانون  �شجونه 

�لتهدئة  �لر�عي �مل�رصي التفاق 

و�شفقة وفاء �الأحر�ر �ىل �لتدخل 

�الحتالل  على  و�ل�شغط  �لعاجل 

م��ن �أج���ل �الإف����ر�ج ع��ن �أ���رص�ن��ا 

�لبو��شل.”

�شعبنا  �ل��ب��ط�����ش  ودع�����ا 

�لفل�شطيني يف �ل�شفة �لغربية �ىل 

و�ل�شو�رع  �لطرقات  يف  �خلروج 

كونه  للم�شتوطنني  و�لت�شدي 

ميثل �أكرب �شغط على “�إ�رص�ئيل”، 

�الأ����رصى،  ملطالب  لالإ�شتجابة 

فيه  �لعامل  يقف  �لذي  �لوقت  يف 

موقف �ملتفرج و�ل�شامت.

دعا  جنني،  يف  عر�بة  ويف 

م�شتوى  رف��ع  �إىل  �ملتظاهرون 

�ل��ت�����ش��ام��ن م���ع �الأ�������رصى يف 

م�شاركة  و�ىل  �ل��ع��دو،  �شجون 

يف  �لفل�شطينية  �لف�شائل  كافة 

�مل�شري�ت �لت�شامنية مع �الأ�رصى 

و�حلزبية،  �لعن�رصية  عن  بعيد�ً 

�لفل�شطيني، وال  �لكل  كونه ملف 

يحمل �أية �أجندة حزبية.

�شمال  �ل��ب��د�وي  خميم  ويف 

ل��ب��ن��ان، ����ش���ارك مم��ث��ل��ون عن 

و�للجنة  �لفل�شطينية  �لف�شائل 

�ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �ل�شعبية 

يف  �الأه����ايل  م��ن  وح�شد  �مل���دين 

مكتب  �أمام  �أقيم  �لذي  �العت�شام 

مدير خدمات �الأونرو� يف �ملخيم.

�ل�شيخ  ف�شيلة  �أل��ق��ى  وق��د   

حم��م��د خ�����رص، م��دي��ر �مل��ن��ت��دى 

فيها  �أكد  كلمة  للحو�ر،  �الإ�شالمي 

ع��ل��ى وج���وب �ل���وف���اء ل��الأ���رصى 

بالوفاء لق�شيتهم �ملقد�شة، مبّينًا 

خالل  م��ن  يكون  �إمن��ا  “ذلك  �أن 

طاقاتنا  م��ن  �أي  توظيف  ع��دم 

و�مكانياتنا يف غري �لهدف �لذي 

“نقاوم  وباأن  �أجله”،  من  �شحو� 

بخيار  ون��ت��م�����ش��ك  �ل���ع���دو،  ه���ذ� 

�ملقاومة”، معترب�ً �أن �أي �شكل من 

�أ�شكال �لتنازل هو خيانة لالأ�رصى 

و�ملعتقلني و�ملبعدين.  منبهًا �ىل 

�أن �لغرق يف م�شتنقعات �ملعارك 

�ل��ع��دو  �ال  ي��خ��دم  ال  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�ل�شهيوين وحده.

لو�ء موعد، كلمة  �أبو  و�ألقى   

حركة �جلهاد �الإ�شالمي، �أكد فيها 

�أنه “لن تكون هناك حلول و�شطية 

�لنار  و�إم���ا   .. فل�شطني  ف��اإم��ا   ..

   .“ �أوهام  .. وكفى  جيال بعد جيل 

�لفل�شطينية  �ل�شلطة  وطالب موعد 

بتحمل م�شوؤوليتها جتاه �الأ�رصى، 

ت�شامن  حملة  �أو�شع  �ىل  د�عيًا 

�الأ�شرية، وطالب  مل�شاندة �حلركة 

و�الإن�شانية  �حلقوقية  �ملوؤ�ش�شات 

“بالتحرك  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 

�أب��ع��اد  عند  و�ل��وق��وف  �ل��ع��اج��ل 

�العتقال �لتع�شفي”.

�جلهاد  حركة  نفذت  كما   

جماهرييًا  �عت�شامًا  �الإ�شالمي 

يف  فل�شطني  م�شجد  �أم��ام  مماثاًل 

�حلاج  فيه  �ألقى  �لر�شيدية،  خميم 

معترب�ً  �حلركة،  كلمة  �لعبد  �أب��و 

يتم  �لتي  �الأوىل  �ملرة  لي�شت  �أنها 

فيها ��شتخد�م �شالح �الإ�رص�ب عن 

�لطعام، ولكن �الإ�رص�ب هذه �ملرة 

عجز  ك�شف  “هو  �آخ��ر،   
ً
معنى له 

�ملوؤ�ش�شات �لدولية و�شمتها �أمام 

�لرهان  �أن  م�شيفًا  �لعدو،  �إجر�م 

على �ملجتمع �لدويل و�ملوؤ�ش�شات 

�حلقوقية هو رهان خا�رص، ونحن 

و�أمتنا  �شعبنا  على  �إال  نر�هن  ال 

�لعربية و�الإ�شالمية.”

