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افتتاحية العدد

      فــي الوقت الذي كان من املفترض فيه أن يؤّمن االلتفاف 
الكبير الذي حظيت به املبادرة الفلسطينية، التي مت التوقيع 
عليها الشــهر املاضي في عني احللوة انفراجاً على املستوى 
األمنــي، بعدما حظيت بإجمــاع كافة الفصائــل والقوى 
اإلسالمية، إذ به يتدهور على نحو خطير، ويتجاوز مخيم عني 
احللوة.  وهو األمر الذي يدّل على أن ثمة أطرافاً خارجية تعبث 
باخمليم وبأمنه، وال تريد له االستقرار، وتسعى لتمرير أجندات 

ومشاريع عبر بوابة األمن في مخيمات صيدا.
      عمليات االغتيال ومحاوالت االغتيال التي متت مؤخراً لها 
أهداف واضحة، من ضمنها التصويب على املبادرة، وإرســال 
رســالة الى الكل الفلسطيني مفادها أن القوى والفصائل 
الفلســطينية، على اختالفهــا، ال متلك زمــام أمرها، وأن 
إجماعها ال يقّدم وال يؤخر، وأن الســالح الفلسطيني عاجز 
عن حماية أمن اخمليمات، وأنه حتول الى عبء على الشــعب 
الفلسطيني وقضيته.  وهذه األهداف مرتبطة بأجندة تريد 
التخلص مما تعتبره »عبء« اخمليمات الفلسطينية، وال سيما 
تلك التي تشــكل عنواناً للجوء، ومنصة للتمســك بحق 

العودة.
      إســقاط املبادرة هو إســقاط إلجماع فلسطيني يقوم 
على حماية اخمليمات، وحفظ أمنهــا، وحتصني عالقاتها مع 
اجلوار، وتوحيد اجلهود والبوصلة الفلســطينية باجتاه العدو 

الصهيوني.
      أمــام هــذه اخملاطــر، ال بّد مــن حتصني املبــادرة، وقطع 
الطريق على كافة احملاوالت التي تســتهدف إسقاطها، عبر 
التأكيد على التمســك بها من قبل كافة القوى والفصائل 
الفلســطينية، واإلسراع في تشــكيل القوة األمنية وفق 
أســس واضحة، وجتهيزها مبا يلزم من عّدة وعتاد، حتت قيادة 
فلسطينية موحدة.  على أن ذلك يتطلب أيضاً تأمني تغطية 
سياسية وأمنية لبنانية، والعمل على حل ملف املطلوبني، 
جنباً الى جنب مع معاجلة القضايا املعيشــية امللحة ألبناء 
شــعبنا في اخمليمات، عبر الضغط علــى وكالة األونروا من 
جهة، والضغط باجتاه إقرار احلقوق االجتماعية واإلنســانية 

واملدنية ألبناء شعبنا في لبنان.
      إن حفظ األمن في اخمليمات فيه مصلحة ألمن لبنان الذي 
لم يعد قادراً على حتمل أعباء حروب إضافية؛ ولذلك، فإنه من 
واجب الدولة اللبنانية أن تقوم بدورها على املستويات كافة، 
وعدم انتظار تشكيل جلنة احلوار، التي تتغير أطقمها وطرق 

عملها مع تغّير احلكومات.

 التصويب على 
المبادرة الفلسطينية

نشــرة دورية تعنى بالشأن الفلسطيني 
عامة والالجئين في لبنان خاصة

ــًا ــة.. تصــدر شــهريًا مؤقت ــة.. إبداعي ــة.. منهجي العدد الخامس والتسعون )95(ثقافي
أيـار 2014م الجهـاد

عني �حللوة..  ونار �لغتيالت

شــهد مخيم عني احللوة، في الفترة األخيرة سلســلة من احلوادث 
األمنيــة، بعد املبــادرة التــي أجمعت عليهــا القــوى والفصائل 
الفلســطينية الوطنية واإلسالمية، وأدت هذه احلوادث مبجملها إلى 
عمليات اغتياالت، إطالق نار، وهذا أّدى إلى ترويٍع لآلمنني، وتضّرر احلركة 
التجارية ألصحاب احملــال الذين يعانون أصالً ركوداً اقتصادياً، هذا عدا 
عن االكتظاظ السكاني، واملشاكل اإلجتماعية املتنامية واملتزايدة، مما 

يزيد »الطني بلة«.
وملواجهة هذه اخملاطر التي تتهدد الواقع الفلســطيني في اخمليمات، 
وخصوصاً في مخيم عني احللوة، عملت القوى والفصائل الفلسطينية 
الوطنية واإلسالمية على معاجلة أّية تداعيات قد تكون خطيرة على 
الوضع من خالل عقد اجتماع للجنة األمنية العليا لإلشــراف على 
الوضع األمنــي في اخمليمات، وقد أعّدت اللجنة تصَوراَ لضبط الوضع 

األمني في اخمليم، وإعادة ترتيب وتدعيم القوة األمنية، وتطويرها.
إن ما حصل من عمليات اغتياالت، أو محاوالت لالغتياالت، أو إطالق نار، 

الهدف منــه تخريب الوضع األمني في اخمليم، وإحداث الفتنة، وضرب 
املبادرة »اإلنقاذية« التي طرحتها الفصائل مجتمعة. وهذا يحتم على 
اجلميع العمل من أجل تطبيق هذه املبادرة، وذلك حماية للمخيمات، 
وصوناً ألمنها، وللوقوف سداً منيعاً في وجه من يريدون االصطياد في 

املاء العكر.
ولضمان جناح هذه املبادرة يجب توافر ظروفاً ومعطيات تســاعد في 

جناحها، وأهم ذلك:- احلصول على غطاء أمني وسياسي لبناني.
- معاجلة األزمات املعيشــية )احلرمان، تعديل القوانني اجملحفة بحق 

الفلسطينيني(. - معاجلة ملف املطلوبني.
فــي العموم، إن ما حصل مــن تطورات إيجابيــة على صعيد ملف 
املصاحلــة بني حركتي »فتــح« و«حماس« يجــب أن ينعكس إيجاباً، 
من خــالل تطبيق بنود املبــادرة »االنقاذية« بشــكل كامل ملواجهة 
اخملاطر العديدة التي تتهدد اخمليمات عموماً، والقضية الفلسطينية 

خصوصاً.

 زعيرت لـ"�جلهاد": 
"زلز�ل �ملو�ساد" وثيقة تعمم 

ثقافة �ملقاومة
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احدى الجنازات في مخيم عين الحلوة بعد عملية اغتيال

حتيــي اخمليمات الفلســطينية في لبنان الذكــرى 66 على 
النكبة الكبرى في 15 أيار من كل عام، باحتفاالت وأنشــطة 
جتسد اجملازر التي ارتكبها العدو »اإلسرائيلي« عام 1948 ضد 

الشعب الفلسطيني. 
ومن املقرر أن تزور وفود فلسطينية احلدود اجلنوبية مع فلسطني 
 احملتلــة، إللقاء نظرة على بلدهــم األم، وإقامة احتفال أمام 
نصب »شــهداء العودة« في مارون الــراس احلدودية، للذين 
 إستشــهدوا في مســيرة العــودة برصاص جنــود العدو 
»اإلسرائيلي« في 15 أيار عام 2011 ، خالل مسيرة العودة إلى 

فلسطني. 
وفي ذكرى النكبة هذا العام يجد الفلسطينيون أنفسهم 
 رغم كل هذه الرحلة الطويلة فــي درب اآلالم، ورغم املعاناة 
 والتضحيات اجلســام، التي قدمها شــعبنا مســتعدين 

للمزيد من تقدمي التضحيات من أجل التحرير والعودة.
 رغم أن هذا العام ســيكون مختلفاً عن ســابقاته لناحية 
 األنشــطة التــي ســتقام إال ان اإلصرار يبقــى واضحاً من 
جيل إلى جيل: أن العودة حقنــا الطبيعي ولن نرضى عنها 

بديال.

15 أيار.. العودة األكيدة
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 انتهت في التاســع والعشــرين من نيســان املاضي، فترة التســعة أشــهر التي حددها وزير 

اخلارجيــة األميركية جــون كيري للمفاوضــات بني حكومــة العدو الصهيوني والســلطة 

الفلســطينية، بدون أن يتمكن من جسر الهوة بني الطرفني املتفاوضني، أو التوصل إلى »اتفاق 

إطار«، كما كان يتوقع.

ورغم املســاعي التي بذلها املندوب األميركي مارتن أنديك في األسابيع القليلة املاضية، والتي 

متحــورت حول ضرورة متديد املفاوضات حتى نهاية العام اجلــاري على أقل تقدير، بقيت الفجوة 

واسعة بني املتفاوضني، خاصة بشأن إشهار »الســلطة« اعترافها بيهودية الكيان، من جهة، 

ومتســك حكومة العدو بالتوسع اإلستيطاني، وبســلة إجراءات أمنية تشرعن بقاء القبضة 

العســكرية الصهيونية في األراضي احملتلة عام 67، مــن جهة اخرى. فالعدو أكد خالل جوالت 

»احلوار« املكوكية، على ضرورة بقــاء قواته في وادي األردن؛ وبناء محطات إنذار مبكر على قمم 

التالل واملرتفعات اإلســتراتيجية في الضفة؛ ووضع ترتيبات خاصة بالطرق اجلوية املؤدية ملطار 

»بن غوريون«؛ والوصول إلى الطرق واملمرات الرئيسية في شرق وغرب الضفة الغربية والسيطرة 

عليها؛ وإدارة ومراقبة اجملال اجلوي والطيف الكهرومغناطيســي في األراضي احملتلة؛ ناهيك عن 

متسكه باستمرار سياسة التوسع والتمدد »اإلستيطاني«، إضافة إلى تفاصيل أخرى متعلقة 

بنزع سالح »الدولة الفلسطينية« املزعومة!..

في ضوء ما أشيع عن »فشل« هذه املفاوضات، و«تعثر« مهمة جون كيري، أوقفت حكومة العدو 

اإلفراج عن الدفعة األخيرة من األســرى الفلسطينيني ما قبل »أوسلو« 1993، مبن فيهم أسرى 

دت باتخاذ إجراءات وعقوبات إقتصادية ضد »السلطة«... في  الداخل الفلسطيني عام 48، وهدَّ

حني وقَّع رئيس الســلطة أبو مازن على طلبات اإلنضمام إلى 15 هيئــة دولية، ووجه وفداً من 

»منظمــة التحرير« إلى غزة إلجناز املصاحلة بني حركتي »فتــح« و«حماس«، والتي تكللت )يوم 

األربعاء 2014/4/23( مبوافقة الطرفني على ضرورة السير باجتاه ترجمة بنود اتفاق القاهرة وإعالن 

الدوحة. واإلتفاق على تشكيل حكومة »كفائات وطنية« خالل خمسة أسابيع تكون مهمتها 

التحضير إلجراء انتخابات عامة »رئاســية« و«تشــريعية« و«مجلس وطني« خالل ستة أشهر 

على األقــل، وتعالج كل القضايا اخلالفية املتعلقة مبلفات: احلريــات العامة واألمن والتوظيف 

واإلعتقال السياسي واإلعالم.

