
ظّن �لعدو �ل�صهيوين �أنه قادر 

�لفل�صطيني  �ل��دم  ��صتخد�م  على 

ك��ورق��ة �ن��ت��خ��اب��ي��ة ر�ب��ح��ة يف 

من  يتمكن  �الق���ر�ع،  �صناديق 

من  �ل�صهيوين  �ليمني  خاللها 

“�لليكود  �أو�صاع حتالف  حت�صني 

وليربمان،  نتنياهو  بني  بيتنا” 

و�إعادة تعومي وزير حربه بار�ك.. 

�لفل�صطينية  �مل��ق��اوم��ة  �أن  غ��ر 

�ل�صحر  مفاعيل  قلبت  غ��زة  يف 

�أهد�ف  كل  ود��صت  �ل�صاحر،  على 

من  ونقلته  �ل�صهيوين،  �لعدو�ن 

و���ص��ع ���ص��يء �ىل �أ���ص��و�أ، ب��ل �ىل 

هزمية ماحقة.

ح��دد �ل��ع��دو ل��ع��دو�ن��ه على 

ق��ط��اع غ���زة جم��م��وع��ة �أه����د�ف: 

��صتعادة قدرته على �لردع، ووقف 

�إطالق �ل�صو�ريخ على مغت�صباته 

�ملحتلة،  فل�صطني  ج��ن��وب  يف 

ومادية  معنوية  �رضبة  وتوجيه 

�ىل قوى �ملقاومة، و�ختبار موقع 

“�لربيع  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية 

م�رض،  دور  �صيما  وال  �لعربي”، 

فل�صطني  عن  غزة  قطاع  وف�صل 

وتلزميها �ىل م�رض عرب فتح معرب 

لي�صبح  تو�صيعه  بعد  وحده،  رفح 

موؤهاًل لعبور �لب�صائع.

ما مل يتوقعه �لعدو �ل�صهيوين 

�حلرب  من  فقط  �أي��ام  ثمانية  �أن 

وقف  ����ص��ت��ج��د�ء  على  �صتجربه 

غربية  عو��صم  من  �لنار  �إط��الق 

�أ�صبح  �أن  بعد  متعددة،  وعربية 

حتت  م�صتوطنيه  ن�صف  من  �أكرث 

�لتي  �ملقاومة،  �صو�ريخ  مرمى 

ردها  بقوة  لي�س  �لعدو  فاجاأت 

د�ئرة  بتو�صيع  �أي�صًا  بل  فح�صب، 

�لرد، وبرفع م�صتوى �لتحدي ، �ىل 

حد توجيه �ل�رضبات �ىل قلب تل 

�أبيب.

�أح���������ص����ن����ت �مل����ق����اوم����ة 

�رض�يا  ر�أ�صها  وعلى  �لفل�صطينية، 

�مليد�نية،  �ملعركة  �إد�رة  �لقد�س، 

و�أح�����ص��ن��ت ت��وظ��ي��ف �مل��ف��اج��اآت 

ل�صاحلها.  فبعد �أن ظن �لعدو �أنه 

متكن من توجيه �رضبة ملن�صات 

�إطالق �ل�صو�ريخ، �إذ� بال�صو�ريخ 

 40 من  ��صتهد�فها  د�ئ��رة  تت�صع 

و�إذ�  كلم..   70 من  �أك��رث  �ىل  كلم 

ب��امل��ق��اوم��ة مت��ت��ل��ك ���ص��و�ري��خ 

“كورنيت”  ن��وع  م��ن  م��ت��ط��ورة 

فعاليتها  مدى  �لعدو  يعرف  �لتي 

وبامتالك  دباباته،  ��صطياد  يف 

���ص��و�ري��خ م�����ص��ادرة ل��ل��ب��و�رج 

�حلربية.. 

على  �ل����رد  �أن  �ل��ع��دو  ظ��ن 

�غ��ت��ي��ال �ل��ق��ائ��د �ل��ك��ب��ر �أح��م��د 

كتائب  ع���ام  ق��ائ��د  �جل���ع���ربي، 

�لق�صام – �لذر�ع �لع�صكري حلركة 

)حما�س(،  �الإ�صالمية  �ملقاومة 

�صاروخ   100 بالإطالق  �صيكون 

يوميًا، فاإذ� بقوى �ملقاومة تطلق 

�صاروخ   200  –  150 ب��ني  م��ا 

يوميًا، من بينها �صو�ريخ م�صادة 

للطائر�ت.  وكانت �ملفاجاأة �لتي 

جناح  هو  وجنوده  �لعدو  �أرعبت 

يف  �ال�صتخبار�تي  �لقد�س  �رض�يا 

على  ي��زي��د  م��ا  بيانات  �خ���ر�ق 

وج��ن��دي  ���ص��اب��ط  �آالف   5000

�ل��رت��ب،  خمتلف  م��ن  �صهيوين 

حتوي تفا�صيل كاملة عن �أماكن 

عائالتهم،  وع��ن��اوي��ن  �صكنهم، 

بل  �ليومية..  حياتهم  وتفا�صيل 

يف  تلقي  بر�صائل  �إليهم  وبعثت 

قلوبهم �لرعب باأن �ل�رض�يا و�صائر 

قوى �ملقاومة �صتجعل من قطاع 

لدباباتهم وجنودهم،  غزة مقربة 

تل  �ملقد�صة،  بقرتهم  و�صتحول 

�أبيب، �ىل كتلة من �للهب.

بف�صل  �جل��ول��ة،  ه��ذه  �نتهت 

من  �أي  حتقيق  يف  للعدو  م��دو 

لديه  �ل����ردع  ف��ق��درة  �أه���د�ف���ه: 

عنها  �حلديث  �أن  حد  �ىل  تاآكلت 

ف�صله،  بعد  بال�صخرية  �أ�صبه  بات 

�لربية،  �ملو�جهة  م��ن  وه��روب��ه 

حتى  ��صتمر  �ل�صو�ريخ  و�إط��الق 

�للحظة �الأخرة من �ملعركة قبل 

و�ملقاومة  �ل��ن��ار،  �إط���الق  وق��ف 

�أك��رث  �ملعركة  ه��ذه  م��ن  خرجت 

حا�صنتها  وز�دت  و�صالبة،  قوة 

وب��اأد�ئ��ه��ا،  ب��ه��ا  ث��ق��ة  �ل�صعبية 

�ل�صالح  ج��دوى  عن  حديث  و�أي 

و�ملقاومة �أ�صبح غر ذي جدوى 

�لربيع  و�أم���ا  �ل�صياق.   وخ���ارج 

�أيقنت  فقد  م�رض،  ودور  �لعربي 

�ل�صماح  �أن  �الأمريكية  �الإد�رة 

�صيلهب  عدو�نه  با�صتمر�ر  للعدو 

�ل�����ص��ارع �ل��ع��رب��ي و�الإ���ص��الم��ي 

�لتلفاز  �صا�صات  ور�ء  ت�صمر  �لذي 

عن  غ��زة  ف�صل  و�أم��ا   .. متحفز�ً 

كل  �صقطت  كما  ف�صقط  فل�صطني 

�أوه����ام و�أ���ص��غ��اث �أح���الم بني 

�صهيون.

خرجت غزة من هذه �ملعركة 

�أ�صد قوة و�صالبة، و�أجربت �لعدو 

على وقف جميع �أعماله �لعد�ئية، 

وعلى  �الغ��ت��ي��االت،  فيها  مب��ا 

رف��ع �حل�����ص��ار ع��ن غ���زة، وعلى 

�لوطن  بباقي  �لقطاع  ربط  �إعادة 

�ملحتل.

�أم���ا �الن��ت��خ��اب��ات 

على  �لعدو  ر�ه��ن  �لتي 

فيها،  �رضوطه  حت�صني 

تتك�صف  ب�����د�أت  ف��ق��د 

نتائج  ي��وم  يعد  ي��وم��ًا 

�أحلقته  �لذي  �النت�صار 

بالع�صابة  �مل��ق��اوم��ة 

�ل��ك��ي��ان:  �حل��اك��م��ة يف 

�ع��ت��ز�ل �إي��ه��ود ب��ار�ك، 

وت������ر�ج������ع حت���ال���ف 

باأكرث  بيتنا”  “�لليكود 
بعد  مقاعد،  ثالثة  من 

�أ�صبوع و�حد على وقف 

�إطالق �لنار.

�الإجن����از  �أن  غ��ر 

�ل��وط��ن  م�صتوى  ع��ل��ى 

لقد  بكثر:  ذل��ك  م��ن  �أك���رب  ك��ان 

�ل�صعب  �ىل  �ملعركة  هذه  �أع��ادت 

ن�صالية  ثورية  روحًا  �لفل�صطيني 

كافة  يف  �رضت  ناب�صة  جهادية 

يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أو���ص��ال 

كل مكان: يف �لقطاع ويف �ل�صفة 

�ملحتلة  �الأر����ص��ي  ويف  �لغربية 

خم��ي��م��ات  ويف   ،1948 ع����ام 

�للجوء، يف �صورة �أعادت �للحمة 

�ل�صعبي  �مل�صتوى  على  �لوطنية 

على قاعدة �لكفاح �مل�صلح وحده، 

�صنك  م��ن  طويلة  ���ص��ن��و�ت  بعد 

�صوى  جتلب  مل  �لتي  �ملفاو�صات 

�لتخاذل.