ويف خميم �جلليل يف �لبقاع، 

جماهرييًا  �عت�شامًا  �حلركة  نفذت 

�مل�شاجد  �أئمة  فيه  �شارك  حا�شد�ً، 

و�لف�شائل  �ل��ق��وى  ع��ن  وممثلون 

�ملخيم،  ووج��ه��اء  �لفل�شطينية 

وموؤ�ش�شات �أهلية و�جتماعية.

كلمة  عالء  �أبو  �الأخ  �ألقى  وقد 

فيها  �أكد  �الإ�شالمي،  �جلهاد  حركة 

�حل��رك��ة،  ب��ث��و�ب��ت  �لتم�شك  ع��ل��ى 

ن�����رصة  و�مل�����ش��ي يف حت���رك���ات 

�ىل  د�عيًا  حتريرهم،  حتى  �الأ�رصى 

فل�شطيني  �شعبي  ت�شامن  �أو���ش��ع 

ت�شليط  �أج��ل  من  و�إن�شاين  وعربي 

�الأ�شو�ء على هذه �لق�شية �الإن�شانية 

�لتي توؤمل كل بيت فل�شطيني.

ل���ب���ت ج���م���اه���ري ���ش��ع��ب��ن��ا 

بريوت  خميمات  يف  �لفل�شطيني 

حركة  دعوة  و�جلنوب  و�ل�شمال 

�العت�شام  �ىل  �الإ�شالمي  �جلهاد 

ع��ق��ب ���ش��الة �جل��م��ع��ة، حيث 

�شعبنا،  �أبناء  من  �ملئات  �حت�شد 

تنديد�ً  �الأ����رصى،  م��ع  ت�شامنًا 

يف  �ل�شهيوين  �ل��ع��دو  ب�شيا�شة 

�الإد�ري،  �تباع �شيا�شة �العتقال 

و�لتنكر لكافة �لعهود و�ملو�ثيق، 

�مل�رصبني  ل��الأ���رصى  وت��اأي��ي��د�ً 

ي�شارف  من  ومنهم  �لطعام،  عن 

ع��ل��ى �ال���ش��ت�����ش��ه��اد.  و�أق��ي��م��ت 

برج  خميمات  يف  �العت�شامات 

و�لبد�وي  ب��ريوت،  يف  �لرب�جنة 

يف �ل�شمال، و�لر�شيدية يف �شور.

 ففي بريوت، �أقامت �حلركة 

�لفرقان،  جممع  �أمام  �عت�شامًا 

�ل���رب�ج���ن���ة،  ب����رج  خم��ي��م  يف 

�لقوى  عن  ممثلون  فيه  �شارك 

و�لف�شائل �لفل�شطينية و�الأحز�ب 

�لوطنية �للبنانية، وعلماء �لدين 

عن  وممثلني  �ملخيم  ووج��ه��اء 

�ملجتمع �ملدين، �إ�شافة �ىل ح�شد 

من �الأهايل و�لفعاليات �ل�شعبية.

�الأ���رصى  �أل��ق��ى عميد  وق��د   

�لعدو  �شجون  م��ن  و�مل��ح��رري��ن 

كلمة  �لقنطار،  �شمري  �ل�شهيوين، 

ب��رج  خم��ي��م  �أه����ايل  فيها  ح��ي��ا 

�لرب�جنة وكافة خميمات �للجوء، 

يف  ب��ارز  دور  من  لها  ك��ان  ملا 

وخ�شو�شًا  لالحتالل،  �لت�شدي 

يف �جتياح عام 1982.  و�عترب 

�لقنطار �أن “�لعدو  يحاول يومًا 

�أ���رص�ن��ا،  �إر�دة  ك�رص  ي��وم  بعد 

�أن  �إال  قناعاتهم،  عن  وثنيهم 

�ل��ذي��ن �شمدو�  �الأ����رصى  ه���وؤالء 

ط��وي��اًل وق���اوم���و� ط��وي��اًل، هم 

مو�شحًا  باقون”،  �لعهد  على 

و�لفعاليات  �العت�شامات  �أهمية 

�الأ����رصى  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �ل�شعبية 

“عندما  ب��ال��ق��ول:  وق�شيتهم، 

كنت يف �الأ�رص، كنا ن�شعر بالقوة 

و�الأمل، حني كنا ن�شمع عن مثل 

هذه �العت�شامات”.

يف  �لقيادي  �شدد  ب��دوره،   

�أب��و  �الإ���ش��الم��ي،  �جل��ه��اد  حركة 

و�شام منور، على �أهمية �ملقاومة 

و�ملعتقلني  �الأ���رصى  حترير  يف 

حمماًل  �الإحتالل،  �شجون  د�خل 

حياتهم.   عن  �مل�شوؤولية  �لعدو 

�ملعايري  �زدو�جية  منّور  و�أد�ن 

�ل��ت��ي ي��ت�����رصف م���ن خ��الل��ه��ا 

وموؤ�ش�شات  �ل���دويل  �ملجتمع 

ح���ق���وق �الإن���������ش����ان ب�����ش��اأن 

و�ملعتقلني  �الأ������رصى  ق�شية 

�لفل�شطينيني، متجاهاًل ق�شيتهم 

يف �ملوؤ�ش�شات �لدولية، يف حني 

�شج �لعامل باأ�رصه بق�شية جلعاد 

�شاليط.”