وقد رأى بعض السياســيني واإلعالميني في هذه اخلطوة »انتصاراً« للسلطة الفلسطينية في 

رام اهلل التي متر بأزمة سياســية كبيرة، من شــأنه أن يعيد حملمود عباس السيطرة على قطاع 

غــزة، وحلماس احملاصرة في القطــاع أن تخرج من عزلتها املتزايدة، بعــد احلصار املطبق وتدمير 

األنفاق، الذي حرم الغزيني من الكثير من عوامل صمودهم واستمرارهم على قيد احلياة.

إن انشــغال الفصائل والقوى واحلركات الفلسطينية ووســائل اإلعالم مبجريات املصاحلة، لم 

يغيب ملف املفاوضات عن الواجهة، التي وصفها البعض بأنها فاشلة، وعبثية وعقيمة، وقال 

عنها البعض اآلخر بأن حكومة العدو استخدمتها - في ظل تواطؤ اإلدارة األميركية – »كغطاء 

ملواصلة نشاطات إستيطانية غير مسبوقة، وفي مواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي 

التي متارسها في مدينة ومحافظة القدس وفي مناطق األغوار الفلسطينية«...

ولم حتجب أخبار »اإلجناز« الغزي التســاؤالت الكثيرة عن أسرار هذه املفاوضات التي جرت بعيداً 

عن نظر وسمع الفلسطينيني، عامة، واملنظمات واحلركات والقادة، خاصة، وطبيعة الُعقد التي 

ت من طموح الراعي األميركي، واستدعت حتركه املكوكي  واجهتها، وأدت لفرملة عجالتها، وحدَّ

لتمديد املفاوضات حتى نهاية العام اجلاري على أقل تقدير!..

فبماذا اصطدمت املفاوضات يا ترى؟

وحدهم مفاوضو »السلطة« إلى جانب تسيبي ليفني وإسحق موخلو، وجون كيري ومارتن أنديك، 

من يعلمون أســرار الطبخة التي يعدونها للقضية الفســطينية خلف اجلدران، والتي يدرك 

الفلسطينيون بحســهم الوطني، وإدراكهم، وعمق جتاربهم املديدة، أنها تصب في مصلحة 

كيان العدو أوالً وأخيراً، وهو الذي يستثمرها من أجل التوسع والتمدد اإلستيطاني، وزيادة أعداد 

املســتوطنني، وتســريع مخططات التهويد والصهينة وتنفيذ سياسات التطهير... ودليلهم 

على ذلك اتفاق »أوســلو« الذي أتاح للعدو التوســع والتمدد السرطاني في كل اجتاه، وجنح في 

حتويل »السلطة« وأجهزتها األمنية إلى حراس للمستوطنات، وتوفير األمن للمستوطنني، وهو 

ما أكسب اإلحتالل الصهيوني صفة »أرخص احتالل في التاريخ«!..

إن إجماع أهل »الســلطة« على وصف املفاوضات بأنها: عبثية وفاشــلة وعقيمة، يســتدعي 

بالضرورة وقف هذه املهزلة – املأســاة - واخلروج من هــذا النفق املظلم، الذي كان وما يزال وباالً 

وخراباً على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

فهل يشــكل اتفاق املصاحلة اليوم فرصة للخروج من املأزق؟ أم ان املفاوضات ســتبقى الرهان 

األول واألخير؟..

المفاوضات.. عبثية، فاشلة 
وعقيمة، إلى متى؟.. 

حتليل �سيا�سي

أوضحت املتضامنة الكندية شــارلوت كايتس، خالل »املنتدى العربي الدولي لهيئات نصرة األسرى في 
سجون االحتالل«، الذي عقد في بيروت، أن الكنديني يقومون، حسب ما أمكن، بنشر الوعي حول القضية 
الفلســطينية بشــكل عام وحول قضية األسرى في ســجون العدو الصهيوني على وجه التحديد، 
عبر احلمالت واحلركات التضامنية والندوات واحملاضرات، األمر الذي لفت اهتمام الكثير من الناشــطني 

األوروبيني. 
وقالت كايتس، في تصريح خاص لـ »اجلهاد«: » الكنديون يحاولون مواجهة الشــركات اإلعالمية التي 
عادةً تعتم إعالمياً على واقع األسرى واملعاناة الفلسطينية، عن طريق نشر قصص األسرى على أوسع 

نطاق، باستخدام شبكة اإلنترنت وشبكات التواصل اإلجتماعي«. 
بدوره أكد املتضامن اليوناني فيغالس دايامنتوبولــس، لـ »اجلهاد«، أن اليونانيني يعملون مع اجلمعيات 
والشــخصيات الفلسطينية، وينسقون معهم من أجل نشر القضية الفلسطينية وقضية األسرى، 

ألنهم يؤمنون متاماً أنها قضية عادلة.
وأوضح أن اإلعالم اليوناني يقوم بتعتيم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عن اليونانيني، 
بسبب العالقة احلسنة مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن الناشطني يعملون على نشر القضية، عبر 

الراديو، وثالث صحف محلية، منها واحدة واسعة االنتشار في أرجاء اليونان.       

الجهاد - خاص

 متضامنون أجانب لـ»الجهاد«:  
اإلعالم الغربي يعتم على قضيتكم

نظمت وكالة »القدس لألنباء«، مؤمتراً صحفياً للتوقيع على »ميثاق الشرف اإلعالمي اإللكتروني الفلسطيني«، 
في نقابة الصحافة في بيروت.

حضر املؤمتر نقيب الصحافة اللبنانية األســتاذ محمد بعلبكي، وممثل التيار الوطني احلر احملامي رامز دســوم، 
وممثلني عن الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية اإلسالمية، وممثلني عن األحزاب اللبنانية، ومشايخ، وإعالميني 

فلسطينيني ولبنانيني، ومسؤولي املواقع اإللكترونية الفلسطينية، ومديري صفحات التواصل اإلجتماعي.
افتتح املؤمتر نقيب الصحافة محمد بعلبكي، مبدياً ســعادته مبــا أجنزته وكالة »القدس لألنباء«، آمالً أن يعود 
الشــعب الفلسطيني إلى القدس عاصمة فلسطني األبدية، مثنياً على »هذه اخلطوة العظيمة«، متمنياً أن 
تكون بداية الطريق، وفاحتة خطوات إعالمية أخرى، مباركاً املصاحلة الفلسطينية، آمالً تكون حقيقية وجدية 

هذه املرة، وأن تنهي االنقسام بشكل نهائي.
بدوره استعرض مدير وكالة »القدس لألنباء« هيثم أبو الغزالن، أهمية اإلعالم، معتبراً أن التواصل بني التجمعات 
الفلسطينية في الوطن والشتات، من أهم مّيزات اإلعالم الفلسطيني احلديث، موضحاً أن بنود امليثاق طرحت 
ونوقشــت خالل ورشتي عمل سابقتني ومت التوافق عليها وإقرارها.  ودعا جميع مواقع اإلنترنت الفلسطينية، 
ومســؤولي صفحات التواصل اإلجتماعي إلى التطبيــق الدقيق لبنود هذا امليثــاق، »للوصول إلطار إعالمي 

فلسطيني جامع وموَحد«.
وبعدهــا تال أبو الغزالن بنود امليثاق، التي ركزت على الدقة في الطرح، واملوضوعية، والتحري في نقل املعلومة، 
وإبراز الدور اإليجابي للفلسطيني في لبنان، والتمسك بحق العودة، وعلى كل ما يوحدنا باجتاه القضية املركزية 
قضية فلسطني، ورفض كافة أشكال التهجير والتوطني، ونبذ الفتنة واخلطاب التحريضي املذهبي والطائفي.
وفي اخلتام، جرت عــدة مداخالت، أثنت على دور وكالة »القدس لألنباء«، وباركت إطالق امليثاق ملا له من أهمية، 

الفتني إلى أنه جاء بعد جهد وكد، وتتويجاً لورشات عمل سابقة، داعني إلى االستمرار على هذا النهج.

»القدس لألنباء« تنظم مؤتمرا
للتوقيع على »ميثاق الشرف اإلعالمي«

بعلبكي - أبو الغزالن

جانب من الحضور
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حــو�ر

زعيتر لـ "الجهاد": "زلزال الموساد" وثيقة ُتعّمم ثقافة المقاومة
تاأثرت كثريا با�شت�شهاد الأخوين املجذوب

ات�شمت �شيا�شة العدو ال�شهيوين، منذ تاأ�شي�س كيانه حتى الآن، بعمليات التاآمر والغدر والغتيالت، م�شتندًا يف تنفيذ 
ُل �ِشجاًل اأ�شوَد جتاوز يف ب�شاعته ما ارتكبته  جرائمه على �شعاف النفو�س، وجتنيدهم يف اأجهزة ا�شتخباراته، ما ي�شكِّ

النازية.    
الكاتب والزميل هيثم �شليم زعيرت، �شلط ال�شوء على هذا امللف يف كتابه اجلديد: )زلزال املو�شاد.. العمالء يف قب�شة 

العدالة(. فاأماط اللثام عن الكثري من التفا�شيل التي اعتربها )قنبلة موقوتة متنقلة(، وبذلك �شعى زعيرت اإىل 
توثيق حقبة هامة منذ تاريخ املعركة املفتوحة مع العدو، فتناول مناذج من ال�شبكات التي جرى توقيفها، بعد جرمية 

اغتيال القياديني يف حركة اجلهاد الإ�شالمي الأخوين حممود ون�شال املجذوب.

