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حنو واقع فلس���طيين أفضل..إلجن���از التحرير وحتقي���ق الع���ودة

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

كافة األصعدة.
الشقاقي د.فتحي  المعلم  الشهيد 

إفتتاحية العدد
توريط املخيمات بأي مثن

للمخيم��ات  ميك��ن  ال 
لبن��ان  ف��ي  الفلس��طينية 
وس��وريا واألردن إال أن تتأث��ر 
اجلارية من حولها.   باألحداث 
وج��د أهلن��ا ف��ي اخمليم��ات 
في  أنفسهم  الفلسطينية 
خض��م موج��ة عظيمة من 
التوت��رات واالضطرابات التي 
تعصف باملنطقة.  ووس��ط 
ه��ذه املوجة العاتي��ة، بدأت 
األس��ئلة تطرح ع��ن موقف 
اخمليم��ات الفلس��طينية مما 
يجري حولها.  بطبيعة احلال، 
ال ميك��ن أن يك��ون الس��ؤال 
بريئاً متام��اً: فإذا كان البعض 
يس��أله م��ن ب��اب الفضول 
وح��ب املعرفة، ف��إن البعض 
اآلخ��ر يري��د به��ذا الس��ؤال 
الزج باخمليمات في الصراعات 
الدائرة من حولها، وتوريطها 

في ما ال ناقة فيه وال جمل.
بغ��ض النظر ع��ن املوقف 
الش��خصي أو املبدئي، الذي 
ميكن أن يختلف من شخص 
ال��ى آخ��ر إزاء ما يج��ري، إال 
أن��ه ال ينبغ��ي أن يغيب عن 
األميركي��ة  اإلدارة  أن  أح��د 
والعدو الصهيوني، ومعهما 
ال��دول  م��ن  مجموع��ة 
الغربية، تضع نصب أعينها 
الالجئ��ن  تصفي��ة قضي��ة 
باعتباره��ا  الفلس��طينين، 
أهم عقب��ة تعت��رض طريق 
ف��رض التس��وية املذلة على 
ش��عبنا، وحتاول االس��تفادة 
م��ن حال��ة الفوض��ى الت��ي 
تس��ود املنطق��ة لتصفي��ة 

هذه القضية.
يومي��اً  الصح��ف  متت��أ 
واإلش��اعات  بالدس��ائس 
واملق��االت الت��ي حت��اول ج��ّر 
الفلس��طيني  الش��عب 
س��يما  وال  لبن��ان،   ف��ي 
ق��وى املقاوم��ة، ال��ى أت��ون 
م��ن  الدموي��ة  الصراع��ات 
خ��الل  م��ن  س��واء  حولن��ا، 
التس��اؤل ع��ن موق��ف هذا 
الفلس��طيني   الفري��ق 
أو ذاك، أو عبر بث اإلش��اعات 
املغرضة عن موجة تس��ليح 
 »خيالي��ة« جتت��اح اخمليم��ات 
في لبنان حتديداً.  هذه األخبار 
ال تعبر عن وج��ود متضررين 

كثر من املوقف الفلسطيني 
احملايد ال��ذي تتفق عليه كل 
الق��وى الفلس��طينية على 
اختالفه��ا فحس��ب، وال عن 
محاوالت خبيثة جلر اخمليمات 
والفلس��طينين الى معارك 
تخ��دم  وال  تخدمه��م  ال 
قضيتهم فحسب، بل أيضاً 
عن وج��ود مخط��ط خبيث 
يهدف ال��ى إدخ��ال اخمليمات 
في الصراعات الدائرة بهدف 

تصفية هذه اخمليمات.
لش��عبن���ا  لي�������س 
في  مصلحة  الفلس��طيني 
الدخ��ول ف��ي أي��ة صراعات 
جانبية، حتى ولو دفع بعض 
أبناء ش��عبنا ثم��ن ما يجري 
لي��س من  وتهجي��راً..  قت��الً 
منطل��ق اجل��ن وال الضعف، 
وال من منطل��ق الوقوف مع 
ه��ذا الفري��ق أو ذاك، بل من 
مبب��دأ  التمس��ك  منطل��ق 
أن كل معرك��ة ليس��ت مع 
العدو الصهيوني ليست في 
صالح شعبنا الفلسطيني، 
وينبغي أن ال نسمح باالجنرار 
إليها.. وجتارب ش��عبنا املريرة 
الكثيرة في الع��راق واخلليج 
وليبيا وغيره��ا فيها الكثير 
م��ن العبر، حي��ث كان يدفع 

شعبنا الثمن وحده.
لذلك، فإن أحوج ما نحتاج 
الظ��روف  ه��ذه  ف��ي  إلي��ه 
األم��ن  عل��ى  احلف��اظ  ه��و 
مخيماتنا  ف��ي  واالس��تقرار 
ض��د كل محاوالت جرها الى 
الص��راع بغ��ض النظ��ر عن 
العناوي��ن.  وهذا يتطلب رفع 
مستوى الوعي الشعبي من 
الظواهر  ومواجه��ة  جه��ة، 
التي بدأت تنتش��ر  الش��اذة 
في بع��ض مخيماتن��ا وكل 
أن يس��يء  م��ا م��ن ش��أنه 
مخيماتن��ا  عالق��ة  ال��ى 
م��ع اجل��وار. فاحلف��اظ على 
ش��عبنا وحقوقه وعلى أمن 
هي  واس��تقرارها  مخيماتنا 
أولى األولويات التي يجب أن 
نس��عى جميعاً لتحقيقها، 
في هذه اللحظات املصيرية 
م��ن تاري��خ أمتنا وش��عبنا، 
وه��ي مس��ؤوليتنا أمام اهلل 

وشعبنا والتاريخ.

األديان  جلنة  تقرير  األخطر، 
في وزارة اخلارجية األميركية 
من  اليهود  منع  انتقد  الذي 
املسجد  باحات  في  الصالة 
املنع  ذلك  معتبراً  األقصى، 
منع  أشكال  من  »شكالً 

احلريات الدينية«.
هذا  يفهم  أن  ميكن  ال 
جلنة  عن  الصادر  التقرير 
اخلارجية  وزارة  في  األدي��ان 
األميركية، مع إعالنه رسمياً، 
إال باعتباره سياسة أميركية 
ثقلها  ك��ل  تضع  س��وف 
املشروع  تنفيذ  جانب  إلى 
على  املتدرج  الصهيوني 
باحلفريات  مبتدئاً  مراحل، 
األق��ص��ى،  املسجد  حت��ت 
ومنتقالً إلى اقتسام الصالة 
في  واملسلمن  اليهود  بن 
بناء  إل��ى  وص��والً  باحاته، 

الهيكل املزعوم في مكانه.
وبسبب  ب��امل��ن��اس��ب��ة، 
املسجد  حت��ت  احل��ف��ري��ات 
بنيان  أص��ب��ح  األق��ص��ى، 
باإلنهيار  مهدداً  املسجد 
أرضية  لهزة  تعرض  ما  إذا 
هذا  كان  وقد  خفيفة جدا.  
أهداف  رأس  على  الهدف 

البحث  ادعت  التي  احلفريات 
أو  املزعوم  للهيكل  أثر  عن 
أي أثر يهودي آخر.  وقد تأكد 
منذ البداية أن البحث عبثي 
استمرت  ولكنها  وباطل، 

وأخذت تتضاعف.
األميركي  التقرير  ه��ذا 
الرسمي  شبه  أو  الرسمي 
أن  أخرى  مرة  يؤكد  )سّيان( 
هي  اليوم  املتحدة  الواليات 
األساس  واملنّظم  الداعم 
وأن  الصهيونية؛  للتحركات 
التي  الالهوتية  العقلية 
حتكم صانع القرار األمريكي، 
انعكاسات  ال��ى  إض��اف��ة 
الدميوقراطية  اللعبة 

من  متنحه  وما  االنتخابية، 
مكانة خاصة ومميزة للصوت 
ال��ي��ه��ودي ف��ي ال��والي��ات 
متحكماً  أصبح  املتحدة، 
مما  أكثر  الكونغرس  في 
في  الصهيونية  للقيادة 
الصهيوني  الكيان  كنيست 
أصبح  وقد  فلسطن.   في 
للكيان  ق��رار  استصدار 
اإلدارة  ف��ي  الصهيوني 
معارضة  يلقى  األميركية 
أقل من استصدار مثيله في 