�إن  وخ��ت��م م��ن��ور ب��ال��ق��ول 

�رص�يا �لقد�ش – �جلناح �لع�شكري 

حل��رك��ة �جل��ه��اد �الإ���ش��الم��ي يف 

�لف�شائل  كافة  ومعها  فل�شطني، 

�ملقاومة، لن تاأل جهد�ً من �أجل 

�جلنود  من  ممكن  عدد  �أكرب  �أ�رص 

�أن  علمنا  �لعدو  الأن  �ل�شهاينة، 

�لتي  �لوحيدة  �لطريقة  هي  هذه 

نحرر فيها �أ�رص�نا. 

جهاز  �أع���ده  تقرير  ك�شف 

�ل�شهيوين،  �لعام  �ملخابر�ت 

ق��در�ت  تطور  عن  »�ل�شاباك«، 

�ملقاومة �شد �لكيان �ل�شهيوين 

�أ�شار  فقد    .2012 �لعام  خالل 

�لتقرير �إىل �رتفاع كبري، و�شل 

�ىل ن�شبة 42% يف عدد �لعمليات 

���ش��د �ل��ك��ي��ان �ل�����ش��ه��ي��وين يف 

بالعام  مقارنة  �لغربية  �ل�شفة 

لتربير  حم��اول��ة  يف  �ل�شابق، 

يف  فل�شطيني   )2300( �عتقال 

هذه �لعمليات.

�لرغم من  �إن��ه على   وق��ال 

عن  ت�شفر  مل  �لعمليات  هذه  �أن 

وذل��ك  �شهاينة،  قتلى  وق��وع 

�إال   ،1973 �شنة  منذ  مرة  الأول 

بلغت  �إذ  مزعجة؛  كانت  �أنها 

578 عملية )مقابل 320 عملية 

��شتخدمت   ،)2011 �شنة  يف 

و�إطالق  حارقة  زجاجات  فيها 

ر�شا�ش وو�شع عبو�ت متفجرة 

وغريها.

�لتقرير مبقتل ع�رصة   و�أقر 

�ملا�شية،  �ل�شنة  يف  �شهاينة 

�لغربية،  �ل�شفة  يف  لي�ش  لكن 

غزة  قطاع  مع  �حلدود  على  بل 

و�شع  �أو  �ل�شو�ريخ  )�إط���الق 

عبو�ت( ومع �شيناء.

ق��و�ت  �إن  �لتقرير  وق��ال   

تنفيذ  منع  م��ن  متكنت  �ل��ع��دو 

ك��ربى،  ت��ف��ج��ري  عملية   100

خ��ط��ط ل��ه��ا �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون، 

�لكيان  تنفيذها د�خل  وحاولو� 

�ل�شهيوين.

و�شمل �لتقرير �أي�شًا �إطالق 

�ل�شو�ريخ و�لقذ�ئف من قطاع 

غزة على �ملغت�شبات، فقال �إنها 

 2327 ب��اإط��الق  �أوج��ه��ا  بلغت 

 2012 ���ش��ن��ة  يف  ����ش���اروخ���ًا 

وحدها، �إ�شافة �إىل 230 قذيفة 

مدفعية.

تطور  وجود  �لتقرير  و�أكد   

�ملقاومة  ق���در�ت  يف  م�شتمر 

�شنة  يف  ب����د�أ  �لفل�شطينية، 

�لتالية،  �ل�شنة  يف  وز�د   2011

�ل�شو�ريخ  �إط���الق  يف  يتمثل 

و�لطائر�ت  �لدبابات  باجتاه 

ح�شل  حني  ويف  �ل�شهيونية.  

 ،2011 يف  و�ح���دة  م��رة  ذل��ك 

�ل�شنة  يف  مرة   11 ح�شل  فاإنه 

�ملا�شية.

�أمنيون  م�شوؤولون  وك��ان 

منا�شبات  �أثنو� يف  قد  �شهاينة 

�الأج��ه��زة  �أد�ء  ع��ل��ى  م��ت��ع��ددة 

�ل�شفة  يف  �لفل�شطينية  �الأمنية 

�الأمني  �لتن�شيق  وعلى  �لغربية 

�لقائم بينها وبني �أجهزة �الأمن 

�ل�شهيونية و�لتي كان لها دور 

كبري يف �شبط �حلالة �الأمنية يف 

عمليات  ومنع  �لغربية،  �ل�شفة 

فد�ئية �شد �أهد�ف للعدو.

ف���اج���اأ �ل�����ش��ي��د حم��م��ود 

�أعلن  عندما  �جلميع  عبا�ش 

�أن��ه  تلفزيونية  مقابلة  يف 

�أم���ني ع���ام �الأمم  ط��ل��ب م��ن 

�لكيان  لدى  �لتو�شط  �ملتحدة، 

بدخول  لل�شماح  �ل�شهيوين 

فل�شطيني  الج��ىء  �أل��ف   150

من �شوريا �ىل �ل�شفة �لغربية، 

“دولة  �أر����ش��ي  باعتبارها 

رف�ش  �أنه  كا�شفًا  فل�شطني”، 

ن�ش  الذي  ال�ضهيوين  ال�رط 

على �لتنازل عن حق �لعودة.