‘‘اجلهاد/ خا�س
اإلعالمي هيثم زعيتر

- كتاب »زلزال املوساد« لم يكن توثيقياً مستنداً إلى معلومات 
من جهة واحدة أو طرف واحد، بل كان إملاماً بهذا امللف، من أكثر 
من جانب، ومتابعة دؤوبة لفترة من الوقت بجمع املعلومات عن 
توقيف العمــالء من قبل األجهزة األمنية اللبنانية الرســمية 
والوطنية، وسوقهم إلى العدالة ومحاكمتهم، ومتابعة امللف 
من أجــل تنفيذ األحكام الصادرة، خاصــة أحكام اإلعدام بحق 
العمالء، حيث بدأنا نسمع بأن هناك من يدعو إلى إلغاء عقوبة 

اإلعدام، والتي يستفيد منها هؤالء العمالء.
وباعتقادي السؤال الذي يجب أن يُطرح، هل يكفي اإلعدام لهؤالء 
ليكونوا عبرة ملن يعتبر على اجلرائم التي ارتكبوها بحق املقاومني 

واجملاهدين واألبرياء على السواء؟
هذا الكتاب يعتبر وثيقة هامة تكشــف النقاب عن ملف هام 
وخطير، يكاد يكون الغوص فيه جهادياً، كما املقاوم في ساحة 
املعركة، فاعتقد أن للكلمة اجلريئة والصورة الصادقة وقع كما 

الرصاص ضد العدو الصهيوني.
وميكن االســتفادة من املعلومات الواردة في الكتاب لدى نشرها 
عبر االنترنت، لتكون مبتناول من يريد، ألن هدفي تعميم الثقافة 
املقاومة للعدو الصهيوني، فالهدف من إصدار هذا الكتاب الرابع 
هو سلســلة تتناول ملفات تتعلق بصراعنا الوحيد مع العدو 
اإلسرائيلي، توضيح الصورة للقارئ والرأي العام عن حقيقة هذا 
الكيان الغاصب، ونســعى دائماً ألن تكون املواضيع واملعلومات 
التي نشرت في هذا الكتاب والكتب الثالث األخرى )»حلظات من 
عمري في فلسطني« و«األوائل على درب فلسطني« و«فلسطني 

دولة«( مبتناول من يريد اإلطالع عليها.
- م��ا ال��ذي اأث��ر ب��ك واأن��ت تتابع مل��ف القيادي��ني يف »حرك��ة اجلهاد 

الإ�شالمي« حممود ون�شال املجذوب؟
- كانت الفكرة األولى، جتســيد الدور املقاوم في مواجهة العدو 
الصهيوني، وكان الشــهيد محمود اجملذوب، والذي تعرفت إليه 

ملعرفــة املزيد من املعلومات واحلقائق حول الكتاب، أجرت »اجلهاد« 
احلوار التالي مع زعيتر:

 - م��ا ال��ذي اأردت اأن تقول��ه م��ن خ��الل كتاب »زل��زال املو�ش��اد«... 
»العمالء يف قب�شة العدالة«؟

- إن كتاب »زلزال املوســاد«، هو محاولــة إلماطة اللثام عن 
ملف هام في الصراع مع العدو الصهيوني، يكشف تفاصيل 
شبكات التجسس اإلســرائيلية، التي كانت تعبث باألمن 
واالستقرار على األراضي اللبنانية، وكانت عيوناً للعدو يرصد 
حتركات قسم كبير من املسؤولني على مختلف مستوياتهم 
الرســمية واألمنية والعســكرية واحلزبيــة، وفي الطليعة 
املقاومني واجملاهدين، إضافة إلى العديد من اإلحداثيات التي 
شــكل العدو منها »بنــك أهداف« نفذ العديــد منها في 

اعتداءاته املتكررة. في هذا الكتاب سعيت إلى:
- أوالً: الوفاء لدماء الشهداء واجلرحى، الذين كانوا هدفاً للعدو 
وعمالئه، وأيضاً للذين جنــوا من مخططات ومؤامرات العدو 

الغاصب.
- ثانياً: التأكيد للعدو أن وسائل تعامله مع عمالئه أصبحت 

مكشوفة وواضحة، وإن كان يسعى إلى تطويرها باستمرار.
- ثالثاُ: بهــدف حتصني مجتمعنا من عمــالء العدو، بعدما 
استشــعرنا اخلطر أن هناك من يرى في العمالة وجهة نظر، 

لتحقيق مآرب خاصة يستفيد منها العدو.
ما أردت قوله في هذا الكتاب، توجيه رسالة واضحة للجميع، 
أن هناك عدواً وحيداً لنا، هو العدو الصهيوني، الذي يســعى 
إلى بث الفرقة والشرذمة بيننا، ويعمل على تنفيذ مخططاته 
ومؤامراته، وإن كانت بأيٍد داخلية، حيث أصبح للعدو حزبه من 
العمالء، الذين ال ينتمون إلى جنسية أو منطقة أو طائفة أو 

مذهب أو عائلة، فهم ال طائفة لهم إال »طائفة العمالة«.
-  يف ظل ع�شر النرتنت، هل هناك جمال للتوثيق اأن ياأخذ دوره؟

منذ سنوات عديدة، مناضالً ومجاهداً عربياً لبنانياً من أجل 
قضية فلسطني، وهو الباب األول من هذا الكتاب الذي ميتاز عن 
باقي أبوابه السبع – أي أنه هو ملف مقاوم مبواجهة العمالء، 
بينما األبواب الست األخرى تتحدث عن مناذج من العمالء كل 
في مجاله وقطاعه، وكثٌر اختار لهم العدو مجاالت أعمالهم 
وفق حاجته إلى ذلك. وأيضاً كنت عايشت الشهيد محمود 
اجملــذوب حلظة محاولة اغتياله األولى في العام 1988، والتي 
جنا منها، مع زوجته وجنلهما، وبعد جرمية اغتياله بتاريخ 26 
أيار/مايو 2006، تأثرت كثيراً، خاصُة عندما ســمعت كلمات 
والدته احلاجة خالدية األتب، وهي جتزم بثقة كبيرة »أنه ليس 
لولدي أعداء في الداخل، فعدونا هو العدو اإلسرائيلي«، وذلك 

مبخاطبُة رئيس الوزراء اللبناني - آنذاك - فؤاد السنيورة.
هذه الكلمات من األم املؤمنة الصابرة، أثرت كثيراً في نفسي، 
وأخذت عهداً على نفسي مبواكبة هذه القضية، التي كتبت 
عنها مراراً وتكراراً من خالل عملي اإلعالمي، وانتقلت حلضور 
جلسات محاكمة العمالء في »احملكمة العسكرية الدائمة« 
في بيروت، وكانت أولى أحكام اإلعدام بحق املوقوفني وجاهياً 
تصدر بحق محمود قاسم رافع - رئيس الشبكة التي اغتالت 
الشهيدين محمود ونضال اجملذوب، وكان صدور احلكم بتاريخ 
18 شباط 2010، قبل أن تكر السبحة ليصبح عدد احملكومني 
باإلعدام 9 عمــالء موقوفني وجاهياً، فضالً عن أحكام صادرة 

بحق عمالء فارين.
وهذا االغتيال أكد لي قناعة أن العدو الصهيوني يسعى إلى 
اســتهداف اجملاهدين الذين يؤرقونه، ويشعر أنهم يشكلون 
خطورة عليه، حيــث تعتبر »حركة اجلهاد اإلســالمي« في 
طليعة املناضلني ضد العدو الصهيوني، لذلك قرار العدو كان 
باغتيال القيادي محمود اجملذوب، حيث أشرك أكثر من شبكة 

في جرمية االغتيال هذه.

ر�بطة بيت �ملقد�ص حتيي ذكرى معركة جنني ب�سل�سلة �أن�سطة
ضمن سلسلة أنشطة رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني، 
أحيــت الرابطة يوم األرض، وذكرى معركة جنني البطولية في 

مخيمات لبنان بعدة فعاليات.
ففي مخيمي الرشــيدية والبرج الشــمالي، نظمت الرابطة 
أمســيات ثقافيــة، حضرها حشــد مــن ممثلــي الفصائل 
الفلسطينية، واملؤسســات الطالبية، والوجهاء وحشد من 
أهالي اخمليم. وتخلل األمسية عرض فالشات عن بعض القرى 
الفلسطينية املهجرة واملقاومة في غزة، كما حتدث كبار السن 
ممن خرجوا من فلســطني عن قراهم التي ما زالت خالدة في 
ذاكرتهم، متوجهني للشــباب ببعض الكلمات التي حتثهم 

على التمسك باألرض.

وفي ســياق منفصل، اختتمــت الرابطة، دورة إعــداد الكادر 
الطالبي »املرحلة األولى«  حتت إسم الشهيد اجملاهد »الشيخ 
رياض بديــر«. وتضمنت الدورة عــدة برامــج )إدارية وفكرية 

وشرعية باألضافة إلى األنشطة الرياضية والثقافية).
كما شارك وفد من الرابطة في إحياء مجزرة قانا الذي أقامته 
حركة أمل في قانــا، ومت وضع أكليل من الــورد على النصب 

التذكاري. وضمن أنشطتها  الترفيهية، 
ونظمت الرابطة، دورة لكرة القدم حتت عنوان »كسر الصمت«  
مبشاركة فريق »جامعة بيروت العربية«، »جامعة »LIU، »ثانوية 

الناصرة«، »مدرسة رفح«، »مدرسة الرملة«، وفريق الرابطة.
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يقول خالد أسعد من أهالي البارد: »قمت بإعمار منزلي 
املهدم كلياً على حســابي اخلاص، بدون أي مساعدة من 
أي جهة، بإســتثناء املؤسســة النرويجية التي قَدمت 
اليسير من املساعدات جلزء من اإلعمار لبعض العائالت، 
وبشكل استنســابي. وهذه املؤسســة نهبت األموال 
بطريقة قانونية، ألنها ساعدت من ال يستحق«، بحسب 
تعبيره.  وتســاءل أسعد:«ملاذا مت اســتثناء بعض بيوت 

الهدم الكلي؟«. 
أَما منذر حســني، وهو صاحب شــقة في مبنى مهَدم، 
فيقول:«مــا زال املبنى مدَمراً، وال أحد يســأل، والوعود 
كثيرة، و لم يعــرض علينا أحد أي حل بخصوص الهدم 

الكلي«.

بناء على النفقة اخلا�شة
وأكــد ماجد البقاعي: »إلى حد اآلن لم أتلق مســاعدة 
مــن أي أحد، وجزء من مبناي عمرته على حســابي، أما 
بخصوص املســاعدة النروجية لم تشــمل كل املبنى 
املدمر كلياً، وإلى اآلن ال يوجد شــيء، ال من »األونروا«، وال 

من أي مؤسسة أخرى«.
ال حلول للمباني

وأوضح مســؤول جلنــة املباني املهَدمة كلياً األســتاذ 
محمود سويدان: »أنه منذ سبع سنوات، ال يوجد حلول، 
وبعد االتصاالت مع كل اجلهــات إتضح لنا أنه ال حلول 
للمباني املهَدمة في البراميات، أما بخصوص  املؤسسة 
النرويجيــة فقــد متت متابعتهــا عن طريــق اللجنة 
الشعبية،  حيث تقدم هذه املؤسسة مواد البناء فقط، 

وعلــى أصحاب املباني التكفل مبا تبقى، لكن هناك فســاد 
ومحســوبيات بتحديد األسماء، واآلن تساعد املؤسسة في 
بناء آخر 5 مباٍن في اخمليــم اجلديد، خارج البراميات، عبر تقدمي 
مواد بناء لكل مبنى مببلغ قدره 29130$ ، على أن تســتكمل 
بدفعة ثانية، ويبقى هناك 53 مبنى في البراميات واملشــاع، 
باإلضافة إلى العقــار رقم 39 املدمر، الذي ال يزال بدون حلول 

حتى اآلن«. 
وقال سويدان: »إن اخمليمات والتجمعات الفلسطينية كانت 
وما زالت الرافد األساســي لنضال واستمرار الثورة، وحتقيق 
حلم حترير فلســطني والعودة الكرمية إلــى الوطن، من هنا 
نخاطــب »األونــروا«، والدولة اللبنانيــة، ومنظمة التحرير 
الفلسطينية، ملعاجلة اآلثار التي ترتبت عن حرب مخيم نهر 
البارد، وما حلق به من دمار، وهدم لألحياء، واملباني، والتعويضات 

التي التزمت بها احلكومة اللبنانية في مؤمتر فيينا«.