ي��ف��رح  �أن  ل�����ص��ع��ب��ن��ا  ح���ق 

��صتطاعت  فلقد  ب��ان��ت�����ص��اره... 

�صماء  تبقي  �أن  وقو�ها  �ملقاومة 

جميع  تبدد  و�أن  زرق��اء  فل�صطني 

و�أن  بل  �ل�صحاب،  عامود  �أوه��ام 

تنقله �ىل فوق تل �أبيب. 

 – �لقد���س  �رض�ي��ا  �صجل��ت 

�جلناح �لع�صك��ري حلركة �جلهاد 

�الإ�صالم��ي يف فل�صطني جمموعة 

من �ملفاجاآت �لتي �أرعبت �لعدو، 

وبثت �لرع��ب يف قلوب جرن�الته 

�ل�صيا�صيني،  وقادت��ه  �لع�صكريني 

و�أجربته��م عل��ى ��صتج��د�ء وقف 

�إطالق �لن��ار بعد يومني فقط من 

معرك��ة بد�أه��ا �لع��دو �ل�صهيوين 

كتائ��ب  يف  �لقائ��د  باغتي��ال 

�لق�ص��ام �أحم��د �جلع��ربي.  وفيما 

يلي �أب��رز مفاجاآت �رض�يا �لقد�س 

خالل معركة »�ل�صماء �لزرقاء«:

م��ن  �الأول  �لي��وم  يف 

�لع��دو�ن، وخالل 24 �صاعة فقط، 

��صتطاعت �ل�رض�يا، ومثلها باقي 

ق��وى �ملقاومة، عل��ى �مت�صا�س 

�الغتي��ال  جرمي��ة  مفاج��اأة 

وق�صف��ت  �الأوىل،  و�ل�رضب��ة 

�مل�صتوطن��ات  وحده��ا  �ل�رض�ي��ا 

 175 م��ن  باأك��رث  �ل�صهيوني��ة 

�صاروخ وقذيفة.  

متثل��ت  �لثاني��ة  �ملفاج��اأة 

يف ��صتخ��د�م �أن��و�ع جدي��دة من 

�الأ�صلح��ة، مل يكن �لع��دو يظن �أن 

�ل�رض�ي��ا متتلك مثله��ا، وال �صيما 

�صو�ري��خ فج��ر – 5، و�صو�ري��خ 

كورني��ت، و�صو�ري��خ فج��ر – 3، 

للب��و�رج  م�ص��ادة  و�صو�ري��خ 

 C8K و�صو�ري��خ  �حلربي��ة، 

وقد�س.

و�الأه��م،  �الأك��رب  �ملفاج��اأة 

و�ل��ذي ميكن �أن يكون قد ح�صمت 

�لقا�صي��ة  بال�رضب��ة  �ملعرك��ة 

ه��و ق�ص��ف ت��ل �أبيب ب�ص��اروخ 

)فج��ر – 5( يف �ليوم �لثاين لبدء 

 /  11  /  15 �الأخ��ر  �لع��دو�ن 

2012.  وقد �أدى �صقوط �صاروخ 

فجر 5 �ىل ب��ث حالة رعب وذعر 

و�إرب��اك �صدي��دة، وقام��ت جميع 

و�صائل �الإعالم �ملتابعة بتغطية 

وق��د مت  بب��ث مبا���رض.   �حل��دث 

بث مقط��ع فيدي��و م�ص��ور يظهر 

�إ�صاب��ة �ل�صاروخ ل��ربج يف قلب 

�لعا�صم��ة تل �أبيب.  وبذلك تكون 

�رض�ي��ا �لقد���س قد ح��ازت �رضف 

�إط��الق �ل�ص��اروخ �الأول �ىل قلب 

تل �أبيب.

مفاج��اأة �أخ��رى م��ن �لعيار 

�لثقي��ل، وه��و �جن��از �لكروين – 

��صتطاع��ت  ��صتخبار�ت��ي، حي��ث 

بع���س  �خ��ر�ق  �لقد���س  �رض�ي��ا 

ملفات �لع��دو �ل�رضية، و�حل�صول 

على معلومات مف�صلة عن خم�صة 

ملفاته��م  بكام��ل  جن��دي،  �آالف 

وت�صكيالتهم �لع�صكرية ومهامهم 

م��ن  حتتوي��ه  وم��ا  �لقتالي��ة، 

�أ�صم��اء وعناوين �رضي��ة، و�أرقام 

تف�صيلي��ة  ومعلوم��ات  هو�ت��ف، 

ح��ول حياته��م �الأ�رضي��ة.  و�أكرث 

من ذلك، متكن��ت �ل�رض�يا من بث 

ر�صائل تهديد مبا�رضة �ىل هوؤالء 

�جلنود و�ل�صب��اط، عرب �أجهزتهم 

�خللوية و�أجهزة �أفر�د عائالتهم، 

مفاده��ا �أن غ��زة �صتك��ون مقربة 

لهم، و�صتتحول تل �أبيب �ىل كتلة 

من لهب.

�أبدعت �ل�رض�يا و�صائر قوى 

�لتموي��ه  �ملقاوم��ة يف و�صائ��ل 

جغر�في��ة  بيئ��ة  يف  و�الإخف��اء 

مك�صوف��ة  �صب��ه  �أو  مك�صوف��ة 

حتيي��د  و��صتطاع��ت  بالكام��ل، 

�صالح �جل��و ومنعه م��ن �لق�صاء 

�ل�صاروخي��ة  �لر�صان��ة  عل��ى 

ومن�ص��ات �الإط��الق.  وقد جتلى 

خا���س  ب�ص��كل  �ل�رض�ي��ا  �إب��د�ع 

يف ��صتخ��د�م ر�جم��ة �صو�ري��خ 

�أر�صية بالكامل. 

�لقد���س  �رض�ي��ا  بقي��ت 

تتحك��م بكثاف��ة �لن��ر�ن ود�ئرة 

�ل�صو�ري��خ  وم��دى  �ال�صته��د�ف 

طو�ل �أيام �ملعركة.
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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

مفاجاآت �صرايا القد�س اأرعبت العدو ال�صهيوين

اإفتتاحية العدد

»ال�صماء الزرقاء« تبدد اأوهام »عامود ال�صحاب«!

�نت�صار �ملقاومة �لفل�صطينية 

يف غ��زة ج��اء ه��ذه �مل��رة م��دوي��ًا، 

م��ن ك��اف��ة �ل��ن��و�ح��ي �مل��ي��د�ن��ي��ة 

قطاع  و�ل�صيا�صية.   و�لع�صكرية 

غ���زة، ب��اأه��ل��ه �مل��ح��ا���رضي��ن منذ 

وب�صو�عد  �صنو�ت،  �صت  من  �أك��رث 

جم���اه���دي���ه، وب���دم���اء �ل�����ص��ه��د�ء 

و�لن�صاء  �الأط��ف��ال  م��ن  و�جل��رح��ى 

و�لرجال و�ل�صيوخ، هو جوهرة هذ� 

�النت�صار.  

ك���ث���رة ه����ي ن���ت���ائ���ج ه���ذ� 

�مل�صتوى  على  �لكبر.   �النت�صار 

الأول  �أبيب  تل  ق�صفت  �لع�صكري: 

ب�����ص��و�ري��خ  �ل���ت���اري���خ،  م���رة يف 

من  �لقد�س”  “�رض�يا  �أطلقتها 

وب�صو�عد  فل�صطني،  �أر����س  ف��وق 

فل�صطينية.  وحتى �للحظة �الأخرة 

بني  “بقرة  بقيت  �مل��ع��رك��ة،  م��ن 

��صتهد�ف  حتت  �إ�رض�ئيل �ملقد�صة” 

�ل�صو�ريخ.  �نتهت �ملعركة و�لعدو 

مكان  �أول  هي  عا�صمته  �أن  يعلم 

�صيتم �رضبه يف �ملو�جهة �لقادمة.  

وهذ� �إجناز كبر: �متلكت �ملقاومة 

و�نتهت  و�لتحدي،  و�الإر�دة  �لقدرة 

من  �لعدو  يتمكن  �أن  دون  �ملعركة 

هذه  ك�رض  وال  �لقدرة،  هذه  تدمر 

�الإر�دة، وال �إز�لة هذ� �لتحدي.

ع��ل��ى �مل�����ص��ت��وى �مل���ي���د�ين: 

عملت قوى �ملقاومة على م�صتوى 

�أرب��ك  �مليد�ين  �لتن�صيق  من  كبر 

ك��ل ح�����ص��اب��ات �ل��ع��دو، و�أج��ربت��ه 

�لنار  �إط��الق  وق��ف  ��صتجد�ء  على 

كي  وعربية،  غربية  عو��صم  من 

عجز  ب��ري��ة  ح���رب  يف  ي��ت��ورط  ال 

جرن�الته عن ح�صاب خ�صائره فيها.