عبا�ش  يرف�ش  �أن  جميل 

وجميل  ال�ضهيوين،  ال�����رط 

و�أركانها  �ل�شلطة  تظهر  �أن 

بحق  �لتم�شك  على  حر�شهم 

�شوؤ�لني  ثمة  ولكن  �ل��ع��ودة.  

يحتاجان �ىل �أجوبة:

�ل�شيد  �أ�رص  ملاذ�  �الأول: 

ربط  على  مقابلته  يف  عبا�ش 

باملفاو�شات،  �ل��ع��ودة  ح��ق 

وباملبادرة �لعربية، طاملا �أنه 

يقول �إنه حق فردي �شخ�شي؟! 

�ألي�ش يف ذلك تناق�ش؟!

�ل�شيد  طلب  ملاذ�  �لثاين: 

�ل�شهيوين  �لكيان  من  عبا�ش 

�لالجئني  ل��دخ��ول  �ل�شماح 

ب��داًل  �ل�شلطة،  �أر����ش��ي  �ىل 

�ملتحدة  �الأمم  مطالبة  م��ن 

ب��ال�����ش��غ��ط ع���ل���ى �ل��ك��ي��ان 

�ل�����ش��ه��ي��وين الإع��ادت��ه��م �ىل 

فل�شطني  يف  وقر�هم  بيوتهم 

تنفيذ�ً   ،1948 عام  �ملحتلة 

ذلك  يكن  �أمل  194؟   للقر�ر 

�أج����دى، و�أك����ر ت��ع��ب��ري�ً عن 

�لتم�شك بحق �لعودة؟! 

اأ�سئلة حمرية... فهل من اأجوبة؟

رابطة بيت املقد�س 

توزع القرطا�سية على النازحني وحتيي ذكرى املولد النبوي

بيت  “ر�بطة  وزع�����ت 

فل�شطني”  لطلبة  �مل��ق��د���ش 

�ل��ق��رط��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى �ل��ط��الب 

�ل��ن��ازح��ني م���ن ���ش��وري��ا يف 

على  تاأكيد�ً  �لبقاع،  منطقة 

�أهمية ��شتمر�ر �أبناء �شعبنا يف 

�شتى  حتت  تعليمهم،  متابعة 

�لر�بطة  �لظروف، وحر�شًا من 

من  �شعبنا  �أب��ن��اء  دع��م  على 

�لطالب.

�أن�����ش��ط��ت��ه��ا  �إط�����ار  ويف 

�أحيت  و�لتعبوية،  �ل��رتب��وي��ة 

�لنبوي  �ملولد  ذكرى  �لر�بطة 

�ل�رصيف، ب�شل�شلة من �الأن�شطة، 

من بينها: تنظيم زيارة ملدر�ء 

و�ملتو�شطة  �لثانوية  �ملد�ر�ش 

و�لبقاع  �شيد�  خميمات  يف 

و�ل�����ش��م��ال و���ش��ور وب���ريوت، 

على  ب���و����ش���رت�ت  وت����وزي����ع 

و�إقامة  �ملد�ر�ش،  يف  �لتالميذ 

حما�رص�ت دينية وتربوية.  

�ملد�ر�ش  م��در�ء   وقد عرب 

تقديرهم  ع��ن  و�ل��ث��ان��وي��ات 

�لر�بطة  به  تقوم  �لتي  للدور 

�ملنا�شبات  كافة  مو�كبة  يف 

�لوطنية و�لدينية، متمنيني لها 

بدورها  �لقيام  يف  �ال�شتمر�ر 

�لديني  وو�ج��ب��ه��ا  �ل���ري���ادي 

و�لرتبوي جتاه �لطالب.

دورة  �لر�بطة  نظمت  كما 

�إد�رية حملت ��شم دورة �ل�شهيد 

ت�شمنت  عي�شة”،  �أبو  “حممد 
�لتخطيط  يف  عمل  ور���ش��ات 

زيادة  بهدف  وذلك  و�لقيادة، 

م��ه��ار�ت وق����در�ت ك��و�دره��ا 

و�أع�شائها.

�ل�������دورة،  خ���ت���ام  ويف 

تخريج  حفل  �لر�بطة  �أقامت 

كل  فيه  حت��دث  للم�شاركني، 

�لقيادي يف حركة �جلهاد  من 

�أب��و  علي  �ل�شيخ،  �الإ���ش��الم��ي 

���ش��اه��ني، ورئ��ي�����ش �ل��ر�ب��ط��ة، 

وعدد  �لرفاعي،  عماد  �الأ�شتاذ 

�لتنفيذية  �للجنة  �أع�شاء  من 

للر�بطة، وجرى توزيع �شهاد�ت 

تقدير على �مل�شاركني.

