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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
شعبنا حيبط بوعيه حماوالت جره اىل الفتنة

ل��م تتوقف مح��اوالت زج 
ش��عبنا الفلس��طيني ف��ي 
لبن��ان ف��ي أت��ون الصراعات 
املنطق��ة،    ف��ي  املس��تعرة 
أصح��اب  أن  جلي��اً  ويب��دو 
هذه احمل��اوالت ال يكفون عن 
البحث عن وس��يلة لتوريط 
اخمليم��ات.  أال يثي��ر إش��راك 
شاب فلسطيني، من سكان 
اجلن��وب، في عملي��ة تفجير 
بئر حسن بقصد استهداف 
السفارة اإليرانية في بيروت، 
العديد من األسئلة: فما هو 
الهدف م��ن هذا اإلش��راك؟  
ومن ال��ذي يري��د اإليقاع بني 
اخمليمات في اجلنوب وجوارها؟  
وم��ن اجلهة أو اجله��ات التي 
تس��تفيد م��ن ذل��ك؟  وهل 
يأتي توتي��ر األجواء وعمليات 
االغتي��ال ف��ي مخي��م عني 
احللوة ضمن إطار استهداف 
اخمليمات؟  وغيرها الكثير من 

األسئلة.  
م��ا يج��ري خطي��ر ج��داً، 
وه��و إن دل على ش��يء فإنه 
التصميم  يدل على مق��دار 
لتوريط اخمليم��ات وجرها الى 
مرب��ع الفتن��ة مبا ي��ؤدي الى 
تدمي��ر اخمليم��ات، وتصفي��ة 
العدو  وإراح��ة  الع��ودة،  حق 
الصهيون��ي من مس��ؤولية 
جرميته بحق شعب بأكمله، 
وه��و اخملطط ال��ذي تنبه له 
جيداً ش��عبنا الفلسطيني، 
الفصائ��ل  وكاف��ة 
الفلس��طينية التي اتخذت 
بالن��أي  ق��راراً  الب��دء  من��ذ 
اإليجاب��ي بالنف��س إزاء م��ا 
يجري من فنت ال تخدم سوى 

مصالح العدو الصهيوني.
الفلس��طيني  لش��عبنا 
الع��دو  ه��و  واح��د،  ع��دو 
الصهيون��ي.  وانطالق��اً من 
ي��درك   ذل��ك، ف��إن ش��عبنا 
متام��اً أن الص��راع الدائر في 
املنطقة هو صراع سياس��ي 
بامتي��از، والدلي��ل على ذلك 
في  و«شيعة«  »ُسنة«  وجود 

كال املعسكرين.
هو  الفلس��طيني  شعبنا 

أكثر الش��عوب وعياً وإدراكاً 
ملا يجري ف��ي املنطقة.. لقد 
علمتن��ا التج��ارب أن الثمن 
الذي يدفعه ش��عبنا مقابل 
الصراعات الفتنوية هو ثمن 
باه��ظ ج��داً، ولي��س مخيم 
نه��ر الب��ارد وم��ا ج��رى فيه 
عّن��ا ببعيد.. لقد دف��ع أبناء 
ش��عبنا، وال يزالون، ثمن جر 
اخمليم وتوريط��ه في صراع ال 
ناقة لنا فيه وال جمل، وإمنا مت 
جر اخمليم إلي��ه جراً.. وعندما 
احلقيق��ة  حلظ��ة  حان��ت 
ش��اهد ش��عبنا ب��أم العني 
كي��ف أن جماع��ات وتيارات 
كان��ت تهل��ل جلماع��ة فتح 
اإلس��الم ابتلعت ألس��نتها، 
وس��حبت تصاريحها، وبقي 
شعبنا وحيداً يدفع من دماء 
أبنائه وبيوت��ه وكرامته ثمن 
الش��عارات التي تب��رأ منها 

أصحابها قبل غيرهم...
الفلس��طيني  ش��عبنا 
يؤمل��ه ما يجري من حوله من 
صراع��ات عاث��ت ف��ي البالد 
وتدمي��راً،  خراب��اً  العربي��ة 
ويتأل��م أكثر من أي ش��عب 
آخ��ر ملش��هد الدم��اء الت��ي 
تسيل في كل الدول العربية 
الكثير  الكثي��ر  التي قدمت 
ف��ي  فلس��طني:  لقضي��ة 
مصر وسوريا والعراق ولبنان 
واألردن،... فش��عبنا ال ينسى 
الفضل، وال يتنكر لش��عوب 
أمتنا اإلس��المية والعربية... 
وألن��ه كذل��ك، فإن ش��عبنا 
ف��ي لبنان ال ميك��ن أن يتنكر 
للبنان ولش��عبه وملقاومته، 
وال لدع��م الش��عب اإليراني 
وال  فلس��طني،   لقضي��ة 
س��يما للمقاومة ف��ي غزة، 
وال��ذي أنتج نص��راً وعزة في 
أوصل��ت  األخي��رة،  املع��ارك 
ال��ى  املقاوم��ة  صواري��خ 
قل��ب ت��ل أبي��ب... ش��عبنا 
والدان��ي:  للقاص��ي  يعل��ن 
العربي��ة  الش��عوب  كل 
واإلس��المية دماؤه��ا ح��رام 
حرم��ة قدس��ية فلس��طني 

وقضيتها..

 يتضمن تنازالً عن أي حق من 
حقوق الشعب الفلسطيني«. 
الصف  وحدة  على  و«التأكيد 
بناء  و«إعادة  الفلسطيني«. 
الفلسطيني  الوطني  الكيان 
التسوية«.  قيود  عن  بعيداً 
املقاومة  خيار  و«إعتماد 
:«هل  وتساءل  العدو«  ضد 
مع  التفاوض  على  الرهان 
خيار  من  »أفضل  »إسرائيل 
مضيفاً  واجلهاد،  املقاومة 
مشروعية  في  يشك  من  أن 
أن  عليه  امل��ق��اوم��ة   خ��ي��ار 
حقنا  مشروعية  في  يشك 
في فلسطني. و«إعادة اإلعتبار 
واإلسالمي  العربي  للبعد 

للقضية الفلسطينية«.
وقد وصف محللون إطاللة 

جامعة،  بأنها  العام  األمني 
واقعية  نظرة  ذات  مسؤولة، 
إستراتيجية، متيزت بالشمول 
وتشكل  الوحدوي.  واخلطاب 
الوثيقة التي طرحها د. شلح 
وطني  ملشروع  طريق  خارطة 
أحسنت  ل��و  فلسطيني 
املتغيرات  واقع  قراءة  األطراف 
واملعادالت اإلقليمية والدولية 
الصهيوني  املشهد  وح��ال 
وبالتالي  واخلارجي،  الداخلي 
مائدة  إل��ى  امل��ب��ادرة  ف��إن 
على  اجلامع  الوطني  احل��وار 
سيكون  اخلطاب  هذا  أساس 
حتريك  في  مغزى  ذي  مدخالً 
املشهد  في  الراكدة  املياه 

الفلسطيني.
القوى  أشادت  جانبها  من 

الفلسطينية  والفصائل 
األول  النائب  ورأى  باخلطاب، 
التشریعي  اجمللس  لرئیس 
أنها  الکلمة  في  بحر  أحمد 
عن  بعیدة  مانعة  جامعة 
احلزبیة والفئویة تصلح للبناء 
عضو  اعتبر  ب��دوره  علیها، 
الهیئة القیادیة حلرکة فتح في 
النجا،  أبو  إبراهیم  غزة  قطاع 
بالصراحة  امتاز  اخلطاب  أن 
وکان  والشفافیة  الوطنیة 
وااللتزام  املسؤولیة  يتحرى 
بروح الوحدة الوطنیة. ورحبت 
كل من اجلبهتني الدميقراطية 
والشعبية باخلطاب إلى جانب 
الفلسطينية  الفصائل  كافة 
واعتبر ممثلوها أن اخلطاب بّناء 

ويدعو للوحدة احلقيقية.