احلكومة الصهيونية.
يتوهمن  ف��ال  ث��م  وم��ن 
أو  أميركا  صداقة  في  أحد 
األميركية  السياسات  في 
أصبحت  إذ  واجت��اه��ات��ه��ا 
من  حتماً  للمرور  خاضعة 
لم  إن  الصهيوني  املنخل 
النفوذ  ممثلي  م��ن  تنشأ 
أو  أنفسهم  الصهيوني 
صهينة  أشد  أصبحوا  ممن 
ميكن  فكيف  وإال،  منهم.  
األميركية  املواقف  أن تفسر 
األديان  جلنة  تقرير  وآخرها 
في وزارة اخلارجية األميركية 
احلاصل  التماهي  هذا  بغير 
بن الصهيونية والسياسات 

األميركية؟!
يفسر  أن  ميكن  كيف  بل 
املسجد  على  التمادي  هذا 
الذي  الوقت  في  األقصى 
أوباما  إدارة  فيه  تدعي 
ال��ث��ورات  على  االن��ف��ت��اح 
على  ذلك  في  مبا  العربية، 
التيارات اإلسالمية وال سيما 

اإلخوان املسلمون؟!
اعتداءات  ثمة  وباملناسبة، 
على  كثيرة  صهيونية 
في  املسيحية  املقدسات 
تهويد  إن  ب��ل  فلسطن، 
حت��دي��اً  يشكل  ال��ق��دس 
للمسيحية العربية بإطالق، 
ما  العاملية،  وللمسيحية 

عدا قلة ممن تصهن منها ال 
املتحدة  الواليات  في  سيما 

األميركية.
املهم، يتوجب على النظرة 
ملستقبل  اإلستراتيجية 
باخلصوص  العربي  الوضع 
واإلسالمي بالعموم، أن تضع 
في حسابها أن إجناز املشروع 
عملية  إمتام  في  الصهيوني 
خالل  من  القدس  تهويد 
بن  الصالة  اقتسام  فرض 
اليهود واملسلمن في باحات 
األقصى، سيشكل  املسجد 
حدثاً من النوع الثقيل الذي 
العربي  الوضع  في  سيؤثر 
كله، وذلك إلى حد الطغيان 
متغيرات  من  عداه  ما  على 
راهنة أو متوقعة مستقبليا.
ال  متوقع  املتغير  وه��ذا 
هو  وإمنا  االفتراض  قبيل  من 
العمل  يجري  مبا  محكوم 
إلجنازه صهيونياً وأميركياً في 
األقصى.   واملسجد  القدس 
الصهيوني  املشروع  فإجناز 
املدعوم أميركياً سوف يفجر 
واإلسالمي  العربي  الشارع 
لم  التي  األقطار  في  حتى 
بعد،  الشارع  فيها  يتحرك 
املسلمون  اإلخوان  وسيكون 
والقوميون  والسلفيون 
الوطنيون  والليبراليون 
اإلسالمية  املساجد  وكل 
صفاً  املسيحية  والكنائس 

واحداً.
الثورات  أن  البعض  تصور 
ابتعدت  عموماً   العربية 
بسبب  فلسطن  ع��ن 
وأولوياتها  انشغاالتها 
بسبب  أو  ال��داخ��ل��ي��ة، 
اختراقها  أميركا  محاوالت 
وإبعاد بوصلتها عن القضية 
بسبب  أو  الفلسطينية، 
ردت  التي  القيادات  بعض 
األميركية  »التحية«  على 
وبغض  منها،  ب�«أحسن« 
طرف  كل  تقدير  عن  النظر 
بأميركا  العالقة  لطبيعة 

وآفاقها املستقبلية.
خاطئ  ال��ت��ص��ور  ه���ذا 
القيادات،  تلك  إلى  بالنسبة 
طبيعة  يتجاهل  كما 
وتاريخها  العربية  الشعوب 
القضية  ومكانة  ووعيها 
قلوبها  في  الفلسطينية 
حن  فكيف  وشرايينها، 

قدسها  ليمس  األمر  يأتي 
ومسجدها األقصى؟!

األقصى،  املسجد  مكانة 
بها  اهلل  مّن  التي  والبركة 
تأبى  حوله،  ما  وعلى  عليه 
ملشيئة  خاضعة  تكون  أن 
ولطاملا  ظالم.   أو  محتل 
ك��ان��ت ال��ق��دس، ع��روس 

قادرة  السماء،  وبوابة  األرض 
حركة  تصويب  إعادة  على 
باجتاه  الصادقن  املؤمنن 
حترير فلسطن، وإعادة رسم 
للسياسات  جديدة  خارطة 
لقوله  مصداقاً  العاملية، 
اهلل  وميكر  )وميكرون  تعالى: 

واهلل خير املاكرين(.

التي  الكبرى  األح���داث 
العربية،  البالد  تنقل  كانت 
من  إقليمياً،  حولها  وم��ا 
مرحلة إلى أخرى جاءت خالل 
املاضية  سنة  السبعن 
وحروب  اعتداءات  هيئة  على 
الصهيوني،  الكيان  يشنها 
نوعية حتدث  تغييرات  من  أو 
دون  من  وه��ذا  مصر؛  في 
التقليل من أهمية متغيرات 
أقطار  في  وحت��دث  حدثت 

عربية أخرى.
السنوات  في  أن��ه  على 
أح��دث  األخ��ي��رة  العشر 
واملمانعة،  املقاومة  محور 
املسلحة  امل��ق��اوم��ة  ث��م 
االحتالل  ضد  والشعبية 
متغيراً   - للعراق  األميركي 
القوى  ميزان  في  كبيراً 
مصلحة  غير  في  العربي 

أميركا والكيان الصهيوني.
املقدمة  بهذه  أريد  لقد 
االنتباه  لفت  السريعة 
يحدثه  ما  إلى  أخ��رى  مرة 
من  الصهيوني  الكيان 
للمسجد  اغتصابي  عدوان 
األقصى.  وقد أخذت الواليات 
تدعمه  األميركية  املتحدة 
قد  ما  ثم  إلجن��ازه.   وتهيئ 
في  تغيير  من  ذلك  يحمله 
واإلسالمي  العربي  الوضع 
يفاجئ  س��وف  م��ا   ال��ع��ام 
البالد  اآلن  تشهده  ما  ويهز 
متغيرات  م��ن  العربية 
العربية  الثورات  أحدثتها 
وتداعياتها   2011 منذ 

اخملتلفة.
من  يقرأ  أن  ميكن  ما  فكل 
الوضع  ملسارات  توقعات 
ضمن  واإلقليمي  العربي 
حتمله  وما  الراهنة،  الصورة 
وتوجهات  اجت��اه��ات  م��ن 
تأثيراً  يؤثر  قد  مستقبلية، 
عميقاً في املعادلة السائدة 
في  يجري  ما  بسبب  اآلن 
األقصى  واملسجد  القدس 
طبعاً  اخل��ص��وص.   على 
ازدياد  تداعيات  جانب  إلى 
عدوانية  ح��رب  احتماالت 
على  صهيونية   - أميركية 

إيران.
ما  في  يلحظ  أن  يجب 
يتعلق مبا يجري من حفريات 
حت��ت امل��س��ج��د األق��ص��ى 
بوضع  صهيوني  قرار  ومن 
واعتبارها  باحته  على  اليد 
للبلدية  يتبع  عاماً  مرفقاً 
القدس،  في  الصهيونية 
وقت  اقتسام  مشروع  ثم 
املسلمن  ب��ن  ال��ص��الة 
فيه، كما حدث في  واليهود 
مدينة  في  اإلبراهيمي  احلرم 

اخلليل.
آخ��راً،  وليس  أخ��ي��راً  ثم 
واإلنذار  األثافي  ثالثة  وهذه 
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املسجد األقصى سيعيد رسم السياسات العاملية!

