
عملية ت�شفية الأ�شري ال�شهيد 

بالطريقة  ج�����رادات،  ع��رف��ات 

يف  بها  قتله  مت  التي  الوح�شية 

الغ�شب  فجرت  ال��ع��دو،  �شجون 

اأبناء  نفو�س  الكامن يف  ال�شعبي 

مل  امل��ح��ت��ل��ة.   الغربية  ال�شفة 

ينتظرون  ال�شفة  يف  اأهلنا  يكن 

ارتقاء اأ�شري �شهيداً لينتف�شوا من 

يدفعهم  حولهم  ما  فكل  جديد.. 

اىل النتفا�شة دفعًا: فاأهلنا يف 

ال�شوت  يرفعون  الغربية  ال�شفة 

لإنقاذ  طويلة  �شنوات  منذ  عاليًا 

الأ����رى م��ن ب��راث��ن ال��ع��دو، ول 

الأ����رى  اآلف  م�شتجيب:  م��ن 

يقبعون  والعرب  الفل�شطينيني 

�شنوات  منذ  ال��ع��دو  �شجون  يف 

الأفق  يف  يلوح  اأن  دون  طويلة، 

وال��ع��دو  بتحريرهم.   اأم���ل  اأي 

بقانون  العمل  اأع��اد  ال�شهيوين 

من  امل��وروث  الإداري  العتقال 

ع���ّدل من  وق��د  الن���ت���داب،  عهد 

قوانني العتقال لي�شتبيح لنف�شه 

مت  الذين  الأ�رى  اعتقال  اإعادة 

الإفراج عنهم يف عملية »�شفقة 

الأحرار«.

يف  اأهلنا  بني  املواجهات 

ال�شفة الغربية والعدو ال�شهيوين 

م�شتمرة يوميًا، ولكنها ل حتظى 

املنا�شبة..  الإعالمية  بالتغطية 

العدو  �شفك  م�شاهد  اأن  ي��ب��دو 

مادة  تعد  مل  الفل�شطيني  للدم 

اإعالمية مثرية.. ع�رات اجلرحى 

ي�شابون كل يوم، يف مواجهات 

من  ع��دد  و�شقط  ب��ل  م�شتعلة، 

التغطية  خ��ارج  لكن  ال�شهداء.. 

والعاملية  العربية  الإع��الم��ي��ة 

على حد �شواء!

�شابط  ركل  �شاأن  من  كان 

ال�ريف،  للم�شحف  �شهيوين 

النبي حممد �شلى  داخل م�رى 

من  لي�شقطه  و�شلم،  عليه  اهلل 

مرابطة  م�شلمة  ام��راأة  يدي  بني 

ون��زع  الأق�����ش��ى،  امل�شجد  يف 

اللهيب  ي�شعل  اأن  اأخرى،  حجاب 

لكّن  ع��رب��ي��ة..  عا�شمة  ك��ل  يف 

 دومن��ا ذك��ر.. وه��و ما 
ّ
اخل��ر م��ر

الذي   - ال�شهيوين  العدو  اأغ��رى 

�شارع اىل تقدمي العتذار بادىء 

ال�شابط  بتاأديب  متعهداً  الأم��ر، 

بالرتاجع   - مهامه  عن  وعزله 

ال�شابط  واإع����ادة  ق����راره،  ع��ن 

راأ�س مركز عمله: يف  نف�شه على 

فقد  الأق�شى!!!   امل�شجد  باحات 

اأيقن العدو ال�شهيوين اأن الإعالم 

والإ�شالمي  العربي  وال�����ش��ارع 

عما  وغ��اف��ل  ب��ل  عنه،  م�شغول 

قلب  ويف  فل�شطني،  يف  يجري 

اأحد اأقد�س املقد�شات الإ�شالمية.. 

يف  املنق�شمني  اأن  ي��ب��دو 

متفقون  الفل�شطينية  ال�شاحة 

ثالث  ل  اأمرين  على  الأي��ام  هذه 

الإب��ق��اء  ����رورة  الأول:  لهما: 

ل  اأن��ه  وال��ث��اين:  النق�شام،  على 

فل�شطينية  انتفا�شة  اىل  حاجة 

جديدة.  وذريعة الأمرين واحدة: 

امل�شلحة الفل�شطينية العليا!  هذه 

امل�شلحة زينت للبع�س القول: اإن 

�شهيونية...  م�شلحة  النتفا�شة 

من  رجز  النتفا�شة  باتت  فهل 

عمل ال�شيطان؟!

احلالية  النتفا�شة  اأزم���ة 

�شيا�شيًا  م��رغ��وب��ة  غ��ري  اأن��ه��ا 

جتد  ل  وه���ي  اإع���الم���ي���ًا..  ول 

فعل  اىل  بتحويلها  يهتم  م��ن 

بب�شاطة  لأنها  حقيقي..  �شيا�شي 

وهي  ال��وط��ن،  بحجم  انتفا�شة 

اأو  تتطويعها  يتم  اأن  من  اأك��ر 

�شيقة..  �شلة  يف  ا�شتيعابها 

�شوى  اأمامها  جتد  ل  وال�شلطة 

اجلهاد  حركة  وكوادر  جماهدي 

لعتقالهم  ال�شفة  يف  الإ�شالمي 

يائ�شة  حماولة  يف  ومالحقتهم، 

يف  اجل��دي��دة  النتفا�شة  ل���واأد 

اجلهاد  اأبناء حركة  لأن  مهدها، 

اأبناء  يقف  حيث  اإل  يقفون  ل 

�شعبنا واأهلنا.

هذا العنوان هو اأحد مواقف 

ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ال��راح��ل، 

مواقفه  يلخ�س  �شافيز،  هوغو 

وتاأييده املطلق لق�شية فل�شطني 

ودعم مقاومة �شعبها �شد العدو 

اأكدته  موقف  وهو  ال�شهيوين.  

التي  اجلريئة  والقرارات  الأفعال 

ن�رة  الكبري،  الراحل  اتخذها 

ل�شعب فل�شطني.

�شافيز  بقيادة  ففنزويال 

بني  م��ن  الأوىل،  ال��دول��ة  كانت 

الدول العامل، التي فتحت اأبوابها 

ال�شعب  لأبناء  م�راعيها  على 

حرية  ومنحتهم  الفل�شطيني 

تاأ�شرية  ب��دون  والتنقل  ال�شفر 

الإق��ام��ة  منحتهم  ب��ل  م�شبقة، 

ع��ل��ى اأرا���ش��ي��ه��ا م��ت��ى ���ش��اءوا 

وب����دون ت��ع��ق��ي��دات واإج�����راءات 

الفني  الدعم  لهم  وقدمت  اأمنية، 

ال�شحي  القطاع  يف  والإداري 

لأنها  واخل��دم��ات��ي،  والتعليمي 

الفل�شطيني  ال�شعب  باأن  موؤمنة 

هو �شعب منا�شل عريق من حقه 

اأن يعي�س يف وطنه وينال احلرية 

وال�شتقالل كباقي ال�شعوب التي 

ال�شتعمار  اأغ���الل  م��ن  حت��ررت 

البغي�س .. 

مواقف  ل�شافيز  ك��ان  كما 

ال�شهيوين  العدوان  اإبان  م�رفة 

 2008 ع��ام  غ��زة  ق��ط��اع  على 

امل��ب��ادرة  خ��الل  م��ن   2009–
العالقات  بقطع  اأعلنها  ال��ت��ي 

امل�شخ  الكيان  مع  الدبلوما�شية 

واأعلن ال�شفري ال�شهيوين �شخ�شًا 

ب���وج���وده على  غ���ري م���رغ���وب 

الأرا�شي الفنزويلية.   ومل تكتف 

حكومته بذلك، بل قامت ب�شحب 

الكيان  من  الفنزويلي  ال�شفري 

واإبالغ الطرف ال�شهيوين خف�س 

اأدنى  اإىل  معه  التمثيل  م�شتوى 

م�شتوى.  بل وطالب �شافيز، علنًا، 

ال�شهيوين يف  الرئي�س  مبحاكمة 

املحاكم اجلنائية الدولية.

تن�شى:  ل  التي  اأقواله  ومن 

�شف  يف  وقفنا  ال��ب��داي��ة  »منذ 

ون�شاله  الفل�شطيني  ال�شعب 

الإب���ادة:  دول��ة  �شد  التاريخي 

اإ�رائيل«.

م�����ش��رية ���ش��اف��ي��ز وح��ي��ات��ه 

الدامغة  احلجة  كانت  ومواقفه 

ال��ت��خ��اذل  اأن���ظ���م���ة  وج����ه  يف 

منا�رة  تخ�شى  التي  العربي 

ب�شبب  فل�شطني  �شعب  وم�شاندة 

الأمريكية،  الإدارة  مع  عالقاتها 

وخوفًا  اإر�شائها،  يف  وطمعًا 

�شافيز  ق��ّدم  بها.   الإطاحة  من 

�شورة رائدة عن الزعيم احلقيقي 

�شعبه  ق�شايا  يحت�شن  ال���ذي 

باأهداب  �شعبه  فيحميه  واأمته، 

العيون.  مل تنجح كل املحاولت 

الإطاحة  الأمريكية املتكررة يف 

به.  فعندما اأطيح به يف انقالب 

مرفوعًا  �شعبه  اأع��اده  ع�شكري، 

على الأكتاف.

يف  نفطية،  دول��ة  فنزويال 

اخللفية  احلديقة  ي�شمى  ما  قلب 

ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، اأم��ري��ك��ا 

نفوذاً  لوا�شنطن  حيث  الالتينية، 

ومع  كبرياً،  وا�شتخباراتيًا  اأمنيًا 

وا�شنطن،  �شافيز  حت��دى  ذل��ك 

وك�شف  ���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا،  وع����رى 

واأ�شقط  وخمططاتها،  األعيبها 

اإمي��ان��ه  اىل  م�شتنداً  هيبتها، 

الذي  القائد  اأن  واح��دة:  بحقيقة 

واأم��ت��ه،  �شعبه  مطالب  يتبنى 

ويقف يف وجه الظلم والطغيان، 

لن  املحقة،  الق�شايا  وينا�ر 

ان  الدنيا  اأ�شاطيل  كل  ت�شتطيع 

ت�شقطه!

�شافيز  حياة  كانت  وبهذا، 

ومواقفه �شوكة يف حلق الأنظمة 

وحجة  امل��ت��خ��اذل��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

عربية  وزع��ام��ات  قيادات  على 

واإ�شالمية ودولية يف الدنيا قبل 

الآخرة!