حلركة  العام  األمني  أطّل 
في  اإلس���الم���ي  اجل���ه���اد 
فلسطني، د. رمضان عبد اهلل 
شلح، في الذكرى األولى حلرب 
األيام الثمانية، موجهاً خطاباً 
وقواه  الفلسطيني  للشعب 
وفصائلة، مجّدداً رفض اجلهاد 
اإلسالمي للتسوية، والتأكيد 
الوطني  »املشروع  أن  على 
على  دولة  عن  يتحدث  الذي 
خالل  م��ن   67 ال���  ح���دود 
مستحيل«،  هو  املفاوضات 
داعياً إلى »إعادة بناء املشروع 
على  الفلسطيني  الوطني 
وأن  واملقاومة«،  اجلهاد  أساس 
بني  خالفات  أي  تطغى  »ال 
الفلسطينيني على صراعهم 
على  والعمل  ال��ع��دو«،  مع 
الوطني  الكيان  بناء  »إعادة 
والكيان  الفلسطيني، 
قيود  ع��ن  بعيداً  املعنوي 
التسوية وليكن هو »منظمة 
استطاعت  إن  التحرير« 

التحرر من قيود التسوية«. 
العام  األم��ني  ط��رح  كما 
رؤي���ة اجل��ه��اد اإلس��الم��ي 
هي:  نقاط،   6 وفق  وثوابتها 
وطن  كلها  فلسطني  »أن 
الفلسطيني  للشعب 
يحق  »ال  وأنه  وج��دوا.   أينما 
حالً ت��ف��رض  أن  فئة   ألي 
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االعتداءات على األقصى متهيد للتقسيم الزماني واملكاني
العدو  حكومة  صّعدت 
اعتداءاتها  من  الصهيوني 
مستهدفة  ال��ق��دس،  في 
املسجد  خ��اص  بشكل 
والبلدة  املبارك،  األقصى 
القدمية من املدينة املقدسة، 
الهجمة  ف��ي  وي��الح��ظ 
اجلديدة على القدس، الطابع 
التهويدي، الذي يريد االحتالل 
تغيير  مواصلة  خالله  من 
كامل  نحو  على  املعالم، 
في  وخصوصاً  القدس،  في 
وذلك  منها،  القدمية  البلدة 
دعوات  تزايد  مع  بالتزامن 

واملكاني  الزماني  التقسيم 
األقصى  املسجد  حل��رم 

املبارك.
حرم  على  االع��ت��داءات 
تأخذ  األق��ص��ى  املسجد 
حيث  يومي،  شبه  طابعاً 
صهاينة،  مسؤولون  يقوم 
ومن بينهم أعضاء كنيست، 
باقتحام  حاخامون،  وكذلك 
حماية  حتت  املسجد،  حرم 
الشرطة،  وأف���راد  اجل��ن��ود 
باب  طريق  ه��ؤالء  ويسلك 
املغاربة متوجهني إلى احلرم، 
الدخول  جعل  إلى  وساعني 

وساحاته  األقصى  حرم  إلى 
سياق  في  اعتيادياً،  أم��راً 
مخططات  لوضع  التمهيد 
واملكاني  الزماني  التقسيم 

موضع التنفيذ.
وق���د ح����ذرت احل��رك��ة 
األراض��ي  ف��ي  اإلسالمية 
وأربعني،  ثمانية  عام  احملتلة 
من مخططات تهويدية، هي 
املسجد  تهدد  هوالً«  »أكثر 
كشف  مما  أكثر  األقصى 
»ما  مؤكدة  اآلن،  حتى  عنه 
هو  مخططاً  باألمس  كان 
طاولة  على  موضوع  اليوم 

التقسيم  وأن  التنفيذ«. 
اخلطر  هو  واملكاني  الزماني 
الكبير الذي طاملا مت التحذير 
األمة  على  أن  مؤكداً  منه، 
حتمل  واإلسالمية  العربية 

مسؤولياتها.
وصادقت حكومة االحتالل 
وأجهزتها البلدية في مدينة 
القدس، على إقامة »حديقة 
جبل  سفوح  على  توراتية« 
القدس،  شمالي  املشارف 
امل��وق��ع على  وي��ق��وم ه��ذا 
قبالة  دومن��اً،   750 مساحة 
املبارك،  األقصى  املسجد 

وق��د ج��رت م��ص��ادرة هذه 
في  أصحابها  من  األراض��ي 
وقت  في  والعيسوية  الطور 
االحتالل  ويسعى  سابق، 
احلديقة  إقامة  خ��الل  من 
تهويد محيط  إلى  املذكورة، 
وبالتالي  القدمية،  البلدة 
بأقصى  األقصى،  محيط 
إن  حيث  ممكنة،  سرعة 
املصادقة على املشروع جرت 
ماراثونية،  م��داوالت  بعد 
ساعة،   11 استغرقت 
األقصى  »مؤسسة  وأشارت 
أن  إلى  وال��ت��راث«،  للوقف 

دفعت  نتنياهو،  حكومة 
باملصادقة  لإلسراع  بقوة 
وال��ش��روع  اخمل��ط��ط،  على 
بهدف  وذلك  قريباً،  بتنفيذه 
ع���زل امل��س��ج��د األق��ص��ى 
املقدسي  محيطه  ع��ن 
عزل  وكذلك  والفلسطيني، 
مدينة القدس عن محيطها 
الفلسطيني، واملشروع يؤدي 
املقدسية  األحياء  عزل  إلى 
عن بعضها البعض أيضاً، ما 
يضعف التواصل االجتماعي 
في  واجلغرافي  والسكاني 

املدينة.

ما الذي حيصل يف عني احللوة؟!! وملاذا؟!
مخيم عني احللوة، أو عاصمة 
في  الفلسطيني،  الشتات 
عني العاصفة مجدداً؛ حوادث 
اغتياالت،  متكررة:  أمنية 
لشخص  وتعذيب  نار،  إطالق 
أشخاص  مقتل  املوت،  حتى 
أبرياء في عمليات االغتياالت، 
وإغالق  آخرين بجروح،  وإصابة 
امل��دارس..  وتعطيل  طرقات، 
لآلمنني،  وترويٍع  نار  وإط��الق 
وت��ض��ّرر  م��ن��ازل،  وتخريب 
للحركة  وض��رب  س��ي��ارات، 
يصبح  وهنا  ال��ت��ج��اري��ة.. 
الفصائل  أين  التساؤل واجباً: 
أين  هذا؟!  من  الفلسطينية 
دور اللجان الشعبية واألحياء 
والفعاليات والوجهاء؟! أين دور 
القوة األمنية التي اسُتهدفت 
 أك��ث��ر م��ن م���رة، ومل���اذا ال 
وشامالً  كامالً  غطاء  تُعطى 
ودوراً حيقيقياً، وليس إطفائياً، 
على  حديد  من  بيد  للضرب 
القيام  نفسه  له  تسول  من 
بأمن  تضر  إجرامية  بأعمال 

ال  وملاذا  ومصاحله؟!  شعبنا 
الغطاء عن كلِّ مسيء  يُرفع 
وأهله؟!  اخمليم  بأمن  ومخلٍّ 
اجلناة  كشف  يتم  ال  ومل��اذا 
على  واملفسدين   والقتلة 
املسيء،  ومحاسبة  امل��أ 
والتخلي عن احللول الترقيعية 
واحلل بالتراضي؟! وملاذا يُسمح 
وأه��ل  الفصائل  قبل  م��ن 
اخمليم أن يتم غض النظر عن 
»القتل  نشر  يحاولون  أناس 
اآلمنني  وترويع  واالغتياالت 

وإشاعة الفوضى«؟!..
هذه  احلالة  استمرار  إن 

سيكون  عليه  هي  ما  على 
ومؤشراً خطيراً  عامالً سلبياً 
خمليم  يُراد  الذي  الوضع  على 
احلال  وبطبيعة   � احللوة  عني 
أن   � األخ���رى  للمخيمات 
لفرض  متهيداً  عليه،  تصبح 
التهجير  أو  التوطني  مؤامرة 
إلغاء  بهدف  شعبنا  على 
ودياره  أرضه  إلى  عودته  حق 
يتطلب  وهذا  فلسطني.   في 
للمخاطر  وعياً  اجلميع  من 
التي يعيشها شعبنا وتتهدد 
ولذلك  باستمرار،  قضيته 
الفاعلني  ك��ش��ف  ي��ج��ب 

الذين يقفون خلف  واحملرضني 
تُرتكب  التي  اجلرائم  هذه 
وبأهله،  به  وتضر  اخمليم  في 
الفصائل  تتحمل  وه��ن��ا 
واإلسالمية  الوطنية   والقوى 
املسؤولية  األمنية  والقوة 
في  وامل��ب��اش��رة  الواضحة 
الفاعلني  ع��ن  الكشف 
ومحاسبتهم  واحمل��رض��ني 

ونيلهم اجلزاء العادل. 
السابقة  شعبنا  جتارب  إن 
أمام  ماثالً  يزال  ما  وبعضها 
وبوضوح  تشير  اجلميع  عيون 
التي  العديدة  اخملاطر  إل��ى 
تتهدد اخمليمات الفلسطينية، 
وما جتربة  احللوة،  وسيما عني 
نهر البارد عنا ببعيدة!! لذلك، 
ما  إزاء  اليوم،  املطلوب  إن 
يحصل في اخمليم، وقفة جادة 
من اجلميع )فصائل وفعاليات 
وأهالي(،  ومؤسسات  وجلان 
على  حديد  من  بيد  تضرب 
ضرب  نفسه  له  تسول  من 
فمن  وترويعهم.  الناس  أمن 

بأمن  اللعب  املسموح  غير 
اخملططات  ومترير  وأهله  اخمليم 
للجناة  وردع  محاسبة  دون 
مسؤولية  وهذه  والقتلة.. 

