د .شلّح :حققنا أفضل انتصار يف أسوأ مرحلة عربية

الحهـاد

العدد التــاسع والتسعون
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بعد االنت�صار التاريخي ..غزة �أمام التحديات!

اإلنتصار العســكري التاريخي ،بإســتكماله في امليادين
واجملاالت األخرى ..بهذه الروح نكون فعالً قد إنتصرنا.
العدو مــا زال يراهن على إيجاد ثغرة مــا ،لتحقيق مآربه،
بخاصــة أنــه يعيــش مأزقا ً خطيــرا ً علــى الصعيدين
الداخلي واخلارجي ...علينــا أن نفوت عليه الفرصة ،بل أن
نســدد له مزيدا ً من الطعنات ،لنثبت أن قضيتنا أكبر من
االشخاص ومن احلســابات الضيقة و الصغيرة ،واخلالفات
اجلانبية.

الجئو لبنان لـ''اجلهاد'' :انت�صار غزة �أعاد لنا الأمل بالتحرير والعودة

ال�شايب :اعتقلنا « »28خمالً ونعمل على حل كل امل�شكالت
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االنتصار
الوحدة تحفظ
1

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

نشرة شهرية تعنى بالوضع الفلسطيني بعامة والالجئين في لبنان بخاصة

هدأت اجلبهة العســكرية في غزة  -ولــو الى حني  ،-لتبدأ
مرحلة جديدة حافلة بالتحديات ،على اجلبهات :السياسية،
التفاوضية ،اإلعمارية و اإلجتماعية.
الثانية أصعب من األولى ،ملا حتمله في طياتها من متطلبات:
أولها الوحدة الوطنية الراســخة ،تليها التمسك بالثوابت
وحتقيق املطالب االساسية ،والتفرغ لنفض الغبار عن وجه
القطاع ،وإعادة مالمحه أفضل مما كانت.
كل ذلــك يتطلب وقفة جادة وموضوعيــة ،لتكريس نتائج

افتتاحية العدد

شــعبنا حقق االنتصار ...هذه حقيقة ســاطعة .من شــاهد
أهل غزة يحتفلون حتى الصباح في شــوارعها ،وسمع العويل
والنحيب الصهيوني من شمال أرضنا احملتلة الى جنوبها ،يدرك
أن شــيئا ً كبيرا ً قد حصل بالفعل ،وأن معادلة جديدة قد أرست
حضورها ،وأن آفاقا ً جديدة قد فتحت ...يدرك كل فلســطيني،
ســواء في الوطن أو الشتات ،في قرارة نفســه ،أن يوم االنتصار
األكبر بات أقرب من أي وقت مضى.
صنع شعبنا الفلسطيني العظيم في قطاع غزة االنتصار بدماء
األطفال ،ودمــوع األيتام والثكالى ،وبحجارة البيوت واملســاجد
واملستشفيات ،وصنع ،الى جانب االنتصار ،أسطورة سيسجلها
التاريخ حتماً :غزة التي تبلغ  360كلم مربعا ً فقط ،واحملاصرة طوال
ثماني سنوات برا ً وبحرا ً وجواً ،واملمنوعة من الدواء والغذاء ومواد
البناء ،والتي تآمر عليها القريب والبعيد ،والتي حشد لها العدو
أكثر من ثمانني ألف جندي ،مبا ميلكونه من طائرات ودبابات وبوارج
حربية ،سحقت حتت أقدام مجاهديها نخبة اجليش الصهيوني،
وأحالت لواء جوالني الى التقاعد ،وجعلت جنوده يصرخون هربا ً
وهلعاً ..لقد أســقط أهل غزة هاشم مشاريع ،وأربكوا حتالفات،
وقلبوا معادالت ،وصنعوا االنتصار.
هذا االنتصار العظيم الذي حتقق له عدة أسباب ،أولها ،بعد تأييد
اهلل عز وجل ،احتضان الشــعب الفلسطيني ملقاومته ،وإرادته
التي لم ترضخ أمام اجملــازر وهول آلة القتل اإلجرامية التي هزّت
الضمائر .وثانيها ،صمود وبسالة املقاومني ،من كافة الفصائل
والقوى ،وإبداعاتهم ،التي تستحق أن تد ّرس في الكليات احلربية،
على مســتوى العالم ،وإميانهم بنصر اهلل ،وبعدالة قضيتهم.
وثالثها الوحدة امليدانية والسياسية التي شكلت ترسا ً يحمي
اإلجناز امليداني والعســكري ،ويأبى أن تضيع دماء الشهداء ،وآالم
اجلرحى ،وأنني األيتام والثكالى واألرامل ،دون حتقيق االنتصار وفك
احلصار.
واآلن ،أمام شعبنا مهمة ال تقل أهمية عن االنتصار نفسه ،وهي
بد لهذه
حفظ االنتصــار .فاالنتصار هو ثمرة التضحيــات ،وال ّ
الثمرة أن تســقى وحتمى وحترس من كل ســوء .وهذه مهمة ال
تقل أهمية عن صنع االنتصار ذاته .ففي حفظ االنتصار حماية
لدماء الشهداء.
جتــارب التاريخ واألمم والشــعوب تفيــد أن أعــداء املقاومة لن
يســتكينوا ،ولن يهدأ لهم بال ،قبل أن يشوهوا صورة االنتصار،
عبر التشــكيك بقيمته من ناحية ،وعبر متزيق الشــعب الذي
حقق االنتصار من جهة ثانية ،وعبر اســتخدام وسائل الضغط
والترهيب والترغيب من جهة ثالثة.
إن حمايــة االنتصار هي مهمة الكل الفلســطيني مجتمعاً.
فاالنتصار الذي حتقق صنعته أيدي الشــعب الفلسطيني ،وهو
لكل الشعب الفلسطيني .أمام القوى الفلسطينية مقاومة
من نوع آخر ،هي حماية االنتصار عبر حتويله الى إجنازات ومكاسب،
والتصدي لكل محاوالت تفريغه من مضمونه .لكن ذلك يحتاج
أيضاً ،كما املقاومة العســكرية ،الى بيئة حاضنة ،أساســها
احلفاظ على الوحدة :وحدة املوقف ووحدة األداء ،واحلذر كل احلذر
من محاوالت متزيق الصف الفلسطيني وإعادته الى مربع اخلالف
والتنازع .وهذه مسؤولية اجلميع ،داخل فلسطني وخارجها.

�صيدليات برج الرباجنة08 :
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هل يأخذ العدو بالمفاوضات
ما عجز عنه في الميدان؟
لم تعد هزمية العدو الصهيوني ميدانيا ً مســالة إفتراضية ،وقابلة للنقاش ،رغم
استعمال سياسة األرض احملروقة ،التي تستهدف البشر واحلجر واملؤسسات ودور
العبادة دون أي متييز ،فاقتراف اجملازر البشــرية وقتل عائالت وإخراجها من السجل
املدني ،وتدمير املنازل واألبراج وإزالة أحياء بكاملها ،لم حت ِّول هزمية العدو وعجزه إلى
انتصار .فقادة العدو العسكريني واألمنيني قبل السياسيني قد اعترفوا بهزميتهم
أمام قوى املقاومة الفلسطينية ،وبفشلهم في حتقيق أي من أهداف العدوان الذي
بدأ في  8متوز املاضي حتى واحد وخمسني يوما.
ومنصات إطالقها ،كما ادعى
مســتودعاتها
الصواريخ التي شنوا احلرب لتدمير
َّ
بنيامني نتنياهو ظلت حتى الدقيقة األخيرة تتســاقط على مستوطنات غالف
غزة ،وفوق املدن واملطارات وصوال ً إلى منصات اســتخراج الغاز وسط البحر قبالة
شــاطئ غزة .وهي أجبرت ماليني الصهاينة وحتى قادتهم السياسيني واألمنيني
على االختباء في املالجئ.
أما األنفاق التي استهدفها العدوان بغزوه البري فقد فاجأت العدو بعمليات نوعية
خلف خطوطه ،وداخل مســتوطناته ،وبقيت الشاهدة على فشل العدو والدليل
على هزميته التي ستتحول إلى مادة للجان التحقيق التي ستقصي رؤوساً ،وتخرج
أخرى من امليادين السياسية والعسكرية واألمنية ،إلى غير رجعة كما فعلت في
وقت سابق مع مناحيم بيغن وأرئيل شارون وإيهودا أوملرت ،وغيرهم من قادة العدو
الذين ذاقوا مرارة الهزمية في لبنان وقطاع غزة احملاصر.
فما حتقق من نتائج على أرض الواقع في اليوم الواحد واخلمسني لصمود «البنيان
املرصوص» في وجــه العدوان املتعدد اجلنســيات واللغات ،يُعتبر إجنــازا ً تاريخيا ً
لقــوى املقاومة التي تخطــت كل الصعوبات واملعوقات التــي يفرضها احلصار
املطبق ،وتص َّدت بعمل إبداعي كمي ونوعي وعلى مختلف املســتويات واجلبهات
السياســية والعســكرية واألمنية واإلعالمية حتى جتاوزت في دقتها وحرفيتها
توقعات قادة العدو الصهيوني ومفكريه اإلســتراتيجيني ومحلليه السياسيني،
كما فاجأت «األشقاء» و»األصدقاء» باإلمكانات والقدرات العسكرية الستراتيجية
والتكتيكية التي راكمتها ،رغم تدمير آالف األنفاق التي تشــكل شــرايني حياة
الغزيني في ظل احلصار املطبق .وما حتقق من صمود بطولي يعتبر شــهادة ح َّية
لبسالة الشعب الفلســطيني وقوة إرادته التي لم يكسرها حجم التضحيات،
وظل ثابتا ً على مواقفه وقناعاته الوطنية والتزامه خيار املقاومة ،فلم يشف غليل
العدو برفع الرايات البيضاء رغم كل اجملازر البشرية والتدمير املنهجي!.
وصلت حصيلة الشهداء نهاية احلرب إلى  2137بينهم  577طفالً و 261امرأة و101
مسناً ،في حني بلغ عدد اجلرحى أكثر من  10870مصاباً ،كما أضافت قوات اإلحتالل
إلى سجلها األسود سلســلة كبيرة من اجملازر البشــرية التي استهدفت أُسرا ً
فلسطينية بكاملها وصلت حصيلتها إلى  90عائلة في ( ،)8/26أبيدت بكاملها،
وأدت إلى استشهاد  530من أفرادها ،وأصبحت «خارج السجل املدني الفلسطيني.
فضالً عن دمار هائل حلق باملنازل واملمتلكات والبنى التحتية في القطاع ،نتج منه
محو أحياء بكاملها ،وصلت الحقا ً إلى اســتهداف األبراج الســكنية ومواصلة
التدمير املمنهج للمساجد التي بلغ عدد املدمر منها  172مسجداً.
وال شك أن استخدام سياسة األرض احملروقة واستهداف املواطنني الفلسطينيني
وممتلكاتهم في قطاع غزة احملاصر بهذا الشــكل الهستيري اجملنون ال يؤشر على
هزمية القوات الصهيونية في امليدان فحســب ،وإمنا يعري عمق املآزق التي تخبط
فيها قادة العدو الصهيوني السياســيني والعسكريني واألمنيني ،وكل حلفائهم
متعددي اجلنسيات ،الذين وقفوا عاجزين مع «قببهم احلديدية» ومخازن أسلحتهم
اإلستراتيجية املفتوحة ،أمام صمود الفلســطينيني شعبا ً ومقاومة ،واستمرار
تساقط الصواريخ الفلســطينية على املدن واملستوطنات ،التي عطلت العديد
من مجاالت احلياة في معظم الكيان ،وأنزلت فيه خســائر مادية ومعنوية طالت
معظم املؤسسات املدنية والعسكرية.
البي والواضح في امليدان ،وصمود الشعب الفلسطيني يجب
إن انتصار املقاومة ِّ
أن ينعكس قوة وفعالً في املفاوضات غير املباشــرة التي ترعاها القاهرة ،ومتسكا ً
باألهداف التي يتقدمها وقف إطالق النار وفك احلصار وفتح املعابر وتوسيع منطقة
الصيد البحري وإعادة اإلعمار ...واحلذر من الوقوع في شراك نهج التأجيل واملماطلة
والتسويف الذي يعتمده قادة العدو في مفاوضاته التي جتاوزت العشرين عاما ً مع
«سلطة رام اهلل» ،التي اكتشفت مؤخرا ً أنها كانت عبثية وغير مجدية ،وشكلت
غطاء لتمرير مخططات اإلستطيان والتهويد والصهينة في طول الضفة الغربية
وعرضها .في احملصلة ،فإن قوى املقاومة مطالبة اليوم باالنتباه إلى محاوالت جون
كيري وأقرانه األوروبيني وبعض العرب أخذ املفاوضات إلى منزلقات «أوسلوية» من
بوابات ربط إعادة اإلعمار وفتح املعابر بنزع سالح املقاومة وجتفيف منابع قوتها ،ما
يوفر للعدو اجملال ليأخذ في املفاوضات ما عجز عن حتقيقه في امليدان!.

وفد قيادي من «الجهاد» برئاسة ش ّلح
يطلع بري على تفاصيل العدوان اإلسرائيلي
أطلع وفد من قيادة حركة اجلهاد االســامي في فلسطني ،برئاسة أمينها العام الدكتور رمضان عبداهلل ش ّلح ،يرافقه نائبه األستاذ زياد
النخالة ،وممثل احلركة في لبنان احلاج أبو عماد الرفاعي ،أطلع رئيس مجلس اللبناني نبيه بري على تفاصيل العدوان «اإلسرائيلي» على غزة
ومعاناة الشعب الفلسطيني في القطاع وصموده في وجه العدوان الذي انتهى إلى انتصار املقاومة الفلسطينية الباسلة.
وكان اللقاء الذي عقد في عني التينة مناســبة الســتعراض اخملاطر احملدقة بالقضية الفلسطينية ،ومحاوالت األعداء النيل من املقاومة
وإجنازاتهــا امليدانية .وجرى التجديد على ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة ،والتفرغ إلعادة بناء قدرات
املقاومة ،وإعمار ما هدمه العدوان ،وكسر احلصار املضروب على القطاع.

«الجهاد اإلسالمي» تستقبل وفود املهنئني بانتصار غزة
اســتقبل ممثل «حركــة اجلهاد اإلســامي» في لبنــان احلاج أبو
عماد الرفاعي ،وفودا ً سياســية وشــعبية وهيئات أهلية لبنانية
وفلســطينية ،جاءت مهنّئة بانتصار غــزة التاريخي .كما تلقى
اتصاالت من ممثلي أحزاب وشخصيات وفعاليات.
وأ َّم مقر احلركة وفد حركة الناصريني املستقلني – املرابطون برئاسة
العميد مصطفى حمــدان ،ووفود من حزب االحتاد اللبناني ،واحلزب
الســوري القومي االجتماعي ضــم عميد اإلذاعــة واإلعالم وائل
احلسنية ،وعضو املكتب السياسي وهيب وهبي ،و»املؤمتر الشعبي
اللبناني» ،الذي ضم عضو املؤمتر املهندس ســمير الطرابلســي،
يرافقــه احملامي كمال حديد ،ووفد مشــترك مــن «جمعية قولنا
والعمل» برئاسة الشيخ أحمد القطان ،وحركة «اإلصالح والوحدة»
برئاسة الشيخ ماهر عبدالرازق ،مكتب حركة اجلهاد اإلسالمي في
فلسطني ،حيث كان في اســتقبالهم ممثل احلركة احلاج أبو عماد
الرفاعــي ،وعدد من قادة احلركة ،وذلك للتهنئة بانتصار الشــعب
واملقاومة الفلسطينية في غزة.
الرفاعي أكد خالل االستقبال أن انتصار غزة هو انتصار لألمة كلها.
وشدد على أن املطلوب اليوم من األمتني العربية واإلسالمية
ّ
احلفاظ على هذا االنتصار ،من خالل تعزيز دعم الشعب الفلسطيني
ومقاومته الباسلة التي أحلقت الهزمية بالعدو الصهيوني
وأدخلــت الكيان فــي أزمة وجوديــة« ،وأعادت االعتبــار للقضية

الفلسطينية باعتبارها القضية املركزية للعرب واملسلمني ولكل
ّوجه
األحرار في العالم» .ودعا إلى تناسي كل اخلالفات الداخلية والت ّ
إلى محاربة العدو الصهيوني.
من جهته ،أكد العميد حمدان «أن ما فعله أهلنا الفلسطينيون
أيضا أن الوحدة
في غزة يقربنا أكثر من قباب القدس ،ويؤكد ً
الفلســطينية يجب أن تُصــان حلماية االجنــازات التاريخية التي
حققها املقاومون».
أما الشيخ عبدالرازق فقال« :ما بعد صواريخ اجلهاد واملقاومني ليس
كما قبلها ،فنحن دخلنا مرحلة جديدة تسطر لألمة
العربية واإلســامية االنتصارات» .ودعا العلماء إلى حتقيق وحدة
األمة خلف نهج املقاومة.
من جهته ،أكد الشيخ أحمد القطان أن النصر الذي حتقق في غزة
ينبغــي البناء واملراكمة عليه في مســيرة املقاومة حتى التحرير
الكامل.
وأشــاد نائب رئيس حزب االحتــاد أحمد مرعي ،بصمود الشــعب
الفلسطيني في القطاع ،وبأداء فصائل املقاومة ميدانيا ً وعسكرياً،
وبالصمود السياســي للمقاومة إزاء كل الضغوط التي تعرضت
لها.
ونقل وفد حزب االحتاد حتيات وتهنئة رئيسه ،الوزير عبد الرحيم مراد،
الى قيادة حركة اجلهاد اإلسالمي وإلى الشعب الفلسطيني.