حادثة مزلزلة بكل املقايي�س 

مل يكن لها اأثر يذكر على �شا�شات 

التلفزة يف عاملنا العربي!  قيام 

امل�شحف  بركل  �شهيوين  �شابط 

ال�ريف، الكتاب الذي اأنزله ربنا 

عّز وجل للعاملني، داخل امل�شجد 

اأقد�س  اأح��د  امل��ب��ارك،  الأق�شى 

بقاع امل�شلمني، وم�رى الر�شول 

و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حم��م��د، 

�شاكنًا  يحرك  مل  القبلتني،  واأوىل 

الأم��ة  م��ن  امل��الي��ني  مئات  عند 

العربية والإ�شالمية!

وكاأن ما يجري يف الأق�شى 

التغطية!   ي�شتحق  »خ��راً«  لي�س 

الأق�شى  امل�شجد  انتهاك  وك��اأّن 

اأم��راً  ب��ات  امل�شلمني  وح��رم��ات 

العدو  اإهانة  وكاأّن  »اعتياديًا«.. 

ال�شهيوين ملقد�شاتنا بات اأمراً ل 

ي�شتحق التوقف عنده!

الإع��الم  و�شائل  تعتم  مل��اذا 

العربية على الأمر وكاأن ل �شيء 

مقد�شاتنا  ب��ات��ت  ه��ل  ح����دث؟!  

م�شاألة فيها وجهة نظر؟!  هل اأن 

بحذاء  ال�ريف  امل�شحف  رك��ل 

اأن  ي�شتحق  ل  �شهيوين  �شابط 

تقوم له الدنيا ول تقعد؟!

اقتحم  ال�شهيوين  ال�شابط 

ال��ق��راآن  ل��درا���ش��ة  ن�شائية  حلقة 

القد�شي،  احل���رم  داخ���ل  ال��ك��رمي 

ورك��ل  ب��ال��ق��وة،  ها  ف�شّ وح���اول 

امل�����ش��ح��ف ال�����ري��ف ب��رج��ل��ه، 

واأ���ش��ق��ط��ه اأر����ش���ًا، ب��ه��دف منع 

الن�سوة من الرباط داخل امل�سجد 

باب  الأق�شى، وخا�شة من جهة 

املغاربة الذي ت�شتخدمه �شلطات 

امل�شتوطنني  لإدخ�����ال  ال��ع��دو 

انت�ر  الإث���ر،  وعلى  وال�شياح.  

حرا�س الأق�شى يف �شاحاته، على 

كبرية  اأع��داد  مواجهة  يف  قلتهم، 

ل�رطة العدو.  

ما يجري يف الأق�شى خطري 

يريد  ال�شهيوين  فالعدو  للغاية: 

واليهود،  امل�شلمني  بني  تق�شيمه 

امل�شلى  قبله  م��ن  ق�ّشم  مثلما 

الإب��راه��ي��م��ي.  والق��ت��ح��ام��ات 

من  الأق�شى،  للم�شجد  املتتالية 

واحلاخامات  امل�شتوطنني  قبل 

ورج�����ال ال�����رط��ة وال�����ش��ا���ش��ة 

ال�شيطرة  ال�شهاينة هدفها واحد: 

بهدف  الأق�����ش��ى،  امل�شجد  على 

تق�شيمه اأوًل، متهيداً لهدمه وبناء 

تاليًا،  مكانه،  املزعوم  الهيكل 

ال�شعور  »ت��دج��ني«  يتم  اأن  بعد 

يعود  ف��ال  والإ���ش��الم��ي،  العربي 

ي�شعر بوخز يف كرامته.  وغياب 

والإ�شالمية  العربية  الفعل  ردود 

املمار�شات هو مبثابة  على هذه 

للعدو للم�شي قدمًا  اأخ�ر  �شوء 

يف خمططه.

اعتدى  اآخ���ر،  اقتحام  ويف 

رج������ال ����رط���ة ال����ع����دو ع��ل��ى 

حجاب  بنزع  وقاموا  املرابطني، 

اإحدى املرابطات عن راأ�شها، اأمام 

بذلك  لتكتمل  الإع���الم.   و�شائل 

وا�شتباحة  الإهانة  عنا�ر  كل 

احل����رم����ات: رك����ل امل�����ش��ح��ف 

ال�ريف، وتدني�س م�رى الر�شول 

واأوىل القبلتني، واإهانة املوؤمنات 

امل��راب��ط��ات، ون��زع احل��ج��اب ... 

هذه  من  واحد  اأي  �شاأن  من  كان 

يف  الغ�شب  يفجر  اأن  الإه��ان��ات 

العوا�شم العربية والإ�شالمية. 

امل�����ش��ج��د  يف  ي���ج���ري  م���ا 

�شا�شاتنا  على  مير  ل  الأق�شى 

العربية مرور الكرام، لأنه ل ميّر 

ن�رات  اآخر  ففي  مر  واإذا  اأ�شاًل، 

يخدم  اخلر  كان  ولو  الأخبار... 

لتحول  اأخرى  واأهداف  �شيا�شات 

من  ف��ه��ل  ن���ووي���ة...  قنبلة  اىل 

العربية  الأمة  جموع  بني  رجال 

والإ���ش��الم��ي��ة؟!  ه��ل ه��ن��اك من 

وحلرمات  ور���ش��ول��ه  هلل  يغ�شب 

يف  املرابطات  املوؤمنني  ن�شاء 

الأق�شى؟!
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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�صلوا معنا عرب الربيد الإلكرتوين

فنزويال هي فل�سطني وفل�سطني هي فنزويال

اإفتتاحية العدد

انتفا�سة االأ�سرى: النار الم�ستعلة خارج التغطية واالهتمام!

يعي�شها  التي  امل�شاكل 

لبنان  خميمات  يف  اأهلنا 

ي�����ش��ع��ب اح�������ش���ا�ؤه���ا: 

املخيمات  زج  حم����ا�الت 

ال�������راع���ات  اأت�������ون  يف 

الطائفية  �الفنت  االإقليمية 

�ال�����راع��ات ال��داخ��ل��ي��ة ال 

الت�شويه  �حمالت  تتوقف.  

االإعالمي �اإظهار املخيمات 

تهديد  م�����ش��در  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 

�اجل���وار  املخيمات  الأم���ن 

م�����ش��ت��م��رة.  �ال���ت���وت���رات 

لتظهر  اإال  تختفي  ال  االأمنية 

من جديد.  كل هذا يف �قت 

ت�شهد فيه املناطق املحيطة 

يف  �خا�شة  باملخيمات، 

�شيدا �طرابل�س، توتراً كبراً.

هذا على ال�شعيد االأمني.  

اأما على ال�شعيد االجتماعي، 

فاإ�شافة  ح��رج:  �ال  فحدث 

اىل الهموم االأ�شا�شية الأهلنا 

ت��ردي  م��ن  املخيمات،  يف 

البناء  �منع  التحتية،  البنى 

يف املخيمات، �غياب اأب�شط 

ال�شحية،  البيئة  معاير 

املزمنة  االأم��را���س  �ت��زاي��د 

معاناة  زادت  �امل�شتع�شية، 

خميمات  م��ن  اأهلنا  ن��ز�ح 

خم��م��ي��ات  اىل  ����ش���وري���ة 

االأزم���ات  ح��دة  م��ن  لبنان، 

من  فاقم  م��ا  االجتماعية، 

حجمها، مع زيادة االكتظاظ 

�ما ي�شببه من اأزمات نف�شية 

�ال  اجتماعية،  �م�شكالت 

ا���ش��ت��م��رار  ���ش��ي��م��ا يف ظ���ل 

اللبنانية  احلكومات  تنكر 

يف  �شعبنا  حل��ق  املتعاقبة 

�االإن�شانية  املدنية  حقوقه 

�ا�شتمرار  �االج��ت��م��اع��ي��ة، 

يف  االأ�ن��ر�ا  �كالة  �شيا�شة 

الرعائية  خدماتها  تقلي�س 

�ال�شحية  �ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 

�التعليمية.

ل�شعبنا  ال�شحي  االأم��ن 

م�شاهد  ح��ااًل:  اأح�شن  لي�س 

على  �شعبنا  اأبناء  اأحد  �فاة 

ب�شبب  امل�شت�شفيات  اأب��واب 

ع���دم ق��درت��ه ع��ل��ى ت��اأم��ن 

م�شتمرة!   ال��ع��الج  تكاليف 

تزايد معدالت  مع  خ�شو�شًا 

اىل  يفتقر  بلد  يف  البطالة 

اال�شتقرار االأمني �ال�شيا�شي.

ج��دي��داً!   لي�س  تقدم  م��ا 

�ل��ك��ن م�����ش��ت��وي��ات غ��ي��اب 

االأمن �االأزمات االجتماعية 

يف  ال�شحية  �ال�شعوبات 

حد  اىل  ��شلت  خميماتنا 

تعرفه  مل  م�����ش��ب��وق،  غ���ر 

خميماتنا من قبل.

يطرح  ال���ذي  �ال�����ش��وؤال 

كل  يكن  مل  اإذا  بقوة:  نف�شه 

هذا كاف لكي تتجا�ز بع�س 

الفل�شطيني  �شعبنا  ق���وى 

�ف�شائله خالفاتها ال�شيقة، 

ت�شكيل  على  ف���وراً  �العمل 

موحدة  �شيا�شية  مرجعية 

هو  فما  لبنان،  يف  الأهلنا 

املطلوب اإذاً كيف تقوم هذه 

القوى بد�رها؟!  

ت�����ش��ك��ي��ل م��رج��ع��ي��ة 

حتمي  م��وح��دة،  �شيا�شية 

�شعبنا من خطر الزج به يف 

االإقليمية  ال�راعات  اأت��ون 

تطل  التي  الطائفية  �الفنت 

لي�شت  ح���ن،  ك��ل  ب��راأ���ش��ه��ا 

تكون  اأن  ينبغي  �ال  ترفًا، 

�ا�شتعرا�س  للخالف  �شاحة 

�ا�شتدراج  النفوذ  ع�شالت 

تقت�شي  احلكمة  االنق�شام.  

اإبقاء خميمات لبنان خارج 

الأن  ال�شيقة،  ال�����راع��ات 

باأهلنا  حتيق  التي  املخاطر 

كبرة.

�ه������ذه امل�����ش��وؤ�ل��ي��ة 

يتحملها اجلميع بال ا�شتثناء: 

��جهاء  �القوى  الف�شائل 

امل��خ��ي��م��ات،  يف  ���ش��ع��ب��ن��ا 

�امل��ث��ق��ف��ون، �اجل��م��ع��ي��ات 

االأه��ل��ي��ة �امل��دن��ي��ة، �م��ن 

اجلميع  يتحمل  اأن  الواجب 

راع  كلكم  م�شوؤ�لياتهم: 

�كلكم م�شوؤ�ل عن رعيته!