�لر�شيدية  خميمي  ويف 

�أن�شطتها  و�شمن  و�ل��ب��د�وي، 

�ل��ت��ع��ب��وي��ة، ق��ام��ت �ل��ر�ب��ط��ة 

عند  “�أحياء  فيلم  ب��ع��ر���ش 

بانت�شار  �ح��ت��ف��اء  ربهم”، 

�ملقاومة على �لعدو �ل�شهيوين 

�ل��زرق��اء،  �ل�شماء  معركة  يف 

�شبابية  موؤ�ش�ش�شات  بح�شور 

وم���ن���ظ���م���ات ط���الب���ي���ة يف 

�ملخيمني. 



�لغربية  �ل�شفة  باتت  هل 

على �شفري �نتفا�شة جديدة، رغم 

رئي�ش  يطلقها  �لتي  �لتعهد�ت 

حممود  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة 

عبا�ش، باأنه لن ي�شمح بانتفا�شة 

ن�رصه  �ل��ذي  �لتقرير  عهده؟   يف 

�أن  يظهر  �ل�شهيوين  �ل�شاباك 

�لفل�شطيني  �ل�شعبي  �حل����ر�ك 

�ملقاوم يف �أوجه، ولوال �لتن�شيق 

�ل�شهيوين،  �ل��ع��دو  م��ع  �الأم��ن��ي 

النفجرت �ل�شفة منذ زمن.

�ل�شفة  يف  �مل��وؤ���رص�ت  ك��ل 

ت��ب�����رص ب��ان��ت��ف��ا���ش��ة ق���ادم���ة: 

�أ���ش��و�أ  �الأو����ش���اع �مل��ال��ي��ة يف 

�ل�شلطة.   ق��ي��ام  منذ  ح��االت��ه��ا، 

يف  م�شتمر  �ل�شهيوين  �ل��ع��دو 

�الأر����ش��ي،  م�����ش��ادرة  �شيا�شة 

 )E1( منطقة  يف  بالبناء  ويهدد 

�الأمر �لذي يعني قطع �ل�شفة �ىل 

جزئني، وتهديد �مل�شجد �الأق�شى 

�أما  د�ه��م��ًا.   يوميًا  خطر�ً  ب��ات 

�لذي  �لفتيل  فهو  �الأ���رصى،  ملف 

�أية  يف  �ل�شفة  يلهب  �أن  ميكن 

حلظة.

عن  �مل�شتوطنون  يتورع  ال 

و�لر�شا�ش  �الأ�شلحة  ��شتخد�م 

�شعبنا.   �أب��ن��اء  ق��ت��ل  يف  �حل���ي 

�ل�شباب  فئة  ي�شتهدفون  وه��م 

متييز  دون  �الأوىل،  ب��ال��درج��ة 

�شهر  خ��الل  وف��ت��اة.   فتى  ب��ني 

يزيد عن  ما  ��شت�شهد  فقط،  و�حد 

لبنى  �ل�شهيدة  بينهم  من  ع�رصة، 

�أطلق  �لتي  ع��ام��ًا،   )21( حن�ش 

�لر�شا�ش  �مل�شتوطنون  عليها 

بدم بارد، حني كانت ذ�هبة �ىل 

جامعتها.  وقامت وز�رة �حلرب 

�ل�شهيونية بالت�شرت على جرمية 

بيانًا  فاأ�شدرت  �مل�شتوطنني، 

�أطلقو�  جنودها  �إن  فيها  قالت 

تعر�ش  �أمنيًا  موكبًا  الأن  �لنار، 

وباملثل،  باحلجارة)!!(.   للر�شق 

على  �ل��ن��ار  م�شتوطنون  �أط��ل��ق 

 )14( �لعمارين  �شالح  �لفتى 

عامًا، فارتفع �شهيد�ً.

تكتفي  ال  �ل���ع���دو  ق����و�ت 

كل  متار�ش  بل  �لنار،  باإطالق 

وجت��ت��اح،  تعتقل،  �مل��وب��ق��ات: 

وت���دم���ر، وت�����ش��ادر، وحت���رق، 

�لنوعي  �لتطور  لكن  وتنتهك.  

�زدي��اد  �ل��ذي ظهر م��وؤخ��ر�ً، هو 

بها  يقوم  �لتي  �لعمليات  ع��دد 

�لعدو  �شد  �ل�شفة  يف  �أه��ل��ن��ا 

فخالل  وم�شتوطنيه.   بجنوده 

�عتقال  مت  �أ���ش��ب��وع،  م��ن  �أق���ل 

عبو�ت   7 يحمالن  جماهدين 

ب��ال��ق��رب م��ن مفرتق  ن��ا���ش��ف��ة، 

�ل�شفة  �شمال  “تفوح”،  طريق 

مقاومون  �أطلق  كما  �لغربية.  