حفل استقبال سياسي بمناسبة انتصار غزة يف بريوت

نظمــت فصائل املقاومة الفلســطينية فــي بيروت،
حفل اســتقبال سياســي تق ّبلت فيه التبريكات في
قصر «األونيســكو» ،وذلــك احتفاء بانتصــار املقاومة
الفلسطينية وصمودها  51يوما ً في غزة على آلة احلرب
«اإلسرائيلية».
وشــارك في احلفل سفير دولة فلســطني أشرف د ّبور،
وممثلــو ّ
كل من حركة اجلهاد اإلســامي احلاج أبو عماد
الرفاعي ،وحركة حماس في لبنان علي بركة ،وأمني سر
فصائل منظمة التحرير في لبنــان فتحي أبو العردات،
ونائب رئيس املكتب السياسي حلركة أمل الشيخ حسن
املصري ،وممثلو أحزاب لبنانية.

اجلهاد

لألمة العربية واإلسالمية.

فتح

وحتدث أبــو عماد الرفاعي عن انتصار املقاومــة وصمودها وح ّيا صمود في السياق ،شد ّد فتحي أبو العردات على وحدة الصف الفلسطيني،
وح ّيا الشعب الفلسطيني كا ّفة على االنتصار التي حققته املقاومة
أهالي قطاع غزة أمام وحشية العدوان اإلسرائيلي.
ّ
وأكد وحدة الصف الفلسطيني على الرغم من احملاوالت اجلارية لشق وصمود الشعب الفلسطيني في غزة.
وأمل
مجتمعة.
املقاومة
فصائل
حققته
الذي
االنتصار
وتضييع
الصف
الأحزاب الوطنية اللبنانية
الرفاعي في أن «يتحد الصف الفلســطيني سياســيا ً متاما ً كما احتد
أما الشيخ حسن املصري الذي ألقى كلمة األحزاب الوطنية اللبنانية،
عسكريا ً من أجل تنفيذ مطالب املقاومة وإعمار قطاع غزة املد ّمر».
فأشاد بالتفاف الشعب الفلسطيني في غزة وصموده حول مقاومته،
حما�س
األمر الذي عزز من هذا اإلنتصار كما بارك للشعب الفلسطيني انتصار
أكد بركة اجلانب البطولي للمقاومة الفلسطينية في غزة ،مقاومته أمام بربرية جيش اإلحتالل الذي لم يفلح ّإل في قتل األطفال
من جهتهّ ،
الغزي والتفافه حول مقاومته ،ناسبا هذا االنتصار والنساء واملدنيني العزّل.
الشــعب
وصمود
ّ
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األمين العام للجهاد اإلسالمي :حققنا أفضل انتصار في أسوأ مرحلة عربية
�أطل الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني الدكتور رم�ضان عبداهلل �ش ّلح ،يف م�ؤمتر �صحفي من بريوت ،كان الأول للمقاومة بعد �إنتهاء احلرب على غزة ،و�إعالن الن�صر .فكانت لذلك
دالالته و�أبعاده ،بخا�صة �أنه تال وقف �إطالق النار مبا�شرة ،ف�أجاب عن العديد من الأ�سئلة التي كانت تطرح حول غزة ،ومواقف "اجلهاد" التي تدعو �أال تكون الق�ضية الفل�سطينية �ضحية
للرهانات الإقليمية والدولية.
اجلهاد  -بريوت
ورأى شــلح أنه باالنتصار «ال مكان للمفاوضات السلمية بعد
اآلن» ،واصفا اتفاق أوســلو بأنه «انتهــى» ،مضيفا« :املقاومة
الفلسطينية قالت للعالم إن فلسطني غير قابلة للنسيان»،
وموضحا في الوقت نفسه أن «اجلرمية التي ارتكبت بحقها غير
قابلة للغفران».
وقال إن «كل الكتائب واألجنحة العسكرية في فلسطيني في
هذا الزمن الصعب وهذه املرحلــة األصعب واألخطر في تاريخ
هــذه األمة قد صنعوا املعجزات وأزهلــوا العالم كله وأفقدوا
العدو اإلســرائيلي صوابه» .وأضاف «املقاومة أثبتت أن الرهان
عليها كان في محله ،وأنها كفت ووفت ملا اجنزته عام  2012من
صمود وانتصار».
ورأى شــلح أن احلرب «كانت على الشــعب الفلسطيني كله
وليــس على فصيل بعينــه» ،الفتا إلى أن «هذه احلرب شــنها
كيان ميلك جيشا من أقوى اجليوش في العالم على شعب أعزل
يعيش في حصار منذ ســنوات» .واستطرد األمني العام« :منذ
اليوم األول قلنا إننا ذاهبون إلى االنتصار وشــركاؤنا في بيروت
وقيــادة املقاومة أعلنت أن غزة انتصــرت” ،داعيا إلى “احتضان
املقاومة كما احتضنها الشعب الفلسطيني».

،،

احلرب «كانت على ال�شعب
الفل�سطيني كله ولي�س على
ف�صيل بعينه
واعتبر أن «من يدير ظهره للمقاومة كمن يدير ظهره للشعب
الفلسطيني» .وأجاب ردا ً على سؤال للصحافيني أن «موضوع
السالح غير مطروح بتاتا ً على املفاوضات .لكن هذه املفاوضات
غير مباشرة والعدو له مطالبه ونحن لنا مطالبنا» ،موضحا ً أن
الطرف الفلسطيني لم يقل للعدو أن يضع هذه املسألة على
جدول البنود املؤجلة بل «قلنا له نرفض مناقشة هذا املوضوع».
وميكن النظر إلى أن ش ّلح ركز على نقاط خمس أولها أن «العدو
هو من بدأ احلرب ونحن كنا في موقع الدفاع عن النفس .كانت
حربا ً مفروضة علينا لكنها لــم تفاجئنا… بل إن املقاومة هي
التي فاجئت العدو وفاجئت العالم بقدراتها».
والنقطة الثانية تتعلق بفشــل العدو في االستفراد بحركة
«حماس» إذ ادعت اســرائيل أن هذه احلرب حرب على «حماس»،
وقال« :نحن وكل قوى املقاومة نزلنــا الى امليدان ،من اللحظة
األولــى ،لنثبت بالفعــل قبل القول أنها حرب على الشــعب
الفلسطيني كله وليست على حماس .وممنوع أن يستفرد هذا
العدو بأي فصيل بل بأي إنسان فلسطيني على وجه األرض».
وحدد أمني اجلهاد النقطــة الثالثة مبوازين القوى «التي جتعلنا
ّ
ندرك أنها ليســت حربا ً بني كيانني أو جيشني متكافئني .هذه

عيون
الجهاد

حرب شــنّها كيان ميلك كل جبروت القوة وأضخم ترسانة عسكرية
وأحد أقوى اجليوش في العالم ،يج ّرب أســلحة الدمار الشامل ،ضد
شعب أعزل يعيش حصارا ً شامال ً منذ سنوات» .كما أكد أن «املقاومة
لتقض مضجع
عدلت ميزان القوة باملثابرة والتصميم فأعدت العدة
ّ
ّ
هذا الكيان وجعلته يتألم في هــذه املعركة حيث كانت الصواريخ
تدك العدو في عمق كيانه حتى آخر حلظة».
ولفت خــال املؤمتر الذي قارب الســاعتني إلى أننا «سنســمع من
طوابير اخلامس والسادس والسابع والثامن تشكك بانتصار الشعب
الفلســطيني .نحن نتحدث عن االنتصار بكل تواضع وبكل معرفة
بحقيقة ما ميلك العدو وما منلك .هنــا في بيروت االنتصار ،أعلنت
قيادة املقاومة أن غزة انتصرت ألننا نعرف أننا في امليزان العسكري
صنعنا ما لم يكن العدو يتوقعه».
وقال د .شلح «هذه املعركة ليست آخر املعارك وليست أم املعارك
لكنها تأســس الم املعارك وستضع اقدام املقاومة على الطريق
وخاصــة أن هذه املعركــة ان من أهم نتائجها حســم اجلدل
حول صــراع اإليديولوجيات ،ندعو اجلميع إلى حســم اخليار
بأن املقاومة التي يقدم لها الشــعب اليــوم الدم يجب أن
نحتضنها كما احتضنها الشعب».
والالفت أنه أشار إلى أن ما فعلته املقاومة الفلسطينية
مــن إجنازات في قطاع غزة ،يجــب أن يصدر الى الضفة
احملتلة باسرع وقت ممكن .وقال »:كل من يشك للحظة
بانتصار املقاومة فلينظر الى الكيان ماذا يقول ،والى
اإلعالم العبري وتصريحات القيادات اإلســرائيلية»،
مســتدال على انتصار املقاومة بانخفاض شعبية
رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهو وفقا ً
الستطالع إسرائيلية.
وتابــع »:العدو جاء يختبرنا مبــا ال نختبر به ديننا
وعقيدتنا وشهامتنا وكرمتنا أيها الكيان الغبي
ال تعرف من هو الشــعب الفلسطيني» .مكمال« :يجب ان ننتبه إلى

،،

كل من ي�شك للحظة بانت�صار
املقاومة فلينظر �إىل الكيان ماذا
يقول ،و�إىل الإعالم العربي
سلوك العدو ونراقبه بحذر شديد الن التجارب السابقة جتعلنا حذرين
ألن إســرائيل ال تقيم اعتبارا ألحد» .ووجه حديثه لإلسرائيليني قائال:
«عليكم ان تخجلوا انكم تعيشــون في دولة ترســل أقوى طائرتها
لتقتل األطفال والنساء».
وقــال« :من اليوم األول قلنا إننا ذاهبون إلى االنتصار وشــركاؤنا في
بيروت وقيادة املقاومة أعلنت ان غزة انتصرت» ،الفتا إلى أن هذه احلرب
شنها كيان ميلك جيشا من أقوى اجليوش في العالم على شعب أعزل

يعيش في حصار منذ سنوات .وتوجه شلح بالشكر إلى كل
«من وقف معنا وأخص بالذكر شعوب أميركا الالتينية».
وحاول تلخيص املوقف بالقول« :من ســوء حظ الشــعب
الفلسطيني أنه يحقق أعظم انتصار في تاريخ نضاله في
أسوء مرحلة متر بها املنطقة» ،وملح أيضا« :هناك من يدعم
املقاومة وهو معروف في املنطقة».
أما عن مســألة معبر رفح فقال« :نترك معبر رفح وديعة
عند اإلخــوة في مصــر ليتصرفوا بها مبــا ميليه عليهم
دورهم ومكانتهم» ،مؤكدا ً أن حركة اجلهاد اإلســامي ال
متانع وجود سلطة الرئيس محمود عباس على معبر رفح،
وأضاف بالقول« :اإلخوة في مصر قالوا إن معبر رفح شــأن
فلسطيني مصري».
كما حتدث األمني العام حلركــة اجلهاد عن إعادة إعمار غزة
واعتبرها املعركة التالية بالنســبة للفلســطينيني مبن
فيهم املقاومة ،وقال« :إعــادة اإلعمار تتطلب جهدا دوليا
وإقليميا وعربيا وإسالميا» ،واختتم« :لن نسامح أحدا ال ميد
يد العون لغزة ليساهم في إعادة اإلعمار».

* أشار مصدر أمني إلى أن املتضررين من استمرار الهدوء في مخيم عني احللوة ،حاولوا مؤخرا ً إفشال خطة القوة األمنية بافتعال عدد من احلوادث ،وإعادة اخمليم الى مربع اإلضطرابات ،لكن اليقظة
األمنية حالت دون السماح أليدي العبث حتقيق أهدافها.
* كشف دبلوماسي أوروبي ،أمام قيادات سياسية لبنانية التقاها مؤخراً ،أن أجواء الغضب الشعبية ،والتحفظات الرسمية اجتاه املمارسات «اإلسرائيلية» ،بدأت تفرض توجها ً تصعيديا ً جديدا ً
لدى أوروبا إلدانة السياسة «اإلسرائيلية» ،ومقاطعة املنتوجات االستيطانية.
* أكدت مصادر في اللجنة الفلسطينية اللبنانية إلعادة إعمار مخيم نهر البارد أن ملف استكمال إعمار اخمليم وضع على نار حامية بعد حتركات شملت األطراف املعنية كافة.
* أعرب قيادي فلسطيني بارز ،عن ارتياحه للروح الوحدوية التي تسود اجملتمع الفلسطيني حالياً ،إثر احلرب على غزة ،وإجنازات املقاومة .وقال القيادي أمام عناصره :علينا أن نكمل البناء على هذه
املشاعر الوطنية ،إلعادة اللحمة ببني مختلف الشرائح والقوى الفلسطينية.
A L J I H A D
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تقارير وحتقيقات
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برج البراجنة ..الكهرباء تحصد عشرات الضحايا والرقابة غائبة!

�سماء خميم برج الرباجنة تكاد ال ُترى ،ولي�س ال�سبب زواريبه املعتمة ،وال املباين العالية التي تخنق
املخيم ،بل هي خطوط املياه والكهرباء وال�ساتاليت واالنرتنت ،والإ�شرتاك والهاتف الداخلي ،وحتى
حبال الغ�سيل ..كلها تتقاطع وتتالقى يف �سماء املخيم لتك ّون �شبكة عنكبوت قاتلة ت�صطاد �ضحيتها من
�أبناء املخيم الواحد تلو الآخر.
يعاين خميم برج الرباجنة م�شاكل ال تعد والحت�صى ،ال ينتهي احلديث عند تراكمات �ست و�ستني
عام ًا .فكل امل�شاكل بارزة� ،إذ ال ميكننا �أن نتحدث عن واحدة دون املجيئ على ذكر الأخرى� .إال �أن
الكهرباء يف املخيم تلعب دور ًا ال ي�ستهان به يف تردّي �أو�ضاعه ،فقد �سبق و�أن ح�صدت عدد ًا من �أرواح
القاطنني فيه على اختالف �أعمارهم ،ابتداء من حممد يعقوب ذي الأربعة ع�شر ربيع ًا ،مرور ًا باحلاج
�أبو علي كارلو�س ،وانتهاء بعامل النظافة ،دون �أن نن�سى املر�أة وال�شاب ال�سوريني ،والقائمة تطول ولن
تتوقف عن �إ�ضافة �أ�سماء جديدة قبل العمل على ّ
حل جذري لهذه امل�شكلة يف املخيم.
يعيش في اخمليم  25ألف الجئ فلسطيني ،وما يقارب الـ 25ألف سوري ،وفقا ً
إلحصاءات اجلمعيات األهلية في اخمليم ،باإلضافة إلى عدد ال يســتهان به من
ذوي اجلنسيات األجنبية ،على مساحة تبلغ حوالي الـ 750مترا ً مربعاً .يتغذى
اخمليم بالطاقة عن طريق خمسة محوالت رئيسية موزعة على مداخل اخمليم،
وتبلغ طاقة كل منها  1000كيلــو وات تقريباً .أما الطاقة الكهربائية فإنها
تصل إلى منازل الســاكنني في اخمليم من خالل علب التوزيع املنتشــرة فيه،
عبر شبكة خطوط قد يبلغ عددها السبعني خطا ً في العلبة الواحدة ،وهنا
تبدأ املشكلة.