م�شاعدات غري كافية
ويقول الدكتور لطفي احلاج أحمد: »إن مساعدات املؤسسة 
النروجيــة« كاملثــل القائل: »يعطي من اجلمــل أذنه، وهذه 
املؤسسة ليس لها عالقه ببناء الطوابق األرضية من املباني، 
ويجب أن تكون املساعدات للمباني املتبقية، بشكل أكبر، ألن 
املساعدات املقَدمة ال تغطي سوى 10%، من تكلفة اإلعمار، 
فيما يســتكمل صاحب املبنى البناء على حســابه اخلاص 

بنسبة %90«.
أما ممثل حركة »اجلهاد اإلسالمي« في اللجنة الشعبية في 
اخمليــم حمزه خضر،  فيقول: »قدمت املؤسســة النرويجية 
مبلغ 150000$ آلخر خمسة مباٍن خارج البراميات، على شكل 

مواد بناء، وحضر وفد من املؤسســة نفسها الشهر املاضي، 
إلى اللجنة الشــعبية، وطلب إحصاء املباني املهدمة داخل 
البراميــات، ووعدوا بتأمني هبة، ودعم ومتويل ومســاعدة، في 

الهدم الكلي في البراميات«.

مباٍن مهَدمة ب�شكل كلي
 ويقول أمني السر الدوري للجنة الشعبية في اخمليم أبو نزار 
خضر: »بعد أحداث اخمليم في أيار 2007، والعودة إليه، تبنَي أن 
هناك العديد من املباني مهَدمة بشــكل كلي، وقد مت تبني 
مواد بناء بعض املباني، من قبل املؤسســة النرويجية، على 
أن يدفع صاحب املبنى، تكاليف العَمال، واستكمال اإلعمار 
على حســابه، وهذه مشــكله كبيرة، وال يوجد متويل لغير 
مواد البناء، ونتطلع أن تقوم اجلهات املانحة، بتقدمي املساعدة 
ألصحاب هذه املباني، وهناك اتفاق مع »األونروا« ينص على أن 
أصحاب البيوت املهدمة بشكل كلَي، ال ينقطع عنهم بدل 

اإليجار، إلى حني إعمار بيوتهم بشكل كامل«.
وفي مــا يخص ملعب الشــهداء اخلمســة، يشــير ممثل 
حركة »اجلهاد اإلســالمي« في اللجنة الشعبية في اخمليم 
حمزه خضــر: »إلى أنه متــت متابعة امللعب مع الســفارة 
الفلسطينية واألوقاف، كي يتم تسليم امللعب بعد أن يجد 
اجليش أرضاً بديلة، بخاصة أن منظمة التحرير قَدمت أوراقاً 

تثبت ملكيتها للملعب«.
أما أمني السر الدوري للجنة الشعبية أبو نزار خضر، فيقول: 
»نحن بحاجة إلى املعلب، ألنه املتنفس الوحيد لشباب اخمليم، 
و نبذل جهداً كبيراً الســترجاعه، كمــا أن املقبرة أيضاً لم 
تعد تسع األموات، واملشــكلة أن العقار مستملك من قبل 

احلكومة اللبنانية، وهو بحاجــة إلى قرار من احلكومة، 
إلعاده تسليمه إلى منظمة التحرير، كما نطالب الدولة 

اللبنانية النظر إلى مشاكل اخمليم بجديَة«.

»الأونروا« وتقلي�س اخلدمات  
 يشير حمزه خضر،  إلى أنه بعد تنَصل »األونروا«، وعدم 
إلتزامها ببنــود االتفاقات التي وقعتهــا مع الفصائل 
في2013/12/1، بخصوص بــدل اإليجار، وإغاثة، وصَحة، 
اجتمعت اللجنة الشــعبية والفصائل الفلسطينية 
وقرروا وقف التعامل مــع »األونروا«، إلى أن تعيد العمل 

باالتفاقيات التي وَقعتها«.
ويوضح  أبــو نزار:«في اخمليم بــدأت »األونروا« بتقليص 
خدمات البرنامج دون ســابق إنــذار، حيث أوقفت عقود 
اإليجار للمتزوجني اجلــدد، وعددهم 200 عائلة، ما خلق 
إشــكالية كبير، ومن هنا نطالب »األونروا« االســتمرار 
بحالة الطوارئ بكل مكَوناتهــا، ألن اخمليم لم يعد إلى 
ســابق عهده، كما نطالبها بالتوَجه إلى الدول املانحة، 

لتأمني األموال لإلعمار، ولبرنامج الطوارئ«.
بعد سبع ســنوات من إنتهاء احلرب، حان الوقت لوقفة 
جادة من كل األطراف فــي  الدولة اللبنانية، و«األونروا«، 
والســفارة، والفصائــل الفلســطينية، إليجاد حلول 
لتعويض سكان اخمليم اجلديد عما حَل بهم، وإيجاد حل 
لقضية امللعب، واالستمرار في حالة الطوارئ، حتى عودة 
اخمليم إلــى حياته الطبيعيــة، ودوره الريادي في العمل 

الوطني والنضالي، إلى حني العودة إلى فلسطني.

خميـم �لبــارد.. نقـ�ص يف �لإعمــار وتقليــ�ص يف تقـدميـات »�لأونـرو�«
بعد �شبع �شنوات من امل�شاكل والإنتظار

بعد �شبع �شنوات من املعارك التي �شهدها خميم نهر البارد بني تنظيم »فتح 
الإ�شالم« واجلي�س اللبناين، ما زالت تداعيات وتاأثري هذه املعارك على اأبناء 

املخيم قائما من خالل ما ن�شهده من دمار املخيم القدمي الذي مل يتم اإعمار 
ثلثه حتى الآن، ناهيك عن املباين املهَدمة ب�شكل كلي وجزئي يف الق�شم اجلديد، 

بالإ�شافة اإىل عدم ت�شليم ملعب ال�شهداء اخلم�شة، الذي يعترب املتنف�س 
الوحيد لل�شباب، كما اأن تقلي�شات »الأونروا«، تزيد الطني بَلة. وللتعرف اإىل 

واقع املباين املهدمة يف الق�شم اجلديد من املخيم، وامل�شاعدات املقَدمه لها، 
ومو�شوع امللعب، واأ�شباب تهرب »الأونروا« من اإلتزاماتها... اإلتقى مرا�شل ن�شرة 

»اجلهاد«، امل�شوؤولني واملت�شررين للوقوف على اآرائهم حول هذا املو�شوع. 

اجلهاد - خا�س
رغم وجودهم في لبنان منذ عقود، ال يزال الالجئون الفلسطينيون 
يعانون احلرمان من أبسط حقوقهم املدنية، إذ منعتهم احلكومات 
اللبنانيــة املتعاقبة متلك منــزل صغير يــأوي عائالتهم، وتوريث 
لْت  أبنائهم ما ميلكون، كما منعتهم من العمل في 72 مهنة )ُعدِّ

مؤخراً ومت السماح لهم مبزاولة بعضها(.
وتؤكد دراســات إحصائية وتوثيقية عدة ، وأهمها دراســة وكالة 
غوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني »األونروا«، أن 56%  من 
الفلسطينيني القادرين على العمل يعانون من البطالة، فيما ثلثي 
العاملني يعملون في وظائف بسيطة )بائع متجول، مزارع وعامل 

بناء...(، ويصنفون ضمن الئحة الفقراء.
ويتقاضى غالبية العمال الفلســطينيني أجــوراً متدنية جداً، إذ 
تكشف اإلحصائيات أن 38% من العاملني يتقاضون بني 320 و500 

دوالراً، فيما يحصل 40% من العّمال الفلسطينيني على ما هو دون احلّد 
األدنى لألجور.

وحتصل نســبة الـ12% املتبقيــة من العمال، على األجــر األفضل بني 
الفلسطينيني العاملني في لبنان، إذ تتجاوز أجورهم 500 دوالر أميركي، 

ألنهم يعملون في »األونروا«، أو مهندسني أو أطباء وممرضني...
وهكذا، ال يبقى أمام العامل الفلســطيني سوى العمل ضمن وكالة 
»األونــروا« التي يعمــل فيها حوالى 10 % من العمال الفلســطينيني، 
أو العمــل في املنظمات األهلية التي تشــغل 6 % من إجمالي العمال 
الفلســطينيني، أو االنضمام إلى املؤسسات الفصائلية التي توظف 5 

% منهم.
إن االعتبار األســاس الذي يتعامل من خاللــه قانون العمل اللبناني مع 
الفلسطينيني هو مراعاة مبدأ املعاملة باملثل، والذي ال ميكن أن ينطبق 
على العامل الفلســطيني، كونه ال ميلك دولة. ولم يــراع هذا القانون 

مسألة أن الوجود الفلســطيني في لبنان وجود خاص، وتنطبق 
عليه القوانني الدولية اخلاصة بالالجئني، والتي وّقع عليها لبنان.

وينص قانون العمل اللبناني في عام 1968 على أنه »يُعاقب الذي 
يســتخدم أجنبياً، بعقد عمل، أو إجازة صناعية، من دون موافقة 
مسبقة، أو إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
بغرامة عن كل يوم اســتخدمه فيه«، وأّدى هذا القانون إلى عدم 
تشغيل املؤسسات والشركات للعمال واملوظفني الفلسطينيني 

لديها.
رغم محاوالت »األونروا« وبعض املؤسســات مساعدة العاطلني 
عن العمل، إال أن احملاوالت لم تكتمل، فاالكتظاظ الســكاني في 
اخمليمات، وقدوم نازحني سوريني، والذين ساهموا بتخفيض كلفة 
اليد العاملة، واحللول مكان الفلسطينيني، أدى إلى ارتفاع نسبة 

البطالة من جديد.