العدو الصهيوني يقيم حفل نبيذ يف مسجد يف بئر السبع
ف��ي حت��د س��افر ملش��اعر 
أنح��اء  ف��ي  املس��لمن 
العال��م، ق��ررت بلدي��ة بئ��ر 
الس��بع الصهيوني��ة إقامة 
النبي��ذ«، يومي 5  »مهرجان 
و6 أيل��ول / س��بتمبر احلالي، 
في ساحة املس��جد الكبير 
ال��ذي  األم��ر  املدين��ة،  ف��ي 
السياسية  األحزاب  اعتبرته 
االجتماعي��ة  والفعالي��ات 

واملنظم��ات احلقوقي��ة ف��ي 
الداخل الفلسطيني خطوة 
استفزازية تش��كل انتهاكاً 
املسلمن  ملقدسات  فاضحاً 
في البالد، وتعّبر بوضوح عن 
السلوك العنصري واإللغائي 
الذي تنتهجه دولة العدو إزاء 
الفلس��طينين،  البالد،  أهل 
ومقدس��اتهم.   وممتلكاتهم 
واعتبر أهالي النقب في بيان 

أن »استخدام باحة املسجد 
أح��د  ه��و  اخلم��ر  لش��رب 

اخلط��وط احلم��راء املمنوعة 
بالنس��بة  قاط��ع  بش��كل 

للدين اإلس��المي، وهو عمل 
يتناقض كلياً مع كون املبنى 

مسجداً للصالة«.
وفي بي��ان لها، هددت جلان 

املقاومة الش��عبية في غزة 
االحتالل  بشن هجمات ضد 
رّداً على هذه  واملس��توطنن 

االنتهاكات الصارخة.
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مجعية كشافة بيت املقدس: أمسيات وأناشيد وحواجز حمبة وترفيه

فيضانات الصرف الصحي جتتاح خميم الرشيدية من جديدنادي بيت املقدس يفوز باملباراة النهائية من دورة يوم القدس العاملي يف شاتيال

وزيرالداخلية اللبناني: التحضري إلطالق جوازات سفر »بيومرتية« للفلسطينيني!

 اللجان الشعبية واألهلية يف منطقة صور تضع 
خطة الستيعاب النازحني الفلسطينيني من سوريا

رابطة بيت املقدس لطلبة فلسطني تقيم إفطارها السنوي يف بريوت

احلكومة اللبنانية تفتح ملف متلك الفلسطينيني على خجل!

أقام��ت جمعية كش��افة 
سلس��لة  املق��دس  بي��ت 
م��ن األنش��طة الكش��فية 
ومجموع��ة م��ن الفعاليات 
واالحتفالي��ة  الرمضاني��ة 
األضح��ى  عي��د  مبناس��بة 

املبارك.
فقد أحيت فرقة األناشيد 
التابعة جلمعية بيت املقدس 
األمس��يات  م��ن  سلس��لة 
أقامتها  الت��ي  الرمضاني��ة 

أض��اف نادي بي��ت املقدس 
الرياضي إلى س��جله احلافل 
باإلجنازات اجن��ازاً جديداً، بعد 
دورة ش��هر  ف��وزه ببطول��ة 
رمضان املبارك، التي أقيمت 
مبناسبة يوم القدس العاملي 
على ملعب شباب الساحل، 
ومبش��اركة ثمانية أندية من 
انتهت  والبرج، حيت  شاتيال 
بفوز نادي بي��ت املقدس في 
املب��اراة النهائي��ة على نادي 
ش��هداء األقص��ى بنتيج��ة 
بي��ت  ن��ادي  لصال��ح   ،2-4

املقدس.

الداخلي��ة  وزي��ر  دش��ن 
مروان  العمي��د  والبلدي��ات، 
مخصص��ة  قاع��ة  ش��ربل، 
الطلبات  واس��تالم  لتق��دمي 
بالالجئ��ن  اخلاص��ة 
مبنى  ف��ي  الفلس��طينين 
مديرية ش��ؤون الالجئن في 
ش��ارع بش��ارة اخل��وري بعد 
تأهيلها.  وبّن الوزير ش��ربل 
أن »انته��اء أعم��ال التأهيل 
في قاعة تلقي املعامالت في 
مبنى مديرية شؤون الالجئن 

من شأنها تس��هيل العمل 
اخملصص  الوق��ت  وتقلي��ص 
إلجن��از املعام��الت املرتبط��ة 
الش��خصية  باألح��وال 
لالج��ئ الفلس��طيني ف��ي 
لبن��ان، بحي��ث توف��ر عليه 
عناء االنتق��ال واالنتظار، في 
ظروف الئقة ومحترمة، كما 
تأخذ بع��ن االعتبار حاجات 
االش��خاص املعوق��ن عن��د 
تنظيم معامالتهم وتسهل 
له��م اج��راءات التنق��ل في 

املبنى«.
»إع��ادة  أن  ش��ربل  وأك��د 
التأهي��ل تن��درج ف��ي إط��ار 
ش��املة  تطوي��ر  عملي��ة 
الوزارة القي��ام بها  تس��عى 
ملكنن��ة املديري��ة، تزامناً مع 
جوازات  إلطالق  التحضيرات 
الس��فر »البيومتري��ة« ف��ي 
العام  لأمن  العامة  املديرية 
الالج��ئ  يحص��ل  بحي��ث 
الفلس��طيني عل��ى بطاقة 
متطورة أسوة بباقي الدول«.

الش��عبية  اللجان  عقدت 
مخيم��ات  ف��ي  واألهلي��ة 
املركز  ف��ي  ص��ور اجتماع��اً 
الثقاف��ي الفلس��طيني في 
مخيم البص، بهدف البحث 
والوس��ائل  الس��بل  ف��ي 
الالزم��ة ملس��اعدة النازحن 
الفلس��طينين من س��وريا.  
االجتم��اع عن  وق��د حض��ر 
وكال��ة األونروا كل من رئيس 
املهن��دس  ص��ور،  منطق��ة 
ومس��ؤول  كس��اب،  ف��وزي 
واخلدم��ات  اإلغاث��ة  قس��م 
الهادي،  غ��امن  االجتماعي��ة، 
ومدير مخيم برج الشمالي، 
رائف أحم��د، ومديرة برنامج 
املغرب��ي،  بش��رى  األس��رة، 
بحض��ور أم��ن س��ر اللجان 
الشعبية في منطقة صور، 
غازي الكيالن��ي، وممثلن عن 
اللجان األهلية، واملؤسسات 

اإلنسانية.
اجملتمع��ون  أك��د  وق��د 
عل��ى ض��رورة حتم��ل األونروا 
بتقدمي  الكاملة  املس��ؤولية 
لالجئ��ن  اإلغاث��ة  خدم��ات 
النازح��ن  الفلس��طينين 
م��ن س��وريا ال��ى مخيمات 
ص��ور،  منطق��ة  وجتمع��ات 
أحتياجاته��م  وتلبي��ة 
العاجل��ة، التي حددوها كما 

يلي:
1- تقدمي املساعدة الطارئة 
من اخلدم��ات )فرش، أغطية، 

طرود غذائي��ة، مالبس، مواد 
تنظيف، أدوات مطبخية،...(.

2 - مساعدة مالية طارئة 
مقطوعة )لش��راء م��ا يلزم 

من احتياجات خاصة(
3 -  مساعدة العائالت التي 
أكثر  أو  عائل��ة  تس��تضيف 
العبء االقتصادي  لتخفيف 
عن كاهل العائالت املضيفة

4 -  دفع بدل إيجار للعائالت 
التي اضطرت لالستئجار .

5 - تق��دمي برام��ج الدعم 
واالجتماع��ي  النفس��ي 
للعائالت املهجرة، وال سيما 

لأطفال .
6 - إي��الء احلوامل وحديثي 
ال��والدة وكب��ار الس��ن وذوي 
االحتياج��ات اخلاصة أهمية 

استثنائية.
ه��ي  األن��روا  اعتب��ار   –  7
الراعي وعليها توفير الدعم 
األدوار  تنس��يق  و  وامل��ؤازرة 
وحتدي��د امله��ام والواجب��ات 
واملؤسس��ات  اجلمعيات  بن 

النازح��ن،  ش��ؤون  لرعاي��ة 
لتؤدي الدور املطلوب منها.

8 – وضع خطة الستيعاب 
األطفال في املدارس والتركيز 
املس��اعدات  تق��دمي  عل��ى 
والنفس��ية  التربوي��ة 

واالجتماعية لهم.
9 -  توفي��ر م��ا يل��زم م��ن 
اخلدم��ات الصحي��ة األولية 

واالستشفاء.
وق��د انبثق ع��ن االجتماع 
اللجان  تنس��يق تضم  جلنة 
وممثلن  واألهلية  الش��عبية 
األهلي��ة  املؤسس��ات  ع��ن 
ووكالة األونروا لتحديد خطة 
وحتس��ن  اجله��ود  تنس��يق 
التنسيق والتخطيط لسبل 
للحاج��ات  وفًق��ا  التدخ��ل، 
الضروري��ة، وتزويد اجلمعيات 
بالشأن  املعنية  واملؤسسات 
باملعلوم��ات  اإلنس��اني 
الوافية ع��ن أوضاع النازحن 
الفلسطينن من سوريا الى  

مخيمات وجتمعات – صور.