خطوط عنكبوتية
يؤدي العدد الكبير من اخلطوط في العلبة الواحدة ،وبعد املســافة بني املنزل
والعلبة ،إلى ظهور بيت عنكبوت تتداخل فيه أســاك الكهرباء ،مع شبكة
توزيع املياه وغيرها من األسالك ،األمر الذي يؤدي إلى قرب مسافة هذه األسالك
من شرفات املنازل واألرض بشكل كبير وخطير ،لدرجة أنها تالمس رؤوس املا ّرة
في كثير من األحيان .األمر الذي يتسبب بالكثير من الوفيات واإلصابات وحتى
حرائق في املنازل.
جتدر اإلشارة الى أن علبة الكهرباء تعاني من أعطال متكررة ،بشكل يكاد يكون
شبه أسبوعي ،وعاد ًة ما تكون نهايتها اإلنفجار واإلحتراق ،بسبب التمديدات
العشوائية وغير املدروسة وعدم االستعانة بشخص مختص.
وفي هذا اإلطار أوضح املعني بالكهرباء في اللجنة الشــعبية احلاج أبو عمر،
في ضوء دراســة أجراها عن وضع الكهرباء في اخمليم السنة املاضية لـ وكالة
«القدس لألنباء» أنه« :يوجد في مخيم برج البراجنة خمس محوالت أساسية
تنتج حوالي اخلمسني ألف أمبير ،إال أن حاجة اخمليم الفعلية هي الضعف ،أي
ما يقارب األلف أمبير .لقد حاولنا أن نخفف من هذه التمديدات العنكبوتية،
إال أن العديد من املشــكالت كانت لنا باملرصاد ،فشركة كهرباء لبنان رفضت
العمل بالتمديدات داخل اخمليم ألسباب سياســيةّ .إل أننا نحاول وباستمرار
إيجــاد حلول وتطبيقها على أرض الواقع ،بغض النظر عن املعوقات« .لكن ما
هي هذه املشاكل التي جعلت من ح ّلها أمرا ً صعباً؟

�شهداء الكهرباء
كانت لي حياة .كان لي مستقبل ...حتى ال ميوت طفل آخر ،كلمات تستقبلك حلظة
دخولك مخيم برج البراجنة ،كتبت على صورة الشــاب أحمد يعقوب بجانب صور
الشهداء.
رفضت والدة أحمد يعقوب التحدث عن حادثة وفاة ولدها الوحيد ،التي م ّرت عليها
خمس ســنوات ،وقالت جملة واحدة« :أتى الكثير ورحــل الكثير وأخذوا الصور ورأوا
دموعي ولم يتغير شــيئ .»..توفي أحمد ابن الثامنة عشــر ربيعا ً أثناء مســاعدته
للجيران في دفع سيارة معطلة .أمطرت السماء موتا ً عندما ً سقط سلك على رأس
أحمد ليصعقه وميوت فورا ً ،وينضم إلى قائمة ضمت أربعة وعشرين إسما ً غيره.
أ ّما عائلة أحمد ،فقد كانت خسارتها أقل وطأة من غيرهم .حيث أن الكهرباء تسببت
على ح ّد قول أبو محمد أحمد ،بحريق ســبب أضــرارا ً في بعض أغراضهم املنزلية.
ويقول أبو محمد« :لقد احترقت علبة الكهرباء أثناء الليل ،وأحد األشــرطة احترق،
وامتد احلريق الى الغسيل الذي كان يتدلى على حافة الشرفة ،وانتقلت النيران الى
داخل املنزل ،وللطف اهلل لم يكن هناك سوى بعض األضرار املاد ّية».

م�شكالت بال حلول

لقد حاولت بعض اجلهات إيجاد حلول ملشكلة الكهرباء املتأصلة في اخمليم ،لكن قبل
معرفة هذه املبادرات البســيطة علينا معرفة السبب وراء املشــكلة .أولى األسباب
التي يجب التحدث عنها هو التمديد العشــوائي لشــبكة توزيــع الكهرباء ،وضعف
التجهيزات املســتخدمة ،وعــدم كفايتها ،ناهيك عن عدم كفايــة الطاقة املوجودة.
فالتمديد العشوائي هو نتاج بعد مسافة علب توزيع الكهرباء عن املنازل طبعاً ،بسبب
نقــص كمياتها ،وهنا يلجأ ابن اخمليم الى خبراته احملدودة في الكهرباء لتمديد اخلطوط
الفني املتخصص وإشرافه .وأشــار أبو عمر إلى أن« :بعض أبناء اخمليم
ويســتغني عن
ّ
يحاولون متديد الكهرباء بشــكل غير شرعي ،إما عبر إضافة خط جديد الى العلبة دون
معرفة اللجنة الشــعبية ،أو عبر أخذ خط من الكابالت .األمر الذي ساهم في تفاقم
مشكلة التمديدات املبعثرة هنا وهناك».
أ ّما السبب الثاني ،فهو سوء إدارة قطاع الكهرباء .فاإلهمال يسود توزيع وصيانة قطاع
الكهرباء في اخمليم ،ألن اجلهات املعنية كاللجان الشــعبية ،التي مت ّثل السلطة احمللية،

ومنظمة األونــروا تتغاضى
لســبب أو آلخر عــن إصالح
األمور ،وبهذا فقد الســكان
ثقتهم باللجان الشعبية واألونروا ،مما أدى إلى حالة من الفلتان ،فالسكان أصبحوا
يؤمنــون حاجاتهم من الكهرباء بطرقهم اخلاصة دون رقيب وال حســيب ،حتى أن
البعض من الســكان يرفــض التعاون مع محاوالت اللجــان اخلجولة ،لفرض نوع
مــن التنظيم .ويضيف« :بعض الناس ترفض حتــى التعاون في ما يخص اجلباية،
فعدد من املشــتركني ميتنعون في الواقع عن دفع مبلغ فاتورة الكهرباء ألســباب
متعددة ،منها النفوذ السياســي ،أو الغطاء األمني السياسي من النافذين ،وهنا
تتحمل املســؤولية مجددا ً اللجان الشعبية التي لم تفرض سيطرتها بالشكل
الالزم ،وتطبق النظام على ّ
وبتساو .أ ّما األونروا فهي تتهرب من
سكان اخمليم بعدل
ٍ
مسؤولياتها املترتبة عليها بكل بساطة».
وطبعاً ال ميكننا إلقاء اللوم على املنظمة واألونروا وحسب ،فللنّاس في مخيم برج البراجنة
دور كبير في هذه املشكلة ،لغياب ثقافة ترشيد استهالك الكهرباء .فمعظمهم يعمدون
الى اســتهالك كميات هائلة من الطاقة أحيانا ً ،دون احلاجــة إليها ،كإبقاء األنوار مضاءة
وسخّ انات املياه واملكيفات وطبعاً املدافئ في الشتاء ،فينتج عن ذلك مصروف هائل للطاقة
وغالباً ما تكون احملصلة إنفجار إحدى العلب ،أو حتى غرفة الكهرباء بحد ذاتها .وأضاف أبو
عمر« :باإلضافة إلى غياب الترشــيد هناك غياب ملراقبة الذات ،فبعض الناس تتعدى على
ما ميلكه غيرهم من الطاقة الكهربائية ،فهم يعتبرون أن ما لديهم ال يكفيهم ،فيقومون
«بالتعليــق» على اخلطوط املمدودة هنا وهناك ،أو بالتعدي على العلبة .حتى أن بعضهم
يقوم بســرقة الكابالت من أجل بيع النحاس املوجود داخلهــا» .وأوضح قائالً« :لقد قمنا
باستبدال كابالت النحاس باألملينيوم ،لكن الناس ال تزال تقوم باألعمال األخرى».
وهكــذا ،فإن األمور في مخيم برج البراجنة تبقى على ما هي عليه ،فنحن ندور في حلقة
مفرغة ال نهاية لها ،إذ ال ميكن حل املشــاكل لكثر املســببات ،وال ميكن احل ّد منها لكثرة
وجود املشــاكل .ينبغي على اللجان فرض سلطتها بالشــكل الالزم ،على جميع ّ
سكان
اخمليم دون استثناء ،والعمل لوقف احملســوبيات ،ويجدر بأهل اخمليم أن يفرضوا القليل من
الرقابة الذاتية على أنفســهم ،ألجل صالح مخيمهم فهم املتضرر األول واألخير من هذه
املشاكل وما ينتج عنها.

�أهايل عني احللوة لـ''اجلهاد''� :أنقذونا من فو�ضى وخماطر الدراجات النارية!
الجهاد /خاص

شكاوى المواطنين والسائقين وبائعي الخضار بحثًا عن حل.

مــن جملــة مــا تفاجــأ به ،وأنــت تســير في شــوارع وأزقــة مخيم

لمعاينــة هــذا الواقــع عــن كثــب ،تجوّ لــت «الجهاد» في شــوارع

عيــن الحلوة ،فوضى الدراجــات النارية ،التي تتجاوز كل المشــاعر

المخيــم ،والتقــت عــددًا مــن المعنييــن فــي الملفــات األمنيــة

والنداءات واألعراف ،خاصة أن بعض السائقين هم من األطفال ،ما

واالجتماعيــة ،وبعــض المواطنيــن ،الذين دعوا الــى إنقاذهم من

ســبّب ويســبب الكثير من الحوادث المؤلمة .وقد ارتفعت مؤخرًا

هذه الفوضى القاتلة.

املطالبة بتوفري احللول
شــرح أمني ســر اللجنة الشــعبية لفصائل منظمة
توجه الشباب
التحرير في اخمل ّيم أبو ربيع سرحان ،أن سبب ّ
للمتاجرة وبيع وإستئجار الدراجات النارية ،أزمة البطالة
القائمة ،نتيجة تقاعس «األونروا» عن تشغيل الالجئني.
واعترف بأن فوضى حركة هذه الد ّراجات ،أ ّدت الى العديد
من احلوادث ،وطالب في حديثه لـ»اجلهاد» ،أصحاب الشأن
والســلطة في اجملتمع الى تنظيم عمــل هذه املهنة،
وتوفير احللول املناسبة أثناء حصول أي إشكال.
هــذا ما ّ
ركز عليه عضو اللجنــة اإلعالمية في ال ّلجنة
الشعبية ســمير الشــريف ،الذي دعا بدوره الى إيجاد
صيغــة لتخفيف املعاناة في هذا اجملــال ،وتنظيم هذه
املهنة ،وتفويت الفرصة على املغرضني الذين يستغ ّلون
حوادث الدراجات لإلساءة للمخ ّيم.

أما مصطفى فرهود ،فطالب بدراســة وتنظيم حركة سير
بخاصة في أوقات ذروة حركة الشــارع ،أو خروج
الدراجــات،
ّ
الطالب من مدارسهم ،وذلك من أجل سالمة املا ّرة .ورأى في
عمل الدراجات مخاطر كبيرة بســبب حوادث الســير التي
حتصل بني احلني واآلخر ،وما يترتب على ذلك من عجز في توفير
اإلستشفاء املناسب.
مسؤول سرية السير في القوة األمنية املشتركة في اخمل ّيم
أبو وســام عثمان شــدد بدوره على أنه ضــد الفوضى التي
تســببها الدراجات النارية ،ألنها تؤدي الى حوادث ومشاكل
عــ ّدة .وطالب بتأليف جلنــة من أصحاب تلــك املهن ،حتى
تستطيع القوة املشتركة من أن تتواصل معهم ،آمالً منهم
التعاون ،ووقــف تأجير الدراجات وقت انصــراف الطالب من
مدارســهم ،وعدم التأجير ملن هم دون السن القانوني ،كي
ال يســتغ ّلهم أحد ،كما طالب بعدم جت ّول هذه الدراجات في

األزقة الض ّيقة واألسواق التجارية أوقات الذروة.

قلق وخوف
كذلك ،حت ّدث السائق معتصم ياسني ،عن املضايقات واخملاطر
تسبب بها هذه الدراجات ،ووصف صغار السن وبعض
التي
ْ
سائقي الدراجات باملتهورين ،ألن سرعتهم زائدة ،وال يتقيدون
بأي قاعدة أو قوانني ،ما يســبب لــه ولزمالئه القلق واخلوف،
ألنهــم يتجاوزون الســيارات دون إنذار ،ويحاولــون املرور بني
السيارات ما يؤدي الى احلوادث.
وقال ياســن :هذه الفوضى تؤثر على حركتنا ،النه ال يوجد
للدراجات خط ســير محدد ،ال في الليل وال في النهار ،ودعا
األهل الى أخذ املبــادرة وتوعية أبنائهــم وضبط حركتهم
حرصــا ً عليهم وعلى املا ّرة من وقوع املزيد من احلوادث التي ال
ُتمد عقباها ،وأكد أنه صادف حوادث عدة في هذا الشأن.
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أما املواطن منير قاسم ،فأكد أن حركة الدراجات النارية
مقلقة ،ألن حترك الســائقني يتم بشــكل غير طبيعي
وسط الزّحمة ويسيرون بســرعة ذهابا ً وإياباً ،ما يجعل
اخلوف يســيطر على املا ّرة ،وأصحاب احملــات التجارية
وبائعــي اخلضار على ح ٍد ســواء ،ألن أي حادث يؤدي الى
إقفال السوق والعودة الى منازلنا قبل أن نبيع بضائعنا،
وهذا بدوره يؤثر على حركة البيع ّ
والشراء ،وعلى باب رزقنا
الوحيد ،لذلــك أطالب املعنيني بتنظيم عمل الدراجات
في سوق اخلضار ،وكل اخمل ّيم.

تقارير وحتقيقات

نشرة شهرية خاصة بالشأن الفلسطيني والمخيمات

الجئو لبنان لـ''اجلهاد'' :انت�صار غزة �أعاد لنا الأمل بالتحرير والعودة
أعاد انتصار غزة على العدوان الصهيوني
األخير ،األمل مجدداً بالعودة الى فلسطين.
وأعرب الجئو المخيمات في لبنان ،في
تصريحات لـ»نشرة الجهاد» ،عن فرحتهم بهذا
االنجاز الكبير ،وقالوا إن االنتصار تحقق بفضل
المقاومة الباسلة ،وتضحيات شعبنا الكبيرة،
والصمود االسطوري.
وع ّبر القيادي في حركة اجلهاد االســامي ،أبو ســامر
موسى ،عن حمده اهلل «بعد أن أحيانا وكتب لنا ان نعيش
حلظات عصيبة ،ملؤها الدماء واألشــاء نتيجة العدوان
والقتل واﻻجرام على ابناء شعبنا احملاصر في غزة ،لكننا
ورغــم كل ما ذكر لــم نفقد يوما من ايــام العدوان وﻻ
دقيقة من دقائق اﻻجرام اﻻمل ،بأن النصر حليفنا ،وكنا
على ثقة باهلل انه سينصر شعبنا ،وكان حقا عليه نصر
املؤمنني ،لكن مبعث اخلوف لدينا كان ان نفارق احلياة قبل
اﻻحتفال بالنصر».
وتابع« :هذا النصر الكبير الذي حققتة املقاومة هو ثمرة
جلهود كبيرة ومضنية ،واســتعداد على مدار الســاعة
ملواجهة العدو الصهيوني ،شكرا ربي ،شكرا لدماء غزة
الزكيــة التي وحدت املقاومة ،ووحدت شــعبنا فأثمرت
انتصارا».

خميم الر�شيدية
رأى الكشــفي في بيت املقدس ،عبــداهلل جالل يونس،
أن املقاومــن في غــزة حققوا لنا حلمنــا ،فرفعوا من
معنوياتنا ،والكل فرحــون باإلنتصار الذي نأمل أن يكون
مدخالً إلنتصارات عديدة.
وشكر الشبل أسامة عماد السيد ،أبطال املقاومة الذين
قاتلــوا الصهاينة ،الذين يريــدون أن يخرجونا من أرضنا
وبيوتنا ويقتلونا« ،وإحنا اليوم مبســوطني بهذا النصر
ورايحني نوزع حلوى على السيارات».
الشــبل أحمد عبد املاجد بكري ،من نازحني سوريا ،قال:
«أنا مبسوط كتير ألنو املقاومة انتصرت على العدو».
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واعتزاز ،وفخر للشعب الفلســطيني ،وعار على جبني
الصهاينة بسبب اجملازر التى ارتكبوها ،حيث تبني مخزون
األهداف لــدى الصهاينة هو بقتل األطفــال واملدنيني،
وتدمير املنازل على السكان املدنيني.

خميم نهر البارد

وأشارت احلاجه كرمية عبد اهلل ،أن هذا النصر كان ال بد منه،
وال أحد يستطيع أن يتكلم عنه من الناس اللي خذلونا ،وإن
شاء اهلل «اسرائيل» تروح من أرضنا.
وح ّيــت املقاومة التي انتصرت ،وقالت« :إن شــاء اهلل يظلوا
رافعني راســنا ،وبدنــا الناس كلها تســاعدهم وتدعمهم
بالسالح».
وأكد احلاج أحمد قاســم احلاج ،أنه نصر يبشــر باخلير وهذا
شــعب اجلبارين ،و»اســرائيل» لم تكن تتوقع هذه النتيجة،
ويجــب علينا أن نبقى موحدين فــي كل حاالتنا من أجل أن
نبقى منتصرين.
وقالــت احلاجة خزنة عبــد الرحمن« ،فرحنا ألننــا انتصرنا،
واحلمد هلل حصل ما كنا نتمناه ،برغم أننا تأثرنا على األطفال
والشــباب والنساء الذين استشــهدوا ،ونتمنى من اهلل أن
يُخرج أهلنا مــن كل ضيق ويبقى النصــر حليف املقاومة،
ونحن خرجنا باملسيرات مفتخرين بهذا النصر ،واهلل يحمي
املقاومة ويحمي الشباب».
وأعرب أحمد ســعيد قدورة عن افتخــاره بانتصار اجملاهدين،
قائالً« :لقد رفعوا رؤوســنا عاليا ً في الداخل وفي الشــتات،
لذلك عمت الفرحه كل اخمليمات».