واقع عمل الفلسطينيني يف لبنان.. فقر وبطالة وحرمان

مبنى مدمر يف خميم نهر البارد.. ويف الإطار د. لطفي احلاج اجلهاد - خا�س
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A L J I H A D

والد ال�شهيد �شبحة/ عني احللوة
ويؤكد ســعيد صبحة »أبــو نبيل« والد الشــهيد 
 عبدالرحمــن صبحــة، الــذي ارتقى شــهيداً خالل 
مسيرة العودة، لـ »نشرة اجلهاد«، أن غصة كبيرة حترق 
قلبه منذ استشهاد جنله، لكنه يحتسبه شهيداً عند 

اهلل.
وقال »أبو نبيل«: »نحن مســتعدون لتقدمي املزيد من 
األبناء لقتال العدو الصهيونــي، والغاصبني حلقوقنا 
 املقدسة في فلسطني«، مثنياً على دور »حركة اجلهاد 
اإلســالمي في فلسطني« والشــعب الفلسطيني، 
الذين وقفوا إلى جانبهم، وكانوا معهم في كل حلظات 

حياتهم، وحاولوا تعويض غياب جنله.

�شقيقة ال�شهيد اأبو �شليح/ عني احللوة
وتصف شريفة أبو شليح شــقيقة شهيد مسيرة 
العودة محمد أبو شــليح، لـ »نشرة اجلهاد«، خواطر 
جتول في فكرها بعد مرور ثالثة أعوام على استشهاد 
شــقيقها، معبرة عن فراق أخيهــا الصعب واألليم، 
مستشهدةً مبا حصل مع سيد اخللق محمد صلى اهلل 
عليه وســلم، عندما فقد طفله ابن الثمانية أشهر، 

العودة ليس مجرد شعار لدى الفلسطيني، 
 إنــه قــرار نابع مــن األعمــاق، نابــع من 
وهو  وعدالــة قضيتــه،  بحقــه،  اإلميــان 
 مصمم على ترجمــة هذا القول فعالً، وفق 
وصوالً  راهناً،  املتاحــة  والظروف   االمكانات 
إلى اللحظة التاريخية التي يستيعد فيها 

كامل حقوقه.
مســيرة العودة التي انطلقــت قبل ثالثة 
أعوام إلى إلــى احلدود اللبنانية املشــرفة 
على فلســطني، عنــد بلدة مــارون الراس، 
 كانت جتسيداً إلرادة وتصميم الشباب على 
رفع الصوت عالياً في وجه العدو الصهيوني 
الغاصب، » األرض لنا وســنعود إليها عاجالً 

أو آجالً«.
وأعالم  األيــدي،  الشــباب بقبضــات  ّلوح 
 فلســطني، وأطلقــت احلناجــر هتافــات 
العــدو  جنــود  فــرّد  واحلريــة،  للوطــن 
املدججــني بالســالح، بالرصــاص احلــّي، 
مــا أدى إلــى استشــهاد وجرح عــدد من 
األرض  الشــباب  روى  الفلســطينيني، 
 بدمائهم. وهــا هي كل عام تزهــر أفواجاً، 
تطالــب مبواصلــة الطريق حتــى التحرير 

الكامل.
»نشــرة اجلهاد«، وفي ذكرى مجزرة مسيرة 
العــودة، التقت أهالي الشــهداء واجلرحى، 
فأكدوا أنهــم ماضون في نفس املســيرة 
ولــو كلفتهم املزيــد مــن األرواح، ألن كل 

التضحيات تهون في سبيل فلسطني.

�شقيق ال�شهيد اأبو�شقرا / عني احللوة
يقــول أحمد أبو شــقرا الشــقيق األكبر 
لشهيد مســيرة العودة عماد أبو شقرا، لـ 
»نشرة اجلهاد«: »منذ شــهادة عماد ونحن 
نعيش علــى ذكراه في كل أوقــات حياتنا، 
ولن ننســى ما قام به جتاه فلســطني، ألنه 
يدل على مدى حرص شعبنا الفلسطيني، 
على بذل األرواح في ســبيل حترير األرض من 

املغتصبني الصهاينة«.

فقال حينها: »إن العني لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإّنا 
على فراقك يا إبراهيم حملزنون«.

وقالت شــريفة: »إن استشهاد محمد هو  فخر نعتز 
به إلى يوم امليعاد، لقد أضاء لنا الطريق بدمه القاني، 

خذي منه ألعراسك فلسطني«.

 اجلريح م�شطفى اخلطيب/ عني احللوة
ويروي أحد جرحى مســيرة العودة مصطفى قاسم 
اخلطيب، لـ »نشرة اجلهاد«، تفاصيل تعرضه لإلصابة 
في »مارون الراس« على احلدود الفلســطينية، قائال: 
»تعرضت إلصابة مباشرة في فخذي، عندما اقتحمت، 
أنا وعشرات الشبان، الشــريط الشائك املوجود على 

حدود فلسطني.
 وأضــاف: »لقد كانــت إصابتي بالغة اخلطــورة، ألن 
األوتار واألعصــاب تقطعت، وأعاني من العجز الدائم، 
والتعــرض جللطات فــي القدم، لكن ســأجري قريباً 

عملية زرع العصب في القدم«.
وأثنى اخلطيب على تعاطف الشــعب الفلسطيني 
معه، في وقفة كرمية تشي بشرف االنتماء لفلسطني 
وشعبها، آمال أن يتكرر جرحه كل يوم في سبيل حترير 

فلسطني، من الدنس الصهيوني«.

والد ال�شهيد حممود �شامل/ الب�س
ويعّبــر محمد ســالم »أبومحمــود« والد 
الشهيد محمود ســالم، الذي ارتقى خالل 
مســيرة العودة، عن فقدانه األليم لنجله، 
وتعايشــه مع ذكرياته اجلميلة، الفتاً إلى أن 
أصدقاءه ومحبيه كثيرون، ورغم التفافهم 
حول العائلة، إال أنهم لم يعوضوا شيئاً من 

وجوده.
وقال لـــ »نشــرة اجلهاد«: »عندمــا أتذكر 
استشهاد محمود، أشعر بالفخر واالعتزاز، 
ألن اهلل اختاره شهيداً من أجل تراب الوطن، 
وقتل برصاص عــدوه الصهيوني املغتصب 
ألرضــه، وأنــا أحتّســر ألنني لــم أكن من 

املشاركني في املسيرة«. 

عم ال�شهيد حممد ال�شالح/ برج 
ال�شمايل

أما مســؤول »حزب الشــعب« في مخيم 
 البرج الشمالي جمال الصالح، عم الشهيد 
محمد ســعيد الصالح، فيقول لـ »نشرة 
اجلهاد«: »أصبح هّم هذا اجليل الرئيســي، 
هــو التفكير في حق العــودة، عبر تنظيم 
دورات ومناسبات كثيرة في مختلف اجملاالت 
بإسم الشهيد محمد، وهذا يدل على الروح 
اجلهادية والوطنية املتعلقة بالشهادة وحب 

فلسطني واملضي في هذا الطريق«.
وأضــاف: »لقد ترك لنا محمــد غصة في 
القلب، وفراغاً في املكان، وفخراً باستشهاده 

رَ منها قسراً«. على حدود أرض ُهجِّ
ووّجه رسالة للشهيد أكد فيها، أن الشعب 
الذين  الفلسطيني سيســير على خطى 
سقطوا من أجل فلسطني، آمالً أن يتقّبله 

اهلل شهيداً.
 أمــا والدة الشــهيد مرمي أحمــد دحويش، 
فأشارت إلى أن شهادة محمد ورفاقه، كانت 
قرباناً للقضية الفلســطينية على طريق 

العودة«.

كالكيـــــت
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كل التضحيات تهون في سبيل فلسطين
أهالي شهداء مسيرة العودة لـ » الجهاد«:

تضامنــاً مع األســرى فــي ســجون العدو 
»اإلســرائيلي«، ولكســر التعتيــم اإلعالمي 
عنهــم، وإبراز قضيتهم في احملافــل الدولية، 
عقــد في فنــدق »الكومــودور« فــي بيروت 
»املنتدى العربي الدولي لهيئات دعم أســرى 
احلريــة في ســجون العــدو »اإلســرائيلي«، 
يزيــد عــن 350 شــخصية   بحضــور مــا 
أســيراً   40 بينهــا  مــن  ودوليــة،   عربيــة 
شــخصية  و50  محــرراً،   فلســطينياً 
من فلسطني،  فضالً على ناشطني من 5 قارات.
ويقبع في الســجون أكثر من 5000 ســجني، 
منهم 19 أســيرة، وقرابــة 200 طفل، ويعاني 
400 أســير من أمراض مختلفة، كالسرطان 
والفشل الكلوي وأمراض العظام وضغط الدم 
والســكري،  باإلضافة إلى اإلعاقات اجلسدية 

والذهنية والنفســية، كما بلغ عدد الذين استشهدوا 
في الســجون ومراكز التوقيف حوالى 205 أسير منذ 

العام 1967 حتى اليوم. 
وحتَدث األســير احملرر الدكتور عمر عبد اهلل، عن األسرى 
احملررين، فرأى أن: »األســرى، ومنذ اللحظة األولى التي 
أخذوا فيها قراراً مبواجهة االحتالل، كانوا يدركون الثمن 
الــذي ســيدفعونه، ولكنهم كانوا مســكونني بروح 
اإلرادة«، وزاد: »نحن في فلسطني نعتبر أن قرار املقاومة، 

هو اخليار األول واألسهل لتحرير أسرانا«.
واعتبر وزير شؤون األسرى في السلطة الفلسطينية 
عيسى قراقع، أن »األسرى هم رمز  القضية، ورأس حربة 

املعركة«.
وأكد األســير اللبنانــي احملرَر عباس قبــالن، أن »أحالم 
العدو قد خابت بعد أن ظن أن األســرى بعد اعتقالهم 
سيبتعدون عن اجلهاد وساحاته، إال أنهم فاجأوه أنهم 

ازدادوا تعلقاً بأرضهم وجهادهم.«
وأكد األسير احملرر الشيخ عبد الكرمي عبيد، على أهمية 
متابعة قضية األســرى والعمل علــى حتريرهم، داعياً 
إلى مواصلة التحركات الداعمة لألســرى حتى إطالق 

سراحهم.  
وقال األسير احملرر أنور ياسني : »قضية األسرى هي ركٌن 

أساسٌي من القضية الفلسطينية«.
وطالب النائب في اجمللس التشــريعي ناصر عبد اجلواد، 
بإســم النواب األسرى، املؤسسات املعنية ملعاجلة هذه 

القضية.
كمــا طالبت عقيلة األســير مــروان البرغوثي فدوى 
البرغوثــي، بدعم اجلهود الداعيــة إلطالق زوجها الذي 

مضى على غيابه 12 عاما. 
وقال مســؤول العالقات السياسية في حركة »اجلهاد 
اإلســالمي« في بيــروت محفوظ منَور: »مــا مييز هذا 

املنتدى الدولــي أنه ليس خطابياً سياســياً 
فقط، بل تعداه إلى مشــاركة أسرى محررين، 

دامت عذاباتهم سنني طوال«.
وفي مشاركة الفتة، قال وزير العدل األميركي 
األسبق رامزي كالرك، إن األسرى الفلسطينيني 
هم عنوان قضيتهم وأحد أساســات الصراع، 

»لذا يجب حتريرهم وحترير فلسطني أيضا«.
كان املنتدى نافذة مهمة لألســرى، كي يطلَوا 
من خالله علــى العالم، لشــرح معاناتهم، 
وفضح ممارسات العدو اإلجرامية، ولكي ال يبقى 
هذا املؤمتر مجرد صوت، فإنه يحتاج إلى املتابعة 
واملثابرة على املســتوى الدولي، لتشكيل رأي 
عام عاملي مساند وداعم وضاغط، كما يحتاج 
إلى تعزيز نهج املقاومة، بإعتباره خيار لتحرير 

األسرى واألرض.