اجلميع أمام اهلل والناس، ولن 
حماية  في  املقصرون  يُرحم 
العادلة  وقضيتنا  أهلنا 

واحملقة.
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بعد سلسلة من احلوادث 
بأمن  تودي  أن  كادت  التي 
سارعت  الرشيدية،  مخيم 
الفلسطينية  الفصائل 
تفاقم  قبل   للمعاجلة 
األمور ومت التوصل إلى إقرار 
»أمن  بعنوان:  شرف  وثيقة 
ومسؤولية  واج��ب  اخمليم 
اجلميع  تعهد  اجلميع«، 

بتطبيق بنودها.
ول���إض���اءة ع��ل��ى ه��ذه 
مراسل  أج��رى  القضية 
لقاءات  اجل��ه��اد«،  »نشرة 
م���ع مم��ث��ل��ي ال��ف��ص��ائ��ل 
هذا  ح��ول  الفلسطينية 

املوضوع.
إشراك اجلميع:

حركة  في  القيادي  يقول 
اجل��ه��اد اإلس��الم��ي، احل��اج 
ملراسل  موسى،  سامر  أبو 
»علينا  اجل��ه��اد«:  »نشرة 
هذه  أن  جميعاً  ن��درك  أن 
ص��ادرة  ليست  الوثيقة 
 ع��ن ج��ه��ة واح����دة وإمن��ا 
ل��ق��اءات  حصيلة  ه��ي 
ومناقشات منذ مدة طويلة 
بني  تفاهم  لنقاط  للوصول 
السياسية  األطياف  جميع 

البارد،  نهر  مخيم  يعاني 
 ،2007 ع��ام  تدميره  منذ 
وركوًدا  صعباً،  أمنياً  وضعاً 
موقعه  رغ��م  اقتصاديًا، 
اجل��غ��راف��ي، وواج��ه��ت��ه 
البحرية، وقربه من الطريق 
لبنان  تربط  التي  الدولية 

بسوريا.
اخمليم  أب��ن��اء  يكن  ل��م 
ساهموا  الذين  وحدهم 
بتسيير العجلة اإلقتصادية 
للجوار  لكن  للمخيم، 
يعتمد  كان  الذي   – اللبناني 
اخمليم  على  حاجته  أدنى  في 
بقعة  حتويل  في  كبير  أثٌر   –
الكيلومترين  تتجاوز  ال 
باخليام  يتسم  مخيم  من 
اقتصادية  باحة  إلى   والفقر، 
والبنيان  بالعمران  تتسم 

واالقتصاد.

وهو  ب���در،  سمير  أم��ا 
اخمليم،  أبناء  من  فلسطيني 
لبيع  جتاريًا  محالً  أيًضا  ميلك 
فيقول  اجلاهزة،  األلبسة 
العجلة  »كانت  ملراسلنا: 
قبل  اخمليم  في  اإلقتصادية 
ج��ًدا  مم��ت��ازة  أع���وام   ستة 
وبعد  اآلن،  أما  تتوقف،  وال 
مرور ست سنوات على تدمير 
اقتصاده،  وتدمير  اخمليم 
ويجب  جًدا،  صعب  فالوضع 
اجلوار  إلى  الثقة  تعود  أن 
احلالة  تعود  حتى  اللبناني 

التجارية إلى طبيعتها«.
وأم��ا احل��اج ف��ال��ح، وهو 
اخمليم،  أبناء  من  فلسطيني 
امل��واد  لبيع  محالً  وميلك 
ملراسلنا:  فيقول  الغذائية، 
من  سمة  االزده���ار  »ك��ان 
كان  ألنه  مخيمنا،  سمات 

عليه  يعتمد  جتاريًا  مركزًا 
ك��ل م��ن ح��ول��ه وداخ��ل��ه، 
خاصة أن األمن كان يسوده، 
عناوين  من  عنوانًا  وك��ان 
احلرب  وبعد  له،  االستقرار 
التجارة  أصبحت   2007 عام 
العجلة  وتوقفت  محدودة، 
اخمليم  وأصبح  اإلقتصادية، 
نفسه،  على  متقوقًعا 
اجلسور  قطع  إلى  أدى   ما 
اخمليم  ب��ني  اإلق��ت��ص��ادي��ة 

وجواره«.
أمني  أك��د  جهته  م��ن 
في  الشعبية  اللجنة   سر 
األستاذ  البارد،  نهر  مخيم 
أن:  ملراسلنا  عامر  محمد 
بؤرة  عن  عبارة  كان  »اخمليم 
واجل��وار  لعكار  استقطاب 
التواصل  انقطع  واآلن 
الوضع  بسبب  بينهم 

وانعدام  الالمستقر،  األمني 
املواطنني  أمام  احلركة  حرية 
اللبنانيني، بسبب فرض قيود 
دخول  إلمكانية  التصاريح 
اخمليم، وانتقال رؤوس األموال 
وارتفاع  اخمليم،  خ��ارج  إلى 

نسبة البطالة في اخمليم«.
مخيم  على  فرض  واق��ع 
ثوبه  عن  التخلي  البارد  نهر 
ثوب  ليرتدي  اإلقتصادي، 
ومعطف  امل��دق��ع،  الفقر 
حرب  األس���ود،  البطالة 
جمل  وال  ناقة  بها  له  ليس 
لظهر  ق��اص��م��ة   ك��ان��ت 
اجلوار  أجبرت  اخمليم، تصاريح 
برساميله  ال��ه��روب  على 
احلرب  كانت  اخمليم.  خ��ارج 
اإلقتصاد،  وكان  اخمليم  وكان 
أشباه  سوى  يبَق  لم  واآلن 

بيوت، واقتصاد مدمر.

» نشرة اجلهاد« جالت في 
لإلطالع  البارد  نهر  مخيم 
اإلقتصادية  األوض��اع  على 
والتقى  ف��ي��ه،   امل��ت��ردي��ة 
محال  بأصحاب  مندوبها 

التجارية.
فلسطيني  نصار،  بشار 
البارد،  نهر  مخيم  أبناء  من 
لبيع  جت��اريً��ا  محالً  ميلك 
يقول  اجل��اه��زة،  األلبسة 

ملراسلنا: »الوضع اإلقتصادي 
مخيم  على  احل��رب   قبل 
أفضل  ك��ان  ال��ب��ارد   نهر 
يحتاج  اآلن  واخمليم  بكثير، 
يعود  حتى  طويل  وقت  إلى 
ولذلك  ان��ت��ع��اش��ه،  إل��ى 
إلع��ادة  خطة  وض��ع  يجب 
اللبناني،  اجلوار  مع  العالقة 
بني  التجارة  إحياء   إلع��ادة 

الطرفني«.

الذي  بالشكل  اخمليم  في 
وبعد  العام،  الوضع  يراعي 
اتفق  ما  تدوين  مت  االتفاق 
ذلك  طرحه  ليتم   عليه، 
اخمليم  أط��ي��اف  ك��ل  على 
والتربوية  السياسية 
ورجال  وال��رواب��ط  واللجان 
طرح  األم��ور.  وأولياء  الدين 
فتح  باب  من  يأتي  الوثيقة 
بتحّمل  للجميع  اجمل��ال 
املشتركة،  امل��س��ؤول��ي��ة 
اخلطوات  أولى  أن  وأعتقد 
إشراك  هي  إتخاذها  مت  التي 
املسؤولية  بتحمل  اجلميع 
وبذلك يفقد كل مخل باألمن 
وبطبيعة  العائلي  غطاءه 
التنظيمي  الغطاء  احل��ال 
اتفاق  خالل  من  عنه  مرفوع 
تعني  ال  والوثيقة  الفصائل، 
هذه  ستنفذ  الفصائل  أن 
أو  السالح  بقوة  الوثيقة 
ستتحمل  وإمن��ا  شابه،  ما 
كامل  بشكل  مسؤوليتها 
م��ن خ��الل م��راج��ع��ة كل 
واالستقرار  لأمن  مسيء 
فعلته  بقدر  ومحاسبته 
وإذا  األمور،  أولياء  ومراجعة 
االعتقال  الضرورة  اقتضت 

أو  اخمليم  داخ��ل  واحملاسبة 
للسلطات  املطلوب  تسليم 

اللبنانية«.
ضبط السالح:

ذياب،  حسن  الشيخ  أما 
فيقول ملراسلنا: »منع إطالق 
ميكن  ال  اخمليم  داخ��ل  النار 
للكالم أن يوقفه، وميكن ذلك 
من خالل ضبط السالح من 
ليالً  به  تعبث  التي  األيدي 
نهارًا دون أي رادع، بذلك، على 
أو  جرٍم  أي  يرتكب  من  كل 
العقوبة  تستوجب  جنحة 
يقوم  أن  عليه  والقصاص، 
أو  طوعاً  نفسه  بتسليم 
املشاكل  طبيعة  كرها.  