أقامت رابطة بيت املقدس 
إفطارها  فلس��طن  لطلبة 
الس��نوي، ف��ي قاعة مجمع 
الفرق��ان ف��ي مخي��م ب��رج 
البراجن��ة.  وقد ش��ارك في 
القي��ادي في حركة  اإلفطار 
اجله��اد اإلس��المي الش��يخ 
ورئيس  أب��و ش��اهن،  عل��ي 
عم��اد  األس��تاذ  الرابط��ة، 
الرفاعي، وكوادر الرابطة من 

جميع املناطق.
وفي كلمته، حتدث الشيخ 
عل��ي أبو ش��اهن عن بعض 
املتميز  الش��باب  م��ن  مناذج 
الذي��ن س��اهموا ف��ي إث��راء 
التاري��خ، وكان لهم أثر كبير 
اإلسالمية  األمة  في نهضة 
على م��ر العص��ور واختالف 
أن  له��م  فُح��ق  اجمل��االت، 

كشف رئيس جلنة احلوار 
الفلس��طيني،   – اللبناني 
أن  الش��ريف،  خل��دون  د. 
احلكوم��ة اللبناني��ة قررت 
فت��ح ب��اب النق��اش حول 
الفلس��طينين  متل��ك 
 ف��ي لبن��ان؛ لكن��ه أوضح 
س��يقتصر  النق��اش   أن 
ح��ول مناقش��ة اج��راءات 

ملكي�����ة  انتق����ال 
الذي��ن  الفلس��طينين 
ص��دور  قب��ل   متلك��وا 
قان��ون من��ع التمل��ك في 
أن  ورغ��م    .2001 الع��ام 
اخلجول��ة  اخلط��وة  ه��ذه 
ال تلب��ي حاج��ات ش��عبنا 
ترق��ى  وال  الفلس��طيني، 
ال��ى مس��توى حقوقه، إال 

أن أفرق��اء ف��ي لبنان بدأت 
بش��ن هجوم إعالمي على 
واصف��ن  اخلط��وة،  ه��ذه 
داعن  باملش��بوهة،  إياه��ا 
ال��ى مقاطعته��ا، وحتميل 
رئيس احلكوم��ة اللبنانية، 
جنيب ميقاتي، مس��ؤولية 
املستويات  تداعياتها على 

األمنية والسياسية!!

يكونوا مناذج حس��نة وقدوة 
صاحلة لشباب األمة في كل 

العصور.
م��ن جانب��ه، حت��دث رئيس 
الرفاع��ي،  عم��اد  الرابط��ة، 
عن دور الش��باب في نهضة 
األم��ة، وال��دور ال��ذي تلعبه 
رابطة بي��ت املقدس لطلبة 
فلس��طن في دعم وتنمية 
الش��باب،  قط��اع  مواه��ب 

مش��يراً إل��ى أن املس��تقبل 
يك��ون ببن��اء ق��درات ودعم 
الشباب الفلسطيني.  كما 
هن��أ الرفاع��ي الطلبة على 
الش��هادات  ف��ي  جناحه��م 
له��م  وب��ارك  الرس��مية، 
ولذويهم، وحث الطلبة على 
مزي��د م��ن اجله��د وااللتزام، 
متمني��اً له��م مزي��داً م��ن 

التقدم والنجاح.

مش��كلة  تع��د  ل��م 
ف��ي  الصح��ي  الص��رف 
الرش��يدية مشكلة  مخيم 
عادي��ة، بل حتول��ت الى أزمة 
حقيقي��ة مزعج��ة ألهال��ي 
النفاي��ات  اخملي��م.  تك��ّدس 
في قن��وات املياه ي��ؤدي الى 
فيضانات  مس��ببّا  إغالقها، 
وبالتال��ي  الش��وارع،  ف��ي 
أزمة كبي��رة, خاصة أن هذه 
املي��اه )الوس��خة( قد تدخل 
ال��ى بعض املن��ازل أو احملالت 
التجاري��ة القريب��ة.  احلال��ة 
املتك��ررة لفيضان��ات اجملارير 

أث��ارت غض��ب العدي��د من 
الس��كان ف��ي اخملي��م.  هذه 
املتجددة  القدمية  املش��كلة 
املعنين بشؤون  ناقوس  تدق 
مخي��م الرش��يدية إليج��اد 

حل س��ريع ومناس��ب لهذه 
املش��كلة الت��ي بات��ت تؤرق 
فمت��ى  الس��كان.   حي��اة 
يس��تجيب أصحاب العالقة 

لنداء ابناء اخمليم؟!

مؤسسة الهيئة اإلسالمية 
للرعاي��ة، فصدح��ت حناجر 
أش��بال الفرق��ة باألناش��يد 
الديني��ة واجلهادي��ة وس��ط 
إعجاب وحض��ور كثيف من 

األهالي.
الفط��ر  عي��د  ومبناس��بة 
اجلمعي��ة  أقام��ت  املب��ارك، 
حواجز محبة وتهاني وتبريك 
عل��ى مداخل اخمليمات، حيث 
ق��ام األش��بال ب��أداء ص��الة 

الكش��في  باللباس  العي��د 
الكام��ل، وتوزيع احللوى على 
وس��ط  والس��يارات،  امل��ارة 
تقدير وتش��جيع م��ن أهالي 

اخمليمات.
اجلمعي��ة  وق��د ش��اركت 
ف��ي مس��يرة ي��وم الق��دس 
العاملي، حيث أّدى الكشافة 
مس��يرات كش��فية، وقاموا 

والش��عارات  الراي��ات  برف��ع 
اجلهادية ومجسمات القدس 

وأداء الرابيل الكشفي.
وق��د اختتم��ت اجلمعي��ة 
بأنشطة  بالقيام  أنشطتها 
ألش��بالها  ترفيهي��ة 
تضمن��ت  وكش��افتها 
مجموعة من األلعاب املائية 

والترفيهية اخملتلفة.
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ملاذا مسح الكيان لفلسطينيي الضفة بدخول املناطق احملتلة عام 1948؟

تشكيل جلنة قيادية فلسطينية ملتابعة موضوع نازحي سوريا

فيه  تزداد  الذي  الوقت  في 
احلكومة الصهيونية تطرًفا 
كل  إفشال  حد  إلى  وتعنًتا 
اجلهود واملبادرات الرامية إلى 
وإحياء  املفاوضات  استئناف 
ما يسمى »عملّية السالم«، 
من  متواصلة  حملة  وشن 
الصهيوني  اخلارجّية  وزير 
ل��ي��ب��رم��ان ض���د رئ��ي��س 
السلطة »أبو مازن« مطالًبا 
باستبداله، بذريعة أنه يشن 
حملة ديبلوماسّية وقانونّية 
ضد الكيان، من خالل التوجه 
إلى األمم املتحدة فيما اعتبره 

إرهابًا ضد »إسرائيل«...
يسابق  الذي  الوقت  وفي 
ويكثف  الزمن  الكيان  فيه 
مخططاته  تطبيق  م��ن 
والتوسعّية  العدوانّية 
والعنصرّية،  واالستيطانّية 
مستوى  بلغت  وال��ت��ي 
يد  بإطالق  مسبوق  غير 
اخلراب  لنشر  املستوطنن 
واالع��ت��داءات  والتدمير 
ضد  واملتصاعدة  املتواصلة 
الفلسطينين  املواطنن 

وممتلكاتهم ومزروعاتهم...
بالذات؛  الوقت  هذا  في 
االحتالل  سلطات  أص��درت 
تصاريح زيارة متتد طوال شهر 
عيد  وأي��ام  املبارك  رمضان 
التقديرات  تفاوتت  الفطر، 
ألف   130 بن  ما  عددها  في 
مع  ترافقت  ألف،   200 إلى 
عن  االح��ت��الل  نظر  ص��رف 
عاصفة من الدخول البشري 
الداخل  الى  الفلسطيني 
احملتل بتصاريح أو من دونها، 
الزائرين  عدد  وصل  بحيث 
إلى نصف مليون على األقل.