حافلة  على  �لنار  فل�شطينيون 

تقل م�شتوطنني قرب بلدة حزما 

�ملحتلة،  �لقد�ش  ���رصق  �شمال 

“يديعوت  �شحيفة  وذك����رت 

“�الإ�رص�ئيلية”،  �أحرونوت” 

فل�شطينيني  �عتقل  �ل��ع��دو  �أن 

مولوتوف  قنبلتي  الإلقائهما 

تابعة  ثكنة  ع��ل��ى  ح��ارق��ت��ني 

�لغربية.   �ل�شفة  ف��ى  للجي�ش 

قرية  وقالت م�شادر حملية يف 

�لغرب  �لو�قعة �ىل  �لنبي �شالح 

�أن  �ملحتلة،  �هلل  ر�م  مدينة  من 

يف  �ندلعت  عنيفة  م��و�ج��ه��ات 

�لقرية، �أدت �إىل �إ�شابة �لع�رص�ت 

م���ن �أه�����ايل �ل��ق��ري��ة ب��ح��االت 

�شابط  و�إ����ش���اب���ة  �خ��ت��ن��اق، 

�حلقائق  هذه  بحجر.   �شهيوين 

�نتفا�شة  �أن  �ىل  ت�شري  كلها 

جديدة يف �ل�شفة باتت قريبة. 
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ارها�سات انتفا�سة جديدة يف ال�سفة!

حتليل �شيا�شي

يف رحاب الإ�شالم

اأخبار اجلهاد

كاريكاتري

�لت�شاوؤل:  يثري  ع��ن��و�ن 

وباأية  ح��الوة؟   لالإميان  هل 

حا�شة يتم تذّوقها؟

�لغز�يل:  حامد  �أبو  يقول 

ُح��رم  م��ن ذ�ق ع���رف، وم��ن 

�ن���ح���رف.  ون�����ش��م��ع �الإم����ام 

�أرى  ول�شت  ي��ردد:  �ل�شافعي 

ولكن   ** مال  جمع  �ل�شعادة 

�لتقي هو �ل�شعيد.

�أح���ادي���ث  �إىل  ون���ه���رع 

�مل�شطفى )�ش( فنقر�أ: »ثالث 

م��ن ك���ّن ف��ي��ه وج���د ح��الوة 

و  �هلل  ي��ك��ون  �أن  �الإمي������ان: 

 �إليه مما �شو�هما، 
ّ
ر�شوله �أحب

و�أن يحب �ملرء ال يحبه �إال هلل، 

�لكفر  يف  يعود  �أن  يكره  و�أن 

كما يكره �أن يقذف يف �لنار.«

�إن  �جل��و�ب:  نعرف  �آنئذ 

و�لطماأنينة  �لروحية  �للذة 

�الأع�شاب  وه���دوء  �لنف�شية 

حالوة  ذ�ق  ملن  �إال  تتوفر  ال 

�هلل  حب  و��شت�شعر  �الإمي���ان، 

معهما  ف��ع��ا���ش  ور����ش���ول���ه، 

و�أط���ر�ف  �لليل  �آن���اء  ولهما 

باخلالق  فا�شتغنى  �لنهار؛ 

ع��ن �مل��خ��ل��وق ور���ش��ي باهلل 

ربا وباالإ�شالم دينًا، وب�شيدنا 

وتوكل  ور���ش��واًل،  نبيا  حممد 

فاأحبه  �لتوكل،  حق  �هلل  على 

�هلل وهد�ه �شو�ء �ل�شبيل.

ولكن كيف يتاأتى للم�شلم 

ي��ق��ول �هلل عز  ه���ذ� �حل����ب؟  

حتبون  كنتم  �إن  »ق��ل  وج��ل: 

�هلل  يحببكم  فاتبعوين  �هلل 

ويغفر لكم ذنوبكم و �هلل غفور 

رحيم.« 

يف  �حل��ب  ف��م��ي��ز�ن  �إذ�ً، 

�حلبيب  �تباع  هو  تعاىل  �هلل 

و�ت��خ��اذه  )���ش(  �مل�شطفى 

�أن  �أر�د  فمن  ح�شنة.  ق��دوة 

ي��ذوق ح��الوة �الإمي���ان ال بد 

وجل،  عز  �هلل  بحب  ي�شعر  �أن 

�رص�طه  يتبع  �أن  بعد  وذل��ك 

�أم��ر  مب��ا  ويلتزم  �مل�شتقيم، 

وينتهي  ور���ش��ول��ه،  �هلل  ب��ه 

�أن  وب��ع��د  ع��ن��ه.   نهيا  عما 

�لر�شول )�ش(  يلتزم باأخالق 

�لنا�ش.   بني  م�شلكه  وي�شلك 

�لنا�ش  حمبة  �شيلم�ش  عندها 

ويتذوق حالوة �الإميان؛ فاإذ� 

�لنا�ش  حبب  عبد�ً  �هلل  �أح��ب 

�إليه. 

باأنه  �مل�شلم  ي�شعر  حني 

�أك��ر  ور���ش��ول��ه،  �هلل  ي��ح��ب 

م��ن م��ال��ه وول����ده وزوج���ه 

ي��ك��ون ق��د �شلك  وع�����ش��ريت��ه، 

درب �حلب يف �هلل و�رتقى يف 

مد�رج �ل�شالكني »قل �إن كان 

و�إخو�نكم  و�أبناوؤكم  �آباوؤكم 

و�أزو�جكم وع�شريتكم و�أمو�ل 

تخ�شون  وجتارة  �قرتفتموها 

تر�شونها  وم�شاكن  ك�شادها 

ور�شوله  �هلل  من  �إليكم  �أحب 

فرتب�شو�  �شبيله  يف  وجهاد 

حتى ياأتي �هلل باأمره و�هلل ال 

يهدي �لقوم �لفا�شقني«.