حلها  يتم  ال  اخمليم  داخ��ل 
باخلطابات، بل ال بد من فرض 
أمن  وإمساك  بالرهبة  ذلك 
مع  بحزم  والتعامل  اخمليم 
نفسه  له  تسول  من  كل 
بأن يعبث بأمن اخمليم ليكون 
وعلينا  غيره،  ردع  في  سبباً 
في  مهماً  أم��راً  نراعي  أن 
مع  نتهاون  ال  أن  اجلانب  هذا 
أبناء  من  كان  ولو  كان،  أيٍّ 
القيميني على هذا املشروع«. 

مسؤولية اجلميع: 
وأم���ا ع��ض��و ال��ق��ي��ادة 
حماس،  حلركة  السياسية 
ملراسلنا:  فيقول  طه،  جهاد 
جناح  في  املسؤولية  »إن 

تقع  ال  اخل��ط��وات  ه���ذه 
الفصائل  عاتق  على  فقط 
هناك  وإمنا  الفلسطينية، 
جزء من املسؤولية يقع على 
بكل  املدني  اجملتمع  عاتق 
واقع  لتحصني  شرائحه 
ال  وبالتالي  األمني،  اخمليم 
أن يكون هناك وحدة  بد من 
باتت  الوحدة  وهذه  موقف، 
خالل  من  وتتجلى  موجودة 
بني  حتصل  التي  اللقاءات 
كافة الفصائل من أجل أمن 
وهناك  اخمليمات.  واستقرار 
سياسية  خطوات  أيضاً 
تبلورت خالل لقاءات سابقة، 
كما سوف يكون هناك جولة 
املكونات  كافة  على  زيارات 
املنطقة من  السياسية في 
التباحث في  الشجون  أجل 
املستوى  على  والهموم 
املستوى  وعلى  اللبناني 
إلى  للوصول  الفلسطيني 
موحد  فلسطيني  موقف 
الساحة  على  يجري  مم��ا 
واللبنانية.  الفلسطينية 
نحن ال نريد أن نفرض سيادة 
ألن  لبنان،  في  سيادة  داخل 
في  واح��دة  سيادة  هناك 

لبناني  قضاء  وهناك  لبنان 
هذه  م��ع  يتعامل  واح��د 
من  بنوع  اجلرمية  القضايا 
املؤسساتية، فالقانون واحد 
ومفروض على الفلسطيني 

واللبناني«.
محاسبة كل مخل:

سر  أمني  قال  جهته  من 
التحرير،  منظمة  فصائل 
الوطني  األم��ن  وم��س��ؤول 
سر  وأم��ني  الفلسطيني، 
احلاج  صور،  في  فتح  حركة 
ملراسلنا:  عبداهلل  توفيق 
اتفاق  هناك  اآلن  »أصبح 
ووفاق ووثيقة شرف فصائلية 
مستوى  على  فلسطينية 
وضع  لضبط  الفصائل  كل 
كل اخملالفات في كل اخمليمات 
الرشيدية  مخيم  من  بداية 
مخيمات  بباقي  واستكماالً 
املهمة  حيث  صور  منطقة 
األم��ن،  لضبط  املطلوبة 
الفصائل  كل  أجمعت  وقد 
على محاسبة كل من يخل 
باألمن على مستوى اخمليمات 
حلفظها إلى حني عودتنا إلى 
اجلوار  أمن  وحلفظ  الوطن 

أيضا«.

الرشيدية ُتقرُّ وثيقة شرف.. والعربة يف التعاون للتنفيذ

نهر البارد.. من البحبوحة اإلقتصادية إىل الوضع املرتدي

قال الكولونيل يوني فيجل، 
بجيش  املتقاعد  الضابط 
»اإلسرائيلي«،  االح��ت��الل 
معهد  في  الباحثني  وكبير 
 ال��س��ي��اس��ات ال��دول��ي��ة 
يسمى  م���ا  مل��ك��اف��ح��ة 
إن:  هرتزليا  في  »اإلره��اب« 
اإلسالمي  اجلهاد  »حركة 
ميكن  ال  ألنه  نظراً  خطيرة، 
حد  إلى  عليها  السيطرة 

ما«.
ح��رك��ة  أن  وأض������اف 
»ليست  اإلسالمي  اجلهاد 
جميع  ب��إط��ع��ام  ملزمة 
الفلسطينيني في غزة، ومن 
واستقالل  مبرونة  تتمتع  ثم 
أكبر بكثير« من حماس التي 

حتكم القطاع.
وفي تقرير لوكالة »رويترز« 
»خ��الل  أن��ه  فيه  ذك���رت 
أيام  ثمانية  استمر  قتال 
الصهيوني،  الكيان  مع 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
حركة  ف��اج��أت  امل��اض��ي، 
الكثير  اإلسالمي  اجلهاد 
بكونها  الفلسطينيني،  من 
مسلحة  ج��م��اع��ة   أول 
إي��ران��ي  ص��اروخ��اً   تطلق 
 70 نحو  ملسافة  الصنع، 
أبيب  تل  باجتاه  كيلومترا 
املالي  املركز   ،«  5 »فجر 

للكيان الصهيوني«.
»قوة  أن  التقرير  ويوضح 
اجلهاد  يحرك  ال��ذي  الدفع 

كل  عند  الزم��ة  أصبحت 
صغير  أو  كبير  أمني  حدث 
احلركات  تسارع  أن  لبنان،  في 
وال��ف��ص��ائ��ل وال��ق��ي��ادات 
والفعاليات الفلسطينية إلى 
اإلدانة واالستنكار الشديدين، 
والتأكيد على سياسة »احلياد 
بالنفس«،  »النأي  و  اإليجابي«، 
والتأكيد على العالقة األخوية 
اللبناني  الشعبني  تربط  التي 
أمن  وأن  والفلسطيني، 
اخمليمات هو جزء من أمن اجلوار، 
مشكالت  أو  مشكلة  أي  وأن 
العالقة  يخدم  مبا  يجب حّلها 
حصل  الشعبني؛  بني  املتينة 
الضاحية،  تفجيري  في  هذا 
في  املسجدين  وتفجيري 
املزدوج  والتفجير  طرابلس، 
السفارة  استهدف  ال��ذي 
أيضاً..  ذلك  وقبل  اإليرانية، 
ولكن وكلما »دق الكوز باجلرة« 
الشعبي،  باملثل  يُقال  كما 
يُوّجه البعض من السياسيني 
وب��ع��ض وس��ائ��ل االع���الم 
الشديد  لأسف  اللبنانية، 
للمخيمات  االتهام  أصابع 
عني  سيما  وال  الفلسطينية، 

احللوة، ودون تثّبت أو دليل.
التفجير  بعد  ما جرى  وهذا 
االن��ت��ح��اري امل���زدوج ال��ذي 
اجلمهورية  سفارة  استهدف 
اإلسالمية اإليرانية في بيروت، 
بعض  أوالً  ظ��ه��رت  حيث 
اخمليمات  ضد  التلميحات 
الفلسطينية، والتي أصبحت 
بعض  قبل  من  بعد  فيما 
»اتهامات  اإلع��الم  وسائل 

ولأسف   � وجزافا«  متسرعة 
وواض��ح،  حّسي  دليل  دون 
التي  والقرائن  لأدلة  وتفتقر 
خصوصاً  عليها،  البناء  ميكن 
للتحقيق  مواكبة  مصادر  أن 
في تفجيري السفارة االيرانية 
كشفت  ق��د  ب��ي��روت،  ف��ي 
لصحيفة ل� »الراي« الكويتية 
في  متسرعاً  إغراقاً  »ثمة  أن 
حول  النتائج  استخالص 
لم  التحقيق  وأن  التحقيقات 
يتوصل بعد  إلى كشف هوية 

االنتحاريني«.
عن  الصحيفة  ونقلت 
»تتوافر  أنه  إلى  ذاتها  املصادر 
القرائن  من  مهمة  كمية 
بترقب  تسمح  واألدل����ة 
مالبسات  من  الكثير  كشف 
أن ثمة  إلى  التفجيرين، الفتة 
في  بها  يستهان  ال  تعقيدات 
التفجيرين  خيوط  كشف 
أمام  كبير  عمل  ثمة  يزال  وال 

احملققني«..
األخ��ط��ر م��ن ه���ذا هو 
وغير  املوضوعي  غير  الربط 
الصحيح في تقرير للصحفي 
اسكندر شاهني في صحيفة 
ينجح  »هل  بعنوان:  »الديار« 
احللوة  عني  في  التكفيريون 
جلّر البلد إلى كارثة بعد دخول 
عنصر االنتحاريني على اللعبة 
أنه  حيث  العرقنة«،  بهدف 
فقط  بالنابل«،  احلابل  »خلط 
عني  »تكفيريي  أن  ليستنتج 
سيجرون  من  هم  احل��ل��وة« 
واضح  وهذا  كارثة،  إلى  البلد 
في العنوان الرئيسي للتقرير.