أسباب  أمام  الوقوف  قبل 
هذه اخلطوة، ال بد من التأكيد 
الفلسطيني  احل��ق  على 
في  والقانوني  الطبيعي 

أرضه  داخل  بحرّية  التنقل 
وقراه،  ومدنه  أهله  وزي��ارة 
واملقدسات الدينّية واملعالم 
الصالت  وإقامة  التاريخّية، 
الشعب  أجزاء  مختلف  بن 
هذا  منع  وأن  الفلسطيني، 
به  تقوم  انتهاك صارخ  احلق 
يضاف  االحتالل،  سلطات 
التي  االنتهاكات  مئات  إلى 
من ضمنها عدم متكن أهالي 
القدس  فيها  مبا  الضفة، 
التواصل  من  غزة،  وقطاع 
بالرغم من االتفاقات سيئة 
اجلانبن  بن  املبرمة  الصيت 
الفلسطيني و«اإلسرائيلي« 

التي تنص على ذلك.
م��غ��زى هذه  م��ا  ل��ك��ن، 
غير  الصهيونية  اخلطوة 
احلجم،  وبهذا  املسبوقة، 
وحتى  السلطة  قيام  منذ 

اآلن، وما الذي يقف وراءها؟
أمني،  األسباب  هذه  أول 
الذي  واالستقرار  الهدوء  ألن 
حتقق خالل السنوات األخيرة 
منذ  مثيل  له  يسبق  لم 
وحتى   1967 ع��ام  احتالل 
الهدوء  ه��ذا  ويعزز  اآلن؛ 
املستمر  األمني  التنسيق 
والسلطة  االحتالل  بن  ما 
لم  ال��ذي  الفلسطينّية 
وقف  م��ن  بالرغم  يتأثر 
العالقات  وتدهور  املفاوضات 
ما  والتهدئة  اجلانين،  بن 
األمر  وسلطة  االحتالل  بن 

الواقع في غزة.
ث��ان��ي ه���ذه األس��ب��اب 
اخلطوة  اقتصادي، كون هذه 
متاعب  ظ��ل  ف��ي  ت��ت��م 
اقتصادّية صهيونية ظهرت 
والغالء،  الضرائب،  رفع  في 
االقتصادّية  واالحتجاجات 
االجتماعّية، وتراجع معدالت 
ظل  في  خصوًصا  النمو، 
مع  احلرب  طبول  دق  تأثيرات 

إيران.  وال يجب التقليل من 
بحجة  االقتصادي  العامل 
»اإلسرائيلي«  االقتصاد  أن 
من  امل��رات  بعشرات  أق��وى 
الفلسطيني.   االقتصاد 
بأن  تفيد  تقديرات  فهناك 
السوق الصهيونية امتصت 
األموال  من  شيكل  مليار 
شهر  طوال  الفلسطينّية 

رمضان وعيد الفطر.
واألكثر  الثالث  والسبب 
اخلطوة  لتفسير  تعقيًدا 
سياسي،  هو  الصهيونية 
هذا  في  القول  ميكن  حيث 
»إس��رائ��ي��ل«  إن  ال��ص��دد: 
تظهر  أن  على  حريصة 
تسمح  بأنها  العالم  أمام 
بحرّية التنقل وزيارة األماكن 
ألن  املدن،  ومختلف  الدينّية 
أمام  الطريق  لها  ميهد  هذا 
الى  اليهود  بدخول  املطالبة 
وتقاسمه  األقصى  املسجد 
مع املسلمن، بعد أن وضعت 
الصهيونية  القدس  بلدية 
املسجد  باحات  على  اليد 
وهي  القدسي.   احلرم  داخل 
نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  تريد 
االحتقان  حالة  تنفيس 
املواطن  ل��دى  واإلح��ب��اط 
خشية  الفلسطيني 
ضد  انتفاضة  ان��دالع  من 
تهميش  ظل  في  االحتالل، 

الفلسطينية؛  القضية 
العربي  االنشغال  بسبب 
باملتغيرات  وال���دول���ي 
وأزمة  واإلقليمية،  العربية 
الرئاسة  وانتخابات  اليورو، 
احلرب  واحتمال  األميركية، 
حل  فشل  وبعد  إيران،  على 
عدد  بلغ  أن  بعد  الدولتن 
األراض��ي  في  املستوطن 
أكثر   1967 ع��ام  احملتلة 
مستوطن،  ألف   650 من 
لبناء  مشاريع  عن  واإلعالن 
الوحدات  اآلالف من  عشرات 
فقدان  وبعد  االستيطانية، 
وت��ردي  السياسي،  األف��ق 
وزيادة  االقتصادي،  الوضع 
واالع��ت��داءات  الضغوط، 

اإلسرائيلية.
وراء  من  تريد  إسرائيل 
إع��ادة  التصاريح  إص��دار 
الصالت املباشرة بن املواطن 
ظل  في  االحتالل،  وسلطات 
بإحياء  اليمن  أحالم  عودة 
الذي  الكاملة«،  »إسرائيل 
فيه  مهمة  أوساًطا  أن  بدا 
خشّية  عنها  تخلت  قد 
 م��ن ق��ي��ام دول���ة واح���دة، 
املقاومة  تصاعد  وبعد 
اقتضى  م��ا  املسلحة، 
بن  واجلدران  الفصل  اعتماد 
و«إسرائيل«،  الفلسطينين 
تهديد  ظل  في  خصوًصا 

أو  نفسها  بحل  السلطة 
خطر انهيارها.

هنا يجب احلذر من املبالغة 
فالكيان  األم��ر،  ه��ذا  في 
في  السلطة  على  يضغط 
جانب  في  ويساعدها  جانب 
آخر، بدليل أنها قدمت موعد 
الفلسطينّية  العوائد  دفع 
اتفاق  وعقد  املاضي،  الشهر 
»إسرائيلي«   – فلسطيني 
يهدف إلى حتسن زيادة هذه 
العوائد، وأصدرت ل� 10 آالف 
عامل جديد تصاريح للعمل 
فيها، يضافون إلى 100 ألف 
وفي  فيها  يعملوا  عامل 
املستوطنات، ويضاف إليهم 
أعمال  ورجل  تاجر  ألف   15
إلى  دخول  تصاريح  يحملون 
»إسرائيل«، و30 ألف مواطن 
»إسرائيل«  يدخلون  غزة  من 
سنويًا للعالج والتجارة وأمور 
أخرى.  وتصاريح العمل هذه 
الفلسطيني  االقتصاد  تعزز 
من جهة وتربطه باالقتصاد 
جهة  من  »اإلسرائيلي« 

أخرى.
التخلص  ليس  فالهدف 
تشكل  التي  السلطة  من 
مصلحة »إسرائيلّية« وجتعل 
بل  جن��وم،  خمس  االحتالل 
»إسرائيلية«  صياغة  إعادة 
لكي  للسلطة،  مستمرة 
حكم  سلطة  دائًما  تكون 
أمنيًّا  ووكياًل  محدود  ذاتي 
العمل  وتكف عن  لالحتالل، 
من أجل السيادة واالستقالل 
فلسطينّية  دولة  وإقامة 

فمثاًل    .1967 ح��دود  على 
االحتالل  استعادت سلطات 
صالحيات  من  مهًما  جزًءا 
احتالل  إعادة  بعد  السلطة 
كليًّا  اخلاضعة  األراض���ي 
لسيطرة السلطة، ونقلتها 
التابعة  املدنية  اإلدارة  إلى 
لكافة  استعدادًا  لالحتالل؛ 
إذا  خصوًصا  االحتماالت، 
مسارًا  السلطة  ق��ررت 
إع��ادة  يتضمن  ج��دي��ًدا 
ووظائفها  بشكلها  النظر 

والتزاماتها.
باختصار، وظفت احلكومة 
التصاريح  »اإلسرائيلية« 
السالم  فكرة  لترسيخ 
اخليارات  وتقدمي  االقتصادي، 
»اإلسرائيلية« التي طرحتها 
السياسي  احلل  عن  بدياًل 
وإقامة  االح��ت��الل  وإزال���ة 

الدولة.
الكيان  ف���إن  وع��ل��ي��ه، 
يستغل  ال��ص��ه��ي��ون��ي 
أجمع،  العالم  انشغال 
العربي  العالم  سيما  وال 
ما  بتداعيات  واإلس��الم��ي 
ويقوم  املنطقة،  في  يحدث 
ارض  على  خطوات  باتخاذ 
في  أهدافه  تخدم  الواقع 
يبدو  وقت  في  السيطرة، 
الفلسطيني  الواقع  فيه 
وترقب،  انتظار  حالة  في 
نفسها  احلالة  هذه  أن  مع 
مجموعة  له  تولد  أن  ميكن 
هائلة من الفرص التي ميكن 
واالستفادة  استغاللها 

منها!.

nashrataljihad@hotmail.com اإللكتروني:  البريد  عبر  معنا  3للتواصل 

يعان��ي س��كان 38 جتمعاً 
الضف��ة  ف��ي  فلس��طينياً 
احل��روب  بس��بب  الغربي��ة، 
الت��ي  املتع��ددة  الوهمي��ة 
جريه��ا الع��دو الصهيون��ي 
وب��ن  أراضيه��م  عل��ى 
تص��ل  والت��ي  منازله��م، 
أحياناً ح��ّد التهجير والهدم 
والتشريد، مبا يفقد حياتهم 

أي معنى.
قب��ل نح��و ش��هر، فوجئ 
ف��ي  املال��ح  قري��ة  س��كان 
الضف��ة  ش��رقي  األغ��وار، 
إس��رائيلية  بقوات  الغربية، 
ضخمة تقتحم مساكنهم 
الصفي��ح  م��ن  املكون��ة 
وبي��وت الش��عر، وتطالبهم 
بداع��ي  ف��وراً  بالرحي��ل 
يقيمها  تدريبات عس��كرية 
احلي��ة،  بالذخي��رة  اجلي��ش 
التشكيالت  فيها  وتش��ارك 

العسكرية كافة.