حالوة الإميان

�جلهاد  ح��رك��ة  ج���ددت 

فل�شطني  يف  �الإ����ش���الم���ي 

�لدولتني”،  “حل  رف�شها 

حق  فل�شطني  �أن  م��وؤك��دة 

الأ�شحابها �الأ�شليني.

ل�شان  على  ذل��ك  ج��اء 

خ�رص  �حلركة  يف  �لقيادي 

ح��ب��ي��ب، يف ت�����رصي��ح ق��ال 

�الح��ت��الل  دول����ة  �إن  ف��ي��ه 

يوجد  ال  “�الإ�رص�ئيلي” 
ت���ر�ب  ذرة  يف  ح���ق  ل��ه��ا 

�أن  معترب�ً  فل�شطني”،  من 

“�ملقاومة �ل�شعبية ال تكفي 
دن�ش  من  فل�شطني  لتحرير 

�الحتالل �الإ�رص�ئيلي”.

�إىل  ح��ب��ي��ب  ون������وه   

لدحر  �لوحيد  �ل�شبيل  �أن 

هو  فل�شطني  من  �الح��ت��الل 

�إىل  م�شري�ً  �مل�شلح،  �لكفاح 

�أن �ل�شعب �لفل�شطيني يعي�ش 

حت���ت �الح����ت����الل، ق��ائ��اًل: 

�ملقاومة  �أ�شكال  مع  “نحن 
�لكفاح  ر�أ�شها  وعلى  كلها، 

�القت�شار  دون  �مل�����ش��ل��ح، 

�ل�شعبية  �مل��ق��اوم��ة  ع��ل��ى 

مدجج  ع���دو  م��و�ج��ه��ة  يف 

بال�شالح”.

 و�أكد �لقيادي يف حركة 

“�ملفاو�شات،  �أن  �جلهاد: 

ت��زح  �ل��ت��ج��رب��ة مل  وع����رب 

�الحتالل، بل بالعك�ش ز�دت 

من حت�شني و�شعه يف جميع 

ن��و�ح��ي �حل��ي��اة، مب��ا فيها 

�الأمنية”.

�جلهاد  حركة  ممثل  ز�ر 

�الإ�شالمي يف لبنان، �أبو عماد 

�ل��رف��اع��ي، م��دي��ر ع��ام �الأم��ن 

عبا�ش  �للو�ء  �للبناين،  �لعام 

برفقة  مكتبه،  يف  �إب��ر�ه��ي��م، 

م�شوؤول �لعالقات �ل�شيا�شية يف 

�حلركة، �شكيب �لعينا.  وناق�ش 

�للقاء �الأو�شاع يف �ملخيمات 

حفظ  و���رصورة  �لفل�شطينية، 

�الأم������ن ف��ي��ه��ا، وحت��ي��ي��ده��ا 

ع���ن ك��اف��ة �ل��ت��ج��اذب��ات يف 

موؤكدين  و�مل��ن��ط��ق��ة،  لبنان 

�أم��ن  فيه  مل��ا  �لتو��شل  على 

�ملخيمات و�أمن لبنان.

 كما تطرق �ملجتمعون �ىل 

�لفل�شطينيني  �لنازحني  ملف 

يف  �ملخيمات  �ىل  �شوريا  من 

بتقدمي  �لكفيلة  و�ل�شبل  لبنان، 

�الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  كافة 

ل��ه��م، وت�����ش��وي��ة �أو���ش��اع��ه��م 

على  م��وؤك��دي��ن  �ل��ق��ان��ون��ي��ة، 

كافة  وتاأمني  �إقامتهم  ت�شهيل 

تاأمني  حني  �ىل  م�شتلزماتهم 

لعودتهم  �ملنا�شبة  �ل��ظ��روف 

�ىل �ملخيمات يف �شوريا.

حركة اجلهاد الإ�سالمي جتدد رف�سها »حل الدولتني«

الرفاعي يناق�س مع اإبراهيم اأو�ساع املخيمات والنازحني

القيادي املدلل: الحتالل لن يذوق طعم الأمن وال�ستقرار 

ق�����ال �ل����ق����ي����ادي يف 

ح��رك��ة �جل��ه��اد �الإ���ش��الم��ي 

�ملدلل:  �أحمد  فل�شطني،  يف 

ي��ذوق  ل��ن  “�الحتالل  �إن 

و�ال���ش��ت��ق��ر�ر،  �الأم���ن  طعم 

ط���امل���ا ����ش���الح �جل���ه���اد 

و�أن  م�����رصع��ًا،  �الإ���ش��الم��ي 

�شو�ريخ �ل�رص�يا تدك �إيالت 

وهرت�شيليا”،  وع�شقالن 

ليد  بيت  عملية  م�شتذكر� 

على  �أك��دت  �لتي  �لبطولية 

�أن �جلهاد قد �شنع معادلة 

�ل���رع���ب و�أ���ش��ك��ن �خل���وف 

بني  ق���ل���وب  يف  و�جل�����ن 

�شهيون.