منتدى دعم األسرى يدعو إلى تدويل قضيتهم وتعزيز المقاومة
بمشاركة 350 شخصية عربية ودولية بينهم 40 أسيرًا محررًا
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نَظمت جمعية كشــافة ببت املقــدس في لبنان، 
احتفاالً ملناســبة الذكــرى 23 لتأسيســها، في 
قاعة معروف ســعد مبدينة صيــدا، بحضور ممثل 
حركة اجلهاد اإلســالمي في لبنان احلــاج أبو عماد 
الرفاعــي، ووفد من قيادة الســاحة، وإمام وخطيب 
مســجد القدس فضيلة الشــيخ ماهــر حمود، 
ومدير منطقة صيدا في »األونروا« الدكتور إبراهيم 
اخلطيب، ووفود كشفية من كشافة اإلمام املهدي، 
املرشدات  الكشافة  الرســالة، وجمعية  وكشافة 
الفلسطينية، وكشافة املشاريع، والكشاف العربي، 
وكشــافة اجلراح، وكشافة اإلســراء، وبحضور وفد 
من رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني، ووفد من 
جلنة نازحي سوريا، واإلعالمي هيثم زعيتر، ووفود من 

الفصائل والقوى الفلسطينية، وحشد جماهيري .
وقَدمــت فرقة من اجلوالة والكشــافة عرض نظام 
مرصــوص إيذانا ببــدء احلفل، ثم افتتح أمني ســر 
اجلمعية في لبنان حســني فريجــه، احلفل، مرحباً 
بالضيوف، ومعرَفاً عن املناسبة، وما تقوم به كشافة 
بيت املقدس في مسيرة التربية واإلعداد، ليصار إلى 
فقــرات البرنامج. وبعد االســتماع آليات من الذكر 
احلكيــم، والوقوف للنشــيدين الوطنيني اللبناني 
والفلســطيني، قدمت فرقة اشــبال بيت املقدس 

وصلة فَنية.
وأشادَ ممثل حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان احلاج أبو 
عماد الرفاعي، باملبادرة الفلسطينية التي انطلقت 
بإجماع فلسطيني فصائلي وشعبي واضح، وذلك 
حلمايــة الوجود الفلســطيني في لبنــان، وتعزيز 

أكد ممثل حركة اجلهاد اإلســالمي فــي لبنان احلاج 
أبو عماد الرفاعي، أن الفلســطينيني ليســوا جزءاً 
من صراعات املنطقة، وهناك من يريد زّجهم فيها، 
ليتحولوا من مدافعني عن حقوقهم ووجودهم، إلى 
جزء من الصراع الداخلي العربي، وهذا العمل يهدف 
إلى تشتيت وضرب الوجود الفلسطيني وحاضنته 
في لبنان، وأن املبادرة الفلسطينية جاءت تأسيساً 
، عبر إعطاء  ملرحلة جديدة، وحتتــاُج إلى دعٍم لبنانيٍّ

الفلسطينيِّ حقه في العيش الكرمي.
كالم الرفاعــي جاء خالل احتفال حاشــٍد، نظمته 
حركة اجلهاد اإلســالمي في لبنان، مبناسبة الذكرى 
الثانية عشــرة مللحمة جنني البطولية، في املركز 
الثقافي الفلســطيني في مخيم البص، بحضور 
ممثلي الفصائل الفلســطينية واألحزاب اللبنانية، 

وحشد كبير من أبناء اخمليمات الفلسطينية.
وقال الرفاعي: »منذ 12 سنة كانت جنني على موعد 
مع النصر والكرامة، التي  سّجل فيها شعبنا أروع 
مالحم البطولة، بأبطال ال ميلكــون إال القليل من 
السالح، والكثير من اإلرادة والعزمية والصبر، واإلميان 

بعدالة القضية.
ولفت إلى أن »ملحمة جنني لم تكن حكراً على أبناء 
اجلهاد اإلســالمي، بل كانت لكل القوى والفصائل 
الفلســطينية، التــي كانت تعيش حلمــة ووحدة 
وطنيًة على كل املستويات السياسية والعسكرية، 
مــا جعل العــدو الصهيونيَّ يستشــعر باخلطر«، 
مضيفــاً »قد يتســاءل البعض ملــاذا حتيي حركة 
اجلهاد اإلسالمي ذكرى معركة جنني كل عام؟ وهل 
الشعب الفلســطيني لم يخض معركة بحجم 
هذه املعركة؟ نحن نقول بأن شــعبنا خاض الكثير 
من أمثالها، واستطاع أن يهزم العدو ويكسر إرادته، 
فجنني كانت كابوساً للعدو الصهيوني، وقد خرَّجت 
70% من االستشهاديني في قلب الكيان الصهيوني 
الغاصــب، وامللحمــة البطولية لم تنتــِه إال بعد 
نفاد الذخيرة، وأبــت أن تنتهي إال بعد إحلاق الهزمية 

بالكيان، وإسقاط 25 من نخبة جيشه«.

وحول املفاوضات بني الســلطة الفلسطينية 
واجلانب الصهيوني، قال الرفاعي: »ما متارســه 
السياســة األمريكية اليوم من فرض تســوية 
السلطة  وإرغام  الفلســطيني،  الشعب  على 
الفلســطينية على توقيع اتفاق مذل، يسقط 
حق شــعبنا في العودة إلى فلسطني، ويكرس 
يهودية الدولة، واالستيطان والتهويد في املدينة 
املقدسة، من خالل ما ميارسه العدو الصهيوني 
فــي باحــات املســجد األقصى، ليتقاســم 
الفلســطيني مع الصهاينة املسجد االقصى 
زمانيا ومكانيا، متهيًدا لتدميره، وهذه السياسة 
لن تواجه اال بسياسة املقاومة، وهنا املسؤولية 
األولى تقع على عاتق الســلطة الفلسطينية 
إلعادة إطالق يد املقاومة فــي الضفة الغربية، 
خاصة وأنها اقتنعت أخيرًا بأن سياسة التفاوض 

لن حتقق أي مكسٍب لشعبنا«.
وختــم »ال نقــول أن الســلطة تعتقل فقط 
اجملاهديــن من أبناء حماس واجلهــاد والفصائل، 
بل متــارس دور حماية األمن الصهيوني، وكنا قد 
حتدثنا مع األخوة في حركة فتح الذين أكدوا أن 
هذه اإلجراءات ال متثل سياستهم، وطلبنا منهم 
أن يرفعــوا صوتهم رافضني لهذه السياســة، 

ألنها ال تخدم الشعب الفلسطيني«.

مبناسبة ذكرى معركة جنني البطوليه، ونصرة 
للمســجد األقصى واألسرى في سجون العدو، 
نظمت حركة اجلهاد اإلسالمي عدة مهرجانات 
واعتصامات، ندوات شعرية واحتفاالت إنشادية 

دعماً لهم. 
ففي مخيم شــاتيال نظمت احلركة، مهرجاناً 
شــعبياً حاشــداً، بحضور ممثلني عن الفصائل 
الشــعبية واألهلية،  واللجان  الفلســطينية، 
ومؤسســات اجملتمــع احمللي، وأعضــاء وأنصار 
احلركة، وكشافة بيت املقدس، وحشد من أبناء 

اخمليم.

في الذاكرة،«.
وأكد موعــد أن احلكومــة اللبنانيــة واألونروا 
تتحمــالن كامل املســؤولية لتأمــني التمويل 

والهبات من أجل إعمار مخيم نهر البارد،«.
وفي مخيــم بعلبك نظمت احلركــة مهرجاناً 
إنشادياً حتت عنوان »من معركة جنني إلى عملية 
كسر الصمت« اعتبر فيها أبو عالء سحويل، أن 
مخيم جنني الذي ال تتجاوز مساحته الكيلومتراً 
مربعاً، سّطر للشعب الفلسطيني، وعلى رأسه 
»سرايا القدس« اجلناح العسكري حلركة اجلهاد 
اإلسالمي في فلسطني، أروع املالحم البطولية«.

 وألقى القيادي في حركة اجلهاد اإلســالمي أبو وسام 
منور، كلمة قال فيها: »تكاتف الفصائل الفلسطينية 
وتوحدها في مواجهة العدو، هو من أبرز سمات معركة 
جنني البطولية، وهذا جعل اخمليــم يصمد أمام اآللة 

العسكرية اإلسرائيلية«.
 ولفت إلى أنه ورغم املصاعب واملعيقات التي واجهت 
املقاومــني، إال أنهم بوحدتهم وبســالتهم واجهوها 

بعقيدة وإميان وتغلبوا عليها.
ودعــا منور الشــعب الفلســطيني إلــى التصدي 
للمخططــات الصهيونيــة في القــدس ومواجهة 

اإلقتحامات املتكررة للمسجد األقصى املبارك.

كمــا حذر مــن اخملططــات التــي حتــاك للقضية 
الفلسطينية وعلى رأسها تصفية حق العودة.

وفي مخيم بــرج البراجنة دعــا محمد الصالح في 
كلمة ألقاها باســم حركة اجلهاد اإلســالمي، خالل 
اعتصام نظمته احلركة نصرة للمسجد األقصى، كافة 
الفصائل الفلســطينية املسلحة لتفعيل خيار أسر 
اجلنود الصهاينة، معتبراً أنها السبيل الوحيد لتحرير 

األسرى من سجون العدو.
وفي مخيم نهر البارد، نظمت احلركة ندوة شــعرية 
للمناسبة، حتدث فيها القيادي في احلركة بسام موعد، 
أن »معركة جنني ليست من املعارك احلاسمة واخلالدة 

العالقات األخويــة اللبنانية – الفلســطينية، قائال: 
»إن من واجب الفصائل أن حتافظ على أمن واســتقرار 
اخمليمات فــي لبنان، وإن الدولة اللبنانية مطالبة اليوم 
بأن تقدم للفلســطينيني حقوقهم كاملــة، وبدون 
اســتثناء، وأن ال تتعامل مع امللف الفلســطيني من 
الزاويــة األمنية، ألن ذلك ال يصب فــي مصلحة أحد، 
وعليها أن تدرك أن على اجلميع واجب عليه القيام به«.