ته��دف  خط��وة  ف��ي 
اجله��ود  توحي��د  ال��ى 
وتكري��س  الفلس��طينية 
املش��ترك،  التع��اون 
عق��د ف��ي مقر الس��فارة 
بيروت  في  الفلس��طينية 
لقاء تش��اوري فلسطيني 
ممثل��ون  في��ه   ش��ارك 
»منظم��ة  فصائ��ل  ع��ن 
الفلس��طينية«   التحري��ر 
مب��ا فيه��ا حرك��ة »فتح« 
الق�����وى  و«حتال����ف 
م��ن  الفلس��طيني�ة«، 
بينه��ا حركت��ي »حماس« 
اجله�����اد   و«حرك�����ة 
اإلس��المي في فلسطن« 

االتف��اق على  حيث ج��رى 
تشكيل جلنة قيادية ثالثية 
لالهتمام مبوضوع النازحن 
الفلس��طينين من سوريا 
وسبل التنسيق مع وكالة 

األونروا في لبنان.
اللقاء  ف��ي  وقد ش��ارك 
التش��اوري، ع��ن املنظمة: 
فتحي أب��و العردات )فتح(، 
)جبهة  اليوس��ف  ص��الح 
الفلس��طينية(  التحري��ر 
مروان عب��د العال )اجلبهة 
الش��عبية( وعل��ي فيصل 
الدميقراطي��ة(،  )اجلبه��ة 
وع��ن التحالف: علي بركة 
)حماس(، أبو عماد الرفاعي 

وأبو  االس��المي(،  )اجله��اد 
حسن غازي )الصاعقة(.

مص����ادر  وأك�����دت 
فلسطينية ش��اركت في 

اللقاء، أنه جرى استعراض 
ف��ي  األمني��ة  األوض��اع 
الفلس��طينية،  اخمليم��ات 
ف��ي  حتصينه��ا  وس��بل 

لتعكير  أي محاول��ة  وجه 
صفوها أو زجه��ا في أتون 
السياس��ية  اخلالف��ات 
الداخلي����ة  واألمني����ة 

والس��ورية،  اللبناني��ة 
االتف��اق  ع��ن  فض��الً 
مبعاجل��ة  االهتم��ام   عل��ى 
 اخلالفات القائمة في مخيم 
عل��ى  الش��مالي،  الب��رج 
كان  األب��رز  املوض��وع   أن 
إي��واء  س��بل  مناقش��ة 
النازحي���ن  واحتض����ان 
م���ن  الفلس��طينيي��ن 
مخيم��ات س��وريا، حي��ث 
مت االتف��اق على تش��كيل 
ثالثي��ة  قيادي��ة   جلن��ة 
من السفارة الفلسطينية 
واملنظم��ة والتحالف على 
أن يت��م تس��مية املمثلن 

الحقاً.

كش��ف جن��ود صهاين��ة 
خدمته��م  أدوا  س��ابقون، 
الضف��ة  ف��ي  العس��كرية 
والقطاع ع��ن أن االنتهاكات 
بحق األطفال الفلسطينين 
عل��ى أي��دي ق��وات االحتالل 
»روتيني��اً«،  أم��راً  أصبح��ت 
مؤكدين أنها حتدث حتى في 

مراحل الهدوء النسبي.
ونش��رت »مجموعة كسر 
 30 م��ن  أكث��ر  الصم��ت«، 
ش��هادة باإلنكليزي��ة ح��ول 
ترتكب من  التي  االنتهاكات 
قبل قوات االحتالل، مش��يرة 
اس��تخدام  يت��م  ان��ه  ال��ى 
العنف اجلسدي، الذي يكون 
تعس��فياً في بعض األحيان 

ضد األطفال الصغار جداً.
وق��ال العدي��د م��ن اجلنود 
إنه��م كان��وا يس��تخدمون 
أس��لحتهم في إرهاب وإثارة 
الرعب في نف��وس أطفال ال 

تتج��اوز أعمارهم اخلمس��ة 
أعوام، حي��ث كانوا يوجهون 
اعترفوا  إليهم. كما  البنادق 
يقوم��ون  كان��وا  بأنه��م 
األطفال من  بالقبض عل��ى 
واالعت��داء  ضربه��م  أج��ل 
عليهم، ثم إطالق سراحهم 
مرة أخرى من دون أي أسباب.

العديد م��ن اجلنود  وأك��د 
في ش��هاداتهم أنهم كانوا 
م��ن  فق��ط  ه��ذا  يفعل��ون 
أج��ل أن يثبت��وا ألنفس��هم 
أنه��م  وللفلس��طينين 
وأنهم »أصحاب  موج��ودون، 
األرض«، وأنه��م قادرون على 

حتويل حياتهم الى جحيم. 

وقد كش��ف تقرير ملكتب 
اإلنسانية  الش��ؤون  تنسيق 
)أوتش��ا( أن حجم املس��احة 
الكي��ان  يحتله��ا  الت��ي 
للتدريب��ات  الصهيون��ي 
تقريب��اً  تبل��غ  العس��كرية 
احلجم ذاته لأراضي التابعة 
الفلس��طينية،  للس��لطة 
م��ن  املئ��ة  ف��ي   18 وه��ي 

مساحة الضفة الغربية.
وفي السياق، يقول التقرير 
الفلس��طيني  »الوج��ود 
املناطق  محظور ف��ي ه��ذه 
ب��دون تصاريح الت��ي نادراً ما 
تُعط��ى«، مضيف��اً »قلصت 
بش��كل  الرماي��ة  مناط��ق 
كبير مص��ادر العيش والرزق 
لسكانها، ومعظم السكان 
الوصول،  عليه��م  يصع��ب 
وتنقصه��م اخلدم��ات كافة 
والتعلي��م  الصح��ة  مث��ل 
إضافة  والكهرب��اء،  واملي��اه، 

إلى اخلطر الناجت عن عمليات 
التدريب ذاتها«.

املناط��ق  ه��ذه  وتتع��رض 
بشكل عام إلى عمليات هدم 
ممنهج��ة من قب��ل االحتالل، 
ال��ذي يريد ترحيل س��كانها 
بالكامل مثلما فعل بالنقب، 
إضاف��ة إلى أن س��كان هذه 
املناطق يواجه��ون عدداً من 
مث��ل  األخ��رى،  الصعوب��ات 
مص��ادرة ممتلكاتهم، وعنف 
ومضايق��ات  املس��توطنن، 
اجلن��ود، والقي��ود املفروض��ة 

على حركتهم.

جنود صهاينة سابقون: االنتهاكات ضد األطفال أمر روتيينمناطق التدريب العسكري للعدو: جحيم يالحق الفلسطينيني يف الضفة
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أخبار الجهاد
»النخالة«: إغالق معرب رفح عقاب مجاعي و استمرار لسياسة احلصارحنو مؤمتر عربي إسالمي دائم ملواجهة التهويد والصهينة!..