م�ساكل متعددة وطريق احلل واحد

�سابط �سهيوين »يركل« امل�سحف ال�سريف يف باحة امل�سجد االأق�سى!
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طالب ممثل حركة اجلهاد 

االإ�شالمي يف لبنان، اأبو عماد 

الفل�شطينية  ال�شلطة  الرفاعي، 

لل�ضغوط  اخل�����ض��وع  ب��ع��دم 

ال�شهيونية  �االغ��������راءات 

ق�شية  ح�شاب  على  �الد�لية، 

التي  �امل��ع��ت��ق��ل��ن  االأ������رى 

ق�شايا  اأهم  من  �احدة  تعترب 

�شعبنا.

 �ت�����ش��اءل ال��رف��اع��ي، يف 

ت�ريح له، عن معنى ا�شتمرار 

بن  االأمني  التن�شيق  �شيا�شة 

العد�  �كيان  ال�شلطة  اأجهزة 

ال�شفة  فيه  ت�شهد  �ق��ت  يف 

الغ�شب  م��ن  ح��ال��ة  الغربية 

ملف  خلفية  ع��ل��ى  ال�����ش��دي��د 

املعيب  �ق��ال: »من  االأ���رى، 

�قت  يف  املجاهدين  اعتقال 

ال�شهيوين  العد�  فيه  ميار�س 

�االعتقال  الت�شفية  عمليات 

االإدارية بحق اأ�رانا«.

»ق�شية  الرفاعي:  �ق��ال   

االأ��������رى م��ع��رك��ة �ط��ن��ي��ة 

ت�شافر  تتطلب  بامتياز، �هي 

الفل�شطيني  ال�شعب  كل  جهود 

�التحام كافة قواه �اأطيافه.« 

االأ�رى  �اجب  »من  �اأ�شاف: 

�الف�شائل  القوى  جميع  على 

معركة  يف  ل��ه��م  االن��ت�����ش��ار 

امل�ضتمرة  اخل��اوي��ة  الأم��ع��اء 

�ال  ي��وم،  مئتي  اأك��ر من  منذ 

املجاهدين  االأ�����رى  �شيما 

���ش��ام��ر ال��ع��ي�����ش��ا�ي، �اأمي���ن 

���را�ن��ة، �ط���ارق ال��ق��ع��دان، 

�غرهم،  ال��دي��ن،  ع��ّز  �جعفر 

�غياب  د�يل،  �شمت  ظل  يف 

االإن�شانية  للموؤ�ش�شات  اأي د�ر 

على  جت��ر�ؤ  ال  التي  �الد�لية، 

اعتقاله  ع��ل��ى  ال��ع��د�  اإدان����ة 

�شعبنا  اأب���ن���اء  م��ن  االآالف 

�تعذيبهم.«

ق�شية  الرفاعي  ���شف   

االأم��ة  ق�شية  باأنها  االأ����رى 

�ق��ال  �االإ���ش��الم��ي��ة،  العربية 

االأ�رى هو  اإن »ن�رة هوؤالء 

�اجب ديني ��طني �اإن�شاين، 

م�����ش��ت��غ��رب��ًا غ��ي��اب امل��وق��ف 

الر�شمي �ال�شعبي �شد  العربي 

يف  ال�شهيونية  املمار�شات 

»اإذا  حم���ذراً  �ق��ال  فل�شطن، 

ال�شارع  ع��ن  فل�شطن  غابت 

مبثابة  ذل���ك  ف����اإن  ال��ع��رب��ي 

للعد�  اأخ�����ر  ���ش��وء  اإط���الق 

امل�شجد  با�شتباحة  ال�شهيوين 

�با�شتباحة  املبارك  االأق�شى 

مقد�شاتنا �حرماتنا.«

اأن  ال���رف���اع���ي  �اأك������د   

معركة  يف  االأ�����رى  �شمود 

ال�شفة  ت�شهده  �م��ا  االإرادة، 

ا�شت�شهاد  �بعد  قبل  الغربية 

هي  ج���رادات  عرفات  االأ���ش��ر 

»اإرها�شات النتفا�شة جديدة، 

حمايتها  اجلميع  على  يجب 

كافة  مطالبًا  �احت�شانها«، 

الفل�شطينية  �الف�شائل  القوى 

اأهلنا  لتطلعات  باال�شتجابة 

�ق��ال:  الغربية.   ال�شفة  يف 

الغربية،  ال�شفة  اأهلنا يف  »اإن 

احلواجز  بن  يعي�شون  الذين 

اعتداءات  �حتت  ال�شهيونية، 

ت�شادر  �حيث  امل�شتوطنن، 

اأرا�شيهم، �تنتهك م�شاجدهم، 

�حترق م�شاحفهم، �يختطف 

لي�شوا  بيوتهم،  من  اأبناءهم 

اأح��د  م��ن  اإذن  اىل  ب��ح��اج��ة 

ليخو�شوا انتفا�شة جديدة �شد 

يعطون  فهم  اأ��شلو،  اإف��رازات 

�ال  االنتفا�شات،  يف  در��شًا 

ليعلمهم  اأح��د  اىل  يحتاجون 

متى �كيف تكون االنتفا�شة.« 

الرفاعي: اأهلنا يف ال�سفة لي�سوا بحاجة اىل اإذن من اأحد لبدء انتفا�سة جديدة

فتح املعابر اىل �سوق خميم نهر البارد!

حملة االعتقاالت بحق كوادر حركة اجلهاد دليل اإفال�س

هوؤالء اأ�سرى فل�سطينيون اأي�ساَ!

ت��وا���ش��ل اأج���ه���زة االأم���ن 

ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة، �اأج���ه���زة اأم��ن 

اعتقال  الفل�شطينية  ال�شلطة 

اجلهاد  حركة  �اأن�شار  ك��وادر 

الغربية،  ال�شفة  يف  االإ�شالمي 

يف حما�لة يائ�شة لواأد انتفا�شة 

�شعبية جديدة، تخ�شاها ال�شلطة، 

�ال تريدها قوات العد�.

املتوا�شلة  االع��ت��ق��االت 

اأب��ن��اء �ك���وادر �ق��ي��ادات  بحق 

ح��رك��ة اجل��ه��اد االإ���ش��الم��ي لن 

امل�شي  عن  احلركة  اأبناء  تثني 

�لن  العد�،  مواجهة  يف  قدمًا 

�هي،  الرتاجع.   اىل  بهم  تدفع 

خ�ر  ال�شيخ  اأك����ده  م��ا  ع��ل��ى 

حركة  يف  ال��ق��ي��ادي  ع��دن��ان، 

بال�شفة  االإ���ش��الم��ي  اجل��ه��اد 

امل��ح��ت��ل��ة، دل��ي��ل ع��ل��ى اإف��ال���س 

تعاطيه  يف  ال�شهيوين  ال��ع��د� 

�خا�شة  االأ����رى،  ق�شية  مع 

موؤكداً  الطعام،  عن  امل�ربن 

على اأن احلركة لن ت�شمح اأن يتم 

ال�شكوت على قتل االأ�رى داخل 

املعتقالت: »العد� يريد اأن يقتل 

ملن  يريد  �ال  ب�شمت  اأ���ران��ا 

�يخو�س  الطعام  عن  ي�رب 

معركة الكرامة اأن ُي�شمع �شوته 

ملنا�رصته  اخل��ارج��ي  للعامل 

�حتقيق العدالة«.

التي  االعتقاالت  موجة  اإن 

العد�،  اأم��ن  اأج��ه��زة  بها  تقوم 

الفل�شطينية  ال�شلطة  �اأج��ه��زة 

اجلهاد  حركة  اأب��ن��اء  تزيد  ل��ن 

�اإ���راراً  مت�شكًا  اإال  االإ�شالمي 

اجلهاد؛    طريق  يف  امل�شي  على 

ف��ال��ع��د� ج����ّرب ال��ع��دي��د من 

�ك���وادر ح��رك��ة اجلهاد  اأب��ن��اء 

اعتقالهم  مت  الذين  االإ�شالمي 

امل���رات، فلم  م��ن قبل ع�����رات 

يتها�نوا  �مل  اإرادت��ه��م،  تنك�ر 

الوطني  بواجبهم  القيام  ع��ن 

�ال�رعي جتاه االأ�رى.

غ�شة!   ال��ق��ل��ب  يف  �ل��ك��ن 

اأج��ه��زة  ت��ق��وم  اأن  يعقل  ف��ه��ل 

د�ر  مب��م��ار���ش��ة  ال�شلطة  اأم���ن 

�شعبنا،  ابناء  �شد  العد�  قوات 

ق�شية  ينا�ر�ن  الأنهم  فقط 

كل  ق�شية  هي  التي  االأ����رى، 

ال�شفة  يف  فل�شطيني  ب��ي��ت 

ذلك  ي�شتوجب  اأال  الغربية؟!  

النظر  �اإع��ادة  ال��ذات،  �قفة مع 

�شيا�شة  يف   – االأق���ل  على   –
التن�شيق االأمني مع العد�؟!

اأزمة النازحني تطال اجلميع دون ا�ستثناء

يف  ال��ع��ن��ف  د�رة  ب���دء  م��ن��ذ 

�شورية، نزحت العديد من العائالت 

الفل�شطينية املقيمة يف �شورية اإىل 

لبنان، �هي تعاين ظر�فًا حياتية 

النازحن من  اأحد  �شعبة.  ي�شف 

التي  امل�شاعدات  الرموك،  خميم 

»اإنها  نز�حه:  منذ  عليها  ح�شل 

رمقًا  ت�شد  ال  ب�شيطة،  م�شاعدات 

ا�شتلمت منذ  �ال تغني عن جوع.  

�اح���دة.   مت��وي��ن  ع��ب��وة  ح�شوري 

فر�شتن  االأ�نر�ا قدمت يل  �كالة 

�اأد�ات مطبخ.  االآن ال اأحد يت�شل 

بنا �ال ي�شاأل عنا اأحد«. 

دقيقة  اإح�شائية  توجد  ال 

لعدد العائالت النازحة من �شورية 

ف��االأرق��ام  لبنان؛  خميمات  اىل 

لكنها  �اأخ��رى،  تتفا�ت بن جهة 

ع��دد  ت��زاي��د  ع��ل��ى  تتفق  جميعًا 

تقرير  �ي�شر  يوميًا.  العائالت 

اأعدته اللجان ال�شعبية الفل�شطينية 

�ج��ود  اإىل   2013/2/20 ي��وم 

نازحة  فل�شطينية  عائلة   8540

االآتي:  ال�شكل  موزعة  �شورية،  من 

بر�ت،  منطقة  يف  عائلة   1511

�شيدا،  منطقة  يف  عائلة   3081

ال�شمال،  منطقة  يف  عائلة   1663

�شور،  منطقة  يف  عائلة   906�

�1807 عائلة يف منطقة البقاع. 