متسائالً:  اسكندر  ويعود 
التكفيريون  ينجح  »ه��ل 
بعض  ف��ي  املتموضعون 
زواري���ب »ع��ني احل��ل��وة« من 
إلى  البلد  ومعه  اخمليم  جر 
املسؤولون  يُقدم  وهل  كارثة، 
اخمليمات  في  الفلسطينيون 
عن  بالنفس«  »النأي  على 
احمللية  الساحتني  في  التدخل 
األمم  لعبة  أن  أم  والسورية 
كافة  من  أكبر  احملاور  وصراع 

القدرات؟!«.
اجلهاد  ح��رك��ات  وك��ان��ت 
وحماس،   ، وفتح  اإلسالمي، 
الشعبية  واجل��ب��ه��ت��ان 
دين،  وعلماء  والدميقراطية، 
قد  فلسطينية  وفعاليات 

أدانوا التفجير املزدوج.
»األمن  قائد  أكد  حني  في   
في  الفلسطيني«  الوطني 
عرب  أبو  صبحي  اللواء  لبنان 
القوى  مع  أجراه  اتصال  بعد 
ال  أن  اخمليم،  في  اإلسالمية 
تداوله  يتم  ملا  إطالًقا  صحة 
في بعض وسائل اإلعالم حول 
استهداف  عملية  انطالق 
عني  من  اإليرانية  السفارة 

احللوة.
كما  »اإلره��اب«  كان  ف��إذا 
يردد اجلميع أنه ال دين له، فإن 
باجتاه  توجيهه  أو  األمر،  حتويل 
ال  اخمليمات  في  الفلسطيني 
يخدم أحداً، سيما أن معظم 
مجرد  هو  ويُعلن  يُقال  ما 
وإشاعات وضرب في  تكهنات 
تدارك  يتم  فهل  »الرمال«!! 

األمر؟!!

االنتفاضة  في  اإلسالمي 
الثانية،  الفلسطينية 
 ،2000 عام  في  بدأت  التي 
اتضح عندما أعلنت احلركة 
من  أكثر  عن  مسؤوليتها 
استشهادياً،  هجوماً   40
عشرات  مقتل  إل��ى  أدى 

»اإلسرائيليني««.
احلاكم  فيجل،  وق���ال 
»اإلسرائيلي« السابق ملدينة 
الغربية،  الضفة  في  جنني 
اجلهاد  حلركة  معقل  وهي 
حركة  »حافظت  اإلسالمي: 
على  دائماً  اإلسالمي  اجلهاد 
النجاح  من  عال   مستوى 
 ف�����ي ال���ه���ج���م���ات 
بفضل  االستشهادية، 
 ال��ت��ن��ظ��ي��م وال��س��ري��ة 

وااللتزام«.
»ما  التقرير  ويضيف 
حركة  أن  ف��ي  ش��ك  م��ن 

جتاوزت  اإلسالمي،  اجلهاد 
اجتاحت  التي  االضطرابات 
العالم العربي بصورة أفضل 

من حماس«.
»رويترز«:  تقرير  ويضيف 
اإلسالمي  اجلهاد  أن  »رغم 
التهدئة،  اتفاق  على  وقعت 
الثاني/نوفمبر،  تشرين  في 
صهاينة  مسؤولون  يعتقد 
من  الهجوم  تعاود  قد  أنها 

جديد«.
من  التقرير  ويستنتج 
الصهاينة  املسؤولني  كالم 
اجلهاد  من  يجعل  »هذا  أن 
متنامياً  خطراً  اإلسالمي 
الصهيوني،  الكيان  على 
تركيزها  اقتصار  أن   رغم 
الكيان،  م��ح��ارب��ة  على 
حماس  تنافس  ال  يجعلها 
على  ال��س��ي��ط��رة   ف���ي 

القطاع«.

تحقيق

تحقيق
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الرفاعي: الالجئون هم جوهر القضية الفلسطينية

الرفاعي ومحدان واهليئات البريوتية: ملنع اإلنزالق إىل الفتنة

هل انتهت معاناة خميم الريموك؟!

العينا: لالستمرار يف سياسة احلياد اإلجيابي

خشية من سرايا القدس.. وحدة صهيونية لصد أي هجوم الكرتوني

فعاليات خمتلفة للجهاد اإلسالمي يف صور.. 

حماضرة دينية حول »دور الفنت يف اجملتمع«..

اجلهاد  حركة  ممثل  أك��د 
احلاج  لبنان،  في  اإلسالمي 
خالل  الرفاعي،  عماد  أب��و 
شاتيال،  مخيم  في  ن��دوة 
قضية  أن  ب��ي��روت،  ف��ي 
الفلسطينيني هي  الالجئني 
فلسطني،  قضية  جوهر 
ال��وس��ائ��ل  مستعرضاً 
املستخدمة  امل��ت��ع��ددة 
مؤكداً  قضيتهم،  لتصفية 
أن: »ال حل لقضية فلسطني 
دون عودة أهلنا الالجئني إلى 

أراضيهم«.
ما  أكثر  أن  الرفاعي  ورأى 
قضية  على  خطرًا  يشكل 

وأنهكه  اجلوع  هَده  بعدما 
النكبة  مرارة  وذاق  احلصار 
مخيم  يغب  لم  أخرى..  مرة 
الفدائيني،  مخيم  اليرموك، 
األزمة  أح��داث  واجهة  عن 
اليوم  ويتصدر  السورية، 
محاوالت إنقاذ ما تبّقى منه، 
إليه،  أهله  عودة  أجل  من 
وإنهاء معاناتهم املريرة.. وفي 
الفصائل  بذلت  ذلك  سياق 
األربعة عشرة الفلسطينية 
اخلاصة  املصاحلة  جلنة  مع 
إلنهاء  حثيثة  جهوداً  باخمليم 
أهله.  ومعاناة  اخمليم  أزمة 
السورية  األزمة  بداية  ومنذ 
اختار أهل اخمليم أن يؤدوا دوراً 
بأنفسهم  والنأي  إنسانياً 
وفّضلوا  القائمة،  األزمة  عن 
مالذ  إلى  مخّيمهم  حتويل 
أحياء  من  للنازحني  آم��ن 
واحلجر  ويلدا،  التضامن، 
األسود، وامليدان، وأّدت الهيئة 
الشعب  إلغ��اث��ة  اخليرية 
أهلية  وهيئات  الفلسطيني 
هذا  في  مهماً  دوراً  أخ��رى 
مخّيم  وحتّول  اإلغاثي  اجلهد 
اخمليمات  كما  ال��ي��رم��وك، 
األخرى، إلى رئة يتنفس منها 
والفلسطينيون  السوريون 
الذين وقعوا حتت وطأة ظروف 

التهجير من منازلهم.
وبعد الكثير من التجاذبات 
واملباحثات  السياسية 
التوصل  مت  وامل��ف��اوض��ات، 
اخمليم،  أزمة  إلنهاء  التفاق 
واإلعالن عن بنود مبادرة حلل 
اإلنسحاب  وتتضمن:  األزمة 
املسلحني  لكافة  الكامل 
م��ن اخمل��ي��م، ودخ���ول جلنة 

الشعبية  الفعاليات  من 
كل  )م��ن  والتنظيمية 
الفلسطينية(  الفصائل 
التي  الفاعلة  واجل��ه��ات 
ت��س��ك��ن ف����ي اخمل��ي��م 
وسوريني،  )فلسطينيني 
وجلنة مختصة للكشف عن 
الناسفة  والعبوات  األلغام 
وامل��ت��ف��ج��رات إلزال��ت��ه��ا، 
شعبية  ِق��وى  وتشكيل 
كل  فيها  تشارك  مسلحة 
الفلسطينية..  الفصائل 
اخمليم  محيط  حول  تتمركز 
مسلحة  خروقات  أي  ملنع 
والطلب  اخمليم،  بأمن  تضر 
بإعادة  اإليعاز  الدولة  من 
التحتية  البنى  تأجيل 
قضاء،  )خدمات،  للمخيم 
يتم  وبعدها  مخفر(،  بلدية، 
إدخال )أهالي اخمليم سوريني- 
بيوتهم  إلى  فلسطينيني( 
وممتلكاتهم،  ومحالتهم 
الهيئات  من  كل  تقوم  كما 
والتجار  اخليرية  واجلمعيات 
اخلير  وأهل  األعمال  ورجال 
باملبادرة ضمن خطط متفق 

اخمليم  تأهيل  إلعادة  عليها 
مبساعدة األهالي. 