تعقيبًا على تصرحيات عباس.. اجلهاد: ال ميلك أحد أن يسقط حقنا يف وطننا

الشيخ عزام: الشعب الفلسطيين سيبقى متمسكًا بثوابته ولن يتنازل

خضر حبيب: فلسطني يف مركزية الصراع بني احلق والباطل

اجلهاد تنظم سلسلة نشاطات دعوية يف خميم الرشيدية

تحليل سياسي

تتع��رض مدين��ة الق��دس 
ألش��رس  األي��ام  ه��ذه 
التهوي��د  مخطط��ات 
التي تس��تهدف  والصهينة 
اجلغرافيا والدميوغرافيا، بقدر 
ما تستهدف التاريخ والتراث 
له��ذه  اإلس��المي  العرب��ي 
املدينة املبارك��ة التي أعزها 
وكرمه��ا  جالل��ه  ج��ل  اهلل 
بأن  جعلها قبلة املس��لمن 
النب��ي  ومس��رى  األول��ى 
أفض��ل  علي��ه  املصطف��ى 
الصالة والسالم، في محاولة 
يائس��ة لتغيير طابع املدينة 
اإلسالمية  العربية  وهويتها 
املكّرسة منذ مئات السنن، 
والت��ي ل��م تنجح به��ا كل 
احلمالت اإلس��تعمارية التي 
م��رت عل��ى ه��ذه املنطقة.  
الكب��رى  فاإلمبراطوري��ات 
الت��ي احتل��ت الق��دس عبر 
التاريخ اندح��رت، وفرَّ الغزاة، 
ع��روس  الق��دس  وبقي��ت 
بأناس��ها  والس��ماء،  األرض 
ومبس��جدها  وأساس��ها، 
وكنيستها، عصية على كل 
من أراد الش��ر له��ذه األرض 

املباركة...
وبينم��ا ي��وزع ق��ادة العدو 
التهدي��دات  الصهيون��ي 
بقص��ف املنش��آت النووي��ة 
اإليرانية ت��ارة، والعدوان على 
ف��ي  اإلس��المية  املقاوم��ة 
لبن��ان وغزة ت��ارة أخرى، وفي 
العربي  العالم  انشغال  ظل 
ف��ي أزماته املش��تعلة، بدءاً 
والس��ودان  الصوم��ال  م��ن 
وليبيا واليمن مروراً بسيناء، 
وس��وريا،  بالع��راق  وانته��اًء 
القدس من  اختفت مدين��ة 
على رادارات اجلامعة العربية، 
ومنظمة التعاون اإلسالمي، 
وحتول��ت  الق��دس،  وجلن��ة 

القضية الفلس��طينية إلى 
بن��د هامش��ي عل��ى جدول 
أعم��ال اجتماع��ات اجلامعة 
اإلس��المي،  واملؤمتر  العربية، 
وغاب��ت بش��كل كل��ي عن 

املؤسسات الدولية.
وف��ي وق��ت تتس��ع في��ه 
الفريق��ن  ب��ن  اله��وة 
املتخاصمن،  الفلسطينين 
وتتلبد فيه أجواء املصاحلة،.. 
يس��رِّع  الوق��ت  ه��ذا  ف��ي 
الصهيوني خطواته  الع��دو 
االس��تيطانية  وإجراءات��ه 
لإلطب��اق  والتهويدي��ة 
وفرض  النهائية،  والسيطرة 
وقائ��ع جدي��دة عل��ى األرض 
ف��ي مدين��ة الق��دس، التي 
باتت اليوم متتد لتشمل ربع 
الغربية،  مس��احة الضف��ة 

وتقطع أوصالها...
الش��يخ  كش��ف  وق��د 
خطي��ب  صب��ري،  عكرم��ة 
املسجد األقصى، أن املشروع 
ف��ي  اجلدي��د  اإلس��تيطاني 
يس��تهدف  س��لوان  ح��ي 
املس��جد  ومحاص��رة  ع��زل 
األقص��ى... ويتضمن بناء ما 
التوراتي«  »بالهي��كل  يُعرف 
األقص��ى،  املس��جد  ِقبال��ة 
تلمودية  برك وحدائ��ق  وبناء 
عل��ى  س��يارات  ومواق��ف 
مس��احة 3000 مت��ر مرب��ع 
ت��أكل م��ن مس��احة احلرم، 
األم��ر ال��ذي يع��زل األقصى 
عن أي تواص��ل جغرافي مع 

األحياء العربي��ة في املدينة.  
وتش��ير املعلوم��ات إل��ى أن 
مش��روع »احل��وض املقدس« 
بكلف��ة حوالي ملي��ار دوالر 
إقام��ة  يتضم��ن  أميرك��ي 
ومتاح��ف  ضخم��ة  ُكُن��س 
وأدراج، وأحد هذه الُكنس من 
بحيث سيشكل  الضخامة 
حتدي��اً للمس��جد األقصى... 
وم��ن املتوق��ع أن ينج��ز هذا 
املش��روع في الع��ام 2015... 
يضاف إلى هذا املشروع بناء 
12 برجاً ف��ي املدينة بكلفة 
س��يوفر  دوالر،  ملي��ار   2.2
وظيف��ة  أل��ف   40 حوال��ي 
للصهاينة، وس��تنتقل إليه 
س��لطات  مكاتب  معظ��م 
ع��ن  ناهي��ك  اإلحت��الل.  
التخطي��ط إلنش��اء مدينة 
للوص��ف  مطابق��ة  أثري��ة 
املسجد  أس��فل  »التوراتي« 
األقصى وفي ضاحية سلوان.
الق��دس وأبن��اء األراض��ي 
يواجهون  احملتلة ع��ام 1948 
التهوي��د  مخطط��ات 
والترانس��فير  والصهين��ة 
بص��دور عاري��ة، وه��م ف��ي 
مؤمت��ر  ال��ى  احلاج��ة   أش��د 
دائ��م  إس��المي   –  عرب��ي 
اخملطط��ات  ه��ذه  ملواجه��ة 
الصهيوني��ة،  واملش��اريع 
وتق��دمي كل أش��كال الدعم 
وللق��وى  املدين��ة  ألبن��اء 
اجملاه��دة القابضة على جمر 

القضية... 

مواقف بطولية
في رحاب اإلسالم

درجت أفهام البش��ر على 
اعتب��ار البطول��ة ف��ي قدرة 
اإلنسان على هزمية منافسه 
مبنطق القوة و الغلبة، لكن 
احلقيق��ة أن البطولة تكون 
في كظ��م الغي��ظ والعفو 
عن��د املقدرة، وفي إمس��اك 
النفس عن��د الغضب؛ ففي 
)لي��س  الش��ريف  احلدي��ث 
الش��ديد بالصرع��ة ولك��ن 
نفس��ه  ميلك  الش��ديد من 

عند الغضب(.
يق��رر:  الك��رمي  الق��رآن  و 
الغي��ظ  )والكاظم��ن 
والعاف��ن عن الن��اس واهلل 

يحب احملسنن(.
ص��ور  أس��مى  ومتثل��ت 
احلدي��ث  ف��ي  البطول��ة 
الش��ريف )ِصل من قطعك، 
وأع��ط م��ن حرم��ك، واعف 
عم��ن ظلمك(.  وق��د عّلمنا 
احلبي��ب املصطف��ى )ص( أن 
ومعتقداتنا  آراءن��ا  نترج��م 
إل��ى س��لوك عمل��ي، ال أن 
تظل نظريات مجردة؛ وضرب 
لن��ا املثل األروع في البطولة 
أمام  وق��ف  والرجول��ة حن 

الفت��ح  ي��وم  مك��ة  أه��ل 
صافحاً عنهم، متعاليا على 
اجلراح وعل��ى آالم التعذيب و 
التهجير ومح��اوالت اإللغاء؛ 
مدوي��ة  صرخ��ة  مطلق��اً 
س��جلها التاريخ بحروف من 
الطلقاء(.   فأنتم  )اذهبوا  نور: 
بل ذه��ب إلى أبع��د من ذلك 
ح��ن رف��ع م��ن مكان��ة أبي 
س��فيان – ألد أعداء اإلسالم 
ف��ي اجلاهلي��ة – قائ��الً: »من 
دخ��ل دار أب��ي س��فيان فهو 
بطولت��ه  وتب��ّدت  آم��ن«.  
أيض��اً في رفض إه��الك أهل 
مك��ة حن ق��ال ل��ه جبريل 
عليه الس��الم )مرني فأطبق 
عليهم األخشبن(، إذ أجابه: 
)ال! عس��ى اهلل أن يخرج من 

أصالبهم من يوحده(.
ف��ي  البطول��ة  وظه��رت 
موقف سيدنا يوسف، عليه 
الس��الم، ح��ن غف��ر إلخوته 
الذين ش��رعوا ف��ي اغتياله، 
قائالً )ال تثريب عليكم اليوم؛ 
يغف��ر اهلل لك��م(.  بل ذهب 
أبعد من ذلك ح��ن اعتبر أن 
فعل إخوته كان بسبب غواية 

الش��يطان ال بس��بب نزعة 
والغي��رة عنده��م  اإلج��رام 
)بعد أن نزغ الشيطان بيني 

و بن إخوتي(.
كم��ا جتل��ت البطولة في 
صبر س��يدنا موس��ى عليه 
الس��الم عل��ى تعن�ّ��ت بني 
إس��رائيل وتفلته��م املتكرر 
من عرى الدي��ن، وفي حتمله 
تبعات تصرفاته��م الرعناء.  
وتب��دت في موقف س��يدنا 
ش��عيب عليه السالم حن 
ه��دده قوم��ه بالط��رد م��ع 
صحابته، فق��ال: )ربنا افتح 
بيننا وبن قومنا باحلق وأنت 