خميم عني احللوة
اعتبر أبو أحمد فرهــود ،إن اإلنتصار الذي حصل في غزة ،هو
أهم هزمية سياســية وعسكرية ونفســية استخباراتية
للعدو وألدواته في املنطقــة والعالم أجمع ،وفضح جبروته
ونكس عظمته.
ورأى أن النصر هو إجناز للشــعب الفلســطيني والشعوب
العربية واإلســامية في العصــر احلديت ،وقــال« :إن زمن
االنتصارات للصهاينــة قد ولى ،وبدء عصــر الهزائم لهذا
الكيان العنصري البغيض ،وعليهم أن يرحلوا عن بالدنا لنعود
الى ديارنا وحتى تنعم املنطقة باألمان واالستقرار ،ألن اليهود
هم سبب علة املنطقة والعالم.
ياسر عبد اهلل ،قال« :كانت فلسطني عند البعض منتهية،
وأن التفاوض مع العدو الصهيوني هو السقف النهائي لها،
أما األن األمر تغيــر واملقاومة أثبتت صــواب خيارها وصدق
نهجها.
ورأى ناصر بليبل ،أن هدا انتصار ومجد وكرم من اهلل ،وهزمية
قوية للعدو الصهيوني ،لقد انسحق جبروت العدو ،هذا ما
سيكتبه التاريخ بأحرف من نور.
وقال عضو جلنة نازحي سوريا ،أحمد علي ،هذا نصر وافتخار

يقول صالح نايف املســتر« :إن ما سطرته املقاومة في
غزة من إنتصار ،هو دليل بأن اخليار الوحيد لتحرير األرض
واإلنسان هي البندقية املوحدة ،فكل التحية للمقاومة
الفلســطينية بجميع أطيافها وألوانها ،فبوحدتكم
انتصرنا.
أما علي فــارس ،فأوضح أن االنتصار في غزة هو انتصار
لكل األمة العربية ،ألن األنظمــة العربيه انهزمت في
 6ســاعات قبل ســبعة وثالثني عاماً ،وما فعلته غزة
مبساحتها الصغيرة احملاصرة من العدو ،حققت اتتصارا ً
لكل األمــة العربية .أنا من جيل النكســة واألنظمة
العربيــة وعدتنا بالنصــر ،ولكن انهزمنــا ،واليوم غزة
بنصرها نفضت غبــار هزمية  67بفعل املقاومة ووحدة
فصائلها.
ورأى املهندس عالء حمــودة« ،أن اإلنتصار الذي صنعته
املقاومة الفلســطينية في قطاع غزة أسس ملشروع
إســترداد الوطن ،وحترير املســجد األقصى ،كما أن هذا
جسد الوحدة الفلسطينية وأظهر أن املقاومة
االنتصار ّ
أقصر الطرق لتحرير فلسطني من دنس االحتالل ،حيث
أظهــر العدوان على غــزة هشاشــة وضعف اجلبهة
الداخلية لدى العدو الصهيوني ،فيما متكنت املقاومة
الفلســطينية من تســطير صفحات عز فــي تاريخ
القضية الفلســطينية من خالل أداءها فــي امليدان،
وصدت العدوان على القطاع».
ويقول بشــار النصار« ،احلمدهلل الذي أعز اإلسالم بأهل
غزة ،وبارك اهلل بسواعد اجملاهدين على تراب فلسطني،
ونقول شكرا لهذا الشعب الذي كان حاضنا ً للمقاومة،
وعــذرا لكم على تقصيرنــا بحقكم أنتم يا أشــرف
الناس».

''اجلهاد'' تفتح ملف القوة الأمنية بعد �شهرين من عملها
اجلهاد  -خا�ص

الشايب :اعتقلنا « »28مخالً ونعمل على حل كل املشكالت

ماذا حققت القوة األمنية ميدانياً ،بعد
شهرين من عملها في مخيم عين الحلوة؟
هل استطاعت أن تضبط األمن و المخالفات؟
وما الخطة التي ستتبعها الحقاً ،لتنفيذ كامل
أجندتها ،تمهيداً لنقل نشاطها الى باقي
المخيمات؟
كيف يقوّم أهالي المخيم ،دور وفعالية اللجنة،
وماذا يطلبون منها؟ هذه االسئلة وغيرها،
طرحتها «نشرة الجهاد» على القيادة األمنية،
وعلى المواطنين والتجار ،لمعرفة المزيد من
التفاصيل.

معاجلة امل�شكالت
حتدث مســؤول القوة األمنية املشــتركة العميد خالد
الشايب لـ»نشرة اجلهاد « عن دور القوة األمنية في اخمليم،
فأشــار الى انه مهم ،يهدف الى إرساء االمن واإلستقرار
في عني احللوة و اجلوار ،ويحل كل اإلشكاالت التي حتصل
من النواحي :االمنية ،اإلجتماعية ،والسياسية،
وقال :قمنا بتقســيم هذه القــوة الى مجموعات عدة،
منها األمن االجتماعي ،وسرية السير ،والقوة التنفيذية،
ومنارس عملنا بشكل واضح ليالً ونهارا ً بغطاء سياسي
و جماهيري .
وأضاف الشــايب :ان كل القوى من مختلف التوجهات

تتعاون معنــا ،وال أحد ميارس علينا أي ضغــوط ،وإننا نقوم
بعملنا بشكل كامل ،وان جميع القوى الفلسطينية ملتزمة
بتأمني الدعم املالي واللوجستي.
وعن األمور التي تعترض عمل القوة الألمنية ،قال :هناك أمور
تعترض عملنا في الســير و األمن اإلجتماعي ،لكننا نقوم
بحلها ،وقد إعتقلنا  28شخصا ً في اخمليم يروجون املمنوعات،
ويتعاطون فيها ،حيث نقوم بإحتجاز كل من يضر بنسيجنا
اإلجتماعــي ويدخل الســموم الى الفئة الشــابة من أبناء
شــعبنا ،كما أن هذه الفئة بحاجة للعالج ،ونقوم باإلتصال
مع بعض املؤسسات التى تعنى بهذا الشأن ،لكي تساعدنا
بهــذا األمر ،كذلك لدينا جهاز إرتباط فلســطيني من أجل
التنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية اخملتصة ،إلرساء االمر.

وتابع :أثبتنا ملن زرناه فــي اجلولة االخيرة التي قمنا بها على
الفعاليات والقوى اللبنانية في صيدا واجلوار ،ان مخيمنا ليس
جزيرة أمنية ،بل هو واحة امن وتعاون واســتقرار وإن قضيتنا
الفلسطينية هي أهم قضايا املنطقة ونرفض الزج بنا في أي
نزاع لبناني داخلي ،ونحن مجمعون على ذلك.
ودعا الشايب ،الى ضرورة وضع حد إلطالق الرصاص في الهواء
وقت األعراس واملناسبات الوطنية ،ألن هذه املمارسات تسبب
القلق واخلوف لدى الناس وقــد يذهب ضحيتها اناس أبرياء،
وقال :سنعمل على معاجلة هذا االمر بأسرع وقت ممكن.

املطالبة مبالحقة املخلني
وخالل جتولنا في شــوارع اخمليم ،إلتقينا بالل محمد (صاحب
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فوجه الشــكر الى القــوى االمنية التي
محل جتاري)ّ .
تعمل و تسهر على إرساء اإلستقرار في اخمليم ،وطالب
قيادتها بأن تشدد في مالحقة اخمللني ،وان تضرب بيد من
حديد ،كل من تسول له نفسه اإلساءة للمخيم واجلوار
اللبناني .
ورأى محمد اخلطيب ،ان انتشار القوى االمنية في مخيم
عني احللوة ،ساعد على بسط األمن و اإلستقرار ،وعلى
متابعة النــاس الرزاقهم واعمالهم بشــكل طبيعي،
وهذه بداية حســنة ،نأمل ان تســتكمل في مالحقة
ومعاقبة كل الذين يســيئون للمخيم واهله ،واضاف:
لقد عانينا في املاضي كثيرا بســبب الفلتان األمني ،ما
كان ينعكس سلبا ً على حياتنا وارزاقنا.
ومتنى اخلطيــب من القوى األمنية الــى إتخاذ خطوات
ســريعة ،عند حصول أي حادث يؤدي الى املشاكل داخل
اخمليم أو مع اجلوار اللبناني.
من جهته عمران القــادري (صاحب محل حلويات) على
مدخل اخلضار الفوقاني ،قال :تعرضــت حياتنا وأرزاقنا
في املاضي الــى ظروف صعبة ،وخســرنا أمواأل ً كثيرة
بسبب اإلشتباكات املؤسفة التي كانت حتصل بني احلني
و اآلخر ،كلنا اآلن نشــعر باألمان بفضل إنتشــار القوة
األمنية ،وعلى القيادة السياسية الفلسطينية إعطاء
الصالحيات الكاملــة لهذه القوة حتــى تنجز كامل
مهمتها بنجاح.
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الهدنة وصناعة النار واالنتصار:

سرايا القدس نموذجا

غزة -حممد فالح
قطع فيلم بث قبل نهاية احلرب ويظهر تصنيع املقاومة الفلســطينية
للصواريخ في قطاع غزة ،على االحتالل ،طريق التفكير في استنزاف اخملزون
الصاروخي احمللي ،وبخاصــة أن الفيديو أظهر مئات الصواريخ التي يجري
تصنيعها حتى حتت نار العدوان املستعرة.
وأثار فيديو بثته قناة «امليادين» الفضائية من داخل وحدة هندسة التصنيع
في ســرايا القدس ،اجلناح املســلح حلركة اجلهاد اإلســامي ،استغراب
أصدقاء املقاومة قبل أعدائها ،ملا متتلكه «الســرايا» من مخزون صاروخي
ال يقل حجما وال قوة عن مخزون حماس مثالً ،لكنها أيضا لم تكشــف
عن حجمه.
وذهبت مصــادر ميدانية رفيعة في ســرايا القدس في ســياق حديثها
لـ«اجلهاد» إلى أبعد من ذلك ،في كشــفها عن امتالك صواريخ وصفتها
بأنها حتت تصرف خطة إستراتيجة وذات مديات تفوق صاروخ برق  70و،100
لكنها قالت إنه لم يحن وقت استخدامها في املعركة.
مفارقة!
رمبا ما يثير االستغراب أكثر ،كيف وصلت املقاومة عموما وسرايا القدس
على وجه اخلصــوص إلى ما ما هي عليه في تطويــر صناعة الصواريخ
ومضاعفة مداها ،والسيما في ظل حالة احلصار والطوق األمني املفروض
على قطاع غزة منذ ثمانية أعوام متواصلة.
وقبل االســتماع إلى اإلجابة ،آثرنا استعراض نوعية الصواريخ وأحجامها
لدى «السرايا» ،خصوصا التي استخدمتها في عملية (البنيان املرصوص)
لصــد العدوان عــن قطاع غزة ،والتــي تراوحت بني بــراق  100-70كيلو،
باإلضافة الى صواريخ اجلــراد وصاروخ ( )107و ،CK8وكذلك قذائف الهاون
والكورنيت وصاروخ مالوتكا روسي الصنع.
هــذه اجملموعة من الصواريخ والقذائف في غالبتيها مصنعة محلياً ،أما
البقية الباقية فجرى تهريبها بطرق خاصة ،استعانت فيها سرايا القدس
بعقولها األمنيــة وخالياها العاملة على احلدود البريــة والبحرية ،وفقا
للمصادر امليدانية.
وتؤكــد املصادر امليدانية ذاتها ،أن قادتها لــم تتوان للحظة في التفكير
في تطوير الصواريخ احمللية ،مســتفيدة بذلك مــن البوابة التي فتحها
محور املقاومة أمام العقول األمنية الفلسطينية لالستفادة من كيفية
التصنيع وتطوير سالح الهندسة.
وتشــير إلى أنها متايزت عن غيرها من الفصائل الفلسطينية في إضافة
حتسينات للصواريخ والقذائف احمللية ،حتى تصبح أكثر تطورا وذات مديات
أبعد مما كانت عليه في احلرب األولى على غزة شتاء .2009
وقالت املصادر« :ســرايا القدس لم تركن طوال مدد التهدئة ،فهي كانت
تســتثمرها جيدا فــي اإلعداد والتجهيــز للمعركة التــي تليها ...لقد
استطعنا أن نحقق قفزة في سياق العمل اجلهادي ضد العدو الصهيوني،
بإدخالنــا تل أبيب والقدس في مرمى الصواريخ ،وســنعكف على إدخال
أقصى شمال فلسطني ضمن املدى ،حتى ال يشعر االحتالل يوما باألمن».
في غضون ذلك ،يرى مراقبون أن املقاومة اســتطاعت أن تستثمر الدعم
املــادي الذي تتلقاه من حلفائها في املنطقة لتعزيز قوتها العســكرية،
فضال عن شراء أسلحة أخرى روســية الصنع كاجلراد والكورنيت املضاد
لآلليات العسكرية ،واألخرى املضادة للطائرات.
وكانت إســرائيل قد وجهت أصابع االتهام إلى كل مــن حزب اهلل وايران
بدعمها للمقاومة الفلســطينية في غزة وإمدادها بالعتاد العسكري،
فيما أعلنــت الواليات املتحدة في آذار املاضي أن أجهزتها االســتخبارية
والعسكرية تعاونت مع االحتالل من أجل اعتراض سفينة حتمل صواريخ
إيرانية متطورة من طراز إم  302موجهة من إيران إلى قطاع غزة عبر موانئ
السودان.

طرق التهريب
في املقابل ،رفضت املصادر الكشف عن طرق تهريب السالح الى قطاع
غزة ،مؤكدة شــرعية ما تفعله في مقابل اإلجرام «اإلســرائيلي» بحق
أبناء الشعب الفلســطيني من قتل وتدمير« ،ومن حق الفلسطينيني
أن يدافعوا عن انفســهم بشــتى الطرق وبامتالك انواع مختلفة من
االسلحة ذات التأثير على العدو الصهيوني».
وأضافت« :لم نركن إلى السالح فحســب ،فقد أدخلت السرايا األنفاق
األرضية كإســتراتيجية جديدة على خط املواجهــة ضد العدو ،فضال
عن إقامة الســراديب والكمائن ،التي تعد وفق تكتيك محكم القواعد
وخطط يشــرف عليها قادة ميدانيون ميتلكون مــن اخلبرة ما يؤهلهم
خلوض حرب مفتوحة».
واليوم ،تشــكل سرايا القدس قدرة عســكرية توازي القوة الصاروخية
لكتائب القســام ،كما متتلك السرايا أسلحة توازي ما لدى القسام من
جهــة النوع ،وقد ظهر هذا جليا في احلرب األخيرة على قطاع غزة 2012
التي استخدمت فيها السرايا صواريخ فجر إيرانية الصنع.
كما يحســب للسرايا أنها كان لها شرف السبق في إصدار قرار قصف
«تل أبيب» خــال العدوان األول والثاني على غــزة ،لكن املفارقة أن كل
هذا اإلعداد جرى فيما لم يحــظ املقاومون بالوقت الطويل في حتصني
أنفســهم واستعادة بناء القدرة العســكرية على ضوء املواجهة التي
قادتها بعد حرب (عمود الســحاب) نوفمبــر  ،2012إذ ما لبث أن انتهت
احلرب حتى فتح االحتالل النار ضد قادة ســرايا القدس في غزة وحتديدا
في مارس املاضي.
وقتئذ اطلقت الســرايا عملية (كســر الصمت) ردا على العدوان الذي
استهدف عددا من عناصرها وقياداتها ،وكشفت في الوقت نفسه عن
امتالكها راجمة صواريخ شــكل استخدامها عنصر مفاجأة بالنسبة
لالحتالل الذي تراجع عن مواجهة واسعة آنذاك على ضوء ردة فعل الذراع
العسكري حلركة اجلهاد.
وقد أقر االحتالل قبل ثالثة أشــهر من شن حربه األخيرة على غزة التي
ســماها اجلرف الصامد ،بفشــل منظومة «القبــة احلديدية» املضادة
للصواريــخ في التصــدي لصواريخ املقاومة الفلســطينية خصوصا
صواريخ سرايا القدس التي طالت جميع مستوطنات غالف غزة في ذلك
الوقت.