عدة  ألي��ام  عرقلة  وبعد 
دخلت  االت��ف��اق  لتنفيذ 
مت  التي  الشعبية  اللجنة 
فعاليات  من  تشكيلها 
وممثلي  اخمل��ي��م  ووج��ه��اء 
الفلسطينية  الفصائل 
وعددها 60 شخصية للتأكد 
واإلجراءات  االنسحابات  من 
داخل  تنفيذها  املفترض 
الستكمال  متهيداً  اخمليم، 
من  التي  اخل��ط��وات  بقية 
شأنها أن تعالج أوضاع أهلنا 
النازحني  وعودة  اخمليم  داخل 

إليه.
اإلتفاق  على  احلفاظ  إن 
الصراع  ظل  في  وتطبيقه، 
سيخدم  سوريا،  في  القائم 
بهم  وينأى  الفلسطينيني 
أزمتهم.  ليست  أزمة  عن 
جميع  من  يتطلب  وه��ذا 
والهيئات  والفصائل  القوى 
متابعة  الفلسطينية 
لنجاح  الالزم  وإجراء  اجلهود 

ذلك.

حركة  ممثل  استقبل 
لبنان،  في  اإلسالمي  اجلهاد 
الرفاعي،  عماد  أبو  احل��اج 
أمني  بيروت،  في  مكتبه  في 
حركة  في  القيادية  الهيئة 
 – املستقلني  الناصريني 
العميد مصطفى  املرابطون 
وف��د،  رأس  على  ح��م��دان 
من  وف���داً  استقبل  كما 
والروابط  اجلمعيات   إحت��اد 
برئاسة  البيروتية،  والهيئات 
مهنئني  احلكيم،  راج��ي 
حركة  انطالقة   ب��ذك��رى 
اجل���ه���اد اإلس���الم���ي، 
حسن  األسير  وباستشهاد 

الترابي، في زنازين العدو.
ومت استعراض عام لأوضاع 
سيما  وال  املنطقة،   ف��ي 
احملتلة،  فلسطني  ف��ي 
ض��رورة  على  التأكيد  ومت 
هذه  في  املقاومة  حماية 
ودعم  احلساسة،   املرحلة 
الفلسطيني  الشعب  خيار 
انتفاضة  تفجير  ف��ي 
ج���دي���دة، ت��ع��ي��د وض��ع 
على  فلسطني   قضية 
شعوب  أول���وي���ات  رأس 
من  ل��ل��خ��روج  املنطقة، 
الطائفية  الفنت  مسلسل 

واملذهبية املتنقلة.
من  اخلشية  إبداء  مت  كما 
تستهدف  التي  املشاريع 

العالقات  مسؤول  أك��د 
السياسية في حركة اجلهاد 
احلاج  لبنان،  في  اإلسالمي 
ضرورة  على  العينا،  شكيب 
االستمرار في سياسة احلياد 
الصراعات  جتاه  اإليجابي 
ملا  املنطقة،  في  ال��دائ��رة 
ألمن  حفظ  من  ذل��ك  في 
لبنان«،  وأم��ن  مخيماتنا 
ال��دور  »باحترام  مطالباً 
وال سيما من  به  نقوم  الذي 
التي  اإلع��الم  وسائل  قبل 
باخمليمات  تزج  أن  لها  يطيب 
الفلسطينية في كل حدث 

أمني«.
العينا،  ط��ال��ب  ك��م��ا 
أن  اللبنانية  »احلكومة 
الالجئني  مسألة  ت��ول��ي 
لبنان  في  الفلسطينيني 
تستحق،  التي  األهمية 
بدورها  القيام  لناحية  سواء 
األونروا  عمل  على  الرقابي 
أو لناحية تلبية االحتياجات 
اإلنسانية ألهلنا الذي نزحوا 
إلى  سوريا  مخيمات  من 

لبنان«.

أنشطة  سلسلة  ضمن 
اجلهاد  حركة  بها  تقوم 
اإلسالمي في منطقة صور، 
استقبل القيادي في احلركة، 
احلاج أبو سامر موسى، وفداً 
التحرير  جبهة  من  قيادياً 
الفلسطينية برئاسة عضو 
للجبهة  السياسي  املكتب 
ومسؤول  جمعة،  عباس 
األمن  في  العامة  العالقات 
في  الفلسطيني  الوطني 
عالء  أب��و  اجلنوب  منطقة 
حزب  من  ووف��داً  دندشلي، 
امللف  مسؤول  ضم  اهلل: 
أبو  احلزب  في  الفلسطيني 
سعيد  والشيخ  زلزلي،  وائل 
الهيئة  سر  أم��ني  قاسم، 

اإلسالمية الفلسطينية.
احلركة  من  وفد  زار  كما 
ب��رئ��اس��ة م��وس��ى، ك��الً 
صور  عام  أمن  رئيس  من: 
محمد  النقيب  اإلقليمية 
عبد  والشيخ  عنيسي، 
أزهر  مدير  البياري،  الصمد 

اجلهاد  ح��رك��ة  نظمت 
لبنان  ف��ي   اإلس���الم���ي 
م�����ح�����اض�����رة ف��ي 
 م��ص��ل��ى ح���ط���ني ف��ي 
م��خ��ي��م ع���ني احل��ل��وة، 
وك��وادر  أع��ض��اء   بحضور 

ذك�������رت ص��ح��ي��ف��ة 
أن  الصهيونية  »معاريف« 
وأنظمة  حواسيب  »مركز 
للجيش  التابعة  املعلومات 
املسمى  ال��ص��ه��ي��ون��ي« 
الهاكرز  مواجهة  بوحدة 
 »سايبر« قامت بالتدرب على 
انهيار  يحاكي  سيناريو 
في  احل��اس��وب  منظومات 

»إسرائيل« لفترة طويلة.
الوحدة:  في  ضابط  وقال 
منظومات  فحص  مت  »لقد 
عليها  والسيطرة  املراقبة 
على  ال��رد  ق��وة  وفحصنا 
املساس  ألن  االخ��ت��راق��ات 
ميكن  احلواسيب  مبنظومات 

أن يكون له أثر كبير«.
 وم��ن اجل��دي��ر ذك���ره أن 
س��راي��ا ال��ق��دس ال���ذراع 
اجلهاد  حلركة  العسكري 

معركة  خ��الل  اإلس��الم��ي 
متكنت  ال��زرق��اء   السماء 
هاتف   5000 اخ��ت��راق   من 

خ��ل��وي ل��ض��ب��اط وج��ن��ود 
حتذيرات  ووجهت  صهاينة، 

لهم.

بيت  وكشافة  احل��رك��ة، 
املقدس.

فضيلة  احملاضرة  وألقى 
الشيخ خليل عنبر، فتحدث 
تنهش  ال��ت��ي  ال��ف��نت   ع��ن 
بسبب  األم����ة   ج��س��د 

الفًتا  والظلم،  املعاصي 
واالل��ت��زام  التدين  أن   إل��ى 
ترك   وأن  الفنت،   يسحقان 
عن  والنهي  باملعروف   األمر 
املصائب  أهم  من  هو  املنكر 

التي تعيشها أمتنا.

لبنان في صور وإمام وخطيب 
في  الوزير  جهاد  أبو  مسجد 

دارته في املعشوق.
وأثنى اجلميع على مواقف 
في  اإلسالمي  اجلهاد  حركة 

الصهيوني.  العدو  مواجهة 
أوضاع  في  التباحث  مت  كما 
في  الفلسطينية  اخمليمات 
والسياسية  األمنية  لبنان، 

واإلجتماعية.

خالل  ج��اء  العينا  ك��الم 
ذكرى  في  تكرميي  مهرجان 
حركة  عام  أمني  استشهاد 
فتحي  د.  اإلسالمي،  اجلهاد 
 – ب��ي��روت  ف��ي  الشقاقي، 
ال��ط��ري��ق اجل��دي��دة ال��ذي 
اجلمعيات  إحتاد  نظم  نظمه 
والروابط والهيئات البيروتية، 
وحدة  تيار  ورئيس  حضره: 
ورئيس  احلكيم،  راجي  لبنان، 
يحيى  األسير  أصدقاء  جلنة 
سكاف، جمال سكاف، وممثل 
التنظيم الشعبي الناصري، 
عن  وممثل  ياسني،  إبراهيم 

علي  العودة،  أشرعة  مركز 
حشد  إلى  باإلضافة  أيوب، 
من الشخصيات وممثلني عن 

اجلمعيات والشخصيات.
العينا،  استقبل  كما 
مسؤول حزب اهلل في قطاع 
صيدا، الشيخ زيد ضاهر، في 
صيدا،  في  احلركة  مكتب 
الطرفان  استعرض  حيث 

أوضاع اخمليمات.
رأس  على  العينا،  زار  كما 
القوى  قادة  من  ع��دداً  وفد 
والفصائل الفلسطينية في 

مخيم عني احللوة. 