�تبن االح�شاءات جانبًا من 

للنازحن:  االجتماعية  االأ��شاع 

ع��ام��ًا،   18 حت��ت  م��ن��ه��م   %  54

العاملة.   القوى  من  منهم   %  46�

�ُيلحظ اأن 77% منهم �شيوف عند 

ي�شكن  بينما  اأق��ارب،  اأ�  اأ�شدقاء 

بيوتًا م�شتاأجرة  23 % منهم فقط 

اأ� منازل ميلكونها اأ�شاًل، اأ� تعود 

االأرقام  �هذه  الأ�رهم!   ملكيتها 

تعك�س حجم ال�شغط الذي يتعر�س 

لبنان،  يف  املخيمات  اأه��ايل  له 

اىل  النز�ح  حالة  ا�شتمرار  ج��راء 

يف  تبّن  كما  م�شمى.   غر  اأج��ل 

نف�س الوقت مدى تعاطف اأهلنا يف 

املخيمات مع اإخوانهم النازحن، 

بن  االجتماعي  التكافل  �ق��وة 

بكل  القول  ميكن  اأنه  حيث  اأهلنا، 

املخيمات  يف  اأهلنا  اأن  ��شوح 

االأكرب  العبء  يتحملون  الذين  هم 

رغم  �شدر،  رحابة  بكل  للنز�ح، 

التي  ال�شعبة  االإن�شانية  االأ��شاع 

يعي�شونها اأ�شاًل.

ف��ح�����ش��ب درا����ش���ة ل��وك��ال��ة 

منازل  % من  ف��اإن 66  االأ�ن���ر�ا، 

امل�شيفن هي منازل غر �شاحلة 

لل�ضكن، وال�رصوط ال�ضحية البيئية 

من   %  8 �اأن  متوفرة،  غر  فيها 

االأ�ر  تكفي  ال  امل�شيفن  منازل 

من   %  8 ن�شبة  �اأن  االأ���ش��ل��ي��ة، 

اأمرا�س  من  يعانون  امل�شيفن 

كثر�ن  اأ�شخا�س  �هناك  مزمنة، 

لو  حتى  العمل،  على  قادرين  غر 

توفرت لهم فر�س عمل. 

من ناحية اأخرى، ال تتنا�شب 

�شورية  من  النازحن  احتياجات 

م�شتوى  مع  لبنان  خميمات  اىل 

توؤمنها  التي  التقدميات  �حجم 

اأن  ذل��ك  املختلفة.   املوؤ�ش�شات 

غالبية العائالت النازحة قد تركت 

معظم  �يف  ع��ج��ل،  على  بيوتها 

يلب�شونها  التي  بالثياب  احلاالت 

د�ن اأي �شيء اآخر. 

�ت��ت��وق��ع درا���ش��ات ع��دة اأن 

تف�شي  االأ�����ش���اع  ه���ذه  ت�شبب 

يتم  مل  م��ا  اجتماعية،  م�شكالت 

تداركها.  �على راأ�شها، امل�شكالت 

ب�شبب  ت��ن�����ش��اأ  ان  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

البيت  يف  ال���ع���ددي  االك��ت��ظ��اظ 

تت�شبب  اأن  ميكن  �التي  ال��واح��د، 

�نف�شية  اجتماعية  مب�شكالت 

��شحية.  فقد بينت درا�شات عدة 

امل��رتددي��ن  املر�شى  ع��دد  ت��زاي��د 

من  خ�شو�شًا  ال��ع��ي��ادات،  على 

اإ�شافة  ه��ذا   �االأط��ف��ال.   الن�شاء 

تتعلق  التعليم،  يف  م�شاكل  اىل 

مب�شتقبل االأطفال الدرا�شي، ب�شبب 

مناهج  م�����ش��ت��وى  يف  ال��ت��ف��ا�ت 

مما  �لبنان،  �شورية  بن  التعليم 

الالمباالة  اإىل  ب��االأط��ف��ال  يدفع 

اإىل  الذهاب  من  التهّرب  �حما�لة 

املدر�شة.

املاأ�شا�ية  االأ����ش��اع  ه��ذه 

���ري��ع��ة  م��ع��اجل��ة  اىل  حت���ت���اج 

اآثار النز�ح لن  اأن  �دقيقة.  حيث 

من  النازحن  اأهلنا  على  تقت�ر 

اآثارها كافة  �شت�شيب  بل  �شورية، 

اأهايل خميمات لبنان، �خ�شو�شًا 

�شوريا،  يف  االأزم���ة  ا�شتمرار  مع 

�ه��ذا  ل��ل��ع��ودة.   قريب  اأف��ق  د�ن 

يتطلب ت�شافر جهود كافة القوى 

�االأهلية  �املجتمعية  ال�شيا�شية 

لبنان،  يف  الفل�شطيني  ل�شعبنا 

املالئمة  العالجية  اخلطط  وو�ضع 

�تنفيذها.

من  احلرية  اأ�رى  عدد  يبلغ 

 1948 عام  املحتل  �طننا  اأبناء 

جتا�زت   27 منهم  اأ�شر؛   100

من  �هناك  املوؤبد،  حمكومياتهم 

�منهم  موؤبدات،  عدة  حمكوميته 

ما يزالون يقبعون يف  اأ�شراً   17

اتفاقية  توقيع  قبل  ال�شجون منذ 

مل  ذلك  �مع  امل�شوؤ�مة.   اأ��شلو 

رغم  عنهم،  العد�  �شلطات  تفرج 

باالأ�رى  املتعلقة  االتفاقيات 

من قبل اأ��شلو.

قلة  ف��اإن  ال�شديد،  لالأ�شف 

االأ����رى،  ه���وؤالء  تتذكر  قليلة 

املنا�شبات  خطابات  يف  حتى 

اأك��ر  اأن  �رمب���ا  الت�شامنية.  

عنهم  ي��ع��ل��م��ون  ال  امل��ت��ح��دث��ن 

فيه  تتن�شل  �ق��ت  يف  ���ش��ي��ئ��ًا.  

احلديث  من  الفل�شطينية  ال�شلطة 

العد�  اإغ�شاب  من  خ�شية  عنهم 

ال�����ش��ه��ي��وين، �حت����ت ذري��ع��ة 

�يف  معه.   املوقعة  االتفاقات 

ال�شهيونية  املوؤ�ش�شة  ت�شدد  ظل 

مو�شوع  بحث  ملجرد  الراف�س 

ه���وؤالء االأ�����رى، ف���اإن ال��واج��ب 

العام  الفل�شطيني  امل�شتوى  على 

بات م�شاعفًا جتاه هذه الق�شية 

اأهمية  تقل  ال  ال��ت��ي  املقد�شة، 

�امل�شكن  االأر����س  ق�شايا  ع��ن 

االأم��ر  �املقد�شات.   �االأ�ق���اف 

ال���ذي دف��ع ه���وؤالء االأ����رى اىل 

اجلن�شية  مب��ن��ح��ه��م  امل��ط��ال��ب��ة 

الفل�شطينية موؤقتًا، لكي ي�شار اىل 

اإدراجهم يف قوائم املفا��شن.

الفل�شطيني  امل��وق��ف  اإن 

الر�شمي ال�شلبي من ق�شية اأ�رى 

الداخل يحمل العديد من الدالالت 

االإ�شرتاتيجية الكبرة، منها على 

املوقف  احل�ر،  ال  املثال  �شبيل 

�املوقف  الالجئن،  ق�شية  من 

�امل��وق��ف  ال��ق��د���س،  ق�شية  م��ن 

االأق�����ش��ى  امل�شجد  ق�شية  م��ن 

امل��ب��ارك، �امل��وق��ف م��ن جوهر 

عن  بتخليها  �ال�شلطة،  ال�راع. 

املجتمع  تدفع  ال��داخ��ل،  اأ���رى 

جديدة،  اأزم��ات  اإىل  الفل�شطيني 

اأن هذه اال�شرتاتيجية  اأقلها  لي�س 

يف التعامل، تعمق ف�شل العالقة 

بن اأهلنا ال�شامدين يف االأرا�شي 

�ب��اق��ي   1948 ع���ام  امل��ح��ت��ل��ة 

يف  الفل�شطيني  �شعبنا  مكونات 

يف  �ضيما  ول  واخل��ارج؛  الداخل 

غ��زة  �ق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة 

�ال�شتات.  �اأن تدفع بهوؤالء الذين 

منذ  الفل�شطيني  الن�شال  خا�شوا 

اأماكن  عن  التخلي  اىل  انطالقته 

اأن  بعد  ��شكن عائالتهم،  �شكنهم 

مت التخلي عنهم يف �شياق اأ��شلو 

�خطاياها الكثرة.

باإنهاء  املطالبة  �اج��ب  اإن 

يحياها  التي  املاأ�شا�ية  احلالة 

هوؤالء االأ�رى هو م�شوؤ�لية الكل 

واخلارج.  الداخل  يف  الفل�ضطيني 

��شع  اإىل  حتتاج  ق�شية  �ه��ذه 

�شيا�شية  ا�شرتاتيجية  خمططات 

هذه  ترفع  �اإعالمية،  �قانونية 

امل�شتويات،  اأعلى  اإىل  الق�شية 

الوطني  العمل  اأجندة  �على راأ�س 

املعقول  من  فلي�س  الفل�شطيني.  

مع  التعامل  يتم  اأن  املقبول  �ال 

�شعبنا  اأبناء  من  االأ���رى  ق�شية 

ال�شعب  تق�شيم  خارطة  على  بناء 

اأ��شلو.  اأفرزتها  التي  الفل�شطيني 

فهذه �شقطة ال تغتفر.

بعد اأحداث 15 اأيار املا�شي، 

يف خميم نهر البارد، األغت الد�لة 

الذي  الت�شاريح  نظام  اللبنانية 

�بعد  ال��ي��وم،  ب��ه.   معمواًل  ك��ان 

على  اأ�شهر  �شتة  من  اأك��ر  م��ر�ر 

تغر  الذي  ما  النظام،  هذا  اإلغاء 

يف الواقع التجاري للمخيم الذي 

�هل  ال�شمال؟   لكل  �شوقًا  ك��ان 

احلركة  على  اإي��ج��اب��ًا  ذل��ك  اأّث���ر 

االق��ت�����ش��ادي��ة ب��ع��د رك���ود ط��ال 

خم�س �شنوات؟ 

»بوابة عكار ��شوق الفقراء«، 

البارد  نهر  خميم  لقب  هذا  كان 

هنا،   .2007 ع��ام  اأح���داث  قبل 

جتد  كنت  البارد،  نهر  خميم  يف 

�امل�شتو�شف  �امل�شنع  ال�شوق 

البالط  ال��ذه��ب وجت���ارة  وحم��ل 

�حماّل ال�شمانة �ال�شيدلية اإلخ... 

لكن مل يبق من هذا ال�شوق اليوم 

اأذهان  يف  جميلة  ذكريات  �شوى 

اإن ت�شاألهم حتى  اأبنائه الذين ما 

ي��ه��ز�ن ب��ر�ؤ����ش��ه��م اأ���ش��ف��ًا �هم 

اأيامك يا نهر  يقولون: »�شاق اهلل 

البارد«.  