خير الفاحتن(.
الك��رام  اهلل  ورس��ل 
استمدوا هذا اخللق العظيم 
م��ن رب الع��زة - ول��ه املثل 
األعلى - فهو العفو الغفور 
)وإن��ي لغفار ملن ت��اب وآمن 
وعمل صاحلاً ثم اهتدى( وهو 
ال��ذي ال يبخل بال��رزق حتى 
عل��ى الكافرين م��ن عباده: 
)ُكالً من��دّ هؤالء وه��ؤالء من 
عط��اء ربك وم��ا كان عطاء 

ربك محظورا(. 
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انتق��د نائب األم��ن العام 
اإلس��المي،  اجله��اد  حلرك��ة 
النخالة، استمرار إغالق  زياد 
معب��ر رفح البري أمام أهالي 
ع��ودة  وع��دم  غ��زة  قط��اع 

تشغيله بشكل طبيعي.
وقال ف��ي تصريٍح له »لقد 
تفهمنا إغالقه في أول األمر 
نظراً لإلجراءات األمنية التي 
مت اتخاذها بعد اجملزرة البشعة 
التي وقعت في مدينة رفح«, 
مضيف��اً : »كلن��ا اس��تنكر 
ه��ذه اجلرمية بش��دة وأدناها 
وتعاطفنا مع مصر )...( لكن 
هذا ال يعني إطالق��اً أن يتم 
اعتقال مليون وثمامنائة ألف 

قال داود ش��هاب، املتحدث 
اجله��اد  حرك��ة  باس��م 
اإلس��المي في فلسطن:«ال 
ميلك أحد أن يس��قط حقنا 
ف��ي كل ش��بر م��ن أرضن��ا 
عن  ووطننا فلسطن فضالً 
أن يس��قطه تصري��ح«، في 
إش��ارة إل��ى تصري��ح رئيس 
الفلس��طينية  الس��لطة 
التي قال فيها »إن إس��رائيل 
وجدت لتبقى ال ألن تزول«.    

إن  ش��هاب  وأض��اف 
»إسرائيل« كيان استيطاني 
وتقتي��ل  ط��رد  عل��ى  ق��ام 
ش��عبنا، واغتص��ب أرضن��ا 
الت��ي ال ميل��ك فيه��ا حقاً«. 
مؤك��داً ف��ي الوق��ت ذاته أن 

املكت��ب  عض��و  أك��د 
السياس��ي حلرك��ة اجله��اد 
اإلسالمي، الشيخ نافذ عزام، 
عل��ى أن التحدي��ات املقبلة 
للشعب الفلسطيني يجب 
أن تدفعن��ا ألن نك��ون كتلة 
مهم��ا  ملواجهته��ا  واح��دة 
كان وضعن��ا ف��ي الس��احة 
تدفعنا  وأن  الفلس��طينية، 

بكل قوة إلسترداد وحدتنا.
ج��اء ذل��ك خ��الل إفط��ار 
جماعي نظمته حركة اجلهاد 
اإلسالمي، بحضور عدد كبير 
م��ن الش��خصيات الوطنية 
ومحلل��ن  واإلس��المية 
سياس��ين، باإلضاف��ة إل��ى 
عدد من األسرى احملررين وثلة 

من اإلعالمين.

ف��ي حركة  القيادي  أك��د 
ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد 
أن  فلسطين، خضر حبيب، 
يوم الق��دس هو يوم من أيام 
اهلل واألم��ة، وق��د جعل هذا 
اليوم فلسطن في مركزية 

الصراع بن احلق والباطل.
وقال في تصريح له إن يوم 
القضية  دعم  القدس جعل 
الفلس��طينية ثقاف��ة لدى 
األمة، مش��دداً على أن ذلك 
س��يثمر يوم��اً نص��راً وع��زاً 
لأمة بتحرير فلسطن على 

اجله��اد  حرك��ة  نظم��ت 
اإلسالمي في لبنان سلسلة 
نشاطات دعوية في مسجد 
مخي��م  ف��ي  فلس��طن 

الرشيدية.
ومن جملة هذه النشاطات 
محاض��رة لس��ماحة مفتي 
الش��يخ  فضيل��ة   ص��ور، 
بعن��وان  احلب��ال،   م��درار 
ب��ّن  اهلل«،  م��ع   »ك��ن 
كي��ف  فضيلت��ه   فيه��ا 
يكون اإلنسان املؤمن متصالً 

باهلل.
وفي س��ياق متصل، أحيت 
ف��ي  الق��در  ليل��ة  احلرك��ة 
مس��جد فلس��طن، وسط 
حضور عدد كبير من املصلن 

الذي��ن أحي��وا ه��ذه الليلة.  
كما أقامت احلركة س��حورأ 
جماعياً في قاعة املس��جد، 
متمني��ة للجمي��ع صيام��اً 

مقبوالً، وعيداً مباركاً.

ناف��ذ  الش��يخ  وطال��ب 
ل��ه،  كلم��ة  خ��الل  ع��زام، 
الفلس��طينين ب��أن يكونوا 
األمة  أمام  األمث��ل  النموذج 
ف��ي  واإلس��المية  العربي��ة 

مقاومة اإلحتالل.
املكت��ب  عض��و  وش��دد 
السياس��ي للجه��اد، عل��ى 
الفلس��طيني  الش��عب  أن 

يد املقاومة.
الشعب  إن  وأضاف حبيب 
الفلس��طيني هو رأس حربة 
األمة العربية واإلسالمية في 

سيظل متمس��ك بحقوقه 
وثوابته مهما كانت األحوال 
الفلس��طينية  والظ��روف 
ول��ن يخض��ع ول��ن يتن��ازل، 
االنتص��ارات  مس��تذكراً، 
أجنزه��ا  الت��ي  العظيم��ة 
ش��هر  خ��الل  املس��لمون 

رمضان املبارك.

الصهيوني  الكيان  مواجهة 
الغاص��ب واللقيط والباطل 
واملدع��وم من  فيه  املتمث��ل 

كل قوى االستكبار العاملي.

وج��ود الكي��ان الصهيون��ي 
عل��ى أرض فلس��طن باطل 
ول��ن ي��دوم ولن يس��مح له 
باالس��تقرار، مشدداً على أن 
االحتالل باطل والباطل ليس 

له بقاء.
الس��لطة  رئي��س  وكان   
محمود عباس قد قال خالل 
لقاء أجراه في مقر الرئاسة 
في رام اهلل مع وفد من رجال 

الدين اليهود برئاسة احلاخام 
مالكيئ��ور«،  »ميخائي��ل 
واحلاخام »ميناحيم ثرومان«، 
إضاف��ة إل��ى ابن��ة احلاخ��ام 
»عوفاديا يوس��ف«، قال:« إن 
»إس��رائيل« وجدت من أجل 
أن تبق��ى، دولة له��ا كيانها 

وليس ألن تزول«.
عب��اس  تصري��ح  ويأت��ي   
ف��ي الوق��ت ال��ذي يطال��ب 
الفلس��طيني  ال��كل  في��ه 
احملتلة  األراض��ي  باس��تعادة 
التي  الصهيوني  الكيان  من 
اغتصبه��ا منذ ع��ام 1948 
وهّجر الشعب الفلسطيني 
إلى بق��اع األرض، وقتل منه 

اآلالف وشرد عشرات اآلالف.

فلس��طيني بعد جرمية تبن 
بالدليل القاطع أنه ال عالقة 
للفلسطينين بها«, مشيراً 
إل��ى املعان��اة الهائل��ة التي 
الفلسطينيون  لها  يتعرض 
م��ن ج��راء إغ��الق املعبر في 

وجوههم.
أن عدم  النخال��ة  واعتب��ر 
تش��غيل معب��ر رف��ح ه��و 
جماع��ي  عق��اب  مبثاب��ة 
ذنب  ج��راء  للفلس��طينين 
لم يقترف��وه، وأضاف: »نحن 
نخاط��ب  الش��قيقة مصر 
من باب العتب ونتوقع منها 
أن تتخ��ذ اإلج��راءات الالزمة 
بش��كل  املعب��ر  لتش��غيل 

ف��وري«, معتبراً أن اس��تمرار 
إغ��الق املعب��ر وع��دم ع��ودة 
بش��كل طبيعي  تش��غيله 
إج��راء غي��ر مفه��وم وغي��ر 

مقبول وغير مبرر«.