تقليص برامج وكالة األونروا 
وما  لشطبها،  مت��ه��ي��داً 
سيعكسه ذلك على صعيد 
لبنان،  في  اخمليمات  أم��ن 
اللبنانية  الدولة  مطالبني 
بواجبها  القيام  بضرورة 
األون��روا  وكالة  إل��زام  في 
واإلش��راف  بدورها  للقيام 
على  مؤكدين  عملها،  على 
بسياسة  التمسك  أهمية 
أعلنتها  التي  بالنفس  النأي 

كل الفصائل الفلسطينية، 
الشعب  ب��ه��ا  وال���ت���زم 

الفلسطيني في لبنان.
وفد  وزع  اللقاء  ختام  وفي 
والروابط  اجلمعيات  إحت��اد 
والهيئات البيروتية شهادات 
من:  لكل  وتقدير   وف���اء 
الرفاعي،  عماد  أبو  احل��اج 
والقيادي في احلركة الشيخ 
علي أبو شاهني، والقيادي أبو 

وسام مّنور.

األول  أم��ري��ن:  ال��الج��ئ��ني 
لالجئني  بأن يصبح  ُص  يتلخَّ
أجنداتهم  بلدانهم  في 
والنضالية  السياسية 
اخلاصة بهم، وأن يصبح لكل 

ومشاكله،  همومه  مخيم 
 وال��ث��ان��ي االجن�����رار إل��ى 
الداخلية  ال��ص��راع��ات 
البلدان  ف��ي  واجل��ان��ب��ي��ة 

املضيفة.

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

 النخالة: التهدئة هّشة ومرتبطة مبدى التزام العدو بها»العمليات الفردية« تتصاعد... والعدو يعرتف بعجزه!..

سرايا القدس: لن نسقط خيار العمليات االستشهادية من حساباتنا

  اجلهاد اإلسالمي: العدو يعيش حالة من اإلرباك األمين 

  اجلهاد: خيار املواجهة واالشتباك هو األجدى 

تحليل سياسي

العدو  إعالم  اعترفت وسائل 
الصهيوني ف��ي اآلونة األخيرة 
الذريع في مواجهة  بالفش��ل 
تصاع��د عملي��ات »املقاوم��ة 
الفردية« ف��ي الضفة الغربية 
تقاري��ر  لت  وس��جَّ احملتل��ة... 
العدو تنفيذ مئ��ات العمليات 
جن��وده،  اس��تهدفت  الت��ي 
و«مس��توطنيه«... ول��م حت��ل 
كل إج��راءات الع��دو القمعية 
الدائم  اإلعتق��ال  ومسلس��ل 
بعضها  ف��ي  تتش��ارك  الت��ي 
املس��توطنني  قطع��ان  م��ع 
الذين يقتحم��ون املدن والقرى 
ويعتدون على الفلس��طينيني 
وحقوله��م  منازله��م  ف��ي 
أش��جار  ويحرقون  ويقتلع��ون 
الزيت��ون، دون تنفيذ العمليات 
اس��تهدف  الت��ي  البطولي��ة 
بعضها خط��ف ضباط العدو 
وعساكره ملبادلتهم مع أسرى 

ومعتقلني فلسطينيني!..
ه��ذه  ش��كلت  ولق��د   
العمليات التي اتخذت الطابع 
الفردي رداً عملياً على تس��ارع 
اإلس��تيطانية  اخملطط��ات 
سياس��ة  وعلى  الس��رطانية، 
التهويد والصهينة التي جتتاح 
الضفة احملتلة، والسيما مدينة 
القدس واألقصى املبارك... ورداً 
على سياسة التدمير املمنهج 
واحل��رب  الزراعي��ة  للث��روة 
املفتوحة على شجرة الزيتون.

كما أكدت - هذه العمليات 
-  باألفعال بع��د األقوال رفض 
الش��عب الفلس��طيني وقواه 
احليَّة نهج املفاوضات العبثية، 
»الس��لطة«  أس��لوب  وإدان��ة 
في التعام��ي على مخططات 
اإلس��تيطان التي يقول العدو 

أنه��ا تتم مبعرفة »الس��لطة« 
ورفض��اً  املف��اوض!..  ووفده��ا 
للتنس��يق األمني ب��ني أجهزة 
»السلطة« والعدو الصهيوني 
الت��ي تترجم حم��الت اعتقال 
تطال خي��رة اجملاهدين من أبناء 
الش��عب الفلسطيني، وليس 
آخرهم اعتقال الشيخ اجملاهد 

خضر عدنان.
ومما ال شك فيه، فإن تصاعد 
ف��ي  الفردي��ة«  »العملي��ات 
اآلون��ة األخيرة، والت��ي أقلقت 
الع��دو وأجهزت��ه األمنية، هو 
تعبي��ر حقيق��ي ع��ن فش��ل 
واإلعتقال في  القم��ع  حمالت 
وض��ع حد لعملي��ات املقاومة، 
م��ن جه��ة، وتعبي��ر ع��ن جتذر 
ثقاف��ة املقاوم��ة في أوس��اط 
الش��عب الفلس��طيني، التي 
حم��الت  كل  تس��تطع  ل��م 
ال��دس والتخري��ب اإلعالمي��ة 
أو إضعافه��ا في  تس��خيفها 
نفوس الفلس��طينيني، عامة، 

والشباب على وجه اخلصوص.
تصاع��د  أرب��ك  ولق��د 
»العملي��ات الفردي��ة« الع��دو 
الصهيوني و«الس��لطة« معاً، 
ودفعهم��ا لإلعتراف بالفش��ل 
الذريع ف��ي مواجهة هذا النوع 
م��ن العملي��ات، »الت��ي ال حل 

لها« مبفه��وم األجهزة األمنية 
تش��كيالتها  اخت��الف  عل��ى 
نقل��ت  وق��د  ومس��مياتها. 
صحيف��ة »معاري��ف« بعددها 
الصادر ف��ي 11/14 عن ضابط 
صهيون��ي كبير قول��ه »أنهم 
يقف��ون عاجزي��ن أم��ام هكذا 
مضيف��اً  فردي��ة«...  عملي��ات 
إنن��ا »نتح��دث ع��ن عملي��ات 
مت��ر أوامر تنفيذه��ا بني العقل 
والي��د فقط، لذا م��ن الصعب 

إحباطها قبل فوات اآلوان«...
ف��ي ح��ني أك��دت »هآرتس« 
أن »100 ألف فلس��طيني في 
الضف��ة والقط��اع – على أقل 
تقدير- لهم حس��اب مباش��ر 
م��ع الكيان س��واء م��ن خالل 
قت��ل أو اعتقال أح��د أقاربهم، 
أو مص��ادرة أراٍض أو التع��رض 
العت��داء. وأي واح��د منهم قد 
يكون هجوم��اً محتمالً«. وقال 
عام��وس  العس��كري  احملل��ل 
اقتحام��ات  »أن  هارئي��ل 
املستوطنني وممارسات حكومة 
األقصى  املس��جد  )العدو( في 
تش��كل حافزاً قوي��اً ملثل هذا 
النوع م��ن العمليات. مش��يراً 
إلى أن جن��اح كل عملية فردية 
يش��كل حاف��زاً للعملية التي 

تليها«...