فر�ض �إرادة
على نحــو متصل ،اعتبر الكاتب والباحث حســن عبــدو ،أن املقاومة
الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس فرضت إرادتها على العدو خالل
املعركة القائمة ،وصعدت إلى أعلى درجة من سلم الرد بقصفها العمق
الصهيوني.
ولفت عبده ،خــال حديثه لـ«اجلهاد» إلى أن ســرايا القدس كانت لها
شرف السبق في إصدار قرار احلزم بقصف «تل أبيب» خالل احلرب الثانية
على غزة  ،2012واليوم تتألق في سماء املواجهة وتوصل رسالة خطيرة
للعدو مفادها أنه ســيواجه ما هو اصعب حال استمر في عدوانه على
غزة.
وشــدد على أن الســرايا ورغم خوضها معارك منفردة فيما بني احلروب
الثالثة ،لكنها اســتطاعت ان تبني قوتها العســكرية وتضاعفها في
ســبيل صد العدوان ومواجهة االحتالل وحتقيق توازن رعب .وقال« :لقد
اســتطاعت املقاومة ومن بينها سرايا القدس أن تفرض معادلة جديدة
لم يعهدها الكيان من قبل خصوصا بقصف اماكن حيوية بالنســبة
لالحتــال كدميونا والقدس وتل أبيب وجنوب حيفــا ،وهي لم تركن إلى
التهدئة بل استثمرتها فيما يخدم مشروعها اجلهادي ضد العدو».
A LA JL I J HI AH DA D
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آلة العدوان مرت فوق الجثث واملصانع ...وقتلت الحياة يف غزة
غزة ـ جهاد عمر
يبدو �أنه كان من الأمل والراحة يف �آن �أن غزة مل ت�ستطع �إقامة بيوت
عزاء ل�شهدائها ممن �سقطوا خالل عدوان (اجلرف ال�صامد) ،و�إال
فلن يبقى �شارع �أو زقاق اال و�أقيم فيه �سرداق ،وذلك ل�ضخامة �أعداد
ال�شهداء مقارنة بحربني �سابقني �شنتهما «�إ�سرائيل» على القطاع.

بشــعة بحق عائالت البلدة .يتابع« :أخرج اجليش مجموعة من املواطنني
وأذكر ليلتها انهم كانوا ستة أفراد ،ومبجرد أن اخرجهم من منزلهم مكبلي
األطراف أطلق النار عليهم على بعد امتار قليلة ،وقد ارتقوا جميعا».
انســحاب االحتالل من البلدة خالل إعالن التهدئة املؤقتة مطلع
وكشف
ُ
أغسطس عن مشــاهد مروعة ،حيث وجدت عشــرات اجلثث ملقاة في
الشــوارع ،فيما حتللت جثث أخرى حتت أنقاض املنازل التي هدمها اجليش
فوق رؤوس أصحابها.
في هذا الســياق ،يؤكد نائب مدير املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان جبر
وشــاح لـ«اجلهاد» أن فريقهم وثق مشــاهد مروعة وحاالت إعدام نفذها
اجليش بحق املواطنني ،وذلك مبا يخالف قواعد القانون الدولي.
وقال وشاح« :العشــرات من اجلرائم التي وثقناها أثبتت فعليا أن االحتالل
أطلــق النار على املواطنني في بلدة خزاعة من على بعد أمتار قليلة جدا».
ويؤكد أن وثائق احلرب وشهادات الضحايا ،تستوجب مالحقة االحتالل في
احملاكم الدولية ،خصوصا أولئك املواطنني الذين طلبهم اجليش باخلروج من
خزاعة ،وأثناء نزوحهم أطلق النار عليهم عشوائيا».

هنا على مشــارف حي الشــجاعية من الناحية الغربية ،يشــير أبو
محمد مشتهى بإصبع يده شرقاً ،ويقول« :هذا الشارع الذي ميتد نحو
خمسمائة متر تقريبا ،فيه أكثر من عشرين شهيدا ..لو أقيمت بيوت
عزاء ألصبح الشــارع كله بيت عزاء» ،في إشــارة إلى حجم الضحايا
الذين خضبت دماءهم هذا احلي الواقع الى الشرق من مدينة غزة في
منتصف احلرب.
يوضح مشــتهى وهو في اخلمســن من العمر ،أن بضعة مئات من
أصل  40ألف نســمة ال يزالون يقيمون في مســاكنهم على أطراف
احلي غرباً ،أما الباقون فرحلوا إلى مراكز اإليواء في قلب املدينة ،واصفا
الو�ضع ال�صحي معقد
احلرب األخيرة بأنها األشــد ضراوة عن ســابقتيها علــى ضوء ارتفاع
أما على املستوى الصحي ،فاألمر أكثر تعقيداً ،خصوصا أن اجملازر املتالحقة
عدد الضحايا إلى أكثر من 2100
شهيد.

ال�ضحايا والأمل

أصحاب احلي األكثر إيالما ً ال ميكن
أن جتــد لهم أثرا ً هنــا ،خصوصا
بعدما جاء القصف على منازلهم
فدمرها وسرق مما سرق من األرواح
دون أن يأبه بالصغار والنساء الذين
كانوا احللقــة األضعف في هذه
احلرب ،إذ بلغت نسبتهم أكثر من
 %70من مجمل الشهداء.
احلي نفسه لم يستطع سكانه
أن يزوروه قبل انتهاء احلرب ،إال في
أوقات التهدئة املؤقتة ،ألن الطيران
احلربــي والقذائــف املدفعية لم
تعط املكان فرصة دومنا يتصاعد
منه دخان قصف ،أو تســاقط ما
تبقى من بيوت اآلمنني.
باالنتقال من وســط القطاع إلى
جنوبه ،وحتديــدا إلى بلدة خزاعة،
فال تبدو احلال أفضل ،إذ حولت آلة
احلرب البلدة إلى تلة ركام ،بعد أن
قتلت ما يربو على  100مواطن.
ويشرح الشــاب محمود النجار،
وهــو واحد مــن القالئــل الذين
شهدوا اجملزرة التي حلت ببلدته،
ال�شهداء وامل�صابون الفل�سطينيون والقتلى واجلرحى الإ�سرائيليون خالل خم�سني يوما من احلرب
أن اجليش الصهيوني كان يصوب
بنادقه صــوب املواطنني النازحني
وعدد الشهداء املتزايد أثرا سلبيا على الكادر الطبي ،خاصة على مستوى
عن بلدة خزاعة بعد أن اشتد القصف .ويضيف« :كان اجليش يسمح
نقص وضعف اإلمكانات ،وعلى املستوى النفســي لهؤالء األطباء الذين
لهم باملرور ومبجــرد أن يديروا ظهروهم ،يباغتهم ويطلق النار عليهم
اضطروا للمغيب عن عائالتهم أكثر من عشرين يوما متوالية.
فيرديهم قتلى ،دون وجود ما يوثق هذه اجلرمية».
ويؤكد املتحدث باســم وزارة الصحة في غزة ،أشرف القدرة ،لـ«اجلهاد» أن
وال تزال ذاكرة النجار ،في بداية عقده الثالث ،حتتفظ باملشاهد التي رآها
األطبــاء اضطروا في كثير من األوقات إلى إجراء عمليات جراحية في غرف
ليلة الرابع والعشــرين من متوز املاضي ،حينما ارتكب االحتالل مجزرة

غيــر مجهزة وذلك جراء كثافة أعداد اجلرحى ،مشــيرا إلى أن بعض
األطباء كانوا يتلقون أنباء تدمير منازلهم أو استشــهاد أقربائه ثم
يكملون مهمتهم في تضميد جراح مصابي احلرب.
ويبني القدرة ،الذي لم يتمكن من رؤية أطفاله األربعة ســوى مرتني
في احلرب ،أن التعاطي في أوقات الــذروة مع احلاالت كان يجري وفق
قاعدة األولى ،فاألولى لإلصابات البالغة التي مني بها املواطنون ،جراء
استخدام االحتالل أسلحة محرمة دوليا.
ووفق إحصاءات الوزارة ،فقد جرى التعامل مع أكثر من عشــرة آالف
جريح خالل احلرب ،مــا بني إصابات طفيفة وبالغة ،فيما جرى حتويل
املئات من أصحاب احلاالت احلرجة إلى العالج في اخلارج ،خصوصا في
املشافي التركية.
وطبقــا لإلحصاءات التي حصلنا على نســخة عنها ،فإن أكثر من
عشــرة من أفراد الكادر الطبي في غزة قد ارتقوا جراء العدوان ،فيما
جرى استهداف نحو  13مستشفى ،باإلضافة إلى تدمير  9سيارات
إسعاف.
وإذا كان القطاع الصحي قد وجد ضمادات للتخفيف من مآســي
األرواح ،فمأساة القطاع االقتصادي في غزة ليست أقل وجعا ً بالنسبة
لرجال األعمال الذين فقدوا مئات
املاليني من استثماراتهم احملدودة
إلــى جانب آالف خســروا مصادر
رزقهم.

حرب اقت�صادية

وفــي الوقــت الذي زعمــت فيه
«إســرائيل» أن احلرب هــذه املرة
كانت علــى األنفاق ،يــرى رجال
األعمــال وخبــراء االقتصاد في
غزة ،أن هــذه هي حرب اقتصادية
بامتياز ،على ضوء اخلســائر التي
تكبدها القطاع اخلاص قبل العام.
ووفــق تقديــرات االحتــاد العام
للصناعــات الفلســطينية،
فإن مــا يقــارب  450مصنعا مت
تدميرها كليا ،باإلضافة لتعرض
 600منشــأة صناعيــة لتدمير
جزئي .وبناء عليــه طالب اخلبير
االقتصادي ،عمر شعبان ،بضرورة
إعالن قطاع غزة منطقة منكوبة
وإتبــاع هــذا اإلعــان باخلطوات
التطبيقيــة مثــل اإلعفــاء من
الضرائــب وتخصيــص موازنــة
خاصة للقطاع من مجموعة من
الدول.
واعتبــر شــعبان ،فــي حديــث
لـ«اجلهاد» أن الهــدف من تدمير
القطاع اخلاص هو مضاعفة نسبة الفقر والبطالة ،وزيادة حاجتهم
للمعونات وذلك للتأثير على القرار الفلسطيني السياسي ،مؤكدا
أن اخلسائر الفادحة التي تكبدها القطاع االقتصادي والتي تزيد عن
 5مليارات دوالر ،جتعله بحاجة إلى سنوات طويلة الستعادة حيويته
وطاقته اإلنتاجية.

حصاد سرايا القدس 3249 :صاروخاً وقذيفة ...وقتل  30جندياً وارتقاء  121مجاهداً
اجلهاد ـ وكاالت
أعلنت ســرايا القدس اجلناح العسكري حلركة
اجلهاد اإلسالمي في فلسطني ،مسؤوليتها عن
قصف أهداف صهيونية مختلفة خالل معركة
«البنيان املرصوص» بـ 3249صاروخ وقذيفة ،من
بينها صواريخ «بــراق  ،»100و»براق  ،»70و»فجر
 ،»5و»جراد» و»قــدس» ،وقذائف هاون ،وصواريخ
 107و C8kو»كورنيت» و»مالوتكا».

وقالت سرايا القدس في بيان لها ،سردت فيه حصادها
اجلهادي املشــرف خالل معركة «البنيــان املرصوص»،
أنها متكنت من قصــف مدن« :نتانيــا» ،و»تل أبيب»،
و»القدس» ،و»دميونا» ،ومفاعل «ناحال تســوراك» بـ62
صاروخ من طراز «براق « 100و»براق  »70و»فجر .»5
وكان نصيــب باقي املدن واملســتوطنات  665صاروخ
«جــراد» ،كما اســتهدفت املواقع وجتمعــات لآلليات
واجلنود»بـــ 1572صــاروخ  ،107و 884قذيفة هاون من

عيارات مختلفة ،و 60صاروخ .C8K
أما على مســتوى التصــدي للعمليــة البرية التي
شــهدتها احلدود الشرقية والشــمالية لقطاع غزة،
فتمكنت ســرايا القدس من اســتهداف العديد من
اآلليات العسكرية والقوات اخلاصة بصاروخي كورنيت
 ،و 4صواريــخ من طــراز مالوتكا وعشــرات العبوات
الناسفة ،وقذائف الـ  RPGوتنفيذ عدة عمليات قنص
واشتباكات وكمائن.
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وقد اعترف العدو الصهيوني بعد هذه العمليات
مبقتــل  30جنديًا وأصيب العشــرات بجراح في
العمليات التي مت ذكرها وفي عمليات أخرى.
وقدمت سرايا القدس خالل هذه املعركة اجمليدة
( )121شــهيدا ً مــن قادتهــا ومجاهديها في
عمليات اســتهداف صهيونيــة مختلفة على
امتداد مناطق القطاع الصامد.
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''اجلهاد'' تك�شف �أ�سرار ًا خطرية

�صيدليات برج الرباجنة :ف�ضائح مميتة!
عندما قررنا في «نشرة الجهاد» ،فتح ملف الصيدليات في المخيمات
الفلسطينية في لبنان ،على أثر األخطاء التي إرتكبتها إحدى الصيدليات في
مخيم عين الحلوة ،وبيع دواء منتهي الصالحية ،لم نكن نتصور أن نصل إلى
كشف فضائح مميتة ترتكبها بعض الصيدليات ،بحق المواطنين.
لوضع هذا األمر برسم المعنيين في المخيمات ،أجرينا تحقيق ًا ميداني ًا ،في
مخيم برج البراجنة ،وإليكم النتيجة المؤلمة والخطيرة:

اجلهاد  -خا�ص
�صيدليات �أم دكاكني؟
ليس مــن الصعب عليــك أن تكون صاحب
صيدلية فــي مخيم برج البراجنــةّ .
كل ما
عليــك فعله هــو فقط أن تفتــح صيدلية
ّ
بكل بســاطة.
وتضع فيها الكثير من الدواء
فال يوجد من يسأل من أين لك هذا؟! ولن يأتي
أحد يُطالب برؤية شــهادتك اجلامعية ،سواء
جهات لبنانية أو فلسطينية ،واألهم من هذا
لــن ميتحنك الزبون املريــض قبل أن يعطيك
«روشــيتة الدواء» ،فكل ما يريــده هو الدواء،
والدواء األرخص سعراً ،إذا أمكن.
في مخيم برج البراجنة ،يوجد حوالي ســبع
ســت منها أصحابها ال يحملون
صيدليات،
ّ
شــهادة في اختصاص الصيدلة ،ثالث منها
أصحابها ال يحملون شهادات جامعية أصالً،
وثالثة آخرون يحملون شــهادات جامعية ّإل
«متعدون على املهنــة واإلختصاص».
أنهم
ّ
وعلى هذا ،واحدة فقط من أصل الصيدليات
الســبع ميكن ألهل اخمليم الذهاب إليها دون
خوف من خطأ قد ال نبالغ إذا قلنا أنه قد يودي
بحياتهم.

�صيدليات تبيع الهالك
وهنا ســأركز على بعض الصيدليات بسبب
مواقعها في اخمليم ،حيــث أنها موجودة في
واحد من أكثر األماكن إكتظاظا ً بالســكان،
يجعلها أكثر إرتيادا ً من املرضى في اخمليم.

أحد العاملني في إحدى الصيدليات يعتبر أن بعض
الصيدليات ،تبيع املوت ووجودها يض ّر بســكان
اخمليم وال ينفع أبداً .ويقــول« :بعض الصيدليات
املوجودة في اخمليم مميتــة ،فقد حدث الكثير من
األخطاء التي أ ّدت إلــى نتائج كادت تكون قاتلة،
وأحيانا ً لوال رحمة اهلل لكانت بالفعل أودت بحياة
ً
قائــا« :أحد هذه احلوادث عندما
املريض» .ويتابع
ً
أرادت إحدى النســاء مث ّبتا للحمل ،فذهبت إلى
الصيدلية ،وأريد أن أن ّوه هنا أنك أحيانا ً ســتجد
فتاة صغيرة في مقتبل العمر ،وأحيانا ً إمرأة ليس
لها عالقة مبهنة الصيدلة على بيع األدوية ،املهم
ذهبت وأعطت الشــخص املوجود في الصيدلية
وصفة الطبيب ،طبعا ً املوجود هناك لم يستطع
قراءة خط الطبيب ،وقام بإعطاء احلامل خافضا ً
للحرارة بدال ً من املثبت مما أ ّدى إلى إجهاض اجلنني».
عما إذا كان هناك حالة أخرى من
ولدى ســؤاله ّ
ّ
ً
هذا القبيل أجاب بكل ثقة« :طبعا هناك الكثير
الكثير من هــذه احلاالت ،وأحــدث واحدة كانت
منذ فترة وجيزة حيث قام «الصيدلي» في إحدى
الصيدليات بإعطاء طفل يبلغ من العمر سنتني
دواء للقلب عوضا ً عن دواء اإلســهال املنصوص
عليــه في وصفــة الطبيب ،األمر الــذي إنتهى
بالطفل الصغير إلى املستشفى ،وهناك غيرها
الكثير الكثير.»..
ويرى أن هذه الصيدليات ال تؤذي مبيعات صيدلية
عائلته بشكل مباشــر ،لكنها تؤذيه بشكل أو
بآخر ،إذ يقــول« :لم ّ
أفكر يومــا ً باملبيعات وهذه

األمور ،ولكن أصبح لدي الكثير من املشاكل مع
مندوبي مبيعات شــركات األدوية .فقد أصبحوا
يخافون دخول اخمليم ،وذلك بســبب تهديد بعض
أصحاب الصيدليات لهم.