�الأعظم،  �مليد�ين  �الإجناز  �أما 

�جلماهري  �الحت�صان  ه��ذ�  فهو 

�ل��ك��ب��ر ل��ل��م��ق��اوم��ة �مل�����ص��ل��ح��ة 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية، 

عام  �ملحتلة  و�الأر����ص��ي  و�لقد�س 

�حل��ال  ه��و  مثلما  مت��ام��ًا   ،1948

�للجوء  وخميمات  غزة  قطاع  يف 

معركة  �أع���ادت  لقد  �لفل�صطيني.  

روح  ب��ع��ث  �لزرقاء”  “�ل�صماء 
�لكفاح �مل�صلح يف كل طفل و�مر�أة 

و�صاب ورجل و�صيخ فل�صطيني، ويف 

كل قرية ومدينة وخميم فل�صطيني 

د�خل فل�صطني وخارجها، يف م�صهد 

�نطالق  بد�يات  �الأذه��ان  �إىل  يعيد 

باأكمله  �صعب  �مل�صلح.   �لكفاح 

و�لن�صالية  �لثورية  �لروح  ي�صتعيد 

مرة  الأول  جديد.   من  و�جلهادية 

كما  بالن�رض  �ل��ن��ا���رضة  حتتفل 

باأحد  دفع  �إىل حد  غزة،  به  حتتفل 

حكومته  مطالبة  �إىل  �لعدو  ق��ادة 

باإعالنها “مدينة معادية”.

�ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  وعلى 

�ل�صهيوين  �لعدو  �أن  فخر�ً  يكفي 

�تفاق  على  �لتوقيع  على  �أج���رب 

يوقف فيه كل �عتد�ء�ته، مبا فيها 

�الغتياالت، وعلى �لر�صوخ ملطلب 

غ��زة،  ق��ط��اع  ع��ن  �حل�صار  �إن��ه��اء 

و�إعادة ربطه بالوطن، عرب فتح كل 

�ملعابر �لتي تربط �لقطاع بال�صفة 

و�صائر �لوطن.  

باأن  �لتذكر  من  بد  ال  لكن، 

من  �أ�صعب  �النت�صار  على  �حلفاظ 

�النت�صار نف�صه.  فالعدو بد�أ حملة 

�لذي  ب��االإجن��از  للت�صكيك  و��صعة 

�إ�صاعات  بث  �إىل حد  و�صل  ح�صل، 

بل  �الت��ف��اق،  يف  �رضية  بنود  ع��ن 

م���زورة  ن�����ص��و���س  ن�����رض  ح��د  �إىل 

ل��الت��ف��اق غ��ر �ل���ذي مت �ل��ت��و�ف��ق 

�ملقلب  ويف  �لقاهرة.   يف  حولها 

ثمة عو��صم غربية وعربية  �الآخر، 

حما�رضة  على  �رضيعًا  تعمل  بد�أت 

ه��ذ� �الن��ت�����ص��ار و�ح��ت��و�ئ��ه، الأن��ه 

ف��ب��د�أت  جميعًا،  ع��ور�ت��ه��ا  ك�صف 

�لتي  و�ملبادر�ت  �لعرو�س  تطرح 

�النت�صار  هذ�  حتويل  من  متكنها 

�إغ���ر�ء�ت  عرب  م�صغر،  �أو�صلو  �إىل 

�إىل  �صيا�صية تقدم  مالية وعالقات 

�جلانب �لفل�صطيني، لتحقق للكيان 

ع��ن حتقيقه  ع��ج��ز  م��ا  �مل���ه���زوم 

�أن  يعني  وه��ذ�  و�ل��ن��ار.   باحلديد 

تتطلب  �ملقبلة  �لقليلة  �الأ�صابيع 

حذر�ً و�نتباهًا كبرين.

�أن يفرح وهو  من حق �صعبنا 

و�جب  ومن  �النت�صار..  بلذة  ي�صعر 

له  يحفظو�  �أن  �ل�صيا�صيني  �لقادة 

�صماء  ت�صبح  و�أن  �النت�صار..  هذ� 

كل فل�صطني زرقاء.

�صماء فل�صطني الزرقاء
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ما �إن بد�أ �لعدو �ل�صهيوين 

قطاع  على  �الأخ��ر  ع��دو�ن��ه 

�ملخيمات  هبت  حتى  غ��زة، 

يف لبنان �نت�صار�ً للمقاومة، 

يف  �أه��ل��ن��ا  ل�صمود  ودع��م��ًا 

حما�رض�ً  بقي  �لذي  �لقطاع 

الأك����رث م���ن ���ص��ت ���ص��ن��و�ت.  

�لغ�صب  م��ظ��اه��ر�ت  ع��ّم��ت 

�ملخيمات  خمتلف  و�لن�رضة 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وخ��رج��ت 

تل  ب�رضب  تنادي  �جلماهر 

�لكيان  م��ن  �نتقامًا  �أب��ي��ب، 

�رض�يا  فلبت  ع��دو�ن��ه..  على 

�جلماهر،  �رضخات  �لقد�س 

و�رضبت قلب �أبيب ب�صو�ريخ 

فجر – 5 وفجر – 3.

د�مت م�صر�ت �الحتجاج 

و�لغ�صب طو�ل �أيام �لعدو�ن، 

حيث �صهدت خميمات لبنان، 

م���ن �أق�����ص��ى �ل�����ص��م��ال �ىل 

جمموعة  �جل��ن��وب،  �أق�����ص��ى 

و�لفعاليات.   �الأن�صطة  م��ن 

ف�صهدت خميمات نهر �لبارد، 

�لرب�جنة،  وب��رج  و�ل��ب��د�وي، 

و���ص��ات��ي��ال، وع���ني �حل��ل��وة، 

و�لر�صيدية،  وم��ي��ة،  و�مل��ي��ة 

و�لب�س،  �ل�صمايل،  و�ل���ربج 

وويفل، م�صر�ت و�عت�صامات 

فيها  �صاركت  و����رض�ب��ات، 

و�لقوى  �لف�صائل  خمتلف 

و�ملوؤ�ص�صات  �لفل�صطينية، 

وخمتلف  و�لك�صفية  �لربوية 

�رض�ئح �ل�صعب �لفل�صطيني.

�صعبنا  جماهر  كانت 

ت��ر�ق��ب جم��ري��ات �ل��ع��دو�ن، 

ردود  ك��ث��ب  ع���ن  وت��ت��اب��ع 

معها.   وتتفاعل  �ملقاومة، 

�صو�ريخ  و�صلت  �إن  وم��ا 

�أبيب  تل  �ىل  �لقد�س  �رض�يا 

ح��ت��ى ن��زل��ت �جل��م��اه��ر يف 

خم��ت��ل��ف �مل��خ��ي��م��ات، يف 

�هلل  �ىل  ت��ب��ت��ه��ل  م�����ص��ر�ت 

�صيحات  فيها  تعلو  تعاىل، 

وت��وزي��ع  و�ل���ف���رح،  �لتكبر 

�حللوى، و�ال�صتب�صار بالن�رض 

�لقادم.

ويف �ل��ي��وم �ل��ذي �أذع��ن 

�ملقاومة  ل�رشوط  �لعدو  فيه 

ووقف  �لنار  �إط��الق  بوقف 

�حل�صار  ورف���ع  �ع��ت��د�ء�ت��ه 

يف  �أهلنا  خرج  �لقطاع،  عن 

فرح  م�صر�ت  يف  �ملخيمات 

����ص��ت��م��رت ح��ت��ى �ل�����ص��ب��اح، 

�أط��ل��ق��ت خ��الل��ه��ا �ل��زغ��اري��د 

و�مل���ف���رق���ع���ات، و�أق��ي��م��ت 

�هلل  �ىل  �ملبتهلة  �ل�صلو�ت 

�لتي  �مل�صاجد،  يف  ت��ع��اىل 

�متالآت بجل�صات �إقامة �لليل.

خميم  يف  هذ�  يحدث  مل 

ب��ل يف ك��ل خميمات  و�ح���د، 

على  كان  �أنه  ونظن  لبنان، 

�لد�خل  يف  �ل��وط��ن،  �م��ت��د�د 

و�خلارج، ويف كل خميم على 

�متد�د �للجوء..

�ل��ذي  �صعبنا  ه��و  ف��ه��ذ� 

ويجتمع  �النت�صار،  يجمعه 

ويحميها  �مل��ق��اوم��ة،  ح��ول 

يدرك  الأنه  �لعيون،  باأهد�ب 

�أن��ه��ا ط��ري��ق��ه �ل��وح��ي��د �ىل 

و�ل��ع��ودة،  �لتحرير  حتقيق 

�لتي باتت �أقرب من �ي وقت 

م�صى، باإذن �هلل تعاىل.