ي��ق��ول ع��ب��د ���ري��ف، �ه��و 

املنزلية:  ل��الأد�ات  حمل  �شاحب 

»�اهلل يا اأخي مل يتغر �شيء، الأن 

باحلواجز.   مغلقًا  زال  ما  املخيم 

���ش��ح��ي��ح اأُل����غ����ي ال��ت�����ري��ح 

اللبنانين  لكن  للفل�شطينين، 

الأنهم  االآن،  املخيم  يدخلون  ال 

�ج����د�ا خ���الل ه���ذه ال�����ش��ن��وات 

ال��ب��ارد خ��ارج  ب��دي��اًل م��ن �شوق 

املخيم.  كذلك انتقل كبار التجار 

املخيم  خارج  اإىل  الفل�شطينين 

الذهب،  البور�شالن،  حماّل  )مثل 

اإلخ...(.  

ب��ع��د ح���رب خم��ي��م ال��ب��ارد 

البارد  نهر  جتار  جلنة  تاأ�ش�شت 

مل��ت��اب��ع��ة م��و���ش��وع االإع���م���ار 

هنالك  م��ا  �اإىل  �التعوي�شات 

د�ر  هو  فما  م�شرتكة.   اأمور  من 

اللجنة يف حّل االأزمة؟

عو�س،  علي  احل��اج  يعي�س 

االإداري���ة  الهيئة  يف  ع�شو  �ه��و 

»نوفوتيه  حمل  ��شاحب  للجنة، 

يعي�شها  التي  املعاناة  العراي�س« 

رفعوا  اإنهم  يقول  لكنه  زم��ال�ؤه.  

مب�شوؤ�لن  �ات�����ش��ل��وا  م��ذك��رات 

مل  االآن  حتى  اأننا  »اإال  لبنانين 

جلهة  ك��ان  اإن  جت��ا�ب،  اأي  نلَق 

اأُ���ش��وة  التجار،  على  التعوي�س 

يخ�ر�ا  مل  الذين  باللبنانين 

من  اأ�  جتارنا،  خ�ره  ما  ع�ر 

�ال�شماح  احل�����ش��ار  ف��ك  خ���الل 

اللبناين«.   اجل��وار  اأه��ايل  بدخول 

�ي�شيف اأنهم تعا�نوا مع االأ�نر�ا 

يف اإح�شاء اأ�شحاب املحاّل التي 

هبات  االأ�ن��ر�ا  »�دفعت  ُدّم��رت 

 $4500�  2000 بن  ترا�حت 

للمحاّل ال�شغرة �ما بن 5000 

� 9500$ للمحاّل الكبرة، �كان 

ال�رصط الوحيد اأن يكون امل�ضتفيد 

فتحه  اأعاد  �شابق،  حمل  �شاحب 

بعد احلرب«.  

�م����اذا ع��ن احل����ل؟  ي��ق��ول: 

�يل  ال��ب��ارد،  معابر  فتح  »يجب 

عتب كبر على االأخوة املغرتبن؛ 

زك��اة  م��ن  مغرتب  ك��ل  دف��ع  فلو 

اأ�  ك�شوة  اأك��ر  اأ�  لعائلة  ماله 

االقت�شاد يف  ينتع�س  طعام، فقد 

املخيم، �خا�شة يف االأعياد«. 
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مبادرات جمتمعية فل�سطينية جديرة اأن حتتذى

اللبيب من االإ�سارة يفهم

له  تتعر�س  ما  مواجهة  يف 

املخيمات الفل�شطينية يف لبنان، 

م�شتمر  اإع��الم��ي  حتري�س  م��ن 

�شورتها  على  االإبقاء  اإط��ار  يف 

اأمنية  كبوؤر  االإعالم  يف  النمطية 

متوترة، اأقدم اهلنا يف خميم برج 

الرباجنة على خطوتن مبدعتن 

�االح���رتام،  التقدير  ت�شتحقان 

�التعميم اىل كافة املخيمات.

من  ج��اءت  االأ�ىل  املبادرة 

كبار  م��ن  املخيم،  �ج��ه��اء  قبل 

ال�����ض��ن واخل�����رة، ورج����ال دي��ن 

ال�شاأن  يف  �نا�شطون  �مثقفن 

مو�شعًا  لقاء  طلبوا  الذين  العام، 

كافة،  الفل�شطينية  ال��ق��وى  م��ع 

�التحالف،  املنظمة  ف�شائل  من 

حماية  �شبل  يف  معهم  للت�شا�ر 

املخيم، �تاأمن �شالمة اأهلنا فيه، 

�مواجهة بع�س احلاالت الفردية 

اخل��الف��ات  ح��ل  و�ضبل  ال�����ض��اذة، 

مرجعية  �ت�شكيل  ح�شولها،  عند 

على  ت��اأخ��ذ  م��وح��دة،  �شيا�شية 

جلنة  ت�شكيل  م�شوؤ�لية  عاتقها 

ملواجهة  �شعبية  �اأخ��رى  اأمنية 

ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات �امل��خ��اط��ر، 

�ت�شهيل حياة اأهلنا يف املخيم.

فهي  الثانية،  املبادرة  اأم��ا 

من  ح�شن،  اآل  عائلة  اأعلنته  ما 

كويكات، يف خميم برج الرباجنة، 

اأي  عن  الغطاء  رفع  قرارها  عن 

معلنة  اأفرادها،  من  باالأمن  خمل 

العائلة  من  فرد  اأي  من  براءتها 

يتنافى  ت�رف  اأي  عنه  ي�شدر 

�ع���ادات  االإ���ش��الم��ي��ة  القيم  م��ع 

�شعبنا الفل�شطيني.

ه���ات���ن  اىل  اإ�����ش����اف����ة 

امل��ب��ادرت��ن، ���ش��ارع اأه���ايل من 

اخل��روج  اىل  احل��ل��وة  ع��ن  خميم 

�شوارع  يف  �شعبية  تظاهرة  يف 

املخيم، رف�شًا للتقاتل الذي كان 

ر�شالة  �الإر�شال  �شاعتئذ،  دائ��راً 

ب��اأن  االأم���ر  يعنيهم  م��ن  ك��ل  اىل 

�اأن  اجلميع،  ف��وق  املخيم  اأم��ن 

ال�شالح �التقاتل يف اأزقة املخيم 

�ن�شائنا  اأهلنا  اأم��ن  �تعري�س 

يعد  مل  للخطر  �بناتنا  �اأطفالنا 

التظاهرة  �ا�شلت  �قد  مقبواًل.  

رغم  املتقاتلن  ��شط  طريقها 

اإطالق النار عليها.

بكل  جديرة  املبادرات  هذه 

احرتام �تقدير �ت�شجيع، �جديرة 

على  تعميمها  يتم  ب��اأن  اأي�����ش��ًا 

باقي املخيمات.  فما تتعر�س له 

اإعالمي  حتري�س  من  خميماتنا 

فرد  كل  قيام  ي�شتدعي  مك�شوف 

عائلته  جتاه  مب�شوؤ�لياته  عاقل 

�اأقربائه �اأبناء �شعبه، �التخفيف 

م��ا اأم��ك��ن م��ن االإ���ش��ك��االت التي 

االأح��ي��ان  م��ن  كثر  يف  تتطور 

بع�س  تتخذها  اأمنية  اأحداث  اىل 

ذريعة  االإعالم  ���شائل  ال�شحف 

لت�شويه �شورة املخيمات.

اجل���ه���ود  ت�������ش���اف���ر  اإن 

�رجال  �جهاء  من  املجتمعية، 

القوى  جهود  مع  �مثقفن،  دين 

�الف�شائل الفل�شطينية، من �شاأنه 

االإ�شكاالت،  من  كثراً  يحل  اأن 

اإدارة  ح�شن  يف  منوذجًا  �يقدم 

كافة  من  �حمايتها  خميماتنا 

االأخ���ط���ار امل��ح��دق��ة ب��ه��ا، �ه��و 

كبر  �ع��ي  على  �شحية  عالمة 

�حر�س �شديد.

اأجهزة  اأن  ن�شطاء  ر�ى   •
ال�شفة  يف  االأم��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 

ال��غ��رب��ي��ة ن�����رت امل���ئ���ات من 

عنا�رها ابتداًء من ��شط مدينة 

اأمتار من احلاجز  جنن، اىل ُبعد 

م�شافة  يف  ال�شهيوين  الع�شكري 

متتد لنحو �شتة كيلومرتات.  

االأج��ه��زة  اأق���ام���ت  • ك��م��ا 
احل��واج��ز ال��ط��ي��ارة ق��رب ال���د�ار 

املدينة  مداخل  �على  الرئي�شي 

�ع��ل��ى ك����راج ال���ن���ا����رة �يف 

��شاحية  ال�شناعية  املنطقة 

موال  منتزه  وقرب  اخلري  �ضباح 

�على مدخل قرية اجللمة ��شواًل 

بالكامل  �منعت  احل��اج��ز،  اإىل 

خلو�ض  ال�ضبان  م��ن  اأي  توجه 

املواجهات مع االحتالل.

اأجهزة  يف  �ضباط  اأ�ضار   •
قيادتهم  اأن  اإىل  االأمنية  ال�شلطة 

اأب��ل��غ��ت��ه��م مب��ن��ع االإج������ازات يف 

�االلتزام  االأمنية  االأجهزة  كافة 

ملنع  امل���ق���رات  يف  ب��ال��ت��واج��د 

ال�شبان  �����ش��ول  امل��واج��ه��ات 

لنقاط التما�ض مع قوات العدو.

• بعد جناح اأعداد قليلة من 
حاجز  اىل  الو�شول  يف  ال�شبان 

نقطة  بوجود  تفاجئوا  »اجللمة«، 

م�شافة  على  ال�شلطة  الأج��ه��زة 

مت  حيث  احلاجز،  من  ا  جدًّ قريبة 

املدينة  اإىل  �اإعادتهم  اعتقالهم 

بعد ا�شتجوابهم.

• تزامنت هذه االجراءات مع 
معلومات  �جمع  ر�شد  عمليات 

�ا�شتجوابهم  احلجارة  ملقي  عن 

يف اأكر من موقع �حتذيرهم من 

العودة للمواجهات.

نقابية  م�����ش��ادر  �راأت   •
االإ���راب��ات  �ق��ف  ق����رارات  اأن 

على  �العمل  املفاجئة  النقابية 

ياأتي  لها  ترقيعية  حلول  اإيجاد 

يف اإطار خطة �قف االحتجاجات 

�ال�شيطرة على املواجهات.