«ل�ست واثقاً ..ولكنني �أعتقد»

طبعا ً لم يتوقف األمر على ما قاله هذا الصيدلي،
إذ قمــت بأخذ دواء مــن الصيدليــة -وهو دواء
للهورمونات النســائية -وذهبــت إلى صيدلية
أخرى ،وادعيت أن الدواء لقريبتي وأريد أن أعرف ملاذا
يؤخذ.
اســتقبلتني الفتاة املوجودة داخــل الصيدلية،
ولدى ســؤالي عن الدواء قالت لي من وصفه لي
وهو دكتور ماذا ،فأجبتها بعدم معرفتي مطلقا ً أي
شيء عن الدواء ،فنظرت حائرة إلى العلبة وذهبت
إلى رجل وراء املكتب وسألته عن العلبة .فنظر هو
اآلخر إلى الدواء حائرا ً وقال« :لســت واثقاً ..ولكن
أعتقد أن هذا ليس دواء بل هو فيتامينات وتأخذها
املرأة احلامل ،لكن سعره مرتفع جداً 36 -ألف ليرة
لبنانية -ولدي دواء آخر بذات املفعول ولكن بسعر
أقل 5 ،آالف ليرة لبنانية» .ولدى ســؤالي له عما
إذا كان باســتطاعة أي شخص أن يأخذ من هذا
الفيتامــن أجابني »:طبعاًّ! بكل تأكيد ميكن ألي
شــخص تناوله دون مخاطر فهو مجرد فيتامني،
وال وجود ألي أعراض جانبية له».
أبو محمد يســكن في اخمليم ولدى ســؤاله عن
عمي اللي كاتبو اهلل بدو يصير»..
املوضوع قال« :يا ّ

وأردف ضاحكاً« :نحــن قد منوت أو «ننعطب»
من الكهرباء أو من جراء سقوط سقف على
رؤوسناّ ..إل أن جرعة دواء خاطئ ستقتلنا ولن
نشعر بها وسنموت على الفور».
ويبقى الســؤال هنا ..مهمة من هي احلفاظ
على صحة الفلسطيني داخل اخمليم وغيرها
من اخمليمــات ،فاللجنة األمنية متغيبة متاما ً
عن هذا األمــر وال تعتبره مــن أولوياتها ولو
أن أفرادهــا معنيون باألمر كأي شــخص آخر
يقطن اخمليم ،ولم تضعــه حتى على قائمة
اإلهتمامــات ،فهي ليســت داخلة في نطاق
أولوياتها!!.
نوجه صرخــة في وجه
وفي نهايــة األمــر ّ
املســؤولني والق ّيمــن على أمــن اخمليم ،فال
يكــون األمن فقط عن طريق حل املشــاكل
واملناوشــات ،بل عليهم النظر إلى أبعد من
هــذا ،فحياة الفلســطيني ليســت زهيدة
وليست رخيصة.
هل هناك من يســمع أو يقرأ نداء اإلستغاثة
هــذا ،أم أن الصوت لــن يكون لــه صدى أو
موجه إلى
إســتجابة؟ وهذا النداء نفســه
ّ
اللجنة الشعبية – التي قد تسقط هي أيضاً،
وأفراد عائلتها فريسة هذا الواقع املر¬_ إذا لم
تتحرك لتدارك مخاطر هذا األمر؟
فاألمن الصحي أحد أبرز األخطار التي تتهدد
أبناء هذا اخمليم وغيره من اخمليمات.

في ندوة «الهيئة الوطنية» ..الرفاعي يتحدث عن تحديات ما بعد انتصار غزة
قال ممثل «حركة اجلهاد اإلسالمي في لبنان» احلاج
أبو عماد الرفاعي« :إن الفلسطينيني يواجهون بعد
االنتصار على العدوان على قطاع غزة ،ثالث حتديات:
 )1اإلعمار ،الذي يعتبر حاجة هامة ومحورية ألكثر
من نصف مليون فلســطيني ،خاصة ونحن على
أبواب فصل الشتاء ،وبدء العام الدراسي )2 .ضرورة
محاصرة اخلــاف الذي عاد للظهــور بني حركتي
فتح وحماس ،والعمل علــى تثبيت وحدة املوقف
الفلسطيني )3 .مواجهة محاوالت الضغط على
قوى املقاومة ،وإبقاء ســاحها خارج أي بحث بأي
شــكل من األشــكال ..ورفض ربط إعادة اإلعمار
بالسالح».
جاء ذلك خالل ندوة سياســية مبناســبة انتصار
غزة التاريخي نظمتها «الهيئــة الوطنية لدعم
الوحدة ومقاومة اإلحتالل» ،وحتدث فيها إلى جانب
الرفاعي ،أمني ســر «الهيئة الوطنية» ،نائب رئيس
حزب اإلحتاد احملامي أحمد املرعي ،بحضور حشــد
من املهتمني وشخصيات وطنية وشعبية لبنانية
وفلســطينية وعلماء دين .وق َّدم لها وأدارها عضو
«الهيئة الوطنية» سمير شركس.
وحتدث الرفاعي عن العدوان الصهيوني :مقدماته
وأهدافه في حلظة هي األســوأ فــي تاريخ األمة.

مشيرا ً إلى أن املقاومة استطاعت بفضل استعدادها
على الصعد واملســتويات كافة ،ووحدتها وصمودها

وبدعــم األشــقاء واألصدقاء ،منع العــدو من حتقيق
أهدافه ،وإحلــاق هزمية تاريخية به ،وإســقاط رهانات

A L J I H A D

البعض فــي رؤية الرايات البيــض مرفوعة بأيدي
الغزيني الذين أكدوا مع سقوط كل شهيد وجريح
وتدميــر كل مبنى ومجمع ســكني ومســجد
ومؤسســة التزامهم املطلق باملقاومة املسلحة
خيارا ً وحيدا ً لتحرير األرض واستعادة احلقوق.
وشــ َّدد الرفاعي على أن حركة اجلهاد االســامي
وقوى أخرى جادة في تعزيز املقاومة املســلحة في
الضفــة الغربيــة احملتلة ،وهذا األمــر يحتاج إلى
دعم األشــقاء واألصدقاء الذين وقفوا مع املقاومة
ودعموها باملال وبالسالح ...وهذا بحد ذاته يشكل
هاجسا ً للعدو الصهيوني ،سوف يجبر قادته على
إعادة النظر باستراتيجيتهم األمنية...
بدوره ،ح ّيا املرعي انتصــار املقاومة الذي عزَّز ثقة
الشــعب الفلســطيني واألمة جمعاء بأن خيار
املقاومة وحده الطريق القــادر على إحلاق الهزمية
بالعدو الصهيوني وحتقيق اإلنتصارات على طريق
دحر املشــروع الصهيوني اإلســتعماري ،وأكد ان
املقاومة الباســلة أعادت تصويــب إجتاه البوصلة
نحو فلسطني قضية العرب املركزية ...ودعا لتعزيز
الوحدة الوطنية التي جتلت فــي امليدان ،لصيانة
اإلنتصار ومواجهة التحديات.

العدو
صحافة العدو
تعرض هذه املقالــة اعتراضا لكاتب إســرائيلي على املبالغة
في التعامل مع مقتل طفل إســرائيلي مقابل مئات األطفال
الفلسطينيني ما أدى إلى انتقاد إسرائيلي واسع له

قتل ولد �إ�سرائيلي واحد
فقام الإ�سرائيليون ومل يقعدوا !
بقلم :جدعون ليفي  -هآرتس العبرية

لم يطرف ألحد جفن بعد الولد األول ،ولم يُشعر حتى بضربة في اجلناح
بعد الولد اخلمسني؛ وكفوا عن العد بعد الولد املئة؛ واتهموا «حماس»
بعد الولد الـ 200؛ واتهموا اآلباء بعــد الولد الـ 300؛ واختلقوا األعذار
بعد الولــد الـ  ،400ولم يعد أحد يهتم بعد األوالد الـ ( 478األوائل) .ثم
جاء ولدنا األول فزُعزعت إســرائيل .أجل إن القلــب ليبكي أمام صورة
دانييل تريغرمــان ،وهو ولد صغير في الرابعة مــن عمره قتل في ليلة
السبت في بيته في شاعر هنيغف .وهو ولد وسيم التقطت له صورة
ذات مــرة يلبس قميص منتخب األرجنتــن باللونني االزرق واالبيض مع
الرقــم  .10ومن ذا ال ميزق قلبه أمام هذه الصــورة ومن ذا ال يبكي على
قتله“ .يا ليو ميســي ،انظر الى هذا الولد ،كنت بطله” ،هذا ما نشروه
في الفيس بوك.
أصبح للموت فجأة وجه وقميص وعينان زرقاوان حاملتان وشــعر أشقر
وجسم صغير لن يكبر أبدا .وأصبح ملوت ولد صغير فجأة معنى وأصبح
مزعزعا فجأة .وهذا إنساني ومفهوم ومؤثر .ومن اإلنساني أيضا أن يثير
قتل ولد إسرائيلي منا عطفا أقوى من العطف على ولد آخر ،لكن الذي
ال يعقل هو الرد اإلسرائيلي على قتل أوالدهم.
لــو كنا في عالم أفضل لوجب أن يبقى األوالد خارج اللعبة القاســية
التي تســمى حربا ،ولــو كنا في عالم أفضل ملا أمكــن أن نفهم بالدة
احلــس املطلقة التي تكاد تكون غولية بإزاء قتل مئات األوالد – ليســوا
منا لكن ذلك من فعل أيدينا .تخيلوا أولئك الواقفني في صف االنتظار،
أعني الـ  478ولد في صورة موت جماعية وتخيلوهم يلبسون قمصان
ميسي ،التي لبسها عدد منهم أيضا قبل موتهم ،وكانوا يُجلونه أيضا
مثل دانييلنا من الكيبوتس ،لكن أحدا لم ينظر إليهم ولم تُر وجوههم
ولم يزعزعهم موتهم .ولم يكتب أحد عنهم« :يا ميسي انظر إلى هذا
الولد»؛ يا إسرائيل انظري إلى أوالدهم.
إن حائطــا حديديا من اإلنكار وعدم االنســانية يحمي اإلســرائيليني
من أعمالهم الشــائنة في غزة .وإن هــذه األعداد في احلقيقة يصعب
هضمهــا .ألنه ميكــن أن يُقال في مئــات الرجال القتلــى إنهم كانوا
“مشاركني” ،وأن يُقال في مئات النساء إنهن كن “دروعا بشرية” ،وميكن
أن يُزعم عن عدد صغير من األوالد أن اجليش األكثر اخالقا في العالم لم
يقصد قتلهم ،لكن ماذا نقول عــن  500ولد قتيل تقريبا؟ هل ميكن أن
نقول إن اجليش اإلســرائيلي لم يقصد قتلهم  478مرة؟ وإن «حماس»
اختبأت وراءهم جميعا؟ وإن ذلك االمر يُحلل قتلهم؟
قــد تكون «حماس» اختبــأت وراء عدد من هؤالء األوالد لكن إســرائيل
تختبئ اآلن وراء دانييل تريغرمــان ،فقد أصبح مصيره يغطي على كل
خطايا اجليش اإلســرائيلي فــي غزة .وقد قالوا أمس فــي الراديو “قتل
متعمد” ،وسمى رئيس الوزراء قتله “إرهابا” في حني أنه ليس مئات أوالد
غزة في قبورهم اجلديدة ضحايا قتل وال ارهاب .فقد اضطرت إســرائيل
الى قتلهم وألنه من فادي وعلي واســام ورازق ومحمد وأحمد وحمودي
اذا ما قيسوا بدانييلنا الواحد والوحيد.
يجب أن نعترف بحقيقة أن األوالد الفلسطينيني يُش ّبهون في إسرائيل
بحشــرات .وهذه اجلملة فظيعة لكنه ال ســبيل اخرى لنصف املزاج
العام في إسرائيل في صيف  .2014فحينما يُباد في مدة شهر ونصف
مئــات األوالد جتتمع جثثهم حتت االنقــاض وتتراكم في غرف املوت بل
في ثالجات خضراوات احيانا لعــدم وجود مكان؛ وحينما يحمل والدون
مرعوبون جثث صغارهم وهو أمر معتــاد وتخرج اجلنازات غادية رائحة
 478مــرة – ما كان يجب أن يســمح حتى متبلدو احلس في إســرائيل
ألنفسهم بأن يكونوا غير مبالني بهذا القدر .بل كان يجب على شخص
مــا أن يقوم فيصرخ :يكفي .فلم ُتد كل الذرائع والتفســيرات ألنه ال
ميكن أن يُطرح كل شيء على األوالد.
وال يوجــد ولد يحل وولد يحرم .بل يوجد فقــط أوالد قتلوا عبثا ومئات
األوالد ممن ال يعني مصيرهم أحدا في إسرائيل تقريبا – وولد واحد ،واحد
فقط ،يتحد الشعب اآلن على حزنه ملوته.
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حرب غزة يف �صحافة العدو :ما يحتاج لإعمار لي�س غزة بل �صورة نتنياهو
قبل �أن ت�ضع احلرب العدوانية �أوزارها،
وخالل جوالتها التدمريية ،كانت و�سائل
االعالم اال�سرائيلية تتحدث بلغة الكثري
من قادة العدو ال�سيا�سيني والع�سكريني
والأمنيني عن ف�شل احلكومة يف حتديد
�أهداف عدوانها وعجزها املربم عن
وقف �إطالق ال�صواريخ الفل�سطينية التي
�أجربت ماليني ال�صهاينة للنزول �إىل
املالجئ.
وقد انعكس ذلك شــلالً في عمــل حكومة العدو
و(الكابينيت) على حد سواء ،التي عجز نتنياهو عن
جمعها إلعالن املوافقة على قرار وقف إطالق النار،
واكتفى باالتصال الهاتفي مع بعض الوزراء في حني
سمع البعض اآلخر باملوقف من وسائل االعالم.
وهذا األمر إن دل على شــيء فإنه يشــير إلى عمق
املأزق التي دخله ثالــوث العدوان :نتنياهو – يعالون
– غانتس ،الذي ســيجد نفسه في القريب العاجل
أمام جلنة التحقيق ،للوقوف على أســباب فشــل
العدوان وعوامل الهزمية التي مني الكيان في حرب
كانت األطول في تاريخ الصراع العربي الصهيوني،
خاصة وأن ميدانها لم يكن خارج حدود الكيان ،وإمنا
في مدنه ومستوطناته ومؤسساته وحتى بقراته
املقدسة.
فكيف تناولت وسائل االعالم «اإلسرائيلية» اتفاق
وقف إطالق النار ،وماذا قالت في ســلوك نتنياهو
وفريقه خالل الســاعات القليلة املاضية السابقة
والالحقة لوقف العدوان؟ وهل اقتنعت بالرواية التي
حاول ثالوث احلرب العدوانية تسويقها؟

نتنياهو انتهز الفر�صة وهرب
حتت عنوان «نتنياهو انتهز الفرصة وهرب» كشف
املراسل السياسي لـ«هآرتس» باراك رابيد كيف قرر
نتنياهو وقف النار من دون تصويت داخل احلكومة.
وأشــار إلى أن «ســلوك نتنياهو طوال أيام احلرب
اخلمســن أظهــر كم هــي كبيــرة الهــوة بني
التصريحــات والوعود التي أطلقهــا وبني الواقع.
فرئيس احلكومة الذي حتدث بأقوى لغة ضد حماس،
أنهى املواجهة معها بأضعف شــكل .كل ما أراده
هو حتقيق وقف للنار تقريبا ً بأي ثمن .وعندما الحت
الفرصة لفعل ذلك ببساطة أخذ االتفاق وهرب».
ولفــت رابيد إلى أن «اخلطــة املصرية التي قبلتها
إســرائيل لم متنحها أية إجنازات .األمر الوحيد الذي
تباهى به املتحدثون بلســان رئيــس احلكومة هو
أنهم منعوا حماس من حتقيق إجناز برفض مطلب
املينــاء واملطار ودفــع الرواتب .مع ذلــك كل هذه
املواضيع ستعرض في املفاوضات مع حماس التي
ستستأنف األسبوع املقبل في القاهرة».
احلرب لم تنته بانتصار او هزمية ،وامنا بتعادل عصيب
وكتب املراســل العســكري لـ«هآرتس» ،عاموس
هارئيل أنه «..مع نشــر البيان حــول وقف القتال،
سمعت في إسرائيل األصوات املتوقعة من اليمني
واليســار .في مقابل كل إســرائيلي يسأل نفسه
إن كنا قد بالغنا فــي الدمار الذي أوقعناه في غزة،
هناك اثنان أو ثالثة مقتنعون بأنه كان على اجليش
اإلســرائيلي أن يعمل بشــدة أكبر وتلقني حماس
درســا ً لن تنساه .فشــعور اخليبة مفهوم بحدود
معينــة ،في ضوء الهوة بني القــدرات االقتصادية
والعســكرية للطرفني .ومع ذلك يبدو أن احلرب لم
تنته بانتصار أو هزمية ،وإمنا بتعادل عصيب».
وفي نظر هارئيــل كانت إســرائيل «تفضل إنهاء
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القتال قبل ثالثة أســابيع ،بعد إمتــام معاجلة األنفاق
الهجوميــة .منذ ذلك احلني تآكل اإلحســاس باإلجناز
العسكري وتعاظم الغضب املبرر ،خصوصا ً من جانب
ســكان غالف غزة ،على القيادة السياسية واألمنية.
ولكن في األســبوع األخير حتقق اختراق في مساعي
اغتيال قادة الذراع العسكري حلماس .هذه االغتياالت،
إلــى جانب الكارثة اإلنســانية واســعة النطاق في
القطاع ،حثت على ما يبــدو حماس على قبول وقف
النار .أما اجلهاد اإلسالمي ـ بحسب زعمه ـ ،الذي كان
تضرر أكثر فكان مســتعدا ً لتســوية مشابهة قبل
بضعة أسابيع».
واعتبــر هارئيل أن «الهدوء علــى املدى البعيد يتعلق
مبقــدار الضرر الذي أصــاب إرادة حمــاس في خوض
مواجهة عســكرية أخــرى مع اجليش اإلســرائيلي،
وبطبيعة املنفذ الذي ستســمح به إسرائيل ومصر
لفك احلصار الــذي خنق القطــاع .فالوضع في غزة
عشــية احلرب كان ال يطاق من ناحية الفلسطينيني.
لذلك انهــارت التهدئة .وعلى الصعيد السياســي
ينبغي إلسرائيل قريبا ً أن تقرر ما الذي تريده .لقد عرض
الرئيس الفلســطيني محمود عباس هذا األســبوع
خطة سياســية طموحة .ميكن الهزء بها ،ولكن هل
لدى القيادة السياسية اإلسرائيلية شيء عدا احلديث
عن املنعة القومية والصمود؟».