خميمات لبنان تنت�صر لغزة وحتتفل باالنت�صار

�صواريخ املقاومة تالحق ال�صهاينة

باحث �صهيوين: على زعماء اإ�صرائيل دفن روؤو�صهم يف الرتاب 

حركة اجلهاد االإ�صالمي

حتتفي باالنت�صار يف خميم عني احللوة

تتوقع  �إ�رض�ئيل  تكن  مل   

�لفل�صطينية  ُتطلق �ملقاومة  �أن 

�صاروخ   250-150 بني  ما 

ذلك  يف  مبا  �لو�حد،  �ليوم  يف 

�إط����الق �ل�����ص��و�ري��خ ع��ل��ى تل 

�جلي�س  توقعات  و�أن  �أب��ي��ب، 

�إط��الق  ب���اأن  “�الإ�رض�ئيلي” 
بني  م��ا  �صيكون  �ل�����ص��و�ري��خ 

70-100 �صاروخ يف �ليوم. 

ما تقدم هو خال�صة مقالة 

بيغن -  مركز  ن�رضها  حتليلية 

�ل�صاد�ت حول جمريات عملية 

للباحث  �ل�صحاب”،  “عامود 
ع��م��ر رب����اب����ورت، ب��ع��ن��و�ن 

“عملية عامود �ل�صحاب: �رضق 
�أو�صط جديد”.

وتهكم �لكاتب على رئي�س 

�الإ�رض�ئيلي،  �الأرك����ان  هيئة 

كان  “ما  قائاًل:  غانت�س،  بني 

�لعملية  ط��و�ل  �أن��ه  هو  مذهاًل 

مل يحدث �أي �صغط من �جلي�س 

�الإ���رض�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى �ل��ق��ي��ادة 

�ل�صيا�صية للمو�فقة على �خلطط 

و�الإجر�ء�ت �لتي مل تكن و�فقت 

عليها بعد”.

ودع����ا �ل��ك��ات��ب زع��م��اء 

ي�صعو�  �أن  �ىل  “�إ�رض�ئيل” 
الأن  �ل���رم���ال  يف  روؤو���ص��ه��م 

خرجت  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�ل�صحاب  ع��ام��ود  عملية  م��ن 

باجناز�ت هائلة.

:”�أن �أهم  و�أ�صاف �لكاتب 

�جناز�ت �ملقاومة �لفل�صطينية 

ه��و �إج��ب��اره��ا �إ���رض�ئ��ي��ل على 

�الل���ت���ز�م ب����اأن ال ت��ع��م��ل يف 

وكذلك  �الأمني،  �حلز�م  منطقة 

�ملفرو�س  �حل�صار  تخفيف 

على قطاع غزة.”

مل  و�إن  �أن��ه  �لكاتب  ونبه 

على  ر�صميًا  “�إ�رض�ئيل”  توقع 

�أنها  �أن �ملوؤكد  �إال  هذ� �الإتفاق 

�لتزمت بذلك �أمام م�رض، وهي 

م�صطرة لتنفيذ ذلك .

�أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ����ص���ار 

من  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل 

�صبه �جلزيرة �لعربية �إىل لبنان 

و�صوريا وتركيا كلهم ينظرون 

هي  �أن��ه��ا  على  �ملقاومة  �إىل 

�لفائزة يف هذه �جلولة.

�ح��ت��ف��اًء ب��ن�����رض غ��زة 

�ل��ب��ط��ويل، ن��ظ��م��ت ح��رك��ة 

�جل���ه���اد �الإ����ص���الم���ي يف 

فل�صطني حفل تهنئة وتربيك 

يف مركزها يف عني �حللوة، 

حيث ��صتقبلت قيادة �حلركة 

وعلى  ���ص��ي��د�،  منطقة  يف 

�لعالقات  م�صوؤول  ر�أ�صها 

�ل�صيا�صية يف لبنان، �صكيب 

�ل��ع��ي��ن��ا، �مل��ه��ن��ئ��ني، وم��ن 

�لنائب  ميثل  وف��د  �أب��رزه��م 

بهية �حلريري برئا�صة نز�ر 

�لتنظيم  من  ووفد  ��س، 
ّ
�لرو

ميثل  �ل��ن��ا���رضي،  �ل�صعبي 

�صعد  �أ�صامة  �ل�صابق  �لنائب 

ب��رئ��ا���ص��ة حم��م��د ���ص��اه��ر، 

و�جلماعة �الإ�صالمية.

ك����م����ا �������ص������ارك يف 

عن  وفود  وفود  �ال�صتقبال 

�لوطنية  و�لقوى  �لف�صائل 

�لفل�صطينية،  و�الإ�صالمية 

وعلماء دين، وجلان �صعبية، 

و�أحياء، ورو�بط، وموؤ�ص�صات 

ووجهاء  و�صخ�صيات  �أهلية 

من �ملخيم.  

وق���د �أل���ق���ى ع���دد من 

قدمو�  كلمات  �ملهنئني 

فيها �لتهاين ل�رض�يا �لقد�س 

�لفل�صطينية  و�مل��ق��اوم��ة 

على  �لن�رض  حققت  �لتي 

د�ع��ني  �ل�صهيوين،  �ل��ع��دو 

وحتقيق  �النق�صام  الإنهاء 

�لوحدة.

 ك��م��ا ت��ل��ق��ت ح��رك��ة 

�جلهاد �الإ�صالمي عدد�ً من 

�لربقيات �ملهنئة بالن�رض.

لل�رضطة  تقدير�ت  �أفادت 

�أكرث  بوجود  “�الإ�رض�ئيلية”، 
�أطلقتها  �صاروخ   1200 من 

�إب��ان  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�لزرقاء”  “�ل�صماء  معركة 

م��ف��ت��وح��ة يف  �أم����اك����ن  يف 

“�الإ�رض�ئيلية”  �ملغت�صبات 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  جنوب 

مل   ،1948 ع���ام  �مل��ح��ت��ل��ة 

ينفجر معظمها. 

 وذك�����رت م�����ص��ادر يف 

بقايا  جمع  مّت  باأنه  �ل�رضطة 

يزيد عن 250 �صاروخ  ال  ما 

ت��ت��ز�ي��د  ح����ني  يف  م���ن���ه���ا، 

�ملئات  وج��ود  من  �ملخاوف 

مل  �لتي  �ل�صو�ريخ،  هذه  من 

�الآن،  حتى  عليها  �لعثور  يتم 

ومل تنفجر بعد.

خ��رب�ء  �أن  و�أ����ص���اف���ت،   

�ل�����رضط��ة  يف  �مل���ت���ف���ج���ر�ت 

خالل  ع��رثو�  “�الإ�رض�ئيلية” 
على  �الأخ��رة  �لثالثة  �الأي��ام 

منفجرة  غر  �صو�ريخ  �صبعة 

يف �أماكن مفتوحة يف منطقة 

“غالف غزة”، مو�صحة �أن �أي 
من  �ل�صو�ريخ  بهذه  م�صا�س 

�صاأنه �أن يوقع كارثة حقيقية.

�أح���ي���ت ح���رك���ة �جل��ه��اد 

يف  فل�صطني،  يف  �الإ���ص��الم��ي 

خم��ي��م �ل��ر���ص��ي��دي��ة يف ���ص��ور، 

�حتفاء  ح��ا���ص��د�ً،  م��ه��رج��ان��ًا 

غ��زة،  يف  �ملقاومة  بانت�صار 

كتلة  يف  �ل��ن��ائ��ب  فيه  حت��دث 

�ل����وف����اء ل��ل��م��ق��اوم��ة ن���و�ف 

حركة  يف  و�لقيادي  �ملو�صوي، 

�أب��و �صامر  �الإ���ص��الم��ي  �جل��ه��اد 

عن  ممثلني  بح�صور  مو�صى، 

�لف�صائل �لفل�صطينية و�الأحز�ب 

و�الإ�صالمية  �لوطنية  �للبنانية 

و�الأه��ل��ي��ة  �ل�صعبية  و�ل��ل��ج��ان 

من  و�صخ�صيات  وف��ع��ال��ي��ات 

خميمات �صور.

�ملو�صوي  وجه  كلمته،  يف 

لل�صعب  �لتربيك  �آي���ات  �أ�صمى 

�لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج، 

و�ملقاومة  �ل�صالح  “�إن  وق��ال: 

هذ�  على  �الإنت�صار  �صبب  هو 

مييز  مل  �لذي  �لهمجي  �لعدو�ن 

بني طفل وال �صيخ وال ر�صيع.”

�صامر  �أبو  �لقيادي  و�ألقى 

�جل��ه��اد  ح��رك��ة  كلمة  م��و���ص��ى 

“�إن  ف��ي��ه��ا:  ق���ال  �الإ���ص��الم��ي 

�ملقاومة �لفل�صطينية ��صتطاعت 

در�صًا  �ل�صهيوين  �لعدو  تلقني 

و�الإنت�صار”،  �ل�����ص��م��ود  يف 

�نتهت  �جلولة  “هذه  �أن  موؤكد�ً 

 .. �الأخ���رة  ت��ك��ون  ل��ن  ولكنها 

قادمة  ملرحلة  ن�صتعد  ونحن 

مقربة  فل�صطني  م��ن  �صنجعل 

و�أ�صاف:  �ل�صهاينة..”  للجنود 

ن�رض  هي  ب�رضوطها  “�لهدنة 
للمقاومة �لتي ��صتطاعت فر�س 

�ل�رشوط �لتي تريدها، و�لتهدئة 

رهن بالتز�م �لطرف �الآخر بها، 

�لعدو  لتلقني  جاهزون  ونحن 

در�صًا جديد�ً.”  