»اأم  امل��ق��د���ش��ي��ة  ت����ر�ي 

القهر  م��ن  من���اذج  ���ش��ه��ي��ب« 

اليومي »الب�شيط« التي يعي�شها 

حكم  حتت  املقد�شيون  اأهلنا 

�شا�شات  تر�يه  ال  مما  العد�، 

�ال  االأقالم،  تنقله  �ال  التلفاز، 

ال�شحافين  م��ن  كثر  يهتم 

ماذا  عليه.   االأ�شواء  بت�شليط 

قالت اأم �شهيب؟

بخرب  �شمعت  اأن  مب��ج��رد 

مدر�شة  ال��ع��د�  ق��وات  اقتحام 

على  اخل��وف  متلكني  �ضلوان 

يتجا�ز  مل  الذي  �شهيب،  ابني 

13عامًا، �مع ذلك مت اعتقاله 

االأ�ل  االع��ت��ق��ال  يف  م�����راراً.. 

دف��ع��ن��ا ك��ف��ال��ة م��ال��ي��ة 500 

�شيكل، �بعدها مت اعتقاله �هو 

��شعه  �مت  املنزل  ب��اب  على 

يف اإقامة جربية خارج املنزل، 

 5000 كفالة  دفعت  اأن  بعد 

�شيكل.

�اأ����ش���اف���ت: »ب��ع��د ذل��ك، 

تكررت االعتقاالت �مت حرمان 

�دفعنا  امل��در���ش��ة،  م��ن  طفلي 

ك��ف��االت �غ��رام��ات جت��ا�زت 

��شاحب  د�الر«،  األ��ف   25«

كافة  يف  امل��ربح  ال�رب  ذلك 

اأنحاء ج�شده بد�ن اأدنى رحمة 

ع��ن��د االع��ت��ق��ال �����ش��ع��ه يف 

ال�شجون.

ال  االأم����ر  اأن  �اأ����ش��ح��ت 

�حدهم،  الطلبة  على  يقت�ر 

�املدر�شن  امل��در���ش��ة  فمدير 

عدة  لالعتقال  تعر�شوا  فيها 

مرات. 

اأم �شهيب �شنوفًا  �تق�س 

اأن  »اأيعقل  القهر:  من  اأخ��رى 

�ج��ود  على  �ريبة  تفر�س 

ندفع  ال��ب��ي��ت؟!  يف  ال��ت��ل��ف��از 

مل  �اإذا  �شنوية؛  تلفاز  �ريبة 

يتم الدفع تتم م�شادرة التلفاز 

�دفع ال�ريبة �معها غرامات 

ي�شرتي  مقد�شي  �اأي  تاأخر... 

اأن يكون لدى العد�  تلفاز البد 

علم بذلك... �مينع من ال يدفع 

�ريبة تلفاز التنقل �ال�شفر.«

ما  اأدراك  �م��ا  االأرن��ون��ة 

االأرنونة؟  يتم تفح�س م�شاحة 

العائلة.    اأف���راد  �ع���دد  البيت 

البيت  �يف حال زادت م�شاحة 

ما  ح�شب  االأف�����راد  ع���دد  ع��ن 

يقدره العد�، فاإنه يفر�س على 

�شاكنيه دفع غرامة مالية.

ب��ن��اء  ح�����ال  »يف  اأم������ا 

هدمها  يتم  ف��اإن��ه  »بلكونة«، 

البيت.   من  ج��زءاً  لي�شت  الأنها 

البيت غر  ك��ان  اأم��ا يف ح��ال 

يهدمه  ال��ع��د�  ف���اإن  مرخ�س 

دف��ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  م��ب��ا���رة 

غرامات مرتفعة. 

اأن  توؤكد  �شهيب  اأم  لكن 

جتعلها  لن  االجراءات  هذه  كل 

ترتك القد�س، الأن ذلك ما يريده 

فخر  بكل  تعلن  �ه��ي  ال��ع��د�.  

�اع��ت��زاز، رغ��م امل��رارة �االأمل: 

�لن   ... القد�س  عن  نرحل  »لن 

نرتكها مهما حدث.  فاملعاناة 

الكبرة تهون من اأجل احلفاظ 

على مدينة القد�س«.

حركة  يف  القيادي  نفى   •
)حما�س(  االإ�شالمية  املقا�مة 

التي  املزاعم  الربد�يل،  �شالح 

»ي��دي��ع��وت  �شحيفة  ذك��رت��ه��ا 

االإخ��وان  طلب  حول  احر�نوت« 

الكفاح  عن  التخلي  حما�س  من 

املزاعم  ه��ذه  �ا�شفًا  امل�شلح، 

باأنها جزء من احلملة االإعالمية 

االإع��الم  ي�شنها  التي  املربجمة 

»االإ���رائ��ي��ل��ي« �امل�����ري �شد 

حركة حما�س لت�شويه �شورتها.

قال م�شدر ع�شكري م�ري 

�شيتم  باأنه  �شحفي  ت�ريح  يف 

االأن��ف��اق يف  خ��الل حملة ه��دم 

ا���ش��ت��خ��دام م��ع��دات �شالح  غ���زة 

�هي  الع�شكرين،  املهند�شن 

ال��ث��ق��ي��ل��ة، بعد  ال��ه��دم  م��ع��دات 

اعرتاف قوات اجلي�س بف�شل فكرة 

بغمرها  االنفاق  هدم  ا�شتخدام 

العاملن  لتحايل  نظراً  باملياه، 

ع��ازل��ة  مب���واد  حت�شينها  ع��رب 

امل��ي��اه،  ملقا�مة  �خرا�شانية 

مياه  �شفاطات  ا�شتخدام  �كذلك 

الإبطال مفعول غمر االأنفاق!!

حركة  يف  القيادي  علق   •
ح��م��ا���س، حم��م��ود ال��زه��ار، يف 

درمي  ق��ن��اة  ع��ل��ى  ل��ه  مقابلة 

ه��دم  حملة  ع��ل��ى  امل�����ري��ة، 

النظام  اإن  ب��ال��ق��ول  الأن��ف��اق 

امل�ري ال�سابق »على ق�سوته«، 

مل ي�سمح بتجويع قطاع غزة.

رئي�س  االأح��م��د،  ع��زام  راأى 

ف���ت���ح يف م��ل��ف  �ف�����د ح���رك���ة 

اأزمة  اأن  الفل�شطينية،  امل�شاحلة 

رام اهلل االأخرة »اخرتاع«، قائاًل: 

»حتى االآن ال اأعلم �شبب امل�شكلة 

مع عزيز الد�يك.«  �قال االأحمد 

»املدينة«  �شحيفة  مع  حوار  يف 

بتاأجيل  �شعيًدا  »كنُت  ال�شعودية: 

حما�س..  مع  »امل�شاحلة«  لقاء 

ن��ظ��ًرا الن�����ش��غ��االت��ي«، م�����ش��دًدا 

مطالبة  ع��ن  ت��ردد  م��ا  اأن  على 

من  بتغيره  حما�س  يف  قيادي 

امل�شاحلة  ح���وار  يف  من�شبه 

الفل�شطينية »هو ت�ريح من اأحد 

املعتوهن«، على حد تعبره.

مناذج من القهر اليومي للمقد�سيني

ك�سافة بيت املقد�س: غر�س معاين ال�سموخ واجلهاد يف نفو�س ال�سباب

وتنظم دورة تاأهيلية للقادة الك�سفيني

العدو ال�سهيوين يدمر م�ساجد �سفد: من ينقذ بيوت الله يف فل�سطني؟!

اأن�����ش��ط��ت��ه��ا  اإط�������ار  يف 

على  منها  �حر�شًا  التعبوية، 

�االإب��اء  ال�شموخ  معاين  غر�س 

�اجلهاد يف نفو�س النا�شئة من 

اأبناء �شعبنا الفل�شطيني، نظمت 

املقد�س  بيت  ك�شافة  جمعية 

م�شجد  يف  ت��ع��ب��دي��ة  ���ش��ه��رة 

الر�شيدية،  خميم  يف  فل�شطن 

ت�شامنًا مع االأ�رى امل�ربن 

العد�  �شجون  يف  الطعام  عن 

ال�شهيوين.

�قد ا�شتهلت ال�شهرة بتال�ة 

اآيات من القراآن الكرمي، تبعتها 

حما�رة الإمام �خطيب م�شجد 

ح�شن  ال�شيخ  ف�شيلة  فل�شطن، 

بال�شالة  �اختتمت  ذي����اب.  

ب��ال��دع��اء  اهلل  اىل  �ال��ت�����رع 

ال�شجون،  اأ�ر االأ�رى من  لفك 

كيد  �جعل  عنهم،  الظلم  �رفع 

العد� يف نحره.

قدرات  لتنمية  منها  ��شعيًا 

قادتها الك�شفين، اأقامت جمعية 

ك�شافة بيت املقد�س – مفو�شية 

ال��ف��رق  ل���ق���ادة  د�رة  ���ش��ي��دا 

اأجل  الك�شفية، حتت عنوان: )من 

مب�شاركة  مميزة(،  ك�شفية  فرقة 

عدد من القادة، ت�شمنت ��شائل 

ال��ت��دري��ب �ع��م��ل  ج���دي���دة يف 

�خالل  الك�شفية.   املجموعات 

العام،  املفو�س  األقى  ال���د�رة، 

اأكد فيها على  احلاج عمر، كلمة 

الك�شفي �د�ره يف  العمل  اأهمية 

حب  �تنمية  ال�شخ�شية،  بناء 

يف  �اجلهاد  االجتماعي  العمل 

�شبيل اهلل.

عن  ال��ن��م��اذج  بع�س  ه��ذه 

التي  �ال�رقة  التدمر  عمليات 

يقوم بها العد� ال�شهيوين بحق 

املحتلة.   فل�شطن  اهلل يف  بيوت 

نكتفي  ال��ع��ج��ال��ة،  ه���ذه  �يف 

العد�  فعله  م��ا  اىل  ب��االإ���ش��ارة 

�شفد،  مدينة  مب�شاجد  احلاقد 

 1948 العام  يف  احتاللها  منذ 

احلركة  داأبت  فقد  اليوم.   حتى 

مئات  تدمر  على  ال�شهيونية 

�شمن  فل�شطن،  يف  امل�شاجد 

خمططاتها ملحو الهوية العربية 

االإ�شالمية، �مل ينج منها �شوى 

الع�رات، لكنها ظلت باأغلبيتها 

ال�شاحقة مو�شدة اأمام امل�شلن 

�حم��ر�م��ة م��ن ال��رتم��ي��م.  �قد 

جن���ت ب��ع�����س ه���ذه امل�����ش��اج��د 

ال�شاهدة على اأ�شل هذه االأر�س 

�اأ�شل اأ�شحابها، ببنيانها فقط، 

اإقامة  من  امل�شلمون  منع  فيما 

حتويل  �مّت  بل  فيها،  ال�شالة 

العديد منها اىل كن�س �شهيونية 

اأ� معار�س ر�شوم �متاحف.  