وأثنــى الرفاعي على دور كشــافة بيــت املقدس في 
لبنان، التي انطلقت منذ 23 عاًما، في خدمة الشباب 
الفلســطيني، والســير به نحــو الفضيلــة واخلير، 
واحملافظة على أجيالنا الشــابة والثوابت اإلسالمية، 
وحيلولتهــا دون وصــول الرذيلة إلــى مجتمعنا، ألن 
فلسطني بحاجة إلى أبنائها وشبابها إلكمال املسيرة 

نحو التحرير والعودة.
وأدان الرفاعــي خطــة وزير اخلارجيــة األميركي جون 
كيري، التي تهدف إلى القضاء على مكاسب شعبنا، 
وإعطاء العدو الصهيوني مكاسب جديدة على حساب 

حقوقنا في فلسطني.
وأثنى الشــيخ ماهر حمــود، على دور كشــافة بيت 
املقدس في لبنان، في تربية األجيال على حب فلسطني 
والقدس، وقال: »بأيديهم سيصنع فجر األمة في حترير 
فلســطني من دنس احملتلني الصهاينــة الغاصبني«، 
مؤكداً أن شــباب األمة لن يؤثــر عليهم خذالن بعض 
األنظمة، وأن الشهيد الشــقاقي، بفكره ونهجه قد 
أينع انتصاراً ومجداً، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى 

أن تبقى ناراً على األعداء.
وتخلل االحتفال وصالت إنشادية وقصائد شعرية.

الرفاعي: المبادرة الفلسطينية تحتاج إلى دعم لبنانيكشافة "بيت المقدس" تحيي ذكرى تأسيسها الــ23 

الجهاد تحيي ذكرى ملحمة جنين

أبو عماد الرفاعي
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وقائع ونتائج الدورة السادسة لألولمبياد الفلسطيني
نَظمت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئني 
الفلسطينيني في الشــرق األدنى«األونروا«، بالشراكة 
مع منظمــة األمم املتحدة للطفولة »اليونيســف«، 
الدورة السادسة لألوملبياد الفلســطيني هذا العام، 
وهو برنامج رياضي لألطفال والشــباب في مخيمات 
وجتمعات الالجئني الفلسطينيني في لبنان، واستجابًة 
الحتياجات الالجئني من سوريا املتزايدة، هدف البرنامج 
إلى جمع األطفال من الالجئني الفلسطينيني من لبنان 
والالجئني الفلســطينيني من سوريا، وكذلك الشبان 
والشابات اللبنانيات واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، 

من خالل األنشطة الرياضية واملنافسة الشريفة.
ومتّيز األوملبياد الفلسطيني، بزيادة عدد املشاركني من 

ذوي االحتياجات اخلاصة، بنسبة 10 في املائة.
كمــا متَيز األوملبيــاد، بحضــور ممثلني عن الســفارة 
الفلسطيني،  اللبناني-  احلوار  الفلســطينية، وجلنة 
ومدراء في لبنــان أبرزهم املديرة العامــة لـ«األونروا« 
في لبنان آن ديســمور، وممثل اليونيســيف في لبنان 
السيد لوسيانوكاليستيني، وممثلني عن هيئات تربوية 

ورياضية.
ورأى نائب ممثل »اليونيسف« في لبنان السَيد لوسيانو 
كالســتيني، أن األطفال يبقون أطفــاالً في مختلف 
أصقاع العالم، بغض النظر عن جنســيتهم، أو ما إذا 
كانوا يعانــون »إعاقًة«؛ يتمتع جميــع األطفال باحلق 
فــي اللعب والتمتع باألنشــطة الترفيهية، مضيفاً: 
»الرياضة توفر اإلمكانية األساسية للتنمية البدنية 

وللصَحة النفسية لألطفال واملراهقني«.
بدورها، شــكرت مديرة »األونروا« في لبنان الســَيدة 
آن ديســمور، »اليونيســيف« على دعمها املتواصل 

إن  وقالــت  الفلســطينيني،  ولالجئــني  لـ«األونــروا« 
»«اليونيسف« ما زالت شريكًة قّيمًة لـ«األونروا« في دعم 
الالجئني األطفال والشــباب الفلسطينيني األكثر حاجة، 
ال سيما الالجئني األطفال والشــباب الفلسطينيني من 

سوريا، من خالل دعمها خملتلف املشاريع واألنشطة«.
تخلَل األوملبياد عدد كبير من النشاطات التي مارسها كافة 

الطالب من كافة الفئات واملناطق.
رســالة طالبية كانت حتمل جملة من األنشطة واأللعاب 
الرياضية قَدمها الطالب على ســاحة امللعب، منها فرقة 
الكوفية في لبنان التي أدت وصلة دبكة، باإلضافة إلى فرقة 
الكشافة، ومؤسسة النداء اإلنساني للخدمات اإلنسانية.

كذلــك قام الطالب بأداء سلســلة متواصلة من األلعاب 
التي حرَكت األجواء والنشاط، بدأت بكرة القدم، والسلة، 
والطاولة، والكرة الطائرة، والباســكيت بول، والفيليبول، 
ولعبة الشــطرجن، وأبدى احلاضرون سرورهم ملا أداه الطالب 

من نشاطات وألعاب حياتية ومفيدة في وقت واحد.
عديد من األنشطة واأللعاب ســتقام في فصل الصيف، 
مبشــاركة العديد من الطــالب اللبنانيــني وأبرزها لعبة 

الهوبس .
وأَكد مدير منطقــة بيروت في »األونــروا« محمود خالد، 
أن هذا األوملبياد شــيئ مميز، يوَحد الطــالب في اخمليم من 
الشمال إلى البقاع، وأن جودة العروضات الفلكلورية التي 
قامت بها الكوفية، واللعب التــي أجادها ومَثلها طالبنا 
الفلســطينيون شــرف كبير نفتخر بوجوده بني أبنائنا، 

ونتمنى أن نقوم بعرض ذات العرض في أرضنا فلسطني«.
وفي نهاية املباريات مت توزيــع امليداليات على فرق املناطق، 
وتسليم كأس للمركز األول، وكأس عربون وفاء وتقدير من 
إدارة »األونروا« عن روح الشــهيد طارق الصفدي، إلى مركز 

اإلســعافات األولية تســلمه مســؤولها موسى قاسم، 
لتغطيته الدورة وخدمة أطفالنا طول األيام الثالثة للدورة، 

ومت توزيع شهادات تقدير إلى أساتذة املناطق.
وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي: 

- كرة القدم للذكور: املركز األول صور، واملركز الثاني بيروت، 
واملركز الثالث صيدا. 

- كرة القدم لإلناث: املركز األول شمال، واملركز الثاني صيدا، 
واملركز الثالث بيروت.  

- كرة الســلة للذكور: املركز األول صيــدا، واملركز الثاني 
شمال، واملركز الثالث البقاع. 

- كرة الســلة لإلناث: املركز األول صيدا، والثاني شــمال، 
والثالث صور. 

- كــرة الطائره للذكور:  املركز األول صور، والثاني شــمال، 
والثالث البقاع. 

- كرة الطائرة لإلناث: املركز األول بيــروت،  والثاني البقاع، 
والثالث صيدا. 

- كرة الطاولة للذكور: املركز األول صيدا، والثاني الشمال، 
والثالث البقاع. 

- كرة الطاولــة لإلناث:  املركز األول صيــدا، والثاني صور، 
والثالث البقاع. 

- لعبة الشطرجن للذكور: املركز األول البقاع ، والثاني صور، 
والثالث الشمال.

- لعبة الشــطرجن لإلناث: املركز األول البقاع ، والثاني صور، 
والثالث بيروت.

- ســباق الركض للذكور مجموعتني فقــط:  املركز األول 
الشمال وصيدا. 

- ســباق الركض لإلناث: املركز األول البقاع، والثاني صيدا، 
والثالث بيروت. 

القطــاع، لكن الظروف املوضوعيــة التي جتري 
باملنطقة، والتي تصب في صالح »إســرائيل«، 
تقول بأن االحتالل لن يقوم بحرب واســعة ضد 

قطاع غزة«.
وعن قــدرات املقاومة الفلســطينية القتالية، 
أوضح أبو أحمد: »لدينا تطور كبير بالفعل، ولكن 
ليس بحجم ما ميلكه العدو، نحن منلك القليل 
من الســالح، ولكن منتلك الكثير من املقاومني 
على املســتوى النوعــي والعقيــدة القتالية، 
بعكس العدو الذي ميتلك الســالح الكثير، وال 

ميتلك اجلنود الذين لديهم اجلرأة والشجاعة ».
وحول مســتقبل ســالح املقاومة بعد توقيع 
اتفــاق املصاحلة األخير بني »حمــاس« و«فتح«، 
قال أبو أحمد:«هناك اتصاالت دائمة مع »كتائب 

الفلسطيني، وتعمل على تطويرها، وتساعد على 
بناء جيل وطني يحمل ثقافة ووعيا، ويسخرهما 

خلدمة فلسطني وقضيتها وحق العودة.
كما ألقى نائب رئيس اإلحتاد الفلســطيني لكرة 

القدم تيسير بركة، كلمة من وحي املناسبة.

القسام«، اجلناح العســكري حلركة »حماس«، 
للتأكيــد على أنه فــي أي وضــع كان، وفي أي 
ظروف كانت لن ميس سالح املقاومة في املرحلة 
القادمة، فــي ظل حكومة الوحــدة الوطنية، 

املتفق على تشكيلها في املصاحلة«.
وحول تســجيل الفيديو، الذي يعرض ألول مرة 
أسلحة اســتخدمتها »ســرايا القدس« خالل 
على قطاع  »اإلســرائيلي«  العــدوان  مواجهة 
غزة في مــارس/آذار 2014، قال: »الســالح الذي 
اســتخدم في عملية »كســر الصمــت«، هو 
سالح نوعي وراجمات ألول مرة تستخدم، ولكن 
ملدى قصير، ألنها )الســرايا( كانت ال ترغب في 
 كســر اخلطوط احلمراء، والدخــول في معركة 

مفتوحة«.

بعدهــا، كانت قــراءة الفاحتة عن روح شــهداء 
فلســطني، ثم انطلقت الصفــارة لتعلن بداية 

املباراة.
وفــي اخلتام، مت توزيع الكؤوس على أعضاء الفريق 

الفائز واملشاركني من األندية.