اال�ستعداد للمواجهة املقبلة
لكــن املعلق األمني في «هآرتس» أميــر أورن كتب أن
على إسرائيل االستعداد منذ اآلن للمواجهة املقبلة
مع حماس فــي القطاع .وفي نظــره فإنه «في حرب
اخلمســن يوما ً ابتلع الطرفان ضفادع ،لكن الضفدع
اإلسرائيلي أكبر ،ويتقلب في البطن .وبنيامني نتنياهو
سيبذل من اآلن جه ًدا هائالً لعرض النتيجة كنجاح.
إذا صدق نفسه ،ســيكون تقريبا ً الوحيد في عصره.
فالهدوء ال يرد عليه بهدوء ،إال كذباً .وما جلبه نتنياهو
ورفاقه على إســرائيل ،في مواجهة بني أقوى جيوش
املنطقة مع تنظيم يحوي حوالي  15ألف مقاتل وأقل
من نصف هذا العدد من الصواريخ ،ليس مجرد كبوة،
إنها هزمية .قال يوليوس قيصر :جئت ،رأيت ،انتصرت.
لكن نتنياهــو ويعلون يقــوالن :جــاءوا ،رأوا ،هزموا،
وأطلقوا علينا قذائف الهاون».

كانت «ا�سرائيل» طرف ًا جمرور ًا
بدوره ،يبدأ معلق الشــؤون احلزبية ،يوســي فيرتر في
«هآرتس» مقالته باحلديث عن أن األجوبة على األسئلة
املهمة واإلســتراتيجية لن نراها إال في املســتقبل
البعيــد« :هل حققت إســرائيل الــردع وأفلحت في
كي الوعــي؟ هل هزمت منظمات اإلرهاب؟ هل طحن
غزة ،والقتل اجلماعي للمدنيني ،ومئات آالف النازحني
واغتيال قادة حماس ،سيدفع ورثتهم في سلم القيادة
إلى التفكير مرتني أو ثالث قبــل اجلولة املقبلة ،مثل
حزب اهلل في العام 2006؟».
ويرى فيرتــر أن «صورة الوضع التي متلي اخلطاب العام
بائسة ،مؤملة وفيها ضياع فرصة :إذ انتهت خمسون

يوم قتال لم تبادر فيها إســرائيل ولم تقدها ،ولم
تفرضها (عدا االغتيــاالت) .في الغالب كانت طرفا ً
مجرورا ً وتــرد على أنغام ربابة حماس .كانت نقطة
اخلروج املثالية بالنسبة إلى إسرائيل هي عند انتهاء
مرحلة تدمير األنفاق .لكن الطرف الثاني لم يتعاون،
واكتشــفت إســرائيل أنها ال متلك إستراتيجية
خــروج وهي ال متلك إســتراتيجية اســتمرار .ففر
ســكان اجلنوب من بيوتهم ،وغــدا مطار اللد حتت
تهديــد دائم ،وتل أبيب ،التي متثل رمز املنعة والقوة
اإلســرائيلية ،تعرضت للصواريخ مرة تلو األخرى،
واإلجازة الصيفية دمرت ،والسياحة سقطت أرضاً،
واالقتصاد يلعق جراحه و 71قتيالً بينهم عشــرات
اجلنــود الشــبان .أما حماس فبقيــت واقفة على
قدميهــا ونظمت احتفاالت نصر ،فيما تســتعد
للتفاوض على مطالبها».
وميضي فيرتر ليقــول إن «هذا ما يراه ويشــعر به
معظم اجلمهور في إســرائيل .فالصدمة واملعاناة
واألضرار في القطــاع ال تعنيهم أبــداً .كل واحد
يتحدث عن وجعه ،كما القول الشــائع .لذلك فإن
اإلسرائيلي العادي يتعذر عليه شــراء رواية (نحن
انتصرنا) التي يطلقها املتحدثون بلسان احلكومة
في آذانه مــن الصبح إلى املســاء .وطحن ،ال أريد
قول االنهيار ،نســبة التأييد لرئيس احلكومة تعبر
عن قلة اســتعداد اإلسرائيليني لتبني الرواية التي
يجهد نتنياهو في تسويقها لهم .هذا املزاج شائع
أساسا ً وســط قاعدته االنتخابية ،في اليمني ،ما
يضع أمامه حتديا ً سياســيا ً كبيراً :طمأنة اخلائبني
وإعادتهم إلى قاعدته االنتخابية».
ويخلص فيرتر إلى القــول إن «ما يحتاج إلى إعادة
إعمار ليست غزة فقط ،وإمنا كذلك صورة نتنياهو،
التي ســبق وبنيــت بجهد كبير طوال عشــرات
السنني بوصفه (ســيد مكافحة اإلرهاب) ،الرجل
الذي ســيبدد ويدمر حماس ويركعهــا ـ فقط إن
منحتموه الفرصة .صحيح أن حماس تلقت ضربة
شــديدة ،لكن وأدها وإبادتها أمران لم يحصال ألن
نتنياهو ووزير الدفاع موشي يعلون استبعدا سلفا ً
احتمال اجتياح بري واســع واحتــال القطاع .هذا
القرار ق َّوض مكانتهما السياسية لكنه وفر أرواح
مئات اجلنود».

�سيناريوهات الفزع
ووصف غيورا ايلند في صحيفة يديعوت احرونوت
الواقــع الــذي عاشــه الكيان خالل االســبوعني
االخيرين بكلمة واحــدة« :االرتباك .واالرتباك ليس
بالضــرورة أمرا ســلبيا جــدا ،شــريطة أن نكون
قادرين على االعتراف بذلــك .فالوضع املربك الذي
وصلنا اليــه هو نتيجة ثالثة تقديــرات مغلوطة؛
االول ،اخطأنا فــي تقدير الوضع في غزة» ...والثاني
«لم ننتصر؛ فاملعركة العســكرية أنهيناها قبل
اسبوعني بـالتعادل» ،والثالث ،حاولنا مع املصريني
منح قوة سياسية للســلطة الفلسطينية في
غزة ،فتسببنا فقط بذلك في تعزيز املقاومة».
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�أربعة �شعراء لـ''اجلهاد'':
اجلهاد  -خا�ص

لم ترق القصيدة إلى مستوى دماء غزة

خلّ�ص �أربعة �شعراء فل�سطينيني ،التقتهم «ن�شرة اجلهاد» ،واقع الأدب
الفل�سطيني �شعر ًا �أو نرث ًا من العدوان على غزة ،ف�أ�شاروا اىل �أن الق�صيدة وكل
الكلمات مل ترق اىل م�ستوى الدماء التي �أزهقت هناك ،وقالوا� :إن �أ�سطورة
بطوالت املقاومني يف امليدان ،كانت من العظمة بحيث مل ت�ستوعبها �أخيلة
ال�شعراء.
�شحادة اخلطيب

�أكرب من مقاربة الأدب
لم تنكســر إرادته ،والتي راهن العدو على ردة فعل
قال الشــاعر حســن اخلطيب :مــن مواكبتي ســلبية منه جتاه األبطال ،تلك احلاضنة الشعبية
للنشــاط األدبي فلســطيني ،الذي عاصر ووثق للمقاومــة ،التي ذكرتنا بصمــود أهلنا في جنوب
للحرب األخيرة على أهلنا في غزة ،خرجت بعدة لبنان ،خالل حرب متوز من عام .2006
مالحظات منها:
الق�صيدة تواجه
إن هــذه احلرب كانت من القــوة والعنفوان ،وما
يترتــب عليها مــن تداعيات ،كانــت أكبر من أما الشــاعر محمد كروم فقال :الشاعر وقصيدته،
أن يقاربهــا األدب الفلســطيني شــعرا ً ونثراً ،يقفــان بوجه العدوان الصهيوني املســتمر علىى
فالبطوالت األســطورية التي أ ّداهــا مقاتلونا ،أبناء شعبنا مند  ٦٥عاماً،دون أن يرتقي إلى مستواه
ومن جميــع الفصائل املوجــودة بامليدان ،كانت إال بالدم ،وا ّللحم الفلسطيني احلي ،في صورة قتل
من الروعة والعظمة ،التي عجز عن استيعابها األطفال والشيوخ ،وتدمير املنازل واملساجد واملراكز
أخيلــة الشــعراء والكتاب ،فقصــر املبنى عن الصحية ،واملنشئات احليوية واملدارس.
اســتيعاب املعنى ،وكذلك تلك الفظاعة التي فصــوت البارود ،لــم ولن يغير من إرادة الشــعب،
رسمت صورها قذارة القوة «اإلسرائيلية» ،على وعزمية املقاومني ،الذين يتصدون لدلك العدو احلاقد،
أجساد أطفالنا ،أشالء تتناثر في مشهد يقطع الذي يستبيح احملرمات ،ويعتدي على مرأى ومسمع
العالم ،في ابشــع ارهاب واضح بالصوت والصورة،
القلوب.
وفي املقابل ال ننسى عظمة هذا الشعب ،الذي مدعوم من الواليــات املتحدة وقــوى الظلم ،التى

حممد كروم

مروان اخلطيب

تسمح له فى استباحة احملرمات،
رغم ذلك ،كان شعبنا الفلسطيني وما يزال ،واقفا ً
شــامخا ً عصياً ،وداعم ّا قويــ ّا ،ال يخلو من اإلنتماء
واإلخالص للوطن.

�أهمية الق�صيدة
أيضا ،فإن الشــاعر شــحاده اخلطيب ،لفت إلى أن
أهمية القصيدة والشعر ال يتوقف على احلدث اثناء
احلدث ،إمنا ترتقي القصيدة لتصبح مؤرخا للحدث
او ملا حدث .وقــال إنها محرك آني اثناء احلدث وبهذا
يرتقي الشاعر ،وعنيت الشاعر الصادق ابن القضية
بأن يكون عنصرا ً متأثرا ً ومؤثراً ،وعنصرا ً يعيش احلدث،
إذ ان القضية الفلســطينية ستحمل وتنتقل من
جيل إلى جيل بقلم الشاعر ،وريشة الفنان وعدسة
اإلعالمي ،وصوت الشــيخ الصادق على منبره ،وهذا
ما جعل القضية عاملية ولن تنسى مع السنني ،ألنه
باإلضافة إلى احلجر والبندقية لم يســكت الصوت

ح�سني اخلطيب

اإلعالمي والشعر الوطني الفلسطيني حتى
بلغ آذان املليارات من البشــر في شــتى بقاع
األرض.
وأضاف :الشعر كان ولم يزل محركا ً ومساندا ً
ومؤرخاً.

�أ ّدوا الأمانة

أما الشــاعر مروان اخلطيب فقــال إن املتابع
حلركة الشــعر الفلسطني املقاوم ،سيجد ان
هذا الشعر قد التزم القضية ،في كل أبعادها
وأحداثها وتفاعالتها على مر األزمان واألحداث.
ويشــاهد ان العملية اإلبداعية لدى شعرائنا
من اهل فلســطني وســواها ،أ ّدو األمانة اجتاه
الكلمة واملوقــف واحلدث ،وبالتالي فإن أحداث
غزة األخيرة ،والعمل النوعي للمقاومة ألهب
مشــاعر جماهيرنا ،وأعطى زخمــا ً ملبدعينا
وشعرائنا فكان األداء الشعري رائعاً.

رحل �س��ميح القا�س��م .رحل �صاحب «ال �أ�س��ت�أذن �أحداً» من دون �أن ي�ست�أذن
فع� ً
لا .كن��ا نعرف منذ �س��نوات �أن��ه ُيعالج من ال�س��رطان ،وعرفنا �أخ�ير ًا �أنّ
�صحت��ه تده��ورت ،و�أنه يحت�ض��ر يف �أحد م�ست�ش��فيات مدينة �صفد �ش��مال
فل�سطني املحتلة .اخلرب الذي كان �شبه م�ؤكد �صار م�ؤكد ًا ليلة التا�سع ع�شر
من �آب املا�ضي.

�سميح القا�سم� :آخر الراحلني
من «ثالوث» �شعراء املقاومة
اجلهاد  -وكاالت
رحل الشاعر الذي شكل ذلك الثالوث الشهير في شعر املقاومة الفلسطينية
مع توفيق ز ّياد ومحمود درويش .هو الذي ك ّون ثنائيا ً جتاوز فكرة املقاومة والهوية
الفلسطينية ،إلى صداقة شخصية وشعرية مع درويش.
لعل عالقتة سميح القاسم ( 1939ـــ  )2014الثنائية هذه جعلته بطريقة ما
الطرف األقل شــهر ًة وجنومية ،وقد يرى بعضهم أنه كان الطرف األقل شعرية
أيضاً ،وإن كان شاعرا ً بارزا ً ومتمكنا ً بالطبع .كان القاسم «ضحية» هذه الثنائية،
و«ضحية» هويته الفلسطينية ،وانتمائه إلى شعر املقاومة الذي – رغم أهميته
وجماهيريته – ال يتذكره النقاد العرب إال في نطاق محصور بالنضال واملقاومة.
ال نقصد بالضحيــة هنا معناها احلَرْفي طبعاً ،بل نشــير في حلظة غيابه إلى
أن هــذا النوع من التجاهل النقدي أكســبه حضورا ً أقل مما يســتحقه ،أو أنه
غ ّيب التقدير احلقيقي لهذا احلضور .هكذا ،حتول ســميح القاســم إلى اسم
وحجب جزء من شــعره ونثره وراء هذا االســم املستند بدوره إلى األيقونة
ورمزُ ،
الكبرى فلسطنيّ .
شكل مع محمود درويش ثنائيا ً يتجاوز فكرة املقاومة والهوية
الفلسطينية إلى الصداقة الشخصية والشعرية.
الشــاعر الذي ولد في قرية «الرامة» عام  ،1939وانتســب إلى احلزب الشيوعي
في شبابه ،واعتقل وفرضت عليه سلطات االحتالل اإلسرائيلي اإلقامة اجلبرية
أكثر من مرة ،وترأس عددا ً من صحف الداخل الفلسطيني ،حظي مبكرا ً مبكانته

األدبية واسمه الشعري لدى اجلمهور الفلسطيني والعربي.
وال يزال من عاصروا تلك الفترة التي امتزج فيها الشــعر باملقاومة الفلســطينية،
يتذكرون كيف شــاعت قصائد درويش والقاســم وز ّياد ،وســكنت وجدان اجلماهير
العربية ،وحتولت إلى أناشيد على ألسنتهم .نتذكر حضورهم في قصيدة نزار قباني
الشهيرة «شعراء األرض احملتلة» التي كتبها عام  ،1968ونتذكرهم في كتاب غسان
كنفاني «أدب املقاومة في فلســطني احملتلة» الذي صــدر عام  ،1967ونتذكر احلفاوة
التي استُقبل بها درويش بعد خروجه من فلسطني عام  ،1971ونتذكر قصائد توفيق
زياد ومرافعاته األخالقية ضد سياســات إسرائيل داخل الكنيست ،وقصائد سميح
القاسم وارتباطه باألرض.
نتذكر للثالوث الشــعري نفســه ثالث قصائد شــكلت جوهر شــعر املقاومة في
تلك احلقبة التي أعقبت هزمية حزيران ،وصعود الكفاح الفلســطيني بعد تأسيس
«منظمة التحرير الفلســطينية» .ثالث قصائد ال تــزال كلماتها تتردد في الوجدان
الفلسطيني والعربي ،وهي« :سجل أنا عربي» لدرويش ،و«هنا باقون» لز ّياد ،بينما كان
نصيب القاســم قصيدته «خطاب في سوق البطالة» التي اشتهرت أكثر باسم «يا
عد ّو الشمس» ،وفيها كتب« :رمبا تســلبني آخر شبر من ترابي /رمبا تطعم للسجن
وخواب /رمبا حترق أشعاري وكتبي/
وأوان
شبابي /رمبا تسطو على ميراث جدي /من ٍ
ِ
أثاث ٍ
رعب /يا عد ّو الشمس لكن لن
كابوس
قريتنا
للكالب /رمبا تبقى على
رمبا تطعم حلمي
ٍ
ِ
A L J I H A D

أساوم /وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم».
سميح القاســم هو ابن هذا املعجم الفلسطيني ،وابن تلك العجينة اخلصبة
التي احتد فيها العرب في قضية واحدة .فلسطني أعطت القاسم (كما أعطت
أقرانه اآلخرين) بطاقة عبور إلى ذاكرة الناس ،وحتولت قصيدته «منتصب القامة
أمشــي» بصوت مارسيل خليفة إلى نشــيد ثوري .قليلون من ميزوا داخل هذه
الصورة النضالية املباشرة للشاعر ،أنه شاعر حب وشاعر تفاصيل وشاعر ألم،
واألهم أنه شاعر حقيقي بصرف النظر عن ذلك االقتران األبدي بني شعريته وبني
«شعرية» فلسطني.
اشتُهر سميح القاسم في صورة الشــاعر واملناضل ،ولكنه كتب نثرا ً مرموقا ً
حماسي مثل «دمي على كفي»،
في مقاالته وســردياته .وكما كان شاعر ديوان
ٍّ
كان صاحب رواية مدهشــة ومؤثــرة مثل «الصورة األخيرة فــي األلبوم» .وإلى
جانب ســيرته اإلبداعية ،ترأس «االحتاد العام للكتاب العرب» في فلسطني منذ
تأسيســه ،وكان في الســنوات األخيرة رئيس حترير فصلية «إضاءات» ،ورئيس
التحرير الفخري لصحيفة «كل العرب» التي تصدر في مدينة الناصرة.
غاب سميح القاسم في اللحظة التي كانت فيها غزة تُقصف والفلسطينيون
يقاومون ويستشــهدون .كأن الزمن «تواطأ» مع الشــاعر لكي يعود اسمه إلى
قلب املشهد اليومي ،ويكون آخر الراحلني من ثالوث شعراء املقاومة.