�ىل  بال�صكر  وتوجه مو�صى 

كل �للذين �صاهمو� يف �النت�صار 

ودعم �ملقاومة.

حركة اجلهاد اال�صالمي

حتيي احتفاالً باإنت�صار املقاومة يف الر�صيدية



�ح��ت��ف��اء ب��ان��ت�����ص��ار 

�لفل�صطينية  �مل��ق��اوم��ة 

�ل�صهيوين  �ل��ع��دو�ن  على 

جمعية  نظمت  غ��زة،  �صد 

ك�����ص��اف��ة ب��ي��ت �مل��ق��د���س 

�الأن�����ص��ط��ة  م���ن  �صل�صلة 

�ملخيمات  خم��ت��ل��ف  يف 

لبنان.  يف  �لفل�صطينية 

�جلمعية  ن��ظ��م��ت  ح��ي��ث 

مبنا�صبة  حا�صدة  م�صر�ت 

غزة،  يف  �لكبر  �النت�صار 

�ل���ب���د�وي  خم��ي��م��ات  يف 

و�جلليل و�لر�صيدية.

مفو�صية  نظمت  كما 

يف  �ملقد�س  بيت  ك�صافة 

ك�صفية  م�����ص��رة  ���ص��ور، 

�ل��ربج  خميم  يف  حا�صدة 

بالن�رض  �حتفاء  �ل�صمايل، 

�ل���ذي حت��ق��ق ع��ل��ى �أي���دي 

�أب���ط���ال ���رض�ي��ا �ل��ق��د���س، 

و�أب������ط������ال �مل���ق���اوم���ة 

غ���زة،  يف  �لفل�صطينية 

بن  زيد  فوج  فيها  �صارك 

ثابت من خميم �لر�صيدية، 

من  زيد  بن  �أ�صامة  وف��وج 

خم��ي��م �ل����ربج �ل�����ص��م��ايل، 

جتمع  ك�صافة  �إىل  �إ�صافة 

خاللها  جابت  �ملع�صوق، 

���ص��و�رع �مل��خ��ي��م، ر�ف��ع��ة 

و�ل��ر�ي��ات  �جلهاد  ر�ي��ات 

ح�صد  و���ص��ط  �ل��ك�����ص��ف��ي��ة، 

�لطرقات  على  جماهري 

وف���وق �أ���ص��ط��ح �مل��ن��ازل، 

�لذي  بالن�رض  مبتهجني 

حققته �ملقاومة.

وق���د �أل��ق��ى م�����ص��وؤول 

�أب��و  �ل�صيخ  �ملفو�صية، 

فيها  ثّمن  كلمة  عبيدة، 

هذ�  به  يقوم  �ل��ذي  �ل��دور 

ق��ائ��ال:  �لك�صفي،  �جل��ي��ل 

�أبناءنا  ُنرّبي  �أن  “علينا 
�لك�صفي  �لعمل  حب  على 

�أخ��الق  على  ي��رب��و�  لكي 

�مل��ج��اه��دي��ن وي��ت��ع��ودو� 

حياة �ملر�بطة و�جلهاد.

�جلمعية  �أح��ي��ت  كما 

جميع  يف  ت��ع��ّب��دّي��ة  ليلة 

بح�صور  لبنان،  خميمات 

لك�صافة  �ل��ع��ام  �ملفو�س 

�حلاج عمر،  �ملقد�س،  بيت 

���ص��ك��ر�ً هلل ع��ز وج��ل على 

�ن��ت�����ص��ار �مل��ق��اوم��ة يف 

�صالة  �إقامة  تخللها  غزة، 

و�لت�صبيح  �ل��ل��ي��ل،  ق��ي��ام 

و�لتهليل  و�ال���ص��ت��غ��ف��ار 

�لقر�آن  وق��ر�ءة  و�لتكبر، 

�ل���ك���رمي وجم��م��وع��ة من 

م�صبع  ج��و  يف  �الأدع��ي��ة، 

ب���االإمي���ان و�ال���ص��ت��غ��ف��ار 

و�ل�صكر هلل تعاىل.
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��صر�تيجية  �أرب��ك��ت 

�لقد�س” - �جلناح  “�رض�يا 
�جلهاد  حلركة  �لع�صكري 

فل�صطني،  يف  �الإ���ص��الم��ي 

�لكيان �ل�صهيوين و�أ�صقطت 

�لع�صكرية.  فهوؤالء  عقيدته 

�مل����ج����اه����دون ع��ا���ص��و� 

�لثمانية  �ل��ع��دو�ن  �أي���ام 

يف  درو���ص��ًا  �لعدو  يلقنون 

و�أ�صاليب  �لقتالية  �لعقيدة 

�لرعب  وزرع��و�  �ملو�جهة، 

يف كافة مدن ومغت�صبات 

ومو�قع �لكيان �ل�صهيوين.

 ك��ان �مل���وت مي��ر من 

“�رض�يا  وقادة  جنود  �أمام 

ي�صحكون،  وهم  �لقد�س” 

�هلل  ب��ق��ول  منهم  �إي���ذ�ن���ًا 

تعاىل “و�ل�صهد�ء عند ربهم 

مل  ونورهم”.   �أجرهم  لهم 

تقدم  ي��ن��ت��ظ��رون  ي��ك��ون��و� 

�ل���ع���دو ب�����ر�ً، ب���ل ك��ان��و� 

يفاجئونه بهجوم وحدتهم 

�ل�صاعق  �ل�����ص��اروخ��ي��ة 

و�ملدمر.

 “ال�صاروخية”

 يروي جماهدو �لوحدة 

�ل�����ص��اروخ��ي��ة ل�����رض�ي��ا 

�ل��ق��د���س، �ل��ذي��ن ع��ا���ص��و� 

�لزرقاء”  “�ل�صماء  معركة 

�مليد�ن، وقائع  �أر�س  على 

تخبط  ع��ل��ى  ت���دل  ك��ث��رة 

وُج����ن و�رت���ب���اك �ل��ع��دو 

�ل�صهيوين �لذي كان يقاتل 

من �جلو، خوفًا من مقابلة 

جم��اه��دي��ن��ا ع��ل��ى �أر����س 

�مليد�ن.

فروي �أبو جعفر: “�أنه 

دفعة  يطلق  ك��ان  عندما 

“جر�د”  ���ص��و�ري��خ  م���ن 

و�صط  �ملعركة،  �أر���س  من 

�ال�صتطالع  حتليق طائر�ت 

ب�صكل  و�البات�صي و�حلربي 

�أج�����و�ء غ��زة،  م��ك��ث��ف يف 

ي�����ص��اب �ل��ع��دو ب��ال��ذه��ول 

�مل��ك��ان  بق�صف  وي��ق��وم 

ب�صكل جنوين، ظنًا منه �أنه 

جماهدي  على  �صيق�صي 

يف  �لقد�س”  “�رض�يا 
�ملكان”.

“املدفعية”
 �صالح �ملدفعية و�لذي 

ي�����ص��م��ل ق���ذ�ئ���ف �ل��ه��اون 

 60  ( �ملختلفة  بعيار�تها 

ملم – 81 ملم – 120ملم( 

�ل�صو�ريخ  �إىل  باالإ�صافة 

�ملوجهة من طر�ز “107” 

كان له دور بارز ومهم يف 

�لب�رضية  �خل�صائر  �إي��ق��اع 

و�ملادية يف �صفوف �لعدو 

ورغم  �ملجرم.   �ل�صهيوين 

للطر�ن  �ملكثف  �لتحليق 

يف  �ل�صهيوين  �ال�صتطالع 

�أن  �إال  غ��زة،  قطاع  �أج��و�ء 

�ملدفعية  وح��دة  جماهدي 

هبو�  �ل��ق��د���س  ���رض�ي��ا  يف 

ومو�قع  مغت�صبات  ل��دك 

�لقذ�ئف  من  بو�بل  �لعدو 

و�ل�������ص���و�ري���خ �مل��وج��ه��ة 

و�ل��ت��ي �أرب��ك��ت و�أوج��ع��ت 

�لعدو وجعلته يفر من كافة 

و�لكيبوت�صات  �مل��و�ق��ع 

�حلدودية مع غزة.

�لعدو  ح�صد  وحينما 

على  ودب��اب��ات��ه  ج��ن��وده 

ملوحًا  غ��زة  قطاع  ح��دود 

ع�صكرية  عملية  بتنفيذ 

�أبدع  غزة  قطاع  �صد  برية 

فر�صان �ملدفعية يف �رض�يا 

�ل��ق��د���س م���ن ����ص��ت��ه��د�ف 

�لع�صكرية  �حل�������ص���ود�ت 

�لثقيلة  �ل��ه��اون  بقذ�ئف 

مما   ،107 �ل�  وب�صو�ريخ 

�صتت جتمعات �لعدو.