األخالق يف اإلسالم
في رحاب اإلسالم

اإلس��الم  ف��ي  األخ��الق 
املب��ادئ والقواعد  عبارة عن 
املنظمة للسلوك اإلنساني، 
الوح��ي  يحدده��ا  والت��ي 
اإلنس��ان  حي��اة  لتنظي��م 
على نح��و يحقق الغاية من 
وجوده ف��ي هذا العالم على 
الوجه األكمل واألمت، ويتميز 
ه��ذا النظام اإلس��المي في 

األخالق بطابعني :
األول: أن��ه ذو طابع إلهي، 
مبعنى أنه مراد اهلل سبحانه 

وتعالى .
طاب��ع  ذو  أن��ه  الثان��ي: 
لإلنس��ان  أي  إنس��اني، 
 مجهود ودخل في حتديد هذا 
الناحي��ة  م��ن  النظ��ام 

العملية. 
وهو نظ��ام يتكام��ل فيه 
اجلان��ب النظري م��ع اجلانب 

العملي منه، وهو ليس جزًءا 
من النظام اإلس��المي العام 
فقط، بل هو جوهر اإلس��الم 
ولب��ه وروح��ه الس��ارية في 
جمي��ع نواحي��ه: إذ النظ��ام 
وج��ه  عل��ى   - اإلس��المي 
العم��وم - مبني على مبادئه 
اخللقية في األس��اس، بل إن 
األخالق هي جوهر الرس��االت 
اإلط��الق.  عل��ى  الس��ماوية 
فالرس��ول صلى اهلل وسلم 
بعث��ت ألمت��م  »إمن��ا  يق��ول: 
مكارم األخ��الق« ]رواه أحمد 

في مسنده[.
 - بعثت��ه  م��ن  فالغ��رض 
صلى اهلل عليه وس��لم - هو 
إمت��ام األخ��الق، والعمل على 
مكارمها،  وإش��اعة  تقوميها 
بل الهدف من كل الرساالت 
هدف أخالقي، والدين نفسه 

هو حسن اخللق .
ومل��ا لأخ��الق م��ن أهمية 
جندها ف��ي جان��ب العقيدة 
حي��ث يربط اهلل س��بحانه 
وتعالى ورسوله - صلى اهلل 
علي��ه وس��لم - ب��ني اإلميان 
وحس��ن اخللق، ففي احلديث 
ملا س��ئل الرسول صلى اهلل 
علي��ه وس��لم: أي املؤمن��ني 
 أفض��ل إميان��ا؟ ق��ال صل��ى 
وس��لم:  علي��ه  اهلل 
]رواه  أخالق��اً«  »أحس��نهم 

الطبراني في األوسط[.
ثم إن اإلس��الم عّد اإلميان 
ب��رًّا، فق��ال تعال��ى: )لَْي��َس 
ُوُجوَهُك��ْم  تَُولُّ��وا  أَْن  الِْب��رَّ 
وَلَِكنَّ  وَامْلَْغرِِب  امْلَْش��رِِق  ِقَبَل 
ِ وَالَْيْوِم 

الِْب��رَّ َمْن آَم��َن بِ��اهللَّ

وَالِْكَت��اِب   وَامْلاَلئَِك��ِة  اآلِخ��رِ 
وَالنَِّبيِّنَي( )البقرة: 177(.
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أك��د نائ��ب األم��ني العام 
اإلس��المي  اجله��اد  حلرك��ة 
زياد  األس��تاذ  في فلسطني، 
»أن حرك��ة اجله��اد  نخال��ة 
اإلس��المي لم توق��ع تهدئة 
مع »إس��رائيل« على امتداد 
»كذلك  وأضاف  فلس��طني. 
التهدئ��ة ف��ي قط��اع غزة.. 
ليس��ت حالة أبدي��ة بل هي 
مرحل��ة اقتضته��ا الظروف 
ومرتبطة مب��دى التزام العدو 
بها. لذل��ك أمام االنتهاكات 
اإلس��رائيلية املتك��ررة ف��ي 
القط��اع التهدئ��ة احلالي��ة 
أن  تعتبر  واملقاوم��ة  هّش��ة 
اس��تمرار الوض��ع كم��ا هو 

عليه قد ال يستمر طويال«.
وبش��أن م��ا إذا كان ع��زل 
مرسي قد أّثر على التهدئة، 
قال النخالة »توقيع اإلتفاق مت 
برعاية مصرية ومصر باقية 
حتى لو تغير الرؤس��اء. نعم 
الرئيس محمد مرسي لعب 
دوراً مهماً في خلق الظروف 

أكدت سرايا القدس اجلناح 
العس��كري حلرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
الصهيوني��ة  اخلروق��ات  أن 
التهدئة  املس��تمرة التف��اق 
ميكن أن تؤدي إلى انهياره في 

أي حلظة.
وق��ال أب��و أحم��د الناطق 
الس��رايا  باس��م  الرس��مي 
إن  صحف��ي،  تصري��ح  ف��ي 
»عملي��ات التوغ��ل املتكررة 
عل��ى طول  الع��دو  لق��وات 
لقط��اع  الش��رقية  احل��دود 
غزة وقصف مواقع املقاومة 
وأراضي  املدني��ة  واملنش��آت 
املواطن��ني ميكن أن تُش��كل 
بداية النهيار هذا االتفاق إذا 

لم تتوقف بشكل نهائي«. 

اجلهاد  احتس��بت حرك��ة 
ف��ي فلس��طني  اإلس��المي 
عن��د اهلل تعال��ى ش��هداء 
قض��وا  الذي��ن   اخللي��ل، 
صهيوني��ة  جرمي��ة   ف��ي 
مسلس��ل  ضم��ن  جدي��دة 
أبناء  على  املتواصل  العدوان 

شعبنا الفلسطيني.
اجله��اد  حرك��ة  وأدان��ت 
ارتق��اء  له��ا،  بي��ان   ف��ي 
ثالث��ة ش��هداء م��ن اخلليل، 
ف��ي  استش��هدوا  والذي��ن 
جرمية جدي��دة نفذها جيش 

االحتالل.
االحت��الل  وحمل��ت 
الصهيوني مسؤولية ارتقاء 
الش��هداء وه��م »: محمود 
خال��د النجار، موس��ى عبد 

ومحم��د  فناش��ه،   اجملي��د 
ان  معتب��رًة  ني��روخ«،  ف��ؤاد 
الدف��اع عن النف��س واألرض 
ح��ٌق مكفول ألبناء ش��عبنا 
في مواجهة عدوان االحتالل 

وصلفه.
عل��ى  احلرك��ة   وش��ددت 

أن خيار املواجهة واالشتباك 
ه��و الس��بيل األج��دى ف��ي 
التعامل مع االحتالل، داعيًة 
جماهير شعبنا في الضفة 
ه��ذا  لتصعي��د  الغربي��ة 
اخليار للجم ق��وات االحتالل 

»واملستوطنني.

وأك��د أبو أحمد أن من حق 
للتوغالت  التصدي  املقاومة 
الوس��ائل  بكل  الصهيونية 
تصب��ح  ال  حت��ى  املمكن��ة 
حدود غزة مستباحة للعدو 

يدخلها وقتما يشاء.
وجدد التأكيد على ضرورة 

توح��د جمي��ع الفصائل في 
واملقاوم��ة  اجله��اد  خن��دق 
ق��ادم  ع��دوان  أي  ملواجه��ة 
وعدم الدخول في مناكفات 
سياس��ية قد تؤثر على قوة 
الداخلية  اجلبه��ة  وصالب��ة 

الفلسطينية.

اجله��اد  حرك��ة  اعتب��رت 
اإلس��المي ف��ي فلس��طني، 
أن قص��ف االحت��الل لع��دد 
املقاوم��ة  مواق��ع  م��ن 
الفلسطينية بغزة، إمنا يدل 
يعي��ش  االحت��الل  أن  عل��ى 
األمني  اإلرب��اك  م��ن  حال��ة 
وف��ي محاول��ة منه لكس��ر 
إرادة املقاومة التي كش��فت 
 ع��ن قدراته��ا خ��الل األي��ام 

األخيرة. 
وقال أحمد املدلل القيادي 
في احلركة إن االحتالل يحاول 
اس��تغالل اإلنشغال العربي 
واإلس��المي، الس��تعادة قوة 
ردع��ه، من خالل كس��ر إرادة 
الذي  الفلسطيني  الشعب 

ال ي��زال يحتض��ن املقاوم��ة، 
إضاف��ًة إل��ى ج��ر املقاوم��ة 

إلى معركة جديدة س��يندم 
عليها.

م��ن أج��ل التوص��ل التفاق. 
ولكن التزامنا بالتهدئة كان 
في موقفنا الذي أعلناه يوم 
توقيع التهدئة مرهوناً بقدر 
الت��زام العدو بغ��ض النظر 
عن فه��م األط��راف الراعية 
له��ذا االتف��اق وخاص��ة أنه 
كان ألكثر من دولة إقليمية 
دور في دفع األمور باجتاه وقف 

إطالق النار«.
مبل��ف  يتعل��ق  وفيم��ا 
املصاحل��ة، قال نائ��ب األمني 
الع��ام: »اجله��ود ف��ي ملف 
وإن  تتوق��ف  املصاحل��ة ل��م 

بوتائ��ر متفاوت��ة وعلين��ا أن 
ال ني��أس فوح��دة الش��عب 
واجب��ة  الفلس��طيني 
وضرورية ويج��ب أن ال نفقد 

األمل«.
ذلك  »وم��ع  لكنه أض��اف 
ع��ن  احلدي��ث  أس��تطيع  ال 
انفراج��ة اآلن برغ��م اجلهود 
الت��ي تبذل ف��ي كل املواقع. 
ونحن بأمس احلاجة في هذه 
الظروف وأكثر م��ن أي وقت 
مضى لنخطو باجتاه بعضنا 
يصب��ح  ال  حت��ى  البع��ض 

االنقسام هو قدرنا«.
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