ك��الم �مل��دل��ل ج��اء يف 

جهاز  نظمه  تاأبيني  حفل 

ل�رص�يا  �حل��رب��ي  �الإع����الم 

�ملجاهد  لل�شهيد  �ل��ق��د���ش 

حم��م��د حم���م���ود ي��ا���ش��ني، 

�ل�شماء  معركة  �شهد�ء  �أحد 

�لتي  �جل��ه��ادي��ة،  �ل��زرق��اء 

خا�شتها �ل�رص�يا مع �لعدو.   

و�أ������ش�����اف �مل���دل���ل: 

خا�شو�  �ل��ذي��ن  “�لرجال 
�ل��زرق��اء،  �ل�شماء  معركة 

هم  بها،  �لعدو  كيد  وردو� 

رجال �هلل �لذين تخرجو� من 

تربو�  �لذين  وهم  �مل�شاجد، 

فال  �الإ�����رص�ء..  ���ش��ورة  على 

�أن يرت�جعو� وقد  ميكن لهم 

�شلكو� طريقهم نحو �لتحرير 

و �النت�شار”.  وتابع قائال: 

تقهقرت  قد  �لعدو  قوة  “�إن 
�ملجاهدين،  �رصبات  �أمام 

 ،3 فجر  و  ف��ج��ر5،  �أم���ام  و 

مل  �الح���ت���الل  ج��ي�����ش  و�إن 

و�حد�ً،  �شرب�ً  �لتقدم  ي�شتطع 

و  �لع�شكرية  تر�شانته  رغم 

دباباته �لثقيلة”. 

�لتاأبيني  �حلفل  وتخلل 

ع��ر���ش م��رئ��ي م��ن �إن��ت��اج 

غزة،  بلو�ء  �حلربي  �الإعالم 

�لدم”،  “نفري  ����ش��م  ح��م��ل 

تكرميًا لعائلته �ل�شابرة.

�لتو��شل  �إط��ار  �شمن 

بني  �مل�شتمر  و�ل��ت�����ش��اور 

�الإ�شالمي  �جل��ه��اد  ح��رك��ة 

ز�ر  �للبنانية،  و�الأح����ز�ب 

�ل�شوري  �حل���زب  م��ن  وف��د 

�ل���ق���وم���ي �الج��ت��م��اع��ي، 

منفذية  م�شوؤول  برئا�شة 

�أبو  حممود  �لدكتور  �شور 

خ��ل��ي��ل، ي��ر�ف��ق��ه وف���د من 

مكتب  �شور،  منفذية  هيئة 

�الإ�شالمي  �جل��ه��اد  ح��رك��ة 

وك��ان  �ل��ب�����ش.   خميم  يف 

�لقيادي  ��شتقبالهم  يف 

يف ح��رك��ة �جل��ه��اد �حل��اج 

ك��و�در  وبع�ش  �شامر  �أب��و 

ناق�ش  وقد  �شور.   منطقة 

�لتطور�ت  �آخر  �ملجتمعون 

حتييد  و�شبل  �ل�شيا�شية 

�ملخيمات �لفل�شطينية. 

وب���ع���د �ل���ل���ق���اء، �أك���د 

على  خليل  �أب���و  �ل��دك��ت��ور 

�للبناين  �ل�شعبني  وح���دة 

مو�جهة  يف  و�لفل�شطيني 

�مل�����������رصوع �الأم���ري���ك���ي 

�ىل  �ل��ه��ادف  �ل�شهيوين، 

و�شطب  �ملنطقة  تق�شيم 

ق�شية فل�شطني.  كما و�أ�شاد 

مب���و�ق���ف ح��رك��ة �جل��ه��اد 

�ل��ث��اب��ت��ة، رغم  �الإ���ش��الم��ي 

و�الأخ��ط��ار،  �لتحديات  كل 

يف  �ل���ره���ان  �أن  م��ع��ت��رب�ً 

عليكم  “�شيكون  �مل�شتقبل 

وع���ل���ى �أ����ش���ح���اب �ل��ق��ي��م 

و�ملبادئ ونحن نر�كم �أهاًل 

لذلك”.

ب��دوره �أك��د �حل��اج �أبو 

�شامر مو�شى، على �رصورة 

�لتو��شل و�لت�شاور �مل�شتمر 

بني كافة �الأفرقاء من �أجل 

م�شرتكة  ��شرت�تيجية  و�شع 

ل��ت��ح��ي��ي��د �مل��خ��ي��م��ات من 

خطر �النزالق �ىل �الأزمات، 

�لتجاذبات  عن  وحتييدها 

الأن  �لد�خلية،  و�ل�رص�عات 

و�ل�شعب  �ملخيمات  وجهة 

فل�شطني  ه��ي  �لفل�شطيني 

هم  يحمل  وم��ن  وح��ده��ا، 

تكفيه.   �لفل�شطينية  �لق�شية 

من  “نحذر  و�أ�����ش����اف: 

�مل�شاريع  �أ�شحاب  �شعي 

بنا  �ل���زج  �ىل  �مل�شبوهة 

�لتي  �ل�رص�عات  �أت��ون  يف 

�مل�����رصوع  �إال  ت��خ��دم  ل���ن 

�لذي يريد �شطب  �ل�شهيوين 

�لق�شية �لفل�شطينية “.
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