املرابطون

“�ملر�بطون”،  �أم����ا 

ميكثون  �لذين  �أولئك  وهم 

ل�������ص���اع���ات و�أي��������ام يف 

تقدم  بانتظار  خنادقهم 

�ل�صهيوين  �ل��ع��دو  ق���و�ت 

عليه  لينق�صو�  للتخوم 

���ص��ب��اك  يف  وي���وق���ع���وه 

�أحاكها �صد  �لتي  موؤ�مرته 

رو�ي��ة  لهم  فكانت  غ���زة، 

�أخرى.

 �أب�����و م�����ص��ع��ب �أح���د 

�لقد�س”  “�رض�يا  ق���ادة 

�لذين  و�أح���د  �مليد�نيني، 

ي�������رضف���ون ع��ل��ى خ��الي��ا 

ق���ال:  “�ملر�بطون”، 
هوؤالء  مبالغة،  بال  “�أوؤكد 
بقوة  يتمتعون  �ملر�بطون 

ع��زمي��ة وق����درة �ح��ت��م��ال 

لبة وروح  عالية وعقيدة �صُ

ملو�جهة  مرتفعة،  معنوية 

وفرقه  �ل�صهيوين  �ل��ع��دو 

�ل�صعيفة”.

 وت���اب���ع م��و���ص��ًح��ا: 

�نقطعو�  �ملر�بطني  “معظم 
معركة  خ��الل   ذويهم  عن 

“�ل�صماء �لزرقاء” لر�بطو� 
قرب  �ملو�جهة  خ��ط  على 

فيها  تتوغل  �لتي  �ملناطق 

�نتظار  �الحتالل يف  قو�ت 

�لعدو  قو�ت  قدوم  بانتظار 

�ل�صهيوين”.

م�صعب  �أب��و  و�أو�صح   

�حلربي”:”  ل�”�العالم 

يق�صون  �ملر�بطون  معظم 

خنادقهم  ويف  �أوق��ات��ه��م 

�ملتقدمة ملر�قبة تقدم �أي 

خا�صة،  �صهيونية  ق��و�ت 

م��ت�����ص��ل��ح��ني ب���االأدع���ي���ة 

عز  �هلل  وبن�رض  و�ل��ذك��ر، 

وجل لهم”.

مو�صحًا:  و�أ���ص��اف   

ال  �مل��ر�ب��ط��ني  “خاليا 
�الن��ت�����ص��ار  ع��ل��ى  تقت�رض 

على �ل�رضيط �حلدودي يف 

�الأم��ام��ي��ة فقط،  �خل��ط��وط 

�أخرى  جمموعات  فهناك 

و�أزق��ة  �صو�رع  يف  تنت�رض 

�ملدن و�ملناطق، ينتظرون 

�ل�صهيوين  �ل��ع��دو  ق���دوم 

يف  �أج�����ص��اده��م  ليفجرو� 

�صفوفه”.

 “الأمن”

�أم�����ا ج���ه���از �الأم����ن 

�لقد�س”   ل�”�رض�يا  �لتابع 

وعمل  �لليايل  �صهر  فقد 

خالل  ملل  �أو  كلل  دون 

�لزرقاء”  “�ل�صماء  معركة 

حلماية �أبناء �صعبنا وظهر 

�مل��ق��اوم��ة م��ن �ل��ع��م��الء 

و�ملتخابرين.

�أب��و ب��الل، �أح��د ق��ادة 

ج���ه���از �الأم������ن �ل��ت��اب��ع 

على  �أك��د  �لقد�س،  ل�رض�يا 

�ل�رض�يا  �أمن  جماهدي  �أن 

�لتي  �الأوىل  �للحظة  منذ 

بد�أ بها �لعدو�ن �ل�صهيوين 

ع��ل��ى ق��ط��اع��ن��ا �حل��ب��ي��ب، 

�لعمالء  مبتابعة  ب����د�أو� 

و�مل�����ص��ب��وه��ني  وم��ث��ري 

�ل��ف��و���ص��ى و�الإ���ص��اع��ات 

�ملغر�صة .

و�أو���ص��ح �أب��و ب��الل �أن 

ع��ج��ز ع��ن حتقيق  �ل��ع��دو 

�أه���د�ف���ه يف ق��ط��اع غ��زة 

وخاليا  ق��ادة  و��صتهد�ف 

معركة  خ��الل  �مل��ق��اوم��ة 

“�ل�صماء �لزرقاء”، مرجعًا 
ج��ه��از  ن�����رض  �إىل  ذل����ك 

لدى  �الأمني  �لوعي  �الأمن 

على  و�لعمل  �ملجاهدين، 

�لعمالء  �صبكات  ك�صف 

وت��ف��ك��ي��ك��ه��ا، وف�����ص��ح 

خم���ط���ط���ات �ل����ع����دو يف 

و��صتهد�ف  �لعمالء  جتنيد 

و��صتخال�س  �ملجاهدين 

�الأمنية،  و�ل��درو���س  �لعرب 

و��صتخد�م �أ�صاليب �الإخفاء 

�مليتة  و�لنقاط  و�لتمويه 

و�ت�صاالت  حت��رك��ات  يف 

�مل��ج��اه��دي��ن و�ع��ت��م��اد 

�الأ����ص���ب���اح حتت  ح����رب 

وط��ائ��ر�ت  �لعمالء  �أع��ني 

و�ال�صتطالع”،  �لتج�ص�س 

�من  جهاز  �أن  �إىل  م�صر�ً 

و�ملقاومة  �لقد�س  �رض�يا 

وتدمر  ك�صف  ��صتطاع 

�لعديد من �صبكات وخاليا 

خالل  وتفكيكها  �لتج�ص�س 

و�إعد�م  �لعدو�ن على غزة، 

عدد كبر منهم.

احلربي” “الإعالم 
ب�صمت  �لعمل  �إت��ق��ان 

�ل�صلبة..  �لعقيدة  وت��اأِن.. 

بع�س  �لنف�صية..  �حل��رب 

�أحد  ك�صفها  �لتي  �الأ���رض�ر 

“�الإعالم  ج��ه��از  ق����ادة 

“�رض�يا  يف  �حلربي” 

�أ�صباب  ملعرفة  �لقد�س” 

فقط  لي�س  �ملقاومة  قدرة 

على �لثبات و�ل�صمود، بل 

على ردع �لعدو �ل�صهيوين 

ومغت�صبيه.

حت���دث �أب����و ع��ب��د �هلل 

ع��ن ع��دد م��ن �مل��ف��اج��اآت 

“�رض�يا  �أظ��ه��رت��ه��ا  �ل��ت��ي 

�ل�صهيوين  للعدو  �لقد�س” 

وم��غ��ت�����ص��ب��ي��ه ق���ائ���اًل: “ 

كبر  ب�صكل  �عتمدنا  لقد 

�ل�صماء  “معركة  خ���الل 

ج��ان��ب  ع��ل��ى  �لزرقاء” 

�الإع����الم �مل��ق��اوم، وذل��ك 

�صورة  �إظ��ه��ار  �أج���ل  م��ن 

�لفذ  �لفل�صطيني  �ملجاهد 

�لذي يقاتل من �أجل �أر�صه 

�ملقابل  ويف  ومقد�صاته، 

�جل����ن����دي و�مل��غ��ت�����ص��ب 

�لذي  �ملهزوم  �ل�صهيوين 

يفر من �مليد�ن”.

وت����اب����ع �أب�������و ع��ب��د 

من  �لعديد  �أظهرنا  �هلل:” 

خالل  �جلهادية  عملياتنا 

�لزرقاء”  “�ل�صماء  معركة 

ع��ل��ى ���ص��ا���ص��ات �ل��ت��ل��ف��از 

�ملحلية و�لدولية و�ملو�قع 

�الل��ك��رون��ي��ة م���ن �أج���ل 

�ل�صهيوين،  للعدو  �إر�صالها 

مقاومة  هناك  �أن  ليفهم 

بامليد�ن ال ميكن �أن تهزم 

بال�صورة  ول��رى  �أم��ام��ه، 

�حلية �رضبات �ملجاهدين 

رغ��م  �ل�����ص��ه��ي��وين  للعمق 

جلميع  �ملكثف  �لتحليق 

�أنو�ع �لطائر�ت �ل�صهيونية 

يف �صماء قطاع غزة”.

جهاز  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار   

�الإعالم �حلربي فقد خالل 

�لزرقاء”  “�ل�صماء  معركة 

�لذي  جماهديه  من  �لعديد 

نهار  ليل  يعملون  ك��ان 

�إي�����ص��ال �صوت  �أج���ل  م��ن 

�رضفاء  كل  �إىل  �ملقاومة 

ودعنا  “لقد  قائاًل:  �لعامل، 

�حلربي  �الإع���الم  م�صوؤول 

يف لو�ء غزة �ل�صهيد �لقائد 

جنيب  “ر�مز  �مل��ع��ط��اء 

حرب” �أبا عبيدة.”