�شفد  مدينة  م�شاجد  �من 

التاريخي  »ال�شويقة«  م�شجد 

ال�شهيوين  ال��ع��د�  هدمه  ال��ذي 

ال�شاخمة  مئذنته  على  �اأب��ق��ى 

املاأهول  اجلورة  حي  يف  يتيمة 

بامل�شتوطنن، حيث اأقدم بع�س 

�شنوات،  اأرب��ع  قبل  الل�شو�س، 

على �رقة الهالل امل�شنوع من 

الرب�نز املثبت يف قبتها.

�م��ن��ه��ا اأي�������ش���ًا اجل��ام��ع 

الذي  ال�شوق(،   اليون�شي )جامع 

ال يزال قائما حاليًا، �لكن العد� 

معر�س  اىل  حوله  ال�شهيوين 

»احتاد  ي�شمى  ما  لر�شوم  عام 

فناين �شفد«.

يف  ال�رايا،  م�شجد  �هناك 

حارة ال�شوا�ين، الذي ال يزال 

اىل  حوله  العد�  �لكن  قائمًا، 

كني�س يهودي.

 �اأي�������ش���ًا م�����ش��ج��د ال��غ��ار 

ال�شعرة  م�شجد  اأي�شًا  )�ي�شمى 

هذا  يف  اإن��ه  �يقال  ال�ريفة(، 

امل�شجد حفظت ال�شعرة ال�ريفة 

حلية  م��ن  امل��اأخ��وذة  املطهرة 

عليه  اهلل  �شلى  حممد  الر�شول 

داخل  مو�شوعة  �كانت  ��شلم، 

�احده  تفتح مرة  خزنة خا�شة 

املولد  ذك���رى  يف  ال�شنة،  يف 

ال�ريف.  �هذا امل�شجد  النبوي 

اأي�شًا  ال�شهيوين  العد�  حّوله 

»�شام  با�شم  يهودي  كني�س  اىل 

�عابر«. 

حميت  التي  امل�شاجد  �من 

»اجل��وق��ن��داري«،  م�شجد  متامًا 

ال�شهيوين  ال��ع��د�  اأزال���ه  ال��ذي 

�اأقيمت مكانه حديقة عامة.

ه�����ذا م����ا ف��ع��ل��ه ال���ع���د� 

مدينة  م�شاجد  يف  ال�شهيوين 

تعداد  اأردن��ا  �ل��و  فقط،  �اح��دة 

ال���دم���ار ال����ذي اأحل��ق��ه ال��ع��د� 

ب���امل���ق���د����ش���ات االإ����ش���الم���ي���ة 

�امل�����ش��ي��ح��ي��ة، ل���ل���زم االأم����ر 

يعلم  �الكل  كبرة..  مو�شوعات 

ما يخطط له العد� لهدم امل�شجد 

�ثالث  القبلتن،  اأ�ىل  االأق�شى، 

ال�����ري��ف��ن.  فمتى  احل��رم��ن 

غفلتهم،  امل�شلمون من  ي�شتفيق 

�يطهر�ن االأر�س املباركة من 

رجز ال�شهيونية؟!

بدون تعليق



الفل�شطينية  االنتفا�شة 

فالغليان  حم��ال��ة.   ال  ق��ادم��ة 

ال  الغربية  ال�شفة  يف  ال�شعبي 

انفجار  اىل  يتحول  اأن  اإال  ميكن 

االقت�شادية  االأ����ش��اع  كبر.  

�املالية ��شلت اىل م�شتوى غر 

�ق�شية  االنحدار.   من  م�شبوق 

بيت  ك���ل  االأ�������رى حت���ا����ر 

الغربية.   ال�شفة  يف  فل�شطيني 

فل�شطن«  »د�ل��ة  انت�شار  اأم��ا 

ما  ف�رعان  املتحدة،  االأمم  يف 

تبخر.. �اأ�شحابه اأنف�شهم بالكاد 

يذكر�نه!

منحت  ال��ت��ي  امل�����ش��ك��ن��ات 

ت�شتطيع  لن  الفل�شطينية  لل�شلطة 

الأنها  ال��ق��ادم  االن��ف��ج��ار  منع 

راأ����س  �ج���ع  ت�شكن  بب�شاطة 

نفقات  ل�شد  �ت�شتخدم  ال�شلطة، 

ال�شلطة،  حتركات كبار رجاالت 

اإي��ج��اب��ًا  تنعك�س  ال  �ل��ك��ن��ه��ا 

فمالين  ال��ن��ا���س.   ح��ي��اة  يف 

ت�شل  ال  ال�شهيونية  »ال�شواقل« 

�ه��ي  امل��وظ��ف��ن،  اىل ج��ي��وب 

بالتاأكيد غر قادرة على حتريك 

من  باأكر  املحا�رة  االأ�شواق 

ظل  يف  �شهيوين،  حاجز   600

اأن  بعد  فا�شح،  عربي  تخلي 

املايل  االأم���ان  �شبكة  اأن  تبّن 

ال  كبرة  ثقوب  فيها  العربية 

ترقع!

حممود  ال�شلطة،  رئ��ي�����س 

اليوم  منذ   – ���ش��ارع  ع��ب��ا���س، 

على  الفل�شطيني  للغ�شب  االأ�ل 

جرادات  عرفات  ال�شهيد  ت�شفية 

اأمني  اجتماع  ت��ر�ؤ���س  اىل   –

اأعطى مبوجبه تعليمات �ا�شحة 

لالإيفاء بالتعهد الذي قطعه على 

لل�شلطة.   رئي�شًا  دام  ما  نف�شه 

ال�شهر:  الت�ريح  �شاحب  فهو 

هناك  ت��ك��ون  ل��ن  ع��ه��دي  »يف 

األغيت  ما  ��رعان  انتفا�شة!«  

و�ضباط  اأف��راد  جميع  اإج���ازات 

ال��ذي��ن  ال�شلطة،  اأم���ن  اأج��ه��زة 

انت�ر�ا يف كل �شوارع املناطق 

احتجاجات،  اأية  العرتا�س  )اأ(، 

�ر�شد  املحتجن،  �اع��ت��ق��ال 

رماة احلجارة �تعقبهم.

على  عبا�س  حممود  يراهن 

»د���ش��ام��ة« زي���ارة اأ�ب��ام��ا اىل 

فاالأحاديث  املحتلة.   فل�شطن 

اأن  هي  هناك  تدا�لها  يتم  التي 

اإم��ا  جعبته  يف  يحمل  اأ�ب��ام��ا 

حاًل �شحريًا يجرب نتنياهو على 

هبة  �اإم��ا  االن�شحاب،  جد�لة 

من  ال�شلطة  تنقذ  �شخية  مالية 

االنهيار، �اإما االثنن معًا!!

ل��ك��ن امل��ه��ل��ل��ن ل��ل��زي��ارة 

هو  نف�شه  اأ�باما  اأن  يتنا�شون 

التم�ضك  يف  عبا�ض  ورط  ال��ذي 

التفا��س يف ظل  بعدم  ب�رطه 

مل  نف�شه  �اأ�باما  اال�شتيطان.  

اإال  �ا�شنطن  يف  عبا�س  ي�شتقبل 

خارجيته  ��زيرة  �احدة.   مرة 

اأنها لن  ال�شابقة هي التي قالت 

عبا�س  ذهب  اإذا  الدموع  تذرف 

خارجيته  ��زي���ر  البيت.   اىل 

الذي  هو  ك��ري،  ج��ون  اجلديد، 

يف  يحمل  ال  اأ�ب��ام��ا  اإن  ق��ال 

جعبته �شيئًا!! فعلى ماذا يراهن 

املراهنون؟!

عملية  اأم����ر  يف  ال��غ��ري��ب 

اأنه تنا�ب على عهدها  الت�شوية 

ال�شهيوين:  الطيف  األ���وان  ك��ل 

اأق�شى  اىل  اليمن  اأق�شى  من 

الي�شار، اىل قلب الو�شط.. �خربت 

�اجلمهورين  الدميوقراطين 

�كانت  االأب��ي�����س..  البيت  يف 

اأن الرهان على  النتيجة �احدة: 

���راب  ه��و  املتحدة  ال��والي��ات 

ب�راب ب�راب!

ف���ه���ل ي���ب���ق���ى ل�����ش��ع��ب��ن��ا 

االنتفا�شة  غ��ر  الفل�شطيني 

�املقا�مة �شبيال؟!  
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ما الذي يوؤخر االنتفا�سة القادمة؟!

حتليل �صيا�صي

يف رحاب الإ�صالم

اأخبار اجلهاد

كاريكاتري

يت�شاءل:  اأن  للمرء  يحق 

امل�شلمون عن ركب  تخّلف  ملاذا 

�شائغة  لقمة  ��شار�ا  احل�شارة، 

البع�س  تلوكها االأمم؟  �شي�شارع 

عن  بعيد�ن  الأننا  االإجابة:  اإىل 

اهلل عز�جل.

امل�شلمون  ك��ان  اإذا  �لكن 

بعيدين عن اهلل، فمن هو القريب 

من  قريبون  اأننا  احلقيقة  اإًذا؟  

يف  ج���داً  ق��ري��ب��ون  لكننا  اهلل.. 

�شالة  من  ال�شعائرية،  العبادات 

�ت�شبيح،  �حج  �زك��اة  ��شيام 

�بعيد�ن عنه جداً يف املعامالت 

�االأخ�����الق �ال�����ش��ل��وك ال��ق��ومي.  

اأحكام  تطبيق  يف  منه  قريبون 

ز�اج  م��ن  ال�شخ�شية  االأح���وال 

كل  �بعيد�ن  �م���راث؛  �ط��الق 

احلد�د  اأحكام  تطبيق  يف  البعد 

االق��ت�����ش��ادي��ة  امل���ع���ام���الت   �

يف  منه  قريبون  �االجتماعية.  

املظهر، بعيد�ن عنه يف اجلوهر.

قريبون منه يف الغرة على 

له  تتعر�س  �ما  الدينية  الرموز 

يف  عنه  بعيد�ن  اإ���ش��اءات؛  من 

تطبيق  على  اجلوهرية  ال��غ��رة 

يف  �النبوية  القراآنية  املفاهيم 

�االقت�شاد  �ال�شيا�شة  احلكم 

�اتخاذ  االن�شاين،  �االجتماع 

بعثت  )اإمنا  ح�شنة  قد�ة  الر�شول 

الأمتم مكارم االأخالق(.

ولكن، هل تقوم اخلالفة يف 

ال�شعائرية؟   بالعبادات  االأر���س 

�يطور  االأر���س  يبني  الذي  فمن 

اإ���ش��ع��اد  احل���ي���اة �ي�����ش��ه��م يف 

الب�رية؟  اإننا بعيد�ن عن العلم 

� االخرتاع �االكت�شاف � البحث 

الت�شدير،  عن  بعيد�ن  العلمي.  