حذرت »ســرايا القدس«، اجلناح العسكري 
حلركة »اجلهاد اإلسالمي في فلسطني«، من 
إقدام العدو »اإلسرائيلي« على تنفيذ عدوان 
جديد علــى قطاع غزة، مــن خالل عملية 

عسكرية محدودة.
وقال الناطق بإســم »ســرايا القدس« أبو 
أحمد، في حديث متلفــز: »نتوقع أن يقوم 
االحتالل بإلقاء بالون اختبار من خالل عملية 
عسكرية محدودة ضد قطاع غزة«، مؤكداً 
على جاهزية املقاومة الفلســطينية، للرد 

على أي اعتداء يقوم به العدو.
ورأى أبو أحمد، »أن العــدو بات يحتاج فترة 
أكبر للقيام بــأي حرب ضد قطــاع غزة«، 
لكنه غادر وقد يقوم في أي وقت بحرب ضد 

فاز فريق »بيت املقدس« بأربعة أهداف لثالثة، 
على نظيره منتخب »األندية الفلسطينية«، 
على ملعب شباب الساحل في حارة حريك 
ببيــروت، وذلك ضمن املبــاراة التي أقامتها 
مؤسسة »بيت املقدس« للشباب والرياضة، 
 ملناســبة الذكــرى الثانية عشــرة ملعركة 
جنني البطولية، واستشهاد القائد محمود 

طوالبة.
وألقــى كلمة مؤسســة »بيــت املقدس« 
جهــاد اخلطيــب، حيــث رحــب باحلضور، 
وأثنى علــى املشــاركني، ملــا للرياضة من 
والتضامــن  األخــوة  روح  تعزيــز  فــي   دور 
والتواصل بني أبناء اخمليمات الفلســطينية 
فــي لبنــان، وألنها تصقل موهبة الشــاب 

»سرايا القدس«: جاهزون للرد على أي عدوان جديد

»بيت املقدس« يفوز على »األندية الفلسطينية«

السياسية  العالقات  أكد مســؤول 
في حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان 
احلاج شــكيب العينا، حرص »اجلهاد 
اإلسالمي« على حماية أمن اخمليمات 

الفلسطينية في لبنان.
جاء ذلك خالل اســتقباله وفداً من 
»جمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية«، 

برئاسة الشيخ بسام أبو شقير.
ودعا العينــا اجلميع للوحدة وتفويت 
الفرصــة على املغرضــني وأصحاب 
الفتنــة، وأدان »كل عمليــات القتل 

واإلغتيال التي تستهدف ساحتنا«.
من جهته، قّدم أبو شــقير، الشكر 

ضمن سلسلة أنشــطة تقوم بها 
حركة اجلهاد اإلسالمي في منطقة 
صور، التقى القيادي في احلركة احلاج 
أبو ســامر موســى، رئيس مجلس 
علماء فلســطني الشــيخ الدكتور 
حســني قاســم، كما التقى عضو 
التحرير  جلبهة  السياســي  املكتب 
وجرى  اجلمعة،  عباس  الفلسطينية 
التأكيــد علــى رفض كل أشــكال 
العبث بأمن اخمليمات، وعدم السماح 

باإلجنرار إلى مربَع الفتنة الداخلية.

حلركة اجلهاد اإلسالمي، لوقوفها 
إلى جانب اجلمعية، في مصابها 
بفقدان الشيخ عرسان سليمان، 
الــذي اغتيــل في اخمليــم، داعياً 

اجلميع لقطع دابر الفتنة.

 العينا: لتفويت الفرصة على 
امُلغرضني وأصحاب الفتنة

موسى: نرفض العبث بأمن املخيمات

أبو سامر موسى

شكيب العينا
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يف رحاب �لإ�سالمحروف بي�سـاء

النت�شار القادم
حــني يتعانق الوجد مع دعاء الفجر في يوم ماطٍر، تطُهر األرواح، وتهُطل 

املنايا، وتنتثر األشــواك؛ ولكن لن تتجّرد األغصان مــن أوراق الربيع، ولن 

تنكسر أشرعة الروح!

حني ســكنت الغربان األرض، وتهاوى البعض كما تهــاوت األصنام، أراد 

البعض أن يعبث خلســة باألمل.. أن يقطع شــجر الزيتــون والصنوبر 

املغروس بالرُّوح، املمتد إلى الشــمس الالهبــة، لكّنه ما َعرِف أّنه يعمل 

املستحيل... املستحيل!

َف قوس القزح،  حني اخترق اجلَســدَ الرصاُص، ثرثر الواشــون، حاولوا تلقُّ

وجتريد األغصان من أوراقها الربيعية، أن يقتلوا أســراب الطيور القادمة 

محّلقة أسراباً أسراباً، تَْعُبُر ُحلكَة الليل لتسكن قلب النهار...

ــحَ الّســوادُ ســواداً، وخبت الصرخات، وســارت الّسبايا أمام  حني توشَّ

عيون الغريب، فال الســيف نطق، وال أســمعت الكلمات من به صمم. 

وداســت اخليول الرقاب، وتهاوت القلوب بفأس إبراهيم »عليه السالم«، 

هناك ُهِتكت ســواتر الدجى، وأورق اجلرح دموعاً ذرفتهــا ُحرّْقُة القلوب 

الثكلى... هناك هّبت جياد أصيلة َعَدت، كسرت طوق الغربان، ونثرت في 

حة باألحمر القاني حدود الوطن، فتهاوى  أعماق الليل رماحاً غائرة موشَّ

املســتحيل أمام نَْصِل ِسّكني الفارس الذي أَْسرََج اخليل وأقسم أن بالدي 

لن تركع، وأن عروق الفجر لن تذوي، وأن أشرعة القادمني تروي ُطْهرَ األرض 

بسيوف خرجت من أغمادها تعانق املنايا وترنو النبجاس الفجر مع أرواح 

متحررة في حواصل طير خضر، وبسواعد تلقف إفك الغاصبني...

تُبحر جراحاتنا في غياهب الزمن أحالماً ندّية، وروحاً مشــرقة، تَْســُكُن 

شغاف القلب، فيلُثُم ثغري صباح الفجر عند والدة الشهداء، وموت ليل 

الهزمية بالعشــق املبثوث فرحاً ورصاصاً وأجساداً متفجرة، حتكي ِسْفر 

اخللــود من رحلة الصمــت املفجوع من أول األلم حتــى حلظة االنتصار 

القادم...

الصبر هو القدرة على التحمل، وهو مرتبط بقدرة اإلنسان على الفعل، فالذي تلتقي لديه أسباب العصبية ال 

يسمى صابراً، والذي تنعدم لديه القدرة على العبادة ال يسمى صابراً.

وقد ذكر الصبر 90 مرة في القرآن الكرمي وكان دائماً في معرض مدح الصابرين. } وَلََنْجزِيَنَّ الَِّذيَن َصَبُروا أَْجرهْم 

ابُِروَن أَْجرَُهم بَِغْيرِ ِحَساٍب{. َا يَُوفَّى الصَّ بِأَْحَسن َما َكانُوا يَْعَملُوَن { ، }إمِنَّ

وجزاء كل عمٍل محدود إال الصبر، هو بغير حســاب. وهو نصف اإلميــان: »الصوم نصف الصبر والصبر نصف 

اإلميان«.

والصبر نوعان: 1- بدني: حتمل مشاق العمل والعبادات. 2- نفسي: الصبر على مغريات الدنيا وشهواتها.

إن ما يتعرض له اإلنســان في حياته نوعان: 1- ما يوافق أهواءه ) الصحة – املال – اجلاه – الشــهرة – الشهوات 

– امللذات واللهو(. وعليه أال يغرق فيها ويجعلها تســتحوذ عليــه، ويصبر على إغراءاتها باإلمتناع عن جعلها 

تلهيه عن ذكر اهلل، والتواصل الدائم معه: »يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهلل«.

2- ما يخالف أهواء اإلنســان ورغباته: - الطاعات والعبادات الشــعائرية والعمل الصالح، ألنها تأخذ من وقت 

اإلنسان. - الصبر على املعاصي وخاصة ما كان في مقدور اإلنسان فعله بسهولة وال يحتاج إلى ظروف كثيرة 

مثل الكذب – الغيبة – النميمة، وهذه كلها أثقل من الصبر على الزنا والشرب مثالً. - الصبر على ما ليس لنا 

فيه قدرة )مصائب املوت – احلوادث – ظلم البشر واملرض(، وهذه أعلى مراتب الصبر، ألن اليقني والثقة باهلل هما 

الدافع إليها »ما يصيب املســلم من وصب وال نصب، وال هم وال حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة يشاكها إال 

كّفر اهلل له من خطاياه«.

َّا إِلَْيِه رَاِجعوَن {. 3- هدوء  ِ وَإِن
آداب الصبر: 1-  إمنا الصبر عند الصدمة األولى. 2- اإلســترجاع أن يقــول } إِنَّا هللِّ

النفس وسكون اجلوارح واللسان، فال يسرف في البكاء، وال يلطم اخلدود، ويشق الثياب، وال يغضب اهلل عزوجل.

4- أال يتحدث عن املصيبة »من كنوز البر كتمان املصائب«.

دواء الصبــر : 1- كل مصيبة لها ضدها املباح في اإلســالم فالزنا عالجه الزواج، وشــرب اخلمر عالجه اإلقالع 

عنه وشــرب أنواع العصير واملفيد للجســد. 2- املواظبة على النوافل، خاصة الصوم التطوعي. 3- البعد عن 

األســباب املهيجة للشــهوة، والبعد عن أماكن املعصية. 4- مجاهدة النفس والشــيطان، وصرف الفكر عن 

احملرمات. 5- اإلنشغال في التفكير واملطالعة وحضور مجالس العلم، ومتابعة احملطات الدينية، ورفقة األخيار 

من األصدقاء.

نتائج الصبر: 1- التوفيق في العمل. 2- حفظ املال والولد واألهل، وصرف املصائب عنهم. 3- صحة األبدان.

4- الســالمة من الهم والغم واملشاكل. 5- حفظ الكرامة في احلياة، واحترام الناس للصابر. 6- اجلنة والنعيم 

في اآلخرة.
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»فلســطني ال تّتسع ألكثر من شعب واحد.. وال تّتســع ألكثر من سلطة واحدة.. وال تّتسع 
ألكثر من حضارة واحدة.. وعلينا أن نختار ملن تكون السلطة؟ ومن هو هذا الشعب؟ ومن هي 

هذه احلضارة؟«.

من أقوال الشهيد المعلم

نشرة دورية خاصة بالفلسطينيين والمخيمات 8

الّصبر ..

�شهداء م�شرية العودة على احلدود مع فل�شطني

أسرى الحرية
 -  يبلغ عدد األســرى في الســجون الصهيونية )5100( معتقــل، ُموزعني على )17( ســجناً ومعتقالً ومركز 

توقيف.

-  )477(  أســيراً محكوم عليهم بالســجن مدى احلياة،  و)439( صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن تزيد عن 20 

سنة،  و)1047( تتراوح أحكامهم بني 10 و20 سنة.

-  يوجد  )18( أســيرة،  و)207( أطفال، كما يوجد داخل األسر )192( معتقالً  إدارياً،  و)11( نائباً، باإلضافة إلى وزير 

أسبق. 

-  يعاني 400 أسير من أمراض مختلفة. 

 -  بلــغ عدد الذين استشــهدوا في الســجون  ومراكز التوقيف حوالى 205 أســير منذ العــام 1967 حتى 

اليوم. 