�أخبار حركية
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«الجهاد اإلسالمي» تحتفي بنصر غزة بسلسلة فعاليات في مخيمات لبنان
احتفت حركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين ،بانتصار المقاومة وشعب غزة
في معركة «البنيان المرصوص» ،وذلك
بسلسلة أنشطة وفعاليات شملت مخيمات
لبنان .وشارك في تلك الفعاليات ممثلون
عن الفصائل الفلسطينية واألحزاب
اللبنانية واللجان األهلية والشعبية،
وعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية
واإلعالمية وعلماء دين وحشود من أهالي
المخيمات.

التي ستواجه الشعب الفلسطيني بعد االنتصار
قائالً «نحن أمام حتدي إعادة اإلعمار وحتدي اخليارات
السياســية ،فهناك من يريد أن يســرق النصر
ويحبطه بالدفع نحو تسوية سياسية مع العدو
الصهيوني».

نهر البارد

بعلبك
نظمت اجلهاد اإلسالمي ،حفل استقبال سياسي
في مجمع «بيت املقدس» في بعلبك ،حيث كان
في استقبال املهنئني وفد من قيادة احلركة يرأسه
القيادي الشيخ علي أبو شاهني.
وحتدث مفتي بعلبك ،الشيخ بكر الرفاعي ،فأكد
على الوقوف الى جانب املقاومة في فلســطني،
مطالبا ً اجلميع بأن يعيــد ترتيب أولوياته ويجعل
من فلسطني البوصلة األساسية.
وأكد الشيخ أبو شاهني أن النصر املبني الذي حتقق
في غزة كان ثمرة للصمود األســطوري للشعب
الفلســطيني وأداء املقاومة فــي امليدان ،ووحدة
القوى السياسية التي جت ّلت في أبهى صورها.

الر�شيدية

وأقامــت «اجلهاد» مهرجانا ً سياســيا ً حاشــدا ً
في قاعة الدكتور فتحي الشــقاقي في مخيم
الرشــيدية ،ألقى خالله كلمة «اجلهاد» ،القيادي
احلاج أبو سامر موسى ،الذي قال «إن غزة انتصرت
بفضل مقاومتها وثبــات مجاهديها في ميدان
املعركــة إلى جانب نســائها ورجالها وأطفالها
الذين أجمعــوا على اإللتفاف حولهــا ،وأن هذه

املقاومــة حققت وصنعت النصــر الذي عجزت عنه
جيوش كبرى طيلة السنوات املاضية».
وألقــى عطــا اهلل حمــود ،نائــب مســؤول امللف
الفلسطيني في حزب اهلل ،كلمة قال فيها« ،إن هذا
اإلنتصــار الذي حققته املقاومــة من خالل صمودها
أمام التوســع الصهيوني يشــكل الطريق الوحيد
إلسترجاع احلقوق الفلسطينية ،معتبرا ً أن هذا احملتل
واملغتصب للحق الفلســطيني لــم يكن أمامه من
خيار سوى الهزمية واخليبة أمام اإلرادة القوية للشعب
الفلسطيني» .

عني احللوة
وأقامــت «اجلهــاد» ،فــي مخيم عني احللــوة ،حفل
استقبال ،في قاعة ناجي العلي ،باملناسبة نفسها.
وقد ألقيت عدة كلمات من وحي املناسبة ،ألمني سر
القوى اإلســامية الشــيخ جمال خطاب ،ومسؤول
اجلبهة الدميقراطية فــي منطقة صيدا فؤاد عثمان،
والناطق اإلعالمي لعصبة األنصار الشيخ أبو شريف
عقل ،والشيخ جمال احملمد عن دار البيان ،والشيخ أبو

الدرداء عن املبادرة الشــعبية ،وأبو بســام املقدح عن
اللجان الشــعبية في منطقة صيدا ،وعبد الشولي
عن جبهة التحرير العربية ،والناشط الشبابي سليم
كرمي ،ومحمد ظاهر عن التنظيم الشعبي الناصري.
وأكد املتحدثون على دور الشــعب الفلسطيني في
غزة الذي قدم التضحيات خالل  51يوما ً من العدوان،
بصموده وصمود مقاومته الباسلة.
وألقــى كلمــة حركة اجلهــاد ،مســؤول العالقات
السياســية للحركة في لبنان ،احلاج شكيب العينا،
الذي أكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته ،ما زالوا
يضعون يدهم على الزنــاد رغم االنتصار في غزة ،وأن
ســرايا القدس وكل الكتائب واألجنحة العسكرية
الفلســطينية ،التي قدمت خيرة أبناء شــعبها ،لن
تتهاون في اإلعداد للمعركة القادمة بإدن اهلل تعالى.

برج الرباجنة

ونظمــت احلركة احتفاال ً انشــاديا ً فــي مخيم برج
البراجنة ،تخللــه كلمة سياســية ألقاها القيادي
الشــيخ علي أبو شاهني ،أشــار فيها إلى التحديات

كما نظمــت «ﺍﺠﻟﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ» ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ نهر
البــارد ﺣﻔﻞ ﺍﺳﺘﻘﺒال ،ﻓﻲ ســاحة مركــز بيت
املقــدس ،احتفــاء باالنتصار ،شــارك فيه ممثلو
الفصائل الفلسطينية في الشمال ،واملؤسسات،
واألندية الرياضية ،واملواقــع اإلعالمية ،وعدد من
أئمة وخطباء املســاجد ،وحشــد كبير من أبناء
اخمليم ،باإلضافة إلى رئيس التجمع العكاري النائب
الســابق وجيه البعريني ،وعضو اجمللس الشرعي
األعلى الشيخ مصطفى ملص ،وشقيق األسير
يحيى سكاف جمال سكاف ورؤساء بلدية احملمرة
وبرج العرب وبلديات القطيع عكار ،ووفود لبنانية
حزبية ،ووفد املركز الوطني في الشمال ،ووفد عن
هيئة علماء فلسطني ،ووفد شعبي من بنني.
وأكدت جميع الوفود املهنئة على دور حركة اجلهاد
اإلسالمي ،وســرايا القدس ،في حتقيق االنتصار،
واثنت على جهود املقاومة عموما.
وخــال احلفل ألقى القيادي بســام موعد كلمة
حركة اجلهاد اإلسالمي التي قال فيها «إن انتصار
املقاومة حتقــق بفضل اهلل عز وجــل الذي ربط
وســدد رمية اجملاهدين وث ّبت
على قلوب أهل غزة
ّ
املقاومني ،مؤكــدا ً على أن املقاومة أرغمت العدو
على التوقيع على الورقة الفلسطينية حتت النار».
وأكــد أن املقاومة التزال بخير وســتبقى جاهزة
لصد أي عدوان «.
وألقيت قصائد شعر من وحي املناسبة.

«بيت المقدس» تكرم القائد «أبو مسلم»
وتسلم المبلغ الذي جمعته للمقاومة
ك ّرمت جمعية كشــافة بيت املقدس ،القائد
املرحــوم ســليم أحمــد حمــادة ،لعطاءاته
قدمها في ســبيل الدفاع عن
وتضحياته التي ّ
حقوق شعبنا الفلسطيني ،خالل مسيرته في
اجلهاد اإلسالمي.
وتقدم الوفد املفوض العام جلمعية كشافة بيت
املقدس احلاج عمر يرافقه أمني ســر املفوضية

العامة األستاذ حسني فريجة ،وعضو الهيئة
اإلداريــة للجمعية األخ حمزة الرفاعي ،إذ قدم
درع تقدير لعائلته الكرمية ،ســلمه للقيادي
فــي حركة اجلهاد اإلســامي الشــيخ علي
فلسطني .وشكر أبو شاهني كشافة بيت املقدس،
أبوشاهني.
من ناحية أخرى ســلمت اجلمعية املبلغ املالي الذي على هذه املبــادرة الطيبة ،وأكد دورها الفاعل الذي
مت جمعه ضمن حملة «ساهم” لدعم املقاومة في برز خالل كافة األنشطة في املناطق.

«الجهاد اإلسالمي» ّ
تطلع على أوضاع مستشفى الهمشري وتعد بدعمها
في إطار اهتمام حركة اجلهاد اإلســامي في فلسطني،
بأهلنــا ومؤسســات شــعبنا الفلســطيني ،زار وفد
من احلركة برئاســة ممثلهــا في لبنان احلــاج أبو عماد
الرفاعي ،يرافقه مســؤول العالقات السياســية احلاج
شكيب العينا ،مستشــفى الهمشري ،التابع جلمعية
الهالل األحمر الفلســطيني ،مبدينة صيدا حيث التقى
مديره العام الدكتور رياض أبو العينني ،ورؤســاء أقسام
املستشفى.
واطلع الوفد من الدكتور أبو العينني على الدور الهام الذي
يقوم به املستشــفى ،واخلدمات الطبية التي يقدمها
للفلسطينيني ،رغم ما تعانيه من محدودية االمكانيات
والطاقات .كما اســتعرض أبو العينني املشــاريع التي
أع ّدتها اإلدارة لرفع شأن املستشفى وحتسني خدماتها.
اخمللصني
وأشار إلى استحداث قسم لتمييل القلب .ودعا
وخصوصا املرضى
يعيشها أبناء الشــعب الفلســطيني،
ً
من أبناء شعبنا الفلسطيني للمساهمة في توفير كل منهم في املشــافي اللبنانية وارتفاع األسعار العالجية في
أشــكال الدعم ،من أجل تخفيف جزء من املعاناة التي ذلك.

حواجز محبة لـ«الجهاد
اإلسالمي» احتفاء باالنتصار
أقامت حركة اجلهاد اإلسالمي في عدد من اخمليمات
ً
احتفال
الفلســطينية في لبنان حواجــز محبة
بانتصار املقاومــة الفلســطينية ،وقامت توزيع
احللوى على املارة واألهالي.
وأكد األهالي دعمهم ووقوفهم إلى جانب املقاومة
وأهلنا في قطاع غزة.

لقاء تضامني مع النائب
الفلسطينية خالدة جرار

وفي نهاية اللقاء وعد احلاج الرفاعي مبساهمة حركة اجلهاد
اإلسالمي بتوفير الدعم لتبقى املستشفى قادرة على تقدمي
اخلدمات الطبية ألبناء شعبنا الفلسطيني.

A L J I H A D

عقد لقاء تضامني مع عضو اجمللس التشريعي
الفلسطيني خالدة جرار ،بدعوة من «احلملة
األهلية لنصرة فلسطني وقضايا األمة».
ودعا اللقاء إلى إسقاط قرار سلطات االحتالل
بإبعادها عــن منزلها ،والتأكيــد على وحدة
الشعب الفلسطيني في مقاومته لالحتالل»،
شــاركت في اللقــاء شــخصيات لبنانية
وفلسطينة سياسية وحزبية.
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حروف بي�ضـاء

من أقوال الشهيد المعلم د .فتحي الشقاقي

ليس للشياطني مكان يف جنتي !
ظننتم أن إحراقكم جسدي يخمد بركان النار القادم.
توهمتم أن تكســير عظامي ،يشــل يدي ،ومينعها من حمل الســيف
واحلجارة والبندقية.
ظننتم أن تدمير منزلي يخلي الساحة للمستوطناتّ ،
وقطاع الطرق.
توهمتم أن مصادرة كروم الزيتون واقتالع األشــجار وسرقة املاء ،وإقامة
جدران العزل وحفر خنادق املوت ..يسرق أحالمي ويدفعني للرحيل.
ظننتم وتوهمتم ،ورســمتم خططاً ،وخرائط صفــرا ..لكن فاتكم أن
جســدي ال يحرق ..فأنا طائر فينيق يولد جناحاه من حتت الرماد ،وأرضي ال
تستباح ،ففي كل شــبر وكل واد وسهل وجبال ،تستريح مواويل الوعد،
وزغاريد البرق ،وأناشيد الفالحني.
فوق األسوار ،فوق األشجار ،وفي جداول األنهار ،وفوق الشطآن ..فجر ينتظر
وفرسان ينتظرون ..وطيور تعود بعد غياب.
لن يرهبني وهم ،وال غارات ،وال أصوات دبابات ،وال عيون مغروســة في كل
الســاحات .لن تخيفني تهديداتكم ،وال هراواتكم ،وال غربان إعالمكم..
لقد جتاوزت كل األلغام.
إني أعرفكم جيداً ..أقرؤكم جيداً ..أفهمكم جيداً.
أعــرف أنكم جرذان ضائعة في حقول النســيان ومجرد فقاقيع من زمن
غابر .أقرأ صراخكم .أدرك أنه ناجت عن خوف يعشعش في صدوركم.
أفهــم أنكم تعرفون ،لقد ســرقتم التاريــخ والتراث ،دنّســتم أقدس
املقدسات ،قطفتم ورود عيونناّ ،
عل اجليل القادم يض ّيع الطريق.
لن نض ّيع الطريق ..لن نترك األرض ..لن ننسى األحزان وبحور الدم ..أجل لن
اخلفي الذي
نض ّيع ولن نترك ولن ننسى ..نحن قوم مجبولون بذلك السر
ّ
ال يعرفه وال يفهمه اال من قرا ً التاريخ.
لن تنفعكم كل احلرائق والتعديات واإلعتداءات ،وال كل مواســم املوت..
ترقبوا ســاعة تدق أبواب مسامعكم :غادروا من حيث أتيتم ..لقد ُعدت..
ليس للشياطني مكان في جنتي.

بريد إلكترونيaljihad.magazine1@gmail.com :

«إن مسألة حترير فلسطني هي مسالة مشروع ّ
ينظم إمكانيات األمة ،ويرد على حرب العدو الشاملة ،بحرب
ثقافية وفكرية واقتصادية وأمنية وعسكرية ..ويبقى دور اجملاهدين في فلسطني هو إحياء فريضة اجلهاد ضد
العدو ومشاغلته واستنزاف طاقته وكشف وجهه البشع وتدمير ما يستطيعون من قدراته وإدامة الصراع
ح ًيا حتى وحدة األمة وحتقيق النصر والتصدي ملؤامرة تصفية القضية التي يوججها الغرب».

منبر القراء
حرصا ً من «نشــرة اجلهاد» ،على فتح نوافــذ للحوار الهادئ
واملوضوعي ،وإفســاحا ً في اجملال لألقالم الشابة املبدعة ،في
التعبيــر عن ذاتها ،وتوفير فرصة أمامها للنشــر ،خصصت
النشرة منبرا ً للقارئ ابتدا ًء من العدد القادم ،على أن نستقبل
رسائلكم ،وآرائكم ،واقتراحاتكم ،على العنوان التالي:

aljihad.magazine1@gmail.com

هاتف00961 1 276714 :
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