اأمة  اإننا  باال�شتراد.   مولعون 

ال�شرب  تنتظربفارغ  م�شتهِلكة، 

امل�شيطرة  الد�ل  لها  ت�شنعه  ما 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن اخ���رتاع���ات 

جديدة.

�لبا�شها  ط��ع��ام��ه��ا  اأم����ة 

اأي��دي  يف  �معداتها  ��شالحها 

اأعدائها، فكيف تنت�ر؟  بل كيف 

تعي�س؟!

الغرب  ننتقد  اأن  يكفي  ال 

بعدهم  ع��ل��ى  امل�شلمن  �غ���ر 

اأن  ينبغي  بل  االإ�شالم؛  دين  عن 

اأنف�شنا على انعدام احلرية  ننتقد 

بالدنا  يف  �امل�شا�اة  �العدالة 

االإ�شالمية؛ �على غياب القوانن 

تفلتنا  �على  العادلة؛  �االأنظمة 

يف  احلنيف  ال�رع  �شوابط  من 

واخلري  واحلق  وامل�ضاواة  العدل 

قريبن  ن�شبح  بهذا  �النظام.  

بركب  نلحق  �ب��ه��ذا  اهلل،  م��ن 

�ن�شبقها.   بل  املتح�رة،  الد�ل 

اهلل،  عن  فعاًل  بعيد�ن  فنحن  اإذا 

ال�شطحي  باملفهوم  لي�س  �لكن 

بح�ر  املتعلق  �البعد  للقرب 

ال�شعائرية.   العبادات  يف  التدين 

االإ���ش��الم  فهمنا  الأن��ن��ا  بعيد�ن 

االآخ��رة  ال��دار  من  يقربنا  زه��داً 

هي  الدنيا  اأن  متجاهلن  فقط؛ 

اهلل  طالبنا  التي  االأ�ىل  دارن��ا 

فيها  اخلالفة  باإقامة  وجل  عز 

اأ�ش�س الدين �العلم �النظام  على 

�ال��ق��ان��ون �ال��ع��دل �امل�����ش��ا�اة.  

االأمم  علينا  تتداعى  ال  �شاعتئذ، 

اليوم، �ال نظل  كما، هو حا�شل 

غثاء كغثاء ال�شيل. 

لهذا تخّلفنا

ق��ال��ت ح��رك��ة اجل��ه��اد 

اإن  فل�شطن،  يف  اال�شالمي 

االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  زي���ارة 

مدينة  اىل  اأ�ب��ام��ا،  ب���اراك 

القد�س بحرا�شة »اإ�رائيلية«، 

حرب  »اإع���الن  مبثابة  ي��ع��ّد 

على  املتحدة  ال��والي��ات  من 

ال�شعب الفل�شطيني«.

حبيب،  خ�����ر  �دع����ا   

احل���رك���ة،  يف  ال����ق����ي����ادي 

مدينة  يف  الفل�شطينين 

اع���رتا����س  اإىل  ال���ق���د����س، 

�مواجهتها  اأ�ب��ام��ا  زي���ارة 

ح��ال  ع��ارم��ة،  بانتفا�شة 

ت��ه��ج��م ع��ل��ي��ه��م ������ش���ف 

امل��ق��ا�م��ة ب��� »االإره�����اب«، 

ال��ذي  االح��ت��الل  اأن  م��وؤك��داً 

�شينتهي  اأ�باما  عنه  يدافع 

ق���ري���ب���ًا ع��ل��ى ي���د ال�����ش��ع��ب 

هو  م�شيفًا:«  الفل�شطيني، 

يعلم اأنه ال م�شتقبل الإ�رائيل 

على اأر�شنا«.

ذات����ه،  ال�����ش��ي��اق  �يف 

ق��ال ال��ق��ي��ادي يف احل��رك��ة، 

اجلماهر  »اإن  البط�س:  خالد 

لن  القد�س  يف  الفل�شطينية 

االأمريكي،  للرئي�س  ت�شمح 

ب�����اراك اأ�ب����ام����ا، ب��زي��ارة 

االأق�������ش���ى حتت  امل�����ش��ج��د 

»اإ�رائيلية«، م�شيفًا  حرا�شة 

�شيت�شد�ن  »املقد�شين  اأن 

��شرجمونه  ��شيمنعونه  له 

اأن  م��و���ش��ح��ًا  ب��االأح��ذي��ة«، 

»اإق���دام اأ�ب��ام��ا، على زي��ارة 

االأق�شى بحرا�شة »اإ�رائيلية« 

لالحتالل  �رعية  اإعطاء  هو 

�لذلك  االأق�����ش��ى،  بامل�شجد 

يجب الت�شدي له«.

ان��ت��ق��د ال���ق���ي���ادي يف 

ح��رك��ة اجل��ه��اد االإ���ش��الم��ي، 

املحكمة  قرار  املدلل،  اأحمد 

اأم�س  ق�شى  الذي  امل�رية 

ب���اإغ���الق ك��اف��ة االأن���ف���اق 

احلد�دية  املنت�رة بن غزة 

العربية،  م�ر  �جمهورية 

فر�س  منذ  اأن�شئت  �ال��ت��ي 

عام  يف  غ��زه  على  احل�شار 

.2007

 �اأكد املدلل اأن االنفاق 

ت��ع��ت��رب ال�����ري��ان ال��وح��ي��د 

من  يتمكن  ال��ت��ي  للقطاع 

خاللها �شد حاجته اليومية، 

االأن��ف��اق  اإغ���الق  اأن  نعترباً 

بن  امل��ع��اب��ر  ف��ت��ح  د�ن 

اأ�  املجا�ر،  �الد�ل  القطاع 

�شيكون  بديلة،  مم��رات  فتح 

مب��ث��اب��ة ف��ر���س »ح�����ش��ار 

جديد« على غزة ��شكانها

امل����دل����ل  �ط�����ال�����ب   

اأن  العربية  م�ر  جمهورية 

القرارات  اإ�شدار  قبل  تقوم، 

ب�شاأن االأنفاق، برفع احل�شار 

ب�شكل كامل عن قطاع غزة، 

ر�شمية  ممرات  عن  �البحث 

يتم من خاللها اإدخال املواد 

التموينية الالزمة للحياة.

جل��ن��ة  م����ن  �ف�����د  زار 

م���ت���اب���ع���ة ال����ن����ازح����ن 

�شوريا  م��ن  الفل�شطينين 

مكتب  لبنان  خميمات  اإىل 

يف  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة 

�التقى  احللوة،  عن  خميم 

ال�شيا�شية  العالقات  م�شوؤ�ل 

العينا.   �شكيب  احلركة،  يف 

�شبل  الطرفان  �ا�شتعر�س 

م�����ش��اع��دة ال��ن��ازح��ن من 

لبنان،  خميمات  اإىل  �شوريا 

عن  خميم  يف  �ب��االأخ�����س 

للوفد  العينا  �اأك��د  احللوة.  

االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  اأن 

بادرت منذ البداية اىل تقدمي 

النازحن،  الأهلنا  م�شاعدات 

دعمها  يف  م�شتمرة  �ه��ي 

تدخر جهداً  �لن  ل�شمودهم، 

حجم  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف 

الكبر، �م�شدداً يف  املعاناة 

���ر�رة  على  نف�شه  الوقت 

مب�شوؤ�لياتها  االأ�نر�ا  قيام 

كاملة للتخفيف من املعاناة 

يعي�شها  ال���ت���ي  ال��ك��ب��رة 

خميمات  اىل  ال��ن��ازح��ون 

تتحمل  الأن���ه���ا  ل���ب���ن���ان، 

امل�شوؤ�لية مرتن: مرة الأنها 

ال�شاهد  الد�لية  املوؤ�ش�شة 

�اأهلها  فل�شطن  نكبة  على 

الالجئن  حاجات  �تاأمن 

املعي�شية  الفل�شطينين 

�التعليمية،  �ال�����ش��ح��ي��ة 

ال��الج��ئ��ن  �شمنهم  �م���ن 

ثانية  �م���رة  ���ش��وري��ا،  يف 

بالتوا�شل  نية  م��ع  الأن��ه��ا 

التي  امل��ان��ح��ة  ال����د�ل  م��ع 

للنازحن  م�شاعدات  تقدم 

م��ن ���ش��وري��ة، �خ��ا���ش��ة يف 

احلكومات  �شيا�شات  ظ��ل 

التي  املتعاقبة  اللبنانية 

حترم الالجئن الفل�شطينين 

يف لبنان من حقوقهم.

 �يف اإطار منف�شل، اأكد 

حركة  موقف  ثبات  العينا 

اجلهاد يف لبنان مما يجري 

اللبنانية،  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 

احلياد  ال��ت��زام  على  م�شدداً 

املخيمات  م�شلحة  فيه  ملا 

�اأمن لبنان، راف�شًا احلديث 

يف  الفل�شطينين  اإجنرار  عن 

املخيمات اإىل اأي �راع يف 

لبنان اأ� املنطقة.

اأك�������د ال����ق����ي����ادي يف 

االإ���ش��الم��ي،  اجل��ه��اد  حركة 

اأب����و ���ش��ام��ر م��و���ش��ى، على 

امل��ق��ا�م��ة يف  د�ر  اأه��م��ي��ة 

ا���ش��رتداد احل��ق��وق، م��وؤك��داً 

يف  الأ���ض��وب  »اخليار  اأنها 

��ق��ف  املقد�شات  حماية 

االأ�رى  �حترير  االإ�شتيطان 

اأن  بعد  ال��ع��د�،  �شجون  من 

ُع��ق��م طريق  ال��واق��ع  اأث��ب��ت 

يف  تد�ر  التي  املفا��شات 

ال  العد�  �اأن  مفرغة،  حلقة 

ير�شخ اإال للقوة«.

كالم مو�شى جاء خالل 

اعت�شام  يف  ل��ه  كلمة  يف 

يف  االأ����رى  م��ع  ت�شامني 

مدينة �شور،  حيث دعا اإىل 

فاعل  قيادي  اإطار  »ت�شكيل 

ب�شكل  الفل�شطيني  لل�شعب 

مرجعية  �ت�شكيل  ع����ام، 

لبنان،  يف  موحدة  �شيا�شية 

ملواجهة  خ��ا���س،  ب�شكل 

بال�شعب  املحدقة  االأخطار 

لكل  �الت�شدي  الفل�شطيني، 

ت�شتهدف  التي  امل�شاريع 

اأتون  يف  باملخيمات  ال��زج 

ير�ج  التي  املذهبية  الفتنة 

لها البع�س«.

حركة اجلهاد: زيارة اأوباما للقد�س هي اإعالن حرب

حركة اجلهاد االإ�سالمي تنتقد هدم االأنفاق 
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