�صرايا القد�س اأربكت العدو وزلزلت كيانه وح�صاباته

جمعية ك�صافة بيت املقد�س حتتفل بانت�صار املقاومة



�أن  م���ر�ق���ب���ون  ي���ق���ول 

خالل  حققو�  �لفل�صطينيني 

�الأ����ص���ب���وع���ني �مل��ا���ص��ي��ني 

�أحدهما  ك��ب��ر،  �نت�صارين 

م�����ص��ل��ح، و�الآخ��������ر �أمم����ي 

ديبلوما�صي.

�ملقاومة  �نت�صار  الق��ى 

�صدى  غ��زة  يف  �لفل�صطينية 

كبر�ً وعميقًا بني �أبناء �صعبنا 

�نت�صار  الأن���ه  �لفل�صطيني، 

�أعاد  �نت�صار  �لوطن..  بطعم 

�لذي  وهجه  �مل�صلح  للكفاح 

�لتفاو�س  �صيا�صة  ح��اول��ت 

ع�رضين  مدى  على  تغتاله  �أن 

عامًا، من مفاو�صات مل حترر 

ومل  �أ�صر�ً،  تطلق  ومل  �أر�صًا، 

تردع �لعدو �ملعتدي.  وجد هذ� 

�النت�صار �صد�ه يف كل رقعة 

فل�صطيني يف كل  يقف عليها 

من  �أ�صد�وؤه  وت��رددت  مكان، 

و�لنا�رضة  �ل�صفة  �ىل  غ��زة 

و�لقد�س و�ملخيمات.

يقول  �الآخر،  �ملقلب  ويف 

�الأمم  �ىل  �ل��ت��وج��ه  �أن�����ص��ار 

على  �حل�صول  ب��اأن  �ملتحدة 

�الأمم  يف  ع�صو  غ��ر  دول���ة 

�ملجال  يف  تف�صح  �ملتحدة 

�ل�صهيوين  �لكيان  ملحاكمة 

�جل���ن���اي���ات  حم���ك���م���ة  يف 

يتم  مل  مل��اذ�  لكن،  �لدولية.. 

حمكمة  ق��ر�ر  من  �ال�صتفادة 

بخ�صو�س  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��دل 

ومت  �لعن�رضي،  �لف�صل  جد�ر 

�إجها�س جل�صة �الأمم �ملتحدة 

خلفية  ع��ل��ى  �ن��ع��ق��دت  �ل��ت��ي 

ملحاكمة  غولد�صتون،  تقرير 

كان  لو  جر�ئمه،  على  �لكيان 

هذ� هو �ملق�صد؟

م�صتقبل  ع���ن  وم������اذ� 

و�صعهم  هو  ما  �لالجئني؟  

على  �حل�صول  بعد  �لقانوين 

�صيتم  هل  بالدولة؟   �ع��ر�ف 

على  �حل�صول  على  �إجبارهم 

عنهم  متحو  �صفر  ج����و�ز�ت 

يحرمهم  مبا  �للجوء،  �صفة 

�ىل  بالعودة  مطالبة  �أية  من 

و�أر���ص��ه��م  وق��ر�ه��م  بيوتهم 

وم��اذ�  منها؟   �أخ��رج��و�  �لتي 

بعد  �الأون����رو�،  م�صتقبل  ع��ن 

�صتقوم  هل  »�الإجن���از«؟   هذ� 

�النت�صار  �أن  �أم  مبهامها، 

على  �صيح�صب  حتقق  �ل���ذي 

�لالجئني؟   ملعاناة  �إنهاء  �أنه 

وه���ل ���ص��ت��ك��ون �ل���ع���ودة �ىل 

فل�صطني – �لدولة، �أم فل�صطني 

– �لوطن؟  وماذ� عن م�صتقبل 
�ملحتلة  �الأر����ص��ي  يف  �أهلنا 

دعو�ت  ظل  يف   ،1948 عام 

�ىل  ط��رده��م  �ىل  �صهيونية 

»دولة فل�صطني«؟!  

وماذ� عن منظمة �لتحرير 

�صتحتفظ  هل  �لفل�صطينية.. 

بها  �مل���ع���رف  ب�����ص��ف��ت��ه��ا 

ووحيد  �رضعي  ممثل  باأنها 

�أن  �أم  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

على  عبئًا  باتت  �ل�صفة  هذه 

�لدول  فكل  �لوليدة؟   �لدولة 

فل�صطني،  بدولة  �عرفت  �لتي 

رفعت م�صتوى �لتمثيل لديها: 

ممثلية  م��ق��ر�ت  حت��ول��ت  �أي 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

م��ق��ر�ت  �ىل  �ل��ع��و����ص��م  يف 

و�إذ�  فل�صطني..  دول��ة  �صفارة 

كان �الأمر كذلك، فما �حلاجة 

بعد هذ� �ىل �لدعوة �ىل �إ�صالح 

دخول  و�ىل  �لتحرير،  منظمة 

من هم بخارجها فيها.. وماذ� 

�لوحدة  و�صع  عليه  �صيكون 

هذه  عنها  �حلديث  يكرث  �لتي 

عي  �الأ�صئلة  ه��ذه  �الأي����ام؟!! 

بر�صم �جلميع دون ��صتثاء.
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ماذا بعد احل�صول على اعرتاف بـ »دولة فل�صطني«؟

حتليل �صيا�صي

يف رحاب الإ�صالم

اأخبار اجلهاد

كاريكاتري

�إنه �ل�صوؤ�ل �لثاين �لذي لن 

تزول قدم��ا عبد ي��وم �لقيامة 

حتى ُي�صال عنه.

هذ� �جل�صد �لذي ينمو منذ 

�ل��والدة وحتى �لوف��اة، مرور�ً 

و�لبل��وغ  �لطفول��ة  مبر�ح��ل 

و�ملر�هق��ة و�ل�صباب و�لكهولة 

�أبلي��ت  فكي��ف  و�ل�صيخوخ��ة.  

ج�صدك �أخي �مل�صلم؟

هل �أبليت��ه يف �ل�صعي من 

�أجل �لرزق �حلالل، ويف طاعة 

�هلل و�الإ�صالح بني �لنا�س، ويف 

�ل�صفر لطلب �لعلم، �أم �أذبته يف 

�ل�صعي �إىل �مل��ال �حلر�م، ويف 

مع�صي��ة �هلل و�مل�صي بالنميمة 

ويف  �لنا���س،  ب��ني  و�الإف�ص��اد 

�إث��ارة �لف��ن، ويف �ل�صف��ر �إىل 

طلب �مللذ�ت �ملحرمة؟

�هلل  �أمان��ة  �جل�ص��د  ه��ذ� 

ب��ني ي��ديك، و�أن��ت مطال��ب 

وبرعايت��ه  علي��ه  باحلف��اظ 

)�إن  علي��ك.    حق��ه  وتاأدي��ة 

لبدنك عليك حقا( ومن حقوق 

�جل�صد على �صاحبه:

1- �حلف��اظ على �ل�صحة 

�الأطعم��ة  بتن��اول  �لبدني��ة 

وغ��ر  �ملباح��ة  و�الأ�رضب��ة 

�ل�ص��ارة بال�صح��ة باعت��د�ل، 

وبق��در معق��ول ال حت�صل معه 

�جله��از  و�أمر����س  �لتخم��ة 

�له�صم��ي.  فف��ي �حلدي��ث )ما 

مالأ �آدمي وعاء �رض�ً من بطنه؛ 

بح�صب �ب��ن �آدم لقيمات يقمن 

لب��ه؛ ف��اإن كان ال بد فاعاًل  �صُ

فثل��ث لطعام��ه وثل��ث ل�رض�به 

وثل��ث لنف�ص��ه( و�هلل ع��ز وجل 

وال  و��رضب��و�  »وكل��و�  يق��ول: 

ت�رضفو� �إنه ال يحب �مل�رضفني« 

)�الأعر�ف 31(.
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�لبدني��ة؛ فاالإن�ص��ان بحاج��ة 

�صاعت��ني يومي��ًا  �إىل �مل�ص��ي 

و�إذ�ب��ة  �خلالي��ا  لتن�صي��ط 

و�الأم��الح  و�ل�صك��ر  �لده��ون 

�لز�ئ��دة يف �ل��دم ومنع تكل�س 

�لعظ��ام.  ويف �حلديث )علمو� 

و�لرم��ي  �ل�صباح��ة  �أبناءك��م 

و�ملر�أة �ملغزل(.

3- �حلف��اظ عل��ى نظافة 

�جل�ص��م و �لثياب؛ ففي �حلديث 

)�غت�صلو� يوم �جلمعة و�غ�صلو� 

روؤو�صكم، و�إن مل تكونو� جنبًا، 

و�أ�صيبو� م��ن �لطيب(.  وكذلك 

�لف��م  نظاف��ة  عل��ى  �حلف��اظ 

بال�صو�ك و�لفر�صاة و�ملنظفات 

حتى يظل معطر �الأنفا�س ففي 

�حلدي��ث )ل��وال �أن �أ�ص��ّق عل��ى 

�أمت��ي الأمرتهم بال�ص��و�ك عند 

كل �صالة(.

4- �إعط��اء �جل�ص��د حق��ه 

الأن  و�لر�ح��ة  �لن��وم  م��ن 

�الإرهاق يوؤذي �جل�صد و�لنف�س 

مع��ًا ويوؤث��ر عل��ى �لعطاء يف 

�لدر��صة و �لعمل.

�جل�ص��د  �إي��ذ�ء  5-ع��دم 

و�ملخدر�ت  �مل�صكر�ت  بتناول 

و�ملدم��رة  للعق��ل  �ملذهب��ة 

خلاليا �جل�صد. 

�لنف���س  قت��ل  ع��دم   -6

تقتل��و�  »وال  باالنتح��ار 

بك��م  كان  �هلل  �إن  �أنف�صك��م 

رحيمًا« )�لن�صاء 29(. 

وعن ج�صده فيما اأباله

ع��ام  �أم��ني  رف���س 

حركة �جلهاد �الإ�صالمي، 

�لدكتور رم�صان عبد �هلل 

�صلح، خطوة توجه رئي�س 

�ل�صلط��ة، حممود عبا�س، 

�ىل �الأمم �ملتحدة، قائاًل: 

“يف �صوء خطاب رئي�س 
�ل�صلط��ة، �أبو م��ازن، يف 

و�ل��ذي  �ملتح��دة،  �الأمم 

قيل باأنه �إجناز وفر�صة 

تاأتي  و�لت��ي  تاريخي��ة، 

ي�صم��ى  م��ا  ذك��رى  يف 

“قر�ر تق�صيم فل�صطني”، 
�أي  ع��ن  ن�ص��األ:  نح��ن 

�إذ�  نتح��دث؟  فل�صط��ني 

كان �حلدي��ث ع��ن وطن 

م��ن  بكامل��ه  فل�صط��ني 

�لنه��ر �إىل �لبح��ر، فم��ن 

�لطبيعي �أن نبارك ذلك، 

�أم��ا �إذ� كان ي��ر�د و�صع 

�لفل�صطيني،  للحق  �صقف 

وح��ق �الأمة يف فل�صطني 

و�لقب��ول  فل�صط��ني،  كل 

ح��دود  عل��ى  بدول��ة 

�ل���67 ي�ص��ادر �ملحت��ل 

�ل�صهي��وين فيه��ا ن�صف 

�إذ�ً  �لغربي��ة،  �ل�صف��ة 

هن��ا يت��م �حلدي��ث ع��ن 

ق��ر�ر ي��وؤدي �إىل �صط��ب 

م��ن  �الأك��رب  �جل��زء 

فل�صط��ني،  يف  حقن��ا 

حت��ت �إط��ار و�صق��ف ما 

�ملفاو�ص��ات  ي�صم��ى 

و�ل�رضعي��ة  و�لت�صوي��ة 

�لت��ي  �لظامل��ة  �لدولي��ة 

“�إ�رض�ئي��ل”  �أوج��دت 

به��ا وحمتها.”   و�عتنت 

�لعام  �الأم��ني  و�أ�ص��اف 

يف مقابل��ة معه:  “نحن 

لل�صلطة  ب�رض�ح��ة  قلن��ا 

ولالأخوة يف م�رض باأننا 

ل��ن نبارك ه��ذه �خلطوة 

ولكن ل��ن نت�ص��دى لها، 

ولن��دع �لوق��ت و�الأي��ام 

و�لوقائ��ع �لت��ي �صتحكم 

عل��ى �الأر�س ب��اأن تبنّي 

لنا ما �لذي �صيتحقق من 

ور�ء هذه �خلطوة”.

رم�ص��ان  د.  و�أك��د   

�حل��ل  ه��ذ�  ب��اأن  �صل��ح 

“يغل��ق �لب��اب يف وجه 
�أي��ة حم��اوالت �أو حلول 

�أخرى، وي�صطب ما تبقى 

م��ن فل�صط��ني”، م�صيفًا 

�أن ه��ذه �خلطوة “حتجز 

مقعد�ً حلل �لدولتني لكي 

يطبق بروؤية �صهيونية.. 

ولك��ي ننتظ��ر 30 �صن��ة 

�أخ��رى.. فه��ذ� هو جوهر 

�ل�صهي��وين،  �ملوق��ف 

�لذي لدي��ه هم وحيد هو 

تثبي��ت “�إ�رض�ئيل كدولة 

يهودية”.

حرك��ة  ممث��ل  ر�أى 

يف  �الإ�صالم��ي  �جله��اد 

لبنان، �أبو عماد �لرفاعي، 

�ملقاوم��ة  �نت�ص��ار  �أن 

غ��زة  يف  �لفل�صطيني��ة 

�ص��د �لع��دو�ن �ل�صهيوين 

ه��و �نت�ص��ار ل��كل �الأمة.  

يف  �لرفاع��ي  وق��ال 

ت�رضيح ل��ه: “�إن �الإجناز 

�لكب��ر �ل��ذي حتق��ق هو 

بف�ص��ل �صم��ود �أهلنا يف 

�لقط��اع، وبف�صل �متالك 

�ملقاوم��ة لعنا�رض �لقوة 

�ملعرك��ة  �إد�رة  وح�ص��ن 

و�إعالمي��ًا  ميد�ني��ًا 

وبف�ص��ل  و�صيا�صي��ًا، 

�جلماهري  �الحت�ص��ان 

�لو��ص��ع للمقاوم��ة �صو�ء 

�ل�صف��ة  �أو  �لقط��اع  يف 

خميم��ات  �أو  �لد�خ��ل  �أو 

�للج��وء.”  وحول مرحلة 

�لتهدئ��ة، ق��ال  م��ا بع��د 

�لرفاع��ي: “علين��ا �لبناء 

�ل��ذي  �النت�ص��ار  عل��ى 

م��ن  حتق��ق نح��و مزي��د 

�ىل  و�ص��واًل  �الجن��از�ت 

حتري��ر كام��ل فل�صطني.. 

ولك��ن هن��اك خ�صي��ة �أن 

�ل��دول  بع���س  حت��اول 

��صتغ��الل �تف��اق �لتهدئة 

�أو�صل��و  �ىل  لتحويل��ه 

م��ن  حم��ذر�ً  م�صغ��ر،” 

�الجن��ر�ر ور�ء حماوالت 

�لذي  �لتفاه��م  “حتمي��ل 
يف  �إلي��ه  �لتو�ص��ل  مت 

�لقاهرة ما ال يحتمل، �أو 

جتي��ره خلدم��ة �أجند�ت 

�ملقاوم��ة  تخ��دم  ال 

�ل�صعب  وثو�بت وحق��وق 

�لفل�صطيني.”

��صتقبل ممثل حركة 

�جل��ه��اد �الإ���ص��الم��ي يف 

عماد  �أبو  �حلاج  لبنان، 

�لرفاعي، يف مكتبه يف 

�لعام  �لقن�صل  ب��روت، 

جمهورية  �صفارة  يف 

�ل�����ص��ود�ن يف ب��روت، 

�صمر بابتوت.

وقدم بابتوت تهاين 

ج��م��ه��وري��ة �ل�����ص��ود�ن 

باالنت�صار �لذي حققته 

�لفل�صطينية  �ملقاومة 

�صد  غ����زة  ق��ط��اع  يف 

�ل�صهيوين،  �ل���ع���دو�ن 

�ل�صود�ن  وقوف  موؤكد�ً 

�صعبًا وقيادة مع �ل�صعب 

�لفل�صطيني ومقاومته.

ذ�ت��ه،  �الإط���ار  ويف 

وفد  �لرفاعي  ��صتقبل 

�ل�صبابية  �مل��ن��ظ��م��ات 

�للبنانية،  و�لطالبية 

�لتعبئة  ���ص��م  �ل�����ذي 

�هلل،  حزب  يف  �لربوية 

يف  �ل�صباب  وقطاعات 

ح��رك��ة �أم����ل و�حل���زب 

�ل��ع��رب��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

و�حل���������زب �ل���ق���وم���ي 

�الجتماعي  �ل�����ص��وري 

وح��زب �الإحت��اد وحزب 

�حل������و�ر.  وق����د �أل��ق��ى 

جر�ب،  جمال  �الأ�صتاذ 

�أكد  �لوفد  با�صم  كلمة 

ف��ي��ه��ا وق����وف �ل��ق��وى 

�للبنانية  �ل�صبابية 

�ل�����ص��ع��ب  ج���ان���ب  �إىل 

وق�صيته،  �لفل�صطيني 

بانت�صار  �لتهاين  وقدم 

�لفل�صطينية  �ملقاومة 

معترب�ً  غزة،  قطاع  يف 

�إياه �نت�صار لكل �الأمة.

اأمني عام حركة اجلهاد االإ�صالمي:

التوجه اىل االأمم املتحدة يحجز مقعداً حلل الدولتني بروؤية �صهيونية

الرفاعي: نخ�صى اأن ت�صتغل بع�س الدول اتفاق التهدئة لتحويله اىل اأو�صلو م�صغر
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